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Chapter 12: Elizabeth Reflects on the Letter
கடிதத்ததப் படிக்கும் எலிசபபத்
Summary: Disturbed by the unexpected events, Elizabeth decides to go for a walk. Darcy meets her in the park
and hands her a letter. In the letter, Darcy justifies his acts. He claims that he has seen Bingley fall in love often
in the past. He saw that Bingley was infatuated but also saw that Jane seemed disinterested. He convinced
Bingley of Jane’s indifference and got him to leave for London. Darcy also reveals Wickham’s true character,
shocking Elizabeth with news of Wickham’s past profligacy and near elopement with Georgiana, Darcy’s sister.
எதிர்போரோத நிகழ்வுகளோல் போதிப்பதடந்திருந்த எலிசபபத், சற்று உலோவிவிட்டு வரத் தீர்மோனிக்கிறோள்.
பூங்கோவில் அவதள சந்திக்கும் டோர்சி, ஒரு கடிதத்தத அவளிடம் தருகிறோன். அக்கடிதத்தில் டோர்சி
தன்னுதடய பசயல்கதள நியோயப்படுத்துகிறோன். பிங்கிலி முன்னர் பலமுதற கோதலித்திருப்பது
தனக்குத் பதோியும் என்கிறோன். பிங்கிலி பமோகத்தில் லயித்திருப்பததயும் பேன் அவ்வளவோக நோட்டம்
கோண்பிக்கோமல் இருப்பததயும் அவன் போர்க்கிறோன். பேனுதடய நோட்டமின்தமதய, பிங்கிலிதய
நம்பதவத்து அவதன லண்டனுக்கு அதைத்துச் பசல்கிறோன். விக்கோமின் உண்தமயோன குணத்தத
டோர்சி பவளிப்படுத்துகிறோன். விக்கோமின் கடந்தகோல அைிச்சோட்டியங்கதளயும், ேோர்ேியோனோவுடன்
ஓடிப் பபோக முயன்றததயும் பகள்விப்பட்டு எலிசபபத் அதிர்ச்சி அதடகிறோள்.
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Elizabeth awoke the next morning to the same thoughts and meditations which had at length closed her eyes.
She could not yet recover from the surprise of what had happened: it was impossible to think of anything else;
and totally indisposed for employment, she resolved, soon after breakfast, to indulge herself in air and exercise.
She was proceeding directly to her favourite walk, when the recollection of Mr. Darcy's sometimes coming there
stopped her, and instead of entering the park she turned up the lane, which led her farther from the turnpikeroad. The park paling was still the boundary on one side, and she soon passed one of the gates into the ground.
எந்த எண்ணங்களுடனும், ஆழ்ந்த ய ோசனைகளுடனும் எலிசபெத் கண் அ ர்ந்தோய ோ, அயத
எண்ணங்களுடனும், ய ோசனைகளுடனும் மறுநோள் கோனை கண் விழித்தோள். நடந்த விஷ த்திைோல்
அனடந்த ஆச்சோி த்திலிருந்து அவ ோல் இன்னும் மீ முடி வில்னை; யவறு எனதப்ெற்றியும் நினைக்க
முடி வில்னை; யவபறந்த யவனையும் பசய்வதற்குோி நினைனம ில் இல்ைோததோல், கோனைச்
சிற்றுண்டிக்குப் ெிறகு கோற்யறோட்டமோகவும், உடலுக்கு சற்று ெ ிற்சி அ ிக்கும் வனக ிலும்
நடந்துவிட்டு வரைோம் என்று தீர்மோைித்தோள். வழக்கமோக நடந்து பசல்லும் ெோனதன யநோக்கி பசன்று
பகோண்டிருக்கும்பெோழுது, டோர்சி சிை யநரங்க ில் அங்கு வருவோன் என்ெது ஞோெகத்திற்கு வந்ததும்,
பூங்கோவில் நுனழவதற்குப் ெதிைோக, சுங்கச் சோவடி இருக்கும் பதருவிலிருந்து இன்னும் சற்று தள் ி
இருக்கும் இடத்திற்கு அனழத்துச் பசல்லும் சந்தில் திரும்ெிைோள். அந்த பூங்கோவின் யவலிதோன்
இன்ைமும் ஒரு ெக்க எல்னை ோக இருந்தது. வினரவில் அவள் ஒரு நுனழவோ ினைத் தோண்டி
திறந்தபவ ி னமதோைத்திற்குச் பசன்றோள்.
For months or years, these thoughts constantly linger in the mind till the problem is resolved.
ஒரு பிரச்சிதன தீரும்வதர மோதக் கணக்கோகபவோ அல்லது வருடக் கணக்கோகபவோ இந்த எண்ணங்கள்
எல்லோம் எப்பபோழுதும் மனதில் இருந்த வண்ணம் இருக்கும்.
Thought remains in the mind as long as the problem is alive.
பிரச்சிதன உயிருடன் இருக்கும்வதர எண்ணமும் மனதில் இருக்கும்.
Either when it understands or is resolved, thoughts can disappear.
பிரச்சிதனகள் புோிந்துவிட்டோபலோ அல்லது தீர்த்து தவக்கப்பட்டோபலோ எண்ணங்கள் மதறயலோம்.
Something is a problem as long as it is not understood.
அததப் புோிந்துபகோள்ளோதவதர அது பிரச்சிதனயோகத்தோன் இருக்கும்.
More than the thoughts, the emotion of surprise lingered in the mind.
எண்ணங்கதளக் கோட்டிலும் ஆச்சோிய உணர்வுகள்தோன் மனதில் இருந்தன.
It is a surprise when it is improbable.
ஏதோவது ஒன்று நிகை முடியோது என்கிறபபோது அது ஆச்சோியமோக இருக்கும்.
The moment one understands the process, the surprise disappears.
அதனுதடய பபோக்கு பதோிந்து விட்டோல் ஆச்சோியம் மதறந்து விடும்.
Employment needs energy.
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பவதலக்கு சக்தி பததவ.
When thoughts occupy the mind like this, there is no energy for employment.
எண்ணங்கள் இவ்வோறு மனதத ஆக்கிரமித்துக் பகோண்டோல் பவதல பசய்வதற்கு சக்தி இருக்கோது.
Unconsciously she chooses the park where she used to meet him.
தன்தனயறியோமபலபய, எங்கு அவதன வைக்கமோகச் சந்திப்போபளோ, அந்தப் பூங்கோவிதனபய அவள்
பதர்ந்பதடுக்கிறோள்.
It means at that level Darcy lives in her.
இந்த அளவில் டோர்சி அவளுள் இருக்கிறோன் என்றோகிறது.
This was the first major experience for Elizabeth, which powerfully touched her personality, and she is literally
submerged in it. It stirred her genius.
எலிசபபத்திற்கு இது முதல் முக்கிய அனுபவமோக இருந்தது, அவளுதடய குணோதிசயத்தத பலமோக அது
பதோட்டது, அதில் அவள் உண்தமயிபலபய மூழ்கி விட்டிருந்தோள். அது அவளுதடய பமதோவித்தனத்தத
கிளறியது.
“Elizabeth awoke the next morning to the same thoughts”.
At night Man thinks subconsciously.
Thinking is a conscious process of relating two or more facts in the context of one’s own Mind.
It is not one’s Mind so much as opinion.
In practice it is one’s prejudices.
Man, in the general run, is not well developed in his Mind.
He is well developed in his emotions.
Almost all Men are active in their vital Mind – No.4.
Elizabeth is certainly not one of the Many.
For the Many society thinks, Man understands.
It is an important difference between understanding and thinking.
At night the conscious Mind goes to sleep or rest.
The subconscious is active.
For the subconscious to think one should be present at the level of subconscious. Or, his mental centre
should move there.
The subconscious is impersonal or communal.
It always is, does not think, thinks when it is activated.
It is at times of Revolutions that the subconscious of the society thinks.
What the conscious refuses to think, the subconscious does under stress.
The dreams of the scientists – Harvey, Snake biting its tail, etc – are symbolic in the subconscious.
The subconscious is not rational.
It is real to itself, dishonouring all the social mental constructions.
The first waking thought acquires significance this way.
“மறுநோள் கோதலயில் எலிசபபத் அபத எண்ணங்கபளோடு கண் விைித்தோள்”.
இரவில் மனிதன் ஆழ்மனத்தின் மூலம் சிந்திக்கிறோன். சிந்திப்பது என்பது தன் மனத்தில் இரண்டு
அல்லது அதற்கு பமற்பட்ட பசதிகதள நனவுபூர்வமோக பதோடர்புபடுத்தும் இயங்குமுதறயோகும்.
இதத மனம் என்பததவிட கருத்து என்று கூறலோம்.
நதடமுதறயில் அது ஒருவோின் முன்முடிவுகபள.
பபோதுவோக மனிதன் மனவளர்ச்சி அற்றவன்.
உணர்ச்சிகளில் நல்ல வளர்ச்சி பபற்றுள்ளோன்.
கிட்டத்தட்ட எல்லோ மனிதர்களும் தங்கள் உணர்வுமனத்தில் இயக்கத்துடன் இருக்கின்றனர்.-எண் 4
எலிசபபத் பத்பதோடு பதிபனோன்று அல்லள்.
பலருக்கோக சமூகம் சிந்திக்கிறது. மனிதன் புோிந்துபகோள்கிறோன்.
இதுபவ புோிந்துபகோள்வதற்கும், சிந்திப்பதற்கும் உள்ள முக்கியமோன பவறுபோடு.
இரவில் பமல்மனம் தூங்கும் அல்லது ஓய்பவடுக்கும்.
ஆழ்மனம் இயங்கிக் பகோண்டிருக்கும்.
ஆழ்மனம் சிந்திக்க பவண்டுபமன்றோல் ஒருவர் ஆழ்மன நிதலயில் இருக்க பவண்டும். அல்லது மன
தமயம் ஆழ்மனத்திற்கு நகர பவண்டும்.
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ஆழ்மனம் தனித்துவமற்றது, கூட்டோனது.
எப்பபோதும் இருக்கும் ஆழ்மனம் சிந்திப்பதில்தல. அதத இயக்கிவிட்டோல் சிந்திக்கும்.
புரட்சிகள் நடக்கும்பபோது, சமூகத்தின் ஆழ்மனம் சிந்திக்கும்.
பமல்மனம் சிந்திக்க மறுப்பதத, அழுத்தம் ஏற்படும்பபோது ஆழ்மனம் சிந்திக்கும்.
விஞ்ஞோனிகளின் கனவுகள் - ஹோர்வி, போம்பு தன் வோதலக் கடிப்பது - ஆழ்மனக் குறியீடுகள்.
ஆழ்மனம் தர்க்கபூர்வமோனதன்று.
தன்தனப் பபோறுத்தவதர அது பமய்யோனது. சமூக மனக்கட்டதமப்புகதள அது பபோருட்படுத்தோது.
இந்த வதகயில் விைிக்கும்பபோது வரும் முதல் எண்ணம் முக்கியத்துவம் பபறுகிறது.
14. “She could not recover from the surprise of what happened”.
Surprise is to the individual as well as the community.
Community is local, society is a wider existence.
Surprise is an emotion at the appearance of the new.
Her surprise was to herself, to her community and to the society.
Darcy’s love for Elizabeth is not boy chasing a girl.
It is generally by a pretty face as in the case of Bingley.
That is well known and there is no surprise there.
Here the surprise is because she is not a beauty.
If there is no beauty, the question is what attracts him.
Her attractiveness is not on the surface for all to see.
The wave of the French Revolution is subconsciously present in the community and it may be permissive of
some distorted understanding.
The resourcefulness, real or perverse or even petulant of the society is seen in these occasions.
Fashions are inexplicable as they are of this level.
Fashions take a joy in being non-rational if not irrational.
Generally fashions avoid rational responses as their impulse is to spread.
Rationality has no impulse to spread, irrationality has.
Irrationality, by virtue of being so, attracts.
Irrationality is of the non-being, often even outside that bringing out the original creativity of the Integral
Brahman. Tom Peters, Romance, Napoleon, Churchill, Depression are there.
“நடந்த நிகழ்ச்சியோல் விதளந்த ஆச்சோியத்திலிருந்து அவளோல் மீள முடியவில்தல”.
ஆச்சோியம் தனி மனிதனுக்கும் உண்டு. சமூகப்பிோிவுக்கும் உண்டு.
சமூகப்பிோிவு உள்ளூோில் இருப்பது. சமூகம் என்பது பரந்து இருப்பது.
புதியது பதோன்றும் பபோது ஏற்படும் உணர்ச்சி ஆச்சோியம்.
அவளது ஆச்சோியம் அவளுக்கும், அவளது சமூகப்பிோிவுக்கும், சமூகத்திற்கும் உோியது.
எலிசபபத் மீது டோர்சி பகோண்ட கோதல் ஒரு இளம் பபண்தணப் பின் பதோடரும் வோலிபனின் பசயலன்று.
பிங்கிலியின் விஷயத்தில் இருப்பது பபோல பபோதுவோக அைகிய முகத்ததக் கண்டோல் ஆச்சோியம் எழும்.
அது எல்பலோரும் நன்றோக அறிந்தது. அதில் ஆச்சோியப்பட ஒன்றுமில்தல.
இங்கு ஆச்சோியத்திற்குக் கோரணம் எலிசபபத் அைகோனவள் அல்ல என்பபத.
அங்கு அைகு இல்தல என்றோல் அவதன ஈர்த்தது எது என்ற பகள்வி எழுகிறது.
அவளது வசீகரம் எல்பலோரும் கோணக்கூடிய பமற்பரப்தபச் பசர்ந்ததல்ல.
இந்த இனத்தின் ஆழ்மனத்தில் பிபரஞ்சுப் புரட்சியின் அதல இருக்கிறது. அதரகுதறயோன புோிதல்
இருப்பதோக எடுத்துக் பகோள்ளலோம்.
இது பபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் உண்தமயோகபவோ, வக்கிரமோகபவோ, கோரமோகபவோ சமூகத்தின்
சமபயோசிதத்ததக் கோணலோம்.
அந்நிதலயில் இருப்பதோல்தோன் புது நோகோிகங்கள் விளக்கப்பட முடியோததவயோக இருக்கின்றன.
புது நோகோிகங்கள் பகுத்தறிவின்றிபயோ, பகுத்தறிவுக்கு எதிரோகபவோ இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அதடகின்றன.
பரவ பவண்டும் என்ற உந்துதல் இருப்பதோல் தர்க்கபூர்வமோன எதிர்விதனகதள புது நோகோிகங்கள்
தவிர்க்கின்றன.
பரவ பவண்டுபமன்ற உந்துதல் பகுத்தறிவிற்குக் கிதடயோது. பகுத்தறிவின்தமக்கு அது உண்டு.
பகுத்தறிவின்தம அப்படி இருப்பதனோபலபய கவர்கிறது.
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பகுத்தறிவின்தம அசத்திற்குோியது. பல சமயங்களில் அதற்கு அப்போற்பட்ட பூரண பிரம்மத்தின் முதல்
பதடப்பூக்கத்தத பவளிக் பகோணரும். அங்பக டோம் பீட்டர்ஸ், கோதல், பநப்பபோலியன், சர்ச்சில்,
பபோருளோதோர மந்தநிதல, பபோன்றதவ உண்டு.
15. “It is impossible to think of anything else”.
The compelling pressure of the vital does it.
Generally when the survival is threatened it happens.
Here it is not so much a threatening of survival as a kindling of her curiosity.
The general run of people dismisses such an event after the exhibition of an initial curiosity.
For the mentally awake it is great material for thinking as curiosity is mental awakening.
Curiosity is the desire to know.
For a conventional mind curiosity is a disturbing element which it quickly dispenses with.
Hamlet was curious to know why women are faithless.
Hence ‘Frailty, thy name is woman’.
Chastity is a social behaviour in opposition to human instinct.
Chastity is not a human ideal in England or Europe.
Honour is a social ideal as it aims at Goodness, a status of spirit.
Spiritually, the Many seeks a play with all the Many, as delight is the ideal.
In some societies chastity is an ideal.
As the soul seeks moksha, the woman seeks chastity.
That is why the chaste woman is entitled to moksha.
Chastity is the tapas of the woman within marriage.
The truth of chastity is single minded devotion of loyalty as seen in the sishya with the guru.
The world, till HE came down has not fashioned a greater ideal.
“பவறு எததப் பற்றியும் சிந்திப்பது சோத்தியமில்தல”.
உணர்வு நிதலயின் வற்புறுத்தும் அழுத்தம் இததச் பசய்கிறது.
பபோதுவோக உயிர் வோழ்தலுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் பபோது இது நிகழ்கிறது.
இங்கு உயிர் வோழ்தலுக்கோன அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டது என்று கூற இயலோது. அவளது பதோிந்து
பகோள்ளும் ஆர்வம் தூண்டப்பட்டது.
முதலில் பதோன்றிய பதோிந்துபகோள்ளும் ஆர்வம் பவளிப்பட்ட பின், பபரும்போலோபனோர் அது பபோன்ற
நிகழ்தவப் பபோருட்படுத்த மோட்டோர்கள்.
பதோிந்து பகோள்ளும் ஆர்வம் என்பது மனம் விைிப்பது என்பதோல், மன விைிப்பு பபற்றவர்களுக்கு அது
சிந்திப்பதற்கு சிறந்த பபோருள்.
பதோிந்து பகோள்ளும் ஆர்வம் என்பது அறிய விரும்பும் ஆதச.
சம்பிரதோயமோன மனத்திற்கு பதோிந்து பகோள்ளும் ஆர்வம் என்பது பதோல்தல தரும் விஷயம். அம்மனம்
அதத விதரந்து விலக்கும்.
பபண்கள் ஏன் நம்பிக்தகயற்றவர்களோக இருக்கிறோர்கள் என்று பதோிந்து பகோள்ள ஹோம்பலட்
விரும்பினோன்.
அதனோல்தோன் பலவீனபம, உன் பபயர் பபண்பணோ? என்று யஷக்ஸ்ெி ர் எழுதினோர்.
கற்பு சமூக நடத்தத. அது மனித உள்ளுணர்வுக்கு எதிரோனது.
இங்கிலோந்திபலோ, ஐபரோப்போவிபலோ கற்பு மனித இலட்சியமோக இருக்கவில்தல.
பகௌரவம் சமூக இலட்சியம். ஏபனனில் அது ஆன்மோவின் நிதலயோன நல்ல தன்தமதய தன் குறியோகக்
பகோள்கிறது.
ஆன்மிகோீதியில், ஆனந்தபம இலட்சியம் என்பதோல் பல, பலவற்றுடன் லீதலதய நோடுகிறது. சில
சமூகங்களில் கற்பு இலட்சியமோகும்.
ஆன்மோ பமோட்சத்தத நோடுவததப் பபோல பபண் கற்தப நோடுகிறோள்.
அதனோல்தோன் கற்பரசிக்கு பமோட்சம் பபற உோிதமயுண்டு.
கற்பு மண வோழ்வில் பபண்ணின் தவம்.
சீடன் குருவிடம் பகோள்வது பபோன்ற விசுவோசம் நிதறந்த ஒபர பநோக்கு பகோண்ட பக்திபய கற்பின்
உண்தம.
பகவோன் உலகிற்கு வரும் வதரயில் உலகம் எந்த பபோிய இலட்சியத்ததயும் பபற்றிருக்கவில்தல.
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16. “totally indisposed for employment”.

Employment is possible when energy is available.
Excess of available energy is a disposition to employment.
Her own Mind and emotions are disturbed.
Disturbance distributes the energy in disorganization.
In the Mind it is confusion.
In the vital it is dismemberment.
Dismemberment sinking below the level of survival is insanity.
At the borders of transition it can either be insanity or genius.
Transformation of character is reached when one passes through such a condition.
The nodus of personality that resists disintegration asserts and revives at a higher level as new birth.
The proposal is a point of life which made both of them meet the possibility of psychological new birth.
She saw herself despicable at that juncture.
He found himself in bitterness of spirit.
An age condenses itself at one point to rediscover itself at a new evolutionary height.
The French Revolution abolished serfdom and absolutisms all over Europe.
It gave Man Liberty so that he may discover equality in fraternity.
Liberty is society’s gift.
Equality is Man’s discovery in fraternity.
Darcy was released from the thralldom of conceit to discover that Elizabeth was equal to him in an atmosphere
of fraternity.
“எந்த பவதலயும் பசய்யும் மனநிதலயில் இல்தல”.
பதம்பிருந்தோல்தோன் பவதல பசய்வது சோத்தியம்.
உபோியோகும் சக்தி பவதல பசய்யும் உத்பவகத்ததத் தரும்.
அவள் மனமும் உணர்ச்சிகளும் பதோந்தரவுக்கு உள்ளோகி இருந்தன.
பதோந்தரவு ஒழுங்கதமப்பில்லோத இடத்தில் சக்திதய பகிர்ந்தளிக்கும்.
மனத்தில் அது குைப்பமோகிறது.
உணர்வில் அது பகுதிகளோகப் பிோிகிறது.
உயிர் வோழும் நிதலக்கும் கீைோகப் பபோய் பிோிவது உன்மத்தம் ஆகும்.
மோற்றம் நிகழும் எல்தலக் பகோட்டில் அது உன்மத்தமோகபவோ பமததமயோகபவோ இருக்கலோம்.
அது பபோன்ற நிதலதயக் கடக்கும் பபோது குணம் திருவுருமோற்றத்தத அதடயும். சிதறுவதத எதிர்க்கும்
ஆளுதமச் சிக்கல் தன்தன நிதலநிறுத்தி, உயர்ந்த நிதலயில் புதுப்பிறவி எடுத்து தன்தனப்
புதுப்பித்துக் பகோள்ளும்.
உள்ளத்தில் புதுப் பிறவி எடுப்பது நிகைத்தக்கது என்பதத இருவதரயும் அறிய தவத்த வோழ்வின் ஒரு
புள்ளிபய திருமணப் பபச்சு.
இந்த சந்திப்பு முதனயில் தோன் தோழ்ந்தவள் என்பதத அவள் கோண்கிறோள்.
தோன் கசப்புணர்பவோடு இருப்பதத அவன் கோண்கிறோன்.
கோலம் தன்தன ஒரு புள்ளியில் சுருக்கிக் பகோண்டு புதிய போிணோம உயர்நிதலயில் தன்தன மீண்டும்
கண்டறிகிறது.
ஐபரோப்போவிலிருந்த அடிதமத்தனத்ததயும், எபதச்சதிகோரத்ததயும் பிபரஞ்சுப் புரட்சி அைித்தது.
அது மனிதனுக்கு சுதந்திரத்ததத் தந்து, அவன் சபகோதரத்துவத்தில் சமத்துவம் கண்டறிய வைி பசய்தது.
சுதந்திரம் சமூகத்தின் போிசு.
சபகோதரத்துவத்தில் மனிதன் கண்டறிந்தது சமத்துவம்.
சபகோதரத்துவ சூைலில் எலிசபபத் அவனுக்கு சமமோனவபள என்பதத டோர்சி அறிந்து பகோள்ளத்தோன்,
அவன் கர்வம் உருவோக்கிய அடிதமத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டோன்.
17. “She resolved herself to indulge in air soon after breakfast”.
Mother asks us to concentrate on the stomach if there is a headache.
The energy of the ache which the small head is unable to support is spread over the stomach, relieving the Mind.
Elizabeth does it after reading the letter.
Even before receiving the letter, perhaps, she senses what comes.
This is a method of curing mental illness by physical methods.
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The physical illnesses are cured by mental methods.
One is descent and the other is ascent.
In a cold country like England, home, especially a room is a congested place where these rules are more in
evidence.
Spiritually, while in open air, the hidden spirit too feels the freedom of the body indirectly.
It is Bingley that brings Darcy to her in the guise of seeking Jane.
It is the colonel who brings Darcy to propose to her.
From Bingley to the colonel, it is from submissiveness to taunting equality, evidencing her own emerging into
greater freedom with respect to Darcy.
To expose a small man’s designs enough for him to see how it will hurt him when turned on him is one
great successful strategy of the strength of knowledge.
As Japan in 1941, the South in 1862, the Small was urged by its weakness to attack the great, all the while
giving a growing conviction that the very weakness was a rare invincible strength.
It is a great reversal.
Hitler too did it. There the appearance was less illusory.
“கோதல உணவிற்குப் பின் கோற்று வோங்கப் பபோக பவண்டும் என்று தீர்மோனித்தோள்”.
ததலவலி இருந்தோல் வயிற்றில் நம் கவனத்தத ஒருமுகப்படுத்துவது நல்லது என்று அன்தன
கூறுகிறோர்.
ததல சிறியதோதகயோல் அதனோல் ததலவலியின் சக்திதயத் தோங்க முடியோது. வயிறு அச்சக்திதயப்
பரப்பி, மனத்திற்கு சுகம் தரும்.
கடிதத்ததப் படித்த பின் எலிசபபத் அததச் பசய்கிறோள்.
கடிதத்தத பபறுமுன்பபகூட, வரப்பபோவது என்னபவன்று அவள் ஒரு பவதள அறிந்திருக்கக் கூடும்.
மனத்தின் பநோதய உடலின் முதறகளோல் தீர்க்கும் வைிகளில் இது ஒன்று.
மனத்தின் முதறகளோல் உடலின் பநோய்கதளத் தீர்க்கலோம்.
ஒன்று கீபை வருவது, மற்றது பமபல பபோவது.
இங்கிலோந்து பபோன்ற குளிர்ப் பிரபதசங்களில் வீடுகள், குறிப்போக அதற மிகவும் பநருக்கமோக
இருக்கும். இந்தச் சட்டங்கள் அங்பக பதளிவோக பவளிப்படும்.
ஆன்மிகோீதியில், பவற்றுபவளியில் இருந்தோல் மதறந்திருக்கும் ஆன்மோகூட உடலின் சுதந்திரத்தத
மதறமுகமோக உணரும்.
பேதன நோடும் சோக்கில், பிங்கிலி டோர்சிதய எலிசபபத்திடம் அதைத்து வந்தோன்.
கர்னல் மணப்பபச்சு எடுக்க டோர்சிதய எலிசபபத்திடம் அதைத்து வந்தோன்.
பிங்கிலியிடமிருந்து கர்னலுக்கு நகர்வது, அடங்கிப் பபோவதிலிருந்து எள்ளல் பசய்யும் சமத்துவத்திற்கு
நகர்வதோகும். டோர்சிதயப் பபோறுத்தவதர எலிசபபத்தோன் பபோிய சுதந்திரத்தத அனுபவிப்பதத
அறிகிறோள்.
சிறியவனின் சிறுதம பசயல்படுத்தப்பட்டோல் அவதன எந்த அளவிற்கு போதிக்கும் என்பதத அவன்
அறிந்து பகோள்ளுமளவிற்கு பவளிப்படுத்துவது ஞோன வலிதமயின் பவற்றிகரமோன பபோிய
உத்தியோகும்.
சிறியதன் பலவீனம் சிறியததப் பபோியததத் தோக்கத் தூண்டும். அவ்வோறு பசய்யும் பபோது அப்பலவீனம்
பவல்ல முடியோத அோிய பபோிய வலிதம என்ற தீர்மோனமோன எண்ணத்ததயும் வளர்த்து விட்டுவிடும்.
1941 ல் ேப்போனிலும், 1862 ல் பதன் ெகுதி அபமோிக்கோவிலும் இது நடந்தது.
இது ஒரு பபோிய ததலகீழ் மோற்றம்.
ஹிட்லர் அததத்தோன் பசய்தோன். அங்கு பதோற்றமயக்கம் குதறவோக இருந்தது.
18. “She was proceeding directly to her favourite walk”.
She subconsciously expects to meet Darcy there.
The subconscious rising to meet the Superconscient at the conscient becomes the subliminal.
The subconscious of Elizabeth meeting the Superconscient Darcy in the conscious awareness of herself, creates
the plane of subliminal universality which, in time, achieves the rest.
She could rise to Pemberley when Lydia representing her family, meets her own insistent demand of Pemberley.
Wickham is to Lydia what Darcy is to Elizabeth.
We see the Superconscient descending on her.
Her own universality has Jane on one side and Lydia on the other side.
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Mrs. Bennet sublimates herself in Lydia and her long felt longing for red coats is fulfilled in Wickham.
Georgiana and Lady Catherine are Darcy’s Lydia and Mrs. Bennet.
It is no ordinary pain of humiliation in him to find these representative facts while seeking Elizabeth.
Recognising in marriage these wider facts, marriage becomes a field of romance.
Imagine Darcy living with Mrs. Bennet. More so, imagine Lady Catherine and Mrs. Bennet meeting at
Pemberley and living out the social evolution in the minute details of daily manners at the table. Both would talk
dominatingly non-stop without reference to others.
“அவள் தோன் பிோியமோக நடக்கும் இடத்திற்கு பநரோகச் பசன்றோள்”.
அங்பக டோர்சிதய சந்திக்க பவண்டும் என்று அவள் ஆழ்மனத்தில் எதிர்போர்க்கிறோள்.
ஆழ்மனம் பிரம்மத்தத அதடய ேீவனில் உயருமிடம் அடிமனம் ஆகிறது.
ஆழ்மனத்திலுள்ள எலிசபபத் பிரம்மம் பபோன்ற டோர்சிதய தன்னுள் ேீவனுள்ள பதளிபவோடு
சந்திப்பதோல் அடிமன பிரபஞ்சத்தளம் உருவோகிறது. அங்கு கோலத்தில் மீதி இருப்பன சோதிக்கப்படும்.
அவளோல் பபம்பர்லி அளவிற்கு உயர முடிந்தது. அவள் குடும்பத்தின் பிரதிநிதியோன லிடியோ, அவள்
பபம்பர்லிதய இதடவிடோது வற்புறுத்தி பவண்டுவதற்கு பதில் பபோல் அதமகிறோள்.
லிடியோவிற்கு விக்கோம் எப்படிபயோ அப்படிபய எலிசபபத்திற்கு டோர்சி.
பிரம்மம் அவளுள் இறங்குவததக் கோண்கிபறோம்.
அவளது பசோந்த பிரபஞ்சத்துவம் ஒரு புறம் பேதனயும் மறு புறத்தில் லிடியோதவயும் பகோண்டுள்ளது.
திருமதி பபன்னட் லிடியோவில் தன்தனக் கோண்கிறோள். சிகப்பு பமலங்கிகளுக்கோக அவள் பகோண்ட
நீண்ட கோல ஏக்கம் விக்கோம் மூலம் பூர்த்தி ஆகிறது.
ேோர்ேியோனோவும், பலடி கோதோினும் டோர்சிக்குோிய லிடியோவும், திருமதி பபன்னட்டும் ஆவர்.
எலிசபபத்தத நோடும்பபோது அவன் அறியும் இந்த அதடயோள உண்தமகள் தரும் அவமோனத்தின் வலி
சோதோரணமோனதன்று.
திருமணத்தில் இத்ததகய பரந்துள்ள உண்தமகதள அறிந்துபகோண்டோல் திருமணம்
பபருங்கோதலுக்கோன களமோகிறது.
டோர்சியும், திருமதி பபன்னட்டும் பசர்ந்து வோழ்வதத கற்பதன பசய்து போருங்கள். பலடி கோதோினும்,
திருமதி பபன்னட்டும் பபம்பர்லியில் சந்திப்பதோகவும், அன்றோட பவதலகளில், பைக்கவைக்கங்களில்,
சிறு விவரங்களில் பவளிப்படும் சமூக போிணோமத்தத முன்னிட்டு பசர்ந்து வோழ்வதோக கற்பதன பசய்து
போருங்கள். பிறதரப் பற்றிய சிந்ததனபய இல்லோமல் இருவரும் ஆதிக்கம் பசலுத்தும் பதோரதணயில்
இதடவிடோமல் பபசிக் பகோண்டிருப்போர்கள்.
19. “Sometimes Darcy stopping there”.
What we call slip is always the subconscious peeping into the conscious.
She wants to meet Darcy and knows he will be there and that draws her to her favourite walk.
She did not know a letter was coming nor did she in her conscious Mind expect one.
But, her whole being was thirsting to know all about Jane and Wickham. Maybe it was deep in the
subconscious.
His writing the letter was because of his inability to speak.
But that writing was their exchange of subconscious urges.
In this letter there was absolutely no need to mention Georgiana, but he did so. It was to reveal his own
commitment to her was more than total. She did it at Lambton by disclosing the elopement. Such revelations
and commitments are real, powerful and unfailing. Still, the procedures in the surface should accommodate
what is created here in the subconscious.
We may know what is wisdom or wisdom of life.
The ultimate wisdom is to know how the subconscious imperatives are accommodated in the surface. To allow
the one to accommodate the other and arrange the management accordingly is the final stroke of human
wisdom.
Elizabeth’s seeking her favourite walk was from such a perception. Her turning away was the instinct of
woman to make her unavailable.
“சில சமயங்களில் டோர்சி அங்பக நிற்பது”.
தவறுவது என்று நோம் அதைப்பது எப்பபோதும் ஆழ்மனம் பமல்மனத்தத எட்டிப் போர்ப்பதோகும்.
அவள் டோர்சிதய சந்திக்க விரும்புகிறோள். அவன் அங்கிருப்போன் என்பது அவளுக்குத் பதோியும். அதுபவ
அவள் விரும்பி நடக்கும் இடத்திற்கு அவதள இழுத்துச் பசன்றது.
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கடிதம் வருபமன்று அவளுக்குத் பதோியோது, அவள் பமல்மனம் அதத எதிர்போர்க்கவில்தல.
ஆனோல் அவளது முழு ேீவனும் பேன் மற்றும் விக்கோதமப் பற்றி பதோிந்து பகோள்ள தவித்துக்
பகோண்டிருந்தது.
அது அவளது ஆழ்மனத்தின் ஆைத்தில் இருந்திருக்கக் கூடும்.
பபச இயலோததோல் அவன் கடிதம் எழுதினோன்.
ஆனோல் அப்படி எழுதுவது ஆழ்மன உந்துதல்கதளப் பரஸ்பரம் போிமோறிக் பகோள்வது.
இக்கடிதத்தில் ேோர்ேியோனோதவப் பற்றி எழுத பவண்டிய அவசியபம இல்தல என்றோலும் அவன்
அததச் பசய்தோன். அவளிடம் அவன் பகோண்ட ஈடுபோடு முழுதமயோனது என்பதத பவளிப்படுத்தபவ
அததச் பசய்கிறோன். லிடியோ ஓடிப்பபோனததப் பற்றி லோம்ப்டனில் டோர்சியிடம் கூறிய பபோது எலிசபபத்
அததச் பசய்தோள். இப்படி பவளிப்படுத்திக் பகோள்வதும், ஈடுபடுத்திக் பகோள்வதும் உண்தமயோனதவ,
சக்திமிக்கதவ, தவறபவ தவறோததவ. இருப்பினும் ஆழ்மனத்தில் உருவோக்கப்பட்டவற்தற பமபல
உள்ள இயங்குமுதற ஏற்க பவண்டும்.
விபவகம் அல்லது வோழ்வின் விபவகம் என்றோல் என்னபவன்று நமக்குத் பதோிந்திருக்கும்.
ஆழ்மனச் சட்டங்கள் எவ்வோறு பமல்மனத்தில் ஏற்றுக் பகோள்ளப்படுகின்றன என்பதத அறிவது
சிறப்போன விபவகம்.
ஒன்று மற்றதத ஏற்க அனுமதிப்பதும், அதன் நிர்வோகத்தத அததபயோட்டி அதமப்பதும், மனித
விபவகத்தின் இறுதி உத்தி ஆகும்.
எலிசபபத் தனக்கு விருப்பமோன இடத்தில் நடக்க விரும்புவது அது பபோன்ற ஓர் அறிவுணர்ச்சியோல்
தோன்.
அவள் திரும்பிக் பகோண்டது, ஒரு பபண் தன்தன அோிபபோருளோகக் கோட்டிக் பகோள்ளும் உள்ளுணர்ச்சி
ஆகும்.
20. “She turned up the lane”.
After the war, America was helpless with its Himalayan production. Europe devastated, needed all that
production.
Marshall spoke on the radio of his willingness to help Europe, but he said the request must come from Europe.
It is a significance of work no one interested in the completion can overlook. Older cultures have learnt all
this and integrated it as daily behaviour. Dynamic civilisations which are ignorant of them walk through life as a
bull through a China shop and achieve by their strength. Should they learn these pieces of wisdom, the result
would be winning the World War II in a peace conference of 35 days. The dynamics of unorganised energy
achieves like an animal in human circumstances. Organisation initiates one into a higher new world to
accomplish and enjoy what Man does not presently know. After the Internet was discovered, while the 25
year curriculum could be absorbed in 5 years, to send children to schools and colleges is not wise, but we all do.
I am tempted to say that if all the social technological potential for education is harnessed as it can be, the
degree will be of the standard of a Nobel Prize winning work. It is a pity that the progress the world has
made from 1700 to 2000 is the same but is not recognised as such. Great strides have been made in technology.
The same is not even thought in life knowledge, social evolution. Social attitudes – scientific attitude – are to
make blindness an ideal.
“அவள் அப்போததயில் பதோன்றினோள்”.
பபோருக்குப் பின் இமயமதல பபோல் குவிந்த உற்பத்திப் பபோருட்களோல் அபமோிக்கோ தடுமோறியது.
பபோரோல் அைிந்து பபோயிருந்த ஐபரோப்போவிற்கு அத்ததன உற்பத்திப் பபோருட்களும் பததவப்பட்டன.
ஐபரோப்போவிற்கு உதவ தோன் தயோரோக இருப்பதோக வோபனோலியில் மோர்ஷல் கூறினோர். ஆனோல்
ஐபரோப்போ உதவி பகோர பவண்டும் என்றோர். இது கோோியம் முடிய பவண்டும் என்ற ஆர்வமுதடய எவரும்
புறந்தள்ள முடியோத முக்கியமோன விஷயம். பதைய நோகோிகங்களில் இதவ அதனத்ததயும் அறிந்திருந்து
அவற்தற தினசோி வோழ்வில் ஒருங்கிதணத்திருந்தனர். மோறி வரும் நோகோிகங்களில் மக்கள் இவற்தற
பற்றி அறிவதில்தல. இவர்கள் சீனக்கதடயில் நுதைந்த மோட்தடப் பபோல நடந்து பகோண்டு தங்கள்
வலிதமயோல் சோதிக்கிறோர்கள். இத்ததகய விபவகத் துளிகதள கற்றுக் பகோண்டோல், 35 நோட்கள் பபோட்ட
அதமதிக் கூட்டத்தின் மூலம் இரண்டோம் உலகப் பபோதர பவல்வது பபோன்ற பலன் வரும்.
முதறப்படுத்தப்படோத சக்தியின் இயங்கோற்றல், மனிதனுக்குள்ள சந்தர்ப்பங்களில் மிருகம் சோதிப்பததப்
பபோல சோதிக்கும்.
முதறப்படுத்துதல் ஒருவதர உயர்ந்த புதிய உலகிற்கு அதைத்துச் பசன்று சோதிக்க தவக்கும். மனிதன்
இதுவதர அறியோத இன்பங்கதள பபற தவக்கும். இன்டர்பநட் உருவோனதோல் இருபத்ததந்து
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வருடங்கள் படிக்க பவண்டிய படிப்தப ஐந்து வருடங்களில் அடக்கிவிடலோம் என்றோகி விட்டபின்,
குைந்ததகதளப் பள்ளிகளுக்கும், கல்லூோிகளுக்கும் அனுப்புவது அறிவற்ற பசயல் என்றோலும் நோம்
அதனவரும் அததச் பசய்கிபறோம். சமூக பதோைில்நுட்ப வசதிகதள கல்வித்துதறயில் சோியோன
முதறயில் பயன்படுத்திக் பகோண்டோல், பட்டப்படிப்பு பநோபல் போிசு பெறுவதற்கு இதணயோனதோக
இருக்கும். 1700 முதல் 2000 வதரயில் உலகம் பபற்ற முன்பனற்றம் அப்படிப்பட்டது. அதத
அப்படிப்பட்ட பகோணத்தில் யோரும் புோிந்து பகோள்வதில்தல. பதோைில்நுட்பத்தில் பபோிய
முன்பனற்றங்கள் உண்டோகிவிட்டன. வோழ்வின் ஞோனத்தில், சமூக போிணோமத்தில் அததப் பபோன்ற
முன்பனற்றத்தத அதடயலோம் என்று நிதனக்கவும் ஆளில்தல. சமூக மபனோபோவங்கள் - அறிவியல்
மபனோபோவங்கள் இலட்சியத்தத குருட்டுத்தனமோனதோக ஆக்குகின்றன.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

After walking two or three times along that part of the lane, she was tempted, by the pleasantness of the
morning, to stop at the gates and look into the park. The five weeks which she had now passed in Kent had
made a great difference in the country, and every day was adding to the verdure of the early trees. She was on
the point of continuing her walk, when she caught a glimpse of a gentleman within the sort of grove which
edged the park: he was moving that way; and fearful of its being Mr. Darcy, she was directly retreating. But the
person who advanced was now near enough to see her, and stepping forward with eagerness, pronounced her
name. She had turned away; but on hearing herself called, though in a voice which proved it to be Mr. Darcy,
she moved again towards the gate. He had by that time reached it also, and, holding out a letter, which she
instinctively took, said, with a look of haughty composure, "I have been walking in the grove some time in the
hope of meeting you. Will you do me the honour of reading that letter?" And then, with a slight bow, turned
again into the plantation, and was soon out of sight.
அந்த பகுதியில் இரண்டு, மூன்று முதற நடந்த பிறகு, கோதலப் பபோழுதின் இனிதம, அவதள அந்த
நுதைவோயில்முன் நின்று, அந்த பூங்கோவினுள் போர்க்கத் தூண்டியது. பகன்டில் தங்கியிருந்த இந்த ஐந்து
வோரங்களில் அவ்வூோில் பபோிய மோற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன, ஒவ்பவோரு நோளும் அங்கிருந்த பதைய
மரங்களின் பசுதம அதிகோித்துக் பகோண்பட வந்ததுபபோல் இருந்தது. பதோடர்ந்து நடக்கலோம் என்று
நிதனத்திருந்த பபோழுது பூங்கோவின் அருகில் இருந்த பதோப்பு பபோன்ற ஒரு பகுதியில், ஒரு நபோின்
க்ஷணத்பதோற்றம் அவளுக்குக் கிதடத்தது; அந்நபர் அந்த பக்கமோக வந்து பகோண்டிருந்தோன்; அது
டோர்சியோக இருக்கலோம் என்று பயந்த அவள், உடபன பின்வோங்கினோள். ஆனோல் வந்து பகோண்டிருந்த
நபபரோ, அவதளப் போர்க்கக்கூடிய அருகோதமக்கு வந்து விட்டபடியோல், ஆவலுடன் முன்பன வந்து,
அவள் பபயதர உச்சோித்தோன். அவள் திரும்பிவிட்டிருந்தோள், தன்தன கூப்பிடும் சத்தம் பகட்டு,
அக்குரல் டோர்சியினுதடயதுதோன் என்று பதோிந்திருந்தோலும் அவள் நுதைவோயிதல பநோக்கி மீண்டும்
பசன்றோள். அவனும் அபத சமயம் அங்கு வந்து பசர்ந்துவிட்டிருந்தோன். அவன் நீட்டிய கடிதத்தத மிகவும்
இயல்போக வோங்கிக் பகோண்டோள். இறுமோப்புடன்கூடிய நிதோனத்துடன் போர்த்த அவன், ‘நோன் சிறிது
பநரமோக, உன்தன சந்திப்பபன் என்ற நம்பிக்தகயில், இந்த பதோப்பில் நடந்து பகோண்டிருந்பதன். இந்த
கடிதத்ததப் படித்து என்தன பகௌரவிப்போயோ?' என்று பகட்டுவிட்டு பலசோக ததல தோழ்த்தி
விதடபபற்று, அந்த பதோப்பிற்குள் பசன்று, மதறந்தோன்.
‘The pleasantness of the morning,’ ‘the verdure of the early trees’ show the shape of things to come.
"கோதல பவதளயின் இனிதம”, "இளம் மரங்களின் பசுதம” பின்னோல் வரப் பபோவதத
உணர்த்துகின்றை.
He steps forward with eagerness. Her abuse does not diminish his interest in her.
அவன் ஆவலுடன் சற்று முன்பன பசல்கிறோன். அவளுதடய நிந்ததன அவனுக்கு அவள் மீதுள்ள
ஆர்வத்தத சிறிதளவும் குதறக்கவில்தல.
Darcy has the joy of pronouncing her name.
அவளுதடய பபயதர உச்சோிப்பதில் டோர்சிக்கு சந்பதோஷம் வருகிறது.
She instinctively took the letter as if she was waiting for it.
அவள் அதற்குத்தோன் கோத்துக் பகோண்டிருந்தது பபோல் கடிதத்தத உடபன வோங்கிக் பகோள்கிறோள்.
The look of haughty composure is necessary to meet her after that much of abuse.
அந்த அளவு நிந்ததனக்குப் பிறகு, அவதள சந்திப்பதற்கு இறுமோந்த பதோரதண அவசியமோகிறது.
She avoids the places where she may run into Darcy but still she does. He prefers to hand her that letter rather
than to send it to her as the encounter of the previous day enhanced his longing to see her. Meeting her again
exhausts his desire but she was not available for leave taking .
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அவதன சந்திக்கக்கூடிய இடங்கதள எல்லோம் அவள் தவிர்த்த பபோதும், அவதன சந்திக்க பநருகிறது.
முதல் நோள் அவதள சந்தித்தது, மீண்டும் சந்திக்க பவண்டும் என்கிற ஏக்கத்தத ஏற்படுத்தியதோல்,
கடிதத்தத பவறு யோர் மூலமோவது அனுப்போமல் தோபன பகோண்டு தரப் பிோியப்படுகிறோன். அவதள
மீண்டும் சந்தித்ததில் அவனுதடய ஆதச தீர்ந்தது ஆனோல் விதட பபறுவதற்கு அவள் அங்கு
இருக்கவில்தல.
27. “Verdure of the early trees” goes with their incipient love.
“இளம் மரங்களின் பசுதம” இது ஆரம்ப நிதலயில் உள்ள அவர்கள் கோதலுடன் ஒத்துப் பபோகிறது.
28. “Haughty composure”. The pride was destroyed. His status is non-existent. His self-respect is more than
damaged. No longer he saw the attentions of Caroline Bingley. The submissiveness of Bingley, the solicitude of
Lady Catherine are nowhere on the horizon. A chit of a girl of inferior station taunted him, abused him, and
accused him of a mean trick and unmanly deceit. Still he has to explain himself to her, rise to her occasion and
win her good will and even love. It is an unenviable task. He chose it with eyes open. He was stung as never
before just 12 hours ago. To maintain good humor enough to meet his accuser and request her to read his own
pleading there is no wonder his composure is haughty.
‘இறுமோந்த பதோரதண’. கர்வம் அைிக்கப்பட்டது. அவனுக்கு நிதல என்று ஒன்று இல்தல. அவனுதடய
சுயமோியோதத பமோசமோக போதிக்கப்பட்டது. கோரலின் மற்றும் பிங்கிலியின் கவனிப்புகள் நின்று
விட்டிருப்பதத கவனித்தோன். பிங்கிலியின் அடங்கிப் பபோகும் குணம், பலடி கோதோின் அவன் மீது
பகோண்டிருந்த அக்கதற எல்லோம் கோணோமல் பபோயின. சின்னத்தனமோன யுக்தி பசய்ததோகவும்,
பகோதைத்தனமோக ஏமோற்றியதோகவும், அவன் மீது தோழ்ந்த இடத்திலிருந்து வந்த ஒரு பபண் ஏசினோள்.
குற்றம் சோட்டினோள், நிந்ததன பசய்தோள். இருப்பினும் அவன் தன்தனப்பற்றி அவளுக்கு விளக்கம்
அளித்து, அந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றோர்பபோல் உயர்ந்து, அவளுதடய நல்பலண்ணத்ததயும்,
கோததலயும் கூட பபற பவண்டியிருந்தது. இது மிகவும் கடினமோன பவதல. பதோிந்பததோன் இததன
அவன் பதர்ந்பதடுத்தோன். சுமோர் பன்னிபரண்டு மணி பநரத்திற்கு முன்புதோன், இதுவதர நடந்திரோத
அளவுக்கு நிந்திக்கப்பட்டோன். தன்தனக் குற்றம் சோட்டியவதளச் சந்தித்து தன்னுதடய
பவண்டுதல்கதளப் படிக்கச் பசோல்லி பகட்பதற்கு, அவன் தன்தன நல்ல நிதலயில் இருத்திக் பகோள்ள
அவனுக்கு ‘இறுமோந்த பதோரதண’ பததவப்பட்டது.
29. “She was tempted by the pleasantness of the morning”.
Whatever she may feel in her surface Mind, the greatest event has happened to her the previous night. Darcy
came to her and asked her to marry him. It may be an axe, but it has touched the sandalwood. It cannot but
smell the perfume. She may not consciously know it. Everything in her deep down, far below the surface knows
it, feels it, enjoys it, and feels the flattery of it.
The outer climate, the pleasantness of the morning, expresses it.
In a political science class in USA as the lecturer was delivering his subject, the students were listless, not
attending, sat with the hand on the shoulder of the next person. They were not only not attending, most of them
were talking. The teacher took another book and read out one paragraph from it. All pranks disappeared, they
sat properly, listened, and the atmosphere became rich, weighty, and densely pregnant. It was a passage
from Sri Aurobindo. Sri Aurobindo entering any place cannot be missed. Darcy may be all that she felt, but
behind him lay the weight of generations of wealth. She was not seeking it. Pemberley was courting her. It was
the descent of supramental heaven on her, a rise of 200 fold income, and a thousand fold in psychological status.
Her very body was reinvigorated making the outside reflect it in the pleasantness of the morning. Not only in
literature, every moment of life is like this truly reflecting the inner outside, determining it as the inner chooses.
In the supramental vision of Time, thrikaladrishti, there is no evil; everything is more than pleasant, one
of increasing delight.
"கோதலப் பபோழுதின் இனிதம அவதளக் கவர்ந்தது".
அவள் பமல்மனம் என்ன நிதனத்தோலும் முந்ததய இரவில் அவள் வோழ்வில் மிக முக்கியமோன நிகழ்ச்சி
நடந்து விட்டது. டோர்சி அவதள நோடி வந்து, தன்தன மணக்க பவண்டினோன். பிளப்பது பகோடோோி
என்றோலும் பிளவுபடுவது சந்தன மரம் அல்லவோ? நறுமணம் வீசோமல் இருக்குமோ?அவள் நனவுபூர்வமோக
அதத அறியோதிருக்கலோம். அவளது பமற்பரப்பிற்கு பவகு கீபை மிக ஆைத்தில் உள்ள ஒவ்பவோன்றும்
அதத அறிகிறது, உணர்கிறது, மகிழ்கிறது. அதிலுள்ள புகழ்ச்சிதய உணர்கிறது.
பவளிபய உள்ள தட்பபவட்ப சூைல், கோதலப் பபோழுதின் இனிதம, அதத பவளிப்படுத்துகிறது.
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அபமோிக்கோவில் அரசியல் விஞ்ஞோன வகுப்பபோன்றில் ஆசிோியர் போடம் நடத்திக் பகோண்டிருந்தோர்.
மோணவர்கள் உற்சோகமின்றி, கவனமின்றி, அலட்சியமோன போவதனயில் அடுத்தவர் பதோளில் தக
பபோட்டுக் பகோண்டு அமர்ந்திருந்தனர். ஆசிோியர் பவபறோரு புத்தகத்தத எடுத்து ஒரு பத்திதயப்
படித்தோர். அதனத்து விதளயோட்டுத்தனங்களும் மதறந்தன. அதனவரும் சோியோக அமர்ந்து
கவனிக்கலோயினர். சூைல் உயர்ந்தது. கனத்து தீவிரமதடந்தது. அது ஸ்ரீ அரவிந்தர் எழுதிய பத்தி.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் எந்த இடத்தில் எழுந்தருளினோலும் அதத கவனிக்கோமல் இருக்க முடியோது. அவள்
உணர்ந்தது அதனத்தும் டோர்சியோக இருக்கலோம். ஆனோல் அவன் பின்னோல் பரம்பதரச் பசோத்தின்
போரம் இருக்கிறது. அவள் அததத் பதடவில்தல. பபம்பர்லிதோன் அவதள நோடுகிறது. சத்திய ேீவிய
பசோர்க்கம் அவள் மீது பபோைிகிறது. 200 மடங்கு உயர்ந்த வருமோனம், ஆயிரம் மடங்கு உயர்வோன
மனநிதல அவதள நோடுகின்றன. அவள் உடல் புதிதோகப் பிறந்து, புறத்தில் கோதலப் பபோழுதின்
இனிதமயோக பிரதிபலிக்கிறது. அகம் எததத் பதர்ந்பதடுக்கின்றபதோ அதத நிர்ணயித்து, அகம் புறத்தில்
உண்தமயோக பிரதிபலிப்பதத, இலக்கியத்தில் மட்டுமல்லோமல் வோழ்வின் ஒவ்பவோரு தருணத்திலும்
கோணலோம். சத்திய ேீவியத்தின் கோல பநோக்கில், திோிகோல திருஷ்டியில் தீதம என்பபத இல்தல.
எல்லோபம இனிதமதயவிட உயர்ந்ததவ. வளரும் ஆனந்தம் பகோண்டதவ.
30. “The five weeks she has passed in Kent”.
We know Elizabeth was unwilling to come to Kent and later she reluctantly came on Charlotte’s invitation.
Charlotte, in one sense, entered into an adventure with a brave face. She needed the physical moral support.
No one could better do it for Charlotte than Elizabeth.
She was herself strong in Mind and disposition.
Her personality enjoyed the security of wealth.
Cheerfulness which is greater than both was her endowment.
Ostensibly Elizabeth came to be of pleasant use to Charlotte.
When the master leaves his chair in the office his dog at home rises from the corner and reaches the end of the
street to wait for him.
Men and women who seek others act on that vibration.
Elizabeth came to Kent to wait for her master to come there.
She again did it at Pemberley.
Today, for her to come to the park and meet Darcy there is typical of the vibration.
The rule is the weak courts the strong, the weak awaits the strong.
The urge to unite is of the Many for the Many.
To know an event in its totality, to know the same event in its own exclusive existence, and to know it in its
separate relationships with others, is to know the event in all its dimensions.
We can know Elizabeth in her relation to Darcy.
We can similarly know Darcy from his side. To know each of them from the other’s point of view and the
nation’s point of view completes the picture.
“பகன்டில் அவள் இருந்த ஐந்து வோரங்கள்”.
எலிசபபத் பகன்டிற்கு வர விரும்பவில்தல என்பததயும், பின்னர் ஷோர்பலட்டின் அதைப்பின் பபோில்
விருப்பமின்றி வந்தோள் என்பததயும் நோம் அறிபவோம்.
ஒரு வதகயில் ஷோர்பலட் துணிவோன முகத்பதோடு தீரச் பசயல் பசய்து வருகிறோள். அவளுக்கு ேடத்தில்
ஊக்கம் தரும் ஆதரவு பததவ.
அதத எலிசபபத்ததவிட சிறப்போக யோரும் ஷோர்பலட்டுக்கு தர முடியோது.
அவள் சுயமோகபவ மனத்திலும் மனநிதலயிலும் வலிதமயோனவள்.
அவளது ஆளுதம பசல்வத்தின் போதுகோப்தபப் பபற்றுள்ளது.
இரண்தடயும் விட பமம்பட்ட உற்சோகம் அவள் பபற்ற பசோத்து.
ஷோர்பலட்டிற்கு இனிதமதயத் தர எலிசபபத் வருகிறோள் என்பது பவளித் பதோற்றம்.
அலுவலகத்தில் தன் இருக்தகதய விட்டு எேமோன் எழுந்ததும், வீட்டின் மூதலயில் இருக்கும் நோய்
எழுந்து பகோண்டு பதரு முதனக்கு ஓடி வந்து அவருக்கோக கோத்திருக்கும்.
அததப் பபோன்ற அதிர்வு மூலம் ஒருவதர ஒருவர் நோடும் ஆண்களும் பபண்களும் பசயல்படுகின்றனர்.
தன் எேமோனனுக்கோக கோத்திருக்கபவ எலிசபபத் பகன்டிற்கு வருகிறோள்.
அவள் மறுபடியும் அதத பபம்பர்லியில் பசய்கிறோள்.
இன்று பூங்கோவிற்கு வந்து டோர்சிதய சந்திப்பது அந்த அதிர்வின் பசயலுக்கு உதோரணம் ஆகும்.
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வலிதமயற்றவன் வலிதமயோனவதன விரும்பி நோடுவோன், கோத்திருப்போன் என்பது சட்டம்.
ஒன்று பசரும் உந்துதல் என்பது பல, பலவிற்கோக என்பதோல் வருகிறது.
ஒரு நிகழ்ச்சியின் முழுதமதய அறிவது, அந்த நிகழ்ச்சியின் பிரத்திபயக இருப்தப அறிவது,
பிறவற்றுடன் அதன் தனித்தனியோன பதோடர்புகதள அறிவது என்பது அந்த நிகழ்ச்சிதய எல்லோ
போிமோணங்களிலும் அறிவதோகும்.
எலிசபபத்தத, டோர்சியுடன் அவள் பகோண்ட உறவின் மூலம் அறியலோம்.
டோர்சிதயயும் அது பபோல அவன் பக்கத்திலிருந்து அறியலோம். ஒவ்பவோருவதரயும் அடுத்தவர் பநோக்கில்
அறிவதும், பதசத்தின் பநோக்கிலிருந்து அறிவதும் சித்திரத்தத முழுதமயோக்கும்.
31. “Every day is adding to the verdure”.
Life is ever on the move, never still.
It is so because life is a plane of energy created by the Mind.
Ultimately Mind is of existence which is in movements.
Existence can either be in movement or in repose.
Movement is in Time, expressing itself in Space.
In Time we participate in the successive events.
Each successive event is determined by the previous event.
Thus we are in Nature or her force.
We have the option not to be in force but move to the consciousness.
From there one can go to being or further existence.
Stationing ourselves in consciousness or being, Nature does not determine us nor karma but we are the
determinant.
It is not in Time and therefore results are instantaneous.
What we wish happens at once. நிதனத்த மோத்திரம் நடக்கும்.
Ego can appropriate that movement or result.
She is embarrassingly perched there, lured by her own past.
Hence grace can act in her life.
If she chooses to be there, refuses forever her vital charms or physical existence, grace will turn into supergrace.
Jane Austen has this perception of life.
And she has perceived the evolutionary force from France acting in the lives of the English aristocracy.
Elizabeth is subject to her love for Jane and charm for Wickham which even in recollection she cherishes.
What she receives is within those limits by the transformation of Darcy.
Pride and Prejudice is a novel of social evolution.
Spring in her life blossoms.
"ஒவ்பவோரு நோளும் பசுதம கூடியது”.
வோழ்வு ஒரு பபோதும் நிற்பதில்தல, அது நகர்ந்து பகோண்பட இருக்கும்.
ஏபனனில், வோழ்வு என்பது மனம் உருவோக்கும் சக்திமயமோன தளமோகும்.
இறுதியில் போர்த்தோல் இயக்கங்களோல் ஆன இருத்தபல மனம்.
இருத்தல் என்பது சலனங்களோகபவோ அல்லது சலனமற்றதோகபவோ இருக்கலோம்.
சலனம் கோலத்தில் இருப்பது. தன்தன பவளியில் பவளிப்படுத்துகிறது.
கோலத்தில் நோம் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளோல் பங்பகற்கிபறோம்.
அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளில் எந்த ஒரு நிகழ்வும் அதன் முந்ததய நிகழ்வோல் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
இவ்வோறு நோம் இயற்தகயில் அல்லது அதன் சக்தியில் இருக்கிபறோம்.
சக்தியில் இரோமல் ேீவியத்தத பநோக்கி நகர நமக்கு உோிதம உண்டு.
அங்கிருந்து ேீவதன பநோக்கிபயோ இன்னமும் உயர்ந்த இருத்ததல பநோக்கிபயோ நகர முடியும்.
ேீவனிபலோ, ேீவியத்திபலோ நம்தம இருத்திக் பகோண்டோல், இயற்தகயோபலோ கர்மத்தோபலோ நம்தம
நிர்ணயிக்க முடியோது. நோபம நம்தம நிர்ணயிக்கலோம்.
அது கோலத்தில் இல்தல என்பதோல் கோோியங்கள் கணப்பபோழுதில் கூடிவரும்.
நோம் விரும்புவது எதுவோயினும் உடனுக்குடன் நிகழும். (நிதனத்த மோத்திரம் நடக்கும்.)
அகந்தத அந்த சலனத்தத அல்லது பலதன பறித்துக் பகோள்ளும்.
கடந்த கோலத்தோல் கவரப்பட்ட அவள் சங்கடத்பதோடு அங்கு நின்றிருக்கிறோள்.
அதனோல் தோன் அருள் அவள் வோழ்வில் பசயல்பட முடிகிறது
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உடலிருப்தபயும், உணர்வில் பதோன்றும் கவர்ச்சிதயயும் நிரந்தரமோக நிரோகோித்து விட்டு, அங்பகபய
இருந்து விட அவள் முடிவு பசய்தோல், அருள் பபரருளோக மோறும்.
பேன் ஆஸ்டினுக்கு வோழ்தவப் பற்றிய இந்த அறிவுணர்வு உண்டு.
பிரோன்ஸிலிருந்து வரும் போிணோம சக்தி, ஆங்கிலப் பிரபுக்களின் வோழ்வில் பசயல்படுவதத அவரோல்
உணர முடிகிறது.
எலிசபபத் பேன் மீது பகோண்ட பிோியத்திற்கும், விக்கோம் மீது பகோண்ட கவர்ச்சிக்கும் கட்டுப்பட்டவள்.
அவற்தறப் பற்றி நிதனத்தோபல அவளுக்கு இனிக்கிறது.
அதவ பபோட்ட எல்தலகளுக்குட்பட்டு, டோர்சியின் திருவுருமோற்றத்தின் மூலம் அவள் பலன்
பபறுகிறோள்.
பிதரட் அண்ட் பிோிேுடிஸ் ஒரு சமூகப் போிணோமப் புதினம்.
அவள் வோழ்வில் வசந்தம் மலர்கிறது.
32. “When she was on the point of continuing her walk, she caught the glimpse of a gentleman”.
How long after she came there or how soon after determines how long after she will meet Darcy again.
Had she seen him on entering the walk, on her return to the house he would have waited for her.
The determinism expresses thus from Time.
It is a complete moment, complex in its web of existence, composite in the sense of its including Time and
Space.
A look at her from ‘tolerable’ till now and from here till she reaches Pemberley will show how fully the present
shows the past and future.
The reader who has this perception of Elizabeth is free to turn his vision on himself inside and see the complex
personality of his.
At that moment, what is complicated in him will reveal as a complex rich material ripening into spiritual
maturity.
Staying there he moves from Time to Timelessness.
The years of concentration of the Rishi are lived here in a few days or hours in what He calls Samadhi in the
waking.
It is a moment of momentous choice.
One can see the urge in him to go back to his past and live it at a greater height according to his ego.
Sri Aurobindo calls it Taste of Ignorance.
At this point Man is at a point where knowledge of the subliminal became the Ignorance of the surface. Man is
free now to reverse the movement and go to his subliminal. Should he so decide, the first thing he sees is his
பூர்வ பேன்ம ஞோனம், past life and the next is ஸ்ரீ அரவிந்த தோிசனம். Sri Aravinda Darsan.
“அவள் தன் நதடதயத் பதோடர எண்ணியபபோது ஒரு பபருங்குடிமகன் அவள் கண்களில்
பதன்பட்டோன்.”
அங்கு அவள் எவ்வளவு பநரங்கைித்து வந்தோள் அல்லது எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்தோள் என்பது அவள்
எவ்வளவு பநரங்கைித்து மீண்டும் டோர்சிதய சந்திப்போள் என்பதத நிர்ணயிக்கும்.
நடக்கத் பதோடங்கியவுடன் அவதனப் போர்த்திருந்தோல், அவள் வீடு திரும்பும்பபோது அவளுக்கோக அவன்
கோத்துக் பகோண்டிருப்போன்.
நிர்ணயம் கோலத்தில் இப்படித்தோன் பவளிப்படுகிறது.
அது ஒரு முழுதமயோன தருணம். அது இருத்தலின் நுணுக்கமோன விவரங்களின் வதலப்பின்னல்.
கோலமும் பவளியும் உள்ளடக்கமோக இருப்பதோல் அது ஒரு கலதவ.
'பரவோயில்தல' என்ற வோர்த்தத பகட்டது முதல் இப்பபோது வதரயும் இங்கிருந்து அவள் பபம்பர்லிதய
அதடயும் வதரயும் அவதள கவனித்தோல், நிகழ்கோலம் எப்படி கடந்த கோலத்ததயும் எதிர்கோலத்ததயும்
முழுதமயோகக் கோட்டுகிறது என்று அறியலோம்.
எலிசபபத்ததப் பற்றிய இந்த அறிவுணர்தவப் பபற்ற வோசகர் தன் பநோக்தக அகவயப்படுத்தினோல்
அவரது ஆளுதமயின் நுணுக்கமோன விவரங்கதள அறியலோம்.
அந்தக் கணத்தில் அவருள் சிக்கலோக இருப்பது, ஆன்மிகப் பக்குவத்தத அதடந்து பகோண்டிருக்கும்.
அது உயர்ந்த நுண்விவரத் பதோகுப்பு என்பது பதோியவரும்.
அங்கு நிதலத்தோல், கோலத்திலிருந்து கோலத்தத கடந்த நிதலக்கு நகரலோம்.
ோிஷிகள் வருடக்கணக்கில் தவமிருந்து அனுபவிப்பதத இங்கு விைிப்புள்ள சமோதி என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர்
அதைப்பதில் ஒரு சில நோட்களில் அல்லது சில மணி பநரங்களில் வோழ்ந்து விடலோம்.
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அத்தருணம் பதோிந்பதடுக்க பவண்டிய பபருந்தருணம்.
ஒருவர் கடந்ததத மீண்டும் நோடி, அவரது அகந்தததயப் பபோறுத்து, அதிக உயர்பவோடு வோழும்
உந்துதல் தன்னுள் ஏற்படுவததக் கோணலோம்.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் அதத அஞ்ஞோன ருசி என்கிறோர்.
மனிதன் நிற்கும் இப்புள்ளி அடிமன ஞோனம், பமல்மன அஞ்ஞோனமோக ஆகும் புள்ளி. இந்த நிகழ்தவ
ததலகீைோக மோற்றி தன் அடிமனத்திற்குப் பபோக மனிதனோல் இப்பபோது முடியும். அவ்வோறு அவன்
முடிபவடுத்தோல் அவன் முதலில் கோண்பது தன் பூர்வ பேன்ம ஞோனம், தன் கடந்த கோலம். அடுத்ததோகக்
கோண்பது ஸ்ரீ அரவிந்த தோிசனம்.
33. “He was moving that way”.
Whether she determines his movement or he depends upon their relative strength in Time.
Or she has now the choice to move away from Time to Timelessness or simultaneous Time.
The force of Nature can be seen entering her – she can feel it – and possessing her to act in Time.
The reader, if he is moving on a parallel line, will feel the force of Nature already possessing him. It can be a
force in Time or Force in Timelessness or even higher.
At this moment he is free to move from his status to that of the Rishi or Sri Aurobindo.
Every time Mother grants us a prayer She gives us this choice.
To those with whom she was in personal touch, She was ready to take over their yoga if only they invited Her.
That invitation from the soul is surrender. The ego dissolves.
The same invitation from our nature completes the surrender as we surrender our nature to the divine Nature.
The reader can now see Him and Her sitting on the border awaiting the reader’s choice that is surrender.
He is now in the inner Mind facing the door of the psychic.
To everyone who came to Her even her atmosphere does this.
This is the virginally creative movement He talks of.
Should he make that choice he becomes the mental psychic.
In Elizabeth we see the struggle of the vital to rise to Mind, supported by his endeavour to fully transform
himself.
Her whole being craves for the fulfillment of the low falsehood of her mother cultured negatively in Wickham.
“அவன் அந்த வைியோக வந்து பகோண்டிருந்தோன்.”
அவனது அதசவுகதள நிர்ணயிப்பது அவனோ, அவளோ என்பது கோலத்தில் யோர் அதிக வலிதமயுடன்
இருக்கிறோர் என்பததப் பபோறுத்தது.
அல்லது கோலத்திலிருந்து கோலத்ததக் கடந்த நிதலக்பகோ அல்லது கோலச் சந்திக்பகோ நகர முடிவு
பசய்யலோம்.
இயற்தகயின் சக்தி அவளுள் நுதைவததயும் - அவள் அதத உணர முடியும் - அது அவதள
ஆக்கிரமித்து கோலத்தில் அவதள பசயல்பட தவப்பததயும் கோணலோம்.
வோசகர், கததயின் இதணக் பகோட்டில் பயணம் பசய்திருந்தோல், இயற்தகயின் சக்தி தன்தன
ஏற்கனபவ ஆக்கிரமித்து விட்டதத உணரலோம். அது கோலத்தின் சக்தியோகபவோ, கோலத்ததக் கடந்த
சக்தியோகபவோ, அல்லது அவற்தறவிட உயர்ந்ததோகபவோ இருக்கலோம்.
அந்தக் கணத்தில் தன் நிதலதய ோிஷியின் அல்லது ஸ்ரீ அரவிந்தோின் நிதலக்கு உயர்த்திக்பகோள்ள
முடியும்.
அன்தன ஒவ்பவோரு முதறயும் நம் பிரோர்த்ததனக்கு பதில் அருளும் பபோதும் இந்த பதோிந்பதடுக்கும்
வோய்ப்தப நமக்குத் தருகிறோர்.
தன்பனோடு அந்தரங்கமோக பதோடர்பு பகோண்டவர்கள், தன்தன விரும்பி அதைத்தோல் அவர்களது
பயோகத்தத ஏற்றுக்பகோள்ள தயோரோக இருந்தோர்.
அந்த ஆன்மோவின் அதைப்பு சரணோகதி. அகந்தத கதரயும்.
நம் சுபோவத்திலிருந்து அபத அதைப்தபத் தந்தோல், நம் சுபோவத்தத இதறவனது சுபோவத்திற்கு
சரணோகதி பசய்தோல் சரணோகதி பூரணமோகும்.
வோசகோின் சரணோகதிதய எதிர் பநோக்கி பகவோனும், அன்தனயும் எல்தலக் பகோட்டிற்கருபக
அமர்ந்திருப்பதத இப்பபோது வோசகர் கோணலோம்.
அவர் இப்பபோது உள்மனத்தில் தசத்தியத்தின் கதவுகளின் முன்னோல் நிற்கிறோர்.
அன்தனதய நோடி வந்த அதனவருக்கும் அவரது சூைல்கூட இததச் பசய்யும்.
இததத் தோன் பகவோன் கன்னிப் பதடப்பியக்கம் என்கிறோர்.
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வோசகர் இததத் பதோிந்பதடுத்தோல் அவர் மனத்தில் தசத்தியம் மலரும்.
எலிசபபத் உயிோிலிருந்து மனத்திற்கு உயரப் பபோரோடுவததக் கோண்கிபறோம். அதத டோர்சியின் முழு
திருவுருமோற்ற முயற்சி ஆதோிக்கிறது.
விக்கோமோல் எதிர்மதறயோக சூைப்பட்டு அவளுள் இருந்த அவள் தோயின் தோழ்ந்த பபோய்தம நிதறவு
பபறுவதற்கோக அவளது முழு ேீவனும் ஏங்குகிறது.
34. “And fearful of its being Mr. Darcy”.
Advent of Truth makes the human soul apprehensive.
Great literature depicts this movement of the human soul from ignorance to truth on the strength of the
compelling external forces.
The external becoming internal literature becomes yoga.
Stationing oneself at this point mentally or at least intellectually one can by his choice move to vital and
physical, their psychic parts. An intellectual stand will move him from understanding to insight and intuition.
It is an uphill movement that stops the moment one stops.
It slides down.
One who enjoys the effort of the uphill movement like the mountain climber, will retain himself in the
endeavour till Sachchidananda picks himself up.
In our own struggle to maintain ourselves in our will, attitude, patience, etc. one can see the struggle of the
universe. Here one moment abridges the whole of moments in Time.
As we can board a plane without knowing anything as a user, we can enter into Her consciousness as a process
of surrender.
The most common thought here which is a compelling urge is (page 71 – The Life Divine) to use this infinite
power for the purposes of our ego. The power denies, not totally. Its shadow, the atmosphere retains the egoistic
souls who perceive these advantages.
The masses of devotees and the army of sadhaks have faced this dilemma. We see Elizabeth clinging to
Wickham.
We must give up that clinging and move to love Darcy.
“அது திரு டோர்சியோக இருக்குபமோ என்று அச்சமுற்றோள்”.
சத்தியத்தின் உதயத்தத கண்டோல் மனிதனின் ஆன்மோ கலக்கமுறும்.
வற்புறுத்தும் புற சக்திகளின் வலிதமயோல் மனித ஆன்மோ அஞ்ஞோனத்திலிருந்து சத்தியத்திற்கு
நகருவதத பபோிலக்கியங்கள் பகோலமிட்டுக் கோட்டுகின்றன.
புறம் அகமோனோல், இலக்கியம் பயோகமோகும்.
இப்புள்ளியில் மனப்பூர்வமோக அல்லது அறிவு பூர்வமோக தன்தன இருத்திக் பகோண்டோல், உயிருக்கும்
ேடத்திற்கும் அவற்றின் தசத்திய பகுதிகளுக்கும் நகர முடிவு பசய்யலோம். அறிவு பூர்வமோன
அணுகுமுதற புோிதலிலிருந்து நுண்ணறிவிற்கும் உள்ளுணர்விற்கும் நகர்த்தும்.
இது மதலபயறும் பசயல். ஒருவன் முயற்சிதய நிறுத்திய கணபம அது நின்று விடும்.
இது கீழ் பநோக்கி சோியும்.
மதலபயறுபவதரப் பபோல பமபலறும் முயற்சிதய விரும்பிப் பபோற்றுபவர், சச்சிதோனந்தம் தக
பகோடுத்துத் தூக்கும் வதர தன் முயற்சியில் தளர மோட்டோர்.
நம் விருப்புறுதி, மபனோபோவம், பபோறுதம முதலியவற்தற பபணும் பபோது நம்முள் நிகழும் பபோரோட்டம்,
பிரபஞ்சப் பபோரோட்டமோக இருப்பததக் கோணலோம். இங்பக ஒரு கணம் முழு கோலத்தத சுருக்குவததக்
கோணலோம்.
எததயும் அறியோமல் பயணியோக நோம் விமோனத்தில் பபோக முடிவது பபோல, நோம் சரணோகதியோக
அன்தனயின் ேீவியத்துள் நுதையலோம்.
இந்த அளவற்ற சக்திதய அகந்ததக்கோகப் பயன்படுத்திக் பகோள்ள வற்புறுத்தும் உந்துதல் இங்கு
பபோதுவோக பபரும்போபலோோிடம் ஏற்படும் எண்ணம். (பக்கம் 71-'தி தலப் டிதவன்'). சக்தி முழுவதுமோக
இல்தலபயன்றோலும் பபரும்போலும் பசயல்பட மறுக்கும். அதன் நிைல், சூைல் இந்த நன்தமகதள
நிதனக்கும் அகங்கோர ஆன்மோக்கதள பற்றிக் பகோண்டிருக்கும்.
பக்தர் கூட்டமும், சோதகர் பதடயும் இந்த ஊசலோட்டத்தத எதிர் பகோண்டிருக்கின்றனர்.
எலிசபபத் விக்கோதம விடோமல் பற்றிக் பகோண்டிருப்பததக் கோண்கிபறோம்.
அப்பிடிதய விட்டு, டோர்சிதய விரும்ப ஆரம்பிக்க பவண்டும்.

17

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

35. “was near enough to see her”.

In such moments in our life HE is always near enough to touch us.
We are oblivious.
He reminds us. We are annoyed or irritated.
I am writing from her point of view.
Writing from his point of view, the other side of the picture will be seen.
Neither is the view or the picture.
Not to react is therefore, the highest discipline.
—I asked to see the wonder with a front of irritation is insight.
Intuition removes the veil in the front and reveals the knowledge.
Stiffness, when it rises once, takes time to relax.
It needs not only time, but a knowledge that is self-awareness.
Jane Austen says later, he comes there with a haughty composure.
Weakness or ignorance, realising the truth of what it is, acquires the poise of stiffness for selfpreservation.
Reversal of consciousness in Time through knowledge passes through those stages.
Arrogant abusive ignorance acquires knowledge through a shock of disbelief, relaxes into stiffness that is
survival.
Stiffness is the physical understanding of ignorance.
Haughtiness is the acknowledgement of the awareness of understanding to lesser intelligences that are perverse.
Formed thoughts insist on expression, unformed thoughts take poises of vital defiance or physical stiffness.
Every poise of any part of the being has a word for it.
The growth of prose is during the growth of society where men recognize new poises and look for new words
that express them.
“அவதளப் போர்க்கக்கூடிய தூரத்தில்”
நம் வோழ்வில் அது பபோன்ற தருணங்களில் பகவோன் எப்பபோதும் நம்தம பதோடக்கூடிய தூரத்தில்தோன்
இருக்கிறோர்.
நோம் கண்மூடியோக இருக்கிபறோம்.
டோர்சி நமக்கு நிதனவூட்டுகிறோன். நோம் பகோபமும் எோிச்சலும் அதடகிபறோம்.
நோன் எலிசபபத் பநோக்கிலிருந்து எழுதுகிபறன்.
அவன் பநோக்கிலிருந்து எழுதினோல் ஓவியத்தின் மறுபக்கத்ததயும் கோணலோம்.
இரண்டில் எதுவும் கோட்சியுமன்று, ஓவியமுமன்று.
எதிர்விதன ஆற்றோமலிருப்பபத அதிகபட்ச கட்டுப்போடு.
எோிச்சலோகத் பதோற்றம் தரும் அற்புதத்ததக் கோண்பது நுண்ணறிவு. அததக் கோணச் பசோன்பனன்.
உள்ளுணர்வு முன்னிருக்கும் திதரதய அகற்றி ஞோனத்ததக் கோட்டிக் பகோடுக்கும்.
விதறப்பது நிகழ்ந்து விட்டோல் பநகிை பநரமோகும்.
அதற்கு பநரத்பதோடு சுய அறிதலோகிய ஞோனமும் பததவ.
அவன் அங்கு இறுமோப்புள்ள உடல் போவதனபயோடு வந்ததோக பின்னர் பேன் ஆஸ்டின் கூறுகிறோர்.
பலவீனம் அல்லது அஞ்ஞோனம் தன்தனப் பற்றிய உண்தமதய அறியும் பபோது, தன்தனக் கோப்போற்றிக்
பகோள்ள விதறப்போன நிதலக்குப் பபோகும்.
ஞோனத்தின் மூலம் கோலத்தில் நடக்கும் ேீவியத்தின் ததலகீழ் மோற்றம், இந்தக் கட்டங்கதளக் கடக்கும்.
ஆணவமிக்க திட்டுகின்ற அறியோதம, அவநம்பிக்தக தரும் அதிர்ச்சி மூலம் ஞோனத்ததப் பபற்று
விதறப்போக வோழ்தலிலிருந்து விடுபடும்.
விதறப்பு என்பது அறியோதமதய ேடத்தோல் புோிந்து பகோள்வது.
வக்கிரமோன தோழ்ந்த புத்திசோலித்தனத்தின் புோிததலப் பற்றிய பதளிதவ பவளிப்படுத்துவது இறுமோப்பு.
உருவம் பபற்ற எண்ணம் பவளிப்படத் துடிக்கும். உருவம் பபறோத எண்ணம் உணர்வில் எதிர்ப்போகபவோ
ேடத்தில் விதறப்போகபவோ இருக்கும்.
ேீவனின் எந்தப் பகுதியும் பகோள்ளும் நிதலக்கு அதற்பக உோிய வோர்த்தத உண்டு.
சமூகம் முன்பனறும் பபோது உதரநதட முன்பனறுகிறது. அப்பபோது மனிதன் புதிய நிதலகதள
உணர்கிறோன். அவற்தற பவளிப்படுத்த புதிய வோர்த்ததகதளத் பதடுகிறோன்.
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36. “Stepping forward with eagerness”.

One in love is eager towards her.
He who is always eager is lively.
That his eagerness is endorsed by the pleasantness of the morning and the verdure of the season tells him the
end of his efforts.
His eagerness is the eagerness to marry her; presently he had to wait for long months to know that. He could not
bring himself to ask her that at Pemberley or at Lambton when they met three times. The truth was he could
propose to her again if he knew her response to the letter. Life acts differently. He could ask her only after he
proposed and she accepted him. Our logic differs from the logic of life like that. We must be prepared
similarly at a higher level when we come to the logic of the infinite.
Jane Austen employs the word eagerness. Its appropriateness is seen when we look around to discover eagerness
in all places for whatever reason. Lady Catherine is all eagerness about Darcy’s future, i.e. her daughter’s
wedding. The colonel is mildly eager to know number of affairs of small interest – who is that young man Darcy
saved, what is the truth about Elizabeth, if she has any money, etc. Charlotte is eager to know all about Darcy,
Collins is all eagerness for eagerness’ sake. Elizabeth is eager to know all about Jane and Wickham. Jane
Austen’s employment of ideas or words, as all great writers do employ, is one where the phrase fits into the
spirit of the events and the atmosphere.
“ஆர்வத்பதோடு முன்னோல் அடிபயடுத்தோன்”.
கோதல் வயப்பட்டவன் அவதள பநோக்கி ஆர்வத்பதோடு வருகிறோன்.
எப்பபோதும் ஆர்வத்துடனிருப்பவன் உயிபரோட்டத்பதோடு இருப்பவன்.
இனிய கோதலயும், பருவத்தின் பசுதமயும் அவனது ஆர்வத்தத ஏற்று, அவன் முயற்சி முடிவுக்கு
வந்தததக் கூறுகின்றன.
அவதள மணக்க பவண்டும் என்பபத அவனது ஆர்வம். ஆனோல் அதற்கு அவன் பல நீண்ட மோதங்கள்
கோத்திருக்க பவண்டியதோயிற்று. பபம்பர்லியிலும், லோம்ப்டனிலும் மூன்று முதற அவர்கள் சந்தித்தோலும்
அவனோல் அவளிடம் அததக் பகோர முடியவில்தல. கடிதத்ததப் படித்ததும் அவள் எவ்வோறு
உணர்ந்தோள் என்பது அவனுக்குத் பதோிந்திருந்தோல் அவன் அவளிடம் மீண்டும் மணப் பபச்சு
எடுத்திருப்போன் என்பபத உண்தம. ஆனோல் வோழ்வு பசயல்படும் விதம் பவறு. அவன் மணப்பபச்தச
எடுத்து, அவதன அவள் ஏற்றுக்பகோண்டோல்தோன், அவனோல் அவதள பகட்க முடியும். நம் தர்க்கம்
வோழ்வின் தர்க்கத்திலிருந்து இது பபோல மோறுபடுகிறது. உயர்ந்த நிதலயில் அனந்தத்தின் தர்க்கத்தத
எதிர் பகோள்ளும் பபோது இததப் பபோன்றவற்றிற்கு தயோரோக இருக்க பவண்டும்.
பேன் ஆஸ்டின் ஆர்வம் என்ற வோர்த்தததய உபபயோகிக்கிறோர். ஏபதோ கோரணத்திற்கோக எல்லோ
இடங்களிலும் ஆர்வத்ததக் கோண முயலும் பபோது அந்த வோர்த்தத கச்சிதமோனது என்பது பதோியும். பலடி
கோதோின் டோர்சியின் எதிர்கோலத்ததப் பற்றி, தன் மகளின் திருமணத்ததப் பற்றி ஆர்வமோக இருக்கிறோள்.
டோர்சி கோப்போற்றிய இதளஞன், எலிசபபத்ததப் பற்றிய உண்தம, அவளிடம் இருக்கும் பணம் பபோன்ற
பல சிறிய விஷயங்கதளப் பற்றி அறிய கர்னல் ஆர்வமோக இருக்கிறோன். ஷோர்பலட் டோர்சிதயப் பற்றி
அறிய ஆர்வமோக இருக்கிறோள். கோலின்ஸ் ஆர்வத்தின் பபோருட்டு ஆர்வமோக இருக்கிறோன். எலிசபபத்
பேன் பற்றியும், விக்கோம் பற்றியும் அறிய ஆர்வமோக இருக்கிறோள். பேன் ஆஸ்டின் பபோன்ற எல்லோ
பபோிய எழுத்தோளர்களும் பவளிப்படுத்தும் கருத்துகளிலும், வோர்த்ததகளிலும், பசோற்பறோடர்கள் சூைல்
மற்றும் நிகழ்வுகபளோடு ஆத்மோர்த்தமோக பபோருந்தி இருக்கும்.
37. “pronounced her name, she turned away”.
Of all the mantras in His yoga, their names are most powerful, He says.
Yoga is asana, pranayama, mantra, japa, etc.
At the end of all these, there sits SHE and HE as the embodiment of all these disciplines or results of these
disciplines.
To know them as such and then to pronounce their names is a divine privilege rare for the human.
To a lover the name of his love is so sacred uttered through the turbidity of his emotions.
If he ever stops that pronouncement, his heart does it.
It is more sensitive than the most sensitive of his existence.
That is why he never, if rarely, brings himself to utter that name in the presence of others.
To him that name conveys the truth of his being to the ananda of his soul, resulting in the sweetness of love.
A lover does not hold that as an ideal.
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He starts from there to begin with, aims at variously differing intensities.
Love at first sight reveals the final truth in a partial situation as a fleeting experience of an illusion.
It comes to one who is pure, steady, waiting for the moment to arrive.
Till then he must discriminate the true from the false or fake.
Elizabeth fell for the false.
Darcy sought it with a vengeance.
“அவள் பபயதர உச்சோித்தோன். அவள் அப்போல் திரும்பினோள்.”
தம் பயோகத்தில் தங்கள் பபயர்கபள மற்பறல்லோ மந்திரங்கதளயும் விட வலிதம வோய்ந்ததவ என்று
பகவோன் கூறுகிறோர்.
ஆசனம், பிரோணோயோமம், மந்திரம், ேபம் முதலியன பயோகத்ததச் பசர்ந்ததவ.
இதவ அதனத்தும் முடியுமிடத்தில் பகவோனும், அன்தனயும் இத்ததகய எல்லோக் கட்டுப்போடுகதளயும்
அதவ தரும் பலன்கதளயும் பகோர்த்து உள்ளடக்கி அமர்ந்திருக்கின்றனர்.
அவர்கதள அவ்வோறு அறிந்து, அதன் பின்னர் அவர்களது பபயர்கதள உச்சோிப்பது மனிதனுக்கு
எளிதில் கிட்டோத பதய்வீகப் பபறு.
ஒரு கோதலன் உணர்ச்சிகளின் பகோந்தளிப்பில் உச்சோிக்கும் கோதலியின் பபயர் அததப் பபோலபவ மிகவும்
புனிதமோனது.
அப்படி உச்சோிப்பதத அவன் தப்பித் தவறி நிறுத்தி விட்டோலும் அவன் இதயம் அததச் பசய்யும்.
அது அவனது இருத்தலின் உச்சக்கட்ட பசோரதணதய விட அதிக பசோரதண உதடயது.
அதனோல் தோன் அந்தப் பபயதர பிறர் முன்னிதலயில் ஒரு பபோதும் கூற மோட்டோன்.
அவனுக்கு அப்பபயர் அவனது ேீவனின் உண்தமதய ஆன்மோவின் ஆனந்ததிற்கு அறிவித்து கோதலின்
இனிதமதயத் தருகிறது.
கோதலன் அதத இலட்சியமோகக் பகோள்வதில்தல.
அவன் அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறோன். பல்பவறு வதககளிலும் மோறுபட்ட தீவிரங்கதள இலக்கோகக்
பகோள்கிறோன்.
கண்டதும் கோதல் என்பது பகுதியோன சந்தர்ப்பத்தில் இறுதிக் கட்ட உண்தமதய மின்னலிடும்
மோயத்பதோற்ற அனுபவமோக பவளிப்படுத்துகிறது.
அது வரும் தருணத்திற்கோக கோத்திருக்கும் நிதோனமோன தூய்தமயோனவருக்கு அது நடக்கும்.
அதுவதர அவன் உண்தமதய, பபோய்யிலிருந்தும் பபோலியிலிருந்தும் பிோித்தறிய பவண்டும்.
எலிசபபத் பபோய்தய பநசித்தோள்.
டோர்சி அதத அளவு கடந்து நோடுகிறோன்.
38. “Heard herself called in Darcy’s voice, she turned to the park”.
It is the instinct of the woman to move away when called.
Neither one would like to see the other after yesterday’s encounter.
Obviously he did not mind meeting her briefly.
Equally it is obvious she would like to avoid seeing him.
The very fact he was able to meet her reveals her willingness to meet him briefly. Of course, it is
subconscious.
The subconscious truth is confirmed by what actually happened.
One cannot come across another for years if the subconscious wants to avoid him.
No news of the other will ever reach you in such a case.
It is still true even if both are in the same vicinity.
There is a further stage where even if they meet one may not recognise the other.
Had she responded to his calling readily, their meeting next would have gone further apart, for that eagerness
separates.
He is 7 years elder to her and it matters in their relationship.
Her taunting is more annoying because of her age.
He is tall and she is short and that too adds to this aspect.
He could have sent the letter through a messenger, but his eagerness to see her once more brings him to her.
As the name is sweet – Dantes says in the end the name still sounds sweet – all that she spoke has not made her
visage less charming to him. Her anger gave her a heightened colour. It made her look more beautiful and
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vastly more attractive. Abuse attracts. After wedding the couple forget this secret as they become
members of the society, forget being lovers.
“டோர்சியின் குரல் தன்தன அதைப்பததக் பகட்டோள். பூங்கோதவ பநோக்கித் திரும்பினோள்.”
அதைக்கும்பபோது விலகுவது பபண்ணின் உள்ளுணர்வு.
பநற்தறய பமோதலுக்குப் பின் ஒருவதர ஒருவர் சந்திக்க விரும்பியிருக்க மோட்டோர்கள்.
டோர்சி அவதள சற்று பநரம் சந்திப்பதற்கு சங்கடப்படவில்தல என்பது பதளிவு.
அவதனப் போர்ப்பதத அவள் தவிர்க்க விரும்பினோள் என்பதுவும் அபத பபோல பதளிவு.
அவனோல் அவதள சிறிது பநரம் சந்திக்க முடிந்தது என்பது அவளுக்கு அந்த சந்திப்பில் விருப்பம்
இருந்தது என்பததக் கோட்டுகிறது. அது ஆழ்மன விருப்பம்.
ஆழ்மன உண்தம, நடந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஊர்ேிதம் பசய்யப்படுகிறது.
ஆழ்மனம் தவிர்க்க விரும்பினோல் ஒருவர் இன்பனோருவதர பல வருடங்களோனோலும் சந்திக்க முடியோது.
அந்த நிதலயில் ஒரு பசய்தி கூட பதடி வரோது.
இருவரும் அருகருபக இருந்தோலும் இக்கூற்று உண்தமபய.
அடுத்த கட்டமும் உண்டு. ஒரு பவதள அவர்கள் சந்தித்தோலும் ஒருவதர ஒருவர் அறிய முடியோது.
அவன் அதைப்புக்கு அவள் உடபன பசவி சோய்த்திருந்தோல் அடுத்த சந்திப்பு இன்னமும் விலகி
பபோயிருக்கும். அந்த ஆர்வம் விலக்கும்.
அவதள விட அவன் 7 வருடங்கள் பபோியவன். அவர்கள் உறவில் அது முக்கியமோனது.
அவளது வயதினோல் அவளது பகலி அதிகமோக எோிச்சலூட்டியது.
அவன் உயரமோனவன். அவள் உயரம் குதறந்தவள். அதுவும் தன் பங்தகச் பசய்கிறது.
டோர்சி தன் கடிதத்தத பணியோள் மூலம் அனுப்பி இருந்திருக்கலோம். ஆனோல் அவதளக் கோண பவண்டும்
என்ற ஆர்வம் அவதன அவளிடம் மற்றுபமோரு முதற அதைத்து வந்தது.
எல்லோம் முடிந்த பின்னும் பபயர் இனிதமயோக ஒலிக்கிறது என்று டோன்யட கூறுகிறோர். அவள் பபயர்
இனிதமயோனது என்பதோல் அவள் பபசிய எதுவும் அவளது வசீகரத்தத அவதரப் பபோறுத்தவதரக்
குதறக்கவில்தல. அவள் பகோபம் அவளது நிறத்ததச் சிறப்போக்கியது. அது அவதள இன்னும்
அைகோகவும், அளவு கடந்து வசீகரமோகவும் ஆக்கியது. வசவு வசீகோிக்கும். திருமணத்திற்குப் பின் சமூக
அங்கத்தினர்கள் ஆகி விடுவதோல் தம்பதியர் இந்த இரகசியத்தத மறந்து தோங்கள் கோதலர்களோக
இருந்பதோம் என்பததயும் மறந்து விடுகிறோர்கள்.
39. “Holding out a letter which she instinctively took”.
The proposal and immediate aftermath are sensitive moments in her life.
Even the smallest event in this period is of great significance.
The letter is a landmark in her life, takes her to Pemberley.
Materially it is to Pemberley; psychologically to an adoring husband; evolutionarily to the Mind from the vital.
After her abuse he is still tender, full of solicitude even with a stiff haughty external composure.
After reading the letter had she developed an equal attitude, she, especially both through her, would have moved
to be Palliser and Glencora, but she retained her charm of falsehood.
Love, romantic love, is Ananda coming down to the soul.
Instead of the soul, if the vital receives it, it becomes joy of life.
Life for Elizabeth is the joy she felt with Wickham.
Aspects of life are interrelated as education and good manners.
There are other aspects of life as academic eminence and temperament which are often unrelated.
Gratitude to Darcy is good in itself. Giving up the charm for Wickham and his falsehood are disparate aspects.
Raising one may not have a direct effect on the other.
In her the lingering hope of using Darcy’s status for Wickham’s benefit is still active there.
This is characteristically egoistic and unpardonable.
Viewing from the scorching mortification of tolerable and the balm of adoring love Wickham poured over it, it
does look pardonable.
She has not become conscious of her personality and set to weed out the roots of falsehood. She cannot as it is
Mrs. Bennet’s red coats there in her.
“கடிதத்தத நீட்ட, அதத உள்ளுணர்வோல் வோங்கிக் பகோண்டோள்.”
மணப் பபச்சும், அதன் பின் உடபன நிகழ்ந்ததவயும் அவள் வோழ்வில் அவதளத் பதோடும் தருணங்கள்.
இக்கோல கட்டத்தில் மிகச் சிறிய நிகழ்ச்சி கூட மிகப்பபோிய முக்கியத்துவம் வோய்ந்தது.
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அவள் வோழ்வில் ஒரு திருப்பு முதனயோன அக்கடிதம் அவதள பபம்பர்லிக்கு இட்டுச் பசல்கிறது.
பசல்வத்தில் பபம்பர்லிக்கும், உள்ளத்தில் பூேிக்கும் கணவனுக்கும், போிணோமத்தில் உயிோிலிருந்து
மனத்திற்கும் இட்டுச் பசல்கிறது.
அவள் பைித்த பின்னும் அவன் பமன்தமயோக, மிகுந்த அக்கதறயுடனும், பவளித்பதோற்றத்தில்
விதறப்போன இறுமோப்புடனும் இருக்கிறோன்.
கடிதத்ததப் படித்த பின் அவள் அதற்கு இதணயோன மபனோபோவங்கதள வளர்த்துக் பகோண்டிருந்தோல்
அவபளோ அல்லது அவள் மூலம் இருவரும், போலிஸர் மற்றும் கிளன்பகோரோ பபோல மோறி இருக்கலோம்.
ஆனோல் அவள் பபோய்தமயின் கவர்ச்சிதய விடோமல் பற்றிக் பகோண்டிருந்தோள்.
கோதல், பபருங்கோதல் என்பது ஆனந்தம் ஆன்மோவில் இறங்குவது.
ஆன்மோவிற்கு பதில் உயிர் அததப் பபற்றுக் பகோண்டோல் அது வோழ்வில் பரவசம் ஆகிறது.
எலிசபபத்திற்கு வோழ்வு என்பது விக்கோமிடம் அவள் பபறும் பரவசபம.
வோழ்வின் கூறுகள் கல்வி மற்றும் நல்ல நடத்ததயோகப் பின்னிப் பிதணந்திருக்கின்றன.
கல்வித் துதறயில் சிறப்பும், மனவுணர்வும் பபரும்போலும் பதோடர்பற்றதவ. இதவ பபோன்ற பதோடர்பற்ற
கூறுகள் வோழ்வில் உண்டு.
டோர்சியிடம் நன்றியுணர்பவோடு இருப்பது நல்லது. விக்கோமின் மீதோன கவர்ச்சிதய விடுதலும், அவன்
பபோய் மீதோன கவர்ச்சிதய விடுதலும் அடிப்பதடயிபலபய பவறுபட்ட கூறுகள்.
உயர்ந்தோல் ஒன்று மற்றதத பநரடியோக போதிக்கோது.
டோர்சியின் அந்தஸ்தத விக்கோமின் நன்தமக்கோக உபபயோகிக்க பவண்டும் என்ற பதோடரும் நம்பிக்தக
இன்னமும் அவளிடம் உயிருடன் இருக்கிறது.
இது தனித்துத் பதோியும், மன்னிக்க முடியோத அகம்போவமோகும்.
‘பரவோயில்தல’ என்ற பசோல் தந்த பற்றி எோிய தவக்கும் அவமோனத்ததயும், அதன் பமல் விக்கோம்
தடவிய பூேிக்கும் கோதல் மருந்ததயும் கருத்தில் பகோண்டோல் அது மன்னிக்கத் தக்கபத என்று பதோன்றும்.
அவள் தன் ஆளுதமதய அறிந்து பபோய்தமயின் பவர்கதளக் கதளயவில்தல. திருமதி பபன்னட்டின்
சிகப்பு பமலங்கிகள் எலிசபபத்திடம் இருக்கும்வதர அவளோல் அததச் பசய்ய முடியோது.
40. “Will you do me the honour of reading this letter?”
Surely, it will be a great honour for him if she reads the letter.
In the circumstances if the letter had been dropped on the same spot, the author would have expressed
Elizabeth’s temper best.
It is not her temper that is the determinant. She is determined by her subconscious urge.
There she was itching to know ALL about Jane and Wickham.
I would take a further step and even brush aside momentarily her consuming passion for Jane and the irresistible
charm for Wickham.
In these recitals, more than the events, Elizabeth wants to know the real Darcy, his character, his values,
the truth of himself.
All that she had known him to be is fully true. She needs no further evidence. A greater truth is Darcy has in
potential a personality which she has been working for and he was responding to. That she wants to know in all
details.
The letter supplied her much material she looked for and, to cap them all, a monumental information she was
not looking for. In all this the real Darcy, the one in true potential was fully delineated. That made her look at
herself to remedy what needed to be remedied. On reading the letter till she knew it by heart, she saw the Darcy
she would welcome was there behind the appearance and she would gladly accept him if it was brought to
the surface. It is this perception after the depression of the perusal that cheered her and made her run, as she
always did. She did do him the honour of reading that letter. She did recover a countenance that could face the
family at the Parsonage.
“இக்கடிதத்ததப் படித்து என்தனப் பபருதமப் படுத்த முடியுமோ?”
அவள் அக்கடிதத்ததப் படிப்பது நிச்சயமோக அவனுக்குப் பபோிய பபருதமபய.
அந்த சூழ்நிதலயில் அக்கடிதத்தத அவள் அந்த இடத்திபலபய கீபை பபோட்டிருந்தோல், பேன் ஆஸ்டின்
எலிசபபத்தின் மனநிதலதய மிகச் சிறப்போக பவளிப்படுத்தியதோக இருந்திருக்கும்.
நிர்ணயிப்பது மனநிதலயன்று. அவதள நிர்ணயிப்பது அவளது ஆழ்மன உந்துதபல.
பேதனப் பற்றியும், விக்கோதமப் பற்றியும் எல்லோவற்தறயும் பதோிந்து பகோள்ள அவள் துடிக்கிறோள்.
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நோன் இன்னும் ஒரு படி பமபல பசன்று தற்கோலிகமோக பேன் மீது அவள் பகோண்ட அதீத அன்தபயும்,
விக்கோம் மீது அவள் பகோண்ட மயக்கத்ததயும் ஒதுக்கி விடுகிபறன்.
இங்பக கூறப்படுபவற்றில், நிகழ்ச்சிகதளவிட, எலிசபபத் உண்தமயோன டோர்சிதய, அவன்
சுபோவத்தத, அவன் பண்புகதள, அவதனப் பற்றிய உண்தமதய அறிய விரும்புகிறோள்.
அவள் அவதனப் பற்றி அறிந்திருத்ததவ அதனத்தும் முழுவதும் உண்தமயோனதவ. அவளுக்கு பமலும்
ஆதோரங்கள் பததவயில்தல.
டோர்சியிடம் ஓர் ஆளுதம வித்தோக உள்ளது. அதற்கோக எலிசபபத் உதைக்கிறோள். அந்த உதைப்பிற்கு
டோர்சி மறுபமோைியும் தருகிறோன். அவள் அது பற்றிய விவரங்கதள அறிய விரும்புகிறோள்.
அக்கடிதம் அவள் அறிய விரும்பும் பல விவரங்கதளத் தருகிறது. அவற்றிற்கு மகுடம் தவத்தோற் பபோல,
அவள் எதிர்போர்க்கோத மிகப் பபோிய பசதிதயயும் தருகிறது. இவற்றில் வித்தோக இருக்கும் உண்தமயோன
டோர்சி, முழுவதுமோக விவோிக்கப்படுகிறோன். எது சோி பசய்யப் பட பவண்டுபமோ அதற்கோன நிவோரணிதய
அவதள தனக்குள் அது பதட தவத்தது. அது மனப்போடம் ஆகும்வதர படித்த பின், அவள் விரும்பி
அதைக்கும் டோர்சி பதோற்றத்திற்குப் பின்னோல் இருப்பததயும், அந்த டோர்சி பமற்பரப்பிற்கு வந்தோல்
அவள் மகிழ்ந்து ஏற்போள் என்பததயும் அறிகிறோள். இந்த அறிவுணர்பவ, பதோடர்தலோல் வந்த
வருத்தத்திற்குப் பின் உற்சோகத்தத தந்து அவதள எப்பபோதும் பபோல ஓட தவத்தது. அவள் கடிதத்ததப்
படித்து அவதன பபருதமப்படுத்தினோள். போதிோி விடுதியில் இருக்கும் குடும்பத்தினதர எதிர்பகோள்ளும்
நிதோனத்தத அவள் மீண்டும் பபற்றோள்.
41. “He was soon out of sight”.
The body lingers in the presence of one’s love involuntarily.
The surface mind, in this context, is more than embarrassed to remain there.
He quickly vanished from there not because he wanted to go but the discomfort was too much for him.
The one asks for sudden disappearance, the other below brought him again to the Parsonage for taking leave.
She was not there which shows their embarrassments were stronger than the urge to meet.
The actual writing that letter was a deep communion with her.
Mrs. Gardiner expected a letter from him after the elopement.
Though in this exceptional circumstance he wrote to Elizabeth, custom does not permit young men before their
proposal to write to their lady love. Perhaps Mrs. Gardiner saw in him strength of love that would overcome
convention.
He did not write because he was not sure of her and he was too full to write. He could write an explanation, not
express his emotions.
All those in love feel similarly but the strength varies, the expression or the non-expression varies according to
the respective sensitivities. Even at Lambton the invitation to Pemberley was given by Georgiana, addressed
primarily to Mr. and Mrs. Gardiner.
Maintenance of etiquette in times of crises is expressive of social as well as individual sensitivities. Equally
so their breaking under the weight of a reality that transgresses convention.
“அவன் விதரவில் போர்தவயிலிருந்து மதறந்தோன்.”
கோதலிருந்தோல் உடல் அனிச்தசயோகத் பதோடர்ந்திருக்கும்.
இந்த நிதலயில் அங்கிருப்பதில் பமல்மனம் அளவுக்கதிகமோக சங்கடப்படும்.
அவன் விதரந்து மதறந்ததன் கோரணம் பபோக பவண்டும் என்ற விருப்பத்தினோல் அன்று;
அங்கிருப்பதோல் ஏற்பட்ட சங்கடத்தத அவனோல் பபோறுக்க முடியவில்தல, அதனோல் பபோனோன்.
ஒரு பகுதி திடீபரன மதறயச் பசோன்னது. கீைிருக்கும் பவறு பகுதி, விதட பபற அவதன போதிோி
விடுதிக்கு மீண்டும் அதைத்து வந்தது.
அவள் அங்கில்தல என்பது சந்திக்க பவண்டும் என்ற உந்துததலவிட சந்திப்பதனோல் ஏற்படப் பபோகும்
சங்கடவுணர்வு வலிதமயோக இருந்தது என்பததக் கோட்டுகிறது.
கடிதம் எழுதும் பசயல் அவபளோடு ஆைத்தில் இதணவதோகும்.
லிடியோ ஓடிப் பபோன பின், திருமதி கோர்டினர் அவனிடமிருந்து கடிதத்தத எதிர்போர்த்தோர்.
அவன் அசோதோரணமோன சந்தர்ப்பத்தில் எலிசபபத்திற்கு கடிதம் எழுதினோன். இதளஞன் தோன் விரும்பும்
பபண்ணிற்கு மணப்பபச்சு முடிவோகுமுன் கடிதம் எழுதுவதத அக்கோல வைக்கம் ததட பசய்திருந்தது.
சம்பிரதோயத்தத பவல்லும் வலிதமயோன கோததல திருமதி கோர்டினர், டோர்சியிடம் ஒரு பவதள
கண்டிருக்கக் கூடும்.

23

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

அவதளப் பற்றி அவனுக்கு நிச்சயமோகத் பதோியோததோல் அவன் எழுதவில்தல. எழுதுவததவிட அவன்
பசய்ய பவண்டியதவ ஏரோளமோக இருந்தன.
அவனோல் விளக்கம் எழுத முடியும். உணர்வுகதள பவளிப்படுத்த முடியோது.
கோதல் வயப்பட்டவர்கள் எல்பலோரும் அப்படித்தோன் உணர்கிறோர்கள். ஆனோல் வலிதமயின் அளவு
பவறுபடுகிறது. பசோரதணகதளப் பபோறுத்து பவளிப்படுவதும், பவளிப்படோதிருப்பதும்
பவறுபடுகின்றன. லோம்ப்டனில்கூட பபம்பர்லிக்கு வரச்பசோன்ன அதைப்தபத் தந்தவள் ேோர்ேியோனோ.
அந்த அதைப்பு திரு-திருமதி கோர்டினர்களுக்குத்தோன் முக்கியமோகத் தரப்பட்டது.
சிக்கலோன சூழ்நிதலகளில் சம்பிரதோய நோகோிக வைக்கங்கதளக் கதடபிடிப்பது சமூக மற்றும் தனிமனித
பசோரதணகதள பவளிக்கோட்டுகிறது. மரபுகதளக் கடக்கும் நிதர்சனமோன போரத்தில் அந்த வைக்கங்கள்
பநோறுங்குவதும் அததப் பபோன்றபத.

42.
43.
44.
45.

46.

With no expectation of pleasure, but with the strongest curiosity, Elizabeth opened the letter, and, to her still
increasing wonder, perceived an envelope containing two sheets of letter-paper, written quite through in a very
close hand. The envelope itself was likewise full. Pursuing her way along the lane, she then began it. It was
dated from Rosings, at eight o'clock in the morning, and was as follows –
அக்கடிதத்ததப் படிப்பதோல் மகிழ்ச்சி உண்டோகும் என்ற எதிர்போர்ப்பு இல்தல என்றோலும் என்ன
எழுதியிருக்கிறோன் என்று பதோிந்து பகோள்ள பவண்டும் என்ற தீவிர ஆர்வத்தில், எலிசபபத் கடிதத்ததப்
பிோித்தோள். அவளுதடய வியப்பு பமலும் அதிகோிக்கும் வதகயில் அதனுள் பநருக்கமோன எழுத்துக்களோல்
எழுதப்பட்ட இரண்டு தோள்களுதடய கடிதத்ததப் போர்த்தோள்--கடிதம் இருந்த உதறபய நிதறந்திருந்தது-அவள் அந்த போதத வைிபய நடந்து பகோண்பட அக்கடிதத்ததப் படிக்க ஆரம்பித்தோள். பரோஸிங்ஸில்
அன்று கோதல எட்டு மணிக்கு எழுதப்பட்டிருந்த அக்கடிதம், இவ்வோறோக இருந்தது:Pleasure is positive curiosity becoming experience.
நம்பிக்தகயோன ஆர்வம் அனுபவமோக மோறும் பபோது உண்டோவது சந்பதோஷம்.
Increasing wonder is not only about the letter but of the relationship.
அதிகமோகும் ஆச்சோியம் கடிதத்திற்கு மட்டுமல்ல உறவுக்கும் தோன்.
The envelope – material – is full as the emotions are full.
கடித உதற- ேடப் பபோருளோக இருந்தோலும்- உணர்வுகளோல் நிரம்பி வைிகிறது.
It is true that the two-fold subject matter and its extensions need lengthy narration. Also the writing is not
descriptive but concise. Still, the very length of the letter reveals the long deep complex involvement of his
emotions with hers which are not yet consciously extended to him.
இந்த அளவு பபோிய விஷயங்கதளப் பற்றியும் அதன் பதோடர்போனதவகதளப் பற்றியும் கூற நீண்ட
விளக்கம் பததவப்படுகிறது. பமலும், கடிதம் விவரமோக எழுதப்படவில்தல, சுருக்கமோகத்தோன்
எழுதப்பட்டிருந்தது. அவனுதடய உணர்வுகள் அவளுதடய உணர்வுகளிடம் பகோண்டிருந்த நீண்ட
ஆழ்ந்த சிக்கலோன சம்பந்தத்தத கடிதத்தின் நீளம் பவளிப்படுத்துகிறது. இன்னமும் அந்த உணர்வுகள்
தன்னிதனபவோடு அவன்போல் விோிவு படுத்தப்படவில்தல.
“With no expectation of pleasure, but with a strongest curiosity”.
After the proposal, after the elopement, after the visit of Lady Catherine, she was left with absolutely no hope.
Where the Mind sees the present, the Supermind sees the future in the present.
Mind cannot know; Supermind knows what the Mind does not know.
Expectation is the energy of the Mind that acts.
Curiosity is the urge of the Mind that is ever present at such moments.
Insufficient energy for accomplishment expects.
Curiosity is the intensity of the Mind that would see the other side.
Turning around the Mind can see.
Mind, in ignorance, has decided not to see the other side.
Curiosity is the power to burst open the Mind to become Supermind.
Curiosity does by force what knowledge can do by skill.
The play of being with being, consciousness with consciousness, ananda with ananda is the cosmic existence.
Mind prevents that play. Curiosity partly compensates it.
Curiosity can be healthy or unhealthy.
Lovers do not undergo the agony of Darcy and Elizabeth.
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The type of yearning may be the same.
The level of longing there will be of conscious urge.
Its being in the subconscious for her and his being against the surface conviction, the pressure is great.
Pressure rears its head as transformation is in order.
In Mary Thorne the love was from her side. For Frank it was wedding. She had won the Man and now she had
to help him overcome the establishment. The circumstances of her birth, which she did not know, supplied the
energies for him to overcome it.
"இன்பம் எததயும் எதிர்போர்க்கோமல் ஆனோல் வலிதமயோன பதோிந்து பகோள்ளும் ஆர்வத்பதோடு.”
மணப்பபச்சிற்குப் பின், லிடியோ ஓடிய பின், பலடி கோதோின் வந்து பபோன பின், அவளிடம் ஒரு சிறிதும்
நம்பிக்தக இருக்கவில்தல.
மனம் நிகழ்கோலத்ததக் கோண்கிறது. சத்தியேீவியம் எதிர்கோலத்தத நிகழ்கோலத்தில் கோண்கிறது.
மனதோல் அறிய முடியோது. மனம் அறியோததத சத்தியேீவியம் அறியும்.
எதிர்போர்ப்பு என்பது மனத்தின் சக்தி பசயல்படுவது.
பதோிந்து பகோள்ளும் ஆர்வம் என்பது அது பபோன்ற தருணங்களில் எப்பபோதுமிருக்கும் மனத்தின்
உந்துதல்.
சோதிக்கும் சக்தி குதறவோக இருந்தோல் எதிர்போர்ப்பு எழும்.
பதோிந்து பகோள்ளும் ஆர்வம் என்பது மனத்தின் தீவிரம், அது மறுபகுதிதய போர்க்கக் கூடும்.
திரும்பினோல் மனத்தோல் போர்க்க முடியும்.
அஞ்ஞோனத்திலிருக்கும் மனம் மறுபக்கத்ததப் போர்க்க பவண்டோம் என்று முடிவு பசய்து விட்டது.
மனத்தத பவடித்துத் திறக்கச் பசய்து, அதத சத்தியேீவியமோக்கும் சக்தி, பதோிந்து பகோள்ளும்
ஆர்வத்திற்கு உண்டு.
பதோிந்து பகோள்ளும் ஆர்வம் பதம்போல் பசய்வதத, ஞோனம் பசயல்திறன் மூலம் பசய்கிறது.
ேீவபனோடு ேீவன், ேீவியத்பதோடு ேீவியம், ஆனந்தத்பதோடு ஆனந்தம் உறவோடுதபல பிரபஞ்ச
இருத்தல். மனம் அந்த லீதலதயத் தடுக்கிறது. பதோிந்து பகோள்ளும் ஆர்வம் ஓரளவிற்கு அதத சோி
பசய்கிறது.
பதோிந்து பகோள்ளும் ஆர்வம் முதறயோனதோகபவோ, முதறயற்றதோகபவோ இருக்கலோம்.
டோர்சியும், எலிசபபத்தும் அனுபவிக்கும் துன்பங்கதள கோதலர்கள் அனுபவிப்பதில்தல.
நோடும் ஆவல் அபத பபோன்றதோக இருக்கலோம்.
ஏக்கத்தின் நிதல அங்கு நனவுபூர்வமோன உந்துதலோக இருக்கும்.
அது அவளது ஆழ்மனத்தில் இருப்பதோலும், அவனது நிதல பமற்பரப்பு தீர்மோனத்திற்கு எதிரோக
இருப்பதோலும், அழுத்தம் அதிகமோக இருக்கிறது.
திருவுருமோற்றம் பததவ எனும் பபோது அழுத்தம் ததலதயக் கோட்டும்.
பமோி தோர்னில் கோதல் அவளிடமிருந்து வருகிறது. பிரோங்கிற்கு அது திருமணம். அவள் அவதன பவன்று
விட்டோள். இப்பபோது அவன் நிறுவியதத பவல்ல பவண்டும். அவளது பிறப்பிபலபய உருவோன
அவளறியோத சந்தர்ப்பங்கள் அவன் பவற்றிக்கோன சக்திகதளத் தந்தது.
47. “To her increasing wonder perceived two sheets of paper”.
She perceived he related to her increasingly, as indicated by his length of writing, and it pleased her with
wonder.
Life always exists in two layers, the one above fulfilling the social requirement, the other below meeting the
deeper needs of personality.
The whole reveals itself essentially at the first touch.
Nowhere in her being at this moment, is there anything in her of last night’s distress or dismay.
In fact, the volume of those negative feelings now only reveals an equal volume of joyful expectation.
A war is always followed by a burst of development.
Last night, it was a psychological war of nerves.
It is now changed into its natural consequences.
For him writing is a communion with her.
For her, reading those several pages, protesting in disbelief and disgust, going back to it for further revelation,
absorbing the adverse facts into antagonistic emotions, comparing them with the words of Wickham that are still
fresh in her memory, weighing the impact of those revealing facts on the immediate joy of her sister, evaluating
her own personality against her own image of it, she underwent years of experience and saw their essence

25

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

seeping down her consciousness was a rare experience not conceived.
A revolution compresses centuries into it.
This was a revolutionary experience to her.
“இரண்டு கோகிதத் தோள்கதளப் போர்த்ததும் அவளது ஆச்சோியம் வளர்ந்தது.”
அவன் தன்பனோடு வளரும் உறதவக் பகோண்டிருக்கிறோன் என்பதத அவனது நீண்ட கடிதத்தின் மூலம்
அறிந்துணர்ந்து பகோண்ட எலிசபபத் அதனோல் வியப்பு கலந்த மகிழ்ச்சி அதடந்தோள்.
வோழ்வு எப்பபோதும் இரண்டு அடுக்குகளோக இருக்கிறது. பமலடுக்கு சமூகத் பததவகதள பூர்த்தி
பசய்கிறது. மற்ற அடுக்கு ஆளுதமயின் ஆைமோன பததவகதள நிதறவு பசய்கிறது.
முதல் தீண்டல் முழுதமயின் சோரத்தத அறிவிக்கும்.
பநற்றிருந்த கவதலபயோ, விரக்திபயோ இந்தக் கணத்தில் அவள் ேீவனில் எங்குபம இல்தல.
உண்தமதய கூறுவபதன்றோல் அந்த எதிர்மதறயோன உணர்வுகளின் அளவிற்கு இதணயோக இப்பபோது
மகிழ்ச்சியோன எதிர்போர்ப்பு பவளிப்படுகிறது.
பபருமுன்பனற்றம் எப்பபோதும் பபோதரப் பின் பதோடரும்.
பநற்றிரவு நரம்புகளில் மனத்தோலோன பபோர் நிகழ்ந்தது.
இப்பபோது அது இயற்தகயோன விதளவுகளோக மோறியுள்ளது.
அவதனப் பபோறுத்தவதர எழுதுவது என்பது அவபளோடு நல்லுறவு பகோள்வதோகும்.
அவள் பல பக்கங்கதள வோசிப்பது, அவநம்பிக்தகயுடனும், பவறுப்புடனும் எதிர்ப்பு பதோிவிப்பது,
பமலும் என்ன எழுதியிருக்கிறோன் என்று பதோிந்து பகோள்வது, எதிரோன உணர்வுகளில் கசப்போன
உண்தமகதள ஏற்றுக் பகோள்வது, அவள் நிதனவில் இன்னமும் பசுதமயோக இருக்கும் விக்கோமின்
வோர்த்ததகபளோடு இவற்தற ஒப்பிடுவது, பதளிதவத் தரும் பசதிகளோல் தன் சபகோதோிக்கு உடனடியோகக்
கிதடக்கக்கூடிய சந்பதோஷத்ததப் பற்றி கணிப்பது, தன்தனப் பற்றிய சுய பிம்பத்தத தன் பசோந்த
ஆளுதமதய ஒட்டி மதிப்பீடு பசய்வது பபோன்றவற்றோல் பல வருட அனுபவத்ததப் பபற்றோள்.
அவற்றின் சோரம் தன் ேீவியத்திற்குள் கசிந்து நுதைவததக் கண்டோள். இது கற்பதன பசய்ய முடியோத
அோிய அனுபவம்.
புரட்சி பல நூற்றோண்டுகளின் சுருக்கம்.
அவளுக்கு இது புரட்சிகரமோன அனுபவம்.
48. “Written in a close hand”.
Generous expansive men write in bold hand.
Misers write in a small hand.
The exceptions are many and varied.
As the hand gets tired letters become small.
Every available drop of energy in him is absorbed by his emotion.
Nothing is left for writing.
Men of intense intelligence write small and involved.
At a moment like this, ALL the intelligence of one collects on this issue and tries its best to express intelligently.
As he wants her to read all that he has to express, there is in him the feeling, unwarranted though it is, that no
other eye should see this.
Sense of secrecy has the capacity to write in close lines.
The letter was dated 8 A.M. at Rosings.
It was his first waking thought.
All night he slept over what had happened.
He was waiting till his mind settled down in its emotions.
Sleep is the best organizer of mental ideas in turbulence.
Nor can he write when her mind felt the tumult still.
He wrote a reply to the issues she raised; but he wrote asking her to marry in the fullest wish, if not hope.
Hope, for one like Darcy, only rises, never shrinks.
It is a hope issuing out a need of his being.
It is the woman who conceives a child.
Man cannot do it, but with the same power and intensity Man generates emotional power out of his thoughts.
"பநருக்கமோன தகபயழுத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது.”
பரந்த, பபருந்தன்தமயோன மனிதர்களின் தகபயழுத்து பபோியதோக இருக்கும்.
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கருமிகள் சிறியதோக எழுதுவோர்கள்.
விதிவிலக்கும் ஏரோளமோனதவ, விதவிதமோனதவ.
தக பசோர்ந்தோல் தகபயழுத்து சிறியதோகும்.
அவனிடமிருந்து ஒவ்பவோரு துளி சக்திதயயும் அவனுதடய உணர்ச்சி உள்ளிழுத்துக் பகோண்டது.
எழுதுவதற்கு சக்திபய இல்தல.
தீவிர அறிவோளிகள் சிறிய எழுத்தில் ஆழ்ந்து எழுதுவோர்கள்.
இது பபோன்ற தருணத்தில் ஒருவோின் அதனத்து அறிவும் அந்த விஷயத்தத பநோக்கிக் குவிந்து அதிக
பட்ச அறிவு சிறப்பபோடு பவளியிட முயலும்.
தோன் எழுதுவது அதனத்ததயும் அவள் வோசிக்க பவண்டும் என்று அவன் விரும்புகிறோன். அபத சமயம்
அது பிறர் கண்களில் படக் கூடோது என்ற பததவயற்ற உணர்வும் அவனிடம் இருக்கிறது.
இரகசிய உணர்விற்கு பநருக்கமோன வோிகளில் எழுத தவக்கும் திறன் உண்டு.
கடிதம் பரோஸிங்ஸில் கோதல எட்டு மணிக்கு எழுதப்பட்டதோக குறிக்கப்படுகிறது.
விைித்ததும் அவனுள் எழுந்த முதல் எண்ணம் அது.
அன்றிரவு முழுவதும் தூங்கும் பபோது அன்று நடந்தவற்தறப் பற்றிபய சிந்தித்த வண்ணம் இருந்தோன்.
மனதில் உணர்ச்சிகள் நிதோனப்படும்வதர கோத்திருந்தோன்.
பகோந்தளிப்பின் பபோது மனத்தின் கருத்துகதள தூக்கத்தினோல்தோன் மிகச் சிறப்போக ஒழுங்கு படுத்த
முடியும்.
அவள் மனம் பகோந்தளிப்பில் இருந்தோலும் அவனோல் எழுத முடியோது.
அவள் கிளப்பிய பிரச்சிதனகளுக்கு அவன் பதில் எழுதினோன். அவதள மணக்க பவண்டும் என்ற முழு
விருப்பத்பதோடு எழுதினோன். அதத நம்பிக்தக என்றும் பசோல்லலோம்.
டோர்சி பபோன்றவருக்கு நம்பிக்தக வளர்ந்து பகோண்பட இருக்கும். அது ஒரு பபோதும் குதறயோது.
அந்த நம்பிக்தக அவனது ேீவனின் பததவயிலிருந்து பிறப்பது.
பபண்பண கருவுருகிறோள்.
ஆணோல் அததச் பசய்ய முடியோது. ஆனோல் அபத வீோியத்பதோடும், தீவிரத்பதோடும் ஆண் தன்
சிந்ததனகளிலிருந்து உணர்ச்சிமயமோன சக்திதய உருவோக்குகிறோன்.
"Be not alarmed, madam, on receiving this letter, by the apprehension of its containing any repetition of those
sentiments or renewal of those offers which were last night so disgusting to you. I write without any intention of
paining you, or humbling myself, by dwelling on wishes which, for the happiness of both, cannot be too soon
forgotten; and the effort which the formation, and the perusal of this letter must occasion should have been
spared had not my character required it to be written and read. You must, therefore, pardon the freedom with
which I demand your attention; your feelings, I know, will bestow it unwillingly, but I demand it of your
justice."
‘இக்கடிதம் கிதடத்தபின், கடந்த இரவு உனக்கு அதிகமோக பவறுப்தப உண்டோக்கிய
உணர்வுகதளப்பற்றி மீண்டும் பசோல்லபவோ, அல்லது எனது பவண்டுபகோதள புதுப்பிக்கபவோ
எழுதப்பட்டிருப்பதோக நிதனத்து நீ பயப்பட பவண்டோம். நோன் பநற்று பதோிவித்த என்னுதடய
விருப்பங்கதளப்பற்றி மீண்டும் கூறி என்தன பமலும் எளியவனோக்கிக் கோட்டபவோ அல்லது உன்தன
பவததனப்படுத்த பவண்டும் என்ற பநோக்கபமோ எதுவுமில்தல. நம் இருவருதடய சந்பதோஷத்திற்கோக
இதவ விதரவில் மறக்கப்பட்டோல்தோன் நல்லது. ஆனோல் என்னுதடய குணம் மட்டும் இக்கடிதத்தத
எழுதத் தூண்டோமல் இருந்திருந்தோல் இக்கடிதத்தத எழுத பவண்டும் என்ற அவசியமும் எனக்கு
எழுந்திருக்கோது, நீ அததப் படிக்க பவண்டும் என்ற அவசியமும் எழுந்திருக்கோது. ஆதலோல், நீ இதற்கு
கவனம் பகோடுக்க பவண்டும், கட்டோயமோகப் படிக்க பவண்டும் என்று பகட்கும் சுதந்திரத்தத எடுத்துக்
பகோள்வதற்கு என்தன மன்னிக்குமோறு பகட்டுக் பகோள்கிபறன், உன்னுதடய உணர்வுகள் அதற்கு
இடம் பகோடுக்கோது என்று எனக்குத் பதோியும். ஆனோல் உன்னிடம் நியோயத்தத எதிர்போர்க்கிபறன்.’
49. He still remembers how, at his proposal, she was apprehensive and alarmed.
அவனது பவண்டுபகோளின்பபோது எப்படி அவளுக்கு சந்பதகமும் பயமும் எழுந்தது என்று அவனுக்கு
இன்னமும் ஞோபகம் இருக்கிறது.
50. He should like to renew those offers if she would permit.
அவள் அனுமதித்தோல், அவன் மீண்டும் அததன புதுப்பிக்க விரும்புவோன்.
51. Last night she was pained, he was humbled.
முந்ததய இரவு அவளுக்கு பவததனயும், அவனுக்கு அடக்கமும் ஏற்பட்டன.
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52. ‘For the happiness of both’ – in his mind they are together yet.

‘இருவோின் சந்பதோஷத்திற்கோக’ அவன் மனதில் அவர்கள் இருவரும் இன்னமும் ஒன்றோகபவ உள்ளனர்.
53. ‘Cannot be soon forgotten’ – read I wish to remember.

54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

‘சீக்கிரத்தில் மறக்க முடியோது’ ‘ஞோபகத்தில் தவத்துக் பகோள்ள நோன் விரும்புகிபறன்’ என்று படிக்க
பவண்டும்.
His letter is also endeavouring to retain the relationship.
அந்த உறவிதன தக்க தவத்துக் பகோள்ளவும் அவனது கடிதம் முயல்கிறது.
His character requires the explanation. His emotions require the writing.
அவனது குணத்திற்கு விளக்கம் பததவப்படுகிறது. அவனது உணர்வுகளுக்கு எழுத்து
பததவப்படுகிறது.
His demanding of her justice is right. But, he demands her approval.
அவளிடமிருந்து அவன் நியோயத்தத எதிர்போர்ப்பது சோி, ஆனோல் அவன் அவளுதடய ஒப்புததலக்
பகட்கிறோன்.
‘Be not alarmed, Madam’ promises not to repeat the previous day’s proposal. But that is the only thing on his
mind. The unspoken thought is ‘would you accept me after reading this letter?’
‘பயப்பட பவண்டோம், பமடம்’ என்று அவன் கூறுவது முந்ததய நோள் பவண்டுபகோதள மறுபடியும்
பகட்கப் பபோவதில்தல என்பதத உறுதிப்படுத்துகிறது. ஆனோல் அது மட்டும்தோன் அவன் மனதில்
இருக்கிறது. ‘இக்கடிதத்ததப் படித்தவுடன் என்தன ஏற்றுக் பகோள்வோயோ’ என்பதுதோன் அவன்
பவளியிடோத எண்ணம்.
‘for the happiness of both’. He includes her in his scheme of things. Twice before, at Netherfield once and
Rosings again, he includes her in a statement about him. Her abuses have not alienated her from him.
‘இருவோின் சந்பதோஷத்திற்கோக’ நடக்கும் விஷயங்களில் அவன் அவதளயும் பசர்த்துக் பகோள்கிறோன்.
பநதர்பீல்டில் ஒரு முதறயும், மீண்டும் பரோசிங்ஸிலும் தன்தனப் பற்றி கூறும்பபோது, அவன் அவதளயும்
பசர்த்துக் பகோள்கிறோன். அவளுதடய நிந்ததனகள் அவதன அவளிடமிருந்து பிோித்து விடவில்தல.
‘My character requires it to be written’. It is not so much his character as his love. ‘Two offences’. One is a
mean trick and the other is injustice.
‘என்னுதடய குணோதிசயத்ததப் பற்றி நோன் எழுதியோக பவண்டும்’. இது அவ்வளவோக குணோதிசயத்ததப்
பற்றி அல்ல. கோததலப் பற்றியோகும். ‘இரண்டு குற்றங்கள்’. ஒன்று சின்னத்தனமோன சூழ்ச்சி, மற்றது
நியோயமில்லோமல் நடந்து பகோண்டது.
“Be not alarmed”.
He knew how he shocked her and himself and does not want to repeat it, but it is the only thing that is
uppermost in his Mind.
Writing a letter without addressing her is not only unconventional but awkward. He is both.
In wanting to marry her he is unconventional.
He himself acknowledges his want of ability to speak to others.
He writes fluently though the matter offends her.
Surely he is not used to thinking of anyone else till that time.
He matters to him, his convictions matter, his own explanations are important. He can write only what is there in
his Mind.
Offence hurts.
Greater offence soothes.
In her case both happened in succession.
Alarm is the only sensation he feels on thinking of her.
The first sensation he gave her was an unpleasant alarm.
It made her determine to hate him forever.
His deep longing for her which is adoration of solicitude is covered with a haughty conceit.
As a treasure is buried under a thorny bush, his wealth of love is buried under an unwelcome temperament.
Had she written to him in reply a longer letter of vituperative abuse, he would have welcomed it as it becomes a
response from her.
In the social climate then obtaining she was not free to enter into a correspondence with him, however his letter
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deserved one.
Even this letter from so many points of view was an exception.
“எச்சோிக்தக உணர்வில் திடுக்கிட பவண்டோம்.”
அவனும் அவளும் எவ்வோறு அதிர்ச்சி அதடந்தோர்கள் என்பதத அவன் அறிவோன். அது மீண்டும்
நிகழ்வதத அவன் விரும்பவில்தல. ஆனோல் அது மட்டுபம அவன் மனத்தில் மிக முக்கியமோனதோக
இருந்தது.
ஒருவதர அதைக்கோமல் அவருக்கு கடிதம் எழுதுவது சம்பிரதோயமற்றது. சங்கடம் தரக் கூடியது. டோர்சி
இரண்தடயும் பசய்யக்கூடியவன்.
அவதள மணக்க விரும்பிய பபோது சம்பிரதோயமற்றவனோக இருக்கிறோன்.
தனக்கு பிறபரோடு சோியோகப் பபசும் திறனில்தல என்பதத அவபன ஏற்றுக் பகோள்கிறோன்.
விஷயம் அவதளப் புண்படுத்துகிறது என்றோலும் அவன் சரளமோக எழுதுகிறோன்.
தன்தனத் தவிர்த்து பிறதரப் பற்றி சிந்திப்பது என்பது இதுவதரயில் நிச்சயமோக அவனிடம் இல்தல.
அவனுக்கு அவன் மட்டுபம முக்கியம். அவனது தீர்மோனங்கள் மட்டுபம முக்கியம். அவனுதடய பசோந்த
விளக்கங்கள் மட்டுபம முக்கியம். தன் மனத்தில் இருப்பததத்தோன் அவனோல் எழுத முடியும்.
அவமதிப்பு புண்படுத்தும்.
பபோிய அவமதிப்பு சமன்படுத்தும்.
அவள் விஷயத்தில் இரண்டும் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்தன.
அவதளப் பற்றி நிதனக்கும் பபோபதல்லோம் அவன் எச்சோிக்தக உணர்தவ மட்டுபம அதடகிறோன்.
இனிதமயற்ற எச்சோிக்தகயுணர்பவ அவன் அவளுக்கு தந்த முதல் உணர்வு.
அதுதோன் அவதள எப்பபோதும் அதத பவறுக்குமோறு முடிபவடுக்க தவத்தது.
அவள் மீது அவன் பகோண்ட ஆைமோன ஏக்கம் அவதள ஆரோதிக்கும் அக்கதற ஆகும். அது
இறுமோப்போன அகந்தத.
முட்புதோின் அடியில் புததந்திருக்கும் புததயதலப் பபோல அவனது கோதல் பசல்வம் பவறுக்கத்தக்க
மனவுணர்வுகளுக்கு அடியில் புததந்திருக்கிறது.
அக்கடிதத்திற்கு பதிலோக அதத விட நீளமோன வசவுகள் நிதறந்த கடிதத்தத எலிசபபத் எழுதியிருந்தோல்,
அது அவளது ெதில் என்பதோல் அவன் அதத வரபவற்றிருப்போன்.
அன்தறய சமூகச் சூைலில் அது பபோன்ற கடிதத் பதோடர்புபகோள்ள, அவனுதடய கடிதத்திற்கு அந்த
தகுதி உண்டு என்றோலும், அவளுக்கு அனுமதி இல்தல.
பல்பவறு பநோக்குகளிலும் இக்கடிதம் ஒரு விதிவிலக்கோகபவ இருக்கிறது.
61. “I write without any intention of paining you”.
He writes in the hope of pleasing her with the right facts.
It is his fervent hope that where he failed, the facts will succeed.
What will truly succeed more than the facts is his tone.
His tone expresses the tenderness he feels for her while facts relate to the event she has in Mind.
His tenderness for her is evoked by the light in her eyes.
For him they are the light of the superconscient.
In his own subconscient is buried the prejudices of the lower aspects of aristocracy.
It is that light that can bring up his prejudices.
In the prejudices meeting the light, the subliminal emerges.
Being subliminal, it cannot have much of the ego.
Now that the ego is blunted, the truth of his tenderness can be better delivered, and better received.
“உனக்கு வலிதயத் தர பவண்டும் என்ற உத்பதசம் எதுவுமின்றி எழுதுகிபறன்.”
சோியோன பசதிகளின் மூலம் அவதள சந்பதோஷப்படுத்தி விட முடியும் என்ற நம்பிக்தகயில் அவன்
எழுதுகிறோன்.
அவன் பதோற்ற இடத்தில் பசதிகள் பவல்லும் என தீவிரமோக நம்புகிறோன்.
பசதிதய விட அவனது பதோனி அதிகமோக பவல்ல வல்லது.
அவனது பதோனி அவள் மீது அவன் பகோண்ட பமன்தமயோன உணர்வுகதள பவளிப்படுத்தும். பசதிகள்
அவள் மனத்தில் இருக்கும் நிகழ்ச்சிபயோடு பதோடர்பு உதடயதவ.
அவள் விைிகளின் ஒளி அவன் பமன்தமதய பவளிக்பகோண்டு வந்தது.
அவனுக்கு அதுபவ பிரம்மத்தின் ஒளி.
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அவனது ஆழ்மனத்தில் பிரபுத்துவத்தின் தோழ்ந்த கூறுகதளப் பற்றிய முன்முடிவுகள்
புததந்திருக்கின்றன.
இந்த ஒளிபய அவனது முன்முடிவுகதள பவளிக்பகோண்டு வரும்.
முன்முடிவுகளும் ஒளியும் சந்திக்கும் பபோது அடிமனம் பவளிப்படும்.
அடிமனம் என்பதோல் அதற்கு அதிகமோக அகந்தத இருக்க முடியோது.
இப்பபோது அகந்தத பங்கமதடந்ததோல், அவனது பமன்தமயின் உண்தம நல்ல முதறயில்
பவளிப்படுத்தப்படவும், நல்ல முதறயில் ஏற்றுக் பகோள்ளப்படவும் முடியும்.
62. “In fact, that is what actually happened”.
The urge in him is to relate to her.
It lies deep down.
On our Minds is the running thought.
Below is our thought, we think of.
Lower still is the thought we have accepted from the society which we mistake as our own thought.
The emotion lies under thoughts.
The mental urge is there in the mental substance.
The emotional urge is there below the several layers of surface emotions and deeply felt emotions.
Man’s urge is from the being below the physical sensations.
"அது தோன் நிேமோக நடந்தது”.
அவபளோடு உறவோட பவண்டுபமன்பபத அவனுள் இருக்கும் உந்துதல்.
அது மிக ஆைத்தில் இருக்கிறது.
நம் மனங்களில் ஓடிக் பகோண்பட இருக்கும் எண்ணம் உண்டு.
அதற்குக் கீபை நோம் நிதனக்கும் நம் எண்ணம் உண்டு.
அதற்கும் கீபை நோம் சமூகத்திலிருந்து பபற்றுக் பகோண்ட எண்ணம் உண்டு. அதத நம் எண்ணம் என்று
தவறோக நிதனக்கிபறோம்.
எண்ணங்களுக்கு அடியில் உணர்ச்சி உள்ளது.
மனப்பபோருளில் மன உந்துதல் உண்டு.
பல அடுக்குகளோலோன பமற்பரப்பு உணர்ச்சிகளுக்கும், ஆைமோக உணரப்படும் உணர்ச்சிகளுக்கும் கீபை,
உணர்ச்சியின் உந்துதல் உள்ளது.
உடலின் பதோடுவுணர்வுகளுக்கும் கீைிருந்து, ேீவனிலிருந்து மனிதனின் உந்துதல் வருகிறது.
63. “Without humbling myself, for the happiness of both”.
The exercise of letter writing is an act of humbling himself.
He came to her with a normal expectation of being readily received as a privilege.
He at once found the very opposite.
For one like Darcy, at that moment, not to be offended, to be outraged, not to lose all his verbal control, there
must have been something in him innately or towards her. It was there, it was the capacity to recognize the
value.
It was his own confidence in his unerring judgement.
As a jeweler knows the value of a stone, anyone born in a traditional family knows the value of human mettle.
He has seen it, valued it, wants it, there is no going back.
Still her encounter humbled him.
Perhaps he meant humiliated him.
Still he wishes for the happiness of both.
He is more than sure that she will accept him when she knows the truth of him.
He was right as far as Pemberley was concerned.
She did respond with emotional consent to Pemberley.
Darcy, if he had thought as above, was right since the letter made her grateful to him.
Pemberley made that gratitude real to her nerves.
On catching the first glimpse of Pemberley she felt so.
At Pemberley when she was sent to have the best of views, she again said that.
It is then she had his looks fixed on her in the gallery above.
“என்தனத் தோழ்த்திக் பகோள்ளோமல், நம் இருவோின் சந்பதோஷத்திற்கோக.”
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கடிதம் எழுதுவது அவன் தன்தனத் தோழ்த்திக் பகோள்ளும் பசயல்.
தன்தன ஒரு பபரும்பபறோக எண்ணி உடபன ஏற்றுக் பகோள்வோள் என்ற வைக்கமோன எதிர்போர்ப்பபோடு
அவன் அவளிடம் வந்தோன்.
உடபன அதற்கு எதிரோன நிதலதயக் கண்டோன்.
அத்தருணத்தில் டோர்சிதயப் பபோன்ற ஒருவன் அவமோனப்படோமல், பகோபப்படோமல், தன்
வோர்த்ததகளில் நிதோனத்தத இைக்கோமல் இருப்பபதன்றோல் அவனிடம் உடன்பிறந்ததோபலோ அல்லது
அவள் பபோருட்படோ ஏபதோ ஒன்று இருக்க பவண்டும். அது இருந்தது. அது மதிப்தப அறிந்து பகோள்ளும்
திறன்.
அது, தன் தீர்ப்பு தவறோக இருக்கோது என்ற அவனது தன்னம்பிக்தகயோகும்.
நதக வியோபோோி இரத்தின கற்களின் மதிப்தப அறிவது பபோல, பரம்பதர பைக்கங்கள் நிதறந்த
குடும்பத்தில் பிறந்த எவரும் மனித மனவுறுதியின் மதிப்தப அறிவோர்.
அவன் அததக் கண்டோன், மதித்தோன், விரும்பினோன். வந்த வைி திரும்பிப் பபோவபதன்ற பபச்சுக்பக
இடமில்தல.
ஆயினும் அவளுடன் ஏற்பட்ட பமோதல் அவதனத் தோழ்த்தியது.
ஒரு பவதள அவன் சிறுதமப்படுத்தப்பட்டதோக அர்த்தம் பகோண்டிருக்கக் கூடும்.
ஆனோலும் இருவோின் சந்பதோஷத்ததயும் நோடுகிறோன்.
தன்தனப் பற்றிய உண்தமதய அவள் அறிந்து பகோண்டோல் தன்தன அவள் ஏற்றுக் பகோள்வோள் என்று
அவன் மிக உறுதியோக நம்புகிறோன்.
பபம்பர்லிதயப் பபோறுத்தவதர அவன் எண்ணியது சோிபய.
பபம்பர்லிக்கு அவள் உணர்வு பூர்வமோன சம்மதத்தத மறுபமோைியோகத் தந்தோள்.
பமற்கண்டவோறு நிதனத்திருந்தோல் டோர்சியின் கருத்து சோியோனது. ஏபனனில் கடிதம் அவதள
அவனிடம் நன்றியுணர்வு பகோள்ள தவத்தது.
பபம்பர்லி அந்த நன்றியறிததல நரம்புகளில் நிேமோக உணர தவத்தது.
பபம்பர்லியின் முதல் தோிசனபம அவதள அவ்வோறு உணர தவத்தது.
பபம்பர்லியில் மிகவும் சிறப்போனக் கோட்சிகதளக் கோண அதைத்துச் பசல்லப்பட்டபபோது அவள்
மீண்டும் அததச் பசோல்கிறோள்.
அப்பபோதுதோன் பமலிருந்த கூடத்திலிருந்து அவன் போர்தவ தன் மீது நிதலப்பதத உணர்ந்தோள்.
64. “the perusal of this letter must have been spared”.
His character and justice demand this effort.
He is writing to her defying the socially permissible etiquette.
Hence the explanation.
Having written it he dropped it as a hot potato and ran away.
Apart from the custom, his justice, there exists a paramount need in him to disabuse her Mind about Wickham.
For her Jane is important.
For him his own honour is important.
Here is a Fact. She must know it. So the letter must be written.
So, he takes this occasion to seek the happiness of both.
The phrase ‘happiness of both’ assumes he will be happy with her.
Jane or Wickham, Darcy has no doubt in his Mind about his marrying her.
It is not so much a hope or wish; at some depth he knows it as a fact.
It is called a subconscious perception.
Mercedes points out to the tailor not to call her Madame Dantes as it bodes ill. She was able to see the truth in
her betrothal.
The character that demanded it, changed for her.
Almost all traditions say character cannot be changed. One says it can be done in 35 years.
The truth is, when the soul surfaces this is possible.
What saw the light in her was not his Mind.
It was his soul.
It was his soul that came and changed him.
Mental effort cannot change character.
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Gita says it cannot be changed.
It wants us to work along with swabhava.
“இக்கடிதத்தத வோசிக்கும் சிரமத்ததத் தந்திருக்கக் கூடோது.”
அவன் சுபோவமும், நியோயமும் இந்த முயற்சிதய வற்புறுத்துகின்றன.
சமூகக் கட்டுப்போட்டிலுள்ள சம்பிரதோயத்தத மீறி அவளுக்கு எழுதுகிறோன்.
அதனோல்தோன் விளக்கம் தர பவண்டியிருக்கிறது.
எழுதிய கடிதத்தத சட்டி சுட்டது, தக விட்டது என்பது பபோல அவளிடம் தந்து விட்டு ஓடிப் பபோகிறோன்.
சம்பிரதோயம், அவனது நியோயம் ஆகியவற்றுக்கும் பமல் விக்கோதம அவள் மனதிலிருந்து நீக்க
பவண்டும் என்ற முக்கியமோன பததவ அவனுள் இருந்தது.
அவளுக்கு பேன் முக்கியம்.
அவனுக்கு அவனுதடய பசோந்த மோியோதத முக்கியம்.
இங்கு ஒரு பசதி இருக்கிறது. அவள் அதத அறிய பவண்டும். அதனோல் தோன் அக்கடிதம் எழுதப்பட்டது.
அதனோல் இந்த சந்தர்ப்பத்தத இருவருக்கும் சந்பதோஷம் தரக்கூடியதோக ஆக்க முயல்கிறோன்.
‘இருவருக்கும் சந்பதோஷம்’ என்ற பசோற்பறோடர் அவன் அவபளோடு சந்பதோஷமோக இருப்போன் என்று
தவத்துக் பகோள்கிறது.
தோன் அவதள மணக்கப் பபோகிபறோம் என்பதில் டோர்சியின் மனத்தில் எந்த சந்பதகமும் இல்தல.
அது பவறும் ஆதசபயோ, நம்பிக்தகபயோ அன்று. ஏபதோ ஒரு ஆைத்தில் அது உண்தமயோன பசதி என்று
அவன் அறிவோன்.
அது ஆழ்மனத்தின் அறிவுணர்வு என்று அதைக்கப்படுகிறது.
பமர்சிடிஸ் ததயல்கோரனிடம் அபசகுனம் என்பதோல் தன்தன பமடம் டோன்யடஸ் என்று அதைக்க
பவண்டோம் என்று பகட்டுக் பகோள்கிறோள். தன் நிச்சயதோர்த்தத்தின் பபோது உண்தமதய அவளோல்
உணர முடிகிறது.
அதத வற்புறுத்திய சுபோவம், அதத அவளுக்கோக மோற்றியது.
சுபோவம் மோறோது என அபநகமோக எல்லோ பரம்பதரயினரும் கூறுகின்றனர். ஒன்று மட்டும் அதத
முப்பத்ததந்து வருடங்களில் மோற்ற முடியும் என்று கூறுகிறது.
ஆன்மோ பவளிவந்தோல் அது சோத்தியப்படும் என்பபத உண்தம.
அவளிடம் ஒளிதயக் கண்டது அவனது மனமன்று.
அவனது ஆன்மோ அததக் கண்டது.
அவனது ஆன்மோ பவளி வந்து அவதன மோற்றியது.
மனத்தோலோன முயற்சி சுபோவத்தத மோற்றோது.
கீதத சுபோவத்தத மோற்ற முடியோது என்று கூறுகிறது.
சுபோவத்தத ஒட்டிபய நோம் பசயல்பட பவண்டும் என்று கீதத கூறுகிறது.
65. “I demand your attention”.
He knows, or seems to know, that in spite of his wealth, his ardent love for her, she will refuse him because the
fire in her eyes tells him that.
Elizabeth is no ordinary girl, though she fell for Wickham.
To win her is a great privilege that exceeds social worth.
He perhaps had a premonition of her not reading his letter.
To outsiders he is a desirable groom for her.
It will be difficult to find girls at any level who would refuse him.
And he met with a violent refusal virulently spoken.
A lover is one who is not looking for a bride.
If he fails, he is nowhere.
He cannot change to another girl.
Unless she accepts him, everything ends for him.
He is like one to whom the doctor has said he could die on any day.
On every day he should act as if it is the last day.
Once the lady knows it, there is no getting her.
When he compresses all the rest of his life into one day he cannot die. He will live forever.
That is what happened to Darcy.
When such a deep decision is made, it is a decision of the soul.
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It comes to the surface.
That reverses the whole of the circumstances.
Whatever he thinks or speaks or writes, he loves her and is determined to get her at all costs.
"உன் கவனத்தத நோன் பவண்டுகிபறன்.”
தன் பசோத்ததயும், கோததலயும் பபோருட்படுத்தோமல் தன்தன அவள் நிரோகோித்து விடுவோள் என்பதத
அவன் அறிவோன் அல்லது அறிந்திருப்பது பபோலத் பதோன்றுகிறது. ஏபனனில் அவளது கண்களில்
இருந்த அக்னி அதத அவனுக்குக் கூறுகிறது.
விக்கோம் மீது பிோியப்பட்டோலும் எலிசபபத் சோதோரணப் பபண்ணல்ல.
அவதள பவல்வது என்பது சமூக மதிப்தப விட மிகப் பபோிய பபறு.
அவள் தன் கடிதத்ததப் படிக்க மோட்டோள் என்று ஒரு பவதள அவனுக்குத் பதோன்றியிருக்கக் கூடும்.
பவளியோட்களுக்கு அவன் அவளுக்கு ஏற்ற மணவோளன் என்று பதோன்றும்.
அவதன நிரோகோிக்கும் பபண்தண எந்த நிதலயிலும் கோண்பது மிகவும் சிரமம்.
நிந்ததனபயோடுகூடிய வன்தமயோன நிரோகோிப்பு அவனுக்குக் கிதடத்தது.
கோதலன் மணப்பபண்தணத் பதடுபவனல்ல.
பதோற்றோல் அவனுக்குப் பபோக்கிடமில்தல.
அவனோல் பவபறோரு பபண்ணுக்கு மோறிக்பகோள்ள முடியோது.
அவள் ஏற்கவில்தல என்றோல் அவனுக்கு எல்லோபம முடிந்து பபோய்விடும்.
எப்பபோது பவண்டுமோனோலும் அவன் இறந்து பபோவோன் என்று மருத்துவர் கூறக் பகட்டவதனப் பபோல
அவன் இருக்கிறோன்.
இன்பற கதடசி நோள் என்பது பபோல அவன் தினமும் நடந்து பகோள்ள பவண்டியிருக்கும்.
அது பபண்ணுக்குத் பதோிந்து விட்டோல், அவதளப் பபற முடியோது.
தன் மீதி வோழ்நோதள ஒரு நோளோக சுருக்க முடிந்தவனுக்கு மரணமில்தல. அவன் நிரந்தரமோக வோழ்வோன்.
அதுபவ டோர்சிக்கு நிகழ்ந்தது.
இப்படிப்பட்ட ஆைமோன முடிவு எடுப்பது, ஆன்மோ எடுக்கும் முடிவு ஆகும்.
அது பமற்பரப்பிற்கு வருகிறது.
அதனத்து சந்தர்ப்ப சூழ்நிதலகதளயும் அது ததலகீைோக மோற்றுகிறது.
அவன் எதத நிதனத்தோலும், பபசினோலும், எழுதினோலும் அவதள பநசிக்கிறோன். அவதளப் பபற
எததயும் இைக்கத் தீர்மோனித்து விட்டோன்.
"Two offences of a very different nature, and by no means of equal magnitude, you last night laid to my charge.
The first-mentioned was that, regardless of the sentiments of either, I had detached Mr. Bingley from your
sister; and the other, that I had, in defiance of various claims, in defiance of honour and humanity, ruined the
immediate prosperity and blasted the prospects of Mr. Wickham. -- Wilfully and wantonly to have thrown off
the companion of my youth, the acknowledged favourite of my father, a young man who had scarcely any other
dependence than on our patronage, and who had been brought up to expect its exertion, would be a depravity, to
which the separation of two young persons, whose affection could be the growth of only a few weeks, could
bear no comparison. But from the severity of that blame which was last night so liberally bestowed, respecting
each circumstance, I shall hope to be in future secured, when the following account of my actions and their
motives has been read. If, in the explanation of them, which is due to myself, I am under the necessity of
relating feelings which may be offensive to yours, I can only say that I am sorry. The necessity must be obeyed,
and farther apology would be absurd.”
"பநற்று இரவு, நீ மோறுபட்ட தன்தமதயயுதடய இரு குற்றங்கதள என்பமல் சுமர்த்தினோய், இரண்டும்
பவவ்பவறு அளவில் இருந்தன. முதல் குற்றம், பிங்கிலிதய உனது சபகோதோியிடமிருந்து, அவர்கள்
இருவருதடய உணர்வுகதள கருத்தில் பகோள்ளோமல், பிோித்து விட்படன் என்பது—அடுத்தது நோன்
பல்பவறு உோிதமகள், பகௌரவம், மனித பநயம் இதவகதள எல்லோவற்தறயும் கருத்தில் பகோள்ளோது,
இவற்றிற்கு எதிரோக நடந்து பகோண்டு விக்கோமினுதடய பசல்வ வளத்திதனயும், எதிர்கோல பவற்றி
வோய்ப்புகதளயும் அைித்து விட்படன் என்பது. என் தந்ததயோல் அதிகம் விரும்பப்பட்ட, எங்களுதடய
ஆதரவின்றி, பவபறந்த ஆதரவும் இல்லோத ஒரு இதளஞன், எங்களுதடய உதவி பதோடர்ந்து கிதடக்கும்
என்ற எதிர்போர்ப்பில் வளர்ந்து வந்த என்னுதடய இளதமக்கோல நண்பதன நோன் பவண்டும் என்பற
விருப்பப்பட்டு தூக்கி எறிந்து விட்படன் என்றோல் அது போவத்திற்குோிய பசயலோகும். அதபனோடு சில
வோரங்களின் போிச்சயத்தோல் மட்டுபம ஏற்பட்ட மனப்பற்றுதடய இரு இளவயதினர் பிோிவதத
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ஒப்பிடபவ முடியோது. ஆனோல் கடந்த இரவு என்பமல் தோரோளமோக சுமத்தப்பட்ட பைியின் தீவிரம், நோன்
கீபை பதோடர்ந்து எழுதப் பபோகும் என்னுதடய பசய்தக மற்றும் பநோக்கங்களுக்கோன கோரணங்கதள நீ
படித்து முடித்தபின் மதறயும் என்று நோன் எண்ணுகிபறன். இததன நோன் விளக்கும் பபோழுது,
உன்தனப் புண்படுத்துவது பபோல் ஏதோவது உணர்வுகதளப் பற்றி நோன் கூற பவண்டிய கட்டோயத்தில்
இருந்பதன் என்றோல், என்தன மன்னித்துவிடு என்று மட்டுபம என்னோல் கூற முடியும்--இது அவசியம்
என்பதத ஏற்றுக் பகோள்ள பவண்டும்--பமலும் பமலும் மன்னிப்பு பகட்பது என்பது
தபத்தியக்கோரத்தனமோக இருக்கும்."
To him, denial of Wickham is significant. To her, Jane is important.
விக்கோதம மறுப்பது அவனுக்கு முக்கியம். அவளுக்கு பேன் முக்கியம்.
He sees the charge about Wickham is depravity.
விக்கோம் மீது இருந்த பைிதய அவன் சீரைிவோகப் போர்க்கிறோன்.
Jane’s love is no matter of significance to him.
பேனுதடய கோதல் அவனுக்கு ஒரு முக்கியமோன விஷயபம அல்ல.
The liberal bestowal delighted his depths.
தோரோளமோக வைங்கப்பட்ட நிந்ததன, அவனுதடய ஆைத்தத இன்புறச் பசய்தது.
The explanation is with respect to the issue, to him, not to her at all.
அவனுக்கு, இந்த விளக்கம் விஷயத்ததப் பபோறுத்தது, அவளுக்கு அவ்வோறு அல்ல.
Apology would be absurd. He even now feels like abusing her.
மன்னிப்பு அபத்தமோனது. அவன் இன்னமும் அவதள நிந்திக்க பவண்டும் என்று நிதனக்கிறோன்.
To her both are of equal magnitude. To him one is flimsy, the other is grave. To us one is initiated by Darcy, the
other is a falsehood foisted on him. She does not ask him what the truth was about Wickham. She took it for
granted that Wickham’s narration was right. It offends him more. Elizabeth takes the side of Wickham and
accuses Darcy. Life brings in this falsehood as a complement to the falsehood of Darcy’s pride. Darcy is able to
interfere in Jane’s marriage for two reasons. 1) The social gap between them has to be closed. He tries it
negatively; 2) Jane’s lack of romantic interest is to be compensated. Caroline and Darcy act negatively because
Mrs. Bennet is pushy and Mr. Bennet is aloof. In various ways, Elizabeth becomes a centre of both the
problems. Her excessive interest in Jane, Caroline’s anxiety to save Darcy from Elizabeth, Darcy’s
unwillingness for his inclination to be seen, the need for Darcy to overcome his stiffness, the need for Elizabeth
to be disillusioned of Wickham’s lies are in a knot here.
அவளுக்கு இரண்டுபம ஒபர அளவோக இருக்கிறது. அவனுக்கு ஒன்று அற்பமோனதோகவும், மற்பறோன்று
கடுதமயோனதோகவும் இருக்கிறது. நமக்கு, ஒன்று டோர்சி ஆரம்பித்தது, மற்பறோன்று அவன் பமல்
சுமத்தப்பட்ட பபோய். விக்கோதமப் பற்றிய உண்தமதய அவள் அவனிடம் பகட்பதில்தல. விக்கோம்
கூறியது சோி என்று அவள் ஏற்றுக் பகோள்கிறோள். அது அவதன பமலும் வருத்தமதடயச் பசய்கிறது.
விக்கோமிற்குப் போிந்து டோர்சிதயக் குற்றம் சோட்டுகிறோள். டோர்சியின் கர்வம் என்கிற பபோய்தமக்கு,
வோழ்க்தக இந்த ஒரு பபோய்தய அளித்து பூர்த்தி பசய்கிறது. இரண்டு கோரணங்களுக்கோக டோர்சி,
பேனின் திருமணத்தில் குறுக்கிடுகிறோன். 1. அவர்களுக்கிதடபய இருக்கும் சமூக இதடபவளி முதலில்
அகற்றப்பட பவண்டும். அதற்கு அவன் எதிர்மதறயோக முயற்சி பசய்கிறோன். 2. பேனுதடய கோதலின்
பமல் இருக்கும் நோட்டமின்தம சோி பசய்யப்பட பவண்டும். திருமதி பபன்னட் துோிதப்படுத்துவதும்,
திரு பபன்னட் எதிலும் பட்டுக் பகோள்ளோமல் இருப்பதும் கோரலிதனயும், டோர்சிதயயும் எதிர்மதறயோகச்
பசயல்பட தவக்கிறது. பல விதங்களில் எலிசபபத் இரண்டு பிரச்சிதனகளுக்கும் தமயமோக மோறி
விடுகிறோள். அவளுக்கு பேனிடம் உள்ள அதீத ஈடுபோடு, எலிசபபத்திடமிருந்து டோர்சிதய கோப்போற்ற
கோரலின் படும் கவதல, டோர்சி தன்னுதடய விருப்பம் பவளிபய பதோியவருவதத விரும்போதது, அவன்
தன்னுதடய கர்வத்திலிருந்து பவளி வருதல், விக்கோமின் பபோய்யிலிருந்து எலிசபபத் தவற்தற புோிந்து
பகோண்டு பவளி வருதல் இதவ எல்லோம் இங்கு முடிச்சோக இருக்கின்றன.
Even here, he is unable to explain without offending her. [Sir William’s comment becomes the small significant
event that led to the departure of Bingley’s party.] Darcy must be ashamed of advising Bingley on his love
affair. It is more than officious. It is unmanly meanness. He goes on explaining in this letter how he did it.
இங்கும் கூட அவனோல் அவதள கஷ்டப்படுத்தோமல் விளக்கம் பகோடுக்க முடியவில்தல.{பிங்கிலியின்
உடன் வந்தவர்கள் யோவரும் அவ்விடத்தத விட்டு கிளம்ப, சர் வில்லியம்ஸின் விமோிசனம், ஒரு சிறிய
அளவிற்கு குறிப்பிடத்தக்க சம்பவமோக மோறி விடுகிறது.} பிங்கிலியின் கோதல் விஷயத்தில் அறிவுதர
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வைங்குவதற்கு டோர்சி பவட்கப்பட பவண்டும். இது பவண்டோத குறுக்கீடு. இது பகோதைத்தனமோன
சின்னத்தனமோகும். அதத எவ்வோறு பசய்தோன் என்று கடிதத்தில் விளக்குகிறோன்.
74. “Farther apology would be absurd”. At the time of his second proposal he is heartily ashamed of this part of the
letter. She offered to burn it.
‘பமலும் மன்னிப்பு பகட்பது அபத்தமோனது’. இரண்டோவது முதறயோக பவண்டுபகோள் விடுத்த பபோது
கடிதத்தின் இப்பகுதிதய எண்ணி மிகவும் பவட்கப்படுகிறோன். அவள் அதத எோித்து விடுவதோக
கூறுகிறோள்.
75. “Two offences …by no means of equal magnitude”.
In spite of her charm of Wickham before the wedding of Jane, Wickham is of no moment to her.
To him Jane is no issue at all; it is a matter of a few weeks’ friendship.
The charge about Wickham questions his honesty, honour, loyalty to his father, trust of an executor of his
father’s will, duty to dispense the godly living in his power, questions his being a gentleman.
He answers them in the same order of hers.
But the latter is all; the former is a flea bite.
This is how Man is constituted; she is thus organized.
Society rests on these values, not what passes in dance halls.
In the last phase of the story, Darcy and Elizabeth rise to the deeper occasions of society and discharge their
duties sincerely.
Mr. Bennet joins them in the same spirit.
Very close patient analysis will show Jane, Bingley, Mrs. Bennet and everyone else acts according to the deeper
needs of the society subordinating their temporary wishes.
It is this urge that made Darcy accept the mortifications of the London slums, Lydia as a sister-in-law, Wickham
as a brother-in- law.
His courting Elizabeth is his living up to the deeper social urges.
Wickham submitted to be a husband instead of deserting Lydia in favour of Australia, because of this necessity.
Even Caroline and Lady Catherine do that.
Elizabeth cried ‘Impossible’ when Charlotte did that ahead of all of them.
"ஒபர அளவிலோன... இரண்டு குற்றங்கள்.”
விக்கோம் மீது அவளுக்கு மயக்கம் இருந்தோலும் பேனுக்குத் திருமணமோகும்வதர, விக்கோம் அவளுக்கு
ஒரு பபோருட்டன்று.
டோர்சிக்கு பேன் ஒரு பபோருட்டல்ல. அது ஒரு சில வோர நட்பு மட்டும்தோன்.
விக்கோதமப் பற்றி டோர்சியின் மீதுள்ள குற்றச்சோட்டு டோர்சியின் பநர்தம, பகௌரவம், அவன் தந்ததயின்
மீது பகோண்ட விசுவோசம், அவனது தந்ததயின் உயிதல பசயல்படுத்துவதில் நோணயம், தன்
அதிகோரத்திலுள்ள இதறவோழ்தவ நடத்திக் பகோடுக்க பவண்டிய கடதம ஆகியவற்தற
பகள்விக்குட்படுத்துகிறது. அவன் உயர் குடிமகனோ என்று பகள்வி பகட்கிறது.
அவள் பகட்ட அபத வோிதசயில் அவன் பதில் தருகிறோன்.
பின்னபத எல்லோம். முன்னது பகோசுக்கடி.
மனிதன் இப்படித்தோன் கட்டதமக்கப்பட்டுள்ளோன். இவ்வோறு அவள் முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளோள்.
இத்ததகய பண்புகளின் மீதுதோன் சமூகம் நிற்கிறது. நடன அரங்கங்களில் நடப்பனவற்றோல் அல்ல.
கததயின் இறுதிப் பகுதியில் டோர்சியும், எலிசபபத்தும் சமூகத்தின் ஆைமோன சந்தர்ப்பங்களுக்பகற்ப
உயர்ந்து, தங்கள் கடதமகதள சிறப்போக நிதறபவற்றுகின்றனர்.
திரு.பபன்னட் உயர்ந்து அவர்கள் அணியில் பசர்கிறோர்.
பேதனபயோ, பிங்கிலிதயபயோ, திருமதி பபன்னட்தடபயோ அல்லது எவதரயுபமோ மிக பநருங்கி,
பபோறுதமயோக ஆரோய்ந்தோல், எல்பலோருபம தங்கள் தற்கோலிக விருப்பங்கதள சமூகத்தின் ஆைமோன
பததவகளுக்கு உட்படுத்தி பசயல்படுவததக் கோணலோம்.
இந்த உந்துதபல டோர்சிதய இலண்டன் பசோியின் ஆபோசங்கதளயும், லிடியோதவ தமத்துனியோகவும்,
விக்கோதம சகதலயோகவும் ஏற்க தவத்தது.
அவன் எலிசபபத்தத பநசித்து நோடியது, ஆைமோன சமூக உந்துதல்களுக்கு ஏற்ப வோழ்தலோகும்.
விக்கோம் லிடியோதவ விட்டு விட்டு ஆஸ்திபரலியோவிற்குச் பசல்லோமல், கணவனோக இருப்பது இந்தத்
பததவயினோல்தோன்.
கோரலினும், பலடி கோதோினும் கூட அததச் பசய்கிறோர்கள்.
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ஷோர்பலட் எல்பலோருக்கும் முன்போகபவ அததச் பசய்த பபோது, எலிசபபத் சோத்தியபமயில்தல என்றோள்.
76. “By no means of equal magnitude”.

Equality depends upon the person who evaluates.
Social life is exchange of social energies.
Energies are fixed by social values.
Different people have different values.
It is this difference that makes the exchange possible and determines its character whether it is positive or not,
whether the work will be completed, how pleasant it will be, whether it should be at all.
Wickham is the lowest negative in Pemberley acquiring the highest pleasantness as an exterior operable only
through falsehood.
The use of the falsehood in a whole scheme of things is to insist upon the ultimate truth through a clever
falsehood.
One may accept that falsehood as truth, as Elizabeth.
One can see through it as she does later partly.
One may fully value its role in his life and its positive part.
What is to be rejected is not falsehood, but its false rejection or false acceptance.
What it is does not matter, what it is to you alone matters.
The right attitude gets the right knowledge at once.
Acted on, there is the right result at once.
In that case Man has moved from his idea to Real-Idea.
He who does not want the result sits on the border forever.
God entered Ignorance for an adventure.
The soul in ignorance enjoys the infinity of its situation.
The call is rare; rarer is the one who heeds it.
Darcy heard it and rose to the occasion.
Hundreds of thousands ignored that call coming directly.
“எந்த வதகயிலும் சம அளவு ஆக முடியோத.”
சமத்துவம் என்பது மதிப்பீடு பசய்பவதரப் பபோறுத்தது.
சமூக சக்திகளின் போிமோற்றபம சமூக வோழ்வு.
சமூக விழுமியங்கள் சக்திகதள நிதலப்படுத்துகின்றன.
பவவ்பவறு மனிதர்களுக்கு பவவ்பவறு விழுமியங்கள் உண்டு.
இந்த பவறுபோபட போிமோற்றத்தத சோத்தியமோக்குகிறது. அதன் சுபோவம் பநரோனதோகபவோ
எதிரோனதோகபவோ இருப்பததயும், பவதல பூர்த்தியோகுமோ என்பததயும், அது இனிதமயோக இருக்குமோ
என்பததயும், அது இருக்க பவண்டுமோ என்பததயும் இந்த பவறுபோபட நிர்ணயிக்கிறது.
பபம்பர்லியிபலபய மிகவும் தோழ்ந்த எதிர்மதறயோனவனோன விக்கோம் அதிகபட்ச இனிதமயோன
பவளிப்பூச்பசோடு, பபோய்தமயின் மூலம் மட்டுபம பசயல்படுகிறோன்.
சோமர்த்தியமோன பபோய்தமயின் மூலம் உச்சக்கட்ட உண்தமதய வற்புறுத்துவபத விஷயங்களின்
முழுதமயோன ஏற்போட்டில் பபோய்யின் உபபயோகமோகும்.
எலிசபபத்ததப் பபோல ஒருவர் அந்தப் பபோய்தமதய உண்தம என்று ஏற்கலோம்.
அவள் பபோய்தமதய பின்னர் ஓரளவு புோிந்து பகோண்டது பபோல், ஒருவர் பபோய்தமதயக் கோண
முடியும்.
தன் வோழ்வில் பபோய்தமயின் பங்தகயும் அதன் பநர்மதறயோன பங்தகயும் ஒருவரோல் முழுதமயோக
மதிப்பிட முடியும்.
நிரோகோிக்கப்பட பவண்டியது பபோய்தமயன்று. பபோய்யோன நிரோகோிப்பும், பபோய்யோக ஏற்பதுவுபம
நிரோகோிக்கப்பட்ட பவண்டியதவ.
அது என்ன என்பது முக்கியமன்று. அது உனக்கு என்ன என்பது மட்டுபம முக்கியம்.
சோியோன மபனோபோவம் சோியோன ஞோனத்தத உடபன பபற்றுத் தரும்.
அததபயோட்டி பசயல்பட்டோல் சோியோன பலன் உடபன வரும்.
அந்நிதலயில் மனிதன் தன் கருத்துருவிலிருந்து சத்தியக் கருத்துருவிற்கு நகர்கிறோன்.
பலதன விரும்போதவன் எல்தலக் பகோட்டில் என்பறன்றும் வீற்றிருப்போன்.
சோகசம் பசய்ய ஆண்டவன் அஞ்ஞோனத்தில் நுதைந்தோன்.
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அஞ்ஞோனத்திலிருக்கும் ஆன்மோ, சந்தர்ப்பத்தின் அனந்தத்தத அனுபவிக்கிறது.
அதைப்பு அபூர்வம். ஏற்பவன் அதனினும் அபூர்வம்.
அதைப்தப டோர்சி ஏற்றோன். சந்தர்ப்பத்திற்பகற்ப உயர்ந்தோன்.
பநரடியோன அதைப்தப இலட்சக்கணக்கோபனோர் அலட்சியம் பசய்துள்ளனர்.
77. “Regardless of the sentiment of either”.
For Jane it is elusive marriage; for Bingley it is an opportunity to strengthen his will.
On the surface both have a sentiment to encounter.
Sentiment is the euphemism for the idealism of the awkward.
Jane loves stupid people; she has often done it.
There is a thrill of fulfillment in being true to what you are.
Jane relates to her stupidity comprehensively with delight.
She enjoys someone recognizing it as it is.
That being its truth, sentiment looks like an ideal.
For Jane as well as Bingley their love is secondary.
To her her own sentimental evaluation of herself is important.
To him, achieving all that his submissive will can achieve is more important than marrying Jane.
In a right context, those words may come out of his mouth involuntarily.
Jane Austen makes Jane speak it out to Elizabeth.
Elizabeth takes it as her goodness knowing it is her stupidity.
Mrs. Bennet’s ideal superstition in utter freedom takes that shape.
To concede Mrs. Bennet as the heroine of the occasion is too much to ask for from anyone.
Mr. Bennet is indolent; she is a cyclone to whom thinking is no pastime.
Since his wedding day, he had no single occasion to take initiative in anything.
He withdrew into his shell.
His personality came out in petty petulant sarcasm.
“இருவருதடய மிதக உணர்ச்சிகதளயும் மீறி”.
பேனுக்கு திருமணம் நடக்குமோ என்பது நிச்சயமில்தல. பிங்கிலிக்கு அது, அவன் விருப்புறுதிதய
பயன்படுத்திக் பகோள்ள ஒரு வோய்ப்பு.
பமற்பரப்பில் உள்ள பமோதலில் இருவருக்கும் ஒரு மிதக உணர்வு இருக்கிறது.
சங்கடத்தின் இலட்சியவோதத்தத நோசூக்கோக மிதக உணர்வு என்கிபறோம்.
பேன் மூடர்கதள பநசிக்கிறோள். அவ்வோறு அடிக்கடி நடந்து பகோள்கிறோள்.
நோம் எவ்வோறு இருக்கிபறோபமோ அதற்கு உண்தமயோக இருந்தோல், அதில் நிதறவின் சிலிர்ப்பு இருக்கும்.
பேன் ஆனந்தமோக தன் மூடத்தனத்துடன் பதோடர்பு பகோள்கிறோள்.
தோன் இருப்பததப் பபோல் தன்தன ஏற்றுக் பகோள்பவர்கதள கண்டு சந்பதோஷம் அதடகிறோள்.
அது உண்தமயோக இருக்கும் பட்சத்தில், மிதக உணர்வு இலட்சியம் பபோலத் பதோன்றும்.
பேனுக்கும் பிங்கிலிக்கும் கோதல் இரண்டோம் பட்சபம.
மிதக உணர்பவோடு தன்தனத்தோபன பசய்து பகோள்ளும் மதிப்பீடு பேனுக்கு முக்கியம்.
தன் பணிவு மூலம் என்னபவல்லோம் கிதடக்குபமோ அவற்தறப் பபறுவபத பிங்கிலிக்கு பேதன
மணப்பதத விட முக்கியம்.
சோியோன சமயத்தில் அந்த வோர்த்ததகள் அவனறியோமபலபய அவன் வோயிலிருந்து பவளிவருகிறது.
பேன் ஆஸ்டின், பேதன எலிசபபத்திடம் அததப் பபச தவக்கிறோர்.
அது பேனின் மடதம என்று பதோிந்திருந்தும், எலிசபபத் அதத அவளது நல்லகுணம் என்று எடுத்துக்
பகோள்கிறோள்.
முழு சுதந்திரத்தில் திருமதி பபன்னட்டின் மூடத்தனமோன இலட்சியம் இந்த வடிவம் எடுக்கிறது.
திருமதி பபன்னட்தட அந்த சந்தர்ப்பத்தின் பவற்றி நோயகி என்று ஏற்றுக்பகோள்ள பவண்டும் என்று
எவதரயோவது பகட்க முடியுமோ?
திரு பபன்னட் மந்தமோனவர் திருமதி பபன்னட்படோ சிந்திப்பதற்கு பபோழுபத இல்லோத சூறோவளி.
திருமணமோன நோளிலிருந்து ஒரு முதற கூட திரு.பபன்னட்டோல் எந்த முதனப்பும் எடுக்க
முடிந்ததில்தல.
அவர் தன் கூட்டிற்குள் அதடந்து பகோண்டோர்.
அவருதடய ஆளுதம அற்பமோன, பவடுக்பகன்ற எள்ளலில்தோன் பவளிப்பட்டது.
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78. “Regardless of the sentiments of either, I had detached your sister from Bingley”.

Society consists of several behaviours of which conformity is on the top and deviations are on both sides, high
and low.
In detaching Bingley from Jane, Darcy reveals himself to be one who is well below the social values of the day.
We will expect an aristocrat to be higher than the highest social values.
In this act he is lower than the lowest.
Caroline and Louisa we can understand, as they are not aristocrats.
How Darcy comes to be all that an aristocrat would not be – proud, mean, arrogant, selfish – is confirmed in his
social behaviour of interference.
Bingley may submit, but it is not pardonable in Darcy to dominate a friend. It is unbecoming.
It is uncivilised.
He says he was brought up to think meanly of all outside his family. It is a wrong value.
The fact he could transform himself is possible because, he has not inherited aristocratic values.
Formed values, higher or lower, are a bar for change.
Formed higher values are difficult to change because of the inherent self-justification.
Formed lower values are rigid because of their physicality.
Darcy overcame, gave up neither lower values nor his own, but those of his family.
Wickham, from early, learnt aristocratic values not existent in Darcy’s family.
"இருவரது மிதக உணர்வுகதளயும் பபோருட்படுத்தோமல், உன் சபகோதோிதய பிங்கிலியிடமிருந்து
பிோித்பதன்”.
சமூகம் பல வதகயோன நடத்ததகளோல் ஆனது. ஒத்துப்பபோதல் பமலிருக்கிறது. அதிலிருந்து பிறழ்தல்
இரு பக்கங்களில் அதோவது உயர்ந்ததிலும் தோழ்ந்ததிலும் இருக்கும்.
பிங்கிலிதய பேனிடமிருந்து பிோித்ததன் மூலம் அன்தறய சமூக விழுமியங்களிலிருந்து மிகவும்
தோழ்ந்தவனோக டோர்சி தன்தன பவளிப்படுத்துகிறோன்.
உயர்குடிமகன் அதிகபட்ச சமூக விழுமியங்கதள விட உயர்வோக இருப்போன் என்றுதோன் நோம்
எதிர்போர்ப்பபோம்.
இச்பசயலில் அவன் மிகத் தோழ்ந்தவதன விட தோழ்ந்தவனோக இருக்கிறோன்.
கோரலினும், லூயிஸோவும் உயர்குடி மக்கள் அல்ல என்பதோல் அவர்கதள நோம் புோிந்து பகோள்ள முடியும்.
ஓர் உயர்குடி மகனிடம் இருக்கக் கூடோத கர்வம், சிறுதம, அகம்போவம், சுயநலம் ஆகியதவ அதனத்தும்
டோர்சியிடம் இருக்கின்றன என்பது பிறர் விஷயத்தில் ததலயிடும் அவனது சமூக நடத்தத மூலம்
நிரூபணமோகிறது
பிங்கிலி பணியலோம். ஆனோல் நண்பதன அடக்கி ஆளும் டோர்சியின் பசயதல மன்னிக்கபவ முடியோது.
அது கண்ணியமற்றது.
அது அநோகோிகமோனது.
தன் குடும்பத்தினதரத் தவிர பிற அதனவதரயும் மட்டமோக நிதனக்குமோறு தோன் வளர்க்கப்பட்டதோக
டோர்சி கூறுகிறோன். அது தவறோன விழுமியம்.
உயர்குடிப் பண்புகதள பிறவியிபலபய பபறோததோல் அவனுக்கு திருவுருமோற்றம் சோத்தியமோகிறது.
உருவோகிவிட்ட பண்புகள் - உயர்ந்ததவபயோ தோழ்ந்ததவபயோ - மோற்றத்திற்குத் ததட.
தோன் சோி என்ற எண்ணம் உருவோகிவிட்ட உயர்ந்த பண்புகபளோடு இயல்போகபவ இருப்பதோல் அவற்தற
மோற்றுவது கடினம்.
உருவோகிவிட்ட தோழ்ந்த பண்புகள் ேடத்தன்தமபயோடு இருப்பதோல் அதவ இறுகிப் பபோயிருக்கும்.
டோர்சி தன் பசோந்த உயர்ந்த அல்லது தோழ்ந்த பண்புகதள விலக்கவில்தல. அவன் பவன்றது அவனது
குடும்பத்தின் பண்புகதள. சிறு பிரோயத்திலிருந்பத விக்கோம் டோர்சியின் குடும்பத்திலில்லோத உயர்குடிப்
பண்புகதளப் பபற்றிருந்தோன்.
79. “Darcy pleads not guilty of betraying Jane’s sentiment.”
Of course, he believed Bingley incapable of deep sentiment.
About Jane, Darcy is right.
About Bingley Darcy is not right in this case, but we see Bingley acquiescing with Darcy’s judgment.
Bingley did love Jane to distraction, but allowed Darcy to overrule him of which Darcy is not fully aware.
Taking Darcy’s belief on his own words, Darcy is blameless with Jane or Bingley.
The ruse throws light on Darcy’s sincerity.
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Had Darcy been entirely blameless, a ruse was superfluous.
He even says their meeting was not without danger.
That shows that Darcy was not fully sincere.
It does mean he did take some pleasure in the detachment in spite of knowing that it would injure Bingley.
That is officious interference, ungentlemanly.
He could have done so to oblige Caroline who fawns on him all the time.
He certainly had no sensitivity that prevented him from resorting to a ruse.
A ruse is a falsehood in the act.
His father’s affection for Wickham appears to be in response to Wickham’s worming his way into his heart’s
attention.
In that case, life denying Wickham the living is according to the rule.
Darcy says it is a valuable living, may be worth £ 1000 a year. Wickham had no character to tie himself to it.
He was taught to maintain high values within the family and outside it the values of superiority. The relish in
that sense of superiority he seems to enjoy fully. In dictating to Bingley, that relish has found play. Any
temperamental sensitivity enjoys expression if there is a change. He cannot have so many of them and not
express one when the occasion arose. Mrs. Bennet indirectly boasts to Lady Lucas that Charlotte will not be
soon married. Sir Lucas, as if in receipt of that vibration pleasantly and honestly speaks to Darcy about Jane’s
wedding. Darcy gets alert and sets to work. Life completes what Mrs. Bennet began, in its own way through
the husband of the intended victim. Sir Lucas’s intention was fully honest. An evil arose out of that good
intention. To generate goodwill one needs strength. A weak Man generating goodwill for which he has no
strength will do harm to that intention. Nothing good can pass through a weak Man unblemished in the scheme
of life. Caroline may have had the most delightful moment of her life when she found Darcy joining hands with
her in a common scheme. It was a petty satisfaction for a negative end. Such satisfactions always reverse
themselves for fulfillment. Her aim was Elizabeth, not Jane. There Darcy would not keep company with her. At
Pemberley Caroline completed her journey alone against Elizabeth. A successful evil in a positive atmosphere
completes itself by its opposite. It is notice worthy that Darcy did not consult Caroline when he confessed to
Bingley. So, her role here was secondary.
“டோர்சி, தோன் பேனின் உணர்விற்கு பங்கம் விதளவிக்கும் குற்றம் எததயும் பசய்யவில்தல
என்கிறோன்”.
பிங்கிலிக்கு ஆைமோன மிதக உணர்வுகளுக்கோன திறன் இல்தல என்றுதோன் டோர்சி நம்புகிறோன்.
பேதனப் பபோறுத்தவதர டோர்சி கூறுவது சோிபய.
பிங்கிலிதயப் பபோறுத்தவதர டோர்சி கூறுவது சோியல்ல. ஏபனனில் டோர்சியின் முடிதவ பிங்கிலி
பூரணமோக ஏற்பததக் கோண்கிபறோம்.
பேதன கவனம் சிதறுமளவிற்கு பிங்கிலி பநசித்தோன். ஆனோல் டோர்சி முழுதமயோக அறியோத ஒரு
விஷயத்தில் தன்தனக் கட்டுப்படுத்த பிங்கிலி அனுமதித்தோன்.
டோர்சி தன் வோர்த்ததகளின் மீது பகோண்ட நம்பிக்தகதய தவத்துப் போர்த்தோல், பேன் மற்றும்
பிங்கிலிதயப் பபோறுத்தவதரயில் அவன் மோசற்றவன்.
டோர்சியின் உண்தமதய சூழ்ச்சி பவளிச்சமிட்டுக் கோட்டுகிறது.
டோர்சி முழுதமயோக அப்பழுக்கற்றவனோக இருந்திருந்தோல், சூழ்ச்சி பததவயற்றதோக இருந்திருக்கும்.
அவர்கள் சந்திப்பதில் அபோயம் உண்டு என்று கூட கூறுகிறோன்.
இதன் மூலம் டோர்சி, முழு உண்தமயுடன் இல்தல என்பது பதோிகிறது.
பிங்கிலிக்கு துன்பம் ஏற்படும் என்பது பதோிந்திருந்தும் பிோிப்பதில் டோர்சி ஓரளவு மகிழ்ச்சி அதடந்தோன்
என்று பபோருளோகிறது.
அது பபருங்குடி மகனுக்கு பபோருத்தமற்ற பவறுக்கத்தக்கக் குறுக்கீடு.
ஓயோமல் டோர்சிதய சுற்றி பகோஞ்சும் கோரலிதன திருப்தி பசய்ய அவன் அப்படி பசய்திருக்கக் கூடும்.
சூழ்ச்சி பசய்யோமல் இருக்கும் அளவிற்கு அவனிடம் நிச்சயமோக பசோரதண இல்தல.
சூழ்ச்சி என்பது பசயலில் பபோய்தமயோகும்.
டோர்சியின் தந்தத விக்கோமின் மீது அன்பு பசலுத்தியது, விக்கோம் அவனது இதயத்தில் நுதைந்து கவனம்
பபற்றதன் மறுபமோைி.
அந்த நிதலயில் விக்கோமின் ேீவனோம்சத்தத வோழ்வு மறுப்பது வோழ்வின் சட்டங்களுக்கு ஒத்து
வருகிறது.
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அது மதிப்புள்ள ேீவனோம்சம் என்று டோர்சி கூறுகிறோன். அது வருடத்திற்கு 1000 பவுன்களோக
இருக்கலோம். விக்கோம் தன்தன அதற்குக் கட்டுப்படுத்திக்பகோள்ள மோட்டோன்.குடும்பத்திற்குள் உயர்ந்த
பண்புகதளயும், அதற்கு பவளிபய உயர்வு மனப்போன்தமயோலோன பண்புகதளயும் பபண பவண்டும்
என்று அவனுக்குக் கற்பிக்கப்பட்டிருந்தது. உயர்வு மனப்போன்தமயோல் உணர்ந்த இன்பத்தத அவன்
முழுதமயோக அனுபவித்தோன். பிங்கிலிக்கு கட்டதளயிடும் பபோது, அந்த சுதவ பவளிப்படுகிறது.
மோற்றமிருந்தோல், எந்த மனவுணர்வின் பசோரதணயும் பவளிப்படுவதில் மகிழ்வுறும். அப்படிப்பட்ட
பலவற்தற தவத்துக் பகோண்டு, சந்தர்ப்பம் வரும் பபோது அவற்றுள் ஒன்தற பவளிப்படுத்தோமல் இருக்க
அவனோல் முடியோது. ஷோர்பலட்டிற்கு விதரவில் திருமணமோகோது என்று திருமதி லூகோஸிடம்
மதறமுகமோக திருமதி பபன்னட் பபருதம பபசுகிறோள். சர்லூகோஸ் அந்த அதிர்தவ பபற்றுக்
பகோண்டது பபோல, டோர்சியிடம் பேனின் திருமணத்ததப் பற்றி இனிதமயோகவும், பநர்தமயோகவும்
பபசுகிறோர். எச்சோிக்தக அதடந்த டோர்சி உடனடியோக பசயல்படுகிறோன். திருமதி பபன்னட்
ஆரம்பித்ததத போதிப்புக்கு ஆளோக பவண்டும் என்று நிதனக்கப்பட்டவோின் கணவோின் மூலம் வோழ்வு
தன் போணியில் முடித்து தவக்கிறது. சர்லூகோஸின் பநோக்கம் முழுதமயோன பநர்தம உதடயது. அந்த
நல்ல பநோக்கத்திலிருந்து தீதம பவளிப்பட்டது. நல்பலண்ணம் உருவோக வலிதம பவண்டும்.
பலவீனமோனவன் உருவோக்கும் வலிதமயற்ற நல்பலண்ணம் அந்த பநோக்கத்திற்கு ஊறு விதளவிக்கும்.
வோழ்வின் அதமப்பில் பலவீனமோனவன் மூலம் பசல்லும் எந்த நல்ல விஷயமும் கதறபடோதிருக்கோது.
ஒரு பபோதுவோன திட்டத்தில் டோர்சி தன்பனோடு தகபகோர்த்து பசயல்படுவததக் கோணும் கோரலினுக்கு
அது அவள் வோழ்வில் அதிகபட்ச ஆனந்தமயமோன தருணமோக இருந்திருக்கும். அது எதிர்மதறயோன
முடிவில் கிதடக்கும் அற்ப திருப்தி. அத்ததகய திருப்திகள் நிதறவு பபற தம்தம ததலகீைோக்கிக்
பகோள்ளும். அவள் குறி எலிசபபத், பேன் அல்ல. அங்கு டோர்சியோல் அவபளோடு ஒத்துப் பபோக
முடியவில்தல. பபம்பர்லியில் கோரலின் எலிசபபத்திற்கு எதிரோன தன் பயணத்ததத் தனித்து முடித்தோள்.
பவற்றிகரமோன தீதம பநர்மதறயோன சூைலில் தனக்கு எதிரோனதன் மூலம் தன்தன பூர்த்தி பசய்யும்.
பிங்கிலியிடம் தோன் பசய்ததத டோர்சி ஒப்புக் பகோண்ட பபோது, அவன் கோரலிதன கலந்து
ஆபலோசிக்கவில்தல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனபவ அவள் பங்கு இங்கு இரண்டோம் பட்சபம.
80. “In defiance of various claims, in defiance of honour and humanity”.
Scandal is a powerful treacherous vital weapon that the society receives in defiance of conscience and
cherishes with a vengeance.
Not to be hurt by scandal one needs to be rooted in truth. Rumour enjoys acquiring further shades of falsehood
in its onward journey.
Rarely it acquires anything positive.
Human imagination that delights in creative falsehood does not miss any occasion to exercise itself.
The spreading of rumour, by word of mouth, is fastest because anyone on receipt of it takes initiative to meet as
many as possible and spreads it with relish. Most of these scandals are unintentional false indulgences.
Wickham consciously fabricates and communicates it without any provocation either from Darcy or from
Elizabeth.
Darcy was touched to the quick.
Even in the dance when the name of Wickham was gleefully mentioned Darcy was incensed.
His reply was polite in the extreme then.
In the proposal it was a direct accusation.
The accusation hurts the tender conscience in him.
She did it with conviction, with a total conviction that it was an intention to hurt Darcy.
That she believed such a falsehood was disappointing to him in the extreme.
Darcy saw and felt she spoke it with solicitude for the victim.
Of all the complaints of one, that his beloved has a tender solicitude for his dishonest rival, is something one
cannot remove from a subconscious registration.
Romance is an emotion that receives its high energies from the free springs of involved subconscious
sources.
Her attitude of espousing Wickham poisons those very springs of eternal joy.
He was mortally hurt.
In such conditions Men are immobile, stretched on the bed.
Mrs. Bennet’s thoughtless act of dynamic initiative scotches Mr. Bennet at such delicate spots.
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Darcy was powerfully thrown into action by the force of falsehood of the scandal.
It is that energy of vast dimensions, though negative, that could transform him.
She says she did enjoy in so abusing him almost with knowledge that it may not be fully true.
There she has a justification in his ‘tolerable’, which was motiveless.
His own derogatory remarks were not of this magnitude.
What did Wickham get when it bounced back?
He was to play husband to Lydia all his life.
His impudence was seen in its nakedness when he visited Longbourn unaware of the shame.
That never hurt Elizabeth and Mrs. Bennet kissed her son-in-law!
“பல போத்தியததகதளயும், பகௌரவத்ததயும், மனிதோபிமோனத்ததயும் மறுக்கும் பபோருட்டு.”
அவதூறு என்பது வலிதமயோன, சூழ்ச்சியோலோன, உயிோின் ஆயுதம். அதத சமூகம் மனசோட்சிதய
மறுத்துப் பபற்று வஞ்சத்பதோடு பபோற்றும்.
சத்தியத்தத ஆணிபவரோக பகோண்டவரோல்தோன் அவதூறோல் போதிக்கப்படோமலிருக்க முடியும். வதந்தி
தன் முன்பனோக்கிய பயணத்தில் பபோய்தமயின் பவவ்பவறு வர்ணங்கள் பபற்று மகிழும்.
பநர்மதறயோன எததயும் அது அபூர்வமோகத்தோன் பபறும்.
பதடப்பூக்கப் பபோய்தமயில் பரவசமுறும் மனித கற்பதன தன்தன பவளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம்
எததயும் தவற விடோது.
வோய்பமோைி வைியோக வதந்தி பரவுவது அதிகபட்ச பவகத்துடன் நடக்கும். ஏபனனில் அததப் பபறுபவர்
முதனந்து, எத்ததன பபதர சந்திக்க முடியுபமோ அத்ததன பபதர சந்தித்து வதந்திதயப் பரப்புவதத
சுதவத்து மகிழ்வோர். பபரும்போலோன அவதூறுகள் பநோக்கமற்ற பபோய்யோன பவளிப்போடுகள்.
எலிசபபத்தும் டோர்சியும் எந்த பதோந்தரவும் பசய்யோத பபோது, விக்கோம் நனவுபூர்வமோக பபோய்தயப்
புதனந்து கூறுகிறோன்.
டோர்சி விதரவோக சீண்டப்படுகிறோன்.
நடனத்தின் பபோது விக்கோமின் பபயர் சந்பதோஷமோக குறிப்பிடப்பட்ட பபோது டோர்சி எோிச்சலதடந்தோன்.
ஆனோல் அப்பபோது டோர்சியின் மறுபமோைி மிகுந்த பணிவுடன் இருந்தது.
ஆனோல் திருமணப் பபச்சின் பபோது அது பநரடியோக குற்றம் சோட்டுவதோக இருந்தது.
அவனுள் இருந்த பமன்தமயோன மனசோட்சிதய அக்குற்றச்சோட்டு புண்படுத்தியது.
அதத அவள் தீர்மோனமோகச் பசய்தோள். டோர்சிதயப் புண்படுத்த முடியும் என்ற பநோக்கம் அவளிடம்
முழுதமயோக இருந்தது.
அவள் அப்பபோய்தய நம்பினோள் என்பது அவனுக்கு உச்சக்கட்ட ஏமோற்றத்ததத் தந்தது.
விக்கோமிற்கு ஆதரவோக அவள் பபசினோள் என்பதத டோர்சியோல் கோணவும், உணரவும் முடிந்தது
தோன் கோதலிப்பவள் தன்னுதடய பநர்தமயற்ற எதிோிக்கு பமன்தமயோன ஆதரவு தருகிறோள் என்ற குதற,
ஒருவரோல் தன்னிடம் இருக்கும் பல ஆழ்மனப் பதிவுகளில் இருந்து நீக்க முடியோத ஒன்றோகும்.
பபருங்கோதல் என்ற உணர்வு தன் உயர்ந்த சக்திகதள மதறந்திருக்கும் ஆழ்மன உற்பத்தி நிதலகளில்
உள்ள ஊற்றுகளிலிருந்து பபறுகிறது.
விக்கோதம ஆதோிக்கும் மனப்போன்தமயோல் எலிசபபத் சிரஞ்சீவியோன சந்பதோஷத்தின் ஊற்தறபய
விஷமயமோக்குகிறோள்.
அவனுக்கு மரண அடி விழுந்தது.
இது பபோன்ற நிதலகளில் மனிதன் அதசவற்று படுத்த படுக்தகயோகி விடுவோன்.
திருமதி பபன்னட்டின் பயோசதனயற்ற பசயலூக்கம் நிதறந்த முதனப்பு திரு.பபன்னட்டின்
பமன்தமயோன பகுதிகதள கோயப்படுத்துகிறது.
அவதூறில் இருந்த பபோய்தமயின் சக்தி வலிதமயுடன் டோர்சிதய பசயல்பட தவக்கிறது.
அது விோிந்த போிமோணங்களின் சக்தி. அது எதிர்மதறயோனது என்றோலும் டோர்சிதய
திருவுருமோற்றவல்லது.
அவதூறு முழுவதுமோக உண்தமயோக இல்லோமல் இருக்கலோம் என்று பதோிந்த பபோதும் தோன் அவதன
திட்டியது தனக்கு மகிழ்ச்சியோக இருந்தது என்று அவள் கூறுகிறோள்.
எந்த பநோக்கமுமற்ற ‘பரவோயில்தல’ என்ற அவனது பசோல்லுக்கு அவள் கோோியம் சோியோன பதில் என்று
அங்கு அவள் நியோயப்படுத்தலோம்.
அவன் பசோன்ன தகோத வோர்த்ததகள் இந்த அளவிற்கு பமோசமோனதவ அல்ல.
அது திரும்பி வந்த பபோது விக்கோம் பபற்றது என்ன?
வோழ்நோள் முழுவதும் லிடியோவிற்கு கணவனோக இருக்க பவண்டியதோயிற்று.
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அவமோனத்தத அறியோமல் அவன் லோங்பர்னுக்கு வந்த பபோது அவனது பவட்கங்பகட்டத்தனம் பவட்ட
பவளிச்சமோகத் பதோிகிறது.
அது எலிசபபத்தத போதிக்கவில்தல. திருமதி பபன்னட்படோ தன் மருமகதன முத்தமிடுகிறோள்.
81. “Ruined the immediate prosperity”.
As aristocrat is an indirect source of prosperity for his tenants.
He is a direct source of prosperity for those who receive his patronage.
Distribution of patronage is a prerogative of the king.
It is the indirect basis of diplomacy.
Diplomacy at its acme wins the wars without fighting.
To accuse of ruining another’s prosperity is to deprive him the right of his esteemed class.
If not her intention, her unfelt motive aimed at it.
They are not just stinging arrows, they are poised minions who will possess his vital being as ants walking over
his nerves.
The intense negative delight she felt in sending these missiles at him, she was equipping him with the power to
get rid of them.
Education and parliamentary democracy Britain introduced in India to help them rule became the weapons with
which the Indians sent them away.
It is true of all weapons that they also serve another purpose than intended, an opposite purpose too.
The character of instruments is to reach the other; it has inbuilt into itself to return to the sender. Depression
sticks to one as he dwells on it. Hostile forces discussed fed the contagion. The very best method to get rid of
opposition is to forget it.
The more one tries to forget, the more it is in the memory.
An understanding of its character gets us a greater help.
To understand is to overcome.
Understanding begins as a possession of Mind and ends as a relief to the Mind.
The same is true of possession in the vital and the physical.
Moksha is a longing for the unknowable – the Divine.
Understanding the unknowable, the unknowable becomes knowable, thus raising the Mind to Supermind
and at the same time raising the immutable Absolute into integral Absolute.
She accused him of ruining Wickham.
Darcy ends up giving him a wife and a career.
Words have power even when not intended.
No word exhausts its full power when it is spoken out.
Even the word ‘tolerable’ of Darcy, we can stretch to say, ends up in her estimation that his change is ‘tolerable’
to her.
Towards the very end she tries to retract her assessment, but Darcy’s innocent love of pure intensity disarms her,
puts her to utter shame, making her defenceless.
If a word is not fulfilled as it is spoken, to see how it gets fulfilled, the stages it passes through will tell us how
the concept of words interact with the various concepts of society’s self-constitution. No word will fail in our
inquiry in the last analysis.
“உடபன வரக்கூடிய வளத்ததக் பகடுத்பதன்”.
பிரபு தன் குடிகளின் வளத்திற்கோன மதறமுகமோன உற்பத்தி ஸ்தோனம்.
அவன் தன் ஆதரவு பபற்றவர்கள் பபறக்கூடியவற்றிற்கு பநரடியோன உற்பத்தி ஸ்தோனம்.
ஆதரதவப் பகிர்ந்தளிப்பது அரசனின் உோிதம.
அது ரோேதந்திரத்தின் மதறமுகமோன அடிப்பதட.
உச்சக்கட்ட ரோேதந்திரம் சண்தடயிடோமல் பபோர்கதள பவல்லும்.
அடுத்தவன் பபறுவததக் பகடுத்தோய் என்று ஒருவதரக் குற்றம் சோட்டுவது அவரது உயர்குடி
உோிதமதயப் பறிப்பதோகும்.
அது அவளது திட்டமிட்ட பநோக்கமன்று என்று கூறினோலும், அவபள உணரோத பநோக்கம் அதற்குத்தோன்
குறி தவத்தது.
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அதவ குத்தும் அம்புகள் மட்டுமன்று, நீசத்தனமோனதவயும் கூட. அதவ அவனது உயிதரக் கவர்ந்து
அவன் நரம்புகளில் எறும்புகள் பபோல ஊறும்.
அவதன பநோக்கி அத்ததகய ஏவுகதணகதள அனுப்பி அவள் பபற்ற தீவிரமோன தவறோன இன்பத்தின்
மூலம் அவற்தற விலக்கி விரட்டும் சக்திதய அவனுக்குத் தருகிறோள்.
பிோிட்டன் தோன் இந்தியோதவ ஆள உதவும் என்பதற்கோக அறிமுகப்படுத்திய கல்வியும், போரோளுமன்ற
ேனநோயகமும் இந்தியர்கள் பிோிட்டிஷோதர பவளிபயற்ற உதவின.
எல்லோ ஆயுதங்களும் எந்த பநோக்கத்திற்கோக உருவோக்கப்பட்டனபவோ, அத்பதோடு பவபறோரு
பநோக்கத்திற்கும் பசதவ பசய்யும். அது பநபரதிரோன பநோக்கமோகவும் இருக்கக் கூடும்.
அடுத்தவதர அதடவது கருவியின் குணம். அனுப்பியவோிடபம திரும்பி வரும் குணம் அதற்கு
இயல்போகபவ உண்டு. கவதலப்படுபவதன கவதல பதோற்றிக் பகோள்ளும். தீயசக்திகதளப் பற்றிப்
பபசினோல் அதவ பரவ வைி ஏற்படும். எதிர்ப்தப மறக்க சிறந்த வைி அதத மறப்பபத.
எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மறக்க முயல்கிபறோபமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அது நிதனவில் நிற்கும்.
அதன் குணத்ததப் புோிந்து பகோள்வபத நமக்கு பபோிய உதவியோக இருக்கும்.
புோிதபல பவல்லுதல்.
புோிதல் மனத்தின் உடதமயோக ஆரம்பித்து மனத்திற்கு விடுததலயோக முடியும்.
இக்கூற்று உயிர் மற்றும் உடல் பகோள்ளும் உடதமகளுக்கும் பபோருந்தும்.
அறியமுடியோததற்கு - ஆண்டவன் - ஏங்குவது பமோட்சம்.
அறிய முடியோததத புோிந்து பகோண்டோல், அறிய முடியோதது அறியக்கூடியதோகிறது. அதனோல் மனம்
சத்தியேீவியத்திற்கு உயர்கிறது. அபத சமயத்தில் மோறுபோடற்ற பிரம்மம் பூரண பிரம்மத்திற்கு
உயர்கிறது.
அவன் விக்கோதம அைித்தோன் என்று அவள் குதற கூறுகிறோள்.
டோர்சி இறுதியில் அவனுக்கு மதனவியும் பதோைிலும் தருகிறோன்.
பநோக்கமற்ற வோர்த்ததகளுக்கும் சக்தி உண்டு.
பபசப்பட்டுவிட்ட எந்த வோர்த்ததயும் தன் முழு சக்திதயயும் தீர்க்க முடியோது.
டோர்சியின் ‘பரவோயில்தல’ என்ற பசோல் அவதளப் பபோறுத்தவதர அவன் மோறுதல் ‘பரவோயில்தல’
என்று அவள் கருதினோள் என்று நோம் கூற முடியும்.
இறுதியில் அவள் தன் மதிப்பீட்தட மோற்றிக் பகோள்ள முயற்சி பசய்கிறோள். ஆனோல் டோர்சியின்
அப்பழுக்கற்ற தூய, தீவிரமோன கோதல் அவதள நிரோயுதபோணி ஆக்குகிறது. அவதள முழுதமயோன
பவட்கத்தில் ஆழ்த்தியது. அவதள தற்கோப்பின்றி ஆக்கியது.
பசோன்ன பசோல் பசோல்லியபடி நடக்கோத பபோது அது எப்படி நிதறபவறுகிறது, எந்த நிதலகதளக்
கடக்கிறது என்பதத ஆரோய்ந்தோல், வோர்த்ததகள் என்ற கருத்து எப்படி சமூகத்தின் சுய உருவோக்கத்தின்
பிற கருத்துகபளோடு பசயல்படுகின்றன என்பது விளங்கும். நம் ஆரோய்ச்சியின் பகுப்போய்வில் எந்த
பசோல்லும் தவறோது.
82. “willfully and wantonly thrown the companion”.
Wickham was a bother to Darcy not a competing rival.
To Wickham Darcy is an ideal for him to strive after.
His own unjustified extravagance is an imitation of the aristocracy.
The low always strives to forge a relationship with the high as Collins or Sir Lucas does.
When it is out of reach they throw a stone to make a contact.
A scandal is a vital stone that will stick.
Wickham has ingratiated himself into her favour enough to create such emotions in her to which Darcy gave
these expressive words.
These words of Darcy, it will be seen, exactly capture the spirit of vengeance Wickham spoke with.
Darcy has before him the task of disabusing her mind of these abuses which render Darcy to her a despicable
object to be detested.
It was no mere information to her. It is an impression of the vital that is pleasing to her. On the receipt of that
welcome impression, she felt a fulfillment double fold; the admiration of an adorable young man and a strong
enough weapon with which she could hit Darcy if available. If not available, she could feel a relieving
vengeance that releases her otherwise stiff posture towards him.
“நண்பதன, விருப்பப்பட்டு, பவண்டுபமன்பற தூக்கி எறிந்து விட்படன்.”
டோர்சிக்கு, விக்கோம் பதோந்தரவோக இருந்தோன், பபோட்டியிடும் எதிோி பபோலல்ல.
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விக்கோமிற்கு டோர்சி, பபோரோடுவதற்கு சோியோன மனிதனோக விளங்கினோன்.
உயர்குடியினதரப் பபோல் நடந்து பகோள்ள பவண்டும் என்பதற்கோக, அவன் நியோயமற்ற வதகயில்
ஊதோோியோக இருக்கிறோன்.
கோலின்ஸ் மற்றும் சர் லூகோஸ் நடந்து பகோள்வததப் பபோல, தோழ்ந்தவர்கள் எப்பபோழுதும்
உயர்ந்தவர்களிடம் உறவு தவத்துக் பகோள்ள விதைவோர்கள்.
அது இயலோதபபோது, பதோடர்பு ஏற்படுத்திக் பகோள்ள ஏதோவது ஒரு வைிதயத் பதடுவோர்கள்.
அவதூறு, பதச பபோல் ஒட்டிக் பகோள்ளும் ஒரு உணர்வுபூர்வமோன விஷயமோகும்.
அவளிடம் அது பபோன்ற உணர்வுகதள ஏற்படுத்தும் வதகயில் விக்கோம் அவளுதடய அன்தப
சம்போதித்து தவத்திருந்தோன், இதற்கு டோர்சி உணர்வுபூர்வமோக கூறிய வோர்த்ததகள்தோன் இதவ.
டோர்சியின் இந்த வோர்த்ததகள், வன்மத்துடன் விக்கோம் பபசியதின் தீவிரத்ததப் படம் பிடித்துக்
கோண்பிக்கின்றது.
இந்த கடும் பசோற்கதள அவள் மனதிலிருந்து அகற்றும் பபோறுப்பு டோர்சிக்கு இருக்கிறது, இது அவதன,
பவறுக்கத்தக்க தோழ்ந்த மனிதனோக அவதளப் போர்க்க தவக்கிறது.
அவளுக்கு அது பவறும் தகவலோக மட்டும் இல்தல. உணர்வில் ஏற்படுத்தும் அந்த போதிப்பு அவளுக்கு
இனிதமயோக இருந்தது, இதனோல் அவளுதடய சந்பதோஷம் இரண்டு மடங்கோயிற்று, ஒன்று
பபோற்றத்தக்க இளம் வோலிபனின் போரோட்டு, மற்பறோன்று சந்தர்ப்பம் கிதடக்கும் பபோழுது டோர்சிதய
அடிக்க கிதடத்த பலமோன ஆயுதம். சந்தர்ப்பம் கிதடக்கோவிடினும் அவளுக்கு அவன்பமல் இருந்த
இறுக்கம் தளர்ந்து பைிதீர்த்துக் பகோள்ளும் உணர்விலிருந்து விடுததலயோவது கிதடக்கும்.
83. “A young man who had scarcely any other dependence than his”.
It is aristocratic culture that the dependent is supported.
Not to support is not pardonable.
To ruin him and throw him away is to lose all claims to aristocracy.
An aristocrat will rather lose his property than his title.
Titles in England are cherished possessions.
When Edward VIII abdicated, he wanted his divorced wife to be called Her Highness.
Darcy is not jealous of Wickham, nor does his betrayal rankle in him. He paid off Wickham’s debts at Lambton
and never thought of removing his miniature from the family gallery.
He wanted only to forget Wickham.
Such betrayals do not occur in the lives of average people for a simple reason the average man is selfish, has
nothing to give.
When a Man has everything to give and has no inclination to do so, the world around him expects nothing from
him and leaves him safe to practice his intention. In the wider scheme of things Wickham has a role to play in
Darcy’s life. Here he played it negatively. He could have played it positively.
In the story there are a few people whose lives have not been touched by the course of events of whom
Wickham is one and Mrs. Bennet is another.
“ஒரு இளம் வோலிபனுக்கு, அவதனத் தவிர பவறு எந்த ஆதரவும் இல்தல”.
தங்கதள நம்பி வந்தவர்கதள ஆதோிப்பது உயர்குடியினோின் பண்போகும்.
ஆதோிக்கோமல் இருப்பது மன்னிக்க முடியோதது.
அவதன அைித்து, தூக்கி எறிவது, உயர்குடியினர் எனும் தகுதிதய இைப்பது பபோலோகும்.
உயர்குடியினர் தங்களுதடய பசோத்தத பவண்டுபமன்றோலும் இைக்கத் தயோரோக இருப்போர்கள்,
பட்டத்தத அல்ல.
இங்கிலோந்தில், பட்டங்கள் பபோற்றிப் போதுகோக்கப்படுபதவயோகும்.
எட்வர்ட் VIII பதவிதயத் துறந்த பபோது, விவோகரத்து பபற்றுக் பகோண்ட மதனவி, ரோே மோியோததயுடன்
அதைக்கப்பட பவண்டும் என்று விரும்பினோர்.
விக்கோம் பமல் டோர்சிக்கு எந்த பபோறோதமயும் இல்தல, அவனுதடய துபரோகமும் எந்தவித எோிச்சதலயும்
உண்டோக்கவில்தல. லோம்ப்டனில் விக்கோமுக்கு ஏற்பட்டிருந்த கடன்கதள அவன் அதடத்தோன்,
அவனுதடய சிறிய உருவப் படத்தத வீட்டிலிருந்து அகற்ற பவண்டும் என்று நிதனத்தபத இல்தல.
அவன் விக்கோதம மறக்கபவ ஆதசப்பட்டோன்.
சோதோரண மனிதர்கள் வோழ்வில் இது பபோன்ற துபரோகங்கள் நடப்பதில்தல, ஏபனனில் சோதோரண
மனிதன் சுயநலமோக இருப்போன், அவனிடம் பகோடுப்பதற்கு எதுவும் இருக்கோது.

44

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

ஒரு மனிதனிடம் பகோடுப்பதற்கு எல்லோம் இருந்தும் மனம் வரவில்தலபயனில், அவதனச் சுற்றியுள்ள
உலகம் அவனிடமிருந்து எததயும் எதிர்போர்க்கோது, அவன் எண்ணப்படி விட்டுவிடும். பபோிய
விஷயத்தில் விக்கோமிற்கு, டோர்சியின் வோழ்க்தகயில் வகிக்க ஒரு பங்கு உள்ளது. இங்கு அவன்
எதிர்மதறயோக தன் பங்கிதன வகித்தோன், அவன் அதத பநர்மதறயோக பசய்திருக்கலோம்.
நிகழ்ச்சிகளின் பபோக்கோல் அவர்களது வோழ்க்தகயில் எந்த போதிப்பும் ஏற்படோத மிகச் சிலர் இக்கததயில்
உள்ளனர், அவர்களில் விக்கோமும், திருமதி பபன்னட்டும் அடங்குவர்.
84. “will be a depravity”.
We call human behaviour humanity.
To act without it is depravity, animal behaviour.
The aristocrat differs from the ordinary human behaviour by adopting a self-imposed standard for himself far
higher than the human being.
Darcy explains to her, almost to himself, the significance of what she accused him with.
Elizabeth caught the original intention of Wickham and passed it on to Darcy. It offensively reached Darcy.
The scandal was successful.
It is not so much transmitted through the surface or subtle Mind, but the subconscious Mind.
Mother asks for consecration of speaking, eating, acting and sleeping – all almost subconscious.
Consecration must be at that level to be successful.
Gossip is consecration to the subconscious society.
It offends, deeply hurts, and stays there to grow in intensity.
To be selfish, mean, and arrogant is social depravity.
To throw away a friend is psychological depravity.
Expectation is difficult to consecrate because it arises when life that is behind society callously withdraws its
support. To consecrate expectation one must understand it in terms of life. Life is the substance of the society;
society is the consciousness of life. Property is the representative of substance; its psychological equivalent is
equality or infinite patience. Expectation is overruled by yogic patience. Yogic patience is concrete strength.
“நடத்தத சீர்பகடு”.
மனித நடத்தததய மனிதோபிமோனம் என்கிபறோம்.
மனிதோபிமோனம் இல்லோமல் நடந்து பகோள்வதத நடத்தத சீர்பகடு என்கிபறோம், அது விலங்கின்
நடத்தத பபோன்றது.
சோதோரண மனிதர்கதள விட மிக உயர்ந்த நிதலதய தங்களுக்கு நிர்ணயித்துக் பகோண்டு
உயர்குடியினர், அவர்களிடமிருந்து மோறுபடுவர்.
தன் பமல் சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சோட்டுகளின் உண்தமகதளப் பற்றி டோர்சி அவளுக்கு விளக்குகிறோன்,
ஏன் தனக்பக விளக்கிக் பகோள்கிறோன்.
விக்கோமின் ஆரம்ப பநோக்கங்கதள எலிசபபத் எடுத்து டோர்சி மீது சுமத்துகிறோள். அது கடுதமயோக
டோர்சிதயச் பசன்றதடந்தது.
அவதூறு பவற்றி பபற்றது.
இது, பமல்மனத்தோபலோ அல்லது சூட்சும மனத்தோபலோ பரப்பப்படுவதில்தல, ஆழ்மனத்தோல்
பரப்பப்படுகிறது.
பபசுவது, உண்பது, பசயல்படுவது, தூங்குவது அதனத்ததயும் சமர்ப்பணம் பசய்ய பவண்டும் என்று
அன்தன கூறுகிறோர்.— எல்லோவற்தறயும் பபரும்போலும் ஆழ்மனதில்.
பலனளிக்க பவண்டுபமனில் அந்த நிதலயில்தோன் சமர்ப்பணம் பசய்யப்பட பவண்டும்.
ஆழ்மன சமூகத்திற்கு சமர்ப்பணம் பசய்வபத, வம்புப் பபச்சோகும்.
அது பகோபமூட்டும், ஆைமோக புண்படுத்தும், அங்பகபய தங்கி தீவிரத்துடன் வளரும்.
சுயநலமோகவும், சின்னத்தனமோகவும், ஆணவத்துடனும் இருப்பது, சமூகத்தில் ஒழுக்கச் சீர்பகடு ஆகும்.
நண்பதன தூக்கி எறிவது, மனோீதியோன சீர்பகடு.
எதிர்போர்ப்தப சமர்ப்பணம் பசய்வது கடினம், ஏபனனில் சமூகத்தின் பின்னோல் இருக்கும் வோழ்வு,
இரக்கமற்று தன்னுதடய ஆதரதவ விலக்கிக் பகோள்ளும் பபோழுது, அது எழுகிறது. எதிர்போர்ப்தப
சமர்ப்பணம் பசய்ய பவண்டுபமனில், வோழ்க்தகயுடன் அததப் பபோருத்தி புோிந்து பகோள்ள பவண்டும்.
சமூகத்தின் பபோருள் வோழ்வு; சமூகம் வோழ்வின் ேீவியம். பபோருளின் பிரதிநிதி பசோத்து; சமத்துவம்
அல்லது எல்தலயற்ற பபோறுதம அதற்கு மபனோோீதியோகச் சமமோனது. பயோக பபோறுதம எதிர்போர்ப்தப
உதறித் தள்ளி விடும். பயோக பபோறுதம உறுதியோன பலம் ஆகும்.
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85. “Jane’s affection could be a growth of a few weeks”.

Obviously it is not love at first sight; neither have that strength.
Jane’s energy is borrowed – Elizabeth.
Bingley’s energy awaits the sanction of Darcy.
Love at first sight is the will of God, enters one as a cyclone.
As against the affair of Wickham, Jane’s issue is no issue.
He explains at length and at first as it mattered to her.
It is a penetrating perception of Darcy that Jane matters to her more than Wickham; and it is a comfort also.
Ordinarily no serious emotion can grow in a few weeks.
They met only 4 times over dinner and amidst a party.
There was absolutely no occasion to mention serious intimate emotions.
It is significant that neither Jane nor Bingley let drop a deep indication.
There are several from Darcy for Elizabeth.
Life throws such symptoms with respect to Charlotte.
Even at Lambton Bingley takes care NOT to mention Jane.
It is common courtesy.
He only asks how all her sisters are.
Perhaps he awaits Darcy’s permission even for that.
Elizabeth’s understanding of Jane is true; but for all others it is only an impression.
For Darcy it is no crime as it appears.
Still he explains.
He does so because it is a letter.
“பேன் விரும்ப ஆரம்பித்து சில வோரங்கள் ஆகியிருக்கக் கூடும்”.
கண்டதும் எழுந்த கோதல் அல்ல அது, இருவருக்குபம அந்த வலிதம இல்தல.
பேனுதடய பலம் எலிசபபத்திடமிருந்து பபறப்பட்டது.
பிங்கிலியின் பலம் டோர்சியின் அனுமதிதய எதிர் பநோக்கியுள்ளது.
கண்டதும் எழும் கோதல் கடவுளின் விருப்பம் ஆகும், ஒருவோிடம் அது புயல் பபோல் நுதையும்.
விக்கோமுதடய விஷயத்பதோடு ஒப்பிட்டோல் பேனுதடய விஷயம் ஒரு விஷயபம அல்ல.
முதலில் அதத அவன் விோிவோக விளக்குகிறோன் ஏபனனில் அவளுக்கு அது முக்கியம் என கருதுகிறோன்.
விக்கோதம விட பேன்தோன் அவளுக்கு முக்கியம் என டோர்சி எண்ணுகிறோன், அதில் அவனுக்கு
ஆறுதலும் கிதடக்கிறது.
சோதோரணமோக ஒரு சில வோரங்களில் எந்தவிதமோன தீவிர உணர்ச்சியும் வளரோது.
விருந்திலும், விருந்தினர் கூட்டத்திலும் நோன்கு முதற மட்டுபம அவர்கள் சந்தித்துக் பகோண்டுள்ளனர்.
தீவிரமோன பநருக்கமோன உணர்ச்சிகள் இருந்த தருணம் என்று பசோல்வதற்பக எதுவும் கிதடயோது.
ஆைமோன அறிகுறி எததயுபம பேன், பிங்கிலி இருவரும் கோண்பிக்கவில்தல.
டோர்சியிடமிருந்து, எலிசபபத்திற்கு பல அறிகுறிகள் இருந்தன.
ஷோர்பலட்டிற்கும் வோழ்க்தக இது பபோன்ற சில அறிகுறிகதளக் கோண்பித்தன.
லோம்ப்டனிலும்கூட பிங்கிலி, பேனுதடய பபயதர உச்சோிக்கக்கூடோது என்பதில் கவனமோக இருந்தோன்.
அது ஒரு மோியோததயோகும்.
அவளுதடய சபகோதோிகள் அதனவரும் எவ்வோறு உள்ளனர் என்று மட்டும் பகட்கிறோன்.
அதற்குக்கூட அவன் டோர்சியின் அனுமதிக்கு கோத்திருக்கிறோன் பபோலும்.
பேதனப் பற்றி எலிசபபத் புோிந்து பகோண்டிருப்பது சோிதோன்; ஆனோல் மற்றவர்களுக்கு அது பவறும்
அபிப்பிரோயமோக இருக்கிறது.
டோர்சிக்கு அது தவறோகத் பதோியவில்தல.
இருப்பினும் அவன் விளக்குகிறோன்.
அது கடிதமோக இருப்பதோல் அவன் அவ்வோறு பசய்கிறோன்.
86. “Severity of that blame”.
Blame is different from the severity felt by the accuser.
Blame comes out of a blemish.
No one who aspires for purity or perfection can entertain a blemish.
Defects, blame, blemish, shortcoming, etc. can be external or internal.
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External defects can be physical or in external manners.
It can be attributed to upbringing or the cultured milieu, not to the person.
Inner blemishes are one’s own, inherited from earlier generations or previous birth to which he clings with
pride.
They cannot be easily acquired much less easy to pretend.
Mother says anything can be imitated, not the supermind.
One can pretend to pity not sympathize.
One can pretend to sympathize not feel compassion.
Grace and compassion do not lend themselves to be imitated.
Grace travels in a speed greater than light. How to pretend?
Dress can be made attractive, not natural looks.
Thanks can be orally spoken; gratitude is felt inside.
Fake behaviour is for the outside, not inside.
Caroline’s extraordinary capacities for conversation were learnt in a seminary.
No seminary teaches the brightness of her eyes.
Nor the independent values of Elizabeth can be so learned from an outside agency.
She was severe on him.
The issue was an occasion. He was the issue for her.
Her severity is for his mean character.
She never knew there was a Man all tenderness, tenderness to her, behind the mean Darcy.
“குற்றச்சோட்டின் கடுதம”.
குற்றம் சோட்டுபவர் அதனுதடய தீவிரத்தத உணருவதிலிருந்து, குதற வித்தியோசப்படும்.
ஒரு குதறயிலிருந்து குதற வருகிறது.
தூய்தமதயயும், பூரணத்துவத்ததயும் அதடய ஆதசப்படுபவர் எவரும் குதறதய அனுமதிக்க
மோட்டோர்.
குதறகள், பைி, களங்கம், குதறபோடு ஆகியதவ பவளியிலும் இருக்கலோம், உள்பளயும் இருக்கலோம்.
பவளியில் இருக்கும் குதறபோடுகள் உடல்ோீதியோகவும் இருக்கலோம் அல்லது பவளி பைக்க
வைக்கங்களிலும் இருக்கலோம்.
அது, வளர்ப்பு அல்லது நோகோிகச் சூைதல சோர்ந்து இருக்கலோபம தவிர, குறிப்பிட்ட மனிததர அல்ல.
உள்பள இருக்கும் குதறபோடுகள் ஒருவருக்பக பசோந்தமோனது, முந்ததய ததலமுதறயிலிருந்து
பபற்றிருக்கலோம் அல்லது முந்ததய பிறவியிலிருந்து கிதடத்திருக்கலோம், அததன அவர் பபருதமயுடன்
பிடித்து தவத்திருப்பர்.
அதவகதள சுலபத்தில் பபற்றுக் பகோள்ள முடியோது, அதவ இருப்பது பபோல் நடிப்பது அதத விட
கடினம்.
எததப் பபோல பவண்டுபமன்றோலும் நடிக்கலோம், ஆனோல் சத்திய ேீவியத்தத பபோல் போசோங்கு பசய்ய
முடியோது என்கிறோர் அன்தன.
ஒருவர் மீது இரக்கம் இருப்பது பபோல் போசோங்கு பசய்யலோம், ஆனோல் அனுதோபம் கோண்பிக்க முடியோது.
அனுதோபம் இருப்பது பபோல் நடிக்கலோம், ஆனோல் போிவு இருக்கோது.
அருளும், போிவும் இருப்பது பபோல் நடிக்க முடியோது.
ஒளிதயக் கோட்டிலும் பவகமோக பிரயோணம் பசய்வது அருளோகும். எவ்வோறு அததப் பபோல் போசோங்கு
பசய்ய முடியும்?
அலங்கோரத்தத வசீகரமோக பசய்து பகோள்ளலோம், இயற்தகயோன பதோற்றத்தத எதுவும் பசய்ய முடியோது.
நன்றி என்று வோயோல் கூறலோம்; நன்றி உணர்ச்சிதய மனதில்தோன் உணர முடியும்.
பவளியில் மட்டும்தோன் பபோய்யோன நடத்தததய கோண்பிக்க முடியும், உள்பள முடியோது.
கோரலின் தன்னுடதய அபோரமோன பபச்சுத் திறதமதய கல்லூோியில் கற்றுக் பகோண்டோள்.
எந்த கல்லூோியும் கண்களின் ஒளிதயப் பற்றி கற்றுக் பகோடுப்பதில்தல.
எலிசபபத்தின் சுதந்திரமோன பண்புகதளயும், பவளியில் உள்ள எந்த ஸ்தோபனத்திலும் கற்றுக் பகோள்ள
முடியோது.
அவனிடம் அவள் கடுதமயோக நடந்து பகோண்டோள்.
விஷயம் ஒரு சந்தர்ப்பமோக இருந்தது. அவன்தோன் அவளுக்கு விஷயமோக இருந்தோன்.
அவளுதடய கடுதம அவனுதடய ஈனத்தனமோன குணத்திற்கு.
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ஈனத்தனமோக இருக்கும் டோர்சிக்குப் பின்னோல், பமன்தமயோன குணம் பதடத்த மனிதன், அவளிடம்
பமன்தமயோக இருக்கும் ஒருவன் இருக்கிறோன் என்பதத அவள் பதோிந்து பகோள்ளபவ இல்தல.
87. “A blame that was liberally bestowed last night”.
Darcy is euphemistic instead of saying vulgarly abused.
The abuse is a torrential stream of energy non-stop.
He saw the energy, its character of being non-stop, never felt it is abuse.
To relate to the negative, non-being, the evil as if they are positive, being or the good is a yogic attitude.
When a husband sends a Man to murder a wife, for the wife to feel a fulfillment in the wishes of the husband, it
is a divine attitude of a disciple.
Such an attitude makes the human divine.
A poor man receives an abuse of a rich man as a blessing.
He is unaware of its being an abuse.
Matter is insensitive, brute but in evolution it becomes the delight of being leading the consciousness to discover
the secret god head.
Evolution sees dark dull Matter as Godhead, Sat.
For a lover courtship transports him into rapture.
He is focused on her, is unable to see anything beside her.
Anyone indirectly referring to her shares that halo for him.
Infatuation has a similar intensity but it is fake.
To mistake infatuation for love is to mistake the manikin for a lady.
Sachchidananda expresses the objectless delight in objects.
Man, He says, seeks the objects and is disappointed.
Darcy feels the objectless delight in his object, Elizabeth.
His is not the partial view of the Mind.
His is the view of the whole, the view of the divine Mind.
Seeing Sachchidananda through the senses of the Mind it becomes Matter, withdraw Mind, it is Sat.
“பநற்று இரவு ஒரு குற்றச்சோட்டு தோரோளமோக வைங்கப்பட்டது.”
பமோசமோக திட்டினோள் என்பதற்கு பதிலோக நோசூக்கோக டோர்சி அததன பவளிப்படுத்துகிறோன்.
நிந்ததனகள் சக்திப் பிரவோகமோக வந்தன.
அதன் சக்திதயயும், அது தங்குததடயின்றி வந்தததயும் அவன் போர்த்தோன். அதத நிந்ததன என்று
ஒருபபோதும் உணரவில்தல.
பகட்டது, அசத், தீதம, இதவகதள நல்லது, சத், நன்தமயோகப் போர்ப்பது பயோக மபனோபோவம் ஆகும்.
ஒரு கணவன் மதனவிதயக் பகோல்ல ஆள் அனுப்பும் பபோழுது, கணவனின் விருப்பங்கதளப் பூர்த்தி
பசய்ய மதனவி விரும்புவது, ஒரு சிஷ்யனின் பயோக மபனோபோவமோகும்.
இது பபோன்ற மபனோபோவம் மனிததன பதய்வமோக்கும்.
ஒரு ஏதை, பணக்கோரனின் நிந்ததனதய ஆசிர்வோதம் பபோல் ஏற்றுக் பகோள்வோன்.
அது நிந்ததன என்பற அவனுக்குத் பதோியோது.
ேடம் உணர்வற்றது, முரடோனது, ஆனோல் போிணோமத்தில் ேீவனின் ஆனந்தமோக மோறுகிறது,
ேீவியத்தத, ஒளிந்துள்ள உள்பளோளிதயக் கண்டுபிடிக்க தவக்கிறது.
இருளதடந்த மந்தமோன ேடத்தத, போிணோமம், உள்பளோளியோகப் (சத்), போர்க்கிறது.
கோதல் கோதலிப்பவருக்கு பரவசம் அளிக்கிறது.
அவன் கவனம் முழுவதும் அவள் பமபலபய இருக்கிறது, அவதளத் தவிர பவறு எததயும் அவனோல்
போர்க்க முடிவதில்தல.
அவதளப் பற்றி மதறமுகமோக யோர் எததக் கூறினோலும் அது அவனது வட்டத்திற்குள் வந்து விடுகிறது.
பமோகத்திற்கும் இந்த தீவிரம் உண்டு ஆனோல் அது பபோலியோனது.
பமோகத்தத, கோதல் என தவறோகப் புோிந்து பகோள்வது, உருவ பபோம்தமதய பபண் என புோிந்து
பகோள்வது பபோலோகும்.
பபோருட்களில் பபோருளில்லோ சந்பதோஷத்தத பவளிப்படுத்துவது சச்சிதோனந்தமோகும்.
மனிதன், பபோருட்கதள நோடி ஏமோற்றமதடகிறோன் என்று பகவோன் கூறுகிறோர்.
எலிசபபத்திடம், டோர்சி இனம் புோியோ சந்பதோஷமதடகிறோன்.
அவனது போர்தவ மனத்தின் பகுதியோன போர்தவ அல்ல.
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அவனது போர்தவ முழுதமயோனது, பதய்வீக மனத்தின் போர்தவ.
மனத்தின் புலன் வைி போர்க்கும் பபோழுது சச்சிதோனந்தம் ேடமோகத் பதோியும், மனத்தத விலக்கினோல் சத்ஆகத் பதோியும்.
88. “hope to be in future secured”.
A gentleman is rarely questioned.
That is not a freedom he can permit to anyone.
There are occasional lapses or considered so; but there are small issues that deny one some basic trait of a
gentleman.
Darcy was accused in such a fashion as he is hurt in the latter fashion.
It is the motive of scandal; she is an adorable instrument to an abominable mission.
Meryton is not a malicious venomous locality; but when news of such character arrives, it has a warm reception.
Had it been a bad place of the former character, Elizabeth would not have married Darcy.
Sir William enjoys in these aristocrats joining the Bennet girls.
There is no trace of jealousy.
Even in such cases, even if it is a fulfillment of one’s wishes, the basic human nature, the fact that he is himself
deprived of such lucky circumstances reacts somewhat. It is human nature.
Great events in small places is grace acting in human circumstances, can have the human touch.
Should it have the divine touch, the whole village will rise to that level of luck and grace.
Fernand, Mercedes, Danglars rise sky high through deceit, treachery and ignorance. It shows society has
capacity, not values.
For a Catalan fisherwoman to readjust herself as a duchess she must have those innate capacities in potential.
India has all the capacities in spiritual potentials. Her spiritual values will raise her beyond spiritual prosperity.
"என் மீது சுமத்தப்பட்ட பைி, கடிதத்தத படித்து முடித்த பின் குதறயும் என நம்புகிபறன்.”
ஒரு உயர்ந்த மனிததன பகள்வி பகட்பது அோிது.
இந்த சுதந்திரத்தத அவன் யோருக்கும் பகோடுக்க மோட்டோன்.
எப்பபோழுதோவது தவறு பநரலோம் அல்லது தவறு பபோல் கருதப்படலோம், ஆனோல் உயர்ந்த மனிதன்
என்று கூறுவதற்கு சில சிறிய விஷயங்கள் ததடயோக உள்ளன.
டோர்சி பின்னர் கூறிய முதறப்படி கோயப்பட்டதோல், அது பபோல் குற்றம் சோட்டப்பட்டோன்,
அது அவதூறின் பநோக்கமோகும்; பவறுக்கத்தக்க பநோக்கத்திற்கு அவள் ஒரு பபோற்றத்தக்க கருவியோக
இருக்கிறோள்.
பமோிடன் ஒரு விஷமமோன கடுதமயோன பகுதி அல்ல, ஆனோல் அது பபோன்றவர்கதளப் பற்றிய பசய்தி
வரும் பபோழுது, அது மகிழ்ச்சிபயோடு வரபவற்கும்.
முதலில் கூறப்பட்டுள்ள குணத்தத பகோண்டதோக அது இருந்திருந்தோல், எலிசபபத், டோர்சிதய திருமணம்
பசய்து பகோண்டிருந்திருக்க மோட்டோள்.
சர் வில்லியமும், பபன்னட் குடும்பத்து பபண்களுடன் பசர்ந்து பகோண்டு இந்த உயர்குடியினருடன்
சந்பதோஷப்படுகிறோர்.
அங்கு பபோறோதமயின் சுவபட இல்தல.
தனது விருப்பம் பூர்த்தியோக பவண்டும் என்ற அடிப்பதட மனித சுபோவமோனது அதற்குோிய
அதிர்ஷ்டமோன சந்தர்ப்பம் கிதடக்கோதபபோது இது பபோன்று நடந்து பகோள்ளும். இது மனித
சுபோவமோகும்.
சிறிய இடங்களில் நடக்கும் பபோிய நிகழ்ச்சிகள் மனித சந்தர்ப்பங்களில் பசயல்படும் அருளோகும்.
அவற்றில் மனித சோயல் இருக்கலோம்.
அதில் பதய்வத்தின் ஸ்போிசம் பட்டோல், முழு கிரோமமும் அந்த அளவு அதிர்ஷ்டத்ததயும், அருதளயும்
பபறும்.
ஏமோற்று, துபரோகம், அறியோதம மூலம் Fernand, Mercedes, Danglars மூவரும் வோனளவிற்கு உயர்ந்தனர்.
சமூகத்திற்கு திறதம இருக்கிறது, பண்புகள் இல்தல என்பதத இது கோண்பிக்கிறது.
ஒரு மீனவ பபண்மணி சீமோட்டியோக தன்தன மோற்றிக் பகோள்வதற்கு அவளுக்கு அதற்குோிய திறதம
உள்பள இருக்க பவண்டும்.
ஆன்மிகத்திற்குத் பததவயோன எல்லோ திறதமகளும் இந்தியோவில் உள்ளன. இந்தியோவின் ஆன்மிகப்
பண்புகள், ஆன்மிக வளத்தத தோண்டிய நிதலக்குோிய வளர்ச்சிதய அளிக்கும்.
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89. “When the following account of my actions and their motives have been read”.

She judged him as it was reported to her falsely.
He wants her to judge him based on the true accounts.
He wants her to judge him as he would judge himself.
Hence the presentation of his motives.
Judging a Man by his motives, we would judge him more or less rightly, unless his motives themselves are low
and wrong.
Faithfulness is spoken of as a virtue in marriage.
It will be right to judge on that motive.
But it is applied to women, never to men.
Suppose it is applied to both, how many marriages in whatever century it is, would pass the test?
Faithfulness of a woman is a cultural value of an age or country. It is no practical standard at any time.
Complementarity can be a useful standard.
How do we want to judge Darcy in this case?
If facts are the standard, she is entirely wrong on Wickham; even on Jane Darcy is not wrong.
Her wish for Jane to marry Bingley is a simple wish of a silly girl for a rich husband. There is nothing
redeeming in it.
Her abuses are justified as against his insulting remarks, not on what she knew of it.
For one who studies life, its courses to deliver its goals, the proposal is an excellent field.
Otherwise he is boorish and she is unpardonably silly.
At least, she must have asked him for the truth in both cases.
His offensive remarks led her to attack him.
It was not a proposal. Her reply was unfeminine.
“பதோடர்ந்து எழுதப்பட்டிருக்கும் என்னுதடய பசயல்கள் மற்றும் அதற்கோன பநோக்கங்கதளப் படித்து
முடித்த பிறகு.”
அவளுக்கு பபோய்யோக பதோிவிக்கப்பட்டதத தவத்து அவள் அவதன எதட பபோட்டோள்.
உண்தமயோன கோரணங்கதள தவத்து தன்தன, அவள் எதட பபோட பவண்டும் என அவன்
விரும்புகிறோன்.
அவன் தன்தனபய எதட பபோட்டுக் பகோள்வது பபோல் அவள் அவதன எதட பபோட பவண்டும் என
அவன் எதிர்போர்க்கிறோன்.
அதனோல்தோன் அவன் தன் பநோக்கங்கதளத் பதோிவிக்கிறோன்.
ஒரு மனிததன அவனுதடய பநோக்கங்கதள தவத்து எதட பபோட பவண்டும் என்றோல், அவனுதடய
பநோக்கங்கள் தோழ்ந்ததோகவும், தவறோகவும் இல்லோமல் இருந்தோல், அவதன ஓரளவிற்கு சோியோக எதட
பபோடலோம்.
திருமணத்தில் விசுவோசம் நற்குணமோகப் பபசப்படுகிறது.
அந்த பநோக்கத்தின் அடிப்பதடயில் எதட பபோடுவது சோியோனது.
பபண்ணுக்கு மட்டும்தோன் இது பபோருத்தப்படுகிறது, ஆணுக்கு எப்பபோழுதுபம அல்ல.
இருவருக்கும் ஒரு பவதள இது பபோருத்தப்பட்டோல், அது எந்த நூற்றோண்டில் இருந்தோலும் சோி,
எவ்வளவு திருமணங்கள் இதில் பதறும்?
ஒரு கோலத்தின் அல்லது ஒரு நோட்டின் கலோச்சோரப் பண்புதோன் ஒரு பபண்ணின் விசுவோசம். எந்த
கோலத்திலும் அது ஒரு நதடமுதற அளவுபகோலோக பபோற்றப்படவில்தல.
உடன்போடோக இருப்பது ஒரு உபபயோகமோன அளவுபகோலோக இருக்கலோம்.
இந்த விஷயத்தில் டோர்சிதய நோம் எவ்வோறு எதட பபோட விரும்புகிபறோம்?
உண்தமகள்தோன் அளவுபகோல் என்றோல், விக்கோதம பற்றி அவள் நிதனத்தது எல்லோபம தவறுதோன்;
பேன் விஷயத்தில் கூட டோர்சி தவறோக இல்தல.
பிங்கிலிதய, பேன் திருமணம் பசய்து பகோள்ள பவண்டும் என்று அவள் விரும்புவது, ஒரு
அர்த்தமில்லோத பபண்ணிற்கு ஒரு பணக்கோர கணவதனத் பதடும் ஒரு எளிதமயோன ஆதச. அதில்
பபோிய விஷயம் ஒன்றுமில்தல.
அவனுதடய அவமோியோததயோன பபச்சுகளுக்கு எதிரோக அவளுதடய நிந்ததனகள் நியோயமோனதவ,
அதவகதளப் பற்றி அவளுக்குத் பதோிந்ததத தவத்து அல்ல.
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வோழ்தவயும், அதனுதடய இலட்சியத்தத அதடவதற்குோிய அதனுதடய பபோக்தகயும் ஒருவர் ஆரோய
முற்பட்டோல், அதற்கு திருமண பவண்டுபகோள் ஒரு சிறப்போன களமோகும்.
மற்றபடி, அவன் முரட்டுத்தனமோனவன், அவள் மன்னிக்க முடியோத அளவிற்கு அற்பமோனவள்.
இரண்டு விஷயத்திலும் அவள் அவதன உண்தம என்ன என்றோவது பகட்டிருக்க பவண்டும்.
அவனுதடய பபச்சு பகோபப்பட தவத்ததினோல் அவள், அவதன தோக்கினோள்.
அது திருமணப் பபச்சு அல்ல. அவளுதடய பதில் பபண்தமக்குோியதோக இல்தல.
90. “Explanation due to myself”.
Taken within these limits, one may distantly justify him.
If you want to marry a girl, offensiveness is no mode of proposal. He can only drop the proposal.
If Darcy wants to marry her in spite of these objections, he must enter into a negotiation prior to the proposal.
For him to let her know his intention and objections, he must, as a rational creature, apply the same standard to
himself.
As no Man can be rational to this extent, he does all these when she abused him. This is how life meets
boorishness.
As a study of the ways of life, his proposal is excellent material. Otherwise it is not a marriage proposal.
With pleasant Bingley and sweet Jane, Life denies both of them their wishes by permanently separating them.
Boorish Darcy and sensitive Elizabeth meet and explode to discover higher reaches of love.
What then are the rules of life? Their number is legion.
Some are below.
1) Life gives meaningless people rich rewards unasked.
2) Most meaningful Man gets the highest rewards unknowingly.
3) Someone no one will look at becomes a king without any knowledge or effort on his part.
4) In spite of rich desert nothing comes, sometimes a punishment comes.
5) Anyone can do anything he wishes successfully.
6) No one, with the best of efforts by vast capacities is assured of positive results.
7) While in tune with Mother, nothing is impossible.
8) While not in tune with life, nothing is possible.
9) Impossible dreams immediately come true.
10) Self-giving is rewarded with heavenly luck when no reward is expected when practiced without ego.
11) Self-giving to selfishness inevitably leads to the gratification of cruelty of jealousy.
12) Rich rewards of life go unnoticed.
13) Tiny rewards are striven after for long painstakingly.
14) A rogue is adored.
15) An angel is tyrannized over.
16) One gets exactly what he deserves.
17) Asking for a 100th part of what is due, he gets one tenth of what is asked for.
18) The greatest services are unrecognized.
19) For the smallest desert the greatest return comes.
20) For a tiny error a life long punishment comes.
21) Good is returned to evil.
22) Evil is returned to good.
23) One works all his life for others unknown.
24) Karma pays exactly.
25) Capacities are proportionately rewarded.
26) Life keeps everything a secret.
27) There is nothing you cannot know in your life.
28) He who must be ashamed of his life becomes popular.
29) The last of men is rated as the best man.
30) Mother turns against her child.
31) All these rules are a partial summary of marriage. It is true of love at first sight, love marriages and arranged
marriages.
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“எனக்கோக எழுதப்படும் விளக்கங்கள்.”
இந்த எல்தலகளுக்குள் எடுத்துக் பகோண்டோல், ஒருவர் அவதன சற்று நியோயப்படுத்தலோம்.
ஒரு பபண்தண திருமணம் பசய்து பகோள்ள விரும்பினோல், பகோபப்பட தவப்பது திருமண பபச்சுக்கு ஒரு
முதறயல்ல, அவனோல் திருமண பவண்டுபகோதள தக விடத்தோன் முடியும்.
இந்த எதிர்ப்புகதள மீறி டோர்சி அவதள திருமணம் பசய்து பகோள்ள விரும்பினோல், திருமண பபச்சுக்கு
முன்பப அவன் ஒரு பபரத்தத முடித்துக் பகோள்ள பவண்டும்.
அவனுதடய பநோக்கங்கதளயும், எதிர்ப்புகதளயும் அவளுக்குத் பதோியப்படுத்த பவண்டும் எனில், ஒரு
விபவகமோன நபதரப் பபோல் தன்தனயும் அபத அளவுபகோலுக்கு உட்படுத்திக் பகோள்ள பவண்டும்.
எந்த மனிதனும் இந்த அளவிற்கு விபவகமோக இருக்க முடியோததோல், அவள் அவதன நிந்தித்தபபோது,
அவன் இதத எல்லோம் பசய்தோன். இவ்வோறுதோன் வோழ்க்தக நோகோிகமற்ற தன்தமதய எதிர்பகோள்கிறது.
வோழ்க்தகயின் வைி முதறகதள ஆரோய்வதற்கு, அவனது திருமண பவண்டுபகோள் நல்ல போடமோக
இருக்கும். மற்றபடி, அது ஒரு திருமண பவண்டுபகோபள அல்ல.
ரம்யமோன பிங்கிலிதயயும், இனிதமயோன பேதனயும், வோழ்க்தக நிரந்தரமோகப் பிோித்து,
அவர்களுதடய விருப்பம் நிதறபவறோமல் பசய்தது.
நோகோிகமற்ற டோர்சியும், உணர்வுமயமோன எலிசபபத்தும் சந்தித்து கோதலின் உயர்ந்த நிதலதயக்
கண்டனர்.
இவ்வோறு இருக்தகயில், வோழ்வின் சட்டங்கள்தோன் என்ன? அதவ கணக்கில் அடங்கோ. அவற்றில்
சிலவற்தற இங்பக கோணலோம்1) அர்த்தமற்ற மனிதர்களுக்கு, வோழ்க்தக பபோிய போிசுகதள அவர்கள் பகட்கோமபலபய அளிக்கிறது.
2) பல அர்த்தமுள்ள மனிதர்களுக்கு, அவர்கள் அறியோமபலபய பபோிய போிசுகள் கிதடக்கின்றன.
3) ஒருவரோலும் திரும்பிக்கூட போர்க்கப்படோத ஒருவர், அறிவும், பசோந்த முயற்சியும் இல்லோமபலபய
அரசரோகி விடுவோர்.
4) உயர்ந்த தகுதி இருந்தும் ஒன்றும் கிதடப்பதில்தல, சில சமயங்களில் தண்டதன கிதடக்கிறது.
5) எவரும், தோன் விரும்பும் எததயும் பவற்றிகரமோகச் பசய்யலோம்.
6) மிகுந்த தகுதியுடன்கூடிய பமலோன முயற்சி எடுத்தும், நல்ல பலன் கிதடப்பது எவருக்கும் நிச்சயம்
இல்தல.
7) அன்தன வைியில் நடந்தோல், முடியோதது ஒன்றும் இல்தல.
8) வோழ்வுடன் ஒன்றி பசயல்படோத பபோது, எதுவும் இயலோது.
9) நடக்க முடியோத கனவுகள், உடபன பலிக்கும்.
10) அகந்ததயின்றி சுயோர்ப்பணத்துடன் பசயல்பட்டோல், எந்த பலதனயும் எதிர்போர்க்கோத பபோதும்,
மிகப் பபோிய அதிர்ஷ்டம் பலனோக கிதடக்கும்.
11) சுயநலத்திற்கு சுயோர்ப்பணம் பசய்வது, பபோறோதமயின் பகோடூரத்திற்கு வைி வகுக்கும்.
12) வோழ்வின் பபோிய பவகுமதிகள் கவனிக்கப்படுவதில்தல.
13) சிறிய பலன்களுக்கு நீண்ட கடினமோன முயற்சி பசய்யப்படுகிறது.
14) ஒரு அபயோக்கியன் பபோற்றப்படுகிறோன்.
15) ஒரு உயர்ந்தவன் கடுதமயோக நடத்தப்படுகிறோன்.
16) ஒருவன் தகுதிக்கு ஏற்றோற்பபோல் பலன் பபறுகிறோன்.
17) ஒருவனுக்கு கிதடக்கபவண்டியதில் நூற்றில் ஒரு பங்தகக் பகட்கும்பபோழுது, பகட்டதில் பத்தில் ஒரு
பங்குதோன் கிதடக்கிறது.
18) மிக உயர்ந்த பசதவகள் அங்கீகோிக்கப்படுவதில்தல.
19) மிகச் சிறிய தகுதிக்கு மிகப்பபோிய பலன் கிதடக்கிறது.
20) ஒரு சிறிய தவறுக்கு வோழ்நோள் முழுவதும் தண்டதன கிதடக்கிறது.
21) தீயதற்கு நல்லது கிதடக்கிறது.
22) நல்லதற்கு தீங்கு பநோிடுகிறது.
23) ஒருவர் வோழ்நோள் முழுவதும் யோரும் அறியோவண்ணம் மற்றவர்களுக்கோக உதைக்கிறோர்.
24) கர்மவிதன சோியோன பலதனத் தரும்.
25) திறதமகள், அவற்றிற்குத் தகுந்தோற்பபோல் பலன் பபறுகின்றன.
26) வோழ்க்தக எல்லோவற்தறயும் ரகசியமோக தவத்துக் பகோள்கிறது.
27) உன் வோழ்வில், நீ பதோிந்து பகோள்ள முடியோதது ஒன்றும் இல்தல.
28) தன் வோழ்க்தகதயப் பற்றி பவட்கப்பட பவண்டியவர், பிரபலம் அதடகிறோர்.
29) கதடநிதல மனிதன் சிறந்த மனிதனோகக் கருதப்படுகிறோன்.

52

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

30) தோயோர், தன் குைந்ததக்கு எதிரோக மோறிவிடுகிறோர்.
31) இந்த சட்டங்கள் அதனத்தும் திருமணத்தின் பகுதியோன சுருக்கம் ஆகும். இது கண்டதும் கோதல்,
கோதல் திருமணங்கள் மற்றும் குடும்பத்தோரோல் ஏற்போடு பசய்யப்பட்ட திருமணங்களுக்கும் பபோருந்தும்.
91. “If it is offensive to you, I am only sorry”.
It is true what he says will be offensive to her.
To tell her about her family without offence is difficult, if not impossible.
Darcy can accept her family and not mention it at all. He is not willing for it now.
It is certainly possible to tell her in polite inoffensive language but Elizabeth will miss the message.
Language does permit one to pass on the message effectively without being offensive in the least.
Darcy certainly does not have that patient mature personality now whether his linguistic equipment is equal to
that or not.
When he met her at Pemberley he rose to that occasion and does not touch upon that aspect at all.
The moment he drops it, life slaps her in her face with Lydia’s elopement.
We do not have that patient appreciation of life, not to mention the defects of others. Certainly at the proposal,
Darcy did not have it.
Life not only reveals to her what Darcy does not mention, but it provides for Darcy to remove the defect.
Nor do we see Darcy or Elizabeth or anyone in the story appreciating how life has acted.
Supposing Darcy found the language in which his impressions are inoffensively communicated and still caught
her full attention, it is a language worth knowing.
At the time of writing the letter, he was obviously incapable of such emotions, if not the language.
Feeling sorry, having intentionally given the pain is beside the point.
What actually happened is life’s way of achieving the result dispensing with the need for sophisticated writing.
“இது உன் மனதத புண்படுத்தியிருந்தோல், அதற்கோக நோன் வருந்துகிபறன்”
அவன் கூறுவது, அவதள புண்படுத்தி இருக்கும் என்பது உண்தம.
அவளுதடய குடும்பத்ததப் பற்றி புண்படுத்தோமல் கூறுவது இயலோது என்று பசோல்ல
முடியோவிட்டோலும், கடினமோனது.
டோர்சியோல் அவளுதடய குடும்பத்தத ஏற்றுக்பகோள்ள முடியும், அததப் பற்றி பபசோமல் இருக்க முடியும்.
அவ்வோறு பசய்ய தற்பபோழுது அவனுக்கு விருப்பம் இல்தல.
அவதள புண்படுத்தோமல் மோியோததயோன வோர்த்ததகளில் அவனோல் அவளிடம் கூற முடியும், ஆனோல்,
அவள் அதத சோியோன முதறயில் ஏற்றுக் பகோள்ள மோட்டோள்.
சிறிதும் புண்படுத்தோமல், பலன் அளிக்கும் வதகயில் ஒரு விஷயத்தத பவளிப்படுத்த ஒரு பமோைியோல்
இயலும்.
டோர்சிக்கு அது பபோன்ற பமோைித்திறன் இருக்கிறபதோ இல்தலபயோ, அவனிடம் நிச்சயமோக அதற்குத்
பததவயோன பபோறுதமயுடன்கூடிய முதிர்ச்சி இல்தல.
அவதள பபம்பர்லியில் அவன் சந்தித்தபபோது, அந்த விஷயத்தத அவன் பதோடபவ இல்தல.
அவன் அததப்பற்றி பபசுவதத தகவிட்டவுடன், லிடியோ ஓடிப்பபோன விஷயத்துடன் வோழ்க்தக
அவதளத் தோக்குகிறது.
நமக்கு பிறருதடய குதறதய எடுத்துக் கூறோமல் இருக்கும் அளவிற்கு வோழ்க்தகயில் பபோறுதம
இல்தல. திருமண பவண்டுபகோளில் டோர்சிக்கு அந்த பபோறுதம இருக்கவில்தல.
டோர்சி கூறோதததயும் வோழ்க்தக அவளுக்கு பவளிப்படுத்துவபதோடு மட்டுமல்லோது, குதறகதள நீக்கவும்
டோர்சிக்கு உதவுகிறது.
வோழ்க்தக எவ்வோறு பசயல்பட்டது என்பதத டோர்சிபயோ அல்லது எலிசபபத்பதோ, அல்லது இக்கததயில்
பவறு எவருபம போரோட்டியதோக நமக்குத் பதோியவில்தல.
புண்படுத்தோத வதகயில் டோர்சி தன்னுதடய கருத்துகதள கூற முடிந்தது, அதுவும் அவளுதடய
கவனத்தத கவர்ந்திருந்தோல், அப்படிப்பட்ட பமோைிதய பதோிந்து பகோள்வது நல்லது தோன்.
கடிதம் எழுதும் பபோழுது, அப்படிப்பட்ட பமோைிதய பவளிப்படுத்துவதத விட, உணர்ச்சிகதள
பவளிப்படுத்த முடியோமல் இருந்தது பதளிவோகபவ பதோிந்தது.
பவண்டுபமன்பற வலிதய பகோடுத்த பின்பு, அதற்கோக வருந்துவது விஷயத்திற்கு ஒவ்வோததோக உள்ளது.
அைகோக எழுதுவதன் அவசியத்தத விட்படோைித்து, வோழ்க்தக தன்னுதடய வைியில் பலதன சோதித்துக்
பகோண்டதுதோன் இங்கு நடந்தது.

53

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

92. “Farther apology is absurd”.

A proposal has nothing to do with an apology.
Still, he raises a sort of issue and apology comes in.
It only shows the frame of his Mind that is willing to go to any length to win her.
The question is she is enveloped in scandalous falsehood.
He must be sorry for her to believe in such fiction. He is unable to conceive of telling her, her ridiculously false
position.
In the scheme of social justice, the judge often relies on wrong or false evidence and metes out injustice to the
citizen. It is not given to the citizen to expose the judge. He can appeal to a higher authority to defend himself.
Darcy concedes to her that position of social justice which in essence is true here. In other words, Darcy is the
individual supplicating for mercy. Elizabeth represents the social hierarchy. The French Revolution has raised
her light to that exalted ridiculous position. In the realm of higher romance, the complement comes to one in that
guise. Romance consists of his winning her, her approval, and not accusing her of what she really is. If in the
cosmic scheme of things this is true, one would like to know the rationale of it. The rationale is in whatever
form the complement presents, it is God in the Many. To outgrow ignorance is to outgrow the appearance. To a
vision of Marvel, there is no evil, falsehood, wrong, mistake, error. If that is so, anything that comes to us is a
reflection of what we are. We are to locate it and remove it. That is the process of outgrowing ignorance created
by the ego. Darcy accepts that evolutionary position.
“பமலும் மன்னிப்பு பகட்டுக் பகோள்வது பபோருத்தமற்றது”.
திருமண பவண்டுபகோளுக்கும் மன்னிப்பு பகோருவதற்கும் சம்பந்தம் ஒன்றும் இல்தல.
இருப்பினும் அவன் அந்த விஷயத்தத ஒரு விதமோக எழுப்பி, மன்னிப்புக் பகட்டுக் பகோள்கிறோன்.
அவதள அதடய அவன் என்ன பவண்டுபமன்றோலும் பசய்வோன் என்ற அவனது மனநிதலதய அது
கோண்பிக்கிறது.
அவள் அவதூறோன பபோய்தமயோல் சூைப்பட்டிருந்தோள்.
அது பபோன்ற ஒரு கதததய அவள் நம்புவது குறித்து அவன் வருத்தம் அதடயலோம். அவளுதடய
பமோசமோன பபோய்தம நிதலதய அவளிடம் கூறுவததயும் அவனோல் நிதனத்துப் போர்க்கபவ
முடியவில்தல.
சமூக நீதி விஷயத்தில், தவறோன அல்லது பபோய்யோன சோட்சியங்கதளச் சோர்ந்து, ஒரு நீதிபதி, ஒரு
குடிமகனுக்கு அநியோயம் பசய்யும்படி பநோிடுகிறது. நீதிபதிதய அம்பலப்படுத்த ஒரு குடிமகனுக்கு
அதிகோரம் அளிக்கப்படவில்தல. தன்தன கோப்போற்றிக் பகோள்ள உயர் மன்றத்துக்கு பமல் முதறயீடு
பசய்யலோம். சமூக நீதியின் அந்த இடத்தத டோர்சி அவளுக்கு விட்டுக் பகோடுக்கிறோன், இங்கு அது
உண்தம தோன். தன்னிடம் இரக்கம் கோட்ட பவண்டி டோர்சி பகஞ்சுகிறோன். சமூக பமலிடத்தின்
பிரதிநிதியோக எலிசபபத் விளங்குகிறோள். பிபரஞ்சுப் புரட்சி அவளது ஒளிதய பபோருத்தமற்ற உயர்ந்த
நிதலக்கு உயர்த்தி உள்ளது. உயர்ந்த கோதலின் எல்தலக்குள் அந்த பதோற்றத்தில் ஒருவருக்கு போரோட்டு
கிதடக்கிறது. அவதள பேயிப்பதும், அவளது சம்மதத்தத பபறுவதுபம கோதலுக்கு அதடயோளபம தவிர
அவள் உண்தமயில் எவ்வோறு இருக்கிறோள் என்று குதற பசோல்வதில் அல்ல. பிரபஞ்சத்தில் இது
உண்தம எனில், இதன் அடிப்பதட என்ன என்று பதோிந்து பகோள்ள ஒருவர் விருப்பப்படுவோர். போரோட்டு
எந்த ரூபத்தில் கிதடத்தோலும், ஏகன் அபநகனோக இருக்கிறோன் என்பது தோன் அடிப்பதட.
அறியோதமதயத் தோண்டி வருவது பதோற்றத்ததத் தோண்டி வருவதோகும். அற்புதத்தின் போர்தவக்கு தீதம,
பபோய்தம, தப்பு, பிதை, தவறு என்பபத கிதடயோது. அவ்வோறு இருப்பின், நமக்கு வருவபதல்லோம் நமது
பிரதிபலிப்பப. நோம் அததன கண்டு பிடித்து சோி பசய்ய பவண்டும். அது அகந்தத உருவோக்கிய
அறியோதமதய தோண்டி வருவதற்கோன பசயல்முதறயோகும். டோர்சி இந்த போிணோம நிதலதய ஏற்றுக்
பகோள்கிறோன்.
"I had not been long in Hertfordshire before I saw, in common with others, that Bingley preferred your eldest
sister to any other young woman in the country. But it was not till the evening of the dance at Netherfield that I
had any apprehension of his feeling a serious attachment. I had often seen him in love before. At that ball, while
I had the honour of dancing with you, I was first made acquainted, by Sir William Lucas's accidental
information, that Bingley's attentions to your sister had given rise to a general expectation of their marriage. He
spoke of it as a certain event, of which the time alone could be undecided. From that moment I observed my
friend's behaviour attentively; and I could then perceive that his partiality for Miss Bennet was beyond what I
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had ever witnessed in him. Your sister I also watched. Her look and manners were open, cheerful, and engaging
as ever, but without any symptom of peculiar regard, and I remained convinced from the evening's scrutiny, that
though she received his attentions with pleasure, she did not invite them by any participation of sentiment. If
you have not been mistaken here, I must have been in an error. Your superior knowledge of your sister must
make the latter probable. -- If it be so, if I have been misled by such error to inflict pain on her, your resentment
has not been unreasonable. But I shall not scruple to assert that the serenity of your sister's countenance and air
was such as might have given the most acute observer a conviction that, however amiable her temper, her heart
was not likely to be easily touched That I was desirous of believing her indifferent is certain -- but I will venture
to say that my investigations and decisions are not usually influenced by my hopes or fears. I did not believe her
to be indifferent because I wished it; I believed it on impartial conviction, as truly as I wished it in reason. My
objections to the marriage were not merely those which I last night acknowledged to have required the utmost
force of passion to put aside, in my own case; the want of connexion could not be so great an evil to my friend
as to me. But there were other causes of repugnance; -- causes which, though still existing, and existing to an
equal degree in both instances, I had myself endeavoured to forget, because they were not immediately before
me. These causes must be stated, though briefly. The situation of your mother's family, though objectionable,
was nothing in comparison of that total want of propriety so frequently, so almost uniformly betrayed by herself,
by your three younger sisters, and occasionally even by your father. Pardon me. It pains me to offend you. But
amidst your concern for the defects of your nearest relations, and your displeasure at this representation of them,
let it give you consolation to consider that, to have conducted yourselves so as to avoid any share of the like
censure, is praise no less generally bestowed on you and your eldest sister, than it is honourable to the sense and
disposition of both. I will only say farther, that from what passed that evening my opinion of all parties was
confirmed, and every inducement heightened which could have led me before to preserve my friend from what I
esteemed a most unhappy connexion. He left Netherfield for London, on the day following, as you, I am certain,
remember, with the design of soon returning."
"ஹர்ட்பபோர்ட்ஷயருக்கு வந்த சில நோட்களிபலபய, அவ்வூோில் இருந்த மற்ற எந்த பபண்கதளயும்விட,
உன் மூத்த சபகோதோிதய, பிங்கிலி விரும்பினோன் என்பததத் பதோிந்து பகோண்படன். ஆனோல்
பநதர்பீல்டில் மோதலயில் நடந்த நடனத்தன்றுதோன் அவன் அவள்பமல் தீவிரமோகப் பற்று
தவத்திருந்தோன் என்று உணர முடிந்தது. நோன் இதற்கு முன்பு அடிக்கடி அவன் கோதலில் விழுந்தததப்
போர்த்திருக்கிபறன். அந்த நடனத்தில், நோன் உன்னுடன் நடனமோடும் பகௌரவத்ததப் பபற்றபபோழுது,
பிங்கிலி, உன் சபகோதோியின்பமல் கோட்டிய கவனத்தோல் அவர்கள் திருமணம் பசய்து பகோள்ளக்கூடும்
என்ற பபோதுவோன எதிர்போர்ப்பு இருந்ததோக, சர்வில்லியம் லூகோஸினுதடய தற்பசயலோன தகவல் மூலம்
முதலில் பதோிந்து பகோண்படன். அது ஒரு தீர்மோனமோன சம்பவமோக, பததி மட்டும் குறிப்பிடப்படோதது
பபோல் பபசினோர். அந்த விநோடியிலிருந்து, நோன் என் நண்பதனக் கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பித்பதன்,
இதுவதர அவனிடம் போர்த்திரோத அளவுக்கு அவன் மிஸ். பபன்னட்தட விரும்புகிறோன் என்பதத நோன்
புோிந்து பகோண்படன். உனது சபகோதோிதயயும் கவனித்பதன். அவளுதடய போர்தவயும், நடத்ததயும்
எப்பபோழுதும்பபோல் பவளிப்பதடயோகவும், கலகலப்போகவும், மனத்ததக் கவரும் வண்ணம் இருந்தன.
ஆனோல் பிரத்திபயகமோன அக்கதற இருந்ததற்கு எந்த அறிகுறியும் இல்தல. மோதல பநரம் அவதள
கவனித்ததிலிருந்து, அவள் அவனுதடய தனிப்பட்ட கவனத்தத மகிழ்ச்சியோக ஏற்றுக் பகோண்டோலும்,
அதத எந்த மன எழுச்சியும் இல்லோமல்தோன் வரபவற்றோள். இந்த இடத்தில் நீ கூறியது தவறு இல்தல
என்றோல், நோன்தோன் தவறு பசய்திருப்பபன். உன்னுதடய சபகோதோிதயப்பற்றி உனக்குத்தோன் அதிகம்
பதோியும் என்பதோல், நோன் தவறோக இருக்கலோம்--இக்கோரணத்தினோல் நோன் உன் சபகோதோிதய
புண்படுத்தியிருப்பபன் என்றோல், நீ என்பமல் பகோபம் பகோண்டது நியோயமோனதுதோன். உன்னுதடய
சபகோதோியின் முகத்தில் நிலவுகின்ற அதமதியும், அவள் நடந்து பகோள்ளும் விதமும், கூர்ந்து கவனிக்கும்
ஒருவருக்கு, எவ்வளவுதோன் இனிய இயல்புதடயவளோக இருந்தோலும், அவள் மனதத எளிதில்
பதோட்டுவிட முடியோது என்ற திடநம்பிக்தகதய பகோடுக்கும் என்று உறுதியோக பசோல்வதற்கு நோன்
தயங்க மோட்படன். அவள் சிரத்ததயில்லோமல் இருக்கிறோள் என நம்புவதில் நோன் ஆவலோக இருந்பதன்
என்பது உண்தமதோன், ஆனோல் என்னுதடய ஆய்வுகளும், முடிவுகளும் என்னுதடய எதிர்போர்ப்போலும்,
பயத்தோலும் வைக்கமோக போதிக்கப்படோது என ததோியமோகச் பசோல்பவன். நோன் எதிர்போர்த்பதன்
என்பதோல், அவள் அலட்சியமோக இருக்கிறோள் என்று நோன் நம்பவில்தல. அவள் அப்படித்தோன் இருக்க
பவண்டும் என்று நோன் விரும்பினோலும் நடுநிதலதமபயோடு போர்க்கும் பபோழுது அதுதோன் உண்தம
என்று பதோிந்தது. நோன் பநற்று சில ஆட்பசபதணகதளத் பதோிவித்திருந்பதன். மிக தீவிரமோன கோதல்
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இருந்தோல் மட்டுபம அதுபபோன்ற கடுதமயோன ஆட்பசபதணகதள ஒதுக்கி தவக்க முடியும். ஆனோல்
அதவ மட்டுபம இத்திருமணத்தத நிறுத்த கோரணங்கள் இல்தல. தோழ்ந்த சம்பந்தங்கள் என் நண்பனுக்கு
எனக்கு இருப்பதுபபோல் பபோிய தீங்கோக இருக்கோது. ஆனோல் மிகவும் பவறுப்பூட்டுகின்ற பவறு சில
கோரணங்கள் இருந்தன; அந்த கோரணங்கள் இன்னமும் இருந்தோலும், இரண்டு பபர் விஷயத்திலும்
அக்கோரணங்கள் ஒபர அளவில் இருக்கும். அது என் கண் முன்பன இல்தல என்பதோல் நோன் அததன
மறக்க பபரு முயற்சி பசய்பதன்--இக்கோரணங்கதள நோன் சுருக்கமோகச் பசோல்லிபய ஆக பவண்டும்.
ஒழுங்கோக நடந்து பகோள்ள பவண்டும் என்ற எதிர்போர்ப்பிதன எப்பபோழுதுபம ஒபர சீரோக ஏமோற்றும்
உனது தோயோதரயும், உனது மூன்று இதளய சபகோதோிகதளயும், சில சமயம் உனது தகப்பனோதரயும்,
நிதனக்கும் பபோழுது, ஏற்றுக் பகோள்ள முடியோமல் இருந்தோலும் உனது தோயோோின் குடும்ப நிதல
எவ்வளபவோ பதவலோம் என்று ஆக்கிவிடுகிறது. என்தன மன்னித்துவிடு. உன்தன பநோகடிக்கச்
பசய்வது பவததனயோகத்தோன் இருக்கிறது. உன்னுதடய குடும்பத்தினோிடம் இவ்வளவு குதறகள்
இருப்பதில் உனக்கு இருக்கும் அக்கதறக்கும், அததப்பற்றி நோன் பசோல்வதில் உனக்கு ஏற்படும்
வருத்தத்திற்கும் நடுபவ இருக்கும் ஒபர ஒரு ஆறுதல் நீயும், உனது மூத்த சபகோதோியும், அவர்கதளப்
பபோலல்லோமல் இருப்பதுதோன். அன்று மோதல நடந்த சம்பவங்களிலிருந்து அங்கு இருப்பவர்
அதனவதரப்பற்றிய என் கருத்து ஊர்ேிதமோயிற்று, என்னுதடய நண்பதன பமோசமோன
சம்பந்தத்திலிருந்து கோப்போற்ற அது என்தன பமலும் தூண்டியது. மறுநோள் அவன் பநதர்பீல்டிலிருந்து
லண்டனுக்கு கிளம்பினோன். சீக்கிரம் திரும்பி வந்துவிட பவண்டும் என்ற திட்டத்தில்தோன் கிளம்பினோன்
என்று உனக்கு ஞோபகம் இருக்கும் என்று எனக்கு நிச்சயமோகத் பதோியும்.’
93. Bingley’s preference is a preference of a dance hall, nothing more.
நடனமோடும் அரங்பக பிங்கிலி விரும்பியது, பவறு எததயும் அல்ல.
94. Bingley falling in love is a behaviour only.
பிங்கிலிக்கு கோதல் எழுந்தது ஒரு நடத்தத தோன்.
95. He recollects with satisfaction dancing with her.
அவளுடன் நடனமோடியதத அவன் திருப்தியுடன் நிதனவு கூர்ந்தோன்.
96. The idea of marriage was a surprise.
திருமணம் பசய்து பகோள்வது என்ற கருத்து ஆச்சோியமோக இருந்தது.
97. Ordinarily, it is the duty of a friend to advise on one’s marriage.
சோதோரணமோக ஒருவனது திருமணத்தில் அறிவுதர வைங்குவது ஒரு நண்பனின் கடதமயோகும்.
98. It does not suit Elizabeth who seeks a husband for her sister.
தன்னுதடய சபகோதோிக்கு கணவன் பதடும் எலிசபபத்திற்கு இது பபோருந்தவில்தல.
99. Any friend has the right and duty to warn. Elizabeth is wrong.
எந்த ஒரு நண்பனுக்கும் எச்சோிக்க, உோிதமயும் இருக்கிறது கடதமயும் இருக்கிறது. இங்கு எலிசபபத்
பசய்தது தவறு.
100. Bingley is one to whom Darcy is the last word.
பிங்கிலிக்கு டோர்சியின் பசோல்பல முடிவோனது.
101. He would not like to act on his own for lack of judgement.
அவனுக்கு சோியோக கணிக்கத் பதோியோததோல், சுயமோக முடிவு எடுக்க விரும்ப மோட்டோன்.
102. Naturally Bingley will seek Darcy’s sanction.
பிங்கிலி, டோர்சியின் ஒப்புததல எதிர்போர்ப்போன்.
103. She seeks the approval of her father and Jane to marry Darcy.
டோர்சிதய திருமணம் பசய்து பகோள்ள அவள் தனது தகப்பனோர் மற்றும் பேனின் சம்மதத்தத
நோடுகிறோள்.
104. Darcy’s observations are right. Jane does not participate.
டோர்சியின் கருத்துகள் சோியோனதவ. பேன் எதிலும் கலந்து பகோள்வதில்தல.
105. Not participating in Bingley’s emotions, Jane stands to lose.
பிங்கிலியின் உணர்வுகளில் பேன் கலந்து பகோள்ளோமல் இருப்பது, அவளுக்குத்தோன் நஷ்டம்.
106. Psychologically it is strength.
மபனோோீதியோக அது பபோிய பலம்.
107. All that Darcy says of Jane, Charlotte told her.
பேதனப் பற்றி டோர்சி கூறியது எல்லோம், ஷோர்பலட் அவளுக்கு எடுத்துதரத்திருக்கிறோள்.
108. As a sister, she knows more of Jane, but she too has not heard more.

56

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

சபகோதோி என்ற முதறயில் பேதனப் பற்றி அவளுக்கு அதிகம் பதோியும். ஆனோலும் அவளுக்கும்
அதிகமோக பதோிவதில்தல.
109. Darcy is not in error. Elizabeth is.
டோர்சியிடம் தவறு இல்தல. எலிசபபத்தோன் தவறு.
110. It is true Jane wanted a husband and her heart was not touched at all.
கணவன் பவண்டும் என்று பேன் விரும்பியது உண்தமதோன், ஆனோல் அவள் மனதத எதுவும்
பதோடபவயில்தல.
111. Jane was not indifferent. She acted indifferent.
பேன் அலட்சியப்படுத்தவில்தல. அலட்சியப்படுத்துவது பபோல் பசயல்பட்டோள்.
112. Darcy is impartial here.
டோர்சி இங்கு போரபட்சமின்றி இருக்கிறோன்.
113. One can be impartial in another’s case.
மற்றவர் விஷயத்தில் ஒருவர் போரபட்சமின்றி நடந்துபகோள்ள முடியும்.
114. Darcy’s objections of Jane, her mother, her sisters are all valid.
பேன், அவளது தோயோர், அவளுதடய சபகோதோிகதளப் பற்றி டோர்சி கூறிய ஆட்பசபதணகள்
அத்ததனயும் உண்தம.
115. ‘Total want of propriety’ is a valid charge.
‘ஒழுக்கமற்ற நிதல’ இது நியோயமோன பைி.
116. Mrs. Bennet not only betrays her behaviour, but prides in it.
திருமதி பபன்னட் ஒழுங்கோக நடந்து பகோள்ளோதபதோடு அதில் கர்வமும் பகோள்கிறோள்.
117. It is paining to read, how cannot it pain him. It does not pain her mother.
படிக்கபவ கஷ்டமோக இருக்கிறது, அவதன எப்படி கஷ்டப்படுத்தோமல் இருக்கும். அவளுதடய
தோயோதர அது கஷ்டப்படுத்தவில்தல.
118. Praise mixed with blame given – only blame will be received.
பைியுடன் போரோட்டும் பசர்ந்து வந்தோல், பைி மோத்திரம் பபற்றுக் பகோள்ளப்படும்.
119. Mrs. Bennet wants Darcy to applaud her for her game of catching Bingley.
பிங்கிலிதய தகப்பற்றியதில் திருமதி பபன்னட், டோர்சி தன்தன போரோட்ட பவண்டும் என்று
விரும்புகிறோள்.
120. It is a most unhappy connection. Darcy did a service.
இது ஒரு சந்பதோஷமில்லோத சம்பந்தம். டோர்சி பசய்தது பசதவ.
121. Darcy has no obligation to get a low girl a rich husband.
தோழ்ந்த நிதலயிலுள்ள ஒரு பபண்ணுக்கு ஒரு பணக்கோர கணவன் கிதடக்கச் பசய்ய டோர்சிக்கு எந்தவித
கட்டோயமும் கிதடயோது.
122. “Her heart was not likely to be touched”. He is right. Her heart was not touched at all. What happened was she
was mightily interested in marrying him. From Bingley’s side there was more than ordinary interest of love.
From her side there was none. Darcy here does not have ordinary politeness not to interfere with Bingley.
Consider another friend of Darcy or even Bingley observing Elizabeth and finding her hostile to Darcy advising
him not to marry her. It is true that Darcy took care of Bingley as no one does of another. Darcy does not even
speak to Bingley of his love for Elizabeth.
‘அவள் மனதத பதோட முடியோது என்று பதோன்றுகிறது’ அவன் பசோல்வது சோி. அவள் மனதத அவன்
பதோடபவயில்தல. அவதன திருமணம் பசய்து பகோள்வதில்தோன் அவள் அதிகம் விருப்பம்
பகோண்டிருந்தோள். பிங்கிலிக்கு, சோதோரண விருப்பத்ததக் கோட்டிலும் சற்று அதிகப்படியோக இருந்தது.
அவளுக்கு எதுவுபமயில்தல. பிங்கிலி விஷயத்தில் குறுக்கிடக்கூடோது என்கிற சோதோரண மோியோதத
டோர்சிக்கு இங்கு இல்தல. டோர்சியின் பவறு ஒரு நண்பபனோ அல்லது பிங்கிலிபய கூட டோர்சியின் மீது
எலிசபபத் பகோண்டிருந்த பவறுப்தபக் கண்டு, அவதள திருமணம் பசய்து பகோள்ள பவண்டோம் என்று
அவனிடம் பசோல்லியிருந்தோல், அதத அவன் எவ்வோறு எடுத்துக் பகோண்டிருப்போன் என பயோசிக்கலோம்.
பவறு யோரும் மற்றவோிடம் அக்கதற பகோள்ளோத அளவுக்கு டோர்சி பிங்கிலியிடம் அக்கதற
கோண்பிக்கிறோன் என்பது உண்தமதோன். எலிசபபத்தின் பமலுள்ள தன் கோததலப் பற்றி டோர்சி
பிங்கிலியுடன் பபசுவது கூட இல்தல.
123. “the total want of propriety”. It is wrong for a gentleman to write these words. But here in the story anything
short of this would not have opened Elizabeth’s insensibility to her family.
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‘ஒழுக்கமற்ற நிதல’. ஒரு கனவோன் இவ்வோறு எழுதுவது தவறு. ஆனோல் இங்கு இக்கததயில்,
எலிசபபத்திற்கு தன்னுதடய குடும்பத்ததப் பற்றி பதோிந்து பகோள்ளக்கூடிய வதகயில் இததவிடக்
குதறவோக எழுதினோல் பபோதோது.
124. “Bingley preferred your sister”.
To Darcy, it is not Jane, it is her sister.
A lover sees the world only in terms of his love.
Darcy is watchful of Bingley. Obviously Bingley is not so watchful of Darcy. Had he been so his interest in
Elizabeth would have been known.
Bingley’s interest in Jane is blatant; no one can miss that.
But Darcy has a special relationship with Bingley.
To the end, Darcy never relaxes his domination over Bingley. After hearing Elizabeth speak of Jane, Darcy
never took it for granted. He watched Jane himself and arrived at his own conclusion. The confession was only
after that. Only then Bingley was bold enough to visit Longbourn.
A bourgeois under a gentleman is not under personal domination. This represents the higher position of an
aristocrat. Bingley by submitting to Darcy draws the strength and status of the aristocracy. What Darcy gives up
in seeking her, he compensates for with Bingley. Should Darcy be fair, rational, not interfering with Bingley, he
could not have married Elizabeth. Here lies the secret of equilibrium of social forces or social energies. For
Darcy to take the fresh attitude with Elizabeth and Bingley, that vibration of aristocracy condescending to
smaller gentry must be sweeping all over the country. It is not. We see a token expression of that only. Nor does
he in the real sense accept all the members of her family. His acceptance is confined to Mr. and Mrs. Gardiner
and Mr. Bennet.
“பிங்கிலி உனது சபகோதோிதய விரும்பினோன்.”
டோர்சிக்கு பேன் அல்ல, அவளது சபகோதோிதோன் முக்கியம்.
ஒரு கோதலன் எல்லோவற்தறயும் தன் கோததல தவத்துதோன் போர்ப்போன்.
டோர்சி, பிங்கிலிதய கூர்ந்து கவனிக்கிறோன். ஆனோல் பிங்கிலிபயோ டோர்சிதய அவ்வளவோக
கவனிப்பதில்தல. அவன் அவ்வோறு கவனித்திருந்தோல், எலிசபபத்தத அவன் விரும்புவதத பதோிந்து
பகோண்டிருந்திருப்போன்.
பேதன பிங்கிலி விரும்புவது பவளிப்பதடயோகபவ பதோிந்தது, யோரோலும் அதத கவனிக்கோமல் இருக்க
முடியோது.
ஆனோல் டோர்சிக்கு பிங்கிலியிடம் ஒரு சிறப்போன உறவு இருந்தது.
இறுதிவதர டோர்சி, பிங்கிலி பமலிருந்த ஆதிக்கத்தத தளர்த்தபவ இல்தல. பேதனப் பற்றி எலிசபபத்
பபசிய பிறகு, அதத அப்படிபய அவன் ஏற்றுக் பகோள்ளவில்தல. அவன், தோபன பேதன கவனித்து ஒரு
முடிவுக்கு வந்தோன். இதற்குப் பிறகுதோன் அவன் தன் குற்றத்தத ஒப்புக் பகோண்டோன். இதற்குப்
பின்னர்தோன் பிங்கிலி ததோியமோக லோங்பர்னுக்கு விேயம் பசய்தோன்.
பபருங்குடிமகனுக்கு கீழ் இருக்கும் மத்திய வர்க்கத்திற்கு தனிப்பட்ட ஆதிக்கம் என்பது கிதடயோது,
டோர்சிக்கு பிங்கிலி அடங்குவதில், உயர்குடியினரது உயர்ந்த இடம் பவளிப்படுகிறது. பிரபுக்களது
வலிதமதயயும், அந்தஸ்ததயும் அவன் பபற்றுக் பகோள்கிறோன். அவதள அதடவதற்கு டோர்சி எதத
விட்டுக் பகோடுக்கிறோபனோ, அதத பிங்கிலியிடம் ஈடு பசய்து பகோள்கிறோன். டோர்சி நியோயமோகவும்,
விபவகமோகவும், பிங்கிலி விஷயத்தில் ததலயிடோமலும் இருந்திருந்தோல் அவனோல் எலிசபபத்தத
திருமணம் பசய்து பகோண்டிருந்திருக்க முடியோது. சமூக சக்திகள் அல்லது சமூக பலம் இவற்றின்
சமநிதலயின் இரகசியம் இங்குதோன் உள்ளது. எலிசபபத் மற்றும் பிங்கிலிதய புதிய
கண்பணோட்டத்துடன் டோர்சி போர்ப்பதற்கு, உயர்குடியினர் நிலச்சுவோந்தர்களோக மோறும் அந்த அதிர்வு,
நோடு முழுவதும் பரவபவண்டும். ஆனோல் அவ்வோறு நடக்கவில்தல. அதனுதடய சிறிய பவளிப்போட்தட
மட்டுபம நோம் போர்க்கிபறோம். அவன் உண்தமயில் அக்குடும்பத்தில் உள்ள அதனவதரயும் ஏற்றுக்
பகோள்வதில்தல. கோர்டினர் தம்பதிகள், திரு பபன்னட் இவர்கதள மட்டுபம அவன் ஏற்றுக்
பகோள்கிறோன்.
125. “I had any apprehension of his having a serious attachment”.
He was apprehensive of a serious attachment.
Darcy was really apprehensive of his own attraction.
He was consciously fighting it.
He has some knowledge that the one is powerfully related to the other which in the end discloses its own hidden
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truth.
What he could not prevent in his own case he was feebly trying to avoid at the other end of the chain.
Hence the apprehension.
Elizabeth, in her overall subtle awareness, seeing his Mind at the proposal, vehemently throws his offer at his
face.
Her vehemence is against his fear of being attracted to her.
That fear of his had its ultimate centre in the dissolution of Pemberley because of the trying age of Georgiana.
Wickham was the human instrument of his mortal fear of losing his aristocratic status symbolized by the
inherited stamp of a gentleman.
The core of the story is the saving of that social status of that class by sublimating its negative temperamental
traits of meanness, arrogance, and conceit.
What Wickham exposes is apparently a fabrication while it is the true psychological centre of those main
characters.
We see the energy of Mrs. Bennet as the aspiration of the lower classes, as her boorishness, as her initiative, as
Elizabeth’s liveliness, Jane’s eternal passive goodness that refuses to accuse anyone. The play of energies at this
level depicts Jane Austen much better.
“அவனுக்கு உண்தமயிபலபய தீவிரமோன விருப்பம் இருப்பதோக எந்த அச்சமும் எனக்கு இல்தல.”
தீவிரமோன விருப்பத்ததப் பற்றிய அச்சம் அவனுக்கு இருந்தது.
டோர்சிக்கு தன்னுதடய விருப்பத்தின் மீபத ஒரு அச்சம் இருந்தது.
அவன் தன்னிதனபவோடு அதனுடன் பபோரோடிக் பகோண்டிருந்தோன்.
ஒருவர் மற்றவர் மீது தீவிரமோக பற்று பகோண்டிருந்தததப் பற்றி அவனுக்கு ஓரளவிற்கு பதோிந்திருந்தது,
இறுதியில் அது தன்னுதடய மதறந்திருக்கும் உண்தமதய தோபன பவளிப்படுத்தியது.
தன்னுதடய விஷயத்தில் தடுக்க முடியோததத, பவபறோரு இடத்தில் தவிர்க்க முயற்சி பசய்கிறோன்.
அதனோல்தோன் அச்சம் எழுகிறது.
சூட்சும விைிப்புணர்ச்சி உதடய எலிசபபத், திருமண பவண்டுபகோளில் அவனுதடய மனதத புோிந்து
பகோண்டதோல், அவனுதடய பவண்டுபகோதள வன்மத்துடன் மறுத்து விடுகிறோள்.
அவள்போல் ஈர்க்கப்பட்டு விடுபவோபமோ என்ற அவனது பயத்திற்கு எதிரோக இருந்தது அவளுதடய
வன்மம்.
ேோர்ேியோனோவின் பசோததனக்குோிய பருவத்தினோல், அவனுதடய அந்த பயத்தின் தமயம்
பபம்பர்லியின் தளர்ச்சியில் முடிந்தது.
தன்னுதடய உயர்குடி அந்தஸ்ததயும், உயர்குடி மகன் என்ற பபயதரயும் இைந்துவிடுபவோபமோ என்ற
பயத்திற்கு மனித கருவியோக விக்கோம் விளங்கினோன்.
உயர்குடியினர் தங்களுதடய சமூக அந்தஸ்தத, அதனுதடய எதிர்மதறயோன குணங்களோன
சின்னத்தனம், கடுதம, இறுமோப்பு இதவகதள மோற்றிக் பகோள்வதன் மூலம் கோப்போற்றிக் பகோள்வது
தோன் இக்கததயின் கருவோகும்.
விக்கோம் பவளிப்படுத்துவது பதளிவோகபவ பபோய்தோன் என்றோலும், அதுதோன் அந்த முக்கியமோன
கதோபோத்திரங்களின் மனத்தின் உண்தமயோன தமயமோகும்.
திருமதி பபன்னட்டின் சக்திதய, கீழ் குடிமக்களின் ஆர்வம், அவளுதடய நோகோிகமின்தம, அவளுதடய
தன்முதனப்பு, எலிசபபத்தின் கலகலப்போன சுபோவம், எவதரயும் குதற கூறோத பேனுதடய நல்ல
தன்தம ஆகியதவகளோக நோம் போர்க்கிபறோம். இந்த நிதலயிலுள்ள சக்திகளின் ஆட்டம் பேன்
ஆஸ்டிதன நன்றோக விவோிக்கிறது.
126. “I have often seen him in love before”.
A young man pleasantly gravitates to a pretty face till another better is sighted.
He goes to her attracted by something other than her looks.
He is drawn to her without his knowledge.
He runs to her when all eyes are on him, but he sees only her.
While she is with him no one gains his attention.
Even after she goes away the Man is lost in her.
She lives in him till something overcomes the distraction.
Her memory is as real to him as she has been because she still is in him.
His heart opens to her and admits her.
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His will endorses the heart’s admission.
She enters his heart and compels his entire Mind, will and knowledge, to endorse it.
His passion releases and reinforces his attachment.
All these are various responses of the vital sensations, emotional impulses, and mental preferences in various
combinations.
These responses, if not interfered with live their terms and outlive their intensities.
To these the lady’s responses at similar levels join to produce an issue of love or romance or dispute.
After all this, as with the Rosalind of Romeo, Man’s soul in the heart can stumble across a Juliet and be lost
forever in life or death. It is vital love at its human height.
Bingley will not cross the initial steps.
“முன்னோல் பல முதற அவன் கோதல் வயப்பட்டிருப்பதத நோன் போர்த்திருக்கிபறன்”
ஒரு இதளஞன், பமலும் அைகோன பவபறோரு பபண்தண கோணும்வதர, ஒரு பபண்ணிடம் ஈடுபோடு
பகோண்டிருப்போன்.
பதோற்றத்ததத் தவிர பவறு கோரணத்துக்கோகவும் அவன் அவளோல் கவரப்படுகிறோன்.
அவதன அறியோமபல அவன் அவளோல் கவரப்படுகிறோன்.
அதனவருதடய கவனமும் அவன் பமல் இருக்கும்பபோது, அவன் அவதள பநோக்கிச் பசல்கிறோன்,
அவன் அவதள மட்டும்தோன் போர்க்கிறோன்.
அவள் அவனுடன் இருக்கும்பபோது, பவறு எவர் பமலும் அவன் கவனம் பசல்வதில்தல.
அவள் பசன்ற பிறகும், அவன் அவதளபய நிதனத்துக் பகோண்டிருக்கிறோன்.
அவனது கவனம் பவறு விஷயத்திற்குத் திரும்பும்வதர அவள் அவன் மனதில் வோழ்கிறோள்.
அவள் எப்பபோழுதும் அவனுள் இருப்பதோல், அவளது நிதனவு அவனிடம் உண்தமயோக இருக்கிறது.
அவன் இதயம் அவளுக்கோக திறக்கப்பட்டு, அவதள அங்கு இருத்துகிறது.
இதயத்தின் அனுமதிப்தப அவன் மன உறுதி ஆதோிக்கிறது.
அவள் அவன் இதயத்தில் நுதைந்து, அவனது மனம், உறுதி, அறிவு முழுவததயும் அததன ஆதோிக்க
தவக்கிறோள்.
அவனது ஆர்வம் அவனுதடய அன்தப விடுவித்து பமலும் பலப்படுத்துகிறது.
இதவ எல்லோம், உணர்வின் பதோடுவுணர்வு, உணர்ச்சிகளின் உந்துதல், மனத்தின் விருப்பங்கள் யோவும்
பலவிதமோக இதணயப் பபற்ற பலதரப்பட்ட பதில்களோகும்.
இந்த பதில்கள் குறுக்கிடோமல் இருந்தோல், அவற்றின் கோலத்திற்கு அதவ வோழும், அவற்றின் தீவிரத்தத
தோண்டியும் நிற்கும்.
அது பபோன்ற நிதலயில் உள்ள பபண்களின் மறுபமோைிகள் இதணந்து, கோததலபயோ,
பபருங்கோததலபயோ அல்லது பிரச்சிதனதயபயோ உண்டோக்கும்.
இவற்றிற்குப் பிறகு, பரோமிபயோவின் பரோசலிண்ட் பபோல், ஒரு ஆணின் இதயம் ஒரு ேூலியட்தட
சந்தித்து வோழ்விபலோ அல்லது மரணத்திபலோ தன்தன இைந்து விடுவதும் உண்டு. மனித உச்சத்தின்
உணர்வுோீதியோன கோதல் அது.
முதல் நிதலதயபய பிங்கிலி தோண்ட மோட்டோன்.
127. “Where I had the honour of dancing with you”.
He recollects it with joy and pride after what she gave him.
Even in giving this letter he speaks of the honour she will do in reading it.
When in love she is more than an angel to him, a god.
What his love assumes, she is to him really.
There is no love, if she is not a god.
It is not his assumption, but she is to him what he thinks her to be.
It is not a status that will pass away.
It is a creative consciousness which increases with each touch.
Even if she is not that, but only in his imagination she is like that, the power of his love really, slowly makes her
into it.
The same power of love raises him to deserve her love.
The purity of self-giving rises to Self-giving, raising the object of love and himself to the status of divinity.
Love is a process that raises both to the level of its divine purity by what it intends, if not by what it is at present.
Love in its origin is ananda.
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Love in its expression is delight.
To the Mind it is Beauty.
To the vital it is joy.
To the soul in the heart it is LOVE pure and simple.
Acquiring knowledge, love becomes sweetness.
Joining with truth it becomes goodness.
Gravitating towards unity, it is ecstasy.
Love becomes surrender through ecstasy.
“நோன் உன்னுடன் நடனமோடும் பபருதம அங்கு கிதடத்தது”.
அவள் அவனிடம் அவ்வோறு நடந்துபகோண்ட பின்பும், அவன் சந்பதோஷத்துடனும் பபருதமயுடனும்
அததன நிதனத்துப் போர்க்கிறோன்.
கடிதத்தத பகோடுக்கும் பபோழுதும் அவள் அததனப் படிப்பதன் மூலம் அவதன அவள் பகௌரவிப்போள்
என அவன் கூறுகிறோன்.
கோதலிக்கும் பபோழுது அவள் அவனுக்கு ஒரு பதவததக்கு பமலோகவும், கடவுளோகவும் பதோிகிறோள்.
அவனுதடய கோதல் அவனுக்கு நிேம் பபோல் பதோிகிறது.
அவள் கடவுள் இல்தலபயனில் அங்கு இருப்பது கோதலல்ல.
அது அவனுதடய யூகம் அல்ல, ஆனோல் அவன் நிதனப்பது பபோல் அவள் அவனுக்குத் பதோிகிறோள்.
அது மதறந்து பபோகும் ஒரு நிதல அல்ல.
அது ஒவ்பவோரு ஸ்போிசத்திலும் அதிகோிக்கும், பதடக்கும் திறனுதடய ேீவியம் ஆகும்.
அவள் உண்தமயிபலபய அவ்வோறு இல்லோவிடினும், அவனுதடய கற்பதனயில் மட்டுபம அவ்வோறு
இருந்தோலும், அவனுதடய கோதலின் சக்தி அவதள நிச்சயமோக பமதுவோக அவ்வோறு மோற்றி விடுகிறது.
அபத கோதலின் சக்தி அவதன, அவளுதடய கோதலுக்கு தகுதி உதடயவனோக அவதன உயர்த்துகிறது.
சுய அர்ப்பணத்தின் தூய்தம தன்தனபய அர்ப்பணம் பசய்யும் நிதலக்கு உயர்கிறது, கோதலர்கள்
இருவதரயும் பதய்வீக நிதலக்கு உயர்த்துகிறது.
கோதல், இருக்கும் நிதலக்கு ஏற்ப இல்லோவிடினும், அது நிர்ணயித்துள்ளபடி இருவதரயும் பதய்வீகமோன
தூய்தம நிதலக்கு உயர்த்தும், கோதலின் ஆரம்பபம ஆனந்தம் தோன்.
கோதலின் பவளிப்போடு சந்பதோஷம்.
மனதிற்கு அது அைகு.
உணர்வுக்கு அது சந்பதோஷம்.
இதயத்தின் ஆன்மோவுக்கு அது தூய்தமயோன எளிதமயோன கோதல் ஆகும்.
அறிதவ வளர்த்துக் பகோண்டோல், கோதல் இனிதமயோகிறது.
உண்தமயுடன் பசர்ந்து பகோண்டோல் அது நல்லதோகிறது.
ஐக்கியத்தத பநோக்கிச் பசல்லும்பபோழுது அது பபரோனந்தமோகிறது.
பபரோனந்தத்தின் மூலம் கோதல் சரணோகதி ஆகிறது.
128. “I was first made acquainted by Sir William Lucas’s information”.
A shallow heart flattered brims over with good news.
We saw this good will of his brought Collins to the family.
Shallow or deep goodness is goodness.
Good or bad, shallow is shallow.
Good cannot easily issue evil.
It is not easy to deepen shallowness.
Shallowness is a character and its characteristics are fixed.
Shallowness in human nature is unsteady.
Sir William has steadied his new status giving up his trade.
He maintains his new status by being civil to everyone.
To be civil is social.
To be good is psychological.
Civility or goodness is measured by strength.
His flimsy comment in the end resulted in goodness of Jane’s marriage. There was an extra of Elizabeth’s
marriage.
That there is an excess shows the strong positive atmosphere.
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He being a shallow Man, the good act by his good intention was preceded by the tragedy and wedding of Lydia.
Weakness when it is good will not be pure goodness.
Weakness mixed with goodness cannot result in unmixed goodness.
The presence of the opposite promises fullness.
In the absence of the opposite the opportunity for growth is not there.
The significance of Sir William speaking to Darcy extends to Elizabeth.
It is not easy to see how it extends to Charlotte.
Elizabeth’s ‘impossible’ to Charlotte has the energy for Lydia’s elopement.
“சர் வில்லியம் லூகோஸ் பகோடுத்த தகவல் மூலம் தோன் முதலில் நோன் பதோிந்து பகோண்படன்”.
பவறுதமயோன இதயம் நல்ல பசய்தியோல் நிரம்பி சந்பதோஷமதடயும்.
அவனுதடய நல்பலண்ணம், கோலின்தஸ இக்குடும்பத்திற்கு வரவதைப்பதத நோம் போர்த்பதோம்.
பவறுதமயோனபதோ அல்லது ஆைமோனபதோ நல்லது, நல்லது தோன்.
நல்லபதோ, பகட்டபதோ பவறுதம பவறுதமயோனது தோன்.
நல்லது சுலபமோக பகடுததல பசய்யோது.
பவறுதமதய ஆைமோக்குவது சுலபமல்ல.
பவறுதம ஒரு குணோதிசயமோகும், அதனுதடய குணங்கள் நிதலயோனதவ.
மனித சுபோவத்தில், பவறுதம நிதலயற்று இருக்கும்.
சர்வில்லியம்ஸ் தன்னுதடய வியோபோரத்தத விட்டு விட்டு, தனது புதிய நிதலதய ஸ்திரமோக்கிக்
பகோண்டோர்.
எல்பலோோிடமும் மோியோததயோகப் பைகி தன்னுதடய புதிய நிதலதய கட்டிக் கோத்து வருகிறோர்.
மோியோததயோக இருப்பது சமூகோீதியோனது.
நல்லவனோக இருப்பது மனோீதியோனது.
மோியோததயும், நல்ல தன்தமயும் வலிதமயினோல் அளவிடப்படுகிறது.
அவன் அளித்த அற்பமோன கருத்து இறுதியில் பேனுதடய திருமணம் எனும் நன்தமயில் முடிந்தது.
கூடுதலோக எலிசபபத்திற்கும் திருமணம் நடந்பதறியது.
அதிகமோக இருப்பது வலிதமயோன பநர்மதறயோன சூைதலக் கோண்பிக்கிறது.
அவன் பவறுதமயோன மனிதனோக இருந்ததோல், அவனுதடய நல்பலண்ணத்தோல் பசய்யப்படும் நல்ல
பசயலுக்கு முன் ஆபத்து எழுந்தது. லிடியோவின் திருமணம் நடந்பதறியது.
வலிதமயற்ற நல்லது முழுதமயோன நல்லதோக இருக்கோது.
வலிதமயற்றது, நல்லதுடன் பசர்ந்து இருக்கும் பபோழுது கலப்படமில்லோத நல்லது எைோது.
எதிரோனது இருப்பின் முழுதம எழுவது உறுதி.
எதிரோனது இல்லோது இருப்பின் வளர்ச்சிக்குோிய சந்தர்ப்பம் அங்கு இருக்கோது.
சர் வில்லியம் டோர்சியிடம் பபசியதன் முக்கியத்துவம் எலிசபபத்திடமும் நீடிக்கிறது.
ஷோர்பலட்டிடம் அது எவ்வோறு நீடிக்கிறது என்பததப் போர்ப்பது சுலபமல்ல.
ஷோர்பலட்டிடம், எலிசபபத் ‘நடக்கபவ முடியோதது’ என்று கூறுவது லிடியோ ஓடிப்பபோவதற்கு சக்திதய
அளிக்கிறது.
129. “Had given rise to general expectation”.
Society is alive and alert. Hence the general expectation.
No man stops and speaks to another without some valid reason.
People will know whether it is a formal conversation or there is interest involved.
In the case of the latter, the public will never fail to pursue it to the end.
No man can call on another for a work and escape public notice.
In a closed community it is much more so.
A society is able to live on the fresh energies generated all the time.
Energies are generated by attention and interest.
Man falling in love with a girl is of eternal interest.
The points where men and women come together generate the greatest interest. Hence the public interest.
If the public does not take interest, there is no public opinion.
The public opinion will always know the fundamental truth.
It is capable of all impossible fabrications.
No man possesses a faculty to reach the naked fact from the rumour received.
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Rumour is the savour of life for shallow population.
Population cannot vitally survive without the colour of rumour.
Rumour is cooked food easily digested.
It is certainly possible for all rumours to be true.
Society being false, the rumour is false.
Between the false and true rumour the former is in demand.
No man is interested in passing on good news.
Good news does not travel.
“பபோதுவோன எதிர்போர்ப்பு இருக்கும் படி நிதலதம மோறியது.”
சமூகம் விைிப்போகவும், உயிபரோட்டத்துடனும் இருக்கிறது. அதனோல் தோன் பபோதுவோன எதிர்போர்ப்பு
எழுகிறது.
ஏபதோ குறிப்பிட்ட கோரணம் இன்றி எந்த மனிதனும் மற்றவோிடம் நின்று பபசமோட்டோன்.
அது பபோதுவோன உதரயோடலோ அல்லது அதன் பின் ஏதோவது ஆர்வம் உள்ளதோ என்று மனிதர்களுக்குத்
பதோிந்து விடும்.
ஆர்வத்தின் கோரணமோக அந்தப் பபச்சு இருந்தோல், பபோதுமக்கள் இறுதிவதர அதத பதோடர்ந்து
பசல்வோர்கள்.
ஒரு பவதலக்கோக, ஒருவர் மற்றவதர அணுகுவது எல்பலோர் கண்ணிலும் படும்.
பநருக்கமோக உள்ள ஒரு சமுதோயத்தில் இது பமலும் அதிகமோகத் பதோியும்.
எல்லோ பநரங்களிலும் புதியதோக பதோன்றும் சக்திகளில் சமூகம் உதறகிறது.
கவனத்தோலும், ஆர்வத்தோலும் சக்திகள் உற்பத்தி பசய்யப்படுகின்றன.
ஆண், பபண்ணின் பமல் கோதல் பகோள்வது என்பது என்றும் அைியோ ஆர்வமோகும்.
ஆணும், பபண்ணும் பசருமிடங்கள் அதிக ஆர்வத்தத எழுப்புகிறது. ஆதகயோல் சமுதோயத்திற்கு ஆர்வம்
எழுகிறது.
பபோது மக்கள் ஆர்வம் கோட்டவில்தல எனில், பபோது மக்களின் அபிப்பிரோயமும் இருக்கோது.
பபோது மக்களின் அபிப்பிரோயத்திற்கு எப்பபோழுதுபம அடிப்பதட உண்தம பதோிந்திருக்கும்.
சோத்தியபம இல்லோத பபோய் புதனததல அதனோல் பசய்ய இயலும்.
வதந்தியில் இருக்கும் அடிப்பதட உண்தமதய கண்டுபிடிக்கும் திறன் எந்த மனிதனுக்கும் கிதடயோது.
பமபலோட்டமோக இருக்கும் மக்களுக்கு வதந்திபய வோழ்க்தகயில் பபோிய ருசியோக உள்ளது.
வதந்தியின் சோயல் இல்லோமல் மக்கள் உணர்வுபூர்வமோக வோை முடியோது.
சதமத்த உணவுப்பண்டம் பபோல் வதந்தி சுலபமோக ேீரணிக்கப்பட்டு விடும்.
எல்லோ வதந்திகளும் உண்தமயோக இருக்கக்கூடிய சோத்தியங்கள் நிச்சயமோக உண்டு.
சமூகம் பபோய்யோக இருப்பதோல், வதந்தியும் பபோய்யோனது.
பபோய்யோன வதந்திக்கும், உண்தமயோன வதந்திக்கும் இதடபய அதிகம் விரும்பப்படுவது பபோய்யோன
வதந்திபய.
நல்ல பசய்திதய கூறுவதில் எந்த மனிதனுக்கும் நோட்டம் இல்தல.
நல்ல பசய்தி பயணிப்பதில்தல.
130. “His partiality for Miss Bennet is beyond what I had understood”.
Elizabeth’s understanding of Darcy is, then, right.
Darcy did find his attachment stronger than his expectation.
From a social point of view, Darcy’s interference is impermissible.
It is only confirmed by the above statement.
Darcy’s perception of Jane’s non-participation is equally true even by Jane’s profession.
From this point of view Darcy’s interference is justified.
Elizabeth’s outrage is from her view that Jane’s chance of marriage was intentionally spoiled by Darcy. It is also
true.
1) The act is socially unjustified.
2) It is to spoil a girl’s chance – a kill joy act by Darcy.
3) The self-appointed guardian Darcy from his guardianship finds his act a triumph.
4) Bingley is a willing partner in such an act.
5) Caroline, though her act is impermissible, had an ostensible reason to interfere. She had a real reason too.
How then are we to pass a judgment on this act?

63

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

We do not judge, we try to understand life from these motives.
Life justifies itself each from his own point of view. All our conclusions have already been recorded in great
detail.
In saying this to Elizabeth in a letter, what does Darcy mean?
He expects her to laud him for an act by which she is hurt.
It is not simple common sense at 28 to expect her to sit in fair judgment over him at the age of 21.
Darcy is naïve, more than being arrogant.
It is his naiveté that got abused.
Life honours naiveté by strong abuse.
“பபன்னட் மகள்பமல் அவனுக்கு உள்ள போரபட்சம், என் புோிதலுக்கும் மீறியதோய் இருந்தது”.
அப்படியோனோல் எலிசபபத் டோர்சிதய புோிந்து பகோண்டது சோிதோன்.
டோர்சிக்கு அவனது எதிர்போர்ப்தப விட, அவனது போசம் வலுவோக இருந்தது.
சமூக கண்பணோட்டத்தில் டோர்சியின் குறுக்கீடு அனுமதிக்க முடியோதது.
பமபல பசோல்லப்பட்ட விஷயம் அதத ஊர்ேிதப்படுத்துகிறது.
பேன் ஈடுபோடு கோண்பிக்கவில்தல என்ற டோர்சியின் எண்ணம் சோியோகத்தோன் இருந்தது.
இந்தக் கண்பணோட்டத்தில் டோர்சியின் குறுக்கீடு நியோயமோனதுதோன்.
டோர்சிதோன், பவண்டுபமன்பற பேனுதடய திருமணத்தத பகடுத்தோன் என்று எலிசபபத் நிதனத்ததோல்
அவளுக்கு பகோபம் எழுந்தது. அதுவும் உண்தமதோன்.
1)சமூகோீதியோக இச்பசயல் நியோயமற்றது.
2)இது, ஒரு பபண்ணின் வோய்ப்தப பகடுப்பது ஆகும்— சந்பதோஷத்தத பகடுக்கும் டோர்சியின் பசயல்
இது.
3)தன்தனபய போதுகோவலரோக நியமித்துக் பகோண்ட டோர்சி, தன்னுதடய பசயலுக்கோக பவற்றிப்
பபருமிதம் அதடகிறோன்.
4)பிங்கிலியும் விருப்பத்துடன் இதற்கு இணங்குகிறோன்.
5)கோரலினுதடய பசயதல அனுமதிக்க முடியோது என்றோலும், குறுக்கிடுவதற்கு அவளுக்கு ஒரு
உண்தமயல்லோத கோரணம் இருந்தது. உண்தமயோன ஒரு கோரணமும் அவளுக்கு இருந்தது.
இச்பசயலுக்கு நோம் எப்படித்தோன் நியோயம் வைங்குவது?
நோம் முடிவுக்கு வருவதில்தல, இந்த பநோக்கங்களின் மூலம் நோம் வோழ்க்தகதய புோிந்துபகோள்ள
முயல்கிபறோம்.
ஒவ்பவோன்தறயும் அவரவர் கண்பணோட்டத்திபலபய வோழ்க்தக, அததன நியோயப்படுத்திக்
பகோள்கிறது. நமது முடிவுகள் அதனத்தும் ஏற்பகனபவ விவரமோக பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளன.
ஒரு கடிதத்தில் இததன எலிசபபத்திற்கு பதோிவிப்பதில், டோர்சி என்ன எதிர்போர்க்கிறோன்?
எந்த பசயலின் மூலம் அவள் கோயமதடந்தோபளோ, அதற்கோக அவதன அவள் போரோட்டுவோள் என அவன்
எதிர்போர்க்கிறோன்.
இருபத்தி ஒன்று வயதுதடய அவள், அவன் பசயதல நியோ ப்படுத்துவோள் என எதிர்போர்ப்பது
இருபத்திபயட்டு வயதோன அவனுக்கு அறிவுதடய பசயல் அல்ல.
டோர்சி, ஆணவமிக்கவன் என்பதத விட, பவகுளியோனவன்.
அவனுதடய பவகுளித்தனம் நிந்திக்கப்பட்டது.
கடுதமயோன நிந்ததன மூலம் பவகுளித்தனம் வோழ்க்தகயோல் பகௌரவிக்கப்படுகிறது.
131. “Without any symptom of particular regard”.
Darcy evaluates her strongest value as a negative one.
How true is Life’s reward as its own true response!
Elizabeth values his true love for her not as a strong point of his character but as an officious interference.
A strong point is not rewarded by life for its own sake or on its own strength.
Dantes’s great strength landed him in jail.
Elizabeth’s strength helped her miss a great opportunity.
Mr. Bennet had a great strength of freedom that by itself only saw Lydia running away.
Mrs. Bennet is all strength. It only spoiled.
What achieves in life is a strength of overall balance, not the strength by itself, rather an integral strength.
Usually one’s strength is complemented by others or by circumstances. Otherwise no results issue.
We talk here only of social accomplishment.
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It is on the surface for everyone to see.
In fact, for evolution every moment is an accomplishment.
God enjoys in involution as well as evolution.
There is no moment when He is preparing to enjoy.
Each moment is for Him eternity.
Every moment is to Him complete.
To know how God enjoys at every moment is yoga.
Mother discovered it in Her last years.
She gives it to all of us.
“பிரத்திபயகமோன அக்கதற இருந்ததற்கு எந்த அறிகுறியும் இல்தல.”
அவளுதடய வலிதம பபோருந்திய பண்தப, டோர்சி எதிர்மதறயோக கணிக்கிறோன்.
வோழ்க்தகயின் உண்தமயோன மறுபமோைி பபோல் அதனுதடய பவகுமதி அவ்வளவு உண்தமயோக
இருக்கிறது.
அவள் பமலிருந்த அவனுதடய உண்தமயோன கோததல, அவள் அவனுதடய குணத்தின் வலிதம என
எடுத்துக் பகோள்ளோமல், பவறுக்கத்தக்க குறுக்கீடோக கருதுகிறோள்.
ஒரு முக்கியமோன விஷயம், அதற்கோகபவோ அல்லது அதன் வலிதமக்கோகபவோ வோழ்வோல்
போிசளிக்கப்படுவதில்தல.
Dantes- ன் பலம் அவதன சிதறச்சோதலக்கு அனுப்பியது.
எலிசபபத்தின் பலம் அவதள ஒரு பபோிய வோய்ப்பிதன இைக்க தவத்தது.
திரு பபன்னட்டிற்கு சுதந்திரம் பகோடுப்பதற்கோன பலம் இருந்தது, அதுபவ லிடியோ ஓடிப் பபோவதற்கு வைி
வகுத்தது.
திருமதி பபன்னட்டிற்கு இருந்தது முழுவதும் வலிதமபய. அதனோல் பகடுதபல நடந்தது.
எல்லோவற்றிலும் நிதோனமோக இருக்கும் பலபம வோழ்க்தகயில் சோதிக்கும், பலம் தனியோக சோதிக்க
முடியோது, பூரண வலிதம பவண்டும்.
சோதோரணமோக, சந்தர்ப்பங்கள் ஒருவரது பலத்தத பூர்த்தி பசய்து விடும் அல்லது மற்றவர்கள் பூர்த்தி
பசய்து விடுவோர்கள். இல்லோவிடில் எந்த பலனும் கிதடக்கோது.
நோம் இங்கு சமூக சோததனகதளப் பற்றி மட்டும் பபசுகிபறோம்.
அது எல்பலோரும் போர்க்கும் வண்ணம் பமல் பரப்பிபலபய உள்ளது.
உண்தமயில், போிணோமத்தில் ஒவ்பவோரு தருணமும் சோததனதோன்.
சிருஷ்டியிலும் சோி போிணோமத்திலும் சோி இதறவன் மகிழ்ச்சியதடகிறோன்.
இதறவன் மகிழ்ச்சியதடய, தயோர் பசய்து பகோண்டிருக்கும் தருணம் என்பபத கிதடயோது.
ஒவ்பவோரு தருணமும் இதறவனுக்கு நிதலயோனது.
ஒவ்பவோரு தருணமும் இதறவனுக்கு முழுதமயோனது.
ஒவ்பவோரு தருணமும் இதறவன் எவ்வோறு இன்பத்தத அனுபவிக்கிறோன் என்பதத அறிந்து பகோள்வபத
பயோகம் ஆகும்.
அன்தன தன்னுதடய இறுதி நோட்களில் இததனக் கண்டு பிடித்தோர்.
அன்தன, அததன நம் அதனவருக்கும் அளிக்கிறோர்.
132. “She did not invite them by a participation of sentiment”.
For Jane the only sentiment she values is not to invite such attention.
Ideals all over the world are the same in essentials; they vary in expression.
In India the ideal is chastity.
During the days of Sati, it rose to the height that the woman felt it a privilege to die with the husband on the
pyre.
Again, the Indian girl prides in marrying the man her parents choose.
Today the Western girl seeks love in marriage.
Whatever the ideal, people try to refine it to perfection.
Jane belongs to a period when the ideal was Man should come to the girl seeking her hand on his knees and
declare his genuine love.
Jane takes that social ideal to a high level of psychological perfection.
Ideals are there in all fields. Examined, they will be seen to tend to perfection.
Casablanca refused to leave his post unless his father who commanded him called him back.
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In the guru sishya system in India, the ideals were taken to a further height seen as perverse.
The sishya was persuaded to abscond from the guru coming to murder him not to save his life, but to spare the
guru the sin of brahmahati, killing a Brahmin.
Dantes spent a lifetime in jail having honoured the dying wishes of his captain.
Darcy sees the non-participation in the sentiment, was oblivious of her perfect ideal.
Darcy may not acknowledge it or honour it; but life does.
Darcy was socially wrong.
Psychologically he was mean.
Life rewards Bingley and Jane, not Darcy.
Life made Darcy reverse his behaviour and used that small token of reversal as a door for the
monumental reversal of his character.
Life does not act abruptly as Supermind does.
Life acts gradually, offering warning or stepping stones.
In this story Lydia’s elopement is preceded by Georgiana’s attempt.
Darcy’s reversal is preceded by the reversal of the ruse.
Elizabeth’s rejection of Darcy has the prior rejection of Collins.
Bingley’s initiative to come to Longbourn to propose was seen in the advancement of friendship from Caroline
to Jane.
Earlier to it, it was Mr. Bennet who waited on Bingley.
The initiative was his.
Let us study not the story, but Life; if possible, existence.
"அவள் அவற்தற எந்தபவோரு தனிப்பட்ட நுண்ணுணர்பவோடும் ஈர்க்கவில்தல.”
அத்ததகய கவனத்தத ஈர்க்கோமலிருப்பபத பேன் பபோற்றும், அவளுக்குப் பிோியமோன
நுண்ணுணர்வோகும்.
உலபகங்கும் இலட்சியங்களின் சோரம் ஒன்பற; அவற்றின் பவளிப்போடுகபள மோறோனதவ.
இந்தியோின் இலட்சியம் கற்பு.
சதி நதடமுதறயிலிருந்த கோலத்தில், கணவபனோடு உடன்கட்தட ஏறுவதத பபண் பபரும் பபறோகக்
கருதுமளவிற்கு சதி உயர்ந்து விளங்கியது.
தன் பபற்பறோர் பதர்ந்பதடுக்கும் ஆதண மணப்பதில் இந்தியப் பபண் பபருமிதம் பகோள்கிறோள்.
பமற்கத்தியப் பபண்பணோ இன்று மணவோழ்வில் கோததல நோடுகிறோள்.
இலட்சியம் எதுவோயினும் அதத முழுச்சிறப்பதடய தவக்க அதனவரும் முயல்கின்றனர்.
தோன் கரம் பற்ற விரும்பும் பபண்ணின் முன் முைந்தோளிட்டு, அவளிடம் தன் உண்தமக் கோததல
பவளிப்படுத்த பவண்டும் என்பபத இலட்சியமோகக் கருதப்பட்ட கோலத்ததச் பசர்ந்தவள் பேன்.
அத்ததகய சமூக இலட்சியத்தத பேன் தன் மனச்சிறப்போல் உயர்த்துகிறோள்.
எங்கும், எதிலும் இலட்சியமுண்டு. அவற்தற ஆரோய்ந்தோல் அதவ முழுச் சிறப்பதடய முதனவததக்
கோணலோம்.
கோஸபிளோங்கோ, தனக்குக் கட்டதளயிட்ட தந்தத தன்தன திரும்பி வருமோறு கூறோதவதர தன்னிடத்தத
விட்டு நகர மறுத்தோன்.
இந்திய குரு சிஷ்ய போரம்போியத்தில், வக்கிரபமன நிதனக்குமளவிற்கு இலட்சியங்கள் புது
எல்தலகதளத் பதோட்டன.
பிரோமணதனக் பகோன்ற பிரம்மஹத்தி பதோஷம் தன் குருவிற்கு ஏற்படோதிருக்க, சீடன் தன்தனக்
பகோல்ல வந்த குருதவ விட்டு விலகிச் பசன்றோன். தன்னுயிதரக் கோப்போற்றிக் பகோள்வதற்கோக சீடன்
குருதவப் பிோியவில்தல.
தன் ததலவனின் இறுதி விருப்பங்கதள நிதறபவற்ற டோன்யடஸ் தன் வோழ்நோள் முழுவததயும்
சினறச்சோனை ில் பசலவிட்டோன்.
பேன் தனிப்பட்ட நுண்ணுணர்தவ பவளிப்படுத்தவில்தல என்பததக் கண்டுபகோண்ட டோர்சியோல்,
அவளது தூய இலட்சியத்ததக் கோண முடியவில்தல.
டோர்சி அந்த இலட்சியத்தத ஏற்க மறுக்கலோம்; பபோற்ற மறுக்கலோம். ஆனோல் வோழ்வு ஏற்கும்; பபோற்றும்.
டோர்சி பசய்தது சமூக நதடமுதறப்படி தவறு.
அவன் மனம் சிறுதமயோனது.
பிங்கிலிக்கும் பேனுக்கும் போிசளித்த வோழ்வு, டோர்சிக்குப் போிசளிக்கவில்தல.
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வோழ்வு டோர்சிதய அவனுதடய நடத்தததய மோற்ற தவத்தது. அதத ஒரு அதடயோள மோற்றமோகக்
பகோண்டு அதன் வைிபய அவன் சுபோவத்ததபய ததலகீைோக மோற்றியது.
வோழ்வு நிதோனமோகச் பசயல்படும். சத்திய ேீவியம் மின்னலோகச் பசயல்படும்.
வோழ்வு பல கட்டங்களோகச் பசயல்படும். ஒவ்பவோரு கட்டத்திலும் எச்சோிக்தககதளயும் விடுக்கும்,
பவற்றிப் படிகதளயும் கோட்டும்.
இக்கததயில் லிடியோ கோதலனுடன் ஓடிப் பபோகிறோள். அதற்கு சிறிது கோலத்திற்கு முன் அபத பபோல்
நடந்துபகோள்ள ேோர்ேியோனோ முயல்கிறோள்.
டோர்சியின் மோற்றத்திற்கு முன், சூழ்ச்சியின் மோற்றம் நிகழ்கிறது.
டோர்சிதய நிரோகோிக்குமுன் எலிசபபத் கோலின்தஸ நிரோகோிக்கிறோள்.
லோங்பர்னுக்கு வந்து தன் மண விருப்பத்தத பேனிடம் பவளியிட பிங்கலி முதனவது பேனுக்கும்
கோரலினுக்கும் நட்பு முதிர்ந்த பின்னபர நிகழ்கிறது.
ஆரம்பத்தில் திரு பபன்னட் பிங்கிலிக்கோக கோத்திருக்க பவண்டியிருந்தது.
அப்பபோழுது திரு பபன்னட் முதனந்து முயற்சி எடுத்தோர்.
நோம் கதததய ஆரோய பவண்டோம்; வோழ்தவ ஆரோய்பவோம். முடிந்தோல் பபருவோழ்தவ ஆரோய்பவோம்.
133. “your superior knowledge of your sister”.
Elizabeth knew of Jane’s love for Bingley, but never heard of it from Jane.
Knowledge of a sister is naturally superior to an outsider.
It is obvious Darcy takes this occasion to please Elizabeth where she is naturally endowed.
It becomes an acknowledgement that avoids flattery thus offering him a scope to his sincerity.
He flatters Elizabeth, concedes Jane’s love, by implication admits his error. This is the renewal of his
Hunsford proposal.
Here we see the lover’s readiness in Darcy.
Darcy won her by his utter sincerity, in spite of her pronounced hatred.
True love penetrates to discover the true worth.
The deep anxiety to endorse her views, join her sentiments, speak of them both as one entity are alive in all his
actions towards her.
His understanding is convinced about Jane’s true love of Bingley as he wrote that letter.
It is an axiom that understanding dawns as soon as the Mind is willing while action awaits the compulsion of the
external circumstances.
To Darcy such a compulsion arises only when he is on the eve of again proposing to Elizabeth.
He rightly and fondly hoped that Lydia’s marriage would give him the opening.
He even cleared the obstacle of the lingering ruse by his confession, but saw Elizabeth was frigid at the
Longbourn Dinner.
The fact is she expected him to talk to her during the visits with Bingley, as he spoke to her at Pemberley and
Lambton. She forgot it was his territory, she was embarrassingly guilty about the visit and Mr. and Mrs.
Gardiner were there. Here it is Mrs. Bennet’s offensive that enveloped the atmosphere and it was her territory
where it was her turn to speak to him. Being a girl she could not. These are the social explanations. Life has
another explanation. The ruse was not yet cleared. Nor did Elizabeth have enough strength to receive his
attention till she stood up to Lady Catherine. Her rejection of Collins which mortally offended him was still in
the atmosphere. Only his abusive letter cleared it. It was that letter which introduced Darcy negatively to
Longbourn and made Mr. Bennet ridicule Darcy.
• Mr. Bennet comes into touch with Darcy by speaking against him.
• Darcy is no quantity who could be readily introduced to Mrs. Bennet’s daughter.
• Bingley’s proposal raises their confidence psychologically and gives a social weight in reality which
enables Darcy to come in.
• These are the perquisites of Life.
"உன் சபகோதோிதயப் பற்றி உனக்கிருக்கும் அதிகப்படியோன அறிவு”.
பிங்கிலியிடம் பேன் பகோண்ட அன்தப, எலிசபபத் அறிவோள். ஆனோல், அததப் பற்றி பேன்
எலிசபபத்திடம் ஒரு பபோதும் குறிப்பிட்டதில்தல.
எவருக்கும் தம் சபகோதோிதயப் பற்றி அந்நியதரவிட அதிகப்படியோகத் பதோிந்திருக்கும்.
எததச் பசோன்னோல் எலிசபபத்திற்கு இயற்தகயோக உவதக ஏற்படுபமோ அததச் பசோல்லி அவதள
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மகிழ்விக்க டோர்சி இந்த சந்தர்ப்பத்ததப் பயன்படுத்துவது பதளிவோகத் பதோிகிறது.
பபோருளற்ற புகழ்ச்சியோக இல்லோமல், அறிந்ததத ஒப்புக் பகோண்டதோல், டோர்சியின் உண்தம
பவளிப்பட வோய்ப்பு ஏற்படுகிறது.
எலிசபபத்தத புகழ்ந்து, பேனின் கோததல ஒப்புக் பகோள்வதன் மூலம், தன் தவதறயும் மதறமுகமோக
ஒப்புக் பகோள்கிறோன்.
இது ஹன்ஸ்பபோர்டில் தோன் பவளியிட்ட திருமண விருப்பத்தத புதுப்பித்ததோகும்.
கோதலனின் துடிப்தப டோர்சியிடம் நம்மோல் கோண முடிகிறது.
எலிசபபத் பவறுப்தப பவளியிட்ட பின்னும், அவதளத் தன் முழுதமயோன உண்தமயோல் டோர்சி
பவன்றோன்.
உண்தம மதிப்தப உண்தமக் கோதல் கண்டறியவல்லது.
அவளுக்கோக அவன் பசய்யும் கோோியங்களில், அவளது கருத்துகதள ஏற்கவும், அவள் உணர்வுகதளப்
பகிரவும், ஓருயிர் ஈருடபலனப் பபசவும் அவனிடமிருக்கும் ஆைமோன தவிப்பு உயிபரோடு உள்ளது.
பிங்கிலி மீது பேன் பகோண்ட ஆைமோன அன்தப டோர்சி கடிதம் எழுதும் பபோழுது புோிந்து பகோள்கிறோன்.
மனம் விரும்பிய பின்னபர புோிந்து பகோள்ளும் என்பதும், பவளி நிகழ்ச்சிகளின் கட்டோயத்திற்கோக பசயல்
கோத்திருக்கும் என்பதும் உலகறிந்த உண்தம.
எலிசபபத்திடம் மீண்டும் மணவிருப்பத்தத பவளியிட டோர்சி பசல்வதற்கு சிறிது முன்னர், அத்ததகய
கட்டோயம் அவனுக்கு ஏற்பட்டது.
லிடியோவின் திருமணம் தனக்பகோரு கததவத் திறந்ததோக டோர்சி பநகிழ்வுடன் நம்பியது நியோயமோனபத.
தன் தவற்தற ஒப்புக் பகோண்டு, சூழ்ச்சியோல் விதளந்த ததடகதள டோர்சி விலக்கிய பின்பும், லோங்பர்ன்
விருந்தின் பபோது எலிசபபத் இறுக்கமோக இருப்பததக் கண்டோன்.
பபம்பர்லியிலும், லோம்ப்டனிலும் டோர்சி தன்னுடன் எப்படிப் பபசினோபனோ, அபத பபோல் பிங்கிலியுடன்
வந்த பபோதும் பபச பவண்டும் என்று எலிசபபத் எதிர்போர்த்தோள். எலிசபபத், அது டோர்சியின் இடம்
என்பதத மறந்துவிட்டோள். பமலும் அதையோ விருந்தோளியோகச் பசன்றதோல் சங்கடத்திற்கோளோனபதோடு,
கோர்டினர் தம்பதிகளும் உடன் இருந்தனர். இங்பகோ சூைல் திருமதி பபன்னட்டின் அதிரடி பபச்சோல்
நிதறந்திருந்தது. இது எலிசபபத்தின் இடம். எனபவ இது எலிசபபத் பபச பவண்டிய தருணம்.
பபண்ணோனபடியோல் பபச முடியவில்தல. இதவ சமூகத்தத ஒட்டிய விளக்கங்கள். வோழ்க்தக பவபறோரு
விளக்கம் தருகிறது. சூழ்ச்சி முழுவதுமோக விலகவில்தல. அவன் கவனத்தத ஈர்க்குமளவிற்கோன
வலிதம, பலடி கோதோிதன எதிர்பகோண்டு நிற்கும்வதர உருவோகவில்தல. அவள் கோலின்தஸ
நிரோகோித்து அவன் மனத்ததப் புண்படுத்தியது சூைலில் இன்னமும் இருந்தது. அவனது கடுதமயோன
கடிதபம அதத சோி பசய்தது. அக்கடிதம் டோர்சிதய பற்றி தவறோன அபிப்பிரோயத்தத லோங்பர்னில்
ஏற்படுத்தியது. அக்கடிதபம டோர்சிதய திரு பபன்னட்டின் பகலிக்கு ஆளோக்கியது.
• டோர்சிக்கு எதிரோக திரு பபன்னட் பபசியதன் மூலம், இருவருக்கும் பதோடர்பு ஏற்பட்டது.
• டோர்சியுடன் அறிமுகமோகும் அளவிற்கோன தகுதி திருமதி பபன்னட்டின் மகளுக்கு கிதடயோது.
• பிங்கிலியுடன் ஏற்படப் பபோகும் திருமண சம்பந்தம் அவர்களது தன்னம்பிக்தகதய உயர்த்தியது.
நதடமுதறயில் சமூக அந்தஸ்து உயர்ந்தது. அதனோல் டோர்சி அவர்கபளோடு உறவோட முடிந்தது.
• இதவ வோழ்வின் அத்தியோவசியத் பததவகள்.
134. “I have been misled by such an error”.
Darcy has a very high opinion of himself as most of us do.
This has reached lengths of absurdity in his conversation at Netherfield.
It is there he provokes a laughter in her by defending pride.
Here there is no error on his part.
It is a new information not known to him; nor is he expected to know.
He pleads guilty in not knowing what she knows.
It is solicitude, not guilt.
The issue moves from Bingley and Jane to Darcy and Elizabeth.
The main plot thus becomes a sub plot.
The real story is not their marriage, but social evolution.
The apparently foolish act of marrying a pretty idiot is really indolent aristocracy vigorously entering into an
alliance with the dynamic bourgeois.
Descent of grace on the lower is received by the low as a prey in its trap.
The low’s best attitude is to set up traps to catch their prey.
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To convert the magnanimous behaviour of the high as a success of their trap is the moral law of the low.
The low is conscious of its capacity to catch the ignorant or the innocent.
It prides on its capacity.
It ignores that the high can be fair, right, expansive, magnanimous.
It is incapable of knowing these values or acknowledging them in others when seen.
To it, it is the incapacity of others.
By comparing capacities, the low shines.
Presently we are concerned partly with the low seated above.
Society reveals itself more fully when we examine it from life.
Existence throws the ultimate light on the ways of social life.
The ultimate determinant is the cosmic determinant.
Man, being the spiritual Individual, discovers the cosmic determinant is his own determinant.
Darcy talks as if he is always right, error-free, but, in this instance he is led to an error.
Is it not the same thing Elizabeth does with respect to Darcy?
Elizabeth’s attitude brings Darcy’s attitude to her.
In times of transition, enlightened individuals come forward to recognize their shortcomings.
In normal times the errors of the ruling class cannot be pointed out; they are considered as ruling ideas to which
standard all others should rise.
400 people were killed in Jalianwallahbagh and the tyrant who killed them boasted of his accomplishment. He
was publicly praised and rewarded sumptuously. Six months later when people woke up to the reality of the
outrage, the king came forward with a pardon of those who assembled there to protest. Gandhiji thanked the
king!
The rule is there is no punishment for wrong doing for those in establishment.
Darcy belongs to the aristocratic establishment.
He is condescending to recognize an error of his!
It is to this attitude he received Elizabeth’s abusive description.
"அத்ததகய பிதை என்தனத் தவறோக வைி நடத்திவிட்டது.”
நோம் நம்தம பற்றி உயர்வோக நிதனப்பது பபோல, டோர்சியும் தன்தனப் பற்றி உயர்வோக நிதனக்கிறோன்.
பநதர்பீல்டில் அவன் பபசும்பபோது, இந்த நிதனப்பு அபத்தத்தின் சிகரங்கதளத் பதோடுகிறது.
அங்குதோன் தன் பபருதமதயக் கோக்க முயன்று, எலிசபபத்தின் நதகப்புக்கு ஆளோனோன்.
அங்கு அவன் மீது ஒரு குற்றமுமில்தல.
அந்தப் புதிய பசய்தி அவனுக்குத் பதோியோது. பதோிந்திருக்கும் என எதிர்போர்க்கவும் முடியோது.
அவளுக்குத் பதோிந்த பசய்தி தனக்கு பதோியோதது, தன் குற்றம் என்று பசோல்கிறோன்.
அது அக்கதற. குற்றமல்ல.
விஷயம் பிங்கிலியிடமிருந்தும், பேனிடமிருந்தும் டோர்சிக்கும், எலிசபபத்திற்கும் நகர்கிறது.
மூலக்கததயின் கரு, கிதளக் கததயின் கருவோக மோறுகிறது.
உண்தமயில் கதத திருமணத்ததப் பற்றியதன்று. அது சமூகப் போிணோமத்ததப் பற்றியது.
அறிவற்ற அைகிதய மணப்பது நிர்மூடச் பசயலோகத் பதோன்றினோலும், உண்தமயில் அது மந்தமோன
பமல்வர்க்கம், சுறுசுறுப்போன மத்தியவர்க்கத்துடன் ஏற்படுத்திக் பகோள்ளும் வலிதமயோன
உடன்படிக்தகயோகும்.
தோழ்ந்தவர் மீது அருள் பபோைிந்தோல் அந்த அருதளத் தம் பபோறியில் சிக்கிய இதரயோகபவ தோழ்ந்தவர்
கருதுவர்.
இதரதயப் பிடிக்க பல பபோறிகதள தவப்பபத தோழ்ந்தவோின் மபனோபோவம்.
உயர்ந்பதோோின் பரந்த பபருந்தன்தமதய தோம் வீசிய வதலக்குக் கிதடத்த பவற்றியோக மோற்றிக்
பகோள்வபத தோழ்ந்பதோோின் வோழ்க்தக நியதி.
அப்போவிகதளயும் அறியோபதோதரயும் தம் வதலயில் சிக்க தவக்கும் திறதம தமக்கு உண்டு என்பதத
தோழ்ந்பதோர் நன்றோக அறிவோர்கள்.
அந்தத் திறதமதயப் பற்றி அவர்களுக்குப் பபருதமயும் உண்டு.
உயர்ந்பதோர் பபருந்தன்தமயும், பரந்த மனப்போன்தமயும், பநர்தமயும், நோணயமும் பகோண்டவர்களோக
இருக்கக்கூடும் என்பதத தோழ்ந்பதோர் அறியோர்.
இத்ததகய உயர்ந்த பண்புகதள அறியும் திறதம தோழ்ந்பதோருக்குக் கிதடயோது. அவற்தறக்
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கண்டோலும், போரோட்டும் தன்தமயும் அவர்களுக்குக் கிதடயோது.
தோழ்ந்பதோதரப் பபோறுத்தவதர, அத்ததகய உயர்பண்புகள் உயர்ந்பதோோின் திறதமக் குதறபவ.
திறதமகதள ஒப்பிட்டு, தோழ்ந்பதோர் தம்தமத்தோபம உயர்வோக நிதனப்பர்.
உயரத்தில் இருக்கும் தோழ்ந்பதோதரப் பற்றி நோம் இப்பபோது சிறிது சிந்தித்துக் பகோண்டிருக்கிபறோம்.
வோழ்தவ ஆரோய்ந்தோல் சமூகம் தன்தனப் பற்றிய உண்தமகதள முழுதமயோக பவளிப்படுத்தும்.
சமூக வோழ்க்தக முதறகதள பவளிச்சமிட்டுக் கோட்டும் உன்னத விளக்பக சத்.
இறுதியோக நிர்ணயிப்பது, பிரபஞ்சத்தின் இச்தசபய.
ஆன்மீகமயமோனபடியோல் மனிதன் தன்தன நிர்ணயம் பசய்பவற்றில் பிரபஞ்சத்தின் நிர்ணயங்தளக்
கண்டறிகிறோன்
டோர்சி தோன் சோியோனவன், தவறற்றவன் என்று பபசினோலும், இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு தவறு அவதனத்
தடம் மோற்றியது.
டோர்சி விஷயத்தில் எலிசபபத் அபத தவற்தறச் பசய்யவில்தலயோ?
தன்தனப் பற்றிய டோர்சியின் மபனோபோவத்தத அவனிடம் உருவோக்கியது எலிசபபத்தின்
மபனோபோவபம.
மோற்றங்கள் நிகழும் பபோது, பதளிவில் சிறந்தவர்கள் தம் குதறகதள உணர முன் வருவோர்கள்.
அரசோளுபவோோின் குதறகதள சோதோரண கோலங்களில் சுட்டிக் கோட்ட முடியோது. அவர்களது கருத்துகதள
அரசகட்டதளயோக பிறர் சிரபமற்பகோள்ள பநோிடும்
ேோலியன்வோலோபோக்கில் 400 பபர் பகோல்லப்பட்டனர். பகோதல பசய்த பகோடுங்பகோலன் தன்
பவற்றிதய தோபன பமச்சிக் பகோண்டோன். அவனுக்கு போரோட்டும், பதக்கமும் பகிரங்கமோகக் கிதடத்தன.
ஆறு மோதங்கள் கைித்து விைித்துக் பகோண்ட மக்கள் அக்கிரமத்திற்கு எதிர்ப்பு பதோிவித்த பபோது, எதிர்ப்பு
பதோிவிக்க கூட்டம் பபோட்டவர்கதள மன்னிக்க மன்னர் முன் வந்தோர். கோந்திேி மன்னருக்கு நன்றி
பதோிவித்தோர்!
அரசு கட்டிலில் அமர்ந்து தவறு பசய்பவோருக்கு தண்டதன கிதடயோது என்பபத சட்டம்.
டோர்சி பமல்குடி வர்க்கத்தினன். அரசதனப் பபோன்றவன்.
அவன் தன் தவதற உணர முயற்சி பசய்கிறோன்.
இத்ததகய மபனோபோவத்திற்குப் போிசோக எலிசபபத்தின் கண்டனம் அவனுக்குக் கிதடத்தது.
135. “My investigations and decisions are not usually influenced by my hopes and fears”.
Darcy speaks here in the same mind set as in Netherfield when he justified his pride on the basis of superiority
of Mind.
He believes in his superiority of Mind because Bingley submits to him and Caroline fawns on him.
When a Man speaks of the world, it is his own world. In practice it reduces to his coterie. In good many
cases it is one who adores him, maybe his wife or better still his concubine.
He who speaks of his own impartiality or fairness is the very opposite of it.
Actually he saw Jane at Longbourn for 2 days and confessed to Bingley. What did he discover which he has not
discovered early? What were his investigations and how was his decision influenced? He has decided to change
and saw a confirmation of his decision in Jane’s attitude. He talks like Lady Catherine who takes her position
for granted and hence her decisions.
Darcy is arbitrary, if not autocratic.
Darcy does have a developed Mind, but talks the language of an undeveloped Mind. This is a statement any
rational person must hesitate to make.
Naturally such Minds become vulnerable in an intellectual contest.
An investigation gets all the facts placed before a fair mind that is qualified to judge on the issue.
Darcy has not spoken to Bingley to know how deeply he loves her. Of course, an inquiry with Jane is not
possible. Nor has he investigated with Elizabeth to know the reality of attachment to Bingley. He only saw Jane
on two occasions for a brief while.
A decision is the conclusion of the mental will.
Surely he has changed his Mind about Jane because Elizabeth told him.
It does not qualify for a decision of his.
She wanted him to change his decision and he did it.
The letter is an exercise in self-justification, not a process of any decision making.
Whatever is true or not, he does convey to her that he is ready to change his attitude to Jane and permit Bingley
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to marry her sister.
Darcy cannot be earnest about Jane and Bingley as he has not moved to see Jane for months. It was Lydia’s
elopement that brought him to London. At London, he has not tried to find out whether Jane was still there with
her aunt.
It is true he was preoccupied with Elizabeth and when his Mind was really ready, she presented herself at
Pemberley.
In inviting them to Pemberley he has not taken into account the conflict that might arise between Elizabeth and
Caroline. Maybe he was not aware of it at all till Caroline abused Elizabeth.
The above statement is at best a vain boast, necessary to a wounded Man as severely as he had been.
"பபோதுவோக என் ஆரோய்ச்சிகதளயும், முடிவுகதளயும் என் நம்பிக்தககளும், அச்சங்களும் வைி நடத்தோ.”
பநதர்பீல்டிலிருந்த மனநிதலயிபலபய டோர்சி இங்பக பபசுகிறோன். பநதர்பீல்டில் டோர்சி தோன்
உயர்ந்தவன் என்ற மபனோபோவத்தில் தன் பபருதமதய நியோயப்படுத்தினோன்.
பிங்கிலி பணிந்து பபோவதோலும், கோரலினின் பகோஞ்சல் பமோைிகளோலும் டோர்சி தோன் உயர்ந்தவன் என்று
நம்புகிறோன்.
ஒரு மனிதன் உலதகப் பற்றிப் பபசும் பபோது, தன் உலகத்ததப் பற்றிபய பபசுகிறோன். நதடமுதறயில்
அவதன ஆதோித்துச் சுற்றி இருக்கும் ஒரு சிலபர அவனுலகமோக ஆகிறோர்கள். பலர் வோழ்வில்
அவ்வுலகம் அவதனப் பபோற்றும் மதனவியோகபவோ, ஆதச நோயகியோகபவோ இருக்கலோம்.
எவபனோருவன் தன் போரபட்சமின்தமதயப் பற்றியும், நியோய மனப்போன்தமதயப் பற்றியும்
பபசுகிறோபனோ, அவன் அவற்றிற்கு எதிரோனவனோக இருப்போன்.
டோர்சி பேதன லோங்பர்னில் இரண்டு நோட்கள் போர்த்ததத பிங்கிலியிடம் ஒப்புக் பகோண்டோன். முன்பு
கண்டறியோத எதத இப்பபோது கண்டறிந்தோன்? அவன் ஆரோய்ச்சிகள்தோன் என்ன? அவன் முடிதவ எது
வைி நடத்தியது? டோர்சி மோற முடிவு பசய்தோன். தன் முடிவு ஏற்படுத்திய தோக்கத்தத பேனின்
மனப்போன்தமயில் கண்டோன். தன் நிதல மிக உயர்ந்தது என்று தோபன தவத்துக் பகோண்டு, அதனோல்
தன் முடிவுகளும் சோியோனதவபய என நிதனக்கும் பலடி கோதோிதனப் பபோலபவ டோர்சியும் பபசுகிறோன்.
டோர்சி தன்னிச்தசயோனவன். எபதச்சதிகோர பபோக்குள்ளவனோகக் கூட இருக்கலோம்
வளர்ந்த மனமுதடய டோர்சி மனவளர்ச்சியற்றவன் பபோல் பபசுகிறோன். அவன் பபசியது பகுத்தறிவுள்ள
எவரும் பபசத் தயங்கும் பபச்சு.
அத்ததகய மனமுதடயவர்கள் அறிவுபூர்வமோன விஷயங்களில் தவறு பசய்வோர்கள்.
ஆரோய்ச்சி என்பது ஒரு விஷயத்பதோடு சம்பந்தப்பட்ட அதனத்து விவரங்கதளயும் பசகோித்து, அந்த
விஷயத்ததப் பற்றி முடிபவடுக்கும் தகுதி பபற்ற போரபட்சமற்ற மனத்தின் முன் சமர்ப்பிப்பது.
பிங்கிலியின் கோதலின் ஆைத்தத அறியுமளவிற்கு அவனிடம் டோர்சி பபசவில்தல. பேனிடம் அவள்
கோததலப் பற்றி விசோோிப்பது நடவோத கோோியம். பிங்கிலி மீது பேன் பகோண்ட கோதல் உண்தமயோனதோ
என்று டோர்சி எலிசபபத்திடமும் பகட்கவில்தல. பேதன இரண்டு முதற சிறிது பநரபம டோர்சி
போர்த்திருக்கிறோன்.
மன உறுதி இறுதியோகக் கண்டறிவபத முடிவு.
நிச்சயமோக எலிசபபத் கூறியதன் பபோில்தோன் டோர்சி பேதனப் பற்றிய தன் கருத்துகதள மோற்றிக்
பகோண்டோன்.
அதத அவனது முடிவு என்று கூற முடியோது.
அவன் தன் முடிதவ மோற்ற பவண்டுபமன அவள் விரும்பினோள். அவன் மோற்றிக் பகோண்டோன்.
கடிதம் தன்னிதல விளக்கம். அது முடிபவடுக்கும் முதறயல்ல.
எது உண்தமபயோ, எது பபோய்பயோ பேதனப் பற்றிய தன் மனப்பபோக்தக மோற்றிக் பகோள்ளவும்,
பிங்கிலி பேதன மணந்து பகோள்வதத அனுமதிக்க தயோரோக இருப்பததயும், டோர்சி பதளிவோகக்
கூறிவிடுகிறோன். பேதனப் பல மோதங்களோக சந்திக்க முயலோததோல், பேதனப் பற்றியும் பிங்கிலிதயப்
பற்றியும் டோர்சி அக்கதற பகோண்டிருந்தோன் என்று கூற முடியோது. லிடியோ தன் கோதலபனோடு
ததலமதறவோனபத டோர்சிதய லண்டனுக்கு வரவதைத்தது. டோர்சி லண்டனில் இருந்த பபோது, பேன்
தன் அத்னதயுடன் இன்னும் இருக்கிறோளோ என்று அறிந்து பகோள்ள அவன் எந்த முயற்சியும்
எடுக்கவில்தல.
அவன் எலிசபபத்ததப் பற்றிபய நிதனத்து பகோண்டிருந்தோன் என்பது உண்தம. அவன் மனம்
உண்தமயோக தயோரோனதும் எலிசபபத் பபம்பர்லிக்கு வர பநர்ந்தது.
அவர்கதள பபம்பர்லிக்கு அதைத்த பபோது, எலிசபபத்திற்கும் கோரலினுக்கும் சச்சரவு ஏற்படும் என்பதத
டோர்சி கணக்கில் எடுத்துக் பகோள்ளவில்தல, கோரலின் எலிசபபத்திடம் கடினமோகப் பபசும்வதர
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அப்படியும் நடக்கக் கூடும் என்று டோர்சி அறியவில்தல பபோலும்.
பமற்பசோன்ன வோர்த்ததகள் பயனற்ற தற்பபருதமயோன வோர்த்ததகள். டோர்சிதயப் பபோன்று
கடுதமயோன மனக்கோயமதடந்தவன் இததத்தோபன கூறுவோன்?
136. “I did not believe her to be indifferent, because I wished for it”.
Of course he is sincere and his intentions are good and pure.
He is talking about forces not under his control, nor under anyone’s control.
After writing this obvious non-fact, he went deep inside, found himself and rectified the error here. Still, he took
months to complete it.
Every man who makes essential progress does as much as Darcy.
As here one important phenomenon is after he decides to move forward, the old habit insistently will return.
Sincerity at this point will be nil.
Gratitude is not heard of.
It is not enough we offer gratitude that thrills.
We must become beings of gratitude.
The great work of transformation must be unfailingly done in all the small details.
Infinity is to be found in the finite, the infinitesimal.
And it must come to stay as settled infinite consciousness.
Darcy achieved it when Elizabeth came to Pemberley.
Still, it was in his consciousness.
He needed the elopement to repeat it in the substance.
The above naïve attitude is one form of the defect.
Desire to use the rising consciousness to pamper the old ways of life is another.
Swabhava will reinforce itself.
The miser will let loose his imagination to organize his miserliness.
The generous Man will find it equally incapable of restraining his generosity in his anticipatory
imagination.
Impatience of every type will rear its head.
Impatience rearing its head as expectation is the worst.
When energy is empty it expresses as expectation.
To increase energy one has to call.
The Mind will be unstable and unsettled enough not to be able to think of Mother.
Calling now is essential, but very difficult.
Old understandings will surface to argue themselves out.
They must be denied in toto.
Should one succeed, he would not be able to sit.
On such occasions holding the Blessing Packet in the hand helps.
Create a higher centre and maintain it.
It will be like a battlefield or a wrestling match where one slip loses all the gains.
Calling alone saves.
Gratitude is better.
Emotion of gratitude steadies.
Jane Austen does not tell us; Darcy has done all this.
Maybe a very careful subtle penetration of the letter till it touches one’s subconscious will reveal something.
Jane Austen has described in detail her mental struggle.
Perhaps in her mental struggle from Hunsford to Pemberley there are indications of his inner struggle.
Should we see all that, it would be a rare treasure.
"அவள் அக்கதறயின்றி இருப்போள் என்று நோன் நம்பவில்தல. ஏபனனில், நோன் அதத விரும்பிபனன்”.
நிச்சயமோக அவன் உண்தமயோக இருந்தோன். அவன் பநோக்கங்கள் நல்லதவ, தூய்தமயோனதவ.
அவன் தன் கட்டுப்போட்டிபலோ, பிறர் எவரது கட்டுப்போட்டிபலோ இல்லோத சக்திகதளப் பற்றிப்
பபசுகிறோன்.
தவறோன பசய்திதய எழுதினோன் என்பது பதளிவு. அதன்பின் தன்னுள் ஆழ்ந்து, தன்தனபய அறிந்து,
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அந்த ஆைத்தில் தன் தவற்தறத் திருத்தினோன். அததச் பசய்து முடிக்க பல மோதங்கள் ஆயின.
முன்பனறும் ஒவ்பவோருவரும் டோர்சி அளவுக்கு முயற்சி எடுப்பவரோக இருப்பர்.
முன்பனற முடிவு பசய்த பின் பதைய பைக்கங்கதளத் திரும்பவும் தகபகோள்வது அதனவரும் தவறோமல்
பசய்வது.
இங்கு உண்தம இருக்கோது.
நன்றியறிதல் எவரும் பகள்விப்படோத ஒன்று.
நன்றியறிததல சமர்ப்பித்து, புல்லோித்து பூோிப்பது பபோதோது.
நோபம நன்றியுள்ள ேீவன்களோக மோற பவண்டும்.
சிறு விவரங்களிலும் பபோிய திருவுருமோற்றத்ததத் தவறோது பசய்ய பவண்டும்.
அந்தத்தில், அதன் சிறியதில், அனந்தத்ததக் கோண பவண்டும்.
அனந்த ேீவியம் நிதலத்து நிற்க பவண்டும்.
எலிசபபத் பபம்பர்லிக்கு வந்த பபோது அதத டோர்சி பபற்றிருந்தோன்
ஆயினும் அது அவனது ேீவியபம.
கோதலனுடன் பபண் ஓடிய பசய்தி மீண்டும் அவதனத் பதடி வந்தது, அவன் முன்பனற்றத்திற்குத்
பததவயோன ஒன்று.
அர்த்தமற்ற மனப்போன்தம ஒரு வதகயோன குதற.
உயரும் ேீவியத்தத வோழ்வின் பதைய முதறகளுக்குப் பயன்படுத்திக் பகோள்ள முதனவது இன்பனோரு
வதகயோன குதற.
சுபோவம் தன்தன வலியுறுத்தும்.
கருமி கற்பதனயிலும் கருமித்தனத்தத நிதலநிறுத்த முயற்சிப்போன்.
அபத பபோல தோரோள குணம் பதடத்தவன் கற்பதனயிலும் தன் தோரோள குணத்தத விட முடியோதவனோக
இருப்போன்.
ஒவ்பவோரு விஷயத்திலும் பபோறுதமயின்தம ததல கோட்டும்.
எதிர்போர்ப்போக பவளிப்படும் பபோறுதமயின்தம மிகவும் பமோசமோனது.
பதம்பின்தம எதிர்போர்ப்போக பவளிப்படும்.
அதைப்பு பதம்தப அதிகோிக்கும்.
நிதலயற்ற, அதலபோயும் மனத்தோல் அன்தனதய நிதனக்கவும் முடியோது.
சிரமபமனினும், அதைப்பு அவசியம்.
பதைய நம்பிக்தககள் ததலதூக்கி வோதம் பசய்யும்.
அவற்தற முழுதமயோக விலக்க பவண்டும்.
அதில் பவற்றி பபற்றவரோல், உட்கோரவும் முடியோது.
அது பபோன்ற சமயங்களில் தகயில் அன்தனயின் பிளஸிங் போக்பகட் இருப்பது பபருதவியோக
இருக்கும்.
தமயத்தத உயர்த்தி, அதில் நிதலக்க பவண்டும்.
ஒரு சிறு சறுக்கல் பபற்ற பவற்றிகளதனத்ததயும் இைக்கச் பசய்யும் பபோர்முதன பபோலவும், மல்யுத்தம்
பபோலவும் இருக்கும்.
அதைப்பு மட்டுபம கோப்போற்றும்.
நன்றியறிதல் அதனினும் பமலோனது.
நன்றியுணர்வு நிதோனம் தரும்.
இவற்தற பேன் ஆஸ்டின் பசோல்லவில்தல. டோர்சி பசய்து கோட்டுகிறோன்.
ஆழ்மனத்ததத் பதோடுமளவு கடிதத்தத மிகவும் கவனத்துடன் சூட்சுமமோக ஆரோய்ந்தோல் ஏபதோ ஒன்று
விளங்கும்.
அவள் மனப்பபோரோட்டத்தத பேன் ஆஸ்டின் விவோிக்கிறோர்.
ஹன்ஸ்பபோர்டிலிருந்து பபம்பர்லிக்குச் பசல்லும் வைியில் அவளுக்கிருந்த மனப் பபோரோட்டத்தில்,
அவனது அகப் பபோரோட்டத்திற்கோன அறிகுறிகளும் இருந்தன.
இவற்தற நோம் கோண முடிந்தோல், இதவ பபரும் பபோக்கிஷமோகும்.
137. “There are other causes of repugnance”.
What is a cause of repugnance in a marriage?
This question can be adequately answered only when you define marriage.
To Darcy, as well as others, marriage is a social institution providing social stabilities.
One who looks for social stability must look for social qualifications.
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Darcy himself is really, personally, looking for psychological fulfillment.
He who looks for psychological fulfillment looks for psychological harmony, i.e. psychological similarity.
It is a partial truth.
Psychological similarity offers harmony at the conscious level.
A generous man marrying a generous spouse enjoys harmony.
A greater harmony, rather the greatest harmony is between psychological opposites.
It is a situation where each must constantly work to achieve harmony with the other which is the maximum
inner progress.
In ordinary life, one marries a person who will demand of him the maximum inner effort to constantly maintain
harmony. This is what is called, “marriages made in heaven”.
The truth of human nature is Man does not like to exert himself psychologically. He wishes to rest on his
oars. This is possible, if ever it is possible, only for dull people.
Their aim is plenty of income that meets their needs of comforts as well as social vanity, educate and marry the
children and retire into quiet. It is not quiet, but organized dullness.
Salaried employees after retirement have no active use for their time.
Skills acquired if not used get atrophied.
Still their time is to be employed.
Normally it leads to the organization of social view especially in view of the authority in India due to age.
Exercise of unenlightened authority negatively interferes with the lives of others.
Many younger members on whom their authority is to be exercised are not available.
Nowadays the one occupation they drift to is to watch television.
Some of them make themselves ridiculous by becoming more modern than youngsters.
Others take to the policy old is gold and cherish superstition.
Such superstition gets the dignified name of orthodoxy.
They serve in the society as anachronistic obstacle.
Skills accumulated over a career are a rich national potential if organized.
They are really a rich resource material for the field they have worked in when the field is being reorganized.
Its organizational part is valuable for social life.
Its psychological part is of revolutionary use for a changing society.
In the internet we often hear of college students breaking new ground.
Retired people in organizations who knew the value of their acquirement are a revolutionary potential if they
avail of the Internet’s scope.
Man needs company. Each Man needs a woman.
This is a company, if available in the field of their skills, which can shape the advancing culture of a nation.
Warren Buffet’s professor hit upon the value of investing in companies of value instead of buying shares that
rise in value.
This is an insight that comes from experience and age.
The financial realism JP Morgan had acquired is meant for age and experience.
Presently such talents are left unused and are atrophied.
This resource is vastly greater than the natural resources of a country.
Those who can benefit by this maturity are the young children.
"பவறுப்பிற்கு பவறு பல கோரணங்களுண்டு”.
திருமணத்தில் பவறுப்பிற்கு என்ன கோரணம் இருக்க முடியும்?
திருமணம் என்றோல் என்ன என்பதத வதரயறுத்தோல்தோன் இக்பகள்விக்கு பதளிவோக விதட தர முடியும்.
டோர்சிக்கும், பிறருக்கும் திருமணம் என்பது சமூகம் சோியோக இயங்கவும் அது நிதலக்கவும் உதவும் ஒரு
சமூக ஸ்தோபனம்.
சமூக ஒழுங்தக, நிதலப்போட்தடத் பதடுபவர் சமூகத் தகுதிகதள நோட பவண்டும்.
உண்தமயில் டோர்சி தனக்கோக மனநிதறதவபய பதடுகிறோன்.
மனநிதறதவத் பதடுபவன் மனசுமுகத்திற்கோக ஒத்த மனத்ததத் பதடுவோன்.
இது உண்தமயின் பகுதி.
ஒத்த மனம் பமற்பரப்பில் சுமுகத்ததத் தரும்.
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தோரோள மனம்பதடத்த பபண்தண மணக்கும் தோரோள மனம்பதடத்த ஆண் சுமுகத்தில் திதளப்போன்.
உயர்ந்த, அதிகபட்ச சுமுகம் எதிரோன மனங்களிலிருந்பத உருவோகும்.
அது பபோன்ற இடங்களில் சுமுகத்தத அதடய இதடவிடோது முயற்சி பசய்ய பநோிடும். அத்ததகய
சுமுகபம அதிகபட்ச அக முன்பனற்றமோகும்.
பபோதுவோகபவ வோழ்வில் எவதரத் திருமணம் பசய்தோல் சுமுகத்திற்கோக அதிகபட்ச முயற்சி
இதடவிடோது எடுக்க பநோிடுபமோ அவதரபய மணக்க பநோிடும். திருமணங்கள் பசோர்க்கத்தில்
நிச்சயிக்கப்படுகின்றன என்பது இதுதோபனோ!
மனத்தில் முயற்சி எடுப்பதத தவிர்ப்பபத மனித சுபோவம். பசோம்பி இருப்பததபய விரும்புகிறோன்.
எவருக்பகனும் அது சோத்தியமோனோல் அவர் மந்தமோனவரோக இருப்போர்.
அவரது இலட்சியம் ஏரோளமோக சம்போதித்து, வோழ்க்தக வசதிகதளயும், சமூக அந்தஸ்ததயும் பபற்று,
குைந்ததகளுக்கு கல்வி தந்து, திருமணம் பசய்து தவத்து பின் அதமதியோக ஓய்வு பபறுவபத. அது
அதமதியோன ஓய்வன்று. திட்டமிடப்பட்ட பசோம்பலோகும்.
சம்பளத்திற்கு பவதல பசய்தவர்கள் ஓய்விற்குப் பின் தங்கள் பநரத்தத பயனற்ற வைியில்
பசலவிடுகிறோர்கள்.
பபற்ற திறதன பயன்படுத்தோவிடில் வீணோகும்.
ஆதகயோல் அவர்களது பநரமும் உபபயோகப்படுத்தப்பட பவண்டும்.
இது முதறப்படுத்தப்பட்ட சமூக போர்தவதய உருவோக்கும். இந்தியோவில் வயது முக்கியமோனது என்ற
போர்தவதயபய அரசோங்கம் பகோண்டுள்ளது.
பதளிவின்றி அதிகோரம் பசலுத்துவது மற்றவர் வோழ்வில் தவறோகக் குறுக்கிடுவதோகும்.
அவர்கள் அதிகோரம் பசல்லுபடியோகக்கூடிய இதளஞர்கள் இங்கில்தல.
பதோதலக்கோட்சி போர்ப்பதில் பநரத்தத பசலவிடுவது அவர்களது பவதலயோக மோறிவிட்டது.
அவர்களில் ஒரு சிலர் இதளஞர்கதளவிட நோகோிகமோக நடக்க முயற்சித்து நதகப்பிற்கோளோகிறோர்கள்.
ஒரு சிலர், முதுதமபய பபோக்கிஷம் என்ற மூட நம்பிக்தகயில் மகிழ்ந்து வோழ்கிறோர்கள்.
அத்ததகய மூட நம்பிக்தக, ஆசோரம், போரம்போியம் என்ற உயர்ந்த பபயர்களோல் அதைக்கப்படுகிறது.
இதவகள் சமூகத்தில் ததடகதள உண்டோக்கும் பைதமயின் கருவிகள்.
ஒரு பவதலயில் வோழ்நோள் முழுவதும் பசகோித்த திறதமகள் முதறப்படுத்தப்பட்டோல் அது பதசத்தின்
பசல்வ வளமோகும்.
அவர்கள் எந்தத் துதறயில் பவதல பசய்தனபரோ, அந்தத் துதற மீண்டும் முதறப்படுத்தப்படும்பபோது
அவர்கள் மிகப் பபோிய பசோத்தோக இருப்போர்கள்.
அவர்களின் முதறப்படுத்தபட்ட பசதவ சமூக வோழ்விற்கு மிகவும் பததவ.
அவர்களின் மனத்தோல் பசய்யும் பசதவ மோறும் சமூகத்தில் மோபபரும் புரட்சியோகும்.
இன்டர்பநட்டில் கல்லூோி மோணவர்கள் பசய்யும் புதுதமகதளப் பற்றி பகள்விப்படுகிபறோம்.
நிறுவனங்களிலிருந்து ஓய்வு பபற்றவர்கள் தோங்கள் பபற்ற திறதமகளின் மதிப்தப உணர்ந்தோல், அதத
இன்டர்பநட்டில் பயன்படுத்தினோல் பபரும் புரட்சிக்கு வித்திடுவதோகும்.
மனிதனுக்குத் துதண பததவ. ஒவ்பவோரு ஆணுக்கும் ஒரு பபண் பததவ.
பபோருத்தமோன துதறகளில் பயன்படுத்தப்பட்டோல் நோட்டின் நோகோிகத்ததபய மோற்றவல்ல துதண இது.
வோரன் பப்பபட்டின் ஆசிோியர் நல்ல நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு பசய்வது, விதல மதிப்பில்
மட்டும் உயரும் பங்குகதளவிடச் சிறந்தது என்று கருதினோர்.
அத்ததகய அறிவு வயதினோலும், அனுபவத்தோலும் வருவது.
பே.பி.மோர்கனின் பணத்ததப் பற்றிய அறிவு வயதோலும், அனுபவத்தோலும் வருவது.
அத்ததகய திறதமகள் தற்பபோது வீணடிக்கப்படுகின்றன.
இந்த வளம் நோட்டின் இயற்தக வளத்ததவிட மிகவும் உயர்ந்தது.
இத்ததகய முதிர்ச்சியோல் குைந்ததகள் பபரும் பயனதடய வைியுண்டு.
138. “Causes still existing in equal degree in both instances”.
Man eagerly seeks what he knows to be undesirable.
Money from all over the world still goes to the American market when it is crashing.
The child rushes to the mother who cruelly hits the child.
Punishment does not remove the victim. It fastens the victim stronger.
The Man who stole the timber when caught asked for the timber to be given to him.
Darcy ardently seeks Elizabeth, knowing full well all the objections of her family.
Objections do not obstruct.
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Rather, objections attract.
Seeking her does not mean he refrains from complaining.
Objections are real; attraction is powerful; complaining refuses to cease.
Darcy and Elizabeth are in richly creative circumstances.
Darcy fully changed, she changed a little, nothing else changed.
Three marriages took place, the story is over.
It is possible because of Darcy’s proposal Mrs. Bennet, Lydia and Wickham can genuinely change according to
the new status.
It is equally possible that all of them change for the worse and still Darcy marries her.
A creative situation can adjust in any way. Still positive results can issue.
The course of events changes the causes and consequently the results.
In an opposite atmosphere the rule will hold good but results will be opposite.
A law holds good in success as well as failure.
A law generalizes the result.
A law is not bound to produce one type of result – positive or negative.
What is it that justifies all possibilities?
The answer is infinite.
The infinite cannot be described in terms of results or properties.
Nor can you bind the infinite to infinity.
All the negative initiatives of Mrs. Bennet ended in positive results.
Total indifference of Mr. Bennet ended in total right fulfillment.
Total refusal of Elizabeth ended in Darcy’s total acceptance.
Here is a creative atmosphere and non-creative characters.
The Marvel is a creative atmosphere with creative characters.
The components of an atmosphere are energy, force, organization, attitude, skill, Time, Space, thought,
emotions, determinism and so forth.
If one of them is creative, it can create positive results once.
If all but one is creative still a perfect result will refuse to issue.
When essentials are there and inessentials are deficient, the organization will survive and many things will go
wrong.
After the descent of Supermind in 1956, life is not a Marvel, but the perceptive see the essential foundation of
Life is created and is constantly strengthening.
For a small positive effort a great result and for a small negative effort a great negative result is a rule Mother
has given. Still it is true.
New conditions are coming into existence.
—
With nothing everything comes out.
—
With essentials missing everything is being achieved.
—
The most unacceptable serves the most acceptable causes.
—
Defying all laws, we see the Divine acting.
"இரு நிகழ்ச்சிகளிலும் சம அளவில் கோரணங்கள் இருக்கின்றன”.
விரும்பத்தகோதது என்று பதோிந்ததத ஆர்வமுடன் மனிதன் நோடுவோன்.
வீழ்ச்சி அதடயும் அபமோிக்க சந்தததய நோடி உலகத்தின் பமோத்த பணமும் பபோகிறது.
குைந்தத தன்தன இரக்கமின்றி அடிக்கும் தோதய பநோக்கித் தோவும்.
தண்டதன நிரபரோதிதய விலக்கோது. அது பிதணப்தப அதிகப்படுத்தும்.
பதக்கு மரத்ததத் திருடுபவன் பிடிபட்டபபோது, பதக்கு மரத்ததத் தனக்பக தர பவண்டும் என்றோன்.
எலிசபபத்தின் குடும்பத்திலுள்ள குதறகதள முழுவதும் அறிந்த பின்னும் டோர்சி அவதள தீவிரமோக
நோடினோன்.
எதிர்ப்பு ததட பசய்வதில்தல.
எதிர்ப்பு ஈர்க்கும்.
அவதள நோடுவதோல் குதற பசோல்லமோட்டோன் என்று எதிர்போர்க்க முடியோது.
ததடகள் உண்தமயோனதவ. ஈர்ப்பு பலமோக உள்ளது. குதற கூறுவது விலகவில்தல.
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டோர்சியும், எலிசபபத்தும் புதியன உருவோகும் பசைிப்போன சூழ்நிதலயில் இருக்கிறோர்கள்.
டோர்சி முழுவதுமோக மோறிவிட்டோன். எலிசபபத் ஓரளவு மோறிவிட்டோள். மற்றதவ எதுவும் மோறவில்தல.
மூன்று திருமணங்கள் நதடபபற்றதும், கதத முடிகிறது.
டோர்சியின் சம்பந்தம் ஏற்படுத்திய புதிய சூைலில் திருமதி பபன்னட்டும், லிடியோவும், விக்கோமும்
உண்தமயோக மோற வோய்ப்புண்டு.
அதனவரும் தவறோக நடந்து பகோள்ளவும் கூடும்; அதன் பிறகும் டோர்சி எலிசபபத்தத மணக்கவும்
கூடும்.
புதியதவ பிறக்கும் பபோது எதுவும் நடக்கலோம். நல்லதவயும் நடக்கும்.
நிகழ்ச்சிகளின் பபோக்கு கோரணங்கதள மோற்றி அதன் மூலம் பலன்கதளயும் மோற்றவல்லது.
எதிரோன சூைலில் இதுபவ சட்டம் என்றோலும் பலன்கள் எதிர்மோறோக இருக்கும்.
பவற்றியிலும், பதோல்வியிலும் சட்டம் ஒன்பற.
சட்டம் பபோதுவோன பலன் தரும்.
சட்டம் குறிப்போன நல்ல பலதனபயோ அல்லது பகட்ட பலதனபயோதோன் தரும் என்று கூற முடியோது.
எது பவண்டுமோனோலும் நிகைலோம் என்பதற்கு என்ன கோரணம்?
அனந்தபம கோரணம்.
பலன்கள் மூலமும் குணங்கள் மூலமும் அனந்தத்தத விவோிக்க முடியோது.
அனந்தத்தத அனந்தத்தினுள் அடக்க முடியோது.
திருமதி பபன்னட்டின் அதனத்து தவறோன முயற்சிகளும் நல்ல பலன்கதளத் தந்தன.
திரு பபன்னட்டின் முழுதமயோன அலட்சியம் முழுதமயோன நிதறதவத் தந்தது.
எலிசபபத்தின் முழுதமயோன மறுப்பு, டோர்சியின் முழு ஒப்புதலில் முடிந்தது.
இங்கு பதடப்புத்திறன் மிக்க சூைதலயும், அத்திறனற்ற போத்திரங்கதளயும் கோண்கிபறோம்.
பதடப்புத்திறன் மிக்க போத்திரங்கள் பகோண்ட புதியன பதடக்கும் சூைபல அற்புதமோகும்.
சக்தி, முதற, மபனோபோவம், திறன், பநரம், இடம், எண்ணம், உணர்வு, முடிவு பபோன்றதவ சூைலின்
அம்சங்கள்.
அவற்றில் ஒன்று பதடக்கும் திறன் பபற்றோல் நல்ல பலன் ஒருமுதற கிதடக்கும்.
அதனத்தும் சிறந்து, ஒன்பற ஒன்று குதறந்தோலும் நல்ல பலன் கிதடக்கோமல் பபோகலோம்.
முக்கியமோனதவ சிறந்து, முக்கியமற்றதவ குதறயுள்ளதவயோனோல், வோை முடியும் என்றோலும்
பிரச்சிதனகள் பல ததல தூக்கும்.
சத்தியேீவியம் 1956ல் பூமிக்கு வந்தபின் வோழ்வு அற்புதமோகவில்தல என்றோலும், வோழ்விற்கு ஒரு புதிய
அடிப்பதட உருவோகிவிட்டது. அந்த அடிப்பதட கணந்பதோறும் வலிதம பபற்று வருகிறது.
சிறிய நல்ல முயற்சிக்கு பபரும் பலனும், சிறிய தவறோன பசயலுக்கு பபோிய நஷ்டமும் உண்டு என்பது
அன்தன தந்த சட்டம். அது இன்றும், என்றும் உண்தம.
புதியதவ நதடமுதறக்கு வருவததக் கோண்கிபறோம்.
—
எதுவுமில்தலபயனில் எல்லோமுண்டு.
—
முக்கியமோனதவ இல்லோத பபோது, எல்லோம் நடக்கிறது.
—
எதற்கும் பயனற்றவர், மிகப் பபோிய கோோியங்களுக்கு பயன்படுவது.
—
அதனத்து சட்டங்கதளயும் மீறி ஆண்டவன் பசயல்படுவது.
139. “I have myself endeavoured to forget, because they were not before me immediately”.
The physical presence of an objection we are willing to forget will revive the objection.
When a Man is away he is an abstraction, a description, an idea. When you are in his presence he is a sensation
nervous as well as physical. He evokes an emotional response.
The attractions or objection his idea does not create, his presence may emanate.
In these occasions where successful, diplomacy has fully replaced a costly war.
Benjamin Franklin, though unfit to be received by an aristocrat in view of his dress, appearance, etc. was
graciously received by the French King whose full support for America was secured. His lion-like personality
and robust intellectuality achieved it.
Man talks from Mind, acts from sensations.
Darcy is one of the Many.
There is nothing special or desirous in his surface personality.
Any value is in potential, deep down, unknown to him.
Elizabeth’s description of Darcy is precise.
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A Churchill can be more than enamoured of Mussolini.
Stalin and Roosevelt had confidence in Hitler, like Chamberlain.
This is an area of human nature where stalwarts do not cross the border.
Even after the proposal Darcy could not stand Mrs. Bennet and her sister.
She could not object to his aunt.
Partiality of blood is real.
It is true Darcy transformed himself to accept Elizabeth.
To pass the test of sensitivity, partiality, irrationality one should try yoga.
Life as we know is one stream of compromises.
What Darcy writes above is one piece of it.
Darcy sends Wickham to Newcastle for several good reasons.
One of them is he would not be able to stand a meeting between him and her.
India parted with several provinces to Pakistan, but quarreled over office furniture and typewriters at the time of
Partition.
Even with Bingley who has agreed to drop Jane, Darcy feels that their meeting may not be safe.
A betrothal is conducted not among the elders only, but with the girl presiding over the function.
Man is physical; the physical presence matters.
In disputes Men who play the role of a hero among his own people, become subdued, tame, and timid when they
come face to face with the rival.
It is customary to write the sale deed of a property going there in person as the property has a presence.
We see this truth when Darcy proposes in Longbourn, not in Pemberley or Lambton.
Places, objects, persons have a personality that carries weight.
Mercedes spends her last days at Dantes’s house.
The fact that Mrs. Bennet and Elizabeth both thought at the Netherfield dance of settling Jane there. Their
thought at that time only had a negative reality. Netherfield was out of the picture and he came to Longbourn
to propose to her.
"அவர்கள் என் முன் இல்லோததோல், அவர்கதள மறக்க முயன்று பகோண்டிருக்கிபறன்.”
கண்ணில் படும் ததட, நோம் மறக்க முயன்றோலும், உயிர் பபற்று உலோவும்.
மனிதன் தூரத்தில் இருக்கும் பபோது கருத்தோக, உருவமற்ற எண்ணங்களோக இருக்கிறோன். அவன் அருபக
இருக்கும் பபோது ேடமோகவும், நரம்புகதளத் தீண்டும் உணர்வோகவும் இருப்பதோல், உணர்வுகளில்
சலனங்கதள ஏற்படுத்துகிறோன்.
அவனது ஈடுபோபடோ, கருத்பதோ, எதிர்ப்பபோ உருவோக்கோதவற்தற, அவன் அருகோதம உருவோக்கும்.
இது பபோன்ற நல்ல தருணங்களில், விரயமிக்க பபோதர சோதுர்யம் தவிர்த்திருக்கிறது.
பபஞ்சமின் பிரோங்கிளின் பதோற்றத்திபலோ, நதடயுதட போவதனகளிபலோ பிரபுக்கள் விரும்புமளவு
சிறப்பற்றவரோனோலும், பிபரஞ்சு மன்னர் அவதர சிறப்போக வரபவற்றோர். சீோிய அறிவும், சிங்கத்ததப்
பபோன்ற குணோதிசயங்களும் இந்த வரபவற்தப பபற்றுத் தந்தன.
மனிதன் மனதோல் பபசி, உணர்வோல் பசயல்படுவோன்.
டோர்சியும் அது பபோன்றவபன.
அவன் பமல்மனம் எந்தச் சிறப்புமற்றது. விரும்பத்தக்க குணங்களற்றது.
அவபன அறியோத ஆைத்தில் அற்புதமோன குணங்கள் வித்தோக உள்ளன.
டோர்சிதயப் பற்றிய எலிசபபத்தின் கணிப்பு சோியோனபத.
சர்ச்சில் முபசோலினியோல் கவரப்பட்டோர்.
சோம்பர்லிதனப் பபோலபவ, ஸ்டோலினும், ரூஸ்பவல்ட்டும் ஹிட்லதர நம்பினர்.
அறிவோளிகளும் எல்தலக் பகோடுகதளத் தோண்டோமல் தடுமோறக்கூடிய மனித சுபோவத்தின் பகுதி இது.
எலிசபபத்தத மணக்க விரும்பிய பின்னும் டோர்சியோல் திருமதி பபன்னட்தடபயோ, அவளது
சபகோதோிதயபயோ ஏற்க முடியவில்தல.
அவனோல் அவன் சித்திதய ததட பசய்ய முடியவில்தல.
இரத்த சம்பந்தமுள்ள உறவோல் விதளயும் போரபட்சம் பலமோனது.
எலிசபபத்தத ஏற்றுக் பகோள்ள டோர்சி திருவுருமோறினோன் என்பது உண்தம.
பசோரதண, போரபட்சம், பகுத்தறிவின்தம பபோன்றவற்தற பவற்றி பகோள்ள பயோகம் பசய்ய பவண்டும்.
நோம் வோழும் வோழ்க்தக பவறு வைியில்லோமல் விட்டுக் பகோடுத்து வோழ்வதோகும்.
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டோர்சி எழுதுவது அப்படிப்பட்டவற்றில் ஒன்று.
டோர்சி விக்கோதம நியூகோஸிலுக்கு அனுப்பியதற்கு பல சோியோன கோரணங்கள் உண்டு.
அவனும் அவளும் சந்திப்பதத டோர்சியோல் ஒரு பபோதும் பபோறுத்துக் பகோள்ள முடியோது என்பது ஒரு
கோரணம்.
இந்தியோ பல மோகோணங்கதள போகிஸ்தோனுக்கு விட்டுக் பகோடுத்தது. ஆனோல் பமதே
நோற்கோலிகதளயும், தட்டச்சு இயந்திரங்கதளயும் விட்டுக் பகோடுப்பதில் சுணங்கியது.
பேதன மறந்துவிட பிங்கிலி ஒப்புக் பகோண்ட பின்னரும், அவர்கள் சந்திப்பது சோி வரோது என்று டோர்சி
நிதனத்தோன்.
நிச்சயதோர்த்தம் நடப்பதில் பபோியவர்கபளோடு, நிச்சயம் பசய்யப்படும் பபண்ணுக்கும் பங்குண்டு.
மனிதன் ேடமோனவன் என்பதோல் அவன் அருகோதமக்கு அர்த்தமுண்டு.
தன் குடிமக்களிடம் வீரோதிவீரனோக இருப்பவன், எதிோிதய பநருக்கு பநரோக சந்திக்கும் பபோது பணிந்து
பபோகும் பகோதையோவதுண்டு.
ேடமோன பசோத்தின் அருகோதமக்கு பலமுண்டு. பசோத்தின் பக்கத்திலிருந்து பகோண்டு, பத்திரம் எழுதும்
பைக்கம் பலருக்குண்டு.
இக்கருத்தின் உண்தமதய, டோர்சி லோங்பர்னில் மணப்பபச்சு எடுத்ததன் மூலம் அறியலோம். அவன்
பபம்பர்லியிபலோ, லோம்ப்டனிபலோ இது பற்றி பபச ஆரம்பிக்கவில்தல.
மனிதன், இடம், பபோருள் ஒவ்பவோன்றுக்கும் ஒரு அம்சம் உண்டு. அது பலம் வோய்ந்தது.
பமர்ஸிடஸ் தன் இறுதி நோட்கதள டோன்யடஸின் வீட்டில் கைித்தோள்.
பநதர்பீல்ட் நடனத்தின் பபோது திருமதி பபன்னட்டும், எலிசபபத்தும் பேதனப் பற்றிபய நிதனத்தனர்.
அந்த சமயத்தில் அத்ததகய எண்ணம் எதிர்மோறோன பலதனத் தந்தது. பநதர்பீல்தட விட்டு
லோங்பர்னுக்கு வந்த பின்னபர அவனோல் மணப்பபச்தச எடுக்க முடிந்தது.
140. “The situation of your mother’s family is objectionable, the total want of propriety”.
This statement is the height of unwisdom to a girl Darcy wants to marry.
Either you propose to her as a gentleman would or do not propose.
It is not common sense to abuse a girl and then ask her to marry him.
He is not able to give her up or refrain from abusing her.
That happens to all those who court those who are below them.
It is not his misfortune; it is the character of those times of transition.
In the initial phase of transition the advantage changes place and injustice too changes place.
Before injustice vanishes the victim changes.
The mother-in-law who tyrannized over the daughter-in-law is now the victim.
The phase in which injustice, tyranny, unfairness gives place to reconciliation is a phase that is socially
awkward. Darcy is in that phase.
Darcy’s predicament is in social behaviour.
Every phase of life where there is a transition undergoes this awkward poise. They are:1) Moving from rural areas to urban centers, servants must be treated better.
2) The retailer who decides to please the customer has to undergo a new birth.
3) The liberated woman treats the husband with less respect.
4) The leader who has to serve in a later period under his subordinate.
5) One who acquires culture has to pass through this phase.
6) Collins has to treat Elizabeth differently when she is Mrs. Darcy.
7) As education rises, Man becomes soft spoken.
8) A retired official when he returns as a customer to his department.
Darcy at Pemberley has outgrown this phase and has taken upon himself the role of a respectable host.
When a Man makes great changes in his behaviour his atmosphere does not change with him.
Caroline abusing Elizabeth at Pemberley after she leaves is Darcy’s unspoken voice.
Taking it in that light, Caroline looks a little less abominable.
We can as well say when Elizabeth changes towards Darcy, as if she has gone to the other pole, her deeper
personality rears its head in Lydia.
From that point of view, Wickham is the unchastened part of Darcy.
So, Darcy’s writing above is in order in this period.
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 At an early stage of Man’s acquiring knowledge or power, he has a way of speaking against himself.
 Several soldiers have to die, have to court death to save the lives of those at home.
Only when war is replaced by diplomacy, Man does not have this awkward necessity.
In the same plane he is uncouth. In the next plane he is decent.
 The same necessity made her hot, abusive, and unpardonably vituperative.
Man does have the capacity to fully forget all that has happened in an earlier phase.
The emerging knowledge outgrows the sensitivity of ignorance.
Vengeance is only for the dark and low.
The brilliant high does not nourish vengeance.
We see the jealousy of one level changing into competition at another level.
It is a law of life, we must discern it everywhere objectively and appreciate its role.
"உன் குடும்பத்தினர் இருக்கும் நிதலயும், நடந்து பகோள்ளும் முதறயும் விரும்பத்தக்கதோக இல்தல…”
தோன் மணக்க விரும்பும் பபண்ணிடம் இப்படிப் பபசுவது முட்டோள்தனத்தின் சிகரமோகும்.
உயர்குடிமகன் பபோல் மணம் பபச பவண்டும்; அல்லது பபசோதிருக்க பவண்டும்.
ஒரு பபண்ணின் குடும்பத்தினதரப் பற்றித் தவறோகப் பபசிவிட்டு பின் தன்தன மணக்குமோறு பகோருவது
அறிவுடதம அன்று.
அவனோல் அவதள மறக்கவும் முடியவில்தல; குதற கூறோமலிருக்கவும் முடியவில்தல.
தன்தனவிடத் தோழ்ந்தவர்கதள பநசிக்கும் எவருக்கும் இது பபோலபவ நடக்கும்.
அது அவனுதடய துரதிர்ஷ்டமன்று. மோற்றங்கள் நிகழும் கோலகட்டத்தின் தன்தமயோகும்.
மோற்றத்தின் ஆரம்பக் கட்டத்தில் நன்தமயும் அநீதியும் இடம் மோறும்.
அநீதி மதறயுமுன், போதிக்கப்பட்டவர் மோறிவிடுவோர்.
மருமகதளக் பகோடுதமப்படுத்திய மோமியோர், இப்பபோது பகோடுதமக்கு ஆளோகிறோள்.
அநீதி, பகோடுதம, அநியோயம், மோறும் கோலக்கட்டம் சமூகத்தில் இரசக்குதறவோக இருக்கும். அது
பபோன்ற கட்டத்தில் டோர்சி இருக்கிறோன்.
டோர்சியின் சங்கடம் சமூகத்தத ஒட்டிய நடத்தத.
வோழ்வில் மோற்றம் நிகழும் ஒவ்பவோரு கட்டமும் இது பபோன்ற இரசக்குதறவோன கட்டமோக இருக்கும்.
அதவ:1) கிரோமப்புறத்திலிருந்து நகர்புறத்திற்கு வந்தோல் பணியோட்கதள நல்ல முதறயில் நடத்த பவண்டும்.
2) வோடிக்தகயோளதர திருப்திப்படுத்த முயலும் வியோபோோி புதிய பிறப்பு எடுக்கபவண்டியிருக்கும்.
3) பபண் விடுததல, கணவதன மோியோததக் குதறவோக நடத்த தவக்கும்.
4) தனக்கு கீைிருந்தவர்கள் ததலதமயில் பிறகு பவதல பசய்ய பவண்டிய ததலவன்.
5) நோகோிக பபறுமுன் ஒருவர் தோண்ட பவண்டிய கட்டம்.
6) எலிசபபத், திருமதி டோர்சியோன பின் கோலின்ஸ் அவளிடம் நடந்து பகோள்ள பவண்டிய முதற.
7) கல்வி உயர்ந்தோல் மனிதன் பமன்தமயோன குரலில் பபசுவோன்.
8) ஓய்வு பபற்ற அதிகோோி தன் அலுவலகத்திற்கு வோடிக்தகயோளரோக வருவது.
பபம்பர்லியில் டோர்சி இந்த கட்டத்ததத் தோண்டிவிட்டோன். இன்முகத்பதோடு விருந்பதோம்பலில் சிறந்து
விளங்கினோன்.
மனிதன் நடத்ததயில் பபரளவு மோறினோலும், சூைல் அதற்பகற்றோற் பபோல் மோறுவதில்தல.
பபம்பர்லியில் எலிசபபத் பசன்றபின் அவதளப் பற்றி கோரலின் குதற கூறியது டோர்சியின்
பவளிப்படுத்தோத குரபல.
அந்த வதகயில் போர்த்தோல் கோரலின் மீது அதிகமோக குற்றம் கோண முடியோது.
டோர்சிதய பபோறுத்தவதரயில் எலிசபபத் மறு துருவத்திற்கு மோறிய பபோது, அவளுதடய ஆைத்திலிருந்த
இன்பனோரு குணம் லிடியோவிடம் ததலதூக்கியது.
அந்த பகோணத்தில் போர்த்தோல், டோர்சியின் பக்குவப்படோத இன்பனோரு போகபம விக்கோம்.
அதனோல், டோர்சி அவ்வோறு எழுதியது அந்த கோலத்தில் சோியோனபத.
 மனிதன், ஞோனமும், அதிகோரமும் பபறும் ஆரம்ப கட்டத்தில், தனக்கு எதிரோக தோபன பபசுவோன்.
 வீடுகளில் வோழும் குடிமக்கதளக் கோக்க பல பபோர் வீரர்கள் பபோர்களத்தில் உயிர் துறக்கிறோர்கள்.
பபோோின் இடத்தத பபச்சுவோர்த்தத பபற்றோல் மனிதனுக்கு இந்த அவல நிதல பததவயில்தல.
தோனிருக்கும் கட்டத்தில் அநோகோிகமோன மனிதன், அடுத்த கட்டத்தில் நோகோிகமோனவனோகிறோன்.
 அத்ததகய பததவ அவதள பகோபப்படுபவளோகவும், குதற கூறுபவளோகவும், மன்னிக்க முடியோத
அளவிற்கு தவறோகப் பபசுபவளோகவும் மோற்றியது.

80

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

மனிதன் முந்ததய கட்டத்தில் நடந்த அத்ததனதயயும் முழுவதுமோக மறக்கும் திறதம பபற்றவன்.
வளரும் ஞோனம் அறியோதமயின் பசோரதணயற்ற தன்தமதய சோி பசய்யும்.
இருண்டு தோழ்ந்தவர்கபள பைி வோங்குவர்.
சிறந்து உயர்ந்தவர்கள் பைி வோங்கும் எண்ணத்தத ஒதுக்குவர்.
ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும் பபோறோதம அடுத்த கட்டத்தில் பபோட்டியோக மோறுவததக் கோண்கிபறோம்.
அதுபவ வோழ்வின் சட்டம். எல்லோ இடங்களிலும் அததச் சோியோக கண்டறிந்து பபோற்ற பவண்டும்.
141. “that total want of propriety so frequently, so almost uniformly betrayed by herself”.
A consistent character acts uniformly.
Consistency betrays inherent strength.
Mrs. Bennet, in the Netherfield ball, not only talked loudly, but almost addressed it to him.
To her it was a moment of triumph.
She took Bingley as the host and Darcy as nobody.
To taunt a strong man is a natural challenge to a strong character.
Strength acts by assertion.
Assertion is the way of self-affirmation of organized strength.
As smile is the mating call of the animal lingering in Man, vulgar assertion of the weak is the call to the strong
for action.
In the pattern of human actions, we see the animal behaviour and its residue.
Obviously the animal is there in Mrs. Bennet.
In one sense all our behaviour is animal behaviour.
The animal bites or barks; Man quarrels or dissents.
There are people who cannot stop talking nonsense. As soon as such a person opens his mouth dogs outside bark
non-stop.
The animal attacks and robs; Man demands and insists.
We know Mr. Bennet fell for a pretty face in his wedding. On closer analysis his indolence sought the dynamic
energy of his wife.
Mr. Bennet marrying from the bourgeois class is the precedent for Jane and Lizzy marrying in aristocracy.
Had Mrs. Bennet known of Darcy’s role in Lydia’s wedding, she would in her subtle Mind recollect her tirade at
the ball and know it accomplished in Lydia.
We see the three girls in whose lives Mrs. Bennet took conscious or subconscious initiative got married. The
other two were not on her Mind.
A vision of Marvel sees in the vulgar talk of Mrs. Bennet the completion of three weddings.
Vulgarity in society is accomplishment in life ultimately.
Darcy’s offensive penetration into Mrs. Bennet’s behaviour is his deeper commitment to Elizabeth.
What hurts her now, wins for her later.
Sense of triumph presses for announcement.
Mrs. Bennet wants to exhibit Lydia after her wedding to all the neighbours.
At Netherfield, as far as she is concerned, Jane is married. Hence the celebration of triumph.
A selfish physical person receiving an object for examination, as soon as he touches the object feels it is his. A
physical person’s imagination does not discriminate between idea and action. For him the idea is action.
In a wider scheme of things, Darcy’s marriage is the theme. Till that is prepared for, Jane’s wedding is to be
postponed. Mrs. Bennet does it.
It is characteristic that neither Jane nor Bingley heard her mother’s outpouring.
It is equally noteworthy that Darcy, Caroline and Louisa heard as they were to act.
The first initiative was of Elizabeth who provoked Darcy in the dance. Not knowing it had continued in her
mother, Collins, Mary and Caroline, Elizabeth was at a loss.
No problem comes to one that he has not initiated.
Darcy justifies pride on the basis of superiority of Mind which makes Elizabeth turn away to hide a laugh. His
sense of self-righteousness rules his conduct.
Is it possible for Darcy to evaluate Mrs. Bennet from her own self-righteousness?
Not only Mrs. Bennet, even Collins can be so justified.

81

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

If everyone is justified from his point of view, how does the society evolve?
Social culture forms itself by each individual restraining himself.
Boorishness, society, culture all indicate the course of life each in its own way.
"ஒழுங்கோக நடந்துபகோள்ள பவண்டும் என்ற எதிர்போர்ப்பிதன திருமதி பபன்னட் எப்பபோழுதுபம
ஏமோற்றியிருக்கிறோள்”.
மோற்றமின்றி சீரோக இருக்கும் குணோதிசயம் ஒபர மோதிோியோகபவ பசயல்படும்.
ஒபர மோதிோியோக இருப்பது உள்ளுதற வலிதமதய பவளிப்படுத்தும்.
பநதர்பீல்ட் நடனத்தில் திருமதி பபன்னட் உரத்த குரலில் பபசியபதோடு, அவனிடபம பநரடியோக
பபசுவது பபோல் பபசினோள்.
அவளுக்கு அது பவற்றி முைக்கமிடும் தருணம்.
அவள் பிங்கிலிதய விருந்பதோம்புபவனோகவும், டோர்சிதய ஒன்றுமில்லோதவனோகவும் நிதனத்துக்
பகோண்டோள்.
வலியவதன போிகசிப்பது வலிதமயோன குணத்திற்கு விடப்படும் சவோல்.
வலிதம தன்தன வலியுறுத்துவதன் மூலம் பசயல்படும்.
முதறப்படுத்தப்பட்ட வலிதம வலியுறுத்துவதன் மூலம் தன்தன நிதலநிறுத்தும்.
மனிதனுள் மீதமிருக்கும் மிருகத்தின் கூடலுக்கோன அதைப்பு புன்னதக. அது பபோல
வலிதமயற்றவனின் அருவருக்கத்தக்க வலியுறுத்தல், வலிதமயோனவதன பசயல்படத் தூண்டும்
அதைப்பு.
மனித பசயல்களின் தன்தமயில், மிருக நடத்தததயயும், அதன் மீதிதயயும் கோணலோம்.
திருமதி பபன்னட்டிடம் மிருகமிருப்பது கண்கூடு.
ஒரு வதகயில் நம் எல்லோ நடத்ததயும் மிருக நடத்ததபய.
மிருகம் கடிக்கும், குதரக்கும்; மனிதன் சண்தடயிடுகிறோன், பபதங்கள் பகோள்கிறோன்.
அபத்தமோக பபசுவதத நிறுத்த முடியோத மனிதருண்டு. அப்படிப்பட்டவர் பபச வோதயத் திறந்தோல்,
பவளிபய நிறுத்தோமல் நோய்கள் குதரக்கும்.
மிருகம் தோக்கும், பிடுங்கும்; மனிதன் அதிகோரமோகக் பகட்போன், வற்புறுத்துவோன்.
திரு பபன்னட் அைகிய முகத்திற்கு ஆதசப்பட்டு திருமணம் பசய்து பகோண்டோர் என்று நமக்குத் பதோியும்.
பநருங்கி ஆரோய்ந்தோல் அவரது பசோம்பபறித்தனம் மதனவியிடமிருந்து சுறுசுறுப்போன சக்திதய நோடியது
விளங்கும்.
திரு பபன்னட் மத்திய வகுப்புப் பபண்தண மணந்தது, பேனும், எலிசபபத்தும் பிரபுக்கதள மணப்பதத
கட்டியம் கூறுகிறது.
லிடியோவின் திருமணத்தில் டோர்சியின் பங்தகப் பற்றி திருமதி பபன்னட்டிற்கு பதோியவந்தோல்,
நடனத்தில் அவள் டோர்சிதயத் தோக்கியதும், அது அததனபய லிடியோவில் பூர்த்தி பசய்துபகோண்டதும்,
அவளது சூட்சும மனத்திற்கு புோியும்.
திருமதி பபன்னட் பமல்மனத்திபலோ உள்மனத்திபலோ அக்கதற எடுத்துக் பகோண்ட மூன்று
பபண்களுக்கும் திருமணம் நடந்தது. மற்ற இரண்டு பபண்களும் அவள் மனத்தில் இல்தல.
அற்புதத்தின் போர்தவக்கு திருமதி பபன்னட்டின் அருவருப்போன பபச்பச திருமணத்தத நடத்தியது
என்பது புோியும்.
சமூகத்தில் தோழ்ந்தபத இறுதியில் வோழ்வில் சோதிக்கும்.
திருமதி பபன்னட்டின் நடத்தததயப் பற்றிய டோர்சியின் ஆைமோன தோக்குதல், அவன் எலிசபபத்தின் மீது
பகோண்ட ஆைமோன ஈடுபோடு ஆகும்.
எது அவதளக் கோயப்படுத்தியபதோ, அதுபவ பின்னர் அவளுக்கு பவற்றிதயத் பதடித் தருகிறது.
பவற்றி பபற்ற உணர்வு அதத அறிவிக்கத் தூண்டும்.
திருமதி பபன்னட் திருமணத்திற்குப் பின் லிடியோதவ அக்கம்பக்கத்தினருக்குக் கோட்ட விரும்புகிறோள்.
அவதளப் பபோறுத்தவதர பநதர்பீல்டில் பேனுக்கு திருமணம் முடிவோகிவிட்டது. அதனோல்தோன்
பவற்றிதயக் பகோண்டோடுகிறோள்.
ேடவுணர்வுமிக்க சுயநலமி, போர்தவயிடுவதற்கோக ஒரு பபோருதள பபற்றோல், அப்பபோருதளத்
பதோட்டவுடன் அததத் தன்னுதடயதோக நிதனப்போன். உடலோலோன மனிதனின் கற்பதனயில்
கருத்துக்கும், பசயலுக்கும் வித்தியோசம் கிதடயோது. அவனுக்கு கருத்பத பசயல்.
ஒட்டுபமோத்த பநோக்கில், டோர்சியின் திருமணபம கததயின் கரு. அது தயோரோகும்வதர, பேனின்
திருமணத்ததத் தள்ளிப் பபோடத்தோன் பவண்டும். அதத திருமதி பபன்னட் பசய்கிறோள்.
அவளது ஆபவசப் பபச்தச பேபனோ, பிங்கிலிபயோ பகட்க பநரவில்தல என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
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பசயல்பட பவண்டிய டோர்சி, கோரலின், லூயிசோ ஆகிபயோர் மட்டுபம அப்பபச்தசக் பகட்க பநர்ந்தது
என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
நடனத்தின் பபோது டோர்சிதய முதலில் எோிச்சல்படுத்தியவள் எலிசபபத். அதுபவ திருமதி பபன்னட்,
கோலின்ஸ், பமோி, கோரலின் ஆகிபயோர் மூலமும் பவளிப்பட்டது என்று எலிசபபத்திற்குப் புோியவில்தல.
நோம் ஆரம்பிக்கோத பிரச்சிதன நமக்கு ஒரு பபோதும் வரோது.
மனத்தின் உயர்வின் அடிப்பதடயில் டோர்சி தன் கர்வத்தத நியோயப்படுத்துகிறோன். அதுபவ அவள் தன்
சிோிப்தப மதறக்க பவறுபுறம் திரும்ப தவத்தது. தோன் சோி என்ற உணர்பவ அவன் நடத்தததய
கட்டுப்படுத்துகிறது.
திருமதி பபன்னட் தோன் சோி என்று எதத தவத்து நிதனக்கிறோபளோ அததக் பகோண்டு டோர்சியோல்
அவதள மதிப்பீடு பசய்ய முடியுமோ?
திருமதி பபன்னட்தட மட்டுமல்ல கோலின்தஸயும் நியோயப்படுத்த முடியும்.
ஒவ்பவோருவதரயும் அவரது போர்தவயிலிருந்து நியோயப்படுத்தினோல், சமூகம் எப்படி போிணமிக்கும்?
ஒவ்பவோருவரும் தன்தனக் கட்டுப்படுத்திக் பகோள்வதன் மூலம் சமூக நோகோிகம் உருவோகிறது.
நோகோிகமின்தம, சமூகம், நோகோிகம் எல்லோபம வோழ்வு பசயல்படும் முதறதய தத்தம் போணியில்
பதோிவிக்கின்றன.
142. “And occasionally even by your father”.
The only occasion Darcy saw the father performing was when he persuaded Mary to stop singing.
It was an awkward situation not created by him, but by Mary.
It was impossible for him to be anything but awkward.
Darcy saw him awkward.
A Man judging another compares his own best with the other Man’s worst.
Man is not mental. He is vital. This is the only rationality available among the best of Men.
Rational behaviour, the Bible says, requires Man not to judge another.
Bible is there for us to quote, not to follow.
One who can occasionally exhibit a trait, is endowed with it.
Of course, if Darcy wants to complain, he has innumerable points to point out.
Darcy’s need of the hour is not to complain, but his urge is to complain.
That is what causes tension, the conflict between need and urge.
He used the energy of that tension to transform him.
Otherwise that energy goes to immerse him in depression.
It would be right to understand this event, in fact every event, from the points of view of all accompanying
events.
At least, we can take a look at it from what is happening to Elizabeth.
She is trying to wake up, breakfast, and seek some fresh air.
What she is physically seeking, he is seeking psychologically.
On coming out she sees the pleasant morning, the verdure of the trees.
She feels a joy.
His own writing is oppressive; but it offers him relief.
He has opened up the proposal; she has accepted it at a deeper level, though she refused it out of hand.
He is aware of it at that level; and it gives him joy.
Here we see human endeavour of the lowest for the best, when the low has all the great potentials for the
best in full rich measure.
Compare Sri Aurobindo’s description of the perfection of coquetry with Elizabeth’s reply, we will arrive at her
version of it.
The woman wants to give, longs to give, but before giving she brings the Man through torture, to enjoy the full
value of what she gives.
Who other than a woman can do it to a Man?
And in the scheme of God, there is one woman who can give it in the maximum measure.
Such a woman does not bury herself in marriage or society or justice or even purity. And She is the woman for
Man.
Man does not have the faculty to discern her even when she presents herself.
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Of course, the whole world will be out to burn that Man and the woman.
Only a Man who meets that challenge happily will have energy enough to seek Romance.
In the widest scheme of things, such a woman offers herself to him for a split second.
How then about Romance Eternal?
He who makes that fleeting moment’s flash permanent can have it.
It is a condition in simultaneous Time and it may not be the same woman in all the subsequent moments.
Love at first sight is for them.
"சமயங்களில் உன் தகப்பனோரோலும் கூட”.
பமோிதயப் போடுவதத நிறுத்தச் பசோல்லி வற்புறுத்திய சந்தர்ப்பத்தில் மட்டுபம அவள் தந்தத
பசயல்படுவதத டோர்சி போர்த்தோன்.
அந்த சங்கடமோன சந்தர்ப்பத்தத உருவோக்கியது அவர் இல்தல. பமோிதோன்.
அவரோல் சங்கடமூட்டும் வதகயில் அல்லோமல் பவறு வதகயில் நடப்பது அங்கு சோத்தியமில்தல.
டோர்சி அவர் சங்கடமூட்டும் வதகயில் இருப்பதோகக் கண்டோன்.
ஒரு மனிதன் முடிவிற்கு வரும்பபோது, தன் மிகவும் சிறப்போன தன்தமதயயும், அடுத்தவோின் மிகவும்
பமோசமோன தன்தமதயயும் ஒப்பிடுவோன்.
மனிதன் மனத்தோல் ஆனவன் அல்ல. உணர்வோல் ஆனவன். மனிதோில் மிகச் சிறந்தவர்களிடம் கூட
கோணப்படும் பகுத்தறிவு இதுபவ.
பகுத்தறிவுபூர்வமோன நடத்ததக்கு அடுத்தவதரப் பற்றிய முடிவிற்கு வரோமல் இருப்பது அவசியம் என்று
தபபிள் கூறுகிறது.
நமக்கு தபபிள் இருப்பது பமற்பகோள் கோட்டத்தோன்; பின்பற்றுவதற்கு அல்ல.
ஒரு குணத்தத எப்பபோதோவது பவளிப்படுத்துபவன், அததப் பபற்றிருக்கிறோன்.
குதறகூற பவண்டுபமன்று டோர்சி விரும்பினோல், அதற்கு ஏரோளமோன விஷயங்கள் உண்டு.
டோர்சிக்கு அந்த பநரத்தில் குதறகூற பவண்டிய பததவ எதுவும் இல்தல. ஆனோல் அவனிடம்
குதறகூறும் உந்துதல் உண்டு.
அதுபவ இறுக்கத்திற்கோன கோரணம். பததவக்கும் உந்துதலுக்கும் இதடயிலோன பபோரோட்டம்.
தன்தன திருவுருமோற்றிக் பகோள்ள, அவன் அந்த இறுக்கத்தின் சக்திதயப் பயன்படுத்திக் பகோண்டோன்.
இல்தல என்றோல், அந்த சக்தி அவதன கவதலயில் மூழ்கடித்து விடும்.
இந்த நிகழ்தவ, பசோல்லப் பபோனோல் ஒவ்பவோரு நிகழ்தவயும், அபதோடு பதோடர்புதடய எல்லோ
நிகழ்வுகளின் பகோணத்திலிருந்தும் போர்த்து புோிந்துபகோள்வது சோியோனதோகும்.
குதறந்தபட்சமோக, எலிசபபத்திற்கு என்ன நடக்கிறது என்பதன் மூலம் அததப் போர்க்கலோம்.
அவள் விைித்பதழுந்து, கோதல உணவு உண்டுவிட்டு, புதிய கோற்தற சுவோசிக்க முயல்கிறோள்.
அவள் எதத உடலோல் நோடுகிறோபளோ, அதத அவன் உள்ளத்தோல் நோடுகிறோன்.
பவளிபய வந்ததும், இனிதமயோன கோதலப் பபோழுததயும், மரங்களின் பசுதமதயயும் கண்டோள்.
அவள் சந்பதோஷத்தத உணர்ந்தோள்.
அவன் கடுதமயோக எழுதினோன், ஆனோல் அது அவனுக்கு ஆறுததலத் தந்தது.
அவன் திருமணப் பபச்தச எடுத்தோன். அவள் அதத ஆைத்தில் ஏற்றோலும் பமற்பரப்பில் உடபன
நிரோகோித்தோள்.
ஆைத்தில் அதத அவன் அறிந்திருந்தோன். அது அவனுக்கு சந்பதோஷத்ததத் தந்தது.
தோழ்ந்தது சிறந்ததற்கோன உயர்ந்த எல்லோ வித்துக்கதளயும் ஏரோளமோக பபற்றிருக்கும்பபோது, தோழ்ந்தது
சிறந்ததத அதடய எடுக்கும் மனித முயற்சிதய இங்பக கோண்கிபறோம்.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் விவோிக்கும் சீண்டுதலின் பசம்தமதயயும் எலிசபபத்தின் பதிதலயும் ஒப்பிட்டோல் அவள்
பகோணத்தில் நமக்கு விஷயம் கிதடக்கும்.
பபண் தர விரும்புகிறோள். தர ஏங்குகிறோள். ஆனோல் தருவதற்குமுன், தோன் தருவதின் மதிப்தப ஆண்
அறிய பவண்டும் என்பதற்கோக ஆதணக் பகோடுதமப்படுத்துகிறோள்.
பபண்தணத் தவிர பவறு யோரோல் அதத ஆணுக்குச் பசய்ய முடியும்?
இதறவனின் திட்டத்தில் அதத அதிகபட்ச அளவில் தருவதற்கு ஒரு பபண் ஒவ்பவோருவருக்கும் உண்டு,
அப்படிப்பட்ட பபண் தன்தன திருமணத்திபலோ, சமூகத்திபலோ, நீதியிபலோ, தூய்தமயிபலோ புததத்துக்
பகோள்ள மோட்டோள். அவபள அவனுக்குோிய பபண்.
பபண் தன்தனத் தரும்பபோது அததப் பகுத்தறியும் புலன் ஆணுக்கு இல்தல.
அந்தப் பபண்தணயும், ஆதணயும் எோித்துவிட முழு உலகமுபம வோிந்து கட்டிக் பகோண்டு நிற்கும்.
அந்த சவோதல சந்பதோஷமோக சந்திக்கும் ஆணிடபம,பபருங்கோததல நோடத் பததவயோன அதனத்து
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சக்தியும் இருக்கும்.
விஷயங்களின் பமோத்த அதமப்பில், கண் சிமிட்டும் பநரத்திற்கு பபண் தன்தன ஆணுக்குத் தருகிறோள்.
அப்படியோனோல் பபருங்கோதல் எப்படி நிரந்தரமோகும்?
போய்ந்து பசல்லும் கணபநர மின்னதல நிரந்தரமோக்கும் எவரோலும் அததப் பபறமுடியும்.
அது மூன்றோம்நிதலக் கோலத்தில் இருப்பது. பின்னர் வரும் கணங்களில் அபத பபண்தோன் இருப்போள்
என்று கூற முடியோது.
அவர்களுக்கு கண்டதும் கோதல் உண்டு.
143. “It pains me to offend you”.
Man acts like this invariably.
He is pushed often to act in defiance of his best understanding.
External circumstances compel him.
His own nature does so.
What is formed inside presses for expression.
A future result demands it.
Utter folly is often the cause.
The total situation demands it.
Often it is a subconscious necessity.
Its significance is seen a little later.
When the Marvel announces itself, every folly reveals its wisdom.
Here, he acts in self-defense.
The only way he knows is to explain his position.
At this point his experience has not given him the knowledge that she could be better convinced without
explanations.
Right action, in this situation, can fully destroy the work.
The only place in the story where this WISDOM is exhibited is in suppressing the ruse.
Elizabeth as well as Bingley does that to Jane.
The wisdom of inaction is a subtle knowledge life offers.
Silent will is one of them.
Charlotte’s not protesting Elizabeth’s ‘Impossible’ or defending her action is one such; but it will go for
weakness. Truly it is practical wisdom.
It is not in Darcy to give her the least of offences.
Still, we see he is most powerfully wounding her.
It is the power of formed thought inevitably emerging.
The greater the folly the more powerful is the urge.
We see it in Collins.
We see it in an abundant measure in Mrs. Bennet.
In Lydia it comes out the same moment the words take shape inside.
If the matter is sarcasm Mr. Bennet finds it irresistible.
In Jane, it acts, but it goes inwardly.
Whether it is inward or outward, the rule is the formation expresses.
In Lydia there is no interval between the generation and speaking out.
The time required for expression and the direction it takes is one’s character.
Everywhere the rule is once formed, it demands expression.
In Mrs. Gardiner we see the marked desire to know the real relationship between Darcy and her cousin. She has
the cultural restraint not to ask for it.
Such restraints require, at the moment, all one’s energies.
Culture is a behaviour acquired by using all one’s energies to act in the direction approved of by the
society as well as by one’s conscience.
It explains her affluence, her calm, her capacity to be an agent of good will, her ability to rise in the society and
integrate herself into the higher social brackets.
Elizabeth has it on occasions.
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It raised her sky high.
Jane has it foolishly.
Life rewarded her with a rich stupid man of submissive character.
We see Mr. Bennet agrees to Darcy marrying Elizabeth and campaigns against it later. Socially he is weak.
Personally he is not that weak. That is why he could not accomplish anything directly. His innate virtues whose
value he is not fully aware of achieve it for him. What came to him was utter ruin. It turned around as a great
boon of luck in more than one instance. It is a measure of his suffering under the அட்டகோசம் exhibition of his
wife from the gutter.
“உன்தனப் புண்படுத்துவது எனக்கு வருத்தத்ததத் தருகிறது.”
மனிதன் தவறோமல் இப்படிபய பசயல்படுகிறோன்.
தன் சிறந்த புோிததலயும் மீறி பல சமயங்களில் இப்படி பசயல்படுமோறு அவன் உந்தப்படுகிறோன்.
புற நிகழ்ச்சிகள் அவதன வற்புறுத்துகின்றன.
அவனது பசோந்த சுபோவமும் அப்படி பசயல்படும்.
உள்பள உருவோனது பவளிப்படத் துடிக்கும்.
எதிர்கோலப் பலன் அப்படி நடக்கச் பசோல்லும்.
முழு முட்டோள்தனம் பல சமயங்களில் கோரணமோக இருக்கும்.
சந்தர்ப்ப சூழ்நிதலகள் அப்படி நடக்க தவக்கும்.
பல சமயங்களில் அது ஆழ்மனத்தின் பததவயோகவும் இருக்கும்.
அதன் முக்கியத்துவம் சிறிது கோலம் கைித்பத பதோியும்.
அற்புதம் நிகழும் பபோது ஒவ்பவோரு முட்டோள்தனத்திற்கும் பின்னோல் உள்ள அறிவு பவளிப்படும்.
இங்பக அவன் தற்கோப்பிற்கோக பசயல்படுகிறோன்.
தன் நிதலதய விளக்குவபத அவனுக்குத் பதோிந்த ஒபர வைி.
விளக்கமின்றி அவதள சமோதோனப்படுத்த முடியும் என்ற அறிதவ அதுவதர அவன் அனுபவம்
தரவில்தல.
இந்த சமயத்தில், சோியோன பசயல் கோோியத்ததக் பகடுத்து விடும்.
சதிதய மதறக்கும் நிகழ்ச்சி ஒன்று மட்டுபம இக்கததயில் இந்த அறிவு பவளிப்படும் இடம்.
எலிசபபத்தும், பிங்கிலியும் அவ்வோறு பேனிடம் நடந்து பகோள்கிறோர்கள்.
பசயலின்தம சிறந்த அறிவு என்பது வோழ்வு தரும் சூட்சும ஞோனம்.
பமௌன விருப்புறுதி அவற்றில் ஒன்று.
எலிசபபத் ‘நடக்கோது’ என்பதத மறுக்கபவோ, அல்லது அவள் பசயதல ஆதோிக்கபவோ பசய்யோத
ஷோர்பலட்டின் அறிவு அப்படிப்பட்ட ஒன்று. ஆனோல் அது பலவீனத்தில் உதித்தது. உண்தமயில் அது
நதடமுதற ஞோனம்.
அவதள சிறிதும் புண்படுத்த டோர்சி நிதனக்கவில்தல.
ஆயினும், அவன் அவதள மிகவும் பலமோக கோயப்படுத்துவததக் கோண்கிபறோம்.
அது உருவோன எண்ணத்தின் சக்தி தவிர்க்க முடியோமல் பவளிப்படுவது.
அறிவுபகட்டத்தனம் அதிகமோனோல் அது அளவு கடந்து பவளிப்படத் துடிக்கும்.
கோலின்ஸிடம் அததக் கோண்கிபறோம்.
திருமதி பபன்னட்டிடம் அதத ஏரோளமோன அளவில் கோண்கிபறோம்.
லிடியோவிபலோ வோர்த்ததகள் உள்பள பதோன்றிய கணபம பவளிப்படுகின்றன.
குத்தல் பபச்சிற்கோன வோய்ப்பில், திரு பபன்னட்டிற்கு ஈர்ப்பு.
பேனிடம் அது பசயல்பட்டோலும், அது உள்பள நிகழ்கிறது.
அகபமோ, புறபமோ உருவோனது பவளிப்படும் என்பது சட்டம்.
லிடியோவிடம் பதோன்றுவதற்கும், பவளிப்படுவதற்கும் இதடபவளி எதுவுமில்தல.
ஒரு விஷயம் பவளிப்படுவதற்கோன பநரமும், அது பசல்லும் திதசயும் ஒருவோின் குணோதிசயத்ததப்
பபோறுத்தது.
எங்கும் சட்டம் ஒன்பற; உருவோனது பவளிப்படத் துடிக்கும்.
டோர்சிக்கும், எலிசபபத்திற்கும் உள்ள உண்தமயோன உறதவப் பற்றித் பதோிந்து பகோள்ள திருமதி
கோர்டினர் மிகவும் பிோியப்படுவததக் கோண்கிபறோம். நோகோிகம் கட்டுப்படுத்தியதோல் அவள் அததப்
பற்றிக் பகட்கவில்தல.
அப்படிப்பட்ட கட்டுப்போடுகள் அந்தக் கணத்தில் பமோத்த சக்திதயயும் எடுத்துக் பகோள்ளும்.
மனசோட்சிதய ஒட்டியும், சமூக ஒப்புதல் பபற்ற வைிதய ஒட்டியும் தன் அதனத்து சக்திகதளயும்
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பசலவைித்து, பசயல்பட்டு ஏற்றுக் பகோண்ட நடத்ததபய நோகோிக எனப்படும்.
அவளது பசைிப்பும், அவளது அதமதியும், நல்பலண்ணத் தூதனோக இருக்கும் தகுதியும், சமூகத்தில்
உயர்ந்து பமல்வர்க்கத்தினபரோடு தன்தன ஒருங்கிதணத்துக் பகோள்ளும் தன்தமயும் எப்படி வந்தன
என்பதத இந்த நோகோிகம் விளக்குகிறது.
ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில் எலிசபபத் அந்த நோகோிகத்ததக் கோட்டுகிறோள்.
அது அவதள வோனளோவ உயர்த்தியது.
பேன் அதத அறிவின்றி தவத்திருக்கிறோள்.
பணியும் தன்தம பகோண்ட, பணக்கோர அறிவிலிதய வோழ்வு பேனுக்கு போிசோகத் தந்தது.
டோர்சி, எலிசபபத்தத மணக்க முதலில் ஒப்புக் பகோண்ட திரு பபன்னட் பின்னர் அதத எதிர்ப்பததக்
கோண்கிபறோம். சமூகத்தில் பலவீனமோனவர் தனிப்பட்ட முதறயில் பலவீனமோனவர் அல்ல.
அதனோல்தோன் அவரோல் பநரடியோக எததயும் சோதிக்க முடியவில்தல. அவருள் இருந்த, அவருக்பக
பதோிந்திரோத குணச் சிறப்புகள் அவருக்கோகச் சோதிக்கின்றன. அவருக்கு வந்தது முழு அைிவு. ஆனோல் அது
பபறுதற்கோிய பபோிய வரமோக பல முதற மோறியது. அதுபவ, அவர் அவரது மதனவியின்
அட்டகோசத்தின் கீழ் பட்ட சிரமங்களின் அளவுபகோல்.
144. “Let it give you consolation that you conducted yourselves”.
Darcy pays a complement to Elizabeth and Jane.
Austen says Elizabeth was pleased by that.
It is in bad taste to accuse a family and then compliment a few of them.
That he evaluates her, though it is positive, is an uncivilized act.
The proposal must imply her high value for him. It does not admit of expression.
The constant expression of Westerners of ‘Thank you’ is not an Indian habit.
There is no known equivalent Tamil expression.
When we feel gratitude, we become speechless.
Thank you in one such context jars.
Among close friends a value is recognized, silently appreciated, is not spoken.
Should it be mentioned, it needs dexterity of speech.
Only sycophants praise. It is impermissible flattery.
Favour seekers train themselves to flatter without its being recognized as such.
Recognition of a value in such a relationship is by an implicit appreciation.
Darcy is coarse in doing it.
It pleases her, perhaps because it follows abuse, mitigating them.
Cultural values are maintained by silent appreciation.
Smaller minds do like to hear being praised.
Here he complimented her and her sister; his self-condemnation after the second proposal is the life
consequence of his earlier compliments.
Men do praise the beauty of girls they love; girls like it.
We do not approve of men marrying a girl for money.
We do not see the inappropriateness of a Man loving a girl for her beauty.
He is supposed to love her for what she is, not for her beauty.
Darcy speaking of consolation, the idea of offering consolation in a proposal smells of a negotiation.
After the second proposal she insists on his telling her why he loved her.
He was embarrassed.
She goes on saying he withstood her beauty!
Finally she herself comes to his rescue that while in love people do not consider other values.
It is the right understanding.
Still she pesters him for a reply.
Similarly she asks why he did not speak to her during his two visits to Longbourn.
He says he felt so much that he could not speak.
Where emotions are involved, speech is indelicate.
To insist on an indelicate course is unwelcome.
He did it in his letter.
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She did it after she accepted him.
Delicacy becomes elegant when recognition is speechless.
Darcy, all his life, managed the affairs of his estate.
His aunt, perhaps his mother too, were indelicate people.
Whatever his father was, he could not be a cultured person who encouraged Darcy to think meanly of others.
Georgiana, brought up in Pemberley up to 15 years, was unable to invite Elizabeth readily.
If not coarse, Darcy was unaware of elegant expressions.
There was nothing of captivating softness in him.
Darcy’s readiness to please Georgiana with presents shows that affection was less felt than displayed.
Her elopement itself is suggestive of the fact that love is not in abundance from the brother.
"நீங்கள் நல்ல முதறயில் நடந்து பகோண்டீர்கள். இது உங்களுக்கு ஆறுததல தரட்டும்.”
டோர்சி எலிசபபத்ததயும், பேதனயும் போரோட்டுகிறோன்.
எலிசபபத் அதனோல் சந்பதோஷமதடந்தோள் என்று பேன் ஆஸ்டின் கூறுகிறோர்.
ஒரு குடும்பத்தத குதற கூறிவிட்டு, அதில் ஒரு சில உறுப்பினர்கதள மட்டும் போரோட்டுவது மட்டமோன
குணம்.
அவன் அவதள மதிப்பீடு பசய்வது, நல்லவிதமோக இருந்தோலும் அது நோகோிகமற்ற பசயல்.
அவனது திருமணப் பபச்சு அவனுக்கு அவள் எவ்வளவு மதிப்புதடயவள் என்பததச் சுட்டிக் கோட்ட
பவண்டும். ஆனோல் அத்ததகய பவளிப்போடு எதுவுமில்தல.
பநோடிக்பகோரு முதற ’நன்றி’ என்று பமல்நோட்டோர் பசோல்லுவது இந்தியருக்கு பைக்கமில்தல.
தமிைில் அதற்கு இதணயோன வோர்த்தத இல்தல.
நோம் நன்றியறிந்தோல், பபச்சிைக்கிபறோம்.
நன்றி பசோல்வது அந்நிதலயில் சோி வரோது.
பநருங்கிய நண்பர்கள் மத்தியில் ஒரு பண்தப பதோிந்து பகோண்டோல், அது பமௌனமோக போரோட்டப்படும்.
அது பற்றி பபசப்படுவதில்தல.
குறிப்பிடத்தோன் பவண்டுபமன்றோல் அதற்கு பபச்சுவன்தம பவண்டும்.
இச்சகம் பபசுபவர்கபள போரோட்டுவோர்கள். அது அனுமதிக்க முடியோத முகஸ்துதி.
ஆதோயம் பதடுபவர்கள் முகஸ்துதி பசய்வபத பதோியோத வண்ணம் பசய்து, அததச் பசய்ய தங்களுக்குத்
தோங்கபள பயிற்சி தந்து பகோள்கின்றனர்.
அப்படிப்பட்ட உறவில், ஒரு பண்தபப் போரோட்டுவது என்பது மதறமுகமோக போரோட்டுதல் மூலபம.
டோர்சி அதத நோசூக்கின்றி பசய்கிறோன்.
அது அவளுக்கு சந்பதோஷத்ததத் தந்தது. திட்தடத் பதோடர்ந்து அததத் தணிக்கும் வண்ணம் போரோட்டு
வந்ததோல் சந்பதோஷம் வந்தது பபோலும்.
பமௌனமோன போரோட்டுதல் மூலபம நோகோிகப் பண்புகள் வோை தவக்கப்படுகின்றன.
சிறியவர்கள் தோங்கள் போரோட்டப்படுவதத பகட்கப் பிோியப்படுவோர்கள்.
இங்கு அவன் எலிசபபத்ததயும், அவள் சபகோதோிதயயும் போரோட்டுகிறோன். இரண்டோவது மண
பபச்சிற்குப் பின் அவன் தன்தனத்தோபன பநோந்து பகோள்ள பநர்ந்தது, அவன் முதலில் கூறிய
போரோட்டுக்களுக்கோன வோழ்வின் எதிபரோலி.
தோம் பநசிக்கும் பபண்களின் அைதக ஆண்கள் புகழ்வதும், அததப் பபண்கள் விரும்புவதும் எப்பபோதும்
நடப்பதுதோன்.
ஒரு ஆண் ஒரு பபண்தண பணத்திற்கோக திருமணம் பசய்து பகோள்வதத நம்மோல் ஏற்க முடியோது.
ஒரு ஆண் ஒரு பபண்தண அவள் அைகிற்கோக கோதலித்தோல் அதில் எந்த தவறும் இருப்பதோக நோம்
நிதனப்பதில்தல.
அவன் அவதள அைகிற்கோக அல்லோமல், அவளுக்கோக பநசிக்க பவண்டும்.
டோர்சி ஆறுததலப் பற்றி பபசுகிறோன். திருமணப் பபச்சில் ஆறுதல் பசோல்வது பபரம் பபசுவது
பபோலிருக்கிறது.
இரண்டோவது மணப் பபச்சின் பபோது, அவன் ஏன் அவதளக் கோதலிக்கிறோன் என்று பகட்டு, பதிதலக்
பகோருகிறோள்.
அவன் சங்கடத்தில் ஆழ்கிறோன்.
அவன், அவளது அைதக எவ்வோறு ஏற்றுக் பகோண்டோன் என்றும் பகட்கிறோள்.
இறுதியில் கோதலிப்பவர்கள் பிற மதிப்பீடுகதளப் பற்றி நிதனப்பதில்தல என்று கூறி அவபள அவதன
சங்கடத்திலிருந்து விடுவிக்கிறோள்.
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அதுபவ சோியோன புோிதல்.
ஆனோலும் அவள் அவதன பதில் கூறச் பசோல்லி நச்சோிக்கிறோள்.
லோங்பர்னுக்கு வந்த இரண்டு முதறகளும் அவன் ஏன் தன்னிடம் பபசவில்தல என்றும் பகட்கிறோள்.
தோன் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்பட்டு விட்டதோல் தன்னோல் பபச முடியவில்தல என்று அவன் கூறுகிறோன்.
உணர்வுகள் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் பபச்சு நோசூக்கற்றுப் பபோகும்.
நோசூக்கற்ற பபோக்தக வற்புறுத்துவது பபோற்றத் தக்கதன்று.
அததத்தோன் அவன் தன் கடிதத்தில் பசய்தோன்.
அவதன ஏற்றுக் பகோண்ட பின் அவள் அததச் பசய்தோள்.
பபச்சற்ற போரோட்டு, நோசூக்தக உயர்த்தும்.
டோர்சி தன் வோழ்நோள் முழுவதும் எஸ்படட்தட நிர்வகித்தவன்.
அவன் சித்தியும், ஒரு பவதள அவன் அம்மோவும் கூட நோசூக்கற்றவர்கபள.
பிறதரத் தோழ்வோக நிதனக்க பவண்டும் என்று அவனுக்குச் பசோல்லித் தந்த அவன் தந்தத, அவர்
என்னவோக இருந்தோலும், நோகோிகமோனவரோக இருக்க முடியோது.
பபம்பர்லியில் 15 வருடங்களோக வளர்ந்த ேோர்ேியோனோவினோல், எலிசபபத்திற்கு உடபன அதைப்பு தர
முடியவில்தல.
டோர்சி நோசூக்கற்றவன் இல்தல என்றோலும், அவனுதடய பபச்சில் நயம இல்தல எனக் கூறலோம்.
அவனிடம் வசீகோிக்கும் பமன்தம இல்தல.
ேோர்ேியோனோதவ போிசுப் பபோருட்கள் மூலம் மகிழ்விக்க நிதனத்த டோர்சியின் பசயல், அவன்
பவளியிட்ட அன்தப விட உணர்ந்த அன்பு குதறவோனது என்பதத பவளிப்படுத்துகிறது.
அவள் ஓடிப் பபோகத் துணிந்தது, அவளது சபகோதரனிடம் ஏரோளமோன அன்பு இல்தல என்ற
உண்தமதய சுட்டிக் கோட்டுகிறது.
145. “What passed that evening, the opinion of all parties”.
Social gatherings are occasions of social growth.
Positively each is given the opportunity to interact with the other and grow by it.
A simple conversation with another temporarily raises one’s energy to a high pitch.
He tries to relate to the other from his highest best.
In doing so, he finds the other at a similar effort.
Both meet at this social best.
This is an occasion for the one to raise himself to his best with respect to the other.
This is psychological growth.
There are people who cannot feel comfortable in a sophisticated crowd.
A dinner party is such an occasion for one to grow psychologically in the society.
This being a unit, a variety of social puzzles comes into existence.
In a gathering like this each tries to learn from the most important person many things.
Dinner parties are to local communities what a national conference is to political parties.
The cadres of a party are trained, energized, rejuvenated at a conference.
Of course all is not positive.
Negatively this is the medium for the spread of fashions and gossip.
These gatherings have such a personality and urge the participants to act.
The greatest advancement of civilization is the creation of the intelligentsia.
Toynbee says after 136 years the intelligentsia creates a revolutionary change.
Intelligentsia replaced the power structure occupied by aristocracy.
Creation of intelligentsia is the democratization of power through education.
The meeting ground for the intelligentsia is the campus.
What the campus is to the intelligentsia, dinner parties are to the locality.
The culture of a nation is the ripening of civilization.
The educated masses, newspaper readers, the enlightened sections of the population says Sri Aurobindo,
constitute this cultural core.
The Russian Revolution is the creation of this cultural elite.
In this story such dinner parties serve as a medium for the message of the French Revolution.
We see in the intrigues of Caroline and Darcy the other side of this cultural movement.
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Man is a dynamo.
Coming into contact with a woman he is a dynamo in action.
Many coming together with a view to finding wives and husbands becomes a matrimonial matrix.
Compare the Indian society where till the 1950s or 60s boys were not permitted to talk to girls.
The compulsion in the West for the youth to find his or her spouse makes them ever active.
It is natural Darcy observes everyone in the party.
The individuals are the cells of the social body.
Each influences every other.
It is social life.
It has a top dressing of psychological life.
Its inner core is the spiritual life.
Whatever Man thinks or does the determinant is in the cosmos.
Raising our study to the cosmic existence, we will be studying ‘The Life Divine’.
I am at pains to extend the story to the society and to life.
We saw, Caroline’s ruse, how it ended in the story, what benefits it gave to the society and its significance in
existence.
Caroline, against the rule, chases a Man who eludes her and marries her rival.
Its significance in Life is the rule of woman waiting for Man is being undone and the first step is how it is
infructuous.
"அன்று மோதலயில் நடந்ததத அவரவர் அபிப்பிரோயத்திற்பகற்ப புோிந்து பகோண்டனர்.”
சமூகக் கூட்டங்கள் சமூக வளர்ச்சிக்கோன சந்தர்ப்பங்கள்.
அது ஒருவபரோடு ஒருவர் பைகி, அதன் மூலம் உயர ஒரு வோய்ப்பு.
ஒரு சோதோரண உதரயோடல் தற்கோலிகமோக ஒருவோின் சக்திதய உயர்த்தும்.
ஒவ்பவோருவரும் தன்னோல் எவ்வளவு சிறப்போக நடந்து பகோள்ள முடியுபமோ அவ்வளவு சிறப்போக நடந்து
பகோள்வர்.
அவ்வோறு ஒருவர் பசய்யும் பபோது, அடுத்தவரும் அது பபோன்ற முயற்சிதய எடுப்பததக் கோண்பர்.
இருவரும் சமூக அளவில் உயர்ந்த கட்டத்தில் உறவோடுவர்.
அடுத்தவதரப் பபோறுத்தவதரயில் அதிகபட்சம் தன்தன உயர்த்திக் பகோள்ள இது ஒரு சந்தர்ப்பம்.
இது மனவளர்ச்சிதயக் குறிக்கும்.
நோசூக்கோன கூட்டத்தில் கலந்து பகோள்ள சங்கடப்படுபவர் உண்டு.
இரவு விருந்து சமூகத்தில் மனவளர்ச்சிக்கோன ஒரு சந்தர்ப்பம்.
இது ஒரு பகுதி என்பதோல், பல வதகயோன புதிர்கள் பவளிப்படும்.
இது பபோன்ற கூட்டங்களில் முக்கியமோன மனிதர்களிடமிருந்து பல விஷயங்கதள கற்றுக் பகோள்ள
ஒவ்பவோருவரும் முதனவர்.
அரசியல் கட்சிக்கு பதசியக் கூட்டம் எவ்வளவு முக்கியபமோ, அவ்வளவு முக்கியம் உள்ளூர்வோசிகளுக்கு
இரவு விருந்து.
கட்சித் பதோண்டர்கள் பதசியக் கூட்டத்தில் பயிற்சியும், ஊக்கமும், உற்சோகமும் பபறுவர்.
எல்லோபம சோியோனதவ என்று கூறுவதற்கில்தல.
தவறோன வதகயில் ஆதோரமற்ற பசய்திகளும், பததவயற்ற பைக்கவைக்கங்களும் பரவவும் வோய்ப்புண்டு.
இத்ததகய கூட்டங்களுக்கு இது பபோன்ற குணமுண்டு. அந்த குணம் கூட்டத்தினதர பசயல்படத்
தூண்டும்.
தகவல் பசகோிக்கும் அதமப்தப உருவோக்கியது நோகோிக வோழ்வில் ஒரு முக்கிய சோததன.
136 வருடங்களுக்குப் பின் இந்த அதமப்பு புரட்சிதய உண்டு பண்ணும் என்று டோய்ன் பீ கூறுகிறோர்.
பிரபுத்துவத்தின் ஆதிக்கத்தத இந்த அதமப்பு மோற்றியது.
இந்த அதமப்பு கல்வி மூலம் பபோது மக்களுக்கு அதிகோரத்ததத் தருகிறது.
கூடுமிடம் இந்த அதமப்பிற்கு முக்கியமோனது.
இந்த அதமப்பிற்கு கூடுமிடம் எவ்வளவு முக்கியபமோ, அபத அளவு முக்கியம் உள்ளூர்வோசிகளுக்கு
இரவு விருந்து.
நோகோிகம் உயருவபத நோட்டின் பண்போடோகும்.
படித்தவர்களும், பசய்தித்தோள்கள் வோசிப்பவர்களும், அறிஞர்களும் பண்போட்டிற்கு ஆதோரமோனவர்கள்
என்று ஸ்ரீஅரவிந்தர் கூறுகிறோர்.
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ரஷ்யப் புரட்சி, நோகோிகத்தில் உயர்ந்தவர்கதள உருவோக்கியது.
இந்த கததயில், இது பபோன்ற விருந்துகள் பிபரஞ்சுப் புரட்சிதயப் பற்றி தகவல் தரும் சோதனமோகும்.
டோர்சி, கோரலின் இவர்களின் அணுகுமுதறயில் இந்த சமூக நிகழ்வின் மறுபக்கத்ததக் கோண்கிபறோம்.
மனிதன் சக்திதய பவளிப்படுத்துபவன்.
ஒரு பபண்தண சந்திக்கும் பபோது ஒரு ஆண் பசயலில் சக்திதய பவளிப்படுத்துவோன்.
மணமகதனபயோ, மணமகதளபயோ பதர்வு பசய்ய பலரும் கூடுமிடம் திருமணச் சந்தத.
1960 வதர ஆணும், பபண்ணும் பபச இந்தியோவில் அனுமதி இல்தல.
பமற்கத்திய நோடுகளில் தன் கணவதனபயோ, அல்லது மதனவிதயபயோ தோபன பதடிக்பகோள்ள
பவண்டிய கட்டோயம் இதளஞர்கதள சுறுசுறுப்போக்குகிறது.
எனபவ, அதனவதரயும் டோர்சி கவனிப்பது இயற்தகபய.
தனி மனிதர்கள் சமூக உடலின் பசல்கள்.
ஒவ்பவோரு பசல்லும் பிற பசல்தல போதிக்கும்.
அது சமூக வோழ்வு.
அது மபனோோீதியோன வோழ்வு என்ற பமலோதட புதனந்துள்ளது.
ஆைத்திபலோ அது ஆன்மிக வோழ்வு.
மனிதன் எதத பவண்டுமோனோலும் நிதனக்கலோம், பசய்யலோம். ஆனோல் நிர்ணயிப்பது பிரபஞ்சபம.
பிரபஞ்சத்தத ஆரோய்வது 'தி தலப் டிதவன்'-ஐ ஆரோய்வதோகும்.
கதததய சமூகத்திற்கும், வோழ்விற்கும் பபோருத்தி கோட்டுவபத என் முயற்சி.
கோரலினின் சூழ்ச்சி எப்படி கததயில் முடிந்தது, அது சமூகத்திற்கு என்ன பயன் தந்தது, அதன்
முக்கியத்துவம் என்ன என்பததப் போர்த்பதோம்.
கோரலின் வோழ்வின் சட்டத்திற்கு புறம்போக தன்தனத் தவிர்த்தவதன விரும்பினோள், அவபனோ அவளது
எதிோிதய மணந்தோன்.
தன் மணமகனுக்கோக பபண் கோத்திருக்க பவண்டும் என்ற சட்டத்தத மீறினோல் வோழ்வில் என்ன நடக்கும்
என்பதத இதன் மூலம் அறியலோம்.
146. “What I esteemed as the most unhappy connection”.
When a Man criticizes all others, we get a list of all his defects.
Self-awareness begins as a perception of one’s own defects in another.
The finite is the frontal appearance of the Infinite where one aspect is put out withholding all the other aspects.
Goodness is not the monopoly of anyone.
Spiritually goodness on the surface is evil in the subconscious.
There is no evil in creation.
Evil is the appearance of Good to egoistic perception.
Applying the laws of the part to the whole Good takes on the appearance of Evil.
There is no one way, right side or wrong side when the President travels.
The side where he travels is the right side.
In accepting the low behaviour of Mrs.Bennet’s family, Darcy accepts his own family and life more fully.
In voicing a protest to objectionable behaviour Darcy announces to the world and to himself that he is willing to
be aware of all the skeletons in his own cupboard.
In enjoying the submission of Bingley to himself, he is preparing himself to submit to Elizabeth to start with and
finally to Lydia and Mrs.Bennet.
Even when he speaks of an unhappy connection, he uses the word esteemed as that connection brings Elizabeth
to his Mind.
Mother says the flip of the hand changes the character of the moment.
It is true because the good is evil and evil is good, not they are in juxtaposition.
If domination is despicable, submission is equally despicable.
In Time events that start as problem move to a solution.
It is only a way of speaking.
There is no problem in life to be solved if you are not in Time.
Problem is an appearance in Time.
What is a problem in Time is no problem in simultaneous Time.
Man is Mind, he is partial, he is in Time, he understands by thinking, he sees through his senses that feed his
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Mind.
To the Supermind that is whole, which is simultaneous Time which understands by intuition, which does not
employ the senses, there is no problem.
Man seeks moksha, the sadhak seeks transformation.
Man starts with the Mind, the sadhak starts with the psychic.
Man moves from darkness to light.
It is a joy of self-discovery, discovery of light by darkness.
There is no darkness.
Man creates darkness to enjoy the discovery.
Mind creates the darkness.
Ego too can create it.
Time aids it.
The darkness is in the finite.
It is on the surface Mind.
Darcy is determined to discover the JOY, the joy of securing Elizabeth.
So, he arrests his pride, arrogance, pettiness, ruse, selfishness.
Now that she has admonished him, he gratefully accepts her.
He is totally unaware of the fact that she abused him.
Only one who can thus be unaware of all the defects of a lady can seek romance.
He is grateful for her abuse.
Romance is gratitude for vulgar abuse with a touch of cruelty.
To know how the woman is constituted to administer tenderness through cruelty is to qualify for Romance.
Man who knows cruelty, tyranny, tenderness, coquetry, flirtation as woman’s endowments and still seek her,
seeks Romance.
What the woman feels is better written by a woman.
She certainly, says Sri Aurobindo, will be disappointed when the Man misses joy.
"வருந்தத்தக்க பதோடர்பு என நோன் பபோற்றியது.”
பிறரது குதறகதள ஒருவன் விமர்சிக்கும் பபோது, அவனது பசோந்தக் குதறகளின் பட்டியல் நமக்குக்
கிதடக்கிறது.
பிறர் குதறகதள நம் குதறகளோக அறிய முற்படும்பபோது நம்தம நோபம அறியத் பதோடங்குகிபறோம்.
தன்னில் ஒரு சிறு பகுதிதய மட்டும் பவளிப்படுத்தி, பிற அதனத்ததயும் அகண்டம் மதறத்திடும் பபோது,
அகண்டத்தின் புறத்பதோற்றத்தத சிறு கண்டமோகக் கோண்கிபறோம்.
நல்லது எவருதடய தனிவுதடதமயும் அல்ல.
ஆன்மிகச் சட்டப்படி பமல்மனத்தில் நல்லதோகக் கோண்பது ஆழ்மனத்தில் தீயதோக இருக்கும்.
பதடப்பில் தீதம என்பபத இல்தல.
அகந்தத நன்தமதயத் தீதமயோகக் கோண்கிறது.
சிறியதின் பின் பபோியதுண்டு என்ற சட்டப்படி, நன்தம தீதமயின் பதோற்றத்தத ஏற்கிறது.
ேனோதிபதி பயணம் பசய்யும் பபோது ஒரு வைிப்போதத, தவறோன போதத, சோியோன போதத பபோன்ற
சட்டங்கள் பசல்லுபடியோகோது.
அவர் பயணிக்கும் போததபய சோியோன போதத.
திருமதி பபன்னட் குடும்பத்தின் தோழ்ந்த நடத்தததய ஏற்பதன் மூலம், டோர்சி தன் பசோந்த
குடும்பத்ததயும், வோழ்தவயும் அதிகமோக ஏற்கிறோன்.
தவறோன நடத்ததக்கு எதிர்ப்பு பதோிவிப்பதன் மூலம் தன் குதறகதள உணர தோன் தயோரோக இருப்பதத
தனக்கும், உலகத்திற்கும் பதோிவிக்கிறோன்.
பிங்கிலி தனக்கு கட்டுப்படுவதத விருப்பத்துடன் ஏற்பதன் மூலம் டோர்சி தோன் முதலில் எலிசபபத்திற்கும்
பின்னர் லிடியோவிற்கும், திருமதி பபன்னட்டிற்கும் பணியத் தயோரோகிறோன்.
வருந்தத்தக்க பதோடர்தப பற்றி டோர்சி பபசும் பபோது, எலிசபபத்தின் நிதனப்பு வருவதோல் ‘பபோற்றிய’
என்று குறிப்பிடுகிறோன்.
விரலோல் சுண்டுவது கூட அந்த கணத்தின் தன்தமதய மோற்றும் என்று அன்தன கூறுகிறோர்.
தீதமபய நன்தம, நன்தமபய தீதம என்பபத உண்தம. எதிரோனதவ அல்ல.
அடக்குவது பவறுக்கத்தக்கபதன்றோல் பணிவதும் பவறுக்கத்தக்கபத.
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பிரச்சிதனயோக ஆரம்பிக்கும் நிகழ்ச்சிகள் கோலத்தில் தீர்வுகளோக மோறும்.
ஒரு பபச்சுக்கோக அவ்வோறு கூறலோம்.
நீ கோலத்திற்கு உட்பட்டவனில்தல என்றோல், வோழ்வில் தீர்க்க பவண்டிய பிரச்சிதன எதுவுமில்தல.
கோலத்தில் பிரச்சிதன ஒரு பதோற்றபம.
கோலத்தில் பிரச்சிதனயோக இருப்பது, மூன்றோம் நிதல கோலத்தில் பிரச்சிதனபய அல்ல.
மனிதன் மனத்தோல் ஆனவன், பகுதியோனவன், கோலத்தில் இருப்பவன், சிந்தித்து புோிந்து பகோள்பவன்.
மனதிற்கு பசய்தி அனுப்பும் புலன்கள் மூலம் எததயும் பதோிந்து பகோள்கிறோன்.
சத்திய ேீவியம் முழுதமயோனது, மூன்றோம்நிதல கோலத்தில் இருப்பது, சிந்ததனயின்றி புோிந்து
பகோள்ளும் சக்தி பபற்றது. புலன்கதள உபபயோகிக்கோதது. அதற்கு பிரச்சிதன என்பபத இல்தல.
மனிதன் பமோட்சத்தத பதடுகிறோன். சோதகன் திருவுருமோற்றத்தத நோடுகிறோன்.
மனிதன் மனத்தில் ஆரம்பிக்கிறோன். சோதகன் தசத்திய புருஷனில் ஆரம்பிக்கிறோன்.
மனிதன் இருளிலிருந்து ஒளிக்கு நகர்கிறோன்.
அது தன்தனத்தோபன கண்டறியும் ஆனந்தம். தன்தன ஒளியோகக் கண்டறியும் இருள்.
இருள் என்பபத இல்தல.
கண்டறியும் ஆனந்தத்திற்கோக மனிதன் இருதள உருவோக்குகிறோன்.
மனபம இருதள பதடக்கிறது.
அகந்ததயோலும் அதத உருவோக்க முடியும்.
கோலம் அதன் கூட்டோளி.
இருள் கண்டத்தில் உள்ளது.
அது பமல்மனத்திற்குோியது.
ஆனந்தத்தத அதடய டோர்சி உறுதி பூண்டோன். எலிசபபத்தத அதடவது அவனுக்குோிய ஆனந்தம்.
அதனோல் தன் கர்வம், அகம்போவம், சிறுதம, சூழ்ச்சி, சுயநலம் ஆகியவற்தறக் கட்டுப்படுத்துகிறோன்.
தன்தனத் திட்டிய அவதள நன்றியுடன் ஏற்கிறோன்.
அவள் தன்தனக் குதற கூறியதத ஒரு சிறிதும் அறியோதிருக்கிறோன்.
பபண்ணின் எந்தக் குதறதயயும் அறிய முடியோதவனோல் மட்டுபம கோதலிக்க முடியும்.
அவள் திட்டியதற்கோக அவளிடம் நன்றியுடன் இருக்கிறோன்.
பகோடுதமயின் சோயல் பகோண்ட கடுதமயோன வசவுக்கோன நன்றியறிதபல பபருங்கோதலோகும்.
பகோடூரத்தின் மூலம் பமன்தமதய பவளிப்படுத்தும் தன்தம பபண்ணுக்கு எப்படி ஏற்படுகிறது என்பதத
அறிய முயன்றோல் கோதலிக்கும் தகுதி வரும்.
கடுதம, பகோடுதம, பமன்தம, பமோகம், சரசம் ஆகியதவ பபண்ணுக்குோிய பபருதமகள் என்று அறிந்த
பின்னும் அவதள நோடும் ஆபண பபருங்கோததல நோடுகிறோன்.
பபண்ணின் உணர்வுகதள பபண்ணோல்தோன் சிறப்போக எழுத முடியும்.
ஆண் ஆனந்தத்தத இைக்கும் பபோது பபண் ஏமோற்றமதடகிறோள் என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறோர்.
"The part which I acted is now to be explained. His sisters' uneasiness had been equally excited with my own;
our coincidence of feeling was soon discovered, and, alike sensible that no time was to be lost in detaching their
brother, we shortly resolved on joining him directly in London. We accordingly went -- and there I readily
engaged in the office of pointing out to my friend the certain evils of such a choice. I described, and enforced
them earnestly. But, however this remonstrance might have staggered or delayed his determination, I do not
suppose that it would ultimately have prevented the marriage, had it not been seconded by the assurance, which
I hesitated not in giving, of your sister's indifference. He had before believed her to return his affection with
sincere, if not with equal regard. But Bingley has great natural modesty, with a stronger dependence on my
judgment than on his own. To convince him, therefore, that he had deceived himself, was no very difficult point.
To persuade him against returning into Hertfordshire, when that conviction had been given, was scarcely the
work of a moment. I cannot blame myself for having done thus much. There is but one part of my conduct in the
whole affair on which I do not reflect with satisfaction; it is, that I condescended to adopt the measures of art so
far as to conceal from him your sister's being in town. I knew it myself, as it was known to Miss Bingley; but
her brother is even yet ignorant of it. That they might have met without ill consequence is perhaps probable; but
his regard did not appear to me enough extinguished for him to see her without some danger. Perhaps this
concealment, this disguise was beneath me; it is done, however, and it was done for the best. On this subject I
have nothing more to say, no other apology to offer. If I have wounded your sister's feelings, it was
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unknowingly done; and though the motives which governed me may to you very naturally appear insufficient, I
have not yet learnt to condemn them."
"நோன் வகித்த பங்தக, இப்பபோழுது விளக்கியோக பவண்டும். அவனது சபகோதோிகளின் சங்கடமும்,
என்னுதடய உணர்வுகதளப் பபோல்தோன் இருந்தன. நோங்கள் அதனவரும் ஒன்றோகத்தோன்
நிதனக்கிபறோம் என்பது விதரவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது; அவர்களது சபகோதரதன பேனிடமிருந்து
பிோிப்பதில் பநரத்தத ஒரு சிறிதும் வீணோக்கக் கூடோது என முடிபவடுத்பதோம். அவனுடன் பநரோக
லண்டனில் பசர்ந்து பகோள்ள பவண்டும் என தீர்மோனித்பதோம்--அதன்படி அங்கு பசன்பறோம்—அங்கு,
நோன் அவனுதடய விருப்பத்தில் உள்ள தீதமகதளப்பற்றி எடுத்துதரக்க உடனடியோக பசயல்படத்
துவங்கிபனன்--அவனுக்கு எடுத்துதரத்து, மனப்பூர்வமோக பசயல்படுத்திபனன் --ஆனோல் நோன்
உன்னுதடய சபகோதோியின் சிரத்ததயற்ற மபனோபோவத்ததப்பற்றி உறுதியோக தயங்கோமல் எடுத்துச்
பசோல்லி இருக்கோவிடின், இம்மோதிோி குதறகதள எடுத்துக் கூறியது அவனுதடய தீர்மோனத்ததத்
தடுமோற தவத்திருக்கலோம், அல்லது தள்ளிப் பபோட்டிருக்கலோம், ஆனோல் திருமணத்தத தடுத்து
நிறுத்தியிருக்கும் என நோன் நம்பவில்தல. தன்னுதடய அளவிற்கு இல்தலபயனினும், தன்னுதடய
கோததல அவள் உண்தமயோக ஏற்றுக் பகோள்வோள் என அவன் முதலில் நம்பியிருந்தோன்--ஆனோல்
பிங்கிலிக்கு இயற்தகயோகபவ மிக அடக்கமோன குணம் உண்டு, அவனுதடயததவிட என்னுதடய
மதிப்பீடுகளில் அவனுக்கு மிகவும் நம்பிக்தகயுண்டு. அதனோல் அவன் ஏமோற்றப்பட்டு விட்டோன் என
அவதன நம்ப தவப்பதில் எந்தவித கஷ்டமும் இருக்கவில்தல. அந்த நம்பிக்தகதயக் பகோடுத்த பிறகு,
ஹர்ட்பபோர்ட்ஷயருக்கு திரும்ப பவண்டோம் என்று அவதன வற்புறுத்துவதற்கு ஒரு வினோடிபய
பபோதுமோனதோக இருந்தது--இவ்வளவு பசய்ததற்கு நோன் என் மீபத குற்றம் சோட்டிக் பகோள்ள முடியோது.
இந்த முழு விவகோரத்திலும் என்னுதடய ஒரு நடத்தததய நிதனத்து நோன் அதிருப்தியதடகிபறன்;
உன்னுதடய சபகோதோி லண்டனில் இருக்கிறோள் என்பதத அவனிடமிருந்து மதறக்க ஓர் உபோயத்தத
பமற்பகோள்ளும் அளவிற்கு தோழ்ந்து பபோபனன். எனக்குத் பதோியும், மிஸ். பிங்கிலிக்கும் பதோிந்திருந்தது.
ஆனோல் அவளுதடய சபகோதரனுக்கு இன்னமும் பதோியோது--அவர்கள் எந்தவித பவண்டோத
விதளவுகளுமின்றி சந்தித்திருக்கலோம்; --ஆனோல் அவனுதடய விருப்பம் இன்னும் மதறயவில்தல என
எனக்குத் பதோிந்தது. ஆதகயோல் அவதளப் போர்ப்பது ஆபத்தில் முடியலோம்--மதறப்பது என்பது என்
தகுதிக்கு தோழ்ந்ததோக இருக்கலோம்—ஆனோலும் அவ்வோறு நடந்து பகோண்படன், இருப்பினும் அது
நன்தமக்பக பசய்யப்பட்டது--இந்த விஷயத்ததப்பற்றி எனக்கு இனி பசோல்வதற்கு
பவபறோன்றுமில்தல, பகட்பதற்கு எந்த மன்னிப்பும் இல்தல--நோன் உனது சபகோதோியின் மனததப்
புண்படுத்தியிருந்தோல், அது பதோியோமல் பசய்யப்பட்ட ஒன்று; இச்பசயதல பசய்வதற்கோன என்னுதடய
பநோக்கம் உனக்கு இயல்போகபவ பபோதுமோனதோக இருக்கோது. நோன் அததன கண்டனம் பசய்வதற்கு
இன்னும் கற்றுக் பகோள்ளவில்தல.’
147. It is true the culprit is Jane’s pretension.
பேனுதடய போசோங்குதோன் இங்கு உண்தமயோன குற்றவோளி.
148. ‘Natural modesty’ is absence of will.
‘இயற்தகயோன கண்ணியம்’ மனவுறுதி இல்லோமல் இருப்பது.
149. ‘Work of a moment,’ is true.
‘ஒரு தருணத்தின் பவதல’ இது உண்தம.
150. Darcy knows Bingley will not stay away from Jane at Netherfield. He does not have that strength of will.
பநதர்பீல்டில் பேதன விட்டு பிங்கிலி விலகி இருக்கமோட்டோன் என டோர்சிக்குத் பதோியும். அவனுக்கு
அந்த அளவுக்கு மனவுறுதி இல்தல.
151. A ruse, trick, or art does not serve a good purpose.
சூழ்ச்சி, யுக்தி, ஏமோற்றும் கதல - இதவ நல்ல விஷயத்திற்கு உதவோது.
152. ‘It is beneath me’ when he reviews, not when he did it.
‘இது என் தகுதிக்கு கீைோனது’ அவன் அததச் பசய்த பபோது உணருவதில்தல, மீண்டும் போிசீலித்துப்
போர்க்கும் பபோழுது உணருகிறோன்.
153. ‘Done for the best’ – It is his real emotion and triumph.
‘நல்லதற்பக நடந்தது’ இது அவனுதடய உண்தமயோன உணர்வும், பவற்றிப்பபருமிதமும் ஆகும்..
154. A sense of triumph does not withdraw by itself.
பவற்றிப் பபருமிதம் சுயமோக பின் வோங்கோது.
155. Now, he is withdrawing it under pressure.
பலவந்தத்தினோல் அவன் பின் வோங்குகிறோன்.
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156. The whole of the rest of the narration about Bingley is an exhibition of the unexceptionable.

பிங்கிலிதயப் பற்றி கூறிய மீதி எல்லோமுபம ஆட்பசபணத்திற்கு இடமில்லோததவகள்.
157. Darcy was ungentlemanly in his ruse.

சூழ்ச்சி பசய்து, டோர்சி கண்ணியமோக நடந்து பகோள்ளவில்தல.
158. “His sisters’ uneasiness has been equally excited”.

Obviously, till that moment Darcy never considered marriage between Jane and Bingley.
To say the ladies too were oblivious of such a possibility till that moment is too much to believe, unless both
sisters were more than sure of ordering Bingley’s opinion.
That they prevented Bingley from meeting Jane tells a different story that in this case Bingley’s new found
attachment is greater than usual.
No man allows others to decide on his behalf.
If one does, it is due to lack of strength.
The other condition of culture is possible, but rare.
Here three people interfere in Bingley’s marriage.
It is not even a work, it is an emotion of love.
In the final decision of whether Bingley should marry Jane or not, none of them consider Bingley’s wishes to be
consulted.
Bingley gets eliminated, in Bingley’s marriage.
It becomes an occasion for the sisters and Darcy to act in cooperation.
What is this phenomenon psychologically?
How society responds to it?
How does life respond to it?
Is there a higher response than Life?
Power available is exercised ruthlessly is the psychological phenomenon.
They would do it not only to Bingley, but anyone so available.
It will be done in marriage or Money, happiness or property, comfort or anything else.
In other words selfishness, if given scope, becomes ruthless power.
It works for the delight of those who exercise that power.
Its logical end is tyrannical, cruel pleasure exercised with a vengeance.
It is the stage of individuals who do not have moral or cultural scruples.
Human beings with animal intensity must be treated as animals.
Man’s incentive to doing good remains active only with himself.
As Mother says one is not human as long as he has fear, we can say one does not become human till selfgiving is born in him.
Self-giving is the hallmark of being human.
It is not education or property or skills that make one human; they can make him an efficient animal or tool.
This finding is so central for this story, for us to review every event from this point of view.
Public opinion defined from this point of view will explain why cinema stars are asked to support public
opinion.
What will such public opinion achieve? Make Reagan President.
Man is silly enough in his public ignorance to let stupid people rule them.
To indulge his silliest urges like speculation or cruelty Man is consciously willing to let his best interests be
ruled by the worst possible individuals in the society.
Systems that are constrictions, act in this situation as saviours.
No fool presiding over such a system can harm the public to a great extent.
Existence, Life, Society allow Man acting on his lower urges to receive the rewards he deserves in their scheme
of things, presided over by the atmosphere.
Caroline who has enormous capacities for adjustment is allowed to exercise it with Pemberley of Elizabeth.
What in the case of Darcy is transformation has become in her case humiliation.
She is one who is incapable of feeling the humiliation as she can humiliate others.
A character like Caroline is a non-entity to Life.
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To Existence, it only means that she is allowed to form her bubble and burst; she is non-existent as a character.
In any story there are only one or two characters who are formed.
Caroline has no enduring formation of character.
Even she, if given scope, can mortally hurt.
She can never do good to others.
That she befriends Jane and invites her for dinner is Jane Austen’s recognition of the positive contribution of a
negative character because of education.
It will be a rewarding study if this story is analysed from the point of view of education, social training,
social culture, etc.
“அவனுதடய சபகோதோிகளின் சங்கடமும் சமமோக எழுந்தது.”
அந்த தருணம்வதர பேன், பிங்கிலி திருமணத்ததப் பற்றி டோர்சி கருதபவயில்தல என்பது பதளிவு.
சபகோதோிகள் இருவருக்கும் பிங்கிலியின் அபிப்பிரோயம் பதோியோமல் இருந்தோல் மட்டுபம, அத்
தருணம்வதர இரு பபண்மணிகளுக்கும் அது பபோன்ற ஒரு சோத்தியக் கூற்தறப் பற்றி பதோியோமல்
இருந்தது என்பதத நம்ப முடியும்.
இம்முதற பிங்கிலியின் இப்புதிய விருப்பம் எப்பபோழுதும் இருப்பததக் கோட்டிலும் அதிகமோக இருந்தது
என்பதோல் அவர்கள் பிங்கிலி, பேதன சந்திப்பதத தடுத்தனர்.
தன்னுதடய சோர்பில் மற்றவர் தீர்மோனம் பசய்வதத எந்த மனிதனும் அனுமதிக்க மோட்டோன்.
அப்படி ஒருவர் பசய்தோல், அது அவரது பலவீனத்ததக் கோண்பிக்கின்றது.
நோகோிகத்தின் மற்ற நிதல சோத்தியம்தோன், ஆனோல் அோிதோனது.
இங்கு மூன்று நபர்கள் பிங்கிலியின் திருமணத்தில் குறுக்கிடுகிறோர்கள்.
அது ஒரு பவதல கூட அல்ல, அது ஒரு கோதல் உணர்வு.
பிங்கிலி, பேதன திருமணம் பசய்து பகோள்ள பவண்டுமோ அல்லது பவண்டோமோ என்ற இறுதியோன
முடிவில் யோரும் பிங்கிலியின் விருப்பத்தத பதோிந்துபகோள்ள பவண்டும் என்று கருதபவ இல்தல.
பிங்கிலியின் திருமணத்தில் பிங்கிலிபய நீக்கப்படுகிறோன்.
அவனுதடய சபகோதோிகளும், டோர்சியும் ஒற்றுதமயோகச் பசயல்படும் ஒரு சந்தர்ப்பமோக அது அதமந்து
விடுகிறது.
மனோீதியோக, இது என்ன நிகழ்வோகும்?
சமூகம் எவ்வோறு இதற்கு பதிலளிக்கிறது?
வோழ்க்தக எவ்வோறு இதற்கு பதிலளிக்கிறது?
வோழ்க்தகதய விட உயர்ந்த மறுபமோைி ஏபதனும் இருக்கிறதோ?
இருக்கும் அதிகோரத்தத இரக்கமற்று பயன்படுத்துவபத, மபனோோீதியோன நிகழ்வோகும்.
அவர்கள் பிங்கிலியிடம் மட்டும் இவ்வோறு நடந்து பகோள்ளமோட்டோர்கள், யோர் கிதடத்தோலும் இவ்வோறு
தோன் நடந்து பகோள்வோர்கள்.
திருமணம் அல்லது பணம், சந்பதோஷம் அல்லது பசோத்து, பசௌகோியம் அல்லது பவறு எதுவோக
இருந்தோலும் இவ்வோறு தோன் நடந்து பகோள்வோர்கள்.
சுயநலத்திற்கு வோய்ப்பு கிதடத்தோல், கடுதமயோன அதிகோரமோக மோறி விடும்.
அந்த அதிகோரத்தத பசலுத்துபவர்களின் சந்பதோஷத்திற்கோக அது பவதல பசய்யும்.
அதனுதடய முடிவு பகோடுதமயோனதோகவும், வன்மத்துடன் பசலுத்தப்படும் இரக்கமற்ற
சந்பதோஷமுதடயதோகவும் இருக்கும்.
தோர்மீக, நோகோிக மனசோட்சி இல்லோதவர்களின் நிதல இது.
விலங்குக்குோிய தீவிரத்துடன் இருக்கும் மனிதர்கதள, விலங்கு பபோல்தோன் நடத்த பவண்டும்.
நல்லது பசய்ய பவண்டும் என்கிற ஊக்கம் மனிதனுக்கு தன்னிடம் மட்டும்தோன் இருக்கும்.
பயம் இருக்கும்வதர ஒருவன் மனிதபன அல்ல என்று அன்தன கூறுவது பபோல, ஒருவோிடத்து பிறருக்கு
உதவி பசய்யும் மனப்போன்தம வளரோதவதர அவன் மனிதனோவதில்தல என நோம் கூறலோம்.
சுயோர்ப்பணம் தோன் மனித குலத்தின் அதடயோளம்.
படிப்பு, பசோத்து அல்லது திறதம ஒருவதர மனிதனோக்குவது இல்தல, அவதன திறதம வோய்ந்த
விலங்கோகபவோ அல்லது கருவியோகபவோ பவண்டுபமனில் அதவ உருவோக்கலோம்.
இந்த கண்டுபிடிப்பு, இக்கததயின் முக்கியமோன தமயமோகும், இதன் கண்பணோட்டத்தில் நோம் எல்லோ
நிகழ்ச்சிகதளயும் விமோிசனம் பசய்யலோம்.
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பபோது மக்களின் அபிப்பிரோயத்தத ஆதோிக்க ஏன் திதரப்பட நட்சத்திரங்கள் பவண்டப்படுகிறோர்கள்
என்பதத இந்த கண்பணோட்டத்தில் வதரயதற பசய்யப்பட்டுள்ள பபோது மக்களின் அபிப்பிரோயம்
விளக்கும்.
அது பபோன்ற பபோது மக்களின் அபிப்பிரோயம் என்ன சோதிக்கும்? ோீகதன ேனோதிபதி ஆக்கும்.
பவளிப்பதடயோகபவ அறியோதமயில் இருக்கும் மனிதன் அற்பமோனவனோக இருக்கிறோன், மூடர்கதள
தன்தன ஆள அனுமதிக்கிறோன்
பங்குச் சந்தத வியோபோரம் அல்லது பகோடுதம பசய்வது பபோன்ற அற்பமோன உந்துதல்களில் மனிதன்
ஈடுபடுவது, அவன் தன்னிதனபவோடு, தன்னுதடய தனிப்பட்ட விருப்பங்கதள சமூகத்திலுள்ள
பமோசமோன தனி மனிதர்களோல் ஆளப்படுவதத அனுமதிப்பது பபோலோகிறது.
இறுக்கமோக இருக்கும் முதறகள், இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கோப்போற்றுகின்றன.
இது பபோன்ற அதமப்பில் ததலவனோக இருக்கும் எந்த முட்டோளும் பபோிய அளவிற்கு பபோது மக்கதள
துன்புறுத்த முடியோது.
கீைோன உந்துதல்கள் மூலம் பசயல்படும் மனிதனுக்கு, சூைல் ததலதம தோங்கும் விஷயங்களில்,
அவனுக்கு ஏற்ற போிசிதன பபற்றுக் பகோள்ள பிரபஞ்சம், வோழ்வு, சமூகம், இதவ அனுமதி
அளிக்கின்றன
அனுசோித்து பபோகும் திறன் கோரலினுக்கு அதிகமோகபவ இருந்ததோல் அததன எலிசபபத்தின்
பபம்பர்லியில், அவளோல் உபபயோகப்படுத்திக் பகோள்ள முடிந்தது.
டோர்சி விஷயத்தில் திருவுருமோற்றமோக இருந்தது, அவளுக்கு அவமோனமோக முடிந்தது.
மற்றவர்கதள அவமோனப்படுத்த முடிந்த அவளோல், தனக்கு ஏற்பட்ட அவமோனத்தத உணர
முடியவில்தல.
கோரலிதனப் பபோல ஒருத்தி வோழ்க்தகக்கு ஒரு பபோருட்பட இல்தல.
பிரபஞ்சத்தில் அவளுக்கு, தோபன விஷயத்தத உற்பத்தி பசய்து, தோபன அதத முடித்தும் விடுவதற்கு
அனுமதி உண்டு என்று தோன் அர்த்தமோகிறது; ஒரு போத்திரமோக அவள் இல்தல.
எந்த கததயிலும் ஓோிரு கதோபோத்திரங்கள் தோன் உருவோகியிருப்போர்கள்.
நீடித்து நிற்கும் குணோதிசயம் உதடயவள் அல்ல கோரலின்.
அவளுக்கும் வோய்ப்பு அளிக்கப்பட்டோல், தீவிரமோக கோயப்படுத்துவோள்.
மற்றவர்களுக்கு அவளோல் நல்லது பசய்யபவ முடியோது.
அவள் பேனிடம் நட்பு பகோண்டு, அவதள விருந்துக்கு அதைப்பது, எதிர்மதறயோன குணம் பகோண்ட
ஒரு போத்திரம், கல்வி அறிவு பபற்றிருந்தோல் பநர்மதறயோக நடந்து பகோள்வர் என்பதத பேன் ஆஸ்டின்
அங்கீகோிப்பதோகும்.
இக்கதததய, கல்வி, சமூகப் பயிற்சி, சமூக நோகோிகம் ஆகிய கண்பணோட்டத்தில் ஆரோய்ச்சி பசய்வது
நல்ல பலதனத் தரும்.
159. “pointing out certain evils of the alliance”.
Darcy talks of evils, his need to pointing them out.
He does not just then know he is creating the cause for Elizabeth to point out all the evils in him.
This is a point of view of the cause and effect in the story.
What does this one phrase pointing out certain evils to the society which is the next wider concentric circle in
our plan mean?
Man is eager to recognize his evil and overcome it; but he does so by recognizing it in others.
Darcy, an aristocrat, is painfully, but subconsciously aware of his own shortcomings in the society.
As he grew up with Wickham, he was a daily witness to his captivating softness for which everyone preferred
him including his father.
Darcy has valid reasons to detest Wickham because of his false character.
In detesting his false character, he longs to acquire his pleasant exterior.
He is painfully aware of this defect in himself and spoke it to the colonel and Lizzy.
It is not in his power to overcome those vibrations by himself.
His own society is sitting on a volcano not knowing at what time the revolution will cross the channel.
The French aristocrat by his rigidity lost his head.
The English aristocrat is willing to recognize his rigidity and is willing to give it up.
Marriage with commoners is one social device to achieve this goal.
Darcy has joined forces with Bingley and settled down among the commoners.
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Had it been 50 years earlier, Bingley and Darcy would not have mixed with the population of Meryton.
Now they mix with them, dance with them, dine with them.
And in that course Jane and Elizabeth came their way.
Bingley readily took to Jane, but awaits orders from above.
Darcy who sneered at Elizabeth is powerfully attracted to her. He was till then in a conflict. Now he
condescended to propose to her. Socially it is an act of compromise.
Socially, he has come to her to shed his ego but can only address it by pointing out others’ evil.
Beyond the society lies the wider concentric circle of Life.
What does this comment mean to life?
A weak Man in life, pointing out others’ weaknesses, gets beaten down very powerfully.
How does this principle work?
One who has not mastered tree climbing goes up the tree and travels all over.
The tree waits for him to reach a thin branch of itself and drops him from there.
Life punishes the weak Man through its own weakness.
Tree climbers in Kerala who go up 100ft tall trees to harvest the nuts are expert climbers. The tree allows him to
travel to the next tree from its branches, sparing him the climb of another 100ft.
Life rewards the strong Man by its own strong branches.
Life relates to Men, events, forces, energies, touches, etc. and responds by its own rules.
The rules of Life, the rules of society, the rules of Existence, the rules for the Individual are essentially the same.
He points out the evils to Bingley.
Bingley readily obeys apparently.
Caroline chimes in and has a field day.
Louisa feels all the fulfillment of Netherfield life in being an instrument to Darcy, a rich aristocrat.
"சம்பந்தத்திலுள்ள சில தீதமகதள சுட்டிக் கோட்டுவது”.
டோர்சி, தீதமகதளயும் அதத சுட்டிக்கோட்ட பவண்டியதன் அவசியத்ததயும் பற்றி பபசுகிறோன்.
அவ்வோறு பசோல்வதனோல், டோர்சியிடமுள்ள தீதமகதள எலிசபபத் சுட்டிக்கோட்ட அவபன
கோரணமோகிறோன்.
இது கததயில் கோரணகோோிய பதோடர்தப பவளிப்படுத்தும் ஓோிடமோகும்.
தீதமகதள சுட்டிக் கோட்டும் இந்த வோர்த்ததகள் அடுத்த பபோிய கட்டமோன சமூகத்திற்கு எததச் சுட்டிக்
கோட்டுகிறது?
மனிதன் தன் குதறகதள உணரவும், திருத்தவும் விரும்புகிறோன். ஆனோல் பிறோிடம் குதற கோண்பதன்
மூலபம அததச் பசய்கிறோன்.
உயர்குடி மகனோன டோர்சி ஆழ்மனத்தில் சமூகத்திலுள்ள தன் குதறகதள பவததனயுடன்
அறிந்திருந்தோன்.
விக்கோமுடன் வளர்ந்த பபோது, டோர்சியின் தந்தத உட்பட அதனவரும் விக்கோமின் வசீகோிக்கும்
பமன்தமயோல் கவரப்பட்டதத அவன் தினமும் போர்த்தவன்தோன்.
விக்கோமின் தவறோன சுபோவத்தத பவறுப்பதற்கு டோர்சிக்கு நியோயமோன கோரணங்கள் உண்டு.
டோர்சி, விக்கோமின் தவறோன சுபோவத்தத பவறுப்பதன் பபோருள், தோன் விக்கோதமப் பபோல அைகோன
நடத்தத பபற பவண்டும் என்ற விருப்பபம.
தன்னிடமுள்ள இக்குதறதய பவததனயுடன் உணர்ந்திருந்த டோர்சி, இததப் பற்றி கர்னலிடமும்,
எலிசபபத்திடமும் பபசினோன்.
இந்த குதறதய பவல்லும் சக்தி அவனிடமில்தல.
அவனது பமல்குடி சமூகபமோ எப்பபோது பவடிக்கும் என்று பதோியோத புரட்சி எோிமதலயின் மீது
அமர்ந்திருந்தது.
வதளயுந்தன்தமயற்ற பிபரஞ்சுப் பிரபுக்கள் தங்கள் ததலகதள இைந்தனர்.
தங்களின் வதளயோத தன்தமதய உணர்ந்த ஆங்கிலப் பிரபுக்கள் அதத மோற்ற விரும்பினர்.
அதத சோதிக்கும் ஒரு சமூக உபோயபம சோதோரணமோனவர்கபளோடு திருமணம் பசய்வது.
டோர்சியும், பிங்கிலியும் சோதோரணமோனவர்கதளத் திருமணம் பசய்து பகோண்டனர்.
இந்த கதத நடக்கும் கோலத்திற்கு 50 வருடங்களுக்கு முன் டோர்சிபயோ, பிங்கிலிபயோ பமோிடன்
மக்கபளோடு ஒரு பபோதும் உறவோடியிருக்க மோட்டோர்கள்.
இப்பபோபதோ அம்மக்கபளோடு உண்டு, உறவோடி, நடனமோடுகிறோர்கள்.
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அப்பபோது பேதனயும், எலிசபபத்ததயும் சந்திக்கிறோர்கள்.
கண்டதும் பிங்கிலி பேதன விரும்பினோலும், பமலிடத்து உத்தரதவ எதிர்பநோக்கி கோத்திருக்கிறோன்.
எலிசபபத்தத பகலி பசய்த டோர்சி அவளோல் கவரப்படுகிறோன். அவனுக்குள் முதலில் பபோரோட்டம்
நிகழ்ந்தது. பின் அவதள மணக்க விரும்பினோன். சமூக அளவில் இது ஒரு விட்டுக் பகோடுக்கும் பசயல்.
சமூக அளவில் தன் அகந்தததய விட்டுக் பகோடுக்க எலிசபபத்தத நோடிய டோர்சி, அததச் பசய்ய
பிறோிடம் உள்ள தீதமகதள சுட்டிக் கோட்டினோன்.
சமூகத்தத அடுத்த பபோிய வட்டம், வோழ்வு.
வோழ்வில் இந்த வோர்த்ததகள் எததக் குறிக்கின்றன?
வோழ்வில் பலவீனமோனவன் பிறர் குதறகதள சுட்டிக் கோட்டினோல் அவன் நசுக்கப்படுவோன்.
இந்த தத்துவம் எப்படி பசயல்படுகிறது?
மரபமறும் திறதமயில் முழுதமயதடயோதவன் எவ்வளவு உயரமும் ஏறலோம்.
மரம் அவன் பமல்லிய கிதளகளில் ஏறும்வதர கோத்திருந்து பின் கீபை வீழ்த்தும்.
வோழ்வு தன் பலவீனத்தின் மூலம் பலவீனமோனவதனத் தண்டிக்கும்.
பகரளோவில் 100 அடி உயர மரத்தில் ஏறும் திறதமயோன மரபமறிகள் உண்டு. இவர்கள் ஒரு
மரத்திலிருந்து இன்பனோரு மரத்திற்கு கிதளகள் வைிபய தோவுவதற்கு அந்த மரங்கபள உதவி பசய்து,
இவர்கள் இன்பனோரு 100 அடி ஏறுவதத தவிர்க்க உதவுகின்றன.
வோழ்வு தன் பலத்தின் மூலம் பலமோனவதன உயர்த்தும்.
மனிதன், நிகழ்ச்சி, சக்தி, பதோடர்பு என அதனத்ததயும் பதோடும் வோழ்வு, தன் சட்டப்படிபய இயங்கி மறு
பமோைி தரும்.
வோழ்வு, சமூகம், சத், மனிதன் என்ற அதனத்திற்கும் சட்டங்கள் ஒன்பற.
அவன் பிங்கிலிக்கு தீதமகதளச் சுட்டிக் கோட்டுகிறோன்.
பிங்கிலி உடபன கீழ்ப்படிகிறோன்.
கோரலின் அதற்கு ஏற்ப பபசி மகிழ்கிறோள்.
பநதர்பீல்ட் வோழ்வில் லூயிஸோ, பபருந்தனவோனோன டோர்சிக்கு கருவியோக இருப்பதன் மூலம் பபரும்
நிதறவு அதடகிறோள்.
160. “had it not been seconded by your sister’s indifference”.
To evaluate one’s greatest strength as his weakness is one stamp of human judgment.
Man finds the ideal unpopular and therefore an error or crime on that accord.
The sannayasi is accused of neglecting the family.
The cultured Man who disregards offence is accused of insensitivity.
Can we accuse Darcy who loves Elizabeth in spite of her abusing him as one who has no self-respect?
Darcy’s idea of Jane’s indifference and Charlotte’s wish of fixing Bingley are common conceptions.
Why did Charlotte persuade Elizabeth to encourage Darcy?
Is it good will or mercenary wish or a selfish idea?
At Hunsford Austen tells us Charlotte is considering the relative influence of Darcy and the colonel in the
church.
A mercenary wish, by virtue of its nature, will not mature into result.
An intention of good will in case of enough strength will accomplish itself.
Strength accomplishes, intention imparts character.
Charlotte’s idea is one of good will is seen by the reward she herself got.
Mrs. Bennet’s mercenary wish for Jane and Lydia is accomplished by the good will of Elizabeth and Jane.
In Mr. Bennet’s family the entire energy of accomplishment comes from Mrs. Bennet. The character of those
accomplishments is given by the sense of freedom and innate responsibility of Mr. Bennet.
At no time Darcy ever considered his interference with Bingley as officious, unbecoming of a gentleman. As a
friend, he is entirely within his rights to take great interest in Bingley’s affairs. That of course, must be on
Bingley’s initiative. Darcy goes the whole hog to reverse himself, but on this he does not even stop and think. It
only means, according to the standards availing at that time in England, he is a very poor specimen of a
Man. Elizabeth who willingly became a victim of a scandalous falsehood, deserves only a gentleman who has
this unpardonable vulnerability.
Mr. Bennet’s sarcasm, open wish for his wife’s failure, however justified from the long suffering view of a
husband, is petty, petulant, and unpardonable in a gentleman. We understand why. His indolence cannot
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permit him to be magnanimous. He does not have the energy to be magnanimous. Patience, magnanimity,
freedom, sweetness, cheerfulness, liveliness, goodness, etc. are highly positive qualities. They need an energy
out of the ordinary. He does not have it. His wife’s energy will not serve this purpose unless transformed. His
pet daughter will not be repulsed by organized falsehood. After all that had happened, laid at her door, her heart
longs for Wickham. Darcy’s perception of Jane’s indifference can be seen in the light of the insufficiency of Mr.
Bennet and Elizabeth whose energy sustains Jane.
A petty Mind would rather claim a right by insulting the giver rather than on his own desert.
Darcy resorts to this principle prompted by his organized narrow mindedness. Caroline does it at Pemberley
insulting Darcy by her accusation of Elizabeth. Mrs. Bennet is vulgar, overt, unpretentious in demanding what
she wants whether it is with Collins or Lady Lucas or Elizabeth or her husband. Shamelessness in asking for the
unreasonable is the stamp of the uncultured that has acquired strength. In a negative atmosphere, as in the post
First War period, it succeeds. In a positive atmosphere, it boomerangs.
"உன் சபகோதோியின் அலட்சியம் இரண்டோவது கோரணமோகும்”.
ஒருவனது பலத்தத பலவீனபமன்று கருதுவது மனிதனின் தீர்ப்பில் உள்ள விபசஷ அம்சமோகும்.
இலட்சியத்தத பவறுக்கும் மனிதன் அதில் குதறயும், குற்றமும் கோண்கிறோன்.
சந்நியோசி குடும்பத்தத உதோசீனம் பசய்கிறோன் என்று குதற கூறப்படுகிறோன்.
பிறரது தவறுகதள ஒதுக்கும் பண்போளன் பசோரதணயற்றவன் என்று குதற கூறப்படுகிறோன்.
எலிசபபத்தின் பகலிப் பபச்சிற்குப் பின்னும் அவதள கோதலித்த டோர்சிதய நோம் சுயமோியோததயற்றவன்
என்று கூற முடியுமோ?
பேனின் அக்கதறயின்தம, ஷோர்பலட்டின் விருப்பம் என்று டோர்சி எண்ணியது அதனவரும்
எண்ணக்கூடியபத.
டோர்சிபயோடு பைகு என்று எலிசபபத்தத ஏன் ஷோர்பலட் தூண்ட பவண்டும்?
அது நல்பலண்ணமோ, ஆதோய மனப்போன்தமயோ அல்லது சுயநலமோ?
ஹன்ஸ்பபோர்டில், சர்ச்சில், ஷோர்பலட் டோர்சி மற்றும் கர்னலின் அந்தஸ்ததப் பற்றி சிந்தித்ததோக
ஆஸ்டின் கூறுகிறோர்.
ஆதோய மனப்போன்தம பகோண்ட விருப்பம், பலன் அளிக்கோது.
பலம் பபோருந்திய நல்பலண்ண பநோக்கம் தன்தனத்தோபன பூர்த்தி பசய்யவல்லது.
பலம் சோதிக்கும், பநோக்கம் குணம் பசர்க்கும்.
ஷோர்பலட்டின் கருத்து நல்பலண்ணம் மிக்கது. அதனோல்தோன் அவளுக்கும் பலன் கிதடத்தது.
பேதனப் பற்றியும், லிடியோதவப் பற்றியும் திருமதி பபன்னட் பகோண்ட ஆதோய மனப்போன்தமயுடன்
கூடிய விருப்பம் நிதறபவற, எலிசபபத் மற்றும் பேனின் நல்பலண்ணம் உதவியது.
திரு பபன்னட்டின் குடும்பத்தில் சோதிக்கும் சக்தி முழுவதும் திருமதி பபன்னட்டிடமிருந்து வந்தது. திரு
பபன்னட் தந்த சுதந்திர உணர்வும், இயற்தகயோன பபோறுப்புணர்வும் அச்சோததனகளின் தன்தமதய
நிர்ணயித்தது.
பிங்கிலியின் விஷயத்தில் ததலயிடுவது தன் உயர்ந்த பண்புக்கு அைகல்ல என்று டோர்சி ஒரு பபோதும்
நிதனக்கவில்தல. நண்பன் என்கிற முதறயில் அவ்வோறு பிங்கிலியின் விஷயங்களில் ததலயிட்டு,
பிங்கிலிக்கு நன்தம பசய்வது சோியோனதுதோன் என்று டோர்சி நிதனத்தோன். ஆனோல் அவ்வோறு
பிங்கிலிதோன் நிதனக்க பவண்டும். தன்தன மோற்ற பபரும் பிரயத்தனம் பசய்த டோர்சி, இது பற்றி ஒரு
சிறிதும் நிதனக்கவில்தல. இதன் பபோருள் என்னபவன்றோல் அந்த கோல கட்டத்து நியோயங்களின்படி
டோர்சி மிகவும் தோழ்ந்தவன். பவறுக்கத்தக்க பபோய்தமக்கு பலியோன எலிசபபத் மன்னிக்க முடியோத
பலவீனமுள்ள பிரபுவிற்கு ஏற்றவபள.
திரு பபன்னட்டின் குத்தல் பபச்சும், மதனவி பதோற்க பவண்டுபமன்ற பவளிப்பதடயோன விருப்பமும்
நீண்ட கோலமோக மதனவியோல் போதிக்கப்பட்ட கணவனின் பநோக்கில் சோிபயன்றோல், உயர்ந்த
மனிதனிடம் இருக்கக் கூடோத மன்னிக்க முடியோத அற்பத்தனம் ஏன் என்று நமக்குப் புோிகிறது. அவரது
பசோம்பல் அவரது பபருந்தன்தமதய பபோக்கிவிட்டது. பபருந்தன்தமக்கோன சக்தியற்றவர். பபோறுதம,
பபருந்தன்தம, சுதந்திரம், இனிதம, முகமலர்ச்சி, உயிபரோட்டம், நல்லதன்தம ஆகியதவ சிறந்த
உயர்ந்த குணங்கள். அதவயிருக்க அளவு கடந்த சக்தி பவண்டும். அவோிடம் அச்சக்தி இல்தல. அவர்
மதனவியின் சக்தி திருவுருமோறினோல் மட்டுபம இதற்கு பயன்படும். அவருக்கு விருப்பமோன மகபளோ
பபரும் பபோய்தய பவறுக்கவில்தல. அதனத்தும் அவளுக்கு கிதடத்த பின்பும் அவள் விக்கோதம
விரும்புகிறோள். பேனின் அலட்சியம் என்ற டோர்சியின் கருத்தத, திரு பபன்னட்டின் பலவீனம், பேதன
ஆதோிக்கும் எலிசபபத்தின் சக்தி ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் ஆரோய முடியும்.
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பகோடுப்பவதர அவமதிப்பது தனக்குோிய உோிதம என்பற தோழ்ந்த மனம் கருதும்.
குறுகிய மனம் பகோண்ட டோர்சி இந்தத் தத்துவத்தின்படி பசயல்படுகிறோன்.
பபம்பர்லியில் எலிசபபத்தத பகலியோக பபசுவதன் மூலம் டோர்சிதய அவமதித்த கோரலினும் அப்படிபய
பசயல்படுகிறோள். கோலின்ஸ், பலடி லூகோஸ், எலிசபபத், தன் கணவன், என்று எவோிடமும்
பவளிப்பதடயோக எததயும் பகட்கும் திருமதி பபன்னட் தோழ்ந்தவள், பவட்கம் பகட்டவள்.
பண்பற்றவன் பலம் பபற்றோல் உோிதமயில்லோததத பவட்கமின்றி பகட்போன். முதல் உலகப் பபோருக்கு
பின் வந்தது பபோன்ற தவறோன சூைலில் அது பவல்லும். சோியோன சூைலில் அது பகட்பவதன போதிக்கும்.
161. “Bingley has a great natural modesty”.
Modesty for Darcy is implicit submission to him.
Darcy is a rich aristocrat seven years elder to him. Age, wealth, status, dominating character sums up Darcy.
Darcy in his proposal got hold of the tail of a tiger.
He is free to give her up, accepting her refusal.
His love for her is genuine. So he could not willingly give her up.
Her prejudice is based on pure falsehood. She must be disabused.
More than a fresh conquest, redemption of lost good name is important.
Darcy may forget the attempted elopement of his sister, but he cannot forget the abuses hurled at him by the
very girl he loves to distraction. Honesty questioned hurts deeply.
One does not establish one’s honesty overnight.
It is a life time endeavour.
A scoundrel can have a fling at it.
In the scale of opinion, belief, conviction, attitude, sensibility, sensitivity the last occupies a very
significant part.
Sensitivities are in the Mind, vital and physical planes.
It is a heinous crime of a villainous rogue to question that falsely.
Honesty to a gentleman is what chastity is to a woman.
Slander like ridicule is a powerful mean weapon.
Caesar’s wife must be above suspicion is a golden truth.
Reputation is not built up; it builds itself up.
It is a delicate dexterous structure.
Between two individuals when it is once lost, it cannot be reestablished in spirit as the husk of paddy removed.
There is a further truth in it.
Not all people are so questioned unless the victim deserves it in some plane.
He may not directly deserve it, but in some indirect way he must deserve it. Otherwise even that suspicion
cannot rise.
Positively, all saints have suffered this calumny.
For a saint ill-reputation is almost a qualification.
Society has no sense of right or wrong.
Saints do not belong to society; so they are ostracized.
The true gentleman has no defects of character.
Darcy has several. His honour is questioned because of these defects.
Society is low, false, vulgar and filthy.
There is a character who collects in confidence such private dirt.
In the several places he has lived he has won the appellation of a “perfect gentleman”.
Here the society declares that this Man is in perfect accord with them.
Reagan was elected for two terms and would have been elected for many more terms because the stupid
population venerates his own marvelous stupidity.
It is a well known fact that philanderers are popular with girls.
Characterlessness is a qualification to win girls.
Bingley and Wickham would be popular among ladies anywhere.
Phineas Finn was very popular though he was devoid of any marked characteristics that were praiseworthy.
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It is not a handsome face, but a pliable temper and a proneness to falsehood that makes one popular.
Popularity, by itself, will not achieve anything for the public.
"பிங்கிலி இயற்தகயிபலபய பபரும் பணிவுள்ளவன்”.
டோர்சிக்குப் பணிவபத அவதனப் பபோறுத்தவதர அடக்கம்.
பணக்கோரப் பிரபுவோன டோர்சி பிங்கிலிதயவிட ஏழு வயது பபோியவன். வயது, பசல்வம், அந்தஸ்து,
அடக்கியோளும் குணம் இவற்றின் பமோத்த உருவம் டோர்சி.
டோர்சி, திருமண விருப்பத்தத பவளியிடுவது புலிவோதலப் பிடித்தது பபோன்றது.
எலிசபபத்தின் மறுப்தப ஏற்று அவதள அவன் மறந்திருக்க முடியும்.
அவன் அவள் மீது பகோண்ட கோதல் உண்தமயோனபடியோல், அவனோல் அவதள மறக்க முடியவில்தல.
அவளது தவறோன அபிப்பிரோயம் முழுப்பபோய்தய அடிப்பதடயோகக் பகோண்டது. அவளது தவறு
நீக்கப்பட பவண்டும்.
பகட்டுப்பபோன நல்ல பபயதர சோி பசய்வது, புதிய பவற்றிகதள அதடவததவிட முக்கியம்.
கோதலனுடன் ஓடிப்பபோகத் துணிந்த தன் தங்தகயின் தவதறக்கூட டோர்சி மறந்து விடுவோன். ஆனோல்
தோன் கோதலித்த பபண்பண தன் மீது குற்றம் சுமத்தத் துணிந்ததத அவனோல் பபோறுக்கபவோ, மறுக்கபவோ
முடியவில்தல.
பநர்தமதய சந்பதகிப்பது எவதரயும் புண்படுத்தும்.
பநர்தமதய நிதலநோட்டுவது ஒரு நோளில் பசய்யக்கூடியதன்று.
அது வோழ்நோள் முழுவதும் பசய்யப்பட பவண்டிய முயற்சி.
தவறோனவன் இதற்குக் கலங்கமோட்டோன்.
கருத்து, நம்பிக்தக, முடிவு, மனப்போன்தம, நுண்ணறிவு, பசோரதண இவற்றில் பசோரதண மிக
முக்கியமோனது.
மனம், எண்ணம், பசயல் ஆகிய மூன்றிலும் பசோரதண உண்டு.
பபோய்யோக அதன் மீது களங்கம் கற்பிப்பது தீயவர்கள் பசய்யும் கடுதமயோன குற்றம்.
உயர்ந்த மனிதனின் பநர்தம, பபண்ணின் கற்தபப் பபோன்றது.
அததக் பகலி பசய்வது, குதற கூறுவது, சக்தி வோய்ந்த தோழ்ந்த ஆயுதம்.
சீசோின் மதனவி சந்பதகத்திற்கு அப்போற்பட்டவளோக இருக்க பவண்டும் என்பது பபோன்னோன உண்தம.
மோியோதததய நோம் உருவோக்க முடியோது. அது தன்தனத்தோபன உருவோக்கி பகோள்ள பவண்டும்.
அது பமன்தமயும், லோவகமும் நிதறந்த அதமப்பு.
இருவர் உறவில் அதத இைந்தோல், உமி நீக்கப்பட்ட அோிசி பபோல அதத மறுபடியும் பசர்க்க முடியோது.
அதற்கும் பமலோன உண்தம ஒன்றுண்டு.
எல்பலோதரப் பற்றியும் அந்தக் பகள்வி எழுவதில்தல. ஏபதனும் ஒரு பலோகத்தில் அதற்கோன இடம்
தந்தவதர மட்டுபம பிறர் அப்படிக் பகட்பர்.
அவன் அதற்கு பநரடியோக இடம் தரோமல் இருந்திருக்கலோம். ஆனோல், மதறமுகமோக ஏபதோ ஒரு
வதகயில் இடம் தந்திரோமல் அது வந்திருக்கோது.
இல்தலபயன்றோல் அந்த சந்பதகமும் எைோது.
சோன்பறோர் அதனவரும் இப்பைிச் பசோல்லுக்கு ஆளோகி இருக்கின்றனர்.
சோன்பறோன் எனப் பபயர் பபற அவச்பசோல்லும் ஒரு தகுதி பபோலும்.
சமூகத்திற்கு எது சோி, எது தவறு என்ற போகுபோடு இல்தல.
சோன்பறோர்கள் சமூகத்ததச் சோர்ந்தவர்கள் அல்லர். அதனோல் அவர்கள் விலக்கப்படுகிறோர்கள்.
உண்தமயிபலபய உயர்ந்த மனிதனின் குணத்தில் எந்தக் குதறயும் இருக்கோது.
டோர்சியிடம் பல குதறகள் உண்டு. அதனோல்தோன் அவன் பநர்தம சந்பதகத்திற்கிடமோயிற்று.
சமூகம் தோழ்ந்தது, பபோய்யோனது, கீைோனது, பகவலமோனது.
அந்த அழுக்தக இரகசியமோக பசர்ப்பவர் உண்டு.
அவன் வோழ்ந்த பல இடங்களில் ‘மிகவும் உயர்ந்த மனிதன்’ என்று பபயர் பபற்றிருக்கிறோன்.
இங்பக சமூகம் இந்த மனிதன் தன்பனோடு ஒத்துப் பபோகிறோன் என்று கூறுகிறது.
ோீகன் இரு முதற பதர்தலில் பவன்றவர். எத்ததன முதற பதர்தலில் நின்றிருந்தோலும் அத்ததன
முதறயும் பவன்றிருப்போர் - அறிவற்ற மக்கள் அவரது அற்புதமோன மூடத்தனத்தத பபோற்றியதன்
விதளவு அது.
பபண்கதள கோதலிப்பது பபோல் நடிப்பவர்கள் பபண்கள் மத்தியில் பிரபலமோக இருப்பததக்
கோண்கிபறோம்.
பபண்கதள பவல்ல தீயகுணமும் நல்ல தகுதி பபோலும்.
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பிங்கிலியும், விக்கோமும் எங்கு பசன்றோலும் பபண்கள் மத்தியில் பிரபலம் பபறக்கூடியவர்கள்.
பினீயஸ் பின்னிடம் பபோற்றத்தக்க குணங்கள் எதுவுமில்தல என்றோலும் அவன் பிரபலம்
பபற்றிருந்தோன்.
பிரபலம் பபறுவது பபோய்தமயும், பமன்தமயும், அைகிய முகமன்று.
புகழ் மட்டும் சமூகத்தில் எததயும் சோதிக்க முடியோது.
162. “with stronger dependence on my judgment”.
He who has no judgment will depend on another’s judgment.
What is dependence and why does one depend on another’s judgment.
As all men are not made equally, the weak depends on the stronger.
Society cannot be composed of equally strong members.
The varying strength enables movement and growth.
Strength of one comes out of age, education, birth, character, status, wealth, temperament, life circumstances.
Varying strengths make for variety of activity.
Its expression varies with the character of social composition.
Jane is not strong like Elizabeth, but is not dependent on her.
Kitty is elder to Lydia, but is dependent on her.
Mary, though third, does not depend upon her elder sisters.
She tries to accomplish in music and reading and makes up for her deficiency.
If Jane is quiet and attractive, Elizabeth is outstanding and carries leadership.
Edmond Dantes fully depends on Faria’s judgment but is not a slave to him.
Darcy enjoys domination; Bingley loves to submit which is socially unbecoming, psychologically unhealthy.
For Darcy to speak like that is like the smuggler boasting of his wealth.
Bingley’s submissive behaviour is not laughed at by anyone.
But Collins’ substandard behaviour attracts derisive laughter.
Wealth blinds society.
Where wealth figures, society is proud where it should be ashamed.
When the Moghuls ruled India, Persian culture spread.
During the rule of the Englishman, India was Anglicised.
Now America does not figure as a ruler, still every one apes America.
This is not an uncultured behaviour, but an uncivilized behaviour.
The Individual is born when the conventional society disappears.
Darcy, who wrote this, overcame many angularities he expressed in his letter except his attitude to Bingley.
Putting down in writing has a power to accomplish.
Here it is the accomplishment of giving up.
During those days society had not sanctioned respectability to the neo rich.
Beyond society, what is the comment of life on this dependence?
The weak cannot survive on its own.
The strong crushes the weak.
Should the weak survive, it survives by depending on the strong.
It is not necessary.
Should the weak not seek dependence, it can very slowly develop independent strength.
Those who do not have that patience, seek support.
There is no one rule for development in the society.
Society is not always a type.
It is a varied growth in multiple directions.
Sometimes it develops opposite potentials for them to become complements later.
Here, the vanishing aristocracy lends its social moral support to the rising neo rich, thus encouraging another
new combination.
"என் தீர்ப்பின் வலிதமயோன அடிப்பதடயில்”.
தோனோக தனக்பகன்று ஒரு தீர்ப்தப ஏற்படுத்த முடியோதவன், பிறரது தீர்ப்தபச் சோர்ந்திருப்போன்.
சோர்ந்திருத்தல் என்றோல் என்ன? ஒருவன் ஏன் மற்றவன் தீர்ப்தப சோர்ந்திருக்க பவண்டும்?
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எல்பலோரும் சமமோகப் பதடக்கப்படுவதில்தல. பலவீனன் பலவோதன சோர்ந்திருப்போன்.
சமூகத்தில் அதனவரும் சமமோன பலசோலிகளல்ல.
பலதரப்பட்ட பலபம முன்பனற்றத்திற்கோன உந்துதல்.
பலம் ஒருவரது வயது, படிப்பு, பிறப்பு, குணம், அந்தஸ்து, பசல்வம், தன்தம, சந்தர்ப்ப சூழ்நிதலகதளப்
பபோறுத்தது.
பலதரப்பட்ட பலங்கள், பலதரப்பட்ட பசயல்கதள ஏற்படுத்துகின்றன.
சமூக அதமப்பின் தன்தமதயப் பபோறுத்து அதன் பவளிப்போடு அதமயும்.
பேன் எலிசபபத்ததப் பபோல பலமோனவள் அல்ல என்றோலும், அவள் எலிசபபத்தத
சோர்ந்திருக்கவில்தல.
கிட்டி லிடியோதவ விடப் பபோியவள் என்றோலும், அவள் லிடியோதவச் சோர்ந்திருந்தோள்.
மூன்றோவதோன பமோி தன் மூத்த சபகோதோிகதளச் சோர்ந்திருக்கவில்தல.
இதசயிலும், படிப்பிலும் சோதிப்பதன் மூலம் தன் குதறகதள பபோக்க முயல்கிறோள்.
பேன் அதமதியும், வசீகரமும் நிதறந்தவள். எலிசபபத் பமம்பட்டவள். பிறருக்கு வைிகோட்டக்கூடியவள்.
எட்மண்டு தோந்பதஸ் ஃபோோியோவின் வோர்த்ததகதள முழுவதும் சோர்ந்திருந்தோலும், அவற்றின்
அடிதமயோக மோறவில்தல.
டோர்சி அடக்கியோள விரும்புகிறோன். பணிந்து பபோக பிங்கிலி விரும்புகிறோன். சமூகத்தில் பகவலமோன
அச்பசயல் மனத்தளவில் ஆபரோக்கியமற்றது.
டோர்சி அவ்வோறு பபசுவது கள்ளக்கடத்தல்கோரன் தன் பசல்வத்ததப் பற்றி பபருதம பபசுவது
பபோன்றது.
பிங்கிலியின் பணிதவப் போர்த்து யோரும் நதகக்கவில்தல.
ஆனோல் கோலின்ஸின் நடத்தத பகலி பசய்யப்பட்டது.
பசல்வம் சமூகத்ததக் குருடோக்குகிறது.
பசல்வம் குறுக்கிட்டோல் பவட்கப்பட பவண்டிய விஷயத்திற்கு சமூகம் பபருதமப்படும்.
பமோகலோயர்கள் இந்தியோதவ ஆண்ட பபோது, போரசீக கலோச்சோரம் பரவியது.
ஆங்கிபலயர்கள் ஆண்ட பபோது, இந்தியோ ஆங்கிலமயமோனது.
அபமோிக்கோ ஆளவில்தல என்றோலும் ஒவ்பவோருவரும் அபமோிக்கதர பபோலோகத் துடிக்கின்றனர்.
இது பண்பற்ற நடத்ததயன்று; நோகோிகமற்ற நடத்தத.
சம்பிரதோயங்கதள பபோற்றும் சமூகம் மதறந்தோல், தனித்துவம் பகோண்ட மனிதன் பிறப்போன்.
தன் கடிதத்தில் தோன் எழுதிய பலவற்தறயும் மோற்றி பகோள்ள முடிந்த டோர்சியோல், பிங்கிலிதயப் பற்றிய
தன் மனப்போன்தமதய மோற்ற முடியவில்தல.
எழுதுவது சோதிக்கும், சக்தி தரும்.
இங்பக பிடிதய விடுவது சோததன.
அந்தக் கோலத்தில் சமூகம் புதுப்பணக்கோரனுக்கு மோியோதத தரோது.
சமூகத்தத அடுத்து வோழ்வு இந்த சோர்ந்திருத்தல் பற்றி என்ன பசோல்கிறது?
பலவீனமோனவன் சுயமோக வோை முடியோது.
பலம் பலவீனத்தத நசுக்கும்.
பலவீனம் வோை, பலத்தத சோர்ந்திருக்க பவண்டும்.
அது அவசியமன்று.
பலவீனம் பலத்தத நோடவில்தல என்றோல் பமல்ல பமல்ல சுயமோக பலமதடயத் பதோடங்கும்.
அந்தப் பபோறுதமயற்றவர்கள், ஆதரதவத் பதடுவோர்கள்.
சமூக முன்பனற்றத்திற்கு ஒரு சட்டம்தோன் உண்டு என்பதில்தல.
சமூகம் ஒபர ஒரு வதகயோனதன்று.
அது பல திதசகளில் பல தரப்பட்ட முன்பனற்றங்கதள பபறவல்லது.
சில சமயங்களில் எதிரோன வித்துக்கதள உருவோக்கி பின் அவற்தற ஒருங்கிதணத்து பசயல்பட
தவக்கும்.
மதறயும் பமல்குடி, புதிய பசல்வந்தர்களுக்கு சமூக ஆதரவு தருவதன் மூலம் இன்பனோரு புதிய
போிமோணம் பவளிப்பட உதவுகிறது.
163. “To convince him that he has deceived himself is not a difficult task”.
No man deceives himself in matters of love.
This is blatantly Darcy exercising his right of domination.
Darcy, who has traveled to the opposite end with respect to Elizabeth, remains unchanged with respect to
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Bingley.
Character is not composite; it is integral.
A good man cannot be understood to be one who has overcome anger.
Pure goodness and vehement anger can go together.
Muni Durvasa was a typical example, as Viswamitra.
One who is affectionate cannot be expected to be affectionate to everyone.
A mother-in-law’s attitude to her daughter and daughter-in-law explains this.
Sri Aurobindo says intelligence develops talent, not values.
All our traits and temperaments are on the surface when they are independent.
They are not united in the depths in essence.
Sweetness and goodness are in the depths, though not united by themselves.
They can unite as Love and goodness yielding sweetness.
A sweet person cannot be false.
In that sense Elizabeth is a deeper, stronger character than Darcy.
Though indolent Mr. Bennet is one possessed of aristocratic freedom which Elizabeth has inherited.
Mr. Bennet is a nobler aristocrat than Darcy’s father.
Darcy was attracted by her eyes for that reason.
How do characteristics form?
Selfishness generates capacity.
Selflessness capable of self-giving creates values.
Selfishness ordinarily issues out of lack of affluence, poverty.
Self-giving emerges out of plenty, abundance.
This is external.
Internally, excessive energy creates self-giving which is the source of values.
Aristocrats who live for their communities develop values.
They are the natural leaders.
The root of any trait is one’s Mind, below which lies the soul.
Religious faith tends the soul.
In the early stages of aristocratic formation there were those who generously offered to protect others.
They acquired vast properties that did not weigh them down.
At the same time there were others who were not endowed with the generosity of leadership.
Leadership is of the Kshatriya.
He sacrifices for others.
In him values of the higher order are found.
Those aristocrats who merely gathered property turn selfish.
Darcy belongs to this latter group.
Mr. Bennet is of the better type.
Woman of this higher type of aristocracy are delicate. There is nobility in their form, a queenliness in
their gait.
They enjoy a quiet strength that calmly sparkles.
Their lesser types are lively.
The nobility of a woman is of a higher order than that of Men in this sense.
A woman is divine to the Man to whom she is a complement.
Her beauty is the beauty of the being.
A family over which such a woman presides will rule her community.
It is such women who excite mental love as Mumtaz Mahal.
Shahjahan was in jail for 18 years having built Taj Mahal.
It only means, though his love was true, it was not strong.
“அவன் தன்தனபய ஏமோற்றிக் பகோண்டுள்ளோன் என அவதன நம்ப தவப்பது கடினமோக இல்தல”.
கோதல் விஷயங்களில் எந்த மனிதனும் தன்தனபய ஏமோற்றிக் பகோள்ள மோட்டோன்.
இது டோர்சி பவளிப்பதடயோகபவ தன்னுதடய ஆதிக்கத்தத பசலுத்துவதோகும்.
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எலிசபபத் விஷயத்தில் எதிர்முதனவதர பசன்ற டோர்சி, பிங்கிலிதயப் பபோறுத்தவதர மோறுவதில்தல.
குணம் பலவற்தற உட்பகோண்டதல்ல, அது பூரணமோனது.
ஒரு நல்லவதன, பகோபத்தத பவற்றி பகோண்டவன் என நிதனக்க முடியோது.
உன்னதமோன நல்லதும், கடுதமயோன பகோபமும் ஒபர இடத்தில் இருக்கலோம்.
விஸ்வோமித்திரதரப் பபோல் துர்வோச முனிவரும் சோியோன உதோரணமோக விளங்குகிறோர்.
போசமுள்ள ஒருவர் எல்பலோோிடமும் போசமோக இருப்போர் என்று எதிர்போர்க்க முடியோது.
ஒரு மோமியோருக்கு தன் மகளிடமும், மருமகளிடமும் உள்ள அணுகுமுதற இததன விளக்கும்.
புத்திசோலித்தனம் திறதமகதள வளர்க்கும், பண்புகதள அல்ல என்று பகவோன் கூறுகிறோர்.
நமது எல்லோ குணங்களும், மன உணர்வுகளும் சுதந்திரமோக இருக்கும் பபோழுது பமல் பரப்பிபலபய
உள்ளன.
அது ஆைத்தில் இதணந்து கோணப்படவில்தல.
இனிதமயும், நல்லதும் ஒன்றுடன் ஒன்று இதணந்து இல்லோத பபோதும் ஆைத்தில் உதறகின்றன.
அதவ அன்போகவும், நல்லதோகவும் இதணந்து இனிதமதய ஏற்படுத்தலோம்.
இனிதமயோன நபர் பபோய்தம நிதறந்தவரோக இருக்க முடியோது.
இதன்படி போர்த்தோல் டோர்சிதய விட எலிசபபத் ஆைமோன வலிதமயோன குணோதிசயம் உள்ளவள்.
பசோம்பபறித்தனம் இருந்தோலும், திரு பபன்னட் உயர்குடியினோின் சுதந்திரத்ததக் பகோண்டிருந்தோர்.
எலிசபபத் அவோிடமிருந்து அததனப் பபற்றிருந்தோள்.
டோர்சியின் தகப்பனோதர விட திரு பபன்னட் சிறந்த உயர்ந்த பபருங்குடி மகனோவோர்.
அந்தக் கோரணத்தோபலபய டோர்சி அவளுதடய அைகோன கண்களோல் கவரப்பட்டோன்.
எவ்வோறு குணோதிசயங்கள் உருவோகின்றன?
சுயநலம் திறதமகதள உருவோக்குகிறது.
சுயோர்ப்பணம் பசய்யக்கூடிய பரநலம் பண்புகதள உருவோக்குகிறது.
ஏழ்தம, பசல்வம் அற்ற நிதல சுயநலத்தத உண்டோக்குகிறது.
அபோிமிதத்திலிருந்து சுயோர்ப்பணம் எழுகிறது.
இது புறத்தில் இருப்பது.
உள்பள, அதிகமோக உள்ள சக்தி சுயோர்ப்பணத்தத உருவோக்குகிறது, அதுபவ பண்புகள் உருவோகும்
இடம் ஆகும்.
தங்கள் சமூகத்தினருக்கோக வோழும் பிரபுக்கள், பண்புகதள வளர்க்கிறோர்கள்.
அவர்கள் இயற்தகயோன ததலவர்கள்.
எந்த ஒரு குணத்தின் ஆரம்பமும் ஒருவருதடய மனம் ஆகும். அதற்குக் கீபை ஆன்மோ உள்ளது.
மத நம்பிக்தக ஆன்மோதவப் பபணிப் போதுகோக்கிறது.
பிரபுத்துவம் பதோடங்கிய ஆரம்ப கோலகட்டத்தில், மற்றவர்கதளக் கோப்போற்ற பலர் இருந்தனர்.
அவர்கள் நிதறய பசோத்துக்கதள பபற்றிருந்தனர். அது அவர்கதள கட்டுப்படுத்தவில்தல.
அபத சமயத்தில், ததலதம குணம் இல்லோதவர்களும் இருந்தனர்.
ததலதமப் பதவி க்ஷத்ோியனுக்கு உோியது.
அவன் மற்றவர்களுக்கோகத் தியோகம் பசய்கிறோன்.
அவனிடம் உயர்ந்த நல்ல குணங்கள் உள்ளன.
பசோத்தத மட்டும் பசர்த்த பிரபுக்கள் சுயநலமிகளோக மோறினர்.
டோர்சி இந்த இரண்டோம் வதகதயச் பசர்ந்தவன்.
திரு பபன்னட் இதத விட பமலோன நிதலதயச் பசர்ந்தவர்.
இந்த பமல்நிதல பிரபுத்துவததச் பசர்ந்த பபண்கள், நளினமோனவர்கள். அவர்கள் பதோற்றத்தில்
பபருந்தன்தம இருக்கும், அவர்கள் நதடயில் கம்பீரம் இருக்கும்.
அவர்கள் சோந்தமோக மிளிரக்கூடிய அதமதியோன பலம் பபற்றிருந்தனர்.
அவர்களில் சற்று சோதோரணமோனவர்கள், உற்சோகமோனவர்களோக இருந்தனர்.
இந்த விதத்தில் ஆண்கதளவிட பபண்களுக்கு பபருந்தன்தம அதிகமோக இருந்தது.
ஆணுக்கு பபண் பதய்வீகமோக இருக்கிறோள், அவதன நிதறவு பசய்பவளோய் இருக்கிறோள்.
அவளது அைகு, ேீவனின் அைகோக இருக்கிறது.
அது பபோன்ற பபண்தண ததலவியோகப் பபற்ற குடும்பம், அவளது இனத்ததபய ஆட்சி பசய்யும்.
அது பபோன்ற பபண், மும்தோஜ்மஹோல் பபோல் மோனசீக கோததல தூண்டுவோள்.
தோஜ்மஹோதலக் கட்டிய ஷோேஹோன் பதிபனட்டு வருடங்கள் சிதறயில் இருந்தோன்.
இதற்கு அவனது கோதல் உண்தமயோக இருந்தோலும், வலிதமயோக இருக்கவில்தல என்று பபோருள்.
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164. “To persuade him against returning to Hertfordshire was scarcely a work of a moment”.

Darcy shamelessly declares the human initiative he has undertaken.
Initiatives are personal, impersonal; human or divine; subtle or gross; conscious or unconscious; direct or
indirect.
Why is a later event indicated now in the subtle plane? How does it happen?
Lydia’s elopement was not seen by anyone.
Only Elizabeth saw the possibility and her father refused to act on her partial advice.
By the time she warned her father, Elizabeth perceived Lydia’s interest in Wickham.
It was Lydia who went across the street in Meryton to bring Wickham through Darcy.
At the party next day it was Lydia who was on Wickham first.
Seeing that Wickham tended towards Elizabeth, Lydia goes for the lottery.
What Lydia looks for is not anyone in particular, but a husband.
When Bingley’s arrival was announced she declared that he might choose her.
At first sight Bingley took to Jane and Lydia gave it up.
Lydia’s interruption of Collins is Lydia’s prodding invitation to Collins; he took it as a refusal and she
gave him up.
In a continued effort after Elizabeth refused Collins, when Mrs. Bennet initiates a conversation with Collins,
Lydia sticks to him listening to all his perorations. Charlotte too stays in the room. Lydia again loses Collins to
Charlotte.
Charlotte has a prior claim on Collins having wished Elizabeth to marry Darcy.
It is a claim of good will.
Collins rejected by Elizabeth goes to Charlotte because of her good will for Elizabeth.
Darcy’s letter made Elizabeth partially withdraw from Wickham.
Lydia took note of it and made for him.
The elopement was on Lydia’s initiative, not on Wickham’s. He was only an accomplice.
Collins was a gift of Elizabeth to Charlotte by rejection.
Wickham was a gift of Elizabeth to Lydia by her own major, though partial, withdrawl.
Bingley was the gift of Elizabeth to Jane by her own overmastering interest. Darcy pays for Lydia for the sake
of Elizabeth.
Elizabeth is the only one who arranges for these marriages.
Charlotte marries Collins only because Lydia withdraws.
We see acts repeating. Why?
Action is a movement of energy in form.
Therefore the form repeats because of the movement.
The form has to evolve into a perfect form.
Till then it repeats to overcome the present form.
The rule of Necessity He speaks of on P. 304 of The Life Divine as a power of the principle makes the Act
repeat.
For Darcy it is from Georgiana to Lydia.
For the Gardiners it is from Jane to Lydia.
What she failed with Jane, she accomplished with Lydia.
Maybe Bingley was too big for Mrs. Gardiner.
It is Lydia who asks Sir William how he could tell such a story while Collins wants to marry Elizabeth.
Elizabeth was willing not to marry Wickham on reading the letter.
He has already moved away from her, but she has not fully given him up.
She wants Wickham to be in the family.
Her warning was partial because of this reservation.
All the four marriages had the benefit of Elizabeth in one form or another.
Jane’s was by direct interest.
Charlotte’s was by rejection in return of good will.
Lydia’s was by the residual affection for Wickham.
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It is significant Elizabeth goes to Georgiana at Pemberley, a representative of Lydia.
Elizabeth is the source of all energy.
Mrs. Bennet is the ultimate source.
Mother says the woman creates.
"அவன் பஹர்ட்பபோர்ட்தஷயருக்கு திரும்புவதற்கு எதிரோக அறிவுறுத்துவதற்கு கணபநரம் கூட ஆகோது”.
டோர்சி தோன் எடுத்த மனித தன்முதனப்தப பவட்கமின்றி அறிவிக்கின்றோன்.
தன்முதனப்பு தனிப்பட்டதோகபவோ, பபோதுவோனதோகபவோ, மனிதத்தன்தம உதடயதோகபவோ,
இதறதன்தம உதடயதோகபவோ, சூட்சுமமோனதோகபவோ, ஸ்தூலமோனதோகபவோ, பபோதமோகபவோ,
அபபோதமோகபவோ, பநரடியோகபவோ, மதறமுகமோகபவோ இருக்க முடியும்.
பின்னோல் வரப்பபோகும் நிகழ்ச்சி ஏன் இப்பபோது சூட்சுமதளத்தில் குறிப்போல் உணர்த்தப்படுகிறது? அது
எவ்வோறு நிகழ்கிறது?
லிடியோ ஓடிப்யெோகக்கூடும் என்ெனத எவரும் எதிர்போர்க்கவில்தல.
அந்த சோத்தி த்னத எலிசபெத் மட்டுயம கண்டோள். அவள் தந்னத அவ து அனரகுனற ோை
அறிவுனரன ஏற்கவும் அதன் யெோில் பச ல்ெடவும் மறுத்தோர்.
தன் தகப்பனோருக்கு எச்சோிக்தக விடுத்தபபோது எலிசபபத்தின் அறிவுணர்விற்கு, லிடியோவிற்கு
விக்கோமின் மீது இருந்த விருப்பம் பதோிந்திருந்தது.
லிடியோதோன் பமோிடனில் பதருதவ கடந்து டோர்சி மூலம் விக்கோதம அதைத்து வந்தோள்.
மறுநோள் விருந்தில் விக்கோபமோடு முதலில் உறவோடியது லிடியோதோன் .
விக்கோம் எலிசபபத்தின் மீது ஆர்வம் கோட்டுவததக் கண்டதும் லிடியோ பவறு எங்கோவது அதிர்ஷ்டம்
கிதடக்குமோ என அகன்றோள்.
லிடியோ நோடியது ஒரு கணவதனத்தோன், குறிப்போக எவதரயும் அன்று.
பிங்கிலியின் வருதகதய அறிந்தபபோது அவன் தன்தனத் பதர்ந்பதடுக்கக்கூடும் என்று அறிவித்தோள் .
முதல் போர்தவயிபலபய பிங்கிலி பேன் மீது பிோியம் பகோண்டுவிட்டதோல் லிடியோ அந்த எண்ணத்ததக்
தகவிட்டோள்.
லிடியோ கோலின்தஸ குறுக்கிட்டது, கோலின்ஸிற்கு லிடியோ விடுத்த குத்தலோன அதைப்பு. அவபனோ அதத
மறுப்போக எடுத்துக்பகோள்ளபவ, அவள் அவதனயும் விட்டுவிட்டோள்.
எலிசபபத் கோலின்தஸ மறுத்தபின் திருமதி பபன்னட் கோலின்பஸோடு பபசமுதனந்தோள். அப்பபோது தன்
முயற்சிதயத் பதோடரும் வதகயில் லிடியோ அவபனோடு ஒட்டிக்பகோண்டு, அவனது இறுதி உதரதய
முழுவதுமோக கவனித்தோள். ஷோர்பலட்டும் அந்த அதறயில் இருந்தோள். லிடியோ ஷோர்பலட்டிடம்
கோலின்தஸ மறுபடியும் இைந்தோள். எலிசபபத் டோர்சிதய மணக்க பவண்டும் என்று ஷோர்பலட்
விரும்பியதன் மூலம் அவளுக்கு கோலின்ஸ் மீது ஏற்கனபவ ஓர் உோிதம இருந்தது.
அது நல்பலண்ணத்தின் உோிதமக்பகோரல்.
ஷோர்பலட் எலிசபபத் மீது பகோண்ட நல்பலண்ணத்தினோல்தோன் எலிசபபத்தோல் நிரோகோிக்கப்பட்ட
கோலின்ஸ் ஷோர்பலட்டிடம் பசன்றோன்.
டோர்சியின் கடிதம் எலிசபபத்தத விக்கோமிடமிருந்து ஓரளவிற்கு விலக தவத்தது.
அதத கவனித்த லிடியோ விக்கோதம நோடினோள்.
உடன்யெோதல் லிடியோவின் தன்முதனப்போல் நிகழ்ந்தது. விக்கோமின் தன்முதனப்போல் அது
நிகைவில்தல. விக்கோம் கூட்டோளி மட்டுபம.
எலிசபபத் தன் நிரோகோிப்பின் மூலம் கோலின்தஸ ஷோர்பலட்டிற்கு போிசோகத் தருகிறோள்.
எலிசபபத் தன் விலகலின் மூலம், அது முழுதமயோன விலகலன்று, லிடியோவிற்கு விக்கோதம போிசோகத்
தந்தோள்.
தன் விருப்பத்தத பவன்றதன் மூலம் எலிசபபத், பேனிற்கு தந்த போிசு பிங்கிலி. எலிசபபத்தின் பபோருட்டு
டோர்சி லிடியோவிற்கு பணம் தந்தோன்.
இந்த திருமணங்கள் எல்லோவற்தறயும் ஏற்போடு பசய்தவள் எலிசபபத் மட்டுபம.
லிடியோ பின்வோங்கியதோல் தோன் ஷோர்பலட் கோலின்தஸ மணந்தோள்.
பசயல்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் நிகழ்வததக் கோண்கிபறோம். ஏன்?
வடிவத்தில் சக்தியின் சலனபம பசயல்.
எனபவ சலனத்தினோல் வடிவம் மீண்டும் மீண்டும் உருவோகிறது.
வடிவம் பசம்தமயோன வடிவமோக போிணமிக்க பவண்டும்.
இப்பபோததய வடிவத்தத தோண்டும்வதர அது மீண்டும் மீண்டும் வரும்.
'தி தலப் டிதவன்' பக்கம் 304ல் பகவோன் அத்தியோவசியச் சட்டம் பற்றிப் பபசுகிறோர். அத்தத்துவத்தின்
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சக்தி பசயதல மீண்டும் மீண்டும் நிகை தவக்கிறது.
டோர்சிதயப் பபோறுத்தவதர அது ேோர்ேியோனோ என்ற வடிவத்திலிருந்து லிடியோ என்ற வடிவத்திற்கு
மோறியது.
கோர்டினர்களுக்கு அது பேன் என்ற வடிவத்திலிருந்து லிடியோ என்ற வடிவத்திற்கு மோறியது.
பேனிடம் சோதிக்கத் தவறியதத திருமதி கோர்டினர் லிடியோவிடம் சோதித்தோர்.
திருமதி கோர்டினருக்கு, பிங்கிலி மிகப் பபோியவரோக இருந்திருக்கக்கூடும்.
கோலின்ஸ் எலிசபபத்தத மணக்க விரும்பும் பபோழுது, ‘அவர் அது பபோன்ற கதததய எப்படிச்
பசோல்லலோம்’, என்று சர் வில்லியம்தஸக் பகட்டவள் லிடியோ.
கடிதத்தத படித்த பின்னர், எலிசபபத் விக்கோதம மணக்க விரும்பவில்தல.
அவன் ஏற்கனபவ அவதள விட்டு அகன்று விட்டோலும், அவள் அவதன முழுவதுமோக
விட்டுவிடவில்தல.
அவள் விக்கோம் தன் குடும்பத்தில் இருக்க பவண்டும் என்று விரும்பினோள்.
அத்ததகய முன்விருப்பம் இருந்ததோல்தோன், அவள் தந்த எச்சோிக்தக முழுதமயோனதோக இருக்கவில்தல.
நோன்கு திருமணங்களுக்கும் ஏயதோ ஒரு வனக ில் எலிசபெத்தின் ஆதரவு இருந்தது.
பேனின் விஷயத்தில் பநரடி விருப்பம் இருந்தது.
ஷோர்பலட் விஷயத்தில் நல்பலண்ணத்திற்கு பதிலோக, நிரோகோிப்பின் மூலம் திருமணம் நடந்தது.
விக்கோமிடம் பகோண்டிருந்த மீதி அன்பு லிடியோ விஷயத்தில் பசயல்பட்டது.
லிடியோவின் பிரதிநிதியோன ேோர்ேியோனோதவ, எலிசபபத் பபம்பர்லியில் சந்தித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதனத்து சக்தியின் பிறப்பிடம் எலிசபபத்.
திருமதி பபன்னட்தோன் சக்தியின் முதல் பிறப்பிடம்.
பதடப்பவள் பபண்பண என்று அன்தன பசோல்கிறோர்.
165. “When the conviction is given”.
Conviction is self-made, not given by another.
The result of his marrying Jane shows no real conviction has been given.
The story is the whole; Jane’s marriage is a part.
Sooner or later Lydia and Jane are to marry to clear the coast for Elizabeth to marry.
From that point of view all the other things are inconsequential episodes.
Darcy creating this obstacle and later himself removing it has a paralleled for him with Elizabeth. He first
created a veil between them and then he himself removed it.
Darcy is an impulsive character.
He has strong tendencies for restraining himself.
At Pemberley when he met her, he fully restrained himself and took leave.
At Netherfield he assiduously practised it for half an hour.
On the road at Meryton he refused to fix his gaze on Elizabeth.
At Lambton at his parting he held his desire back from her.
On the side of impulse is his ‘tolerable’, ‘every savage can dance’ to Sir William.
His offer to dance at the ball with her is exceeded by his inviting to waltz with him alone.
The ruse is an expression of his intense impulsiveness.
We see in him an effort to exhaust all his efforts if it is possible.
So was Bingley convinced.
So was the letter written to her at Hunsford.
His sudden departure from Hunsford is another example.
In his writing to his aunt of his engagement, he acts on the availability of a sheet of paper.
Giving £ 3000 to Wickham does not seem to be preceded by any long consideration.
Launching himself on transformation itself appears to be an impulsive move.
His determination is revealed in keeping Bingley under his thumb forever.
The restraint is from tradition, the impulse is from the wave from across the channel.
In him we see strong characters yielding to vast compelling circumstances, yielding the minimum, retaining the
maximum.
National historical waves overwhelm; human nature prevails when not-compelled.
She has comfortably moved into the pigeon hole of Pemberley.
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All that she needs to do is to expand into that atmosphere as fully as possible.
She was conscious of being a recipient of his flood of overflowing love.
He made essential changes, studied compromises, triumphs on her acceptance, but is precariously perched.
There is great total relief about Georgiana and her safe conduct, now that Elizabeth has arrived and his sister
looks up to her.
Neither he, nor Mrs. Bennet is aware of the movement she has released and he responded.
In a totally positive atmosphere of overwhelming intensity, the most mischievous, malicious falsehood
brings out to the surface an enduring vibration of Truth.
Man’s social ambitions are far stronger than monetary attractions in marriage.
Claims of love can yield to claims of social recognition.
Genuine GOOD WILL catapults one to heights.
Darcy’s seeking Elizabeth shows the social maze through which conflicting motives take one.
Elizabeth’s marrying Darcy is expressive of many laws of life.
• One’s deserts seek one inevitably.
• Subconscious silent will achieves at the highest possible possibility.
• A child is compulsorily subject to parental motives even when there is conscious opposition.
• The falsehood in Darcy’s atmosphere seeks her to directly receive the Truth in that context.
• Collins pleads with her in the subconscious plane to accept Darcy and not himself.
“திடநம்பிக்தக தரப்பட்டபபோது”.
திடநம்ெிக்னக தோைோகயவ உருவோக்கிக்பகோள்வது, ெிறரோல் தரப்ெடுவது அன்று.
அவன் பேதன மணந்தது உண்தமயோன திடநம்பிக்தக தரப்படவில்தல என்பததக் கோட்டுகிறது.
கதத முழுதமயோனது; பேனின் திருமணம் ஒரு பகுதி.
எலிசபபத் திருமணம் பசய்துக் பகோள்வதற்கோக, சீக்கிரமோகபவோ அல்லது தோமதமோகபவோ லிடியோவும்,
பேனும் திருமணம் பசய்து பகோண்டுதோன் ஆகபவண்டும்.
அக்பகோணத்திலிருந்து போர்த்தோல் பிற எல்லோ விஷயங்களுபம பின் விதளவுகளோன நிகழ்ச்சிகளோகும்.
டோர்சி ததடதய உருவோக்கி, பின்னர் அவபன அதத விலக்கியததப்பபோல், எலிசபபத்தும் நடந்து
பகோண்டுள்ளோள். அவன் அவர்களுக்கிதடபய ஒரு திதரதய முதலில் உருவோக்கினோன், பின் அவபன
அதத விலக்கினோன்.
டோர்சி உணர்ச்சி ோல் உந்தப்ெட்ட குணோதிச த்னதக் பகோண்டவன்.
தன்தனக் கட்டுப்படுத்திக்பகோள்ளும் வலிதமயோன பபோக்கு அவனிடம் இருந்தது.
பபம்பர்லியில் அவன் அவதள சந்தித்தபபோது, தன்தன முழுதமயோக கட்டுப்படுத்திக் பகோண்டு
அவளிடம் விதடபபற்றோன்.
பநதர்பீல்டில் அவன் ஊக்கத்துடன் அதத அதரமணி பநரம் பின்பற்றினோன்.
பமோிடன் சோதலயில் அவன் எலிசபபத்தத உற்றுப் போர்க்க மறுத்தோன்.
லோம்ப்டனில் அவன் பிோியும்பபோது அவளிடம் தன் விருப்பத்தத பவளிப்படுத்தவில்தல.
‘ெரவோ ில்னை’ என்று அவன் பசோன்னதும் ‘எந்த அநோகோிகனும் நடனமோடலோம்,' என்று
சர்வில்லியம்ஸிடம் பசோன்னதும் அவன் உணர்ச்சியோல் உந்தப்பட்டு பசோன்னதவ.
அவன் அவபளோடு நடனமோட நடன அரங்கில் விருப்பம் பதோிவித்தோன். அததயும் தோண்டியது
வோல்ட்சில் அவனுடன் தனிதமயோக நடைமோட அதைப்பு விடுத்தது.
தீவிர உணர்ச்சியின் உந்துதலின் ஒரு பவளிப்போடு அவனது சூழ்ச்சி.
தன்னோல் பசய்ய முடிந்த அதனத்து முயற்சிகதளயும் முடித்துவிட அவன் முயலுவதத நோம்
கோண்கிபறோம்.
அவ்வோறுதோன் பிங்கிலிக்கு நம்பிக்தக ஊட்டப்பட்டது.
அவ்வோறுதோன் ஹன்ஸ்பபோர்டில் அவளுக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டது.
அவன் ஹன்ஸ்பபோர்டிலிருந்து திடீபரன்று பசன்றுவிட்டது மற்பறோரு உதோரணமோகும்.
ஒரு கோகிதம் கிதடத்ததனோல் அவன் தன் சித்திக்கு தன் திருமண நிச்சயத்ததப்பற்றி எழுதுகிறோன்.
விக்கோமிற்கு அவன் மூவோயிரம் பவுன் பகோடுப்பதற்கு முன்பு அததப்பற்றி நீண்ட பயோசதன எதுவும்
பசய்ததோகத் பதோியவில்தல.
அவன் தன்னை திருவுருமோற்றிக் பகோள் த்துவங்கி து கூட, உணர்ச்சி ோல் உந்தப்ெட்ட
பச ைோகத்தோன் யதோன்றுகிறது.
அவன் என்பறன்றும் பிங்கிலிதய தன் கட்தட விரல் அதசவின் கட்டுப்போட்டில் தவத்திருக்க முடிவு
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பசய்திருப்பது பவளிப்படுத்தப்படுகிறது.
சு கட்டுப்ெோடு ெரம்ெனர ோக வந்தது. உந்துதயைோ அக்கனரப் புரட்சி ின் அனை ோல் வருவது.
வற்புறுத்தும் பபோிய சந்தர்ப்பச் சூழ்நிதலகளோல் வலிதமயோன குணமுதடயவர்களும் அவனிடம்
விட்டுக் பகோடுக்க பநர்ந்ததத கோண்கிபறோம். குதறந்தபட்சம் விட்டுக் பகோடுக்கிறோர்கள். அதிகபட்சம்
இருத்திக் பகோள்கிறோர்கள்.
யதசி சோித்திர அனைகள் ஆட்பகோள்ளும். வற்புறுத்தப்ெடோவிட்டோல் மைித சுெோவம் ஆட்சி பசய்யும்.
பபம்பர்லி என்கிற புறோக்கூட்டில் அவள் வசதியோக நுதைந்து விட்டோள்.
அவள் பசய்ய பவண்டியபதல்லோம் அந்த சூைலில் எவ்வளவு தூரம் விோிவதடய முடியுபமோ அவ்வளவு
தூரம் விோிவதடவபத.
அவனது பபருக்பகடுத்து ஓடும் கோதல் பபருபவள்ளத்தத தோன் பபற்றுக் பகோண்டிருப்பதத அவள்
அறிந்திருந்தோள்.
அவன் நிச்சயமோன மோற்றங்கதள ஏற்றோன். சமரசங்கதளப் பயின்றோன். அவளது ஒப்புதலில் பவற்றிக்
களிப்பதடந்தோன். ஆனோல் அபோயகரமோன இடத்தில் அமர்ந்திருந்தோன்.
இப்பபோது எலிசபபத் வந்துவிட்டதோலும் அவனது சபகோதோி அவளிடம் பணிவோக நடந்து
பகோண்டதோலும் ேோர்ேியோனோதவப் பற்றியும் அவளது போதுகோப்போன நடத்தததயப் பற்றியும் மிகப்
பபோிய முழுதமயோன நிம்மதி கிதடத்துவிட்டது.
அவள் பவளிப்படுத்திய சலனத்ததப்பற்றிபயோ அதற்கு அவன் தந்த எதிர் விதனதயப்பற்றிபயோ
அவபனோ அல்லது திருமதி பபன்னட்படோ அறிந்திருக்கவில்தல.
ஆட்பகோள்ளும் தீவிரமுனட முழுனம ோை யநர்மனற ோை சூழலில், மிகவும் விஷமத்தனம் வோய்ந்த
தீங்கிதைக்கும் பெோய்னம, சத்தி த்தின் பதோடரும் அதிர்னவ, யமற்ெரப்ெிற்கு பகோண்டு வரும்.
திருமணத்தில் உள்ள பணக்கவர்ச்சிதயவிட சமூக உயர்வுக்கோன ஆதச மனிதனுக்கு அதிக பலத்துடன்
உள்ளது.
கோதல் உோிதம சமூக அந்தஸ்துக்கோன விருப்பத்திற்குப் பணியக்கூடும்.
உண்தமயோன நல்பலண்ணம் ஒருவதர உயரத்திற்கு தூக்கிச் பசல்லும்.
முரணோன பநோக்கங்கள், ஒருவதர அதைத்துச் பசல்லும் சமூக கலக்கத்தத, டோர்சி எலிசபபத்தத
நோடுவது கோட்டுகிறது.
எலிசபபத் டோர்சிதய மணப்பது வோழ்வின் பல சட்டங்கதள பவளிப்படுத்துகிறது.
• ஒருவோின் தகுதிகபள தவிர்க்க முடியோதவற்தற நோடதவக்கும்.
• ஆழ்மை பமௌை உறுதி அதிகெட்ச சோத்தி மோை சோதனைன
சோதிக்கும்.
• நனவு பூர்வமோன எதிர்ப்பபோடு இருந்தோலும் ஒரு குைந்தத தன்
பபற்பறோோின் பநோக்கங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கும் கட்டோயத்திற்கு
ஆளோகி இருக்கிறது.
• டோர்சியின் சூைலிலிருந்த பபோய்தம சத்தியத்தத பநரடியோக பபற்றுக்
பகோள்வதற்கோக அவதள நோடுகிறது .
• தன்தன ஏற்கோமல் டோர்சிதய ஏற்கும்படி ஆழ்மனத்தளத்தில்
கோலின்ஸ் அவபளோடு வோதோடுகிறோன்.
166. “I cannot blame myself for having done this much”.
Darcy is according to himself doing the very best service to Bingley.
In doing so, he fortifies Bingley’s dependence on him.
What should be done according to the rules of best friendship.
Best of friendships seek the inner soul growth of the friend.
One can minister to another’s soul growth only if his own soul is growing.
What are the rules of soul-growth?
They are unity, mutuality, harmony (P. 1035 –The Life Divine)
Darcy then should seek unity with Bingley.
Presently he sought unity of living together, an egoistic unity, and achieved it.
The unity The Life Divine speaks of is spiritual unity.
Spiritual unity is possible if Darcy is in his spiritual being.
Darcy should first move to his own spiritual being.
Once he is there, it can seek only unity with Bingley.
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As Darcy moves to his own spiritual being, Bingley too would move to his spiritual being to some extent.
From there interests do not, cannot, differ.
Once there, Darcy will see that Bingley is in love with Jane, not as before, but seriously.
Stationed in the spiritual being, Darcy can only seek Bingley’s welfare.
It is mutuality.
Mutuality is an act which is mutually elevating.
What he did now elevated him and Caroline.
Looking for Bingley’s elevation, it is easy to see for Darcy that his own willing approval elevates Bingley.
Darcy can feel that, as it is a sensation of his own spiritual nature.
He would normally ask what would please Bingley instead of advising him.
Bingley may say what would please Darcy would please him too.
In that case Darcy’s pleasure should come from Bingley’s pleasure.
As it is a sensation, there is no possibility for error.
The spiritual rule of unity translates in the Mind as rationality.
Rules of rationality require not to interfere in another’s affair.
If interfering, it must be for the good of Bingley.
Good of Bingley should give joy to Bingley.
A property of a devotee, under an intimate understanding of rational goodwill was in the possession of a friend,
registered in the friend’s name.
The friend discovered the wife of the property owner did not see eye to eye with him.
He suggested to the owner of the property that it should revert to him in spite of the understanding and the fact
of registration.
The owner objected to the reversal of the original arrangement.
The friend said, “Your wife will be happy under the new dispensation. Therefore I wish to return the property”.
The wife was happy. After a few months a property 10 times bigger than this under the management of the
friend was offered to him, by the owner under the divine dispensation.
That of course leads to mutuality and harmony.
Darcy considering the mutual well being will have prevented him from the ruse.
After the proposal, he did with Elizabeth what he failed to do with Bingley.
He did sense that Elizabeth would be pleased by Jane’s marriage.
He considered the issue from mutuality.
He sought harmony with her.
It brought him harmony with Bingley.
It restored harmony between the lovers, Bingley and Jane.
Harmony in a place is harmony in all places.
It compelled harmony between Elizabeth and Jane – a harmony Caroline’s character permits. (Every principle
in the Life Divine can be used to solve any problem.)
"இந்த அளவு பசய்ததற்கோக என்தன நோபன குதற கூறிக்பகோள்ள முடியோது”.
டோர்சிதயப் பபோறுத்தவதர பிங்கிலிக்கு மிகச் சிறந்த பசதவதய பசய்கிறோன்.
அவ்வோறு பசய்வதன் மூலம் பிங்கிலி தன்தன சோர்ந்திருப்பதத ஸ்திரப்படுத்துகிறோன்.
ஆக சிறந்த நட்ெின் சட்டங்கன ஒட்டி என்ை பசய்திருக்க யவண்டும்?
சிறந்த நட்பு நண்ெைின் அகத்திலிருக்கும் ஆன்மோவின் வ ர்ச்சின நோடும்.
எவருனட பசோந்த ஆன்மோ வ ருகிறயதோ, அவர்தோன் அடுத்தவோின் ஆன்மோவின் வ ர்ச்சிக்கு
உதவமுடியும்.
ஆன்மோவின் வ ர்ச்சிக்கோை சட்டங்கள் என்ை?
அனவ பெோறுனம, ெரஸ்ெரம், சுமுகம் (பக்கம் 1035-'தி தலப் டிதவன்' )
அப்படியோனோல் டோர்சி பிங்கிலியிடம் ஒருதமதய நோட பவண்டும்.
தற்பபோது அவன், பசர்ந்து வோழும் ஒருதமதயயும், அகங்கோரத்துடன்கூடிய ஒருதமதயயும் நோடி,
அததப் பபற்றோன்.
'தி தலப் டிதவன்' கூறும் ஒருதம ஆன்மிக ஒருதம.
டோர்சி தன்னுதடய ஆன்மிகப் புருஷனில் இருந்தோல், ஆன்மிக ஒருதம சோத்தியமோகும்.
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டோர்சி முதலில் தன் பசோந்த ஆன்மிகப் புருஷனுக்கு நகரபவண்டும்.
அனத அனடந்ததும் அது ெிங்கிலிய ோடு ஒருனமன மட்டுயம நோடும்.
டோர்சி தன் பசோந்த ஆன்மிகப் புருஷதன பநோக்கி நகரும் பபோது, அபத அளவிற்கு பிங்கிலியும் தன்
பசோந்த ஆன்மிகப் புருஷதன பநோக்கி நகர்வோன்.
அப்பபோது அங்கு விருப்பங்கள் பவறுபடமோட்டோ. பவறுபடவும் முடியோது.
அதத அதடந்தபின் டோர்சி, பேன் மீது பிங்கிலி பகோண்ட கோததலக் கோண்போன். அக்கோததல
முன்புபபோல் கோணமோட்டோன். அது தீவிரமோன கோதல் என்பதத அறிவோன்.
ஆன்மிகப் புருஷனில் நிதலத்திருந்தோல், டோர்சியோல் பிங்கிலியின் நலத்தத மட்டுபம நோட முடியும்.
அது பரஸ்பரமோனது.
ஒரு பச லில் ெரஸ்ெரத்தன்னம இருந்தோல் அது ெரஸ்ெரம் உ ர்த்தும்.
அவன் இப்பபோது பசய்தது அவதனயும் கோரலிதனயும் மகிழ்வித்தது.
பிங்கிலியின் மகிழ்ச்சிக்கு என்ன வைி? டோர்சி விருப்பத்பதோடு ஒப்புதல் தந்தோல் பிங்கிலி மகிழ்வோன்
என்பதத எளிதோக அறியலோம்.
அது தன் பசோந்த ஆன்மிகச் சுபோவத்தின் பதோடுவுணர்வு என்பதத டோர்சி உணரக்கூடும்.
அப்பபோது அறிவுதர கூறுவதற்கு பதிலோக “பிங்கிலிக்கு எது சந்பதோஷத்ததக் பகோடுக்கும்”? என்று
டோர்சி பகட்போன்.
டோர்சிக்கு எது சந்பதோஷத்ததத் தருபமோ அதுபவ தனக்கு சந்பதோஷத்ததத் தரும் என்று பிங்கிலி
கூறக்கூடும்.
அந்த நிதலயில் டோர்சியின் சந்பதோஷம் பிங்கிலியின் சந்பதோஷத்திலிருந்து வரபவண்டும்.
அது பதோடுவுணர்வு என்ெதோல் அதில் தவறு இருக்க வோய்ப்ெில்னை.
ஒருதமயின் ஆன்மிகச் சட்டம் மனதில் பகுத்தறிவோக மோறுகிறது.
ஒருவர் அடுத்தவோின் விஷயத்தில் ததலயிடக் கூடோது என்று பகுத்தறிவுச் சட்டங்கள் கூறுகின்றன.
பிங்கிலிக்கு நன்தம என்றோல் மட்டுபம குறுக்கிட பவண்டும்.
பிங்கிலிக்கு நன்தம என்பது பிங்கிலிக்கு சந்பதோஷத்ததத் தர பவண்டும்.
பகுத்தறிவு, நல்பலண்ணம், பநருக்கமோன புோிதபலோடு ஒரு பக்தோின் பசோத்து நண்போின் பபயோில் பதிவு
பசய்யப்பட்டு, அந்த நண்போின் போதுகோப்பில் இருந்தது.
பசோத்தின் பசோந்தக்கோரோின் மதனவி அவபரோடு ஒத்துப்பபோகவில்தல என்பதத நண்பர் கண்டறிந்தோர்.
புோிதல் இருந்தோலும், பதிவு பசய்யப்பட்டிருந்தோலும் பசோத்து உோியவோின் பபயருக்பக திரும்பச் பசல்ல
பவண்டும் என்று நண்பர் கருத்து பதோிவித்தோர்.
முதலில் பசய்த ஏற்போட்தட மோற்ற பசோத்தின் பசோந்தக்கோரர் மறுத்தோர், எதிர்ப்பு பதோிவித்தோர்.
“புதிய ஏற்போட்தடச் பசய்தோல் உங்கள் மதனவி சந்பதோஷப்படுவோர். அதனோல் பசோத்தத திருப்பித் தர
நோன் விரும்புகிபறன்” என்று நண்பர் கூறினோர். மதனவி சந்பதோஷமோனோர். சிை மோதங்கள் கழித்து அந்த
பசோத்னதப் யெோை ெத்து மடங்கு பெோி பசோத்னத நண்ெர் நிர்வோகிக்க யவண்டும் என்ற யவண்டுயகோள்
எழுந்தது. இந்த இனறவைின் ஏற்ெோட்னடச் பசய்தவர் பசோத்தின் பசோந்தக்கோரர்.
அது பரஸ்பரத்திற்கும், சுமுகத்திற்கும் வைிபகோலும்.
டோர்சி பரஸ்பர நன்தமதயப் பற்றி சிந்தித்திருந்தோல் அது அவதன சூழ்ச்சி பசய்வதிலிருந்து
தடுத்திருக்கும்.
திருமணப் பபச்சிற்குப் பின்பு அவன் பிங்கிலியிடம் பசய்யத் தவறியதத எலிசபபத்திடம் பசய்தோன்.
எலிசபபத் பேனுதடய திருமணத்தினோல் மகிழ்ச்சியதடவோள் என்பதத அவன் புோிந்து பகோண்டோன்.
அவன், விஷயத்தத பரஸ்பர பநோக்கில் போர்த்தோன்.
அவன் அவபளோடு சுமுகத்தத நோடினோன்.
அது அவனுக்கு பிங்கிலிபயோடு சுமுகத்தத பபற்றுத் தந்தது.
அது பிங்கிலி, பேன் ஆகிய கோதலர்களிதடபய சுமுகத்தத மீண்டும் நிதலநோட்டியது.
ஓோிடத்தில் சுமுகம் ஏற்ெடுவது அனைத்து இடங்க ிலும் சுமுகம் ஏற்ெடுவதோகும்.
அது எலிசபபத்திடமும், பேனிடமும் சுமுகத்தத வற்புறுத்தி உருவோக்கியது அந்த சுமுகத்தத கோரலினின்
குணோதிசயம் அனுமதித்தது. ('தி னைப் டினவைில்' இருக்கும் ஒவ்பவோரு கருத்னதயும் எந்த
ெிரச்சினைன யும் தீர்க்கப் ெ ன்ெடுத்தைோம்).
167. “There is one part of mine”.
He refers to the ruse.
What appears to be a small act, reveals the real Man Darcy.
Nurture cannot hide nature.
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The whole is revealed in the part.
In the occult scheme it is this ruse that enabled him to reverse.
In the chapter on Divine Life Sri Aurobindo describes the Reality Man is as
1) a conscient being, 2) a spiritual being 3) an inner being 4) a being of power 5) a being of Ananda 6) a being
of Supernature and some other traits.
Looking at his ruse from any of these perspectives, he will see the need for change.
In each of these methods He goes to the root of creation.
He can look at Bingley or Jane as Absolute, it will be a revelation.
Seeing him as Bingley, Darcy is led to the ruse. Why?
Darcy is an aristocrat by birth, not by character.
The unregenarated vital is alive in him, urges him to employ a ruse.
What is a ruse?
A ruse is a strategy that makes the impossible possible by a secret method.
Secrecy is darkness.
A ruse does not make the impossible possible, but it confirms its impossibility.
A ruse exposes a gentleman to himself.
It compels him to resort to a greater effort to rectify it.
What is apparently feasible destroys it like Lady Mason.
Ruse is a descending passage, never an ascending one.
Earlier I said, it is a subconscious perception of accomplishment.
He who wants to accomplish always knows how.
What he does not know, his subconscious abundantly knows.
This is the method of the tapasvi through the super-conscious.
Man’s impossibility is unwillingness.
முடியோது எனில் பிடிக்கோது எனப் பபோருள்.
The knowledge of the subconscious commissions the external forces to accomplish it.
The knowledge of the superconscious commissions the inner forces and accomplishes in a trice.
Darcy does it in a few months.
Charlotte does it in 3 days.
Elizabeth does it to marry Pemberley, not Darcy.
Mrs. Bennet does it by energy, so it is crude, negative.
Others do it by thought and emotion.
Helpless freedom is inactive in Mr. Bennet.
Mary does not accomplish because her own satisfaction in music stands in her way.
Kitty expects Lydia who forgets her to give the lead.
Kitty is to Lydia what Bingley is to Darcy.
Whatever descends from heaven one receives according to his personality.
The Absolute determines itself to Mary to her consciousness.
மனித சுபோவதிற்குத் தகுந்த பிரம்ம பசோரூபம்.
The reversal of the ruse is not his confession but his silent parting look at Lambton.
Without the ruse Bingley cannot be controlled.
Without finding Lydia he cannot marry Elizabeth.
Suppose Mr. Bennet was to pay for Lydia, she would not have married.
That little Money became the determinant of the survival of the family.
The problem was created by Elizabeth and she gets that Money now.
A problem is solved by the one who has created it.
The subconscious ruse enabled itself to rise to the subliminal by bringing down the superconscient to meet it.
The superconscient here is the light from the French Revolution.
"அதில் என் பங்கு ஒன்று உண்டு”.
அவன் சூழ்ச்சிதயப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறோன்.
எது சிறி பச ைோகத் யதோன்றுகிறயதோ, அது டோர்சி என்ற உண்னம ோை மைிதனை
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பவ ிப்ெடுத்துகிறது.
வளர்ப்போல் சுபோவத்தத மதறக்க முடியோது.
முழுதம பகுதியில் பவளிப்படுகிறது.
சூட்சும ஏற்ெோட்டின்ெடி இந்த சூழ்ச்சிய அவன் மோற உதவி து.
'தி தலப் டிதவன்'-ல் பதய்வீக வோழ்வு என்ற அத்தியோயத்தில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் உண்தமயோன மனிததனப்
பற்றி கீழ்க்கண்டவோறு விவோிக்கிறோர்.
1) நனவுபூர்வமோன ேீவன், 2) ஆன்மிக ேீவன், 3) உள்ளுதற ேீவன், 4) சக்தியுதடய ேீவன், 5) ஆனந்த
ேீவன், 6) பபோியற்தகயின் ேீவன் மற்றும் பல தன்தமகள் பகோண்ட ேீவன்.
அந்தப் போர்தவகளில் எதன் மூலம் சூழ்ச்சிதய ஆரோய்ந்தோலும் மோற்றம் பததவ என்பது புலப்படும்.
இம்முதறகள் ஒவ்பவோன்றிலும் அவர் பதடப்பின் மூலத்திற்குச் பசல்கிறோர்.
டோர்சி பேதனபயோ, பிங்கிலிதயபயோ பிரம்மமோகக் கண்டோல் அது இரகசியத்தத பவளிப்படுத்தும்.
பிங்கிலிதய பிங்கிலியோகபவ கண்டோல் டோர்சி சூழ்ச்சி பசய்ய பநோிடும். ஏன்?
டோர்சி பிறப்போல் பிரபு, குணத்தோல் அல்ல.
அவனுள் திருந்தோத பிரோணன் ேீவபனோடு இருக்கிறது . அது அவதன சூழ்ச்சி பசய்யத் தூண்டுகிறது.
சூழ்ச்சி என்றோல் என்ன?
ஓர் இரகசி முனற ின் மூைம் சோத்தி மற்றனத, சோத்தி மோக்கும் திட்டயம சூழ்ச்சி.
இரகசியம் என்பது இருள்.
சூழ்ச்சி சோத்தியமற்றதத சோத்தியமோக்குவதில்தல. மோறோக அது சோத்தியமற்றது என்பதத உறுதி
பசய்கிறது.
சூழ்ச்சி கனவோதன அவனுக்பக கோட்டிக் பகோடுக்கும்.
அதத சோி பசய்ய அவதன பபோிய முயற்சிகள் எடுக்க சூழ்ச்சி வற்புறுத்தும்.
நடக்கக்கூடியதோக பமலுக்குத் பதோன்றுவதத அது தகர்க்கும். உதோரணம் பலடி பமசன்.
சூழ்ச்சி கீைிறங்கும் போதத. அது ஒருபபோதும் பமபல பபோகும் போதத ஆகோது.
அது சோததனக்கோன ஆழ்மன அறிவுணர்வு என்று முன்னர் கூறிபனன்.
சோதிக்க விரும்புெவன் அனத பசய்வது எப்ெடி என்ெனத எப்யெோதும் அறிவோன்.
அவன் அறியோததத அவன் ஆழ்மனம் ஏரோளமோக அறியும்.
அதுபவ உயர்ேீவியம் மூலம் தபஸ்வி பசய்யும் முதற.
மனிதனின் சோத்தியமின்தம என்பது விருப்பமின்தமபய.
ஆழ்மன அறிவு அதத சோதிக்க புற சக்திகதள அதைக்கும்.
முடியோது எனில், பிடிக்கோது எனப் பபோருள்.
உயர்ேீவிய ஞோனம் அச்சக்திகதள அதைத்து கணத்தில் சோதிக்கும்.
டோர்சி ஒரு சில மோதங்களில் அததச் பசய்கிறோன்.
ஷோர்பலட் அதத மூன்று நோட்களில் பசய்கிறோள்.
எலிசபபத் பபம்பர்லிதய மணக்க, டோர்சிதய மணப்பதற்கோக அல்ல, அததச் பசய்கிறோள்.
திருமதி பபன்னட் அதத பதம்பின் மூலம் பசய்கிறோள். அதனோல் அது எதிர்மதறயோனதோகவும்
பக்குவமற்றும் இருக்கிறது.
மற்றவர்கள் அதத சிந்ததனயின் மூலமும் உணர்ச்சிகளின் மூலமும் பசய்கிறோர்கள்.
திரு பபன்னட்டின் உதவியற்ற சுதந்திரம் பசயலற்று இருக்கிறது.
பமோி சோதிக்கவில்தல. ஏபனனில் இதசயில் அவள் பகோண்ட சுய திருப்தி அவள் போததயில் குறுக்பக
நிற்கிறது.
லிடியோ கிட்டிதய மறந்தோலும் லிடியோ தனக்கு வைிகோட்ட பவண்டும் என்று கிட்டி எதிர்போர்க்கிறோள்.
பிங்கிலிக்கு டோர்சி பபோல கிட்டிக்கு லிடியோ.
வோனுலகில் இருந்து எது வந்தோலும் பபறுபவன் தன் ஆளுதமதய ஒட்டிபய பபறுகிறோன்.
யமோி ின் ஜீவி த்திற்கு தக்கவோறு ெிரம்மம் தன்னை நிர்ண ித்துக் பகோள்கிறது.
மனித சுபோவத்திற்குத் தகுந்த பிரம்ம பசோரூபம்.
சூழ்ச்சிதய மோற்றுவது அவன் தன் குற்றத்தத ஒப்புக்பகோள்வது என்பதல்ல. அது அவன்
லோம்ப்டனிலிருந்து பமௌனமோக விதடபபறும் போர்தவயோகும்.
சூழ்ச்சியின்றி பிங்கிலிதயக் கட்டுப்படுத்த முடியோது.
லிடியோதவக் கண்டுபிடிக்கோமல் அவனோல் எலிசபபத்தத மணக்க முடியோது.
லிடியோவிற்கோக திரு பபன்னட்தோன் பணம் தரபவண்டும் என்று இருந்தோல் அவளுக்குத் திருமணபம
ஆகோது.
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அச்சிறு பணபம குடும்பத்தின் வோழ்தவ நிர்ணயித்தது.
பிரச்சிதனதய உருவோக்கிய எலிசபபத் இப்பபோது பணத்ததப் பபறுகிறோள்.
ெிரச்சினைன உருவோக்கி வயர அதனைத் தீர்ப்ெோர்.
ஆழ்மன சூழ்ச்சி தன்தன சந்திக்க உயர் ேீவியத்தத கீபை வரவதைத்து, அதன் மூலம் அது
அடிமனத்திற்கு உயர வைி வகுத்துக் பகோண்டது.
பிபரஞ்சுப் புரட்சியின் ஒளிபய இங்கு உயர் ேீவியமோகும்.
168. “In the whole affair”.
It is significant that Darcy thinks of the whole affair.
I have been repeatedly referring to this ruse as the masterpiece of life acting through character.
A complex diagram appears to an uninformed Mind as a complication.
Complication is the ignorance that refuses to see the construction there and insists on its folly to move as
it understood.
Grace acts through external forces.
Supergrace acts through inner enlightenment.
The whole affair to Elizabeth is Jane’s happiness, however rational or irrational it may be.
She is the instrument of the external force.
She being the instrument, all her moves, low or high are right moves.
The forces move her. She moves Darcy. The complication of the whole affair becomes the complexity of a
superior intelligence of supernature.
What works in Darcy an inner urge to change?
The descending supramental Force works in the receptive souls inwardly and the rest of the population
outwardly.
Inner receptivity requires self-discipline to generate powers to control thought, emotions, impulses and
ultimately to compel change in existence.
Up to writing the letter, Darcy lets the organized thoughts in him express compelled by outer forces.
After that he shifts inside, realising that she is not to be won as a favour from any external force.
This happens because after reading the letter she has moved from the vital to the mental.
Her work is over in 2 hours.
His was spread over a few months.
Life responds the moment the field is ready.
That happened at Pemberley.
There she was ready to receive the material gift.
Even in the Pemberley meeting, he wishes her well and moves away.
He is again brought to her from a turning.
It is because her response is mercenary and his was one of emotions.
The gap remains.
Caroline, the next day, represents the gap.
Jane’s letters represent in the material plane the gap – Caroline’s abuse, Elizabeth’s limited response to
property.
To Darcy the whole is an affair.
On a par with Darcy’s ruse is Elizabeth’s walk across the fields.
This, I said, is her move to commit him more deeply.
The rule of self is ‘you must love me as I am, for what I am’.
Once these disclosures are there before the commitment, the union will be lasting.
Lydia’s initiative with Wickham is the same thing.
Charlotte’s offer to Elizabeth to take Collins home is of the same character less visible.
Society frowns on them.
Nature urges them to express fully.
Mrs. Bennet takes Lydia to her neighbours for them to call her Mrs. Wickham.
Mrs. Bennet knows, in spite of the apparent opposite, the neighbours are vulnerable there and it would be a
triumph to her.
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Placing oneself at the centre of vision one can see the movements of events with the same regularity of hundreds
of planes organizing their coordinated routes in an airport.
Jane Austen is there, perhaps, less consciously.
Shakespeare is there more fully consciously.
Jane Austen has exhibited her genius in one novel like Francis Thompson’s one great poem Hound of Heaven.
Her choosing a positive non-tragic atmosphere demands more energy at one point.
She was two hundred years after Shakespeare.
The French Revolution had by then released the most creative social forces.
The history of America for 300 years till 1900 or even 1930 has produced millions of Collins who are
fortunate, who accomplish through boorish but successful accomplishment.
All progress hinges on Collins.
Its complementary side is the lack of character, corruption, falsehood in public life.
"முழு விஷயத்ததப் பற்றி”
முழு விஷ த்னதப் ெற்றி டோர்சி சிந்திப்ெது குறிப்ெிடத்தக்கது.
குணோதிசயத்தின் மூலம் வோழ்வு பசயல்படுவதற்கோன சிறந்த உதோரணமோக இந்த சூழ்ச்சிதய மீண்டும்
மீண்டும் குறிப்பிட்டு வருகிபறன்.
சிக்கலோன சித்திரம் விபரமறியோ மனத்திற்கு பிரச்சிதன பபோலத் பதோன்றும்.
ெிரச்சினை என்ெது கட்டுமோைத்னத கோண மறுக்கும் அறி ோனமய . தோன் அறி ோனம ோல் புோிந்து
பகோண்டனத அது வற்புறுத்தும்.
புறசக்திகள் மூலம் அருள் பசயல்படும்.
அக ஒளியூட்டல் மூலம் பபரருள் பசயல்படும்.
தர்க்கபமோ குதர்க்கபமோ எலிசபபத்தின் பமோத்த விஷயமும் பேனின் மகிழ்ச்சிதோன்.
அவபள புறசக்திகளின் கருவி.
அவள் கருவி என்ெதோல் அவள் பச ல்கள் உ ர்ந்தனவ ோைோலும், தோழ்ந்தனவ ோைோலும்
சோி ோைனவய .
சக்திகள் அவன நகர்த்துகின்றை. அவள் டோர்சின நகர்த்துகிறோள். பமோத்த விஷ த்தின் சிக்கல்
யெோி ற்னக ின் உ ர் அறிவின் ெின்ைைோகிறது.
எது மோற்றத்திற்கோன அக உந்துதலோக டோர்சியினுள் பசயல்படுகிறது?
கீைிறங்கும் சக்தியேீவிய சக்தி ஏற்புத் திறனுதடய ஆன்மோக்களில் உள்பள பவதல பசய்யும்.
மற்றவர்களிடம் பவளிபய பவதல பசய்யும்.
அக ஏற்புத்திறன் பபற சுயக்கட்டுப்போடு பததவ. அது உருவோக்கும் சக்தியோல் எண்ணங்கள்,
உணர்ச்சிகள், உத்பவகங்கள் முதலியன கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இறுதியில் வோழ்வில் மோற்றத்தத
தவறோமல் பகோண்டு வரும்.
கடிதம் எழுதும்வதர டோர்சி புறசக்திகளின் நிர்பந்தத்தினோல் தன்தன முதறப்படுத்தப்பட்ட எண்ணங்கள்
மூலம் பவளிப்படுத்துகிறோன்.
அதன் பின் புறசக்திகளின் உதவியோல் அவதள பவல்ல இயலோது என்பதத அறிந்து அகத்திற்கு
மோறிக்பகோள்கிறோன்.
கடிதத்தத வோசித்த பின் அவள் உணர்வு நிதலயிலிருந்து மனத்திற்கு நகர்வதோல் இது நிகழ்கிறது.
அவள் பவதல இரண்டு மணிபநரத்தில் முடிந்துவிட்டது.
அவனுதடய பவதல முடிய பல மோதங்கள் ஆயின.
க ம் த ோரோை கணம், வோழ்வு மறுபமோழி தரும்.
அது பபம்பர்லியில் நிகழ்ந்தது.
ேடத்தோல் ஆன போிதசப்பபற்றுக்பகோள்ள அங்பக அவள் தயோரோக இருந்தோள்.
பபம்பர்லியில் சந்தித்தபபோதுகூட அவன் அவளுக்கு நல்வோழ்த்து கூறி விதடபபற்றோன்.
மீண்டும் ஒரு திருப்பத்தில் அவன் அவதள மீண்டும் சந்தித்தோன்.
அது ஏபனன்றோல் அவளது மறுபமோழி ஆதோய மனப்போன்தம பகோண்டது. அவனுதடயபதோ
உணர்வுமயமோனதோக இருந்ததோல் இவ்வோறு நிகழ்கிறது .
இதடபவளி பதோடர்ந்தது.
அந்த இதடபவளியின் பிரதிநிதியோக கோரலின் மறுநோள் இருந்தோள்.
ேடத்தளத்தில், பேனுதடய கடிதம் அந்த இதடபவளிதய குறிக்கின்றது. பசோத்தத பபோிதும் மதிக்கோத
எலிசபபத், கோரலினின் கடுஞ்பசோல்லுக்கு ஆளோகிறோள்.
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டோர்சிக்கு பமோத்தமும்தோன் விஷயம்.
எலிசபபத் வயல்பவளியிதடபய நடந்தது டோர்சியின் சூழ்ச்சிக்கு ஒப்போனது.
அவன் இன்னும் ஆைமோக அவனுடன் தன்தன பிதணத்துக்பகோள்ள பவண்டும் என்பதற்கோக அவள்
பமற்பகோண்ட பசயல் அது என்று முன்பப கூறிபனன்.
சு சட்டம் என்ைபவன்றோல், 'நோன் எப்ெடி இருக்கியறயைோ, நோன் என்ைவோக இருக்கியறயைோ
அப்ெடிய நீ என்னைக் கோதலிக்க யவண்டும்'.
இதணயும் முன்பப இதவபயல்லோம் பவளிப்படுத்தப்பட்டுவிட்டோல் இதணப்பு நீடித்திருக்கும்.
விக்கோமிடம் லிடியோ பமற்பகோண்ட முதனப்பு அப்படிப்பட்டபத.
கோலின்தஸ தனது இல்லத்திற்கு அதைத்துச் பசல்ல ஷோர்பலட், எலிசபபத்திடம் பவண்டியதும் இது
பபோன்றதுதோன். ஆனோல் அது பதளிவோக புலப்படோத ஒன்று.
சமூகம் அவர்கதள கண்டிக்கிறது.
இயற்தகபயோ அவர்கள் தங்கதள முழுதமயோக பவளிப்படுத்தத் தூண்டுகிறது.
லிடியோ, திருமதி விக்கோம் என அதைக்கப்பட பவண்டும் என்பதற்கோக அவதள திருமதி பபன்னட்
அக்கம்பக்கத்தினோிடம் அதைத்துச் பசல்கிறோள்.
பமலுக்கு எதிர்ப்போக இருந்தோலும், அக்கம்பக்கத்தினர் பலவீனமோனவர்கள் என்று திருமதி பபன்னட்
அறிவோர். அவருக்கு அது பவற்றி முைக்கமிடும் தருணம்.
தமயப் போர்தவதய ஒருவர் ஏற்றுக் பகோண்டோல் விமோன நிதலயத்தில் இருக்கும் பல வைிகதளயும்
ஒருங்கிதணத்து நூற்றுக்கணக்கோன விமோனங்கள் முதறயோகச் பசல்வததப் பபோல நிகழ்ச்சிகள்
நடப்பததக் கோணலோம்.
ஒரு பவதள தனக்கு அறியோமபலபய பேன் ஆஸ்டினுக்கும் அப்போர்தவ இருந்திருக்கக்கூடும்.
பஷக்ஸ்பியர் முழுநனபவோடு அப்போர்தவதயக் பகோண்டிருந்தோர்.
பிரோன்ஸிஸ் தோம்ஸன் தன் பமததமதய ஹவுண்டு ஆப் பஹவன் என்ற கவிததயில் கோண்பித்தததப்
பபோல பேன் ஆஸ்டின் பிதரட் அன்டு பிோிேுடிஸ் புதினத்தில் தன் பமததமதயக் கோட்டினோர்.
பநர்மதறயோன அவலமற்ற சூைதல அவர் பதர்ந்பதடுத்தோர். அது ஒரு புள்ளியில் அதிக சக்திதய
பகோரக்கூடியது.
அவர் பஷக்ஸ்பியருக்கு இருநூறு ஆண்டுகள் கைித்து வந்தவர்.
அச்சமயத்திற்குள் பிபரஞ்சுப் புரட்சி அதிகபட்ச பதடப்பூக்க சமூக சக்திகதள பவளிப்படுத்தியது.
1900 அல்ைது 1930 வனர ிைோை 300 வருட அபமோிக்க சோித்திரம் அதிர்ஷ்டசோலிக ோை கோலின்ஸ்கன
ைட்சக்கணக்கில் உருவோக்கிவிட்டது. அவர்கள் ெண்ெற்ற ஆைோல் பவற்றிகரமோை சோதனைகன ச்
பசய்திருக்கின்றைர்.
எல்லோ முன்பனற்றமும் கோலின்ஸின் தகயில் இருக்கிறது.
பபோது வோழ்வில் குணக்பகடு, லஞ்சம், பபோய்தம ஆகியதவபய பூர்த்தி பசய்யும் பக்கத்தில்
இருக்கின்றன.
169. “Adopt measures of art”.
Measures of art belong to the subtle plane. Here it is the negative subtle plane.
The lever gets the power of subtle plane by virtue of an arrangement which is referred to here as art. Here it is
the positive side of the subtle plane. We communicate with distance by post or phone. This overcomes space
and Time. Rather the powers of space and Time are brought to us by post and phone. Bingley and Elizabeth
suppressing Darcy’s ruse to Jane is again the art of the subtle plane. The world knows the powers of the subtle
and causal planes negatively or falsely even in the Vedic period. Atharvan Veda organized them.
What Darcy used is the subtle art of energy, communicated through words of advice.
The subtle plane has energy, force, power, results and appropriate skills and attitudes.
The causal plane too has energy, force, power, results, and an appropriate key to release them as skills,
capacities, talents, abilities. They act through opinion, attitude, motives, and ideals.
The results of the causal plane are drawn by ideals through appropriate abilities.
In engaging for wedding, secrecy is such a power.
Lydia, Charlotte, Elizabeth resorted to it successfully.
Jane could not use that power and had to wait for a year.
Decision is a strategy to secure results from the physical plane.
Lydia’s marriage or even finding her was not within the physical means of Mr.Bennet.
His decision to refuse the officers was a determination. It helped find Lydia.
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His decision with responsibility gave him the results of subtle powers to get her married.
His decision and responsibility to repay Mr. Gardiner gave him the results of the causal plane. Darcy paid it.
Darcy’s decision to please Elizabeth is one that gave him the powers of causal plane – transformation of nature.
Results will vary for the same moves if the plane of action varies.
Elizabeth’s visit to Pemberley, Hunsford and Netherfield is the subconscious.
In all the three places, her purpose was served each in a different fashion.
At Pemberley she was brought by a readiness to accept. Hence it was pleasant.
The Hunsford visit was to catch him and abuse him which purpose was served.
The Netherfield visit was to make him commit which was secured.
We see the interaction of plane, strategy, type of force, intention, character of move all are born out according to
the rules in the result.
There is a further subdivision of all these – planes, forces, results, strategies – into physical, vital, mental, and
spiritual.
The rules are seen in action clearly in transition.
To see the same in action in routine life, a greater perception is needed.
The initial act always shows the final outcome is a truth seen in this composition.
The very intimate invitation extended to Jane to Netherfield shows the end, irrespective of the detours it has
taken.
It was a physical act, with a powerful subtle liking of a friend, added on with a sweetness that is of the causal
plane.
Sir Williams’ indirect reference to Jane’s wedding was a subtle suggestion given at an inappropriate moment of
intense provocation.
Wickham’s plan was entirely in the subtle plane of falsehood.
He had the ability to reach the causal plane, but no falsehood could reach there.
One reason Kitty was fully disappointed in every way was she kept the subtle secret of Lydia for the mere joy of
secrecy.
Mary acts in the physical plane where she has no powers.
Her strategies are below par.
Collins is dynamic, subtle, alert, set on his goals intently.
He swallows Darcy’s affront which later develops to the high proportion of Lady Catherine’s storm.
Mrs. Gardiner’s delicacy is subtle and is capable of entering the causal plane. She does enter Pemberley.
Darcy’s secrecy with Lydia, if kept, would have prevented or postponed his marrying Elizabeth. Lydia’s
breaking the secrecy suits Elizabeth.
“கதல அளவுகதள ஏற்பது”.
கதல அளவுகள் சூட்சும பலோகத்திற்குோியதவ. இங்பக இது எதிர்மதறயோன சூட்சும பலோகம்.
விதட பபறுபவர் ஒரு ஏற்போட்டின் மூலம் சூட்சும பலோகத்தின் சக்திதயப் பபறுவது இங்பக கதல
என்று கூறப்படுகிறது. இங்பக அது பநர்மதறயோன சூட்சும பலோகம். கடிதம் அல்லது பதோதலபபசி
மூலம் தூரத்தில் இருப்பபோோிடம் பதோடர்பு பகோள்கிபறோம். இது கோலத்ததயும் பவளிதயயும்
கடப்பதோகும். கடிதமும், பதோதலபபசியும் கோல, பவளிகளின் சக்திதய நமக்குப் பபற்றுத் தருகின்றன.
பிங்கிலியும், எலிசபபத்தும் டோர்சியின் சூழ்ச்சிதய பேனிடம் இருந்து மதறப்பது சூட்சும தளத்தின்
கதலயோகும். பவதகோலம் முதபல உலகம் சூட்சும மற்றும் கோரணபலோக சக்திகதளப்பற்றி
எதிர்மதறயோகவும் தவறோகவும் அறிந்திருந்தது. அதர்வண பவதம் அவற்தற முதறப்படுத்தியது.
டோர்சி உபபயோகித்தது சூட்சுமக்கதலயின் சக்திதய. அதத அறிவுதர வோர்த்ததகள் மூலம்
பவளிப்படுத்தினோன்.
சூட்சுமத்தளத்தில் சக்தி, பதம்பு, வீச்சு, பலன்கள், பபோருத்தமோன திறதமகள் மற்றும் மனப்போன்தமகள்
உண்டு.
கோரணபலோகத்திலும் சக்தி, பதம்பு, வீச்சு பலன்கள் உண்டு. திறதமயின் பலவதககதள
பவளிப்படுத்தும் பபோருத்தமோன வைிமுதறகளும் உண்டு. அதவ கருத்து, மனப்போன்தம, பநோக்கம்,
இலட்சியங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் பசயல்படுகின்றன.
பபோருத்தமோன திறதமகள் மூலம் இலட்சியங்கள் கோரண பலோகப் பலன்கதளப் பபறுகின்றன.
திருமணம் நிச்சயமோகும் பபோது இரகசியம் அதுபபோன்ற ஒரு சக்தி.
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லிடியோ, ஷோர்பலட், எலிசபபத் ஆகிபயோர் அதத பவற்றிகரமோகப் பயன்படுத்தினர் .
பேனோல் அந்த சக்திதய உபபயோகப்படுத்த முடியவில்தல. அதனோல் அவள் ஒரு வருடம் கோத்திருக்க
பவண்டியிருந்தது.
ேடதளத்தில் பலன்கதளப் பபறும் உபோயம் முடிவு என்பது.
பபன்னட்டின் ேட உலகில் லிடியோதவத் திருமணம் பசய்யபவோ அல்லது அவதளக் கண்டுபிடிக்கபவோ
வசதிகள் இல்தல.
அதிகோோிகதள நிரோகோிக்க அவர் எடுத்த முடிவு உறுதியோைது, அது லிடியோதவக் கண்டுபிடிக்க
உதவியது.
அவரது பபோறுப்போன முடிவு லிடியோதவத் திருமணம் பசய்விக்க உதவும் சூட்சும சக்திகதள பபற்றுத்
தந்தது.
அவரது முடிவும் திரு கோர்டினருக்கு பணத்ததத் திருப்பித்தர பவண்டும் என்ற பபோறுப்புணர்ச்சியும்
அவருக்கு கோரண பலோகப் பலன்கதளயும் பபற்றுத் தந்தை. டோர்சி பணம் தந்தோன்.
எலிசபபத்தத மகிழ்விக்க பவண்டும் என்ற டோர்சியின் முடிவு அவனுக்கு கோரணபலோக சக்திதயப்
பபற்றுத் தந்தது - சுபோவத்தின் திருவுருமோற்றம்.
கோோியம் எந்த தளத்தில் நடக்கிறது என்பதத ஒட்டி ஒபர பசயலுக்கு பவவ்பவறு பலன்கள் கிதடக்கும்.
எலிசபபத் பபம்பர்லி, பநதர்பீல்டு, ஹன்ஸ்பபோர்டு ஆகியவற்றிற்குச் பசன்றது ஆழ்மன நிகழ்வுகள்.
மூன்று இடங்களிலும் அவளது கோோியங்கள் பவவ்பவறு வதகயில் நிதறபவறின.
பபற்றுக்பகோள்ளத் தயோரோன நிதலயில் அவள் பபம்பர்லிக்கு வந்தோள். எனபவ அது இன்பமயமோனதோக
இருந்தது.
ஹன்ஸ்பபோர்டிற்கு அவதனப் பிடித்து இகழ்வதற்கோக வந்தோள். அதுவும் நிதறபவறியது.
பநதர்பீல்டிற்குச் பசன்றது அவதன தன்தன பிதணத்துக்பகோள்ள தவப்பதற்கு. அதுவும்
நிதறபவறியது.
பலனின் சட்டங்கதளப் பபோறுத்து தளம், உபோயம், சக்தியின் தன்தம, பநோக்கம், பசயலின் தன்தம
ஆகியதவ ஒன்பறோபடோன்று பசயல்படுவததக் கோண்கிபறோம்.
தளங்கள், சக்திகள், பலன்கள் உபோயங்கள் ஆகிய அதனத்திற்கும் ேடம், உயிர், மனம், ஆன்மோ என்ற
உப பிோிவுகள் உண்டு.
மோறும்பபோழுது பசயலில் சட்டங்கதள பதளிவோகக் கோணலோம்.
சீரோன வோழ்வில் அதத பசயலில் கோண பபோிய அறிவுணர்வு பததவ.
முதல் பசயல் இறுதிப்பலதன எப்பபோதும் கோட்டும் என்ற உண்தமதய இதில் கோணலோம்.
பநதர்பீல்டுக்கு வருமோறு பேனுக்கு விடப்பட்ட மிக பநருக்கமோன அதைப்பு நடுவில் ஏற்பட்ட
குைப்பங்கதளயும் தோண்டி இறுதிப் பலதனக் கோட்டுகிறது.
அது ேடமோன பசயல். அதில் நண்பனின் வலிதம மிகுந்த சூட்சும விருப்பமும், கோரணபலோகத்திற்கு
உோிய இனிதமயும் இருந்தது.
சர் வில்லியம்ஸ் பேனின் திருமணத்ததப்பற்றி மதறமுகமோக குறிப்பிட்டது தீவிரமோக
தூண்டிவிடப்பட்ட பபோருத்தமற்ற தருணத்தில் தரப்பட்ட சூட்சுமமோன பயோசதன.
விக்கோமின் திட்டம் முழுதமயோன சூட்சும உலகின் பபோய்தமதயச் பசர்ந்தது.
அவனுக்கு கோரணபலோகத்தத பதோடும் திறதம உண்டு. ஆனோல் எப்பபோய்யோலும் அங்கு பசல்ல
முடியோது.
எல்லோ வதகயிலும் கிட்டி முழு ஏமோற்றத்திற்கு ஆளோனதற்கு கோரணம் ஒன்று உண்டு. அவள்
லிடியோவின் சூட்சும இரகசியத்தத, இரகசியம் தரும் சோதோரண சந்பதோஷத்திற்கோக
பவளியிடோதிருந்தோள்.
பமோி ேட உலகில் பசயல்படுகிறோள். அங்கு அவளுக்கு சக்தி எதுவும் இல்தல.
அவளது உபோயங்கள் கீைோனதவ.
கோலின்ஸ் இயங்கோற்றல், சூட்சுமம், எச்சோிக்தகயுணர்வு ஆகியதவ மிகுந்தவன். தன் இலக்குகதள
தீவிரமோக கவனிப்பவன்.
அவன் டோர்சி பகிரங்கமோக அவமோனப்படுத்தியதத விழுங்கிக்பகோண்டோன். அது பின்னர் பபோிய
அளவில் பலடி கோதோின் என்ற புயலோக மோறியது.
திருமதி கோர்டினோின் நளினம் சூட்சுமமோனது. அவளுக்கு கோரணபலோகத்தில் நுதையும் திறனுண்டு.
அவள் பபம்பர்லிக்குள் நுதையத்தோன் பசய்தோள்.
டோர்சியின் இரகசியத்தத லிடியோ பவளியிடோதிருந்தோல் அது அவன் எலிசபபத்தத, மணப்பதத
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தடுத்திருக்கும் அல்லது தள்ளிப் பபோட்டிருக்கும். லிடியோ இரகசியத்தத பவளியிட்டது எலிசபபத்துக்கு
உதவியோக இருந்தது.
170. “I knew it myself”.
He eliminates Caroline in the communication; his wish is to avoid that name to Elizabeth. It is an unconscious
subtle strategy, one reason for his marriage.
Caroline is in his life because Bingley submits to him. That gives her a claim over him. That part is fully played
out till she reverses.
Her assertive intrusion into his life comes out of his domination over Bingley.
Against the rules of life Caroline took constant initiative to enlist Darcy’s interest and the rules compel her to
take initiative to withdraw from Darcy and reverse with Life’s.
Gandhiji is the spiritual Individual in the Freedom Movement.
Darcy is well on the way to being it in the story.
After writing the letter, he takes that one essential step from the general Inconscient and limits himself to the
Individual where he practises self-absorption first reaching the Superconscient. Hence the transformation.
The world is run by inconscient energy.
The American has some marked tendency to individuality.
Suppose he takes that one further step away from the generality and tries to unite with the Superconscient – the
modern technological developments with a spiritual understanding – the evolution can make him the Spiritual
Individual.
The whole layer of initial resistance in Darcy finds the letter an avenue of exhausting himself.
Expression, in writing, is an effective exhaustion.
He could not speak to her. It is in the physical plane.
Writing too is in the physical plane, but being indirect communication, brings in a little of the subtle.
Thus, before moving into the causal plane for transformation, he seeks the help of the subtlety.
Darcy is in a conflict.
He refrains from speaking to her for half an hour at Netherfield.
His conflict is not merely to be overcome.
In that case, it will be just below the surface to resurface any time as Elizabeth’s charm for Wickham.
Unconsciously he moves to transformation.
That needs him to go in the other direction far enough.
The employment of the ruse enables him to transform.
Caroline actively cooperates with him.
In her Mind, she, thus, eliminates Elizabeth successfully.
The result is the opposite.
What is the process towards that positive result from this negative situation?
Can we explain it from the planes, strategies, intentions of all the people concerned?
That helps a complete picture to emerge.
Almost more than half the facts emerge too.
Construct at every stage the person, the plane, the force, the motive and trace its development.
There is no person, act, event which is intrinsically evil, however evil it apparently is.
The route from the initiation to the end result is the evolutionary path each travels.
There is no superiority for anyone as each has to pass through the complete journey at every stage.
So, dissipation is the aspiration of Non-Being for the Absolute.
Truth and Falsehood are the two opposite ends of the same consciousness. Truth needs Falsehood to exist and
function in Ignorance.
"அதத நோபன அறிந்திருந்பதன்”.
அவன் கோரலிதனப்பற்றிய பபச்தச விளக்குகிறோன். அப்பபயதர எலிசபபத்திடம் குறிப்பிடுவதத
தவிர்ப்பபத அவன் விருப்பம். அது அறி ோமல் எழும் ஆழ்மை உத்தி. அவன் திருமணத்திற்கு அது ஒரு
கோரணமோகிறது.
பிங்கிலி, டோர்சிக்கு அடிபணிவதோல் கோரலின் டோர்சியின் வோழ்க்தகயில் இருக்கிறோள். அது அவளுக்கு
அவன் மீது ஒரு உோிதமதயத் தருகிறது. அவள் மோறும்வதர அது முழுவதுமோகத் பதோடருகிறது.
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அவன் ெிங்கிலின அடக்கி ஆள்வதோல் அவள், அவன் வோழ்க்னக ில் அதிகோரமோகக் குறுக்கிடுகிறோள்.
வோழ்வின் சட்டங்களுக்கு எதிரோக டோர்சிதயக் கவர இதடவிடோது முதனகிறோள். அதனோல் தோன்
டோர்சியிடமிருந்து பிோிய அவள் முதனய பவண்டும் என்றும், வோழ்வில் ததலகீைோக மோறபவண்டும்
என்றும், வோழ்வு அவதள வற்புறுத்துகிறது.
சுதந்திர இயக்கத்தில் கோந்திேீ ஆன்மிகப் பபருமகன்.
கததயில் அபத பிரதோன போததயில் டோர்சி பசல்கிறோன்.
கடிதம் எழுதியபின், நனவிலித்தன்தமதய விட்டு முக்கியமோன முதலடி எடுத்து தவத்தோன். தன்தன
அளவிற்குட்படுத்தி, தன்னுள் தன்தன இைப்பததப் பயின்றோன். முதலில் உயர்ந்த ேீவியத்தத
அதடந்தோன். அதனோல் திருவுருமோற்றம் நிகழ்கிறது.
ஜடஇருள் சக்தி உலதக இயக்குகிறது.
தனித்துவம் பபறுவதில் அபமோிக்கர்களுக்கு விபஷசமோன முதனப்பு உண்டு.
அவன் பபோது விஷயங்களிலிருந்து விலகி ஓரடி முன் நகர்ந்து பரமபனோடு ஐக்கியமோக முயன்றோல்,
நவீன பதோைில் நுட்ப முன்பனற்றங்கதள ஆன்மிகப் புோிதபலோடு அணுகினோல், போிணோமம் அவதன
ஆன்மிகப் பபருமகனோக்கும்.
டோர்சியிடமிருந்த ஆரம்பநிதல எதிர்ப்பின் முழு அடுக்கு, அவன் தன்தன முழுவதுமோக தீர்த்துக்
பகோள்ளும் வைியோக கடிதத்ததக் கோண்கிறது.
எழுத்தின் மூைம் பவ ிப்ெடுத்துவது முழுவதும் தீர்ப்ெதற்கோை சிறந்த வழி.
அவனோல் அவபளோடு பபச முடியவில்தல. அது ேட உலகில் இருக்கிறது.
எழுதுவதும் ேட உலகில் இருந்தோலும், அது பநோிதடயோன பதோடர்போக இல்லோத கோரணத்தோல் சிறிது
சூட்சுமத்தத பகோண்டு வருகிறது.
எனபவ திருவுருமோற்றத்திற்கோக கோரணகோோிய பலோகத்திற்கு பசல்லும் முன் அவன் சூட்சுமத்தின்
உதவிதய நோடுகிறோன்.
டோர்சி பபோரோட்டத்தில் இருக்கிறோன்.
பநதர்பீல்டில் அவபளோடு அதரமணி பபசோதிருந்தோன் .
அவன் பபோரோட்டம் தீர்ப்பதற்கோக மட்டுமன்று.
அப்படிச் பசய்வது பமற்பரப்பிற்கு சற்பற கீபை பசல்வதோகும். அது எந்த பநரத்தில் பவண்டுமோனோலும்
எலிசபபத் விக்கோமின் மீது பகோண்ட ஆதசயோக பவளிப்படும்.
அவன் தன்னை றி ோமல் திருவுருமோற்றத்னத யநோக்கி நகர்கிறோன்.
அனதச் பசய் அவன் எதிர்தினச ில் பவகு தூரத்திற்கு பசல்ை யவண்டி ிருக்கிறது.
சூழ்ச்சி பசய்தது அவதன திருவுருமோற தவக்கிறது.
கோரலின் அவபனோடு ஒத்துதைக்கிறோள்.
இவ்வோறோக அவள் தன் மனத்திலிருந்து எலிசபபத்தத விலக்குகிறோள்.
விதளவு எதிரோனதோக இருக்கிறது.
எதிர்மதறயோன சூழ்நிதலயில் இருந்து பநர்மதறயோன பலன் பபறும் முதற என்ன?
அதத தளங்கள், உத்திகள், அதனவரது பநோக்கங்கள், ஆகியவற்றின் மூலம் நம்மோல் விளக்க முடியுமோ?
முழுச்சித்திரமும் பவளியோக அது உதவும்.
போதிக்கும் பமற்பட்ட உண்தமகளும் பவளியோகும்.
ஒவ்பவோரு கட்டத்திலும் நெனரயும், த த்னதயும் சக்தின யும், யநோக்கத்னதயும் ஆரோய்ந்து முன்யைற்றம்
ஏற்ெடும் வழிகன க் கோண யவண்டும்.
உள்ளுனற தீனம என்ெது எந்த நெோிலும், பச லிலும், நிகழ்விலும் இல்னை. ஆைோல் தீனம
இருப்ெதுயெோை யமலுக்குத் யதோன்றுகிறது.
முதல் கட்டம் பதோடங்கி முடிவோன பலன்வதரயில் உள்ள போதத ஒவ்பவோருவரும் பயணிக்கும்
போிணோமப் போதத.
எவரும் பிறதரவிட உயர்ந்தவர் இல்தல. ஒவ்பவோரு கட்டத்திலும் ஒவ்பவோருவரும் முழு பயணத்ததயும்
பமற்பகோள்ளத்தோன் பவண்டும்.
எையவ தன்னை அழிப்ெது ெிரம்மத்தின் அசத்திற்கோை ஆர்வம்.
உண்தமயும் பபோய்தமயும் ஒபர ேீவியத்தின் இரு எதிர் முதனகள். அறியோதமயில் வோைவும்
பசயல்படவும் உண்தமக்கு பபோய்தம பததவப்படுகிறது.
171. “Her brother is as yet in the ignorance of it”.
As Caroline has fawned on Darcy for some time, life demands that he obliges her essentially.
It is the rationale of the ruse.
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Caroline adheres to the rule of Romance that one in Romance should rise to the expectation of her lover
unconditionally. Only that her romance is below average.
The result is she ends up admiring his object of adoration, an erstwhile object of her dislike.
Maybe this is the romance of Non-Being.
For one who knows the value of Money, the attractiveness of beauty, the uncompromised power of status, as
Caroline does, her faith in Darcy accepting her later has no two opinions.
Some thirty or fifty years earlier she would have been certainly true.
Her faith has several chinks. Her own Money is from trade. Her brother as well as both the sisters, are
submissive and squeamish to Darcy. No regard issues in those circumstances, certainly not love.
Love knows no barriers, none that she relies on.
Caroline is incapable of seeing the fire in Elizabeth’s eyes.
The thousand little actions of that family that are repugnant to her, she knows not as the most powerful calls to
his subconscient, however much they are socially impermissible.
Also she has no idea of the charm of Wickham’s captivating softness.
Had she seen him, she would have willingly argued his case.
Her own attraction is for status in Darcy.
Wickham’s attraction is that of charm, charm of intense falsehood.
She is a fit candidate to walk into his trap.
Had he come to the ball and offered to dance with her, she would not refuse his hand as Darcy was refused by
Elizabeth.
A deeper truth is their tribe live more relying on falsehood than Mr. Bennet’s family and the charm of the leader
of that field is compelling.
Most of her acts are in the physical plane.
All Wickham’s acts are in the subtle plane.
There is no ghost of a chance for her to escape, if only Wickham had turned his eye on her.
The subtle is compellingly powerful over the physical.
In a social context, there are social-physical protections, not for Caroline when Wickham proposes.
Compare Mr. Hurst with Wickham.
What chances Mr. Hurst would have had with Louisa before marriage against the contending candidate of a
Wickham.
In the sense of the non-living social matter, Caroline is lucky that there is no Wickham in her picture.
Human nature acts as it is constituted.
Whether it is Darcy, Elizabeth or Wickham, Caroline can act only as she is constituted.
See what Darcy is perched in between, on the one side Elizabeth with all the fire and on the other side Caroline.
Still having received flattery from her, he bends to her purpose.
Caroline’s place in the story, her relationship with Elizabeth and Darcy, her own needs of character fully explain
how Darcy initiates this separation, allows the ruse to rise before him.
During his second visit to Netherfield, Bingley was told not to bring Caroline!
He can confess to Bingley for Elizabeth’s sake but not when Caroline is around as it becomes an overt giving up
of Caroline.
"அவள் சபகோதரன் இன்னமும் அறியோதமயில் இருக்கிறோன்”.
கோரலின் டோர்சிபயோடு சில கோலம் குலோவியதோல், அவன் அவள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப
நடந்துபகோள்ளுமோறு வோழ்வு வற்புறுத்தியது.
சூழ்ச்சியின் நியோயம் அதுபவ.
பெருங்கோதலில் இருப்ெவர் தன் கோதைோின் எதிர்ெோர்ப்புக்கு ஏற்ெ நிெந்தனை ின்றி உ ர யவண்டும்
என்ெது பெருங்கோதலின் சட்டம். கோரலின் அனத ெின்ெற்றிைோள். அவ து பெருங்கோதல் சரோசோிக்குக்
கீழோைது.
அதன் விதளவு, ஒரு கோலத்தில் தனக்குப் பிடிக்கோமல் இருந்து, அவனுக்குப் பிடித்திருந்த பபோருதள
போரோட்டும் நிதலக்கு வர பநர்ந்தது.
இதவ அசத்தின் பபருங்கோதலோக இருக்கலோம்.
கோரலின் அறிந்தது பபோலபவ பணத்தின் மதிப்தபயும், அைகின் வசீகரத்ததயும், அந்தஸ்தின் அதசக்க
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முடியோத சக்திதயயும் அறிந்த ஒருவருக்கு, டோர்சி பின்னோல் ஏற்றுக் பகோள்வோன் என்ற நம்பிக்தகதயப்
பற்றி இரண்டு கருத்துகள் இருக்க முடியோது.
சுமோர் முப்பது அல்லது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் அதவ நிச்சயம் உண்தமயோக இருந்திருக்கும்.
அவள் நம்பிக்தகயில் பல விோிசல்கள் உள்ளன. அவளது பசோந்த பணம் வியோபோரத்திலிருந்து வந்தது.
அவளது சபகோதரனும் இரண்டு சபகோதோிகளும் டோர்சியிடம் கீழ்ப்படிந்து பணிவுடன் நடந்து
பகோள்கிறோர்கள். இச்சூைலில் எதுவும் முக்கியமில்தல, நிச்சயமோக கோதலும் கூட முக்கியமில்தல.
கோதல் தனட அறி ோது. அவளும் எனதயும் சோர்ந்திருக்கவில்னை.
எலிசபபத்தின் கண்களில் இருந்த ஒளிதயக் கோணும் திறன் கோரலினிடம் இல்தல.
அக்குடும்பத்தில் அவளுக்கு பவறுப்பூட்டும் ஆயிரக்கணக்கோன சிறு பசயல்கள் உண்டு. சமூகத்தில்
சிலோிடம் அனுமதிக்கப்பட முடியோததவ என்றோலும் அதவ அதன் ஆழ்மனத்திற்கோன மிகவும்
வலிதமயோன அதைப்புகள் என்பதத அவள் அறியவில்தல.
விக்கோமின், பிறதரக் கவரும் பமன்தமயின் வசீகரத்ததப் பற்றி அவளுக்கு எதுவும் பதோியவில்தல.
அதத அவபள போர்த்திருந்தோல் அவனுக்கோக சந்பதோஷமோக வோதோடியிருப்போள்.
டோர்சியின் அந்தஸ்தோல் அவள் கவரப்பட்டோள்.
விக்கோமின் வசீகரம் தீவிரமோன பபோய்தமயின் வசீகரம்.
அவள் அவனது வதலயில் விை சோியோன ஆள்.
அவன் நடன அரங்கிற்கு வந்து நடனமோட அவதள அதைத்திருந்தோல், எலிசபபத் டோர்சிதய
நிரோகோித்தததப் பபோலல்லோமல், அவள் நிச்சயம் அவதன ஏற்றுக்பகோண்டிருந்திருப்போள்.
அவளது இனத்தோர் பபன்னட் குடும்பத்தினதரவிட அதிகமோக பபோய்தயச் சோர்ந்து வோழ்கிறோர்கள்
என்பது ஆைமோன உண்தம. அந்நிதலயிலுள்ள ததலவனின் வசீகரம் தவிர்க்க முடியோததோக இருக்கும்.
அவளது பபரும்போலோன பசயல்கள் ேடதளத்தில் இருக்கின்றன.
விக்கோமின் எல்லோ பசயல்களும் சூட்சும தளத்தில் இருக்கின்றன.
விக்கோம் தன் கண்கதள அவள் மீது திருப்பி இருந்தோல் அவள் தப்பித்திருக்க வோய்ப்பப இல்தல.
கட்டோ ப்ெடுத்துவதில் ஜடத்னத விட சூட்சுமம் வலினம ோைது.
சமூகத்தில், சமூகோீதியோகவும், ேடோீதியோகவும் போதுகோப்பு இருக்கிறது. ஆனோல் விக்கோம் மணப்பபச்தச
எடுத்திருந்தோல் கோரலினுக்கு அந்த போதுகோப்பு இருந்திருக்கோது.
விக்கோபமோடு திரு ஹர்ஸ்தட ஒப்பிடுபவோம்.
விக்கோம் பபோன்ற பபோட்டியோளர் இருந்திருந்தோல் திரு ஹர்ஸ்ட் லூயிசோதவ மணக்க என்ன வோய்ப்பு
இருந்திருக்கும்?
ஜீவைற்ற சமூகப்பெோருள் என்ற யநோக்கில் அவள் வோழ்வில் விக்கோம் இல்னை என்ெது கோரலிைின்
அதிர்ஷ்டம்.
மனித சுபோவம் தோன் எப்படி கட்டதமக்கப்பட்டபதோ அதன்படி பசயல்படுகிறது.
டோர்சிபயோ, எலிசபபத்பதோ, விக்கோபமோ இவர்களிடம் கோரலின், தோன் கட்டதமக்கப்பட்டபடிபய
பசயல்படுவோள்.
டோர்சி எவற்றினிதடபய அமர்ந்திருக்கிறோன்? ஒருபுறம் பநருப்தப உமிழும் எலிசபபத் மறுபுறபமோ
கோரலின் இருப்பினும் அவளிடமிருந்து பவற்றுப் போரோட்டு பமோைிகதளப் பபற்றுக்பகோண்டதோல் அவன்
அவளது பநோக்கத்திற்கு வதளந்து பகோடுக்க பவண்டியதோகிறது.
கததயில் கோரலினுதடய இடம், எலிசபபத், டோர்சியுடன் அவளது உறவு, அவளது குணோதிசயத்தின்
பததவகள், இதவ டோர்சி ஏன் பிோிக்க முதனகிறோன் என்பததயும், ஏன் அவன் எதிபரபய சூழ்ச்சி
உருவோக அனுமதிக்கிறோன் என்பததயும் முழுவதுமோக விளக்குகிறது.
இரண்டோவது தடதவ பநதர்பீல்டுக்கு பபோகும் பபோழுது கோரலிதன அதைத்து வரபவண்டோம் என்று
பிங்கிலியிடம் கூறப்பட்டது.
எலிசபபத்துக்கோக அவன் பிங்கிலியிடம் தன் தவதற ஒப்புக்பகோள்ள முடியும், ஆனோல் கோரலின்
இருந்தோல் அததச் பசய்யமுடியோது, அது கோரலிதன பவளிப்பதடயோகக் தகவிடுவது பபோலோகிவிடும்.
172. “They might have met with ill consequences”.
Darcy acts as if he is the determinant of this act.
What we see as indeterminants are really cosmic determinations.
Further they are determined by the Absolute which we understand as indeterminable. That being the truth of
creation, Man acts as if he is the determinant of another’s life. There are several rules with respect to
determinants:
1) Man acts as if he is the determinant of any of his actions little knowing his own action, like a single wave in
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the ocean, is a part of and result of acts he is not aware of.
2) His thoughts that guide his acts originate in the universe.
3) In himself his thoughts do not originate in the mind, but in his body.
4) It is a human wonder that so little a part of so great a whole should view it as a whole.
5) His role in his actions is to give one push at one point for one trice.
6) If thought is a determinant, his emotions are greater in that regard.
7) His thought can be an inverse determinant.
8) Acting from the surface Mind, he moves in the opposite direction.
9) Pushed by the subconscious, he acts like his enemy.
10) In his human evolution, he has not arrived at a point of knowing what to do next. It is the seventh ignorance,
the practical ignorance.
11) Whatever a selfish Man works for will go to another selfish Man opposed to him.
12) Actions in good will expand one’s capacity for greater good will.
Good will is indirectly related to the causal plane.
The subtle plane energises the act while the causal plane elevates the act.
Wherever one’s social position is elevated there will be good will of his own or others.
The social elevation brought by good will is otherwise paid for in disproportionate Money involving base
humiliation and a cringing that is crushing to offer that service.
Spiritual goodwill attracts a descent of unprecedented social elevation.
Mean acts compel one to reverse it himself.
Generous acts, thoughts and motives offer psychological elevation.
Actions impelled by generous expansiveness offer protection in the plane of the circumconscient.
13) An ACT being a unit of life, its character in essentials can offer one’s whole life a direction.
14) He who knows he is not the determinant sees the determining force.
15) Such a Man can somewhat move events or give a certain direction to Acts by his thoughts – Mind over
Matter.
16) A man pursuing a woman SEES all the perversities of life.
17) A false Man’s great initial success will lead to great final exposure.
The coolness of shameless falsehood will reveal the impersonal impudence he can open in the atmosphere.
18) The physical urge is shamelessly after immediate physical gratification regardless of the fact it is inside or
outside the social structure.
"அவர்கள் தவறோன விதளவுகதள சந்தித்திருக்கக் கூடும்”.
இச்பச னை நிர்ண ிப்ெவன் தோயை என்ெது யெோல் டோர்சி பச ல்ெடுகிறோன்.
நிர்ணயிக்கப்படோததவயோக நோம் கோண்பதவ உண்தமயில் பிரபஞ்சத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்டதவ.
பமலும் அதவ பிரம்மத்தோல் நிர்ணயிக்கப்பட்டதவ. அவற்தற நிர்ணயிக்கப்பட முடியோததவயோக நோம்
புோிந்துபகோள்கிபறோம். அது பதடப்பின் உண்தமயோக இருக்க மனிதன் தோபன பிறரது வோழ்க்தகதய
நிர்ணயிப்பவன் பபோல பசயல்படுகிறோன். நிர்ணயிப்பதவ பற்றி பல சட்டங்கள் உண்டு .
1) தன்னுதடய எந்த பசயதலயும் நிர்ணயிப்பவன் தோபன என்பதுபபோல் மனிதன் பசயல்படுகிறோன் .
ஒற்தற அதல கடலின் பகுதியோக இருப்பது பபோல், தோனறியோ பசயல்களின் பகுதியோகவும்,
விதளவோகவும், தன் பசயல் இருப்பதத அவன் அறிவபத இல்தல.
2) அவனது பசயல்கதள வைிநடத்தும் அவனது எண்ணங்கள் பிரபஞ்சத்தில் உருவோகின்றன.
3) அவனுள் அவனது எண்ணங்கள் அவனது மனத்தில் உருவோவதில்தல. அதவ அவனது உடலில்
உருவோகின்றன.
4) மிகப் பெோி முழுனம ின் மிகச் சிறி ெகுதி தன்னை முழுனம ோக நினைப்ெது, முழுனம ோகக்
கோண்ெது மைித விந்னதய .
5) அவனது பசயல்களில் அவனது பங்கு, ஒரு இடத்தில், ஒரு கண பநரம் சற்று தள்ளுவபத.
6) நிர்ணயிப்பது எண்ணம் தோன் என்றோல் இததப் பபோறுத்தமட்டில் அவனது உணர்ச்சிகள்
மிகப்பபோியதவ.
7) அவைது எண்ணம் தனைகீழோக நிர்ண ிக்கவல்ைது.
8) பமல்மனத்தில் இருந்து பசயல்படும் பபோது அவன் எதிர்திதசயில் நகர்கிறோன்.
9) அவன் ஆழ்மனதோல் உந்தப்பட்டோல் அவன் தனக்பக எதிோி பபோல் நடந்து பகோள்வோன்.
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10) அவன் தனது மனித போிணோமத்தில் அடுத்து என்ன பசய்வது என்று அறிந்திருக்கும் புள்ளிக்கு
இன்னும் வந்து பசரவில்தல. அது ஏைோவது அஞ்ஞோனம், நதடமுதற அஞ்ஞோனம்.
11) சுயநலமி எதத பசய்தோலும் அது அவதன எதிர்க்கும் மற்பறோரு சுயநலமிக்கு பசல்லும்.
12) நல்பலண்ணத்தோல் பசய்யும் கோோியங்கள் அதிகப்படியோன நல்பலண்ணத்திற்கோன திறதன
ஒருவோிடம் விோிவுபடுத்தும்.
நல்பலண்ணம் கோரணகோோிய பலோகத்பதோடு மதறமுகமோக பதோடர்புதடயது.
சூட்சும பலோகம் பசயலுக்கு சக்திதயத் தரும். கோரணகோோிய பலோகம் அச்பசயதல உயர்த்தும்.
எங்பகல்ைோம் ஒருவருனட சமூகநினை உ ர்கிறயதோ அங்பகல்ைோம் அவரது பசோந்த நல்பைண்ணயமோ
அல்ைது ெிறருனட நல்பைண்ணயமோ இருக்கும்.
நல்பைண்ணத்தோல் பெற்ற சமூக உ ர்னவ யவறு வழி ில் பெறயவண்டுமோைோல் அதற்கு அ விற்கு
அதிகமோை ெணம் தரயவண்டி தோக இருக்கும். அச்யசனவக்கோக அவமோைமும் சிறுனமயும்
ெடயவண்டி தோக இருக்கும்.
ஆன்மிக நல்பைண்ணம் இதுவனர இல்ைோத சமூக உ ர்னவ வரவனழக்கும்.
ஈனச்பசயல்கள் ஒருவன் தன்தனத்தோபன ததலகீைோக மோற்றிக்பகோள்ளும்படி கட்டோயப்படுத்தும்.
பபருந்தன்தமயோன பசயல்கள், எண்ணங்கள், பநோக்கங்கள் உள்ளத்தில் உயர்தவ அளிக்கும்.
பரந்த பபருந்தன்தமயோல் தூண்டப்பட்ட பசயல்கள் சூைலில் போதுகோப்தபத் தரும்.
13) ஒரு பசயல் வோழ்வில் ஒரு அலகோக இருப்பதோல் சோரத்தில் அதன் குணோதிசயம் ஒருவனின் பமோத்த
வோழ்க்தகக்கும் வைிகோட்டவல்லது.
14) நிர்ணயிப்பது தோன் அல்ல என்பதத அறிந்தவன் நிர்ணயிக்கும் சக்தி எது என்பததக் கோண்போன்.
15) அப்படிப்பட்ட மனிதன் ஓரளவிற்கு நிகழ்ச்சிகதள நகர்த்துவோன் அல்லது தன் எண்ணங்கள் மூலம்
பசயல்களுக்கு வைிகோட்டுவோன் – மனம் ேடத்தத ஆள்வது.
16) ஒரு பபண்தண பின் பதோடரும் ஆண் வோழ்வில் எல்லோ வக்ரங்கதளயும் கோண்போன்.
17) ஒரு பபோய்யோன மனிதனின் ஆரம்ப பபருபவற்றி இறுதியில் அவதன மிக பபோிய அளவில் கோட்டிக்
பகோடுக்கும்.
அவன் சூைலில் ஏற்படுத்தும் பபோதுவோன துணிச்சலோன தோக்கத்தத, பவட்கங்பகட்ட அலட்சியமோன
பபோய்தம பவளிப்படுத்தும்.
18) உடனடி உடல் திருப்திக்கு உடலின் உந்துதல் பவட்கமின்றி விதையும். அதற்கு சமூக
கட்டதமப்பிற்கு உட்பட்டதோ புறம்போனதோ என்பததப் பற்றி கவதல இல்தல.
173. “For him to see her without some danger”.
The primitive Man had our level of intelligence.
When a Man’s real interests are at stake, all his faculties are awake as if he is the most resourceful Man.
This is possible because Man is one aspect in the front, holding back all the other human aspects behind.
Darcy in preventing Bingley from marrying Jane takes all the possible precautions.
Incidentally, it belies Darcy’s stated belief that Bingley was not in earnest.
The ruse of his was sanctioned by an attitude of insincerity.
There is no act earlier not sanctioned by a mental poise like attitude.
In changing, Elizabeth essentially changed in her opinion, a little in attitude.
About Wickham she fully changed her opinion, refused to change in attitude.
Darcy changed in attitude. It was deeply wrought.
We see that Darcy was incapable of employing a ruse anymore in his life.
For him it was not done – ruse given up – with Bingley. He gave up ruse. Without changing his basic
relationship of domination with Bingley, he was able to give up the ruse.
This selective functioning is possible for Man.
This is the tertiary Supermind before it descends into ignorance and ego.
Bingley who was so fully submissive, never gave up Jane in his emotions.
Therefore even a weak Man like Bingley can resort to silent will successfully.
But his will must be so silent to match his weakness.
In the light of Darcy’s confession, Bingley’s secrecy along with Elizabeth’s secrecy, we see the wisdom of the
author in suppressing this undesirable event.
Austen knows the best of characters will not forgive such a betrayal.
This is one such significant fact that saved ALL for all.
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Every act is like that for a vision of Marvel, like the physical constants of the universe.
Suppose a devotee understands this ONE incident and its full significance for the story and discovers a similar
one in her life, positively as well as negatively, Himalayan changes as the following examples can come about
in her life.
1) A woman who has known as a ideal wife for 20 years has a fatal reservation in her Mind about the husband.
It will vanish, making her really an ideal wife.
2) For anyone the income of his entire career will come as an extra from grace.
3) An ideal father who had an affectionate relationship with his son, if he lost it 5 years ago and has a heart
attack, will now get his son back with greater affection and find his heart functioning 100% efficiently.
4) One who missed the Vice Chancellorship narrowly years ago will now get it back.
5) Unprecedentedly life upliftment as a non-gazetted officer becoming an M.P. or Cabinet Minister or a 17 lakh
order converted into 170 crores will suddenly take place in life. For many it will be the return of a sum of money
borrowed years ago and forgotten. Past consecration will remind it.
6) Food cooked by one who is a very bad cook will be delicious, revealing rasa.
7) The college one is running will be upgraded into a university.
8) A horrible mother-in-law will change into an affectionate mother.
9) An impossible guru will become a disciple.
10) A law that was threatening for long will be abolished.
11) Someone at home dangerously addicted to something will voluntarily give it up.
12) An orthodox woman who cannot stand the sight of meat will cook it for you or eat it herself.
"எந்த வித ஆபத்தும் இல்லோமல் அவதள சந்திப்பதற்கு” .
ஆதிகோல மனிதனுக்கு நம் அளவு அறிவு இருந்தது.
மனிதனின் உண்தமயோன ஆர்வங்கள் ஆட்டம் கோணும் பபோழுது, அவனுதடய எல்லோ திறன்களும்,
அவன் மிகவும் திறதமசோலி என்பது பபோல், விைிப்புடன் இருக்கும்,
மனிதன் ஒரு அம்சத்தத முன்னிதலப்படுத்தி, மற்ற அம்சங்கதள மதறத்து தவத்திருப்பதோல், இது
சோத்தியமோகிறது.
பிங்கிலி, பேதன திருமணம் பசய்து பகோள்வதத தடுப்பதன் மூலம் டோர்சி எல்லோ
முன்பனச்சோிக்தககதளயும் எடுக்கிறோன்.
பிங்கிலி உண்தமயில் ஆர்வமோக இல்தல என்ற டோர்சியின் நம்பிக்தகதய அது பபோய்யோக்குகிறது.
உண்தமயல்லோத மபனோபோவம் அவனுதடய சூழ்ச்சிக்கு அனுமதி அளிக்கிறது.
மனத்தின் நிதலயோன மபனோபோவம் அனுமதி அளிக்கோத பசயல் எதுவும் ஆரம்பத்தில் இல்தல.
மோறும் பபோழுது, எலிசபபத் முக்கியமோக தன்னுதடய அபிப்பிரோயத்தத மோற்றிக் பகோண்டோள்,
மனப்போன்தமதய சிறிதளவு மோற்றிக் பகோண்டோள்.
விக்கோதமப் பபோறுத்தவதரயில் தன்னுதடய கருத்தத முழுதமயோக மோற்றிக் பகோண்டோள்,
மனப்போன்தமதய மோற்றிக் பகோள்ள மறுத்தோள்.
டோர்சி தன்னுதடய மனப்போன்தமதய மோற்றிக் பகோண்டோன். அது ஆைமோக உருவோக்கப்பட்டதோக
இருந்தது.
டோர்சி அவனது வோழ்நோளில் இனி எந்த வித சூழ்ச்சியிலும் ஈடுபட முடியோது என்பதத நோம்
போர்க்கிபறோம்.
பிங்கிலிதய ஆதிக்கம் பசய்யும், தன்னுதடய அடிப்பதட உறவிதன மோற்றிக் பகோள்ளோமல், அவனோல்
சூழ்ச்சிதயக் தகவிட முடிந்தது.
மனிதனுக்கு இம்மோதிோி சில விஷயங்களில் மட்டும் பசயலோற்ற முடியும்.
இது, அறியோதமயிடமும், அகந்ததயிடமும், இறங்குவதற்கு முன் உள்ள மூன்றோம் நிதல சத்திய
ேீவியமோகும்.
இவ்வோறு முழுதமயோக அடிபணியும் பிங்கிலி, தன்னுதடய உணர்ச்சிகளில் பேதன ஒருபபோதும் தக
விடவில்தல.
ஆதலோல், பிங்கிலிதயப் பபோல் ஒரு பலவீனமோன மனிதனும் பமௌன விருப்புறுதிதய பவற்றிகரமோக
பமற்பகோள்ளலோம்.
ஆனோல், அவனுதடய விருப்புறுதி பலவீனத்திற்கு ஈடுகட்டும் வதகயில் மிகவும் அதமதியோக இருக்க
பவண்டும்.
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டோர்சி தன் குற்றத்தத ஒப்புக் பகோள்ளும் பபோழுது, எலிசபபத்தின் இரகசியத்திலும் பிங்கிலியின்
இரகசியத்திலும், இந்த விரும்பத்தகோத நிகழ்விதன மதறக்கும் விபவகத்தத ஆசிோியோிடம் நோம்
போர்க்கிபறோம்.
இது பபோன்ற ஒரு துபரோகத்தத, சிறந்த கதோபோத்திரங்கள் மன்னிக்கமோட்டோர்கள் என ஆஸ்டினுக்குத்
பதோியும்.
எல்பலோருக்கும் எல்லோவற்தறயும் கோப்போற்றிக் பகோடுத்த ஒரு முக்கியமோன உண்தம இது.
பிரபஞ்சத்தின் மோறோத நிதலதயப் பபோல், அற்புதத்தின் போர்தவக்கு ஒவ்பவோரு பசயலும் அது
பபோன்றபத.
இந்த ஒரு நிகழ்விதனயும், கததக்கு இதன் முழு முக்கியத்துவத்ததயும் ஒரு அன்பர் புோிந்து பகோண்டு,
பநர்மதறயோகவும் எதிர்மதறயோகவும் உள்ள இது பபோன்றபதோன்தற தன்னுதடய வோழ்க்தகயில்
கண்டுபிடித்தோல், அவரது வோழ்வில் பபருமளவில் மோற்றங்கள் ஏற்படலோம், உதோரணங்களுக்கு,
1) இருபது வருடங்களோக இலட்சிய மதனவியோக கருதப்பட்ட ஒரு பபண்மணிக்கு, தன்னுதடய
கணவதரப் பற்றி அவள் பகோண்டிருந்த ஒரு பமோசமோன கருத்து மதறந்து, அவள் உண்தமயிபலபய
இலட்சிய மதனவியோக விளங்குவோள்.
2) வோழ்நோள் முழுவதும் சம்போதித்த பணம் அருளினோல், அதிகப்படியோன வரவோக எவருக்கும் அதமயும்.
3) மகனுடன் போசமோக இருந்த ஒரு தந்தத, ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு போசத்தத இைந்தோர். பிறகு
அவருக்கு வந்த மோரதடப்பு அவருதடய மகதன அவருக்கு மீட்டுத் தந்தது, மகன் பமலும் போசத்துடன்
நடந்து பகோண்டோன், அவருதடய இருதயமும் நூறு சதவிகிதம் திறம்பட பவதல பசய்ய ஆரம்பித்தது.
4) பல வருடங்களுக்கு முன் துதண ததலவர் பதவிதய மயிோிதையில் தவற விட்டவர் இப்பபோழுது
மீண்டும் அது கிதடக்கப் பபறுவோர்.
5) சோதோரண அரசு அதிகோோி, போரோளுமன்ற அங்கத்தினரோகபவோ அல்லது மந்திோியோகபவோ உயர்வதும்,
பதிபனழு லட்ச வியோபோரம் நூற்றி எழுபது பகோடியோக உயரும் வோய்ப்பும் திடீபரன வோழ்வில் எழும்.
பலருக்கு பல கோலமோக திரும்பி வரோத மறக்கப்பட்ட கடன் மீண்டும் கிதடக்கும், கடந்த கோல
சமர்ப்பணம் இததன நிதனவுபடுத்தும்.
6) பமோசமோக சனமயல் பசய்யும் ஒருவர் சதமத்த உணவுப்பண்டம் ருசியோக இருக்கும், ரஸோதவ
பவளிக்பகோணரும்.
7) ஒருவரோல் நிறுவப்பட்ட கல்லூோி, சர்வகலோசோதலயோக உயரும்.
8) பகோடுதமயோன மோமியோர் அன்போன தோயோர் பபோல் மோறுவோர்.
9) குருபவ சிஷ்யனோக மோறுவோர்.
10) நீண்ட கோலமோக அச்சுறுத்திய சட்டம் நீக்கப்படும்.
11) ஏதோவது ஒரு பைக்கத்திற்கு அடிதமயோகியிருந்த குடும்ப அங்கத்தினர் ஒருவர் அததனக்
தகவிடுவோர்.
12) மோமிசத்ததபய ெோர்க்க சகிக்கோத ஆசோரமோன ஒரு பபண்மணி அதத சதமத்துக் பகோடுப்போர்
அல்லது அவபர உண்ண ஆரம்பிப்போர்.
174. “Perhaps the concealment is beneath me”.
Darcy recognized it not as a mistake or error but as something beneath him.
Here he recognizes himself as a gentleman and speaks how base it was for him to do so.
He never thought of it while doing so.
In the proposal the previous day, he justified it.
In writing the letter, he recognizes it was base of him.
He is a gentleman, not in action, but deeply in potential.
The potential becomes alive when abused.
That is the social evolutionary value of abuse, as to a deaf person we shout.
Abuse is the appropriate instrument to reach the conscience of a coarse person.
Lydia and Wickham have no such potential conscience to respond to abuse.
They are beyond abuse.
Elizabeth’s evil genius was spurred and released in literary flair, her abuse.
What is a socially awkward abominable behaviour is the most appropriate psychological behaviour.
This is a rare occasion to grow in anyone’s life.
Darcy availed of it.
Marriage offers such occasions in plenty.
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They are fertile ground for Romance.
Romance issues more out of one’s attitude than out of the situation.
Before marriage these are unconscious opportunities.
After wedding, in truth, the opportunity is for higher Romance.
The deeply lost sincerity in him makes him eligible for Romance.
Romance requires a sincere need for a great ideal of unconditional self-giving.
Bingley and Jane have no intensity of any description.
Civilisation is built up by such sincerity expressing in action.
Man putting out a sincere response in a crisis is civilization.
He who has that as the only possible response is a cultured person.
Should life present one ONLY such occasions, as Mrs. Gardiner practised restraint, as Bingley and Elizabeth
practised restraint, life will become cultured.
Imagine the enormous amount of energy consumed by such an act.
After that Elizabeth goes into psychological hibernation for quite a while.
Even her liveliness is not able to stand up to the energy requirement.
The Vedas speak of evil women who intentionally harm their husbands.
Mrs. Bennet is no evil woman.
She is only foolish, physically dynamic in her foolish initiatives.
Concealment goes with harm, venom, evil.
But it is not compulsory.
Concealment is necessary for all great positive accomplishment.
Concealment, secrecy, are necessary when the forces of accomplishment are to be fully utilized.
Truthfulness and secrecy, in spite of an apparent contradiction, have a strong element of being complements.
Force exposed is shared and used by those who come to know of it.
Where all the force is necessary for accomplishment, secrecy is in order.
Human thought in yoga often rises to great effectivity; one thought can solve a world problem; on such
occasions one’s own Mind taking note of the thought vitiates the power of the thought.
Darcy is a gentleman in his inherited depths.
He is not a gentleman by upbringing.
The significant role of her abusive genius is the most significant aspect of the proposal.
Its roots can be seen in the repulsion to the proposal of Collins, in Darcy’s supercilious attitude towards her
family, his ‘tolerable’, etc.
He has not made amends to his ‘tolerable’ before proposing to her.
It is tactless or thoughtless.
The power of her abuse has been collecting since that ball in the Assembly.
"மதறப்பது என் தகுதிக்குக் கீைோனது பபோலும்”.
தவறோகபவோ அல்லது பிதையோகபவோ டோர்சி அததக் கருதவில்தல, தன் தகுதிக்குக் கீைோனது என
நிதனக்கிறோன்.
இங்கு தன்தன கனவோனோகப் புோிந்துபகோள்ளும் டோர்சி, தோன் அவ்வோறு நடந்து பகோண்டது எவ்வளவு
கீழ்த்தரமோனது என்று பபசுகிறோன்.
அவ்வோறு பசயல்படும் பபோழுது, அவன் இதத உணரவில்தல.
முதல் நோள் திருமணபவண்டுபகோள் விடுத்த பபோழுது அவன் அதத நியோயப்படுத்தினோன்.
கடிதம் எழுதும் பபோழுது, அது தரமற்ற பசயல் என்பதத புோிந்து பகோள்கிறோன்.
பசயற்போடுகளில் அவன் கனவோனோக இல்தல, ஆைத்தில் ஆற்றலில் கனவோனோக இருக்கிறோன்.
நிந்திக்கப்படும் பபோழுது ஆற்றலுக்கு ேீவன் வருகிறது.
கோது பகளோதவோிடம் நோம் கத்துவததப் பபோல் அது, நிந்ததனயின் சமூக போிணோமம் ஆகும்.
நோசூக்கற்று இருக்கும் மனிதனின் மனசோட்சிதய அதடய, நிந்ததனபய சோியோன கருவியோகும்.
நிந்ததனக்கு மறுபமோைி அளிக்கும் அளவிற்கு, லிடியோவிடமும், விக்கோமிடமும் அது பபோன்ற எந்த வித
மனசோட்சியும் இல்தல.
அவர்கள் நிந்ததனக்கு அப்போற்பட்டவர்கள்.
எலிசபபத்தின் பகடுதலோன பமதோவித்தனம் கிளறப்பட்டு பசோற்திறனில், நிந்ததனயில், பவளிப்பட்டது.
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சமூகத்தில் சங்கடமோக, பவறுக்கத்தக்கதோக இருக்கும் நடத்தத, மிகவும் சோியோன மபனோோீதியோன
நடத்ததயோக இருக்கும்.
எவர் ஒருவர் வோழ்க்தகயிலும் முன்பனறுவதற்கு இது ஒரு அோிதோன சந்தர்ப்பமோகும்.
டோர்சி இததன பயன்படுத்திக் பகோண்டோன்.
திருமணம் இது பபோன்ற சந்தர்ப்பங்கதள, அதிக அளவில் அளிக்கும்.
அமரகோதலுக்கு திருமணம் அற்புதமோன களமோகும்.
சூைதல விட ஒருவருதடய மனப்போன்தமபய அமரகோததல உருவோக்கும்.
திருமணத்திற்கு முன் இதவபயல்லோம், நோம் அறியோத வோய்ப்புகளோகும்.
திருமணத்திற்குப் பிறகு வோய்ப்பு என்பது உண்தமயில் உயர்ந்த கோதலுக்கோக இருக்கும்.
ஆைத்தில் இருக்கும் அவனது உண்தம அமரகோதலுக்கு அவதன தகுதி உதடயவனோக்குகிறது.
அமரகோதலுக்கு நிபந்ததனயற்ற சுயோர்ப்பணம் அதிக அளவில் உண்தமயோக அவசியம்.
பிங்கிலி மற்றும் பேனிடம் எந்தத் தீவிரமும் இல்தல
பசயலில் பவளிப்படும் இது பபோன்ற உண்தமயினோல் நோகோிகம் உருவோக்கப்படுகிறது.
பநருக்கடியோன பநரங்களில் மனிதனின் உண்தமயோக மறுபமோைிபய, நோகோிகமோகும்.
இவ்வோறு மட்டுபம பசயல்படுபவன் பண்புதடயவோனோக இருப்போன்.
திருமதி கோர்டினர், பிங்கிலி, எலிசபபத், இவர்கள் மூவரும் கட்டுப்போட்தடக் கதடப்பிடித்தததப் பபோல்,
வோழ்க்தக இது பபோன்ற சந்தர்ப்பங்கதள மட்டும் அளித்தோல், வோழ்க்தக பண்புதடயதோக மோறிவிடும்.
இது பபோன்ற பசயலோல், எந்த அளவிற்கு சக்தி பசலவைிக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதத கற்பதன பசய்து
போர்க்கலோம்.
இதற்குப் பிறகு, எலிசபபத் சிறிது கோலத்திற்கு மனத்தளவில் பமௌனமோகி விடுகிறோள்.
அவளுதடய கலகலப்போன சுபோவமும்கூட அவளுக்குத் பததவப்படும் சக்திதய அளிப்பதில்தல.
தீயகுணம் பதடத்த பபண்மணிகள் தங்களுதடய கணவர்களுக்கு பவண்டுபமன்பற தீங்கிதைப்பததப்
பற்றி பவதங்கள் பபசுகின்றன.
திருமதி பபன்னட் அப்படிப்பட்ட பபண்மணி அல்ல.
அவள் அறிவற்றவளோகவும், அறிவற்ற தன்முதனப்புகள் எடுப்பதில் தீவிரமோகவும் இருக்கிறோள்.
பகடுதல், விஷம், தீதம இவற்றுடன் பசர்ந்து, மதறத்தல் இருக்கும்.
ஆனோல் இவ்வோறு இருக்க பவண்டுபமன்ற கட்டோயம் கிதடயோது.
எல்லோ உயர்ந்த நல்ல சோததனகளுக்கும் மதறத்தல் அவசியமோகிறது.
சோததனகதள முழுதமயோக பயன்படுத்திக்பகோள்ள பவண்டுபமனில், மதறப்பதும் இரகசியமும்
அவசியமோகின்றன.
உண்தமயும் இரகசியமும், மோறுபோடோக விளங்கினோலும், சிறந்த உடன்போடுகளோக விளங்கும்
தன்தமயுதடயன.
பவளிப்படுத்தப்பட்ட சக்திதயப் பற்றி அறிந்து பகோள்பவர்கள் அததன பங்கிட்டுக் பகோள்வர்,
பயன்படுத்திக் பகோள்வர்.
எங்கு, சோததனக்கு எல்லோ சக்தியும் பததவப்படுகிறபதோ, அங்கு இரகசியம் இருக்கும்.
பயோகத்தில் மனிதனுக்கு இருக்கும் எண்ணம், பசயல்திறதன அதிக அளவில் உயர்த்தும்; உலகப்
பிரச்சிதனதய ஒரு எண்ணம் தீர்க்கும், இது பபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் எண்ணத்தத கவனிக்கும்
ஒருவரது மனம், எண்ணத்தின் சக்திதய போைோக்கும்.
டோர்சி, அவனது ஆைத்தில் பபற்றுக் பகோண்டது நற்குணங்கதள.
வளர்ப்பினோல் அவன் நற்குணங்கதளப் பபறவில்தல.
அவளுதடய நிந்ததனயின் சிறப்பின் முக்கியமோன பங்கு திருமண பவண்டுபகோளின் முக்கியமோன
அம்சமோகும்.
கோலின்ஸின் பவண்டுபகோளினோல் எழுந்த பவறுப்பு, அவளது குடும்பத்ததப் பற்றி டோர்சியின்
அகந்ததயுடன் கூடிய மனப்போன்தம, அவன் ‘பரவோயில்தல’ என்று கூறியது, இவற்றின் பவர்கதள,
அவளது நிந்ததனயில் போர்க்கலோம்.
‘பரவோயில்தல’ என்று கூறியதற்கோக அவன் அவளிடம் திருமணப் பபச்சிற்கு முன் எந்த வித
சமோதோனமும் பசய்து பகோள்ளவில்தல.
அது சோமர்த்தியமற்ற அல்லது முன்பயோசதன இல்லோத பசயல்.
நடன அரங்கத்தில் அன்றிலிருந்து அவளுதடய நிந்ததனக்கு சக்தி பசர்ந்து பகோண்பட வந்துள்ளது.
175. “I have no other apology to offer”.
No self-respecting man can easily bring himself to offer an apology when he is convinced of his errors. He may
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change his behaviour accordingly.
Going to another with an intention of offering the apology, he will find himself returning without doing
so.
Oral apology is the reversal of one’s ego in the relationship with ego. The grades of response to a mistake of one
are:
•
You are wrong, not I.
•
I shall not tolerate anyone accusing me of this mistake.
•
If there is a mistake, it is in spite of me, not by my intention.
•
It is a mistake by my oversight, I am not responsible.
•
Well, I did it, what do you want me to do now about it.
•
I may have caused it, but I cannot rectify it.
•
I can rectify it, if you think or ask me to do so, for your sake.
•
I can rectify it, not own it.
•
Well, I did it and what is there for me to do now?
•
After all I made it good, why an apology?
•
An apology is humiliating, you only want the result, you got it. Why want to humiliate me?
•
After offering the apology, he will want to repeat the original act doublefold.
•
An apology is sincerity in the inmost depths, appearing on the surface.
•
Apology makes sincerity transparent.
•
For whatever reason, an apology offered will rankle for the rest of one’s life.
On the receipt of his letter, Elizabeth wonders if he is capable of any apology. He is going to more than
apologize and rectify the damage by a confession, but now he thinks of no other apology. It is a woman that
gives him the attitude of apology. Not many other circumstances can bring a man to this pass. Woman in Man is
the only thing he lives for. It is true of the Man who has not looked at her or treated her cruelly. Cruelty is an
intense relationship. Not looking at her, she will be lodged deeply in the subconscious.
Woman is the Man at his very depths.
His intense universal disappointment in her is his intense integrality with her.
India is not personified as the Father, but as Bharat Mata.
In restoring Lydia to respectability Darcy has fully risked all that Pemberley is. He is lucky that he survived. It
could have taken a turn to group him with Lydia excluding him from the aristocracy. Fifty years earlier, it would
have certainly ruined him. At best he can send a Man to discover her, but in these circumstances, he alone could
have succeeded in it. Darcy even fifty years earlier could have helped with a Man and money. That was
possible. It turned out now, even he had to go several times to Mrs. Young to secure the address by threats. His
own personal humiliation is called for. Had he handsomely apologized to her, such a humiliation would
not have been necessary.
When he says no further apology, it is clear he will apologize in future. What acts is Life, not Darcy.
"மன்னிப்பு பகட்பதற்கு பவறு எதுவும் என்னிடம் இல்தல”.
தன்னுதடய தவறுகதள உணர்ந்த எந்த ஒரு சுயமோியோததயுள்ள மனிதனும் அவ்வளவு சுலபத்தில்
மன்னிப்பு பகட்க முன்வர மோட்டோன். அவனது நடத்ததகதள அதற்பகற்றோர் பபோல் மோற்றிக்
பகோள்வோன்.
ஒருவர், மன்னிப்பு பகட்க மற்றவோிடம் பசல்லும்பபோழுது, மன்னிப்பு பகட்கோமபலபய திரும்பி
வந்துவிடுவர்.
அகந்தத விலகும் பபோழுது வோயோல் மன்னிப்பு பகட்க முடியும். ஒரு தவறுக்கு நோம் பல்பவறு அளவில்
மறுபமோைி அளிக்கலோம், அதவ
• நீதோன் தவறு, நோனல்ல.
• இந்த தவறுக்கோக என்தன குற்றம் சோட்டும் எவதரயும் என்னோல் பபோறுத்துக் பகோள்ள முடியோது.
• தவறு இருப்பின் பவண்டுபமன்பற பசய்த தவறல்ல, என்தன அறியோமல் எழுந்ததோக இருக்கும்.
• கவனிக்கோமல் எழுந்த தவறோக இருக்கும், நோன் பபோறுப்பல்ல.
• சோி, நோன்தோன் பசய்பதன், இப்பபோழுது நோன் என்ன பசய்ய பவண்டும் என்று நீ விரும்புகிறோய்?
• நோன் பசய்திருக்கக் கூடும், ஆனோல் என்னோல் அததச் சோி பசய்ய முடியோது.
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என்னோல் சோி பசய்ய முடியும், நீ நிதனத்தோபலோ அல்லது பகட்டுக் பகோண்டோபலோ உனக்கோக சோி
பசய்கிபறன்.
• என்னோல் சோி பசய்ய முடியும், பிதைக்கு நோன் பபோறுப்பபற்க முடியோது.
• ஆம், நோன்தோன் பசய்பதன், இப்பபோழுது நோன் பசய்வதற்கு என்ன இருக்கிறது?
• நோன் தவதறத் திருத்தி விட்படன், எதற்கு மன்னிப்பு பகட்க பவண்டும்?
• மன்னிப்பு பகட்பது அவமோனப்படுத்துவதோக உள்ளது. உனக்கு பலன் பவண்டும், அது கிதடத்து
விட்டது. எதற்கு என்தன சிறுதமப்படுத்த பவண்டும்?
• மன்னிப்பு பகட்ட பிறகு அததபய மீண்டும் இரட்டிப்போக பசய்ய அவன் விரும்புவோன்.
• ஆைத்தில் இருக்கும் உண்தமபய மன்னிப்போக பமபலழும்.
• மன்னிப்பு, உண்தமதய பவளிப்பதடயோக்குகிறது.
• எந்த கோரணத்திற்கோக மன்னிப்பு பகட்டோலும், மீதமுள்ள வோழ்நோள் முழுவதும் அது உறுத்திக்
பகோண்பட இருக்கும்.
அவனுதடய கடிதம் கிதடக்கப் பபற்ற எலிசபபத், அவனோல் மன்னிப்பு பகட்க முடியுமோ என
வியக்கிறோள். அவன் மன்னிப்பு பகட்பதற்கும் பமலோக, குற்றத்தத ஒப்புக் பகோண்டு, போதிப்தப சோி
பசய்யப் பபோகிறோன். ஆனோல், பவறு எந்தவித மன்னிப்தபப் பற்றியும் அவன் தற்பபோழுது
நிதனப்பதில்தல. மன்னிப்பு பகட்கும் மனப்போன்தமதய அவனுக்கு அளிப்பது ஒரு பபண்மணிதோன்.
பவறு எந்த சந்தர்ப்பமும் ஒரு மனிததன இந்த நிதலதமக்கு பகோண்டு வரோது. அவன் வோழ்வபத
அவனுக்குள் இருக்கும் பபண்ணிற்கோகத்தோன். அவதள கடுதமயோக நடத்தோமலும், போர்க்கோமலும்
இருக்கும் மனிதனுக்கு இது உண்தம. பகோடுதம ஒரு தீவிரமோன உறவு முதறயோகும். அவதளப்
போர்க்கோமல் இருக்கும் பபோழுது அவள் அவனது ஆழ்மனதில் ஆழ்ந்து விடுகிறோள்.
ஆணின் ஆைத்தில் இருப்பது பபண் ஆகும்.
அவளிடம் அவனுக்கு எழும் தீவிரமோன உலகளோவிய ஏமோற்றம், அவனுக்கு அவளுடன் ஏற்படும் தீவிர
ஒருங்கிதணப்போகும்.
இந்தியோதவ தந்ததயோக உருவகப்படுத்தவில்தல, போரதத் தோயோக இருக்கிறோள்.
லிடியோவின் மோியோதததயக் கோப்போற்ற டோர்சி பபம்பர்லிதயப் பணயம் தவத்திருக்கிறோன். அவன்
அதில் பவற்றி பபற்றோன். உயர்குடியிலிருந்து அவதன விலக்கி லிடியோவுடன் பசரும் சந்தர்ப்பம்
எழுந்திருக்கக் கூடும். ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு அது அவதன அைித்திருக்கக் கூடும். அதிக
பட்சத்தில் அவதளத் பதட ஒரு ஆதள அவன் அனுப்பியிருக்கலோம் ஆனோல் இருக்கும் நிதலதமயில்
அவனோல் மட்டுபம பவற்றி பபற்றிருக்க முடிந்திருக்கும். ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன் டோர்சியோல் ஒரு
மனிதனுக்குப் பபோருளுதவி பசய்திருக்க முடிந்திருக்கலோம். ஆனோல் இப்பபோழுது அச்சுறுத்தல்கள் மூலம்
முகவோிதயப் பபற பலமுதற திருமதி யங்-டம் பசல்லபவண்டி இருந்தது. அவன் அவமோனப்பட பவண்டி
இருந்தது. அவன் முன்பப சோியோன முதறயில் மன்னிப்பு பகட்டுக் பகோண்டிருந்தோல், இம்மோதிோியோன
அவமோனம் அதடந்திருக்க பவண்டோம்.
இனி பகட்பதற்கு மன்னிப்பு எதுவும் இல்தல என்று அவன் கூறும் பபோழுது, எதிர்கோலத்தில் அவன்
மன்னிப்பு பகட்போன் என்பது பதளிவோக உள்ளது. வோழ்க்தக பசயல்படுகிறபத தவிர, டோர்சி அல்ல.
176. “It was unknowingly done”.
He rejoiced over it and now says it was unknowingly done.
He who wounds rejoices when the wound is received.
Abuse that does not hurt, serves no purpose. The purpose is to wound.
He wounds Jane, because Elizabeth has wounded him a hundred times.
Still he cannot bring himself to directly wound her, he does it vicariously.
Even when he delivers wounding missiles to Elizabeth, he flatters her.
Wound received will not fail to retaliate; the later, the more powerful.
Love that receives the wound as an intense embrace belongs to the causal plane.
The proud aristocrat feels it is a blessing for others to be abused, hurt, betrayed, and cruelly treated by him.
That is the spiritual essence of aristocratic egoism.
When the target is great, failure itself is a victory.
To Darcy the virulent vituperative refusal of Elizabeth is an unforgettable experience to be cherished. He is a
true lover.
All those who espouse this attitude to the higher levels of life, ideals are those who will certainly rise to
eminence.
•
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The mother has this attitude to her children.
Artists chase high achievements of art that with a vengeance elude them.
They are not disheartened by the failure.
Failure for them is a participation in the adventure.
Culture awaits consummation.
It does not seek.
When shunned by the reward, it goes in to organize itself better.
Jane does it in her ideal of not chasing Men.
The aristocratic evil does not disappear by his condescension, not by his willingness to marry low or even by
enjoying the abuse of a low girl.
Evil is overcome by the dissolution of ego, not entirely.
Evil is truly overcome when our Nature is replaced by Supernature.
The aristocrat can lose his property but will not give up being an aloof aristocrat.
He would lose his head but not his pride.
To come forward to lose his pride which Darcy does is sincerity.
Such a change has not come in the proposal or the letter. It comes after.
Mr. Bennet deciding himself without anyone’s knowledge to return the Money of Mr. Gardiner is the true blood
of the aristocrat.
A true response evokes a true result.
A true response from others is one from emotions or sensations or survival.
A true response from Elizabeth or a commoner will take her to the causal plane on her own effort.
Now she goes to the causal plane to enjoy its benefit.
Going there by her own effort, she will express the values of that plane.
The only one who does that partially in the story is Darcy.
Lydia and Mrs. Bennet have no real full access to Pemberley as the Gardiners have.
An aristocrat of culture is the aristocrat, not the one of wealth only.
They are citizens of heaven domiciled on earth.
Transition is a phase which holds within itself the entire past and the entire future in a symbolic token form.
In the past the essence must be kept.
The outer crust must be given up.
The fashion in which the essence is disregarded and the obstacles are kept is the scenario of the transition.
From ‘tolerable’ to the second proposal it is well depicted.
Elizabeth, after her great vast change initially, fell into being a dormant recipient.
Darcy has limited his response to Elizabeth.
"பதோியோமல் பசய்த தவறு அது”.
அதற்கு சந்பதோஷப்பட்ட அவன், இப்பபோழுது பதோியோமல் பசய்யப்பட்டது என்கிறோன்.
கோயப்படுத்துபவன், கோயம் அதடபவதரக் கண்டு சந்பதோஷப்படுவோன்.
கோயப்படுத்தோத நிந்ததன பயனற்றது. கோயப்படுத்துவபத அதன் பநோக்கம்.
எலிசபபத் அவதன நூறு முதறகள் கோயப்படுத்தி இருப்பதோல், அவன் பேதன கோயப்படுத்துகிறோன்.
இருப்பினும் அவனோல் அவதள பநரடியோக கோயப்படுத்த முடியவில்தல, பிறர் மூலமோகச் பசய்கிறோன்.
எலிசபபத்தத பநோக்கி கதணகதள வீசும் பபோழுதும், அவதள புகழ்வது பபோல் பசய்கிறோன்.
போதிக்கப்படுபவர் கண்டிப்போக பதிலளிப்போர், அது பமலும் பபோிய அளவில் இருக்கும்.
போதிப்தப தீவிர அரவதணப்போக எடுத்துக் பகோள்ளும் கோதல், கோரண உலதகச் பசர்ந்தது.
நிந்ததன, கோயப்படுத்துதல், நம்பிக்தகத் துபரோகம், பகோடுதம இவற்தற மற்றவர்களுக்கு பசய்வதத
உயர்குடி மக்கள், மற்றவர்களுக்கு கிதடக்கும் பபரும் பபறோகக் கருதுகின்றனர். உயர்குடி அகந்ததயின்
ஆன்மிகச் சோரம் அதுபவ.
இலக்கு உயர்ந்ததோக இருக்கும் பபோழுது, பதோல்விபய பவற்றியோகும்.
எலிசபபத்தின் நீண்ட கடுதமயோன நிரோகோிப்பு, டோர்சிக்கு பபோற்றக் கூடிய மறக்க முடியோத அனுபவமோக
இருந்தது. அவன் உண்தமயோன கோதலனோவோன்.
இந்த மனப்போன்தமதய வோழ்வின் உயர்நிதலகளுக்கு எடுத்துச் பசல்பவர்கள், பமன்தமயோன இடத்தத
அதடவர்.
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தோயோருக்கு குைந்ததகளிடம் இந்த மனப்போன்தம இருக்கும்.
தோங்கள் தவறவிட்ட கதலத்துதறயின் உயர்ந்த சோததனகதள அதடவதற்கு கதலஞர்கள் பதோடர்ந்து
முயல்வோர்கள்.
அவர்கள் பதோல்விதயக் கண்டு மனம் தளர மோட்டோர்கள்.
பதோல்வி அவர்களுக்கு சோததனயில் ஒரு பங்பகற்போகும்.
நோகோிகம் முழுதம அதடய கோத்துக் பகோண்டுள்ளது.
அது நோடுவதில்தல.
பலன் கிதடக்கோவிட்டோல், அது பமலும் தன்தன சிறப்போக முதறப்படுத்திக் பகோள்ளும்
ஆதண பின் பதோடரக்கூடோது எனும் இலட்சியத்தில், பேன் இக்பகோள்தகதயக் கதடப்பிடிக்கிறோள்.
அவன் மனமிரங்குவதினோலும், கீழ் நிதலயில் இருப்பவதர திருமணம் பசய்து பகோள்ள முன்
வருவதோலும், கீழ்நிதலயில் இருக்கும் ஒரு பபண்ணின் நிந்ததனதய இரசித்தோலும்கூட
உயர்குடியினோின் தீதம அவனிடம் மதறந்து விடவில்தல.
அகந்தததய கதரப்பதன் மூலம், முழுதமயோக இல்லோவிடினும் தீதமதய, ஓரளவிற்கு பவற்றி
பகோள்ளலோம்.
நமது சுபோவம் பமன்தமயோன சுபோவமோக மோறினோல்தோன், தீதமதய முழுதமயோக பவற்றி பகோள்ள
முடியும்.
பிரபு குடும்பத்தினர் பசல்வத்தத இைக்க முன் வருவோர்கள், ஆனோல் உயர்குடியினோின் தனித்திருக்கும்
குணத்தத விட்டுக் பகோடுக்க மோட்டோர்கள்.
அவன் தன்னுதடய ததலதய பவண்டுபமன்றோலும் இைக்க முன் வருவோன், பபருதமதய அல்ல.
டோர்சி தன் பபருதமதய இைக்க முன் வருவதத உண்தமயுடன் பசய்கிறோன்.
இந்த மோற்றம் அவனது திருமணப் பபச்சிபலோ அல்லது கடிதத்திபலோ இல்தல. இது பிறகு பநோிடுகிறது.
திரு கோர்டினருக்கு பணத்ததத் திருப்பித் தர, திரு பபன்னட் யோரும் அறியோவண்ணம் தோனோகபவ
முடிபவடுப்பது, உண்தமயோன உயர்குடிப் பண்போகும்.
உண்தமயோன மறுபமோைி, உண்தமயோன பலதனத் தரும்.
உணர்ச்சிகளிலிருந்பதோ, உணர்வுகளிலிருந்பதோ, உயிர்வோழும் ஆதசயினோபலோ மற்றவர்களிடமிருந்து
உண்தமயோன மறுபமோைி எழும்.
எலிசபபத் அல்லது ஒரு சோதோரண நபோிடமிருந்து எழும் உண்தமயோன மறுபமோைி அவளுதடய
சுயமுயற்சியினோபலபய கோரண உலகத்திற்கு அதைத்துச் பசல்லும்.
இப்பபோழுது அவள் கோரண உலகத்தின் நன்தமகதளஅனுபவிப்பதற்கோக அங்கு பசல்கிறோள்.
சுய முயற்சியோல் அங்கு பசல்வதோல், அந்நிதலயின் பண்புகதள அவள் பவளிப்படுத்துவோள்.
இக்கததயில் இததன ஓரளவிற்கு பசய்பவன் டோர்சி மட்டுபம.
கோர்டினர் தம்பதிகள் உோிதமயுடன் பபம்பர்லிக்கு வருவது பபோல், லிடியோவினோலும் திருமதி
பபன்னட்டோலும் வர முடியவில்தல.
பசல்வம் மட்டுபம உயர்குடியினோின் அதடயோளம் அல்ல, பண்பிலும் நோகோிகத்திலும் உயர்வோக
இருக்க பவண்டும்.
அவர்கள், பூபலோக பசோர்க்கத்தின் குடிமக்கள் ஆவர்.
கடந்தகோலம் முைவததயும், எதிர்கோலம் முழுவததயும் அதடயோளக் குறியோக உள்ளடக்கியது, மோறும்
கோலமோகும்.
கடந்த கோலத்தின் சோரத்தத கோப்போற்ற பவண்டும்.
பவளித் பதோற்றத்தத தகவிட பவண்டும்.
சோரம் அலட்சியப்படுத்தப்படுவதும், ததடகதள தக்க தவத்துக் பகோள்வதும் மோற்றம் பநரும்
கோலங்களில் கோணப்படும் கோட்சியோகும்.
‘பரவோயில்தல’ என்பதிலிருந்து இரண்டோவது திருமணப் பபச்சு வதர இது சிறப்போக
சித்தோிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆரம்பத்தில் மிகப் பபோிய அளவில் மோறிய எலிசபபத், பின்னர் பசயல்படோமல் பபற்றுக் பகோள்பவளோக
மோறினோள்.
எலிசபபத்திற்கு மறுபமோைி அளிப்பதில், டோர்சி தன்தனக் கட்டுப்படுத்திக் பகோண்டோன்.
177. “I have not learnt to condemn them”.
He does reverse the act, whether he did condemn it not is not known.
In not condemning it, he remains an aristocrat of outer form.
When he condemns them, he will become a Man and a true aristocrat.
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Whether he condemns it or not, here, he discusses with her his inmost urges like a true lover whereas he is one
who is spurned.
She has not entered into his scheme at all by herself.
What is his place in Romance in this behaviour?
He is one who is capable of love without encouragement as Charlotte said and further against positive
discouragement.
His romantic attitude brought out the very best in her, proving the value of his feeling.
Each one relating to the other in this spirit, all their traits will be most positive.
Romance is everywhere in life, not only in men and women, waiting to respond to a vibration of Romance.
Marriage is in the physical plane, courting in the subtle, Romance causal plane.
It is the other man’s point of view that raises marriage to greater heights.
Doing it for the other is social.
The result will be social harmony, giving rising to social emotion of joy.
Doing it for oneself the reward is psychological.
Psychological joy can be for its own sake or because we give joy to another.
One can receive psychological joy too selfishly.
Doing it entirely for the sake of another is self-giving, the base for Romance.
Romance in marriage can be discovered in any field whether it is an academic pursuit or enjoying a football
game.
The reward comes from making the other person happy, irrespective of the field.
Still each field will leave its taste in the joy.
Romance for romance’s sake is the best of all.
To release the other’s joy in any field of the other’s choice has two parts.
One issues from the other man’s point of view.
The other is from the knowledge of the field to release joy — football game.
For an innovative eye that sees from the other’s point of view, any field will show the intricate ways of releasing
the joy.
Creativity is generally a faculty which can appreciate in any field as much as the expert there or even
more.
It is not omniscience.
The field responds to a vibration that seeks joy there revealing its own secrets.
Any field reveals more to a lover of that field than the experienced Man there.
The field turns romantic or at least responds to the romance of the player by its expansiveness.
Expansiveness is the context of resourcefulness.
Resourcefulness in appreciation is creative.
It is creative of energy, creative of consciousness.
Creativity is different from Romance.
Romance is creative of adventure to discover nobility in the other.
To discover great qualities in another now not existent in our perception is creative.
Such creativity is infinite.
Romance is to love for the sake of generating greater love.
Love is Ananda received by the soul.
Love has its romantic part.
Romance has its part of love.
Romantic love is an ideal.
It ennobles the Man by its touch.
"அவற்தற கண்டனம் பசய்ய நோன் கற்றுக் பகோள்ளவில்தல”.
அவன் தன் பசயதல மோற்றுகிறோன், அவன் அதத கண்டனம் பசய்தோனோ இல்தலயோ என்பது
பதோியோது.
அததக் கண்டனம் பசய்யோமல் இருப்பதில், அவன் பவளித்பதோற்றத்தில் உயர்குடி மகனோக
இருக்கிறோன்.
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அவன் கண்டனம் பசய்யும் பபோழுது, அவன் மனிதனோகவும், உண்தமயோன உயர்குடிமகனோகவும்
மோறுவோன்.
அவன் அததக் கண்டனம் பசய்கிறோபனோ இல்தலபயோ, பவறுத்து ஒதுக்கப்பட்ட பபோதிலும், இங்கு
அவன் உண்தமயோன கோதலதனப்பபோல உள்ளத்தின் ஆழ்ந்த உந்துதல்கதள அவளிடம்
விவோதிக்கிறோன்.
அவள் தோனோகபவ அவனுதடய விஷயத்தில் நுதையவில்தல.
இது பபோன்ற நடத்ததயில், அமரகோதலில் அவனது இடம் என்ன?
ஷோர்பலட் கூறியது பபோல், ஊக்குவிக்கப்படோவிடினும், பநர்மதறயோன ஊக்கமின்தம இருப்பினும்,
அவனோல் கோதலிக்க முடியும்.
அவளுதடய சிறப்போன அம்சத்தத அவனது கோதல் மனப்போன்தம, அவனது உணர்வுகளின்
மதிப்பிதன நிரூபிக்கும் வதகயில், பவளிக்பகோண்டு வந்தது.
இந்த உற்சோகத்பதோடு ஒருவர் மற்பறோருவருடன் பதோடர்பு பகோள்ளும் பபோழுது அவர்களது எல்லோ
குணங்களும் மிகவும் பநர்மதறயோனதோக இருக்கும்.
கோதல் ஆண்களிடமும், பபண்களிடமும் மட்டுமல்லோமல், வோழ்க்தக முழுவதிலும் நிதறந்துள்ளது.
கோதலின் அதிர்வுக்கு மறுபமோைி அளிக்க கோத்திருக்கிறது.
திருமணம் ேடநிதலயில் இருக்கிறது, கோதலிப்பது சூட்சுமநிதலயில் உள்ளது, அமரகோதல் கோரண
உலகில் உள்ளது.
அடுத்தவர் கண்பணோட்டத்தத எடுத்துக் பகோள்வது திருமணத்தத உயர்ந்த உயரத்திற்கு எடுத்துச்
பசல்கிறது.
மற்றவருக்கோகச் பசய்வது சமூகோீதியோனது.
பலன் சமூக சுமுகமோக இருக்கும், சந்பதோஷத்தின் சமூக உணர்ச்சிகதள எழுப்பும்.
நமக்கோகபவ பசய்து பகோள்வது மனோீதியோன பலதன அளிக்கும்.
மனோீதியோன சந்பதோஷம், அதற்கோகபவ இருக்கலோம், அல்லது மற்றவருக்கு நோம் அளிக்கும்
சந்பதோஷத்தினோலும் இருக்கலோம்.
மனத்தின் சந்பதோஷத்தத சுயநலமோகவும் பபற்றுக் பகோள்ளலோம்.
மற்றவருக்கோக முழுதமயோக பசய்வது சுயோர்ப்பணம் ஆகும், அமரகோதலின் அடிப்பதடயோகும்.
கல்வியோக இருக்கட்டும், அல்லது கோல்பந்து ஆட்டமோக இருக்கட்டும் எந்த துதறயிலும்,
திருமணத்திலுள்ள கோததல உணரலோம்.
எந்தத் துதறயோக இருந்தோலும் மற்றவதர சந்பதோஷப்படுத்துவபத பவகுமதிதய அளிக்கும்.
ஒவ்பவோரு துதறயின் ருசியும் அந்தந்த சந்பதோஷத்தில் பதோியும்.
கோதலுக்கோக கோததல ரசிப்பது சோலச்சிறந்தது.
மற்றவோின் விருப்பத்திற்பகற்ப, எந்தத் துதறயிலும் சந்பதோஷத்தத அளிப்பதில் இரண்டு பகுதிகள்
உள்ளன.
ஒன்று அடுத்தவர் கண்பணோட்டத்திலிருந்து எழுகிறது.
மற்றது, சந்பதோஷத்தத விடுவிக்க அத்துதறயின் மீதுள்ள அறிவிலிருந்து எழுகிறது (உ-ம்) கோல்பந்து
ஆட்டம்.
அடுத்தவர் கண்பணோட்டம், எந்தத் துதறயோக இருப்பினும் சந்பதோஷத்தத விடுவிக்கும் நுணுக்கமோன
வைிகதளக் கோண்பிக்கும்.
அத்துதறயின் வல்லுனர்கதளப் பபோலபவோ அல்லது அதற்கும் பமலோகபவோ எந்தத் துதறதயயும்
புோிந்து பகோள்ளும் திறபன, பதடப்போக்கம் ஆகும்.
இது எங்கும் வியோபித்துள்ளது அல்ல.
சந்பதோஷத்தத நோடும் அதிர்வுகளுக்கு அத்துதற, அதன் இரகசியங்கதளப் பவளிப்படுத்துவதன் மூலம்
பதிலளிக்கிறது.
எந்த ஒரு துதறயும், அனுபவசோலிதய விட அத்துதறயின் பமல் நோட்டம் பகோண்டவருக்கு பமலும்
அதிகமோக பவளிப்படுத்தும்.
அத்துதற கோதல் நிதறந்ததோகவும் அல்லது ஆடுபவோின் கோதலுக்கு ஏற்றவோரோவது அதன் பரந்த
பநோக்கில் பதிலளிக்கும்.
பரந்த மனப்போன்தம வளம் பபோருந்தியதோக இருக்கும்.
போரோட்டுவது வளம் பபோருந்தியதோக இருப்பின் பதடக்கும் திறன் பபறும்.
இது, சக்திதய உருவோக்கும், ேீவியத்தத உருவோக்கும்.
அமரகோதலிலிருந்து மோறுபட்டது பதடக்கும் திறன்.
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மற்றவோிடம் இருக்கும் பமன்தமதயக் கண்டுபிடிக்கும் சோகசத்தின் பதடப்போற்றபல, அமரகோதல்.
நமது புோிதலுக்கு அப்போற்பட்டு இருக்கும் மற்றவோின் உயர்ந்த குணங்கதளக் கண்டுபிடிப்பது,
பதடப்போற்றல் ஆகும்.
இது பபோன்ற பதடப்போற்றல் அளவற்றது.
பமலும் உயர்ந்த அன்தப உற்பத்தி பசய்வபத அமரகோதலின் பநோக்கமோகும்.
ஆன்மோ பபறும் ஆனந்தபம கோதல் ஆகும்.
அன்பிற்கு கோதலின் அம்சம் இருக்கும்.
கோதலுக்கு அன்பின் அம்சம் இருக்கும்.
கோதலுடன்கூடிய அன்பு, சிறப்போனது.
அதன் ஸ்போிசத்தோல் மனிததன அது உயர்த்தும்.
"With respect to that other, more weighty accusation, of having injured Mr. Wickham, I can only refute it by
laying before you the whole of his connexion with my family. Of what he has particularly accused me I am
ignorant; but of the truth of what I shall relate, I can summon more than one witness of undoubted veracity."
‘மற்றததப்பற்றி கூற பவண்டும் எனில், பமலும் தீவிரமோன குற்றச்சோட்டு, விக்கோதமப்
புண்படுத்தியிருக்கிபறன் என்பதத தவறு என்று நிரூபிக்க பவண்டும் எனில் என்னுதடய
குடும்பத்துடன் அவனுக்கிருந்த பதோடர்தபப்பற்றி முழுதமயோக கூறியோக பவண்டும். அவன் குறிப்போக
என்பமல் என்ன குற்றம் சோட்டினோன் என்பதுபற்றி எனக்குத் பதோியோது; ஆனோல் நோன் இப்பபோழுது
கூறப்பபோவது உண்தம என்பதற்கு ஒன்றுக்கு பமற்பட்ட உண்தமயோன சோட்சிகதள பகோண்டுவர
முடியும்.’
178. Wickham’s is a weighty accusation as it questions Darcy’s character.
டோர்சியின் சுபோவத்ததக் பகள்வி பகட்க தவக்கும் அளவிற்கு விக்கோமின் குற்றச்சோட்டு இருக்கிறது.
179. People like Wickham, unless they continue to expect patronage or are under fear, will mortally offend the
benefactor.
விக்கோம் பபோன்ற நபர்கள், பதோடர்ந்த ஆதோிப்தப எதிர்போர்ப்பர் அல்லது ஒருவித பயத்துடன் இருப்பர்.
இவர்கள் உதவி பசய்பவதரபய கோயப்படுத்துவர்.
180. To defend against a particular offence without knowing it in a general way is a laborious thankless job.
குறிப்பிட்ட குற்றத்ததப் பற்றி பபோதுவோக எதுவும் பதோியோமல், அதிலிருந்து ஒருவதர கோப்போற்ற
முயல்வது கடினமோன நன்றியற்ற பவதல.
181. To accuse is easy; to defend is not.
குற்றம் சோட்டுவது சுலபம், கோப்பற்றுவது கடினம்.
182. A tub that has ten holes will empty itself unless all the ten are plugged.
பத்து ஓட்தடகள் உள்ள ஒரு பதோட்டியில் பத்து ஓட்தடகளும் அதடப்பட்டோல் தோன் நீதரக் கோப்போற்ற
முடியும்.
183. To fill it, one hole is enough.
இதத நிரப்ப ஒரு துவோரம் பபோதும்.
184. One can easily prove that he was present at a place.
ஓர் இடத்தில் நோம் இருந்பதோம் என்பதத சுலபமோக நிரூபிக்கலோம்.
185. He cannot as easily prove he was not there.
அங்கு இல்தல என்பதத நிரூபிப்பது கடினம்.
186. Good reputation is built over a long period.
நல்ல பபயதர சம்போதிக்க நீண்ட நோட்கள் பததவ.
187. It can be sullied in one minute.
அததக் பகடுக்க ஒரு நிமிடம் பபோதும்.
188. Theoretically, one tries to include in the whole the Non-Being.
தத்துவோர்த்தமோக போர்த்தோல் முழுதமயில் அசத்தத அடக்க முயற்சி பசய்கின்றனர் என்பதோகும்.
189. “Of what he has particularly accused me I am ignorant”.
Accusation when there is an issue is what can be answered.
To answer an unknown accusation is not possible.
An unknown accusation is a scandal.
Popularity is the reverse of scandal, an acclaim for what one does not know.
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What we do is physical, can be seen by the naked eye – Physical plane.
What we are to others cannot be seen, but felt – Subtle plane.
Popularity is the subtle plane, often the population may not know, the person too may not know – there is
temporary popularity like that of political leaders or cine stars.
Popularity that survives over centuries is in the causal plane. It is because of what you are to yourself and to
others.
Popularity can be real or false.
Popularity that comes from power goes away with power leaving.
Social status brings popularity or scandal.
The very fact that Wickham grew up in Pemberley gives a scope for him to scandalize.
How then are we to relate with others of different social status.
Scandal is the flavour of falsehood when truth relates with it.
Whether truth gives or refuses to give – any relation with it – falsehood, that act is a source of scandal or
popularity.
Elizabeth reaches Pemberley through such a juicy scandal of Wickham.
Wickham is the civilized, cultured version of Mrs. Bennet.
The low yearns to touch, contact, get from the high.
It is a constant urge in the low.
The high does not think of the low, unless to protect from an attack.
He who is not thus protected is vulnerable.
Protection from force and power is universal.
Is it possible for one to protect himself by inner strength and purity?
Such a protection accumulates in two phases.
The first phase is inner which no one or nothing can ever touch.
The second phase of it must be constantly protected by inner methods.
He who gathers all news can externally protect his inner status.
Darcy is extremely vulnerable there.
His own lack of culture invites such attacks.
He does not collect information about Wickham to know what is going on in the surroundings.
Elizabeth has to go to Pemberley through utter falsehood because of her mother’s consciousness in her while
Jane is not to resort to such a path.
The rule the lower you sink, the higher you rise is true in the case of Elizabeth.
As the lower is the inverse version of the higher, to reach there, one has to sink lower - the non-being.
For one like Jane, the progress is within the being.
For Elizabeth, her progress stretches over being as well as non-being.
Falsehood, in the final analysis, is the reverse of truth.
Human relationship is social.
The relationship of human temperament is subtle.
The human swabhava relating to another’s swabhava is of a deeper character and reaches the causal plane in the
above regions.
“குறிப்போக எததப் பற்றி என்தன குற்றம் சோட்டியுள்ளோன் என்று எனக்குப் புோியவில்தல”.
ஏதோவது ஒரு விஷயத்திற்கோக குற்றம் சோட்டியிருந்தோல், அதற்குப் பதில் கூறலோம்.
பதோியோத குற்றச்சோட்டிற்கு பதிலளிப்பது என்பது இயலோத ஒரு விஷயம்.
பதோியோத குற்றச்சோட்டு ஒரு அவதூறு ஆகும்.
பிரபலம் என்பது அவதூற்றின் மறு பக்கம், எதற்குப் போரோட்டுகிறோர்கள் என்று ஒருவருக்குத் பதோியோது.
நோம் பசயல்படுவது ேடத்தில். அததன நோம் கண்ணோல் போர்க்க முடியும்-ேட நிதல
நோம் மற்றவருக்கு எவ்வோறு விளங்குகிபறோம் என்பதத போர்க்க முடியோது, ஆனோல் உணரலோம்-சூட்சும
நிதல.
பிரபலம் என்பது சூட்சும நிதல. பல சமயம் இது மக்களுக்குத் பதோியோமல் இருக்கலோம், அந்நபருக்கும்
புோியோமல் பபோகலோம்—அரசியல் ததலவர்களுக்கும் திதரப்பட நட்சத்திரங்களுக்கும் இருப்பது பபோல்
தற்கோலிகமோகவும் இருக்கும்.
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பல நூற்றோண்டுகளோக நிதலத்து நிற்கும் பிரபலம் இருப்பது கோரண உலகில். இது ஏன் எனில் நோம்
நமக்கும் மற்றவருக்கும் எப்படி இருக்கிபறோம் என்பததப் பபோறுத்து இருப்பதோல்.
பிரபலம் உண்தமயோகவும் இருக்கலோம், பபோய்யோகவும் இருக்கலோம்,
அதிகோரம் தரும் பிரபலம், அதிகோரம் நீங்கியவுடன் அதனுடன் பபோய் விடும்
பிரபலத்ததயும் அவதூதறயும் அளிப்பது சமூக அந்தஸ்து.
பபம்பர்லியில் வளர்ந்தோன் என்ற அந்த ஒரு கோரணபம, அவதூதற கிளப்ப விக்கோமிற்கு ஒரு இடத்தத
தருகிறது.
பவறுபட்ட சமூக அந்தஸ்தத பசர்ந்தவர்களுடன் பின் நோம் எவ்வோறு தோன் உறவு தவத்துக் பகோள்வது.
உண்தமதய தவத்துப் போர்க்கும் பபோழுது, அவதூறு என்பது பபோய்தமயின் ஒரு உட்சுதவயோகும்.
உண்தம நமக்கு ஏபதனும் ஒன்தறத் தருகிறபதோ இல்தலபயோ, பபோய்தமயுடன் பதோடர்பு தவத்துக்
பகோண்டோல், அச்பசயல் அவதூறு அல்லது பிரபலத்திற்கு மூலகோரணமோகி விடும்.
விக்கோமின் ருசியோன அவதூற்றின் மூலம்தோன், எலிசபபத் பபம்பர்லிக்கு பசன்றதடகிறோள்.
திருமதி பபன்னட்டின் நோகோிகம் மிகுந்த பண்பட்ட வடிவம்தோன் விக்கோம்.
உயரத்தில் இருப்பதத பதோடுவதற்கும்,பதோடர்பு ஏற்படுத்திக் பகோள்வதற்கும், தோழ்ந்தது ஏங்குகிறது.
தோழ்ந்ததின் மோறோத உந்துதல் இதுபவயோகும்.
தன்தனப் போதுகோத்துக் பகோள்வதற்கோக மட்டுபமயன்றி, உயர்ந்தது தோழ்ந்தததப் பற்றி நிதனக்கோது.
இவ்வோறு ஒருவர் தன்தனப் போதுகோத்துக் பகோள்ளோவிடில், அவர் புற தோக்குதலுக்கு ஆளோகும் வோய்ப்பு
அதிகம்.
வலிதம,சக்தி இதவகளிடமிருந்து போதுகோப்பு என்பது உலகளோவியது.
அக வலிதம மற்றும் தூய்தம மூலம் ஒருவர் தன்தனக் கோப்போற்றிக் பகோள்வது சோத்தியமோகுமோ?
இது பபோன்ற போதுகோப்பு இரண்டு கட்டங்களில் உள்ளது.
அகம் என்பது முதற் கட்டம். இதத யோரோலும் எததக் பகோண்டும் பதோட முடியோது.
இரண்டோம் கட்டத்தத, நோம் எந்பநரமும் உள்பள பவதல பசய்வதன் மூலம் போதுகோத்துக் பகோள்ள
பவண்டும்.
எல்லோ விஷயங்கதளயும் பசகரம் பசய்யும் ஒருவர் தன் அக நிதலக்கு பவளியிலிருந்து போதுகோப்பு தர
முடியும்.
இந்த இடத்தில் டோர்சி தீவிர தோக்குதலுக்கு ஆளோகக்கூடிய நபரோக இருக்கிறோன்.
அவனது பண்போட்டின் குதறபய, இம்மோதிோியோன தோக்குததல ஈர்க்கிறது.
தன்தனச் சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்று பதோிந்து பகோள்ள அவன், விக்கோதமப் பற்றிய தகவல்கதள
பசகரம் பசய்வதில்தல.
எலிசபபத்திடம் அவளுதடய தோயின் ேீவியம் இருப்பதினோபலபய, அவள் பபோய்தமயின் மூலமோகபவ
பபம்பர்லிக்கு பசல்ல பவண்டியதோயிற்று, ஆனோல் பேனுக்பகோ அவ்வைியில் பபோக பவண்டிய
அவசியமில்தல.
எவ்வளவுக்பகவ்வளவு நோம் தோழ்ந்த நிதலக்குப் பபோகிபறோபமோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு உயரத்திற்குப்
பபோபவோம் என்ற விதி எலிசபபத் விஷயத்தில் உண்தமயோகும்.
உயர்ந்ததின் ததலகீைோன நிதல தோழ்ந்தது என்பதோல், உயரத்திற்கு பசல்ல, ஒருவர் தோழ்ந்த நிதலக்கு
அமிழ்ந்து பபோக பவண்டும். –அசத்.
பேதனப் பபோல் ஒருவருக்கு முன்பனற்றம் என்பது ேீவனுள் நடக்க பவண்டும்.
எலிசபபத்திற்கு முன்பனற்றம் என்பது சத், அசத் என்ற இரு நிதலகளிலும் விோிவதடயும்.
இறுதியில் ஆரோய்ந்தோல்,பபோய்தம என்பது உண்தமயின் மோறுபட்ட நிதலயோகும்.
மனித உறவு சமூகோீதியோனது.
மனித மனப்பபோக்குடன் இருக்கும் உறவு, சூட்சுமமோனது.
இரு மனித சுபோவங்களிதடபய இருக்கும் உறவுக்கு ஆழ்ந்த குணோதிசயம் இருக்கும். பமல்நிதலகளில்
அது கோரண உலகத்தத எட்டுகிறது.
190. “With respect to the more weighty accusation”.
This is a crime as against the other thing which is a mischief.
Mischief in the personality is the basis of crime in nature.
Those who are capable of deep crime will abound in mischievous intrigues.
More maturity in the propensity for crime makes them avoid the lesser vibration.
In the second proposal, Darcy describes her as innocent, meaning she had no vibration of his mischief.
Neither Elizabeth nor Jane has any trace of these tendencies.
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The presence of such potential in Darcy is very meager, only the company of Caroline gave life to it.
Had that vibration been entrenched Darcy could not have become transformed.
The sincerity in him to his family’s greatness is so total that life brought him just before Georgiana was about to
elope.
His is a deficiency, not a defect or a deformation.
It is a deficiency made possible by the boorish behaviour of the surface.
Compare Wickham, his pleasant behaviour is well fashioned and comprehensive.
As it is so well entrenched, his falsehood is so well organized and pervasive.
Even in Wickham the vengeance seems to be of thwarted ambition, not a malicious force of destruction.
The story does not contain a venomous malicious character. Maybe, it depicts the atmosphere.
It can be one of the reasons why they escaped bloodshed.
Darcy is mortally hurt by this accusation.
He does not merely seek an acquittal, but looks for exoneration.
That deeper longing made him reveal Georgiana’s plot.
Such an accusation, Darcy feels, cannot be sustained. In his view he must be above suspicion.
It is this one flaw that made him eligible for transformation on behalf of his class.
His compunctions are social.
Compare this defect to the physical constants of the universe and evaluate the results, we see the significance of
the small act.
Temperamental facts relate one to the causal plane, hence transformation.
Powers of the causal plane come through values.
Powers of the subtle plane come through relationships.
Organisation brings the power of the higher plane to the lower plane.
Conversely chaos lets the destructive power of the lower plane reach the higher plane.
Mrs. Bennet organises this.
The story is the sphere where the destructive chaotic powers of dynamic crudeness have to reconcile with
the creative causal powers of aristocracy through 1) the deficiency of Darcy, 2) the patience of Bennet.
It is right Mr. Bennet is the ultimate beneficiary of Darcy’s money.
Had Mr. Bennet sought other women in dissipation, this result would not be possible.
Even Mrs. Bennet who spreads all her propensities in full, ultimately does not disobey him. She only makes a
disgruntled speech.
If positively Mr. Bennet received help, the help Wickham received is the same. It is for a negative reason.
The negative is the complement to the positive.
Spiritually both are the same to Darcy.
He sees both Mr. Bennet and Wickham unite in Elizabeth.
The crudeness of Darcy goes with the attraction for falsehood in Elizabeth.
"பமலும் பபோிய குற்றச்சோட்தடப் பபோறுத்தவதர”.
இது ஒரு பபோிய குற்றம்தோன், மற்றது ஒரு விஷமம் பபோன்றது.
ஆளுதமயில் இருக்கும் விஷமத்தனபம சுபோவத்தில் குற்றத்தின் அடிப்பதடயோகும்.
பமோசமோக குற்றம் புோியும் தன்தமயுதடயவர்கள் விஷமத்தனமோன சூழ்ச்சிகளில் ஈடுபடுவர்.
குற்றம் புோிவதிலுள்ள நோட்டம் முதிர்ச்சி பபறுவது, சிறிய அதிர்வுகதளத் தவிர்க்கும்.
இரண்டோவது திருமண பவண்டுபகோளில், அவதள குற்றமற்றவள் என டோர்சி விவோிக்கிறோன், அவனது
விஷமத்தனத்தின் அதிர்வுகள் அவளிடம் இல்தல என்று பசோல்வது பபோல் உள்ளது.
எலிசபபத், பேன் இருவோிடமும் இம்மனப்பபோக்கு கிதடயோது.
டோர்சியிடத்தும் இது சிறிதளபவ கோணப்பட்டது, கோரலின் உடன் இருக்கும் பபோழுது மட்டுபம இது
உயிர் பபற்றது.
அந்த அதிர்வு டோர்சிதய சூழ்ந்திருந்தோல் அவனோல் திருவுருமோறியிருந்திருக்க முடியோது.
தனது குடும்பத்தின் உயர்வின் பமல் அவனுக்கிருந்த உண்தம முழுதமயோக இருந்ததினோல்
ேோர்ேியோனோ ஓடிப்பபோவதற்கு சற்று முன்பு வோழ்க்தக அவதன அங்கு பகோண்டு பசர்த்தது.
அவனிடம் பற்றோக்குதற இருக்கிறது, ஆனோல் குதறபயோ அல்லது குதறபோபடோ இல்தல.
பவளிபய பதோியும் அவனது நோசூக்கற்ற நடத்தத அந்த பற்றோக்குதறதய உண்டோக்கியது.
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விக்கோமுடன் ஒப்பிட்டோல், விக்கோமின் இனிதமயோன நடத்தத நோகோிகமோகவும், பதளிவோகவும் உள்ளது.
அது நன்கு நிதலநோட்டப்பட்டுள்ளதோல், அவனது பபோய்தம சிறப்போக முதறப்படுத்தப்பட்டு எங்கும்
பரவியது.
ஆதச பதோற்றதினோல் ஏற்பட்ட வன்மமோக விக்கோமிடம் பதோிகிறபத தவிர, அைிக்க பவண்டும் என்கிற
தீயசக்தியோக அல்ல.
விஷம் வோய்ந்த தீயகுணம் பகோண்ட போத்திரம் இக்கததயில் இல்தல. அது சூைதல சித்தோிப்பதோக
இருக்கலோம்.
அதனோல்தோன் இரத்தம் சிந்துவது தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் குற்றச்சோட்டினோல் டோர்சி கடுதமயோக போதிக்கப்பட்டோன்.
அவன் நோடுவது இதிலிருந்து விடுததலதய மட்டுமல்ல, மன்னிப்தபயும் எதிர்போர்க்கிறோன்.
அவனது ஆைமோன ஏக்கம் ேோர்ேியோனோவின் திட்டத்தத பவளிப்படுத்தியது.
இது பபோன்ற குற்றச்சோட்டு நீடிக்கக் கூடோது என நிதனக்கும் டோர்சி, தோன் சந்பதகத்திற்கு
அப்போற்பட்டவனோக இருக்க பவண்டும் என விரும்புகிறோன்.
இந்த ஒரு குதறபோடுதோன், அவனது உயர்குடியினோின் சோர்போக அவன் திருவுருமோற அவதன தகுதி
உதடயவனோக்கியது.
அவனது தயக்கங்கள் சமூகோீதியோனதவ.
பிரபஞ்சத்தின் மோறோத ேடத்தன்தமயுடன் இந்த குதறப்போட்தட ஒப்பிட்டு பலன்கதள கணித்தோல்,
சிறிய பசயலின் முக்கியத்துவத்ததப் நோம் போர்க்கலோம்.
மனவுணர்வுகளின் உண்தமகள் கோரண உலகத்துடன் ஒருவதர பதோடர்புபடுத்துகிறது, அதனோல்தோன்
திருவுருமோற்றம் ஏற்படுகிறது.
பண்புகள் மூலம் கோரண உலகின் சக்திகள் எழுகின்றன.
உறவுகள் மூலம் சூட்சும உலகின் சக்திகள் எழும்.
அதமப்பு, உயர்நிதலயின் சக்திதய தோழ்ந்த நிதலக்கு அளிக்கிறது.
இதற்கு மோறோக குைப்பங்கள், கீழ்நிதலயின் அைிக்கும் சக்திகதள உயர்நிதலக்கு பகோண்டு
பசல்கின்றன.
திருமதி பபன்னட் இதத பசயல்படுத்துகிறோள்.
ஆற்றல் வோய்ந்த நயமற்ற பகடுக்கும் தன்தமயுதடய குைப்ப சக்திகள், உயர்குடியினோின் பதடக்கும்
திறன்வோய்ந்த கோரண சக்திகளுடன்,1) டோர்சியின் குதறபோடு, 2)திரு. பபன்னட்டின் பபோறுதம
இவற்றின் மூலம் சமரசப்படுத்திக் பகோள்ள பவண்டும்.
டோர்சியின் பசல்வத்தோல் இறுதியோக பலன் அதடந்தவர் திரு பபன்னட் என்பது சோியோனபத.
அைிச்சோட்டியம் பசய்ய திரு பபன்னட் பவபறோரு பபண்மணிதய நோடியிருந்தோல், இப்பலன்
சோத்தியமோகியிருக்கோது.
திருமதி பபன்னட் தன்னுதடய இயல்போன சுபோவத்தத முழுதமயோக பவளிப்படுத்தினோலும், இறுதியில்
அவர் பசோல்பபச்சு பகட்கிறோள், புலம்ப மட்டுபம பசய்கிறோள்.
திரு பபன்னட் பநர்மதறயோக உதவி பபறுகிறோர். விக்கோம் அபத உதவிதயப் பபற்றோலும், அது
எதிர்மதறயோன கோரணத்திற்கோக இருந்தது.
பநர்மதறக்கு உடன்போடோக இருப்பது எதிர்மதற.
ஆன்மிகோீதியில், இரண்டுபம டோர்சிக்கு ஒன்றுதோன்.
திரு பபன்னட்டும் விக்கோமும் எலிசபபத்தில் இதணவதத அவன் போர்க்கிறோன்.
பபோய்தமயிடம் எலிசபபத் நோட்டம் பகோள்வதுபபோல், டோர்சியின் நோசூக்கற்றதனம் உள்ளது.
"Mr. Wickham is the son of a very respectable man, who had for many years the management of all the
Pemberley estates, and whose good conduct in the discharge of his trust naturally inclined my father to be of
service to him; and on George Wickham, who was his godson, his kindness was therefore liberally bestowed.
My father supported him at school, and afterwards at Cambridge; -- most important assistance, as his own
father, always poor from the extravagance of his wife, would have been unable to give him a gentleman's
education. My father was not only fond of this young man's society, whose manners were always engaging, he
had also the highest opinion of him, and hoping the church would be his profession, intended to provide for him
in it. As for myself, it is many, many years since I first began to think of him in a very different manner. The
vicious propensities -- the want of principle, which he was careful to guard from the knowledge of his best
friend, could not escape the observation of a young man of nearly the same age with himself, and who had
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opportunities of seeing him in unguarded moments, which Mr. Darcy could not have. Here again I shall give
you pain -- to what degree you only can tell. But whatever may be the sentiments which Mr. Wickham has
created, a suspicion of their nature shall not prevent me from unfolding his real character -- it adds even another
motive."
"பபம்பபர்லி எஸ்படட்தட பல வருடங்களோக நிர்வோகம் பசய்தவரும், ஒப்பதடத்த பவதலதய
பசயலோற்றுவதில் நன்னடத்தத உதடயவருமோன ஒரு பகௌரவமோன மனிதருதடய மகன்தோன் விக்கோம்.
அதனோல் அவருக்கும், அவருதடய மகனோன ேோர்ஜ் விக்கோமிற்கும் தகம்மோறு பசய்ய பவண்டும் என்று
இயல்போகபவ எனது தகப்பனோருக்குத் பதோன்றியது. அதனோல் அவருதடய உதவிதய தோரோளமோக
வைங்கினோர். என்னுதடய தகப்பனோர் அவன் பள்ளிக்குச் பசல்ல உதவினோர். பிறகு முக்கியமோன
உதவியோக பகம்பிோிட்ஜ் பசன்று படிக்கவும் உதவினோர். அவனுதடய தந்தத, தன்னுதடய மதனவியின்
ஊதோோித்தனமோன பசலவினோல், எப்பபோழுதுபம ஏதையோக இருந்ததோல், ஒரு நல்ல கண்ணியமோன
கல்விதய அவனுக்குத் தந்திருக்க முடியோது. வசீகரமோன நடத்ததயுதடய அவனது துதண எனது
தகப்பனோருக்கு பிடித்தபதோடு மட்டுமல்லோமல், அவதனப்பற்றி உயர்வோகவும் நிதனத்திருந்தோர், சர்ச்சில்
பணியோற்றுவதுதோன் அவனுதடய உத்திபயோகமோக இருக்க பவண்டும் என்று நிதனத்து, அதத
அவனுக்கு அளிப்பதோக இருந்தோர். என்தனப்பற்றி பசோல்ல பவண்டுபமயோனோல், நோன் பல
வருடங்களுக்கு முன்போகபவ, முதலில் அவதனப்பற்றி பவறுவிதமோக நிதனக்கத் பதோடங்கிபனன்.
துஷ்ட மபனோபோவங்கள்--அவனுதடய உற்ற நண்போிடமிருந்து மிகக் கவனமோகப் போதுகோத்த
அவனுதடய பகோள்தகயற்ற வோழ்க்தக முதற இதவ யோவும், ஏறக்குதறய அவனுதடய சமவயதுள்ள
ஒரு இதளஞனின் போர்தவயிலிருந்து தப்ப முடியவில்தல. பமலும் திரு. டோர்சியோல் போர்த்திருக்க
முடியோத அவனுதடய அேோக்கிரததயோன தருணங்கதளயும் போர்க்கக் கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இந்த
இதளஞனுக்கு கிதடத்தன. இங்கு மீண்டும் உனக்கு நோன் பவததனதய பகோடுக்கப் பபோகிபறன்--எந்த
அளவிற்கு என்று உன்னோல் மட்டுபம கூற முடியும். ஆனோல் எப்படிப்பட்ட உணர்ச்சிதய விக்கோம்
ஏற்படுத்தியிருந்தோலும், அதவ எப்படிப்பட்டது என்ற சந்பதகம், அவனுதடய உண்தமயோன
பசோரூபத்தத நோன் பவளிப்படுத்துவததத் தடுக்கோது. இதற்கு இன்பனோரு பநோக்கமும் உண்டு."
191. Such a support at school or college invariably leads to painful situations.
பள்ளி அல்லது கல்லூோி படிப்பிற்கு இம்மோதிோியோன உதவி கிதடப்பது, பவததனக்குோிய
நிதலதமயோகிவிடுகிறது.
192. It won’t hurt if there is some compensatory behaviour from the beneficiary.
இததன ஈடுகட்டும் வதகயில், உதவி பபறுபவோிடம் ஏபதனும் நன்னடத்தத இருந்தோல், கஷ்டம்
அவதர போதிக்கோது.
193. Try to raise Wickham to be a gentleman, he will pull Darcy to his level.
விக்கோதம பண்புதடயவனோக மோற்ற முயற்சி பசய்தோல், அவன் டோர்சிதய தன்
நிதலக்கு இறக்கி விடுவோன்.
194. Engaging manners are enticing traps.
இனிதமயோக பைகுவது நயவஞ்சகமோன பபோறியோகும்.
195. No one can arrive at a right opinion of another unless he knows him fully.
ஒருவதர முழுவதுமோக அறிந்தோல் மட்டுபம அவதரப் பற்றிய ஒரு அபிப்பிரோயத்திற்கு நோம் வர முடியும்.
196. He who pleases, longs to hurt, as he does it against his will.
இனிதமயோகப் பைகுபவர் அததன தன் விருப்பத்திற்கு மோறோக பசய்வதோல், புண்படுத்த ஏங்குவர்.
197. Hiding is an art, not all can practise it.
மதறப்பது ஒரு கதல, அதத எல்பலோரோலும் பசய்ய முடியோது.
198. With a colleague, it is difficult to hide.
உடன் இருப்பவோிடம் தன் சுபோவத்தத மதறப்பது கடினம்.
199. Wickham was cunning from the beginning and practised deceit artfully. The elder Darcy was taken in. The
rudeness of Darcy should have made Wickham easily popular. Wickham is a parasite, bad character of illnature. He is a penniless person whose deceit will be exposed after the first round. The wrong side of life’s
potential is great and dangerous when wealthy aristocrats acquire this charm of person and wreak havoc on
others. Life becomes complete only when such propensities are exhausted. Wickham’s subtle resourcefulness
brings him where he is to fulfil his insatiable craving of duping Darcy of money, which he does successfully.
Man’s accomplishment is not determined by his capacity for work. It is determined by his capacity to handle the
opposite forces. Rules of life do not permit Darcy to get rid of Wickham. He is to handle them and absorb them
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into his own life or overcome them. Otherwise, if he tries to escape at the first touch, it will keep coming in the
shape of another person.
முதலிலிருந்பத விக்கோம் நயவஞ்சகன், ஏமோற்றுவதத கதலயோக பகோண்டிருந்தோன். டோர்சியின்
தகப்பனோர் அததன உண்தம என நம்பிவிட்டிருந்தோர். டோர்சியின் கடுதமயோன குணம் விக்கோதம
சுலபமோக பிரபலமோனவனோக மோற்றி இருக்க பவண்டும். அவன் ஒரு ஒட்டுண்ணி, பமோசமோனவன்,
ஏழ்தமயில் இருந்தோன். அவனுதடய ஏமோற்றுத்தனம் முதல் சுற்றிபலபய பவளிப்பட்டு விடும். பிரபுக்கள்
இக்குணமுதடயவரோக இருந்தோல், வோழ்வின் ஆற்றல் திறனின் தவறோன பக்கம் வலிதமயோகவும்,
ஆபத்தோகவும் விளங்கும். மற்றவர்களுக்கு பபரைிதவத் பதடித் தரும். இத்ததகய தீயவற்தற
முழுவதுமோக தீர்த்துவிட்ட பின்தோன் வோழ்வு முழுதம பபறும். டோர்சிதய, பண விஷயத்தில் ஏமோற்ற,
தணியோத ஆதச பகோண்டிருந்த விக்கோதம, எங்கு பகோண்டு பசர்க்க பவண்டுபமோ அங்கு, அவனது
சூட்சும வைிவதககள் பகோண்டு பசர்த்தன. அததன பவற்றிகரமோகவும் பசய்து முடித்தோன். மனிதனின்
சோததன அவனது திறதமயில் இல்தல, மோறோக எதிரோன சக்திதய அவன் எவ்வோறு தகயோளுகிறோன்
என்ற திறதனப் பபோறுத்து உள்ளது. விக்கோதம விலக்க டோர்சிக்கு வோழ்வின் சட்டங்கள்
அனுமதிக்கவில்தல. முதலில் அவன் அததன தகயோள பவண்டும், பிறகு தன்னுதடய வோழ்வில் அதத
ஈர்த்துக் பகோண்டு அல்லது பவற்றி பகோள்ள பவண்டும். ஆரம்பத்திபலபய, அதிலிருந்து அவன் தப்பிக்க
முயன்றோல், பவபறோருவர் வடிவில், அது மீண்டும் அவனிடம் திரும்பி வரும்.
200. “His kindness was liberally bestowed”.
Dependents are not well disposed to receive acts of kindness.
Barring exceptions, it is received as a mercenary gift.
The great truths in such gifts are 1) the receiver grudges the giver for having that much, 2) a resentment at being
the receiver.
Sri Aurobindo calls it the unregenerate vital.
Is it wrong to be helpful to those around?
It is impossible to give without a sense of satisfaction to the ego.
The rule of life is anything beyond what the situation warrants will hurt.
The equilibrium of relationship comfortably permits a certain giving.
That cannot be a source of hurt. The excess has to act. It hurts without fail.
What comes in the way is the relationship.
Mr. Bennet’s marriage was extremely imprudent.
She could be treated not as a wife, but as an employee.
For 25 years she drove the man mad for no fault of hers, as it was the only way she could act.
The only thing Mrs. Bennet was aware of was her husband’s neglect of the family.
She has organized that neglect and saw nothing wanting in her children.
Life punished her by not being able to go to any of the married daughters, especially the first two. Jane and
Bingley could not stand her for more than one year. She never contemplated going to Pemberley. She vowed
not to see Elizabeth!
The kindness of Darcy’s father was bestowed in ignorance in the plane of Time.
Gifts given in ignorance will certainly hurt.
Gifts given in ignorance, in a positive atmosphere, bring gifts to ignorance – to Darcy’s ignorant attitude
Elizabeth comes as a gift.
Receiving liberally, it is natural for what is there to be energized.
What was there in Wickham was an urge for dissipation.
Dissipation is the urge of the energy to dispossess what he has not acquired.
Those who earn tend to possess and serve.
Those who get or take other’s possession have an urge to dispossess.
The direction of the energy is decided by the character of the income.
Darcy has Pemberley to preserve.
Wickham has nothing to preserve, he has an urge to destroy.
The urge to destroy is from the excessive kindness from the elder Darcy.
Wickham accuses Darcy of jealousy.
We do not find it in him towards Wickham in 1) his invitation to the ball, and 2) his miniature at Pemberley was
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not removed.
Moreover, his debts at Lambton were paid by Darcy.
Jealousy is there, not in Darcy, but in Wickham.
Wickham may conceive that anyone interested in Elizabeth may be jealous of him, in view of his handsome
person.
He does not seem to know of Darcy’s interest in Elizabeth.
He, having the sense Mind, might have sensed Darcy’s interest in her, even though she was unaware of it.
After the proposal, Wickham did not have an easy sailing with her, in spite of her innate liking.
After his marriage Wickham knowing Darcy’s role in it, had the impudence of telling her of his seeing Darcy in
London.
Having been a liberal recipient of the kindness of Darcy’s father, in spite of being a bogus person he took it for
granted that Elizabeth would ignore his falsehood.
The liberality of kindness only and naturally organized shamelessness and impudence.
Liberal kindness is energy, energy of a well placed Man.
Energy can only build up what is there.
There is shameless cringing transforming into pleasant charm of falsehood.
The component of impudence is the basis of shamelessness, strength of impudence. In this case it is
charm.
Charm needs Himalayan energy.
The greater the energy, here, the greater is the impudence.
The rules of life are unfailing.
“அவருதடய அன்பு தோரோளமோக தரப்பட்டது”.
ஒருவதர சோர்ந்திருப்பவர்கள் அன்தப பபற்றுக் பகோள்வதற்கு தயோரோக இருக்க மோட்டோர்கள்.
ஒரு சிலதரத் தவிர மற்றவர்கள் அததன ஆதோய மனப்போன்தமயுடன் தந்த போிசுப் பபோருளோக ஏற்றுக்
பகோள்வோர்கள்.
இததப் பபோன்ற போிசின் பபோிய உண்தமகள் என்னபவன்றோல், 1.பகோடுப்பவோின் நல்ல
நிதலதமதயக் கண்டு பபறுபவர் பபோறோதமப்படுவர் 2.பபறும் இடத்தில் இருக்கிபறோபம என்ற
பவறுப்பும் வரும்.
இததன திருந்தோத பிரோணன் என ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறோர்.
நம்தமச் சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு உதவி பசய்வது தவறோ?
பகோடுப்பதில் நமது அகந்தத ஏபதோ ஒரு இடத்தில் திருப்தி அதடகிறது. அகந்தத இல்லோமல்
பகோடுப்பது என்பது சோத்தியமோகோது.
சூழ்நிதலயின் பததவக்கு மீறி பசயல்பட்டோல், அது நமக்கு ஊறு விதளவிக்கும் என்பது வோழ்வின்
நியதி.
உறவின் சமநிதல, சிலவற்தற தருவதற்கு பசௌகோியமோக அனுமதி அளிக்கிறது.
அது துன்பத்துக்குக் கோரணமோக இருக்க முடியோது. அதிகப்படியோக இருப்பது பசயல்பட்பட ஆக
பவண்டும். இது நம்தமத் தவறோது துன்புறுத்தும்.
ததடயோக வருவது உறவுதோன்.
திரு.பபன்னட்டின் திருமணம் பபோிய விபவகமற்ற ஒரு பசயல் ஆகும்.
அவதள ஒரு பணியோளரோக நடத்தலோபம தவிர மதனவியோக அல்ல.
கடந்த இருபத்து ஐந்து வருடங்களோக அவள் அம்மனிததர தபத்தியமோக்கிக் பகோண்டிருந்தோள். அது
அவளது தவறல்ல, அவளோல் அவ்வோறு மட்டுபம பசயல்பட முடியும்.
தனது கணவர், குடும்பத்ததப் புறக்கணிக்கிறோர் என்பது மட்டுபம திருமதி பபன்னட்டிற்குத் பதோிந்து
இருந்தது.
அந்த புறக்கணிப்பும் அவளோபலபய முதறப்படுத்தப்பட்டது, ஆனோல் தன் குைந்ததகளிடம் அவள் எந்த
ஒரு குதறதயயும் போர்க்கவில்தல.
திருமணமோன தன்னுதடய பபண்கள் இல்லத்திற்கு, அதுவும் முக்கியமோக முதல் இரண்டு
பபண்களுதடய வீட்டிற்குச் பசல்ல இயலோதபடி வோழ்வு அவதளத் தண்டித்தது. பேனுக்கும்,
பிங்கிலிக்கும் தோயோருடன் ஒரு வருடத்திற்கு பமல் தோக்குப் பிடிக்க முடியவில்தல. தோயோர்
பபம்பர்லிக்குச் பசல்வததப் பற்றி சிந்திக்கபவயில்தல பமலும் எலிசபபத்ததப் போர்ப்பதில்தல என
சபதம் எடுத்திருந்தோள்!
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டோர்சியின் தகப்பனோரது அன்பில் அறியோதம மிகுந்திருந்தது.
அறியோதமயோல் பகோடுக்கப்படும் போிசுப் பபோருட்கள் நிச்சயமோக பிறர் மனதத புண்படுத்தும்.
பநர்மதறயோன சூைலில் பகோடுக்கப்படும் போிசுகள், அறியோதமயினோல் பகோடுக்கப்பட்டோலும் சோி,
அதவ அறியோதமக்கு போிசு அளிக்கும்-டோர்சியின் அறியோதமக்கு எலிசபபத் போிசோக வருகிறோள்.
அதிகமோகக் கிதடக்கும் பபோழுது உற்சோகம் அதிகோிக்கிறது.
தன்தன அைித்துக் பகோள்ளும் ஒரு உந்துதபல விக்கோமிடம் இருந்தது.
தோன் தகப்பற்றோத ஒன்தற பவண்டோம் என்று விலக்குவது ஒருவனது சக்தியின் உந்துதல் ஆகும்.
இதுபவ அவதன அைிக்கும்.
பபோருள் சம்போதிப்பவர்கள் உோிதமயும் பகோண்டோடுவர், உதவியும் பசய்வர்.
பிறர் பபோருதள பபறுபவர்களுக்கும், அததன எடுத்துக் பகோள்பவர்களுக்கும், அதன் உோிதமதய
இைப்பதற்கு ஓர் உந்துதல் இருக்கும்.
வருமோனம் வரும் வைி, சக்தியின் திதசதய நிர்ணயிக்கும்.
டோர்சிக்கு, போதுகோப்பதற்கு பபம்பர்லி இருக்கிறது.
போதுகோப்பதற்கு விக்கோமிடம் எதுவும் இல்தல, அைிப்பதற்குோிய உந்துதபல இருக்கிறது.
டோர்சியின் தகப்பனோோிடமிருந்து கிதடத்த அபோிமிதமோன அன்பப இந்த அைிப்பதற்கோன உந்துதலுக்கு
ஒரு கோரணம்.
டோர்சிக்கு பபோறோதம என விக்கோம் குற்றம் சோட்டுகிறோன்.
விக்கோமிடம் டோர்சிக்கு பபோறோதம இல்தல என்பதற்கு 1] நடனமோடுவதற்கு அவனுக்கு விடுத்த
அதைப்பும் 2] அவனுதடய சிறிய உருவப்படம் ஒன்றிதன பபம்பர்லியிலிருந்து நீக்கோததும்
கோரணங்களோக விளங்குகிறன.
இதற்கும் பமலோக லோம்ப்டனில் இருந்த அவனுதடய கடன்கதள டோர்சி அதடத்தோன்.
விக்கோமிடம்தோன் பபோறோதம இருந்தபத தவிர டோர்சியிடம் இல்தல.
யோருக்கோவது எலிசபபத் மீது நோட்டம் ஏற்பட்டோல் அவர்கள் தன்தனப் போர்த்து தன் அைதகப் போர்த்து
பபோறோதமப்படுவர் என விக்கோம் நிதனத்துக் பகோள்ளலோம்.
எலிசபபத் மீது டோர்சிக்கு இருந்த விருப்பம், விக்கோமிற்குத் பதோிந்திருக்கவில்தல என்று பதோன்றுகிறது.
டோர்சிக்கு, எலிசபபத் மீது இருந்த நோட்டத்ததப் பற்றி விக்கோம் தனது புத்தி தீட்சண்யத்தோல் புோிந்து
பகோண்டிருக்கலோம், ஆனோல் அவளுக்குத்தோன் அது பதோிந்திருக்கவில்தல.
டோர்சியின் திருமண பவண்டுபகோளுக்குப் பின், எலிசபபத்திற்கு விக்கோமிடம் உள்ளோர்ந்த அன்பு
இருந்தும், அவளுடன் அவனோல் சகேமோகப் பைக முடியோமற் பபோயிற்று.
தன்னுதடய திருமணத்தில் டோர்சிக்கு இருந்த பங்கு பற்றி பதோிந்திருந்தும், அவதன லண்டனில்
சந்தித்ததோக பவட்கமில்லோமல் கூறுகிறோன்.
டோர்சியின் தந்ததயுதடய அன்தப அபோிமிதமோகப் பபற்றிருந்ததோல், பபோலியோக தோன் இருந்தும்,
தன்னுதடய பபோய்தமதய அவள் பபோருட்படுத்த மோட்டோள் என அவன் எண்ணியிருந்தோன்.
அபோிமிதமோன அன்பு அவனுக்கு அளித்தது, இயல்போக முதறப்படுத்தப்பட்ட நோணங்பகட்டத்தனமும்,
பவட்கங்பகட்டத்தனமும் மட்டுபம.
அபோிமிதமோன அன்பு சக்தியோகும், உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கும் மனிதனின் சக்தி.
இருப்பதத மட்டுபம சக்தி வளர்க்கும்.
பவட்கமற்ற பகஞ்சல் பபோய்தமயின் இனிய கவர்ச்சியோக மோறுகிறது.
நோணங்பகட்டத்தனமும், நோணக்பகட்டின் வலிதமயும், அவமோனத்தத உணரோமல் இருப்பதற்கு ஒரு
அடிப்பதட ஆதோரம் ஆகும். இங்கு இது கவர்ச்சியோக பவளிப்படுகிறது.
கவர்ச்சிக்கு இமோலய வலிதம பததவ.
இங்கு வலிதமயும் அதிகம், நோணக்பகட்டின் தன்தமயும் அதிகம்.
வோழ்வின் சட்டங்கள் தவறுவபத இல்தல.
201. “Supported him at school and then at Cambridge”.
Educating a rascal has its rewards on the house of Pemberley.
Education is a sophisticated tool to govern the country, to command the Army, to shepherd the laity.
In the hands of a bad character, it entices every sophisticated girl.
This raises the question of equipment verses character.
Character is given by the family, education by the school.
One influences the other generally for good.
Mr. Darcy espoused the cause of Wickham completely taken in by his manners.
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No rascal can acquire education at his own cost.
If he does so, his rascality will be blunted.
The effort to acquire education and pay for it softens the crude edges of character.
Mostly where there is wealth, good character shapes itself.
Among ladies it is more true.
The affluence of wealth is a cushion, it absorbs the coarseness of nature.
A well fed man is likely to react less to negative circumstances.
Education along with wealth, generally results in culture over the generations.
Overflowing plenty compels one to be generous.
Poverty is not known to generate any virtues by its own inherent value.
Poverty can generate parsimony or austerity.
It can make one resourceful to make a little go a long way.
Wickham’s case is peculiar.
He was the son of a steward, with an extravagant mother.
Having been brought up in an attorney’s house, his expectations were blown up by the kindness of Pemberley.
It made him ambitious.
Ambition with education can be an explosive bomb in vulnerable societies.
Had Darcy educated himself by emulating Wickham, the latter would have walked away now that his role
was over.
Darcy’s deficiencies were the sustaining power for Wickham on Pemberley.
Satellites hurt the planet when it is not guarded.
Pemberley lost Darcy and his wife. Hence it was vulnerable.
The very fact that Lady Anne was to enter Pemberley, Pemberley became sore.
That a girl with no particular character or nobility like Caroline was angling to be a mistress there, was
Pemberley’s weakness.
Obviously Darcy did not encourage his elderly relatives to keep his sister company making the atmosphere
empty.
The promise of a valuable living, actual educational support, practical living at the house, made him scheme.
An elderly lady at home would have readily sensed the partiality of the girl for the boy to avoid it in time.
It is noteworthy that Mrs. Young betrayed his trust.
Whatever the sequence, Darcy’s domination over Bingley and the betrayal of Mrs. Young go together.
Bingley may enjoy submission, but domination is violence to one’s honour which came through Mrs. Young.
Domination is to take unfair advantage.
Betrayal is to take unfair advantage negatively.
There is no way Wickham could have been bound to honourable ways by what Pemberley could do.
The idea of living was one such, but Wickham was a misfit there.
The very fact a Wickham was in the scheme of Pemberley was a danger signal very few can escape.
It should be sought in the constitution of Pemberley.
Elizabeth is an institution in a place like Pemberley.
She is the right person to fortify it and protect it psychologically by her overflowing liveliness.
That she is brought there by Wickham is significant.
“பள்ளியில் படிக்கவும் அவனுக்கு உதவி கிதடத்தது, பகம்பிோிட்ேில் படிக்கவும் உதவி கிதடத்தது”.
ஒரு பபோக்கிோிக்கு கல்வி அளித்ததற்குோிய போிசு பபம்பர்லிக்கு கிதடத்தது.
நோட்தட ஆள்வதற்கும், இரோணுவத்திற்குத் ததலதம தோங்குவதற்கும், போமர மக்கதள வைி நடத்திச்
பசல்வதற்கும், கல்வி ஒரு நூதன கருவியோகும்.
பமோசமோன குணம் உள்ள ஒருவோிடம் இருக்கும் கல்வி ஒவ்பவோரு நோகோிகமோன பபண்தணயும் ஈர்க்கும்.
கருவியோ, குணோதிசயமோ என்ற பகள்வி எழுகிறது.
குடும்பம் பகோடுப்பது பண்பு, பள்ளிக்கூடம் பகோடுப்பது கல்வி.
நல்ல விஷயத்திற்கோக ஒன்று மற்பறோன்தற தன்வைிப்படுத்தும்.
விக்கோமின் நடத்ததயில் மயங்கிய டோர்சியின் தகப்பனோர் அவதன ஆதோித்தோர்.
எந்த ஒரு அபயோக்கியனும் தன் பசோந்த பசலவில் கல்விதயப் பபற முடியோது.
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அவ்வோறு அவன் தன் படிப்பிற்கோக பசலவைித்தோல், அவனது அபயோக்கியத்தனம் குதறந்து பபோகும்.
ஒருவர் பசோந்த பசலவில் கல்விதயப் பபற முயற்சி பசய்தோல், அவரது முரட்டுத்தனமோன சுபோவமும்
பமன்தமயோக மோறிவிடும்.
பசல்வம் இருக்கும் இடத்தில் பபரும்போலும் நல்ல குணமும் உருப்பபறும்.
பபண்களிதடபய இது பமலும் உண்தம.
பசல்வச் பசைிப்பு ஒரு போதுகோப்பு அரண் பபோன்றது, கரடு முரடோன சுபோவத்தத அது கிரகித்துக்
பகோண்டு விடும்.
வசதி பதடத்தவன் எதிர்மதறயோன சூழ்நிதலகளில் அதிகம் எதிர்விதன ஆற்றோமலிருப்போன்.
பசல்வமும் படிப்பும் பல ததலமுதறகளுக்கு பசறிந்த பண்தப அளிக்கும்.
அளவுக்கதிகமோக இருந்தோல் அது ஒருவதர தோரோள மனப்போன்தம உதடயவரோக விளங்க
வலியுறுத்தும்.
ஏழ்தம, தன்னிடம் இயற்தகயோய் அதமந்துள்ள பண்புகளோல் எந்தவித பநறிமுதறகதளயும்
உருவோக்கோது.
ஏழ்தம உண்டோக்குவது சிக்கனம் அல்லது எளிதமதய.
ஏழ்தம இருப்பதத தவத்து கோலத்ததத் தள்ளும்.
விக்கோதமப் பற்றிய விஷயம் விசித்திரமோனது.
அவன் கோோியஸ்தோின் மகன், தோயோபரோ பசலவோளி.
வைக்கறிஞர் வீட்டில் வளர்ந்ததினோலும், பபம்பர்லியில் கிதடத்த அன்பின் கோரணத்தினோலும், அவனது
எதிர்போர்ப்பு அளவுக்கு அதிகமோக இருந்தது.
அது அவதன பபரோவலுதடயவனோக மோற்றியது.
சமூகத்தில் வலிதம இல்லோத இடங்களில், கல்வியுடன் பபரோவலும் பசர்ந்தோல் அது அங்கு பபோிய
ஆபத்தத விதளவிக்கலோம்.
விக்கோமிற்குப் பபோட்டியோக டோர்சியும் கல்வியில் பமம்பட்டிருந்தோல், விக்கோம் தனது பங்கு முடிந்தது என
பவளிபயறியிருந்திருப்போன்.
டோர்சியின் குதறபோடுகபள விக்கோமிற்கு பபம்பர்லி மீது நீடித்த பலமோக அதமந்துவிட்டது.
போதுகோப்பு இல்லோத பகோளுக்கு துதணபகோள் தீங்கு விதளவிக்கும்.
பபம்பர்லி மூத்த டோர்சிதயயும், அவரது மதனவிதயயும் இைந்து விட்டிருந்தது. அதனோல் அதற்கு
போதுகோப்பின்றி பபோய்விட்டது.
பலடி ஆன் பபம்பர்லிக்குள் நுதையப் பபோகிறோள் என்பபத அவ்விடத்தத நலிவுற்றதோக்கி விட்டது.
எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குணபமோ அல்லது சிறப்பபோ இல்லோத கோரலின் பபோன்ற பபண்மணி பபம்பர்லிக்கு
எேமோனியோக வர ஆதசப்படுவது, அந்த இடத்தின் பலவீனம்.
தன்னுதடய சபகோதோிக்கு துதணயோக இருக்க, வயதோன உறவினர்கதள டோர்சி ஊக்குவிக்கவில்தல,
அவ்வோறு பசய்திருந்தோல், சூைல் பவறுதம ஆகியிருக்கும்.
நல்லபதோரு வோழ்க்தகக்கு கிதடத்த உறுதி, கல்வி பபற கிதடத்த உதவி, பபம்பர்லியிபலபய
வளர்ந்தது, எல்லோமோகச் பசர்ந்து அவதன திட்டம் தீட்டத் தூண்டியது.
ஒரு பபண், ஒருவனிடம் ஈர்க்கப்படுகிறோள் என்பததன வீட்டிலுள்ள வயதோன பபண்மணியோல்
எப்படியோவது உணர முடியும், அதத தடுக்கவும் முடியும்.
திருமதி யங் டோர்சிக்கு பசய்தது நம்பிக்தக துபரோகம்.
நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எதுவோக இருப்பினும், பிங்கிலி மீது டோர்சி கோண்பித்த அதிகோரமும், திருமதி யங்கின்
நம்பிக்தகத் துபரோகமும் ஒன்றுடன் ஒன்று பதோடர்பு பகோண்டதவ.
பணிந்து பபோவதத பிங்கிலி விரும்பியிருக்கலோம், ஆனோல் அதிகோரம் என்பது ஒருவருதடய
பகௌரவத்திற்கு இதைக்கப்படும் தீங்கு ஆகும். இது திருமதி யங்கின் பசயல் மூலம் பவளிப்பட்டது.
நியோயமற்ற உோிதமபய அதிகோரம் ஆகும்.
சோதகமோன சூழ்நிதலதய தவறோக உபபயோகப்படுத்திக் பகோள்வது துபரோகம் ஆகும்.
பபம்பர்லிக்கு என்று ஒரு பகௌரவம் உள்ளது. அதற்கு மதிப்பு பகோடுக்கும் வதகயில் விக்கோமோல் நடந்து
பகோள்ளபவ முடியோது.
விக்கோம் அங்கு வசிப்பதற்கு பபோருத்தமற்றவனோக இருந்தோன்.
பபம்பர்லியில் விக்கோம் இருக்கிறோன் என்பபத ஒரு ஆபத்தோன அறிகுறியோகும், பலருக்கும் இது புோியும்.
பபம்பர்லி எனும் அதமப்பில் இததனப் பற்றி பயோசிக்க பவண்டும்.
பபம்பர்லி பபோன்ற இடத்திற்கு எலிசபபத் ஒரு நிறுவனம் பபோல் விளங்குகிறோள்.
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தன்னுதடய கலகலப்போன சுபோவத்தோல் எலிசபபத், பபம்பர்லிதய பமலும் பலப்படுத்தவும் முடியும்,
உணர்வுபூர்வமோக கோப்போற்றவும் முடியும். இதற்கு அவள்தோன் சோியோன நபர்.
அவதள அங்கு வரவதைத்தது விக்கோம்தோன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
202. “Always poor from the extravagance of his wife”.
Extravagance is poverty, is directly dissipation.
Support to the extravagance organizes and justifies dissipation.
Dissipation in Money is gambling.
Dissipation in values is elopement.
To us Wickham’s dissipation is directly related to his living, its compensation, Darcy’s expenses on his
commission and debts, but indirectly more powerfully related to the dissipation of Mrs. Bennet.
Mrs. Bennet was determined to climb up once she was married.
The right thing for a wise good woman to do in her position is to take the husband in confidence and act to
compensate his disastrous fall. That way a governess would have replaced laces, coaches, parties, etc.
In the course of bringing up the children rightly under her husband’s guidance, she could have acquired some
manners.
Now she dresses herself in the latest fashion, collects 24 families in turn and displays her affluence to them
dominating them socially.
Thus she remained where she was, the daughter of an attorney, pulling Longbourn to her level with no
savings at all for the girls.
The girls have no education, no restraint, no culture and she wants a Colonel with six thousand for her
daughters. And in this endeavour she is all initiative and impatience.
Her impetuous vulgarity directly brought the elopement of Wickham.
The elder Darcy taken in by the submissive manners of Wickham funded his education ruining Pemberley.
Mr. Bennet put his £ 2000 entirely at the vain extravagance of his wife making his children matrimonial
orphans.
From this point of view life is right in acting through Lydia, since there is no Money, even Jane is not yet
married and what is the future for Lydia if she does not elope.
Life assesses their family status as one fit only for elopement.
As Wickham entered their family through Elizabeth the damage was rectified as Elizabeth is of a better human
material.
At Lambton there was a bright spot of Mrs. Gardiner as a saving grace.
It is, in that sense, significant that Lydia was married from Mrs. Gardiner’s.
Mr.Bennet had fallen, but his personality was not lost totally.
Surely misfortunes for his family were cultivated actively by his wife but everywhere there was a compensating
factor.
The spearhead for his personality is Elizabeth.
Throughout she acted as a psychological general, though she courted total disaster to start with.
We see in Jane, though the eldest, no thought of the family, not of anyone, not even Elizabeth.
Whether she is totally selfish or not, she is oblivious and unconscious.
A dynamic foolishness combined with an intelligent unfettered freedom can become dazed.
She may not even have the energy to be selfish.
Her one concern takes away all her energy.
“மதனவியின் ஊதோோித்தனத்தோல் அவர் எப்பபோழுதும் ஏதையோகபவ இருந்தோர்”.
ஊதோோித்தனம் என்பது வறுதமயோகும். இது பநரடியோன அைிச்சோட்டியம்.
ஊதோோித்தனத்திற்கு துதண பபோதல் அைிச்சோட்டியத்தத முதறப்படுத்தும், நியோயப்படுத்தவும் பசய்யும்.
பணத்தத அைிச்சோட்டியம் பசய்வது சூதோட்டம் ஆகும்.
பண்பின் அைிச்சோட்டியம் ஓடிப்பபோவதில் முடியும்.
நமக்கு, விக்கோமின் அைிச்சோட்டியம், அவனது வோழ்க்தக, அதன் இைப்பீடு, அவனுக்கு பவதல வோங்கிக்
பகோடுத்ததினோலும், கடதன அதடத்தததினோலும் டோர்சிக்கு ஏற்பட்ட பசலவு, இவற்றுடன் பநரடி
பதோடர்பு உதடயதோக உள்ளது, ஆனோல் திருமதி பபன்னட்டின் அைிச்சோட்டியத்துடன் வலிதமயோன
மதறமுகமோன பதோடர்பு பகோண்டிருக்கிறது.
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திருமதி பபன்னட் தன்னுதடய திருமணத்திற்குப் பின் வோழ்க்தகயில் உயர உறுதியோக இருந்தோள்.
கணவனிடம் ஒளிவுமதறவு இல்லோமல் இருப்பதும், கஷ்டம் வரும் பபோது உறுதுதணயோக இருப்பதும்
ஒரு சிறந்த அறிவுள்ள மதனவிக்கு அைகு. மதனவி இவ்வோறு இருந்து விட்டோல், வீட்டில் குைந்ததகதள
பரோமோிக்கும் பபண்மணிபய மற்ற எல்லோவற்தறயும் கவனித்துக் பகோண்டு விடுவோள்.
கணவோின் வைிகோட்டுதலுடன் குைந்ததகதள வளர்த்திருந்தோல் அவளோல் சில பண்புகதளப் பபற்றிருக்க
முடிந்திருக்கும்.
ஆனோல் இப்பபோழுபதோ அவள், புதிய பமோஸ்தோில் உதட உடுத்துவதிலும், இருபத்தி நோன்கு
குடும்பங்கதள ஒவ்பவோருவரோக வரவதைத்து தனது பசல்வோக்தக கோண்பித்துக் பகோள்வதிலும்,
சமூகோீதியோக தன்னுதடய அதிகோரத்தத அவர்கள் மீது பசலுத்துவதிலும் கோலத்தத கைித்தோள்.
இவ்வோறோக அவள் எப்பபோழுதும் வக்கீலின் பபண்ணோகபவ விளங்கினோள். தன்னுதடய நிதலக்கு
லோங்பர்தன இறக்க முடிந்தபத தவிர பபண்களுக்கோக எதுவும் பசமித்து தவக்கவில்தல.
படிப்பு, கட்டுப்போடு, பண்பு இதவ எதுவும் பபண்களிடம் இல்தல, ஆனோல் ஆறோயிரம் பவுன்
வருமோனம் உள்ள கர்னதல அவர்களுக்கோக எதிர்போர்க்கிறோள். இந்த ஒரு முயற்சியில் அவள்
தன்முதனப்புடனும், பபோறுதமயில்லோமலும் இருந்தோள்.
அவளுதடய கட்டுக்கடங்கோத கீைோன குணங்கள் விக்கோம் ஓடிப்பபோவதத வரவதைத்தது.
விக்கோம் பணிவோக நடந்து பகோள்வததப் போர்த்து ஏமோந்த டோர்சியின் தந்தத, அவனது படிப்பிற்கோக
பசலவைித்து பபம்பர்லிக்கு துன்பத்தத வரவதைத்தோர்.
2000 பவுதனயும் தனது மதனவியின் வீணோன ஊதோோித்தனத்திற்கு பகோடுத்த திரு பபன்னட், தனது
குைந்ததகளின் திருமண பசலவிற்கு ஒன்றுபமயில்தல என்ற நிதலதமதய ஏற்படுத்திவிட்டோர்.
இக்பகோணத்தில் போர்த்தோல், லிடியோ மூலம் வோழ்வு சோியோகத்தோன் பசயல்பட்டது எனக் கூறலோம்.
பணமும் இல்தல, பேனிற்பக இன்னும் திருமணம் ஆகவில்தல, ஓடிப் பபோகோவிடில் லிடியோவின்
எதிர்கோலம்தோன் என்ன.
குடும்பத்தின் நிதலதமதய தவத்து, ஓடிப் பபோவதற்கு அக்குடும்பம் தகுதி உதடயது என வோழ்வு
கணிக்கிறது.
எலிசபபத் ஒரு பமலோன மனிதக் கருவியோக இருப்பதோல், அவள் மூலம் விக்கோம் இக்குடும்பத்தில்
நுதைந்தோன், அவனோல் இங்கு ஏற்பட்ட போதிப்பும் சோி பசய்யப்பட்டது.
லோம்ப்டனில், திருமதி கோர்டினர் இவர்கதள கோப்போற்றக்கூடிய நம்பிக்தக நட்சத்திரமோக இருந்தோர்.
இப்படிப் போர்த்தோல், திருமதி கோர்டினர் இல்லத்திலிருந்துதோன் லிடியோவிற்கு திருமணம் நடந்தது என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
திரு பபன்னட்டின் நிதல தோழ்ந்து பபோனோலும் அவருதடய சுபோவம் முற்றிலுமோக பதோதலந்து
பபோகவில்தல.
துரதிர்ஷ்டமோன சம்பவங்கள் நடக்க முழு கோரணமோக இருந்தது அவரது மதனவிதோன் என்றோலும்,
ஆங்கோங்பக அததன சோி பசய்யக்கூடிய விஷயம் இருந்தது.
எலிசபபத், அவருதடய தனித்தன்தமதய வைி நடத்துபவளோக இருந்தோள்.
ஆரம்பத்தில் அைிதவ பநோக்கிச் பசன்றோலும், எலிசபபத், பிறகு இறுதிவதர பபோிய பக்கபலமோக
இருந்தோள்.
மூத்தவளோக இருந்தும் பேன், குடும்பத்ததப் பற்றியும், எவதரப் பற்றியும், ஏன் எலிசபபத் பற்றிய
நிதனப்புகூட இல்லோமல் இருந்தோள்.
அவள் முழுதமயோக சுயநலமோக இருக்கிறோபளோ இல்தலபயோ, கண்மூடித்தனமோகவும், தன்னுணர்வு
அற்றவளோகவும் இருக்கிறோள்.
அதீத முட்டோள்தனம், புத்திசோலித்தனம்கூடிய ததடயில்லோ சுதந்திரத்துடன் இருக்கும் பபோழுது
பிரமிக்கச் பசய்யும்.
சுயநலவோதியோக இருப்பதற்குோிய பதம்புகூட அவளிடம் இல்லோமல் இருக்கும்.
ஒரு விஷயத்ததப் பற்றிய அக்கதற, அவளுதடய முழுத் பதம்தபயும் எடுத்துக் பகோண்டு விடுகிறது.
203. “Would have been unable to give him a gentleman’s education”.
To give a gentleman’s education is to raise his class.
In itself it is a good work of good will.
Having raised a steward’s son to a gentleman, the status of Pemberley would rise accordingly.
It is to raise the knowledge of ignorance.
As you raise the knowledge, its power too is raised.
Should he emphasise on knowledge, he will continue to raise his own knowledge and that knowledge will be
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grateful to the benefactor.
Emphasising on power, it will activate its plane of ignorance and that will lead to resentment, frustration,
vengeance, betrayal.
The latter occurred to Wickham.
One way of successful doing is to have the beneficiary under their control all the time.
Things go by preference and each Man does what he chooses, the result is forces organize themselves according
to the available equilibrium.
Looking at the course of events non-morally, it explains the social progress.
Social progress is ultimately decided by the individual psychological progress leading to social psychology.
Seen only as forces at play, the rules of forces at progress will emerge.
The rules of social knowledge advancing will reveal how knowledge increases.
We can also study the self-gathering of organisation at each level.
Laws of life are evident in the planes of organisation and power.
Spiritually it is the play of forces with forces or knowledge with knowledge.
The vast number of rules, laws, principles enunciated so far are from the unorganized general observation of
events, character, properties, qualities, work, initiative, temperament, etc. all issuing out of human choice as
well as Nature’s intention which does not always act. It acts when she finds Man deviating from her path.
These rules of one plane can be rendered into terms of another plane.
They are oft repeated in these pages.
Still as a striking sample relevant to the quote from text may be of interest.
• Rising from one class to another is the ultimate achievement of Man.
It is not done by an individual in less than one or a few generations.
Society, in times of transition, can move en masse to a higher class.
The lure of America since 1700 till today is not so much of wealth, but the sure opportunity to
rise to the middle class soon which the freedom there offered.
• Marriage is one occasion which Man as well as woman wants to use for social upliftment. Late
marriages and no marriages have this at the bottom.
• Wealth in great accumulation issues the impulse of generosity to raise those around us.
• If the rules are followed, positive results will come.
• Going against the known rules, for one reason or another, the beneficiary and the benefactor will soon
interchange situations as Henchard in Mayor of Castorbridge faced.
o It happens by the treachery of the benefactor.
o Life readjusts the equilibrium based on human initiative.
o It can be the joy of folly to tamper with the situation like the monkey and the wedge.
o It can be an apparent freak.
o Subconscious suicidal motives are capable of that.
“சீோிய பண்புகதள உதடயவோின் கல்விதயப் பபோல் அவனுக்கு கல்வி தர இயலோமல்
பபோயிருந்திருக்கலோம்”.
இக்கல்விதயத் தருவதன் மூலம் அவனுதடய அந்தஸ்தத உயர்த்த முடியும்.
இது நல்பலண்ணத்தின் நல்ல பசயலோகும்.
கோோியஸ்தரது மகதன சீோிய குணம் பதடத்தவனோக வளர்த்ததினோல், அதற்பகற்றோர் பபோல்
பபம்பர்லியின் அந்தஸ்து உயரும்.
இது அறியோதமயின் புலதமதய உயர்த்துதல் ஆகும்.
புலதமதய உயர்த்தினோல் சக்தியும் உயரும்.
அறிதவ வளர்த்துக் பகோள்ள அவன் முக்கியத்துவம் பகோடுத்திருந்தோல், அவன் தன் அறிதவ பதோடர்ந்து
வளர்த்துக் பகோண்டிருப்போன், அப்புலதம உதவி பசய்பவோிடம் நன்றி உணர்பவோடு இருந்திருக்கும்.
அதிகோரத்தத வலியுறுத்தினோல் அறியோதம வளரும், இதனோல் மனக்கசப்பு, எோிச்சல், வஞ்சகம்,
துபரோகம் இதவகள் தோன் மிஞ்சும்.
இதவதோம் விக்கோமுக்கு கிதடத்தன.
உதவி பபறுபவதர எந்பநரமும் தன் அதிகோரத்திற்குக் கீபை தவத்திருப்பதுதோன் நன்தம பயக்கும்.
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மனிதன் தோன் விருப்பப்பட்டதத பசய்வோன், தோன் பதர்ந்பதடுத்ததத பசய்வோன். இதனுதடய
பலனோனது, இருக்கும் சூழ்நிதலக்கு ஏற்ப சக்தி தன்தன முதறப்படுத்திக் பகோள்வதோகும்.
நடக்கும் விஷயங்கதள நியோயத்திற்கு புறம்போன கண்பணோட்டத்தில் கவனித்தோல் சமூக வளர்ச்சி
புோியும்.
சமூக முன்பனற்றத்தத இறுதியில் முடிவு பசய்வது, சமூக உளவியலோக மோறும் தனிப்பட்டவோின்
மனத்தின் வளர்ச்சிதோன்.
இயங்கும் சக்திகளோக மட்டும் போர்க்கும்பபோது, முன்பனறும் சக்திகளின் நியதிகள் பவளி வரும்.
எவ்வோறு அறிவு வளர்கிறது என்பதத, சமூக அறிவிற்குோிய நியதிகள் வளர்வது கோண்பிக்கும்.
ஒவ்பவோரு நிதலயிலும் ஸ்தோபனம் தோனோகபவ ஒன்று பசருவதத ஆரோயலோம்.
ஸ்தோபனம் மற்றும் சக்தியின் நிதலகளில், வோழ்வின் நியதிகள் பதளிவோகப் புோியும்.
ஆன்மிகத்தில், சக்தி சக்தியுடனும், அறிவு அறிவுடனும் பசயல்படுகிறது.
இதுவதர பதளிவோக எடுத்துக் கூறப்பட்ட பல விதிகள், கட்டுப்போடுகள், கருத்துகள் எல்லோம்,
நிகழ்ச்சிகள், சுபோவம், இயல்புகள், தன்தம, பவதல, தன்முதனப்பு, மனநிதல மற்றும் பலவற்றின்
முதறப்படுத்தப்படோத பபோதுவோன கணிப்புகள் ஆகும். இதவ எல்லோம் மனித விருப்பம் மற்றும்
இயற்தகயின் எண்ணத்திலிருந்து எழுகின்றன. இதவ எப்பபோழுதும் பசயல்படுவதில்தல.
இயற்தகயின் போததயிலிருந்து மனிதன் விலகிச் பசன்றோல் அப்பபோழுது இது தன் பசயல்போட்தடக்
கோண்பிக்கும்.
ஒரு நிதலக்குோிய விதிதய மற்பறோரு நிதலக்கும் பயன்படுத்தலோம்.
இப்பக்கங்களில் இதவ மீண்டும் மீண்டும் கூறப்பட்டுள்ளன.
இருப்பினும் சில முக்கிய உதோரணங்கதளப் போர்க்கலோம்.
ஒரு நிதலயிலிருந்து அடுத்த நிதலக்குச் பசல்வபத மனித குலத்தின் இறுதியோன சோததனயோக உள்ளது.
ஓோிரு ததலமுதறகளில் ஒரு தனி நபரோல் இது பசய்யப்படவில்தல.
மோறுதல் ஏற்படும் கோலங்களில், சமூகம் முழுவதும் ஒரு அடுத்த உயர் நிதலக்கு நகர முடியும்.
1700 முதல் இன்றுவதர அபமோிக்கோ அதனவதரயும் கவர்ந்து இழுப்பது பவறும் பசல்வத்திற்கோக
மட்டும் அல்ல, அங்கு அளிக்கப்படும் சுதந்திரம், பவகு விதரவிபலபய ஒருவதர நடுத்தரவர்க்கமோய்
மோறுவதற்கு உறுதியோன சந்தர்ப்பங்கதள அளிப்பதோலுபம.
• சமூகோீதியோன உயர்வுக்கு, ஆண் பபண் இருவருபம திருமணத்தத ஒரு சந்தர்ப்பமோக
உபபயோகப்படுத்த விரும்புகின்றனர். வயதோன பின் நடக்கும் திருமணம், அல்லது திருமணபம பசய்து
பகோள்ளோதவருக்கு இதுதோன் குறிக்பகோளோக உள்ளது.
• பபரும் அளவில் இருக்கும் பசல்வம், நம்தமச் சுற்றி இருப்பவர்கதள உயர்த்த பரந்தமனம்
பதடத்தவரோக மோற்றி விடும்.
• விதிகதள கதடப்பிடித்தோல் நல்ல பலன்கள் கிதடக்கும்.
• ஏதோவது ஒரு கோரணத்திற்கோக பதோிந்த விதிகளுக்குப் புறம்போக நடந்து பகோண்டோல், உதவுபவர்,
பபறுபவர் இருவருபம பமயர் ஆப் கோஸ்டர் ப்ோிட்ேில் பஹன்சர்டுக்கு நிகழ்ந்தது பபோல ஒருவர்
இருக்கும் இடத்தில் மற்பறோருவர் இருக்க பநர்ந்துவிடும்.
— உதவி பபறுபவோின் துபரோகம் ஒரு கோரணமோகும்.
— மனிதனுதடய தன்முதனப்பின் அடிப்பதடயில், வோழ்வு மீண்டும் தன்தன சோி பசய்து பகோள்ளும்.
— ஆப்தபயில் மோட்டிய குரங்தகப் பபோல் நடப்பது முட்டோள்தனத்தின் சந்பதோஷம் ஆகும்.
— பதளிவோன வீண் எண்ணமோகக்கூட அது இருக்கலோம்.
— ஆழ்மன தற்பகோதல எண்ணங்களுக்கு இத்திறன் உண்டு.
204. “My father was not only fond of this young man’s society, whose manners were always engaging, he had the
highest hope of him in his opinion”.
Surely it was a blind spot for the elder Darcy.
Blind spots in work arise because of practical ignorance.
Waterloo was lost because of one such blind spot of wrong information.
There the hand of Time that decided to end Napoleon’s rule came through that. Gandhiji’s hope that the
Muslims would change in their emotions was a blindness of his fad that attached excessive importance to nonviolence.
Life for Edmund Dantes put an incriminating letter in his pocket which his friends could betray.
Man’s path to maturity in a hostile society gives goodness a hard experience.
Goodness is serviceable when endowed with strength.
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Goodness that does not want progress is left by life undisturbed.
Edmund was more mortified by Mercedes’ marrying the traitor than his imprisonment.
The strength needed by goodness is not only betrayed by the general atmosphere, but by those for whom
goodness lives.
Goodness becomes strong by betrayal in the plane of life.
In higher life that contingency is not there.
Goodness is given all the help from all sides if only it is not perverse.
Compare how strength comes to Elizabeth and her father in his marriage.
Elizabeth erred in Wickham.
Her mind might have been left in that illusion forever.
Life came to disillusion her which she gratefully accepted and moved ahead.
Her father erred and retired to the library.
He was a sorry witness to the sordid doings of his wife.
Not until tragedy woke him up, he could assert himself.
The strength of a tragedy was needed for him to wake up.
For him it took 25 years, for Elizabeth 25 weeks.
Nehru had a blind spot with China.
That was because of his emphasis on socialism instead of on human nature.
His deviation was earlier organised by his accepting ahimsa as a weapon to win freedom which at the end he
gave up, by giving up Gandhiji’s advice.
Gandhiji’s fad was because he hoped to rectify a social anomaly by a political fiat. The gap lies there.
To be good is different from being weak.
The temptation to be good when no strength is there is greater than the temptation to do evil.
Ego is invincible when it rears its head through goodness.
Spirituality cannot err, because it has vision.
It recognizes the play of the Many among themselves.
Mind can be partial and err.
Supermind cannot be partial as it has the full vision.
While in Mind, Mother gives us the results of Supermind and its strength if we remember Her.
To remember Mother in work is far more difficult than to enter into dhyana.
To remember Mother in a crisis is easier than entering into Samadhi.
In a crisis, the crisis affirms itself by assertion.
A crisis is one because it can eliminate all other thoughts.
Man whose crisis is human life and the necessity to emerge out of it, is given by Mother the energy, force,
power, attitude, skills, results that usually come in 30 millennia.
To call Mother in a crisis of character is more difficult than in a crisis of events.
There are deeper crises than that of character. It is the crisis of being.
Elizabeth faced the first, Darcy the second.
Romance brings in the crisis of being. Mother fulfils it when called, though She would be glad to lead you
to the Romance of the Spirit. The one is in consciousness and the other is in substance.
“மனதத கவரும் வண்ணம் இருந்த இவ்வோலிபனது நடத்ததயில் மனதத இைந்த டோர்சியின் தகப்பனோர்,
அவனிடம் பபரும் நம்பிக்தக தவத்திருந்தோர்”.
நிச்சயமோக மூத்த டோர்சியின் கண்மூடித்தனமோன இடம் இது.
பவதலயில் கண்மூடித்தனம் ஏற்படுவது நதடமுதற அஞ்ஞோனத்தோல்.
தவறோன தகவலின் கண்மூடித்தனமோன இடபம, வோட்டர்லூ பபோோில் பதோல்விதய கோண தவத்தது.
இதன் மூலமோகத்தோன் பநப்பபோலியனது ஆட்சிதய முடிவிற்கு பகோண்டு வர கோலம் நிர்ணயித்தது.
அஹிம்தசக்கு அதிக முக்கியத்துவம் பகோடுத்த கோந்திேி, முஸ்லிம்களது உணர்வுகள் மோறும் என்று
கண்மூடித்தனமோன நம்பிக்தக பகோண்டிருந்தோர்.
வோழ்க்தக, Edmund Dantes ன் தபயில், அவதர குற்றத்திற்கு உட்படுத்தும் ஒரு கடிதத்தத தவத்தது.
அததன உபபயோகப்படுத்தி அவரது நண்பர்கள் அவருக்கு நம்பிக்தகத் துபரோகம் பசய்தனர்.
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ஒரு பதகதம உணர்வு உதடய சமுதோயத்தில், மனிதன் முதிர்ச்சி பபறும் போததயில் நற்குணத்திற்கு
கிதடப்பது கடினமோன அனுபவம்.
நற்குணத்பதோடு வலிதமதயயும் பசருவது நன்தம பயக்கும்.
முன்பனற்றத்தத விரும்போத நற்குணம், வோழ்க்தகயோல் அபத நிதலதமயில் தவக்கப்படும்.
தோன் சிதறயிடப்பட்டதத விட, பமர்சிடஸ் துபரோகிதய திருமணம் பசய்து பகோண்டதுதோன்
எட்மண்டிற்கு அதிக வருத்தத்தத அளித்தது.
நற்குணத்திற்கு பததவப்படும் பலத்திற்கு, வைக்கமோன சூைல் மட்டும் துபரோகம் இதைப்பதில்தல,
யோருக்கோக நற்குணம் வோழ்கிறபதோ அவரும் பசர்ந்து துபரோகம் இதைப்ெோர்.
வோழ்வில், துபரோகம் நற்குணத்தத பமலும் வலுவதடயச் பசய்யும்.
உயர்நிதலகளில் இது இருப்பதில்தல.
தவறோனதத பிடிவோதமோகக் கதடப்பிடிக்கோவிடில், தோரோள மனம் பதடத்தவருக்கு எல்லோ
பக்கங்களிலிருந்தும் எல்லோ விதமோன உதவிகளும் கிதடக்கும்.
அவனுதடய திருமணத்தில், எலிசபபத்திற்கும் அவளுதடய தகப்பனோருக்கும் எப்படி பலம் வந்தது
என்பதத ஒப்பிட்டுப் போர்க்கலோம்.
விக்கோம் விஷயத்தில் எலிசபபத் தவறு பசய்து விட்டோள்.
அந்த மோதயயிபலபய அவள் மனம் சதோ லயித்திருக்கலோம்.
வோழ்க்தக அந்த மோதயதயக் கதலத்தது, அவள் அததன நன்றியுடன் ஏற்றுக்பகோண்டு பமபல
பதோடர்ந்து நடக்கலோனோள்.
அவளுதடய தகப்பனோர் தவறு பசய்தோர், நூலகத்தில் தஞ்சம் புகுந்தோர்.
தன்னுதடய மதனவியின் பவறுக்கத்தக்க பசயல்களுக்கு, ஒரு போிதோபகரமோன சோட்சியோக இருந்தோர்.
பபருந்துயரம் வந்து அவதர தட்டி எழுப்பும்வதர, அவரோல் தன்தன நிதலநோட்டிக் பகோள்ள
முடியவில்தல.
அவதரத் தட்டி எழுப்ப, பபருந்துயரத்தின் வலிதம பததவப்பட்டது.
அதற்கு அவருக்கு 25 வருடங்கள் எடுத்தது, எலிசபபத்திற்கு 25 வோரங்கள்.
சீனோதவப் பபோறுத்தவதர பநரு கண்மூடித்தனமோக இருந்தோர்.
மனித சுபோவத்ததவிட பபோதுவுதடதம வோதத்தத வலியுறுத்தினோர்.
முதலில் அவர் ஏற்றுக் பகோண்டது அஹிம்தசதய. சுதந்திரம் அதடய அவர் அதத ஆயுதமோக ஏற்றுக்
பகோண்டோர். பிறகு கோந்திேியின் அறிவுதரதய ஏற்றுக் பகோள்ளோமல் அததன விட்டு விலகினோர்.
சமூகத்தின் ஒழுங்கற்ற தன்தமதய, அரசியல் சோசனம் மூலம் சோி பசய்ய முடியும் என்று கோந்திேி ஒரு
அர்த்தமற்ற நம்பிக்தக பகோண்டிருந்தோர். அங்குதோன் உள்ளது இதடபவளி.
நல்லவனோக இருப்பது வலிதமயற்று இருப்பதிலிருந்து மோறுபட்டது.
பலபமயில்லோத பபோதும் நல்லவனோக இருக்க பவண்டும் என்கிற ஆதச, தீங்கு பசய்ய நிதனக்கும்
ஆதசதயவிட பமலோனது.
நற்குணத்தின் மூலம் ததல தூக்கும் அகந்தததய பவல்ல முடியோது.
ஆன்மிகம் தவறு பசய்யோது, ஏபனனில் அதற்கு பதோதலபநோக்குப் போர்தவ உண்டு.
தங்களிதடபய நடக்கும் அபநகனின் விதளயோட்தட அது அதடயோளம் கோணும்.
மனம் பகுதியோனது, தவறு பசய்யும்.
சத்திய ேீவியத்திற்கு முழுப்போர்தவ இருப்பதோல், அதனோல் ஒரு ததலபட்சமோக இருக்க முடியோது.
மனத்தோல் நோம் வோழும் பபோது, அன்தனதய நிதனத்தோல், அன்தன நமக்களிப்பது சத்திய ேீவியமும்
அதனுதடய வலிதமயும் ஆகும்.
தியோனம் பசய்வததவிட பவதலயில் அன்தன நிதனவு வருவது மிகக் கடினம்.
இக்கட்டோன நிதலயில் அன்தன நிதனவு வருவது, சமோதி நிதலக்குள் நுதைவததவிட சுலபம்.
பநருக்கடியோன பநரத்தில், வலியுறுத்துவதின் மூலம் பநருக்கடிபய தன்தன உறுதிப்படுத்துகிறது.
பநருக்கடியோன பநரத்தில், மற்ற எல்லோ எண்ணங்கதளயும் அது நீக்கி விடுகிறது.
மனிதனின் இக்கட்பட மனித வோழ்க்தகயும் அதிலிருந்து பவளிவர பவண்டிய அவசியமும்தோன்.
சோதோரணமோக முப்பதோயிரம் ஆண்டுகளில் கிதடக்கும் பதம்பு, பலம், சக்தி, கண்பணோட்டம், திறதம,
பலன் இவற்தற அன்தன அளிக்கிறோர்.
குணத்தின் பநருக்கடியோன பநரத்தில் அன்தனதய அதைப்பது, நிகழ்ச்சிகளின் இக்கட்டில் அன்தனதய
அதைப்பததவிட கடினமோகும்.
குணத்தின் இக்கட்தடவிட ஆைமோனது ேீவனின் பநருக்கடி.
எலிசபபத் எதிர்பகோண்டது குணத்தின் பநருக்கடி, டோர்சி எதிர்பகோண்டது ேீவனின் பநருக்கடி.
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ேீவனின் பநருக்கடிதய தருவிப்பது கோதலோகும். அதைத்தோல் அன்தன அதத பூர்த்தி பசய்வோர்.
ஆனோல் ஆன்மோவின் கோதலுக்கு நம்தம அதைத்துச் பசல்வபத அன்தனக்கு மகிழ்ச்சி தரும். ஒன்று
ேீவியத்தில் உள்ளது, மற்பறோன்று பபோருளில் உள்ளது.
205. “I began to think of him differently”.
It is a valuable knowledge without power as it is outside the realm of action.
Knowledge is of Mind.
Knowledge of the will is of Supermind.
The time taken to bridge them is greater than the time taken for transformation.
How does knowledge acquire strength or strength of will acquire knowledge?
It is by experience.
Experience is in the physical plane whose movements are in the speed of the geological plane.
Today’s scientist has consciously chosen that route and is proud of it.
Nature often allows Man that leisurely indulgence.
When she wants Man to overcome physicality, it brings in war.
Asking him not to interfere with the environment, pollution arises.
Nature teaches temperament by its opposite temperament.
Mrs. Bennet when she exhausts her moves and is faced with utter prostration never could think whether she was
wrong at any time.
Left to herself she would not only destroy the lives of her children, she may destroy her own body.
For people like Mr. Bennet, a crisis opens up their Wills.
Bingley would rather obey than think.
Thinking is of no use to him, he must act.
The only action he knows is submission, approval of Darcy’s judgement.
Grace, if it is to come, must come through Darcy’s change.
Bingley is not one who can learn through experience.
When Darcy confessed, Bingley never went into the ruse or confession.
To him they were acts of Darcy to be implicitly approved by him.
He was the physical clay proud of being moulded.
He was not the physical that resists intrusion into its equilibrium.
Caroline had another light to guide her.
It was the light of selfishness of a conceited girl of excellent education.
In her scheme of values Pemberley and visits there were of paramount value.
No sacrifice was too great to retain her link with that estate.
Now it was presided over by her arch hated rival who succeeded over her.
In this situation Caroline saw shame as an obstacle.
She could shed shame to be part of Pemberley.
In the process she was capable of fully reversing her attitude.
We see Bingley’s pliability in her.
Her education did not give her any character of value.
There is no point where character cries a halt to change.
It is a fit attitude for transformation.
Only that transformation takes one above to fullness.
Caroline’s change brings her equal to the housekeeper.
Caroline would rather be a housekeeper in Pemberley than the mistress of Bingley’s household.
Darcy’s will can have his own knowledge of Wickham and gain personal strength enough so that no thought of
Wickham will turn towards Darcy if he takes to all the same attitude he took to Elizabeth.
There is a further stage where by Darcy’s inner change an equal inner change can come over Wickham where he
may even deserve Georgiana.
For that the transformation must be in Darcy, not for self-gaining but self-giving.
The rules of life are laid out for all.
To know them is not so difficult as to follow them.
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“அவதன, நோன் பவறு விதமோக நிதனக்க ஆரம்பித்பதன்”.
பசயலின் ஆதிக்கத்திற்கு அப்போற்பட்டு இருப்பதோல் அது வலிதம குன்றிய விதல மதிப்பற்ற
அறிவோகும்.
அறிவு மனத்திற்குோியது.
உறுதியின் அறிவு சத்திய ேீவியத்திற்குோியது.
இவ்விரண்தடயும் திருவுருமோற்ற எடுத்த பநரத்ததவிட இவ்விரண்தடயும் இதணக்க எடுத்த
பநரம்தோன் அதிகம்.
அறிவு எவ்வோறு வலிதம பபற முடியும் அல்லது உறுதியின் வலிதமக்கு எப்படி அறிவு கிதடக்கும்?
அனுபவத்தோல் பபற முடியும்.
அனுபவம் ேட நிதலயில் இருக்கிறது. அதனுதடய இயக்கபமோ பூமியின் அதமப்பியல் நிதலயின்
பவகத்தில் இருக்கிறது.
இன்தறய விஞ்ஞோனிகள் இந்த போதததய அறிந்துதோன் பதர்ந்பதடுத்துள்ளனர், இதற்கு பபருதமயும்
படுகின்றனர்.
இந்த போததயில் நிதோனமோக லயிக்க, இயற்தக மனிதனுக்கு அனுமதி அளிக்கிறது.
ேட உணர்தவ பவல்லபவ இயற்தக பபோதர பகோண்டு வருகிறது.
சுற்றுப்புறச் சூைலில் மனிதன் ததலயிடோமல் இருந்தோல் மோசு ஏற்படுகிறது.
பநர்மோறோன மனப்பபோக்கின் மூலம், இயற்தக நமக்கு மனப்பபோக்தகப் பற்றிச் பசோல்லிக்
பகோடுக்கிறது.
திருமதி பபன்னட், தன் முயற்சிதய முழுவதுமோக தீர்த்த பின், தன்னுதடய எல்லோ ஆற்றல்கதளயும்
முழுதமயோக இைந்த பின், தோன் எப்பபோழுதோவது தவறு பசய்திருக்கிபறோமோ என்று நிதனத்தும்
போர்க்கவில்தல.
விட்டோல் அவள் தன் குைந்ததகளின் வோழ்க்தகதய போழ் பசய்வபதோடல்லோமல், தன் உடம்தபயும்
பகடுத்துக் பகோள்வோள்.
திரு பபன்னட் பபோன்ற மனிதர்களுக்கு பநருக்கடியோன சூழ்நிதல அவர்களுதடய விருப்பத்தத பூர்த்தி
பசய்யும்.
சிந்திப்பததவிட பசோற்பபச்சுக்குக் கட்டுப்படுபவன் பிங்கிலி.
சிந்திப்பதில் ஒரு பிரபயோேனமும் இல்தல, அவன் பசயல்பட பவண்டும்.
பணிவதும், டோர்சியின் கருத்துக்கு சம்மதம் பதோிவிப்பதுபம, அவன் அறிந்தது
அருள் கிதடக்க பவண்டும் என்றோல், டோர்சி மோறுவதன் மூலம்தோன் கிதடக்கும்.
அனுபவத்தினோல் கற்றுக் பகோள்பவன் அல்ல பிங்கிலி.
டோர்சி தன் பசயதல ஒப்புக்பகோண்டபபோதும், அததப் பற்றிபயோ அல்லது சதித் திட்டத்ததப் பற்றிபயோ
பிங்கிலி எதுவும் பகட்டுக் பகோள்ளவில்தல.
டோர்சியின் எந்த ஒரு பசயதலயும் அவன் சிரபமற்பகோண்டுள்ளோன்.
அவன் ஒரு மண்ணோங்கட்டி. சோியோக உருவகப்பட்டிருக்கிபறோம் என்ற பபருதம பவறு.
தன்னுதடய சீரோன வோழ்க்தகயில் குறுக்கிடும் ததலயீட்தட எதிர்க்கோதவன் அவன்.
கோரலினிற்கு பவபறோன்று கலங்கதர விளக்கமோய் இருந்தது.
ததலசிறந்த கல்வி பபற்ற, கர்வம் பதடத்த கோரலினுதடய சுயநலபம அந்த கலங்கதர விளக்கமோகும்.
பபம்பர்லியும், அங்கு பசல்வதுபம அவளுக்கு மிக முக்கியமோகப் பட்டது.
இதற்கோக அவள் எந்தவித தியோகமும் பசய்ய தயோரோக இருந்தோள்.
அவதள பவற்றி பகோண்ட அவளது பரம எதிோி, இப்பபோழுது அதத ஆண்டு பகோண்டிருக்கிறோள்.
இந்த சூழ்நிதலயில், அவமோனம் என்பது ஒரு ததடயோக இருப்பதத கோரலின் கண்டோள்.
பபம்பர்லிக்கோக அவளோல் அவமோனத்ததயும் துறக்க முடியும்.
இதற்கோக அவளுக்கு தன்னுதடய மனப்போன்தமதய பநர் எதிரோக மோற்றிக் பகோள்ளும் திறனும்
இருந்தது.
பிங்கிலியின் வதளந்து பகோடுக்கும் தன்தம அவளிடமும் இருப்பததப் போர்க்கிபறோம்.
அவளுதடய படிப்பு அவளுக்கு எந்தவித சிறப்போன குணத்ததயும் பகோடுக்கவில்தல.
ஒருவருதடய குணோதிசயம், எந்த நிதலயிலும் மோற்றத்தத நிறுத்துவதில்தல.
இது திருவுருமோற்றத்திற்கு உகந்த மபனோபோவம் ஆகும்.
இம்மோதிோியோன திருவுருமோற்றம் ஒருவதர முழுதமக்கு உயர்த்துகிறது.
கோரலினது மோற்றம், அவதள வீட்தட பரோமோிப்பவோின் நிதலக்கு சமமோக மோற்றியது.
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பிங்கிலியின் வீட்டில் எேமோனியோக இருப்பததவிட பபம்பர்லியில் வீட்தடப் பரோமோிப்பவரோக
இருப்பததபய கோரலின் விரும்புவோள்.
எலிசபபத்துடன் எந்த மனப்போன்தம பகோண்டிருந்தோபனோ, அபத மனப்போன்தமயுடன் எல்பலோோிடமும்
இருந்திருந்தோல், டோர்சிக்கு விக்கோதமப் பற்றி புோிந்திருக்கும். பமலும் டோர்சி பவண்டிய அளவிற்கு
வலிதம பபற்று, விக்கோம் அவதன நிதனக்க முடியோதபடி நிதலதம மோறியிருக்கும்.
இதற்கடுத்த கட்டம் என்னபவனில், டோர்சியின் அகமோற்றத்தோல், அதற்கு ஈடோன அக மோற்றம்
விக்கோமிடமும் வரலோம், அதன் மூலம் அவன் ேோர்ேியோனோதவ பபற தகுதி உதடயவனோகவும்
மோறியிருக்கலோம்.
சுய லோபத்திற்கோக அல்ல, சுய அர்ப்பணத்திற்கோக இதற்கு திருவுருமோற்றம் வர பவண்டியது
டோர்சியிடம்தோன்.
வோழ்க்தகயின் நியதிகள் எல்பலோருக்கும் எழுதப்பட்டுள்ளன.
அததன பதோிந்து பகோள்வது, பின்பற்றுவததவிட கடினம் அல்ல.
206. “The vicious propensities, the want of principle”.
Vicious propensities by itself are of a crude, coarse nature.
When it is accompanied by want of principle, it is not merely coarse, but one of calculation.
Wickham as we see him portrayed does not so much want to harm others as to gain the maximum in the
circumstances.
It is purely greedy selfishness eager to gain and enjoy.
The selfishness of a sophisticated personality is capable of fully exploiting all the possible resources of his
circumstances.
His design on Georgiana is explained by Darcy as a design on her £ 30,000.
It appears to me to be a way of worming himself into the heart of Pemberley.
Psychological motives are more powerful than monetary ones.
The greed, ambition of a low small man does not ask for a good or great result.
It asks for the crown itself.
The one thing such people totally disregard is their desert.
In their minds they never raise the question.
If raised, their answer to themselves is, “If it is not me who gets it? I am qualified because it is I”.
The ego when it sees the possibility of power or assumes it speaks a language only an ego knows.
Their self-assurance is total.
Lydia says if she is the youngest, she is the tallest.
Always a value will be hunted out.
In a clear case of no value, the ego claims all the value.
Its common philosophy is the world must have the privilege to endow me with power.
The vicious propensities others find will be in his own eyes his great capacity.
He exerts himself to arrive at that vicious result expressing his capacity.
That makes him valuable in his own eyes.
The criminal is not a criminal in God’s eyes.
Sri Aurobindo says He adores the feet of the criminal.
He is one who reaches the Absolute from the Non-Being.
His touch of the structured Being – the society – is a crime in our eyes.
We are unable to see him as an evolving soul.
Crime is an intense complex web to elude the grasp of organised living.
In that he is Non-Being.
How can the Being that aspires for the Absolute grudge the Non-Being aspiring for it.
The criminal’s route to Non-Being, to the Absolute, is through the Being.
Neither can the Being reach the Absolute without interacting with the Non-Being.
Presently we have outlawed the criminal.
We have not learnt to integrate with the criminal.
But we do it whenever it suits our sentiments and circumstances.
A criminal born in the family is often hushed up and inducted into civilized ways wherever possible.
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Many turn over a new leaf; many others do not.
Those who take to good ways transform at the level of the society.
It is reconciliation at a low level.
One can transmute himself at the level of the Absolute.
Wickham is not spiritually evolutionary.
His evolution, at least in his Mind, ends with aristocracy.
In marrying Lydia he achieves it after a fashion.
Darcy went out of his way to accommodate him.
It was done at the social level.
A further step, an immediate step, will be psychological reconciliation.
Darcy did a part of it for her sake.
She never changed her attitude towards Wickham.
Her changing as much as Darcy might have changed Wickham to goodness and raised him to a colonel.
Spiritual transformation is not part of the scheme of this story.
“துஷ்ட மபனோபோவங்கள், பகோள்தகயற்ற வோழ்க்தக”.
துஷ்ட மபனோபோவங்கள் பக்குவமற்றனவ, கரடு முரடோனனவ.
பகோள்தகயற்று இருக்கும் பபோழுது, அது கரடுமுரடோனது மட்டுமல்ல, திட்டமிட்ட பசயலோகவும்
இருக்கும்.
இருக்கும் சூழ்நிதலயில் அதிகபட்சம் இலோபம் பபற, மற்றவர்கதளத் துன்புறுத்த அதிகம்
விரும்பமோட்டோன் என்று விக்கோம் சித்தோிக்கப்பட்டிருப்பதத நோம் போர்க்கிபறோம்.
இது சுத்தமோக பபரோதச பிடித்த சுயநலபம, இலோபம் பபற்று அதத அனுபவிக்க ஆவலோக உள்ளது.
நோகோிகமோன ஆளுதம பதடத்தவோிடம் உள்ள சுயநலம், அவருதடய சந்தர்ப்ப சூழ்நிதலயில்
கிதடக்கும் வசதிகதளயும், வோய்ப்புகதளயும் சுரண்டுவதில் முழுதிறன் பதடத்தது.
ேோர்ேியோனோதவப் பபற நிதனத்தபத அவளுதடய 30,000 பவுனுக்கோக என்று டோர்சி விளக்குகிறோன்.
பபம்பர்லிக்குள் நுதைவதற்பக திட்டம் தீட்டியதோகத் பதோன்றுகிறது.
மபனோோீதியோன பநோக்கங்கள், பணோீதியோனததவிட அதிக சக்தி வோய்ந்ததவ.
கீழ் நிதலயில் இருக்கும் சிறிய மனிதனின் பபரோதச, பபரோவல் இதவ இரண்டும் நல்ல அல்லது சிறந்த
பலதனக் பகட்பதில்தல.
மகுடத்ததபய பகட்கும்.
தோங்கள் இதற்கு தகுதியற்றவர் என்பதத அவர்கள் முற்றிலும் அசட்தட பசய்து விடுகின்றனர்.
அவர்கள் மனதில் இந்த பகள்விபய எைோது.
அப்படிபய எழுந்தோல், அவர்கள் தமக்குத்தோபம, “எனக்கல்லவோ கிதடக்க பவண்டும்? நோன் என்பதோல்
இதற்கு நோன் தகுதியுள்ளவன்” என்று பதிலளித்துக் பகோள்வர்.
அகந்ததக்கு, தனக்கு அதிகோரம் கிதடக்க வோய்ப்புள்ளது என்று பதோிந்தோலும் அல்லது யூகித்தோலும்,
பிறகு அது பபசும் பபச்சு அதற்கு மட்டுபம புோியும்.
அவர்களுதடய தன்னம்பிக்தக முழுதமயோக இருக்கும்.
தோன் கதடக்குட்டியோக இருந்தோலும் தோபன உயரமோனவள் என்று லிடியோ கூறுகிறோள்.
எப்பபோழுதும், ஏதோவது ஒரு பண்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விடும்.
பண்பு எதுவும் இல்தல என்று பதளிவோகப் புோியும் நிதலயிலும், அகந்தத தனக்கு எல்லோம் உள்ளது
என்று உோிதம பகோண்டோடும்.
எனக்கு அதிகோரம் அளிப்பதற்கு இவ்வுலகம் பகோடுத்து தவத்திருக்க பவண்டும் என்று பபசுவது
பபோதுவோன தத்துவம்.
மற்றவர்களுதடய கண்களுக்கு துஷ்ட மபனோபோவமோக பதோிவது அவனுதடய கண்களுக்கு பபரும்
திறனோக பதோியும்.
தன்னுதடய திறதன பவளிப்படுத்தும் துஷ்டத்தனத்திற்கு, தன்னுதடய சக்திதய முழுவதும்
பசலவைிப்போன்.
அவனுக்பக அவன் விதலமதிப்புள்ளவனோகத் பதோன்றுவோன்.
கடவுள் முன் குற்றவோளி, குற்றவோளி அல்ல.
திருடனின் அடி திருவடி என்கிறோர் ஸ்ரீ அரவிந்தர்.
அவன்தோன் அசத்திலிருந்து பிரம்மத்தத அதடகிறோன்.
சமூகத்தில் அவதன ஒரு குற்றவோளியோகப் போர்க்கிபறோம்.
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அவதன ஒரு வளரும் ஆன்மோவோக நம்மோல் போர்க்க முடியவில்தல.
குற்றம் என்பது முதறப்படுத்தப்பட்ட வோழ்க்தகயின் பிடியிலிருந்து, தப்பித்துக் பகோள்வதற்கோக
ஏற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் சிக்கலோன வதல.
அதில் அவன் அசத் ஆவோன்.
அசத் பிரம்மத்தத அதடய ஆவல் பகோள்வததப் போர்த்து அததபய அதடய விரும்பும் சத் எப்படி
பபோறோதமப்படலோம்.
ேீவன் மூலமோகபவ ஒரு குற்றவோளி அசத்ததயும் அதடயலோம், பிரம்மத்ததயும் அதடயலோம்.
அசத்துடன் பசர்ந்து பசயல்படோமல், சத்தும் பிரம்மத்தத அதடய முடியோது.
நோம் இப்பபோழுது குற்றவோளிகதள ஒதுக்கி தவத்து விட்படோம்.
குற்றவோளிகளுடன் ஒன்று பசர நோம் கற்றுக் பகோள்ளவில்தல.
சந்தர்ப்பமும் நமது உணர்வுகளும் ஒத்து பபோகும் பநரங்களில் நோம் பசர்ந்து பகோள்கிபறோம்.
குடும்பத்தில் இருக்கும் குற்றவோளிகதள நோம் மூடி மதறத்து தவக்கிபறோம், பமலும் எங்பகல்லோம்
முடியுபமோ அங்பகல்லோம் நோகோிகமோன முதறகதள தகயோள தூண்டுகிபறோம்.
பலரும் மோறி விடுகிறோர்கள், பமலும் பலர் மோறுவதில்தல.
நல்ல வைிதய பதர்ந்பதடுப்பவர்கள் சமூக அளவில் மோறுகின்றனர்.
இது கீழ் நிதலயில் நடக்கும் சமரசம் ஆகும்.
பிரம்ம நிதலயில் ஒருவரோல் தன்தன மோற்றிக் பகோள்ள முடியும்.
விக்கோம் ஆன்மிக வளர்ச்சி அதடயவில்தல.
மனத்தளவிலோன அவனுதடய மலர்ச்சி, பிரபுத்துவத்தில் முடிகிறது.
லிடியோதவ திருமணம் பசய்து பகோண்டதன் மூலம், அவன் ஒரு போணியில், அததன அதடந்தோன்.
அவனுக்கு உதவ, டோர்சி தன் இயல்புக்கு மோறோக நடந்து பகோண்டோன்.
சமூக அளவில் இது பசய்யப்பட்டது.
இதற்கடுத்த முயற்சி, உடனடி முயற்சி, மபனோோீதியோன சமரசம் ஆகும்.
அவளுக்கோக இந்த முயற்சியில் ஒரு பகுதிதய டோர்சி பசய்தோன்.
விக்கோம் மீது இருந்த அவளுதடய மனப்பபோக்தக அவள் மோற்றிக் பகோள்ளபவ இல்தல.
டோர்சியின் அளவிற்கு அவள் மோறியிருந்தோல், விக்கோமும் மனம் மோறி, நல்லவனோகவும், கர்னலோகவும்
உயர்ந்திருக்கலோம்.
இக்கததயில் ஆன்மிகத் திருவுருமோற்றத்ததக் கருத்தில் எடுத்துக் பகோள்ளவில்தல.
207. “Could not escape the observation of a young man of the same age”.
There was absolutely no trace of jealousy in Darcy for the popularity of Wickham.
Nor was there any resentment.
We do not see any act of Darcy to expose Wickham to anyone.
He pleaded with the Gardiners that it was his fault not to have exposed Wickham.
This is purely nobility, a magnanimity that comes from traditional excessive wealth.
Wealth, power, education, and tradition in excess breed highly noble qualities.
Darcy has all of them very much in potential.
Among his people these traits were in evidence.
Pemberley as a place prevents jealousy.
It is this excessive goodness in potential that saved Georgiana.
Among the aristocrats, one can find Anne, Louisa, Caroline not an Elizabeth.
The rich goodness of Pemberley tradition has brought Elizabeth there.
Wickham tried to harm Darcy in more than one way. Such inner goodness would have prevented it. Why Darcy
was vulnerable has two reasons 1) His temperamental defects, 2) His undue help to Wickham.
Nobility with strength goes unaffected.
Mrs. Gardiner said she saw something stately in Darcy and that made her believe he could not have hurt
Wickham.
It is a magnanimity that expresses in his face.
At Meryton no one could have seen such expression in his face.
Not that it was not there, but in the oppressive look of his no one saw anything noble or commendable.
Mrs. Reynolds appears more cultured than Mrs. Bennet.
Her praise of her master has no tone of servility.
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The surprise of wonder of the gardener on seeing Darcy shows the respect he was held in.
The respect is not forced or feigned, but genuine.
Even Wickham dared not spread his rumour when Darcy was there.
It shows the regard Darcy carries, not the restraint of Wickham.
Even Wickham’s first outrageous scandal was vastly in a measured tone, a measure that was expressive of
Darcy’s stature and character.
Mr. Bennet who violently disagrees with Lizzy on her being engaged to Darcy, dare not refuse him permission
to marry Elizabeth.
Darcy does carry a weight of personality, rather than weight of wealth.
To Caroline’s tirade against Elizabeth, a girl whom he has decided by then to marry, he does not reply in the
same tone. He simply walks away from her, nor does he ask her to keep quiet. Though the ruse is unpardonable,
his confession is magnanimous. He shows a great restraint after the wedding of Lydia and Jane’s engagement.
He does not pursue his case with Elizabeth.
Love knows no patience.
To counsel one’s nerves patience while in love is a torture.
It is only the girl that waits.
Man exhibiting the patience of the girl while in love shows a personality of great dimensions.
“சம வயதுள்ள இதளஞனின் போர்தவயிலிருந்து தப்பபவ முடியோது”.
விக்கோமின் பிரபலத்ததக் கண்டு டோர்சியிடம் ஒரு துளிகூட பபோறோதம இல்தல.
ஆத்திரபமோ கசப்பபோ எதுவும் இல்தல.
எவருக்கும் விக்கோதமக் கோண்பித்துக் பகோடுக்கும் வதகயில் டோர்சியின் பசயல் இருந்தபத இல்தல.
விக்கோமின் உண்தமயோன சுபோவத்தத பவளிச்சம் பபோட்டுக் கோண்பிக்கோதது தன்னுதடய தவறு என்று
கோர்டினோிடம் மன்னிப்புக் பகட்டுக் பகோண்டோன்.
ததலமுதற ததலமுதறயோக பபரும் பசல்வம் உதடயவர்களிடம் உயர்ந்த குணமும், பபருந்தன்தமயும்
கோணப்படும்.
அபோிமிதமோன பசல்வம், வலிதம, கல்வி, மற்றும் பரம்பதர பண்புகள் உயர்ந்த சீோிய குணங்கதள
உற்பத்தி பசய்யும்.
இதவ எல்லோம் வித்தோக டோர்சியிடம் உள்ளன.
அவனுதடய மக்களிதடபய இந்த நல்ல குணங்கள் பவளிப்பதடயோகத் பதோிந்தன.
பபோறோதம என்பது பபம்பர்லியில் இல்தல.
வித்தோக இருக்கும் இந்த அதீத நல்ல குணபம ேோர்ேியோனோதவக் கோப்போற்றியது.
ஆன், லூயிசோ, கோரலின் பபோன்றவர்கதள உயர்குடியினோிதடபய போர்க்க முடியும், எலிசபபத்
பபோன்றவர்கதளப் போர்க்க முடியோது.
பரம்பதரயோக வரும் பபம்பர்லியின் வளமோன நற்குணபம எலிசபபத்தத அங்கு வரவதைத்தது.
பலவிதமோக டோர்சிக்கு விக்கோம் தீங்கு இதைக்க முயன்றோன். அது பபோன்ற அகத்தூய்தம அததத்
தடுத்திருக்கக் கூடும். ஏன் டோர்சிக்கு தீங்கு இதைக்க முடியும் என்பதற்கு இரண்டு கோரணங்கள் உள்ளன,
1]டோர்சியின் மன உணர்விலுள்ள குதறபோடுகள்.2] அவன் அதிக அளவில் விக்கோமுக்கு பசய்த உதவி.
பபருந்தன்தம வலிதமயுடன் இருக்கும் பபோழுது எந்தவித போதிப்பும் வரோது.
ஏபதோ ஒன்று கம்பீரமோக டோர்சியிடம் இருந்தததக் கண்ட திருமதி கோர்டினர், அவன் விக்கோதம
கோயப்படுத்தியிருக்க மோட்டோன் என நம்பினோள்.
அவனது முகம் பபருந்தன்தமதயப் பிரதிபலித்தது.
பமோிடனில், அம்மோதிோியோன முகபோவத்தத, அவனிடம் யோரும் போர்த்திருக்க முடியோது.
அதனோல் அவனிடம் பபருந்தன்தம இல்தல என்பது கிதடயோது, ஆனோல் அவனது கடுதமயோன
போர்தவயில் சிறந்ததோகபவோ, பமச்சத்தகுந்ததோகபவோ யோரும் எதுவும் போர்க்கவில்தல.
திருமதி பபன்னட்தட விட திருமதி பரனோல்ட்ஸ் பண்பட்டவளோக விளங்கினோள்.
தன் எேமோனதனப் பற்றிப் புகழும் பபோழுது அனோவசிய குதைவு எதுவும் இல்தல.
டோர்சிதயப் போர்த்தவுடன் பதோட்டக்கோரன் கோண்பித்த வியப்பு, எல்பலோரும் டோர்சிதய எவ்வளவு
மதிக்கின்றனர் என்பததக் கோண்பிக்கிறது.
மோியோதத எடுத்துக்பகோள்ளப்படவில்தல, மோறோக உண்தமயோக பகோடுக்கப்பட்டது.
டோர்சி அவ்விடத்தில் இருக்கும்வதர விக்கோம்கூட வதந்திதயப் பரப்பவில்தல.
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விக்கோம் தன்தனக் கட்டுப்படுத்திக் பகோண்டோன் என்பததவிட, டோர்சி எவ்வளவு மோியோததக்குோியவன்
என்பததத்தோன் அது கோண்பிக்கிறது.
டோர்சியின் நிதல, குணம் இவற்றின் உயர்வுக்கு ஏற்ப விக்கோமும் தன்னுதடய அத்துமீறிய அவதூதற
அளந்பத பபசினோன்.
டோர்சியுடன் எலிசபபத்திற்கு திருமணம் நிச்சயமோனதத ஒப்புக் பகோள்ள தீவிரமோக மறுத்த திரு
பபன்னட்டிற்கும் அவனிடம் மறுப்பு பதோிவிப்பதற்குோிய ததோியம் இல்தல.
பசல்வச்பசைிப்தபவிட அவனுதடய ஆளுதமயின் வலிதமபய அவனிடம் அதிகமோக இருந்தது.
எலிசபபத்தத திருமணம் பசய்து பகோள்ள பவண்டும் என்று டோர்சி தீர்மோனித்த பின்பும், கோரலினது
பதோடர்ந்த தூஷதணக்கு அவன் அபத போணியில் பதிலளிக்கவில்தல. அவளிடமிருந்து விலகிச்
பசன்றோன், அவதள பபச பவண்டோம் என்றுகூட பசோல்லவில்தல. அவன் பசய்த சதித் திட்டம்
மன்னிப்புக்குோியதல்ல என்றோலும் அவன் அததன ஒப்புக் பகோண்டது பபருந்தன்தமக்குோியது.
லிடியோவின் திருமணத்திற்கு பின்பும், பேனின் திருமண உறுதிக்குப் பின்பும் அவன் மிகுந்த
கட்டுப்போட்டுடன் கோணப்பட்டோன். எலிசபபத்தத பின் பதோடரவில்தல.
கோதலுக்குப் பபோறுதம கிதடயோது.
கோதலில் பபோறுதமதயக் கதடப்பிடிப்பது பகோடுதமக்கு சமம்.
பபண்தோன் எப்பபோழுதும் கோத்திருப்போள்.
ஓர் ஆண் பபண்ணின் பபோறுதமதய பவளிப்படுத்துகிறோன் எனில் அவன் எவ்வளவு உயர்வோனவன்
என்பதத உணர்த்துகிறது.
208. “Who has opportunities of seeing him in unguarded moments”.
Unguarded moments are moments open to the divine.
Darcy’s ‘tolerable’ was one such unguarded moment’s utterance.
Elizabeth who set her sights higher than Jane when Bingley took to her, knew Darcy had consciously responded
to her making her walk to Netherfield, realises in her subconscious it is impossible and speaks that word to
Charlotte.
It was one such unguarded moment in Elizabeth’s life.
What she subconsciously perceived as her goal and intensely believed to be impossible, the wave from across
the channel made possible.
One can go about looking for all such moments in the story and how they turned out to be.
At its worst every word uttered so will travel through Time and finally realise according to the atmosphere.
In the Marvel every moment is such a moment and every word is one such.
In 1994 in the ICPF Report it was said a global fund of one trillion dollars must be created for the poor nations.
Today it was agreed by the G-20 to do so.
The Time Spirit pressing against the individual Swabhava for expression is an unguarded moment in his life.
As there are unguarded moments, these are unguarded actions.
When Man loses his capacity to be guarded, the Spirit is abroad.
Jalianwallahbagh took place in one such unguarded moment in the life of the British rule in India.
Such unguarded moments, actions, events come to the weak to initiate their destruction.
The South bombarded Fort Sumter while they were weak.
Pearl Harbour is another instance.
Korean War in 1950, Cuban crisis in 1962 were such moments for humanity.
It is an irony of life that the opportunities given by grace await such unguarded moments in the recipient to enter
his life. Vicious propensities too enter a person in such moments, as Wickham spoke of Darcy to Elizabeth.
One such moment got Charlotte a husband in Collins.
In an unguarded moment Man gives an opening he would not give otherwise.
Unguarded moments are evolutionary openings.
A structured character moving and acting in an unstructured atmosphere, offers often pressures of greater energy
than the structure of the personality can stand. It bursts open for a second and by its native resilience closes
quickly.
What is let out at that moment will decide one’s future.
If one ever wants to know himself he gets all his lessons at such moments.
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A rogue is on the look out for unguarded moments in others, little realising it will overtake him in an
overwhelming fashion when the use value of his scandal is over.
“சிந்தித்துச் பசயல்படோத பநரங்களில் அவதனப் போர்க்கும் சந்தர்ப்பம் யோருக்கு இருக்கிறது”.
கோக்கப்படோத பநரங்கள் எல்லோம் பதய்வத்திற்குோியனவ.
‘பரவோயில்தல’ என்று டோர்சி கூறியது இம்மோதிோியோன ஒரு தருணத்தில்தோன்.
பிங்கிலி எலிசபபத்தத நடனமோட அதைத்த பபோது, பேதனக்கோட்டிலும் உயர்ந்த குறிக்பகோதள
பகோண்டிருந்த அவள், அததன ஏற்றுக் பகோள்ளவில்தல. பநதர்பீல்டிற்கு தோன் பமற்பகோண்ட
நதடப்பயணத்திற்கு, டோர்சி தன் முழுவுணர்பவோடு மறுபமோைி தந்ததத அவள் அறிவோள். இருப்பினும்
ஆழ்மனதில் இது நடக்க இயலோது என நிதனத்தோள், அததன ஷோர்பலட்டிடமும் பதோிவித்தோள்.
எலிசபபத்தின் வோழ்க்தகயில் இது ஒரு சிந்தித்து பசயல்படோத பநரமோகும்.
ஆழ்மனத்தில் தனக்கு என்று ஒரு இலக்கு தவத்திருந்தோள், அது நிதறபவறோது என்று ஆைமோகவும்
நம்பினோள். ஆனோல் மறு பக்கத்திலிருந்து அடித்த அதல அதத சோத்தியமோக்கியது.
இது பபோன்ற பல தருணங்கதள இக்கததயில் போர்க்கலோம், அதவ எவ்வோறு உருப்பபற்றன
என்பததயும் போர்க்கலோம்.
எப்படி இருப்பினும், பபசப்படுகிற ஒவ்பவோரு வோர்த்ததயும் கோலத்பதோடு நகர்ந்து பசன்று சூைலுக்பகற்ப
இறுதியோக நிதறபவறும்.
அற்புதத்தில், ஒவ்பவோரு தருணமும் அப்படிப்பட்ட தருணம், ஒவ்பவோரு வோர்த்ததயும் அப்படிப்பட்டது.
1994ல், ICPF அறிக்தகயில், ஏதை நோடுகளுக்பகன்று 40 இைட்சம் பகோடி டோலர்கள் உலகளோவிய நிதி
உருவோக்கப்பட பவண்டும் என்று கூறப்பட்டது.
இன்று G-20,அததன ஏற்றுக்பகோண்டுள்ளது.
கோலத்தின் ஆன்மோ தனிப்பட்டவோின் மன உணர்வுகதள பவளிக்பகோண்டுவர அழுத்துவது, அவரது
கோக்கப்படோத தருணம் ஆகும்.
கோக்கப்படோத தருணங்கள் பபோல் இதவ கோக்கப்படோத பசயல்கள் ஆகும்.
தன்தனக் கோப்போற்றிக் பகோள்ளும் திறதன மனிதன் இைக்கும் பபோழுது ஆன்மோவும் கண்ணில்
படுவதில்தல.
ஆங்கிபலயர் ஆட்சியில் நடந்த ேோலியன்வோலோபோக் சம்பவமும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கோக்கப்படோத
தருணம்தோன்.
இது பபோன்ற கோக்கப்படோத தருணங்கள், பசயல்கள், நிகழ்வுகள் எல்லோம் வலிதமயற்றவனிடம்
அைிதவத் பதடித் தருவதற்கு வருகின்றன.
வலிதம குன்றிய பநரத்தில் சம்டர் பகோட்தட தகர்க்கப்பட்டது.
பபர்ல் துதறமுகச் சம்பவம் இப்படிப்பட்டது.
1950 பகோோியன் பபோரும், 1962 கியூபன் பநருக்கடியும் மனித குலத்திற்கு இப்படிப்பட்ட தருணங்கள்
ஆகும்.
அருள் தரும் சந்தர்ப்பங்கள், மனிதனின் வோழ்வில் நுதைய இம்மோதிோியோன கோக்கப்படோத
பநரங்களுக்கோக கோத்திருக்கும். இது விதியின் விதளயோட்டு. டோர்சிதயப் பற்றி விக்கோம் எலிசபபத்திடம்
பபசியது பபோல, துஷ்டமபனோபோவங்களும் இந்பநரத்தில் தோன் உள்பள நுதைகிறது.
ஷோர்பலட்டிற்கு, கோலின்ஸ் கிதடத்ததும் இம்மோதிோியோன ஒரு தருணத்தில் தோன்.
சிந்தித்துச் பசயல்படோத பநரங்களில் மனிதன் தன் ேீவதனத் திறக்கிறோன், மற்ற சமயங்களில் அது
அவ்வோறு பசயல்படோது.
கோக்கப்படோத தருணங்கள் போிணோமத்தின் திறப்பு வோயில்.
கட்டதமக்கப்படோத சூைலில், ஒரு கட்டதமக்கப்பட்ட போத்திரம் பசயல்படும் பபோழுது, அதனுதடய
தனிப்பட்ட குணத்தின் கட்டதமப்புக்கு மீறிய அதிக சக்திதய அவ்வப்பபோது அது அளிக்கிறது. ஒரு
பநோடி அளவிற்கு திறந்து பகோண்ட பின் அதனுதடய இயல்போன பின் வோங்கும் குணத்தோல் விதரவில்
மூடிக் பகோண்டு விடுகிறது.
அத்தருணத்தில் நோம் பவளிப்படுத்துவது, நம் வருங்கோலத்தத நிர்ணயிக்கும்.
ஒருவர் தன்தனப் பற்றி பதோிந்துபகோள்ள பவண்டும் என்றோல், இத்தருணங்கள் எல்லோவற்தறயும்
கற்றுத் தரும்.
மற்றவரது வோழ்க்தகயில் ஏற்படும் இப்படிப்பட்டத் தருணங்கதள எதிர்போர்த்து கோத்துக்
பகோண்டிருக்கும் கயவதன, அவன் எழுப்பிய அவதூற்றின் பவதல முடிந்தவுடன், இத்தருணங்கள்
அவதனபய பலமோக தோக்கி பவற்றி பகோள்ளும்.
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209. “Here again I shall give pain… Whatever may be the sentiment Wickham has created”.

Like a true lover he is afraid of giving her pain.
Now he is aware that she may have admiring sentiments towards Wickham.
It is difficult for Man to love a girl who admires another.
To disturb her sentiments towards Wickham as it might give her pain, he hesitates.
He is delicate and dexterous in handling her sentiment even when it is to a rival.
This delicacy is seen in him after her abuse has been liberally bestowed on him.
He handles her as she touches his own emotions.
After her refusal, he feels identified with her.
He, who feels that, is a fit candidate for Romance.
Spiritually one has to feel like that towards an evil wife.
Imagine one whose wife has unsuccessfully planned to poison him.
Spiritually she is divine, the poison is divine and her plot is divine.
At least one character in a story said she would do anything for her lover after her lover killed her brother.
Of course she speaks from the negative side, for the sake of mercenary emotions.
The entire Christian religion is based on the fact of the Fall of Man.
Sri Aurobindo says, if he can fall, he can also rise as it is only one aspect of the duality.
If a woman can do something negatively, she can do it positively.
It is in her choice.
The fact that Darcy cannot conceive of giving her pain by disturbing the sentiments created by Wickham,
enables him to win her in marriage.
The hiding of the ruse by Bingley and Elizabeth, I said, is in the subtle plane.
Bennet’s decision to repay, Mrs. Gardiner’s restraint at Lambton, and Darcy’s transformation are in the causal
plane.
The results make it self-evident.
Darcy’s extreme delicacy in not touching her sentiments is in the causal plane.
As we classify the acts between the physical, vital, mental, spiritual planes, they can be classified into gross,
subtle and causal planes.
Such a delicacy is overcome by the ideas formulated in his mind.
Once formulated, it has to find an expression.
It can be kept unexpressed either by a higher authority or by moving to a higher plane.
As one cannot stop a sneeze, these formed ideas cannot be held back.
We need such sensitivity with everyone.
Even with every act it is necessary if the Marvel is to be seen.
No one loves to defend himself when he is innocent.
Who on earth would offer a defence in Darcy’s position against a Wickham.
He does that for her sake after an abusive refusal.
Part of the reason for the abuse may be it is at the Parsonage.
Collins is an abuse; his house is abusive.
“மீண்டும் இங்கு நோன் உனக்கு வலிதயத் தரப்பபோகிபறன்… விக்கோம் எந்த விதமோகவும் இங்கு
உணர்வுகதள ஏற்படுத்தியிருக்கலோம்”.
உண்தமயோன கோதலதனப் பபோல், அவளுக்கு வலிதயத் தர பயப்படுகிறோன்.
விக்கோதம கண்டு அவள் வியக்கிறோள் என்று இப்பபோழுது அவனுக்கு பதோிந்திருந்தது.
மற்பறோருவதன விரும்புகிறோள் என்று பதோிந்த பின்பும் ஒரு பபண்தண கோதலிப்பது மிகவும் கடினம்.
விக்கோம் மீது அவள் பகோண்டிருக்கும் உணர்வுகதள புண்படுத்தி விடுபவோபமோ என அவன்
தயங்குகிறோன்.
அவளுதடய உணர்வுகள், அவனுதடய எதிோியின்போல் இருக்கிறது என்று பதோிந்த பின்பும், அவதள
பமன்தமயோகவும், திறதமயோகவும் தகயோளுகிறோன்.
அவள், தோரோளமோக வதசவுகதள பபோைிந்த பின்பும், அவனுதடய பசயற்போடு பமன்தமயோக இருந்தது.
அவனது உணர்வுகதள அவள் பதோட்டதோல், அவதள நிதோனமோக தகயோளுகிறோன்.
அவளது மறுப்புக்குப் பின்தோன், அவளுடன் ஐக்கியமோன உணர்வு எழுந்தது.
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இவ்வுணர்வு பகோண்ட மனிதன்தோன் கோதலுக்கு உகந்தவன்.
ஆன்மிகோீதியோக, தீய மதனவியிடம் கணவனுக்கு இவ்வுணர்வு எை பவண்டும்.
தனக்கு விஷம் தவக்கும் முயற்சியில் பதோற்ற மதனவியின் கணவதன கற்பதன பசய்து போர்க்கலோம்.
ஆன்மிகோீதியோக, அவள் பதய்வீகமோனவள், விஷம் பதய்வீகமோனது, அவளது திட்டம் பதய்வீகமோனது.
தனது ததமயதன பகோதல பசய்த கோதலனுக்கோக எததயும் பசய்பவன் என்று பசோல்லும் ஒரு
கதோபோத்திரம் ஒரு கததயில் உண்டு.
ஆதோய மனப்போன்தம பகோண்ட மனக்கிளர்ச்சியினோல் அவள் அவ்வோறு எதிர்மதறயோகப் பபசுகிறோள்.
மனிதனின் வீழ்ச்சிதய அடிப்பதடயோகக் பகோண்டது கிறிஸ்துவம்.
மனிதனோல் வீழ்ந்தோல் எழுந்து பகோள்ளவும் முடியும் என்கிறோர் ஸ்ரீ அரவிந்தர், ஏபனனில் அது
இரட்தடயின் ஒரு பகுதியோகும்.
எதிர்மதறயோகச் பசயல்படும் பபண்ணோல் அபத விஷயத்தில் பநர்மதறயோகவும் பசயல்பட முடியும்,
அது அவளுதடய விருப்பம்.
விக்கோம் மீதுள்ள அவளுதடய உணர்வுகதளப் புண்படுத்தக் கூடோது என்று தீர்மோனித்ததோபலபய,
டோர்சிக்கு எலிசபபத் கிதடத்தோள்.
பிங்கிலியும், எலிசபபத்தும் சூழ்ச்சிதய மதறத்தது சூட்சும உலகில்.
பணத்தத திருப்பிக் பகோடுக்க பபன்னட் எடுத்த தீர்மோனம், லோம்ப்டனில் திருமதி கோர்டினோின்
கட்டுப்போடு, டோர்சியின் திருவுருமோற்றம் இதவ யோவும் இருப்பது கோரண உலகில்.
ஒரு பசயலின் முடிபவ எல்லோவற்தறயும் பதளிவோக்கிவிடும்.
அவளுதடய உணர்வுகதள பதோடோது பசயல்படும் டோர்சியின் அதீத பமன்தமயோன குணம் இருப்பது
கோரண உலகில்.
ேடத்தில், உணர்வில், மனத்தில், ஆன்மிகத்தில் என்று பல நிதலகளில் பசயல்கதளப் பிோிப்பது பபோல்,
இதவ, ேட உலகில், கோரண உலகில், சூட்சும உலகில் இருக்கிறது என்றும் வதகப்படுத்தலோம்.
அவனுதடய மனதில் முதறப்படுத்திக் பகோண்ட கருத்துகள் மூலம் அந்த பமன்தமதய அவனோல்
பவற்றி பகோள்ள முடிந்தது.
முதறப்படுத்திய பின் அது எப்படியோவது பவளிப்பட பவண்டும்
ஒன்று, உயர் அதிகோரம் மூலம் அல்லது உயர் நிதலக்குச் பசல்வதன் மூலம், உணர்வுகதள
பவளிக்கோட்ட முடியோமல் தவத்திருக்கலோம்.
தும்மதல அடக்க முடியோததுபபோல, உருவோன கருத்துகதளயும் பவளிப்படுத்தோமல் இருக்க முடியோது.
எல்பலோருடனும் நமக்கு இம்மோதிோியோன உணர்வு இருக்க பவண்டும்.
அற்புதத்ததக் கோண பவண்டும் என்றோல், ஒவ்பவோரு பசயலுக்கும் இது அவசியம்.
தவறு பசய்யோத பபோது யோரும் தன்தன தற்கோத்துக் பகோள்ள விரும்பமோட்டோர்கள்
டோர்சியின் இடத்தில் யோர் இருந்தோலும், அவர்கள் விக்கோதம கோப்போற்ற முன்வர மட்டோர்கள்.
வதசபோடி மறுப்பு பதோிவித்த பின்பும், அவளுக்கோக அவன் பசய்கிறோன்.
இந்த இகழ்ச்சிக்கு ஒரு கோரணம் போதிோியோோின் வீட்டில் இருப்பதோலுபம.
கோலின்தஸப்பபோல் அவனது இல்லமும் தூஷதணக்குோிய இடமோக விளங்குகிறது.
210. “Unfolding of his real character”.
The difference between a gentleman and a mean person in their behaviour in a dispute is, the gentleman
defends his actions the other man hits the rival below the belt destroying his character.
Man acts motivated by the result.
For the gentleman the result is the preservation of his character.
For the other Man the material gain is the result.
When accused the gentleman answers the accusation, ignores the accused.
For the other, apart from the material gain, the motive is to destroy the character of the other.
He is after the material result as he is poor.
He attacks the other man, because the other man’s status is his goal.
The poor man’s aim is to join the higher ranks.
He is incapable of doing it positively.
No one higher above needs this low Man among them.
The poor Man has no known way of their admitting him in their fold.
Some offer service. Usually the service will go completely unrecognised.
Often the service will be refused.
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In a dispute, the poor Man sees an occasion for contention.
Contention, for him, is a conscious relationship.
He knows he will be forgotten the moment the dispute is settled.
He wants the other Man not to forget him even after the settlement.
Therefore he hurts him mortally.
This is the method Mrs. Bennet uses.
This is also the method Wickham uses vicariously.
Should she understand that Wickham was scandalizing Darcy for the purposes of becoming one with him, he, of
course, will be detestable for her.
That would, subconsciously, give the same knowledge of her mother.
Thus she would be better eligible to rule Pemberley.
Darcy does not resort to that method.
As if by silent will, that method works.
She comes to realise the cultural level of her family.
That realisation brings her closer to Pemberley.
The inability to scandalize, leads to self-realisation.
Darcy’s goal is to get Elizabeth. He has no other subordinate aim.
Not having any other aim makes him more concentrated.
Not to have smaller aims in one’s personality is right for a gentleman.
He deviated from this principle in adopting the ruse.
The positive atmosphere made him wipe out the ruse and restore the clean, good, positive atmosphere that
brought them to Meryton.
For a person like Mrs. Bennet, ruses are a way of life.
Darcy’s ruse had a sanction by the ruse of Mrs. Bennet in sending Jane on horseback.
Elizabeth plainly told Charlotte that to fix Bingley was not possible for Jane.
Ruse not sufficiently dexterous as Caroline’s attack on Elizabeth at Pemberley becomes open warfare.
Caroline at that point was fully aware of losing her ground. Therefore, she resorted to an attack.
Any move with life that resembles a ruse will release the full potential of life for ruses as Mrs. Bennet faced.
“அவனுதடய உண்தமயோன சுபோவம் பவளிப்படுதல்”.
ஒரு நல்ல மனிதனுக்கும், சிறிய புத்தி உள்ள மனிதனுக்கும் சச்சரவு என்று வரும் பபோழுது அவர்களது
நடத்ததயில் உள்ள வித்தியோசம் என்னபவன்றோல், நல்ல மனிதன் தன் பசயலுக்கோக வோதோடுவோன்,
மற்றவன் எதிரோளிக்கு நியோயமில்லோத பதிலடி பகோடுத்து அவனுதடய குணத்திற்கு பகடு
விதளவிப்போன்.
முடிதவப் பபோறுத்து மனிதன் பசயல்படுவோன்.
நற்குணம் உதடயவன் தன் நல்ல குணத்தத தக்க தவத்துக் பகோள்வோன்.
மற்றவனுக்கு பணம்தோன் பிரதோனம்.
குற்றம் சோட்டப்பட்டோல், உயர்ந்தவன் அதற்கு பதிலளிப்போன், குற்றம் சோட்டியவதன புறக்கணிப்போன்.
மற்றவனுக்கு, பபோருள்ோீதியோன இலோபத்ததத் தவிர எதிரோளியின் நற்பபயதர அைிக்க பவண்டும்
என்பதுதோன் பநோக்கம்.
ஏதையோக இருப்பதோல், இவன் பணத்தின் பின்னோல் நிற்கிறோன்.
இவன் மற்றவதன தோக்குகிறோன், ஏபனனில் அவனது அந்தஸ்துதோன் இவனது குறிக்பகோள்.
உயரத்திற்குப் பபோக பவண்டும் என்பது ஏதையின் இலக்கு.
இததன அவனோல் பநர்வைியில் பசய்ய முடியோது.
உயர் நிதலயில் இருப்பவர்கள், தோழ்ந்த மனிததன தங்களுடன் பசர்த்துக் பகோள்ள விரும்புவதில்தல.
ஏதைக்கு, அவர்களுடன் பசர பவறு எந்த வைியும் பதோிவதில்தல.
சிலர் பசதவ பசய்ய விதைவர். பபோதுவோக இந்த பசதவக்கு அங்கீகோரம் கிதடப்பதில்தல.
பபரும்போலும் இவர்களுதடய பசதவ நிரோகோிக்கப்பட்டு விடும்.
தகரோறு என்று வரும் பபோழுது, ஏதையோக இருப்பவன் சண்தடயிடுவதற்குோிய சந்தர்ப்பமோக எடுத்துக்
பகோள்வோன்.
அவனது மனமறிந்த உறபவ, சண்தட சச்சரவுதோன்.
சச்சரவு தீர்ந்த பின், தோனும் மறக்கப்பட்டு விடுபவோம் என்று அவனுக்குத் பதோியும்.
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சண்தட தீர்ந்த பின்பும் எதிரோளி தன்தன மறக்கக் கூடோது என்பது தோன் அவன் விருப்பம்.
அதனோல் தோன் உயிர் பபோவது பபோன்ற அடிதயத் தருகிறோன்.
திருமதி பபன்னட்டும் இந்த உபோயத்ததபய பமற்பகோள்கிறோள்.
விக்கோமும் இம்முதறதயபய பமற்பகோள்கிறோன்.
டோர்சியுடன் ஒன்றோக இதணய பவண்டி, அவதனப் பற்றிய அவதூதற விக்கோம் கிளப்புகிறோன் என்று
எலிசபபத்திற்குத் பதோிந்தோல், அவள் அவதன பவறுக்க ஆரம்பித்து விடுவோள்.
ஆழ்மனதில், தன் தோயோதரப் பற்றிய இபத அறிவும் அவளுக்கு கிதடக்கும்.
இப்படியோக, பபம்பர்லிதய நடத்திச் பசல்ல அவள் பமலும் தகுதி உதடயவள் ஆவோள்.
டோர்சி இம்மோதிோியோன உபோயத்தத பமற்பகோள்ளவில்தல.
பமௌன உறுதி மூலம் அபத உபோயம் பசயல்படுவது பபோல் பதோன்றுகிறது.
தன்னுதடய குடும்பப் பண்பின் நிதலதயப் பற்றி அவள் உணருகிறோள்.
இந்தப் புோிதலோல் அவளுக்கு பபம்பர்லியிடம் பமலும் பநருக்கம் ஏற்படுகிறது.
அவதூற்தற கிளப்ப இயலோத ஒருவருக்கு தன்தனப் பற்றிய புோிதல் ஏற்படுகிறது.
டோர்சியின் குறிக்பகோள் எலிசபபத்தத அதடவது, பவபறதுவும் இல்தல.
அதனோல் அவன் இதிபலபய முழு கவனமும் பசலுத்துகிறோன்.
நற்குணமுள்ள ஒருவனுக்கு, சிறிய குறிக்பகோள் எதுவும் அவனுதடய ஆளுதமயில் இருக்கோது.
ஆனோல் சதித்திட்டம் தீட்டி அவன் இந்த நியதியிலிருந்து விலகினோன்.
பநர்மதறயோன சூைல் அவனது அப்பைிதய துதடத்தபதோடல்லோமல் எந்த தூய்தமயோன, நல்ல
பநர்மதறயோன சூைல் அவர்கதள பமோிடனிற்கு அதைத்து வந்தபதோ அததன மீண்டும் அளித்தது.
திருமதி பபன்னட் பபோன்ற நபர்களுக்கு சூழ்ச்சி பசய்வபத வோழ்க்தக முதறயோகும்.
திருமதி பபன்னட், பேதன, குதிதர மூலம் பநபதர்பீல்டிற்கு அனுப்பிய சூழ்ச்சி, டோர்சிக்கும் அது
பபோன்ற ஒரு இடத்திற்கு அனுமதி அளித்தது.
பிங்கிலிதய கவர பேனோல் முடியோது என எலிசபபத், ஷோர்பலட்டிடம் பநரோக கூறுகிறோள்.
கோரலின், எலிசபபத்தத பபம்பர்லியில் தோக்கியது பபோல சூழ்ச்சிக்குப் பபோதுமோன திறதம
இல்தலபயனில் அது பவளிப்பதடயோன சண்தடயோக மோறுகிறது.
கோரலினிற்கு தோன் பதோற்றுப் பபோய் விடுபவோம் என்று அச்சமயம் பதோியும், அதனோல் அவள் பநரடி
தோக்குததல ஆரம்பித்தோள் .
சூழ்ச்சி பபோல் விளங்கும் எததயும் வோழ்க்தகக்கு எதிரோக எடுத்தோல், திருமதி பபன்னட் எதிர்பகோண்டது
பபோல், வோழ்வு தன்னுதடய எல்லோ திறன்கதளயும் சூழ்ச்சிக்கு ஆதரவோக அனுப்பும்.
"My excellent father died about five years ago; and his attachment to Mr. Wickham was to the last so steady,
that in his will he particularly recommended it to me, to promote his advancement in the best manner that his
profession might allow -- and if he took orders, desired that a valuable family living might be his as soon as it
became vacant. There was also a legacy of one thousand pounds. His own father did not long survive mine, and
within half a year from these events, Mr. Wickham wrote to inform me that, having finally resolved against
taking orders, he hoped I should not think it unreasonable for him to expect some more immediate pecuniary
advantage, in lieu of the preferment, by which he could not be benefited. He had some intention, he added, of
studying the law, and I must be aware that the interest of one thousand pounds would be a very insufficient
support therein. I rather wished than believed him to be sincere; but, at any rate, was perfectly ready to accede to
his proposal. I knew that Mr. Wickham ought not to be a clergyman; the business was therefore soon settled -he resigned all claim to assistance in the church, were it possible that he could ever be in a situation to receive it,
and accepted in return three thousand pounds. All connexion between us seemed now dissolved. I thought too ill
of him to invite him to Pemberley, or admit his society in town. In town I believe he chiefly lived, but his
studying the law was a mere pretence, and being now free from all restraint, his life was a life of idleness and
dissipation. For about three years I heard little of him; but on the decease of the incumbent of the living which
had been designed for him, he applied to me again by letter for the presentation. His circumstances, he assured
me, and I had no difficulty in believing it, were exceedingly bad. He had found the law a most unprofitable
study, and was now absolutely resolved on being ordained, if I would present him to the living in question -- of
which he trusted there could be little doubt, as he was well assured that I had no other person to provide for, and
I could not have forgotten my revered father's intentions. You will hardly blame me for refusing to comply with
this entreaty, or for resisting every repetition of it. His resentment was in proportion to the distress of his
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circumstances -- and he was doubtless as violent in his abuse of me to others as in his reproaches to myself.
After this period every appearance of acquaintance was dropt. How he lived I know not. But last summer he was
again most painfully obtruded on my notice."
"என்னுதடய அருதமயோன தகப்பனோர் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் கோலமோனோர்; இறுதிவதர
அவன்பமல் அவர் பகோண்டிருந்த அன்பு மோறோமல் இருந்தது. அவருதடய உயிலில் அவர் எனக்கு
குறிப்போக சிபோோிசு பசய்திருந்தோர். அவனுதடய உத்திபயோகத்தில் எவ்வளவு தூரம் அவதன உயர்த்த
முடியுபமோ அந்த அளவிற்கு அவன் உயருவதற்கு ஆதரவு அளிக்கும்படியும், அந்த பதவி கோலியோகும்
பபோழுது, அவனுக்குக் பகோடுக்கும்படியும், அவ்வுயிலில் எழுதியிருந்தோர். பமலும் ஓரோயிரம் பவுனும்
அளிக்கப்பட பவண்டும் என்றிருந்தது. அவனுதடய தந்ததயும், என்னுதடய தந்ததக்கு பிறகு அதிக
நோட்கள் உயிர் வோைவில்தல, இதவ நடந்து முடிந்த ஆறு மோதத்திற்குள், விக்கோமிடமிருந்து ஒரு கடிதம்
வந்தது. போதிோியோரோக நியமிக்கப்படும் உத்தரதவ வோங்க விருப்பமில்தல என்றும், ஆதலோல், அவனுக்கு
எந்த இலோபமும் தரோத இந்த பமம்பட்ட பதவிக்குப் பதிலோக, பவறு பணோீதியோன நன்தமதய பபற்றுக்
பகோள்ள அவன் எதிர்போர்ப்பதத நோன் நியோயமற்றது என நிதனக்கக் கூடோது என்று எழுதியிருந்தோன்.
பமலும் அவனுக்கு சட்டம் படிக்க பவண்டும் என்ற எண்ணம் இருப்பதோகவும், அதற்கு ஆயிரம் பவுன்
பபோதோது என்பது எனக்குத் பதோிந்திருக்கும் எனவும் எழுதியிருந்தோன். அவன் கூறுவது உண்தம என்று
நம்பவில்தல எனினும் உண்தமயோக இருக்க பவண்டும் என்று விரும்பிபனன். எதுவோக இருந்தோலும்
அவன் முன் தவத்த கருத்தத ஏற்றுக்பகோள்ளத் தயோரோக இருந்பதன். விக்கோம் போதிோியோரோக
இருப்பதற்குத் தகுதியில்தல என எனக்குத் பதோியும். அதனோல் இந்த விஷயம் உடபன தீர்த்து
தவக்கப்பட்டது. சர்ச்சில் பணிபுோியும் வோய்ப்பு என எப்பபோழுதோவது கிதடத்தோல், அதற்கும் உோிதம
பகோர மோட்படன் என்றோன், அதற்கு பதிலோக மூவோயிரம் பவுன்கள் பபற்றுக் பகோண்டோன்.
எங்களிதடபய இருந்த எல்லோத் பதோடர்புகளும் முடிவதடந்தது பபோலோயின. எனக்கு அவதனக்
கண்டோபல பிடிக்கவில்தல. அதனோல் அவதன பபம்பர்லிக்கு அதைக்கவில்தல, ஊோில் அவனுடன்
நட்பு பகோள்வதற்கும் விருப்பப்படவில்தல. அவன் லண்டனில்தோன் வோழ்ந்தோன் என நிதனக்கிபறன்,
சட்டம் படிப்பதோக பசோன்னது பவறும் நோடகம்தோன், எந்தவித கட்டுப்போடுமின்றி சுதந்திரமோக
இருந்ததினோல், அவன் பசோம்பபறியோக வோழ்ந்து வோழ்க்தகதய வீணடித்தோன். மூன்று வருடங்கள்வதர
அவதனப்பற்றி எந்த தகவலும் இல்தல; ஆனோல் அவனுக்கோக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த பவதலயில்
இருந்தவர் இறந்த பிறகு அதத அவனுக்கு வைங்கக் பகோோி மீண்டும் என்தன பகட்டு எழுதியிருந்தோன்.
அவனுதடய நிதலதம மிகவும் பமோசமோக இருக்கிறது என அவன் எழுதியிருந்தோன். அதத நம்புவது
எனக்கு கஷ்டமோக இல்தல. சட்டம் என்பது ஒரு லோபமில்லோத படிப்பு என்று நிதனத்தோன். அவனுக்கு
என்று பசோல்லப்பட்ட போதிோியோோின் பபோறுப்தப பகோடுக்க பவறு ஒருவரும் எனக்கு இல்தல
என்பதோலும், எனது மதிப்பிற்குோிய தகப்பனோோின் விருப்பத்தத நோன் மறந்திருக்க மோட்படன் என்று
நிதனத்ததோலும், அவனுக்குத்தோன் நோன் இததன வைங்குபவன் என்று சிறிதும் சந்பதகம் இல்லோமல்
நம்பினோன். அவ்வோறு நோன் அதத அவனுக்கு அளித்பதன் எனில், அப்பபோறுப்பில் அவதன நியமித்துக்
பகோள்வதில் தீர்மோனமோக இருந்தோன். நோன் அவனது பகோோிக்தகக்கு இணங்க மறுத்ததிற்கும், அததபய
மீண்டும் மீண்டும் எழுதியதத எதிர்த்ததற்கும், என்பமல் பைி சுமத்த மோட்டோய் என்று எண்ணுகிபறன்.
அவனுதடய சூழ்நிதல எந்த அளவுக்கு அவனுக்குத் துன்பத்தத பகோடுத்தபதோ அபத அளவிற்கு
அவனுதடய பகோபமும் இருந்தது. என்தனப்பற்றி எந்த அளவு வன்தமயுடன் மற்றவர்களிடம்
அவதூறோகப் பபசினோபனோ அபத அளவில் என்தன நிந்திக்கவும் பசய்தோன். இந்த கோலகட்டத்திற்குப்
பிறகு, அவதன போர்க்கபவயில்தல. அவன் எப்படி வோழ்ந்தோன் என்று எனக்குத் பதோியோது. ஆனோல்
பபோன பகோதடயில் அவன் மீண்டும் பவததனயளிக்கும் வதகயில் என் வைியில் நுதைந்தோன்.’
211. Three thousand pounds is a vast sum.
மூவோயிரம் பவுன் என்பது ஒரு பபோிய பதோதக.
212. When Elizabeth confronts him later over this topic, she never mentions this sum.
இததப் பற்றி பின்னோல், எலிசபபத் அவனிடம் பநருக்குபநர் பபச பநோிடும் பபோது, இத்பதோதகதயப்
பற்றி குறிப்பிடுவபத இல்தல.
213. Whenever she has an occasion to heavily condemn him, she refrains from it.
தீவிரமோக அவதன கண்டனம் பசய்ய அவளுக்கு சந்தர்ப்பம் கிதடக்கும் பபோபதல்லோம், அவள்
அவ்வோறு பசய்வதில்தல.
214. That £3000 brought him back.
அந்த மூவோயிரம் பவுன் அவதன திருப்பி அதைத்து வந்தது.
215. Darcy did not remove Wickham’s miniature from Pemberley.
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விக்கோமின் சிறிய உருவப் படத்தத பபம்பர்லியிலிருந்து டோர்சி அகற்றவில்தல.
216. It is not in the power of Darcy to control Wickham. Darcy paid off his debts in Lambton.

விக்கோதம அடக்கும் அதிகோரம் டோர்சிக்கு இருக்கவில்தல. லோம்ப்டனில் இருந்த அவனுதடய கடதன
டோர்சி அதடத்தோன்.
217. Even after he eloped with Lydia in the heart of Elizabeth there is no condemnation of Wickham. I am sure she
would have gone with him instead of Lydia.
லிடியோவுடன் ஓடிப்பபோன பின்பும் எலிசபபத் அவதன குதற கூறவில்தல. லிடியோவிற்குப் பதில்
அவபள கூட ஓடிப் பபோயிருக்கலோம்.
218. Man has not learnt to overcome the charm of falsehood.
பபோய்தமயின் கவர்ச்சி மனிததன சுண்டி இழுக்கிறது.
219. Women LOVE falsehood as if it is celestial gift.
பதய்வபலோக போிசு பபோல் பபண்கள் பபோய்தமதய விரும்புகின்றனர்.
220. Any girl young or old, married or unmarried will readily accept Wickham except for social odium. He is
charming in the sense he interests the falsehood in the other. Wickham relates to a person, touches his falsehood
and expands it.
சமூகத்தின் பதக மட்டும் இல்தலபயனில், இளவயபதோ அல்லது வயதில் மூத்தவபளோ,
திருமணமோனவபளோ அல்லது திருமணமோகோதவபளோ எந்த பபண்ணும் விக்கோதம ஏற்றுக் பகோண்டு
விடுவோள். மற்றவர்களுக்குள் இருக்கும் பபோய்தமயில் அவன் திதளப்போன். மற்றவர்களுடன் தன்தன
சம்பந்தப்படுத்திக் பகோண்டு, தன்னுள் இருக்கும் பபோய்தமதயத் பதோட்டு அதத விோிவதடயச்
பசய்வோன்.
221. Dissipation uses the tool of falsehood.
அைிச்சோட்டியம் பபோய்தமதய கருவியோக உபபயோகப்படுத்திக் பகோள்கிறது.
222. Dissipation too builds by destroying.
அைிப்பதன் மூலம் அைிச்சோட்டியம் வளர்கிறது.
223. One who dissipates, if he turns around, will be more perfect than others, as he knows what to avoid.
அைிச்சோட்டியம் பசய்பவர்கள் மோறினோல், எததத் தவிர்க்க பவண்டும் என்று அவர்களுக்குத் பதோிவதோல்,
அவர்கள் மற்றவர்கதளவிட சிறப்போக இருப்போர்கள்.
224. Those who dissipate spend the capital, not only the income from it.
அைிச்சோட்டியம் பசய்பவர் முதலீட்டிலிருந்து வரும் வருமோனத்தத மட்டுமல்லோது, முதலீட்தடபய
பசலவைிப்பர்.
225. In such a case, the capital itself would be ill-gotten.
இது பபோன்ற இடத்தில் அது நியோயமில்லோத வைியில் சம்போதித்த பணமோக இருக்கும்.
226. To one who seeks the Spirit, all property is ill gotten, as one cannot possess.
ஆன்மோதவ நோடுபவர் எதற்கும் பசோந்தம் பகோண்டோடக் கூடோது என்பதோல், எந்த பசோத்தும் நல்ல
வைியில் பபற்ற பசோத்து இல்தல.
227. Dissipaters refuse to learn. They have learnt all the art of dissipation.
அைிச்சோட்டியம் பசய்பவர்கள் கற்றுக்பகோள்ள மறுக்கிறோர்கள். அவர்கள் அைிச்சோட்டியம் பசய்யும்
கதலதயக் கற்றுக் பகோண்டுள்ளோர்கள்.
228. Truth in Darcy’s life is so great that he arrives a day early to the elopement.
டோர்சியிடம் இருக்கும் உண்தம உயர்ந்தது என்பதோல்,’ஓடிப்பபோகும்’ நோளிற்கு முதல் நோபள அங்கு
அவன் வந்து விடுகிறோன்.
229. He arrives a day early to Pemberley to meet Elizabeth.
எலிசபபத்தத சந்திக்க ஒரு நோள் முன்னதோகபவ பபம்பர்லிக்கு வருகிறோன்.
230. The 8th reversal may require Wickham to destroy Pemberley.
பபம்பர்லிதய அைிக்க, எட்டோவது திருவுருமோற்றத்திற்கு, விக்கோம் பததவப்படலோம்.
231. “A valuable family living”.
It will be described as an irony of life that one like Wickham was offered a living.
It is not an irony of life. It is the living that made him a loafer.
A valuable living may mean a £ 1000 a year or more.
The offer of such an income readily makes such a Man as Wickham think of getting it all at once which he did.
It is the other man’s point of view, impossible to imagine.

167

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

Benefactors think of one side of the possibility.
The character of a Man has two sides, one he always keeps away.
In the seventies the State Bank offered a loan of one lakh to any agricultural graduate who took to cultivation.
At that time a government officer with an agriculture degree was started with Rs. 150/- a month. One lakh is
equivalent to all the salary of a full career.
The bank had a response of the other Man’s point of view.
The candidates for the loan preferred a clerk’s job in the bank.
Charity, generosity, taking care of those around is excellent within a certain range, known in philosophy as
Being. The same act in Non-Being can have different results, even opposite results.
He got £ 3000 and gambled it away.
Silverbridge lost £ 70,000 on the turf.
There is no limit to losing Money in gambling.
Only clever people who can cheat gain in gambling.
Those who win in gambling are all skilled apart from cheating.
Gambling is an attitude that is self-destructive.
It is there in the society to destroy the structure of survival.
Suppose gamblers had their way they would lose all the property and then start afresh.
To survive after that one needs not only extreme skill and effort, one needs to create trust around which is
impossible for a ruined gambler.
No one, except a ruined gambler knows the value of honesty.
Had he not lost his property, he would not have realized the value of honesty so sorely.
He now sees his extraordinary skills are of little or no value.
That honesty is more valuable than capacity comes home to a gambler as a home truth.
Dissipation is the aspiration of the Non-Being is my insight into the matter.
A ruined gambler’s value for values is another.
A skilled gambler can earn on the stock market great sums.
Our gambler plays an essential role in bringing Elizabeth to Pemberley by disillusioning her of his irresistible
charm. It is a service to Darcy in return of a total £ 10,000.
“விதல மதிப்பற்ற குடும்ப வோழ்க்தக”.
விக்கோமிற்கு ேீவனோம்சம் கிதடத்தது வோழ்வின் திருவிதளயோடல் எனலோம்.
இது விதியின் விதளயோட்டு அல்ல, வோழ்க்தகயில் கிதடத்த ேீவனோம்சபம அவதன
பகட்டவனோக்கியது.
வசதியோக இருக்க பவண்டும் எனில் ஒரு வருடத்திற்கு ஆயிரம் பவுன் அல்லது அதற்கு பமலும்
பததவப்படும்.
இம்மோதிோியோன ஒரு வருமோனம், விக்கோம்பபோல் உள்ள ஒருவதன, இப்பணம் உடனடியோக கிதடக்க
பவண்டும் என்று நிதனக்கத் தூண்டும். அவனும் அவ்வோபற நடந்து பகோண்டோன்.
மற்றவோின் கண்பணோட்டத்ததத்தோன் நம்மோல் கற்பதன பசய்து போர்க்க முடியோது.
உதவி பசய்பவர் நடக்கக்கூடியதின் ஒரு பக்கத்தத மட்டும் நிதனப்ெோர்.
மனிதனின் குணோதிசயத்தில் இரு பக்கங்கள் உள்ளன. ஒன்தற அவன் எப்பபோழுதும்
பவளிப்படுத்துவதில்தல.
விவசோயத்தத பமற்பகோள்ளும் ஒவ்பவோரு பவளோண்தம பட்டதோோிக்கும் எழுபதுகளில் ஸ்படட் போங்க்
ஒரு லட்சம் கடனோக பகோடுக்க முன்வந்தது. அச்சமயம் பவளோண்தம பட்டதோோிக்கு அரசு பகோடுத்த
சம்பளம் மோதத்திற்கு ரூபோய் நூற்றி ஐம்பது. ஒரு லட்சம் என்பது அவன் கோலம் முழுவதும்
சம்போதிப்பதற்கு சமமோனது.
மற்றவோின் கண்பணோட்டத்தின் மறுபமோைி வங்கிக்குக் கிதடத்தது.
கடன் வோங்க வந்தவர்கள் அதற்கு பதில் வங்கி உத்திபயோகம் உசிதம் என்று எண்ணினர்.
தருமம், பபருந்தன்தம, நம்தமச் சுற்றி இருப்பவர்கதள கவனித்தல் எல்லோம் ஒரு அளவிற்கு நல்ல
பசயல்களோகும், தத்துவோர்த்தமோக பசோன்னோல் இது ேீவனுள் நடப்பது. இதவ யோவுபம அசத்தில்
நடந்தோல் பலன் வித்தியோசமோக இருக்கும், எதிரோன பலனும் கிதடக்கும்.
அவனுக்கு மூவோயிரம் பவுன் கிதடத்தது, அததன சூதோடி பதோதலத்தோன்.
சில்வர்ப்ோிட்ஜ் என்ற குதிதர பந்தயத்தில் பதோதலத்தது எழுபதோயிரம் பவுன்.
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சூதோட்டத்தில் பணம் பதோதலப்பதற்கு முடிபவ கிதடயோது.
ஏமோற்றத் பதோிந்த புத்திசோலிகபள சூதோட்டத்தில் பேயிப்பர்.
ஏமோற்றுவதுடன், சூதோட்டத்தில் பேயிப்பவர்கள் திறதமசோலிகளோகவும் இருப்பர்.
தன்தனத்தோபன அைித்துக் பகோள்ளும் மபனோபோவம் சூதோட்டமோகும்.
வோழ்வதற்குோிய கட்டதமப்தப அைிப்பதற்கோக அது சமூகத்தில் உள்ளது.
சூதோட்டக்கோரர்கள் அவர்கள் இஷ்டப்படி பசயல்பட்டோல், முதலில் எல்லோ பசோத்ததயும் இைந்து, பிறகு
புதிதோய் ஆரம்பிப்போர்கள்.
இதற்குப் பிறகு அவர்கள் உயிர் வோழ்வதற்கு அதீத திறதமயும், முயற்சியும் மட்டும் பபோதோது, தம்தமச்
சுற்றி இருப்பவர்களிடம் ஒரு நம்பிக்தகதயயும் ஏற்படுத்த பவண்டும், இது இவர்களுக்கு மிகவும்
கடினம்.
பநர்தமயின் மதிப்பு சூதோடி அைித்தவருக்கு மட்டும்தோன் பதோியும்.
பசோத்தத ஒருவர் இைந்திருக்கோவிடில் அவருக்கு பநர்தமயின் மதிப்பு இவ்வளவு நன்றோகத்
பதோிந்திருக்கோது.
அவருதடய அபோரமோன திறதமக்கு இப்பபோழுது மதிப்பப இல்தல என்று அவர் போர்ப்போர்.
திறதனவிட பநர்தமக்குத்தோன் மதிப்பு அதிகம் என்பது தன்தனப் பற்றிய உண்தமயோக, சூதோடிக்குப்
புோிந்திருக்கும்.
அசத்தின் ஆர்வபம அைிச்சோட்டியம்தோன் என்பது, ேடத்ததப் பற்றிய எனது ஆழ்ந்த அறிவோகும்.
பண்புகதளப் பற்றிய சூதோடியின் மதிப்பு மற்ற ஒரு விஷயமோகும்.
திறதமயோன சூதோடி பங்குச் சந்ததயில் அதிகமோக சம்போதிக்கலோம்.
தன்னுதடய கவர்ச்சியிலிருந்து எலிசபபத்தத விடுபட தவத்த சூதோடியோன விக்கோம், அவதள
பபம்பர்லிக்கு வரவதைத்ததில் பபரும் பங்கு வகிக்கிறோன். டோர்சி பகோடுத்த பத்தோயிரம் பவுனுக்கு
அவன் பசய்த பசதவ இது.
232. “Having finally resolved against taking orders”.
The best thing parents can do to children is to give character.
It is better than giving property.
The best is to give them values.
Entering Pemberley, Wickham has tasted the advantages not due to him.
Patronage was showered on him.
To deserve it continuously he acquired a pleasing exterior.
Naturally Darcy could not have treated Wickham with a sense of equality and kindness.
His relationship would have been formal, looking down upon him really.
The absence of temperamental equilibrium was to be restored by a life mechanism.
That became the energy base for Wickham’s grudge and later scandal.
A genuine pleasant relationship of equality from Darcy could have eliminated the basis. There would have been
no further negative development.
In cultured environments contentions of this type do not develop.
A selfish, vengeful character has no social occasion to develop issues.
Cultured societies allow selfish, vicious characters to atrophy in themselves.
An estate like Pemberley is a vast property.
It is a very wide expanding social circumstance that is an environment.
Social environments generate cultural moorings and rest on earlier developments of culture.
Society is a live organism with non-stop growth in all directions.
Every act is a seed that grows into a plant or tree.
There is no relationship that is forged which can be neglected thereafter.
Money is an active live energetic social power.
In whatever fashion it moves, it carries energy that issues growth.
No rupee spent anywhere is an end in itself.
It invariably continues to act according to its dynamism.
Attitudes, ideas, opinions, Money, acts, relationships, trusts, beliefs, convictions, and motives are all live and
seek expression that is growth.
News spreads fast as it travels through all these instruments.
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A bad news instantaneously spreads as the social instruments are better trained to do so.
Good news never spreads as there is no fund of social goodwill fully distributed to every individual so as to
serve as an organisation.
Good characters in a low society are ineffective, unrecognised and quiet.
Bad characters in highly cultured societies can only remain isolated and insular as at no point his initiatives are
received or responded to.
Goodness or its opposite has a limitation to be effective.
Goodness in ordinary circumstances ceases to be goodness when the circumstances change into one of
goodness.
What is good in a simple society can be positively bad in a highly charged society where a high level of
goodness is the standard.
Wickham’s intense vicious communications cannot be given out in a better society than Meryton.
Once a Man like Wickham found an occasion to scandalize another, Meryton would not have energy for a
considerable time to activate itself again in the same fashion.
The glorious Revolution of 1688 rendered England of 1789 impervious to the infectious waves of the French
Revolution.
Time, Space, Energy, Force, Power, Results, Revolutions, growth, evolution, Renaissance, Reformation
are all in movement. They all follow the rules of social movement. Wickham is a dark spot in it.
“போதிோியோகக் கூடோது என்ற தீர்மோனத்திற்கு வருதல்”.
நல்பைோழுக்கத்தத குைந்ததகளுக்கு அளிப்பபத, பபற்பறோர்கள் பசய்ய பவண்டிய சிறப்போன
பசயலோகும்.
இது, பசோத்து பகோடுப்பததவிட பமலோனது.
நற்பண்புகதளத் தருவது சோலச் சிறந்தது.
பபம்பர்லியில் நுதைந்த விக்கோம் தனக்குோியதல்லோததவகதள அனுபவித்தோன்.
ஆதரவு அவன் பமல் பபோைியப்பட்டது.
அது பதோடர்ந்து கிதடக்க அவன் இனிதமயோன புறத் பதோற்றத்தத பமற்பகோண்டோன்.
விக்கோதம டோர்சி சமமோகவும் அன்போகவும் நடத்தியிருக்க முடியோதுதோன்.
அவனது உறவு முதற பவறும் சம்பிரதோயமோகத்தோன் இருந்திருக்கும். அவதன தனக்குக்
கீைோனவனோகப் போர்த்திருப்போன்.
மன உணர்வுகளின் சமநிதல இல்லோதபபோது, வோழ்க்தக தனது பசயல்போட்டு முதறகளோல் அததன
மீட்டுத் தரும்.
இதுபவ விக்கோமின் பபோறோதமக்கும், பின்னோல் அவதூற்றுக்கும் சக்தி பீடமோக அதமந்தது.
டோர்சி உண்தமயோக, இனிதமயோன உறபவோடு சகேமோக பைகி இருந்தோல், இததன தவிர்த்திருக்கலோம்.
பமலும் பதோடர்ந்த எதிர்மதறயோன பசயல்போடுகள் இருந்திருக்கோது.
நோகோிகமோன சூழ்நிதலயில் இம்மோதிோியோன சண்தட சச்சரவுகள் ஏற்படுவதில்தல.
சுயநலமும், பைிவோங்கும் குணமும் பதடத்த ஒருவருக்கு, விதளவுகதள ஏற்படுத்த எந்த ஒரு சந்தர்ப்பமும்
சமூகத்தில் கிதடக்கோது.
சுயநலம் மற்றும் துஷ்ட குணங்கள் உதடயவர்கதள, தங்களுக்குள்தோபம அைிந்து பபோக, நோகோிகமோன
சமுதோயம் அனுமதி அளிக்கிறது.
பபம்பர்லி பபோன்ற ஒரு பசோத்து மிகப் பபோியது.
அவனது அந்தஸ்ததப் பதறசோட்டுவது பபோல் அது விஸ்தோரமோனது, அதனோபலபய அதற்கு என்று ஒரு
சூைல் ஏற்படுகிறது.
சமூகச் சூைல் கலோச்சோரத் ததடகதள ஏற்படுத்துகிறது. நோகோிகத்தின் பதைய வளர்ச்சியிபலபய
முடங்கிப் பபோகிறது.
சமுதோயம் எல்லோ பக்கங்களிலும் பதோடர்ந்து வளரும் ஒரு உயிருள்ள ேீவனோகும்.
ஒவ்பவோரு பசயலும் பசடியோக அல்லது மரமோக வளரும் ஒரு விதத ஆகும்.
ஏற்படுத்தப்பட்ட எந்த ஒரு உறவு முதறதயயும், அதற்குப் பிறகு புறக்கணிக்க முடியோது.
பணம் ஒரு சுறுசுறுப்போன, ேீவனுள்ள, வலிதம பபோருந்திய சமூக சக்தியோகும்.
பணம் எந்த விதமோக நகர்ந்தோலும் அது வளர்ச்சிதய ஏற்படுத்தும் சக்திதயத் தோங்கிச் பசல்கிறது.
பணத்தத எங்கு பசலவைித்தோலும் அதுபவ அதன் முடிவல்ல.
அதனுதடய திறனுக்பகற்ப அது பதோடர்ந்து பசயல்பட்டுக் பகோண்டிருக்கும்.
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மபனோபோவங்கள், எண்ணங்கள், கருத்துகள், பணம், பசயல்கள், உறவுகள், நம்புதல், நம்பிக்தககள்.
திடநம்பிக்தக, பநோக்கங்கள் இதவ எல்லோம் ேீவனுள்ளதவ, வளர்ச்சிதய நோடுகின்றன.
இக் கருவிகள் மூலம் பசய்திகள் பவகமோய் பரவும்.
பகட்ட பசய்திகள் உடனடியோக பரவும், ஏபனனில் சமூகத்தில் உள்ள கருவிகளுக்கு இப்பயிற்சிதோன்
அதிகம்.
ஒரு ஸ்தோபனம் பபோல் பசயல்பட சமூகத்தில் நல்பலண்ணம் என்பது குதறவோக இருப்பதோல்
நற்பசய்திகள் பரவுவபத கிதடயோது.
நற்குணங்கதள உதடய ஒருவர் தோழ்ந்த சமுதோயத்தில் பயனற்றவரோகவும், அங்கீகோரம்
இல்லோதவரோகவும், அதமதியோகவும் இருப்போர்.
பமோசமோன குணம் பதடத்தவர்கள் உயர்ந்த நோகோிகமோன சமுதோயத்தில் தனிதமப்படுத்தப்பட்டும்,
சம்பந்தம் இல்லோமலும் இருப்பர். ஏபனனில் அவர்களுதடய தன் முதனப்பு ஒரு பபோதும் ஏற்றுக்
பகோள்ளப்படோது, பதிலளிக்கப்படோது.
நல்லதும் அல்லது அதன் எதிரோனதும் திறம்பட பசயல்படுவதற்கு ஒரு வதரயதற இருக்கிறது.
சந்தர்ப்பங்கள் நல்லதோக மோறும் பபோழுது, சோதோரண சூழ்நிதலயிலிருக்கும் நல்லது அதன் நல்ல
தன்தமதய இைந்து விடும்.
எளிதமயோன சமூகத்தில் இருக்கும் நல்லது, நல்லதின் அளவுபகோல் மிக உயர்ந்து இருக்கும் ஒரு பபோிய
சமூகத்தில், பகட்டதோகவும் மோறலோம்.
விக்கோம் தனது துஷ்பிரபயோகங்கதள பமோிடதனவிட பவறு எந்த ஒரு நல்ல இடத்திலும்
பிரபயோகப்படுத்தியிருக்க முடியோது.
விக்கோம் பபோன்ற ஒரு மனிதனுக்கு பவபறோருவர் மீது அவதூதற கிளப்ப சந்தர்ப்பம் கிதடத்திருந்தோல்,
பமோிடனிற்கு பதையபடி அதன் உயிபரோட்டத்ததப் பபறுவதற்குத் பததவயோன சக்தி நீண்ட
நோட்களுக்கு இருந்திருக்கோது.
1688-ல் நடந்த மோபபரும் புரட்சி, 1789-ல் இங்கிலோந்தத, அதலயோக பரவிய பிபரஞ்சுப் புரட்சியில்
நுதைய முடியோதபடி பசய்துவிட்டிருந்தது.
கோலம், இடம், சக்தி, வலிதம, அதிகோரம், பலன்கள், புரட்சி, வளர்ச்சி, போிணோமம், மறுமலர்ச்சி,
முன்பனற்றம் இதவ எல்லோம் இயக்கத்தில் இருக்கின்றன. சமூக இயக்கத்தின் நியதிகதள
பின்பற்றுகின்றன. விக்கோம் இதில் ஒரு களங்கம் ஆவோன்.
233. “The business was soon settled”.
It was settled enough for Darcy to get rid of Wickham.
Any work is never settled. It continues on its own momentum.
£ 3000 is a huge sum and one would expect it to last a lifetime even if he lived on it as we understand the army
officers were paid £ 100.
I have expressed my view on gambling more than once.
Obviously it is a low instinct to activate oneself to secure an illusory sum.
Illusion is the imagination of the non-existent.
Imagination is the faculty to bring now a probability of the future.
Illusion is the faculty to realise what is a possibility in non-existence.
What is in non-existence today is not something that can never come into existence.
The science of magic, as it is in Atharvana Veda, is described for that purpose.
Sri Aurobindo says magic can bring into existence an illusory as well as real object.
The Marvel He speaks of can well be described as its magic.
The gambler who dissipates sees in his sub-conscious memory that great possibility.
As He says there is no sin to be forgiven, we can say there is really no illusion.
The human Mind cannot conceive of something which is existent
nowhere.
What is taken by us as granted – electricity, air travel, internet – when they began was an illusion and laughable.
Whoever can conceive of even today that a nation’s freedom could be secured by yoga?
Is there one person in the world who can listen to the fact, that anything – financial crisis, disarmament, and
pollution – can be accomplished if only that Force in the atmosphere is directed upon it?
Darcy gave that Money, thinking it settled the matter, little knowing that began another fresh bigger round of
activities fed by this energy.
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When he spoke ‘tolerable’ he never knew he was sowing a seed.
Later when he was attracted to her, it never occurred to him that the ‘tolerable’ seed was growing into an active
form.
It was Mrs. Collins who invited Elizabeth to Hunsford. At the time Lady Catherine told Mrs. Collins that
Elizabeth should stay for two months.
Had she known that Darcy’s future was to be tied to that of Lizzy she certainly would not have entertained that
thought.
There are very many initiatives of ours that go according to our ideas.
There are other initiatives of ours that lead to unexpected luck.
Others take unpredictable turns.
This is the way life responds to human initiative.
What do we know of human non-initiative?
One such brought Bingley his heart’s desire.
Another brought Elizabeth something not in her sphere of life.
What is the place of human initiative in the scheme of Thy will?
It is said our own initiatives are impelled by Thy will only.
The determinations of the Infinite are the utter freedom of the finite.
Human free will in its freedom chooses the fixed results of the Infinite.
“கணக்கு விதரவில் தீர்த்து தவக்கப்பட்டது”.
விக்கோமிடமிருந்து விடுததல பபற டோர்சி அவனுக்குப் பபோதுமோனததக் பகோடுத்து தீர்த்து தவத்தோன்.
எந்த பவதலயும் முடிந்தது என்று கிதடயோது. அது அதனுதடய பவகத்தில் பதோடரும்.
மூவோயிரம் பவுன் என்பது மிகப் பபோிய பதோதக. அதத மட்டும் நம்பி வோழ்ந்தோலும் ஆயுளுக்கும் அது
பபோதும் என்று ஒருவர் எதிர்போர்க்கலோம். அன்தறய இரோணுவ அதிகோோிகளுக்கு கிதடத்தது நூறு பவுன்
என்று பதோிகிறது.
சூதோட்டத்ததப் பற்றிய எனது கருத்துகதள நோன் பல தடதவ பவளியிட்டிருக்கிபறன்.
ஒரு மோதயயோன பதோதகதய பபற நோம் நம்தமபய தூண்டிக் பகோள்ளும் தோழ்ந்த உள்ளுணர்வோகும்
இது.
இல்லோததத இருப்பதோக கற்பதன பசய்வதுதோன் மோதய.
எதிர்கோலத்தில் நடக்கக்கூடிய சோத்தியமோன கூற்தற நிகழ்கோலத்திற்கு பகோண்டு வரும் திறன்தோன்
கற்பதன.
இல்லோததில் உள்ள சோத்தியக்கூற்தற பபறும் திறன்தோன் மோதய.
இன்று இல்லோதது நோதள வரலோம்.
அதர்வண பவதத்தில் மந்திரவித்தததயப் பற்றி இவ்வோறு விளக்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்ரீ அரவிந்தர், மோதயயோன பபோருதளயும், உண்தமயோன பபோருதளயும், மந்திரவித்ததயோல் பகோண்டு
வர முடியும் என்கிறோர்.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறும் அற்புதத்தத, அதன் மந்திரவித்தத எனவும் கூறலோம்.
விரயம் பசய்யும் ஒரு சூதோடி, அவனுதடய ஆழ்மனதில் இந்த ஒரு சோத்தியக் கூற்தறப் போர்க்கிறோன்.
மன்னிப்பதற்கு ஒரு போவமும் இல்தல என்று பகவோன் கூறுவது பபோல் மோதய என்பபத இல்தல என்று
நோம் கூறலோம்.
எங்கும் இல்லோததத மனித மனம் கற்பதனயும் பசய்ய முடியோது.
இப்பபோழுது நோம் சர்வசோதோரணமோக எடுத்துக் பகோண்டிருக்கும் மின்சோரம், விமோனப் பயணம்,
இதணயதளம் இதவ ஆரம்பித்தபபோது அதவ பவறும் மோதயயோகவும் பவடிக்தகயோகவும் இருந்தன.
பயோகத்தின் மூலம் நோட்டின் சுதந்திரம் கிதடக்கும் என இன்றும் யோரோல் நிதனத்துப் போர்க்க முடியும்?
பபோருளோதோர பநருக்கடி, தளவோடங்கதள ஒைித்தல், சுற்றுப்புறச் சூைலில் மோசு படிதல், இவற்றின் மீது
சூைலில் இருக்கும் சக்திதய பசலுத்தினோல் நமக்கு பவற்றி கிடக்கும் என்று பசோன்னோல் உலகத்தில்
எவபரனும் ஒருவர் பகட்டுக் பகோள்வோரோ?
டோர்சி ஒரு பதோதகதய அளித்து சிக்கதலத் தீர்த்ததோக நிதனத்தோன். அதன் சக்தியோல் பமலும் பபோிய
அளவில் பசயல்கள் உருவோகும் என அவன் சிறிதும் எதிர்போர்க்கவில்தல.
‘பரவோயில்தல’ என கூறும் பபோழுது ஏபதோ ஒன்றுக்கு விதததய விததக்கிபறோம் என்று அவனுக்குத்
பதோன்றபவயில்தல.
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பின்னோல் அவன் அவளிடம் ஈர்க்கப்பட்டபபோதும், ‘பரவோயில்தல’ என்கிற விதத மும்முரமோக
பசயல்படுகிறது என அவனுக்குப் புோியவில்தல.
எலிசபபத்தத ஹன்ஸ்பபோர்டிற்கு அதைத்தது திருமதி கோலின்ஸ். அச்சமயம் எலிசபபத் அங்கு இரண்டு
மோதங்கள் தங்க பவண்டும் என்று பலடி கோதோின் திருமதி கோலின்ஸிடம் கூறினோள்.
எதிர்கோலத்தில் அவர்கள் இருவரும் இதணயப் பபோகிறோர்கள் எனத் பதோிந்திருந்தோல் அவள் இந்த
எண்ணத்தில் ஈடுபட்டிருக்க மோட்டோள்.
நம்முதடய பல தன்முதனப்புகள், நோம் நிதனத்தது பபோல் நிதறபவறியிருக்கும்.
பவறு சில, எதிர்போரோத அதிர்ஷ்டத்தத பகோண்டு பசர்த்திருக்கும்.
சிலவற்றிற்கு எதிர்போரோ திருப்பங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும்.
மனித முயற்சிக்கு வோழ்வின் மறுபமோைி இப்படித்தோன் இருக்கும்.
மனிதனின் தன்முதனப்பு இல்தலபயனில் எப்படி இருக்கும் என நமக்கு என்ன பதோியும்?
அது பபோன்ற ஒரு பசயலோல், பிங்கிலிக்கு அவன் பகட்டது கிதடத்தது.
மற்பறோன்று, எலிசபபத்திற்கு அவளுதடய வோழ்க்தகயின் வட்டத்தில் இல்லோத ஒன்தறத் பதடித்
தந்தது.
‘உன் சித்தம்’ என்பதிலுள்ள மனித முதனப்பின் இடம் என்ன?
நம்முதடய தன்முதனப்பப ‘உன் சித்தத்தில்’ பவளிப்படுகிறது.
எல்தலயற்றதன் தீர்மோனங்கபள அளவிற்குட்பட்டதன் அளவிலோ சுதந்திரமோகும்.
சுதந்திரத்தில், மனிதன் தன் இச்தசப்படி பதர்ந்பதடுப்பது, எல்தலயற்றதின் நிதலயோன
பலன்கதளத்தோன்.
234. “All connections between us seemed dissolved”.
When there is nothing to gain for either, the possibility of the connection dissolving arises.
Darcy has nothing to gain socially from him, but he has a lot.
Darcy has something essential to gain by his role in his life.
Spiritual play is social connection.
Connection socially organised is communication.
Communication organises connections, transport organizes movement.
Society is alive, mobile and active.
Between two people, society forges various connections and acts through them.
Material objects exchanged or held jointly create physical connections.
Family is the field where the physical connection is forged at the level of the bodies.
Joint production in the field, factory, shop, trade offer fields for connection in the physical material.
Rights, interests create vital connections in offices, churches, festivals, weddings, markets, etc.
Exchange of belief creates religions, political parties, movements.
In these senses, connections are the lifelines of social existence.
Darcy feels all connections are dissolved.
Wickham had substantial ambitions on Pemberley hovering on Georgiana, the living and Darcy’s movements.
Darcy had temperamental gains overdue and Wickham was the field for it.
Darcy goes to Meryton guided subtly by the presence of Elizabeth, born of the parents Mr. and Mrs. Bennet.
In practice it was a call from Mrs. Bennet that takes Darcy there.
The call was heard by Collins, Wickham and Bingley.
Elizabeth was the human point where Darcy, Wickham, and Collins meet.
Collins maintains that relationship of his proposal at Hunsford and he returns to the wedding of Elizabeth.
Wickham became part of the family.
Mrs. Bennet dropped out of the scheme as soon as her mission was fulfilled since she started with a loud call.
A loud effort soon exhausts the energy.
Lady Catherine’s energy was enough for one outburst.
Connections forged in society,
1) exhaust themselves sooner or later,
2) continue to grow to help the society to grow,
3) settle down to be there forever as foundation.
In Darcy’s case with Wickham the third position is true.
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The elopement programme of Georgiana continued in Lydia’s implementation of it, having made a beginning in
Mrs. Bennet’s girlhood.
Connections, in no case, are dissolved. If found dissolved, before dissolution, they generate their sublimated
version.
“நமக்குள் இருந்த எல்லோத் பதோடர்புகளும் முடிந்து பபோயின எனத் பதோன்றுகிறது”.
இருவருக்குபம இலோபமதடய எதுவும் இல்தல என்கிறபபோழுது, பதோடர்பு முடிவதடயக்கூடிய
சோத்தியங்கள் எழுகின்றன.
சமூக அளவில் அவனிடமிருந்து பபறுவதற்கு டோர்சிக்கு எதுவும் இல்தல, ஆனோல் அவனுக்கு நிதறய
உள் ை.
அவனுதடய வோழ்க்தகயில் தனது பங்கின் மூலம், டோர்சிக்குப் பபறுவதற்கு அத்தியோவசியமோன
ஒன்றுள்ளது.
ஆன்மிக விதளயோட்டு சமூகோீதியோன பதோடர்போகும்.
சமூகோீதியோக முதறப்படுத்தப்பட்ட இதணப்பு பதோடர்போகும்.
பதோடர்பு இதணப்தபயும், பபோக்குவரத்து இயக்கத்ததயும் ஏற்படுத்துகிறது.
சமூகம் ேீவனுள்ளதோகவும், இயக்கத்துடனும், சுறுசுறுப்போகவும் இருக்கிறது.
சமூகம் இருவர்களிதடபய பல பதோடர்புகதள ஏற்படுத்தி அதவ மூலம் பசயல்படுகிறது.
பபோருள்ோீதியோன பதோடர்பு, இருவோிதடபய ேடோீதியோன பதோடர்தப ஏற்படுத்துகிறது.
ேட அளவில் இதணவது என்பது, குடும்ப அளவில் உடல்ோீதியோனது.
விவசோயம், பதோைிற்சோதல, கதட, வியோபோரம் இதவகளில் கூட்டு உற்பத்தி பசய்யும் பபோழுது,
ேடத்தில் பபோருள் ோீதியோன பதோடர்தப ஏற்படுத்துகிறது.
உோிதமகளும் ஈடுபோடுகளும், அலுவலகங்கள், பதவோலயங்கள், விைோக்கள், திருமணங்கள், கதடத்
பதருக்கள் ஆகியவற்றில், உணர்வுோீதியோன பதோடர்தப ஏற்படுத்துகின்றன.
நமது நம்பிக்தககதளப் போிமோறிக் பகோள்ளும் பபோழுது மதங்களும், அரசியல் கட்சிகளும்,
இயக்கங்களும் உருவோகின்றன.
இந்த அர்த்தத்தில் போர்த்தோல், சமூகம் பதோடர்ந்து இருப்பதன் உயிர்நோடிபய இந்தத் பதோடர்புகள்தோன்.
எல்லோ பதோடர்புகளும் முடிந்து பபோயின என டோர்சி நிதனக்கிறோன்.
விக்கோமிற்கு பபம்பர்லி மீது கணிசமோன பபரோதச இருந்தது. ேோர்ேியோனோ, ேீவனோம்சம், டோர்சியின்
நடவடிக்தககள், இதவகதளபய அவன் வட்டமிட்டுக் பகோண்டிருந்தோன்.
மன உணர்வுகளோல் நிரம்பியிருந்த டோர்சிக்கு அததன திருப்பிக் பகோடுக்க பவண்டிய கோலம் வந்தது,
விக்கோம் அதற்கு ஒரு தளமோக விளங்கினோன்.
பபன்னட் தம்பதிகளுக்கு பிறந்த எலிசபபத் பமோிடனில் இருந்தது, டோர்சி அங்கு பசல்வதற்கு
சூட்சுமமோக வைி கோட்டியது.
நதடமுதறயில், திருமதி பபன்னட்டின் அதைப்புதோன் டோர்சிதய அங்கு பகோண்டு பசர்த்தது.
அந்த அதைப்பு, கோலின்ஸ், விக்கோம், பிங்கிலி மூவருக்கும் பகட்டது.
டோர்சி, விக்கோம், கோலின்ஸ், மூவரும் சந்திப்பதற்கு எலிசபபத்பத ஒரு மனித தமயமோக விளங்கினோள்.
எலிசபபத்திடம் தோன் விடுத்த திருமண பவண்டுபகோளிற்குப் பின்பும், கோலின்ஸ் அவளுடன் நல்ல உறவு
முதறதய ஹன்ஸ்பபோர்டிலும் தக்க தவத்துக் பகோள்கிறோன், பிறகு கோலின்ஸ் அவளது திருமணத்திற்கும்
வருகிறோன்.
விக்கோம் குடும்பத்தில் ஒருவனோனோன்.
தோன் பமற்பகோண்ட பணி நிதறபவறியதும், பபருங்குரலில் ஆரம்பித்த திருமதி பபன்னட்
இத்திட்டத்திலிருந்து பவளிபயறினோள்.
ஆரவோரம் விதரவில் சக்திதய உறிஞ்சிவிடும்
ஒரு முதற பவடிப்பதற்பக பலடி கோதோினிடம் பதம்பு இருந்தது.
சமூகத்தில் ஏற்படும் பதோடர்புகள்1] விதரவிபலபயோ அல்லது சிறிது சமயத்திற்குப் பின்பபோ கதளப்பதடந்துவிடும்.
2] சமூகம் வளருவதற்கோகத் தோனும் வளரும்.
3] ஆதோரஸ்ருதி பபோல் அது அங்கு என்தறக்கும் தங்கிவிடும்.
விக்கோம் விஷயத்தில் டோர்சிக்கு ஏற்பட்டது மூன்றோம் நிதல.
திருமதி பபன்னட்டின் இளதமப் பருவத்தில் ஆரம்பித்து தவத்த ஓடிப்பபோவது என்பது,
ேோர்ேியோனோதவத் பதோடர்ந்து லிடியோவில் முடிந்தது.
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பதோடர்புகள் எந்த விஷயத்திலும் முடிவதடவதில்தல. விஷயம் முடிவதடயும் முன், அது முடிவதடந்து
விட்டோல் பவறு சிறப்போன ரூபத்தில் பவளிப்படும்.
235. “His life was a life of idleness”.
Idleness is leisure.
All over the centuries Man worked physically, exerted vitally, organised mentally, and innovated
technologically so that humanity could be rewarded with leisure.
All culture is born out of leisure.
Leisure is seen as free time.
More than time, the freedom from physical exertion that makes for vital enjoyment and mental development is
the value of leisure.
Enjoyment is the education of being.
Delight is spiritual enjoyment when it evolves.
The finest education is that which entertains.
All thoughts originate in the body.
Thoughts that originate in the body are utilitarian.
By the time thoughts ascend to the vital, they lose their coarseness.
Thoughts that are not coarse can be enjoyed, can entertain.
When they reach the Mind, they become pure thoughts.
For pure thoughts to occur in the Mind, the body should not exert.
Hence, the importance of leisure.
The better half of the aristocracy had their whole life free to them.
Apart from the sport of hunting and the indoor entertainment, they had all the time to themselves.
The entire ruling class of Britain, maybe Europe, came from the aristocrats.
Their education was the cultural experience in a life of leisure.
As every thing else, it had its opposite side of dissipation.
Modern developments are now making possible to the entire population leisure of three or even four days a
week possible.
This leisure is the potential for future spiritual well being.
Maybe in a few more decades the whole of humanity will enjoy as much leisure as the aristocrats of the past
centuries.
Civilisation and culture need leisure.
Mental growth needs a life free from the need to earn a living.
Spiritual life must rest on a life of material abundance.
It is said that Americans cannot sit quiet for ten full minutes.
Desire to move for 10 minutes ill qualifies one for the spiritual quest.
Spirit grows in Mind in Silence.
Silence of thought is not enough.
One needs the Silence of Mind.
Movement of the body hinders thought formation.
It is not so much the movement as the desire to move.
Mind that has a habit or construction of automatic movement must first release itself from those habits and
constructions.
Idleness that is leisure is the spiritual asset of a society that aspires to civilize itself, acquire culture and
evolve the Spiritual Individual.
“அவனது வோழ்க்தக பசோம்பபறித்தனமோன வோழ்க்தகயோக இருந்தது”.
பசோம்பல் என்பது ஓய்வோக இருப்பது.
பல நூற்றோண்டு கோலமோக மனிதன் உடலோல் உதைத்தோன், உணர்வோல் பபருமுயற்சி எடுத்தோன்,
மனதோல் முதறப்படுத்தினோன், பதோைில்நுட்பத்தில் புதியன பதடத்தோன். இதனோல் மனித குலம்
வோழ்க்தகதய ஓய்வோக அனுபவிக்க முடிகிறது.
ஓய்வோக இருக்கும் பபோழுதுதோன் எல்லோ நோகோிகமும் பிறந்தை.
எதுவும் பசய்யோத பநரம் நோம் ஒய்வு என்கிபறோம்.
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பநரத்ததக் கோட்டிலும், உணர்வின் சந்பதோஷத்திற்கும், மன வளர்ச்சிக்கும் கோரணமோக இருக்கிற உடல்
உதைப்பிற்கு விடுததல கிதடப்பதுதோன் ஓய்வின் மதிப்போகும்.
சந்பதோஷத்தத அனுபவிப்பது, ேீவனுக்கு கல்வி பபோன்றது.
போிணோமத்தில் ஆனந்தம் என்பது ஆன்மிக சந்பதோஷம்.
நமக்கு எது சந்பதோஷத்ததத் தருகிறபதோ அதுபவ சிறப்போன கல்வியோகும்.
எல்லோ எண்ணங்களும் உடலில் உற்பத்தியோகின்றன.
உடலிலிருந்து உற்பத்தியோகும் எண்ணங்கள் பிரபயோேனமோனதவ.
அங்கிருந்து உணர்வுக்கு நகரும் பபோழுது, எண்ணங்கள் தங்களது முரட்டுத்தன்தமதய இைக்கின்றன.
முரட்டுத்தனமில்லோத எண்ணங்கதள நோம் அனுபவிக்கலோம், அது நம்தம சந்பதோஷப்படுத்தவும்
பசய்யும்.
மனதத எட்டும் பபோழுது அதவ தூய்தமயோன எண்ணங்களோக மோறிவிடுகின்றன.
மனதில் தூய்தமயோன எண்ணங்கள் எை, உடல் தன்தன கஷ்டப்படுத்திக்பகோள்ளக் கூடோது.
அதனோல் ஓய்வு முக்கியமோனது.
பிரபுக்களில் பபரும்போலோபனோர் தங்களுதடய வோழ்க்தக முழுவததயும் ஓய்வோகக் கைித்தனர்.
பவட்தடயோடுவது, மற்றும் வீட்டிற்குள்பளபய இருக்கும் பபோழுதுபபோக்குச் சோதனங்கதள
உபபயோகப்படுத்துவததத் தவிர, மற்ற எல்லோ பநரங்களும் அவர்களுக்கு ஒய்வு பநரம் தோன்.
பிோிட்டன், ஐபரோப்போவில் இருந்த பமோத்த ஆளும் வர்க்கமும் பிரபுக்கள் குடும்பத்திலிருந்து தோன்
வந்தன.
ஓய்வோன வோழ்க்தகயில் அவர்களுக்குக் கிதடத்த நோகோிகமோன அனுபவங்கபள அவர்களது
கல்வியோகும்.
எல்லோவற்தறயும் பபோல், அதற்கும் அைிச்சோட்டியம் என்பதன் மறு பக்கமும் இருந்தது.
இன்தறய முன்பனற்றத்தின் மூலம் பமோத்த ேனத்பதோதகக்கும் வோரத்தில் மூன்று அல்லது நோன்கு
நோட்களுக்கு ஓய்வு சோத்தியமோகிறது.
ஆன்மிகத்தின் நன்தமக்கு இந்த ஒய்வுதோன் எதிர்கோலத்தின் வித்தோகும்.
கடந்த நூற்றோண்டுகளில் பிரபுக்கள் அனுபவித்ததுபபோல் இன்தறய மனித குலமும் இன்னும் சில
ஆண்டுகளில் அபத ஓய்விதன அனுபவிக்கும்.
நோகோிகத்திற்கும், பண்போட்டிற்கும் ஒய்வு பததவ.
வோழ்க்தகக்கு பபோருள் ஈட்ட பவண்டும் என்ற பததவயிலிருந்து மனிதன் விடுபட்டோல்தோன் மனம்
வளரும்.
அபோிமிதமோன பபோருள் இருந்தோல் ஆன்மிக வோழ்க்தக நிம்மதியோக இருக்கும்.
அபமோிக்கர்கள் பத்து நிமிடம் பவறுபம உட்கோரமோட்டோர்கள் என்று பசோல்லப்படுகிறது.
ஆன்மிக தோகத்திற்கு இந்த அதமதியின்தம எடுபடோது.
பமௌனமோன மனத்தில் ஆன்மோ வளரும்.
எண்ணங்களற்று இருப்பது மட்டுபம பபோதோது.
மனபம அதமதியோக இருக்க பவண்டும்.
உடலின் அதசவு, எண்ணங்கள் உருவோவததத் தடுக்கும்.
அதசதவவிட அதசய பவண்டும் என்கிற ஆதசதோன் தடுக்கும்.
பவளித்தூண்டுதலின்றி தோனோகபவ அதசயும் மனதத முதலில் அப்பைக்கத்திலிருந்து விடுபட தவக்க
பவண்டும்.
தன்தன நோகோிகமோக்கிக் பகோள்ளவும், பண்புகதளப் பபறுவதற்கும், ஆன்மிக தனி நபரோக
பவளிப்படவும், சமூகத்தின் ஆன்மிகச் பசோத்தோக விளங்கும் ஒய்வு என்று கருதப்படும் பசோம்பல், ஆர்வம்
பகோள்கிறது.
236. “His circumstances were exceedingly bad”.
We believe that we are plunged in a circumstance.
Here, in the case of Wickham, we see there are circumstances he has made.
No one can ever be convinced that there is NO circumstance that he has not made for himself.
In yogic theory all outer circumstances are made inwardly by the person.
If on a sudden you receive a friend who proposes that his property be settled on you, we think we are lucky.
Negatively if you suddenly meet someone who is violently quarrelling and turns his nasty tirade on to you, you
simply regret it and walk away.
Very rarely does it strike us in the first instance we were with a neighbour’s child and were deeply
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contemplating how a great fortune could come to that child.
In the second case surely in our Minds we would have been cursing someone.
As the knowledge of the inner-outer correspondence is not a prevailing social endowment, at the moment
of an event, we do not examine what our thoughts are.
This is a rule without exception.
It is true when you are reading a book, watching a movie or having a conversation or even overhearing one.
To stretch the argument to its non-believing extent, Nothing that catches your sight, no sound that falls on
the ear can be entirely irrelevant to your present thoughts.
It appears to go wrong when the correspondence is inverse.
Caroline comes to Darcy in a ball and happily offers to predict his thoughts at the moment.
She was totally wrong. She said he regretted being there.
He replied that he was lost in the admiration of a pair of fine eyes.
Here the correspondence can be seen as exact if we know what were the thoughts of Caroline.
Caroline was more than lost in the admiration of adorable Darcy.
Her thoughts found a direct echo in his thoughts, only that he was admiring another, not she.
When Lydia demanded a ball at Netherfield, Bingley himself would have been contemplating one after Jane’s
recovery.
Elizabeth stayed at Netherfield for four days ostensibly to nurse Jane.
Look at Darcy’s conscious longing for her intensely.
Imagine her total response to him subconsciously.
Jane can be said to have her mother’s thoughts without her knowledge.
Darcy, Elizabeth, Bingley, Mrs. Bennet all have thoughts each in his own fashion ultimately culminating in
Jane’s fever and Elizabeth’s stay.
Knowledge of the subtle world, subconscious urges will not find it difficult to see in these events a confirmation
of their rules.
“அவனுதடய சூழ்நிதலகள் மிகவும் பமோசமோக இருந்தன”.
ஒரு சூழ்நிதலயில் மூழ்கி விட்படோம் என்று நோம் நிதனக்கிபறோம்.
இங்கு விக்கோம் விஷயத்தில், அவனோகபவ சில சந்தர்ப்பங்கதள உருவோக்கிக் பகோண்டதத நோம்
போர்க்கிபறோம்.
எல்லோ சந்தர்ப்பங்கதளயும் அவனோகபவதோன், தனக்கோக ஏற்படுத்திக் பகோண்டோன் என்பதத
எல்பலோரும் அறிவர்.
பயோகத்தில் அகம் புறத்தத நிர்ணயிக்கிறது.
திடீபரன்று ஒரு நண்பன் வந்து தன்னுதடய எல்லோ பசோத்துக்கதளயும் நமக்பக எழுதி தவத்து
விடுவதோகச் பசோன்னோல், நோம் மிகவும் அதிர்ஷ்டசோலி என்று நிதனப்பபோம்.
தீவிரமோக சண்தட பபோட்டுக் பகோண்டிருக்கும் ஒருவதன நோம் திடீபரன்று சந்திக்க பநோிடும் பபோது
அவன் நம்தம பமோசமோக வதசமோோி பபோைிய ஆரம்பித்தோல், நோம் அதற்கோக வருந்தி பவபறதுவும்
பசய்யோமல் அவ்விடத்தத விட்டு நகர்ந்து விடுபவோம்.
முதல் சம்பவத்தில், நோம் நம் பக்கத்து வீட்டு குைந்ததயுடன் இருந்திருப்பபோம், அந்த குைந்ததக்கு பபோிய
அதிர்ஷ்டம் வந்தோல் எப்படி இருக்கும் என்று ஆழ்ந்து சிந்தித்துக் பகோண்டிருந்தது நமக்குத் பதோியோமல்
இருக்கலோம்.
இரண்டோவது சம்பவத்தில், நிச்சயமோக நோம் யோதரயோவது மனதிற்குள் திட்டிக் பகோண்டிருந்திருப்பபோம்.
அகம் புறம் இவற்றின் பதோடர்பு பற்றிய அறிவு நமக்கு இல்லோததோல், புறத்தில் நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்
பபோது, நமது எண்ணங்கள் என்னவோக இருந்தன என நோம் ஆரோய்வதில்தல.
இது விதி விலக்கில்லோத சட்டம்.
நோம் புத்தகம் படிக்கும் பபோழுதும், திதரப்படம் போர்த்துக் பகோண்டிருக்கும் பபோழுதும், உதரயோடிக்
பகோண்டிருக்கும் பபோழுதும், அல்லது மற்றவர்களுதடய பபச்தச ஒட்டுக் பகட்டுக் பகோண்டிருக்கும்
பபோழுதும் இச்சட்டம் பசயல்படும்.
நம்ப முடியோத அளவிற்கு இத்தர்க்கத்தத நீட்டிக் பகோண்பட பபோனோல், நம் கண்ணில் படும்
கோட்சிகளும், கோதில் விழும் வோர்த்ததகளும், நம் எண்ணங்களுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் எனப் புோியும்.
பதோடர்பு பநர்எதிரோக இருக்கும் பபோழுது, இச்சட்டம் தவறு பபோல் பதோன்றுகிறது.
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நடனமோடும் இடத்தில் டோர்சிக்கு அருபக வந்த கோரலின், அவன் என்ன நிதனத்துக் பகோண்டிருக்கிறோன்
என்பதத தோன் பசோல்வதோக கூறுகிறோள்.
அவள் நிதனத்தது முற்றிலும் தவறு. அங்கு இருப்பதற்கோக அவன் வருந்துவதோக கூறுகிறோள்.
ஒரு பேோடி அைகோன கண்கதள இரசித்துக் பகோண்டிருப்பதோக அவன் பசோல்கிறோன்.
கோரலினது எண்ணங்கதளப் பற்றி நமக்குத் பதோிந்திருந்தோல், இங்கு இத்பதோடர்பு மிகச் சோியோனது
என்று புோிந்திருக்கும்.
கோரலினும், தோன் விரும்பும் டோர்சிதய இரசிப்பதில் முற்றிலுமோய் மூழ்கிவிட்டிருந்தோள்.
அவளுதடய எண்ணங்களின் பநரடி எதிபரோலிதோன் அவனுதடய எண்ணங்களும், வித்தியோசம்
என்னபவனில், அவன் பவபறோருவதள இரசித்துக் பகோண்டிருந்தோன், அவதள அல்ல.
பநதர்பீல்டில் நடனத்திற்கு ஏற்போடு பசய்யச் பசோல்லி லிடியோ பகட்ட பபோழுது, பேனுதடய உடல்
நிதல பதறியவுடன் அதற்கு ஏற்போடு பசய்ய பிங்கிலிபய நிதனத்துக் பகோண்டிருந்திருக்கலோம்.
பேதன கவனித்துக் பகோள்வதற்கோக மட்டுபம எலிசபபத் அங்கு நோன்கு நோட்கள் தங்கி இருந்தது பபோல
பதோற்றம் அளித்தது.
டோர்சி பவளிப்பதடயோகபவ அவளுக்கோக ஏங்கிக்பகோண்டிருந்தோன்.
அதற்கு அவளுதடய பிரதிபலிப்பு, ஆழ்மனதில் முழுதமயோக இருந்தது.
பேன், தனக்குத் பதோியோமபலபய தன் தோயோோின் எண்ணங்கதளபய பகோண்டிருந்தோள் என
பசோல்லலோம்.
டோர்சி, எலிசபபத், பிங்கிலி, திருமதி பபன்னட் யோவருக்கும் அவரவர் போணியில் இருந்த எண்ணங்கள்,
இறுதியில் உச்ச நிதலதய அதடந்து, பேனுக்கு கோய்ச்சதல வரவதைத்து, எலிசபபத்ததயும் அங்கு
தங்க தவத்தது.
இச்சம்பவங்களில் அவற்றின் சட்டங்கள் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதத சூட்சும உலதகப்
பற்றிய அறிவும், ஆழ்மன உந்துதல்களும் சுலபமோகக் கண்டு பிடித்து விடும்.
237. “Now was absolutely resolved on being ordained”.
How does a Man resolve?
What does he mean by absolutely resolved?
The above is a resolution for life, not one for a temporary goal.
Each Man has several centres in him, as if one is above the other, that come into play when a resolution is to be
arrived at.
The shallowest centre directs our routine subconscious acts like eating.
The deepest centre is that which directs our most momentous decisions. How is that centre formed in one?
Most get it from family, school or society.
Lydia is a human animal who is just sensational.
Her mother is a social animal who acts in a human society with animal instincts.
Kitty has learned to act by the leadership of Lydia.
She, by the age of 17, has not had an independent centre of will power.
Mary saw that no one cares for her, she should take all the care necessary and devoted it to develop her talents.
It is self-reliance born out of helpless neglect of an unaffectionate family.
Jane has chosen an ideal, the ideal of being good.
She chose to distinguish herself in a place where gossip is the rule.
Gossip speaks low of others.
Jane decided not to think, not only speak, low of others.
Her father decided not to restrain or condemn her mother, nor does he speak low of her.
Jane took after her father, wants to be better than him.
Mr. Bennet soon after his wedding saw he had on him a situation that was hopeless. She had no restraint, nor
was she in a position to listen to good advice. His guidance of her could not yield result because there was no
receiving end in her non-existent Mind. His options were to make himself miserable contending with her or seek
solace in another amiable woman. He could not bring himself to be unfaithful to her. The resultant
circumstances made him take refuge in the library which made him cynical and sarcastic.
The question is how one arrives at that resolution.
The same circumstances will not lead another to this conclusion.
Character is a combination of a complex set of inner circumstances.
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Can we really unravel and arrive at its very root?
Mostly we can if all the inner circumstances are known.
Normally we arrive at such inner circumstances from outer realities.
It may not be accurate.
Those inner circumstances one can know only in himself.
There one can study and arrive at the right conclusion.
Even inside what decides is not so much inner circumstances as one’s character, known as swabhava in
Sanskrit.
The main components of swabhava are aspiration, responsibility, patience, caution, etc.
Those endowed with these organise their swabhava variously.
Those not endowed with any of them or a few of them allow themselves to be directed by the raw energy
available at a given moment as their attitude is casual.
There are others whose motive is casual.
They are the reckless ones heedless of the consequences.
Behind the components that constitute the attitudes and motives is the soul’s search for Truth or Falsehood.
It directs the inner forces which are shaped by outer circumstances.
Wickham will be a great study from such a point of view and when each of our ideas is confirmed by the
results, a great document will be born.
“அப்பபோறுப்பில் அவதன நியமித்துக் பகோள்வதில் அவன் தீர்மோனமோக இருந்தோன்”.
மனிதன் எவ்வோறு தீர்மோனிக்கிறோன் ?
முற்றிலுமோய் தீர்மோனித்திருக்கிபறன் என்றோல் என்ன அர்த்தம்?
பமபல கூறப்பட்டது அவன் வோழ்வின் தீர்மோனம், தற்கோலிகமோன இலக்குக்கு அல்ல.
ஒவ்பவோரு மனிதனுக்கும் அவனுள் பல தமயங்கள் இருக்கின்றன, ஒன்றின் பமல் ஒன்றோய் இருப்பது
பபோல் பதோன்றும். ஏபதனும் தீர்மோனம் எடுக்க பவண்டும் என்கிற சமயத்தில் அதவ பசயல்படும்.
சோப்பிடுவது பபோன்ற ஆழ்மனச் பசயல்கதள, பமபலழுந்தவோோியோக இருக்கும் தமயம் வைி நடத்தும்.
ஆைமோன தமயம் முக்கியமோன தருணங்களில் எடுக்கப்படும் தீர்மோனங்கதள வைி நடத்தும்.
ஒருவோிடத்தில் இம்தமயம் எப்படி உருவோகிறது?
பலருக்கும், குடும்பம், பள்ளிக்கூடம், அல்லது சமூகத்திலிருந்து கிதடக்கும்.
உணர்ச்சிவயப்படும் லிடியோ ஒரு மனித விலங்கு ஆவோள்.
அவளுதடய தோயோர், விலங்கிற்குோிய உணர்பவோடு மனித சமுதோயத்தில் பசயல்படும் ஒரு சமூக
விலங்கோவோள்.
லிடியோவின் ததலதமயில், கிட்டி பசயல்பட கற்றுக் பகோண்டோள்.
பதிபனழு வயதோன அவளுக்கு சுபயச்தசயோக பசயல்படுவதற்குோிய மனஉறுதி இல்தல.
தன்தன கவனித்துக்பகோள்ள யோரும் இல்தல என்று உணர்ந்த பமோி, தன்தனத்தோபன கவனித்துக்
பகோண்டு, தன்னுதடய திறதமகதளயும் தோபன வளர்த்துக் பகோள்கிறோள்.
அன்பில்லோத குடும்பத்தினோின் புறக்கணிப்பு வளர்த்த தற்சோர்போகும் அது.
பேன் நல்லவளோக இருக்க பவண்டும் என்ற பகோள்தகயிதன பதர்ந்பதடுத்திருக்கிறோள்.
வம்பு பபசுபவோின் மத்தியில் அவள் தன்தன வித்தியோசப்படுத்திக் பகோண்டோள்.
மற்றவர்கதளப் பற்றி மட்டமோகப் பபசுவது தோன் வம்பு.
மற்றவர்கதளப் பற்றி மட்டமோகப் பபசக்கூடோது என்று தீர்மோனித்தபதோடல்லோமல், பேன் அவர்கதளப்
பற்றி மட்டமோக நிதனக்கவும் கூடோது என்று தீர்மோனித்திருந்தோள்.
அவளுதடய தகப்பனோர், அவரது மதனவிதய கட்டுப்படுத்துவதுமில்தல, கண்டனம் பசய்வதுமில்தல,
அவதளப் பற்றி மட்டமோகப் பபசவும் கூடோது என்று தீர்மோனித்திருந்தோர்.
தகப்பனோதர பின் பதோடர்ந்த பேன், அவதரவிட பமலோகவும் இருக்க விரும்பினோள்.
தன்னுதடய திருமணத்திற்குப் பின், திரு பபன்னட் தனது நிதல எப்படிப்பட்டது என விதரவிபலபய
புோிந்து பகோண்டோர். எந்தவித கட்டுப்போடும் அவளுக்கு இல்தல, அறிவுதரகதள பகட்டுக் பகோள்ளும்
நிதலயிலும் இல்தல. அவருதடய வைிகோட்டல் எந்தவித பயதனயும் தரவில்தல ஏபனனில் அததன
வோங்கிக் பகோள்ளும் அளவிற்கு அவளுக்கு அறிவும் இல்தல. ஒன்று அவர் இருப்பதத தவத்து
திருப்திப்பட்டுக் பகோள்ளலோம், அல்லது பவபறோரு இனிதமயோன குணம் பதடத்த பபண்மணியிடம்
தஞ்சம் புகலோம். ஆனோல் மதனவிக்கு துபரோகம் பசய்ய அவர் விரும்பவில்தல அதனோல் நூலகத்தில்
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தஞ்சம் புகுந்தோர். அது அவதர குற்றம் கண்டுபிடிப்பவரோகவும், பகலியோக பபசக்கூடியவரோகவும்
ஆக்கியது.
ஒருவர் எப்படி அந்த தீர்மோனத்திற்கு வருகிறோர் என்ற பகள்வி எழுகிறது.
இபத பபோன்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் பவபறோருவதர இத்தீர்மோனத்தத எடுக்க விட்டிருக்கோது.
சிக்கலோன பலவிதமோன அகநிதலயின் இதணப்பப ஒருவரது குணோதிசயமோக மோறுகிறது.
இந்த சிக்கதல விடுவித்து அதனுதடய அடி பவருக்கு நம்மோல் பபோக முடியுமோ?
எல்லோ அகநிதலகதளப் பற்றி நமக்குத் பதோித்திருந்தோல் இது சோத்தியம்.
புறத்தில் பதோிகிற உண்தமகதள தவத்து நோம் அகநிதலதய கணிக்கிபறோம்.
அது துல்லியமோக இருக்கும் என்று பசோல்ல முடியோது.
தன்னுள் இருப்பது மட்டும் தோன் ஒருவருக்குத் பதோியும்
இங்கு ஒருவர் ஆரோய்ந்து சோியோன முடிவிற்கு வர முடியும்.
இங்பகயும் தீர்மோனம் எடுப்பது நம் அகநிதல மட்டும்தோன் என்று பசோல்ல முடியோது, நமது சுபோவமும்
பசர்ந்து பசயல்படும்.
ஆர்வம், பபோறுப்பு, பபோறுதம,எச்சோிக்தக முதலியன சுபோவத்தின் முக்கியமோன அம்சங்கள்.
இதவ எல்லோம் இருப்பின் நமது சுபோவத்தத நோம் பலவிதமோக ஒழுங்குபடுத்திக்பகோள்ளலோம்.
இக்குணங்கள் இல்லோவிடில் அல்லது ஒரு சிலபத இருப்பின், அத்தருணத்தில் எந்த பண்படோத சக்தி
இருக்கிறபதோ அததன உபபயோகப்படுத்திக் பகோள்பவோம். இவர்கள் எததயும் சர்வசோதோரணமோக
எடுத்துக் பகோள்வோர்கள்.
பவறு சிலருக்கு பநோக்கங்கள் இப்படிப்பட்டதோக இருக்கும்.
இவர்கள் பின்விதளவுகதளப் பற்றி பயோசிக்கோத அேோக்கிரததயோனவர்கள்.
மபனோபோவங்கள், பநோக்கங்கள், இதவகதள உருவோக்கும் அம்சங்களின் பின்னோல் இருப்பது சத்தியம்
அல்லது பபோய்தமயின் ஆன்ம விசோரம்.
புற நிகழ்ச்சிகளோல் உருவகப்பட்டிருக்கும் அக சக்திதய, இது வைி நடத்திச் பசல்லும்.
இக்பகோணத்தில் விக்கோதம ஆரோய்ந்தோல் அது ஒரு பபோிய படிப்போக அதமயும், பமலும் நமது
ஒவ்பவோரு கருத்தும் அதன் பலன்கள் மூலம் உறுதி பசய்யப்படும்பபோழுது, பபோிய ஆவணபம
உருவோகும்.
238. “You will hardly blame me”.
When she abused him for his pride, arrogance, conceit he fully accepted them and resolved to give them up so
as to win her.
It was in his power to give them up and therefore there was no problem.
He was sincere enough to readily agree within himself that they were true.
His one aim was to win her and for that there were a few things to be done. The above was one which he
could do.
About Wickham there was no blame on him; how could he get rid of a blame that was not his? So, he tried to
explain to her he was not to blame.
Why should he win her at all costs?
Man rests quiet when the outer circumstance and inner ones are normal.
There are inner occasions that will not leave that quiet to Man.
Generally it is an idea or opinion; an emotion or an urge; a need or an impulse to action.
These can be controlled in various measures.
Passion overcomes a non-mental Man.
Love can be an attraction or a charm or a passion.
Whatever love is, it demands instantaneous action.
Only an impulse demands instantaneous action.
Love is something for which the soul lies in wait for long.
Once it sights the object of love it cannot wait.
It is not so much from the impatience of one’s character as from the nature of love.
Love is the soul’s response to Ananda.
Soul moves in a speed faster than light.
Only the inhibiting outer circumstances can checkmate the soul.
We see in such cases life offering a rare opening in the inhibiting circumstances.
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Love fulfils itself.
It means it is not bound by external circumstances.
Love creates its own circumstances.
That which is routine is not love.
That which bends to the circumstances outer or inner is not love.
Darcy’s love was denied expression by his inner understanding.
Of course, it was ardent love, not the love of the Soul that surfaced.
He was willing to consider a daughter of Mrs. Bennet pure and noble.
In that he makes an assumption of a lover not one who knows human nature.
What is implied in it, the lover in him is prepared to accept gladly.
A good lot is implicit in it.
To him, it is innocence in her.
He is prepared to shed whatever is to be shed, acquire whatever is to be acquired for her sake.
To that extent his love is ardent, pure and craves for instantaneous action.
That is why he responds to her, “I could have been the mistress of Pemberley”.
His response was not on his initiative this time, but on her inner initiative.
He is not interested in accusing Wickham.
He is very interested in her exonerating him.
“நீ என்தனக் குதற கூற மோட்டோய்”.
அவனுதடய கர்வம், இறுமோப்பு, தற்பபருதம இவற்றிற்கோக அவதன எலிசபபத் வதசபோடினோள்.
அததன ஒத்துக் பகோண்ட அவன், அவளுக்கோக அதவகதள விட்டுவிட தீர்மோனித்தோன்.
அததன விட்டுவிடுவது என்பது அவனுதடய அதிகோரத்தில் இருந்தது அதனோல் எந்தவித பிரச்சிதனயும்
இருக்கவில்தல.
அதவபயல்லோம் உண்தம என்று ஏற்றுக்பகோள்ளும் அளவிற்கு, அவன் உண்தமயோக இருந்தோன்.
அவதள அதடய அவன் சில விஷயங்கதள பசய்தோக பவண்டும், அவனோல் பசய்ய முடியும்
என்பதுதோன் பமற் கூறிய ஒன்று.
விக்கோம் விஷயத்தில் அவன் எந்த ஒரு குற்றமும் பசய்யவில்தல. இல்லோத ஒன்றிலிருந்து எப்படி
விடுபடுவது? தன் பமல் எந்த குற்றமும் இல்தல என அவளுக்குப் புோியதவக்க முயற்சி பசய்தோன்.
எப்படியோவது அவதள, அவன் ஏன் அதடய பவண்டும்?
அகம் மற்றும் புறச் சூழ்நிதலகள் நல்லவிதமோக இருக்கும் பபோழுது மனிதன் அதமதியோக இருப்போன்.
சில சமயம் அகநிதலகள் அவதன அதமதியோக இருக்க விடோது.
பபோதுவோக ஒரு கருத்து அல்லது ஒரு அபிப்பிரோயம், ஒரு உணர்வு அல்லது ஒரு உந்துதல், ஒரு பததவ
அல்லது ஒரு உத்பவகம் பசயல்பட தவக்கும்
இதவகதள பல விதமோக கட்டுப்படுத்தலோம்.
மனவலிதம இல்லோதவன் தீவிர உணர்ச்சிகளுக்கு ஆளோவோன்.
கோதல் என்பது ஒரு ஈர்ப்பு அல்லது ஒரு கவர்ச்சி அல்லது ஒரு கட்டுக்கடங்கோத உணர்ச்சி ஆகும்.
கோதல், உடனடியோக ஏபதனும் ஒன்று நடக்க பவண்டும் என்று எதிர்போர்க்கும்.
தீவிர உணர்ச்சிதோன் உடனடி பசயல்போட்தட எதிர்போர்க்கும்.
கோதலுக்கோக, ஆன்மோ பவகு கோலத்திற்கு கோத்திருக்கும்.
கோதலிப்பவதரக் கண்டுபிடித்தவுடன் அதனோல் கோத்திருக்க முடியோது.
ஒருவருதடய குணோதிசயத்தின் பபோறுதமயின்தமயினோல் அல்ல, கோதலின் தன்தமயோல் அவ்வோறு
நிகழ்கிறது.
ஆனந்தத்திற்கு ஆன்மோ அளிக்கும் மறுபமோைிபய, கோதல் ஆகும்.
ஒளிதயக் கோட்டிலும் பவகம் உள்ளது ஆன்மோ.
தடுக்கவல்ல புற சந்தர்ப்பங்கள்தோன், ஆன்மோவின் பவகத்தத ததட பசய்யும்.
ததடபடும் சந்தர்ப்பங்களில் வோழ்க்தக ஏபதனும் ஒரு அோிய வோயிதலத் திறக்கும்.
கோதல் தன்தனத்தோபன பூர்த்தி பசய்து பகோள்ளும்.
பவளியுலக சந்தர்ப்ப சூழ்நிதலகள் கோததல கட்டுப்படுத்தோது.
கோதல் தன் சந்தர்ப்பங்கதள தோபன உருவோக்கிக் பகோள்ளும்.
கோோியகிரமமோக இருப்பது கோதலல்ல.
அகம், புறம் இவற்றின் சூழ்நிதலக்பகற்ப வதளந்து பகோடுப்பது கோதலல்ல.
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டோர்சி தன் கோததல பவளிப்படுத்துவதத அவனது உள்மனப் புோிதல் தடுக்கிறது.
அவனது கோதல் ஆைமோனது, பமபல எழும்பிய ஆன்மோவின் கோதல் அல்ல.
திருமதி பபன்னட்டின் ஒரு மகதள தூய்தமயோனவளோகவும், உயர்ந்த நற்குணமுதடயவளோகவும் கருத
தயோரோக இருந்தோன்.
இது ஒரு கோதலன் பசய்யும் பசயல். மனித சுபோவத்ததப் பற்றி அறிந்த ஒருவர் பசய்யும் பசயலல்ல.
அவனுள் இருக்கும் கோதலன் இததன சந்பதோஷமோக ஏற்றுக் பகோள்ளத் தயோரோக இருக்கிறோன் என்று
பபோருளோகிறது.
இதில் நிதறய விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கின்றன.
அவளுதடய கள்ளங்கபடமற்ற சுபோவம் அவனுக்குப் பிடித்திருந்தது.
அவளுக்கோக, அவன் எததபயல்லோம் விட பவண்டுபமோ அததபயல்லோம் விடத் தயோரோக இருந்தோன்,
எதத எல்லோம் பபற பவண்டுபமோ அததபயல்லோம் பபறுவதற்குத் தயோரோக இருந்தோன்.
அந்த அளவிற்கு அவனுதடய கோதல் ஆைமோகவும், தூய்தமயோகவும் இருந்தது. உடனடி
பசயல்போட்டிற்கு ஆர்வமோக இருந்தது.
“நோன் பபம்பர்லிக்கு எேமோனியோக இருந்திருப்பபன்” என்ற அவளுதடய உணர்வுக்கு அவனுதடய
பசயலும் மறுபமோைி அளிப்பது பபோல் இருந்தது.
அவனுதடய இந்த மறுபமோைி, இம்முதற அவனுதடய தன்முதனப்போல் வரவில்தல, அவள் அகத்தில்
எடுக்கும் தன்முதனப்போல் எழுந்தது.
விக்கோதம குதற பசோல்வதில் அவனுக்கு ஆர்வபம இல்தல.
தன்தன குற்றமற்றவன் என்று அவள் கூற பவண்டும் என்பதில் அவன் ஆர்வமோக இருந்தோன்.
239. “His resentment was in proportion to his distress”.
Complaints are of very many varieties.
So, too, resentment is of several types.
One is, rising resentment against someone for what one is.
They say he is sorry for the position he is in.
One does not resent health, but does resent illness.
Physical illness one knows to be one’s own.
Social deficiency that is social illness will turn against another.
Psychological deficiency directly jumps on him whom he has already hurt.
What is the truth behind it?
A Man confesses in an intimate moment to another a crime of his.
The listener has nothing to do with him or his crime except the other volunteered to share it as a kind of
confession.
Now each time the confessor sees the friend, his own crime comes to his Mind.
The result is soon they part either in a quarrel or without one.
Smallness, guilt, inferiority resents its own position and hates those who remind him of it.
Only in a condition of authority to which he has to submit, does he learn to adore strength like Bingley.
What did life give Darcy for the intimate companionship of Bingley and his submission?
Submission is always a source of resentment or hatred whether expressed or not.
When circumstances change, the resentment is expressed.
Or if not, someone else expresses the resentment on his behalf.
Elizabeth’s copious abuse is Bingley’s suppressed resentment.
Life is such that there are people to whom abuse is praise.
Collins is such a personality.
Charlotte who knows of the personality of Collins married him.
Whether she married him for the property in spite of his manners or married him attracted by his pompous
stupid buffoonery is a question.
She is capable of taking his pompous behaviour for status, his stupidity for information, his buffoonery for
entertainment, as her own father resembles him.
With £ 2000 a year he acquires respectability, partly his endowments look positive.
Her appreciation of Collins is in proportion to her poverty.
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How then are people to move?
One should see the other’s role in his life and know how essential it is in terms of his temperament.
“அவனுதடய வருத்தத்திற்கு ஏற்ற விகிதத்தில் அவனுதடய தணியோத சினமும் இருந்தது”.
குதற கூறுதல் பலவதகயோனது.
அபத பபோல் சினமும் பலவதகயோனது.
ஒருவர் அவ்வோறு இருக்கிறோர் என்பதோபலபய நமது பகோபம் அதிகோிப்பது ஒரு வதக.
அவன் அந்த நிதலயில் இருப்பதற்கோக வருத்தப்படுகிறோன் என்று பசோல்லப்படுகிறது.
உடல் நலத்திற்கோக ஒருவர் பகோபப்படுவதில்தல ஆனோல் பநோதயக் கண்டு சினம் வருகிறது.
ஒருவருதடய உடல் நலக்குதறவு என்பது அவருதடயது மட்டும்தோன் என அவருக்குப் புோியும்.
சமூகப் பற்றோக்குதற எனும் சமூகப் பிணி மற்றவருக்கு எதிரோகவும் பபோகும்.
மனப்பற்றோக்குதற, யோதர அவன் முன்னபம கோயப்படுத்தியிருக்கிறோபனோ அவதனபய பநரடியோகத்
தோக்கும்.
இதற்குப் பின்னோல் இருக்கும் உண்தம என்ன?
பநருக்கமோக இருக்கும் தருணத்தில் ஒருவன் தன்னுதடய குற்றத்தத அடுத்தவனிடம் ஒப்புக்
பகோள்வோன்.
ஒருவன் தோனோகபவ முன் வந்து தன் குற்றத்தத ஒப்புக் பகோள்கிறோபன தவிர, பகட்டுக் பகோண்டவருக்கு
அவதனப் பற்றிபயோ அவனது குற்றத்ததப் பற்றிபயோ எந்தவித சம்பந்தமும் இருக்கோது.
இப்பபோழுது ஒவ்பவோரு முதறயும் குற்றத்தத ஒப்புக் பகோண்டவனுக்கு தனது நண்பதரப் போர்க்கும்
பபோது, தனது குற்றம் தோன் நிதனவுக்கு வரும்.
இதனுதடய முடிவு, ஒன்று, இருவரும் சண்தடயிட்டுக் பகோண்டு பிோிவர் அல்லது சண்தட எதுவும்
இல்லோமபலபய பிோிவர்.
சிறுதம, குற்ற உணர்வு, தோழ்வு மனப்போன்தம இவற்றோல் அவருதடய நிதலதயக் கண்டு அவருக்பக
பகோபம் வரும். பிறகு யோர் இதத நிதனவுபடுத்துகிறோபரோ அவதர கண்டோல் பவறுக்கத் பதோன்றும்.
எந்த அதிகோரத்திற்குப் பணிய பவண்டும் என்றிருக்கிறபதோ அதற்கு மட்டும் ஒருவர் பணிந்தோல்,
பிங்கிலிதயப் பபோல் வலிதமதய ரசிக்க கற்றுக் பகோள்வோர்.
பிங்கிலியின் பநருக்கமோன நட்பும், அவனது பணிதலும் டோர்சியின் வோழ்க்தகக்கு என்ன பகோடுத்தது?
பகோபம், பவறுப்பு இதவகதள பவளிப்படுத்துகிபறோபமோ இல்தலபயோ அதன் பிறப்பிடம் எப்பபோழுதும்
கீழ்ப்படிதலில் இருக்கிறது.
சூழ்நிதல மோறும் பபோழுது பகோபம் பவளிப்படுகிறது.
இல்தலபயனில் அவர் சோர்போக மற்பறோருவர் பகோபத்தத பவளிப்படுத்துவோர்.
எலிசபபத் அளவில்லோது வதசமோோி பபோைிந்தது பிங்கிலியின் வலிந்து அடக்கப்பட்ட பகோபத்தின்
எதிபரோலிபய.
வோழ்க்தகயில் சிலருக்கு நிந்ததன புகைோரம் பபோல் பதோன்றும்.
கோலின்ஸ் அம்மோதிோி குணோதிசயம் உதடயவன்.
கோலின்ஸின் குணோதிசயத்தத அறிந்த ஷோர்பலட் அவதன திருமணம் பசய்து பகோள்கிறோள்.
அவன் நடந்துபகோள்ளும் விதத்தத தோண்டி, அவனுதடய பசோத்திற்கோக திருமணம் பசய்து
பகோண்டோளோ அல்லது அவனது பகட்டோன முட்டோள்தனமோன பகோமோளித்தனத்தில் மயங்கி திருமணம்
பசய்து பகோண்டோளோ என்பது ஒரு பகள்வியோக இருக்கிறது.
அவனுதடய பகட்டோன நடத்தததய அவனது அந்தஸ்து என்றும், முட்டோள்தனத்தத அறிவு என்றும்,
பகோமோளித்தனத்தத சந்பதோஷப்படுத்தும் பசயல் என்றும் எடுத்துக்பகோள்வதற்குோிய தகுதி
உதடயவள்தோன் அவள், ஏபனனில் அவளுதடய தந்ததயும் அவதனப் பபோலபவதோன் இருந்தோர்.
வருடத்திற்கு இரண்டோயிரம் பவுன் இருப்பதோல் அவனுக்கு மோியோதத கிதடக்கிறது, அவனுக்கு
கிதடத்திருக்கும் ஆஸ்தியும் திருப்திகரமோக இருக்கிறது.
அவளுதடய ஏழ்தமதய போர்க்கும் பபோழுது கோலின்ஸின் ஆஸ்தி பபோிதோகப்படுகிறது.
மனிதர்கள் பிறகு எப்படித்தோன் முன்பனறுவது?
அவனுதடய வோழ்க்தகயில் மற்றவரது பங்கு என்ன என்பததப் போர்க்க பவண்டும், அவனது
மனப்பபோக்கின் அடிப்பதடயில் அது எவ்வளவு அத்தியோவசியம் என்பததயும் பதோிந்துபகோள்ள
பவண்டும்.
240. “He was violent in his abuse.”
Violence is the aspiration of the non-structured energy.
The strongest violence finds its energy fully absorbed into quietude when entrusted with a structured
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organisation to administer.
Aristocratic status is such an organised cultural structure.
Agitators turning into administrators do not find all their energy enough in the latter responsibility.
Abuse is the active recognition of one’s own uselessness.
When thwarted, abuse of another arises.
Lady Catherine did it when she could not have her way with Darcy.
Mrs. Bennet did it to Bingley when her ambitions remained unfulfilled.
Rightly or wrongly, when a Man has his way, no abuse arises in his mouth.
One who has no strength to be violent to another, breaks out in a cry.
Error, pain, suffering, death are when one is in ignorance, lacks energy or exhausts his period of usefulness.
Offence comes from limitation which is ego.
Limitlessness is existence, consciousness, power or bliss.
Taking a wider view, one who abuses realizes his own shortcoming.
Darcy in writing his letter to Elizabeth and after responds like that.
Lady Catherine could never bring herself to see herself in a wider light.
A society that faces a revolution by taking a wider view enters into a phase of evolution and avoids bloodshed.
Just at that time England was experiencing a smooth evolution.
Action is violent as against thought that is smooth flowering.
In the descent, the same action can be fulfilling a thought without a trace of violence.
Here violence that is the result of constriction changes by the widening of the plane and purpose into a
rich ripe fulfillment in maturity.
In the integral yoga He says this occurs by the recovery of the spiritual term in the physical consciousness.
Matter that is inconscient, rigid, dark changing into superconscient, flexible, light of Being makes the body
evolve, shedding the necessity of rebirth.
Secrecy is one instrument of violence.
Selfishness is a motive of violence.
Violence is attraction to the human being as it offers intensity.
God created the world for delight.
Sachchidananda is bliss.
It is non-active.
Sachchidananda expressing its bliss in objects changes bliss into delight.
Bliss is the experience of the Being of its consciousness.
The evolving Being experiences its evolving consciousness as delight.
Ego is a limitation that is a constriction.
Ego determines delight into pain.
Pain is the sensational value of bliss or delight offered to the body.
The ego, created for a limited purpose, creates pain when it outlives its purpose.
A useful instrument becomes an obstacle in a further phase of development.
Energy that is expanding to develop the organising gives joy in construction.
The same excessive energy if constricted due to inflexibility gives pain and suffering.
Should the inflexibility prove to be rigid, the excess energy breaks the mould of the body which is death.
“அவன் மிகவும் வன்தமயோகத் திட்டினோன்”.
ஒரு அதமப்பில்லோத சக்தியின் ஆர்வபம வன்முதறயோகும்.
ஒரு முதறயோன ஸ்தோபனத்தத நிர்வோகம் பசய்ய, வலிதம பபோருந்திய வன்முதறயிடம் ஒப்பதடத்தோல்,
அதன் முழு சக்தியும் அதற்பக பசலவைிந்து, அது அதமதியோகிவிடும்.
இது பபோன்ற முதறப்படுத்தப்பட்ட நோகோிக அதமப்பப பிரபுத்துவ நிதலயோகும்.
கிளர்ச்சி பசய்பவர்கள் நிர்வோகம் பசய்யும் பபோறுப்தப எடுத்துக் பகோண்டோல், அதற்குோிய சக்தி
பபோதவில்தல எனக் கோண்போர்கள்.
திட்டுவது என்பது ஒருவரது தகயோலோகோத்தனபம.
இதடயூறு பசய்யும்பபோது மற்றவதரத் திட்ட ஆரம்பிக்கிபறோம்.
டோர்சி தன் பசோற்பபச்சுக் பகட்கோதபபோது பலடி கோதோின் இததத்தோன் பசய்தோள்.
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தன்னுதடய ஆதசகள் நிதறபவறோதபபோது திருமதி பபன்னட்டும் இவ்வோறுதோன் பிங்கிலியிடம் நடந்து
பகோண்டோள்.
சோிபயோ அல்லது தவபறோ, ஒருவன் நிதனத்தபடி அவனுக்கு விஷயங்கள் நடந்தோல், திட்டு என்பது
எைோது.
மற்றவோிடம் கடுதமயோக நடந்துபகோள்ள வலிதம இல்லோதவர்கள் அழுது விடுவோர்கள்.
ஒருவர் அறியோதமயில் இருக்கும் பபோழுதும், பதம்பில்லோமல் இருக்கும் பபோழுதும், தோன் மற்றவருக்கு
உபபயோகமோக இருந்த கோலம் முடிந்துவிட்ட பின்பும் தவறு, வலி, துன்பம், மரணம் இதவ எழும்.
வதரயதறக்குள் இருக்கும் பபோழுது குற்றம் எழுகிறது, அதுதோன் அகந்தத.
எல்தலயில்லோதது- வோழ்க்தக, ேீவியம், அதிகோரம், ஆனந்தம்.
பரந்த கண்பணோட்டத்தில் போர்த்தோல் திட்டுவது என்பபத ஒருவரது இயலோதமதோன்.
எலிசபபத்திற்கு டோர்சி கடிதம் எழுதும் பபோதும், அதற்குப் பின்னரும் இது பபோன்று நடந்து
பகோள்கிறோன்.
பலடி கோதோினும் பரந்த கண்பணோட்டத்தில் தன்தனப் போர்க்க மறுக்கிறோள்.
புரட்சிதயச் சந்திக்கும் ஒரு சமுதோயம், பரந்த கண்பணோட்டத்பதோடு பசயல்படும்பபோழுது,
போிணோமத்தின் அடுத்த கட்டத்தில் நுதையும், இரத்தம் சிந்துவததத் தவிர்க்கும்.
இந்த சமயத்தில்தோன், இங்கிலோந்து ஒரு அதமதியோன போிணோமத்தத அனுபவித்துக் பகோண்டிருந்தது.
எண்ணங்கள் அதமதியோக பவளிப்படும், ஆனோல் பசயற்போடு வன்முதறயோக இருக்கும்.
பமலிருந்து வரும்பபோழுது, அபத பசயல் வன்முதறயின் சோயலின்றி ஒரு எண்ணத்ததப் பூர்த்தி பசய்யும்.
ஒடுக்கப்படும் பபோழுது எழும் வன்முதற, நிதலதயயும் பநோக்கத்ததயும் விோிவுபடுத்துவதன் மூலம்,
கனிந்த, பசறிவோன முதிர்ச்சியோக நிதறவதடகிறது.
பூரண பயோகத்தில், உடலின் ேீவியத்தில் ஆன்மிகம் திரும்பி வரும் பபோழுது இம்மலர்ச்சி ஏற்படுவதோக
பகவோன் கூறுகிறோர்.
இருள், விதறப்பு, கருதம இவ்வோறு இருக்கும் ேடம், பரமோத்மோவோகவும், ேீவனின் ஒளியோகவும் மோறி,
மறுபிறப்பின் பததவதயத் தவிர்த்து, உடதல போிணோம வளர்ச்சி அதடயச் பசய்கிறது.
வன்முதறயின் ஒரு ஆயுதம் இரகசியம்.
சுயநலம் வன்முதறயின் பநோக்கம்.
தீவிர உணர்ச்சி தருவதோல் வன்முதற மனிதனுக்கு ருசிக்கிறது.
ஆனந்தத்திற்கோக கடவுள் உலதகப் பதடத்தோர்.
சச்சிதோனந்தம் பபரோனந்தம் ஆகும்.
அது பசயல்படோது.
சச்சிதோனந்தம் பபோருட்களில் பபரோனந்தத்தத பவளிப்படுத்தும் பபோழுது, பபரோனந்தம் ஆனந்தமோக
மோறுகிறது.
ேீவன் அதன் ேீவியத்தத அனுபவிப்பது பபரோனந்தமோகும்.
வளரும் ேீவன் தன் வளரும் ேீவியத்தத அனுபவிப்பது ஆனந்தமோகும்.
வதரயதறக்குள் இருக்கும் அகந்தத சுருங்கி இருக்கும்.
ஆனந்தத்தத வலியோக நிர்ணயிப்பது அகந்தத.
சந்பதோஷமும் ஆனந்தமும் உடலுக்கு ஏற்படும் பபோழுது வலியோகத் பதோிகிறது.
ஒரு குறிப்பிட்ட பநோக்கத்திற்கோக உண்டோக்கப்பட்ட அகந்தத, அதன் பநோக்கம் முடிந்த பின்பும் நம்மிடம்
தங்கினோல், வலிதய ஏற்படுத்துகிறது.
உபபயோகமோக இருக்கும் ஒரு கருவி அடுத்தகட்ட முன்பனற்றத்தில், ததடயோக மோறிவிடும்.
முதறப்படுத்ததல பமம்படுத்தும் பபோழுது விோிவதடயும் சக்தி ஆக்கலினோல், சந்பதோஷத்ததத் தருகிறது.
அளவுக்கு மீறி இருக்கும் இபத சக்திதயச் சுருக்கினோல் அதனுதடய இணங்கோத தன்தமயினோல் வலியும்
துன்பமும் ஏற்படுகிறது.
இணங்கோத தன்தம விதறப்போக மோறும் பபோழுது, அதிகமோக இருக்கும் சக்தியோல் உடல் அைிந்து
மரணம் பநோிடுகிறது.
241. “After this period every appearance of the acquaintance was stopped”.
Man treats a problem as he gets rid of a disease.
A disease is a symptom of imbalance in health.
Not only is it a symptom, the presence of a disease prevents the further deterioration of health.
A man who had a tonsil went to a doctor who told him it should not be removed as it was a protecting
mechanism.
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Wickham was not an aberration in Darcy’s life, but an indispensable part who maintained the health of
Pemberley.
Apart from treating the disease at the moment, one has to give some deep thought to health and restore it
to full vigour.
We rarely understand life like this or act on it.
As Wickham is a negative symptom of a disease, life, especially in its positive periods presents Man with
opportunities in view of his greater endowment than ordinary.
Man accepts these opportunities that are in line with his taste and habit, and disregards others.
Minor opportunities that are disregarded are simple loss.
If such a loss is unconsciously entertained, one’s growth cries a halt to it.
There are other greater opportunities that are offered to him in view of his special role to the community.
If they are refused, Mother says, the Man loses what he has already.
As growth stopping at a lower level is the beginning of decay an opportunity given to rise sky high refused
results in falling very low.
A junior lecturer had created for himself in his university an opportunity to become a syndicate member and
more influential than the Vice Chancellor.
For one who was unemployed for ten years after education this opportunity in the third year of his career was
very significant.
He availed of the opportunity at his level and was unable to see beyond.
He lost his job at the end of a three year term on the syndicate.
Kamaraj who was nobody in All India politics in 1964 was given the opportunity to become the Prime Minister
but he availed it twice to make the Prime Ministers of India.
Very soon all was lost for him and he was threatened with arrest.
The rules of life are survival generally, growth at points of gathering energy, development when the energy is
saturated but society insists on evolving when the time for development is over.
It chooses various Individuals as spearheads or instruments for its purpose.
Darcy was one such instrument at the time of French Revolution.
He had Wickham in his life to negatively complete his mission and Elizabeth to positively fulfill it, though
Elizabeth began with a negative note.
It was a luxury for Darcy to hope that all acquaintance with Wickham stopped with the payment of £ 3000.
Wickham came back through Georgiana.
Again he appeared at Meryton.
At Meryton he bided his time till Darcy left to scandalize him all over.
What Wickham started, Lydia completed by her own initiative for the elopement.
“இந்த கோல கட்டத்திற்குப் பின், அவதன எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் போர்க்கவில்தல”.
ஒரு பநோயிலிருந்து பவளிவரும் பபோழுது மனிதன் ஒரு பிரச்சிதனதய குணப்படுத்துகிறோன்.
உடல் நலத்தின் சமநிதல பகடும் பபோழுது பநோய் ஏற்படுகிறது.
அது அறிகுறி மட்டுமல்ல, பநோய் இருப்பது, பமலும் உடல் நிதலயில் போதிப்பு ஏற்படுவததயும்
தடுக்கிறது.
டோன்சில்ஸ் இருக்கும் ஒருவர் மருத்துவோிடம் பசன்ற பபோழுது, அது ஒரு போதுகோப்பு கருவி அததன
நீக்கக் கூடோது என்றோர்.
டோர்சியின் வோழ்க்தகயில் விக்கோம் ஒரு தவறு அல்ல, பபம்பர்லியின் நலத்தத போதுகோக்கும் ஒரு
முக்கியமோன அங்கமோக விளங்கினோன்.
பநோதய தற்கோலிகமோக குணப்படுத்துவபதோடு நிற்கோமல், உடல் நலத்தத பமலும் ஆைமோக கவனித்து,
முழுத்பதம்தபயும் மீட்டுத் தர பவண்டும்.
நோம் வோழ்க்தகதய இக்பகோணத்தில் புோிந்து பகோள்வதுமில்தல, பசயல்படுவதுமில்தல.
விக்கோம், பநோயின் எதிர்மதறயோன அறிகுறியோகத் திகழுவது பபோல் வோழ்க்தக, முக்கியமோக அதன்
பநர்மதறயோன கோலங்களில், சோதோரணமோனவற்தற விட, சிறந்த அம்சங்கதள மனிதன்
பபற்றிருப்பதோல், அவனுக்கு வோய்ப்புகதள அளிக்கிறது.
தனக்கு விருப்பப்பட்ட வோய்ப்புகதள ஏற்றுக்பகோள்ளும் மனிதன் மற்றதத ஒதுக்கி விடுவோன்.
சிறிய வோய்ப்புகதள ஒதுக்கினோல் குதறவோன நஷ்டம் ஏற்படும்.
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தன்னிதனவு இல்லோமல் ஒருவர் இந்த நஷ்டங்கதள ஊக்குவித்தோல், அவரது வளர்ச்சி நின்று விடும்.
சமுதோயத்தில் அவனுக்கு இருக்கும் முக்கியமோன இடத்தினோல், பமலும் பல உயர்ந்த வோய்ப்புகள்
அவனுக்கு அளிக்கப்படுகின்றன.
அவற்தற மறுத்தோல் இருப்பதும் நம்தம விட்டுப் பபோய்விடும் என்கிறோர் அன்தன.
கீழ் நிதலயில் வளர்ச்சி நின்றுவிடும்பபோழுது அைிவு ஆரம்பிப்பது பபோல், வோனுயரத்திற்கு உயர ஒரு
வோய்ப்பு கிதடக்கும்பபோழுது அததன மறுத்தோல் நோம் மிகத் தோழ்வோன நிதலக்குத் தள்ளப்பட்டு
விடுபவோம்.
பல்கதல கைகத்தில் இருந்த ஒரு இளம் விோிவுதரயோளர், கைகத்தில் syndicate உறுப்பினரோக ஆகவும்,
துதணபவந்ததர விட பிரபலமோன நிதலக்கு வருவதற்கும், தனக்கு ஒரு வோய்ப்பிதன ஏற்படுத்திக்
பகோண்டோர்.
படிப்பு முடிந்து பத்து ஆண்டுகள் பவதல இல்லோமல் இருந்த ஒருவருக்கு, அவருதடய பணிக்கோலத்தில்
மூன்றோவது வருடத்திபலபய இத்ததகய ஒரு வோய்ப்பு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தனது நிதலக்கு ஏற்ப அவர் இந்த வோய்ப்பிதன பயன்படுத்திக் பகோண்டோர், அதற்குப் பின்னோல்
இருப்பதத அவரோல் போர்க்க முடியவில்தல.
பமலும் கைகத்தில் syndicate ல் பசர்ந்த மூன்றோவது வருடம், அவர் தன் பவதலதய இைந்தோர்.
1964ல் அகில இந்திய அரசியலில் கோமரோேருக்கு எந்தவித இடமும் இல்தல, அவருக்குப் பிரதமரோகும்
வோய்ப்பு கிதடத்தது, ஆனோல் அவர் அந்த வோய்ப்தப, பிரதமதரத் பதர்ந்பதடுக்கும் பணிக்கோக இரண்டு
முதற உபபயோகப்படுத்திக் பகோண்டோர்.
விதரவில் அவர் எல்லோவற்தறயும் இைந்தோர், அவதர தகது பசய்யும் அச்சுறுத்தலும் வந்தது.
பபோதுவோக உயிர் வோழ்தல், சக்திதய திரட்டும் தமயங்களின் வளர்ச்சி, சக்தி பூரணமோக இருக்கும்
பபோது அதடயும் முன்பனற்றம் இதவபயல்லோம் வோழ்வின் நியதிகள். ஆனோல் வளர்ச்சியின் கோலம்
முடிவதடந்த பின் மீண்டும் போிணோமம் பதோடர பவண்டும் என்று சமூகம் நிர்பந்திக்கிறது.
அதன் பநோக்கத்திற்கோக அது பல தனிப்பட்ட நபர்கதள ததலவர்களோகவும், கருவிகளோகவும்
பதர்ந்பதடுக்கிறது.
பிபரஞ்சுப் புரட்சியின் பபோது டோர்சி அம்மோதிோி ஒரு கருவியோக விளங்கினோன்.
அவனுதடய பணிதய எதிர்மதறயோக பூர்த்தி பசய்ய அவனது வோழ்க்தகயில் விக்கோம் இருந்தோன்.
எலிசபபத் முதலில் எதிர்மதறயோக ஆரம்பித்தோலும் பிறகு அததன பநர்மதறயோக பூர்த்தி பசய்ய,
அவனது வோழ்வில் அவள் இருந்தோள்.
மூவோயிரம் பவுன் பகோடுத்தபதோடு விக்கோமின் எல்லோ பதோடர்புகளும் முடிவதடந்து விட்டன என்பது
டோர்சியின் மிகப் பபோிய நம்பிக்தகயோகும்.
ேோர்ேியோனோ மூலம் விக்கோம் திரும்பி வந்தோன்.
மீண்டும் பமோிடனில் அவன் பதோன்றினோன்.
டோர்சி கிளம்பியவுடன் அவதனப் பற்றிய அவதூதற பமோிடனில் மீண்டும் கிளப்பினோன்.
விக்கோம் ஆரம்பித்ததத லிடியோ தன்முதனப்போல் “ஓடிப்பபோவதில்” முடித்து தவத்தோள்.
"I must now mention a circumstance which I would wish to forget myself, and which no obligation less than the
present should induce me to unfold to any human being. Having said thus much, I feel no doubt of your secrecy.
My sister, who is more than ten years my junior, was left to the guardianship of my mother's nephew, Colonel
Fitzwilliam, and myself. About a year ago she was taken from school, and an establishment formed for her in
London; and last summer she went with the lady who presided over it to Ramsgate; and thither also went Mr.
Wickham, undoubtedly by design; for there proved to have been a prior acquaintance between him and Mrs.
Younge, in whose character we were most unhappily deceived; and by her connivance and aid, he so far
recommended himself to Georgiana, whose affectionate heart retained a strong impression of his kindness to her
as a child, that she was persuaded to believe herself in love, and to consent to an elopement. She was then but
fifteen, which must be her excuse; and after stating her imprudence, I am happy to add that I owed the
knowledge of it to herself. I joined them unexpectedly a day or two before the intended elopement, and then
Georgiana, unable to support the idea of grieving and offending a brother whom she almost looked up to as a
father, acknowledged the whole to me. You may imagine what I felt and how I acted. Regard for my sister's
credit and feelings prevented any public exposure; but I wrote to Mr. Wickham, who left the place immediately,
and Mrs. Younge was of course removed from her charge. Mr. Wickham's chief object was unquestionably my
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sister's fortune, which is thirty thousand pounds; but I cannot help supposing that the hope of revenging himself
on me was a strong inducement. His revenge would have been complete indeed."
"நோன் இப்பபோழுது ஒரு சம்பவத்ததப்பற்றி பசோல்லியோக பவண்டும், நோபன அதத மறக்க
விரும்புகிபறன், இப்பபோதிருக்கும் நிதலதமதயவிட பவபறந்த நிதலதமயும் என்தன எவருக்கும் இந்த
சம்பவத்ததப்பற்றி பவளிப்படுத்த தூண்ட முடியோது. இவ்வளவு பசோன்ன பிறகு, நீ இதத ரகசியமோக
தவத்துக் பகோள்வோய் என்பதில் எனக்கு எந்தவித சந்பதகமுமில்தல. என்தனவிட பத்து வயது
இதளயவளோன எனது சபகோதோி என்னுதடய தோயின் சபகோதரோின் மகனோன பிட்ஸ்வில்லியமுதடய
போதுகோப்பிலும், என்னுதடய போதுகோப்பிலும் ஒப்பதடக்கப்பட்டோள். ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு, அவதள
பள்ளியிலிருந்து பவளிபய எடுத்து அவளுக்கோக லண்டனில் ஒரு வீடு ஏற்போடு பசய்பதோம். அவதள
கவனித்துக் பகோள்வதற்கோக நியமிக்கப்பட்ட பபண்மணியுடன் அவள் பபோன பகோதடக்கோலம்
ரோம்ஸ்பகட்டிற்குச் பசன்றோள், சந்பதகத்திற்கு இடம் இல்லோமல் ஏபதோ ஒரு திட்டத்துடன் விக்கோமும்
அங்கு பசன்றோன். நோங்கள் நல்லவள் என்று நிதனத்து ஏமோந்த திருமதி. யங் என்ற பபண்மணியுடன்
அவனுக்கு ஏற்கனபவ அறிமுகம் இருந்தது என்பது நிரூபணம் ஆயிற்று. அவளுதடய இரகசியமோன
உதவியோல், தன்தன நல்லவனோக ேோர்ேியோனோவிடம் கோண்பித்து பகோண்டு அன்போன உள்ளம்
பகோண்ட அவள், தன்னுதடய குைந்தத பிரோயத்தில் அவன் தன்பமல் கோட்டிய போிதவ இன்னமும்
ஞோபகம் தவத்துக் பகோண்டிருந்ததத தவத்து, தன்பமல் கோதல் இருப்பதோக அவதள நம்ப தவத்து,
தன்னுடன் ஓடிப்பபோகவும் சம்மதிக்க தவத்தோன். அவளுக்கு அப்பபோழுது வயது பதிதனந்து, அவதள
மன்னிக்க அது ஒன்றுதோன் கோரணம். அவளுதடய விபவகமில்லோத அவசரச் பசயதல நோன்
கூறிவிட்படன், அந்த விஷயத்ததப் பற்றிய விவரங்கதளயும் அவள் மூலமோகத்தோன் நோன் அறிந்பதன்
என்று பசோல்வதில் சந்பதோஷமதடகிபறன். ஓடிப்பபோக நிதனத்த ஓோிரு நோட்களுக்கு முன்பு,
எதிர்போரோதவிதமோக நோன் அங்கு பபோய் பசர்ந்பதன். தந்தததயப்பபோல் போவித்த ஒரு சபகோதரன் மனம்
புண்படும்படியும் அவமோனம் அதடயும்படியும் நடந்து பகோள்ளக்கூடோது என்ற எண்ணத்தில்,
ேோர்ேியோனோ பிறகு எல்லோவற்தறயும் ஒப்புக் பகோண்டோள். நோன் என்ன நிதனத்திருப்பபன், எப்படி
நடந்து பகோண்டிருப்பபன் என்று நீபய கற்பதன பசய்து போர்க்கலோம். எனது சபகோதோியின் பபயர்
பகட்டுப் பபோகோமலிருக்கவும், அவளுதடய உணர்ச்சிகளுக்கு மதிப்பு பகோடுத்ததோலும் இதத பவளியில்
எல்பலோருக்கும் பசோல்ல முடியவில்தல. ஆனோல் அவ்விடத்ததவிட்டு உடபன பசன்றுவிட்ட
விக்கோமிற்கு ஒரு கடிதம் எழுதிபனன். திருமதி. யங் அவளது பபோறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டோள்.
விக்கோமினுதடய முக்கிய குறிபய எனது சபகோதோியின் பசோத்தோகிய முப்பதோயிரம் பவுன்கள்தோன்.
ஆனோல் என்தன பைி வோங்குவதுதோன் மிகப் பபோிய தூண்டுதலோக இருந்திருக்கும் என்று என்னோல்
நிதனக்கோமல் இருக்க முடியவில்தல. அவனுதடய பைிக்குப்பைி வோங்குவது உண்தமயோக முழுதம
பபற்றிருக்கும்.’
242. Georgiana’s elopement is to be spoken of, as Elizabeth met Fitzwilliam.
எலிசபபத் பிட்ஸ்வில்லியதம சந்தித்ததில், ேோர்ேியோனோ ஓடிப்பபோக எடுத்த முயற்சிதயப் பற்றி
பபசியோக பவண்டும்.
243. Georgiana’s elopement precipitated as Lydia’s elopement. By the first Wickham hoped to become Darcy’s
brother-in-law. By the second, he did become his brother in-law in another fashion. Darcy finding Wickham
troublesome got rid of him first by paying £3000 and next paying off his debts. Money that is not due, if paid,
will repeat itself, which it did in this case. Talking to Fitzwilliam Elizabeth touches upon the trying age of his
charge unconsciously. It shows elopement is there in the air.
ேோர்ேியோனோ ஓடிப்பபோக முயன்றது, லிடியோ ஓடிப்பபோவதத துோிதப்படுத்தியது. முதலோவதன் மூலம்
விக்கோம், டோர்சியின் தமத்துனனோக மோற ஆதசப்பட்டோன். இரண்டோவதன் மூலம் அப்படி ஒரு உறதவ
பவறு ரூபத்தில் ஏற்படுத்திக் பகோண்டோன். விக்கோமிடமிருந்து, தோன் விலக டோர்சி முதலில் அவனுக்கு
மூவோயிரம் பவுன் பகோடுத்தோன், பிறகு அவனது கடதனயும் அதடத்தோன். பகட்கோத பணத்தத
பகோடுக்கும் பபோது அச்பசயல் பதோடருகிறது. விக்கோம் விஷயத்தில் இதுதோன் நடந்தது. எலிசபபத்,
பிட்ஸ்வில்லியமுடன் பபசிக் பகோண்டிருந்த பபோது, அவதள அறியோமபலபய, விக்கோம் மீது கூறப்பட்ட
பைியின் பசோததனயோன கோலத்ததப் பற்றி பபச ஆரம்பித்தோள். ‘ஓடிப்பபோவது’ என்பது சூைலில்
இருப்பதத இது குறிக்கிறது.
244. “I must now mention a circumstance which I would wish to forget myself”.
Elizabeth went to Netherfield urged by her subconscious desire for Darcy.
Darcy writes to her about Georgiana urged by a similar impulse.
All work in the society is really accomplished at this level of response, subject to the accommodation of the
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surface Mind.
To know how the surface recognizes the subconscious is the wisdom of social accomplishment.
Mr. Bennet obviously wishes to thwart his wife as his sarcasm makes evident.
He has the knowledge in his subconscious that his wife will pursue a project only when he is opposed to it.
Darcy’s goodness is to his people.
It is protected by his being evil to others.
It is that evil which protects the perfection of his goodness to his family.
This is not indispensable, but possible.
The same characteristic expresses here in his mentioning Georgiana.
Georgiana does not belong to this letter.
Darcy by mentioning Georgiana hopes to win Elizabeth’s goodwill.
Georgiana’s escapade that he wishes to forget himself is evil to him.
His own love for Elizabeth is perfect goodness in him.
His character tries to preserve his goodness of love of Elizabeth by the evil in his life.
Selfishness that serves the family is still goodness to the family.
The selflessness to the family becomes selfishness to non-family.
In the scheme of dualities, where one ends the other begins.
The conscient in Man has the subconscient evil deep down in him.
It is the subconscious that protects the conscious as a boundary on one side.
Light is protected on its border by darkness.
Knowledge is so hedged in by ignorance.
The country is protected on its borders by the army which when it loots becomes evil to the citizens.
The evil army that loots innocent villages is the fence of protection on its border.
The long rows of prostitutes’ houses in the capital ensure the chastity of the chaste women.
Ours is not a creation of only knowledge and Light.
It is an existence of dualities.
As long as dualities are the reality of life, the opposite protecting its opposite is the rule.
The criminals and the corrupt politicians protecting the higher values of the society are not equally obvious,
though it is fully true.
It is true disease is a deterioration of health.
From another perspective mentioned earlier certain diseases often serve as a protective mechanism of health is
true.
The running thoughts of the Mind are the source of disturbance of mental silence.
He who begins to gather a little silence in his Mind, knows what protects the silence gathered down in the deep
are the running thoughts on the surface.
It is on that principle the light of the Soul is preserved by the darkness of the body.
The opposites that annihilate each other also protect each other.
“நோன் மறக்க விரும்பும் அச்சம்பவத்ததப் பற்றி இப்பபோழுது நோன் பசோல்லியோக பவண்டும்”.
ஆழ்மனதில் டோர்சியின் பமல் இருக்கும் ஆதசயோல் உந்தப்பட்டு, எலிசபபத் பநதர்பீல்ட் பபோகிறோள்.
இது பபோன்ற ஒரு உந்துதலினோல் டோர்சி அவளுக்கு ேோர்ேியோனோதவப் பற்றி எழுதுகிறோன்.
பமல்மனம் ஏற்றுக் பகோள்வததப் பபோறுத்து, இந்த நிதலக்கு பதிலளிக்கும் வதகயில் சமூகத்திலுள்ள
எல்லோ பவதலகளும் பூர்த்தியோகின்றன.
ஆழ்மனதத எவ்வோறு பமல்மனம் அறிந்து பகோள்கிறது என்பதுதோன் சமூக சோததனயின் அறிவுதடதம.
தன் மதனவிக்கு இதடயூறு பசய்வததபய திரு பபன்னட் விரும்புகிறோர் என்பது அவருதடய பகலிப்
பபச்சில் பதளிவோகிறது.
தன்னுதடய எதிர்ப்புதோன், தன்னுதடய மதனவிக்குத் தூண்டுபகோலோக இருக்கும் என்ற அறிவு
அவருக்கு ஆழ்மனதில் இருந்தது.
அவனுதடய மக்களிதடபய டோர்சி நல்லவனோக விளங்கினோன்.
மற்றவர்களிடம் கடுதமயோக நடந்து பகோண்டதோல் ஊோிலுள்ள நற்பபயர் கோப்போற்றப்பட்டது.
தன்னுதடய குடும்பத்தினோிடம் அவன் பூரணமோக நல்லவனோக இருக்க, இந்த கடுதமதோன் அவதன
கோப்போற்றுகிறது.
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இது தவிர்க்க முடியோததல்ல, ஆனோல் சோத்தியமோனது.
ேோர்ேியோனோதவப் பற்றி குறிப்பிடுவதில் இந்த ஒரு குணோதிசயம் பவளிப்படுகிறது.
இந்த கடிதத்திற்கும் ேோர்ேியோனோவிற்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்தல.
எலிசபபத்தின் நல்பலண்ணத்ததப் பபறபவ ேோர்ேியோனோதவப் பற்றி டோர்சி குறிப்பிடுகிறோன்.
ேோர்ேியோனோ தப்பித்துக் பகோண்டது, அவன் மறக்க விரும்பும் ஒரு நிகழ்ச்சி, அவனுக்கு அது பகட்ட
விஷயமோகும்.
எலிசபபத் மீதுள்ள கோதல் அவனிடம் உள்ள பூரண நல்லதோகும்.
எலிசபபத் மீதுள்ள கோதலோன நல்லதத, அவனது வோழ்க்தகயில் நடந்த தீங்கோன பசயல் மூலம்
போதுகோப்போக தவத்துக் பகோள்ள முயற்சி பசய்கிறோன்.
குடும்பத்திற்குப் பயன் தரும் சுயநலம், குடும்பத்ததப் பபோறுத்தவதர நல்லது.
குடும்பத்தினோிடம் சுயநலமற்று இருப்பது, பவளிபய இருப்பவர்களிடம் சுயநலமோக மோறுகிறது..
இரட்தடகளின் ஏற்போட்டில் ஒன்று முடியும் இடத்தில் மற்றது ஆரம்பிக்கும்.
நனவுபூர்வமோன மனிதனிடத்தில், ஆழ்மனத்தீதம அவனுள்பள ஆைத்தில் இருக்கும்.
ஆழ்மனம், ஒரு பக்கத்தில் எல்தலயோக இருந்து, பமல்மனதத கோப்போற்றுகிறது.
ஒளியின் எல்தலதய போதுகோப்பது இருள்.
அறிவுக்கு பவலிபபோல் இருப்பது அறியோதம.
நோட்டின் எல்தலதய போதுகோப்பது இரோணுவம். பவலிபய பயிதர பமய்ந்தோல் குடிமக்களுக்குத் துன்பம்
ஏற்படுகிறது.
குற்றமற்ற கிரோமங்கதள பகோள்தள அடிக்கும் பமோசமோன இரோணுவம் எல்தலயில் போதுகோப்பு
பவலியோக இருக்கிறது.
தூய்தமயோன பபண்மணிகளின் கற்தப போதுகோப்பவர்கள் விதலமோதர்கள்.
அறிவும் ஒளியும் மட்டுமல்ல நமது பதடப்பு.
அது இரட்தடகளோலோனது.
இரட்தடகள் வோழ்வின் உண்தம நிதலயோக உள்ளபபோது எதிரோனது அதன் எதிரோனததக் கோப்போற்றும்
என்பது சட்டம்.
குற்றவோளிகளும் ஊைல் அரசியல்வோதிகளும், சமூகத்தின் உயர்ந்த பண்புகதளப் போதுகோப்பது அபத
பபோல பவளிப்பதடயோக இல்லோவிட்டோலும், அதுதோன் உண்தம.
உடல் நலக்குதறபவ பநோய் என்பது உண்தம.
சில பநோய்கள் நமது உடல் நலத்தத போதுகோக்கும் சோதனமோக விளங்குகிறது என்பதும் உண்தம.
எண்ண ஓட்டங்கள் மனதின் பமௌனத்ததக் பகடுக்கும்.
ஆழ்மனதில் உள்ள பமௌனத்ததக் கோப்போற்றுவது, பமல்மனதில் ஓடும் எண்ணங்கள் என்று, மனதில்
சிறிதளவு பமௌனம் பகோண்டு வருபவருக்குப் புோியும்
இந்த பகோள்தகயின் அடிப்பதடயில், ஆன்மோவின் ஒளிதய போதுகோப்பபத ேடத்தின் இருள் எனலோம்.
ஒன்தற ஒன்று அைித்துக் பகோள்ளும் இரண்டு எதிரோனதவ, தங்கதள கோப்போற்றிக் பகோள்ளவும்
பசய்யும்.
245. “I feel no doubt about your secrecy”.
Doubt is an uncertain state of mind caused by the questionable facts.
It can arise out of unreliable persons.
Or, it may be due to one’s incapacity to understand.
Or, it may even be owing to the shifting circumstances.
None of these arise for him to create a doubt in his Mind.
The opposite of doubt is faith, trust, certitude.
His faith in Elizabeth is so pure that it admits of no doubt.
He seeks her as a wife, as one whom he cannot find in his London aristocratic circles.
She has inspired in him not merely an attraction but a trust on which he relies implicitly.
The nature of friendship urges one to share the inmost secrets.
As soon as one marries one is urged to give all his secrets to the other in the hope of becoming closest to each
other.
In ordinary marriages, this exalted emotion lands one in trouble later.
In the case of Tess of d’Urbervilles it led to imminent catastrophe.
After wedding the spouse is almost divine and therefore deserves the utmost sincerity.
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Human nature modifies this formula according to individual susceptibility.
Any confidence that crosses that natural limit lands one in trouble.
Elizabeth did deserve his confidence with respect to Georgiana as well as his confession.
She does not love him at all at this point.
He is all love and admiration.
The western individual honours the trust reposed by even his enemies.
Here is a principle of life Darcy unconsciously or with the enthusiasm of a lover, follows.
Emotional confidence is not an exact boundary nor does it ask for a little excess. It demands an exhaustion of
all the emotions of another to deserve it.
Money borrowed can be returned with interest exactly to the rupee as it is measurable.
But the confidence with which it was lent is inexact.
It discharges the obligation not when the amount is returned but when the confidence reposed is fully deserved.
It calls for an excess.
When emotions are involved it asks for an exhaustion.
No riverbed can receive a volume of water measured within its banks and flow as expected. It needs far more
water to fill in the seepages in three dimensions.
Human relationships penetrate through the Individual to the society beyond on all sides.
Love at first sight is for Individuals who in a finite moment can release infinite energies.
“உனது இரகசியத்தில் எனக்கு எந்தவித சந்பதகமும் இல்தல”.
பகள்வி இருக்கும் இடங்களில் சந்பதகம் இருக்கும், இது நிச்சயமில்லோத மனநிதல.
நம்பமுடியோதவர்களிடமும் இச்சந்பதகம் எழும்.
புோிந்துபகோள்ளும் திறன் இல்தல என்றோலும் சந்பதகம் எழும்.
சந்தர்ப்பங்கள் மோறும் பபோழுதும் சந்பதகம் எைலோம்.
அவனுக்கு சந்பதகம் வருகிறோர்பபோல் இதவ எதுவும் எைவில்தல.
சந்பதகத்திற்கு எதிரோனது, நம்பிக்தக, விசுவோசம், உறுதி.
எலிசபபத் பமல் இருந்த அவனுதடய தூய்தமயோன நம்பிக்தக எந்தவித சந்பதகத்திற்கும் இடம்
பகோடுக்கவில்தல.
லண்டனில் உள்ள பிரபுக்கள் குடும்பத்தில் போர்க்க முடியோத ஒரு பபண்மணியோக விளங்கும்
எலிசபபத்தத, அவன் தன்னுதடய மதனவியோக்கிக் பகோள்ள விதைகிறோன்.
அவள், அவதன பவறுபம கவர்வபதோடல்லோமல் பூரணமோன நம்பிக்தகதயயும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோள்.
நட்பின் நிதலக்பகற்ப ஒருவர் தனது ஆைமோன இரகசியத்ததப் பகிர்ந்து பகோள்வர்.
திருமணத்திற்குப் பின் இரகசியம் என்பது இல்தல எனில், இருவோிதடபய பநருக்கம் அதிகமோகும் என்ற
நம்பிக்தக இருக்கிறது.
சோதோரணமோன திருமணத்தில் அதிக உணர்ச்சி ஒருவருக்கு பின்னர் பதோந்தரதவ பதடித் தரும்.
d’Urbervilles ல் Tess விஷயத்தில் அது உடனடி ஆபத்திற்கு வைிவகுத்தது.
திருமணத்திற்குப் பின் தம்பதியர் இருவரும் ஒருவருக்பகோருவர் பதய்வீகமோக விளங்குவதோல்,
ஒருவருக்பகோருவர் உண்தமயோக இருக்க பவண்டும்.
தனிப்பட்டவர் எப்படி இடம் அளிக்கிறோபரோ அததப் பபோறுத்து மனித சுபோவம் இவ்விதிதய
மோற்றுகிறது
எந்த நம்பிக்தகயும் அந்த இயற்தகயோன எல்தலதயத் தோண்டும்பபோது ஒருவருக்கு கஷ்டத்தத
உண்டோக்குகிறது.
அவன் தன் குற்றத்தத ஒப்புக் பகோண்டதற்கும், ேோர்ேியோனோதவப் பற்றிய சம்பவத்ததப் பகிர்ந்து
பகோண்டதற்கும் அவள் அவனுதடய நம்பிக்தகக்குத் தகுதியோனவள் தோன்.
இந்த தருணத்தில் அவள் அவதன கோதலிக்கபவயில்தல.
அவனிடம் கோதலும் வியப்பும் இருந்தன.
பமற்கத்திய மனிதர்கள் தங்களது எதிோிகளின் நம்பிக்தகதயகூட மதிக்கின்றனர்.
தனக்பக அறியோத வண்ணம் அல்லது கோதலனுக்பக உோிய ஆர்வத்தினோல், டோர்சி இக்பகோள்தகதய
கதடப்பிடிக்கிறோன்.
உணர்வுபூர்வமோன நம்பிக்தகக்கு எல்தலயும் கிதடயோது, சற்று அதிகமோக எதிர்போர்க்கும் என்றும்
பசோல்ல முடியோது. மற்றவரது உணர்ச்சிகள் முழுவததயும் எடுத்துக் பகோள்ளும்.
வோங்கிய கடதன வட்டியுடன் மிகச் சோியோக திருப்பித் தரலோம், ஏபனனில் பணத்தத அளவிட முடியும்.
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ஆனோல் எந்த நம்பிக்தகயில் பகோடுக்கப்பட்டபதோ அதற்கு அளவு கிதடயோது.
பணத்தத திருப்பிக் பகோடுப்பதத விட, பகோடுத்தவோின் நம்பிக்தகக்கு போத்திரமோக விளங்குவது தோன்
சிறந்தது.
அதற்கு அதிகமோன நம்பிக்தக பததவ.
உணர்வுபூர்வமோன நம்பிக்தகக்கு அளபவ கிதடயோது.
எந்த நதியிலும் தண்ணீர் எதிர்போர்க்கும் அளவிற்கு அளந்து ஓடோது, மூன்று போிமோணங்களிலும் தண்ணீர்
விரயம் ஆவததயும் கணக்கில் எடுத்துக் பகோள்ள பவண்டும்.
தனி நபர் மூலம் மனித உறவுகள் சமூகத்தில் எல்லோ பக்கங்கதளயும் தோண்டி உள்பள புகும்.
வதரயதறக்குட்பட்ட தருணத்தில் ஒருவர் எல்தலயில்லோ சக்திதய பவளிப்படுத்தும் பபோழுது,
அவருக்கு கண்டதும் கோதல் எழுகிறது.
246. “My sister more than ten years younger”.
Pemberley is a big house for a very big family of 10 or 20.
Brother and sister live there.
A bigger house will oppress or crush a smaller family.
He has lost both the parents which is a psychological vacuum.
Had his father been alive, he might not have been free to marry Elizabeth or play an evolutionary role in the
changing society.
The vast gap between the brother and sister is a disadvantage as well as an advantage.
Age difference depriving companionship is a disadvantage.
Age difference allows him to play the father which is an advantage.
A reference to this near tragedy is not so much to prove the villainy of her lover as a deeply felt cry of his soul
to guard his sister and preside over Pemberley.
The most delicate points, in a low atmosphere, rear their heads in a most indelicate fashion.
Presently Pemberley is a house; it needs to become a home.
Hence the yearning of his soul.
A bride like Caroline can fill in the fashion needs of the place.
Elizabeth not only will bring a pair of fine eyes, but will prove to be a transforming influence on Darcy as well
as Pemberley.
She was brought up in ever present cheerfulness the freedom of her father made possible.
Her spirits are lively.
Longbourn is too small for her energies of liveliness to fill up and overflow.
Pemberley may fully release her joy and may easily become full with her personality.
Surely her own personality has a thousand points of human brilliance that cannot emerge in Longbourn or
flower.
The tradition of Pemberley has all those receptive points of long established culture that can flower by her touch
and fruit set.
He certainly will be a psychological beneficiary by her arrival.
Georgiana who has not yet overcome her adolescent shyness will be the greatest beneficiary by the advent of
Elizabeth.
Darcy is not aware of all these cultural possibilities through her.
He is a lover who has the adoration of a lover.
Imagine the distance and the innumerable intermediate steps from his mean arrogance to generous benevolence.
There should be a presiding human deity orchestrating this unfoldment.
It, certainly, is Elizabeth.
It is Longbourn integrating with Pemberley.
It is Meryton with Derbyshire.
It is social evolution in miniature.
Love marriages blend the spouses psychologically whereas arranged marriage is an organisation of married life.
They are two different members of the same species that do not admit of comparison.
“என்தன விட என் சபகோதோி பத்து வயது இதளயவள்”.
பத்து அல்லது இருபது பபர்கள் பகோண்ட குடும்பம் வசிக்கும் அளவிற்கு பபம்பர்லி பபோியது.
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சபகோதரனும் சபகோதோியும் அங்கு வசிக்கிறோர்கள்.
பபோிய வீடு சிறிய குடும்பத்தத ஒடுக்கும் அல்லது நசுக்கும்.
அவனுக்கு பபற்பறோர்கள் இல்லோதது மனோீதியோன பவற்றிடத்தத ஏற்படுத்தியது.
அவனது தந்தத உயிபரோடிருந்திருந்தோல் அவன் எலிசபபத்தத திருமணம் பசய்து பகோண்டிருந்திருக்க
முடியோது, மோறும் சமூகத்தில் போிணோம வளர்ச்சி கோணும் மனிதனோக நடந்து பகோண்டிருக்கவும்
முடிந்திருக்கோது.
சபகோதரனுக்கும், சபகோதோிக்கும் இருந்த அதிக வயது வித்தியோசம் அனுகூலமோகவும் இருக்கிறது,
நஷ்டமும் கூட.
வயது வித்தியோசத்தினோல் பநருக்கம் குதறவது, நஷ்டம்.
வயது வித்தியோசத்தினோல் தந்தத பபோல் நடந்து பகோள்வது, இலோபம்.
இச்சம்பவத்ததப் பற்றி அவன் கூறியதில் அவளுதடய கோதலனின் பகட்ட குணத்தத நிரூபிப்பததக்
கோட்டிலும், தனது தங்தகதய கோப்போற்றவும் பபம்பர்லிதய வைிநடத்திச் பசல்ல துடிக்கும் அவனது
ஆன்மோவின் குரலோகத்தோன் பதோிந்தது.
தோழ்ந்த சூைலில் மிக நுட்பமோன இடங்கள் மிகவும் பநர்த்தியில்லோத விதத்தில் ததல தூக்கும்.
தற்பபோழுது பபம்பர்லி ஒரு வீடு, அது குடும்ெமோக மோற பவண்டும்.
அதனோல்தோன் அவனது ஆன்மோ ஏங்குகிறது.
கோரலிதனப் பபோன்ற ஒரு மணமகள் அவ்விடத்தின் நதட, உதட, போவதனகளுக்குப் பபோருத்தமோக
இருந்திருப்போள்.
எலிசபபத் இரு அைகோன கண்கபளோடு வருவபதோடல்லோமல் டோர்சிக்கும், பபம்பர்லிக்கும்
திருவுருமோற்றம் பகோண்டு வந்திருப்போள்.
தகப்பனோர் அளித்திருந்த சுதந்திரத்தில், கலகலப்போன சூழ்நிதலயில் அவள் வளர்க்கப்பட்டிருந்தோள்.
கலகலப்போன சுபோவம் உதடயவளோக இருந்தோள்.
அவளுதடய கலகலப்போன சுபோவத்தின் சக்தி நிரம்பி வைிந்பதோட லோங்பர்ன் மிகவும் சிறிய இடமோக
இருந்தது.
பபம்பர்லி அவளுதடய சந்பதோஷத்தத பூரணமோக விடுவிக்கும், அவளது ஆளுதமயோல் அது பவகு
சுலபமோக நிரம்பி விடும்.
லோங்பர்னில் பவளிவர முடியோமல், மலர முடியோமல் இருக்கும் ஓர் ஆயிரம் மனித ஒளிர்வுகள்
அவளுதடய சுபோவத்தில் கண்டிப்போக இருக்கின்றன.
நீண்ட கோலமோக இருக்கும் பண்பட்ட போரம்போியம் பகோண்ட பபம்பர்லியில் வளமோன பல இடங்கள்
இருப்பதோல் அதவகதள அவள் பதோட்டவுடன் உடபன அதவ மலர்ந்து கனியும்.
அவளுதடய வருதகயினோல் அவனுக்கு நிச்சயமோக உணர்வுபூர்வமோன நன்தம கிதடக்கும்.
இள நங்தகயின் நோணத்திலிருந்து இன்னமும் பவளி வரோத ேோர்ேியோனோ, எலிசபபத்தின் வருதகயோல்
அதிக அளவு நன்தம பபறுபவளோக இருப்போள்.
அவள் மூலம் அதடயப் பபோகும் இந்த பண்புகதளப் பற்றி டோர்சிக்கு எதுவும் பதோிந்திருக்கவில்தல.
ஒரு கோதலனுக்குோிய அன்தபப் பபறும் கோதலனோக அவன் விளங்கினோன்.
சின்னத்தனமோக இருந்த அவனது கர்வம், உதோரகுணமோக மோறியதில் அவன் எவ்வளவு தூரத்ததயும்,
எவ்வளவு படிகதளயும் கடந்து வந்திருக்க பவண்டும்.
மனிதக் கடவுளோக நின்று பகோண்டு ஒருவர் இம்மோற்றத்தத நடத்தியிருக்க பவண்டும்.
அது நிச்சயமோக எலிசபபத்தோன்.
அது பபம்பர்லியுடன் லோங்பர்ன் இதணவதோகும்.
படர்பிதஷர் பமோிடனுடன் இதணகிறது.
இது சிறிய வடிவில் ஒரு சமூகப் போிணோமம்.
கோதல் திருமணத்தில் தம்பதியினர் மனோீதியோக இதணவர், பபோிபயோரோல் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம்
திருமண வோழ்க்தகயின் ஒரு ஸ்தோபனமோகும்.
அவர்கள் ஒப்பிட்டு போர்க்க அனுமதிக்கோத ஒபர வர்க்கத்தத பசர்ந்த இரண்டு பவவ்பவறு
அங்கத்தினர்கள்.
247. “Undoubtedly by design”.
Work initiated by a bad motive is called a design.
Such designs are in secrecy.
There is invariably a motive.
It is a mercenary or vindictive motive.
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What is the role of such a design done secretly with a sinister motive?
It is exactly like a good work done publicly for a projected end.
Lord Krishna tells the jnana yogi who prides in non-action that He too has work and without His work creation
would come to a stand still.
If in Sri Aurobindo’s scheme there is no Evil, how do a work and a design differ?
If a design too is a work, what purpose does it serve?
Shouting to a deaf Man is not evil, it is necessary, functional, a non-moral work.
Deafness needs loud voice; there are no ethics or moral in it.
Society is structured.
The structure can acquire a character – positive, negative – with respect to the society.
A negative structure needs a negative approach.
Not only is society a structure.
Life itself is structured.
It has its dark spots.
Those dark spots do need a dark handling for work to be done.
Mind is the source of structure.
It has its ignorant side with its error, mistake, and falsehood, evil.
The ignorant side needs an ignorant handling.
Beyond Mind is existence.
It too is structured.
But its structure has no wrong side in it.
Any work there is only work.
Caroline plays a trick on Jane.
Should Jane marry Bingley, it would never be possible till she gave up her belief in Caroline.
No amount of explanation from Elizabeth would disabuse her Mind.
If Jane is not going to change and till she should marry, someone else should change on her behalf.
To correct an error, sometimes, another error is needed.
This is in the social context which is self-evident.
Darcy’s character needs transformation.
It is not in the physical plane; it is in the subtle plane.
To correct an error in the subtle plane, one cannot proceed straight.
In that case the work will not be accomplished.
A design, detestable as it is, is required to rectify a defect of character.
It is a reversal in life.
Should we classify all events of life according to the scale of the eight reversals, we can see it falls in its place
revealing the right role it plays because it is a design.
That is one aspect of a Marvel.
“சந்பதகத்திற்கு இடமில்லோமல் சதித்திட்டத்தின் மூலம்”.
தவறோன பநோக்கத்துடன் ஒரு பவதலதய பசய்வது சதித் திட்டம் ‘design’ ஆகும்.
இம்மோதிோியோன பசயல்கள் இரகசியமோக இருக்கும்.
நிச்சயமோக ஒரு பநோக்கம் இருக்கிறது.
ஆதோயம் அல்லது பைி வோங்கும் பநோக்கமோக அது இருக்கும்.
பகட்ட எண்ணத்துடன் இரகசியமோக பசயல்படும் இச்பசயல்களின் பங்கு என்ன?
ஏபதோ ஒரு திட்டத்திற்கோக, பவளிப்பதடயோக பசய்யப்படும் ஒரு நல்ல கோோியம் பபோல் இது பதோன்றும்.
பசயலற்று இருப்பதில் பபருதம பகோள்ளும் ஞோனபயோகியிடம் கிருஷ்ண பகவோன் கூறியது,
“கடவுளுக்கும் பவதல இருக்கிறது, அவர் பவதலயின்றி இருந்தோல் இப்பதடப்பு அப்படிபய நின்று
விடும்.”
ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுவதுபடி தீதம என்பபத இல்தலபயனில், எப்படி ஒரு பவதலயும் சதித்திட்டமும்
வித்தியோசப்படும்?
சதித்திட்டமும் ஒரு பவதல என்றோல், அதன் பநோக்கம் என்ன?
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கோது பகளோதவோிடம் கத்துவது தீதம அல்ல, அது அவசியம், நதடமுதறக்குத் பததவ, அது ஒரு
பநறியற்ற பவதல.
கோது பகளோதமக்கு உரத்த குரல் பததவப்படும். அங்கு எந்த பநறியும் கிதடயோது, தோர்மீகமும்
கிதடயோது.
சமூகம் கட்டதமக்கப்பட்டது.
இந்த அதமப்பு சமூகத்ததப் பபோறுத்து, பநர்மதறயோகபவோ எதிர்மதறயோகபவோ, ஒரு குணோதிசயத்ததப்
பபறும்.
எதிர்மதறயோன அதமப்பிற்கு எதிர்மதறயோன அணுகுமுதற பததவப்படும்.
சமூகம் மட்டும் ஒரு அதமப்பு அல்ல.
வோழ்பவ ஒரு அதமப்புதோன்.
அதில் கரும் புள்ளிகள் உள்ளன.
பவதல முடிய பவண்டும் எனில் அக்கரும் புள்ளிகதள சூழ்ச்சி மூலம் தகயோள பவண்டும்.
இந்த அதமப்பின் உற்பத்தி ஸ்தோனம் மனம்.
தவறு, பிதை, பபோய்தம, தீதம இதவ மனத்தின் அறியோதமயின் பக்கங்கள்.
அறியோதமயோன பக்கத்தத அறியோதமபயோடு தகயோள பவண்டும்.
மனதத தோண்டியது வோழ்க்தக.
இதுவும் கட்டதமக்கப்பட்டதுதோன்
ஆனோல் இதற்கு தவறோன பக்கம் கிதடயோது.
எந்த பவதலயும் அங்கு பவதலதோன்.
கோரலின் பேனிடம் ஒரு சூழ்ச்சி பசய்கிறோள்.
கோரலிதனப் பற்றிய நல்பலண்ணத்தத விடும்வதர, பேனுக்கு பிங்கிலி கிதடக்க மோட்டோன்.
எலிசபபத் எவ்வளவுதோன் விளக்கினோலும், அவள் மனம் மோறோது.
பேன் மோறப் பபோவதில்தல என்றோல், அவளது திருமணம் நடக்கும்வதர அவள் சோர்பில் பவறு
யோரோவது ஒருவர் மோற பவண்டும்.
ஒரு பிதைதய திருத்த சில சமயம் மற்பறோரு பிதை பததவப்படும்.
இது பவளிப்பதடயோகபவ சமூக அதமப்பில் இருப்பதுதோன்.
டோர்சிக்குத் திருவுருமோற்றம் பததவப்படுகிறது.
அது ேட நிதலயில் அல்ல, சூட்சும நிதலயில் பததவப்படுகிறது.
சூட்சும நிதலயில் இருக்கும் ஒரு பிதைதயத் திருத்த, ஒருவரோல் பநரோக ஆரம்பிக்க முடியோது.
அவ்வோறு ஆரம்பித்தோல் அந்த பவதலதய முடிக்க முடியோது.
குணோதிசயத்தில் இருக்கும் குதறதய சோி பசய்ய பவண்டும் என்றோல், பவறுக்கத்தக்கது என்றோலும்
சூழ்ச்சிதோன் பததவப்படுகிறது.
இது வோழ்க்தகயில் பநர் எதிரோன மோற்றம் ஆகும்.
எட்டு மோற்றங்களின் அளவுபகோல்படி நோம் வோழ்க்தகயின் எல்லோ நிகழ்ச்சிகதளயும்
வதகப்படுத்தினோல், அது ஒரு சூழ்ச்சியோக இருப்பதோல், அதனுதடய சோியோன பங்கு என்ன என்பதத
பவளிப்படுத்தும் வதகயில், அதனுதடய சோியோன இடத்தத அது கோண்பிக்கும்.
இது அற்புதத்தின் ஒரு நிதலயோகும்.
248. “In whose character we were most unhappily deceived”.
Appointments are made on the strength of references.
References are given based on manners.
Manners give way when events demand a weighty character.
In this case Mrs. Young gave way to Wickham’s charm.
To betray her trust is criminal as well as a heinous crime.
No woman falling a prey to the charm of a Man like Wickham can be justly blamed in itself.
Masculine charm or feminine charm is sex charm.
Elizabeth is a clear-headed girl.
She became a complete and willing victim to his advances.
There is no least justification for Mrs. Young’s betrayal but the irresistible strength of his charm needs to be
pointed out.
Such an event will be understood only as a misfortune anywhere.
We can look beyond the normal circumstances for an understanding.
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Such misfortunes come only in periods of transition and only to those who are otherwise well endowed.
It is not expected of one at the age of 28 to anticipate such a betrayal and take preventive precaution but
Wickham could have attempted it only because £ 3000 were given to him. Darcy could never have known it
prior to giving it or even later.
Darcy was never led to a thought that his attitude – pride and arrogance – might make him vulnerable in this or
similar regard. Grace for him came as Elizabeth and his attraction for her.
It is she who made him rise to the occasion without knowing it and build a permanent protection by his changed
temperament.
Even after the marriage, he may not be aware of what happened.
Life does protect people from their weaknesses when they were not personally indulged in.
In Darcy there was no personal gain or motive in indulging his unwelcome temperament, though unpardonable.
Mr. Bennet too was similarly saved by life as the misfortune was not his making, though he enjoyed his sarcasm
at his wife.
This period of transition was a lucky period for both.
Should the period be not propitious, both would have been a victim to the natural inevitable consequences.
Mr. Bennet faced a totally wiping calamity to his family for an apparently trivial flaw in his action – sending her
to Brighton.
Life is neutral, neither just nor vicious.
In transition life becomes positive to those who aspire high.
Life is treacherous outrageously to those who wantonly indulge in criminal dissipation.
Man develops a centre of social consciousness and is always successful in dealing with the society.
Should he develop a life consciousness and a centre for it, he will never meet with a failure.
He who develops a centre of higher consciousness can never act at any time without a glorious success
personally.
Mr. Bennet is a distant example – his decision to pay.
Darcy is a substantial example for such a centre.
“நோங்கள் திருமதி யங்கோல் மிகவும் பமோசமோக ஏமோற்றப்பட்படோம்”.
சிபோோிசின் அளதவப் பபோறுத்து நியமனங்கள் நதடபபறுகின்றன.
நடத்ததயின் அடிப்பதடயில் சிபோோிசு பசய்யப்படுகிறது.
நிகழ்வுகள் உறுதியோன குணோதிசயத்தத எதிர்போர்க்கும்பபோழுது நடத்ததகள் அதற்கு இடம்
பகோடுக்கின்றன.
இங்கு திருமதி யங் விக்கோமின் கவர்ச்சிக்கு இடம் பகோடுத்தோள்.
அவள் நம்பிக்தகத் துபரோகம் பசய்தது பகோடிய குற்றம் ஆகும்.
விக்கோம் பபோல் ஒரு மனிதனின் கவர்ச்சிக்கு இதரயோவதில் எந்த ஒரு ஆச்சோியமும் இல்தல.
ஆணின் கவர்ச்சிபயோ, பபண்ணின் கவர்ச்சிபயோ, அது இனக்கவர்ச்சியோகும்.
எலிசபபத் பதளிவோன மனம் பதடத்தவள்.
அவனுதடய எண்ணங்களுக்கு அவள் முழுதமயோகவும் விருப்பப்பட்டும் பலியோனோள்.
திருமதி யங்கின் நம்பிக்தகத் துபரோகத்தத நியோயப்படுத்தபவ முடியோது, ஆனோல் எதிர்க்கபவ முடியோத
அவனுதடய கவர்ச்சிதயப் பற்றி குறிப்பிட்பட ஆகபவண்டும்.
இது பபோன்ற ஒரு நிகழ்ச்சிதய துரதிர்ஷ்டம் என்று தோன் கருதுபவோம்.
பபோதுவோன ஒரு சூழ்நிதலதயத் தோண்டி நோம் இதத பற்றி புோிந்துபகோள்ள பவண்டும்.
இது பபோன்ற துரதிர்ஷ்டங்கள், மோறும் கோலங்களில் வரும், பமலும் மற்ற எல்லோ விதத்திலும் வளமோக
இருக்கும் ஒருவருக்குத்தோன் இது பபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழும்.
இருபத்தி எட்டு வயதில் இது பபோன்ற ஒரு துபரோகத்தத எதிர்பகோள்ள பவண்டும் என்பறோ அதற்குோிய
முன்பனச்சோிக்தகதயயும் எடுக்க பவண்டும் என்பறோ யோரும் எதிர்போர்க்க முடியோது. ஆனோல் மூவோயிரம்
பவுன் பகோடுத்ததனோபலபய விக்கோம் இம்முயற்சி எடுத்திருக்கலோம். டோர்சிக்கு இததப் பற்றி, பணம்
பகோடுப்பதற்கு முன்பும் பதோிந்திருக்கோது, பின்பும் அறிந்திருக்க மோட்டோன்.
தன்னுதடய கர்வமோன மபனோபோவத்தினோலும் கடுதமயோன குணத்தோலும் இது பபோன்ற ஒரு
சம்பவத்திற்கு ஆளோபவோம் என டோர்சி எண்ணிக்கூட போர்த்திருக்க மோட்டோன். எலிசபபத் ரூபத்திலும்,
அவள் பமல் இருந்த ஈர்ப்பின் வைியோகவும் அவனுக்கு அருள் கிதடத்தது.

196

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

இந்த சமயத்திற்கு ஏற்றவோறு அவன் தன்தன உயர்த்திக் பகோள்ளவும், மோறிய குணோதிசயத்தோல்
நிரந்தரமோன போதுகோப்தப ஏற்படுத்திக் பகோள்ளவும் அவதள அறியோமபலபய, அவனுக்கு அவள் வைி
வகுத்தோள்.
திருமணத்திற்கு பிறகும்கூட, என்ன நடந்தது என்று அவனுக்குத் பதோியோமல் பபோகலோம்.
ஒருவர் தோங்களோகபவ தங்கதள பலவீனங்களில் ஈடுபடுத்திக் பகோள்ளோவிடில், வோழ்க்தக அவர்கதள
கோப்போற்றும்.
டோர்சி தனது பவண்டோத குணங்களுக்கு இடம் பகோடுத்தது தன்னுதடய பசோந்த இலோபத்திற்கோகபவோ
அல்லது எந்த பநோக்கத்திற்கோகவும் அல்ல, இருப்பினும் அதவ மன்னிக்க முடியோததவகள்.
திரு பபன்னட் தன்னுதடய மதனவிதய பகலி பசய்வதில் ஆனந்தம் பகோண்டிருந்தோர். இருப்பினும்,
அவரது தவறு இல்தல என்பதோல், அந்த துரதிர்ஷ்டத்திலிருந்து வோழ்க்தக அவதரக் கோப்போற்றியது.
இந்த மோறும் கோலம் இருவருக்குபம அதிர்ஷ்டமோக இருந்தது.
பநரம் நல்லதோக இல்லோமல் இருந்திருந்தோல் இருவரும் தவிர்க்க முடியோத பின்விதளவுகளுக்கு
ஆளோகியிருப்பர்.
குடும்பத்ததபய அைித்து விடும் அளவிற்கு பபோிய துன்பத்தத திருபபன்னட் எதிர்பகோள்ள பநோிட்டது.
அதற்குக் கோரணம், அவர் பசய்த சிறு தவறோன லிடியோதவ பிதரட்டனுக்கு அனுப்பியது.
வோழ்வு சமநிதலயோனது. நியோயம் அநியோயம் என்பது கிதடயோது.
மோற்றம் பநரும் பபோழுது, யோருக்கு உயர்ந்த ஆர்வம் இருக்கிறபதோ அவர்களுக்கு வோழ்வு பநர்மதறயோக
விளங்கும்.
குற்ற நோச பவதலகளில் பவண்டும் என்பற ஈடுபடுபவர்களுக்கு, வோழ்க்தக மிகக் கடுதமயோக துபரோகம்
இதைக்கும்.
சமூக ேீவியத்தில் மனிதன் தனக்பகன்று ஒரு இடத்தத ஏற்படுத்திக் பகோண்டு, சமூகோீதியோக
எப்பபோழுதும் பவற்றி அதடகிறோன்.
அபத பபோல் வோழ்வின் ேீவியத்ததயும் அதில் ஒரு இடத்ததயும் ஏற்படுத்திக் பகோண்டோல், வோழ்வில்
அவனுக்குத் பதோல்வி என்பபத கிதடயோது.
உயர்ந்த ேீவியத்துடன் பதோடர்பு தவத்துக் பகோண்டோல், அவனுக்கு பசோந்த வோழ்க்தகயில்
எப்பபோழுதுபம அபோர பவற்றிதோன்.
திரு பபன்னட் பணத்தத திருப்பிக் பகோடுக்க எடுத்த முடிதவ ஒரு உதோரணமோகச் பசோல்லலோம்.
டோர்சி இதற்கு ஒரு சிறந்த உதோரணம்.
249. “Georgiana’s affectionate heart retained a strong impression of kindness”.
Georgiana was 15 years old, a trying age according to Elizabeth.
It was a time girls were not out if the elder one was not married.
Youth matures into adulthood at that age.
Its nascent power is irresistible.
Before society was organized, a girl conceived at 13 or 14.
Organized society tries to regulate that biological activity.
A river’s flow creates its own course and bed.
Man does not tamper with it.
Man has thought fit to regulate Nature wherever he can.
The organization of the society in small units of a family generates as much power as that of Nature, to regulate
its flow.
An individual boy or girl, obeying the social injunctions, must generate an equal amount of intensity in his selfrestraint.
Bunds breaking at seams is more natural than culpable.
Anti-social forces readily apply at these points for response.
It is for a mother to exercise that vigilance, not for a governess.
Certainly a father or a brother is helpless here.
All major revolutions are by breaking all the social boundaries.
All minor escapades occur at various such points of vulnerability.
The French Revolution across the channel found a conducive opening in Darcy’s life.
If submission was Bingley’s part, domination was Darcy’s part.
Domination in his life will be balanced by its opposite in the same life.
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Georgiana’s escape from his domination balanced his dominating Bingley.
It is significant that Wickham did not submit to Darcy.
Had he offered Bingley’s submission to Darcy, it would be natural.
Wickham did not choose submission.
Therefore, he was a fit candidate to do the opposite.
Georgiana’s affectionate response to Elizabeth later explains how she filled in the place of a mother.
She came to play that role, after Lydia accomplished what Georgiana began.
The £ 30,000 of Georgiana was readily valued by Elizabeth as she had no dowry.
Georgiana had the knowledge that Darcy valued Elizabeth more than that much of money.
Elizabeth not having a substantial dowry and Georgiana having one were complements.
Her affectionate heart did not necessarily need a handsome young man as a mother whose affection was gladly
offered.
Though Wickham knocked at Georgiana’s door, it was right he got what he deserved.
Georgiana too got what she richly deserved.
Had Caroline been in that place, there was no affection in her and Georgiana could not have felt the fulfillment.
Elizabeth filled in the thwarted fulfillment of Georgiana and for that reason is sweeter still.
No one in Darcy’s position would want this reward if it had to start with an attempted escapade, but Nature
prefers it.
Incidentally Nature keeps everyone on his toes.
She taps at the points of possible hollowness.
We may fully comprehend the need of Wickham for Pemberley but we would rather do without that
evolutionary provision.
Man is conservative, Nature is evolutionary.
Nature’s evolutionary impulse gives a revolutionary push to domestic life.
We see Collins comes, proposes, gets rejected, marries Charlotte, brings Elizabeth to Hunsford where life opens
to her in a hurricane that lands her in Pemberley.
We do not see Lydia behind Collins’ wedding and Darcy’s wedding.
To see every event indirectly in unison with every other event moving the story from the arrival at
Netherfield till her arrival at Pemberley is to have a full view of the story in its own context.
Such a view will explain the missing links.
Jane initially does not see through Caroline.
Elizabeth similarly does not see through Wickham to start with.
We do not see the real value of many links.
They are the missing links.
“ேோர்ேியோனோவின் அன்போன உள்ளத்தில் கருதணயின் ஆைமோன சுவடுகள் பதிந்திருந்தன”.
ேோர்ேியோனோவிற்கு வயது பதிதனந்து, எலிசபபத்தத பபோறுத்தவதர அது மிகவும் பசோததனக்குோிய
வயது.
மூத்த சபகோதோிக்கு திருமணம் நடந்திருக்கோவிடில், மற்ற சபகோதோிகள் பவளிபய வர மோட்டோர்கள்.
இந்த வயதில் இளதமப் பருவம் சற்று முதிர்ச்சி அதடயும்.
இந்த வயதில் புதிய இளம் சக்திதய தடுக்கபவ முடியோது.
சமூகம் முதறப்படுத்தப்படோத பபோது, பதிமூன்று அல்லது பதினோன்கு வயதில் பபண்கள் கருவுற்றனர்.
முதறப்படுத்தப்பட்ட சமுதோயம் இந்த உடற்கூற்றின் பசயதல கட்டுப்படுத்த முயற்சி பசய்கிறது.
ஓடும் நதி அதன் பபோக்தகயும் அதன் படுதகதயயும் தோபன ஏற்படுத்திக் பகோள்ளும்.
மனிதன் அதில் ததலயிடமோட்டோன்.
எங்பகல்லோம் தன்னோல் இயலுபமோ அங்பகல்லோம் மனிதன் இயற்தகதய சோி பசய்ய நிதனக்கிறோன்.
சிறு குடும்பங்களோல் ஆன இச்சமுதோய அதமப்பு, இயற்தகக்கு ஈடோக சக்திதய உற்பத்தி பசய்து அதன்
பபோக்தக கட்டுப்படுத்துகிறது.
சமூகக் கட்டதளகளுக்குக் கீழ்ப்படியும் ஒரு ஆபணோ அல்லது பபண்பணோ அபத தீவிரத்தத தங்களது
சுய கட்டுப்போட்டிலும் பகோண்டு வர பவண்டும்.
கதரகள் உதடவது இயற்தகயோனதுதோன், பைி பசோல்வதற்கு ஒன்றுமில்தல.
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விதளவுகதள எதிர்போர்க்கும் சமூக விபரோதிகள் இந்த இடங்களில் தங்களது பலத்ததக்
கோண்பிப்போர்கள்.
தோயோர்தோன் இததன கண்கோணிக்க பவண்டும், வீட்தடப் பரோமோிக்கும் பபண் இததன பசய்ய முடியோது
தகப்பனோபரோ அல்லது சபகோதரபனோ இங்கு ஒன்றும் பசய்ய இயலோது.
எல்லோ பபோிய சமூக புரட்சிகளும், சமூக எல்தலகதள உதடத்ததினோல் எழுந்தபத.
இம்மோதிோியோன பலவீனமோன இடங்களில்தோன் ததடமீறல்கள் எழுகின்றன.
பக்கத்து நோட்டில் நடந்து பகோண்டிருந்த பிபரஞ்சுப் புரட்சி, டோர்சியிடம் ஒரு தகுந்த விைிப்தப
ஏற்படுத்தியது.
பணிதல் பிங்கிலியின் பங்கோக இருந்தோல், அதிகோரம் டோர்சியின் பங்கோக இருக்கிறது.
அவனது வோழ்வில் இருக்கும் அதிகோரம், அதன் எதிரோன ஒன்றின் மூலம், இபத வோழ்க்தகயில் அததன
சமநிதலப் படுத்தும்.
அவனது ஆதிக்கத்திலிருந்து கிதடத்த ேோர்ேியோனோவின் விடுததல, பிங்கிலி அவனது ஆதிக்கத்தில்
வந்ததத சமமோக்கியது.
விக்கோம் டோர்சிக்கு பணியவில்தல என்பது குறிப்படத்தக்கது.
விக்கோமும், பிங்கிலிதயப் பபோல் டோர்சியிடம் பணிந்திருந்தோல், அது இயற்தகயோக இருந்திருக்கும்.
பணிததல விக்கோம் பதர்ந்பதடுக்கவில்தல.
எனபவ அவன் எதிரோனதத பசய்ய உகந்த நபரோவோன்.
ேோர்ேியோனோ எலிசபபத்திடம் அன்போகப் பைகியது, பின்னோல் எவ்வோறு எலிசபபத், தோயோருக்குோிய
ஸ்தோனத்தத நிரப்பினோள் என்பதத விளக்குகிறது.
ேோர்ேியோனோ ஆரம்பித்து தவத்ததத லிடியோ முடித்த பின், இப்பங்கிதன வகிக்க அவள் வந்தோள்.
எலிசபபத்திடம் வரதட்சதண எதுவும் இல்லோததோல், ேோர்ேியோனோவின் முப்பதோயிரம் பவுதன
அவளோல் உடனடியோக உயர்வோக போர்க்க முடிந்தது.
இந்த அளவு பணத்தத விட, எலிசபபத்தத மிகவும் மதிப்புள்ளவளோக டோர்சி கருதுகிறோன் என
ேோர்ேியோனோவிற்குத் பதோிந்திருந்தது.
எலிசபபத்திற்கு கணிசமோன வரதட்சதணப் பணம் இல்தல என்பதும், ேோர்ேியோனோவிற்கு இருக்கிறது
என்பதும் உடன்போடுகளோகும்.
தோய்தமயின் அன்பு அவளுக்கு கிதடத்ததோல், அவளுக்கு அைகோன ஒரு இளம் வோலிபன்
பததவப்படவில்தல.
விக்கோம் ேோர்ேியோனோவின் கததவ தட்டினோலும், அவனுக்கு உோித்தோனது அவனுக்கு கிதடத்தது.
ேோர்ேியோனோவுக்கும், அவளுக்கு பவண்டியது அவளுக்கு சிறப்போகபவ கிதடத்து.
கோரலின் அந்த இடத்தில் இருந்திருந்தோல், போசம் என்பபத இல்லோத அவள் மூலம் ேோர்ேியோனோவிற்கு
நிதறவு ஏற்பட்டிருக்கோது.
ேோர்ேியோனோவின் நசுக்கப்பட்டிருந்த மன நிதறதவ பமலும் இனிதமயோகபவ எலிசபபத் பூர்த்தி
பசய்தோள்.
ததடமீறிப் பபோவதன் மூலம் ஆரம்பித்த இந்த போிசிதன, டோர்சியின் இடத்தில் இருக்கும் எவரும்
விரும்பமோட்டோர்கள், ஆனோல், இயற்தக இததத்தோன் விரும்புகிறது.
இயற்தக எல்பலோதரயும் சுறுசுறுப்போக தவத்திருக்கிறது.
சோத்தியமோன பவற்றிடங்கதள அவள் கண்டுபிடிக்கிறோள்.
பபம்பர்லிக்கு விக்கோம் அவசியம் என்பதத நோம் புோிந்துபகோள்ளலோம், ஆனோல் போிணோமப்
போர்தவயிலிருந்து விலகி நோம் அதத போர்க்க பவண்டும்.
மனிதன் பைதமயோக இருக்கிறோன், இயற்தக வளர்ந்து பகோண்பட இருக்கிறது.
இயற்தகயின் போிணோம உந்துதல் குடும்ப வோழ்க்தகயில் புரட்சிதய ஏற்படுத்துகிறது.
கோலின்ஸ் வருவது, திருமண பவண்டுபகோள் விடுப்பது, நிரோகோிக்கப்படுவது, ஷோர்பலட்தட திருமணம்
பசய்து பகோள்வது, எலிசபபத்தத ஹன்ஸ்பபோர்டிற்கு அதைத்து வருவது, அங்கு கடும் புயலோக அவளது
வோழ்க்தக திறப்பது, அவள் பபம்பர்லிதய பசன்றதடவது ஆகியவற்தற நோம் போர்க்கிபறோம்.
கோலின்ஸ், டோர்சி இருவரது திருமணத்திற்குப் பின்னோல் லிடியோ இருப்பதத நோம் போர்ப்பதில்தல.
இக்கததயில், அவர்கள் பநதர்பீல்டுக்கு வருவதிலிருந்து அவள் பபம்பர்லிக்கு பபோய்ச் பசரும்வதர,
ஒவ்பவோரு நிகழ்ச்சியும் ஒவ்பவோரு நிகழ்ச்சிகளுடன் எதிர்மதறயோக பசர்ந்து இருப்பதத போர்ப்பது, நோம்
கதததய அதன் பகோணத்திபலபய புோிந்து பகோள்வதோகும்.
இப்போர்தவ நமக்கு விடுபட்டுப்பபோன பதோடர்புகதள பதளிவுபடுத்தும்.
பேன் முதலில் கோரலின் மனததப் போர்ப்பதில்தல.
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அபத பபோல் எலிசபபத்தும் ஆரம்பத்தில் விக்கோதமப் பற்றிய உண்தமகதளப் போர்ப்பதில்தல.
பல பதோடர்புகளின் உண்தமயோன மதிப்பிதன நோம் போர்ப்பதில்தல.
அதவதோம் விடுபட்டுப்பபோன பதோடர்புகள்.
250. “Strong impression of kindness as a child”.
Impressions of childhood are realities of adult life.
Mind is open in early years and takes in the reality more easily.
It is most natural for a child of Pemberley to be devoted to one like Wickham.
A great truth of significance is one’s motive unmistakably reaches another.
A house is a place, a space in the subtle plane. It has a personality.
Longbourn, Lucas Lodge, Pemberley have their own personalities.
As long as that personality is dominant and live, all other influences submit themselves to it.
Parental authority is adult authority.
Even in countries where age is not revered, age exercises its own invisible power.
In the Freedom Movement of India, it is worth taking note that Gandhiji was elder to all others.
All those who were around Sri Aurobindo were generally younger to him.
It is a rule that holds good everywhere, as long as the exception does not rear its head.
Habitual affection is a reality honoured in the marriage of cousins.
In the case of Georgiana, age, charm, handsome face, habitual affection, childhood impressions, fortune,
falsehood, cunning all merged together.
The fact that Darcy arrived a day or two earlier speaks of the personality of Pemberley, his native
goodness, sense of duty and luck as we take grace.
The wealth of Pemberley will not last a long time on the turf or card table.
Normally it can lead to the ruin of Darcy or Pemberley.
In extreme cases where the resilience of evolution is responded to by both, Wickham can turn his charm to
constructive purposes.
It happened to Edmund Dantes over a period of agony.
The sufferings he underwent released all the energy needed to absorb the knowledge of Faria.
That knowledge was cultured into linguistic capacity, aristocratic manners, culture of the elite, skill in shooting,
and enduring patience.
As the woman there, in spite of her nobility, could not rise to the heights of loyalty, Dantes had nothing
worthwhile to work for.
It was provided for in his subconscious atmosphere as Haidee.
Had he found Mercedes waiting for him, he would have risen to celestial heights of human aspiration. His own
vengeance would have been secondary.
Neither the social atmosphere of France nor England had ingredients of such value.
These ingredients arise not out of discipline only but out of expansive generosity.
Expansive generosity arises from Spirit, its Silence and Peace, its equality and inspiration.
In human terms they are humanitarianism, hospitability, selflessness.
Selflessness matures into self-giving if the social basis is of light.
Religion and sermon are not powerful enough to penetrate the human heart and compel it to expand into the
sweetness of love.
Sweetness is the point where Truth merges into Love.
It is not the social or mental truth.
It is the Truth of Spirit.
Existence by objectification becomes Truth while its subjective state is Spirit.
The social truth can organize itself as honesty externally, honour inwardly.
Honour, word of honour, the sacredness of promise, inability to speak falsehood are venerable social virtues
especially against situations where it is sorely missing.
Wherever it is missing it may be for two reasons 1) inability to be socially truthful or 2) to preserve an
underlying spiritual Truth which requires a false covering.
Romance is spiritual in essence; once it is born it leads to spirituality.
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Romance is eternal adventure to discover more of the infinity of the other soul.
Only Romance in one can discover the Romance in the other.
Only when all life is Romance, eternal Romance is born.
It is not in strong childhood impression that Romance is born.
Nor is it that Georgiana was looking for Romance.
At least Elizabeth was looking for higher values even when she walked into the trap of scandalous falsehood.
“குைந்ததப் பருவத்தில் அன்பு ஆைமோக பதிந்து விடுகிறது”.
குைந்ததப் பருவத்தின் பதிவுகபள பபோியவர்களது வோழ்க்தகயின் உண்தம நிதலகள் ஆகும்.
இளம் பருவத்தில் மனம் விைிப்புடன் இருக்கும், உண்தம நிதலதய சுலபமோக ஏற்றுக் பகோள்ளும்.
பபம்பர்லியில் இருக்கும் ஒரு குைந்தத விக்கோம் பபோன்ற ஒருவனிடம் அன்பு பகோள்வது மிகவும்
இயற்தகயோனது.
ஒருவருதடய பநோக்கம் தவறோது மற்றவோிடம் பசன்றதடயும் என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பபோிய
உண்தமயோகும்.
வீடு என்பது ஒரு இடம், சூட்சும நிதலயிலுள்ள ஒரு இடம், அதற்பகன்று ஒரு குணோதிசயம் உண்டு.
லோங்பர்ன், லூகோஸ் லோட்ஜ், பபம்பர்லி இதவகளுக்குத் தனித்தனி சுபோவங்கள் உண்டு.
இந்த சுபோவம் ேீவனுள்ளதோகவும், அதிகோரத்துடன் இருக்கும்வதர, மற்ற எல்லோமும் இதற்கு
அடிபணியும்.
பபற்பறோர்களின் அதிகோரம், வயது முதிர்ந்தவர்களின் அதிகோரம்.
வயதிற்கு மதிப்பு பகோடுக்கோத நோடுகளில்கூட, வயது தன் கண்ணுக்குத் பதோியோத அதிகோரத்ததச்
பசலுத்தும்.
இந்திய சுதந்திர பபோரோட்டத்தில், கோந்திேி மற்ற எல்பலோதரயும் விட வயதில் மூத்தவர் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
ஸ்ரீ அரவிந்ததரச் சுற்றி இருந்தவர்கள் எல்பலோரும் பபோதுவோக அவதர விட வயதில் இதளயவர்களோக
இருந்தோர்கள்.
விதிவிலக்கு, தன் ததலதய நுதைக்கோதவதர இவ்விதி எல்லோ இடங்களிலும் சோியோகச் பசயல்படும்.
உறவு முதற திருமணத்தில், பைக்கத்தினோல் ஏற்பட்ட போசம், ஒரு உண்தம நிதலயோகும்.
ேோர்ேியோனோ விஷயத்தில் வயது, கவர்ச்சி, அைகோன முகம், பைக்கத்தினோல் ஏற்பட்ட போசம், குைந்ததப்
பருவ பதிப்புகள், அதிர்ஷ்டம், பபோய்தம, சூழ்ச்சி இதவ எல்லோம் ஒன்று பசர்ந்தன.
ஓோிரு நோட்கள் முன்னதோகபவ டோர்சி பபம்பர்லிக்கு வந்தது, அந்த இடத்தின் சுபோவத்ததயும்,
அவனுக்பக உோிய நல்ல குணத்ததயும், கடதம உணர்ச்சிதயயும் நோம் அதிர்ஷ்டம் என்று நிதனக்கும்
அருதளயும் குறிக்கிறது.
குதிதரப் பந்தயத்திபலோ அல்லது சீட்டோட்டத்திபலோ பபம்பர்லியின் பசோத்து அதிக நோட்களுக்கு
நீடிக்கோது.
டோர்சி அல்லது பபம்பர்லிக்கு அது பபோதுவோக அைிதவத் பதடித் தந்திருக்கும்.
மிக முக்கியமோன விஷயங்களில் அவர்கள் இருவரும் போிணோமத்தின் இழுப்புக்கு மறுபமோைி தந்தனர்,
விக்கோம் அவனது வசீகரத்தத வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தலோம்.
துன்பம் பநர்ந்த கோலத்தில் எட்மண்ட் டோன்படவுக்கு இதுதோன் நடந்தது.
அவன் அதடந்த துன்பங்கள் எல்லோம் Faria-தவப்பற்றி முழுதமயோக பதோிந்து பகோள்வதற்குோிய முழு
சக்திதயயும் அளித்தது.
இந்த அறிவு அவனுக்கு, பமோைித் திறதனயும், பிரபுத்துவப் பண்புகதளயும், பபோிய மனிதர்களின்
நோகோிகத்ததயும், துப்போக்கிச் சுடுவதில் திறதமதயயும், அசோத்திய பபோறுதமதயயும் கற்றுத் தந்தது.
அங்கு இருந்த பபண்மணி, பமட்டுக்குடி பபண்ணோக இருந்தும் விசுவோசத்தின் உயர்ந்த நிதலதய
அதடய முடியவில்தல, டோன்படவுக்கு உபபயோகமோக பசய்வதற்கு ஒன்றும் இல்தல.
அவனுதடய ஆழ்மன சூைலுக்கு தஹடி வருகிறோள்.
பமர்ஸிடஸ் அவனுக்கோக கோத்துக் பகோண்டிருக்கிறோள் என்று பதோிந்திருந்தோல் அவன் மனித
ஆர்வத்தின் உச்ச கட்டத்தத எட்டியிருப்போன்.
அவனுதடய வன்மம் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கும்.
பிரோன்ஸ், இங்கிலோந்து இரண்டின் சமூகச் சூைலிலும் இப்பண்புகளின் அம்சங்கள் இல்தல.
கட்டுப்போட்டினோல் மட்டும் இப்பண்புகள் எழுவதில்தல மோறோக பரந்த உதோர குணத்தினோல் எழுகிறது.
ஆன்மோ, அதன் பமௌனம், அதன் அதமதி, அதன் சமத்துவம், ஆர்வம் இதவகளிலிருந்து பரந்த
உதோரகுணம் எழுகிறது.
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சோதோரண போதஷயில் பசோன்னோல் அதவ மனிதோபிமோனம், விருந்பதோம்பல், தன்னலமற்று இருப்பது.
சமூகத்தின் அடிப்பதட ஒளி பபோருந்தியதோக இருந்தோல், தன்னலமற்று இருப்பது என்பது
சுயோர்ப்பணமோக முதிர்ச்சி பபறும்.
மனித இதயத்துள் ஊடுருவி நம்தம அன்பின் சோகரமோக மோற்றும் அளவிற்கு மதமும் பிரசோரமும் சக்தி
பதடத்ததல்ல.
உண்தமயும் அன்பும் ஒன்றிதணவது இனிதமயில்.
சமூக உண்தமபயோ அல்லது மன அளவின் உண்தமபயோ அல்ல இது.
இது ஆன்மோவின் உண்தம.
வோழ்க்தகயின் புறத்பதோற்றம் உண்தமயோகவும், அகத் பதோற்றம் ஆன்மோவோகவும் உள்ளது.
சமூக உண்தம புறத்தில் பநர்தமயோகவும், அகத்தில் பகௌரவமோகவும் முதறப்படுத்திக் பகோள்ளும்.
பகௌரவம், பபருதமக்குோிய ஒரு பசோல், சத்தியத்தின் புனிதம், பபோய் பபச இயலோதம, இதவபயல்லோம்
முக்கியமோக எங்பகல்லோம் அதிக அளவில் கோணப்படவில்தலபயோ, அங்பகல்லோம் அதவ
பபோற்றுதற்குோிய சமூகப் பண்புகள் ஆகும்.
எங்பகல்லோம் அதவ இல்தலபயோ அதற்கு இரண்டு கோரணங்கள் இருக்கலோம் 1]சமூகோீதியோக
உண்தமயோக இருக்க முடியோமல் இருப்பது 2] புததந்திருக்கும் ஆன்மிக உண்தமகதளக் கோப்போற்ற
பபோய்யோன பபோர்தவகள் பததவப்படுவதோல்.
கோதலின் சோரம் ஆன்மோவுக்குோியது, கோதல் பிறந்துவிட்டோல் அது ஆன்மிகத்திற்கு அதைத்துச் பசல்லும்.
கோதல் என்பது பவபறோரு ஆன்மோவின் எல்தலயற்றததக் கண்டு பிடிக்க எடுக்கப்படும் முடிவில்லோப்
பயணம்.
ஒருவருள் இருக்கும் கோதபல மற்றவரது கோததலக் கண்டு பிடிக்கும்.
வோழ்வதனத்தும் கோதலோக இருந்தோல் மட்டுபம, முடிவில்லோக் கோதல் பிறக்கிறது.
குைந்ததப் பருவத்தின் ஆைமோன பதிப்பில் கோதல் பிறக்கோது.
ேோர்ேியோனோ கோததல எதிர் பநோக்கியிருந்தோள் என்பதும் அல்ல.
விஷமத்தனமோன பபோய்தமயில் சிக்கிக் பகோண்ட பபோதும், எலிசபபத் உயர்ந்த பண்புகதள எதிர்
பநோக்கியிருந்தோள்.
251. “She was persuaded to be in love”.
There is nothing in the text to let us know how Georgiana felt.
The fact that Darcy’s visit prevented the elopement shows she was not fully inspired by the plan.
Man acts by belief, conviction, urge, impulse, from inside or outside.
They are true about the physical, vital, mental, spiritual planes.
They are also true about the gross, subtle, causal planes.
These initiatives can be positive or negative.
Lydia’s initiative with Wickham is uncontrollable physical urge overcoming non-existent self-restraint because
the available physical authority of the parents is not exercised.
Actually one parent encouraged the first part of it.
Earlier her being out with the other three sisters before Jane was married was not frowned upon by the Meryton
society in view of their being the principal resident.
Deeper still we see Mrs. Bennet’s urge to have her daughters married.
It is a social urge.
Her social urge finds expression through her biological nature which feels the last child is to be supported.
Her policy is to grab whatever is possible and celebrate it. It is her value for action.
In Lydia’s case first she thought of marriage when Bingley came, then she had her inverse fling at Collins, again
she considered Wickham, none of whom responded to her. It was she who finally persuaded Wickham to elope
with her.
The restraint in her is not to follow one who goes after another sister.
Human action arises out of a compromise between the inner urges and the outer possibilities.
The inner urges express as impulses.
They arise from bodily needs, vital intensity, mental beliefs, and spiritual values.
They are encouraged or opposed by one’s ability to act – courage or timidity – social approval or otherwise,
immediate support or opposition present.
It is clear that Georgiana was charmed by the attractive face of Wickham.
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She is in an age when her bodily urges are intense.
Her own physical urges will be mainly restrained by her mother’s values deeply lived.
It is secondarily circumscribed by the Pemberley tradition or personality.
The value of blood may be faintly in her deep down unknown to her.
More than her own urges of personal preference, it seems there was a strong circumstantial encouragement from
the fact that Mrs. Young was anxious to oblige Wickham.
Mrs. Young may be indulging in Georgiana vicariously her own suppressed ambitions.
Such a force, if it has been there, would be subject to the pay she gets from Darcy and the Pemberley tradition.
It may be countered by the outrage against Wickham’s betrayal of the elder Darcy.
As the text is silent on all these points, we can only go by what actually happened and infer from the later event
its precedent or antecedent.
Thus our inferences may never be wrong but cannot carry the ring of truth in an explanation.
Rather the explanation will explain itself to one who writes, not the one who reads.
My rules clearly speak that Lydia’s interruptions of Collins’ reading is her declaration of willingness, though I
cannot carry anyone’s conviction.
Coming to one event from all sides, if we see the argument tallies exactly, the integrality of life will clearly
emerge
“அவள் கோதல் பகோண்டிருப்பதோக அவதள நம்ப தவத்தது”.
ேோர்ேியோனோவின் உணர்ச்சிகள் எவ்வோறு இருந்தன என்பததப் பற்றி இக்கததயில் எதுவும் இல்தல.
அவள் ஓடிப்பபோவதத டோர்சி கோப்போற்றியதிலிருந்து அவளுக்பக இத்திட்டத்தில் முழு ஆர்வம் இல்தல
என்று பதோிகிறது.
அகத்திலிருந்பதோ புறத்திலிருந்பதோ எழும் நம்பிக்தககள், திடநம்பிக்தக, ஆதச, உந்துதல், இதவ மூலம்
மனிதன் பசயல்படுகிறோன்.
ேடம், உணர்வு, மனம், ஆன்மிகம் ஆகிய நிதலகளிலும் அதவ உண்தம.
ஸ்தூல நிதல, சூட்சும நிதல, கோரண நிதலகளிலும் அதவ உண்தம.
இந்த தன்முதனப்புகள் பநர்மதறயோகவும் இருக்கலோம், எதிர்மதறயோகவும் இருக்கலோம்.
உடலின் உந்துதலினோல் லிடியோ ஓடிப்பபோகிறோள். அவளிடம் சுய கட்டுப்போடு இல்தல. இருக்கும்
அதிகோரத்ததயும் பபற்பறோர்கள் பிரபயோகிப்பதில்தல.
போர்க்கப்பபோனோல் பபற்பறோர்களில் ஒருவர் அதன் முதல் பகுதிக்கு ஊக்கமளிக்கிறோர்.
பேனுக்குத் திருமணம் நடப்பதற்கு முன்பப அவள் மற்ற மூன்று சபகோதோிகளுடன் பவளிபய வந்தது
மற்ற பமோிடன் சமூகத்தினரோல் விமர்சிக்கப்படவில்தல, ஏபனனில் அவர்கள் முக்கியமோன
பிரதேகளோக இருந்தனர்.
இன்னும் ஆைமோகப் போர்த்தோல் திருமதி பபன்னட்டிற்கு, தனது பபண்களுக்குத் திருமணம் ஆக
பவண்டும் என்கிற ஆதச இருப்பது பதோிகிறது.
இது ஊருடன் ஒன்ற விதைவதோகும்.
அவளுதடய இச்சமூக இலட்சியம் அவளது உடல்ோீதியோன சுபோவத்தின் மூலம் பவளி வந்து தனது
கதடசி குைந்தததய ஆதோிக்கிறது.
எபதல்லோம் சோத்தியபமோ அததன தகப்பற்றி பகோண்டோட பவண்டும் என்பதுதோன் அவளது
குறிக்பகோள். இதுதோன் அவள் பசயல்படும் முதற.
லிடியோ விஷயத்தில் முதலில் பிங்கிலி வந்த பபோழுது அவள் திருமணத்ததப் பற்றி நிதனத்தோள், பிறகு
கோலின்தஸ ததலகீைோக இழுக்கப் போர்த்தோள், மீண்டும் விக்கோதம கருதினோள், இவர்கள் எவரும்
அவளுக்கு இணங்கவில்தல. இறுதியோக அவள்தோன் விக்கோதம ஓடிப்பபோகத் தூண்டுகிறோள்.
மற்பறோரு சபகோதோிதய நோடும் ஒருவதன பின்பதோடரோமல் இருக்கும் கட்டுப்போடு அவளிடம் இருந்தது.
அக ஆதசகளும், புற சோத்தியக் கூறுகளும், ஒன்தற ஒன்று சமரசம் பசய்து பகோள்ளும்பபோது மனித
பசயல்போடுகள் எழுகின்றன.
அக ஆதசகள் உந்துதல்களோக பவளிப்படுகின்றன.
உடலின் பததவ, உணர்வின் தீவிரம், மனத்தின் நம்பிக்தககள், ஆன்மிகப் பண்புகள் இதவகளின்
மூலம் அதவ எழும்.
ஒருவரது பசயல் திறனோல் அதவகதள உற்சோகப்படுத்தலோம் அல்லது எதிர்க்கவும் பசய்யலோம்ததோியம் அல்லது பகோதைத்தனம், சமூகத்தின் அனுமதி அல்லது மறுப்பு, உடனடி ஆதரவு அல்லது
எதிர்ப்பு.
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விக்கோமின் அைகோன முகத்ததப் போர்த்து ேோர்ேியோனோ கவரப்பட்டோள் என்பது உண்தம.
உடலின் ஆதசகள் தீவிரமோக இருக்கும் பருவத்தில் அவள் இருக்கிறோள்.
ஆைத்தில் உதறயும் அவளுதடய தோயோோின் பண்புகள் அவளுதடய உடலின் உந்துததல
கட்டுப்படுத்தும்.
இரண்டோவதோக, பபம்பர்லியின் பண்போடு அல்லது அதனுதடய குணோதிசயம் ஒரு போதுகோப்பு
வட்டத்தத அதமத்துள்ளது.
அவதள அறியோமபலபய அவள் உடலில் அவளுதடய குடும்பப் பண்புகள் இருக்கலோம்.
அவளது பசோந்த அபிப்பிரோயங்களின் உந்துததலவிட, திருமதி யங் விக்கோமிற்கு உதவ ஆர்வம்
கோட்டியது, சந்தர்ப்ப சூழ்நிதலகள் தீவிரமோக ததோியம் அளிப்பதுபபோல் பதோிகிறது.
திருமதி யங் தன்னுதடய அடக்கப்பட்ட ஆதசகதள ேோர்ேியோனோ மூலமோக தீர்த்துக் பகோள்கிறோள்
பபோலும்.
இது உண்தமயோக இருப்பின், டோர்சியிடமிருந்து அவள் வோங்கும் சம்பளமும் பபம்பர்லியின்
போரம்போியமும் அவதள இச்பசயதல பசய்வதிலிருந்து தடுக்கலோம்.
டோர்சியின் தகப்பனோருக்கு விக்கோம் பசய்த துபரோகத்தினோல் அவள் அதடந்த பகோபம், அவதள
இக்கோோியத்தத பசய்வதிலிருந்து தடுக்கலோம்.
இந்த விஷயங்கதளப் பற்றி கததயில் ஒன்றும் குறிப்பிடப்படோததோல், உண்தமயில் நடக்கும்
விஷயங்கதளயும், பின்னர் நிகழ்ந்தவற்தறயும் தவத்து அதற்கு முன்னரும், பின்னரும் நடந்தவற்தற
யூகிக்கலோம்.
நம்முதடய அனுமோனம் ஒரு பபோதும் தவறோக இருக்கோது, ஆனோல் ஒரு விளக்கத்தில் உண்தம
எல்லோவற்தறயும் எடுத்துச் பசோல்ல முடியோது.
ஒருபவதள, விளக்கத்தத எழுதுபவருக்கு விளக்கம் புோியலோம், படிப்பவருக்கு அல்ல.
கோலின்ஸ் படிக்கும் பபோழுது லிடியோ குறுக்கிடுகிறோள், என்னுதடய கணிப்புப்படி அது அவளது
ஒப்புதலின் வோக்கு மூலமோகவும் இருக்கலோம், ஆனோல் மற்றவர்கள் இதத நம்புவோர்கள் என நோன்
எதிர்போர்க்க முடியோது.
ஒரு நிகழ்ச்சிதய எல்லோ பக்கங்களிலிருந்தும் போர்க்கும் பபோழுது, நமது வோதத்திற்கு ஒத்துப் பபோகிறது
என்றோல், வோழ்வின் முழுதம நமக்குத் பதளிவோகப் புோியும்.
252. “And consent to elopement”.
Even a 15 year child can know elopement infringes on the society.
People like Wickham thrive on the lapses of the social discipline.
Gentlemen buy on charge account is for Wickham a loophole.
Never has he paid his bill.
He leaves the place when the bills accumulate.
His planned elopement is one such.
Had he been successful, in time, he would have come into £ 30,000.
Though it is an enormous wealth, for Wickham it would be of short use.
This is a negative destruction.
During the period of a developing society, innumerable resources present themselves like that.
They are natural resources.
One of the striking social resources in 1500 A.D., is the availability of public savings to private trade. It was
heaven opening to earth.
Today we note with wonder a new advantage in the beginning. Later we forget it.
Free email, low phone rates are like that.
What was elopement in Mrs. Bennet’s period is normal life today in the West.
It is freedom entering the structure of matrimony.
What is crime once is a neutral act in another period but in a later period it becomes a social virtue for which
Man will be honoured.
It is right each act is evaluated in its own context.
For our story, the wrong knock of life on Darcy’s Pemberley resulted in Pemberley being enriched
psychologically and fortified socially.
During the 1920s and 1930s Congress workers employed Harijans at home in defiance of the society. Today it is
not an odious social behaviour.
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Inter-caste marriage, widow remarriage were like that during that period.
Social progress is to make normal the abnormal behaviour of earlier periods.
How then are we to evaluate Wickham during his own period?
If such a phrase is permissible Wickham was then fundamental negating affirmative. Sri Aurobindo uses it to
describe the immutable Brahman.
Wickham is not immutable.
He, then, progressed negatively.
He is positive in a society which includes the criminals in its embrace.
The refugees were like that when they were displaced.
About ten years later the refugees of Delhi were the most prosperous population.
Having reached the social bottom, they worked like devils and rose up.
Wickham would have risen, had he chosen to work hard.
There was no indication of it.
He continued to be a shameless pest on Bingley and Darcy.
Such a Man does service to the society by dissolving his falsehood along with his dissolution.
As ego, the service he does is to dissolve his attitude of impudence.
As he takes initiative to dissolve his lapse, he serves the society.
Spiritually, it is an experience his spirit seeks.
There are souls born on earth to enjoy by experiencing poverty, disease or ignorance.
The Spirit’s completeness needs such experience.
In that sense he is positive. He is not positive to the society.
He is positive to the Spirit.
The surgeon who cuts away the putrid flesh is positive to the health, apparently doing a horrible crime.
Sri Aurobindo has said there is no crime on earth for us to pardon.
Mother says no crime is unpardonable.
Beyond the society lies Life.
Beyond life lies existence.
Wickham belongs to Non-existence.
There he is a hero.
“ஓடிப் பபோவதற்குச் சம்மதம்”.
பதிதனந்து வயதுள்ள ஒரு பபண்ணுக்குக்கூட ஓடிப்பபோவது, சமூகத்திற்கு எதிரோன பசயல் என்று
பதோியும்.
சமூகக் கட்டுப்போட்டில் இருக்கும் ஓட்தடகளில் விக்கோம் பபோன்ற மனிதர்கள் திதளப்போர்கள்.
நற்பண்புகதள உதடயவன் கடனில் பபோருள் வோங்குவோன், விக்கோமிற்கு அது ஒரு சோதகமோன இடம்.
வோங்கிய பபோருளுக்கு அவன் என்றுபம பணம் பகோடுத்ததில்தல.
கடன் பதோதக அதிகமோகி விட்டோல் அவன் அந்த இடத்தத விட்டுச் பசன்று விடுவோன்.
இது பபோன்ற ஒரு பசய்தகதோன், அவனுதடய திட்டமிட்ட ஓடிப்பபோதல்.
அவன் சோியோன சமயத்தில் பேயித்திருந்தோல், அவனுக்கு முப்பதோயிரம் பவுன் கிதடத்திருக்கும்.
அது பபோிய பதோதகயோக இருப்பினும், அவனுக்கு அது குதறந்த கோலத்திற்பக பபோதுமோனதோக
இருந்திருக்கும்.
இது தவறோன வைியில் பணத்தத அைிப்பது.
சமூகம் முன்பனறும் சமயங்களில், இது பபோன்ற எண்ணற்ற வசதிகள் இருக்கும்.
அதவ இயற்தகயோக உள்ள வசதிகள்.
பபோது பசமிப்பு, தனிப்பட்டவருதடய வியோபோரத்திற்குக் கிதடத்தது, கி.பி. 1500 ல் இருந்த ஒரு
விபசஷமோன சமூக வளமோகும். அது பூபலோக பசோர்க்கமோகும்.
இன்று நோம் புதிய கண்டுபிடிப்புகதள முதலில் ஆச்சோியத்துடன் போர்க்கிபறோம் பிறகு மறந்து
விடுகிபறோம்.
இலவச மின்னஞ்சல், குதறந்த பதோதலபபசி கட்டணம் ஆகியதவ அப்படிப்பட்டதவ.
திருமதி பபன்னட் கோலத்தின் ஓடிப்பபோவது, இன்று பமற்கத்திய நோடுகளில் சர்வ சோதோரணமோகி
விட்டது.
திருமணம் என்ற அதமப்பில் நுதைந்த சுதந்திரமோகும் அது.
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ஒரு கோலத்தில் குற்றமோக இருந்தது, பவபறோரு கோலத்தில் நடுநிதலயோன பசயலோக மோறியது. ஆனோல்
பிறகு அது மனிததனப் பபோற்றும் அளவிற்கு பபருதமக்குோிய விஷயமோக மோறிவிட்டது.
ஒவ்பவோரு பசயதலயும் அதனுதடய அதமப்பிபலபய மதிப்பிடுவதுதோன் சோி.
இக்கததயில், டோர்சியின் பபம்பர்லியில் வோழ்க்தக தவறோகக் கததவத் தட்டியது, உணர்வுோீதியோன
வளமும், சமூகோீதியோன பலமும் பபற வைி வகுத்தது.
1920 மற்றும் 1930களில் கோங்கிரஸ் பதோண்டர்கள், சமூகத்தத எதிர்த்து ஹோிேனங்கதள வீட்டில்
பவதலக்கு தவத்துக் பகோண்டனர்.
இன்று அது பவறுக்கத்தக்க சமூக நடத்தத அல்ல.
கலப்புத் திருமணம், விததவத் திருமணம் ஆகியதவ அந்த கோலத்தில் அவ்வோறு இருந்தன.
முந்ததய கோலங்களில் இயல்பற்று பதோன்றிய நடத்ததகதள, இயல்போனதோக மோற்றுவதுதோன் சமூக
முன்பனற்றத்தின் பணி.
விக்கோதம அவனுதடய கோலத்திபலபய பின் எப்படித்தோன் மதிப்பிடுவது?
இந்த ஒரு பசோற்பறோடர் அனுமதிக்கப்பட்டோல் விக்கோதம, அடிப்பதடயோன மறுக்கும் ஆபமோதிப்பு
[fundamental negating affirmative] எனச் பசோல்லலோம். நிதலயோன பிரம்மத்தத விவோிக்க ஸ்ரீ அரவிந்தர்
இந்த பசோற்பறோடதர உபபயோகப்படுத்துகிறோர்.
விக்கோம் நிதலயோனவன் அல்ல.
அவன் எதிர்மதறயோன வைிகளில் முன்பனறினோன்.
குற்றவோளிகதள ஏற்றுக் பகோள்ளும் சமுதோயத்தில் அவன் பநர்மதறயோனவன்.
இடம் மோறியபபோது அகதிகளுக்கு இந்நிதல இருந்தது.
பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தில்லியில் அகதிகள்தோன் பசல்வச் சிறப்புடன் கோணப்பட்டனர்.
சமூகத்தின் அடிமட்டத்திற்குத் தள்ளப்பட்டதோல் பிசோசு பபோல் பவதல பசய்து உயர்நிதலதய
அதடந்தனர்.
விக்கோம் கஷ்டப்பட்டு உதைத்திருந்தோல் அவனும் இவ்வோறு உயர்ந்திருப்போன்.
அதற்கோன அறிகுறிபய இல்தல.
பிங்கிலிக்கும் டோர்சிக்கும் பதோடர்ந்து பதோந்தரவு பகோடுக்க அவன் பவட்கப்படபவயில்தல.
இது பபோன்ற ஒரு மனிதன் தோனும் கதரந்து தன்னுதடய பபோய்தயயும் கதரத்து, இச்சமூகத்திற்கு
பசதவ பசய்கிறோன்.
அகந்தததயப் பபோல், அவனுதடய பவட்கமின்தமதய கதரத்தது அவன் பசய்த பசதவ.
தனது குதறகதள நீக்க அவன் எடுக்கும் முயற்சியில், அவன் சமூகத்திற்கு பசதவ பசய்கிறோன்.
ஆன்மிகமோகப் போர்த்தோல், இது அவனது ஆன்மோ நோடும் ஒரு அனுபவம் ஆகும்.
வறுதம, பநோய், அறியோதம ஆகியவற்தற அனுபவிப்பதற்கோக சில ஆன்மோக்கள் இந்த உலகில்
பிறக்கின்றன.
ஆன்மோ முழுதம பபற இத்ததகய அனுபவம் பததவப்படுகிறது.
இந்தக் கண்பணோட்டத்தில் அவன் பநர்மதறயோனவன், ஆனோல் சமூகத்திற்கு பநர்மதறயோனவன்
அல்ல.
ஆன்மோவுக்கு அவன் நல்லவன்.
பழுதுள்ள போகங்கதள அகற்றும் மருத்துவர் பசய்வது உடல்நலத்ததப் பபோறுத்தவதர நல்ல
கோோியமோகும், பவளிப்பதடயோக அது பபோிய குற்றம் பபோல் பதோன்றலோம்.
நோம் மன்னிப்பதற்குோிய போவம் எதுவும் இந்த உலகில் இல்தல என்கிறோர் பகவோன்.
எந்த குற்றமும் மன்னிப்பிற்குோியது என்கிறோர் அன்தன.
சமூகத்ததத் தோண்டி வோழ்க்தக உள்ளது.
வோழ்க்தகக்குப் பின்னோல் பபருவோழ்வு உள்ளது.
விக்கோம் அசத்தத பசர்ந்தவன்
அங்கு அவன்தோன் கதோநோயகன்.
253. “She must be fifteen then; it must be her excuse”.
We readily agree age is an excuse, not ignorance.
Those who concede ignorance may not equally agree about inexperience.
Is there anyone who will excuse the superfluity of something for the soul?
India looks backward, ignorant, undeveloped, while what most she needs is there for the taking.
We see Germany not benefiting by democracy, Russia not accepting equality, England unable to part with
royalty.
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The West has never thought of exercising their Minds about the theory of creation.
What does all this – age, ignorance, inexperience, indifference, non-response mean?
No man waits for a second to avail of an advantage he sees.
It means Men do not see what is advantageous for them.
It is true each sees what is necessary for him.
The original ape never saw the possibility of Man.
Man does not see the coming advent of the Supramental Being.
So, can we say the ideal of Man is his ignorance?
If ideals are conceded, how to compare the ideals.
The heavens have worked for the great Hour.
It came.
There is no way of Man on earth knowing of it in heaven.
To introduce Man to it He came.
Man betrayed Him and He returned.
What then is our position?
Till we evolve as the Spiritual Man, we have no role to play in another’s life.
Our work, up till that point, is inside.
Darcy was on the brink of a calamity.
All of us are, if not on the brink of a calamity, before a choice.
It is a human choice.
Each Man must choose what is right for him.
What was Darcy’s choice, in his circumstances?
He saved the situation immediately and secured Elizabeth to ensure further safety.
That solved his problem permanently.
The context of the story does not permit further scope.
Outside the scope of the story, if Darcy was an alert Man endowed with all the knowledge the world had
offered, is there something more or different from him to do?
A Westerner would not ask why it happened to him.
An Indian will ask that question and then consult his horoscope.
Supposing it happens to an Indian and he asks that question, what is the answer?
Darcy, a Westerner, transformed to win Elizabeth.
He could have had the same advice – which Elizabeth gave abusively – from elder members of his family who
were thorough gentlemen.
Had he had that advice, whether he would have taken the same effort as he did then is a question.
Assuming he had done so, he would have had a governess of Elizabeth’s personality.
Maybe Elizabeth would have been secured to offer the same help, if not as a governess, but in some other
capacity.
Georgiana’s intention made him act subconsciously as he did consciously with Elizabeth.
The self-satisfying pride absorbed all thought and energy.
The story places before us the role of pride in the life of one like Darcy.
Pride was met with prejudice.
Desire to overcome the difficulty of temperament or the deficiency of culture may be met with the same or
similar consequence not by prejudice but by approving sympathy.
Darcy did awake in his sub-conscious; life altered him there.
It is that urge that brought him to Netherfield.
The meeting point of Mr. Bennet’s freedom and Mrs. Bennet’s impatient illiberal insistence and its issue as
Elizabeth is what Darcy was looking for.
“அப்பபோழுது அவளுக்கு வயது பதிதனந்து இருக்கும், அதுபவ அவளுதடய சமோதோனமோக இருக்க
பவண்டும்”.
வயதத பபோறுத்துக் பகோள்ள முடியும், அறியோதமதய பபோறுத்துக் பகோள்ள முடியோது.
அறியோதமதய ஒப்புக் பகோள்கிறவர்களும், அனுபவமின்தமதய ஒத்துக் பகோள்ள மோட்டோர்கள்.
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ஆன்மோவுக்கு ஏபதனும் ஒன்று அபோிமிதமோக இருப்பதத எவபரனும் பபோறுத்துக் பகோள்வோரோ?
இந்தியோ பின்தங்கியது பபோலவும் முன்பனற்றம் அதடயோதது பபோலவும், அறியோதமயில் இருப்பது
பபோலவும் கோட்சியளிக்கிறது. ஆனோல் இந்தியோவுக்குத் பததவயோன அதனத்தும் இங்கு உள்ளது.
குடியோட்சியின் மூலம் பேர்மனி பயன் பபறவில்தல, சமத்துவத்தத ரஷ்யோ ஏற்றுக் பகோள்ளவில்தல,
அரசு குடும்பத்தத விட்டு இங்கிலோந்து பவளி வர முடியவில்தல என்பததப் போர்க்கிபறோம்.
பதடப்பின் தத்துவத்ததப் பற்றி பதோிந்து பகோள்ளபவண்டும் என்று பமற்கத்திய நோடுகள் முயன்றபத
இல்தல.
வயது, அறியோதம, அனுபவமின்தம, அலட்சியம், மறுபமோைி தரோதது இவற்றின் பபோருள் என்ன?
இலோபமோன ஒன்தறப் போர்த்தோல் மனிதன் ஒரு பநோடிகூட அதற்கு கோத்திருக்க மோட்டோன்.
தங்களுக்கு எது நல்லது என்று மனிதர்கள் போர்ப்பது இல்தல என்றோகிறது.
எது அவனுக்குத் பததவபயோ அது அவன் கண்ணுக்குத் பதோியும் என்பது உண்தம.
மனிதனோவதற்குோிய சோத்தியக் கூறுகதள அன்தறய குரங்கு அறியவில்தல.
சத்திய ேீவன் வரப்பபோவதத மனிதன் உணர்வதில்தல.
அதனோல் அறியோதமதோன் மனிதனின் இலட்சியம் என்று கூறலோமோ?
இலட்சியங்கதள ஒத்துக் பகோண்டோல், பின் அவற்தற எவ்வோறு ஒப்பிட்டு போர்க்க முடியும்.
உயர்ந்த பநரத்திற்கோக பமலுலகம் பசயல்பட்டுள்ளது.
அந்த பநரம் வந்தது.
பமலுலகத்தில் நடந்ததத மனிதனோல் அறிந்துபகோள்ள முடியோது.
மனிததன அதற்கு அறிமுகப்படுத்த பகவோன் வந்தோர்.
மனிதன் அவதர ஏமோற்றினோன், அவர் திரும்பிச் பசன்றுவிட்டோர்.
நம்முதடய நிதலதோன் என்ன?
நோம் ஆன்மிக மனிதனோக உருவோகும்வதர நமக்கு மற்றவரது வோழ்க்தகயில் எந்தவித பங்கும்
கிதடயோது.
அந்தத் தருணம்வதர நோம், மனத்தினுள் பவதல பசய்ய பவண்டும்.
டோர்சி பபரோபத்தின் விளிம்பில் இருந்தோன்.
நோம் அதனவருபம பபரோபத்தின் விளிம்பில் இல்லோவிட்டோலும் பதர்ந்பதடுக்க பவண்டிய நிதலயில்
உள்பளோம்.
இது மனித விருப்பம் ஆகும்.
ஒருவருக்கு எது சோிபயோ அததன அவர் பதர்ந்பதடுக்க பவண்டும்.
டோர்சியின் சூழ்நிதலயில் அவனது விருப்பம் என்னவோக இருந்தது?
நிதலதமதய உடனடியோக கோப்போற்றினோன், பதோடர்ந்த போதுகோப்பிற்கோக எலிசபபத்தத ஏற்றுக்
பகோண்டோன்.
அது அவனுதடய பிரச்சிதனதய நிரந்தரமோகத் தீர்த்து தவத்தது.
கததயின் சூைல் இதற்கு பமல் அனுமதிப்பதில்தல.
கதததய விட்டு பவளிபய வந்து போர்த்தோல், உலக அறிவு அதனத்ததயும் பபற்ற விைிப்புள்ள
மனிதனோக டோர்சி இருந்திருந்தோல் அவன் இதற்கு பமலும் அல்லது வித்தியோசமோக ஏபதனும் பசய்திருக்க
முடியுமோ?
தனக்கு ஏன் இது நடந்தது என ஒரு பமற்கத்திய மனிதன் பகட்கமோட்டோன்.
இந்தியன் இந்த பகள்விதய பகட்டு, பிறகு தன் ேோதகத்தத கோண்பித்து பயோசதன பகட்போன்.
ஒரு இந்தியனுக்கு இது நடந்து அவன் பகள்வி பகட்கிறோன் என்று தவத்துக் பகோண்டோல், இதற்கு பதில்
என்னவோக இருக்கும்?
பமற்கத்திய நோட்டில் இருக்கும் டோர்சி, எலிசபபத் கிதடக்க திருவுருமோறினோன்.
அவனுதடய குடும்பத்தில் இருந்த நற்குணம் பதடத்த பபோியவர்கள், எலிசபபத் வதசமோறி
பபோைிந்தததபய, அவனுக்கு அறிவுதரயோக எடுத்துச் பசோல்லியிருப்போர்கள்.
அவனுக்கு அந்த அறிவுதர கிதடத்திருந்தோல், அவன் எடுத்திருந்த அபத முயற்சிதய எடுத்திருப்போனோ
என்பதுதோன் பகள்வி.
அவன் அவ்வோறு ஒரு முயற்சிதய எடுத்திருந்தோல், அவனுக்கு எலிசபபத்தின் குணோதிசயம் பகோண்ட ஒரு
பபண்மணி வீட்தட கவனித்துக் பகோள்ள கிதடத்திருப்போள்.
வீட்தடப் பரோமோிப்பவள் பபோலல்லோவிடினும், பவறு ஒரு விதத்தில் அபத உதவிதய பசய்ய எலிசபபத்
கிதடத்திருப்போள்.
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எலிசபபத் விஷயத்தில் அவன் தன்னிதனபவோடு பசயல்பட்டது பபோல, ேோர்ேியோனோவின் பநோக்கம்
அவதன ஆழ் மனத்தில் பசயல்பட தவத்தது,
தன்தனத்தோபன திருப்திபடுத்திக் பகோள்ளும் கர்வம், எல்லோ எண்ணம் மற்றும் சக்திதய கவர்ந்து
பகோண்டது.
டோர்சிதயப் பபோல் ஒருவரது வோழ்க்தகயில் வீண்பபருதமயின் பங்கு என்ன என்பதத இக்கதத நம்முன்
தவக்கிறது.
வீண்பபருதமயும், தவறோன அபிப்பிரோயமும் சந்தித்துக் பகோண்டன.
மன உணர்வுகளின் கஷ்டங்கதளபயோ அல்லது பண்போட்டின் குதறபோடுகதளபயோ பவற்றி பகோள்ளும்
ஆதச, அபத பபோல் அல்லது அதற்கு இதணயோன முடிதவ சந்திக்கலோம், தவறோன அபிப்பிரோயத்தோல்
அல்ல, அனுமதிக்கப்பட்ட அனுதோபத்தினோல்.
டோர்சி ஆழ்மனதில் விைித்துக் பகோண்டோன், வோழ்க்தக அவதன அங்கு மோற்றியது.
அந்த உந்துதபல அவதன பநதர்பீல்டிற்கு அதைத்து வந்தது.
திரு பபன்னட் பகோடுத்த சுதந்திரமும், திருமதி பபன்னட்டின் பபோறுதமயில்லோத குறுகிய பநோக்குடன்
கூடிய வற்புறுத்தலும், சந்திக்கும் இடத்தின் விதளவோக உருவோகிய எலிசபபத்தத பநோக்கி டோர்சி
கோத்திருந்தோன்.
254. “I owed the knowledge to herself”.
The best strategy is to allow the enemy to defeat himself.
To Darcy it happened by his goodness as well as by the insupportable attitude of Wickham.
In the court those who foist false cases often write or speak like this.
When the defendant is offering eight lakhs to a property, the plaint asked for five lakhs.
That is because the case was false on every score.
In untenable or false positions the weak Man initiates the contention.
It is done out of greed.
In the subtle plane the true Man is strong.
The false Man may or may not be strong apparently – in the physical plane.
The strength of the right Man in the subtle plane is capable of making the false Man think wrong is right.
He gives out information according to him wrong which in a dispute becomes blatantly right for the right Man.
A house owner wanted his friend to buy his house against his will. As an initial step the friend was coaxed to
rent the house. The friend relented and paid the cost of the house but against no document or receipt. The owner
became rough, the friend was willing to return the house to the owner, who wrote in detail that the house
belonged to him. Years passed. Values rose. The owner wanted the house back and sued him in court. The
friend produced in the court the letter written by him years ago.
The course of truth in life through the subtle plane is more than an art. Edmund Dantes faces such
situations with Danglers, Fernand and Ville fort.
As the rule holds good to truth and good, in the reverse, it is equally good to the negative weak Man who is
punished on any showing.
There are situations where the wider atmosphere is false and strong.
Then the true good Man invariably suffers.
He, suffers, even then, through his blemishes.
Granting he is one who knows these ways of life and can be alert with his blemishes, he can escape by a hair’s
breadth.
Whatever the external condition, those who rely on their soul will always emerge unscathed.
The truth of the Soul is never known to have failed in any circumstance.
Jesus suffered as he decided to let them have their way.
Ramana Maharishi was beaten by the thieves. Maharishi prevented the devotees from protecting him saying,
“This is the pooja done to me”.
The escape of Georgiana is a significant mark of the character of the times – it is positively strong for Darcy.
Consider the following rules.
•
A ruse always boomerangs.
•
A scandal may spread, but invariably returns on the sponsor magnified.
•
An egoistic triumph will never escape its ‘reward’.
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•
Meanness never succeeds in a generous atmosphere.
•
A lie is always exposed, sooner or later.
•
Sincerity never suffers ultimately.
•
He said Faith and Grace are not altogether myths.
•
Aspiration is rewarded.
•
Illusion disillusions itself.
Every one of these rules and similar ones are unfailingly TRUE.
“அந்த விஷயத்ததப் பற்றிய விவரங்கதள அவள் மூலமோகத்தோன் அறிந்பதன்”.
எதிோி, அவதனபய பதோற்கடித்துக் பகோள்ள அனுமதிப்பது சிறந்த உபோயமோகும்.
டோர்சிக்கு, அவனுதடய நல்ல குணத்தினோலும், விக்கோமின் ஆதோிக்க முடியோத மபனோபோவத்தினோலும்
இது நடந்தது.
வைக்கு மன்றத்தில் பபோய் வைக்குகதள பபோடுபவர்கள் இப்படித்தோன் பபசுவோர்கள், இப்படித்தோன்
எழுதுவோர்கள்.
பிரதிவோதி ஒரு பசோத்திற்கு எட்டு லட்சம் பகோடுக்க முன்வந்த பபோது, வோதி ஐந்து லட்சம் பகட்டோர்.
ஏபனனில் அந்த வைக்கு எல்லோவிதத்திலும் பபோய்யோக இருந்தது.
நிரூபிக்க முடியோத நிதலயிபலோ அல்லது பபோய்யோன நிதலயிபலோ வலிதமயற்ற மனிதன் முதலில்
வோதத்தத ஆரம்பிப்போன்.
அது பபரோதசயினோல் பசய்யப்படுகிறது.
சூட்சும நிதலயில் உண்தம மனிதன் பலம் பபோருந்தியவனோக இருக்கிறோன்.
ேட நிதலயில் பபோய்யோன மனிதன் பவளிப்பதடயோக பலம் பபோருந்தியவனோகவும் இருக்கலோம்
அல்லது பலமின்றியும் இருக்கலோம்.
சூட்சும நிதலயில் இருக்கும் பநரோன மனிதனின் வலிதமக்கு பபோய்யோன மனிததன தவற்தற சோி
என்று நிதனக்க தவக்கும் திறன் உண்டு.
அவனுக்குத் தவறு என்று பதோன்றும் ஒரு தகவதல பவளியிடுவோன், ஒரு தகரோறில் அத்தகவல் பநரோன
மனிதனுக்கு பவளிப்பதடயோகபவ நல்லதோக மோறிவிடும்.
ஒரு வீட்டின் பசோந்தக்கோரர், தன்னுதடய நண்பர் தனது வீட்தட வோங்கிக்பகோள்ள பவண்டும் என்று
விரும்பினோர். நண்பருக்கு இஷ்டம் இல்தல. முதற்படியோக நண்பதர அவ்வீட்தட வோடதகக்கு எடுத்துக்
பகோள்ளும்படி தூண்டினோர். முதலில் தயங்கிய நண்பர் பிறகு வீட்தட வோங்கிக் பகோண்டோர். அதற்குோிய
பத்திரபமோ அல்லது ரசீபதோ வோங்கிக் பகோள்ளவில்தல. விற்றவர் பிறகு கடுதமயோக நடந்துபகோள்ள
ஆரம்பித்தோர். வீடு தனக்குச் பசோந்தம் என்று நண்பர் ஒரு நீண்ட கடிதம் எழுதினோர், நண்பர் வீட்தட
திருப்பித் தர தயோரோக இருந்தோர். வருடங்கள் ஓடின. மதிப்பு உயர்ந்தது. விற்றவர் வீட்தட திருப்பிக்
பகட்டோர். நீதிமன்றத்தில் வைக்குப் பபோட்டோர். பல வருடங்களுக்கு முன் எழுதிய கடிதத்தத நண்பர்
வைக்குமன்றத்தில் கோண்பித்தோர்.
சூட்சும நிதலயின் மூலமோக உண்தம, வோழ்க்தகக்கு வரும் போதத, கதலதயவிட பமன்தமயோனது.
டோங்க்பலர்ஸ், பபர்னோன்ட், வில்பலபபோர்ட் இவர்களுடன் டோன்படக்கு இது பபோன்ற சந்தர்ப்பங்கள்
எழுகின்றன.
இச்சட்டம் உண்தமக்கும், நல்லதற்கும் பபோருத்தமோக இருப்பது பபோல, இதற்கு பநர்மோறோக,
எதிர்மதறயோன பலவீனமோன மனிதனுக்கும் பபோருந்தும். அவன் ஏதோவது தவறு பசய்யும்பபோழுது
அவன் தண்டிக்கப்படுகிறோன்.
சில சந்தர்ப்பங்களில் பரந்த சூைல், பபோய்தமயோகவும், பலம் பபோருந்தியதோகவும் இருக்கிறது.
அப்பபோழுது உண்தமயோகபவ நல்லவனோக இருப்பவன் நிச்சயமோகக் கஷ்டப்படுவோன்.
அப்பபோழுதுகூட, அவனுதடய தவறுகளினோல்தோன் அவன் கஷ்டப்படுவோன்.
வோழ்க்தகயின் இம்முதறகதளயும், தனது தவறுகளிலிருந்து எச்சோிக்தகயோக இருக்கலோம் என்று அவன்
பதோிந்து தவத்துக் பகோண்டிருந்தோல், அவன் மயிோிதையில் தப்பித்துக் பகோள்வோன்.
புறச்சூழ்நிதல எப்படி இருப்பினும், ஆன்மோதவ நம்புபவர்கள் தங்களுக்கு இழுக்கு ஏற்படோமல்
தப்பித்துக் பகோள்ளலோம் ஆன்மோவின் உண்தம எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் பதோற்றபத இல்தல.
அவர்கள் விருப்பப்படி பசய்து பகோள்ளட்டும் என்று முடிவு பசய்ததோல், இபயசு கிறிஸ்து
துன்பப்பட்டோர்.
திருடர்கள் ரமணதர அடித்தனர். பக்தர்கள் அவதரக் கோப்போற்ற முன் வந்த பபோழுது மகோிஷி
அவர்கதளத் தடுத்து நிறுத்தி, ”இது எனக்கு பசய்யப்படும் பூதே” என்றோர்.
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ேோர்ேியோனோ தப்பியது கோலத்தின் குணச்சிறப்பு, டோர்சிக்கு அது பநர்மதறயோக பலம் பபோருந்தியதோக
இருந்தது.
கீழுள்ள விதிகதள கருத்தில் எடுத்து பகோள்பவோம்.
•
சூழ்ச்சி எப்பபோதும் பசய்தவதரபய தோக்கும்.
•
ஒரு அவதூறு எங்கும் பரவலோம், ஆனோல் அது தவறோமல் திரும்பி வந்து பபோிய அளவில்
அவதூறு கிளப்பியவதரபய தோக்கும்.
•
ஒரு அகந்ததயின் பவற்றிக்கு கண்டிப்போக அதற்குோிய “போிசு” கிதடக்கும்.
•
உதோரகுணமுள்ள சூைலில் சின்னத்தனம் என்றும் பேயிக்கோது.
•
பபோய்யின் பவஷம் விதரவிபலபயோ அல்லது சிறிது கோலத்திற்குப் பிறபகோ பவளிப்பட்டு விடும்.
•
உண்தம இறுதியோக துன்பப்படுவதில்தல.
•
நம்பிக்தகயும், அருளும் கட்டுக்கததயல்ல என்கிறோர் பகவோன்.
•
ஆர்வத்திற்கு போிசுண்டு.
•
மோதய தோபன கதரந்துவிடும்.
இவ்பவோவ்பவோரு சட்டமும், இததப் பபோன்றதவகளும் நிச்சயமோக உண்தம.
255. “You may imagine how I felt and acted”.
Rivals and enemies are age old conceptions from the animal life too.
Organised society created the army which fights against the offender.
War or fight is direct physical opposition.
A new philosophy is organised mental opposition.
Apart from them, there is organised vital opposition, individual rivalry in the physical, vital, mental planes.
The culture of the social structure created human relationship as well as human contention in a variety of
endearing ways and annihilating ways.
Maybe those ways have been fully exhausted by the social existence.
One positive example in the story which is fully positive is Jane and Elizabeth’s relationship.
Darcy – Bingley friendship is positive – negative relationship.
Charlotte’s friendship with Elizabeth is richly positive out of good will made vulnerable by her poor plain
unmarried condition.
Darcy Wickham’s is no relationship.
Of course, the external formal relationship can be said to exist or survive.
Being no blood relative, he has neither legal claim nor claims of blood.
The relationship was from the elder Darcy; his son does not seem to cultivate any relationship except what is
incidental or inevitable.
It is one of mental relationship, only from Wickham.
Socially Wickham is in a position of a pest, an undesirable one at that.
Mentally, among his own circle which is mostly Darcy’s area of influence he is under a formal compulsion to be
polite.
Whenever he is free to speak out his views, the situation is, unless he speaks well of Pemberley, he has nothing
to gain, no standing.
The inner urge is to speak scandalously.
That may be with new friends who do not know of Darcy.
The unregenerate vital as well as the necessity to formally speak well of Darcy creates a fund of psychological
urge to damage Darcy.
However strong they are in themselves, against social power or the attraction of material gain they
evaporate into thin air.
Such an energy of being rejected craves for expression.
One rejected suitor of a lady concocted a murder charge against her son offering him his properties through will.
Rejection, for whatever reason, seeks vengeance.
To them the vulnerable aspects of family life offer innumerable delicate entries.
Elopement in one such.
The Man, especially Wickham, has nothing to lose.
Georgiana has everything to lose.
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A secure offender who can surely damage his victim is dangerous.
No social set up or social culture can protect oneself from this danger.
The one remedy known is to kidnap the Man and bury him.
Even in those circumstances news comes out at the expense of the lady’s reputation.
The cultural strength of the family is immune against this danger.
At the cultural level, family being what it is, it is difficult to achieve this immunity.
The family that is really immune, but is open to a slight blemish is protected by life by taking the life of the
offender. It is done by some accident.
Sri Aurobindo faced the opportunity to be kidnapped five times. Each time the rowdies turned each against the
other over the sharing of their fees. The last time the Mayor of Pondicherry who consented to it, was shot dead
at his own home by his own brother-in-law.
“என் உணர்வுகள் எப்படி இருந்திருக்கும், நோன் எப்படி பசயல்பட்டிருப்பபன் என்று நீ கற்பதன பசய்து
போர்க்கலோம்”.
எதிோிகள், பதகவர்கள் இதவ கோலந்பதோட்டு உள்ள கருத்துகள். விலங்குகளின் வோழ்க்தகயிலும்
உண்டு.
குற்றவோளிகளுடன் சண்தடயிட, முதறப்படுத்தப்பட்ட சமூகம் இரோணுவத்தத ஏற்படுத்தியது.
ேடத்தின் பநரோன எதிர்ப்புதோன் பபோர் அல்லது சண்தட.
முதறப்படுத்தப்பட்ட மனத்தின் எதிர்ப்பு, ஒரு புதிய தத்துவம்.
இதற்கும் பமலோக முதறப்படுத்திய உணர்வின் எதிர்ப்பு இருக்கிறது, ேடம், உணர்வு, மனம் ஆகிய
நிதலகளிலுள்ள தனிப்பட்ட நபர்களின் பபோட்டியும் உள்ளது.
பல விதத்தில், அன்தப உண்டோக்கும் வதகயிலும், நோசத்தத ஏற்படுத்தும் வதகயிலும் மனித
உறவுகதளயும், மனித சச்சரவுகதளயும் சமூக அதமப்பின் பண்புகள் உற்பத்தி பசய்தன.
சமூக வோழ்க்தக, இந்த முதறகதள எல்லோம் முழுவதுமோக பசலவைித்து முடித்திருக்கலோம்.
இக்கததயில் ஒரு முழுதமயோன பநர்மதறயோன சிறந்த உதோரணம், பேன், எலிசபபத்
இவர்களுக்கிதடபய இருந்த உறவு.
பிங்கிலி-டோர்சி நட்பு பநர்மதறயோகவும் எதிர்மதறயோகவும் உள்ள உறவு.
ஷோர்பலட் -எலிசபபத்தின் நட்பு நல்பலண்ணம் மூலம் உருவோன சிறப்போன பநர்மதறயோன உறவு,
ஷோர்பலட்டின் திருமணமோகோத சோதோரண நிதல இந்த உறதவ பலவீனமோக்கியது.
டோர்சி விக்கோமிதடபய உள்ளது உறபவ இல்தல.
உண்தமயில், பவளிபய ஒரு உபசோரமோன உறவுமுதற இருந்தது என பசோல்லலோம்.
இரத்தபந்தம் எதுவும் இல்லோததோல் அவனோல் பசோத்ததபயோ அல்லது உறவு முதறதயபயோ பசோந்தம்
பகோண்டோட முடியோது.
உறவு டோர்சியின் தகப்பனோரோல் ஏற்பட்டது. தவிர்க்க முடியோதததயும் அல்லது தோனோகபவ
ஏற்பட்டததத் தவிர டோர்சி எந்த ஒரு உறவு முதறதயயும் தவத்துக் பகோள்ளவில்தல.
மனத்தளவில் இருந்த உணர்வு, விக்கோமிடத்து மட்டும்தோன் இருந்தது.
விக்கோம் சமூகத்தில் ஒரு பதோந்தரவோக இருந்தோன். அதுவும் விரும்பத்தகோதவனோக இருந்தோன்.
மன அளவில், தன்னுதடய வட்டோரத்தில், அதுவும் பபரும்போலும் டோர்சியின் பசல்வோக்கின் கீழ்
இருப்பவர்களிடம், அவன் நிர்பந்தத்தினோல் நோகோிகமோக நடந்து பகோள்ளும்படி ஆயிற்று.
எப்பபோழுபதல்லோம் அவனுக்கு தன்னுதடய கருத்துகதள பபச சுதந்திரம் இருந்தபதோ, அங்பகல்லோம்
அவன் பபம்பர்லிதயப் பற்றி நல்லவிதமோகப் பபச பவண்டியிருந்தது. இல்தலபயல் அவனுக்கு இலோபம்
எதுவும் இல்தல என்ற நிதலதம இருந்தது, அவனுக்பகன்று எந்த நிதலயும் இல்தல.
உள்ளுதற ஆதசபயோ, அவதூறோகப் பபசபவண்டும் என்றிருக்கிறது.
டோர்சிதய பதோியோத புதிய நண்பர்களிடம் பவண்டுபமன்றோல் இவ்வோறு பபசலோம்.
சீோில்லோத அவனுதடய உணர்வுகளும், டோர்சிதயப் பற்றி உபசோரமோகவோவது உயர்வோக பபச
பவண்டும் என்கிற அவசியமும், டோர்சிக்கு பகட்ட பபயர் கிதடக்க பவண்டும் என்கிற மனோீதியோன
உந்துததல ஏற்படுத்துகிறது.
அதவ எவ்வளவுதோன் பலம் பபோருந்தியதோக இருந்தோலும் சமூக சக்தியின் எதிோிலும் பபோருள்ோீதியோன
வோழ்க்தகயின் ஈர்ப்புக்கு முன்னும் அதவ கோணோமல் பபோய்விடுகின்றன.
இது பபோன்ற ஒதுக்கப்படும் சக்தி பவளிப்படத் துடிக்கும்.
ஒரு பபண்மணியோல் நிரோகோிக்கப்பட்ட ஒருவர், அப்பபண்மணியின் மகனுக்கு தன்னுதடய பசோத்து
முழுவததயும் எழுதி தவத்த பின், அவன் பமல் பபோய்யோன பகோதல குற்றத்தத சுமத்தினோர்.
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நிரோகோிப்பு எந்த கோரணத்திற்கோக இருந்தோலும் பைி தீர்த்துக் பகோள்ளும்.
அவர்களுக்கு, குடும்ப வோழ்க்தகயில் உள்ள பலவீனமோன பகுதிகள் இது பபோன்ற நுணுக்கமோன பல
நுதைவிடங்கதளத் தருகிறது.
ஓடிப்பபோவது அதில் ஒன்று.
விக்கோம் பபோன்ற மனிதனுக்கு இைப்பதற்கு ஒன்றும் இல்தல.
ேோர்ேியோனோவுக்கு இைப்பதற்கு அதனத்தும் இருந்தன.
ஒருவனிடம் பலியோகும் ஒருவனுக்கு கண்டிப்போக பசதம் ஏற்படுத்தும் ஒரு உறுதியோன குற்றவோளி
அபோயகரமோனவன்.
எந்த சமூக அதமப்போலும் சமூக நோகோிகத்தோலும் இது பபோன்ற அபோயங்களிலிருந்து ஒருவதர
கோப்போற்ற முடியோது.
இந்நிதலயிலிருந்து கோப்போற்றிக் பகோள்ள அம்மனிததன கடத்திச் பசன்று அைிப்பதுதோன் பதோிந்த ஒரு
உபோயம்.
இம்மோதிோியோன சந்தர்ப்பங்களிலும் அப்பபண்மணியின் பிரபலம் பகடுவதன் மூலம் பசய்தி பவளிபய
வந்து விடுகிறது.
குடும்பப் பண்போட்டின் பலம் இந்த ஆபத்ததத் தடுக்கிறது.
பண்போட்டின் நிதலயில், குடும்பம் இருக்கும் நிதலயில் இந்த போதுகோப்பு கிதடப்பது கடினம்.
ஒரு குடும்பம் உண்தமயிபலபய போதுகோப்புடன் இருந்து சிறிதளவு களங்கம் உண்டோகியிருந்திருந்தோல்
குற்றவோளியின் உயிதரப் பறிப்பதன் மூலம் வோழ்க்தக அக்குடும்பத்ததக் கோப்போற்றும். ஏதோவது ஒரு
விபத்தின் மூலம் இது நிகழும்.
ஸ்ரீ அரவிந்ததர ஐந்து முதற கடத்த முயற்சி பசய்யப்பட்டது. ஒவ்பவோரு முதறயும் அதற்குக்
பகோடுக்கப்பட்ட கூலிதய பகிர்ந்து பகோள்வதில் அவர்களுக்குள் தகரோறு ஏற்பட்டு திட்டம்
ததடப்பட்டது. கதடசி முதறயோக அதற்கு இணங்கிய போண்டிச்பசோியின் பமயர் அவருதடய
வீட்டிபலபய அவருதடய பசோந்த தமத்துனரோல் சுட்டுக் பகோல்லப்பட்டோர்.
256. “Feeling prevented any public exposure”.
The physical Man acquires property; his enemies attack it.
The vital Man earns social respectability; he is attacked at that point.
For Man, who is vital, society is the base.
Social prestige is his ultimate wealth. He jealously guards it.
About 150 years ago idealists realized property was to be abolished.
Next to property comes public opinion.
American prosperity became possible because it was made before any society worth its name came into
existence. Prosperity rises on the basis it was made.
The value that is valued in America is success, not values.
Once the initial successes were so made, for the successors it was easy to disregard values that are culturally
cherished. Thus the individual came to be respected not for what he was, but for what he had accomplished.
Values in America were foisted by the government from above, not reared from below.
Thought and idea are more recognized than emotions.
Early settlements gave the opening as there was no formed society.
The foundation of prosperity was laid before society was organized.
When society came to be organized, it followed the guidance given by the foundation.
Rockefeller could not stand for the Presidency because of the ill-reputation of the founder.
Work ethics, the honour of the gentleman, decency in public behaviour of Europe are still the norms or goals.
But the conflict is evident; the material gains gain over the ideals.
The society works at a compromise with each asserting itself in turn.
Europe and India previously went through these struggles.
In India the Brahmin aristocracy asserted and she has not yet risen for over a thousand years.
Aristocracy asserted in Europe. It burst forth, allowing America to flourish.
No nation can afford to encourage the assertion of the elite whether it is right or wrong.
It does not mean the right, the good, has no future.
Social life must be so constituted to allow the Truth, the Right, and the Good to evolve with the evolving life. It
cannot be done by the economic barbarian.
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Commerce and economy should be overrun by Man, human values.
Even pollution, economic crisis, nuclear issues cannot be solved by Money anymore.
Man must replace Money. It is imperative.
Darcy of Pemberley was the victim of Money the place accumulated, overtaking human values; Wickham,
therefore, hits at the social reputation, a point where Money and Man merge.
Two hundred years ago Pemberley was thus vulnerable.
What about today? How will the world respond to an elopement?
It would not be an elopement today.
The girl’s money will not be his now; it will be hers.
She will be free to walk away from him the moment she finds him a gambler.
His success, if any, will be short-lived.
Earlier girls were ruined by loafers.
Today, though the girls stumble, they rise again and stand on their own legs.
Today a Man like Wickham does not destroy social respectability but attacks the inner psychological well being.
Inner well being is created today not so much on social values but on what the Individual understands to be his
own value.
They are not social values, but values of the plane of Mind.
Feebly Man is trying to evolve from the vital social to Mental.
“உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு பகோடுத்து பவளிபய பதோிய வருவதத தடுத்தது”.
ேட மனிதன் பசோத்து பசர்ப்போன், அதத அவனுதடய எதிோிகள் தோக்குவர்.
உணர்வோலோன மனிதன் சமூக அந்தஸ்தத அதடவோன், அங்கு அவன் தோக்கப்படுவோன்.
உணர்வோலோன மனிதனுக்கு சமூகம்தோன் அடிப்பதட.
சமூக பகௌரவம் அவனுதடய ததலயோய பசல்வம். அவன் அததன கவனமோகப் போதுகோப்போன்.
150 வருடங்களுக்கு முன், உயர்ந்த இலட்சியங்கதளக் கதடப்பிடிப்பவர்கள், பசோத்து பசர்ப்பது
அைிக்கப்பட பவண்டும் என்றனர்.
ஆஸ்திக்கு அடுத்து வருவது பபோது மக்கள் அபிப்பிரோயம்.
எந்த ஒரு சமுதோயமும் உருவோவதற்கு முன்னபம பசல்வம் பசர்ந்ததினோல் அபமோிக்கோவின் ஐஸ்வர்யம்
சோத்தியமோயிற்று. எவ்வோறு பசல்வம் உருவோகிறது என்பதன் அடிப்பதடயில் தோன் ஐஸ்வர்யம்
உயருகிறது.
அபமோிக்கோவில் முக்கியமோகக் கருதப்படுவது பவற்றிதயத்தோன், பண்புகதள அல்ல.
ஆரம்ப பவற்றிகதள இவ்வோறு அதடந்தபின் பிறகு வந்தவர்களுக்கு போரம்போியமோகப் பபோற்றி வரும்
பண்புகதள சுலபமோக புறக்கணிக்க முடிந்தது. இவ்வோறு, தனிப்பட்ட நபர்கள் எவ்வோறு இருந்தனர்
என்பததவிட என்ன சோதித்தனர் என்பதற்கோகபவ மதிக்கப்பட்டனர்.
அபமோிக்கோவில், பண்புகள் அரசோங்கத்தோல் பமலிருந்து திணிக்கப்பட்டன, கீைிருந்து
வளர்க்கப்படவில்தல.
உணர்வுகதளவிட எண்ணங்களும் கருத்துகளும் அதிகமோக அங்கீகோிக்கப்படுகின்றன.
முதலில் குடிபயறியதோல், வோய்ப்புக்கள் கிதடத்தன. ஏபனனில் சமூகம் என்று ஒன்று அப்பபோழுது
ஏற்பட்டிருக்கவில்தல.
சமூகம் முதறப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பப ஐஸ்வர்யத்திற்கு அடித்தளம் அதமக்கப்பட்டு விட்டது.
சமூகம் முதறப்படுத்தப்பட்ட பபோழுது அது அடித்தளம் கோட்டிய வைிதய பின்பற்றியது.
ஸ்தோபகோின் பகட்ட பபயரோல் ரோக்பபல்லரோல் ேனோதிபதி பதவிக்கு பபோட்டியிட முடியவில்தல.
ஐபரோப்போவில், பவதலயில் பநறிமுதறகள், நற்குணமுள்ளவருதடய மோியோதத, பபோது இடத்தில்
ஒழுங்கோன நடத்தத இதவதோம் வோழ்க்தக தரம் அல்லது குறிக்பகோளோக இன்னமுமிருக்கிறது.
ஆனோல் முரண்போடு பவளிப்பதடயோகபவ பதோிகிறது. பகோள்தககதளவிட பபோருள் ஈட்டுவபத
பமபலோங்கி இருக்கிறது.
சமூகத்தில், ஒவ்பவோன்றும் சுைற்சி முதறயில் தங்கதள வலியுறுத்திக் பகோண்டு சமோதோனம் பசய்து
பகோள்கின்றன.
ஐபரோப்போவும், இந்தியோவும் முன்பனோரு கோலத்தில் இந்தப் பபோரோட்டங்கதள சந்தித்திருக்கின்றன.
இந்தியோவில் பிரோமண பிரபுத்துவம் தங்கதள வலியுறுத்திக் பகோண்டது. ஆயிரம் ஆண்டுகளோக நோடு
உயரபவ இல்தல.
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ஐபரோப்போவில் பிரபுத்துவம் வலியுறுத்தப்பட்டது. அது பவடித்துச் சிதறி அபமோிக்கோ ததைக்க அனுமதி
அளித்தது.
சோிபயோ தவபறோ எந்த ஒரு நோடோலும், பமற்குடியினர் தங்கதள வலியுறுத்துவதத ஆதோிக்க முடியோது.
நல்லதற்கும் சோியோனதற்கும் எதிர்கோலம் கிதடயோது என்பது அல்ல.
உண்தம, சோியோனதவ, நல்லதவ ஆகியதவ வளரும் வோழ்க்தகபயோடு பவளிவருவது பபோல், சமூக
வோழ்க்தக அதமக்கப்பட பவண்டும். பபோருளோதோர கோட்டுமிரோண்டித்தனத்தோல் இததச் பசய்ய
முடியோது.
வோணிபம், பபோருளோதோரம் இதவ மனிதன் மற்றும் மனிதப் பண்புகளோல் எங்கும் பரவி நிரம்ப
பவண்டும்.
மோசு படிதல், பபோருளோதோர பநருக்கடி, அணுசக்தி பபோன்ற பிரச்சிதனகதள இனி பணத்தோல் தீர்க்க
முடியோது.
மனிதன் பணத்தின் இடத்தத நிரப்ப பவண்டும், இது அவசியம்.
மனிதப் பண்புகதளயும் மிஞ்சி பபம்பர்லியில் பசோத்து பசர்ந்ததினோல், பபம்பர்லியின் டோர்சி
அப்பணத்திற்கு பலியோனோன்.
பணமும் மனிதனும் இதணயும் பபோழுது எழுவது சமூக நன்மதிப்பு, இந்த இடத்தில் விக்கோம் போதிப்தப
ஏற்படுத்துகிறோன்.
இருநூறு வருடத்திற்கு முன் பபம்பர்லி இவ்வோறு பலவீனமோக இருந்தது.
இன்தறய நிதல என்ன? ஓடிப்பபோவதத உலகம் எவ்வோறு ஏற்கும்?
இன்று அது ஓடிப்பபோவதோக இருக்கோது.
பபண்ணின் பணம் இனி ஆணுதடயதோகோது, அது அவளுக்பக உோியது.
அவன் ஒரு சூதோடி என பதோிந்தோல் மறுகணபம அவளோல் சுதந்திரமோக அவதன விட்டு பவளிபயற
முடியும்.
அவனுதடய பவற்றி சிறிது கோலத்திற்பக இருக்கும்.
முன்கோலத்தில் பபண்கள், வீண் பபோழுது பபோக்கித் திோிபவர்களோல் நோசமோக்கப்பட்டனர்.
இன்று பபண்கள் தடுமோறினோலும், அவர்கள் மீண்டும் எழுந்து தங்கள் கோலில் நிற்கின்றனர்.
இன்று விக்கோம் பபோல ஒரு மனிதன் சமூக மோியோதததய அைிப்பதில்தல, மோறோக உள்ளுதறயும்
மனநலத்ததத் தோக்குகிறோன்.
இன்று மனநலம் அதிகமோக சமூகப் பண்புகளின் அடிப்பதடயில் உருவோவதில்தல, ஆனோல் ஒருவன்
தன்னுதடய சுய பண்பு என்ன என்று நிதனக்கிறோபனோ அதன் அடிப்பதடயில் உருவோகிறது.
அதவ சமூகப்பண்புகள் அல்ல, மன நிதலயின் பண்புகள்.
மனிதன் மிகவும் பலவீனமோக, உணர்வுபூர்வமோன சமூகத்திலிருந்து மனதிற்கு வர முயற்சி பசய்கிறோன்.
257. “I cannot help feeling the hope of revenging on me”.
Revenge is not for the injury inflicted; it is because of the relationship.
He who seeks revenge sees that a paltry injury can generate an enormous injury.
Revenge arises out of jealousy.
It only wants an excuse.
Often men try to kill those whom they hate; obviously it is not in return of an attempted murder.
Enmity, rivalry are clearly non-human emotions.
If they are human emotions, no one would like to be human.
It is more than a truism of life that an evil Man will not hesitate to ruin those available to his power;
murder is a common impulse to him.
Mother says many will murder if they have courage.
The pleasing exterior of his captivating softness shows the great length to which he can go to harm others.
Perceptive Men, when they are keen, find in people like Wickham this element of poison in his voice.
When the sense Mind is active, Wickham’s conversation produces in it a bad sensation.
Elizabeth liked such a sensation, enjoyed it, and adored it.
It is the low consciousness of her mother that is virulently against any expression of culture.
Mrs. Bennet’s one dominant emotion is superiority, domination.
That is the self-affirmation, in other words the self-assertion of her ego.
Elizabeth enjoyed Wickham’s conversation as his sensation exhilarated the sense Mind’s native vibrations.
Revenge is the helpless thwarted ambition of the low that tries to climb up.
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It needs no cause; anything is an excuse for it.
No cause is necessary as its grievance is subtle and is always felt whether there is a physical cause or not.
At Mrs. Philips’, Wickham instantaneously felt that Elizabeth was not well disposed to Darcy.
Either he perceived her expression at the meeting on the road or merely he sensed it.
Having launched on an attack on Darcy, his conversation with her was the finest example of diplomacy with
Silent Will as its main instrument.
On hearing from his sister about the plot, Darcy wrote to Wickham and he left the place, says the text.
Darcy did not even bring the sister home for a while.
Darcy ignored Wickham, acted materially, making light of it.
Wickham’s promptings were in the subtle plane. They were alive.
With no mother at home, and not wanting to share the dangerous secret with any other relative, Darcy never
wanted word to spread.
She was left vulnerable, at great risk.
It is not generally recognized that wealth needs the protection of culture of goodness.
Physical protection is understood.
Subtle protection is not so fully appreciated.
Wealth is difficult to earn and equally difficult to maintain safely.
“என்தன பைிவோங்குவது அவனது பநோக்கமோக இருக்கும் என நோன் நம்புகிபறன்”.
பைி வோங்குவது அடிபட்டதினோல் அல்ல, அது உறவினோல்.
ஒரு சிறிய பகடுதல் பபோிய தீங்கிதன உண்டோக்கும் என பைி வோங்குபவனுக்குத் பதோிகிறது.
பபோறோதமயினோல் பைி வோங்கும் எண்ணம் ஏற்படுகிறது.
ஏதோவது ஒரு கோரணம் அதற்குத் பததவப்படும்.
யோதர பவறுக்கிறோர்கபளோ அவதரக் பகோல்ல பபரும்போலும் மனிதன் முயற்சி பசய்வோன், தன்தனக்
பகோல்ல முயன்றதற்கோக திருப்பிச் பசய்யும் பசயலல்ல.
பதகதம, பபோட்டி மனப்போன்தம ஆகியதவ மனித உணர்வுகள் அல்ல என்பது பதளிவு.
அதவ மனித உணர்வுகளோக இருந்தோல் யோருக்கும் மனிதனோக இருக்கப் பிடிக்கோது.
தன்னுதடய சக்திக்குக் கீழ் இருக்கும் மனிததன ஒரு துஷ்டன் அைிப்பதற்கு தயங்கமோட்டோன். பகோதல
பசய்வது என்பது அவனது வைக்கமோன உந்துதல். இது வோழ்வின் பபோிய உண்தமயோகும்.
ததோியம் இருந்தோல் பலரும் பகோதல பசய்வர் என அன்தன கூறுகிறோர்.
எல்பலோதரயும் பமன்தமயோக கவர்ந்திழுக்கும் அவனுதடய இனிதமயோன புறத்பதோற்றம், அவன்
எவ்வளவு தூரம் மற்றவர்களுக்குத் தீங்கு இதைப்பதில் வல்லவன் என்பதத கோண்பிக்கிறது.
அறியும் திறன் பதடத்தவர்கள், ஆர்வத்துடன் இருக்கும் பபோழுது விக்கோம் பபோன்ற மனிதனின் குரலில்
விஷத்தின் அம்சம் இருப்பதத கோண்போர்கள்.
புலனுணர்வு விைிப்போக இருக்கும் பபோழுது, விக்கோமின் உதரயோடல் அதில் ஒரு பமோசமோன உணர்தவ
ஏற்படுத்துகிறது.
எலிசபபத் இம்மோதிோியோன உணர்வுகதள ரசித்தோள், பபோற்றினோள்.
எந்த பண்போட்தடயும் பவளிப்படுத்த விரும்போத அவளுதடய தோயோோின் கடுதமயோன தோழ்ந்த உணர்வு
அது.
திருமதி பபன்னட்டிடம் முதன்தமயோக இருக்கும் ஒரு உணர்வு, தோன் எல்பலோதரயும்விட உயர்ந்த
நிதலயில் இருக்கிபறோம் என்ற எண்ணமும், ஆதிக்கம் பசலுத்துவதும்தோன்.
அது சுய உறுதிப்படுத்தல் ஆகும், அதுபவ அவளது அகந்ததயின் சுய வலியுறுத்தல் ஆகும்.
விக்கோமின் உதரயோடதல எலிசபபத் ரசிக்கிறோள் ஏபனனில் அவனுதடய உணர்வுபூர்வமோன பபச்சு
மற்றவோின் இயற்தகயோன மனவுணர்வுகதள உற்சோகப்படுத்துகிறது.
கீைோனவர்கள் உயர முயற்சிக்கும் பபோழுது எழும் பவற்றி அதடயோத ஆர்வபம பைிவோங்கல் ஆகும்.
அதற்கு கோரணபம பததவயில்தல, எல்லோபம அதற்கு ஒரு சோக்குதோன்.
எந்த கோரணமும் அவசியமில்தல ஏபனனில் அதனுதடய மனக்குதற சூட்சுமமோக இருக்கும்.
உடல்ோீதியோன கோரணம் இருந்தோலும் இல்லோவிட்டோலும், அது உணரப் படும்.
எலிசபபத்திற்கு டோர்சியுடன் சுமுகமோன உறவு இல்தல என்பது திருமதி பிலிப்ஸின் இல்லத்தில்
விக்கோமிற்கு உடனடியோகப் புோிந்து விட்டது.
ஒன்று, பதருவில் சந்தித்த பபோழுது அவளுதடய முகத்தில் பதோிந்த உணர்ச்சிகதள தவத்துப் புோிந்து
பகோண்டிருக்க பவண்டும், அல்லது தோனோகபவ அதத உணர்ந்திருக்கலோம்.
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டோர்சியின் மீது தோக்குததல ஆரம்பித்திருந்த விக்கோமின் பபச்சு, அவனுதடய சோமர்த்தியத்தின்
உச்சகட்ட உதோரணமோக இருந்தது. அவன் உபபயோகித்த முக்கியமோன ஆயுதம் பமௌன உறுதி. ஒரு
ஆங்கிபலயன் இது பபோல் பபசியதில்தல.
சபகோதோியிடமிருந்து அத்திட்டத்ததப் பற்றி பகட்டவுடன், டோர்சி விக்கோமிற்கு கடிதம் எழுதுகிறோன்,
பிறகு அங்கிருந்து பசன்று விடுகிறோன் என்று கதத கூறுகிறது.
டோர்சி சிறிது பநரம் கூட தனது தங்தகதய வீட்டிற்கு அதைத்து வருவதில்தல.
டோர்சி விக்கோதமப் புறக்கணிக்கிறோன், பபோருள்ோீதியோக நடந்து பகோள்கிறோன், நிதலதமதய பவகு
சோதோரணமோக எடுத்துக் பகோள்கிறோன்.
விக்கோமின் துோிதமோன பசயல்போடுகள் சூட்சும நிதலயில் இருந்தன. அதவ ேீவபனோடு இருந்தன.
வீட்டில் தோயோர் இல்தல, இந்த ஆபத்தோன இரகசியத்தத பவறு எந்த உறவினருடன் பகிர்ந்து பகோள்ள
விருப்பமில்தல. விஷயம் பரவுவதில் டோர்சிக்கு விருப்பம் இல்தல.
அவள் பநருக்கடியோன, ஆபத்தோன நிதலயில் விடப்பட்டோள்.
பசல்வத்திற்கு, நல்ல பண்போட்டின் போதுகோப்பு பததவப்படுகிறது என்று பபோதுவோக பதோிந்து
பகோள்ளப்படுவதில்தல.
ேடோீதியோன போதுகோப்பு புோிந்து பகோள்ளப்படுகிறது.
சூட்சுமமோன போதுகோப்பு அவ்வளவு முழுதமயோகப் பபோற்றப்படுவதில்தல.
பசல்வத்தத சம்போதிப்பது கஷ்டம், போதுகோப்பதும் அதற்கு சமமோன கடின பவதலயோகும்.
"This, madam, is a faithful narrative of every event in which we have been concerned together; and if you do not
absolutely reject it as false, you will, I hope, acquit me henceforth of cruelty towards Mr. Wickham. I know not
in what manner, under what form of falsehood he has imposed on you; but his success is not perhaps to be
wondered at, ignorant as you previously were of everything concerning either. Detection could not be in your
power, and suspicion certainly not in your inclination.
இதுதோன் நோங்கள் இருவரும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் ஒவ்பவோரு சம்பவங்கதளப்பற்றிய உண்தமயோன
விவரங்கள். இது பபோய் என்று நீ முற்றிலும் புறக்கணிக்கோமல் இருந்தோல், விக்கோமிற்கு பகோடுதம
இதைத்பதன் என்ற குற்றச்சோட்டிலிருந்து இனிபமல் என்தன நீ விடுவிப்போய் என்று நம்புகிபறன். எந்த
முதறயில் எந்த பபோய்யோன வதகயில் உன்தன நம்ப தவத்திருக்கிறோன் என்று எனக்குத் பதோியோது;
ஆனோல் அவனுதடய பவற்றிதய நிதனத்து ஆச்சோியப்பட முடியோது. எங்கள் இருவதரப்பற்றிய எல்லோ
விவரங்கதளயும் உனக்கு அறிந்திருக்க வோய்ப்பில்லோததோல், அதத கண்டுபிடிப்பது என்பது உன்னோல்
முடியோத கோோியம், சந்பதகப்படுவது என்பது உன் குணமல்ல.
258. Later Darcy tells her that he felt he was calm and cool when he wrote it, but on subsequent reflection, he found
it was written in bitterness of spirit. His confession was true and sincere .
அக்கடிதத்தத எழுதிய பபோது அவன் அதமதியோகவும், நிதோனமோகவும் இருந்ததோகவும், ஆனோல்
மீண்டும் அததன எண்ணிப் போர்க்கும் பபோழுது மனக்கசப்புடன் எழுதப்பட்டிருப்பதோக அவனுக்குத்
பதோிந்ததோகவும் டோர்சி பின்னோல் அவளிடம் கூறுகிறோன். டோர்சி ஒப்புக் பகோண்டதில் உண்தமயும்,
பநர்தமயும் இருந்தன.
259. “I do not know under what form of falsehood he imposed himself on you”.
It is not by truth one can impose himself on another.
Falsehood is a currency of legal tender when facts are not known.
All those who espouse falsehood are extremely talented in one skill or another.
An isolated great skill of perfection deciding to make hay chooses falsehood as a weapon as well as a field.
A damage casually done by one false impression demands a great effort to disabuse the infected Mind.
Settlers in America created a new world founded a young nation by starting from scratch, risking more than
their lives, working all day with all the family.
Though it was all good positive work, it was tiring, frustrating and required painstaking endeavour.
A Man who creates an illusion in a place where facts cannot be easily known works as hard, risks as much and
exhibits a greater skill in organization which requires extreme alertness and caution. Only that he is false.
The construction of falsehood, that apparently is destruction, is ultimately the initial steps of a wider
creation.
Japan’s position today was not imaginable in 1940. Their false organization that attracted a couple of atom
bombs made that tiny island the number two economy in the world.
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It was not a mere fortuitous consequence.
The process of change can reveal the one to one correspondence between what they are today and what they
were in 1940.
Their insularity has now changed into global presence.
It was not a casual insularity but one that was fostered and nourished taking a great pride in it.
Pride in insularity is transformed into triumph in the global market.
Insularity is intensity of ingoing movement.
Global presence is the outward expansiveness that needs all the energy of the concentration in insularity.
Can we see that the captivating softness changing into shameless impudence has undergone a similar
transformation?
Captivating softness of an empty man, vicious deep down, needs the greatest possible skill and an equal amount
of energy.
To enter into a home from where a girl was kidnapped with a smiling face as if nothing has happened requires
equally great energy and a greater skill though false.
Knowing all that he knew of Darcy in his marriage he had the temerity to tell Elizabeth that he ran across Darcy
in London.
Imagine his thoughts at that moment and his attitude to start such a topic in that fashion.
He relied on his capacity that she would not burst his bubble.
His asking her whether she passed through the village where the living was shows that he would not mind using
every ounce of her ignorance to his advantage however short the duration is.
“எந்த பபோய்யோன வதகயில் உன்தன நம்ப தவத்திருக்கிறோன் என்று எனக்குத் பதோியவில்தல”.
உண்தமயின் மூலம் நோம் நம்தம ஒருவர் மீது திணிக்க முடியோது.
உண்தமகள் என்ன என்று பதோியோத பபோது, பபோய்தம பசல்லுபடியோகும்.
பபோய்தமதய ஆதோிப்பவர்கள் எல்பலோரும் ஏபதோ ஒரு விதத்தில் திறதமசோலிகளோக இருப்போர்கள்.
பூரணத்துவமுள்ள ஒரு தனித்திறதம, நிதலதமதய தனக்கு லோபமோக்கிக் பகோள்ள விரும்பினோல்
பபோய்தய அதன் ஆயுதமோகவும், களமோகவும் பதர்ந்பதடுக்கிறது.
ஒரு பபோய்யோன அபிப்பிரோயத்தின் மூலம் மிகச் சோதோரணமோக பசதப்படுத்திய மனத்ததச் சோி பசய்ய
பபரு முயற்சி பததவ.
அபமோிக்கோவில் குடிபயறியவர்கள் ஆரம்பத்திலிருந்து பதோடங்கி தங்களுதடய உயிதரயும் பணயம்
தவத்து, நோள் முழுவதும் குடும்பத்துடன் உதைத்து ஒரு புதிய உலகத்தத உருவோக்கி ஒரு இளம்
நோட்தட நிறுவினர்.
அதவ யோவும் சிறந்த பநர்மதறயோன பவதலயோக இருந்தபபோதும் மிகவும் பசோர்தவக் பகோடுத்தது,
எோிச்சலூட்டியது, கடுதமயோன பிரயத்தனம் பததவப்பட்டது.
எங்கு உண்தமகதள பவகு சுலபத்தில் பதோிந்துபகோள்ள முடியோபதோ, அந்த இடத்தில் ஒரு மோதயயோன
பதோற்றத்தத உருவோக்கும் மனிதன் அபத பபோல கடுதமயோக உதைத்து அபத அளவு துணிந்து
பசயல்பட்டு திறதமதய பவளிப்படுத்தி, எச்சோிக்தக மற்றும் கவனத்பதோடு பசயல்படுவோன். ஒபர
வித்தியோசம் அவன் பபோய்யோனவன்.
பபோய்யின் கட்டதமப்பு அைிவு, ஆனோல் இதுதோன் இறுதியில் பரந்த பதடப்புக்கு ஆரம்பப் படிகளோக
அதமகிறது.
1940ல் ேப்போனுதடய இன்தறய நிதலதய யோரும் கற்பதன பசய்திருக்க முடியோது. அதனுதடய
பபோய்யோன அதமப்பு சில அணுகுண்டு தோக்குததல எதிர்பகோண்டது. அது இந்த சிறிய தீதவ
பபோருளோதோரத்தில் உலகத்தின் இரண்டோவது நோடோக மோற்றியது.
இது ஒரு தற்பசயலோன விதளவு அல்ல.
1940ல் எவ்வோறு இருந்தனர், இன்று எப்படி இருக்கிறோர்கள் என்ற ஒன்றுடன் ஒன்றின் பதோடர்தப,
மோறுதலின் முதற பவளிப்படுத்துகிறது.
அவர்களுதடய தனிதம இப்பபோழுது உலகளோவிய அளவில் இருப்பது பபோன்று மோறியுள்ளது.
அது இயல்போக தனிதமப்படுத்தப்படவில்தல ஆனோல் அது ேோக்கிரததயோகவும் பபணிப்போதுகோத்தும்
வளர்க்கப்பட்ட தனிதமயோகும். இதில் பபருதம அதடகிறது.
தனிதமயில் இருந்த கர்வம் உலகச் சந்ததயில் பவற்றியோக திருவுருமோறியுள்ளது.
அக இயக்கத்தின் தீவிரம்தோன் தனிதமப்படுத்தப்படுவது.
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தனிதமயின் பசறிவின் அதனத்து சக்திகளும் பததவப்படும் உலகளோவிய வோழ்வு, புற விோிவோக்கம்
ஆகும்.
கவரக்கூடிய பமன்தம பவட்கமில்லோத தீய குணமோக மோறும் பபோழுது இது பபோன்ற ஒரு மோற்றத்ததப்
பபற்றுள்ளதத நோம் போர்க்க முடியுமோ?
ஒரு சோதோரண மனிதனிடமுள்ள கவரக்கூடிய பமன்தம ஆைத்தில் கயதமயோக இருக்கும்பபோது, அதற்கு
அதிகபட்ச திறதமயும், அதற்குச் சமமோன சக்தியும் பததவப்படும்.
எந்த வீட்டிலிருந்து ஒரு பபண் கடத்தப்படுகிறோபளோ அந்த வீட்டில் சிோித்த முகத்துடன் எதுவுபம
நடக்கோததுபபோல் நுதைய அதிக சக்தியும், பபோய்யோக இருப்பினும் பமலும் அதிக திறனும் பவண்டும்.
தன்னுதடய திருமணத்தில் டோர்சியின் பங்கு என்ன என்பது பதோிந்திருந்தும், லண்டனில் அவதனப்
போர்த்ததோக எலிசபபத்திடம் பசோல்ல அவனுக்கு அசட்டுத் துணிச்சல் இருந்தது.
அத்தருணத்தில் அவனுதடய எண்ணங்கதளயும் அது பபோன்ற ஒரு விஷயத்தத அது பபோன்ற ஒரு
விதத்தில் ஆரம்பிக்கும் அவனது மபனோபோவத்ததயும் கற்பதன பசய்து போர்க்கலோம்.
அவள், தன்னுதடய குட்தட உதடக்க மோட்டோள் என்று தன்னுதடய திறனில் அவனுக்கு நம்பிக்தக
இருந்தது.
அவன் எங்கு வசிக்கிறோபனோ அந்த கிரோமத்ததத் தோண்டி அவள் பசன்றோளோ என அவன் பகட்பது,
அவளுதடய ஒவ்பவோரு துளி அறியோதமதயயும், குதறந்த சமயத்திற்பக என்றோலும், அதத அவனுக்குச்
சோதகமோக உபபயோகப்படுத்திக் பகோள்ள அவன் தயங்கபவ மோட்டோன் என்பததக் கோண்பிக்கிறது.
260. “Detection could not be in your power, suspicion was not your inclination”.
Confidence is created by liking. It should be created by desert.
Darcy sees fully that she was in infatuation.
He describes her inability and appreciates her unwillingness.
He seems to be aware of the power of partiality.
Desire to win her requires totally ignoring what she is and why she is so.
Subordinates, who take this attitude, become powerful bosses later.
Sishyas who assume this attitude to their gurus later become more powerful than the gurus.
Gurus taking this attitude to Sishyas make of them great personalities.
Romance permits only this attitude.
It does not matter what she is; it matters what I am to her.
He who takes this attitude to life sees no evil.
Seeing no evil, to him Being includes the Non-Being.
In accomplishment, Man is expected not to honour the obstacles.
Obstacles may be there, but I accomplish only when I get the result in spite of them.
Mothers largely take this approach to the children.
Iacocca took this attitude to the market.
By not recognizing any defect in his love, he becomes a successful lover.
With Wickham, he acts on this understanding.
Mr.Bennet was compelled to take this attitude by the uncontrollable temper of his wife.
Charlotte takes this attitude and finds her married life is more than a success materially.
All those who accomplish, fully disregard the position of all others.
In low characters, this is shamefaced impudence.
In high characters, this is generous magnanimity.
One achieves materially in squalor.
The other fortifies the mobility of his cultural character.
Spiritually this attitude to the divine divinizes the people we deal with.
What is common to the noble magnanimity and shamefaced impudence?
It is non-egoistic equality.
Reason can arrive at this attitude by coordinating the intelligence.
Reason can lead Man to an understanding of a sense of unity.
It may not have the dynamism for action.
It is a state of being, not a becoming.
Reason arrives there by intelligence.
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Intelligence is intelligible, not dynamic.
Dynamism arises out of energy.
Energy comes from inspiration.
Inspiration is one of the four aspects of intuition.
The other three are suggestion, discrimination and revelation.
One can be inspired by the subtle senses that catch this knowledge.
Senses catching the knowledge of intelligence in spite.
Inspiration leads to accomplishment.
Darcy’s senses caught the knowledge of his intelligence that her eyes are fine.
It inspired him to ignore her abuses, infatuation with Wickham and her low status.
Theoretically, if one is divinely inspired, even a hostile person may come forward to transform herself or at least
shed her hostility.
Romance is a half way to divine power of transforming hostility.
Pure love becomes sweet informed of Truth which has this power.
Darcy’s love is pure, not mercenary.
“எல்லோ விவரங்கதளயும் உனக்கு அறிந்திருக்க வோய்ப்பில்லோததோல், அததக் கண்டுபிடிப்பது என்பது
உன்னோல் முடியோத கோோியம்”.
விருப்பத்தின் மூலம் நம்பிக்தக ஏற்படுகிறது. தகவிடுதல் மூலம் அது ஏற்பட பவண்டும்.
அவளுதடய கண்மூடித்தனமோன அன்தப டோர்சி போர்க்கிறோன்.
அவளுதடய இயலோதமதய அவன் விவோிக்கிறோன், அவளுதடய விருப்பமின்தமதய போரோட்டுகிறோன்.
போரபட்சத்தின் சக்தி என்ன என்று அவனுக்குத் பதோிந்திருந்தது பபோலும்.
அவதள அதடய பவண்டும் என்கிற ஆதச இருக்கும் பபோழுது அவள் யோர், அவள் ஏன் அப்படி
இருக்கிறோள் என்பதத முழுவதுமோய் புறக்கணிக்க பவண்டும்.
ஒருவோின் கீழ் பவதல பசய்பவர்கள் இந்த மபனோபோவத்தத பமற்பகோண்டோல் பின்னோல் அவர்கள் பலம்
பதடத்த முதலோளியோவோர்கள்.
சிஷ்யர்கள், தங்கள் குருவிடம் இந்த மபனோபோவத்தத பமற்பகோண்டோல் அவர்கள் குருதவக் கடந்த
பிரபலம் பபறுவோர்கள்.
குரு, சிஷ்யர்களிடம் இந்த மபனோபோவத்தத எடுத்துக் பகோண்டோல், அவர்கதள சிறந்த மனிதர்களோக
ஆக்குவோர்.
கோதல் இந்த மபனோபோவத்ததபய அனுமதிக்கும்.
அவள் எப்படிப்பட்டவள் என்பததவிட, நோன் அவளுக்கு எப்படிப்பட்டவன் என்பதுதோன் முக்கியம்.
யோர் ஒருவன் வோழ்க்தகயில் இந்த மபனோபோவத்தத எடுத்துக் பகோள்கிறோபனோ அவனுக்கு தீதம
கண்ணுக்குத் பதோியோது.
தீதமதயப் போர்க்கோததோல் அவனுக்கு ேீவனில் அசத்தும் பசர்ந்துள்ளது.
சோதிக்க பவண்டுபமனில் மனிதன் ததடகதள இலட்சியம் பசய்யக்கூடோது.
ததடகள் இருக்கலோம், அததயும் மீறி பலன் இருந்தோல்தோன் நோன் சோதிப்பபன்.
தோய்மோர்கள் பபரும்போலும் குைந்ததகளிடம் இந்த அணுகுமுதறதய தகயோள்கின்றனர்.
Iacocca வியோபோரத்தில் இந்த அணுகுமுதறதய தகயோண்டோர்.
அவன் தன் கோதலில் ஒரு குதறதயயும் கவனிக்கவில்தல என்பதோல், அவன் கோதலில் பவற்றி
அதடகிறோன்.
விக்கோமிடம் இந்த புோிதலின் அடிப்பதடயில் நடந்து பகோள்கிறோன்.
தன்னுதடய மதனவியின் அடக்கமுடியோத சுபோவத்தின் கோரணமோக திருபபன்னட் இந்த
அணுகுமுதறதய ஏற்றுக்பகோள்ளும்படி ஆயிற்று.
ஷோர்பலட் இபத மபனோபோவத்தத எடுத்துக் பகோண்டு அவளுதடய திருமண வோழ்க்தகயில்
பபோருள்ோீதியோக பவற்றி அதடந்தோள்.
சோதித்தவர்கள் எல்பலோரும் மற்றவர்களுதடய நிதலதய முற்றிலுமோக கருத்தில் பகோள்வதில்தல.
தோழ்ந்த குணம் உதடயவர்களிடம் இது ஒரு பவட்கப்பட பவண்டிய அகம்போவம் ஆகும்.
உயர்ந்த குணம் பதடத்தவர்களிடம் இது உதோரகுணமுள்ள பபருந்தன்தமயோகும்.
ஒருவர் பநர்தமயற்ற முதறயில் பபோருள் ஈட்டுகிறோர்.
மற்பறோருவர் தன்னுதடய குணோதிசயத்தின் பசயல்போட்தட பலப்படுத்துவோர்.
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கடவுளிடம் நோம் இந்த மபனோபோவத்தத பமற்பகோண்டோல், நோம் பைகும் மனிதர்கதளயும்
பதய்வீகமோக்கலோம் என்பது ஆன்மிகம்.
உதோரகுணமுள்ள பபருந்தன்தமக்கும், நோணங்பகட்ட அகம்போவத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுதம என்ன?
அது அகந்ததயற்ற சமத்துவம்.
நுண்ணறிதவ ஒருங்கிதணப்பதன் மூலம் பகுத்தறிவு இந்த மபனோபோவத்தத அதடய முடியும்.
ஒற்றுதமயின் உணர்தவப் புோிந்து பகோள்வதற்கு பகுத்தறிவு மனிததன வைி நடத்தும்.
அதற்கு, பசயல்போட்டிற்குோிய சக்தி இல்லோமல் இருக்கலோம்.
இந்த நிதல ேீவனுக்குோியது, வளரும் ஆன்மோவுக்கல்ல.
நுண்ணறிவு மூலம் பகுத்தறிவு அங்கு வந்ததடகிறது.
நுண்ணறிவுக்கு புோிதல் உண்டு ஆனோல் சுறுசுறுப்போனதல்ல.
சுறுசுறுப்பு சக்தியிலிருந்து எழுகிறது.
உத்பவகத்திலிருந்து சக்தி பிறக்கிறது.
உள்ளுணர்வின் நோன்கு அம்சங்களில் ஒன்று உத்பவகம்.
கருத்துதர, போகுபோடு, ஞோபனோதயம் இதவ மற்ற மூன்று அம்சங்கள்.
இந்த அறிதவ புோிந்து பகோள்ளும் சூட்சும உணர்வு, ஒருவதர ஊக்குவிக்கும்.
பதகதமயில், மதிநுட்பத்தின் தன்தமதய உணர்வு புோிந்து பகோள்கிறது.
உத்பவகம் சோததனக்கு வைி வகுக்கிறது.
அவளுதடய கண்கள் அைகோக இருக்கின்றன என்று பதோிவதன் மூலம் டோர்சியின் புலனுக்கு
அவனுதடய அறிவின் திறன் புலப்படுகிறது.
அவளுதடய நிந்ததனகள், அவளுக்கு விக்கோம் பமலிருந்த தமயல், அவளுதடய தோழ்ந்த நிதல
ஆகியவற்தற புறக்கணிக்க அது தூண்டியது.
தத்துவோீதியோக, ஒருவருக்கு பதய்வீக உத்பவகம் இருந்தோல் எதிரோனவரும் தோனோகபவ மோறுவதற்கு முன்
வருவர், குதறந்தபட்சம் தன்னுதடய பதகதய விட்டுவிடவோவது முன் வருவர்.
பதகதமதய மோற்றும் பதய்வீக சக்தியின் போதி நிதல கோதல் ஆகும்.
தூய்தமயோன கோதல் இனிதமயோக மோறும் பபோழுது அதிலுள்ள உண்தமக்கு இந்த சக்தி இருக்கும்.
டோர்சியின் கோதல் தூய்தமயோனது, ஆதோயோீதியோனதல்ல.
"You may possibly wonder why all this was not told you last night; but I was not then master enough of myself
to know what could or ought to be revealed. For the truth of everything here related, I can appeal more
particularly to the testimony of Colonel Fitzwilliam, who, from our near relationship and constant intimacy, and,
still more as one of the executors of my father's will, has been unavoidably acquainted with every particular of
these transactions. If your abhorrence of me should make my assertions valueless, you cannot be prevented by
the same cause from confiding in my cousin; and that there may be the possibility of consulting him, I shall
endeavour to find some opportunity of putting this letter in your hands in the course of the morning. I will only
add, God bless you. ‘Fitzwilliam Darcy’."
"ஏன் இதவபயல்லோவற்தறயும் பநற்று இரபவ பசோல்லவில்தல என நீ நிதனப்போய். எததச்
பசோல்லலோம், எததச் பசோல்லியோக பவண்டும் என்பது எனக்பக புோியோமல் இருந்தது. நோன் இங்கு
கூறியதவகள் அதனத்தும் உண்தம என்று நிரூபிக்க கர்னல் பிட்ஸ்வில்லியதமத்தோன் சோட்சியோக
அதைக்க பவண்டும். அவன் எங்களுதடய பநருங்கின உறவினன் என்ற முதறயிலும், எப்பபோழுதும்
பநருங்கிய பதோடர்பு தவத்துக் பகோண்டிருப்பவன் என்ற முதறயிலும் பமலும் எனது தந்ததயின்
உயிதல பசயல்படுத்துபவோில் ஒருவன் என்ற கோரணத்தினோலும் எல்லோ விவரங்கதளயும் பதோிந்து
பகோள்வது என்பது அவனுக்குத் தவிர்க்க முடியோத ஒன்றோகி விட்டது. என்பமல் உள்ள பவறுப்பின்
கோரணமோக நோன் இப்பபோழுது வலியுறுத்தியதத நீ நம்பவில்தலபயனில், கர்னல் பிட்ஸ்வில்லியமிடம்
பகட்டு பதோிந்து பகோள்ளலோம். அவதன கலந்து ஆபலோசிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படலோம், நோன்
கோதலயில் எப்படியோவது இந்தக் கடிதத்தத உன்னிடம் பசர்க்க முயற்சி பசய்கிபறன். நோன் இதத
மட்டும் பசோல்ல விரும்புகிபறன். கடவுள் உன்தன ஆசிர்வோதிப்போரோக.‘‘பிட்ஸ்வில்லியம் டோர்சி.’’
261. “Why all this was not told last night”.
Apart from being a true lover who has lost his words, his native shyness is no equal to Elizabeth’s lively
personality in a dialogue.
Twice he was in a position of not being able to speak.
This is the first time and the next time when he came to Longbourn.
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What is it that robs a man of his speech? What is its value for love, for Man.
Speech is the mental consciousness relating to another through vital voice.
Mental consciousness is formulated thought.
For thought to express itself, there should be no other pressure from inside or outside.
Physical pain that is overwhelming robs one of speech.
Vital fullness of emotion leaves no energy for the thought to emerge as speech.
On the higher side Samadhi will not allow a Man to speak.
Even serious mental conception (No.1) will engross all thought or speech.
Darcy is naturally shy, has an inferiority complex in social behaviour.
Shyness is overpowering consciousness of deficiency in oneself.
The overwhelming personality of a great Man can leave one speechless.
She is fascinating to him beyond measure so as to bewitch him totally.
His own experience in speaking to her was he was no match to her repartees.
Non-availability of energy, deficiency of manners, and her negative attitude together render him helpless.
Speech forms in the mouth encouraged by the listener’s face.
In this case there was no encouragement.
Whatever he spoke to her quickly convinced him that he would not get a helpful listening.
It is an occasion of a proposal.
A proposal is a declaration of love and a plea for acceptance.
It is in bad taste to explain oneself in that context.
It is certainly out of context to quarrel in a proposal.
He had the painful necessity of defending his behaviour and character on the occasions of a proposal for
marriage.
Had he spoken anything then, it certainly would not have had the response the letter had.
Even the letter, on her first perusal, was put away as total falsehood.
An aristocrat condescending to marry a girl without dowry but with a deep-seated prejudice naturally gives the
shock of high voltage.
The sparks that flew are characteristic of a revolutionary atmosphere.
High vibrations of Spirit can derange ordinary human consciousness as Ramakrishna’s cousin felt his body
burning on its descent.
Mind, Sri Aurobindo says, cannot handle the infinite.
It loses itself into a formless vast by that touch.
Darcy lost all his natural poise faced with the necessity to talk to her.
Ordinarily, it was her turn to feel non-plussed.
She kept her fiery coolness.
Her poise was made possible by the structure of momentary anger more than her ever-present lively personality.
The occasion upset him, not her, as the higher value was in her.
The negative genius in her sparked the positive transformation in him.
It was a moment, the first in his life, where he saw he was bereft of the mantle of Pemberley, standing naked
before her.
He was psychologically stripped naked at his proposal.
“ஏன் இததபயல்லோம் பநற்று இரபவ கூறவில்தல”.
பபசபவ வோர்த்ததகள் எைோத உண்தமயோன கோதலனோக இருப்பபதோடு, எலிசபபத்தின் கலகலப்போன
உதரயோடலுக்கு எதிரோக அவனுதடய கூச்ச சுபோவம் ஈடு பகோடுக்க முடியவில்தல.
இரு முதற அவனுக்குப் பபசபவ முடியோத நிதல ஏற்பட்டது.
இது முதல் முதற, லோங்பர்னுக்கு வந்த பபோழுது இரண்டோவது முதறயோக இந்நிதல அவனுக்கு
எழுந்தது.
ஒரு மனிததன பபச முடியோமல் பசய்வது எது? ஒரு ஆணுக்கு கோதலில் உள்ள அதனுதடய மதிப்பு
என்ன?
உணர்வின் குரலோல் இன்பனோருவருடன் பதோடர்பு பகோள்ளும் மனத்தின் ேீவியம்தோன் பபச்சு.
முதறப்படுத்தப்பட்ட எண்ணபம, மனத்தின் ேீவியம் ஆகும்.
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எண்ணம் தன்தன பவளிப்படுத்திக் பகோள்வதற்கு, உள்ளிருந்பதோ பவளியிலிருந்பதோ எந்த ஒரு
அழுத்தமும் இருக்கக் கூடோது.
தோங்க முடியோத உடல் வலி, ஒருவதர பபச முடியோமல் பசய்து விடும்.
எண்ணங்கள் பபச்சோக உருபவடுப்பதற்குோிய சக்திதய, மனபவழுச்சியின் முழுதமயோன உணர்வுகள்
விட்டு தவக்கோது.
உயர்ந்த நிதலயில் சமோதி, மனிததன பபச அனுமதிக்கோது.
தீவிரமோக ஒரு கருத்தத மனதில் உருவோக்கும் பபோழுது எல்லோ எண்ணத்ததயும் அல்லது பபச்தசயும்
அது தன்போல் இழுத்துக் பகோள்ளும்.
டோர்சி இயற்தகயோகபவ கூச்ச சுபோவமுதடயவன், சமூக நடத்ததயில் தோழ்வு மனப்போன்தம
பகோண்டவன்.
ஒருவருக்கு, தன்னுதடய குதறதயப் பற்றிய அறிபவ நோணம் ஆகும்.
ஒரு உயர்ந்த மனிதனின் சிறந்த குணோதிசயபம ஒருவதர பபச்சிைக்க தவத்து விடும்.
அவதன முழுவதுமோகக் கட்டிப்பபோடும் அளவிற்கு அவள் அவதனக் கவருகிறோள்.
அவளுதடய சோதுர்யமோன பதில்களுக்கு அவன் நிகரோனவன் அல்ல என்று அவளிடம் பபசுவதிலிருந்து
பதோிந்து பகோள்கிறோன்.
பதம்பு இல்லோதது, நடத்ததயில் பற்றோக்குதற, அவளுதடய எதிர்மதறயோன மபனோபோவம் எல்லோமோகச்
பசர்ந்து அவதன பசயலற்றவனோக்கியது.
பகட்பவோின் முகத்தில் பவளிப்படும் ஆர்வம் பபச்தச உருவோக்கும்.
இங்கு அவனுக்கு எந்த விதத்திலும் உற்சோகமும் கிதடக்கவில்தல.
தோன் பபசுவதத அவள் கோது பகோடுத்துக் பகட்டுக் பகோள்ள மோட்டோள் என்பதத அவன் அவளிடம்
பபசியதிலிருந்து புோிந்து பகோண்டோன்.
அது திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்த தருணமோகும்.
திருமண பவண்டுபகோள் என்பது கோததல பவளிப்படுத்துவதும், தன்தன ஏற்றுக் பகோள்ளும்படி
பவண்டுதலும் ஆகும்.
அந்த விஷயத்தில் ஒருவர் தன்தனபய விளக்கிக் பகோள்வது ரசதனயற்ற பசயலோகும்.
திருமண பவண்டுபகோளில் சண்தட பபோடுவது என்பது நிச்சயமோக அவ்விஷயத்திற்கு அப்போற்பட்டது.
திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்த சந்தர்ப்பங்களில் அவனுக்கு தன்னுதடய நடத்தத மற்றும்
குணோதிசயத்தத தற்கோத்துப் பபச பவண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது.
அப்பபோழுது அவன் ஏதோவது பபசியிருந்தோல் கடிதம் ஏற்படுத்திய தோக்கத்தத அவனோல் அப்பபோழுது
ஏற்படுத்தியிருக்க முடியோது.
கடிதத்ததயும் முதல்முதற படித்த பபோழுது அது ஒரு முழுப்பபோய் என அவள் நிதனத்தோள்.
ஆைத்தில் தவறோன அபிப்பிரோயமும், வரதட்சதணயும் பகோடுக்க முடியோத ஒரு பபண்தண ஒரு பிரபு,
மனமிரங்கி திருமணம் பசய்துபகோள்ள முன்வருவது மிகப் பபோிய அதிர்ச்சிதய அளிக்கிறது.
இத்தீப்பபோறிகள் புரட்சியின் சூைலுக்பக உோிய தனிச் சிறப்போகும்.
ஆன்மோவின் உயர் அதிர்வுகள் சோதோரண மனித ேீவியத்தின் ஒழுங்தக சீர் குதலத்துவிடலோம்.
ஸ்ரீ ரோமகிருஷ்ணரது உறவினருக்கு அது கீைிறங்கும் பபோது அவரது உடல் பற்றி எோிவது பபோலிருந்தது.
எல்தலயில்லோததத எதிர்பகோள்ளும் திறன் மனத்திற்கில்தல என்கிறோர் ஸ்ரீ அரவிந்தர்.
அதன் ஸ்போிசத்தோல் உருவமில்லோத அகண்டத்துள் மனம் தன்தன இைந்து விடும்.
அவளுடன் பபச பவண்டும் என்ற நிர்பந்தத்தினோல் டோர்சி தன்னுதடய இயல்போன சுய நிதோனம்
அதனத்ததயும் இைந்தோன்.
சோதோரணமோக அவளுக்குத்தோன் திதகப்பு ஏற்பட்டிருக்க பவண்டும்.
ஆனோல் அவள் மிகவும் அதமதியோக இருந்தோள்.
அவளுதடய நிரந்தரமோன கலகலப்போன சுபோவத்ததவிட அவளுதடய க்ஷண பநர பகோபம்தோன்,
அவளுக்கு நிதோனத்தத சோத்தியமோக்கியது.
அவளிடம் உயர்ந்த பண்புகள் இருந்ததினோல் சந்தர்ப்பம் அவதன சங்கடப்படுத்தியது, அவதள அல்ல.
அவளிடம் இருந்த எதிர்மதறயோன பமதோவித்தனம், அவனிடம் பநர்மதறயோன திருவுருமோற்றத்தத
ஏற்படுத்தியது.
பபம்பர்லியின் பபோர்தவ பறிக்கப்பட்டு அவன் எல்லோவற்தறயும் இைந்து நிர்கதியோய் அவள் முன்
நின்றிருப்பதத அவன் தன்னுதடய வோழ்க்தகயில் முதன் முதறயோக உணர்ந்த தருணம் அது.
திருமண பவண்டுபகோள் அவதன, மனோீதியோக எல்லோவற்தறயும் இைக்கச் பசய்தது.
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262. “For the truth of everything is to be related”.

His one value for her is his Truth which he wants to relate to her.
Truth knows it cannot lose.
So also is sincerity.
Sincerity is the truth of being, which the conscience expresses partly.
He wants her; rather his being seeks union with her being.
She began her response in gratitude and ended with Pemberley beyond which there was no motive or energy for
her to go.
As his knowledge was true, he boldly risked opening the topic of Georgiana.
She never expected a letter from him nor did he ask her to reply.
The determinant for him was not her response, but the revealing of his truth.
These are unilateral acts of goodness meeting with unfailing success.
His is one such.
The letter is one of his stock–taking of conscience.
He was inclined to exhaust his armoury.
The proposal ended abruptly, as the one from Collins.
His letter hung at a loose end.
He spoke of the truth of conscience not knowing it was a truth that comes across the channel.
He referred to both of them more than once (events in which we have been…the happiness of both…no
obligation less than the present) as if she had accepted his proposal.
The question of not marrying her was not a thought in his Mind.
Reading his letter, it is more than clear that he was not aware of her abusing him, nor did it hurt him in
the reception.
The only humorous reference to it is “last night liberally bestowed”.
He only endeavored to clear the two charges laid against him.
The total absence of resentment to her abuse is unmistakable.
He spoke of relating the truth. He wrote as if he had discovered the only truth he was seeking.
He referred to it earlier as utmost passion.
He opened his being to her as if happy to have had an occasion for it and not even asking anything from her.
In his Mind his own proposal mattered, her acceptance was taken for granted.
He lends no credence to her refusing him at all, though he again asks her for it.
He does not mind relating to her his weakness the previous night that he was not master of himself.
Even earlier at Rosings he pleaded guilty to his not being able to relate to strangers as others do.
To confess one’s weakness to the girl whom he hopes to win, is not a usual method of proposal.
“இங்கு கூறியதவகள் அதனத்தும் உண்தம”.
அவன் அவளிடம் பகோண்டிருந்த மதிப்பு, அவனிடம் இருக்கும் உண்தம. அது அவளுடன் பதோடர்பு
பகோள்ள பவண்டும் என்று விரும்பினோன்.
தனக்குத் பதோல்வி கிதடயோது என்று சத்தியத்திற்குத் பதோியும்.
உண்தமக்கும் இது பபோருந்தும்.
உண்தம என்பது ேீவனின் சத்தியம், மனசோட்சி அதத ஓரளவுக்கு பவளிப்படுத்துகிறது.
அவதள அதடய பவண்டும் என விரும்புகிறோன், அவனுதடய ேீவன் அவளுதடய ேீவனுடன்
இதணய விரும்புகிறது என்று கூறலோம்.
அவள் தன்னுதடய சம்மதத்தத நன்றியறிதல் மூலம் ஆரம்பித்து பபம்பர்லிதய வந்ததடவதில்
முடித்தோள். அததயும் தோண்டி பசல்வதற்குோிய பநோக்கமும், பதம்பும் அவளிடம் இல்தல.
அவனுதடய அறிவு உண்தமயோக இருந்ததோல், ேோர்ேியோனோதவப் பற்றி ததோியமோக பபச
ஆரம்பித்தோன்.
அவனிடமிருந்து ஒரு கடிதத்தத அவள் எதிர்போர்க்கபவ இல்தல, அவனும் அதற்கு பதில் பகட்கவில்தல.
அவளுதடய மறுபமோைிக்கோக அவன் கோத்திருக்கவில்தல, தன் பக்கத்திலுள்ள உண்தமதய
பதோியப்படுத்த பவண்டும் என்பது தோன் அவனுதடய தீர்மோனமோக இருந்தது.
இதவ நிச்சயமோன பவற்றிகதள சந்திக்கும். நற்குணத்தின் ஒரு ததலப்பட்சமோன பசயற்போடுகளோகும்
அவனுதடயது இது பபோல் ஒன்று.
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அவனது மனசோட்சிதய கணக்பகடுப்பது பபோல் அதமந்தது இக்கடிதம்.
அவன் தன்னிடம் இருந்த அதனத்ததயும் இைக்கத் தயோரோக இருந்தோன்.
கோலின்ஸுதடயது பபோல் இத்திருமண பவண்டுபகோளும் திடீபரன முடிவதடந்தது.
அவனுதடய கடிதத்தினோல் எந்தவித தீர்வுக்கும் வர முடியவில்தல.
மறு பக்கத்திலிருந்து வருகிற உண்தம இது என்று பதோியோமல் அவன் தனது மனசோட்சியின்
உண்தமதயப் பற்றி பபசுகிறோன்.
அவள் அவனது திருமண பவண்டுபகோதள ஏற்றுக் பகோண்டு விட்டது பபோல், அவன் தன்னுதடய
கடிதத்தில் தங்கள் இருவதரயும் பற்றி ஒரு முதறக்கு பமல் பசர்த்பத எழுதுகிறோன்.
அவதள திருமணம் பசய்து பகோள்ள முடியோது என்ற எண்ணம் அவன் மனதில் இல்தல.
அவள் அவதன நிந்ததன பசய்தது அவனுக்குத் பதோியவில்தல, அதனோல் அவன் கோயப்படவுமில்தல
என்பது அவனுதடய கடிதத்தத படிப்பதிலிருந்து பதள்ளத்பதளிவோகிறது.
அதில் ஹோஸ்யமோக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது ஒன்பற ஒன்று “பநற்று இரவு தோரோளமோக வைங்கப்பட்டது”
என்பதுதோன்.
தன் பமல் சுமத்தப்பட்டிருந்த இரு குற்றச்சோட்டுகதளத் பதளிவோக்குவதற்கு மட்டுபம அவன் பபரும்
முயற்சி எடுத்தோன்.
அவளுதடய நிந்ததனக்கு அவன் ஒரு துளியும் பகோபப்படவில்தல என்பது பதளிவோக உள்ளது.
உண்தமயின் பதோடர்தபப் பற்றி பபசினோன். அவன் நோடும் ஒபர உண்தமதய கண்டுபிடித்து விட்டது
பபோல அவன் எழுதுகிறோன்.
அது கட்டுக்கடங்கோத ஆர்வம் என அவன் முன்னர் குறிப்பிட்டிருந்தோன்.
அவளிடம் தனது ேீவதன திறந்து கோண்பிக்க ஒரு சந்தர்ப்பம் கிதடத்தபத என்பது பபோல்
சந்பதோஷப்படுகிறோன், அவளிடமிருந்து அவன் எதுவும் எதிர்போர்க்கவில்தல.
அவனது பவண்டுபகோள் மட்டுபம அவனது மனதில் ஒரு விஷயமோக இருந்தது, அவளது ஒப்புதல்
கிதடத்து விடும் என்று அவபன முடிவு பசய்து விட்டோன்.
அவதன அவள் நிரோகோிக்கக்கூடும் என அவன் எதிர்ெோர்க்கபவயில்தல. இருப்பினும் மீண்டும்
அவளிடம் அதத பகட்கிறோன்.
முதல் நோள் இரவு, அவன் தன் வயத்தில் இல்தல என்கிற பலவீனம், அவளுடன் பதோடர்பு பகோள்வதத
அவன் பபோருட்படுத்தவில்தல.
மற்றவர்கதளப் பபோல் தன்னோல் புதிய நபர்களிடம் பைக முடியோததற்கு மன்னிப்பு பகட்கும்
போவதனயில் அவன் முன்னபர பரோஸிங்ஸில் பபசியிருக்கிறோன்.
தோன் அதடய நிதனக்கும் பபண்ணிடம் தன்னுதடய பலவீனத்தத ஒப்புக்பகோள்வது வைக்கமோக
திருமண பவண்டுபகோளில் நடப்பதில்தல.
263. “If your abhorrence of me should make my assertions valueless”.
He is willing to eliminate himself to establish his truth.
Impersonality is the most valuable aspect that renders personality valuable.
To achieve his goal of convincing her of his truth, he is willing to humiliate himself.
The willing submission of the low to the high is its qualification for freedom.
Darcy, thus, qualifies himself for freedom.
It is a freedom to choose the girl he likes.
After her refusal, he won her good behaviour at Pemberley, her gratitude for Lydia’s marriage, though he
believed in her ignorance, he was unable to approach her at Longbourn during the two visits.
No self-respecting Man can propose to the woman who refused him, feels Elizabeth.
He was more sorely aware of it.
He was eager to throw to the winds even that sensitivity.
But, he did not want to be rejected a second time, closing the door forever.
His attitude of self-elimination brought two things 1) Lady Catherine’s information 2) The woman proposed
sparing him the embarrassment.
It is true he knew of her abhorrence of him, but it was non-existent as an obstacle of offending sentiment.
He knew his assertions were valueless for her.
He wanted to secure value in her eyes for his statements.
Value for a woman in prejudiced infatuation is the charm of infatuation.
He had faith.
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It was a faith in him, a faith in his self.
His faith was self-existent, not dependent on her or her prejudices.
That faith helped him to achieve.
It was a creative faith.
This faith was capable of making him achieve what he sought.
He may even conceive of something and believe in it, and still it would be achieved.
He was determined to achieve.
He was bent upon transforming himself till he was acceptable to her.
His inner transformation made her come to him saying she was a selfish creature.
Anyone in his position after restoring Lydia to respectability would want her to know of his service and thank
him.
He desired her not to know.
It was not she he was directly trying to please.
To him, his own inner standards of a gentleman alone mattered.
The circumstances did require her to know of his help so that she might be moved to accept him.
She was one who responded to Pemberley.
The rule for Darcy was not to rely on her knowing his service.
Life fulfilled its requirement through Lydia.
Not to inform her, not to wish her to know was the RULE for Darcy.
Once he followed the rule, his work would be accomplished even if her rule was the opposite.
Subtle acts are fulfilled by subtle truths.
To attempt to meet the requirements of rationality will be counter productive.
The subtle rule here may prove to be evasive, still true.
The subconscious rule that is inverse is really difficult to grasp.
It is one of its rules to offend to attract.
Lydia served the purpose of Elizabeth here.
Caroline served the purpose with Darcy little knowing Darcy would take to Elizabeth more and more by her
own abuses, as he initiated with an abuse ‘tolerable’.
“என் பமலுள்ள பவறுப்பு நோன் வலியுறுத்தியதத நம்பவிடோமல் பசய்தோல்”.
தன்னுதடய உண்தமதய நிதலநோட்ட அவன் தன்தனபய விலக்கத் தயோரோக இருக்கிறோன்.
ஒருவதர அதிக மதிப்புள்ளவரோக மோற்றுவது, உயர்ந்த அம்சமோன ஒருவதரயும் சுட்டிக் குறிக்கோத
தன்தமயோகும்.
தனது உண்தமதய அவள் நம்ப பவண்டும் என்கிற முயற்சியில் அவன் தன்தனபய தோழ்த்திக் பகோள்ள
தயோரோக இருக்கிறோன்.
தோழ்ந்தது உயர்ந்ததற்கு விருப்பப்பட்டு அடி பணிவது சுதந்திரத்திற்கோன அதனுதடய தகுதியோகும்.
டோர்சி இவ்வோறு சுதந்திரத்திற்குத் தகுதி உதடயவனோகிறோன்.
அவன் விருப்பப்பட்ட பபண்தண பதர்ந்பதடுக்கும் சுதந்திரம் அது.
பபம்பர்லியில் அவளுதடய நல்ல நடத்தததயயும், லிடியோவின் திருமணம் குறித்த அவளுதடய
நன்றியறிததலதயயும் அவன், அவளுதடய நிரோகோிப்புக்குப் பின் பபற்றோன். அவளுதடய
அறியோதமதய அவன் நம்பினோலும், இரண்டு முதற லோங்பர்னுக்கு அவன் விேயம் பசய்தபபோதும்
அவனோல் அவதள அணுக முடியவில்தல.
சுய மோியோதத உள்ள எந்த ஒரு மனிதனும் அவதன நிரோகோித்த பபண்ணிடம் மீண்டும் திருமண
பவண்டுபகோள் விடுக்க மோட்டோன் என எலிசபபத் கருதுகிறோள்.
அவனுக்கு இன்னமுபம அததப் பற்றி அதிக அளவில் பதோியும்.
அந்த ஒரு உணர்விதனயும் அவன் கோற்றில் பறக்க விடத் தயோரோக இருந்தோன்.
இரண்டோவது முதறயோக நிரோகோிக்கப்பட்டு, நிரந்தரமோக வோய்ப்தப இைக்க அவன் விரும்பவில்தல.
சுய விலக்கல் என்ற அவனுதடய மபனோபோவம் அவனுக்கு இரண்டு விஷயங்கதள பகோண்டு வந்தன .
1)பலடி கோதோின் மூலம் வந்த தகவல், 2)அவதன தர்மசங்கடத்திலிருந்து கோப்போற்ற தோன் பதர்ந்பதடுத்த
பபண்ணின் திருமண பவண்டுபகோள் பபோன்ற நன்றியறிதல்.
அவள் தன்தன பவறுப்பது அவனுக்குத் பதோியும் என்பது உண்தம, ஆனோல் அது அவனது மன
உணர்வுகதள வருத்தமதடயச் பசய்யும் ஒரு ததடயோக இருக்கவில்தல.
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தன்னுதடய வலியுறுத்தல்கதள அவள் ஒரு பபோருட்டோகபவ நிதனக்கவில்தல என்பது அவனுக்குத்
பதோியும்.
தன்னுதடய கூற்றுக்கள் அவளோல் மதிக்கப்பட பவண்டும் என அவன் விரும்பினோன்.
தவறோன அபிப்பிரோயத்துடன் பமோகத்தில் உள்ள ஒரு பபண்மணிக்கு பமோகத்தின் கவர்ச்சிதோன்
மதிப்புள்ளதோக இருக்கிறது.
அவனுக்கு நம்பிக்தக இருந்தது.
அது அவனிடமிருந்த நம்பிக்தக, அவன் பமல் இருந்த நம்பிக்தக.
அவனது நம்பிக்தக சுயமோனது, அவளுதடய தவறோன அபிப்பிரோயத்தின் பமபலபயோ அல்லது
அவதளபயோ சோர்ந்தது அல்ல.
அந்த நம்பிக்தக அவனுக்கு சோதிக்க உதவியது.
அது சிருஷ்டிக்கக்கூடிய நம்பிக்தக.
அவன் நோடியதத அதடயச் பசய்யும் திறன் அந்த நம்பிக்தகக்கு இருந்தது.
அவன் மனதில் ஒன்றிதன நிதனத்து அதன் மீது நம்பிக்தகயும் பகோண்டிருந்தோல், அவனோல் அததன
அதடய முடியும் என்ற நிதல இருந்தது.
சோதிப்பதில் அவன் உறுதியோக இருந்தோன்.
அவள் ஏற்றுக்பகோள்ளும் அளவிற்குத் தகுதி பபறும்வதர, தன்தன மோற்றிக் பகோள்வதில் அவன்
தீவிரமோக இருந்தோன்.
அவனுதடய அக திருவுருமோற்றம் அவதள தோன் ஒரு சுயநலவோதி என்று கூறிக் பகோண்டு அவனிடம்
வரவதைத்தது.
லிடியோவின் மோியோதததயக் கோப்போற்றிய பிறகு, அவனுதடய இடத்தில் பவறு எவர் இருந்திருந்தோலும்,
அவர் பசய்த பசதவ அவளுக்குத் பதோியவந்து அதற்கு அவள் நன்றி கூற பவண்டும் என விரும்புவர்.
அவளுக்குத் பதோிய பவண்டோம் என அவன் நிதனத்தோன்.
அவன் பநரடியோகத் திருப்திப்படுத்த பவண்டும் என நிதனப்பது அவதளயல்ல.
தோன் எப்பபற்பட்ட நற்குணமுதடயவன் என்பது மட்டும்தோன் அவனுக்கு முக்கியமோக இருந்தது.
ஆனோல் அவன் பசய்த உதவிதயப் பற்றி அவளுக்குத் பதோிய பவண்டும், அதனோல் அவள் மனம் மோறி
அவதன ஏற்றுக் பகோள்ள முன் வருவோள் என்று சந்தர்ப்ப சூழ்நிதலகள் விரும்பின.
பபம்பர்லிக்கு மறுபமோைி தந்தவள் அவள் ஒருத்திதோன்.
தன்னுதடய உதவிதயப் பற்றி அவளுக்குத் பதோிய வருவதில் நம்பிக்தக பகோள்ளக்கூடோது
என்பதுதோன் டோர்சிக்குோிய சட்டம்.
லிடியோ மூலம் வோழ்வு அததன நிதறபவற்றிக்பகோண்டது.
அவளுக்குத் பதோியப்படுத்தக்கூடோது, அவளுக்கு பதோியக்கூடோது என்பது டோர்சிக்குோிய சட்டம்
இந்தச் சட்டத்தத அவன் மதித்து நடந்தோல், அவளுக்குோிய சட்டம் பநர்மோறோக இருந்தோலும்
அவனுதடய பவதல நிதறபவறிவிடும்.
சூட்சும பசயல்கள் சூட்சும உண்தமகள் மூலம் நிதறபவற்றப்படும்.
பகுத்தறிவின் பததவகதளப் பூர்த்தி பசய்ய முயற்சிப்பது பநர்மோறோன பலதனத் தரும்.
இங்குள்ள சூட்சுமச் சட்டம் நிச்சயமில்லோததோக இருக்கலோம், ஆனோல் அதுதோன் உண்தம.
பநர்மோறோக இருக்கும் ஆழ்மனச் சட்டத்தத புோிந்து பகோள்வது கடினம்.
கவர்ந்திழுப்பதற்கோக பகோபமூட்டுவது, அதனுதடய சட்டத்தில் ஒன்று.
இங்கு எலிசபபத்தின் பநோக்கத்தத லிடியோ பூர்த்தி பசய்தோள்.
“பரவோயில்தல” என்ற நிந்ததனயோல் ஆரம்பித்த டோர்சி, தன்னுதடய நிந்ததனயோல் இன்னமும்
அதிகமோக எலிசபபத்திடம் பநருங்குவோன் என்று சிறிதும் பதோியோமல் கோரலின் டோர்சியின் பநோக்கத்தத
பூர்த்தி பசய்தோள்.
264. “I will only add God bless you”.
Love brings out the very best in Man and makes him forget all the rest.
In the optimistic period of youth, Man sees more of good in others than their evil.
Sri Aurobindo says there is no evil. Only the ego sees it.
Evil, pain, suffering, death are ego’s reaction and not realities.
A Man who is happy beyond measure in himself sees less evil than others.
The evil I see in others is entirely what I see because of what I am inside, not really in them.
Caroline has an inveterate hatred for Elizabeth as her rival for Darcy.
Darcy is not an entity in Elizabeth’s scheme of things.
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Elizabeth was not aware of Darcy’s interest in her.
Nor was she interested in him in the least otherwise.
All comments of Caroline about Elizabeth are creations of her own inner attitude and had no reality in
Elizabeth’s feelings.
Collins’ marriage was a source of great joy in Sir Lucas’ household.
It was the greatest eyesore to Mrs.Bennet.
To Mr. Bennet it was neither a source of joy nor an eyesore.
In the light of those few events pain is subjective.
At least in these details, we see no objective suffering.
Elizabeth finds in Bingley a character of no consideration for Jane.
Jane, because of her love, sees no such deficiency in him.
Even when that deficiency is objectively there, its perception is subjective.
Elizabeth, even after his desertion and elopement, did not have an occasion to feel disgust for his mean low
treacherous character. They were all done to her in full measure.
Suppose the vibration of Love actuates in each heart, no one will see Evil in the world.
Each Man will be able to say, “God bless you” to another.
What is the truth of evil?
Is it not there, and we see it only by our distorted outlook?
Is it there for some people to see and it escapes others’ view?
For the liberated soul, we say, there is no evil.
Does it mean it is there for others?
What is the truth of the sun’s movement?
Can we say it moves round the earth for the ignorant and the other way about for the scientist?
Sri Aurobindo says neither the Sun nor the Earth moves, only the consciousness changes.
Because billions of people see the Sun going round the earth, does it become true by virtue of the big number?
The truth is, Truth is different for different people.
There is no Evil in life to be destroyed as there is no charge against Darcy with respect to Wickham for him to
clear.
There is a scandal in her Mind which she has to give up.
There is a lie in Wickham’s mouth, not a fact.
A Man is cheated by another of a substantial sum. Is it not wrong?
Of course, it is a wrong done to the lender.
How does our theory of evil apply here?
His lending to an unreliable character is a weakness in the lender.
Instead of being angry at the other Man’s cheating, if the lender realizes his own weakness as Evil till it
dissolves, he will see the Money comes to him.
Darcy removed his own weakness and saw Elizabeth’s false conviction disappear.
It happened between Darcy and Elizabeth.
It did not happen to Mrs. Bennet even after three weddings.
Mrs. Bennet’s woes were her own subjective sufferings without any reference to her husband or daughters or the
social reality.
In fact, it was she by her extravagance who made the girls poor.
Her own suffering would disappear if her attitude to social values changed.
On her behalf Elizabeth and Darcy created the higher consciousness and relieved her of her misery.
Darcy’s passionate love of purity offered her God’s Blessings after she revealed the worst side of her
character, viz. anger.
“கடவுள் உன்தன ஆசிர்வோதிப்போரோக என்று மட்டும் நோன் பசோல்லிக் பகோள்கிபறன்”.
ஒருவனிடமுள்ள மிகச் சிறந்ததத பவளிக்பகோண்டு வருவது கோதல், மற்ற எல்லோவற்தறயும் அவதன
மறக்கச் பசய்து விடும்.
நம்பிக்தக மிகுந்த இளதமப் பருவத்தில் மனிதனுக்கு மற்றவர்களிடத்திலுள்ள தீதமதய விட நல்லபத
அதிகமோகத் பதோியும்.

228

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

தீதம என்பது கிதடயோது என்கிறோர் ஸ்ரீ அரவிந்தர். அகந்தத மட்டும்தோன் அததப் போர்க்கிறது.
தீதம, வலி, துன்பம், மரணம் இதவபயல்லோம் அகந்ததயின் விதளவுகபள தவிர உண்தம நிதலகள்
அல்ல.
எவன் ஒருவன் தனக்குள்பளபய அளவு கடந்த சந்பதோஷத்தத அனுபவிக்கிறோபனோ அவன்
மற்றவர்கதளவிட தீதமதய குதறவோகபவ போர்க்கிறோன்.
மற்றவர்களிடம் நோன் தீதமதயப் போர்க்கிபறன் என்றோல் அது முழுதமயோக நோன் உள்பள அவ்வோறு
இருக்கிபறன் என்பதினோல்தோபன தவிர, உண்தமயில் அவர்களிடம் இருக்கும் தீதமயினோல் அல்ல.
டோர்சிதய அதடவதில் தனக்கு எதிோியோக எலிசபபத்ததக் கருதுவதோல் அவள் மீது பவரூன்றிய
பவறுப்பு கோரலினுக்கு இருக்கிறது.
எலிசபபத்தத பபோறுத்தவதர டோர்சி ஒரு விஷயபம கிதடயோது.
டோர்சிக்கு தன் பமல் நோட்டம் இருக்கிறது என்று எலிசபபத்திற்குத் பதோிவதில்தல.
அவளுக்கு அவன் மீது சிறிதளவு கூட நோட்டம் இல்தல.
எலிசபபத்ததப் பற்றி கோரலின் கூறியது எல்லோபம அவளது அகத்தின் மபனோபோவத்தோல் எழுந்த
கற்பதனகபள தவிர எலிசபபத்தின் உணர்வுகதளப் பற்றிய உண்தமகள் அல்ல.
கோலின்ஸின் திருமணம் சர் லூகோஸ் இல்லத்தில் பபோிய சந்பதோஷத்தத ஏற்படுத்தியது.
திருமதி பபன்னட்டிற்கு அது மிகவும் பவறுப்பூட்டுவதோக இருந்தது.
திரு பபன்னட்டிற்கு இது சந்பதோஷத்ததயும் தரவில்தல, பவறுப்தபயும் தரவில்தல .
நடந்த சில சம்பவங்கதளப் போர்த்தோல் வலி என்பது உள்ளுதற விஷயமோக இருக்கிறது.
இந்த விவரங்களிலோவது நோம் பவளிப்பதடயோன துன்பங்கதளப் போர்ப்பதில்தல.
பேதனப் பற்றிய எந்த ஒரு அக்கதறயும் இல்லோத தன்தமதயத்தோன் பிங்கிலியிடம், எலிசபபத்
போர்க்கிறோள்.
பேன், அவளுதடய கோதலினோல் எந்த ஒரு குதறதயயும் அவனிடம் கோண்பதில்தல.
அந்த ஒரு குதற பவளிப்பதடயோக இருந்தோலும், அதனுதடய புோிதல் உள்ளுதறயோக இருக்கிறது.
அவன் தகவிட்டுப் பபோன பிறகும், ஓடிப் பபோன பிறகும்கூட எலிசபபத் அவனுதடய மட்டமோன,
துபரோகமுள்ள நடத்தததயக் கண்டு அருவருப்பதடயவில்தல. அவளுக்கு முழுதமயோக
தீங்கிதைப்பப்பட்டது.
கோதலின் அதிர்வுகள் ஒவ்பவோரு இதயத்ததயும் இயக்கச் பசய்தோல் எவரும் உலகில் தீதமதயக் கோண
மோட்டோர்கள்.
ஒவ்பவோருவரும் மற்றவோிடம் ”கடவுள் உன்தன ஆசிர்வதிப்போரோக” என்று கூற முடியும்.
தீதமயின் உண்தம என்ன?
தீதம என்பது இல்தலயோ, நமது பகோணலோன மபனோபோவத்தோல்தோன் அததப் போர்க்கிபறோமோ?
சிலரோல் மட்டும் அததப் போர்க்க முடிகிறதோ? மற்றவர்களது போர்தவயிலிருந்து அது தப்பித்து
விடுகிறதோ?
விடுததல அதடந்த ஆன்மோவுக்குத் தீதம என்பபத கிதடயோது என்று நோம் கூறுகிபறோம்.
அப்படிபயனில் மற்றவர்களுக்குத் தீதம இருக்கிறது என்று பபோருளோ?
சூோியனின் இயக்கத்தில் இருக்கும் உண்தம என்ன?
அறியோதமயில் உள்ளவர்களுக்கு அது பூமிதயச் சுற்றுகிறது என பசோல்லலோமோ, பூமி சூோியதனச்
சுற்றுகிறது என விஞ்ஞோனிகளுக்குக் கூறலோமோ?
சூோியனும் சுற்றவில்தல பூமியும் சுற்றவில்தல, ேீவியம் மட்டுபம மோறுகிறது என்கிறோர் ஸ்ரீ அரவிந்தர்.
பகோடிக்கணக்கோன மக்கள் சூோியன் பூமிதயச் சுற்றி வருகிறது என்று போர்ப்பதோல், எண்ணிக்தக
அதிகமோக இருக்கிறது என்ற ஒபர கோரணத்திற்கோக அது உண்தமயோகி விடுமோ?
பவவ்பவறு மனிதர்களுக்கு உண்தம பவவ்பவறோனது என்பதுதோன் உண்தம.
விக்கோம் விஷயத்தில் டோர்சிக்கு எதிரோக கதளயப்பட பவண்டிய எந்த பைியும் அவனுக்கு இல்தல
என்பது பபோல், வோழ்க்தகயில் அைிப்பதற்கு தீதம எதுவும் கிதடயோது.
அவள் மனதிலிருக்கும் அவதூற்தற அவள் தகவிட பவண்டும்.
விக்கோமின் வோயில் பபோய் இருக்கிறபத தவிர, உண்தம அல்ல.
ஒரு மனிதன் மற்பறோருவன் மூலம் கணிசமோன அளவில் ஏமோற்றப்படுகிறோன். இது தவறில்தலயோ?
ஆம், இது பணம் பகோடுத்தவருக்குச் பசய்த தவறு.
தீதமதயப் பற்றிய நம் தத்துவம் இங்கு எவ்வோறு பபோருந்தும்?
நம்பிக்தகக்குப் போத்திரமல்லோதவனுக்குப் பணம் பகோடுத்தது, பகோடுத்தவோின் பலவீனம்.
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ஏமோற்றியவன் மீது பகோபப்படுவதத விட தன்னுதடய பலவீனபம தீதம என்று புோிந்து பகோண்டு அது
கதரயும்வதர கோத்திருந்தோல், பகோடுத்த பணம் தோனோகத் திரும்பி வரும்.
டோர்சி தன்னுதடய பலவீனத்தத அகற்றினோன், எலிசபபத் சுமற்றிய பபோய்யோன குற்றம் மதறவததக்
கண்டோன்.
டோர்சிக்கும் எலிசபபத்திற்கும் இதடபய இது நிகழ்ந்தது.
மூன்று திருமணங்களுக்குப் பிறகும்கூட திருமதி பபன்னட்டிற்கு இது நிகைவில்தல.
கணவபரோ, பபண்கபளோ அல்லது சமூக உண்தமகபளோ திருமதி பபன்னட்டின் துன்பங்களுக்குக்
கோரணமோக இல்தல, அதவ அவளுதடய சுய துன்பங்களோக இருந்தன.
தன்னுதடய ஊதோோித்தனத்தோல் பபண்களுக்கு ஒன்றுபம இல்லோத நிதலதய அவள் பகோண்டு வந்தோள்
என்பது தோன் உண்தம.
சமூகப் பண்புகதளப் பற்றிய அவளது மபனோபோவம் மோறினோல் அவளுதடய துன்பங்களும் மதறந்து
விடும்.
அவள் சோர்போக எலிசபபத்தும் டோர்சியும் உயர்ந்த ேீவியத்தத உருவோக்கி அவளுதடய கஷ்டங்கதள
நீக்கினர்.
தன்னுதடய பமோசமோன குணமோன பகோபத்தத அவள் பவளிப்படுத்தியவுடன், டோர்சியின் தூய்தமயோன
உணர்ச்சிவயப்பட்ட அன்பு அவளுக்கு கடவுளின் ஆசிதய வைங்கியது.
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Part III

Chapter 13: Darcy Leaves Hunsford
ஹன்ஸ்பபோர்டிலிருந்து டோர்சி கிளம்புதல்
Summary: Elizabeth does not believe Darcy immediately. However, realization dawns on her slowly as he
reconsiders all past events. She realizes she had been taken in by Wickham’s charm. She remembers Charlotte
had already warned against Jane’s guarded manners.
டோர்சிதய, எலிசபபத் சுலபத்தில் நம்புவதில்தல. கடந்தகோல நிகழ்வுகதளக் கருதும் பபோழுது, பமதுவோக
உண்தமதய உணர ஆரம்பிக்கிறோள். விக்கோம் மீது ஏற்பட்ட கவர்ச்சி தன்தன ஆட்பகோண்டுள்ளதத
அறிகிறோள். பேன் அவளுதடய கோததல பவளிப்படுத்தோமல் இருப்பது குறித்து ஷோர்பலட் எச்சோித்தது
ஞோபகத்திற்கு வருகிறது.

1.
2.
3.

4.

If Elizabeth, when Mr. Darcy gave her the letter, did not expect it to contain a renewal of his offers, she had
formed no expectation at all of its contents. But such as they were, it may be well supposed how eagerly she
went through them, and what a contrariety of emotion they excited. Her feelings as she read were scarcely to be
defined. With amazement did she first understand that he believed any apology to be in his power; and
steadfastly was she persuaded that he could have no explanation to give, which a just sense of shame would not
conceal. With a strong prejudice against everything he might say, she began his account of what had happened
at Netherfield. She read with an eagerness which hardly left her power of comprehension, and from impatience
of knowing what the next sentence might bring, was incapable of attending to the sense of the one before her
eyes. His belief of her sister's insensibility she instantly resolved to be false; and his account of the real, the
worst objections to the match, made her too angry to have any wish of doing him justice. He expressed no regret
for what he had done which satisfied her; his style was not penitent, but haughty. It was all pride and insolence.
டோர்சி அக்கடிதத்தத தன்னிடம் பகோடுத்த பபோழுது அதில் அவனது திருமண பவண்டுபகோதள
மறுபடியும் புதுப்பித்திருப்போன் என்று எலிசபபத் எதிர்போர்க்கவில்தல என்றோலும் அதிலிருந்த விஷயம்
அவள் சற்றும் எதிர்போர்க்கோத ஒன்றுதோன். இருந்தபபோதிலும் அவள் எவ்வளவு ஆர்வமோகப் படித்தோள்
என்பதும் எவ்வளவு பவறுபட்ட உணர்வுகதள அதவ உண்டோக்கின என்பதும் நன்கு அறியக்கூடியபத.
அவள் அதத படிக்கும் பபோழுது அவளுக்கு எழுந்த உணர்ச்சிகதள விவோிக்க முடியோது. மன்னிப்பு
பகட்கும் தன்தம அவனிடம் இருக்கிறது என அவன் நம்பியது அவளுக்கு வியப்போக இருந்தது.
பவட்கப்படோமல் இந்த விளக்கத்தத அவனோல் தந்திருக்க முடியோது என அவள் திடமோக நம்பினோள்.
அவன் பசோல்லப் பபோவதத அதனத்ததயும் ஒரு தவறோன அபிப்பிரோயத்துடபனபய போர்க்க ஆரம்பித்த
அவள், பநதர்பீல்டில் நடந்த விஷயத்ததப்பற்றி அவனுதடய விளக்கத்தத படிக்க ஆரம்பித்தோள்.
புோிந்துபகோள்ளும் தன்தமதய இைக்கச் பசய்யும் அளவிற்கு ஆவலோக படித்த அவள், அடுத்த வோியில்
என்ன வரப் பபோகிறது என்று அறிந்துபகோள்வதற்கு பபோறுதம இைந்து, தன் கண்முன்பன உள்ள
வோியின் விளக்கத்ததப் புோிந்துபகோள்ளும் திறதன இைந்தோள். அவளுதடய சபகோதோி, அவளுதடய
உணர்ச்சிகதள பவளியில் பவளிப்பதடயோகக் கோண்பித்துக் பகோள்ளவில்தல என்ற அவனுதடய
நம்பிக்தகதய அவள் உடபன உண்தமயல்ல என்று தீர்மோனித்தோள். அவன் கூறிய உண்தமகள், அந்த
பேோடிப் பபோருத்தத்திற்குக் கோட்டிய கடுதமயோன எதிர்ப்புகள், அவதள மிகவும் பகோபம் அதடயச்
பசய்ததோல் அவனுக்கு எந்த வதகயிலும் நியோயம் வைங்கக்கூடோது என தீர்மோனித்தோள். அவன் பசய்த
தவற்றுக்கு அவளுக்குத் திருப்தியோக எந்த வருத்தமும் பதோிவிக்கவில்தல. பமலும் அக்கடிதம், பசய்த
பிதைக்கு மன்னிப்பு பகட்டு எழுதப்படவில்தல. மோறோக மிகவும் அகந்ததயுடன் எழுதப்பட்டிருந்தது.
அவனுதடய கர்வத்ததயும், பிறதர மதிக்கோத இயல்தபயும் அது பிரதிபலித்தது.
‘Contrariety of emotions’ do not leave ideas defined.
‘பவறுபட்ட உணர்வுகள்’ கருத்துகதள விவோிக்கோது.
Maybe she expected an apology.
அவள் மன்னிப்தப எதிர்போர்த்தோள் பபோலும்.
Man expects his unjust victim to apologize to him.
நியோயமற்ற முதறயில் போதிக்கப்பட்ட நபர், தன்னிடம் வந்து மன்னிப்பு பகட்க பவண்டும் என்று
மனிதன் எதிர்போர்ப்போன்.
Self acts by demanding the other to do its work.
மற்றவர்கள் தனக்கோக பவதல பசய்ய பவண்டும் என்று சுயம் பசயல்படும்.
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Part III

Contrary emotions cancel each other, leaving no understanding.
எதுவுபம புோியோத அளவுக்கு, மோறுபட்ட உணர்வுகள் ஒன்தற ஒன்று ரத்து பசய்து விடும்.
It is not in the power of the human vital to grant any right to another.
மற்றவருக்கு எந்தவித உோிதமதயயும் அளிக்கக்கூடிய சக்தி மனித உணர்வுகளுக்கு இல்தல.
She expects him to feel ashamed, but she ends up feeling it.
அவன் தன் பசயலுக்கு பவட்கப்பட பவண்டும் என அவள் எதிர்போர்க்கிறோள் ஆனோல் இறுதியோக அவள்
தோன், தன் பசயலுக்கு பவட்கப்படுகிறோள்.
‘Hardly left power of comprehension’. The prejudice takes all the energy.
‘புோிந்து பகோள்ளும் தன்தமதய இைக்கச் பசய்தது’. தவறோன அபிப்பிரோயம் எல்லோ சக்திதயயும்
எடுத்துக் பகோள்கிறது.
Moving from one emotion to its opposite energies are expended.
ஒரு உணர்விலிருந்து அதற்கு பநர்மோறோன உணர்வுக்கு பசல்லும் பபோழுது எல்லோ சக்தியும் பசலவைிந்து
விடுகிறது.
Eagerness itself needs energy. Eagerness in another direction can give energy.
ஆவலுக்கு சக்தி பததவப்படுகிறது. பவபறோரு திதசயில் அதுபவ சக்திதய பகோடுக்கும்.
Impatient to know the next, prevents you from knowing what is before your eyes.
அடுத்தததப் போர்க்க பவண்டும் என்கிற பபோறுதமயின்தம, நம் கண் முன்னோல் இருப்பதத
பதோிந்துபகோள்ள தடுத்து விடும்.
Justice is not an emotion. She is looking for confirmation of her opinion.
நியோயம் என்பது ஒரு உணர்வல்ல. தன்னுதடய அபிப்பிரோயம் உறுதிப்படுத்தப்பட பவண்டும்
என்பதுதோன் அவள் எதிர்போர்ப்பது.
She expects him to be humble, humiliated, penitent, submissive, what a girl expects from the groom.
பணிவு, அவமோனப்படுவது, பிதைக்கு மன்னிப்பு பகட்பது, அடிபணிவது, இவற்தற எல்லோம் ஒரு
மணமகனிடம் ஒரு பபண் எதிர்போர்ப்பது பபோல் அவளும் எதிர்போர்க்கிறோள்.
In Wickham it is less emotion and more facts. Jane stirs up the whole family.
விக்கோமிடம் எதிர்போர்ப்பது உணர்ச்சிகதள அல்ல ஆனோல் உண்தமகதள. பமோத்த குடும்பத்ததயும்
பேன் கலக்குகிறோள்.
‘Her feelings as she read were scarcely to be defined’ as his own feelings as he wrote were scarcely to be
defined. He was determined to make her love him by as much as he could change, none of which was in his
power. While he felt the bitterest of emotions, he was trying to write the finest of words. The contradiction was
in the extreme. None of her words in the recollection would do less than torture him while he wished to think of
them as carriers of romance that is sweetest.
‘அததப் படிக்கும் பபோழுது அவளுக்கு எழுந்த உணர்ச்சிகதள விவோிக்க முடியோது’ அவன் எழுதிய
பபோது எழுந்த உணர்ச்சிகதளயும் விவோிக்க முடியோது. அவள் தன்தன எவ்வளவு தூரம் கோதலிக்க
முடியுபமோ அவ்வளவு தூரம் அவதள மோற்றுவதில் உறுதியோக இருந்தோன், இதவ எதுவுபம அவன்
சக்திக்குள் இல்தல. கசப்போன உணர்வுகள் கிதடத்த பபோதும் அவன் பநர்த்தியோன வோர்த்ததகதளபய
எழுத முயற்சி பசய்கிறோன். முரண்போடுகள் உச்சத்தில் இருக்கின்றன. மீண்டும் எண்ணிப் போர்த்தோல்
அவளுதடய ஒவ்பவோரு வோர்த்ததயும் அவனுக்கு பவததனதய மட்டும்தோன் தரும் ஆனோல் அவன்,
அததன இனிதமயோக இருக்கும் கோதலின் வோர்த்ததகள் பபோல் நிதனக்க விரும்புகிறோன்.
As far as she knew him he was not one who was capable of any apology. She had destroyed his image of him.
What could he write and whatever could he feel. She wanted him to apologize but he is incapable of it. Thus,
she lost all powers of comprehension but her eagerness to know was in the extreme. Many people do not meet
such a moment in their lives. Those who do are not prepared by life to meet it with any equanimity.
அவளுக்குத் பதோிந்த வதரயில் அவனிடம் மன்னிப்பு பகட்கும் தன்தமபய கிதடயோது. அவனுதடய
நிதலதயபய அவள் குதலத்து விட்டோள். அவன் எததத்தோன் எழுத முடியும், எததத்தோன் நிதனக்க
முடியும். அவன் மன்னிப்பு பகட்கபவண்டும் என அவள் விரும்புகிறோள் ஆனோல் அவனோல் எதுவும்
முடியோது. இது பபோல் அவள் புோிந்து பகோள்ளும் தன்தமதயபய இைந்தோள் ஆனோல் பதோிந்து பகோள்ள
பவண்டும் என்கிற ஆர்வம் உச்சத்தில் இருந்தது. இது பபோன்ற ஒரு தருணத்தத பலர் தங்களது
வோழ்க்தகயில் சந்திக்க மோட்டோர்கள். சிலருக்கு இச்சந்தர்ப்பங்கள் கிதடத்தோலும் வோழ்க்தக அவர்கதள
அதத ஒபர சீரோன நிதலயில் சந்திக்க தயோர் பசய்திருக்கோது.
Darcy’s letter is a Life Response to Elizabeth’s silent will to know all about Jane and Wickham.
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பேதனப் பற்றியும் விக்கோதமப் பற்றியும் பமௌன உறுதியில் பதோிந்து பகோள்ள ஆதசப்பட்ட
எலிசபபத்திற்கு தந்த மறுபமோைிதோன், டோர்சியின் கடிதம்.
He writes to her what he was unable to speak.
பபச முடியோததத அவன் கடிதத்தில் எழுதுகிறோன்.
He could not speak as he was not master of himself.
அவனுதடய ஆளுதமயில் இத்திறன் இல்லோததோல் அவனோல் பபச முடியவில்தல.
The letter was written the next morning.
He could not write it till the turbulence of his mind settled down.
Nor the turmoil of her mind will let him write the same night.
கடிதம் மறு நோள் கோதல எழுதப்பட்டது.
அவனுதடய மனக்பகோந்தளிப்பு அடங்கும்வதர அவனோல் எழுத முடியவில்தல.
அவளுதடய மனக்பகோந்தளிப்பும் அன்று இரபவ அவதன கடிதம் எழுதவிட்டிருக்கோது.
To repeat his proposals several times in the letter is a great possibility. An emotional character, overwhelmed
with passion will do it. Darcy is a well formed mind. His uncontrollable passion for her is still under the great
need for him that she should know the facts. Jane was her ultimate goal. Her passion for her is biological.
Wickham was the charm of falsehood delivered by a pleasant exterior, her first love at the age of 21. Pemberley
was not enough to penetrate the emotional captivity of her.
Darcy does not address her. The letter began ‘Be not alarmed’. Her lashings were so brutal that he dared not
address her. Nor does he subscribe at the end, only signs his name. Darcy had so much of facts that could argue
his case very well and she was all receptivity to know all. Hence the lengthy Life Response. She took two hours
to assimilate the contents of the letter and reach an acceptable countenance for usual conversation. For the same
effort he took three months, as his was vital transformation and hers was a mental rationality to be arrived at.
கடிதத்தில், அவன் மீண்டும் பலமுதற திருமண பவண்டுபகோதள விடுக்கும் சோத்தியக்கூறுகள்
நிதறயபவ இருக்கின்றன. உணர்ச்சிவயப்பட்ட ஒருவன், கட்டுக்கடங்கோத உணர்ச்சியில் மூழ்கியவன்
இததச் பசய்வோன். டோர்சி ஒரு முழுதமயோன மனிதன். அவள் பமல் தவத்திருக்கும் அடக்கமுடியோத
ஆதசயினோல் அவன் இன்னமும் அவள் உண்தமதய பதோிந்து பகோள்ள பவண்டும் என்று
விரும்புகிறோன். பேன் அவளுதடய முடிவோன இலக்கு. அவளுக்கு இருப்பது இரத்த போசம்.
இனிதமயோன புறத்பதோற்றத்தத பவளிப்படுத்தும் விக்கோம், பபோய்தமயின் கவர்ச்சி ஆவோன்,
இருபத்திபயோன்று வயதில் அவளுக்கு ஏற்பட்ட முதல் கோதல். உணர்வுோீதியோக அவதளச் சிதறப் பிடிக்க
பபம்பர்லி பபோதவில்தல.
டோர்சி அவள் பபயதர குறிப்பிட்டு எழுதவில்தல. ‘பயப்பட பவண்டோம்’ என்று ஆரம்பிக்கிறது இக்
கடிதம். அவளுதடய நிந்ததன அவ்வளவு இரக்கமற்று இருந்ததோல் அவனுக்கு அவள் பபயதர எழுதும்
ததோியம் கூட இல்தல. கடிதத்தின் கதடசியில் அவன் வைக்கமோக முடிப்பது பபோல் எழுதோமல்
தகபயோப்பம் மட்டும் இடுகிறோன். டோர்சிக்கு தன்தன நியோயப்படுத்திக் பகோள்வதற்கு பல உண்தமகள்
இருந்தன, அவளும் அதத பகட்டுக் பகோள்ளத் தயோரோக இருந்தோள். அதனோல்தோன் இந்த நீண்ட
மறுபமோைி. அவளுக்கு கடிதத்ததப் படித்து முடித்து அதிலுள்ள விஷயங்கதள உள்வோங்கிக் பகோண்டு
பிறகு இயல்போன நிதலக்கு திரும்பி உதரயோடதல ஆரம்பிக்க இரண்டு மணி பநரம் பததவப்பட்டது.
இபத விஷயத்திற்கு அவனுக்கு மூன்று மோதங்கள் பததவப்பட்டன. ஏபனனில் அவனது மோற்றம்
நடந்தது உணர்வில், அவளுக்பகோ மனத்தின் பகுத்தறிதவ அதடய பவண்டிவந்தது.
Her vitality was knocked into rational observation by the compelling outer circumstances and the irresistible
inner urge not to lose the great proposal that once came her way. She does not want to lose Darcy, but is
unwilling to accept his good reputation. She wants him to accept her as she is; rather she expects to be adored
for being the daughter of Mrs. Bennet. He is prepared to go to any length so that he may be acceptable to her.
பவளி சந்தர்ப்பங்களின் வற்புறுத்தலோலும், அவளுக்குக் கிதடத்த ஒரு சிறந்த வோய்ப்பிதன இைக்கத்
தயோரோக இல்லோத தடுக்க முடியோத உள் உந்துதலினோலும் அவளுதடய உள்ளுயிர் துடிப்புகள்
பகுத்தறிவின் கண்டறிதலோக மோறியது. டோர்சிதய இைக்க அவள் தயோரோக இல்தல, ஆனோல் அவனது
நற்பபயதர ஏற்றுக் பகோள்ளவும் தயோரோக இல்தல. தோன் இருப்பது பபோலபவ தன்தன ஏற்றுக் பகோள்ள
பவண்டும் என விரும்புகிறோள். இன்னும் சோியோகச் பசோல்லப்பபோனோல் திருமதி பபன்னட்டின் மகள்
என்பதற்கோகபவ தன்தனப் பபோற்ற பவண்டும் என எதிர்போர்க்கிறோள். அவள் தன்தன ஏற்றுக்பகோள்ளத்
தகுந்தவோறு மோற, அவன் எவ்வளவு தூரம் பவண்டுபமன்றோலும் மோற்றிக் பகோள்ளத் தயோரோக
இருக்கிறோன்.
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23. Her total absence of expectations brought her a very long letter disclosing what no one will disclose to another
even to win the noblest of girls.
அவளுக்கு எந்தவித எதிர்போர்ப்பும் இல்லோததோல், மிகச் சிறந்த பபருங்குடிப் பபண்தண அதடய
பவண்டும் என்பதற்கோககூட யோரும் மற்றவருக்கு பவளியிட விரும்போததவகதள எல்லோம் பவளியிட்ட
ஒரு நீண்ட கடிதம் அவளுக்குக் கிதடத்தது.
24. She expected no letter and got a letter of full details.
அவள் கடிதத்தத எதிர்போர்க்கவில்தல, ஆனோல் முழு விவரத்துடன் கடிதம் கிதடத்தது.
She took the whole night to digest the proceedings of that evening till her understanding exhausted itself. She
was no more thinking of him but only of her who evoked in him a passion for her. Her own wonderment at her
deep-seated inner capacity will not allow him to write till those feeling were exhausted.
அவளுதடய புோிதல் திறன் கதளப்பதடயும்வதர அன்று மோதல நடந்த விஷயங்கதள ேீரணித்துக்
பகோள்ள இரவு முழுவதும் அவளுக்குத் பததவப்பட்டது. அவள் அவதனப் பற்றி நிதனப்பதத
விட்டுவிட்டு, அவனுக்கு தன் பமல் ஆர்வம் வரத் தூண்டியததப் பற்றி மட்டும்தோன் நிதனத்துக்
பகோண்டிருந்தோள். அவளுள்பள ஏற்பட்ட வியப்புணர்வு எல்லோம் மதறந்து பபோகும்வதர அவனோல்
கடிதம் எழுத முடியோது.
25. Darcy himself would like to renew his offer several times in his letter and she would love to hear it written in
words, but the power of abuse and his mortal fear to revive it stood in the way.
அவனுதடய கடிதத்தில் டோர்சிபய மீண்டும் பலமுதற அவனது பவண்டுபகோதள புதுப்பிக்க
விரும்பலோம், அவளும் அததன எழுத்தில் படிக்க ஆதசப்படலோம். ஆனோல் நிந்ததனயின் கடுதம
தீவிரமோக இருந்ததோல் அவனுதடய பயம் பவண்டுபகோதள புதுப்பிக்க விடோமல் அவதனத் தடுத்தது.
26. Total absence of expectations brought totally transforming news.
எதிர்போர்ப்பு என்று ஒன்று அறபவ இல்லோததோல் முற்றிலும் மோற்றத்துக்குோிய பசய்தி அவளுக்கு
கிதடத்தது.
27. Eagerness is the energy of the vital to grasp.
உயிர்நிதலயின் சக்தி, ஒன்தற பற்றிக் பகோள்ள விரும்புவபத ஆவல் ஆகும்.
28. She reads the letter, emotions rise – a non-mental, vital state.
அவள் கடிதத்ததப் படிக்கிறோள். உணர்ச்சிகள் எழும்புகின்றன. - இது மனத்தின் நிதல அல்ல,
உணர்வின் நிதல.
29. Darcy would not write if he were not above the line.
பகோட்டிற்கு பமல் இருப்பதோல் டோர்சியோல் எழுத முடிகிறது.
30. She would not get the letter if she were not above the line.
அவளும் பகோட்டிற்கு பமல் இருப்பதோல் அவளுக்கும் கடிதம் கிதடக்கிறது.
31. His being above the line, her being below the line would have resulted in the letter not reaching her.
அவன் பகோட்டிற்கு பமலும் அவள் கீழும் இருந்திருந்தோல் கடிதம் அவதளச் பசன்றதடந்திருக்கோது.
32. His being below the line, her being above the line, like John Eames, the letter would have been written and not
sent.
அவன் பகோட்டிற்குக் கீழும் அவள் பமலும், ேோன் ஈம்ஸ் பபோல் இருந்திருந்தோல், கடிதம்
எழுதப்பட்டிருக்கும். ஆனோல் அனுப்பப்பட்டிருக்கோது.
33. Her feelings were scarcely to be defined.
அவளுக்கு எழுந்த உணர்ச்சிகதள விவோிக்க முடியோது.
It is a new intense situation with no precedent. There is no known structure to receive the feelings and define it.
முன்பனோடி நிகழ்ச்சி எதுவுமில்லோத ஒரு புதிய பசறிந்த சூழ்நிதல இது. உணர்வுகதள வோங்கிக்
பகோண்டு அததன விவோிக்க எந்த ஒரு பதோிந்த கட்டதமப்பும் கிதடயோது.
34. She, the woman in her who has already received the proposal, expects him on his knees to offer humble
apologies of every description. All smallness that has seen greatness moving towards it will only do so. The rule
is you cannot satisfy anyone for the simple reason you cannot. Smallness is determined NOT to be satisfied. It is
Non-Being asking to be assimilated.
திருமண பவண்டுபகோதள ஏற்கனபவ பபற்றுவிட்ட அவளிடமுள்ள பபண்தம, அவன் மண்டியிட்டு
எல்லோ விதமோகவும் பணிவோக மன்னிப்பு பகட்க பவண்டும் என்று எதிர்போர்க்கிறது. எல்லோ சிறியதும்,
பபோியது தன்தன பநோக்கி வருகிறது என்று பதோிந்து பகோண்டோல் இவ்வோறுதோன் நடந்துபகோள்ளும்.
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நோம் யோதரயும் திருப்தி பசய்ய முடியோது என்பது சட்டம். சிறியது திருப்தி அதடய விரும்புவதில்தல.
அசத் உட்கிரகித்துக் பகோள்ள பவண்டுகிறது.
Smallness does not allow a point of view to the other. The House of Lords refused to hear the other side.
சிறியது மற்றவரது கருத்துக்கு இடம் பகோடுப்பதில்தல. இங்கிலோந்தின் போரோளுமன்றம் எதிர்பக்கத்தத
பகட்டுக் பகோள்ள மறுத்து விட்டது.
‘He could have no explanations to give’.
No one ever sees any defect in his own situation.
He must give her the explanations she has in mind.
”பகோடுப்பதற்கு எந்த விளக்கமும் அவனிடம் இருந்திருக்கோது”
ஒருவன், தன்னுதடய சூழ்நிதலயில் எந்தவித குதறபோட்தடயும் போர்ப்பபதயில்தல.
அவளுதடய மனதில் இருக்கும் விளக்கத்தத அவன் அளிக்க பவண்டும்.
‘A just sense of shame does not conceal’.
His proposal has stirred her shame which still remains subconscious. So, she attributes it to him.
‘நோணக்பகட்டின் முதறயோன உணர்வு எததயும் மதறப்பதில்தல’.
அவனது பவண்டுபகோள், இன்னமும் அவளுதடய அடிமனதில் இருக்கும் அவமோனத்ததக் கிளறியது.
அதனோல் அவதன இதற்கு கோரணம் கோட்டுகிறோள்.
Shame is the live link between the high and low.
அவமோனம், உயர்ந்ததற்கும் தோழ்ந்ததற்கும் இதடபய உள்ள உயிருள்ள இதணப்பு.
Shame achieves where sense fails.
எங்கு புலனுணர்வு பதோற்கிறபதோ அங்கு நோணக்பகடு சோதிக்கும்.
Sense is the link between two of the same plane.
ஒபர நிதலயில் இருக்கும் இரண்தட இதணப்பது, புலன்.
In her condition senses acquire a creativity to read ‘right’ as ‘wrong’, ‘tall’ as ‘short’, ‘No’ as ‘Yes’.
Falsehood, in its own eyes, thus becomes truthful.
அவளுதடய நிதலயில் சோி என்பதத தவறு என்றும், உயரத்தத குட்தட என்றும், பவண்டோம் என்பதத
பவண்டும் என்றும் படிப்பதற்குோிய திறதன புலன் முயன்று பபறும்.
பபோய்தம அதன் போர்தவயில் இவ்வோறு உண்தமயோகி விடும்.
Had she been entirely vital and had no hope of Darcy in any distant future, she would not have read the letter,
thrown it away.
‘Do me the honour of reading this letter’ is a right request from Darcy.
அவள் முழுதமயோக உணர்வுபூர்வமோக இருந்திருந்தோல், எதிர்கோலத்தில் டோர்சிதய அதடய முடியும்
என்ற நம்பிக்தகயின்றியும் இருந்திருந்தோல், கடிதத்ததப் படித்திருக்க மோட்டோள், வீசி எறிந்திருப்போள்.
‘இந்த கடிதத்ததப் படித்து என்தன பகௌரவிப்போயோக’ டோர்சியிடமிருந்து வந்த சோியோன பவண்டுபகோள்.
His haughty composure is because he does not enjoy the cultured richness to sustain the ferocity of his offended
dignity of his own passion for her.
அவள்பமல் பகோண்ட தமயலினோல் அவனுதடய கண்ணியத்திற்கு ஏற்பட்ட போதிப்பின் தீவிரத்தத
தோங்கிக்பகோள்ள அவனுக்கு சிறந்த பண்போடு இல்லோததனோல் இறுமோந்த பதோரதண பததவப்பட்டது.
‘With a strong prejudice’ issues out of her genius for disliking.
‘வலுவோன தப்பபண்ணம்’ விருப்பமின்தமயின் தீவிரத்தினோல் பவளிவருகிறது.
She read without comprehension.
It is an emotional condition that catches his own emotions of disgust on the surface and solicitude underneath.
புோிந்து பகோள்ளோமபலபய அவள் படித்தோள்.
அது, அவனுதடய சுய உணர்வுகளோன பமபல இருக்கும் மனக்கசப்தபயும், கீபை இருக்கும் உள்ளோர்ந்த
கவதலதயயும் பற்றிக் பகோள்ளும் ஒரு உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிதலயோகும்.
Impatience knows itself and not what is said.
பபோறுதமயின்தம தன்தன அறியும், தோன் என்ன கூறிபனோம் என்பதத அறியோது.
He is impatient to get a reply but circumstances will not allow it.
She catches his impatience that could not be satisfied.
In the second proposal he eagerly asks to know what she felt on reading the letter.
பதில் கிதடக்க பபோறுதமயின்றி இருக்கிறோன். ஆனோல் சந்தர்ப்பங்கள் அதத அனுமதிக்கோது.
திருப்திபடுத்த முடியோத அவனுதடய பபோறுதமயின்தமதய அவளும் பற்றிக்பகோள்கிறோள்.
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இரண்டோவது முதறயோக அவன் திருமணத்ததப் பற்றி பபச்பசடுத்த பபோது, கடிதத்ததப் படித்து
முடித்தவுடன் அவள் என்ன நிதனத்தோள் என்று ஆவலோகக் பகட்கிறோன்.
48. What she went through in this chapter is a transforming parallel to what he confessed to her. Construct a tabular
column and study the parallel. Let me give one example.
இந்த அத்தியோயத்தில் அவள் அதடந்த மோற்றங்கள் எல்லோம், அவன் என்னபவல்லோம் அவளிடம் ஒப்புக்
பகோண்டோபனோ அதற்கு சமமோக இருந்தன. ஒரு அட்டவதண இட்டு நோம் இததனப் போர்க்கலோம்.
மோதிோிக்கு ஒன்று.
Elizabeth- I sought prepossession.
எலிசபபத்-நோன் விரும்பியது முன்சோர்புதடதம.
Darcy- I was taught to think meanly of others.
டோர்சி- மற்றவர்கதளப் பற்றி தோழ்ந்த முதறயில் எண்ண கற்றுக்பகோடுக்கப் பட்படன்.
It will be interesting to see what one does brings about the corresponding change in the other in a sort of innerouter correspondence. Sometimes the very words may be the same. One cannot escape the same mental
consciousness.
அகம் புறத்தத நிர்ணயிக்கும் என்ற அடிப்பதடயில் நோம் பசய்வதற்குத் தகுந்தவோறு மற்றவர்
மோறிக்பகோள்வததப் போர்க்க ஆச்சோியமோக இருக்கும். சில சமயங்களில் வோர்த்ததகள் கூட ஒன்றோக
இருக்கும். ஒபர மோதிோியோன மனத்தின் விைிப்புணர்வு நிதல இருப்பததப் போர்க்கலோம்.
How despicable am I. - நோன் எவ்வளவு இைிவோனவள்.
Prided on my discernment.- புத்தி கூர்தமயில் பகோண்ட கர்வம்.
Valued my abilities.- என்னுதடய திறதமகளில் உள்ள மதிப்பு.
Disdained Jane’s candour.- பேனுதடய நடுநிதலதமதய பவறுத்தது.
Gratified my vanity.- வீண் தற்பபருதமயில் மகிழ்ச்சி பகோண்டது.
Blamable distrust.- குதற கூறத்தக்க அவநம்பிக்தக.
Humiliating discovery.- சிறுதமப்படுத்தும் கண்டுபிடிப்பு.
Wretchedly blind.- இரங்கத்தகும் அளவுக்கு கண்மூடியோக இருப்பது.
Vanity, not love- தற்பபருதம,அன்பு அல்ல.
My folly.- என்னுதடய முட்டோள்தனம்.
Preference of the one, neglect of the other.- ஒருவதர விரும்புவது, மற்றவதர ஒதுக்குவது.
From the beginning of our acquaintance.- நமது அறிமுகத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து.
Courted prepossession and ignorance.- முன்சோர்புதடதமதயயும், அறியோதமதயயும் பபணியது.
Driven away reason.- நீக்கப்பட்ட கோரணம்.
I never knew myself.- எனக்பக பதோியோது.
Painful recollections.- பவததனமிக்க நிதனத்துப்போர்த்தல்.
Followed in pride and conceit.- கர்வமோகவும் தற்பபருதமயோகவும் நடந்து பகோண்டது.
Spoiled by my parents.- பபற்பறோர்களோல் பகட்டது.
Think meanly of all others.- எல்பலோதரயும் தோழ்வோக நிதனத்தது.
Think of my vanity.- என்னுதடய தற்பபருதமதய நிதனத்துக் பகோண்டது.
To care for none beyond my own family.- குடும்பத்ததத் தவிர மற்றவர்களிடம் கோிசைமோக இருக்க
முடியோதது.
Was properly humbled.- அடங்கிப் பபோனது.
Insufficient to please a woman.- ஒரு பபண்மணிதய திருப்திப்படுத்த முடியோத நிதல.
Selfish being all my life.- வோழ்க்தக முழுவதும் சுயநலமோக இருந்தது.
My pretensions.- என்னுதடய போசோங்குகள்.
Only son, only child.- ஒபர மகன், ஒபர குைந்தத.
From the age of eight.- எட்டு வயது பதோடங்கி.
Believed in your expecting my addresses.- நோன் கூறப்பபோவதத நீ எதிர்போர்த்ததத, நம்பியது.
Came to you without a doubt.- எந்தவித சந்பதகமுமில்லோமல் உன்னிடம் வந்தது.
To be selfish and overbearing.- சுயநலமும், அடக்கியோளும் தன்தமயும் உதடயவனோக இருப்பது.
49. His letter was delivered to her in the spot where she was awaited every day by him. Space has a significance in
this.
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அவன், அவளுக்கோக எந்த இடத்தில் கோத்துக் பகோண்டிருப்போபனோ அந்த இடத்தில் அக்கடிதம்
பகோடுக்கப்பட்டது. இதில் இடத்திற்கும் முக்கியத்துவம் உண்டு.
Time too has a significance. He catches her in the morning before she formulates her thoughts. It was almost as
a first waking thought.
பநரத்திற்கும் முக்கியத்துவம் உண்டு. அவள் எண்ணங்கதள உருவோக்கும் முன்பப, அதிகோதல
பநரத்தில் அவன் அவதளப் போர்க்கிறோன். இது பபரும்போலும் எழுந்தவுடன் பதோன்றும் முதல் எண்ணம்
பபோலோகும்.
She instantly resolved to be false.
She wants Darcy to feel about Jane as she feels.
With Wickham when he deserts, she feels as he feels.
She is vitally identified with Wickham and wants Darcy to identify with herself vitally.
Jane wants Bingley to feel what she herself hides carefully. Elizabeth wants Darcy to feel what she shamelessly
feels about Wickham.
Whatever or whoever feels, Life Responds according to its rule.
அவள் அததன உடபன பபோய் என முடிவு பசய்து விட்டோள்.
தோன் பேதன நிதனப்பது பபோல் டோர்சியும் நிதனக்க பவண்டும் என்று விரும்புகிறோள்.
விக்கோம் தகவிட்டுப் பபோனவுடன், அவன் நிதனப்பது பபோல் அவளும் நிதனக்கிறோள்.
அவள் விக்கோமுடன் உணர்வு பூர்வமோக தன்தன அதடயோளப்படுத்திக் பகோள்கிறோள், அபதபபோல்
டோர்சியும் தன்னுடன் அதடயோளப்படுத்திக் பகோள்ள பவண்டும் என்று விரும்புகிறோள்.
தோன் மிகவும் ேோக்கிரததயோக மதறப்பதத பிங்கிலி தன்னிடம் உணர பவண்டும் என பேன்
விரும்புகிறோள். விக்கோமிடம் தோன் பவட்கமின்றி உணருவதத டோர்சி தன்னிடம் உணர பவண்டும் என
எலிசபபத் ஆதசப்படுகிறோள்.
யோர் என்ன நிதனக்கிறோர்கபளோஅல்லது யோர் நிதனக்கிறோர்கபளோ, வோழ்க்தக அதனுதடய சட்டப்படி
மறுபமோைி அளிக்கும்.
His objections made her very angry.
It is from these irrational angry emotions she comes to the rational conclusion that she never knew herself.
அவனுதடய ஆட்பசபதணகள் அவளுக்கு பகோபமூட்டியது.
இது பபோன்ற பகுத்தறிவில்லோத பகோபமோன உணர்வுகளிலிருந்து, தனக்பக தன்தன
பதோிந்திருக்கவில்தல என்ற பகுத்தறிவோன முடிவுக்கு வருகிறோள்.
The woman who is abjectly submissive to man, in her own heart expects MAN to be fully a slave to her. She has
to suffer like that because she is like that.
போிதோபகரமோக, ஒரு ஆணுக்கு அடிதமயோக இருக்கும் ஒரு பபண், தன்னுதடய மனதில், ஆண் தனக்கு
முழுதமயோக அடிதமயோக இருக்க பவண்டும் என எதிர்போர்க்கிறோள். அவள் அவ்வோறு இருப்பதற்கோக
அவ்வோறு கஷ்டப்பட பவண்டும்.
He does become all that she wants him to be three months later but on the positive side.
She, who submits to falsehood with pride, wants truth to obey her!
எவ்வோபறல்லோம் அவன் இருக்க பவண்டும் என்று அவள் விரும்பினோபளோ, மூன்று மோதங்களுக்குப்
பிறகு அவன் அவ்வோறு பநர்மதறயோக மோறுகிறோன். கர்வத்துடன், பபோய்தமக்கு பணிந்து பபோகும்
அவள், உண்தம தனக்கு கீழ்படிய பவண்டும் என்று எதிர்போர்க்கிறோள்.
It was all pride and insolence.
Though Darcy’s pride is not pardonable, he has attributes of which he could be proud.
She is proud of a sneaky viper which has stung her. Even after the sting he is not ‘unwelcome’ to her.
In all small people, especially women, this is disgustingly despicable.
Henpecked husbands like Bishop Proudie nervelessly submit to this heinous crime. You cannot find a single
person who is exempt from this urge.
Only in yoga, MAN has to accept this to discover the Divine whose face this is.
இது முழுவதுபம கர்வமும், முரட்டுத்தனமுமோகும்
டோர்சியின் கர்வம் மன்னிப்புக்குோியதல்ல என்றோலும், அவன் கர்வப்படக்கூடிய சில நல்ல குணங்களும்
இருக்கின்றன.
தன்தன தண்டித்த ஒரு பதுங்கும் போம்பிற்கோக அவள் பபருதமப்படுகிறோள். அவ்வோறு தண்டித்த பிறகும்
கூட அவன் அவளுக்கு வரபவற்கத்தக்கவனோக இருக்கிறோன்.
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எல்லோ சிறிய மனிதர்களிடமும் குறிப்போக பபண்களிடம் இக்குணம் அருவருப்போன
பவறுக்கத்தக்கதோகும்.
பிஷப் ப்பரௌடி பபோல், மதனவிக்கு அடங்கி நடக்கிற கணவன்மோர்கள் இந்த பகோடிய குற்றத்திற்கு
பலமின்றி அடிபணிவோர்கள். இந்த உந்துதலுக்கு விலக்கோக இருக்கும் ஒரு நபதர கூட நோம் போர்க்க
முடியோது.
பயோகத்தில் மட்டுபம கடவுதள புோிந்து பகோள்ள மனிதன் இததன ஏற்றுக் பகோள்ள பவண்டும்.
56. “She did not expect it to contain a renewal of the offer”.
It is not natural for one shocked by electricity to think of it later.
Consciously she was wondering at the phenomenon of having evoked love in such a Man as Darcy without her
intention.
It is a great subconscious achievement which was distasteful unconsciously in view of his ungentlemanly
reference to her family.
In her comprehension Darcy’s triumphant acceptance of his role in Jane’s life was abominable.
She was very young, totally without experience of the world.
Mr. Gardiner’s letter of finding Lydia led to a joy in her obliviously.
Only her father thought of the ransom.
Being a young woman it was not given to her to know of that possibility.
Darcy’s contemptuous reference to Wickham could hurt her more than his proposal pleased her.
Till then, even till she visited Pemberley Darcy was not one of the interests she ever had.
The proposal was an unfortunate episode in her life.
It was no different from Collins’ proposal to her.
Psychologically there was nothing in her to dwell on it.
The only memory it evoked was Jane’s ruin, her low family and her lover was a contemptible Man.
It did not linger in her Mind that a great Man proposed to her.
It was in her Mind a rich boor abused her uncalled for.
She did not regret her refusal once.
Suppose the offer was renewed, did she contemplate any response? No.
His love, at best, made her curious as to her own self.
But it was half-conscious.
He would have renewed the proposal several times if he had had the courage for it.
The letter itself is an announcement that the proposal was alive and not given up.
As she was mortified by Jane and wounded about her family, she was disturbed about Darcy’s reference to
Wickham.
Wickham was fully in her in spite of his desertion.
The presence of Wickham in her consciousness did not permit anyone else entry.
Only after Wickham was married Darcy gained a momentum in her mind as a possibility, not after her
declaration “I want to be mistress of Pemberley”.
One of the realities of the subtle actualities of life is after she preferred Pemberley, after Wickham’s
desertion, Wickham was more real to her than Darcy.
Her ejaculation was, “I could have been the mistress of Pemberley”, not, “I could have married Darcy”.
It is to Pemberley she responded.
She sees Pemberley as the place Wickham grew up in, not what Darcy owns.
He loves her; she wants Pemberley, her love goes to Wickham.
One reason for Caroline’s reminding of the militia is Elizabeth needs that rude stirring to give up Wickham.
She was totally unwilling to give up Wickham from her emotions.
The elopement was a brutal shock to her as to what Wickham could do, and for her to realize how deeply she
was involved with him.
Darcy felt all the magnanimity of furthering Wickham’s progress for Elizabeth’s sake.
Like Sydney Carton, he placed himself in an idealistic imagination.
For her it is infatuation; for him it was noble self-giving.
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“திருமண பவண்டுபகோள் புதுப்பித்து எழுதப்பட்டிருக்கும் என்று அவள் எதிர்போர்க்கவில்தல”.
மின்சோரத்தோல் தோக்கப்பட்டவர் மீண்டும் அதத நிதனத்துப் போர்ப்பது இயற்தகயோக நடப்பது அல்ல.
உட்கருத்து எதுவும் இன்றி டோர்சிதயப் பபோல ஒருவனுக்கு கோததல தூண்டிய நிகழ்விதன நிதனத்து,
அவள் நனவுபூர்வமோக ஆச்சோியப்பட்டுக் பகோண்டிருந்தோள்.
கண்ணியமின்றி அவளது குடும்பத்ததக் குறித்துப் பபசியதத தவத்து போர்க்கும் பபோழுது, இது
விருப்பமற்ற தன்னிதனவின்றி பசய்த பபோிய ஆைமோன சோததனயோகும்.
பேனுதடய வோழ்க்தகயில் தன்னுதடய பங்தகப் பற்றி பவற்றிப் பபருமிதத்துடன் ஒப்புக்பகோண்ட
டோர்சியின் பசயல், அவளுதடய புோிதலில் பவறுக்கத்தக்கதோக இருந்தது. உலக அனுபவம் எதுவுமின்றி
அவள் மிகவும் இள வயதினளோக இருந்தோள்.
லிடியோதவக் கண்டுபிடித்து விட்டதோக திரு கோர்டினர் எழுதிய கடிதம் அவளுக்குத் பதோியோமபலபய
அவளுக்கு சந்பதோஷத்தத அளித்தது.
பணத்ததப் பற்றி அவளது தகப்பனோர் மட்டுபம நிதனத்தோர்.
இது பபோன்ற ஒன்று சோத்தியம் என்று வயதின் கோரணமோக அவளுக்குத் பதோிந்திருக்கவில்தல.
டோர்சியின் பவண்டுபகோள் அவதள சந்பதோஷப்படுத்தியதத விட, விக்கோதமப் பற்றிய இறுமோப்போன
குறிப்புதோன் அவதள பமலும் கோயப்படுத்தலோம்.
அதுவதர, பபம்பர்லிக்கு பபோகும்வதரயிலும் கூட, அவளுக்கு டோர்சியின் பமல் சிறிதளவும் நோட்டம்
இல்தல.
திருமண பவண்டுபகோள், அவளது வோழ்க்தகயில் நடந்த ஒரு துரதிர்ஷ்டமோன சம்பவம்.
கோலின்ஸ், அவளுக்குத் திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்தததவிட இது எந்த விதத்திலும் வித்தியோசமோக
இல்தல.
அததப் பற்றிபய நிதனத்துக் பகோண்டிருக்க அவளுக்கு மபனோோீதியோக எதுவும் இல்தல.
பேனுதடய போதிப்பு, அவளுதடய தோழ்ந்த குடும்பம், அவளது கோதலன் ஒரு பவறுக்கத்தக்க மனிதன்
என்பதவகதளபய அது ஞோபகப்படுத்தியது.
ஒரு உயர்ந்த மனிதன் தனக்கு திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்திருக்கிறோன் என்ற எண்ணபம அவள்
மனதில் எைவில்தல.
பகட்கோமபலபய கிதடத்த ஒரு கோட்டுமிரோண்டியின் நிந்ததனகள் என்றுதோன் அவளுக்குத் பதோன்றியது.
ஒரு முதறகூட அவள் தனது நிரோகோிப்புக்கோக வருந்தவில்தல.
ஒரு பவதள பவண்டுபகோள் மீண்டும் விடுக்கப்பட்டிருந்தோல், சோி என்று கூற அவள்
திட்டமிட்டிருப்போளோ? இல்தல.
அதிகபட்சமோக, அவனுதடய கோதல் அவளுக்பக புதுதமயோக இருந்தது.
ஆனோல் அது போதி உணர்தலோக இருந்தது.
அவனுக்கு ததோியம் இருந்திருந்தோல், அவன் பலமுதற திருமண பவண்டுபகோதளப் புதுப்பித்திருப்போன்.
திருமண பவண்டுபகோள் இன்னமும் உயிருடன்தோன் இருக்கிறது, தகவிடப்படவில்தல என்பதத
கடிதபம உணர்த்துகிறது.
பேதனப் பற்றி வருத்தம் அதடந்ததினோலும், அவளுதடய குடும்பத்தத குறித்து
கோயமதடந்ததினோலும், விக்கோம் பற்றி டோர்சி கூறியது அவதள பதோந்தரவு பசய்தது.
விக்கோம் அவதள தகவிட்டுச் பசன்ற பின்பும், அவள் மனதில் அவன்தோன் முழுதமயோக இருந்தோன்.
விக்கோம் இருந்ததினோல் பவறு யோரும் உள்பள நுதைய முடியவில்தல.
”நோன் இந்த பபம்பர்லிக்கு எேமோனியோக பவண்டும் என்று ஆதசயோக இருக்கிறது” என்ற எண்ணம்
எழுந்த பிறகு அல்லோமல், விக்கோமுக்குத் திருமணம் முடிந்த பிறகுதோன் டோர்சிக்கு அவள் மனதில் புக
முடிந்திருக்கலோம்
சூட்சும நிேங்களின் ஒரு உண்தம நிதல என்னபவன்றோல் பபம்பர்லிதய விரும்பிய பிறகும், விக்கோம்
தகவிட்ட பின்பும், அவளுக்கு விக்கோம், டோர்சிதயவிட உண்தமயோக இருந்தோன்.
அவளுதடய திடீர் வியப்பு, ”நோன் பபம்பர்லிக்கு எேமோனி ஆகியிருந்திருக்கலோம்” என்பபத தவிர
“டோர்சிதய திருமணம் பசய்து பகோண்டிருக்கலோம்” என்பதல்ல.
பபம்பர்லிக்குத்தோன் அவள் மறுபமோைி தந்தோள்.
பபம்பர்லிதய விக்கோம் வளர்ந்த இடம் என்று போர்க்கிறோபள தவிர டோர்சிக்கு பசோந்தம் என்றல்ல.
அவன் அவதள விரும்புகிறோன், அவளுக்கு பபம்பர்லி பவண்டும், அவளுதடய கோதல் விக்கோம்
பமலுள்ளது.
இரோணுவத்ததப் பற்றி கோரலின் ஞோபகப்படுத்தியதற்கு ஒரு கோரணம், விக்கோதம விட்டு பவளிபய
வருவதற்கு எலிசபபத்திற்கு அந்த கடுதமயோன தூண்டுதல் பததவப்பட்டது.
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தனது உணர்வுகளிலிருந்து பவளிபய வருவதற்கு அவளுக்கு முழுதமயோக விருப்பம் இல்தல.
ஓடிப்பபோகும் நிகழ்வு அவளுக்கு மிகப் பபோிய அதிர்ச்சிதய அளித்தது. இதிலிருந்து அவள், விக்கோமோல்
என்ன பசய்ய முடியும், தோன் அவதன எவ்வளவு ஆைமோக பநசித்திருக்கிபறோம் என்பததயும் புோிந்து
பகோண்டோள்.
எலிசபபத்திற்கோக, டோர்சி விக்கோமின் முன்பனற்றத்திற்கோக உதவி பசய்யும் அளவிற்கு
பபருந்தன்தமயோக நடந்து பகோண்டோன்.
சிட்னி கோர்டன் பபோல் அவன் தன்தன ஒரு கற்பதனயோன உதோரண புருஷனோக நிறுத்திக் பகோண்டோன்.
அவளுக்கு அது ஒரு கண்மூடித்தனமோன அன்போக இருந்தது, அவனுக்கு அது ஒரு உயர்ந்த சுய
அர்ப்பணிப்பு.
57. “It may well be supposed how eagerly she went through them”.
At crucial moments we see one’s swabhava in full as well as the stamp of human nature.
Her own response is Individual. That of human nature is universal.
A great poet expresses the universal in the individual specific to the event.
An event is an infinitesimal.
It is also the finite.
It is a finite infinitesimal, holding back all the infinite.
The play is in all dimensions.
One such dimension is the relation between the infinite held back and the finite expressed.
The finite is in relation to Time and space and all the other possibilities of the moment.
Her eager response will be different in a different place or to a letter from another.
The finite becoming the infinitesimal is the perfection.
What expresses through the finite is her guna.
Guna is the form, holding the force behind.
The two hours she spent in the park reading this letter were the most important two hours in her life.
They were psychologically important hours, not romantically.
What is concerned here is Jane’s wedding, Wickham’s words, and Darcy’s honesty.
It was not a love letter.
Nor was it a letter that her romantic emotions looked for.
Romantic emotions look for a complementary occasion to expand infinitely.
A romantic moment offers an infinite scope to expand into it.
In an intense romantic occasion, such an infinite scope opens in her another dimension of infinite scope in the
opposite direction as a complement.
Such dimensions are infinite in all directions that are infinite.
It is creative consciousness at work also creating creative consciousness.
Such a possibility is there only when the male meets the female.
God in Man seeks that relationship with God first becoming a woman.
In the scheme of this creation, this relation can be taken as the maximum possibility.
Darcy’s attitude that nothing in her was deficient was his attitude towards his god.
To him everything in her was a standard he must strive for.
Her statement that Jane was in love was totally accepted by him for the purpose of this letter.
Darcy opening his sister’s episode shows he wanted to have no secrets from her.
It is true he accepted her totally.
He was oblivious of her infatuation.
It is also true that he did not accept the family as he accepted her.
That reservation of his was shown in his examining Jane himself without going by her words.
He accepted her family as his responsibility.
Hence his search for Lydia.
The payment issued out of that responsibility.
His mortification was more valuable than the payment.
His desire to keep it confidential, incidentally, shows the totality of his acceptance of her.
His mental individuality persisting is seen in his examining Jane himself.

240

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

We see in these three events – his letter, his examination of Jane, his secrecy – the borderline of his
personality expressing in the event.
In the story he is the one who transforms himself, partially.
She moves from vital to mental to appreciate Pemberley.
Jane comes forward to disbelieve Caroline and Wickham.
Mr. Bennet moved enough to discipline the household.
Mrs. Bennet suspended her initiatives till Lydia came home.
All these show how this small group moved by one Man’s partial transformation.
The Force behind it is not rational, but trans-national.
The French Revolution was the prime mover.
The first characteristic move was ‘tolerable’.
The first act that opened up the atmosphere was the elopement.
The prime mover of energy that is aspiration was Mrs. Bennet’s urge.
Incidentally it was Mrs. Bennet’s aspiration that married Charlotte.
The origin of that aspiration and its reversal of her sarcasm to Lady Lucas are inversely related.
As Darcy silently initiated by his ‘tolerable’, Elizabeth actively initiated a long chain of events by her provoking
Darcy – Collins’ introduction, her mother’s declaration, Collins’ peroration on music and finally Mary’s
singing.
Bringing each chain of events to meet every other chain will complete the inquiry.
Till then it will be partial, the circle will not be completed.
“அவள் எவ்வளவு ஆர்வமோகப் படித்தோள் என்பதத புோிந்து பகோள்ளலோம்”.
முக்கியமோன பநரங்களில் மனித சுபோவம் எப்படி முழுதமயோகச் பசயல்படும் என்பததயும், மனித
சுபோவத்தின் முத்திதரதயயும் நோம் போர்க்கலோம்.
அவளுதடய மறுபமோைி என்பது தனிப்பட்டது. மனித சுபோவம் என்பது பபோதுவோனது.
ஒரு பபோிய கவிஞன், பபோதுவோனதத ஒரு தனிப்பட்டவோின் தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சிதய தவத்து
பவளிப்படுத்துவோன்.
ஒரு நிகழ்ச்சி மிகச் சிறியது.
அது அளவிற்குட்பட்டதுமோகும்.
அது முடிவற்ற அதனத்ததயும் ததட பசய்து தவத்திருக்கும், அளவிற்குட்பட்ட மிகச் சிறியதோகும்.
ஆட்டம் எல்லோ போிமோணங்களிலும் இருக்கிறது.
எல்தலயில்லோததத பிடித்து தவத்திருப்பதும், அளவிற்குட்பட்டது பவளிப்படுவதும், இவற்றிற்குள்ள
பதோடர்பு ஒரு போிமோணம் ஆகும்.
அளவிற்குட்பட்டது பநரத்துடனும், இடத்துடனும் மற்றும் அத்தருணத்தில் சோத்தியமோகும் மற்ற
எல்லோவற்றுடனும் பதோடர்புதடயது.
பவவ்பவறு இடத்திபலோ அல்லது மற்றவோிடமிருந்து வந்த கடிதத்திற்பகோ அவளுதடய ஆர்வமோன
மறுபமோைி பவவ்பவறோக இருக்கும்.
அளவிற்குட்பட்டது மிகச் சிறியதோக மோறுவது, பூரணத்துவம் ஆகும்.
அளவிற்குட்பட்டது எதத பவளிப்படுத்துகிறபதோ, அதுபவ அவளது குணம் ஆகும்.
குணம் பதோற்றமோகும், சக்திதய இது பிடித்து தவத்திருக்கிறது.
பூங்கோவில் கடிதத்ததப் படிப்பதில் பசலவைித்த இரண்டு மணிபநரபம அவளுதடய வோழ்க்தகயின்
முக்கியமோன இரண்டு மணிபநரமோகும்.
அது மனத்தளவில் முக்கியமோன பநரங்கள், கோதல் உணர்வினோல் அல்ல.
இங்கு முக்கியமோகக் கருதப்படுவது பேனுதடய திருமணம், விக்கோமின் வோர்த்ததகள், டோர்சியின்
பநர்தம.
அது கோதல் கடிதம் அல்ல.
அவளுதடய கோதல் உணர்வுகள் எதிர்போர்த்த கடிதமும் அல்ல.
கோதல் உணர்வுகள் எல்தலயற்று விோிவதடய, அததன பூர்த்தி பசய்யவல்ல ஒரு தருணத்தத
எதிர்போர்க்கும்.
கோதல் வயப்பட்ட தருணம் அதனுள் விோிவதடய, எல்தலயில்லோ இடத்தத அளிக்கிறது.
தீவிரமோக கோதல் வயப்பட்ட தருணத்தில், இது பபோன்ற எல்தலயில்லோ இடங்கள் பவறு ஒரு
போிமோணத்தில் எல்தலயற்ற இடங்கதள பநபரதிரோன திதசயில் அவளுக்குப் பூர்த்தி பசய்வது பபோல்
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திறக்கும்.
எல்தலயற்றதோக இருக்கும் எல்லோ திதசகளிலும், இது பபோன்ற போிமோணங்கள் எல்தலயற்றதோக
இருக்கும்.
பசயல்பட்டுக் பகோண்டிருக்கும் ஆக்க உணர்வு, ஆக்க உணர்தவயும் பதடக்கும்.
ஆண் பபண்தண சந்திக்கும் பபோழுது தோன், இது பபோன்ற சோத்தியக் கூறுகள் எழுகின்றன.
மனிதனுள் உதறயும் பதய்வம், முதலில் தோன் பபண்ணோக மோறி, பிறகு பதய்வத்துடன் இந்த உறவிதன
ஏற்படுத்திக் பகோள்ள விதையும்.
இந்த பதடப்பில், இந்த உறதவபய உச்சகட்ட சோத்தியமோக எடுத்துக் பகோள்ளலோம்.
அவளிடத்து எந்த குதறயும் இல்தல என்கிற மபனோபோவம், பதய்வத்திடம் அவன் பகோண்ட
மபனோபோவம் ஆகும்.
ஒரு அளவுபகோலோக இருக்கும் அவளிடமுள்ள எல்லோவற்தறயும் அதடய அவன் போடுபட பவண்டும்.
கடிதம் எழுதிய கோரணத்திற்கோக, பேன் கோதல் வயப்பட்டிருக்கிறோள் என்று அவள் கூறும் கூற்தற
முழுவதுமோக ஏற்றுக் பகோள்கிறோன்.
தன்னுதடய சபகோதோியின் சம்பவத்தத பவளியிடுவது, அவளுக்குத் பதோியோமல் எந்த இரகசியமும்
இருக்கக் கூடோது என்ற அவன் விருப்பத்தத கோண்பிக்கிறது.
அவன் அவதள முழுதமயோக ஏற்றுக் பகோண்டோன் என்பது உண்தம.
அவளுதடய கோதல் மயக்கம் அவனுக்குத் பதோிந்திருக்கவில்தல.
அவதள ஏற்றுக் பகோண்டது பபோல் அவன் அவளது குடும்பத்தத ஏற்றுக் பகோள்ளவில்தல என்பதும்
உண்தம.
அவளுதடய பபச்தச நம்போமல் தோபன பேதனப் போீட்சிப்பது அவனுதடய அந்த தயக்கத்ததக்
கோண்பிக்கிறது.
அவளுதடய குடும்பத்தின் பபோறுப்தப அவன் ஏற்றுக் பகோள்கிறோன்.
அதனோல் லிடியோதவத் பதடுகிறோன்.
பணம் பகோடுத்ததும் அந்த பபோறுப்பினோல்தோன்.
அவன் பணம் பகோடுத்து உதவியததவிட அவனுதடய அவமோன உணர்ச்சிதோன் பபோிதோக இருந்தது.
அததன அவன் இரகசியமோக தவத்துக் பகோள்ள விரும்பியது, அவன் அவதள முழுதமயோக ஏற்றுக்
பகோண்டததக் கோண்பிக்கிறது.
பேதனத் தோபன போீட்சிப்பது, மன அளவில் அவனுதடய தனித் தன்தமதய உறுதிப்படுத்துவது
பபோலோகிறது.
அவனுதடய கடிதம், பேதனப் போீட்சிப்பது, அவனுதடய இரகசியத்தன்தம, இந்த மூன்று
நிகழ்ச்சிகளில் நோம் அவனது குணோதிசயத்தின் எல்தலக்பகோட்தடப் போர்க்கிபறோம்.
இந்த கததயில் அவன் ஒருவன்தோன் ஓரளவிற்குத் தன்தன மோற்றிக் பகோள்கிறோன்.
பபம்பர்லிதயப் போரோட்ட அவள் உணர்விலிருந்து மனதிற்குச் பசல்கிறோள்.
கோரலிதனயும், விக்கோதமயும் நம்போமல் இருக்க பேன் முன் வருகிறோள்.
வீட்டில் ஒழுங்கு முதறதய பகோண்டு வரும் அளவிற்கு திரு பபன்னட் மோறி விடுகிறோர்.
லிடியோ வீட்டிற்கு வந்து பசரும்வதர, திருமதி பபன்னட் தன்னுதடய தன்முதனப்புகதள நிறுத்தி
தவத்தோள்.
ஒரு மனிதனின் பகுதியோன மோற்றம், எவ்வோறு இந்த சிறு கூட்டத்தத மோற்றியது என்பதத இதவ
கோட்டுகின்றன.
இதன் பின்னோல் இருக்கும் சக்தி பகுத்தறிவுக்கு உட்பட்டதல்ல, ஆனோல் உலகுக்குோியது.
பிபரஞ்சுப் புரட்சிதோன் இதன் முதன்தமயோன இயக்கம்.
முதல் பிரத்திபயகமோன இயக்கம் ‘பரவோயில்தல’ என்பதோகும்.
சூைதலத் திறக்கச் பசய்த முதல் சம்பவம் ‘ஓடிப்பபோனது’ ஆகும்.
முதன்தமயோன இயக்கும் சக்தியோக இருந்த ஆர்வம், திருமதி பபன்னட்டின் உந்துதல் ஆகும்.
திருமதி பபன்னட்டின் ஆர்வபம ஷோர்பலட் திருமணம் நடக்க உதவியது.
அந்த ஆர்வத்தின் பிறப்பிடமும், அதன் புறமோற்றமோன பலடி லூகோசிடம் பபசிய வடுச் பசோல்லும்,
பநர்மோறோன பதோடர்புதடயதோகும்.
டோர்சி, பமளனமோக ‘பரவோயில்தல’ என்று பசோல்லி ஆரம்பித்து தவத்ததுபபோல், எலிசபபத் டோர்சிதய
எோிச்சலூட்டியது கோலின்ஸின் அறிமுகம், அவளுதடய தோயோோின் அறிவிப்பு, சங்கீதத்ததப் பற்றி
கோலின்ஸின் முடிவுதர, இறுதியோக பமோி போடுவது பபோன்ற நீண்ட பதோடர் சம்பவங்கதள ஆரம்பித்து
தவத்தது.
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ஒவ்பவோரு பதோடர் நிகழ்ச்சிதயயும், மற்ற ஒவ்பவோரு பதோடர் நிகழ்ச்சிபயோடு சந்திக்க தவத்தோல்,
விசோரதண பூர்த்தியோகும்.
அதுவதர அது பகுதியோகத்தோன் இருக்கும், வட்டம் பூர்த்தியோகோது.
58. “What a contrariety of emotion they excited”.
Contrary emotions are creative.
Thoughts, emotions, sensations, impulses, urge are the expressions of human energy.
Thoughts carry clarity not force.
Urge is powerful but vague not organized to produce results.
Impulses are indications of the active fringes.
They may initiate, not execute.
Sensations do carry power but do not carry inherent ideas to produce results.
Emotions combine to a great extent the power of the urge and the clarity of thought as endorsed by the
heart.
Emotions in Man produce the greatest result.
Contrary emotions are explosive and therefore powerful.
But their power is not organized for producing material results.
They are powerful enough to create results of thought that influences action. It did help her formulate her
thoughts more rationally or less irrationally towards Wickham and Darcy.
The story rises to a climax in terms of energies and resolves itself here finally.
Beyond this point, it is only a working out of the ideas arrived at here.
Her explosive emotions were spoken out.
His were put in writing.
Both were silently analysed and inferences arrived at.
In the whole of literature we see innumerable occasions where characters work out their thoughts and actions.
Darcy is a rare exception who attempts transformation.
Elizabeth goes through a transformation of opinion on reading his letter which in a girl of 21, the whole range of
literature cannot provide a great many examples.
Primarily it is an exercise in rationality not compelled by outer events.
Though an outer occasion was there, the exercise is self-motivated.
She comes forward to disabuse her mind, a mind that is infatuated, with the object of infatuation.
This exercise of surface Mind ordinarily arises, if it arises at all, compelled by external circumstances.
She has not yet seen Pemberley.
She contemplates no renewal of his proposal at this point.
Therefore, it is commendable or even laudable in view of her age.
The unseen invisible urge is her response to Darcy in her subconscious which she exhibited by going to
Netherfield.
On his side, he keeps all his doors open in a subtle sense.
He acted against his better promptings reluctantly in writing the letter.
Therefore he left the place at once to avoid seeing her who will remind him of her abuses, rather his
deficiencies.
She too is equally touchy but carries herself with greater poise.
In a couple of hours she has completed her inner homework.
He is to start it hereafter.
The sparks of contrary emotions pulled them apart.
“பவறுபட்ட உணர்வுகதள அது தூண்டியது”.
பவறுபட்ட உணர்வுகள் பதடக்கும் திறனுதடயதவ.
எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள், புலனுணர்வு, உந்துதல்கள், ஆதசகள் இதவபயல்லோம் மனித சக்தியின்
பவளிப்போடுகள்.
எண்ணங்களுக்குத் பதளிவு உண்டு, வலிதம இல்தல.
தூண்டுதல் வலிதம வோய்ந்தது ஆனோல் பதளிவற்றது, பலன் பகோடுக்கும் அளவிற்கு
முதறப்படுத்தப்படவில்தல.
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உந்துதல்கள், சுறுசுறுப்போன விளிம்புகளின் அறிகுறிகள்.
அதவ பதோடக்கி தவக்கலோம், நிதறபவற்றோது.
புலனுணர்வு வலிதமதய தோங்கிச் பசல்லும், ஆனோல் பலதன உண்டோக்க உள்ளோர்ந்த கருத்துகதள
தோங்கிச் பசல்லோது.
மனத்திற்பகற்ப தூண்டுததலயும் பதளிதவயும் உணர்ச்சி வயப்பட்டதோக மோற்றுவது இதயம் பபற்ற
திறன்.
மனிதனின் உணர்ச்சிகள் மிகப் பபோிய பலதன உண்டோக்கும்.
பவறுபட்ட உணர்ச்சிகள் பவடிக்கும் தன்தம உதடயன அதனோல் அது சக்தி வோய்ந்தது.
பபோருள்ோீதியோன பலதன உண்டோக்கும் அளவிற்கு அதனுதடய சக்தி முதறப்படுத்தப்படவில்தல.
பசயல்களில் தோக்கத்தத ஏற்படுத்தும் எண்ணங்களின் பலதனப் பதடக்கும் அளவிற்கு அதவ வலிதம
பபோருந்தியது. விக்கோம் மற்றும் டோர்சியிடம், விபவகமிக்க எண்ணங்கதள வதகப்படுத்த அவளுக்கு
இது நிச்சயமோக உதவியது.
சக்திதயப் பபோறுத்த அளவில் இக்கதத உச்ச கட்டத்திற்கு உயருகிறது, இறுதியோக அதுபவ இங்கு
தீர்மோனம் பமற்பகோள்கிறது.
இதற்கு அப்போல், இந்த இடத்தில் உருவோன எண்ணங்களின் அடிப்பதடயில்தோன் மற்ற எல்லோமும்
நடக்கின்றன.
பபோங்கி வரும் ஆத்திரம் வோதய மீறியது.
அவனுதடயது எழுதப்பட்டது.
இரண்டுபம பமளனமோக ஆரோயப்பட்டன, அனுமோனங்கள் பகோண்டு வரப்பட்டன.
இலக்கியங்கள் எல்லோவற்றிலும், கதோபோத்திரங்கள் தங்களுதடய எண்ணங்கதளயும் பசயல்கதளயும்
நடத்திச் பசல்லும் எண்ணற்ற சந்தர்ப்பங்கதள நோம் போர்க்கலோம்.
திருவுருமோற முயற்சி எடுக்கும் டோர்சி ஒரு அோிய விதிவிலக்கு.
அவனுதடய கடிதத்ததப் படித்த எலிசபபத்திற்கு அவளுதடய அபிப்பிரோயங்களில் பபரும் மோற்றங்கள்
ஏற்படுகின்றன, அதுவும் இருபத்திபயோன்று வயதோகும் ஒரு பபண் இது பபோன்ற மிகச் சிறந்த
உதோரணத்தத எந்த ஒரு இலக்கியத்திலும் போர்க்க முடியோது.
அடிப்பதடயோக இது பகுத்தறிவுக்கோன ஒரு பயிற்சி, புற நிகழ்ச்சிகளினோல் வற்புறுத்தப்படவில்தல.
புற சந்தர்ப்பம் ஒன்று இருந்த பபோதும், இந்த பயிற்சி சுய தூண்டுதலினோல் நடந்தது.
பமோகத்தில் மூழ்கிய அவள், தன் மனதில் இருக்கும் தவறோன எண்ணத்ததப் பபோக்க முன்வருகிறோள்.
பமல்மனத்தின் இப்பயிற்சி சோதோரணமோக எழும், அப்படிபய எழுந்தோலும் அது புற சந்தர்ப்பங்களின்
வற்புறுத்தலோல் எழும்.
அவள் இன்னமும் பபம்பர்லிதயப் போர்க்கவில்தல.
இங்கு, அவனது திருமண பவண்டுபகோதளப் புதுப்பிப்போன் என அவள் கருதபவயில்தல.
ஆதகயோல் அவளுதடய வயதிற்கு இச்பசயல் பபோற்றுதற்குோியது, போரோட்டுதற்குோியது.
கண்ணுக்குப் புலப்படோத தூண்டுதல்கள்தோன் அவள் டோர்சிக்கு ஆழ்மனதில் தந்த மறுபமோைி, இததன
பநதர்பீல்டிற்கு பபோவதன் மூலம் பவளிப்படுத்துகிறோள்.
அவன் பக்கத்திலிருந்து, அவன் தனது சூட்சும புலன்களிலுள்ள எல்லோ கதவுகதளயும் திறந்து
தவத்திருக்கிறோன்.
அவனுதடய மனம் கூறுவதத எதிர்த்து, இஷ்டமில்லோமல்தோன் அததன கடிதத்தில் எழுதுகிறோன்.
அவனுதடய குதறகதள விட, அவளுதடய நிந்ததனகதளத்தோன் அவள் அவனுக்கு
ஞோபகப்படுத்துவோள் என்பறண்ணி, அவதள போர்ப்பதத தவிர்த்து அந்த இடத்தத விட்டு அவன்
உடபன கிளம்பி விடுகிறோன்.
அவளும் எளிதில் பகோபப்படுபவளோக இருக்கிறோள், ஆனோல் நிதோனமோக நடந்து பகோள்கிறோள்.
ஓோிரண்டு மணி பநரங்களில் அவள் தன்னுள்பள பசய்யபவண்டிய பவதலகதள முடித்து விடுகிறோள்.
இைிபமல்தோன் அவன் ஆரம்பிக்க பவண்டும்.
பவறுபட்ட உணர்ச்சிகளின் பபோறி அவர்கதள தனித் தனியோகப் பிோித்தது.
59. “Her feelings as she read were scarcely to be defined”.
Confusion precedes clarity.
What we know as clarity is a new perception organized.
Man is always enjoying a clarity.
It is strongly organized as it has to issue energy for action.
Sri Aurobindo speaks of the inconscient energy that runs the world.
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Between the inconscience and the consciousness we enjoy there are possible an infinite variety of levels of
consciousness.
Each such level is organized enough for action.
We call the vital levels of organized consciousness of clarity superstition.
Similar physical levels are understood as blindness.
Whether it is blind habit, superstitious faith, or entrenched opinion, each in its level is formed enough for
effective action.
For any progress upward the existing level must dissolve permitting new formation.
Such a dissolution is understood by us as confusion.
Confusion is the middle term of transition between two fixities.
Consciousness losing its structure becoming confusion does not lend itself to definition.
She is intensely enjoying the flattery of infatuated charm.
The proposal has preceded the letter.
The letter is unambiguous.
No one can refute the facts of the letter whether on that basis they will change their opinion or not.
She did change her view to the opposite pole.
It is not a change from one mental opinion to another mental opinion.
It is a change of planes, from the vital to the mental, from the intense enjoyment to the disillusions of stark
naked facts.
The change was preceded by a tumult of her mind.
It is almost a psychological rebirth.
She had to lose the centre of her existence and reform one anew.
The transition cannot have any definable feelings.
It is a condition in which the eyes see not, they read one word as another, mind reads yes as No.
In such moments one says ‘I do not know what I was or what I was doing’.
We say she was non-plussed.
Eagerness, at such moments, releases greater energy than is needed to read and comprehend.
A greater energy unorganized makes the reading impossible.
Higher energy till it settles down into its own organisation does not allow present activity.
Jane Austen’s description of Elizabeth’s plight with the letter in her first perusal reveals her genius expressing
through the character of life.
A thought in such moments makes the nerves shake and body tremble.
Her condition is a true description of the then English society apprehensive of the revolutionary wave. It
was negative.
Her situation is positive.
Positive or negative the disorganization is real, the same.
“அததப் படிக்கும் பபோழுது அவளுக்கு எழுந்த உணர்ச்சிகதள விவோிக்க முடியோது”.
பதளிவிற்கு முன்னோல் குைப்பம் இருக்கும்.
புலனுணர்வு தன்தன அறிவது பதளிவு எனப்படும்.
மனிதன் எப்பபோழுதுபம பதளிதவ உணர்ந்து மகிழ்கிறோன்.
அது பலமோக முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ஏபனனில் பசயலுக்குோிய சக்திதய அதுதோன் வைங்கியோக
பவண்டும்.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் உலகத்தத இயக்கும் போதோளத்திலிருக்கும் சக்திதயப் பற்றி பபசுகிறோர்.
ேட இருளுக்கும் ேீவியத்திற்கும் இதடபய எண்ணற்ற வதகயோன ேீவியத்தின் நிதலகள் இருக்கும்
சோத்தியத்தத நோம் அனுபவிக்கிபறோம்.
அது பபோன்ற ஒவ்பவோரு நிதலயும் பசயலுக்குோியவோறு முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பதளிவின் முதறப்படுத்தப்பட்ட ேீவியத்தின் உணர்வு நிதலகதளபய நோம் மூடநம்பிக்தக என்கிபறோம்.
இபதபபோல் ேடநிதலகள் கண்மூடித்தனம் என்று புோிந்துபகோள்ளப்படுகின்றன.
அது குருட்டுத்தனமோன பைக்கபமோ, மூடநம்பிக்தகபயோ, அல்லது வலுவோன அபிப்பிரோயங்கபளோ
ஒவ்பவோன்றும் தத்தம் நிதலயில், திறம்பட பசயலோற்றலுக்கு ஏற்றவோறு உருவோகியிருக்கும்.
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எந்த பமல்பநோக்கிப் பபோகும் முன்பனற்றத்திற்கும், இப்பபோழுது உள்ள நிதல கதரந்து புதிய
அதமப்பிற்கு வைி விட பவண்டும்.
இவ்வோறு கதரயும் பபோழுது நோம் அதத குைப்பம் என்று புோிந்து பகோள்கிபறோம்.
இரண்டு நிதலயோனதற்கு நடுபவ ஏற்படும் மோற்றபம குைப்பம் ஆகும்.
ேீவியம் தன் அதமப்தப இைந்து குைப்பமோக மோறும் பபோழுது புோிதலுக்கு வைி விடோது.
அவள் பமோகத்தின் கவர்ச்சி ஏற்படுத்தும் முகஸ்துதிதய ஆர்வமோக அனுபவிக்கிறோள்.
கடிதத்திற்கு முன்னோல் திருமண பவண்டுபகோள் நிகழ்ந்து விடுகிறது.
கடிதம் பதளிவோக உள்ளது.
கடிதத்தின் அடிப்பதடயில் அவர்களது கருத்தத மோற்றிக் பகோள்கிறோர்கபளோ இல்தலபயோ அதில்
இருக்கும் உண்தமகதள யோரும் மறுக்க முடியோது.
பநபரதிர் திதசக்கு தன்னுதடய அபிப்பிரோயத்தத அவள் மோற்றிக் பகோள்கிறோள்.
இது மனம் மோறியது, அபிப்பிரோயம் மோறியதல்ல.
இது நிதலகளின் மோற்றம், உணர்வு நிதலயிலிருந்து மனத்தின் நிதலக்கும், தீவிரமோன
அனுபவித்தலிலிருந்து அப்பட்டமோன உண்தமகதளப் பற்றிய பதளிவும் ஆகும்.
மோற்றத்திற்கு முன் அவளுக்கு மனக்குைப்பம் ஏற்பட்டது.
ஏறக்குதறய இது மனத்தின் புதுப் பிறவியோகும்.
அவள் தனது வோழ்வு தமயத்தத இைக்க பவண்டும், புதியதோக ஒன்தற சீர்படுத்த பவண்டும்.
மோற்றத்திற்கு, விவோிக்கத்தக்க உணர்ச்சிகள் இருக்க முடியோது.
இந்த நிதலயில், அவர்களது கண்கள் போர்ப்பதில்தல. ஒரு வோர்த்ததக்கு பதில் பவபறோரு
வோர்த்தததயப் படிப்பர், ஆம் என்பதத இல்தல என்று மனம் படிக்கும்.
‘நோன் எப்படி இருந்பதன், என்ன பசய்பதன் என்று எனக்பக பதோியோது’ என்று இது பபோன்ற
தருணங்களில் ஒருவர் கூறுவோர்.
அவளுக்குத் திதகப்பு ஏற்பட்டது என்று நோம் பசோல்பவோம்.
படிப்பதற்கும், புோிந்து பகோள்வதற்கும் பததவயோன சக்திதயவிட அதிக அளவு சக்திதய அது பபோன்ற
தருணங்களில், ஆர்வம் விடுவிக்கும்.
முதறப்படுத்தப்படோத அதிக சக்தி படிக்க விடோமல் தடுக்கும்.
உயர்ந்த சக்தி தன்னுதடய அதமப்புக்குள் பசன்று அதமதியோகும்வதர நம்தம இயங்க விடோது.
முதல் தடதவயோக கடிதத்தத படிக்கும் எலிசபபத்தின் தவிப்தப, பேன் ஆஸ்டினுதடய வர்ணதன,
அவளுதடய பமதோவித்தனத்தத வோழ்க்தகயின் குணத்தின் மூலம் பவளிப்படுத்துகிறது.
இது பபோன்ற தருணங்களில் ஒரு எண்ணம் நரம்புகதள அதிர தவக்கும், உடம்தப நடுங்க தவக்கும்.
புரட்சி அதலயின் பயம் ஏதுமின்றி இருக்கும் இங்கிலோந்து சமுதோயத்தின் உண்தமயோன விவோிப்புதோன்
அவளுதடய நிதல.
அது எதிர்மதறயோக இருந்தது.
அவளுதடய நிதல பநர்மதறயோக இருக்கிறது.
பநர்மதறபயோ, எதிர்மதறபயோ, சோியோக முதறப்படுத்தப்படோதது உண்தமதோன், ஒன்று பபோலவும்
உள்ளது.
60. “With amazement did she believe any apology was in his power”.
A new incomprehensible situation of vast proportion gives amazement.
Man’s Mind is organized to act.
Its organization is precise as well as perfect.
The exercise of that efficiency generates an approving emotion in action.
One comes to love a developing skill and often dwells on it.
The approved emotion often receives appreciation.
It becomes a way of life and comes to love it for its own sake.
We know it as cultural way of working.
The European has come to value his independence of action without reference to other influences.
It is sometimes known as privacy, at other times called individuality.
Independence makes individuality possible.
Individuality is the ability to represent the collective attitude in his own personal way.
Universality expressing in the individual as his own characteristic is Individuality.
Individuality is based on independence, pioneering urge as well as the abilities of the entrepreneur and the
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leader.
A mature society initiates a multiplier effect of that one phenomenon.
The birth of the Individual amazes the social experience.
Darcy’s proposal was one of amazement caused by the unexpected.
His letter, though a second installment of it, gave rise to expectation.
Everyone who succeeds or hopes to succeed plans to marry the Princess.
No ambitious political volunteer aspires for anything less than that of the Prime Ministership.
To cast a vote in the municipal election, a boy in X standard asked to be educated upto B.A.
When a bank sent the demand drafts to a village to disburse a loan the villagers asked whether the demand draft
will be delivered at their house.
No Man gets what he deserves.
But every ambitious Man thinks of the highest or wants to begin from the highest existing position.
The value of knowing the other Man’s point of view is immense.
Invitation to be a guest at the hostel day feast generates a mistake in the invitee that he is asked to be the chief
guest.
For her to expect Darcy to apologise to her for having been abused is nothing short of expecting to be the Queen
of England.
But no one in any position thinks of anything else.
Eight people came to Mother expecting her to hand over the Ashram to them.
One of them sat in a satyagraha at the Ashram gate.
In public organizations of 20 or 100 year standing, new ambitious entrants demanding to be the CEO is a
common experience.
The ego knows nothing less than the crown.
A newly started doctor in England of 1875 received a visitor after 7 or 8 days of opening the office. He went
through the usual tests for 15 minutes at the end of which the visitor disclosed he had come to disconnect his gas
for non-payment.
Ambitions are inordinate.
Those who are ambitious do not even try to qualify for the reward.
By virtue of being what they are, they feel they are qualified.
Most of these people are ill-qualified to be the primary member of the organization.
As a rule such people would have come uninvited and sneaked into the wider fabric.
“மன்னிப்பு பகட்கும் தன்தம அவனிடம் இருக்கிறது என்பதத நிதனக்கும் பபோழுது அவளுக்கு
வியப்போக இருந்தது”.
புோிந்துபகோள்ள முடியோத பபோிய அளவிலோன புதிய நிதல ஆச்சோியத்தத அளிக்கிறது.
மனிதனின் மனம் பசயல்பட முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனுதடய அதமப்பு துல்லியமோனது முழுதமயோகவும் உள்ளது.
அத்திறனின் பயிற்சி அனுமதிக்கும் மனபவழுச்சிதய பசயலில் உற்பத்தி பசய்கிறது.
வளர்ந்து வரும் திறதன ஒருவர் விரும்ப ஆரம்பிப்பர் அதில் பன்முதற வோசம் பசய்வர்.
ஏற்றுக் பகோள்ளப்பட்ட மனபவழுச்சிக்கு அடிக்கடி போரோட்டு கிதடக்கும்.
அதுபவ வோழ்க்தக முதறயோகி அதன் பபோருட்டு அது அததனபய விரும்ப ஆரம்பிக்கும்.
இததத்தோன் பண்போடு என்கிபறோம்.
மற்றதவகளது போதிப்பு எதுவுமின்றி ஐபரோப்பியன் தன்னுதடய பசயல் சுதந்திரத்திற்கு முக்கியத்துவம்
பகோடுக்க ஆரம்பித்தோன்.
சில சமயங்களில் இதத அந்தரங்கம் என்கிபறோம் மற்ற சமயங்களில் தனித்துவம் என்பபோம்.
சுதந்திரம் தனித்துவத்தத சோத்தியமோக்கும்.
பபோதுவோன மபனோபோவத்தத தன்னுதடய தனிப்பட்ட வைியில் எடுத்துதரக்கும் திறதமபய தனித்துவம்
ஆகும்.
பபோதுவோனது தனி ஒருவோில் அவருதடய சுய சிறப்பியல்பு பபோல் பவளிப்படுவது தனித்துவம் ஆகும்.
சுதந்திரம், முன்பனோடியோகும் ஆதச, பதோைில் முதனவோின் திறதமகள், ததலவரோகும் திறன்
இதவகளின் அடிப்பதடயில் தனித்துவம் உள்ளது.
அந்த ஒரு நிகழ்வில் முதிர்ச்சி அதடந்த சமூகம் பல்பபருக்கு பசயல்திறதனத் தூண்டி விடும்.
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தனி நபோின் பதோற்றம் சமூக அனுபவத்தத வியப்பதடய தவக்கும்.
எதிர்போர்த்திரோத கோரணத்தினோல் கிதடத்த வியப்பப டோர்சியின் திருமண பவண்டுபகோள்.
அவனுதடய கடிதம், இரண்டோவது முதறயோக இருந்த பபோதும் எதிர்போர்ப்புக்கு இடம் பகோடுத்தது.
யோர் பேயிக்கிறோர்கபளோ அல்லது பேயிக்க விரும்புகிறோர்கபளோ, அவர்கள் இளவரசிதய திருமணம்
பசய்துபகோள்ளத் திட்டம் தீட்டுவர்.
பபரோவலுள்ள எந்த ஒரு அரசியல் பதோண்டனும் பிரதமர் பதவிக்கு கீழுள்ள எதற்கும் ஆதசப்பட
மோட்டோன்.
நகரோட்சி பதர்தலில் பவோட்டளிக்க வந்த பத்தோவது வகுப்பு மோணவன் B.A பட்டம் பபறும்வதர படிக்க
தவக்குமோறு பகட்டோன்.
ஒரு சமயம் ஒரு வங்கி, கிரோமவோசிகளுக்கு கடன் பதோதக அளிக்க கிரோமத்துக்கு வதரவு கோபசோதலதய
அனுப்பியது, அதத தத்தம் வீட்டிற்பக அனுப்ப முடியுமோ என அவர்கள் பகட்டனர்.
எந்த ஒருவனுக்கும் அவன் தகுதிக்குோியது கிதடக்கோது.
ஆனோல் ஒவ்பவோரு பபரோவலுள்ள மனிதனும் இருப்பதற்குள் உயர்ந்தததபய நிதனப்போன் அல்லது
இருக்கும் நிதலயில் உயரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க ஆதசப்படுவோன்.
அடுத்தவோின் கண்பணோட்டத்தத அறிந்து பகோள்வதின் மதிப்பு அளவில்லோதது.
மோணவர் விடுதி விைோ விருந்தில் கலந்துபகோள்ள அதைக்கப்பட்டது, தன்தன பிரதோன விருந்தினர்
என்று தவறோக நிதனக்க தவக்கிறது.
தன்னுதடய நிந்ததனக்கு டோர்சி தன்னிடம் மன்னிப்பு பகட்கபவண்டும் என்று எதிர்போர்ப்பது,
இங்கிலோந்தின் ரோணியோக பவண்டும் என்று எதிர்போர்ப்பது பபோலோகும்.
ஆனோல் எந்த நிதலயில் இருந்தோலும் எவரும் பவறு எததப்பற்றியும் நிதனப்பதில்தல.
ஆஸ்ரமத்தத தங்களிடம் ஒப்பதடத்து விட பவண்டும் என்று எதிர்போர்த்து எட்டு பபர் அன்தனயிடம்
வந்தனர்,
அதில் ஒருவர் ஆஸ்ரம வோயிலில் மறியல் பசய்தோர்.
20 அல்லது 100 வருடங்களோக உள்ள பபோது நிறுவனத்தில் பபரோதசயுள்ள புதிய அங்கத்தினர்கள்
ததலதம அதிகோோியோக பவண்டும் என விரும்புவது சோதோரணமோன அனுபவம்.
அகந்ததக்கு அரசுமுடி மட்டும்தோன் பதோியும்.
A newly started doctor in England of 1875 received a visitor after 7 or 8 days of opening the office. He went
through the usual tests for 15 minutes at the end of which the visitor disclosed he had come to disconnect his gas
for non-payment.
1875 ம் வருடம், ஒரு மருத்துவர் புதி சிகிச்தசயகம் பதோடங்கி 7 அல்லது 8 நோட்களுக்குப் பிறகு
அவோிடம் ஒருவர் வந்தோர். யநோ ோ ிக்குச் பசய் யவண்டி எல்லோ பசோததனகன யும் மருத்துவர்
அவோிடம் 15 நிமிடங்கள் பசய்தோர். மருத்துவர் எோி வோயுவிற்குப் பணம் பசலுத்தோததினோல்
இதணப்தபத் துண்டிக்க வந்ததோகவும் தோன் யநோ ோ ி அல்ை எைவும் வந்தவர் கூறினோர்.
பபரோவல் அளவுக்கு மீறியது.
பபரோவல் உதடயவர்கள், போிசுக்குத் தகுதி உதடயவர்களோக மோற பவண்டும் என்ற முயற்சிதயக்கூட
எடுப்பதில்தல.
அவர்கள் எதுவோக இருக்கிறோர்கபளோ அதன் அடிப்பதடயில் தோங்கள் தகுதி உதடயவர்கள் என
நிதனத்துக் பகோள்கிறோர்கள்.
இதில் பலரும், ஒரு ஸ்தோபனத்தின் ஆரம்பநிதல அங்கத்தினரோக இருக்கவும் தகுதி அற்றவர்கள்.
இது பபோன்ற மனிதர்கள் அகண்ட அதமப்பில் அதையோ விருந்தோளியோக உள்பள நுதைவர்.
61. “With a strong prejudice against everything he might say”.
It is an axiom that all great events come unexpected.
The reason is simple.
Man may be very intelligent.
His past achievements are immensely great.
His future too may be equally great and sure.
But the splendour Grace has in store, he cannot think of.
What he can think of cannot be a splendour.
How is he to qualify for that splendour?
Or is it true he cannot.
Assuming he can know it, it will not come to pass unless he forgets it.
How to forget what looms large in his Mind?
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Presently he knows his smallness to be the greatest possibility.
Instead of persuading the negative to turn positive, he must desert the negative and turn to the positive and dwell
on it to forget the negative.
Persuading the negative is to energise the negative.
Reconciliation of Matter and Spirit requires at the level of Transcendence to move to the Non-Being
without losing hold of the Being.
It is to raise the positive to a further fullness.
In transforming the ego into the Psychic, the strategy is to move away, not to dwell on, to forget the ego and
concentrate on the Psychic.
Darcy did it and came to love Elizabeth.
It qualified him to be Romantic.
It is a victory of idealism.
It is transformation.
She struggled her best in the other way.
She succeeded mercenarily.
She married Pemberley.
She qualified to receive his love.
She was a true woman.
She comes to read his letter expecting him to apologize, determined not to believe in anything he says.
She aims at the victory of her prejudice.
What she once believed, was believed by her ego.
It is the triumph of her ego she seeks, not the pure love of one who selflessly adores her in Truth, in the
Truth of his being.
Ego is entrenched.
Even in accepting the defeat, it looks for its victory surreptitiously.
And after the second proposal, she demands from him an explanation of what in her he loved!
She is truly feminine, characteristically egoistic.
The atmosphere is compelling, his facts are irrefutable, his love is so pure that it is inevitable it should succeed
that in spite of all that she is, she is rewarded with a success in her own terms.
She tried her very best to put on his letter all her own false constructions, but it had the opposite effect.
“அவன் பசோல்லப் பபோவது அதனத்ததயும் ஒரு தவறோன அபிப்பிரோயத்துடன் போர்க்க ஆரம்பித்தோள்”.
எல்லோ பபோிய நிகழ்வுகளும் எதிர்போரோது வரும் என்பது உண்தம.
இதன் கோரணம் பவகு எளிதமயோனது.
மனிதன் புத்திசோலியோக இருக்கலோம்.
அவனுதடய முந்ததய சோததனகள் மிகவும் உயர்ந்ததவ.
அவனுதடய எதிர்கோலமும் இபத பபோல் நிச்சயமோக சிறப்போக இருக்கலோம்.
ஆனோல் அருள் தரப் பபோகும் பிரகோசத்தத அவனோல் நிதனத்தும் போர்க்க முடியோது.
அவனோல் எதத நிதனக்க முடியுபமோ அது பிரகோசமோக இருக்க முடியோது.
அந்தப் பிரகோசத்திற்கு அவன் எவ்வோறு தகுதி உதடயவனோக தன்தன மோற்றிக் பகோள்வது?
அல்லது அவனோல் முடியோது என்பது உண்தமயோ?
அவனோல் அதத பதோிந்துபகோள்ள முடியும் என தவத்துக் பகோண்டோல் அவன் அதத மறக்கும்வதர அது
நதடபபறோது.
மனதத ஆக்கிரமித்துக் பகோண்டிருப்பதத எப்படி மறப்பது?
தற்பபோழுது அவனுதடய அற்பத்தனபம, சிறந்த சோத்தியக்கூறு என அவனுக்குத் பதோியும்.
பகட்டது நல்லதோக மோறபவண்டும் என்கிற முயற்சிதயவிட பகட்டதத தக விட்டுவிட்டு நல்லதிற்குச்
பசன்று, பகட்டதத மறக்க நல்லதிபலபய வோசம் பசய்ய பவண்டும்.
பகட்டதத இணங்கச் பசய்வது, பகட்டதற்கு சக்தி அளிப்பது பபோலோகும்.
ஆன்மோவும் ேடமும் இதணவதற்கு ஆழ்நிதலயில் சத்திலிருக்கும் பிடிதய விடோமல் அசத்திற்குப் பபோக
பவண்டும்.
இது நல்லதத பூரணமோக்குவது ஆகும்.
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அகந்தத தசத்திய புருஷனோக மோறுவதற்குோிய உபோயம் அதத விட்டு நகர்ந்து பசல்வது, அதிபலபய
வோசம் பசய்யோமல் இருப்பது, அகந்தததய மறப்பது, தசத்திய புருஷன் மீது மனதத ஒரு
நிதலப்படுத்துவது ஆகி னவகளோகும்.
டோர்சி இததச் பசய்தோன், எலிசபபத்ததக் கோதலிக்க ஆரம்பித்தோன்.
அது அவதன கோதலிக்கத் தகுதி உதடயவனோக மோற்றியது.
இது உயர்ந்த இலட்சியங்களின் பவற்றியோகும்.
இது திருவுருமோற்றம்.
பவறு வைியில் அவள், அவளோல் இயன்றவதர பிரயத்தனப்பட்டோள்.
ஆதோயம் அதடந்தோள்.
பபம்பர்லிதய திருமணம் பசய்து பகோண்டோள்.
அவன் கோததல பபற தன்தனத் தகுதி உதடயவளோக்கிக் பகோண்டோள்.
அவள் ஒரு உண்தமயோன பபண்மணி.
அவன் மன்னிப்பு பகட்க பவண்டும் என்கிற எதிர்போர்ப்பில் கடிதத்ததப் படிக்க ஆரம்பித்தோள். அவன்
கூறுவதத நம்பக் கூடோது என்பதில் உறுதியோக இருந்தோள்.
அவளுதடய தப்பபண்ணத்தின் பவற்றிபய அவளது குறிக்பகோளோக இருந்தது.
அவள் முன்னம் நம்பியது, அவளுதடய அகந்ததயின் நம்பிக்தக.
அவளுதடய அகந்ததயின் பவற்றிதயபய அவள் விரும்புகிறோள், அவனுதடய ேீவனில் இருக்கும்
உண்தமயில் அவதள தன்னலமற்று பபோிதும் விரும்புகின்ற அவனுதடய தூய்தமயோன அன்தப
அல்ல.
அகந்தத ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது.
பதோல்விதய ஒப்புக் பகோள்வதிலும் அதனுதடய பவற்றிதய அது இரகசியமோக எதிர்போர்க்கிறது.
இரண்டோவது திருமண பவண்டுபகோளிற்குப் பிறகு அவளுள் எதத அவன் கோதலித்தோன் என்பதன்
விளக்கத்தத அவள் அவனிடம் பகட்கிறோள்.
உண்தமயிபலபய அவள் பபண்தம நிரம்பியவள், சுபோவத்தில் அகந்ததயுதடயவள்.
சூைல் வலியுறுத்துகிறது, அவனுதடய உண்தமகள் மறுக்க முடியோததவகள், அவனுதடய கோதல்
தூய்தமயோனது, அதனோல் அவள் எப்படி இருந்தோலும் அததயும் மீறி கோதல் பேயித்தோக பவண்டும்.
அவளுதடய முதறயில் அவளுக்கு பவற்றி கிதடத்தது.
அவனுதடய கடிதத்தில் தன்னுதடய பபோய்யோன கருத்துகதள திணிக்க பபரும் முயற்சி எடுத்தோள்,
ஆனோல் அது பநபரதிரோன பலதன அளித்தது.
62. “She read with an eagerness which hardly left her power of comprehension.”
What is once in a lifetime to a poor Man is a frequent recurrence with aristocrats.
When something is new and enormously great, it requires enormous energies to handle.
A Man potentially strong releases that energy.
Energy released cannot act unless it is directed, organized and handled with the right skill which is the
appropriate attitude.
It is obvious that no Man can qualify the first time.
Insufficient energy feels crushed.
Sufficient energy directed is aggressive like Mrs. Bennet.
Darcy owned to Elizabeth at Rosings he was not thus cultivated.
Wickham had no social standing.
Pemberley and Darcy’s patronage were god sent boons to him.
He could have received the support in his inmost being to create Truth of personality.
He was essentially false.
He saw it was easy for him to acquire the external manners.
He had innumerable opportunities to meet aristocrats.
It was possible for him to pour his personality into their mould.
To do so truly needs great strength, greater energy and greatest skill.
To receive them in manners was readily possible.
An aristocratic child inherits this strength.
In meeting hundreds of relatives he shapes himself properly.
He sees his parents handling weighty issues often.
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Some times, at a young age, he becomes a messenger to deliver them.
Often he may witness how his elders struggle to arrive at a decision.
In his youth maybe dozens of such letters would have figured at various levels.
He has an experience desired to non-aristocratic children.
The process of character collecting strength and culture of expression as a cultivated personality can be a very
long pronouncement.
The religious aristocracy, the Brahmin aristocracy in India, even in poor families have constant frequent
occasion to dilate on the Silence of the immutable Spirit.
To a child, it can give clarity, if not direct strength.
For an eager child desiring to move himself as a great one, enough foundation comes.
Scripture, Puranas, sermons, disputes that touch upon the foundations of the philosophy carry the consciousness
of this strength.
Elizabeth was a total stranger to all this.
To a lesser personality Darcy’s letter would have given a faint.
Elizabeth has enjoyed psychological freedom.
It frees one from social superstition.
Social superstition can make one a Collins.
It can generate veneration of an empty shell.
It will be frightened to death by the exhibition of real strength.
There could not be a more momentous moment in her life.
Had she any real strength of execution, it must have been exhausted by the proposal.
The letter was more than what she could handle.
The very eagerness should have exhausted any energy, not the one that could release eagerness.
She survived the proposal.
She was eager to read.
Still she might have weathered the storm.
Her infatuation had spent her energy fully in the opposite direction.
There is not one issue here.
Jane and Wickham are two issues.
Wickham is of the heart.
Jane is of the Being.
The worst of disillusions is the disillusion of the heart’s idealism.
She subtly expected that blow and thought of its opposite as a defence.
Added to all that the whole weight of the crumbling personality of Darcy was there on her invisibly.
In this frame of Mind, she received this letter.
“புோிந்துபகோள்ளும் தன்தமதய இைக்கச் பசய்யும் அளவுக்கு அவள் ஆவலோகப் படித்தோள்”.
ஏதைக்கு வோழ்க்தகயில் ஒரு தடதவ நடப்பது, பிரபுக்களுக்கு அடிக்கடி நடப்பதவயோக இருக்கும்.
ஏபதனும் ஒன்று புதிதோகவும், மிகச் சிறந்ததோகவும் இருந்தோல், அதத சமோளிக்க மிகப் பபோிய அளவில்
சக்தி பவண்டும்.
இயற்தகயோக வலிதம பபோருந்திய மனிதன் அச்சக்திதய விடுவிப்போன்.
விடுவித்த சக்திதய பநரோன திறனுடன் வைி நடத்தி, முதறப்படுத்தி, சமோளித்தோல்தோன் அது
பசயல்படும். இதுபவ சோியோன மனப்போன்தமயோகும்.
முதல் முதறயிபலபய யோரோலும் இதற்குோிய தகுதிதயப் பபற முடியோது என்பது பதோிந்தபத.
சக்தியில் பற்றோக்குதற இருந்தோல் பநோறுங்கிவிடும் உணர்வு ஏற்படும்.
பபோதிய அளவு சக்திதய வைி நடத்தும் பபோழுது அதற்கு, திருமதி பபன்னட் பபோல் தோக்கம் அதிகமோக
இருக்கிறது.
பரோசிங்சில் எலிசபபத்திடம் டோர்சி கூறியதவகள் அவனுதடய சுபோவத்தத மீறியது.
விக்கோமிற்கு சமூக அந்தஸ்து எதுவுமில்தல.
பபம்பர்லியும், டோர்சியின் ஆதரவும் அவனுக்கு கடவுள் பகோடுத்த வரங்கள்.
குணோதிசயத்தில் உண்தமதயப் பதடக்க, அவனது உள்ளுதற ேீவனில் உதவிதய பபற்றுக்
பகோண்டிருந்திருக்கலோம்.
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அவன் அடிப்பதடயில், பபோய்யோக இருந்தோன்.
புறத் பதோற்றத்ததக் தகப்பற்றுவது தனக்குச் சுலபம் என்பதத அவன் பதோிந்து பகோண்டோன்.
பிரபுக்கதள சந்திக்க அவனுக்கு நிதறய வோய்ப்புகள் கிதடத்தன.
அவனது குணோதிசயத்தினோல் அவர்கதள அவனோல் கவர்ந்திழுக்க முடிந்தது.
இததச் பசய்ய உண்தமயோக பபோிய பலமும், கூடுதல் சக்தியும், மிகப் பபோிய அளவில் திறனும்
பவண்டும்.
நடத்ததயில் பபற உடனடியோக முடிந்தது.
பிரபு குடும்பத்து ஒரு குைந்தத இந்த வலிதமதய பரம்பதர பசோத்தோக பபற்றுக் பகோள்ளும்.
நூற்றுக்கணக்கோன உறவினர்கதள சந்திக்கும் பபோழுது அவன் தன்தன சோியோக உருவோக்கிக்
பகோள்கிறோன்.
தன்னுதடய பபற்பறோர்கள் அடிக்கடி பபோிய பிரச்சிதனகதள தகயோளுவதத அவன்
போர்த்திருக்கிறோன்.
சில சமயங்களில் அவன் இப்பிரச்சிதனகளுக்கு தூதுவனோகவும் நடந்து பகோண்டிருக்கிறோன்.
வீட்டுப் பபோியவர்கள் ஒரு தீர்மோனத்திற்கு வர எவ்வோறு கஷ்டப்படுகிறோர்கள் என்பததயும் அவன்
அடிக்கடி போர்த்திருக்கிறோன்.
அவனது இளதமப் பருவத்தில், பல நிதலகளில் இது பபோன்ற பல கடிதங்கள் வந்திருக்கலோம்.
பிரபுக்கள் குடும்பத்தில் பிறக்கோத குைந்ததகள் ஆதசப்படும் அனுபவங்கள் எல்லோம் இவனுக்கு
கிதடத்தன.
ஒரு பண்பு, வலிதமதயயும் பண்போட்தடயும் பபற்று ஒரு பண்படுத்தப்பட்ட தனிமனித சிறப்பியல்போக
மோற எடுக்கும் கோலம் நீளமோனது.
சமயம் சோர்ந்த உயர்குடியிலும் இந்தியோவிலுள்ள பிரோமண உயர்குடியிலும் ஏதைக்குடும்பத்திலும் கூட
நிதலயோன ஆன்மோவின் பமௌனத்தத விோிவோக்கும் சந்தர்ப்பங்கள், மோறோது அடிக்கடி எழும்.
இது ஒரு குைந்ததக்கு பநரோக வலிதமதய பகோடுக்க முடியோமல் பபோனோலும், பதளிதவத் தரவல்லது.
ஆர்வமுள்ள ஒரு குைந்தத உயர்ந்த மனிதனோக வரபவண்டும் என்று விரும்பினோல் பபோதுமோன
அடித்தளம் இருக்கும்.
தத்துவத்தின் அடித்தளத்தத பதோடும் பவதங்கள், புரோணங்கள், உபபதசங்கள், விவோதங்கள் இதவ இந்த
வலிதமயின் ேீவியத்தத தோங்கிச் பசல்கின்றன.
இதவ எல்லோவற்றிற்கும் எலிசபபத் முழுதமயோக அன்னியமோனவள்.
குதறந்த ஆளுதம உதடய ஒருவருக்கு டோர்சியின் கடிதம் மயக்கத்தத வரவதைத்திருக்கும்.
உளோீதியோன சுதந்திரத்தத அனுபவித்தவள் எலிசபபத்.
இது ஒருவருக்கு சமூக மூடநம்பிக்தககளிலிருந்து விடுததல அளிக்கிறது.
சமூக மூட நம்பிக்தக ஒருவதர கோலின்ஸ் ஆக்கலோம்.
அது ஒன்றுமில்லோததற்கு மோியோதத பகோடுப்பது பபோலோகும்.
உண்தமயோன பலத்ததப் போர்த்தோல் அதற்கு குதல நடுங்கும்.
இததவிட ஒரு முக்கியமோன தருணம் அவளது வோழ்க்தகயில் இருக்க முடியோது.
கோோியத்தத நிதறபவற்றும் சக்தி உண்தமயிபலபய அவளுக்கு இருந்திருந்தோல், திருமண பவண்டுபகோள்
அததன பயன்படுத்தி இருக்கும்.
அவள் சமோளிக்க முடியோத அளவிற்கு கடிதம் இருந்தது.
அபத ஆர்வம் இருக்கும் சக்திதய பசலவைித்திருக்கும், ஆர்வத்தத பவளியிடும் சக்திதய அல்ல.
திருமண பவண்டுபகோதள அவளோல் தோங்கிக்பகோள்ள முடிந்தது.
கடிதத்ததப் படிக்க அவள் ஆவலோக இருந்தோள்.
இருப்பினும் அவள் அந்த புயதல தோங்கியிருப்போள்.
அவளுதடய பமோகம், அவளுதடய சக்திதய முழுவதுமோக எதிர்த்திதசயில் பசலவைித்து விட்டது.
இங்கு இருப்பது ஒரு விஷயம் அல்ல.
பேனும், விக்கோமும் இரண்டு விஷயங்கள்.
விக்கோம் மனத்திற்குோியவன்.
பேன் ேீவனுக்குோியவள்.
மனத்தின் இலட்சியவோதத்தின் பதளிவுதோன் அவளுக்குக் கிதடத்த பமோசமோன பதளிவு.
சூட்சுமமோக அந்த அடிதய அவள் எதிர்போர்த்தோள், அதன் பநர் எதிரோனதத தற்கோப்புக்கோக நிதனவில்
தவத்திருந்தோள்.

252

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

இத்துடன் பசர்ந்து டோர்சியின் தனி மனிதப் பண்பு பநோறுங்கி விழுவதின் தோக்கம் அவளிடம் மதறந்து
இருந்தது.
இந்த மனநிதலயில் அவளுக்கு கடிதம் கிதடத்தது.
63. “Was incapable of attending to the sense of the one before her eyes”.
The Mind of the infant watches everything before its eyes without being able to understand anything as there is
not a perceptive mass in its head.
The 3 year baby walking touches every object to sense it physically.
The Mind tries to take in all that is before it.
The object is not so much to understand as to come into contact.
The Mind of a youth who first reads history is much the same way.
A young lover observes the object of his love like that.
He accepts with adoration all that catches his senses.
This is the fashion of the Mind whatever the age when it is the eager first experience.
An impetuous salesman can readily know the impulsive eagerness of Elizabeth.
Ladies in a big shop sometimes exhibit this characteristic.
This is not a deficiency of the Mind, though it appears to be one. It is its characteristic.
Maturity of Mind is the other end of the scale.
Maturity is often convicted of cunning.
The original meaning of the word cunning is intelligence.
The idea of craftiness is a later development.
No maturity gathers without a good amount of cunning, though it is not inevitable.
Caution, a necessary ingredient of maturity degenerates into cunning.
Caution is a faculty that acts mostly on previous experience.
The alertness, the essence of experience, necessary to maturity, settles down as an attitude of caution.
One who is mature when he falls in love will see his caution ruling silently pushing away his alertness and
eagerness.
In his false presentation to Elizabeth Wickham, exhibits much of this maturity in his manners.
Darcy is devoid of this, is incapable of any of these traits.
The passage on this page in which Austen describes her reading the letter, is the finest portrayal of character.
Elizabeth was alone in the park.
Her manners were not circumscribed by company.
So, she had no reason to suppress her flutterings.
She wanted to read a sentence as a whole at a time.
Eagerness, impulsiveness, impetuosity, impatience, hurry, tension, instability all were there in various forms
entering variously.
Eagerness is the wish to cover the whole at once.
Impulsiveness is of the untrained sensation.
An element of Will in the impulse makes it impetuous.
Impatience is consciousness unorganized.
Hurry is the speed of the initiative.
Tension is holding more energy with less strength.
Instability is the condition of settled stability overcome by forces from outside or inside.
Whatever her exhibition we see here a very strong personality overcome by the forces and energies of the
situation.
We saw a little of this in her at her first meeting with Wickham where she could ill-conceal her eagerness to
know of Darcy.
In her readiness to know, she thoughtlessly revealed her opinion at once.
One can draw an exact parallel to this in Mrs. Bennet.
Only that in her the promptings are overt and forceful.
In Jane all this is present, but unseen by others.
Jane converts each impulse into a thought and rests on it.
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As her father observes her mother all the time, but does not want to accept the reality before him, Jane has made
that into her covert attitude.
Elizabeth has trained herself to be outspoken. But her spoken words are intelligent, whether they are always
cultivated or not; cautious or not.
“தன் கண்முன்பன இருப்பதத புோிந்துபகோள்ளும் திறதன இைப்பது”.
ஒரு குைந்ததயின் மனம் தன் கண்முன்பன இருக்கும் எல்லோவற்தறயும் போர்க்கும் ஆனோல் அதனோல்
எததயும் புோிந்துபகோள்ள முடியோது, ஏபனனில் அதற்குோிய இடம் அதனுதடய மூதளயில் இல்தல.
பதோடு உணர்வுக்கோக, மூன்று வயது குைந்தத நடந்து பபோகும் பபோழுது எல்லோ பபோருதளயும்
பதோட்டுக்பகோண்பட பபோகும்.
தன் முன்பன இருக்கும் எல்லோவற்தறயும் மனம் புோிந்துபகோள்ள முயலும்.
புோிந்து பகோள்வததவிட பதோடர்பு பகோள்வபத குறிக்பகோளோக இருந்தது.
முதலில் சோித்திரத்ததப் படிக்கும் மோணவனின் மனமும் இது பபோன்பற இருக்கும்.
இளம் கோதலனும் தன் கோததல இது பபோல் தோன் கவனிக்கிறோன்.
அவனுதடய புலதனத் பதோடும் எல்லோவற்தறயும் அவன் விருப்பத்துடன் ஏற்றுக் பகோள்கிறோன்.
எந்த வயதோக இருந்தோலும் ஆர்வம் முதல் அனுபவமோக இருக்கும் பபோழுது மனத்தின் போணி இதுதோன்.
பயோசிக்கோமல் அவசரமோக பசயல்படும் ஒரு விற்பதனயோளருக்கு, எலிசபபத்தின் உந்துதலோல் எழும்
ஆர்வம் உடனடியோகப் புோியும்.
பபோிய கதடயில் பபோருள் வோங்க வந்திருக்கும் பபண்மணிகள் சில சமயம் இவ்வோறு நடந்து
பகோள்வோர்கள்.
இது மனத்தின் குதற பபோல் பதோன்றினோலும் இது குதற அல்ல. இது அதனுதடய சிறப்பியல்பு.
மனத்தின் முதிர்ச்சி அளவுபகோலின் மற்பறோரு முதனயில் இருக்கிறது.
முதிர்ச்சி பலமுதற தந்திரம் என்று குற்றம் சோட்டப்படுகிறது.
தந்திரத்தின் முதற் பபோருள் நுண்ணறிவு ஆகும்.
சூது பிறகு உருவோனது.
தவிர்க்க முடியோததல்ல என்றோலும் முதிர்ச்சி அதடவதற்கு நல்ல அளவிற்கு தந்திரம் பததவப்படுகிறது.
முதிர்ச்சியின் முக்கிய அம்சமோன எச்சோிக்தக தந்திரமோக சிததந்து பபோகிறது.
எச்சோிக்தக எனும் திறன் முந்ததய அனுபவத்தின் அடிப்பதடயில் பசயல்படுகிறது.
விைிப்புணர்ச்சி, அனுபவத்தின் சோரம், முதிர்ச்சியின் அவசியம் இதவகள் எச்சோிக்தகயின்
மனப்போன்தமயோக மோறுகின்றன.
முதிர்ச்சியதடந்த ஒரு மனிதனுக்கு கோதல் ஏற்படும் பபோழுது, விைிப்புணர்ச்சிதயயும், ஆர்வத்ததயும்
பின்னுக்குத் தள்ளி விட்டு, எச்சோிக்தக உணர்தவ முன்னிறுத்தும்.
எலிசபபத்திடம் தன்தன பபோய்யோக முன்னிதலப்படுத்தும் பபோழுது, அவனுதடய நடத்ததயில் இந்த
முதிர்ச்சிதயத்தோன் பவளிப்படுத்துகிறோன்.
டோர்சிக்கு இது எதுவும் கிதடயோது, அவனிடத்து இப்பண்புகள் இருக்கபவ முடியோது.
இந்தப் பக்கத்தில், இந்த பத்தியில் பேன் ஆஸ்டின், அவள் கடிதத்ததப் படிப்பதத விவோிப்பது, ஒரு
குணோதிசயத்தின் மிகச் சிறந்த வர்ணதன ஆகும்.
பூங்கோவில் எலிசபபத் தனியோக இருந்தோள்.
அவள் எவ்வோறு நடந்துபகோள்கிறோள் என்று போர்ப்பதற்கு அவதளச் சுற்றி ஒருவரும் இல்தல.
அதனோல் அவளுதடய படபடப்தப அடக்க பவண்டிய அவசியம் ஏற்படவில்தல.
ஒவ்பவோரு வோிதயயும் நிதோனமோக முழுதமயோக படிக்க விரும்புகிறோள்.
ஆர்வம், உந்துதல், உத்பவகம், பபோறுதமயின்தம, அவசரம், பதட்டம், நிதலயற்றதன்தம இதவ
எல்லோம் பல வடிவங்களில் பவவ்பவறு விதங்களில் நுதைந்தன.
முழுவததயும் உடபன முடிக்க விரும்புவது ஆர்வம் ஆகும்.
பயிற்சியற்ற புலனுணர்வு உந்துதலோகும்.
உந்துதலின் உறுதி உத்பவகமோகிறது.
முதறப்படுத்தப்படோத ேீவியபம பபோறுதமயின்தம ஆகும்.
தன்முதனப்பின் பவகபம அவசரமோகும்.
படபடப்பு அதிக ஆற்றதல குதறந்த வலிதமயுடன் பிடித்து தவத்திருக்கிறது.
அகத்திலிருந்பதோ புறத்திலிருந்பதோ எழும் சக்தியோல் பவற்றி பகோள்ளப்படும் நிதலயோன
ஸ்திரத்தன்தமபய உறுதியற்ற நிதலயோக கோணப்படுகிறது.
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அவள் இங்கு பவளிப்படுத்துவதத எல்லோம் போர்க்கும் பபோழுது நிதலதமயின் சக்தி மற்றும் ஆற்றலோல்,
உறுதியோன ஆளுதமயுதடயவள் பவற்றி பகோள்ளப்படுவது பதோிகிறது.
விக்கோமுடன் ஏற்பட்ட முதல் சந்திப்பில் எங்கு அவளோல் டோர்சிதயப் பற்றி பதோிந்துபகோள்ளும் ஆவதல
மதறக்க முடியவில்தலபயோ, அங்கு இதத சிறிதளவில் போர்த்பதோம்.
பதோிந்துபகோள்ளும் ஆவலில் அவள் தன்னுதடய அபிப்பிரோயத்தத பயோசிக்கோமல் உடனடியோக
பதோியப்படுத்துகிறோள்.
இதற்கு இதணயோன பதோடர்தப திருமதி பபன்னட்டிடம் ஒருவர் போர்க்கலோம்.
என்னபவன்றோல், அவள் கூறுவபதல்லோம் பவளிப்பதடயோக இருக்கும், வலிதம பபோருந்தியதோகவும்
இருக்கும்.
பேனிடம் இதவ எல்லோம் இருக்கின்றன, ஆனோல் யோரோலும் போர்க்கப்படவில்தல.
ஒவ்பவோரு உந்துததலயும் எண்ணமோக்கி அதிபலபய உதறபவள் பேன்.
அவளுதடய தகப்பனோர் அவளுதடய தோயோதர முழு பநரமும் கவனிக்கிறோர், ஆனோல் தன்முன்
இருக்கும் உண்தமதய ஏற்றுக்பகோள்ளத் தயோரோக இல்தல. அது பபோல் இததனபய பேன் தன்னுதடய
இரகசியமோன மனப்போன்தமயோக மோற்றிக் பகோண்டு விடுகிறோள்.
எலிசபபத்தின் பயிற்சி பவளிப்பதடயோகப் பபசுதல். பண்பட்டதோக இருக்கிறபதோ இல்தலபயோ,
எச்சோிக்தகயோக உள்ளபதோ இல்தலபயோ, ஆனோல் அவள் பபசும் வோர்த்ததகள் புத்திசோலித்தனமோக
இருக்கின்றன.
64. “His belief of her sister’s inability, she instantly resolved to be false”.
A central resolve expresses itself through every other resolve.
Her resolve is to reject him and his pleas.
Its centre is to adore Wickham.
Unless and until Darcy shakes that centre and plucks out that resolve, he will have no entry into her pattern of
thinking.
Darcy has been accused of many things, but not of falsehood.
To accuse a gentleman of falsehood is worse than saying he is not a gentleman.
She does so as she has accepted the falsehood of one who is not a gentleman.
There is another truth more relevant to the question.
Jane’s attitude of waiting to be sought is right for officers of £ 100 or £ 200 income.
With £ 4000 on Bingley, that rule will not readily work.
The initiative Jane denies to herself, her mother has taken overtly and the atmosphere of her family is charged
with that silent announcement.
It has even become the voice of Meryton.
Sir Lucas gave utterance to it.
Grooms of her social level will respond to it and would be fully informed of it.
Darcy’s unawareness is the reality of the social distance.
In one sense Jane and Bingley adopt the same attitudes.
Bingley, perhaps waits for Darcy to ask him to propose to Jane.
In the end, when the proposal came, it almost had that look.
Elizabeth evaluates Jane’s position in isolation and wants Bingley to go by her opinion.
Bingley’s psychological position is not generally seen at all.
For all practical purposes, Jane was insensible and Darcy was right fully.
Elizabeth, as anyone else in her position, wants things to happen according to her expectation, not according to
the situation, which Charlotte pointed out.
Elizabeth is not false. How then it rose in her?
It is Wickham’s falsehood she adores.
She is not a personality to be taken in by such information.
Her mother’s insistent falsehood of mercenary character in her accomplishes it.
The external support to it is the true falsehood of Darcy that emerges as pride.
Her unstable condition is the dynamics of her false consciousness.
His was an opinion; she meets it with an attitude.
Opinion is a fact endorsed by Mind.
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Attitude is an opinion endorsed by emotion.
It is Darcy’s Mind verses Elizabeth’s emotion.
Longbourn’s vital urge is evaluating Pemberley’s social self-awareness.
Trying to brand it as false, he maintains her refusal.
Her refusal is a subconscious plea for a deeper and fuller commitment.
We see her readiness is not mental, but sub-mental.
The ‘instantly resolved’ indicates that no thought has gone into it.
When no thought enters a resolve, it is one of the subconscious.
It is such a pleasant spring morning with the trees putting forth fresh shoots.
It is not a physical atmosphere when she can refuse a brilliant proposal.
What happens inside her is really a reflection of the season. Only that it occurs inversely.
In reading that letter for the two hours in the park, she has taken her whole personality into her hands for
revaluation.
It fully gives the appearance of her goodness of rationality.
It is, but not fully.
One more driving force is her readiness to respond to him positively.
“அவனுதடய சபகோதோியின் இயலோதமயின் மீது அவன் தவத்திருந்த நம்பிக்தகதய, அவள் உடபன
அது உண்தமயல்ல என்று தீர்மோனிக்கிறோள்”.
தமயமோன ஒரு தீர்மோனம் மற்ற எல்லோ தீர்மோனங்களின் மூலம் தன்தன பவளிப்படுத்துகிறது.
அவதனயும் அவனது பவண்டுபகோதளயும் நிரோகோிப்பபத அவளுதடய தீர்மோனம்.
அதனுதடய தமயம் விக்கோதமப் பபோற்றுவது.
அந்த தமயத்தத டோர்சி குலுக்கி பிடுங்கி எறிவதுவதர, அவளுதடய எண்ண ஓட்டங்களில் அவனோல்
நுதைய முடியோது.
டோர்சி பமல் பல குற்றங்கள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன, ஆனோல் பபோய்தமக்கோக அல்ல.
ஒரு கனவோதன பபோய்யோனவன் என்று பசோல்வது, அவன் கனவோன் அல்ல என்று பசோல்வததவிட
பமோசமோனது.
கனவோனல்லோத ஒருவனுதடய பபோய்தய அவள் ஏற்றுக் பகோண்டுள்ளதோல் அவள் அப்படிச்
பசய்கிறோள்.
இந்த பகள்விக்கு பபோருத்தமோன மற்பறோரு உண்தம இருக்கிறது.
தன்தன நோடி வருவதற்கு கோத்திருக்கும் பேனுதடய மனப்போன்தம, நூறு அல்லது இருநூறு பவுன்
வருமோனமுள்ள அதிகோோிகளுக்குச் சோி.
நோலோயிரம் பவுன் வருமோனமுள்ள பிங்கிலிக்கு இந்த சட்டம் உடனடியோகச் பசயல்படோது.
தன்முதனப்தப பேன் தனக்பக மறுத்துக் பகோள்கிறோள், அவளது தோயோர் அததன பவளிப்பதடயோகபவ
பசய்கிறோள், அந்த பமௌனமோன அறிவிப்பினோல் அவளுதடய குடும்பத்தின் சூைபல நிதறந்துள்ளது.
அது பமோிடனின் குரல் பபோலவும் ஆயிற்று.
சர் லூகோஸ் அததப் பற்றி பபசுகிறோர்.
அவளுதடய அபத சமூக நிதலயில் இருக்கும் மணமகன்கள் அதற்கு மறுபமோைி தருவோர்கள், அததப்
பற்றி முழுவதும் பதோிந்தவர்களோக இருப்போர்கள்.
டோர்சிக்குத் பதோியோமலிருப்பது சமூக இதடபவளியின் உண்தமயோகும்.
ஒரு விதத்தில் பேனும் பிங்கிலியும் ஒபர மோதிோியோன மபனோபோவத்தத பமற்பகோள்கிறோர்கள்.
பேனிடம் திருமண பவண்டுபகோள் விடுக்கும்படி, டோர்சி தன்தனக் பகட்டுக் பகோள்வோன் என பிங்கிலி
கோத்துக் பகோண்டிருக்கிறோன் பபோலும்.
இறுதியோக அந்த கட்டம் வந்தபபோது அதற்கு அந்த பதோற்றம்தோன் இருந்தது.
தனிதமயில் எலிசபபத் பேனுதடய நிதலதமதய மதிப்பிட்டு போர்க்கிறோள், பிங்கிலி தன்னுதடய
அபிப்பிரோயத்தின்படி நடந்துபகோள்ள பவண்டும் என்று விரும்புகிறோள்.
பிங்கிலியின் மனநிதலதய பபோதுவோக நோம் போர்ப்பதில்தல.
எல்லோ நதடமுதற விஷயங்களிலும் பேன் அறிவில்லோதவளோக இருந்தோள், டோர்சி முழுதமயோக சோியோக
இருந்தோன்.
எலிசபபத் அவளுதடய நிதலயில் உள்ள யோவதரயும் பபோல் சூழ்நிதலக்குத் தகுந்தவோறு அல்லோமல்,
தோன் எதிர்போர்க்கும்படிபய விஷயங்கள் நடக்க பவண்டும் என்று விரும்புகிறோள். இததபய
ஷோர்பலட்டும் சுட்டிக் கோண்பித்தோள்.
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எலிசபபத் பபோய்யோனவள் அல்ல, பிறகு இது எப்படி அவளுள் எழுந்தது?
விக்கோமின் பபோய்தமதய அவள் பபோற்றுகிறோள்.
அது பபோன்ற தகவல்கதள நம்புகிறவள் அல்ல அவள்.
அவளுக்குள் இருக்கும் அவளது தோயோோின் ஆதோய மனப்போன்தமயும், வலியுறுத்தும் பபோய்தமயும்
அதத சோதிக்கிறது.
புறத்தில் அதற்கு டோர்சி பகோடுக்கும் ஆதோிப்பப அவனது உண்தமயோன பபோய்தம, அது கர்வமோக
பவளிப்படுகிறது.
அவளுதடய பபோய்யோன ேீவியத்தின் இயக்க சக்திபய அவளுதடய உறுதியற்ற நிதல.
அவனுதடயது அபிப்பிரோயமோக இருந்தது, அதத அவள் தன்னுதடய மபனோபோவத்துடன் சந்திக்கிறோள்.
மனத்தோல் ஆதோிக்கப்பட்ட உண்தமபய அபிப்பிரோயமோகும்.
உணர்வோல் ஆதோிக்கப்பட்ட அபிப்பிரோயபம மபனோபோவம் ஆகும்.
இது டோர்சியின் மனத்திற்கு எதிரோக உள்ள எலிசபபத்தின் உணர்ச்சிகள்.
லோங்பர்னுதடய உணர்வின் தூண்டுதல் பபம்பர்லியின் சுய விைிப்புணர்ச்சிதய மதிப்பிடுகிறது.
அதத பபோய் என்று அதடயோளம் கோட்ட முயலும்பபோழுது, அவளுதடய நிரோகோிப்தப பதோடர
தவக்கிறோன்.
ஆைமும் முழுதமயும் பசர்ந்த பபோறுப்பிற்கோன ஆழ்மன பவண்டுதபல, அவளுதடய நிரோகோிப்பு.
அவளுதடய ஆயத்தம் மனததச் பசர்ந்ததல்ல, ஆனோல் மனதிற்கு கீழுள்ள நிதல.
“உடனடியோக சோி பசய்யப்பட்டது”, அதில் பபோதிய கவனம் பசலுத்தப்படவில்தல என்பதத
கோண்பிக்கிறது
எந்த எண்ணமும் விஷயம் சோி பசய்யப்பட்டதில் சம்பந்தப்படோவிட்டோல் அது ஆழ்மனத்தத சோர்ந்தது.
இது மரங்கள் புதிய இதலகதள உருவோக்கும் இன்பமோன வசந்தகோல கோதலப்பபோழுது.
சிறப்போன பவண்டுபகோதள மறுக்கும் அளவிற்கு அது ேடசூைல் அல்ல.
அவளுக்குள் நடப்பது உண்தமயோகபவ பருவகோலத்தின் பிரதிபலிப்போகும். ஆனோல் அது பநர்மோறோக
நடக்கிறது.
பூங்கோவில் அந்த கடிதத்ததப் படிப்பதற்கு இரண்டு மணி பநரம் எடுத்துக் பகோண்டது, தன்னுதடய முழு
குணோதிசயத்ததயும் மறுபோிசீலதனக்கு தன் தகயில் எடுத்துக் பகோண்டோள் என்றோகிறது.
அவளுதடய பகுத்தறிவின் சிறப்போன பதோற்றத்தத அது முழுதமயோகக் கோண்பிக்கிறது.
அது சோி, ஆனோல் முழுதமயோக அல்ல.
அவனுக்கு பநர்மதறயோக மறுபமோைி தருவதற்கு ஊக்க சக்தியோக இருப்பது அவளுதடய ஆயத்த நிதல.
65. “The worst objections to the match made her too angry”.
No Man likes to hear the obvious fact about himself, if derogatory, spoken.
One may well know it, but cannot hear it spoken.
We see here Elizabeth expecting an apology from him.
This is not an expectation based on a fact or a possibility.
It is enough one can imagine and he will expect, expect with the utmost intensity.
Though ridiculous and less than silly, there is a wider truth behind this negative vibration.
Man is universal and transcendental in his spiritual essence.
This ambition is a negative reminder to himself of his essential personality.
Wild ambition of the empty Man is subtle negative spiritual essentiality.
The true ideal and basis of democracy is the inner equality of all.
Human individuality is based on his social personal independence.
Individuality is the personality of the collective maturity.
One’s individuality has in it all the essence of the collectivity.
He who embodies the collective culture and expresses it with the stamp of his own is the Individual.
Her anger vouchsafes for the fact of those objections.
Darcy is powerfully provoking her anger in the name of presenting facts.
The one purpose it serves is, it makes him ignore her anger.
That is the qualification of love.
The low that can never contact the high provokes it powerfully to receive a response, at least the response of
anger.
A saint, being a cobbler and not being able to enter the temple, threw a stone daily at the deity.
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It is significant that no one, particularly Elizabeth, is angry against Bingley.
Bingley, not having any anger in him, cannot evoke anger from anyone.
It is a full study to list out every reaction of Elizabeth and the corresponding trait in Darcy.
Often it is direct. Her anger provokes his anger and vice versa.
He has not reacted with anger to her refusal, but everything in him deep down resents the abuse, not Elizabeth.
Her false infatuation goes with his awkward truth.
His ruse has several correspondences in her, mainly her falling for false charm.
His pride evokes her prejudice.
His tolerance of Caroline brings Caroline’s abuse on Elizabeth.
His writing to her about the elopement gives life to elopement.
His later paying Money invites the abuse earlier.
Darcy is unable to restrain his valid arguments in his favour. He writes them in the letter.
She is unable to restrain her anger for a Man who knows of her inferiority.
It is a truth of life that Man loses the friendship of one to whom he has confided his defect.
He called her ‘tolerable’.
She spoke to him in the strain he was unsociable.
He confessed his weakness to her.
She abused him with impunity.
“பேோடிப் பபோருத்தத்திற்கு கோண்பித்த கடுதமயோன எதிர்ப்பு, அவதள மிகவும் பகோபம் அதடயச்
பசய்தது”.
எந்த மனிதனுக்கும் தன்தனப் பற்றிய உண்தமபய பபசப்பட்டோலும் அது தரக்குதறவோக இருக்கும்
பட்சத்தில், அததக் பகட்பது பிடிக்கோது.
ஒருவருக்கு நன்றோக அது பதோிந்திருந்தோலும் மற்றவர்கள் அததக் குறித்து பபசுவதத பகட்பது
பிடிக்கோது.
அவனிடமிருந்து, எலிசபபத் மன்னிப்தப எதிர்போர்க்கிறோள் என்பததப் போர்க்கிபறோம்.
உண்தமபயோ அல்லது சோத்தியக் கூற்றின் அடிப்பதடயிபலோ எழுந்த எதிர்போர்ப்பு அல்ல இது.
ஒருவனுதடய எதிர்போர்ப்பிற்கு அவன் கற்பதன பசய்வபத பபோதும், உச்சகட்ட தீவிரத்துடன்
எதிர்போர்ப்போன்.
பபோருத்தமற்றதோகவும், அற்பத்தனமோகவும் இருப்பினும், இந்த எதிர்மதற அதிர்வுக்குப் பின்னோல் ஒரு
பபோிய உண்தம உள்ளது.
அவனுதடய ஆன்மிகச் சோரத்தில் மனிதன் பிரபஞ்சத்திற்குோியவன், பிரம்மத்திற்குோியவன்.
அவனுதடய முக்கியமோன குணோதிசயத்திற்கு அவபன பகோடுத்துக் பகோள்ளும் எதிர்மதறயோன
நிதனவூட்டுதபல இந்த பபரோவலோகும்.
ஒன்றுமில்லோத மனிதனுதடய கட்டுப்படுத்த முடியோத பபரோவல், சூட்சுமமோன எதிர்மதறயோன ஆன்மிக
இன்றியதமயோதது ஆகும்.
குடி ஆட்சியின் உண்தமயோன இலட்சியமும், அடிப்பதடயும், எல்பலோோின் அக சமநிதலயோகும்.
சமுதோய பநோக்குதடய தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தின் அடிப்பதடயில், மனித தனித்துவம் உள்ளது.
கூட்டு முதிர்ச்சியின் குணோதிசயபம தனித்துவம் ஆகும்.
எல்பலோோிடமும் உள்ளதின் சோரம், ஒருவருதடய தனித்துவத்தில் இருக்கிறது.
கூட்டுப் பண்போட்டின் உள்ளடக்கமோக விளங்கும் எவர் ஒருவர் அதத தன்னுதடய முத்திதரயோகப்
பதித்து பவளிப்படுத்துகிறோபரோ, அவபர தனி மனிதரோவோர்.
அவளுதடய பகோபம் அந்த மறுப்புகளின் பின்னோல் உள்ள உண்தமகதள உறுதி பசய்தது.
உண்தமகதள எடுத்துச் பசோல்லும் பபோக்கில் டோர்சி அவளுதடய பகோபத்தத அதிகமோகத்
தூண்டினோன்.
அது அவதன, அவளது பகோபத்ததப் புறக்கணிக்க பசய்தது.
அது கோதலின் சிறப்பு பண்பு.
பபோியதத பதோட முடியோத சிறியது, குதறந்தபட்சம் பகோபமோவது மறுபமோைியோக கிதடக்க
பவகத்துடன் அதத துண்டுகிறது.
பசருப்பு ததக்கும் பதோைிலோளியோன ஒரு சன்யோசி பகோவிலில் நுதைய முடியோததோல் கடவுள் சிதல பமல்
தினமும் ஒரு கல்தல எறிந்தோர்.
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ஒருவரும் குறிப்போக எலிசபபத், பிங்கிலி பமல் பகோபமோக இல்தல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிங்கிலியிடம் பகோபம் இல்லோத கோரணத்தோல், எவருதடய பகோபத்திற்கும் அவன் ஆளோக முடியோது.
எலிசபபத்தின் ஒவ்பவோரு எதிர்விதளவுகதளயும் அவற்தறபயோத்த டோர்சியின் குணங்கதளயும்
பட்டியலிடுவது ஒரு முழு ஆரோய்ச்சியோகும்.
பபோதுவோக அது பநரோனது. அவளது பகோபம் அவதனயும், அவனது பகோபம் அவதளயும் தூண்டுகிறது.
அவளுதடய நிரோகோிப்பிற்கு அவன் பகோபமோக எதிர்பசயலோற்றவில்தல, ஆனோல் அவனுள் இருக்கும்
எல்லோமும் நிந்ததனதய பவறுக்கிறது, எலிசபபத்தத அல்ல.
அவளுதடய பபோய்யோன பமோகம் அவனுதடய மிக பமோசமோன உண்தமயுடன் பசருகிறது.
அவனுதடய சூழ்ச்சிக்கு ஒத்த பல அவளிடம் உள்ளன. முக்கியமோனது தவறோன கவர்ச்சிக்கு
இதரயோவது.
அவனுதடய கர்வம் அவளுதடய தவறோன அபிப்பிரோயத்ததத் தூண்டியது.
அவன் கோரலிதன சகித்துக் பகோள்வது, அவள் எலிசபபத்தத இைிவோகப் பபச தவக்கிறது.
ஓடிப்பபோவததப் பற்றி அவன் எழுதுவது அதற்கு உயிர் பகோடுக்கிறது.
பின்னோல் அவன் தரப்பபோகும் பணம், முன்னோல் அவனுக்கு திட்தட வோங்கித் தருகிறது.
அவனுக்குச் சோதகமோக இருக்கும் ஏற்புதடயதோன விவோதங்கதள அடக்க டோர்சியோல் முடியவில்தல.
அவற்தற கடிதத்தில் எழுதுகிறோன்.
அவளுதடய கீழ்நிதலதய பதோிந்து பகோண்டிருக்கும் ஒரு மனிதனின் பமலுள்ள பகோபத்தத அவளோல்
அடக்க முடியவில்தல.
ஒருவோிடம் நம் குதறதய பகிர்ந்து பகோண்படோபமன்றோல், அவருதடய நட்தப இைப்பபோம் என்பது
வோழ்க்தகயின் உண்தம.
அவதள “பரவோயில்தல” என்றோன்.
பைகும் போங்கு அவனிடம் இல்லோததினோல் அவள் அவனுடன் பபசக் கஷ்டப்பட்டோள்.
தன்னுதடய பலவீனத்தத அவன் அவளிடம் ஒப்புக் பகோண்டோன்.
அவள் அவதன எந்தவித பயமுமின்றி திட்டினோள் .
66. “It was all pride and insolence”.
All her perceptions of Darcy are right.
In evaluating another’s defect Man is precise as well as all pervasive.
She rightly understands him, not herself as much.
He tries to understand himself in the light of her descriptions.
She changed her opinion; he changed his character in his relation with her.
Had she equaled him in his effort, her own infatuation would have been given up or transformed into passionate
love for Darcy.
Georgiana presently served Elizabeth to pleasantly remind her of Wickham.
In the other situation, Georgiana would have served her to remind her of her own shamefaced trust of Wickham.
Correcting one’s defects is an effective way of transforming oneself.
A better way is to focus on the right side till the wrong side vanishes.
One’s capacity to lose oneself in the adoration of the emotional ideal is another greater way.
That ideal can be seen in itself, in others, in oneself.
Elizabeth could have tried to see it in herself inside where her mother’s dynamism, acting in her father’s
freedom produces cultural sweetness.
It never occurred to her to go beyond aspiring for Pemberley.
In evaluating Darcy’s love for her she wondered how she could evoke such love.
One more step there could have shown her the positive side of her potential perfection.
She felt gratitude to Darcy for loving her in spite of petulance.
It is generous of her not to have attributed to herself inherent feminine value.
Had she done so, it would have been mean if not depraved.
Gratitude is a powerful emotion, very powerful in social events.
It supplied all the power for 3 weddings.
Her own innate inherent goodwill will not accept anything for her, till the whole family benefits.
That is why her own marriage comes at the end.
Gratitude is inclusive of love while we cannot readily say in all cases the same thing about love, in spite of its
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greatness.
Love is in essence Ananda.
It is self-existent.
Gratitude is towards another.
In that capacity it is not personal, but tends towards the universal.
Elizabeth fully played the role, equipping her emotions to receive Darcy’s love.
It is no mean task especially to a woman.
To receive Love with gratitude, one needs a bigger heart than giving it to another.
To give love is to receive grace.
Grace that enters a soul emerges as love.
One is in the descent and the other is in the ascent.
The difference is that between the gods and the divine soul.
Two hundred years ago when these seminal ideas were not fully developed by the Spirit in the cosmic life, Jane
Austen’s perceptive performance makes us think she is a spiritual genius.
Again to have portrayed it not in darkness but in positive human circumstances through a comedy is to have had
a glimpse of the spiritual potentials in life.
“எல்லோமும், கர்வமும் பிறதர மதிக்கோத இயல்பும்தோன்”.
டோர்சிதயப் பற்றிய அவளுதடய புலனுணர்வு எல்லோபம சோி.
மற்றவோிடம் குதற கோண்பதில் மனிதன் துல்லியமோனவன் ஊடுருவி பதோிந்து பகோள்ளும் ஆற்றல்
உதடயவன்.
அவள் அவதன சோியோகப் புோிந்துபகோள்கிறோள், அந்த அளவிற்கு தன்தன புோிந்து பகோள்வதில்தல.
அவளுதடய விவோிப்தப ஒட்டி அவன் தன்தன புோிந்துபகோள்ள முயற்சி பசய்கிறோன்.
அவள் தன்னுதடய அபிப்பிரோயத்தத மோற்றிக் பகோள்கிறோள்; அவதளப் பபோறுத்த அளவில்
தன்னுதடய குணோதிசயத்தத அவன் மோற்றிக் பகோண்டோன்.
அவன் எடுத்த முயற்சிதய அவளும் எடுத்திருந்தோல், அவள் தன்னுதடய பமோகத்தத தகவிட்டிருப்போள்
அல்லது டோர்சிதய உணர்ச்சி ததும்ப கோதலிக்க ஆரம்பித்திருப்போள்.
விக்கோதம இனிதமயோக ஞோபகப்படுத்தும் அளவிற்கு ேோர்ேியோனோ தற்பபோழுது நடந்து பகோள்கிறோள்.
பவறு ஒரு சூழ்நிதலயில், விக்கோமிடம் தனக்கு ஏற்பட்ட அவமோனத்தத அவளுக்கு ஞோபகப்படுத்தும்
வதகயில் ேோர்ேியோனோ நடந்து பகோண்டிருந்திருப்போள்.
ஒருவர் மோற பவண்டும் என்றோல், தன்னிடமுள்ள குதறகதள திருத்திக்பகோள்வதுதோன் பயனுள்ள
வைியோகும்.
தவறோன பக்கம் மதறயும்வதர சோியோன பக்கத்திற்கு கவனம் பசலுத்துவதுதோன் நல்ல வைியோகும்.
உணர்வுதமயமோன இலட்சியத்தத பபோற்றுவதில் ஒருவர் தன்தன மறப்பபத மற்பறோரு நல்ல
வைியோகும்.
இந்த இலட்சியத்தத அதிபலபய போர்க்கலோம், மற்றவோிடம் போர்க்கலோம், தங்களிடபம போர்க்கலோம்.
தோயோோின் ஆற்றல் சக்தியுடன் தகப்பனோோின் சுதந்திரமும் அவளுக்கு ஏற்படுத்திய இனிதமயோன
பண்போட்டில், எலிசபபத் தன்னிடபம இததப் போர்க்க முயற்சி பசய்திருக்கலோம்.
பபம்பர்லிதயத் தோண்டிச் பசல்ல பவண்டும் என்ற உணர்பவ அவளுக்கு ஏற்படவில்தல.
அவள் பமல் டோர்சி பகோண்ட கோததலப் போர்த்து, தன்னோல் எப்படி அததத் தூண்ட முடிந்தது என்று
ஆச்சோியப்பட்டோள்.
இன்னும் ஒரு அடி பசன்றிருந்தோல், வித்தோக இருக்கும் அவளுதடய பூரணத்துவத்தின் பநர்மதறயோன
பக்கத்தத அவளுக்கு கோண்பித்திருக்கும்.
தன்னுதடய கடுகடுப்போன சுபோவத்ததயும் மீறி டோர்சி தன்தன கோதலிப்பதற்கு அவள் பசய்நன்றி
உணர்ந்தோள்.
தன்னிடம் இயற்தகயோக அதமயப் பபற்ற பபண்தம குணங்களுக்கு, தோன்தோன் கோரணம் என்று அவள்
பசோல்லோதது அவளது பபருந்தன்தம.
அவள் அவ்வோறு பசய்திருந்தோல், அது முதறயற்றதோக இல்லோமல் இருந்திருந்தோலும்,
பபருந்தன்தமயற்ற பசயலோக இருந்திருக்கும்.
பசய்நன்றி சக்திவோய்ந்த மனபவழுச்சி, சமுதோய நிகழ்ச்சிகளில் மிகவும் சக்தி வோய்ந்தது.
மூன்று திருமணங்களுக்கு பவண்டிய சக்திதய அது அளித்தது.
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குடும்பம் முழுவதற்கும் கிதடக்கும்வதர அவளுடன் பிறந்த இயற்தகயோன நல்பலண்ணம்,
தனக்பகன்று எததயும் ஏற்றுக் பகோள்ளோது.
அதனோல்தோன் அவளுதடய திருமணம் கதடசியில் நடக்கிறது.
பசய்நன்றி, கோததல உள்ளடக்கியது. கோதல் மிக சிறப்போனது என்றோலும்கூட, எல்லோ நிகழ்வுகளிலும்
கோததலப்பற்றி அவ்வோறு கூறமுடியோது.
கோதலின் சோரோம்சம் ஆனந்தம்
அது உள்ளுதறகிறது.
நன்றி அறிதல் மற்பறோருவதர பநோக்கிக் கோண்பிப்பது
அந்த விதத்தில் அது தனிப்பட்ட விஷயம் அல்ல. உலகளோவியது
எலிசபபத் தன்னுதடய பங்தக முழுவதுமோகச் பசய்து டோர்சியின் கோததல பபறுவதற்கு பததவயோன
மனநிதலதயத் தயோர் படுத்திக்பகோண்டோள்.
ஒரு பபண்ணுக்கு அது சோதோரண பவதல அல்ல.
மற்றவருக்கு கோததல அளிப்பததவிட அதத நன்றியுடன் பபறுவதற்கு பபோிய மனம் பவண்டும்.
கோததல தருவது அருதள பபறுவதோகும்.
ஒரு ஆன்மோவில் நுதையும் அருள் கோதலோக பவளிப்படும்.
ஒன்று பமலிருந்து கீழ் வருவது, மற்றது கீைிருந்து பமபல பசல்வது.
கடவுளுக்கும் பதய்வீக ஆன்மோவுக்கும் உள்ள வித்தியோசம் பபோல்.
இருநூறு வருடங்களுக்கு முன், பிரபஞ்ச வோழ்விலுள்ள ஆன்மோவின் மூலம் இது பபோன்ற எண்ணங்கள்
முழுவதுமோக வளர்ச்சி பபறோத கோலத்தில், பேன் ஆஸ்டினுதடய புலனறிபவோடுகூடிய பசயல்போடு,
அவர் ஒரு ஆன்மிக பமதத என நிதனக்க தவக்கிறது.
மகிழ்ச்சியோன முடிவின் மூலம் எதிர்மதறயோக அல்லோது, பநர்மதறயோன மனித சந்தர்ப்பங்களில்
வருணித்திருப்பது, வோழ்க்தகயில் உள்ள ஆன்மிக வித்துக்களின் கணபநரக் கோட்சிதயப் பபறுவதற்பக.

67.

68.

69.
70.

But when this subject was succeeded by his account of Mr. Wickham, when she read with somewhat clearer
attention a relation of events which, if true, must overthrow every cherished opinion of his worth, and which
bore so alarming an affinity to his own history of himself, her feelings were yet more acutely painful and more
difficult of definition. Astonishment, apprehension, and even horror, oppressed her. She wished to discredit it
entirely, repeatedly exclaiming, "This must be false! This cannot be! This must be the grossest falsehood!" -and when she had gone through the whole letter, though scarcely knowing anything of the last page or two, put
it hastily away, protesting that she would not regard it, that she would never look in it again.
ஆனோல் இததனத் பதோடர்ந்து அவன் விக்கோதமப்பற்றி கூறியதத அவள் இன்னும் கவனமோகப் படிக்க
ஆரம்பித்தோள். அவதனப்பற்றி விவோித்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லோம் உண்தமயோக இருக்கும் எனில், அவன்
பமல் தவத்திருந்த மதிக்கத்தக்க கருத்துகள் எல்லோம் தூக்கி எறியப்பட பவண்டும். டோர்சி கூறியதவயும்,
விக்கோம் கூறியதவயும் ஒன்றோக இருந்தன. அதனோல் அவளுதடய உணர்வுகள் மிகவும்
பவததனப்பட்டது, விளக்குவதற்கு கடினமோக இருந்தன. வியப்பு, பயம் பமலும் பயங்கரமோன அதிர்ச்சி
அவதள துன்புறுத்தியது. அவள் அதத முழுவதுமோக நம்புவதற்கு விருப்பமில்லோமல், மீண்டும் மீண்டும்
‘இது பபோய்யோகத்தோன் இருக்க பவண்டும்! இப்படி இருக்க முடியோது! இது இருப்பதிபலபய மிகப்
பபோிய பபோய்!‘ என்று பசோல்லிக் பகோண்டிருந்தோள். அக்கடிதத்தத முழுவதுமோகப் போர்த்த பிறகு, கதடசி
இரண்டு பக்கங்களில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று பதோிந்து பகோள்ளோமபலபய அதத தோன்
பபோருட்படுத்தப் பபோவதில்தல என்று கூறி, இனி தோன் அததப் போர்க்கவும் பபோவதில்தல என்று
அக்கடிதத்தத அவசரமோக அப்புறப்படுத்தினோள்.
‘Must overthrow every cherished worth of him’. Facts speak.
‘அவன்பமல் தவத்திருந்த மதிக்கத்தக்க கருத்துகள் எல்லோம் தூக்கி எறியப்பட பவண்டும்’- உண்தமகள்
பபசுகின்றன.
Astonishment at the fabrication, apprehension of facts, horror at self-discovery – oppressed her.
புதனயப்பட்டதத போர்த்து ஆச்சோியம், உண்தமகதள கண்டு அச்ச உணர்வு, சுய கண்டுபிடிப்பின்
பபரச்சம் ---அவதள துன்புறுத்தியது.
‘Discredit entirely’. She accepts it entirely.
‘முழுவதுமோக அவப்பபயர்’ -அவள் முழுதமயோக ஏற்றுக் பகோள்கிறோள்.
‘Grossest falsehood’ – what she heard from Wickham.
‘மிகப்பபோிய பபோய்’—விக்கோம் கூற அவள் பகட்டது.
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71. Elizabeth’s response to the letter is a normal human response.
கடிதத்திற்கு எலிசபபத் பகோடுத்த மறுபமோைி சோதோரணமோக மனிதன் பகோடுக்கும் மறுபமோைிதோன்.
72. Mind is perturbed when it hears the opposite.
மோறோனதத பகட்கும் பபோழுது மனம் கலக்கமதடகிறது.
73. “She read an account of Mr. Wickham with somewhat clearer attention”. The reasons for clarity here are 1)
Darcy’s hands are clean and she is totally false 2) Her interest in Wickham is that of a lover 3) Even Wickham is
secondary to her to Jane. With Jane, she is incapable of being reasonable.
‘விக்கோதமப் பற்றி எழுதியதத அவள் பமலும் கவனமோகப் படித்தோள்’. பதளிவோக இருப்பதற்கு உோிய
கோரணங்கள் 1]டோர்சியின் தககள் சுத்தமோக இருக்கின்றன, அவள் முற்றிலும் பபோய்யோக இருக்கிறோள்.
2]விக்கோம்பமல் இருக்கும் அவளுதடய கோிசனம் கோதலிக்குோியது 3]பேதனக்கோட்டிலும், அவளுக்கு
விக்கோம் இரண்டோம் பட்சம்தோன். பேனிடம் அவளோல் நியோயமோக இருக்க முடியவில்தல.
74. She is unable to accept that Wickham’s account is the grossest falsehood. Therefore, she exclaims, “This must
be the grossest falsehood”. It is, but not Darcy’s account, but Wickham’s report. Inner reflects the outer.
விக்கோம் கூறியது அதனத்தும் மிகப் பபோிய பபோய் என்று அவளோல் ஏற்றுக் பகோள்ள முடியவில்தல.
அதனோல் அவள் “இது மிகப்பபோிய பபோய்” என்று குரபலழுப்புகிறோள். விக்கோமுதடயதுதோன் பபோய்யோக
இருக்கிறபத தவிர டோர்சியினுதடயது அல்ல. அகம் புறத்தத பிரதிபலிக்கிறது.
75. When Elizabeth is reading Darcy’s letter, what Jane is doing or what Wickham is feeling will determine what
she understands.
எலிசபபத் கடிதத்ததப் படிக்கும் பபோழுது புோிந்து பகோள்வது என்பது, அச்சமயம் பேன் என்ன பசய்து
பகோண்டிருக்கிறோள், விக்கோம் என்ன நிதனத்துக் பகோண்டிருக்கிறோன் என்பததப் பபோறுத்து
இருக்கிறது.
• Jane was disillusioned by Caroline.
பேன் கோரலினோல் பதளிவு பபற்றோள்.
• The basis for removing the obstacle Darcy has created is created.
டோர்சி ஏற்படுத்திய ததடதய நீக்குவதின் அடிப்பதட உண்டோக்கப்பட்டுள்ளது.
• Wickham has shifted to Miss King and she too left the place. As Wickham’s true colours are coming out,
Elizabeth is able to shed her charms for him.
விக்கோம் மிஸ் கிங்கிடம் தோவினோன், அவளும் அவ்விடத்தத விட்டு அகன்றோள். விக்கோமின்
உண்தமயோன பசோரூபம் பதோிய வருவதோல் எலிசபபத்திற்கு அவன் பமலிருக்கும் கவர்ச்சியிலிருந்து
பவளி வர முடிகிறது.
• Which caused which is an issue, but in the subtle plane sequence is not always from past to present. It can be in
the reverse.
எது எதத உற்பத்தி பசய்தது என்பது தோன் விஷயம், ஆனோல் சூட்சும நிதலயில் வோிதசமுதற
எப்பபோழுதும் இறந்த கோலத்திலிருந்து நிகழ்கோலத்திற்கு இருக்கோது. பநர்மோறோகவும் இருக்கும்.
76. ‘Difficult of definition’.
What defines emotions is the understanding behind it.
The understanding in the emotion can better define it.
Just now Elizabeth has no right understanding and is struggling to cling to wrong understanding.
In the struggle there is no understanding left. The emotions will not be defined till some understanding takes
hold of her. More than the understanding or the one in the emotion, the cohesiveness of the emotions give it the
right definition. Such a definition becomes precise by what underlies it in the physical consciousness. Just now
her emotions are in a tumult; her body – Mrs. Bennet – is violently dynamic, ready to burst out. No definition is
possible at all.
“வதரயதற கடினமோனது”.
உணர்ச்சிகதள வதரயறுப்பது அதன் பின்னோல் இருக்கும் புோிதபல.
உணர்ச்சிகளில் இருக்கும் புோிதல் இன்னமும் சோியோக விவோிக்கும்.
தற்பபோழுது எலிசபபத்திற்கு சோியோன புோிதல் இல்தல, தவறோன புோிததல பிடித்துக் பகோள்ள
கஷ்டப்படுகிறோள்.
இந்தப் பபோரோட்டத்தில் புோிதலுக்கு இடபம இல்தல. ஏதோவது புோிந்தோல் மட்டுபம அவளுதடய
உணர்ச்சிகதள விவோிக்க முடியும். புோிதலுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும்பமல் உணர்ச்சிகளின் பிதணப்பு
சோியோன விவோிப்தப தரும். ேடத்தின் ேீவியத்தில் எதன் அடிப்பதடயில் அது இருக்கிறபதோ அது, இது
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பபோன்ற விவோிப்புகதளத் துல்லியமோக்கும். தற்பபோழுது அவளுதடய உணர்ச்சிகள் பகோந்தளிப்பில்
இருக்கின்றன; அவளது உடல் திருமதி பபன்னட்டுதடயதுபபோல் மிகவும் ஆற்றலுதடயது. பவடிக்கத்
தயோரோக இருக்கிறோள். வதரயதற சோத்தியபம அல்ல.
Acute pain in the emotion is its readiness to fall out in pieces.
உணர்வுகளில் இருக்கும் தீவிர வலி, அது தூள்தூளோகப் பபோவதற்குத் தயோரோக இருக்கிறது என்பதத
குறிக்கிறது.
Astonishment at the exposure of her low status and the wickedness of Wickham are apprehended by her.
அவளுதடய தோழ்ந்த நிதலதயயும், விக்கோமின் துஷ்டத்தனத்ததயும் பவளிப்படுத்தியதத கண்டு
வியப்பதடந்த அவள், அததப் புோிந்து பகோண்டோள்.
Horror for her at the destruction of the low vulgar falsehood of her mother.
அவளுதடய தோயோோின் தோழ்வோன பபோய்தம அைிந்தது, அவதள மிகவும் அச்சுறுத்தியது.
She is like a bastard to whom her own mother disclosed the secret of her birth. She is a social bastard.
அவளுதடய பசோந்தத் தோயோபர அவளுதடய பிறப்பின் இரகசியத்தத பவளியிட்டது, அவள் தரம்
குதறந்தவள் பபோலோனோள். சமுதோயத்தில் அவள் தரம் குதறந்தவள்.
She has now heard that the emperor has no clothes, having proclaimed its fineness till then. It is no mere
humiliation, but one of hypocritical fakeness.
தன்னுதடய ஆதடயின் சிறப்தப பற்றி அதுவதர புகழ்ந்து பகோண்டிருந்த அரசருனட , ஆதடயின்றி
இருக்கும் நிகழ்தவப் பற்றி இப்பபோழுது அவள் பகள்விப்படுகிறோள். அது சோதோரண மோனமிைக்கும்
நிகழ்ச்சி அல்ல, ஆனோல் கபடமோன பபோலித்தனமோை ஒன்று.
‘Scarcely knowing anything of the last page’.
It is where the scoundrel is out. She dared not KNOW it.
‘கதடசி பக்கத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பததபய அறியோதது’.
அங்கு தோன் அக்கயவன் பவளிவருகிறோன். அது அவளுக்குத் பதோியோமபலபய இருக்கலோம்.
She has the horror of preserving the brittle falsehood of Wickham.
உதடயும் தன்தம உதடய அவனது பபோய்தமதய கோப்போற்றும் பயம் அவளுக்கு இருக்கிறது.
This is the period when his gaming debts accumulated.
As they build up, his artificial castle sinks.
இந்த கோலகட்டத்தில்தோன் அவனுதடய சூதோட்டத்தினோல் ஏற்பட்ட கடன்கள் அதிகமோயின.
அது பசர்ந்து பகோண்பட பபோனபபோது அவனுதடய பசயற்தகயோன பகோட்தடயும் மூழ்கியது.
As her castle sinks, it stinks.
அவளுதடய பகோட்தட மூழ்கும்பபோழுது அது நோற்றபமடுத்தது.
“Must overthrow every cherished opinion of him”.
Facts speak.
To an open Mind facts have the force of conviction.
Facts are arguments in the physical plane.
Her mind is infatuated but not closed.
It is because of the freedom of her father in which she is nurtured.
Minds cultured in freedom to the last retain their freedom. Hence are open.
Infatuation is intensity of energy.
Closure is the structure.
Her mind has the ability to remain open even when infatuated.
Her attachment to Jane is biological, to Wickham is psychological.
She can have greater freedom in judging Wickham’s case than Jane’s issue.
Whatever the defects of Darcy, in strength of personality Wickham is no match to him.
In reading an account of Darcy about Wickham, both their original personalities weigh with her.
The chances of any true account from Wickham stand little chance against Darcy’s weighty personality.
Wickham’s account is false.
Darcy speaks unvarnished facts.
Naturally she enjoys a greater clarity here.
It is to her credit that her Mind remains open in this assessment.
Hers were cherished opinions.
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Facts are so powerful that in spite of being cherished opinions they deserve to be thrown out.
One does not feel like throwing out a cherished opinion unless by some alchemy it becomes the opposite.
From the beginning, in reading the letter, she was disposed to disbelieve Darcy about Jane.
With Wickham she starts saying it is true.
Whether the original arboreal Ape is going to remain an Ape or if it is going to evolve into Man is decided by a
CHOICE.
Without exception, however small or great the issue is that choice is always apparently small, almost invisible,
and imperceptible to the one who makes it.
Whether World War II is to be won or lost, Indian freedom is to be won by violence or non-violence, one is
going to retire in Government service or become world famous, the choice decides.
Elizabeth faces such a choice.
The open Mind the freedom of her atmosphere gave made it possible.
Her own personality made the choice.
The determinant is her subconscious response to Darcy.
Her conscious response is to Pemberley.
It should say it was Mrs. Gardiner who at the last moment influenced her choice.
Her example is worth emulation.
She who influenced Elizabeth positively refrained from introducing a vitiating negative curiosity.
Mrs. Gardiner, against all traditional norms, expected a letter from Darcy to Elizabeth at Longbourn.
This attitude discloses the direction of her Mind.
“அவதனப்பற்றி பபோற்றிப் போதுகோத்த எல்லோ அபிப்பிரோயங்கதளயும் தூக்கி எறிய பவண்டும்”.
உண்தமகள் பபசுகின்றன.
திறந்த மனம் உண்தமதய நம்பும்.
உண்தமகள் ேட நிதலயில் விவோதங்கள் ஆகும்.
அவளுதடய மனம் பமோகத்தில் உள்ளது, ஆனோல் மூடியிருக்கவில்தல.
அவளுதடய தகப்பனோர் பகோடுத்த சுதந்திரத்தில் அவள் வளர்ந்ததினோல் அவள் அவ்வோறு இருக்கிறோள்.
இறுதிவதர சுதந்திரமோக வளர்க்கப்பட்ட மனம் சுதந்திரத்தத தக்க தவத்துக் பகோள்ளும். அதனோல் அது
திறந்தபடி இருக்கிறது.
பமோகம், சக்தியின் பசறிவு.
மூடியிருப்பது அதன் அதமப்பு.
பமோகத்தில் இருக்கும் பபோழுதுகூட அவள் மனம் திறந்து இருக்கிறது.
பேனிடம் இருக்கும் பற்று உயிோியலோனது, விக்கோமிடமிருப்பது மபனோோீதியோனது.
பேனுதடய விஷயத்ததவிட விக்கோம் விஷயத்தத அவள் பமலும் சுதந்திரமோக மதிப்பிட முடியும்.
டோர்சியிடம் என்ன குதற இருந்தோலும் தனிமனிதப் பண்பின் வலிதமயில், விக்கோம் அவனுக்கு
இதணயோக மோட்டோன்.
விக்கோதமப்பற்றி டோர்சி எழுதியததப் படிக்கும் பபோழுது, அவர்களுதடய சுய தனிமனிதப் பண்பு
அவளிடம் தனி முத்திதரதய பதிக்கிறது.
டோர்சியின் ஆளுதமக்கு முன், விக்கோம் எந்த ஒரு உண்தமயோன விவரத்தத கூறும் வோய்ப்புகள் மிகக்
குதறபவ.
விக்கோமின் விவரங்கள் பபோய்யோனதவ.
டோர்சி பபசுவது அப்பட்டமோன உண்தமகள்.
இயல்போகபவ அவள் இங்கு அதிக பதளிதவப் பபறுகிறோள்.
இந்த மதிப்பிடுதலுக்கு அவள் மனம் திறந்து இருப்பது அவளுக்கு இலோபபம.
அவளுதடயது பபோற்றப்பட்ட {கட்டிக் கோப்போற்றப்பட்ட} அபிப்பிரோயங்கள்.
உண்தமகள் அவ்வளவு வலிதமயோக இருப்பதோல் பபோற்றப்பட்ட அபிப்பிரோயங்கதளயும் அவள் தூக்கி
எறிய பவண்டியதோயிற்று.
ஏபதனும் ஒரு ரசவோதத்தோல் அது பநர்மோறோக மோறியிருந்தோலன்றி பபோற்றப்பட்ட கருத்துகதள
ஒருவருக்கு தூக்கி எறிய மனம் வரோது.
ஆரம்பத்திலிருந்பத, கடிதத்ததப் படிக்கும் பபோழுது, பேதனப் பற்றி டோர்சி எழுதுவதத நம்பக்கூடோது
என முடிவு பசய்திருந்தோள்.
விக்கோதமப் பற்றி , ’அது உண்தம’ என ஆரம்பிக்கிறோள்.
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மரங்களில் வோழும் முதல் மனிதக் குரங்கு, குரங்கோகபவ இருக்கப் பபோகிறதோ அல்லது மனிதோனோக
உருவோகப் பபோகிறதோ என்று தீர்மோனிப்பது அதனுதடய பதர்ந்பதடுப்பு.
விஷயங்கள் எவ்வளவு சிறியதோக இருந்தோலும் சோி அல்லது பபோியதோக இருந்தோலும் சோி,
விதிவிலக்கில்லோமல், பதர்ந்பதடுப்பது என்பது, யோர் அதத பமற்பகோள்கிறோர்கபளோ அவர்களுக்கு அது
எப்பபோழுதும் பவளிப்பதடயோகபவ சிறியதோகவும், பபரும்போலும் மதறந்துள்ளதோகவும்,
புலப்படோதவண்ணமும் இருக்கும்.
இரண்டோவது உலகப் பபோருக்கு பவற்றியோ பதோல்வியோ, இந்திய சுதந்திரம் கிதடப்பது ஹிம்தச
அல்லது அஹிம்தசயின் மூலமோ, அரசோங்க உத்திபயோகத்திலிருந்து ஒய்வு பபறபவண்டுமோ அல்லது
உலகப் புகழ் அதடய பவண்டுமோ என்று தீர்மோனிப்பது, பதர்ந்பதடுத்தல்.
இது பபோன்ற ஒரு பதர்ந்பதடுத்ததல எலிசபபத் எதிர்பகோள்ள பநோிடுகிறது.
திறந்த மனமும், சுதந்திரமோன சூைலும் அதத சோத்தியமோக்கியது.
அவளுதடய தனிமனிதப் பண்பப பதர்ந்பதடுத்தது.
டோர்சிக்குோிய தீர்மோனத்தத எடுத்தது அவளுதடய ஆழ்மன மறுபமோைிபய.
பபம்பர்லிக்கு அவள் நனபவோடு மறுபமோைி பகோடுத்தோள்.
அவளுதடய பதர்ந்பதடுப்பிற்கு கதடசி தருணத்தில் மதறமுகமோக உதவி பசய்தது திருமதி கோர்டினர்
எனலோம்.
அவளுதடய உதோரணத்தத முன்மோதிோியோகக் பகோள்ளலோம்.
எலிசபபத்திற்கு நல்லவிதமோக மதறமுக உதவி பசய்த அவளுக்கு பண்பற்ற எதிர்மதறயோன ஆர்வத்தத
அடக்க முடியவில்தல.
போரம்போிய பநறிமுதறகதள மீறி திருமதி கோர்டினர் டோர்சியிடமிருந்து எலிசபபத்திற்கு கடிதம்
எதிர்போர்த்தோள்.
இந்த மனப்போன்தம அவளுதடய மனத்தின் பபோக்தக பவளிப்படுத்துகிறது.
87. “Astonishment, apprehension, and even horror oppressed her”.
Knowledge, especially spiritual knowledge is self-awareness.
One would expect to discover inside light, goodness, sweetness, etc.
When good things are not found, it is a great disappointment.
It is common for devotees to go inside and see darkness.
One educated lady saw a scorpion, a cockroach inside.
The truth is, this is the inner reality of that person, not what she thinks of herself.
Elizabeth never thinks of inner knowledge.
Nor does she know one such thing is in existence.
The inner is biological, psychological as well as spiritual.
Biological is from parents, psychological is from education, spiritual is from the awakening in the spirit.
Reading the letter is an occasion for her to know of herself.
Subtly, she knows what is coming.
It gives apprehension and even horror in anticipation.
Astonishment can precede horror or wonder if unexpected.
The role of a human complement is to open your inside to you.
Darcy has no knowledge of what he is doing.
He has no intention of opening her inside to her.
She has done it to him falsely.
He is only returning to her the favour.
A complement functions directly, indirectly, positively, negatively, subtly, subconsciously, overtly, covertly,
consciously, etc.
In whatever fashion the complement works, it does complete one’s personality.
Good manners can be a complement pleasantly.
Complements of character penetrate, usually dig up unwanted characteristics.
Mrs. Bennet is a complement to her husband for his indolence.
Darcy is Bingley’s complement for indecisiveness.
Wickham completes Elizabeth’s need for truth from the opposite side.
Darcy offers infinite scope for Elizabeth socially and endless vistas psychologically to complete the potentials of
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her budding personality.
He longs to do it positively.
He being one of negative manners does it inversely.
Collins is a totally dominating personality in areas of his freedom.
Charlotte is his domestic complement never crossing his wishes or fancies.
She acts as a complement to his sycophancy of Lady Catherine naturally as proximity to Rosings is flattering to
her depths.
One who is incapable of following an argument must know his folly.
It is not human nature to describe itself negatively.
Negative self-awareness is against psychological survival.
When he listens to an argument and does not comprehend, he thinks the other man does not know how to
explain.
He ascribes his own folly to the other.
He discovers himself in another.
Each soul enters into a play with another soul.
In knowledge they exchange knowledge for mutual growth in knowledge.
In ignorance each stirs up the other’s ignorance so as to rise into knowledge.
Darcy and Elizabeth do it to each other.
The non-comprehending fool does it to his friend whose intelligent explanation is beside the point for him for
his inner growth.
Lydia completes Wickham’s married life thwarting his ideas of marrying a rich lady in Australia or America.
He has to discover the ground realities of poor domestic life as a return to a weekend fling of irresponsibility.
“வியப்பு, பயம், பபரச்சம் அவதள துன்புறுத்தியது”.
அறிவு, முக்கியமோக ஆன்மிக அறிபவ, சுய உணர்வு ஆகும்.
நமக்குள் இருக்கும் ஒளி, நற்குணம், இனிதம முதலியனதவகதள நோம் கண்டு பிடிக்க பவண்டும்.
நல்லது எதுவும் இல்தலபயனில் மிகவும் ஏமோற்றமோக இருக்கும்.
உள்பள பசன்று அங்கிருக்கும் இருதள போர்ப்பது அன்பருக்கு வைக்கம்தோன்.
ஒரு படித்த பபண்மணி, ஒரு பததளயும், கரப்போன்பூச்சிதயயும் உள்பள போர்த்தோள்.
அவள் உள்பள இப்படித்தோன் இருக்கிறோள் என்பதுதோன் உண்தமபய தவிர, அவள் தன்தனப்பற்றி
நிதனத்துக் பகோண்டிருப்பது அல்ல.
எலிசபபத் அக அறிதவப் பற்றி நிதனப்பபத இல்தல.
அது பபோன்று ஒன்று இருக்கிறது என்பபத அவளுக்குத் பதோியோது.
உள்பள இருப்பது உயிோியலோனது, உளவியலோனது, ஆன்மிகமோனது.
உயிோியல் பபற்பறோோிடமிருந்தும், உளவியல் படிப்பிலிருந்தும், ஆன்மிகம் ஆன்ம விைிப்பிலிருந்தும்
கிதடக்கிறது.
தன்தனப்பற்றி புோிந்துபகோள்ள கிதடத்த ஒரு சந்தர்ப்பம்தோன் இக்கடிதம்.
என்ன வரப் பபோகிறது என அவளுக்கு சூட்சுமமோகத் பதோிகிறது.
அது அவளுக்கு அச்சத்ததயும், எதிர்போர்ப்பதில் பபரச்சத்ததயும் பகோடுக்கிறது.
எதிர்போர்க்கோமல் இருந்தோல் பபரச்சத்திற்கும் வியப்பிற்கும் முன்னோல் வருவது, ஆச்சோியம்.
உன் உள்மனதத உனக்கு கோண்பிப்பது மனித கருவியின் பங்கு.
டோர்சிக்கு தோன் என்ன பசய்கிபறோம் என்பற பதோியவில்தல.
அவளுதடய உள்மனதத அவளிடம் திறந்து கோண்பிக்கும் பநோக்கம் அவனிடம் இல்தல
அவள் அவனிடம் அதத பபோய்தமயோகச் பசய்தோள்.
அவன் அததபய அவளிடம் திருப்பி தருகிறோன்.
ஒருவதர பூர்த்தி பசய்ய வருவது பநரோகவும், மதறமுகமோக பநர்மதறயோகவும், எதிர்மதறயோகவும்,
சூட்சுமமோகவும், ஆழ்மனத்திலிருந்தும், பவளிப்பதடயோகவும், மதறவோகவும், நனபவோடும் பசயல்படும்.
மனிதக்கருவி எப்படி பசயல்பட்டோலும், அது ஒருவருதடய தனித்தன்தமதயப் பூர்த்தி பசய்யும்.
நன்னடத்தத மனத்திற்குகந்த நிதறவு பசய்யும் பகுதியோக இருக்கலோம்.
குணோதிசயத்தத பூர்த்தி பசய்யும் பபோழுது, வைக்கமோக அது பவண்டோததத எல்லோம் பதோண்டி
பவளிபய எடுக்கும்.
திருமதி பபன்னட் அவளது கணவனின் பசோம்பபறித்தனத்ததப் பூர்த்தி பசய்கிறோள்.
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டோர்சி, பிங்கிலியின் தயக்க குணத்ததப் பூர்த்தி பசய்கிறோன்.
எலிசபபத் உண்தமதய பதோிந்து பகோள்ளும் அவசியத்தத விக்கோம் எதிர் பக்கத்திலிருந்து பூர்த்தி
பசய்கிறோன்.
வித்தோக இருக்கும் அவளுதடய மலரும் தனிமனிதப் பண்பிதன பூர்த்தி பசய்ய, டோர்சி அவளுக்கு
எல்தலயில்லோ வோய்ப்புகதள சமூகோீதியோகவும், உளோீதியோக முடிவற்ற கற்பதனக் கோட்சிகதளயும்
அளிக்கிறோன்.
அவன் அதத பநர்மதறயோக பசய்ய ஆதசப்படுகிறோன்.
எதிர்மதறயோன நடத்ததயோல் அதத பநர்மோறோக பசய்கிறோன்.
கோலின்ஸ், அவனுதடய சுதந்திரமோன இடங்களில் முழுதமயோக ஆதிக்கம் பசலுத்துபவனோக
இருக்கிறோன்.
ஷோர்பலட் அவனுதடய விருப்பத்திற்கும் ஆர்வத்திற்கும் குறுக்பக வரோமல் அவனுதடய குடும்பத்தத
பூர்த்தி பசய்கிறோள்.
பரோசிங்ஸின் அருகோதம அவளுக்கு பபோலிப் புகழ்ச்சிதய அளிப்பதோல், பலடி கோதோிதன அண்டி
பிதைக்கும் அவதன அவள் இயல்போகபவ பூர்த்தி பசய்கிறோள்.
ஒரு விவோதத்ததப் புோிந்துபகோள்ள முடியோதவன், தன்னுதடய முட்டோள்தனத்தத பதோிந்துபகோள்ள
பவண்டும்.
தன்தனபய பகட்டதோக விவோிப்பது மனித சுபோவம் அல்ல.
மபனோோீதியோக வோழ்வதற்கு எதிரோக இருப்பது சுய உணர்தல்.
ஒரு வோதத்தத பகட்டுக் பகோண்டிருக்கும் பபோழுது அவனுக்குப் புோியோவிட்டோல், மற்றவனுக்கு சோியோக
விளக்கத் பதோியவில்தல என நிதனப்போன்.
தன்னுதடய மடதமதய மற்றவனுக்கு உோியதோகக் கருதுவோன்.
ஒருவன் மற்றவோிடம் தன்தனபய கண்டுபிடிப்போன்.
ஒவ்பவோரு ஆன்மோவும் மற்ற ஆன்மோவுடன் விதளயோட ஆட்டத்தில் நுதைகிறது.
அறிவில், பரஸ்பர அறிவு வளர்ச்சியதடய அதவ அறிதவ போிமோறிக்பகோள்ளும்
ஒன்று மற்பறோன்றின் அறியோதமதய கிளறி விட்டு, அறிவுக்கு உயர முயற்சிக்கும்.
டோர்சியும் எலிசபபத்தும் ஒருவருக்பகோருவர் இவ்வோறு நடந்து பகோள்கிறோர்கள்.
புோிந்துபகோள்ள முடியோத ஒரு முட்டோள் ஒரு நண்பனிடம் இவ்வோறு நடந்து பகோண்டோல் அவனுதடய
விளக்கம் இவனுதடய அக வளர்ச்சிக்கு எந்த விதத்திலும் உதவோது.
ஆஸ்திபரலியோவிபலோ அல்லது அபமோிக்கோவிபலோ இருக்கும் ஒரு பணக்கோரப் பபண்தண திருமணம்
பசய்து பகோள்ளும் விக்கோமின் எண்ணத்தத ததட பசய்து, அவனது திருமண வோழ்க்தகதய லிடியோ
பூர்த்தி பசய்கிறோள்.
வோர இறுதியில் மட்டுபம பகோண்டோட்டங்களில் ஈடுபடும் இக்குடும்பத்தின் பபோறுப்பில்லோத்தனத்திற்கு
பதிலளிக்கும் வதகயில் அதமந்த பமோசமோன குடும்ப வோழ்க்தகயின் அடிப்பதட உண்தமகதள அவன்
பதோிந்து பகோள்ள பவண்டும்.
88. “This must be the grossest falsehood”.
What she heard from Wickham was the grossest falsehood.
The vital that is wrong responds to others as though they are wrong.
Growth of the vital to mental comes at first by a shock.
Ordinarily the transition from one plane to higher plane is through a sense of wonder and surprise.
It can also be through a shocking circumstance.
That happens when one is immersed in his own condition.
It can be a concentrated condition of light or darkness.
Whether light or darkness, breaking out of it can be violent.
Here she is in infatuation with a false malicious person.
To emerge out of it is violent, shocking, and unpleasant.
India ushered herself into Freedom through violence when her ostensible approach was through non-violence.
The oppressed sections of the society under religious rule could not be legally so oppressed during the British
rule.
Those sections can subconsciously regret the transition and feel quite violently about it.
Gandhiji described that violence as the reemerging of the natural violence he denied expression during the
heydays of non-violence.
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Grace often makes extraordinary compromises with human folly and offers alternate solutions.
The obstinacy of the congress in 1942, their refusal of the Cripps offer was a direct refusal of grace.
In spite of it the freedom was won, though, as He said, in two parcels on August 15.
This time orthodoxy asserted and escaped the Blessings of August 15.
The violence can be explained as a direct violent refusal of grace.
Elizabeth’s violent description as grossest falsehood can be seen as her utter inability to part with her mother’s
dynamic folly.
Pure facts out of the mouth of a low conscious person can be seen as gross falsehood.
What he says matters, not who says it matters.
Darcy, in that sense, is ill qualified to speak facts.
Mrs. Bennet’s legitimate insistence of Jane’s wedding only meets with life’s constant refusal.
Mrs. Bennet is ill qualified to marry her daughters.
She can aspire silently. And that brought two eligible men.
Beyond that, even if she thinks, it will have negative results.
The taxi driver who takes us to a VIP has no right to enter the presence of the VIP.
His role ends with driving.
Will Mrs. Bennet be flattered with the role of a taxi driver?
Not only the driver, each must limit himself to his role.
Elizabeth was introduced to falsehood so that by transformation she could enter the wider truth of Pemberley.
Pemberley itself had an outer penumbra of crudeness that was false.
“இது இருப்பதிபலபய மிகப் பபோிய பபோய்”.
விக்கோமிடமிருந்து அவள் பகட்டபதல்லோம் மிகப் பபோிய பபோய்யோகும்.
தவறோக இருக்கும் உணர்வு மற்றவர்கள் தவறு என்பது பபோல் அவர்களுக்கு பதிலளிக்கிறது.
உணர்விலிருந்து மனதிற்கு பபோகும் வளர்ச்சி முதலில் அதிர்ச்சியினோல் வருகிறது.
சோதோரணமோக ஒரு நிதலயிலிருந்து மற்பறோரு நிதலக்குச் பசல்ல, ஆச்சோியமும் வியப்பும்தோன் துதண
புோியும்.
அதிர்ச்சியோன சூழ்நிதல மூலமோகவும் நடக்கும்.
ஒருவன் தன்னுதடய நிதலயிபலபய மூழ்கி இருந்தோலும் நடக்கும்.
ஒளிபயோ அல்லது இருபளோ அது ஒரு பசறிந்த நிதலயோக இருக்கும்
ஒளிபயோ அல்லது இருபளோ அதிலிருந்து உதடத்து பவளிவருவது கடுதமயோக இருக்கும்.
பபோய்யோன தீய பநோக்குதடய மனிதனின் பமோகத்தில் அவள் இருக்கிறோள்.
அதிலிருந்து பவளிவர பவண்டுபமன்றோல் அது கடுதமயோக, அதிர்ச்சியோக, இனிதமயற்றதோக
இருக்கும்.
இந்தியோவிற்கு வன்முதற மூலம் விடுததல கிதடத்தது, ஆனோல் பவளிப்பதடயோன அணுகுமுதற
அஹிம்தசயோக இருந்தது.
மதம் ஆட்சிபுோிந்த கோலத்தில் அடங்கி இருந்த சமூகத்தின் சில வகுப்புகள், ஆங்கிபலயர் ஆட்சியில்
சட்டப்படி அவ்வோறு அடக்கப்பட முடியவில்தல.
இந்த மோற்றத்தோல் அந்த வகுப்புகளுக்கு ஆழ்மனதில் வருத்தம் இருக்கலோம், கடுதமயோகவும் அததப்
பற்றி நிதனத்துப் போர்க்கலோம்.
அஹிம்தச பகோடிகட்டிப் பறந்து பகோண்டிருந்த கோலத்தில் அடக்கப்பட்ட உணர்வுகபள பின்னோல்
வன்முதறயோக கிளம்பியது என்று கோந்திேி இததன விவோித்தோர்.
மனித மடதமக்கு அருள் அசோதோரணமோன தீர்தவ அடிக்கடி பகோடுக்கும், மோற்று தீர்தவயும் அளிக்கும்.
1942-ல் கோங்கிரஸ் பிடிவோதமோக கிோிப்ஸ் திட்டத்தத மறுத்தது, அருதள பநரடியோக விலக்குவது
பபோலோயிற்று.
இதற்பகல்லோம் மீறி பகவோன் கூறியது பபோல் சுதந்திரம் கிதடத்தது, ஆனோல் இரண்டோக, ஆகஸ்ட் 15ல்.
இம்முதற பைதம தன்தன நிதலநோட்டியது, ஆகஸ்ட் பதிதனந்தின் ஆசிர்வோதத்தத இைந்தது.
அருளின் பநோிதடயோன மறுப்பு வன்முதறயோக பவடித்தது.
முழுப்பபோய் என்று கூறும் எலிசபபத்தின் கடுதமயோன வர்ணதன, அவளுதடய தோயோோின் மிகப் பபோிய
மடதமதய விட்டு அவளோல் பவளிபய வர முடியோதததக் கோண்பிக்கிறது.
தூய்தமயோன உண்தமகள் தோழ்ந்த ேீவியமுதடய நபோின் மூலம் பவளிவந்தோல், முழுப்பபோய்யோகத்
பதோற்றமளிக்கும்.
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என்ன பசோல்கிறோன் என்பது தோன் முக்கியம், யோர் பசோல்கிறோர்கள் என்பது அல்ல.
இதன்படி போர்த்தோல் டோர்சியோல் உண்தமகதளப் பபச முடியோது.
திருமதி பபன்னட் பேனுதடய திருமணத்தத முதறயோக வற்புறுத்துவதத வோழ்க்தக பதோடர்ந்து
மறுக்கிறது.
தன்னுதடய பபண்களுக்கு திருமணம் முடித்து தவக்க திருமதி பபன்னட் உகந்த நபர் அல்ல.
அவள் பமளனமோக ஆர்வம் பகோள்ளலோம். அது இரண்டு தகுந்த ஆண்கதள வரவதைத்தது.
இதற்கும் அப்போல், அவள் பயோசித்தோபல அது எதிர்மதறயோன பலதன அளிக்கும்.
ஒரு பிரமுகோின் வீட்டிற்கு, நம்தம ஒரு கோபரோட்டி அதைத்துப் பபோகிறோன் என்றோல் அந்த கோபரோட்டிக்கு
அங்கு நுதைய எந்தவித உோிதமயும் கிதடயோது.
வண்டி ஓட்டுவபதோடு அவன் பவதல முடிந்து விடும்.
வண்டி ஓட்டுனர் பபோல் திருமதி பபன்னட்டின் பங்கு இருந்தோல், அதிபலபய அவள் சந்பதோஷம்
அதடந்து விடுவோளோ?
வண்டி ஓட்டுனர் மட்டுமல்லோது எல்பலோரும் அவரவருதடய பங்தக வகித்தோல் மட்டும் பபோதும்.
திருவுருமோற்றத்தின் மூலம் பபம்பர்லியின் பரந்த உண்தமக்குள் நுதைய முடியும் என்பதோல், எலிசபபத்
பபோய்தமக்கு அறிமுகமோனோள்.
பபோய்தம நிதறந்த முரட்டுத்தனமோக பவளிவட்டத்தோல் பபம்பர்லி சூைப்பட்டிருந்தது.
89. “Scarcely knowing what it says, she hastily put it away”.
What is hastily put away will be as quickly taken up.
Both, putting away and taking up, are the same act in opposite direction.
Man is a bundle of contradictions.
He will do exactly the opposite of what he intends to do or what he should do.
Lace is the psychological equivalent of elopement.
Elopement is the social version of Lace for Mr. Bennet.
He could stop his wife’s enthusiasm for the lace, little knowing that energy cannot be stopped.
What he denied her, resurfaced in her favourite daughter not as lace, but as what the originally denied lace had
grown into.
Acts repeat, they repeat after growing.
You can refuse an act, not stop the energy of the act.
It will continue to grow in some direction, even in the opposite direction.
Sometimes they appear to disappear.
Really the energy does not dissolve or the act disappears.
The energy may be absorbed into a growing structure.
Mrs. Bennet’s initiative resulted in Bingley’s departure.
The element of perversity in her character turns into a conspiracy and later ruse.
Excessive energy in a structure becomes perverse, if not allowed to overflow.
Mrs. Bennet’s energies are partially absorbed by her life.
She does not disobey her husband, though she will insist on her ways endlessly.
Left to herself she would not exhaust her energies until she buys all the dresses and gives as many parties as she
would wish with no thought about expenses.
Had he courted several thousand pounds of loan, she might have come to an end of her energies.
There was no scope for her beyond £ 2000.
Hence the native generation of perversity.
Darcy’s conspiracy matured by a strange mechanism of reversal into a proposal.
Cancelling the possibility of Bingley’s proposal germinated as his own proposal.
Elizabeth abused him because she was voicing Jane’s silent protest.
The vituperative abuse which is the result of his conspiracy evolved into his transformation of consciousness.
His transformation brought her to Pemberley with the Gardiners.
The change is resented from below his consciousness from his substance.
He could not proceed beyond a few minutes of greeting Elizabeth.
It was his nervous shyness that made him go.
The energy of the immense effort brought him back to prolonged civil behaviour.
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This exercise in good manners of civility made him ready for transformation in the substance.
The energy of the lace, on the other hand, matured into elopement and presented him an occasion for
transformation in the substance.
She, who moved to the mental from the vital, must lose Wickham from the realm of possibility to admit Darcy
into her consciousness.
The elopement, apart from physically removing Wickham, dug deep into herself to present Mrs. Bennet in her
and compelled her to present her mother to him.
No act is really complete if the social power in it is not fully recognized.
It was recognized by his payment.
Not only he paid, but admitted him into his family fold.
Finally all this developed energy was absorbed into three weddings.
Elizabeth’s vehement refusal generated a great volume of negative energy which was absorbed into Charlotte’s
wedding.
Poverty and plainness to be ushered into the security of property and marriage needs energy.
The difference in social statures being served by the negative energy of Elizabeth is the way the rule sinks down
by reversal.
What is negative to Elizabeth is positive to Charlotte.
The reversal of positive energy into negative energy increases in volume.
Lowering of values raises the quantity of energy.
To trace every act in the story will lead us to discover their meeting at a point of integrated existence.
“என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பது பதோியோமபலபய அவள் அதத அவசரமோக அப்புறப்படுத்தினோள்”.
எதத பவண்டோம் என்று அவசரமோக விலக்குகிபறோபமோ அதத உடனடியோக ஏற்பபோம்.
விலக்குவது ஏற்பது இரண்டுபம எதிபரதிர் திதசயில் இருக்கும் ஒபர பசயல்தோன்.
மனிதன் முரண்போடுகளின் குவியல்.
என்ன பசய்ய பவண்டுபமோ அல்லது என்ன பசய்ய பவண்டும் என்று நிதனக்கிறோபனோ அதற்கு
பநர்மோறோகத்தோன் அவன் பசயல்படுவோன்.
ஓடிப்பபோவதற்கு மபனோோீதியோக சமமோனது, நூல் பவதலப்போடு உள்ள ஆதட.
திரு பபன்னட்டிற்கு, அந்நூல் பவதலப்போட்டின் சமூக பதிப்புதோன் ஓடிப்பபோவது.
அற்பமோன பபோருளின் பமல் இருக்கும் ஆர்வத்தத அவரோல் தடுக்க முடியும், ஆனோல் சக்திதய தடுத்து
நிறுத்த முடியோது என்று அவருக்குத் பதோியவில்தல.
அவளிடம் அவர் எதத மறுத்தோபரோ அது அவளுதடய பிோியமோன பபண் மூலம் பவறுவிதத்தில்
பவளிவந்தது.
பசயல்கள் திரும்பும், அதவ வளர்ந்த பின் திரும்பும்.
நோம் ஒரு பசயதல மறுக்கலோம் ஆனோல் அதனுதடய சக்திதய தடுத்து நிறுத்த முடியோது.
ஏதோவது ஒரு திதசயில் அது பதோடர்ந்து வளரும், பநர்மோறோன திதசயிலும் வளரும்.
சில சமயம் அது மதறந்தது பபோல் பதோன்றும்.
உண்தமயில் சக்தி கதரவதில்தல, பசயல் மதறவதில்தல.
ஒரு வளரும் அதமப்பில் அச்சக்தி ஈர்த்துக் பகோள்ளப்பட்டிருக்கலோம்.
திருமதி பபன்னட்டின் தன்முதனப்பு பிங்கிலிதய அங்கிருந்து கிளப்பியது.
அவளுதடய குணத்தில் இருக்கும் குதர்க்கம், சதியோக மோறி பிறகு சூழ்ச்சியோகிறது.
ஒரு அதமப்பில் இருக்கும் அதிகப்படியோன சக்தி நிரம்பி வைிவததத் தடுத்தோல் அது குதர்க்கமோக
மோறிவிடுகிறது.
திருமதி பபன்னட்டின் சக்தி சிறிதளவு அவளது வோழ்க்தகயோல் ஈர்த்துக் பகோள்ளப்படுகிறது.
அவள் தன்னுதடய கணவருக்குக் கீழ்ப்படியோமல் இல்தல, இருப்பினும் அவள் தனது வைிகதளபய
முடிவில்லோது வலியுறுத்துவோள்.
அவள் இஷ்டப்படி நடக்க விட்டோல், பசலதவப்பற்றிக் கவதலப்படோமல் அவளுதடய சக்தி முழுவதும்
பசலவைியும்வதர எல்லோ விதமோன ஆதடகதளயும் வோங்குவோள், எவ்வளவு விருந்துகள் தரபவண்டும்
என்று ஆதசப்படுகிறோபளோ அவ்வளவுக்கும் ஏற்போடு பசய்வோள்.
அவருக்கு பல ஆயிரம் பவுன் கடன் ஏற்பட்டிருந்தோல் அவளுதடய சக்தி எல்லோம் தீர்ந்து விட்டிருக்கும்.
ஆனோல் அவளுக்கு இரண்டோயிரம் பவுனுக்கு பமல் பபோவதற்கு வைிபய இல்தல.
அதனோல் இயற்தகயோகபவ குதர்க்கம் ஏற்படுகிறது.
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அதிசயமோன முதறயில் மோற்றம் ஏற்பட்டு டோர்சியின் சூழ்ச்சி திருமண பவண்டுபகோளோக முதிர்ச்சி
பபறுகிறது.
பிங்கிலியின் திருமண பவண்டுபகோளின் சோத்தியக் கூறுகதள ரத்து பசய்தது, அவனுதடய திருமண
பவண்டுபகோளோக முதளத்தது.
பேனுதடய பமௌனமோன எதிர்ப்தப பதோிவிக்கும் வண்ணம் எலிசபபத் அவதன நிந்ததன பசய்தோள்.
அவனுதடய சூழ்ச்சிக்குப் பலனோக கிதடத்த நிந்ததன, அவனுதடய ேீவியத்தில் மோற்றத்தத
ஏற்படுத்தியது.
அவனுதடய திருவுருமோற்றம் அவதள கோர்டினர் குடும்பத்துடன் பபம்பர்லிக்கு வரவதைத்தது.
அவனுள் இந்த மோற்றம் அவனுதடய ேீவியத்திலிருந்து அவதன பகோபமதடயச் பசய்தது.
எலிசபபத்துக்கு வோழ்த்து பசோல்லியதற்கு பமல், பதோடர்ந்து அவனோல் எதுவும் பசய்ய முடியவில்தல.
அவனுதடய கூச்ச சுபோவம் அவதன அங்கிருந்து கிளப்பியது.
பபரும் முயற்சி பகோடுத்த வலிதம அவனுக்கு நீடித்த நோகோிக நடத்தததய அளித்தது.
நோகோிகமோன நல்ல நடத்தத அக மோற்றத்திற்கு அவதன தயோர் பசய்தது.
அற்பத்தனமோன விஷயத்தில் இருந்த ஆர்வம் ‘ஓடிப்பபோவதோக’ மோறி, அவனது அக மோற்றத்திற்கு ஒரு
சந்தர்ப்பத்தத அளித்தது.
உணர்விலிருந்து மனதிற்கு நகர்ந்த அவள் விக்கோதம விட்டு விலகுவது சோத்தியமோனோல்தோன் டோர்சிதய
தன் ேீவியத்துள் ஏற்றுக் பகோள்ள முடியும்.
விக்கோதம தன்னிடமிருந்து விலக்கியபதோடல்லோமல், ஓடிப்பபோவது, திருமதி பபன்னட்டின்
குணோதிசயத்தத அவளுக்குள் புகுத்தியது. பமலும் அவனிடமும் தன் தோயுதடய சுபோவத்ததபய
பவளிப்படுத்தினோள்.
ஒரு பசயலில் இருக்கும் சமூக வலிதமதய முழுவதுமோக அங்கீகோித்தோல்தோன் அச்பசயல் முழுதமயோகும்.
பணம் பகோடுத்து அது அங்கீகோிக்கப்பட்டது.
பணம் பகோடுத்தபதோடல்லோமல் தன்னுதடய குடும்பத்திலும் அவதன பசர்த்துக்பகோண்டோன்.
இறுதியில் எல்லோ சக்தியும் அந்த மூன்று திருமணங்களோல் ஈர்த்துக் பகோள்ளப்பட்டது.
எலிசபபத் தீவிரமோக மறுத்தது பபோிய அளவில் எதிர்மதறயோன சக்திதய உற்பத்தி பசய்ததோல், அதத
ஷோர்பலட்டின் திருமணம் ஈர்த்துக் பகோண்டது.
ஏழ்தமயும் சோதோரண நிதலதமயும் பசோத்து மற்றும் திருமணம் தரும் போதுகோப்போக மோற அதிக சக்தி
பததவ.
எலிசபபத்தின் எதிர்மதற சக்தி சமூக அந்தஸ்தில் உள்ள வித்தியோசத்திற்கு உதவுவது, கோலம் மோறுவதத
உணர்த்துகிறது.
எலிசபபத்துக்கு எது எதிர்மதறபயோ அதுபவ ஷோர்பலட்டுக்கு பநர்மதற.
பநர்மதறயோன சக்தி எதிர்மதறயோக மோறும்பபோது அதன் அளவு அதிகோிக்கிறது.
பண்பு குதறயும் பபோழுது சக்தி அதிகோிக்கிறது.
இக்கததயில் உள்ள ஒவ்பவோரு நிகழ்ச்சிதயயும் ஆரோய்ந்தோல், அதவ அதனத்தும் ஒருங்கிதணந்த
பபருவோழ்வில் சந்திப்பதத கண்டுபிடிக்கலோம்.
In this perturbed state of mind, with thoughts that could rest on nothing, she walked on; but it would not do: in
half a minute the letter was unfolded again, and collecting herself as well as she could, she again began the
mortifying perusal of all that related to Wickham, and commanded herself so far as to examine the meaning of
every sentence. The account of his connexion with the Pemberley family was exactly what he had related
himself; and the kindness of the late Mr. Darcy, though she had not before known its extent, agreed equally well
with his own words. So far each recital confirmed the other; but when she came to the will, the difference was
great. What Wickham had said of the living was fresh in her memory, and as she recalled his very words, it was
impossible not to feel that there was gross duplicity on one side or the other; and, for a few moments, she
flattered herself that her wishes did not err. But when she read and re-read with the closest attention the
particulars immediately following of Wickham's resigning all pretensions to the living, of his receiving in lieu so
considerable a sum as three thousand pounds, again was she forced to hesitate. She put down the letter, weighed
every circumstance with what she meant to be impartiality, deliberated on the probability of each statement; but
with little success. On both sides it was only assertion. Again she read on; but every line proved more clearly
that the affair, which she had believed it impossible that any contrivance could so represent as to render Mr.
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Darcy's conduct in it less than infamous, was capable of a turn which must make him entirely blameless
throughout the whole.
மனத்தின் அதமதி குதலந்த நிதலயில் எண்ணங்கதள பவறு எதிலும் ஈடுபடுத்த முடியோமல் அவள்
நடக்கத் பதோடங்கினோள், ஆனோல் முடியவில்தல. அதர நிமிடத்திற்குள் அக்கடிதம் மறுபடியும்
பிோிக்கப்பட்டது, தன்தன சுதோகோித்துக் பகோண்டு விக்கோதமப்பற்றி இைிவோன தகவல்கதள மீண்டும்
போிசீலதன பசய்ய ஆரம்பித்தோள். அதத படிப்பதற்பக அவளுக்கு மிகவும் கஷ்டமோக இருந்தது.
ஒவ்பவோரு வோக்கியத்தின் பபோருதளயும் ஆரோய முற்பட்டோள். பபம்பர்லி குடும்பத்துடன் அவனுக்கு
இருந்த பதோடர்தபப்பற்றி கூறியது, அவன் பதோிவித்தது பபோலபவ இருந்தது; திரு. டோர்சியினுதடய
போிவும் அதன் அளவு இதற்கு முன்பு அவளுக்கு பதோியோதிருப்பினும் அவன் கூறியதத ஒத்பத இருந்தது.
இதுவதர எழுதியதவகள் எல்லோம் மற்றவர் பசோன்னதத உறுதிப்படுத்தியது; ஆனோல் உயிதலப்பற்றி
படித்த பபோழுது வித்தியோசம் மிகப் பபோிய அளவில் இருந்தது. அவனுக்கு அளிக்கப் பபோவதோக இருந்த
உதவிதயப்பற்றி விக்கோம் கூறியதவ அதனத்தும் அப்படிபய நிதனவு கூர்ந்து போர்க்தகயில் ஏபதோ ஒரு
பக்கத்தில் மிகுந்த வஞ்சகம் இருந்தது என்பதத உணரோமல் இருக்க முடியவில்தல. ஒரு சில
வினோடிகளுக்கு, அவள் விரும்பியது தவறில்தல என தன்தனத்தோபன சமோதோனப்படுத்திக் பகோண்டோள்.
ஆனோல் அக்கடிதத்ததப் படித்த பபோழுது அதத மறுபடியும் அதிக கவனத்துடன் படித்த பபோழுது
அவனுக்குச் பசர பவண்டிய உோிதமகள் அதனத்ததயும், பவண்டோம் என்ற பின் நடந்ததவ, அதற்குப்
பதிலோக மிகப் பபோிய பதோதகயோன மூவோயிம் பவுன்கதளப் பபற்றுக் பகோண்டது, இதவயோவும்
அவளுக்கு தயக்கத்ததக் பகோடுத்தது. அவள் அக்கடிதத்தத கீபை தவத்துவிட்டு
நடுநிதலதமபயோடுதோன் எல்லோவற்தறயும் போர்க்கிபறோம் என்று நிதனத்துக் பகோண்டு, பசோல்லப்பட்ட
ஒவ்பவோரு விஷயமும் நடந்திருக்க வோய்ப்புண்டு என்று நிதனக்க விரும்பினோலும் அது முடியோத
கோோியமோக இருந்தது. இரண்டு பக்கங்களிலும் அது வலியுறுத்தலோகபவ இருந்தது. மறுபடியும்
படிக்கலோனோள். ஆனோல் இந்த விவகோரத்ததப்பற்றி யோர் எப்படி எடுத்துக் கூறினோலும் அது
டோர்சிதயத்தோன் பமோசமோனவன் என்று கோண்பித்திருக்க முடியும் என்று இவ்வளவு நோட்களோக
நிதனத்துக் பகோண்டிருந்தோள். ஆனோல் ஒவ்பவோரு வோக்கியமும், நடந்ததவகள் அதனத்திலும் டோர்சி
குற்றமற்றவன் என்பதத மிகத் பதளிவோகபவ நிரூபித்தது.
‘Thoughts that could rest on nothing’ – It happens when the thought is ill-defined.
‘எண்ணங்கள் பசயலிைந்து நிற்கும்’- எண்ணங்கள் சோியோக இல்லோதபபோழுது இது பபோன்று நடக்கும்.
When the fact is Wickham is false, she wants to believe he is truthful. So the fact and her idea do not fit
together.
விக்கோம் பபோய் என்பது உண்தமயோக இருக்கும்பபோழுது, அவள் அவதன உண்தம என நம்ப
விரும்புகிறோள். அதனோல் உண்தமயும் அவளுதடய எண்ணமும் ஒன்று பசருவதில்தல.
‘Collecting herself’ – Her present thought structure is dashed to pieces.
‘தன்தன ஒரு நிதலப்படுத்திக் பகோண்டோள்’. அவளுதடய அப்பபோழுததய எண்ணங்கள்
சுக்குநூறோயின.
Prejudice is a force that compels one NOT to see, to see something different or opposite to what is.
தவறோன எண்ணம் கண்தண மதறக்கும், பவறு எததயோவததப் போர்க்கும் அல்லது பநர்மோறோனததப்
போர்க்கும்.
She commanded herself – commanded against prejudice.
அவள் தன்தனயும், தன்னுதடய தவறோன அபிப்பிரோயத்ததயும் ஆதிக்கம் பசலுத்துகிறோள்.
Gross duplicity is there. Only that she is looking for it elsewhere.
அங்கிருப்பது பபோிய ஏமோற்றல். அவள் இதத பவபறங்பகோ பதடிக் பகோண்டிருக்கிறோள்.
Facts are formidable. Whether it is global warming or rise in pay, look at the facts.
உண்தமகள் வலிதம மிக்கது. அது உலக பவம்தமயோக இருக்கட்டும், அல்லது சம்பள உயர்வோக
இருக்கட்டும், உண்தமகதளப் போர்க்க பவண்டும்.
On both sides, it was assertion – now she equates falsehood and truth.
வலியுறுத்தல் இரண்டு பபோிடமும் இருந்தது. இப்பபோழுது அவள் பபோய்தமதயயும் உண்தமதயயும்
சமப்படுத்துகிறோள்.
Pakistan and India, the criminal and the victim are equated before law till the judgement.
போகிஸ்தோனும், இந்தியோவும், குற்றவோளியும் குற்றம் சோட்டப்பட்டவனும், தீர்ப்பு வரும்வதர சட்டத்தின்
முன் சமம்.
To discover FACTS is to be WISE. They change the perspective upside down.
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உண்தமகதள கண்டுபிடிப்பது புத்திசோலித்தனம். அதவ நமது போர்தவதய ததலகீைோக மோற்றி விடும்.
100. She wants Darcy to confirm Wickham’s report. When she finds it is not so, she discredits it.
விக்கோம் கூறியதவ உண்தம என்று டோர்சி பசோல்ல பவண்டும் என்று அவள் விரும்புகிறோள். அது
உண்தமயல்ல என்று பதோிந்தவுடன் அவள் அதத நம்புவதில்தல.
101. Falsehood violently hopes that truth must confirm and accept it, but in reality the opposite happens.
உண்தம தன்தன ஏற்றுக் பகோள்ள பவண்டும், உறுதி பசய்ய பவண்டும் என்று பபோய்தம
விரும்புகிறது, ஆனோல் உண்தமயில் நடப்பபதோ அதற்கு பநபரதிரோக.
102. She goes back to the letter in a few minutes.
Consider the energy movement of Life Response in her putting the letter away and going back to it in a trice.
The struggle between truth and falsehood is depicted by her indecisiveness.
It is no ordinary mental struggle but one that gives her fatigue to the body, so telling was its revelation. She had
to walk for two hours for her body to absorb her disturbed mental energies and dissipate it in physical
movements. Her spirits are originally high and therefore her playfulness readily comes to the surface.
அவள் சில நிமிடங்களில் மீண்டும் கடிதத்ததப் படிக்க ஆரம்பிக்கிறோள்.
கடிதத்ததப் படிக்க மறுத்தவள் மீண்டும் உடனடியோக அதத எடுப்பது, மறுபமோைியின் சக்தியின்
இயக்கத்ததப் போர்க்கலோம்.
உண்தமக்கும் பபோய்க்கும் இதடபய நடக்கும் பபோரோட்டத்தத அவளது முடிவு பசய்ய இயலோத குணம்
கோண்பிக்கிறது.
தீவிர மனப் பபோரோட்டம் அவளது உடலின் கதளப்தப தீவிரமோக பவளிப்படுத்தியது. அவளுதடய
பகோந்தளிக்கும் மன உணர்வுகதள அவளது உடல் ஏற்றுக்பகோண்டு அதன் இயக்கத்தின் மூலம் கதரய
தவக்க அவளுக்கு இரண்டு மணி பநரம் நடக்க பவண்டியதோயிற்று. அவள் இயற்தகயோகபவ
மகிழ்ச்சியோன பபண்ணோக இருப்பதோல் அவளோல் விதரவில் கலகலப்போன சுபோவத்திற்கு உடனடியோக
வர முடிந்தது.
103. In half a minute she went back to the letter. It is not a conscious act. This act is automatic, subconscious.
அதர நிமிடத்தில் அவள் மீண்டும் கடிதத்ததப் படிக்க ஆரம்பிக்கிறோள், அது அறிந்து பசய்யப்பட்ட
பசயல் அல்ல. தன்னிச்தசயோக ஆழ்மனத்திலிருந்து எழுந்த பசயலோகும்.
104. The only difference between the first reading and now is she is able to collect herself.
Being able to collect oneself is in that measure self-awareness. Here it is self-awareness of not thought that is
formed, emotions that are defined but self-awareness of unformed energy.
கடிதத்தத முதல் முதற படிப்பதற்கும், தற்பபோழுது படிப்பதற்கும் உள்ள வித்தியோசம் அவள் தன்தன
ஒருநிதலப்படுத்திக் பகோண்டது தோன்.
ஒருவர் தன்தன ஒருநிதலப்படுத்திக் பகோள்வது அந்த விஷயத்ததப் பபோறுத்தவதர சுய
விைிப்புணர்ச்சியோகும். நம்முதடய எண்ணங்களின் சுய விைிப்புணர்ச்சிபயோ, பதளிவோன
உணர்ச்சிகளின் சுய விைிப்புணர்ச்சிபயோ அல்ல, மோறோக நம்மிடம் உருவோகோத சக்தியின் சுய
விைிப்புணர்ச்சி ஆகும்.
105. ‘Mortifying perusal’.
It is mortifying as she is lost in wicked ungrateful falsehood. Still she peruses because the rationality in her is
not dead.
அவமோனத்துடன் போிசீலிப்பது.
பமோசமோன நன்றிபகட்ட பபோய்தமயில் மோட்டிக் பகோண்ட அவளுக்கு அவமோன உணர்ச்சி எழுந்தது.
ஆனோலும் அவளுதடய பகுத்தறிவு அதத போிசீலித்தது.
106. While here it is mortifying perusal for her, Wickham is heaping dissipating debts for himself. Darcy has by then
set to work on himself to transform himself and is in the process of discovering that his cool calm is really
bitterness of spirit.
இவள் அவமோனத்தில் தவிக்கும் பபோழுது, விக்கோம் பணத்தத விரயம் பசய்து கடன் சுதமதய
அதிகோித்து பகோண்டிருக்கிறோன். டோர்சிக்கு, தன்தன அதமதிப்படுத்திக் பகோள்ள எடுக்கும் பபரும்
முயற்சி மனக்கசப்தபத் தருகிறது.
107. Reviewing the event from Time, Space, sequence, correspondence, etc. relating to its past and future in the
story, more and more insights emerge. Darcy brought Fitzwilliam as a companion. Now that he saw Elizabeth
there, Fitzwilliam is not in his mind. Just as she was reading the letter Darcy is not even with him. Elizabeth of
whom Fitzwilliam is charmed about has dropped him from her mind. All that is there is Darcy’s letter.
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பநரம், இடம், பதோடர்ச்சி, பதோடர்பு இதவ மூலம் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகதள கடந்த கோலம், எதிர்கோலம்
இவற்பறோடு பதோடர்புபடுத்திப் போர்க்கும் பபோழுது இந்த கததயில் பமலும் பமலும் பல உண்தமகள்
பவளிவருகின்றன. பிட்ஸ்வில்லியதம, டோர்சி தனக்குத் துதணயோக அதைத்து வருகிறோன்.
எலிசபபத்தத போர்த்தவுடன் பிட்ஸ்வில்லியம் ஞோபகத்திற்கு வருவதில்தல. கடிதத்தத அவள் படிக்கும்
பபோழுது, டோர்சி அவனுடன் இல்தல. தன்னோல் கவரப்பட்ட பிட்ஸ்வில்லியதம அவள் தனது
மனதிலிருந்து அகற்றி விடுகிறோள். டோர்சியின் கடிதம் மட்டுபம இப்பபோழுது அவள் மனதிலிருக்கிறது.
108. It is a simple act of a charming rascal who has captured the imagination of a girl in bloom. Any girl would have
been equally a victim. The event acquires colour only because from a distance a formed character like Darcy has
appreciated the fire in her eyes and is willing to sacrifice all his formed character at the altar of her love. In the
absence of Darcy, Elizabeth will be a victim like Lydia, to what extent we cannot say and the whole thing will
qualify for an undignified episode meriting the label of a misfortune or a tragedy. Imagine Elizabeth in Lydia’s
place with or without marriage and the turn she would have given to the fortunes of the family. In which case it
will not warrant the writing of a novel by Jane Austen.
மலரும் பருவத்தில் இருக்கும் ஒரு பபண்ணின் கற்பதனகதள வசீகோித்த ஒரு அபயோக்கியனின்
பசயலோன இந்த வதலயில் எந்தப் பபண்ணோக இருந்தோலும் சிக்கியிருப்போள். எலிசபபத்தின் கண்களில்
இருக்கும் கனதலப் போர்த்து, அவளுதடய கோதலுக்கோக தன்னுதடய எல்லோ குணோதிசயத்ததயும்
விட்டுக் பகோடுக்கத் தயோரோக இருந்த பண்பட்ட டோர்சியின் வருதகயினோல் இந்நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு புது
பமருகு கிதடத்தது. டோர்சி மட்டும் இல்லோமல் இருந்திருந்தோல் லிடியோதவப்பபோல் எலிசபபத்
போதிக்கப்பட்டிருக்கலோம், எவ்வளவு தூரத்திற்கு என்று பசோல்ல முடியோது. அதனோல் இந்த கததபய
கண்ணியமற்ற நிகழ்வோகவும் மோறியிருக்கலோம், இன்னலிபலோ அல்லது துயரத்திபலோ முடிந்திருக்கலோம்.
லிடியோவின் இடத்தில் எலிசபபத், திருமணம் நடந்பதோ அல்லது நடக்கோமபலோ இருந்திருந்தோல் அவள்
இந்த குடும்பத்தின் அதிர்ஷ்டத்திற்கு எந்த மோற்றத்தத பகோண்டு வந்திருப்போள் என கற்பதன பசய்து
போர்க்கலோம். அப்படி இருந்திருந்தோல் பேன் ஆஸ்டின் இக்கதததயபய எழுதியிருக்க மோட்டோள்.
109. In her charm for Wickham there is a great truth of romance. By any standard of romance of any century, the
wide sympathy of the population will be with her as long as his history is not known. Here is a case of
infatuation of a very intelligent girl. It is better to think of some basic truths of Romance.
• True Romance does not meet false characters.
• It never becomes infatuation.
• There will be no element of excitement in it.
• Nor there will be any calculation, expectation, ruse explicit or implicit in its arena.
• It can have no goal of marriage in its view, but all those goals will be there without seeking.
• A false story or character reaching one capable of Romance gets fully exposed before he spreads his net.
• It can have social, psychological barriers of the period, but no barriers which the society in its cream has
already overcome.
• Non-mercenary conditions, when consummated will find all material benefits automatically. If that element
is not there, the Romance will be of a lower order or a higher order of marriage.
அவளுக்கு விக்கோம் பமலுள்ள கவர்ச்சியில் கோதலின் ஒரு பபோிய உண்தம பதோிய வருகிறது.
அவனுதடய சோித்திரம் பதோியோதவதரயில் கோதலின் எந்த பண்பின் படியும் எந்த நூற்றோண்டிலும்
மனிதர்களின் அனுதோபம் அவளுக்குத்தோன் கிதடக்கும். புத்திசோலியோன பபண்ணின் பமோகம்தோன்
இந்நிகழ்வு. கோதலின் அடிப்பதட உண்தமகதளப் பற்றி பதோிந்து பகோள்வது நல்லது.
• உண்தமயோன கோதல் பபோய்யோன மனிதர்கதள சந்திக்கோது.
• அது ஒருபபோழுதும் பமோகமோக மோறுவதில்தல.
• அதில் எந்த விதமோன மனபவழுச்சியும் இருக்கோது.
• எந்த கணக்பகோ, எதிர்போர்ப்பபோ, பவளிப்பதடயோக அல்லது உள்ளோர்ந்த சூழ்ச்சிபயோ அந்த
இடத்தில் இருக்கோது.
• இதில் திருமண எதிர்போர்ப்பு இருக்கோது, ஆனோல் திருமணம் நோடும் எல்லோமும் அதனுள் இருக்கும்.
• கோதலில் பபோய்யோன கததக்பகோ அல்லது பபோய்யோன நபருக்பகோ பவதல கிதடயோது. அவர்கள்
தங்களுதடய வதலதய விோிக்கும் முன்பப உண்தம பவளிவந்து விடும்.
• அந்தந்த கோல கட்டத்திற்குோிய சமூக, மனோீதியோன ததடகள் இருக்கலோம், ஆனோல் சமுதோயத்தோல்
ஏற்கனபவ தோண்டப்பட்ட ததடகள் இருக்கோ.
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ஆதோய மனப்போன்தம இல்லோத நிதல, முழுநிதறவதடயும் பபோழுது எல்லோ வளமும் தன்னோல்
எழும். இந்த ஒரு அம்சம் இல்தல எனில் திருமணத்தில், கோதல் உயர்ந்ததோகவும் இருக்கலோம்,
தோழ்ந்ததோகவும் இருக்கலோம்.
110. She commanded herself to examine.
She is not able to read. She has to command herself to read the sentences and make out the meaning. It means
she is so much possessed by her prejudice. Command is an effort of will.
அவள் தன்தனபய போீட்சித்துக் பகோண்டோள்.
அவளோல் படிக்க முடியவில்தல. கடிதத்ததப் படித்து அதனுதடய அர்த்தத்ததப் புோிந்து பகோள்ள பபரும்
முயற்சி எடுத்தோள். அந்த அளவிற்கு அவள் தவறோன அபிப்பிரோயத்தோல் ஆட்பகோள்ளப்பட்டிருந்தோள்.
உறுதியின் முயற்சிபய, ஆதணயிடுவது.
111. The story of Pemberley is exactly as Wickham has said.
Elizabeth takes Wickham as the standard for truth and wishes Darcy to rise to his occasion! The culprit asks the
judge to rise to his own standards of Justice!
பபம்பர்லிதயப் பற்றி எழுதியிருந்தது விக்கோம் கூறியது பபோலபவ இருந்தது
விக்கோம் உண்தமயின் அளவுபகோல் பபோல் எலிசபபத்திற்கு பதோற்றமளித்தோன், டோர்சியும் அது பபோல்
மோறபவண்டும் என அவள் விரும்புகிறோள்! குற்றவோளி, நீதிபதிக்கு நியோயத்ததப் பற்றி கூறுவது
பபோலோகிறது.
112. Gross duplicity on one side or the other.
ஏதோவது ஒரு பக்கத்திலிருந்து மிகப் பபோிய ஏமோற்றுதல்.
113. She did not feel any shock or outrage at the story of Georgiana’s elopement. She read it as mere news, did not
feel as she felt on Lydia’s running away.
How deeply partial, steeped in prejudice for Wickham she is. There is no shred of fairness. Where is the
question of rationality? She was callous to his attempt. It is unpardonable. Had she been fair to Darcy, saw the
rogue attempted a heinous crime, Lydia would not have run away. She lacked even a modicum of goodness in
responding to the news. To her, Wickham is sacred, he is above blame. No one should blame her idol of any
misdeed! She is one who did not even blame Wickham when Lydia was the victim. Her only regret is she had
not had that luck of accompanying dear noble Wickham. But she was exceedingly shocked by the charge of
extravagance and profligacy. Surely she is tender to him and solicitous, overlooks the elopement, is grieved by
extravagance.
ேோர்ேியோனோ ஓடிப்பபோவதோக இருந்த நிகழ்ச்சிதயப்பற்றி படித்த பின் அவளுக்கு அதிர்ச்சிபயோ அல்லது
பகோபபமோ எதுவும் ஏற்படவில்தல, அது பவறும் ஒரு பசய்தி பபோல் இருந்தது. லிடியோ ஓடிப்பபோன
பபோழுது என்ன ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டபதோ அது எதுவும் அவளுக்கு அப்பபோழுது இல்தல.
விக்கோதம போரபட்சமின்றி கண்மூடி ஆதோிக்கிறோள். நியோயபம இல்லோத பபோழுது பகுத்தறிவுக்கு என்ன
பவதல இருக்கப் பபோகிறது. அவனுதடய பசயலுக்கு அவள் வருந்தபவ இல்தல. இது மன்னிக்க
முடியோத குற்றம். டோர்சியிடம் சிறிதளவோவது நியோயமோக நடந்து பகோண்டிருந்தோல் கயவனுதடய
பகோடிய குற்றத்தத கண்டித்திருந்தோல் லிடியோ ஓடிப் பபோவது நடந்திருக்கோது. பசய்திதயப் படித்த பிறகு
அவள் நியோயமோக நடந்து பகோள்ளவில்தல. விக்கோம் அவளுக்கு புனிதமோனவன், குற்றமற்றவன். யோரும்
அவதன எதுவும் பசோல்லிவிடக் கூடோது. லிடியோவிற்கு தவறிதைத்த பபோழுதுகூட அவதன குற்றம்
சோட்டவில்தல, தோன் அவனுடன் பபோக முடியவில்தலபய என்றுதோன் வருத்தப்படுகிறோள், அவனுதடய
ஊதோோித்தனத்ததப் பற்றியும் ஒழுக்கக்பகட்தடப் பற்றியும் பகள்விப்பட்டு அதிர்ச்சியதடகிறோள்.
அவனிடம் பமன்தமயோகவும், அக்கதறயோகவும் நடந்து பகோள்கிறோள், ஓடிப்பபோனதத மன்னிக்கிறோள்,
ஊதோோித்தனத்திற்கு வருந்துகிறோள்.
114. When Wickham spread his false wares she readily swallowed it, full of sympathy for him. Now when Darcy
speaks of the Will, £3000, elopement, and profligacy she feels there is no proof, it is mere assertion. As far as
she is concerned, accusation of Wickham is accusation of herself. This after his desertion. Even in the perturbed
state of her mind, her sympathies are fully and solidly on his side. It is entrenched prejudice. She would be sorry
for his resigning his claims for the living and would feel that £3000 was rightly his due.
விக்கோம் பபோய் பசோல்லும் பபோழுது அததன உடபன ஏற்றுக் பகோள்ளும் அவள், அவனிடம்
அனுதோபப்படுகிறோள். விக்கோமின் ஊதோோித்தனம், மூவோயிரம் பவுன் உயில், ஓடிப்பபோக முயன்றது,
இதவகதளப் பற்றி டோர்சி பபசும் பபோழுது அவற்தற நம்புவதில்தல, அதவ டோர்சியின் பவறும்
வலியுறுத்தல்கள் என நிதனக்கிறோள். விக்கோதம குற்றம் சோட்டுவது தன்தன குற்றம் சோட்டுவது
•
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பபோலிருக்கிறது. அவதள தகவிட்டுப் பபோன பின்பும் எழும் உணர்வு இது. அவளுதடய குைப்பமோன
மனநிதலயிலும் அவளுதடய அனுதோபங்கள் முழுவதும் அவனிடம் ஆைமோக இருக்கின்றன. இது
வலுவோன தப்பபண்ணம் ஆகும். அவன் தன்னுதடய ேீவோதோரத்திற்கோக பணம் பபறும் நிதலதமக்கோக
வருந்துகிறோள், மூவோயிரம் பவுன் அவனுக்கு உோியது என நிதனக்கிறோள்.
115. Darcy is entirely blameless only, not exemplary in his unstinted generosity.
She upgrades Darcy from not less than infamous to entirely blameless. We find no outrageous phrase about
Wickham.
His elopement can be classified under casual errors was her anticipatory wish.
She, the daughter of Mrs. Bennet, does not deserve Darcy’s love. She is fit to be outraged by Wickham for the
passion she has for him. Darcy could very well abuse her instead of her doing so.
டோர்சி முழுதமயோக குற்றமற்றவன் மட்டுபம, தோரோளமோன உதோரகுணத்திற்கு எடுத்துக்கோட்டு அல்ல.
சமூகத்தில் பைகத் பதோியோத அவதன முழுதமயோக குற்றமற்றவன் என்ற நிதலக்கு உயர்த்துகிறோள்.
விக்கோதமப் பற்றி பகடுதலோக எதுவும் கூறவில்தல.
அவனுதடய ஓடிப்பபோகும் எண்ணம் ஒரு சோதோரண தவறோக இருக்க பவண்டும் என அவள்
நிதனக்கிறோள்.
திருமதி பபன்னட்டின் மகளோன அவள் டோர்சியின் கோதலுக்கு அருகததயற்றவள். விக்கோம் பமல் அவள்
தவத்திருக்கும் ஆதச, அவதள விக்கோம் பைி தீர்த்துக் பகோள்ள வைி வகுக்கலோம். அவள் டோர்சிதய
திட்டியதற்குப் பதில், டோர்சி அவதள திட்டியிருக்கலோம்.
116. “In half a minute the letter was unfolded again”.
No serious issue can be shelved, it has to be met and dealt with.
As the letter does not endorse her emotions, she put it away readily.
It is a vital recoiling, not a rational handling of the Mind.
Mind is not an instrument of patience, but it has a lot more of patience than the vital.
Elizabeth’s reaction to the letter is a classical example of intensely emotional prejudice meeting a simple
situation of rational understandable facts.
The vital that has rejected has the characteristic move of returning to it with equal haste.
Facts are thoughts personified.
Impression is an intense organization of emotions irrespective of their character.
One meeting the other cannot certainly produce thoughts or emotions.
It produces intense reactions of a character that defies definition.
Man is expected not to emerge out of that situation for whatever reason.
One endowed with a clear Mind cannot for long subject himself to it.
Hence the conflict.
To have resolved it in two hours is unheard of, is a credit to her.
Two years or twenty years are not sufficient for the Mind that awaits the issue.
Darcy is certainly endowed with clearly developed mental capacities.
The vital defects of Darcy are really defects of understanding.
He was asked to treat others meanly.
He acquired all those defects as mental ideas to be practiced.
She is superior to him in Mind in that her Mind was fostered and nurtured in freedom, in the values of a free
atmosphere.
We see here the exact parallel to Darcy’s defective mental training and her defective mental delusion of
Wickham’s goodness.
Pemberley consciously foisted mean mental values on Darcy.
Wickham consciously told her utterly false mean calumny.
Her fight is with herself but it is fought on his psychological battlefields in character.
She did not reply nor does he expect a reply because she has totally accepted the contents of the letter.
She could accept it with the available energy.
There is no more energy to phrase it for a letter.
Endorsement at that level does not permit expression.
Accomplishment at that depth prevents acknowledgement of any description.
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Even in Pemberley he did not raise the issue of the letter, nor did she come to it.
It permits or deserves public mention only when the work is accomplished.
Of the hundreds of the golden rules of the subtle world this is one.
We see both silently honouring the sacred rule.
It is possible in the proper atmosphere to codify these rules too.
“அதர நிமிட பநரத்தில் அவள் கடிதத்தத மீண்டும் பிோித்தோள்”.
எந்த முக்கியமோன விஷயத்ததயும் புறக்கணிக்க முடியோது, அதத எதிர்பகோள்ள பவண்டும், சமோளித்தோக
பவண்டும்.
கடிதம் அவளுதடய உணர்ச்சிகளுடன் ஒத்துப் பபோகோததோல் அவள் அதத உடனடியோக
அப்புறப்படுத்தினோள்.
அது உணர்வின் மறுப்பப தவிர, மனத்தின் விபவகமோன பசயலல்ல.
மனம் பபோறுதமயின் உதறவிடம் அல்லோத பபோதும், உணர்வுகதளக் கோட்டிலும் அதற்குப் பபோறுதம
அதிகம்.
போரபட்சமோன அவளுதடய ஆழ்ந்த உணர்ச்சிகள் எளிய நிதலயோன விபவகமோன புோியக்கூடிய
உண்தமகதளச் சந்திப்பது, கடிதத்ததப் படித்த எலிசபபத்திற்கு எழும் உணர்வுக்கு ஒரு சிறந்த
உதோரணம்.
விலக்கியதத நோடி விதரவோகச் பசல்வது உணர்வின் தன்தமயோகும்.
எண்ணங்களின் உருவகபம உண்தமகள்.
விஷயம் எப்படிப்பட்டதோக இருந்தோலும் உணர்ச்சிகளின் கருத்து அதற்பக உோியதோய் இருக்கும்.
ஒன்று மற்றதத சந்திக்கும் பபோழுது எண்ணங்கதளபயோ அல்லது உணர்வுகதளபயோ ஏற்படுத்தோது.
இது விவோிக்க முடியோத அளவிற்கு ஒரு குணோதிசயத்தின் தீவிர எதிர்விதளவுகதள உருவோக்குகிறது
கோரணம் என்னவோக இருந்தோலும் மனிதன் அந்த நிதலதமதய விட்டு பவளிபய வரக் கூடோது என
எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.
பதளிவோன மனம் பகோண்டவன் அதிபலபய நீண்ட பநரத்திற்கு ஆழ்ந்து விட மோட்டோன்.
எனபவ முரண்போடு எழுகிறது.
இரண்டு மணி பநரத்திபலபய தீர்த்தது பகள்விப்படோதது, அவளுதடய திறதமதயக் கோண்பிக்கிறது.
ஒரு பிரச்சிதனக்கோக கோத்திருக்கும் மனதிற்கு இரண்டு வருஷபமோ அல்லது இருபது வருடங்கபளோ
பபோதோது.
பதளிவோக உருவோக்கப்பட்ட மனத் திறன் பபற்றவன் டோர்சி.
உண்தமயில், புோிந்து பகோள்வதில் அவனிடமுள்ள குதறபய அவனது முக்கியமோன குதற.
மற்றவர்கதள பபருந்தன்தமயற்ற முதறயில் நடத்தும்படி ஆனது அவனது வளர்ப்பு.
அந்த குதறகதளபயல்லோம் அவன் மனத்தின் நதடமுதற கருத்துகளோக பபற்றோன்.
அவள் சுதந்திரமோகவும், சுதந்திரமோன சூைலில் வளர்க்கப்பட்டு பபணப்பட்டதோலும், மனத்தளவில்
அவதனக் கோட்டிலும் பமன்தமயோக இருக்கிறோள்.
டோர்சியின் மனத்திறனின் குதறப்போட்டிற்கும், விக்கோமுதடய ‘நற்குணத்தின்’ பமலிருக்கும் அவளுதடய
மன மோதயக்கும் உள்ள சோியோன ஒற்றுதமதய நோம் இங்கு போர்க்கலோம்.
டோர்சி கர்வியோக வளர பவண்டும் என குடும்பம் நிதனத்தது.
விக்கோம், பதோிந்பததோன் அவளிடம் பபோய்யோன மட்டமோன அவதூற்தற பரப்புகிறோன்.
அவனுதடய குணோதிசயத்துடன் அவள் மனத்தளவில் தன்னுள்பளபய பபோரோட பவண்டியதோயிற்று.
அவள் பதிலளிக்கவில்தல, அவனும் பதிதல எதிர்போர்க்கவில்தல, ஏபனனில் அவள் கடிதத்தத
முழுதமயோக ஏற்றுக்பகோண்டு விட்டிருந்தோள்.
இருக்கும் நிதலயில் அவளோல் அததன ஏற்றுக்பகோள்ள முடிந்தது.
கடிதத்திற்குப் பதில் எழுத அவளிடம் சக்தி மீதம் எதுவும் இல்தல.
அந்த அளவில் அங்கீகோரம் கிதடப்பது பவளிப்படுத்துவதற்கு அனுமதி பகோடுக்கோது.
அந்த இடத்து சோததனக்கு எந்தவித அங்கீகோரமும் கிதடக்கோது.
பபம்பர்லியிலும் அவர்கள் இருவரும் கடிதத்ததப் பற்றிய பபச்தசபய எழுப்பவில்தல.
பவதல பூர்த்தியோன பிறகுதோன் அததப்பற்றி பபசலோம், அல்லது பபசுவதற்கு அனுமதி கிதடக்கும்.
சூட்சும உலகத்தின் நூற்றுக்கணக்கோன முக்கியமோன சட்டங்களில் இது ஒன்று.
இருவருபம இப்புனிதமோன விதிதய பமளனமோக மதிக்கின்றனர்.
சோியோன சூைலில் இவ்விதிகதள முதறப்படுத்தலோம்.
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117. “Commanded herself to examine the meaning of each sentence”.
After reading a page of The Life Divine we do not know what it is all about not because we do not have the
intelligence to know it, but we are of a different consciousness.
Consciousness comprehends similar consciousness.
One level of consciousness cannot perceive another level of consciousness.
He writes from the Mind facts, she reads from the vital emotional prejudice.
Not that she is not endowed with mental consciousness but that it is not available here.
To her it is a mortifying perusal.
The scandalous falsehood is dying its natural death by this reading.
She could not read it as a letter.
She has to handle sentence by sentence.
Even for that everything in her is unwilling and she commands the emotions.
So much of mental control is available even at this moment.
There were days before letter writing was available.
How such communications could be made then.
Emotions can communicate, not thoughts to emotions.
Neither of them was aware of the inner conflict in the other.
Each suffered in his own way.
Silent suffering is sufficient communication.
He wanted her to do him the honour of reading the letter.
To her it was the horror of reading the letter.
The vital is a plant that blossoms once in its lifetime.
It is far more true of the emotions.
Emotions of the cultivated heart of sensibilities do not blossom at the touch of anything but the Truth.
Once blossomed it can only fruit set.
It has not learnt to reblossom in another context.
In her it is the vital sensation that opened to Wickham.
Her mother and father in their coexistence in a child do not mature to emotional heights.
Her dynamism is physical mostly overflowing into the lower vital.
Nor do we find Mr. Bennet emotional. He is at best dry and sarcastic.
Vital fruits are sour or bitter, never deliciously sweet.
She was spared of that fate by life.
The perusal was mortifying to her.
Her whole castle in imagination came down, though by then he had deserted her.
She kept him alive in her as it was he who captured her imagination.
It is disenchantment.
In her it never ripened to disillusionment.
No man loves to be robbed of his imaginary possessions.
Life of imagination is as real as real life.
“ஒவ்பவோரு வோக்கியத்தின் பபோருதளயும் ஆரோய முற்பட்டோள்”.
'தி தலப் டிதவன்'லிருந்து ஒரு பக்கம் படித்து முடித்த பின் நமக்கு அதனுதடய பபோருள் எதுவும்
விளங்கோது, இதனோல் நமக்கு புோிந்துபகோள்ளும் திறன் இல்தல என்பதோகோது, நோம் இருப்பது பவபறோரு
ேீவியத்தில்.
ஒபர நிதல ேீவியம் ஒன்தற ஒன்று புோிந்துபகோள்ளும்.
ேீவியத்தின் பவவ்பவறு நிதலகள் ஒன்தற ஒன்று உணர முடியோது.
அவன் மனத்தின் உண்தமகளிலிருந்து எழுதுகிறோன், அவள் உணர்வின் உணர்ச்சிவயப்பட்ட
தப்பபிப்ெிரோயத்தில் படிக்கிறோள்.
அவளுக்கு மனத்தின் ேீவியம் இல்தல என்பதில்தல, ஆனோல் அது இங்பக அவளுக்கு
கிதடக்கவில்தல.
அவளுக்கு இது வருந்தத்தக்க போிசீலதன.
இவ்வோறு படிப்பதினோல் அவதூறோன ஒரு பபோய் தோனோக மடிந்து பபோகிறது.
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அவளோல் அதத கடிதம் பபோல் படிக்க முடியவில்தல.
ஒவ்பவோரு வோியோகப் படிக்க பவண்டியிருக்கிறது.
அதற்கும் அவளுள் இருக்கும் எல்லோமும் மறுப்பு பதோிவிக்கின்றன, தனது உணர்ச்சிகதளக்
கட்டுப்படுத்திக் பகோள்கிறோள்.
அத்தருணத்திலும் அவளுக்கு மிகுந்த மனக்கட்டுப்போடு இருக்கிறது.
கடிதம் எழுதப்படோத கோலங்களும் இருந்தன.
அப்பபோழுது எவ்வோறு இது பபோன்ற தகவல்கதளப் போிமோறிக் பகோள்ள முடிந்திருக்கும்.
உணர்ச்சிகள் மற்றவர்களுடன் பதோடர்புபகோள்ள முடியும், உணர்ச்சிகளுடன் எண்ணங்கள்
பதோடர்புபகோள்ள முடியோது.
இருவருக்கும் மற்றவரது உள்மனப் பபோரோட்டத்ததப் பற்றி பதோிந்திருக்கவில்தல.
இருவரும் தத்தம் வைியில் துன்பப்பட்டனர்.
பமௌனமோன துன்பம் பபோதுமோன பதோடர்பு.
கடிதத்ததப் படிப்பதன் மூலம் தன்தன பகௌரவிக்க பவண்டும் என அவன் விரும்புகிறோன்.
கடிதத்ததப் படிப்பது அவளுக்கு பகோடுதமயோக இருந்தது.
உணர்வுகள் வோழ்க்தகயில் ஒரு முதற மலரும்.
உணர்ச்சிகளுக்கு இது பமலும் பபோருந்தும்.
உண்தமயின் ஸ்போிசம் பட்டோல் மட்டுபம உணர்வினோல் பண்பட்ட இதயத்தின் உணர்ச்சிகள் மலரும்.
மலர்ந்தோல் அது பழுத்து முதிர்ச்சி அதடயும்.
பவபறோரு தறுவோயில் மீண்டும் மலர அதற்குத் பதோியவில்தல.
அவளுதடய புலனுணர்வுகபள அவதள விக்கோமிடம் வரவதைத்தது.
அவளுதடய தோயோர் தகப்பனோர் இருவரது குணோதிசயங்கள் இதணந்து ஒரு குைந்ததயிடம் இருப்பது,
உணர்வுபூர்வமோன வளர்ச்சி அதடவதில்தல.
உடலளவில் சுறுசுறுப்போக இருக்கும் அவளது சக்தி பபரும்போலும் தோழ்ந்த உணர்வோக மோறுகிறது.
உணர்வுபூர்வமோன மனிதரல்ல திரு பபன்னட். வறட்சியும், பகலியும் தோன் அவோிடம் பமபலோங்கி
இருக்கின்றன.
உணர்வுபூர்வமோன விஷயங்கள் கசப்போகபவோ, புளிப்போகபவோ இருக்கும். சுதவ மிகுந்த இனிப்போக
இருக்கபவ இருக்கோது.
அது பபோன்ற கசப்போன அனுபவங்கள் எைோமல் வோழ்க்தக அவதளக் கோப்போற்றியது.
போிசீலதன அவளுக்கு வருந்தத்தக்கதோக இருந்தது.
அவள் கட்டிய மனக்பகோட்தட இடிந்து வீழ்ந்தது என்றோலும் அதற்குள் அவன் அவதள
தகவிட்டிருந்தோன்.
அவதளக் கவர்ந்த அவன் அவளுள் உயிபரோட்டத்துடன் இருந்தோன்.
இது மோதயயிலிருந்து விடுததல.
அவளிடம் அது ஏமோற்றமோக மோறவில்தல.
கற்பதனகள் களவு பபோவதத யோரும் விரும்பமோட்டோர்கள்.
கற்பதன உலகம் உண்தம உலகம் பபோல் உண்தமயோகத் பதோன்றும்.
118. “The account of Pemberley and the kindness of the late Mr. Darcy was exactly what he had related himself”.
Her rationality would readily accept what she already believed.
She is almost in a court of justice.
Darcy has offered her the power of judgment.
Incidentally she is the accuser by implication.
It is a rare risk to invite the accuser to be a judge.
He would readily accord her the highest sense of fairness and justice.
She is fully inclined to award him the maximum punishment, not on the strength of evidence but by virtue of
accusation.
True love expects fair justice at the hands of injustice.
Never is true love known to have failed.
To her Wickham’s heinous crimes are casual lapses, including the attempt at elopement.
Darcy’s insensibility of Jane’s participation is grossest falsehood.
The Alwar who found all the temple jewels on his wife when accused of stealing pleaded not guilty. The sword
of the executioner vanished.
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Darcy has in her the faith the Alwar had in Lord Krishna.
His faith was rewarded though by stages.
She did not err against the stated facts, though she did not fully withdraw the partiality created by the original
charm.
Darcy was not charmed by Elizabeth.
He was attracted against his better judgment.
There was no such attraction or fascination or charm in Wickham.
With Wickham it was she who leaned towards him.
With Darcy, it was he who felt irresistibly attracted.
Elizabeth is a fine case for one who wants to study prejudice.
The title of the novel carries her attitude which she fully lives.
The power of the truth of love fully wins here.
In the fight of truth against falsehood two hundred years ago the chances of truth were always slender.
The power of truth with which Sherlock Holmes served the public won gratitude occasionally, fees never.
It was a period when if the services of truth was accepted, truth must be thankful.
King Lear was nowhere with his truth, not Cordelia nor Desdemona.
Not that they were less true or their truth had a blemish, but it was period of success to Iago, Goneril and Lady
Macbeth.
Darcy was in luck because of the power of the Revolution in Europe.
Darcy, after his refusal, never once employed the methods of social life.
His reliance was entirely on his merit, truth and goodness.
He went out of his way to hide his services to Lydia.
Jane Austen’s genius is seen in the way she saw the power of truth in love.
It is the power of love, but mainly the power issued out of his being true.
That power first removed Wickham from her periphery and later from her Mind.
“பபம்பர்லிதயப் பற்றியும், திரு டோர்சியின் போிதவப் பற்றியும் கூறியதவ அவன் பசோல்லியதற்கு
சோியோக ஒத்திருந்தது”.
அவள் ஏற்கனபவ நம்பியதத அவளுதடய பகுத்தறிவு உடபன ஏற்றுக் பகோள்ளும்.
அவள் நியோயத்தின் பிடியிலிருக்கிறோள்.
தீர்ப்பு வைங்கும் உோிதமதய டோர்சி அவளுக்கு அளித்திருக்கிறோன்.
தற்பசயலோக அவள் குற்றம்சோட்டுபவளோக ஆக்கப்பட்டோள்.
குற்றம் சோட்டுபவதரபய நியோயம் வைங்க அதைப்பது ஆபத்தோன விஷயமோகும்.
நியோயமும், பநர்தமயும் அவளுக்கு உச்சகட்டத்தில் உள்ளது என அவன் உடனடியோக
ஒப்புதலளிப்போன்.
அவதன குற்றம் சோட்டியதற்கோகபவ அவனுக்கு அவள் அதிகப்படியோன தண்டதனதய அளிக்கத்
தயோரோக இருக்கிறோள், சோட்சிதய தவத்து அல்ல.
அநீதியிடமிருந்து சோியோன நியோயம் கிதடக்க உண்தமக் கோதல் எதிர்போர்க்கிறது.
உண்தமயோன கோதல் பதோற்றபத கிதடயோது.
உடன்பபோததலயும் பசர்த்து விக்கோமின் பகோடிய குற்றங்கள் அவளுக்கு சோதோரண தவறோகத் பதோிகிறது.
பேனுதடய பங்பகற்றல் பற்றி டோர்சியின் அறிவற்ற கருத்து மிகப் பபோிய பபோய்தமயோகும்.
பகோவில் நதககள் தன்னுதடய மதனவியின் பமல் இருந்தததப் போர்த்த ஆழ்வோர், தோன் குற்றமற்றவன்
என்று பவண்டுகிறோர், தண்டதன அளிப்பவோின் தகயிலிருந்த வோள் மதறந்தது.
கிருஷ்ண பகவோனிடம் ஆழ்வோருக்கு இருந்த நம்பிக்தக, டோர்சிக்கு அவளிடம் இருந்தது.
என்றோலும் அவனுதடய நம்பிக்தகக்கு படிப்படியோக பவகுமதி கிதடத்து.
உண்தமகதள அவள் ஏற்றுக் பகோண்டோலும் அவனது கவர்ச்சி ஏற்படுத்திய போரபட்சத்திலிருந்து
அவளோல் முழுவதுமோக விடுபட முடியவில்தல.
எலிசபபத்தோல் டோர்சி கவரப்படவில்தல.
அவனுதடய சுய மதிப்பீடு அவதள ஈர்த்தது.
விக்கோமிடத்து இது பபோன்ற எந்த ஈர்ப்பபோ அல்லது வசீகரபமோ அல்லது கவர்ச்சிபயோ இல்தல.
விக்கோம் விஷயத்தில் அவள்தோன் அவன் பமல் ஈடுபோடு பகோண்டு இருந்தோள்.
டோர்சிதயப் பபோறுத்தவதர, அவனுக்குத்தோன் அடக்கமுடியோத ஆதச இருந்தது.
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தப்பபிப்ரோயத்தத ஆரோய்ச்சி பசய்பவர்களுக்கு எலிசபபத் ஒரு சிறந்த உதோரணமோக விளங்குவோள்.
கததயின் ததலப்புக்கு மிகவும் பபோருத்தமோனவள்.
கோதலில் உள்ள உண்தமயின் சக்தி அவதள முழுதமயோக பேயிக்கிறது.
உண்தமக்கும் பபோய்தமக்கும் நடக்கும் பபோரோட்டத்தில் உண்தமக்கு பவற்றி என்பது இருநூறு
வருடங்களுக்கு முன்பு மிகக் குதறவோகபவ இருந்தது.
பஷர்லோக் பஹோம்ஸ் உண்தமயுடன் பபோது மக்களுக்கு பணியோற்றியதற்கு சில சமயம் நன்றிதயப்
பபற்றோர், ஆனோல் அதற்குோிய சம்பளம் தரப்படபவயில்தல.
உண்தமயின் பசதவ ஏற்றுக் பகோள்ளப்பட்டோல் பசதவ கிதடத்ததற்கோக உண்தம நன்றி கூறும்
கோலமோக இருந்தது அன்று.
அரசனோக இருந்த லியருக்கும், கோர்டீலியோ, படஸ்டிபமோனோ இவர்களுக்கும் அவர்களது உண்தம எந்த
விதத்திலும் உதவவில்தல.
அவர்களுதடய உண்தம குதறவோக இருந்தது என்பறோ அல்லது அது கதறபட்டிருந்தது என்பபதோ
அல்ல, அயோபகோ, பகோபநோில், பலடி பமக்பபத் இவர்கள் பவற்றியதடயும் கோலமோக இருந்தது.
ஐபரோப்போவில் புரட்சியின் சூைல் டோர்சிக்கு அதிர்ஷ்டமோக மோறியது.
டோர்சி, நிரோகோிப்புக்குப் பிறகு சமுதோயத்தின் முதறகதள ஒரு பபோதும் தகயோளவில்தல.
தன்னுதடய தகுதி, உண்தம, நற்குணம் இவற்றின் பமல்தோன் அவன் முழு நம்பிக்தக தவத்திருந்தோன்.
லிடியோவிற்கு உதவி பசய்ததத மதறக்க அவன் பபரும் முயற்சி எடுத்தோன்.
கோதலில் உண்தமயின் சக்திதய பேன் ஆஸ்டின் போர்த்த விதம் அவளுதடய பமதோவித்தனத்ததக்
கோண்பிக்கிறது.
அது கோதலின் சக்திதோன், ஆயினும் முக்கியமோக அவனுதடய உண்தமயினோல் எழுந்த சக்தி அது.
இந்த சக்தி முதலில் விக்கோதம அவளுதடய எல்தலயிலிருந்து அகற்றியது, பிறகு மனத்திலிருந்தும்
பவளிபயற்றியது.
119. “When he came to the Will, the difference is great”.
There is substance and consciousness in any event.
What is true in consciousness may not exist in the substance or less true, feebly true below.
Conscious can be viewed as the subtle substance.
The difference can be likened to memory and understanding or information and experience.
He asked the greatest of boon from the very highest not only for the world, but the earth.
Earth is the material substance for the life in the world.
What Wickham receives is patronage not right.
Patronage is on the surface, right is deep down.
A friend is friendly, fair, rational in all the affairs of friendship. Time comes when material issues arise and it,
when it touches his selfishness, we see the friendship beginning to wear thin.
Friendship is social, personal, material interest that touches human nature in oneself.
A selfish attitude even when dealing with a rival or enemy EXPECTS he will fully honour your wishes, dreams,
and fanciful expectations.
Otherwise there is disappointment.
One soul relates to the other for mutuality, harmony and ultimately unity.
Unity for one soul is the other soul dissolving and merging into him.
The cosmic life is spiritual. Man approaches it vitally, selfishly.
So far in international politics cooperation means submitting to the strongest.
Love grows by giving.
Darcy wishes to give his all to her and thereby grow.
Should Mrs. Bennet have her way, she will invite Bingley to dinner and ask him to propose to Jane after dinner.
She may not wait till the next day.
That is her self-giving, everyone doing to her what she desires most at once.
Elizabeth acting as a judge has the attitude of her mother.
She fully expects Darcy to offer apologies for his actions, endorse every idea she heard from Wickham and
quietly withdraw from the scene.
We see it in public life, private life, in fiction, in history, etc.
Mercedes wants Dantes to call her Mercedes, approve of her marriage with Fernand, spare the life of her son

281

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

Albert, declare to her the passionate affection of the days of the youth, and exonerate her actions as the
compulsion of circumstances.
She is unable to have one consideration for the Man who still loves her.
She wants Dantes to ignore the treacherous life of Fernand.
It is from a lady who forsook all the tainted Money of her husband, who told her son the shameful secret of his
father and the early love of her premarital youth.
This is the selfish vital that is capable of this monumental sacrifice.
Love can rise to great heights when it is purely selfish and particularly mercenary.
That is what the world knows as love and cherishes it.
It is not love. Selfish love is pure selfishness and no love.
Love cannot consort with selfishness.
Anyway there is not an iota of love in any of the Bennet girls.
Mrs. Bennet is full of energy.
Energy looks for action, excludes love as it is an encumbrance to work.
Human action has the surface of energy that comes from skill related to work.
It has force and power and attitude. When all these are removed from human action there is nothing left. Love
needs a base at that depth for it to flower. That is an outgoing movement of self-giving. Self-giving is not love,
but self-giving can generate love. Love is the mental aspect of Ananda. For love to be born in some one there
must be ananda in him.
“உயிதலப் பற்றி அவன் எழுதியிருந்ததில் மிகப் பபோிய வித்தியோசம் இருந்தது”.
எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியும் உயிருள்ளதோகும்.
ேீவியத்தில் உண்தமயோக இருப்பது பபோருளில் இல்லோமலும் இருக்கலோம், அல்லது சிறிதளபவ
உண்தமயிருக்கலோம், இதற்கும் கீபை இன்னமும் குதறந்து கோணப்படலோம்.[உள்பள பபோகப் பபோக
உண்தமயின் அளவு குதறந்து பகோண்பட பபோகலோம்}
பமல்மனதத சூட்சுமப் பபோருளோகவும் போர்க்கலோம்.
இதன் வித்தியோசம், ஞோபகம் மற்றும் பதளிவு அல்லது தகவல் மற்றும் அனுபவம், இவற்றிற்குள்ள
வித்தியோசத்துடன் ஒத்து இருக்கும்.
இந்த உலகத்திற்கு மட்டுமல்லோது பகவோன் இந்த பூமிக்பக மிகப் பபோிய வரம் மிகப் பபோியதிடம்
பகட்டோர்.
இந்த உலகத்தின் ேடப் பபோருள், பூமியோகும்.
விக்கோமிற்கு கிதடப்பது ஆதரபவ தவிர உோிதமக்குோியது அல்ல.
ஆதரவு இருப்பது பமற்பரப்பில், உோிதம இருப்பது ஆைத்தில்.
ஒரு நண்பன், நட்பின் எல்லோ விஷயங்களிலும் நட்புணர்வு, நியோயம் மற்றும் விபவகத்துடன் நடந்து
பகோள்கிறோன். பபோருள் விஷயத்தில் பிரச்சிதன எழுந்து அவனுதடய சுயநலத்தத பதோடும் கோலம் வரும்
பபோழுது நட்பு வலுவிைக்க ஆரம்பிக்கிறது.
சமூகோீதியோகவும், தனிப்பட்ட விஷயமோகவும், பலௌகீக விஷயமோகவும் ஒருவருக்குள் உள்ள மனித
சுபோவத்தத பதோடும்பபோழுது எழுவபத நட்பு.
ஒரு சுயநலவோதி, பபோட்டியோளருடபனோ அல்லது பதகவனுடபனோ பதோடர்பு பகோள்ளும் பபோழுது
தன்னுதடய விருப்பங்கள், கனவுகள், புதுதமயோன எதிர்போர்ப்புகதள முழுதமயோக பூர்த்தி பசய்ய
பவண்டும் என எதிர்போர்ப்போன்.
இல்தலபயனில் அங்கு ஏமோற்றம் ஏற்படும்.
பரஸ்பர உறவுக்கும், சுமுகத்திற்கும், இறுதியோக ஒற்றுதமக்கோகவும், ஒரு ஆன்மோ மற்பறோரு
ஆன்மோவுடன் பதோடர்பு பகோள்கிறது.
ஒரு ஆன்மோவின் ஒருதமப்போடு என்பது மற்பறோரு ஆன்மோ அதனில் கதரவதும், இதணவதுபம ஆகும்.
பிரபஞ்ச வோழ்க்தக ஆன்மிகமோனது. மனிதன் அததன உணர்வுோீதியோகவும், சுயநலத்துடனும்
அணுகுகிறோன்.
வலிதமக்கு அடங்குவபத உலக அரசியலில் ஒத்துதைப்பு எனப்படுகிறது.
பகோடுப்பதில் கோதல் வளருகிறது.
தன்னிடம் இருப்பதத எல்லோம் அவளுக்குக் பகோடுத்து அதன் மூலம் தோன் வளர பவண்டும் என்று டோர்சி
விரும்புகிறோன்,
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திருமதி பபன்னட்தட அவள் பபோக்கில் விட்டோல், அவள் பிங்கிலிதய விருந்துக்கு அதைத்து,
விருந்திற்குப் பின் அவதன பேனிடம் திருமண பவண்டுபகோள் விடுக்க தவப்போள். மறு நோள்வதர
கோத்திருக்க மோட்டோள்.
அவள் மிகவும் ஆதசப்படுவதத எல்பலோரும் உடனடியோகச் பசய்ய பவண்டும் என எதிர்போர்ப்பபத
அவதளப் பபோறுத்தவதர சுயோர்ப்பணம் ஆகும்.
நீதிபதி பபோல் பசயல்படும் எலிசபபத் அவளுதடய தோயோோின் மபனோபோவத்தத பகோண்டிருக்கிறோள்.
டோர்சி தன் பசயல்களுக்கோக மன்னிப்பு பகட்டு விக்கோம் கூறிய எல்லோ கருத்துகதளயும் ஆபமோதித்து
அந்த இடத்தத விட்டு அதமதியோக பவளிபயற பவண்டும் என்று அவள் எதிர்போர்க்கிறோள்.
இதத நோம், பபோது வோழ்க்தக, தனிப்பட்டவோின் வோழ்க்தக, கததயில், சோித்திரத்தில் என்று எல்லோ
இடங்களிலும் போர்க்கிபறோம்.
டோன்பட தன்தன பமர்சிடஸ் என்று அதைக்க பவண்டும், பபர்னோன்டுடன் நடந்த அவளது
திருமணத்தத ஒப்புக் பகோள்ள பவண்டும், தன்னுதடய மகனின் உயிதரக் கோப்போற்ற பவண்டும்,
இளதமப் பருவத்தில் இருந்த உணர்ச்சிவயப்பட்ட அன்தப அவளுக்குத் பதோியப்படுத்த பவண்டும்,
சந்தர்ப்ப சூழ்நிதலயின் கட்டோயத்தோல் நடந்த பசயல்கதள தவறில்தல என கூறபவண்டும் என்று
விரும்புகிறோள்.
இன்னமும் அவதள கோதலிக்கும் ஒரு மனிதனுக்கோக அவளோல் எந்த ஒரு அனுதோபத்ததயும் கோண்பிக்க
முடியவில்தல.
பபர்னோன்டின் நம்பிக்தகத் துபரோகத்தத, டோன்பட புறக்கணித்து விட பவண்டும் என அவள்
எதிர்போர்க்கிறோள்.
தன்னுதடய கணவனின் கதறபட்ட பணத்தத பவண்டோம் என்று மறுத்த மகனிடம், அவனுதடய
தகப்பனோோின் அவமோனகரமோன இரகசியத்ததப் பற்றி கூறிய, தன்னுதடய திருமணத்திற்கு முன்
இளதம பருவத்தில் ஏற்பட்ட முதல் கோததலப் பற்றி கூறிய பபண்மணியிடமிருந்து இந்த எதிர்போர்ப்பு
எழுகிறது.
இவ்வளவு பபோிய தியோகத்தத சுயநலமிக்க உணர்வோல் மட்டுபம பசய்ய முடியும்.
சுயநலமோகவும், குறிப்போக ஆதோய மனப்போன்தமயுடன் இருக்கும் கோதல் உயர்ந்த நிதலக்கு
உயருகிறது.
இததத்தோன் உலகம் கோதல் என்று புோிந்து பகோள்கிறது, பபோற்றுகிறது.
இது கோதல் அல்ல. சுயநலமிக்க கோதலில் இருப்பது சுயநலம் மட்டுபம, அங்கு கோதபல இல்தல.
கோதல் சுயநலத்துடன் இதணய முடியோது.
எப்படி இருப்பினும் எந்த பபன்னட் பபண்களிடமும் இம்மியளவு கூட கோதல் இல்தல.
திருமதி பபன்னட் சக்தி நிதறந்தவளோக இருக்கிறோள்.
சக்தி பசயதல எதிர்போர்க்கும், பவதலக்குத் ததடயோக கோதல் இருப்பதோல் அததன விலக்கி விடும்.
ஒரு பவதலயில் திறதம இருந்தோல், அது மனித பசயலுக்குோிய சக்திதய அளிக்கும்.
அதற்கு வலிதம, ஆற்றல், மபனோபோவம் இதவ இருக்கின்றன. மனித பசயல்களிலிருந்து இதவகதள
நீக்கி விட்டோல் மீதம் எதுவும் இருக்கோது. கோதல் மலருவதற்கு அந்த ஆைத்தில் ஒரு தளம் பவண்டும். அது
அர்ப்பணத்தின் பவளிபய பசல்லும் இயக்கமோகும். சுயோர்ப்பணம் கோதல் அல்ல, அது கோததல உற்பத்தி
பசய்யும். கோதல் ஆனந்தத்தின் மனத் பதோற்றம். ஒருவனிடத்து ஆனந்தம் இல்தலபயனில் அவனிடத்து
கோதல் எைோது.
120. “It is impossible not to feel gross duplicity on one side or the other”.
This is a reflection of the Mind.
A vital person will not listen to a valid fact.
A physical person would not open the letter at all or would refuse to receive it.
All the trials she undergoes are because she has a Mind clouded by the vital.
It is from vital ego that she responds.
The ego when faced with a problem looks at itself only, not the problem.
When forced to see the problem, it sees from its point of view ONLY.
Ego is only an intermediary; the soul is the true being.
Ego sees ananda as sensation.
When the reacting ego is removed ananda reveals itself in full splendour.
Her vital ego pronounces before reading it is false.
It calls his statement gross duplicity.
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When Darcy gives her an information she sees what Wickham said was fresh in her memory.
She looks to Darcy’s facts whether they tally with Wickham’s version.
The egoistic vision is unable to see the words before it.
The egoistic sense does not know what the words are.
Darcy’s proposal is not at all in her Mind or view.
It is all Jane or Wickham.
It is known that Man is not capable of listening to ideas far out of their way.
A purse of Rs. 10,000/- far exceeded its target. As it was multiplied a dozen fold a positive, wholesome
atmosphere arose around the work.
Someone sold a small helicopter factory for 8 lakhs of rupees and had the money in hand. He was infected by
the devotional atmosphere and went to him for whom the purse was collected to say, “Time has come for me to
give all my Money to you”. He heard, “Time has not come.” Later the devotee changed his Mind.
Darcy is offering her what is not there in her imagination.
She, by her social position, is not meant for Pemberley.
He offers her Pemberley.
She has not heard it.
She speaks of Jane and Wickham.
Pemberley is way beyond her expectation or imagination.
She heard the proposal, read the letter, but it is not in her Mind.
Later when she saw Pemberley she understood his proposal.
Its physical presentation was necessary for her to recognize it.
Once Pemberley is seen, the reality dawned on her, then Jane and Wickham could recede in her Mind’s
perception.
At the proposal she could not conceive the weight and reality of it.
At Pemberley she conceives, perceives, and senses the very building and she tells herself “I could have been
familiar with these rooms”.
Mrs. Reynolds must have made the biggest impression on her as her mother did not have the poise of the
housekeeper of Pemberley.
The fact that she knew Darcy, she saw, raised her status and value in the eyes of the house keeper.
At Lady Catherine’s she thought she could have introduced herself as her future niece.
At Pemberley we do not know whether she thought “What if I marry Darcy? How then will I look in the eyes of
the housekeeper”.
“ஏபதோ ஒரு பக்கத்தில் மிகுந்த வஞ்சகம் இருக்கிறது என்பதத உணரோமல் இருக்க முடியவில்தல”.
இது மனத்தின் பிரதிபலிப்பு ஆகும்.
நியோயமோன உண்தமதய ஒரு உணர்ச்சி வயப்பட்ட மனிதன் பகட்டுக் பகோள்ள மோட்டோன்.
ேட மனிதன் கடிதத்ததப் பிோிக்கபவ மோட்டோன் அல்லது கடிதத்ததப் பபற்றுக் பகோள்ள மறுத்து
விடுவோன்.
அவளுதடய உணர்வுகள் மனதத விட பமபலோங்கி இருப்பதோல் அதிக கஷ்டங்கதள அவள்
அனுபவிக்க பவண்டியதோயிற்று.
அவள் தனது உணர்வின் அகந்ததயிலிருந்து பதிலளிக்கிறோள்.
ஒரு பிரச்சிதனதய அகந்தத சந்திக்க பநோிடும் பபோழுது, அது தன்தனபயதோன் போர்க்கிறபத தவிர,
பிரச்சிதனதய அல்ல.
பிரச்சிதனதய சந்திக்க நிர்பந்தப்படுத்தும் பபோழுது அது, அததன தன்னுதடய கண்பணோட்டத்தில்
தோன் போர்க்கிறது.
அகந்தத இதடயில் உள்ளது, ஆன்மோதோன் உண்தமயோன ேீவன்.
அகந்தத ஆனந்தத்தத உணர்வோகப் போர்க்கிறது.
அகந்தததய நீக்கி விட்டோல், ஆனந்தம் தன் முழு பிரகோசத்ததயும் பவளிப்படுத்தும்.
படிப்பதற்கு முன்பப அவளுதடய உணர்வின் அகந்தத அதத பபோய் என்று அறிவிக்கிறது.
அவனுதடய அறிக்தகதய மிகப் பபோிய ஏமோற்று என்கிறது.
டோர்சி ஒரு தகவதலக் பகோடுக்கும் பபோழுது, விக்கோம் கூறியதவகள் தன் மனதில் பசுதமயோக
இருப்பதத கவனிக்கிறோள்.
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டோர்சி கூறுவது அதனத்தும் விக்கோம் கூறியதற்கு ஒத்துப் பபோகிறதோ என்று போர்க்கிறோள்.
அகந்தத பகோண்ட போர்தவக்கு கண் முன்பன இருக்கும் வோர்த்ததகள் கண்ணுக்குத் பதோிவதில்தல.
அகந்ததயுள்ள புலனுக்கு என்ன வோர்த்ததகள் என்பற பதோியோது.
டோர்சியின் திருமண பவண்டுபகோள் அவள் மனதிபலபய இல்தல, போர்தவயிலும் இல்தல.
பேனும் விக்கோமுபம அவள் மனதிலிருக்கிறோர்கள்.
மனிதனோல் அவதன மீறிய கருத்துகதள பகட்டுக் பகோள்ள முடியோது என்பது பதோிந்தபத.
பணமுடிப்பு, அதன் இலக்கோன ரூபோய் பத்தோயிரத்ததயும் தோண்டி விட்டிருந்தது. அது பல மடங்கு
பபருகியதோல் நல்ல ஆபரோக்கியமோன ஒரு சூைல் அச்பசயதலச் சுற்றி எழுந்தது.
ஒருவர் ஒரு பஹலிகோப்டர் பதோைிற்சோதலதய எட்டு லட்ச ரூபோய்க்கு விற்று, அந்த பணத்தத தகயில்
தவத்திருந்தோர். அவர் ஒரு ஆன்மிகச் சூைலோல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு, யோருக்கோக பணமுடிப்பு
பசர்க்கப்பட்டபதோ அவோிடம் பசன்று “என்னிடம் இருக்கும் எல்லோ பணத்ததயும் உங்களிடம்
பகோடுக்கும் பநரம் வந்து விட்டது” என்றோர். ஆனோல் அவருக்கு ”பநரம் வரவில்தல” என கோதில்
விழுந்தது. பிறகு, அந்த அன்பர் தன் மனதத மோற்றிக் பகோண்டு விட்டோர்.
அவளுதடய கற்பதனயில் இல்லோததத டோர்சி அவளுக்கு அளிக்கிறோன்.
அவளுதடய சமூக அந்தஸ்தின்படி அவள் பபம்பர்லிக்கு உோியவள் அல்ல.
அவன் அவளுக்கு பபம்பர்லிதய அளிக்கிறோன்.
அவளுக்கு அது பகட்கவில்தல.
பேதனப் பற்றியும் விக்கோதமப் பற்றியும் பபசுகிறோள்.
அவளுதடய எதிர்போர்ப்புக்கும், கற்பதனக்கும் அப்போலுள்ளது பபம்பர்லி.
திருமண பவண்டுபகோள் அவளுக்கு கோதில் விழுந்தது, கடிதத்ததப் படித்தோள், ஆனோல் அது அவள்
மனதில் இல்தல.
பின்பு அவள் பபம்பர்லிதயப் போர்க்கும் பபோழுது பவண்டுபகோளின் அர்த்தத்ததப் புோிந்து பகோள்கிறோள்.
அதத புோிந்து பகோள்வதற்கு அவளுக்கு அதத பநோில் கோண பவண்டியிருந்தது.
பபம்பர்லிதயப் போர்த்து விட்ட பின், உண்தம அவளுக்கு புோிய ஆரம்பித்தது, பேனும், விக்கோமும்
அவள் மனதில் பின்னுக்குத் தள்ளப்படலோம்.
திருமண பவண்டுபகோளின் முக்கியத்துவத்ததயும் உண்தம நிதலதயயும் அவளோல் கற்பதன பசய்து
போர்க்க முடியவில்தல.
பபம்பர்லியில், அவள் அக்கட்டிடத்ததப் போர்த்தவுடன் அததப் புோிந்து பகோள்கிறோள், அறிந்து
பகோள்கிறோள், உணருகிறோள், “இங்கு இருக்கும் அதறகள் எனக்கு போிச்சயமோகி இருந்திருக்கும்” என்று
தனக்குச் பசோல்லிக் பகோள்கிறோள்.
திருமதி பரனோல்ட்ஸ் அவளிடம் ஒரு நல்ல அபிப்பிரோயத்தத ஏற்படுத்தியிருக்க பவண்டும், ஏபனனில்
அவளுதடய தோயோருக்கு பபம்பர்லியின் போதுகோவலரோக இருக்கும் அப்பபண்மணியின் நிதோனம்
இருக்கவில்தல.
தனக்கு டோர்சிதயத் பதோியும் என்பது, வீட்தடப் பரோமோிக்கும் பபண்மணிக்கு பதோிந்ததினோல்
தன்னுதடய அந்தஸ்தும் மதிப்பும் அவள் கண்முன் உயர்ந்தததப் போர்த்தோள்.
பலடி கோதோின் இல்லத்தில் தன்தன அவளுதடய வருங்கோல மருமகள் என அறிமுகப்படுத்திக்
பகோண்டிருந்திருக்கலோம் என எண்ணினோள்.
பபம்பர்லியில் அவள் ”நோன் டோர்சிதய திருமணம் பசய்து பகோண்டோல் என்ன? வீட்தடப்
பரோமோிப்பவோின் கண்ணுக்கு நோன் பின் எவ்வோறு கோட்சி அளிப்பபன்” என்று எண்ணி இருக்கலோம்,
நமக்குத் பதோியோது.
121. “Receiving a considerable sum of £ 3000, again she hesitated”.
One who pushed himself willingly to ruin is baffled by the facts of the result.
In her taking a wrong route there was an exhilaration, an intensity of rapturous joy, a sense of triumph that she
morally opposed Darcy’s act of injustice.
All were castles in the air.
Now that time has come to demolish that, her predicament is baffling.
No fact or act can be argued away or frowned away.
She clings to her illusion fast.
£ 3000 is not a sum anyone, even Darcy, can fabricate.
It is 1½ times the annual income of Mr. Bennet.
She knocked Darcy down with her vehemence.

285

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

He took it lying down and brought facts to her perusal.
When ego is shed Brahman reveals its infinitely expansive unity.
She is mental, refuses to be non-mental, and does not insist on her prejudice.
The vital ego when parted reveals the mentally expanding horizons of Darcy’s
munificence.
She was told of Darcy’s deceit, dishonour, betrayal of his father.
How could she know that this £ 3000, was not in the will, was in addition to the £ 1000 his father had endowed
him. And it is three times that figure.
For a gambler 3000 and 30,000 are only articles of use, make no difference.
The sight of the figure of this amount struck her as the first glimpse of Pemberley.
All her urge had lost its energy, but the surface attitude remained.
Man who is routed in elections will grudge on the platform the elementary courtesy in referring to his rival.
The big loss is in spite of him, this small mean gain is within his reach.
It requires a generous heart to own one’s defeat magnanimously.
Even more difficult is to enjoy victory with becoming humility.
Rama’s face was likened to a lotus drawn in his losing the throne and regaining it, showing neither depression
nor elation.
It was open to her to have questioned the veracity of the payment.
She did not.
The weight of the Money and the truth of his position were strong enough to create belief in her.
Increasing quantity changes the quality for the better.
In reading the letter, she has been collecting facts however unwillingly they were against her convictions.
The sum of the facts was overwhelming.
The whole is greater than the sum.
As she read, not only the sum delivered itself to her, but the whole slowly emerged.
The whole belongs to the subtle plane.
The subtle is more powerful than the physical.
Whether she consciously changed or a change came over her compellingly, she may not have been aware, but it
did.
When a problem reverses or undoes itself often it travels in the opposite direction during the same route.
As she expanded into hate by Wickham’s recital, so she subsided into common sense by the revelations of the
letter.
To ask the creator of the problem to solve it is Her method.
The problem created by ‘tolerable’ was undone by Darcy himself.
“கணிசமோன பதோதகயோன மூவோயிரம் பவுதன பபறுவது, மறுபடியும் அவள் தயங்கினோள்."
தோபன விரும்பி அைிதவ பநோக்கிச் பசல்லும் ஒருவன், அதனுதடய பலனின் உண்தமகதளப் போர்த்து
குைம்புகிறோன்.
அவள் தவறோன போதததய எடுத்து டோர்சியின் நியோயமற்ற பசயதல எதிர்க்கும் பபோழுது அவளுக்கு
பூோிப்பு, அதி சந்பதோஷம், பவற்றிப் பபருமிதம் எழுகிறது.
எல்லோபம ஆகோச பகோட்தடகள் தோம்.
இந்த எண்ணங்களில் இருந்து பவளிபய வரும் பநரம் வந்து விட்டதோல், அவளுதடய இக்கட்டோன
நிதல அவதள குைப்பமதடயச் பசய்கிறது.
எந்த ஒரு பசயதலயும் உண்தமதயயும் வோதிட்படோ அல்லது பகோபத்தோபலோ புறக்கணித்து விட
முடியோது.
பபோய்யோன பதோற்றத்தத அவள் பகட்டியோகப் பிடித்துக் பகோள்கிறோள்.
டோர்சி உள்பட எவரும் 3000 பவுன் பற்றி பபோய்யோக கூறமுடியோது.
திரு பபன்னட்டின் ஓர் ஆண்டு வருமோனத்ததப் பபோல் அது ஒன்றதர மடங்கு அதிகம்.
அவள் கடுதமயோக டோர்சிதய தண்டிக்கிறோள்.
அவன் பணிந்து அதத ஏற்றுக் பகோண்டு, உண்தமகதள அவளது போிசீலதனக்கு பகோண்டு வருகிறோன்.
அகந்தத அைிந்த பின், பிரம்மம் அதனுதடய எல்தலயில்லோ பரந்த ஒருதமதய பவளிப்படுத்துகிறது.
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மனத்தோலோன அவள், மனததத் தோண்டி வர மறுக்கிறோள், தன்னுதடய தவறோன அபிப்பிரோயத்தத
கருத்தில் எடுத்துக் பகோள்வதில்தல.
உணர்வின் அகந்தத மதறயும் பபோழுது மனம் விோிவதடகிறது, டோர்சியின் உதோரகுணம்
பவளிவருகிறது.
டோர்சியின் ஏமோற்று, அவமதிப்பு, அவனுதடய தகப்பனோோின் துபரோகம் இதவகதளப் பற்றி அவளுக்கு
கூறப்பட்டது.
அவனது தகப்பனோர் ஆயிரம் பவுன் பகோடுப்பதோக உயிலில் எழுதியதற்கு பமல் இந்த மூவோயிரம் பவுன்
அந்த உயிலில் இல்தல என்று அவளுக்கு எப்படித் பதோியும். அத்பதோதகக்கு மூன்று பங்கு அதிகம் இது.
ஒரு சூதோடிக்கு மூவோயிரபமோ, முப்பதோயிரபமோ எல்லோபம பசலவைிப்பதற்குத்தோன், அவதனப்
பபோறுத்தவதர எந்த வித்தியோசமும் இல்தல.
பபம்பர்லிதய முதலில் போர்த்தது பபோலபவ, இத்பதோதகயும் அவள் கண்களில் பளிச்பசன்று பட்டது.
அவளுதடய எல்லோ உந்துதல்களும் வலுவிைந்தன, ஆனோல் பமல்மன மனப்போன்தம பதோடர்ந்து
இருந்தது.
பதர்தலில் பதோற்ற ஒருவன், தன்னுதடய எதிரோளிக்கு அடிப்பதட மோியோதததயயும் பமதடயில்
தரமோட்டோன்.
பபோிய நஷ்டம் அவதனயும் மீறியது, சிறிய இலோபம் அவனுதடய தகயில் இருக்கிறது.
நம்முதடய பதோல்விதயப் பபருந்தன்தமயோக ஒப்புக் பகோள்வதற்கு பபோிய மனம் பவண்டும்.
பவற்றிதய அடக்கத்துடன் பகோண்டோடுவது இன்னமுபம மிகவும் கடினம்.
அரச சிம்மோசனத்தத இைந்த பபோதும் சோி, அதத திரும்ப பபற்ற பபோதும் சோி, ரோமருதடய முகம் தோமதர
பபோல் மலர்ந்து இருந்தது, மனச் பசோர்வும் அதடயவில்தல, மனபவழுச்சியும் அதடயவில்தல.
பணம் பகோடுக்கப்பட்ட உண்தமதயப் பற்றி அவள் பகட்டிருக்கலோம்.
ஆனோல் அவள் பகட்கவில்தல.
பணத்தின் அளவும், அவனுதடய உண்தம நிதலயும் அவளிடம் பபரும் நம்பிக்தகதய ஏற்படுத்த
பபோதுமோனதோக இருந்தது.
அளவு அதிகோிக்கும் பபோழுது அதன் தன்தமயும் பமலும் உயரும்.
கடிதத்ததப் படிக்கும் பபோழுது, அவளுதடய நம்பிக்தகக்கு எதிரோக இருந்த பபோதும், அந்த
விஷயங்கதள ஏற்றுக் பகோண்டோள்.
விஷயங்களின் சோரோம்சம் திணற அடிக்கும் அளவிற்கு இருந்தது.
சோரோம்சத்ததவிட முழுதம பபோியது.
அவள் கடிதத்ததப் படிக்கும் பபோழுது, அதனுதடய சோரம் மட்டுமல்லோது முழு விஷயபம பமதுவோக
அவளுக்குப் புலப்பட ஆரம்பித்தது.
முழுதம சூட்சும நிதலக்குோியது.
ேடத்ததவிட சூட்சுமத்திற்கு சக்தி அதிகம்.
தன்னுணர்வுடன் அவள் மோறினோளோ அல்லது வலுக்கட்டோயமோக அவளிடம் ஒரு மோற்றம் வந்ததோ
என்பது அவளுக்குத் பதோியோமல்கூட இருக்கலோம், ஆனோல் அது நடந்தது.
ஒரு பிரச்சிதன ததலகீைோக மோறும்பபோபதோ அல்லது தன்தன விடுவித்துக் பகோள்ளும் பபோழுபதோ,
அபத போததயில் பநபரதிர் திதசயில் அது பசல்லும்.
விக்கோம் கூறியதவகளோல் பவறுக்க ஆரம்பித்த அவள், கடிதம் பவளியிட்ட உண்தமகதளப் படித்து
இயல்பறிவுக்கு வருகிறோள்.
பிரச்சிதனதய உண்டு பண்ணியவதரபய அதத தீர்க்கும்படி பகட்டுக் பகோள்வது அன்தனயின் வைி.
‘பரவோயில்தல’ என்றதினோல் ஆரம்பித்த பிரச்சிதனதய டோர்சிபய தீர்த்து தவத்தோன்.
122. “Weighed every circumstance, she meant to be impartial”.
A stick in water is bent, appears to be bent.
When you are told it is an appearance, not reality, if you check with any number of people, the truth will not
emerge. Pull out the stick, the truth will be seen.
Error created by a plane cannot be corrected from within the plane.
She weighs every circumstance while her Mind is still prejudiced.
She must ask another to pronounce as she is no longer a capable judge.
The ocular evidence regarding the sun must give place to mental consideration.
The theory is there is no evil, no error. Look at the letter from that point of view.
In that case there is no falsehood with Wickham.
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Had she had that consciousness when meeting Wickham, he could not have told her a lie.
Wickham came out with the falsehood, because she first fell for his false charm.
Impartiality of a partial Mind is still partial.
She fell for Wickham means it was the red coat of Mrs. Bennet at 25 years of age.
Elizabeth’s fundamental stuff of consciousness is that of her mother. So it asserts.
Man in his supramental journey should start from where he is.
It will take him 30,000 years.
How long it will take depends upon where he is – body, vital, Mind.
Mind, says Sri Aurobindo, will take 30,000.
Can he come out of his Mind?
He certainly can come out of his ego.
Not all people can concede that.
Even if he can, is he willing?
What is willingness or ability?
Willingness is attitude, ability is capacity.
For an entirely vital person, it will not strike him that he is partial.
Only when a person’s vital experience is exhausted, it will strike him.
It is the appearance of a vibration from higher consciousness.
Such a phenomenon is Grace.
Man is in Time and therefore in karma.
He has a choice to be in karma or come out of it.
It is a human choice.
The moment he wishes to give up karma, Mother fully relieves him of it.
Thus he moves from Time to Timelessness, from Mind to Overmind.
There is a further step. It is from grace to supergrace, from Overmind to Supermind.
Man willing to give up faith in his capacities moves to supergrace.
Supergrace acts in supramental consciousness.
To know of Mother, to hear of Her, to get a photo of Her is grace or even supergrace.
After that Man is anxious to go back to Time and Karma.
We see after Darcy’s proposal how anxious Elizabeth is about Wickham.
God can come to us in his act of grace; it is for Man to wean himself away from Time and karma.
Supergrace comes to Meryton as the French Revolution.
The whole of England, along with all of Europe, is shaken at its roots.
No aristocrat wants it in England.
He will move mountains to ward off the Revolution.
Revolution accepted by the society as a whole is evolution.
The wave of Revolution coming as a vibration of evolution has brought Darcy to Meryton.
It comes to Elizabeth as ‘tolerable’.
’Tolerable’ is fortified by the scandal.
The scandal is delivered through charm.
To be charmed and attracted by falsehood is to respond to the vital.
It is the physical dynamism that so responds.
In the very first ball she caught his attention.
The significance, the evolutionary significance lies in Bingley bringing her to Darcy.
The aristocracy is rocked at its roots by the bourgeoisie.
“ஒவ்பவோரு சந்தர்ப்பத்ததயும் சீர்தூக்கிப் போர்த்து, நடுநிதலதமபயோடு இருக்க விரும்பினோள்”.
நீோில் இருக்கும் ஒரு பகோல், வதளந்து இருப்பது பபோல் பதோற்றமளிக்கும்.
அது பதோற்றம்தோன், உண்தம அல்ல என்று கூறப்பட்டோலும், நோம் அதத எவ்வளவு பபோிடம் உறுதி
பசய்து பகோள்ள முயன்றோலும் உண்தம பவளி வரோது. பகோதல பவளிபய எடுத்தோல் உண்தம பதோியும்.
ஒரு சூைலில் ஏற்படும் தவற்தற, அந்த சூைலுக்குள் திருத்த முடியோது.
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அவளுதடய மனம் தப்பபிப்ரோயத்தில் இருந்தோலும் ஒவ்பவோரு சந்தர்ப்பத்ததயும் சீர்தூக்கிப்
போர்க்கிறோள்.
அவள் நியோயம் வைங்கும் திறதன இைந்தோள், பவறு எவதரபயனும் நியோயம் வைங்க பகட்டுக் பகோள்ள
பவண்டும்.
சூோியதனப் பற்றி, கண்ணோல் கண்ட சோட்சியங்கள் மனத்தின் போிசீலதனக்கு வைி விட பவண்டும்.
தீதமயும் இல்தல தவறும் இல்தல என்பதுதோன் தத்துவம். இந்தக் கண்பணோட்டத்தில் கடிதத்ததப்
போர்க்க பவண்டும்.
அப்படிப் போர்த்தோல் விக்கோமிடம் பபோய் கிதடயோது.
விக்கோதம சந்திக்கும் பபோழுது அவளுக்கு அந்த உணர்வு நிதல இருந்திருந்தோல், அவன் அவளிடம்
பபோய் கூறியிருக்க மோட்டோன்.
அவள் முதலில் அவனது பபோய்யோன கவர்ச்சியில் மயங்கியதோல், அவன் பபோய் பபசலோனோன்.
ஒருசோர்புதடய மனத்தின் நடுநிதலத்தன்தம இன்னமும் ஒருசோர்புதடயதோக இருக்கிறது.
அவள் விக்கோமிடம் மயங்கினோள் என்றோல், திருமதி பபன்னட் இருபத்ததந்து வயதோக இருக்கும்
பபோழுது, இரோணுவ அதிகோோிகளின் மீது எழுந்த பமோகம்தோன் அது.
எலிசபபத்துதடய ேீவியத்தின் அடிப்பதட பபோருளோக இருப்பது அவளது தோயோோின் ேீவியம். அதனோல்
அது வலியுறுத்துகிறது.
சத்திய ேீவிய பிரயோணத்தத மனிதன், தோன் இருக்கும் இடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க பவண்டும்.
இந்த பிரயோணம் அவனுக்கு முப்பதோயிரம் வருடங்கள் எடுக்கும்.
உடல், உயிர், மனம்- இதில் அவன் எங்கிருக்கிறோபனோ அததப் பபோறுத்தது அவன் எடுத்துக் பகோள்ளும்
கோலம்.
மனம், முப்பதோயிரம் வருடங்கள் எடுத்துக் பகோள்ளும் என்கிறோர் ஸ்ரீ அரவிந்தர்.
அவன் தன்னுதடய மனததத் தோண்டி வருவோனோ?
அகந்தததய விட்டு கண்டிப்போக அவனோல் பவளி வர முடியும்.
எல்பலோரும் அதற்கு இணங்க மோட்டோர்கள்.
அவனோல் முடியும் என்றோலும் விருப்பமுடன் பசய்வோனோ?
விருப்பம் என்றோல் என்ன, ஆற்றல் என்றோல் என்ன?
விருப்பம் என்பது மபனோபோவம், ஆற்றல் என்பது திறன்.
உணர்வுபூர்வமோன மனிதனுக்கு தோன் போரபட்சமோக நடந்து பகோள்கிபறோம் என்பபத பதோியோது.
ஒரு நபர் உணர்சிகளிலிருந்து மீண்டு வரும் பபோழுதுதோன், அவனுக்குத் தன்தனப் பற்றி பதோிய வரும்.
உயர் ேீவியத்திலிருந்து வரும் அதிர்வுகளின் பதோற்றம்தோன் அது.
இது பபோன்ற ஒரு நிகழ்வுதோன் அருளோகும்.
மனிதன் கோலத்திலிருக்கிறோன், அதனோல் கர்மத்தின் பிடியிலிருக்கிறோன்.
கர்மத்தின் பிடியிலிருப்பதோ அல்லது அதிலிருந்து பவளிவருவதோ என்பது அவன் விருப்பம்.
அது மனிதனின் அபிப்பிரோயம்.
கர்மத்தத விட்டு விட பவண்டும் என்று தீர்மோனிக்கும் அத்தருணத்திபலபய அன்தன அவதன
முழுவதுமோக அதிலிருந்து விடுவித்து விடுகிறோர்.
இது பபோல், அவன் கோலத்திலிருந்து கோலத்ததக் கடந்த நிதலக்கும், மனதிலிருந்து பதய்வீக
மனத்திற்கும் நகர்கிறோன்.
இன்னும் ஒரு படி உள்ளது. அருளிலிருந்து பபரருளுக்கும், பதய்வீக மனதிலிருந்து சத்திய
ேீவியத்திற்கும் பபோவது.
தன் திறதமயிலிருக்கும் நம்பிக்தகதய மனிதன் விட்டு விடத் தயோரோக இருந்தோல், அவனுக்கு பபரருள்
கிதடக்கும்.
பபரருள் சத்திய ேீவிய சக்தியில் பசயல்படுகிறது.
அன்தனதய அறிவதும் அன்தனதயப் பற்றி பகட்பதும் அன்தனயின் திருவுருவப் படம் கிதடப்பதும்
அருள் அல்லது பபரருள் ஆகும்.
அதற்குப் பிறகு, மனிதன் மீண்டும் கோலத்திற்குள்ளும், கர்மத்தின் பிடிக்குள்ளும் பபோக ஆவலோக
உள்ளோன்.
டோர்சியின் திருமண பவண்டுபகோளிற்குப் பிறகும்கூட எலிசபபத் விக்கோம் பமல் ஆர்வமோக இருக்கிறோள்
என்பதத நோம் போர்க்கிபறோம்.
கடவுள் நம்மிடம் அருள் வடிவத்தில் வரலோம், ஆனோல் மனிதன்தோன், கோலத்ததயும், கர்மத்ததயும்
மறந்து விட்டுவர பவண்டும்.
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பிபரஞ்சுப் புரட்சியின் வடிவத்தில் பமோிடனிற்கு பபரருள் வருகிறது.
இங்கிலோந்து, ஐபரோப்போ முழுவதும் அதன் பவோிபலபய ஆட்டம் கண்டன.
இங்கிலோந்தில் புரட்சி ஏற்படுவதத எந்த பிரபுக்களும் விரும்பவில்தல.
புரட்சி நடப்பதத தடுக்க அவன் இமோலய முயற்சி எடுப்போன்.
சமுதோயத்தோல் முழுவதுமோக ஏற்றுக்பகோள்ளப்பட்ட புரட்சி போிணோமமோகும்.
புரட்சியின் அதல போிணோமத்தின் அதிர்வோக வருவது டோர்சிதய பமோிடனிற்கு வரவதைத்தது.
அது ‘பரவோயில்தல’ என்ற ரூபத்தில் எலிசபபத்திடம் வருகிறது.
‘பரவோயில்தல’ என்பது அவதூற்றின் மூலம் பலப்படுத்தப்படுகிறது.
அவதூறு கவர்ச்சி மூலம் வைங்கப்படுகிறது.
பபோய்தமயினோல் கவரப்பட்டோபலோ, ஈர்க்கப்பட்டோபலோ அது உணர்வுகளுக்கு மறுபமோைி பகோடுப்பது
பபோலோகும்.
அவ்வோறு மறுபமோைி பகோடுப்பது உடலின் சக்திதோன்.
முதல் நடனத்திபலபய அவள் அவனுதடய கவனத்தத ஈர்க்கிறோள்.
போிணோம முக்கியத்துவம் பிங்கிலி அவதள டோர்சியிடம் அதைத்து வருவதில் அடங்கி இருக்கிறது.
பிரபுத்துவத்தத மத்திய வர்க்கம் பவோிபலபய ஆட்டம் கோண தவத்தது.
123. “On both side it was only assertion…entirely blameless through the affair”.
A fact when stated is an assertion.
A lie too is an assertion.
How can a fact be distinguished from a falsehood.
Mentally it cannot be.
Sensation discovers the true from the false.
For the depth and intensity of her prejudiced infatuations, it is a sound credit to her senses – the truth of her
senses – that she found the blameless one blameless.
She read again and again.
Clearly she is rational, the desire to know the fact is greater than the urge to believe the scandal.
It is an entirely a movement towards the mental from the vital.
Even in the Mind, unless there is an unambiguous choice to know the truth, falsehood is capable of
masquerading as truth.
It is not so much the falsehood that is told us as the desire to believe the falsehood that creates a basis for
scandal.
The outer reflecting the inner is true not only in quantity but in quality.
The depth of falsehood that came to us and we believed is directly equal to the depth of falsehood in us.
Apart from quality and quantity in a message its colour, flavour, the structure of fabrication, its relevance to the
progress we need, the fall we enjoy are truly in proportion.
Construct a parallel between Wickham’s scandal and its various dimensions and the parental situation for her at
home.
Wickham was admitted into Pemberley and treated with utmost kindness by the elder Darcy after being his god
father.
He was supported at school because his mother was extravagant.
He was supported at Cambridge gratuitously.
He was offered the living.
He asked his son to promote his progress.
He was, in the will, offered £ 1000.
Darcy agreed to support his law studies which never came true.
Again he took £ 3000.
He attempted elopement.
He left debts among the trades people.
Coming from a home of £ 300 annual expenditure, she seized £ 2000 and spent it all on her laces, muslins,
parties, etc.
As the elder Darcy unconsciously indulged Wickham, Mr. Bennet helplessly indulged his wife.
As Wickham was insistent in pursuing his ways of dissipation she was insistent on all her earlier ways now with
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a vengeance.
Darcy interfered with Wickham when he crossed the limit at the elopement.
It is of equal significance that Mr. Bennet put his foot down at Lydia’s elopement.
Her inner is exactly the outer.
She has only indulged her inner consciousness.
To have kept the clarity for the truth in this condition is a credit to her father in her awake, alert and active.
On both sides the materials revealing themselves as complement is a true picture of life.
“இரண்டு பக்கமும் அது வலியுறுத்தலோகபவ இருந்தது. மறுபடியும் படிக்கலோனோள். ஆனோல் இந்த
விவகோரத்ததப் பற்றி யோர் எப்படி கூறினோலும், அது டோர்சிதயத்தோன் பமோசமோனவன் என்று
கோண்பித்திருக்க முடியும் என்று இவ்வளவு நோட்களோய் நிதனத்துக் பகோண்டிருந்தோள். ஆனோல்
ஒவ்பவோரு வோக்கியமும் நடந்ததவகள் அதனத்திலும் டோர்சி குற்றமற்றவன் என்பதத மிகத் பதளிவோக
நிரூபித்தது”.
ஒரு உண்தம பசோல்லப்படும் பபோழுது அது வலியுறுத்தலோக மோறுகிறது.
பபோய்யும் ஒரு வலியுறுத்தல்தோன்.
பபோய்தமயிலிருந்து உண்தமதய எப்படி பவறுபடுத்துவது.
மனத்தோல் முடியோது.
பபோய்க்கும் உண்தமக்கும் உள்ள வித்தியோசம் புலனுக்குத் பதோியும்.
எவ்வளவுதோன் கண்மூடித்தனமோன கோதல் இருந்த பபோதும், குற்றமற்றவதன குற்றமற்றவன் என்று
அவளோல் அதடயோளம் கோணமுடிந்தது. அது அவளது புலன்களின் திறன்.
அவள் மீண்டும் மீண்டும் படித்தோள்.
அவள் விபவகமோனவள் என்பது பதளிவோக இருக்கிறது. அவதூதற நம்புவதற்கு இருக்கும் உந்துததல
விட, உண்தமதய பதோிந்துபகோள்ள பவண்டும் என்கிற ஆதச அதிகமோக இருக்கிறது.
இது முற்றிலுமோய் உணர்விலிருந்து மனதிற்குச் பசல்லும் இயக்கம் ஆகும்.
மனதிலும், உண்தமதய பதோிந்துபகோள்ள பவண்டும் என்ற பதளிவோன விருப்பம் இருக்க பவண்டும்
இல்தலபயனில்,பபோய்தம உண்தம பபோல் பவடமிட்டு ஏமோற்றி விடும்.
பபோய்தமதய நம்ப பவண்டும் என்கிற ஆதசதோன் அவதூதற கிளப்ப ஆதோரமோக இருக்கிறது, நம்மிடம்
பசோல்லப்பட்ட பபோய்யோல் அல்ல,
அகம் புறத்தத நிர்ணயிக்கும் என்பது, அளதவப் பபோறுத்து மட்டும் அல்ல, தரத்ததப் பபோறுத்தும்
உண்தமதோன்.
எந்த அளவிற்கு பபோய் நம்தம நோடி வந்து அதத நோம் நம்பிபனோபமோ, அபத அளவிற்கு பபோய் நம்மிடம்
இருக்கிறது.
ஒரு பசய்தியில் அளவிற்கும், தரத்திற்கும் நீங்கலோக அதனுதடய நிறம், மணம், புதனயப்பட்ட
அதமப்பு, நம்முதடய முன்பனற்றத்திற்கு பததவயோனது, நோம் அனுபவிக்கும் வீழ்ச்சி, இதவ
உண்தமயிபலபய சம விகிதத்தில் இருக்கும்.
விக்கோமுதடய அவதூறு மற்றும் அதனுதடய பல்பவறு போிமோணங்கள், இல்லத்தில் அவளுதடய
பபற்பறோர்களின் பபோக்கு, இவற்றிற்கு நடுபவ உள்ள இதணயோன விஷயங்கதள நோம் போர்க்கலோம்.
விக்கோம் பபம்பர்லியில் அனுமதிக்கப்பட்டோன், வளர்ப்பு தந்தத பபோல் விளங்கிய மூத்த டோர்சியினோல்
அன்போக அரவதணக்கப்பட்டோன்.
அவனுதடய தோயோர் பசலவோளியோக இருந்ததினோல் பள்ளிக்கூடத்திற்கும் அவனுக்கு உதவி கிதடத்தது.
பகம்பிோிட்ஜ் பசன்று படிக்கவும் அவனுக்கு பகட்கோமபலபய உதவி கிதடத்தது.
போதிோி பவதலயும் கிதடத்தது.
தன்னுதடய மகதனயும் அவனுதடய முன்பனற்றத்திற்கு பவண்டிய உதவிகதள பதோடரச் பசோன்னோர்.
உயிலில் அவனுக்கு ஆயிரம் பவுன் பகோடுக்கப்பட்டது.
சட்டம் படிக்க அவனுக்கு உதவுவதோக டோர்சி ஒப்புக் பகோண்டோன், ஆனோல் அது நடக்கபவ இல்தல.
மறுபடியும் அவன் மூவோயிரம் பவுன் பபற்றுக் பகோண்டோன்.
ஓடிப் பபோவதற்கு முயன்றோன்.
வியோபோோிகளிடம் கடன் தவத்தோன்.
வருடத்திற்கு முந்நூறு பவுன் பசலவைிக்கும் ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வந்த திருமதி பபன்னட்,
இரண்டோயிரம் பவுதனயும் தன்னுதடய ஆடம்பர பசலவுகளுக்கோக உபபயோகப்படுத்திக் பகோண்டோள்.
மூத்த டோர்சி, தன்தனயறியோமபலபய விக்கோமிற்கு இடம் பகோடுத்தோர், அபத பபோல் திரு பபன்னட்டும்
தன்னுதடய மதனவிக்கு பவறு வைியில்லோமல் இடம் பகோடுத்தோர்.
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பதோடர்ந்து அைிச்சோட்டம் பசய்வததபய வலியுறுத்தி வந்த விக்கோம்பபோல், அவளும் தன்னுதடய
பதைய வைிகதளபய இன்னமும் வன்மத்துடன் வலியுறுத்தி வந்தோள்.
ஓடிப்பபோவது மூலம் விக்கோம் தன்னுதடய எல்தலதய மீறிய பபோழுது டோர்சி குறுக்கிட பநர்ந்தது.
லிடியோ ஓடிப்பபோவதோல், திரு பபன்னட் தன்தன நிதலநோட்டியதும் அபத அளவு முக்கியத்துவம்
வோய்ந்தது.
அவளுதடய அகம் புறத்ததப் பபோலபவ இருக்கிறது.
அவள் உள்ளுதற ேீவியத்திற்பக இடம் பகோடுத்தோள்.
இந்த நிதலதமயிலும் அவளுக்கு உண்தமக்கு பவண்டிய பதளிவு இருப்பதின் பபருதம, அவளுதடய
தந்தத அவளுள் விைிப்போகவும், உஷோரோகவும், சுறுசுறுப்போகவும் இருப்பதினோல்தோன்.
இரண்டு பக்கங்களிலும் முக்கியமோனதவகள் உடன்போடோக தங்கதள பவளிப்படுத்திக் பகோள்வது,
வோழ்க்தகயின் உண்தமயோன ரூபம் ஆகும்.
The extravagance and general profligacy which he scrupled not to lay to Mr. Wickham's charge, exceedingly
shocked her; the more so, as she could bring no proof of its injustice. She had never heard of him before his
entrance into the -- -- shire Militia, in which he had engaged at the persuasion of the young man who, on
meeting him accidentally in town, had there renewed a slight acquaintance. Of his former way of life nothing
had been known in Hertfordshire but what he told himself. As to his real character, had information been in her
power, she had never felt a wish of enquiring. His countenance, voice, and manner, had established him at once
in the possession of every virtue. She tried to recollect some instance of goodness, some distinguished trait of
integrity or benevolence, that might rescue him from the attacks of Mr. Darcy; or at least, by the predominance
of virtue, atone for those casual errors under which she would endeavour to class what Mr. Darcy had described
as the idleness and vice of many years' continuance. But no such recollection befriended her. She could see him
instantly before her, in every charm of air and address; but she could remember no more substantial good than
the general approbation of the neighbourhood, and the regard which his social powers had gained him in the
mess. After pausing on this point a considerable while, she once more continued to read. But, alas! The story
which followed, of his designs on Miss Darcy, received some confirmation from what had passed between
Colonel Fitzwilliam and herself only the morning before; and at last she was referred for the truth of every
particular to Colonel Fitzwilliam himself -- from whom she had previously received the information of his near
concern in all his cousin's affairs, and whose character she had no reason to question. At one time she had
almost resolved on applying to him, but the idea was checked by the awkwardness of the application, and at
length wholly banished by the conviction that Mr. Darcy would never have hazarded such a proposal, if he had
not been well assured of his cousin's corroboration.
விக்கோமினுதடய ஊதோோித்தனத்ததப்பற்றியும், அவனுதடய தீய பைக்கங்கதளப்பற்றியும் அவன்பமல்
சிறிதும் தயங்கோமல் சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சோட்டுகள் அவதள மிகவும் அதிர்ச்சிக்குள்ளோக்கியது. அது
உண்தமயல்ல என்று பசோல்வதற்கு அவளிடம் எந்த ஒரு ஆதோரமும் இல்தல. லண்டனில் எபதச்தசயோக
சந்தித்த அவனுதடய ஒரு முன்னோள் நண்பனின் வற்புறுத்தலினோல் பதடப்பிோிவில் பசர்ந்த
அவதனப்பற்றி, இதற்கு முன் அவள் பகள்விப்பட்டபத இல்தல. அவன் தன்தனப்பற்றி கூறியதத
தவிர, ஹர்ட்பபோர்ட்ஷயருக்கு வருவதற்குமுன் அவனுதடய வோழ்க்தக எப்படிப்பட்டதோக இருந்தது என
எவருக்கும் பதோியோது. அவனுதடய உண்தமயோன குணத்தத அறியக்கூடிய சந்தர்ப்பம்
இருந்திருந்தோலும், அவளுக்கு விசோோிக்க பவண்டும் என்ற எண்ணம் பதோன்றபவயில்தல. அவனுதடய
முகம், அவனது நடத்தத, அவனுதடய குரல் அதனத்தும் அவதன போர்த்த உடபனபய எல்லோ
நற்குணங்கதளயும் உதடயவன் என்பதத உறுதி பசய்தது. டோர்சியின் தோக்குதலிலிருந்து அவதன
கோப்போற்ற எண்ணி, அவன் நல்லவனோக நடந்து பகோண்ட தருணங்கள், நன்னடத்தத அல்லது
நல்பலண்ணத்தின் குறிப்பிடத்தக்க விபசஷமோன குணம் அவனிடம் உள்ளதோ என்று நிதனத்துப்
போர்த்தோள்; ஏதோவது ஒரு பமன்தமயோன நற்குணம் மூலம் டோர்சி விவோித்திருக்கும் அவனுதடய
பசோம்பபறித்தனமோன வோழ்க்தக, பல வருடங்களோக இருக்கும் தீய பைக்கங்கள் என இதவகளுக்கு
பிரோயச்சித்தமோக ஏதோவது பசய்திருக்கிறோனோ என எண்ணிப் போர்த்தோள். ஆனோல் எந்தவித நிதனப்பும்
அவள் ஞோபகத்திற்கு வரவில்தல. கலகலப்பிலும், பபசுவதிலும் அவனுக்கிருந்த வசீகரத்தத மட்டுபம
அவளோல் போர்க்க முடிந்தது. அந்த பகுதி மக்களின் பபோதுவோன போரோட்தட தவிர பவறு எந்தவித
கணிசமோன நல்லதும் அவளுக்கு ஞோபகத்திற்கு வரவில்தல. அவன் நடந்து பகோள்ளும் திறன்
அவனுதடய பதடப்பிோிவில் அவனுக்கு ஒரு மோியோதததய ஏற்படுத்திக் பகோடுத்திருந்தது. இந்த
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விஷயத்தில் அதிக பநரம் பயோசித்துப் போர்த்தபின், அவள் மீண்டும் கடிதத்ததப் படிப்பததத்
பதோடர்ந்தோள். ஆனோல் ஐயபகோ! பிட்ஸ்வில்லியமிற்கும், அவளுக்கும் முன்தினம் கோதலயில் நடந்த
உதரயோடல், அவன் மிஸ். டோர்சிதய தவத்து தீட்டிய திட்டத்ததப்பற்றி சிறிது உறுதிப்படுத்தியது.
இறுதியில், எல்லோ விவரங்களின் உண்தமதயப்பற்றி பதோிந்து பகோள்ள கர்னல் பிட்ஸ்வில்லியதமபய
பகட்டறிந்து பகோள்ளுமோறு டோர்சி கூறியிருந்தோன். தன்னுதடய சபகோதரனின் எல்லோ
விவகோரங்களிலும் அவனுக்கும் அக்கதற இருப்பதத அவளுக்கு அவன் முன்பப கூறியிருந்தோன்,
அவதனப்பற்றிய சந்பதகம் அவளுக்கு எள்ளளவும் இல்தல. ஒரு கட்டத்தில் அவதன பகட்டுவிடுவது
என்ற தீர்மோனத்திற்பக வந்துவிட்டிருந்தோள். ஆனோல் எப்படி பகட்பது என்று தர்மசங்கடமோக
இருந்ததினோல், பமலும் தன்னுதடய சபகோதரன் அதத ஊர்ேிதம் பசய்வோர் என்ற திடநம்பிக்தக
இல்லோமல் இவ்வளவு ஆபத்தோன ஒரு எண்ணத்தத டோர்சி பவளியிட்டிருக்கமோட்டோன் என்று
நம்பியதோல், அவ்பவண்ணத்தத முற்றிலும் தகவிட்டோள்.
124. Extravagance, profligacy are unpardonable in her eyes. He is only that. He could entirely hide it.
ஊதோோித்தனம், தீய ஒழுக்கம், இதவ இரண்டும் அவளுக்கு மன்னிக்க முடியோததவகள். அவனிடம்
இவ்விரண்டு குணங்களும் இருந்தன. அவனோல் இதத முழுதமயோக மதறக்க முடியும்.
125. Past consecration is powerful. Only now she thinks of his life, there is no positive news about him.
கடந்த கோல சமர்ப்பணம் சக்தி வோய்ந்தது. இப்பபோழுதுதோன் அவள் அவனுதடய வோழ்க்தகதயப் பற்றி
நிதனக்கிறோள், அவதனப் பற்றிய நல்ல விஷயம் எதுவும் இல்தல.
126. To know the past is important. She knew none.
கடந்த கோலத்ததப் பற்றி பதோிந்து பகோள்வது நல்லது. அவளுக்கு எதுவும் பதோியவில்தல.
127. She knows of him from himself only. She never thought of it.
அவளுக்கு அவதனப் பற்றி அவன் மூலமோகத்தோன் பதோியும். அததப் பற்றி அவள் பயோசித்தபத
இல்தல.
128. She was blind, never desired to know.
அவள் கண்மூடியோக இருந்தோள், பதோிந்து பகோள்ள பவண்டும் என்று ஆதசப்படபவ இல்தல.
129. Charm, attraction, fascination are powerful but one-sided.
கவர்ச்சி, ஈர்ப்பு, வசீகரம் எல்லோபம சக்தி வோய்ந்தது, ஆனோல் ஒருததல சோர்போக இருக்கும்.
130. ‘Virtue of the countenance’ is deceptive.
‘அைகிய முகம்’ ஏமோற்றும் தன்தம உதடயது.
131. Goodness, integrity, virtue so far she never thought of.
நற்குணம், நோணயம் இந்த பண்புகதளப் பற்றி இதுவதர அவள் பயோசிக்கபவ இல்தல.
132. The greatness of human nature is it will be drawn to falsehood and evil, fully knowing it.
பபோய்தம, தீதமதய பநோக்கி பதோிந்பத பசல்வது மனித சுபோவத்தின் சிறப்பு .
133. Life is perceptive, sensitive, indicative – Miss Darcy came up only the previous day.
வோழ்க்தக புோியக்கூடியது, உணர்ச்சியுள்ளது, உணர்த்தும் தன்தமயுதடயது—மிஸ் டோர்சி முதல் நோள்
தோன் அங்கு பபச்சில் எழுந்தோள்.
134. That awkwardness of application is the reality of life.
பவண்டுதலின் சங்கடமோன நிதலபய வோழ்க்தகயின் உண்தம நிதல.
135. There is no reason to question the Colonel’s integrity – again an assumption.
கர்னலின் நோணயத்ததப் பற்றி சந்பதகப்பட எந்த கோரணமும் இல்தல—மீண்டும் ஒரு யூகம்.
136. She now accepts Darcy’s assertion and condemns Wickham.
இப்பபோழுது அவள் டோர்சியின் வலியுறுத்ததல ஏற்றுக் பகோள்கிறோள், விக்கோதம கண்டிக்கிறோள்.
137. That is the way of life.
அது தோன் வோழ்க்தக முதற.
138. What prevails is not Truth, but Elizabeth’s Truth.
பமபலோங்கி இருப்பது உண்தமயல்ல, எலிசபபத்தின் உண்தம.
139. She had no inclination to know the truth of Wickham. It is truly the attitude of a lover.
விக்கோதமப் பற்றிய உண்தமதய பதோிந்து பகோள்ள பவண்டும் என்கிற எண்ணபம அவளுக்கு இல்தல.
இது கோதலிப்பவோின் உண்தமயோன மனப்போன்தம.
140. She went totally on impression. There was no vestige of truth in his life.
அவள் அபிப்பிரோயத்தின் பபோிபலபய நடந்து பகோள்கிறோள். அவனுதடய வோழ்க்தகயில், உண்தமயின்
சோயல் கூட இல்தல.
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141. Only that morning she talked about Miss Darcy. The talk arose as it was in the air .
அன்று கோதலதோன் அவள் மிஸ் டோர்சிதயப் பற்றி பபசினோள். அது சூைலில் இருப்பதோல் அததப்
பற்றிய பபச்சு எழுகிறது.
142. It is worth noting that Elizabeth has not known anything about the former way of life of Wickham, but let us
take great note of the fact that she has no inclination to know about it.
விக்கோமுதடய முன்னோள் வோழ்க்தக முதறதயப் பற்றி எலிசபபத்திற்கு எதுவுபம பதோியோது என்பது
கவனிக்கப்பட பவண்டிய விஷயம், ஆனோல் அவளுக்கு அததப்பற்றி பதோிந்து பகோள்ள பவண்டும்
என்கிற எண்ணபம இல்தல என்பதத நோம் முக்கியமோக கவனத்தில் எடுத்துக் பகோள்ள பவண்டும்.
On seeing him she accepted him totally, lovingly. It was an unquestioning acceptance, almost sacred. She sees
that every girl in Meryton lost her senses about Wickham and she is one of them. Her exceeding solicitude about
him is seen in many places in the story.
அவதனப் போர்த்தவுடன் அவதன முழுதமயோக, அன்புடன் ஏற்றுக் பகோள்கிறோள். எந்தவித
பகள்வியுமின்றி புனிதமோக ஏற்றுக் பகோள்கிறோள். பமோிடனில் எல்லோ பபண்களும் அவன் பமல்
தபத்தியமோக இருப்பததப் போர்க்கிறோள், இதில் அவளும் ஒருத்தி. அவளுக்கு அவன் பமல் அதிக
அக்கதற இருப்பதத நோம் இக்கததயில் பல இடங்களில் போர்க்கலோம்.
• She readily swallowed his scandal about Darcy.
• She, even in the first meeting, asked why he had not gone to law about the living.
• She was shocked by his losing the living.
• She thought Darcy prevented Bingley from inviting him to Netherfield.
• When she learnt he was invited, she was angry at Darcy because Wickham had not attended the ball.
• Ignoring his boast, she readily accepted the excuse for his absence.
• She constantly reminded her mother to include him in the parties.
• He was the model young man in amiability and agreeableness.
• Wickham betrayed Darcy, tried to ruin him and she is angry at Darcy passionately.
• Even after his elopement, she never once condemned him. His intrusion was not unwelcome.
• She sent him her own personal savings.
• She asked Darcy to promote him in his career.
• Any girl who gets Wickham is lucky. He is an agreeable man, said she to her father.
• She abused Lydia for elopement, not Wickham.
• She dressed more than carefully for Netherfield.
• His desertion was fully justified by her.
• Darcy says suspicion was not in her inclination.
• And that too, ‘ a young man like you’.
• Handsome young men must have something to live by.
• டோர்சிதயப் பற்றிய அவதூதற அவள் உடபன நம்புகிறோள்.
• முதல் சந்திப்பிபலபய, அவன் ஏன் தன்னுதடய வோழ்க்தகக்கோக சட்டம் படிக்கப் பபோகவில்தல என
அவள் பகட்கிறோள்.
• போதிோி வோழ்வு நின்று பபோனதத அறிந்து அதிர்ச்சி அதடகிறோள்.
• பிங்கிலி, விக்கோதம பநதர்பீல்டுக்கு அதைப்பதத டோர்சி தடுத்து நிறுத்தினோன் என்று அவள்
எண்ணுகிறோள்.
• விக்கோம் அதைக்கப்பட்டிருந்தோன் என்று பதோிந்தவுடன், அவன் நடனத்தில் கலந்துபகோள்ளோததற்கு
டோர்சியின் பமல் பகோபம் பகோள்கிறோள்.
• அவனுதடய தற்புகழ்ச்சிதயப் பபோருட்படுத்தோது, தோன் வரோததற்கு அவன் கூறும் கோரணங்கதள
உடபன ஏற்றுக் பகோள்கிறோள்.
• நடக்கும் விருந்துகளில் அவதனயும் பசர்த்துக்பகோள்ளச் பசோல்லி அவள் தன்னுதடய தோயோருக்கு
இதடயறோது ஞோபகப்படுத்துகிறோள்.
• இனிதமயோனவனோகவும், மனத்திற்கு உகந்தவனோகவும் இருப்பதற்கு அவன் ஒரு உதோரண
புருஷனோக இருக்கிறோன்.
• விக்கோம் டோர்சிக்கு துபரோகம் இதைத்தோன். அவதன நோசம் பசய்ய நிதனத்தோன், அவள் டோர்சியிடம்
பகோபம் பகோள்கிறோள்.
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அவன் ஓடிப்பபோனதற்குப் பின்பும் அவள், அவதன ஒருமுதற கூட கண்டிக்கவில்தல. அவனுதடய
குறுக்கீடும் அவளுக்கு வரபவற்கத்தக்கதோக இருக்கிறது.
• தன்னுதடய பசமிப்பிலிருந்து அவள் அவனுக்கு பணம் அனுப்புகிறோள்.
• அவனுதடய பவதல நிமித்தமோக அவனுக்கு உதவி பசய்யுமோறு டோர்சியிடம் பகட்டுக்
பகோள்கிறோள்.
• ஓடிப் பபோனதற்கு அவள் லிடியோதவத் திட்டுகிறோள், விக்கோதம அல்ல.
• பநதர்பீல்டிற்கு பசல்லும் பபோழுது அவள் அதிகவனமோக தன்தன அலங்கோித்துக் பகோள்கிறோள்.
• அவன் தகவிட்டதத அவள் முழுதமயோக நியோயப்படுத்துகிறோள்.
• அவளோல் சந்பதகப்பட முடியோது என்று டோர்சி கூறுகிறோன்.
• அதுவும், ‘உன்தனப் பபோல் ஒரு இளம் வோலிபதன’.
• அைகோன இளம் வோலிபர்களுக்கு ஏதோவது ஆதரவு ஒன்று இருந்து பகோண்பட இருக்க பவண்டும்.
143. She had never felt a wish to enquiring.
She perhaps had a sense that any enquiry may demolish her castle.
She may have been unthinkingly oblivious.
How to fix the character of a decision. His dubious behaviour in his staying away from the Netherfield dance
does give her the possibility of some skeleton emerging. It was fully confirmed by his desertion. She clings to
him, to his falsehood, in spite of signals from life.
விசோோிக்க பவண்டும் என்கிற எண்ணபம அவளுக்கு எைவில்தல.
ஒரு பவதள விசோோிப்பதன் மூலம் அவளுதடய கற்பதனக் பகோட்தட இடிந்து விழுந்து விடலோம் என்று
உணர்ந்திருப்போள்.
அவள் எதுவும் அறியோதவளோக இருந்திருக்கலோம்.
ஒரு முடிவின் குணோதிசயத்தத எவ்வோறு நிர்ணயம் பசய்வது. பநதர்பீல்ட் நடனத்திற்கு அவன் வரோதது
சந்பதகத்திற்கு இடம் அளித்தது. அவனோல் தகவிடப்படுவது அததன உறுதிப்படுத்துகிறது. வோழ்க்தக
சில அறிகுறிகதள கோண்பித்தபபோதும் அவள் அவதனயும் அவனுதடய பபோய்தமதயயும் பிடித்து
தவத்துக் பகோள்கிறோள்.
144. ‘The awkwardness of that application’.
Her one objection to face the colonel is he rejoiced over the triumph of Darcy in saving Bingley. It is more than
an embarrassment to her to own it was her sister whom Darcy found objectionable as a bride to Bingley. In
applying to the colonel, she had to let out the fact, by implication, that Darcy proposed to her and she refused. It
brings to the open that Georgiana was to run away, Darcy’s opinion about her family and her own uncertain
emotions about Darcy. As she knew the colonel liked her for company and would have proposed to her had she
had considerable fortune, her own approaching him raises the issue of her poverty as a material fact. Phineas
Finn was so ashamed of himself when Fitzgibbon’s sister relieved him of the obligation. Her being a woman,
the colonel’s acquaintance only a few weeks old, her own charm for Wickham and his own designs on
Georgiana were too much for her to lay bare before the colonel. As she accepted Wickham’s assertion earlier,
she now accepts Darcy’s assertion. In her own mind, she has moved towards Darcy even if it is not to move
away from Wickham fully, merely on the strength of the letter. In the following phrases Darcy excites her
tenderness by his immovable solicitude for her.
• His offer nor to repeat the proposal declares that the proposal is not dead altogether.
• ‘for the happiness of both’.
• ‘accept my best wishes for your health and happiness’.
• ‘My sister will be as tall as Elizabeth Bennet, rather taller’.
• ‘…how ardently I admire and love you’.
• ‘It is enough you thank me.’
• Whenever he had an occasion, he expressed his tenderness, though in words that are neither soft nor
smooth.
"தர்மசங்கடமோன பவண்டுபகோள்”.
டோர்சி, பிங்கிலிதயக் கோப்போற்றியதில் கர்னல் அதடந்த சந்பதோஷத்தத மட்டுபம அவளோல் ஏற்றுக்
பகோள்ள முடியவில்தல. தன்னுதடய சபகோதோி பிங்கிலிக்கு பபோருத்தமோனவள் அல்ல என்று டோர்சி
நிதனத்ததத ஏற்றுக்பகோள்வது அவளுக்கு பமலும் சங்கடமோக இருந்தது. கர்னலுடன் பபசும் பபோழுது
டோர்சி தன்னிடம் திருமணம் பசய்துபகோள்ள பகட்டததயும் தோன் மறுத்துவிட்டததயும் பற்றியும்,
•
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ேோர்ேியோனோ ஓடிப்பபோவது குறித்தும், தன்னுதடய குடும்பத்ததப் பற்றிய டோர்சியின் கருத்தும்,
டோர்சிதயப் பற்றி தன்னுதடய பதளிவில்லோத உணர்ச்சிகதளப் பற்றியும் பபச பநரலோம். தன்னுடன்
இருப்பதத கர்னல் விரும்புகிறோன் என்று பதோிந்த அவளுக்கு, தன்னிடம் பணம் இருந்திருந்தோல் அவன்
திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்திருப்போன் எனவும் புோிந்தது. அவளுதடய ஏழ்தம அவதளயும்
அவனிடம் எததயும் பகட்கவிடோமல் தடுத்தது. பிட்ஸ்கிப்பனுதடய சபகோதோி அவதன இந்த
இக்கட்டிலிருந்து விடுவித்தபபோது, பினிஸ்பின்னிற்கு அவமோனமோக இருந்தது. அவள் பபண்ணோக
இருப்பதோலும், கர்னலுடன் சில வோரங்கபள பைகி இருந்ததோலும், விக்கோம் பமல் தனக்கிருந்த
ஆர்வத்தினோலும், ேோர்ேியோனோவின் விஷயத்தில் அவனது திட்டத்தினோலும் அவளுக்கு கர்னலிடம்
பவளிப்பதடயோகப் பபசமுடியவில்தல. அவள் முன்னம் விக்கோம் கூறியதவகதள எல்லோம்
ஏற்றுக்பகோண்டதுபபோல் இப்பபோழுது டோர்சியின் வலியுறுத்தல்கதளயும் ஏற்றுக்பகோள்கிறோள்.
கடிதத்தின் அடிப்பதடயில், விக்கோதம விட்டு முழுவதுமோக விலகோவிட்டோலும்கூட, டோர்சிதய பநோக்கி
மனதளவில் பநருங்குகிறோள். டோர்சி அவளிடத்து நிதலயோன அக்கதற கோண்பித்து அவளுதடய
பமன்தமயோன குணத்ததத் பதோடுகிறோன்.
• திருமணப் பபச்தச மீண்டும் எழுப்பமோட்படன் என்று அவன் கூறுவது, அது இன்னமும் சோத்தியம்
என்பதத உறுதிப்படுத்துகிறது.
• ‘இருவோின் சந்பதோஷத்திற்கோக’.
• ‘உன்னுதடய உடல் நலத்திற்கும், சந்பதோஷத்திற்கும் என்னுதடய நல்வோழ்த்துக்கதள ஏற்றுக்
பகோள்வோயோக’.
• ‘என்னுதடய சபகோதோி, எலிசபபத் பபன்னட்தடப் பபோல் உயரமோக இருப்போள், இன்னமும்
உயரமோக’
• ‘நோன் உன்தன எவ்வளவு கோதலிக்கிபறன், பபோற்றுகிபறன்’.
• ‘நீ நன்றி கூறினோல் பபோதும்’.
• அவனுக்கு சந்தர்ப்பம் கிதடத்த பபோழுது அவளிடம் தனது பமன்தமதய பவளிப்படுத்தினோன்,
ஆனோல் அவனது வோர்த்ததகள் மிருதுவோகவும் இல்தல, பமன்தமயோகவும் இல்தல.
145. “The extravagance and profligacy which he scrupled not to lay to this charge exceedingly shocked her”.
No woman can ever marry one who is extravagant and profligate with a small income.
Any woman would like to marry Wickham in spite of it.
The shock is real whether one will marry him or not.
Darcy’s reference to it is idleness and dissipation only, without telling her incidents of his infamous life.
Even with a great income there are traits that can ruin a woman.
These two qualities will hurt Wickham’s cause with her more than his affair with Georgiana.
She is likely to be reminded of his over powering charm and complement him on the affair rather than condemn
him.
Loss of material prosperity will offend a woman more than loss of moral scruples in a Man.
Scruples are intangible, Money is concrete.
In an elopement the girl is a greater victim, the Man is not.
In spite of the elopement the Man can marry, not the woman.
The innate callousness of one woman to another woman is seen in her indifference in this issue.
Mrs. Bennet was not grateful actually she was callous about her brother paying for Lydia.
She was shocked because Wickham’s life would be hurt by them.
She always had that solicitude for him though he moved away from her by then.
Wickham was brought up in Pemberley where idleness is cherished.
Idleness in Pemberley cultivates reading and fosters culture.
Wealthy families have a great fund of energy which in their idle hours shaped or organized into culture.
Non-reaction cannot be as easily trained, especially self-trained amidst a routine work of responsibility.
Idleness absorbs excess energy into sedate stagnation.
Really it is not idleness, it is leisure.
Magnanimity, generosity, munificence, nobility, honour are values created by a growing excess of energy.
Excess of energy shapes into higher values of life not in a dynamic life, but in a quiet life.
Tendency to work, urge to work, inability to sit for long hours are ill-qualifications to fashion culture.
One who is quiet using his leisure, if necessary, will be capable of infinite work of a higher order.
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It will be work in the mental spiritual plane not physical work.
Physical work, unless it is to express the innate spiritual energy, is a bar to culture as well as mental
development.
One who is vitally active will accumulate social skills and not mental culture.
It is no wonder the aristocratic ladies where entire life is leisure are the repositories of aristocratic culture.
“அவனுதடய ஊதோோித்தனத்ததப் பற்றியும், தீய ஒழுக்கத்தத பற்றியும் சிறிதும் தயங்கோமல்
சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சோட்டுகள் அவதள மிகவும் அதிர்ச்சிக்குள்ளோக்கியது”.
ஊதோோித்தனமும், தீய ஒழுக்கமும் பகோண்ட குதறந்த வருமோனமுதடய ஒருவதன எந்த பபண்ணும்
திருமணம் பசய்து பகோள்ள மோட்டோள்.
அவ்வோறு இருந்தும் கூட எந்த ஒரு பபண்ணும் விக்கோதம திருமணம் பசய்து பகோள்ள விரும்புவோள்.
அவதன ஒருத்தி திருமணம் பசய்து பகோள்கிறோபளோ இல்தலபயோ, அதிர்ச்சி மட்டும் உண்தமயோக
இருக்கும்.
அவனுதடய பமோசமோன வோழ்க்தகயில் நடந்த சம்பவங்கதளப் பற்றி எதுவும் கூறோமல்,
பசோம்பபறித்தனம், அைிச்சோட்டியம் பற்றி மட்டுபம டோர்சி குறிப்பிடுகிறோன்.
அதிக வருமோனம் இருந்தோலும் ஒரு பபண்மணிதய நோசமோக்கும் குணங்கள் ஒருவனிடம் இருக்கும்.
ேோர்ேியோனோவிடம் அவனுக்கு இருந்த கோதல் விவகோரத்ததவிட, இந்த இரு குணங்கள் விக்கோமுடன்
அவளுக்கு இருந்த உறதவ கோயப்படுத்தியது.
அந்த விவகோரத்தத கண்டிப்பததவிட, அவன் பமல் உள்ள அதீத கவர்ச்சியோல் அதத புகழ்ந்து
பபசுவோள்.
ஒரு ஆணுக்கு ஒழுக்கம் பறிபபோவததவிட, ஒரு பபண்ணுக்கு பபோருட் பசல்வத்தத இைப்பது அதிக
போதிப்தப உண்டோக்கும்.
ஒழுக்கம் திடமற்றது, பணம் திடமோனது
ஓடிப்பபோவதில் பபண்ணுக்கு போதிப்பு அதிகம், ஆணுக்கு அல்ல
ஓடிப்பபோனதற்கு பிறகும் ஒரு ஆண் திருமணம் பசய்து பகோள்ளலோம், ஆனோல் பபண்ணோல் முடியோது.
உடன் பிறந்த சுபோவமோன இரக்கமின்தமதய ஒரு பபண்மணி மற்பறோரு பபண்மணியிடம் கோட்டுவது,
அவள் இந்த விஷயத்தில் கோட்டும் அலட்சியத்தில் பதோிகிறது.
தன்னுதடய சபகோதரன் லிடியோவிற்கோக பணம் பகோடுத்ததற்கு திருமதி பபன்னட் நன்றி கோட்டவில்தல.
உண்தமயில் இரக்கமற்றவளோக இருந்தோள்.
அதவகளோல் விக்கோமுதடய வோழ்க்தக போதிக்குபம என்று அவள் அதிர்ச்சி அதடகிறோள்.
அவதள விட்டு அவன் விலகிச் பசன்ற பின்பும், அவள் அவன் பமல் எப்பபோழுதும் அக்கதற
பகோண்டிருந்தோள்.
பசோம்பபறித்தனத்தத பபோற்றும் பபம்பர்லியில் விக்கோம் வளர்ந்தோன்.
பபம்பர்லியில் பசோம்பபறித்தனம், படிக்கும் வைக்கத்தத வளர்க்கிறது, பண்போட்டிதன உருவோக்குகிறது.
பணக்கோர குடும்பங்களில் இருக்கும் அதிக சக்தி, அததன ஒய்வு பநரங்களில் பண்போடோக உருவோக்கி
விடும்.
பல பபோறுப்புகதள ஏற்று நடத்தும் பபோழுது எதிர்விதன ஆற்றோமலிருக்க சுலபத்தில் பயிற்சி அளிக்க
முடியோது, முக்கியமோக சுயமோகவும் கற்றுக்பகோள்ள முடியோது.
பசோம்பபறித்தனம், மிதகயோக இருக்கும் சக்திதய எழுச்சியற்ற பதக்க நிதலயோக மோற்றும்.
அது உண்தமயில் பசோம்பபறித்தனம் அல்ல, அது ஒய்வு.
பபருந்தன்தம, உதோரகுணம், வள்ளல்தன்தம, நற்குணம், மோியோதத இதவபயல்லோவற்தறயும்
மிதகயோக இருக்கும் சக்தி உருவோக்குகிறது.
மிதகயோக இருக்கும் சக்தி வோழ்க்தகயின் உயர் பண்புகதள ஆற்றல்வோய்ந்த வோழ்க்தகயில் உருவோக்க
முடியோது, ஆனோல் அதமதியோன வோழ்க்தகயில் அதனோல் உருவோக்க முடியும்.
பவதல பசய்யபவண்டும் என்கிற இயல்பும் பவதல பசய்ய பவண்டும் என்கிற ஆதசயும் நீண்ட
பநரத்திற்கு எதுவும் பசய்யோமல் பவறுபம இருப்பது எல்லோபம நோகோிகமோன பண்போட்டிற்கு
ஏற்புதடயதல்ல.
ஒய்வு பநரத்தில் அதமதியோக இருக்கும் ஒருவர், பததவப்படும் பநரத்தில் அளவற்ற உயர்ந்த
நிதலக்குண்டோன பவதலகதள பசய்ய முடியும்.
அது மனத்தின் ஆன்மிக நிதலயில் பசய்யப்படும் பவதலபய தவிர, உடலோல் பசய்யப்படும் பவதல
அல்ல.
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உடலோல் பசய்யப்படும் பவதல அதனுள்ளுதறயும் ஆன்மிகச் சக்திதய பவளிப்படுத்தோவிடில், அது
பண்போடு மற்றும் மன வளர்ச்சிக்கு ஒரு ததடயோக இருக்கும்.
உணர்வுபூர்வமோக இருக்கும் ஒருவர் சமூகத் திறன்கதள வளர்த்துக் பகோள்வோபர தவிர மனத்தின்
பண்போட்தட அல்ல.
பிரபு குடும்பத்து பபண்மணிகளுக்கு வோழ்க்தக முழுவதுபம ஓய்வோக இருப்பதோல் அவர்கள் பிரபுத்துவ
நோகோிகத்தின் களஞ்சியமோக விளங்குவதில் ஆச்சோியம் எதுவும் இல்தல.
146. “As to his real character she never felt an inclination of enquiring”.
Any one observes the good or bad that is apparent, but wisdom, if ever within the human reach, lies in
knowing precisely how the one mixes with the other – the good with the bad – and what is the exact
outcome.
It is not given to the intellect of the Mind.
In the Mind, intuition can do it with respect to one aspect.
So also the sense can be exactly right with what it deals.
These things happen by themselves in our lives.
She was a natural victim to his charm. No wonder she feels for him.
It will be wonder, if she has not responded to him.
Is there a knowledge which even at the first instance hints at the other side, if not fully discloses it.
The intuition of the Mind and the sense of the vital can do it partly.
In combination both can indicate the other side.
Sense comes from interested emotion, intuition opens up by the intensity of knowing.
Her interest in Pemberley evoked a response of his coming early, opening the door for her later fulfillment.
His deep seated passionate interest in her could penetrate her abuse and show the real good girl she was behind.
Knowledge discloses or reveals.
Interest achieves.
Mrs. Bennet’s knowledge reveals the possibility of rain.
Charlotte’s interest ends in marriage.
Mr. Bennet’s decision prevents the tragedy.
Lady Catherine’s perception makes Elizabeth listen.
To know in the beginning the shape of things to come at the end is not given to the conscious Mind as yet.
It is there in the subconscious Mind.
The course life takes to fulfil the subconscious perception is determined by the social context and how the
existing psychological forces initiate individual moves.
Elizabeth consciously knows how superior she is to Jane though there is no least expression of it.
As soon as Bingley asked Jane to Dance with him, subconsciously Elizabeth knows, her superior
character deserves the superior Darcy.
A conscious endeavour works like Darcy’s search for Lydia following ideas of Mind that consciously arise.
A subconscious perception does not have that luxury for the course but as to the result the subconscious has a
better chance than the conscious.
The conscious may fail; the subconscious never fails as the approach of Charlotte to Collins.
‘Tolerable’ –visit to Netherfield – Dance – Departure – Hunsford – Proposal – Letter – Pemberley – Lambton –
Elopement – Lady Catherine – II Proposal.
All these events happened outside the jurisdiction of the conscious.
Perceptible conscious moves have uncertain outcome. Invisible subconscious moves have precise certain results.
“அவனுதடய உண்தமயோன குணத்ததப் பற்றி விசோோிக்க பவண்டும் என்கிற எண்ணம் அவளுக்குத்
பதோன்றபவயில்தல”.
பவளிப்பதடயோக இருக்கும் நல்லததயும் பகட்டததயும் எவரோலும் போர்க்க முடியும். நல்லது எவ்வோறு
பகட்டதுடன் பசருகிறது என்றும் அதனுதடய சோியோன விதளவு என்ன என்றும் பதளிவோகத் பதோிந்து
பகோள்வதில் மதி நுட்பம் இருக்கிறது.
இத்திறன் மனத்தின் அறிவோற்றலுக்கு இல்தல.
ஒரு கூற்தறப் பபோறுத்து, அதத மனதில் உள்ளுணர்வோல் பதோிந்துபகோள்ள முடியும்.
புலனும் அது பதோடர்பு பகோள்பவற்தற சோியோக புோிந்து பகோள்ளும்.
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இது பபோன்ற விஷயங்கள் நமது வோழ்க்தகயில் தன்னோல் ஏற்படும்.
அவனுதடய கவர்ச்சிக்கு அவள் ஆளோனது இயல்போனது தோன். அவனுக்கோக அவள் வருந்துவதில்
ஆச்சோியம் இல்தல.
அவனுக்கோக அவள் எந்த உணர்ச்சியும் கோண்பிக்கோமல் இருந்திருந்தோல்தோன் ஆச்சோியமோக
இருந்திருக்கும்.
முழுதமயோக பவளிப்படுத்தோவிட்டோலும், முதல் முதறயிபலபய மறு பக்கத்தத கோண்பிக்கக்கூடிய
ஞோனம் ஏதோவது இருக்கிறதோ?
மனத்தின் உள்ளுணர்வும், உணர்வின் புலனும் இதத ஓரளவிற்கு பசய்ய முடியும்.
இரண்டும் கூடுதகயில் இரண்டுபம அடுத்த பக்கத்தத உணர்த்தும்.
ஆர்வமோன உணர்ச்சிகளிலிருந்து புலனுணர்வு எழுகிறது, ஒன்தறப்பற்றி பதோிந்து பகோண்டிருப்பதின்
பசறிவு உள்ளுணர்தவ பவளிவரச் பசய்கிறது.
பபம்பர்லியின் பமல் அவளுக்கு ஏற்பட்ட ஆர்வம் அவதன அங்கு முன்னதோக வரவதைத்தது, பின்னோல்
அவளுதடய விருப்பம் நிதறபவற வைி வகுத்தது.
அவள் பமலிருந்த அவனுதடய ஆைமோன உணர்ச்சிவயப்பட்ட ஆர்வம், அவளுதடய நிந்ததனக்குள்
ஊடுருவிச் பசன்று, அவள் உண்தமயில் நல்லவள் என்பதத பவளிப்படுத்தும்.
ஞோனம் பதோிவிக்கும் அல்லது பவளிப்படுத்தும்.
ஆர்வம் சோதிக்கும்.
மதை வரப் பபோகிறது என்பதத திருமதி பபன்னட்டின் அறிவு பவளிப்படுத்துகிறது.
ஷோர்பலட்டின் ஆர்வம் திருமணத்தில் முடிகிறது.
திரு பபன்னட்டின் தீர்மோனம் துயரத்ததத் தவிர்த்தது.
பலடி கோதோினுதடய புலனறிவு எலிசபபத்தத பசவிமடுக்க தவக்கிறது.
ஆரம்பத்திபலபய முடிதவ பதோிந்துபகோள்ளும் திறன் இன்னும் மனதிற்கு ஏற்படவில்தல.
ஆழ்மனதில் இத்திறன் உள்ளது.
நம்முதடய ஆழ்மனதில் ஏற்படும் எண்ணங்கதள வோழ்க்தகயின் பபோக்கு எவ்வோறு பூர்த்தி பசய்யும்
என்பதத நிர்ணயம் பசய்வது, சமூக சூழ்நிதலகளும் நம்முதடய உளோீதியோன சக்திகள் ஒவ்பவோரு
கட்டத்ததயும் நகர்த்த எடுக்கும் முயற்சியுபம ஆகும்.
பவளிப்பதடயோக எதுவும் பதோிவிக்கோத பபோதும் எலிசபபத்திற்கு, தோன் பேதனக் கோட்டிலும் எவ்வளவு
பமலோனவள் என்று நன்றோகபவ பதோியும்.
பிங்கிலி பேதன நடனமோட அதைத்தவுடபனபய, ஆழ்மனதில் எலிசபபத்திற்கு தன்னுதடய உயர்ந்த
குணத்திற்கு தகுதிக்கு பமம்பட்ட டோர்சிதோன் உோியவன் என்று புோிகிறது.
தன்னிதனபவோடு எழும் எண்ணங்கதளப் பின் பதோடர்ந்து லிடியோதவத் பதடும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட
டோர்சியின் பசயதலப் பபோல்தோன், தன்னிதனபவோடு எடுக்கும் பபரும் முயற்சியும் பவதல பசய்யும்.
ஆழ்மன எண்ணங்களுக்கு இம்முயற்சியில் இத்திறன் இல்தல என்ற பபோதும், பலன் என்று வரும்
பபோழுது ஆழ்மன எண்ணங்களுக்கு அதிக பலன் கிதடக்கும்.
கோலின்தஸ ஷோர்பலட் அணுகும் பபோழுது அவளது எண்ணங்கள் பதோற்கலோம். ஆழ்மனம் எப்பபோழுதும்
பதோற்பதில்தல.
“பரவோயில்தல”- பநதர்பீல்ட் விேயம் - நடனம்- புறப்படுதல்- ஹன்ஸ்பபோர்ட்- திருமண பவண்டுபகோள்கடிதம் - பபம்பர்லி - லோம்ப்டன் - ஓடிப்பபோவது - பலடி பகதோீன்- இரண்டோவது திருமண பவண்டுபகோள்
இந்த எல்லோ நிகழ்ச்சிகளும் எண்ணங்களுக்கு அப்போற்பட்டு நடந்தன.
தன்னிதனபவோடு பசய்யும் பசயல்போட்டுக்கு நிச்சயமற்ற விதளவுகள் ஏற்படும். கண்ணுக்குத் பதோியோத
ஆழ்மனத்தின் பசயல்களுக்கு துல்லியமோன நம்பகமோன பலன்கள் கிதடக்கும்.
147. “His countenance, voice and manner, had established him at once in the possession of every virtue”.
Mother says anything can be imitated, but not the Supermind.
Anything is a part, can be a part, but the supermind is a whole.
Every virtue which he had not could be brought to his face emotionally as if he possessed it.
It is no ordinary feat.
His reward of her believing him is for his great psychological effort.
Elizabeth is not only very intelligent but shrewd too.
In the first assembly she could know Bingley’s sisters were not genuine ladies and it was only manners.
She is utterly practical that nothing in her will make her accept a low paid army officer – perhaps with £
100 a year.
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If her Pemberley visit is a landmark, her charm for him was an equally significant land mark earlier.
Saying luck brought Bingley and Darcy to Netherfield overlooking the intense aspiration of Mrs. Bennet is to
study this story ignoring the French Revolution.
The truth of the feminine heart’s yearning for handsome face cannot be the determinant, it can only be an aiding
circumstance.
The determinant is the composition of Darcy’s character compelling life to provide a complement.
All that Darcy misses Wickham has and enchanted her otherwise impregnable characteristics.
What Darcy is enchanted with she is fascinated in Wickham.
Life’s way of making Wickham a true model for Darcy’s true values is this circuitous route.
Incidentally life gave him a very true complement in Lydia.
His belief is to look for a lady with Money in some country and exercise his charm of her.
Lydia’s irresistible impulse is to offer herself, regardless of marriage, to the first available male.
What Wickham took years to acquire, Darcy had to acquire in a few months, having missed the natural
opportunity earlier.
It is note worthy that Mrs. Bennet never took an abiding interest in Wickham or other officers.
It is equally significant that Mr. Bennet missed the man’s character and pronounced he was a good fellow.
After he wrought the damage on Elizabeth, he moved to Miss. King.
He came to Meryton to prepare Elizabeth as a complement to Darcy.
Miss. King only served to disillusion the other girls about him. After that she left.
Mrs. Gardiner saw through his mercenary nature but not beyond that.
She could see Darcy’s stately goodness will not permit him to wrong another.
But she could see nothing in Wickham capable of duplicity.
His skill must have been consummate.
Even his mercenary characteristics were spotted only when it came out, not before.
Elizabeth was drawn to Wickham at first sight on the road.
“அவனது பதோற்றம், குரல் மற்றும் நடத்தத ஆகியதவ, அவன் எல்லோ நற்குணங்களும் பபோருந்தியவன்
என்பதத உறுதிப்படுத்தியது”.
எததப் பபோல் பவண்டுபமன்றோலும் நடிக்கலோம், ஆனோல் சத்திய ேீவியத்தத ஏமோற்றபவ முடியோது
என்று அன்தன கூறுகிறோர்.
சத்திய ேீவியம்தோன் முழுதமயோனது. மற்றதவ யோவும் பகுதியோனதவ.
அவனிடம் இல்லோத எந்த ஒரு நற்குணத்ததயும் இருப்பது பபோன்ற ஒரு உணர்தவ அவனோல் அவன்
முகத்தில் கோட்டமுடியும். அது ஒரு சோதோரணமோன பசயல் அல்ல.
அவள் அவதன நம்புவது, அவனது மனத்தோல் எடுத்த பபரும் முயற்சியின் பலன்.
எலிசபபத் புத்திசோலி மட்டும் அல்ல, சூட்சுமமோனவளும்கூட.
பிங்கிலியின் சபகோதோிகள் உண்தமயோனவர்கள் அல்ல, அதவ பவறும் நடத்தத என்று அவளுக்கு முதல்
சந்திப்பிபலபய பதோிந்தது.
வருடத்திற்கு நூறு பவுன் பபோல் வருமோனம் உள்ள ஒரு இரோணுவ அதிகோோிதய அவளோல் ஏற்றுக்
பகோள்ளபவ முடியோது, நதடமுதறக்கு ஏற்றோற்பபோல் இருக்கிறோள்.
பபம்பர்லிக்குச் பசல்வது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்ச்சியோக இருப்பின், அவளுக்கு அவன்போல் இருக்கும்
ஈர்ப்பும், அதற்கு இதணயோக குறிப்பிடத்தக்க முக்கியமோன விஷயமோக முன்பு இருந்தது.
திருமதி பபன்னட்டின் ஆர்வத்தத மனதில் எடுத்துக் பகோள்ளோமல், பிங்கிலிதயயும், டோர்சிதயயும்
பநதர்பீல்டிற்கு வரவதைத்தது அதிர்ஷ்டம்தோன் என்று கூறுவது, பிபரஞ்சுப் புரட்சிதய புறக்கணித்து
விட்டு இக்கதததய படிப்பது பபோலோகும்.
அைகோன இளம் வோலிபனுக்கு ஆதசப்படுவதத ஒரு பபண்ணுதடய மனத்தின் உண்தம நிர்ணயிக்க
முடியோது, பவண்டுபமனில் அச்சந்தர்ப்பத்திற்கு உதவி புோியலோம்.
டோர்சியின் குணோதிசயத்தத பூர்த்தி பசய்வதற்கோக வோழ்க்தக வலிந்து பகோடுக்கிறது.
டோர்சியிடம் இல்லோத குணங்கள் விக்கோமிடம் இருந்ததினோல் வலிதமயோன குணோதிசயம் பகோண்ட
அவனோல், அவதள மயக்க முடிந்தது.
எததக் கண்டு டோர்சி அவளிடம் மயங்குகிறோபனோ, அதத அவள் விக்கோமிடம் கண்டு கவரப்படுகிறோள்.
டோர்சியின் உண்தமயோன பண்புகளுக்கு ஏற்றோற்பபோல் விக்கோதம ஒரு உதோரண புருஷனோக இது
பபோன்ற சுற்று வைியில் மோற்றுவது வோழ்வின் பசயல்முதற ஆகும்.
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ஆனோல் வோழ்க்தக அவதன உண்தமயிபலபய பூர்த்தி பசய்ய லிடியோதவ அளித்தது.
ஏதோவது ஒரு ஊோில் ஒரு பணக்கோர பபண்தணப் போர்த்து அவதள வசீகரம் பசய்ய பவண்டும் என்பது
தோன் அவனுதடய எண்ணமோக இருந்தது.
முதலோவதோக கிதடக்கும் ஒருவனிடம், திருமணத்ததப் பற்றிய எந்த ஒரு எண்ணமும் இல்லோமல்
தன்தனபய அர்ப்பணித்துக் பகோள்ள பவண்டும் என்பதுதோன் லிடியோவின் அடக்கமுடியோத உந்துதலோக
இருந்தது.
எதத விக்கோம் பல வருடங்களோக முயன்று பபற்றோபனோ, அதத டோர்சி இயற்தகயோகக் கிதடத்த
சந்தர்ப்பங்கதள நழுவ விட்டதோல், இப்பபோழுது சில மோதங்களிபலபய பபற பவண்டி வந்தது.
விக்கோமிடத்பதோ அல்லது மற்ற இரோணுவ அதிகோோிகளிடபமோ திருமதி பபன்னட் பதோடர்ந்த ஆர்வம்
கோண்பிக்கவில்தல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
திருமதி பபன்னட் அவனுதடய குணத்தத அறிந்து பகோள்ளோமல், அவதன நல்லவன் என்று கூறியதும்
குறிப்பிடத்தக்கது.
எலிசபபத்திற்கு நஷ்டத்தத ஏற்படுத்திய பிறகு அவன் மிஸ் கிங்கிடம் தோவினோன்.
டோர்சிக்கு சோியோன துதணயோக எலிசபபத்தத தயோர் பசய்வதற்கோக அவன் பமோிடனிற்கு வந்தோன்.
அவனுதடய மோதயயிலிருந்து மற்ற பபண்கதள விடுவிக்கபவ மிஸ் கிங் வந்தோள், அதற்கு பிறகு அவள்
அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டோள்.
அவனுதடய ஆதோய மனப்போன்தம மட்டுபம திருமதி கோர்டினருக்குத் பதோிந்தது, அதற்கு பமல்
அவளோல் எததயும் போர்க்க முடியவில்தல.
டோர்சியின் கம்பீரமோன நற்குணம், மற்றவர்களுக்குத் தீங்கிதைக்க அவதன அனுமதிக்கோது என்று
அவளோல் உணர முடிந்தது.
ஆனோல் விக்கோமோல் வஞ்சகம் பசய்ய முடியும் என்பதத அவளோல் உணர முடியவில்தல.
அவனுதடய திறதம முழுதமயோக இருந்திருக்க பவண்டும்.
அவனுதடய ஆதோய மனப்போன்தமகூட தன்னோல் பவளிவந்த பபோழுதுதோன் பதோிந்தபத தவிர அதற்கு
முன்னோல் அல்ல.
முதல் தடதவ பதருவில் விக்கோதம சந்தித்தபபோபத எலிசபபத் அவன்போல் ஈர்க்கப்பட்டோள்.
148. “She tried to recollect some instance of goodness, some trait of integrity or benevolence”.
Any act of a Man is the expression of his entire personality.
Interviews for selection of candidates are based on this principle.
No good Man however alert he is can fully suppress his evil traits.
Even in an act of low temperament, the goodness of a good man will find its insignificant expression.
Human ingenuity is no match for Nature’s ability to reveal herself.
Not only human goodness and evil, but an act’s capacity to complete itself will unfailingly disclose itself.
We have often noted the significance of the four men and the three girls meeting on the road in Meryton
signifying the end of the story.
One rule is in a positive atmosphere any act has a positive extension.
Charlotte’s marriage is one such surplus product of the plot.
During the World War hostilities were suspended during Christmas. The soldiers of the opposite camp chose to
mix in their revels.
Even in the rescue operations the enmity is suspended in favour of humanity.
Fraternity is more basic than hostility in humanity.
Collins’ intention to be of use to the Longbourn family ultimately was over fulfilled. The excess of Darcy’s
wedding is due to the positively charged atmosphere. Lydia’s fall is characteristic of Collin’s character.
An act is expressive of character, but the characteristics show themselves only in intense moments of his
personality clearly.
In writing an essay unrelated to the act on hand the choice of examples, even diction will fully be revealing.
The Chinese attack in 1962 unnerved Nehru whose nerves are exceptionally strong. Sitting before the Mother he
was drumming the arm of the chair with his fingers, a nervous symptom. She sent him peace and the fingers
became quiet. The shaking of things is known to be a symptom of poverty and nervousness.
Those who know the symptoms of physiognomy, speech, words, acts, cannot miss indications of character if he
is looking for it.
Beyond the explicit ones, the inverse ones like Lydia’s interruptions of Collins.
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Only after reading the letter Elizabeth thinks of such phenomenon.
Before that unstinted adoration was her attitude.
Even this is capable of indication.
Just on the day of Netherfield ball when she is full of Wickham, there was an uncharacteristic urge in her to
speak to Collins and she ended up with the promise of two dances with him.
That was its – the urge’s – immediate repercussion.
In it is buried the significance of Wickham’s personality – she was put to shame at the ball by Collins during the
dance and then by his speaking to Darcy, finally the peroration on music.
One who knows the rules of life can certainly see what the loss of herself in Wickham will bring her –
social shame.
It is impossible for life not to show the character of an act or a Man directly or indirectly.
“அவன் நல்லவனோக நடந்து பகோண்ட தருணங்கள், நன்னடத்தத அல்லது நல்பலண்ணத்தின்
குறிப்பிடத்தக்க விபசஷமோன குணம் ஏதோவது இருக்கிறதோ என்று நிதனத்துப் போர்த்தோள்”.
ஒரு மனிதனின் எந்த ஒரு பசயலும் அவனுதடய முழு சுபோவத்தின் பவளிப்போடுதோன்.
இந்தக் பகோள்தகயின் அடிப்பதடயில்தோன் பவதலக்கோன பநரடித் பதர்வுகள் நடக்கும்.
எவ்வளவு ேோக்கிரததயோக இருந்தோலும் எந்த ஒரு நல்ல மனிதனோலும் அவனுதடய பகட்ட குணங்கதள
அடக்க முடியோது.
ஒரு நல்ல மனிதனின் நற்குணம், சிறிய மனப்பபோக்குதடய ஒரு பசயலில்கூட குதறந்த அளபவ
பவளிப்படும்.
மனிதனின் புத்தி சோதுர்யம், இயற்தக தன்தன பவளிப்படுத்திக் பகோள்வதில் உள்ள திறதமக்கு
நிகரோகோது.
மனிதனின் நல்ல குணங்களும் பகட்ட குணங்களும் மட்டுமல்லோது, ஒரு பசயல் தன்தன முழுதமயோக
பூர்த்தி பசய்து பகோள்ளும்பபோழுது தன்தனத் தவறோது பவளிப்படுத்திக் பகோள்ளும்.
நோன்கு ஆண்களும் மூன்று பபண்களும் பமோிடன் பதருவில் சந்தித்துக் பகோள்வதன் முக்கியத்துவம்,
இக்கததயின் முடிதவ நமக்கு உணர்த்துவதத நோம் பலமுதற கவனித்திருக்கிபறோம்.
ஒரு பசயல் பநர்மதறயோன சூைலில் பநர்மதறயோக பதோடரும் என்பது ஒரு சட்டம்.
ஷோர்பலட்டின் திருமணம் இது பபோன்ற சூைலில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு.
உலகப் பபோோின் பபோது கிறிஸ்துமஸ் சமயத்தில் பபோர் நிறுத்தி தவக்கப்பட்டது. எதிோி முகோம் இரோணுவ
வீரர்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் கலந்து உறவோடினர்.
மீட்புப் பணியின் பபோதும் மனிதோபிமோனத்தின் பபோில் பதகதம உணர்ச்சி நிறுத்தி தவக்கப்படுகிறது.
மனிதோபிமோனத்தின் அடிப்பதடபய பதோைதமதோன், பதகதம அல்ல.
லோங்பர்ன் குடும்பத்திற்கு உபபயோகமோக இருக்க பவண்டும் என்று நிதனத்த கோலின்ஸின் எண்ணம்
அபோிமிதமோக பூர்த்தி ஆயிற்று. பநர்மதறயோன சூைல் இருந்ததோல் டோர்சியின் திருமணம் சிறப்போக
நதடபபற்றது. லிடியோவின் வீழ்ச்சி கோலின்ஸின் குணோதிசயத்தத ஒத்து உள்ளது.
ஒரு குணோதிசயத்தின் பவளிப்போபட ஒரு பசயல் ஆகும். அவனது தனிப்பட்ட சுபோவங்களின் தீவிரமோன
தருணங்களில்தோன் அவனது சிறப்பியல்புகள் பதளிவோக புலப்படும்.
தற்பபோழுது நடக்கும் நிகழ்வுக்கு சம்பந்தமில்லோத ஒன்றிதனப் பற்றி கட்டுதர எழுதும் பபோழுது,
கோட்டும் உதோரோணங்களிலும், எழுதும் நதடயிலும் ஒருவரது சுபோவம் பவளிப்படும்.
ததோியசோலியோன பநருபவ 1962-ஆம் வருடம் நடந்த சீன ஆக்கிரமிப்பில் ததோியத்தத இைந்தோர்.
அன்தனயின் எதிோில் அமர்ந்திருந்த பபோழுது அவருதடய தக விரல்கள் அதமதியின்தமயினோல்
தோளமிட்டுக் பகோண்டிருந்ததத கவனித்த அன்தன, அவருக்கு சோந்திதயப் பபோைிந்தோர். அவரும்
சமோதோனமதடந்தோர். உடல் ஆட்டம் வறுதமதயயும் அததோியத்ததயும் குறிக்கின்றது.
அங்க லட்சணம், பபச்சு, வோர்த்ததகள், பசயல்கள், இவற்றின் அறிகுறிகதளப் பற்றி அறிந்தவருக்கு,
ஒருவருதடய குணோதிசயத்ததப் பற்றி சுலபமோக புோிந்துபகோள்ள முடியும்.
பதளிவோன அறிகுறிகதளத் தோண்டி, கோலின்தஸ லிடியோ குறுக்கிட்டது பபோல எதிோிதடயோன
அறிகுறிகதளப் பற்றியும் அறிவர்.
கடிதத்ததப் படித்த பின்புதோன் அது பபோன்ற கவனிக்க பவண்டிய ஒரு நிகழ்விதனப் பற்றி எலிசபபத்
நிதனத்துப் போர்க்கிறோள்.
அந்த அளவற்ற மோியோததக்கு முன்போக, அவளது மனப்போன்தம இருந்தது.
இதுவும் உணர்த்தவல்லது.
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பநதர்பீல்ட் நடனத்தில், அவள் மனம் முழுவதும் விக்கோமிடம் இருந்த பபோதும் அவளுதடய இயல்புக்கு
மோறோக கோலின்ஸிடம் பபச பவண்டும் என்கிற உந்துதல் எழுகிறது, அவனுடன் இரு முதற நடனமோட
சம்மதிக்கிறோள்.
அந்த உந்துதலின் எதிபரோலிதோன் இது.
இதில் விக்கோமுதடய சுபோவத்தின் முக்கியத்துவம் அடங்கி இருக்கின்றது. நடனத்தில் அவளுக்கு
கோலின்ஸோல் அவமோனம் எழுகிறது, பின்னர் அவன் டோர்சியிடம் பபசும் பபோழுதும், இறுதியோக
இதசதயப் பற்றி உதரயோற்றும் பபோழுதும் அவமோனம் ஏற்படுகிறது.
வோழ்க்தகயின் விதிகதள அறிந்த ஒருவருக்கு, விக்கோம் எந்தவித நஷ்டத்தத அவளுக்கு அளிப்போன்
என்று புோியும் –சமூகத்தில் அவமோனம்.
ஒரு மனிதனுதடய அல்லது ஒரு பசயலினுதடய குணோதிசயத்தத பநரோகபவோ, மதறமுகமோகபவோ
வோழ்க்தகயோல் கோண்பிக்கோமல் இருக்க முடியோது.
149. “atone for his casual errors …….idleness and vice of many years”.
Love, especially infatuation condescends to classify heinous crimes as casual errors.
One in her emotional poise will not LISTEN to anything other than undiluted adoration of Wickham.
As self-awareness is infinite, self-deception too is infinite.
Wickham is the unknowable who formulates itself to the consciousness of Elizabeth.
To fully appreciate this truth, one who is running a company of any size with a marginal loss can experiment the
truth of the physical constants of the universe.
A Man has psychological constants of great number.
A psychological constant is that coefficient of any temperament with respect to accomplishment.
He can know the same coefficient in another man of very high accomplishment.
There is no virtue of superiority in different levels of such a constant.
A tailor who makes a big dress or a short dress does not find the one superior to the other.
Each Man has his dress made to his measurements.
These constants have the capacity to make the Man of its proportion.
To know what constant one needs is not a complex affair.
To change from one to the other is a normal possibility for any one.
To bring oneself to a decision to change is a normal human capacity, but Man has made a great issue of it
over the centuries.
That decision is grace.
Elizabeth made Darcy take that decision.
She painfully dragged herself to consider the possibility of Wickham’s deficiencies.
She could not have made that effort successfully if Darcy had not embarked on it.
It is by the power of Darcy that she changed.
She does not have that power to change by herself.
Grace when it descends, if received, gives one the capacity he has not but is needed.
Darcy has come to Meryton to deliver grace.
The first such is to rectify their lack of receptivity.
This he rectified by marrying Lydia.
Any great act, often, requires a great forerunner.
That was fulfilled by Bingley marrying Jane.
Next she was an unwilling refractory receptacle.
All that he changed by changing himself.
She continued to close the door for grace more than once.
She illustrated the principle of mean ingratitude of hiding the benefit from the benefactor himself.
“இயல்போக அவன் பசய்த தவறுகள், பசோம்பபறித்தனம், பலவருடங்களோக உள்ள தீய பைக்கங்கள்
இதவகளுக்கு பிரோயச்சித்தம்”.
கோதல், அதிலும் முக்கியமோக கண்மூடித்தனமோன பமோகம் மிகக் பகோடிய குற்றங்கதள சோதோரண
தவறோகக் கருதுகிறது.
அவளுதடய உணர்வுகளில் ஒன்று, விக்கோம் பமலுள்ள கலப்பற்ற அன்தபத் தவிர பவறு எததயும்
பகட்டுக் பகோள்ளோது.
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சுய விைிப்புணர்ச்சி அளவற்று இருப்பது பபோல் ஏமோறுவதும் எல்தலயற்று இருக்கிறது.
அறிந்துபகோள்ள முடியோதவனோக இருக்கும் விக்கோம், எலிசபபத்தின் ேீவியத்தில் தன்தன
முதறப்படுத்திக் பகோள்கிறோன்.
இந்த உண்தமதய முழுவதுமோகப் புோிந்துபகோள்ள, ஒரு நிறுவனம் நடத்துபவர், குதறந்த நஷ்டத்துடன்
இப்பிரபஞ்சத்தின் மோறோத உண்தமகதள போீட்சித்துப் போர்க்கலோம்.
ஒரு மனிதனிடம் மனத்தில் மோற்றமில்லோத நிதலகள் பல உள்ளன.
ஒருவரது சோததனயில் அவனது மனப்பபோக்கு எவ்வோறு இருக்கிறபதோ அதன் அடிப்பதடயில் மனத்தின்
உண்தமகள் உருவோகும்.
மிகப் பபோிய சோததன புோியும் ஒருவோிடமிருந்து இததன பதோிந்து பகோள்ளலோம்.
அது பபோன்ற ஒரு விஷயத்தின் பல நிதலகளில் எந்த ஒரு உயர்வும் இல்தல.
பபோிய ஆதடதயயும், சிறிய ஆதடதயயும் ததக்கும் ஒரு ததயல்கோரன், அவற்றில் ஒன்தற
உயர்ந்ததோகவும் மற்றதத தோழ்ந்ததோகவும் கருதமோட்டோன்.
அவரவரது அளவுக்குத் தகுந்தோர் பபோல் உதடகள் ததக்கப்படும்.
இதவ மனிததன அதன் அளவுக்குள் பகோண்டு வரும் திறன் பபற்றது.
ஒருவருக்கு பவண்டிய மோறோத தன்தம எது என்று பதோிவது கஷ்டமோன விஷயம் அல்ல.
ஒன்றிலிருந்து மற்றதற்கு மோற எவரோலும் முடியும்.
மோற பவண்டும் என்று தீர்மோனம் எடுப்பது மனிதனோல் இயல்போக முடியும், ஆனோல் மனிதன் இதத ஒரு
பபோிய விஷயமோக பல கோலமோக கருதி வருகிறோன்.
அந்த தீர்மோனபம அருளோகும்.
எலிசபபத் டோர்சிதய அந்த முடிதவ எடுக்க தவத்தோள்.
விக்கோமுதடய குதறகதள சோத்தியம் என்று ஏற்றுக்பகோள்வது அவளுக்கு மிகவும் கடினமோக
இருக்கிறது.
டோர்சி இதில் ஈடுபடவில்தல என்றோல், எலிசபபத்தோல் இம்முயற்சிதய பவற்றிகரமோக எடுத்திருக்க
முடியோது.
டோர்சியின் வலிதமயினோல் அவள் மோறுகிறோள்.
தோனோகபவ மோறக்கூடிய வலிதம அவளிடம் இல்தல.
அருள் கீைிறங்கி வரும்பபோழுது அததன ஏற்றுக் பகோண்டோல், ஒருவோிடம் இல்லோத ஆனோல்
பததவப்படும் திறதன அது தரும்.
அருதள தருவதற்கோக டோர்சி பமோிடனிற்கு வருகிறோன்.
அவர்களுதடய ஏற்புத்திறதன சோி பசய்வது அருளின் முதல் பவதலயோக உள்ளது.
லிடியோதவத் திருமணம் பசய்து பகோள்வதன் மூலம் விக்கோம் இததன பசய்கிறோன்.
எந்த ஒரு உயர்ந்த பசயலுக்கும் ஒரு முன்பனோடி பவண்டும்.
பிங்கிலி, பேதன திருமணம் பசய்து பகோள்வதன் மூலம் அததனப் பூர்த்தி பசய்கிறோன்.
அருதள ஏற்க அவள் தயோரோக இல்தல.
தன்தன மோற்றிக் பகோள்வதன் மூலம் எல்லோவற்தறயும் மோற்றுகிறோன்.
ஒரு முதறக்கும் பமல் அவள் அருள் வருவதத பதோடர்ந்து தடுக்கிறோள்.
உதவி பசய்தவோிடமிருந்பத பலதன மதறத்து, நன்றி மறப்பதன் உதோரணமோக விளங்குகிறோள்.
150. “His design on Miss. Darcy received some confirmation that morning”.
It is highly unpardonable that she should treat this matter as a matter of fact.
Several shades of the event, her character, her own values apart from her own worth as a woman at once arise.
Her insensitivity to the crime is inconceivable.
Unless, basically, she is devoid of human feelings, she could not do so,
Such an insensitivity is potentially inherent in a successful woman of low status like her mother.
Her mother’s social climbing was not on her own merits, rather in spite of her several demerits.
Mrs. Bennet is aware of how she is looked upon by the society.
Such a psychological situation generates several urges in her.
1) She wishes her daughters to marry well.
2) She wishes to deny that Mr. Bennet is above her level.
3) She insists on all the old values of hers in daily practice.
4) An invisible anger wells up against people above her level.
5) Any injury to their status evokes an instantaneous approval in her.
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6) Almost it appears to her comprehension that it is a right consequence.
7) Every girl of status, with a fortune, becomes implicitly a rival to be destroyed.
8) Whoever destroys such a girl, in her eyes, deserves commendation.
9) Such a response fixes her to her earlier status by right.
10) It is a jealousy of her position, not her temperament.
In the story the course of events admit some interpretations which we have dwelt upon at length so far.
From this perspective they lend themselves to an interpretation much more proper to the energy equilibrium.
What was considered earlier as a moral consequence – Lydia’s elopement as a punishment to this insensitivity –
now becomes a completion of a life impulse. Had she been shocked by the mention of his attempt, her gushing
energies at his outrage would have spent themselves as an emotion then. Because she had made light of it, it
came back to her as an act, to complete its course – a sensation should end in an act.
One rule of Mother is to ask the evil doer to rectify the evil.
She now goes to Pemberley to protect Georgiana as she sympathized with Wickham.
This is an instance of good coming to her out of her evil consciousness.
The combination of basic consciousness, surface intentions, direction of temperament, possibilities in the
context, compulsion of circumstances result in an act while Human Choice is the determinant.
This choice here is an attitude of hers, a callous attitude at that.
Human choice is exercised by an initiative, urge, impulse, opinion, attitude, a past act’s momentum, a
temptation, a possibility or an inevitability.
One Man’s wish as a human choice is another Man’s temptation.
Before the act we cannot predict. After we can plainly see.
One can predict before the act from simultaneous Time.
“அவன் மிஸ் டோர்சிதய தவத்து தீட்டிய திட்டம் அன்று கோதல சற்று உறுதி பசய்யப்பட்டது”.
இந்த விஷயத்தத அவள் சகேமோக எடுத்துக்பகோண்டது மிகவும் மன்னிக்க முடியோதது.
இந்நிகழ்ச்சியின் பல தரப்பட்ட பகோணங்கள் அவளுதடய குணோதிசயம் அவளுதடய பபண்தமயின்
சிறப்புக்கு அப்போற்பட்ட அவளுதடய பண்புகள், இதவபயல்லோம் உடனடியோக எழுகின்றன.
இக்குற்றம் அவதள போதிக்கோதது, நிதனத்துப் போர்க்க முடியோதது.
அவளுக்கு மனித உணர்வுகள் இல்தலபயனில்தோன் இவ்வோறு நடந்து பகோள்ள முடியும்.
இது பபோன்ற பிறர் எண்ணங்கதள மதிக்கோத குணம் அவளுதடய தோயோர் பபோன்ற தோழ்ந்த அந்தஸ்து
உள்ள ஒரு பபண்மணியிடம் இயற்தகயோக அதமந்திருக்கும்.
அவளது தோயோோின் சமூக அந்தஸ்து அவளது நல்ல குணங்களோல் ஏற்பட்டது அல்ல. அவளது பல
குதறகதளயும் மீறி அது ஏற்பட்டது.
சமூகம் தன்தன எப்படிப் போர்க்கின்றது என்று திருமதி பபன்னட்டிற்குத் பதோியும்.
இது பபோன்ற மபனோோீதியோன சூழ்நிதல பல உந்துதல்கதள அவளிடம் ஏற்படுத்துகிறது.
1)அவளுதடய பபண்களுக்கு சிறப்போக திருமணம் நடக்க பவண்டும் என்று அவள் விரும்புகிறோள்.
2) தன்னுதடய நிதலக்கு பமல் திரு பபன்னட் இருக்கிறோர் என்பதத மறுக்க விரும்புகிறோள்.
3) அவளுதடய பதைய பண்புகள் அதனத்ததயும் தினசோி நதடமுதறயில் பின்பற்ற வற்புறுத்துகிறோள்.
4)அவளுதடய நிதலக்கு பமல் இருப்பவர்களிடம் இனம் பதோியோத பகோபம் அவளிடம் எழுகிறது.
5)அவர்களுதடய அந்தஸ்துக்கு ஏபதனும் குதற பநர்ந்தோல் அவளுக்கு அது உடபன ஒரு திருப்திதய
அளிக்கிறது.
6)அது சோியோன விதளவோகபவ அவளுக்குத் பதோன்றுகிறது.
7)அந்தஸ்து உள்ள எல்லோ பணக்கோர பபண்களும் அவளுக்கு அைிக்கப்பட பவண்டிய எதிோிகள்.
8)அது பபோன்ற பபண்கதள நோசம் பசய்கிறவர்கள் அவதளப் பபோறுத்தவதர பபோற்றுதற்குோியவர்கள்.
9)அது பபோன்ற அவளுதடய நடத்தத அவளுதடய முந்ததய நிதலக்கு சோன்றோக இருந்தது.
10)அவளுதடய நிதலதமயினோல் எழுந்த பபோறோதமபய தவிர, அது அவளுதடய இயற்தகயோன
குணம் அல்ல.
இதுவதர நோம் விோிவோக போர்த்த கருத்துகள் எல்லோவற்தறயும் இக்கததயில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் யோவும்
ஒப்புக்பகோள்கின்றன.
இந்த பகோணத்தில் போர்க்கும் பபோழுது, கருத்துகள் யோவுபம சக்தியின் சமநிதலக்கு சோியோன
விளக்கங்களோக அதமகின்றன.
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அவளுதடய உணர்ச்சியின்தமக்கு தண்டதனயோகக் கருதிய ஓடிப்பபோவது என்பது இப்பபோழுது
வோழ்க்தகயின் உந்துததலப் பூர்த்தி பசய்யும் கருவியோக விளங்குகிறது. முன்னம் அவனுதடய
‘ஓடிப்பபோவது’ குறித்து அவள் அதிர்ச்சி அதடந்திருந்தோல் அவளுதடய பபோங்கி வரும் சக்தி யோவுபம
உணர்ச்சிப் பிைம்போக அப்பபோழுபத பவடித்திருக்கும்.
அவள் அததன பவகு சோதோரணமோக எடுத்துக் பகோண்டதோல், அது தன்தன பூர்த்தி பசய்து பகோள்ள ஒரு
நிகழ்வோக திரும்பி வந்தது. உணர்வு ஒரு பசயலோக முடிய பவண்டும்.
தீதம பசய்தவபன தீதமதய திருத்த பவண்டும் என்பது அன்தனயின் சட்டம்.
விக்கோம் மீது அனுதோபம் பகோண்டதோல், ேோர்ேியோனோதவக் கோப்போற்ற இப்பபோழுது அவள்
பபம்பர்லிக்கு பசல்கிறோள்.
அவளது தீங்கோன ேீவியத்திலிருந்து அவளுக்கு நன்தம ஏற்படுவதற்கு இது ஒரு உதோரணம்.
மனித விருப்பம் தீர்மோனிக்கும் கருவியோக இருக்கும்பபோது அடிப்பதட ேீவியம், பமல்மனதில் உள்ள
பநோக்கங்கள், இயற்தகயோக இருக்கும் குணங்களின் பபோக்கு, அதில் உள்ள சோத்தியக் கூறுகள்,
சந்தர்ப்பங்களின் நிர்பந்தங்கள் இதவகளுதடய கலதவகபள ஒரு நிகழ்வோக மோறுகிறது.
இங்குள்ள பதர்ந்பதடுத்தல் அவளது மபனோபோவம் ஆகும், அதிலும் இரக்கமற்ற மபனோபோவம்.
தன்முதனப்பு, ஆதச, உந்துதல், கருத்து, மனப்போன்தம, கடந்தகோல பசயலின் பவகம், தூண்டுதல்கள்,
சோத்தியங்கள் அல்லது தவிர்க்க முடியோததவகள் இதவ மனித விருப்பத்தத வைி நடத்துகின்றன.
ஒரு மனிதனின் விருப்பம் என்பது மற்றவோின் ஆதசயோக இருக்கும்.
ஒரு நிகழ்வுக்கு முன் நோம் அதத முன்கூட்டிபய பசோல்ல முடியோது. அது நடந்து முடிந்த பின் பதளிவோகப்
போர்க்கலோம்.
மூன்றோம் நிதல கோலத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடப்பதற்கு முன் நோம் அதத முன்கூட்டிச் பசோல்லலோம்.
151. “Between the colonel and herself only the morning before”.
We see in Elizabeth an innate capacity to touch a sensitive spot in the other.
Her reference to Georgiana startled the colonel which made her think it was a dangerous territory.
The reversal of this capacity leads her to tell Darcy at Longbourn that she was a selfish creature.
What she spoke in humility is not so much humble as it reveals one dominant trait of hers.
In dancing with Darcy, she intentionally provokes him about Wickham.
In meeting Wickham she very powerfully, but silently makes him talk of Darcy.
She is a penetrating character either way. That gives her the brilliance of her eyes.
The very dynamic physical energies that constantly look for social upliftment regardless of means or values is
the shameless character of Mrs. Bennet.
Elizabeth retains that dynamism, mercenary character, intense aspiration and pursuit of her ideal disregarding
her means.
We see a complement to her in Collins whose determination, energy, initiative, are equal to hers.
He is a self-oblivious buffoon.
She too is self-oblivious but her dynamic idealism has no human field for expression.
Should we take up a study of the five sisters in the light of their parents, the rural context, the spirit of the times,
we may end up with an exact outline of each of them.
A skill once acquired presses for expression is an unfailing rule with her mother.
Mrs. Bennet sees she had made it while her sister had not.
She sees also her brother is well on the way in culture and station though residing in Cheapside.
Her father made it by hard work and parsimony.
She wants the indolent husband to make it through her extravagance.
As long as the human will sees a goal and thus expends all its energy, it resorts to its attainment with the
remainder of energy.
Thus he becomes an illustration of one seeking heaven passing through hell.
Accomplishment is a process of energy-skill, force-direction, organisation-power, attitude-results.
Man stretching out both of his hands to touch the sky is with him from the earliest times.
Every Man exhausts himself all the time.
The infinite exertion of the finite is the endeavour of each Man.
Being the principal resident of Meryton is an added urge to her.
“கர்னலுக்கும் அவளுக்கும் முன் தினம் கோதலயில் நடந்த உதரயோடல்”.
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மற்றவர்களின் நுணுக்கமோன இடங்கதளத் பதோடும் திறன் எலிசபபத்திற்கு இயல்போகபவ இருப்பதத
நோம் போர்க்கிபறோம்.
ேோர்ேியோனோதவப் பற்றி பபச ஆரம்பித்தது கர்னதல அதிர்ச்சிக்கு உள்ளோக்கியதத கவனித்த அவள்,
அது ஒரு ஆபத்தோன விஷயம் என்பததப் புோிந்து பகோண்டோள்.
இந்த அளவிற்கு மோறும் திறன் உதடய அவளோல் லோங்பர்னில் டோர்சியிடம் தோன் ஒரு சுயநலவோதி
என்று கூற முடிந்தது.
அவள் பணிவுடன் பபசியதில் அத்ததன பணிவு இல்தல, அது அவளுதடய சுபோவத்தின் பமபலோங்கிய
ஒரு அம்சத்தத பவளிப்படுத்துகிறது.
டோர்சியுடன் நடனமோடும்பபோழுதும் அவள் விக்கோதமப் பற்றி பபசி அவதன கிளப்புகிறோள்.
விக்கோதம சந்திக்கும் பபோழுது, வலிதமயுடன் ஆனோல் அதமதியோக அவதன டோர்சிதயப் பற்றி பபச
தவக்கிறோள்.
இரண்டு விதமோகவும் அவள் ஊடுருவும் தன்தம உதடயவள். அதுபவ அவள் கண்களுக்கு ஒளிதயத்
தருகிறது.
எந்த விதமோன முதறதயயும் பண்புகதளயும் தகயோண்டு, சமூகத்தில் முன்பனறத் துடிக்கும் அளவுக்கு
அதிகமோன ேட சக்திதய பகோண்ட எந்தவித அவமோன உணர்ச்சியும் இல்லோத ஒரு நபர்தோன், திருமதி
பபன்னட்.
ஆளுதம, ஆதோயமனப்போன்தம, தீவிர ஆர்வம், எந்த வைியிலோவது தன்னுதடய பகோள்தககதளத்
பதோடர பவண்டும் என்கிற எல்லோ குணங்களும் எலிசபபத் தன் தோயோோிடமிருந்து பபற்றுக்
பகோள்கிறோள்.
இவளுதடயது பபோலபவ கோலின்ஸிடமும் உறுதி, சக்தி, தன்முதனப்பு, சம அளவில் இருக்கின்றன.
தனக்பக பதோியோமல் அவன் ஒரு பகோமோளி பபோல் இருக்கிறோன்.
அவளும் தன்தன அறியோதவளோக இருக்கிறோள், ஆனோல் அவளுதடய உயர்ந்த பகோள்தககதள
பவளிப்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிதல அவளுக்கு கிதடக்கவில்தல.
ஐந்து பபண்கதளப் பற்றியும் நோம், அவர்களுதடய பபற்பறோர்கள், வளர்ந்த இடம், கோலம், இந்த
கண்பணோட்டத்தில் ஆரோய்ந்தோல், ஒவ்பவோருவருதடய குணோதிசயத்ததப் பற்றியும் நம்மோல்
துல்லியமோகப் புோிந்துபகோள்ள முடியும்.
ஒரு திறதன பபற்ற பின், அவளுதடய தோயோரோல் அததன பவளிப்படுத்தோது இருக்கபவ முடியவில்தல.
திருமதி பபன்னட்டின் இக்குணம் அவளுதடய சபகோதோியிடம் இல்தல.
சீப்தசட் எனும் இடத்தில் வசித்தோலும் தன்னுதடய சபகோதரன் பண்பில் சிறந்தவனோக இருப்பதத
அவள் போர்க்கிறோள்.
அவளுதடய தகப்பனோர் கடின உதைப்போலும் சிக்கனமோக வோழ்ந்ததோலும் வோழ்க்தகயில் உயர
முடிந்தது.
அவளுதடய ஊதோோித்தனத்ததயும் மீறி பசோம்பபறித்தனம் மிகுந்த கணவன் அந்தஸ்தில் உயர
பவண்டும் என அவள் விரும்புகிறோள்.
ஒரு இலக்தக அதடய சக்தி முழுவததயும் பசலவைித்த பின்பும், மீண்டும் அந்த இலக்கிதன பநோக்கி
பசல்ல மீதி இருக்கும் சக்திதய தவத்து மனிதன் பசயல்படுவோன்.
பசோர்க்கத்தத அதடய விரும்புபவன் எப்பபர்ப்பட்ட கஷ்டங்கதளயும் அனுபவிக்கத் தயோரோக
இருப்பதற்கு அவன் ஒரு உதோரணம்.
சக்தி-திறன், வலிதம-திதச, அதமப்பு-பலம், மனப்போன்தம-பலன்கள், இதவயோவுபம சோததனக்குோிய
வைிமுதறகள் ஆகும்.
பதோன்றுபதோட்பட மனிதனுக்கு வோனபம எல்தலயோக இருந்து வருகிறது.
ஒவ்பவோரு மனிதனும் தன்னோல் முடிந்தவதர எப்பபோழுதும், எல்லோம் பசய்து முடித்து விடுவோன்.
அளவிற்குட்பட்டது அளவில்லோமல் பசய்வபத ஒவ்பவோரு மனிதனின் பபரு முயற்சியோகும்.
பமோிடனின் முக்கிய பிரதேயோக இருப்பது அவளிடம் கூடுதலோன ஆதசயோக உள்ளது.
152. “She was referred for every truth of every particular to the colonel”.
It is awkward, embarrassing, and inappropriate to clear oneself of an accusation to give a proposal.
The situation Darcy is in, is exactly a reflection of his awkward manners that embarrass everyone rendering
himself an inappropriate personality.
It is a rejected proposal.
He is trying to clear himself of charges after he suffers a rejection.
His proposal is rejected, but he does not want to be rejected as a person.
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Actually he is clearing not himself, but herself of the charges she brought.
Darcy unconsciously takes the attitude that charges on her are charges on him.
Apparently he was accused.
By voicing that charge about Wickham, it is she who condemns herself at the altar of justice.
Even about Jane, Darcy is not wrong and she is not right.
To her Wickham is secondary.
To him Jane is no issue.
He answers her formally about Jane and even congratulates himself on his service to Bingley.
About Wickham he was ardent, even passionate to defend himself.
In fact he could have released a lengthy tirade against Wickham.
A strong Man defends himself.
A weak Man offends.
To a gentleman it is an offence to offend another.
The honour of the Englishman brought him an empire through the excuse of trade.
It is that honour that included wealth.
The French Revolution arose as there was no such psychological virtue.
To keep that honour unsullied even unalloyed is the primary urge of Darcy.
Mrs. Gardiner saw something of it in his mouth.
Mouth is expressive of the vital.
He grows vehemently sensitive in clearing himself of those charges.
In the letter he never pleads for a reward or result.
To him he is fully self-justified.
He reiterates his own justification to her for his own satisfaction.
Against this vigorous sensitivity, he seemed to completely forget that he proposed to her and she rejected him
totally.
Not the proposal, the character needs to be defended.
“எல்லோ விவரங்களின் உண்தமதயப் பற்றி பதோிந்துபகோள்ள கர்னதல அணுகுமோறு அவளுக்குத்
பதோிவிக்கப்பட்டது”.
ஒருவர் திருமண பவண்டுபகோள் விடுக்க, தன் மீது சுமற்றப்பட்ட குற்றச்சோட்டுகளுக்கு விளக்கம்
பகோடுத்து பதளிவுபடுத்துவது என்பது பபோருத்தமற்ற சங்கடமோன பசயலோகும்.
தன்னுதடய பபோருத்தமற்ற நடத்ததயோல் மற்றவர்கதள சங்கடத்திற்குள்ளோக்கும் டோர்சியின்
குணோதிசயத்தின் பிரதிபலிப்போக இருந்தது அவனுதடய இந்நிதலதம.
அது ஒரு நிரோகோிக்கப்பட்ட திருமண பவண்டுபகோள்.
நிரோகோிக்கப்பட்ட பின்பு, அவன் தன்தன குற்றமற்றவன் என நிரூபிக்க முயற்சிக்கிறோன்.
அவனுதடய திருமண பவண்டுபகோள் நிரோகோிக்கப்பட்டது, ஒரு மனிதனோக தோன் நிரோகோிக்கப்படக்
கூடோது என விரும்புகிறோன்.
அவன் தன்தன நிரூபிக்கவில்தல, ஆனோல் அவள் கூறிய குற்றச்சோட்டுகளிலிருந்து அவதள
விடுவிக்கிறோன்.
அவளுதடய குற்றங்கதள எல்லோம் தன்னுதடய குற்றங்களோக அவன் தன்தன அறியோமல்
கருதுகிறோன்.
பவளிப்பதடயோக அவன் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டது.
விக்கோம் மீதுள்ள அக்குற்றத்ததப் பற்றி பபசும் பபோழுது, நியோயத்தின் பக்கம் நின்று அவள் தன்தனபய
கண்டனம் பசய்து பகோள்கிறோள்.
பேதனப் பற்றி கூட டோர்சி கூறியது சோி, அவள் தவறோகப் புோிந்து பகோண்டிருக்கிறோள்.
அவதளப் பபோறுத்தவதர விக்கோம் இரண்டோம் பட்சம்தோன்.
அவனுக்கு பேன் ஒரு விஷயபம அல்ல.
பேதனப் பற்றி பவகு சம்பிரதோயமோக பதில் கூறுகிறோன். பமலும் பிங்கிலிக்கு பசய்த பசதவதயப் பற்றி
பபருதமயோகவும் பபசுகிறோன்.
விக்கோமின் குற்றச்சோட்டுகளுக்கு அவன் தீவிரமோகவும், உணர்ச்சிவயப்பட்டும் பதிலளிக்கிறோன்.
விக்கோதம நீண்ட பநரம் வதசமோோி பபோைிய முடிந்திருக்கும்.
வலிதம பபோருந்திய மனிதன் தன்தன தற்கோத்துக் பகோள்வோன்.
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பலவீனமோனவன் பகோபமூட்டுவோன்.
மற்றவர்கதளக் பகோபமூட்டுவது என்பது நற்குணம் பபோருந்திய மனிதனுக்கு குற்றமோன பசயலோகும்.
வியோபோரம் என்ற ஒரு பசயலின் மூலம் ஆங்கிபலயர்களின் நன்மதிப்பு, அவர்களுக்கு ஒரு
ரோஜ்யத்ததபய அளித்தது.
அந்த நன்மதிப்பு பசல்வத்ததயும் பதடித் தந்தது.
மனத்தின் நற்பண்பு எதுவும் இல்லோததோல் பிபரஞ்சுப் புரட்சி எழுந்தது.
அந்த மோியோதததய மோசுபடுத்தோமல், கலப்படம் ஏதுமின்றி தக்க தவத்துக் பகோள்வபத டோர்சியின்
பிரதோன ஆதசயோக இருக்கிறது.
அவனுதடய பபச்சில், திருமதி கோர்டினர் அந்த குணத்ததப் போர்க்கிறோள்.
உணர்வுகளின் பவளிப்போடு பபச்சு.
அந்த குற்றச்சோட்டுகளிலிருந்து தன்தன விடுவிக்கும் பபோழுது அவன் தீவிர உணர்ச்சிகளுக்கு
ஆளோகிறோன்.
அந்தக் கடிதத்தில், அவன் போிசுக்கோகபவோ அல்லது பயனுக்கோகபவோ எந்த விதமோகவும் வோதோடவில்தல.
அவதனப் பபோறுத்தவதர அவன் நியோயமோக இருப்பதோக நிதனக்கிறோன்.
அவனுதடய சுய திருப்திக்கோக அவன் திரும்பத் திரும்ப தன்தன அவளிடம் நியோயப்படுத்துகிறோன்.
தீவிர உணர்ச்சிக்கு ஆளோகி, அவன் அவளிடம் திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்தததயும், அவள் தன்தன
நிரோகோித்தததயும் மறந்து விடுகிறோற்பபோல் இருக்கிறது.
அவனுதடய குணோதிசயம்தோன் போதுகோக்கப்பட பவண்டிய ஒன்பற தவிர, திருமண பவண்டுபகோள்
அல்ல.
153. “the colonel whose character she has no reason to question”.
The question of character, a doubting of it, does not arise with a colonel.
It is solid character that makes one a colonel.
Character here is used as reliability and utter honesty.
It will be called irony of life that so false a Man's story is to be disposed of by so true a character.
For the rules of life, it is not irony, but another illustration of the law of life.
Truth comes to disprove falsehood, in an atmosphere of truth.
If such a wrong is to be righted in an atmosphere of falsehood, one strong possibility is a false Man may come
out with a false story to counter it.
He found her in a mood to question.
She has no right to question nor to abuse.
It is his crude boorish offensive approach that made her abuse.
The right to question does not lie with one who swallowed a false story.
In an entirely different context, one like Elizabeth may search for truth in every possible way but life will
elude her in all places.
Truth will not let itself be known in such cases till one is on his death bed.
A lifetime of yearning is the effort for falsehood to get a glimpse of truth.
To lie barely is the psychological equivalent of believing blatant lies.
No falsehood would come to her if falsehood were not richly culturing in her.
Of course, it is her mother's.
It is energetic falsehood.
In Elizabeth's case, it is falsehood which allows truth to emerge out of it.
Having accepted the fact that is true, she ended her quest.
We can say she had only that much of energy.
We know the fact that her truth is the truth of an indolent father.
Her father's truth in her is not as dynamic as her mother's low consciousness.
Beyond all this, there still is the truth of the charm she initially felt.
The charm was true, why should it be shed.
The truth in the charm will survive.
The romance of Darcy does not have the energy of the individual psychology.
Its force was vicarious, a social urge forming in himself as an individual love.
A social force can be more powerful in an individual if it is any other urge.
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Romantic force in one is infinite.
It cannot be supplied by a social force.
The social force will peter out as soon as its purpose is served.
It can never reach the dimensions of infinity.
Romance in Man is divine.
Darcy is like Charlotte, seeks domestic joy, not built for romance.
Romance requires a dynamism unknown to Darcy.
Darcy is a home loving insular aristocrat.
In nowise we see any exuberant urge in him for anything.
Wickham, though for an undesirable purpose, has some of that dynamism.
“கர்னலின் குணோதிசயத்தில் அவளுக்கு எந்தவித சந்பதகமும் இல்தல”.
குணத்ததப் பற்றிய பகள்விபயோ சந்பதகபமோ எதுவும் கோர்னலிடம் எைவில்தல.
உறுதியோன குணத்தத உதடயவன் கர்னல்.
மிகவும் நம்பகமோனவனும், முழுதமயோக பநர்தமயோனவனோக விளங்கும் கர்னல் இங்கு சமயத்திற்கு
உதவிக்கு வருகிறோன்.
பபோய்யோன ஒரு மனிதனின் கதததயப்பற்றி, முழு உண்தமயோன ஒரு நபோின் மூலம் பதோிந்து
பகோள்வது வோழ்வின் நியதி.
நியதி என்பதத விட இது வோழ்க்தகச் சட்டத்ததப் பற்றிய மற்பறோரு எடுத்துக்கோட்டு எனலோம்.
உண்தமயின் சூைலில், உண்தம பபோய்தமதய தவறு என நிரூபிக்கின்றது.
பபோய்யோன சூைலில் தவற்தற சோி என்று பசோல்ல, ஒரு பபோய்யோன மனிதன் ஒரு பபோய்யோன கதததய
பகோண்டு வரும் சோத்தியங்கள் பவகுவோக இருக்கும்.
பகள்வி பகட்கும் மனநிதலயில் அவதளக் கண்டோன்.
அவளுக்கு பகள்வி பகட்பதற்கும் நிந்திப்பதற்கும் உோிதம கிதடயோது.
அவனுதடய பக்குவமற்ற முரட்டுத்தனமோன குற்றம்சோட்டும் மனப்போன்தமபய அவதள நிந்ததன
பசய்ய தவத்தது.
பபோய்யோன கதததய நம்பிய ஒருவருக்கு பகள்வி பகட்கும் உோிதமபய கிதடயோது.
முற்றிலுமோன பவறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், எலிசபபத்ததப் பபோன்ற ஒருத்தி உண்தமதயக் கண்டு பிடிக்க
எல்லோ வித முயற்சியும் எடுப்போள், ஆனோல் வோழ்க்தக எல்லோ இடங்களிலும் அவதளத் தவிர்த்து விடும்.
இது பபோன்ற இடங்களில் சோகும் தருவோயில் தோன் உண்தம பதோிய வரும்.
உண்தமயின் கணபநர பதோற்றத்திற்கோக, பபோய்தம தன் வோழ்நோள் முழுவதும் ஏங்கிக் பகோண்டிருக்க
பவண்டும்.
சிறிது பபோய் பசோல்வதும் பவளிப்பதடயோக இருக்கும் பபோய்தய நம்புவதும், மனத்தளவில் சமமோகும்.
அவளிடம் பபோய்தம இல்தலபயனில் பபோய் அவளிடம் பநருங்கோது.
அது அவளுதடய தோயோருதடயதுதோன்.
அது வலிதம பபோருந்திய பபோய்தம.
எலிசபபத்தின் விஷயத்தில் பபோய்தமபய உண்தம பவளிவருவதற்கு வைி வகுக்கிறது.
உண்தம என்று பதோிந்தவுடன் அவள் பகள்வி நின்றுவிட்டது.
அந்த அளவிற்குத்தோன் அவளிடம் சக்தி இருந்தது என நோம் கூறலோம்.
பசோம்பபறித்தனம் மிகுந்த தகப்பனோோின் உண்தமபய அவளுதடய உண்தம என நமக்குத் பதோியும்.
அவளுதடய தோயோோின் தோழ்ந்த மனநிதல அவளிடம் தீவிரமோக இருந்தது பபோல் அவளுதடய
தகப்பனோோின் உண்தம அவளிடம் இல்தல.
இதவ எல்லோவற்தறயும் தோண்டி, அவள் ஆரம்பத்தில் உணர்ந்த அந்த கவர்ச்சியின் உண்தம
இன்னமும் அவளிடம் இருக்கிறது.
கவர்ச்சி இருப்பது உண்தம, எதற்கோக அது கதளயப்பட பவண்டும்.
கவர்ச்சி நிதலத்திருக்கும் என்பது உண்தம.
தனிப்பட்டவோின் மனத்தின் வலிதமதய டோர்சியின் கோதல் பபற்றிருக்கவில்தல.
சமூக உந்துதல் தனிப்பட்டவோின் கோதலோக அவனிடம் உருப்பபற்றது, அதன் பவகம் அவன் மூலம்
பவளிப்பட்டது.
பவறு எந்த ஆதசயோக இருப்பினும் சமூகத்தின் பவகம் ஒரு தனி மனிதனிடத்தில் பமலும் வலிதமயோக
இருக்கும்.
ஒருவோிடத்து உள்ள கோதலின் தீவிரம் அளவில்லோததோக இருக்கும்.
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சமூகத்தின் சக்தியோல் அததன அளிக்க முடியோது.
அதனுதடய பநோக்கம் பூர்த்தி பசய்யப்பட்டவுடன் சமூக சக்தி மதறந்து விடும்.
அளவில்லோத் தன்தமதய அதனோல் எட்டபவ முடியோது.
மனிதனின் கோதல் பதய்வீகமோனது.
ஷோர்பலட்தடப் பபோல் டோர்சியும் குடும்ப சந்பதோஷத்தத விரும்புகிறோன், கோதல் பசய்ய அவனோல்
முடியோது.
கோதலுக்கு ஆளுதம பவண்டும், அது டோர்சி அறியோதது.
டோர்சி குடும்பப் போங்கோன தனிதமதய விரும்பும் ஒரு பிரபு.
எதிலுபம அவனுக்கு அளவுக்கு மீறிய ஆதச இருப்பதத நோம் போர்ப்பதில்தல.
விரும்பத்தகோத பநோக்கங்களுக்கோக இருப்பினும், விக்கோமிடத்து அந்த ஆளுதம ஓரளவுக்கு இருந்தது.
154. “The idea was checked by the awkwardness of the application”.
Great works are accomplished not by capacity or possibilities, but by values and sensitivities.
The power of the subtle plane is not directly available for main force.
It requires a mechanism.
The operation of this mechanism needs a more than physical skill.
It needs a skill of the mind.
Greater powers are available for greater organisation and correspondingly subtle skills that are vital and mental.
The organisational skills required in the army are easily seen not to be physical but of the subtle mental.
Though they are subtle mental, still it is for action on the physical plane.
Military skills win wars; diplomatic skills avoid wars.
All the skills needed in diplomacy are vital and mental but for action in the non-physical plane.
Unless they are accompanied by higher values of trust and honour and sensitivities of culture and courtesy,
diplomacy will not yield success.
Elizabeth could have easily applied for verification.
Such verification can always open further doubts or suspicions to us.
Her hesitation to apply is due to a value of higher sensitivity presented to her awkwardness.
Awkwardness is the sensation generated by doing violence to sensitivity.
She is thus culturally endowed.
We see neither Lady Catherine nor Mrs. Bennet having such sensitivities of values.
Charlotte asking Jane to fix Bingley is the power of denying oneself such values.
It can secure Collins, not any person of higher desirability.
Lydia offers to secure husbands to all her sisters, an impulse of selfless dynamism after the fashion of her
mother.
Mrs. Bennet twice arranges Jane to be alone with Bingley so that he may propose.
On the first day it was blatant and robbed Bingley of speech.
On the second day it was in spite of Mrs. Bennet by the intensity of the atmosphere as an inverse parallel to
Lydia's speaking of Darcy at her wedding cancelling Darcy's secrecy.
Elizabeth, the daughter of Mrs. Bennet, could not act positively towards Darcy had it been kept as a secret.
Already she began to be sorry for having told Darcy.
She could act on plain facts, not on a subtle sensitivity.
Jane, the daughter of Mrs. Bennet, is at home with her mother's overt moves.
The whole context is an open chasing of girls of men.
We see stray cultural values of not trying to fix men and blatant revelation of the seeking.
Their proportionate mixture describes the social culture of that village.
Mrs. Bennet resorted to an open stratagem successfully with Bingley.
Mrs. Gardiner exhibited extreme cultured sensitivity at Lambton in refraining from asking Elizabeth about
Darcy which brought Pemberley to Longbourn.
“எப்படி பகட்பது என்ற சங்கடத்தினோல் அந்த எண்ணத்தத தகவிட்டோள்”.
பபோிய பவதலகள் எல்லோம் திறதமயினோபலோ அல்லது நிகைக்கூடியது என்பதோபலோ நடந்து முடிந்து
விடுவதில்தல, ஆனோல் பண்புகள் மூலமோகவும் உணர்வுகள் மூலமோகவும் நடக்கின்றன.
பிரதோன சக்திக்கு சூட்சும நிதலயின் வலிதம பநரடியோக கிதடப்பதில்தல.
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அதற்கு ஒரு இயக்கமுதற பவண்டும்.
இந்த இயக்க முதறதய பசயல்படுத்த உடற் திறதனயும் தோண்டிய ஒரு திறன் பவண்டும்.
இதற்கு மனத்தின் திறன் பததவப்படுகிறது.
உயர்ந்த அதமப்புக்கு உயர்ந்த சக்திகள் இருக்கின்றன, இதற்கு ஒத்த உணர்வுோீதியோன, மனோீதியோன
சூட்சும திறன்களும் இருக்கின்றன.
இரோணுவத்திற்கு பததவப்படும் நிர்வோகத் திறன் ேடோீதியோனதல்ல, சூட்சும மனத்தோலோனது.
அதவ சூட்சும மனத்தோல் ஆனதோனோலும் அது ேட நிதலயில்தோன் இயங்குகிறது.
இரோணுவத் திறதமகள் பபோர்கள் பேயிப்பதற்கு உதவும், ரோேதந்திர திறதமகள் பபோர்கதளத்
தவிர்க்கும்.
ரோேதந்திரத்தில் உணர்வின் திறனும் மனத்தின் திறனும் பததவப்படும், ஆனோல் அது பசயல்படுவபதோ
ேடநிதல அல்லோத நிதலயில்.
உயர்ந்த பண்புகளோன நம்பிக்தகயும், மோியோததயும், மற்றும் உணர்வுபூர்வமோன நோகோிகமும், நற்பண்பும்
இல்லோத ரோேதந்திரம் பலதனக் பகோடுக்கோது.
உண்தம என்ன என்பதத எலிசபபத் சுலபமோகக் பகட்டிருக்கலோம்.
அது பபோன்று பகட்கும் பபோழுது பமலும் சில சந்பதகங்கள், அவநம்பிக்தககள் எைலோம்.
உணர்வுபூர்வமோக அவள் சங்கடத்துக்குள்ளோனதோல் அவளோல் பகள்விதய பகட்க முடியவில்தல.
உணர்வுகளுக்கு எதிரோக நடந்துபகோள்ளும் பபோழுது சங்கடம் உண்டோகிறது.
அவளுக்கு நோகோிகம் பதோிந்திருக்கிறது.
இத்ததகய பண்புகளின் உணர்வுகள் பலடி கோதோினிடமும் இல்தல, திருமதி பபன்னட்டிடமும் இல்தல.
பிங்கிலிதய நிச்சயம் பசய்யும்படி பேனிடம், ஷோர்பலட் பகட்பது தனக்குத்தோபன இப்பண்புகதள
மறுப்பது ஆகும்.
இதனோல் கோலின்ஸ்தோன் கிதடப்போன், அவதனவிட உயர்ந்தவன் கிதடக்க மோட்டோன்.
தன்னுதடய சபகோதோிகள் அதனவருக்கும் கணவன்மோர்கதள பதடித் தருவதோக லிடியோ கூறுகிறோள்,
இது தோயோோின் வைிதயப் பின்பற்றும் அவளுதடய தன்னலமற்ற உந்துதல் ஆகும்.
பிங்கிலி திருமண பவண்டுபகோள் விடுப்போன் என்பறண்ணி அவனுடன் இருமுதற தனியோக
இருக்கும்படியோன சந்தர்ப்பத்தத திருமதி பபன்னட் பேனுக்கு ஏற்படுத்திக் பகோடுக்கிறோள்
முதல் நோள் அது மிகவும் பவளிப்பதடயோகத் பதோிந்ததோல், பிங்கிலியோல் பபசபவ முடியவில்தல.
இரண்டோவது நோளன்று திருமதி பபன்னட்தடயும் மீறி, லிடியோ தன்னுதடய திருமணத்தில் டோர்சி
வந்தது குறித்துப் பபசி டோர்சியின் இரகசியத்தத பவளியிட்டதோல் சூைலின் தீவிரம் எதிோிதடயோக
மோறுகிறது.
அதத இரகசியமோக தவத்துக் பகோண்டிருந்தோல், திருமதி பபன்னட்டின் மகளோன எலிசபபத்தோல்
டோர்சியிடம் நல்லபடியோக நடந்து பகோண்டிருக்க முடிந்திருக்கோது.
டோர்சியிடம் கூறியதற்கு அவள் ஏற்கனபவ வருத்தப்பட ஆரம்பித்திருந்தோள்.
பநரோன உண்தமகதள தவத்து அவளோல் பசயல்பட முடியும், சூட்சும உணர்வுகள் மூலம் பசயல்பட
முடியோது.
பவளிப்பதடயோகபவ பசயல்படும் திருமதி பபன்னட்டுடன் அவளுதடய மகளோன பேன் அந்த வீட்டில்
இருக்கிறோள்.
ஆண்கதள பவளிப்பதடயோகபவ துரத்தும் பபண்கதளப் பற்றிய விஷயம்தோன் இது.
ஆண்களிடம் வலிய பசன்று திருமண உறுதி பசய்ய முயலோத, நோகோிகமோன பண்புகதள ஆங்கோங்பக
போர்க்கிபறோம். பவளிப்பதடயோகபவ ஆண்கதள நோடுவததயும் போர்க்கிபறோம்.
இவற்றின் விகிதோச்சோரம் அந்த கிரோமத்தின் சமூக நோகோிகத்ததக் கோண்பிக்கிறது.
பிங்கிலியின் மீது திருமதி பபன்னட் பவளிப்பதடயோன தந்திரத்தத பவற்றிகரமோக தகயோள்கிறோள்.
திருமதி கோர்டினர், மிகுந்த நோகோிக உணர்வுடன், லோம்ப்டனில் எலிசபபத்திடம் டோர்சிதயப் பற்றி
எதுவும் பகட்கோதபத பபம்பர்லிதய லோங்பர்னுக்கு பகோண்டு பசர்த்தது.
She perfectly remembered everything that had passed in conversation between Wickham and herself, in their
first evening at Mr. Philips's. Many of his expressions were still fresh in her memory. She was now struck with
the impropriety of such communications to a stranger, and wondered it had escaped her before. She saw the
indelicacy of putting himself forward as he had done, and the inconsistency of his professions with his conduct.
She remembered that he had boasted of having no fear of seeing Mr. Darcy -- that Mr. Darcy might leave the
country, but that he should stand his ground: yet he had avoided the Netherfield ball the very next week. She
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remembered also that, till the Netherfield family had quitted the country, he had told his story to no one but
herself; but that after their removal it had been everywhere discussed: that he had then no reserves, no scruples
in sinking Mr. Darcy's character, though he had assured her that respect for the father would always prevent his
exposing the son.
திரு. பிலிப்ஸின் இல்லத்தில் மோதல பநரத்தில் நடந்த முதல் சந்திப்பில், விக்கோமிற்கும் தனக்கும்
இதடபய நடந்த உதரயோடல் முழுவதும் அவளுக்குத் பதளிவோக ஞோபகம் இருந்தது. அவன் கூறியதவ
அவளுக்கு இன்னமும் பசுதமயோக ஞோபகத்தில் இருந்தது. முன்பின் பதோியோத ஒருவோிடம் அப்படி
பபசுவது மோியோததயில்தல என்று இப்பபோழுதுதோன் அவளுக்குத் பதோன்றியது. முன்னபர எப்படி
அவள் கவனத்திலிருந்து தப்பியது என்று பயோசித்தோள். அவன் தன்தனத்தோபன முன்தவத்து பபசியது
ரசிக்கும்படியோக இல்தல என்றும் அவன் பகிங்கரமோக பபசுவதற்கும் அவன் நடந்து பகோள்வதற்கும்
வித்தியோசம் இருந்தது என்பததயும் கண்டோள். டோர்சிதயக் கண்டோல் அச்சமில்தல என்றும், டோர்சிதோன்
ஊதரவிட்டு பபோக பவண்டும் என்றும், தோன் பபோக பவண்டிய அவசியமில்தல, அங்குதோன் உறுதியோக
இருப்போன் என்றும் பபருதமயோகப் பபசியதும் அவள் ஞோபகத்திற்கு வந்தது. இருப்பினும் அடுத்த வோரம்
நடந்த பநதர்பீல்ட் நடனத்திற்கு வருவதத அவன் தவிர்த்தோன். பநதர்பீல்ட் குடும்பத்தினர்
அவ்வூதரவிட்டு கிளம்பும்வதர அவனுதடய கதததய அவன் அவதள தவிர பவறு யோோிடமும்
பசோல்லவில்தல என்பது அவளுக்கு ஞோபகம் இருந்தது. ஆனோல் அவர்கள் கிளம்பிச் பசன்றவுடன் அது
எல்லோ இடங்களிலும் விவோதிக்கப்பட்டது; தகப்பனோோின்பமல் இருக்கும் மோியோதத மகதன கோட்டிக்
பகோடுப்பததத் தடுக்கும் என்று உறுதியளித்தோலும், டோர்சியின் குணத்தத, ஒழுக்கத்ததப்பற்றி தோழ்த்திப்
பபச அவனுக்கு எந்தவித தயக்கமும் இல்தல, மன உறுத்தலும் இல்தல.
155. Just then, she recollected how improper it was for Wickham to talk ill of Darcy at his first meeting.
முதல் சந்திப்பிபலபய விக்கோம் டோர்சிதயப் பற்றி தவறோகப் பபசியது எவ்வளவு முதறயற்றது என
அப்பபோழுது அவள் நிதனத்து போர்க்கிறோள்.
156. Each of Wickham’s lies now stands out one by one as lies.
விக்கோமுதடய ஒவ்பவோரு பபோய்யும் இப்பபோழுது ஒவ்பவோன்றோக பவளி வருகிறது.
157. Impropriety of speaking to a stranger – It is she who made him talk.
அந்நியருடன் பபசும் கண்ணியமற்ற பசயல்- அவள்தோன் அவதன பபச தவக்கிறோள்.
158. The indelicacy of putting him before – Charm makes indelicacy delicate.
அவதன முன்னிறுத்தியது சங்கடமோக இல்தல-கவர்ச்சி, சங்கடம் இல்லோதததயும் சங்கடமோக மோற்றும்.
159. Wickham is not at fault. It is his business to dupe. She is the culprit.
விக்கோமிடம் தவறு கிதடயோது. ஏமோற்றுவது அவன் பவதல. அவள் தோன் குற்றவோளி.
160. She had never felt a wish to enquiring.
She perhaps had a sense that any enquiry may demolish her castle.
She may have been unthinkingly oblivious.
How to fix the character of a decision. His dubious behaviour in his staying away from the Netherfield dance
does give her the possibility of some skeleton emerging. It was fully confirmed by his desertion. She clings to
him, to his falsehood, in spite of signals from life.
விசோோிக்க பவண்டும் என்ற எண்ணபம எைவில்தல.
ஏபதனும் விசோோித்தோல் தன்னுதடய பகோட்தட இடிந்து விழுந்து விடுபமோ என்ற உணர்வு அவளுக்கு
எழுந்திருக்கலோம்.
அவள் எந்தவித சிந்ததனயுமின்றி எதுவும் அறி ோதவளோக இருக்கலோம்.
ஒரு முடிவின் குணோதிசயத்தத எப்படி நிர்ணயிப்பது. அவன் பநதர்பீல்ட் நடனத்திற்கு வரோத
வித்தியோசமோன நடத்தத, இதற்குப் பின்னோல் ஏபதோ இருக்கிறது என்ற சந்பதகத்தத அவளுக்கு
கிளப்பியிருக்கலோம். அவன் தகவிட்டுப் பபோனது அததன உறுதிப்படுத்தியது. வோழ்க்தக
அறிகுறிகதளக் கோண்பித்தும் அவள் அவதனயும், அவனுதடய பபோய்தமதயயும் பிடித்துக்
பகோண்டிருக்கிறோள்.
161. ‘She was now struck with the impropriety’.
The miraculous magnitude of outrage at his attempted elopement with Georgiana gave birth to his impropriety.
Wonderful sense of proportion, greatness of emotional fairness and peak of rationality.
‘கண்ணியமற்ற நடத்ததயினோல் அவள் அதிர்ச்சி அதடகிறோள்’.
ேோர்ேியோனோவுடன் ஓடிப்பபோக முயற்சி பசய்த அவனுதடய மோபபரும் அக்கிரமச் பசயல்,
கண்ணியமற்ற நடத்தததய பவளிக்பகோண்டு வந்தது.
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கவனித்து முடிபவடுக்கும் திறன், உணர்வுபூர்வமோன பநர்தமயின் உயர்வு, பகுத்தறிவின் உச்சம்.
162. ‘Indelicacy of putting him forward’. After reading about Georgiana, she has discovered his indelicacy. He is one
who deserves capital punishment. Her unwillingness to condemn him in her mind directly forces him to
condemn her by his own action with Lydia.
‘அவதன முன்னிறுத்தியது சங்கடமோக இருந்தது’. ேோர்ேியோனோதவப் பற்றி எழுதியிருந்தததப்
படித்தவுடன் அவனுதடய பவட்கங்பகட்ட தன்தமதயப் பற்றி பதோிந்து பகோள்கிறோள். அவனுக்குத்
தோன் அதிகபட்ச தண்டதன அளிக்க பவண்டும். மனத்தளவில் அவள் அவதன தண்டிக்கோதது அவன்
லிடியோவுடன் ஓடிப்பபோவதன் மூலம் அவதள அவன் பநரடியோகத் தண்டிக்கும்படி பசய்து விடுகிறது.
163. “She was now struck by the impropriety of such communications to a stranger”.
She was no stranger to him as she is, at first sight, one with his emotions.
This idea of impropriety is a thought of the Mind, not a sense impression.
The letter made her think.
Thoughts can see facts, emotions can see impressions.
Her Mind tells her she was wrongly or falsely impressed.
Had she been true or alert, she would have thought this at the meeting.
At the meeting she was out of her senses, as every other girl there was.
Mrs. Philips’s offers the supporting low consciousness.
One who can open a scandal to a stranger must be audacious.
After his wedding, he showed himself impudent.
Charm overwhelms impudence, audacity.
The strongest initiative of his daring audacity is his telling her about seeing Darcy in town.
Her most depraved moment in her relationship with Darcy is her callous attitude to Wickham's attempt at
elopement.
We all see along with her that his charm survives his impudence.
Pemberley gave him social strength, but he consciously utilized it for false purposes.
He has a well developed sense Mind.
She has an equally developed thinking Mind.
In spite of it, she fell.
He is exposed to her as she has a superior instrument.
Now she describes it not as a scandal but as a communication.
To her it is not calumny, but impropriety.
She was always mild to him in her criticism.
She uniformly maintained her tenderness to him.
In spite of total disillusionment, she was not disenchanted.
Human nature has angry words to those who hurt.
When not hurt by words, even crime does not hurt to bring out harsh words.
What matters is manners, not even material loss.
She could not bring herself to utter one harsh word of criticism against him after he effectively ruined the
family.
But personal offence of Darcy evokes vehement vituperation.
No Man will ever be offended by a pretty face even if it is of the devil.
Capacity not to be offended is the creative potential of the personality.
Taking offence shows the limits of personality.
Reaction is from the borders on the other side of the being.
No reaction arises when the temperament is untouched.
Not to react even after the personality is touched shows his personality shades off into impersonality.
Springs of love issue out of inability to react to any touch.
The inability to react changes into ability to be pleased by an offensive touch in one who is capable of the
highest psychological adventure.
Such an adventure is romance.
The snob at this point rises to the heights of the idealist.
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Snobbishness is idealism on the wrong side.
What is the wrong side to society is the right side to life.
For such a reason Darcy needed a Wickham.
“முன்பின் பதோியோத ஒருவோிடம் அவ்வோறு பபசுவது மோியோததயில்தல என்று இப்பபோழுதுதோன்
அவளுக்குத் பதோன்றுகிறது”.
ஒருவருக்பகோருவர் அன்னியர்களோக இருந்தும் முதல் சந்திப்பில், அவர்கள் ஒருவருக்பகோருவர்
உணர்வுபூர்வமோக அன்னியர்களோக இல்தல.
கண்ணியமற்ற பசயல் என்பது மனத்தளபவ தவிர உணர்வில் அல்ல.
கடிதம் அவதள பயோசிக்க தவத்தது.
எண்ணங்கள் உண்தமகதளப் போர்க்கும், உணர்வுகள் மன அபிப்பிரோயத்ததப் போர்க்கும்.
அவளுதடய மனம் அவதள தவறு என்று கூறுகிறது.
அவள் உண்தமயோகபவோ அல்லது விைிப்போகபவோ இருந்திருந்தோல் அவர்கள் சந்தித்தபபோபத இததப்
பற்றி பயோசித்திருப்போள்.
அங்கிருந்த எல்லோ பபண்கதளயும் பபோல் அவள் அந்த சந்திப்பின்பபோது சுய உணர்வுடன் இல்தல.
திருமதி பிலிப்ஸ் தோழ்ந்த ேீவியத்திற்கு ஆதரவு தருகிறோள்.
ஒரு புதிய நபோிடம் ஒரு அவதூதற கிளப்ப அசோத்திய துணிச்சல் பவண்டும்.
அவனுதடய திருமணத்திற்குப் பின் அவன் பவட்கமற்றவனோக நடந்து பகோண்டோன்.
நோணங்பகட்டத்தனம், துணிச்சல் இதவ இரண்தடயும் கவர்ச்சி ஆட்பகோண்டு விடுகிறது.
டோர்சிதய அவ்வூோில் போர்த்ததோக அவளிடம் பசோல்வது அவனுதடய துணிச்சலோன உறுதியோன
தன்முதனப்பு ஆகும்.
டோர்சியுடன் இருக்கும் உறவில் அவளுதடய பமோசமோன தருணம், விக்கோமின் ஓடிப்பபோகும்
முயற்சிதயக் பகட்ட பின்பும் அவள் அதத லட்சியம் பசய்யோமல் இருந்தது தோன்.
அவனுதடய பவட்கங்பகட்டத் தன்தமதயயும் மீறி கவர்ச்சி நிலவுவதத அவளுடன் பசர்ந்து நோமும்
போர்க்கிபறோம்.
பபம்பர்லி அவனுக்கு சமூக பலத்தத அளித்தது, ஆனோல் அவன் பதோிந்பத அதத பபோய்யோன
பநோக்கத்திற்கோக உபபயோகப்படுத்திக் பகோண்டோன்.
மனத்தோல் உணரும் திறன் அவனிடத்து சிறப்போக இருந்தது.
அபத அளவில் சிந்திக்கும் மனம் அவளிடம் இருந்தது.
இருந்தும் அவள் அவனது வதலயில் சிக்கினோள்.
அவளிடம் இருக்கும் திறன் உயர்வோக இருந்ததோல் அவனுதடய சுயரூபம் அவளுக்குத் பதோிந்து
விட்டது.
இப்பபோழுது அவள் அததன அவதூறு அல்ல, பதோடர்புபகோள்வது என விவோிக்கிறோள்.
அவளுக்கு அது அவதூறோகத் பதோன்றவில்தல மோறோக மோியோதத குதறவோகத் பதோன்றுகிறது.
அவதன பற்றி விமர்சிக்கும்பபோழுது மிதமோகபவ பசயல்படுகிறோள்.
அவள் பதோடர்ந்து பமன்தமயோகபவ அவனிடம் நடந்து பகோள்கிறோள்.
அவன் பமல் இருந்த தவறோன அபிப்பிரோயத்திலிருந்து முழுதமயோகத் பதளிவு பபற்ற பின்பும், அவள்
மோதயயிலிருந்து விடுபடவில்தல.
துன்புறுத்துபவர்கதள கடுதமயோகப் பபசுவது மனித சுபோவம்.
பசோற்களோல் கோயப்படோத பபோது, குற்றம் கூட கடுதமயோன வோர்த்ததகதள பவளிக் பகோண்டுவரும்
அளவிற்கு கோயப்படுத்துவதில்தல.
நடத்தததோன் பிரதோனபம தவிர, பபோருள் விரயம் அல்ல.
குடும்பத்தத பவற்றிகரமோக அைித்த பின்பும், அவதன கண்டித்து ஒரு கடுதமயோன வோர்த்தத கூட
அவளோல் பபச முடியவில்தல.
ஆனோல் டோர்சியின் தவறு அவளிடம் கடுதமயோன நிந்ததனதய கிளப்புகிறது.
அைகிய முகம் பதடத்த எப்படிப்பட்ட பபண்ணோக இருப்பினும் எந்த ஆணும் அவள் மீது பகோபம்
பகோள்ள மோட்டோன்.
பகோபப்படோமல் இருப்பது ஒருவருதடய குணோதிசயத்தின் திறன் ஆகும்.
பகோபமதடவது என்பது குணோதிசயத்தின் வரம்பிதன குறிக்கிறது.
ேீவனின் மறுபக்கத்தின் எல்தலயிலிருந்து எதிர்விதளவுகள் எழுகின்றன.
மனநிதலதய பதோடோதவதர எதிர்விதளவுகள் எைோது.
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ஒருவரது சுபோவத்தத பதோட்ட பின்பும் அவருக்கு எந்தவித போதிப்பும் ஏற்படவில்தல எனில் அது
அவரது சுபோவம் தனித்தன்தமதய இைக்கிறது என்பததக் கோட்டுகிறது.
எதற்கும் எதிர்விதன ஆற்றோமலிருப்பது கோதலின் பிறப்பிடம் ஆகும்.
மனதளவில் உயர்ந்த ததோியம் உதடயவர்கள் எதிர்விதன ஆற்றோமலிருப்பதுடன், பகோபமூட்டும்
பசயலினோல் சந்பதோஷமும் அதடவர்.
அது பபோன்ற தீரச் பசயல் கோதலோகும்.
பபோலியோன நபர் இந்த இடத்தில் இலட்சியவோதியோக உயருகிறோர்.
பகட்டு இலட்சியத்தின் தவறோன மறுபக்கம்.
சமூகத்திற்கு தவறு என்பது வோழ்க்தகக்கு சோியோக இருக்கிறது.
இந்த ஒரு கோரணத்திற்கோக டோர்சிக்கு விக்கோம் பததவப்பட்டோன்.
164. “And wondered it escaped her before”.
She has now moved to Mind; the fresh look is the wonder.
Moving to Mind from the vital is like seeing the broken pencil pulled out of water.
The truth was there, only that it escaped her.
Wickham is necessary for Darcy, we said.
Now Wickham is necessary for Elizabeth.
And Darcy and Elizabeth are necessary to Wickham.
Further Lydia and Wickham are absolutely necessary for each other.
To cap them all, let us see how Mr. and Mrs.Bennet are necessary to each other.
So far we explained one in terms of another.
Now, we have to see how it is inevitable.
In the story several characters are inevitable to several others.
In the rest of the characters, it is not inevitable, but each offers the other a rich abundant opportunity as
circumstances.
Mr. Bennet is a cultured aristocrat with values of a gentleman, but his indolence, irresponsibility, insular
isolation demand a wife like Mrs. Bennet.
No other husband in England would give Mrs. Bennet this freedom.
She needed that freedom to exhaust her initiatives.
Whether she saw or not, she certainly did not learn from experience.
Regardless of her learning, the freedom of Mr. Bennet made her see the results of her initiative, insistence,
ignorance, valuelessness.
After Lydia's elopement she wailed and lamented for more freedom.
After Jane's engagement she perhaps congratulated herself on her ploys.
Certainly after listening to Darcy's engagement, she, for a short while lost speech.
The progress, if it can be so called, is from lamentation to loss of speech.
In Mr. Bennet we see no knowledge dawning, but there is relief.
Relief is the knowledge of successful unconsciousness.
The results of his decision to discipline and repay are there for his review whenever he becomes conscious.
Results are progress in the experience of the material plane.
Knowledge is the progress from the material plane to mental plane.
He made the first level of progress.
His daughter made the second level of progress.
Darcy who made a further progress of transformation apparently is not directly connected with the decision of
Mr. Bennet.
The connection is in the subtle plane in that it is his own decision that made Elizabeth speak out and Darcy find
Lydia and change himself vastly.
Inevitability is in one area of life close to its centre; nearer the periphery life does not compel her course,
allows enough latitude for men to choose varying courses.
“முன்னபர எப்படி தன் கவனத்திலிருந்து அது தப்பியது என்று ஆச்சோியப்பட்டோள்”.
இப்பபோழுது அவள் மனத்தோல் இயங்க ஆரம்பித்தோள், புதிய போர்தவ அற்புதமோக இருந்தது.
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உணர்விலிருந்து மனதிற்குச் பசன்று பசயல்படுவது வதளந்த எழுதுபகோதல தண்ணீோிலிருந்து எடுத்துப்
போர்ப்பது பபோல் ஆகும்.
உண்தம அங்கு இருந்தது, ஆனோல் அவள் போர்தவயிலிருந்துதோன் அது தப்பியது.
நோம் கூறியது பபோல் விக்கோம் டோர்சிக்குத் பததவ.
இப்பபோழுது விக்கோம் எலிசபபத்திற்கு அவசியம்.
விக்கோமிற்கு டோர்சியும், எலிசபபத்தும் அவசியம்.
பமலும் லிடியோவும், விக்கோமும் ஒருவருக்பகோருவர் மிக அவசியம்.
இதவ எல்லோவற்றிற்கும் பமல் பபன்னட் தம்பதியினர் எப்படி ஒருவருக்பகோருவர் அவசியம் என்பததப்
போர்ப்பபோம்.
இதுவதர நோம் ஒருவதர, மற்றவதர தவத்துப் போர்த்பதோம்.
இப்பபோழுது நோம் அது எவ்வோறு தவிர்க்க முடியோதது என்று போர்க்க பவண்டும்.
கததயில் பல கதோபோத்திரங்கள் மற்ற பல கதோபோத்திரங்களுக்குத் தவிர்க்க முடியோதவர்களோக
இருக்கின்றனர்.
மீதி கதோபோத்திரங்கள் தவிர்க்க முடியோவர்களோக இல்லோவிடினும் ஒவ்பவோருவரும் மற்றவருக்கு
சிறப்போன ஏரோளமோன வோய்ப்புகதள, சந்தர்ப்பமோக அளிக்கிறோர்கள்.
திரு பபன்னட் நற்குணங்கள் பபோருந்திய பண்பட்ட பிரபு ஆவோர், ஆனோல் அவருதடய பசோம்பல்,
பபோறுப்பின்தம, தனிதம விரும்பியோக இருப்பதற்கு திருமதி பபன்னட் பபோன்ற ஒரு மதனவி
அவசியமோக இருக்கிறது.
இங்கிலோந்தில் பவறு எந்த ஒரு கணவனும் திருமதி பபன்னட்டிற்கு இப்படி ஒரு சுதந்திரத்தத
அளித்திருக்க மோட்டோர்.
தன்னுதடய தன்முதனப்புகதளத் தீர்த்துக் பகோள்ள அவளுக்கு அந்த சுதந்திரம் பததவப்பட்டது.
அவளுக்குப் புோிந்தபதோ இல்தலபயோ, அனுபவத்தினோல் அவள் எததயும் கற்றுக் பகோள்ளவில்தல.
எததயும் கற்றுக் பகோள்ளோத பபோதும் அவளுதடய தன்முதனப்பு, வற்புறுத்தல், அறியோதம,
பண்புகளற்று இருப்பது இதவகளின் பலன்கதள, திரு. பபன்னட்டிடமிருந்து கிதடத்த சுதந்திரம்
அவதளப் போர்க்க தவத்தது.
லிடியோ ஓடிப்பபோனபிறகு பமலும் சுதந்திரத்திற்கோக அவள் அழுது புலம்பினோள்.
பேனுதடய திருமணம் நிச்சயமோன பிறகு தன்னுதடய திட்டங்களுக்கோக அவள் தன்தனபய போரோட்டிக்
பகோண்டிருந்திருப்போள்.
டோர்சியின் திருமண நிச்சயத்திற்குப் பின் நிச்சயமோக அவள் சிறிது பநரத்திற்கு பபச்சிைந்து பபோனோள்.
புலம்பலிலிருந்து, அவள் பபச்தச இைந்ததத முன்பனற்றம் என்றும் கூறலோம்.
திரு பபன்னட்டிடம் எந்த ஒரு அறிவும் உதயமோனதோகத் பதோியவில்தல, ஆனோல் நிம்மதி பதோிந்தது.
பசௌகோியமோன உணர்ச்சியற்ற நிதலயில் நிம்மதிதய தோரோளமோக அனுபவிக்கலோம்.
அவர் சுய உணர்வு பபறும் சமயத்தில் அவர் எடுத்துக் பகோள்ளும் கட்டுப்போடும், பணத்தத திருப்பித் தர
எடுத்த முடிவின் பலன்கதளயும், அவர் போிசீலித்துப் போர்க்க பவண்டும்.
ேட உலகில், அனுபவத்தின் மூலம் கிதடக்கும் முன்பனற்றங்கபள நமக்கு பலன்கதளப் பபற்றுத் தரும்.
ேட நிதலயிலிருந்து மனத்தின் நிதலக்கு உயரும் பபோழுது கிதடப்பது அறிவு.
அவர் முதல் நிதல முன்பனற்றத்தத அதடந்தோர்.
அவருதடய மகள் இரண்டோம் நிதல முன்பனற்றத்தத அதடந்தோள்.
பவளிப்பதடயோகபவ திருவுருமோறிய டோர்சி அதடந்த முன்பனற்றம், திரு பபன்னட்டின் தீர்மோனத்பதோடு
பநரடி பதோடர்பு பகோண்டதல்ல.
பதோடர்பு சூட்சும நிதலயில் உள்ளதோல் அவனுதடய சுய தீர்மோனபம எலிசபபத்தத பபச தவத்தது,
டோர்சி லிடியோதவக் கண்டு பிடித்து பபருமளவில் மோறுகிறோன்.
வோழ்க்தகயில் சில முக்கியமோன தவிர்க்க முடியோத இடங்கள் உள்ளன, விளிம்பில் உள்ள சில
இடங்களில் வோழ்க்தக கட்டோயப்படுத்துவதில்தல, மனிததன தன் இஷ்டப்படி பசயல்பட அனுமதி
அளிக்கிறது.
165. “She saw the indelicacy of putting himself forward”.
Values are subtle, even causal.
No work is complete without appropriate values.
Indelicacy is a negative value or a negative of delicacy.
Without that value readily employed, his falsehood could not have been effectively communicated.
Ambush, surprise attack are great strategies in the battle.
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What is positive in the physical plane become negative in the mental plane.
Values become valueless as they move to a higher plane.
Surrender in a fight is contemptible.
It is the greatest method of integral value in yoga.
It ennobles a soul, fulfills its mission.
What causes destruction in the physical plane, serves to conquer the Absolute in the spiritual plane.
She herself puts herself forward at the second proposal.
For different reasons it was indelicate of her to lead him into a proposal.
Had she not opened the atmosphere handsomely acknowledging his generosity which mortified him, he would
not have felt so free to ask her a second time.
I insisted on the indispensability of the value of secrecy in him with the Gardiners.
In the alternate, he could have saved Lydia, told her of his help and asked her for her hand.
That way his nobility would have lost all its value making his marriage one like Collins’.
Lady Catherine disregards any such value in abusing Elizabeth.
She got the results for her value.
Charlotte could have refrained from giving the Meryton rumour to Lady Catherine.
She never had that delicacy, she who wanted Elizabeth to marry him.
Absence of values too has its appropriate results.
She had to flee Hunsford for a week.
An act is a composite whole.
Values are its essential part, its spiritual part.
Wickham has all the capacity for all the values exercised in the service of falsehood.
One reason that Mr. Gardiner could not trace Lydia was in speaking to his sister he took a rational view that
they should be prepared for the worst.
He had the indelicacy to voice it; it was indelicate to finding her.
One who has a great success or failure can trace back in the history of that project the exact role of a particular
value.
Collins got married because he denied himself the delicacy not to voice a second proposal in three days.
Values accomplish; absence of values too accomplish.
“அவன் தன்தனத்தோபன முன் தவத்துப் பபசியது ரசிக்கும்படியோக இல்தல”.
பண்புகள் சூட்சுமமோனது, கோரணமோனதும் கூட.
சோியோன மதிப்பீடுகள் இன்றி எந்த பவதலயும் பூர்த்தி ஆகோது.
பமன்தமயின்றி இருப்பது எதிர்மதற பண்போகும், அல்லது பமன்தமயின் எதிர்மதறயோகும்.
அந்தப் பண்தப உடனடியோக உபபயோகப்படுத்தவில்தல எனில், அவனுதடய பபோய்தமதய திறம்பட
பவளிப்படுத்தியிருக்க முடியோது.
பதுங்கித் தோக்குவது, எதிர்போர்க்கோத சமயத்தில் தோக்குவது என்பபதல்லோம் உயர்ந்த பபோர் திறன்கள்.
ேட நிதலயில் பநரோன விஷயங்கள் எல்லோம் மனத் தளத்தில் எதிர்மதறயோகி விடுகின்றன.
உயர்ந்த நிதலக்குச் பசல்லும்பபோழுது பண்புகள் எல்லோம் மதிப்பிைந்து விடுகின்றன.
சண்தடயில் அடிபணிதல் பவறுக்கத்தக்கதோகிறது.
இது பயோகத்தில் பூரண மதிப்புள்ள உயர்ந்த முதறயோகும்.
அது ஆன்மோதவ பமம்படுத்தும், பமற்பகோண்ட பணியிதன பூர்த்தி பசய்யும்.
ேட நிதலயில் நோசம் விதளவிப்பது ஆன்மிக நிதலயில் பிரம்மத்தத அதடய உதவும்.
இரண்டோவது திருமண பவண்டுபகோளில் அவள் தன்தன முன்னிதலப்படுத்துகிறோள்.
பல கோரணங்களுக்கோக அவளுக்கு, அவதன திருமண பவண்டுபகோள் விடுக்கச் பசய்வது சங்கடமோக
இருந்தது.
அவனுதடய தோரோள குணத்தத அவள் மனம் திறந்து போரோட்டி, அவதன வருத்தப்படதவத்த அந்த
சூழ்நிதலதய மோற்றியிருக்கோவிட்டோல், அவனோல் இரண்டோவது தடதவயோக எந்தவித தயக்கமுமின்றி
அவதள பகட்டிருக்க முடிந்திருக்கோது.
கோர்டினருடன் அவனுக்கிருந்த இன்றியதமயோத இரகசியத்தின் மதிப்பிதனப் பற்றி நோன் வலியுறுத்தி
இருக்கிபறன்.
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மோறோக அவன் லிடியோதவக் கோப்போற்றி, எலிசபபத்திடம் தோன் பசய்த உதவிதயப் பற்றி கூறி, தன்தன
திருமணம் பசய்துபகோள்ளச் பசோல்லி பகட்டிருக்கலோம்.
அவ்விதமோக பசய்திருப்பின் அவனுதடய பபோிய மனிதப் பண்பு எல்லோ மதிப்பிதனயும் இைந்திருக்கும்,
அவனுதடய திருமணமும் கோலின்ஸின் திருமணம் பபோல் ஆகியிருக்கும்.
எலிசபபத்தத நிந்திக்கும் பபோழுது பலடி கோதோின் இந்த எல்லோ பண்புகதளயும் மதிப்பதில்தல.
அவளுதடய பண்பிற்கு அவளுக்கு பலன்கள் கிதடத்தன.
பலடி கோதோினிடம் ஷோர்பலட், பமோிடதனப் பற்றிய வதந்திகதளப் பபசோமல் தவிர்த்திருக்கலோம்.
அவளிடம் அந்த நயம் இருந்தபத இல்தல, ஆனோல் அவள்தோன் எலிசபபத் டோர்சிதய திருமணம் பசய்து
பகோள்ள பவண்டும் என்று விரும்பினோள்.
பண்புகள் இல்தலபயனில் அதற்பகற்ற பலன்கள் கிதடக்கும்.
அவள் ஹன்ஸ்பபோர்தட விட்டு ஒரு வோரத்திற்கு ஓட பவண்டியிருந்தது.
ஒரு பசயல் பல பதோகுப்புகளின் முழுதம.
பண்புகள் அதனுதடய முக்கியமோன அம்சம், அதனுதடய ஆன்மிக அம்சம்.
பபோய்தமக்குத் பததவயோன அத்ததன பண்புகதளயும் பசயல்படுத்தும் திறன் உதடயவன் விக்கோம்.
திரு கோர்டினர் தன்னுதடய சபகோதோியிடம் பபசும் பபோழுது பமோசமோன நிகழ்வுக்குத் தயோரோக இருக்க
பவண்டும் என்று கூறியது, அவரோல் அவதளக் கண்டுபிடிக்க முடியோமல் பபோனதற்கு ஒரு கோரணமோகும்.
அவருக்கு அவ்வோறு பபசக் கூடோது என்று பதோியவில்தல அதனோல் அவரோல் கண்டுபிடிக்க
முடியவில்தல.
ஒரு பவதலயில் பபோிய பவற்றிபயோ பதோல்விபயோ அதடந்தவர், அந்த பவதலயில் ஒரு குறிப்பிட்ட
பண்பு பங்கோற்றியதத உணரலோம்.
மூன்று நோட்களுக்குள் இரண்டோவது திருமண பவண்டுபகோதள விடுக்க விரும்போததோல், கோலின்ஸ்
திருமணம் பசய்து பகோண்டோன்.
பண்புகள் பவற்றி பபறுகின்றன. பண்புகள் இல்லோத நிதலயிலும் பவற்றி கிதடக்கிறது.
166. “The inconsistency of his professions and conduct.”
Conduct inconsistent with profession is manners.
A manner consistent with profession is behaviour.
Wickham has excellent manners.
Jane's conduct is behaviour she fully believes in.
Behaviour can change, as it does with Jane, when her opinion changes.
Character is the behaviour in one's substance.
One cannot change, even if he wants it, as it is outside his power.
Mrs. Bennet has such a character.
Bingley, if it can be called character, has an unformed character.
Its lack of formation remains unchanged.
Elizabeth has a character in her Mind.
It was flawed, and she restored it.
Darcy has a vital character of pride, etc.
He comes forward to change what is not in Man's power.
He does it by the soul's power for her sake, in affairs related to her.
Personality is the capacity to shift the power of character from one zone to another.
He was trained to be proud, mean, and arrogant.
He became that.
Now that he understood it was not good, he had the ability to change the sphere of capacity to humility,
generosity, pleasantness.
Individuality is the character of personality.
Individuality is the ability to express in oneself a social endowment.
Society wants to evolve, to avoid revolution.
Darcy was able to receive that vibration and implement it in his life.
Darcy had the Individuality of the times of transition.
The Europeans of the 16th century created science moving away from superstition.
Science is an inquiry, an inquiry into Nature to discover its laws.
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Mind that was born in the Greece of Socrates, after 1000 years, was born in all the population.
Hamlet represented it.
Mind in the common Man gave birth to Science.
Mind cannot think in fetters.
The population migrated to America to exercise in freedom.
Mind in Europe created scientists among the elite few and Individuality in the population.
This was individuality for independent understanding in the population.
The freedom in America developed this trait as Individuality for independent action.
This action was fully practised in creating prosperity, production.
America's wealth today is because of the American Individuality for independent action in national production.
The American added two more things to this evolutionary development.
1) Education and 2) practical organisation.
Education in production is Mind acting on Matter creating abundance.
Organisation brings the power of the subtle plane to improve the already vast results.
“அவனுதடய பவதலயிலும், நடத்ததயிலும் இருந்த நிதலயற்ற தன்தம”.
பவதலயில் நிதலயற்று இருப்பது ஒருவருதடய பைக்கத்ததக் கோண்பிக்கிறது.
பவதலயில் நிதலயோக இருக்கும் பைக்கம் நடத்தததயக் குறிக்கிறது.
விக்கோமிடத்து அபோரமோன பைகும் விதங்கள் உள்ளன.
பேன் நடந்துபகோள்வது அவளது நடத்தததயக் கோண்பிக்கிறது, அதத அவள் முழுவதுமோக நம்புகிறோள்.
அபிப்பிரோயங்கள் மோறும் பபோழுது நடத்ததயும் மோறும், பேனும் இதுபபோல் மோறுகிறோள்
ஒருவருக்குள் இருக்கும் நடத்ததபய அவரது குணோதிசயம் ஆகும்.
ஒருவர் விரும்பினோலும் அவரோல் மோற முடியோது, ஏபனனில் அது அவரது சக்திக்கு அப்போற்பட்டு
இருக்கிறது.
திருமதி பபன்னட்டிற்கு அது பபோன்ற குணோதிசயம் உள்ளது.
பிங்கிலியுதடய சுபோவம் சோியோக உருவோகோத சுபோவம் ஆகும்.
அது இறுதிவதர மோறவில்தல.
எலிசபபத் மனத்தோலோனவள்.
அதில் குதற ஏற்பட்டது ஆனோல் அவள் அதத சோி பசய்து விட்டோள்.
டோர்சியிடம் இருப்பது உணர்வின் சுபோவமோன கர்வமும் அது பபோல மற்றதவயும்.
மனித யத்தனத்தில் இல்லோதவற்தற அவன் மோற்றிக் பகோள்ள முன்வருகிறோன்.
அவளுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் விஷயத்தில் அவளுக்கோக அவன் தனது ஆன்ம பலத்தினோல் மோற்றிக்
பகோள்கிறோன்.
சுபோவத்தின் பவகத்தத ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்பறோரு பகுதிக்கு மோற்றும் திறன் ஒருவரது
குணோதிசயத்திற்கு உண்டு.
கர்வமோகவும், பசருக்கோகவும், பபருந்தன்தமயற்றும் நடந்துபகோள்ள அவன் பைக்கப்பட்டிருந்தோன்.
அதனோல் அவன் அவ்வோறு மோறினோன்.
அது தவறு என்று புோிந்த பிறகு, அவனோல் அடக்கமோகவும், தோரோள குணமுதடயவனோகவும்,
இனிதமயோனவனோகவும் மோற முடிந்தது.
தனித்தன்தம என்பது ஆளுதமயின் குணோதிசயம் ஆகும்.
தன்னுள்பள இருக்கும் சமூக ஆஸ்திதய பவளிப்படுத்தும் ஆற்றபல தனித்தன்தம ஆகும்.
புரட்சிதயத் தவிர்க்க சமூகம் போிணோமத்தில் வளர விரும்புகிறது.
அந்த அதிர்வுகதள டோர்சி உள்வோங்கிக் பகோண்டு அவற்தற தன்னுதடய வோழ்க்தகயில் அவனோல்
பசயல்படுத்த முடிந்தது.
சமூகம் மோறும் பபோழுது இருக்கும் கோலங்களின் தன்தம டோர்சியிடம் இருந்தது.
16ஆம் நூற்றோண்டில் ஐபரோப்பியர்கள் மூடநம்பிக்தகயிலிருந்து விஞ்ஞோனத்திற்கு மோறினர்.
விஞ்ஞோனம் ஒரு ஆரோய்ச்சியோகும், இயற்தகயின் சட்டங்கதள கண்டுபிடிக்கும் ஒரு ஆரோய்ச்சி.
சோக்ரடீஸ் வோழ்ந்த கிோீசில் உற்பத்தியோன மனம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உலகம் முழுவதிலும்
பிறந்தது.
ஹோம்பலட் அதற்கு பிரதிநிதியோக விளங்கினோன்.
சோதோரண மனிதனின் மனம் விஞ்ஞோனத்தத உற்பத்தி பசய்தது.
மனித எண்ணங்களுக்கு விலங்கிட முடியோது.
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சுதந்திரமோகச் பசயல்பட மக்கள் அபமோிக்கோவிற்கு குடிபபயர்ந்தனர்.
மக்களில் மிகச் சிறந்த சிலதர ஐபரோப்போவின் மனம், விஞ்ஞோனிகளோக்கியது. மக்களிடம்
தனித்தன்தமதய உருவோக்கியது.
மக்கள் சுயமோகச் சிந்தித்துப் புோிந்துபகோள்ள பவண்டும் என்பது தோன் பநோக்கம்.
இந்த குணத்ததத்தோன் அபமோிக்கோவின் சுதந்திரம் வளர்த்தது.
பசல்வ வளத்திற்கும், உற்பத்தித் திறனுக்கும் இச்பசயதல முழுதமயோக நதடமுதறப்படுத்தினர்.
இன்று அபமோிக்கோவின் பசல்வச்பசைிப்பு, பதசத்தின் உற்பத்தியில் அபமோிக்கர்கள் சுதந்திரமோகச்
பசயல்படுவதோல்தோன்.
இந்த போிணோம வளர்ச்சிக்கு அபமோிக்கர்கள் இரண்டு விஷயங்கதள பமலும் பசர்த்துள்ளனர்
1) கல்வி 2) நதடமுதற அதமப்பு.
உற்பத்தியின் கல்வி என்பது மனம் பபோருளில் பசயல்படும் பபோழுது அபோிமிதம் உண்டோவது.
அதமப்பு, ஏற்கனபவ இருக்கும் ஏரோளமோன பலன்கதள பமலும் பமம்படுத்த சூட்சும நிதலயின்
சக்திதய பவளிக் பகோண்டு வரும்.
167. “He had boasted of having no fear of seeing Darcy”.
He who boasts will act in the opposite direction.
Boasting is the assertion of a weak Man.
Boasting is weakness emptily seeking strength.
The law of life is progress – from weakness to strength.
Weakness becomes strong by acquiring strength or knowledge.
The act of acquisition absorbs all strength in the process.
There are weak Men who seek strength without taking the effort.
He declares he is strong.
Such a declaration is boasting.
It was she who was anxious that Wickham should not go away because of Darcy's presence.
He took that occasion to say he would not go away and it was for Darcy to go away.
In this instance she clearly saw his duplicity.
After his absence at the ball, he explained he wanted to avoid meeting Darcy.
It never occurred to her that Wickham was false.
Liking takes all the behaviour of one who is liked as right.
Emotional traits act absolutely.
Emotions do not analyse or argue; they like or dislike.
Her position is very clear.
She liked Wickham, disliked Darcy.
So whatever one does is right, what the other does is wrong.
It is a vital position.
There was no occasion to mention fear.
He speaks of fear, as he really has fear.
It was an act of magnanimity on the part of Darcy to let Bingley invite Wickham.
Such courtesies go a long way in society to award magnanimity.
In social intercourse, it never hurts, rather it helps.
This is not a mere social situation.
Behind the social routine, there lies the wave of revolution.
It makes the atmosphere for Darcy subtle, especially he is the protagonist.
In such a situation, this act of courtesy makes Darcy weak and vulnerable.
Ethically to do a good turn in return of evil is pure good will.
Subtly such an act brings the relative strengths into play.
Wickham is in a strong false position to scandalize Darcy with Elizabeth.
In view of her importance to Darcy, Darcy will be mortally hurt.
In the absence of social transition and Darcy's pioneering role, Wickham's scandal would never gain
momentum.
The social evolution would become the victim.
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What is ethically or socially right can be dangerous in the subtle, spiritual planes.
In a far more positive atmosphere, what is now dangerous will become an opportunity for immense progress.
Lucy Roberts' meeting with Lady Lufton turned out to be glorious thus.
“டோர்சிதயக் கண்டோல் பயமில்தல என்று அவன் பபருதமயோகப் பபசினோன்”.
பபருதமயோகப் பபசுபவன் பநர்மோறோக பசயல்படுவோன்.
பலவீனமோன மனிதபன பபருதம பபசுவோன்.
பவறுதமயோக பலத்தத நோடும் பலவீனபம பபருதம பபசுவதோகும்.
முன்பனற்றபம வோழ்க்தகயின் சட்டம்.- பலவீனத்திலிருந்து பலசோலியோக மோறுவது.
வலிதமதயயும், அறிதவயும் அதடந்தோல், பலவீனம் பலம் பபோருந்தியதோக மோறும்.
அவ்வோறு தகப்பற்றும்பபோழுது அச்பசயல் எல்லோ சக்திதயயும் கிரகித்துக் பகோள்ளும்.
எந்தவித முயற்சியும் இன்றி வலிதமதய நோடும் சில பலவீனமோன ஆண்கள் உள்ளனர்.
அவன் தன்தன வலிதம பபோருந்தியவன் என பதறசோற்றிக் பகோள்வோன்.
இது பபோன்ற பதறசோற்றல் பபருதம பபசுவதோகும்.
டோர்சி இருப்பதோல் விக்கோம் அவ்விடத்தத விட்டு பபோகக்கூடோது என அவள் கவதலப்படுகிறோள்.
அந்த சந்தர்ப்பத்ததப் பயன்படுத்திக் பகோண்டு, அவன் டோர்சிதோன் பபோகபவண்டுபம தவிர தோன் அல்ல
என்கிறோன்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் அவள் அவனுதடய வஞ்சகத்தத பதளிவோகபவ போர்க்கிறோள்.
டோர்சிதய சந்திப்பதத தவிர்க்க பவண்டும் என்பதற்கோகபவ, தோன் நடனத்திற்கு வரவில்தல என்று
கூறுகிறோன்.
விக்கோம் பபோய்யோனவன் என்று அவளுக்குத் பதோன்றபவயில்தல.
பிடித்தவோிடம் உள்ள எல்லோ நடத்ததயும் சோி என்பற பிடித்தவருக்குத் பதோன்றும்.
உணர்வுோீதியோன பண்புகள் நிச்சயமோகச் பசயல்படும்.
உணர்வுகள் அலசி ஆரோயோது, அதற்கு பிடிக்கும், பிடிக்கோது என்று மட்டுபம இருக்கும்.
அவளுதடய நிதல பதளிவோக உள்ளது.
அவளுக்கு விக்கோதமப் பிடிக்கிறது, டோர்சிதயப் பிடிக்கவில்தல.
எனபவ ஒருவர் என்ன பசய்தோலும் சோியோகத் பதோிகிறது, மற்றவர் பசய்வது தவறோகத் பதோிகிறது,
இது உணர்வின் நிதலயோகும்.
பயம் என்பபத இல்தல.
அவன் பயத்ததப் பற்றி பபசுகிறோன், ஏபனனில் அவனுக்கு உண்தமயிபலபய பயம் இருக்கிறது.
விக்கோதம அதைக்க பிங்கிலிதய அனுமதித்தது டோர்சியின் பபருந்தன்தம.
இது பபோன்ற பணிவன்புகதள பபருந்தன்தம என சமுதோயம் ஏற்றுக்பகோள்ளும்.
சமூகப் போிமோற்றத்தில் இது எப்பபோழுதுபம கோயப்படுத்தோது, உதவி புோியும்.
இது ஒரு சோதோரண சமூக நிதல அல்ல.
சமூக நிகழ்வுகளுக்குப் பின்னோல் புரட்சியின் அதல உள்ளது.
குறிப்போக அவன் முக்கிய போத்திரமோக இருப்பதோல், அது டோர்சிக்கு சூட்சுமமோன சூைதல ஏற்படுத்திக்
பகோடுக்கிறது.
இது பபோன்ற சந்தர்ப்பத்தில் மோியோததயோக நடந்து பகோள்வது, டோர்சிதய பலவீனமோனவனோகவும்,
எளிதில் தோக்கப்படக்கூடியவனோகவும் மோற்றுகிறது.
தூய நல்பலண்ணம் இருந்தோல் மட்டுபம தீங்கிதைத்பதோருக்கும் நியோயமோக நல்லது பசய்ய முடியும்.
இது பபோன்ற பசயல், இதற்கு பதோடர்புள்ள ஒரு சக்திதய பசயலோற்ற சூட்சுமமோக பகோண்டு பசர்க்கும்.
எலிசபபத்திடம் டோர்சிதயப் பற்றின அவதூதற கிளப்பக்கூடிய வண்ணம் வலிதமயோன பபோய்தம
நிரம்பிய விக்கோம் இருக்கிறோன்.
டோர்சிக்கு அவள் முக்கியமோனதோல், டோர்சிக்கு கடுதமயோன வருத்தம் ஏற்படும்.
சமூகநிதலயில் மோற்றமும், டோர்சியுதடய முன்பனோடியோன பங்கும் இல்லோதிருந்தோல், விக்கோமின்
அவதூறு தீவிரம் அதடந்திருக்கோது.
சமூக போிணோம வளர்ச்சி பலி ஆகியிருக்கும்.
நியோயமோகவும், சமூகோீதியோகவும் சோியோக இருப்பது சூட்சும, ஆன்மிக நிதலயில் அபோயகரமோக
இருக்கலோம்.
பமலும் சிறந்த பநர்மதறயோன சூைலில் தற்பபோழுது அபோயம் எனப்படுவது, அளவற்ற
முன்பனற்றத்திற்கு வோய்ப்போக மோறிவிடும்.
லூசி ரோபர்ட்ஸ், பலடி லுப்டன் சந்திப்பு, அது பபோல் புகழ் பபற்றதோக இருந்தது.
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168. “No scruples in sinking Mr. Darcy’s character”.
Scruples is the conscience that prevents wrong doing.
Well, we can as well say, she had no scruples in glossing it over at that time.
His own lack of scruples is out of conscious organized falsehood.
Her being an accomplice to him is because of vital partiality of infatuation.
Society accepts in future what is presently considered a horror or sin.
Examine several cultural changes since 1909.
Man is compelled to change by Time.
External pressure that is inevitable makes him change at points he is most resistant to now.
It is done by revealing facts as by Elizabeth or a shining ideal as in Darcy.
Can we suggest to ourselves a change as in her or a transformation as in him?
Imagine under what external compulsion we would change.
Think of an ideal for which we would transform ourselves as Darcy did.
Is not Mother such an ideal?
Can we give up ego to know Her?
Can we take the other Man’s point of view to broaden our vision?
Will not pure good will to many others ennoble our hearts?
Do we scruple in upholding social values?
Is it possible for us to treat, not pay, our servants as they do in USA?
If not in reality, can we be mentally, inwardly, ready to do so?
Darcy and Elizabeth come to us now as a reflection of our inner social values of low consciousness that betray
Her own divine consciousness in us.
How many of us will come forward to give our children the freedom they have there in America?
Is it theoretically conceded inside?
The truth is Elizabeth and Darcy did 200 years ago what we are not capable of now, even in thought.
Therefore instead of condemning her infatuation, let us congratulate her for her rationality.
Which husband or lover can imagine to be falsely cursed today as she had done to Darcy?
Do we have a heart that survives that storm?
Being devotees, seeking Supermind, we must be able to do far more than both of them.
I would like to know how many devotees looked at these events in the light of their own possible inner change.
We imitate American fashion seeing it on television.
We enjoy the rise in value of our plot to the level of Bombay or Bangalore.
Man sees for 30 years 40 villages are earning one lakh of rupees an acre from banana, but does not come to
imitate.
When one Man in our village does so, all others follow.
Are you willing to be the one pioneer to imitate Darcy?
It is not only Darcy, the whole of America has moved from the vital to the mental.
There is the EU of 25 nations joining together.
We quarrel over Cauvery and Krishna waters.
Why not unite all rivers in India.
The beginning is to be made INSIDE us, as we are devotees.
“மூத்த டோர்சியின் குணோதிசயத்ததத் தோழ்த்திப் பபச அவனுக்கு எந்தவித மன உறுத்தலும் இல்தல”.
தவறு பசய்வதத தடுப்பது மனசோட்சியின் உறுத்தல்.
தவற்தற தீவிரமோக எடுத்துக் பகோள்ளோதது அவளுக்கு மன உறுத்தலோகபவ இல்தல எனவும் நோம்
கூறலோம்.
உணர்ந்து முதறப்படுத்தப்பட்ட பபோய்தம இருப்பதோல் அவனுக்கு மன உறுத்தல் என்பபத இல்தல.
தமயல் ஏற்படுத்திய போரபட்சத்தினோல், அவள் அவனுக்கு துதண பபோகிறோள்.
இன்று பகோடுதமயோகவும் போவமோகவும் கருதப்படுவது எதிர்கோலத்தில் சமூகத்தோல் ஏற்றுக்
பகோள்ளப்படும்.
1909ஆம் வருடத்திலிருந்து ஏற்பட்ட பல நோகோிக மோற்றங்கதள ஆரோயலோம்.
கோலத்திற்பகற்ப மனிதன் மோறியோக பவண்டும்.
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தவிர்க்கமுடியோத வற்புறுத்தல்களோல் இப்பபோழுது ததடயோக உள்ள சில இடங்களில்கூட ஒருவன் மோற
பவண்டியிருக்கிறது.
பவளிப்படும் உண்தமகளோல் எலிசபபத் மோறுவததப் பபோலவும் அல்லது சிறப்போன பநோக்கத்திற்கோக
டோர்சி மோறுவததப் பபோலவும் நோம் மோறலோம்.
அவதளப் பபோல் நோமும் மோறலோமோ அல்லது அவதனப் பபோல் திருவுருமோற்றத்திற்கு தயோரோகலோமோ?.
எந்த பவளி வற்புறுத்தலுக்கோக நோம் மோறுபவோம் என்று கற்பதன பசய்து போர்க்கலோம்.
டோர்சிதயப் பபோல் எந்த குறிக்பகோளுக்கோக நோம் திருவுருமோறுபவோம் என பயோசித்துப் போர்க்கலோம்.
அன்தன நமது இலட்சியம் இல்தலயோ?
அன்தனதய அறிந்து பகோள்ள நோம் நமது அகந்தததய தக விடலோமோ?
நமது போர்தவதய விோிவுபடுத்திக் பகோள்ள அடுத்தவர் கண்பணோட்டத்தத எடுத்துக் பகோள்ளலோமோ?
மற்றவோிடம் கோட்டும் முழுதமயோன நல்பலண்ணம் நமது மனதத பமம்படுத்தோதோ?
சமூகப் பண்புகதள நிதல நிறுத்த நமது மனசோட்சி இடம் பகோடுக்கிறதோ?
நமது பவதலக்கோரர்களுக்கு நோம் அபமோிக்கோதவப் பபோல் சம்பளம் பகோடுக்க முடியுமோ, அவர்கள்
நடத்துவததப் பபோல் நம்மோல் அவர்கதள நடத்த முடியுமோ?
உண்தமயில் பசய்யோவிட்டோலும் மனத்தளவில், அகத்தில் அவ்வோறு பசய்ய முடியுமோ?
நம்முதடய தோழ்ந்த ேீவியத்தின் பண்புகளின் பிரதிபலிப்போக நமக்குள் இருக்கும் அன்தனயின்
ேீவியத்திற்கு துபரோகம் இதைப்பதுபபோல், டோர்சியும், எலிசபபத்தும் நமக்கு வருகின்றனர்.
அபமோிக்கோவில் இருக்கும் சுதந்திரம்பபோல் எவ்வளவு பபர் நம் குைந்ததகளுக்கும் சுதந்திரத்தத
பகோடுக்க முன் வருவர்?
மனதோல் அதத நம்மோல் ஏற்றுக்பகோள்ள முடியுமோ?
எலிசபபத்தும் டோர்சியும் இருநூறு வருடங்களுக்கு முன் பசய்ததத நம்மோல் இன்றும் மனத்தளவில் கூட
பசய்ய முடியோது.
அதனோல் அவளுதடய தமயதல கண்டனம் பசய்வதற்கு பதில் அவளுதடய விபவகத்ததப்
போரோட்டுபவோம்.
டோர்சிதய அவள் திட்டியது பபோல், எந்த கோதலபனோ அல்லது கணவபனோ பபோய்யோக தன்தனத்
திட்டுவதத நிதனத்துப் போர்க்க முடியுமோ?
அந்தப் புயதலத் தோங்கும் இதயம் நம்மிடம் இருக்கிறதோ?
அன்பர்களோக இருந்து பகோண்டு சத்திய ேீவியத்தத நோடும் நோம், அவர்கள் இருவதரயும்விட அதிகமோக
பசய்ய முடிய பவண்டும்.
தோங்கள் எவ்வோறு மோற இயலும் என்கிற கண்பணோட்டத்தில் இந்த நிகழ்ச்சிகதள எவ்வளவு அன்பர்கள்
போர்த்தனர் என்று எனக்கு அறிய ஆவலோக உள்ளது.
பதோதலக்கோட்சியில் போர்த்து நோம் அபமோிக்கோவின் நோகோிகத்ததப் பின்பற்றுகிபறோம்.
பம்போய் அல்லது பபங்களூர் பபோல் நமது மதனயும் விதல உயர்ந்தோல் நமக்கு சந்பதோஷம் வருகிறது.
வோதை சோகுபடியில் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு லட்ச ரூபோய் கிதடக்கிறது என்று முப்பது, நோற்பது
வருடங்களோக போர்த்த பின்பும் மனிதன் அததப் பின்பற்றுவதில்தல.
நம் கிரோமத்தில் ஒருவர் அப்படிச் பசய்தோல் மற்றவர்கள் பின்பற்றுவர்.
டோர்சிதயப் பின்பற்றும் ஒரு முன்பனோடியோக இருக்க உங்களுக்கு விருப்பமோ?
டோர்சி மோத்திரம் அல்ல, அபமோிக்கோ முழுவதும் உணர்விலிருந்து மனத்திற்கு பசன்றுள்ளது.
இருபத்து ஐந்து நோடுகள் பசர்ந்து ஐபரோப்பிய யூனியன் உருவோகி உள்ளது.
கோவிோி மற்றும் கிருஷ்ணோ நதி நீருக்கு நோம் சண்தட பபோடுகிபறோம்.
ஏன் இந்தியோவிலுள்ள எல்லோ நதிகதளயும் இதணக்கக் கூடோது?
நோம் அன்பர்களோக இருப்பதோல், ஆரம்பம் நம் அகத்தில் பசய்ய பவண்டும்.
169. “Respect for the father would always prevent from exposing the son”.
Respect, regard, veneration, admiration, adoration are grades in value.
In our country age is respected.
Regard is for what the Man is.
Outstanding achievements in one bring him veneration.
Admiration is for capacity and talent.
Adoration is for the fine humanity of one.
Wickham espouses respect that is strong enough to prevent his exposing the son.
Certainly this is a respect that crosses a generation and overflows the first object to protect his offspring.
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Wickham exhibits good education and a cultivated Mind at least in appearance.
Obviously he is playing to the gallery.
Here the implication is the son is unpardonably defenceless except by the outstanding merit of the father.
Incidentally it gives the impression of what is a son for such a father.
His own desert rises as that father poured his kindness on Wickham.
The rule he who criticizes various individuals is unconsciously enumerating his own endowment explains
Wickham deserves exposure.
With Jane, with her father, with the Gardiners and ultimately with her own self she is at great pains not
to expose him.
Exposure craves for expression.
The more she denied it, the wider it spread in all its vulgar ugliness.
She prevented it in the subtle plane, it was uncouthly exposed in the physical plane of life realities.
A vibration refused at one point emerges at another point of the same plane.
A stronger vibration so refused grows in substance and breaks through in a deeper plane.
Darcy’s ruse fulfilled such rules accordingly.
The well deserved sympathy to a trusting confidant about Georgiana matured under the surface of life and
presented as Lydia’s accomplishment.
She grudged Darcy natural sympathy; he offered it manifold in his turn.
One must take note of the significance of the news during Darcy’s visit.
At this point life almost looks moral.
Morality is only the lie of the psychological land to Man’s satisfaction.
This is a presentation of father and son where the criminal claims company with the father.
Stripped of the moral facade, we see the force released by Wickham on the social vital plane by falsehood,
grows and formulates itself as an innate capacity that breaks the law and deserves imprisonment.
The social odium Wickham incurred is lasting forever.
“தந்ததயிடம் மோியோதத இருந்தோல் மகதன கோட்டிக் பகோடுக்க முடியோது”.
மோியோதத, மதிப்பு, போரோட்டுதல்,பபோற்றுதல், பூேித்தல் இதவ யோவும் பண்புகளின் படிகள்.
நம் நோட்டில் வயதிற்கு மோியோதத உண்டு.
மனிதன் எவ்வோறு இருக்கிறோபனோ அதற்குத்தோன் மதிப்பு.
ததலசிறந்த சோததன புோிந்தவர்கள் மோியோததக்குோியவர்கள்.
திறனும், திறதமயும், வியக்கப்படுகின்றன.
ஒருவோிடத்து உள்ள சிறந்த மனிதப் பண்பு பூேிக்கத்தகுந்தது.
விக்கோமுக்கு தந்ததயிடம் உள்ள மோியோதத மகதன பவளிப்படுத்த முடியோதபடி பசய்கிறது.
இந்த மோியோதத ஒரு ததலமுதறதயத் தோண்டி குைந்ததகதளக் கோப்போற்றும்.
பதோற்றத்திலோவது விக்கோம் நல்ல கல்வியிதனயும், பண்பட்ட மனத்ததயும் பவளிப்படுத்துகிறோன்.
அவன் விளம்பரத்துக்கோக பசய்வது பதோிகிறது.
தகப்பனோோின் நல்ல குணங்கதளத் தவிர, மகதன போதுகோக்க எதுவும் இல்தல என்பது இதிலிருந்து
பதோிகிறது.
இது பபோன்ற ஒரு தந்ததக்கு மகன் எவ்வோறு இப்படி இருக்கிறோன் என்று எண்ணத் பதோன்றுகிறது.
மூத்த டோர்சி விக்கோம் பமல் அன்தப பபோைிந்ததோல் அவனுதடய தகுதி அதிகோிக்கிறது.
யோர் மற்றவர்கதள குதற கூறுகிறோர்கபளோ, அந்த குதறகள் தங்களிடம் உள்ளதத அவர்கள்
அறிவதில்தல, இந்த சட்டம் விக்கோமின் குணம் பவளிப்பட பவண்டும் என்பததன விளக்குகிறது.
பேன், தகப்பனோர், கோர்டினர் தம்பதியினர், இறுதியில் தனக்குபம அவதன பவளிப்படுத்தக் கூடோது
என்பதில் அவள் அதிக அக்கதற எடுத்துக் பகோள்கிறோள்.
பவளிப்படுத்துதல், பவளிப்போட்டுக்கு ஏங்கும்.
அவள் தடுக்கக்தடுக்க, அது பமலும் பமோசமோகப் பரவுகிறது.
சூட்சும நிதலயில் அவள் தடுத்தோள், அது ேட உலகின் வோழ்வின் உண்தமகளில் விரும்பத்தகோத
வண்ணம் பவளிப்பட்டது.
ஓர் இடத்தில் மறுக்கப்படுவது அபத நிதலயில் பவபறோரு இடத்தில் பவளிவருகிறது.
வலிதம பபோருந்திய ஒரு விஷயம் மறுக்கப்பட்டோல் அது நம்முள் வளர்ந்து பமலும் ஆைமோன
நிதலயிலிருந்து பவளிவரும்.
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டோர்சியின் சூழ்ச்சிகள் இச்சட்டங்களின்படிபய நிகழ்ந்தன.
ேோர்ேியோனோதவப் பற்றி அவதள நம்பி கூறியபபோழுது, அவள் கோண்பிக்க பவண்டிய அனுதோபத்தத
கோண்பிக்கோததோல் அது வோழ்வின் அடித்தளத்தில் வளர்ந்து முதிர்ந்து லிடியோ ஓடிப்பபோவது மூலம்
பூர்த்தியோகிறது.
அவள் டோர்சியின் இயல்போன பச்சோதோபத்ததக் கண்டு எோிச்சலதடந்தோள். அவன் தன் பங்கிற்கு அததப்
பல மடங்கு பவளிப்படுத்தினோன்.
டோர்சி சந்திக்க வரும்பபோழுது கிதடக்கும் தகவலின் முக்கியத்துவத்தத ஒருவர் கவனிக்க பவண்டும்.
இந்த இடத்தில் வோழ்வு பபரும்போலும் நியோயமோகத் பதோற்றமளிக்கிறது.
மனிததனத் திருப்திப்படுத்தும் வதகயில் ஒழுக்கம் மனத்தளத்தில் உள்ள ஒரு பபோய்பயயோகும்.
இதுதோன் தந்ததயும் மகனும் முன்னிதலப்படுத்துவது. அங்கு குற்றவோளி தந்ததயுடன் இருக்கும்
உோிதமதயக் பகோருகிறோன்.
நியோயத்தின் பதோற்றத்தத இைந்த நிதலயில், பபோய்தமயோல் சமூக மற்றும் ேட நிதலயில் விக்கோம்
விடுவித்த சக்தி வளர்ச்சி அதடந்து, அவதன சட்டத்தத மீறதவத்து அவன் தகது பசய்யப்படும்
நிதலதய அளிப்பததக் கோண்கிபறோம்.
விக்கோம் வளர்த்துக்பகோண்ட சமூக பவறுப்பு நிதலத்து நிற்கிறது.
How differently did everything now appear in which he was concerned! His attentions to Miss King were now
the consequence of views solely and hatefully mercenary; and the mediocrity of her fortune proved no longer
the moderation of his wishes, but his eagerness to grasp at anything. His behaviour to herself could now have
had no tolerable motive; he had either been deceived with regard to her fortune, or had been gratifying his
vanity by encouraging the preference which she believed she had most incautiously shewn. Every lingering
struggle in his favour grew fainter and fainter; and in farther justification of Mr. Darcy, she could not but allow
that Mr. Bingley, when questioned by Jane, had long ago asserted his blamelessness in the affair; that proud and
repulsive as were his manners, she had never, in the whole course of their acquaintance -- an acquaintance
which had latterly brought them much together, and given her a sort of intimacy with his ways -- seen anything
that betrayed him to be unprincipled or unjust -- anything that spoke him of irreligious or immoral habits: that
among his own connexions he was esteemed and valued -- that even Wickham had allowed him merit as a
brother, and that she had often heard him speak so affectionately of his sister as to prove him capable of some
amiable feeling; that had his actions been what Wickham represented them, so gross a violation of everything
right could hardly have been concealed from the world; and that friendship between a person capable of it, and
such an amiable man as Mr. Bingley, was incomprehensible.
அவன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லோம் இப்பபோழுது எவ்வளவு வித்தியோசமோகத் பதோன்றின! மிஸ்.
கிங்பமல் பகோண்டிருந்த கவனம் பவறும் பணத்திற்கோக மட்டும் என்று இப்பபோழுது புோிந்தது. அது
பவறுப்தப ஊட்டியது. தன்னுதடய பசோத்தின் சோதோரண நிதல அவனுதடய விருப்பத்திற்கு ஏற்றவோறு
இல்தல எனினும், எதத பவண்டுமோனோலும் தகப்பற்றும் அவனுதடய ஆர்வத்தத அது கோண்பித்தது.
அவன் தன்னிடம் நடந்து பகோண்டது எந்தவித நல்பலண்ணத்துடனும் இருந்திருக்கோது என்று
இப்பபோழுது புோிந்து பகோண்டோள், தன்னிடம் பசோத்து இருக்கிறது என்று நிதனத்து ஏமோந்து
இருக்கலோம், தோன் அவனிடம் அேோக்கிரததயோகக் கோண்பித்த ஈடுபோட்தட, அவனுதடய
வீண்பபருதமதய சந்பதோஷப்படுத்துவதற்கோக அவன் ஊக்குவித்திருக்கலோம். அவனுக்குச் சோதகமோக
எடுக்கும் ஒவ்பவோரு முயற்சியும் பகோஞ்சம் பகோஞ்சமோக வலுவிைந்து பகோண்பட பசன்றது. பமலும்
டோர்சிதய நியோயப்படுத்த பவண்டும் எனில் பேன் பல நோட்களுக்கு முன்பு பிங்கிலியிடம் பகட்ட
பபோழுது டோர்சி இந்த விஷயத்தில் குற்றமற்றவன் என்று உறுதியோகக் கூறியிருந்தது ஞோபகத்திற்கு
வந்தது. டோர்சியின் நடத்தத கர்வமோகவும், பவறுப்பூட்டுவதோகவும் இருந்தோலும், அவதன பதோிந்திருந்த
நோட்கள் முழுவதிலும், பின்னோல் அவர்கள் இருவரும் பசர்ந்து இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் எழுந்த
பபோழுதும், அவனுதடய பைக்க வைக்கங்கதளப்பற்றி அதிகம் அறியக்கூடிய வோய்ப்பு கிதடத்ததில்
அவள் ஒருபபோழுதும் அவன் ஒழுங்கற்றவனோகபவோ, அநியோயமோகபவோ நடந்து பகோண்டு
போர்த்ததில்தல, பநறிபகட்டவனோகவும், தீய பைக்கங்கள் உதடயவனோகவும் விளங்கியதில்தல.
அவனுக்குத் பதோிந்தவர்களிதடபய அவன் மிகவும் மதிக்கப்பட்டு வந்தோன், முக்கியமோனவனோகவும்
கருதப்பட்டோன். விக்கோபம அவதன ஒரு நல்ல சபகோதரனோகப் போர்த்திருக்கிறோன். பமலும் டோர்சி தன்
சபகோதோிதயப் பற்றி போசத்துடன் பபசியதத அடிக்கடி அவள் பகட்டது, அவனுக்கு இனிதமயோன
உணர்வுகள் இருக்கின்றை என்பதத பதோிந்து பகோள்ள உதவியது. விக்கோம் கூறியது பபோலபவ அவன்
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நடந்து பகோண்டிருந்தோல், பநரோன முதறயிலிருந்து அத்துமீறி நடப்பது என்பதத உலகத்தின்
கண்களிலிருந்து மதறத்திருக்க முடியோது. இப்படிப்பட்ட ஒருவனும், இனிதமயோன பதோற்றமுதடய
பிங்கிலியும் எப்படி நண்பர்களோக இருக்க முடியும் என்பபத புோிந்துபகோள்ள முடியோத ஒன்றோகும்.
170. She remembers now nothing that condemned Darcy while in Netherfield. Even Wickham praised Darcy as a
brother.
பநதர்பீல்டில் இருக்கும் பபோழுது டோர்சிதய கண்டனம் பசய்த எதுவுபம அவளுக்கு இப்பபோழுது
ஞோபகம் இல்தல. விக்கோம்கூட டோர்சிதய சபகோதரன் என புகழ்ந்தோன்.
171. The first para of this page must be taken idea by idea and compared with what Wickham did to her later. The
flow of energy will be seen the consequences will be self-explanatory. It is an exercise in energy flow of Life
Response.
இந்த பக்கத்தில் முதல் பத்தியில் இருக்கும் கருத்துகதள ஒவ்பவோன்றோக எடுத்துக் பகோண்டு, பின்னோல்
விக்கோம் அவளுக்கு என்ன பசய்தோன் என்பதத ஒப்பிட்டுப் போர்க்க பவண்டும். சக்தி பசயல்படுவது
எல்லோவற்றிற்கும் முடிவோக இருப்பதத பதளிவோகப் போர்க்கலோம். இது வோழ்வின் மறுபமோைியில் சக்தி
பசயல்படும் விதமோகும்.
172. Her intense yearning for a hatefully mercenary character is the first step of Mrs. Bennet’s energy – of longing
for red coats – aspiring for aristocratic culture.
பவறுக்கத்தக்க ஆதோய மனப்போன்தமயுதடய ஒரு நபருக்கோக அவள் தீவிரமோக ஏங்கியது, இரோணுவ
அதிகோோிகளும், பிரபு குடும்ப நோகோிகத்திற்கும் ஆர்வம் பகோண்ட திருமதி பபன்னட்டுதடய சக்தியின்
முதல் முயற்சியோகும்.
173. “ His eagerness to grasp at anything”.
Demands of the card table are endless. For £10000 Wickham does not mind going through a marriage
ceremony. Elizabeth will then discover the consequences of longing for false charm. It may be the second step
of Mrs. Bennet’s reaching the red coats. It is worthwhile tracing all the steps to aristocratic culture till it
embraces the whole nation.
எது கிதடக்கிறபதோ அததன தகப்பற்றும் அவனுதடய ஆர்வம்.
சீட்டோடுவதற்கு முடிபவ கிதடயோது. பத்தோயிரம் பவுனுக்கோக அவன் திருமணம் பசய்து பகோள்ளத்
தயோரோக இருக்கிறோன். பபோய்யோன கவர்ச்சிக்கோக ஏங்கியதின் விதளவுகதள எலிசபபத் பிறகு
கண்டுபிடிப்போள். இது இரோணுவ அதிகோோிகதள அதடய திருமதி பபன்னட்டின் இரண்டோவது
முயற்சியோக இருக்கலோம். இது பபோல் பிரபு குடும்ப நோகோிகம் நோடு முழுவதும் பரவும்வதர எடுக்கப்பட்ட
எல்லோ முயற்சிகதளயும் எண்ணிப்போர்ப்பது பயனுள்ளதோக இருக்கும்.
174. “Every lingering struggle in her grew fainter and fainter”.
If not the will, the design on Miss Darcy should have turned her solicitude for him instantaneously into a hatred
of disgust that she was consciously duped by a genius of evil. It had not. It only left a lingering struggle which
continued even after her marriage. The intense disgust at Collins’ proposal, the implied humiliation of a clown
offering to marry her, the equally intense wrath at Darcy’s mention of her inferior family are natural emotions.
No such intensity arose in her on knowing the truth of his character. It only means that one cannot hate oneself,
as she is identified totally with Wickham. Hatred of Wickham is hatred of herself. It is not given to her to hate
herself or her mother, a loyal daughter. Late in her life her espousal of his career prospects at court is also
serving the cause of Lydia who is a full total representative of her mother.
“மீதம் உள்ள ஒவ்பவோரு பபோரோட்டமும் அவளுள் பலவீனமதடந்து வந்தது”.
ேோர்ேியோனோவுடன் ஓடிப்பபோகும் எண்ணம் இல்லோவிடினும், ஓடிப்பபோக தீட்டிய திட்டம் அவனிடம்
இருந்த அக்கதறதய மோற்றி, தீதமயின் உதறவிடமோக விளங்கிய அவனோல் அறிந்பத
ஏமோற்றப்பட்படோபம என்று அவதள பவறுப்பதடய தவத்திருக்கும். ஆனோல் அவ்வோறு நடக்கவில்தல.
அது ஒரு பதோடர்ந்த பபோரோட்டமோக இருந்தது, திருமணத்திற்கு பின்பும் பதோடர்ந்தது. கோலின்ஸின்
திருமண பவண்டுபகோளின் மீது தீவிரமோன பவறுப்பு, ஒரு பகோமோளி தன்தனத் திருமணம் பசய்து
பகோள்ளச் பசோல்லி பகட்கும் அவமோனம், குடும்பம் தோழ்ந்தது என்று டோர்சி பபசியதோல் அதடந்த
பகோபம் அதனத்தும் இயற்தகயோக எழும் உணர்ச்சிகள். ஆனோல் அவனுதடய குணோதிசயத்ததப் பற்றி
பதோிந்த பிறகு இது பபோன்ற தீவிரம் அவளுக்கு எைவில்தல. அவள் விக்கோமுடன் முழுவதுமோக தன்தன
அதடயோளப் படுத்திக் பகோண்டிருந்ததோல் அவளோல் அவதன பவறுக்க முடியவில்தல. விக்கோதம
பவறுப்பது தன்தனபய பவறுப்பது பபோலோகும். அவளோல் தன்தனபயோ, தன் தோயோதரபயோ பவறுக்க
முடியோது, விசுவோசமுள்ள மகள். தோயோோின் குணத்திற்கு முழுதமயோன பிரதிநிதியோக விளங்கும்
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லிடியோவிற்கோக அவன் நீதிமன்றத்தில் பணி புோியும் வோய்ப்பிதன ஏற்படுத்திக் பகோடுக்க அவள்
பின்னோல் தன் வோழ்க்தகயில் ஏற்றுக் பகோள்கிறோள்.
175. ‘In further justification of Darcy…’
Justice for Darcy, solicitude and tenderness to Wickham is the lie of the land.
“டோர்சிதய பமலும் நியோயப்படுத்த”.
டோர்சிக்கு நியோயம், விக்கோம் மீது அக்கதறயும் பமன்தமயும், இதவ வோழ்வின் பபோய்களோகும்.
176. ‘given her a sort of intimacy with his ways’.
Man seeks solicitude and tenderness from the woman for his own psychological fulfillment in the social
institution of marriage. The woman is willing to offer them in return of solid security of property for the first
and humbling total submission for the next. The only possible corrective is the cultural demand on the
individuals. This phrase of intimacy with his ways is only a distant beginning of the bargain. In conditions of
ideal Romance that grows in intensity with the increasing intimacy, the man’s natural status implicitly contains
material security, as a king going in for a beggar maid. Her overflowing tenderness for the MAN issues non stop
from the love of matter that she is.
அவனுதடய பைக்க வைக்கங்கதளப் பற்றி அதிகம் அறியக்கூடிய வோய்ப்பு கிதடத்தது.
திருமணம் என்ற சமூக அதமப்பில் ஆண், அவனுதடய பசோந்த மனோீதியோன நிதறவுக்கு
பபண்ணிடமிருந்து அக்கதறதயயும் ஆதரதவயும் எதிர்போர்க்கிறோன். முதலோவதோக பசோத்து என்ற
உறுதியோன போதுகோப்பிற்கோகவும், இரண்டோவதோக முழுதமயோன அடிபணிதலுக்கோகவும் அவள்
அததன அளிக்கத் தயோரோக இருக்கிறோள். தனி நபோின் பண்போட்டு வலியுறுத்தல் மட்டுபம இததன சோி
பசய்யும். அவனது பைக்கவைக்கங்களில் உள்ள அன்னிபயோன்னியம் மட்டுபம அவர்களது உறவின்
ஆரம்பம்.
அதிகோிக்கும் பநருக்கத்தினோல் தீவிரமோக வளரும் இலட்சிய கோதலில், ஒரு ஆணுதடய இயற்தகயோன
அந்தஸ்தில் உள்ளடங்கியிருக்கும் பபோருள்ோீதியோன போதுகோப்பு, ஒரு ரோேோ பிச்தசக்கோர பபண்ணிடம்
பபோவது பபோலோகும். அவள் கோட்டும் அவன் பமலுள்ள அபோிமிதமோன அரவதணப்பு அவளிடம்
பதோடர்ந்து கோதல் பகோள்ள தவக்கிறது.
177. Elizabeth negatively clears Darcy – blameless, nothing irreligious, etc. – while Wickham stands before her in all
charm of air and address. That is the measure of her response.
டோர்சிதய குற்றமற்றவன், தவறோனவன் அல்ல என்று எலிசபபத் எதிர்மதறயோக அறிவிக்கிறோள்.
ஆனோல் விக்கோம் அவள் முன்னோல் முழு ஈர்ப்புடன் நிற்கிறோன். அதுதோன் அவளுதடய மறுபமோைியின்
அளவு.
178. “His attentions to Miss King are hatefully mercenary”.
Facts remaining the same the view changes the understanding.
Evil of the egoistic view is the delight unalloyed of the evolving divine for the non-egoistic view of the soul
liberated from Nature.
What matters is the view.
Elizabeth till now started from the impression that Wickham was absolutely right.
Now she gave it up and looked at the fact.
The infallibility of the Indian sastra or Papal decree gave birth to superstition.
The desire to know for oneself is Reformation.
The Indian, recovering the thinking capacity, can look at the spiritual facts and find the progress of spirituality
from the Vedas, Upanishads, Buddha, Gita and now see the value of the supramental vision.
Now that her view was devoid of the colouring of the infatuation, his desertion was not merely mercenary but
hatefully mercenary.
After this realisation, to her his intrusion was not unwelcome.
He excused himself for the intrusion into her privacy.
Honouring the person’s privacy is an implication of his own Individuality.
Elizabeth has no reflection on Darcy’s paying Wickham’s gambling debts, buying his commission, endowing £
1000 on Lydia.
She sees he is hatefully mercenary but is silent on further receipts.
Human selfishness acts unconsciously and goes into irretrievable SILENCE when others or life or grace
pours material gifts into it.
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It never, if rarely, commits the error of saying ‘Thank you’ or silently acknowledging it.
Man responding to “how are you” with “I am fine, thank you” is hatefully mercenary from the personification of
emotional ingratitude that fortifies itself into the determination that, “I am not going to acknowledge help.”
Here Man moves from conscious egoistic assertion to the unconscious reflection of the impersonal immensity of
the ego.
Motives that generate beyond that are motives of sincerity.
Mother said there is greater sincerity in the Russians.
It is the commonest experience of humanity to discover new wine in old bottles.
The French Revolution went back to Royalty and imperial grandeur.
The European in his revolt to superstition developed Individuality forming out of it a formidable individual
culture expressing at tether ends of social behaviour – not reading another’s letter.
By the innate conserving strength of superstition now Individuality is made the world culture, ironically making
that individual mental curiosity subservient to collective opinion.
Superstition is now exalted to scientific status.
Hence, presently, the power of the emerging Individuality is obviously the entire social power of the scientific
world of superstition.
Elizabeth stepped into this world of wonder and took one step and stopped satisfied.
That infinitesimal revealed the infinity of Prosperity of Longbourn.
We must undertake such an analysis of every character here.
Analysing each individual event in the light of all other events the integral vision of life will emerge revealing
the Marvel possible 200 years ago in the circumstances of Meryton overshadowed by the French Revolution.
“மிஸ் கிங் பமல் அவன் பகோண்டிருந்த கவனம் பவறும் பணத்திற்கோக மட்டும்தோன் என்பது
பவறுக்கத்தக்கது”.
விஷயம் அப்படிபய உள்ள நிதலயில், கண்பணோட்டம் புோிததல மோற்றுகிறது.
இயற்தகயிலிருந்து விடுததல பபற்ற ஆன்மோவின் அகந்ததயற்ற போர்தவக்கு, அகந்ததயுள்ள
கண்பணோட்டத்தின் தீதம, வளரும் பதய்வீகத்தின் கலப்படமற்ற ஆனந்தம் ஆகும்.
போர்தவதோன் இங்கு முக்கியம்.
விக்கோம் முற்றிலும் நல்லவன் என்ற அபிப்பிரோயத்தில்தோன் இதுவதர எலிசபபத் ஆரம்பிக்கிறோள்.
இப்பபோழுது அவள் அததன விட்டு விட்டு உண்தமகதளப் போர்க்கிறோள்.
தவறிதைக்கோத இந்திய சோஸ்திரங்கள் அல்லது கிருத்துவ சட்டங்கள் மூட நம்பிக்தககதள
உருவோக்கின.
பதோிந்துபகோள்ள பவண்டும் என்கிற ஆதச முன்பனற்றம் ஆகும்.
சிந்திக்கும் திறதன இந்தியர்கள் மீட்டு, ஆன்மிக உண்தமகதளக் கவனித்துப் போர்த்து, பவதம்,
உபநிஷதம், புத்தர், கீதத இவற்றின் மூலம் ஏற்பட்ட ஆன்மிக முன்பனற்றங்கதள கண்டு பகோண்டு,
இப்பபோழுது சத்திய ேீவிய போர்தவயின் மதிப்பிதன உணரலோம்.
பமோகத்திலிருந்து மீண்ட அவள் இப்பபோழுது அவனுதடய தகவிடுதல், பவறும் ஆதோய
மனப்போன்தமயுடன் பசய்த பசயலல்ல, பவறுக்கத்தக்க ஆதோய மனப்போன்தம என்று புோிந்து
பகோள்கிறோள்.
இந்த ஞோனம் ஏற்பட்ட பிறகும் அவனுதடய ததலயீடு அவளுக்கு பவறுக்கத்தக்கதோக இல்தல.
அவளுதடய தனிதமயில் குறுக்கிட்டதற்கோக அவன் மன்னிப்பு பகட்டுக் பகோள்கிறோன்.
ஒருவருதடய தனிதமதய மதிப்பது அவனுதடய தனித்தன்தமதய கோண்பிக்கிறது.
விக்கோம் சூதோட்டத்தில் ஏற்படுத்திய கடதன டோர்சி அதடத்தது, அவனுக்கு பவதல வோங்கிக்
பகோடுத்தது, லிடியோவிற்கு ஆயிரம் பவுன் பகோடுத்தது இதவகதளப் பற்றி எலிசபபத் நிதனப்பபத
இல்தல.
அவனுதடய ஆதோய மனப்போன்தமதய பவறுத்தோலும், மற்ற உதவிகள் பபற்றுக் பகோண்டததப் பற்றி
ஏதும் பபசுவதில்தல.
மற்றவர்கபளோ அல்லது வோழ்க்தகபயோ அல்லது அருபளோ, பபோருதள போிசோக அளிக்கும் பபோழுது
மனிதனின் சுயநலம் கண்மூடியோகச் பசயல்படும், மீண்டு வர முடியோத பமௌனத்திற்கு பசன்று விடும்.
“நன்றி” என்று கூறும் தவற்தறபயோ அல்லது பமளனமோக அதத அங்கீகோிப்பததபயோ அது பசய்வபத
கிதடயோது, எப்பபோழுதோவது பசய்யலோம்.
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நன்றி உணர்ச்சி இல்லோதவர், ”நீ எப்படி இருக்கிறோய்” என்ற பகள்விக்கு “நோன் நன்றோக இருக்கிபறன்,
நன்றி” என்று பசோல்லோதது, அவர்கள் எவ்வளவு தீவிரமோக “நோன் உனது உதவிதய
பபற்றுக்பகோண்டதத ஒப்புக் பகோள்ளபபோவதில்தல” என்பதில் எவ்வளவு உறுதியோக இருக்கிறோர்கள்
என்பததக் கோண்பிக்கிறது.
தன்னிதனபவோடு அகந்தததய வலியுறுத்துவதிலிருந்து மனிதன் இங்கு அகந்ததயின் அளவற்ற
பிடியில் சிக்கிக் பகோண்டு தன்தனயறியோமல் பசயல்படுகிறோன்.
இதற்கு பமலும் பநோக்கங்கள் ஏற்படும் எனில் அதவ உண்தமயோன பநோக்கங்கள் ஆகும்.
ரஷ்யர்களிடம் அதிக உண்தம இருப்பதோக அன்தன கூறியுள்ளோர்.
பதைய விஷயத்ததபய புதுப் போர்தவயில் போர்ப்பது மனித குலத்தின் பபோதுவோன அனுபவம்.
பிபரஞ்சுப் புரட்சி அரசுோிதமக்கும் பபரரரசின் கம்பீரத்திற்கும் திரும்பிச் பசன்றது.
மூடநம்பிக்தகதய எதிர்த்த ஐபரோப்பியர்கள் தனித்துவத்தத வளர்த்துக் பகோண்டனர் அதிலிருந்து
அடுத்தவர் கடிதத்ததப் படிக்கோமல் இருப்பது பபோன்ற சமூகத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் இருக்கும்
கடுதமயோன நடத்ததகதள தங்களுதடய பசோந்த நோகோிகமோக உருவோக்கினர்.
மூடநம்பிக்தகயில் ஆணித்தரமோக உள்ள இயற்தகயோன வலிதம, இப்பபோழுது தனித்தன்தமதய உலக
நோகோிகமோக மோற்றிவிட்டது. தனிப்பட்டவோின் மனத்தின் ஆர்வம், சமூகத்தின் அபிப்பிரோயத்தத
சோர்ந்ததோக மோறிவிட்டது.
மூடநம்பிக்தக இப்பபோழுது விஞ்ஞோன அந்தஸ்தத அதடந்துள்ளது.
ஆதலோல் தற்பபோழுது பவளிப்படும் தனித்துவத்தின் சக்தி, விஞ்ஞோன உலகமோன மூடநம்பிக்தகயின்
முழு சமூக சக்தியோகும்.
இந்த அதிசயமோன உலகத்தில் எலிசபபத் அடி எடுத்து தவத்தோள், முதல் முயற்சிபயோடு திருப்தி
அதடந்து விட்டோள்.
லோங்பர்னுக்கு அளவில்லோச் பசல்வம் வரப்பபோவதத அந்த மிகச் சிறிய முயற்சி பவளிப்படுத்துகிறது.
இங்குள்ள ஒவ்பவோரு கோதோபோத்திரத்ததயும் நோம் இவ்வோறு அலசி ஆரோய பவண்டும்.
ஒவ்பவோரு நிகழ்ச்சிதயயும் மற்ற நிகழ்ச்சிபயோடு ஒப்பிட்டு ஆரோய்ந்தோல், வோழ்க்தகயின் முழு
போர்தவயும் பவளிவரும், இது இருநூறு வருடங்களுக்கு முன் பமோிடனின் சூழ்நிதலயில் பிபரஞ்சுப்
புரட்சியினோல் மதறக்கப்பட்டு இருந்திருக்கக்கூடிய சோத்தியமோன அற்புதங்கதளக் பவளிக்பகோண்டு
வரும்.
179. “The mediocrity of her fortune …eagerness to grab at anything”.
Eagerness to grasp anything one can lay hold on is the social aspiration of all humanity.
Character of capacity reaches for the best in the circumstances.
Individuality of culture has outgrown the impulse to gain.
A good portion of the aristocrats were Men who bred cattle.
In India he is a sudra of the lowest type.
Several of the Earls and Lords pride on their breeding cattle.
The capacity to grasp anything made men cattle farmers, sheep farmers.
As power was vested in them they called them aristocrats.
The landed gentry stand out distinct from the animal farmers.
Character is structured.
The smaller it is the more dynamic it is.
What one can grasp depends upon his circumstances.
Wickham was in Pemberley.
He saw the opportunity in excellent manners and acquired it exhaustively.
Outside in the world, in Meryton it passed for a wonder.
The appearance was taken for content, by young ladies.
It was extremely fragrant but evanescent like the perfume.
Great first impression cannot ever stand the touch of facts.
It is an animated unreality that disappears when switched off.
Appointed to the post of Governor, the Man, if small, can be more inspired by the new car he will get.
Meaningless things are meaningful for meaningless Men.
It is also true the most meaningless insignificant trifle can be a door to reach the vast significance of a national
project, like the Salt Satyagraha in 1930.
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We know Collins made two proposals in three days and was married.
Charlotte is a small vessel and can absorb the energy of the property.
Collins carried an enormous dynamism and what remained after his marriage made the three other weddings.
This fact escapes our notice.
The unconscious Man is unconscious of the oblivious.
Life, through the letter, knocked at Elizabeth’s perceptive conscience.
It awoke to her own mediocrity.
She saw the mediocrity in him, a great psychological gain.
She is one who turned away or spurned a Himalayan gift of Darcy’s attention in favour of Wickham.
Now she saw her exalted idealism wasted itself on a character that would grasp at anything.
This new perception made that attitude detestable in her eyes.
Even that did not make him, the person, disgusting.
Maybe she was weighing the worth of her own personality whether it was capable of seeking eternal romance in
him, the person, in utter disregard of his character.
Such temptation presents to two characters 1) in whom a similar trait is in traces, 2) one in whom that trait can
dissolve and transform.
Had Darcy spoken to her, he could not have been coherent, nor would she have listened to all his words in any
sense.
A letter is a document that is there before one.
“அவளுதடய பசோத்தின் சோதோரண நிதல அவனுதடய விருப்பத்திற்கு ஏற்றவோறு இல்தல எனினும்,
எதத பவண்டுமோனோலும் தகப்பற்றும் அவனுதடய ஆர்வத்தத அது கோண்பித்தது”.
கோணும் எததயும் தகப்பற்றும் ஆவல் மனித குலத்தின் சமூக ஆர்வம் ஆகும்.
இச்சூழ்நிதலயில் திறனின் குணோதிசயம் உயர்ந்ததத பநோக்கிச் பசல்கிறது.
இலோபம் பபறபவண்டும் என்ற உந்துததல நோகோிகத்தின் தனித்துவம் மிஞ்சிவிட்டது.
பிரபுக்களில் பலர் கோல்நதட பரோமோிப்பவர்களோக இருந்தனர்.
இந்தியோவில் இததன பசய்பவர்கள் தோழ்ந்த இனத்தத பசர்ந்தவர்கள்.
கோல்நதட பரோமோிப்தப பபருங்குடியினர் பபருதமயோகக் கருதினர்.
எதத பவண்டுமோனோலும் தகப்பற்றும் திறன் மனிததன ஆடு, மோடு பமய்க்க தவத்தது.
அவர்களுக்கு அதிகோரம் அளிக்கப்பட்டதோல் அவர்கள் தங்கதள பிரபுக்கள் என அதைத்துக்
பகோண்டனர்.
நிலச் பசோந்தக்கோரர்களோக இருந்த பமற்குடி மக்கள், ஆடு, மோடு பமய்ப்பவர்களிடம் இருந்து தனியோகத்
பதோிந்தனர்.
குணோதிசயம் முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சிறியதோக இருக்க இருக்க அதற்கு ஆற்றல் அதிகம்.
ஒருவன் ஒரு விஷயத்தத கிரகித்துக்பகோள்வது அவன் இருக்கும் சூழ்நிதலதயப் பபோறுத்தது.
விக்கோம் பபம்பர்லியில் இருந்தோன்.
சிறந்த நடத்ததயில் அவன் வோய்ப்புகதளக் கண்டோன், அதத முழுதமயோக ஏற்றுக் பகோண்டோன்.
பவளியிலும், பமோிடனிலும் அது அற்புதமோகத் பதோிந்தது.
பதோற்றத்தத குணம் என இளம் பபண்கள் கருதினர்.
வோசதன திரவியம் பபோல் அது மிகவும் வோசதனயோக இருக்கும், ஆனோல் மதறந்து விடும்.
முதல் நல்ல அபிப்பிரோயம் உண்தமகளோல் மோறோது.
அது ஒரு பபோய்யோன பதோற்றம், உண்தம பதோிந்தோல் அது கதலந்து விடும்.
கவர்னரோக நியமிக்கப்பட்டவர் மிகச் சிறிய மனிதரோக இருப்பின் தனக்கு பகோடுக்கப்படும் புதிய
வண்டியினோபலபய அதிக ஊக்கமதடவோர்.
அர்த்தமில்லோ மனிதர்களுக்கு அர்த்தமில்லோததவயும் அர்த்தமுள்ளதோகத் பதோன்றும்.
1930ஆம் ஆண்டு நடந்த உப்பு சத்யோகிரகம் பபோல், மிகவும் அர்த்தமில்லோத முக்கியத்துவமின்றி
இருக்கும் சிறு விஷயம், நோட்டின் முக்கியத்துவம் வோய்ந்த பபோிய திட்டத்தத அதடயும் நுதைவு
வோயிலோகக்கூட இருக்கலோம்.
கோலின்ஸ் மூன்று நோட்களில் இரண்டு திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்து திருமணம் பசய்து பகோண்டோன்
என்று நமக்குத் பதோியும்.
ஷோர்பலட் மிகவும் எளிதமயோன ஒரு போத்திரம், அவளோல் பசோத்தின் சக்திதய ஏற்றுக்பகோள்ள முடியும்.
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கோலின்ஸ் மிகவும் சுறுசுறுப்போனவன், அதனோல் அவனுதடய திருமணத்திற்குப் பின் மூன்று
திருமணங்கள் நடந்தன என்பதத நோம் கவனிக்க பவண்டும்.
கண்மூடியோக இருக்கும் மனிதன், தன் முன் இருப்பதத அறியோதவனோக இருக்கிறோன். வோழ்க்தக, கடிதம்
மூலம் எலிசபபத்தின் கூர்ந்த மனசோட்சிதய தட்டி எழுப்புகிறது.
அவளுதடய சோதோரண நிதலக்கு அது பதோிய வந்தது.
அவனுதடய சோதோரண நிதலதயப் போர்க்கிறோள், மனோீதியோக லோபமோக இருக்கிறது.
விக்கோமிற்கோக இமோலயப் போிசோன டோர்சியின் கவனத்தத பவறுத்து ஒதுக்கியவள்.
எததயும் தகப்பற்றும் குணம் உதடய ஒரு நபருக்கோக தன்னுதடய உயர்ந்த பகோள்தககதள
வீணடித்ததத இப்பபோழுது அவள் உணர்கிறோள்.
இந்த புதிய ஞோனம் அவளுக்கு, அந்த மனப்போன்தமதய பவறுக்க தவத்தது.
அப்பபோழுதும் அவளுக்கு அவதனக் கண்டோல் பவறுப்பு வரவில்தல.
அவனுதடய குணங்கதளயும் மீறி அவளோல் அவனிடம் நிதலத்த கோதல் பகோள்ள முடியுமோ என்று
ஆரோய்கிறோள் பபோலும்.
இது பபோன்ற ஆதச இரண்டு போத்திரங்களிடம் கோணப்படும்.
1. யோோிடம் இது பபோன்ற குணம் சிறிதளவில் இருக்கிறபதோ,
2. யோருக்கு இந்த குணம் மதறந்து, மோறமுடியுபமோ.
டோர்சி அவளிடம் பபசியிருந்தோல் அவனோல் பகோர்தவயோகப் பபச முடிந்திருக்கோது, அவளும் அவன்
பபசுவததபயல்லோம் எந்த விதத்திலும் பகட்டுக் பகோண்டிருந்திருக்க மோட்டோள்.
ஒரு கடிதம், ஒருவர் முன் இருக்கும் ஒரு பத்திரம்.
180. “Gratifying the vanity by encouraging her preference”.
Human life is one of gratification of some urges.
Darcy’s gratification is he is superior to all others.
In his view it is his value and that is his value.
A strong Man gratifies his urges; a weak Man satisfies others’ needs.
The final satisfaction in either case is the same.
Faculties finding a play are the liveliness of life.
Wickham has a talent and is proud of exercising it charmingly.
His dissipation viewed from this point of view, is a physical act whose essence is the flattering of innocent
victims to fall into his trap.
He has been playing all his life as a main motive of existence.
Incidentally his game yields him transitory rewards at the expense of somebody’s life or career or reputation.
He is one who derives a destructive joy.
What for him is a weekend illegitimate amusement, is the ruin of the principal land owner of Meryton.
He did it with impunity.
After the wedding he appeared at Lydia’s house with audacious impudence.
Of this the officers in the mess were enamoured.
About him every girl went out of her senses in a trice.
A clear headed Elizabeth fell a ready willing adoring prey at once.
What is all this?
Talents receiving a right social opportunity develop capacities to fit into the society and grow with it or to
excel.
Human choice can be for the opposite, of destruction by falsehood.
In one case he could have become a colonel or Darcy’s brother-in-law and slowly integrated with Pemberley as
a proud addition.
In the opposite case he becomes a callous willing charming instrument to destroy age old accomplishment of an
established family for a fleeting joy.
What then is fleeting joy, if we ignore the moral aspect.
A flashing joy in the lower plane consumes and destroys in the higher plane a monumental achievement of an
entire population over the centuries. The London fire did it.
Dunkirk won the war because of a mysterious fog.
Life permits the dangerous opening changing into a vast social opportunity.
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In God, it is grace; in Man it is a rich abundant good will, seen by the public as luck or resourcefulness or
thoughtfulness.
In married life of several years of bitter obscene disgust, if either the wife or the husband can know of this
GOOD WILL and come forward to exhibit it, all the bitterness and disgusting obscenity can at once disappear.
There is the thin end of the wedge, as non-reaction which Darcy utilized.
Once the Good Will is there and it enters through this thin end, the process is a divine sight to be seen by human
eyes.
We see it at Pemberley from Darcy to all others.
There too the rule of life requires he go away the first time.
Will you exercise your Mind to know that rule?
To discover all the major secrets of life in his proposals is possible by this study.
“அவனுதடய வீண்பபருதமதய திருப்திப்படுத்துவதற்கோக அவளுதடய ஈடுபோட்தட ஊக்குவித்தோன்”.
சில ஆதசகதள திருப்திப்படுத்துவபத மனித வோழ்க்தகயோகும்.
மற்றவர்கள் யோவதரயும்விட தோன் உயர்ந்தவன் என்பபத டோர்சியின் மனநிதறவு.
இவனுதடய கருத்துப்படி இது இவனுதடய பண்பு, அது அவனுதடய பண்பு.
வலிதம பபோருந்தியவன் தன்னுதடய ஆதசகதள திருப்திப்படுத்திக் பகோள்வோன், பலவீனமோனவன்
மற்றவர்களுதடய பததவகதளப் பூர்த்தி பசய்வோன்.
இரண்டிலுபம இறுதியோன திருப்தி ஒன்றுதோன்.
திறதமகள் பசயல்பட விதைவதோபலபய வோழ்க்தக உயிபரோட்டமோக இருக்கிறது.
விக்கோமிடம் திறதம இருக்கிறது, அதத ரசிக்கத்தகும் வதகயில் பவளிப்படுத்துவதில் அவனுக்கு
கர்வமும் இருக்கிறது.
அவனுதடய அைிச்சோட்டியத்தத இந்தக் பகோணத்தில் போர்த்தோல், இது அப்போவியோனவர்கதள
பபோலியோன புகழ்ச்சியோல் தன் வதலயில் சிக்க தவக்கும் ேட நிகழ்ச்சியோகும்.
அவன் இருப்பபத இந்த ஒரு பநோக்கத்திற்கோக என்பது பபோல் வோழ்க்தக முழுவதும் பசயல்படுகிறோன்.
அவனுதடய பசயல்கள் அவனுக்கு இதடக்கோல பவகுமதிகதள அளிக்கின்றன, அதற்கு பவபறோருவர்
தங்களுதடய வோழ்க்தகதயபயோ, பதோைிதலபயோ அல்லது நற்பபயதரபயோ விதல பகோடுத்திருப்பர்.
பமோசமோன சந்பதோஷத்தத அதடபவன் அவன்.
அவனது நியோயமற்ற வோர இறுதி பபோழுதுபபோக்கு, பமோிடனின் முக்கிய பிரதேதய நோசம் பசய்கிறது.
அதத அவன் எந்தவித பயமுமின்றி பசய்கிறோன்.
அவன் தன்னுதடய திருமணத்திற்குப் பிறகு துணிச்சலோக பவட்கமில்லோமல் லிடியோவின் இல்லத்திற்கு
வருகிறோன்.
உணவு விடுதியில் இருந்த அதிகோோிகள் இததக் கண்டு பிரமிப்பு அதடந்தனர்.
ஒரு கண பநரத்திற்கோகவோவது அவதனக் கண்டு எல்லோ பபண்களும் தங்கள் சுய நிதனதவ இைந்தனர்.
பதளிவோன மனத்தத உதடய எலிசபபத் உடனடியோக அவன் வதலயில் சிக்கினோள்.
இதவ எல்லோம் என்ன?
சோியோன சமூக வோய்ப்புகள் கிதடக்கும் திறதமகள், சமூகத்தில் பபோருந்தக்கூடிய திறன்கதள வளர்த்து,
அதனுடன் பசர்ந்தும் அதற்கு பமலும் வளரும்.
பபோய்தம மூலம் அைிப்பது என்று மனிதனின் விருப்பம் பநர்மோறோகவும் இருக்கும்.
ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவன் கர்னலோகியிருக்கலோம், அல்லது டோர்சியின் தமத்துனனோக மோறி பமதுவோக
பபம்பர்லியுடன் இதணந்து பபருதமக்குோிய அங்கத்தினனோக மோறியிருக்கலோம்.
மற்பறோரு தருவோயில், பநோடிப்பபோழுது சந்பதோஷத்திற்கோக ஒரு உயர்ந்த குடும்பத்தின் சோததனதய
நோசமோக்கும் மட்டமோனவனோக மோறுகிறோன்.
அதில் உள்ள நியோயத்தத நோம் பபோருட்படுத்தோது இருந்தோல் பநோடிப் பபோழுது சந்பதோஷம் என்பது
என்ன?
தோழ்ந்த ேீவியத்தில் இருக்கும் க்ஷண பநர சந்பதோஷம், நூற்றோண்டுகளோக பபறப்பட்ட அதனத்து
மக்களின் உயர்ந்த சோததனகதள உயர்ந்த ேீவியத்தில் நோசமோக்கி விடும். லண்டன் தீ அததன
பசய்தது.
மர்மமோன பனிமூட்டத்தோல் டன்கர்கிற்கு பவற்றி கிட்டி து.
அபோயகரமோன வோய்ப்பு விசோலமோன சமூக வோய்ப்போக மோறுவதத வோழ்வு அனுமதிக்கிறது.
கடவுதளப் பபோறுத்தவதர இது அருள், மனிதனிடத்தில் இது அபோிமிதமோன நல்பலண்ணம், மக்கள்
இததன அதிர்ஷ்டம் அல்லது வளமோன வோய்ப்புகளோகவும் அறிவுவோய்ந்த நிதலயோகவும் போர்ப்பர்.
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பல வருட மனக்கசப்போன திருமண வோழ்க்தகயில், கணவபனோ அல்லது மதனவிபயோ இந்த
நல்பலண்ணத்தத பவளிப்படுத்த முன்வந்தோல், எல்லோ மனக்கசப்பும் பவறுப்போன நயமில்லோத
வோழ்க்தகயும் உடனடியோக மதறயும்.
டோர்சி எதிர்விதன ஆற்றோமலிருந்து வரப் பபோகும் முக்கிய பிரச்சிதனயிலிருந்து தப்பித்துக்
பகோண்டோன்.
நல்பலண்ணம் இந்த நுணுக்கமோன இடம் மூலம் நுதையும்பபோழுது மனிதக் கண்களுக்கு அது பதய்வீகக்
கோட்சியோகத் பதோியும்.
டோர்சி உள்பட அதனவோிடத்தும் நோம் இததன பபம்பர்லியில் கோண்கிபறோம்.
இங்கும் வோழ்வின் சட்டத்திற்கு அவன் முதல் முதற திரும்பிச் பசல்வது பததவப்படுகிறது.
அந்த சட்டத்தத பதோிந்துபகோள்ள முயல்வீர்களோ?
இந்த ஆரோய்ச்சியின் மூலம், அவனுதடய திருமண பவண்டுபகோளில் உள்ள வோழ்க்தகயின் எல்லோ
பபோிய இரகசியங்கதளயும் கண்டுபிடித்து விடமுடியும்.
181. “She believed she most incautiously shown a preference”.
A girl placed as she is like Elizabeth meets dozens of beaus with whom she dances to explore a possibility
of marriage.
Social opinion is so observant that she must never give it a chance to say she is forward. That may be her ruin if
circumstances are not favourable. In spite of their natural folly and readiness to walk into any trap girls do have
the common sense to preserve their positive identity.
Crosbie in Anthony Trollope’s ‘The Small House at Allington’ was blown over by the angelic petulant
sweetness of Lily whose sense of loyalty was chaste like an Indian lady who would gladly be burnt with her
husband’s body.
The sweetness of Lily is not from youth, not from Crosbie being an Apollo, not by the London life with
insufficient income, not by any concept cherished by Crosbie, but it was the pure emotion rising in intensity by
the energy of loyalty which is an end in itself. In all Trollope’s novels she stands out as a unique feminine
character who touches the reader’s emotion. Crosbie responds to her amorous love which he painstakingly
evoked with the total intensity of a passing fancy. Her absence of fortune turned him down. A letter from the
castle revived his old sterile ambitions of the pride of rank, not knowing the feminine property reality it was
based on. Subconsciously he deserted Lily. John loved Lily as a childhood friend with the purity of its
yearning sweetness which is unable to find a social or linguistic formation. Crosbie ‘deserted’ her after an
official engagement. A visit to John by the couple when John’s pure emotion was in full evidence hurt Crosbie
mortally. He wanted her to terminate it while her only emotion towards John was a good sweet civil socially
pleasant response. Crosbie grew hot over the issue and touched her most valuable laudable sensitivity and
scotched it. It was finally undone and she was lost. The rest is story.
Elizabeth in her emotional appreciation sees that disgust about Wickham after reading that letter. He was
practically lost to her at that point, but the heart that once loved is true to its love, though the person may be a
rogue. The heart sees not roguery but his charm. Lily officially was given up through a heinous crime of a
rascally letter that claimed no shame. Like an Indian heart, she felt she was once married to him and was
offering herself for a psychological suttee, only that he was not yet dead.
These incidents are important for our study from several points of view. If significant events can be called
psychological constants of life, these two are. A story has such constants at all the nine levels. To be able to
know them helps a fuller appreciation of the poetry of life. It is an essential part of human knowledge that
matures into human wisdom. Pride and Prejudice has several of them for us to locate. In theory, at the stage of
Marvel, every incident is one such positively. Our life is a mixture of Mother’s higher consciousness and our
low consciousness of karma. Should a Man know these constants and make the right human choice, a defying
problem of great magnitude for years will solve at once. Should he be Mother-positive and know to be only
in a positive social atmosphere, such constants coupled with the right human choice will take him to the
highest pinnacle he can ever imagine or fail to imagine.
The booming prosperity in India in certain segments of life is a spillover of such an atmosphere people are not
conscious of. Between 1700 and 1950 USA passed through this prosperity accompanied by gangsterism,
bootlegging, violence, mafia all of which she has essentially got over now. India can so rise without the full
complement of Mafia. Any devotee, who knows this phenomenon as experience and aspires for the realisation
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of it, will find himself like the Mysore driver in Indira’s cabinet. Only that he must quickly acquire the
psychological poise necessary.
Pranab Mukerjee was on the fringes till 1980. Since then he never once left it.
“தோன் அவனிடம் மிகவும் அேோக்கிரததயோக ஈடுபோடு கோண்பித்ததோக நிதனக்கிறோள்”.
எலிசபபத் பபோன்ற நிதலயில் இருக்கும் பபண்ணுக்கு பகட்டோன பல ஆண்கதள சந்திக்க பவண்டி
வரும், அவர்களுடன் திருமண வோய்ப்பிற்கோக நடனமோட பநோிடும்.
மிகவும் கூர்ந்து கவனிக்கும் சமூக அபிப்பிரோயங்களுக்கு, அவள் முன்பனறியவள் என்று கூறும்
சந்தர்ப்பத்தத அவள் பகோடுக்கபவ கூடோது. சந்தர்ப்பங்கள் அவளுக்கு சோதகமோக இல்தலபயனில்
அவளுக்கு அைிவு பநோிடலோம். தங்களுதடய இயற்தகயோன மடதமயினோல் சுலபமோக வதலயில்
சிக்கினோலும் பபண்கள் தங்களுதடய பநரோன அதடயோளத்ததத் தக்க தவத்துக் பகோள்ளும் அளவிற்கு
இயல்போன அறிவு உதடயவர்கள்.
அன்படோனி திரோலப்பின் நோவலோன “The Small House at Allington ”ல் லில்லியின் பதவதத பபோன்ற
இனிதமயோல் கிரோஸ்பீ கவரப்பட்டோன். கணவனுடன் உடன் கட்தட ஏறும் இந்தியப் பபண்மணிக்கு
ஒத்த தூய்தமயோன விசுவோசம் பகோண்டவளோக அவள் இருந்தோள்.
லில்லியின் இனிதம அவளுதடய இளதமயினோபலோ, கிரோஸ்பீ அப்பல்பலோவோக இருப்பதினோபலோ,
பபோதிய வருமோனம் இல்லோத லண்டன் வோழ்க்தகயினோபலோ, கிரோஸ்பீ பபோற்றும் எந்த கருத்தினோபலோ
ஏற்படவில்தல, முடிவோக இருக்கும் அவளுதடய விசுவோசத்தின் வலிதமயினோல் எழும் தீவிரமோன
தூய்தமயோன உணர்வுகளோல் ஏற்படுகிறது. திரோலப்பின் எல்லோ நோவல்களிலும் அவள், படிப்பவர்
மனததத் பதோடும் அபூர்வமோன பபண் கதோபோத்திரமோக விளங்குகிறோள். அவளிடம் தீவிர
விதளயோட்டோக அவன் ஏற்படுத்திய கோததல, கிரோஸ்பீயும் ஏற்றுக் பகோள்கிறோன்.ஆனோல் அவளிடம்
பசோத்து இல்லோததினோல் பின்னோல் அவதள மறுக்கிறோன். அரண்மதனயிலிருந்து வந்த கடிதம்
பதவிக்கோன அவனுதடய பதைய ஆதசகதளத் தூண்டுகிறது, ஆனோல் அது ஒரு பபண்மணியின்
பசோத்தின் அடிப்பதடயில் இருக்கிறது என்பது அவனுக்குத் பதோியவில்தல. ஆழ்மனதில் அவன்
லில்லிதய தகவிட்டு விடுகிறோன். ேோன் சிறு வயது முதல் லில்லிதயக் கோதலிக்கிறோன், ஆனோல்
அவளுக்பகோ அவனிடத்தில் கோதல் இல்தல. ேோனுதடய கோதல் கிரோஸ்பீதய கடுதமயோகப்
போதிக்கிறது. திருமணம் நிச்சயம் ஆன பிறகு கிரோஸ்பீ லில்லிதய தகவிட்டு விடுகிறோன். அவளுதடய
விதலமதிப்பற்ற உயர்ந்த உணர்வுகதள சுட்படோித்து விடுகிறோன். கோதல் அைிந்து விடுகிறது, அவள்
கிதடப்பபத இல்தல.
அக்கடிதத்ததப் படித்த பிறகு தன்னுதடய உணர்வுகளில் விக்கோதமப் பற்றிய ஒரு பவறுப்பு எழுவதத
எலிசபபத் உணர்கிறோள். அப்பபோழுபத அவள் அவனிடமிருந்து விலகிச் பசன்று விடுகிறோள். அந்நபர்
அபயோக்கியனோக இருந்தோலும் கோதலித்த மனம் அந்த கோதலுக்கு உண்தமயோக இருக்கிறது.
அபயோக்கியத்தனத்தத மனம் போர்ப்பதில்தல, கவர்ச்சி மட்டும்தோன் கண்ணுக்குத் பதோிகிறது.
பவட்கமின்றி அபயோக்கியத்தனமோக கடிதம் எழுதிய பபரும் குற்றத்தினோல் லில்லி அவனிடமிருந்து
அதிகோரபூர்வமோக விலகினோள். ஒரு இந்திய மதனவிக்குோிய உணர்வில், அவதன மனத்தளவில்
திருமணம் பசய்து பகோண்டதுபபோல் அவள் நிதனத்ததோல், அவன் உயிருடன் இருந்தபபோதிலும்,
மோனசீகமோக உடன்கட்தட ஏறும் மனநிதலயில் அவள் இருந்தோள். இந்நிகழ்ச்சிகள் யோவும் நோம் பல
பகோணங்களிலிருந்து ஆரோய்வதற்கு மிக முக்கியமோனதவ. முக்கியமோன நிகழ்ச்சிகதள நோம்
வோழ்க்தகயில் மனோீதியோக மோற்றமில்லோததவகள் என கருதினோல், இதவ இரண்டும் அது பபோலோகும்.
இக்கததயில் ஒன்பது நிதலகளிலும் இது பபோல் மோற்றமில்லோத இடங்கள் இருக்கின்றன. இதவ
எல்லோவற்தறயும் பற்றி நமக்குத் பதோிந்தோல் வோழ்வு முழுனம ோக நமக்கு புோிந்து விடும். மனித
சமுதோயத்தின் அறிவு மதிநுட்பமோக முதிர்ச்சி பபறும். இக்கததயில் இது பபோன்ற பல இடங்கள்
உள்ளன. ஒவ்பவோரு நிகழ்ச்சியும் ஒவ்பவோரு அற்புதமோகும். நம்முதடய வோழ்க்தக, அன்தனயின்
உயர்ந்த ேீவியமும், நமது கர்மத்தின் அடிப்பதடயில் அதமந்த தோழ்ந்த ேீவியமும் கலந்த
கலதவயோகும். மனிதன் இததனப் புோிந்து பகோண்டு சோியோக நடந்து பகோண்டோல் பல வருடங்களோக
தீரோத மோபபரும் பிரச்சிதனகள் எல்லோம் உடனடியோக தீருவததப் போர்க்கலோம். அவன் அன்தனயிடம்
சோியோன இடத்தில் இருந்திருந்தோல், பநரோன சூைலில் மட்டுபம இருக்கக் கற்றுக் பகோண்டிருந்தோல்,
இதுபபோன்ற மோறோத இடங்கள், மனிதனின் சோியோன பதர்ந்பதடுத்தபலோடு பசர்ந்து பகோண்டு அவன்
கற்பதன பசய்யோத அல்லது கற்பதன பசய்யத் தவறிய உயரத்திற்கு அதைத்துச் பசல்லும்.
இந்தியோவில், வோழ்க்தகயின் சில பகுதிகளில் நோம் கோணும் சுபீட்சம் மக்கள் அறியோத இந்த சூைலின்
மிச்சம்தோன். 1770-1950 இதடபய அபமோிக்கோ இந்த சுபீட்சத்தத அனுபவித்து வந்தது. இதன் கூடபவ
குண்டர்கள் சண்தட, பகோள்தள, கடத்தல், வன்முதற, பபோததப்பபோருள் கடத்தல் எல்லோமும்
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இருந்தன. ஆனோல் இதவ எல்லோமும் இப்பபோழுது முடிவதடந்து விட்டன. இதவ எதுவுமின்றிபய
இந்தியோவோல் உயர முடியும். எந்த ஒரு அன்பருக்கும் இந்நிகழ்ச்சி ஒரு அனுபவமோகத் பதோிந்திருந்தோல்,
அது உண்தமயிபலபய தனக்கு நடக்க பவண்டும் என ஆர்வம் பகோண்டோல், இந்திரோவின் மந்திோி
சதபயில் இடம் பிடித்த தமசூதரச் பசர்ந்த வண்டி ஓட்டுனர் பபோல் மோறுவர். அதற்குத் பததவப்படும்
மனநிதலதய அவர் உடனடியோகப் பபற பவண்டும். 1980 வதர பிரணோப் முகர்ேி எங்பகோ ஒரு ஓரத்தில்
இருந்தோர், அதன் பிறகு அவர் அந்த இடத்ததத் திரும்பிப் போர்க்கபவ இல்தல.
182. “Every lingering struggle in his favour grew fainter and fainter”.
Man fights with himself at moments of crisis.
Society at large, at times of transition, struggles against its existing beliefs.
Man struggles in issues of rights, properties, security.
They all belong to his will.
When his caste, family, integrity are questioned the struggle becomes psychological.
As the Mind is housed in the brain, his life is housed in his emotions.
Emotions relate to prestige, property, right, status, inner security.
His inner psychological security is vitally and strongly linked to his wife, the woman for him.
For the woman, Man is a removable appendage.
After the child is born he is of less value.
When the last child comes, many women cannot even remember the existence of the husband.
As she is related to her, she is related to the last child.
The physical security is primary.
The woman till now looked up to Man for material security.
Psychological security is next.
The struggle mentioned above is a process of psychological security.
At any given moment each person has a centre for that security.
When Wickham occupied that centre in her, Collins proposed.
Exterior endowments apart, in the character of the inner content Wickham and Collins are the same.
Collins is not functional in a normal social set up.
To be part of a normal social set up, Wickham has no economic viability.
Collins makes a fool of himself as a rule.
Wickham lives anywhere in such a fashion that after his departure there are scandals of all type debts, lies, etc.
Collins had an inheritance of £ 2000 which he threw away on empty Charlotte.
Wickham had a rich inheritance of Pemberley support which he destroyed in no time.
Wickham could entice anyone.
Collins could entertain anyone by his buffoonery.
Collins was a sycophant.
Wickham’s sycophancy ingratiated him with anyone he chose.
Growths of character, personality, behaviour are decided by such a struggle.
It is a struggle between right and wrong.
Elizabeth has that struggle.
Jane struggled for months.
Bingley has no such struggle. He waits for orders.
Mrs. Bennet has no such struggle.
She has no need to weigh right against wrong.
To her all that she does is right and only right.
Charlotte has not passed through any struggle to accept Collins.
Darcy’s is a struggle par excellence spread over months, pitted against fiery vulgar opposition, weighing filthy
inferiority against noble respectability.
It is a struggle between Mind and heart.
He struggled to slide down in the social scale to that of Mrs. Bennet.
At last Mr. Bennet’s struggle was resolved by his decision.
“அவன் பமல் மீதமிருந்த ஒவ்பவோரு பபோரோட்டமும் அவளுள் வலுவிைந்து வந்தது”.
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பநருக்கடி பநரங்களில் மனிதன் தன்னுடபனபய பபோரோடுகிறோன்.
சமூகம் மோறும் கோலங்களில் நதடமுதறயில் இருக்கும் நம்பிக்தககளுடன் பபோரோடுகிறது.
உோிதமகள், பசோத்து, போதுகோப்பு இதவகளுக்கோக மனிதன் பபோரோடுகிறோன்.
இதவகபளல்லோம் அவனுதடய உறுதிதயச் சோர்ந்தது.
அவனுதடய ேோதி, குடும்பம், பநர்தம இதவகதளப் பற்றி பகள்வி எழும்பபோழுது மனதில் பபோரோட்டம்
எழுகிறது.
மனம் மூதளயில் இருப்பதுபபோல், அவனது வோழ்க்தக உணர்ச்சிகளில் இருக்கிறது.
பகௌரவம், பசோத்து, உோிதம, அந்தஸ்து மற்றும் அகத்தின் போதுகோப்பு இதவகளுடன் உணர்வுகள்
பதோடர்பு பகோண்டுள்ளன.
அவனுதடய அகத்தின் மனோீதியோன போதுகோப்பு அவனுதடய மதனவியுடன் உணர்வுபூர்வமோக
பலமோக இதணக்கப்பட்டுள்ளது.
பபண்ணுக்கு ஆண் நீக்கப்படக்கூடிய ஒரு இதணப்பு.
ஒரு குைந்தத பிறந்த பிறகு அவனது மதிப்பு குதறகிறது.
கதடசி குைந்தத பிறந்த பிறகு பல பபண்களுக்கு கணவன் இருப்பபத நிதனவு இருக்கோது.
அவளுக்கு, தோன் எவ்வளவு முக்கியபமோ அபத பபோல்தோன் கதடசி குைந்ததயும்.
உடல்ோீதியோன போதுகோப்பு முதலோவதோக இருக்கிறது.
இதுவதர பபண் பபோருள்ோீதியோன போதுகோப்தப ஆணிடம் எதிர்போர்த்தோள்.
மனோீதியோன போதுகோப்பு அடுத்தது.
பமபல கூறப்பட்ட பபோரோட்டம் மனோீதியோன போதுகோப்பின் பசய்முதறயோகும்.
எந்த ஒரு பநரத்திலும் ஒவ்பவோரு நபருக்கும் அந்த போதுகோப்பிற்கோன தமயம் உள்ளது.
விக்கோம், அவளது அந்த தமயத்தத பிடித்துக் பகோண்டபபோழுது கோலின்ஸ் திருமண பவண்டுபகோள்
விடுத்தோன்.
புறத்தில் என்ன இருக்கிறபதோ, அது நீங்கலோகப் போர்த்தோல், விக்கோம், கோலின்ஸ் இருவோின் அகமும் ஒபர
பபோல்தோன் உள்ளது.
இயல்போன சமூக அதமப்பில் கோலின்ஸோல் பசயல்பட முடியோது.
இயல்போன சமூக அதமப்பின் ஒரு அங்கமோக விளங்க விக்கோமிற்கு பபோருளோதோர வோழுந்திறன் இல்தல.
கோலின்ஸ் தன்தனபய முட்டோளோக்கிக் பகோள்கிறோன்.
விக்கோம் வோழும் வோழ்க்தக, அவன் அவ்விடத்தத விட்டு கிளம்பிய பிறகு அவனது கடன்கதளப்
பற்றியும், பபோய்கதளப்பற்றியும் அவதூறு கிளம்புவது பபோன்றபதோரு வோழ்க்தகயோக இருக்கிறது.
இரண்டோயிரம் பவுன் பசோத்து உள்ள கோலின்ஸ் அததன பவற்று ஆளோன ஷோர்பலட்டுக்கு
அளிக்கிறோன்.
பபம்பர்லியின் ஆதரவு என்ற சிறந்த பசோத்தத விக்கோம் மிக விதரவில் அைித்து விடுகிறோன்.
எல்பலோதரயும் விக்கோமோல் வசீகோிக்க முடியும்.
கோலின்ஸ் தன்னுதடய பகோமோளித்தனத்தோல் எல்பலோதரயும் மகிழ்விக்க முடியும்.
கோலின்ஸ் முகஸ்துதி பசய்பவன்.
விக்கோமின் முகஸ்துதி எல்பலோதரயும் சந்பதோஷப்படுத்துகிறது.
குணோதிசயம், நடத்தத, ஆளுதம இதவகளின் முன்பனற்றத்தத இந்த பபோரோட்டம்தோன் முடிவு
பசய்கிறது.
இது பநரோனதற்கும் தவற்றுக்கும் இதடபய நடக்கும் பபோரோட்டம்.
எலிசபபத்திடம் இந்த பபோரோட்டம் இருக்கிறது.
பேன் பல மோதங்களோக பபோரோடினோள்.
பிங்கிலிக்கு எந்த பபோரோட்டமும் கிதடயோது, அவன் கட்டதளக்கோக கோத்திருக்கிறோன்.
திருமதி பபன்னட்டிற்கும் எந்த பபோரோட்டமும் கிதடயோது.
சோியோ தவறோ என்று போர்க்க அவளுக்கு அவசியம் இல்தல.
அவளுக்கு அவள் பசய்வது அதனத்தும் சோி, சோியோக மட்டுபம இருக்கும் என்பது அவள் கருத்து.
கோலின்தஸ ஏற்றுக்பகோள்ள ஷோர்பலட் எந்தவித பபோரோட்டத்ததயும் சந்திக்கவில்தல.
அனல் கக்கும் இைிவோன எதிர்ப்பும், பமற்குடியில் பிறந்து மோியோததயோக விளங்கியவதன பமோசமோக
தோழ்த்தியது என்று டோர்சிக்கு எல்லோபம பல மோதங்களோக பபோரோட்டம்தோன்.
இது மனதிற்கும் இதயத்திற்கும் நடந்த பபோரோட்டம்.
திருமதி பபன்னட்டின் சமூக நிதலக்கு இறங்கி வருவதற்கு அவன் பபோரோட பவண்டியிருந்தது.
இறுதியோக திரு பபன்னட்டின் பபோரோட்டம் அவருதடய தீர்மோனத்தோல் தீர்ந்தது.
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183. “Given her a sort of intimacy with his ways”.
Seeing is knowing.
A long preparation of falsehood, crumbles at the touch of reality.
Scandal is an art. It anticipates situations and plants counter arguments.
In the absence of charm that takes a prejudice, all one’s castle easily gives way.
Once the person is prejudiced for one reason or another it lasts till something concrete turns up.
In an affectionate family that has values, the daily life is a delight to you as you can perceive the shades of
values falling thick on children and all others creating a milieu.
In opposite conditions where the value is mercenary, the first thing that is absent will be unity. Each will acquire
the perverse strategies of the family according to himself and train himself to use it against others. In adult life,
in matters of property, when these skills are used against each other, we will see Lady Macbeth in action.
In between the varieties of family structure, individual preferences, their interactions are the play of Many
against Many in craftiness and ignorance. Indian social life is rife with it as the joint family is still a reality. In
functions like weddings, partition these come to the fore with their uncouth face in ugly strength. In the 80s
when Money had become profuse and plenty, its effect of being a social balm began in Indian families to
surface the old human values and particularly the aspect of total abandon of mercenary motives in favour
of humanity.
Maybe, in the outside world, the urge to disregard Money in favour of other human values can emerge. Rich
men in the West realising the negative value of inheritance is a silver lining. Western Europe spent more than a
trillion dollars to merge with their poor Eastern brethren. The movement of outsourcing the jobs in quest of
cheap labour does include a vibration of selfishness that is selfless in view of the wage difference.
People coming together, face to face, however short it is, is undoing the edifice of falsehood.
The movement is a thousand years old. In the last 500 years migrations in whatever scale were on.
America is the centre of absorbing a cross section of world population. Segregation is an article of faith in those
even today in essence. From 1950 to 1980 it was worst. Still in America we see the compelling need of ethnic
groups not quarrelling, the most important being the compulsion to learn a common language, English.
Travel and tourism have somewhat softened the Minds of insular superstition. Television and Internet act as
cross currents all over the world. These are excessively welcome but are less than palliatives.
In the dangerous chaos of America of 1700, we saw the entrepreneur emerging and today establishing his rule as
a culture over that continent. For the Individual to emerge a greater disorganisation must present itself. The
world’s experience of the 1929 depression, the two World Wars that helped overcome physicality, the
present monetary crisis that compels unity at the global level partially and the threatening pollutions are
great foundations laid in humanity for the Individual to emerge.
He could emerge, not out of chaos but out of understanding cooperation.
The subconscious forces, though accompanied by their feeble and dangerous opposites, are falling in place. This
idea is not presented to the world. A world organization, which is spearheaded by an inspired idealist
uninhibited by convention or academic blinkers, will be able to announce to the world this ideal. This is the hour
of God. He is there in subtle plane announcing with a smile “It will be more than what you aspire for”. To know
Mother at this moment and at each moment is the key to the Marvel.
“அவனுதடய பைக்க வைக்கங்கதளப் பற்றி அதிகம் அறியக்கூடிய வோய்ப்பு கிதடத்தது”.
போர்ப்பது, அறிந்துபகோள்வது.
நீண்ட நோள் பபோய், உண்தம பட்டவுடன் பநோறுங்கி விடும்.
அவதூறு எழுப்புவது ஒரு கதல. சூழ்நிதலதய முன்கூட்டிபய எதிர்பநோக்கி அதற்கு பதிலும் தயோரோக
தவத்திருக்கும்.
நம்தம போரபட்சமோக நடக்க தவக்கும் கவர்ச்சி அங்கு இல்லோதபபோது ஒருவருதடய கற்பதனக்
பகோட்தடகள் சுலபத்தில் மதறந்து விடும்.
ஒரு விஷயத்தில் ஒருவர் தப்பபிப்பிரோயம் பகோண்டோல், அது அந்த விஷயம் பதளிவோகும்வதர
பதோடர்ந்து இருக்கும்.
பண்புகள் நிதறந்த ஒரு போசமோன குடும்பத்தில் தினசோி வோழ்க்தகபய இன்பமோக இருக்கும்.
குைந்ததகளிடமும், மற்ற யோவோிடமும் குடும்ப பண்புகள் நிதறந்து ஒரு சிறந்த சூைதல ஏற்படுத்தும்.
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பநர்மோறோன நிதலகளில், எங்கு ஆதோய மனப்போன்தம பதோிகிறபதோ அங்கு முதலில் ஒற்றுதம
இருக்கோது. ஒவ்பவோருவரும் அவரவருக்கு ஏற்றவோறு குடும்பத்தின் தவறோன உத்திகதளக் கற்றுக்
பகோண்டு அததன மற்றவர்களுக்கு எதிரோகக் தகயோள்வர். பபோியவர்கள் பசோத்து விஷயத்தில் இந்த
உத்தியிதனக் தகயோண்டோல், பலடி மோக்பபத் பசயல்பட்டது பபோலோகும்.
பலவதகப்பட்ட குடும்ப அதமப்பில், தனிப்பட்டவோின் விருப்பங்கள், அவர்களுதடய போிமோற்றங்கள்,
பலரும் பலபரோடு தந்திரமோகவும், அறியோதமயிலும் பதோடர்பு பகோள்ளும் நிகழ்ச்சியோக அதமகிறது.
கூட்டுக் குடும்ப அதமப்பு இருக்கும் நமது நோட்டில் இது அபோிமிதமோக இருக்கும். திருமணம், பிோிவிதன
பபோன்ற நிகழ்ச்சிகளில் இது விகோரமோக பவளிவரும். எண்பதுகளில் பணப்புைக்கம் அதிகோித்த பிறகு
ஆதோய மனப்போன்தம குதறந்து மனிதகுலப் பண்புகள் மீண்டும் எை ஆரம்பித்தன.
பவளியுலகத்தில் பணத்தின் மீது தவக்கும் மதிப்பிற்கும் அப்போற்பட்டு மனிதப் பண்புகள் பவளிவரலோம்.
பசோத்துோிதமயின் எதிர்மதறயோன விதளவுகதளப் பற்றி பமற்பக இருக்கும் பசல்வந்தர்கள் உணர
ஆரம்பித்தது ஒரு நல்ல அறிகுறி. வசதி இல்லோத கிைக்கில் இருக்கும் சபகோதரர்களுடன் ஒன்று பசர
பமற்கத்திய ஐபரோப்போ, பகோடிக்கணக்கோன டோலர்கதள பசலவைித்துள்ளது. தங்களது பவதலதய
பவளி நோடுகளில் இருப்பவர்களுக்கு குதறந்த ஊதியத்திற்கு பகோடுப்பது சுயநலமோக இருந்தோலும்
ஊதியத்தில் இருக்கும் வித்தியோசத்தினோல் அது சுயநலம் ஆகோது.
மக்கள் பநருக்குபநர் சந்தித்துக் பகோள்வது, குதறந்த பநரத்திற்பக என்றோலும், மனிதர்களிடம் உள்ள
பபோய்தமதய அைித்து வருகிறது. ஆயிரம் ஆண்டுகளோக இருந்து வரும் இயக்கம் இது. கடந்த ஐநூறு
வருடங்களோக குடிபபயர்வது ஏபதோ ஒரு அளவில் நடந்து பகோண்டு தோன் வருகிறது. அபமோிக்கோ பல
இடங்களிலிருந்து வருபவர்கதள ஏற்றுக்பகோண்டு வருகிறது. அவர்களிடம் பிோிவிதன இன்னமும்
இருந்து பகோண்டுதோன் இருக்கிறது, 1950 முதல்1980 வதர இது மிகவும் பமோசமோக இருந்தது. இன்றும்
நோம் இனவோோியோக இருக்கும் கூட்டதமப்புகள் சண்தட இடோமல் இருக்க பவண்டிய அவசியத்ததப்
போர்க்கலோம். எல்பலோரும் கட்டோயமோக ஆங்கிலம் கற்க பவண்டும் என்று இருப்பதுதோன் சண்தட
தவிர்க்கப்படுவதற்கு முக்கியமோன கோரணமோக உள்ளது.
பயணங்கள் மற்றும் சுற்றுலோவினோல் குறுகிய மூடநம்பிக்தககதளப் பற்றிய மனித எண்ணங்கள் ஓரளவு
மோறியுள்ளது. பதோதலக்கோட்சியும் இதணயதளமும் உலகம் முழுவததயும் இதணக்கிறது. இதவ
மிகவும் வரபவற்கத்தக்கனவ. ஆனோல் இதவபய பநோய் தீர்க்கும் மருந்தல்ல.1700ஆம் ஆண்டு
அபமோிக்கோவில் நிலவிய குைப்பத்தில் சுயபதோைில் ஆரம்பமோயிற்று. அதுபவ இன்று அக்கண்டம்
முழுவதிலும் ஆட்சி பசய்கிறது. தனிப்பட்ட நபர் பவளிப்பட பவண்டுபமனில் பமலும் அதிகமோன
குைப்பங்கள் ஏற்பட பவண்டும். 1929-ல் நிகழ்ந்த பபோருளோதோர இறக்கம் மற்றும் இரண்டு உலகப்
பபோர்களிலிருந்து ஏற்பட்ட அனுபவம் தற்பபோததய பபோருளோதோர பநருக்கடியிலிருந்து உலகம் மீள
உதவியது. அது ஓரளவிற்கு உலக அளவில் ஒற்றுதம ஏற்பட கோரணமோக இருந்தது, தனிப்பட்ட நபர்
பவளிப்பட அடித்தளமோக அதமந்தது.
குைப்பத்தினோல் ஒருவர் பவளிப்பட பவண்டும் என்பது அவசியமல்ல, ஒற்றுதமயின் நன்தமதயப்
புோிந்துபகோண்டும் பவளிப்படலோம்.
ஆழ்மன சக்திகள் பலவீனமோகவும், எதிர்மதறயோக இருந்தோலும் அதவதோன் இப்பபோழுது உதவிக்கு
வருகின்றன. இந்தக் கருத்துகள் உலகுக்கு அளிக்கப்படவில்தல. மரதப ஒத்பதோ அல்லது கல்வியின்
அடிப்பதடயிபலோ ததடப்படோத ஒரு இலட்சியவோதி ததலதம தோங்கும் ஒரு உலக நிறுவனபம இததன
உலகுக்கு அறிவிக்க முடியும். இதுபவ இதறவன் வரும் தருணம் ஆகும். “நீ ஆர்வப்படுவததவிட
அதிகமோகக் கிதடக்கும்” என அவர் சூட்சும உலகில் புன்சிோிப்புடன் அறிவிக்கிறோர். இந்தத்
தருணத்திலும், எல்லோத் தருணங்களிலும் அன்தனதய அறிவதுதோன் அற்புதங்களுக்கு திறவுபகோல்
ஆகும்.
184. “Even Wickham has allowed him value as a brother”.
Truth will always be out, sooner or later.
Falsehood will always be exposed at some time.
Praise out of the enemy’s mouth is the ultimate praise.
Here is a scandal afoot, of which she was a victim.
Scandal comes to a scandalous person.
It is not given to her to ask why such a scandal comes to her; instead she accepts it, rejoices in it, and uses it as a
weapon against Darcy.
This is Mrs. Bennet in her with a top dressing of Mr. Bennet.
She is pleased, astonished, flattered to be a confidential recipient of it.
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It certainly did not occur to her that of all the Meryton population she is the psychological cesspool where
this outrage could be deposited.
It is Mrs. Bennet in her.
No Man regrets his sexual episodes.
No woman fails to take pride in such an escapade as long as it is not seen by the public eye.
No Man on his own without a request from the lender returns the Money borrowed.
No Man however exalted he is, including the king, ever thinks of paying for the services received on its own.
Man is selfishly shamelessly mercenary, callous, and unaware of obligations.
Those who are false are more so.
One who tries to project a falsehood becomes a personification of all these and puts up a countenance opposite
to it.
An unmarried Man who awaits matrimony will look to a future.
One, who does not intend to marry but likes to project himself as an eligible bachelor in several contexts,
expands his powers several fold, refines it in many dimensions and spreads his web far and wide.
Those who dissipate have a lot more energy than a normal person.
Like a searchlight they bring it to the card table, to a friend from whom something is to be borrowed, at a ball, in
a shop to persuade him to open a charge account.
Their inner abilities are plastic, elastic to the touch, readily expansive. They could command their countenances
modulate their voice, make their manners magnificent in a trice, enter into their sensations and identify
themselves with the other person and be beaming forever. As Mr. Bennet said, Wickham made love to all at
home.
Their skill is consummate, their success is total, and they pass initially for a paragon of virtue.
Their compliment is ultimately to scandalize others.
The art of ostracizing through noble phrases of compliment is practiced here to excel Antony’s oration.
Maybe Wickham does not know the wall of life echoes and in doing so it adds its flavour and dimension to suit
one’s transformation.
Should he study Lydia’s character, its endowments, the capacity for its initiatives, he may find a glimpse there
that one day when he returns home, she might have left a note of joy inviting him to share her joy saying she has
met a far more handsome rich Man and would travel with him as long as he allows and ask, ‘Is it not extremely
Lucky?’
“விக்கோம்கூட அவதன சபகோதரனோக ஏற்றுக் பகோண்டுள்ளோன்”.
விதரவோகபவோ, பமதுவோகபவோ உண்தம எப்பபோழுதும் பவளிவந்து விடும்.
ஏதோவது ஒரு சமயத்தில் பபோய் எப்பபோழுதும் பவளிப்பட்டு விடும்.
பதகவனின் வோயிலிருந்து வரும் புகழ்ச்சிபய இறுதியோன புகழ்ச்சி.
நடப்பில் இருக்கும் அவதூறுக்கு அவள் பலியோனோள்.
அவதூறு அவதூறோன ஒருவோிடம் வருகிறது.
ஏன் தனக்கு அவதூறு வருகிறது என அவள் பகட்கவில்தல, மோறோக அவள் அததன ஏற்றுக்
பகோள்கிறோள், அதில் சந்பதோஷம் அதடகிறோள், டோர்சிக்கு எதிரோக அததன ஒரு ஆயுதமோக
உபபயோகப்படுத்திக் பகோள்கிறோள்.
திரு பபன்னட்டுடன் பசர்ந்து திருமதி பபன்னட்டின் கலதவ அவள்.
நம்பத்தகுந்த பபறுநரோக இருப்பதற்கோக அவள் சந்பதோஷப்படுகிறோள், வியப்பதடகிறோள், தன்தனபய
போரோட்டிக்பகோள்கிறோள்.
பமோிடனில் இருக்கும் அதனவோின் நடுபவ அவள்தோன் இந்த அவதூற்றிதன வோங்கிக் பகோள்ளும்
மனத்தளவில் வடிகோலோக இருக்கிறோள் என்பதத அவள் உணரவில்தல.
இது அவளுள் இருக்கும் திருமதி பபன்னட்டின் குணமோகும்.
தன்னுதடய கோதல் விவகோரத்ததப் பற்றி எந்த ஒரு மனிதனும் வருத்தப்படுவதில்தல.
எவரும் அறியோதவதர, இது பபோன்ற தவறோன பசயலுக்கோக எந்த பபண்ணும் பபருதமப்படத்
தவறுவதில்தல.
கடதன திருப்பிக் பகட்டோல்தோன் பகோடுப்பது வைக்கம்.
எவ்வளவு உயர்ந்த மனிதனோக இருந்தோலும் சோி, ஏன் ஒரு அரசனும்கூட, பசய்யப்பட்ட பவதலகளுக்கு
தோனோகபவ ஊதியம் பகோடுக்க பவண்டும் என்று நிதனக்க மோட்டோன்.
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மனிதன் சுயநலத்துடன் பவட்கமில்லோமல் ஆதோய மனப்போன்தம உதடயவனோக இருக்கிறோன்,
இரக்கமற்றவனோக தகம்மோறு பசய்ய பவண்டும் என்ற உணர்வு இல்லோதவனோக இருக்கிறோன்.
பபோய்யோனவர்கள் பபரும்போலும் இவ்வோறு உள்ளனர்.
பபோய்தய முன்னிறுத்துபவர்கள், இவற்றின் உருவகமோக மோறுகின்றனர், அதற்கு மோறோன முகத்துடன்
கோட்சி அளிப்பர்.
திருமணத்திற்கோக கோத்திருக்கும் ஒரு திருமணம் ஆகோத ஆண், எதிர்கோலத்ததப் பற்றி பயோசிப்போன்.
திருமணம் நடக்க பவண்டும் என்ற குறிக்பகோள் எதுவும் இல்லோது, ஆனோல் திருமணத்திற்கு தகுந்த ஆண்
என்று பதறசோற்றிக் பகோள்பவன், தன்தன பல விதங்களில், பல போிமோணங்களில் பவளிப்படுத்திக்
பகோண்டு தன்னுதடய வதலதய பலமோக வீசுவோன்.
அைிச்சோட்டம் பசய்பவனுக்கு சோதோரண மனிததனவிட அதிக சக்தி இருக்கும்.
சீட்டோடும் இடத்திற்கும், எததயோவது கடன் பகட்கப் பபோகும் நண்போிடமும், நடன அரங்கத்தினுள்ளும்,
கதடயில் கணக்கு தவத்துக் பகோள்ளும்படி பகட்பதற்கும், இததன ஒரு ஆயுதமோக அவர்கள்
உபபயோகப்படுத்துவர்.
அவர்களுதடய திறதம வதளந்து பகோடுக்கும் தன்தமயுதடயதோய் இருக்கும், சுலபமோக விோிவதடயும்
தன்தமயுதடயதோகவும் இருக்கும். அவர்களுதடய முகம் அவர் பசோற்படி பகட்கும், குரலின் பமல்
ஆளுதம இருக்கும், க்ஷணத்தில் நடத்தததய பிரமோதமோக மோற்றிக் பகோள்வர், மற்றவர்கள் உணர்வுடன்
கலந்து பகோண்டு அவர்களுடன் தங்கதள ஐக்கியப்படுத்திக் பகோள்வர், எப்பபோழுதும் சிோித்த
முகத்துடன் கோட்சி அளிப்பர். திரு பபன்னட் கூறியதுபபோல் விக்கோம் வீட்டிலுள்ள எல்பலோர் மனததயும்
கவர்ந்தோன்.
அவர்களுதடய திறதம முழுதமயுதடயதோக இருக்கும், பவற்றி முழுதமயோக இருக்கும், பதோடக்கத்தில்
அவர்கள் நற்பண்பில் இதணயற்று இருப்பதுபபோல் கோட்சி அளிப்பர்.
அவர்களது புகழ்ச்சி, இறுதியோக மற்றவர்களுக்கு பைிச்பசோல் ஏற்படுத்துவதற்குத்தோன்.
ஆண்டனியின் பிரசங்கத்தத மிஞ்சும் அளவிற்கு பமன்தமயோன பசோற்பறோடர்களோல் புகழும் கதல
தோன் இங்கு தகயோளப்படுகிறது.
ஒருவரது மோற்றத்திற்கு பததவயோன விஷயங்கதள அதற்கு ஏற்றவோறு வோழ்க்தக எதிபரோலிக்கும் என
விக்கோமிற்குத் பதோியவில்தல.
லிடியோவின் குணோதிசயம், அதனுதடய பபறுகள், அதனுதடய தன்முதனப்புகள், இதவகதள அவன்
ஆரோய்ந்தோல், ஒரு நோள் அவன் வீடு திரும்பும்பபோழுது, தோன் பவபறோரு அைகோன பணக்கோர ஆதண
கண்டுபிடித்து விட்டதோகவும், அப் புதிய நபருடன் அந்நபர் அனுமதிக்கும்வதர பிரயோணம் பசய்யப்
பபோகும் சந்பதோஷத்தத அவனுடன் பகிர்ந்துபகோள்ள அனுமதி பகட்டு ஒரு கடிதம் எழுதி
தவத்திருப்பததப் போர்ப்போன், பமலும் ‘இது மிகவும் அதிர்ஷ்டம் அல்லவோ’ என்றும் பகட்டிருப்போள்.
185. “So gross a violation of everything right could hardly have been concealed from the world”.
The infinity of the infinitesimal is always there for one to see.
It is true that the grossest rumours readily shape and quickly spread all over.
A clown can become the President of the United States, that is, of the world.
Unlettered Men, on the strength of screen popularity can rule any state for long.
Falsehood can thrive in public for long in their enmeshed ignorance.
The land that gave birth to Shakespeare may not know him for centuries.
The Man who brought equality and liberty may be branded by all the world as a menace while his code rules all
over the world.
Marx may be decried by the learned pundits.
Socialism has effectively and fully replaced capitalism.
The phrases of Shakespeare are household phrases.
Two things are true 1) Truth can be long defeated apparently 2) Ultimately, truth triumphs.
After all, falsehood is too poor a vessel to hold the truth by which alone it can survive.
The world survives, if it ever does, by virtue of truth.
Elizabeth is young, inexperienced, infatuated.
One who can conceive, perceive, sense Truth can, even in her maiden show, and penetrate through his
falsehood.
The truth of the French Revolution is scoring a non-revolutionary victory in the England of cloudy falsehood.
Earth is undergoing an evolution that releases the infinity from the infinitesimal.
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In human affairs at the levels of matter, life, and Mind its versions are seen as the Marvel peeping out of the
prevailing chaos.
The scientist discovering Matter is Energy is a partial recognition of it.
Trillions of dollars traveling over the globe announces that the creativity of the structure has exceeded the
creating instrument.
“A semi barbarous nation” in the words of the historian ruling the entire globe reveals the culture of the
barbarian.
Insistence of the process is self-destructive, universally annihilating.
Even through non-violence a nation can be guided to freedom.
The slaves of yesterday are the rulers of today.
A Harijan became the Indian President.
Far more Money is generated by trust in the social organization than what the land and the factories produce.
Students claim the right to copy.
Not one vote was cast by the Indian Parliament against the corrupt Judge who was impeached.
Submission is more necessary than the love of a pretty face.
Vulgar abuse is received as victorious laurels.
After 70 years of suppression of the individual, he rears his head to delight in mafia.
Romance is sought for after dozens of relationships.
Billionaires realize the value of self-acquired capacity and character in children.
The deepest sacred confidence is offered in return of gross falsehood that stings.
Idealism of the sacred noble kind meets its end in acrimonious ugly untruth.
Man readily refuses wealth and popularity in favour of sour superstition.
When Lydia offered to find husbands for all her sisters the deepest physical urge of the raw flesh of the female
who is excited by the red coats announced its right.
Falsehood reigns long but truth triumphs at the end.
Man may betray the Hour of God, but the Hour of God comes to stay.
Man may destroy the environment, but the assertion of the environment will destroy the power of his
destruction.
Marriage may dissolve, but loyalty will flower as chastity.
“எல்லோ நல்ல விஷயங்கதளயும் மீறி இவ்வோறு நடப்பதத உலகத்தின் கண்களிலிருந்து மதறத்திருக்க
முடியோது”.
அணுவிலும் அனந்தத்தத ஒருவர் எப்பபோழுதும் போர்க்கலோம்.
பபோிய அளவிலோன வதந்தி உடனடியோக உருப்பபற்று பவகமோக எல்லோ இடங்களிலும் பரவும்.
ஒரு பகோமோளி அபமோிக்கோவின் ேனோதிபதியோகலோம் அதோவது உலகத்திற்பக ேனோதிபதி ஆகலோம்.
எழுதப் படிக்கத் பதோியோத மனிதர்கள் திதரப்பட பிரபலத்தினோல் ஒரு மோநிலத்தத நீண்ட கோலத்திற்கு
ஆளலோம்.
அறியோதமயில் சிக்கிய பபோய்தம பபோது வோழ்க்தகயில் நீண்ட நோட்களுக்கு நன்றோக பசைித்பதோங்கும்.
பஷக்ஸ்பியர் பிறந்த ஊோில் அவதர பல நூற்றோண்டுகளோக அறியோமல் இருந்திருக்கலோம்.
சமத்துவத்ததயும், தனி உோிதமதயயும் உலகுக்கு அளித்தவதர ஒரு பதோந்தரவு என உலகபம முத்திதர
குத்தியிருக்கலோம், ஆனோல் அவருதடய விதிகள் உலகத்ததபய ஆட்சி புோிகிறது.
படித்த புலவர்களோல் மோர்க்தச ஏற்றுக்பகோள்ள முடியவில்தல.
பபோதுவுடதம, முதலோளித்துவத்தத திறம்பட முற்றிலுமோக மோற்றி அதமத்து விட்டது.
பஷக்ஸ்பியோின் பசோற்பறோடர்கள் குடும்பத்தோோின் பசோற்பறோடர்களோகும்.
இரண்டு விஷயங்கள் உண்தமயோனதவ.1) உண்தமதய பவகு நோட்களுக்கு பவளிப்பதடயோகத்
பதோற்கடிக்க முடியும் 2) இறுதியோக வோய்தமபய பவல்லும்.
பபோய் உண்தமதய தோங்கக்கூடிய போத்திரம் அல்ல, உண்தமயோல் மட்டுபம பபோய் உயிர் வோை
முடியும்.
உலகம் உயிர் வோை பநோிட்டோல் அது உண்தமயோல் மட்டுபம உயிர் வோை முடியும்.
எலிசபபத் இளதமயோனவள், அனுபவம் இல்லோதவள், பமோகத்தினோல் ஆட்பகோள்ளப்பட்டவள்.
உண்தமதய புோிந்துபகோள்ளவும், பதோிந்துபகோள்ளவும், உணரவும் முடியும் ஒருத்தி ோல், அவ து முதல்
அனுபவத்திபலபய அவனுதடய பபோய்தமதய நன்கு அறிந்துபகோள் வும் முடியும்.
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பிபரஞ்சுப் புரட்சியின் உண்தம, இங்கிலோந்தின் இருளதடந்த பபோய்தமக்கு புரட்சியற்ற பவற்றிவோதக
சூடுகிறது.
இப்பூமி அனுபவிக்கும் போிணோமம், அணுவிலிருந்து அனந்தத்தத பவளிவரச் பசய்கிறது.
ேடம், வோழ்வு, மனம் இந்நிதலகளிலுள்ள மனித விவகோரங்களில் அதனுதடய பதிப்பு, இருக்கும்
குைப்பமோன சூழ்நிதலயில் அற்புதங்களோக பதோற்றமளிக்கின்றன.
ேடம் சக்தியோலோனது என விஞ்ஞோனிகள் கண்டு பிடிப்பது அதனுதடய பகுதியோன அங்கீகோரம் ஆகும்.
பகோடிக்கணக்கோன டோலர்கள் உலகம் முழுவதும் புரள்வது, உற்பத்தி பசய்யும் கருவிதய அதமப்பின்
உற்பத்தித் திறன் மிஞ்சிவிட்டது என்பததன கோண்பிக்கிறது.
‘போதி கோட்டுமிரோண்டி நோடு’ என்று முழு உலகத்ததயும் ஆளும் சோித்திர ஆய்வோளர்கள் அதைப்பது,
கோட்டுமிரோண்டிகளின் நோகோிகத்ததக் கோண்பிக்கிறது.
பசய்முதறயின் வலியுறுத்தல் சுய அைிவிதன நோடும், உலகளோவிய அைிதவத் தரும்.
அஹிம்தசயினோலும் ஒரு நோட்தட சுதந்திரம் அதடயச் பசய்யலோம்.
பநற்தறய அடிதமகள் இன்தறய ஆள்பவர்கள்.
ஒரு அோிேனன் இந்திய ேனோதிபதி ஆனோர்.
நிலத்ததயும், பதோைிற்சோதலதயயும் விட சமூக அதமப்புகளின் பமலுள்ள நம்பிக்தக, அதிக பணத்தத
உற்பத்தி பசய்கிறது.
போர்த்து எழுத மோணவர்கள் உோிதம பகோருகின்றனர்.
பதவி நீக்கம் பசய்யப்பட்ட நீதிபதிக்கு எதிரோக ஒரு ஓட்டுகூட இந்தியப் போரோளுமன்றத்தோல்
பபோடப்படவில்தல.
அைகிய முகத்தத கோதலிப்பததக் கோட்டிலும் அவசியம், சரணதடவது.
பமோசமோன திட்டுகள், பவற்றிப் புகைோரமோக ஏற்றுக் பகோள்ளப்படுகின்றன.
எழுபது ஆண்டுகளோக நசுக்கப்பட்ட தனி நபர், சட்டத்திற்கு எதிரோக நடந்துபகோள்ளப் பிோியப்படுகிறோர்.
பல உறவுகளுக்குப் பிறகு கோதல் நோடப்படுகிறது.
பகோடீஸ்வரர்கள், தோபன முயன்று பபற்ற திறன்களின் மதிப்பிதனயும், குைந்ததகளிடம் உள்ள
குணோதிசயத்தின் மதிப்பிதனயும் உணருகின்றனர்.
வலி ஏற்படுத்தும் மிகப் பபோிய பபோய்தமக்கு பதிலோக ஆைமோன தூய்தமயோன நம்பிக்தக
அளிக்கப்படுகிறது.
தூய்தமயோன பமன்தம பபோருந்திய இலட்சியங்கள் இறுதியில் எோிச்சலோன பமோசமோன பபோய்யில்
முடிகின்றன.
பததவயில்லோத மூடநம்பிக்தககளோல் மனிதன் பசல்வத்ததயும் புகதையும் மறுக்கிறோன்.
லிடியோ தன்னுதடய எல்லோ சபகோதோிகளுக்கும் கணவன்மோர்கதள பதடித் தருவதோக கூறியது, இரோணுவ
அதிகோோிகளோல் கவரப்பட்ட ஒரு பபண்ணின் உடல் உந்துததலக் கோண்பிக்கிறது.
பபோய் நீண்ட நோட்களுக்கு ஆட்சி பசய்யும், ஆனோல் இறுதியில் வோய்தமபய பவல்லும்.
இதறவன் வரும் தருணத்திற்கு மனிதன் துபரோகம் இதைக்கலோம் ஆனோல் அந்த தருணம் வந்பத தீரும்.
சுற்றுப்புறத்தத மனிதன் நோசமோக்கலோம் ஆனோல் சுற்றுப்புறத்தின் வலியுறுத்தல் அவனுதடய அைிக்கும்
சக்திதய அைிக்கும்.
திருமணங்கள் மதறயலோம், ஆனோல் விசுவோசம் தூய்தமயோக மலரும்.
186. “Friendship between such an amiable Man as Mr. Bingley was incomprehensible”.
Friendship interpenetrates personalities and fully reveals one to the other.
Acquaintance, colleague, friend, relative are grades.
One is admitted to friendship when he consciously relishes the touch of the other’s intimacy.
Acquaintance is social, incidental, a distance perception.
A colleague shares work results.
That which is drawn to one another by the inner virtue of intimacy is friendship.
Friendship is wholesome in the inner sensation of expanding enjoyment.
Man’s capacity for secrecy is so great and his preference so far-reaching that one can keep a lot from the other,
especially when the other honours privacy.
Still the essence of one reaches the other all over as a felt sensation.
Opinion has such an individualistic formation that Jane and Lizzy can have opposite opinions.
Opinion, preference, temperament, ability for human choice can essentially differ among intimate friends.
The Many differ so as to interact.
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The One is the same in union and unity.
Friendship extends to the One in the Many.
The sympathetic action of someone yawning when the other person yawns is biological, confined to the reflex
action.
Simultaneous innovations of the same thing in different parts of the world are from the thoughts that travel in
the atmosphere.
Spreading technologies are conscious imitations.
The French Revolution emanating in the Himalayas is from Spirit, unity of human substance.
America continuing European Individuality is the compulsion of freedom denied in Europe because of the class
structure.
Greek Thought is because of migration of Indian spirituality spreading to a narrow space to formulate itself in a
narrow boundary.
Roman Law is the development of Greek Thought by its self-discipline of practicality.
Law that is codified public conscience can only be sustained as an organization by social power organized as
wealth.
A nation to form itself has first to acquire territorial integrity.
The first such nation in Europe was France during the days of Charlemagne.
It became intellectuality as its power was not consolidated by character but dissipated by womanizing and
alcohol.
Eastern emotions and Western thought meeting in Germany was unable to mature because of fragmentation of
territory.
The resultant energy created music and philosophy allowing perfection in execution earning her the name of the
first nation in the world.
Trade among unlettered population created honour as a national trait in England.
She came by trade because of 140 inches of rain that grew an abundance of grass enabling sheep rearing which
generated excess wool for trade of export. Being an island they became a seafaring nation.
“இனிதமயோன குணமுதடய பிங்கிலியின் நட்பு புோிந்துபகோள்ள முடியோததோக இருந்தது".
நட்பு மற்றவரது ஆளுதமயில் ஊடுருவிச் பசன்று, ஒருவதர மற்றவருக்கு முழுதமயோக பவளிப்படுத்தும்.
பதோிந்தவர், உடன் பவதல பசய்பவர், நண்பர், உறவினர் இதவ பல படிகள்.
மற்றவரது பநருக்கத்தத பதளிவோக விரும்புபவர்கள், நட்போக இருக்க ஆரம்பிக்கின்றனர்.
பதோிதல் சமூகோீதியோனது, தற்பசயலோனது, பதோதலதூர புலனறிவு பகோண்டது.
உடன் பவதல பசய்பவர்கள் பவதலயின் பலன்கதளப் பங்கு பபோட்டுக் பகோள்வர்.
பநருக்கத்தின் நற்குணத்தினோல் ஒருவருக்கு மற்றவோிடம் ஏற்படும் ஈர்ப்பு நட்போகும்.
உள் உணர்வில் சந்பதோஷம் விோிவதடயும்பபோழுது நட்பு பூரணம் பபறுகிறது.
இரகசியத்தத கோப்போற்றுவதில் மனிதன் வல்லவனோக இருக்கிறோன், முக்கியமோக மற்றவர்கள்
தன்னுதடய அந்தரங்கத்தத மதிக்கும் பபோழுது பல விஷயங்கதள பவளிபய பசோல்லோமல் இருக்க
முடிகிறது.
ஆனோலும் ஒருவரது சோரோம்சம் மற்றவதர பதோடு உணர்வு பபோல் பசன்றதடயும்.
அபிப்பிரோயங்கள் என்பது தனிப்பட்டவோின் கருத்துகள், பேனும், லிசியும் கூட எதிபரதிரோன
அபிப்பிரோயங்கதள உதடயவர்களோக இருக்கலோம்.
பநருக்கமோன நண்பர்களிதடபயகூட அபிப்பிரோயங்கள், விருப்பு பவறுப்புகள், மபனோபோவங்கள், மனித
விருப்பங்கள் எல்லோம் வித்தியோசப்படலோம்.
ஒருவருடன் ஒருவர் பதோடர்புபகோள்ள பவண்டி பலரும் மோறிக் பகோள்வர்.
ஐக்கியத்திலும் ஒருதமப்போட்டிலும் ஏகன் என்பது ஒன்பற தோன்.
ஏகன் அபநகனோவது நட்பில்.
ஒருவர் பகோட்டோவி விடும் பபோழுது மற்றவரும் பகோட்டோவி விடுவது உயிோியற் கோரணத்தினோல்
அனிச்தசயோன பசயலோகும்.
எண்ணங்கள் கோற்று மண்டலத்தில் பிரயோணம் பசய்வதோல் ஒபர பபோருளின் புது கண்டுபிடிப்புகள்
உலகத்தின் பல போகங்களில் ஒபர சமயத்தில் நதடபபறுகின்றன.
பரவும் பதோைில் நுட்பங்கள், சுய உணர்வுடன் ஒன்தறப் போர்த்து ஒன்று பின்பற்றுவதோல் ஏற்படுகின்றது.
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பிபரஞ்சுப் புரட்சி இமோலயத்தில் பவளிப்படுவது ஆன்மிகத்தினோல், மனிதப் பபோருளின்
ஒருங்கிதணப்பு.
ஐபரோப்போவின் தனித்துவத்தத அபமோிக்கோ பதோடர்வது, வர்க்க அதமப்பினோல் ஐபரோப்போவில்
மறுக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தின் கட்டோயமோகும்.
கிதடத்த குறுகிய இடத்தில், குறுகிய எல்தலக்குள் அததன முதறப்படுத்திக் பகோள்ள, இந்திய
ஆன்மிகம் இடம் பபயர்ந்ததினோல் கிபரக்க எண்ணம் எழுந்தது.
நதடமுதற சுய கட்டுப்போட்டுடன் விளங்கும் கிபரக்க எண்ணத்தின் வளர்ச்சிபய பரோமோனியர்களின்
சட்டங்களோகும்.
பசல்வம் என்று முதறப்படுத்தப்பட்ட சமூக சக்தியோல் மட்டுபம, பபோது மக்களின் மனசோட்சிதய
கட்டுப்படுத்தும் சட்டங்கள், ஒரு ஸ்தோபனமோக நிதல பபற முடியும்.
ஒரு நோடு உருவோக பவண்டுபமனில் அதனுதடய எல்தலகள் ஒருதமப்போட்டுடன் இருக்க பவண்டும்.
சோர்லிமக்பன என்பவோின் கோலத்தில் ஐபரோப்போவில், பிரோன்ஸ் முதல் நோடோக இவ்வோறு இருந்தது.
அது அறிவோற்றல் மிகுந்ததோக மோறியது, ஏபனனில் அதனுதடய வலிதம நற்குணத்தினோல்
திரட்டப்படவில்தல. பபண் பதோடர்போலும், மது அருந்துவதினோலும் அைிக்கப்பட்டது.
நோடு துண்டோக்கப்பட்டு இருந்ததினோல், பேர்மனியில் சந்தித்துக் பகோண்ட கிைக்கத்திய உணர்வுகளும்,
பமற்கத்திய எண்ணங்களும் முதிர்ச்சி பபற முடியவில்தல.
இதனோல் உண்டோன சக்தி இதசதயயும் தத்துவத்ததயும் உற்பத்தி பசய்தது, அதத பசயல்
முதறப்படுத்துவதில் பூரணத்துவத்தத அதடந்தது, இதனோல் உலகத்தின் முதல் நோடு என பபயர்
பபற்றது.
படிப்பறிவில்லோதவர்கள் வியோபோரத்தில் இறங்கியது இங்கிலோந்தில், நோட்டின் சிறந்த பண்பு எனும்
மோியோதததயப் பபற்றது.
140 அங்குல மதை கோரணமோக பசுதம நிதறந்த புல்பவளி இருந்ததினோல் பசம்மறி ஆடு வளர்ப்பு
பசைித்தது, அதனோல் அவர்களோல் அதிகப்படியோன கம்பளிதய ஏற்றுமதி பசய்ய முடிந்தது. தீவோக
இருந்ததினோல் இங்கிலோந்து கடல் வியோபோரம் பசய்யும் நோடோக விளங்கியது.
She grew absolutely ashamed of herself. Of neither Darcy nor Wickham could she think without feeling that she
had been blind, partial, prejudiced, absurd.
அவள் தன்தன நிதனத்து மிகவும் பவட்கப்பட்டோள். டோர்சிதயப் பற்றிபயோ, விக்கோதமப் பற்றிபயோ
நிதனக்கும் பபோழுது அவள் எப்படி இந்த அளவிற்கு கண்மூடித்தனமோகவும், ஒருததலபட்சமோகவும்,
வீண்பபருதமயுடனும், முட்டோளோகவும் இருந்திருக்க முடியும் என்று நிதனக்கத் பதோன்றியது.
187. The truth in Miss King took her away.
மிஸ் கிங்கிடம் இருந்த உண்தம அவதள அவ்விடத்தத விட்டு அகற்றியது.
188. Either he was deceived of her fortune or gratified by the vanity.
ஒரு பவதள அவன் அவளுதடய பசோத்தினோல் ஏமோற்றமதடந்தோன் அல்லது வீண் பபருதமயினோல்
சந்பதோஷமதடந்தோன்.
189. The truth is she is interested in Darcy. She wanted to know the truth.
டோர்சியிடம் அவளுக்கு நோட்டம் இருப்பது உண்தம, அவள் உண்தமதய பதோிந்து பகோள்ள பவண்டும்
என்று விரும்பினோள்.
190. She made him talk. He talked what he is master of.
அவள் அவதனப் பபச தவத்தோள், அவன் எதில் வல்லவபனோ அததப் பற்றிப் பபசினோன்.
191. A long list of facts come to the mind.
பல உண்தமகள் மனதில் எழுகின்றன.
192. Was determined not to see:
போர்க்கக் கூடோது என்பதில் உறுதியோக இருந்தோள்.
193. Attention to Miss King – hatefully mercenary.
மிஸ் கிங்கிடம் கோண்பித்த கவனிப்பு- பவறுக்கத்தக்க ஆதோய மனப்போன்தம.
194. Mediocrity of her fortune.
அவளுதடய பசோத்தின் சோதோரண நிதல.
195. Either Wickham was deceived of Elizabeth’s fortune or he had been gratifying his vanity.
ஒரு பவதள விக்கோம் எலிசபபத்தின் பசோத்தினோல் ஏமோற்றமதடந்தோன், அல்லது தன்னுதடய
தற்பபருதமயினோல் திருப்திப்பட்டுக் பகோள்கிறோன்.
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196. Her incautious preference.
எச்சோிக்தகயற்ற அவளது ஆர்வம் .
197. Bingley long ago told Jane of Darcy’s blamelessness.
டோர்சி குற்றமற்றவன் என்று பிங்கிலி பேனிடம் முன்னபம கூறி இருக்கிறோன்.
198. Darcy is of value in his own family.
டோர்சி அவனுதடய குடும்பத்தில் விதல மதிப்பற்றவன்.
199. Darcy is an affectionate brother.
டோர்சி ஒரு போசமோன சபகோதரன்.
200. Bingley’s friendship.
பிங்கிலியின் நட்பு
201. Elizabeth realised the truth, and was ashamed of her own vanity. It was due to the attention of one, and the
neglect of the other.
எலிசபபத் உண்தமதய உணர்ந்தோள், தன்னுதடய வீண்பபருதமதய நிதனத்து பவட்கப்பட்டோள்.
இது ஒருவர் கவனித்ததோலும், மற்றவர் புறக்கணித்ததன் பலனுமோகும்.
202. ‘She grew absolutely ashamed of herself’.
This is the peak of her mental realisation of the entire episode.
அவள் தன்தன நிதனத்து மிகவும் பவட்கப்பட்டோள்.
முழு கததயில் இந்த இடம் தோன் அவள் அதடந்த மனத் பதளிவின் உச்சகட்டம் ஆகும்.
203. ‘She was blind, partial, prejudiced, absurd’.
Very few human beings are capable of this self-stricture, but to overcome the charm of falsehood of a handsome
face of winning ways, woman or man, this is insufficient. As Queen Elizabeth called out ‘Robert’ on her
deathbed, the solicitude will linger till the last moment. It knows of no right or wrong but feels in the depth
tenderness.
அவள் கண்மூடியோகவும், போரபட்சமோகவும், தவறோன அபிப்பிரோயம் உதடயவளோகவும், முட்டோளோகவும்
இருந்தோள்.
பவகு சிலருக்பக இது பபோன்ற சுய கண்டனம் சோத்தியம் ஆகும், ஆனோல் அைகிய முகத்தின்
பபோய்தமயின் கவர்ச்சியிலிருந்து மீண்டு வர ஆணுக்பகோ, பபண்ணுக்பகோ இதவ பபோதோது. மரணப்
படுக்தகயில் இருந்த ரோணி எலிசபபத் ‘ரோபர்ட்’ என்று அதைத்தது, இறுதித் தருணம்வதர அக்கதற
அைியோது என்பததக் கோண்பிக்கிறது. சோியோ தவறோ என்பததப் பற்றி அதற்கு பதோியோது. ஆனோல்
ஆைத்தில் உணர்வுகள் பமன்தமயோக இருக்கும்.
204. “She grew absolutely ashamed of herself”.
Sense of physical shame is the earliest civilizing emotion.
To be ashamed of having been wrong is ethical shame.
Today in the highest social level we can find eminent men incapable of shame.
To be ashamed of falsehood, deceit, error, foolishness is the index of being a mental person.
Lord Byron, Lord Russell, Churchill, FDR, Hoover, Stalin, Jinnah, Gandhiji do not thus qualify.
Jane Austen notes the total absence of social shame in Lydia and Wickham and labels it as imprudence.
Rishis can reach moksha without shedding ego.
Great popularity, even world eminence can be attained without acquiring shame.
It does not speak ill of greatness.
It only emphasizes the utter independence of different aspects of temperament.
It is to her great credit that she felt absolutely ashamed.
Shame is dissolved in social status.
As long as society does not notice a crime, Man feels no shame about it.
In that sense shame is a social value.
Shame that is a psychological sensitivity makes one a Man.
One does not become a Man, says Mother, as long as there is fear.
How many will thus qualify?
The values of an aristocratic gentleman are of the highest standard.
Elizabeth’s sense of shame is mental.
At the same time she has no vital shame for adoring that rascal.

346

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

To be ashamed of lying as an individual or national trait is valuable.
The great prosperity we see around arises in spite of widespread lying in many countries.
Any value is a rare possession.
Composite evaluation of individual value is an exceedingly good exercise.
One rule of it is no characteristic is necessarily determined by another.
Values are spiritual skills.
Generally each value is allied in some measure with a few others.
Still, they are disparate as it is a mental evaluation of the spirit.
The Spiritual being, especially at the supramental level, is marked by unity, unity between the inner and outer,
unity of the One with the Many, the Many with the other members of the Many.
There all values are integrated as all aspects and movements are integrated.
Devotees, as they know of Mother or anyone who knows of the Mother, can discover that integrality in any act.
Often prayers are answered, problems are solved, by such integral existence.
Such integration releases the infinity from the finite, even from the infinitesimal.
Mrs. Bennet married Mr. Bennet for her social convenience.
Marriage, a social institution, tried to unite them socially or compelled them to put up an appearance of unity.
His gentlemanly freedom, her animal like insistent initiative, produced Elizabeth.
Elizabeth had in her more of that uniting aspect in potential which was brought out by Darcy’s letter.
Her sense of shame is egoistic separate existence becoming aware of the existence of integrality.
The absence of shame for pride in Darcy justifies the shameless character in his life in the shape of Wickham.
Her shame is from external circumstances.
It is not from inner sensitivity of value.
“அவள் தன்தன நிதனத்து மிகவும் பவட்கப்பட்டோள்”.
பவட்கப்படுவது தோன் நோகோிகத்தின் முதல் உணர்வோகும்.
தவறு பசய்ததற்கோக பவட்கப்படுவது ஒழுக்கம் இல்லோததற்கோக வருத்தப்படுவதோகும்.
இன்று, உயர்ந்த சமூக நிதலயில் உள்ள பிரசித்தி பபற்ற மனிதர்கள் பவட்கப்படுவதில்தல என்பதத
நோம் போர்க்கிபறோம்.
பபோய்தம, ஏமோற்று, தவறு, முட்டோள்தனம், இவற்றிற்கு பவட்கப்படுவது ஒருவன் மனத்தோலோனவன்
என்பததக் கோண்பிக்கிறது.
லோர்ட் தபரன், லோர்ட் ரஸ்ஸல், சர்ச்சில், ரூஸ்பவல்ட், ஹூவர், ஸ்டோலின், ேின்னோ, கோந்திேி இவர்கள்
யோவருக்கும் இத்தகுதி இல்தல என்றோகிறது.
லிடியோவிடத்தும், விக்கோமிடத்தும் சமூக அவமோனம் என்பது முற்றிலும் இல்லோததத பேன் ஆஸ்டின்
விபவகமின்தம என கூறுகிறோர்.
அகந்தததய விடோமல் ோிஷிகளோல் பமோக்ஷத்தத அதடய முடியும்.
பவட்கம் என்ற பண்பு இல்லோவிட்டோலும் உயர்ந்த பிரபலமும், உலக அளவில் பிரசித்தியும் அதடய
வோய்ப்புண்டு.
உயர்தவப் பற்றி தவறோக அது பபசுவதில்தல.
மனநிதலயின் பல பகோணங்களின் முழு சுதந்திரத்ததப் பற்றி அது வலியுறுத்துகிறது.
அவள் முற்றிலுமோக பவட்கப்பட்டதற்கு அவதளப் போரோட்ட பவண்டும்.
சமூக அந்தஸ்தில் அவமோனம் மதறந்து விடுகிறது.
சமூகம் ஒரு குற்றத்ததக் கவனிக்கோதவதரயில் மனிதன் அதற்கோக பவட்கப்படுவதில்தல.
அந்த விதத்தில் அவமோனம் என்பது சமூகப் பண்பு.
மனத்தின் உணர்வோன பவட்கம் ஒருவதன மனிதனோக்குகிறது.
பயம் இருக்கும்வதர மனிதன் உருவோவதில்தல என்று அன்தன கூறுகிறோர்.
இதில் எவ்வளவு பபர் பதர்வு பபறுவோர்கள்?
ஒரு பிரபு குடும்பத்து மனிதனின் பண்புகள் மிக உயர்ந்ததவ.
எலிசபபத் பவட்கப்படுவது மனத்தளவில் இருக்கிறது.
அபத சமயம் அந்த அபயோக்கியதன விரும்புவதற்கு அவள் உணர்வுோீதியோக பவட்கப்படுவதில்தல.
பபோய் பசோல்வதற்கு பவட்கப்படுவது தனிப்பட்ட முதறயிலும் சோி, நோட்டின் பண்போக இருப்பினும் சோி,
அது விதல மதிப்பற்றது.
பல நோடுகளில் பபோய்தம பரவலோக இருந்தும் நம்தமச் சுற்றி ஐஸ்வர்யம் இருப்பததப் போர்க்கிபறோம்.
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எந்த ஒரு பண்பும் அோிதோனது.
தனிப்பட்டவருதடய பண்புகதள மதிப்பீடு பசய்வது மிகச் சிறந்த பயிற்சியோகும்.
இதனுதடய ஒரு சட்டம், எந்த ஒரு சிறப்பியல்தபயும் மற்றது தீர்மோனம் பசய்யோது.
பண்புகள் ஆன்மிகத் திறன்கள் ஆகும்.
பபோதுவோக ஒவ்பவோரு பண்பும் மற்ற சிலவற்றுடன் ஏதோவது ஒரு அளவில் பசர்ந்திருக்கும்.
அது ஆன்மோவின் மனத்தின் மதிப்பீடு ஆனதோல் அதவ முற்றிலும் பவறோனதவ.
ஆன்மிக ேீவன், முக்கியமோக சத்திய ேீவிய நிதலயில் ஐக்கியம், அகம் புறத்தின் ஒருதமப்போடு, ஏகன்
அபநகனுக்கு இருக்கும் ஒருதமப்போடு, அபநகன் மற்ற அபநகனுள் இருப்பதுடன் பகோண்டுள்ள
ஐக்கியம் இவற்றோல் குறிப்பிடப்படுகிறது.
எல்லோ அம்சங்களும், இயக்கங்களும் ஒருங்கிதணந்தது பபோல் அங்கு எல்லோ பண்புகளும்
இதணந்துள்ளை.
அன்பர்கள் அன்தனதய அறிவதோல் அல்லது அன்தனதய அறிந்த எவரோலும், எந்த ஒரு பசயலிலும்
அந்த ஒருங்கிதணப்தப கண்டு பிடிக்க முடியும்.
அது பபோன்ற ஒருங்கிதணப்போல் பிரோர்த்ததனகள் பலிக்கின்றன, பிரச்சிதனகள் தீருகின்றன.
அது பபோன்ற ஒருங்கிதணப்பு அளவுக்குட்பட்டதிலிருந்து அளவில்லோததத பவளியிடுகிறது, ஏன்
அணுவிலிருந்தும் கூட.
திருமதி பபன்னட் தன்னுதடய சமூக பசௌகோியத்திற்கோக திரு பபன்னட்தட திருமணம் பசய்து
பகோண்டோள்.
சமூக அதமப்போன திருமணம் அவர்கதள, சமூக அளவில் ஒன்றோக இதணக்க முயன்றது, அல்லது
ஒன்றோக இருப்பதுபபோல் ஒரு பதோற்றத்தத ஏற்படுத்த அவர்கதள நிர்பந்தப்படுத்தியது.
நற்குணம் பபோருந்திய அவருதடய சுதந்திரமும், விலங்கு பபோன்ற அவளது வற்புறுத்தும்
தன்முதனப்புகளும் எலிசபபத்தத உருவோக்கியது.
எலிசபபத்திடம் அந்த இரண்டும் இதணந்த நிதல அதிகமோக இருந்ததத டோர்சியின் கடிதம்
பவளிக்பகோண்டு வந்தது.
தனித்திருக்கும் அகந்தத பசர்ந்திருப்பதன் பதளிதவப் பபறுவதோல், அவளுக்கு பவட்கம் என்ற உணர்வு
எழுகிறது.
தன்னிடம் உள்ள கர்வத்திற்கோக டோர்சி பவட்கப்படோமல் இருப்பது, விக்கோமின் உருவில்
பவட்கபமயில்லோத சுபோவம் பதடத்த ஒருவன் அவன் வோழ்க்தகயில் வந்ததத நியோயப்படுத்துகிறது.
பவளி சந்தர்ப்பங்களோல் அவளுக்கு பவட்கம் எழுகிறது.
அது பண்பின் அக உணர்வுகளோல் அல்ல.
205. “Of neither Darcy nor Wickham could she think without feeling she had been blind, partial, prejudiced, absurd”.
Any human skill reaching perfection, makes for striking success.
A man whose product is substandard sells it for 270 crores of rupees. He is known to have never lost his temper.
Any skill perfected raises efficiency to the maximum.
Any value perfectly implemented builds the personality.
For the growth of Being the consciousness is to be raised by transformation.
Consciousness is composed of all the skills, capacities, values, etc.
Consciousness is not the sum total of them.
The sum total of components assembled according to the structure of consciousness in its own plane
constitutes consciousness.
Elizabeth criticizes herself through self-awareness.
Self-criticism through self-awareness is a method of Self, hence powerful.
Man is sensitive to self-exposure, especially that of folly.
Man survives because of his self-confidence, his only instrument.
Exposure destroys self-confidence.
One can partially stand his being exposed by others.
No Man will pardon himself when he realizes his own folly or blindness.
All along, she says, she prided on her discrimination.
Each has his own instrument of progress or at least initiative.
Captivate by charm and make the other person do what one wants – Wickham.
Insist on everyone doing what she wants – Mrs. Bennet.
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Act, when it is possible – Lydia.
Refrain from ascribing any error to anyone – Jane.
Follow as you are led – Kitty.
Submit willingly and enjoy the pride of perfection in submission – Bingley.
Appreciate what is innocuous, criticize what differs – Caroline.
Dominate if possible, submit if necessary – Darcy.
Accomplish in isolation – Mary.
Shirk the responsibility until it hurts – Mr. Bennet.
Observe and understand, exercise cultural restraint – Mrs. Gardiner.
Awake, arise, organize, act dynamically and punctually, achieve in any fashion possible – Collins.
Await silently, avail of the opportunity that comes one’s way – Charlotte.
Imagine yourself as a Queen and act in the insular context – Lady Catherine.
Society accomplishes in every individual its goal through available openings.
Life accomplishes through society and the individual its allotted course.
The determinant is in the cosmos, not in the human choice.
Human choice accomplishes the cosmic determinism.
In the infinite expanse, the exercising of choice by Man appears to be free will.
The role played by human choice in the fulfillment of the cosmic determinism is the tether end of the
process of creation.
Elizabeth forgets Darcy and Wickham in the self inflicted misery of folly.
She is a mental character in whom the mental faculties are well fashioned.
In her father, Mind is there ready to function if left undisturbed.
This is a story where one Man’s perfection, in limited measure, saves the nation.
A blind Man recognizing his blindness is awakening.
Prejudice arises out of hasty judgment.
One becomes absurd when he disregards the facts that are obvious.
It is haste that makes one arrive at a partial judgment.
Our willful preference gives partiality.
Blindness is the result of mental Man refusing to exercise Mind but using physical faculties.
Intellectuality, academic equipment are blindness par excellence.
“தோன் கண்மூடியோக இருந்பதோம், போரபட்சமோக இருந்பதோம், தவறோன அபிப்பிரோயத்துடன்
அபத்தமோகவும் நடந்து பகோண்படோம் என்ற உணர்வு இல்லோமல் அவளோல் டோர்சிதயயும் விக்கோதமயும்
நிதனத்தும் போர்க்க முடியவில்தல”.
எந்த ஒரு மனிதத் திறனும் பூரணம் அதடயும் பபோழுது அபோிமிதமோக பவற்றி அதடகிறது.
தரம் தோழ்ந்த ஒரு பபோருதள ஒரு மனிதன் 270 பகோடிக்கு விற்கிறோன். அவன் ஒருபபோழுதும் தன்னுதடய
நிதோனத்தத இைந்ததில்தல.
எந்தத் திறனும் பூரணம் அதடந்த பிறகு அதனுதடய பசயல்திறதன உச்சத்திற்கு உயர்த்துகிறது,
எந்த ஒரு பண்பிதனயும் மிகச் சோியோக பசயற்படுத்தினோல் அது ஆளுதமதய உருவோக்கும்.
ேீவன் வளர, ேீவியத்ததத் திருவுருமோற்றத்தோல் உயர்த்த பவண்டும்.
ேீவியத்தில் திறன்கள், திறதமகள், பண்புகள் யோவும் உள்ளன.
இதவகளின் கூட்டுத் பதோதகயல்ல ேீவியம்.
ேீவியத்தின் அதமப்பிற்கு ஏற்றவோறு அதனுதடய நிதலயிபலபய அதமந்திருக்கும் பல பகுதிகள்
பசர்ந்ததுதோன் ேீவியம்.
சுய விைிப்புணர்வோல் எலிசபபத் தன்தனபய விமர்சித்துக் பகோள்கிறோள்.
சுயம், சுய விைிப்புணர்வோல் சுய விமோிசனம் பசய்யும். அதனோல் அது சக்தி வோய்ந்தது.
சுய பவளிப்போட்டில் மனிதனுக்கு பசோரதண உண்டு, முக்கியமோக மடதமக்கு.
மனிதனுதடய ஒபர ஆயுதமோன தன்னம்பிக்தகயோல் மனிதன் உயிர் வோழ்கிறோன்.
பவளிப்படுத்தப்படுவது தன்னம்பிக்தகதய அைித்து விடுகிறது.
மற்றவர்களோல் பவளிப்படுத்தப்படுவதத ஒருவரோல் ஓரளவிற்குத்தோன் பபோறுத்துக் பகோள்ள முடியும்.
தன்னுதடய பசோந்த மடதமதயயும் கண்மூடித்தனத்ததயும் உணரும் பபோழுது எந்த மனிதனும் தன்தன
மன்னித்துக் பகோள்ளபவ மோட்டோன்.
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இதுவதர, தனக்கிருக்கும் போகுபோட்டின் திறதமக்கோக, தோன் கர்வம் பகோண்டிருந்ததோக அவள்
கூறுகிறோள்.
ஒவ்பவோருவனுக்கும், முன்பனறுவதற்கு தனித்தனி வைி இருக்கிறது. தனித்தனி தன்முதனப்புகளோவது
இருக்கும்.
கவர்ச்சியோல் வசீகோித்து, தோன் நிதனப்பதத மற்றவர் பசய்யும்படி பசய்வது- விக்கோம்.
தோன் நிதனப்பதத மற்றவர்கள் பசய்ய பவண்டும் என்று வலியுறுத்துவது-திருமதி பபன்னட்.
எப்பபோழுது முடியுபமோ அப்பபோழுது பசயல்படுவது-லிடியோ.
எந்த தவற்தறயும் எவருக்கும் சுட்டிக் கோட்டுவதத தவிர்ப்பது —பேன்.
வைிநடத்தப்படுவதத பின் பதோடருவது –கிட்டி
விருப்பத்துடன் அடிபணிவது, அடிபணிதலில் பூரணம் எய்துவதற்கு கர்வம் பகோள்ளுவது - பிங்கிலி.
இதடயூறு இல்லோததவகதள போரோட்டுதல், மோறோக இருப்பதத விமோிசனம் பசய்தல்- கோரலின்.
முடியும்பபோழுது அதிகோரம் பசய்தல், அவசியம் ஏற்படும்பபோழுது அடிபணிதல்-டோர்சி.
தனிதமயில் சோதிப்பது-பமோி.
இனி முடியோது எனும்வதர பபோறுப்புகதளத் தட்டிக்கைித்தல்- திரு பபன்னட்.
கவனித்துப் புோிந்து பகோள்ளுதல், நோகோிகமோக நடந்து பகோள்ளுதல்-திருமதி கோர்டினர்.
விைிப்புடன் கிளம்பி முதறப்படுத்திக் பகோண்டு சுறுசுறுப்போகவும் பநரம் தவறோமல் பசயல்பட்டு எந்த
விதமோகவும் சோதிப்பது- கோலின்ஸ்.
அதமதியோக கோத்திருந்து வரும் வோய்ப்பிதன உபபயோகப்படுத்திக் பகோள்வது- ஷோர்பலட்.
தன்தன ஒரு ரோணியோக போவித்து தன் இஷ்டம் பபோல் நடந்து பகோள்வது-பலடி கோதோின்.
கிதடக்கும் சந்தர்ப்பங்கதளப் பயன்படுத்திக் பகோண்டு ஒவ்பவோரு தனி நபோிடமும் சமூகம் தன்னுதடய
குறிக்பகோதள சோதித்துக் பகோள்ளும்.
வோழ்க்தக தனக்கு இடப்பட்ட பவதலகதள சமூகம் மூலமோகவும், தனி நபர் மூலமோகவும் முடித்துக்
பகோள்கிறது.
முடிவு பசய்யப்படுவது பிரபஞ்சத்தில், மனிதனின் விருப்பத்தில் அல்ல.
பிரபஞ்சத்தின் தீர்மோனங்கதள சோதிப்பது மனிதனின் முடிவு.
அளவில்லோ பபரும்பரப்பில், மனிதனின் முடிவு சுதந்திரமோக எடுக்கப்படுவது பபோல் பதோிகிறது.
பிரபஞ்சத்தின் தீர்மோனங்கதளப் பூர்த்தி பசய்வதில் மனித முடிவின் பங்கு சிருஷ்டியின் வைிமுதறயில்
கதடசியோக இருக்கும்.
மடதமயினோல் துன்பத்தத வரவதைத்துக் பகோண்ட எலிசபபத், டோர்சி-விக்கோம் இருவதரயும் மறந்து
விடுகிறோள்.
அவள் மனத்தோலோனவள். அவளிடம் மனத்திறன்கள் யோவும் அைகோக உருவோகியிருந்தன.
பதோந்தரவு பசய்யப்படோமல் இருந்தோல் அவளது தகப்பனோோின் மனம் பசயல்படத் தயோரோக உள்ளது.
ஒரு மனிதனின் பநர்த்தி ஓரளவிற்கு நோட்தட கோப்போற்றுவததப் பற்றிய கதத இது.
கண் பதோியோத மனிதனுக்கு அவன் குதறதய பதோிந்து பகோள்வபத விைிப்புணர்ச்சி ஆகும்.
அவசரமோக எடுக்கப்படும் தீர்ப்புகபள தப்பபிப்ெிரோயம் எை கோரணமோகிறது.
பவளிப்பதடயோகத் பதோியும் உண்தமகதள மதிக்கோத பபோழுது ஒருவர் அபத்தமோக நடந்து
பகோள்கிறோர்.
அவசரபம பகுதியோன முடிதவ எடுக்க தவக்கிறது.
நமது உறுதியோன முன்னுோிதமகபள போரபட்சத்தத அளிக்கிறது.
மனத்தோலோனவன் மனத்தத உபபயோகப்படுத்தோமல் மற்ற திறன்கதள தகயோள்வதோல் கண்மூடியோக
மோறுகிறோன்.
அறிவோளியோக இருப்பதும் கல்வி திறன் இருப்பதும் கண்மூடியோக இருப்பது பபோலோகும்.
"How despicably have I acted!" She cried; "I, who have prided myself on my discernment! I, who have valued
myself on my abilities! Who have often disdained the generous candour of my sister, and gratified my vanity in
useless or blameable distrust. How humiliating is this discovery! Yet, how just a humiliation! Had I been in
love, I could not have been more wretchedly blind. But vanity, not love, has been my folly. Pleased with the
preference of one, and offended by the neglect of the other, on the very beginning of our acquaintance, I have
courted prepossession and ignorance, and driven reason away, where either were concerned. Till this moment I
never knew myself."
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“நோன் எவ்வளவு கீழ்த்தரமோக நடந்து பகோண்டுள்பளன்” என்று நிதனத்த அவள் “எனக்கு சிறப்போக
மதிப்பிட பதோியும் என்று பபருதமப்பட்ட நோன்!--என்னுதடய திறதமயில் எனக்கு இருந்த மதிப்பு!
என்னுதடய சபகோதோியின் தோரோளமோன பநர்தமயோன மனப்போன்தமதய கண்டித்தவள்,
பததவயில்லோமலும், தவறோன சந்பதகத்தோலும் என்னுதடய வீண்பபருதமக்கு சந்பதோஷம்
பசர்த்துள்பளன். இந்த உண்தம பதோிய வந்தது எவ்வளவு தோழ்தமயோன உணர்ச்சிதயத் தருகிறது!
இருப்பினும், இது எனக்கு நியோயமோன அவமோனம் தோன்! நோன் கோதல் வயப்பட்டிருந்தோல், நோன் இந்த
அளவிற்கு பமோசமோக கண்மூடித்தனமோக இருந்திருக்கமோட்படன். ஆனோல் கோதல் அல்ல,
வீண்பபருதமதோன் என்னுதடய தவறு. ஒருவர் விரும்பியதோல் மகிழ்ந்து, மற்பறோருவர் நிரோகோித்ததோல்
புண்பட்டு, எங்களுதடய அறிமுகம் பதோடங்கிய நோள் முதல் அவர்கள் இருவர் விஷயத்திலும்
என்னுதடய எண்ணங்கதளயும் மற்றும் அறியோதமதயயும் ஆதோித்து விபவகத்ததப் புறக்கணித்து
விட்படன். இந்த பநோடிவதர நோன் என்தனபய புோிந்து பகோள்ளவில்தல”.
206. Self-awareness grew.
சுய விைிப்புணர்ச்சி வளர்ந்தது.
207. Prided on my discernment -- leads to a fall;
என்னுதடய புத்தி கூர்தமக்கோக கர்வம் பகோண்டது -வீழ்ச்சிக்கு வைி வகுக்குகிறது.
208. Valued myself on my abilities – rate on inabilities;
என்னுதடய திறதமயில் எனக்கு இருந்த மதிப்பு -முடியோததவகளுக்கு மதிப்பிட்டுக் பகோள்ள பவண்டும்.
209. Disdained the generous candour of Jane – Jane is not naïve, Elizabeth is a fool.
பேனுதடய தோரோளமோன பநர்தமயோன மனப்போன்தமதய அலட்சியப்படுத்தியது- பேன் பவகுளியல்ல,
எலிசபபத் ஒருமுட்டோள்.
210. Gratified my vanity – it is self-gratifying.
என்னுதடய வீண் பபருதமதய திருப்திப்படுத்திக் பகோண்படன்--சுய சந்பதோஷம்.
211. Useless blamable distrust – a gentleman is incapable of suspicion;
பததவயில்லோத தவறோன சந்பதகம்-நற்குணம் பபோருந்திய ஒரு மனிதனுக்கு சந்பதகபம எைோது.
212. Humiliating discovery – true humility .
உண்தம பதோிய வந்தது தோழ்தமயோன உணர்ச்சிதயத் தருகிறது-நியோயமோன அவமோனம்.
213. Just humiliation – against the facts.
தோழ்தமயோன உணர்ச்சி-உண்தமகளுக்கு எதிரோக.
214. Wretchedly blind as if in love – ‘love’ is no more than wretchedness.
கோதல் வயப்பட்டிருப்பதுபபோல் பமோசமோக கண்மூடியோக இருப்பது -“கோதல்” போிதோபகரமோனது.
215. Vanity, not love, is the folly – one passes for the other.
கோதலல்ல, வீண்பபருதமதோன் இங்குள்ள தவறு- ஒன்று மற்றதோக மோறுகிறது.
216. Pleased by one’s preference, offended by the other’s neglect .
ஒருவர் விரும்பியதோல் மகிழ்ந்து, மற்பறோருவர் நிரோகோித்ததோல் புண்பட்டு பபோனது.
217. Courted prepossession and ignorance – where one feels safe.
எண்ணங்கதளயும், அறியோதமதயயும் ஆதோித்தது- ஒருவர் இங்கு போதுகோப்தப உணருகிறோர்.
218. Driven reason away – it is an inconvenient comparison.
விபவகத்ததப் புறக்கணிப்பது – இது சோியோன ஒப்பீடு ஆகோது.
219. She remembered Charlotte’s advice in reading Darcy’s accusation that Jane was not in love with Bingley .
பேன் பிங்கிலிதயக் கோதலிக்கவில்தல என்ற டோர்சியின் குற்றச்சோட்தட படிக்கும் பபோழுது
ஷோர்பலட்டின் அறிவுதர ஞோபகத்திற்கு வந்தது.
220. The para beginning “How despicable…” and ending with, “I never knew myself” is the expression of her
greatest realisation. One can congratulate oneself for such a transformation. Yet it is only the mind learning the
fact of the situation in defiance of the vital tending towards the opposite direction. It is enough for her to receive
Darcy’s love accompanied by the provocation of Caroline and the elopement precipitated by Wickham and
Lydia. For Darcy to seek her in spite of her refusal, to seek the daughter of loud-mouthed Mrs. Bennet, this is
not enough. He needs to mortify himself by paying for the sins of the man whose one aim in life is mean
malicious revenge and then claim Lydia for a sister-in-law, Lydia the wife of Wickham.
இந்த பத்தி முழுவதுபம அவளுதடய உயர்ந்த அறிததலப் பற்றிய விளக்கம்தோன். இது பபோன்ற
திருவுருமோற்றம் பபோற்றுதலுக்குோியது. ஆனோலும் மனத்தளவில்தோன் இது நதடபபறுகிறபத தவிர
உணர்வு பநர்மோறோன திதசதய பநோக்கித்தோன் உள்ளது. கோரலின் கிளப்பும் பகோபம், லிடியோ விக்கோம்
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ஓடிப்பபோனதின் தோக்கம் இதவகளுடன் டோர்சியின் கோததல ஏற்றுக்பகோள்வது அவளுக்கு
பபோதுமோனது. ஆனோல் அவள் மறுத்த பின்பும் அவதள நோடுவது, அரட்தடயோக இருக்கும் திருமதி
பபன்னட்டின் மகதள விரும்பும் டோர்சிக்கு பபோதோது. பகட்ட எண்ணத்துடன் வன்மம் தீர்த்துக்
பகோள்ளும் பநோக்கத்துடன் லிடியோதவ தன்னுதடய உறவினளோக மோற்றிய விக்கோமின்
போவங்களுக்கோக டோர்சி தன்தன மிகவும் துன்புறுத்திக் பகோண்டோன்.
221. Sense of fairness redistributes the energies of the present equilibrium even as sense of revenge does in the
opposite direction. Life does not wait a minute to respond. She did her work in two hours, but, as I said earlier,
he took three months to do the parallel work. Even then the standing comparison in the atmosphere – Caroline
Bingley – could not help being there in that extremely accidental meeting to provoke Elizabeth and make
Wickham run away with her sister. The change accomplished by Elizabeth is from the vital to the mental, by
Darcy from mental revulsion to vital acceptance. It was not enough for life. It needs to be repeated in the
substance of the vital so as to be permanent. Lydia completes it. It is still the substance of the vital, not the
physical.
நியோயமோக நடந்து பகோள்வது சக்திதய சம நிதலக்கு தவத்துக் பகோள்ளும், ஆனோல் பைி வோங்கும்
எண்ணபமோ மோறோக பநபரதிர் திதசயில் பசயல்படும். வோழ்க்தக மறுபமோைி தர சிறிதும்
கோத்திருப்பதில்தல. அவள் இரண்டு மணிபநரத்தில் பசய்த பவதலதய அதற்கு இதணயோக
பசய்வதற்கு அவனுக்கு மூன்று மோதங்கள் எடுத்தன. இந்தச் சூைலில் இருக்கும் ஒரு ஒப்புவதம தற்பசயலோக நடந்த சந்திப்பில்கூட கோரலின், எலிசபபத்தின் பகோபத்ததக் கிளறி விக்கோதம
அவளுதடய தங்தகயுடன் ஓடிப்பபோகச் பசய்வதத தவிர்க்க முடியவில்தல. எலிசபபத் உணர்விலிருந்து
மனதிற்கு மோறினோள், டோர்சி மனதிலிருந்து உணர்விற்கு மோறுகிறோன். இது வோழ்க்தகக்கு
பபோதுமோனதோக இல்தல. அது நிரந்தரமோக பவண்டும் எனில் உணர்வின் உள்பள இம்மோற்றம் நிகை
பவண்டும். லிடியோ இததன பூர்த்தி பசய்தோள். ஆனோல் இதுவும் உணர்வில் நடந்தபத தவிர, உடலில்
அல்ல.
222. “How despicable have I acted?”
Only tapas will have this revelation.
The Rishi who attained moksha never knew there is Marvel beyond.
Elizabeth found her action despicable, could not go further to see a despicable person who was behind it.
All actions taking place at a time are connected.
The proposals, the letter, Colonel’s disclosure, Collins’s home, Rosings are all connected integrally with
Elizabeth.
At the end of the story, the relationship reveals.
Her becoming despicable is Pemberley coming.
Her mother becoming disgusting is romantic love for Darcy.
In her father, it is his irresponsible isolation that is indolence.
In her the character is a mixture of indolence of freedom and dynamism of vulgarity.
The latter is to be exhausted for the finer element to surface.
In her both traits mix, do not fully blend, except in her depths.
Women had no income, and were utterly dependent on Men.
For her marriage meant property.
Romance for women then was food security.
Once that security was there, it was not a question she would move to romance.
Granted security transfers submission from women to Men.
Evolution of Romance from security has several intermediate stages.
They are attachment, affection, understanding, joy and love.
No step can be bypassed. They can be quickly exhausted.
Security granted generates attachment not to the husband but to the property.
Mrs. Bennet is a standing monument of that phenomenon.
For women to overcome that attachment it would need a few centuries.
Exhausted attachment to the property gives rise to attachment to children, signified by the last child.
Exhausting that attachment, the woman develops an affection and solicitude to her muslin and laces.
Next it is shifted to her beauty.
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She needs a Man to appreciate her beauty.
The institution of marriage has not evolved beyond that.
It can develop mental beauty of ideas in her.
As Men themselves have not reached that ideal, but are only in their intellectual certitude, the question does not
yet arise.
Taj Mahal symbolized, He says, mental love.
Shah Jahan having built Taj Mahal, was in jail for eighteen years.
Perhaps it was because the symbol of mental love was premature.
The details of that mental love are not available for us, but the fact is there before us.
Aurangazeb the fanatic was the son who put the father in jail.
Mental love born prematurely as Spiritual Love of Jesus was premature and was punished by incarceration.
Romance belongs to spiritual love, preferably from both sides.
“நோன் எவ்வளவு கீழ்த்தரமோக நடந்து பகோண்டுள்பளன் ?”
இந்த ஞோனம் தவம் பசய்பவர்களுக்பக கிதடக்கும்.
பமோக்ஷம் அதடந்த ோிஷிகளுக்கு இததயும் தோண்டி அற்புதம் இருப்பது பதோியபவயில்தல.
தன்னுதடய பசயல் மிகவும் பமோசமோனது என்று எலிசபபத் உணர்ந்தோள், ஆனோல் இதற்குப் பின்னோல்
இருந்த பமோசமோன நபதர அவளோல் போர்க்க முடியவில்தல.
ஒரு சமயத்தில் நடக்கும் எல்லோ நிகழ்ச்சிகளும் ஒன்றுக்பகோன்று பதோடர்புதடயதவ.
திருமண பவண்டுபகோள்கள், கடிதம், கர்னல் பவளிப்படுத்திய உண்தம, கோலின்ஸுதடய இல்லம்,
பரோசிங்ஸ் இதவ அதனத்தும் பூரணமோக எலிசபபத்துடன் இதணந்துள்ளன.
கததயின் முடிவில் உறவுகள் பவளிப்படுத்துகின்றன.
பவறுக்கத்தக்கவளோக அவள் ஆனது பபம்பர்லி கிதடக்கப் பபோவதத குறிக்கிறது.
அவளுதடய தோயோர் பவறுக்கத்தக்கவளோக மோறுவது, டோர்சிக்கு எலிசபபத்திடம் கோதலோக மோறுகிறது.
பபோறுப்பில்லோது தனிதமதய நோடுவது அவளுதடய தகப்பனோோின் பசோம்பபறித்தனம்.
அவளுதடய குணோதிசயம் சுதந்திரத்தின் பசோம்பதலயும் பண்பற்ற நடத்ததயின் தீவிரத்ததயும்
பகோண்டுள்ளது.
சிறப்போன அம்சங்கள் பவளி வர பவண்டுபமனில், இரண்டோவதோக இருப்பது முழுவதுமோகத் தீர்க்கப்பட
பவண்டும்.
அவளுக்குள் இரண்டு குணங்களும் கலக்கின்றன, முழுவதுமோக இதணயவில்தல, ஆைத்தில் மட்டுபம
இதணகின்றன.
பபண்களுக்கு வருமோனம் கிதடயோது, ஆதணபய முழுவதுமோக நம்பி இருந்தனர்.
அவளுக்குத் திருமணம் என்பது பசோத்து ஆகும்.
தங்களது உணவுக்கு கிதடக்கும் போதுகோப்பப கோதல் என்று பபண்களோல் கருதப்பட்டது.
அந்தப் போதுகோப்பு கிதடத்து விட்டோல், அவள் கோதலிக்க ஆரம்பிப்போள் என்பதில் எந்த பகள்வியும்
கிதடயோது.
போதுகோப்பு உறுதியோகி விட்ட பின் அடிபணிதல் என்பது பபண்களிடமிருந்து ஆண்களுக்கு
மோறிவிடுகிறது.
போதுகோப்பில் பதோடங்கி கோதல் எழுவதுவதர பல இதடப்பட்ட நிதலகள் இருக்கின்றன.
அதவ பிதணப்பு, போசம், புோிதல், சந்பதோஷம் மற்றும் கோதல் ஆகும்.
எந்த நிதலதயயும் தவிர்க்க முடியோது. அதவகதள விதரவில் பூர்த்தி பசய்து விடலோம்.
போதுகோப்பு உறுதியோன பிறகு அது கணவனுடன் பிதணப்தப ஏற்படுத்துவதில்தல, மோறோக
பசோத்துடன் பிதணப்தப ஏற்படுத்துகிறது.
இதற்கு திருமதி பபன்னட் ஒரு சிறந்த உதோரணம்.
இந்த பிதணப்தபத் தோண்டி வருவதற்கு பபண்களுக்கு பல நூற்றோண்டுகள் பததவப்படும்.
பசோத்துடன் இருக்கும் பிதணப்பு தீர்ந்தவுடன் குைந்ததகளிடம் போசம் எழும், அதுவும் கதடசி குைந்தத
மூலம் பூர்த்தியோகும்.
இந்த பந்தம் தீர்ந்தவுடன், பபண்கள் ஆதட அணிகலன்களுக்கு முக்கியத்துவம் பகோடுக்க ஆரம்பிப்பர்.
அதற்கு அடுத்தது அவளுதடய அைகுக்கு.
அவளுதடய அைதகப் போரோட்ட ஒரு ஆண் பவண்டும்.
திருமணம் என்ற அதமப்பு இததனத் தோண்டி வளரவில்தல.
எண்ணங்கள் மூலம் அவளுதடய மனதின் அைதக திருமணம் பவளிக்பகோண்டு வரலோம்.
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இந்தக் குறிக்பகோதள ஆண்கள் இன்னும் அதடயவில்தல, தங்களுதடய அறிவிபலபய அவர்கள்
உறுதியோக இருப்பதோல், இந்த பகள்வி இன்னமும் எைவில்தல.
தோஜ்மஹோல் மனத்தின் கோதலின் அதடயோளம் என்கிறோர் பகவோன்.
தோஜ்மஹோதலக் கட்டிய ஷோேஹோன் பதிபனட்டு வருடங்கள் சிதறயில் இருந்தோன்.
மனக்கோதலின் அதடயோளம் ஒருபவதள முதிர்ச்சி அதடயோததோக இருந்திருக்கலோம்.
அந்த மனக்கோதலின் விவரங்கள் நம்மிடம் கிதடயோது, ஆனோல் உண்தம நம் முன்பன இருக்கிறது.
மதபவறி பிடித்த மகன் ஔரங்கசீப் தந்தததய சிதறயிலிட்டோன்.
முதிர்ச்சி அதடயோத மனத்தின் அன்பு ஆன்மிக அன்போக மோறியதோல் இபயசு சிலுதவயில்
அதறயப்பட்டோர்.
கோதல் என்பது ஆன்மிக அன்புக்குோியது, இரண்டு தரப்பிலிருந்தும் பவளி வர பவண்டும்.
223. “I, who have prided myself on my discernment”.
Priding myself on my discernment is a mental experience.
Birth, He says, is the first mystery of life and death is the second mystery.
Cosmic life is the play of a soul with another soul.
It is a play of being with being, consciousness with consciousness and ananda with ananda.
Being is Purusha as well as matter, consciousness is Prakriti as well as life, ananda is creation.
Creation is evolution – Bliss becoming delight, consciousness becoming life, being becoming matter. There are
two phases here of descent and ascent.
Descent is involution, ascent is evolution.
Birth begins the descent and death begins the ascent.
The unknowable descends into the universal and the Individual.
As we find ourself we are the Individual in ignorance.
The Individual in ignorance passes through the physical, vital, mental, spiritual phases.
Mother says Nature enjoys herself leisurely infinitely.
Every act is an experience.
Experiences are infinite.
Awareness of the higher plane quickens the experience of any plane.
Mental or vital awareness expedites the physical experience.
Evolving spiritual experience can exhaust the experience of any plane very soon – millennia in a year or a
month.
Mental experience of thinking of one thousand years can be abridged by passing through silence, light,
intuition, knowledge and higher knowledge.
He calls this spiritual evolution, the emergence of the psychic, bliss turning into delight.
Death is the end of the physical experience.
The Life Divine, Synthesis, Savitri are written on this outline.
The chapter on evolution of Man describes the process of dispensing with death.
From where we are to that stage, there are a million steps.
Elizabeth’s above realization is one such step, partial, from vital to the mental.
Darcy’s is a whole step of transformation with respect to Elizabeth.
He is unable to see any blemish in her as he takes each abuse of hers as the opening of one door for him
into transformation.
In that sense the more abominable a person is the more powerful is the knock on one of those doors.
Romance is the total inability to see any blemish in any contact.
Yoga is a shifting of one’s awareness from the lower to higher planes.
Mother’s consciousness fully availed of shifts one wherever he is to the Supermind.
She divides it into two halves of giving up karma and giving up faith in one’s capacity – grace and supergrace.
Consecration in a trice shifts human consciousness into divine consciousness.
Concentration required for consecration is the concentration necessary to convert the descent into ascent.
We speak of the Individual in knowledge expressing the universal and the transcendent in the human
individual.
“எனக்கு சிறப்போக மதிப்பிடத் பதோியும் என்று பபருதமப்பட்ட நோன்”.

354

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

எனக்கு மதிப்பிடத் பதோியும் என்பதில் பபருதமப்படுவது மனத்தளவில் ஒரு அனுபவமோகும்.
பிறப்பு வோழ்வின் முதல் புதிர், இறப்பு இரண்டோவது புதிர் என பகவோன் கூறுகிறோர்.
பிரபஞ்ச வோழ்வு, ஒரு ஆன்மோ மற்பறோரு ஆன்மோவுடன் விதளயோடும் விதளயோட்டோகும்.
அது ேீவன் ேீவனுடன், ேீவியம் ேீவியத்துடன். ஆனந்தம் ஆனந்தத்துடன் விதளயோடும் விதளயோட்டு.
ேீவன் என்பது புருஷனும் ேடமும் ஆகும், ேீவியம் என்பது பிரகிருதியும் வோழ்வும் ஆகும், ஆனந்தம்
என்பது சிருஷ்டி.
சிருஷ்டி போிணோமம் ஆகும்—பபரோனந்தம் ஆனந்தமோக மோறுகிறது, ேீவியம் வோழ்வோக மோறுகிறது,
ேீவன் உடலோக மோறுகிறது.
பமலிருந்து கீபை வருவது, கீைிருந்து பமபல பசல்வது என்ற இரண்டு நிதலகள் உள்ளன.
பமலிருந்து கீபை வருவது சிருஷ்டி, கீைிருந்து பமபல பசல்வது போிணோமம்.
பிறப்பு சிருஷ்டி, இறப்பு போிணோமம்.
பதோியோதது, அகிலத்தினுள்ளும் தனிப்பட்டவருள்ளும் இறங்குகிறது.
நம்தம அறியோதமயில் இருக்கும் மனிதர்கள் என்று நோம் கோண்கிபறோம்.
அறியோதமயில் இருக்கும் நோம் உடல், உயிர், மனம், ஆன்மிகம் என்ற நிதலகதளக் கடக்கிபறோம்.
இயற்தக, நிதோனமோக எல்தலயில்லோது தன்தனபய அனுபவித்து சந்பதோஷமதடகிறது என்று அன்தன
கூறுகிறோர்.
ஒவ்பவோரு பசயலும் ஒரு அனுபவம்.
அனுபவங்கள் அளவற்றதவ.
உயர்ந்த நிதலயின் பமலுள்ள பதளிவு, எந்த நிதலயில் கிதடக்கும் அனுபவங்கதளயும்
துோிதப்படுத்துகிறது.
மனம் அல்லது உணர்வின் பதளிவு உடல் அனுபவத்தத விதரவுபடுத்துகிறது.
வளரும் ஆன்மிக அனுபவங்கள், எந்த ஒரு நிதலயில் கிதடக்கும் அனுபவத்ததயும் பவகு விதரவில்
அனுபவித்து முடித்துவிடும்- ஆயிரம் ஆண்டுகள், ஒரு வருடம் அல்லது ஒரு மோதத்தில்.
ஆயிரம் வருடங்களின் சிந்ததனயின் மன அனுபவத்தத, பமௌனம், ஒளி, உள்ளுணர்வு, அறிவு, உயர்ந்த
அறிவு இதவ மூலம் சுருக்கி விடலோம்.
இததன பகவோன் ஆன்மிகப் போிணோமம், தசத்திய புருஷன் பவளி வருவது, ஆனந்தம் பபரோனந்தமோக
மோறுவது என்கிறோர்.
உடல் அனுபவத்தின் இறுதிக் கட்டம் மரணம்.
இதனுதடய சுருக்கம்தோன் 'தி தலப் டிதவன்', 'சிந்தசிஸ்', 'சோவித்திோி' எனும் நூல்கள்.
போிணோமத்தோல் எழுந்த மனிதன் எனும் அத்தியோயம், மரணமில்லோ பபருவோழ்தவ விளக்குகிறது.
நோம் இருக்கும் இடத்திலிருந்து அந்த நிதலக்குச் பசல்ல பல்லோயிரம் படிகள் உள்ளன.
பமற்பசோன்ன எலிசபபத்தின் பதளிவு அது பபோன்ற ஒரு படி ஆகும், பகுதியோனது, உணர்விலிருந்து
மனதிற்குச் பசல்லுதல்.
எலிசபபத்ததப் பபோறுத்தவதர டோர்சி அதடந்த மோற்றம் முழுதமயோனது.
அவளிடம் ஒரு களங்கத்ததக்கூட அவனோல் போர்க்க முடியவில்தல. அவளுதடய ஒவ்பவோரு திட்தடயும்
திருவுருமோற்றத்திற்கு ஒரு வோயிலோக அவன் எடுத்துக் பகோள்கிறோன்.
அந்த விதத்தில், ஒருவர் எவ்வளவு பவறுக்கத்தக்கவரோக இருக்கிறோபரோ அவ்வளவு பலமோக அந்த
கதவுகள் தட்டப்படுகின்றன.
கோதலில், எந்த ஒரு குதறயும் எவோிடமும் பதோியோது.
பயோகம் ஒருவரது விைிப்புணர்தவ, கீழ் நிதலகளிலிருந்து பமல் நிதலகளுக்கு எடுத்துச் பசல்லும் .
அன்தனயின் ேீவியத்தத ஏற்றுக் பகோண்டோல், ஒருவர் எங்கிருந்தோலும் அவதர சத்திய ேீவியத்திற்கு
அதைத்துச் பசல்லும்.
அன்தன அததன இரண்டோகப் பிோிக்கிறோர், கர்மத்தத விடுவது, தன்னுதடய திறதமயில் உள்ள
நம்பிக்தகதய விடுவது— இதவ அருள், பபரருள் ஆகும்.
க்ஷண பநரத்தில் சமர்ப்பணம் மனித ேீவியத்தத பதய்வீக ேீவியமோக மோற்றும்.
சமர்ப்பணத்திற்கு அவசியமோன மனத்தத ஒரு நிதலப்படுத்துதல், பமலிருந்து கீபை வருவதத
பமல்பநோக்கிச் பசல்ல தவக்கத் பததவப்படுகிறது.
அறிதவப் பபோறுத்தவதர நோம் தனிப்பட்டவதரப் பற்றி பபசும் பபோழுது தனி மனிதனின் உள் இருக்கும்
பிரபஞ்சத்ததயும், பிரம்மத்ததயும் பவளிப்படுத்துகிபறோம்.
224. The American is a formed Individual at the physical plane without the body of the spiritual light.
The Indian has no such formation in any plane but with the spiritual light in his body.
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It is the light of the spiritual being of the nation found in everyone’s body.
By the effort of some yogis, he thought, the spiritual being can evolve into supramental being.
In 1950 He left his body in the physical plane, entered into the subtle plane, continued his yoga and brought
down the descent of the supramental consciousness into the subtle plane of earth so that it may evolve into the
causal plane thus completing the evolution of earth.
It will be a Marvel at the level of the consciousness.
By descent the Marvel is to complete itself in matter as described in page 239 of The Life Divine.
The last stage of the Marvel is Matter becoming the delight of being offering itself to its own consciousness as
object of sensation.
He calls it the most difficult path, but still says it is the easiest of paths available.
The work is done at the Hour of God by Him and Man is invited to avail of it not by work, but by surrender.
The choice before him every second is between ignorance and knowledge.
His major effort is to give up the taste of ignorance.
Asana, Pranayama, japa, mantra, tantra are naturally of no avail here.
Man is buried in the universal movement of life.
At each touch of it he reacts or responds and retains himself in ignorance.
The plane into which he is to usher himself is the plane of Mother’s consciousness.
That movement is called surrender to Mother.
It is a plane of Mother’s joy.
Each touch of life, if received as joy, makes us move into that plane.
Any chapter of The Life Divine or Synthesis read with this outline in Mind will leave no doubt at all.
In The Life Divine in the last chapter of “The Divine Life” He describes the five or six parts of the evolution of
the spiritual being into Supramental being.
Savitri gives this consciousness to the reader as power – as a power of consciousness.
The Life Divine presents the same as intellectual arguments.
Synthesis offers this as power delivered in prose.
Savitri raises the prose form into overmental poetry.
Mother, in Her Agenda, experienced them and describes that experience to us.
Money is the form of strength Man requires of the social power.
Money earned by Truth will offer that strength.
He who understands the consciousness of Money in his own receptive consciousness gets it.
That forms the foundation in the devotee to invite the descent into him.
When the spiritual light is there in the body, he need not create the formation of the Individual in any plane.
The spiritual Individual formulates himself.
In Elizabeth we see one move.
In Darcy we see the whole move confined to one goal.
His goal was Romance in his married life.
Her part is to receive his love passively.
Jane Austen 200 years ago gave us a silver lining of this possiblility.
“ஒரு அபமோிக்கன் ேட நிதலயில் உருவோன தனி மனிதன். அவனிடம் ஆன்மிக ஒளி கிதடயோது”.
இந்தியனுக்கு எந்த நிதலயிலும் அத்ததகய உருவம் கிதடயோது, ஆனோல் உடலில் ஆன்மிக ஒளி
உண்டு.
நோட்டின் ஆன்மிக ேீவனின் ஒளி எல்பலோருதடய உடலிலும் பதோிகிறது.
சில பயோகிகளின் முயற்சியோல் ஆன்மிக ேீவன், சத்திய ேீவனோக உருமோறும் என பகவோன் கருதினோர்.
1950ல் பகவோன் இவ்வுலகத்திலிருந்து தன் உடதல நீத்து, சூட்சும நிதலக்குச் பசன்று அங்கிருந்து
பதோடர்ந்து பயோகம் பசய்து, சத்திய ேீவியத்தத பூமியின் சூட்சும நிதலக்கு பகோண்டு வந்தோர். அது
கோரண உலகத்தத அதடந்து பூமியின் போிணோமத்ததப் பூர்த்தி பசய்யும் என நம்பினோர்.
ேீவியத்தின் நிதலயில் அது ஒரு அற்புதமோகும்.
'தி தலப் டிதவன்'-ல் பக்கம் 239ல் விவோித்துள்ளது பபோல், பமலிருந்து கீபை இறங்குவதோல் அற்புதம்
ேடத்தில் தன்தனத் தோபன பூர்த்தி பசய்து பகோள்ளும்.
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அற்புதத்தின் இறுதிக் கட்டம், ேடபம பபரோனந்தமோக மோறி தனக்பக அந்த உணர்விதன அளித்துக்
பகோள்கிறது.
பகவோன் இததன மிகவும் கஷ்டமோன போதத என்கிறோர், ஆனோலும் இதுபவ இருக்கும் போததகளில்
மிகவும் சுலபமோனது என்றும் கூறுகிறோர்.
இதறவன் வரும் தருணத்தில் பகவோன் பசய்த பவதலதய ஏற்றுக்பகோள்ள, பவதல மூலமோக அல்லோமல்
சமர்ப்பணம் மூலமோக ஏற்றுக்பகோள்ள மனிததன அவர் அதைக்கிறோர்.
ஒவ்பவோரு பநோடியும் அவன் முன் இருப்பது அறியோதமக்கும் அறிவுக்கும் நடுபவ எடுக்கும் முடிபவ.
அறியோதமயின் ருசிதய விட்டு விலக அவன் பபரு முயற்சி எடுக்க பவண்டும்.
ஆசனம், பிரணோயோமம், ேபம், மந்திரம், தந்திரம், இவற்றிற்கு இங்கு பவதல இல்தல.
வோழ்வின் உலகளோவிய இயக்கத்தில் மனிதன் புததந்துள்ளோன்.
அது ஒவ்பவோரு முதற அவதன பதோடும் பபோழுதும், அதற்கு எதிர்விதன ஆற்றுவோன், மறுபமோைி
பகோடுப்போன், அறியோதமயிபலபய தன்தன இருத்திக் பகோள்வோன்.
அவன் அன்தனயின் ேீவியத்தில் தன்தன நுதைத்துக் பகோள்ள பவண்டும்.
அந்த பசயலுக்கு பபயர் அன்தனயிடம் சரணதடவது.
அன்தனயின் சந்பதோஷம் நிலவும் நிதல அது.
வோழ்வின் ஒவ்பவோரு ஸ்போிசத்ததயும் சந்பதோஷமோக ஏற்றுக்பகோண்டோல் நோம் அந்த நிதலக்குச்
பசல்லலோம்.
இந்த ஒரு விஷயத்தத மனதில் தவத்துக் பகோண்டு 'தி தலப் டிதவன்' மற்றும் சிந்தசிஸில் உள்ள எந்த
ஒரு அத்தியோயத்ததயும் படித்தோலும் நமக்கு சந்பதகம் என்பபத எைோது.
'தி தலப் டிதவன்'ல் கதடசி அத்தியோயமோன “தி டிதவன் தலப்” ல், பகவோன், ஆன்மிக ேீவன்
போிணோமத்தில் சத்திய ேீவனோக மோறும் ஐந்து அல்லது ஆறு போகங்கதள விவோிக்கிறோர்.
'சோவித்ோி', இந்த ேீவியத்தத ேீவியத்தின் சக்தியோக படிப்பவருக்கு அளிக்கிறது.
'தி தலப் டிதவன்', இததன அறிவுபூர்வமோன விவோதங்களோக அளிக்கிறது.
'சிந்தசிஸ்', இததன கட்டுதர வடிவில் சக்தியோக அளிக்கிறது.
'சோவித்திோி', கட்டுதர வடிவத்தத பதய்வநிதல கவிததக்கு உயர்த்துகிறது.
அன்தன தன்னுதடய அபேண்டோவில், அவற்தற அனுபவித்து அந்த அனுபவங்கதள நமக்கு
விவோிக்கிறோர்.
சமூகத்தில் வலிதம பபற, மனிதனுக்கு பணத்தின் பலம் பததவப்படுகிறது.
பநர்தமயோக சம்போதித்த பணம் அந்த பலத்தத அளிக்கும்.
தன்னுதடய சுய ஏற்புத்தன்தம உதடய ேீவியத்தில், பணத்தின் ேீவியத்ததப் புோிந்து பகோண்டவர்,
அததனப் பபறுகிறோர்.
அருதள பமலிருந்து அதைக்க ஒரு அன்பருக்கு அது ஆதோரமோக அதமயும்.
அவனது உடலில் ஆன்மிக ஒளி இருக்கும் பபோழுது, எந்த நிதலயிலும் அவன் தனித்துவத்தத
உருவோக்க பவண்டிய அவசியமில்தல.
ஆன்மிக தனிமனிதன் தோபன உருவோவோன்.
எலிசபபத் ஒரு அடி எடுத்து தவப்பதத நோம் போர்க்கிபறோம்.
ஒரு குறிக்பகோளுக்கோக டோர்சி பமோத்தமோக மோறுகிறோன்.
அவனுதடய திருமண வோழ்க்தகயில் கோதபல அவனுதடய இலக்கோகும்.
அவனுதடய கோததல அதமதியோக ஏற்றுக் பகோள்வபத அவளுதடய பங்கோகும்.
பேன் ஆஸ்டின் இந்த சோத்தியக் கூற்றின் உயர்தவ இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பப நமக்கு பகோடுத்து
விட்டோள்.
225. “Had I been in love, I could not have been more wretchedly blind”.
Elizabeth knows of the blindness love creates.
Human aspiration is for the Divine.
The nearest human version of that aspiration is for Romance in love.
Neither God, nor Love can be attained without that blindness.
Blindness is the incapacity to see the defects.
Capacity to see everything seen as a form of perfection is the knowledge version of blindness caused by
ignorant ego.
Only such a capacity releases all the energy of the Being.
Neither God, nor Love can be attained when that energy is a whit less.
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Darcy takes that attitude to her; she only regrets she has no such chance.
It is not Darcy that she could love.
Darcy has values which Mind can appreciate and value.
Love is the energy of ananda that is the experience of creation.
It is not Mind in Man that can achieve anything solid or substantial.
Mind can understand.
Body, of course, is inert.
The inert body and the understanding Mind fully integrate in emotions.
Though inert, the greatest power of the Being lies in the body.
The emotions make that power act according to the light of the Mind.
Emotions are essentially energy in motion or at rest.
Love, Romantic love, can be accomplished only by the inspired emotions.
Inspiration is the third power of the four powers of intuition.
Darcy may love Elizabeth, but there is no inspiring emotion in him to attract her.
His is passion, the turbid emotions of the initially stirring body.
Love responds to the fullness of refined emotional energy of human intuition.
It is not there.
The charm Wickham has is the false frontal appearance of true love which he is incapable of.
As the inspired emotion can genuinely be captivated by Love, so this false charm can excite a vain response
from an otherwise false character.
She is not a false character, but has a top dressing of falsehood.
It was a painful discovery of her true inner status which disgusts her.
In all literature whether this amount of truth of perception – sincerity – is seen in another character, I am unable
to say.
Literature is life portrayed, a mirror held to life.
Life then and till now is ruled by the central power of falsehood.
A vibhuti like Napoleon, her contemporary, lapsed into megalomania.
Darcy’s transformation comes from the power of truth in the French Revolution.
But the leader of that Revolution Napoleon, lapsed into imperial glory.
The Rishis who attained the superconscient had not always overcome the ego.
The pervasive power of ego is so total.
So also falsehood is not something one can easily give up.
In her position, her love could not be given to either of them.
So, she ended up loving the glory and magnificence of Pemberley.
It is rewarding to see her as a fit instrument of love as she fully realizes the one basic requirement of that noble
emotion, though negatively.
Science that set out to conquer superstition by this pervasive mechanism creates a sublimated version of
scientific superstition.
“நோன் கோதல் வயப்பட்டிருந்தோல் இந்த அளவிற்கு பமோசமோக கண்மூடித்தனமோக இருந்திருக்க
மோட்படன்”.
கோதலுக்குக் கண்ணில்தல என்று எலிசபபத்திற்குத் பதோியும்.
மனிதனுதடய ஆர்வம் கடவுளிடம் இருக்க பவண்டும்.
அந்த ஆர்வத்துக்குச் சமமோனது மனிதனுதடய கோதல் எண்ணங்கள்.
அந்த குருட்டுத்தனம் இல்லோமல் கடவுதளயும் அதடயமுடியோது, கோததலயும் அதடய முடியோது.
குருட்டுத்தனத்தோல் குதறகதளக் கோண இயலோது.
அறியோதமயினோல் ஏற்பட்ட குருட்டுத்தன்தமயில் அதனத்தும் பூரணம் பபற்றுள்ளதோகப் புலப்படும்.
இது பபோன்ற ஒரு திறதமதோன் ேீவனின் எல்லோ சக்திதயயும் பவளியிடும்.
அந்த சக்தி சிறிதளவு குதறந்தோலும் கடவுதளயும் அதடய முடியோது, கோததலயும் அதடய முடியோது.
அவளிடம் டோர்சி இந்த மபனோபோவத்தத பமற்பகோள்கிறோன், தனக்கு இது பபோன்ற ஒரு சந்தர்ப்பம்
கிதடக்கவில்தலபய என அவள் வருந்துகிறோள்.
டோர்சிதய அவளோல் கோதலிக்க முடியவில்தல.
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டோர்சியிடம் மனம் போரோட்டக்கூடிய, மதிக்கக்கூடிய பண்புகள் உள்ளன.
ஆனந்தத்தின் சக்தி கோதல், இது சிருஷ்டியின் அனுபவம்.
மனிதனின் மனம் எததயும் முழுதோக, கணிசமோக சோதிக்க முடியோது.
மனத்தோல் புோிந்துபகோள்ள முடியும்.
உடபலோ ேடமோனது.
ேடமோன உடலும் புோிந்துபகோள்ளும் மனமும் உணர்வுகளில் முழுதமயோக இதணகின்றன.
ேடமோக இருந்தோலும் ேீவனின் மிகப் பபோிய சக்தி உடலில்தோன் உள்ளது.
மனத்தின் ஒளிக்கு ஏற்ப, உணர்ச்சிகள் அந்த சக்திதய பசயல்பட தவக்கின்றன.
உண்தமயில், இயக்கத்திபலோ அல்லது ஒய்வோகபவோ இருக்கும் சக்திதோன் உணர்ச்சிகளோகும்.
எழுச்சி மிக்க உணர்ச்சிகளோல்தோன் அன்பு மற்றும் கோததல சோதிக்க முடியும்.
உள்ளுணர்வின் நோன்கு சக்திகளில் மூன்றோவதுதோன் உத்பவகம் ஆகும்.
டோர்சி எலிசபபத்ததக் கோதலிக்கலோம், ஆனோல் அவனிடம் அவதள கவரும் வண்ணம் எந்த ஒரு
தூண்டும் உணர்ச்சியும் இல்தல.
அவன் கட்டுக்கடங்கோ உணர்ச்சி உதடயவனோக இருக்கிறோன், கிளர்ச்சியோன உடலில் ஏற்படும்
குைப்பமோன உணர்ச்சிகள்.
மனித உள்ளுணர்வின் பநர்த்தியோன உணர்வுபூர்வமோன சக்தியின் முழுதமக்கு கோதல் மறுபமோைி
அளிக்கும்.
அது அங்கு இல்தல.
உண்தமயோன கோதலின் பபோய்யோன புறத்பதோற்றத்ததக் பகோண்டது விக்கோமின் கவர்ச்சி.
எழுச்சியூட்டும் உணர்ச்சி உண்தமயோகபவ கோதல் வயப்படும், இந்தப் பபோய்யோன கவர்ச்சி பபோய்யோன
நபோிடமிருந்து பயனற்ற பலதனப் பபறும்.
அவள் பபோய்யோனவள் அல்ல, ஆனோல் பமற்பரப்பில் பபோய்யோன பதோற்றம் பகோண்டவள்.
தன்னுதடய உண்தமயோன மனநிதலதய பதோிந்து பகோண்ட பிறகு அவளுக்கு பவறுப்பு எழுகிறது.
எல்லோ இலக்கியத்திலும், இந்த அளவுக்கு உண்தமயோன புோிதலும்-பநர்தமயும், பவறு எதோவது
கதோபோத்திரத்தில் போர்க்க முடியுமோ என்பதத என்னோல் பசோல்ல இயலவில்தல.
இலக்கியம் வோழ்க்தகதய சித்தோிக்கிறது, அது வோழ்க்தகயின் கண்ணோடி.
அப்பபோழுதிலிருந்து இப்பபோழுதுவதர வோழ்க்தக பபோய்தமயின் சக்தியோல் ஆளப்படுகிறது.
பநப்பபோலியன் பபோன்ற விபூதி அவளுதடய கோலத்தில் வோழ்ந்தவர், தற்புகழ்ச்சியில் கோலத்ததக் கைித்து
விட்டோர்.
பிபரஞ்சுப் புரட்சியின் பபோது இருந்த உண்தமயின் வலிதமயில் டோர்சியின் திருவுருமோற்றம் நடந்தது.
ஆனோல் பிபரஞ்சுப் புரட்சியின் ததலவனோக இருந்த பநப்பபோலியன் ஏகோதிபத்திய புகழ் எய்தினோன்.
பரமோத்மோதவ அதடந்த ோிஷிகள் அகந்தததய விட்டு எப்பபோழுதும் விலகவில்தல.
பரவும் ஆற்றலுதடய அகந்ததயின் சக்தி முழுதமயோனது.
பபோய்தமதயயும் அவ்வளவு சுலபத்தில் விட்டு விட முடியோது.
அவளுதடய நிதலதமயில், அவளுதடய கோததல இருவோில் எவருக்குபம தர முடியோததோக இருந்தது.
அதனோல் அவள் இறுதியில் பபம்பர்லியின் புகதையும் பமன்தமதயயும் விரும்ப ஆரம்பித்து விட்டோள்.
கோதலிக்கத் தகுந்த போத்திரமோக அவள் விளங்கியது சந்பதோஷமோக இருக்கிறது, எதிர்மதறயோக
இருந்தோலும் அந்த புனிதமோன உணர்ச்சியின் ஒரு அடிப்பதட அவசியத்தத அவள் முழுவதுமோகப்
புோிந்து பகோள்கிறோள்.
மூடநம்பிக்தககதள பவல்வதற்கோக கிளம்பிய விஞ்ஞோனம், பவறு விதத்தில் விஞ்ஞோன
மூடநம்பிக்தககதள உருவோக்கியது.
226. “Pleased by the preference of one and offended by the neglect of the other”.
Human life is vital not rational.
Manners matter not character.
Even our character belongs to the surface Mind.
Reversal of Manners is behaviour – First reversal.
Reversal of behaviour is character – Second reversal.
Reversal of conscious life is subconscious – Third reversal.
Subconscious meeting the superconscious is reversal in the ascent – Fourth reversal.
Each of these reversals can be split into consciousness and substance and that will yield eight reversals.
Krishna was in the overmind.
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Moving to Supermind can still be divided into two reversals, the last two of this.
It is possible for us to see the eight reversals in one act.
Darcy moved from ‘tolerable’, to liking, to proposal, to discover Lydia.
Each of them can go into two divisions.
Ours is egoistic personality on the surface.
Moving to inner mind we move to the depth of the surface.
It is done by the concentration which reveals the witness Purusha.
Doing it by consecration we go again into the inner mind to the door that opens to the subliminal.
Doing the same thing by the analysis of thought that dissolves it, we again reach the same inner mind but to the
state of Nirvana.
Not responding from the ego we universalize overcoming dualities.
It is a halfway house, taking us to a neutral status.
Response from the surface must give us JOY, taking us to the subliminal where the Psychic dwells.
We may understand that our response must be one of Joy, but no joy may show up.
Joy will be the response if our move takes us from Mind to emotion.
It is not the emotion from which Mind evolved, but the emotions in the descent.
In spite of the non-egoistic response joy does not result, because the old habit of nature holds.
For the joy to rise apart from surrendering the ego, we have to surrender our nature.
Nature too surrenders when deep down there is no enjoyment of egoistic triumph.
The triumph, if any, is for the soul, not for the ego open or hidden.
To feel joy at the touch of life each time is to be poised for the first fundamental siddhi.
Capacity to feel joy at the touch of life is the capacity to convert the bad omen into a good omen.
It is to move from Time to Simultaneous Time.
Moving so in all our consciousness permanently is to correct the past events.
A patriot doing so with Kashmir, India will become Now what she would have been had she won Freedom in
1947 as a united whole.
The infinity of the Absolute is not the infinity that is opposite to the finite. It is a self-existent Infinite to
which no incapacity can be attributed, even the incapacity to rectify the world from its Origin.
At a higher state it is not mere joy that is our response to the touch of the life, but the Delight of Being. A
devotee can do it to his own life if not to the life of the world. In that case he will find his very Origin
transformed.
“ஒருவர் விரும்பியதோல் மகிழ்ந்து, மற்பறோருவர் நிரோகோித்ததோல் புண்பட்டு பபோனது”.
மனித வோழ்வு உணர்வுோீதியோனது, விபவகமோனதல்ல.
நடத்ததபய முக்கியமோக இருக்கிறது, குணம் அல்ல.
நம்முதடய குணோதிசயமும் பமல்மனத்திற்பக உோியதோக உள்ளது.
பைக்கத்தின் ததலகீழ் மோற்றம்தோன் நடத்தத- முதல் ததலகீழ் மோற்றம்.
நடத்ததயின் ததலகீழ் மோற்றம் குணோதிசயம் - இரண்டோவது ததலகீழ் மோற்றம்.
பமல்மனத்தின் ததலகீழ் மோற்றம் ஆழ்மனம் - மூன்றோவது ததலகீழ் மோற்றம்
ஆழ்மனம் பரமோத்மோதவ சந்திப்பது போிணோமத்தில் நடக்கும் ததலகீழ் மோற்றம்- நோன்கோவது ததலகீழ்
மோற்றம்
இந்த மோற்றங்கள் ஒவ்பவோன்தறயும் ேீவியம், பபோருள் எனப் பிோிக்கலோம், அது பமலும் எட்டு
மோற்றங்கதளத் தரும்.
கிருஷ்ணர் பதய்வ பலோகத்ததச் பசர்ந்தவர்.
சத்திய ேீவியத்திற்குப் பபோவதத பமலும் இரண்டு மோற்றங்களோகப் பிோிக்கலோம், கதடசி இரண்டு
மோற்றங்கள்.
எட்டு ததலகீழ் மோற்றங்கதளயும் ஒபர பசயலில் நம்மோல் போர்க்க இயலும்.
டோர்சி, ‘பரவோயில்தல’ என்பதிலிருந்து, பிடித்திருக்கிறது, திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்தது,
லிடியோதவக் கண்டுபிடிப்பது என பல நிதலகளுக்கு மோறுகிறோன்.
இதவ ஒவ்பவோன்தறயுபம இரண்டு பகுதிகளோகப் பிோிக்கலோம்.
பமற்பரப்பில் நமது சுபோவம் அகந்ததயுள்ளதோக இருக்கிறது.
மனத்தின் உட்பகுதிக்குச் பசல்லும்பபோழுது நோம் அந்த பமற்பரப்பின் ஆைத்திற்குச் பசல்கிபறோம்.
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மனத்தத ஒரு நிதலப்படுத்திச் பசய்யும் பபோழுது சோட்சி புருஷதன அது பவளிப்படுத்துகிறது.
ஒருநிதலப்படுத்திச் பசய்யும் பபோழுது நோம் மீண்டும் அடிமனத்திற்கு அதைத்துச் பசல்லும்
உள்மனத்தின் வோயிதல அதடகிபறோம்.
இததபய எண்ணங்களின் ஆரோய்ச்சி மூலம் பசய்தோல், நோம் மீண்டும் நிர்வோண நிதலயோன
உள்மனதிற்குச் பசல்பவோம்.
அகந்தத மூலம் பசயல்படோது இருப்பின், இரட்தடகதள பவற்றி பகோண்டு நோம் பிரபஞ்சமோபவோம்.
அது நம்தம நடுநிதலயோன நிதலக்கு அதைத்துச் பசல்லும் இதடயில் இருக்கும் இடமோகும்.
பமலிருந்து பசயல்படும் பபோழுது நமக்கு சந்பதோஷம் வர பவண்டும், இது நம்தம தசத்திய புருஷன்
உதறயும் அடிமனதிற்கு அதைத்துச் பசல்லும்.
எந்த சந்பதோஷமும் பவளிபய பதோியோது இருப்பினும், நம் மறுபமோைி சந்பதோஷம் நிதறந்ததோக மட்டும்
இருக்க பவண்டும் என்பததன புோிந்துபகோள்ள பவண்டும்.
நம் பசயல் நம்தம மனதிலிருந்து உணர்வுகளுக்கு எடுத்துச் பசல்லும்பபோழுது, நமது மறுபமோைி
சந்பதோஷமோக இருக்கும்.
உணர்வுகளிலிருந்து மனம் எைவில்தல, பமலிருந்து கீபை வரும் உணர்விலிருந்து எழுகிறது.
அகந்தத அற்ற மறுபமோைி இருந்தும்கூட மகிழ்ச்சி எழுவதில்தல. ஏபனன்றோல் பதைய இயற்தகயோன
குணம் இன்னமும் உள்ளது.
மகிழ்ச்சி எழுவதற்கு அகந்தததய தகவிடுவதுடன், நம் இயற்தகயோன குணங்கதளயும் தகவிட
பவண்டும்.
அகந்ததயின் பவற்றிதய மனத்துள் அனுபவிக்கோமல் இருந்தோல், இயற்தக குணங்களும் சரணதடயும்.
பவற்றி ஆன்மோவுக்குத்தோன். பவளிப்பதடயோன அல்லது மதறந்துள்ள அகந்ததக்கல்ல.
ஒவ்பவோரு முதறயும் வோழ்வில் மகிழ்ச்சிதய உணர்வது, முதல் அடிப்பதடயோன சித்திக்கு வைி வகுக்கும்.
வோழ்வில் மகிழ்ச்சிதய உணரும் திறன், பகட்ட சகுனத்தத நல்ல சகுனமோக மோற்றும் திறன் ஆகும்.
இது கோலத்திலிருந்து மூன்றோம் நிதலக் கோலத்திற்கு பசல்வதோகும்.
நம் அதனத்து ேீவியங்களிலும் அவ்வோறு நிரந்தரமோகச் பசல்வது, பதைய தவறுகதள சோி
பசய்வததற்கோக.
ஒரு பதச பக்தன் கோஷ்மீர் விஷயத்தில் அவ்வோறு பசய்தோல், 1947ல் பிோிவிதனயுடன் கிதடத்த சுதந்திரம்
இன்று பிோிவிதன இல்லோத சுதந்திர இந்தியோவோக மோறும்.
பிரம்மத்தின் அகண்டம், கண்டத்தின் பநபரதிரோன அகண்டம் கிதடயோது. இயலோதம என்பபத
இல்லோத சுயமோக இருக்கும் அகண்டம் ஆகும். உலகத்தத அதன் ஆதியிலிருந்து சோி பசய்யும்
இயலோதமயும் அதனிடத்து கிதடயோது.
உயர்ந்த நிதலயில் பவறும் சந்பதோஷம் மட்டுபம வோழ்விற்கு நமது மறுபமோைியோக இருக்கோது,
ேீவனின் ஆனந்தமோக இருக்கும்.
இததன உலக வோழ்க்தகயில் இல்லோவிடினும், ஒரு அன்பர் தன் பசோந்த வோழ்க்தகயில் போர்க்கலோம்.
அப்பபோழுது, தோன் தன் ஆதியிலிருந்து திருவுருமோறியிருப்பததக் கோண்போர்.
227. “I have courted prepossession and ignorance and driven reason away where either were concerned”.
Courting prepossession is a normal way of Mind’s functioning.
Driving reason away is how Man acts emotionally denying the privilege of being mental.
Though it is common with all mankind, it is not common to recognise it, certainly not to act on it.
When a few hundred aspiring souls gathered around Sri Aurobindo in pursuit of the supramental golden glory
denying the comfortable security of their own family and property, HE offered them an open door into their
goal.
He almost teased them with a SILENT invitation unspoken.
One of them, known for his dullness of Mind, subconsciously heard the call and consciously declared,
“Aspiration awakes in me, achieve in me all that I flame for”.
Sri Aurobindo recognized his great success in the Hymn to Mother of Radiances and was graceful enough to
copy it in His own hand which by that error was published as the writing of the Master.
No human heart responded to the call during His lifetime nor when the Glory descended in 1956.
Since then even in its four year anniversary none of us responded with even a distant recognition.
“Heavens’ call is rare, rarer the heart that heeds.”
Today it is there pressing on us from all around, but more potently from inside.
A call to joy or Mother’s Joy from inside will open up not the passive heaven of the tradition, but the evolving
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wonders of the spirit’s adventure in Time.
Man took a hundred millenniums even to stumble upon primitive agriculture.
The Ideal of Human unity organized as World government, His third dream, is there around the corner to
precipitate itself.
The spiritual power of social consciousness organized as technology, education, language, social life can
abridge several thousand years into as many years.
The same power organizing itself as the spiritual force in the evolving social organism as Money can do it in a
trice.
McKinsey recognised this truth even through their unscientific absurdity.
Human love cannot take wings to reach divine planes of heaven.
Human love is not only coarse, but turbidly selfish.
No selfless goal of self-giving can be achieved by traveling in the opposite direction of aggressive selfishness.
That is how Man seeks heaven.
That is how Darcy found the sweetness of the divine touch in her abuse.
Jane Austen had certainly a glimpse of 1956 in 1789.
Romance Eternal, one hundred crores, tenfold sales are only the human doors of God’s Delight.
HE was a silent God who spoke out All.
SHE was a vociferous Supramental Avatar who never touched it with Her words.
“அவர்கள் இருவர் விஷயத்திலும் என்னுதடய எண்ணங்கதளயும் மற்றும் அறியோதமதயயும் ஆதோித்து
விபவகத்ததப் புறக்கணித்து விட்படன்”.
எண்ணங்கதள ஆதோிப்பது மனத்தின் இயல்பு.
விபவகத்ததப் புறக்கணிப்பது, எவ்வோறு மனத்தோலோன மனிதன் தன் மனதத மறுத்து உணர்வுபூர்வமோக
நடந்து பகோள்கிறோன் என்பததக் கோண்பிக்கிறது.
மனிதகுலத்தில் இது பபோதுவோனதுதோன் என்றோலும் அததன அங்கீகோிப்பபதோ, முக்கியமோக அதன்மீது
பசயல்படோமல் இருப்பபதோ, பபோதுவோக நடப்பதில்தல.
போதுகோப்போன தங்களுதடய குடும்பத்ததயும் பசோத்ததயும் விட்டுவிட்டு, சத்தியேீவியத்ததத் பதடி
வந்த ஸ்ரீஅரவிந்ததர சுற்றி இருந்த சில நூறு ஆர்வமோன ஆன்மோக்களுக்கோக அவர், அவர்கள்
தங்களுதடய இலக்தக அதடய திறந்த வோயிதல அளித்தோர்.
பபசப்படோத பமௌனமோன அதைப்பினோல் பகவோன் அவர்கதள போிகோசம் பசய்தோர்.
மந்த புத்திக்கு பபர் பபோன ஒருவருக்கு இந்த அதைப்பு ஆழ்மனதில் பகட்டது, அவர் “என்னுள் ஆர்வம்
எழுகிறது, பிைம்போக இருக்கும் என்னிடம் உள்ள அதனத்ததயும் சோதிக்க பவண்டும்” என சுய
நிதனவுடன் அறிவித்தோர்.
அன்தனயின் பிரகோசத்தத துதித்து அவர் எழுதிய போடலின் பபரும் பவற்றியிதனக் கண்டு,
ஸ்ரீ அரவிந்தர் அதத தன்னுதடய தகயோல் எழுதி அருள் புோிந்தோர். ஆனோல் அதத தவறோக
பகவோனுதடய பதடப்போக பவளியிட்டு விட்டனர்.
பகவோன் விடுத்த அதைப்தப அவருதடய ஆயுட் கோலத்திலும் மற்றும் 1956ல் சத்திய ேீவியம் பூமிக்கு
இறங்கிய பபோதும், எவரும் பபோருட்படுத்தவில்தல.
அன்றிலிருந்து அதனுதடய ஒவ்பவோரு நோன்கு வருட முடிவிலும் கூட நோம் எவரும் அததன சிறிதும்
அதடயோளம் கண்டு பகோள்ளவில்தல.
சுவர்க்கத்தின் அதைப்பு அோிதோனது. அததச் பசவிமடுக்கும் மனம் அதத விட அோிதோனது.
இன்று அது நம்தமச் சுற்றி எல்லோ பக்கங்களிலிருந்தும் முக்கியமோக நம் உள்ளிருந்து அழுத்துகிறது.
நோம் உள்ளிருந்து சந்பதோஷத்ததபயோ அல்லது அன்தனயின் சந்பதோஷத்ததபயோ அதைத்தோல் அது
சோதோரண பசோர்க்கத்ததத் திறக்கோது, கோலத்திலுள்ள ஆன்மோவின் அனுபவத்தோல் பவளிப்படும்
அற்புதங்கதளத் திறக்கும்.
பைங்கோல விவசோயத்ததக் கண்டு பகோள்ளபவ மனிதனுக்கு நூறு ஆயிரம் வருடங்களோயிற்று.
உலக அரசோங்கமோக மனித குலத்தின் ஒற்றுதம, பகவோனின் மூன்றோவது கனவு, பலிக்கத் தயோரோக
கோத்துக் பகோண்டிருக்கிறது.
பதோைிற் நுட்பம், கல்வி, பமோைி, சமூக வோழ்க்தக என முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ள சமூக உணர்வின்
ஆன்மிகச் சக்தி, பல ஆயிரம் வருடங்கதள சில வருடங்களோகச் சுருக்கிவிடும்.
பணபம சமூக அதமப்போக மோறுவதில் அபத சக்தி ஆன்மிகச் சக்தியோக பசயல்படும் பபோழுது,
க்ஷணத்தில் பசயல்படும்.
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முதறயற்ற அபத்தமோன முதறயோக இருப்பினும், இந்த உண்தமதய பமக்கின்சி ஏற்றுக் பகோண்டோர்.
பசோர்க்கத்தின் பதய்வீக நிதலக்கு மனித அன்பினோல் பசல்ல முடியோது.
மனித அன்பு கரடுமுரடோனபதோடு, குைப்பமோக சுயநலமோகவும் இருக்கும்.
சுய அர்ப்பணத்தின் எந்த சுயநலமற்ற இலக்தகயும், தீவிரமோன சுயநலத்துடன்தோன் அதடயமுடியும்.
இவ்வோறுதோன் மனிதன் பசோர்க்கத்தத நோடுகிறோன்.
இது பபோல்தோன் அவளுதடய நிந்ததனயில், டோர்சிக்கு பதய்வீக ஸ்போிசத்தின் இனிதம பதோிந்தது.
1789பலபய பேன் ஆஸ்டின் 1956ல் நடக்க இருப்பதத நிச்சயமோக கண்டோள்.
அைிவில்லோக் கோதல், நூறு பகோடி, பத்து மடங்கு விற்பதன இதவயோவும் இதறவனின் பபோின்பத்தின்
மனித வோயில்கள்.
எல்லோவற்தறயும் பற்றிப் பபசிய பமௌன இதறவன் பகவோன் ஆவோர்.
அன்தன தீவிரமோன சத்தியேீவிய அவதோரமோக இருந்தோர், ஆனோல் வோய் விட்டு இததப் பற்றி
பபசியபதயில்தல.
228. “Till this moment, I never knew myself”.
At this moment she becomes the divine or at least she qualifies to be the divine.
I have not met a single individual who ever spoke these words, let alone did it in life.
Devotees are expected to do more than Darcy.
Elizabeth does less than Darcy.
Darcy, on hearing of Lydia’s elopement, decided to find her.
He never disclosed his intention to Elizabeth.
At that moment it struck him how it was his own responsibility.
To preserve the good reputation of Georgiana, he was selfishly silent about Wickham in Meryton, knowing what
he could do to the girls.
He could not warn the Meryton population without scandalizing his sister. Who, on earth, would come forward
to do so?
His selfish reticence ruined Mr. Bennet’s family.
Lydia was not one who could be benefited by any warning.
On the other hand, knowing his earlier escapade, she would find him a fit instrument to her design.
Now that the harm was done, Darcy realised his responsibility.
The scruples of a gentleman prevent him from exposing a traitor.
Now he has to visit the London slums he has never in his life visited.
He has to meet the treacherous woman to secure his address.
He has to meet Wickham, persuade him to marry Lydia.
All this he does to win Elizabeth which is his immediate aim.
A greater aim is to offer selfless service incognito as only such a service deserves the name service.
Having done all this for Elizabeth, it is normal for anyone to go to her and explain his acts, show his motive and
ask for her hand.
By his injunction of secrecy, he denied himself the only benefit possible.
In no other way that benefit would accrue to him.
Values yield valuable results to those who deny the result and offer service.
Any devotee is expected to realize his own errors like this and serve as Darcy has done.
His work of transformation begins after this.
It is this service that enabled him to transform.
On top of all these things Darcy was not permitted the luxury of reaction against the couple.
Reaction inside neutralizes the service outside.
Non-reaction is a must.
It takes ages for one in his situation to refuse to react.
Still, non-reaction brings one to the yogic neutrality.
Yogic positivity is to feel Mother’s Joy at the touch of this event.
The Mind of a great Man may agree to do so.
The heart all the time will react or refuse to release joy.
Pray to release joy, better still Mother’s joy at the touch of sordid treachery.
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The egoistic triumph hiding behind the rejected ego is a bar.
It is the impersonal immensity of ego.
One cannot easily break through it.
Call Mother in for help.
It will be a long long call over months and years.
Victory is to those who persevere.
Darcy did it, felt a refined joy of intense sweetness.
He felt so on Elizabeth’s acceptance.
The right procedure of the rule is the joy must be felt for its own sake – causeless joy. The result must
issue as a result of it.
“இந்த பநோடிவதர நோன் என்தனபய புோிந்து பகோள்ளவில்தல”.
இந்தத் தருணத்தில் அவள் பதய்வீக நிதலதய அதடகிறோள், அல்லது பதய்வீக நிதலக்குத் தகுதி
உதடயவளோகவோவது மோறுகிறோள்.
இதத வோழ்க்தகயில் ஒருவரும் சோதிக்கோவிட்டலும், இது பபோன்று பபசிய ஒரு நபதரக்கூட நோன்
சந்தித்ததில்தல.
டோர்சிதயக் கோட்டிலும் அதிகமோக அன்பர்கள் சோதிக்க பவண்டும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.
டோர்சிதயவிட குதறவோகபவ எலிசபபத் சோதிக்கிறோள்.
லிடியோ ஓடிப்பபோனது பதோிய வந்தவுடன், அவதளக் கண்டு பிடிக்க டோர்சி தீர்மோனிக்கிறோன்.
எலிசபபத்திடம் தன் எண்ணத்தத பவளியிடபவ இல்தல.
அந்த தருணத்தில் அது அவனுதடய பபோறுப்பு என அவனுக்குப் படுகிறது.
விக்கோம் பபண்களிடம் எவ்வோறு நடந்து பகோள்வோன் என்று பதோிந்திருந்தும், ேோர்ேியோனோவின்
மோியோதததயக் கோப்போற்ற, பமோிடனில் சுயநலத்துடன் பமளனமோக இருந்தோன்.
தன்னுதடய சபகோதோிக்கு பைிச்பசோல் ஏற்படோதபடி பமோிடனில் உள்ள மக்கதள எச்சோிக்க அவனோல்
முடியவில்தல. யோர் இந்த உலகில் அவ்வோறு பசய்ய முன் வருவர்?
அவனது சுயநலமோன பமௌனம் பபன்னட் குடும்பத்தத அைித்தது.
எந்த எச்சோிக்தகயோலும் லிடியோவோல் பயன் அதடய முடியோது.
மோறோக, அவனது முந்ததய அவச் பசயதல அவள் அறிந்திருந்தோல், தன்னுதடய திட்டத்திற்கு அவன்
உகந்த போத்திரமோக இருப்போன் என்பதத அவள் கண்டிருப்போள்.
இப்பபோழுது தவறு பநர்ந்துவிட்டதோல், டோர்சி தன்னுதடய பபோறுப்தப உணர்ந்தோன்.
துபரோகம் பசய்தவதனக் கோண்பித்துக் பகோடுக்க நற்குணம் பபோருந்தியவோின் மனசோட்சி இடம்
பகோடுப்பதில்தல.
இதுவதர வோழ்க்தகயில் பசன்றிரோத லண்டனின் குடிதசப் பகுதிகளுக்கு அவன் பசல்ல
பவண்டியதோயிற்று.
நம்பிக்தகத் துபரோகம் பசய்த பபண்மணிதய அவனுதடய முகவோிக்கோக சந்திக்க பவண்டியதோயிற்று.
விக்கோதம சந்தித்து, அவன் லிடியோதவத் திருமணம் பசய்துபகோள்ள சம்மதிக்க தவக்க
பவண்டியதோயிற்று.
இதவ எல்லோவற்தறயும் அவன், எலிசபபத்தத அதடய பவண்டும் என்ற அவனது உடனடியோன
பநோக்கத்திற்கோகச் பசய்கிறோன்.
யோருக்கும் பதோியோமல் பசய்யப்படும் சுயநலமற்ற பசதவபய, பசதவ என்று கருதப்படுவதோல், அப்படிச்
பசய்வபத பபோிய குறிக்பகோள் ஆக இருக்க பவண்டும்.
எலிசபபத்திற்கோக இதவ அதனத்ததயும் பசய்தவுடன், அவளிடம் பசன்று தோன் பசய்த உதவிகதள
விவோித்து, தனனுதடய பநோக்கத்தத பதோிவித்து, தன்தன திருமணம் பசய்துபகோள்ளச் பசோல்லி
பகட்பதுதோன் சோதோரணமோக எவரும் பசய்வது.
ரகசியமோக இருக்க அவன் முடிவு பசய்ததோல், அவனுதடய ஒபர சோத்தியக் கூற்றிதனயும் அவபன ததட
பசய்து விடுகிறோன்.
பவறு எந்தவிதமோகவும் அவனுக்கு இது பபோன்ற ஒரு சோதகமோன சூழ்நிதல ஏற்படோது.
உதவி பசய்வதற்கு பலதன எதிர்போர்க்கோமல் இருக்கும் பண்பு மதிப்புமிக்க பலன்கதளத் தரும்.
எந்த ஒரு அன்பரும் தன்னுதடய தவறுகதள இது பபோல் உணர்ந்து, டோர்சிதயப் பபோல் பசதவ பசய்ய
பவண்டும்.
இதற்குப் பிறகு அவனுதடய திருவுருமோற்றம் ஆரம்பமோகிறது.
இந்த ஒரு பசதவபய அவன் திருவுருமோற உதவியது.
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இதவ அதனத்துக்கும் பமலோக டோர்சிக்கு, அந்த தம்பதியருக்கு எதிரோக எந்த உணர்தவயும்
கோண்பித்துக் பகோள்ள முடியவில்தல.
உள்பள எதிர்விதன ஆற்றுவது பவளியில் பசய்த பசதவதய ஈடு கட்டிவிடும்.
எதிர்விதன ஆற்றோமலிருப்பது மிகவும் அவசியம்.
அவதனப் பபோல அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பவறு யோபரனும் இருந்திருந்தோல், அவருக்கு எதிர்விதன
ஆற்றமோலிருப்பதற்கு பல கோலம் எடுத்திருக்கும்.
எதிர்ப்புத் பதோிவிக்கோமல் இருப்பது ஒருவதர பயோக நிதலயில் நடுநிதலதமக்கு அதைத்துச் பசல்லும்.
இந்நிகழ்ச்சி நம்தமத் பதோட்டவுடன் அன்தனயின் மகிழ்ச்சி நமக்குள் எழுந்தோல் அது பயோகத்தின்
இனிதமயோகும்.
உயர்ந்த மனிதனின் மனம் இததனச் பசய்ய சம்மதிக்கும்.
இதயம் எல்லோ சமயங்களிலும் எதிர்ப்பு பதோிவிக்கும் அல்லது சந்பதோஷத்தத பவளியிட மறுக்கும்.
பவறுக்கத்தக்க நம்பிக்தகத் துபரோகம் ஏற்படும்பபோழுது, சந்பதோஷம் எை பவண்டும் என பிரோர்த்ததன
பசய்ய பவண்டும், அன்தனயின் சந்பதோஷமோக இருந்தோல் இன்னமும் சிறப்போக இருக்கும்.
நிரோகோிக்கப்பட்ட அகந்ததயின் பின்னோல் மதறந்திருக்கும் அகந்ததயின் பவற்றிப் பபருமிதம் ஒரு
ததடயோகும்.
அது அகந்ததயின் பபோதுவோன அபோிமிதமோகும்.
சுலபமோக ஒருவர் அதனுள் நுதைய முடியோது.
உதவிக்கு அன்தனதய அதைக்க பவண்டும்.
பல மோதங்கள் பல வருடங்கள் எடுக்கும் அதைப்பு இது.
முயற்சி பசய்பவருக்கு பவற்றி கிதடக்கும்.
டோர்சி இததன பசய்தோன், மிகவும் இனிதமயோன சந்பதோஷத்தத உணர்ந்தோன்.
எலிசபபத் ஏற்றுக் பகோண்டவுடன் அந்த இனிதமதய அனுபவித்தோன்.
சந்பதோஷத்தத சந்பதோஷத்திற்கோகபவ அனுபவிக்க பவண்டும் என்பதுதோன் முதற- கோரணமற்ற
சந்பதோஷம். இதன் மூலம் பலன் எை பவண்டும்.
From herself to Jane -- from Jane to Bingley, her thoughts were in a line which soon brought to her recollection
that Mr. Darcy's explanation there had appeared very insufficient, and she read it again. Widely different was
the effect of a second perusal. How could she deny that credit to his assertions, in one instance, which she had
been obliged to give in the other. He declared himself to have been totally unsuspicious of her sister's
attachment; and she could not help remembering what Charlotte's opinion had always been. Neither could she
deny the justice of his description of Jane. She felt that Jane's feelings, though fervent, were little displayed, and
that there was a constant complacency in her air and manner not often united with great sensibility.
அவளுதடய எண்ணங்கள் பேனிடமும், பேனிடமிருந்து பிங்கிலியிடமும் வோிதசயோகச் பசன்றன.
டோர்சியின் விளக்கம் அந்த இடத்தில் பபோதுமோனதோக இல்தல என்பதத நிதனவுபடுத்திக் பகோண்டு,
அதத மீண்டும் படிக்க ஆரம்பித்தோள். இரண்டோவது முதறயோக படித்ததின் விதளவு மிகவும்
பவறுபட்டது. எப்படி அவளோல் அவனது வலியுறுத்ததல ஒரு விஷயத்தில் நம்போமல் இருக்கவும்,
மற்பறோன்றில் மோறோக நம்பவும் முடியும்? அவளுதடய சபகோதோியின் ஈடுபோட்தடபற்றி அவன்
முற்றிலும் சந்பதகபம படவில்தல என்று எழுதியிருந்தோன்; ஷோர்பலட்டின் கருத்து எப்பபோழுதும்
அவ்வோறு இருந்தது என்பதத அவளோல் நிதனவு கூறோமல் இருக்க முடியவில்தல. பேதனப்பற்றி
அவன் விவோித்தது நியோயமோனதுதோன் என்று அவளோல் ஒத்துக்பகோள்ள முடிந்தது. பேனுதடய
உணர்வுகள் தீவிரமோனதோக இருந்தோலும்கூட, அவள் அதத பவளியில் கோண்பித்து பகோண்டதில்தல.
அவளுதடய பபோக்கிலும், நடத்ததயிலும் உணர்ச்சிவசப்படோமல் அதமதியோக இருக்கும் நிதல
இருந்தது. அவளுக்கு விபவகமோகவும் நடந்துபகோள்ளத் பதோியவில்தல.
229. About Jane, Darcy’s explanation is insufficient.
பேதனப் பற்றி டோர்சியின் விளக்கம் பபோதுமோனதல்ல.
230. A second perusal for a coloured eye is fresh perusal.
இரண்டோவது போிசீலதன, போரபட்சமோன போர்தவக்கு புதிய போிசீலதனயோக இருக்கும்.
231. The known fact – Charlotte’s advice – never comes to mind.
பதோிந்த உண்தம- ஷோர்பலட்டின் அறிவுதர- ஞோபகத்திற்கு வருவபத இல்தல.
232. Jane’s policy is not to display.
பவளியில் கோண்பித்துக் பகோள்ளோதபத பேனுதடய பகோள்தக.

365

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

233. ‘Widely different was the effect of a second perusal’.
It means she has now shifted to the mind’s perception from vital prejudice.
இரண்டோவது முதறயோகப் படித்ததின் விதளவு மிகவும் பவறுபட்டதோக இருந்தது.
உணர்வின் தவறோன அபிப்பிரோயத்திலிருந்து மனத்தின் புோிதலுக்கு மோறியிருக்கிறோள் என்றோகிறது.
234. ‘How could she deny that credit to his assertion, in one instance, which she had been obliged to give in the
other?’
This is exactly what she did when he (Wickham) contradicted himself about the Netherfield dance. She enjoyed
his boast that it was not he who would remove himself but it should be Darcy. Next week, at the dance, he
reversed himself. Both were fully acceptable to her then. It was vital prejudice. Now she sees that inconsistency
in her mental attitude, a great improvement.
எப்படி அவளோல் அவனது வலியுறுத்ததல ஒரு விஷயத்தில் நம்போமலிருக்கவும் மற்பறோன்றில் மோறோக
நம்பவும் முடியும்?
பநதர்பீல்ட் நடனத்தில் விக்கோம் மோறிமோறி பபசியதத பகட்டு அவள் இததபயதோன் பசய்தோள். பபோக
பவண்டியவன் தோன் அல்ல, டோர்சிதோன் என அவன் பபருதமயோகப் பபசியதத அவள் ரசித்தோள்.
அடுத்த வோர நடனத்தில் அவன் ததலகீைோக மோறினோன். அப்பபோழுது அவளுக்கு இரண்டுபம ஏற்றுக்
பகோள்ளும்படியோக இருந்தன. அது உணர்வின் தப்பபிப்ெிரோயம். அவளுதடய மபனோபோவத்தில்
இருக்கும் நிதலயற்ற தன்தமதய அவள் போர்க்கிறோள், பபோிய முன்பனற்றம்.
235. ‘Neither could she deny the justice of his description of Jane’.
Elizabeth understands Jane as one who sees no evil in another. In her view Jane takes the defect of another and
turns it into good. She finds her sister endowed with enormous patience so that no counsel of patience to her is
possible. So far Elizabeth is right. There is something more in Jane which is also in her. Jane does not want to
chase any man. She does not even want the world to think of her as one who is after a Man, even if it is Bingley.
And in this she is a total success. It becomes SILENT WILL of the most powerful type possible. Everyone
expects Bingley to marry Jane, but no one, as the text stands, says Jane is after Bingley. It is the power of such a
Silent Will that made Bingley whose one ambition is to obey Darcy, prevail against the domination of Darcy.
Her wedding was interrupted, delayed for a year since that will had the credit of a defective faith in Caroline’s
duplicity. Till she overcame that illusion, even her silent will was powerless. After that opinion was lost, instead
of longing for Bingley, she moved to a neutral emotion that she was not after him. To her, her not chasing a
MAN is paramount. Elizabeth is unaware of this force at play. Her mother’s power and her father’s force were
on Lydia and herself and not on Jane. Jane was on her own on neutral territory enjoying the support of Elizabeth
alone whose lingering partiality for Wickham could not be fully removed till he was married to Lydia. Darcy’s
perception was right and he was within his right to advise Bingley not to marry Jane. Jane’s marriage was
primarily brought about by her own silent will and the extraordinary right of Elizabeth to have her married.
பேதனப் பற்றி அவன் விவோித்தது நியோயமோனதுதோன் என அவளோல் ஒத்துக் பகோள்ள முடிந்தது.
யோோிடத்திலும் பேனோல் குதற கோண முடியோது என எலிசபபத்திற்கு புோிகிறது. அவளுதடய கருத்துப்படி
பேன் மற்றவோிடம் உள்ள குதறதய நிதறயோக மோற்றி விடுகிறோள். தனது சபகோதோியிடம் அபோர
பபோறுதம இருப்பததப் போர்க்கிறோள். இதுவதர எலிசபபத் நிதனத்தது சோி. இதற்கு பமலும் பேனிடம்
சில குணங்கள் உள்ளன. அதவ எலிசபபத்திடமும் உள்ளன. எந்த ஒரு ஆணின் பின்னோல் பபோவதத
பேன் விரும்பவதில்தல. அவதள ஒரு ஆணின் பின்னோல் பபோகிறவள் என்று உலகம் நிதனக்கக்
கூடோது, அது பிங்கிலியோக இருந்தோலும் சோி, என்று அவள் விரும்புகிறோள். இதில் அவள் முழு பவற்றியும்
அதடகிறோள். இது மிகவும் சக்தி வோய்ந்த பமௌனத்தின் மன உறுதியோகிறது. பிங்கிலிதோன் பேதன
திருமணம் பசய்து பகோள்வோன் என எல்பலோரும் எதிர்போர்க்கின்றனர், ஆனோல் இக்கததயில் பேன்
பிங்கிலி பின்னோல் பபோகிறோள் என்று எவரும் கூறுவதில்தல. டோர்சிக்கு அடிபணிவபத தனது
குறிக்பகோள் என்று இருந்த பிங்கிலிதய மோற்றியது இந்த பமௌன சக்தியின் வலிதமதோன். கோரலினது
பபோய்தமயில் தவத்திருந்த குதறபோடுள்ள நம்பிக்தகயினோல் பேனுதடய திருமணம் ததடப்பட்டு, ஒரு
வருடம் தோமதமோனது. அவள் அந்த மோதயயிலிருந்து விடுபடும்வதர பமௌன சக்தியும் பவதல
பசய்யவில்தல. அந்த அபிப்பிரோயத்திலிருந்து பவளி வந்தவுடன் அவளோல் சம நிதலக்கு வர முடிந்தது.
அவதளப் பபோறுத்தவதர ஒரு ஆதண துரத்தோமலிருப்பது ததலயோனது. இந்த சக்தி பவதல பசய்வதத
எலிசபபத் அறியவில்தல. அவளுதடய பபற்பறோர்களின் வலிதமயும், சக்தியும் அவளிடத்தும்
லிடியோவிடத்தும் இருந்தன, பேனிடம் இல்தல. பேன் தன்தனபய ஒரு சமநிதலயில் தவத்துக்
பகோண்டோள், லிடியோதவத் திருமணம் பசய்துபகோள்ளும்வதர விக்கோம் மீது இருந்த நோட்டம்
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குதறயோமல் இருந்த எலிசபபத்தின் ஆதரவு அவளுக்கு இருந்தது. டோர்சியின் புோிதல் சோியோக
இருந்ததினோல் அவனுக்கு பிங்கிலி, பேதன திருமணம் பசய்து பகோள்ள பவண்டோம் என்று அறிவுதர
கூறும் உோிதம இருந்தது. பேனுதடய திருமணம் முக்கியமோக அவளுதடய பமௌன சக்தியினோலும்,
பமலும் அவளுக்கு திருமணம் நடக்க பவண்டும் என்பது தனது அசோதோரண உோிதம என எலிசபபத்
நினைத்ததினோலும் நடந்தது.
236. “Darcy’s explanation there appeared insufficient. She read again”.
ஒரு முதற பகட்டு முழுவதும் புோிந்து பகோள்வது பயோகத் திறதம.
ஏகச்சந்த கிரோஹி எனப் பபயர்.
To understand fully for the first time is a yogic faculty of the spirit.
எததயும் பல முதற படிக்க பவண்டும்.
Anything needs to be read over and over again.
Devotees who read The Life Divine for the fortieth time find it a new book.
Scriptures reveal fresh dimensions with each perusal.
Especially read after some centuries, scriptures reveal the truth appropriate to that period.
It is a known characteristic of great writings.
To communicate information or news is easily done, can be done at the first encounter, even on the phone.
Ideas cannot be communicated thus.
For this you have to meet, on his initiative.
It can never be done by going to his place, perhaps because of his social importance.
No idea can be communicated at the first meeting.
The greater the idea the longer it is to wait.
The receptivity must be there and evince eagerness.
No valid idea moves on the same physical plane, the receiver must find himself physically at a lower level.
The speaker should not try to gain the listener’s attention.
The listener must be all attention.
The attention can be the mind’s listening, the thinker’s aspiration or the entire Mind’s ever-present opening,
opening into the spirit.
Usually the words or ideas are listened to.
A deep spiritual listening will listen to the essence understood by the speaker.
An ideal listening will learn what the speaker has not understood but the thought inherently has.
As culture is the essence of civilization which itself is the essence of history, total communication is the
quintessence of long trusting, loving loyalty that has united two souls in their inner truth and outer activities.
Marriage matures into Romance by rich silent communication.
One can have this relationship with everyone and everything.
Clumsiness, knocking against objects, dropping them, noise eliminate that possibility of intimate communion
with people, things, and events.
In the second proposal Elizabeth said very little to the point except expressing her embarrassment. She never
accepted him in words.
Nor did he ask her this time if she would be his wife.
Great decisions of a company are not made in the board nor in the government in the cabinet.
It is all informally, almost in unspoken words, understood.
A nation’s material progress or even revolutionary march is not shouted out from the house tops, till it is all
over.
Effective communication is eternally valuable, is done by the subconscious.
That will be seen by the perceptive eye in small significant events.
That Lydia will be found was communicated to her by a silent parting look.
Elizabeth saw in his desire to introduce his sister to her his second proposal.
It is not the dinner invitation of Mrs. Bennet to Bingley but in the perception of Mrs. Gardiner that Darcy was
overflowing with love the significance lies.
Collins’s proposal to Charlotte is seen in her seeing him from the upper window and meeting him as if by
accident. It is the lady’s proposal.
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“டோர்சியின் விளக்கம் அங்கு பபோதுமோனதோக இல்தல. அவள் மீண்டும் படித்தோள்”.
ஒரு முதற பகட்டு முழுவதும் புோிந்து பகோள்வது பயோகத் திறதம. ஏகச்சந்த கிரோஹி எனப் பபயர்.
எததயும் பலமுதற படிக்க பவண்டும்.
'தி தலப் டிதவன்'-ஐ நோற்பதோவது முதற படித்த அன்பர்கள் அது புதியதோக இருப்பததக் கண்டனர்.
ஒவ்பவோரு முதற படிக்கும் பபோழுதும் பவத நூல்கள், புதிய போிமோணத்தத பவளிப்படுத்தும்.
முக்கியமோக, பல நூற்றோண்டுகளுக்குப் பிறகு படிக்கும் பபோழுது, பவத நூல்கள், அந்த கோல கட்டத்திற்கு
ஏற்ப உண்தமகதள பவளிப்படுத்தும்.
இது உயர்ந்த எழுத்துக்களின் குணோதிசயம் ஆகும்.
ஒரு தகவதலபயோ பசய்திதயபயோ சுலபமோகத் பதோிவித்து விடலோம். முதல் சந்திப்பிபலோ அல்லது
பதோதலபபசி மூலமோகபவோ பதோிவித்து விடலோம்.
எண்ணங்கதள அவ்வோறு பதோிவிக்க முடியோது.
இததன பசய்ய ஒருவர், தோன் முயற்சி எடுத்து அடுத்தவதர சந்திக்க பவண்டும்.
ஒருவருதடய சமூக முக்கியத்துவம் கோரணமோக அவரது இடத்திற்குச் பசன்று இததன பதோிவிக்க
முடியோது.
முதல் சந்திப்பிபலபய எந்த கருத்ததயும் பதோிவிக்க முடியோது.
கருத்துகள் உயர்ந்ததோக இருக்கும்பபோழுது கோத்திருக்கும் கோலமும் அதிகமோக இருக்கும்.
ஆர்வமும் ஏற்புத்தன்தமயும் இருக்க பவண்டும்.
எந்த ஒரு சோியோன கருத்தும் அபத ேட நிதலயில் நிலவுவதில்தல, அததனப் பபறுபவர் அதற்கு கீழ்
நிதலயில் இருந்து பபற்றுக்பகோள்ள பவண்டும்.
பபசுபவர் பகட்பபோோின் கவனத்தத பபறுவதற்கு முயற்சி பசய்யக் கூடோது.
பகட்பவர் கவனமோக இருக்க பவண்டும்.
கவனம் என்பது மனத்தின் கவனிப்போக இருக்கலோம், சிந்திப்பவோின் ஆர்வமோக இருக்கலோம், அல்லது
எந்பநரமும் இருக்கும் மனத்தின் விைிப்போகவும் இருக்கலோம்.
பபோதுவோக வோர்த்ததகளும் கருத்துகளும் பகட்டுக் பகோள்ளப்படும்.
ஆன்மிகத்தில் ஆழ்ந்து பகட்டுக் பகோள்ளும் பபோழுது, பபசுபவர் புோிந்து பகோண்டிருப்பதின் சோரம்
புோியும்.
சிரத்ததயோக பகட்கும் பபோழுது பபசுபவர் என்ன புோிந்து பகோள்ளவில்தல என்பதும் புோியும், ஆனோல்
பசோல்ல வரும் கருத்து புோியும்.
நமது பண்போடு சோித்திரத்தின் சோரமோன நோகோிகத்தின் சோரமோகும்.
நீண்டநோள் நம்பிக்தகயும் இனிதமயோன விசுவோசத்தின் சோரோம்சமோன முழுதமயோன பதோடர்பப,
இரண்டு ஆன்மோக்கதள அதன் அகத்தின் உண்தமயிலும் புறச் பசயல்களிலும் இதணத்துள்ளது.
உயர்ந்த பமௌனமோன பதோடர்புகளோல் திருமணம் கோதலோக முதிர்ச்சி பபறுகிறது.
ஒருவர் இத்ததகய உறவிதன எவோிடத்திலும் எதிலும் பபறலோம்.
குைப்பமோக பவதல பசய்தல், பபோருட்கள் மீது இடித்துக் பகோள்வது, அததன கீபை பபோடுவது, சத்தம்
ஆகியதவ மனிதர்கள், பபோருட்கள், நிகழ்ச்சிகள் இவற்றுடன் பநருங்கிய பதோடர்பு ஏற்படும்
சோத்தியத்தத அகற்றி விடும்.
இரண்டோவது திருமண பவண்டுபகோளின்பபோழுது எலிசபபத் தன்னுதடய சங்கடத்தத
பவளிப்படுத்தியததத் தவிர பவறு எததயும் பபசவில்தல.
வோர்த்ததகளோல் அவதன அவள் ஏற்றுக் பகோள்ளபவ இல்தல.
தன்னுதடய மதனவியோக இருக்க முடியுமோ என்று அவனும் இம்முதற பகட்கவில்தல.
ஒரு ஸ்தோபனத்தின் பபோிய முடிவுகள் அதனுதடய நிர்வோகிகளின் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படுவதில்தல.
அரசோங்கத்தின் முடிவுகள் அதமச்சரதவக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படுவதில்தல.
இதவபயல்லோம் பபசப்படோத வோர்த்ததகளோகப் புோிந்துபகோள்ளப் படுகின்றன.
ஒரு நோட்டின் பபோருளோதோர முன்பனற்றபமோ அல்லது புரட்சிபயோ அதவ நடந்து முடியும்வதர
பபசப்படுவதில்தல.
திறதமயோன பதோடர்பு மிகவும் மதிப்பு வோய்ந்தது, ஆழ்மனத்தோல் பசய்யப்படுகிறது.
முக்கியமோன சிறு விஷயங்களிலும் கூர்ந்த போர்தவ பவண்டும்.
பிோியும் பபோழுது போர்த்த பமௌனமோன போர்தவயிபலபய லிடியோதவக் கண்டுபிடித்து விடலோம் என்பதத
உணர்த்தி விட்டோன்.
அவனுதடய சபகோதோிதய அறிமுகப்படுத்த விரும்பிய பபோழுது அவனது இரண்டோவது திருமண
பவண்டுபகோதள அவள் புோிந்து பகோண்டோள்.
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டோர்சியிடம் அபோிமிதமோக கோதல் உள்ளது என திருமதி கோர்டினர் புோிந்துபகோண்டதில்தோன்
முக்கியத்துவம் உள்ளபத தவிர, திருமதி பபன்னட் பிங்கிலிதய விருந்துக்கு அதைத்ததில் அல்ல.
ஷோர்பலட் ேன்னலிலிருந்து போர்த்து அவதன தற்பசயலோக சந்திப்பதுபபோல் நடந்துபகோண்டதில்
கோலின்ஸின் திருமண பவண்டுபகோள் எழுகிறது. இது ஒரு பபண் விடுத்த திருமண அதைப்பு.
237. “How could she deny that credit to his assertion in one instance which she had been obliged to give in another?”
The characteristic of human nature is to combine his advantages from both sides.
The origin of a problem is to court an advantage overlooking its disadvantage.
Mind is partial; it is a partial instrument.
Its decision is partial.
Traps are set up by putting in front an obviously great advantage.
The descent of partial Mind on life as in Europe creates character.
The descent of spirit on life creates a wholesome culture.
Man is unconscious. His unconsciousness sees his partial capacity as a total one.
Mrs. Bennet is not only unconscious; she is entirely oblivious of the society around.
The one thing she knows is to grab what is attractive. It worked for her in her own marriage.
Now, in the next generation, in an entirely changed context she uses her old tactics which was outmoded even in
her times.
She readily cancelled Jane’s chances. Her canceling Lizzy’s chances, she never knew.
What she has spoiled, others had to rectify.
She sees the advantage of Jane staying in Netherfield, staying longer in Netherfield after the ball is over,
inviting Bingley for dinner, sending Lydia to Brighton, asking Collins to propose to Elizabeth, teasing Lady
Lucas, keeping the room clear for Bingley to propose.
The physical Mind acts obstinately repeatedly in spite of failure.
Elizabeth does so with Wickham.
The above quotation is her recovering from that folly.
Falling a victim is universal, trying to recover is rare.
She feebly attempts the rare alternative initially.
Starting from international diplomacy, down to our local politics, we can amply see the art of combining both
the advantages in vain.
Gandhiji tried to combine spiritual power with religious fervour.
It worked up to the penultimate point and finally failed.
The Individual is one who grows into the universe and further reaches the transcendent.
It is done by integration.
Man crudely tries to combine known advantages, regardless of the defects.
Water drowns a non swimmer without giving him a warning.
Life gives only one chance in most cases for Man to experiment with.
One who chooses a course, or career or even a wife often has only one chance.
At a higher level of perception there is only one choice for human choice.
That choice often destroys a Man.
As the next best, it destroys his magnificent growth.
School education foists on the student a dead structure.
Outside the school, he who makes the right choice each time becomes a genius.
He can level off at any point.
He can destroy himself at any point of level.
Growth in freedom permits the rare individual to grow.
All others become dropouts of the society.
This rule is true of Nature.
For the Psychic, every choice is a right choice.
But the Psychic only suggests, not compels.
Suggestion becomes compulsion when the psychic transformation finally becomes the supramental
transformation.
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The rules of Life or Management prevent this vast failure at the level of functioning.
When the devotee functions according to this rule and all others avail of one choice, the growth of the devotee is
hundred or thousand fold.
The rules fix a minimum below which the devotee cannot fall.
The scientist has reversed the direction of evolution creating pollution and crises.
“எப்படி அவளோல் அவனது வலியுறுத்ததல ஒரு விஷயத்தில் நம்போமல் இருக்கவும் மற்பறோரு
விஷயத்தில் நம்பவும் முடியும்?”
தனக்குச் சோதகமோக இருப்பவற்தற இரு பக்கங்களிலிருந்தும் எடுத்துக் பகோள்வது மனித சுபோவத்தின்
சிறப்பம்சம் ஆகும்.
ஒரு பிரச்சிதனயின் ஆரம்பம், அதனுதடய போதகமோன விஷயத்தத புறக்கணித்து சோதகமோனவற்தற
ஏற்றுக்பகோள்வது.
மனம் பகுதியோனது, அது ஒரு பகுதியோன கருவி.
அது எடுக்கும் முடிவு பகுதியோனது.
சோதகமோக இருப்பவற்தற முன்னிறுத்தி சிக்க தவக்கும்.
ஐபரோப்போவில் இருப்பது பபோல் வோழ்க்தகயில் பமலிருந்து கீைிறங்கிய பகுதியோன மனம், சுபோவத்தத
ஏற்படுத்துகிறது.
வோழ்க்தகயினுள் பமலிருந்து வரும் ஆன்மோ முழுதமயோன பண்போட்தட உருவோக்குகிறது.
மனிதன் தன்தன அறியோதவனோக இருக்கிறோன். அது அவனுதடய பகுதியோன திறதன முழுதம என
கோண்கிறது.
திருமதி பபன்னட் தன்தன அறியோதவளோக மட்டுமல்லோது தன்தனச் சுற்றி இருக்கும் சமூகத்ததப் பற்றி
எதுவும் அறியோதவளோக இருக்கிறோள்.
எது அவதள கவருகிறபதோ அததக் தகப்பற்ற மட்டும் அவளுக்குத் பதோிந்திருக்கிறது. அவளுதடய
திருமணத்தில் அவளுக்கு இது நிதறபவறியது.
இப்பபோழுது அடுத்த ததலமுதறயில் முற்றிலுமோன மோறிய சூழ்நிதலயில் அவளது பதைய
உத்திகதளபய அவள் தகயோள்கிறோள். அவளுதடய கோலத்திபலபய அதவ நதடமுதறக்கு
ஒவ்வோததோக இருந்தன.
பேனுதடய வோய்ப்புகதள அவள் உடனடியோக தடுக்கிறோள். லிஸ்ஸியின் வோய்ப்புகதளத் தடுத்தது
அவளுக்குத் பதோியபவ இல்தல.
அவள் பகடுத்ததத மற்றவர்கள் சோி பசய்ய பவண்டி இருந்தது.
பநதர்பீல்டில் பேன் தங்குவது, நடனம் முடிந்த பிறகும் நீண்ட பநரம் தங்குவது, பிங்கிலிதய விருந்துக்கு
அதைப்பது, லிடியோதவ பிதரட்டனுக்கு அனுப்புவது, எலிசபபத்திடம் கோலின்தஸ திருமணப் பபச்தச
எடுக்கச் பசோல்வது, பலடி லூகோதச பகலி பசய்வது, பிங்கிலி திருமண பவண்டுபகோள் விடுப்பதற்கோக
அந்த அதறதய கோலி பசய்வது, இவற்றின் அனுகூலத்தத அவள் போர்க்கிறோள்.
பதோல்வி அதடந்த பிறகும் மனித மனம் பிடிவோதமோக மீண்டும் மீண்டும் பசயல்படும்.
விக்கோமிடம் எலிசபபத் இவ்வோறு நடந்து பகோள்கிறோள்.
பமபல கூறப்பட்டது அவள் மடதமயிலிருந்து பவளிவருவதத உணர்த்துகிறது.
பலியோவது உலகளோவியது அதிலிருந்து மீண்டு வருவது அோிதோனது.
ஆரம்பத்தில் அவள் மீண்டு வருவதற்கு பமதுவோக முயற்சி பசய்கிறோள்.
உலகளோவிய ரோேதந்திரத்திலிருந்து உள்ளூர் அரசியல்வதர, இரண்டினுதடய சோதகமோனவற்தறயும்
பசர்த்து பசயல்படும் கதலதயப் போர்க்கிபறோம். ஆனோல் அது பயனற்றுப் பபோகிறது.
கோந்திேி ஆன்மிகச் சக்திதயயும் மதத்தின் தீவிரத்ததயும் இதணக்க முயற்சி பசய்தோர்.
ஒரு கட்டம்வதர அது பசயல்பட்டது, இறுதியில் பதோற்றது.
பிரபஞ்சத்தத அதடந்து அதற்கு பமலும் பரமோத்மோதவ அதடபவபன தனி மனிதனோவோன்.
ஒருதமப்போட்டினோல் இததனச் பசய்ய இயலும்.
குதறகதளயும் மீறி மனிதன் தனக்குத் பதோிந்த சோதகமோன விஷயங்கதள ஒன்று பசர்க்க
முரட்டுத்தனமோக முயற்சி பசய்வோன்.
நீச்சல் பதோியோதவதன தண்ணீர் எச்சோிக்கோது மூழ்கடித்து விடும்.
போீட்சித்துப் போர்க்க மனிதனுக்கு வோழ்க்தக பபரும்போலும் ஒபர ஒரு முதறதோன் சந்தர்ப்பம் அளிக்கிறது.
படிப்பபோ, பவதலபயோ அல்லது மதனவிபயோ, பதர்வு பசய்ய ஒரு சந்தர்ப்பம்தோன் அளிக்கப்படுகிறது.
புோிதலின் உயர்ந்த நிதலயில் மனித விருப்பத்திற்கு ஒபர ஒரு சந்தர்ப்பம்தோன் கிதடக்கும்.
அந்த முடிவு பல சமயம் மனிததன அைித்துவிடுகிறது.
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அடுத்த நிதலயில் அது அவனுதடய பபரும் வளர்ச்சிதய அைிக்கிறது.
ேீவனில்லோத படிப்தப பள்ளிக்கூடம் குைந்ததகளுக்கு அளிக்கிறது.
பள்ளிக்கூடத்திற்கு பவளிபய எவன் ஒவ்பவோரு முதறயும் சோியோன முடிவு எடுக்கிறோபனோ அவன்
பமததயோகிறோன்.
எந்த ஒரு இடத்திலும் அவன் தங்கி விடலோம்.
எந்த நிதலயிலும் அவன் தன்தன அைித்துக் பகோள்ளலோம்.
சுதந்திரத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி, அோிதோன தனிநபதர வளர அனுமதிக்கும்.
மற்றவர்கள் சமூகத்தில் பதோல்வி அதடபவர்களோக ஆகின்றனர்.
இச்சட்டம் இயற்தகக்கும் பபோருந்தும்.
தசத்திய புருஷனுக்கு எல்லோ முடிவும் சோியோன முடிபவ.
ஆனோல் தசத்திய புருஷன் போிந்துதரக்கும், வலியுறுத்தோது.
தசத்திய திருவுருமோற்றம் இறுதியோக சத்தியேீவிய திருவுருமோற்றமோக மோறும் பபோழுது போிந்துதர
கட்டோயம் என மோறிவிடுகிறது.
வோழ்க்தகயின் சட்டங்கபளோ அல்லது நிர்வோகபமோ, பசயற்போட்டு நிதலயில் எழும் இந்த பபோிய
பதோல்விதய தடுத்து நிறுத்தி விடும்.
இந்த விதிப்படி ஒரு அன்பர் பசயல்பட்டோல், மற்ற அதனவரும் ஒரு முடிவிதன பயன்படுத்திக்
பகோண்டோல், அன்போின் வளர்ச்சி நூறு அல்லது ஆயிரம் மடங்கு இருக்கும்.
சட்டம் தீர்மோனிக்கும் ஒரு நிதலக்குக் கீபை அன்பரோல் பபோக முடியோது.
சுற்றுப்புற சூைலின் மோசு, பநருக்கடி இதவகதள உற்பத்தி பசய்து போிணோமத்தின் போதததயபய
விஞ்ஞோனிகள் திதச திருப்பி விட்டனர்.
When she came to that part of the letter in which her family were mentioned in terms of such mortifying, yet
merited reproach, her sense of shame was severe. The justice of the charge struck her too forcibly for denial, and
the circumstances to which he particularly alluded as having passed at the Netherfield ball, and as confirming all
his first disapprobation, could not have made a stronger impression on his mind than on hers.
அவளுதடய குடும்பத்தினதரப்பற்றி எழுதியிருந்த பகுதிக்கு வந்தபபோழுது, அது
இைிவுபடுத்துவதுபபோல் எழுதப்பட்டிருந்தது நியோயமோனதுதோன். அததப் படித்தவுடன் அவளுதடய
அவமோனம் பமலும் அதிகோித்தது. அந்தக் குற்றத்தின் நியோயம் அவள் மறுக்க முடியோத அளவிற்கு
வலிதமயோக இருந்தது. அவன் குறிப்போக பசோல்லிக் கோண்பித்த சந்தர்ப்பங்கள், பநதர்பீல்ட் நடனத்தில்
நடந்ததவகள், அவன் முதலில் பதோிவித்த கண்டனங்கதளபயல்லோம் உறுதிப்படுத்தியது. இதவ யோவும்
அவதளவிட அவதன அதிகம் போதித்திருக்க முடியோது.
238. Shame is a valuable emotion.
பவட்கம் என்பது ஒரு சிறந்த பண்பு.
239. She herself in vain asked her mother not to speak loudly at Netherfield.
தனது தோயோதர உரக்க பபசபவண்டோம் என அவபள பநதர்பீல்டில் பயனற்று பகட்டுக் பகோண்டோள்.
240. She was covered with shame when the letter exposed her family .
கடிதம் அவளுதடய குடும்பத்தத பவளிப்படுத்தியபபோழுது அவள் அவமோனம் அதடந்தோள்.
241.“When she came to the part that mentioned her family in such mortifying yet merited reproach, her sense of
shame was severe”.
No Man can see the earth going round the sun; if he does even for a split second he has the cosmic
consciousness at that moment.
No great Man, however, successful he is, when he meets with his first failure, fails to complain against people
and circumstances.
In 1946, though Gandhiji realised the power of dormant human violence, he never declared the illusory futility
of non-violence.
Churchill who was rewarded a glorious military victory, was to face a total political defeat. It did not open his
eyes.
The same phenomenon we see in FDR who set out boldly to meet the lion in its den, migrated to monetary
policy and was ultimately saved by the war.
The World War could have been avoided if FDR had stuck to his vision. It was Gorbachev who, having
had the vision, came forward to dissolve the monolithic state from inside. The deep insincerity of the world
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remained silent over the greatest global event.
Elizabeth exhibits the open mindedness unavailable to these great men in history.
Every chapter in Synthesis in dealing with the ideas of the chapter puts it in the whole context so that an aspiring
devotee can take it up for practice.
It is easy to understand the chapter, not so easy to practise.
Practice apart, each chapter insistently brings the whole before his vision.
Darcy is the only one who rose to the occasion to see the fullness of life in the context of Elizabeth.
She took the first essential step up to reaching Pemberley and stopped.
Mr. Bennet moved one step to enforce discipline which was his final step too.
Collins, as well as Lydia, completed an immediate possibility that presented.
Wickham opened negatively and got bogged down into a fatal marriage through one of his usual successful
escapades.
Bingley and Jane were recipients of the fallout of the course of life, as it befit their character.
Any single chapter of Synthesis free from philosophical intellectuality presents to us the cosmic scheme.
It is possible for anyone to know where he is.
It shows the path to the goal through every stage.
No one can say he cannot make a beginning or meet with some success.
For those who, for the moment, bring all their energy in all their seriousness, Her power is there to take
him to the summit or far ahead of where he is, for however brief a period it is.
One can be dismayed contemplating flying.
When he is offered a plane into which he can enter and fly, the objection disappears.
For all those who are willing to drink, water is there, willing to board the plane, flying is available.
In that sense it is the Hour of God, to announce which HE came who is mistaken to be a Rishi or an Avatar.
No yoga is equal to this in conception and magnificence.
In no other yoga so much practical help comes to our door and is constantly knocking.
Pride and Prejudice written two hundred years ago capturing the flavour of Napoleon who was the previous
incarnation of Sri Aurobindo reveals to us through Darcy and a little through Elizabeth, how that Force is
always in the atmosphere.
Today that Supramental Force pervades the earth atmosphere and is pressing into our beings from inside
and outside. We need to awaken to its presence.
“அவளுதடய குடும்பத்ததப் பற்றி இைிவுபடுத்துவது பபோல் எழுதப்பட்டிருந்த பகுதிக்கு வந்தபபோழுது
அது உண்தமயோக இருந்தோலும், அவளுதடய அவமோனம் பமலும் அதிகோித்தது”.
எந்த ஒரு மனிதனோலும் பூமி சூோியதனச் சுற்றுவததப் போர்க்க முடியோது. அப்படிபய ஒரு வினோடி
போர்த்தோல் அவனுக்கு அந்த தருணத்தில் பிரபஞ்ச ேீவியம் இருப்பதோக அர்த்தமோகிறது.
எந்த ஒரு உயர்ந்த மனிதனும் எவ்வளவுதோன் பவற்றிகரமோக இருந்தோலும், முதல் முதறயோக
பதோல்விதய சந்திக்கும் பபோழுது மனிதர்கதளயும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிதலகதளயும், குதற பசோல்லோமல்
இருக்க மோட்டோன்.
1946 ல், பசயலற்ற மனித வன்முதறயின் சக்திதயப் பற்றி கோந்திேி புோிந்து பகோண்டபபோதும், அவர்
பபோய்த்பதோற்றம் பகோண்ட அஹிம்தசயின் பயனற்ற தன்தமதய பிரகடனம் பசய்யவில்தல.
பபோோில் மிகப் பபோிய பவற்றி பபற்றிருந்த பபோதும் சர்ச்சில், அரசியலில் முழுத்பதோல்விதய சந்திக்க
பவண்டியதோயிற்று.
சிங்கத்தத அதன் குதகயிபலபய அடக்க முயன்ற ரூஸ்பவல்ட்தடயும் இபத நிதலயில் போர்க்கிபறோம்.
பபோருளோதோரக் பகோள்தகக்கு மோறி இறுதியில் பபோரோல் அவர் கோப்போற்றப்பட்டோர்.
ரூஸ்பவல்ட் அவரது பகோள்தகயில் நிதலயோக இருந்திருந்தோல் உலகப் பபோர் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும்.
பதோதலபநோக்குப் போர்தவ பகோண்ட பகோர்பச்பசவ், மிகப்பபோியதோக இருந்த நோட்தட உள்ளிருந்பத
கதரக்க முன்வந்தோர்.
உலகத்தின் ஆைந்த உண்தமயற்ற தன்தம, உலகத்தின் மிகப் பபோிய நிகழ்தவ கண்டு பகோள்ளபவ
இல்தல.
இததப் பபோன்ற பிரசித்தி பபற்ற மனிதர்களிடம் இல்லோத திறந்த மனப்போன்தம, எலிசபபத்திடம்
இருந்தது.
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பகவோன் எழுதிய 'சின்தசிஸ்' புத்தகத்தில் ஒவ்பவோரு அத்தியோயத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கும்
கருத்துகளின் விதம், ஆர்வமுள்ள அன்தன அன்பர் அததன பயிலும் வண்ணம் அதமந்துள்ளது.
அத்தியோயத்தத எளிதில் புோிந்து பகோள்ளலோம். கதடப்பிடிப்பது அவ்வளவு எளிதல்ல.
கதடப்பிடிப்பபதோடல்லோமல் ஒவ்பவோரு அத்தியோயமும் பூரணத்துவத்தத கட்டோயமோக அவனது
போர்தவயில் பகோண்டு வரும்.
எலிசபபத் விஷயத்தில் வோழ்வின் பூரணத்துவத்தத பதோிந்து பகோள்ள டோர்சி ஒருவன்தோன் இததப்பபோல
உயர்கிறோன்.
அவள் முக்கியமோன முதல் படிதய எடுத்து பபம்பர்லிதய அதடந்தோள். அதற்கு பமல் அவள்
பபோகவில்தல.
திரு பபன்னட், ஒழுக்கத்தத நிதலநோட்ட எடுத்த ஒரு முயற்சிபய கதடசி முயற்சியோகவும் இருக்கிறது.
கோலின்ஸும், லிடியோவும், கிதடத்த முதல் சந்தர்ப்பத்ததப் பயன்படுத்திக் பகோண்டனர்.
விக்கோம் எதிர்மதறயோக ஆரம்பித்து, பமோசமோன திருமணத்தில் தன்னுதடய வைக்கமோன
பவற்றிகரமோன தவறோன முதறயினோல் சிக்கிக் பகோண்டோன்.
பிங்கிலியும் பேனும் வோழ்வின் பபோக்கில் ஏற்படும் விஷயத்தத அவர்களுதடய சுபோவத்திற்கு
பபோருத்தமோன பலன்களோகப் பபறுகின்றனர்
'சின்தசிஸ்'-ல் தத்துவோீதியோக அறிவோர்த்தமோக இல்லோத அதனத்து அத்தியோயங்களும் நமக்கு
பிரபஞ்சத்தின் அதமப்தப விளக்குகின்றன.
நோம் எங்கிருக்கிபறோம் என நம்மோல் புோிந்துபகோள்ள முடியும்.
ஒவ்பவோரு நிதலயிலும் அது நம்முதடய இலக்கின் போதததய கோண்பிக்கும்.
எவரோலும் தன்னோல் ஆரம்பிக்க முடியோது என்பறோ அல்லது பவற்றி கிதடக்கோது என்பறோ கூற
முடியோது.
எவர் ஒருவர் தன்னுதடய முழு சக்திதயயும் முழு உண்தமயுடன் திரட்டுகிறோபரோ, அவதர தற்பபோததய
நிதலயிலிருந்து மிக உயர்ந்த நிதலக்கு அதைத்துச் பசல்ல, அது குதறந்த சமயத்திற்கோகபவ
இருந்தோலும், அன்தனயின் சக்தி கோத்துக் பகோண்டிருக்கிறது.
பறக்க பவண்டும் என்று பயோசிப்பதற்பக சிலருக்கு பயமோக இருக்கலோம்.
பறப்பதற்கு ஒரு விமோனத்தத பகோடுத்தோல், அவரது ஆட்பசபதண மதறந்து விடும்.
குடிக்க பவண்டும் எனில் தண்ணீர் இருக்கிறது, விமோனத்தில் ஏற விருப்பப்பட்டோல் பறக்கலோம்.
இந்தக் கண்பணோட்டத்தில் இது இதறவன் வரும் தருணமோகும், இதத அறிவிக்கபவ பகவோன் வந்தோர்,
ஆனோல் அவர் ஒரு ோிஷி அல்லது அவதோரம் என்று தவறோகக் கருதப்பட்டோர்.
கருத்தோற்றலிபலோ பிரம்மோண்டத்திபலோ பவறு எந்த பயோகமும் இதற்கு ஈடோகோது.
கததவத் தட்டி இது பபோன்ற நதடமுதற உதவி பசய்யக் கோத்திருக்கும் பயோகம் பவறு எதுவும்
கிதடயோது.
ஸ்ரீ அரவிந்தோின் முந்ததய அவதோரமோன பநப்பபோலியனது வோழ்க்தகதய அனுசோித்து இருநூறு
வருடங்களுக்கு முன் எழுதப்பட்ட Pride and Prejudice, எவ்வோறு அந்த சக்தி சூைலில் எப்பபோழுதும்
இருக்கிறது என்பதத டோர்சி மூலமும் சிறிதளவு எலிசபபத் மூலமும் நமக்கு கோட்டுகிறது
இன்று அந்த சத்திய ேீவிய சக்தி இப்பூவுலதக வியோபித்துக் பகோண்டிருக்கிறது, உள்ளிருந்தும்
பவளியிலிருந்தும் நம் ேீவதன அழுத்திக் பகோண்டிருக்கிறது. நோம் அததன உணர பவண்டும்.
242. “The justice of the charge struck her too forcibly”.
Her positive response is great as she has subconsciously courted him.
In other circumstances any response except this is possible.
This is what we call a determinism of a higher plane.
It was not the non-violence or Mahatma that won the freedom, but it was Sri Aurobindo in 1910 who won the
freedom. Non-violence was a fair pretence.
It is a great measure of wisdom to understand the events of the world as determined by a higher power.
Agriculture and manufacture are not human creations.
Man’s existence organizing itself better subconsciously attracts the higher possibilities in the lower plane.
We knew the employment programme is not a creation of the Government of India.
Enjoying the Marvel of Delight in a self-conceived plan unfolding is one great faculty of Brahman, a
faculty to be surprised by what it presents itself.
Analysis is from below. Accomplishment is from above.
In dull formal mean poor communities one celebrating his birthday works year round visiting everyone’s
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birthday celebration in the hope they would reciprocate.
His joy is great when they do return his visit!
About 90% of the social emotions are thus organized.
Successful marriages fully qualify for this lifeless life.
Her seeing the justice from the social point of view is an unheard of wonder.
From her own subconscious organization it is a preplanned self-unfolding.
To her it is a revelation.
Revelations, inspirations, surprises, wonder, Marvel analysed in each of the planes – physical, vital, mental,
spiritual, supramental will have this character.
Mother says what is a miracle to us is because of the ignorance of the laws of the plane in which the event
occurs.
For a primitive Man, our whole modern life is a constant wonder.
Internet itself is a standing wonder to those who are new to it.
God going into ignorance creates involution and evolution, and enjoys their unfolding.
The real wonder is her emerging out of her infatuation into rational understanding.
To her it gives a nervous shock.
A shock is the fresh knowledge of a different plane.
Man lives in a cocoon with millions of smaller, tinier inner compartments.
Emerging out of one of them into another is a shock, wonder, a Marvel.
Man’s senses have a short reach of a few miles.
Man’s sensitivities are formed like the physical constants.
One who enjoys the taste of coffee he prefers finds it is one of the few hundred shades of taste.
A musician rises to a climax everyday in a different fashion.
This micron makes for uniqueness.
It is his individuality that aims at such a micron.
Individuality can create endless unique expressions.
Individuality is infinite, uniqueness is the infinitesimal.
Man is the finite organism capable of creating uniqueness in the infinitesimal as his Individuality is infinite.
He is the Individual who expresses the universality and transcendentality in his own Individual way in a
million unique ways.
To make the infinite emerge out of the infinitesimal is the acme of spiritual evolution where the static Bliss turns
into active Delight each in infinite dimensions.
Creation is to expand into infinite dimensions having first poured oneself into the finite infinitesimal.
No wonder the Delight is an explosive rapturous Ecstasy.
Of all the people on earth, it is the idiot who meets with this intensity often.
“அக்குற்றத்தின் நியோயம் அவதள கடுதமயோக தோக்கியது”.
அவதன ஆழ்மனதிலிருந்து அவள் விரும்பியிருந்ததோல் அவளுதடய இந்த பநர்மதறயோன உணர்தல்
பபோற்றுதற்குோியதோகும்.
பவறு சந்தர்ப்பங்களில் அவள் இது பபோல் அல்லோது பவறு எவ்வோறும் நடந்து பகோண்டிருந்திருக்கலோம்.
இததத்தோன் உயர்ந்த நிதலகளின் தீர்மோனம் என்கிபறோம்.
அஹிம்தசபயோ அல்லது மகோத்மோபவோ சுதந்திரத்தத வோங்கித் தரவில்தல, ஆனோல் ஸ்ரீ அரவிந்தர்தோன்
1910ல் சுதந்திரம் வோங்கித் தந்தோர். அஹிம்தச ஒரு அைகோன பமல் பூச்சோக இருந்தது.
உயர்ந்த சக்தியோல் தீர்மோனிக்கப்படும் நிகழ்ச்சிகதளப் பற்றி பதோிந்துபகோள்ள பபோிய அறிவு பவண்டும்.
விவசோயமும், பதோைில்நுட்பங்களும் மனித சிருஷ்டி அல்ல.
ஆழ்மனதில் மனிதன் சோியோக தன்தன முதறப்படுத்திக்பகோள்ளும் பபோழுது, அது கீழ்நிதலகளில்
உயர்ந்த சோத்தியக் கூறுகதள கவருகிறது.
பவதல வோய்ப்புத் திட்டம் இந்திய அரசோங்கத்தினோல் ஏற்படுத்தப்பட்டது அல்ல என்று நமக்குத்
பதோியும்.
சுயமோக ஏற்பட்ட ஒரு திட்டத்தில் அற்புதத்தின் பபரோனந்தத்தத அனுபவிப்பது, பிரம்மத்தின் ஒரு
உயர்ந்த திறன் ஆகும், அது அளிப்பததப் போர்த்து நோம் ஆச்சோியப்படும் அளவிற்கு அதனுதடய திறதம
இருக்கும்.
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கீைிருந்து பசய்வது ஆரோய்ச்சி, பமலிருந்து பசய்வது சோததன.
ஒரு எழுச்சியற்ற தோழ்ந்த ஏழ்தமயோன சமுதோயத்தில் இருப்பவர், தன் பிறந்த நோள் விைோவிற்கு
எல்பலோரும் வருவோர்கள் என எதிர்போர்த்து வருடம் முழுவதும் எல்பலோருதடய பிறந்த நோள் விைோவிற்குச்
பசன்ற வண்ணம் இருப்போர்.
பதிலுக்கோக எல்பலோரும் வரும்பபோழுது அவருதடய சந்பதோஷம் அதிகமோக இருக்கும்!
90% சமூக உணர்வுகள் யோவும் இதுபபோல்தோன் முதறப்படுத்தப்படுகின்றன.
பவற்றியோன திருமணங்கள் இந்த ேீவனற்ற வோழ்க்தகக்கு தகுதி உதடயதோக இருக்கின்றை.
சமூக பநோக்கில் அவள் நியோயத்ததப் போர்ப்பது பகள்விப்படோத அற்புதம் ஆகும்.
அவதள அறியோமபலபய, அவள் ஆைத்துள் இருப்பது தோனோகபவ பவளிவருகிறது.
அவளுக்கு அது பதளிதவத் தந்தது.
பதளிவு, ஊக்கம், ஆச்சோியங்கள், அதிசயம், அற்புதம் இதவகதள ஒவ்பவோரு நிதலயிலும் ஆரோய்ந்தோல்ேடம், உயிர், மனம், ஆன்மிகம், சத்திய ேீவியம்-இந்த குணோதிசயத்ததப் போர்க்கலோம்.
நோம் அற்புதங்கள் என நிதனப்பது, அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் நிதலகளின் விதிகதளப் பற்றி நமக்குத்
பதோியோததோல்தோன் என அன்தன கூறுகிறோர்.
ஆதி மனிதனுக்கு நம்முதடய முழு நோகோிகமோன வோழ்க்தகயுபம நிதலயோன அதிசயம்தோன்.
புதியவர்களுக்கு இதணயதளபம ஒரு அதிசயம்தோன்.
இதறவன் அறியோதமக்குப் பபோகும் பபோழுது சிருஷ்டியும் போிணோமமும் ஏற்படுகின்றன, அதவ மலரும்
பபோழுது சந்பதோஷம் எழுகிறது.
அவளுதடய மயக்கத்திலிருந்து விபவகமோன புோிதலுக்கு அவள் மோறியபத உண்தமயோன அதிசயம்
ஆகும்.
அது அவளுக்கு அதிர்ச்சிதய அளிக்கிறது.
பவறு நிதலக்குோிய புதிய அறிபவ அதிர்ச்சி ஆகும்.
சிறிய, மிகச் சிறிய உட்பகுதிகள் நிதறந்த ஒரு கூட்டிற்குள் மனிதன் வோழ்கிறோன்.
ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்பறோன்றிற்குச் பசல்லும் பபோழுது எழுவபத அதிர்ச்சி, அதிசயம், ஓர் அற்புதம்.
சில தமல்களுக்பக பசன்றதடயும் தன்தமயுதடயது மனத்தின் உணர்வுகள்.
மனித நுண்ணுணர்வுகள் ேடத்தில் மோறோது இருப்பததப் பபோலுள்ளன.
ஒரு வதகயோன கோபியின் ருசிதய அனுபவிப்பவர்கள், அது அதன் பலதரப்பட்ட ருசிகளில் ஒன்று என
அறிவர்.
ஒரு போடகன் தன்னுதடய இதசயின் உச்ச கட்டத்திற்கு பவவ்பவறு விதமோக ஒவ்பவோரு நோளும்
பசல்வோன்.
இந்த சிறிய துளி தனித்துவம் அளிக்கிறது.
அவனுதடய தனித்துவபம இந்த சிறியதத குறிக்பகோளோக்குகிறது
தனித்துவத்தோல் அளவற்ற அபூர்வமோன பவளிப்போடுகதள உருவோக்க முடியும்.
தனித்துவம் அளவற்றதோகும், அபூர்வம் மிகச் சிறியதோகும்.
அளவுக்குட்பட்ட ேீவனோன மனிதன் மிகச் சிறியதில் அபூர்வமோனதத உருவோக்கும் திறதம
உதடயவன், ஏபனனில் அவனுதடய தனித்தன்தம எல்தலயற்றது.
நூறோயிரம் அபூர்வமோன வைிகளில் அவனுதடய பசோந்த போணியில் பிரபஞ்சத்ததயும், பிரம்மத்ததயும்
பவளிப்படுத்துபவபன தனிமனிதனோவோன்.
ஆன்மிகப் போிணோமத்தின் உச்சகட்டம், சிறியதிலிருந்து எல்தலயற்ற சக்திதய பவளிக்பகோண்டு
வருவபத ஆகும். அங்கு அளவற்ற போிமோணங்களில் நிதலயோன ஆனந்தம் ஆற்றல் மிக்க பபரோனந்தமோக
மோறுகிறது.
முதலில் தன்தன அளவுக்குட்பட்ட சிறியதில் நுதைத்த பிறகு, சிருஷ்டி என்பது அளவற்ற
போிமோணங்களில் விோிவதடகிறது.
ஆனந்தபம மிகப் பபோிய பரவசமோனப் பூோிப்பு என்பதில் ஆச்சோியம் ஒன்றும் இல்தல.
உலகத்திலுள்ள அதனத்து மனிதர்களுள் முட்டோபள இந்த ஆழ்ந்த நிதலதய அடிக்கடி அனுபவிப்போன்.
The compliment to herself and her sister was not unfelt. It soothed, but it could not console her for the contempt
which had been thus self-attached by the rest of her family; and as she considered that Jane's disappointment had
in fact been the work of her nearest relations, and reflected how materially the credit of both must be hurt by
such impropriety of conduct, she felt depressed beyond anything she had ever known before.
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அவதளப்பற்றியும், அவளுதடய சபகோதோிதயப்பற்றியும் பபருதமயோகப் பபசியது சந்பதோஷத்தத
அளித்தது. அது அவளுக்கு ஆறுததல அளித்தோலும், தன் குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவர்கதளப்பற்றி
அவமோியோததயோகப் பபசியது ஆறுதலோக இல்தல; பநருங்கிய உறவினர்களோன குடும்ப
அங்கத்தினர்களோபலபய பேன் ஏமோற்றம் அதடய பநோிட்டது என அவள் கருதினோள்; கண்ணியமில்லோத
நடத்ததயில் எவ்வோறு இருவருதடய நற்பபயரும் கணிசமோக போதிக்கப்பட்டது என்று நிதனத்துப்
போர்க்கும் பபோழுது, இதுவதர அதடயோத அளவிற்கு பபரும் துயரம் அதடந்தோள்.
243. Compliments will always be felt.
போரோட்டுகள் எப்பபோழுதுபம உணரப்படும்.
244. Good manners is to pay true compliments only.
உண்தமயோக போரோட்டுவதுதோன் நல்ல பண்பு.
245. A simple FACT is a great discovery for a liar, dishonest or superstitious person.
பபோய் பபசுபவனுக்கும், பநர்தமயோக இல்லோதவனுக்கும் அல்லது மூட நம்பிக்தக உள்ள ஒருவனுக்கும்
ஒரு சோதோரண உண்தமபய பபோிய கண்டுபிடிப்போக இருக்கும்.
246. She noted the compliments to her and Jane .
தனக்கும் பேனுக்கும் கிதடத்த போரோட்டுகதள அவள் கவனித்தோள்.
247. ‘The complement to herself was not unfelt’.
Among 100 complements, one insult will prevail.
Only the uninformed and uncultured will mix both.
Where one is present, the other has no place at all.
தனக்குக் கிதடத்த போரோட்தட அவள் உணர்ந்தோள்.
நூறு போரோட்டுகள் கிதடத்தோலும் அதில் ஒரு அவச்பசோல் பமபலோங்கி இருக்கும்.
அறிவீனமும், பண்போடும் இல்லோதவபர இரண்தடயும் கலந்து விடுவர்.
ஒன்று இருக்கும் பபோழுது, மற்றதற்கு இடபம கிதடயோது.
248. ‘It is the work of the nearest relations’.
Man never turns to accuse himself for his failure. He accuses every other person.
When no one is in the picture, he is frustrated. To turn the eye inward when there is no one outside is rational.
She does it.
பநருங்கிய உறவினர்களின் பவதல இது.
தனது பதோல்விக்கு மனிதன் ஒருபபோழுதும் தன்தன குற்றம் சோட்டிக் பகோள்ளபவ மோட்டோன். மற்ற
எல்பலோதரயும் குற்றம் சோட்டுவோன்.(திருமதி பபன்னட்டின் புலம்பல்)
பவறு யோரும் இல்தலபயனில், அவனுக்கு எோிச்சல் ஏற்படுகிறது. பவளியில் பவறு யோருமில்லோதபபோது
நம்முள்பளபய போர்ப்பது விபவகமோனது. அவள் அததச் பசய்கிறோள்.
249. ‘Felt depressed’.
Self-awareness of low consciousness is depression.
வருத்தப்பட்டோள்.
தோழ்ந்த ேீவியத்தின் சுய விைிப்புணர்ச்சி வருத்தமோகும்.
250. “The complement to herself and to her sister was not unfelt”.
These are spoken complements, and have gone a long way in his purpose.
The role of spoken words, the greater role of the unspoken words, are treasures of life.
What Man refuses to speak, life speaks on his behalf, if necessary, in the measure required.
The spoken motive is golden.
The unspoken is invaluable.
Society, life, God chooses to speak out what Man refuses.
Having done so, they can, if it is required, make us forget it.
The most striking event of unspoken sensitivity is Elizabeth and Bingley holding back from Jane Darcy’s
heinous ruse.
Jane Austen reveals here her awareness of human sensitivity that exceeds a sister’s goodwill, a husband’s love.
One may forget, not nature; what it does not forget will always revenge.
This much is to prevent destruction.
Its counterpart is to allow a great opportunity to take shape.
Mrs. Gardiner acts like that at Pemberley and at Lambton.
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Darcy rises to the zenith of a gentleman’s behaviour in asking Mr. Gardiner to keep his role confidential.
He is equally great in seeing his responsibility in not letting the public know of Wickham’s dangerous
character.
Simple facts, when tangled, must be explained, unraveled.
Subtle affairs do not lend themselves to be uttered; if necessary, can be hinted at.
At an appropriate time it needs to be spoken, but its method is different. One is sensitive fully revealing to only
the culturally awake.
All this was done by Lord Krishna.
Bhishma, Drona, Kripa, Vidura sang the same songs. Five husbands were self ‘subjected’.
She – her honour – was exposed.
Only Krishna could save.
For that she was to give up her faith in her husbands, elders and Dharma.
The Dharma they all vouchsafed was empty of truth; it is a convention.
Bhishma and Vidura spoke they ate of him and therefore were bound to fight for him.
They ate of not Duryodhana’s food; it was really Pandu’s Raj.
They ate of neither Duryodhana’s nor Pandu’s; what they ate was the wealth of the nation.
Here the entrenched falsehood is made sacred.
Mahabharata was a war expressing falsehood fully. The only person who broke the spell of “Emperor’s new
clothes” was Draupadi.
The truth is Overmind is incapable of destroying falsehood.
Pride and Prejudice is set in a novel context.
It opens all the doors into the Revolutionary splendour.
Each levels off at its convenience.
A wider principle is availed of for personal convenience. Hence the national failure.
Jane Austen is a genius, but not a great novelist.
Even a great novelist appearing before the national readiness can be overlooked as Shakespeare was forgotten
for 200 years.
Society can be mature to produce a great poet or a great novel can be written.
Then it lapses into the silly excitement of Dickens or conventional propriety of Trollope.
God would not pardon England the crime of forgetting Shakespeare for 200 years.
Germany missed her inspiration.
India that reached moksha never understood to go beyond.
The Greeks never thought of rising to the spirit.
The Romans could not conceive of the stage of the social evolution, and lost the empire.
Britain wedded to conservatism, could not organise the world government.
The world, like an idiot, treads the paths of European and social civilization.
America has all the present advantages as others had it till now.
The American is proud of blindness and is trying to organize all disciplines.
Life’s structures make him fortify their ways.
This is not a condition that lends itself to human solution.
The 1929 crisis was absorbed by the World War.
Britain’s opportunities fell through the fingers.
Germany took a diabolical attitude.
The Indians foolishly look to America for leadership.
France is drowned in wine and petticoats.
The Russians long for conditions of the 5th century.
Light is extinct.
Should light appear, it must be in an individual.
“அவதளப் பற்றியும் அவளுதடய சபகோதோிதயப் பற்றியும் பபருதமயோகப் பபசியது சந்பதோஷத்தத
அளித்தது”.
பபசப்பட்ட போரோட்டுகள் இதவ, அவனுதடய பநோக்கத்திற்கு பபரும் உதவியோக இருந்தன.
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பபசப்படும் வோர்த்ததகளின் பங்கும், பபசப்படோத வோர்த்ததகளின் பபரும் பங்கும் வோழ்வின்
பபோக்கிஷங்கள்.
மனிதன் பபச மறுப்பதத வோழ்க்தக பததவப்பட்டோல் பததவப்படும் அளவிற்கு அவன் சோர்பில் பபசும்.
பபசும் பநோக்கம் பபோன்னோனது.
பபசப்படோதது விதலமதிப்பற்றது.
மனிதன் பபச மறுப்பது சமூகம், வோழ்வு, கடவுளோல் பபசப்படும்.
அவ்வோறு பசய்தவுடன் பததவப்பட்டோல் அதவ, அததன நம்தம மறக்கச் பசய்து விடும்.
எலிசபபத்தும், பிங்கிலியும், டோர்சியின் பகோடுதமயோன சூழ்ச்சிதய பேனிடமிருந்து மதறப்பது,
பபசப்படோத உணர்வின் மிகக் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்ச்சியோகும்.
ஒரு சபகோதோியின் நல்பலண்ணத்ததயும் ஒரு கணவனின் அன்தபயும் மிஞ்சும் மனித உணர்விதனப்
பற்றிய தன்னுதடய விைிப்புணர்தவ இங்கு பேன் ஆஸ்டின் பவளிப்படுத்துகிறோள்.
ஒருவர் மறக்கலோம், இயற்தக மறக்கோது, எதத அது மறக்கோபதோ அதத பைி தீர்த்துக் பகோள்ளும்.
இது அைிதவத் தடுக்கும்.
ஒரு பபோிய வோய்ப்பு உருவோவதத அனுமதிப்பபத இதற்கு இதணயோனதோகும்.
பபம்பர்லியிலும், லோம்ப்டனிலும் திருமதி கோர்டினர் இவ்வோறு நடந்து பகோண்டோர்.
தன்னுதடய பங்தக இரகசியமோக தவத்துக் பகோள்ளச் பசோல்லி திரு கோர்டினோிடம் டோர்சி பகட்டுக்
பகோண்டது நற்குணத்தின் உச்சகட்டமோகும். விக்கோமுதடய ஆபத்தோன சுபோவத்ததப் பற்றி மக்கள்
பதோிந்துபகோள்ளக் கூடோது என்பதில் தனது பபோறுப்பிதன உணர்ந்ததும் பபோிய விஷயமோகும்.
எளிதமயோன உண்தமகள் சிக்கலோக்கப்பட்டோல் அவற்தற விளக்க பவண்டும், சிக்கதல விடுவிக்க
பவண்டும்.
சூட்சும விஷயங்கதளப் பற்றி பபச அனுமதிக்கப்படுவதில்தல, அவசியம் ஏற்பட்டோல் குறிப்போகச்
பசோல்லலோம்.
சோியோன பநரத்தில் அது பபசப்பட பவண்டும், ஆனோல் அதனுதடய முதறபய பவறு. மிகவும்
ேோக்கிரததயோன உணர்வுடன் விைிப்போக இருப்பவர்களிடம் மட்டுபம கூறபவண்டும்.
கிருஷ்ண பகவோன் இதவ அதனத்ததயும் பசய்தோர்.
பீஷ்மர், துபரோணர், கிருபர், விதுரர் அதனவரும்கூட இததனபய பசய்தனர். ஐந்து கணவன்மோர்களும்
அவர்கதளபய உட்படுத்திக் பகோண்டனர்.
அவளும், அவளுதடய பகளரவமும் அம்பலப்படுத்தப்பட்டது.
கிருஷ்ணரோல் மட்டுபம கோப்போற்ற முடிந்தது.
அதற்கு அவள் தன் கணவர்களிடமும், பபோிபயோர்களிடமும், தர்மத்தினிடத்திலும் நம்பிக்தகதய தகவிட
பவண்டி வந்தது.
அவர்கள் கோப்போற்றி தவத்திருந்த தர்மத்தில் உண்தம இல்தல, அது பவறும் எழுதப்படோத சட்டமோக
இருந்தது.
பீஷ்மரும், விதுரரும் அவனது உப்தப உண்டதோல் அவனுக்கோகபவ சண்தட இடுபவோம் என்றனர்.
அவர்கள் உண்டது துோிபயோதனனின் உப்தப அல்ல, அது உண்தமயில் போண்டுவின் ரோஜ்ேியமோகும்.
அது துோிபயோதனுதடயதும் அல்ல, போண்டுவினுதடயதும் அல்ல, அவர்கள் உண்டது நோட்டின்
பசல்வத்தத.
வலிதமயோக இருக்கும் பபோய்தம இங்கு புனிதமோக்கப்பட்டு விட்டது.
மகோபோரதம் பபோய்தமதய முழுதமயோக பவளிப்படுத்தும் ஒரு பபோரோகும். அரசோின் புதிய ஆதடயின்
உண்தமதய பவளிப்படுத்தியது திபரௌபதி மட்டுபம ஆவோள்.
பபோய்தமதய அைிக்க பதய்வபலோகத்தோல் முடியோது என்பதுதோன் உண்தம.
Pride and Prejudice புதுவிதமோன வித்தியோசமோன சூைலில் எழுதப்பட்டுள்ளது.
புரட்சியின் பிரகோசத்தின் எல்லோ கதவுகதளயும் அது திறக்கிறது.
பசௌகோியத்திற்பகற்ப அது தத்தம் இடத்தில் நிதலத்து விடுகிறது.
பசோந்த பசௌகோியத்திற்கோக ஒரு பரந்த தத்துவம் அனுசோிக்கப்படுகிறது. அதனோல்தோன் நோட்டிற்குத்
பதோல்வி.
பேன் ஆஸ்டின் ஒரு பமதத, ஆனோல் சிறந்த கதோசிோியர் அல்ல.
பபோிய கதோசிோியர், நோடு அதற்கு தயோரோகும் முன்பப பதோன்றியிருந்தோல் கவனிக்கப்படோமலும்
பபோகலோம், பஷக்ஸ்பியர் இருநூறு வருடங்கள் மறக்கப்பட்டததப் பபோல.
சமூகம் ஒரு பபோிய கவிஞதர உற்பத்தி பசய்யும் அளவிற்கு முதிர்ச்சி அதடயலோம் அல்லது ஒரு பபோிய
நோவதல எழுதலோம்.
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பிறகு அது டிக்பகன்ஸின் கததகளில் அற்பத்தனமோன மனபவழுச்சி பபறுகிறது, அல்லது திரோலப்பின்
மரபு வைிப் பண்புமிக்க கததகதள உற்பத்தி பசய்கிறது.
இருநூறு வருடங்களோக பஷக்ஸ்பியதர மறந்ததற்கு கடவுள் இங்கிலோந்தத மன்னிக்க மோட்டோர்.
இங்கிலோந்தின் ஊக்கத்தத பேர்மனி தவற விட்டது.
பமோக்ஷத்தத அதடந்த இந்தியோ அததனத் தோண்டிச் பசல்ல பவண்டும் என்பதத புோிந்துபகோள்ளபவ
இல்தல.
ஆன்மோ வதர உயர பவண்டும் என கிபரக்கர்கள் பயோசிக்கபவயில்தல.
சமூகத்தில் போிணோமம் எழும் என பரோமோனியர்கள் நிதனத்தும் போர்க்கவில்தல, ரோஜ்ேியத்தத
இைந்தனர்.
பிோிட்டன் பைதமவோதியோக இருந்தது, உலக அரசோங்கத்தத அதமக்க முடியவில்தல.
உலகம், முட்டோள் பபோல் ஐபரோப்பியர்களின் போதததயயும் சமூக நோகோிகத்ததயும் பின்பற்றுகிறது.
மற்றவர்களுக்கு இதுநோள்வதர இருந்த அத்ததன சோதகமோன விஷயங்களும் தற்பபோழுது
அபமோிக்கோவிற்கு இருக்கிறது.
கண்மூடியோக இருப்பதத அபமோிக்கோ பபருதமயோக நிதனக்கிறது, எல்லோ ஒழுக்கங்கதளயும்
முதறப்படுத்த முயல்கிறது.
வோழ்க்தகயின் அதமப்பு அவதன அதனுதடய வைிகதள பலப்படுத்த தவக்கிறது.
இந்த நிதல மனித தீர்வுக்கு உதவி பசய்யோது.
1929ன் பநருக்கடிதய உலகப் பபோர் கிரகித்துக் பகோண்டது.
பிோிட்டனின் வோய்ப்புகள் தக நழுவிச் பசன்றன.
பேர்மனி பகோடிய மனப்போன்தமதய பமற்பகோண்டது.
இந்தியர்கள் முட்டோள்தனமோக அபமோிக்கோவின் ததலதமதய எதிர்போர்க்கின்றனர்.
மதுவிலும் மோதுவிலும் பிரோன்ஸ் மூழ்கியுள்ளது.
ஐந்தோவது நூற்றோண்டு நினைதமகளுக்கோக ரஷ்யர்கள் ஏங்குகின்றனர்.
ஒளி மதறந்தது.
ஒளி பதோன்றபவண்டுபமனில் அது ஒரு தனி நபோிடம் பதோன்ற பவண்டும்.
251. “It soothed, but it could not console her for the contempt which had been thus self-attracted by the rest of her
family.”
Facts do not accomplish, but tact does.
In a positive atmosphere, however necessary, or factually true, a negative note fully spoils the
accomplishment.
Hence the language phrases it as blowing hot and cold.
To her, among the bitter contempt, it was a welcome balm.
Her taking to Pemberley, not coming forward to love Darcy is thus seen.
It is true, if a woman is to love you, you must abuse her.
It will be love of one who enjoys submission, not one who helps your love flower into romantic adventure.
Our ego is not an abstract summary blanket over our personality.
It cultures itself into likes and dislikes.
People prefer coffee to tea; they cannot drink tea on one occasion.
Coffee served in a tumbler is tasty, not in a cup.
Likes are developed, refined and become fixtures of sensitivity.
It extends to hairstyle, accents, reception, and pronunciation.
So also dislikes like the red cloth for the bull.
Form of address in any country fixes the responses of people.
Without பநற்றிக் குறியீடு the cast mark, an orthodox Man will not look at you today.
With பநற்றிக் குறியீடு you will spoil your case with sophisticated atheists.
The above comment is one expression of how the ego is refined.
His own personality is cultured to believe the force of facts and their rational presentation. The question of
altering it even to plead with the girl whose decision will decide his future, does not arise for him.
It is from that point he moves to the accommodation of accepting Lydia and Wickham as sister-in-law and
brother-in-law.
Man who loves coffee cannot persuade himself to drink tea once.
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Man who has to decide his psychological well being has to travel the distance from ‘tolerable’ to fine eyes, from
impropriety to relationship.
Momentary decisions of this description rear their heads later in life and prove to be obstacles that cannot be
handled.
In him he saw and felt his innocence in her abuse and could find the psychological truth in his pride and
meanness. It is transformation by sincerity.
It is Lydia who consolidated his transformation of consciousness as one in his substance.
It is a fact that still the reality of human nature prevails in that he could not permit Wickham or Mrs.
Bennet to visit Pemberley though Lydia could come in his absence and Mr. Bennet at all times.
What she would have appreciated is his ready willing full acceptance of her family with affection while he
would have preferred her not at all aware of his strong temperamental attitudes. In that case it would have
become a mercenary social marriage. Even there deep sincerity can bring about the same changes that are now
brought about. That power lies in culture and is executed in Silence out of deeply felt good will that in the
defects it sees perfection.
“அது அவளுக்கு ஆறுததல அளித்தது, ஆனோல் அவளது குடும்பத்திலுள்ள மற்றவர்கதளப் பற்றி டோர்சி
அவமோியோததயோகப் பபசியது அவளுக்கு ஆறுததல அளிக்கவில்தல”.
உண்தமகள் சோதிக்கோது, ஆனோல் சோமர்த்தியம் சோதிக்கும்.
பநர்மதறயோன சூைலில் எவ்வளவுதோன் அவசியமோக இருந்தோலும், அல்லது விஷயம் உண்தமயோக
இருந்தோலும், எதிர்மதறயோன ஒரு குறிப்பு சோததனதய முழுதமயோக பகடுத்து விடும்.
அதனோல் ஆங்கிலத்தில் அததன blowing hot and cold என்கிபறோம்.
அவளுக்கு, கசப்போன நிந்ததனக்கு நடுபவ அது வரபவற்கத்தக்க மருந்தோக இருந்தது.
அவள் பபம்பர்லிதய ஏற்றுக் பகோள்வதும், டோர்சிதய கோதலிக்க முன்வரோததும் இவ்வோறு
போர்க்கப்படுகிறது.
ஒரு பபண் உன்தனக் கோதலிக்க பவண்டும் என்றோல் நீ அவதள நிந்திக்க பவண்டும் என்பது உண்தம.
அடிபணிததல விரும்பும் ஒருவோின் கோதல் அது, உன்னுதடய அன்பு கோதலோகி மலர உதவி புோிபவோின்
கோதல் அல்ல.
அகந்தத நமது குணோதிசயத்தத முழுவதுமோகப் பிரதிபலிப்பதில்தல.
அதற்கு பிடிக்கும் பிடிக்கோது என்பன உண்டு.
மனிதர்களுக்கு பதநீதர விட கோபி பிடிக்கும், அவர்களோல் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பதநீதரக் குடிக்க
முடியோது.
டம்ளோில் பகோடுக்கும் கோபி சுதவயோக இருக்கும், பகோப்தபயில் பகோடுப்பது அல்ல.
விருப்பங்கள் வளர்ந்து பநர்த்தியோக்கப்பட்டு உணர்வில் நிரந்தரமோகி விடுகின்றன.
ததல அலங்கோரம், பபசும் போணி, வரபவற்பு, மற்றும் உச்சோிப்பு இதவகளுக்கும் இது பபோருந்தும்.
கோதள மோட்டிற்கு சிவப்பு நிறம் பிடிக்கோதது பபோல் பிடிக்கோத விஷயங்களும் அப்படித்தோன்.
எந்த நோட்டிலும் முகவோியின் வடிவங்கள் அந்த நோட்டு ேனங்களின் பிரதிபலிப்பு ஆகும்.
ஆசோரமோன ஒரு மனிதன், அவனது ேோதிக்கு உண்டோன பநற்றிக் குறியீடு இல்லோமல் இன்று நம்தமப்
போர்க்கமோட்டோன்.
நோகோிகமோன நோத்திகனிடம் அந்த பநற்றிக் குறியீடு நமது பவதலதயக் பகடுத்து விடும்.
பமபல கூறப்பட்டுள்ள கருத்து எவ்வோறு அகந்தத பண்பட்டுள்ளது என்பதன் ஒரு பவளிப்போடு ஆகும்.
உண்தமகளின் வலிதமதயயும், அதனுதடய விபவகமோன அறிமுகத்ததயும் புோிந்து பகோள்ளும்
அளவிற்கு அவனுதடய பசோந்த சுபோவம் பண்பட்டு இருக்கிறது. எந்த பபண்ணின் தீர்மோனம்
அவனுதடய எதிர்கோலத்ததத் தீர்மோனிக்கப் பபோகிறபதோ, அந்த பபண்ணிடம் பகஞ்சுவற்கோகக்கூட
அததன மோற்றிக் பகோள்ளும் பகள்விபய அவனிடம் எழுவதில்தல.
இந்த ஒரு கருத்துப்படிதோன், அவன் லிடியோதவயும் விக்கோதமயும் உறவினர்களோக ஏற்றுக் பகோள்ள
முன் வருகிறோன்.
கோபிதய விரும்பும் ஒருவர், தன்தனபய ஒருமுதற பதநீர் அருந்தும்படி வற்புறுத்த முடியோது.
தன்னுதடய மபனோோீதியோன நலத்தத தீர்மோனிக்கும் மனிதன், ”பரவோயில்தல” என்பதிலிருந்து
“அைகோன கண்கள்” என்று கூறும்வதர மற்றும் மோியோததயின்தமயிலிருந்து உறவிற்கு பபோகும்
வதரயிலோன தூரத்ததக் கடக்க பவண்டும்.
இங்கு விவோித்துள்ளது பபோல் க்ஷண பநர தீர்மோனங்கள் வோழ்க்தகயில் பின்னோல் ததலதூக்கி
சமோளிக்க முடியோத அளவிற்கு ததடகளோகி விடும்.

380

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

அவள் திட்டியதில் தன்னுதடய களங்கமின்தமதய அவன் போர்த்து உணர்ந்தோன், தன்னுதடய
கர்வத்திலும், அற்பத்தனத்திலும் இருந்த மபனோோீதியோன உண்தமகதள கோண முடிந்தது. இது
உண்தமயோக இருந்ததினோல் ஏற்பட்ட மனமோற்றம்.
அவனுதடய ேீவியத்தின் திருவுருமோற்றத்தத அவனுள் ஒருங்கிதணத்தது லிடியோதோன்.
விக்கோதமயும், திருமதி பபன்னட்தடயும் அவனோல் பபம்பர்லிக்கு வர அனுமதிக்க முடியவில்தல,
லிடியோ அவன் இல்லோத சமயம் வரலோம், திரு பபன்னட் எந்பநரமும் வரலோம் என்ற அளவிற்கு
அவனுதடய மனித சுபோவம் மோறோமல் இருப்பது உண்னமதோன். அவன் தன்னுதடய குடும்பத்தத
உடனடியோக விருப்பத்துடன் அன்புடன் ஏற்றுக்பகோள்ள பவண்டும் என்று அவளும் எதிர்போர்க்கிறோள்,
தன்னுதடய தீவிரமோன மன அபிப்பிரோயங்கதளப் பற்றி அவளுக்கு எதுவும் பதோிய பவண்டோம் என்று
அவனும் விரும்புகிறோன். இவ்வோறு இருந்தோல் அது ஆதோயத்திற்கோக நடந்த திருமணம் பபோலோகிவிடும்.
அங்கும் தீவிரமோன உண்தம, இப்பபோழுது ஏற்பட்டிருக்கும் மோற்றங்கதளப் பபோன்ற நிதலதய
உருவோக்கலோம். அதனுதடய சக்தி பண்பில் உதறந்துள்ளது, பமலும் குதறயிலும் நல்லததபய கோணும்
நல்பலண்ணம் ஏற்படுத்தும் பமௌனம் அததன பசயல்படுத்தும்.
252. “Jane’s disappointment is the work of her nearest relations”.
Man is an ego who knows himself to be separate from others.
Maya persuades that he is in all.
He is unable to see by the mental play that all are in him.
This is the origin of selfishness.
As he is in all, he is led to think that all should serve him.
Ego not only separates the person, but it robs Man of his capacity to think of what the other Man is and
what his own defects are.
That she is able to turn the light inside and see the truth of her family is not a human endowment.
As the ocular vision cannot see the earth’s movement, the unbroken pencil and as the one who counts ten people
as nine leaving himself out at no time can see the FACT, because the faculty is not there.
The Emperor’s new clothes are seen as no clothes but out of fear he speaks.
If we accuse them, we are accusing them for not having the faculties that would be born centuries later.
Romance in him, the French Revolution around, made Darcy see it.
Romance is grace that makes one see what others do not see.
Reason devoid of sensation has that capacity.
Capacity not to stop an inquiry in the middle is another such faculty.
Mind incapable of logical thinking cannot be accused of not understanding logic.
How can we find fault with one for not seeing subtle indications.
Our being sorry for a selfish man not being selfless is our fault.
Ordinary people naturally feel jealousy, eavesdrop, spread rumours. Our finding fault is not valid.
No one in Elizabeth’s position would have understood as she understood.
Not many would read his letter, and those who read it would not accept even one argument in it.
She is extraordinary.
One like Russell is not able to be rational about his own acts factually. How, 200 years ago, can we expect
Elizabeth to be rational?
The problems in the story are not so much problems of marriage as problems of social upward movement
through marriage.
In Elizabeth’s case Darcy’s offering himself to her in a low position raises the resistance of receiving. That is
the outer aspect.
Its inner aspect is he cannot reach her value, without his raising his value.
He exhibits all the nobility and magnanimity of the high offering itself to the low.
She fully exhibits all the refractory attitudes of கிரோக்கி of the low in gratuitously receiving from the high.
Character, temperament, circumstances, story and plot fully support the outcome.
He is of the Mind.
He appeals to her Mind.
She manages to emerge out of the infatuation to exercise her Mind.
It is a process made possible by the truth in her.
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The same situation, in her mother, in whom there is no truth makes her take the opposite attitude that all
of them should have gone to Brighton.
Ability to see the right thing is not of any faculty of the Man but the amount of Truth available in him.
“பநருங்கிய உறவினர்களோல் பேனுக்கு ஏமோற்றம் ஏற்பட்டது”.
அகந்ததயோலோன மனிதனுக்கு, தோன் மற்றவர்களிடமிருந்து பவறுபட்டவன் என்று பதோியும்.
அவன் எல்லோவற்றிலும் இருப்பதோக மோதய அவதன நம்பச் பசய்யும்.
அதனவரும் அவனுள் இருப்பதத மனத்தின் விதளயோட்டோல் அவனோல் போர்க்க முடியவில்தல,
சுயநலம் ஆரம்பமோகும் இடம் இது.
அவன் எல்பலோோினுள்ளும் இருப்பதோல் எல்பலோரும் அவனுக்கு பசதவ பசய்ய பவண்டும் என்று
நிதனக்கத் பதோன்றுகிறது.
அகந்தத மனிததன பிோிப்பபதோடு மட்டும் அல்லோமல் மற்றவர்கள் யோர், தன்னுதடய பசோந்த குதறகள்
என்ன என்று நிதனத்துப் போர்க்கும் திறதனயும் அைித்து விடுகிறது.
அவள் தன்னுள்பள பசன்று தன் குடும்பத்தின் உண்தமதயப் போர்க்க முடிந்தது மனிதத் திறனல்ல.
கண்ணோல் உலகம் சுற்றுவததப் போர்க்க முடியோது, உதடயோத எழுதுபகோதலயும் போர்க்க முடியோது,
தன்தன விட்டு விட்டு பத்து பபதர ஒன்பது என்று எண்ணிய ஒருவர் ஒரு பபோழுதும் உண்தமதயப்
போர்க்க முடியோது, ஏபனனில் அத்திறன் இவற்றில் இல்தல.
அரசோின் புதிய ஆதட, ஆதடபய இல்தல என போர்த்தும் பயத்தினோல் அவன் பபசுகிறோன்.
அவர்கதள குற்றம் சோட்டினோல், பல நூற்றோண்டுகளுக்குப் பிறகு ஏற்படப் பபோகும் திறதமகள்
அவர்களிடம் இல்தல என்பதற்கோக குற்றம் சோட்டுவது பபோலோகிறது.
அவனிடமிருந்த கோதல், சுற்றிலும் நிகழ்ந்த பிபரஞ்சுப் புரட்சி, டோர்சிதய அததப் போர்க்க தவத்தது.
மற்றவர்கள் போர்க்கோததத ஒருவதர போர்க்க தவக்கும் அருள் கோதலோகும்.
உணர்வு இல்லோத விபவகத்திற்கு அத்திறன் உண்டு.
விசோரதணதய நடுவில் நிறுத்தோமல் இருக்கும் திறனும் மற்பறோரு திறதமயோகும்.
நியோயமோக பயோசதன பசய்ய இயலோத மனத்தத, நியோயத்ததப் புோிந்து பகோள்ள முடியோததற்கு குற்றம்
சோட்ட முடியோது.
சூட்சுமமோன அறிகுறிகதள கவனிக்கோததற்கு நோம் எவ்வோறு ஒருவதர குதற பசோல்ல முடியும்.
சுயநலமோன மனிதன் சுயநலமற்று இல்லோததற்கு நோம் வருத்தப்படுவது நம்முதடய தவறோகும்.
சோதோரண மனிதர்கள் இயற்தகயோகபவ பபோறோதமப்படுவர், மற்றவர்கள் பபசுவதத ஒட்டுக் பகட்பர்,
வதந்திகதளப் பரப்புவர். நோம் குதற கண்டுபிடிப்பது பயனற்றது.
எலிசபபத் புோிந்து பகோண்டது பபோல் அவள் நிதலயில் பவறு யோரும் இவ்வோறு புோிந்து
பகோண்டிருந்திருக்க மோட்டோர்கள்.
பலரும் அவனுதடய கடிதத்ததப் படிக்க மோட்டோர்கள், அப்படிபய படித்தோலும் அதிலுள்ள ஒரு
கருத்ததகூட ஏற்றுக் பகோண்டிருந்திருக்க மோட்டோர்கள்.
அவள் அசோதோரணமோனவள்.
ரஸ்ஸல் பபோன்ற ஒருவருக்கு அவருதடய பசயல்கதள உள்ளது உள்ளபடி விபவகமோகப் போர்க்க
முடியவில்தல. இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த எலிசபபத் எவ்வோறு விபவகமோக இருந்திருக்க
முடியும் என நோம் எதிர்போர்க்கலோம்?
இக்கததயிலுள்ள பிரச்சிதனகள் திருமணத்திலுள்ள பிரச்சிதனகள் அல்ல. மோறோக திருமணத்தின் மூலம்
ஏற்படும் சமூக முன்பனற்றத்தின் இயக்கத்திலுள்ள பிரச்சிதனகள்தோன்.
எலிசபபத் விஷயத்தில் கீழ் நிதலயில் இருக்கும் அவளுக்கு, டோர்சி தன்தன அளிக்க முன்வரும் பபோழுது
அது, பபற்றுக் பகோள்ள தன் எதிர்ப்தபத் பதோிவிக்கிறது.
அது பவளியில் பதோியும் நிதல.
தன்னுதடய மதிப்பிதன உயர்த்தோதவதர அவளுதடய பண்பிதன அதடய முடியோது என்பது
அகத்தின் நிதல.
உயர்ந்தது தோழ்ந்ததற்கு தன்தன அளிக்கும் பபோழுது, அவன் எல்லோ உயர்பண்பிதனயும்,
பபருந்தன்தமதயயும் பவளிப்படுத்துகிறோன்.
பகட்கோமபலபய பகோடுக்கும் உயர்ந்தலிருந்து, தோழ்ந்தது பபற்றுக்பகோள்ளும் பபோழுது கிரோக்கியின்
எல்லோ பிடிவோத குணங்கதளயும் முழுதமயோக அவள் பவளிப்படுத்துகிறோள்.
சுபோவம், மனநிதல, சந்தர்ப்பங்கள், கதத, கரு, இதவ எல்லோம் முடிதவ ஆதோிக்கின்றன.
அவன் மனத்தோலோனவன்.
அவளுதடய மனத்துடன் பதோடர்பு பகோள்கிறோன்.
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அவள், மயக்கத்திலிருந்து பவளிபய வந்து தன்னுதடய மனத்தத உபபயோகப்படுத்த முயலுகிறோள்.
அவளிடம் இருக்கும் உண்தமயினோல் அது சோத்தியமோகிறது.
அபத நிதலதம உண்தமபய இல்லோத அவளுதடய தோயோதர, எல்பலோரும் பிதரட்டனுக்குச்
பசன்றிருக்க பவண்டும் என்ற பநர்மோறோன மனப்போன்தமதய யமற்பகோள் தவக்கிறது.
சோியோன விஷயத்ததப் போர்க்கும் திறன் மனிதனின் எந்த திறதமயினோலும் அல்ல, மோறோக அவனிடத்து
உள்ள உண்தமயின் அளவோல் தோன்.
253. “She felt depressed beyond anything she had known before”.
Depression is an emotion she had never known for long.
There is no one depressed at home for a prolonged period.
The great good luck the family received was because of this buoyancy of spirit that is cheerfulness.
All of them were brought up in utter freedom.
Whatever Mrs. Bennet is or is not, she is always dynamic and is never known to be given to moods for long.
Discovery of something low about oneself makes one depressed.
Depression is a psychological state.
What is described is not so much a psychological state as a social emotion.
Knowledge of skeletons in the cupboard can generate depression.
Here what she was all along oblivious of or even proud of now is felt as something to be ashamed of.
It is not an emotion about what is.
But it is an emotion of a new knowledge.
Children are not proud or sorry for the family affairs as they take it for granted.
Only by social comparison an emotion of pride or sorrow arises.
Here is a family always cheerful and one of positive atmosphere.
Depression in a negative atmosphere of a weak family, can undo it.
Depression in Elizabeth is the forerunner of Pemberley coming to her.
In a positive context, a negative disturbance always results in a boon, its measure being decided by the extent of
disturbance.
Even this depression did not last long with Elizabeth as she was not made for one.
At the Netherfield ball, Wickham’s absence, Collins’s dances gave her a depression but all was forgotten on
seeing Jane all smiles.
Even Wickham could be forgotten by the happiness of Jane.
The Revolutionary atmosphere of the French nation sent a wave of uplifting expansive hope to the lower classes
in England.
The Bennet’s family, normally a cheerful one, influenced by this wave was buoyant, receiving an excessive
dose of pleasant energy.
We see the determinant of Meryton events is not Lydia’s initiative, Wickham’s dissipation, local spiteful gossip,
Mrs. Bennet’s impatience or Darcy ruse, but the French Revolution itself.
Meryton belongs to the French cosmos.
Luck can be described as bringing up the children in cheerfulness.
It is well known that the parent who endows the children with values and character has a better satisfaction than
the one who gives a large inheritance.
Cheerful upbringing outdoes values and character.
The origin of cheerfulness is higher values of Freedom and energy in the parents.
Energy can cut both ways.
Freedom can only do great lasting good as it is the soil in which great energy grows great fruits.
“அவள் இதுவதர இல்லோத அளவிற்கு பபரும் மனச் பசோர்வு அதடந்தோள்’.
மனச்பசோர்வு என்பபத அவள் பல கோலமோக அறியோதது.
வீட்டில், நீண்ட பநரத்திற்கு யோரும் மனச்பசோர்பவோடு இருக்க மோட்டோர்கள்.
இந்த கலகலப்போன உற்சோகம் அவர்களிடம் இருந்ததினோல், இந்த குடும்பம் பபோிய அதிர்ஷ்டத்ததப்
பபற முடிந்தது.
எல்பலோரும் சுதந்திரமோக வளர்க்கப்பட்டனர்.
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திருமதி பபன்னட் எப்படி இருந்தோலும் எப்பபோழுதும் சுறுசுறுப்போக இருந்தோள், உணர்ச்சிகளின் பிடியில்
நீண்ட பநரத்திற்கு சிக்கோமல் இருந்தோள்.
தன்தனப்பற்றி தோழ்வோக ஏபதனும் பதோிய வந்தோல், ஒருவருக்கு மனச்பசோர்வு எழும்.
மனச்பசோர்வு என்பது ஒரு மனநிதல.
இங்கு விவோிக்கப்பட்டிருப்பது மனநிதலக்கும் பமலோன சமூக உணர்வுகள்.
மதறந்திருக்கும் அவலங்கள் மன அழுத்தத்தத அளிக்கும்.
இவ்வளவு நோட்கள் எததப் பற்றி எதுவும் அறியோதவளோக இருந்தோபளோ அல்லது பபருதமப்பட்டுக்
பகோண்டிருந்தோபளோ, அததன நிதனத்து இப்பபோழுது பவட்கப்பட்டோள்.
இந்த உணர்ச்சிகள் எததப் பற்றி என்பதல்ல.
ஆனோல் புதிய அறிவின் உணர்ச்சிகள்.
குடும்ப விஷயங்கதளப் பற்றி குைந்ததகள் பபருதமப்பட்டுக் பகோள்வதில்தல, வருத்தமும்
அதடவதில்தல, அது இயல்புதோன் என கருதுகின்றனர்.
சமூகத்தில் ஒப்பிட்டு போர்க்க ஆரம்பிக்கும் பபோழுதுதோன் பபருதமயும், வருத்தமும் எழுகின்றன.
இந்த குடும்பம் எப்பபோழுதும் சந்பதோஷமோகவும், ஆபரோக்கியமோன சூைலிலும் உள்ளது.
பலவீனமோன ஒரு குடும்பத்தின் எதிர்மதறயோன சூைலில் உள்ள வருத்தம் அக்குடும்பத்தத அைித்து
விடலோம்.
எலிசபபத்தின் வருத்தம், பபம்பர்லி அவளுக்கு வருவதத முன்கூட்டிபய பதோிவிக்கிறது.
பநர்மதறயோன இடத்தில், எதிர்மதறயோன பதோந்தரவு ஒரு வரமோகபவ அதமயும், அதன் அளவு
பதோந்தரவின் அளதவப் பபோறுத்து இருக்கும்.
இந்த வருத்தம்கூட எலிசபபத்திடம் நீண்ட கோலத்திற்கு இருக்கவில்தல, ஏபனனில் அவள் அதற்கு
உோியவள் அல்ல.
பநதர்பீல்ட் நடனத்தில் விக்கோம் இல்லோதது, கோலின்ஸின் நடனம், இதவ யோவும் அவளுக்கு
மனச்பசோர்தவ அளித்தன, ஆனோல் அதவ எல்லோம் பேனுதடய சிோிப்தப போர்த்தவுடன் மதறந்து
விட்டன.
பேனுதடய சந்பதோஷத்தில் அவள் விக்கோதமயும் மறந்துவிட முடிந்தது.
பிபரஞ்சு நோட்டின் புரட்சிகரமோன சூைல், இங்கிலோந்தில் உள்ள கீழ் குடி மக்களுக்கு ஒரு பபோிய
நம்பிக்தக அதலதய அளித்தது.
எப்பபோழுதுபம மகிழ்ச்சியோக இருக்கும் பபன்னட் குடும்பம், இந்த அதலயின் மூலம் அதிகப்படியோன
மபனோகரமோன சக்திதயப் பபற்று, பமலும் உற்சோகம் அதடந்தது.
லிடியோவின் தன்முதனப்பபோ, விக்கோமின் அைிச்சோட்டபமோ, அங்கிருந்தவர்களின் வம்புப்பபச்பசோ,
டோர்சியின் சூழ்ச்சிபயோ, திருமதி பபன்னட்டின் பபோறுதமயின்தமபயோ பமோிடனில் நடந்த
நிகழ்ச்சிகதளத் தீர்மோனிக்கவில்தல, பிபரஞ்சுப் புரட்சிதோன் தீர்மோனித்தது.
பமோிடன், பிபரஞ்சு பிரபஞ்சத்திற்குோியது.
குைந்ததகதள சந்பதோஷமோக வளர்த்தல் அதிர்ஷ்டமோகும்.
பபோிய பசோத்து பகோடுக்கும் பபற்பறோதரவிட, பண்தபயும், குணத்ததயும் பகோடுக்கும் பபற்பறோர்
அதடயும் திருப்திபய பபோியது என எல்பலோருக்கும் பதோியும்.
சந்பதோஷமோக வளர்க்கப்படுவது பண்தபயும், குணத்ததயும் மிஞ்சிவிடும்.
பபற்பறோர்களிடம் உள்ள உயர்ந்த பண்புகளோன சுதந்திரமும், சக்தியுபம சந்பதோஷத்தின் பிறப்பிடம்
ஆகும்.
சக்தி இருவிதமோகவும் பசயல்படும்.
சுதந்திரம், நிரந்தரமோன நல்லததபய பகோடுக்கும். ஏபனன்றோல் அங்குதோன் பபோிய சக்தி பபோிய
பலன்கதள அளிக்கிறது.
After wandering along the lane for two hours, giving way to every variety of thought -- re-considering events,
determining probabilities, and reconciling herself, as well as she could, to a change so sudden and so important - fatigue, and a recollection of her long absence, made her at length return home; and she entered the house with
the wish of appearing cheerful as usual, and the resolution of repressing such reflections as must make her unfit
for conversation.
இரண்டு மணி பநரமோக பவவ்பவறு வதகயோன எண்ணங்களுடன், நடந்ததவகதள மீண்டும் மனதில்
பகோண்டு வந்து போிசீலதன பசய்து நடந்ததவகதளப்பற்றி எண்ணி, திடீபரன்று ஏற்பட்ட இந்த
முக்கியமோன திருப்பத்திற்கு தன்தனத்தோபன முயன்ற அளவுக்கு சமோதோனப்படுத்திக் பகோண்டு
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அப்போததயில் அதலந்து பகோண்டிருந்தபின் கதளப்பு பமலிட்டதோலும், நீண்ட பநரமோக வீட்டில்
இல்லோதது ஞோபகத்திற்கு வந்ததோலும், வீடு திரும்பினோள். எப்பபோழுதும்பபோல் சந்பதோஷமோக
இருப்பததப்பபோல் பதோற்றமளிக்க பவண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் வீட்டிற்குள் நுதைந்தோள். தன்தனப்
பபசவிடோமல் தடுத்துவிடுபமோ என்பறண்ணி, அவ்பவண்ணங்கதள அடக்க பவண்டும் என்று
தீர்மோனித்தோள்.
254. Giving way to every variety of thought – Thoughts expressed is tension released.
பவவ்பவறு வதகயோன எண்ணங்களுக்கு இடம் பகோடுப்பது—எண்ணங்கதள பவளிப்படுத்துவது மன
உதளச்சதல விடுவிக்கும்.
255. Reconsidering events – stopping to lie to oneself.
நிகழ்ச்சிகதள மீண்டும் போிசீலிப்பது - தனக்பக பபோய் பசோல்லிக் பகோள்வதத நிறுத்துவது.
256. She felt depressed as never before – Depression is not what she ever knew.
இதுவதர ஏற்படோத அளவிற்கு மனச்பசோர்வதடந்தோள்—அவளுக்கு பசோர்வு என்பபத பதோியோதது.
257. Determining probabilities – beginning to think normally.
நிகைக்கூடியதவகதளப் பற்றி தீர்மோனித்தல்—இயல்போக பயோசிக்க ஆரம்பிப்பது.
258. She wishes to appear as usual – great resilience.
எப்பபோழுதும் பபோல் இருக்க விரும்புகிறோள்—சிறந்த மீட்பு.
259. Giving way to every variety of thought.
With varying gait varying thoughts arise.
பவவ்பவறு விதமோன எண்ணங்களுக்கு இடம் பகோடுத்தல்.
பவவ்பவறு போணியில் பவவ்பவறு எண்ணங்கள் எழும்.
260. ‘Fatigue’.
Fatigue is the result of accepting ideas that are too much for the Mind. So the energy spreads down below.
Fatigue arises from the energy of the vital being drained.
கதளப்பு
மனத்தோல் தோங்க முடியோத எண்ணங்களோல் கதளப்பு ஏற்படும். ஆகபவ சக்தி கீழ் பநோக்கி பரவுகிறது.
உணர்வில் சக்தி கதரயும்பபோது கதளப்பு எழுகின்றது.
261. “Giving way to every variety of thought, reconsidering events, determining possibilities”.
Confusion makes for clarity; reconsideration in mental transition removes the present structure and
creates a new orderly structure.
External events do it over a very long period.
Inner new self-awareness, in her, did it in two hours.
She could do it as her mental faculty was there behind the willing infatuation.
Green Revolution in India became a success because the Indian farmer to increase production had nothing new
to learn; all that he needed was a fresh motive to activate the existing dormant structure.
The American settlers were a great success because they were Europeans who knew the European way of life. In
the new freedom and fresh energy they achieved much.
Western industrial organization was very slow to spread in India as it was a new way of life they had to learn
anew.
In seventy years the USSR could not acclimatize to police raj. When the end came, they dropped it readily.
Mr. Bennet put down his foot and declared a new decree because he was always capable of it, only he had
shelved it for twenty five years.
Darcy took many months to change as what he was to acquire was something new. As he had the potential for it
he could do it. Wickham or Bingley could not have done it.
Certainly Collins could not achieve it in a full lifetime.
Elizabeth had a few advantages.
Her mind was already developed in the freedom her father gave.
It was taught to her; it was self-formed and self-developed.
Invisible there was the subconscious drive to accept Darcy.
She belonged to the aristocratic culture.
The transitions of human Mind are various.
Edmond Dantes was energized by revenge motivated by the loss of Mercedes.
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He could not easily reconcile his emotions to the callous attitude of Mercedes to the treacherous character of
Fernand.
Only her supreme sacrifice restored him to normal functioning.
Nehru declined in two years when he was shocked out of circumstances he had believed in.
Patel could not survive the idea of working under Nehru for more than three years.
Transitions of Mind are brought about by greed as in Lady Macbeth, indecision as in Hamlet, jealousy as in
Othello, ignorance, fear, lack of energy, new situation, a foolish mental conviction as in Collins.
A deep-seated mercenary motive hidden under a polite social behaviour in Charlotte came to life readily and
effectively when the opportunity presented.
In the majority of cases sudden transitions disappear suddenly.
In rare cases a one time opportunity that comes in a flash, comes to stay for a quarter of a century as in Pranab
Mukerjee.
Even in Elizabeth who made a brave transition of Mind, there lingered no hope of his proposing again.
Even after Jane’s engagement, Lydia’s wedding, she never had hope. Her excellent transition of Mind is
extraordinary, but was insufficient for her to generate hopes.
After the attack of Lady Catherine, she saw the reality of the power of status and lost all hope.
It is that desperation that made her open the topic almost asking him to come out.
In this story there are many mild transitions of Mind. Each in its own way will be fascinating.
It is a great process, a process that opens before us the whole of life.
He who knows the process of creation can see all its possibilities in such transitions of Mind in any single
story.
“பவவ்பவறு எண்ணங்களுக்கு இடம் பகோடுப்பது, நிகழ்ச்சிகதள மறு போிசீலதன பசய்வது,
சோத்தியமோனவற்தற தீர்மோனிப்பது”.
குைப்பம் இருந்தோல் பதளிவு ஏற்படும்; மனமோற்றத்தின் பபோது ஏற்படும் மறு போிசீலதன, தற்பபோததய
அதமப்தப மோற்றி புதிய சீரோன அதமப்தப உருவோக்கும்.
பவளி நிகழ்வுகள், அதத பசய்ய அதிக பநரம் எடுத்துக் பகோள்ளும்.
அகத்தின் சுய விைிப்புணர்ச்சி அதத அவளிடம் இரண்பட மணி பநரத்தில் பசய்ய தவத்தது.
தோபன விரும்பி ஏற்றுக் பகோண்டிருந்த மயக்கத்தின் பின்னோல் அவளுதடய மனத்திறன் இருந்ததோல்
அவளோல் பசய்ய முடிந்தது.
பசுதமப் புரட்சி இந்தியோவில் பபரும் பவற்றி அதடந்தது, ஏபனனில் உற்பத்திதய பபருக்க இந்திய
விவசோயிக்கு புதிதோக கற்றுக்பகோள்ள எதுவுபம இல்தல; பசயலற்று இருந்த அதமப்தப தூண்ட ஒரு
புதிய ஊக்கம் பததவயோக இருந்தது.
அபமோிக்கோவில் குடிபயறியவர்கள் பவற்றி அதடந்தனர். ஏபனனில் ஐபரோப்பிய வோழ்க்தக முதறதய
அறிந்திருந்த ஐபரோப்பியர்கபள அங்கு குடிபயறினர். புதிய சுதந்திரத்திலும், புதிய சக்தியிலும்
அவர்களோல் நிதறய சோதிக்க முடிந்தது.
பமற்கத்திய பதோைில் அதமப்புகள் இந்தியோவில் மிகவும் பமதுவோகத்தோன் பரவின, ஏபனனில் அது
புதிய வோழ்க்தக முதறயோக இருந்ததோல் அவர்கள் அததன புதிதோக கற்றுக்பகோள்ள பவண்டி வந்தது.
எழுபது வருடங்களோக ரஷ்யோவோல் ரோஜ்ேியத்தத அதிகோரம் பசய்ய முடியவில்தல. இறுதிக் கட்டம்
வந்த பபோழுது அவர்கள் அததன தகவிட்டனர்.
திரு பபன்னட் அதிக தீவிரத்துடன் புதிய கட்டதளயிட்டோர், ஏபனனில் அவருக்கு எப்பபோழுதுபம அது
சோத்தியம். ஆனோல் இருபத்தி ஐந்து வருடங்களோக அதத அவர் பசய்யோமல் இருந்தோர்.
புதியதோக ஒன்றிதன கற்றுக் பகோள்ள பவண்டியிருந்ததோல் டோர்சிக்கு மோற பல மோதங்களோயிற்று.
அவனிடம் அதற்கோன திறதம இருந்ததோல் அவனோல் அததச் பசய்ய முடிந்தது. விக்கோம், பிங்கிலி
இருவரோலும் அதத பசய்திருக்க முடிந்திருக்கோது.
கோலின்ஸோல் தன் வோழ்நோள் முழுவதிலும் நிச்சயமோக இததன சோதிக்க முடிந்திருக்கோது.
எலிசபபத்திற்கு சில அனுகூலங்கள் இருந்தன.
அவளுதடய தந்தத தந்த சுதந்திரத்தினோல் அவள் மனம் ஏற்கனபவ வளர்ந்திருந்தது.
அவளுக்கு அது கற்பிக்கப்பட்டது; சுயமோக உருவோகியிருந்தது, சுயமோக வளர்ந்திருந்தது.
டோர்சிதய ஏற்றுக்பகோள்ள ஆழ்மனதில் இருந்த ஊக்கம் கண்ணுக்குத் பதோியோததோக இருந்தது.
அவள் உயர்குடி நோகோிகத்தத பசர்ந்தவள்.
மனித மனத்தின் மோற்றங்கள் பலதரப்பட்டதவ.
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பமர்சிடஸ் -ன் இைப்போல் ஏற்பட்ட வன்மத்தோல் எட்மண்ட் டோன்பட சக்தி பபற்றோன்.
நம்பிக்தகத் துபரோகம் இதைத்த பபர்னோன்டிடம், பமர்சிடஸ் பகோண்டிருந்த இரக்கமற்ற
மனப்போன்தமதயப் போர்த்து அவனுதடய உணர்ச்சிகதள அவனோல் சுலபமோக சமரசப்படுத்த
முடியவில்தல.
அவளுதடய மிகப் பபோிய தியோகபம அவதன இயல்போன நிதலக்குத் திருப்பியது.
பநருவுக்கு, அவர் நம்பியிருந்த சூழ்நிதலகளின் மூலம் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியோல் இரண்டு வருடங்களில்
இறக்கம் ஆரம்பமோயிற்று.
பபடலினோல் மூன்று வருடங்களுக்கு பமல் பநருவின் கீழ் பவதல பசய்ய முடியவில்தல.
பலடி மோக்பபத்தின் பபரோதச, ஹோம்பலட்டின் தீர்மோனமின்தம, ஒபதல்பலோவின் பபோறோதம,
கோலின்ஸிடம் இருந்த அறியோதம, பயம், சக்தியின்தம, புதிய சூழ்நிதல, முட்டோள்தனமோன மனத்தின்
நம்பிக்தக, இவற்றினோல் மனத்தின் மோற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.
வோய்ப்பு அளிக்கப்பட்டவுடன், ஷோர்பலட்டின் பண்பட்ட சமூக நடத்ததயில் மதறந்திருந்த ஆைத்தில்
புததந்திருந்த ஆதோயமனப்போன்தம, உடனடியோக திறம்பட பவளிவந்தது.
பல இடங்களில், தீடீபரன உருவோன மோற்றங்கள் திடீபரன மதறந்து விடுகின்றன.
சில அோிதோன இடங்களில் வோழ்க்தகயில் ஒரு முதற திடீபரன்று வரும் வோய்ப்பு, பிரணோப் முகர்ேிக்கு
நடந்தது பபோல், இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கும் நிதலத்து நிற்கும்.
ததோியமோக மனமோற்றத்ததக் பகோண்டு வந்த எலிசபபத்திற்பக அவன் மீண்டும் திருமண பவண்டுபகோள்
விடுப்போன் என நம்பிக்தக வரவில்தல.
பேனுதடய திருமணம் உறுதியோன பிறகும், லிடியோவிற்கு திருமணம் நடந்து முடிந்த பின்பும், அவளுக்கு
நம்பிக்தகபய எைவில்தல. அவளுதடய மனமோற்றம் அசோதோரணமோனது. ஆனோல் நம்பிக்தக எழுப்பும்
அளவிற்கு பபோதுமோனதோக இல்தல.
பலடி கோதோினின் தோக்குதலுக்குப் பிறகு அந்தஸ்தினுதடய வலிதமயின் உண்தமதயப் போர்த்தோள்,
பிறகு எல்லோ நம்பிக்தககதளயும் இைந்தோள்.
அந்த ஒரு நிர்பந்தத்தினோல்தோன் அவளோகபவ அந்த விஷயத்ததப் பற்றி பபச ஆரம்பித்து அவதன
பவளிபய வர அதைத்தோள்.
இந்த கததயில் மிதமோன மனமோற்றங்கள் அதிகம் உள்ளன. ஒவ்பவோன்றும் தத்தம் வைியில்
சுவோரசியமோனதவ.
அது ஒரு பபோிய வைிமுதறயோகும், நம் முன்பன முழு வோழ்க்தகதயயும் திறக்கும் ஒரு வைிமுதறயோகும்.
சிருஷ்டி ஏற்பட்ட முதறதய அறிந்த ஒருவரோல், எந்த ஒரு கததயிலும் இது பபோன்ற மனமோற்றங்களின்
அதனத்து சோத்தியக் கூறுகதளயும் கோண முடியும்.
262. “Such reflections as must make her unfit for conversation”.
Elizabeth underwent almost a new birth in those two hours.
Anyone else reading that letter and feeling such a transition would normally faint.
The transition described in the previous quote is the process of fainting.
She tries to restore her usual cheerfulness for conversation.
Whatever the inner turmoil, the demands of the society are so great as to compel normal appearance.
The structure of the society is so created and is like an iron sheet of metal.
The first requisite of spiritual freedom is to shed that outer wall of iron.
Formal education creates such a covering to a Mind otherwise entirely free.
Those who have tried to undo an opinion will have seen the strength of that formation.
Stationed in the vital, the superstition has such a covering.
Mental sensation creating opinion upgrades it as attitude and in the greatest depths of our being makes it into a
motive which at the likes and dislikes of the ends of temperament turns into sensitivity.
Sensitivities are the strongest organized tether ends of personality.
Fundamentalism, aristocratic privileges, crusades, national pride, emotional intensities are of this intensity.
Positively cultural values are equally strong.
Spiritual freedom is stalled by both.
This power can be seen in expectation.
Ego exceeds them all in strength, intensity and resistance to change.
Opportunities touch Man for a split second at one such point.
He can avail of it if he readily changes at that point in that trice.
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Infatuation finds a total response from such preferences.
The energy love needs cannot be supplied by these sensitivities though what they release is great. Still they are
artificially structured energies.
Our own will is stronger than these settled powers.
The Divine Will is more powerful than our will.
The Divine Will is seen in action in the movement of the universe.
The physical constants of the universe are formed at that speed.
A Tamil proverb says that the anger of a quiet sage if unleashed by disturbance will overflow the forest.
Consecration stops such a movement and reverses it.
Concentration required for consecration exceeds that is demanded by Samadhi.
Samadhi is a mountain; the Samadhi in the waking state demanded by integral yoga is the universe in
action.
Spiritual Freedom is of vast importance as it offers the conditions to create waking Samadhi.
Human choices are usually made at this level though along the lines of organized temperament.
Great decisions are taken to reorganize this structure of sensitivity.
Body’s will releases convulsive strength because it is such a strength that goes into the structure of the body.
Integral yoga requires our will to withdraw from the involved body, life and Mind.
Culture is powerful as it inherits this strength in positive sweetness.
Any yoga takes one to these heights.
The sannyasi who meets face to face the Self unwounded by energy, division or dualities is not likely to be
enamoured by the lures of life.
This strength in one’s substance is the fullness of the Spiritual Strength.
The power of grace expresses this strength.
“அது பபோன்ற எண்ணங்கள் அவதளப் பபச விடோமல் தடுத்து விடும்”.
அந்த இரண்டு மணி பநரம் அவளுக்கு புது பிறவி எடுத்ததுபபோல் இருந்தது.
பவறு எவபரனும் அக்கடிதத்ததப் படித்து அது பபோன்ற மோற்றத்தத உணர்ந்திருந்தோல் அவர் மயக்கம்
அதடந்திருப்பர்.
இதற்கு முன் விவோிக்கப்பட்டிருந்த மோற்றம் மயக்கம் அதடவதற்கு சமமோனது.
உதரயோடுவதற்கோக, அவள் தன்னுதடய கலகலப்போன சுபோவத்தத திருப்பிக் பகோண்டு வர
முயற்சித்தோள்.
உள்பள எவ்வளவு பகோந்தளிப்பு இருந்தோலும் சமூகத்தின் எதிர்போர்ப்பு அதிகமோக இருப்பதோல்,
இயற்தகயோக பதோன்ற அது நிர்பந்திக்கிறது.
சமூகத்தின் அதமப்பு ஒரு இரும்புத் தகடு பபோல் உருவோக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆன்மிகச் சுதந்திரத்தின் முதல் பததவ இரும்போலோன பவளிச்சுவதர தகவிடுவது தோன்.
முதறயோன கல்வி, சுதந்திரமோக இருக்கும் மனதிற்கு இது பபோன்ற உதறதய அணிவித்து விடுகிறது.
யோபரோருவர் ஒரு அபிப்பிரோயத்தத மோற்ற முயற்சி பசய்திருக்கிறோபரோ, அவர் அந்த அதமப்பின்
வலிதமதய போர்த்திருப்பர்.
உணர்வில் இருக்கும் மூடநம்பிக்தகக்கு அது பபோன்ற ஒரு உதற உண்டு.
மன உணர்வுகள் அபிப்பிரோயத்தத உருவோக்கி அததன மனப்போன்தமயோக உயர்த்தும். அததன
நம்முதடய ேீவனின் ஆைத்தில் பநோக்கங்களோக மோற்றுகிறது. இது மனநிதலகளின் விருப்பு
பவறுப்பினோல் பசோரதணயோக மோறுகிறது.
வலிதம பபோருந்திய முதறப்படுத்தப்பட்ட ஆளுதமயின் இறுதி நிதல பசோரதண.
அடிப்பதடவோதம், உயர்குடி சலுதககள், அறப் பபோர்கள், நோட்டின் பபருமிதம், உணர்ச்சியின் ஆைம்,
இதவ யோவும் இந்த தீவிரத்தத பசர்ந்ததவ.
பநர்மதறயோன கலோச்சோரப் பண்புகள் சமமோக சக்திவோய்ந்ததவ.
ஆன்மிகச் சுதந்திரம் இரண்டினோலும் தடுக்கப்படுகிறது.
எதிர்போர்ப்பில் இந்த சக்தியிதன போர்க்கலோம்.
வலிதமயிலும், தீவிரத்திலும், மோற்றத்திற்கோன எதிர்ப்பிலும், அகந்தத இதவ எல்லோவற்தறயும் மிஞ்சி
விடுகிறது.
அது பபோன்ற ஒரு இடத்தில் வோய்ப்புகள் மனிததன அதர பநோடிப்பபோழுதிற்குத் பதோடும்.
அந்த இடத்தில் கணபநரத்தில் அவன் உடனடியோக மோறினோல், அததனப் பபற்றுக் பகோள்வோன்.
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கண்மூடித்தனமோன அன்பு அது பபோன்ற விருப்பங்களிலிருந்து முழுதமயோன பதிதல பபறுகிறது.
இந்த உணரும் திறன் அதிக சக்திதய பவளியிட்டோலும், கோதலுக்குத் பததவயோன சக்திதய இது
அளிக்க முடியோது. அதவ இன்னமும் பசயற்தகயோக அதமக்கப்பட்ட சக்திகபள ஆகும்.
இந்த நிதலயோன சக்திகதளவிட வலிதமயோனது நமது சுய உறுதி.
நமது உறுதிதயவிட வலிதமயோனது பதய்வீக உறுதி.
பிரபஞ்சத்தின் இயக்கத்தில் பதய்வீக உறுதியின் பசயல்போட்தடக் கோண்கிபறோம்.
பிரபஞ்சத்தில் ேட நிதலகள் அந்த பவகத்தில் உருவோக்கப்பட்டன.
சோது மிரண்டோல் கோடு பகோள்ளோது என்பது ஒரு தமிழ் பைபமோைி
சமர்ப்பணம் அதுபபோன்ற ஒரு இயக்கத்தத தடுத்து மோற்றி விடும்.
சமர்ப்பணத்திற்குத் பததவயோன மன ஒருமுதனப்படுத்தல், சமோதி எதிர்போர்ப்பதத மிஞ்சிவிடும்.
சமோதி மதல பபோன்றது; பூரண பயோகம் எதிர்போர்க்கும் விைிப்பு நிதலயில் சமோதி பசயல்பட்டுக்
பகோண்டிருக்கும் பிரபஞ்சம் பபோன்றது.
ஆன்மிகச் சுதந்திரம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வோய்ந்தது, ஏபனனில் அது விைிப்பு நிதல சமோதிதய
உருவோக்கவல்லது.
முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ள மன உணர்வுகளுக்கு ஏற்ப, இந்த நிதலயில்தோன் மனித முடிவுகள்
சோதோரணமோக எடுக்கப்படுகின்றன.
இந்த உணரும் திறனின் அதமப்தப மோற்றி அதமக்க பபோிய முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன.
பகோந்தளிக்கும் வலிதமதய உடல் பவளியிடும் ஏபனனில் அது பபோன்ற ஒரு வலிதமதோன் உடலின்
அதமப்புக்குள் இருக்கும்.
பூரண பயோகத்தில், நமது உடல், உயிர், மனம் இவற்றிலிருந்து விலகிக் பகோள்ள நமக்கு உறுதி
பவண்டும்.
பண்போடு வலிதமயோனது ஏபனனில் அது இந்த வலிதமதய பநர்மதறயோன இனிதமயிலிருந்து
பபற்றுக் பகோள்கிறது.
எந்த பயோகமும் ஒருவதர இந்த உயரத்திற்கு அதைத்துச் பசல்லும்.
சக்தி, பிோிவிதன, அல்லது இரட்தடகளோல் கட்டுப்படோத சுயத்தத பநருக்குபநர் சந்திக்கும் சந்நியோசி,
வோழ்க்தகயின் ஆதசகளில் மயங்குவதில்தல.
ஒருவருள் இருக்கும் இந்த வலிதமபய, ஆன்மிக வலிதமயின் முழுதமயோகும்.
அருளின் சக்தி இந்த வலிதமதய பவளிப்படுத்தும்.
She was immediately told that the two gentlemen from Rosings had each called during her absence; Mr. Darcy,
only for a few minutes to take leave -- but that Colonel Fitzwilliam had been sitting with them at least an hour,
hoping for her return, and almost resolving to walk after her till she could be found. Elizabeth could but just
affect concern in missing him; she really rejoiced at it. Colonel Fitzwilliam was no longer an object; she could
think only of her letter.
அவள் இல்லோத சமயம், பரோஸிங்ஸிலிருந்து அவ்விரு ஆடவர்களும் வந்திருந்தனர் என்ற விஷயம்
அவளுக்கு உடபன பதோிவிக்கப்பட்டது. டோர்சி, விதட பபறுவதற்கோக சில நிமிடங்கபள இருந்தோன்
என்றும், ஆனோல் அவள் திரும்பி வருவோள் என்று எண்ணி கர்னல் பிட்ஸ்வில்லியம் அவர்களுடன் ஒரு
மணி பநரம்வதரயிலோவது அமர்ந்திருந்தோன் எனத் பதோிந்தது. அவதளத் பதடி அவள் பின்பன
பசல்லவும் முடிவு பசய்திருந்தோன். அவதனப் போர்க்க முடியவில்தலபய என வருத்தப்படுவதுபபோல்
கோண்பித்தோலும், உண்தமயில் அவள் மிகவும் சந்பதோஷப்பட்டோள். பிட்ஸ்வில்லியம் இப்பபோழுது ஒரு
பபோருட்படயல்ல. அந்த கடிதத்ததப்பற்றி மட்டும்தோன் நிதனக்க முடிந்தது.
263. Two gentlemen from Rosings – one she does not want to see, so she missed him. The other is not in her mind.
She is in his mind. So he waited that long.
பரோசிங்சிலிருந்து இரண்டு நபர்கள்---ஒருவதன, அவள் போர்க்க விரும்புவதில்தல, அதனோல் அவளோல்
அவதனப் போர்க்க முடியோமல் பபோகிறது. மற்றவர் அவள் மனதில் இல்தல. அவனுதடய மனதில் அவள்
இருக்கிறோள். அதனோல் அவன் நீண்ட பநரமோகக் கோத்துக் பகோண்டிருந்தோன்.
264. Had Fitzwilliam come out in search of her, she may not be seen. One cannot see another in whose mind he is
not.
பிட்ஸ்வில்லியம் அவதளத் பதடி வந்திருந்தோல், அவதளப் போர்க்க முடிந்திருக்கோது. மனதில் இல்லோத
ஒருவதர சந்திக்க முடியோது.
265. She could not even affect missing him. – It is a relief not to meet.
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அவதன சந்திக்க முடியோமல் பபோனது எந்த போதிப்தபயும் ஏற்படுத்தவில்தல.—.சந்திக்கோதது
நிம்மதியோக இருந்தது
266. The Colonel is no longer an object – For two reasons: 1) Her mind is seriously occupied, 2) the Colonel is the
source of the explosive news.
கர்னல் இப்பபோழுது ஒரு விஷயபம அல்ல—அதற்கு இரண்டு கோரணங்கள் 1) அவள் மனம் தீவிரமோக
பவறு ஏபதோ ஒன்றில் ஆழ்ந்துள்ளது, 2) கடுதமயோன பசய்தியின் மூலபம கர்னல்தோன்.
267. Another cause is his sight may bring to her mind Georgiana.
அவதனப் போர்த்தோல் ேோர்ேியோனோவின் ஞோபகம் வரும் என்பதும் ஒரு கோரணம்.
268. Could think only of the letter – Occupied with Self.
கடிதத்ததப் பற்றி மட்டுபம பயோசிக்கத் பதோன்றுகிறது—தன்னுள்பளபய ஆழ்ந்துள்ளோள்.
269. She rejoiced at missing Darcy – An embarrassment.
டோர்சிதயப் போர்க்க முடியோமல் பபோவது அவளுக்கு சந்பதோஷத்தத அளிக்கிறது.- சங்கடத்தத
தவிர்த்தோள்.
270. Darcy came to take leave but she was not there. After the proposal, he wrote a letter, met her in the park, and
again tried to meet her. All that shows he was in no way giving her up. Life did not support it at the last time as
he was overdoing it .
டோர்சி விதடபபற வரும்பபோழுது அவள் அங்கிருக்கவில்தல. திருமண பவண்டுபகோளிற்குப் பிறகு
அவன் கடிதம் எழுதுகிறோன், பூங்கோவில் சந்திக்கிறோன். மீண்டும் அவதள சந்திக்க முயற்சி பசய்கிறோன்.
இதவ எல்லோம் அவன் அவதள தகவிடுவதோக இல்தல என்பததக் கோண்பிக்கின்றன. அவன்
அளவுக்கு மீறி நடந்து பகோண்டதோல் வோழ்க்தக அவனுக்கு அச்சமயம் ஆதரவு பகோடுக்கவில்தல.
271. ‘She was immediately told’.
She is anxious NOT to see either of them as they bring to her mind unpleasant memories which she would like
to avoid. The environment obliges her by ‘immediately’ telling her the news. Her emotions are intense and are
capable of evoking instantaneous response. Here the response she is looking for is negative – not to meet them.
Her own situation is prominent and both men concede her pre-eminence. Hence her emotions readily evoke a
response from both of them.
அவளுக்கு உடபன பதோிவிக்கப்பட்டது.
அவள் தவிர்க்க விரும்பும் கசப்போன ஞோபகங்கதள அவளுக்கு நிதனவுபடுத்துவதோல் அவள், அவர்கள்
இருவதரயும் சந்திக்க விரும்பவில்தல. பசய்திதய “உடனடியோக” பதோிவித்து சூழ்நிதல அவளுக்கு
உதவி புோிகிறது. அவளுதடய உணர்ச்சிகள், உடனடியோக எதிர்விதனதய பவளிவரச் பசய்யும்
அளவிற்கு தீவிரமோக இருக்கிறது, இங்கு அவள் அவர்கதள சந்திக்கக் கூடோது என்று எதிர்மதறயோக
விரும்புகிறோள். அவளுதடய நிதலதம முதன்தமயோக இருக்கிறது, ஆண்கள் இருவருபம அவளுதடய
பமன்தமதய ஒப்புக் பகோள்கின்றனர். ஆகபவ, அவளுதடய உணர்ச்சிகள் உடனடியோக
அவர்களிடமிருந்து எதிர்விதனதய வரவதைக்கிறது.
272. “She was immediately told the two gentlemen from Rosings called on her”.
Life Response is precise to the very second.
Life Response also awaits its own time.
It is human choice that decides when the Life Responds.
When Man acts from the tether ends of sensitivity, the Life Response is immediate.
Man’s unawareness of an act allows the response to be according to the law of the plane in which it acts.
Elizabeth’s decision to become the mistress of Pemberley brings Darcy at once.
On reading Jane’s letter she subconsciously understood that not her father or uncle could trace the villain but
Darcy alone could help her. She already saw Caroline exposing her partiality to Wickham at Pemberley. In her
own folly and anxiety to revenge, she remembered her own affectionate pleadings for Wickham at the
Netherfield dance. Darcy marrying her without the full knowledge of her own infatuation as well as the depth of
vulgarity of her family is unsafe. Her marriage with him will be stable only when he overlooks Lydia’s outrage.
Such an understanding of the subconscious made her reveal all the shameful facts to him. He had just
arrived as she finished reading the letter. Life Response, of that type, does not wait for a minute.
She had read about Georgiana in his letter and passed it over.
Till she decided to become the mistress of Pemberley she paid no attention to her partiality to Wickham.
It is Reynolds’ information about Wickham going wild that made her realize that she must sufficiently
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overcome her emotions in that regard.
Her own guilty awareness of that fact at Pemberley made Caroline provoke her.
The ugly fact of the true state of affairs of her family and her warm pleasant endorsement of the rascal, she then
subconsciously realized, must be worked out.
Hence the elopement.
Hence his timely arrival.
There are other instances of similar nature in the story.
1) Bingley’s departure in response to Mrs. Bennet’s ruse.
2) The timing of his departure coinciding with Elizabeth’s recital to Jane of Wickham.
3) Darcy’s response to Lady Catherine’s report.
4) The short departure of the Collinses from Hunsford as a result of their ridiculous warning to Mr. Bennet.
5) Charlotte’s marriage was the first of the series in relation to Bingley’s dancing with her first.
6) The arrival of Bingley as soon as Mrs. Bennet’s enthusiasm of Lydia’s wedding was over to maintain the
chain of energy.
7) Mrs. Bennet’s trick failed on the first day as a trick will always fail.
8) On the second day it worked as even a silly method is to succeed if persisted in.
9) Jane and Bingley are people fit enough to be separated by a ruse, united by a ploy.
10) The relation between Mrs. Bennet’s original ruse, Darcy’s stratagem, Mrs. Bennet’s insistence.
11) The sudden engagement of Collins in justification of his never subsiding energy.
In terms of Time, Space, energy sequence, values, expectation, rules of life, conventions of society,
convictions of character, human choice, the power of the faculty that decides, the integrality of the whole
story a thesis of Life Response can be written.
“பரோசிங்ஸிலிருந்து இரு ஆடவர்கள் அவதளப் போர்க்க வந்திருந்தனர் என அவளுக்கு உடபன
பதோிவிக்கப்பட்டது”.
வோழ்வின் மறுபமோைி ஒவ்பவோரு வினோடியும் மிகவும் துல்லியமோனது.
அதற்கு கோத்திருக்கவும் பதோியும்.
வோழ்வு மறுபமோைி அளிக்கும் பபோழுது, முடிவு பசய்வது மனிதனின் தகயில் உள்ளது.
மனிதன் உணர்வுத் திறனின் எல்தலயிலிருந்து பசயல்படும் பபோழுது, வோழ்வின் மறுபமோைி
உடனடியோக எழும்.
ஒரு பசயதலப் பற்றி மனிதனுக்கு பதோிந்திருக்கவில்தல எனில், அது பசயல்படும் நிதலயின்
சட்டத்திற்பகற்ப மறுபமோைி அளிக்கும்.
பபம்பர்லிக்கு எேமோனி ஆகபவண்டும் என்று எலிசபபத் தீர்மோனித்தது, டோர்சிதய உடபன
வரவதைத்தது.
பேனுதடய கடிதத்ததப் படித்த பிறகு, தன்னுதடய தகப்பனோரோபலோ அல்லது மோமனோபலோ அந்த
வில்லதனக் கண்டுபிடிக்க முடியோது, டோர்சியோல் மட்டுபம உதவி பசய்ய முடியும் என அவளுதடய
ஆழ்மனத்திற்குப் புோிந்தது. விக்கோம் பமலிருந்த தன்னுதடய கவனிப்தப கோரலின், பபம்பர்லியில்
பவளிப்படுத்தியதத அவள் ஏற்கனபவ கவனித்திருந்தோள். தன்னுதடய முட்டோள்தனத்தோலும்,
பைிவோங்க பவண்டும் என்கிற ஆர்வத்தினோலும் பநதர்பீல்ட் நடனத்தில் அவள் விக்கோமிற்கோக அன்போக
வோதோடியது ஞோபகத்திற்கு வந்தது. அவளுதடய கோதல் பமோகத்ததப் பற்றியும், அவளுதடய
குடும்பத்தின் தோழ்ந்த நிதலதயப் பற்றியும் முழுதமயோகத் பதோிந்து பகோள்ளோமல், டோர்சி அவதள
திருமணம் பசய்து பகோள்வது அவ்வளவு போதுகோப்போனதல்ல. லிடியோவின் அக்கிரமமோன பசயதல
அவன் பபோருட்படுத்தோது இருந்தோல்தோன் அவனுடன் ஏற்படும் அவளுதடய திருமணம் உறுதியோக
இருக்கும். இந்த ஆழ்மனத் பதளிவுதோன், அவனிடம் எல்லோ பமோசமோன உண்தமகதளயும் பதோிவிக்க
தவத்தது. கடிதத்ததப் படித்து முடித்த அபத பநரம் அவன் அங்கு நுதைந்தோன். இது பபோன்ற
இடங்களில் வோழ்வின் மறுபமோைி ஒரு நிமிடத்திற்குக் கூட கோத்திருக்கோது.
ேோர்ேியோனோதவப் பற்றி அவனுதடய கடிதத்தில் எழுதியிருந்ததத படித்து அவள் அததன
உதோசீனப்படுத்தினோள்.
பபம்பர்லிக்கு எேமோனியோக பவண்டும் என்று தீர்மோனிக்கும்வதர அவள், தோன் விக்கோமிற்கு
தனிப்பட்ட கவனம் பகோடுத்து வந்தததப் பற்றி கவனத்தில் எடுத்துக் பகோள்ளபவ இல்தல.
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விக்கோம் கட்டுக்கடங்கோமல் பபோய் பகோண்டிருப்பதத பரனோல்ட்ஸ் மூலமோக பகள்விப்பட்டு,
அவனுதடய விஷயத்தில், தன்னுதடய உணர்சிகளிலிருந்து மீண்டு வர பவண்டும் என்று
தீர்மோனிக்கிறோள்.
பபம்பர்லியில் ஏற்பட்ட அவளுதடய இந்த குற்ற உணர்ச்சிபய, கோரலிதன சீண்ட தவத்தது.
அவளுதடய குடும்பத்ததப் பற்றிய பமோசமோன உண்தமகள், அந்த அபயோக்கியதன அவள்
சந்பதோஷமோக ஆதோித்தது, பிறகு அவளுக்கு ஏற்பட்ட ஆழ்மனப் புோிதல் இதவ யோவற்தறயும் ஆரோய்ந்து
போர்க்க பவண்டும்.
இதனோல் ஏற்பட்டதுதோன் ஓடிப்பபோவது.
அதனோல்தோன் அவன் சோியோன பநரத்தில் வந்தோன்.
இபத பபோல் இக்கததயில் மற்ற நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன.
1) திருமதி பபன்னட்டின் சூழ்ச்சியினோல் பிங்கிலி அவ்விடத்தத விட்டு கிளம்புகிறோன்.
2) விக்கோதமப் பற்றி எலிசபபத் பேனிடம் பபசும் அபத சமயத்தில் பிங்கிலி கிளம்புகிறோன்.
3) பலடி கோதோின் கூறியதற்கு டோர்சியின் பதில்.
4) ஹன்ஸ்பபோர்டிலிருந்து குதறந்த கோலத்திற்கு கோலின்ஸ் தம்பதியினர் கிளம்பியது,
திரு பபன்னட்டிற்கு அவர்கள் விடுத்த தவறோன எச்சோிக்தகயினோல்தோன்.
5) பிங்கிலி முதலில் நடனமோடியது ஷோர்பலட்டுடன், அவளுக்குத்தோன் முதலில் திருமணம் நடந்தது.
6) லிடியோவின் திருமணம் ஏற்படுத்திய பரபரப்பு திருமதி பபன்னட்டிடம் அடங்குவதற்கு முன் பிங்கிலி
அங்கு வந்து பசருவது, சக்தி பதோடர்ந்து அங்கு இருப்பதற்கோகத்தோன்.
7) தந்திரம் எப்பபோழுதும் பதோற்பது பபோல், முதல் நோளன்று திருமதி பபன்னட்டின் தந்திரம் பதோல்வி
அதடந்தது.
8) ஒரு அற்பமோன விஷயத்தத பதோடர்ந்து பசய்தோல் அது நடந்து விடுவது பபோல், இரண்டோம் நோள்
அது நிதறபவறியது.
9) ஒரு சூழ்ச்சி மூலம் பிோியவும், ஒரு திட்டத்தின் மூலம் பசரவும் பேனும் பிங்கிலியும் தகுதி
உதடயவர்கள்தோன்.
10) திருமதி பபன்னட்டின் முதல் சூழ்ச்சி, டோர்சியின் உத்தி, திருமதி பபன்னட்டின் வலியுறுத்தல்,
இவற்றிற்கு இதடபய உள்ள பதோடர்புகள்.
11) எப்பபோழுதும் சுறுசுறுப்போக இருக்கும் கோலின்ஸின் சக்தி அவனுதடய திடீர் திருமண உறுதிதய
நியோயப்படுத்துகிறது.
பநரம், இடம், சக்தியின் பதோடர்ச்சி, பண்புகள், எதிர்போர்ப்பு, வோழ்வின் சட்டங்கள், சமூகத்தின் மரபுகள்,
குணோதிசயத்தின் உறுதி, மனித விருப்பம், தீர்மோனிக்கும் திறனின் சக்தி, முழுக் கததயின் ஒருதமப்போடு
இதவகளின் மூலம் வோழ்வின் மறுபமோைிதயப் பற்றி ஒரு ஆய்வுக் கட்டுதரபய எழுதிவிடலோம்.
273. “Darcy left at once, the colonel waited for an hour”.
Species become extinct when their purpose is over; organizations are abolished similarly.
The experience Man repeatedly has suddenly disappears when he has learnt the full lesson.
The slowness of their disappearance or the suddenness with which they vanish is directly dependent on the
thoroughness of the lesson received.
It is an axiom of human affairs that a Man who has outlived his use never again appears in one’s life.
Trollope often draws our attention to the fact that if the lover is present in a crowd, the lady will sense it exactly.
The truth is, this is a sense Man has lately lost.
The converse too is true. If one does not want to be seen by the other as a measure of making oneself scarce –
கிரோக்கி living in close proximity one will not see the other for years.
They may visit the same shop but it will so arrange itself that they do not meet.
The colonel, very highly pleasant personally, had an unpleasant role in her life which was over on his
disclosing Darcy’s secret. He could not meet her after that.
We understand Wickham was intentionally dispatched to the distant north by Darcy but it is also true, in spite of
her lingering solicitude, she wanted not to see him anymore.
He would, apart from every other thing, be a reminder of her shame.
Memory and forgetfulness depend upon liking and usefulness or the absence of it.
Anyone may forget anything but not the heart that once loved.
Mercedes knew it was Edmond after twenty years on hearing his voice while Danglars or Fernand never had the
least suspicion.
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Memory becomes perfect and infallible when the soul in it awakes.
Life becomes a Marvel while in the Simultaneous integrality of Time-Eternity and Timeless–Eternal because the
soul in Time is then awake.
Darcy never wanted to see her again after delivering the letter but could not bring himself to leave Hunsford
without taking leave of her.
His visit and her absence served both the purposes.
This visit, as the parting look at the inn, expressed the lingering life of his extinguished proposal.
A few truths emerge here.
1) For genuine value in perfection, rewards come seeking.
2) The spirit of contradiction is so alive in the low that even an Elizabeth can spurn Pemberley.
3) First impression is the best of impressions.
4) To outlive the stifling influence of the first unfavourable impression, a thorough rationality is required. It
must be exacting.
5) The Time and Space when an event occurs have their everlasting significances that no one can miss.
6) The power of good will.
7) The irresistible power of a woman who is made for a Man.
8) The rigorous truth of the subconscious exactness.
“டோர்சி உடனடியோக அவ்விடத்தத விட்டகன்றோன், கர்னல் ஒரு மணி பநரம் கோத்திருந்தோர்”.
அதனுதடய பவதல முடிந்தவுடன் சில இனங்கள் அைிந்து விடுகின்றன, அபத பபோல் அதமப்புகளும்
கதலக்கப்பட்டு விடுகின்றன.
கற்றுக்பகோள்ள பவண்டியதத முழுதுமோக கற்று முடித்தவுடன், பதோடர்ந்து வந்த அனுபவம் திடீபரன
மதறந்து விடும்.
பமதுவோக மதறவதும் தீடீபரன மதறவதும் எவ்வளவு திறம்பட போடத்ததக் கற்றுக்
பகோண்டிருக்கிபறோம் என்பததப் பபோறுத்து உள்ளது.
ஒருவருதடய உபபயோகம் முடிந்த பிறகு அவர் மற்றவர் வோழ்க்தகயில் மீண்டும் பதோன்றபவ மோட்டோர்
என்பது மனித நடப்புகளின் பவளிப்பதடயோன உண்தம.
ஒரு கூட்டத்தில் கோதலன் இருந்தோல் அதத கோதலியோல் சோியோக உணர முடியும் என்பதத திரோலப்
நமக்கு பலதடதவ உணர்த்தியிருக்கிறோர்.
மனிதன் சமீப கோலமோக இந்த அறிதவத் பதோதலத்து விட்டோன்.
இதற்கு மோறோனதும் உண்தம. ஒருவர், தோன் யோர் கண்ணிலும் படக் கூடோது என்று நிதனத்து தன்தன
மதறத்து தவத்துக் பகோண்டோல் - கிரோக்கி - அருகிபலபய வசித்தோலும் பல வருடங்களுக்கு
ஒருவருக்பகோருவர் போர்த்துக் பகோள்ளோமல் இருப்பர்.
இருவரும் ஒபர கதடக்கு பசன்றோலும் ஒருவருக்பகோருவர் சந்தித்துக் பகோள்ளோதபடி தோனோகபவ
அதமந்து விடும்.
தனிப்பட்ட முதறயில் மிகவும் இனிதமயோன சுபோவம் பகோண்ட கர்னல், டோர்சியின் இரகசியத்ததக்
கூறியதன் மூலம் அவளுதடய வோழ்க்தகயில் சந்பதோஷமற்ற ஒரு பங்கிதன வகித்து முடித்தோன். அதன்
பிறகு அவனோல் அவதள சந்திக்க முடியவில்தல.
டோர்சிதோன் வலுக்கட்டோயமோக விக்கோமிற்கு வடக்பக தூரத்தில் பவதல வோங்கிக் பகோடுத்ததோக நோம்
அறிபவோம், அவளுக்கு அவன் மீது அக்கதற பதோடர்ந்து இருந்தும் இனி அவதனப் போர்க்க அவள்
விரும்பபவ இல்தல என்பதும் உண்தமதோன்.
எல்லோவற்தறயும் தோண்டி அவன், அவளுக்கு அவமோனத்தத ஞோபகப்படுத்திக் பகோண்பட இருப்போன்.
விருப்பம், உபபயோகம் இதவ இருக்கிறபதோ, இல்தலபயோ இததப் பபோறுத்துத்தோன் ஒரு விஷயத்தத
ஞோபகம் தவத்துக் பகோள்வதும், மறந்து விடுவதும்.
யோர் பவண்டுபமன்றோலும் எதத பவண்டுபமன்றோலும் மறக்கலோம், ஆனோல் கோதலித்த மனம் எததயும்
மறக்கோது.
இருபது வருடங்களுக்குப் பிறகும் குரதலக் பகட்டவுடன் அது எட்மண்டினுதடய குரல் என்று
பமர்சிபடஸ்ஸிற்கு பதோிந்துவிட்டது, டோங்பலர்ஸ், பபர்னோன்ட் இருவருக்கும் சந்பதகபம எைவில்தல.
அதன் ஆன்மோ எழும் பபோழுது, ஞோபகம் பூரணமோகவும் சோியோகவும் இருக்கிறது.
எல்தலயற்ற கோலமும், நிதலயோன கோலமின்தமயும் ஒருங்கிதணயும் பபோழுது வோழ்க்தக
அற்புதமோகிறது, ஏபனனில் கோலத்திலுள்ள ஆன்மோ அப்பபோழுது விைிப்போக இருக்கிறது.
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கடிதத்ததக் பகோடுத்த பிறகு டோர்சி, அவதள மீண்டும் போர்க்கபவ கூடோது என்று நிதனத்தோன், ஆனோல்
அவனோல் ஹன்ஸ்பபோர்டிலிருந்து அவளிடமிருந்து விதட பபறோமல் கிளம்ப முடியவில்தல.
அவன் அங்கு வந்ததும், அவள் அங்கு இல்லோததும், இரண்தடயுபம பூர்த்தி பசய்தது.
இந்த விேயமும், விடுதியில் போர்த்த போர்தவயும், அவனுதடய அதணந்து பபோன திருமண
பவண்டுபகோள் இன்னமும் உயிருடன் இருப்பததக் கோண்பிக்கின்றன.
இங்கு சில உண்தமகள் பவளிவருகின்றன.
1) பூரணத்தில், உண்தமயோன பண்பிடம் போிசுகள் நோடி வரும்.
2) எலிசபபத் பபோன்ற ஒருத்தி பபம்பர்லிதய பவறுத்து ஒதுக்கும் அளவிற்கு, தோழ்ந்ததில்
முரண்போடுகளின் பவகம் அவ்வளவு உயிருள்ளதோக இருக்கிறது.
3) முதல் அபிப்பிரோயபம சிறந்த அபிப்பிரோயம்.
4) முதலில் ஏற்பட்ட சோதகமில்லோத அபிப்பிரோயத்தின் திணற தவக்கும் போதிப்தப மிஞ்சுவதற்கு
சோியோன விபவகம் பவண்டும். அது மிகவும் கடினமோக இருக்கும்.
5) ஒரு நிகழ்வின்யெோது கோலத்திற்கும் இடத்திற்கும் நிரந்தர முக்கியத்துவம் இருக்கும், எவரோலும்
இததன கவனிக்கோமல் இருக்க முடியோது.
6) நல்பலண்ணத்தின் சக்தி.
7) ஒரு ஆணுக்கோக இருக்கும் பபண்ணின் சக்தி தடுக்க முடியோததோக இருக்கும்.
8) தவறில்லோத ஆழ்மனத்தின் கடுதமயோன உண்தம.
274. “She really rejoiced at it”.
Work, especially the later outcome of it, is shown by the feeling now.
The end justifies the rejoicing now.
Her abuse, his explanatory letter at which she rejoiced forgetting the Colonel, is exactly how Man is to
God and how God responds.
She does not want to see them but wants to know; “She is immediately told”.
Her consciousness dominates over the atmosphere.
In some appreciable sense, she was dominating the scene from the beginning.
She is the heroine of the story, who orders events according to her choice.
Her consciousness is the highest, therefore she dominates.
In spite of this rejoicing at Rosings she was found to be out of spirits.
The joy is true; being out of spirits is true. The latter shows the delay of several months for the successful
consummation.
Hers was a perverse response; his was a noble magnanimous one.
In the balance, time is needed for the perversity to be worked out.
Spirit of contradiction, negativism, and perversity are the ways in which the low receives the high.
Circumstances of the high often fully ‘justify’ these responses.
This gap is the field of play for the human free will, to exercise its choice.
Lady Catherine finding Elizabeth ‘out of spirits’ has its own justification.
Darcy can be described as the spiritual Individual in his own context.
What we know as human behaviour, varieties of human experience, individual difference, peculiarities of
temperament, are the ways – the million ways – in which the ego has cultured itself in the process of cultivating
Nature.
All the structures are wonders of creation, potential Marvel.
Only that they are egoistic, hedged in by the separative walls of ego.
The goal of integral yoga is reached by 1) shedding the ego and 2) Nature exceeding herself to become the
divine Nature.
Imagine a country with well developed ego-culture, which it is mainly.
No Man will go out of his place. No road can be laid as there will be ego clash. No river can be fully utilized.
No railway can be constructed. The population will pride on its family, caste, property, custom, language and be
insular. No national territory can emerge. Today in many respects the ego is overcome but not in all. A nation
that has shed its ego will be territorially one, with transport, communications at primitive levels and
perhaps with a language. The progress comes from the Spirit and Mind descending on life and matter.
Education and technology do it in a small way, but it opens up avenues of growth on these, as well as many
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other fronts. The present cultural attainments are great, but without the ego they can really become brilliant,
permitting millions of further paths of growth. An individual in a primitive egoistic nation will be slightly better
than an animal which India was in 1800.
“அவள் உண்தமயிபலபய அதனோல் சந்பதோஷப்பட்டோள்”.
பவதல முக்கியமோக பின்னோல் வரப்பபோகும் இதன் பலன், தற்பபோததய உணர்ச்சியின் மூலம்
கோண்பிக்கப்படுகிறது.
முடிவு, தற்பபோததய சந்பதோஷத்தத நியோயப்படுத்துகிறது.
அவளுதடய நிந்ததனதயப் பபோலவும், கர்னதல மறந்து விட்டு அவன் விளக்கம் கூறி எழுதிய
கடிதத்தத ரசித்தது பபோல்தோன் மனிதன் இதறவனிடம் இருக்கிறோன், இவ்வோறுதோன் இதறவனும்
அவனுக்கு மறுபமோைி அளிக்கிறோன்.
அவள், அவர்கதளப் போர்க்க விரும்பவில்தல ஆனோல் பதோிந்துபகோள்ள விரும்புகிறோள்; “அவளுக்கு
உடனடியோக பதோிவிக்கப் பட்டது”.
அவளுதடய ேீவியம் சூைதல ஆதிக்கம் பசய்கிறது.
ஏபதோ ஒரு விதமோக போரோட்டும் வதகயில் இக்கோட்சிதய ஆரம்பத்திலிருந்பத அவள் ஆதிக்கம் பசலுத்தி
வருகிறோள்.
கததயின் கதோநோயகி அவள். நிகழ்ச்சிகதள அவள் விருப்பத்திற்பகற்ப ஆதணயிடுகிறோள்.
அவளுதடய ேீவியம் எல்பலோருதடயததயும்விட உயர்ந்தது, அதனோல் அவள் ஆதிக்கம்
பசலுத்துகிறோள்.
பரோசிங்ஸில் சந்பதோஷம் அதடந்தோலும் அவள் உற்சோகமோகக் கோணப்படவில்தல.
சந்பதோஷம் உண்தம, உற்சோகமற்று இருப்பதும் உண்தம. இரண்டோவதோக இருப்பது, பவற்றி கிதடக்க
பல மோதங்கள் கோத்திருக்க பவண்டி வந்தததக் குறிக்கிறது.
அவள் குதர்க்கமோக ெதிை ிக்கிறோள், அவனுதடயது பபருந்தன்தமயோனது.
சம நிதலயில், குதர்க்கத்தத சோி பசய்ய பநரம் பததவப்படுகிறது.
முரண்போடுகளின் உற்சோகம், எதிர்மதற, குதர்க்கம் இதவகள்தோம், தோழ்ந்தது உயர்ந்தததப் பபற்றுக்
பகோள்ளும் வைிகள்.
இந்த மறுபமோைிகதள, உயர்ந்ததன் சூழ்நிதல பல சமயங்களில் முழுவதுமோக நியோயப்படுத்துகிறது.
மனித சுதந்திர விருப்பத்திற்கு தன்னுதடய விருப்பத்தத நிதறபவற்ற, இந்த இதடபவளி ஒரு
விதளயோட்டு அரங்கமோக இருக்கிறது.
எலிசபபத் உற்சோகமற்று இருப்பதத பலடி கோதோின் கோண்பது அதற்குோிய நியோயத்துடன் உள்ளது.
டோர்சிதய, அவன் விஷயத்தில் அவன் ஒரு ஆன்மிக தனி மனிதன் என விவோிக்கலோம்.
நமக்குத் பதோிந்த மனித சுபோவங்கள், பலவிதமோன மனித அனுபவங்கள், தனிப்பட்ட வித்திசோயங்கள்,
மனவுணர்வுகளின் விபநோதங்கள், இதவபயல்லோம் நூறு பகோடி முதறகளோகும்- இம்முதறகளோல்
சுபோவத்தத வளர்க்கும் பபோழுது அகந்தத பண்படுகிறது.
எல்லோ அதமப்புகளும் சிருஷ்டியின் ஆச்சோியங்களோகும், அற்புதங்களோக மோறக்கூடியதவ.
ஆனோல் அதவகள் தனித்தனியோக பிோிக்கப்பட்ட அகந்ததகளோக இருக்கின்றன.
1) அகந்தததய தகவிடுதல், 2) இயற்தக தன்தனயும் மீறி பதய்வீக இயற்தகயோக மோறுவது,
இவற்றின் மூலம் பூரண பயோகத்தின் இலக்கிதன அதடயலோம்.
அகந்ததபய உருவோன ஒரு நோட்தட நோம் கற்பதன பசய்து போர்க்கலோம். எந்த ஒரு மனிதனும் தன்
இடத்தத விட்டு நகர மோட்டோன், பரோடு பபோட முடியோது, எந்த ஒரு நதிதயயும் முழுதமயோக
உபபயோகப்படுத்த முடியோது. ரயில் பபோக்குவரத்தும் ஏற்படுத்த முடியோது. எல்பலோரும் தத்தம் குடும்பம்,
ேோதி, பசோத்து, பைக்க வைக்கங்கள், பமோைி என்று தனித்தனியோக இருப்போர்கள். நோடு என்பபத
உருவோகோது. இன்று நோம் அகந்தததய ஓரளவிற்கு பவன்றிருக்கிபறோம், ஆனோல் எல்லோவற்றிலும்
அல்ல. அகந்தத அைிந்த நோட்டில் பதசம் ஒற்றுதமயோக இருக்கும், ஆரம்ப நிதல பபோக்குவரத்து,
பதோதலத்பதோடர்பு, பமோைி இவற்றோல் இதணந்திருக்கும். ஆன்மோவும், மனமும், வோழ்க்தகயிலும்,
ேடத்திலும் இறங்கி வரும் பபோழுது முன்பனற்றம் ஏற்படுகிறது. கல்வியும், பதோைில் நுட்பமும் இதத
சிறிய அளவில் பசய்து இதிலும், பமலும் பல விஷயங்களிலும் வளர்ச்சிக்கு வைி வகுக்கிறது. தற்பபோழுது
இருக்கும் பண்போட்டின் பபறுகள் சிறப்போனதவ. அகந்ததயின்றி இருந்தோல் அதவ பமலும்
சிறப்பதடந்து பகோடிக்கணக்கோன முன்பனற்றப் போததகளுக்கு வைி வகுக்கும். ஆரம்ப நிதல அகந்தத
உள்ள நோட்டில் தனி மனிதன், ஒரு விலங்தக விட சற்று உயர்ந்த நிதலயில் இருப்போன். 1800ல் இந்தியோ
அப்படித்தோன் இருந்தது.
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275. Even after shedding the ego, the individual who can travel all over and permit several national activities will be
one as he finds himself now. Suppose he actively chooses to relate with others positively, the burst of activities
will be vastly great. A low income country can, on that score, be a high income nation. An Individual who
understands the unity of Mankind acting in his personal life from that point of view will readily rise to national
eminence, raising his capacity many times. People who preside over national organizations so rise within the
context of ego. Such a national climate will bring 3000 AD now overnight. Not one thing will be different,
but all things will be. What happens on the Internet now has that character. Still ego rules. Grow by giving is
compelled now, not a self-chosen attitude.
அகந்தததய விட்ட பின்பும், எல்லோ நோடுகளுக்கும் பிரயோணம் பசய்து நோடளோவிய பசயற்போடுகளில்
ஈடுபடும் ஒருவர், தோன் இன்னமும் இருந்த நிதலயிபலபய இருப்பததக் கோண்போர். மற்றவர்களுடன்
அவர் பநர்மதறயோக தீவிரத்துடன் சம்பந்தப்படுத்திக் பகோள்ள ஆரம்பித்தோல் அவர் பசய்யும் பவதலகள்
பன்மடங்கு பபருகும். குதறந்த வருமோனம் உள்ள நோடு அதிக வருமோனம் பபறும் நோடோக மோறும்.
மனிதகுலத்தின் ஒற்றுதம தன் பசோந்த வோழ்க்தகயில் பசயல்படுவதத இந்த கண்பணோட்டத்தில்
ஒருவன் புோிந்துபகோண்டோல் தன்னுதடய திறதமதய பல மடங்கு உயர்த்திக் பகோண்டு நோட்டில்
பிரபலமோக விளங்குவோன். பதசிய நிறுவனங்களில் ததலதம தோங்குபவர்கள் அகந்ததக்கு உட்பட்ட
வளர்ச்சி அதடகின்றனர். நோட்டின் இது பபோன்ற சூைல் கி.பி.3000 ஆண்தட இன்பற பகோண்டு வரும்.
அதனத்தும் மோறி விடும். இதணயதளத்தில் இந்த குணோதிசயத்ததப் போர்க்கிபறோம். இன்னமும்
அகந்தத ஆள்கிறது. பிறருக்கு பகோடுத்து வளர வலியுறுத்தப்படுகிறது, சுயமோக பதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட
மனப்போன்தம அல்ல இது.
***********
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defect, 219
another's, 53
dependence, 103
depravity, 45
depression, 383
descent, 354
design, 193
deteminant, 124
disease, 185
dissipation, 148, 167
domination, 58, 145
doubt, 190
dualities, 188
eagerness, 253
education, 10, 158
ego, 130, 132, 156, 246, 248, 283, 287,
363, 394

traits, 104
understand one's, 299
charm, 195
chastity, 6
cheerfulness, 383
child, 169, 200, 327
choice, 16, 263
making a, 369
circumstances, 176, 178
clarity, 244
communication, 278
complement, 299
complementarity, 316
complementary, 265
compliments, 376
concealment, 128

shedding, 285
emotion, 243, 255
response of intense, 390
397

Commentary on Pride & Prejudice

Part III

energy, 7, 58, 107, 232, 243, 244, 250,
253, 269, 296, 306
enjoyment, 175
error, 287
ethics, 321
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reputation, 101
resentment, 182
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respect, 324
response

man's, 330
social evolution, 97
social gatherings, 89
society, 35, 62, 89
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solution, 91
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speech, 221
status, 58
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selfishness, 281, 328, 381
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sensitive, 21
sensitivity, 311, 376
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think, 4
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capacity of, 346
Silent Will, 126, 232, 366
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skill, 311
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significance of, 237
simultaneous, 359
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changing social, 204
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violence, 183
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wonder, 373
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understanding, 42
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