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Chapter 14: The Hunsford Trip comes to an End
ஹன்ஸ்ப ோர்டில் தங்குவது முடிவடைதல்
Summary: The next morning, Darcy and Fitzwilliam leave Rosings and Lady de Bourgh invites Collins and
his family to dinner. She attempts to keep Elizabeth around for one more month, but Elizabeth is intent on
leaving as planned. Elizabeth and Maria receive advice on how to pack for their return trip and travel home.
மறுநோள் கோடை ைோர்சியும், ிட்ஸ்வில்லியமும் பைோசிங்ஸிலிருந்து கிளம்புகின்றனர். பைடி டீ ர்க்
அவர்கடளயும் கோலின்ஸ் குடும் த்டதயும் விருந்துண்ண அடைக்கிறோள். எலிசப த்டத பமலும் ஒரு
மோதத்திற்கு தங்க டவக்க முயற்சி பசய்கிறோள். ஆனோல் அவபளோ தீர்மோனம் பசய்த டி கிளம்
ஆயத்தமோகிறோள். அவர்கடள இறுதி வோைங்களில் அடிக்கடி விருந்துண்ண அடைத்து எவ்வோறு ிையோணம்
பசய்ய பவண்டும், எவ்வோறு தங்களது உடைடமகடள ப ட்டியில் அடுக்கி டவத்துக் பகோள்ள பவண்டும்
என் டதப் ற்றி அவர்களுக்கு அறிவுடை வைங்குகிறோள்.
The two gentlemen left Rosings the next morning, and Mr. Collins having been in waiting near the lodges, to
make them his parting obeisance, was able to bring home the pleasing intelligence of their appearing in very
good health, and in as tolerable spirits as could be expected, after the melancholy scene so lately gone
through at Rosings. To Rosings he then hastened, to console Lady Catherine and her daughter; and on his
return brought back, with great satisfaction, a message from her ladyship, importing that she felt herself so
dull as to make her very desirous of having them all to dine with her.
அவ்விரு ஆைவரும் மறுநோள் கோடை பைோஸிங்டை விட்டு கிளம் ினர். அவர்கள் கிளம்பும் ப ோழுது,
அவர்களுக்கு மோியோடத பசலுத்தபவண்டி அவர்கள் தங்கியிருந்த விடுதிக்கு அருபக நின்றிருந்த கோலின்ைோல்,
பைோஸிங்ஸில் நைந்த வருத்தம் பதோய்ந்த விடைப றுதல் கோட்சிக்குப் ிறகு அவர்கள் எவ்வளவு உற்சோகமோக
இருக்க முடியுபமோ, அவ்வளவு உற்சோகமோகவும் நைமோகவும் கோட்சியளித்தனர் என்ற சந்பதோஷமோன பசய்திடய
தன்னுடைய இல்ைத்தில் இருப் வர்களுக்குச் பசோல்ை முடிந்தது. பைடி கோதோிடனயும், அவளது மகடளயும்
சமோதோனப் டுத்த அவன் பைோஸிங்ஸிற்கு விடைந்து பசன்றோன். திரும் ி வரும் ப ோழுது, பைடி கோதோின் மிகவும்
மனச்பசோர்வுற்று இருந்ததினோல் அடனவரும் விருந்துக்கு அங்கு வை பவண்டும் என்று ஆவைோக இருக்கிறோள்
என்ற பசய்திடய மிகுந்த திருப்தியுைன் பகோண்டு வந்தோன்.
1.
2.

The snob lives a vicarious life.
குடை வன் ிைதிநிதியோக வோழ்கிறோன்.
one such a snob. He feels all the emotions his superiors feel. Also, he imagines emotions, service, pleasures they do not
feel. The squeamishness, obsequiousness issue out of this loyalty. This is the nether side of loyalty, submission in the
follower, the subordinate, the children, the wife, the citizen at large. One golden rule works everywhere: it is ultimately
what determines is Man’s personality. Man’s personality has size, strength, intensity, structure, constitution, motives,
skills, etc. This is what he inherits and pours into the mould of his own. Each man is unique in everything, he calls it
his own. Nature fixes it, he nourishes it, he has the freedom to leave Nature behind and move into consciousness or
being. Nature has smaller directing units of society, community, family. The snob becoming an individual is a
landmark in social evolution. In the snob, lazy man, idiot, madman, one can find the greatest personal organisation. In
all great works of His centre of life is his boss or superior. As it is a vital life, it lives on the excess energy coming from
above. Collins is Shakespeare, there comes a fool, known for his wisdom. The creation of such a character in any
fiction can be done only by great writers. He can emerge only into a great story. To know the story from his own point
of view is to know it as exhaustively as the author has conceived. In Pride and Prejudice, in this sense, Mr. Collins is
the most central character. Next in importance comes Mrs. Bennet who has raw energy untempered by any values of
the Mind. Mr. Collins’ send off to the two gentlemen and his reporting about it to Charlotte is one such episode. We
see Mr. Collins in full performance.
எேமோனடனயும் அல்ைது அவனுக்கு பமபை உள்ளவர்கடளயும் சுற்றிபய அவனுடைய வோழ்க்டக இருக்கும்.
அது உணர்வுோீதியோன வோழ்க்டக, ஆதைோல் பமலிருந்து வரும் அதிகப் டியோன சக்தியுைன் உயிர் வோழ்கிறது.
கோலின்ஸ் அது ப ோல் வோழும் ஒருவன். பமலிருப் வர்களின் எல்ைோ உணர்வுகடளயும் அவனும் உணர்கிறோன்.
அவர்கள் நிடனத்துப் ோர்க்கோத உணர்ச்சிகள், பசடவ மற்றும் இன் ங்கடளயும் அவன் கற் டன பசய்து
பகோள்கிறோன். அவனுடைய விசுவோசத்தினோல் ணிவோகவும் நன்றிக் கைன் தீர்ப் வனோகவும் இருக்கிறோன்.
தன்டன ின் ற்று வர், உைன் பவடை பசய் வர்கள், குைந்டத, மடனவி, குடிமக்கள் இவர்களிைம் ணிவது,
விசுவோசத்தின் தோழ்ந்த நிடைகளோகும். தீர்மோனமோக ஒரு சட்ைம் எல்ைோ இைங்களிலும் பசயல் டும். இறுதியோக
தீர்மோனிப் து மனிதனின் ஆளுடமபய. அளவு, வலிடம, அடமப்பு, தீவிைம், பநோக்கங்கள், திறடம, இடவ
எல்ைோம் மனிதனின் ஆளுடமயில் உள்ளன. இதடன வைி வைியோகப் ப ற்றுக் பகோண்டு தன்னுடையதோக்கிக்
பகோள்கிறோன். ஒவ்பவோரு மனிதனுக்கும் எல்ைோவற்றிலும் தனிச் சிறப்புண்டு, அதடன அவன் தன்னுடைய
சு ோவம் என்கிறோன். இயற்டக அவனிைம் ப ோருத்துவடத அவன் ப ணிப் ோதுகோக்கிறோன், அவனுக்கு
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இயற்டகடய விட்டு ேீவியத்திற்பகோ அல்ைது ேீவனுள்பளோ பசல்வதற்கு சுதந்திைம் இருக்கிறது. சமூகம்,
சமுதோயம், குடும் ம் இவற்டற இயக்கும் சிறிய ிோிவுகள் இயற்டகயில் உள்ளன. குடைவது, சமூகப்
ோிணோமத்தில் தனிமனிதனோக மோறுவது, ஒரு அடையோளமோக மோறுகிறது. குடை வனிைமும், பசோம்ப றி,
முட்ைோள், ட த்தியக்கோைன், இவர்களிைம் தனிப் ட்ை முடறயில் சிறந்த ஒழுங்குமுடற இருக்கும்.
பஷக்ஸ் ியோின் எல்ைோ சிறந்த நோவல்களிலும் மதிநுட் த்தில் சிறந்தவன் எனப் ப யர் ப ற்ற ஒரு முட்ைோள்
வருவோன். இது ப ோன்ற ஒரு கதோ ோத்திைத்டத ப ோிய எழுத்தோளர்களோல்தோன் உருவோக்க முடியும். அவனும்
ப ோிய டைப் ில்தோன் பவளி வை முடியும். அவனுடைய கண்பணோட்ைத்தில் கடதடய புோிந்து பகோள்வது
கதோசிோியோின் எண்ணங்கடள விோிவோக இந்த கடதயில் புோிந்துபகோள்வது ப ோைோகும். இந்த விதத்தில்
ோர்த்தோல் இக்கடதயில் கோலின்ஸ்தோன் டமயமோன கதோ ோத்திைம். அடுத்து வருவது திருமதி ப ன்னட்,
அவளுடைய சக்தி மனத்தின் ண்புகளினோல் ோதிக்கப் ைோமல் இருக்கிறது. அவ்விரு ஆைவர்கடள கோலின்ஸ்
வைி அனுப் ிவிட்டு, அடத ஷோர்பைட்டிைம் கூறுவது இது ப ோன்ற ஒரு சம் வம். கோலின்ஸ் சுறுசுறுப் ோக
பசயல் டுவடதப் ோர்க்கிபறோம்.
Eating in rich houses is an occasion to overcome dullness.
பசோம்ப றித்தனத்டத பவல்வதற்கு பசல்வந்தர்கள் வீட்டில் விருந்து உண் து ஒரு சந்தர்ப் மோக அடமயும்.
Mr. Collins is a dull man, a personification of dullness, trying to remove the dullness from a household of organised
dullness. Authority is organised dullness.
கோலின்ஸ் மந்த புத்தியின் உருவகமோக இருக்கிறோன், முடறப் டுத்தப் ட்ை மந்த நிடையில் உள்ள ஒரு
குடும் த்தின் மந்த நிடையிடன அகற்ற முயற்சி பசய்கிறோன். அதிகோைம் என் து முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ள
மந்த நிடையோகும்.
“To make them the parting obeisance.”
Fulfillment arises when the force expresses in form – the swabhava formulating itself into its swarupa.
This continues till the form becomes a perfect form.
Socially we see superiority and inferiority; ethically it is right or wrong; spiritually it is each expressing its truth in
force and form.
All truths being equal, all men are equal.
The honour of an aristocrat and the squeamishness of a snob are two expressions of the truth.
Further he who expresses the falsehood and who does so his truth is not different.
Falsehood is the truth of darkness.
In carnatic music, there are 72 ragas.
The acme of music can be expressed through any one of the ragas thus eliminating grades.
From such a point of view Elizabeth and Lydia both are expressions of spirit.
God resorted to creation for the delight of Self-discovery through Spiritual evolution.
Spirit evolves from Inconscience to Superconscience.
The movement from Brahman to Ishwara through Purusha is one fact of it.
It can be seen in ego, Nature, divine Nature, the three stages of evolution.
Ego is an attitude; Nature is a status.
Ego is a self-ignored attitude; therefore, it can be withdrawn.
Nature being an evolutionary status, it can be overcome only by evolution.
What evolves is consciousness; but it is really the evolution of the Spirit.
He calls His yoga the yoga of spiritual evolution.
The same movement can also be understood as the reconciliation of the Individual, universal and the transcendent in
their nodus of life.
The separative divisions are many.
It is Mind that divides.
It is the ego that separates.
The division proceeds till we reach the infinitesimal.
The origin of the division is the apprehending Supermind.
We witness it in Purusha-Prakriti.
The parts of the being are thus divided.
The planes are divided – gross, subtle, causal.
Psychological ignorance is due to the division of the intra conscient, circumconscient.
Mind is divided from the senses.
The senses are further divided.
The divisions continue till the cell is reached or the atom is touched.
Every divided status becomes unique.
In each unique situation Nature’s evolution attempts perfection.
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Perfection in form is completed by the Spirit.
Collins is a unique character trying to express higher education in the form of squeamish submissiveness to rank.
His waiting for the parting is the parting obeisance.
Farewell becoming obeisance is the social function changing into its psychological poise.
In Collins Jane Austen has produced a great character of a smaller mould.
Perhaps Charlotte has felt that greatness in £ 2000.
Collins belongs to the type of Falstaff only that he brings up the rear.
He is conscious of condescension.
Condescension becoming conscious in a small character is pomposity.
In his experience, which is his view, pompous behaviour is the perfect expression of status of wealth and education in
low social context.
His self-oblivious self-righteousness is self-evident for this view.
His submissiveness is domination in disguise.
“அவர்கள் கிளம்பும்ப ோழுது அவர்களுக்கு மோியோடத பசலுத்துவதற்கோக.”
சக்தி, வடிவம் ப றும்ப ோழுது மனநிறைவு எழுகிறது.—சு ோவம், ஸ்வரூ மோக மோறுகிறது.
வடிவம், பசம்டமயோன வடிவமோக மோறும்வடை இது பதோைரும்.
சமூகத்தில் உயர்ந்தடதயும், தோழ்ந்தடதயும் நோம் ோர்க்கிபறோம்; நியோயப் டி இது சோி அல்ைது தவறு; இடவ
ஒவ்பவோன்றும் ஆன்மீகத்தில், அதனுடைய உண்டமடய சக்தியிலும், வடிவத்திலும் பவளிப் டுத்துகிறது.
எல்ைோ உண்டமகளும் சமமோக இருக்கும்ப ோது எல்ைோ மனிதர்களும் சமம்.
உயர்குடியினோின் மோியோடதயும், குடை வனின் ணிவும், உண்டமயின் இரு பவளிப் ோடுகள்.
ப ோய்டமடய பவளிப் டுத்து வருக்கும், உண்டமடய பவளிப் டுத்து வருக்கும் வித்தியோசம் கிடையோது.
இருளின் உண்டமபய ப ோய்டமயோகும்.
கர்னோைக சங்கீதத்தில் 72 பமளகர்த்தோ ைோகங்கள் உண்டு.
எந்த ஒரு ைோகத்தின் ஒரு சோயலின் மூைமும் இடசயின் சிகைத்டத பவளிப் டுத்தைோம்.
இந்தக் கண்பணோட்ைத்தில் எலிசப த்தும், லிடியோவும் ஆன்மோவின் பவளிப் ோடுகள்.
ஆன்மீகப் ோிணோமத்தின் மூைம் தன்டனத்தோபன கண்டு ிடிப் தில் உள்ள சந்பதோஷத்திற்கோகபவ இடறவன்
சிருஷ்டியில் ஈடு ட்ைோன்.
ஆன்மோ ோதோளத்திலிருந்து ைமோத்மோவிற்கு வளர்கிறது.
புருஷன் மூைமோக ிைம்மம் இடறவடன பநோக்கிச் பசல்வது இதற்கு ஒரு சோட்சி.
ோிணோமத்தின் மூன்று நிடைகளோன அகந்டத, சு ோவம், பதய்வீகச் சு ோவம் இவற்றில் இதடனப் ோர்க்கைோம்.
அகந்டத ஒரு மனப் ோன்டம; சு ோவம் என் து ஒரு நிடை.
தன்டனபய புறக்கணிக்கும் மபனோ ோவபம அகந்டதயோகும்; அதனோல் அதடன விைக்க முடியும்.
சு ோவம் வளரும் தன்டமயுடையதோல் அதடன ோிணோமத்தில்தோன் பவற்றி பகோள்ள முடியும்.
பவளிவருவது ேீவியம்தோன், ஆனோல் அது உண்டமயிபைபய ஆன்மோவின் ோிணோமம்.
கவோன் தன்னுடைய பயோகத்டத ஆன்மீகப் ோிணோமம் என்கிறோர்.
இபத இயக்கத்டத தனிமனிதன், ிை ஞ்சம், ிைம்மம் இடவகளுடைய டமயத்தின் சமோதோனம் எனவும் புோிந்து
பகோள்ளைோம்.
ை ிோிவிடனகள் உள்ளன.
மனம் குக்கிறது.
அகந்டத ிோிக்கிறது.
மிகச் சிறியதோகும்வடை குப் து பதோைர்கிறது.
ிோிவிடனயின் ிறப் ிைம் வைப்ப ோகும் (apprehending) சத்திய ேீவியம்.
இதடன நோம் புருஷ- ிைகருதியில் ோர்க்கைோம்.
ேீவனின் குதிகள் இவ்வோறு ிோிக்கப் ட்டுள்ளன.
நிடைகள்—ேைம், சூட்சுமம், கோைணம் என்று ிோிக்கப் ட்டுள்ளன.
மபனோோீதியோன அஞ்ஞோனத்திற்கு கோைணம், கைணங்களின் ேீவியத்திற்கும் சூைலின் ேீவியத்திற்கும் உள்ள
ிோிவிடனபய ஆகும்.
புைன்களிலிருந்து மனம் ிோிக்கப் ட்டுள்ளது.
புைன்கள் பமலும் ிோிக்கப் ட்டுள்ளன.
இந்தப் ிோிவிடன உயிைணு அல்ைது அணுவிடனத் பதோடும்வடை பதோைரும்.
ிோிந்த ஒவ்பவோரு நிடையும் தனிச் சிறப்பு வோய்ந்தடவ.
ஒவ்பவோரு சிறப்புவோய்ந்த நிடையிலும் இயற்டகயின் ோிணோமம் பூைணத்துவத்டத எய்த முயலுகிறது.
வடிவத்தில் பூைணத்துவம் ஆன்மோவோல் பூர்த்தி பசய்யப் டுகிறது.
உயர் கல்விடய அதிகோைத்திற்கு ணிவுைன் அடி ணிவது என்ற வடிவத்தில் பவளிப் டுத்த முயலும்
வித்தியோசமோன மனிதன் கோலின்ஸ்.
விடை அளிப் தற்கோகக் கோத்திருப் து விடை அளிக்கும் மோியோடதயோகும்.
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விடைப றுவது மோியோடதயோக மோறுவது சமூக நிகழ்ச்சி மபனோோீதியோன நிடையோகிறது.
சிறிய வடிவத்தில் ப ோிய குணோதிசயத்டத கோலின்ஸ் ோத்திைத்தில் பேன் ஆஸ்டின் உருவோக்கியுள்ளோள்.
ஷோர்பைட் £ 2000ல், ஒருபவடள அந்தச் சிறப்ட உணர்ந்திருப் ோள்.
பஷக்ஸ் ியர் எழுதிய கடதயில் வரும் ோல்ஸ்ைோப் ப ோைோனவன் கோலின்ஸ், ஆனோல் கடைசி வரிறையில்
நிற்கும் வடகடயச் பசர்ந்தவன்.
அவன் கோட்டும் ோிவு அவனுக்குத் பதோிந்திருந்தது.
ோிடவ பவளிப் டையோக உணர்வது சிறிய மனிதனிைத்து கட்ைோக பவளிப் டும்.
தோழ்ந்த சமுதோயக் கண்பணோட்ைத்தில், ணம் மற்றும் கல்வியின் அந்தஸ்திடன சோியோக பவளிப் டுத்துவது
கட்ைோன நைத்டதபய என் து அவனது அனு வம், அதுபவ அவனுடைய கருத்துமோகும்.
தன்டனபய அறிந்து பகோள்ளோது, தோன் சோி என்ற எண்ணம், இந்த கண்பணோட்ைத்திற்கோக அவனிைம்
இருப் து இங்கு பவளிப் டையோகத் பதோிகிறது.
அவனுடைய அடி ணிதல் மடறந்திருக்கும் அதிகோைபம.
“After the melancholy scene so lately gone through.”
Man sees what he believes in, even if it is not there.
The extent to which senses can distort is seen in the pencil in the water.
Here, of course, the light rays are deflected.
To see affability in a Lady Catherine, one should be a genius of deception.
Now he can see melancholy in Darcy’s parting from his aunt.
He has the genius to see and sense what he thinks and his thoughts are resourceful.
Raghukalam, if it has real power, it must affect all.
It is real in India, not in England.
Even in India it is not real to the westerner.
Mind in Europe rises above life.
Vital belief in India makes life act according to their belief.
Collins, in spite of his education, remains vital.
Mental Man has no way of knowing the reality of Supermind at all.
It is His grace that makes Man sees the presence of Supermind in one act.
Our concentration goes deep enough to solve a problem, never keeps us for a while at that plane to convince us of its
Reality.
The Reality for Man who sees his problems vanish by Supermind is the mental plane he is in, not the descent of
power from above.
His writings offer us the power to see directly by the sense Mind, but we end up understanding the explanation.
We do not identify with the power of the atmosphere of His writings, but we read the sentences.
David was able to know Agnes to be his good angel, not able to see her love.
Her manners were more real than what she was to him in her inner truth.
The difference in their status turned off his Mind.
To wipe off such a difference, Mother gives us Her TOUCH. We still do not see it.
Man sees the fast multiplying Money, not the fast growing Individual.
A Man’s education can be seen on his face, but not all see it.
A Man’s mental capacity is very much around him, but no one sees it.
Man can know the Absolute, as the faculty to know it must be in him and is in him.
Man sees what he chooses to see; Shankara saw illusion.
Man can raise himself to Supermind, but transformation requires descent.
Darcy’s transformation was made possible by the descent of the Force from the French Revolution.
Elizabeth’s change has the flavour of self-exceeding Nature in that she exerted herself to rise out of vital infatuation to
Mental rationality.
Charlotte could not even concede the falseness of her position mentally.
Left to itself life will stay put for centuries and millennia.
In that evolutionary sense, this is truly the Hour of God.
Her grace laden declaration that She holds herself responsible to all those whom She has seen even for a second has the
other side to it.
He says those who are strong but are not ready will be crushed under the wine press.
Therefore the Force knows no gradual change. It can act only as a lightning flash.
To go deep down crossing the surface Mind has no alternative.
It is not only into the inner Mind one enters. He enters the subliminal and touches the Psychic.
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No devotee can say it is not possible for him to meet the psychic action, if not the Psychic, once.
For the vast majority of the population, it matters not.
“வருத்தம் பதோய்ந்த கோட்சி நைந்து முடிந்த ிறகு.”
ஒரு விஷயம் அங்கு இல்ைோவிடினும் மனிதன் தோன் நம்புவடதபய ோர்க்கிறோன்.
எழுதுபகோல் நீோில் வடளந்து இருப் து ப ோல் ோர்ப் து, நமது புைன்கள் எவ்வளவு தூைம் மோற்றிக்
கோட்ைவல்ைது என் டதக் கோண் ிக்கின்றது.
இங்கு ஒளிக் கதிர்கள் திடச மோறுவதோல் அவ்வோறு பதோிகிறது.
பைடி கோதோினிைத்து ிோியத்டதப் ோர்ப் தற்கு, ஒருவர் ஏமோற்றுவதில் வல்ைவைோக இருக்க பவண்டும்.
சித்தியிைமிருந்து ிோியும்ப ோழுது ைோர்சிக்கு வருத்தம் எழுவடத அவன் ோர்க்கிறோன்.
அவன் நிடனப் டத ோர்ப் தற்கும், உணர்வதற்கும் உோிய பமதோவித்தனம் அவனிைம் இருக்கிறது,
அவனுடைய எண்ணங்கள் வளமோனடவ.
ைோகு கோைத்திற்கு உண்டமயோன சக்தி இருந்தோல் எல்பைோடையும் ோதிக்க பவண்டும்.
இந்தியோவில் அது உண்டம, இங்கிைோந்தில் அல்ை.
இந்தியோவில் இருக்கும் ஐபைோப் ியர்களுக்கு இது உண்டமயல்ை.
ஐபைோப் ோவில் மனம் வோழ்வுக்கு பமல் உயர்கிறது.
உணர்வுகளின் நம் ிக்டக, இந்தியோவில் அவர்களது நம் ிக்டகக்கு ஏற்றோர் ப ோல் வோழ்டவ பசயல் ை
டவக்கிறது.
கல்வி ப ற்றிருந்தோலும் கோலின்ஸ் உணர்வுபூர்வமோக இருக்கிறோன்.
மனத்தோைோன மனிதன் சத்திய ேீவியத்தின் உண்டம நிடைடய அறியபவ முடியோது.
இடறவனின் அருபள ஒரு பசயலில் சத்தியேீவியம் இருப் டத மனிதடனப் ோர்க்க டவக்கிறது.
ஒரு ிைச்சிடனடயத் தீர்க்கும் அளவிற்கு நமது மன ஒருடமப் ோடு ஆைத்திற்குச் பசல்கிறது, ஆனோல்
அந்நிடையின் உண்டமடய நம் டவக்கும் அளவிற்கு அங்கு நம்டம தங்கவிைோது.
சத்தியேீவியத்தோல் அவனுடைய ிைச்சிடனகள் தீருவடதப் ோர்க்கும் ஒரு மனிதனுக்கு உண்டம அவன்
இருக்கும் மனத்தின் நிடை ஆகும், பமலிருந்து இறங்கும் சக்தி அல்ை.
நம்முடைய உணர்வின் மனத்தோல் பநைடியோகப் புோிந்துபகோள்ள, கவோனின் எைத்துக்கள் நமக்கு அச்சக்திடய
அளிக்கிறது, ஆனோல் நோம் விளக்கங்கடளபய புோிந்து பகோள்கிபறோம்.
அவருடைய எழுத்துக்களின் சூைலின் சக்திபயோடு நோம் இடணவதில்டை, மோறோக வோக்கியங்களோக
டிக்கின்பறோம்.
ஆக்னஸ்தோன் தனது பதவடத என பைவிட்டிற்குப் புோிந்தது, அவளுடைய கோதடை ோர்க்க முடியவில்டை.
அவடனத் தன்னுள் எவ்வோறு உணர்ந்தோபளோ அடதவிை உண்டமயோக இருந்தது அவளுடைய நைத்டதகள்.
அந்தஸ்தில் அவர்களுக்குள் இருந்த வித்தியோசத்தினோல் அவன் புறக்கணித்தோன்.
அது ப ோன்ற ஒரு வித்தியோசத்டத அைிக்க அன்டன தனது முத்திடைடயப் திக்கிறோர். அதற்குப் ிறகும்
நம்மோல் அடதப் ோர்க்க முடிவதில்டை.
ப ருகும் ணத்டத மனிதன் ோர்க்கிறோன், பவகமோக வளரும் தனிமனிதடனப் ோர்ப் தில்டை.
மனிதனின் முகத்தில் கல்வி அறிவு பதோியும், ஆனோல் எல்பைோரும் அடதப் ோர்ப் தில்டை.
ஒரு மனிதனின் மனத்தின் திறடம அவடனச் சுற்றி உள்ளது ஆனோல் யோரும் அடதப் ோர்ப் தில்டை.
ிைம்மத்டத மனிதனோல் அறிந்துபகோள்ள முடியும், அத்திறன் அவனிைம் இருக்க பவண்டும், அவனிைம்
இருக்கிறது.
மனிதன், தோன் ோர்க்க விரும்புவடதப் ோர்ப் ோன்; சங்கைர் கண்ைது மோடய.
மனிதன் சத்தியேீவியத்திற்கு உயைைோம் ஆனோல் திருவுருமோற்றத்திற்கு பமலிருந்து கீைிறங்க பவண்டும்.
ிபைஞ்சுப் புைட்சியிலிருந்து இறங்கிய சக்தி, ைோர்சியின் திருவுருமோற்றத்டத சோத்தியமோக்கியது.
எலிசப த்தின் மோற்றத்தில் தன்டனபய மிஞ்சும் குணத்தின் தன்டம இருந்தது, அதில் அவள் உணர்வின்
மயக்கத்தலிருந்து மனத்தின் விபவகத்திற்கு உயை ப ரும் முயற்சி எடுத்தோள்.
ஷோர்பைட்டினோல், தன்னுடைய ப ோய்யோன நிடைடமடய மனத்தளவில்கூை ஏற்றுக்பகோள்ள முடியவில்டை.
வோழ்க்டகடய அதன் ப ோக்கிபைபய விட்ைோல் அது ை நூற்றோண்டுகளுக்கும், ஆயிைம் வருைங்களுக்கும்
அப் டிபய தோன் இருக்கும்.
அந்தப் ோிணோமப் டி ோர்த்தோல், இது உண்டமயிபைபய இடறவன் வரும் தருணமோகும்.
யோர் ஒருவடை ஒரு க்ஷண பநைத்திற்கு ோர்த்திருந்தோலும் அவருடைய ப ோறுப்ட தரன் ஏற்கிபறன் என்ற
அன்டனயின் அருள் ப ோதிந்த கூற்றுக்கு மறு க்கம் உண்டு.
ைசோலியோக இருந்தும், தயோர் நிடையில் இல்ைோதவர்கள் நசுக்கப் டுவோர்கள் என கவோன் கூறுகிறோர்.
சக்தியினோல் நிதோனமோகச் பசயல் ை முடியோது, அது மின்னல் ப ோல் பசயல் டும்.
பமல் மனத்டதத் தோண்டி கீபை பசல்வதற்கு பவறு மோற்று கிடையோது.
உள் மனத்டத பதோடுவபதோடு, அவர் அடி மனத்திற்குச் பசன்று டசத்திய புருஷடனயும் பதோடுவோர்.
டசத்திய புருஷடன சந்திக்க முடியோமல் ப ோகைோம், ஆனோல் டசத்திய புருஷனின் பசயடை ஒரு முடறகூை
தன்னோல் சந்திக்க இயைோது என்று எந்த அன் ைோலும் கூற முடியோது.
மக்கள் ைருக்கும் இது ஒரு ப ோருட்பை அல்ை.
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“Very desirous of having them all to dine with her.”
Recovery from a fall has various expressions. And this is one where the higher loss is compensated by a lower
means.
In Charlotte’s goodwill, we see another version of this phenomenon and witness how it worked with her and why
Elizabeth cannot avail of it.
We may call it mercenary goodwill, as to accept her goodwill Jane and Elizabeth have to become mercenary.
Another principle must be honoured here. A higher goal cannot be reached by a lower method.
Both of them would have lost Bingley and Darcy had they resorted to fix him or honour Darcy’s right to offend.
One other principle is at work here; and it relates to the positive atmosphere.
Her methods are low; but her intentions are good. There are two results.
Charlotte’s attitude that made her remain unmarried till 27, married Collins now.
Both of them reached their goals through their own methods.
One cannot be advised by another.
One’s own swabhava, the character, asserts.
Intention is honoured by life in spite of these, according to the atmosphere.
In a negative atmosphere, had they listened to Charlotte, she would have grievously wronged them.
Various atmospheres determine various phenomena variously.
Advantages become obstacles in changed planes or Times.
Good intention of low consciousness gives low results, hurt or even ruin.
Mrs. Bennet’s wish that Lydia should enjoy totally ruined her.
Great present loss due to treachery shields the object from greater treachery in future.
It certainly protects him from those who now betrayed.
Should the Man consciously allow himself to be betrayed, he will, in future, be protected from all treachery by anyone;
it even can transform treachery into service.
Still the atmosphere can generate ill will that cannot hurt because of his goodwill to those who betray.
We see all this in Lydia’s marriage with Wickham.
The atmosphere is the ultimate determinant.
Intention becomes motive at the level of being.
There is becoming preceding it and succeeding it. It is being of the becoming that succeeds it.
A work is done by energy or capacity or values or intention.
Wrong intention appears to punish. It is the working of the energy of intention.
Energy needs a long time, intention needs the least.
There is no waste in Nature. Every drop of energy produces its own result.
To read in Nature’s work social goals is to write one language according to the grammar of another language.
Idioms are the embellished excellences in any language because the idiom is the sensitive grammar of linguistic
beauty.
In periods of transition tyranny changes position while tyranny remains.
The changing time changes the recipient; it has no power to change tyranny.
Qualities can be transformed, not changed.
Transformation is done by the atmosphere in general and by the attitude in particular.
As we know the Inconscient is the Superconscient in darkness, the idiot is the genius in ignorance.
At any given moment everyone is a genius, everything is a Marvel for a vision of the evolving soul.
This vision must be able to see in the first scene of this story, the final outcome in live potential.
A princess interviewed by a prince across a curtain saw his toe under the curtain.
She drew his picture by seeing the toe.
Indian Freedom was won by Sri Aurobindo through non-violence.
World War was won by Him to secure the Freedom of India through the archenemy of India.
A womanizing husband makes the wife a paragon of virtue in a positive cultural atmosphere.
Good cannot lose its goodness without its own consent.
“எல்பைோருைனும் விருந்துண்ண அவள் ஆவைோக இருக்கிறோள்.”
வீழ்ச்சியிலிருந்து மீளும்ப ோழுது ைவிதமோன மன பவளிப் ோடுகள் இருக்கும். தோழ்ந்த வைியில் உயர்ந்த
நஷ்ைத்டத சோிகட்ை முயலும் வைிகளில் இது ஒன்றோகும்.
ஷோர்பைட்டின் நல்பைண்ணத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியின் மற்பறோரு வடிவத்டத நோம் ோர்க்கிபறோம், அது எவ்வோறு
அவளுக்கு பவடை பசய்தது, ஏன் எலிசப த்தோல் இதடன உ பயோகப் டுத்திக்பகோள்ள முடியவில்டை
என் டதயும் நோம் ோர்க்கிபறோம்.
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ஆதோய மனப் ோன்டம பகோண்ை நல்பைண்ணம் என நோம் இடத அடைக்கைோம், அவளுடைய
நல்பைண்ணத்டதப் ப ற பவண்டுபமனில் பேனும் எலிசப த்தும் ஆதோய மனப் ோன்டம பகோண்ைவர்களோக
மோற பவண்டும்.
பவறு ஒரு விதியும் இங்கு மதிக்கப் ை பவண்டும். தோழ்ந்த முடறயோல் உயர்ந்த இைக்டக அடைய முடியோது.
ிங்கிலிடய நோடி அவள் பசன்றிருந்தோபைோ, ைோர்சியின் அவமதிக்கும் உோிடமடய மதித்திருந்தோபைோ,
அவர்கள் இருவரும் ிங்கிலிடயயும் ைோர்சிடயயும் இைந்திருப் ோர்கள்.
மற்பறோரு பகோட் ோடும் இங்கு பவடை பசய்கிறது; அது பநர்மடறயோன சூைலுைன் பதோைர்புபகோள்கிறது.
அவளுடைய வைிமுடறகள் தோழ்ந்ததோக இருக்கின்றன; ஆனோல் அவளுடைய பநோக்கங்கள் நல்ைதோக
உள்ளன. இைண்டு ைன்கள் கிடைக்கின்றன.
ஷோர்பைட், தன்னுடைய மனப் ோன்டமயோல் இரு த்தி ஏழு வயதுவடை திருமணம் ஆகோமல் இருந்தவள்,
இப்ப ோழுது கோலின்டை திருமணம் பசய்து பகோண்ைோள்.
இருவருபம தத்தம் வைிகளில் இைக்கிடன அடைந்தனர்.
ஒருவர் மற்றவைோல் அறிவுறுத்தப் ை முடியோது.
ஒருவருடைய பசோந்த சு ோவம் வலியுறுத்தும்.
இடவ எல்ைோம் இருந்தும் சூைலுக்கு ஏற்றோர் ப ோல், பநோக்கத்திற்கு வோழ்வு மோியோடத அளிக்கும்.
எதிர்மடறயோன சூைலில், அவர்கள் ஷோர்பைட் பசோற்ப ச்சு பகட்டிருந்தோல் அவர்களுக்கு அவள் பமோசமோக
தவறிடைத்திருப் ோள்.
ைவிதமோன சூைல்கள் ைவிதமோன நிகழ்வுகடள ைவிதமோகத் தீர்மோனிக்கும்.
மோறிய நிடைகளிலும் அல்ைது கோைங்களிலும் அனுகூைங்கள் தடையோக மோறிவிடுகின்றன.
தோழ்ந்த ேீவியத்தின் நல்ை பநோக்கம் தோழ்ந்த ைன்கடளத் தரும், புண் டுத்தும் அல்ைது அைிடவயும்
ஏற் டுத்தும்.
லிடியோ சந்பதோஷமோக இருக்க பவண்டும் என்கிற திருமதி ப ன்னட்டின் ஆடச முழுடமயோக அவடள
நோசப் டுத்தியது.
நம் ிக்டகத் துபைோகத்தினோல் ஏற் ட்ை தற்ப ோழுடதய ப ோிய நஷ்ைம், எதிர்கோைத்தில் ஏற் ைக்கூடிய பமலும்
ப ோிய நம் ிக்டகத் துபைோகத்திலிருந்து ஒருவடைப் ோதுகோக்கிறது.
இப்ப ோழுது துபைோகம் பசய்தவர்களிைமிருந்து அது அவடன கண்டிப் ோக கோப் ோற்றுகிறது.
தனக்கு துபைோகம் பசய்வதற்கு ஒருவன் பதோிந்பத அனுமதித்தோல், எதிர்கோைத்தில் யோரும் அவனுக்கு நம் ிக்டக
துபைோகம் பசய்ய முடியோத டி அவன் கோப் ோற்றப் டுவோன், அது நம் ிக்டக துபைோகத்டத பசடவயோக
மோற்றவும் வல்ைது.
துபைோகம் பசய்தவர்களிைம் அவனுக்கு நல்பைண்ணம் இருப் தோல், இன்னமும் சூைல் ஏற் டுத்தும் பகட்ை
எண்ணம் அவடன ோதிக்கோது.
விக்கோமுைன் நைந்த லிடியோவின் திருமணத்தில் நோம் இவற்டற ோர்க்கைோம்.
முடிவோகத் தீர்மோனிப் து சூைபை.
ேீவனின் நிடையில் உள் எண்ணம் பநோக்கமோக மோறுகிறது.
அதற்கு முன்னும் ின்னும் உள்ளது ேீவோத்மோ. டசத்திய புருஷன் அடத ின் பதோைர்கிறது.
சக்தி அல்ைது திறடம அல்ைது ண்புகள் அல்ைது பநோக்கத்தோல் ஒரு பவடை பசய்யப் டுகிறது.
தவறோன பநோக்கம் தண்ைடன அளிப் துப ோல் பதோன்றும். பநோக்கத்தின் சக்தி பசய்யும் பவடை அது.
சக்திக்கு நீண்ை பநைம் பவண்டும், பநோக்கத்திற்கு மிகக் குடறந்த பநைபம ப ோதுமோனது.
இயற்டகயில் விையம் கிடையோது. ஒவ்பவோரு துளி சக்தியும் அதற்பகற்றோர் ப ோல் ைடனத் தரும்.
இயற்டகயில் சமூக இைக்குகடளக் கோண முயல்வது, ஒரு பமோைிடய மற்பறோரு பமோைியின் இைக்கணத்தில்
எழுதுவது ப ோன்றது.
நடைமுடறயில் வைங்கும் பசோற்பறோைர்கள் ஒரு பமோைியின் அைகோன சிறப் ம்சமோகும், ஏபனனில்
பசோற்பறோைர்கபள ஒரு பமோைியின் அைகின் உணர்வுபூர்வமோன இைக்கணம் ஆகும்.
மோறும் கோைங்களில் பகோடுடம இைம் மோறுகிறபத தவிை நீடிக்கத்தோன் பசய்கிறது.
மோறும் கோைங்களில் ப று வர் மோறுகிறோபை தவிை, பகோடுடமடய மோற்ற அதற்கு அதிகோைம் இல்டை.
தைத்டத திருவுருமோற்றைோம், மோற்ற முடியோது.
திருவுருமோற்றம் ப ோதுவோக சூைல் மூைமும் குறிப் ோக மனப் ோன்டம மூைமும் நடைப றுகிறது.
இருளில் ைமோத்மோபவ ோதோளமோக இருப் து நமக்குத் பதோியும், முட்ைோள் அறியோடமயில் இருக்கும் பமதோவி
ஆவோன்.
வளரும் ஆன்மோவின் ோர்டவயில் எந்த ஒரு தருணத்திலும் எல்பைோரும் பமடததோன், எல்ைோமும் அற்புதம்தோன்.
இப் ோர்டவக்கு, இறுதியோக நைக்கப் ப ோவடத இக்கடதயின் முதல் கோட்சியிபைபய உயிபைோட்ைத்துைன்
ோர்க்க முடிய பவண்டும்.
திடைக்குப் ின் நின்று பகோண்டு இளவைசிடய ப ட்டி கண்ை இளவைசனின் கோல் ப ரு விைடை அவள்
கண்ைோள்.
கோல் ப ரு விைடைப் ோர்த்து அவனுடைய உருவத்டத வடைந்தோள்.
அஹிம்டசயின் மூைம் இந்தியச் சுதந்திைத்டத ஸ்ரீ அைவிந்தர் ப ற்றோர்.
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இந்தியோவின் தடையோய எதிோி மூைம் இந்தியோவின் சுதந்திைத்திற்கோக கவோன் உைகப் ப ோடை பேயித்தோர்.
ப ண் ித்தனோக இருக்கும் கணவன், பநர்மடறயோன கைோச்சோைச் சூைலில், மடனவிடய உயர் ண் ில்
சிறந்தவளோக மோற்றுகிறோர்.
நல்ைடவ தனது அனுமதியின்றி நல்ைடத இைக்கோது.

8.
9.

Elizabeth could not see Lady Catherine without recollecting that, had she chosen it, she might by this time
have been presented to her as her future niece; nor could she think, without a smile, of what her ladyship's
indignation would have been. "What would she have said? How would she have behaved?" Were questions
with which she amused herself.
தோன் விரும் ியிருந்தோல், இந்பநைம் தன்டன பைடி கோதோினுடைய வருங்கோை மருமகளோக அறிவித்திருக்க
முடியும் என்ற எண்ணம் பதோன்றோமல் அவடள எலிசப த்தோல் நிடனத்துப் ோர்க்க முடியவில்டை. பமலும்
அவளுடைய பகோ ம் என்னவோக இருந்திருக்கும் என் டதயும் நிடனத்துப் ோர்க்கும்ப ோழுது அவளோல்
சிோிக்கோமல் இருக்க முடியவில்டை. “அவள் என்ன பசோல்லியிருப் ோள்? எப் டி நைந்து
பகோண்டிருந்திருப் ோள்?” என்ற பகள்விகளோல் எலிசப த் சந்பதோஷமடைந்தோள்.
At Longbourn, Elizabeth heard Lady Catherine’s answers to her questions.
எலிசப த் தன்னுடைய பகள்விகளுக்கு பைடி கோதோினுடைய திடை ைோங் ர்னில் ப ற்றோள்.
“Elizabeth could have been her future niece.”
Survival being so demanding, opportunities missed make no impression.
Most, almost all, may not remember a capital opportunity they missed.
It is true men are ambitious.
It is equally true that the instinct of survival overcomes the urge to be ambitious.
Emotions like ambition, jealousy, imitation, competition are keenly sharp among people of the same social status.
These emotions begin to be thinner as the social distance increases.
Such a distance between Darcy and Elizabeth is exceedingly great.
No wonder she never seriously considered the fact that he proposed to her.
The above self-commentary is feeble in strength, is almost a whisper in the dream.
To be jealous is to be socially alive, though negatively.
That which gives energy to emotions is the context.
We see it as social context, but it is really an emotional context.
USA became fabulously wealthy by 1850. Till 1950 Europe was not aware of the American existence, much less the
American prosperity.
All the conditions of living whether affluence or squalid misery become simple non-existing social facts that provoke
no thought or even recognition.
Non-attainability of a rich condition results in a response of insensibility.
To Kitty and Lydia, Bingley and Darcy were immaterial.
Kitty did not remember Darcy’s name on his visit to Longbourn.
We hear of no comment on Bingley from the entire village that suggests a competitive sense.
Darcy was in nobody’s thoughts.
Even in Jane’s ‘impossible’ on hearing of Elizabeth’s engagement, we can hear distant echoes of this attitude.
Mr. Bennet’s objection to his daughter about marrying Darcy was genuine no doubt.
When we consider the total absence of surprise on such a fact from him, we begin to think he never could consider it as
a possibility.
We are told of no response to this engagement from Mary or Kitty or even Lydia.
No one including Caroline, with the sole exception of shrewd Charlotte, even suspected his interest in Elizabeth.
Caroline knew of it out of his mouth.
Man in love would rather not speak of his love to anyone.
The opposite of his considering every issue from her point of view is total.
The presence of these two opposite motives both powerful is seen in one exception which here is his telling Caroline.
That it caught Charlotte’s attention shows how saturated is her observation of Men’s interest in women because of her
neglected condition.
She has no mental occupation like Mary to engage her energies.
Maybe she considered every bachelor as an eligible candidate for her.
Jane Austen suggests that such a possibility entered her consideration as soon as he was rejected by Elizabeth.
Her father’s earning a knighthood from his position in trade suggests the strong streak of ambition that lurked in him in
spite of his empty head.
Society’s ignoring someone becoming utter neglect keenly awakes all the inner silent faculties.
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Life gave her a rich buffoon. She arrived at an intelligent working compromise by encouraging him in his own ways in
the garden.
Had she permitted him to get on her nerves and endeavoured to make a psychological growth, she would have
earned him a bishopric.
“எலிசப த் அவளுடைய எதிர்கோை மருமோளோக இருந்திருப் ோள்.”
உயிர்வோழ்வது அவ்வளவு கடினமோக இருப் தோல், வோய்ப்புகடள நழுவ விடுவது எந்த ோதிப்ட யும்
ஏற் டுத்தோது.
ைரும், ஏன் எல்பைோருபம, ஒரு முக்கியமோன வோய்ப்ட தவற விட்ைடத மறந்து விடுவர்.
மனிதர்கள் ப ைோடச உள்ளவர்கள் என் து உண்டம.
உயிர்வோை பவண்டும் என்கிற உள்ளுணர்வு ப ைோடசடய பவற்றி பகோண்டு விடும் என் தும் உண்டமதோன்.
ப ைோடச, ப ோறோடம, மற்றவடைப்ப ோல் பசயல் டுவது, ப ோட்டி ப ோன்ற உணர்ச்சிகள் ஒபை சமூக
அந்தஸ்தில் இருப் வர்களிடைபய மிகவும் ைமோக இருக்கும்.
சமூக இடைபவளி அதிகோிக்கும்ப ோழுது இந்த உணர்ச்சிகள் வலுவிைந்து ப ோகின்றன.
ைோர்சி எலிசப த்திடைபய இருக்கும் இது ப ோன்ற இடைபவளி மிகவும் அதிகமோனது.
அவன் தன்னிைம் திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்தடத, அவள் ஒரு ப ோருட்ைோகபவ எடுத்துக் பகோள்ளவில்டை
என் தில் ஆச்சோியம் ஒன்றுமில்டை.
பமபை கூறப் ட்டுள்ள சுய விமோிசனம் மிகவும் ைவீனமோனது, கனவில் சப்தமில்ைோது ப சுவது ப ோன்றது.
எதிர்மடறயோக இருந்தோலும், சமூகத்தில் சுறுசுறுப் ோக இருப் தற்கு அடையோளம் ப ோறோடமப் டுவது.
ஒரு விஷயபம உணர்ச்சிகளுக்கு சக்திடய அளிக்கிறது.
நோம் அதடன சமூகத்தில் ோர்க்கிபறோம், ஆனோல் அது உண்டமயிபைபய உணர்ச்சிகளுக்குோியது.
1850ல் அபமோிக்கோ நம் முடியோத அளவிற்கு ணக்கோை நோைோக விளங்கியது. 1950வடை அபமோிக்கோ என்ற ஒரு
நோடு இருப் டதபய ஐபைோப் ியர்கள் உணைவில்டை, அபமோிக்கோவின் பசல்வ வளத்டதப் ற்றியும்
பதோிந்திருக்கவில்டை.
வசதியோகபவோ அல்ைது மிகவும் வறுடமயோகபவோ இருக்கும் எல்ைோ வோழ்க்டக நிடைகளும், எந்த வித
எண்ணங்கடளயும் தூண்ைோமல், ஏன் அங்கீகோைமும் கிடைக்கோமல் இருக்கும் எளிய சமூக விவைங்களோக
மோறிவிடும்.
பசல்வச் பசைிப்ட அடைய முடியோதப ோழுது அங்கு மைடம எழுகிறது.
கிட்டிக்கும் லிடியோவிற்கும், ிங்கிலியும் ைோர்சியும் முக்கியம் அல்ை.
ைோங் ர்னுக்கு ைோர்சி வரும்ப ோழுது அவன் ப யர்கூை கிட்டிக்கு ஞோ கம் இல்டை.
கிைோமம் முழுவதிலும் ிங்கிலிடயப் ற்றி ஒரு விமோிசனம்கூை நோம் பகட் தில்டை, இது ஒரு ப ோட்டி
உணர்டவக் கோண் ிக்கிறது.
ைோர்சி யோர் மனதிலும் இல்டை.
எலிசப த்துைன் திருமணம் உறுதியோன ிறகும் பேன், ‘நைக்கபவ முடியோதது’ என்று கூறுவது, இந்த
மபனோ ோவத்டத கோட்டுகிறது.
தன் மகள், ைோர்சிடய திருமணம் பசய்து பகோள்வதில் திரு ப ன்னட் பதோிவித்த ஆட்பச டண
உண்டமயோனது.
இது ப ோன்ற ஒரு பசய்தி அவனிைமிருந்து கிடைத்தவுைன் அவோிைம் எந்த வித ஆச்சோியமும் எைோதது, இது
சோத்தியமோகும் என அவர் ஒரு ப ோழுதும் கருதபவ இல்டை என நம்டம நிடனக்க டவக்கிறது.
இந்த திருமண உறுதிக்கு பமோியிைமிருந்பதோ, கிட்டியிைமிருந்பதோ அல்ைது லிடியோவிைமிருந்துகூை எந்த வித
திலும் வைவில்டை என்று நமக்குத் பதோிகிறது.
கூர்டமயோன புத்தியுடைய ஷோர்பைட்டைத் தவிை கோைலின் உள் ை எவருக்கும் அவனுக்கு, எலிசப த்திைம்
நோட்ைம் இருக்கக்கூடும் என்று சந்பதகம் எைவில்டை.
அவனிைமிருந்பத, கோைலினுக்குத் பதோிய வந்தது.
கோதலிக்கும் மனிதன், தன் கோதடை ற்றி யோோிைமும் ப ச விரும் மோட்ைோன்.
மோறோக, அவளுடைய கண்பணோட்ைத்தில் அவன் எல்ைோவற்டறயும் கருதுவது முழுடமயோக இருந்தது.
மிகவும் வலிடமயோக இருக்கும் இவ்விைண்டு பநர்மோறோன பநோக்கங்கடள அவன் கோைலினிைம் கூறுவடத ஒரு
விதிவிைக்கோகப் ோர்க்கிபறோம்.
ஷோர்பைட்டின் கவனத்டத மட்டும் ஈர்த்த இச்சம் வம், அவளுடைய புறக்கணிக்கப் ட்ை நிடையின்
கோைணமோக ஆண்களுக்கு ப ண்களிைம் நோட்ைம் இருப் டத கூர்ந்து கவனிக்கும் திறன் அவளிைம் எவ்வளவு
தூைம் இருக்கிறது என் டதக் கோண் ிக்கின்றது.
அவளுடைய சக்திடய பசைவைிக்க அவள் பமோிடயப் ப ோல் மனத்தோல் ஆக்கிைமிக்கப் ைவில்டை.
திருமணம் ஆகோத ஒவ்பவோரு ஆணும் அவளுக்கு உகந்த ந ைோக இருப் ோன் என அவள் நிடனத்திருக்கைோம்.
எலிசப த் கோலின்டை நிைோகோித்தவுைன் தனக்கு அந்த வோய்ப்பு கிடைக்கும் என அவள் எதிர் ோர்த்திருக்கைோம்
என பேன் ஆஸ்டின் கூறுகிறோள்.
வியோ ோைத்தின் மூைம் ‘ைர்’ என்ற ட்ைத்டத வோங்கியிருந்த அவளது தகப் னோோின் நிடை, அவர் முட்ைோளோக
இருந்தும், அவோிைம் ஒரு ப ோிய ஆடசடயத் தூண்டியது.
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சமூகத்தோல் ஒருவர் அைட்சியப் டுத்தப் ட்டு முழுவதுமோகப் புறக்கணிக்கப் ட்ைோல், அது அவருள்
அடமதியோக இருக்கும் எல்ைோத் திறடமகடளயும் தட்டி எழுப்பும்.
வோழ்க்டக அவளுக்கு ணக்கோை பகோமோளிடயக் பகோடுத்தது. அவள் அதடன புத்திசோலித்தனமோகப்
யன் டுத்திக் பகோண்டு அவடன, அவனுக்கு விருப் மோன பதோட்ை பவடையில் ஈடு ை
உற்சோகப் டுத்தினோள்.
தன்னுடைய உணர்ச்சிகளில் அவடன ஏற்றுக் பகோண்டு, அவடன மனோீதியோக உயர்த்த முயற்சி
பசய்திருந்தோல், அவனுக்கு ோதிோியோர் பவடைடய வோங்கிக் பகோடுத்திருப் ோள்.
10. “Nor could she think without a smile of what her Ladyship’s indignation would have been.”
Her thoughts of such nature energized her Ladyship to call at Longbourn.
No thought is without a sequence. No event is unindicated earlier.
Ordinarily after such a proposal, even if it is rejected, the lady’s imagination would be on fire and thoughts would run
in all directions in utter chaos.
It did not happen to her.
Such a turmoil of the Mind cancels any lingering possibility or at least brings in similar turmoil in the way of its
consummation.
Her Mind not running like that, proved to be a pleasant preservative of its possibility.
Till Pemberley came into her view the proposal never recurred in her Mind.
One slight exception was her mentioning it mildly to Jane who dismissed it.
An event often lends itself to be explained in opposite ways.
The merit of the explanation lies in the confirmation of the coming events.
The idea of Darcy marrying Anne is unreal, a wishful thinking, an illusion.
Had it been a reality, Darcy’s proposal, silently would have raised an intense irrational anger in the Lady against
Elizabeth.
That it took so long for the Lady to flare-up shows there was no reality in the wish and by the efflux of time it lost any
virility it had.
The rumour came to her through Collins, a rejected suitor of Elizabeth.
There really was no rumour. It was an unreal rumour fancied at the Lodge.
Because it came through Collins, it was bound to fail with Elizabeth as he had done with her.
Already the fear of Charlotte, having encouraged Elizabeth, that she might marry Darcy acted in sending the rumour to
the Lady.
Such an initiative will have its opposite effect.
Initiatives are taken when the energy for accomplishment is less.
Originally, it was the goodwill of an old maid.
People who have consistently failed have in their subconscious wisdom the social experience that a good act may do
them good.
Now that Charlotte was married that incentive had no life.
What was originally a goodwill now turned into fear of jealousy.
If that is true, in this conversion to negativity the energy considerably increases.
Negativity changes the direction of the result.
Increased energy quickens the result overcoming opposition.
We must note that the Lady expected Darcy to be disgusted with Elizabeth.
Elizabeth found it real in her senses that Darcy, when appealed to that aspect, would fall a victim. It carried in the
subtle plane that much of reality.
The original goodwill that received a reward still had life through a negative initiative to energise a receding
possibility.
Collins has a personality that completes.
His energy, being great, ends in completion. What is completed matters little.
He told Elizabeth that she might not receive another proposal.
Now, he sends her another proposal.
Analyzed from energy, intention, related characters, the working of the laws of life, the integral totality of the
situation, each accomplishment will fully explain itself.
Behind Collins’s proposal was the greatest energy possible as Mrs. Bennet combined hers with his.
That great energy helps explain the great result of Pemberley.
Collins never came in touch with Wickham.
Such a meeting or effective transaction would have energized Wickham.
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Elizabeth’s two encounters with Darcy and his aunt are the struggle of the new against the old.
Collins marrying Charlotte is a significant miniature of Darcy’s marrying Elizabeth.
“பைடி கோதோினுடைய பகோ ம் என்னவோக இருந்திருக்கும் என்று நிடனத்துப் ோர்க்கும்ப ோழுது அவளோல்
சிோிக்கோமல் இருக்க முடியவில்டை.”
அவளுடைய இந்த எண்ணங்கள்தோன் ைோங் ர்னுக்கு அடைப் தற்குோிய சக்திடய பைடி கோதோினுக்கு அளித்தது.
எண்ணங்கள் ின்னோல் பசயல்கள் பதோைரும். எல்ைோ நிகழ்ச்சிகளுக்கும் முன் அறிவிப்பு இருக்கும்.
சோதோைணமோக இது ப ோன்ற ஒரு திருமண பவண்டுபகோளிற்குப் ிறகு அது நிைோகோிக்கப் ட்டிருந்தோலும், ஒரு
ப ண்ணின் கற் டனகள் பகோழுந்து விட்டு எோியும், பமலும் எண்ணங்கள் எல்ைோ திடசயிலும் முற்றிலும்
குைப் மோக சுற்றும்.
இவள் இவ்வோறு நைந்து பகோள்ளவில்டை.
இது ப ோன்ற மனக் பகோந்தளிப்பு மீதமிருக்கும் எல்ைோ சோத்தியக்கூறுகடள ைத்து பசய்து விடும் அல்ைது
அவ்விஷயம் பூர்த்தியோகும்ப ோழுது இது ப ோன்ற ஒரு பகோந்தளிப்ட பகோண்டு வரும்.
அவளுடைய மனம் நிதோனமோக இருப் தோல், அதனுடைய சோத்தியக் கூற்றிடன இன் மோகப் ோதுகோத்து
டவக்கிறது.
ப ம் ர்லிடயப் ோர்ப் தற்கு முன் அவளுக்கு திருமண பவண்டுபகோள் ஞோ கத்திற்பக வைவில்டை.
பேனிைம் பைசோக இடதப் ற்றி ப சியதுதோன், ஒரு விதி விைக்கோகும். ஆனோல் பேன் அடத ப ோிதோக
எடுத்துக் பகோள்ளவில்டை.
ஒரு நிகழ்ச்சிடய நோம் பநர்மோறோகவும் விளக்கபவண்டி வருகிறது.
வைப் ப ோகும் நிகழ்ச்சிகளின் உறுதிப் ோட்டில் விளக்கத்தின் ப ருடம இருக்கிறது.
ைோர்சி, ஆன்-ஐ திருமணம் பசய்து பகோள்வோன் என்கிற எண்ணம் உண்டம கிடையோது. ஆடசப் டுவது
நைக்கோதோ என்கிற எண்ணம் ஒரு கற் டன.
அது உண்டமயோக இருப் ின் ைோர்சியின் திருமண பவண்டுபகோள், எலிசப த்திற்கு எதிைோக பைடி கோதோினுக்கு
தீவிைமோன விபவகமற்ற பகோ த்டதக் கிளப் ியிருக்கும்.
பைடி கோதோின் பகோதித்து எழுவதற்கு நீண்ை நோட்கள் எடுத்துக் பகோண்ைது, அந்த விருப் த்தில் உண்டம
இல்டை என் டதக் கோண் ிக்கிறது. பமலும் கோைம் பசல்ைச் பசல்ை அவ்விருப் த்தின் வீோியமும் குடறந்து
விடுகிறது.
எலிசப த்தோல் நிைோகோிக்கப் ட்ை கோலின்ஸ் மூைம் அவளுக்கு பசய்தி வந்தது.
உண்டமயில் அங்கு வதந்திபய எைவில்டை. அது, ைோட்ேில் கற் டனயோக எழும் ிய உண்டமயில்ைோத
வதந்தி ஆகும்.
எலிபசப த்திைம் கோலின்ஸ் பதோற்றது ப ோை, அவன் மூைமோக வந்த வதந்தியும் பதோற்றுவிடும்.
எலிசப த் ைோர்சிடய திருமணம் பசய்து பகோண்டு விடுவோபளோ என்ற ஷோர்பைட்டின் யபம பைடி கோதோினுக்கு
வதந்திடய அனுப் ியது. அவபள முன்னம் எலிசப த்டத உற்சோகப் டுத்தி இருக்கிறோள்.
இது ப ோன்ற தன்முடனப்பு பநர்மோறோன ைடனத் தரும்.
சோதடன புோிவதற்கு சக்தி குடறவோக இருக்கும்ப ோழுது தன்முடனப்புகள் எடுக்கப் டுகின்றன.
முதலில் அது வயதோன ப ண்மணியின் நல்பைண்ணமோக இருந்தது.
பதோைர்ந்து பதோல்விடய சந்திக்கும் மனிதர்களின் ஆழ்மன அறிவில், நல்ை பசயல் நல்ைடதபய பசய்யும் என்ற
சமூக அனு வம் திந்திருக்கிறது.
இப்ப ோழுது ஷோர்பைட்டிற்கு திருமணம் ஆகி விட்ை டியோல் அந்த சலுடகக்கு உயிர் இல்டை.
முதலில் நல்பைண்ணமோக இருந்தது ின்னர் ப ோறோடமயினோல் யமோக மோறிவிட்ைது.
அது உண்டமபயனில், பகட்ை எண்ணத்திற்கு மோறியது சக்திடய கணிசமோக அதிகோிக்கும்.
எதிர்மடறயோகச் பசயல் டும்ப ோழுது ைனின் திடச மோறுகிறது.
அதிகோிக்கும் சக்தி எதிர்ப்ட யும் மீறி ைடன விடைவு டுத்தும்.
எலிசப த்டதக் கண்ைோல் ைோர்சிக்குப் ிடிக்கோமல் ப ோய்விடும் என பைடி கோதோின் எதிர் ோர்த்தோள் என் டத
நோம் கவனிக்க பவண்டும்.
அந்தக் கண்பணோட்ைத்தில் ோர்த்தோல், ைோர்சி அதற்கு லியோவோன் என்கிற உண்டம எலிசப த்தின்
புைன்களுக்குப் புோிந்தது. அந்த அளவு உண்டமயோக அது சூட்சும நிடையில் நிைவியது.
எதிர்மடறயோன தன்முடனப்பு மூைம், மடறயும் சோத்தியக் கூறுகளுக்கு பதம்பு அளிக்க, ைடனப் ப ற்ற
ஆைம் நல்பைண்ணத்திற்கு இன்னமும் உயிர் உள்ளது.
கோலின்ஸிைம் இருக்கும் ஆளுடம பூர்த்தி பசய்யவல்ைது.
அவனுடைய சக்தி உயர்ந்ததோக இருப் தோல், பூைணம் ப றுகிறது. முடிவடைந்த விஷயம் ஒரு ப ோருட்பை
அல்ை.
பவபறோரு திருமண பவண்டுபகோள் அவளுக்கு வைோமல் ப ோகைோம் என அவன் எலிசப த்திைம் கூறினோன்.
இப்ப ோழுது அவன் அவளுக்கு பவபறோரு பவண்டுபகோடள அனுப்புகிறோன்.
சக்தி, எண்ணம், பதோைர்புள்ள கதோ ோத்திைங்கள், வோழ்க்டகயின் சட்ைங்கள் பசயல் டுவது, நிடைடமயின்
முழுடமயோன ஒருடமப் ோடு ஆகியவற்றின் மூைம் ஆைோய்ந்தோல் ஒவ்பவோரு சோதடனயும் தன்டனபய
முழுடமயோக விளக்கும்.
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கோலின்ஸின் திருமண பவண்டுபகோளில் அதிகப் டியோன சக்தி இருந்தது, ஏபனனில் திருமதி ப ன்னட்
தன்னுடைய சக்திடய அவனுடைய சக்தியில் இடணத்திருந்தோள்.
அந்த உயர்ந்த சக்தி ப ம் ர்லியின் உயர்ந்த ைடன விளக்குகிறது.
விக்கோடம கோலின்ஸ் பதோைர்புபகோள்ளபவ இல்டை.
விக்கோம் அவடன சந்தித்திருந்தோல் அல்ைது பதோைர்பு பகோண்டிருந்தோல், அவனுக்கு உற்சோகம்
கிடைத்திருக்கும்.
ைோர்சிடயயும் பைடி கோதோிடனயும் எலிசப த் எதிர்பகோள்ள பநோிட்ைது புதியது றைடமக்கு எதிைோக
ப ோைோடும் ப ோைோட்ைமோகும்.
கோலின்ஸ் ஷோர்பைட்டை திருமணம் பசய்து பகோண்ைது, ைோர்சி எலிசப த்டத திருமணம் பசய்து பகோண்ைதின்
சிறிய வடிவமோகும்.
11. “What would she have said, how would she have behaved were questions with which she amused herself.”
It is a natural curiosity for anyone, highly intriguing and interesting.
It is this; I said earlier, that invites her visit and energies.
Elizabeth raises herself to the Lady’s status by this amusement.
All events in the material plane are first prepared in the subtle plane.
This is one fragment of such a phenomenon.
Her being out of spirits is one result of this amusement as in that imagination she feels the reality of the real social
distance.
It is Elizabeth who persuaded Darcy to reconcile with his aunt as she understands the real help the aunt gave to her
wedding.
Gratitude is a rare emotion.
The deity of gratitude is the latest born, says Mother.
It is more easily born towards Darcy and his aunt than towards people below.
Remittances to Lydia periodically are the legacy of such an emotion towards her as Lydia was behind the other two
weddings.
Lydia seeks help from both and gets it.
Service, as other things, is in grades.
Elizabeth’s service to Jane is one of positive goodwill.
Lydia’s service to both the sisters is through a possible ruining of the family.
Lydia offered to find husbands for all. She did so for two sisters.
Elizabeth triumphed over Caroline, but her triumph over Lady Catherine is more interesting to her.
Hence her invitation to Pemberley.
In today’s atmosphere, Mother has said, great results for small acts as well as in the opposite direction will issue.
For Elizabeth such an atmosphere was created by the proposal.
She, for amusement, thought of Lady Catherine’s reaction to her ‘news’ and that later brought the downpour of abusive
talk.
Her mother’s similar expectation for Jane in Netherfield cancelled it.
Her own thoughts were similar about Jane.
Her mother was incorrigible.
Nothing could be done in that quarter.
But Elizabeth was of a different category.
It was impossible for her not to think like her mother about Jane.
But, in life, it is certainly possible as we have seen after the proposal.
Suppose she had not also thrown her lot – her lot of expectation – her mother by herself would have been helpless.
The rightness of a description is valid when confirmed by further events.
The very fact that Bingley and Darcy came there to which they did not belong showed the presence of the atmosphere.
On the first day the whole assembly saw Bingley’s interest in Jane.
Darcy was not noticed at all.
He was not consciously noticed by her for whom he came there.
The lack of recognition, the neglect, his being ignored sent him into a chrysalis of psychological incubation where he
prepared himself for her.
When Sri Aurobindo came to Pondicherry and She came looking for him, He was not noticed by India, by Tamilnadu
where He was.
Even the very town of Pondicherry was not interested in Him.
The sadhaks who came seeking Him never took to his yoga.
But He won the wars, won Indian and Asian Freedom silently.
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Neglect in the physical plane made Him effective in the subtle plane.
The total neglect of Darcy was necessary for her to win him silently.
She wanted to hide the elopement from Darcy.
It was a natural thought to anyone in her position.
But it is ingratitude in the subtle plane.
She felt gratitude in the conscious Mind for him for loving her and she endeavoured to partially compensate it.
“அவள் என்ன பசோல்லியிருப் ோள், அவள் எப் டி நைந்து பகோண்டிருப் ோள் என்ற பகள்விகள் அவடள
சந்பதோஷப் டுத்தின.”
எவருக்குபம பதோிந்துபகோள்ள பவண்டும் என்கிற ஆவல் இயற்டகயோனது, மிகவும் இைகசியமோனது,
சுவோைசியமோனது.
நோன் முன்னபம கூறியிருப் டதப் ப ோல், அது அவளுடைய வருடகடயயும் சக்திடயயும் வைவடைக்கிறது.
இந்தச் சந்பதோஷத்தின் மூைம் எலிசப த் உயர்குடிப் ப ண்மணியின் நிடைடய அடைகிறோள்.
ேைநிடையில் நைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் யோவும் முதலில் சூட்சும உைகில் தயோைோகின்றன.
இது அது ப ோன்ற ஒரு நிகழ்வின் ஒரு குதி ஆகும்.
இந்தச் சந்பதோஷத்தின் ஒரு ைன் அவள் பசோர்வடைந்ததுதோன், ஏபனனில் அக்கற் டனயில் உண்டமயோன
சமூக அந்தஸ்தின் உண்டம நிடைடய அவள் உணருகிறோள்.
ைோர்சிடய அவனுடைய சித்தியுைன் சமைசம் பசய்துபகோள்ளச் பசோல்வது எலிசப த்தோன், ஏபனனில் அவளது
திருமணத்திற்கு சித்தி பசய்த உண்டமயோன உதவிடய அவள் புோிந்துபகோள்கிறோள்.
நன்றி உணர்ச்சி அோிதோனது.
நன்றி பதவடததோன் கடைசியோகப் ிறந்தவர் என அன்டன கூறியுள்ளோர்.
ைோர்சியிைமும் அவனுடைய சித்தியிைமும் சுை மோக நன்றிடயக் கோண் ிக்க முடிந்தது, ஆனோல் தனக்குக் கீழ்
நிடையில் இருக்கும் மனிதர்களிைம் முடியவில்டை.
லிடியோதோன் மற்ற இைண்டு திருமணங்களுக்கு கோைணமோக இருந்ததோல், நன்றி உணர்வினோல் அவளுக்கு
பதோைர்ந்து ணம் அனுப் ிக் பகோண்டிருந்தோள்.
லிடியோ இருவோிைமிருந்தும் உதவிடய நோடுகிறோள், ப ற்றுக்பகோள்கிறோள்.
பசடவ, மற்றடவகடளப் ப ோல் ை நிடைகளில் இருக்கிறது.
பநர்மடறயோன நல்பைண்ணத்தின் மூைம் எலிசப த் பேனுக்கு பசடவ பசய்கிறோள்.
இைண்டு சபகோதோிகளுக்கும் லிடியோ பசய்த பசடவ குடும் த்டத அைிக்கும் அளவிற்கு வந்தது.
எல்ைோ சபகோதோிகளுக்கும் கணவன்மோர்கடளத் பதடித் தருவதோக லிடியோ கூறினோள். இைண்டு சபகோதோிகளுக்கு
அடத நிடறபவற்றினோள்.
எலிசப த் கோைலினிைம் பவற்றி அடைகிறோள், ஆனோல் பைடி கோதோினிைம் அடைந்த பவற்றி அவளுக்கு
பமலும் சுவோைசியமோக இருக்கிறது.
அதனோல் அவடள ப ம் ர்லிக்கு அடைக்கிறோள்.
இன்டறய சூைலில், சிறிய பசயல்களுக்கு ப ோிய ைன்கள் கிடைக்கும், பநர்மோறோன திடசயிலும் கிடைக்கும்
என்று அன்டன கூறியிருக்கிறோர்.
திருமண பவண்டுபகோள் மூைம் எலிசப த்திற்கு அது ப ோன்ற சூைல் உருவோக்கப் ட்ைது.
அந்த ‘பசய்தி’டயக் பகட்டு பைடி கோதோின் அடையப் ப ோகும் உணர்ச்சிகடள, தன்னுடைய
சந்பதோஷத்திற்கோக நிடனத்துப் ோர்க்கிறோள். அது ின்னர் அவள் மீது வடசமோோி ப ோைிந்தது.
பேனுக்கோக, பநதர்பீல்டில் அவளது தோயோோின் இது ப ோன்ற ஒரு எதிர் ோர்ப்பு அதடன ைத்து பசய்தது.
பேடனப் ற்றிய அவளது எண்ணங்களும் அது ப ோன்றுதோன் இருந்தன.
அவளது தோயோர் திருத்த முடியோதவளோக இருந்தோள்.
அந்த இைத்தில் ஒன்றும் பசய்ய முடியவில்டை.
ஆனோல் எலிசப த் வித்தியோசமோனவளோக இருந்தோள்.
அவளுடைய தோயோர் பேடனப் ற்றி நிடனத்ததுப ோல் அவளோலும் நிடனக்கோமல் இருக்க முடியவில்டை.
ஆனோல் வோழ்க்டகயில், இது நிச்சயம் முடியும் என் டத திருமண பவண்டுபகோளுக்குப் ிறகு ோர்த்பதோம்.
அவளும் தன்டன அதில் ஈடு டுத்திக் பகோண்டிருக்கோவிட்ைோல், அவளுடைய அதிகமோன எதிர் ோர்ப்புகள்
கோைணமோக, அவளது தோயோர் தோனோகபவ எதுவும் பசய்ய முடியோத நிடையில் இருந்திருப் ோள்.
விவைங்களின் உண்டமடய ின்னோல் நைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் உறுதிப் டுத்தும்.
ைோர்சியும், ிங்கிலியும் அவர்கள் சோர்ந்திைோத அவ்விைத்திற்கு வந்தது, சூைல் இருப் டதக் கோண் ிக்கிறது.
முதல் நோளன்று அங்கு கூடியிருந்த அடனவருக்கும் ிங்கிலிக்கு பேன் பமலிருந்த ஆர்வம் பதோிந்தது.
ைோர்சிடய யோரும் கவனிக்கவில்டை.
யோருக்கோக அவன் அங்கு வந்தோபனோ அவள், அவடன கவனிக்கவில்டை.
அங்கீகோைம் இல்ைோதது, அசட்டை பசய்வது, புறக்கணிப்பு இவற்றோல் அவன் மனோீதியோக தன்டன கூட்டினுள்
அடைத்துபகோண்டு, அவளுக்கோகத் தன்டனத் தயோர் பசய்து பகோண்ைோன்.
கவோன் புதுச்பசோிக்கு வந்த ப ோழுது அன்டனயும் அவடைத் பதடி இங்கு வந்தோர். இந்தியோவில், தமிழ்
நோட்டில் கவோடன யோரும் கவனிக்கவில்டை.
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புதுச்பசோி மக்கபள கவோனிைம் எந்த ஈடு ோட்டையும் கோண் ிக்கவில்டை.
கவோனிைம் வந்த சோதகர்களும் அவருடைய பயோகத்டத பமற்பகோள்ளவில்டை.
ஆனோல் கவோன் ப ோர்கடள பவன்றோர், இந்தியோவிற்கும், ஆசியோவிற்கும் பமௌனமோக சுதந்திைம் வோங்கித்
தந்தோர்.
ேை உைகில் கவோடனப் புறக்கணித்தது சூட்சும உைகில் அவடை திறம் ை பசயைோற்ற டவத்தது.
ைோர்சிடய முற்றிலுமோகப் புறக்கணித்தது, அவள் அடமதியோக அவடன அடைய அவசியமோக இருந்தது.
ஓடிப்ப ோனடத ைோர்சியிைமிருந்து மடறக்க நிடனத்தோள்.
அவளுடைய நிடையில் எவருக்கும் அந்த எண்ணம் இயற்டகயோனதுதோன்.
ஆனோல் அது சூட்சும உைகில் நன்றி இல்ைோததோகும்.
அவடளக் கோதலிப் தற்கோக அவனிைம் அவளுக்கு நன்றி உணர்ச்சி இருந்தது, அதடன அவள்
குதியோகவோவது சோி பசய்ய முயற்சி பசய்தோள்.

12.

13.

14.
15.

Their first subject was the diminution of the Rosings party. "I assure you, I feel it exceedingly," said Lady
Catherine; "I believe nobody feels the loss of friends so much as I do. But I am particularly attached to these
young men, and know them to be so much attached to me! They were excessively sorry to go! But so they
always are. The dear colonel rallied his spirits tolerably till just at last; but Darcy seemed to feel it most
acutely; more, I think, than last year. His attachment to Rosings, certainly increases."
பைோஸிங்ஸில் உள்ள ந ர்களின் எண்ணிக்டக குடறந்து விட்ைது என் துதோன் அவர்கள் ப சிய முதல்
விஷயமோக இருந்தது. “எனக்கு மிகவும் வருத்தமோக இருக்கிறது என் து மிகவும் உண்டம. என் நண் ர்களின்
இைப்ட எண்ணி நோன் வருத்தப் டுவது ப ோல் பவறு யோரும் வருத்தப் ைமோட்ைோர்கள் என்று நிடனக்கிபறன்.
ஆனோல் நோன் இவ்விரு இடளஞர்களிைம் அதிக ற்றுதல் பகோண்டிருந்பதன்; அவர்களும் அபத அளவு
ற்றுதல் என்பமல் பகோண்டிருந்தோர்கள் என்று எனக்குத் பதோியும்! அவர்களுக்குப் ப ோவதற்பக விருப் ம்
இல்டை. அவர்கள் எப்ப ோழுதுபம அப் டித்தோன். கர்னல் தன்னுடைய உற்சோகத்டத இைக்கோமல் இருந்தோன்.
இறுதியில்தோன் அவனோல் கட்டுப் டுத்த முடியவில்டை. ஆனோல் ைோர்சியோல்தோன் தன்டனக்
கட்டுப் டுத்திக்பகோள்ள முடியவில்டை, ப ோன வருைத்டதவிை இந்த வருைம் அவன் அதிக வருத்தம்
அடைந்தோன். பைோஸிங்ஸில் இவன் டவத்திருக்கும் ற்றுதல், நிச்சயம் அதிகோிக்கின்றது” என்று பைடி கோதோின்
கூறுகிறோள்.
Lady Catherine provides the example of one who sees her own emotions in others.
தன்னுடைய உணர்ச்சிகடளபய மற்றவர்களிைம் ோர்க்கும் தன்டமக்கு பைடி கோதோின் ஒரு உதோைணமோக
விளங்குகிறோள்.
Lady Catherine’s observations are a good example of how one can live in one’s own world oblivious of what the other
person thinks.
மற்றவர்கள் என்ன நிடனக்கிறோர்கள் என் டதபய அறியோமல் எவ்வோறு ஒருவர் தன் உைகத்திபைபய இருக்க
முடியும் என் தற்கு பைடி கோதோினுடைய கணிப்புகள் ஒரு சிறந்த உதோைணம்.
‘Darcy seemed to feel it most acutely.’ – Yes, about what?
ைோர்சியோல் தன்டனக் கட்டுப் டுத்திக் பகோள்ள முடியவில்டை.—எதற்கோக?
“Nobody feels the loss of friends as I do.”
For each person he is the entire world for himself.
It is a subjective view.
For most the subjective includes the objective.
Expectation needs instantaneous fulfillment.
Darcy’s presence was a reinforcement of that expectation.
Lady Catherine was least aware why Darcy prolonged his visit there and what he was occupied with.
His physical going away is a blow to her expectation.
Mother says the physical does not wait to act when the knowledge is there.
She is physical and would have acted readily, at once.
Society or social context did not endorse her impatience.
Life acts there to compel the physical to move to the vital through external circumstances.
Compelling outer circumstances show unwillingness for inner self-discipline.
It is true she was lonely and company was welcome.
Her loneliness was a circumstance of her status.
The insularity demanded by status that has no context, made her lonely.
She wanted Darcy to marry Anne.
A realistic aunt would not have that expectation.
Refined culture of sensitive emotions would be shy of such an ambition.
She relied on her vast property.
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Property is physical.
Marriage is vital.
To expect a vital goal through a physical qualification is invalid.
A reasonable cultured aunt could deny herself the expectation of marriage from Darcy.
In that case, there would be a rare possibility of Darcy volunteering to marry Anne because she was sickly.
In that case, he would not be going in for marriage, but would be honouring the friendship in the relationship.
It is sympathy, not love.
Love can overcome any defect, even serious sickness.
True love can even cure the sickness.
Darcy’s love cured Elizabeth of falsehood in infatuation.
A rich seat of culture will not have occurrences of serious sickness.
Culture itself has the power to prevent illness.
Culture is the health of emotions.
It is superior to physical health.
Healthy criminals, unhealthy saints are unknown.
Darcy’s love along with Pemberley was enough to cure infatuation.
Certainly it is insufficient to make vulgar energy into cultured sensitivity.
The truth of Bingley’s love could overturn a ruse.
It was not enough for Jane to pardon Darcy of a ruse.
The affection of the elder Darcy was a direct means for the false exterior of Wickham to have designs on Georgiana.
Lady Catherine in that social context needed a violent disappointment.
In such a context spiritual grace could offer to Anne an affectionate cousin who could marry her for true family
affection.
Normally in such a situation people act like Wickham – to organize dissipation.
An opportunity in Being is availed of in the Non-Being.
Charlotte is such an instance where the fall out of grace acted.
“நண் ர்கடள இைக்கும் வருத்தம், என்டனப் ப ோல் யோருக்கும் இருப் தில்டை.”
ஒருவனுக்கு அவபன உைகம்.
இது அகத்தின் நிடை.
ைருக்கும் புறமும் அகத்தில் இருக்கும்.
எதிர் ோர்ப்பு உைனடி நிடறடவ எதிர் ோர்க்கிறது.
ைோர்சி இருப் து அந்த எதிர் ோர்ப்புக்கு ைமூட்டுவதோக இருந்தது.
ைோர்சி ஏன் அங்கு பதோைர்ந்து தங்குகிறோன், எது அவடன ஆக்கிைமித்துக் பகோண்டிருக்கிறது என்று பைடி
கோதோினுக்கு எதுவும் பதோியோது.
அவன் அங்கிருந்து அகன்றது அவளுடைய எதிர் ோர்ப்புக்கு ஒரு அடி ஆகும்.
ஞோனம் இருக்கும் ப ோழுது ேைம் பசயல் ை கோத்திருப் தில்டை என்று அன்டன கூறுகிறோர்.
அவள் உைல்ோீதியோனவள், உைனடியோக உைபன பசயல் ட்டிருப் ோள்.
சமூகபமோ, சமூக அடமப்ப ோ அவளுடைய ப ோறுடமயின்டமடய ஆதோிக்கவில்டை.
வோழ்க்டகயின் புற சந்தர்ப் ங்கள் ேைத்திலிருந்து உணர்வுக்குச் பசல்ை நிர் ந்தப் டுத்துகிறது.
அக சுய ஒழுக்கத்தின் விருப் மின்டமடய நிர் ந்திக்கும் புற சந்தர்ப் ங்கள் கோட்டுகின்றன.
அவள் தனித்து இருந்தோள், துடண வைபவற்கப் ட்ைது என் து உண்டம.
அவளுடைய அந்தஸ்தின் சந்தர்ப் ம்தோன் அவளுடைய தனிடம.
எந்த கோைணமும் இல்ைோது அவளுடைய அந்தஸ்து எதிர் ோர்க்கும் தனிடம, அவடள தனிடமப் டுத்துகிறது.
ைோர்சி, ஆன்-ஐ திருமணம் பசய்துபகோள்ள பவண்டும் என்று அவள் விரும்புகிறோள்.
எதோர்த்தமோக இருக்கும் ஒரு சித்திக்கு அந்த எதிர் ோர்ப்பு இருக்கோது.
நுட் மோன உணர்ச்சிகள் ண் ட்டிருந்தோல் இது ப ோன்ற ஆடசக்கு பவட்கப் டும்.
அவளுடைய ப ோிய பசோத்டத நம் ி அவள் இருந்தோள்.
பசோத்து ேைமோனது.
திருமணம் உணர்வோைோனது.
ேைத்தின் மூைம் உணர்வின் இைக்கிடன எதிர் ோர்ப் து பசல்லு டியோகோது.
நியோயமோக ண் ட்ை ஒரு சித்தி ைோர்சியிைமிருந்து திருமணத்டத எதிர் ோர்க்க மோட்ைோள்.
இந்நிடையில், ஆன் பநோயுற்றவளோக இருப் தோல், ைோர்சி தோபன முன் வந்து அவடள திருமணம் பசய்து
பகோள்ளும் அோிதோன சோத்தியக்கூறு இருந்திருக்கும்.
இவ்வோறு நைந்தோல் அவன் திருமண ந்தத்திற்குள் பசன்றிருக்க மோட்ைோன், ஆனோல் அந்த உறவில் நட் ிற்கு
மோியோடத பகோடுத்திருப் ோன்.
அது ோிதோ த்தினோல் எழுகிறது, கோதலினோல் அல்ை.
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எந்த குடறடயயும், ஏன் கடுடமயோன பநோடயயும் கோதல் பவற்றிபகோள்ளும்.
உண்டமயோன கோதல் பநோடயயும் குணப் டுத்தும்.
ைோர்சியின் கோதல், மயக்கத்தினோல் ஏற் ட்ை ப ோய்டமயிலிருந்து எலிசப த்டத குணப் டுத்தியது.
ண் ில் சிறந்து இருக்கும் ஒரு இைத்தில் கடுடமயோன பநோய் எதுவும் ஏற் ைோது.
பநோடய தடுக்கும் சக்தி ண் ோட்டிற்கு உண்டு.
ஆபைோக்கியமோன உணர்ச்சிகள் ண் ோடு ஆகும்.
உைல் ஆபைோக்கியத்டதவிை இது சிறந்தது.
ஆபைோக்கியமோன குற்றவோளிகள், ஆபைோக்கியமற்ற ஞோனிகள் நோம் பகள்விப் ைோதது.
ைோர்சியின் கோதலும், ப ம் ர்லியும் பசர்ந்து அவளுடைய பமோகத்டத சோி பசய்ய ப ோதுமோனதோக இருந்தது.
பமோசமோன சக்திடய ண் ட்ை உணர்வோக மோற்ற நிச்சயமோக அது ப ோதோது.
ிங்கிலியின் கோதலில் உள்ள உண்டம சூழ்ச்சிடய மோற்றவல்ைது.
அது ைோர்சியின் சூழ்ச்சிடய பேனோல் மன்னிக்க ப ோதுமோனதோக இல்டை.
ைோர்சியின் தகப் னோர் கோட்டிய அன்ப விக்கோமின் ப ோய்யோன புறத்பதோற்றத்திற்கு பநைடியோனக் கோைணமோக
அடமந்தது, ேோர்ேியோனோடவ டவத்து திட்ைம் தீட்ை வைி வகுத்தது.
சமூக கண்பணோட்ைத்தில் பைடி கோதோினுக்கு கடுடமயோன ஏமோற்றம் அவசியமோக இருந்தது.
அது ப ோன்ற ஒரு சந்தர்ப் த்தில் ஆன்-ற்கு, உண்டமயோன குடும்
ோசத்தினோல் அவடள திருமணம் பசய்து
பகோள்ள தகுந்த ந டை அருள் அவளுக்கு அளிக்கைோம்.
இது ப ோன்ற ஒரு நிடைடமயில் ப ோதுவோக மனிதர்கள் விக்கோடமப் ப ோல் பசயல் டுவோர்கள்,
அைிச்சோட்டியம் பசய்வோர்கள்.
சத்-ல் இருக்கும் வோய்ப்பு, அசத்-ல் ப ற்றுக்பகோள்ளப் டுகிறது.
அருள் தன்னோல் பசயல் ட்ைது ஷோர்பைட்டிைம்தோன்.
16. “I am particularly attached to these young men and knew them to be attached to me.”
Youth is not attached to age.
People’s attachment arises out of likeness in temperament.
Between age and youth none exists.
Inner sweetness has no bar of age.
Darcy brought the colonel for company, as he could not stand her.
The colonel said his aunt never stopped talking.
Talking in old age is involuntary.
Old age goes with anecdotage.
Talking is ‘enjoyable’ when interest is held.
Talking is ‘tolerable’ when there is no repetition.
If there is repetition it must bring in one more fresh shade of interest.
Lady Catherine could be tolerated by snobs like Collins to whom dining with her was a privilege.
Like the lover’s ever growing enchantment, it is not a privilege that knows any diminution.
Instead of condescending superiority, had she been capable of attentive kindness to her neighbours like Charlotte,
Anne’s health would have improved.
Such kindness would generate genuine admiration for Anne.
Genuine admiration has the ability to lessen ill health.
Life does offer anyone all the positive circumstances needed for growth.
We see it so with Wickham.
In Mrs. Bennet, the opportunity was abundant.
In an intense period, it is life that brings wealthy young men to a not a wealthy village.
At no time, life has refused such opportunities.
America that received help from France refused to help the French Revolution when the opportunity came.
USA received help from monarchy, refused to help liberty.
Disease is an intense form of physical selfishness.
Self-giving can cure diseases, if not fully, at least partially.
Health is purity in the physical.
Affection is purity in the vital.
Taking another man’s point of view is Mind’s move towards purity.
Spirit is always pure.
By relating to spirit any part of the being can increase its purity.
Social aloofness is a mental disease.
A mental disease becoming an ideal spreads down to the body.
People try to perpetuate an occasional advantage.
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The whole of human endeavour is to take the course of life along the path of ego.
Ego’s positive periods are over.
Now ego is a bar.
To achieve in life that has changed through values of erstwhile life when it was inappropriate even in those good old
days, is the one known human attitude.
Lady Catherine belongs to a distant past.
Elizabeth belongs to the present.
Darcy belongs to the future.
To work out the equations there is an interesting exercise.
“எனக்கு குறிப் ோக இந்த இடளஞர்களிைம் ற்று உள்ளது, அவர்களுக்கும் என் பமல் ற்றுள்ளது எனத்
பதோியும்.”
இடளஞர்களுக்கு வயதோனவர்கள் மீது ற்று இருக்கோது.
மக்களின் ற்று, மபனோ ோவத்தின் ஒற்றுடமயோல் எழுகிறது.
வயதோனவர்களுக்கும் இடளஞர்களுக்கும் இடைபய எதுவும் இருப் தில்டை.
உள்பள இருக்கும் இனிடமக்கு வயது தடை அல்ை.
அவடள எதிர்பகோள்ள முடியோத கோைணத்தோல் ைோர்சி கர்னடை துடணக்கு அடைத்து வந்தோன்.
தன்னுடைய சித்தி ப சுவடத நிறுத்தபவ மோட்ைோள் என கர்னல் கூறுகிறோன்.
வயதோன கோைத்தில் ப சுவது என் து தன்னிச்டசயின்றி நைப் து.
வயது, டைய கடதகள், நிகழ்ச்சிகடளப் ப சும்.
சுவோைசியமோக இருந்தோல் ப சுவடத அனு விக்க முடியும்.
ப சியவற்டறபய மீண்டும் மீண்டும் ப சோதிருந்தோல் சகித்துக் பகோள்ளைோம்.
கூறியடதபய கூறினோல் அது பமலும் சுவோைஸ்யமோன விஷயமோக இருக்க பவண்டும்.
பைடி கோதோினுைன் விருந்துண் டத பகௌைவமோக நிடனக்கும் கோலின்ஸ் ப ோல் குடை வனோல்தோன் அவடள
சகித்துக்பகோள்ள முடியும்.
கோதைர்களின் பதோைர்ந்து வளரும் வசீகைம் ப ோல், அந்த பகௌைவம் குடறயும் என் பத கிடையோது.
உயர்வு மனப் ோன்டமயின்றி அவள், ஷோர்பைட்டைப் ப ோல் அருகோடமயில் இருப் வர்களிைம் அன் ோகப்
ைகியிருந்தோல், ஆன்-உடைய ஆபைோக்கியத்தில் முன்பனற்றம் ஏற் ட்டிருக்கும்.
இது ப ோன்று அன்பு பசலுத்தியிருந்தோல் ஆன்-ஐ எல்பைோரும் உண்டமயிபைபய ோைோட்டியிருப் ர்.
உண்டமயோன ோைோட்டு உைல் பநோடயக் கட்டுப் டுத்தும்.
ஒருவர் வளருவதற்கு, எல்ைோ பநர்மடறயோன சந்தர்ப் ங்கடளயும் வோழ்வு அளிக்கத்தோன் பசய்கிறது.
இதடன விக்கோமிைத்து ோர்க்கிபறோம்.
திருமதி ப ன்னட்டிற்கு ஏைோளமோன வோய்ப்புகள் கிடைத்தன.
தீவிைமோன ஒரு கட்ைத்தில் வோழ்க்டக ணக்கோை இடளஞர்கடள அதிக பசல்வவளம் இல்ைோத கிைோமத்திற்கு
பகோண்டு வருகிறது.
இது ப ோன்ற வோய்ப்புகடள வோழ்க்டக ஒரு ப ோதும் மறுத்ததில்டை.
ிைோன்ஸ் நோட்டிலிருந்து உதவிடயப் ப ற்றுக் பகோண்ை அபமோிக்கோ வோய்ப்பு கிடைத்த ப ோழுது, ிபைஞ்சுப்
புைட்சிக்கு உதவ மறுத்து விட்ைது.
முடியோட்சியிைம் உதவி ப ற்ற அபமோிக்கோ, சுதந்திைத்திற்கு உதவ மறுத்து விட்ைது.
உைலின் சுயநைம் தீவிைமோக இருப் பத பநோயோகும்.
சுய அர்ப் ணம் பநோடய, முழுவதுமோக இல்ைோவிடினும் குதியோகவோவது குணப் டுத்தும்.
உைலின் தூய்டம ஆபைோக்கியம்.
உணர்வின் தூய்டம அன்பு.
அடுத்தவர் கண்பணோட்ைத்டத எடுத்துக்பகோள்வது, மனம் தூய்டமடய பநோக்கி நகர்வது.
ஆன்மோ எப்ப ோழுதுபம தூய்டமயோனது.
ஆன்மோவுைன் பதோைர்பு பகோண்ைோல் ேீவனின் எந்த குதியும் அதனுடைய தூய்டமடய அதிகோிக்கச்
பசய்யைோம்.
சமூகத்துைன் உறவோைோமல் இருப் து மனநைக் குடறவு ஆகும்.
மனநைக் குடறவு ஒரு இைட்சியமோக மோறினோல், உைல் முழுவதும் ைவுகிறது.
ஏபதோ ஒரு சமயம் கிடைக்கும் அனுகூைத்டத மனிதர்கள் நிைந்தைமோக்க முயல்வோர்கள்.
அகந்டதயின் ோடதயில் வோழ்க்டகடய நைத்துவபத பமோத்த மனித குைத்தின் முயற்சியோகும்.
அகந்டதயின் ிைகோசமோன கோைங்கள் முடிந்து விட்ைன.
இப்ப ோழுது அகந்டத ஒரு தடையோகும்.
அன்டறய கோைத்திபைபய ப ோருத்தமற்றதோக விளங்கிய அந்நோட்களின் வோழ்க்டக ண்புகளோல், இன்டறய
மோறியிருக்கும் வோழ்க்டகயில் சோதிப் பத பதோிந்த ஒரு மனித மபனோ ோவமோகும்.
கைந்தகோைத்திற்கு உோியவள் பைடி கோதோின்.
எலிசப த் நிகழ்கோைத்திற்குோியவள்.
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எதிர்கோைத்திற்குோியவன் ைோர்சி.
சமன் ோடுகடள கண்டு ிடிப் தற்கு ஒரு சுவோைசியமோன யிற்சி உள்ளது.
17. “His attachment to Rosings certainly increases.”
She is one to whom objectivity means subjectivity.
Intensity generated by the Lady for Darcy works, but works in another direction.
Her intensity increased Darcy’s towards Elizabeth.
What she calls attachment to Rosings is really attachment to Longbourn.
She had seen the intensity, but mistook the object for which it was created.
It is a quixotic phenomenon in life, but very real.
People call it a mystery.
To know where energy emanates from and where it goes is a rare power in life.
That requires total knowledge.
He who can consecrate can have the benefit of the result without the knowledge.
Once the result is seen, which is knowledge in the physical plane, observation will give the full right knowledge.
We know Caroline’s intense interest drove Darcy equally intensely towards Elizabeth.
Elizabeth attracted Collins because she generated inordinate intensity for Wickham.
That intensity made Wickham go to Miss King, ultimately worked for Lydia.
Whoever creates intensity for another, the result will go to him to whom it is due.
This is so because the community is a totality.
Sowerby, George, and Frank were after Miss Dunstable who collected all their energies and directed them towards Dr.
Thorne.
The persecution of Mary by Lady Arabella released the power of Money from Roger and placed it at the feet of Mary.
These laws work by 1) the deserts in life, 2) available social structures, 3) attitudes of the individuals, 4) atmosphere.
Mrs. Bennet’s interest in Jane got Lydia married because in her own conscious Mind and in subconscious urge there
was the last child, Lydia. What the atmosphere sanctioned Elizabeth was completed by Caroline’s intensity.
Darcy saw that his intensity for Elizabeth brought her Collins.
Later he learned that she moved towards Wickham.
He withdrew his intensity consciously, but it was alive in his subconscious to bring her close to the colonel.
Energy given to work may be drawn off by an individual for his personal benefit.
That happens when the individual is more organized than the field for work.
The final refusal of the Brahmin which enabled him to fully dominate the Indian field, is because the Brahmin was
more organized to receive the social benefits than the country was for the spiritual benefit.
Monarchy and aristocracy have the same history.
Absence of social structure in favour of a class along with the absence of the class system allowed the whole nation of
America to be receptive, to benefits.
The distant shadows of the emerging Individual, however feeble he is, have stirred India to the point of the world
expecting her to perform.
The false charge trumped up against Crawley in Anthony Trollope’s ‘The Last Chronicle of Barset’ released the entire
energy of the whole Christian community that fully sympathized with him, resulting in his daughter marrying Major
Grantly.
His family’s poverty was so great as to require the vast support of the population.
His dogmatic pride organized as contempt for others and shame for his family was that powerful.
Edmond’s ardour for Mercedes yielded benefit to Fernand as the country was organized at the level of treachery and
deceit.
Mercedes herself deserved Fernand’s falsehood, not Edmond’s honesty.
“பைோசிங்ைுைன் அவனுக்கு இருக்கும் ற்று நிச்சயமோக அதிகோிக்கிறது.”
அவளுக்கு ோை ட்சமற்றத் தன்டம என் து மனதில் தோனோகபவ எழும் உணர்வோகும்.
பைடி கோதோின் உற் த்தி பசய்த தீவிைம், ைோர்சியிைம் பவபறோரு திடசயில் பவடை பசய்கிறது.
அவளுடைய தீவிைம் ைோர்சிடய, எலிசப த்திைம் பமலும் பநருங்க டவத்தது.
பைோசிங்ஸிைம் ற்று என அவள் கூறுவது, உண்டமயில் ைோங் ர்ன் பமல் உள்ள ற்று ஆகும்.
தீவிைத்டத அவளோல் ோர்க்க முடிந்தது, ஆனோல் எதன் ப ோருட்டு அது உற் த்தி ஆனது என் தில் தவறு
பசய்து விட்ைோள்.
வோழ்க்டகயில் அது ஒரு விசித்தைமோன நிகழ்வு, ஆனோல் மிகவும் உண்டம.
அதடன மர்மம் என் ர்.
எங்கிருந்து சக்தி பவளிப் டுகிறது, எங்கு பசன்று அடைகிறது என் டத பதோிந்துபகோள்வது வோழ்க்டகயில் ஓர்
அோிய சக்தியோகும்.
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அதற்கு முழு ஞோனம் பவண்டும்.
யோர் ஒருவர் சமர்ப் ணம் பசய்கிறோபைோ அவைோல் ைனின் அனுகூைங்கடள ஞோனம் இல்ைோமலும் ப ற
முடியும்.
ேை நிடையில் ஞோனமோக இருக்கும் ைடனப் ோர்த்த ிறகு, கணிப்பு முழுடமயோக சோியோன ஞோனத்டத
அளிக்கும்.
ைோர்சியிைம் கோைலினுக்கு இருந்த தீவிைம், அவடன எலிசப த்டத பநோக்கித் தீவிைமோக பசல்ை டவத்தது.
விக்கோம்பமல் எலிசப த்திற்கு இருந்த அளவுக்கு மீறிய தீவிைம், கோலின்டை வைவடைத்தது.
அந்த தீவிைம் விக்கோடம மிஸ் கிங்கிைம் ப ோக டவத்தது. இறுதியில் லிடியோவுக்குச் சோதகமோக முடிந்தது.
மற்றவருக்கோக ஒருவர் தீவிைத்டத ஏற் டுத்திக் பகோண்ைோல் யோருக்கு அது உோித்தோனபதோ அவருக்கு அப்
ைன் ப ோய் பசரும்.
சமுதோயம் முழுடமயோனது என் தோல் இவ்வோறு நைக்கும்.
பசோவர் ி, ேோர்ஜ், ிைோங்க் இவர்கள் மூவரும் மிஸ் ைன்ஸ்ட ிள் ின்னோல் பசன்றனர், அவர்களுடைய எல்ைோ
சக்திகடளயும் அவள் திைட்டி ைோக்ைர் தோர்ன்-ஐ பநோக்கி பசலுத்தினோள்.
பமோி-ஐ, பைடி அைப ல்ைோ துன்புறுத்தியது, பைோபேோிைமிருந்து ணத்தின் சக்திடய விடுவித்து பமோியின்
கோைடியில் பகோண்டு பசர்த்தது.
இந்தச் சட்ைங்கள் 1)வோழ்க்டகயில் டக விடுதல்,2)இருக்கும் சமூக அடமப்புகள்,3)தனிப் ட்ைவோின்
மபனோ ோவங்கள்,4)சூைல், இடவகளின் மூைம் பசயல் டும்.
திருமதி ப ன்னட்டின் பமல் மனத்திலும், ஆழ்மன உந்துதலிலும், கடைசி குைந்டதயோன லிடியோ
இருந்ததினோல், பேன் மீது அவள் பகோண்டிருந்த அக்கடற லிடியோவின் திருமணத்டத நைத்தி டவத்தது.
எலிசப த்திற்கு சூைல் அனுமதித்தடத கோைலினது தீவிைம் பூர்த்தி பசய்து டவத்தது.
எலிசப த் மீதிருந்த தன்னுடைய தீவிைம், கோலின்டை அவளிைம் வைவடைத்தடத ைோர்சி கண்ைோன்.
அவள் விக்கோமிைம் நோட்ைம் பகோண்ைடத ின்னோல் அவன் அறிந்தோன்.
தன்னிடனபவோடு அவன் தன் தீவிைத்டத அகற்றிக் பகோண்ைோன், ஆனோல் அது அவனது ஆழ்மனதில்
உயிருைன் இருந்ததோல் அவடள கர்னலிைம் பநருங்க டவத்தது.
ஒரு பவடைக்கோக சக்திடய அளிக்கும்ப ோழுது, அது ஒரு தனி ந ைோல் அவருடைய பசோந்த நைனுக்கோக
உ பயோகப் டுத்தப் ைைோம்.
பவடையின் அைங்கத்டதவிை, தனிப் ட்ை ந ர் பமலும் முடறப் டுத்தப் ட்ைவைோக இருக்கும்ப ோழுது அது
நைக்கிறது.
இந்திய அைங்கத்டத முழுவதுமோக ஆதிக்கம் பசய்த ிைோமணனுடைய இறுதி மறுப்பு, ஆன்மீகப் ைன்கடளப்
ப றுவதற்கு நோடு தயோைோக இருந்தடதவிை, ிைோமணன் சமூக அனுகூைங்கடளப் ப றுவதற்கு பமலும்
சிறப் ோக முடறப் டுத்தப் ட்டு இருந்ததினோல்தோன்.
முடியோட்சியும், ிைபுத்துவமும் ஒபை சோித்திைத்டதக் பகோண்ைடவ.
ேோதியின் அடிப் டையில் அடமந்த சமூக அடமப்ப ோ, ேோதி அடமப்ப ோ எதுவும் இல்ைோதது, அபமோிக்கோ
முழுவடதயும் ைன்கடளப் ப றுவதற்கு ஏற்புத்தன்டம உடையதோக மோற்றியது.
பமதுவோக உருவோகி வரும் தனித்துவமுள்ள ஒருவன், எவ்வளவுதோன் ைவீனமோக இருந்தோலும், ஒரு
உத்பவகத்டத ஏற் டுத்தி உைகத்தின் ோர்டவயில் இந்தியோ பசயல் ை பவண்டும் என்கிற எதிர் ோர்ப்ட
உருவோக்கி இருக்கிறோன்.
அந்பதோனி த்ைோைப் ின் ‘The Last Chronical of Barset’ல் கிைோலி-க்கு எதிைோக சுமத்தப் ட்ை ப ோய்யோன
குற்றச்சோட்டு, அவனுக்கு முழுடமயோக ஆதைவளித்த அடனத்து கிறிஸ்துவ சமுதோயத்தின் பமோத்த சக்திடயயும்
விடுவிக்கச் பசய்து, அவனுடைய மகளுக்கும் பமேர் கிைோன்ட்லிக்கும் இடைபய திருமணத்டத நைத்தி
டவத்தது.
மக்களின் ப ோிய ஆதைவு பதடவப் டும் அளவிற்கு அவனுடைய குடும் ம் வறுடமயில் இருந்தது.
மற்றவர்களிைம் பவறுப் ோகவும், அவனது குடும் த்தில் அவமோனமோகவும் அடமய கோைணமோக இருக்கும்
அவனுடைய ிடிவோதமோன கர்வம் அவ்வளவு வலிடம உடையதோக இருந்தது.
நம் ிக்டக துபைோகம், ஏமோற்று என்ற அளவில் நோடு முடறப் டுத்தப் ட்டிருந்ததோல் பமர்சிைஸ் பமலிருந்த
எட்மண்டின் மனபவழுச்சி ப ர்னோன்டிற்குப் ைன்கடளப் ப ற்றுத் தந்தது.
ப ர்னோன்டின் ப ோய்டமடய ப றுவதற்குத் தகுதி உடையவளோக பமர்சிைஸ் இருந்தோள், எட்மண்டின்
பநர்டமடய அல்ை.
Mr. Collins had a compliment, and an allusion to throw in here, which were kindly smiled on by the mother
and daughter.
இந்த இைத்தில் கோலின்ஸ் ஒரு ோைோட்டையும், ேோடையோக ஏபதோ ஒன்டற பசோன்னடதயும், தோயும் மகளும்
புன்முறுவலுைன் ஏற்றுக் பகோண்ைனர்.
18. Mr. Collins serves as a snob, cad, henchman.
கோலின்ஸ் குடை வனோகவும், உயோிய நைத்டத அற்றவனோகவும், டகயோள் ப ோைவும் இருக்கிறோன்.
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19. “Collins had a compliment. Mother and daughter smiled.”
A right compliment elevates the giver and the receiver.
A difficult task for Man is to concede a capacity to a colleague.
A more difficult task is to acknowledge the goodness of another.
All wills are ill wills – Mother.
Goodwill is rare.
Goodwill to one who is close is rarer still.
Man does not have any known capacity to have goodwill to another who is close.
There is a palpable fear that some goodwill may escape him involuntarily.
Goodwill of Elizabeth for Jane is difficult to conceive. It is rare.
Non-existing, unreal compliments prevent real achievement.
To receive a compliment from a Man like Collins will disqualify one for a long time to receive a true compliment.
To compliment another is more difficult than giving material gifts of value.
One can like another, but to know the value of another is more difficult as Mind does not ordinarily understand the
mental capacity of another.
At best one values appearances, e.g. fluent speech is mistaken for intelligence.
Granting that capacity to evaluate another, it requires a different capacity to put it into words.
When both are there, they fully absorb all mental energies.
There is no energy left for the formation of the will that is needed to express it.
One who passes all these hurdles, and speaks out intelligently and generously a well deserved compliment, will be in
great danger if it is by any error given to a person who does not deserve it by his temperament.
One may or may not know the laws, but experience teaches unfailingly and in the first bad experience Man withdraws
into his cocoon.
To pleasantly receive a compliment is more difficult than to generously offer it.
Even Jane failed to give the generous compliment Elizabeth deserved by Darcy’s proposal.
There is incapacity and unwillingness.
One who offers a genuine compliment inwardly expands while delivering it.
One who receives it with an open soul will find his own soul peeping out at that moment.
Great Romance is True spiritual experience.
Spiritual goodness as well as generosity is its base.
A disgusting relationship will readily shed its disgusting element when one of them attempts this approach.
It is elevating, expansive and ennobling.
Even at a primary level the experiment is rewarding.
“கோலின்ஸிற்கு ோைோட்டு கிடைத்தது. தோயும், மகளும் புன்னடக புோிந்தனர்.”
உண்டமயோன ோைோட்டு அளிப் வடையும் ப று வடையும் உயர்த்தும்.
தன்னுைன் பவடை பசய் வைது திறடமடய ஒத்துக்பகோள்வது ஒரு மனிதனுக்கு கடினமோன பசயைோகும்.
மற்றவோிைம் உள்ள நல்ைடத அங்கீகோிப் து பமலும் கடினமோன பசயல்.
எல்ைோ எண்ணங்களும் பகட்ை எண்ணங்கபள என்று அன்டன கூறுகிறோர்.
நல்பைண்ணம் அோிதோனது.
பநருக்கமோக இருப் வோிைம் நல்பைண்ணம் இருப் து இன்னமும் அோிதோனது.
பநருக்கமோக இருப் வோிைம் நல்பைண்ணம் பகோள்வதற்கு மனிதனிைத்து எந்த ஒரு பதோிந்த திறடமயும்
இல்டை.
அவடன அறியோமபைபய ஏதோவது நல்பைண்ணம் அவனிைமிருந்து பவளிப் ட்டு விடுபமோ என்கிற
பதளிவோன யம் இருக்கிறது.
எலிசப த்திற்கு பேனிைம் இருக்கும் நல்பைண்ணத்டத புோிந்துபகோள்வது கடினம். அது அோிதோனது.
இல்ைோத, உண்டமயல்ைோத ோைோட்டுகள் உண்டமயோன சோதடனடய தடுக்கும்.
கோலின்ஸ் ப ோன்ற ஒரு ந ோிைமிருந்து கிடைக்கும் ோைோட்டு, நீண்ை நோட்களுக்கு உண்டமயோன ோைோட்டை
கிடைக்கோமல் பசய்து விடும்.
விடை உயர்ந்த ோிசுப் ப ோருட்கள் பகோடுப் து சுை ம், ோைோட்டுவது மிகக் கடினம்.
ஒருவருக்கு அடுத்தவடைப் ிடிக்கைோம் ஆனோல் அவருடைய மதிப்ட பதோிந்துபகோள்வது மிகவும் கடினம்.
ஏபனனில் மனத்தோல் அடுத்தவோின் மனத்திறடமடய சோதோைணமோகப் புோிந்துபகோள்ள முடியோது.
அதிக ட்சமோக பதோற்றத்திற்பக ஒருவர் மதிப்பு பகோடுப்பரர், உதோைணமோக சைளமோன ப ச்டச
புத்திசோலித்தனம் என்று தவறோக எடுத்துக் பகோள்வர்.
மற்றவடை கணிக்க திறடம இருந்தோலும், அடத பசோல்வதற்கு பவபறோரு திறன் பதடவப் டுகிறது.
இைண்டும் இருந்தோல், அடவ மனத்தின் சக்தி முழுவடதயும் எடுத்துக் பகோண்டு விடும்.
அதடன பவளிப் டுத்தத் பதடவயோக இருக்கும் விருப்புறுதி உருவோக சக்தி எதுவும் மீதமிருக்கோது.
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இடவ எல்ைோத் தடைகடளயும் தோண்டி, ஒருவர் புத்திசோலித்தனமோகவும், தோைோள மனப் ோன்டமயுைன்,
தகுதிவோய்ந்த ோைோட்டை, மனவுணர்வுகளோல் அருகடதயில்ைோத ஒருவருக்குத் தவறோக அளித்து விட்ைோல்,
அவர் ப ோிய ஆ த்டத எதிர்பகோள்ள பநோிடும்.
ஒருவருக்கு இச்சட்ைங்கள் பதோிந்தும் இருக்கைோம், பதோியோமலும் இருக்கைோம், ஆனோல் அனு வம் தவறோது
ோைம் கற் ித்துவிடும், முதல் பமோசமோன அனு வத்தில் மனிதன் தன் கூட்டுக்குள் அடை ட்டு விடுவோன்.
தோைோள மனப் ோன்டமயுைன் ோைோட்டுவடதவிை அதடன இன் மோகப் ப ற்றுக்பகோள்வது பமலும் கடினம்.
ைோர்சியின் திருமண பவண்டுபகோடளப் ப ற்றதற்கோக, எலிசப த்திற்கு தை பவண்டிய தோைோளமோன
ோைோட்டைத் தருவதற்கு பேன் கூை தவறி விடுகிறோள்.
அங்கு இயைோடமயும் விருப் மின்டமயும் உள்ளது.
உண்டமயோன ோைோட்டை யோர் ஒருவர் அளிக்கிறோபைோ, அவர் அதடன பவளியிடும்ப ோழுது உள்பள
விோிவடைகிறோர்.
திறந்த உள்ளத்துைன் ஒருவர் அதடன ப ற்றுக்பகோள்ளும்ப ோழுது, அத்தருணத்தில் அவருடைய ஆன்மோ
பவளிவருவடதப் ோர்ப் ோர்.
சிறந்த கோதல் உண்டமயோன ஆன்மீக அனு வம்.
அதனுடைய ஆதோைம் ஆன்மீக நற்குணமும், தோைோள மனப் ோன்டமயும்.
பவறுப்பூட்டும் உறவில், அவர்களில் ஒருவர் இந்த அணுகுமுடறடய டகயோளும் ப ோழுது, அதிலுள்ள
பவண்ைோத அம்சங்கடள அவ்வுறவு உைனடியோக டகவிட்டு விடும்.
அது உயர்வடையச் பசய்யும், விோிவு டுத்தும், பமன்டமப் டுத்தும்.
ஆைம் நிடையிலும் இவ்வனு வம் யனுள்ளதோக இருக்கும்.
Lady Catherine observed, after dinner, that Miss Bennet seemed out of spirits, and immediately accounting
for it herself, by supposing that she did not like to go home again so soon, she added –
மிஸ். ப ன்னட் உற்சோகமிைந்து இருந்தடத விருந்து முடிந்த ிறகு கவனித்த பைடி கோதோின் அவளுக்கு
இவ்வளவு சீக்கிைமோக வீட்டிற்குத் திரும்புவதில் விருப் ம் இல்டை ப ோலிருக்கிறது என்று உைபனபய தோபன
ஒரு கோைணம் கற் ித்துக் பகோண்டு, ப சைோனோள்.
20. Lady Catherine’s interpretation of Elizabeth being out of spirits truly reflects her own character, not the situation.
எலிசப த் உற்சோகமில்ைோமல் இருப் தோக பைடி கோதோின் கருதுவது, அவளுடைய சுய சு ோவத்டத
பவளிப் டுத்துகிறபத தவிை நிடைடமடய அல்ை.
21. Lady Catherine sees in the dispirited Elizabeth sadness about leaving Rosings .
பைோசிங்டை விட்டுக் கிளம்புவதோல் எழும் வருத்தத்டத உற்சோகமில்ைோமல் இருக்கும் எலிசப த்திைம் பைடி
கோதோின் ோர்க்கிறோள்.
22. “She did not like to go home so soon.”
One type of ignorance is to assume something.
Taking one’s assumption as understanding is subjective.
Objectivity corrects the errors of subjectivity.
The objective can err when the senses are relied on.
Ego guiding the subjective assumption is to make the error grand.
Man exists by self-confidence whether the confidence is right or not.
Subjective self-confidence making for psychological survival is a widely known prevalent phenomenon.
With those species that have lost the environmental endorsement it is common.
Aristocracy belonged to that category in the 18th century.
Disappearing establishments defend themselves by such subjectivity.
Any phenomenon can become either the truth or an illusion.
Whether they are truths or not they have a temporal as well as spatial version.
Their last expression is a personal rendering of a general truth.
Logic came into existence to correct the excess in this regard.
Logic is the right relations between things.
Reason was added to make logic real.
Reason demands a real basis for facts.
Reason co-ordinates intelligent facts to arrive at unity.
Reason can know the truth by knowing the content.
The truth that the Lady wants to arrive at is her own greatness.
Society and social change offer the possibility of exploring the current truth that aristocracy is a vanishing species.
This is a play of forces.
Human choice is a determinant here.
The physical property and wealth offer sustenance to preserve property.
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Vital alertness can help one survive social authority.
One of the things that need to be perceived is the vital reality of change.
Even for those who are blind the new generation announces that change.
The sickness of Anne gains that social significance for the mother.
This being the context, the rest can be best appreciated.
The self-flattery in the above comment is because of condescension.
An act of condescension in the absence of such difference leads to a flat fall.
The truth is the new emerging generation is placed high.
Any attempt at condescension in this context enables the new to shatter the old.
That happens when the Lady visits Longbourn.
The motive force of the story is such a destruction.
What is lost in France is the aristocratic head; in England it is the psychological head of that status.
The fineness of her eyes expresses that light.
Darcy is the moth who was anxious to burn all his wings and himself in that light.
The situation is a tragi-comedy expressed by the vigour of the Lady.
The significance of the personality of Collins, its pomposity are thus delineated.
“இவ்வளவு விடைவோக வீட்டிற்குத் திரும்புவது அவளுக்குப் ிடிக்கவில்டை.”
எடதயோவது யூகிப் து, அறியோடமயின் ஒரு விதமோகும்.
ஒருவருடைய யூகத்டத புோிதல் என எடுத்துக்பகோள்வது மனம் நிடனப் து.
மனத்தின் தவறுகடள ோை ட்சமின்டம திருத்துகிறது.
புைன்கடள நம் ி இருக்கும்ப ோழுது ோை ட்சமின்டமயும் தவறு பசய்யும்.
மனத்தின் யூகங்களுக்கு அகந்டத வைிகோட்டும்ப ோழுது தவறுகள் ப ோிதோகின்றன.
மனிதன் தன்னம் ிக்டகயினோல் உயிர் வோழ்கிறோன், நம் ிக்டக தவபறோ அல்ைது சோிபயோ.
நம்முடைய தன்னம் ிக்டகயினோல் நோம் மபனோோீதியோக உயிர்வோை முடிகிறது.
சுற்றுப்புறத்தின் ஆதைடவ இைந்த இனங்களிடைபய இது மிகவும் சோதோைணமோனது.
திபனட்ைோம் நூற்றோண்டில் ிைபுத்துவம் இந்த ிோிடவ பசர்ந்ததோக இருந்தது.
மடறந்து பகோண்டிருக்கும் நிறுவனங்கள் தங்கடள கோப் ோற்றிக்பகோள்ள இது ப ோன்ற சமோதோனங்கடள
கூறும்.
எந்த ஒரு ப ோிய நிகழ்வும் உண்டமயோகபவோ அல்ைது கற் டனயோகபவோ மோறைோம்.
அடவ உண்டமகபளோ இல்டைபயோ, இைத்திற்கு ஏற்ற, கோைத்திற்கு ஏற்ற திப்பு அடவகளுக்கு உண்டு.
அடவகளின் இறுதி பவளிப் ோடு, ப ோதுவோன உண்டமயிடன தனிப் ட்ை முடறயில் பசோல்வதோக இருக்கும்.
இந்த விஷயத்தில் அதிகப் டியோக இருப் டத திருத்த வந்தபத தர்க்கம்.
இைண்டு விஷயங்களுக்கிடைபய சோியோன பதோைர்பு டவத்திருப் து தர்க்கம்தோன்.
தர்க்கத்டத உண்டமயோக்க விபவகம் பசர்க்கப் ட்ைது.
விஷயங்களின் உண்டமயோன அடிப் டைடய விபவகம் எதிர் ோர்க்கும்.
விபவகம், புத்திசோலித்தனமோன விஷயங்கடள ஒன்று பசர்த்து ஒருடமப் ோட்டிற்கு வைி வகுக்கும்.
விஷயத்டத அறிந்தோல், விபவகம் உண்டமடய பதோிந்து பகோள்ளும்.
உண்டமடயக் கண்டு ிடிக்க நிடனப் து அவளுடைய ப ருந்தன்டம.
ிைபுத்துவம் மடறந்து பகோண்டிருக்கிறது என்ற உண்டமடய கண்டு ிடிக்க சமூகமும், சமுதோய மோறுதல்களும்
உதவி புோிகின்றன.
சக்திகளின் விடளயோட்டு இது.
இங்கு தீர்மோனிப் து மனித விருப் பமயோகும்.
ேை பசோத்துகளும் பசல்வமும் பசோத்டத ோதுகோக்க ஆதைவு அளிக்கின்றன.
சமூக அதிகோைத்டத சமோளிக்க உணர்வில் விைிப்புத் தன்டம உதவும்.
மோற்றத்தின் உணர்வுபூர்வமோன உண்டமடயப் புோிந்து பகோள்வது அவசியமோனது.
கண்மூடியோக இருப் வர்களுக்கும் புதிய தடைமுடற அந்த மோற்றத்டத அறிவிக்கிறது.
ஆன்-உடைய உைல் நைக் குடறவு, தோயோருக்கு சமூகத்தில் முக்கியத்துவத்டத அளிக்கிறது.
இந்தக் கண்பணோட்ைத்தில் மற்றவற்டற நன்கு புோிந்து பகோள்ளைோம்.
பமபை கூறிய கருத்தில் சுய புகழ்ச்சி ோிவினோல் ஏற் ட்ைதோகும்.
இது ப ோன்ற வித்தியோசம் இல்ைோத நிடையில் ோிவு வீழ்ச்சிடய ஏற் டுத்தும்.
புதிய தடைமுடற உயர்ந்த இைத்தில் டவக்கப் ட்டுள்ளது என் துதோன் உண்டம.
இந்த இைத்தில் ோிவு கோட்ை முயற்சி பசய்தோல், புதியது டையடத அைித்து விடுகிறது.
பைடி கோதோின் ைோங் ர்னுக்கு விேயம் பசய்தப ோழுது இது நைக்கிறது.
கடதயின் ஊக்க சக்தி இது ப ோன்ற அைிவோகும்.
ிைோன்ஸ் இைந்தது ிைபுத்துவத்தின் தடைடமடய. இங்கிைோந்து இைந்தது அந்த அந்தஸ்திலுள்ள
மபனோோீதியோன தடைடமடய.
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அவளுடைய கண்களின் அைகு அந்த ஒளிடய பவளிப் டுத்துகிறது.
அந்த ஒளியில், ைோர்சி தன்டன எோித்துக் பகோள்ளத் தயோைோக இருந்தோன்.
பைடி கோதோினுடைய தீவிைத்தின் மூைம் நிடைடமயின் துன் மும் இன் மும் பவளிப் ட்ைன.
கோலின்ைுடைய குணோதிசயத்தின் முக்கியத்துவமும் அதனுடைய கட்டும் இவ்வோறு விவோிக்கப் ட்டுள்ளன.
"But if that is the case, you must write to your mother to beg that you may stay a little longer. Mrs. Collins
will be very glad of your company, I am sure."
“அப் டிபயனில் பமலும் சிை நோட்கள் இங்கு தங்குவதற்கு சம்மதம் பகட்டு உன்னுடைய தோயோருக்கு நீ கடிதம்
எழுத பவண்டும். திருமதி. கோலின்ஸும் உன்னுைன் பசர்ந்து இருப் டத மிகவும் விரும்புவோள் என் தில்
எனக்கு சந்பதகமில்டை” என்றோள்.
23. “You must write to your mother to beg to stay longer.”
Imaginative will extends itself endlessly.
Always it ends in the social pinnacle of marrying the princess.
All ambitions are social; all end in being the King.
Mental ideals have not acquired any reality in social existence.
Even spiritual ideals strive for social power, making society ultimate.
Society is not only a great reality; but it is the only reality.
Idealism is known to the world as an idea, not as a reality.
The economic crisis of 1929 that persists till now is the symbol of Money becoming the only social reality forgetting
the Man.
Money is a symbol, is a process, a cause, a secondary cause.
Money is the foundation for supramental realization because today Man is under the tutelage of Money.
Even after his emancipation from Money, he needs it as the foundation, as it is the strongest of foundations,
being a symbol.
Often we find miserly people generous in matters of Money.
Social upward mobility takes the form of generosity in Money as he who aspires to rise in society sees Money as the
symbol of higher status.
True generosity is of the soul. It expresses in all possible fashions.
Such a generosity goes with indifference to Money.
Generosity is the result of infinity expressing through will.
That makes the Man a Kshatriya.
Money is one form of will.
Infinity expressing through the will that is Money is Vysya.
Infinity through Truth as well as knowledge makes one a Brahmin.
One loses caste when the characteristic trait of the caste is lost.
Courage makes a Man or marks out a Man as Kshatriya.
Courage expressing infinity is the generosity of the soldier.
Unity, Truth, Goodness, knowledge, power, Beauty, Love, Joy are the aspects of Sachchidananda.
Silence, Peace, Eternity and Infinity are the attributes of the Spirit.
Each of these expressing through another enriches the Play.
He who sees the Play sees the part.
He who sees the Play as the Player sees more than the part.
Seeing the Play as the Player and the Playground one sees the whole.
The combination of two aspects results in sweetness, Goodness, generosity.
Equality is the consciousness of infinity.
Divine Equality is the consciousness of the Absolute – Maya.
The final expression of Divine Equality is Ishwara’s Shakti.
Moving from consciousness to Superconscience that is the door to the Absolute is the Supreme discovery.
Peace matures into bliss.
Infinity and eternity mature by combining into Spirit.
Supramental Shakti’s aspects are described by Him as Supramental Silence, Supramental Love, Supramental Reason,
Supramental Knowledge, Supramental Sense and Supramental Time-vision, திோிகோை திருஷ்டி, trikaladrshti.
When grace acts on us answering our prayer it is possible for us to observe these aspects.
After reading the letter Elizabeth felt gratitude, revealing a touch of this.
He felt a gratitude for her abuse, a stronger touch of these aspects.
“பமலும் சிை நோட்கள் இங்கு தங்குவதற்கு சம்மதம் பகட்டு நீ உன் தோயோருக்கு கடிதம் எழுத பவண்டும்.”
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கற் டனக்கு அளபவ கிடையோது.
ைோேகுமோோிடய திருமணம் பசய்துபகோள்ளும் சமூக சிகைத்டத அது எப்ப ோழுதும் எட்டும்.
எல்ைோ ஆடசகளும் சமூகோீதியோனடவ, எல்பைோருக்கும் அைசனோக ஆடச.
சமுதோயத்தில் மனத்தின் இைட்சியங்கள் எந்த உண்டம நிடைடயயும் ப றவில்டை.
ஆன்மீக இைட்சியங்களும் சமூக அதிகோைத்திற்பக ோடு டுகின்றன, சமூகம்தோன் இறுதியோனது என
ஆக்கப் டுகிறது.
சமூகம் ஒரு ப ோிய உண்டம மட்டும் அல்ை, அது ஒன்று மட்டுபம உண்டம.
இைட்சியம் ஒரு கருத்து ப ோல்தோன் உைகுக்குத் பதோிகிறது, உண்டமடயப்ப ோல் அல்ை.
இன்னமும் பதோைரும் 1929ல் ஆைம் ித்த ப ோருளோதோை பநருக்கடி, மனிதடன மறந்துவிட்டு ணம் ஒன்று
மட்டுபம சமூக உண்டம என்று இருக்கிறது.
ஒரு அடையோளம், ஒரு பசய்முடற, ஒரு கோைணம், இைண்ைோம் ட்ச கோைணம் என் து ப ோல் ணம்
விளங்குகிறது.
மனிதன் இன்று ணத்தின் ஆதைவில் இருப் தோல், ணம்தோன் சத்தியேீவிய சித்திக்கு ஆதோைமோக இருக்கிறது.
ணத்திலிருந்து விடுதடை ப ற்ற ின்பும், அவனுக்கு அது ஆதோைமோகத் பதடவப் டுகிறது, ஏபனனில் அது
அடையோளமோக விளங்கும் ைம் வோய்ந்த ஆதோைமோகும்.
மனத்தளவில் கஞ்சத்தனமோன மனிதர்கள் ை சமயம் ண விஷயத்தில் தோைோளமோக இருப் டதப்
ோர்க்கிபறோம்.
சமூகத்தில் உயர்வது, ண விஷயத்தில் தோைோள மனப் ோன்டமயோக மோறுகிறது. ஏபனனில் சமூகத்தில் உயை
பவண்டும் என்று ஆர்வம் உடையவர்கள் ணத்டத உயர்ந்த அந்தஸ்தின் சின்னமோகக் கருதுகின்றனர்.
ஆன்மோவுக்பக தோைோள மனப் ோன்டம உண்டு. எல்ைோ விதங்களிலும் அது பவளிப் டுத்தும்.
ணத்டதப் ற்றி கவடைப் ைோமல் இருப் வபை தோைோள மனப் ோன்டம உடையவைோக இருப் ோர்.
அளவற்றது, விருப்புறுதி மூைம் பவளிப் டுவபத தோைோள மனப் ோன்டம ஆகும்.
அது மனிதடன ஒரு க்ஷத்ோியனோக்கும்.
ணம் விருப்புறுதியின் ஒரு வடிவம்.
அளவற்றது ணமோக உள்ள விருப்புறுதி மூைம் பவளிப் டுவது, டவஸ்யன்.
உண்டம மற்றும் அறிவு மூைம் எல்டையில்ைோதடத பவளிப் டுத்துவது ஒருவடைப் ிைோமணன் ஆக்கும்.
ஒரு ேோதியின் குணோதிசயம் அைியும்ப ோழுது ஒருவர் தன் ேோதிடயயும் இைக்கிறோர்.
டதோியம் ஒருவடன க்ஷத்திோியன் ஆக்கும் அல்ைது அவடன க்ஷத்திோியன் என அடையோளம் கோணும்.
எல்டையில்ைோ டதோியம் ப ோர் வீைனின் குணமோகும்.
ஒருடமப் ோடு, உண்டம, நற்குணம், ஞோனம், சக்தி, அைகு, அன்பு, சந்பதோஷம் இடவ சச்சிதோனந்தத்தின்
அம்சங்கள் ஆகும்.
பமௌனம், அடமதி, கோைத்டதக் கைந்த நிடை, எல்டையில்ைோதது ஆகியடவ ஆன்மோவின் ண்புகள்.
ஒன்று மற்பறோன்றின் மூைம் பவளிப் டுவது ஆட்ைத்டதச் சிறப் ிக்கிறது.
ஆட்ைத்டதக் கோண் வன் குதிடயப் ோர்க்கிறோன்.
ஆடு வனோக ஆட்ைத்டதப் ோர்ப் வன், குதிடயயும் தோண்டி ோர்ப் ோன்.
ஆட்ைத்டத ஆடு வனோகவும், ஆடும் அைங்கமோகவும் ோர்த்தோல் ஒருவைோல் முழுடமடயப் ோர்க்க முடியும்.
இைண்டு அம்சங்களும் பசரும்ப ோழுது இனிடம, நற்குணம், தோைோள குணம் இடவ எழுகின்றன.
சமத்துவம் எல்டையற்றதின் ேீவியமோகும்.
பதய்வீகச் சமத்துவம் ிைம்மத்தின் ேீவியம், மோடய.
பதய்வீகச் சமத்துவத்தின் இறுதியோன பவளிப் ோடு ஈஸ்வை சக்தியோகும்.
ேீவியத்திலிருந்து ைமோத்மோவுக்குச் பசல்வது, ிைம்மத்தின் நுடைவு வோயிைோகும். இது ஈஸ்வைடன
கண்டு ிடிப் து.
சோந்தி ஆனந்தமோக முதிர்ச்சி ப றுகிறது.
ஆன்மோவில் எல்டையில்ைோததும், கோைத்டதக் கைந்த நிடையும் பசரும்ப ோழுது அடவ முதிர்ச்சி
அடைகின்றன.
சத்திய ேீவிய சக்தியின் அம்சங்கடள சத்திய ேீவிய பமௌனம், சத்திய ேீவிய அன்பு, சத்திய ேீவிய விபவகம்,
சத்திய ேீவிய ஞோனம், சத்திய ேீவிய உணர்வு, சத்திய ேீவிய கோைத்தின் ோர்டவ, திோிகோை திருஷ்டி என்று
கவோன் விவோித்துள்ளோர்.
நம்முடைய ிைோர்த்தடனகளுக்குப் திைளித்து அருள் பசயல் டும்ப ோழுது, இந்த அம்சங்கடள நம்மோல்
ோர்க்க இயலும்.
கடிதத்டதப் டித்து முடித்த ிறகு எலிசப த்திற்கு நன்றி உணர்வு எழுந்தது, இதனுடைய ஒரு ஸ் ோிசம்.
அவளுடைய நிந்தடனகளுக்கு அவனுக்கு நன்றி உணர்வு எழுந்தது, இந்த அம்சங்களின் ைமோன ஸ் ோிசம்.
"I am much obliged to your ladyship for your kind invitation," replied Elizabeth, "but it is not in my power to
accept it. I must be in town next Saturday."
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“உங்களுடைய அன் ோன அடைப்புக்கு நோன் மிகவும் கைடமப் ட்டுள்பளன். ஆனோல் அடத ஏற்றுக்பகோள்வது
என் டகயில் இல்டை. நோன் அடுத்த சனிக்கிைடம ைண்ைனில் இருக்க பவண்டும்” என்று எலிசப த்
திைளித்தோள்.
24. “It is not in my power to accept it.”
What is invaluable in one’s view is no view from another or even an obstacle.
As it is a time of changing social values, material values become its opposite.
The purpose of her visit is over; therefore there is no sanction for further stay.
One cannot accept an invitation while being ‘out of spirits’.
Had she accepted it, the abuse of the Lady would quickly precipitate.
We see in Elizabeth the joy of refusal, however ill-concealed it is.
It is significant that Anne never spoke at all; she was a sickly relic.
Light hurts her, reflecting her true inner condition.
She is unable to eat well; the only thing available in plenty – food.
She is not able to accept her invitation; at Longbourn she is not able to give her the promise the Lady asked for.
No one will ask for the promise the Lady asked Elizabeth of a social equal.
Social superiority gives the authority for the Lady the freedom to ask for it.
The several visits Elizabeth made and the several dinners she ate there made her personally vulnerable.
The above refusal to accept her invitation enabled her to refuse her later.
Relationship is among equals.
Dining and interdining creates an atmosphere of power of exchange.
In sensitive relationships no such courtesy is extended or accepted without complete consideration.
Edmond would not eat at Fernand’s house, nor would he eat the single fruit Mercedes offered him during the walk. It
was noted by her and her son.
Mrs. Bennet planned in her mind that Jane’s stay at Netherfield would facilitate her wedding.
In this case the determinant was not her plan, but the atmosphere.
The atmosphere was not in Jane’s favour.
Therefore her stay there could hurt her marriage.
Elizabeth too stayed there out of necessity.
It fully earned her Darcy up to the point of alarming him.
Her four days stay at Netherfield and the dinners at Rosings enabled her to abuse him.
That which acted against Jane, acted in Elizabeth’s favour. Jane was weak, Elizabeth was strong.
A strong person receiving courtesies strengthens his hand.
A weak person becomes weaker by the same treatment.
The rule acts according to strength, not determined by plan or initiative or intention.
Lady Catherine refused to take refreshments at Longbourn.
On the first visit Mr. and Mrs. Gardiner refused refreshments at Pemberley.
On the second visit they accepted the courtesy but were provoked by Caroline before dinner.
Had Lady Catherine eaten at Longbourn certainly either her abuse would have been strengthened or weakened. The
balance that we saw would certainly have been disturbed. Which way is not known.
Had the party accepted the refreshments at Pemberley at the first visit when Caroline was not there, maybe Caroline
could not have provoked her during the second visit.
Every Act influences the totality of the events.
Not only acts, even sights or thoughts.
Society jealously preserves the relationships between equals and that touches people of positive good will. Every
correspondence matters.
“ஏற்றுக்பகோள்வதற்குோிய அதிகோைம் என் டகயில் இல்டை.”
ஒருவருடைய கண்பணோட்ைத்தில் விடைமதிப் ற்றதோக விளங்குவது மற்பறோருவருக்கு ஒன்றுமில்ைோதது
ப ோல் பதோன்றும் அல்ைது தடையோகவும் பதோன்றும்.
சமூக மதிப்புகள் மோறும் கோைமோக இது இருப் தோல், பைௌகீக மதிப்புகள் அதற்கு பநர்மோறோனதோக மோறுகிறது.
அவள் வந்த பவடை முடிந்து விட்ைது; அதனோல் பதோைர்ந்து தங்குவதற்கு அனுமதி இல்டை.
உற்சோகமின்றி இருக்கும்ப ோழுது ஒருவைோல் அடைப்ட ஏற்றுக்பகோள்ள முடியோது.
அவள் அதடன ஏற்றுக்பகோண்டிருந்தோல், பைடி கோதோினுடைய நிந்தடன விடைவில் பூர்த்தியோகி இருக்கும்.
அடத எவ்வளவுதோன் பமோசமோக மடறத்து டவத்திருந்தோலும், மறுப் தில் உள்ள சந்பதோஷத்டத
எலிசப த்திைம் ோர்க்கிபறோம்.
ஆன் ப சபவயில்டை என் து குறிப் ிைத்தக்கது; அவள் மிகவும் நலிந்து இருந்தோள்
ஒளி அவடள துன்புறுத்துகிறது, அவளுடைய உண்டமயோன அக நிடைடய இது ிைதி லிக்கிறது.
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அவளோல் நன்றோக உணவுண்ண முடியவில்டை; நிடறந்திருக்கும் ஒபை ப ோருள் அங்கு உணவு.
எலிசப த்தோல் அடைப்ட ஏற்றுக்பகோள்ள முடியவில்டை; ைோங் ர்னில் பைடி கோதோின் பகட்ைதற்கு
வோக்குறுதி பகோடுக்க முடியவில்டை.
பைடி கோதோின், எலிசப த்டத பகட்ை சமூக சம நிடைக்கோன வோக்குறுதிடயப் ப ோல் பவறு யோரும் பகட்க
மோட்ைர்.
சமூகத்தில் உள்ள உயர்ந்த நிடை பைடி கோதோினுக்கு, சுதந்திைமோக அதடன பகட்கும் அதிகோைத்டத
அளிக்கிறது.
எலிசப த்தின் ை விேயங்களும், அங்கு ை தைடவ விருந்துண்ைதும் அவடள ைவீனமோன நிடைக்குத்
தள்ளியது.
பைடி கோதோினுடைய பமற்கண்ை அடைப்புக்கு மறுப்பு பதோிவித்ததோல், அவளோல் ின்னோல் மறுக்க முடிந்தது.
சமமோக இருப் வர்களிைபம உறவு இருக்கும்.
விருந்துண் தும், தில் விருந்துண் தும் சக்தி ோிமோற்றலின் சூைடை உருவோக்குகிறது.
முழு எதிர் ோர்ப்பு இல்ைோமல் உணர்வு மிக்க உறவுகளில், அது ப ோன்ற உ சோிப்புகள் அளிக்கப் டுவதும்
இல்டை, ஏற்றுக்பகோள்ளப் டுவதும் இல்டை.
எட்மண்ட், ப ர்னோண்ட் வீட்டில் உணவு உண் தில்டை, நைந்து ப ோடகயில் பமர்சிடிஸ் அளிக்கும் ஒரு
ைத்டதக்கூை புசிப் தில்டை. அது அவளோலும், அவளது மகனோலும் கவனிக்கப் ட்ைது.
பநதர்பீல்டில் பேன் தங்குவது, அவளுடைய திருமணத்திற்கு வைி வகுக்கும் என்று திருமதி ப ன்னட் திட்ைம்
தீட்டினோள்.
இந்த விஷயத்தில் முடிவு பசய்தது சூைபை தவிை அவளது திட்ைம் அல்ை.
சூைல் பேனுக்கு சோதகமோக இல்டை.
அதனோல், அவள் அங்கு தங்குவது அவளது திருமணத்டத ோதிக்கைோம்.
எலிசப த்தும் நிர் ந்தத்தினோல் அங்கு தங்கினோள்.
அவளோல் ஈர்க்கப் டுகிபறோபமோ என்று ைோர்சிடய யமுறுத்தும் அளவுக்கு அது விடளடவ ஏற் டுத்தியது.
பநதர்பீல்டில் நோன்கு நோட்கள் தங்கியதும், பைோசிங்ஸில் நைந்த விருந்துகளும், அவடன அவளோல் நிந்திக்க
டவத்தது.
பேனுக்கு எதிைோக பசயல் ட்ை விஷயம், எலிசப த்துக்கு ஆதைவோக பசயல் ட்ைது. பேன்
ைவீனமோனவளோக இருந்தோள், எலிசப த் வலிடமயுைன் இருந்தோள்.
உ சோிப்ட ஏற்றுக்பகோள்ளும் ஒரு வலிடமயோன மனிதன், பமலும் வலுவடைகிறோன்.
அபத முடறயோல், ைவீனமோனவன், பமலும் ைவீனம் அடைவோன்.
சட்ைம் வலிடமக்குத் தகுந்தோற்ப ோல் பசயல் டுகிறது. திட்ைம் இடுவதோபைோ, தன் முடனப் ோபைோ,
பநோக்கத்தோபைோ பசயல் டுவதில்டை.
பைடி கோதோின் ைோங் ர்னில் சிற்றுண்டி உண்ண மறுத்து விட்ைோள்.
கோர்டினர் தம் திகள், தங்களுடைய முதல் விேயத்தின்ப ோது ப ம் ர்லியில் சிற்றுண்டி உண்ண மறுத்து
விட்ைனர்.
இைண்ைோவது விேயத்தில், உ சோிப்ட ஏற்றுக்பகோண்ைனர், ஆனோல் விருந்துக்கு முன்பு கோைலினோல்
எோிச்சலூட்ைப் ட்ைனர்.
ைோங் ர்னில் பைடி கோதோின் விருந்துண்டிருந்தோல் அவளுடைய நிந்தடன, ஒன்று ைப் ட்டிருக்கும் அல்ைது
ைவீனமடைந்திருக்கும். நோம் ோர்த்த சமநிடை நிச்சயமோக ோதிக்கப் ட்டிருக்கும். எவ்வோறு என் து
பதோியவில்டை.
முதல் விேயத்தின்ப ோழுது அவர்கள் ப ம் ர்லியில், கோைலின் இல்ைோத அச்சமயத்தில், சிற்றுண்டி உண்ண
சம்மதித்திருந்தோல், இைண்ைோவது விேயத்தின்ப ோழுது கோைலின் ஒரு பவடள அவடள எோிச்சலூட்டியிருக்க
முடியோது.
நிகழ்வுகளின் முழுடமயில் ஒவ்பவோரு பசயலின் தோக்கமும் இருக்கும்.
பசயல்கள் மட்டுமல்ை, ோர்டவயும் எண்ணங்களும் கூை.
இடணயோனவர்களிைம் உள்ள உறடவ சமூகம் ப ோறோடமயுைன் ோதுகோக்கிறது, அது பநர்மடறயோன
நல்பைண்ணம் உள்ளவர்கடளத் பதோடுகிறது. ஒவ்பவோரு பதோைர்பும் முக்கியமோகும்.
"Why, at that rate, you will have been here only six weeks. I expected you to stay two months. I told Mrs.
Collins so before you came. There can be no occasion for your going so soon. Mrs. Bennet could certainly
spare you for another fortnight."
“அப் டிபயனில், நீ இங்கு தங்குவது ஆறு வோைங்களுக்கு மட்டுபமதோன் இருக்கும். நீ இங்கு இைண்டு மோதங்கள்
தங்குவோய் என நோன் எதிர் ோர்த்பதன். நீ வருவதற்கு முன் திருமதி. கோலின்ஸிைமும் இடதத்தோன் பசோன்பனன்.
இவ்வளவு சீக்கிைம் நீ ப ோக பவண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்டை. இன்னும் இைண்டு வோைங்களுக்கு நிச்சயம்
திருமதி. ப ன்னட் உனக்கு அனுமதியளிப் ோள்.”
25. She expects Elizabeth and her family to obey her.
எலிசப த்தும் அவளது குடும் த்தினரும் அவளுக்குக் கீழ்ப் டிய பவண்டும் என்று அவள் எதிர் ோர்க்கிறோள்
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"But my father cannot. He wrote last week to hurry my return."
“ஆனோல் என் தகப் னோைோல் நோன் இல்ைோமல் இருக்க முடியோது. அவர் பசன்ற வோைம், என்டன விடைவில்
திரும்பும் டி கடிதம் எழுதியிருந்தோர்.”
26. Lady Catherine cannot know how much Mr. Bennet misses Elizabeth.
திரு ப ன்னட் எந்த அளவிற்கு எலிசப த்தின் ிோிடவ தோங்கிக் பகோள்கிறோர் என்று பைடி கோதோினுக்கு பதோிய
வோய்ப் ில்டை.
27. Lady Catherine is unable to comprehend Mr. Bennet’s need for his daughter.
திரு ப ன்னட்டுக்கு எந்த அளவு அவைது மகள் பதடவப் டுகிறோள் என்று பைடி கோதோினோல் புோிந்துபகோள்ள
முடிவதில்டை.
28. “My father wrote to me to hurry my return.”
Her father, as an exception, is much attached to her.
She owes her Mind to her father.
It is not Mind, but the heart that is developed among women.
Elizabeth is an exception.
How that exception arose is of great interest.
To him Jane was a disappointment.
His great expectation and aspiration succeeded in Elizabeth.
Not only that, in her he exhausted his energies as well as hopes.
His apparent irresponsibility was a great silent responsibility.
It finally came true in Darcy covering all three weddings.
His objections to Darcy were real and that is because, I said, of social distances. Darcy had overshot his
expectations.
His own experience of not being able to respect his partner was repeating in her in the other direction which is a life
necessity.
His expectations were fulfilled overmuch but according to the rules of life.
As Mrs. Bennet inappropriately ruled Longbourn, Elizabeth would rule Pemberley rightfully which was seen in
Caroline’s submission already.
In a small but essential way Pemberley was a place where Wickham had spent all his youth.
In marrying Pemberley she was marrying Wickham vicariously.
Wickham’s ambitions to live and rule Pemberley were fulfilled through her.
Darcy could banish Wickham physically but not psychologically.
The end of the story is a triumph of magnificent Freedom in Silence over the vulgar insistent dynamism of his wife.
He had to sacrifice normal domestic felicity of wedded bliss.
She had to sacrifice the direct reward of life to her initiatives.
Darcy paid in cash for her direct insolence and insult as it was due to Lydia and Wickham.
The low demands, demands vulgarly by insulting, mostly as a reward for treachery.
The excuse was his own attraction for her pretty face.
Jinnah did so and demanded Pakistan as a reward for his betrayal of the national cause and continued to ask for
Kashmir as an excess.
France was rewarded with a seat in the Security Council for her surrender to Hitler.
The Brahmins who had betrayed the Spiritual cause of India ruled her for the first 30 years before finally quitting the
national scene.
Even when values are betrayed, capacities are rewarded.
In all marriages this is an unfailing experience during the periods when marriage was binding.
Values seek organization for social survival.
In Christianity it survived for 1500 years though the betrayal of Christian love was total in the beginning.
United Nations which came to unite the world, at its founding blatantly betrayed democracy and the betrayal still
survives.
As socialism succeeded all over the world clandestinely though capitalism, democracy is being served by dictatorship
in the United Nations Organizations.
“என்டன விடைவோகத் திரும் ி வருமோறு என் தந்டத எழுதியுள்ளோர்.”
ஒரு விதி விைக்கோக, அவள் தந்டத அவள் பமல் அதிக ற்று பகோண்டிருந்தோர்.
அவளுடைய மனம் அவள் தந்டதக்குோியது.
மனம் அல்ை, இதயம்தோன் ப ண்களிைம் வளர்ந்துள்ளது.
எலிசப த் ஒரு விதி விைக்கு.

29

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

அந்த விதி விைக்கு எப் டி ஏற் ட்ைது என் து வியப்புக்குோியது.
அவருக்கு பேன் ஒரு ஏமோற்றம்.
அவருடைய ப ோிய எதிர் ோர்ப்பும் ஆர்வமும் எலிசப த்திைம் பவற்றி அடைந்தது.
அது மட்டுமல்ை, அவருடைய சக்திடயயும் எதிர் ோர்ப்ட யும் அவளிைம் முழுவதும் பசைவைித்து விட்ைோர்.
அவோிைம் கோணும் ப ோறுப் ின்டம ஒரு ப ோிய பமௌனமோன ப ோறுப்பு.
மூன்று திருமணங்களின் மூைம் அது ைோர்சி விஷயத்தில் உண்டம ஆனது.
அவருக்கு ைோர்சியின் மீதிருந்த எதிர்ப்பு உண்டமயோனது. அது ஏபனனில் சமூக நிடையிலிருந்த
இடைபவளியினோல் என்று நோன் கூறுகிபறன். ைோர்சி அவைது எதிர் ோர்ப்ட மீறிவிட்ைோன்.
தன்னுடைய மடனவிடய மதிக்க முடியோமல் ப ோகும் அவருடைய பசோந்த அனு வம் அவளிைம் பவபறோரு
திடசயில் பதோைருகிறது, இது வோழ்க்டகக்கு அவசியம்.
அவருடைய எதிர் ோர்ப்புகள் வோழ்க்டக விதிகளுக்கு உட் ட்டு அதிகப் டியோகபவ பூர்த்தி பசய்யப் ட்ைன.
திருமதி ப ன்னட் ைோங் ர்டன தகுதியற்று ஆட்சி பசய்தது ப ோல், எலிசப த் ப ம் ர்லிடய உோிடமயுைன்
ஆட்சி பசய்வோள், இது கோைலின் ணிந்து ப ோவதிபைபய பதோிந்து விடுகிறது.
சிறிய அளவில் இருந்தோலும் முக்கியமோன வடகயில் விக்கோம் தனது இளடமக் கோைம் முழுவதும்
ப ம் ர்லியிபைபய வோழ்ந்திருக்கிறோன்.
ப ம் ர்லிடய திருமணம் பசய்துபகோள்வது விக்கோடம திருமணம் பசய்து பகோள்வதற்கு ஈைோகும்.
ப ம் ர்லியில் வோை பவண்டும், அடத ஆதிக்கம் பசய்யபவண்டும் என்கிற விக்கோமின் ஆடச அவள் மூைம்
பூர்த்தியோனது.
விக்கோடம அங்கு வை விைோமல் ைோர்சியோல் தடுக்க முடியும், ஆனோல் அவனது மன உணர்வுகடள தடுக்க
முடியோது.
மடனவியின் பமோசமோன வற்புறுத்தும் தீவிைத்திற்கு பமௌனமோக அளித்த ப ைளவு சுதந்திைத்தின் பவற்றிபய
இக்கடதயின் முடிவோகும்.
அதற்கு அவர் தியோகம் பசய்தது திருமண வோழ்க்டகயின் இன் ம்.
தன்னுடைய தன்முடனப்புகளுக்கு வோழ்வின் பநைடிப் ைன்கடளபய அவள் தியோகம் பசய்தோள்.
அவள் பநைடியோக எோிச்சலூட்டியதற்கும் அவமோனப் டுத்தியதற்கும் அவன் ணம் பகோடுக்க
பவண்டியதோயிற்று, ஏபனனில் அது லிடியோவிற்கும் விக்கோமிற்கும் உோித்தோனதோக இருந்தது.
ப ரும் ோலும் நம் ிக்டகத் துபைோகத்திற்கு ோிசோக தோழ்ந்தது எதிர் ோர்க்கும், அவமோனப் டுத்துவது மூைம்
பமோசமோக எதிர் ோர்க்கும்.
அவளுடைய அைகோன முகத்டத கண்டு அவன் விரும் ியபத ஒரு கோைணமோகும்.
ேின்னோவும் இபத ப ோல் நோட்டின் நம் ிக்டகத் துபைோகத்திற்கு ோிசோக ோகிஸ்தோடனக் பகட்ைோர், அதற்கும்
பமைோக கோஷ்மீடையும் பகட்டுக் பகோண்டிருந்தோர்.
ஹிட்ைோிைம் சைண் அடைந்ததோல் ிைோன்ஸிற்கு ோதுகோப்பு சட யில் ஒரு இைம் ோிசோக அளிக்கப் ட்ைது.
ஆன்மீக விஷயத்தில் நம் ிக்டகத் துபைோகம் பசய்த ிைோமணர்கள் இந்தியோடவ முதல் முப் து வருைங்கள்
ஆண்ைனர், இறுதியோக நோட்டின் முக்கிய தவிகளிலிருந்து விைகினர்.
ண்புகளுக்குத் துபைோகம் இடைக்கப் ட்ைோலும், திறடமகளுக்குப் ோிசு கிடைக்கிறது.
திருமணம் என் து நிர் ந்தமோக இருந்த கோைங்களில், எல்ைோத் திருமணங்களிலும் இந்த அனு வம் தவறோது
இருந்தது.
சமூகத்தில் நிடைத்து நிற்க ண்புகள் அடமப்ட நோடுகின்றன.
கிறிஸ்துவ அன் ிற்கு முழுடமயோக துபைோகம் இடைத்த ின்பும் கிறிஸ்துவம் 1500ஆண்டுகளுக்கு தடைத்தது.
உைகத்டத இடணக்க ஏற் ட்ை ஐக்கிய நோட்டுச் சட , ஆைம் த்தில் ேனநோயகத்துக்கு துபைோகம் இடைத்தது,
அது இன்னமும் பதோைர்கிறது.
ப ோதுவுைடம மடறமுகமோக முதைோளித்துவம் மூைம் உைகம் முழுதும் பவற்றி அடைந்தப ோது, ஐக்கிய
நோட்டுச் சட யில் சர்வோதிகோைம் ேனநோயகத்துக்கு பதோண்டு பசய்கிறது.
"Oh! Your father of course may spare you, if your mother can. Daughters are never of so much
consequence to a father. And if you will stay another month complete, it will be in my power to take one of
you as far as London, for I am going there early in June for a week; and as Dawson does not object to the
barouche-box, there will be very good room for one of you -- and indeed, if the weather should happen to be
cool, I should not object to taking you both, as you are neither of you large."
“ஓ! நீ இன்றி உன் தோயோைோல் இருக்க முடியும் என்றோல், உன் தந்டதயோலும் நிச்சயம் முடியும். ப ண்கள்
தகப் னோர்களுக்கு எப்ப ோழுதும் ஒரு விஷயபம இல்டை. பமலும் நீ இங்கு ஒரு மோதம் முழுவதுமோக
தங்கினோல், நோன் உங்களில் ஒருவடை ைண்ைனிற்கு அடைத்துச் பசல்ை முடியும். ஏபனனில் ேுன் மோத
பதோைக்கத்தில் ஒரு வோைத்திற்கு அங்கு பசல்ைப் ப ோகிபறன், ைோைன் ப ோிய குதிடை வண்டிக்கு ஆட்பச ம்
பதோிவிக்க மோட்ைோர் என் தோல் உங்களில் ஒருத்திக்கு அதில் தோைோளமோக இைம் இருக்கும். கோை நிடையும்
இனிடமயோக சில்பைன்று இருந்தோல் உங்கள் இருவடையுபம அடைத்துச் பசல்வதற்கு நோன் எந்த
ஆட்பச டணயும் பதோிவிக்க மோட்பைன், ஏபனனில் நீங்கள் இருவருபம ருமன் அல்ை”.
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29. Lady Catherine’s desire to extend Elizabeth’s stay there indicates that Elizabeth is to enter that family soon.
அங்கு எலிசப த் தங்குவடத பைடி கோதோின் பதோைை விரும் ியது, எலிசப த் அந்த குடும் த்தினுள் நுடையப்
ப ோகிறோள் என் டத பதோிவிக்கிறது.
30. Left alone Elizabeth’s dwelling on the letter would have crushed her. She is taken to Rosings as a diversion.
தனித்து விைப் ட்டிருந்தோல், கடிதத்டத டித்தது, எலிசப த்டத மிகவும் வருத்தி இருக்கும். ஒரு
மோறுதலுக்கோக, அவள் பைோசிங்ஸிற்கு அடைத்து பசல்ைப் டுகிறோள்.
31. Lady Catherine offers to take Elizabeth to London – Earlier sign of Elizabeth’s marriage.
பைடி கோதோின் எலிசப த்டத ைண்ைனுக்கு அடைத்துச் பசல்வதோக கூறுகிறோள். அது எலிசப த்தின்
திருமணத்டதப் ற்றிய ஆைம் அறிகுறியோகும்.
32. “Daughters are never of so much consequence to a father.”
Lady Catherine reflects from the point of view of her time.
One can conform to his own society mentally, or try to be ahead of it.
Mr. Bennet’s interest in Elizabeth is the interest of Mind in life.
It is a climate that gives birth to scientific thinking.
It is a progressive view that seeks change.
Lady Catherine’s view is one of preservation, known as conservatism.
Elizabeth is aware of her father’s interest and eagerly responds to it.
Father may be interested; the daughter may not be aware of it or respond to it.
Elizabeth eagerly refuses the Lady’s idea and expresses an urge to respond to her father.
Human choice is based on physical need, vital interest, mental curiosity or spiritual possibility.
She responds from mental curiosity.
Just that day she had effectively moved to a mental view from vital absorption.
In her reply we see that nascent energy.
Human choice is exercised by 1) where he is, 2) what is possible for him,
3) the ideal of his time, and 4) the extent of his willingness to exert.
For her temperament, it is surprising how readily the Lady yielded to Elizabeth.
The power of her eagerness overcomes the Lady’s habit of irrational insistence.
This is another indication of 1) Elizabeth’s performance in Longbourn with Lady Catherine, 2) The final outcome of
Darcy’s proposal based on her decision that morning.
Between the conscious effort of Man and the subconscious insistence of the woman, the woman always prevails.
Darcy wants her consciously, she wants him subconsciously.
Its fulfillment takes the course of her own personality rather than his.
Mother says the woman achieves more than the Man.
Man offers the energy.
The woman offers the direction.
Man loves to fulfill his aspiration into the mould of her temperament.
Its outcome is determined by the laws of life.
Laws of life do not come into operation as long as Man effectively expresses his choice.
There are concentric circles of operation.
The outer circle’s law does not intrude into that of the inner circle while the operation is confined to its limits.
A fuller appreciation of this process is seen in 1) Caroline’s initiative to stop Jane’s future, 2) The direct results of Mrs.
Bennet’s activities, 3) Bingley’s response to the ruse, 4) The workings of Lydia’s Mind, 5) How Wickham spreads
himself, 6) Darcy’s response to life shaking him, 7) Collins’s execution of his plan of marriage, 8) Charlotte’s alertness
in an otherwise innocuous atmosphere.
The operation of each circle is wide or narrow not according to its construction but according to one’s readiness to act.
There is no fixed Law. The law is made from moment to moment.
It is the unknowable formulating to human consciousness and disappearing.
It is the universe creating itself every moment.
Man meets it by the end of his interest and attitude.
His ideal fixes the interest and attitude.
It is a moment when involution changes into evolution.
Behind it lies the REASON for creation.
The range is between Human Choice and the response of the Unknowable.
The arrival of the Hour of God between them is of great interest to us as we are presently in it.
“ப ண்கள், தந்டதக்கு எப்ப ோழுதும் அவ்வளவோக ஒரு ப ோருட்டு கிடையோது.”
பைடி கோதோின் அவள் கோைத்தில் இருந்த நிடைடய ிைதி லிக்கிறோள்.
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ஒருவர் மனதளவில் அவருடைய சமூகத்பதோடு ஒத்துப் ப ோகைோம், அல்ைது அதற்கு முன்பனோக்கியும் ப ோக
முயற்சிக்கைோம்.
திரு ப ன்னட்டிற்கு எலிசப த் பமல் இருந்த அக்கடற, மனம் வோழ்வின் பமல் பகோண்ை அக்கடற.
சூழ்நிடை விஞ்ஞோனபூர்வமோன எண்ணங்களுக்கு வைி வகுக்கிறது.
முன்பனற்றமோன கண்பணோட்ைம் மோறுதலுக்கு விடைகிறது.
பைடி கோதோினுடைய கண்பணோட்ைம், ோதுகோப் து, றைடமயோனது
எலிசப த்திற்கு அவளுடைய தந்டதயின் விருப் ம் பதோியும். அதற்கு ஆவலுைன் தில் அளிக்கிறோள்.
தந்டதக்கு அக்கடற இருக்கைோம், மகளுக்கு அது பதோியோமலும் இருக்கைோம் அல்ைது அதற்கு தில்
அளிக்கோமலும் இருக்கைோம்.
பைடி கோதோினுடைய எண்ணத்டத எலிசப த் உைனடியோக மறுக்கிறோள், தன்னுடைய தந்டதக்கு திைளிக்க
ஆவலுைன் இருக்கிறோள்.
ேைத்தின் பதடவகள், உணர்வின் விருப் ம், மனத்தின் ஆவல் அல்ைது ஆன்மீகச் சோத்தியங்கள், இடவகளின்
அடிப் டையில் மனித விருப் ம் பசயல் டும்.
மனத்தின் ஆவலில் அவள் பசயல் டுகிறோள்.
உணர்ச்சிகளில் ஆழ்ந்திருந்த அவள் அன்றுதோன் மனத்தின் கண்பணோட்ைத்திற்கு திறம் ை மோறியிருந்தோள்.
அவளுடைய திலில் நோம் அந்த புதிய சக்திடயப் ோர்க்கிபறோம்.
மனித விருப் ம் பசயல் டுவது 1)அவன் இருக்கும் இைம், 2)அவனோல் இயன்றது, 3)அவன் கோைத்திலிருந்த
இைட்சியம், 4)பசயற் டுத்தும் ஆர்வத்தின் அளவு இடவகளினோல்.
பைடி கோதோின், அவளுடைய அது ப ோன்ற மபனோ ோவத்துைன், எலிசப த்திற்கு எவ்வோறு உைனடியோக
இணங்கினோள் என்று ஆச்சோியமோக இருக்கிறது.
அவளுடைய ஆர்வத்தின் வலிடம, பைடி கோதோினுடைய விபவகமற்ற வலியுறுத்தடை பவற்றி பகோள்கிறது.
இது 1) பைடி கோதோினிைம் எலிசப த் ைோங் ர்னில் நைந்து பகோண்ைது 2) அன்று கோடை அவள் பசய்த
தீர்மோனத்தின் அடிப் டையில் ைோர்சியின் பவண்டுபகோளின் இறுதிப் ைன்; இடவகளின் பவபறோரு
அறிகுறியோகும்.
ஆண் தன்னிடனபவோடு எடுக்கும் முயற்சி, ஆழ்மனதில் உள்ள ப ண்ணின் வலியுறுத்தல், இடவ
இைண்டிற்கும் நடுபவ பேயிப் து எப்ப ோழுதும் ப ண்தோன்.
ைோர்சி அவடள தன்னிடனபவோடு விரும்புகிறோன், அவளுக்கு ஆழ்மனதில் அவன் பவண்டும்.
அவளுடைய குணோதிசயத்தினோல் அது பூர்த்தியோகிறபத தவிை அவனுடையது மூைம் அல்ை.
ஆடணவிை ப ண்பண அதிகம் சோதிப் ோள் என அன்டன கூறியுள்ளோர்.
ஆண் சக்தி அளிக்கிறோன்.
ப ண் ோடதடய வைி வகுப் ோள்.
ப ண்ணின் மபனோ ோவத்திற்பகற் ஆண் தன்னுடைய ஆர்வத்டதப் பூர்த்தி பசய்துபகோள்ள
விருப் ப் டுவோன்.
அதனுடைய முடிவு வோழ்வின் விதிகளோல் தீர்மோனிக்கப் டுகிறது.
மனிதன் தன்னுடைய விருப் த்டத திறம் ை பவளியிட்டு பகோண்டிருக்கும்வடை, வோழ்வின் சட்ைங்கள்
பசயல் டுவதில்டை.
ஒரு டமயத்டத சுற்றி நிகழ்ச்சிகள் நைந்த வண்ணம் இருக்கின்றன.
ஒரு பசயல் அதனுடைய எல்டைக்குட் ட்டு இயங்கும் ப ோழுது, பவளி வட்ைத்தின் சட்ைம் உள் வட்ைத்தின்
பசயற் ோடுகளில் குறுக்கிைோது.
இந்த பசயற் ோட்டின் முழுடமயோன புோிதடை இடவகளில் கோண்கிபறோம் 1) பேனுடைய எதிர்கோைத்டதத்
தடுக்க எடுக்கும் கோைலினுடைய தன்முடனப்பு, 2) திருமதி ப ன்னட்டின் பசயல்களின் பநைடியோனப் ைன்கள்,
3) சூழ்ச்சிக்கு ிங்கிலியின் மறுபமோைி, 4) லிடியோவின் மனம் பசயல் டும் வடக, 5) விக்கோம் எவ்வோறு
தன்டனபய பவளிப் டுத்திக் பகோள்கிறோன், 6) வோழ்வின் அதிர்ச்சிகளுக்கு ைோர்சியின் மறுபமோைி,7) கோலின்ஸ்
தன்னுடைய திருமண திட்ைத்டத பசயற் டுத்தும் விதம், 8) தீங்கற்ற சூைலில் ஷோர்பைட்டின் விைிப்புணர்வு.
ஒவ்பவோரு வட்ைத்தின் பசயற் ோடும் அதன் அடமப்புக்கு ஏற்றவோறு இருக்கோது, ஆனோல் ஒருவர் பசயல் டும்
ஆர்வத்டத ப ோறுத்து இருக்கும்.
நிைந்தைச் சட்ைம் கிடையோது. சமயத்திற்கு ஏற்றவோறு சட்ைம் அடமக்கப் டும்.
அறியமுடியோதது மனித ேீவியமோக உருவோகி மடறகிறது.
ிை ஞ்சம் ஒவ்பவோரு தருணமும் தன்டனத்தோபன உருவோக்கிக் பகோள்கிறது.
மனிதன் தன்னுடைய விருப் ம் மற்றும் மனப் ோன்டமயின் முடிவில் அதடன சந்திக்கிறோன்.
அவனுடைய இைட்சியம் விருப் த்டதயும் மபனோ ோவத்டதயும் தீர்மோனிக்கிறது.
சிருஷ்டி ோிணோமமோகும் தருணம் அது.
இதற்குப் ின்னோல் சிருஷ்டி ஏற் ை கோைணம் உள்ளது.
மனித விருப் ம், அறிய முடியோததின் மறுபமோைி, இவற்றின் நடுபவ ை நிடைகள் உள்ளன.
அவற்றின் இடைபய இடறவன் வரும் தருணம் நமக்கு முக்கியம் வோய்ந்ததோக இருக்கிறது, ஏபனனில் நோம்
தற்ப ோழுது இந்நிடையில் இருக்கிபறோம்.
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33. “If you stay another month complete.”
The Lady repeated her demand after Elizabeth refused.
It means the demand in her was irresistible.
She was shameless in that measure.
When a demand is refused it turns into a request.
The transition is made through a bait.
An irresistible demand at such times is inevitably destroyed.
The offer was qualified as it is for one.
Quickly she modified it to two.
She was dismayed that she is not sufficiently attractive.
Despair or dismay if pursued will become stronger, as any other vibration.
Aristocracy sees itself as miniature Royalty.
All eyes are on royalty all the time.
The weak aristocrat wants to arrange all eyes turned to them.
We see here the vacillations of aristocracy as well as the determination of the emerging new class.
At Netherfield, during Jane’s stay, the same context was presented.
There the context was physical illness of a lady receiving attention from her lover.
The subplot becomes the main plot by the arrival of Elizabeth.
Darcy, having pronounced ‘tolerable’, now changed his attitude.
He, by his conscious choice, spoke of his interest in Elizabeth to Caroline.
Caroline’s evaluation of Elizabeth was poor in terms of beauty, wealth, fashion and status, making her rivalry weak.
Darcy’s attention to Elizabeth alarmed Caroline who wished her removal quickened.
There it is all youth, love, energy, excitement around a patient.
Here it is between rank of age and fiery youth’s disregard of status.
To this context was added the presence of Darcy and the colonel.
Lady Catherine rules the roost. No one contradicts her.
Elizabeth’s reluctance to answer her question about her age is the first sign of challenge to authority.
Finding Elizabeth expressing her opinion about girls’ being out, the Lady was startled.
Now her suggestion was opposed.
Next her blandishment fell flat.
These scenes bring to us the context of social transition.
What the Lady openly demands is slipping behind her effectively by his proposal.
It is one expression of Life which simultaneously moves on opposite directions.
Each is in one part of the movement.
We have the advantage of seeing both.
The reader by his preference sees only one side.
Or he sees the story not the movement of life.
Apparently it is Elizabeth visiting Collins and being invited to Rosings.
Behind it is her subconscious readiness to accept Darcy when he moves and Darcy’s conscious move positively.
They are at loggerheads.
The play of relative status maintains the background.
It is up to us to see the reversal of courses here.
Should we choose, even the reversal of consciousness can be seen here.
From the story at the low end, the transformation at the higher end one is to choose.
“நீ இன்பனோரு மோதம் தங்கினோல்.”
எலிசப த் மறுத்த ின்பும் பைடி கோதோின் தன்னுடைய பவண்டுபகோடளத் பதோைருகிறோள்.
அவளுக்குள் இருக்கும் எதிர் ோர்ப்பு தடுக்க முடியோததோக இருக்கிறது என்றோகிறது.
அந்த அளவில் அவளுக்கு பவட்கமில்டை.
அதிகோைம் மறுக்கப் ட்ைவுைன் அது பவண்டுபகோளோகிறது.
மோறுதலுக்கு தூண்டில் ப ோைப் ட்ைது.
அது ப ோன்ற சமயங்களில் அைக்க முடியோத அதிகோைம் கண்டிப் ோக அைிந்து விடுகிறது.
அடைப்பு, ஒருவருக்கோக இருந்ததோல் தகுதி உடையதோக இருந்தது.
விடைவோக அவள் அதடன இருவருக்கோக மோற்றினோள்.
ப ோதுமோன அளவிற்கு அவர்கடள கவைவில்டை என்று அவளுக்கு கைக்கமோக இருந்தது.
அவநம் ிக்டக அல்ைது கைக்கம், இவற்டறத் பதோைர்ந்தோல், எந்த ஒரு அதிர்டவயும் ப ோல் அது வலுவடைந்து
விடும்.
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ிைபுத்துவம் தன்டன அைசு அதிகோைத்தின் சிறிய வடிவமோகப் ோர்க்கிறது.
எல்பைோருடைய கண்களும் எப்ப ோழுதும் அைசதிகோைத்தின் பமபைபய இருக்கும்.
ைவீனமோன ிைபுக்கள், எல்பைோருடைய ோர்டவடயயும் தங்கள் க்கம் திருப் ஆடசப் டுவர்.
ிைபுத்துவத்தின் தயக்கத்டதயும், உருவோகும் புதிய வர்க்கத்தின் தீர்மோனத்டதயும் இங்கு ோர்க்கிபறோம்.
பநதர்பீல்டில் பேன் தங்கி இருந்தப ோது இபத நிடைடமதோன் இருந்தது.
உைல் நைம் குடறவோக இருந்த ப ண், கோதைனிைம் இருந்து கவனத்டத ப றுவதுதோன் அங்கு இருந்த நிடை.
எலிசப த்தின் வருடகயோல் உ கடத ிைதோன கடதயோக மோறி விட்ைது.
‘ ைவோயில்டை’ என்று கூறிய ைோர்சி தன் மபனோ ோவத்டத மோற்றிக் பகோள்கிறோன்.
அவன், தனக்கு எலிசப த் பமல் நோட்ைமிருப் டத கோைலினிைம் விரும் ிபய கூறுகிறோன்.
அைகு, பசோத்து, நோகோிகம், அந்தஸ்து என்ற விஷயங்களில், எலிசப த்டதப் ற்றிய கோைலினது கணிப்புகள்
சோியோக இல்டை.
எலிசப த் மீது ைோர்சிக்கு இருந்த கவனம் கோைலிடன யப் ை டவத்தது, அவடள விடைவோக அங்கிருந்து
அகற்ற விரும் ினோள்.
அங்கு ஒரு பநோயோளிடய சுற்றி இளடம, அன்பு, சக்தி மற்றும் உத்பவகம் மட்டுபம இருந்தன.
இங்கு இது வயதின் நிடைக்கும், அந்தஸ்டத உதோசீனப் டுத்தும் இளடமக்கும் நடுபவ நைக்கும் ப ோைோட்ைம்.
இந்த நிடைடமயில் ைோர்சியும் கர்னலும் அங்கு இருந்ததும் பசர்ந்து பகோண்ைது.
பைடி கோதோின் தீர்மோனங்கள் எடுப் வளோக இருக்கிறோள். யோரும் அவடள மறுத்துக் கூறுவதில்டை.
வயடதப் ற்றிய அவளுடைய பகள்விக்கு எலிசப த் தில் கூற தயங்குவது, அதிகோைத்திற்கு எதிர்ப்பு
பதோிவிப் தன் முதல் அடையோளம் ஆகும்.
ப ண்கள் பவளிபய பசல்வடதப் ற்றி எலிசப த்தின் கருத்டதக் பகட்ை பைடி கோதோின்
அதிர்ச்சிக்குள்ளோனோள்.
இப்ப ோழுது அவளுடைய ோிந்துடைக்கு மறுப்பு பதோிவிக்கப் ட்ைது.
அடுத்து அவளுடைய பகஞ்சல் பதோற்றது.
இந்த கோட்சிகள் நமக்கு சமூக மோற்றத்டத விளக்குகின்றன.
பைடி கோதோின் பவளிப் டையோகக் பகட் து, அவனுடைய திருமண பவண்டுபகோள் மூைம் டக நழுவிச்
பசல்கிறது.
ஒபை பநைத்தில் எதிபைதிர் திடசகளில் பசல்லும் வோழ்க்டகயின் ஒரு பவளிப் ோடு இது.
ஒவ்பவோன்றும் இயக்கத்தின் ஒரு குதி ஆகும்.
நம்மோல் இைண்டையும் ோர்க்க முடிகிறது.
டிப் வர், அவருடைய விருப் த்தின் அடிப் டையில் ஒரு க்கத்டத மட்டும் ோர்க்கிறோர்.
அல்ைது அவர் கடதடய மட்டும் ோர்க்கிறோர், வோழ்க்டகயின் இயக்கத்டத அல்ை.
உண்டமயில் எலிசப த்தோன் கோலின்டை சந்திக்கச் பசல்கிறோள், பைோசிங்ஸிற்கு அடைக்கப் டுகிறோள்.
இதன் ின்னணியில் இருப் து ைோர்சியின் விருப் த்திற்கு அவளுடைய ஆழ்மன சம்மதபம, ைோர்சியும்
பநர்மடறயோகப் திைளிக்கிறோன்.
அவர்கள் எதிபைதிைோக இருந்தனர்.
அந்தஸ்தில் உள்ள வித்தியோசம் ின்னணியில் உள்ளது.
ோடத மோறுவடதக் கோண் து நம் டகயில் இருக்கிறது.
நமக்கு விருப் ம் இருந்தோல், ேீவியம் மோறுவடதயும் நோம் இங்பக கோணைோம்.
கடதயில் இருக்கும் கீழ் நிடையில் இருந்து பமல் நிடைக்கு திருவுருமோறுவது நம் பதர்ந்பதடுப் ில் உள்ளது.
34. “as neither of you are large.”
Ideas of old arise out of us with force.
Such expressions become eloquent.
Eloquence is the tone of inner conviction spread over all the being for long.
Lady Catherine’s voice was strong and insistent, neither eloquent nor magnificent.
Man is soaked with family traditions.
Its values in him are not mere ideas.
They are emotionally enriched with the certitude of the heart.
In a right occasion, such ideas find expression as a reflection of the situation.
Its unfolding is majestic, needing no conviction.
The course of hearing is conviction.
Its massive cultural weight permeating the wideness of personality delivers itself with an irresistible force that is
enjoyable.
True love of a mature being often reaches its pinnacle at this intensity.
Spiritually it does receive its complement positively as well as negatively.
Positively the complement proves to be a field where the unfolding personality can cosily rest and grow in comfort.
Negatively, it is depraved meanness expressing itself as petulant perversity.
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One in life reacts or revolts.
One seeking transformation sees in its touch all the points of imperfection in him.
The voice of authority is powerful.
Sweetness of personality formulating as authority is an enveloping beneficence.
Darcy has the potential to shape himself like this.
But neither knowledge or aptitude is there for the required effort.
Mrs. Gardiner is of this type but is of shallow social propriety.
Elizabeth has reached a mental capacity though for a while clouded with infatuation.
The gratitude she felt to Darcy for loving her has all the personality potential to release energy and formulate itself into
massive magnificence.
For that she must love Darcy which is not there.
Love for Darcy for a heart that already felt the gratitude has the aptitude to drive towards such a goal.
Transformation of her mother’s energy of falsehood into a capacity for truth in love requires in her an intensity
of enveloping goodwill that equals her goodwill to Jane.
In that case the material weight of Pemberley would have exhibited the ever increasing growth into cultural maturity
that could form the basic foundation for the aim described above.
However that is, the acme of character then will become the first qualification fulfilling it in love and gratitude.
The very physical being is then filled with these ideas giving it a rare health in tenderness.
Should it go with spiritual purity, the persons become a standing wonder.
A society that can be described as cultural democracy will have the best part of the population or at least its cream of
this description.
Kingdom of heaven on earth, பூபைோக பசோர்க்கம், earthly paradise, etc. are envisioned in this light.
The Love felt by Dante for Beatrice impelled him to write Divine Comedy.
The whole energy needed for that epic will be fully absorbed and assimilated in a few years of life that is love.
Love that lasts grows on the foundation of physical purity.
“ஏபனனில் நீங்கள் இருவருபம ருமன் அல்ை.”
றைடமயோன எண்ணங்கள் நம்முள்ளிருந்து பவகத்துைன் பவளி வரும்.
அது ப ோன்ற பவளிப் ோடுகள் திறடமயோன ப ச்சோக மோறும்.
பவகு நோட்களுக்கு நம் ேீவனில் தங்கிவிடும் நமது உள்ளத்து உறுதியின் நோதம்தோன் திறடமயோன ப ச்சு.
பைடி கோதோினுடைய குைல் வலிடமயோகவும், வலியுறுத்துவதோகவும் இருக்கிறது, ஆனோல் திறடமயோன
ப ச்சோகபவோ, இனிடமயோகபவோ இல்டை.
மனிதன் குடும் சம் ிைதோயத்தில் மூழ்கி இருக்கிறோன்.
அதன் மதிப்புகள் அவனுக்கு பவறும் கருத்துகள் அல்ை.
அடவ இதயத்தின் உறுதிபயோடு உணர்வுபூர்வமோக வளமோக்கப் டுகிறது.
சோியோன பநைங்களில் அது ப ோன்ற எண்ணங்கள், சூழ்நிடையின் ிைதி லிப் ோக பவளிப் டுகின்றன.
அதன் பவளிப் ோடு கம்பீைமோக இருக்கும், திைநம் ிக்டக பதடவப் ைோது.
பகட்டுக்பகோள்வது திைநம் ிக்டக.
அதனுடைய உயர்ந்த ண் ோடு அகன்ற ஆளுடமடய ஊடுருவிச் பசன்று தடுக்க முடியோத சக்தியுைன்
மகிழ்விக்கும் வடகயில் பவளிப் டும்.
இந்தத் தீவிைத்தில், முதிர்ச்சி அடைந்த ஒருவோின் உண்டமயோன கோதல் ை சமயங்களில் அதன் உயர்டவ
அடையும்.
ஆன்மீகத்தில், அதற்கு நல்ைதோகபவோ, பகட்ைதோகபவோ ோைோட்டு கிடைக்கும்.
நல்ைதோக கிடைக்கும் ோைோட்டு ஒருவடை மகிழ்ச்சியோக டவத்திருக்கும்.
எதிர்மடறயோக, இைிந்த சின்னத்தனம் துடுக்கோன குதர்க்கமோக பவளிப் டுகிறது.
வோழ்வில் ஒன்று எதிர்விடன ஆற்றும் அல்ைது எதிர்ப்பு பதோிவிக்கும்.
திருவுருமோற பவண்டும் என்று விரும்பு வர், தன்னுள் இருக்கும் எல்ைோ குடற ோடுகடளயும் கோண் ர்.
அதிகோைத்தின் குைல் வலிடமயோனது.
இனிடமயோன குணமுள்ள ஒருவர் அதிகோைம் பசய்யும்ப ோழுது அது நன்டம யக்கும்.
ைோர்சிக்கு இது ப ோல் மோறும் திறடம இருக்கிறது.
ஆனோல் அந்த முயற்சிக்கு பதடவயோன ஞோனமும் இல்டை, ஆர்வமும் இல்டை.
திருமதி கோர்டினர் இந்த வடகடயச் பசர்ந்தவள், ஆனோல் சமூகத்தில் வலுவில்ைோதவள்.
சிறிது கோைத்திற்கு பமோகத்தில் இருந்தோலும் எலிசப த் மனத்திறடன அடைந்தோள்.
ைோர்சி தன்டனக் கோதலிப் தற்கு அவள் கோட்டிய நன்றி உணர்வுக்கு, சக்திடய விடுவித்து ப ோிய அற்புதத்டத
உருவோக்க எல்ைோ ஆளுடமயும் வித்தோக உள்ளன.
அதற்கோக இல்ைோத கோதடை அவள் ைோர்சியிைம் ஏற் டுத்திக்பகோள்ள பவண்டும்.
ஏற்கனபவ நன்றி உணர்வு பகோண்ை அவளுடைய மனதோல் ைோர்சிடய கோதலிக்க முடியும்.
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தன்னுடைய தோயோோின் ப ோய்டமயின் சக்திடய கோதலின் உண்டமக்குத் பதடவப் டும் திறனோக
திருவுருமோற்ற, அவள் பேனிைம் கோண் ிக்கும் நல்பைண்ணத்திற்கு நிகைோன நல்பைண்ணத்டத தீவிைமோகக்
பகோண்டு வை பவண்டும்.
பசல்வச் சிறப்ட ப ற்ற ப ம் ர்லி, கைோச்சோை முதிர்ச்சியில் பதோைர்ந்த வளர்ச்சிடயக் கோண் ித்து, பமபை
குறிப் ிட்ை குறிக்பகோளுக்கு அடிப் டை ஆதோைமோக அடமயைோம்.
குணத்தின் உயர்ந்த நிடை, கோதலிலும் நன்றி உணர்ச்சியிலும் முதல் தகுதியோகிறது.
இந்த எண்ணங்கள் உைலில் நிைம் ி, பமன்டமயோன அோிதோன உைல் நைத்டத அளிக்கிறது.
இது ஆன்மீகத் தூய்டமயுைன் பசர்ந்தோல், அந்த ந ர் அற்புத மனிதைோவோர்.
கைோச்சோை வளர்ச்சி இருக்கும் ஒரு சமுதோயத்தில், மக்கட்பதோடகயில் ப ரும் குதியினர் இவர்கள் ப ோல்
இருப் ோர்கள், அல்ைது பமல்மட்ை மக்கள் இவ்வோறு இருப் ர்.
இந்தக் கண்பணோட்ைத்தில் பூபைோக பசோர்க்கத்டத கற் டன பசய்து ோர்க்கைோம்.
ைோன்பைக்கு Beatriceைம் எழுந்த கோதல் அவடை டிடவன் கோபமடி எழுத டவத்தது.
அந்த கோவியம் எழுதத் பதடவயோக இருந்த சக்தி, சிை வருை கோதல் வோழ்க்டகயில் முழுவதுமோக கிைகித்துக்
பகோள்ளப் ட்டு அதனுைன் ஒன்றிவிடும்.
இறுதி வடை நீடிக்கும் கோதல் உைல் தூய்டமயில் வளர்கிறது.
"You are all kindness, madam; but I believe we must abide by our original plan."
“நீங்கள் மிகவும் அன்பு வடிவமோக இருக்கிறீர்கள்; ஆனோல் நோங்கள் ஏற்கனபவ ப ோட்ை திட்ைப் டி கிளம்
பவண்டும் என்று நிடனக்கிபறன்.”
35. “You are all kindness, Madam, but I believe we must abide by our original plan.”
English is known for its balancing phrases.
Its understatements are often deceptive.
There is a genius in expressing the negative idea in positive words.
Please do not persist in your foolish insistence is put in terms of original plan.
Should a Man enter into the spirit of transformation, this is the first step when it is emotionally truly felt.
This exercise will gain one entry into the citadel of Romance Eternal.
For one to imbibe the spirit of Romance Eternal, the spirit behind this exercise should be fully absorbed as one does the
core idea of a chapter in The Life Divine when he wants to translate or render it into his own words.
The core of that Idea in Him is a spiritual experience.
In formulating itself into an idea, it takes possession of the entire Mind, especially its substance which is in relation to
the bodily substance.
It goes beyond to become a spark in His being.
We read the coherent argument that reaches our thinking Mind, the intellect.
Its essence transcends the thinking and pervades the Mind.
We see the gradation of arguments, the pervasive Idea behind, the Real-Idea of which this is a mental representation
and finally the essential mental experience which dissolves and becomes one with the Being.
Taking the arguments, removing their links, we see the Idea growing on us.
An expansive Mind allows the Idea to mature into Real-Idea.
A grateful recognition permits the identification to grow further.
At this stage the Idea, in the subtle vision, turns into His figure.
At this stage one can shift the influence into the sources of his mother tongue.
What emanates will be a fresh style in that language.
Should it be rendered into one’s own English, a real elegant simplicity will express the complex thoughts.
Of course when The Life Divine brings this atmosphere, this will bring the author’s atmosphere, whatever it is.
It is possible to traverse these emotional stages in the relationship in Romance.
Very soon one can come to the end of his patience.
Patience, I repeat, is the human version of equality.
Equality is the consciousness of Infinity.
When acting in Faith, Faith in the Divine Shakti, in the consciousness of equality, Mind rises to Supermind.
Acting in Faith in the partner’s goodness which is in abundance, a field of Patience will raise marriage into
Romance.
Darcy did it.
At first he was rewarded with gratitude when he silently received the abuse.
After reading the letter it wrought in her a change from the vital to the mental.
At Pemberley his manners became soft, shedding the stiffness of bitter spirit, and it evoked a wonder in her.
What he did for Lydia made her feel wretched for her subtle ingratitude.
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His excellent good feelings to her abusive pertness put her to shame, utter shame for all that she was and her family
was.
To him it was innocence.
He was genuine.
It was a boon to him to emerge out of the cocoon of selfish meanness.
She could not see his joy that suffused his countenance.
It was not because of her but in spite of her.
Darcy did in transforming his emotions what an understatement does for social politeness.
“பமைம், நீங்கள் மிகவும் அன்பு கோண் ிக்கிறீர்கள் ஆனோல் நோங்கள் ஏற்கனபவ ப ோட்ை திட்ைப் டி கிளம்
பவண்டும் என்று நிடனக்கிபறன்.”
ஆங்கிைம், விவோிக்கும் திறனுக்குப் ப யர் ப ோனது.
அதன் குடறத்துக் கூறுவது என் து, ை சமயங்களில் ப ோலியோகத் பதோன்றும்.
எதிர்மடறயோன கருத்டத பநர்மடறயோன பசோற்கள் மூைம் பவளிப் டுத்துவது ஒரு புத்திசோலித்தனம்.
முட்ைோள்தனமோன வலியுறுத்தடை தயவு பசய்து பதோைை பவண்ைோம் என் து ஏற்கனபவ ப ோட்ை திட்ைம்
என்று கூறப் ட்டு நோகோிகமோக மறுக்கப் டுகிறது.
திருவுருமோற பவண்டும் என்று மனிதன் ஆர்வப் ட்ைோல், அடத உணர்வுபூர்வமோக உண்டமயோக உணருவபத
இந்த முதல் நிடையில்தோன்.
இந்த யிற்சி மூைம் ஒருவர் அமை கோதலின் பகோட்டைக்குள் நுடையைோம்.
தி டைப் டிடவன் நூடை பமோைிப யர்ப்பு பசய்ய பவண்டும் என்பறோ அல்ைது தன்னுடைய பசோந்த
வோர்த்டதகளில் எழுத பவண்டும் என்பறோ ஒருவர் நிடனத்தோல் எவ்வோறு அவர் அதனுடைய ஒரு
அத்தியோயத்தின் டமயக் கருத்டத முழுவதுமோக உள்வோங்கிக் பகோள்வோபைோ அபத ப ோல் அமைகோதலின்
உற்சோகத்டத ஒருவர் கிைகித்துக் பகோள்ள பவண்டும் எனில் இந்த யிற்சியின் ின்னோல் உள்ள உற்சோகத்டத
முழுவதுமோக உள்வோங்கிக் பகோள்ள பவண்டும்.
கவோனுடைய அந்த எண்ணத்தின் டமயம் ஒரு ஆன்மீக அனு வமோகும்.
தன்டன எண்ணமோக உருவோக்கிக்பகோள்ளும் ப ோழுது அது மனம் முழுவடதயும் ஆக்கிைமித்துக் பகோள்கிறது.
முக்கியமோக உைலின் ப ோருபளோடு பதோைர்பு பகோண்டிருக்கும் அதன் ப ோருடள ஆக்கிைமித்துக்பகோள்ளும்.
இதற்கும் ின்னோல் பசன்று அவருடைய ேீவனில் அது ஒரு ப ோறியோக மோறுகிறது.
நம்முடைய சிந்திக்கும் மனத்டத(அறிவு) பதோடும் பதளிவோன வோதங்கடள நோம் டிக்கிபறோம்.
அதனுடைய சோைம் சிந்திப் டதயும் தோண்டிச் பசன்று மனதுள் ஊடுருவுகிறது.
வோதங்களின் ை நிடைகள், அதன் ின்னோல் இருக்கும் ஊடுருவும் கருத்துகள், மனத்தின் ிைதிநிதியோக
இருக்கும் சத்தியக் கருத்து, இறுதியோக சத்துைன் கடைந்து ஒன்றோகிவிடும் மனத்தின் முக்கியமோன அனு வம்,
இடவகடள நோம் ோர்க்கிபறோம்.
வோதங்கடள எடுத்துக் பகோண்டு, அதனுடைய பதோைர்புகடள அகற்றினோல், கருத்து நம்முள் வளர்வடத நோம்
ோர்க்கிபறோம்.
ைந்த மனம் கருத்துருடவ சத்தியக் கருத்துருவோக முதிர்ச்சி அடைய அனுமதிக்கிறது.
உயர்ந்த அங்கீகோைம், இந்த வளர்ச்சிடய பமலும் வளை அனுமதிக்கிறது.
இந்த நிடையில் கருத்து, சூட்சுமப் ோர்டவயில் கவோனுடைய உருவமோக மோறுகிறது.
இந்நிடையில் ஒருவர் தன் ஆற்றடை அவருடைய தோய் பமோைியின் ஊற்றுக்களுக்கு மோற்றிக் பகோள்ளைோம்.
பவளிவருவது அந்த பமோைியின் புதிய நடை.
ஒருவர் தன்னுடைய ஆங்கிைத்திபைபய பசோல்ை பவண்டும் என்றோல், பநர்த்தியோன எளிய நடையில்
சிக்கைோன எண்ணங்கடள பவளிப் டுத்தி விைைோம்.
'தி டைப் டிடவன்' இந்த சூைடை பகோண்டு வருவது ப ோல், இது ஆசிோியோின் சூைடைக் பகோண்டு வரும், அது
எதுவோக பவண்டுபமன்றோலும் இருக்கைோம்.
கோதலில் உள்ள உறவில் இந்த உணர்வுபூர்வமோன நிடைகடளக் கைக்க இயலும்.
பவகு சீக்கிைத்திபைபய ஒருவர் தன் ப ோறுடமயின் எல்டைக்கு வந்து விைைோம்.
சமத்துவத்தின் மனித திப்புதோன் ப ோறுடம என்று நோன் மறு டி கூறுகிபறன்.
எல்டையில்ைோததின் ேீவியம்தோன் சமத்துவம்.
நம் ிக்டக, பதய்வ சக்தியில் நம் ிக்டக, சமத்துவத்தின் ேீவியம், இவற்றில் பசயல் டும் ப ோழுது மனம்
சத்திய ேீவியமோகிறது.
வோழ்க்டகத் துடணயிைம் இருக்கும் அ ோிமிதமோன நல்பைண்ணத்தில் நம் ிக்டக டவத்து பசயல் டும்
ப ோழுது, ப ோறுடம திருமணத்டத கோதைோக மோற்றும்.
ைோர்சி இடத பசய்தோன்.
நிந்தடனடய அவன் பமளனமோக ஏற்றுக்பகோண்ை ப ோது, முதலில் அவனுக்குப் ோிசோக கிடைத்தது நன்றி
உணர்வு.
கடிதத்டதப் டித்த ின் அவளுக்கு உணர்விலிருந்து மனதிற்குச் பசல்லும் மோற்றம் உருவோனது.
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ப ம் ர்லியில் அவன் மிகவும் பமன்டமயோக விளங்கினோன், கசப் ோன நிடையில் இருந்த கடுடமடய
டகவிட்ைோன், இடவ அவளிைம் ஒரு ஆச்சோியத்டத உண்ைோக்கியது.
அவன் லிடியோவிற்கு பசய்த உதவிடயப் ோர்த்து தனது சூட்சும நன்றி பகட்ைத்தனத்திற்கு அவள் மிகவும்
வருந்தினோள்.
அவனுடைய சிறப் ோன நல்பைண்ணங்கடளப் ோர்த்த ின் தன்டனயும், தன்னுடைய துடுக்கோன
நிந்தடனகடளயும், தன்னுடைய குடும் த்டதயும் நிடனத்து அவள் மிகவும் பவட்கப் ட்ைோள்.
அவனுக்கு அது பவகுளித்தனமோக இருந்தது.
அவன் உண்டமயோக இருந்தோன்.
சுயநைமோன சின்னத்தனம் எனும் கூட்டிலிருந்து பவளிவை அவனுக்கு அது வைப் ிைசோதமோக அடமந்தது.
அவனது முகத்டத நிைப் ிய அவனது சந்பதோஷத்டத அவளோல் ோர்க்க முடியவில்டை.
அவனுடைய சந்பதோஷம் அவளோல் அல்ை, அவடளயும் மீறி எழுந்தது.
உணர்ச்சிகடள திருவுருமோற்றுவதில் ைோர்சி பசய்தது, நோகோிகத்டதக் குடறத்து கூறுவதற்கு சமம்.
Lady Catherine seemed resigned. "Mrs. Collins, you must send a servant with them. You know I always
speak my mind, and I cannot bear the idea of two young women travelling post by themselves. It is highly
improper. You must contrive to send somebody. I have the greatest dislike in the world to that sort of thing.
Young women should always be properly guarded and attended, according to their situation in life. When
my niece Georgiana went to Ramsgate last summer, I made a point of her having two men-servants go with
her. Miss Darcy, the daughter of Mr. Darcy, of Pemberley, and Lady Anne, could not have appeared with
propriety in a different manner. I am excessively attentive to all those things. You must send John with the
young ladies, Mrs. Collins. I am glad it occurred to me to mention it; for it would really be discreditable to
you to let them go alone."
பைடி கோதோின் அடத ஏற்றுக் பகோண்ைதோகத் பதோிந்தது.“கோலின்ஸ், நீ அவர்களுைன் ஒரு ணியோடள அனுப்
பவண்டும். நோன் எப்ப ோழுதுபம என் மனதில் இருப் டதத்தோன் ப சுபவன் என்று உனக்குத் பதோியும்.
இைண்டு ப ண்கள் தனியோகப் ிையோணம் பசய்வது என் டத என்னோல் நிடனத்துக்கூை ோர்க்க முடியோது.
அது முற்றிலும் சோி கிடையோது. யோடையோவது கூை அனுப்புவதற்கு முயற்சி பசய்ய பவண்டும். அம்மோதிோி
விஷயத்டத நோன் மிகவும் பவறுக்கிபறன். இளம் ப ண்கள் வோழ்க்டகயில் அவர்கள் இருக்கும் நிடைக்கு
ஏற்றவோறு எப்ப ோழுதும் ஒழுங்கோக ோதுகோக்கப் ை பவண்டும், கவனிக்கப் ை பவண்டும். என்னுடைய
மருமகள் ேோர்ேியோனோ ப ோன பகோடைக்கோைம் ைோம்ஸ்பகட்டிற்குச் பசன்ற ப ோழுது, இைண்டு ணியோளர்கள்
அவளுைன் ப ோக பவண்டும் என் டத நோன் வலியுறுத்திபனன். ப ம் ர்லிடயச் பசர்ந்த திரு ைோர்சியின்
மகளோன, மிஸ். ைோர்சியும், பைடி ஆன்-உம் பவறு எந்தவிதமோக ிையோணம் பசய்திருந்தோலும் அது ஒழுங்கோக
கோட்சியளித்திருக்க முடியோது. இடவ எல்ைோவற்றிலும் நோன் மிகவும் கவனம் பசலுத்துபவன். திருமதி.
கோலின்ஸ், இவர்களுைன் நீ ேோடன அனுப் பவண்டும். நல்ைபவடள இடத எனக்குச் பசோல்ை பவண்டும்
என்று பதோன்றியது; ஏபனனில் அவர்கடளத் தனியோக அனுப் ினோல் அது உனக்கு மோியோடதயோக
இருக்கோது.”
36. It is certainly a wonder that the Lady resigned without being angry.
பகோ ப் ைோமல் பைடி கோதோின் விைகிக் பகோண்ைது உண்டமயிபைபய ஆச்சோியத்திற்குோியது.
37. “Lady Catherine seemed resigned.”
Resignation is given to mildness of temper, cultural quickness, understanding sympathy.
Lady Catherine possessed none of these things, resigned or seemed resigned.
Her resignation resurfaces as manservant. It is irrepressible.
Strong tempers and strong wills are never suppressed except by authority.
The authority of self-discipline is culture, of which we see none here.
We see in Mrs. Bennet a strong temper that cannot be suppressed.
It took a month for her to speak to Elizabeth when she crossed her mother.
Emotions not able to express in words, if negative, emerge as cough.
Disagreement a husband is unable to voice turns into sarcasm.
Genuine fact incapable of being spoken takes the form of a letter.
An event that defies one’s understanding issues as a surprise.
Frustration makes one cross and changes into initiatives that spoil.
News received physically moves the body to another and delivers itself.
Ruse employed with a submissive friend comes to him as violent abuse from a strong character’s dislike.
Disturbed equilibrium drives one to a serious decision that restores it.
Subtle sarcasm missed at the host’s table comes back as a letter of triumph over a tragedy.
Adoration of a scoundrel turns itself into the removal of a good Man – Bingley.
Sarcastic abuse is changed by the atmosphere into a circumstance that compels a polite letter out of impolite emotions
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– Caroline.
Refusal to sympathise with the victim of an attempted elopement changes itself into a real elopement.
The body, better still the being is a field of equilibrium of energies.
Energies are converted into acts or temperaments by the inner structure of attitudes, motives, and opinions.
Inspiration energises existing motives.
Atmosphere can change the character of opinions into their opposites.
Resignation is the frustration of culture.
There is no giving without taking.
What enters the human system emerges out transformed by the inner structure.
Mind organizes.
Emotion energises.
Thought directs the energies.
Thinking stays their speed and organizes them according to its pattern.
Cheerfulness has a natural tendency to multiply itself.
Cheerfulness as a character is a converter of the bad into good ones.
Pride offends others, invites prejudice.
Prejudice provokes comments that unearth family skeletons.
Goodwill in an average person seeks the balance of ill will.
Empty-headedness finds its goodwill doing harm to others and good to oneself.
Energies released at one point accomplish at another point.
Good issues evil.
Evil issues good.
A provocative thought precipitates itself as a reality - Caroline.
Unexpressed cultured curiosity crystallizes itself as the content of that thought.
Simple courtesy extended – fishing – brings a reward of resplendent marriage.
“பைடி கோதோின் அடத ஏற்றுக்பகோண்ைதோகத் பதோிந்தது.”
மனவுணர்வுகளின் பமன்டம, கைோச்சோை விடைவு, இைக்கத்தின் புோிவு இடவ உள்ளவர்களுக்கு, இது ப ோல்
ஏற்றுக்பகோள்ள முடியும்.
இடவ எதுவும் பைடி கோதோினிைம் இல்டை, ஏற்றுக்பகோண்ைோள் அல்ைது ஏற்றுக்பகோண்ைது ப ோல்
பதோன்றுகிறோள்.
ஏற்றுக்பகோண்ைது அவளிைம் ஆண் ணியோள்ப ோல் பவளிப் டுகிறது. அது அைக்க முடியோததோக உள்ளது.
வலிடமயோன மனவுணர்வுகடளயும், வலிடமயோன விருப்புறுதிகடளயும், அதிகோைத்டத தவிை பவறு எது
மூைமோகவும் அைக்க முடியோது.
சுய ஒழுக்கத்டதக் கட்டுப் டுத்துவது நோகோிகம், ஆனோல் எடதயும் நோம் இங்கு ோர்ப் தில்டை.
அைக்க முடியோத வலிடமயோன மன நிடைடய திருமதி ப ன்னட்டிைம் ோர்க்கிபறோம்.
எலிசப த் தோயோோின் பசோல்டை மீறியதோல் தோயோருக்கு அவளுைன் மீண்டும் ப ச ஒரு மோதமோயிற்று.
உணர்ச்சிகடள ப ச்சோல் பவளிப் டுத்த முடியோமற் ப ோனோல், அது எதிர்மடறயோக இருப் ின், இருமைோக
பவளி வரும்.
ஒரு கணவனோல் கருத்து மோறு ோட்டை பவளிப் டுத்த முடியோமற் ப ோனோல் அது பகலியோக மோறுகிறது.
உண்டமயோன விஷயங்கடளப் ப ச இயைோது ப ோனோல் அது கடிதமோக மோறும்.
ஒரு நிகழ்ச்சி ஒருவருக்குப் புோியோவிட்ைோல் அது ஆச்சோியமோக மோறுகிறது.
ஏமோற்றம் ஒருவடைத் தன்முடனப்பு எடுக்கத் தூண்டும், அது பகடுதலில் முடியும்.
ஒருவருக்கு ஒரு பசய்தி வந்தோல், அடத உைபன மற்றவோிைம் பதோிவிப் ோர்.
ணிந்து ப ோகும் நண் னுக்கு சூழ்ச்சி பசய்தோல், அவடன ிடிக்கோத ஒரு வலிடம வோய்ந்த ந ோிைமிருந்து
பமோசமோன நிந்தடனயோக அது திரும் வரும்.
சமநிடை ோதிக்கப் டும் ப ோழுது, ஒருவர் தீவிைமோன முடிவு எடுத்து நிடைடமடய சோி பசய்வோர்.
விருந்து பகோடுப் வர் பசய்யும் சூட்சுமமோன பகலிடய விருந்து உண் வர் புோிந்துபகோள்ளத் தவறிவிட்ைோல்,
அது ஒரு கஷ்ைத்தின் ப ோழுது பவற்றி பகோண்ைோடும் வடகயில் ஒரு கடிதமோகத் திரும் ி வருகிறது.
அபயோக்கியடன ோைோட்டுவது நல்ை மனிதடன( ிங்கிலி) விைக்குகிறது.
பகலியோன நிந்தடன சூைைோல் மோற்றப் ட்டு, நோகோிகமற்ற உணர்ச்சியிைமிருந்து ஒரு நோகோிகமோன கடிதத்டத
நிர் ந்தமோக வைவடைக்கும் சந்தர்ப் த்டத உருவோக்குகிறது--கோைலின்.
ஓடிப்ப ோகும் முயற்சியில் ோதிக்கப் ட்ை ந ருக்கு ோிவுகோட்ை மறுத்தது, உண்டமயிபைபய ஓடிப்ப ோவதில்
முடிகிறது.
உைல், இடதவிை ேீவன், சக்தியின் சமநிடைக்கு சோியோன தளமோகும்.
அகத்துள் இருக்கும் அடமப்புகளோன மபனோ ோவம், பநோக்கங்கள், அ ிப் ிைோயங்கள் இடவ, சக்திடய
பசயைோகவும் மனவுணர்வுகளோகவும் மோற்றுகிறது.
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இருக்கும் பநோக்கங்களுக்கு சக்தி அளிப் து ஊக்கம்.
அ ிப் ிைோயங்களின் குணத்டத பநபைதிைோக மோற்றவல்ைது சூைல்.
நோகோிகத்தின் ஏமோற்றபம, விைகிப்ப ோவது.
எடுத்துக்பகோள்ளோமல் அளிக்க முடியோது.
மனிதனுள் நுடைவது உள்ளிருக்கும் அடமப் ோல் திருவுருமோறி பவளிவரும்.
மனம் முடறப் டுத்தும்.
உணர்ச்சிகள் சக்தி அளிக்கும்.
எண்ணங்கள் சக்திகடள வைி நைத்தும்.
சிந்திப் து அவற்றினுடைய பவகத்டத தடுத்து நிறுத்தி அதனுடைய வடகக்பகற் அடவகடள
முடறப் டுத்தும்.
உற்சோகம், இயற்டகயோகபவ ப ருகும் தன்டம உடையது.
உற்சோகம் பகட்ைடத நல்ைதோக மோற்றவல்ைது.
கர்வம் மற்றவடை புண் டுத்தும், தப் ிப்பிைோயம் ஏற் ைத் தூண்டும்.
தப் ிப்பிைோயம் குடும் அவதூறுகடள கிளப் க்கூடிய விமோிசனங்கடளத் தூண்டுகிறது.
சோதோைண மனிதனிைம் நல்பைண்ணங்களும் பகட்ை எண்ணங்களும் சமமோக இருக்கும்.
முட்ைோளோக இருப் வனது நல்பைண்ணம் மற்றவருக்கு பகடுதல் பசய்கிறது, தனக்கு நல்ைது பசய்து
பகோள்கிறது.
ஒரு இைத்தில் விடுவிக்கப் டும் சக்தி பவபறோரு இைத்தில் சோதிக்கும்.
நல்ைது பகடுதடை விடளவிக்கும்.
பகட்ைது நல்ைடத விடளவிக்கும்.
பகோ த்டதத் தூண்டும் எண்ணம் உண்டம நிடையோகப் டிந்து விடுகிறது –கோைலின்.
பவளிப் ைோத நோகோிக ஆர்வங்கள் அந்த எண்ணத்தின் ப ோருளோக வடிவம் ப றுகின்றன.
மீன் ிடிக்க விடும் அடைப்ட ப்ப ோல், எளிடமயோன மோியோடத அளிப் து, ிைகோசமோன திருமணத்டத
ோிசோக அளிக்கிறது.
38. “I cannot bear the idea of two young women traveling post.”
Men who are not generous offer help that is already there.
Selfish mean alertness defends itself before help may be asked.
They indelicately point out that the other man must take care of himself.
Sure, his alertness successfully defends himself.
Life responds, responds with a vengeance.
It brings him to a situation hundreds of times where he is out of the pale of human assistance.
When some generous soul still offers help, he realizes that his own situation will not allow himself to avail of it.
This can be seen as life’s punishment to a mean attitude.
Without deriving such a satisfaction, one can see deeper forces at work.
Poverty offers particular attitudes in life.
Life offers antidotes to poverty without fail, offering the Man a choice.
A poor father comes along with a not so poor mother of culture.
The son is always to choose between the attitudes of the parents.
His choice is the human choice.
What makes him make that choice?
From the father he gets a mean attitude, from the mother not so mean an attitude.
His own education enlightens him.
Now he can make a positive or negative choice.
Making a positive choice he makes a progress in consciousness unaccompanied by a similar progress in his substance.
In life, it is for him to cling to the higher opportunity and fill up the substance.
It is an onerous endeavour such as keeping pace with a friend in college, remaining outside it. But it is possible.
In Mother, if he sticks to Mother, She does it on your behalf easily.
To stick to Mother one need not desert Truth.
In Wickham we see life has gone out of the way to offer him kindness, support, solicitude, inheritance, high profession,
etc. all for a life time.
He made a choice of progress in Non-Being!
Even after several acts of betrayal, life, through Darcy, for the sake of Elizabeth who was infatuated with him saved
him fully.
It is ultimately a move of Mr. Bennet identifying with his wife.
In Wickham the ultimate result is he is to LIVE with Lydia for life.
With all his faults Wickham is cheerful, apparently expansive.

40

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

Lydia too is cheerful in her own way, expansive in her own fashion.
As Darcy was given an ever present alertness about Georgiana, now Wickham is to focus all his concentration on
Lydia to fully engage her exuberance lest she might choose to activate herself again as before.
She is not merely cheerful but dynamic and wants constant psychological attention.
Wickham rising to that occasion will not have energy to indulge in any other dissipation.
His aspiration in Non-Being will now be fully active engaging Lydia’s ever expanding feminine propensities.
Otherwise he would lose her.
She cannot be quiet for a moment in any reasonable way.
He must discover reasonableness in her own deviations.
“இைண்டு ப ண்கள் தனியோகப் ிையோணம் பசய்வடத என்னோல் நிடனத்துக்கூை ோர்க்க முடியோது.”
தோைோள குணம் இல்ைோத ஆண்கள், ஏற்கனபவ அங்கு இருப் டத பகோடுத்து உதவி பசய்வோர்கள்.
சுயநைமோன மனிதன், தன்டன மற்றவர் உதவி பகட்கும் முன் தன்டன ோதுகோத்துக் பகோள்வோன்.
அவன் மற்றவர்கடள, தோங்கபள தங்கடள கவனித்துக் பகோள்ள பவண்டும் என்று நோசூக்கின்றி கூறுவோன்.
அவனுடைய விைிப்புணர்ச்சி நிச்சயமோக அவடனக் கோப் ோற்றுகிறது.
வோழ்வு மறுபமோைி அளிக்கும், வன்மத்துைன் திைளிக்கும்.
மனித உதவி கிடைக்கோத ை சந்தர்ப் ங்கள் அவனுக்கு எழும்.
நற்குணம் டைத்த சிைர் உதவி அளிக்க முன்வந்தோல், அதடன ஏற்றுக்பகோள்ள முடியோத நிடையில்
இருப் டத அவபன உணருவோன்.
குறுகிய மனப் ோன்டமக்கு வோழ்வு அளிக்கும் தண்ைடனயோக இடதப் ோர்க்கைோம்.
அது ப ோல் திருப்தி அடையோமல், ஆைமோன சக்திகள் பவடை பசய்வடத ஒருவர் ோர்க்கைோம்.
வறுடம, சிை குறிப் ிட்ை மபனோ ோவங்கடள வோழ்க்டகயில் அளிக்கும்.
வறுடமக்கு மோற்டற வோழ்க்டக தவறோது அளித்து மனிதனுக்கு ஒரு வோய்ப் ிடன அளிக்கிறது.
ஏடை தகப் னோர், நோகோிகத்தில் அவ்வளவு ஏடையோக இல்ைோத தோயோருைன் இடணகிறோர்.
மகன்தோன் எப்ப ோழுதும் ப ற்பறோர்களின் மபனோ ோவங்களிலிருந்து பதர்ந்பதடுக்க பவண்டும்.
அவனுடைய விருப் ம் மனித விருப் மோகும்.
எது அவடன பதர்ந்பதடுக்க டவக்கிறது?
அவனுக்கு, தகப் னோோிைமிருந்து குறுகிய மனப் ோன்டம கிடைக்கிறது, தோயோோிைமிருந்து அந்த அளவிற்கு
அல்ை.
அவனுடைய கல்வி அவனுக்கு அறிடவத் தருகிறது.
இப்ப ோழுது அவன் நல்ைடதயும் பதர்ந்பதடுக்கைோம், பகட்ைடதயும் பதர்ந்பதடுக்கைோம்.
நல்ைடத பதர்ந்பதடுத்து அவன் ேீவியத்தில் முன்பனற்றம் அடைகிறோன், ஆனோல் குணத்தில் இடதப் ப ோன்ற
முன்பனற்றம் கிடைப் தில்டை.
வோழ்க்டகயில் உயர்ந்த வோய்ப்புகடள அவன் ிடித்துக் பகோண்டு, குணத்டத சோி பசய்து பகோள்ள பவண்டும்.
கல்லூோியில் டிக்கும் ஒரு நண் னுைன், கல்லூோிக்கு பவளியிலிருந்து பகோண்டு அவனுக்குச் சமமோக நைந்து
பகோள்வது, மிகப் ப ோிய முயற்சியோகும். ஆனோல் அது முடியும்.
அன்டனயிைம், நோம் அன்டனயுைன் இருந்தோல், நமக்கோக அன்டன பசய்வோர்.
அன்டனயுைன் இருக்க, ஒருவர் உண்டமடய டகவிை பவண்டிய அவசியமில்டை.
விக்கோமிற்கு வோழ்க்டக எல்ைோவற்டறயும் மீறி அன்பு, ஆதைவு, ோிவு, பசோத்து, உயர்ந்த பவடை,
என்றிவற்டற வோழ்நோள் முழுவதற்கும் அளித்தது.
அவன் அசத்தில் முன்பனற விரும் ினோன்!
ை தைடவ நம் ிக்டகத் துபைோகத்திற்குப் ின்பும் வோழ்க்டக, ைோர்சி மூைம் அவனோல் வசீகோிக்கப் ட்ை
எலிசப த்திற்கோக அவடன முழுவதுமோக கோப் ோற்றியது.
இது திரு ப ன்னட் தன் மடனவியுைன் தன்டன அடையோளப் டுத்திக்பகோள்ளும் பசயைோகும்.
லிடியோவுைன் வோழ்நோள் முழுவதும் வோைபவண்டும் என் பத விக்கோமிற்கு கிடைத்த இறுதிப் ைன்.
எல்ைோக் குடறகள் இருந்தும் விக்கோம் உற்சோகமோக இருக்கிறோன், பவளிப் டையோக ப ருந்தன்டமயோகவும்
இருக்கிறோன்.
லிடியோவும் அவளுடைய வைியில் உற்சோகமோக இருக்கிறோள், அவளுடைய ோணியில் ப ருந்தன்டமயோக
இருக்கிறோள்.
ேோர்ேியோனோடவப் ப ோறுத்தவடை ைோர்சி எப்ப ோழுதும் விைிப் ோக இருக்கிறோன், லிடியோ மீண்டும்
டைய டிபய நைந்து பகோள்ளக்கூைோது என் தற்கோக விக்கோம் இப்ப ோழுது தன்னுடைய முழு கவனத்டதயும்
கட்டுக்கைங்கோத அவளது உணர்ச்சிகள் மீது முழுவதுமோக திருப் பவண்டும்.
அவள் உற்சோகமோக இருப் பதோடு சுறுசுறுப் ோகவும் இருக்கிறோள், மனோீதியோன பதோைர்ந்த கவனத்டத
விரும்புகிறோள்.
அந்தச் சந்தர்ப் த்திற்குத் தகுதியோகும் விக்கோமிற்கு மற்ற அைிச்சோட்டியங்களில் ஈடு டுவதற்கு பதடவயோன
பதம்பு இருக்கோது.

41

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

லிடியோவின் பதோைர்ந்து வளரும் ப ண்டமயின் மனப் ோங்கிடன பூர்த்தி பசய்வதற்பக அசத்தில் இருக்கும்
அவனது ஆர்வம் முழுடமயோக சுறுசுறுப் ோக ஈடு டும்.
இல்ைோவிடில் அவன் அவடள இைக்க பநோிடும்.
எந்த நியோயமோன விதத்திலும் அவளோல் ஒரு பநோடிகூை அடமதியோக இருக்க முடியோது.
அவள் வைிமோறி நைந்தோல், அதில் அவன் நியோயத்டதக் கண்டு ிடிக்க பவண்டும்.
39. “It is highly improper.”
A Man evaluates himself from the level at which he can lay down the law.
He does not see how relevant he is, but the pronouncement is self-satisfying.
She has been laying down the law by which the weather is ruled.
Maybe, the Lady discovered herself to be the Absolute.
Sri Aurobindo had no one to whom He could pray, because He Himself was the Lord.
In recruitments, Man choosing a wife, in such decisive moments knowledge of human nature from this point of view
helps eliminate potential danger.
Churchill’s aunt congratulating him on his entering the Cabinet advised him to run only his department, not the entire
Cabinet.
In 1937 popular Ministries were installed in all Indian provinces. In Madras and Punjab it was the Chief Minister who
took all the decisions.
We see the opposite also of people appealing to erstwhile powers for relief or sanction.
Mr. Bennet would have escaped a life long tutelage to his wife had he this perception while courting.
Infatuation drowns this perception when it is there feebly.
This sensitivity sees the whole in the part, an infinitesimal part.
Great works of fiction carry this knowledge on every page.
Bernard Shaw speaks of ‘a page of Shakespeare’.
This knowledge found as power raises one to world leadership at the age of 20, as it did Alexander and Caesar. Akbar
too joined them as early.
It is the stamp of Individuality.
The Psychic emerging raises a Man like this.
Mother saw that in Nehru in 1930 and predicted his leadership.
Lydia’s “Maybe Bingley will choose me” had this ring.
Again she says “I am the youngest but the tallest”.
Capacity to boorishly interfere in a proceeding is the indirect expression of this attitude.
Indifference to essentials is the inversion of it.
Wickham in his first interview with Elizabeth discloses that he has this knowledge that he may be observed from this
point of view.
A poem of Sri Ramalinga Swami was read out to Mother. At the first line, She said he was in touch with Supermind.
She said that by perceiving his consciousness.
Sensation in us is consciousness.
People with no mental development can be great actors or literary critics, as they directly perceive the character.
A Man becomes really great in those fields if he overcomes his mental development and regains this faculty of
sense Mind.
A.C. Bradley wrote like this.
Exercise of authority extends to all levels.
One’s personality is decided by the level at which it ceases.
Petty people carry it down to the lowest possible levels.
Beyond that there are those who when they physically touch an object feel it is theirs.
They are physical.
No such person can be vested with any authority of any description.
To be pushy is to be different from being physically possessive.
In the measure an organization allows its employees to be free in this regard, it becomes a great organization.
The Hindu religion has extended the Freedom of the Absolute to the last member to choose as he likes.
Hence the tolerance.
The greater the tolerance, the greater its power of survival.
Royal families who are capable of this freedom to its last member last longer.
The formation of an Individual – its level – is decided by this.
“அது முற்றிலும் தவறு.”
அதிகோைத்டதச் பசலுத்தும் நிடையிலிருந்து ஒருவர் தன்டன மதிப் ிட்டுக் பகோள்கிறோர்.
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அவர் எவ்வளவு ப ோருத்தமோக இருக்கிறோர் என் டதப் ோர்ப் தில்டை, ஆனோல் அடத அறிவிப் பத
அவருக்குத் திருப்தியோக இருக்கிறது.
அவள் அதிகோைத்டதச் பசலுத்திய வண்ணம் இருக்கிறோள், ருவ நிடைடயயும் நிர்ணயம் பசய்கிறோள்.
பைடி கோதோின் தன்டனபய ிைம்மமோக அறிந்தோள் ப ோலும்.
ிைோர்த்தடன பசய்வதற்கு ஸ்ரீ அைவிந்தருக்கு யோரும் இல்டை, ஏபனனில் அவபை இடறவன் ஆவோர்.
பவடைக்கு ஆள் எடுப் து, திருமணத்திற்கோக ஆண் மடனவிடயத் பதர்ந்பதடுப் து ப ோன்ற தீர்மோனம்
எடுக்கும் தருணங்களில், இந்த கண்பணோட்ைத்தில் மனித சு ோவத்டதப் ற்றிய அறிவு, வித்தோக இருக்கும்
ஆ த்டத நீக்க உதவும்.
மந்திோி சட யில் பசர்ந்த சர்ச்சிடை, அவைது உறவினள் ோைோட்டிவிட்டு, மந்திோி சட முழுவடதயும் ஏற்று
நைத்தோது அவைது துடறடய மட்டும் ஏற்று நைத்துமோறு அறிவுடை கூறினோர்.
1937ல் மந்திோி சட கள் எல்ைோ இந்திய மோகோணங்களில் நிறுவப் ட்ைன. மதைோசிலும், ஞ்சோ ிலும் முதல்
மந்திோிகபள எல்ைோ முடிவுகடளயும் எடுத்தனர்.
பநர்மோறோக, மனிதர்கள் முன்னோள் அதிகோோிகளிைம் உதவி பகட் டதயும் நோம் ோர்க்கிபறோம்
திரு ப ன்னட்டிற்கு தன் திருமணத்திற்கு முன்ப இந்த புைனறிவு இருந்திருந்தோல் வோழ்நோள் முழுவதும் தன்
மடனவிக்கு அடைக்கைம் பகோடுப் திலிருந்து தப் ித்துக் பகோண்டிருந்திருப் ோர்.
புோிந்துபகோள்ளும் அறிவு ைவீனமோக இருந்தோல், பமோகம் அதடன மூழ்கடித்து விடும்.
இந்த புைனறிவு முழுடமடயப் குதியோகப் ோர்க்கிறது, மிகச் சிறிய குதியோக.
உயர்ந்த கடத டைப்புகளில் ஒவ்பவோரு க்கத்திலும் இந்த ஞோனம் இருக்கும்.
“பஷக்ஸ் ியோின் ஒரு க்கம்” என்று ப ர்னோர்ட்ஷோ ப சுகிறோர்.
சக்தியோக விளங்கும் இந்த ஞோனம், அபைக்ைோண்ைடையும் சீசடையும் ப ோை, ஒருவடை அவைது இரு தோவது
வயதிபைபய உைகத் தடைடமக்கு உயர்த்தும், அக் ரும் இளம் வயதில் இந்தப் ட்டியலில் பசர்ந்து
பகோண்ைோர்.
தனித்துவத்தின் முத்திடை இது.
பவளிவரும் டசத்திய புருஷன் ஒரு மனிதடன இவ்வோறு உயர்த்தும்.
1930-ல் இதடன பநருவிைம் அன்டன ோர்த்தோர், அவருடைய தடைடமடய முன்கூட்டிபய பதோிவித்தோர்.
“ ிங்கிலி என்டன பதர்ந்பதடுக்கைோம்” என்று லிடியோ கூறியது இடதப் ப ோன்றது.
“நோன்தோன் எல்பைோடையும்விை சிறியவள் ஆனோல் உயைமோனவள்” என்று மீண்டும் கூறுகிறோள்.
நைப் டவகளில் அநோகோிகமோகக் குறுக்கிடும் திறடம இந்த மபனோ ோவத்தின் மடறமுகமோன பவளிப் ோடு
ஆகும்.
முக்கியமோனடவகளுக்கு ோைோமுகமோக இருப் து இதற்கு பநர்மோறோனது.
விக்கோம், எலிசப த்டத முதலில் சந்தித்த ப ோழுது, தோன் இந்த பகோணத்திலிருந்து ோர்க்கப் ைைோம் என்று
அவன் அறிவதோக கூறுகிறோன்.
இைோமலிங்க சுவோமிகளின் ோைல் அன்டனக்குப் டித்துக் கோண் ிக்கப் ட்ைது. முதல் வோியிபைபய அன்டன
அவருக்கு சத்திய ேீவியத்துைன் பதோைர்பு இருப் தோக கூறினோர்.
அவருடைய ேீவியத்டத அறிந்து பகோண்டு அன்டன அவ்வோறு கூறினோர்.
ேீவியம் நம்முள் இருக்கும் புைனுணர்வோகும்.
ப ோிய அறிவோளிகளோக இல்ைோவிடினும், ப ோிய நடிகர்களோக இருக்கைோம் அல்ைது இைக்கிய விமோிசகர்களோக
விளங்கைோம். ஏபனனில் அவர்கள் கதோ ோத்திைத்டத பநைடியோகப் புோிந்து பகோள்கின்றனர்.
தன்னுடைய அறிவோற்றடைத் தோண்டி, உணர்வு மனத்தின் திறடன ஒருவன் திரும் ப் ப ற்றுக்பகோண்ைோல்,
அவன் உண்டமயிபைபய அந்த துடறகளில் சிறந்து விளங்குவோன்.
இவ்வோறுதோன் A.C. Bradley எழுதினோர்.
அதிகோைப் ிைபயோகம் எல்ைோ நிடைகளிலும் உள்ளது.
ஒருவருடைய ஆளுடம அது முடிவுறும் நிடையோல் தீர்மோனிக்கப் டுகிறது.
சில்ைடற மனிதர்கள், மிகவும் கீழ் நிடைவடை அதடன எடுத்துச் பசல்வர்.
இதடனயும் தோண்டி சிைர் ஒரு ப ோருடள டகயோல் பதோட்ைவுைன் அது தனது என நிடனக்க ஆைம் ிப் ர்.
அவர்கள் ேை நிடைக்கு உோியவர்கள்.
இது ப ோன்ற ந ர்களுக்கு எந்த விதமோன அதிகோைத்டதயும் பகோடுக்க முடியோது.
பசோந்தம் பகோண்ைோடுவது, விஷயத்டத சோதித்துக் பகோள்வதிலிருந்து மோறு ட்ைது.
ஒரு நிறுவனம் அதனுடைய ணியோளர்களுக்கு இந்த சுதந்திைத்டத அளிக்கும்ப ோது அது ப ோிய
நிறுவனமோகிறது.
கடைசி மனிதன்வடை அவன் விருப் ப் டி பதர்ந்பதடுக்கும் ிைம்மத்தின் சுதந்திைத்டத ஹிந்து மதம்
அளிக்கிறது.
அதனோல்தோன் அதற்குச் சகிப்புத்தன்டம உள்ளது.
எவ்வளவு உயர்ந்ததோக சகிப்புத்தன்டம உள்ளபதோ அவ்வளவு உயர்ந்ததோக அதற்கு நிடைத்து நிற்கும் சக்தி
இருக்கும்.
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அைச குடும் த்தில் கடைசி அங்கத்தினர்வடை இந்த சுதந்திைம் இருந்தோல், அக்குடும் ம் நீண்ை கோைத்திற்கு
நீடித்து நிற்கும்.
தனி மனிதன் உருவோவடதயும் அதன் நிடைடயயும் இது தீர்மோனிக்கிறது.
40. “When Georgiana went to Ramsgate.”
It would have never struck Edmond that he was sent to jail by Mercedes.
Any Indian will have that as the first thought.
Lady Catherine speaks of the interest she took in Georgiana, and we know what happened there.
Surely that result issued out of this interest of hers.
Her design on Darcy is an ill will – to marry Anne.
Out of the interest of the lady of such will, nothing good can come.
We now see how it was overcome in time.
Anne’s marriage was in her Mind; there was no endorsement of it in Darcy’s Mind.
Marrying Anne was evil to Darcy which she wished to foist on him.
Darcy was able to save the sister because his aunt’s evil had no sanction in his Mind.
The betrayal of Mrs. Young was possible as there was ‘ill-will’ inside the house.
Wickham was able to contemplate it because 1) £ 1000 in the will 2) £ 3000 in lieu of the living 3) Clearing of his
debts in Lambton, 4) His miniature in Pemberley, 5) Presence of treacherous Mrs. Young, 6) Lady Catherine’s desire
for his marriage, 7) Darcy’s temperament was in alliance with Lady Catherine’s temperament.
Every act of everyone, even thought, will have an effect on work. No exceptions can ever be made.
To locate the partial influence of anyone on any act positive or negative is always easily possible, after the event.
To know how that act balances with the other acts is impossible to know even after the act.
To know it before to fully protect oneself is possible only for senses, if one has it. Mind cannot as readily know it
before the act.
To know all the acts, their relations to our action before a work to create an opportunity out of it, is to know it
integrally.
One can, of course, create that opportunity by consecration, not so easily explain it theoretically.
Result is physical, explanation is mental.
We see such opportunities.
Opportunities are created by the attitudes of people.
They are created by external circumstances.
At Pemberley when Darcy met Elizabeth, such an opportunity was created.
It was created by the combination of all their attitudes.
Darcy and Bingley coming to Netherfield was an opportunity created by circumstances.
A single person creating such an opportunity consciously is not in the story, if we do not include Darcy’s finding Lydia
in that list.
It was done as a good act.
He was not sure what outcome would be there.
He did not even want to benefit by such a result.
The question of conscious knowledge of such an opportunity is out of the question.
Mother created such a one by sending that being to Hitler.
It was an opportunity to destroy himself.
Today there is such an occasion to form a World government.
Conscious initiative in that direction will create that opportunity.
In fact, it is a non-initiative as it is not human initiative.
Establishment of a world government can thus be achieved as the political atmosphere is waiting for such a human
initiative.
Human initiative taken on inner promptings is not initiative.
It is an obedience of the higher inner command.
The nearest example in the story is Darcy’s finding Lydia.
Anyone who imbibes this knowledge fully can wait on the inner command for any work, no matter how small it is.
The rule is the same for the world government or for buying a book.
“ைோம்ஸ்பகட்டிற்கு ேோர்ேியோனோ பசன்றப ோழுது.”
பமர்சிைஸ்தோன் தன்டன சிடறக்கு அனுப் ினோள் என்று எட்மண்ட் நிடனத்பத ோர்த்திருக்கமோட்ைோன்.
எந்த இந்தியனுக்கும் முதலில் இந்த எண்ணம்தோன் எழும்.
ேோர்ேியோனோவின் பமல் தோன் பகோண்ை அக்கடறடயப் ற்றி பைடி கோதோின் ப சுகிறோள், ிறகு அங்கு என்ன
நைந்தது என்று நமக்குத் பதோியும்.
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அவளுடைய இந்த கவனத்தினோல்தோன் நிச்சயமோக அது நைந்தது.
ைோர்சியிைத்து அவள் தீட்டிய திட்ைம் பகட்ை எண்ணத்தினோல், ஆன்-ஐ திருமணம் பசய்து பகோள்வதற்கோக.
இது ப ோன்ற எண்ணமுடைய ஒரு ப ண்மணியினோல் எந்த வித நல்ைதும் நிகைோது.
எவ்வோறு அடத சமயத்தில் கைக்க முடிந்தது என் டத நோம் இப்ப ோழுது ோர்க்கிபறோம்.
ஆன்-உடைய திருமணம் அவள் மனதில் இருந்தது, அதனுடைய சம்மதம் ைோர்சி மனதில் இல்டை.
ஆன்-ஐ திருமணம் பசய்து பகோள்வது ைோர்சிக்குத் தவறோகப் டுகிறது, அடத அவள் அவன் மீது திணிக்கப்
ோர்க்கிறோள்.
ைோர்சிக்கு, ஆன்-ஐ கோப் ோற்ற முடிந்தது, ஏபனனில் சித்தியின் தீங்கிற்கு அவன் மனதில் அனுமதி இல்டை.
திருமதி யங்-ன் நம் ிக்டக துபைோகம், வீட்டினுள் பகட்ை எண்ணம் இருந்ததோல் சோத்தியமோயிற்று.
1) உயிலில் இருந்த £ 1000, 2) ோதிோியோர் பவடைக்கோக £ 3000, 3) ைோம்ப்ைனில் இருந்த அவனது கைடன
அடைத்தது, 4) ப ம் ர்லியில் இருந்த அவனது சிறிய உருவப் ைம், 5) ஏமோற்றுகிற திருமதி யங் இருப் து,
6) அவனது திருமணத்தில் பைடி கோதோினுக்கு இருந்த ஆடச, 7) ைோர்சியின் மனவுணர்வுகள் பைடி கோதோின்
மனவுணர்வுகபளோடு சம் ந்தப் ட்டிருந்தது, இவற்றின் உதவியோல் விக்கோமோல் அடத பயோசிக்க முடிந்தது.
எல்பைோருடைய எல்ைோ பசயலும், எண்ணம் உள் ை, பவடையில் தோக்கத்டத ஏற் டுத்தும். விதி விைக்கு
என் பத கிடையோது.
எந்த பசயலிலும் பநர்மடறயோகபவோ அல்ைது எதிர்மடறயோகபவோ, ஒருவைது குதியோன தோக்கத்டத நிகழ்ச்சி
முடிந்த ிறகு, சுை மோகக் கண்டு ிடிக்க முடியும்.
ஒரு பசயல் நைந்து முடிந்த ிறகும்கூை எவ்வோறு அந்த பசயல் மற்ற பசயலுைன் தன்டன சமநிடைப் டுத்திக்
பகோண்ைது என் டதத் பதோிந்து பகோள்வது முடியோத கோோியம்.
தன்டன முழுடமயோகக் கோப் ோற்றிக்பகோள்வடதப் ற்றி முதலிபைபய பதோிந்துபகோள்வதற்கு
உணர்வுகளோல்தோன் முடியும், இத்திறன் ஒருவருக்கு இருக்கும் ட்சத்தில். பசயலுக்கு முன்னோல் மனதோல்
உைனடியோக அடத பதோிந்துபகோள்ள முடியோது.
எல்ைோ பசயல்கள், அதற்கு நம்முைன் இருக்கும் பதோைர்பு, நம் பவடையுைன் இருக்கும் பதோைர்பு, அது
உருவோக்கப் ப ோகும் வோய்ப்புகள், இடவ எல்ைோவற்டறயும் ற்றி அறிவபத பூைண ஞோனமோகும்.
ஒருவர் அந்த வோய்ப் ிடன சமர்ப் ணம் மூைம் உருவோக்க முடியும், விளக்குவது அவ்வளவு சுை மல்ை.
ைன் ேைமோனது, விளக்கம் மனடதச் சோர்ந்தது.
நோம் அது ப ோன்ற வோய்ப்புகடளப் ோர்க்கிபறோம்.
மனிதர்களின் மபனோ ோவங்களோல் வோய்ப்புகள் உருவோக்கப் டுகின்றன.
புற சந்தர்ப் ங்களோல் அடவ உருவோக்கப் டுகின்றன.
ப ம் ர்லியில் ைோர்சி எலிசப த்டத சந்தித்தப ோழுது அது ப ோன்ற ஒரு வோய்ப்பு உருவோனது.
அவர்களுடைய எல்ைோ மபனோ ோவங்களும் ஒன்று பசர்ந்து அடத உருவோக்கியது.
ைோர்சியும், ிங்கிலியும் பநதர்பீல்டுக்கு வந்தது, சந்தர்ப் சூழ்நிடை ஏற் டுத்திய வோய்ப்பு.
ைோர்சி லிடியோடவக் கண்டு ிடிப் டத இதில் பசர்க்கோவிட்ைோல்.
தனிப் ட்ை ந ர் ஒருவர் நனவுபூர்வமோக அது ப ோன்றபதோரு வோய்ப்ட உருவோக்குவது இக்கடதயில்
இல்டை.
அது ஒரு நல்ை பசயல் ப ோல் பசய்யப் ட்ைது.
அதனுடைய ைன் என்னவோக இருக்கும் என்று அவனுக்குத் தீர்மோனமோகத் பதோியவில்டை.
அது ப ோன்ற ஒரு முடிவோல் ைன் அடையக்கூை அவன் விரும் வில்டை.
அது ப ோன்ற ஒரு வோய்ப் ின் நனவுபூர்வமோன ஞோனம் என்ற பகள்விக்பக இைமில்டை.
அந்த ேீவடன ஹிட்ைருக்கு அனுப் ி அன்டன அது ப ோன்ற ஒரு வோய்ப்ட உருவோக்கினோர்.
அது அவடனபய அைித்துக்பகோள்ள ஒரு வோய்ப் ோகும்.
இன்று, உைகளோவிய அைசோங்கம் அடமக்க அது ப ோன்றபதோரு சந்தர்ப் ம் இருக்கிறது.
நனவுபூர்வமோக அத்திடசயில் எடுக்கப் டும் தன்முடனப்பு அந்த வோய்ப் ிடன உருவோக்கும்.
அது மனித தன்முடனப்பு அல்ை என் தோல், உண்டமயில் அது தன்முடனப்பு அல்ை.
அது ப ோன்ற மனித தன்முடனப்புக்கோக, அைசியல் சூைல் கோத்திருப் தோல், உைகளோவிய அைசோங்கம்
நிறுவுவது நிடறபவற்றப் ைைோம்.
உள் மனம் பசோல்வடத டவத்து எடுக்கப் டும் மனித தன்முடனப்புகள், தன்முடனப்புகளல்ை.
அது பமலிருந்து வரும் அகத்தின் ஆடணக்கு கீழ்ப் டிதைோகும்.
கடதயில் இதற்கு பநருங்கிய உதோைணம், ைோர்சி லிடியோடவக் கண்டு ிடிப் து.
யோர் ஒருவர் இந்த ஞோனத்டத முழுடமயோகத் பதோிந்து பகோள்கிறோபைோ, அவர் எந்த ஒரு பசயலுக்கும், அது
எவ்வளவு சிறிய பசயைோக இருந்தோலும் உள்ளிருந்து எழும் ஆடணக்குக் கோத்திருக்கைோம்.
உைக அைசோங்கத்திற்பகோ அல்ைது ஒரு புத்தகம் வோங்க பவண்டுமமன்றோபைோ, சட்ைம் ஒன்றுதோன்.
"My uncle is to send a servant for us."
“என்னுடைய மோமோ, எங்களுக்கோக ஒரு ணியோளடை அனுப் இருக்கிறோர்.”
41. Again the Lady’s offer to send a servant was refused. The Lady is anxious to establish her superiority.
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ஒரு ணியோடள பைடி கோதோின் உைன் அனுப்புவதோகக் கூறியது மறுக்கப் ட்ைது. தன்னுடைய அதிகோைத்டத
நிடைநோட்டிக் பகோள்ள பைடி கோதோின் ஆவைோக உள்ளோள்.
42. “My uncle is to send a servant.”
Lady Catherine’s solicitude again became superfluous.
In the context of Elizabeth, Lady Catherine has no role to play. Here she is a superfluous personality.
Her manners are the authority of superfluity.
Man and woman are indispensable to each other, not marriage.
It was a period where marriage carried the entire authority of the society.
The goal of human romance will remain till Man continues to be human. Already the institution of marriage has
given way.
Marriage had authority when society is the ultimate conception.
Romance will have that status when the authority vests with psychology.
Psychological authority having Romance as a goal is the climate in which the Individual will be born.
The Individuality we see in Europe is of the Mind.
Here the principle of Individuality – mental individuality – is conceded and even established, but its social
psychological benefit is only to the aristocracy.
As it was confined to one class and no principle can come of age if it is not extended to the entire society, mental
individuality remained an attractive goal in Europe and failed to produce in any measure.
There is no original thinker in Europe whose vision is comprehensive.
In human evolution it is a far distant goal that precedes the Spiritual Individual.
America produced that Individuality in production. Hence her prosperity.
Her prosperity rules the world today.
Economic prosperity is no goal of humanity; maybe economic self-sufficiency as self-sufficiency in food production.
Again no original scientist or original contribution to scientific thought, such as Darwin, has been produced by
America.
That remains a prerogative of Europe.
America claims every first in Technology.
Practical organization is their forte.
Before the Mental Individual is born the vital Individual has to appear.
European Science was born in the Reformation and the Renaissance.
The Vital Individual is one who will create the world government.
The American Individual has offered all the worship production needs and deserves.
The next logical step is global trade but the kernel of vitality does not lie in trade or its consequent wealth. It is there
in the government.
The Mental Individual will offer the world Ideas that are evolutionary.
Revolutionary ideas are within national boundaries.
It is an evolution of Man to the next species.
The Vital Individual will offer the world Ideas for World government, which is a social goal.
He will be able to solve all the political, military, economic problems that are besetting the world now.
His knowledge can be theoretical but it must be practicable.
Whether he will be an Individual in the beginning or an organization is to be seen.
Maybe it is an Organisation of like-minded global organizations.
“என்னுடைய மோமோ ஒரு பவடைக்கோைடன அனுப் இருக்கிறோர்.”
பைடி கோதோினுடைய ோிவு மீண்டும் மிடகயோக இருந்தது.
எலிசப த் விஷயத்தில் பைடி கோதோினுக்கு எந்த ங்கும் கிடையோது. இங்கு அவள் ஒரு பதடவயற்ற
ோத்திைமோக இருக்கிறோள்.
மிடகயோன அதிகோைபம அவளது ைக்கங்களோக இருக்கின்றன.
ஆணும் ப ண்ணும் ஒருவருக்பகோருவர் மிகவும் அத்தியோவசியம், திருமணம் அல்ை.
சமூகத்தின் முழு அதிகோைத்டதயும் திருமணம் எடுத்துக்பகோண்ை கோைம் அது.
மனிதன் மனிதனோக இருக்கும்வடை மனிதக் கோதல் எனும் இைக்கு நீடிக்கும். ஏற்கனபவ திருமணம் என்கிற
அடமப்பு மடறய ஆைம் ித்து விட்ைது.
சமூகம் இறுதியோன கருத்தோக இருந்தவடை திருமணத்திற்கு அதிகோைம் இருந்தது.
அதிகோைமும் மனமும் ஒன்று பசரும் ப ோழுது கோதலுக்கு அந்த அந்தஸ்து கிடைக்கும்.
கோதடை இைக்கோக டவத்திருக்கும் மனவலிடம தனி மனிதன் உருவோகும் சூைல்.
ஐபைோப் ோவில் நோம் ோர்க்கும் தனித்தன்டம மனத்திற்குோியது.
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இங்கு தனித்தன்டமயின் பகோட் ோடுகள், மனத்தின் தனித்தன்டம ஒப்புக் பகோள்ளப் ட்ைது, நிடைநோட்ைவும்
ட்ைது, ஆனோல் அதனுடைய சமூக மனோீதியோன ைன்கள் எல்ைோம் ிைபுக்களுக்பக உோியதோக ஆனது.
அது ஒரு வர்க்கத்திற்பக உோியதோக இருந்ததோல், சமூகம் முழுவதற்கும் நீடிக்கப் ைோத எந்த பகோட் ோடும்
முழுடமயோன வளர்ச்சி அடையோது. மனத்தின் தனித்தன்டம ஐபைோப் ோவில் கவர்ச்சிகைமோன இைக்கோக
இருந்தது, ஆனோல் எடதயும் சோதிக்கவில்டை.
முழுடமயோன ோர்டவ பகோண்ை சுயமோக சிந்திப் வர்கள் ஐபைோப் ோவில் இல்டை.
மனிதப் ோிணோமத்தில் அது ஆன்மீக மனிதனுக்கு முன்னோல் இருக்கும் பதோடைதூை இைக்கோகும்.
உற் த்தியில் அபமோிக்கோ அந்த தனித்தன்டமடய உருவோக்கியது. அதனோல்தோன் அது வளமோக இருக்கிறது.
அபமோிக்கோவின் பசல்வ வளம் இன்று உைகத்டதபய ஆள்கிறது.
ப ோருளோதோை பசழுடம மனித குைத்தின் இைக்கு அல்ை; உணவு உற் த்தியில் தன்னிடறவு ஏற் ட்ைது ப ோல்
ப ோருளோதோை தன்னிடறபவ இைக்கோக இருக்கைோம்.
ைோர்விடனப்ப ோல் சுயமோக சிந்தித்த விஞ்ஞோனிபயோ, அப் டிப் ட்ை விஞ்ஞோன எண்ணங்களின் ங்களிப்ப ோ
அபமோிக்கோவில் உருவோனதில்டை.
அது ஐபைோப் ோவின் தனிப் ட்ை உோிடமயோக விளங்குகிறது.
பதோைிற்நுட் த்தில் எல்ைோ முதல் கண்டு ிடிப்பும் அபமோிக்கோவில்தோன்.
நடைமுடற அடமப்பு அவர்களது ைம்.
மனத்தோைோன மனிதன் உருவோகுவதற்கு முன் உணர்வோைோன மனிதன் பதோன்ற பவண்டும்.
ஐபைோப் ோவின் விஞ்ஞோனம், சீர்திருத்த இயக்கத்தின் ப ோதும், மறுமைர்ச்சியின் ப ோதும் ிறந்தது.
உணர்வுபூர்வமோன மனிதன் உைக அைசோங்கத்டத உருவோக்க முடியும்.
உற் த்திக்கு பதடவயோன தகுதியோன அடனத்டதயும் அபமோிக்க மனிதன் அளித்திருக்கிறோன்.
தர்க்கோீதியோக, அடுத்த நிடை உைகளோவிய வியோ ோைம். ஆனோல் உணர்ச்சியின் உட்கரு வியோ ோைத்திபைோ
அல்ைது அதனோல் வரும் பசல்வத்திபைோ அல்ை, அது அைசோங்கத்தில் உள்ளது.
ோிணோம வளர்ச்சியுடைய உைக எண்ணங்கடள மனத்தோைோன மனிதன் வைங்குவோன்.
புைட்சிகைமோன எண்ணங்கள் நோட்டின் எல்டைக்குள் இருக்கும்.
இது மனிதன் அடுத்த கட்ைப் ோிணோமத்திற்கு பசல்வதோகும்.
உணர்வுபூர்வமோன மனிதன் உைகுக்கு, உைக அைசோங்கத்திற்கோன பயோசடனகடள அளிப் ோன், உைக
அைசோங்கபம சமூக இைக்கோகும்.
உைகத்டத சூைந்து பகோண்டிருக்கும் அைசியல், இைோணுவ, ப ோருளோதோை, ிைச்சிடனகடள அவனோல் தீர்க்க
முடியும்.
அவனுடைய அறிவு நடைமுடறக்கு ஒவ்வோததோக இருக்கைோம். ஆனோல் நடைமுடற சோத்தியமோக இருக்க
பவண்டும்.
ஆைம் த்தில் அவன் தனி மனிதனோக இருக்கிறோனோ அல்ைது ஒரு அடமப் ோக விளங்கப் ப ோகிறோனோ
என் டதப் ோர்க்க பவண்டும்.
ஒபை மோதிோி எண்ணம் பகோண்ை உைகளோவிய அடமப்புகள் பசர்ந்த அடமப் ோக அது இருக்கைோம்.
"Oh! -- Your uncle! -- He keeps a man-servant, does he? I am very glad you have somebody who thinks of
those things. Where shall you change horses? -- Oh! Bromley of course. If you mention my name at the
Bell, you will be attended to."
“ஓ! உன்னுடைய மோமோவோ! அவர் ஒரு ஆண் ணியோளடை டவத்திருக்கிறோைோ? இடத எல்ைோம் கவனித்துக்
பகோள்ள உனக்கு ஒருவர் இருக்கிறோர் என் து மிகவும் சந்பதோஷம். குதிடைகடள எங்பக மோற்றுவோய்? ஓ!
புபைோம்லியில்தோன் மோற்றுவோய். ப ல்லில் என்னுடைய ப யடைச் பசோன்னோல் உங்களுக்கு அங்கு உதவி
கிடைக்கும்.”
43. “If you mention my name at Bell, you will be attended to.”
The Lady persists. Now from the servant, she has come to her name.
Man has before him the virginally creative moment He speaks of.
We see between the Lady and our heroine the persisting virgin Moment.
The Lady chooses one course; the other course pursues Elizabeth.
I wonder whether there was any time when God denied that opportunity to Man.
Man has always been in the Presence of God.
God awaits in divine Patience for Man to choose Him.
In 2009 it must be much more so.
God brings Man to his place on the excuse of one or many errands.
Man may visit Him or His place physically, still God waits.
Man relies on his course, on his own resources.
He drinks, as the horse led to water, when he lets God overtake him.
It is the Moment which changes from my will to Thy will.
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The great moment of evolution is that Moment when God who has forgotten wakes up from his forgetting.
It is the awakening, the hour before Gods awake.
Mother has invited people to become the Divine, not merely worship the divine.
Sri Aurobindo indicates those moments by capitalisation in his writing.
Man is the determinant.
Man is to determine himself as god.
His god evolves into God.
In the first chapter, He speaks of the ever-present human aspiration.
At every chapter, He refers to it as the possibility of Divine Life.
He speaks of it as the final refusal of the Brahmin.
It resurfaced as non-violence of Gandhiji.
FDR who entered the path retraced it.
The enormous unplanned production of USA crashed on a market that was unable to expand.
When FDR shrank back, the economic forces transformed themselves as military energies to absorb the production.
After the war, it continued as development.
Britain loved her Royalty, missed the World government.
The crash again came with characteristic significance in housing.
The door to the creation of the World government is the solution of the financial crisis.
Man has to choose Thy will.
In the last chapter, He humorously touches upon the taste of ignorance.
There He speaks of the inevitability of transformation.
Knowing oneself as Supermind, universal, integral, complete, whole is possible only through surrender.
He, who has surrendered His exalted status to become the universe, can regain it only through surrender.
The Gita, which pronounced surrender took the path of moksha.
It was a surrender of Jivatma to Paramatma, not His surrender to His process.
He worked for it for aeons and in response came the Hour of God.
He came to us to announce its arrival.
She came to realize it.
The universal Mother in 1946 came to consummate Mother’s work.
The virgin Moment is always there before us.
My will becoming Thy will avails of the Hour of God.
“ப ல்-ல் என் ப யடை கூறினோல் உன்டன கவனித்துக் பகோள்வோர்கள்.”
பைடி கோதோின் விைோப் ிடியோக இருக்கிறோள். இப்ப ோழுது அவள் ணியோளோிைமிருந்து மோறி தன் ப யடை
உ பயோகப் டுத்திக்பகோள்ளச் பசோல்கிறோள்.
கவோன் கூறும் தூய்டமயோன தருணம் மனிதன் முன் உள்ளது.
பைடி கோதோின், எலிசப த் இருவோிடைபய பதோைர்ந்து இருந்து வரும் தூய்டமயோன தருணத்டத நோம்
ோர்க்கிபறோம்.
பைடி கோதோின் ஒரு ோடதடய பதர்ந்பதடுக்கிறோள், மற்பறோரு ோடத எலிசப த்டத ின் பதோைருகிறது.
மனிதனுக்கு, பதய்வம் அந்த வோய்ப் ிடன எப்ப ோழுதோவது மறுத்து இருக்கிறதோ என் து எனக்குப்
புோியவில்டை.
பதய்வத்பதோடுதோன் மனிதன் எப்ப ோழுதும் இருந்திருக்கிறோன்.
பதய்வம் தனக்குோிய ப ோறுடமபயோடு மனிதன் கவோடன பதர்ந்பதடுப் ோன் எனக் கோத்திருக்கிறது.
2009ல் அது பமலும் அதிகமோக இருக்க பவண்டும்.
ஒன்று அல்ைது ை பவடைகடள சோக்கோக டவத்துக்பகோண்டு பதய்வம் மனிதடன தன்னுடைய இைத்திற்கு
வைவடைக்கிறது.
கவோனிைபமோ அல்ைது கவோன் இருக்கும் இைத்திற்பகோ மனிதன் வருவோன் என்று பதய்வம் இன்னமும்
கோத்துக்பகோண்டிருக்கிறது.
மனிதன் அவடனயும், அவனிைத்து இருப் வற்டறயும் நம் ிக் பகோண்டிருக்கிறோன்.
பதய்வம் அருள் புோியும் ப ோழுதுகூை, அடத அவன் ஏற்றுக்பகோள்வதில்டை.
என்னுடைய விருப் ம் என் து உன்னுடைய திருவுள்ளம் என்று மோறும் தருணம் இது.
மறந்தடத மீண்டும் ஞோ கப் டுத்திக் பகோண்டு பதய்வம் வரும், அத்தருணபம ோிணோமத்தின் உயர்ந்த
தருணமோகும்.
அது பதய்வங்கள் விைித்துக்பகோள்ளும் பநைத்திற்கு முன் எழும் விைிப் ோகும்.
இடறவடன வணங்குவபதோடு நிற்கோமல், நோபம இடறவனோகைோம் என்று அன்டன கூறியுள்ளோர்.
அத்தருணங்கடள ஸ்ரீ அைவிந்தர் தன்னுடைய எழுத்துக்களில் ப ோிய எழுத்தில் எழுதுவோர்.
தீர்மோனிப் வன் மனிதன்.
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தோன் பதய்வம் என்று மனிதன்தோன் தீர்மோனிக்க பவண்டும்.
அவனுள் இருக்கும் பதய்வம், இடறவனோக வளருகிறது.
முதல் அத்தியோயத்தில் கவோன் என்றும் இருக்கும் மனித ஆர்வத்டதப் ற்றிப் ப சுகிறோர்.
பதய்வீக வோழ்வு சோத்தியம் என்று ஒவ்பவோரு அத்தியோயத்திலும் அடத கவோன் குறிப் ிடுகிறோர்.
ிைோமணனுடைய இறுதி மறுப்பு என அடதப் ற்றிப் ப சுகிறோர்.
அது கோந்திேியின் அஹிம்டச மூைமோக பவளிவந்தது.
அதில் இறங்கிய ரூஸ்பவல்ட் அந்த ோடதயில் பதோைைவில்டை.
திட்ைமிைோமல் பசய்யப் ட்ை அபமோிக்கோவின் அ ோிமிதமோன உற் த்தி, சந்டத விோிவடைய முடியோமல்
ப ோனதோல் பநோறுங்கிப் ப ோனது.
ரூஸ்பவல்ட் ின்வோங்கிய ப ோது, உற் த்திடய உள்வோங்கிக் பகோள்வதற்கோக ப ோருளோதோை சக்திகள்
இைோணுவ சக்திகளோக உருமோறின.
ப ோருக்குப் ின் அது முன்பனற்றமோக பதோைர்ந்தது.
அைசுோிடமடய ிோிட்ைன் விரும் ியது, உைக அைசோங்கத்டத இைந்தது.
வீடு கட்டும் திட்ைங்களில் குறிப் ிைத்தக்க வடகயில் மீண்டும் வீழ்ச்சி ஏற் ட்ைது.
ப ோருளோதோை பநருக்கடிக்குத் தீர்வு உைக அைசோங்கம் உருவோவபத.
உங்கள் திருவுள்ளம், மனிதன் பதர்ந்பதடுக்க பவண்டியது.
கடைசி அத்தியோயத்தில் அறியோடமயின் ருசிடயப் ற்றி ஹோஸ்யமோக கவோன் குறிப் ிடுகிறோர்.
திருவுருமோற்றத்தின் அத்தியோவசியத்டதப் ற்றி கவோன் அங்கு ப சுகிறோர்.
ஒருவர் தன்டன சத்திய ேீவியம், ிை ஞ்சம், பூைணம், முழுடம, பூர்த்தி என சைணோகதியோல் மட்டுபம
பதோிந்துபகோள்ள முடியும்.
ிை ஞ்சமோக மோறுவதற்கு தன்னுடைய உயர்ந்த நிடைடய சமர்ப் ணம் பசய்த கவோன், மீண்டும் அதடன
சமர்ப் ணம் மூைம்தோன் ப ற்றுக்பகோள்ள முடியும்.
சைணோகதிடய ப ோதித்த கீடத பமோக்ஷத்தின் ோடதடய பதர்ந்பதடுத்தது.
அது ேீவோத்மோ, ைமோத்மோவிற்கு பசய்த சைணோகதி, கவோனுடைய முடறக்கு கவோன் பசய்த சைணோகதி
அல்ை.
கவோன் யுகோந்திை கோைமோக இதற்கோக உடைத்ததன் ைனோக இடறவன் வரும் தருணம் கிடைத்தது.
அதனுடைய வருடகடய அறிவிக்கபவ கவோன் வந்தோர்.
அதடன உண்டமயோக்க வந்தவர் அன்டன.
அன்டனயின் ணிடய நிடறபவற்ற 1946-ல் அன்டன ைோசக்திபய உைகுக்கு வந்தோர்.
தூய்டமயோன தருணம் நம் முன் எப்ப ோழுதும் உள்ளது.
என்னுடைய விருப் ம் உங்களது திருவுள்ளமோக மோறினோல், இடறவன் வரும் தருணத்தோல் ைன் ப றைோம்.
Lady Catherine had many other questions to ask respecting their journey, and as she did not answer them
all herself, attention was necessary, which Elizabeth believed to be lucky for her; or, with a mind so
occupied, she might have forgotten where she was. Reflection must be reserved for solitary hours;
whenever she was alone, she gave way to it as the greatest relief; and not a day went by without a solitary
walk, in which she might indulge in all the delight of unpleasant recollections.
அவர்களுடைய ிையோணத்டதப் ற்றி பைடி கோதோினுக்கு பகட் தற்கு பமலும் ை பகள்விகள் இருந்தன.
எல்ைோ பகள்விகடளயும் பகட்டு அதில் ை பகள்விகளுக்கு தோபன திடையும் அளித்தோள். ஒரு சிை
பகள்விகளுக்கு எலிசப த் தில் கூறும் டி இருந்ததினோல் அவள் விைிப்புைன் இருக்க பவண்டியதோயிற்று.
இவ்வோறு சற்று கவனமோக இருக்க பவண்டி வந்தடத தன்னுடைய அதிர்ஷ்ைம் என்று எண்ணினோள்.
இல்டைபயனில் அவள் மனதில் உள்ள சிந்தடன ஓட்ைம் கோைணமோக அவள் எங்கிருக்கிறோள் என் டதபய
மறந்திருப் ோள். சிந்தடனகள் தனிடமயோன பநைங்களுக்கோகபவ ஒதுக்கப் ை பவண்டும், எப்ப ோழுபதல்ைோம்
தனிடமயில் இருந்தோபளோ, அப்ப ோழுபதல்ைோம் அச்சிந்தடனகளுக்கு இணங்குவது ப ோிய ஆறுதைோக
இருந்தது. ஒரு நோள்கூை தனியோக நைந்து ப ோகோமல் இருக்கவில்டை, அவ்வோறு நைக்கும்ப ோழுது வருத்தம்
அளித்த நிடனவுகளில் ஆழ்ந்து ப ோனோள்.
44. Small minds take great interest in every detail. Great minds do not ever neglect it.
ஒவ்பவோரு சிறிய விஷயத்திலும் சிறிய மனம் டைத்தவர்கள் அதிக அக்கடற எடுத்துக் பகோள்வர், ப ோிய
மனம் டைத்தவர்கள் ஒரு ப ோழுதும் அடதப் புறக்கணிக்க மோட்ைோர்கள்.
45. Unpleasant recollections are the result of imperfect understanding.
இனிடமயற்ற விஷயங்கடள மீண்டும் சிந்தித்துப் ோர்ப் து சோியோக புோிந்துபகோள்ளோத கோைணத்தினோல்தோன்.
46. “She might have forgotten where she was. Recollection must be reserved for solitary hours”.
Elizabeth is brave, self-aware, more collected than any one could be in her situation.
That she might have forgotten where she was, is clearly a symptom of subconscious ecstasy.
She felt gratitude after the proposal, a sensation of the psychic.
She moved to the Mind after reading the letter; so what she felt was gratitude of the mental psychic.
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The emotions were not unmixed.
It went with ‘out of spirits’ and an amusement at Lady Catherine’s possible response.
This amusement would have created at least in her subconscious a terror.
Recollection is generally possible only when it is pleasurable.
At such a psychological stage, she is able to refuse the Lady’s invitation to London and her own situation finds the
other offers of the Lady’s help superfluous.
The substance readily reveals the natural strength. Elizabeth finds herself strong enough.
That strength mainly comes from the freedom in which she has grown.
The comfort and social respect in which she grew up adds to her inner strength.
The inner strength is indicative of many things of which the security arising out of future hope is one.
The proposal, refused downright, is alive deep down and she has hopes of fulfillment.
Lady Arabella on hearing Mary’s inheritance fainted and woke up with ‘dear Mary’ on her lips.
All self-consciousness about being a De Coursey Lady deserted her at that moment.
It was a real sense in her nerves giving social strength.
Mercedes, had she deserved Edmond’s love, would have fainted on hearing his voice.
It was she who sent him to jail. It was clearly a subconscious betrayal.
He loved an undeserving girl whose rasi was a direct negation of his.
Even at that stage, she was a complement to him, as we find his own love for her enabled him to successfully revenge
on his enemies.
Love in Edmond was ‘transformed’ into hatred of revenge.
It was progress in the reverse.
Maybe her own ambition was more for status than for love.
She was an orphan. Naturally she would have craved for security.
What begins as need for security matures as satisfaction in status and wealth.
His was fiery love, of the purest kind.
His father was alive, not the mother.
A son’s affection is not so much consummated by the father’s love as the mother’s.
Abuse by girls is liked by Men because it indicates a relationship.
It is not in spite of the abuse but because of the abuse that Man loves the woman.
Abuse is a strong psychological affinity, stronger than can be given by affection.
Mean characters love those who ill-treat them and vulgarly abuse.
Their insensitivity recognizes the stronger touch, in spite of its negativity, but remains unreached by good
sensible behaviour.
A false, slippery, deceitful character is at once sensed.
There is the realization that to win such a character one needs great skill.
The generation of greater skill in oneself by a false character is attractive.
Culture is repelled by deceit.
Lack of culture is attracted by deceit.
A pretty face is not the determinant in love affairs.
An attractive handsome face is almost a superstition in love affairs.
A handsome face does attract. Fortune is more attractive, but falsehood is far more attractive.
The determinant in attraction is the capacity to play the complement.
Power is a greater determinant than knowledge.
Evolutionary need is the ultimate determinant. As soon as it is fulfilled, which is often very quick, the attraction ceases.
“அவள் எங்கிருக்கிறோள் என் டத அவள் மறந்திருக்கக்கூடும். சிந்திப் து தனிடமயோன பநைங்களுக்கோகபவ
ஒதுக்கப் ை பவண்டும்”.
எலிசப த் டதோியமோனவள், சுய விைிப்புணர்ச்சி உடையவள், அவளுடைய நிடைடமயில் இருக்கக்கூடிய
எவடையும்விை உறுதியோனவளோக இருந்தோள்.
அவள் எங்கிருக்கிறோள் என் டத மறந்திருந்தோல், அது அவளுடைய ஆைமோன பூோிப் ின் அடையோளமோகும்.
திருமண பவண்டுபகோளிற்குப் ிறகு அவளுக்கு நன்றி உணர்வு எழுந்தது, அது டசத்திய புருஷனின் உணர்வு.
கடிதத்டதப் டித்த ின் அவள் மனத்டத அடைந்தோள்; அதனோல் அவளுக்கு எழுந்த நன்றி உணர்வு மனத்தின்
டசத்திய புருஷனோல்.
அவளது உணர்ச்சிகள் கைப் ில்ைோமல் இல்டை.
உற்சோகமின்றியும் இருந்தோள், பைடி கோதோினுடைய திடை கற் டன பசய்து சந்பதோஷமும் அடைந்தோள்.
இந்தச் சந்பதோஷம் அவளுடைய ஆழ்மனதில் ஒரு யத்டதயோவது ஏற் டுத்தியிருக்கும்.
இன் மோக இருந்தோல்தோன் ப ோதுவோக நிடனவு டுத்திப் ோர்க்க முடியும்.
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இது ப ோன்ற ஒரு மனோீதியோன நிடையில், பைடி கோதோின் ைண்ைனுக்கு அடைத்தடத அவளோல் மறுக்க
முடிந்தது, பமலும் அவளுடைய நிடைடமயில் பைடி கோதோின் பசய்வதோகச் பசோன்ன மற்ற உதவிகள்
மிடகயோகத் பதோிந்தன.
இயற்டகயோக இருக்கும் வலிடமடய அவள் உைபன பவளிப் டுத்துகிறோள். தனக்குப் ப ோதுமோன வலிடம
இருப் டத எலிசப த் உணருகிறோள்.
சுதந்திைத்தில் கிடைத்த வலிடம அது.
அவளுக்குக் கிடைத்த வசதிகளும், சமூக மோியோடதயும் உள்ளத்து வலிடமடய பமலும் ைப் டுத்தியது.
எதிர்கோைத்தில் உள்ள நம் ிக்டகயில் எழும் ோதுகோப்பு உள்ளத்து வலிடம உணர்த்தும் ை விஷயங்களில்
ஒன்றோகும்.
உைனடியோக மறுக்கப் ட்ை திருமண பவண்டுபகோள் உள்பள உயிருைன் இருப் தோல், அது பூர்த்தி அடையும்
என நம் ிக்டக அவளுக்கு இருக்கிறது.
பமோிக்குக் கிடைத்த பசோத்டதப் ற்றி பகள்விப் ட்ைவுைன் பைடி அைப ல்ைோ மயங்கி விழுந்தோள், ிறகு
‘எனதருடம பமோி' என்றவோறு மயக்கம் பதளிந்து எழுந்தோள்.
தோன் ஒரு De Coursey Ladyஆக இருக்கும் அவளுடைய தன்னுணர்வு, அவடள விட்டு அந்த தருணத்தில்
விைகியது.
அவளுக்குள் இருக்கும் உண்டமயோன விபவகம் சமூகப் ைத்டத அளிக்கிறது.
எட்மண்டின் கோதலுக்கு பமர்சிைஸ் அருகடத உள்ளவளோக இருந்திருந்தோல் அவனுடைய குைடைக்
பகட்ைவுைன் மயங்கி விழுந்திருப் ோள்.
அவடன சிடறக்கு அனுப் ியபத அவள்தோன். அது ஒரு ஆழ்மனத்தின் துபைோகம் என் து பதளிவோகத்
பதோிகிறது.
அவனுடைய ைோசிக்கு பநைடி மோறு ட்ை ைோசியோக உள்ள ஒரு அருகடதயற்ற ப ண்டண அவன் கோதலித்தோன்.
அந்த நிடையிலும்கூை அவள் அவனுக்கு உைன் ோைோனவளோக இருக்கிறோள், அவளிைம் உள்ள தனது
கோதைோல் தன்னுடைய டகவர்கடள அவனோல் பவற்றிகைமோகப் ைி தீர்த்துக்பகோள்ள முடிந்தது.
எட்மண்டின் கோதல் ைிதீர்த்துக் பகோள்ளும் பவறுப் ோக ‘திருவுருமோறியது’.
இது தடைகீைோன முன்பனற்றம்.
கோதடைவிை அந்தஸ்துக்குத்தோன் அவள் ஆடசப் ட்ைோள் ப ோலும்.
அவள் ஒரு அனோடத. அதனோல் இயற்டகயோகபவ அவள் ோதுகோப் ிற்கோக ஏங்கியிருந்திருப் ோள்.
ோதுகோப்பு என்று ஆைம் ிப் து, ிறகு அந்தஸ்து, ஆஸ்தி என்று மோறிவிடுகிறது.
தீவிைமோன அவனது கோதல் மிகவும் தூய்டமயோனதோக இருந்தது.
அவனுடைய தந்டத உயிருைன் இருந்தோர், தோயோர் இல்டை.
தந்டதயுடைய அன்ட விை தோயோோின் அன் ில்தோன் ஒரு மகனின் ோசம் பூைணம் ப றும்.
ப ண்களின் திட்டை ஆண்கள் ைசிப் ர், ஏபனனில் அது ஒரு உறடவ பதோிவிக்கின்றது.
திட்டையும் மீறி அல்ை, திட்டுவதினோபைபய ஆண் ப ண்டண கோதலிக்கிறோன்.
மனோீதியோன பநருக்கத்டத ோசம் அளிப் டதவிை திட்பை அதிகமோக அளிக்கும்.
பமோசமோக திட்டு வர்கடளயும், பமோசமோக நைத்து வர்கடளயும் அற் மோனவர்கபள கோதலிப் ர்.
எதிர்மடறயோக இருந்தோலும் திட்டு வர்களின் வலிடமடய இவர்களது உணர்ச்சியின்டம புோிந்துபகோள்கிறது,
ஆனோலும் நல்ை விபவகமோன நைத்டதடய புோிந்துபகோள்வதில்டை.
ப ோய்யோன, நழுவக் கூடிய, ஏமோற்றும் குணமுடையவடை உைபன புோிந்துபகோள்ளைோம்.
இது ப ோன்ற குணமுடையவடை பேயிக்க ப ோிய திறன் பவண்டும் என்று பதோிகிறது.
ப ோய்யோன ஒருவர் தன்னிைம் பமலும் ப ோிய திறன்கடள உற் த்தி பசய்வது கவர்ச்சியூட்டுவதோக
இருக்கிறது.
கைோச்சோைத்டத எதிர்ப் து ஏமோற்று.
கைோச்சோைம் இல்டைபயனில் அங்கு ஏமோற்றுவது சுை ம்.
அைகோன முகம் கோதடை தீர்மோனிக்கோது.
கோதல் விஷயங்களில் அைகோன முகம் என் து ஒரு மூை நம் ிக்டக.
அைகோன முகம் ஈர்க்கும். பசோத்து பமலும் கவர்ச்சியோனது, ஆனோல் ப ோய்டம அதனினும் மிக கவர்ச்சியோனது.
ஒருவருக்கு உைன் ோைோக விளங்கும் திறபன, கவருவடத நிர்ணயிக்கும்.
அறிடவவிை வலிடமபய நிர்ணயிக்கும் ப ோிய சக்தி.
இறுதியோக நிர்ணயம் பசய்வது ோிணோமத்தின் பதடவகள். அது எப்ப ோழுதும் பவகு விடைவில் பூர்த்தியோகி
விடும், அது பூர்த்தியோனவுைன் கவர்ச்சியும் மடறந்து விடும்.
47. “Not a day passed without her indulging in all the delight of unpleasant recollection”.
She who is unable to share her thoughts with anyone else is a fit material to become an Individual.
Delight is what is offered to her, unpleasantness is of the receptacle.
The delight of it is compelling as well as intense.
She took some days to allow it to settle down safely.
Her indulging in her delight of unpleasant recollections is how one enjoys his experience.
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It is true Man enjoys all his experience thus.
He willingly goes back to pleasant delight.
The overall experience for her is delight – a sacred fact of human life.
Man delights in what he wants whether it is good or bad.
That is the basis of evil turning into Good.
Man wanting something dissolves it in his consciousness.
Man seeing evil not as evil but as God’s good and wanting it for that reason, evil turns into good.
This is a process by which the divine nature becomes possible for human nature.
The soul of Nature emerges when Man wants from Nature its soul.
Man is God who is his own determinant.
His realizing that is his awakening.
Elizabeth received unpalatable skeletons from the letter, bitter pills but her view -- a mental view -- is able to delight in
it.
Mind has that capacity to delight in what is despicable to the vital.
The spirit sees the vital, mental truth as purity itself.
This is so because the spirit identifies with what is presented while the Mind understands.
The vital reacts from its own position and that is its only possible response.
The Supermind sees the complement the evil is and happily embraces it making the evil good.
The solitary walks are her tapas.
She seeks the recollections that are unpleasant for their inherent delight.
Only a genius in the writer can see the delight of unpleasantness.
It is the deepest truth of life.
Retiring into his library he only in his depths dwells on the touch of sweetness of his wife’s personality on his.
There is communion at that level.
The great events in a short period of some months can only be achieved by something good, sweet and endurable.
In him it is seen when the results come.
In his wife the results turn into speechlessness in the beginning.
Perhaps the sweetness of vulgarity loses its speech.
The relief in him at Bingley’s proposal is true and vast.
Even with that great satisfaction he waited for Bingley to go to congratulate Jane.
It is patience of aristocratic culture, not easily acquired.
That patience gave way when his pet retired into Pemberley where he arrived at all unexpected moments.
His relationship with this child is not social to honour social courtesies.
Elizabeth’s response to Wickham was one of excited tension.
Her response to Darcy’s letter was near self-forgetfulness.
When people meet in love they are overcome by sleep, says Mother.
Sleep in love is meditation in Spirit.
“இனிடமயற்ற நிடனவுகடள சந்பதோஷமோக நிடனத்துப் ோர்க்கோமல் அவள் ஒரு நோள்கூை இருக்கவில்டை.”
யோருைனும் தன் எண்ணங்கடளப் கிர்ந்துபகோள்ள முடியோத அவள், தனித்தன்டம வோய்ந்தவளோக மோற தகுந்த
ோத்திைமோவோள்.
அவளுக்கு அளிக்கப் ட்ைது ஆனந்தம், அவள் ப ற்றது இனிடமயின்டம.
அந்த சந்பதோஷம் ஆர்வத்டத எழுப் ியது, தீவிைமோகவும் இருந்தது.
அது பமதுவோக அைங்குவதற்கு அவளுக்குப் ை நோட்களோயிற்று.
இனிடமயற்ற நிடனவுகடள அவள் சந்பதோஷமோக நிடனத்துப் ோர்ப் து, எவ்வோறு ஒருவர் அவருடைய
அனு வத்டத இைசிக்கிறோர் என் தோகும்.
மனிதன், அவனுடைய எல்ைோ அனு வங்கடளயும் அவ்வோறுதோன் இைசிக்கிறோன் என் து உண்டம.
அவன் விருப் த்துைன் இனிடமயோன சந்பதோஷத்டத அனு விக்கிறோன்.
அவளது முழுடமயோன அனு வம் ப ைோனந்தம் ஆகும், மனித வோழ்வின் புனிதமோன உண்டம.
நல்ைபதோ, பகட்ைபதோ, ஆண் அவனுக்கு விருப் மோனதில் ஆனந்தம் அடைகிறோன்.
தீடம நல்ைதோக மோறுவதற்கு அது அடிப் டை.
ஆண் அவன் விரும்புவடத ேீவியத்தில் கடைத்து விடுகிறோன்.
ஆண் தீயடத தீயதோகப் ோர்க்கோமல் இடறவனின் நல்ைதோகப் ோர்த்து அதற்கோக அடத விரும் ினோல், தீடம
நல்ைதோக மோறும்.
இந்த முடறயில், மனித இயற்டகக்கு பதய்வீக இயற்டக சோத்தியம் ஆகிறது.
மனிதனுக்கு, இயற்டகயின் ஆன்மோ பவண்டும் எனும்ப ோழுது, இயற்டகயின் ஆன்மோ பவளிப் டுகிறது.
மனிதன் பதய்வம், அவபன அவடன நிர்ணயம் பசய்து பகோள்வோன்.
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அடத அவன் உணருவபத, அவனுடைய விைிப் ோகும்.
ேீைணிக்க முடியோத அவதூறுகடளயும், கசப் ோன உண்டமகடளயும் கடிதம் மூைம் எலிசப த் ப ற்றோள்,
ஆனோல் அவளுடைய மனத்தின் கண்பணோட்ைத்தின் மூைம், அதில் சந்பதோஷத்டதப் ப ற முடிந்தது.
உணர்வுக்கு பவறுக்கதக்கதோக இருப் து, மனதிற்கு சந்பதோஷமோக இருக்கும்.
உணர்வின் உண்டம, மனத்தின் உண்டம, இடவகடள ஆன்மோ தூய்டம என்பற ோர்க்கும்.
மனம் புோிந்துபகோள்ளும்ப ோழுது, தன் முன் இருப் துைன் ஆன்மோ தன்டன அடையோளப் டுத்திக்
பகோள்வதோல் இது சோத்தியமோகிறது.
தன்னுடைய நிடையிலிருந்பத உணர்வு திைளிக்கும், அதுபவ அதனுடைய ஒபை மறுபமோைியோகும்.
தீடம உைன் ோைோக வருவடத சத்திய ேீவியம் ோர்க்கிறது, சந்பதோஷமோக அடத ஏற்றுக் பகோள்கிறது,
பகட்ைடத நல்ைதோக்குகிறது.
தனியோக நைப் பத அவள் பசய்யும் தவம்.
அதனுள் இருக்கும் சந்பதோஷத்திற்கோக இனிடமயற்ற நிடனவுகடள அவள் நோடுகிறோள்.
இனிடமயற்றதன் சந்பதோஷத்டத கதோசிோியோின் பமதோவித்தனபம ோர்க்கும்.
வோழ்வின் ஆைமோன உண்டம இது.
நூைகத்தில் இருக்கும்ப ோழுது அவர் தன்னுடைய ஆைத்தில், தன்னுடைய மடனவியின் ஆளுடமயின்
இனிடமயோன ஸ் ோிசத்தில் ஆழ்ந்திருப் ோர்.
அந்த நிடையில் ஐக்கியம் உள்ளது.
ப ோிய நிகழ்வுகள் குறுகிய கோைத்தில், சிை மோதங்களில் நைக்க பவண்டுபமனில் அது நல்ைது, இனிடம,
நிடைத்து நிற் து ஆகியவற்றோல் மட்டுபம முடியும்.
ைன் வந்தப ோழுது அவனிைத்து இவற்டறப் ோர்க்க முடிந்தது.
அவருடைய மடனவி ஆைம் த்தில் ப ச்சற்று ப ோனோள்.
அசிங்கத்தின் இனிடம ஒரு பவடள ப ச்சிைக்க டவக்கும் ப ோலும்.
ிங்கிலி திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்த ின் அவருக்கு ப ோிய நிம்மதி கிடைத்தது உண்டம.
ப ோிய திருப்தி கிடைத்த ின்பும்கூை, ிங்கிலி பசன்ற ின், பேடனப் ோைோட்ை அவர் கோத்திருந்தோர்.
உயர் குடியினருக்பக அம்மோதிோி ஒரு ப ோறுடம இருக்கும், சுை த்தில் ப ற முடியோத ண்பு இது.
அவருடைய பசல்ை மகள் ப ம் ர்லிக்குச் பசன்றவுைன் இந்த ப ோறுடமடய இைந்து, பதோன்றும்
ப ோபதல்ைோம் அங்கு பசல்ை ஆைம் ித்தோர்.
சமூக மோியோடதகடளப் ோைோட்டும் வடகயில், இந்த மகளுைன் அவருக்கு இருந்த உறவு சமூகோீதியோனதோக
இல்டை.
விக்கோமிைத்து, எலிசப த்திற்கு எழுச்சியுைன் கூடிய இறுக்கம் இருந்தது.
ைோர்சியின் கடிதத்திற்கு, அவளுக்குத் தன்டனபய மறக்கும் நிடை ஏற் ட்ைது.
கோதலிப் வர்கள் உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து விடுவோர்கள் என்று அன்டன கூறியுள்ளோர்.
கோதலில் தூக்கம் என் து ஆன்மோவில் தியோனம் ப ோைோகும்.
Mr. Darcy's letter she was in a fair way of soon knowing by heart. She studied every sentence; and her
feelings towards its writer were at times widely different. When she remembered the style of his address,
she was still full of indignation; but when she considered how unjustly she had condemned and upbraided
him, her anger was turned against herself; and his disappointed feelings became the object of compassion.
His attachment excited gratitude, his general character respect; but she could not approve him; nor could
she for a moment repent her refusal, or feel the slightest inclination ever to see him again. In her own past
behaviour there was a constant source of vexation and regret; and in the unhappy defects of her family, a
subject of yet heavier chagrin. They were hopeless of remedy. Her father, contented with laughing at them,
would never exert himself to restrain the wild giddiness of his youngest daughters; and her mother, with
manners so far from right herself, was entirely insensible of the evil. Elizabeth had frequently united with
Jane in an endeavour to check the imprudence of Catherine and Lydia; but while they were supported by
their mother's indulgence, what chance could there be of improvement? Catherine, weak-spirited, irritable,
and completely under Lydia's guidance, had been always affronted by their advice; and Lydia, self-willed
and careless, would scarcely give them a hearing. They were ignorant, idle, and vain. While there was an
officer in Meryton, they would flirt with him; and while Meryton was within a walk of Longbourn, they would
be going there for ever.
ைோர்சியின் கடிதம் இப்ப ோழுது அவளுக்கு மனப் ோைமோகிவிட்ைது. ஒவ்பவோரு வோிடயயும் ஆைோய்ந்தோள்.
அடத எழுதியவடனப் ற்றி அவளது உணர்ச்சிகள், சிை சமயங்களில் மிகவும் வித்தியோசப் ட்ைது. அவன்
ப சிய விதம் ஞோ கத்திற்கு வந்தப ோழுது, இப்ப ோழுதும் அவளுக்குக் பகோ ம் வந்தது. ஆனோல் அவள் எந்த
அளவிற்கு அநியோயமோக அவடனக் கண்டித்தோபளோ, கடிந்து பகோண்ைோபளோ, அடத நிடனக்கும்ப ோழுது அந்த
பகோ ம் அவள் பமபைபய திரும் ியது. அவனுடைய ஏமோற்றம், இப்ப ோழுது அவளது அனுதோ த்டதப்
ப ற்றது. அவனுடைய அன்பு நன்றியுணர்ச்சிடய தூண்டியது, அவனுடைய நைத்டத மோியோடதடய
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அளித்தது, இருப் ினும் அவளோல் அவடன ஏற்றுக்பகோள்ள முடியவில்டை, அவடன நிைோகோித்ததற்கு ஒரு
வினோடி கூை அவளோல் வருத்தப் ை முடியவில்டை, அவடன மறு டியும் ோர்க்க பவண்டும் என்ற எண்ணம்
ஒரு சிறிதும் எைவில்டை. அவள் முன்பு நைந்துபகோண்ை விதம் அவளுக்கு பதோைர்ந்து பவறுப்ட யும்
வருத்தத்டதயும் அளித்தது. அவள் குடும் த்தினருடைய சந்பதோஷப் ை முடியோத குடறகள் அவளுக்கு பமலும்
ப ரும் ஏமோற்றத்டதக் பகோடுத்தன. அதற்குத் தீர்வு உண்டு என்ற நம் ிக்டகபய இல்டை. அவளுடைய தந்டத
அவர்கடளப் ோர்த்து சிோிப் தில் திருப்தியடைந்தவைோக, தன்னுடைய இடளய மகள்களின் ப ரும்
அற் த்தனமோன பசயல்கடளக் கண்டிக்க ஒருவித முயற்சியும் என்றும் எடுக்கோதவைோக இருந்தோர். நல்ை
ண்புகள் இல்ைோத அவள் தோயோபைோ, அதனோல் ஏற் டும் தீங்டக முற்றிலும் உணைவில்டை. எலிசப த் ை
சமயம் பேனுைன் இடணந்து கோதோின் மற்றும் லிடியோவின் விபவகமற்ற பசயல்கடள தடுக்க முற் ட்ைோள்;
ஆனோல் அவர்களுடைய தோயும் அவர்களுக்கு இைம் பகோடுத்து ஆதைவு அளிக்கும் ப ோழுது முன்பனற்றத்திற்கு
என்ன வோய்ப்பு இருக்க முடியும்? லிடியோவின் வைிகோட்டுதலில் முழுவதுமோக இருந்த ைவீன குணமுள்ள
எப்ப ோழுதும் எோிந்துவிழும் சு ோவமுள்ள கோதோின், அவர்களுடைய அறிவுடைடய எப்ப ோழுதும் எதிர்த்தோள்;
ஆனோல் தன் இஷ்ைம்ப ோல் அசட்டையோக நைந்துபகோள்ளும் லிடியோ அடத கோதில்கூை வோங்கிக்
பகோள்ளவில்டை. அவர்கள் அறியோடம, பசோம் ல் மற்றும் வீண்ப ருடம உடையவர்களோகவும்,
ிைபயோேனமற்றவர்களோகவும் இருந்தனர். பமோிைனில் இைோணுவ அதிகோோி இருந்தோல் அவனுைன் ஊர்
சுற்றுவர்; பமோிைன் ைோங் ர்னிலிருந்து நைக்கும் தூைத்தில் இருந்ததோல் எந்பநைமும் அங்கு பசன்ற வண்ணம்
இருந்தனர்.
It is his letter that first forged a relationship with her.
அவனுடைய கடிதபம முதலில் அவளுைன் ஒரு உறடவ ஏற் டுத்தியது.
It requires such a powerful abuse to open her mind to social realities. Had she tried to marry an army officer, so that he
would remain in her own sphere, no opening would be necessary.
சமூகத்தின் உண்டம நிடைகடளப் ற்றி பதோிந்துபகோள்ள அவளுக்கு அது ப ோன்ற கடுடமயோன நிந்தடன
அவசியமோக இருந்தது. அவளுடைய வட்ைத்திற்குள்பளபய பதோைர்ந்து இருக்கக் கூடிய ஒரு இைோணுவ
அதிகோோிடய அவள் திருமணம் பசய்து பகோண்டிருந்தோல், எந்த விைிப் ிற்கும் அவசியமில்டை.
For her to rise to Pemberley, a hard opening is necessary.
ப ம் ர்லி அளவுக்கு உயை அவளுக்கு கடினமோன விைிப்பு பதடவப் டுகிறது.
She has come to cherish an abusive string of arbitrary words.
தன்னிச்டசயோன நிந்தடன ப ச்சுக்கடள அவள் மனதில் டவத்துப் ப ோற்றினோள்.
Elizabeth studied the emotions inversely expressed by crude facts.
கடுடமயோன உண்டமகளோல் பநர்மோறோக பவளிப் ட்ை உணர்வுகடள எலிசப த் ஆைோய்ந்தோள்.
She studied the letter now to see how well Darcy loved her, wherefrom the love originated, what in her evoked the
love.
ைோர்சி தன்டன எவ்வளவு தூைம் கோதலிக்கிறோன், எங்கிருந்து கோதல் ஆைம் ித்தது, அவளிைம் உள்ள எது
அவடன தூண்டியது எனப் ோர்ப் தற்கு இப்ப ோழுது அவள் கடிதத்டதப் டிக்க ஆைம் ித்தோள்.
Indignation is the heat required to open the closed seals of blindness.
கண்மூடித்தனத்டத திறக்க பவறுப்புைன் கூடிய பகோ ம் பதடவப் டுகிறது.
Surely it is welcome, but if her anger had disappeared, in its place there was a chance of love being born.
நிச்சயமோக அது வைபவற்கத்தக்கது, ஆனோல் அவளது பகோ ம் மடறந்திருந்தோல், அதனுடைய இைத்தில் கோதல்
எழுவதற்குோிய வோய்ப் ிருந்திருக்கும்.
She felt sorry for his disappointment.
அவன் அடைந்த ஏமோற்றத்திற்கோக அவள் வருந்தினோள்.
This is a distant, faint, inner readiness to accept him, not love.
அவடன ஏற்றுக்பகோள்ள அவள் தன்னுள்பள பைசோக தயோைோக இருக்கிறோள், ஆனோல் அவனுடைய கோதடை
அல்ை.
His attachment excited gratitude.
அவனுடைய அன்பு நன்றி உணர்டவ எழுப் ியது.
Gratitude is an expansive inner emotion of joy.
சந்பதோஷத்தின் விோிவோன அக உணர்ச்சிகபள நன்றி உணர்வோகும்.
His general character evoked respect.
அவனுடைய ப ோதுவோன குணம் அவன் மீது மோியோடதடய பவளிப் டுத்தியது.
She has a respect for him knowing his respect for her.
அவனுக்கு தன் பமலிருக்கும் மோியோடதடய அவள் புோிந்துபகோண்ைதோல் அவன் மீது அவளுக்கு மோியோடத
எழுகிறது.
It is mutual.
இது ைஸ் ைம்.
Respect has its glory when it is all from one side.
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ஒரு க்கத்திலிருந்பத மோியோடத எழுந்தோல், அது ப ருடமயுைன் விளங்கும்.
64. She could not approve of him.
அவளுக்கு அவடன ஏற்றுக்பகோள்ள முடியவில்டை.
65. We approve of manners, which he is devoid of.
நோம் நைத்டதடய ஏற்றுக்பகோள்கிபறோம், அவனிைம் அது இல்டை.
66. She did not repent her refusal.
தோன் மறுத்ததற்கோக அவள் வருந்தவில்டை.
67. There was absolutely no ground or scope for her to reach him.
அவள் அவடன பநோக்கிச் பசல்வதற்கு எந்த வித கோைணபமோ, வோய்ப்ப ோ இல்டை .
68. She had no slight inclination to see him.
அவளுக்கு அவடனப் ோர்க்கபவண்டும் என்கிற எண்ணம் துளிகூை இல்டை
69. That sentiment already made her miss him.
அந்த மிடக உணர்வு அவளுக்கு ஏற்கனபவ ிோிவுணர்ச்சிடயத் தந்திருந்தது.
70. His memory reminds her of her inferior status.
அவனுடைய ஞோ கங்கள் அவளுக்கு அவளுடைய கீைோன நிடைடய ஞோ கப் டுத்துகிறது.
71. Till that moment, there was no basis in her past behaviour of her seeking him.
அந்தத் தருணம்வடை, அவடன நோடியதற்குோிய எந்த அடிப் டையும் அவளுடைய கைந்தகோை நைத்டதயில்
இல்டை.
72. It was all from his side. He wanted to dance, he took initiative to meet her more than once.
அடனத்தும் அவன் க்கத்திலிருந்பத எழுந்தன. அவன் நைனமோை விரும் ினோன், அவடள சந்திக்க ஒரு
முடறக்கு பமல் தன்முடனப்பு எடுத்தோன்.
73. None of them contain any positive energy to overcome the negative contacts.
எதிர்மடறயோன பதோைர்ட பவற்றிபகோள்ள, எதனிைமும் எந்த பநர்மடறயோன சக்தியுமில்டை.
74. ‘Vexation, regret, chagrin’ cannot seek his company.
“பவறுப்பு, வருத்தம், ப ரும் ஏமோற்றம்” இவற்றோல் அவனுைன் பசை முடியோது.
75. ‘Hopeless of remedy’ – She has no end from which a beginning can be made.
“தீர்பவ இல்டை”—ஆைம் ிப் தற்கு அவளிைம் இைம் என்று ஒன்று இல்டை.
76. ‘Wild giddiness of sisters’ – Shame arising as sensation organises as the emotion of shyness.
“சபகோதோிகளின் அற் த்தனமோன பசயல்கள்’—அவமோனம், பவட்கமோக மோறுகிறது.
77. Mrs. Bennet is that evil. How can she be self-conscious?
தீங்கிடைப் பத திருமதி ப ன்னட்தோன். எவ்வோறு அவளோல் சுய உணர்வுைன் இருக்க முடியும்?
78. Elizabeth could not see it till she read the letter.
கடிதத்டதப் டித்த ின்புதோன் எலிசப த்திற்கு புோிகிறது.
79. Elizabeth cannot restrain Lydia as long as she has the same vibration deep down.
எலிசப த்திைமும் அபத அதிர்வுகள் ஆைத்தில் இருக்கும்வடை, அவளோல் லிடியோடவக் கட்டுப் டுத்த
முடியோது.
80. Her mother’s indulgence of Lydia is seen in her adoration of Wickham. To expect a girl or boy of 20 to resist that
charm is meaningless.
லிடியோவிற்கு அவளது தோயோர் இைம் பகோடுப் து, அவள் விக்கோடம ப ோற்றுவதிலிருந்து பதோிகிறது. இரு து
வயதுள்ள ஒரு ஆபணோ அல்ைது ஒரு ப ண்பணோ அந்த கவர்ச்சிடய தடுத்தோட்பகோள்வது என் து
அர்த்தமற்றது.
81. Grace came as Darcy, ripped open her mind, let luck into it. Any other girl would either readily shift to Darcy or would
be pining for Wickham.
அருள் ைோர்சி ரூ த்தில் வந்து அவளுடைய மனத்டத திறந்து, அதிர்ஷ்ைத்டத உள்பள நுடைக்கிறது. எந்த
ப ண்ணோக இருந்தோலும் உைனடியோக, ஒன்று ைோர்சிக்கு மோறுவோள் அல்ைது விக்கோமிற்கோக ஏங்குவோள்.
82. No wonder Jane Austen did not marry.
பேன் ஆஸ்டின் திருமணம் பசய்து பகோள்ளோததில் ஆச்சோியப் டுவதற்கு ஒன்றுமில்டை.
83. Had Lydia not been out, she would have been less intolerable.
லிடியோ பவளியில் கிளம் ோமல் இருந்திருந்தோல், அவடள ஓைளவிற்கு சகித்துக்பகோள்ள முடிந்திருக்கும்.
84. Mrs. Bennet does not miss a single social opportunity to enjoy, even if she has to oppose it.
திருமதி ப ன்னட், ஒரு சமூக வோய்ப் ிடனக்கூை அடத எதிர்க்க பவண்டி வரும் ப ோழுதும், அனு விக்க
தவறியபத கிடையோது.
85. As she is enjoying life as it presents to her, the question of hearing does not arise. Hearing means the first step to
thinking.
வோழ்க்டகடய அப் டிபய ஏற்றுக் பகோண்டு அவள் அடத அனு விக்கிறோள், பகட்டுக் பகோள்வது என்ற
ப ச்சுக்பக இைம் இல்டை. பகட்டுக் பகோள்வது என் து சிந்திப் தின் முதற் டியோகும்.
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86. Most of the population then was so. They submit to the society and grow into social culture. Mrs. Bennet does not
submit to anything. In her life she met with an extraordinary success. Her alternatives were to raise her to that level of
culture or enjoy that potential at her own level.
ைரும் அன்று அவ்வோறுதோன் இருந்தனர். சமூகத்திற்குப் ணிந்து சமூக கைோச்சோைத்டத ஏற்றுக் பகோண்ைனர்.
திருமதி ப ன்னட் எதற்கும் ணிவதில்டை. அவளுக்கு வோழ்க்டகயில் அசோதோைண பவற்றி கிடைத்தது. அவள்
பசய்திருக்கக் கூடியது ஒன்று, கைோச்சோைத்தின் அந்த நிடைக்கு அவள் தன்டன உயர்த்திக்
பகோண்டிருந்திருக்கைோம், அல்ைது தன் நிடையிபைபய அதடன அனு வித்திருக்கைோம்.
87. Mr. Bennet with his education and wealth was totally blind to her stupidity. It was impossible for him not to know of
her folly. She was married for her beauty. What works is her energy. Not that she could not be controlled. Of course,
she could not be improved. He never tried to control her. All her unseemly assertions were needed for him to
understand his decision on his marriage. It came to him in the elopement.
திரு ப ன்னட் அவருக்கிருந்த டிப்புக்கும் ணத்திற்கும் அவளுடைய மைடமடயப் ோர்க்கோமல் கண்மூடியோக
இருந்தோர். அவளுடைய மைடம அவருக்குத் பதோியோமல் இருந்திருக்க முடியோது. அவளுடைய அைகுக்கோக
அவடள மணந்தோர். அவளுடைய சக்திபய பவடை பசய்கிறது. அவடள அைக்க முடியோது என் தல்ை, ஆனோல்
அவடள சோிபசய்ய முடியோது. அவடள அைக்க அவர் முயற்சி பசய்யபவ இல்டை. தன்னுடைய திருமணத்தில்
தோன் எடுத்த முடிடவ புோிந்துபகோள்வதற்கோக அவளுடைய பமோசமோன வலியுறுத்தல்கள் அவருக்குத்
பதடவயோக இருந்தன. லிடியோ ஓடிப்ப ோவதில்தோன் அவருக்குப் புோிந்தது.
88. Any foolish girl like Lydia, left to herself, will act only like her.
லிடியோ ப ோன்ற அறிவற்ற ஒரு ப ண்டண, அவள் இஷ்ைப் டி விட்டுவிட்ைோல், இவ்வோறு தோன் நைந்து
பகோள்வோள்
89. By memorising Darcy’s letter Elizabeth let Darcy into her in the form of words, crude words he alone would write.
Now it is not the crudeness that lingers in her, but the Man who wrote the words.
ைோர்சியின் கடிதத்டத மனப் ோைம் பசய்த எலிசப த், அவனோல் மட்டுபம எழுத இயலும் கடுடமயோன
வோர்த்டதகளின் வடிவத்தில் ைோர்சிடய தன்னுள்பள அனுமதித்தோள். இப்ப ோழுது அவளுடைய மனதில்
இருப் டவ கடுடம அல்ை, அடத எழுதியவன்தோன்.
90. His feelings became the object of compassion as it was roused without her own participation, rather by her rejection.
அவனுடைய உணர்ச்சிகடளக் கண்டு ோிதோ ப் ட்ைோள், ஏபனனில் அவற்றில் அவளது ங்கு எதுவும்
இல்டை, அவளது மறுப் ோல் எழுந்தடவ அடவ.
91. His attachment excited gratitude. Gratitude is in response to grace which acts on its own. As he acted on his own,
gratitude rises in her.
அவனுடைய அன்பு நன்றி உணர்டவ ஏற் டுத்தியது. தோபன பசயல் டும் அருளோல் நன்றி உணர்வு எழுகிறது.
அவன் தோபன பசயல் ட்ைதோல் அவளுக்கு நன்றி எழுகிறது.
92. His character evoked respect. His willingness to reply her, write at length, are aspects of high character. He was free to
spurn her.
அவனுடைய குணம் அவளிைம் மோியோடதடய பவளிக்பகோண்டு வருகிறது. மனமுவந்து அவளுக்கு தில்
எழுதியது, விவைமோக எழுதுவது, இடவபயல்ைோம் உயர்ந்த குணத்தின் அம்சங்கள். அவன் அவடள பவறுத்து
ஒதுக்கியிருக்க முடியும்.
93. She was not regretting her refusal, as she was not mercenary.
அவள் ஆதோயமனப் ோன்டம பகோண்ைவளோக இல்ைோததோல், தன்னுடைய மறுப்புக்கு அவள் வருந்தவில்டை.
94. She had no inclination to see him again. The bitterness of the confrontation did not seek a revival. Meeting him would
remind her of the lowness of her family. Her mother was insensible of the evil. Elizabeth is insensible of her being the
daughter of a wild boar.
அவடன மீண்டும் சந்திக்க அவளுக்கு விருப் ம் இல்டை. இருவோிடைபய இருந்த எதிர்ப் ின் மனக்கசப்பு
அதடன புதுப் ிக்க விரும் வில்டை. அவடன சந்தித்தோல் தன்னுடைய குடும் த்தின் கீழ் நிடை அவளுக்கு
ஞோ கத்திற்கு வரும். தீடம தோயோருக்குப் புைப் ைவில்டை, கோட்டு விைங்குப ோல் இருப் வளது மகள் தோன்
என்று எலிசப த்திற்கும் புைப் ைவில்டை.
95. Mr. Darcy’s letter, she was in a fair way of knowing by heart”.
All knowledge is knowledge of identity.
Knowledge comes by interest.
Interest identifies.
Greater the interest, the greater the identity.
Mind’s identity is to know the letter by heart.
When a woman sees the fine make up of another woman, she knows all the details in a trice, as her interest there is
fullest.
Elizabeth’s interest in Darcy is so complete that she knew it by heart.
In spite of this fact, she sets no store by his proposal.
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Man is not able to know of the presence of a thing in spite of its value for him unless when it is presented to him
in his own terms of cultural sensitivity.
Mind is not only divisive, but selective.
England could forget Shakespeare for two centuries having produced him.
Having said ‘All is Brahman’ the rishis shunned life, seeking moksha.
India is being bestirred by the emerging Individuality but is not aware of it.
The achievements of the Individuality are mistaken as ones of selfishness.
The achievements of Grace are taken as the achievements of ego.
The body of vast student population learns in spite of the stifling educational system.
We understand that the system teaches well.
The country develops in spite of corruption.
The politician understands corruption develops the society.
It is a prime fact of human nature that she who knew the letter so well truly expected nothing out of his proposal.
When something needs freedom from our mental interference, Man is capable of forgetting it fully under some
excuse, even if it is so important to Elizabeth as Darcy’s proposal.
She never expected this proposal to be renewed after Hunsford.
Even after Lambton she did so.
Even after Bingley’s proposal she did so.
It is god’s way of preserving a possibility from Man’s expectation.
Society can do it, life does it, even one’s ignorance does it.
To achieve by expectation is a phenomenon of the physical plane.
To achieve by non-expectation belongs to all the planes.
Even achievement by expectation belongs to all the planes.
Whether expectation achieves or destroys depends upon Man’s relationship to the project.
When the project is bigger than he is, expectation helps.
It is also true that what can be accomplished by forgetting can also be accomplished by expectation.
Life follows these rules with any Man according to his level of consciousness.
One whose consciousness is developed can accomplish things far below his level either by expectation or by
forgetting.
Society is psychologically mature when what can be accomplished by forgetting can be accomplished by
expectation.
Man is the determinant.
He can raise his present consciousness to any level he chooses.
Integral yoga dispenses with asana, japa, pranayama thus.
Integral yoga accomplishes more by resorting to surrender.
The higher includes the lower.
What Chandrasekar and Morarji accomplished by life long aspiration and expectation, Rajiv achieved by rejecting.
“ைோர்சியின் கடிதம் அவளுக்கு ஒரு விதமோக மனப் ோைமோகி விட்ைது.”
அடையோளம் கோணும் அறிபவ அடனத்து அறிவோகும்.
ஆர்வத்தினோல் அறிவு வரும்.
ஆர்வம் அடையோளம் கோணும்.
ஆர்வம் அதிகமோக இருந்தோல், பமலும் சிறப் ோக அடையோளம் கோணைோம்.
கடிதத்துைன் தன்டன அடையோளப் டுத்திக் பகோள்வது அதடன மனப் ோைமோக அறிவதோகும்.
ஒரு ப ண்மணிக்கு மற்பறோரு ப ண்மணியின் ஒப் டனடய ோர்க்கும்ப ோழுது அடதப் ற்றிய எல்ைோ
விவைங்களும் க்ஷண பநைத்தில் பதோிந்து விடும், ஏபனனில் அதில் அவளுடைய ஆர்வம் முழுடமயோனது.
எலிசப த்திற்கு ைோர்சியின் பமல் இருந்த விருப் ம் முழுடமயோனது என் து கடிதம் மனப் ோைமோனதிலிருந்து
பதோிகிறது.
இந்த உண்டமடயயும் மீறி, அவனது பவண்டுபகோள் அவள் மனதில் எந்த தோக்கத்டதயும் ஏற் டுத்தவில்டை.
ஒருவனுடைய கைோச்சோை உணர்வுகளுக்கு ஏற்றோர்ப ோல் ஒன்று கிடைக்கும் ப ோழுது, மனிதனுக்கு அது
மதிப்புள்ளதோக இருந்தும்கூை, அடதயும் மீறி அது இருப் டதபய அவனோல் அறிந்துபகோள்ள முடிவதில்டை.
மனம் ிோிக்க மட்டும் பசய்யோது, பதர்ந்பதடுக்கவும் பசய்யும்.
இங்கிைோந்தில் ிறந்த பஷக்ஸ் ியடை இைண்டு நூற்றோண்டு கோைமோக அங்கிருந்த மக்களோல் மறக்க முடிந்தது.
“எல்ைோம் பிைம்ம மயம்” என்று கூறி ோிஷிகள் வோழ்க்டகடய விைக்கினர், பமோக்ஷத்டத நோடினர்.
பவளிப் டும் தனித்தன்டமயினோல் இந்தியோ சுறுசுறுப் ோகி வருகிறது, ஆனோல் அது உணைப் ைவில்டை.
தனித்தன்டமயின் சோதடனகள் சுயநைம் என்று தவறோகப் புோிந்துபகோள்ளப் டுகின்றன.
அருளின் சோதடனகள் அகந்டதயின் சோதடன என்று எடுத்துக்பகோள்ளப் டுகின்றன.
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திணறடிக்கும் கல்விமுடற இருந்தும்கூை மோணவர் சமுதோயம் அதிக அளவில் யில்கின்றது.
கல்விமுடற நன்றோகக் கற் ிக்கின்றது என நோம் புோிந்துபகோள்கிபறோம்.
ஊைல் இருந்தும் நோடு முன்பனறுகிறது.
ஊைபை சமூகத்டத வளர்க்கிறது என அைசியல்வோதிகள் புோிந்துபகோள்கின்றனர்.
கடிதத்டத மிக நன்றோகத் பதோிந்து டவத்திருக்கும் அவள், அவனது திருமண பவண்டுபகோளினோல்
உண்டமயோகபவ எடதயும் எதிர் ோர்க்கோதது, மனித சு ோவத்தின் ிைதோன உண்டம.
மனத்தின் குறுக்கீடுகளிலிருந்து விடுதடை கிடைக்க பவண்டும் என்று எதற்கோவது பதடவப் ட்ைோல்,
எலிசப த்திற்கு ைோர்சியின் திருமண பவண்டுபகோள்ப ோை, அது எவ்வளவு முக்கியமோனதோக இருந்தோலும்
கூை, ஏதோவது கோைணம் கூறி மனிதன் அதடன முழுவதுமோக மறந்து விடுவோன்.
ஹன்ஸ்ப ோர்ட் விேயத்திற்குப் ிறகு திருமண பவண்டுபகோள் புதுப் ிக்கப் டும் என்று அவள் சிறிதும்
எதிர் ோர்க்கவில்டை.
ைோம்ப்ைனிற்குப் ிறகும் அவள் எதிர் ோர்க்கவில்டை.
ிங்கிலியின் திருமண பவண்டுபகோளிற்குப் ிறகும் அவள் எதிர் ோர்க்கவில்டை.
இது மனிதனுடைய எதிர் ோர்ப் ிலிருந்து ஒரு நிகழ்டவ ோதுகோக்கும் கைவுளின் வைி.
சமூகம் அடதச் பசய்யைோம், வோழ்வு அடதச் பசய்கிறது, ஒருவருடைய அறியோடமயும் அடதச் பசய்கிறது.
எதிர் ோர்ப் ின் மூைம் சோதிப் து ேைநிடையில் நடைப றும் ஒரு ப ோிய நிகழ்வு.
எதிர் ோர்ப் ின்றி சோதிப் து அடனத்து நிடைகளுக்கும் உோியது.
எதிர் ோர்ப் ின் மூைம் சோதிப் தும் அடனத்து நிடைகளுக்கும் உோியது.
எதிர் ோர்ப்பு சோதிக்கிறதோ அல்ைது அைிக்கிறதோ என் து மனிதனுக்கு அந்த விஷயத்தில் உள்ள உறடவப்
ப ோறுத்தது.
விஷயம் அவடனவிை ப ோியதோக இருக்கும்ப ோது எதிர் ோர்ப்பு உதவுகிறது.
ஒரு விஷயத்டத மறக்கும்ப ோது அது நிடறபவறுவதுப ோல், எதிர் ோர்ப் ினோலும் அது நிடறபவறும் என் தும்
உண்டம.
மனிதனின் ேீவிய நிடைடயப் ப ோறுத்து, இந்தச் சட்ைங்கடள வோழ்வு அனுசோிக்கிறது.
ேீவியத்தில் வளர்ந்துள்ள மனிதன், எதிர் ோர்ப்பு மற்றும் மறப் தன் மூைம் அவனுடைய நிடைக்கு மிகவும்
குடறந்த நிடையிபைபய சோதிக்கிறோன்.
மறப் தன் மூைம் சோதிப் டத, எதிர் ோர்ப் ின் மூைம் சோதிக்கும்ப ோது, சமூகம் மனத்தளவில் முதிர்ச்சி
அடைந்துள்ளது என்றோகிறது.
மனிதன் தீர்மோனிக்கிறோன்.
தற்ப ோழுது இருக்கும் ேீவிய நிடையிலிருந்து அவன் விரும்பும் எந்த நிடைக்கும் அவன் உயைைோம்.
ஆசனம், ே ம், ிைோணோயோமம் பூைண பயோகத்திற்கு பதடவ இல்டை.
சைணோகதி மூைம் பூைணபயோகம் அதிகம் சோதிக்கும்.
உயர்ந்ததில் தோழ்ந்தது அைங்கியுள்ளது.
சந்திைபசகரும், பமோைோர்ேியும் வோழ்நோள் ஆர்வம் மற்றும் எதிர் ோர்ப்பு மூைம் சோதித்தடத, ைோேீவ் மறுப் தன்
மூைம் சோதித்தோர்.
96. “She studied every sentence. Her feelings towards the writer were widely different”.
Studying is to read so as to fully absorb the idea.
Facts are directly easily received.
Thoughts require patient reception.
Facts, devoid of sense impressions,combine to create thoughts.
They combine at random producing the inspiration of the idiot.
It is ego that intelligently coordinates them to produce an egoistically valid thought as the sun goes round the earth.
Shorn of the intrusion of ego, it becomes a thought of pure reason.
Complying with the requirements of logic and reason, it yields a pure thought.
Elizabeth, in two hours, produced such a finding.
Any religious leader, politician, social scientist or physical scientist or a thinker who is capable of this today can
congratulate himself.
It is a useful research to study the important books of a year or ten years to select some that qualify according to this
criterion.
If one does not meet with any, there is no surprise.
Reason gives us a clear well defined thought.
Still, it will be found incapable of handling emotions.
Elizabeth’s excellent reason left her with a residue of infatuation.
Habit lies deeper still.
Mind has thought and will.
Will is the mental force which can act without reference to its own thought.
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The will can enlighten itself with the knowledge of the thought.
In that measure it can handle emotions successfully.
Fully integrated it becomes the Real-Idea capable of handling the habit.
Thought or will becoming Real-Idea is transformation.
Darcy achieved it with respect to Elizabeth.
On receiving the letter, she wanted to put it away.
After the first prejudiced perusal, she did put it away, saying it was all false.
He who studies every sentence will initially respond, if he does so from his emotions, to declare he will not touch
it.
Total, prejudiced refusal is total endearing appreciation.
As the thought yields, emotions change.
Her experience and Jane’s are entirely at variance.
Jane entered into a period of disappointment and then was restored.
Jane and Bingley are not the best of human material.
Elizabeth was never aware of Darcy’s love except ‘tolerable’.
It entered into a violent upheaval, subsided into sympathetic appreciation, rose to a violent earthquake, disappeared
from the field and came back to life as a wonder.
In all this period she had no expectation.
Absence of expectation achieves.
Absence of expectation is made possible by life among the social realities for a far higher purpose.
Partly, but essentially the infatuation for the rogue made this absence possible.
Life achieves its aims through human temperament.
“ஒவ்பவோரு வோக்கியத்டதயும் அவள் ஆைோய்ந்தோள். எழுதியவர் பமலிருந்த அவளது உணர்ச்சிகள் மிகவும்
வித்தியோசமோக இருந்தன.”
கருத்துகடள முழுவதுமோக உள்வோங்கிக் பகோள்வதற்கோக டிப் பத ஆைோய்ச்சியோகும்.
உண்டமகள் பநைடியோகவும் சுை மோகவும் ப ற்றுக்பகோள்ளப் டுகின்றன.
ப ோறுடமயோகப் ப ற்றுக்பகோள்வது எண்ணங்களுக்கு அவசியம்.
புைனுணர்வின் தோக்கம் இல்ைோத உண்டமகள் இடணந்து எண்ணங்கடள உருவோக்குகின்றன.
அடவ எவ்வோறு பவண்டுபமன்றோலும் இடணந்து, முட்ைோளுக்குோிய ஆர்வத்டத ஏற் டுத்துகின்றன.
சூோியன் பூமிடயச் சுற்றுகிறது என்று கூறியடதப் ப ோல், அகந்டத அவற்டற புத்திசோலித்தனமோக இடணத்து
அகந்டதயோன எண்ணத்டத உற் த்தி பசய்கிறது.
அகந்டதயின் குறுக்கீட்டை நீக்கி விட்ைோல், அது குத்தறிவின் எண்ணமோக மோறிவிடும்.
நியோயத்திற்கும், குத்தறிவுக்கும், பதடவயோனதுைன் இணங்கினோல் தூய்டமயோன எண்ணம் கிடைக்கும்.
இைண்டு மணி பநைத்தில் எலிசப த் இது ப ோன்ற உண்டமடயக் கண்டு ிடித்தோள்.
இதடன ஒரு ஆன்மீகத் தடைவபைோ, அைசியல்வோதிபயோ, சமூக விஞ்ஞோனிபயோ, அல்ைது ேை உைகின்
விஞ்ஞோனிபயோ அல்ைது சிந்தடனயோளபைோ பசய்யமுடியும் என்றோல் அவர்கள் தங்கடளப் ோைோட்டிக்
பகோள்ளைோம்.
இந்தப் ிைமோணத்திற்கு ஏற்றவோறு இருக்கும் ஒரு வருைம் அல்ைது த்து வருை முக்கியமோன புத்தகங்கடளப்
டிப் து உ பயோகமோன ஆைோய்ச்சியோகும்.
எதுவும் கிடைக்கோவிட்ைோல் ஆச்சோியப் டுவதற்கில்டை.
பதளிவோன தீர்க்கமோன எண்ணங்கடள குத்தறிவு பகோடுக்கும்.
இருந்தும், அதனோல் உணர்ச்சிகடள டகயோள முடியோது.
எலிசப த்தின் அ ோைமோன குத்தறிவு பமோகத்டதபய அளித்தது.
ைக்கங்கள் ஆைமோனறவ.
எண்ணமும், உறுதியும் மனத்தில் உள்ளன.
தன்னுடைய எண்ணத்துைன் கைந்துபகோள்ளோமல் பசயல் டுவது மனத்தின் சக்தியோன, விருப்புறுதியோகும்.
எண்ணங்களின் அறிபவோடு, விருப்புறுதி தனக்பக பதளிடவ ஏற் டுத்திக் பகோள்ளும்.
அந்த அளவில், அதனோல் உணர்ச்சிகடள பவற்றிகைமோகக் டகயோள முடியும்.
முழுடமயோக ஒருங்கிடணந்தோல் ைக்கங்கடள சமோளிக்க இயலும் சத்தியக் கருத்தோக மோறும்.
எண்ணங்கள் அல்ைது விருப்புறுதி சத்தியக் கருத்தோக மோறுவது, திருவுருமோற்றமோகும்.
எலிசப த் விஷயத்தில் ைோர்சி இதடன சோதித்தோன்.
கடிதம் கிடைத்தவுைன் அடத அப்புறப் டுத்த நிடனத்தோள்.
தப் ிப்பிைோயத்துைன் முதலில் டித்தவுைன், அது ப ோய் என்று கூறி அடத அவள் அப்புறப் டுத்தபவ
பசய்தோள்.
உணர்ச்சிகளிலிருந்து ஒருவர் ஒவ்பவோரு வோக்கியத்டதயும் டித்தோல் அடதத் பதோைமோட்பைன் என்று முதலில்
திைளிப் ோர்.
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முழுடமயோன, முன்முடிவுைன் கூடிய மறுப்பு, முழுடமயோன ிோியத்துைன் கூடிய ோைோட்ைோகும்.
எண்ணங்கள் இணங்கும்ப ோழுது உணர்ச்சிகள் மோறுகின்றன.
அவளுடைய அனு வமும் பேனுடைய அனு வமும் முற்றிலும் மோறு ட்ைடவ.
பேன் ஏமோற்றத்திற்கு உள்ளோனோள், ிறகு மீண்டும் டைய நிடைக்குத் திரும் ினோள்.
பேனும், ிங்கிலியும் சிறந்த மனித குணம் டைத்தவர்கள் அல்ை.
‘ ைவோயில்டை’ என்று ைோர்சி கூறியடதத் தவிை அவனது கோதடை எலிசப த் அறிந்துபகோள்ளபவ இல்டை.
அது வன்டமயோக எழும் ி, அனுதோ த்தில் இறங்கி பூகம் மோக பவடித்து, களத்திலிருந்து மடறந்து,
வோழ்க்டகயில் அற்புதமோக பவளி வந்தது.
இந்த எல்ைோ பநைங்களிலும் அவளுக்கு எந்த எதிர் ோர்ப்பும் இருக்கவில்டை.
எதிர் ோர்ப்பு இல்ைோவிட்ைோல் சோதிக்கைோம்.
உயர்ந்த பநோக்கத்திற்கோக, சமூகத்தின் உண்டம நிடைகளுக்கிடைபய எதிர் ோர்ப் ின்றி இருப் டத வோழ்வு
சோத்தியமோக்கி உள்ளது.
ஓைளவிற்கு, ஆனோல் முக்கியமோக அபயோக்கியனிைம் பகோண்ை பமோகம், எதிர் ோர்ப் ின்றி இருப் டத
சோத்தியமோக்கியது.
மனித மன உணர்வுகளுக்பகற் வோழ்வு தன் குறிக்பகோடள அடையும்.
97. “When she remembered the style of address, she was full of indignation”.
High accomplishment can go with higher defects.
A perfect idealist in one exalted area of his career is capable of a perfect irregularity in another ordinary aspect of his
life.
One who has originally organized the economic aspects of life, had a very clumsy household.
Presiding deities of superpowers exhibit petty meanness to their predecessors.
The preeminent exponent of logic and reason does irrational things in his life.
One can reach moksha without shedding ego.
Without overcoming anger, one becomes a Brahmarishi.
Brahmic consciousness is reached without shedding several human foibles.
One who can send a young disciple to defeat and physically bring a king to his feet has no capacity to earn milk for his
child.
Mr. Bennet can send a daughter to Pemberley but not have domestic peace.
Elizabeth moves to Mind from an infatuated vital, but anger is irresistible to her.
Progress within a plane does not insist on shedding the defects of the plane.
Crossing the plane imperatively requires perfection in the existing plane.
Danglers, Fernand, Mercedes made maximum possible progress based on capacities, not values.
Dr. Thorne and Mary rose to the highest planes of society based on pure values.
After she analysed the letter so fully, it is possible for her not to have any anger against Darcy.
His outrage is recent and it is right her vehemence survives.
From the beginning he came to a frame of Mind that can admit no anger against her.
Love made him so.
She is rational towards him. Rationality has no such capacity.
His style of address can provoke anyone.
He did not ask for a reply nor expect one.
Her forgetting his proposal and his not expecting the answer go with each other.
One helps the other be possible.
Both help the consummation of the work.
Hers is forgetfulness. His is non-expectation.
Her expecting no consequent development to his proposal enables him to have non-expectation of an answer.
These are negative complements that help a positive work.
Collins’ incessant talk and Charlotte’s non-interrupting listening helped consummate their marriage.
Mrs. Bennet’s provocative teasing of Lady Lucas and her non-reacting acquiescence made Charlotte’s wedding
possible.
There are several ways life accomplishes utilizing the existing powers.
As ego is the coordinating intelligence to become reason life coordinates forces complementarily to complete a work.
Creation of structures in the parts of human beings employs several strategies – complements, coordination, division,
aggregation, involution, evolution, harmony, reconciliation, holding back all but one, conception, limitation,
absorption.
“ப சிய விதம் அவளுக்கு ஞோ கத்திற்கு வந்தப ோழுது, அவளுக்கு கடும் பகோ ம் எழுந்தது.”
ப ோிய குடறகளுைன் உயர்ந்த சோதடனகளும் இருக்கும்.
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தன்னுடைய பதோைிலில் ப ோிய விஷயத்தில் சிறந்த இைட்சியவோதியோக இருப் வர் ஒருவர் வோழ்க்டகயில்
மற்பறோரு சோதோைண விஷயத்தில் ஒழுங்கற்றவைோக இருப் ோர்.
வோழ்க்டகயின் ப ோருளோதோை விஷயங்கடள ஆைம் த்தில் முடறப் டுத்திய ஒருவைது வீடு, மிக பமோசமோக
இருந்தது.
மிகப் ப ோிய சக்திகடள உடைய தற்ப ோடதய பதய்வங்கள், தனக்கு முன் இருந்தவர்களிைம்
சில்ைடறத்தனமோன சிறிய புத்திடயக் கோண் ிக்கின்றன.
தர்க்கத்திலும், குத்தறிவிலும் தடை சிறந்து விளங்கு வர், தன்னுடைய வோழ்க்டகயில் விபவகமற்ற பசயடைச்
பசய்வோர்.
அகந்டதடய டகவிைோமல் பமோக்ஷத்டத ஒருவர் அடையைோம்.
பகோ த்டத பவற்றி பகோள்ளோமல் ஒருவர் ிைம்மோிஷி ஆகைோம்.
ை மனித குடற ோடுகடள துறக்கோமல் ிைம்ம ேீவியத்டத அடையைோம்.
அைசடன பவன்று அவடனத் தன் கோைடிக்கு பகோண்டு வருமோறு ஒரு இளம் சிஷ்யடன
அனுப் க்கூடியவருக்கு, தன் குைந்டதக்கு ோல் வோங்கிக் பகோடுக்க கூடிய திறடம இல்டை.
திரு ப ன்னட் ஒரு மகடள ப ம் ர்லிக்கு அனுப் முடியும், ஆனோல் அவருக்கு குடும் த்தில் நிம்மதி
கிடைக்கோது.
உணர்டவ ஆட்பகோண்டிருந்த பமோகத்திலிருந்து எலிசப த் மனதிற்கு மோறுகிறோள், ஆனோல் அவளோல்
பகோ த்டதக் கட்டுப் டுத்த முடியவில்டை.
ஒரு நிடைக்குள் நைக்கும் முன்பனற்றம் அந்நிடையின் குடறகடள கடளய வற்புறுத்துவதில்டை.
அடுத்த நிடைக்கு நிச்சயமோக ப ோக பவண்டுபமன்றோல் இருக்கும் நிடையில் பூைணத்துவத்டத எய்த
பவண்டும்.
Danglers,Fernand,Mercedes மூவரும் அவர்களோல் இயன்ற அளவுக்கு திறடமயினோல் முன்பனறினர்,
ண்புகளோல் அல்ை.
தூய்டமயோன ண்புகளினோல் Dr,Thorne-ம், Mary-ம் சமூகத்தின் உச்ச நிடைடய அடைந்தனர்.
அக்கடிதத்டத முழுவதுமோக ஆைோய்ந்த ிறகு, அவளுக்கு ைோர்சியின் மீது எந்த வித பகோ மும் எைோமல்
இருப் து சோத்தியமோகைோம்.
அவனது பகோ ம் சமீ த்தில் ஏற் ட்ைது, அவளுடைய வன்மம் நீடிப் து உண்டமதோன்.
அவளுக்கு எதிைோக எந்த பகோ மும் எைக் கூைோது என்ற மனநிடையில்தோன் அவன் ஆைம் த்திலிருந்பத
இருந்தோன்.
கோதல் அவடன அவ்வோறு மோற்றியது.
அவள் அவனிைம் குத்தறிவுைன் நைந்துபகோள்கிறோள். குத்தறிவுக்கு அத்திறடம கிடையோது.
அவன் ப சும் விதம் எவருக்கும் எோிச்சலுண்ைோக்கும்.
அவன் தில் பகட்கவில்டை, எதிர் ோர்க்கவும் இல்டை.
அவள் திருமண பவண்டுபகோடள மறப் தும், அவன் தில் எதிர் ோர்க்கோமல் இருப் தும் ஒன்றுைன் ஒன்று
சம் ந்தப் ட்ைடவ.
ஒன்று மற்றடத சோத்தியமோக்குகிறது.
பவடை பூர்த்தியோக இைண்டுபம உதவுகின்றன.
மறப் து அவளுடையது. அவனுடையது எதிர் ோர்க்கோமல் இருப் து.
அவனுடைய பவண்டுபகோளுக்குப் ிறகு அது பதோைர் ோன எந்த முன்பனற்றத்டதயும் அவள்
எதிர் ோர்க்கோததோல், அவனோலும் திடை எதிர் ோர்க்கோமல் இருக்க முடிந்தது.
பநைோன பவடைடய முடிக்க இடவ எதிர்மடறயோன உைன் ோடுகள்.
கோலின்ஸின் இடைவிைோத ப ச்சும், குறுக்கிைோத வண்ணம் ஷோர்பைட் பகட்டுக் பகோள்வதும், அவர்களது
திருமணத்டதப் பூர்த்தி பசய்தது.
பைடி லூகோடச, திருமதி ப ன்னட் எோிச்சலூட்டும் டி பகலி பசய்வதும், அடத அவள் எதிர்விடன ஆற்றோமல்
ஏற்றுக்பகோண்ைதும், ஷோர்பைட்டின் திருமணத்டத சோத்தியமோக்கியது.
இருக்கும் ஆற்றடை டவத்துக் பகோண்டு ை வைிகளில் வோழ்க்டக சோதிக்கிறது.
அகந்டத குத்தறிவோக மோற அறிடவ ஒருங்கிடணப் துப ோல், ஒரு பவடைடயப் பூர்த்தி பசய்வதற்கோக,
வோழ்வு சக்திகடள உைன் ோட்டுைன் இடணக்கிறது.
மனிதர்களின் குதிகளில் உள்ள அடமப்ட உருவோக்க ை உத்திகள் டகயோளப் டுகின்றன, அடவ —
உைன் ோடுகள், ஒருங்கிடணப்பு, ிோிவிடன, திைட்டுதல், சிருஷ்டி, ோிணோமம், சுமுகம், சமோதோனம், ஒன்டற
மட்டும் விட்டுவிட்டு மற்ற எல்ைோவற்டறயும் ிடித்துக் பகோள்வது, கருத்தோக்கம், வடையறுத்தல், மடறதல்
ஆகியடவகளோகும்.
98. “When she considered how unjustly she had condemned and upbraided him, her anger turned against herself.”
Anger, like all other human deficiencies, can never be justified.
Anger justifies itself if directed against the rightful object.
Directing anger against the rightful object is moving from the vital to the mental.
Anger moving from one to another can be shifting the prejudice.
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Anger is ability to achieve.
She became anger when she first read the letter.
One becomes anger when the mental element totally disappears.
Mind comes into play not because it is there, but because we choose to exercise it.
There is soul in everyone but we usually exercise the vital or the mental and ignore the soul.
Facts make her rational.
Shame is a sensation that is born with the birth of a higher faculty.
Progress or social upward movement is to develop shame for what one is.
In that sense self-respect is an attitude of progress.
It is the greatest of resourcefulness of Man when he who is devoid of any potential for self-respect creates a movement
successfully for self-respect.
This is an endowment of ego to thwart any change by itself offering to achieve it.
Mr. Bennet’s family is a conflict between shameless energy and cultured freedom.
Shameless energy organized around self is dynamic selfishness.
Dynamic selfishness can only destroy and never achieve a little bit in the context of culture or freedom.
What Elizabeth passed through is self-realisation through self-awareness.
At any moment Man can realize his Self.
His Self is the transcendent Self which becomes soul in the cosmos.
Sri Aurobindo’s description of the Self is it is without the sinews of energy, flaws of duality and scars of division.
Self is the Brahman in the universe.
The Absolute takes appropriate forms in the universe and all the planes below.
The Absolute becomes the central being, Manomaya Purusha, Pranamaya Purusha, Annamaya Purusha in Man and his
Mind, life and body.
Elizabeth practices self-affirmation of the rational intellect over vital emotion.
Sri Aurobindo speaks of reversal at every stage of evolution and involution.
Here is one.
Normal human response to kindness or kind goodness is refusal, often refusal through anger.
To fully justify Man the goodness rarely comes without a touch of ego.
It is impossible for ego to let any characteristic act without itself claiming all the psychological result.
But Man acts through the spirit of contradiction negativism, ingratitude.
Sri Aurobindo speaks of the bottomless ingratitude of earth.
He asked from the highest the greatest boon of Supermind’s descent, not for the world, but for humanity.
Humanity may cover only the consciousness excluding its substance which is earth.
Earth is the Inconscient.
The Inconscient is the Superconscient in the reverse.
The Inconscient evolving becomes the subconscient.
The mud evolving becomes the human body.
Man alone can unite the subconscient with the Superconscient.
The animal is satisfied with a modicum.
The gods are lost in their splendour.
The Psychic is in Man only. It is the evolving soul. Without it, even the gods cannot participate in the evolution.
The gods must take birth as human beings if they want to reach the Absolute or evolve.
Tradition calls it a misfortune, karma, while it is evolutionary progress.
“எந்த அளவிற்கு அவள், அவடன அநியோயமோகக் கண்டித்தோபளோ, கடிந்து பகோண்ைோபளோ, அடத நிடனக்கும்
ப ோழுது அவளுடைய பகோ ம் அவள் பமபைபய திரும் ியது.”
எல்ைோ மனித குடற ோடுகடளப்ப ோல், பகோ த்டதயும் நியோயப் டுத்தபவ முடியோது.
சோியோன விஷயத்திற்கு பகோ ம் வந்தோல் அது தன்டனபய நியோயப் டுத்திக் பகோள்ளும்.
சோியோன விஷயத்திற்கு பகோ ப் டுவது, உணர்விலிருந்து மனதிற்கு பசல்வதோகும்.
ஒருவோிைமிருந்து பகோ ம் மற்றவோிைம் பசல்வது, முன்முடிடவயும் அபத ப ோல் மோற்றுவதோக இருக்கைோம்.
பகோ ம் சோதிக்கும்.
கடிதத்டத முதலில் டிக்கும் ப ோழுது அவபள பகோ மோக மோறினோள்.
மனம் முழுடமயோக மடறயும் ப ோழுது ஒருவர் பகோ மோக மோறுவர்.
மனம் அங்கு இருப் தோபைபய பசயல் டுவதில்டை, ஆனோல் நோம்தோன் அடத பசயல் ை டவக்கிபறோம்.
எல்பைோோிைமும் ஆன்மோ இருக்கிறது, ஆனோல் நோம் ப ோதுவோக உணர்டவபயோ அல்ைது மனடதபயோ
உ பயோகப் டுத்திக் பகோள்கிபறோபம தவிை ஆன்மோடவ புறக்கணித்து விடுகிபறோம்.
உண்டமகள் அவளுக்கு குத்தறிடவ தருகிறது.
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உயர்ந்த திறன் உண்ைோகும்ப ோழுது அவமோனம் எனும் உணர்வு எழுகிறது.
தன்டன நிடனத்து அவமோனம் எழுவது சமூகம் பமல் பநோக்கிப் ப ோகும் இயக்கத்தினோலும் அல்ைது
முன்பனற்றத்தினோலும்தோன்.
இக்பகோணத்தில் சுய மோியோடத முன்பனற்றத்திற்குோிய மனப் ோன்டமயோகும்.
சுய மோியோடதக்கு எந்த வித சோத்தியமும் இல்ைோதவன், பவற்றிகைமோக ஒரு இயக்கத்டத உற் த்தி பசய்து சுய
மோியோடதக்கு வைி வகுப் து, மனிதனின் மிகப் ப ோிய சமபயோசித வைியோகும்.
அகந்டத, எந்த மோறுதடையும் தடை பசய்வதற்கோக ப ோய்யோன பதோற்றத்டத உருவோக்கி, அங்கு
பதோைர்கிறது.
பவட்கங்பகட்ை சக்திக்கும் ண் ோன சுதந்திைத்திற்கும் நடுபவ இருக்கும் முைண் ோபை திரு ப ன்னட் குடும் ம்
ஆகும்.
தன்டனச் சுற்றி முடறப் டுத்தப் டும் பவட்கங்பகட்ை சக்தி, ஆற்றல் வோய்ந்த சுயநைமோகும்.
நோகோிகம் அல்ைது சுதந்திைம் ப ோன்ற விஷயங்களில் ஆற்றல் வோய்ந்த சுயநைம் அைிக்க மட்டுபம பசய்யும், ஒரு
ப ோதும் சிறிதளவு கூை சோதிக்கோது.
சுய விைிப்புணர்ச்சியின் மூைம் சுய பதளிடவ எலிசப த் ப ற்றோள்.
எந்தத் தருணத்திலும் மனிதன் தன்னுடைய சுயத்டத பதோிந்துபகோள்ளைோம்.
அவனுடைய சுயம், ிைம்மத்தின் சுயம் ஆகும், இது ிை ஞ்சத்தின் ஆன்மோவோகிறது.
சக்தியின் ைம், இைட்டைகளின் குடற ோடு, ிோிவிடனயின் வடுக்கள் இடவ எதுவும் இல்ைோதது என்று
ஸ்ரீ அைவிந்தர் ஆன்மோடவ வர்ணிக்கிறோர்
ஆன்மோ ிை ஞ்சத்தில் இருக்கும் ிைம்மன்.
ிை ஞ்சத்திலும் அதன் கீபை இருக்கும் எல்ைோ நிடைகளிலும் ிைம்மம் ப ோருத்தமோன பதோற்றங்கடள
எடுக்கும்.
ிைம்மம் டமயேீவனோகவும், மனிதனிலும் அவனுடைய மனம், உயிர், மற்றும் உைலிலும், மபனோமய புருஷன்,
ிைோணமய புருஷன், அன்னமய புருஷனோக மோறுகிறது.
உணர்வின் உணர்ச்சிகளிலிருந்து விபவகமோன அறிவுக்கு ப ோவதற்குோிய சுய உறுதிப் ோட்டை எலிசப த்
யிை ஆைம் ித்தோள்.
சிருஷ்டி, ோிணோமம் இவற்றின் ஒவ்பவோரு கட்ைத்திலும் ஸ்ரீ அைவிந்தர் தடைகீழ் மோற்றத்டதப் ற்றி
ப சுகிறோர்.
இங்கு ஒன்றுள்ளது.
கருடணக்கும் அன் ோன நல்ை தன்டமக்கும் மனிதனின் ப ோதுவோன மறுபமோைி மறுப் ோகும், ை சமயம்
பகோ த்துைன் கூடிய மறுப்பு.
மனிதடன முழுவதுமோக நியோயப் டுத்த நற்குணம் அகந்டதயின் ஸ் ோிசம் இல்ைோமல் வருவதில்டை.
எல்ைோ மனோீதியோன ைடனயும் அகந்டத மற்ற எந்த ஒரு குறிப் ோன பசயலுக்கும் அனுமதி அளிக்கோது,
தனக்பக உோிடம பகோண்ைோடும்.
முைண் ோடு, எதிர்மடற, நன்றியின்டம இடவகளின் ஆன்மோ மூைம் மனிதன் பசயல் டுகிறோன்.
அறபவ நன்றி இல்ைோத பூமிடயப் ற்றி ஸ்ரீ அைவிந்தர் ப சுகிறோர்.
சத்திய ேீவியம் கீபை இறங்கபவண்டும் என்கிற மிகப் ப ோிய வைத்டத கவோன் உயர்ந்ததிைம் பகட்ைோர்,
உைகத்திற்கோக அல்ை, மனித குைத்திற்கோக.
மனித குைம் ேீவியத்டத மட்டுபம உள் அைக்கைோம், அதனுடைய ப ோருளோன பூமிடய அல்ை.
பூமி ோதோளமோகும்.
ைமோத்மோவிற்கு எதிைோனது ோதோளம்.
ோதோளம் ோிணோமத்தில் ஆழ்மனமோகிறது.
களிமண் மனித உைைோக உருவோகிறது.
ஆழ்மனத்டதயும் ைமோத்மோடவயும் மனிதனோல் ஒன்று பசர்க்க முடியும்.
சிறிய அளவிபைபய விைங்குகள் திருப்தி அடைந்து விடும்.
பதய்வங்கள் அவர்களது சிறப் ில் ஆழ்ந்து விட்ைனர்.
மனிதனில் மட்டும்தோன் டசத்திய புருஷன் இருக்கிறோன். அது வளரும் ஆன்மோ. அது இல்ைோமல்
பதய்வங்களோல் கூை ோிணோமத்தில் ங்பகற்க முடியோது.
ோிணோமத்தில் பவளி வை பவண்டுபமன்றோலும், ிைம்மத்டத அடைய பவண்டுபமன்றோலும் பதய்வங்களும்
மனிதர்களோக ிறக்க பவண்டும்.
மைபு அடத துைதிர்ஷ்ைம், கர்மோ என்று கூறுகிறது, ஆனோல் அது ோிணோம முன்பனற்றமோகும்.
99. “His disappointed feelings become an object of compassion”.
Man values those who value him.
Attention is the most powerful principle in management.
Attention matures into affection, the most powerful principle in psychology.
Particularly in education, attention and affection acquire a high role.
Pay attention to the child, his education will have the best results.
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Any subject to which he can cultivate affection will make him original.
All this belongs to the lower hemisphere as they are all based on selfish gain.
The higher method is based on selflessness or self-giving.
The lower method is by ascent, the higher method is by descent.
Darcy’s love for her created gratitude in her.
His disappointment generated compassion in her.
This is the world in which everything is there. It is infinite.
All that Man has to do is to ask.
Presently what he gets is what he is asking for – Taste of ignorance.
The human choice is for ignorance.
Mother offers a human choice to become God.
We see Elizabeth vacillating.
Darcy never vacillates, after the initial ‘tolerable’.
Vacillation is the process Mind chooses for growth.
There is vacillation as Mind has to decide on its various choices.
Intuition takes one look, takes one step and makes a permanent progress.
Understanding has before it innumerable alternatives.
Intuition is of the whole.
Understanding is of the part, the tiniest part.
Real-Idea is the whole.
Idea is a part.
Thought is a part of the idea.
Information goes to create a thought.
Information is data organized for use at some level.
The age of information validation by statistics begins from here.
Darcy started negatively, changed to positive appreciation, never changed after that.
He had the advantage of having no other distraction.
She was powerfully distracted by Wickham.
It is this distraction that helped her not develop expectation after his proposal.
Mr. Bennet after the wedding took refuge in the library and never once hoped to exercise himself beneficially in favour
of the family.
His turning away from the family helped life achieve for him vastly.
Surely life gave him more than what he could have done for his family.
This is a ‘method’ of unconscious compulsion.
How can Mr. Bennet consciously give his family this benefit.
It is by uninterested detachment.
Detachment achieves more than attachment.
His detachment that is forced is the complement of her vehement attachment.
How can Mrs.Bennet offer conscious positive cooperation?
It is by complete detachment from society which she values most.
The complete detachment of the father and the mother is to practice doing the duty without any attachment to the fruits
thereof, nishkamyakarma.
Dr. Thorne practised it and the results came to Mary and later to him also.
“ஏமோற்றமடைந்த அவனுடைய உணர்ச்சிகள் அனுதோ த்திற்கு உோியதோக மோறுகிறது.”
தன்டன மதிப் வர்கடள மனிதன் மதிப் ோன்.
கவனம் நிர்வோகத்தில் மிக சக்திவோய்ந்த கருத்தோகும்.
கவனம் அன் ோக முதிர்ச்சி அடைவது உளவியலில் மிகவும் சக்தி வோய்ந்த கருத்தோகும்.
குறிப் ோகக் கல்வியில் கவனம் மற்றும் அன்புக்கு உயர்ந்த ங்குண்டு.
குைந்டதயிைம் கவனம் பசலுத்தினோல், அவனது கல்வி சிறப் ோன ைடனத் தரும்.
எந்தப் ோைத்தில் அவன் ஈடு ோடு பகோள்கிறோபனோ, அதில் அவன் முதைோனவனோக விளங்குவோன்.
இடவ அடனத்தும் கீழ் நிடைடயச் பசர்ந்தடவ, ஏபனனில் இடவ எல்ைோம் சுயநை ஆதோயத்தின்
அடிப் டையில் இருக்கின்றன.
சுயநைமற்று இருப் தும் அல்ைது சுய அர்ப் ணமும் உயர்ந்த முடறயோகும்.
கீைிருந்து பமபை பசல்வது தோழ்ந்த முடற, பமலிருந்து கீபை வருவது உயர்ந்த முடற.
ைோர்சியின் கோதல் அவளிைம் நன்றி உணர்டவ ஏற் டுத்தியது.
அவனுடைய ஏமோற்றம் அவளிைம் அனுதோ த்டத உண்ைோக்கியது.
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இந்த உைகத்தில் அடனத்தும் உள்ளன. அது எல்டையற்றது.
மனிதன் பகட்ைோல் மட்டும் ப ோதும்.
தற்ப ோழுது அவன் பகட் பத அவனுக்கு கிடைக்கிறது, இது அறியோடமயின் ருசி.
மனித விருப் ம் அறியோடமக்குோியது.
பதய்வமோவதற்கு அன்டன மனிதனுக்கு வோய்ப்ட அளிக்கிறோர்.
எலிசப த் அடை ோய்வடத நோம் ோர்க்கிபறோம்.
ஆைம் த்தில் ‘ ைவோயில்டை’ என்ற ிறகு ைோர்சி ஒரு ப ோழுதும் சஞ்சைப் டுவதில்டை.
வளர்ச்சிக்கு, மனம் பதர்ந்பதடுக்கும் வைி சஞ்சைப் டுவது.
ை முடிவுகடள மனம் எடுக்கபவண்டி இருப் தோல் சஞ்சைம் எழுகிறது.
உள்ளுணர்வு ஒபை ோர்டவயில், ஒபை அடியில், நிைந்தை முன்பனற்றம் அடைகிறது.
ல்பவறு மோறு ட்ைடவகடள புோிந்துபகோள்ள பவண்டும்.
உள்ளுணர்வு முழுடமக்குோியது.
புோிதல் மிகச் சிறிய குதிக்குோியது.
சத்திய கருத்து முழுடமயோனது.
கருத்து குதியோனது.
கருத்தின் ஒரு குதி எண்ணம் ஆகும்.
தகவல் எண்ணத்டத உற் த்தி பசய்கிறது.
ஏதோவது ஒரு நிடையில் உ பயோகப் டுத்திக்பகோள்ள முடறப் டுத்தப் ட்டிருக்கும் விவைங்கபள
தகவல்களோகும்.
புள்ளி விவைத்தோல் தகவடை உறுதிப் டுத்தும் கோைம் இங்கு ஆைம் ிக்கிறது.
எதிர்மடறயோக ஆைம் ித்த ைோர்சி, பநர்மடறயோன ோைோட்டை அளிக்கிறோன், அதற்குப் ிறகு மோறபவயில்டை.
பவறு எந்த கவனச் சிதறலும் இல்ைோதது அவனுக்குச் சோதகமோக இருந்தது.
விக்கோமோல் அவளுடைய கவனம் தீவிைமோக சிதறியது.
இந்த கவனச் சிதறல்தோன் அவளுக்கு, அவனுடைய திருமண பவண்டுபகோளிற்குப் ின் எந்த வித
எதிர் ோர்ப்பும் உருவோகோமல் இருக்க உதவியது.
திருமணத்திற்குப் ின் திரு ப ன்னட் நூைகத்தில் தஞ்சம் புகுந்தோர், தன் குடும் த்திற்கு யனுள்ளவைோக
இருக்க முயற்சி எடுக்கும் எண்ணபம இல்ைோதவைோக இருந்தோர்.
வோழ்க்டக ப ரும் அளவில் அவருக்கோகச் சோதிக்க, அவர் குடும் த்டத கவனிக்கோதது உதவி பசய்தது.
அவைோல் குடும் த்திற்கு என்ன பசய்திருக்க முடிந்திருக்குபமோ, அடதவிை அதிகமோக வோழ்க்டக நிச்சயமோக
அவருக்கு அளித்தது.
இது தன்டனயறியோது நிர் ந்தப் டுத்தும் ‘முடறயோகும்’.
திரு ப ன்னட் எவ்வோறு தன்னிடனபவோடு இந்தப் ைடன தன் குடும் த்திற்கு அளித்திருக்க முடியும்.
ஆர்வமற்ற ற்றற்ற நிடையோல் முடிந்திருக்கும்.
ற்றுதடைவிை ற்றற்று இருப் பத அதிகம் சோதிக்கும்.
அவளது தீவிை ற்றுதல், அவர் மீது திணிக்கப் ட்டுள்ள ற்றற்ற குணத்டத பூர்த்தி பசய்கிறது.
திருமதி ப ன்னட் எவ்வோறு சுய உணர்வுைன் பநர்மடறயோன ஒத்துடைப்ட பகோடுக்க முடியும்?
அவள் மிகவும் மதிக்கும் சமூகத்திலிருந்து முழுடமயோக விைகியிருப் தன் மூைம் அவளோல் அளிக்க முடியும்.
முழுடமயோகப் ற்றற்று இருப் தற்கு, ைடன நிடனக்கோமல் கைடமடயச் பசய்வடதபய தந்டதயும் தோயோரும்
யிை பவண்டும். இதற்குப் ப யர் நிஷ்கோம்ய கர்மோ எனப் டும்.
ைோக்ைர் தோர்ன் இடத கடைப் ிடித்தோர். ைன் பமோிக்கு கிடைத்தது, ிறகு அவருக்கும் கிடைத்தது.
100. “His attachment excited gratitude, his general character respect, but she could not approve of him, nor could she for a
moment regret her refusal, or feel the slightest inclination ever to see him again”.
In spite of gratitude and respect, she could not approve of him.
What makes one approve of another, a woman or man?
As character is behind Manners, there is the Man behind his character.
When two people meet, manners, words, matters, atmosphere do matter.
Beyond all this, one’s inner being or personality readily reaches the other eliciting approval or the opposite.
That is the determinant which is justified variously.
She had not thus approved of him, but had gratitude and respect.
There was no basic compatibility between the two; she therefore disapproved.
For the same reason he approved of her in spite of the other aspects.
It is a point at which human choice is to be exercised by both.
He consciously exercised his choice in her favour.
She subconsciously exercised her choice in his favour.
In the rest of the story what is worked out is the difference between his consciousness and her subconscious.
We study it in the details of the story.
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A course of choices and arguments are right if confirmed by the final outcome.
Authors are in dismay or in despair when the outcome is in stark opposition to a certain description. Then they say it is
the irony of life or fate.
To see the logic of life to which there is no irony is our endeavour.
We find it a pity that after independence the Sikhs should ask to leave India.
It was quelled. Now in response to an event in another country there is a conflict in Punjab. It baffles the historian.
Apart from territorial integrity the major question India faced in 1947 was not the Hindu-Muslim difference. Behind
that was the caste issue.
The ten year reservation in the constitution that still survives dealt with the issue of Harijans.
The issue of caste in general remains alive and today’s Indian politics are based on it.
The civil war in USA was fought to free the slaves is true, but the deeper issue was the union.
Issues taken piecemeal like the Depression will resurface unless and until the root cause is tackled.
That Elizabeth was there at Hunsford when Darcy came and again at Pemberley she was there, are indicators of life we
cannot afford to miss.
Unable to contain the embarrassment at finding her on his premises he took leave of her in a few minutes only to meet
her again at a turning.
Those are facts that are a pointer in this direction.
To be able to explain events from subtlety, subconscious, subliminal, inner mind, causal plane, seven ignorances,
complements, etc. in such a fashion that the outcome will be justified is our endeavour.
She feels gratitude, respect, but does not approve of him.
How is this explained in the light of their later marriage?
How can such an explanation be justified in terms of events, characters, social obligations, courtesies, temperament?
Logic of life that is consistently right through all the events of the story is what we are trying to arrive at.
Our own willingness to transform ourselves in the light of the events and character will enable us to do so.
“அவனுடைய அன்பு நன்றி உணர்ச்சிடயத் தூண்டியது, அவனுடைய ப ோதுவோன குணம் மோியோடதடய
அளித்தது, இருப் ினும் அவளோல் அவடன ஏற்றுக்பகோள்ள முடியவில்டை, அவடன நிைோகோித்ததற்கு
அவளோல் ஒரு வினோடி கூை வருத்தப் ை முடியவில்டை அல்ைது அவடன மறு டியும் ோர்க்கபவண்டும் என்ற
எண்ணம் துளிகூை எைவில்டை.”
அவன் மீது நன்றி இருந்தும், மோியோடத இருந்தும் அவளோல் அவடன ஏற்றுக்பகோள்ள முடியவில்டை.
ஒரு ப ண்பணோ அல்ைது ஆபணோ, எது ஒருவருக்பகோருவடை ஏற்றுக்பகோள்ள டவக்கிறது.
ைக்கத்தின் ின்னோல் குணம் இருப் துப ோல், அவனுடைய குணோதிசயத்தின் ின்னோல் மனிதன்
இருக்கிறோன்.
இைண்டு ந ர்கள் சந்தித்துக்பகோள்ளும் ப ோழுது ைக்கங்கள், வோர்த்டதகள், விஷயங்கள் மற்றும் சூைல்
முக்கியம்.
இதற்பகல்ைோம் அப் ோற் ட்டு ஒருவருடைய உள்ளலிருக்கும் ேீவபனோ அல்ைது ஆளுடமபயோ, உைனடியோக
மற்றவடை அடைந்து சம்மதத்டதபயோ அல்ைது அதற்கு பநபைதிைோனடதபயோ வைவடைக்கும்.
அது தோன் நிர்ணயிக்கும், அது ைவிதமோக நியோயப் டுத்தப் டும்.
அவள் அவ்வோறு அவடன ஏற்றுக்பகோள்ளவில்டை, ஆனோல் நன்றி உணர்வும், மோியோடதயும் இருந்தன.
அடிப் டையில் ஒத்துப் ப ோக இருவோிடைபய ஒன்றும் இல்டை, அதனோல் அவள் ஏற்றுக்பகோள்ளவில்டை.
இபத கோைணத்திற்கோகத்தோன் மற்ற விஷயங்கள் இருந்தும், அவன் அவடள ஏற்றுக் பகோண்ைோன்.
இந்த இைத்தில்தோன் இருவரும் தங்களது முடிடவ எடுக்க பவண்டும்.
அவன் நனவுபூர்வமோக அவனுடைய முடிடவ அவளுக்குச் சோதகமோக எடுத்தோன்.
அவள் ஆழ்மனதில் அவனுக்குச் சோதகமோக முடிபவடுத்தோள்.
மீதிக் கடதயில், அவனுடைய ேீவியத்திற்கும் அவளுடைய ஆழ் மனதிற்கும் இருந்த வித்தியோசபம
டகயோளப் டுகிறது.
கடதயின் விவைங்களில் இதடன நோம் டிக்கிபறோம்.
பதர்ந்பதடுப்பும், விவோதங்களும் சோியோ என் டத அதனுடைய முடிவு பதோிவித்து விடும்.
முடிவு, குறிப் ிட்ை விளக்கத்திற்கு முழுவதும் பநபைதிைோக இருந்தோல், கதோசிோியர்கள் மனக் குைப் த்திலும்
நம் ிக்டக குன்றியும் இருப் ர்.
இதுதோன் வோழ்க்டகயின் நியதி என்றும் விதி என்றும் கூறுவர்.
முைண் ோடு இல்ைோத வோழ்வின் அறிவுபூர்வமோன நிடைடயப் ோர்ப் பத நமது முயற்சி.
சுதந்திைத்திற்குப் ின் சீக்கியர்கள் இந்தியோடவ விட்டு பவளிபயற பவண்டும் என்று பகட்டுக்
பகோள்ளப் ட்ைது ோிதோ த்திற்குோியது என நோம் ோர்க்கிபறோம்.
அது அைக்கப் ட்ைது. இப்ப ோழுது பவபறோரு நோட்டில் நைக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஞ்சோ ில் முைண் ோடு
எழுகிறது. சோித்திை ஆசிரியர்கடள இது குைப் மடையச் பசய்கிறது.
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எல்டை ஒருடமப் ோட்டிற்கும் பமைோக 1947ல் இந்தியோ எதிர்பகோண்ை ப ோிய பகள்வி ஹிந்து- முஸ்லிம்
பவறு ோடு அல்ை. இதற்குப் ின்னோல் இருந்தது ேோதிப் ிைச்சிடன .
சட்ை அடமப் ில் ஏற் டுத்திய ஹோிேனர்களுடைய விஷயத்டத டகயோளும் த்து வருை இை ஒதுக்கீடு,
இன்னமும் உள்ளது.
ப ோதுவோக ேோதிப் ிைச்சிடன இன்னமும் உயிருைன் உள்ளது, இன்டறய இந்திய அைசியல் அதன்
அடிப் டையில்தோன் அடமந்துள்ளது.
அடிடமத்தனத்டத ஒைிக்கபவ அபமோிக்கோவில் உள்நோட்டுப் ப ோர் நிகழ்ந்தது என் து உண்டம, ஆனோல்
இடணதபை முக்கிய விஷயமோக இருந்தது.
ப ோருளோதோை மந்தநிடை ப ோன்ற ிைச்சிடனகடள சிறிது சிறிதோகத் தீர்க்கோமல், அதனுடைய கோைணத்டத
பவோிபைபய கடளந்தோைன்றி, அடவ மீண்டும் பவளி வரும்.
ைோர்சி வந்த ப ோழுது எலிசப த் ஹன்ஸ்ப ோர்டில் இருந்தோள் மீண்டும் ப ம் ர்லியிலும் இருந்தோள்,
இடவபயல்ைோம் வோழ்வின் அறிகுறிகள், நோம் இதடன ோர்க்கோமல் இருக்க முடியோது.
அவடள தன்னுடைய இைத்தில் ோர்த்த சங்கைத்டத எதிர்பகோள்ள முடியோமல் சிை நிமிைங்களில்
அவளிைமிருந்து விடை ப ற்ற அவன், மீண்டும் ஒரு வடளவில் அவடள சந்தித்தோன்.
அடவ எல்ைோபம அறிகுறிகள்தோம்.
நிகழ்ச்சிகடள சூட்சுமம், ஆழ்மனம், அடிமனம், உள் மனம், கோைண உைகம், ஏழு அறியோடமகள்,
உைன் ோடுகள் என்ற பகோணங்களில் ைன்கடள நியோயப் டுத்தும் வடகயில் விவோிப் து நமது முயற்சியோகும்
நன்றி உணர்வும் மோியோடதயும் இருந்தது, ஆனோலும் அவடன அவளோல் ஏற்றுக்பகோள்ள முடியவில்டை.
ின்னோல் திருமணம் நைப் டத டவத்துப் ோர்க்கும் ப ோழுது, எவ்வோறு இடத விளக்க முடியும்?
நிகழ்ச்சிகள், கதோ ோத்திைங்கள், சமூகக் கைடமகள், நற் ண்புகள், மனவுணர்வுகள், இவற்றின் அடிப் டையில்
எவ்வோறு அது ப ோன்ற விளக்கத்டத நியோயப் டுத்த முடியும்.
கடதயின் எல்ைோ நிகழ்ச்சிகளிலும் பதோைர்ந்து சோியோக இருக்கும் வோழ்வின் தர்க்கத்டத நோம் விளக்க
முயல்கிபறோம்.
நிகழ்ச்சிகடளயும், கதோ ோத்திைங்கடளயும் முன் டவத்து நம்டம திருவுருமோற்றிக்பகோள்ள முன் வந்தோல்,
நம்மோல் அடத பசய்ய முடியும்.
101. “They were hopeless of remedy”.
They do defy any remedy, but unconsciously Elizabeth stumbled on the remedy – to correct herself inwardly.
Elizabeth is unaware of the inner outer correspondence.
But she had the sincerity to recognize the truth of his criticism which he unsparingly expressed.
Her sincerity helped her to correct herself and the situation was largely remedied after worsening.
Any deep-seated malady when disturbed tends to grow even if it is going to be wiped out.
Absence of knowledge is no bar to solve the problem if the right method is there.
Whenever sadhaks raised an important question, Sri Aurobindo used to say he must read The Life Divine.
In the Synthesis He gives the strategies to do yoga.
He does not dwell on the philosophic knowledge there as He does in The Life Divine.
He who wants to do yoga can do so by reading Synthesis.
The philosophy is most fully described in The Life Divine.
Shed ego; find the soul of Nature, human soul is upgraded into divine soul is the summary statement of yoga.
Like the Vakil’s clerk or the nurse, it is enough to know what to do.
A lawyer or doctor who knows the root causes, the various expressions of the disease or case can take and handle
them.
The knowledge given in the Synthesis is not incomplete.
It is a knowledge given from the point of view of the process.
Philosophically explained process is comprehensive and powerful.
To have the right clue in full from the strategies one must have a subtle grasp of physical realities.
No Election Commissioner can turn into a successful politician just because he knows every nook and corner of
election rules.
Lydia and Kitty do not admit of any remedy from any sense.
But any problem however irremediable from the world’s point of view is remediable from the inner point of view.
Mr. Bennet’s family, Elizabeth’s inner change, the change in the family fortunes is a clear illustration of inner outer
correspondence.
She not only sees the problem, but sees how it is energized.
What can a sister do against the encouragement of a mother.
Kitty cried that she was not invited to Brighton.
Surely she was lucky to escape elopement.
Her absence of dynamism saved her.
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Elopement is for those who are adventurous in the last degree.
Our approach explains the elopement.
It must also be able to explain how Kitty escaped it.
Mrs. Bennet’s energy is behind Lydia and wants her to enjoy.
It is not so with Kitty. She has no sympathy with Kitty.
Kitty is not the last child!
“அவர்களுக்குத் தீர்பவ இல்டை.”
எந்தத் தீர்வுக்கும் அவர்கள் ணிவதில்டை, ஆனோல் எலிசப த் அகத்தில் தன்டன சோி பசய்து பகோள்வதன்
மூைம் தன்டன அறியோமபைபய தீர்டவ அடைகிறோள்.
அகம், புறம் பதோைர்பு எலிசப த் அறியோதது.
கடுடமயோக பவளிப் டுத்திய அவனது விமோிசனத்தில் இருந்த உண்டமடயப் புோிந்துபகோள்ளும் அளவிற்கு
அவளிைம் பநர்டம இருந்தது.
அவளுடைய பநர்டம அவடள திருத்திக்பகோள்ள உதவி புோிந்தது, நிடைடம மிகவும் பமோசமோக மோறிய
ின்பும் அது ப ரும் அளவில் சோி பசய்யப் ட்ைது.
ஆைமோன எந்த ிைச்சிடனயும் ின்னோல் அது முழுவதுமோக தீர்க்கப் ை இருக்கும்ப ோழுது பதோந்தைவு
பசய்யப் ட்ைோல் வளரும்.
ஒரு ிைச்சிடனடயத் தீர்க்க அடதப் ற்றிய ஞோனம் இல்ைோவிட்ைோலும் ைவோயில்டை, சோியோன முடற
இருந்தோல் ப ோதும்.
சோதகர்கள் ஒரு முக்கியமோன பகள்விடய எழுப்பும்ப ோபதல்ைோம் அவர்கடள, தி டைப் டிடவன் நூடை
கண்டிப் ோக டிக்குமோறு ஸ்ரீஅைவிந்தர் கூறுவோர்.
பயோகம் பசய்யக்கூடிய உத்திகடள சின்தசிஸ்-ல் கவோன் விளக்கியுள்ளோர்.
தி டைப் டிடவன்-ல் தத்துவ ஞோனத்டதப் ற்றி கவோன் விளக்குவதுப ோல் அதில் இல்டை.
பயோகம் பசய்ய விரும்புவர்கள் சின்தசிஸ்-ஐ டிக்கைோம்.
தி டைப் டிடவன்-ல் தத்துவம் முழுடமயோக விளக்கப் ட்டுள்ளது.
அகந்டதடய டக விை பவண்டும், இயற்டகயின் ஆன்மோடவக் கண்டு ிடிக்க பவண்டும், மனித ஆன்மோ
பதய்வீக ஆன்மோவோக உயர்த்தப் ட்டுள்ளது, இடவபய பயோகத்தின் சுருக்கம் ஆகும்.
வக்கீல் குமோஸ்தோ அல்ைது பசவிலியருக்கு என்ன பசய்ய பவண்டும் என்று பதோிவது ப ோல் பதோிந்திருந்தோல்
ப ோதும்.
ஒரு வக்கீலுக்பகோ அல்ைது மருத்துவருக்பகோ, வைக்டகப் ற்றியும் அல்ைது பநோடயப் ற்றியும் அதனுடைய
மூை கோைணம், ை பவளிப் ோடுகள் இடவகடளப் ற்றி பதோிந்திருப் தோல், அவர்களோல் அதடன டகயோள
முடியும்.
சின்தசிஸ்-ல் பகோடுக்கப் ட்டிருக்கும் ஞோனம் முழுடமயோனது.
முடறயின் கண்பணோட்ைத்தில் இந்த ஞோனம் அளிக்கப் ட்டுள்ளது.
தத்துவோீதியோக விளக்கப் ட்டிருக்கும் முடற முழுடமயோனது, வலிடமயோனது.
உத்திகளிைமிருந்து சோியோன குறிப்பு முழுவதுமோகக் கிடைக்க, ேை உண்டமகடள சூட்சுமமோகப் புோிந்து
பகோள்ளும் திறன் பவண்டும்.
பதர்தல் விதிகடளப் ற்றி எல்ைோ விஷயங்களும் பூைணமோகத் பதோியும் என் தோல், எந்த பதர்தல் ஆடணயரும்
பவற்றிகைமோன அைசியல்வோதியோக வை முடியோது.
எந்த விதமோன எந்த தீர்வுக்கும் லிடியோவும் கிட்டியும் இணங்குவதில்டை.
உைகத்தின் கண்பணோட்ைத்தில் தீர்க்க முடியோது என்கிற எந்த ிைச்சிடனடயயும் அகத்தின்
கண்பணோட்ைத்தோல் தீர்க்க முடியும்.
திரு ப ன்னட் குடும் ம், எலிசப த்தின் அக மோற்றம், குடும் அதிர்ஷ்ைத்தில் மோற்றம், இடவ அகம்-புறம்
பதோைர் ிடன பதளிவோக விளக்குகின்றன.
அவள் ிைச்ைிடனடயப் ோர்ப் பதோடு மட்டுமல்ைோமல், அது எவ்வோறு வலுவடைகிறது என் டதயும்
ோர்க்கிறோள்.
தோயோருடைய ஊக்கத்திற்கு எதிைோக ஒரு சபகோதோியோல் என்ன பசய்ய முடியும்?
ிடைட்ைனுக்குத் தன்டன அடைக்கவில்டை என்று கிட்டி அழுதோள்.
அவள் ஓடிப் ப ோவதிலிருந்து தப் ித்துக் பகோண்ைது நிச்சயமோக அதிர்ஷ்ைம்தோன்.
அவளிைம் தீவிைம் இல்ைோதது அவடளக் கோப் ோற்றியது.
ஓடிப்ப ோவது என் து துணிவோன பசயடை உச்ச கட்ைத்தில் பசய்ய விரும்புவருக்கு உோியதோகும்.
ஓடிப்ப ோவடத நமது அணுகுமுடற விளக்குகிறது.
இதிலிருந்து கிட்டி எவ்வோறு தப் ித்துக் பகோண்ைோள் என் டதயும் இதனோல் விளக்க முடியும்.
லிடியோவிைம் பவடை பசய்வது திருமதி ப ன்னட்டின் சக்தி, அவள் சந்பதோஷமோக இருக்க பவண்டும் என்றும்
ஆடசப் டுகிறோள்.
கிட்டியிைம் அவளுக்கு எந்த இைக்கமும் இல்டை.
கிட்டி கடைசி குைந்டத அல்ை!

68

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

102. “Her father would never exert himself to control the wild giddiness of her youngest sisters”.
Retarded children are beyond any social remedy.
Kitty and Lydia were incapable of mental development, even in the opposite direction of retardation.
As they are physically formed they are considered eligible social members.
Retardation is a kind of mental malformation.
These girls were wild and giddy.
It is a vital malformation unnoticed by the medical talent.
Intelligence and wilful ignorance in combination are capable of producing many types, of which one is wild giddy
heads.
It admits of no remedy -- medical, cultural, domestic, or educational.
These girls were impervious to cultural, educational influences.
Most probably they would drop out of school in a year or two.
They can be severely punished and disciplined which might produce a controlled specimen marketable in the marriage
market, a female version of Mr. Hurst.
They would not submit to a governess in the presence of an indulging mother.
Whether any improvement could have been effected is doubtful.
Hard cruel discipline will tame their wildness.
I do not know whether there were such schools for girls.
Boys were disciplined and tamed and they submitted.
The two elder sisters were a boon.
Their kindness was ineffective. Neither of them could be brutal.
She who needed the discipline was the mother, a wild animal herself.
That two daughters escaped the baneful influences of the mother is a wonder.
Fathers in similar situations walking out of the house one day, is not unheard of.
Men who create impossible situations disappear from the family, though it is rare.
Mr. Bennet disappeared into the library.
They are brainless girls, but such brains were made dynamic.
Running away from the family might be normal impulses to such girls.
It is true Mr. Bennet did not try at all to remedy the bad situation even once. It got worse.
Mrs. Bennet saw nothing wrong with her situation.
A temperament like hers would not stop if the external conditions did not stop her.
Even after a breakdown she was not stopped.
Maybe she would have submitted to cruel physical punishment.
She was too many for Mr. Bennet.
Throughout the story she was left untouched by outer events.
Her problem was not discipline; she was shameless.
No conceivable method can be devised to create a sense of shame in her.
Taking all situations into account, Lydia’s running away cleared the atmosphere after a fashion.
There was no further scope for repetition, now that Kitty had the opportunity of better society.
Truly it was a situation of human helplessness, one of despair.
Mother can save a devotee from such a tragedy.
Here life plays that role of beneficent cruelty.
“அவளுடைய இடளய சபகோதோிகளின் ப ரும் அற் த்தனமோன பசயல்கடள கண்டிக்க அவளுடைய தந்டத
எந்த வித முயற்சியும் எடுப் தில்டை.”
வளர்ச்சி குன்றிய குைந்டதகள் எந்த சமூக உதவிக்கும் அப் ோற் ட்ைவர்கள்.
கிட்டிக்கும் லிடியோவுக்கும் மன வளர்ச்சிடய முன்பனற்றும் திறனும் இல்டை, அல்ைது மனம் குன்றிய நிடைக்கு
பநபைதிர் திடசயில் வளர்ச்சிடய பகோண்டு வரும் திறனும் இல்டை.
அவர்கள் மனிதர்களோக இருப் தோல், சமூக அங்கத்தினைோக இருப் தற்கு தகுதி வோய்ந்தவர்களோக
இருக்கிறோர்கள்.
வளர்ச்சி இன்றி இருப் து மனத்தின் குடற ோடு ஆகும்.
இந்த ப ண்கள் துஷ்ைத்தனமோகவும் அற் த்தனமோகவும் இருந்தனர்.
மருத்துவம் அறியோத உணர்வின் குடற ோடு இது.
புத்திசோலித்தனமும், விரும் ி ஏற்றுக்பகோண்டிருக்கும் அறியோடமயும் பசர்ந்து பகோண்ைோல், ை விதமோன
குணங்கடள அது உற் த்தி பசய்யும், அதில் ஒன்று ப ரும் அற் த்தனம்.
மருத்துவம், ண் ோடு, குடும் ம் அல்ைது கல்வி—இதில் எந்த தீர்விடனயும் அது ஏற்றுக்பகோள்ளோது.
இந்த ப ண்கடள ண் ோடும் கல்வியும் எந்த விதத்திலும் ோதிக்கோது.
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இவர்கள் ப ரும் ோலும் ள்ளியிலிருந்து ஓோிரு வருைங்களில் பவளிபயறி விடுவோர்கள்.
அவர்களுக்கு கடுடமயோக தண்ைடன அளிக்கைோம், கட்டுப் ோட்டை பகோண்டு வைைோம், இதன் மூைம்
அவர்கள் திரு ஹர்ஸ்ட்டின் ப ண்ணுருவம் ப ோல், திருமணத்திற்கு தகுதி உடையவர்களோக மோறைோம்.
சலுடக அளிக்கும் தோயோர் இருக்கும் ப ோழுது ஒரு ஆசிோிடயக்கு அவர்கள் ணிய மோட்ைோர்கள்.
ஏதோவது முன்பனற்றம் கிடைத்திருக்குமோ என் து சந்பதகம்தோன்.
கடுடமயோன கட்டுப் ோடு அவர்களுடைய துஷ்ைத்தனத்டத அைக்கும்.
ப ண்களுக்கு இது ப ோன்ற ள்ளிகள் இருந்தனவோ என்று எனக்குத் பதோியவில்டை.
ஆண்கள் கட்டுப் டுத்தப் ட்ைனர், அைக்கப் ட்ைனர், அவர்கள் ணிந்தனர்.
முதல் இைண்டு சபகோதோிகளும் ஒரு வைப் ிைசோதம்.
அவர்களுடைய அன்பு யனற்று இருந்தது. இருவைோலும் கடுடமயோக இருக்க முடியோது.
கோட்டு விைங்கு ப ோலிருந்த தோயோருக்குத்தோன் கட்டுப் ோடு பதடவயோக இருந்தது.
அைிடவத் தைத்தக்க தோயோோின் தோக்கத்திலிருந்து அந்த இைண்டு ப ண்கள் தப் ித்துக் பகோண்ைது
ஆச்சோியம்தோன்.
இது ப ோன்ற நிடைடமகளில், ஒரு நோள் தகப் னோர் வீட்டை விட்டு பவளிபயறுவது என் து பகள்விப் ைோதது
இல்டை.
சோத்தியமற்ற சந்தர்ப் த்டத உருவோக்கும் ஆண் குடும் த்டத விட்டு மடறந்து ப ோய்விடுகிறோன், இது அோிதோக
நடைப றும்.
திரு ப ன்னட் நூைகத்தில் தஞ்சம் புகுந்தோர்.
அவர்கள் அறிவற்ற ப ண்கள், ஆனோல் அது ப ோன்றவர்கள் சுறுசுறுப் ோனவர்களோக மோற்றப் ட்ைனர்.
அது ப ோன்ற ப ண்களுக்கு வீட்டை விட்டு ஓடிப்ப ோவது சோதோைணமோன விஷயமோக இருக்கைோம்.
பமோசமோன நிடைடமடய சோி பசய்ய திரு ப ன்னட் ஒரு முடறகூை முயைவில்டை என் து உண்டம.
நிடைடம இன்னும் பமோசமோக மோறியது.
திருமதி ப ன்பனட், தோன் இருந்த நிடையில் எந்த தவடறயும் கோணவில்டை.
பவளிசூைல் அவடள தடுக்கோவிட்ைோல் அவளுக்கு இருக்கும் மபனோ ோவம் மோறோது.
நிடைகுடைவு ஏற் ட்ை ின்பும் அவடள தடுக்க முடியவில்டை.
பமோசமோன உைல்ோீதியோன தண்ைடனக்கு அவள் உட் ட்டிருப் ோள்.
திரு ப ன்பனட்டிற்கு, அவள் மிடகயோக இருந்தோள்.
கடத முழுவதிலும் அவள் பவளி நிகழ்வுகளோல் ோதிக்கப் ைோமல் இருக்கிறோள்.
அவளுடைய ிைச்சிடன ஒழுக்கம் அல்ை; அவள் பவட்கமற்றவள்.
நிடனத்துப் ோர்க்கக்கூடிய எந்த ஒரு முடறயோலும் அவளிைம் பவட்க உணர்ச்சிடய ஏற் டுத்த முடியோது.
எல்ைோச் சூழ்நிடைகடளயும் கருத்தில் பகோண்டு ோர்த்தோல், லிடியோவின் ஓடிப்ப ோவது சூைடை ஒரு விதமோக
சோி பசய்தது.
கிட்டிக்கு பமலும் நல்ை சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய வோய்ப்பு தற்ப ோழுது உள்ளதோல், அது ப ோன்ற சம் வம்
மீண்டும் நடைப றுவதற்கோன சந்தர்ப் ம் இல்டை.
நிச்சயமோக, அது ஒரு மனிதனின் உதவியற்ற நிடை, நம் ிக்டகயற்ற நிடை.
இது ப ோன்ற ஒரு துன் த்திலிருந்து அன்டனயோல் ஒரு அன் டை கோப் ோற்ற முடியும்.
இங்கு வோழ்க்டக நன்டம பசய்கிறது, ஆனோல் அது பகோடுடமயோகப் டுகிறது.
103. “Her mother was entirely insensible of the evil”.
What is evil to her is not evil to her mother.
Her mother is beneath evil.
She was a mass of flesh well formed without a Mind.
God is in love with Man; Man is in love with himself.
Selfishness is infinite.
God awaits Man to exhaust his selfishness and turn out of selflessness.
Infinity of selfishness refuses to exhaust itself.
At any moment it can awake into self-giving.
It is spiritual awakening.
Spirit coming into its own defies its laws.
By defying its own laws the finite becomes the infinite.
Man becoming God by his choice is the human choice.
Mrs. Bennet can become god not a woman.
She is a woman of laces and parties.
She is not the woman, the mother.
She could be a wife within the marriage.
In no other sense could she qualify as a mother or wife or even woman.
In her own daughters she loves not womanliness.
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She loves the animal in the Man and the Woman.
She is vulgar, but not malicious or venomous.
She is a vulgar clod in its brute insensitivity.
She has a sense of wonder at anything society admires.
She knows not what to admire till others pronounce on it.
Not only is Lydia the last child, but she is more like her in her animality.
She is one who feels the privilege of being a bundle of flesh.
She is a well fed animal, in robust good health.
To be entirely insensitive is a great endowment.
One in Samadhi is physically insensitive.
Mrs. Bennet is in the Samadhi of animal fullness.
She brought herself to declare that she would not mind his death if it was not for the entail.
He was aghast at seeing the evolutionary reality of the bottomless ingratitude of the earth.
In India where the domination of the male is total, in spite of her total dependence on the Man, the phenomenon of
extraordinary release of excessive energy at the death of the Man is known to be universal.
Man is superfluous to woman biologically. She lives for her children.
The widow pension releases the woman even from that thralldom.
A bloom visits her on his death.
As these are social, economic, psychological realities, there is also the evolutionary reality of Man’s need to protect her
children growing up.
The grown up children that earn simultaneously releases her from the economic and evolutionary realities and brings
the reality of psychological freedom to the fore.
She does not have the cultural restraint not to speak it out to him.
The enormous efforts before the marriage for trapping the Man are so bitter that there is a vengeance in speaking it out
to his hearing and understanding.
Her mother was a great specimen who was a vital physical organism whose social sensibilities were so perfected that
they were all to her.
Her resentment at Elizabeth not being an animal, being cultured was seen at her joy at the thought of marrying Collins,
a male animal.
“அவளுடைய தோயோருக்கு, தீடமடயப் ற்றி முற்றிலுமோகத் பதோியவில்டை.”
அவளுக்குத் தீடமயோகப் ட்ைது தோயோருக்குத் தீடமயோகப் ைவில்டை.
அவளது தோயோர் தீடமக்கும் கீபை இருக்கிறோள்.
அவள் மனம் வளர்ந்திைோத பவறும் உைைோைோனவள்.
பதய்வம் மனிதடன விரும்புகிறது; மனிதன் தன்டனபய விரும்புகிறோன்.
சுயநைம் அளவற்றது.
மனிதன் தன் சுயநைத்டத முழுவதுமோகத் தீர்த்துவிட்ை ிறகு, சுயநைமற்றவனோக மோற பதய்வம் கோத்துக்
பகோண்டிருக்கிறது.
சுயநைத்தின் அளவற்ற தன்டம தன்டனத் தீர்த்துக்பகோள்ள மறுக்கிறது.
எந்தத் தருணத்திலும் அது சுய அர்ப் ணமோக விைித்துக் பகோள்ளைோம்.
அது ஆன்மீக விைிப் ோகும்.
ஆன்மோ சுயமோக வரும்ப ோழுது அதனுடைய சட்ைங்கடள தோபன மீறுகிறது.
அதனுடைய சட்ைங்கடளபய மீறி கண்ைத்டத அகண்ைமோக்குகிறது.
மனிதன் தன்னுடைய பதர்ந்பதடுத்தல் மூைம் பதய்வமோவது, மனித விருப் மோகும்.
திருமதி ப ன்னட் பதய்வமோகைோம், ப ண்மணியோக மோற முடியோது.
அைங்கோைத்திற்கும் விருந்துகளுக்கும் உோிய ப ண்மணி அவள்.
அவள் ப ண் அல்ை, தோயோர்.
திருமண அடமப்புக்குள் அவள் மடனவியோக இருக்கைோம்.
பவறு எந்த விதத்திலும் அவள் தோயோைோகபவோ, மடனவியோகபவோ அல்ைது ப ண்மணியோகபவோகூை இருக்க
முடியோது.
தன்னுடைய பசோந்த குைந்டதகளின் ப ண்டமடய அவள் இைசிப் தில்டை.
ஆண், ப ண், இவர்களுக்குள் இருக்கும் விைங்டக அவள் விரும்புகிறோள்.
அவள் அநோகோிகமோனவளோக இருக்கிறோள் ஆனோல் தீயவபளோ அல்ைது கடுடமயோனவபளோ அல்ை.
அவள் கீைோன குணமுடையவள், அறிவற்றவள், நோகோிகமற்றவள், பசோைடணயற்றவள்.
சமூகம் ப ோற்றும் எல்ைோவற்டறயும் அவள் ஆச்சோியத்துைன் ோர்ப் ோள்.
மற்றவர்கள் கூறினோல்தோன் அவளுக்கு எடதப் ோைோட்ை பவண்டும் என்று பதோியும்.
லிடியோ கடைசி குைந்டத மட்டுமல்ை, அவடளப் ப ோல் விைங்குணர்வும் உடையவளோக இருக்கிறோள்.
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பவறும் உைைோைோனவளோக இருப் தற்கு ப ருடமப் டுகிறோள்.
நன்கு ஆகோைம் அளிக்கப் ட்ை ஆபைோக்கியமுள்ள விைங்கு ப ோன்றவள் அவள்.
முழுவதுமோக பசோைடணயற்று இருப் து ப ோிய திறன் ஆகும்.
சமோதியில் இருப் வர் உைைோல் உணர்ச்சியற்று இருப் ோர்.
முழு விைங்குத் தன்டமயுைன் இருக்கும் சமோதி நிடையில் திருமதி ப ன்னட் இருக்கிறோள்.
அவர் ப யோில் பசோத்து இல்ைோமல் இருந்திருந்தோல் அவருடைய மைணத்டதயும் ப ோருட் டுத்தோமல் இருக்க
முடியும் என்று கூறுகிறோள்.
ோிணோமத்தின் உண்டமயோன, இப்பூமியில் இருக்கும் அளவில்ைோத நன்றிக்பகட்ைத்தனத்டத ோர்த்து, அவர்
அதிர்ச்சி அடைகிறோர்.
ஆணின் ஆதிக்கம் முழுடமயோக இருக்கும் இந்தியோவில், ஆடண முழுடமயோக சோர்ந்து ப ண் இருந்தோலும்,
ஆண் இறக்கும்ப ோழுது அதிகப் டியோன சக்தி அளவுகைந்து விடுவிக்கப் டும் நிகழ்வு உைகளோவியது.
உைல்ோீதியோக ஆண் ப ண்ணிற்குத் பதடவயற்றவன். அவள் குைந்டதகளுக்கோக வோழ்கிறோள்.
அந்த அடிடமத்தனத்திலிருந்து விதடவகள் ஓய்வூதியம் ப ண்கடள விடுவிக்கிறது.
அவனுடைய இறப்புக்குப் ின் அவளுக்கு மைர்ச்சி வருகிறது.
இடவபயல்ைோம் சமூக, ப ோருளோதோை, மனோீதியோன உண்டமகளோக இருப் தோல், அவளுடைய குைந்டதகடள
கோப் ோற்றும் ப ோறுப்பு ோிணோம உண்டமயோக ஆணுக்கு இருக்கிறது.
குைந்டதகள் வளர்ந்து சம் ோதிக்கும்ப ோது ப ோருளோதோை, ோிணோம உண்டமகளிலிருந்து அவடள விடுவித்து,
மனோீதியோன சுதந்திைத்டத முன்னணிக்கு பகோண்டு வருவோர்கள்.
அவோிைம் இடதப் ற்றி பவளிப் டையோகப் ப சக்கூைோது என்கிற நோகோிகம் அவளுக்கு இல்டை.
திருமணத்திற்கு ஆடண பதர்ந்பதடுப் தில் இருக்கும் ப ோிய முயற்சியில் ஏற் டும் கசப்பு, ஆணுக்கு பகட்க
பவண்டும் என்றும், புோிந்துபகோள்ள பவண்டும் என் தற்கும் இவ்வோறு வன்மத்துைன் ப ச டவக்கிறது.
உணர்வின் உைைோைோன ேீவனின் சிறந்த உதோைணம் அவளுடைய தோயோர், அவளுடைய சமூக அறிவு
பூைணமோக இருந்தது, அதுபவ அவளுக்கு எல்ைோமுமோக இருந்தது.
விைங்குணர்வு இல்ைோமல் நோகோிகம் மிகுந்தவளோக எலிசப த் இருப் தோல் தோயோோின் பகோ ம், ஆண்
விைங்கோன கோலின்டை அவள் திருமணம் பசய்து பகோள்வோள் என்ற கற் டனயிபைபய
சந்பதோஷமடைந்தடதப் ோர்க்கைோம்.
104. “Lydia self-willed and careless was ignorant, idle, vain”.
She has set at naught the social etiquette of an unmarried daughter not being out.
The rule with Mrs. Bennet was to do whatever she could.
She defied the society whose approval she sought in long sleeves.
At the age of fifteen a girl is of age.
Around thirteen a girl’s body matures into that of a woman.
Elizabeth called it the trying age.
The physical will at this point becomes the psychological self-will.
Ignorance strengthens that will.
Idleness energises it.
Vanity gives it a flair.
Mr. Bennet’s social freedom out of incapacity brought the girls into their own.
She had nothing to care for, under the dictum of her mother girls of young age enjoy.
I wonder what is the source of that wisdom, if it is not her own physical urges.
That part of life is the non-social biological existence which Jane Austen knew well, making her a genius.
He was indolent.
Working on land, Man grows dull.
Farming is only for a part of the year, for the rest he has to sit at home where inaction is cultivated into laziness tending
towards a cultural relish of it in indolence.
That is in a nation of work-ethic.
In India where the Sannyasi who sits unmoving for long was the ideal, one prides on being lazy, as it is the social
version of spiritual Samadhi.
Europeans are proud of being busy.
For the American a dynamic life is the ideal.
The Indian loves not to move.
Man or woman is a complex mixture of several urges and motives essentially differing and at times in conflict.
Shakespeare rose to greatness as he captured these realities in poetry.
He knew love is at first sight.
He called frailty woman.
The infinity in woman culturing itself into change, he said, knows no diminution with age.
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To see the age defying infinity when it seeks to formulate itself into charm is, of course, genius.
His genius is uniformly at a high level and never flags.
Jane Austen wrote humdrum novels after Pride and Prejudice where she exhausted her genius.
Her genius came of age at the moment of biological maturity.
No wonder she could not marry.
All her energies were focused in her Mind, a plane unrelated to marriage.
She knew of the charm of falsehood.
She valued herself and knew the cherished security in aristocratic eminence.
Elizabeth was herself distantly reflected.
Her family living on £ 600 knew no poverty.
Perhaps she grew in utter freedom.
“தன் இஷ்ைம் ப ோல் அசட்டையோக இருந்த லிடியோ அறியோடம, பசோம் ல், தற்ப ருடம உடையவளோக
இருந்தோள்.”
திருமணமோகோத ப ண்கள் பவளிபய கிளம் க்கூைோது எனும் சமூகப் ண் ோட்டை அவள்
கடைப் ிடிக்கவில்டை.
முடிவடத எல்ைோம் பசய்வபத திருமதி ப ன்னட்டின் சட்ைம்.
நவநோகோிகத்தில் மட்டும் சமூகத்டத ஏற்றுக்பகோண்ை அவள், மற்ற விஷயங்களில் சமூகத்டத எதிர்த்து
நின்றோள்.
திடனந்து வயதில் ப ண் முதிர்ச்சி அடைந்து விடுகிறோள்.
திமூன்று வயதில் ப ண்ணின் உைல் ப ண்மணியின் முதிர்ச்சிடயப் ப றுகிறது.
எலிசப த் அடத பசோதடனக்குோிய கோைம் என்றோள்.
இந்த இைத்தில் ேைஉறுதி மனத்தின் சுயஉறுதியோக மோறுகிறது.
அந்த உறுதிடய அறியோடம ைப் டுத்துகிறது.
பசோம்ப றித்தனம் அதற்குச் சக்தி அளிக்கிறது.
தற்ப ருடம அதற்கு இயல் ோன திறடன அளிக்கிறது.
இயைோடமயினோல் திரு ப ன்னட் பகோடுத்த சமூக சுதந்திைம் ப ண்கடள சுயமோக இருக்கும் டி வளர்த்தது.
அவளுக்குக் கவடைப் ை ஒன்றுமில்டை, அவளுடைய தோயோோின் ஆடணக்கு கீழ் இளம் ப ண்கள்
சந்பதோஷமோக இருப் ோர்கள்.
அந்த விபவகத்தின் மூைகோைணம் அவளுடைய உைலின் உந்துதைோக இல்ைோத ட்சத்தில், என்னவோக
இருக்கும் என்று ஆச்சோியமோக இருக்கிறது.
வோழ்வின் அந்தப் குதி சமூகத்டத சோைோமல், உைல்ோீதியோக வோழ்வது என்று பேன் ஆஸ்டினுக்கு நன்கு
பதோிந்திருந்ததோல், அது அவடள ஒரு பமடத ஆக்கியது.
அவர் பசோம்ப றியோக இருந்தோர்.
நிைத்தில் பவடை பசய்வது மனிதடன மந்தமோக்கும்.
வருைத்தின் ஒரு குதியில்தோன் விவசோயம் நடைப றும், மீதி நோட்களில் பவடை எதுவுமின்றி வீட்டில்
இருப் து பசோம்ப றித்தனத்டத வளர்த்து ஒருவடன பசோம் லில் சுகம் கோண டவக்கும்.
சிறப் ோக பவடை பசய்யும் நோட்டில் இது ப ோல் உள்ளது.
இந்தியோவில் ஒரு சந்நியோசி பவடை எதுவுமின்றி அடசயோது நீண்ை பநைத்திற்கு உட்கோர்ந்திருப் து
இைட்சியமோகக் கருதப் ட்ைது. ஆன்மீகச் சமோதியின் சமூகப் திப் ோக பசோம்ப றித்தனம் உள்ளதோல், அது
ஒருவடைப் ப ருடமப் ை டவக்கிறது.
சுறுசுறுப் ோக இருப் து ஐபைோப் ியர்களுக்கு ப ருடமயோக உள்ளது.
அபமோிக்கர்களுக்கு ஆற்றல் வோய்ந்த வோழ்க்டகதோன் இைட்சியம்.
நகைபவ ிோியப் ைோதவர்கள் இந்தியர்கள்.
முக்கியமோக மோறு ட்டும், சிை சமயங்களில் முைண் ோைோக இருக்கும் ை உந்துதல்களும், பநோக்கங்களும்
பசர்ந்த சிக்கைோன கைடவதோன் ஆணும் ப ண்ணும்.
இந்த உண்டமகடள பஷக்ஸ் ியர் கவிடதயில் பகோண்டு வந்ததோல், அவர் உயர்ந்த இைத்டத அடைந்தோர்.
முதல் ோர்டவயிபைபய கோதல் எழும் என் டத அவர் அறிந்திருந்தோர்.
ைவீனத்டத ப ண்கள் என்றடைத்தோர்.
மோறுதலுக்கு தன்டன உட் டுத்திக்பகோள்ளும் ப ண்ணிைம் இருக்கும் எல்டையற்ற தன்டம, வயது
ஏறும்ப ோழுது குடறவதில்டை என்று அவர் கூறுகிறோர்.
வயது, தன்டன அைகோக மோற்றிக்பகோள்ள விடையும் ப ோது, அளவற்ற தன்டமடய மீறுவடத கண்டு
பகோள்வது நிச்சயமோக பமதோவித்தனம்.
அவருடைய பமதோவித்தனம் ஒபை சீைோக உயந்த நிடையிபைபய இருக்கிறது, தளர்ச்சி அடைவபத இல்டை.
Pride and Prejudice-க்குப் ின், பேன் ஆஸ்டின் சுடவயற்ற நோவல்கடள எழுதியதோல் அவளுடைய
பமதோவித்தனம் அவற்றில் தீர்ந்தது.
உைல்ோீதியோக முதிர்ச்சி அடைந்த தருணத்தில், அவளுடைய பமதோவித்தனமும் முதிர்ச்சி ப ற்றது.
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அவளுக்குத் திருமணம் பசய்து பகோள்ள முடியோததில் ஆச்சோியம் ஒன்றுமில்டை.
அவளுடைய சக்தி முழுவதும், திருமணத்திற்கு சம் ந்தம் இல்ைோத நிடையோக மனத்தில் குவிந்திருந்தன.
ப ோய்டமயின் கவர்ச்சிடயப் ற்றி அவள் அறிந்திருந்தோள்.
அவளுக்குத் தன்னுடைய மதிப்பு பதோிந்திருந்தது, உயர்குடிச் சிறப் ிலுள்ள ப ோற்றத்தக்க ோதுகோப்ட ப்
ற்றியும் பதோிந்திருந்தது.
எலிசப த் பேன் ஆஸ்டினுடைய ிைதி லிப்பு ஆவோள்.
£600 வுனில் வோழ்ந்த அவளது குடும் த்திற்கு வறுடம பதோியோது.
ஒரு பவடள அவள் முழு சுதந்திைத்தில் வளர்ந்திருக்கைோம்.
105. “While there is an officer in Meryton, they will flirt with him”.
Man the animal does what he can, if he wants.
Man the human does what is the best he can.
There are two ends of will in action.
The primitive Man and the civilized Man occupy these two ends.
Human accomplishment is guided by human action whose determinant is the human choice.
The choice of the Absolute is creation.
Man can choose as the Absolute chooses.
It will be the creation of the Absolute at his level.
That, of course, is the Marvel.
It is a Marvel which can make Mrs. Bennet into a cultured sophisticated chaste wife.
Pride and Prejudice is a novel in which the transformation possible after the advent of Sri Aurobindo was forecast in
action by Darcy, a little by Elizabeth.
Our analysis and approach must be able to place each event on a path which will end in the Marvel.
The distance may be great.
But the positioning must be right assuming the right direction.
That requires a complete knowledge of The Life Divine and an equally complete knowledge of our own life.
Should we succeed, The Life Divine will be fully clear – all its 1452 ideas.
In the Chapter on The Methods of Vedantic Knowledge He speaks of pure reason devoid of sense impression.
Shedding the sense impression, He says Reason can become intuition.
Intuition by self-awareness can know we are the Purusha.
The Purusha He speaks of is the Manomaya Purusha, the witness Purusha.
It can be seen by the Mind.
Beyond is the Supramental Purusha.
It can be seen only by the Supermind.
On receiving the letter, she was anxious to read.
She was infatuated, prejudiced, i.e., all sense impressions.
The first reading raised her anger.
She had a Mind, a discriminating Mind.
It was her pride.
To apply that Mind or not was her choice, what I call the human choice.
She applied her Mind and read for a second time.
She took efforts to remove her infatuation, the false information.
Very slowly the truth revealed itself.
It was a slow process, an unwilling process too.
But surely Reason emerged, saw the truth.
She found herself vain and despicable.
Respect arose for him.
This is a half way process of what is given in the chapter.
Every one of these 1452 ideas can be explained as this.
The full process is the intuition in the subconscious joining the intuition in the superconscious.
Elizabeth stopped as soon as Mind is reached.
Darcy went down started with the lower intuition and joined it with the higher intuition and saw the Marvel for him.
What Darcy did is partial, but no one has attempted it to this extent.
Vedanta and Sri Aurobindo differ here.
It is not so much a difference as Vedanta is a partial mental effort of Sri Aravindam.
Man is the conscient.
The Superconscient is there above in the Overmind, Supermind and above that.

74

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

Man’s Mind is darkened by the senses.
Tapas extinguish the senses and the Mind can directly see or hear.
That Mind free from senses is capable of intuition.
Through that intuition Man reaches the intuition of the superconscient in the overmind.
Such a realization gives moksha.
But it cannot conquer evil as it avoids evil which is in the inconscient.
The evolved inconscient is the subconscient of which body is made.
Sri Aravindam releases the intuition in the subconscient.
Subconscient is life.
Life is action.
Intuition is involved in action.
Right action releases the intuition in the subconscient.
Man, the conscient, joins the lower intuition with the higher intuition in the supermind thereby making a whole that is
integral.
Evil is overcome as the intuition in it is released.
Sri Aravindam thus overcomes the evil.
What Darcy did is not that.
His evil of pride was not buried in the subconscient – the body – where it would be habit.
His evil was in the vital.
In Lady Catherine the evil of pride is buried in the body.
The evil in the world is buried in the inconscient.
Darcy recognized his evil and released the intuition in his evil which came out as good behaviour of a gentleman at
Pemberley.
He did not reach the Superconscient in the higher regions.
He reached the intuition of the superconscient in his Mind.
By uniting these two intuitions, he overcame the evil in his pride.
The spiritual power for his mental superconscient comes from the French Revolution.
It was Sri Aurobindo’s Force that acted in the French Revolution through Napoleon.
Darcy’s conquest is for him and through him for the aristocracy.
It is not for all mankind or for earth.
That power lies above in the supermind.
It releases the light from the evil from the inconscient.
That light joining the light of the Supermind conquers evil in the world.
Reconciliation of dualities universalizes Man, overcoming ego.
Beyond ego’s darkness lies the darkness of Nature where evil lurks.
That evil can be conquered only by the soul in Nature, the psychic, emerging.
Its completion is reached when the individual rises to transcendence.
For that Nature has to be conquered.
Nature that acts through the three gunas – rajas, tamas, saathvic- must be transformed into divine nature.
Darcy’s is the first step but a complete act.
It benefited Elizabeth and her family.
All the three marriages were possible because Darcy transformed himself.
He fulfilled the essential condition for transformation, by refusing to recognize evils as evil, but saw it as good.
“பமோிைனில் ஒரு இைோணுவ அதிகோோி இருக்கும் சமயத்தில் அவருைன் அவர்கள் ஊர் சுற்றுவர்.”
விைங்கோக இருக்கும் மனிதன், அவன் விரும் ினோல், அவனோல் முடிந்தடத பசய்வோன்.
மனிதனோக இருப் வன் தன்னோல் இயன்ற சிறந்தடதபய பசய்வோன்.
ஒரு பசயலில் விருப்புறுதியின் இரு முடனகள் இருக்கின்றன.
ஆதிகோை மனிதனும், நோகோிக மனிதனும் இவ்விரு முடனகள் ஆவர்.
மனித சோதடனடய மனித பசயல் வைி நைத்துகிறது, இடத தீர்மோனிப் து மனித விருப் ம்.
ிைம்மத்தின் விருப் ம் சிருஷ்டி.
ிைம்மம் பதர்ந்பதடுத்தது ப ோல் மனிதனும் பதர்ந்பதடுக்கைோம்.
அது அவனது நிடையில் ிைம்மத்தின் சிருஷ்டி ப ோலிருக்கும்.
அதுபவ அற்புதமோகும்.
அந்த அற்புதம் திருமதி ப ன்னட்டை நோகோிகமுள்ள, மதிநுட் மோன, நல்ை குணமுடைய மடனவியோக
மோற்றும்.
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ஸ்ரீ அைவிந்தர் பதோன்றிய ின் சோத்தியமோன திருவுருமோற்றம், ைோர்சியின் பசயைோலும், சிறிதளவு
எலிசப த்தோலும் Pride and Prejudice எனும் நோவலில் முன் கூட்டிபய அறிவிக்கப் ட்டுள்ளது.
நமது ஆைோய்ச்சியும், அணுகுமுடறயும், ஒவ்பவோரு நிகழ்ச்சிடயயும், அது அற்புதமோக முடியும் வண்ணம் ஒரு
ோடதயில் ப ோருத்தப் ை பவண்டும்.
தூைம் ப ோிதோக இருக்கைோம்.
ஆனோல் சோியோன திடசடய யூகித்து சோியோன இைத்தில் ப ோருத்த பவண்டும்.
இதற்கு 'தி டைப் டிடவன்'-ன் முழுடமயோன ஞோனம் பவண்டும், நமது வோழ்க்டகயின் முழு அறிவும் சமமோக
பவண்டும்.
இதில் நோம் பேயித்தோல் 'தி டைப் டிடவன்', அதன் 1452 கருத்துகளும் பதள்ளத் பதளிவோகப் புோியும்.
பவதோந்த ஞோனத்தின் முடறகள் எனும் அத்தியோயத்தில், விபவகம் சிறிதும் இல்ைோத குத்தறிடவப் ற்றி
கவோன் ப சுகிறோர்.
விபவகத்டத விட்டு விட்ைோல், குத்தறிவு உள்ளுணர்வோக மோறும் என்கிறோர் கவோன்.
சுய விைிப்புணர்ச்சியினோல் ஏற் ட்ை உள்ளுணர்வுக்கு, நோம்தோன் புருஷோ என்று அறிந்துபகோள்ள முடியும்.
கவோன் கூறும் புருஷன், சோட்சி புருஷனோன மபனோமய புருஷனோகும்.
இடத மனத்தோல் ோர்க்கைோம்.
இதற்குப் ின்னோல் இருப் து சத்திய ேீவிய புருஷன்.
இதடன சத்திய ேீவியத்தோல் மட்டுபம ோர்க்க முடியும்.
கடிதம் கிடைத்தவுைன், அதடன டிக்க அவள் ஆவைோக இருந்தோள்.
அவளுக்கு இருந்தது பமோகம், தப் ிப்பிைோயம், அடனத்தும் உணர்வின் அ ிப் ிைோயங்களோகும்.
முதல் முடற டித்தவுைன் பகோ ம் எழுந்தது.
அவளிைம் இருக்கும் மனத்திற்கு ோகு ோடு பதோியும்.
அவளுக்கு அதில் ப ருமிதமும் உண்டு.
அடத உ பயோகப் டுத்தைோமோ, பவண்ைோமோ என் து அவளது விருப் ம், இடதத்தோன் நோன் மனித விருப் ம்
என்கிபறன்.
மனத்டத உ பயோகப் டுத்தி இைண்ைோவது முடறயோகப் டிக்கிறோள்.
தன்னுடைய பமோகத்டத நீக்கவும், தவறோன தகவடை அகற்றவும் அவள் முயற்சிடய பமற்பகோண்ைோள்,
பமதுவோக உண்டம தன்னோல் பவளிப் ட்ைது.
அது பமதுவோக நைக்கிறது, விருப் மில்ைோமல் நைக்கிறது.
குத்தறிவு உண்டமடயப் ோர்க்கிறது.
தோன் யனற்றவளோகவும், தோழ்ந்தவளோகவும் இருப் டதப் ோர்க்கிறோள்.
அவனிைம் மோியோடத எழுகிறது.
அத்தியோயத்தில் கூறப் ட்ைவற்டற ஏபதோ ஓைளவில் ஏற்கைோம்.
1452 கருத்துகளில் ஒவ்பவோன்டறயும் இபத ப ோல் விளக்கைோம்.
உயர் ேீவியத்தின் உள்ளுணர்வுைன் ஆழ் மனத்தின் உள்ளுணர்வு இடணந்து பகோள்வபத முழு முடறயோகும்.
மனத்டத பதோட்ைவுைன் எலிசப த் நிறுத்தி விடுகிறோள்.
ைோர்சி கீபை பசன்று, தோழ்ந்த உள்ளுணர்விலிருந்து ஆைம் ித்து அதடன உயர்ந்த உள்ளுணர்வுைன் பசர்த்து,
தனக்கு பவண்டிய அற்புதத்டதப் ோர்த்தோன்.
ைோர்சி பசய்தது குதியோனது, ஆனோல் யோரும் அடத இந்த அளவிற்குக் கூை முயைவில்டை.
பவதோந்தமும், ஸ்ரீ அைவிந்தமும் இங்கு வித்தியோசப் டுகிறது.
பவதோந்தம், ஸ்ரீ அைவிந்தத்தின் ஒரு குதியோன மனத்தின் முயற்சியோக உள்ளதோல், இைண்டிற்கும் அத்தடன
வித்தியோசம் இல்டை.
மனிதன் ேீவியமோவோன்.
ைமோத்மோ, பதய்வபைோகத்திலும் சத்திய ேீவியத்திலும் உள்ளது, அதற்கு பமபையும் உள்ளது.
உணர்வு மனத்டத மூடிவிடுகிறது.
தவம் உணர்டவ நீக்கி விடுகிறது, மனத்தோல் பநைடியோகப் ோர்க்க முடியும் அல்ைது பகட்க முடியும்.
உணர்விலிருந்து விடு ட்ை மனத்திற்கு உள்ளுணர்வு உண்டு.
அந்த உள்ளுணர்வின் மூைம் மனிதன் ைமோத்மோவின் உள்ளுணர்டவ பதய்வபைோகத்தில் அடைகிறோன்.
இது ப ோன்ற விைிப்பு பமோட்சத்டத அளிக்கும்.
ஆனோல் அதனோல் தீடமடய பவல்ை முடியோது, ஏபனனில் இருளோன தீடமடய அது தவிர்த்து விடுகிறது.
இருள் பவளிவரும்ப ோழுது ஆழ்மனமோகிறது, உைல் உண்ைோகிறது
ஸ்ரீ அைவிந்தம் உள்ளுணர்டவ ஆழ்மனதில் விடுவிக்கிறது.
ஆழ்மனபம வோழ்வோகும்.
வோழ்வு பசயைோகும்.
பசயற் ோடுகளில் உள்ளுணர்வு ங்பகற்கிறது.
சோியோன பசயல் உள்ளுணர்டவ ஆழ்மனதுள் விடுவிக்கிறது.
மனிதன் தோழ்ந்தடதயும் உயர்ந்தடதயும் சத்திய ேீவியத்தில் பசர்த்து முழுடம அடைகிறோன்.
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தீடமயிலுள்ள உள்ளுணர்வு விடுவிக்கப் ட்ைதோல், அது பவற்றி பகோள்ளப் டுகிறது.
ஸ்ரீ அைவிந்தம் இவ்வோறு தீடமடய பவற்றி பகோள்கிறது.
ைோர்சி பசய்தது அது அல்ை.
அவனுடைய ஆழ்மனதில் கர்வத்தின் தீடம இல்டை, உைலில் அங்கு அது ைக்கமோகி விடும்.
அவனுடைய தீடம உணர்வில் இருந்தது.
பைடி கோதோினிைம் ப ருமிதத்தின் தீடம உைலில் ஆழ்ந்திருந்தது.
உைகத்தின் தீடம ோதோளத்தில் உள்ளது.
ைோர்சி தன்னுடைய தீடமடய உணர்ந்து, அதடன உணர்விலிருந்து விடுவித்து, ப ம் ர்லியின் நன்னைத்டத
பகோண்ை குணவோனோக மோறினோன்.
அவன் உயர்ந்த நிடைகளில் உயர்ந்த ேீவியத்டத அடையவில்டை.
அவன் மனதில் உயர்ந்த ேீவியத்தின் உணர்டவ அடைந்தோன்.
இவ்விைண்டு உணர்வுகடளயும் இடணத்து, அவன் அவனுடைய கர்வத்தில் இருந்த தீடமடய விைக்கினோன்.
மனத்தினுடைய உயர்ந்த ேீவியத்தின் ஆன்மீகச் சக்தி அவனுக்குப் ிபைஞ்சுப் புைட்சியிலிருந்து கிடைக்கிறது.
ிபைஞ்சுப் புைட்சிக்கு பநப்ப ோலியன் மூைமோக சக்தி அளித்தது ஸ்ரீஅைவிந்தர்.
ைோர்சிக்கு கிடைத்த பவற்றி அவனுக்கும், அவன் மூைமோக ிைபுத்துவத்திற்கும்.
அது எல்ைோ மனித சமுதோயத்திற்கும் அல்ைது பூமிக்கும் கிடைக்கவில்டை.
அந்த சக்தி இருப் து சத்திய ேீவியத்தில்.
அது ோதோளத்திலுள்ள தீடமயிலிருந்து ஒளிடய விடுவிக்கிறது.
அந்த ஒளி சத்திய ேீவியத்தின் ஒளியுைன் பசர்ந்து உைகத்தின் தீடமடய பவற்றி பகோள்கிறது.
இைட்டைகளின் சமோதோனம் அகந்டதடய அைித்து மனிதடன ிை ஞ்சமோக்குகிறது,
அகந்டதயின் இருளுக்கு அப் ோல் இயற்டகயின் இருள் உள்ளது, அங்கு தீடம துங்கி உள்ளது.
இயற்டகயில் உள்ள ஆன்மோவோல் மட்டும்தோன் அந்த தீடமடய பவற்றி பகோள்ள முடியும், அது டசத்திய
புருஷன் பவளி வருவது.
ஒருவர் ிைம்ம நிடைக்கு உயரும்ப ோழுது அது பூர்த்தி ஆகிறது.
அதற்கு இயற்டகடய பவல்ை பவண்டும்.
ைேஸ், தமஸ், சத்வ என்று மூன்று குணங்களோல் பசயல் டும் இயற்டக, பதய்வீகச் சு ோவமோக திருவுருமோற
பவண்டும்.
ைோர்சியினுடையது முதல் டியோக இருந்தது. ஆனோல் முழுடமயோன பசயைோகும்.
எலிசப த்தும் அவளது குடும் மும் இதனோல் ைன் ப ற்றனர்.
ைோர்சி திருவுருமோறியதோல் மூன்று திருமணங்களும் சோத்தியமோயின.
தீடமடய தீடமயோகப் ோர்க்கோமல் நல்ைதோகப் ோர்த்து, திருவுருமோற்றத்திற்குோிய முக்கியமோன
நி ந்தடனகடள அவன் பூர்த்தி பசய்தோன்.
Anxiety on Jane's behalf was another prevailing concern; and Mr. Darcy's explanation, by restoring Bingley
to all her former good opinion, heightened the sense of what Jane had lost. His affection was proved to
have been sincere, and his conduct cleared of all blame, unless any could attach to the implicitness of his
confidence in his friend. How grievous then was the thought that, of a situation so desirable in every
respect, so replete with advantage, so promising for happiness, Jane had been deprived, by the folly and
indecorum of her own family!
பேடனப் ற்றிய கவடை மற்பறோரு ிைச்சிடனயோக இருந்தது. ைோர்சியினுடைய விளக்கங்கள், ிங்கிலிபமல்
அவள் முதலில் பகோண்டிருந்த நல்ை அ ிப் ிைோயங்கடள மீண்டும் புதுப் ித்ததோல் பேன் இைந்தது எவ்வளவு
அதிகம் என் டத உணர்த்தியது. அவனுடைய அன்பு உண்டமயோனது என் து ஊர்ேிதமோனது, அவனது
நைத்டத குற்றமற்றது என நிரூ ிக்கப் ட்ைது, அவனுடைய நண் ன்பமல் முழு நம் ிக்டக டவத்திருந்தோன்
என் டத மட்டுபம பவண்டுபமன்றோல் குடறயோகச் பசோல்ைைோம். எல்ைோ விதத்திலும் விரும் க்கூடிய ஒரு
சூழ்நிடைடய, நிடறவோன நன்டமகள் யக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிடைடய, மகிழ்ச்சியூட்ைக்கூடிய ஒரு
சூழ்நிடைடய, தன்னுடைய பசோந்த குடும் த்தினோின் முட்ைோள்தனத்தோலும், நைத்டத முடறயினோலும் பேன்
இைந்து விட்ைோள் என்ற எண்ணம் அதிக துயைத்டதத் தந்தது.
106. The only gain for Elizabeth out of Darcy’s proposal is Jane’s prospects improved.
ைோர்சியின் திருமணப் ப ச்சோல் எலிசப த் அடைந்த ஒபை இைோ ம், பேனுடைய வோய்ப்பு
முன்பனற்றமடைந்ததுதோன்.
107. That Elizabeth has not thought of Jane’s loss in terms of her family’s indecorous behaviour reveals her blindness.
பேனுக்கு ஏற் ட்ை நிடைடம அவளுடைய குடும் த்தின் கண்ணியமில்ைோத நைத்டதயினோல்தோன் என்று
எலிசப த் நிடனத்துப் ோர்க்கோதது அவளுடைய கண்மூடித்தனத்டதக் கோண் ிக்கின்றது.
108. Elizabeth realises the truth of Darcy’s accusations about her family. She also realises her folly with regard to
Wickham. It is this realisation that contributed to the final resolution of the elopement and the marriages .
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அவளுடைய குடும் த்டதப் ற்றி ைோர்சியின் குற்றச்சோட்டுகளில் இருந்த உண்டமடய எலிசப த் புோிந்து
பகோள்கிறோள், விக்கோம் விஷயத்தில் அவளுடைய மைடமடயயும் பதோிந்துபகோள்கிறோள், இந்த பதளிபவ
ஓடிப்ப ோவடத சோிபசய்து, திருமணங்கடள நைத்தி டவத்தது.
109. “His affection was proved to be sincere”.
In matters of love one must be able to know the sincerity of affection directly by sensing
Jane would not speak of it.
Elizabeth had to know it by inference from secondary sources.
Darcy’s relenting on Jane helped her move away from the vital.
Infatuation with Wickham was total, but it was only secondary to Jane.
The possibility of Jane’s marriage was not very powerful or inevitable.
There was a good possibility because of Bingley’s marked interest.
But he was not his master psychologically.
Legally he was on his own.
From her own side the mother and daughters were no real encouragement.
If anything, it was a positive discouragement.
More than what they were which is a disincentive, the constant, insistent initiatives Mrs. Bennet took powerfully
disturbed the possibility.
Elizabeth was only aware of the consequences not so much the causes.
It is not as if Bingley was enamoured of Mr. Bennet for that to prove as an incentive.
Jane herself would not help Elizabeth’s endeavours as she would not acknowledge her regard for him.
As it is, the only positive force in support of Jane’s marriage was Elizabeth’s unstinted good will.
Her goodwill for Jane created in Darcy goodwill for her.
Energies do not always produce effects intended.
Energies are partial.
The context is total.
So energy moving in one direction releases energy in another direction.
It is interesting to see the equilibrium of forces.
Darcy’s positive interest in Elizabeth had its compensation in the direction of Bingley, removing him from there.
Her own hand was weak as she was turned to Wickham.
Looking at the alignment of forces we see little scope for Jane.
Her goodwill for Jane was complete.
Was it possible for her single goodwill to overcome the combined forces against her?
The end shows it.
For her it was goodwill for Jane; for him it was love for Elizabeth.
It will be of interest to see how the forces combined at each point to keep the work moving.
The desire to harm a Man when it is possible is irresistible.
Darcy, in his superior position, took that step with Bingley.
As his love for Elizabeth had an earlier history of ‘tolerable’, the energy released in that pronouncement must find
employment.
It took the direction of harming Bingley.
It had an indirect harm to Jane, the sister of one whom Darcy loves.
He was unable to deliver his love unmixed till he was fully aware how deeply he loved her.
“அவனுடைய அன்பு உண்டமயோக இருந்தது என் து நிரூ ணமோயிற்று.”
கோதலில், அன் ின் உண்டமடய பநைடியோக உணர்ந்து பதோிந்துபகோள்ள பவண்டும்.
பேன் அடதப் ற்றி ப சமோட்ைோள்.
இைண்ைோம் மனிதர்கள் மூைமோக எலிசப த் பதோிந்துபகோள்ளும் டி ஆனது.
பேன் மீது ைோர்சி கோட்டிய அனுதோ ம், எலிசப த்டத உணர்விலிருந்து விைக உதவி புோிந்தது.
விக்கோம்பமல் பகோண்டிருந்த பமோகம் முழுடமயோக இருந்தது, ஆனோல் அது பேனுக்கு அடுத்த டியோகத்தோன்
இருந்தது.
பேனுடைய திருமணத்தின் சோத்தியக்கூறுகள் வலுவோகவுமில்டை, நிச்சயமோக நைக்கக் கூடியதோகவும்
இல்டை.
ிங்கிலிக்கு குறிப் ிைத்தக்க விருப் ம் இருந்ததோல் திருமணம் நைக்கும் வோய்ப்பு சிறப் ோக இருந்தது.
ஆனோல் அவன் அவனுக்கு மனோீதியோன எேமோனனோக இல்டை.
சட்ைப் டி அவன் அவனோக இருந்தோன்.
பேனுடைய தைப் ிலிருந்து தோயோரும், ப ண்களும், அவளுக்கு உண்டமயோன டதோியம் அளிக்கவில்டை.
அவ்வோபற இருந்திருந்தோலும், அது பநர்மடறயோன அடதோியம் அளிப் தோக இருந்தது.
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அவர்கள் ஊக்கம் பகோடுப் தற்கு தடையோக இருந்தபதோைல்ைோமல், திருமதி ப ன்னட்டின் பதோைர்ந்த
வலிடமயோன வலியுறுத்தும் தன்முடனப்பு, நைக்கக்கூடிய சோத்தியங்கடளயும் பகடுப் தோக இருந்தது.
விடளவுகடளப் ற்றி மட்டுபம எலிசப த்திற்கு பதோிந்திருந்தது, கோைணம் பதோிந்திருக்கவில்டை.
திரு ப ன்னட்டை கண்டு ிங்கிலி சந்பதோஷமடைந்தோன் என்று கூற முடியோது,
ஆகபவ, அவனுக்கு அது ஒரு தூண்டுதைோக இருந்திருக்கோது.
பேனும், எலிசப த்தின் முயற்சிகளுக்கு உதவி புோியவில்டை, ஏபனனில் ிங்கிலியின் மீது அவள்
பகோண்டிருந்த மோியோடதடய அவபள ஒப்புக் பகோள்ளவில்டை.
பேனுடைய திருமணத்திற்கு ஒபை பநர்மடறயோன சக்தி எலிசப த்தின் நல்பைண்ணம்தோன்.
பேனிைம் அவள் பகோண்டிருந்த நல்பைண்ணம் ைோர்சிக்கு அவள்பமல் நல்பைண்ணத்டத ஏற் டுத்தியது.
எதிர் ோர்க்கும் விடளவுகடள சக்திகள் எப்ப ோழுதும் உருவோக்குவதில்டை.
சக்திகள் குதியோனடவ.
விஷயம் முழுடமயோனது.
அதனோல் ஒரு திடசடய பநோக்கிச் பசல்லும் சக்தி பவபறோரு திடசயில் சக்திடய விடுவிக்கும்.
சக்திகளின் சமநிடை ஆர்வத்திற்குோியது.
எலிசப த் மீதிருந்த ைோர்சியின் பநர்மடறயோன விருப் ம், ிங்கிலிடய அங்கிருந்து அகற்றுவதன் மூைம் ஈடு
பசய்து பகோண்ைது.
அவள் விக்கோம் க்கம் இருந்ததோல் அவளுடைய நிடைபய ைவீனமோக இருந்தது.
சக்திகளின் நிடைடயப் ோர்த்தோல் பேனுக்கு வோய்ப்பு இல்டை என் து பதோிகிறது.
அவளுக்கு பேனிைம் இருந்த நல்பைண்ணம் முழுடமயோனது.
அவள் ஒருவளுடைய நல்பைண்ணம் மட்டும், அவளுக்கு எதிைோக இடணந்திருந்த எல்ைோ சக்திகடளயும்
எதிர்பகோள்ள முடியுமோ?
முடிவு கோண் ிக்கின்றது.
அவளுக்கு, பேனிைம் உள்ள நல்பைண்ணம் முடிடவ பதோிவிக்கின்றது; அவனுக்கு, எலிசப த் பமலுள்ள
கோதல் முடிடவ பதோிவிக்கின்றது.
ஒவ்பவோரு இைத்திலும் எவ்வோறு சக்திகள் இடணந்து கோோியத்டத நைத்திச் பசல்கின்றது என் டதப் ோர்க்க
ஆர்வமோக இருக்கும்.
சந்தர்ப் ம் கிடைக்கும்ப ோபதல்ைோம், ஒரு மனிதனுக்கு பதோந்தைவு பகோடுக்க பவண்டும் என்கிற ஆடச அைக்க
முடியோததோக இருக்கும்.
உயர்ந்த நிடையில் இருக்கும் ைோர்சி ிங்கிலியிைம் இவ்வோறு நைந்துபகோள்கிறோன்.
எலிசப த்டத கோதலிக்கும் அவன், ஆைம் த்தில் ‘ ைவோயில்டை’ என்று கூறியதில் விடுவித்த சக்தி,
எவ்வோறோவது பசைவைிக்கப் ை பவண்டும்.
அது ிங்கிலிக்குக் பகடுதல் பசய்வதில் முடிந்தது.
ைோர்சி விரும்பும் ஒருத்தியுடைய சபகோதோியோன பேடன அது மடறமுகமோக ோதித்தது.
அவடள எவ்வளவு தூைம் கோதலிக்கிபறோம் என்று முழுடமயோக அவன் உணரும்வடை, கோதடை
கைப் ைமில்ைோமல் அவனுக்கு பவளிப் டுத்தத் பதோியவில்டை.
110. “By the folly and indecorum of her own family”.
The understatement admitted by the language is of no avail in life.
Life requires the harshest reality described in its cruel nakedness if it has to act.
Life acts, does not describe.
For her to act on herself effectively, she must describe it not as folly and indecorum but as the treachery of the
uncivilized primitive.
It is a great thing for her to be self-aware to this extent.
It is this realization that brought her the results.
Had she felt the primitivity and cruelty of the situation, love for Darcy would have been generated in her.
He thanked her for her abuse.
She never did so.
As one grows up, he comes to silently approve of the context.
Those who do so never outgrow the context.
Those who resent the situation revolt against it and emancipate themselves out of it.
A young boy so cruelly treated ran away, made great Money, came back to the uncle who had ill treated him and took
them under his affectionate protection, only to lose his wealth.
The desire to win the appreciation of those who destroyed one is so common an emotion.
Life gave him the freedom while he sought back the cruelty of old days.
It was not possible for Elizabeth to condemn her family sufficiently as she was that family.
Self-awareness is the passport to emancipation.
Family is a structure created by the society.
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It has a personality.
Children cannot resent the family they grew up in especially when it was one of comfort and respect.
Those who outgrow the structure of family are those who are ruined by it.
Only they will revolt, not from inside.
The Royal families of Europe have not witnessed any inner revolt though it is outmoded and otiose.
The reverence to the royal houses may extend a little outside.
This is the true nature of Man.
The revolt coming from inside was seen in Gorbachev.
It was a rare historical event.
As the shortcomings are not seen inside, even the strengths are not fully understood.
The descent of Supermind was missed by all who worked for it.
Organisation is a strong preservative.
It is blind to strengths or weaknesses.
It survives on securities and comforts.
Organisation is the best instrument for consciousness to progress.
Organisation is the greatest drag on the ideal.
What we call physical, vital, mental are organized structures at that level.
Their organization released from their clogging severities will prove to be a great instrument of evolution.
Old organizations preserved by the new leadership, as the Government of India, degenerates into corrupt decay.
Organization is neutral.
The human management of it is conservative.
The essence must be conserved, not the outer dead shell.
“அவளுடைய குடும் த்தோோின் முட்ைோள்தனத்தோலும், ஒழுங்கின்டமயினோலும்.”
குடறத்துக் கூறுவது வோழ்க்டகயில் யனற்றதோக இருக்கும்.
கடுடமயோன உண்டமகள் பகோடுடமயோன முடறயில் விவோிக்கப் ட்ைோல்தோன் வோழ்க்டக பசயல் ை முடியும்.
வோழ்வு பசயல் டும், விவோிக்கோது.
தனக்பக திறம் ை பசயல் டுத்திக்பகோள்ள பவண்டுபமன்றோல், அவள் அதடன முட்ைோள்தனம் என்பறோ,
ஒழுங்கின்டம என்பறோ விவோிக்கோமல், நோகோிகமற்ற ஆதிகோை மனிதனின் துபைோகம் என்று கூற பவண்டும்.
இந்த அளவிற்கு அவளுக்கு விைிப்புணர்ச்சி இருப் து ப ோிய விஷயம்தோன்.
இந்த விைிப்புணர்ச்சிபய அவளுக்குப் ைடன அளித்தது.
சந்தர்ப் த்தின் றைடமடயயும், பகோடுடமடயயும் அவள் உணர்ந்திருந்தோல், ைோர்சி மீது அவளுக்கு கோதல்
ஏற் ட்டிருக்கும்.
அவளுடைய நிந்தடனக்கு அவன் நன்றி கூறினோன்.
அவள் ஒரு ப ோழுதும் அடதச் பசய்யவில்டை.
ஒருவர் வளரும்ப ோழுது, அவர் அடமதியோக விஷயத்டத ஏற்றுக்பகோள்ள ஆைம் ித்து விடுகிறோர்.
அவ்வோறு பசய் வர் விஷயத்டதத் தோண்டி வருவபத இல்டை.
அந்த நிடைடயக் கண்டு பகோ ம் பகோள் வர், அதடன எதிர்த்து தன்டன அதிலிருந்து விடுவித்துக்பகோண்டு
விடுவர்.
மிகவும் கடுடமயோக நைத்தப் ட்ை ஒரு இளம் சிறுவன், வீட்டை விட்டு ஓடிப் ப ோய், ப ரும் பசல்வம்
சம் ோதித்த ின் வீட்டிற்குத் திரும் ி வந்து, தன்டன பகோடுடமப் டுத்திய மோமோடவ அன்புைன் ஆதோித்து,
தனது பசோத்து முழுவடதயும் இைந்தோன்.
தன்டன அைித்தவோிைமிருந்து ோைோட்டு ப றும் ஆடச ப ோதுவோகக் கோணப் டும் ஒரு உணர்ச்சியோகும்.
வோழ்க்டக அவனுக்கு சுதந்திைத்டத அளித்தது, ஆனோல் அவன் பகோடுடமயோன டைய நோட்கடள மீண்டும்
நோடுகிறோன்.
அவளும் அந்த குடும் மோகபவ இருந்ததோல், எலிசப த்தோல் தன்னுடைய குடும் த்டத ப ோதுமோன அளவிற்கு
கண்டிக்க முடியவில்டை.
சுய விைிப்புணர்ச்சி விடுதடைக்கு அனுமதிச் சீட்ைோகும்.
சமூகம் ஏற் டுத்திய அடமப்ப குடும் ம்.
அதற்கு ஒரு ஆளுடம உண்டு.
வசதி மற்றும் மோியோடத நிடறந்த குடும் த்தில் வோழ்ந்த குைந்டதகள் குடும் த்தின்பமல் பகோ ம் பகோள்ள
மோட்ைோர்கள்.
குடும் அடமப்ட த் தோண்டி வளரு வர்கள் அதனோல் அைிக்கப் ட்ைவர்களோக இருப் ோர்கள்.
அவர்கள் மட்டுபம எதிர்ப் ோர்கள், அகத்திலிருந்து அல்ை.
ஐபைோப் ோவின் அைச குடும் ங்களில் அடவ றைடமயோகவும், பசோம் ல் மிகுந்ததோகவும் இருந்த ப ோதும்
உட்கைகங்கள் எதுவும் எழுந்ததில்டை.
அைச குடும் த்திற்கு அளிக்கப் டும் மோியோடத பவளியிலும் சற்று அளிக்கப் ைைோம்.
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இதுதோன் மனிதனின் உண்டமயோன சு ோவம்.
உள்ளிருந்பத எதிர்ப்பு வருவது பகோர் சைவ் விஷயத்தில் கோணப் ட்ைது.
அது அோிதோன ஒரு சோித்திை நிகழ்ச்சியோகும்.
உள்பள உள்ள குடற ோடுகள் எதுவும் பதோியோததோல், ைமும் முழுடமயோகப் புோிந்துபகோள்ளப் ைவில்டை.
சத்திய ேீவியம் கீைிறங்கியடத அதற்கோக ோடு ட்ை அடனவரும் கவனிக்கத் தவறி விட்ைனர்.
அடமப்பு என் து வலிடமயோன ோதுகோப் ோகும்.
வலிடமடயபயோ ைவீனத்டதபயோ அது ோர்ப் தில்டை.
ோதுகோப் ிலும் வசதிகளிலும் அது உயிர் வோழ்கிறது.
ேீவியம் முன்பனறுவதற்கு அடமப்பு என் து மிகச் சிறந்த கருவியோகும்.
இைட்சியத்திற்குத் தடையோக இருப் து அடமப்புதோன்.
உைல், உயிர், மனம் என்று நோம் அடைப் து, அந்தந்த நிடைகளின் முடறப் டுத்தப் ட்ை அடமப் ோகும்.
கடுடமயோன அடைப்புகடள அடமப்புகளிலிருந்து நீக்கி விட்ைோல், அந்த அடமப்புகள் ோிணோமத்தின் ப ோிய
கருவியோக விளங்கும்.
இந்திய அைசோங்கம் ப ோல், புதிய தடைடமயோல் டைய அடமப்புகள் ோதுகோக்கப் ட்ைோல், அடவ ஊைல்
மலிந்து சிடதந்து ப ோகிறது.
அடமப்பு சமநிடையோனது .
அதனுடைய மனித பமைோண்டம றைடமயோனது.
சோைம் ோதுக்கோக்கப் ை பவண்டும், யனற்ற பவளித் பதோற்றமல்ை.
When to these recollections was added the developement of Wickham's character, it may be easily believed
that the happy spirits which had seldom been depressed before, were now so much affected as to make it
almost impossible for her to appear tolerably cheerful.
இதனுைன் பசர்ந்து விக்கோமினுடைய நைத்டதடயப் ற்றியும் பதோிந்து பகோண்ைது, இதுவடை எதனோலும்
தளர்ச்சியடையோத அவளது கைகைப் ோன உற்சோகம் இப்ப ோழுது ப ரும் அளவில் ோதிக்கப் ட்டு,
சந்பதோஷமோகக் கோட்சி அளிக்க முடியோத டி மோறியிருந்தது.
111. “Family and Wickham robbed her irresistible cheerfulness”.
Elizabeth was always cheerful, a better foundation of yoga.
She was able to move to the Mind because of this ever-present cheerfulness.
She changed her attitude towards Darcy from hatred to appreciation.
Continuity of thought is expressed by the continuity of arguments.
Continuity of subconscious thought or subtle thought is expressed by the continuity of attitude.
‘Pure Existent’ continues Sat Purusha of the previous chapter; apparently the thought is continued.
Practically Mind is followed by Supermind.
Immutable Brahman is followed by the Integral Brahman.
The student in the academic setup tries to excel what is taught.
The Spiritual sishya submits totally whoever the guru is so that the exhausted finite will open to the inexhaustible
infinite.
The most glorious moment in the life of the Guru is when the sishya excels him and he liberates the disciple.
Shankaracharya gladly sent Paul Brunton to Ramana Maharishi.
Genuine gurus happily sent the sishya to the appropriate guru when he had no further use for the present guru.
In the awakened Mind, overpowering vital gladly offers the release.
Spirit awakens thus when the Mind liberates.
Om is the sound that ends in Silence.
It is the liberating knowledge.
An organization where a plane is outgrown helping the outgrowing instrument to move above will be a live
organization that does not stifle.
Happiness comes from success. It is of the lower vital.
Cheerfulness is of the Psychic.
The soul expressing itself in Mind or life is the Psychic.
The soul’s expression is not a labour, it is a flowering.
The emerging Psychic expresses the joy of creation.
The joy of creation is the evolution of the Spirit.
There is no room for evil if the Spirit evolves in joy.
The evolution of Spirit in Mind is the infinite emerging in the finite.
In the spiritual evolution there is no scope for suffering, pain, evil, death.
Spiritual involution does not create any of them.
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It is ego and Nature that create them.
Hence yoga is summarized as shedding the ego and discovering the soul of Nature.
Wickham can be readily overcome by Mind.
To overcome Wickham’s overpowering vital charm is not given to Man.
The family cannot be as easily understood by the Mind, as it is in the very body.
Self-consciousness is not the forte of Man.
Man survives by unself-consciousness.
Ego is the experience of self-consciousness in ignorance.
It is self-experience.
What Elizabeth did was consecration to the Mind.
What Darcy did was surrender to the soul in the Mind.
Yoga is consecration to the Self, the transcendent universal Self in us.
“அவளுடைய கைகைப் ோன சு ோவத்டத, குடும் த்தினரும், விக்கோமும் அைித்தனர்.”
எலிசப த் எப்ப ோழுதும் உற்சோகமோக இருந்தோள். உற்சோகம் பயோகத்திற்கு நல்ை அடித்தளமோகும்.
எப்ப ோழுதும் குடிபகோண்டிருக்கும் உற்சோகத்தின் மூைம் அவளோல் மனதிற்கு மோற முடிந்தது. அவள்
ைோர்சிபமல் பகோண்டிருந்த மபனோ ோவத்டத பவறுப் ிலிருந்து ோைோட்ைோக மோற்றிக் பகோண்ைோள்.
பதோைர்ச்சியோன எண்ணங்கள் பதோைர்ச்சியோன விவோதங்கள் மூைம் பவளிப் டும்.
பதோைர்ச்சியோன ஆழ்மன எண்ணங்களும் அல்ைது சூட்சும எண்ணங்களும், பதோைர்ச்சியோன மபனோ ோவத்தின்
மூைம் பவளிப் டும்.
முந்டதய அத்தியோயத்தில் இருக்கும் சத் புருஷன், ‘Pure Existent’ எனும் அத்தியோயத்திலும் பதோைர்கிறது, அதன்
கருத்தும் பதோைர்கிறது.
நடைமுடறயில் மனத்டத பதோைர்வது சத்திய ேீவியம்.
மோறு ோைற்ற ிைம்மத்டத பதோைர்வது பூைண ிைம்மம்.
கல்வி முடறக்கு உட் ட்ை ஒரு மோணோக்கன், கற் ிக்கப் ட்ைதில் பமம் ட்டு விளங்க முயற்சி பசய்கிறோன்.
ஆன்மீக சிஷ்யன் தன்னுடைய குரு யோைோக இருந்தோலும் அவோிைம் முழுடமயோக சைண் அடைவதோல்,
கண்ைமோக இருக்கும் அவன் அகண்ைத்திற்கு தன்டன உட் டுத்திக்பகோள்கிறோன்.
தன்னுடைய சிஷ்யன் தன்டன மிஞ்சும் பநைம்தோன், குருவிற்கு அவருடைய வோழ்க்டகயில் கிடைக்கும் மிகவும்
ப ோன்னோன தருணமோகும், அவர் சிஷ்யடன தடளகளிலிருந்து விடுவிக்கிறோர்.
சங்கைோச்சோோியோர் சந்பதோஷமோக ோல் ப்ைன்ைடன ைமண மகோிஷியிைம் அனுப் ினோர்.
தற்ப ோது இருக்கும் குருவிைம் பவடை முடிந்துவிட்ைோல், உண்டமயோன குருவோக இருப் வர், தனது
சிஷ்யடன தகுந்த குருவிைம் அனுப்புவோர்.
விைிப்புள்ள மனத்தில் பவற்றிபகோள்ளும் உணர்வு, சந்பதோஷமோக விடுதடைடய அளிக்கும்.
மனம் விடுதடை ப றும்ப ோழுது ஆன்மோ இவ்வோறு விைித்துக் பகோள்ளும்.
ஓம் எனும் ஒலி பமௌனத்தில் முடிகிறது.
அது விடுதடை அளிக்கும் ஞோனம்.
ஒரு நிடையில் உயரும்ப ோது அவ்வோறு உயரும் கருவிடய பமலும் உயர்த்தும் அடமப்பு, ஒரு ேீவனுள்ள
அடமப் ோக இருக்கும், அைக்கி ஆளும் அடமப் ோக இருக்கோது.
பவற்றியில் சந்பதோஷம் எழும். அது தோழ்ந்த உணர்வுக்குோியது.
உற்சோகம் டசத்திய புருஷனுக்குோியது.
ஆன்மோ தன்டன மனதில் அல்ைது வோழ்வில் பவளிப் டுத்துவது டசத்திய புருஷனோகும்.
ஆன்மோவின் பவளிப் ோடு கடினமோக இருக்கோது, அது மைர்வது ப ோலிருக்கும்.
பவளிவரும் டசத்திய புருஷன் சிருஷ்டியின் சந்பதோஷத்டத பவளிப் டுத்தும்.
சிருஷ்டியின் சந்பதோஷம் ஆன்மோவின் ோிணோமமோகும்.
ஆன்மோ சந்பதோஷத்தில் பவளிவரும்ப ோழுது தீடமக்கு இைம் இல்டை.
மனத்தில் ஆன்மோவின் ோிணோமம், கண்ைத்தில் அகண்ைம் பவளிவருவதோகும்.
ஆன்மோவின் ோிணோமத்தில் துன் ம், வலி, தீடம, மைணம் இடவகளுக்கு இைம் கிடையோது.
ஆன்மீக சிருஷ்டி, அடவ எடதயும் உற் த்தி பசய்வதில்டை.
அகந்டதயும், இயற்டகயும் அடவகடள உற் த்தி பசய்கிறது.
அகந்டதடய டகவிடுதல், இயற்டகயின் ஆன்மோடவக் கண்டு ிடித்தல், இவற்டற பயோகத்தின் சுருக்கம்
எனைோம்.
மனத்தோல் விக்கோடம உைனடியோக எதிர்பகோள்ள முடியும்.
விக்கோமுடைய பவற்றிபகோள்ளும் உணர்வின் கவர்ச்சிடய மனிதனோல் எதிர்பகோள்ள முடியோது.
மனத்தோல் குடும் த்டத சுை மோக புோிந்துபகோள்ள முடியோது, ஏபனனில் அது உைலிபைபய ஊறி உள்ளது.
தன்னிடனவு மனிதனின் ைமல்ை.
மனிதன் தன்னிடனவில்ைோமல் வோழ்கிறோன்.
அறியோடமயில் இருக்கும் தன்னிடனவின் அனு வபம அகந்டதயோகும்.
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அது சுய அனு வம்.
எலிசப த் மனத்திற்கு சமர்ப் ணம் பசய்தோள்.
ைோர்சி, மனத்திலிருக்கும் ஆன்மோவிற்கு சைணடைந்தோன்.
நம்முள் இருக்கும் புருபஷோத்தமனுக்கு பசய்யும் சமர்ப் ணபம பயோகமோகும்.
Their engagements at Rosings were as frequent during the last week of her stay as they had been at first.
The very last evening was spent there; and her ladyship again inquired minutely into the particulars of their
journey, gave them directions as to the best method of packing, and was so urgent on the necessity of
placing gowns in the only right way, that Maria thought herself obliged, on her return, to undo all the work of
the morning, and pack her trunk afresh.
பைோஸிங்ஸில் எப்ப ோழுதும் எந்த அளவு நிகழ்ச்சிகள் இருந்தனபவோ, அபத அளவில் அவள் அங்கிருந்த கடைசி
வோைமும் இருந்தன. கடைசி மோடைபவடளயும் அங்குதோன் பசைவைிக்கப் ட்ைது, பைடி கோதோின் மறு டியும்
அவர்களுடைய யணத்டதப் ற்றிய மிகச் சிறிய விவைங்கடளயும் பகட்ைறிந்து சிறந்த முடறயில் எவ்வோறு
எல்ைோவற்டறயும் டவத்துக் பகோள்வது என் து ற்றி அவர்களுக்கு ஆபைோசடன வைங்கியடதக் பகட்டு
உடுப்புகடள சோியோக அடுக்குவது அவசியம் என நிடனத்த மோியோ, வீடு திரும் ியதும் கோடையில் அடுக்கி
டவத்தடத எல்ைோம் மோற்றி தன்னுடைய ப ட்டிடய புதியதோக அடுக்க பவண்டும் என்று தீர்மோனித்தோள்.
112. It is significant she too was not to leave when Darcy left. She is given a week there to restore her emotional
equilibrium.
ைோர்சி கிளம் ியப ோது அவள் அங்கிருந்து கிளம் ப் ப ோவதில்டை என் து குறிப் ிைத்தக்கது. அவளுடைய
உணர்ச்சிகடள சமநிடைக்கு பகோண்டு வை அவளுக்கு அங்கு ஒரு வோை கோைம் அளிக்கப் ட்ைது.
113. Attention to details in old age especially in others’ affairs, is a legacy of their own early life lapses.
வயதோன கோைத்தில், ஒவ்பவோரு சிறிய விஷயத்திற்கும் முக்கியமோக மற்றவர் விஷயத்தில் கவனம்
பசலுத்துவது, அவர்கள் தங்களது ஆைம் வோழ்க்டகயில் தவறவிட்ைடவகளின் விடளவோக இருக்கும்.
114. “Maria thought herself obliged to undo all the work of the morning and pack her trunk afresh”.
The snob cherishes his relationship with the high.
Paltry information from the exalted gains in significance because of the source.
In reverse, the most important idea taken, cherished and meticulously followed will not be remembered from whom it
came, if it is not a VIP.
Again we see the live presence of the upward social movement.
Can we see Mother’s presence and action of Grace at every turn?
Not the result, but the Presence is the rule for the devotee.
In the story each approaches each event in that spirit.
Spirit and Matter are reconciled at the level of cosmic consciousness as well as transcendental consciousness.
For Man the work and the society are reconciled first at the level of his own material benefit and later at the
level of his upward movement.
The snob is a devotee of Rank.
By repacking her trunk as Lady Catherine has instructed, Maria feels identified with the consciousness of the Lady.
Long sleeves give an old woman complete identification with the London fashion of youth and wealth.
Marriage, apart from being an economic necessity, gives Man as well as woman a total sense of identification with the
security of the society.
It does not matter to Lady Lucas that Mrs. Bennet teases her meanly, but it matters to her that she is in identification
with the principal family there.
For Jane there are two levels of reconciliation as there is for matter.
First she must get married. It is a reconciliation with the society.
More important than that is she should not appear to be chasing men.
That is the higher reconciliation for her with her value.
The higher includes the lower.
She subordinates the lower aim to the higher.
Both are achieved.
For Mr. Bennet too there are two levels of reconciliation.
One is domestic peace which claims precedence over domestic bliss.
At the expense of one, he seeks the other.
Had he been lucky to seek domestic bliss, that aim would not have clashed with the higher reconciliation.
It was not given to him.
The best in the circumstances was accepted at the cost of bliss.
When both clashed, he chose the higher and insisted on it.
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As the higher includes the lower both were served.
For Bingley too there were two aims.
For him the lower aim was marriage.
The higher aim was Darcy’s approval.
These two can be seen in the light of two reconciliations.
Man may not know his motives.
His motives are expressions of the cosmic consciousness expressing through his character.
The cosmic consciousness can give you what Mind’s knowledge cannot give.
People ask for God to be shown.
There are various ways in which Mind can answer it.
But in the cosmic consciousness God is felt.
God is felt as energy while you feel matter too is energy.
“கோடையில் தோன் பசய்த பவடைகடளபயல்ைோம் மோற்றி தன்னுடைய ப ட்டிடய புதிதோக அடுக்க
பவண்டியது அவசியம் என்று பமோி நிடனத்தோள்.”
குடைந்து ப சு வன் உயர்ந்தவர்களுைன் தனக்கிருக்கும் உறவிடன நிடனத்து சந்பதோஷப் டுவோன்.
உயர்ந்தவர்களிைமிருந்து கிடைக்கும் அற் மோன விஷயமும், அது வரும் இைத்தின் நிடையோல், முக்கியம்
வோய்ந்டதடவயோக மோறுகிறது.
இதற்கு மோறோக, ப ோற்றப் ட்டு நுணுக்கமோகப் ின் ற்றப் ட்டு வரும் மிக முக்கியமோன ஒரு கருத்து
யோோிைமிருந்து வந்தது என் டத, அவர் ஒரு முக்கிய புள்ளியோக இல்ைோத ட்சத்தில், யோவரும் மறந்து விடுவர்.
சமூகத்தின் பமல்பநோக்கிய முன்பனற்றம் ேீவனுைன் இருப் டத நோம் மீண்டும் ோர்க்கிபறோம்.
ஒவ்பவோரு விஷயத்திலும், அன்டன இருப் டதயும் அருளின் பசயற் ோட்டையும் நம்மோல் ோர்க்க முடியுமோ?
அன் ர்கள் அன்டன இருப் டத ோர்க்க பவண்டுபம தவிை ைடன அல்ை.
இக்கடதயில், ஒவ்பவோருவரும் ஒவ்பவோரு நிகழ்ச்சிடயயும், அந்த உற்சோகத்பதோடு அணுகுகிறோர்கள்.
ிை ஞ்ச ேீவியத்திலும், ிைம்ம ேீவியத்திலும் ஆன்மோவும், ேைமும் ஒன்று டுகின்றன.
ஒரு மனிதனுக்கு பவடையும், சமூகமும் முதலில் அவனுடைய ப ோருள்ோீதியோன ைன்களின் நிடையில்
ஒன்று டும், ிறகு அவனுடைய முன்பனற்றத்தின் நிடையில் ஒன்று டும்.
குடை வன், தவிக்கு அன் ன்.
பைடி கோதோின் கூறிய டி மீண்டும் ப ட்டிடய அடுக்க ஆைம் ித்த பமோி, பைடி கோதோினுடைய ேீவியத்துைன்
தன்டன அடையோளப் டுத்திக் பகோண்ைதோக உணருகிறோள்.
நீண்ை டகயுள்ள உடை, ஒரு வயதோன ப ண்மணிடய, இளடமயும் ணமும் டைத்த ைண்ைன்
நோகோிகத்துைன் முழுடமயோக அடையோளப் டுத்திக்பகோள்ள டவக்கிறது.
திருமணம் ஒரு ப ோருளோதோை ோீதியில் அத்தியோவசியமோக இருப் பதோடு, ஒரு ஆணுக்கும், ப ண்ணுக்கும்,
சமூகத்தின் ோதுகோப்ப ோடு அடையோளப் டுத்திக்பகோள்ளும் உணர்டவத் தருகிறது.
திருமதி ப ன்னட் தன்டன பகலி பசய்கிறோள் என் து பைடி லூகோசிற்கு ஒரு ப ோருட்ைோகபவ இல்டை,
ஆனோல் அங்குள்ள ிைதோன குடும் த்துைன் தனக்குள்ள பதோைர்ப அவளுக்கு முக்கியமோக இருக்கிறது.
பேன் இைண்டு விஷயங்களுக்கோக தன்டன சமோதோனப் டுத்திக்பகோள்ள பவண்டும்.
முதலில் அவளுக்குத் திருமணம் நைக்க பவண்டும். அது சமூகத்துைன் ஒத்துப் ப ோவதோகும்.
இடதயும் விை முக்கியமோனது, அவள் ஆண்கள் ின்னோல் ப ோவது ப ோல் பதோன்றக்கூைோது.
அவள் மதிக்கும் விஷயங்களுக்கு அது மிக உயர்ந்த சமோதோனம் ஆகும்.
உயர்ந்ததில் தோழ்ந்ததும் உள்ளது.
தோழ்ந்த இைட்சியத்டத உயர்ந்ததிற்கு உட் டுத்துகிறோள்.
இைண்டிலும் பவற்றி கிடைத்தது.
திரு ப ன்னட்டுக்கும் இைண்டு நிடைகளில் ஒத்துப் ப ோக பவண்டியுள்ளது.
ஒன்று, குடும் சந்பதோஷத்டதவிை முக்கியமோக குடும் நிம்மதி.
ஒன்டற இைந்து மற்பறோன்டற அவர் நோடுகிறோர்.
குடும் சந்பதோஷத்டத அவர் நோடியிருந்தோல், அந்த இைட்சியம் உயர்ந்த சமோதோனத்டத எதிர்க்க
பவண்டியிருந்திருக்கோது.
அது அவருக்கு அளிக்கப் ைவில்டை.
சந்பதோஷத்திற்கு விடை பகோடுத்து, அந்த சந்தர்ப் த்தில் கிடைத்த சிறந்தது ஏற்றுக்பகோள்ளப் ட்ைது.
இைண்டும் எதிர்த்துக்பகோண்ை ப ோது அவர் உயர்ந்தடத பதர்ந்பதடுத்து அடத வலியுறுத்தினோர்.
உயர்ந்ததில் தோழ்ந்ததும் அைங்கியிருப் தோல் இைண்டும் நிடறபவறியது.
ிங்கிலிக்கும் இைண்டு இைட்சியங்கள் இருந்தன.
கீபையிருக்கும் இைட்சியம் திருமணம்.
உயர்ந்த இைட்சியம் ைோர்சியின் அனுமதி.
இந்த இைண்டையுபம அதனதனுடைய பகோணத்தில் ோர்க்க பவண்டும்.
மனிதனுக்கு தன்னுடைய பநோக்கங்கள் பதோியோமல் இருக்கைோம்.
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ிை ஞ்ச ேீவியம் அவனுடைய சு ோவத்தின் மூைம் பவளிப் டுவபத அவனுடைய பநோக்கங்களோகும்.
மனத்தின் ஞோனம் அளிக்க முடியோதடத ிை ஞ்ச ேீவியம் அளிக்கும்.
கைவுடள அவனுக்கு கோட்ை பவண்டும் என்று மனிதன் பகட் ோன்.
மனம் ை வைிகளில் அதற்கு திைளிக்கும்.
ஆனோல் ிை ஞ்ச ேீவியத்தில் கைவுடள உணைைோம்.
கைவுடள சக்தியோகப் ோர்க்கைோம், ேைமும் சக்திதோன்.
When they parted, Lady Catherine, with great condescension, wished them a good journey, and invited
them to come to Hunsford again next year; and Miss De Bourgh exerted herself so far as to curtsey and
hold out her hand to both.
அவர்கள் ிோியும்ப ோழுது, பைடி கோதோின் தன் நிடைக்கு கீழ் இறங்கி வந்து அவர்களது ிையோணத்திற்கு
வோழ்த்து பதோிவித்து, அடுத்த வருைம் மீண்டும் ஹன்ஸ்ப ோர்டிற்கு வருமோறு அடைப்பு விடுத்தோள்.
மிஸ். டீ ர்க், அவர்களுக்கு வணக்கம் பதோிவித்து, டக பகோடுக்கும் அளவிற்கு ஒரு ப ரு முயற்சி எடுத்தோள்.
115. Aristocrats are fully conscious of the value of their attention to others.
மற்றவர்களுக்கு கவனம் பகோடுப் தில் உள்ள மதிப்பு உயர்குடியினருக்கு முழுடமயோகத் பதோியும்.
116. “Lady Catherine and Lady Anne condescended to take leave of them both”.
Condescension is the descent of social power of status to those below.
When there is real power and one comes down to give it to those below it is the noblest of acts, on a parallel to the
descent of spiritual power.
Those who condescend without real power forget that because of ascent they have this power now.
Power is power of production.
It lies in the hands of those who work.
One can produce working in the fields and factories because work is organized above.
The power of organization is the greater of the two.
The greater power is not a superior power because both are indispensable.
The indispensable smaller one, examined in the subtle plane, will hold as much power as the greater one.
In the integral consciousness there is nothing superior.
No individual is superior.
No organization is inferior or superior.
There is no more important or less important nation.
All are equal in every sense of the word.
Apparently the infinite is great, the finite is small.
In reality it is not so, both are equal.
The finite is only the frontal appearance of the infinite.
To a consecrated view, the relative significances will reveal.
It is the attitude of condescension and the full enjoyment of it will be in place with Collins or Sir Lucas.
Condescension is empty.
With empty-headed people its power can be felt and enjoyed.
Elizabeth has a Mind which Lady Catherine has not.
Here condescension is not in place.
It can produce results in the reverse.
Lady Catherine was forced to go to Longbourn and be abused by Elizabeth.
It is significant that the Lady went to the place of Elizabeth.
At Longbourn Elizabeth will be stronger.
The Lady’s abuse completed Elizabeth’s purpose.
That is the significance of place.
Elizabeth was not able to know the value of Darcy at Rosings.
At Pemberley it was impossible for her not to know of Darcy’s value.
The place has a personality. Where people meet is important.
Darcy’s attitude to Elizabeth is true condescension.
He has a value to offer.
He can offer that value only when he is not conscious of it.
He is able to give his value to her because he is not aware of his own value and is aware of her value.
There is no taking without giving.
There is no giving without taking.
The rule for giving is not to value what you give.
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The rule of taking is you must deserve it and not ask for it.
To be conscious of giving will end up with the knowledge that there is nothing to give.
Darcy and Elizabeth are not aware of their own values and are aware of the value of the other.
Neither asks from the other.
The rules work flawlessly.
Both are abundantly enriched.
“அவர்களிைமிருந்து பைடி கோதோினும், பைடி ஆன்-ம், ோிவுைன் விடை ப ற்றுக் பகோண்ைனர்”.
சமூகத்தில் அதிகோை நிடையில் உள்ளவர்கள் கீழ் நிடையில் இருப் வர்களுக்கு கோண் ிப் து, ோிவு.
உண்டமயிபைபய அதிகோைம் இருந்து அவர்கள் கீபை இருப் வர்களுக்கு அதடன அளிக்கத் தயோைோக
இருந்தோல், அது மிகவும் பமைோன பசயைோகும், அது ஆன்மீகச் சக்தி இறங்கி வருவதற்கு ஒப் ோகும்.
உண்டமயோன அதிகோைம் இல்ைோது ோிவு கோண் ிப் வர்கள், ோிணோமம் தங்களுக்கு அளிக்கும் அதிகோைம் இது
என் டத மறந்து விடுகின்றனர்.
சக்தி, உற் த்தியின் சக்தியோகும்.
பவடை பசய் வர்களுக்பக உோியது அது.
பவடை, பமபை முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ளதோல், நிைத்திலும், பதோைிற்சோடையிலும் ஒருவர் உற் த்திடய
பகோண்டு வைைோம்.
இைண்டில், அடமப் ின் சக்திபய ப ோியது.
ப ோிய சக்தி உயர்ந்த சக்தியோகோது, ஏபனனில் இைண்டுபம இன்றியடமயோதடவ.
சூட்சும நிடையில் ஆைோய்ந்தோல் இன்றியடமயோத சிறியதற்கும், உயர்ந்தடதப் ப ோைபவ சக்தி உள்ளது.
பூைண ேீவியத்தில் ப ோியது என்று ஒன்றுமில்டை.
எந்த ஒரு தனி ந ரும் உயர்ந்தவர் இல்டை.
எந்த அடமப்பும் உயர்ந்தபதோ தோழ்ந்தபதோ இல்டை.
முக்கியமோன நோடு, முக்கியமில்ைோத நோடு என்று எதுவும் கிடையோது.
எல்ைோ விதத்திலும் எல்ைோமும் சமம்தோன்.
அகண்ைம் ப ோியது ப ோைவும் கண்ைம் சிறியது ப ோைவும் பதோன்றுகிறது.
உண்டமயில் இைண்டுபம சமமோனதுதோன்.
அகண்ைத்தின் முன் பதோற்றம்தோன் கண்ைம்.
சமர்ப் ணத்தில் இைண்டிற்கும் உள்ள முக்கியத்துவம் பவளிப் டும்.
கோலின்ஸிற்கும், சர் லூகோசிற்கும் ோிவு கோண் ித்து அதில் சந்பதோஷம் அடையும் மபனோ ோவம் உள்ளது.
ோிவு பவறுடமயோனது.
முட்ைோள்களிைம் அதனுடைய சக்திடயப் ோர்க்கைோம், அனு விக்கைோம்.
எலிசப த்திைம் மனம் உள்ளது, பைடி கோதோினிைம் இல்டை.
இங்கு ோிவு இல்டை.
அது மோறோனப் ைன்கடளக் பகோடுக்கைோம்.
பைடி கோதோின் ைோங் ர்னுக்குச் பசல்ை நிர் ந்திக்கப் ட்ைோள், எலிசப த்தோல் நிந்திக்கப் ட்ைோள்.
பைடி கோதோின் எலிசப த்தின் இைத்திற்கு பசன்றோள் என் து குறிப் ிைத்தக்கது.
ைோங் ர்னில் எலிசப த்தின் ைம் அதிகமோக இருக்கும்.
பைடி கோதோினுடைய நிந்தடனகள் எலிசப த்தின் விஷயத்டதப் பூர்த்தி பசய்தது.
அது இைத்தின் விபசஷம்.
பைோசிங்ஸில் ைோர்சிக்கு இருக்கும் மதிப்ட எலிசப த்தோல் பதோிந்துபகோள்ள முடியவில்டை.
ப ம் ர்லியில் ைோர்சிக்கு இருக்கும் மதிப்ட ப் ற்றி அவளோல் பதோிந்துபகோள்ளோமல் இருக்க முடியவில்டை.
இைத்திற்கு ஒரு சு ோவம் உண்டு. மனிதர்கள் எங்கு சந்தித்துக்பகோள்கிறோர்கள் என் து முக்கியம்.
ைோர்சி எலிசப த்திைம் கோட்டிய ோிவு உண்டமயோனது.
பகோடுப் தற்கு அவனிைம் ண்பு இருக்கிறது.
அவன் அப் ண் ிடன தன்டன அறியோமல்தோன் பகோடுக்க முடியும்.
அவளுக்கு அவன் தன் ண் ிடன பகோடுக்க முடிகிறது, ஏபனனில் அவனுக்கு தன் மதிப்பு பதோியவில்டை,
அவளுடைய மதிப்பு பதோிந்திருந்தது.
பகோடுக்கோமல் ப ற முடியோது.
ப ற்றுக்பகோள்ளோமல் பகோடுக்க முடியோது.
பகோடுப் டத மதிப் ிைோமல் இருப் துதோன் பகோடுப் தின் சட்ைம்.
வோங்கிக்பகோள்வதற்கு, நோம் அதற்கு தகுதி உடையவைோக இருக்க பவண்டும், பகட்டு ப ற்றுக்பகோள்ளக்
கூைோது.
நனவுபூர்வமோக பகோடுக்கும்ப ோழுது, அங்கு பகோடுப் தற்கு எதுவுமில்டை என்ற ஞோனத்தில் முடியும்.
ைோர்சிக்கும், எலிசப த்திற்கும், அவைவர்களுடைய மதிப்பு பதோியவில்டை, மற்றவோின் மதிப்பு பதோிந்திருந்தது.
இருவருபம மற்றவோிைமிருந்து எதுவும் பகட் தில்டை.
சட்ைங்கள் தவறின்றி பசயல் டுகின்றன.
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Chapter 15: Elizabeth leaves Hunsford
ஹன்ஸ்ப ோர்டிலிருந்து எலிசப த் கிளம்புதல்
Summary: (May 1812) Just before Elizabeth leaves, Collins takes the opportunity to show off his prospects,
and remind her of what she has missed by refusing to marry him. Maria and Elizabeth leave and are soon at
Mr. Gardiner’s home in London. Elizabeth is excited to see Jane and cannot wait to tell her about Darcy and
his proposal.
எலிசப த் கிளம்புவதற்கு முன் கோலின்ஸ் தன்னுடைய வளமோன வோய்ப்புகடள அவளுக்கு கோண் ித்து,
தன்டன நிைோகோித்ததன் மூைம் அவள் எவற்டற எல்ைோம் இைக்கிறோள் என் டத உணர்த்துகிறோன். மோியோவும்,
எலிசப த்தும் அங்கிருந்து திரு. கோர்டினர் இல்ைத்திற்கு கிளம்புகின்றனர். அங்கு சிை நோட்கள் தங்க முடிவு
பசய்து, ிறகு பேனுைன் ஊர் திரும்புவதோகத் தீர்மோனிக்கின்றனர். பேடனப் ோர்த்து மிக்க மிகழ்ச்சியடைந்த
எலிசப த், ைோர்சிடய சந்தித்தடதப் ற்றியும், அவன் விடுத்த பவண்டுபகோடளப் ற்றியும் கூற
ப ோறுடமயின்றி கோத்திருக்கிறோள்.

1.

On Saturday morning Elizabeth and Mr. Collins met for breakfast a few minutes before the others appeared;
and he took the opportunity of paying the parting civilities which he deemed indispensably necessary.
சனிக்கிைடம கோடை, எலிசப த்தும், கோலின்ைும், மற்றவர்கள் வருவதற்கு சிை நிமிைங்களுக்கு முன்பு
சிற்றுண்டியில் சந்தித்துக் பகோண்ைனர். அவர்கள் கிளம்புவதற்கு முன், பசலுத்த பவண்டிய மோியோடதகள்
எல்ைோம் மிகவும் அவசியம் என்று கோலின்ஸ் நிடனத்ததினோல், அச்சந்தர்ப் த்டத அதற்கு யன் டுத்திக்
பகோண்ைோன்.
“Collins took the opportunity at the breakfast table”.
One who avails of all the opportunity will not cease to progress.
One meets with an opportunity.
At another time an opportunity compels us to avail of it.
One takes an opportunity to avail of it.
By opportunity we generally mean social opportunities.
A psychological opportunity is far greater than the social opportunity.
A spiritual opportunity is unseen.
The Supramental opportunity compels, but Man is too resourceful in evading it.
Man seeking God is usual.
In the descent of Supermind, it is God who seeks the Man.
When Man refuses to respond to the Godhead that awaits, He changes the external situations so that Man will either be
trapped or excluded.
A society that uses all its social opportunities will socially evolve.
Marriage is a social opportunity.
Marriage that came to Jane is a psychological opportunity.
She could not fully respond to it.
It is Elizabeth who responded psychologically on behalf of Jane.
Marriage was a social opportunity to Charlotte.
For her it was a windfall.
For Charlotte an opportunity came, it was given by the circumstances, and Elizabeth spearheaded it.
Lydia created an opportunity and availed of it as her mother.
For Darcy marriage was an opportunity for spiritual transformation.
He sought it, persisted in it, and courted the opportunity.
Mr. Bennet too had an opportunity for psychological progress in marriage.
He did not seek it.
What he sought as marriage was a trap for spiritual progress.
He was compelled into it.
Darcy consciously sought it, found it abhorrent, persisted in it, rose to the occasion and finally was rewarded.
Collins took the opportunity of breakfast to speak to Lizzy.
He feels it is his duty to do several things.
All his work centres around the Lady.
Any work or duty real or imagined to the Lady is what takes priority in his Mind.
Such men make all the progress their situation permits.
His getting the living itself was because of this attitude.
An attitude of exhausting one’s best energies in accomplishing what one considers himself to be paramount is the
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attitude of maximum progress.
Such Men are awake to all existing opportunities.
He does not spare any social opportunity.
He does not see the psychological opportunity in marrying Charlotte nor does Charlotte.
“கோடைச் சிற்றுண்டி பநைத்தில் கிடைத்த வோய்ப் ிடன, கோலின்ஸ் யன் டுத்திக் பகோண்ைோன்.”
எல்ைோ வோய்ப்புகடளயும் யன் டுத்திக் பகோள் வர் முன்பனறிய வண்ணம் இருப் ர்.
வோய்ப் ிடன சந்திக்கிபறோம்.
பவபறோரு சமயத்தில் வோய்ப்பு அதடன யன் டுத்திக் பகோள்ள நம்டம வலியுறுத்துகிறது.
வோய்ப் ிடன ஒருவர் ஏற்றுக் பகோள்கிறோர்.
வோய்ப்பு என நோம் ப ோதுவோக குறிப் ிடுவது சமூக வோய்ப்புகடள.
மனோீதியோன வோய்ப்பு சமூக வோய்ப்ட விை பமைோனது.
ஆன்மீக வோய்ப்பு புைப் டுவதில்டை.
சத்திய ேீவிய வோய்ப்பு வற்புறுத்துகிறது, ஆனோல் அதடன தவிர்க்க மனிதனுக்கு சமபயோசித புத்தி இருக்கிறது.
மனிதன் இடறவடன நோடுவது சோதோைணமோன பசயல்.
சத்திய ேீவியம் இறங்கியதில், இடறவன்தோன் மனிதடன நோடுகிறோன்.
கோத்திருக்கும் உள்பளோளிக்கு திைளிக்க மனிதன் மறுக்கிறோன், மனிதன் அகப் ட்டு பகோள்வது ப ோைபவோ
அல்ைது அவடன விைக்கி விடுவது ப ோைபவோ புற சந்தர்ப் ங்கடள இடறவன் மோற்றுகிறோன்.
சமூக வோய்ப்புகடள யன் டுத்திக்பகோள்ளும் சமூகம், சமூகோீதியோக ோிணமிக்கும்.
திருமணம் ஒரு சமூக வோய்ப் ோகும்.
பேனுக்கு கிடைத்த திருமண வோய்ப்பு மபனோோீதியோன வோய்ப் ோகும்.
அவளோல் முழுடமயோக அதற்கு திைளிக்க முடியவில்டை.
பேனுடைய சோர் ோக எலிசப த் மனதோல் திைளிக்கிறோள்.
திருமணம் ஷோர்பைட்டுக்கு சமூக வோய்ப் ோக இருக்கிறது.
அவளுக்கு அது எதிர் ோைோது கிடைத்த அதிர்ஷ்ைம்.
ஷோர்பைட்டுக்கு வோய்ப்பு வந்தது, அது சந்தர்ப் ம் பகோடுத்த வோய்ப்பு, அடத எலிசப த் வைி நைத்தினோள்.
லிடியோ வோய்ப் ிடன உற் த்தி பசய்து, அவளுடைய தோயோடைப் ப ோல் அதடன யன் டுத்திக் பகோண்ைோள்.
ைோர்சிக்கு, திருமணம் ஆன்மீகத் திருவுருமோற்றத்திற்கு வோய்ப் ோக அடமந்தது.
அவன் அடத நோடினோன், அதில் உறுதியோக இருந்தோன், வோய்ப் ிடன ின் பதோைர்ந்து பசன்றோன்.
திரு ப ன்னட்டிற்கு திருமணத்தில் மபனோோீதியோன முன்பனற்றத்திற்கோன வோய்ப்பு இருந்தது.
அவர் அடத நோைவில்டை.
அவர் திருமணத்டத நோடியது, ஆன்மீக முன்பனற்றத்திற்கு ஒரு ப ோறி ப ோல் ஆயிற்று.
அவர் அதடன கட்ைோயமோக ஏற்றுக்பகோள்ளும் டி ஆயிற்று.
ைோர்சி அடத விரும் ி நோடினோன், அதன் பமல் பவறுப்பும் எழுந்தது, அதில் உறுதியோக இருந்தோன்,
சந்தர்ப் த்திற்கு தன்டன உயர்த்திக் பகோண்ைோன், இறுதியோக பவற்றியும் அடைந்தோன்.
கோடைச் சிற்றுண்டி பநைத்டத, எலிசப த்திைம் ப சுவதற்கு ஒரு வோய்ப் ோக கோலின்ஸ் யன் டுத்திக்
பகோண்ைோன்.
ை விஷயங்கடள பசய்வடத தன் கைடம என அவன் கருதினோன்.
பைடி கோதோிடனச் சுற்றிபய அவனது எல்ைோ பவடைகளும் இருக்கின்றன.
எந்த ஒரு பவடையோகபவோ அல்ைது கைடமயோகபவோ இருந்தோலும் சோி, நிேபமோ அல்ைது கற் டனபயோ, அது
பைடி கோதோினுக்கோக இருப் ின், அதுதோன் அவன் மனதில் ிைதோனமோக இருக்கிறது.
இது ப ோன்ற மனிதர்கள் சந்தர்ப் ம் அனுமதிக்கும் எல்ைோ முன்பனற்றங்கடளயும் அடைவோர்கள்.
இந்த மபனோ ோவத்தினோல்தோன் அவனுக்கு பவடையும் கிடைக்கிறது.
ஒருவர் தோன் எதில் முதன்டமயோக இருக்கிபறோம் என்று நிடனக்கிறோபைோ, அதடன அடைய தன்னுடைய
அடனத்து சக்திகடளயும் பசைவைித்து விை பவண்டும் என்கிற மனப் ோன்டம, அதிக ட்ச
முன்பனற்றத்திற்கோன மனப் ோன்டம ஆகும்.
இருக்கும் எல்ைோ வோய்ப்புகளுக்கும், இது ப ோன்ற மனிதர்கள் விைிப் ோக இருப் ோர்கள்.
எந்த சமூக வோய்ப்ட யும் அவன் விட்டு டவப் தில்டை.
ஷோர்பைட்டை திருமணம் பசய்து பகோள்வதிலுள்ள மபனோோீதியோன வோய்ப்ட அவன் ோர்ப் தில்டை,
ஷோர்பைட்டும் அடதப் ோர்ப் தில்டை.
“Parting civilities deemed indispensably necessary”.
Parting civilities make one human.
The animals have no parting civilities.
A little before parting they silently decide to part and that is the parting.
Nor do they offer a welcome as human beings.
They speak to each other after some considerable time when the occasion presents.
The animal parting or reception is in sensation, men have civilities.
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We know of empty ceremonies.
It is true that a small Mind feels invested with power by the ceremony.
A policeman without uniform carries no power, maybe feels no great power.
Animals have no language.
After human language was developed, every activity must be rendered into words.
It took a long time to develop parting words.
And more time for these words to become civil words.
To men like Collins, they are of great significance.
Birthdays are of great importance, especially for the devotees.
On the birthday the soul is born at a higher level in the Man.
It occurs on the completion of a year.
When aspiration is strong and constant, the soul that takes twelve months to complete its growth does so in eleven
months or a few days earlier than the birthday.
Life is extended to sadhaks by this shorter period in which the year is completed.
The devotee completes a year when the soul completes its year’s growth in whatever time.
When the ‘birthday’ comes several days earlier, life celebrates it without those ceremonies.
To less developed souls the ceremonies of a birthday offer the inspiration which the flowering soul should bring in.
India Independence Day was spontaneously celebrated all over.
In Madras, in 1947,all the people were on the road, all traffic was suspended.
One who wanted to visit Sri Aurobindo’s Darsan on that day could not get transport to the station. He visited His
Room in 1989.
One could not have the Darsan without the sanction. Even to visit His Room one had to wait 39 years.
In 1962 on August 15th, HE came and sat over the Ashram during the period of meditation.
Usually HE stayed there till twelve midnight. Next morning HE will not be there.
Reading The Life Divine brings His atmosphere. Should it mature HE comes. We can see Him on the pages of the
Book.
Courtesy is a human convention, not known to animals.
Among Men, there are those who when they see visitors coming take initiative to go away, so that they may not
receive the visitor on entering.
These continue the animal habits of pugnacity.
Pugnacious animals growing into mild human beings behave in this fashion to avoid confrontation.
Collins follows all these civilities with a vengeance.
A scale of transition from animal to human courtesies will help evaluate the true worth of ethnic groups.
Hospitality will come on the top of the list.
“விடைப றும் மோியோடத மிகவும் அவசியமோகக் கருதப் டுகிறது.”
விடைப றும் மோியோடத ஒருவடை மனிதோ ிமோனம் உடையவைோக்கும்.
விடைப றுதல் விைங்குகளுக்கு இல்டை.
கிளம்புவதற்குச் சற்று முன் அடவ பமளனமோக விைக தீர்மோனம் பசய்கின்றன, அதுதோன் விடைப றுதல்.
மனிதர்கள் ப ோல் அடவ அடைப்பு பகோடுப் தும் கிடையோது.
நீண்ை பநைம் கைித்து சந்தர்ப் ம் கிடைக்கும் ப ோழுது அடவ ஒன்றுைன் ஒன்று ப சிக் பகோண்டிருக்கும்.
விைங்கின் விடைப றுதலும், அடைப்பும் உணர்வில் இருக்கின்றன, மனிதனுக்கு மோியோடதகளில் இருக்கிறது.
நமக்கு அர்த்தமற்ற சைங்குகடளப் ற்றி பதோியும்.
சைங்குகள் அதிகோைத்டத அளிக்கிறது என சிறிய மனம் கருதுவது உண்டமதோன்.
சீருடை இல்ைோமல் கோவல்துடற அதிகோோிக்கு எந்த அதிகோைமும் இருக்கோது, ப ோிய அதிகோைம் இருக்கும்
உணர்வு ஒரு பவடள இல்ைோமல் இருக்கும்.
விைங்குகளுக்கு பமோைி கிடையோது.
மனித பமோைி ஏற் ட்ை ிறகு, ஒவ்பவோரு பசயடையும் பமோைியோல் விளக்க பவண்டும்.
விடைப றும் வோர்த்டதகள் ஏற் ை பவகு கோைமோயிற்று.
அடவ மோியோடதக்குோிய வோர்த்டதகளோக மோற பமலும் சிை கோைமோயிற்று.
கோலின்ஸ் ப ோை மனிதர்களுக்கு அடவ மிகவும் முக்கியம் வோய்ந்தடவ.
ிறந்த நோட்கள் மிகவும் முக்கியம் வோய்ந்தடவ, முக்கியமோக அன் ர்களுக்கு.
ிறந்த நோளில் மனிதனது ஆன்மோ உயர்ந்த நிடையில் மீண்டும் ிறக்கும்.
ஒரு வருைகோை இறுதியில் இது நடைப றும்.
ஆர்வம் முழுடமயோகவும் நிடையோகவும் இருந்தோல், முழு வளர்ச்சி அடைய ன்னிைண்டு மோதங்கள் எடுக்கும்.
ஆன்மோ, திபனோன்று மோதங்களிபைோ அல்ைது ிறந்த நோளிற்கு சிை நோட்களுக்கு முன்ப ோ வளர்ச்சி அடைந்து
விடும்.
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வருைம் பூர்த்தியோகும் இக்குடறந்த கோைத்தினோல், சோதகர்களுக்கு வோழ்நோள் நீடிக்கிறது.
ஆன்மோவின் ஒரு வருை வளர்ச்சி எப்ப ோழுது பூர்த்தி அடையுபமோ, அந்த கோைபம அன் ர்களுக்கு ஒரு
வருைமோகும்.
ிறந்த நோள் ை நோட்களுக்கு முன்ப வரும் ப ோழுது, வோழ்க்டக அடத எந்த வித சைங்குகளும் இன்றி
பகோண்ைோடும்.
அவ்வளவோக முன்பனற்றமடையோத ஆன்மோக்களுக்கு ிறந்த நோள் பகோண்ைோட்ைங்கள், மைரும் ஆன்மோ
அளிக்கக் கூடிய ஆர்வத்டத அளிக்கும்.
இந்தியோவின் சுதந்திை தினம் எல்ைோ இைங்களிலும் இயல் ோகக் பகோண்ைோைப் ட்ைது.
மதைோஸில் 1947ல் எல்ைோ மக்களும் பதருவில் இருந்தனர், எல்ைோ ப ோக்குவைத்தும் நிறுத்தப் ட்ைது.
அன்று ஸ்ரீ அைவிந்தடை தோிசனம் பசய்ய நிடனத்தவருக்கு வண்டி கிடைக்கவில்டை, அவர் கவோனுடைய
அடறடய 1989ல் தோிசனம் பசய்தோர்.
அனுமதி இருந்தோல் மட்டுபம தோிசனம் கிடைக்கும். கவோனுடைய அடறக்கு பசல்வதற்பக ஒருவர் 39
வருைங்கள் கோத்திருக்க பவண்டியிருந்தது.
1962 ஆம் வருைம் ஆகஸ்ட்15ஆம் பததி கவோன் ஆஸ்ைமத்தில் தியோனத்தின் ப ோது வந்து அமர்ந்திருந்தோர்.
ப ோதுவோக கவோன் இைவு ன்னிைண்டு மணிவடை அமர்ந்திருப் ோர், மறு நோள் கோடை அங்கிருக்க மோட்ைோர்.
'தி டைப் டிடவன்' நூடைப் டித்தோல் கவோனுடைய சூைடை அது பகோண்டு வரும். அது முதிரும் ப ோழுது
கவோபன வருவோர். புத்தகத்தின் க்கங்களில் கவோடன நோம் ோர்க்கைோம்.
மோியோடத மனித சம் ிைதோயமோகும், விைங்குகள் அறியோதது.
விருந்தினர் வரும் ப ோழுது அவர்கடளப் ோர்த்தவுைன், தோங்கள் அவர்கடள வைபவற்க பவண்டிய
அவசியமில்டை என நிடனத்து எழுந்து ப ோகும் ஆண்கள் உண்டு.
சண்டை இடும் விைங்கின் உணர்டவ இவர்கள் பதோைருகின்றனர்.
சண்டை இடும் விைங்குகள் மிதமோன மனிதர்களோக வளரும் ப ோழுது எதிர்ப்ட சமோளிக்க இதுப ோல் நைந்து
பகோள்கின்றனர்.
இந்த எல்ைோ மோியோடதகடளயும் கோலின்ஸ் தீவிைத்துைன் ின் ற்றுகிறோன்.
விைங்கிலிருந்து மனித மோியோடதகளுக்கு மோறுவதன் அளவுபகோல், இனக் குழுமத்தின் உண்டமயோன
மதிப் ிடன மதிப் ிை உதவும்.
இந்த வோிடசயில் விருந்பதோம் ல் முதைோவதோக இருக்கும்.

3.

4.

5.

"I know not, Miss Elizabeth," said he, "whether Mrs. Collins has yet expressed her sense of your kindness in
coming to us; but I am very certain you will not leave the house without receiving her thanks for it. The
favour of your company has been much felt, I assure you. We know how little there is to tempt any one to
our humble abode. Our plain manner of living, our small rooms and few domestics, and the little we see of
the world, must make Hunsford extremely dull to a young lady like yourself; but I hope you will believe us
grateful for the condescension, and that we have done everything in our power to prevent your spending
your time unpleasantly."
“மிஸ். எலிசப த், நீ எங்கள் இல்ைத்திற்கு அன்புைன் வந்ததற்கு திருமதி கோலின்ஸ் நன்றி பதோிவித்தோளோ
என் து எனக்குத் பதோியவில்டை. ஆனோல் அவளிைமிருந்து நன்றி ப றோமல் நீ இந்த வீட்டைவிட்டு கிளம்
மோட்ைோய் என் து நிச்சயம். உன்னுைன் பசர்ந்து இருந்தது எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியோக இருந்தது.
எங்களுடைய எளிய இல்ைத்திற்கு வைத் தூண்டும் டி எங்களிைம் எதுவும் இல்டை என எங்களுக்குத் பதோியும்.
எங்களுடைய எளிடமயோன வோழ்க்டக முடற, சிறிய அடறகள், குடறந்த பவடையோட்கள், பவளி
வோழ்க்டகடய நோங்கள் அதிகம் ோர்க்கோதது, இடவபயல்ைோம் உன்டனப் ப ோன்ற இளம் ப ண்ணிற்கு
ஹன்ஸ்ப ோர்ட் ஒரு சுவோைசியமற்ற இைமோகத் பதோன்றும். உன்னுடைய ோிவுக்கு நோங்கள் நன்றிக்
கைன் ட்டிருக்கிபறோம் என் டத நீ நம்புவோய் என நிடனக்கிபறன், பமலும் உன்னுடைய பநைத்டத நீ
மகிழ்ச்சியோக கைிக்க எங்களோல் முடிந்த அளவிற்கு எல்ைோம் பசய்பதோம்,” என்றோன்.
In trying to tell Elizabeth how much he enjoyed her company, Collins ends up saying how much Elizabeth benefitted
by the visit.
அவளுைன் இருந்தது எவ்வளவு சந்பதோஷமோக இருந்தது என்று எலிசப த்திைம் கூற முயலும் கோலின்ஸ்,
எலிசப த் தன்னுடைய வருடகயோல் எவ்வளவு யனடைந்தோள் என முடிக்கிறோன் .
Mr. Collins’ education has no content. The phrases he has learnt remain in his memory. His dynamic energy charges
those words and it results in an elevation of sound in his mind.
திரு கோலின்ஸின் டிப் ில் ப ோருள் எதுவும் இல்டை. அவன் டித்த பசோற்பறோைர்கள் அவனுக்கு ஞோ கம்
இருக்கிறது. அவனுடைய ஆற்றல்வோய்ந்த சக்தி அதடன அவன் மனதில் ஒலி வடிவமோக உயர்த்துகிறது.
“The favour of your company was much felt”.
These words are formal. How often those formal words carry more than formal significance.
He might not have missed the significance of that company when she married Darcy.
It is this visit of Elizabeth that made him a relative to Lady Catherine!
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Casual formal words become true if there is a rich subtle atmosphere.
Perhaps he was subtly aware of Darcy’s proposal.
A yogi in Trichy foretold Sri Aurobindo’s arrival in Tamilnadu.
Sri Ramalinga Swami forecast that Vadalur would become like Cuddalore.
Sri Aurobindo saw the formation of the World government.
Robert Clive who founded the British Empire in India committed suicide foretelling that British would withdraw
themselves.
Collins may not know the twin shock his wife had suffered from him and from the Lady.
Elizabeth’s presence helped her to ease the tension of the transition.
He may be gloating over the favour he conferred on Elizabeth all the time.
Edmond received great knowledge, greater wealth and the greatest possible experience from Faria. Could he regret the
jail life? Had he known all that beforehand he would have preferred to marry Mercedes.
In every act, there is a great significance. Only that we do not see it.
It is well known Bingley came to Meryton and conferred a blessing to Jane.
Looked at from another view, it was a visit that conferred a great blessing on Darcy.
Company is that which is enjoyable and therefore sought after.
Man who takes to consecration seeks the constant company of the Divine.
What the Rishi attains in Samadhi of a long period ONE single consecration gives him.
Samadhi and consecration are like the typewriter and computer.
These are states of consciousness that can reject death, sorrow and pain.
Man has that faculty in him. When rightly exercised and the values rendered sensationally these things are possible for
him.
Presently he is like the original arboreal Ape unaware of his potentialities.
Elizabeth had in her faculties which when rightly exercised would emancipate her from infatuation and catapult her to
Pemberley.
She neither knew of the faculty nor the opportunities.
If all the formal words of Collins are taken after, she became Mrs. Darcy, and read in the light of the new
context it will be revealing.
Coming events cast their shadows is our experience.
This conceals a profound truth scarcely known to us.
Later he discovered that Elizabeth left no message of thanks to Rosings.
The one who should express or feel gratitude to her visit is not herself and therefore it was forgotten. In some plane it
has its justification.
He noted Charlotte had not yet thanked her for her stay.
Charlotte was a girl confined to Meryton all her life. For her to uproot herself from there and plant herself in another
social climate where there was no kindred soul for life was no mean effort. Almost she was like the American settler.
Her own nerves will crave for solace, sympathy and comfort. Elizabeth was unwilling at first, then reluctantly agreed.
Later the sordid conditions at home reconciled her to her trip. Collins has no way of knowing her Mind. He knew only
himself. His speech was formal. Through the formal words Life speaks out describing the past and forecasting
the future. Sir Lucas stayed there for a week. Maria was with her the whole time sharing the condescension and
affability of the Lady.
Their significances are equally great though they are not in our minds.
“உன்னுைன் பசர்ந்து இருந்தது சந்பதோஷமோக இருந்தது.”
இந்த வோர்த்டதகள் பவறும் சம் ிைதோயமோனடவ. இது ப ோன்ற சம் ிைதோயமோன வோர்த்டதகள் ப ரும் ோலும்
முக்கியத்துவம் வோய்ந்ததோக இருப் தில்டை.
அவள் ைோர்சிடய திருமணம் பசய்துபகோண்ை ப ோது, அவன் அவளுடைய அருகோடமயின் முக்கியத்துவத்டத
உணைோமல் இருந்திருக்க மோட்ைோன்.
எலிசப த்தின் இந்த வருடகதோன், அவடன பைடி கோதோினுக்கு உறவினைோக மோற்றியது.
ப ோதுவோன சம் ிைதோயப் ப ச்சு பசைிப் ோன சூட்சுமமோன சூைலில் உண்டமயோக மோறும்.
ைோர்சியின் திருமணப் ப ச்டசப் ற்றி ஒருபவடள அவனுக்கு சூட்சுமமோக பதோிந்திருக்கைோம்.
திருச்சியில் இருந்த ஒரு பயோகி ஸ்ரீ அைவிந்தர் தமிழ் நோட்டிற்கு வைப் ப ோவடத முன்கூட்டிபய அறிவித்தோர்.
வைலூர், கைலூைோகும் என ஸ்ரீ ைோமலிங்க ஸ்வோமிகள் அறிவித்தோர்.
உைக அைசோங்கம் நிறுவப் ைப் ப ோவடத ஸ்ரீ அைவிந்தர் கண்ைோர்.
இந்தியோவில் ஆங்கிபைய அைசோங்கத்டத நிறுவிய ைோ ர்ட் கிடளவ், தோன் தற்பகோடை பசய்து பகோள்வதற்கு
முன், ‘ஆங்கிபையர்கள் நோட்டை விட்டு கிளம் ி விடுவோர்கள்’ எனக் கூறினோர்.
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தன்னிைமிருந்தும், பைடி கோதோினிைமிருந்தும், தன்னுடைய மடனவிக்கு இைட்டை அதிர்ச்சி கிடைத்தது ற்றி
கோலின்ஸிற்குத் பதோியோமல் இருக்கைோம்.
மோற்றம் நிகழும் கோைத்தில் ஏற் டும் இறுக்கம் தளருவதற்கு எலிசப த் அங்கு இருந்தது அவளுக்கு உதவியோக
இருந்தது.
எலிசப த்திற்கு வைங்கிய ஆதைடவப் ற்றிக் கூறி அவன் எந்பநைமும் ப ருடமப் ட்டுக் பகோண்டிருக்கைோம்.
ோோியோவிைமிருந்து, எட்மண்ட் உயர்ந்த அறிவிடனயும், அதிக பசோத்டதயும், பமலும் அதிகமோன
அனு வத்டதயும் ப ற்றுக் பகோண்ைோன்.
சிடற வோழ்க்டகக்கோக அவன் வருந்துவோனோ? இடதப் ற்றி எல்ைோம் முன்னபம பதோிந்திருந்தோல் அவன்
பமர்சிைஸ்டை திருமணம் பசய்து பகோள்ள விரும் ியிருப் ோன்.
ஒவ்பவோரு பசயலிலும் ப ோிய முக்கியத்துவம் உள்ளது. நோம் அடத ோர்ப் துதோன் இல்டை.
ிங்கிலி பமோிைனுக்கு வந்து பேனுக்கு அருள் புோிந்தது நன்றோகத் பதோிந்ததுதோன்.
பவபறோரு பகோணத்தில் ோர்த்தோல், ைோர்சிக்குத்தோன் அது ப ோிய அருளோக அடமந்தது.
ஒரு துடண என் து சந்பதோஷப் டுத்தும், அதனோல் அது நோைப் டுகிறது.
சமர்ப் ணத்டத பமற்பகோள்ளும் மனிதன் பதய்வத்தின் துடணடய எப்ப ோழுதும் நோடுவோன்.
நீண்ை கோைமோக சமோதியில் இருந்த ோிஷிக்கு கிடைப் து, ஒபை சமர்ப் ணத்தில் ஒருவருக்கு கிடைத்து விடும்.
சமோதியும் சமர்ப் ணமும், தட்ைச்சுப் ப ோறியும் கணிப்ப ோறியும் ப ோைோகும்.
இடவ மைணம், வருத்தம், வலி இடவகடள நிைோகோிக்கும் ேீவியத்தின் நிடைகளோகும்.
மனிதனுக்கு அத்திறடம உண்டு. முடறயோகப் யன் டுத்தி, உணர்வுபூர்வமோக ண்புகடள அளித்தோல் இடவ
எல்ைோம் அவனுக்கு சோத்தியமோகும்.
தன்னுடைய ஆற்றல்கடளப் ற்றி அறியோது தற்ப ோழுது அவன் கோட்டில் வோழும் குைங்கு ப ோலிருக்கிறோன்.
எலிசப த்திைம் இருக்கும் திறன்கடள அவள் சோியோக உ பயோகப் டுத்தினோல், அது பமோகத்திலிருந்து
அவடள விடுவித்து ப ம் ர்லிடய பநோக்கி அவடள நகர்த்தும்.
அவளுக்கு திறன்கடளப் ற்றியும் பதோியவில்டை, வோய்ப்புகடளப் ற்றியும் பதோியவில்டை.
அவள் திருமதி ைோர்சி ஆன ிறகு கோலின்ஸ் ப சிய சம் ிைதோயமோன வோர்த்டதகடள எடுத்து புதிய
ோர்டவயில் டித்துப் ோர்த்தோல், புதிய ோிமோணம் பவளிப் டும்.
வரும் நிகழ்ச்சிகள் நிைைோகப் டிந்து விடுவபத நமது அனு வமோகும்.
நமக்குத் பதோியோத ஆழ்ந்த இைகசியத்டத இது மடறத்து டவத்திருக்கும்.
பைோசிங்ஸில் நன்றிக் குறிப்பு எதுவும் அவள் விட்டுச் பசல்ைவில்டை என அவன் ின்னோல் கண்டு ிடித்தோன்.
அவளுடைய வருடகக்கு நன்றிடயத் பதோிவிப் பதோ அல்ைது நன்றி உணர்ச்சிடயக் கோண் ிப் பதோ அவள்
இல்டை என் தோல் அது மறக்கப் ட்டுவிட்ைது.
சிை நிடைகளில் அதற்கு அதனுடைய நியோயம் உண்டு.
ஷோர்பைட்டும், அவள் அங்கு தங்கியதற்கு இதுவடை அவளுக்கு நன்றிடயத் பதோிவிக்கவில்டை என அவன்
கவனித்தோன்.
ஷோர்பைட் தன் வோழ்நோள் முழுவதும் பமோிைனிபைபய இருந்துவிட்ைோள். அங்கிருந்து பவருைன் தன்டன
ப யர்த்து எடுத்து அன் ோன மனிதர்கள் யோரும் இல்ைோத பவறு ஒரு சமூக நிடை உள்ள இைத்திற்கு குடி
ப யருவது என் து சோதோைண முயற்சி அல்ை. ஏறக்குடறய அவள், அபமோிக்கோவில் குடிபயறியவர்கடளப்
ப ோல் இருந்தோள். ஆறுதல், ச்சோதோ ம், ோிவு இவற்றிற்கோக அவள் ஏங்கினோள். எலிசப த்திற்கு முதலில்
விருப் மில்டை, ிறகு விருப் மில்ைோமல் சம்மதித்தோள். ிறகு, பமோசமோக இருந்த வீட்டின் நிடைடம அவடள
அந்த ிையோணத்திற்கு ஒத்துக்பகோள்ள டவத்தது. கோலின்ஸிற்கு அவளுடைய மனத்டத பதோிந்துபகோள்ளும்
வோய்ப்ப இல்டை. தன்டன மட்டும்தோன் அவனுக்குத் பதோியும். அவனுடைய ப ச்சு சம் ிைதோயமோனதோக
இருந்தது. ப ோதுவோன ப ச்சோல், வோழ்க்டக கைந்த கோைத்டதப் ற்றி விவோித்தும், எதிர்கோைத்டதப் ற்றி
முன்கூட்டிபய அறிவித்தும் ப சுகிறது. சர் லூகோஸ் அங்கு ஒரு வோை கோைத்திற்கு தங்கி இருந்தோர். பைடி
கோதோினுடைய ிோியத்டதயும், இனிடமடயயும் அனு வித்துக் பகோண்டு மோியோ அவள் கூைபவ முழு பநைமும்
இருந்தோள்.
அடவ நம் மனதில் இல்ைோவிடினும் அடவகளுடைய முக்கியத்துவம் சமமோக சிறப் ோனடவ.
“Must make Hunsford extremely dull to a young lady like yourself”.
All men are very willing to say the very best when they want to please another.
The primitive Man had our intelligence.
The Supermind is capable of instantaneous miraculousness.
30,000 years can be abridged in 30 years.
One can become what he aspires for.
Surrender unto Me, I shall deliver you.
The solution for any problem lies within it.
If there is a knowledge in the universe, Man will have the faculty to know it.
No evil was ever created.
The Absolute is the relative.
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All is Brahman.
All these statements go to show the infinite capacity of Man.
He uses such capacities now to accomplish his aims.
Whatever he wishes to achieve, he has two attitudes.
One is faith in Karma.
When he gives it up, he sees grace acting.
Even then he wants to achieve anything by his own capacities.
When he withdraws himself from the faith in his capacities, grace becomes supergrace.
Supergrace acts at once.
Instead of trying to achieve his own goals, can he try to achieve the divine aim?
If he agrees will his resourcefulness be exercised for that?
In that case, he will witness the infinite emerging from the finite.
Instead of relying on his own capacities will he rely on the Divine capacity?
It will reveal to him the instantaneous miraculousness.
Will he be the horse that drinks, for him to be led to water.
One who is not sleeping cannot be awakened, is the proverb.
Granting that he is willing to drink, any other issue, argument, obstacle can be met with, answered, overcome.
The above statement where he says ‘a lady like yourself’ is the ultimate flattery.
‘Like yourself’ means you are the standard for the world.
She said that to Wickham.
Whatever the situation, Man is capable of coming out with his very best, if he chooses.
It matters little that obstacles are there.
Any obstacle, it is said, has its solution inside it.
In that case it is within the human reach.
As long as he can become what he aspires for, he can become that.
If he fails to understand, there is philosophy to explain.
If he knows not the method, the method is available.
Man is employing already those methods in several places.
If he does not know, it can be told.
If he does not want, there is no argument.
If he chooses to act, the shortest route can be shown.
He himself chooses such short routes in his life.
Not only the Hour has come, the Force has descended fifty years ago.
One may not aspire to become the Supramental Being.
One may not aspire to be the world leader.
One may not aspire to be the CEO of his company.
One may not aspire for a promotion due in twenty years.
One does aspire for the next possible promotion due in three years.
He can have no objection to get it now.
If he agrees, let him find the above talent in himself and exercise it. He will get it.
Every next promotion can thus come to him instantly.
He will find himself the CEO of an international company.
If he does not stop there, he can become a Supramental being.
“உன்டனப் ப ோை ஒரு இளம் ப ண்மணிக்கு ஹன்ஸ்ப ோர்ட் மிகவும் சுவோைசியமற்றதோக இருக்கும்.”
மற்றவடை சந்பதோஷப் டுத்த பவண்டும் எனும்ப ோழுது எல்ைோ ஆண்களும் மிகச் சிறந்தவற்டறபய ப ச
விரும்புகின்றனர்.
ஆதி கோை மனிதனுக்கு நமது அறிவு இருந்தது.
சத்திய ேீவியத்திற்கு கணப் ப ோழுதில் அற்புதங்கடள நைத்த இயலும்.
30,000 வருைங்கடள 30 வருைங்களோக சுருக்கைோம்.
ஒருவர், ஆர்வப் டுவடத அடையைோம்.
இடறவனுக்கு சைணடைந்தோல், பவண்டுவது கிடைக்கும்.
எந்த ிைச்சிடனயின் தீர்வும் அதனுள்பளபய இருக்கிறது.
ிை ஞ்சத்தில் ஞோனம் இருந்தோல், அதடன பதோிந்துபகோள்ளும் திறன் மனிதனுக்கு உண்டு.
தீடம என் து உற் த்தி ஆனபத கிடையோது.
ிைம்மம் இடணயோனது
எல்ைோம் ிைம்ம மயம்.
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இந்த எல்ைோ கூற்றுகளும் மனிதனின் அளவற்ற திறடமகடளக் கோண் ிக்கின்றது.
அவனுடைய குறிக்பகோடள அடைய அவன் இது ப ோன்ற திறடமகடள உ பயோகப் டுத்திக்பகோள்கிறோன்.
எடத அடைய விரும் ினோலும், அவனுக்கு இைண்டு மபனோ ோவங்கள் உள்ளன.
ஒன்று கர்மத்தில் நம் ிக்டக.
அடத டகவிடும்ப ோழுது, அருள் பசயல் டுவடத அவன் ோர்க்கிறோன்.
அப் டியும், அவன் எல்ைோவற்டறயும் தன்னுடைய பசோந்தத் திறடமயோல் சோதிக்க பவண்டும் என்று
விரும்புகிறோன்.
தன்னுடைய திறடமகளில் இருக்கும் நம் ிக்டகயிலிருந்து பவளி வந்தோல், அருள் ப ைருளோகும்.
ப ைருள் உைபன பசயல் டும்.
அவனுடைய பசோந்த இைக்டக அடைய முயற்சி பசய்யோமல், இடறவனின் குறிக்பகோடள அடைய அவன்
முயற்சி பசய்வோனோ?
இதற்கு அவன் சம்மதித்தோல் அவனுடைய சமபயோசிதம் அதற்கு உ பயோகப் டுத்தப் டுமோ?
அப் டிச் பசய்தோல், கண்ைத்திலிருந்து அகண்ைம் எழுவடத அவன் ோர்ப் ோன்.
அவனுடைய பசோந்தத் திறடமகடள நம் ோமல், இடறவனின் திறடமகடள நம்புவோனோ?
அது அவனுக்கு கணப்ப ோழுதில் அற்புதத்டதக் கோண் ிக்கும்.
குதிடைக்கு தண்ணீர் கோட்டுவதுப ோல் அவனுக்கும் கோண் ிக்க பவண்டுமோ.
தூங்குவது ப ோல் நடிப் வடன எழுப் முடியோது என் து ஒரு ைபமோைியோகும்.
அவன் அவ்வோறு நைந்துபகோள்வோன் எனில் மற்ற எந்த விஷயத்டதயும், விவோதத்டதயும், தடைகடளயும்
சந்திக்கைோம், திைளிக்கைோம், பவற்றி பகோள்ளைோம்.
‘உன்டனப் ப ோை ஒரு ப ண்மணி’ என்று அவன் பமபை கூறிய வோர்த்டதகள் புகைோைத்தின் உச்சம் ஆகும்.
‘உன்டனப் ப ோல்’ என் து நீ தோன் உைகத்தின் அளவுபகோல் என்றோகிறது.
அவள் விக்கோமிைம் இடதபய கூறினோள்.
நிடைடம எப் டிப் ட்ைதோக இருந்தோலும் அவன் பதர்ந்பதடுக்கும் ட்சத்தில். மனிதன் சிறப் ோகபவ
பவளிப் டுவோன்,
தடைகள் இருப் து ஒரு விஷயபம அல்ை.
எந்தத் தடையோக இருந்தோலும், தீர்வு அதனுள்பளபய இருக்கும் என்று கூறப் டுகிறது.
அவ்வோறோயின் அது மனிதனுக்கு எட்டும் தூைத்தில்தோன் இருக்கிறது.
அவன் ஆர்வப் டுவடத அவன் அடைய முடியும்வடை, அவன் அதுவோக ஆகைோம்.
அவனுக்குப் புோியவில்டை என்றோல் விளக்க தத்துவம் இருக்கிறது.
அவனுக்கு முடற பதோியோவிட்ைோல் முடற இருக்கிறது.
அந்த முடறகடள மனிதன் ஏற்கனபவ ை இைங்களில் உ பயோகப் டுத்துகிறோன்.
அவனுக்குத் பதோியோவிட்ைோல் அதடன எடுத்துச் பசோல்ைைோம்.
அவனுக்கு பவண்ைோம் என்றோல் விவோதம் பதடவயில்டை.
பசயல் ை விரும் ினோல் சுருக்கமோன வைிடயக் கோண் ிக்கைோம்.
அவபன வோழ்க்டகயில் அது ப ோன்ற சுருக்கமோன வைிகடள பதர்ந்பதடுக்கிறோன்.
அத்தருணம் வந்தபதோடு மட்டுமல்ைோமல், சக்தியும் ஐம் து வருைங்களுக்கு முன்ப கீைிறங்கி விட்ைது.
ஒருவர் சத்திய ேீவனோக மோற ஆர்வம் பகோள்ளோமல் இருக்கைோம்.
ஒருவர் உைகத் தடைவைோக மோற ஆர்வம் பகோள்ளோமல் இருக்கைோம்.
ஒருவர் அவருடைய நிறுவனத்தின் தடைவைோக மோற ஆர்வம் பகோள்ளோமல் இருக்கைோம்.
ஒருவர் இரு து வருைங்களுக்குப் ிறகு வை பவண்டிய தவி உயர்வுக்கு ஆர்வம் கோண் ிக்கோமல் இருக்கைோம்.
ஒருவர் மூன்று வருைங்களில் வைக்கூடிய தவி உயர்வுக்கு ஆர்வத்பதோடு இருப் ோர்
இப்ப ோழுபத அது கிடைத்தோலும் அவருக்கு எந்த ஆட்பச டணயும் இருக்கோது.
அவர் ஒத்துக் பகோண்ைோல், தன்னிைம் உள்ள பமற்கூறிய திறடமடயக் கண்டு ிடித்து பசயல் டுத்த
பவண்டும். அவர் அடதப் ப றுவோர்.
ஒவ்பவோரு அடுத்த தவி உயர்வும் இது ப ோல் உைபன கிடைக்கும்.
சர்வபதச நிறுவனத்தின் தடைடமப் தவிடய அவர் அடைவோர்.
அவர் அத்துைன் நிறுத்திக்பகோள்ளோமல் இருந்தோல், சத்திய ேீவனோக ஆகைோம்.
“We have done everything in our power to prevent your time being spent unpleasantly”.
Man’s capacity to speak appropriately is great.
His capacity to speak well unrelated to the fact is greater.
The unknowable formulates itself to the human consciousness and withdraws.
Man formulates himself to his choice and then stops.
Man, in this respect, becomes Brahman.
Of the three powers of Brahman, He says the third is self-absorption.
By self-absorption consciousness becomes Superconscient.
Also on the other side it becomes the Inconscient.
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By taking one further step and admitting of partial self-absorption we get a Collins, a perfection in the imperfect
condition.
Man is in life representing the subconscious and acts with intuition involved in it.
The involved intuition in the action must be released and raised to the intuition in the superconscient through the
conscient.
Releasing the intuition involved in the act is to use this great capacity to rise to the superconscient.
Collins is self-absorbed, he does not see beyond Rosings.
Instead of expanding all the energy in flattering Lady Catherine, he can see why Charlotte married him.
It is possible for him to see her various cultural acquirements.
Should he raise himself to the level of her expectation, all his energies will be spent to make him cultured.
She has all the common sense and cultural sensitivities to transform him thus.
That would raise her from the present mercenary attitude.
The prospect of Longbourn has all the imaginative potential to accomplish the work.
He was educated at Oxford.
The potentials are there.
The scope is there.
The choice is the key.
The willingness to exert in that direction with the resourcefulness exhibited in the above statement is powerful.
He was not unaware of his opportunities.
He spoke them to Elizabeth.
His present purpose was different. The purpose I speak of is different.
There is no joy in being an eternal snob.
If he chose to use all his potentials and endeavour, the result would be great.
Darcy had an aim.
He took the effort.
The transformation in him was magnificent.
Collins could have earned a bishopric on his own merits.
He would have been knighted.
His energy was considerable.
His present dynamism to achieve what he aimed at was considerable.
He had everything but like the original Ape had no idea of his future life.
He left no stone unturned in his chosen field.
His abject submission to Lady Catherine was similar to spiritual surrender.
His was a spiritual profession carrying spiritual power.
Once he set his heart on any work, there was no stopping in the middle.
He was not one who frittered his energy in competition or jealousy.
He did not retaliate unless prodded.
Energy, dynamism, potentials, partner, scope for him were complete.
A case like this is a good example for spiritual transformation.
He had Darcy before him as an adorable example.
“நீ சந்பதோஷமோக இருக்க பவண்டும் என் தற்கோக நோங்கள் எங்களோல் இயன்ற எல்ைோமும் பசய்திருக்கிபறோம்.”
ப ோருத்தமோக ப சும் மனிதனின் திறடம சிறப் ோனது.
விஷயத்திற்குப் ப ோருத்தமில்ைோத அவனது ப ச்சு அடத விை சிறப் ோனது.
அறியமுடியோதது மனித ேீவியமோக உருவோகி, ின் வோங்கி விடுகிறது.
மனிதன் தன் விருப் ப் டி தன்டனபய உருவகப் டுத்திக்பகோண்டு ிறகு நின்று விடுகிறோன்.
இந்த விஷயத்தில் மனிதன் ிைம்மமோகிறோன்.
ிைம்மத்தின் மூன்று சக்திகளில் மூன்றோவது, சுய கிைகிப்பு என்று கவோன் கூறுகிறோர்.
சுய கிைகிப்பு மூைம் ேீவியம் உயர் ேீவியமோகிறது.
பவபறோரு க்கத்தில் அது ேை இருளோகிறது.
ஓைடி முன் பசன்று சுயகிைகிப் ின் ஒரு குதிடய அனுமதித்தோல் நமக்கு கோலின்ஸ் கிடைப் ோன், குடறயோன
நிடையில் ஒரு நிடறவு.
வோழ்க்டகயில் உள்ள மனிதன் ஆழ்மனத்தின் ிைநிதியோக இருக்கிறோன், அதிலுள்ள உள்ளுணர்வுைன்
பசயல் டுகிறோன்.
பசயலில் உள்ள உள்ளுணர்டவ விடுவித்து, ேீவனின் மூைம் உயர் ேீவியத்தில் இருக்கும் உள்ளுணர்வுக்கு
அதடன உயர்த்த பவண்டும்.
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பசயலில் உள்ள உள்ளுணர்டவ விடுவித்து, உயர் ேீவியத்திற்கு உயை இந்த திறடமடய யன் டுத்திக்
பகோள்ள பவண்டும்.
கோலின்ஸ் தனக்குள்பளபய ஆழ்ந்து இருப் தோல் பைோசிங்டைத் தோண்டி அவனோல் ோர்க்க முடிவதில்டை.
பைடி கோதோிடன புகழ்வதிபைபய தன்னுடைய எல்ைோ சக்திகடளயும் பசைவைிப் டத விட்டு விட்டு, ஷோர்பைட்
எதற்கோக தன்டன திருமணம் பசய்து பகோண்ைோள் என் டத அவன் ோர்க்க பவண்டும்.
அவளுடைய ல்பவறு கைோச்சோை திறடமகடள அவனோல் ோர்க்க இயலும்.
அவள் எதிர் ோர்க்கும் நிடைக்கு அவன் உயர்ந்தோல், அவனுடைய எல்ைோ சக்திகளும் அவடன
நோகோிகமோனவனோக மோற்ற உதவும். அவடன அவ்வோறு திருவுருமோற்ற அவளுக்கு ப ோதிய அறிவும், கைோச்சோை
உணர்வுகளும் இருக்கின்றன.
தற்ப ோழுடதய ஆதோய மனப் ோன்டமயிலிருந்து அது அவடள உயர்த்தும்.
எதிர்கோை ைோங் ர்னுக்கு, பவடைடய சோதிக்கத் பதடவயோன எல்ைோ கற் டனயோன சோத்தியக்கூறும்
இருக்கிறது.
அவன் டித்தது ஆக்ஸ்ப ோர்ட்-ல்.
திறடமகள் இருக்கின்றன.
வோய்ப்பு இருக்கிறது.
பதர்ந்பதடுத்தபை திறவு பகோைோகும்.
பமற்கூறப் ட்ை வோர்த்டதகளில் பவளிப் டும் திறடமகளுைன், அந்த திடசயில் முயற்சி எடுக்கும் விருப் ம்,
சக்தி வோய்ந்தது.
அவனுடைய வோய்ப்புகடளப் ற்றி அவனுக்குத் பதோியோமலில்டை.
அடவகடளப் ற்றி அவன் எலிசப த்திைம் ப சினோன்.
அவனுடைய தற்ப ோழுடதய பநோக்கம் பவறோக இருந்தது. நோன் கூறும் பநோக்கம் பவறு.
எப்ப ோழுதும் குடை வனோக இருப் தில் சந்பதோஷம் இருக்கோது.
அவனது திறடமகடளயும் முயற்சிடயயும் யன் டுத்த முடனந்தோல், ைன் மிகப் ப ோியதோக இருக்கும்.
ைோர்சிக்கு இைட்சியம் இருந்தது.
அவன் முயற்சி எடுத்தோன்.
அவனது திருவுருமோற்றம் ிைம்மோண்ைமோனது.
கோலின்ஸ் அவனது பசோந்த திறடமகளோபைபய, ோதிோியோர் தவிடயப் ப ற்றிருக்க முடியும்.
அவனுக்கு சர் ட்ைம் கிடைத்திருக்கும்.
அவனுடைய சக்தி அளவற்றதோக இருந்தது.
அவனுடைய இைட்சியத்டத அடைய அவனுக்கு இருந்த தற்ப ோழுடதய சக்தி அளவற்றதோக இருந்தது.
அவனுக்கு எல்ைோமும் இருந்தன, ஆனோல் ஆதிகோை மனிதக் குைங்கு ப ோல் எதிர்கோைத்டதப் ற்றி எந்த
சிந்தடனயும் இருக்கவில்டை.
அவன் பதர்ந்பதடுத்திருந்த களத்தில் எந்த ஒரு முயற்சிடயயும் அவன் விட்டு டவக்கவில்டை.
பைடி கோதோினுக்கு அவன் முழுடமயோகச் சைணடைந்தது ஆன்மீகச் சைணோகதி ப ோைோகும்.
அவனுடையது, ஆன்மீகச் சக்திடயத் தோங்கி வரும் ஆன்மீகப் ணி.
ஒரு பவடையில் அவன் மனது டவத்து விட்ைோல், நடுவில் நிறுத்துவது என் பத கிடையோது.
ப ோட்டி, ப ோறோடமயில் தனது சக்திடய விையம் பசய்யும் ந ர் அவனல்ை.
கிளப் ினோல்தோன் எதிர்ப் ோன்.
சக்தி, தீவிைம், திறடமகள், துடண, வோய்ப்பு இடவ யோவும் அவனிைத்து முழுடமயோக இருந்தன.
ஆன்மீகத் திருவுருமோற்றத்திற்கு அவன் ஒரு சிறந்த உதோைணமோக விளங்குவோன்.
ப ோற்றத்தக்க உதோைணமோக அவன் முன்னோல் ைோர்சி இருக்கிறோன்.

8.

Elizabeth was eager with her thanks and assurances of happiness. She had spent six weeks with great
enjoyment; and the pleasure of being with Charlotte, and the kind attentions she had received, must make
her feel the obliged. Mr. Collins was gratified, and with a more smiling solemnity replied –
எலிசப த் தனது நன்றிடயத் பதோிவிக்க ஆவைோக இருந்தோள், மகிழ்ச்சியோக இருந்ததோக உறுதியளித்தோள்.
ஆறு வோைங்கள், அவள் ஷோர்பைட்டுைன் பசர்ந்து இருந்த சந்பதோஷத்திற்கும், அன் ோன கவனிப்பு அவளுக்கு
கிடைத்ததற்கும் அவள்தோன் நன்றிக் கைன் ட்டிருக்க பவண்டும். திரு. கோலின்ஸிற்கு மிகவும் சந்பதோஷமோக
இருந்தது, பமலும் அதிக புன்னடகயுைன் சிைத்டதயுைன் திைளித்தோன்.
“Elizabeth was eager with thanks and assurances of happiness”.
Reality often answers formality.
Each sticks to his own swabhava.
Man moving away from his swabhava takes great effort to do so.
Ego has fully usurped human activities.
Existence is equally pervasive in life.
The moment Man quits ego he is in the Presence of existence.
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It is true of social life also.
Man going out of his house till he returns home acts from ego, understands from his own point of view. He is turned
inward.
Should he look at events outside, no event is egoistic.
Every event takes place from the social point of view.
Man never sees it except he finds himself inhibited each time he tries to act.
Man has a centre of functioning.
It is his ego.
He is oblivious of it.
Looking at the Sun, he sees an object; it never strikes him he is looking at it egoistically.
Great souls are great souls because they do not always see from the ego.
To view non-egoistically, one must be aware he is an ego.
Presently only the poet and yogi have that view.
Sri Aurobindo in ‘Pure Existent’ asks us to take a non-egoistic view.
It means Man can do so, because he is not all ego.
When you see your child playing you see him as your child. It does not mean you cannot see him as a human being
outside of being your child.
We rarely do so, but we are certainly capable of it.
It is the first step in yoga.
He who withdraws from his ego sees the ocean of energy as a first thought. It is an egoistic thought.
Even when you have withdrawn from the ego to the point of seeing the ocean of energy, the ONLY view he can take in
thought is egoistic.
First he withdraws from the ego-sense.
He goes into ego-thought.
Further he must withdraw from ego-thought into non-ego existence.
Ego is so pervasive that at every step it pursues us.
Till he feels he is infinite the finite ego pursues him.
Ego pursues him till he reaches moksha, even into moksha.
Ego is a creation of Mind.
Mind can destructure his ego which is Nirvana.
It is such a powerful experience that Buddha felt that the Self too could be got rid of thus.
Self is not the creation of Mind for Mind to detach itself.
As ego pursues after the ocean of energy reveals, so Mind pursues after ego is dissolved.
“எலிசப த் தனது நன்றிடயத் பதோிவிக்க ஆவைோக இருந்தோள், சந்பதோஷமோக இருந்ததோக உறுதி அளித்தோள்.”
சம் ிைதோயத்திற்கு உண்டம ை சமயங்களில் திைளிக்கும்.
ஒவ்பவோருவரும் அவைவருடைய சு ோவத்தின் டி நைந்து பகோள்கின்றனர்.
சு ோவத்டத மீறுவதற்கு மனிதன் ப ரு முயற்சி எடுக்கிறோன்.
மனித நைவடிக்டககடள அகந்டத முற்றிலும் டகப் ற்றி உள்ளது.
வோழ்க்டகயில் ப ருவோழ்வு சமமோகப் ைவி உள்ளது.
அகந்டத அைியும் தருணத்தில் மனிதன் சத்-ல் இருப் ோன்.
இது சமூக வோழ்க்டகக்கும் உண்டம.
மனிதன் வீட்டிலிருந்து பவளிபய பசன்று திரும் ி வரும்வடை அகந்டதயிலிருந்து பசயல் டுகிறோன்,
தன்னுடைய கண்பணோட்ைத்திபைபய புோிந்து பகோள்கிறோன். அவன் உள்பநோக்கிபய இருக்கிறோன்.
புற நிகழ்ச்சிகடளப் ோர்த்தோல் எதுவும் அகந்டத கிடையோது.
ஒவ்பவோரு நிகழ்ச்சியும் சமூக கண்பணோட்ைத்தில் நிகழ்கிறது.
முயற்சி எடுக்கும் ஒவ்பவோரு சமயத்திலும் தனக்கு தடை ஏற் டுவடத ோர்க்கும் ப ோழுதுதோன் மனிதன்
இதடன கவனிக்கிறோன்.
பசயல் டுவதற்கு மனிதனுக்கு ஒரு டமயம் உள்ளது.
அது அவனுடைய அகந்டத.
அது அவனுக்குத் பதோியவில்டை.
சூோியடனப் ோர்க்கும் ப ோழுது அவன் ஒரு ப ோருடளப் ோர்க்கிறோன், அடத அகந்டதயுைன் ோர்க்கிபறோம்
என்று அவனுக்குத் பதோன்றுவபத இல்டை.
உயர்ந்த ஆன்மோக்கள் அகந்டதயின் ோர்டவபயோடு எப்ப ோழுதும் ோர்ப் தில்டை என் தோல், உயர்ந்த
ஆன்மோக்களோக இருக்கின்றன.
அகந்டதயின்றி ோர்க்க பவண்டுபமனில், தோன் அகந்டத என்று ஒருவருக்குத் பதோிய பவண்டும்.
தற்ப ோழுது கவிஞனுக்கும் பயோகிக்கும் தோன் அந்த ோர்டவ உண்டு.
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சத் புருஷனில் ஸ்ரீ அைவிந்தர், நம்டம அகந்டதயற்ற ோர்டவடய டகயோளச் பசோல்கிறோர்.
மனிதன் முற்றிலும் அகந்டதயோக இல்ைோததோல், அவனோல் அது முடியும் என்றோகிறது.
நமது குைந்டத விடளயோடும் ப ோழுது, அது நம் குைந்டதயோக நம் கண்ணுக்குத் பதோியும். நமது குைந்டத
என் டதயும் தோண்டி அடத ஒரு மனித ேீவன் என்று ோர்க்க முடியோது என் தோகோது.
இவ்வோறு நோம் ோர்ப் து அோிது என்றோலும் நம்மோல் நிச்சயமோக அது முடியும்.
இதுதோன் பயோகத்தில் முதல் டி.
தன்னுடைய அகந்டதயிலிருந்து விடு டும் ஒருவன், எழுந்தவுைன் முதல் எண்ணமோக கைல் ப ோன்ற சக்திடயப்
ோர்க்கிறோன். இது அகந்டதயுைன் கூடிய எண்ணமோகும்.
சக்திப் ிைவோகத்டதப் ோர்க்கும் அளவிற்கு அகந்டதயிலிருந்து விடு ட்ைோலும், எண்ணத்தில் எழும் ஒபை
ோர்டவ அகந்டதயுைன் கூடியதுதோன்.
முதலில் அவன் அகந்டத உணர்விலிருந்து விடு டுகிறோன்.
அகந்டத எண்ணத்திற்குச் பசல்கிறோன்.
பமலும், அவன் அகந்டத எண்ணத்திலிருந்து விடு ட்டு அகந்டதயற்ற சத்-க்குப் ப ோக பவண்டும்.
அகந்டத அவ்வளவு ைவியுள்ளது, ஒவ்பவோரு அடியிலும் அது நம்டம ின் பதோைருகிறது.
அவன் அகண்ைம் என உணரும்வடை கண்ைமோன அகந்டத அவடன ின் பதோைரும்.
பமோக்ஷம்வடை அகந்டத அவடன ின் பதோைரும், பமோக்ஷத்திற்குச் பசன்ற ின்பும் பதோைரும்.
அகந்டத மனத்தின் டைப்பு.
அவனது அகந்டதடய மனத்தோல் அைித்து விை முடியும், அதுதோன் நிர்வோண நிடை.
இது ஒரு சக்தி வோய்ந்த அனு வம் என் தோல் சுயத்டதயும் இதுப ோல் அைித்து விைைோம் என புத்தர்
உணர்ந்தோர்.
மனம் ிைம்மத்டதக் கடைக்க, மனத்தின் டைப்பு அல்ை சுயம்.
சக்திக்கைல் பவளிப் ட்ை ின்பும் அகந்டத பதோைருவதோல், அகந்டத அைிந்த ின்பும் மனம் பதோைருகிறது.
“She had spent six weeks with great enjoyment”.
The subconscious fact is more real, overridingly real over the surface fact.
She never wanted to visit him, she reluctantly agreed when Charlotte insisted.
Later the unhelpful atmosphere at home made her anxiously look for the visit.
It is true Charlotte offered kind attentions.
She dined at Rosings and went there for tea.
What made her greatly enjoy was the coming proposal and the proposal she wholeheartedly rejected.
Subconsciously she came to Hunsford to meet Darcy.
In the same sense, she knew his proposal was not the end in itself.
She knew the extent of Darcy’s commitment.
She also knew the final outcome.
It is this subconscious knowledge that gave her great enjoyment.
A devotee successfully launched on a project which at its beginning expanded over a hundred times.
In spite of apparent serious obstacles, everything went more than well.
The planned investment came down 60%.
In 1½ years an unforeseen luck that could increase the income ten times presented itself.
It was a time and a type of project which could not receive outside help.
The law of the land changed, making outside help possible.
Twice the help asked for was offered.
The project opened a dimension of public service meeting the cherished ideals of the founder and it was more than
fulfilled.
By a mysterious invisible change total failure was presented.
As the devotee had fully adhered to Mother, he did not regret even a single development. He did not know why.
Another project just twice in size and a hundred times more profitable was offered to him unsolicited, opening up
endless expansion.
Elizabeth abused, Darcy’s letter was bitter, but she had “great enjoyment”.
This is the truth of the subconscious fact.
“ஆறு வோைங்கள் அவள் மிகவும் சந்பதோஷமோக கோைத்டத கைித்தோள்.”
ஆழ்மன உண்டம பமலும் உண்டமயோனது, பமற் ைப்பு விஷயத்டதவிை உண்டமயோனது.
அவளுக்கு அவடன ோர்க்க வருவதில் இஷ்ைபம இல்டை, ஷோர்பைட் வற்புறுத்தியப ோது இஷ்ைமில்ைோமல்
அவள் சம்மதித்தோள்.
அதற்குப் ிறகு வீட்டிலிருந்த பமோசமோன சூைல் அந்த ிையோணத்டத அவள் ஆவலுைன் எதிர் ோர்க்கும் டி
மோற்றியது.
ஷோர்பைட் அன்புைன் கவனித்துக் பகோண்ைோள் என் து உண்டம.
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பைோசிங்ஸில் விருந்துண்ண பசன்றோள், பதனீர் அருந்தவும் பசன்றோள்.
வைப் ப ோகும் திருமண ப ச்சும், மனப்பூர்வமோக மறுத்த மணப் ப ச்சும் அவடள மிகவும்
சந்பதோஷத்திற்குள்ளோக்கியது.
ஆழ்மனதில், ைோர்சிடய சந்திப் தற்கோக அவள் ஹன்ஸ்ப ோர்டிற்கு வந்தோள்.
இபத பநோக்கில் அவனுடைய திருமண ப ச்சும், அதுபவ ஒரு முடிவு அல்ை என் தும் அவள் அறிவோள்.
ைோர்சியின் ஈடு ோட்டின் அளவு அவளுக்குத் பதோிந்திருந்தது.
அதனுடைய முடிவு ற்றியும் அவளுக்குத் பதோியும்.
இந்த ஆழ்மன அறிவுதோன், அவளுக்கு ப ோிய சந்பதோஷத்டத அளித்தது.
ஒரு திட்ைத்டத ஓர் அன் ர் பவற்றிகைமோக பதோைங்கினோர், அது ஆைம் த்திபைபய நூறு மைங்கு
விோிவடைந்தது.
பவளிப் டையோக இருந்த பமோசமோன தடைகடள மீறி எல்ைோம் சிறப் ோகபவ பசயல் ட்டுக் பகோண்டிருந்தது.
தீர்மோனித்திருந்த முதலீடு, 60%ஆக குடறந்தது.
1½ வருைங்களில், வருமோனத்டத த்து மைங்கு உயர்த்தும் அளவிற்கு எதிர் ோர்க்கோத அதிர்ஷ்ைம் வந்தது.
பவளியிலிருந்து உதவி ப ற்றுக்பகோள்ள முடியோத விதத்தில் பநைமும் திட்ைத்தின் வடகயும் இருந்தன.
நோட்டின் சட்ைம் மோறியது, பவளி உதவி சோத்தியமோயிற்று.
இைண்டு முடற பகட்ை உதவி கிடைத்தது.
அத்திட்ைம், ப ோது ேன பசடவக்கோன புதிய ோிமோணத்திற்கு வைிவகுத்து ஸ்தோ கோின் ப ோற்றப் ட்ை
இைட்சியங்கடள சிறப் ோக பூர்த்தி பசய்தது.
மர்மமோன, கண்ணுக்குத் பதோியோத மோற்றம் ஏற் ட்டு முழு பதோல்வி அடைந்தது.
அந்த அன் ர், அன்டனயிைம் பூைணமோக இருந்ததோல், நைந்தடவ எதற்கும் வருந்தவில்டை. ஏன் என்று
அவருக்பக பதோியவில்டை.
இைண்டு மைங்கு ப ோியதோகவும், நூறு மைங்கு இைோ கைமோகவும் உள்ள பவறு ஒரு திட்ைம், அவர்
பகட்கோமபைபய அவருக்கு அளிக்கப் ட்ைது, முடிவற்ற விஸ்தோிப்புக்கு வைிபகோலிற்று.
எலிசப த் நிந்தடன பசய்தோள், ைோர்சியின் கடிதம் கசப் ோக இருந்தது, ஆனோல் அவளுக்பகோ ப ோிய மகிழ்ச்சி
கிடைத்தது.
இதுதோன் ஆழ்மன விஷயத்தின் உண்டம.
10. “The pleasure of being with Charlotte and the kind attentions she received”.
Charlotte had always been her good friend of intimacy.
Now that Elizabeth had come and Charlotte knew she needed a compensation to her husband’s energetic outpourings,
she made it up by kind attention.
They are certainly highly enjoyable in the context of invitations from Rosings.
Recently the continued visits from the gentlemen, however embarrassing from Darcy’s side, made life pleasurable.
The Colonel’s frequent visits, particular attention to Elizabeth that gave rise to matrimonial speculations were
enjoyable in the expectation.
Beyond this lies the subconscious knowledge spoken of earlier.
She heard from Charlotte that Darcy was worth ten times Wickham.
Charlotte means to Elizabeth goodwill as well as one who thinks of her marrying Darcy.
Even in the subconscious it is no mean pleasure.
In their conversations, Pemberley and Georgiana might have been heard directly or otherwise.
That she was going to settle down at Pemberley was a future fact. As the sun rising at 6.00 a.m. reveals as light an hour
before, all facts that will come in future arrive on our personality in the subtle plane, if not in detail, at least in essence.
To her the future marriage of Jane was as important as her marriage.
The process had already started in Darcy’s letter.
It is true the tragedy of elopement too was in store.
In actual psychological fact, Lydia’s marriage was no ordinary relief to her; one more thing she may not have
noted even after the event was completed. Wickham was prevented from idleness by his marriage.
She was outraged by Darcy’s charge of profligacy and extravagance of Wickham, more than what Georgiana had
consented to.
She never wanted her erstwhile love to be ruined.
Now at Hunsford, her visit to Pemberley was made possible by her change of attitude.
Lydia’s adventure, its outcome of her marriage and Jane’s marriage were subconsciously LIVE in her making her
exult.
“ஷோர்பைட்டுைன் பசர்ந்து இருந்த சந்பதோஷமும், அவளுக்கு கிடைத்த அன் ோன கவனிப்பும்.”
ஷோர்பைட் எப்ப ோழுதுபம அவளுடைய பநருக்கமோன பதோைியோக இருந்திருக்கிறோள்.
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எலிசப த் தற்ப ோழுது அங்கு வந்திருப் தோல், தன்னுடைய கணவோின் அளவுக்கு அதிகமோன ப ச்டச
ஈடுகட்ை பவண்டியது அவசியம் என்று ஷோர்பைட்டுக்கு பதோியும் என் தோல், அன் ோன கவனிப் ோல் அடத
ஈடுபசய்தோள்.
பைோசிங்ஸிலிருந்து அடைப்பு வந்தது அவர்களுக்கு நிச்சயமோக சந்பதோஷமோன விஷயமோக இருந்தது.
சமீ கோைமோக ஆண்கள் இருவரும் பதோைர்ந்து வருடக புோிந்தது, ைோர்சியின் க்கத்திலிருந்து சங்கைமோன
விஷயமோக இருந்த ப ோதும், வோழ்க்டகடய சந்பதோஷமோக ஆக்கியது.
கர்னல் அடிக்கடி வந்தது, எலிசப த்திற்கு தனிப் ட்ை கவனம் பகோடுத்தது, அதனோல் திருமணத்திற்கோன
யூகங்களுக்கு இைம் பகோடுத்தது, எல்ைோபம அனு விக்கும் டியோக இருந்தன.
முன்னம் ப சப் ட்ை ஆழ்மன ஞோனம் இதற்குப் ின்னோல் உள்ளது.
விக்கோடமவிை ைோர்சி த்து மைங்கு தகுதியோனவன் என்று ஷோர்பைட் மூைம் அவள் பகள்விப் டுகிறோள்.
எலிசப த்திைம் ஷோர்பைட்டுக்கு நல்பைண்ணமும் உண்டு, ைோர்சிடய அவள் திருமணம் பசய்து பகோள்ள
பவண்டும் என்றும் நிடனக்கிறோள்.
ஆழ்மனதில்கூை அது சந்பதோஷமோக இல்டை.
அவர்களுடைய ப ச்சில் ப ம் ர்லியும், ேோர்ேியோனோவும் பநைடியோகபவோ அல்ைது மடறமுகமோகபவோ
எழுந்திருக்கைோம்.
ப ம் ர்லியில் அவள் நிைந்தைமோகத் தங்கப்ப ோவது எதிர்கோை உண்டம. சூோியன் கோடை ஆறு மணிக்கு
உதயமோகும் முன் பவளிச்சமோகத் பதோிவதுப ோல், எதிர்கோைத்தில் நைக்கக் கூடிய விஷயங்கள் எல்ைோம் சூட்சும
நிடையில் விவைமோக இல்ைோவிட்ைோலும் அதனுடைய சோைம், நமது ஆளுடமயில் வந்து விடும்.
பேனுக்கு எதிர்கோைத்தில் நைக்கப் ப ோகும் திருமணம், அவளுடைய திருமணம்ப ோல் அவளுக்கு அவ்வளவு
முக்கியம் வோய்ந்ததோக இருந்தது.
ைோர்சியின் கடிதத்தின் மூைம் அதற்கோன ஏற் ோடுகள் ஏற்கனபவ ஆைம் மோகி விட்ைன.
ஓடிப்ப ோகும் ஆ த்தும் கோத்துக் பகோண்டிருந்தது உண்டமதோன்.
மனோீதியோக, லிடியோவின் திருமணம், நிேத்தில் அவளுக்கு ப ோிய நிம்மதிடய தந்தடத, அந்நிகழ்ச்சி முடிந்த
ிறகும் அவள் கவனிக்கோமல் இருந்தது மற்பறோரு விஷயம். விக்கோம் பசோம்ப றியோக இருக்க முடியோமல்
அவனுடைய திருமணம் அவடனத் தடுத்து நிறுத்தியது.
ேோர்ேியோனோ இடசவு தந்த விஷயத்டதக் கோட்டிலும், விக்கோமுடைய தீய ஒழுக்கத்டதப் ற்றியும்,
அவனுடைய ஊதோோித்தனத்டதப் ற்றியும் ைோர்சி ப சியது அவடள மிகவும் பகோ த்திற்குள்ளோக்கியது.
அவளுடைய முந்டதய கோதலுக்கு பகடுதல் வருவடத அவள் விரும் பவ இல்டை.
தற்ப ோழுது ஹன்ஸ்ப ோர்டில் உள்ள அவளுக்கு, ப ம் ர்லிக்குப் ப ோவது, அவளுடைய மோறிய
மனப் ோன்டமயோல் சோத்தியமோயிற்று.
லிடியோவின் சோகசம், அதனுடைய ைனோக அவளுடைய திருமணம், பேனுடைய திருமணம் இடவ யோவும்
அவளுடைய ஆழ்மனதில் உயிருைன் இருந்ததோல், அவள் மகிழ்ச்சியில் திடளத்துக் பகோண்டிருந்தோள்.
11. “With a more smiling solemnity replied”.
Man looks to occasions to please himself.
Serious dynamic Men constantly look for intense pleasure.
Collins was a fully organized character dynamically constituted with a will to achieve fully and at once.
These are all great characteristics.
A great talent in a low context or another context makes one clownish or beside the point.
He tried his best to be solemn.
Solemnity in a clown makes him ridiculous or at least a dumb doll.
He smiled as he was pleased by her reply.
His greatest satisfaction would have been to hear out of her mouth directly or indirectly that she had missed a golden
opportunity.
His thought had power and became true later, not as he expected but as life would sanction when she went to
Pemberley.
It was not she who missed an opportunity.
Life tells him that it was he who missed the opportunity that awaited him.
This is presentiment in the reverse.
If a story is examined in this light, the later events forecast in one fashion or another can be seen fully.
One who knows how to see the future in the present or the past in the future will be able to find every event so hinted.
When Mrs. Gardiner spoke of not excluding her from Pemberley, she anticipated Mrs. Bennet thus excluded.
His ‘tolerable’ ends up her describing in her own emotions his changed behaviour at Pemberley ‘tolerable’.
Caroline said it was kindly meant when she warned Elizabeth about Wickham.
Elizabeth’s behaviour, not acting as a jealous rival, accepting Caroline’s olive branch was an act kindly meant.
“பமலும் அதிக புன்னடகயுைன் மனமோர்ந்து திைளித்தோன்.”
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மனிதன் தன்டனபய திருப்திப் டுத்திக்பகோள்ளும் தருணங்கடள எதிர்பநோக்கிய வண்ணம் இருக்கிறோன்.
தீவிைமோன ஆற்றல் வோய்ந்த ஆண்கள் எப்ப ோழுதும் உைனடி சந்பதோஷத்டத எதிர் பநோக்கிய வண்ணம்
இருப் ோர்கள்.
கோலின்ஸ் முழுடமயோக முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ள சுறுசுறுப் ோன குணத்டதக் பகோண்ைவனோக இருக்கிறோன்.
உைனடியோக முழுடமயோக சோதிப் தற்கு உறுதி பகோண்ைவனோகவும் இருக்கிறோன்.
இடவ எல்ைோம் ப ோிய குணோதிசயங்கள் ஆகும்.
சிறிய விஷயத்திபைோ அல்ைது பவறு ஒரு விஷயத்திபைோ உள்ள ப ோிய திறன், ஒருவடன பகோமோளியோக்கும்,
அதற்கு பமலும் அவடன மோற்றும்.
அவன் அடமதியோக இருப் தற்கு ப ரும் முயற்சி பமற்பகோண்ைோன்.
ஒரு பகோமோளியின் அடமதி அவடன பகலிப்ப ோருளோக ஆக்குகிறது, ஒரு ஊடம ப ோம்டம ப ோைோவது
ஆக்கும்.
அவளுடைய திைோல் திருப்தி அடைந்த அவன் புன்னடகத்தோன்.
ஒரு ப ோன்னோன வோய்ப்ட தவற விட்டு விட்பைோம் என்று பநைோகபவோ, மடறமுகமோகபவோ, அவளிைமிருந்து
பகட் து அவனுக்கு மிகப் ப ோிய திருப்தியோக இருந்திருக்கும்.
அவனது எண்ணங்களுக்கு சக்தி இருந்தது. அவள் ப ம் ர்லிக்கு பசன்றப ோது அவன் எதிர் ோர்த்த அளவுக்கு
இல்ைோவிட்ைோலும், வோழ்வு அனுமதிக்கும் அளவிற்கு அடவ உண்டம ஆயின.
வோய்ப்ட த் தவற விட்ைது அவள் அல்ை.
கோத்திருந்த வோய்ப்ட த் தவற விட்ைது அவன்தோன் என்று வோழ்வு அவனிைம் கூறுகிறது.
இது உள்ளுணர்வோல் முன்னபம அறிவதன் எதிோிடை.
இந்தக் கண்பணோட்ைத்தில் கடதடய ஆைோய்ந்தோல் ின்னோல் நைக்கப் ப ோகும் நிகழ்ச்சிகள், ஏதோவது ஒரு
விதத்தில் முன்கூட்டிபய பதோிகிறது என் டத முழுவதுமோகப் ோர்க்கைோம்.
நிகழ்கோைத்தில் எதிர்கோைத்டதயும் அல்ைது கைந்தகோைத்டத எதிர்கோைத்திலும் ஒருவருக்கு ோர்க்க முடிந்தோல்,
அவருக்கு குறிப்ட உணர்த்தும் ஒவ்பவோரு நிகழ்ச்சிடயயும் கண்டு ிடிக்க முடியும்.
திருமதி கோர்டினர், தோன் ப ம் ர்லியிலிருந்து ஒதுக்கப் டும் வோய்ப் ில்டை என்று ப சிய ப ோழுது, திருமதி
ப ன்னட் ஒதுக்கப் ட்டு விடுவோள் என் டத முன்கூட்டிபய உணர்கிறோள்.
அவன் அவடள ‘ ைவோயில்டை’ என்று முன்பு கூறியது, அவனது மோறிய நைத்டதயோல் அவள்
உணர்வுபூர்வமோக, அவடனப் ற்றி ‘ ைவோயில்டை’ என்று கூறுவதில் முடிந்தது.
எலிசப த்திைம் விக்கோடமப் ற்றி கோைலின் எச்சோிக்கும்ப ோது, அது அன் ினோல் கூறப் ட்ைது என்றோள்.
கோைலினுடைய சமோதோனத்டத ஏற்றுக்பகோண்ை எலிசப த், ப ோறோடம ிடித்த எதிோியோக நைந்து பகோள்ளோமல்
இருந்தது ஒரு அன் ோன பசயைோகும்.
"It gives me the greatest pleasure to hear that you have passed your time not disagreeably. We have
certainly done our best; and most fortunately having it in our power to introduce you to very superior society,
and, from our connexions with Rosings, the frequent means of varying the humble home-scene, I think we
may flatter ourselves that your Hunsford visit cannot have been entirely irksome. Our situation with regard to
Lady Catherine's family is indeed the sort of extraordinary advantage and blessing which few can boast.
You see on what a footing we are. You see how continually we are engaged there. In truth, I must
acknowledge that, with all the disadvantages of this humble parsonage, I should not think any one abiding in
it an object of compassion, while they are sharers of our intimacy at Rosings."
“உனக்குப் ிடித்தமோன முடறயில் நீ இங்கு பநைத்டத பசைவைித்தோய் என்று பகட்க மிக்க மகிழ்ச்சியோக
இருக்கிறது. எங்களோல் முடிந்த அளவிற்கு நோங்கள் எல்ைோம் சிறப் ோகபவ பசய்பதோம். மிகப் ப ோிய இைத்டத
எங்களோல் உனக்கு அறிமுகம் பசய்து டவக்க முடிந்தது மிகப் ப ோிய அதிர்ஷ்ைம்தோன். பமலும்
பைோஸிங்ைுைன் எங்களுக்கு இருக்கும் பதோைர் ினோல் இந்த எளிய இல்ைத்திபைபய இருக்கோமல் மோறுதைோக
பவறு இைத்திற்கும் பசன்றது, உனக்கு ஹன்ஸ்ப ோர்ட் வருடக முற்றிலும் பசோர்வோக இருந்திருக்கோது என்று
பசோன்னோல் மிடகயோகோது. பைடி கோதோின் குடும் த்துைன் எங்களுக்கு இருக்கும் சம் ந்தம் மிகப் ப ோிய
அனுகூைமோன விஷயம், கைவுளின் கருடண என்றும் பசோல்ைைோம், மிகச் சிைருக்பக இந்தப் ப ருடம
கிடைக்கும். எங்களுடைய ஸ்தோனம் எப் டிப் ட்ைது என் டதப் ோர். பதோைர்ந்து எங்களுக்கு அங்கு அடைப்பு
இருந்தடத நீ ோர்த்தோய். உண்டமடய பசோல்ை பவண்டும் என்றோல், இந்த எளிய இல்ைத்தில் எவ்வளவுதோன்
குடற இருந்தோலும், இங்கு நிைந்தைமோக வசிப் வர் யோவரும் பைோஸிங்ைுைன் இருக்கும் எங்களுடைய
பநருக்கமோன நட் ில் ங்கு ப ோட்டுக் பகோள்வதோல், இைக்கத்திற்குோியவர்கபள அல்ை.”
12. “to introduce you to very superior society”.
More than enjoying the very superior society, Man loves to introduce all his friends to that society.
Corruption in Money, nepotism in influence are two known vices.
Every society uses only a fraction of its power for its development.
Around a centre of power, as in a reservoir or a river there is a vast source of ground water all around. There is an
unlimited inexhaustible power untapped because people do not know how to draw upon it rightly.
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Corruption and nepotism are social recognitions of such power drawn wrongly.
The Man who has no values is corrupt.
If he has values he will develop such skills, as when McKinsey explained how $ 48 billions and $ 340 billions could be
raised by India and China.
Values are the knowledge that converts into capacities unknown to society.
Values to me are spiritual skills.
Today society everywhere is booming, buoyant, surging with dynamic energy.
There is a corresponding endless reservoir of unused social energy.
Values at the Individual level can make a person 10,000 times more prosperous by excessively honourable methods.
Collective spiritual values can now found a world government, render the entire society spiritually awake and
bring now a few thousand years from now.
It is not enough one has the knowledge.
He must be able to protect himself from the occult worlds of circumconscient and the intraconscient.
He must have the patience HE speaks of in “The Four Aids”.
One who has been working at his very best can attempt it successfully if he takes to consecration at the subconscious
level.
We see in Collins and Wickham personalities who can excel Darcy if their potentials are harnessed by the highest
values.
“உயர்ந்த சமூகத்திற்கு உன்டன அறிமுகப் டுத்த பவண்டி.”
உயர்ந்த சமூகத்டத அனு விப் துைன், அந்த சமூகத்டத தன்னுடைய எல்ைோ நண் ர்களுக்கும்
அறிமுகப் டுத்த மனிதன் விரும்புவோன்.
ண விவகோைத்தில் ஊைல், பசல்வோக்கில் உறவினர்களுக்கு கோட்டும் தனிச் சலுடக, இடவ பதோிந்த இைண்டு
தீய ைக்கங்களோகும்.
எல்ைோ சமுதோயமும் அதனுடைய சக்தியில் ஒரு குதிடயத்தோன் அதனுடைய வளர்ச்சிக்கோக
யன் டுத்துகின்றன.
ஒரு நீர்த்பதக்கம் அல்ைது நதிடயச் சுற்றி நிைத்தடி நீர் இருப் து ப ோல், அதிகோைத்தின் டமய இைத்டதச் சுற்றி
உள்ள அளவற்ற தீர்க்கமுடியோத சக்தி உ பயோகப் டுத்தப்படரமல் இருக்கிறது, ஏபனனில் அதடன எவ்வோறு
சோியோக யன் டுத்துவது என்று மக்களுக்குத் பதோியவில்டை.
ஊைலும், உறவினர்களுக்கு சலுடகயும், தவறோகப் யன் டுத்தப் டும் அதிகோைத்தின் சமூக
அங்கீகோைங்களோகும்.
ண் ற்ற மனிதன் ஊைல் மலிந்தவனோக இருக்கிறோன்.
எவ்வோறு இந்தியோவும், சீனோவும் 4800பகோடி ைோைரும், 34000பகோடி ைோைரும் சம் ோதிக்கைோம் என்று மமக்கன்ைி
விவோித்தது ப ோல், ண்புகள் இருந்தோல் திறடமகள் எழும்.
அறிவோக விளங்கும் ண்புகபள சமூகம் அறியோத திறடமகளோக மோறுகிறது.
ஆன்மீகத் திறடமகபள நமக்கு ண்புகளோகும்.
இன்று சமூகம் எங்கும் விடைவோக வளர்கிறது, மகிழ்ச்சியோக இருக்கிறது, ஆற்றல் வோய்ந்த சக்தியுைன்
பவளிப் டுகிறது.
உ பயோகப் டுத்தப் ைோத சமூக சக்தி அளவில்ைோமல் பதங்கி உள்ளது.
தனிப் ட்ை அளவில் ஒருவருக்கு இருக்கும் ண்புகள் அவடைப் த்தோயிைம் மைங்கு மிகவும் பகௌைவமோன
முடறயில் வளமோக்கும்.
ஆன்மீகப் ண்புகள் பமோத்தமோக பசர்ந்து இப்ப ோழுது உைக அைசோங்கத்டத ஸ்தோ ிக்கைோம், சமூகம்
பமோத்தத்திற்கும் ஆன்மீக எழுச்சிடயக் பகோண்டு வைைோம், ல்ைோயிைம் ஆண்டுகளுக்குப் ின்
நைக்கவிருப் டத இப்ப ோழுபத பகோண்டு வைைோம்.
ஒருவருக்கு ஞோனம் மட்டும் இருந்தோல் ப ோதோது.
சூைல், சூட்சும உைகம் இவற்றின் சூட்சுமத்திலிருந்து தன்டன கோப் ோற்றிக்பகோள்ள அவருக்குத் பதோிந்திருக்க
பவண்டும்.
‘The Four Aids’ ல் கவோன் ப சும் ப ோறுடம ஒருவருக்கு பவண்டும்.
மிகச் சிறப் ோக பவடை பசய்யும் ஒருவர் ஆழ்மன அளவில் சமர்ப் ணத்டத பமற்பகோண்ைோல், இதடன
பவற்றிகைமோக முயற்சி பசய்து ோர்க்கைோம்.
கோலின்ைும், விக்கோமும் அவர்களுடைய திறடமகடள மிக உயர்ந்த ண்புகளோல் முடறப் டுத்திக்
பகோண்ைோல், ைோர்சிடய மிஞ்சும் அளவிற்கு அவர்களுடைய ஆளுடம இருப் டத நோம் ோர்க்கைோம்.
13. “The frequent means of varying the humble home scene”.
Man has always been most resourceful.
His physical knowledge prevents him from seeing mentally or vitally.
Physical knowledge is focused and therefore blind.
Suppose one takes one idea of Sri Aurobindo and brings his utmost resourcefulness to bear on it without permitting
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any type of blindness, he will have released the infinite spiritual power in his life.
The above words explain how actively the Mind of Collins was working.
His Mind was active to show Elizabeth his value in his relationship with Rosings.
The Mind of all dynamic Men works like that.
The resulting power is fixed by the context -- social context.
His values decide whether he is a leader or a criminal.
Very rarely we find a leader who has no criminal in him.
Education today is best devised as one that can draw upon this social power positively.
There are those who have consistently refused the opportunities.
Others have without fail converted each opportunity into a failure or tragedy.
Their souls are as great as Wickham aspiring for the Non-Being.
Occasionally one stops and realizes his folly.
Before him is an effort at the dimension of the opportunity and the intensity of Darcy’s transformation.
No one is exempt from the upward journey.
No one needs the long period.
What each Man needs is the intensity each moment deserves.
It is only instantaneous to all who honour the rules.
The intensity that matches the effort is called by Mother as sincerity.
It is this sincerity that weans one from karma and his capacity.
Sincerity is truthfulness.
Egolessness, truthfulness are spiritual awakening.
“எளிய இல்ைத்திலிருந்து மோறுதைோக பவறு இைத்திற்கு பசல்ை வோய்ப்பு.”
மனிதனுக்கு எப்ப ோழுதுபம அதிக வளங்கள் உள்ளன.
அவனது அறிவு, மனதோலும் அல்ைது உணர்வோலும் அவற்டற ோர்ப் டத அவடனத் தடுக்கிறது.
ேை அறிவு குவிந்த நிடையில் இருப் தோல் கண்மூடியோக இருக்கிறது.
ஸ்ரீ அைவிந்தைது ஒரு கருத்டத ஒருவர் எடுத்துக்பகோண்டு கண்மூடியோக இல்ைோமல் தனது திறடமகடள அதில்
பசலுத்தினோல், அளவற்ற ஆன்மீகச் சக்திகடள அவைது வோழ்க்டகயில் அவர் பவளிப் டுத்துவோர்.
கோலின்ஸின் மனம் எவ்வளவு சுறுசுறுப் ோகச் பசயல் டுகிறது என் டத பமற்கூறிய வோர்த்டதகள்
விளக்குகின்றன.
பைோசிங்ைுைன் தனக்கிருக்கும் உறவின் மதிப்ட ப் ற்றி எலிசப த்திைம் கோண் ித்துக்பகோள்ள அவனது
மனம் சுறுசுறுப் ோக இருந்தது.
ஆற்றல்வோய்ந்த மனிதர்களது மனம் அவ்வோறுதோன் பசயல் டும்.
இறுதியோக கிடைக்கும் சக்தி சமூக விஷயத்டதப் ப ோறுத்து தீர்மோனம் பசய்யப் டுகிறது.
ஒருவனுடைய ண்பு அவடனத் தடைவனோ அல்ைது குற்றவோளியோ என்று தீர்மோனிக்கும்.
குற்றம் புோியோத தடைவடன நோம் ோர்ப் து அோிது.
இந்தச் சமூக சக்திடய நல்ைவிதமோக அடைய கல்வி இன்று சிறந்த சோதனமோக விளங்குகிறது.
வோய்ப்புகடள பதோைர்ந்து மறுத்தவர்கள் உண்டு.
மற்றவர்கள் வோய்ப் ிடன, தவறோது பதோல்வியோகபவோ அல்ைது துன் மோகபவோ மோற்றியுள்ளனர்.
அசத்-ஆக மோற விக்கோம் ஆர்வம் பகோள்வதுப ோல் அவர்களது ஆன்மோ உயர்ந்தது.
எப்ப ோழுதோவது ஒருவர் நின்று நிதோனித்து தனது மைடமடய உணருவோர்.
வோய்ப் ின் அளவிற்குத் தகுந்தோற்ப ோைவும், ைோர்சியின் திருவுருமோற்றத்தின் தீவிைம் ப ோைவும் ஓர் முயற்சி
அவன் முன் இருக்கிறது.
உயபை பசல்வதற்கு எல்பைோருக்கும் அனுமதி உண்டு.
நீண்ை கோைம் யோருக்கும் பதடவயில்டை.
ஒவ்பவோரு மனிதனுக்கும் பதடவயோனது, ஒவ்பவோரு தருணத்திற்குத் பதடவயோன தீவிைம்தோன்.
விதிகடள மதிப் வனுக்கு அது கணப் ப ோழுதில் நிகழும்.
முயற்சிக்கு ஏற்ற தீவிைம் இருப் டத அன்டன உண்டம என்கிறோர்.
இந்த உண்டமதோன் ஒருவடன அவனது கர்மத்திலிருந்தும் திறடமகளிலிருந்தும் விடுவிக்கும்.
உண்டமபய சத்தியமோகும்.
அகந்டதயற்று இருப் து, சத்தியம், இைண்டும் ஆன்மீக விைிப் ோகும்.
14. “They are sharers of the intimacy of Rosings”.
The 10,000 titled families of England are families who once served royalty or royalty conferred its patronage to
them.
A centre of power has all the powers of the nation.
It includes the military, administrative, financial, social, educational powers of the entire nation.
Here is a nation of human population of bottomless ingratitude with infinite receptivity.
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Royalty cannot by its very great efforts exhaust a small portion of these powers.
As the knowledge, capacity, technology, and wealth of the nation rise, this power too multiplies without end.
The sannyasi who declared the king was a piece of dust before him, when he refused this power, refused it
consciously.
Now Sri Aurobindo asks the sannyasi to accept life, asks him not to enjoy this power, but to make this power available
to society at large to reinforce it.
At a stage of integration as power is generated, it will be utilized to build the society further at higher and more
organized levels.
There is no waste in nature.
Even now there is no waste in Nature.
The vast reservoirs of power I talk of are the fringe benefits the society can get from social evolution. It is no drain on
the social evolution, as the seeds of a tree now that do not become the tree.
Rosings does not lose essentially by its courtesies or the livings it sets up.
Such an excess of power in Internet is a million-fold greater, as millions of users can simultaneously draw upon it.
Presently Man knows and loves to steal that abundant power which can be rightfully drawn by the entire
population of the earth.
“பைோசிங்ைுைன் இருக்கும் பநருக்கமோன நட் ில் ங்கு ப ோட்டுக் பகோள் வர்கள்.”
இங்கிைோந்தில் ட்ைம் ப ற்ற த்தோயிைம் குடும் ங்கள் அைச குடும் த்திற்கு பசடவ பசய்தனர் அல்ைது அைச
குடும் த்தின் ஆதைவு கிடைக்கப் ப ற்றவர்களோக இருந்தனர்.
அதிகோைம் இருக்கும் ஒரு டமயத்திற்கு நோட்டின் எல்ைோ அதிகோைங்களுமுண்டு.
நோடு முழுவதின் இைோணுவம், நிர்வோகம், நிதித்துடற, சமூகம், கல்வி இவற்றின் எல்ைோ அதிகோைங்களும் இதில்
அைங்கியுள்ளன.
அடிப் டை நன்றி உணர்வுகூை இல்ைோத, அளவற்ற ஏற்புத்தன்டமயுடைய மக்கடள பகோண்ை நோடு இது.
இந்த அதிகோைங்களின் சிறிய குதிடயக்கூை மிகப் ப ோிய முயற்சி எடுத்தோலும், அைசுோிடமயோல் பசைவைித்து
விை முடியோது.
நோட்டின் அறிவு, திறடம, பதோைில் நுட் ம், பசல்வவளம், இடவ உயரும் ப ோழுது இந்த அதிகோைமும்
முடிவில்ைோது ப ருகிக் பகோண்பை இருக்கும்.
அைசர், தன் முன் தூசி என்று அறிவித்த சந்நியோசி, இந்த அதிகோைத்டத மறுத்த ப ோழுது சுய நிடனவுைன்தோன்
மறுத்தோர்.
இப்ப ோழுது ஸ்ரீ அைவிந்தர், சந்நியோசிடய வோழ்க்டகடய ஏற்றுக்பகோள்ளும் டி பகட்டுக் பகோள்கிறோர், இந்த
அதிகோைத்டத அனு விக்க பவண்ைோம் என்று கூறும் அவர் ப ருமளவில் இந்த அதிகோைத்டத சமூகத்திற்கு
அளித்து அதடன ைப் டுத்தச் பசோல்கிறோர்.
ஒருடமப் ோட்டில் சக்தி உற் த்தி ஆகும்ப ோழுது சமூகத்டத உயர்ந்த நிடையிலும், பமலும் முடறப் டுத்திய
நிடையிலும் உருவோக்க, அது உ பயோகப் டுத்தப் டும்.
இயற்டகயில் விையம் என் பத கிடையோது.
இப்ப ோழுதும் இயற்டகயில் விையம் கிடையோது.
ப ருமளவில் பதங்கியிருக்கும் நோம் குறிப் ிடும் சக்திகள், சமூகப் ோிணோமத்தின் மூைம் சமூகத்திற்கு
கிடைக்கும் மிகச் சிறிய நன்டமகளோகும்.
மைத்தின் விடதகள், உைபனபய மைங்கள் ஆகிவிைோது என் து ப ோல் சமூகப் ோிணோமத்டத இது வற்ற
டவத்து விைோது.
பைோசிங்ஸ், அதனுடைய உ சோைங்கள் அல்ைது அது ஏற் டுத்தும் வோழ்க்டகத் பதடவகளின் மூைம் முக்கியமோக
எடதயும் இைப் தில்டை.
இது ப ோன்ற அதிக சக்தி இடணயதளத்தில் பகோடிக்கணக்கோன மைங்கு அதிகமோக உள்ளது,
பகோடிக்கணக்கோன மக்கள் ஒபை சமயத்தில் அதடன யன் டுத்திக் பகோள்ளைோம்
அந்த அ ோிமிதமோன சக்திடய, பூமியில் இருக்கும் பமோத்த ேனத்பதோடகயும் உோிடமயுைன் எடுத்துக்
பகோள்ளைோம் எனும்ப ோழுது தற்ப ோழுது மனிதன் அடத திருட்டுத்தனமோக எடுத்துக்பகோள்ள பதோிந்து
டவத்திருக்கிறோன், விரும்புகிறோன்.
Words were insufficient for the elevation of his feelings; and he was obliged to walk about the room, while
Elizabeth tried to unite civility and truth in a few short sentences.
உச்சத்தில் இருந்த அவனுடைய உணர்ச்சிகடள பவளிப் டுத்த அவனிைம் வோர்த்டதகபள ப ோதுமோனதோக
இல்டை. அதனோல் அவன் அடறயில் நைக்க பவண்டியதோயிற்று. அப்ப ோழுது உ சோைமோகவும்,
உண்டமடயயும் இடணத்து எலிசப த் ஒரு சிை வோக்கியங்கடள கூற முயற்சி பசய்தோள்.
15. “Words are insufficient for the elevation of his feelings”.
Elevation of one’s feelings attracts a man to a spiritual centre.
Spiritual elevation does not accompany material joy.
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The vast concourse of people who love to visit a rich Man, love this elevation of feeling while they are with him and
they talk about him.
Any VIP coming to stay in a place, before he takes initiative to introduce himself, finds all the local population at his
door.
Mr. Bingley experienced it.
What gives that elevation in people is the hope that the intimacy with his superior will also elevate him to some extent.
There are people who have no individuality, personality or self-respect.
The truth is the VIP will allow the entire place to serve him and will not offer any service in return except
allowing them to visit him.
The entire population that experiences this elevation will never find themselves elevated.
He who is on his own when he rises will find a part of this population gravitating towards him.
That has happened to the USA since 1950.
After 1950 Europe received their money, but refused to respect them.
Again Europe imitates USA even in cultural ways of living but there is no real respect accorded to them.
They go to USA for studies, they imitate their management ways, of course their hair style and dress are emulated, but
they keep their respect of culture to themselves.
It is true culture, knowledge, and values alone can win real respect.
Today the American is a divine being all over the world.
He can enter any country without visa.
What is respected in America is their wealth, their capacities and their material accomplishments.
They have not produced original scientific thinkers.
The question of a saint born in America is not in the distant future.
“அவனது உணர்வுகளின் உயர்டவ விவோிக்க வோர்த்டதகள் இல்டை.”
ஒருவனது உணர்வுகளின் உயர்வு, அவடன ஆன்மீக டமயத்துக்கு எடுத்துச் பசல்லும்.
ஆன்மீக எழுச்சி ப ோருள்ோீதியோன மகிழ்ச்சிடய அளிப் தில்டை.
ணக்கோைடன சந்திக்க விரும் ிச் பசல்லும் ப ருங் கூட்ைம் அவனுைன் இருக்கும் ப ோழுதும், அவடனப் ற்றி
ப சும் ப ோழுதும் எழும் உணர்வுகளின் உயர்டவ விரும்பும்,
முக்கிய ந ர் ஒருவர் ஒரு இைத்திற்கு தங்க வரும்ப ோழுது, அவைோகபவ தன்டன அறிமுகப் டுத்திக்பகோள்ளும்
முன்ப , அங்குள்ள மக்கள் யோவரும் அவருடைய வீட்டின் வோசல் முன் இருப் டதக் கோண் ோர்.
திரு ிங்கிலிக்கு இந்த அனு வம் ஏற் ட்ைது.
அவர்களுக்கு பமபை இருப் வர்களுைன் இருக்கும் பநருக்கம் அவர்கடளயும் ஓைளவிற்கு உயர்த்தும் என்கிற
நம் ிக்டகதோன், அவர்களுக்கு அந்த உயர்வோன உணர்டவ அளிக்கிறது.
தனித்தன்டம, ஆளுடம அல்ைது சுயமோியோடத இல்ைோத மனிதர்கள் இருக்கிறோர்கள்.
முக்கியஸ்தர்கள் அங்கு இருக்கும் எல்பைோரும் தனக்கு பசடவ பசய்ய அனுமதிப் ோர், தன்டன எல்பைோரும்
வந்து ோர்க்கபவண்டும் என்று நிடனப் ோபை தவிை, தோன் திலுக்கு எந்த பசடவயும் பசய்யமோட்ைோர்
என் துதோன் உண்டம.
இந்த உயர்விடன அனு விக்கும் மக்கள் நிேத்தில் உயர்டவ அடைய மோட்ைோர்கள்.
சுய முயற்சியோல் உயர்விடன அடையும் ஒருவடை பநோக்கி சமூகத்திலுள்ள ஒரு குதியினர் ஈர்க்கப் டுவடத
அவர் ோர்ப் ோர்.
1950 பதோைங்கி அபமோிக்கோவிற்கு நைந்தது இதுதோன்.
1950க்குப் ிறகு ஐபைோப் ோ அவர்களது ணத்டதப் ப ற்றது, ஆனோல் அவர்கடள மதிக்க மறுத்தது.
நோகோிக வோழ்க்டகயிலும் அபமோிக்கோடவப் ின் ற்றும் ஐபைோப் ோ, உண்டமயோன மோியோடதடய
அளிப் தில்டை.
டிப் தற்கு அபமோிக்கோ பசல்கின்றனர், அவர்களுடைய பமைோண்டம முடறகடள ின் ற்றுகின்றனர், தடை
அைங்கோைம், உடை அைங்கோைத்டத ஆர்வத்துைன் ின் ற்றுகின்றனர் ஆனோல் தங்களுடைய நோகோிகத்தின்
மோியோடதடய தங்களுக்குள்பளபய டவத்துக் பகோள்கின்றனர்.
உண்டமயோன நோகோிகமும், அறிவும், ண்புகளுபம உண்டமயோன மோியோடத ப றும்.
இன்று அபமோிக்கர்கள் உைகம் முழுவதிலும் பதய்வீகப் ிறவிகளோக விளங்குகின்றனர்.
அனுமதி த்திைமின்றி அவர்கள் எந்த நோட்டுக்கும் பசல்ைைோம்.
அபமோிக்கர்களின் பசல்வம், திறடமகள், ப ோருள்ோீதியோன சோதடனகள் ஆகியடவகபள ப ோற்றப் டுகின்றன.
சுயமோன விஞ்ஞோன அறிவோளிகடள அவர்கள் உருவோக்கவில்டை.
அபமோிக்கோவில் எதிர்கோைத்தில் ஞோனி ிறப் ோர் என்ற பகள்விக்பக இைமில்டை.
16. “He was obliged to walk about the room”.
The elevation descended into the body as uncontainable energy.
Animated discussions find members walking across the room.
To sit quiet and discuss ideas is not given to dynamic people as they receive the dynamism of the ideas in their bodily
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dynamism.
Mature deliberations are quiet, spoken in a low voice.
Excitement is not a pleasant word for cultured life.
The body of a wise Man can remain quiet through discussions of animosity.
The structure of ideas of wisdom absorbs most of the energies released and none is left to stir the body.
In raw material any idea releases the energy and it directly reaches the body exciting it enormously.
Mind does absorb infinite energies by its ideas that expand infinitely.
The capacity of the vital of similar constitution to absorb energies is greater still.
The body is the pedestal of the being.
Its capacity to absorb energies is greater than the Mind and vital.
Ideas of the infinite, forces of the infinite so affect the Mind and vital.
What so affects the body are acts of infinite value, value to all.
They are ideas of Being, Existence not thoughts of Truth.
In each plane – Mind, vital, physical – the energies are received by the temperament and expressed as it is, i.e.
coarsely.
The temperament cultures the energies into sensitivities.
Sensitivities are the tether ends of the organized temperament in each plane.
One who is in yoga must begin with his various sensitivities.
For yoga, all sensitivities are to be dissolved.
Before dissolution, they must be positive, good, express values.
A family or nation will be evaluated by her sensitivities.
“அவன் அந்த அடறக்குள்பளபய நைக்க பவண்டியதோயிற்று.”
உயர்வு, உைலில். அைக்க முடியோத சக்தியோக இறங்கியது.
சுறுசுறுப் ோன விவோதங்கள் அங்கத்தினர்கடள அடறக்குள் நைக்க டவக்கும்.
ஆற்றல்வோய்ந்த மனிதர்கள் கருத்துகடள அடமதியோக அமர்ந்து விவோதிக்க முடியோது, ஏபனனில் அக்கருத்தின்
தீவிைத்டத அவர்களது உைல் சுறுசுறுப் ில் அவர்கள் ப ற்றுக்பகோள்கின்றனர்.
முதிர்ச்சியோன ஆபைோசடனகள் அடமதியோக தோழ்ந்த குைலில் ப சப் டுகின்றன.
நோகோிக வோழ்வில் ை ைப்பு என் து இனிடமயோன விஷயமல்ை.
கடுடமயோன விவோதங்களிலும் அறிவோளியோன மனிதனது உைல் அடமதியோக இருக்கும்.
அறிவுபூர்வமோன கருத்துகளின் அடமப்பு பவளியிடும் எல்ைோ சக்திகடளயும் கிைகித்துக் பகோள்வதோல், உைல்
அடசவிற்கு எந்த சக்தியும் மீதமிருப் தில்டை.
தப் ைோத ப ோருளில் எந்த ஒரு கருத்தும் சக்திடய விடுவிக்கும், அது உைடை பநைடியோகச் பசன்றடையும்,
உைலில் ப ரும் அளவில் ை ைப்ட ஏற் டுத்தும்.
அளவற்று விோிவடையும் கருத்து பவளியிடும் அளவற்ற சக்திகடள மனம் கிைகித்துக் பகோள்ளும்.
இபத ப ோன்ற அடமப்ட க் பகோண்ை உணர்வின் திறன் கிைகித்துக்பகோள்ளும் சக்திகள் பமலும் உயர்ந்தறவ.
உைல் ேீவனின் பீைமோகும்.
மனம் மற்றும் உணர்டவக் கோட்டிலும், சக்திகடள கிைகித்துக்பகோள்ளும் திறன் உைலுக்கு அதிகம்.
அளவற்றதன் கருத்துகளும் அளவற்றதன் சக்திகளும் அவ்வோறு மனடதயும் உணர்டவயும் ோதிக்கின்றன.
எல்பைோருக்கும் மதிப்புவோய்ந்த, அளவற்ற மதிப்ட உடைய பசயல்கபள உைடை ோதிக்கிறது.
அடவ ேீவன், சத்-ன் கருத்துகளோகும், உண்டமயின் எண்ணங்களல்ை.
மனம், உணர்வு, உைல் என்று ஒவ்பவோரு நிடையிலும் மனவுணர்வுகளோல் சக்திகள் ப ற்றுக்பகோள்ளப் ட்டு,
அபத ப ோல் க்குவமற்று பவளிப் டுத்தப் டுகின்றன.
மனவுணர்வுகள், சக்திகடள நுண்ணுணர்வுகளோகப் தப் டுத்துகின்றன.
நுண்ணுணர்வுகள், ஒவ்பவோரு நிடையிலும் முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ள மனவுணர்வுகளின் எல்டைகளோகும்.
பயோகம் பசய்யும் ஒருவர் அவருடைய ல்பவறு நுண்ணுணர்வுகளிலிருந்து ஆைம் ிக்க பவண்டும்.
பயோகத்தில் நுண்ணுணர்வுகள் யோவும் கடைந்துவிை பவண்டும்.
கடைவதற்கு முன், அடவ பநர்மடறயோகவும், நல்ைதோகவும், ண்புகடள பவளிப் டுத்துவதோகவும் இருக்க
பவண்டும்.
ஒரு குடும் பமோ அல்ைது ஒரு நோபைோ அதனுடைய நுண்ணுணர்வுகளோல் மதிப் ிைப் டுகிறது.
17. “Tried to unite civility with truth”.
Truth can be coarse or rough but combined with civilities it has to be soft and cultured.
Civilities can be empty or the opposite.
Truth and civility become true vital sensitivity.
A nation is most valued for its hospitality, its hospitality to unknown people.
People who cannot live with their parents or children start showering their affection on their pets.
Being animals, human emotion received by animals can be more intense as it is a lower denomination of sensitivity.
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The love of the pet which receives the affections meant for humans is like emotional intoxication, an artificial intensity
in the direction of degeneration.
The Mind-centred life removes the vital relationship with humans.
It is being replaced by relationship with animals. It is becoming a fashion.
This is another dimension of Non-Being.
Elizabeth is a mental character, but she is true.
Wickham is a No.4. He has the extraordinary intelligence of the vital.
He is false.
Darcy is mental, true, but carries false vital values in his Mind.
Collins is one to whom civilities are of prime importance.
It is an empty shell.
His energies are of the vital.
His education energized his vital organization.
Jane Austen says he merely kept the terms.
It means he did not try to benefit mentally from the course.
The entire benefit was vitally received.
“உண்டமயுைன் மோியோடதடய பசர்த்துக்பகோள்ள முயற்சி பசய்யப் ட்ைது.”
உண்டம கைடுமுைைோக இருக்கும், ஆனோல் மோியோடதயுைன் பசர்ந்தோல் அது பமன்டமயோகவும்,
ண்புள்ளதோகவும் மோறிவிடும்.
மோியோடதகள் பவறுடமயோகவும் இருக்கும், அதற்கு மோறோகவும் இருக்கும்.
உண்டமயும், மோியோடதயும் உண்டமயோன உணர்வின் நுண்ணுணர்வுகளோக மோறும்.
ஒரு நோட்டின் ப ரும் மதிப்பு பதோியோத மனிதர்களுக்குக் கோண் ிக்கும் விருந்பதோம் லில் உள்ளது.
தங்களுடைய ப ற்பறோர்களுைபனோ அல்ைது குைந்டதகளிைபமோ பசர்ந்து வோை முடியோதவர்கள் பசல்ைப்
ிைோணிகளிைம் தங்களது ோசத்டதக் கோண் ிப் ோர்கள்.
பசோைடணயில் கீழ் நிடையில் இருக்கும் விைங்குகள், மனித உணர்வுகடள பமலும் தீவிைத்துைன் ப ற்றுக்
பகோள்ளும்.
மனிதர்களுக்கு அளிக்க பவண்டிய ோசத்டத விைங்குகளின் பமல் கோண் ிப் து, ப ோடத ப ோல் மோறி,
அைிவிடன பநோக்கி ஒரு பசயற்டகயோன தீவிைத்டத அளிக்கிறது.
மனத்தோைோன வோழ்க்டக, மனிதர்களுைன் இருக்கும் உணர்வு பூர்வமோன உறவிடன விைக்குகிறது.
இந்த இைத்டத விைங்குகளிைம் உள்ள உறவு எடுத்துக் பகோண்டுள்ளது. இது ஒரு நோகோிகமோக மோறி வருகிறது.
இது அசத்தின் மற்பறோரு ோிமோணம் ஆகும்.
எலிசப த் மனத்தோைோனவள், ஆனோல் உண்டமயோனவள்.
உணர்வின் அ ோிமிதமோன அறிவிடனக் பகோண்ைவன் விக்கோம்.
அவன் ப ோய்யோனவன்.
ைோர்சி மனத்தோைோனவன், உண்டமயோனவன், ஆனோல் ப ோய்யோன உணர்வின் ண்புகடள மனதில்
பகோண்ைவன்.
மோியோடதகபள கோலின்ஸிற்கு முக்கியமோனடவ.
அது ஒரு பவற்றுக் கூைோகும்.
அவனுடைய சக்திகள் உணர்வுோீதியோனடவ.
அவனுடைய டிப்பு அவடன உணர்வுோீதியோக முடறப் டுத்தியது.
அவன் பவறுபம நி ந்தடனகடள ின் ற்றினோன் என்று பேன் ஆஸ்டின் கூறுகிறோள்.
டிப் ினோல் அவன் மனோீதியோக எந்த ைடனயும் ப றவில்டை என்றோகிறது.
எல்ைோப் ைன்களும் உணர்வினோல் ப ற்றுக் பகோள்ளப் ட்ைன.
"You may, in fact, carry a very favourable report of us into Hertfordshire, my dear cousin. I flatter myself at
least that you will be able to do so. Lady Catherine's great attentions to Mrs. Collins you have been a daily
witness of; and altogether I trust it does not appear that your friend has drawn an unfortunate -- but on this
point it will be as well to be silent. Only let me assure you, my dear Miss Elizabeth, that I can from my heart
most cordially wish you equal felicity in marriage. My dear Charlotte and I have but one mind and one way
of thinking. There is in everything a most remarkable resemblance of character and ideas between us. We
seem to have been designed for each other."
“எங்கடளப் ற்றி நல்ைவிதமோன பசய்திடய நீ ஹர்ட்ப ோர்ட்ஷயருக்கு எடுத்துப் ப ோவோய் எனதருடம
சபகோதோிபய. உன்னோல் அப் டிப் ட்ை பசய்திடய தை முடிவதற்கு நோன் ப ருடமப் ட்டுக் பகோள்கிபறன்.
திருமதி. கோலின்ஸிற்கு பைடி கோதோின் எப் டிப் ட்ை கவனம் பகோடுத்தோள் என் டத நீபய தினமும் ோர்த்தோய்.
உன்னுடைய பதோைி ஒரு துைதிர்ஷ்ைமோன நிடையில் இல்டை, ......பவண்ைோம், இந்த விஷயத்தில் ப சோமல்
இருப் பத நல்ைது. உன்னிைம் இடத மட்டும் நிச்சயமோக பசோல்ை விரும்புகிபறன், இபதப ோன்ற மகிழ்ச்சி
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உனக்கும் உன் திருமணத்தில் கிடைக்க பவண்டும் என்று மனமுவந்து வோழ்த்துகிபறன். எனதருடம
ஷோர்பைட்டிற்கும் எனக்கும் இருப் து ஒபை மோதிோியோன மனமும், எண்ணங்களும். எங்கள் இருவோிைத்திலும்
ஆச்சோியப் டும்வடகயில் ஒபை மோதிோியோன குணமும், கருத்துகளும் இருக்கின்றன. நோங்கள் இருவரும்
ஒருவருக்கோகபவ ஒருவர் எனப் ிறந்துள்பளோம்.”
He finds it difficult to suppress the greatness of his position.
அவன் தன்னுடைய நிடையின் உயர்டவ அைக்கிக்பகோள்ள கஷ்ைப் டுகிறோன்.
He must have strong goodwill to bring by that wish, Darcy to her.
ைோர்சிடய அவளிைம் அடைத்துவை அவனுக்கு வலிடமயோன நல்பைண்ணம் இருக்க பவண்டும்.
He accepts his wife’s manners for her character.
தன்னுடைய மடனவியின் ைக்க வைக்கங்கடள அவளுடைய நற்குணமோக அவன் ஏற்றுக்பகோள்கிறோன்.
“You may carry a very favourable report of us into Hertfordshire.”
Man wants a favourable report of himself to the world.
Only Collins will ask for it.
Man cannot be caught doing anything non-egoistic.
The difference between different people is in the degree of egoism.
Ego-memory, ego-sense, ego-idea are the earlier stages to the pure ego which is immense.
Pride is the conscious ego based on one’s capacity.
Whether it is knowledge, wealth or capacity, pride can form.
The consciousness of pride well formulated is the pride of possession.
Arrogance is the power of ego unformulated or unorganized.
Arrogance is vital.
Pride is Mental.
Pride is the arrogance Mind justifies as well as values.
Pride can invert itself as humility in which case it will enjoy neither power of humility nor that of pride.
Pride inverted loses its power but not its form.
The form is always recognized by another as an unbecoming behaviour.
Here is a Man asking Elizabeth to recognize his humble pride and carry a report of it into Hertfordshire.
The concealed humility peeps out through this request.
People can suffer pride, but not humble pride.
There are rare characters who can successfully hide the pride.
Such a Man converts the pride into venom like Wickham.
The greater the effort to suppress it, the greater is the venom it creates.
Characteristics are best as they are, even if it is undesirable.
They can be sublimated or transformed but not suppressed without psychological detriment.
Irresistible resentment when suppressed becomes caustic sarcasm.
The greatest opportunity cannot come through low consciousness unless it carries a tragedy.
“எங்கடளப் ற்றி நல்ைவிதமோன பசய்திகடளபய நீ பஹர்ட்ப ோர்ட்ஷயருக்கு எடுத்துச் பசல்வோய்.”
தன்டனப் ற்றி உைகுக்கு நல்ை விதமோன பசய்தியோகபவ ப ோய்ச் பசை பவண்டும் என மனிதன் விரும்புவோன்.
கோலின்ஸ் ப ோன்ற மனிதன்தோன் இதுப ோல் பவண்டுவோன்.
மனிதன் அகந்டதயில்ைோமல் எந்த பசயடை பசய்வடதயும் நோம் ோர்க்க முடியோது.
பவவ்பவறு மனிதர்கள் அகந்டதயின் அளவில்தோன் வித்தியோசப் டுவர்.
தூய்டமயோன அகந்டதக்கு முன் அ ோிமிதமோக இருப் து அகந்டதயோன ஞோ கங்கள், அகந்டதயோன உணர்வு,
அகந்டதயோன கருத்துகள்.
ஒருவருடைய திறடமயின் அடிப் டையில் இருக்கும் நனவுபூர்வமோன அகந்டதபய ப ருமிதமோகும்.
அறிபவோ, பசல்வபமோ அல்ைது திறடமபயோ, இடவகளில் ப ருமிதம் உருவோகைோம்.
நன்றோக உருவோக்கப் ட்ை ப ருமிதத்தின் ேீவியபம உடைடமயின் ப ருமிதம்.
சோியோக உருவோகோத முடறப் டுத்தப் ைோத அகந்டதயின் சக்திபய அகம் ோவமோகும்.
அகம் ோவம் உணர்வுக்குோியது.
ப ருமிதம் மனத்திற்குோியது.
மனம் அகம் ோவத்டத நியோயப் டுத்தும், மதிக்கும், இதுபவ ப ருமிதமோகும்.
ப ருமிதம் தன்டன அைக்கமோக மோற்றிக் பகோள்ளைோம், அப்ப ோழுது அது அைக்கத்தின் அதிகோைத்டதயும்
அனு விக்கோது, ப ருமிதத்தின் அதிகோைத்டதயும் அனு விக்கோது.
மோறிய ப ருமிதம் அதிகோைத்டத இைக்கும், ஆனோல் பதோற்றத்டத இைக்கோது.
பதோற்றம் எப்ப ோழுதும் ஆபைோக்கியமற்ற நைத்டதயோக பவபறோருவைோல் அடையோளம் கோணப் டும்.
இங்கு ஒரு மனிதன், தன்னுடைய அைக்கமோன ப ருடமடய எலிசப த் அடையோளம் கண்டு, அதடன
பஹர்ட்ப ோர்ட்ஷயோில் பதோிவிக்க பவண்டும் என்று விரும்புகிறோன்.
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இந்த பவண்டுபகோளில் மடறத்து டவத்திருக்கும் அைக்கம் பவளிப் டுகிறது.
மனிதன் ப ருமிதத்டத தோங்கிக்பகோள்வோன், ஆனோல் அைக்கமோன ப ருமிதத்டத தோங்கிக்பகோள்ள முடியோது.
ப ருமிதத்டத பவற்றிகைமோக மடறக்க மிகச் சிைருக்பக முடியும்.
அது ப ோன்ற மனிதன், விக்கோடமப் ப ோல் ப ருடமடய விஷமோக மோற்றுவோன்.
அைக்குவதற்கு எடுக்கும் முயற்சி பமலும் அதிக அளவில் அதடன விஷமோக்கும்.
விரும் த்தகோததோக இருந்தோலும் தனிப் ட்ை குணங்கள் இருக்கும் விதத்தில் இருப் பத சிறந்தது.
அதடன கடைக்கைோம் அல்ைது திருவுருமோற்றைோம், ஆனோல் மனத்தோல் நஷ்ைப் ைோமல் அைக்க முடியோது.
தடுக்க முடியோத பவறுப்புைன் கூடிய பகோ த்டத அைக்க முயன்றோல் அது கோயப் டுத்தும் பகலிப் ப ச்சோக
மோறும்.
தோழ்ந்த ேீவியத்தின் மூைம் மிகப் ப ோிய வோய்ப்பு ப ைோ த்தின்றி வைோது.
22. “You were a witness to Lady Catherine’s attentions to Charlotte”.
Man combines two opposite attitudes, sometimes in the extreme.
Extending freedom authoritatively, kindness through cruelty, serious adherence of empty rituals, etc. is a known trait.
Collins indulges in crude self-importance in a language of understatement.
As one vibration leaves the society and another enters, this is one possible mixture.
Man’s folly is great in trying to achieve one thing by doing the opposite.
Man is not at fault as he can exhibit only the faculties he has.
His new ideals may require new faculties.
Till he acquires them, he will be using the old faculties.
We see Darcy giving Bingley freedom through an attitude of domination.
In advising Elizabeth and flattering Elizabeth, Caroline’s purpose is to adore status.
The centre of Collins’s life is Lady Catherine.
He wants his whole world to witness his greatness there.
That purpose he well serves by all that he knows.
He expects Elizabeth to speak out in Hertfordshire all that she has seen.
That is what he is doing to himself.
On the first day at Longbourn at the dinner table he did this copiously.
Energy that enters one becomes several things acquiring values at each level.
In Collins, he preserved his pre-Oxford personality, received the energy of education, added to it the energy of
expectation after Bennet, energized it by the living at Hunsford and arranged its display. As it was approved of by the
Lady, it received its final sanction.
He has no values to guide, no restraint to discipline him.
He is conscious, loves to be conscious, that he is on display.
He believes that his audience is entertained.
Behind all these the lurking violence is apparent as it peeps out.
We saw his irresistibility and his rationale for it when Elizabeth tried to advise him.
What is great in him we do not know, but he is great in some sense.
“பைடி கோதோின் ஷோர்பைட்டுக்கு அளித்த கவனிப்ட நீ ோர்த்திருப் ோய்.”
இைண்டு பநர்மோறோன மபனோ ோவங்கடள மனிதன் இடணப் ோன், சிை சமயங்களில் அடவ உச்சகட்ைத்தில்
இருக்கும்.
அதிகோைத்துைன் சுதந்திைம் அளிப் து, பகோடுடமயின் மூைம் அன்பு பசலுத்துவது, பவறுடமயோன சைங்குகடள
தீவிைமோக அனுசோிப் து ப ோன்றடவ பதோிந்த குணங்கள்.
சுய முக்கியத்துவத்திற்கு கோலின்ஸ் மிகவும் இைம் பகோடுக்கிறோன் என்று பசோல்வது குடறத்துக் கூறுவதோகும்.
சமூகத்டத விட்டு ஒரு அதிர்வு பவளிபய பசல்லும் ப ோழுது பவபறோன்று உள்பள நுடைவது ஒரு சோத்தியமோன
கைடவ.
ஒன்டற சோதிக்க முயற்சி பசய்யும்ப ோழுது அதற்கு பநர்மோறோனடத பசய்யும் மனிதனின் மைடம ப ோியது.
மனிதனிைம் தவறு இல்டை, ஏபனனில் தன்னிைம் இருக்கும் திறடமகடளத்தோன் அவனோல் பவளிப் டுத்த
முடியும்.
அவனுடைய புதிய இைட்சியங்களுக்கு புதிய திறன்கள் பதடவப் டுகின்றன.
அவற்டற கற்றுக்பகோள்ளும்வடை டைய திறன்கடளபய அவன் யன் டுத்துவோன்.
அைக்கியோளும் மபனோ ோவத்தின் மூைம் ைோர்சி, ிங்கிலிக்கு சுதந்திைம் பகோடுக்கிறோன்.
எலிசப த்திற்கு அறிவுடை கூறுவதிலும் அவடள புகழ்வதிலும் கோைலின் அந்தஸ்துக்கு மோியோடத
அளிக்கிறோள்.
பைடி கோதோின்தோன் கோலின்ஸ் வோழ்க்டகயின் டமயமோக விளங்குகிறோள்.
அங்கு அவனுக்கு இருக்கும் உயர்டவ அவனுடைய உைகம் முழுவதும் கோண பவண்டும் என அவன்
விரும்புகிறோன்.
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அவனுக்குத் பதோிந்த அடனத்தின் மூைமும் அடத அவன் நிடறபவற்றிக்பகோள்கிறோன்.
எலிசப த், அவள் கண்ை அடனத்டதயும் பஹர்ட்ப ோர்ட்ஷயோில் பதோிவிக்க பவண்டும் என்று அவன்
எதிர் ோர்க்கிறோன்.
அவனும் அபத ப ோல் நைந்துபகோள்கிறோன்.
ைோங் ர்னில் முதல் நோள் உணவருந்தும் பமடேயில் அவன் இவ்வோறு ப ரும் அளவில் நைந்துபகோண்ைோன்.
ஒருவருள் நுடையும் சக்தி ைவோறோக மோறி, ஒவ்பவோரு நிடையிலும் ண்புகடளப் ப றுகிறது.
ஆக்ஸ்ப ோர்ட் பசல்வதற்கு முன் இருந்த குணத்டத கோலின்ஸ் ோதுகோத்து டவத்துக்பகோள்கிறோன், கல்வியின்
ைத்டதப் ப ற்றுக்பகோள்கிறோன். ப ன்னட்டை எதிர் ோர்க்கும் சக்தியும் பசர்ந்து பகோள்கிறது,
ஹன்ஸ்ப ோர்டின் வோழ்க்டக பமலும் அதற்கோன பதம்ட அளிக்கிறது, அதடன உைகுக்குக் கோண் ிக்க
ஏற் ோடு பசய்கிறோன். பைடி கோதோினுடைய ஒப்புதல் அதற்கு இருந்ததோல், அது இறுதியோன அனுமதிடயப்
ப ற்றது.
வைி நைத்த அவனுக்குப் ண்புகள் எதுவும் இல்டை, அவடன ஒழுங்குப் டுத்த கட்டுப் ோடு எதுவும் இல்டை.
அவன் தன்டன பவளிபய கோண் ித்துக் பகோள்வடத அறிந்பத பசய்கிறோன், விரும் ிபய பசய்கிறோன்.
அவனது ோர்டவயோளர்கள் ைசிக்கிறோர்கள் என நம்புகிறோன்.
இடவ எல்ைோவற்றிற்கும் ின்பன, மடறந்திருக்கும் வன்முடற பவளிப் டையோகத் பதோிகிறது.
எலிசப த் அவனுக்கு அறிவுடை வைங்க முயன்றப ோழுது அவனது எதிர்க்க முடியோத தன்டமடயப்
ோர்த்பதோம், அதற்கோன அவனது அடிப் டைக் கோைணத்டதயும் ோர்த்பதோம்.
அவனிைம் என்ன சிறப் ோக இருக்கிறது என்று நமக்குத் பதோியவில்டை, ஆனோல் ஏபதோ ஒரு விதத்தில் அவன்
சிறப் ோக இருக்கிறோன்.
23. “We seem to be designed for each other.”
Any superstition that the society accepts finds utterance through every mouth.
Each Man exhibits his uniqueness in expressing his general belief.
Two spiritual ideas, contrary to each other, must be reconciled with each other.
One is no man is without a soul. The other is the best part of humanity is otiose.
They reconcile at the conception of the Inconscient evolving into the subconscient.
The greatest endowment of Man survives his lowest fall.
According to our approach, this speaks of Man’s greatness or lowness.
The idea of evolution reconciles both views.
The idea of Collins’s situation being one that everyone has to pass through is a consolation.
The truth about the spouses is they are complements to one another.
It can be opposites or similarities or non-conflicting difference or one of violent conflict or any one of the intermediate
levels.
How such a truth came to be modified into a gullible superstition as the one above is beyond present human
conception.
What is interesting is the fervour with which it is spoken out.
Those who speak it believe it and are energized by the belief.
It is a cosy organism of superstition that lasts long.
Superstition too serves the social well being in its own way.
The Gita advises us not to undo superstition.
Sherlock Holmes held the attention of the world for several decades without knowing the earth moves around the sun.
He lived into the 20th century.
The knowledge of the solar system is useful but not essential to life.
Mr. Collins is a dynamic self-existing organism who makes growth possible at a great speed as he is constituted.
To know his constitution is to know the secret of human nature.
It is true they are made for each other because which other woman could have her mental peace in that domestic setup!
It is said with greater truth that Collins and Lady Catherine are made for each other.
“நோங்கள் ஒருவருக்கோகபவ ஒருவர் என ிறந்துள்பளோம்.”
சமூகம் ஏற்றுக்பகோண்டிருக்கும் மூை நம் ிக்டககடள எல்பைோரும் ப சுவர்.
ஒவ்பவோரு மனிதனும், அவனுடைய ப ோதுவோன நம் ிக்டகடய தனித்தன்டமயுைன் பவளிப் டுத்துவோன்.
இைண்டு மோறு ட்ை ஆன்மீகக் கருத்துகள் ஒன்றுைன் ஒன்று ஒத்துப்ப ோக பவண்டும்.
ஒன்று, ஆன்மோ இல்ைோத மனிதனில்டை. மற்பறோன்று, மனித குைத்தின் சிறப் ோன குதி பசோம் ைோக
உள்ளது.
ேைம் ஆழ்மனமோக ோிணமிக்கும் கருத்தில் அடவ ஒத்துப்ப ோகின்றன.
மனிதனின் மிகப் ப ோிய குணம் அவனது பமோசமோன வீழ்ச்சிடயயும் மீறி நிடைத்து இருக்கும்.
நமது அணுகுமுடறப் டி, மனிதனின் உயர்டவப் ற்றிபயோ தோழ்ந்தடதப் ற்றிபயோ இது ப சுகிறது.
ோிணோமத்தின் இந்த கருத்து இைண்டு ோர்டவடயயும் சமைசப் டுத்துகிறது.
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கோலின்ஸிற்கு, அவனுடைய நிடைடம ப ோன்றபதோன்டற யோவரும் தோண்டித்தோன் வை பவண்டும் என் து ஒரு
சமோதோனமோக இருந்தது.
தம் திகள் இருவரும் ஒருவடை ஒருவர் நிடறவு பசய்துபகோள்வர் என் து உண்டம.
அடவ எதிர்மோறோகபவோ அல்ைது ஒபை விதமோகபவோ அல்ைது முைணற்ற வித்தியோசங்களோகபவோ அல்ைது
கடுடமயோன முைண் ோடுகளோகபவோ அல்ைது இடைநிடையில் இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயமோகவும் இருக்கைோம்.
பமபை கூறப் ட்டுள்ளடதப்ப ோல், எவ்வோறு இது ப ோன்ற உண்டம எளிதில் ஏமோற்றக் கூடிய
மூைநம் ிக்டகயோக மோற்றப் ட்ைது என் து தற்ப ோடதய மனித எண்ணத்திற்கு அப் ோற் ட்ைது.
அது எவ்வளவு ஆர்வத்துைன் ப சப் ட்ைது என் துதோன் ஆச்சோியத்திற்குோியது.
அடத ப சு வர் அடத நம்புகிறோர், அந்த நம் ிக்டக அவருக்கு பதம்ட யும் அளிக்கிறது.
மூை நம் ிக்டகயின் ேீவன் நிடைத்து நிற்கிறது.
சமூக நன்டமக்கு மூைநம் ிக்டகயும் அதனுடைய வைியில் பசடவ பசய்கிறது.
மூைநம் ிக்டகடய நீக்க பவண்ைோம் என்று கீடதயும் கூறுகிறது.
இரு தோம் நூற்றோண்டில் வோழ்ந்த ப ோதும், பூமி சூோியடனச் சுற்றி வருகிறது என்ற விஷயத்டத அறியோமல்
இருந்த பஷர்ைோக் பஹோம்ஸ், ை ஆண்டுகளோக உைகத்தின் கவனத்டத ஈர்த்தோர்.
சூோியமண்ைைத்டதப் ற்றி பதோிந்துபகோள்வது யனுள்ளதுதோன் என்றோலும், வோழ்க்டகக்கு அது
அத்தியோவசியமில்டை.
கோலின்ஸ் சுறுசுறுப் ோன சுயமோக இருக்கும் மனிதன், அவன் கட்ைடமக்கப் ட்ை விதத்தினோல் அவன்
பவகமோக வளர்ச்சி அடைகிறோன்.
அவன் கட்ைடமக்கப் ட்ை விதத்டத பதோிந்துபகோள்வது, மனித சு ோவத்தின் இைகசியத்டத பதோிந்துபகோள்வது
ப ோைோகும்.
அவர்கள் இருவரும் ஒருவருக்கோகபவ ஒருவர் என ிறந்துள்ளனர் என் து உண்டம, ஏபனனில் பவறு எந்த
ப ண்மணியோல் அம்மோதிோியோன ஒரு இல்ைத்தில் மன நிம்மதியுைன் இருக்க முடியும்!
கோலின்ைும், பைடி கோதோினும் ஒருவருக்கோகபவ ஒருவர் என ிறந்துள்ளனர் என் து பமலும் உண்டமயோகக்
கூறப் டுகிறது.

24.

25.

26.

27.

Elizabeth could safely say that it was a great happiness where that was the case, and with equal sincerity
could add, that she firmly believed and rejoiced in his domestic comforts. She was not sorry, however, to
have the recital of them interrupted by the entrance of the lady from whom they sprung. Poor Charlotte! It
was melancholy to leave her to such society! But she had chosen it with her eyes open; and though
evidently regretting that her visitors were to go, she did not seem to ask for compassion. Her home and her
housekeeping, her parish and her poultry, and all their dependent concerns, had not yet lost their charms.
“அப் டி இருக்கும் என்றோல் அது மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குோியது” என எலிசப த்தோல் பசௌகோியமோக பசோல்ை
முடிந்தது. அவனுடைய இல்ைற வோழ்க்டக சுகமோக இருப் திலுள்ள தன்னுடைய நம் ிக்டகடயயும்,
சந்பதோஷத்டதயும் மனப்பூர்வமோக அவளோல் கூற முடிந்தது. யோடைப் ற்றி ப சிக் பகோண்டிருந்தனபைோ அந்தப்
ப ண்மணி உள்பள வந்ததோல் அப்ப ச்சு தடைப் ட்ைது, ஆனோல் இதனோல் எலிசப த் வருத்தப் ைவில்டை.
ோவம் ஷோர்பைட்! இப் டிப் ட்ை ஒரு இைத்தில் அவடள விட்டுச் பசல்வது கஷ்ைமோக இருந்தது. ஆனோல் இது
அவளோகபவதோன் பதர்ந்பதடுத்து இருக்கிறோள். விருந்தினர்கள் கிளம்புவது அவளுக்கு வருத்தத்டத அளித்தது
என் து பவளிப் டையோகபவ பதோிந்தது என்றோலும் அவள் எந்த அனுதோ த்டதயும் எதிர் ோர்க்கவில்டை.
அந்த வீடு, வீட்டின் பவடைகள், சர்ச் ணிகள், அவளுடைய பகோைிப் ண்டண, அது சம் ந்தப் ட்ை ை
பவடைகளும் இன்னும் அவளுடைய சுவோைசியத்டத தக்க டவத்துக் பகோண்டிருந்தன.
Charlotte’s subconscious substance enjoys the material security of being his wife. Elizabeth’s pity for her friend is
superfluous.
அவனுடைய மடனவியோக இருப் தோல் கிடைக்கும் ப ோருள்ோீதியோன ோதுகோப்ட ஷோர்பைட் ஆழ்மனதில்
அனு விக்கிறோள். எலிசப த், அவளுடைய பதோைிக்கு கோண் ிக்கும் அனுதோ ம் மிடகயோக இருக்கிறது.
Now that Charlotte has exhibited her contentment to Elizabeth, she feels not only a triumph, but feels justified in
marrying him.
இப்ப ோழுது ஷோர்பைட் தனது மனநிடறடவ எலிசப த்திைம் பவளியிட்ைதோல் பவற்றிப் ப ருமிதம்
மட்டுமல்ைோமல், அவடன திருமணம் பசய்துபகோண்ைது நியோயம் எனவும் உணர்கிறோள்.
There is no question of their losing their charms. They are her source of physical material security which marriage is.
அடவகள் தங்களுடைய கவர்ச்சிடய இைப் து என்ற ப ச்சுக்பக இைமில்டை. அடவ உைல் மற்றும் ப ோருள்ோீதியோன ோதுகோப் ிற்கோன கோைணம் ஆகும். அதுபவ திருமணமுமோகும்.
“Elizabeth could safely say that it was a great happiness where that was the case and with equal sincerity could add that
she firmly believed in his comforts”.
Adherence to utter truth is always possible for one wedded to truth.
To do so in an unreal context though possible is a strain.
How life interferes in relieving such a strain is one lesson in Life Response.
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She forces herself to speak more than she wants because Collins expects her to speak out the thoughts she does not
have, but he expects.
It is artificial convention maintained without life.
Charlotte is anxious not to expose Collins too much to Elizabeth.
She interrupts.
It is a life response governed by energies.
The whole of life can be covered under the heading Life Response.
A lady who married in another caste was asked about her marriage. She had willingly done it with enough cooperation
but she was aware of the disapproval of Tamilnadu. That night current failed all over Tamilnadu for one day.
In 1915 Gandhiji announced non-violence. In 1919 he began its practice. Jallianwallahbagh announced to him the
need for violence.
An employer who removed from service his best employee to serve his petty purposes was the founder and builder of
that institution. At the end of a year he was unceremoniously removed from his child of an institution. The only
difference is his employee came back, but he never staged a comeback.
He who wants to offend without cause is called on by life to reward him whom he offended. Ignorance cannot offend
knowledge without its being compelled to acknowledge the reality behind appearances.
Non-existing organizational power desiring to order real social power finds itself mortally hurt without the victim
retaliating.
When you understand life, life faithfully serves you.
Failing to understand life, she compels you to understand her.
Defying life, she destroys you or allows you to perish.
Life is a real force in Nature.
Soul in life emerging changes Nature into divine nature.
“அவ்வோறு இருக்கும் ட்சத்தில் அது மிகவும் சந்பதோஷத்திற்குோியது என்று எலிசப த்தோல் நிச்சயமோகக் கூற
முடிந்தது, அவனுடைய வசதிகளில் தனக்கு உறுதியோன நம் ிக்டக இருக்கிறது என்றும் அவளோல்
உண்டமயோகக் கூற முடிந்தது.”
உண்டமடய கடைப் ிடிப் வருக்கு, உண்டம ப சுவது எப்ப ோழுதும் சோத்தியமோகும்.
உண்டமயல்ைோத விஷயத்தில் உண்டம ப சுவது சோத்தியம் என்றோலும் கடினமோனது.
இந்த கஷ்ைத்டத வோழ்க்டக எவ்வோறு விடுவிக்கிறது என் து வோழ்வின் மறுபமோைியில் ஒரு ோைமோகும்.
அவளிைம் இல்ைோத எண்ணங்கடள அவள் ப ச பவண்டுபமன்று கோலின்ஸ் எதிர் ோர்ப் தோல் அவள், தோன்
விரும்புவடதக் கோட்டிலும் அதிகமோக ப ச தன்டன வற்புறுத்திக் பகோள்கிறோள்.
இது ேீவனற்ற பசயற்டகயோன மைபு.
கோலின்டைப் ற்றி அதிகம் எலிசப த்திற்கு பவளிப் டுத்த பவண்ைோம் என் தில் அவள் கவனமோக
இருக்கிறோள்.
அவள் குறுக்கிடுகிறோள்.
அது சக்தியோல் ஆளப் டும் வோழ்வின் மறுபமோைியோகும்.
வோழ்வு முழுவடதயும் வோழ்வின் மறுபமோைியின் கீழ் பகோண்டு வந்து விைைோம்.
பவறு ேோதியில் திருமணம் பசய்து பகோண்ை ஒரு ப ண்மணியிைம் அவளது திருமணத்டதப் ற்றி பகள்வி
எழுப் ப் ட்ைது. அவள் ப ோதுமோன ஒத்துடைப்புைன், விருப் த்துைன் திருமணம் பசய்து பகோண்டுள்ளோள்.
ஆனோல் தமிழ்நோட்டின் சம்மதம் கிடைக்கோதது அவளுக்குத் பதோிந்திருந்தது. அன்று ஒரு நோள் இைவு தமிழ்நோடு
முழுவதும் மின்சோைம் இல்டை.
1915ல் கோந்திேி அஹிம்டசடய அறிவித்தோர். 1919ல் அதடன கடைப் ிடிக்க ஆைம் ித்தோர். வன்முடறயின்
அவசியத்டத ேோலியன்வோைோ ோக் அவருக்கு உணர்த்தியது.
சிறந்த ஊைியடை தன்னுடைய சிறிய பநோக்கத்திற்கோக பவடையிலிருந்து நீக்கம் பசய்த முதைோளி, அந்த
நிறுவனத்டத ஸ்தோ ித்து வளர்த்தவைோவோர். அந்த வருை முடிவில் அவர் குைந்டதடயப் ப ோல் கோத்த
அந்நிறுவனத்திலிருந்து நீக்கப் ட்ைோர். ஒபை வித்தியோசம் அந்த ஊைியர் மீண்டும் அங்கு பவடையில்
பசர்ந்தோர், ஆனோல் முதைோளியோல் திரும் ி வைபவ முடியவில்டை.
எந்த வித கோைணமுமின்றி தீங்கு பசய் வடை வோழ்க்டக அடைத்து, தீங்கு பசய்தவருக்கு பவகுமதி அளிக்க
டவக்கும்.
பதோற்றத்தின் ின்னோலுள்ள உண்டமடயத் பதோிந்துபகோள்ளோமல், அறியோடமயோல் அறிவிற்கு தீங்கிடைக்க
முடியோது.
இல்ைோத அடமப் ின் சக்தி உண்டமயோன சமூக சக்திடய அதிகோைம் பசய்ய விரும் ினோல் எதிைோளி
எதிர்க்கோமபைபய, அதற்கு கடுடமயோன கோயம் ஏற் டுவடதப் ோர்க்கும்.
வோழ்க்டகடயப் புோிந்துபகோண்ைோல், வோழ்க்டக நமக்கு உண்டமயுைன் பசடவ பசய்யும்.
வோழ்க்டகடயப் புோிந்துபகோள்ளத் தவறி விட்ைோல், அது நம்டம புோிந்துபகோள்ள வற்புறுத்தும்.
வோழ்க்டகடய மீறும் ப ோழுது, அது நம்டம அைிக்கும், அல்ைது நோம் அைிந்து ப ோக அனுமதி அளிக்கும்.
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இயற்டகயில் வோழ்க்டக உண்டமயோன சக்தியோகும்.
வோழ்க்டகயில் பவளி வரும் ஆன்மோ இயற்டகடய பதய்வீகச் சு ோவமோக்கும்.
28. “She was not sorry for her recital to be interrupted by the arrival of Charlotte”.
Events respond to our thoughts.
Elizabeth would like to stop, life stopped her.
When does it happen like this, how is it different from the response delayed?
What is the rule for delay?
Elizabeth’s wish to break is strong. Her strength exceeding the strength of the atmosphere, the interruption arises.
Darcy met her at Pemberley. She was by then ready, but not he, because he was not sure of the lady’s response. Before
that response could arise came Caroline’s provocation. After it was overcome by Lydia’s marriage, there was the
obstacle created by the ruse. When it was cleared, Lady Catherine exerted herself. It was cleared by a reverse reaction.
The initial response was for the consenting thought. The final response waits for all the obstacles to be cleared.
Elizabeth accepted Pemberley and Pemberley accepted her. She had not accepted Darcy as she had accepted
Pemberley. Caroline’s expectation was in the atmosphere. She exhausted it by provoking Elizabeth and Darcy.
Wickham was in her Mind. When he went to Newcastle it was removed.
Without her conscious mental occupation there was Anne and her mother in the way. Final response awaited the
clearance of all this. After Lydia’s elopement, Elizabeth finally gave up any hope or hope of expectation from Darcy.
Her desire to have hidden the event from him, created another barrier between them. Essentially she shut him out by
that thought. The receipt of her aunt’s letter changed her Mind and created expectation during his two visits with
Bingley. Now the expectation created barriers. She finally gave up. Lady Catherine removed any semblance of it.
Still, it was she who was to open the topic in a wretched state of Mind. Her thanks ensured him of the absence of all
possible resistances. He had to propose. It was not in her hands. To evoke it silently, she was not qualified by the rules
of Silent Will. The impossibility of her marrying him because of the social distance which was seen in the responses of
Jane and Mr. Bennet were added barriers for her to overcome. Her thanking him on their behalf removed that
barrier sufficiently for him to speak.
‘ஷோர்பைட் வந்ததினோல் அவளுடைய ப ச்சு தடைப் ட்ைடதப் ற்றி அவள் வருத்தப் ைவில்டை.”
நமது எண்ணங்களுக்கு நிகழ்ச்சிகள் மறுமமரைி மகரடுக்கும்.
நிறுத்த பவண்டும் என எலிசப த் நிடனத்தோள், வோழ்க்டக அவளுக்கு உதவியது.
எப்ப ோழுது இது ப ோல் நடைப றுகிறது, தோமதித்து வரும் மறுபமோைிடயவிை இது எவ்வோறு மோறு ட்ைது?
தோமதத்திற்கோன சட்ைம் என்ன?
விைகுவதற்கு எலிசப த்தின் விருப் ம் வலிடமயோக இருக்கிறது. சூைலின் வலிடமடயவிை அவளுடைய
வலிடம அதிகமோக இருப் தோல் குறுக்கீடு வருகிறது.
ைோர்சி அவடள ப ம் ர்லியில் சந்திக்கிறோன். அவள் தயோைோக இருந்தோள், அவளுடைய எண்ணம்
பதோியோததோல் அவன் தயோைோக இல்டை. அதற்கு தில் கிடைப் தற்கு முன், கோைலின் பகோ த்டதக்
கிளப்புகிறோள். லிடியோவின் திருமணத்தின் மூைம் அதிலிருந்து மீண்ைப ோது, சூழ்ச்சி ஒரு தடைடய
எழுப்புகிறது. அதடன முடித்த ின் பைடி கோதோின் வருகிறோள். அதுவும் தடைகீைோக எதிர்விடனயோல் சோி
பசய்யப் ட்ைது. முதல் மறுபமோைி, ஒப்புதைளிக்கும் எண்ணத்திற்கு இருந்தது. இறுதி மறுபமோைி, எல்ைோத்
தடைகடளயும் சோி பசய்வதற்கு கோத்துக் பகோண்டிருந்தது.
எலிசப த் ப ம் ர்லிடய ஏற்றுக்பகோண்ைோள், ப ம் ர்லியும் அவடள ஏற்றுக்பகோண்ைது. ப ம் ர்லிடய
ஏற்றுக்பகோண்ைது ப ோல் ைோர்சிடய அவள் ஏற்றுக்பகோள்ளவில்டை. கோைலினுடைய எதிர் ோர்ப்பு சூைலில்
இருந்தது. எலிசப த் மற்றும் ைோர்சியின் பகோ த்டத கிளப்புவதன் மூைம் அவள் அதடன தீர்த்துக்பகோண்ைோள்.
அவளுடைய மனதில் விக்கோம் இருந்தோன். அவன் நியூகோஸிலுக்கு பசன்ற ப ோது அது நீங்கியது.
நனவுபூர்வமோக அவள் மனத்டத எதுவும் ஆக்கிைமித்துக் பகோள்ளோத வடகயில், ஆன்-ம், அவளது தோயோரும்
குறுக்பக இருந்தனர். இடவ எல்ைோம் தீருவதற்கு இறுதியோன மறுபமோைி கோத்துக்பகோண்டிருந்தது. லிடியோ
ஓடிப்ப ோன ிறகு, எலிசப த் நம் ிடகடய இைந்தோள், ைோர்சியின் எதிர் ோர்ப்ட யும் இைந்தோள்.
நைந்த நிகழ்ச்சிடய அவனிைமிருந்து மடறக்க பவண்டும் என அவள் விரும்புவது, பமலும் ஒரு தடைடய
அவர்களிடைபய ஏற் டுத்தியது. முக்கியமோக அவள் அந்த எண்ணத்திலிருந்து அவடன நீக்கினோள்.
அவளுடைய அத்றதயின் கடிதம் அவளுடைய மனத்டத மோற்றியது, ைோர்சியும், ிங்கிலியும் இரு முடற வந்தது
ஒரு எதிர் ோர்ப்ட ஏற் டுத்தியது. இப்ப ோழுது இந்த எதிர் ோர்ப்பு தடைகடள ஏற் டுத்தியது. இறுதியில்
அவள் நம் ிக்டக இைந்தோள். பைடி கோதோின், மீதியுள்ள நம் ிக்டகடயயும் நீக்கினோள். ஆனோலும் அவள்தோன்,
பமோசமோன மன நிடையில் மீண்டும் அந்த விஷயத்டத ஆைம் ித்து டவத்தோள். அவளுடைய நன்றி, வைக்கூடிய
எல்ைோ தடைகடளயும் நீக்கியது. அவன் திருமண ப ச்டச எடுக்க பவண்டியதோயிற்று. அது அவளுடைய
டககளில் இருக்கவில்டை. பமளனமோக அதடன பவளிக் பகோண்டுவை, அவளிைம் பமௌன உறுதியும்
இருக்கவில்டை. சமூக அந்தஸ்து திருமணத்திற்கு ஒரு தடையோக இருந்தது, இதற்கும் பமைோக பேன், திரு
ப ன்னட் இருவருடைய தடைகளும் இருந்தன. அவர்கள் சோர் ில் அவள் நன்றி கூறியது தடைகடள ப ோதிய
அளவு நீக்கி அவடன ப ச டவத்தது.
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29. “She has chosen it with eyes open”.
When there is an advantage coming with a disadvantage Man chooses it in the hope it will not hurt.
Language calls it pious wish.
Psychology knows it as subconscious choice.
The subconscious compels the conscious to choose against its wishes.
She was born of an empty-headed Man and was brought up in social culture.
Empty-headedness does not hurt her essentially, but she is aware of the social deficiency.
By compensating that deficiency socially she will raise herself mentally high.
It is for that progress she chose him as a husband.
Charlotte does not have the mental faculty Elizabeth has.
She has a vital penetration based on mercenary values.
Elizabeth had a vital fall, but in two hours, she was able to get out of it because of her Mind.
Without that mental faculty Charlotte has to do it over a lifetime.
The mental learns by ideas, facts, and information.
The vital needs an experience in place of each one of them.
The Mind can perceive, the vital can only sense.
Charlotte thinks of further elevation to Collins in the church through Darcy without realising that it is her part to secure
him any rise by inner psychological growth. Collins will destroy any promotion in life without further inner growth.
Whether they want to make that growth or not, is left to them.
People are not aware of psychological opportunity. They are too keenly aware of social opportunities.
One does not overtake the other too much without causing a tragedy at that level.
Life giving such opportunity positively or negatively is luck.
Collins has one in the living and in the wife.
Whether they live a family life or aspire for growth is up to them.
“அவள் தோனோகபவதோன் இதடன பதர்ந்பதடுத்திருக்கிறோள்.”
அபசௌகோியத்துைன் பசர்ந்து பசௌகோியம் வரும்ப ோழுது, அதனோல் எந்த ோதிப்பும் ஏற் ைோது என்ற
நம் ிக்டகயில் மனிதன் இதடன பதர்ந்பதடுக்கிறோன்.
அதடன க்திபூர்வமோன ஆடச என் ர்.
மனம் அதடன ஆழ்மன விருப் ம் என்று அறியும்.
ஆழ்மனம் மனத்டத அதனுடைய விருப் த்திற்கு எதிைோக பதர்ந்பதடுக்குமோறு வலியுறுத்துகிறது.
மூடள இல்ைோத மனிதனுக்கு ிறந்த அவள், சமூக நோகோிகத்தில் வளர்க்கப் ட்ைோள்.
மூடள இல்ைோதது அவடள முக்கியமோக துன்புறுத்துவதில்டை, ஆனோல் அவளுக்கு சமூக குடற ோடுகள்
பதோிந்திருந்தது.
சமூக குடற ோடுகடள ஈடுகட்ை அவள் தன்டன மனத்தோல் உயர்த்திக் பகோள்வோள்.
இந்த முன்பனற்றத்திற்கோகத்தோன் அவள் அவடன கணவனோகத் பதர்ந்பதடுத்தோள்.
எலிசப த்திைம் இருக்கும் மனத்திறன் ஷோர்பைட்டுக்கு இல்டை.
ஆதோய மனப் ோன்டமயின் அடிப் டையில் அவளது உணர்வின் ஆைம் உள்ளது.
எலிசப த்திற்கு உணர்வில் வீழ்ச்சி ஏற் ட்ைது, அவளுடைய மனத்தின் திறனோல் அவளோல் அதிலிருந்து
இைண்டு மணி பநைத்தில் மீண்டு வைமுடிந்தது.
அந்த மனத் திறன் இல்ைோத ஷோர்பைட்டுக்கு அடத பசய்ய வோழ்நோள் முழுவதும் பதடவப் ட்ைது.
கருத்துகள், உண்டமகள், தகவல்கள் மூைம் மனம் கற்றுக்பகோள்ளும்.
ஒவ்பவோன்றிலும் உணர்வுக்கு ஒரு அனு வம் பதடவப் டுகிறது.
மனம் அறிந்துணை முடியும், உணர்வுக்கு உணை மட்டும் முடியும்.
ைோர்சி மூைம் கோலின்ஸிற்கு சர்ச்சில் பமலும் தவி உயர்வு கிடைக்க பவண்டும் என ஷோர்பைட் நிடனக்கிறோள்,
மனோீதியோக அகத்தில் வளர்ச்சி அடைவதன் மூைம் அவனுக்கு உயர்டவ வோங்கித் தை பவண்டியது தனது ங்கு
என அவளுக்குப் புோியவில்டை. அகத்தில் முன்பனற்றமடையோமல், வோழ்க்டகயில் எந்த உயர்டவயும்
கோலின்ஸ் பகடுத்து விடுவோன். அந்த வளர்ச்சிடய அடைய பவண்டுமோ, பவண்ைோமோ என் து அவர்களது
விருப் ம்.
மனோீதியோன வோய்ப்புகடள மனிதர்கள் அறிவதில்டை. சமூக வோய்ப்புகடள ஆர்வத்துைன் அறிந்துள்ளனர்.
ஒருவர் அந்த நிடையில் ஆ த்டத ஏற் டுத்தோமல், மற்றவடைத் தோண்டிச் பசல்வதில்டை.
பநர்மடறயோகபவோ அல்ைது எதிர்மடறயோகபவோ வோழ்க்டக அது ப ோன்ற வோய்ப்புகடள தருவது
அதிர்ஷ்ைமோகும்.
பவடையிலும், மடனவி அடமவதிலும் கோலின்ஸிற்கு அதிர்ஷ்ைம் உள்ளது.
இல்ைற வோழ்க்டக வோை பவண்டுமோ அல்ைது வளர்ச்சிக்கு ஆர்வம் பகோள்வதோ என் து அவர்களது விருப் ம்.
30. “Her home and her housekeeping, her parish and her poultry, and all her dependent concerns had not lost their charms
yet”.
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The substance is more real than the consciousness.
Home is the consciousness, the house is the substance.
The ideal is the consciousness, the organization is the substance.
So, also romance and marriage; affection and property.
Here it is the Parish and Parsonage.
What is conceived of in the high must be realized in the low.
Both are in tune with each other.
There is a natural balance slowly building up.
Ego is free to interfere and choose a new balance, which it always does with a vengeance.
The mental energies are absorbed by the ideal.
The physical energies need a proper occupation.
Organising the kitchen, feeding the chicken, digging the garden exhaust the physical energies.
In the absence of enough idealism, one becomes cynical.
In the absence of enough physical absorption, the idealism becomes physical, coarse, organizing decay.
Couples who have enough energy and less culture keep up the balance by quarrelling, complaining, doubting, etc.
Such couples spending time to organize the house into a home at a higher level of orderliness and cleanliness will find
their quarrels disappear.
Energy to listen to the long-winded speeches of Collins requires as much energy as to keep the house in perfect order.
The infinity can be discovered in the writing of the sermon or cultivating the grass in the close.
Attitude matters, not the hours spent in work.
It will never strike a Man that the person with him is a great psychological opportunity.
“அவளுடைய வீடு, வீட்டின் பவடைகள், சர்ச் ணிகள், அவளுடைய பகோைிப் ண்டண, அது சம் ந்தப் ட்ை
ை பவடைகளில் இன்னமும் அவளுக்கு சுவோைசியம் இருக்கிறது”.
ேீவியத்டதவிை ப ோருள் அதிகம் உண்டமயோக இருக்கும்.
இல்ைம் ேீவியம் என்றோல், வீடு ப ோருளோகும்.
இைட்சியம் ேீவியம் என்றோல், அடமப்பு ப ோருளோகும்.
கோதலும் திருமணமும்; ோசமும் பசோத்தும் இபத ப ோல்தோன்.
இங்கு இது சர்ச்சும், ோதிோியின் விடுதியுமோகும்.
உயர்ந்ததில் திட்ைமிைப் ட்ைது, தோழ்ந்ததில் நிடறபவற்றப் ை பவண்டும்.
இைண்டும் ஒன்றுைன் ஒன்று இணக்கமோக உள்ளன.
இயற்டகயோன சமநிடை பமதுவோக உருவோகி வருகிறது.
அகந்டத சுதந்திைமோக குறுக்கிட்டு, புதிய சமநிடைடய பதர்ந்பதடுக்கைோம், அடத எப்ப ோழுதும் அது
வன்மத்துைன் பசய்கிறது.
மனத்தின் சக்திகடள இைட்சியங்கள் கிைகித்துக்பகோள்கின்றன.
உைல் சக்திகளுக்கு சோியோன பவடை அளிக்கப் ை பவண்டும்.
சடமயைடறடய முடறப் டுத்துவது, பகோைிக் குஞ்சுகளுக்கு தீனி பகோடுப் து, பதோட்ை பவடை பசய்வது,
இடவ எல்ைோ சக்திகடளயும் உறிஞ்சி விடும்.
ப ோதுமோன இைட்சியங்கள் இல்ைோமல் இருந்தோல், ஒருவர் எதிலும் நம் ிக்டக அற்றவைோக மோறி விடுவர்.
ப ோதுமோன அளவு உைைோல் சக்திகடள பசைவைிக்கோவிட்ைோல் இைட்சியங்கள் ேைமோகவும், க்குவமற்றும்,
மோறிவிடுகிறது. அைிவுக்கும் வைி பகோலுகிறது.
ப ோதுமோன பதம்பும் குடறவோன நோகோிகமும் இருக்கும் தம் தியினர், சண்டை ப ோடுவது, குடற கூறுவது,
சந்பதகப் டுவது இடவகளின் மூைம் சமநிடையில் தங்கடள டவத்துக் பகோள்கின்றனர்.
இப் டிப் ட்ை தம் தியினர் வீட்டை இல்ைமோக்கி, உயர்ந்த நிடையில் ஒழுங்டகயும் சுத்தத்டதயும் பகோண்டு
வை முயற்சி பசய்தோல் அவர்களுடைய சண்டைகள் யோவும் விைகுவடதக் கோண் ர்.
கோலின்ஸின் சுற்றி வடளத்து ப சும் நீண்ை ப ச்டச பகட்க எவ்வளவு பதம்பு பவண்டுபமோ, அபத அளவு
பதம்பு வீட்டை சிறப் ோக டவத்துக்பகோள்ளவும் பதடவப் டும்.
நீதி ப ோதடனடய எழுதுவதில் அகண்ைத்டத கண்டு ிடிக்கைோம் அல்ைது பதோட்ைத்டத ைோமோிப் திலும்
அகண்ைத்டத கண்டு ிடிக்கைோம்.
மபனோ ோவம்தோன் முக்கியபம தவிை பவடையில் பசைவைிக்கும் பநைம் அல்ை.
தன் கூைபவ இருக்கும் ந ர், ஒரு ப ோிய மபனோோீதியோன வோய்ப் ிடன அளிப் வர் என மனிதனுக்கு புோியபவ
புோியோது.
At length the chaise arrived, the trunks were fastened on, the parcels placed within, and it was pronounced
to be ready. After an affectionate parting between the friends, Elizabeth was attended to the carriage by Mr.
Collins, and as they walked down the garden, he was commissioning her with his best respects to all her
family, not forgetting his thanks for the kindness he had received at Longbourn in the winter, and his
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compliments to Mr. and Mrs. Gardiner, though unknown. He then handed her in, Maria followed, and the
door was on the point of being closed, when he suddenly reminded them, with some consternation, that
they had hitherto forgotten to leave any message for the ladies at Rosings.
ப ட்டிகடள உள்பள டவத்த ின், கிளம்புவதற்குத் தயோர் என்று அறிவிக்கப் ட்ைது. நண் ர்களின்
ிோியோவிடைக்குப் ிறகு கோலின்ஸ் வண்டிவடை எலிசப த்துைன் பசன்றோன். பதோட்ைத்தில் நைந்து பசன்று
பகோண்டிருக்கும் ப ோழுது, அவளுடைய குடும் த்தினர் அடனவருக்கும் தன் மோியோடதடய பதோிவிக்குமோறு
கூறினோன், குளிர்கோைத்தில் ைோங் ர்னில் தனக்கு கிடைத்த அன்புக்கு நன்றி பசோல்ை மறக்கவில்டை, திரு.
கோர்டினர் தம் திகளுக்கு, அவர்கடள ோிச்சயம் இல்ைோவிடினும் தன்னுடைய வோழ்த்துக்கடளத்
பதோிவிக்குமோறு கூறினோன். ிறகு அவடள வண்டியுனுள் ஏற்றினோன். மோியோவும் ின் பதோைர்ந்தோள். கதவு
மூைப் ப ோகும் சமயத்தில், தன்டன ஒருமுடனப் டுத்திக் பகோண்டு, அவர்கள் பைோஸிங்ஸில் உள்ள
ப ண்மணிகளுக்கு ஏதோவது ஒரு பசய்திடய பசோல்ை மறந்து விட்ைோர்களோ என திடீபைன்று அவர்களுக்கு
ஞோ கப் டுத்தினோன்.
32. Mr. Collins’ formality now extends to the Gardiners though unknown to him.
பதோியோதவர்களோக இருப் ினும் கோலின்ஸ், தன்னுடைய மோியோடதடய இப்ப ோழுது கோர்டினர்
தம் தியினோிைமும் கோண் ிக்கிறோன்.
"But," he added, "you will of course wish to have your humble respects delivered to them, with your grateful
thanks for their kindness to you while you have been here."
“ஆனோல் நீங்கள் அங்கிருந்த ப ோழுது உங்களுக்கு கோட்ைப் ட்ை அன்புக்கு மிக்க நன்றி கூறி உங்களுடைய
ணிவு கைந்த மோியோடதடய அவர்களுக்கு கண்டிப் ோகத் பதோிவிக்க விரும்புவீர்கள்,” என்று கூறினோன்.
33. His existence is with respect to his beliefs.
அவன் நம்புவடத அவன் பசய்வோன்.
34. He suddenly developed the consternation of no message to Rosings and as readily made amends for it.
திடீபைன்று அவன் பைோசிங்ஸிற்கு எந்த பசய்தியும் அனுப் ோமல் மனக் குைப் த்தில் இருந்தோன், அதடன
உைபன சோி பசய்தோன்.
Elizabeth made no objection; the door was then allowed to be shut, and the carriage drove off.
எலிசப த் இதற்கு ஆட்பச டண எதுவும் பதோிவிக்கவில்டை;- ிறகு கதவு மூைப் ட்டு வண்டி கிளம் ிச்
பசன்றது.

35.

36.
37.
38.

39.

40.

"Good gracious!" Cried Maria, after a few minutes silence, "it seems but a day or two since we first came! -and yet how many things have happened!"
“அை கைவுபள” என்று கூறிய மோியோ சிறிது வினோடி பமௌனத்திற்குப் ிறகு, “நோம் வந்து ஓோிரு நோட்கள்தோன்
ஆகியிருப் து ப ோலிருக்கிறது!, ஆனோலும் எவ்வளவு விஷயங்கள் நைந்துள்ளன,” என்கிறோள்.
The difference of experience in Maria and Elizabeth could have been in one person himself.
எலிசப த்திற்கும், மோியோவுக்கும் ஒரு ந டைப் ப ோறுத்த அளவில் பவவ்பவறு அனு வங்கள்
கிடைத்திருக்கைோம்.
The theory of Shankara’s Maya gets one more illustration.
சங்கைோின் மோடய சித்தோந்தத்திற்கு மற்றும் ஒரு உதோைணம் கிடைக்கிறது.
Maria would have made a good wife to Collins.
கோலின்ஸிற்கு மோியோ சிறந்த மடனவியோக இருந்திருப் ோள்.
Being her sister, we know Charlotte feels at some level like Maria.
அவளுடைய சபகோதோியோக இருப் தோல், ஷோர்பைட் ஏதோவது ஒரு நிடையில் மோியோடவப் ப ோல்
நிடனக்கிறோள் என நமக்குத் பதோியும்.
Elizabeth sees Charlotte’s manners, misses what she really is inside.
ஷோர்பைட்டின் நைத்டதடய எலிசப த் கவனிக்கிறோள், ஆனோல் உண்டமயில் அவள் தன்னுள்பள எவ்வோறு
இருக்கிறோள் என் டத கவனிக்கத் தவறி விடுகிறோள்.
“It seems but a day or two since we arrived”.
Time is subjective in experience.
Time is the subjective state of the Spirit.
The spirit seeing its own movements is Time.
Maria observing her own movements is her Time.
While in the presence of greatness, she is still inside.
Her Time flies.
It may be subjective to one, but is it not objective?
Has Time no objective status?
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It is a relative conception with respect to Spirit or Being.
A long duration of Time can become a trice in Simultaneous Time.
Our perception of Time varies from the plane we are perceiving.
At the physical plane Time is slowest.
At the Spiritual plane Time moves quickly.
A disappointed lover finds Time hanging on him heavily.
In company with his love, Time flies.
Both are in the vital plane.
It is the attitude to Time that differs.
So, it is obvious Time is subjective.
By changing our attitude within the same plane, Time can fly.
Hence cheerfulness is a better foundation of yoga.
Taking interest in the work we are doing, instead of wanting to do the work we are interested in, we change the
basic foundation of life. Time that hangs on us flies.
Attitude to Time in ‘The Four Aids’ accomplishes the work at once.
The essence of this attitude is life is self-centred.
Mr. Bennet took this attitude in his decision and the atmosphere changed and accomplished itself.
Mrs. Bennet confined to her room was in physical Time.
Lydia during the elopement was in ‘positive’ vital Time as she had no outside reference to the existence of a
society.
“நோம் வந்து ஓோிரு நோட்கள்தோன் ஆனது ப ோலுள்ளது.”
பநைம் என் து அனு வத்தில் மனத்டதப் ப ோறுத்தது.
ஆன்மோவின் அக நிடை, பநைம்.
ஆன்மோ தன் அடசவுகடளப் ோர்ப் பத அதற்குோிய பநைம்.
மோியோ தன்னுடைய அடசவுகடளப் ோர்ப் பத அவளுக்குோிய பநைம்.
உயர்ந்ததற்கு அருகில் இருக்கும்ப ோழுது, அவள் அகத்தில் வோழ்கிறோள்.
அவளுக்கு பநைம் ப ோதவில்டை.
ஒருவருக்கு அது மனத்டதப் ப ோருத்ததோக இருக்கைோம், ஆனோல் அது மனம் சம் ந்தப் ைோதது அல்ைவோ?
பநைத்திற்கு புற நிடை கிடையோதோ?
அது ஆன்மோவுைனும் ேீவனுைனும் ஒப் ிட்டுப் ோர்க்கும் கருத்தோகும்.
மூன்றோம் நிடை கோைத்தில் பநைம் கணப்ப ோழுதோக மோறி விடும்.
பநைத்தின் நமது அறிவு, நோம் எந்த நிடையிலிருந்து உணருகிபறோபமோ அந்த நிடைக்கு ஏற்றவோறு மோறும்.
ேை நிடையில் பநைம் மிகவும் பமதுவோக நகரும்.
ஆன்மீக நிடையில் பநைம் பவகமோக நகரும்.
ஏமோற்றமடைந்த கோதைனுக்கு பநைம் நகருவபத இல்டை என்று பதோன்றும்.
அவன் கோதலியுைன் இருக்கும் ப ோழுது பநைம் ப ோவபத பதோிவதில்டை.
இைண்டுபம உணர்வின் நிடையில் உள்ளன.
பநைத்தின் மீதுள்ள நமது மபனோ ோவம்தோன் மோறுகிறது.
அதனோல் பநைம் என் து அகத்தின் நிடையோகும்.
ஒபை நிடைக்குள் நமது மபனோ ோவத்டத மோற்றிக் பகோண்ைோல் பநைம் ப ோவபத பதோியோமல் இருக்கைோம்.
எனபவ கைகைப் ோக இருப் து பயோகத்திற்கு சிறந்தது.
நோம் விரும்பும் பவடைடய பசய்வடதவிை, நோம் பசய்யும் பவடையில் ஆர்வத்டத வளர்த்துக் பகோண்ைோல்,
வோழ்க்டகயின் அடிப் டை ஆதோைத்டத மோற்றுகிபறோம் என்றோகிறது. பநைம் ப ோவபத பதோியோது.
‘The Four Aids’ல் கூறப் ட்டிருக்கும் பநைத்திற்குோிய மனப் ோன்டமடய எடுத்துக் பகோண்ைோல், பவடை
உைனடியோக நிடறபவறும்.
இந்த மபனோ ோவத்தின் கருத்து, வோழ்க்டக சுயநைமோக இருக்கிறது என் துதோன்.
திரு ப ன்னட் தன்னுடைய தீர்மோனத்தில் இந்த மனப் ோன்டமடய எடுத்துக் பகோண்ைோர், சூைல் மோறி பவடை
தன்னோல் நிடறபவறியது.
தன்னுடைய அடறக்குள்பளபய முைங்கி இருந்த திருமதி ப ன்னட், ேைநிடைக்குோிய பநைத்தில் இருந்தோள்.
ஓடிப்ப ோகும் சமயத்தில் லிடியோ பநர்மடறயோன உணர்வின் பநைத்தில் இருந்தோள், சமூகத்டதப் ற்றிய எந்த
ஒரு கருத்தும் அவளுக்கு இல்டை.
41. “How many things happened”.
One interesting event spoken all day long appears to be too many things.
The first invitation to Rosings found the Parsonage after discussing it all day.
Matters of interest continue to recur in the Mind renewing the interest.
What then is interest?
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Attitude that releases greater energy than the work requires is interest.
Where does that excess energy come from?
It comes from the understanding of the Mind that places the evaluation of the work higher than his own worth – an
ideal.
Moving towards an ideal releases greater interest in the vital.
In the physical it generates greater efficiency.
Greater knowledge about the ideal arises in the Mind.
The Absolute becoming the ideal, all the knowledge in the world comes.
Mind realising the Absolute generates all the power of that knowledge.
That power expresses as organized thoughts.
The Absolute cannot be captured by anything that is organized.
So it must be an organization that is not organized.
Consciousness grows by organization.
By what does the organization grow?
Self-awareness is capable of Self-organisation. Consciousness that is Self-aware is Being.
Does the Being grow? If so, how.
By losing its form into formless existence, it grows.
Existence is a force.
The growth of force is into its original status of the Absolute.
Creation is creation of self-perceived truth into force and form.
Such a self-perception is a power of the Absolute.
In sleep Man rises to Sachchidananda to replenish his energies.
It is conscious sleep.
Unconscious sleep takes one to Inconscient.
“எவ்வளவு விஷயங்கள் நைந்திருக்கின்றன?”
ஒபை சுவோைசியமோன விஷயத்டத நோள் முழுவதும் ப சினோல், ை விஷயங்கள் நைந்திருப் துப ோல் ஒரு
பதோற்றம் உண்ைோகிறது.
பைோசிங்ஸிலிருந்து கிடைத்த முதல் அடைப்ட ப் ற்றி நோள் முழுவதும் அவர்களது இல்ைத்தில் ப சப் ட்ைது.
சுவோைசியமோன விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் மனதில் எழுந்து அதிலுள்ள சுவோைசியத்டதப் புதுப் ிக்கிறது.
ிறகு சுவோைசியம் என் துதோன் என்ன?
பவடைக்குத் பதடவப் டும் சக்திடயவிை அதிகமோன சக்திடய அளிக்கும் மபனோ ோவபம, சுவோைசியம் ஆகும்.
அந்த அதிகப் டியோன சக்தி எங்கிருந்து வருகிறது?
அவனுடைய தகுதிக்கும் மீறிய இைத்டத, அவனது பவடைக்கு பகோடுப் து மனத்தின் புோிதைோல் ஏற் டுகிறது.
இதடன இைட்சியம் என்கிபறோம்.
இைட்சியத்டத பநோக்கி நகர்ந்தோல், உணர்வில் அதிக ஆர்வம் எழுகிறது.
ேைத்தில் அது பமலும் அதிக திறடன உண்ைோக்குகிறது.
இைட்சியத்டதப் ற்றிய உயர்ந்த ஞோனம் மனதில் எழுகிறது.
ிைம்மம் இைட்சியமோனோல், உைகத்தின் அடனத்து ஞோனமும் கிடைக்கும்
ிைம்மத்டத மனம் அறிந்துபகோண்ைோல், அந்த ஞோனத்தின் எல்ைோ சக்திகளும் உற் த்தியோகும்.
அந்த சக்தி, முடறப் டுத்தப் ட்ை எண்ணங்களோக பவளிப் டும்.
முடறப் டுத்தப் ட்ை எதனோலும் ிைம்மத்டத டகப் ற்றிவிை முடியோது.
அதனோல் அது ஒரு முடறப் டுத்தப் ைோத அடமப் ோக இருக்க பவண்டும்.
அடமப் ினோல் ேீவியம் வளரும்.
எதனோல் அடமப்பு வளர்கிறது?
சுய விைிப்புணர்ச்சியோல் சுய அடமப்பு சோத்தியம். சுய விைிப் ோக உள்ள ேீவியம் சத் ஆகும்.
சத் வளருமோ? வளரும் என்றோல், எப் டி வளரும்?
உருவம் அைிந்து உருவமில்ைோததோக மோறினோல், அது வளரும்.
வோழ்வு ஒரு சக்தியோகும்.
சக்தி வளரும் ப ோழுது ஆைம் நிடையோன ிைம்மத்டத அடைகிறது.
சுயமோக அறிந்துணரும் உண்டம சக்தியோகவும், பதோற்றமோகவும் உருவோவபத சிருஷ்டியோகும்.
இது ப ோன்ற சுய புைனறிபவ ிைம்மத்தின் சக்தியோகும்.
தூக்கத்தில் மனிதன் தன்னுடைய சக்திடய மீண்டும் புதுப் ித்துக்பகோள்ள சச்சிதோனந்தத்டத எட்டுகிறோன்.
அது நனபவோடு தூங்கும் தூக்கம் ஆகும்.
நிடனவில்ைோமல் தூங்குவது ஒருவடை ேை இருளுக்கு அடைத்துச் பசல்லும்.
"A great many indeed," said her companion with a sigh.
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“ஆமோம், எவ்வளபவோ விஷயங்கள் நைந்துள்ளன” என்று எலிசப த் ஒரு ப ருமூச்சுைன் கூறினோள்.
"We have dined nine times at Rosings, besides drinking tea there twice! How much I shall have to tell!"
“பைோஸிங்ஸில் நோம் ஒன் து முடற விருந்துண்டிருக்கிபறோம், இைண்டு முடற பதநீர் விருந்துக்குச் பசன்பறோம்,
எனக்கு எல்பைோோிைமும் கூற எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கின்றன.”
42. “How much I shall have to tell”.
Man of this consciousness speaks of past events of twenty years as if they took place today.
It is because it is ever-living in his Mind.
Sir Lucas speaks of his experience in St. James like that.
It is interesting to him, but tiring to the listener.
There are others who can make it interesting to the listener too.
It is done by his identifying with the other.
Such an identification can be direct or through the subject.
Cosmic life is identification of the One with the Many and Many with the One and Many with the Many.
Sir Lucas is partly fulfilling his cosmic destiny at his level.
When they say there is no past or future but everything is in the present, it means by shedding accretions of the
tradition the Present can grow into the ever-Present.
A small human vessel is overcome by small events apparently great.
A vessel becomes great when it can overflow or overcome any event apparent or real, small or great.
It is a vessel aware of its infinity.
Infinity is there in every plane.
Vast wealth is material infinity.
Great power is vital infinity.
Great ideas are infinity of the Mind.
Any act opens into the infinity when the ingoing selfishness becomes selfless.
Energy of the body, interest of the vital, ideas of the Mind are live aspects of these planes.
All planes are infinite, alive. Man is the determinant.
Man in Nature, ego ridden cannot be alive or infinite.
Overcoming ego, overcoming Nature, yoga is completed.
Human choice then is divine intention.
“எனக்கு பசோல்வதற்கு எவ்வளவு இருக்கின்றன.”
இந்த ேீவியத்டத உடைய ஒரு மனிதன், இரு து வருைங்களுக்கு முன் நைந்தடத இன்றுதோன் நைந்தது ப ோல்
ப சுவோன்.
ஏபனன்றோல் அது அவன் மனதில் எப்ப ோழுதும் உயிருைன் இருக்கிறது.
சர் லூகோஸ் பசன்ட் பேம்ஸில் தனக்கு ஏற் ட்ை அனு வத்டதப் ற்றி இவ்வோறு ப சுகிறோர்.
அது அவருக்குச் சுடவயோக இருக்கிறது, பகட் வர்களுக்கு பசோர்டவ ஏற் டுத்துகிறது.
பகட் வர்களுக்கும் சுடவ ை இருக்குமோறு ப சு வர்களும் இருக்கிறோர்கள்.
அது தம்டம மற்றவர்களுைன் ப ோருத்திப் ோர்ப் தன் மூைம் சோத்தியமோகிறது.
அது ப ோன்ற ஐக்கியம், பநைடியோகவும் இருக்கைோம் அல்ைது ப சப் டும் ப ோருள் மூைமோகவும் இருக்கைோம்.
ஒன்று ைவற்றுைனும், ை ஒன்றுைனும், ை ைவற்றுைனும் ஐக்கியமோவபத ிை ஞ்ச வோழ்வோகும்.
சர் லூகோஸ் தன்னுடைய ிை ஞ்ச வோழ்டவ, தன் நிடையில் ஓைளவிற்குப் பூர்த்தி பசய்கிறோர்.
கைந்தகோைமும் கிடையோது, எதிர்கோைமும் கிடையோது. ஆனோல் எல்ைோம் நிகழ்கோைத்திபைபய உள்ளது என்று
அவர்கள் கூறும்ப ோழுது, மை ின் சுடமகடள உதிர்ப் தன் மூைம் நிகழ்கோைம், எப்ப ோழுதும் நிடைத்து நிற்கும்
கோைம் ப ோைோகும் என்று அர்த்தமோகிறது.
ப ோிதோகத் பதோன்றும் சிறிய விஷயங்கள், ஒரு சிறிய மனிதடன வியப் ில் ஆழ்த்துகிறது.
பவறும் பதோற்றபமோ அல்ைது உண்டமபயோ, சிறியபதோ அல்ைது ப ோியபதோ, அப் டிப் ட்ை நிகழ்டவ பவற்றி
பகோள்ளும்ப ோழுது ஒருவன் ப ோியவன் ஆகிறோன்.
ஒருவனுக்கு அவனது அளவற்ற தன்டமடயப் ற்றி பதோியும்.
ஒவ்பவோரு நிடையிலும் அளவற்ற தன்டம உள்ளது.
அதிகமோன பசோத்து ப ோருள்ோீதியோன அளவற்ற தன்டம.
உயர்ந்த அதிகோைம் உணர்வின் அளவற்ற தன்டம.
ப ோிய எண்ணங்கள் மனத்தின் அளவற்ற தன்டம.
சுயநைம் ைநைம் ஆகும்ப ோது, ஒரு பசயல் அளவற்ற தன்டமடய அடைகிறது.
உைலின் சக்தி, உணர்வின் ஆர்வம், மனத்தின் எண்ணங்கள், இடவ இந்த நிடைகளின் ேீவனுள்ள அம்சங்கள்.
எல்ைோ நிடைகளும் அளவற்ற தன்டம உடையடவ, ேீவனுள்ளடவ, மனிதன்தோன் தீர்மோனிப் வன்.

120

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

இயற்டகயில் மனிதன் அகந்டதயுைன் இருப் தோல் ேீவனுள்ளவனோகபவோ அல்ைது அளவற்ற
தன்டமயுைபனோ இருக்க முடியோது.
அகந்டதடயயும் இயற்டகடயயும் தோண்டி வரும்ப ோது, பயோகம் முடிவு ப றுகிறது.
அப்ப ோழுது மனித விருப் ம், இடறவனின் பநோக்கம் ஆகிறது.
Elizabeth privately added, "And how much I shall have to conceal."
“எனக்கு மடறக்க பவண்டிய விஷயங்கள் எவ்வளவு இருக்கின்றன” என்று எலிசப த் மனதிற்குள் நிடனத்துக்
பகோள்கிறோள்.
43. Everyone has a private life.
ஒவ்பவோருவருக்கும் தனிப் ட்ை வோழ்க்டக இருக்கிறது.
44. Elizabeth does have a life of her own which, of course, can never be seen by Maria, as she fails to see Charlotte’s
private satisfaction.
ஷரர்பைட்டின் தனிப் ட்ை திருப்திடயப் ோர்க்கத் தவறிய எலிசப த்டதப்ப ோல் மோியோவோல், எலிசப த்தின்
தனிப் ட்ை வோழ்க்டகடய ோர்க்கபவ முடியோது.
45. “How much I shall have to conceal”.
The poet said language is given to Man to conceal his thoughts.
To conceal is civilization.
Collins cannot conceal.
What everyone wants to conceal he wants to display.
Inner life collects by such processes of concealing.
It is best felt when one is in love.
Whether before marriage or after marrying, it is difficult to bring oneself to mention his love – even to his love.
That which fills the heart to bursting and craves for expression refuses to be touched by mentioning.
Darcy said ‘one who felt less could speak’.
When a Man loves and marries her only to find out it was a marriage without love it offends him to speak to her of his
love.
If it is the turn of the woman to be so disappointed, she will be mortally offended as she has to carry the dead weight of
her body on a dead soul.
The tragedy of successful love that ends in marriage is living death.
One cannot stand being fooled by oneself.
Incidentally, it is a confirmation that only the Divine deserves love.
He who is born great, says Savitri, must learn to live alone.
Love that is given to God inside will not be disappointed when it goes out to a human end.
Human love contains so much of selfishness, says Mother.
Elizabeth does not belong to Meryton.
Had Mr. Bennet married a sensible woman, sensible children would have been born.
Lydia on one side makes Elizabeth on the other side.
Only Mrs. Bennet could bear Elizabeth to Mr. Bennet.
“நோன் எத்தடன விஷயங்கடள மடறக்க பவண்டும்”.
எண்ணங்கடள மடறப் தற்கோகத்தோன் மனிதனுக்கு பமோைி அளிக்கப் ட்டுள்ளது என்று கவிஞன்
கூறியுள்ளோன்.
மடறப் து நோகோிகம்.
கோலின்ைோல் மடறத்து டவக்க முடியோது.
மற்றவர்கள் மடறக்க விரும்புவடத அவன் பவளிப் டுத்த விரும்புகிறோன்.
அது ப ோல் மடறக்கப் டுவதோல் அக வோழ்க்டக திைட்ைப் டுகிறது.
ஒருவர் கோதலிக்கும்ப ோழுது இது அதிகமோக உணைப் டுகிறது.
திருமணத்திற்கு முன்ப ோ அல்ைது ின்ப ோ ஒருவருக்கு தன் கோதைோிைம்கூை கோதடைப் ற்றி ப சுவது
கடினம்.
மனத்டத சிதறும் அளவுக்கு நிைம் ி வைியும் விஷயங்களும் பவளிப் டுவதற்கோக ஏங்கும் விஷயங்களும்
பவளிப் ை விரும்புவதில்டை.
‘சிறிதளபவ உணர்ந்தவர்களோல்தோன் ப சமுடியும்’ என்று ைோர்சி கூறுகிறோன்.
ஒருவன் கோதலித்து ஒரு ப ண்டணத் திருமணம் பசய்து பகோண்ை ின், தன்னுடைய திருமணத்தில் கோதபை
இல்டை என்று அறிந்துபகோள்ளும் ப ோழுது, அவளிைம் தனக்கிருந்த கோதடைப் ற்றி ப ச அவன் மனம்
புண் டுகிறது.
இபத ப ோல் ஒரு ஏமோற்றம் ப ண்ணுக்கு ஏற் ட்ைோல், ேீவனில்ைோத வோழ்க்டகக்கோக அவள் மிகவும்
அதிகமோக வருத்தப் டுவோள்.
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பவற்றிகைமோன கோதல், திருமணத்தில் முடியும்ப ோழுது எழும் ஆ த்தினோல் வோழ்க்டக ேீவனில்ைோது
இருக்கும்.
தன்டனத்தோபன ஏமோற்றிக்பகோள்ள எவரும் விரும் மோட்டரர்.
இடறவனிைம் மட்டுபம அன்பு பசலுத்த பவண்டும் என் து ஊர்ேிதமோகிறது.
உயர்வோகப் ிறந்திருப் வர் தனியோக வோை கற்றுக்பகோள்ள பவண்டும் என்று சோவித்ோி கூறுகிறது.
உள்பள இருக்கும் இடறவனிைம் பசலுத்தும் அன்பு, மனித முடனக்கு பசல்லும் ப ோழுது ஏமோற்றம்
அடைவதில்டை.
மனித அன் ில் சுயநைம் அதிகமோக இருப் தோக அன்டன கூறுகிறோர்.
பமோிைடன பசர்ந்தவளல்ை எலிசப த்.
திரு ப ன்னட் அறிவுள்ள ஒரு ப ண்டண திருமணம் பசய்து பகோண்டிருந்தோல், அறிவோளியோக குைந்டதகள்
ிறந்திருக்கும்.
ஒரு க்கத்தில் லிடியோவும், மறு க்கத்தில் எலிசப த்தும் இருக்கின்றனர்.
திருமதி ப ன்னட்ைோல் மட்டுபம எலிசப த் ப ோன்ற ஒரு ப ண்டண திரு ப ன்னட்டிற்கு அளிக்க முடியும்.

46.
47.
48.

49.

Their journey was performed without much conversation, or any alarm; and within four hours of their leaving
Hunsford they reached Mr. Gardiner's house, where they were to remain a few days.
அவர்களுடைய யணம் அதிக உடையோைலின்றி, யமின்றி இருந்தது. ஹன்ஸ்ப ோர்டை விட்டு கிளம் ிய
நோன்கு மணி பநைத்திற்குள்பளபய திரு. கோர்டினர் வீட்டிற்கு வந்தடைந்தனர், அங்கு அவர்கள் சிை நோட்கள்
தங்குவதோக இருந்தனர்.
During the journey, Elizabeth withdrew into herself while Maria disappeared into her daze.
ிையோணத்தின்ப ோது எலிசப த் தன் நிடனவுகளில் ஆழ்ந்து ப ோனோள், மோியோ உறங்க ஆைம் ித்தோள்.
Why does Jane Austen mention ‘without any alarm’.
‘எந்த வித யமுமின்றி’ என்று பேன் ஆஸ்டின் எதற்கோக கூறுகிறோள்.
Elizabeth’s understanding is an eternal alarm to Maria which Georgiana later found out.
எலிசப த்திற்குப் புோிந்தது, மோியோவிற்கு பதோைர்ந்த அச்சம் தருவதோக இருந்தது. இதடன ேோர்ேியோனோ
ின்னோல் கண்டு ிடித்தோள்.
“Their journey was performed without conversation or any alarm”.
Intense experience in contemplation creates silence.
This is outer silence while the inner activity goes on.
Even in the inner the silence can pervade not because it is real spiritual silence but too great an occupation to permit
even silent thought.
Jane Austen says there is no alarm as it is so powerful an experience that can issue an alarm especially to Maria.
The absence of alarm subsides as speechless silence.
Man accused of a great crime falsely loses his speech as his being is non-plurred, shocked into inability to act.
Man in Love having received the spoken or silent consent of his lady finds his inner being having no further desire to
act or to move at all.
One is planning to speak and the other is trying to conceal.
One normally acts out of the structure of inner capacities.
Such an experience slows the structure and renders it motionless.
The yogi learns to destructure the inner constructions so that he may enter into spiritual Silence.
Silence of thinking, silence of memory, silence of the censor, silence emotions, silence of sensations, silence of action
that is the absence of initiative, silence that exceeds consciousness, that exceeds existence are the grades that lead to
the superconscient silence that is at the acme of the Absolute.
Devotees who delight in the thought of Mother slip into Silence and then into cheerfulness.
All these levels are touched by the devotees. Only that they do not know.
The miracles She performs are of the Supermind. She consciously provides scope for Man to understand the process of
the result as Sherlock Holmes explains. It is for the devotee to explain it away or still see the Miracle. Such seeing
creates faith. All the Miracle Mother performs, performs in silence.
Supramental silence is that which issues Supramental love.
“அவர்களுடைய ிையோணம் எந்தவித உடையோைலுமின்றி, எந்தவித ஆ த்துமின்றி நடைப ற்றது.”
ஆழ்ந்த பயோசடனயில் ப றும் பசறிவோன அனு வம் பமௌனத்டத உருவோக்கும்.
இது புறத்தில் ஏற் டும் பமௌனம், அகம் பசயல் ட்டுக் பகோண்டிருக்கும்.
அகத்திலும் பமௌனம் ைவைோம், உண்டமயோன ஆன்மீக பமௌனம் என் தோல் அல்ை ஆனோல் மனம் ப ோிதோக
ஆக்கிைமிக்கப் ட்டுள்ளதோல், அடமதியோன எண்ணம் கூை உள்பள நுடைய முடிவதில்டை.
எச்சோிக்கும் அளவிற்கு, குறிப் ோக மோியோடவ எச்சோிக்கும் அளவிற்கு அந்த அனு வம் சக்தி வோய்ந்ததோக
இருப் தோல், யப் ை பவண்டிய அவசியம் எதுவுமில்டை என்று பேன் ஆஸ்டின் கூறுகிறோள்.
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எச்சோிக்கப் ைோமல் இருப் து பமளனமோன அடமதியோக மோறுகிறது.
ப ோிய குற்றம் பசய்ததோக ப ோய்யோக குற்றம்சோட்ைப் ட்ை ஒருவர் தனது ப ச்டச இைப் ோர். ஏபனனில்
அவைது ேீவன் அடமதிடய இைக்கும், பசயல் ை முடியோமல் அதிர்ச்சி அடையும்.
தோன் கோதலிக்கும் ப ண்ணிைமிருந்து சம்மதம் ப றும் ஒருவன் தனது ேீவன் பசயலிைப் டதயும், அடசய
முடியோத அளவுக்கு தோன் மோறுவடதயும் கோண் ோன்.
ஒருவர் ப சுவதற்குத் திட்ைமிடுகிறோர், மற்றவர் மடறப் தற்கு முயலுகிறோர்.
ஒருவருக்குள் இருக்கும் திறனின் கட்ைடமப்புக்கு ஏற் ஒருவர் ப ோதுவோக பசயல் டுவோர்.
இது ப ோன்ற அனு வம் அந்த கட்ைடமப்ட பசயலிைக்கச் பசய்து விடுகிறது.
ஆன்மீக பமௌனத்தில் நுடைவதற்கு ஏதுவோக பயோகி இந்த உள்கட்ைடமப்ட கடைக்கக் கற்றுக் பகோள்கிறோர்.
சிந்தடன, ஞோ கம், எச்சோிக்டக, உணர்ச்சிகள், உணர்வுகள், ஆகியவற்றின் பமௌனத்டதயும், தன்முடனப்பு
இல்ைோமல் இருப் தோகக் கருதப் டும் பசயலின் பமௌனமும், ேீவியத்டதயும் வோழ்டவயும் மிஞ்சும்
பமௌனமும், ிைம்மத்தின் பமௌனத்திற்கு அடைத்துச் பசல்லும் ை டிகளோகும்.
அன்டனயின் நிடனவில் ஆனந்தம் அடையும் அன் ர்கள், பமௌனத்தில் ஆழ்ந்து, ிறகு சந்பதோஷம் ப றுவர்.
இந்த எல்ைோ நிடைகடளயும் அன் ர்கள் அடைவர், ஆனோல் அவர்களுக்கு அது பதோிவது இல்டை.
அன்டனயின் அற்புதங்கள் நைப் து சத்திய ேீவிய நிடையில். பஷர்ைோக் பஹோம்ஸ் விவோிப் துப ோல்
ைனின் முடறடய புோிந்துபகோள்ள அன்டன அறிந்பத வோய்ப் ிடன அளிக்கிறோர். இடத விடுவதும் அல்ைது
அற்புதங்கடள ோர்க்க விடைவதும் அன் ோின் விருப் மோகும். இவ்வோறு ோர்ப் து நம் ிக்டகடய
ஏற் டுத்தும். அன்டன நைத்தும் அற்புதங்கள் யோவும் பமௌனத்தில் நடைப றுகின்றன.
சத்திய ேீவிய பமௌனம் சத்திய ேீவிய அன்ட அளிக்கிறது.
50. “Within four hours of leaving Hunsford they reached Mrs. Gardiner’s place.
For the two girls the four hours passed quickly.
It is a transfer from clumsy lack of culture to a refined home.
Maria is an empty headed girl who expanded herself to the occasion of Collins’s imagination and was lost in the best
sense of the word.
She was lost in bliss not only by her visits to Rosings, but the subtle atmosphere of power created at the Parsonage by
Darcy’s proposal.
That is the subtle link for the rumour to emanate from the Lodge later.
Elizabeth could not open any topic as long as she was in London.
The subjects he had to share with Jane are weighty and needs the psychological comfort of her own home.
Marriage for a girl is her entire life.
She has news about Jane’s marriage and her own, neither of which she is willing to share fully. Still Mrs. Gardiner’s
place would not permit her to start the topic.
Confidences shared are concentrated moments of life.
Such concentrations collect in hours of psychological solitude.
Solitude may offer concentration for work; psychological solitude offers courage for the heart to open.
Maria is unaffected by civilized life in society.
Elizabeth is handling so much of power inside which makes her behave like Maria at this point.
The spirit of contradiction, Thank you, I am sorry, it does not matter, it is a point of view, I am not in a hurry, I can
come last, etc. are phrases of civilized life emerging in the mouth of the population undigested, out of the necessity of
being in the fashion.
In mature gatherings these phrases do not appear as such phrases but express felt emotions. Even then its
reality is seen in the absence of these phrases. They are not empty. Elizabeth and Maria slid into conditions of Mind
where such phrases even as empty ones cannot emanate. Each is there for a different or opposite reason.
“ஹன்ஸ்ப ோர்டை விட்டுக் கிளம் ிய நோன்கு மணி பநைத்தில் திருமதி கோர்டினர் இருக்கும் இைத்டத அவர்கள்
அடைந்தனர்.”
இைண்டு ப ண்களுக்கும் அந்த நோன்கு மணி பநைம் விடைவோகக் கைிந்தது.
பநர்த்தியில்ைோத ண் ற்ற இைத்திலிருந்து, பநர்த்தியோன குடும் த்திற்கு வந்தனர்.
அறிவற்ற ப ண்ணோன மோியோ, கோலின்ஸின் கற் டனக்கு ஏற்றவோறு விோிவடைந்தோள், தன்டனபய
இைந்தோள்.
பைோசிங்ஸிற்கு பசன்றதனோல் மட்டும் அவள் ஆனந்தம் அடையவில்டை, ைோர்சியின் திருமணப் ப ச்சோல்
ோதிோி விடுதியில் எழுந்த வலிடமயோன சூைலும் அதற்குக் கோைணமோகும்.
ின்னர் அந்த இைத்திலிருந்து எைப்ப ோகும் வதந்திக்கு, சூட்சுமமோன பதோைர்பு இது.
ைண்ைனில் இருந்தவடை எலிசப த்தோல் எந்த விஷயத்டதப் ற்றியும் ப ச முடியவில்டை.
பேனுைன் அவள் ப சப் ப ோகும் விஷயங்கள் அடனத்தும் முக்கியமோனடவ, அவளது இல்ைத்தின்
மனோீதியோன அைவடணப்பு அவசியமோக இருந்தது.
திருமணம் ஒரு ப ண்ணிற்கு அவளுடைய முழு வோழ்க்டகயோகும்.
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பேனுடைய திருமணத்டதப் ற்றியும், தன்னுடைய திருமணத்டதப் ற்றியும் அவளிைம் பசய்தி இருந்தது,
ஆனோல் இைண்டைப் ற்றியும் அவள் முழுடமயோகப் கிர்ந்துபகோள்ள விரும் வில்டை. திருமதி கோர்டினோின்
இல்ைம் இடதப் ற்றி ப ச அனுமதிக்கோது.
இைகசியங்கடளப் கிர்ந்துபகோள்வது வோழ்வின் பசறிவோன தருணங்களோகும்.
மனத்தளவில் தனிடமயோக இருக்கும்ப ோழுது இது ப ோன்ற பசறிவுகடள ஒருவர் ப றுகிறோர்.
பவடையில் கவனம் பசலுத்த தனிடம உ பயோகமோக இருக்கைோம், மனோீதியோன தனிடம பவளிப் டையோகப்
ப சும் டதோியத்டத அளிக்கும்.
சமூகத்தின் நோகோிக வோழ்வினோல் மோியோ ோதிப் டையவில்டை.
எலிசப த் தன்னுள் அதிக அளவில் சக்திடய டகயோள்வதோல் இந்த இைத்தில் அவள் மோியோடவப் ப ோல்
நைந்து பகோள்கிறோள்.
முைண் ோட்டின் உற்சோகம், நன்றி, மன்னியுங்கள், ைவோயில்டை, இது ஒரு கண்பணோட்ைம், எனக்கு
அவசைமில்டை, கடைசியோக என்னோல் வைமுடியும் ப ோன்ற பசோற்பறோைர்கள் நோகோிக வோழ்விலிருக்கும்
மக்களோல் நோகோிகத்தின் கட்ைோயத்தினோல் ேீைணித்துக்பகோள்ளோமல் ப சப் டுகின்றன.
முதிர்ச்சி ப ற்றவர்கள் கூடும்ப ோது, வோர்த்டதகளுக்குப் தில் இடவ உணர்ச்சிகளோக
பவளிப் டுத்தப் டுகின்றன. இந்த வோர்த்டதகள் ப சப் ைோத ப ோதும், இதன் உண்டம நிடை
பவளிப் டுகிறது. இடவ பவறும் வோர்த்டதகள் அல்ை. இது ப ோன்ற அர்த்தமில்ைோத வோர்த்டதகளும் எை
முடியோத அளவிற்கு எலிசப த் மற்றும் மோியோவின் மனநிடை இருந்தது. இருவரும் பவவ்பவறு அல்ைது பநர்
எதிைோன கோைணங்களுக்கோக அங்கு இருந்தனர்.
Jane looked well, and Elizabeth had little opportunity of studying her spirits amidst the various engagements
which the kindness of her aunt had reserved for them. But Jane was to go home with her, and at Longbourn
there would be leisure enough for observation.
பேன் சிறப் ோகக் கோட்சி அளித்தோள், அவர்களுடைய அத்றத அன்புைன் அவர்களுக்கோக ஏற் ோடு பசய்திருந்த
ல்பவறு நிகழ்ச்சிகளிடைபய, எலிசப த்திற்கு அவளுடைய மனத்டத ஆைோய சந்தர்ப் ம் கிடைக்கவில்டை.
ஆனோல் பேன், அவளுைன் வீடு திரும்புவதோக இருந்ததோல், ைோங் ர்னில் நிதோனமோக ஆைோய்வதற்கு அதிக
பநைம் கிடைக்கைோம்.
51. Health can be readily seen, the spirits one has to patiently study.
உைல் நைத்டத கண்கூைோகப் ோர்க்கைோம், உணர்சிகடளப் ற்றி ஒருவர் ப ோறுடமயோக ஆைோய பவண்டும்.
52. The urge to speak to Jane about Darcy’s proposal was real but mixed.
ைோர்சியின் திருமணப் ப ச்சிடன பேனுக்குத் பதோியப் டுத்த பவண்டும் என்கிற உந்துதல் உண்டமயோக
இருந்தது, கூைபவ தயக்கமும் இருந்தது.
53. “Jane looked well, Elizabeth had little opportunity to study her spirits”.
She who looks well, is, certainly not love born.
Elizabeth had no opportunity to study her spirits means Jane’s spirits were not essentially affected.
The credit is to the cheerful atmosphere of the family and to some extent to the mild goodness of the village Meryton.
Jane at the age of 23 was not depressed or frustrated for remaining unmarried.
It is a frightening condition of a portionless girl.
The optimism of youth outlasts realities of life.
Such optimism is usually rewarded as in Jane’s case.
In other cases on the border years it suddenly dawns of the girl that that hope was lost for ever.
That ages for quickly.
Optimism belongs to youth and the abundant opportunities around.
No one dances with Mary but she is not disheartened.
One day her patience will be rewarded or life will teach her a cruel lesson.
Not only girls. There are many boys girls do not want to marry.
The marriage market is a sensitive place where the social temperature can be exactly measured.
The great compromises boys or girls make as years advance is the essence of socially mature wisdom.
The moment a girl is married she totally forgets the great struggle she passed through for years.
With reference to others, she does not even remember her old situation.
It becomes a brazen attitude in some.
Opportunities are there not for Men to study, but to avail of them.
Once availed of or missed, it becomes a buried chapter.
Spiritual opening is on par with a great marriage opportunity.
Neither Men who rose to the occasion, nor those who missed it are aware of that phenomenon.
“பேன் ோர்க்க நன்றோக இருந்தோள், அவளுடைய உணர்ச்சிகடள ஆைோய எலிசப த்திற்கு வோய்ப்பு
கிடைக்கவில்டை”.
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ோர்க்க நன்றோக இருப் வள், நிச்சயமோக கோதல் வயத்தில் இருக்கமோட்ைோள்.
பேனுடைய உணர்ச்சிகடள ஆைோய எலிசப த்திற்கு வோய்ப்பு கிடைக்கவில்டை என் து பேனுடைய
உற்சோகம் ோதிப் டையவில்டை என் டத உணர்த்துகிறது.
குடும் த்தின் கைகைப் ோன சூைலும், பமோிைன் கிைோமத்தின் நல்ை தன்டமயும்தோன் இதற்குக் கோைணம் .
இரு த்தி மூன்று வயதில் திருமணம் ஆகோமல் இருக்கிபறோம் என் தற்கோக பேன் வருத்தப் ைவில்டை,
எோிச்சைடையவில்டை.
இது ப ோருள்ோீதியோக வருமோனம் இல்ைோத ப ண்ணின் அச்சுறுத்தும் நிடையோகும்.
இளவயதினோின் நம் ிக்டக வோழ்வின் உண்டம நிடைகடள மிஞ்சிவிடுகிறது.
பேனுடைய விஷயத்தில் ைன் அளித்ததுப ோல் இது ப ோன்ற நம் ிக்டக ப ோதுவோக ோிசளிக்கும்.
வயதின் விளிம் ில் இருக்கும் பவபறோரு ப ண்ணிற்கு, எல்ைோ நம் ிக்டகயும் நிைந்தைமோக இைந்துவிட்பைோம்
என திடீபைன பதோன்ற ஆைம் ிக்கும்.
விடைவில் வயதோகிவிட்ைதுப ோல் பதோன்றும்.
நம் ிக்டகயும் சுற்றி பதோியும் அளவற்ற வோய்ப்புகளும் இடளஞருக்குோியது.
பமோியுைன் எவரும் நைனமோைோத ப ோழுதும் அவள் மனம் தளைவில்டை.
என்றோவது ஒரு நோள் அவளுடைய ப ோறுடமக்குப் ைன் கிடைக்கும் அல்ைது வோழ்க்டக அவளுக்கு
கடுடமயோன ோைம் ப ோதிக்கும்.
ப ண்கள் மட்டும் அவ்வோறு இல்டை. ப ண்கள் திருமணம் பசய்துபகோள்ள விரும் ோத ை ஆண்களும்
உள்ளனர்.
திருமணம் ஒரு உணர்வுபூர்வமோன இைம். அங்கு சமூகத்தின் நிடைடய மிகச் சோியோக அளவிைைோம்.
வருைங்கள் பசல்லும் ப ோழுது ஆண்களும் ப ண்களும் பசய்துபகோள்ளும் மிகப் ப ோிய சமைசங்கள் சமூகோீதியோன முதிர்ச்சியின் சோைமோகும்.
ஒரு ப ண்ணிற்குத் திருமணம் நைந்து முடியும் தருணத்தில், ை கோைமோக தோன் ட்ை கஷ்ைங்கடள அவள்
முழுடமயோக மறந்துவிடுகிறோள்.
மற்றவர்கடள நிடனத்துப் ோர்க்கும்ப ோழுது, அவளுடைய டைய நிடைடம அவளுக்கு ஞோ கமும்
இருப் தில்டை.
சிைோிைம் இது ஆணவமோன மனப் ோன்டமயோக மோறுகிறது.
வோய்ப்புகள் ஆண்கள் ஆைோய்வதற்கோக இல்டை, அவற்டற யன் டுத்திக் பகோள்வதற்கோக உள்ளன.
அதடன ஒரு முடற ப ற்றுக்பகோண்ைோபைோ அல்ைது இைந்துவிட்ைோபைோ அத்துைன் அது முடிவு ப ற்றுவிடும்.
உயர்ந்த திருமண வோய்ப் ிற்குச் சமமோனது ஆன்மீக விைிப்பு.
இச்சந்தர்ப் த்திற்கு ஏற்றவோறு உயர்ந்த ஆண்களும் சோி, வோய்ப் ிடன இைந்தவரும் சோி, இருவருக்கும் அந்த
நிகழ்விடனப் ற்றி பதோியோது.
It was not without an effort, meanwhile, that she could wait even for Longbourn, before she told her sister of
Mr. Darcy's proposals. To know that she had the power of revealing what would so exceedingly astonish
Jane, and must, at the same time, so highly gratify whatever of her own vanity she had not yet been able to
reason away, was such a temptation to openness as nothing could have conquered but the state of
indecision in which she remained as to the extent of what she should communicate; and her fear, if she
once entered on the subject, of being hurried into repeating something of Bingley which might only grieve
her sister farther.
ைோங் ர்ன் ப ோய் பசர்ந்த ிறகு பசோல்ைைோம் என்று தீர்மோனித்து, அதற்கோன ப ரு முயற்சி எடுத்து, ைோர்சி
தன்டன திருமணம் பசய்துபகோள்ள மன்றோடியடதப் ற்றி பேனிைம், ைோங் ர்னில் கூறினோள். பேடன
ஆச்சோியப் டுத்தும் வடகயில் விஷயத்டத அவளோல் கூற முடியும் என் து பதோிந்தோலும், அபத சமயத்தில்
அவளுடைய வீண்ப ருடமயினோல், நைந்த விஷயத்தின் கோைணத்டத இன்னும் சோியோகப் புோிந்துபகோள்ள
முடியோததோல், எல்ைோவற்டறயும் பவளிப் டையோக பசோல்லிவிை பவண்டும் என்கிற அைக்க முடியோத ஆடச
இருந்த ப ோதிலும், எந்த அளவிற்குக் கூற பவண்டும் என்ற முடிவு பசய்ய முடியோத நிடையில் இருந்தோள்.
ஏபனன்றோல் அடதப் ற்றி அதிகம் ப ச முற் ட்டு, அதனோல் ிங்கிலிடயப் ற்றிய ப ச்சு ஏபதனும் எழுந்தோல்,
பேனுடைய துயைம் பமலும் அதிகோிக்கும் என யந்தோள்.
54. It was not as if she could not report about the proposal, reserving the part about Bingley. Once she opened the topic,
she would not be under her control.
ிங்கிலிடயப் ற்றி எதுவும் கூறோமல் ைோர்சியின் திருமணப் ப ச்டச அவளோல் கூற முடியோது என் தில்டை.
அந்த விஷயத்டதப் ற்றி ப ச ஆைம் ித்தோல் அவள் தன் வசத்தில் இருக்க மோட்ைோள்.
55. The state of indecision Elizabeth was in was great.
தீர்மோனம் பசய்ய முடியோத எலிசப த்தின் நிடை ப ோிதோக இருந்தது.
56. To let Jane know that Bingley was safe for her is as much an urge in her as mentioning the proposal of Darcy. She was
not equal to that in London. Maybe she would be at Longbourn. Even at Longbourn, she kept the news of Bingley
back. Had she disclosed it to Jane, Bingley’s smooth return would have been interfered with.
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ிங்கிலி அவளுக்கோக கோத்துக் பகோண்டிருக்கிறோன் என்று பேனிைம் கூறுவதற்கு இருந்த உந்துதல் ப ோைபவ
ைோர்சியின் திருமணப் ப ச்டசப் ற்றி கூறுவதற்கும் எலிசப த்திற்கு உந்துதல் இருந்தது. ைண்ைனில் இருந்த
ப ோழுது இடதக் கூறும் டதோியம் அவளுக்கு இல்டை. ைோங் ர்னில் ஒரு பவடள கூற முடியைோம். ைோங் ர்னில்
கூை அவள் ிங்கிலியின் விஷயத்டத பவளியிைவில்டை. அவள் பேனிைம் பதோியப் டுத்தியிருந்தோல், ிங்கிலி
எந்த விதப் ிைச்சிடனயும் இன்றி திரும் ி வந்திருக்க முடிந்திருக்கோது.
One withholds such information out of selfishness, indiscretion, inability, indecision or discretion. In her case, it was
an undefined uncertainty.
சுயநைம், முன்பயோசடனயின்டம, இயைோடம, முன்ேோக்கிைடத இடவகளினோல் ஒருவர் இது ப ோன்ற
விஷயத்டதக் கூறோமல் இருப்பரர். இவளுடைய விஷயத்தில், அது விவோிக்கப் ைோத நிச்சயமின்டம ஆகும்.
Elizabeth, in such matters, is a cautious character.
இது ப ோன்ற விஷயங்களில் எலிசப த் எச்சோிக்டகயோனவள்.
Jane hears of Bingley’s visit to Lambton from her aunt, but has not referred to her till after the proposal.
ைோம்ப்ைனுக்கு ிங்கிலி வந்திருப் டத பேன் அவளுடைய அத்றதயின் மூைம் அறிந்து பகோள்கிறோள், ஆனோல்
திருமணப் ப ச்சு முடியும்வடை அடதப் ற்றி அவளிைம் ப சுவதில்டை.
The delicate discretion Elizabeth exercises well here is an aspect in every act that is accomplished. One can go through
the whole story on each such aspect.
எலிசப த் சோியோக டகயோளும் பமன்டமயோன முன்ேோக்கிைடததோன் சோதித்த ஒவ்பவோரு பசயலிலும் உள்ள
ஒரு கூறோகும். இது ப ோன்ற ஒவ்பவோரு கூற்றின் மூைம் முழுக் கடதடயயும் டிக்கைோம்.
Now Elizabeth has important news not all of which can be given to Jane. She has to wait to reach home even to
communicate partially. This pressure on her nerves is essential for her to assimilate the encounter with Darcy and the
revelations of his letter. What appear to be unfavourable circumstances is really time needed for Elizabeth to restore
the equilibrium of her nerves.
இப்ப ோழுது எலிசப த்திைம் முக்கியமோன பசய்திகள் ை இருக்கின்றன, ஆனோல் அடவ எல்ைோவற்டறயும்
அவளோல் பேனிைம் கூற முடியோது. ஓைளவு கூறுவதற்கும், வீடு ப ோய் பசருவதற்கு அவள் கோத்திருக்க
பவண்டும். ைோர்சியுைன் ஏற் ட்ை சந்திப்பு மற்றும் அவனுடைய கடிதம் பவளிப் டுத்திய விஷயங்கடள
ேீைணிக்க அவளுக்கு ஏற் ட்ை அழுத்தம் அவசியமோனதுதோன். சோதகமில்ைோத சந்தர்ப் ம் என்று பதோன்றுவது,
உண்டமயில் அவடள சமநிடைக்கு மீண்டும் பகோண்டு வை பதடவப் டும் கோைமோகும்.
“It was not without effort meanwhile that she could wait even for Longbourn, before she told her sister of Mr. Darcy’s
proposals”.
Life is one of constant inner effort; it makes for real growth.
The child grows as if by miracle.
The body grows by the universal energy with the excuse of food.
The child does not think; and therefore thought is still no inhibition.
Thought starts as observation.
Observation matures into factual thinking without involving emotions.
Emotions internalize the thought.
Emotional thought creates inner awareness.
Thus begins the inner growth.
What commences with emotions, ripen by inner awakening.
Inner life is the real life, however much Man live outside.
Elizabeth is now big with news.
She is only 21, but has with her a very big task.
She could not give Jane all that she knew.
Nor can she keep back the entire event.
It is no mean struggle. Now she is to postpone it by a few days what cannot thus be postponed by a few hours.
Apart from the struggle, the discrimination needed to sift it into two parts, requires all the energy and great
patience.
We see none of these in Mrs. Bennet.
She acts before thinking.
She has no reference point that restrains.
Elizabeth has too many like Jane.
Language develops by concealing the thoughts.
Inner being grows by controlling the actions that issue from thoughts.
Life experience is not in the living; it lies in the inner living.
One’s physical age is reckoned on the calendar, mental age by education, psychological age by the inner thinking and
the inner self-restraint.
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“ைோங் ர்ன் பசன்றடைவதற்கு முன், ைோர்சியின் திருமண பவண்டுபகோடளப் ற்றி அவளுடைய சபகோதோியிைம்
கூறோமல் இருப் தற்கு ப ரும் முயற்சி எடுத்தோள்.
இடைவிைோத அக முயற்சிபய வோழ்வோகும், இது உண்டமயோன வளர்ச்சிடய அளிக்கும்.
ஒரு குைந்டத வளருவது அற்புதம் நைப் துப ோல் இருக்கிறது.
உணவுைன் பசர்ந்து ிை ஞ்ச சக்தி உைடை வளர்க்கிறது.
குைந்டத சிந்தடன பசய்வதில்டை; அதனோல் எண்ணம் தடையோக இருப் தில்டை.
எண்ணம் கவனிப் ோக ஆைம் ிக்கிறது.
கவனிப்பு, உணர்ச்சிகடள சம் ந்தப் டுத்தோமல் உண்டமயில் சிந்தடனயோக முதிர்ச்சி அடைகிறது.
உணர்ச்சிகள் எண்ணத்டத உட்புறப் டுத்துகிறது.
உணர்வுபூர்வமோன எண்ணம் அக விைிப்புணர்டவ உருவோக்குகிறது.
இவ்வோறு அக வளர்ச்சி ஆைம் மோகிறது.
உணர்ச்சிகளுைன் ஆைம் ிப் து, அக விைிப் ினோல் முதிர்வடைகிறது.
எவ்வளவுதோன் மனிதன் பவளிபய வோழ்ந்தோலும், அக வோழ்க்டகதோன் உண்டமயோன வோழ்க்டகயோகும்.
எலிசப த்திைம் இப்ப ோழுது ப ோிய பசய்திகள் உள்ளன.
அவளுக்கு வயது இரு த்தி ஒன்றுதோன், ஆனோல் ப ோிய பவடை ஒன்று அவளுக்கு இருக்கிறது.
அவளுக்கு பதோிந்த எல்ைோவற்டறயும் அவளோல் பேனிைம் கூற முடியவில்டை.
முழு நிகழ்டவயும் அவளோல் கூறோமலும் இருக்க முடியவில்டை.
இது சோதோைணமோன பவடை அல்ை. சிை மணி பநைங்களுக்குக்கூை தோமதப் டுத்த முடியோத ஒன்டற சிை
நோட்களுக்கு இப்ப ோழுது தோமதப் டுத்த பவண்டும்.
ப ோைோட்ைத்துைன் பசர்ந்து, அதடன இைண்டு குதிகளோகப் ிோிக்கத் பதடவயோக இருக்கும் ோகு ோடு,
அடனத்து சக்தி மற்றும் அதிக அளவு ப ோறுடமடயயும் பவண்டுகிறது.
திருமதி ப ன்னட்டிைம் இடவ எடதயும் நோம் ோர்ப் தில்டை.
பயோசிப் தற்கு முன் அவள் பசயல் டுகிறோள்.
அவடள கட்டுப் டுத்தும் குறிப் ோன இைம் எதுவும் இல்டை.
பேடனப் ப ோல் ைவற்றில் எலிசப த் இருக்கிறோள்.
எண்ணங்கடள மடறப் தன் மூைம் பமோைி வளருகிறது.
எண்ணங்களிலிருந்து எழும் பசயல்கடள கட்டுப் டுத்துவதன் மூைம் அகேீவன் வளருகிறது.
வோழ்வதில் வோழ்க்டக அனு வம் கிடைப் தில்டை; அக வோழ்க்டகயில்தோன் அது உள்ளது.
நோபளட்டின் மூைம் ஒருவைது உைல்ோீதியோன வயதும், கல்வியின் மூைம் ஒருவருடைய மனத்தின் வயதும், அக
சிந்தடன, அகக்கட்டுப் ோடு மூைம் மபனோோீதியோன வயதும் கணக்கிைப் டுகிறது.
63. “the power of revealing what would so exceedingly astonish Jane”.
Surprise is the emotional knowledge of increasing energy.
Pleasant surprises are the best rewards given to others.
Knowledge is welcome as it expands Mind.
The expanding Mind is interesting as expansion is intense living.
Emotions are the seat of energy.
Pleasant emotions expand one’s emotional energy.
Surprise is caused by news that is unexpected. If pleasant, it allows the energies of emotions to expand. It is
delightful.
Greater energy can be released by the mental knowledge.
Life meets Man at every turn with an opening to expand into it if he is cheerful, positive, self-giving, and expansive.
The American settler was thus physically met by life at every turn with a piece of physical good luck to be won by
hard work.
It was the characteristic of physical freedom rewarding souls in adventure.
Life has always been like that to those who seek adventure.
It is very much so through internet.
Internet creates infinitely new ways of functioning internationally.
It brings people from all over the world to meet on their ideas.
What was done in years is now done in a day or an hour.
The field of web is a field of surprises — electronic surprises.
Mathematics is the Queen of sciences because it abridges knowledge and relationships of knowledge to symbols.
Symbols are the field of imagination.
The realities of imaginations are truer than the realities of life.
Imagination surprises oneself by his own capacity to imagine.
Internet creates material surprises.
Its imaginative surprises are richer.
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Imagination is creative and can create a new world.
It is a world of eternal surprises.
“பேடன ஆச்சோியப் டுத்தும் வடகயில் விஷயத்டத பவளிப் டுத்த முடியும்.”
அதிகோிக்கும் சக்தி உணர்வுபூர்வமோக மோறும்ப ோழுது ஆச்சோியம் ஏற் டுகிறது.
இனிடமயோன ஆச்சோியங்கபள மற்றவருக்கு அளிக்கப் டும் சிறப் ோன பவகுமதியோகும்.
அறிவு மனத்டத விசோைமோக்குவதோல், அது வைபவற்கத்தக்கது.
விோிவடைவது ஆழ்ந்த வோழ்க்டக என் தோல் விோிவடையும் மனம் சுவோைசியமோனது.
உணர்ச்சிகள் சக்தியின் இருப் ிைமோகும்.
இனிடமயோன உணர்ச்சிகள் ஒருவைது உணர்வுபூர்வமோன சக்திடய விசோைமோக்கும்.
எதிர் ோைோத பசய்தி ஆச்சோியத்டத அளிக்கும். அது இனிடமயோன பசய்தியோக இருந்தோல், அது உணர்ச்சிகளின்
சக்திகடள விோிவடையச் பசய்யும். இது மகிழ்ச்சிகைமோனது.
மனதின் அறிவோல் பமலும் உயர்ந்த சக்திடய விடுவிக்கைோம்.
கைகைப் ோகவும், பநர்மடறயோகவும், சுய அர்ப் ணம் பசய் வனோகவும், விசோைமோன மனத்துைனும் ஒருவன்
இருந்தோல், வோழ்க்டக அவடன ஒவ்பவோரு திருப் த்திலும் சந்தித்து விோிவடையும் வோய்ப் ிடன அளிக்கிறது.
கடினமோன உடைப் ின் மூைம் அதிர்ஷ்ைத்டத ப ற அபமோிக்கோவில் குடிபயறியவர்கள், வோழ்க்டகயின்
ஒவ்பவோரு திருப் த்திலும் அவ்வோறுதோன் வோய்ப் ிடன சந்தித்தனர்.
துணிகைமோன பசயல்களில் மக்களுக்கு ைனளிப் து, ேைநிடை சுதந்திைத்தின் குணமோகும்.
சோகசத்டத விரும்பு வர்களுக்கு வோழ்க்டக எப்ப ோழுதும் இவ்வோறுதோன் பசயல் டும்.
இடணயதளத்தினோல் இது பமலும் உண்டமயோகிறது.
சர்வபதச அளவில் பசயல் ை அளவற்ற புது வைிகடள இடணயதளம் உருவோக்குகிறது.
தங்களது கருத்துகடள கிர்ந்துபகோள்ள உைக மக்கள் அடனவடையும் இது ஒன்று பசர்க்கிறது.
வருைக்கணக்கில் பசய்யப் ட்ை விஷயங்கள் இப்ப ோழுது ஒரு நோளிபைோ அல்ைது ஒரு மணி பநைத்திபைோ
நைந்து முடிந்துவிடுகிறது.
இடணயதளம் மின்னணுோீதியோன ஆச்சோியங்கடள அளிக்கிறது.
அறிடவயும், அறிவின் பதோைர்புகடளயும் குறியீடுகளோக சுருக்கும் கணிதவியல் விஞ்ஞோனத்தின் அைசியோகக்
கருதப் டுகிறது.
குறியீடுகள் கற் டனயின் களமோகும்.
கற் டனயின் உண்டமகள் வோழ்வின் உண்டமகடள விை உண்டமயோனடவ.
கற் டன பசய்யும் ஒருவைது திறன் அவடைபய ஆச்சோியப் டுத்தும்.
ப ோருள்ோீதியோன ஆச்சோியங்கடள இடணயதளம் உருவோக்குகிறது.
அதன் கற் டன திறனின் ஆச்சோியங்கள் வளம் வோய்ந்தடவ.
டைக்கும் திறனுடைய கற் டனயோல் புதிய உைகத்டத உருவோக்க முடியும்.
இது முடிவில்ைோ ஆச்சோியங்கடள அளிக்கவல்ைது.
64. “Must highly gratify her vanity”.
A proposal is a land mark in a girl’s life.
Many receive only one proposal, some does not receive any.
To her it is the second proposal.
It is the proudest proposal she could ever receive.
Accepted or rejected, in her own estimation, it raises her sky high.
She can hardly wait to tell Jane of this proposal.
Life has not given any cooperation.
All Bennet children are selfish, if not meanly selfish.
Elizabeth is selflessly outgoing to Jane.
We do not see Jane going out to her or even think of her marriage.
When at last the news was given to her Jane after the initial spurt of astonishment made it natural in view of
Elizabeth’s perfection.
The truth is Jane is not vastly surprised and overwhelmed by the news.
Life has given no ready opening in London for Elizabeth to speak readily because Jane is not unselfishly expansive.
The communication can greatly gratify anyone’s vanity.
Such a proposal can make a humble person vain.
Jane’s behaviour has not built up any vanity in Elizabeth!
To take delight in another’s triumph, greatness is not seen usually.
Elizabeth sore about Collins, Wickham, forgot all at the smiling Jane full of happiness.
Jane on her part quietly receive any praise, does not offer any to others as lavishly.
Herself guarded poises make her selfish and she is blind to others.
Wanting to make Elizabeth well deserving a proposal from Darcy is a valid great excuse, but it smacks of selfish
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insensitivity.
If anything, her later communication is little more than formal.
Whatever it is there is nothing there to gratify Elizabeth’s vanity.
“அவளது தற்ப ருடமடய மிகவும் திருப்திப் டுத்த பவண்டும்.”
ஒரு ப ண்ணின் வோழ்வில் திருமண பவண்டுபகோள் ஒரு டமல் கல்ைோகும்.
ைருக்கு ஒரு முடறதோன் திருமண பவண்டுபகோள் வரும். சிைருக்கு எதுவும் கிடைப் தில்டை.
அவளுக்கு இது இைண்ைோவது திருமண பவண்டுபகோள்.
இது அவள் ப றக்கூடிய மிகச் சிறந்த திருமண பவண்டுபகோளோகும்.
அவளுடைய கணிப் ில் அவன் ஏற்றுக்பகோண்ைோலும் அல்ைது நிைோகோித்தோலும், இது அவடள
வோனுயைத்திற்கு உயர்த்தும்.
திருமண பவண்டுபகோடளப் ற்றி பேனிைம் கூறுவதற்கு அவள் ப ோறுடமயின்றி இருந்தோள்.
வோழ்க்டக எந்த வித ஒத்துடைப்ட யும் அளிக்கவில்டை.
அத்தடன சுயநைமோக இல்ைோவிடினும், ப ன்னட்டின் குைந்டதகள் யோவரும் சுயநைவோதிகளோக உள்ளனர்.
எலிசப த் தன்னைமற்று பேனிைம் எந்த வித தடையுமின்றி நைந்துபகோள்கிறோள்.
பேன் இவ்வோறு எலிசப த்திைம் நைந்துபகோள்வதில்டை, அவளுடைய திருமணத்டதப் ற்றி நிடனப் துகூை
இல்டை.
இறுதியில் பேனிைம் பசய்தி பதோிவிக்கப் ட்ை ப ோழுது ஆைம் த் திடகப் ிற்குப் ிறகு, எலிசப த் அடத
சிறப் ோக டகயோண்ை விதத்தினோல், பேன் அதடன பவகு இயல் ோக எடுத்துக் பகோண்ைோள்.
பசய்திடயக் பகட்டு பேன் ப ோிதோக ஆச்சோியபமோ, மகிழ்ச்சிபயோ அடையவில்டை என் துதோன் உண்டம.
பேன், விசோைமோக இருப் ினும் சுயநைத்துைன் இருப் தோல், ைண்ைனில் எலிசப த் உைனடியோகப்
ப சுவதற்கு வோழ்க்டக வோய்ப் ிடன அளிக்கவில்டை.
பசய்தி ஒருவைது தற்ப ருடமடய ப ோிய அளவில் திருப்திப் டுத்தவல்ைது.
ணிவோனவோிைம் விடுக்கும் இது ப ோன்ற ஒரு திருமண பவண்டுபகோள் யனற்றதோக இருக்கும்.
பேனுடைய நைத்டத எலிசப த்திைம் எந்தவித தற்ப ருடமடயயும் ஏற் டுத்தவில்டை.
மற்றவைது பவற்றியில் சந்பதோஷப் டுவதில், ப ோதுவோக எந்த உயர்வும் கோணப் ைோது.
மகிழ்ச்சி நிடறந்த பேனின் புன்னடகடய கண்ைவுைன், கோலின்ஸ் மற்றும் விக்கோம் மீதிருந்த பகோ ம்
அடனத்டதயும் எலிசப த் மறந்தோள்.
எந்த ஒரு புகழ்ச்சிடயயும் பேன் அடமதியோகப் ப ற்றுக்பகோள்கிறோள், மற்றவர்கடள தோைோளமோக
புகழ்வதில்டை.
ேோக்கிைடதயோன அவளது நைத்டத அவடள சுயநைவோதியோக்குகிறது, மற்றவர்கள் விஷயத்தில் அவள்
கண்மூடியோக இருக்கிறோள்.
எலிசப த் தகுதியோனவள்தோன் என்று கோண் ிப் தற்கு ைோர்சியிைமிருந்து வரும் திருமண பவண்டுபகோள்
நியோயமோன கோைணம்தோன், ஆனோல் அது சுயநைமோன உணர்வற்ற தன்டமடய பவளிப் டுத்துகிறது.
ின்னர் அவள் நைந்துபகோண்ைது, சம் ிைதோயமோக இருந்தது.
அது எதுவோக இருந்தோலும், எலிசப த்தின் தற்ப ருடமடய திருப்திப் டுத்தவதோக அது அடமயவில்டை.
65. “Temptation to openness”.
The energy of the news sitting inside urges for expression.
News is not knowledge to be received and kept.
News is to be given out to others.
Hence its natural inbuilt urge.
Her wish to surprise Jane has a power to come out.
Her own vanity is equally valid.
This a context in which every component can issue temptation.
Temptation is the unhealthy urge to do something inhibited.
Hers is no unhealthy urge, rather a good positive natural urge.
To be open can never be a temptation. It is an urge for truth.
It would have been right if Jane has felt in the subtle plane the truth of Darcy’s proposal, and had the generosity to
offer her the right opportunity.
Generosity is the result of power expressing through infinity.
Any two aspects of Sachchidananda can combine to produce a cosmic faculty.
Infinity when it works through any aspect will expand it.
Jane has goodwill for herself.
She does not want to think ill of others, a sort of negative good will.
She is not live, expansive, and creative.
She has no energy for good will.
It must be a severe disappointment to Elizabeth that she could not disclose her news to Jane in London.
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To be open without temptation is steady greatness.
Maria’s presence is an inhibition but this is not a news whose energy can be contained even by Maria.
It is true the presence of an opposite vibration can more than fully neutralize any energy.
Sir Lucas bringing Elizabeth to Hunsford, because of his good will, made Darcy’s proposal possible.
Maria’s presence acts in the opposite direction.
“பவளிப் டையோக இருப் தற்கோன ஆடச.”
உள்ளிருக்கும் பசய்தியின் சக்தி பவளிப் டுவதற்கு தூண்டுகிறது.
ப றப் ட்டு நம்முள்பளபய டவத்துக்பகோள்வதற்கு பசய்தி அறிவல்ை.
பசய்தி மற்றவர்களுக்கு அளிக்கப் ை பவண்டும்.
அதனோல் இயற்டகயோக உள்ள அதன் சு ோவம் பவளிப் ைத் தூண்டுகிறது.
பேடன ஆச்சோியப் ைடவக்க அவள் விரும்புவது பவளிவரும் சக்திடய தோங்கி உள்ளது.
அவளது வீண் ப ருடமயும் அதற்குச் சமமோனது.
ஒவ்பவோரு குதியும் சைனத்டத எழுப்பும் இைம் இது.
தயக்கமில்ைோமல் ஒன்றிடன பசய்வதற்குோிய ஆடச, ஆபைோக்கியமற்ற உந்துதைோகும்.
அவளுடையது ஆபைோக்கியமற்ற உந்துதல் அல்ை, பநர்மடறயோன இயல் ோன நல்ை உந்துதபையோகும்.
பவளிப் டையோக இருப் து ஒரு ப ோதும் ஆடச அல்ை. உண்டமடய பவளிப் டுத்த விரும்பும் உந்துதைோகும்.
ைோர்சியின் திருமண பவண்டுபகோளின் உண்டமடய பேன் சூட்சும நிடையில் உணர்ந்திருந்தோல், பமலும்
எலிசப த்திற்கு சோியோன வோய்ப் ளிக்கும் ப ருந்தன்டம இருந்திருந்தோல் அது சோியோனதோக இருந்திருக்கும்.
அனந்தத்தின் மூைம் பவளிப் டும் சக்தியின் ைபன ப ருந்தன்டமயோகும்.
சச்சிதோனந்தத்தின் ஏபதனும் இைண்டு அம்சங்கள் இடணந்து ிை ஞ்ச திறடன உருவோக்கும்.
ஏபதனும் ஒரு அம்சத்தின் மூைம் அனந்தம் பசயல் டும்ப ோழுது இடத விோிவடையச் பசய்யும்.
பேனுடைய நல்பைண்ணம் அவளுடைய நைனுக்கோக மட்டுபம உள்ளது.
மற்றவர்கடளப் ற்றி பகடுதைோக நிடனக்க அவள் விரும்புவதில்டை, இது எதிர்மடறயோன நல்பைண்ணம்
ப ோைோகும்.
அவள் ேீவனுைனும், விசோைமோகவும், டைக்கும் திறனுடையவளோகவும் இல்டை.
நல்பைண்ணத்திற்கு அவளிைம் பதம் ில்டை.
ைண்ைனிபைபய பேனிைம் பசய்திடய கூறமுடியோமல் ப ோனதற்கு எலிசப த்திற்கு மிகுந்த ஏமோற்றமோக
இருந்திருக்க பவண்டும்.
ஆடச இல்ைோமல் பவளிப் டையோக இருப் து உறுதியோன உயர்வோகும்.
மோியோ அங்கிருப் தும் ஒரு தடை ஆகும். ஆனோல் மோியோவோல்கூை கட்டுப் டுத்தமுடியோத சக்திடய உடைய
பசய்தி இது.
எதிோிடையோன அதிர்வு இருப் து எந்த சக்திடயயும் நன்கு சமநிடைப் டுத்தும்.
நல்பைண்ணத்தினோல் சர் லூகோஸ், எலிசப த்டத ஹன்ஸ்ப ோர்டிற்கு அடைத்து வருவது ைோர்சியின் திருமண
பவண்டுபகோடள சோத்தியமோக்கியது.
மோியோ அங்கிருப் து பநபைதிர் திடசயில் பசயல் ைடவக்கிறது.
66. “the state of indecision in which she remained as to the extent to which it can be communicated”.
Indecision is the confusion of will.
Our daily work is attended by clear decision, though not of great decisions.
A circumstance arises that demands greater decisiveness than usual.
Man is Mind; Mind is Will; no will of that level is available for one to act.
He does not act and waits till greater will presents itself.
To a good many no decisiveness arrives and there he levels off.
Men who marry stronger woman meet this situation on the first day and remain there forever.
A leader is thus born if he collects several people who are desirous of obeying him.
This is a great moment for Elizabeth.
The decision not to speak of Darcy’s ruse which he took, she found out later that it was a very wise one of
reticence.
She arrived at this decision by a sensitivity.
She believed if it must be spoken, it must be spoken by Bingley when he marries her Bingley never gave that
information to Jane.
It was a wise decision that preserved the happiness of Jane’s marriage as well as Darcy’s intimate confidence in her.
There are moments people act instinctively which means the instinctive knowledge of a Man determines the quality of
a Man’s life and its quantitative reach.
A Man may know such moments in his life.
One who has erred at those moments and became a small Man of low means and low happiness can now rectify his
misfortune if he can call Mother into those moments. A Wickham or Bingley can thus become Darcy; a local leader
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a national leader; an excellent manager of a big company, its CEO.
Such a step can cure India of her partition, the world its financial crisis.
In 1940 France chose one path and England the opposite path.
Europe of Individuality of thought and America of Individuality of action have the same difference.
The first day after wedding presents the couple such a moment which decide who will rule the other for the rest of their
lives.
“எந்த அளவிற்கு பசய்திடய பதோிவிக்கைோம் என் டத தீர்மோனம் பசய்ய முடியோத நிடையில் அவள்
இருந்தோள்.”
மன உறுதியின் குைப் ம் தீர்மோனமின்டம ஆகும்.
நமது அன்றோை பவடைகடள நோம் ப ோிய தீர்மோனங்கள் எதுவும் இல்ைோவிடினும், பதளிவோன தீர்மோனத்பதோடு
பசய்கிபறோம்.
சோதரைணமோக ஒரு தீர்மோனம் எடுப் டதவிை ப ோிய தீர்மோனம் எடுக்க பவண்டிய சந்தர்ப் ம் ஒன்று எழுகிறது.
மனிதன் மனத்தோைோனவன்; மனம் என் து உறுதி; அந்த நிடையின் எந்த மன உறுதியும் மனிதன்
பசயல் டுவதற்கு கிடைப் தில்டை.
அவன் பசயல் டுவதில்டை, பமலும் ப ோிய மன உறுதிக்கோக கோத்திருக்கிறோன்.
ைர் தீர்மோனம் எடுக்கும் திறன் ப றுவதில்டை. அங்கு அவர்கள் பதங்கி விடுகிறோர்கள்.
தன்டனவிை வலிடம வோய்ந்த ஒரு ப ண்டண திருமணம் பசய்துபகோள்ளும் ஆண்கள், முதல் நோளிபைபய
இந்த நிடைடமடய சந்திப் ர், அந்நிடையிபைபய நிைந்தைமோக நின்று விடுவர்.
தனக்கு அடி ணிய ஆர்வமோக இருக்கும் ைடை ஒன்று பசர்க்கும் ஒருவர் தடைவைோகிறோர்.
எலிசப த்திற்கு இது மிக உயர்ந்த தருணமோகும்.
ைோர்சி பசய்த சூழ்ச்சிடயப் ற்றி ப சக் கூைோது என்று அவள் எடுத்த தீர்மோனம், அறிவுைன் எடுத்த
தீர்மோனமோக இருந்தடத அவள் ின்னர் உணர்ந்தோள்.
இந்த தீர்மோனத்டத அவள் தனது உணரும் திறனோல் எடுத்தோள்.
இடதப் ற்றி ப ச பவண்டுபமன்றோல் அடத ிங்கிலி, பேடன திருமணம் பசய்துபகோள்ளும் ப ோழுது
அவன்தோன் ப ச பவண்டும் என அவள் நம் ினோள், ஆனோல் ிங்கிலி பேனுக்கு அத்தகவடை
அளிக்கபவயில்டை.
இந்த விபவகமோன தீர்மோனத்தோல் பேனுடைய சந்பதோஷமும் நீடித்தது, ைோர்சியின் பமல் அவளுக்கிருந்த
நம் ிக்டகயும் கரப் ோற்றப் ட்ைது.
மனிதர்கள் உள்ளுணர்வினோல் பசயல் டும் தருணங்கள் உள்ளன. ஒரு மனிதனின் உள்ளுணர்வின் அறிவு
மனிதனின் வோழ்க்டகத் தைத்டதயும், அதன் அளடவயும் தீர்மோனிக்கிறது.
ஒரு மனிதன் அவனுடைய வோழ்க்டகயில் இது ப ோன்ற தருணங்கடள அறியக்கூடும்.
அது ப ோன்ற தருணங்களில் தவறு பசய்து, ப ோருளோதோை நிடையிலும் சந்பதோஷத்திலும் தோழ்ந்த நிடைடய
அடைந்த ஒருவன், இப்ப ோழுது அத்தருணங்கடள நிடனத்து அன்டனடய அடைப் தன் மூைம் தன்னுடைய
துைதிர்ஷ்ைத்டத சோி பசய்து பகோள்ளைோம். ஒரு விக்கோபமோ அல்ைது ிங்கிலிபயோ ைோர்சியோக மோறைோம்,
உள்ளூர் தடைவன் நோட்டின் தடைவைோகைோம், ப ோிய நிறுவனத்தின் சிறப் ோன பமைோளர் அந்நிறுவனத்தின்
தடைவைோகைோம்.
இது ப ோன்ற ஒரு முயற்சி இந்தியோடவ ிோிவிடனயிலிருந்தும், உைகத்டத ப ோருளோதோை
பநருக்கடியிலிருந்தும் கோப் ோற்றும்.
1940-ல், ிைோன்ஸ் ஒரு ோடதடயயும், இங்கிைோந்து அதற்கு எதிைோன ோடதடயயும் பதர்ந்பதடுத்தது.
எண்ணத்தில் தனித்துவம் டைத்த ஐபைோப் ோவும், பசயலில் தனித்துவம் ப ற்ற அபமோிக்கோவும் இபத ப ோன்ற
வித்தியோசம் பகோண்ைடவயோகும்.
வோழ்நோள் முழுவதும் யோர் யோடை ஆளப்ப ோகிறோர் என் டத தீர்மோனிக்கும் இது ப ோன்ற ஒரு தருணம்,
திருமணத்திற்கு அடுத்த நோள் கணவன் மடனவியிடைபய எழும்.
67. “her fear, if she once entered on the subject, of being hurried into repeating something of Bingley”.
Love of God is the beginning of knowing was given to the world as fear of God.
It is ruling the world for several thousand years.
The secret of abolishing karma and hell, we can say lies in the moment.
In one’s own life one very much knows that moment.
He can now go there and replace fear by love, his life enters integral yoga.
Respect for God becomes fear of God. It will be difficult for most to imagine that respect should mature into love.
To the Indian wife of the last century and the British wife of the previous century love of the husband was wholesome
fear. It can degenerate into domination not love. Husbands who fully dominate their wives cannot successfully
attempt that change. A mother does it often. She knows the difference between fear, respect and love. The transition
is not within one’s power unless Love is at their disposal.
When Love is there still the transition is not at one’s disposal.
The fear Elizabeth felt was a wholesome fear, it is a fear of God’s knowledge.
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Fear becoming the vehicle of knowledge is a happy chance.
Man cannot decide that change; he has no power to choose it.
It is a power of the infinity in things. Fear can become the channel not only to knowledge, but anything, as the
essence of everything is Brahman.
Discrimination here uses fear as a vehicle.
It shows in the reconciliation of Bennet’s Freedom of intelligence and the insistence of Mrs. Bennet’s ignorance, this
sensitivity is one meeting point that has been created.
Confirming ourselves to facts of the story we see what was the result of Elizabeth’s anxious hurt prejudice meeting the
false pleasant malicious deceit of Wickham. It created the temporary misconception of Darcy and permanent adoration
of Wickham in her subconscious. Even there, there remains two possibilities of its confining to Being and straying into
Non-Being.
There they enter into the realm of possibilities. For one who has the knowledge, actualities and probabilities are
the same.
“அந்த விஷயத்டதப் ற்றி ப ச ஆைம் ித்தோல் ிங்கிலிடயப் ற்றி ஏபதனும் கூற பநர்ந்திடும் என்கிற யம்
எலிசப த்திற்கு இருந்தது.”
இடறவன் மீதோன அன்பு அறிந்து பகோள்வதன் ஆைம் ம் என் து, இடறவன் மீதோன அச்சமோக உைகிற்கு
அளிக்கப் ட்டுள்ளது.
இது ை ஆயிைமோண்டுகளோக உைகத்டத ஆண்டு வருகிறது.
கர்மத்டதயும், நைகத்டதயும் ஒைிப் தன் இைகசியம் அத்தருணத்தில் உள்ளது.
ஒருவைது வோழ்க்டகயில் அவருக்கு அத்தருணம் மிக நன்றோகத் பதோியும்.
இப்ப ோழுது அவர் அங்கு பசன்று, யத்டத அன் ோக மோற்றினோல் அவைது வோழ்க்டக பூைணபயோகத்தில்
நுடையும்.
இடறவன் மீதுள்ள மோியோடத, இடறவன் மீதுள்ள அச்சமோக மோறுகிறது. மோியோடத அன் ோக முதிர்ச்சி
அடையபவண்டும் என்று கற் டன பசய்துபகோள்வது ைருக்கும் மிகவும் கடினமோன விஷயம்.
கைந்த நூற்றோண்டின் இந்திய மடனவிக்கும், அதற்கு முந்டதய நூற்றோண்டின் ஆங்கிபைய மடனவிக்கும்
கணவன் மீதுள்ள அன்பு அச்சமோக மட்டுபம இருந்தது. இது ஆதிக்கமோக சிடதயுபம தவிை அன் ோக மோறோது.
மடனவிடய முழுவதுமோக ஆதிக்கம் பசலுத்தும் கணவன் இந்த மோற்றத்திற்கு பவற்றிகைமோக முயற்சி எடுக்க
முடியோது. ஒரு தோய் ை சமயங்களில் இடத பசய்கிறோள். அவளுக்கு அச்சம், மோியோடத, அன்பு
இவற்றிற்கிடைபய உள்ள வித்தியோசம் பதோியும். அன்ட பகோடுக்க முடி வர்களோல்தோன் இந்த மோற்றத்டத
பகோண்டுவை முடியும்.
அன்பு இருந்தோலும் மோற்றம் என் து ஒருவைது டககளில் இல்டை.
எலிசப த்தின் யம் முழுடமயோக இருந்தது, இது இடறவடனப் ற்றிய அறிவின் யம்.
யம் அறிவின் கருவியோக மோறுவது சந்பதோஷமோன வோய்ப் ோகும்.
அந்த வோய்ப் ிடன மனிதனோல் தீர்மோனிக்க முடியோது; அவனுக்கு அடதத் பதர்ந்பதடுக்கும் அதிகோைம்
இல்டை.
இது விஷயங்களில் இருக்கும் அனந்தத்தின் சக்தியோகும். எல்ைோவற்றின் சோைமும் ிைம்மம் என் தோல்,
அறிவுக்கு மட்டும் யம் ோடதயோக மோறோது, எதற்கு பவண்டுபமன்றோலும் ோடதயோக மோறும்.
ோகு ோடு இங்கு யத்டத ஒரு கருவியோகப் யன் டுத்திக்பகோள்கிறது.
திரு ப ன்னட்டின் அறிவின் சுதந்திைமும், திருமதி ப ன்னட்டின் அறியோடமயின் வற்புறுத்தலும் சமைசம்
பசய்துபகோள்வதில் இது பதோிகிறது, இந்த உணர்வுத் திறன்தோன் உருவோக்கப் ட்ை ஒரு சந்திப்புப்
புள்ளியோகும்.
எலிசப த்தின் கோயப் ட்ை தற்ப ருடம, விக்கோமின் ப ோய்டமயும் இனிடமயும் நிைம் ிய தீங்கிடைக்கும்
ஏமோற்றும் குணத்டத சந்திப் த்தின் மூைம் ஏற் டும் ைன்கடள இக்கடதயில் கூறப் ட்டிருக்கும்
விஷயங்கடள டவத்து நம்மோல் ோர்க்க முடிகிறது. இது அவளது ஆழ்மனத்தில் ைோர்சியின் மீது தற்கோலிகமோன
தவறோன கருத்டதயும், விக்கோம் மீது நிைந்தை ஆைோதடனடயயும் ஏற் டுத்தியது. அங்கும்கூை சத்திபைபய
நிடைத்துவிடும் சோத்தியமும், அசத்தில் நுடையும் சோத்தியமும் உள்ளன.
சோத்தியங்களின் எல்டையில் அடவ நுடைகின்றன. விபவகமுள்ளவருக்கு உண்டமகளும், சோத்தியக்கூறுகளும்
ஒன்றுதோன்.
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Chapter 16: Jane and Elizabeth Return Home
பேனும், எலிசப த்தும் வீடு திரும்புதல்
Summary: Elizabeth and Jane return home and are met by Lydia and Kitty on the way. They inform them
that the officers in Meryton are leaving soon. Lydia hopes to convince their father to take them to Brighton
where they are set to be stationed during the summer.
எலிசப த்தும், பேனும் வீடு திரும்புடகயில் வைியில் லிடியோடவயும், கிட்டிடயயும் சந்திக்கின்றனர்.
பமோிைடன விட்டு இைோணுவ அதிகோோிகள் விடைவில் கிளம் ப் ப ோவதோக அவர்கள் பதோிவிக்கின்றனர். தனது
தகப் னோடை தங்கடள பிடைட்ைனுக்கு அடைத்துப் ப ோக சம்மதிக்க டவக்கும் நம் ிக்டகயில் லிடியோ
இருக்கிறோள்.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

It was the second week in May, in which the three young ladies set out together from Gracechurch Street for
the town of -- -- , in Hertfordshire; and, as they drew near the appointed inn where Mr. Bennet's carriage
was to meet them, they quickly perceived, in token of the coachman's punctuality, both Kitty and Lydia
looking out of a dining-room upstairs. These two girls had been above an hour in the place, happily
employed in visiting an opposite milliner, watching the sentinel on guard, and dressing a salad and
cucumber.
பம மோதம் இைண்ைோம் வோைத்தில் அம்மூன்று இளம்ப ண்களும் கிபைஸ் சர்ச் பதருவிலிருந்து
ஹர்ட்ப ோர்ட்ஷயோிலுள்ள ஒரு ஊருக்குப் புறப் ட்ைனர். அவர்கள் தோங்கள் ஏற் ோடு பசய்திருந்த விடுதிடய
பநருங்கியவுைன், திரு. ப ன்னட்டுடைய குதிடை வண்டிடயப் ோர்த்து, ஓட்டுனோின் பநைம் தவறோடமடயக்
கண்ைனர். கிட்டியும், லிடியோவும் மோடியில் உள்ள ஓர் உணவு அடறயிலிருந்து பவளிபய ோர்த்துக்
பகோண்டிருப் டதக் கண்ைனர். அவ்விரு ப ண்களும் ஒரு மணி பநைத்திற்கும் பமைோக அவ்விைத்தின் எதிோில்
இருக்கும் ப ண்கள் தடையில் அணியும் அைங்கோைப் ப ோருட்கள் பசய் வடை சந்திப் திலும், கோவல் புோியும்
அதிகோோிடய கவனிப் திலும், உணவுப் ண்ைங்கடளத் தயோோிப் திலும் பநைத்டத பசைவைித்துக்
பகோண்டிருந்தனர்.
In England of those days, even the coachmen were punctual.
இங்கிைோந்தில் அந்த நோட்களில் வண்டி ஓட்டு வர்கள் கூை பநைந்தவறோடமடயக் கடைப் ிடித்தனர்.
Punctuality is a social discipline. The mind of the society should have accepted that value.
பநைந்தவறோடம சமூக ஒழுக்கமோகும். சமூகம் அதடன ஒரு ண் ோக ஏற்றுக்பகோண்டிருக்க பவண்டும்.
Punctuality can do to an unorganized nation as much as excellent food can do to a starving man.
சியோல் வோடும் மனிதனுக்கு நல்ை உணவு எவ்வளவு வைபவற்கத்தக்கதோக இருக்குபமோ, அபத ப ோல் பநைம்
தவறோடம முடறப் டுத்தப் ைோத நோட்டிற்கு யனுள்ளதோக இருக்கும்.
English life has become mental by becoming time conscious.
பநைந்தவறோடமடய மனமுவந்து கடைப் ிடிப் தன் மூைம் ஆங்கிபைய வோழ்வு மனதோல் வோழும் வோழ்க்டகயோக
மோறியுள்ளது.
The story starts here dwelling on Lydia’s wildness more pronouncedly.
லிடியோவின் துஷ்ைத்தனத்டத ிைதோனமோக டவத்து இக்கடத இங்கு ஆைம் ிக்கிறது.
“In token of the coachman’s punctuality”.
Punctuality became a value in Europe even three or four centuries ago.
Punctuality is a value of work.
Germany runs her trains on time throughout the year.
It speaks of an organization of work that maintains punctuality as a value without the nation espousing that value, the
work organization cannot do so.
A strong reason suggested by the history of Europe is the birth of Mind in the 16 th century all over Europe and its
predecessor thousand years earlier in Greece.
Punctuality is a value of the organization of Mind.
For over a century Europe espoused the idea that physical cleanliness through bath will shorten life, in spite of the
public baths of Rome.
One possible relation to the values of honour, punctuality with uncleanliness of the body that is to be dressed in
spotless clothes is the available energy.
It is not a compelling argument, but suggests a possibility.
The invention of chronometer can be made to believe as the origin of punctual which carries the strongest possibility,
but chronometer itself seems to be the result of a culture of punctuality.
Coachman carrying a watch may or may not be a possibility.
On the roads available then, coachmen, to keep any semblance of punctuality should have a rhythm of movement
ingrained in them.
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If this is true, people of the level of coachmen have developed towards work a sense as the cook develops to taste. It is,
if it ever existed, a great work organization.
The famed Indian muslin shows the great skill which is a direct result of the vital in tune with the work.
Historians speak of the genius of Indian generals while organization in the army is non existence. The soldiers are loyal
to the Indian general, says the historian while the English soldier fights to maintain the law of their organization.
“வண்டி ஓட்டு வோின் பநைந்தவறோடம.”
மூன்று அல்ைது நோன்கு நூற்றோண்டுகளுக்கு முன் ோகபவ பநைந்தவறோடம ஐபைோப் ோவில் ஒரு ண் ோக
இருந்தது.
பநைந்தவறோடம பவடையின் ண் ோகும்.
வருைம் முழுவதும் பேர்மனியில் புடகவண்டிகள் சோியோன பநைத்தில் இயக்கப் டுகின்றன.
பநைந்தவறோடமடய ஒரு ண் ோகக் கடைப் ிடிப் து முடறப் டுத்தப் ட்ை பவடைடய பவளிப் டுத்துகிறது.
நோட்டினோல் பநைந்தவறோடம ப ணப் ைோமல், முடறப் டுத்தப் ட்ை பவடையில் அது பவளிப் ைோது.
தினோறோம் நூற்றோண்டில் ஐபைோப் ோ முழுவதும், அதற்கு ஆயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிபைக்க நோட்டிலும்
ஏற் ட்ை மனத்தின் பதோற்றம், ஐபைோப் ோவின் பநைந்தவறோடமக்குக் கோைணம் என்று ஐபைோப் ோவின் சோித்திைம்
கூறுகிறது.
முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ள மனத்தின் ஒரு ண்ப பநைந்தவறோடமயோகும்.
பைோம் நகோில் ப ோது குளிக்கும் இைங்கள் ை இருந்தும், ஒரு நூற்றோண்டுக்கும்பமல், குளிப் தன் மூைம் சுத்தம்
பசய்துபகோள்வது ஆயுடள குடறக்கும் எனும் கருத்டத ஐபைோப் ியர்கள் ஆதோித்து வந்தனர்.
மோியோடதயின் ண்புகளுக்கும், அசுத்தமோன உைலில் சுத்தமோன ஆடைகள் அணிந்து பநைந்தவறோடமடயக்
கடைப் ிடிப் தற்கும் உள்ள சோத்தியமோன பதோைர்பு, அவர்களிைம் இருக்கும் சக்தியோகும்.
இடத தீர்மோனமோகக் கூற முடியோவிட்ைோலும், இது சோத்தியமோக இருக்கைோம்.
பநைந்தவறோடமயின் மூைகோைணபம அடதக் கணக்கிடுவதற்கோன கருவியின் கண்டு ிடிப் ோக இருக்கைோம்.
ஆனோல் பநைந்தவறோடமயின் ண் ின் ைபன அக்கருவி எனத் பதோன்றுகிறது.
வண்டி ஓட்டு வர் டகக்கடிகோைம் டவத்திருக்கைோம், அல்ைது இல்ைோமலும் இருக்கைோம்.
அன்டறய நோட்களிலிருந்த ோடதகளில் அவர்கள் சோியோன பநைத்டத கடைப் ிடித்ததன் கோைணம்
அவர்களுக்குள் ஊறியுள்ள அடசவின் ையத்தினோல் இருந்திருக்கைோம்.
இது உண்டம எனில், சடமப் வர் உணவின் ருசியுைன் பகோண்டுள்ள உணர்வுப ோை, வண்டி ஓட்டு வர்களும்
அவர்களுடைய பவடையில் ஒன்றியிருப் ர். அவ்வோறு இருந்தோல், அது ஒரு திறடமயோன பசயல்முடறயோக
இருக்கும்.
உணர்வு பவடையுைன் இடணந்து இருப் து, ிை ைமோக விளங்கும் இந்திய மஸ்லின் துணியின் பநர்த்தியில்
பதோிகிறது.
இைோணுவத்தில் சிறப் ோன அடமப்பு இல்ைோதப ோதும் இந்திய இைோணுவ அதிகோோியின் பமதடமடயப் ற்றி
சோித்திை வல்லுனர்கள் ப சுகின்றனர். இந்தியோவில் இைோணுவ வீைர்கள் தங்களது பமைதிகோோிக்கு விசுவோசமோக
இருப் தோகவும், ஆங்கிபைய வீைர்கள் அவர்களுடைய அடமப் ின் சட்ைத்டத நிடை நோட்டுவதற்கோக
ப ோோிடுவதோகவும் சோித்திை வல்லுனர்கள் கூறுகின்றனர்.
After welcoming their sisters, they triumphantly displayed a table set out with such cold meat as an inn
larder usually affords, exclaiming, "Is not this nice? Is not this an agreeable surprise?"
அவர்களுடைய சபகோதோிகடள வைபவற்ற ின், விடுதியில் கிடைக்கக் கூடிய உணவுப் ண்ைங்கள்
அைங்கோிக்கப் ட்டு டவத்திருக்கும் பமடேடய ப ருமிதத்துைன் கோண் ித்து விட்டு “இது நன்றோக
இருக்கிறதோ? இது ஓர் இனிய ஆச்சோியமோக இருக்கிறது இல்டையோ?” எனக் பகட்ைனர்.
7. Mr. Bennet’s family is always happy and cheerful.
திரு ப ன்னட்டின் குடும் ம் எப்ப ோழுதும் சந்பதோஷமோகவும், கைகைப் ோகவும் இருக்கிறது.
8. The happiness is the result of the combination of the father’s freedom and the mother’s energy.
தகப் னோோின் சுதந்திைமும், தோயோோின் பதம்பும் பசர்ந்து சந்பதோஷத்டத ஏற் டுத்தியுள்ளது.
9. Meryton, though not an ideally good people, does not seem to be vicious or malicious. There is no streak of
venomousness.
பமோிைனில் இருப் வர்கள் மிகவும் நல்ைவர்கள் என்று இல்ைோவிட்ைோலும், பகடுதபைோ அல்ைது தீங்கு
பசய் வர்களோகபவோ இல்டை. அவர்களிைம் விஷமத்தனத்தின் சோயல் இல்டை.
10. “Is this not an agreeable surprise”.
To create an agreeable surprise is the great accomplish they seek after.
The tone of Mr. Bennet family is to be creating agreeable surprise.
For those to whom survival, growth, development is no desirable goal evolution is the social opportunity.
Evolution is a process of creating higher newer forms of social existence without discarding what is exceeded.
It needs evolutionary knowledge and a power to convert that knowledge into an organized way of functional existence.
If that is the acme of evolution there are several steps below of which the lowest is the capacity to create agreeable
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surprise.
Freedom expresses the highest possibility of evolution.
It requires the greatest energy in unlimited measures.
Such freedom is available from Mr. Bennet out of his British male culture and its total helplessness within wedlock.
The required energy in vulgar form is available from Mrs. Bennet.
Life is the field that lets this reconciliation he worked out, out of the courses of currents of energy, with the
temperaments of the daughters as end instruments.
To take this view, lay out the field, invite the characters, let them interact and create circumstances, attitudes, events
results, and causes is the story.
To study each event of the story in this light so that ALL our principles emerge is to see the Marvel.
With each furthering of the effort, it will be obvious greater secrets emerge.
Their forms will create a new perception.
The precision these forms attempt to acquire will reveal the evolutionary thrust.
How earlier events lend themselves to construct the future results will show the field is created, constructed, to allow
the creation of perfect forms.
I see all these ingredients positively changed into the dinner invitation Jane received at Netherfield, though I am
unable to explain it in full.
It was so ephemeral that before the dinner is over the evolutionary potential is exhausted and as the rule requires
reversed into a breakdown of fever.
“இந்த ஆச்சோியம் ஏற்றுக்பகோள்ளக் கூடியதுதோன்.”
ஏற்றுக்பகோள்ளக்கூடிய ஆச்சோியத்டத உருவோக்குவது அவர்கள் நோடும் ப ோிய சோதடன ஆகும்.
ஏற்றுக்பகோள்ளக்கூடிய ஆச்சோியங்கடள அளிப் து ப ன்னட் குடும் த்தின் வைக்கமோகும்.
உயிர்வோழ்வது, வளர்ச்சி, முன்பனற்றம், இடவ விரும் தத்தக்க இைக்கோக இல்ைோதவர்களுக்கு, ோிணோமபம
சமூக வோய்ப் ோகும்.
அதிகப் டியோனவற்டற விைக்கோமல், சமூக வோழ்வின் பமலும் உயர்ந்த புதிய பதோற்றங்கடள உருவோக்கும்
பசய்முடறபய ோிணோமம் ஆகும்.
அந்த அறிடவ முடறயோக பசயல் டும் வோழ்வோக மோற்ற ோிணோமத்தின் அறிவும், ஒரு சக்தியும் பதடவ.
ோிணோமத்தின் உச்சம் அதுபவன்றோல், அதற்குக் கீழ் ை டிகள் உள்ளன. ஏற்றுக்பகோள்ளக்கூடிய
ஆச்சோியங்கடள உருவோக்கும் திறன் அவற்றில் இறுதியோன டியோகும்.
ோிணோமத்தின் உயர்ந்த சோத்தியத்டத சுதந்திைம் பவளிப் டுத்துகிறது.
அளவற்ற உயர்ந்த சக்தி இதற்குத் பதடவப் டுகிறது.
ஆங்கிபைபய ஆண்களின் கைோச்சோைம் மற்றும் திருமண ந்தத்தில் முழுடமயோன நிைோதைவு, இவற்றின் மூைம்
திரு. ப ன்னட்டிைமிருந்து இது ப ோன்ற சுதந்திைம் கிடைக்கிறது.
திருமதி ப ன்னட்டிைமிருந்து விரும் த்தகோத வடிவத்தில் பதடவப் டும் சக்தி கிடைக்கிறது.
சக்திகளின் ஓட்ைத்தின் ப ோக்கிற்கு ஏற் இந்தச் சமைசத்டத வோழ்க்டக அனுமதிக்கிறது, இதன் இறுதிப்
ைனோக ப ண்களின் மனப்ப ோக்கு உள்ளது.
இந்தக் கண்பணோட்ைத்டத பமற்பகோண்டு, களத்டத அடமத்து, கதோ ோத்திைங்கடள வைபவற்று, அவர்கடள
ஒருவருைன் ஒருவர் பதோைர்பு பகோள்ளடவத்து, சந்தர்ப் ங்கள், மபனோ ோவங்கள், நிகழ்வுகள், ைன்கள்,
கோைணங்கள் இவற்டற உருவோக்க டவப் பத கடதயோகும்.
நம்முடைய எல்ைோக் கருத்துகளும் பவளிப் டும் வண்ணம் கடதயின் ஒவ்பவோரு நிகழ்ச்சிடயயும் இந்தக்
கண்பணோட்ைத்தில் ஆைோய்வது, அற்புதத்டதப் ோர்ப் தோகும்.
இதடன பமலும் பதோைர்ந்து முயன்றோல், பமலும் உயர்ந்த இைகசியங்கள் பவளிப் டும்.
இவற்றின் பதோற்றங்கள் புதிய புோிதடை உருவோக்கும்.
இந்தத் பதோற்றங்கள் எடுக்க முயலும் துல்லியம், ோிணோம உந்துதடை பவளிப் டுத்தும்.
எவ்வோறு ஆைம் நிகழ்ச்சிகள் எதிர்கோை ைடன அடமக்க உதவுகிறது என் து, துல்லியமோன பதோற்றங்கடள
அடமக்க எவ்வோறு களம் உருவோக்கப் டுகிறது, அடமக்கப் டுகிறது என் டதக் கோண் ிக்கிறது.
முழுடமயோக விவோிக்க முடியோத டி இருப் ினும், இந்த எல்ைோ விஷயங்களும் பநதர்பீல்டிற்கு விருந்துண்ண
வரும் டி பேனுக்குக் கிடைத்த அடைப் ோக பநர்மடறயோக மோறியடதப் ோர்க்கைோம்.
விருந்து முடியும் முன்ப பவகு விடைவில் ோிணோமத்திற்குோிய திறன் தீர்க்கப் ட்டு, விதிகளின் பதடவக்பகற்
அது கோய்ச்சைோக உருமோறுகிறது.
"And we mean to treat you all," added Lydia; "but you must lend us the money, for we have just spent ours
at the shop out there." Then, shewing her purchases -- "Look here, I have bought this bonnet. I do not think
it is very pretty; but I thought I might as well buy it as not. I shall pull it to pieces as soon as I get home, and
see if I can make it up any better."
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“உங்கள் எல்பைோருக்கும் விருந்து பகோடுக்கப் ப ோகிபறோம்” என்ற லிடியோ, “ஆனோல் நீங்கள் எங்களுக்குப்
ணம் பகோடுத்து உதவி பசய்ய பவண்டும். ஏபனனில் எங்களிைம் இருந்தடத, அபதோ எதிபையுள்ள கடையில்
பசைவைித்து விட்பைோம்,” என்று கூறி தோங்கள் வோங்கிய ப ோருட்கடளக் கோண் ித்தனர். “இங்பக ோருங்கள்,
நோன் இந்த பதோப் ி வோங்கியிருக்கிபறன். இது மிகவும் அைகோக இருக்கிறது என்று நோன் நிடனக்கவில்டை,
ஆனோலும் இடத வோங்கி விைைோம் என்று நிடனத்பதன். வீட்டிற்குப் ப ோன ின் இடத தனித்தனியோகப்
ிோித்து விட்டு, இன்னும் அைகோக பசய்ய முடியுமோ என்று ோர்க்கப் ப ோகிபறன்,” என்றோள்.
Mr. Bennet is the product of freedom given by property.
பசோத்து அளித்த சுதந்திைத்டதக் பகோண்ைவர் திரு ப ன்னட்.
He is the expression of well fed energy untamed by any information that is socially useful.
அவர் சமூகத்திற்கு யன் டும் தகவல்களினோல் ண் டுத்தப் ைோத சக்தி உடையவர்.
The fact that a venomous person like Wickham could not do lasting damage to the inmates there confirms this view.
அங்கிருக்கும் மக்களுக்கு, விக்கோம்ப ோை விஷத்தன்டம உடைய ஒரு ந ைோல் எந்த வித நிைந்தை ோதிப்ட யும்
ஏற் டுத்த முடியவில்டை என் து இக்கருத்டத உறுதிப் டுத்துகிறது.
Wickham’s evil doings are motivated more by his personal gain which is pardonable than by an evil desire to hurt the
other.
மற்றவர்கடளத் துன்புறுத்த பவண்டும் என்கிற பகட்ை எண்ணம் இல்ைோமல் விக்கோமிற்கு, அவனுடைய
பசோந்த இைோ த்திற்கோகபவ அவனது தவறோன நைவடிக்டககள் இருப் தோல், அடவ மன்னிக்கக்
கூடியடவதோன்.
“As we mean to treat us all, you must lend us the Money”.
Right attitude with insufficient reserves is the beginning of the end.
Creative right attitudes create the required resources by its exertion.
For twenty five years Mr. Bennet family has been functioning as a social light house to guide the ships of social
opportunities.
Mr. Bennet’s family is one of secondary spots created by the outbursts of French Revolution.
Every Man who marries outside his class or caste has this experience or its reverse.
Marriages are made in heaven to find the exact psychological complement to every Man or woman.
Marriage is tapas in Non-Being.
Hope of ecstatic domestic bliss before marriage indicates the strength of human aspiration for god in life.
One who is divorced more than once acting again as before shows the creative resources in life, creative of eternal
hope.
Hope is the flame of spiritual awakening.
Hope has the characteristic of reviving more strongly each time it is frustrated or killed.
The physical body refuses to die, revives itself innumerable times.
Each new body carries fully ALL the essence of all previous bodies.
Only the form is new.
Even that form has several striking resemblances with the previous bodies.
Observe a foolish diehard vanquished in a oral contest.
With what greater vigour he repeats his vanquished arguments.
Meet him on his death bed, you will hear all those arguments alive, embellished, enriched, with newer vigour, and
newer form.
Examine the thoughts you are passionately attached. If you are a writer and has your earlier writings now available,
you will be surprised by the similarities and exactness.
Neither thoughts, feelings, acts, or forms die.
“நம் அடனவருக்கும் நோங்கள் விருந்து பகோடுக்கப்ப ோவதோல், நீ எங்களுக்கு ணம் கைனோக அளிக்க
பவண்டும்.”
ப ோதுமோன அளவிற்கு சோியோன மபனோ ோவம் இல்ைோவிடின், அது முடிவின் ஆைம் மோகும்.
டைப் ோற்றலுடைய சோியோன மபனோ ோவம் பதடவப் டும் வளங்கடள முயன்று உருவோக்கும்.
இரு த்தி ஐந்து வருைங்களோக திரு ப ன்னட் குடும் ம் சமூக வோய்ப்புகளுக்கு வைிகோட்டியோக, சமூக
கைங்கடை விளக்கமோக பசயல் ட்டு வருகிறது.
ிபைஞ்சுப் புைட்சியோல் இைண்ைோவது நிடை இைங்கள் உருவோனதில், திரு ப ன்னட் குடும் மும் ஒன்று.
தன்னுடைய ிோிவு அல்ைது ேோதிடயத் தோண்டி பவளிபய திருமணம் பசய்துபகோள்ளும் ஒவ்பவோரு
மனிதனுக்கும் இந்த அனு வபமோ அல்ைது இதற்கு பநர்மோறோன அனு வபமோ இருக்கும்.
ஒவ்பவோரு ஆண் அல்ைது ப ண்ணிற்கும் மிகச் சோியோன மபனோோீதியோன உைன் ோைோக விளங்கும் துடணடய
கண்டு ிடிக்க, திருமணங்கள் பசோர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப் டுகின்றன.
திருமணம் அசத்தில் தவமோகும்.
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பூோிப்பு நிடறந்த குடும் சந்பதோஷத்தின் நம் ிக்டக, திருமணத்திற்கு முன் எழுவது, வோழ்வில் இடறவடன
நோடும் மனித ஆர்வத்தின் வலிடமடயக் கோண் ிக்கின்றது.
ஒரு முடறக்கு பமல் விவோகைத்து கிடைக்கப் ப ற்றவர் மீண்டும் முன்ப ோல் பசயல் டுவது, வோழ்வில் நிைந்தை
நம் ிக்டகடய உருவோக்கும் டைக்கும் திறன்கடள கோண் ிக்கின்றது.
ஆன்மீக விைிப் ின் சுைபை நம் ிக்டகயோகும்.
ஏமோற்றம் எழும்ப ோழுதும் அல்ைது நசுக்கப் டும்ப ோழுதும், நம் ிக்டக மீண்டும் வலிடமயோக உருப்ப றும்
தன்டமயுடையது.
உைல் மைணமடைய மறுக்கிறது, தன்டனபய ைமுடற புதுப் ித்துக் பகோள்கிறது.
ஒவ்பவோரு புதிய உைலும் அடனத்து முந்டதய உைல்களின் எல்ைோ சோைத்டதயும் தோங்கி வருகிறது.
பதோற்றம் மட்டுபம புதியது.
அந்தத் பதோற்றத்திலும் முந்டதய உைல்களின் ை சோயல்கள் அதிசயத்தக்க வடகயில் இருப் டதப்
ோர்க்கைோம்.
ப ச்சுப் ப ோட்டியில் மிகவும் முட்ைோளோக இருக்கும் ஒருவன், பதோற்கடிக்கப் டுவடத கவனிக்கைோம்.
பதோற்றுப்ப ோன விவோதங்கடள, அதிக தீவிைத்துைன் அவன் மீண்டும் ஆைம் ிப் ோன்.
அவனுடைய மைணப் டுக்டகயிலும் அவனுடைய அந்த விவோதங்கள் பமலும் புதிய தீவிைத்துைனும், புதிய
பதோற்றத்துைனும், ேீவனுைனும், அைகோகவும், வளம் வோய்ந்ததோகவும் இருப் டதப் ோர்க்கைோம்.
நோம் உணர்வுபூர்வமோகப் ற்றிக் பகோண்டிருக்கும் எண்ணங்கடள ஆைோய பவண்டும். ஒரு எழுத்தோளர் தோன்
முன்பு எழுதியவற்றிற்கும், தற்ப ோடதய டைப்புகளுக்கும் இடைபய உள்ள ஒற்றுடமடயயும், அடவ
ஒன்றுக்பகோன்று இடணயோக இருப் டதயும் ோர்க்கைோம்.
எண்ணங்கபளோ, உணர்வுகபளோ, பசயல்கபளோ அல்ைது பதோற்றங்கபளோ எதுவுபம அைிவதில்டை.
16. “I shall pull it to pieces as soon as I get home”.
Buying is a passing fancy that reverses as soon as you go home.
A whole economy rests on this fancy.
As soon as a Man thinks a thought he contradicts his thought.
On the first day of marriage a good many people wish it to end.
The present laws in America institutionalize it.
Man living with a Woman unmarried, contradicts that possibility.
There is no structure to destroy.
The area of destruction shifts from the codified rule to non-codified practice.
The struggle is shifted from outer to inner.
In a marriage that is to be preserved Man struggled inside to obey the social convention.
When society is in transition he breaks the sanctity of marriage.
While living together the struggle goes in compelled by inner needs.
While obeying the social convention Man can choose to obey the inner needs, thus making all the progress.
She leaves the unmarried boy and goes to another boy only to find the same temperamental defects in him.
Wanting not to give him up she shifts the struggle inside.
He or she could have shifted the conflict inside without the outer social compulsion or the inner compulsion.
The struggle is inside; the progress is from the outer to the inner.
The struggle is endless.
It is a struggle to acquire higher values.
Acquiring civilized behaviour, cultural values is yoga in life.
For anyone the opportunity exists outside as well as inside.
Each according to the level of his development gets it outside or inside.
Lydia offers to pull the hat to pieces.
Men pull their wives or children to pieces.
Pulling people to pieces can be exchanged with putting people together.
“வீட்டிற்குச் பசன்றவுைன் இடத நோன் தனித்தனியோகப் ிோித்து விடுபவன்.”
ப ோருள்கடள வோங்குவது ஒரு தற்கோலிக ப ோழுதுப ோக்கோகும். வீட்டிற்குச் பசன்றவுைன் அது மோறிவிடும்.
ஒரு நோட்டின் ப ோருளோதோைபம இந்த விருப் த்டதச் சோர்ந்து உள்ளது.
மனிதனுக்கு ஒரு எண்ணம் எழுந்தவுைன், அந்த எண்ணத்டத அவன் மறுப் ோன்.
திருமணம் நடைப ற்ற நோளன்பற, ைர் இது முடிவடைந்து விைபவண்டும் என விரும்புவர்.
அபமோிக்கோவின் தற்ப ோழுடதய சட்ைங்கள் இதடன முடறப் டுத்தின.
ஒரு ஆண் ஒரு ப ண்ணுைன் திருமணம் பசய்துபகோள்ளோமபை பசர்ந்து வோழ்வது இந்த சோத்தியக்கூற்றிற்கு
எதிைோனது.
அைிப் தற்கு எந்த ஒரு கட்ைடமப்பும் அங்கு இல்டை.
அைிவின் இைம் முடறப் டுத்தப் ட்ை சட்ைத்திலிருந்து, முடறப் டுத்தப் ைோத நடைமுடறக்கு மோறுகிறது.
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ப ோைோட்ைம் புறத்திலிருந்து அகத்திற்கு மோறுகிறது.
ோதுகோக்கப் ை பவண்டிய திருமணத்தில், சமூக மை ிற்கு அடி ணிய மனிதன் அகத்தில் ப ோைோடினோன்.
சமூகம் மோறும்ப ோழுது, திருமணத்தின் புனிதத்டத அவன் தகர்க்கிறோன்.
பசர்ந்து வோழும்ப ோழுது உள் பதடவகளின் கட்ைோயத்தினோல் ப ோைோட்ைம் எழுகிறது.
மை ிற்கு மனிதன் அடி ணியும்ப ோழுது அவன் அகத் பதடவகளுக்கு கீழ்ப் டிய தீர்மோனித்து எல்ைோ
முன்பனற்றங்கடளயும் அடையைோம்.
திருமணம் ஆகோத ஒரு ஆடண விட்டு விைகி பவபறோரு ஆணிைம் பசல்லும் ப ண், அபத ப ோன்ற
மனவுணர்வுகளின் குடற ோடுகடள அவனிைமும் கோண் ோள்.
அவடனக் டகவிை விரும் ோததோல், அகப் ப ோைோட்ைம் அவளுள் எழுகிறது.
பவளியில் இருக்கும் சமூக கட்ைோயபமோ அல்ைது உள்ளிருக்கும் வற்புறுத்தபைோ எதுவுமின்றி அவபனோ
அல்ைது அவபளோ அகப் ப ோைோட்ைத்டத மோற்றியிருக்கைோம்.
ப ோைோட்ைம் அகத்தில் ஏற் டுகிறது; முன்பனற்றம் புறத்திலிருந்து அகத்திற்கு நிகழ்கிறது.
ப ோைோட்ைம் முடிவில்ைோதது.
இது உயர்ந்த ண்புகடளப் ப றுவதற்கோன ப ோைோட்ைமோகும்.
நோகோிகமோன நைத்டதடயயும், கைோச்சோைப் ண்புகடளயும் ப றுவது வோழ்வில் பயோகமோகும்.
யோவருக்கும் அகம், புறம் இைண்டிலும் வோய்ப்புகள் உள்ளன.
ஒருவைது வளர்ச்சியின் நிடைக்பகற் , ஒவ்பவோருவரும் வோய்ப் ிடன அகத்திபைோ அல்ைது புறத்திபைோ
ப ற்றுக்பகோள்கின்றனர்.
பதோப் ிடய சிறு சிறு குதிகளோகப் ிோிக்க லிடியோ விரும்புகிறோள்.
ஆண்கள் அவர்களது மடனவிமோர்கடளபயோ அல்ைது குைந்டதகடளபயோ ோடு டுத்துவர்.
மக்கடள சிதறடிக்கோமல் மக்கடள ஒன்று பசர்க்க முயை பவண்டும்.
And when her sisters abused it as ugly, she added, with perfect unconcern, "Oh! But there were two or three
much uglier in the shop; and when I have bought some prettier-coloured satin to trim it with fresh, I think it
will be very tolerable. Besides, it will not much signify what one wears this summer, after the -- -- shire have
left Meryton, and they are going in a fortnight."
அது ோர்ப் தற்கு மிகவும் பமோசமோக இருக்கிறது என சபகோதோிகள் திட்டிய ப ோழுது அடத சிறிதும் ைட்சியம்
பசய்யோமல் “ஓ! இடதவிை பமோசமோக இைண்டு, மூன்று பதோப் ிகள் அந்தக் கடையில் இருந்தன. அைகோன
நிறம் பகோண்ை ட்டுத் துணி வோங்கி, ஓைங்களில் டவத்து டதத்து புதிதோக்கிவிட்ைோல் ோர்ப் தற்கு அைகோக
இருக்கும் என்று நோன் நிடனக்கிபறன். பமலும், இன்னும் திடனந்து நோட்களில் டைப் ிோிவு
பமோிைடனவிட்டுச் பசன்ற ிறகு இந்த பகோடையில் யோர் என்ன ப ோட்டு பகோள்கிறோர்கள் என் து ஒரு
முக்கியபம அல்ை,” என்றோள்.
17. The moment Elizabeth’s mind is disillusioned about Wickham, the whole regiment is leaving Meryton. It did not
happen already before she returned in which case it would mean she became bitter about Wickham, but it permits her
to meet him and take leave of him. In that measure, her solicitude is there.
விக்கோம் மீதிருந்த பமோகத்திலிருந்து எலிசப த் பவளிபய வந்தவுைன், டைப் ிோிவினர் பமோிைடன விட்டு
கிளம்புகின்றனர். அவள் வருவதற்கு முன்ப இது நிகழ்ந்திருந்தோல் அவளுக்கு விக்கோம் மீது கசப்பு எழுந்து
விட்ைது என்றோகும். ஆனோல் அவடன சந்தித்து, அவனிைமிருந்து விடை ப றும் சந்தர்ப் ம் அவளுக்கு
கிடைக்கிறது. இந்த அளவில் அவளுக்கு அக்கடற இருக்கிறது.
18. “When her sisters abused her, she replied with perfect unconcern”.
A person capable of perfect unconcern in any affair, can be so in any other affair.
Whether the unconcern is an attitude to the hat or her own matters.
Unconcern is an attitude.
It cannot arise towards an object without its being in Nature.
One can develop any attitude towards an object, even the opposite attitudes, concern and unconcern.
In that case it must be a wide creative attitude.
An attitude that is creative of other attitudes is motive.
As an attitude is seated in the vital, the motive is in the being this possible.
Thought is an instrument of Mind. Opinion is thought endorsed by Mind.
So liking and attitude are of the vital.
The initiative and motive belong to the Being similarly.
The body cannot wait to act when it understands, says the Mother.
A thought can be in the Mind, lie dormant waiting to be commissioned.
An opinion is the faculty of the Mind urges for expression. If no one is willing to listen the Man speaks to himself and
creates thoughts that can wait for orders.
It is thought at a higher level.
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Society that develops language is alive to their difference and creates words to specifically express each shade of
thought.
A classical language tends to create new words in its own vocabulary while a less organized language readily
accepts words from any language.
Yes and No are separate words for opposite conceptions. This is original creation of the language.
Concern and unconcern are opposite created based on the original word.
Here the original words permit an opposite concept.
Indian Rishis speak of Sat and Asat be because they could not go beyond both to discover something common to both
of them.
Language often indicates developments in other dimensions.
Sri Aurobindo wondered whether philology will ever become a science.
“லிடியோடவ அவளுடைய சபகோதோிகள் நிந்தித்தப ோழுது, அவள் சிறிதும் கவடைப் ைோமல் திைளித்தோள்.”
ஏதோவது ஒரு விஷயத்தில் சிறிதும் கவடைப் ைோமல் இருக்கும் ஒருவர், மற்ற எந்த விஷயத்திற்கும்
கவடைப் ைமோட்ைர்.
அக்கடறயின்டம, பதோப் ியின் மீதோன அவளது மபனோ ோவமோ அல்ைது அவளுடைய பசோந்த விஷயத்திைோ.
அக்கடறயின்டம ஒரு மபனோ ோவமோகும்.
சு ோவத்தில் இல்ைோமல், ஒரு ப ோருளின் மீது இந்த மபனோ ோவம் எைோது.
ஒரு ப ோருளின் பமல் ஒருவர் எந்தவித மபனோ ோவத்டதயும் பமற்பகோள்ளைோம். அது அக்கடற,
அக்கடறயின்டம ப ோன்ற ஒன்றுக்பகோன்று பநர்மோறோன மபனோ ோவமோகவும் இருக்கைோம்.
அவ்வோறு இருந்தோல், அது ைந்த டைப் ோற்றல் மிகுந்த மபனோ ோவமோக இருக்க பவண்டும்.
மற்ற மபனோ ோவங்கடள உருவோக்கும் ஆற்றலுடைய மபனோ ோவம், பநோக்கமோகும்.
மபனோ ோவம் உணர்விலும் பநோக்கம் ேீவனிலும் இருப் தோல், இது சோத்தியம்.
எண்ணம் மனத்தின் ஒரு கருவியோகும். மனம் ஒப்புதைளிக்கும் எண்ணபம அ ிப்ைோயம் ஆகும்.
ஆகபவ விருப் மும், மபனோ ோவமும் உணர்வுக்குோியது.
இபத ப ோல் தன்முடனப்பும், பநோக்கமும் ேீவனுக்குோியது.
புோிந்துவிட்ைோல், உைைோல் பசயல் ை கோத்திருக்க முடியோது என்று அன்டன கூறுகிறோர்.
எண்ணம் மனத்தில் இருக்கும், உத்தைவுக்கோக அடமதியோக கோத்துக் பகோண்டிருக்கும்.
மனத்தின் திறனோன அ ிப் ிைோயம் பவளிப் ை உந்தும். பகட்டுக்பகோள்ள எவரும் முன்வைோத ப ோழுது மனிதன்
தன்னிைபம ப சிக் பகோள்வோன், உத்தைவுக்கோக கோத்திருக்கக் கூடிய எண்ணங்கடள உருவோக்குவோன்.
இது உயர்ந்த நிடையின் எண்ணமோகும்.
சமூகம் பமோைிடய வளப் டுத்தும் இந்த வித்தியோசங்களுக்கு விைிப்புைன் உள்ளது. ஒவ்பவோரு எண்ணத்தின்
சோயடையும் விளக்கவல்ை வோர்த்டதகடள உருவோக்குகிறது.
இைக்கிய நயம் வோய்ந்த பமோைி, புது வோர்த்டதகடள அதனுடைய அகைோதியில் உருவோக்கும். மற்ற பமோைிகள்,
பவறு எந்த பமோைியிலிருந்தும் வோர்த்டதகடள உைனடியோக ஏற்றுக் பகோள்ளும்.
ஆம், இல்டை என் து பநர்மோறோன கருத்துகளுக்குோிய தனித்தனி வோர்த்டதகளோகும். இது பமோைியின்
சுயமோன டைப் ோகும்.
சுயமோன வோர்த்டதகடள டவத்து உருவோக்கப் ட்ைபத எதிபைதிைோன வோர்த்டதகளோன அக்கடற,
அக்கடறயின்டம.
இங்கு முதலில் இருந்த வோர்த்டதகள், பநர்மோறோன கருத்டத அனுமதிக்கின்றன.
இந்திய ோிஷிகள் சத் மற்றும் அசத்டதப் ற்றி ப சுகின்றனர், ஏபனன்றோல் இைண்டிற்கும் ப ோதுவோனவற்டறக்
கண்டு ிடிக்க அவர்களோல் இவற்டறத் தோண்டிச் பசல்ை முடியவில்டை.
மற்ற ோிமோணங்களில் உள்ள வளர்ச்சிடய பமோைி ப ரும் ோலும் குறிக்கிறது.
பமோைி சோஸ்திைம் என்றோவது விஞ்ஞோனமோகுமோ என்று ஸ்ரீ அைவிந்தர் வியந்திருக்கிறோர்.
19. “It will not much signify after the militia leaves this summer”.
Dress is to attract, not to hide one’s shame or protect from the weather.
Survival is paramount.
After survival, appearance is of equal importance.
For the woman to be decorative is their birth right.
It is so because she lies in wait for the Man to come to her.
She is so constituted biologically.
Mother says woman can take to yoga if she gives up the love for the child and love for domination.
To Man the first qualification is self-giving, overcoming ego.
Man seeks a woman not as a wife, not for child birth but to feel the psychological fulfillment.
It was two sides, the lower and higher.
One is to be loved, the other is to love.
Love expands not only the heart, but the very being.
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Love of a woman for a Man completes itself in his substance as never before.
Next only to love of God, love of a wife ennobles one’s soul.
A woman can psychologically fulfil a Man better than his God.
God gives spiritual fulfillment, not psychological fulfillment.
The woman who is psychologically fulfilling open the door to God’s love.
As Man can find the feminine principle in him that completes his evolving being through a woman, the woman is his
god.
The woman can consciously fulfill him and find fulfillment in herself by responding to a Man or seeking it in Man.
No one can dominate him as she does. To overcome her desire to be dominated, she resorts to domination of
Man.
Man’s fulfillment in Spirit lies in his courting the woman for the purposes of her dominating him.
As Man craves for domination he also yearns for submission.
For that there is no better instrument than a woman.
“இைோணுவத்தினர் வருகின்ற பகோடைகோைத்தில் கிளம் ிச் பசன்ற ிறகு எதுவும் முக்கியம் கிடையோது.”
ஆடை கவருவதற்கோக அணியப் டுகிறது, ஒருவைது மோனத்டத கோப் ோற்றபவோ அல்ைது ருவநிடையிலிருந்து
ோதுகோத்துக் பகோள்ளபவோ அல்ை.
உயிர் வோழ்வது எல்ைோவற்றிற்கும்பமல் மிகவும் முக்கியம்.
இதற்குப் ிறகு பதோற்றமும் சமமோக முக்கியமோனது.
ஒரு ப ண் அைங்கோைமோக விளங்குவது அவளது ிறப்புோிடம.
ஏபனனில் அவடள பநோக்கி ஆண் வருவதற்கோக அவள் கோத்திருக்கிறோள்.
உைல்ோீதியோக அவள் இவ்வோறு கட்ைடமக்கப் ட்டிருக்கிறோள்.
குைந்டதக்கோன ஆடசடயயும், அதிகோைம் பசலுத்துவதற்கோன ஆடசடயயும் ஒரு ப ண் டகவிட்ைோல்,
அவளோல் பயோகத்டத பமற்பகோள்ள முடியும் என்று அன்டன கூறுகிறோர்.
ஒரு ஆணுக்கு முதல் தகுதி சுய அர்ப் ணமும், அகந்டதடய பவல்வதுபமயோகும்.
ஒரு ஆண் ஒரு ப ண்டண மடனவியோக நோடுவதில்டை, குைந்டதடயப் ப ற்பறடுப் தற்கோக நோடுவதில்டை,
ஆனோல் மனநிடறவுக்கோக நோடுகிறோன்.
இதற்கு இைண்டு க்கங்கள் உள்ளன, தோழ்ந்தது - உயர்ந்தது.
ஒன்று விரும் ப் ைபவண்டும் என் தற்கோக, மற்பறோன்று விரும்புவதற்கோக.
அன்பு உள்ளத்டத மட்டும் விோிவு டுத்துவதில்டை, ேீவடனபய விோிவடையச் பசய்கிறது.
ஆணுக்கு ப ண்ணிைம் ஏற் டும் கோதல் முன்பு எப்ப ோழுதும் இல்ைோதது ப ோல் அவனுள் முழுடம
அடைகிறது.
இடறவனிைம் உள்ள அன் ிற்கு அடுத்த டியோக மடனவியிைம் உள்ள அன்பு ஒருவைது ஆன்மோடவ
உயர்த்தும்.
ஒரு ப ண், ஒரு ஆடண அவனுடைய இடறவடனவிை பமலும் சிறப் ோக மனத்தளவில் பூர்த்தி பசய்வோள்.
இடறவன் அளிப் து ஆன்மீகோீதியோன நிடறவு, மபனோோீதியோன நிடறவல்ை.
மனநிடறடவத் தரும் ப ண், இடறவனின் அன் ிற்கோன வோயிடைத் திறக்கிறோள்.
ஒரு ப ண்ணின் மூைம் தன்னுடைய பவளிவரும் ேீவடன பூர்த்தி பசய்யும் ப ண்டமயின் கருத்டத தன்னுள்
மனிதன் கண்டு ிடிப் தோல், ப ண்பண அவனுடைய இடறவனோவோள்.
ஒரு ப ண் தன்னிடனபவோடு ஒருவடன நிடறவடையச் பசய்யமுடியும், ஒரு ஆணிற்கு மறுபமோைி அளிப் தன்
மூைமோகபவோ அல்ைது ஆணிைம் நிடறடவ நோடுவதன் மூைமோகபவோ, தன்னிைத்திலும் நிடறடவ அடைய
முடியும்.
அவடன அவள் அதிகோைம் பசய்வதுப ோல் யோைோலும் பசய்ய முடியோது. தன்மீது எவபைனும் ஆதிக்கம் பசலுத்த
பவண்டும் என்கிற ஆடசடய பவற்றிபகோள்ள, அவள் ஆடண ஆதிக்கம் பசலுத்த ஆைம் ிக்கிறோள்.
ஒரு ஆணின் ஆன்மோவில் ஏற் டும் நிடறவு, தன் மீது அதிகோைம் பசலுத்த விரும்பும் ஒரு ப ண்டண நோடுவதில்
உள்ளது.
அதிகோைம் பசலுத்துவடத விரும்புவது ப ோல் ஆண், அடி ணிவதற்கும் ஏங்குவோன்.
அதற்கு ஒரு ப ண்பண சிறப் ோன கருவியோக விளங்குவோள்.
"Are they indeed!" Cried Elizabeth, with the greatest satisfaction.
“அப் டியோ?” ப ரும் திருப்தியுைன் எலிசப த் பகட்ைோள்.
20. “Are they indeed” cried Elizabeth with great satisfaction.
Nascent energy of a new conviction is strongly expressive.
This is a genuine expression.
Also the eagerness with which it is spoken is the inverse expression of her lingering vital attachment to Wickham.
The finest expression of this phenomenon is seen in the affectionate solicitude of the English for their Royalty after
beheading Charles I.
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Love – hate relationship is often witnessed.
Edmond’s love for Mercedes is unidimensional unmixed with its opposite.
To fulfil a wider rule, he was denied her, and the opposite had to come into play.
Human love fulfils itself by hatred.
So, they alternate. What begins as one ends as another.
Yoga demands one to be whole i.e. find his love to be fully expressive of its other side.
Man selfishly loves or loves for his selfish gratification.
Loving a woman for her selfish aims to be fulfilled is to convert ‘hatred’ into love or absorb hate into love, a kind of
integration of hate with love.
When one does it thoroughly with others – Men or women – the ends comes when his own sensitivities are disturbed.
He can overcome them, though extremely difficult.
Next comes the sensitivity of life which initially harms him and in the end hurts the other.
The first can be protected by self denial; the second cannot be prevented without acquiring universal compassion.
Love’s reconciliation with hatred is a half way house.
It needs to be taken to the transcendent.
The Transcendent transmutes, transfigures, and does not merely change.
It is not enough one reaches one’s subconscious and reverses.
He has to reach his own inconscience where by self-absorption he as a spiritual Individual carries the
inconscient energy.
Conversion of this inconscient energy into superconscient energy through uniting them in him the conscient being, it
becomes True Divine Love.
It is a point where the Force of being and Force of consciousness is one.
This has the power to change the other.
Darcy’s accepting Elizabeth’s petulant speech as the inner voice of his God is the true attitude of a devotee - sadhak; it
is the only attitude true love can take.
She was ashamed of her own speech or any reference to it.
She was ashamed of it.
Recollect, if possible, any situation or a near version of it in our own life and see whether we can think like Darcy.
The mental sensitivities will revolt and forget it.
Examine whether in any one aspect of life we have overcome it mentally.
The vital sensitivities, the physical sensitivities are to be overcome.
Darcy did so with his vital abhorrence.
There he saw his purpose was served.
That helped Elizabeth overcome her own reservations.
The story ends there with two reservations 1) Elizabeth’s lingering charm for Wickham 2) Darcy’s unwillingness to
see Wickham.
Sri Aurobindo says He sees no dirt in a child wallowing in dirt.
It is a mild version of the depth of cruelty and filth in humanity.
The horrors of war, those of the refugee camp are not things one can allow to pass through even as memory for a
second.
Man has to see the Marvel in them.
It is a supramental vision.
An overmental version of it is given to us a Savitri where He says He endeavoured to raise each line to the overmental
level so that one must be able to read Savitri with full comprehension.
“உண்டமயோகவோ” என்று எலிசப த் மிகுந்த திருப்தியுைன் பகட்ைோள்.”
புதிய திைநம் ிக்டகயின் புதிய சக்தி வலுவோக பவளிப் டும்.
இது உண்டமயோன பவளிப் ோைோகும்.
விக்கோமிைம் இன்னமும் அவளுக்கு இருக்கும் ஈடு ோட்டின் பநர் எதிைோன பவளிப் ோடுதோன் அவள் அவ்வோறு
ஆவைோகக் பகட்ைது.
முதைோம் சோர்ைஸ்-ன் தடை சீவப் ட்ைவுைன், அைசகுடும் த்தினோிைம் ஆங்கிபையர்களுக்கு இருந்த ோசமிகுந்த
ஆர்வம், இந்நிகழ்வின் மிகச் சிறந்த பவளிப் ோட்டில் பதோிந்தது.
அன்பு, பவறுப்பு இைண்டும் கைந்த உறவிடன ப ரும் ோலும் ோர்க்கிபறோம்.
Mercedes-ன் மீது Edmond-ற்கு இருந்த கோதல், அதனுடைய மோறோனதுைன் கைப் ைமின்றி, ஒபை ோிணோமம்
உடையதோக இருந்தது.
பமலும் அகண்ை விதிடய பூர்த்தி பசய்ய அவள் அவனுக்கு மறுக்கப் ட்ைோள், பநர்மோறோனது பசயல் ட்ைது.
மனித அன்பு பவறுப் ின் மூைம் தன்டன பூர்த்தி பசய்துபகோள்கிறது.
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அதனோல் அடவ மோறிமோறி வருகின்றன. ஒன்றிடனப் ப ோல் ஆைம் ிப் து பவபறோன்றோக முடிகிறது.
பயோகம், ஒருவடை முழுடமயோக இருக்க எதிர் ோர்க்கும். அதோவது அவருடைய கோதல், அதன் மறு க்கத்டதயும்
முழுடமயோக பவளிப் டுத்துவடத எதிர் ோர்க்கும்.
ஆண் சுயநைமோகக் கோதலிக்கிறோன் அல்ைது சுயநைமோன திருப்திக்கோக கோதலிக்கிறோன்.
ஒரு ப ண்ணின் சுயநைமோன பநோக்கங்கள் பூர்த்தியோவதற்கோக அவடளக் கோதலிப் து பவறுப்ட அன் ோக
மோற்றுவதோகும் அல்ைது பவறுப்ட அன் ில் கிைகித்துக்பகோள்வதோகும். இது பவறுப்பு மற்றும் அன் ின் ஒரு
விதமோன ஒருங்கிடணப்பு.
ஆண்கபளோ அல்ைது ப ண்கபளோ, ஒருவர் மற்றவருைன் இவ்வோறு நைந்துபகோள்ளும்ப ோழுது, ஒருவைது
உணர்வுகள் ோதிப் டையும் பநைத்தில் முடிவு ஏற் ட்டு விடுகிறது.
மிகவும் கடினமோக இருந்தோலும் அவனோல் அவற்டறத் தோண்டி வைமுடியும்.
அடுத்து வருவது வோழ்வின் நுண்ணுணர்வுகள், இது ஒருவடன ஆைம் த்தில் கோயப் டுத்தும், முடிவில்
அடுத்தவடை துன்புறுத்தும்.
சுயமறுப் ின் மூைம் முதைோவடதப் ோதுகோக்கைோம்; உைகளோவிய கருடணடயப் ப றோமல் இைண்ைோவடதத்
தவிர்க்க முடியோது.
அன்பு பவறுப்புைன் சமைசப் டுத்திக்பகோள்வது இடைப் ட்ை நிடையோகும்.
இடத, ிைம்மத்திைம் எடுத்துச் பசல்ை பவண்டிய அவசியம் ஏற் டுகிறது.
ிைம்மம் ண்புகடள மோற்றுகிறது, பதோற்றத்டத மோற்றுகிறது, கோைணம் ஏதுவுமின்றி மோறுவதில்டை.
ஒருவன் அவனது ஆழ்மனத்டத அடைந்து மோறுவது மட்டும் ப ோதோது.
அவன் தனது அடிமனத்டத அடைய பவண்டும், ஆன்மீகத் தனிமனிதனோன அவன், அங்கு சுயகிைகிப் ின்
மூைம் இருளோன சக்திடயத் தோங்கி வருகிறோன்.
அடிமனமோகிய மனிதன் தன்னுள் இைண்டிடனயும் இடணப் தன் மூைம் ேை இருளின் சக்திடய ிைம்மத்தின்
சக்தியோக மோற்றும்ப ோழுது அது உண்டமயோன பதய்வீக அன் ோக மோறுகிறது.
ேீவனின் சக்தியும், ேீவியத்தின் சக்தியும் ஒன்றோக இருக்கும் இைம் இது.
மற்றடத மோற்றும் சக்தி இதற்கு இருக்கிறது.
எலிசப த்தின் எோிச்சைோன ப ச்டச தன்னுடைய இடறவனின் உட்குைைோக ைோர்சி எடுத்துக் பகோள்வது, ஒரு
அன் னுக்கும், சோதகனுக்கும் இருக்க பவண்டிய சோியோன மபனோ ோவமோகும்; இதுதோன் உண்டமயோன கோதல்
பமற்பகோள்ளும் ஒபை மனப் ோன்டமயுமோகும்.
தன்னுடைய ப ச்டசயும் அது சம் ந்தப் ட்ை யோவற்டறயும் நிடனத்து அவள் பவட்கப் ட்ைோள்.
அடத நிடனத்து அவள் அவமோனம் அடைந்தோள்.
நம்முடைய வோழ்வின் எந்த ஒரு நிடைடமடயபயோ அல்ைது இடதபயோத்த ஒரு நிறைடமடயபயோ நோம்
ஞோ கப் டுத்திப் ோர்த்து, நம்மோல் ைோர்சிடயப் ப ோல் நிடனக்க முடியுமோ என எண்ணிப் ோர்க்கைோம்.
மனத்தின் உணர்வுகள் எதிர்க்கும், இடத மறந்துவிடும்.
வோழ்க்டகயின் ஏதோவது ஒரு விஷயத்தில் நோம் மனதளவில் இடத பவற்றி பகோண்டுள்பளோமோ என் டத
ஆைோயபவண்டும்.
உணர்வின் நுண்ணுணர்வுகளும், உைலின் நுண்ணுணர்வுகளும் பவற்றி பகோள்ளப் ைபவண்டும்.
ைோர்சி தன்னுடைய உணர்வின் பவறுப் ினோல் இடதச் பசய்தோன்.
அங்கு தன்னுடைய பநோக்கம் நிடறபவறியடத அவன் ோர்த்தோன்.
எலிசப த், அவளுடைய முன்விருப் ங்கடளத் தோண்டிச் பசல்ை அது உதவியது.
கடத இைண்டு முன்விருப் ங்களுைன் முடிவடைகிறது. 1) விக்கோம் மீது எலிசப த்திற்கு நீடிக்கும் கவர்ச்சி, 2)
விக்கோடம சந்திக்க ைோர்சி விரும் ோதது.
புழுதியில் விடளயோடும் குைந்டதயிைம் எந்த வித அழுக்டகயும் ோர்க்கவில்டை என்று கவோன் கூறுகிறோர்.
இது மனிதகுைத்தின் பகோடுடமயின் ஆைத்டதயும், அழுக்டகயும் மிதமோன அளவில் கோண் ிக்கிறது.
ப ோோின் பகோடுடமகள், அகதிகள் முகோமின் பகோடுடமகள் இவற்டற ஒரு க்ஷணம் நிடனத்துக்கூை ோர்க்க
முடியோது.
அவற்றில் மனிதன் அற்புதத்டதப் ோர்க்க பவண்டும்.
இது ஒரு சத்திய ேீவியக் கோட்சியோகும்.
இதன் பதய்வபைோகப் திப்பு நமக்கு சோவித்திோி-யோக அளிக்கப் ட்டுள்ளது. சோவித்ோிடய முழுடமயோகப் புோிந்து
பகோள்வதற்கோக கவோன் சோவித்ோியில் உள்ள ஒவ்பவோரு வோிடயயும் பதய்வபைோக நிடைக்கு உயர்த்த
முயன்றுள்ளோர்.
"They are going to be encamped near Brighton; and I do so want papa to take us all there for the summer! It
would be such a delicious scheme, and I dare say would hardly cost anything at all. Mamma would like to
go too of all things! Only think what a miserable summer else we shall have!"
“ ிடைட்ைனுக்கு அருகில் அவர்கள் முகோமிை ப ோகிறோர்கள். அப் ோ, நம் எல்பைோடையும் பகோடையில் அங்கு
அடைத்துச் பசல்ை பவண்டும் என நோன் ஆடசப் டுகிபறன்! இது ஒரு சந்பதோஷமோன ஏற் ோைோக இருக்கும்,
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அதற்கு அதிக பசைவும் ஆகோது. அம்மோவிற்கும் எல்ைோவற்டறயும்விை அங்கு ப ோவதற்குப் ிடிக்கும்!
இல்டைபயனில் இந்த பகோடைகோைம் எவ்வளவு பமோசமோக இருக்கும் என்று நிடனத்துப் ோர்.”
21. Evil forces, hostile forces coming through falsehood will not part without hurting. It is called the parting shot.
Solicitude for any reason will make the damage lasting into a tragedy.
ப ோய்டமயின் மூைம் வரும் பகட்ை சக்திகளும், தீய சக்திகளும், கோயப் டுத்தோமல் விைகோது. இதடன
விடைப றும்ப ோழுது பகோடுக்கும் அடி என் ோர்கள். எக்கோைணத்திற்கோகவும் அக்கடற கோண் ித்தோல், அது
ப ரும் ஆ த்தில் பகோண்டு விடும்.
22. “It would be such a delicious scheme” – going to Brighton.
Deliciousness is the divine end of enjoyment.
Everyone seeks delicious sweetness in every thing.
The Divine insists it in all and gets it.
Others seek it but do not always get it.
Many start the experience deliciously and end in the opposite of it.
In a tragedy the experience deliciously began as in Romeo and Juliet ends tragically. It appears to end there.
In a comedy it begins well, meets with a fall, revive its success.
It is so because the comedy is on the surface of life, tragedy meets life more deeply.
In the divine cycle everything ends in a Marvel.
As in our surface life comedy is shallow while tragedy covers more of life.
What tragedy covers itself is the depth of consciousness and not the depth of life.
Mahabharata ended wiping off evil, not transforming evil.
Savitri transformed yama into a being of Light.
Darcy’s representative transformation has kept the British society alive for two hundred years.
Moksha, destruction of evil in Mahabharatha, our very bodies, earth itself belong to the surface Mind.
How are we to conceive of the subliminal Mind, Psychic Life, Supramental transformation?
It is true they are all outside human conception and imagination.
It is equally true our knowing Mother, can offer us one single unequivocal glimpse of that Life above the golden
lid.
She has been giving us the results as benefits without our seeking it or knowing it.
One single consecration that meets all its definitions will give us that lightning flash when we are really out of the
egoistic view He speaks of in the ‘Pure Existent’.
“பிடைட்ைனுக்குச் பசல்வது ஒரு சுவரைசியமோன திட்ைமோக இருக்கும்.”
சுவோைசியம் சந்பதோஷத்தின் பதய்வீக முடனயோகும்.
எல்ைோவற்றிலும் எல்பைோரும் நோடுவது சுவோைசியமோன இனிடமடய.
எல்ைோவற்றிலும் இதடன இடறவன் வலியுறுத்துகிறோன், ப ற்றுக் பகோள்கிறோன்.
மற்றவர்கள் இடத நோடுகின்றனர், ஆனோல் எல்ைோ சமயத்திலும் இடதப் ப றுவதில்டை.
ைரும் அனு வத்டத சுவோைசியமோக ஆைம் ித்து அதற்கு பநர்மோறோக முடிப் ர்.
பசோகக்கடதயோன Romeo and Juliet சுவோைசியமோக ஆைம் ித்து பசோகமோக முடிகிறது. அத்துைன் அது முடிகிறது.
ஹோஸ்யத்தில், சிறப் ோக ஆைம் ிக்கப் ட்டு வீழ்ச்சிடய சந்தித்து மீண்டும் பவற்றிடய புதுப் ிக்கிறது.
ஹோஸ்யம் வோழ்வின் பமற் ைப் ிலும், பசோகம் வோழ்வின் ஆைத்திலும் இருப் தோல் இவ்வோறு பநருகிறது.
பதய்வீகச் சுைற்சியில் அடனத்தும் அற்புதத்தில் முடிகின்றன.
நமது பமல்மன வோழ்க்டகயில் ஹோஸ்யம் ஆைமற்றதோக உள்ளது, ப ரும் குதிகள் பசோகமோகபவ உள்ளன.
ேீவியத்தின் ஆைத்டதத்தோன் பசோகம் சூழ்ந்துள்ளபத தவிை வோழ்வின் ஆைத்டத அல்ை.
தீடமடய மகோ ோைதம் அைித்தபத தவிை திருவுருமோற்றவில்டை.
யமடன சோவித்ோி ஒளியோக மோற்றினோள்.
ிைதிநிதியோக விளங்கிய ைோர்சியின் திருவுருமோற்றம் ஆங்கிபையோின் சமுதோயத்டத இருநூறு வருைங்களுக்கு
ேீவனுைன் டவத்திருந்தது.
பமோக்ஷம் மகோ ோைதத்தில் தீடமடய அைித்தது. நமது உைல், உைகம் இடவ யோவும் பமல்மனத்திற்குோியறவ.
அடிமனம், டசத்திய வோழ்வு, சத்தியேீவிய திருவுருமோற்றம், இவற்டற நோம் எவ்வோறு புோிந்து பகோள்வது?
இடவ அடனத்தும் மனித கற் டனக்கும், புோிதலுக்கும் அப் ோற் ட்ைடவ என் து உண்டம.
அன்டனடய நோம் அறிந்திருப் தோல் ப ோன்மூடிக்கும் பமலுள்ள வோழ்வின் ஒபை ஒரு பதளிவோன கோட்சிடய
நோம் ப ற முடியும் என் தும் இதற்குச் சமமோன உண்டம.
நோம் நோைோமபைபய, நமக்குத் பதோியோமபைபய, அன்டன நமக்குப் ைன்கடள நன்டமகளோக வைங்கி
வருகிறோர்.
அதன் எல்ைோ விளக்கங்கடளயும் உள்ளைக்கும் ஒபைபயோரு சமர்ப் ணம், சத்புருஷனில் கவோன் கூறும்
அகந்டத நிைம் ிய ோர்டவடய விட்டு நோம் பவளிபய வரும்ப ோழுது, அந்த க்ஷண பநைக் கோட்சிடய நமக்கு
அளிக்கிறது.
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23. "That would hardly cost anything at all”.
The invaluable, the priceless is not to be paid for.
As we do not pay for air, universal energy, sunlight, water that are greater essentials than food, dress, house, paper,
pen, etc. the greatest future discoveries that are going to confer on us inconceivable benefits would come to us free.
Incidentally it ministers to the miserliness of Man.
Miserliness is thus divine.
It contradicts the fact that Man will not value a thing unless he pays for it.
Resolves that contradiction by offering great things free, in return of what he has not so far given to anyone for any
price.
Presently accumulation of wealth is just accumulating bodily weight.
Wealth enjoys great status to us, presiding over a structure of superstition as its genius.
Miserliness is the saturation of ego so that at that point Man can emerge out of it.
A miser who can CONCEIVE of infinite generosity will have the Darsan of the Divine.
Conception maturing into PERCEPTION will saturate him with ecstasy.
SENSATION of infinite generosity will turn him into a being of gratitude.
He will be lifted out of the physical world of Westerners into the world of subtle realities.
Generosity for the sake of generosity is human version that is opposite to miserliness.
Giving up miserliness in the emotions of imagination really makes a good essential beginning.
Lydia wants a delicious scheme for little cost.
“நமக்கு இதற்கு எந்த விதச் பசைவும் இல்டை.”
மதிப் ில்ைோதது, விடை மதிக்க முடியோதடவகளுக்குப் ணம் பசைவைிக்க பவண்டிய அவசியமில்டை.
உணவு, உடை, வீடு, கோகிதம், எழுதுபகோல் ப ோன்றடவகடளவிை பமலும் முக்கியமோனடவயோக இருக்கும்
கோற்று, ிை ஞ்ச சக்தி, சூோிய ஒளி, தண்ணீர் ப ோன்றவற்றிக்கு நோம் ணம் பசைவைிப் தில்டை.
எதிர்கோைத்தில் நோம் நிடனத்தும் ோர்க்க முடியோத யன்கடள அளிக்கக் கூடிய இடதவிை பமலும் உயர்ந்த
கண்டு ிடிப்புகள் நமக்கு இைவசமோகபவ கிடைக்கும்.
மனிதனின் கஞ்சத்தனத்திற்கு இது உதவுகிறது.
ஆகபவ கஞ்சத்தனம் பதய்வீகமோனது.
ணம் பசைவைிக்கோமல் ஒரு ப ோருடள வோங்கினோல் மனிதன் அடத மதிக்கமோட்ைோன் என் திலிருந்து இது
முைண் டுகிறது.
எந்தப் ப ோருடளயும் இதுவடை எவருக்கும் எந்த விடைக்கும் பகோடுக்கோத அவன், இதற்குப் திைோக உயர்ந்த
ப ோருட்கடள இைவசமோகக் பகோடுப் தன் மூைம் இந்த முைண் ோட்டைத் தீர்க்கிறோன்.
தற்ப ோழுது பசோத்து பசர்ப் து என் து உைல் எடைடய கூட்டுவதோக உள்ளது.
பசோத்து ப ோிய அந்தஸ்டத நமக்களிக்கிறது, இதுதோன் பமதோவித்தனம் எனும் மூைநம் ிக்டக பகோள்கிறது.
அகந்டத பசறிவடையும் ப ோழுது கஞ்சத்தனம் உருவோகிறது. இந்த இைத்தில் மனிதனோல் அதிலிருந்து
பவளிவை முடியும்.
அளவற்ற ப ருந்தன்டமடய ஒரு கஞ்சன் கருத்தில் எடுத்துக் பகோண்ைோல், இடறவனின் தோிசனம் அவனுக்குக்
கிடைக்கும்.
கருத்துருவோக்கம் புோிந்துபகோள்ளும் முதிர்ச்சி ப ற்றோல், அது அவடன பூோிப் ினோல் பசறிவடையச் பசய்யும்.
அளவற்ற ப ருந்தன்டம அவடன நன்றிவுணர்வுமிக்க ேீவனோக்கும்.
பமற்கத்தியர்களின் ேை உைகிலிருந்து அவன் பவளிவந்து சூட்சும உண்டமகளின் உைடக அடைவோன்.
ப ருந்தன்டமக்கோக ப ருந்தன்டம என் து கஞ்சத்தனத்தின் பநர் எதிைோன மனிதப் திப் ோகும்.
கற் டன உணர்ச்சிகளில் கஞ்சத்தனத்டத டகவிடுவது, உண்டமயில் முக்கியமோன நல்ை ஆைம் மோக
இருக்கும்.
மிகக் குடறந்த பசைவில் சுவோைசியமோன திட்ைத்டத லிடியோ விரும்புகிறோள்.
"Yes," thought Elizabeth, "that would be a delightful scheme indeed, and completely do for us at once. Good
Heaven! Brighton, and a whole campful of soldiers, to us, who have been overset already by one poor
regiment of militia, and the monthly balls of Meryton."
“ஆமோம், அது உண்டமயிபைபய ஒரு இனிய ஏற் ோைோகத்தோன் இருக்கும், நமக்கு சந்பதோஷமோன
விஷயம்தோன். ஏற்கனபவ ஒரு சோதோைண டைப் ிோிவும், மோதோமோதம் பமோிைனில் நைந்த நைனங்களும் நமக்கு
அளவுக்கு மிஞ்சி இருந்தன, இப்ப ோழுது கைவுபள! ிடைட்ைனில் ஒரு முகோம் முழுவதும் டை வீைர்களோ”
என்று எலிசப த் நிடனத்தோள்.
24. “a Campful of Soldiers”.
Human nature changes so quickly that what was delightful a moment ago becomes disgusting now.
Human nature is of the eternal ever changing present.
Men change from likes to dislikes.
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Nature is capable of moving from delight to great delight.
While in ignorance it can alternate, in knowledge it can change only in knowledge or delight.
Presently the world is in abundant prosperity, poised to move from great prosperity to greater prosperity.
By a willful choice of ignorance that delights in its inherent enjoyments, it faces the worst ever financial crisis.
Sri Aurobindo does not seem to have exerted Himself to stem the crisis in 1929-32.
Of course His concern was War which broke His leg.
Presently the crisis has precedence over any other issue apparently.
It is true one Man’s perfection can save the World.
It is also true that such a Man must have the necessary foundation to act and the necessary protection.
It can safely be tackled from any other psychological side, such as vital sensitivities relating to the crisis.
At that level a psychological constant has the needed power.
Elizabeth, who enjoyed the company of all the officers all these months, has now to conceive of the place a campful of
soldiers.
To her disenchantment came through Wickham.
To Lydia it is a delicious scheme to take all the family to Brighton.
Not to see any difference between Lydia and Elizabeth is to have the divine Sight.
Actually Lydia takes exception to this expression.
We see here the seed of elopement as Elizabeth says Wickham was frequently on Lydia’s tongue.
“இைோணுவ வீைர்கள் நிடறந்த ஒரு முகோம்.”
சிை பநோடிகளுக்கு முன்பு மகிழ்ச்சியோக இருந்தது, தற்ப ோழுது மிக விடைவோக பவறுக்கத்தக்கதோக மோறுவது
மனித சு ோவத்தில் இருக்கிறது.
பதோைர்ந்து மோறிவரும் நிகழ்கோைத்திற்கு சோஸ்வதமோக விளங்குவது, மனித சு ோவம் ஆகும்.
விருப் ிலிருந்து பவறுப்புக்கு மனிதர்கள் மோறுகின்றனர்.
மகிழ்ச்சியிலிருந்து உயர்ந்த மகிழ்ச்சிக்கு மோற இயற்டகயோல் முடியும்.
அறியோடமயில் இது மோறிமோறி இருக்கும், அறிவில் இது அறிவோகபவோ அல்ைது சந்பதோஷமோகபவோ மட்டும்
மோறும்.
தற்ப ோழுது உைகில் அ ோிமிதமோன பசல்வவளம் உள்ளது, உயர்ந்த பசல்வவளத்திலிருந்து பமலும் உயர்ந்த
வளத்திற்கு உயர்வதற்கு கோத்துள்ளது.
அதனுள் ப ோதிந்துள்ள சந்பதோஷத்தில் திடளக்கும் அறியோடமடய பவண்டுபமன்பற பதர்ந்பதடுப் தோல்,
உைகம் மிக பமோசமோன நிதி பநருக்கடிடய எதிர்பகோள்கிறது.
1929-32-ல் ஏற் ட்ை பநருக்கடிடயத் தீர்க்க ஸ்ரீ அைவிந்தர் முயைவில்டை.
ப ோர்தோன் அவைது கவனத்தில் இருந்தது. அது அவைது கோலில் எலும்பு முறிடவ ஏற் டுத்தியது.
பவறு எந்த விஷயத்டதயும் விை இந்த பநருக்கடிக்குத்தோன் தற்ப ோழுது முன்னுோிடம அளிக்கப் டுகிறது.
ஒரு மனிதனின் பூைணத்துவம் உைடகபய கோப் ோற்றும் என் து உண்டம.
இது ப ோன்ற ஒரு மனிதன் பசயல் ை, அவனுக்குத் பதடவயோன அடித்தளமும், ோதுகோப்பும் பவண்டும்
என் தும் உண்டம.
பநருக்கடிக்கு பதோைர்புள்ள முக்கியமோன உணர்வுகள் ப ோன்ற பவறு எந்த மபனோோீதியோன வைியிலும் இடத
ோதுகோப் ோக தீர்த்து டவக்கைோம்.
அந்நிடையில் மனத்தின் மோறோத் தன்டமக்கு பதடவயோன சக்தி இருக்கிறது.
இவ்வளவு நோட்களும் அடனத்து இைோணுவ அதிகோோிகளுைன் மகிழ்ச்சியோக பநைத்டதச் பசைவைித்த
எலிசப த், இப்ப ோழுது அந்த இைத்டத இைோணுவ அதிகோோிகள் நிடறந்த முகோமோகக் கருத பவண்டி வருகிறது.
அவளுக்கு ஏமோற்றம் விக்கோம் மூைம் எழுந்தது.
லிடியோவிற்கு, குடும் ம் முழுவடதயும் பிடைட்ைனுக்கு அடைத்துச் பசல்வது ஒரு இனிடமயோன திட்ைமோக
இருந்தது.
லிடியோவிற்கும் எலிசப த்திற்கும் இடைபய எந்த வித வித்தியோசமும் ோர்க்கோமல் இருப் து பதய்வீகப்
ோர்டவயோகும்.
இந்த பவளிப் ோட்டிற்கு லிடியோ விதி விைக்கோக இருக்கிறோள்.
விக்கோமின் ப யடை லிடியோ அடிக்கடி உச்சோிப் தோக எலிசப த் கூறுவதில் ஓடிப்ப ோவதற்குோிய வித்திடன
நோம் ோர்க்கிபறோம்.
"Now I have got some news for you," said Lydia, as they sat down at table. "What do you think? It is
excellent news -- capital news -- and about a certain person that we all like."
“இப்ப ோழுது உனக்குச் பசோல்ை என்னிைம் ஒரு பசய்தி இருக்கிறது,” என்று பமடேயில் அமரும்ப ோழுது
கூறிய லிடியோ, “நீ என்ன நிடனக்கிறோய்?இது ஒரு ிைமோதமோன பசய்தி, முக்கியமோன பசய்தி, நம்
எல்பைோருக்கும் ிடித்த ஒரு ந டை ற்றியது” என்றோள்.
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25. “I have some news for you” – Lydia.
News has an inbuilt urge to travel.
The urge is always some relish to the speaker, not the receiver.
In this case the news is loaded with an inner motive that is urge.
The sentiment she expressed for Wickham reveals her plot.
Love, even illicit love, prides in speaking of it in confidence.
The pride and conscience are never in conflict.
All those who accomplish know the value of secrecy for accomplishment.
The fact that Miss King escaped the tragedy of a marriage with Wickham spoken out by Lydia indicates she will also
escape the tragic social consequences.
Elizabeth’s pleading with her father failed, because she was one who gave Wickham up unwillingly.
Had she given him up fully, she would have saved Lydia.
Finally she was able to save her because she underwent further changes of heart.
To a matter-of-fact society, what one feels or does not feel matters little. Its forms count, only the maintenance of those
forms counts.
Those who felt deeply in a cause and later were compelled by society to act otherwise pay greater attention to those
forms than others.
A wife goes out with another Man for five months and comes back to her husband’s warm welcome. Her son is
proud of that marriage lasting till his father’s end at 90 years. Long live social forms!
Lydia is acceptable to the society as she was then married.
People who cherish rumour, especially those that spread it count little to the society, to their family and even to
themselves.
Those who spread rumours do not spread good news.
Nothing in them expands in doing so.
Wickham never cared for any girl there. His interest was in the harm he could do Darcy.
As girls easily fall a prey to him, he was never attracted to them as others. His is the use value.
“உனக்குத் பதோிவிக்க என்னிைம் ஒரு பசய்தி இருக்கிறது”, என்று லிடியோ கூறுகிறோள்.
பசய்தி ைவுவதற்கு உள்ளுடற உந்துதல் இருக்கும்.
உந்துதல் எப்ப ோழுதும் பசய்திடய கூறு வருக்கு ருசிடய அளிக்கிறபத தவிை பகட்டுக் பகோள் வருக்கல்ை.
இந்த விஷயத்தில் பசய்தியின் உள்பநோக்கம் உந்துதைோக இருக்கிறது.
விக்கோமிற்கோக அவள் பவளிப் டுத்திய நுண்ணுணர்வு அவளுடைய திட்ைத்டத பவளிப் டுத்துகிறது.
கள்ளத்தனமோன கோதலும் இைகசியமோகப் ப சுவதில் ப ருடம பகோள்கிறது.
தற்ப ருடமயும் மனசோட்சியும் ஒரு ப ோழுதும் ஒன்றுக்பகோன்று முைணோக இருப் தில்டை.
சோதிப் வர்கள் எல்பைோருக்கும் சோதிப் தற்கு உதவும் இைகசியத்தின் மதிப்பு பதோிந்திருக்கும்.
விக்கோமுைன் திருமணம் நைப் திலிருந்து தப் ித்துக் பகோண்ை மிஸ் பமோி கிங்-ஐ ற்றி லிடியோ ப சுவது,
அவளும் ஆ த்தோன சமூக விடளவுகளிலிருந்து தப் ித்துக்பகோள்வோள் என் தடன குறிக்கிறது.
தந்டதயிைம் எலிசப த் பகஞ்சுவது பதோற்றது, ஏபனனில் அவள்தோன் விக்கோடம விருப் மில்ைோமல் டக
விடுகிறோள்.
அவள் முழுடமயோக விைகியிருந்தோல் லிடியோடவக் கோப் ோற்றி இருப் ோள்.
மனதோல் பமலும் அவளுக்கு மோற்றங்கள் ஏற் ட்ைதோல் அவளோல் இறுதியில் லிடியோடவக் கோப் ோற்ற
முடிந்தது.
உண்டமயோன சமூகத்திற்கு, ஒருவர் நிடனப் தும் நிடனக்கோததும் ஒரு விஷயபம அல்ை. அடவகளின்
பதோற்றங்கள் முக்கியம், பதோற்றத்டத ோதுகோப் தும் முக்கியமோகக் கருதப் டுகிறது.
ஒரு விஷயத்தில் ஆைமோக ஈடு ோடு பகோண்ைவர்கள், சமூகத்தோல் பவறு விதமோகச் பசயல் ை
வற்புறுத்தப் ட்ைோல், அந்த விஷயங்களில் மற்றவர்கடளவிை அதிக கவனம் பசலுத்துவர்.
ஒருவைது மடனவி பவபறோரு ஆணுைன் ஐந்து மோதங்கள் இருந்து விட்டுத் திரும்பும் ப ோழுது, கணவன்
அன் ோக வைபவற்கிறோன். தகப் னோோின் பதோண்ணூறோவது வயதுவடை நிடைத்த அத்திருமணத்டதப் ற்றி
அவளுடைய மகனுக்குப் ப ருடமயோக இருக்கிறது. சமூகத் பதோற்றங்கள் வோழ்க!
லிடியோவிற்குத் திருமணம் நைந்து விட்ை டியோல் சமூகம் அவடள ஏற்றுக் பகோண்ைது.
வதந்திடய விரும்பு வர், முக்கியமோக அடதப் ைப்பு வர், சமூகத்திற்பகோ தங்களது குடும் த்திற்பகோ, ஏன்
தங்களுக்பகோ ஒரு ப ோருட்பை அல்ை.
வதந்திடய ைப்பு வர்கள், நல்ை பசய்திடய ைப்புவதில்டை.
அப் டி பசய்யும்ப ோது அவர்களிைம் எதுவும் விசோைம் அடைவதில்டை.
அங்கு எந்தப் ப ண்டணயும் விக்கோம் ப ோருட் டுத்தவில்டை. ைோர்சிக்கு பகடுதல் பசய்வதில்தோன் அவனுக்கு
ஆர்வம் இருந்தது.
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ப ண்கள் சுை மோக அவனது வடையில் விழுந்து விடுவதோல் மற்றவர்கடளப்ப ோல், அவன் அவர்களோல்
கவைப் டுவதில்டை. அவன் மற்றவர்களுக்கு யன் டு வனோக இருக்கிறோன்.
26. “It is excellent news, capital news, about a certain person we all like”.
The intention of the later initiative slips out here.
There is no slip; they are the subconscious infection.
A slip is an overpowering impulse that indicates the real intention.
A slip of life is fatal to the individual or grace.
Mary Thorne’s fortune comes to her by such a slip.
Since 1956, Grace and Supergrace compel Life to slip in favour of Men; Men announce their stout refusal by
silent ignorance or loyalty to conventions.
While the Chinese obeyed Mother in the subtle plane, the Indians refused even in the subtle plane.
The alertness of refusal is carried into the subtle plane.
A person’s rasi never fails to reveal in the lives of people who interest them. Clever Men pray to Mother not to reveal
it.
Mother answers their prayers, the rasi rises in double measure later.
If instead of praying they try to save their skins, had they prayed to save their victims from their rasi, they
would be saved.
If good people take interest in people of wrong rasi for whatever reasons, what they will lose is the higher benefits –
Super grace will be reduced to Grace.
One who wants to know his rasi can think of everyone interested in him, more so everyone in whom he is interested.
Their life events will nakedly reveal their rasi. We can find in the people of wrong rasi all those they hate will be
showered with Grace.
Lydia’s calling him a certain person is an indication of her intention.
News is the vocal excrescence of the instability of the shallow self inside.
People with subtle sense of smell can smell the character of the incoming news.
After Crawly was fully crushed and he resigned, his cause looked up outside without his knowledge. He sensed it as a
slight uplift from depression.
“இது மிகச் சிறந்த பசய்தி, தடைப்புச் பசய்தி, நோம் அடனவரும் விரும்பும் ஒருவடைப் ற்றிய பசய்தி.”
ின்னோல் எடுக்கப் ைப் ப ோகும் தன்முடனப்பு இப்ப ோழுது பவளிப் டுகிறது.
அடவ தவறுதைோக பவளிப் டுவதில்டை, அடவ ஆழ் மனத்தின் பதோற்றுதல்.
உண்டமயோன பநோக்கத்டத சுட்டிக்கோட்டும் பவற்றி பகோள்ளும் உத்பவகம்தோன் அவ்வோறு பவளிப் டுவது.
வோழ்வில் அது ப ோன்ற பவளிப் ோடு ஒருவருக்கு ஆ த்தோகவும் இருக்கைோம், அருளோகவும் இருக்கைோம்.
அது ப ோன்ற பவளிப் ோடு பமோி தோர்னுக்கு ப ைதிர்ஷ்ைமோக வந்தது.
1956-முதல் அருளும், ப ைருளும் மனிதர்களுக்கு ஆதைவோக பவளிப் ை வோழ்க்டகடய வற்புறுத்துகின்றன.
பமௌனமோன அறியோடமயின் மூைபமோ, மை ின் பமலுள்ள ற்றுதைோபைோ மனிதர்கள் உறுதியோக அதடன
மறுக்கின்றனர்.
சீனர்கள் சூட்சும நிடையில் அன்டனக்கு கீழ்ப் டிந்தனர், இந்தியர்கள் சூட்சும நிடையில்கூை கீழ்ப் டிய
மறுத்தனர்.
மறுப் ின் விைிப்புணர்ச்சி சூட்சும நிடைவடை பசன்றது.
ஒரு ந ோின் இைோசி, அவர் விரும்பும் ஒருவைது வோழ்க்டகயில் தவறோது பவளிப் டும். புத்திசோலியோன
மனிதர்கள் தங்களது இைோசி பவளிப் ைக் கூைோது என அன்டனயிைம் பவண்டுவர்.
அவர்களுடைய ிைோர்த்தடனக்கு அன்டன திைளிப் ோர், ின்னர் இைோசி இரு மைங்கோக பவளிவரும்.
ிைோர்த்தடன பசய்வடத விட்டு விட்டு மக்கள் தங்கடள கோப் ோற்றிக்பகோள்ள முயல்கின்றனர், தங்களுடைய
இைோசியிலிருந்து ோதிக்கப் ட்ைவடை கோப் ோற்றும் டி ிைோர்த்தடன பசய்து பகோண்டிருந்தோல், அவர்கள்
கோப் ோற்றப் ட்டிருப் ர்.
எந்த கோைணத்திற்கோகவும் நல்ை மனிதர்கள் தவறோன இைோசி உடையவர்களிைம் அக்கடற பகோண்ைோல்,
அவர்கள் உயர்ந்த ைன்கடள இைப் ர், ப ைருள், அருளோக குடறந்து விடும்.
ஒருவருக்கு தன்னுடைய இைோசி பதோிய பவண்டுபமனில், அவர் தன்டன விரும்பும் அடனவடையும்
நிடனத்துப் ோர்க்க பவண்டும், அதற்கும் பமைோக தோன் விரும்பும் அடனவடையும் நிடனத்துப் ோர்க்க
பவண்டும். அவர்களுடைய வோழ்க்டக அவர்களுடைய இைோசிடய அப் ட்ைமோக பவளிப் டுத்தும். பகட்ை
இைோசி உடையவர் பவறுக்கும் அடனவருக்கும் அருள் மடை ப ோைிவடதப் ோர்க்கைோம்.
அவடன குறிப் ிட்ை ந ர் என்று லிடியோ அடைப் து அவளுடைய பநோக்கத்டத குறிக்கிறது.
யனற்று வலிடமயற்று இருக்கும் ந ர் அளவிற்கதிகமோகப் ப சுவபத பசய்தியோகும்.
சூட்சுமமோக வோசத்டத உணர் வர்கள் வரும் பசய்தியின் குணத்டத யூகிப் ோர்கள்.
கிைோலி முழுடமயோக நசுக்கப் ட்டு அவர் இைோேினோமோ பசய்த ிறகு, அவர் அறியோமபைபய அவைது
பகோள்டக பவளிவந்தது. மன அழுத்தத்திலிருந்து அது ஒரு சிறிய ஏற்றம் என அவர் உணர்ந்தோர்.
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Jane and Elizabeth looked at each other, and the waiter was told that he need not stay. Lydia laughed, and
said -- "Ay, that is just like your formality and discretion. You thought the waiter must not hear, as if he
cared! I dare say he often hears worse things said than I am going to say. But he is an ugly fellow! I am glad
he is gone. I never saw such a long chin in my life. Well, but now for my news; it is about dear Wickham; too
good for the waiter, is not it? There is no danger of Wickham's marrying Mary King. There's for you! She is
gone down to her uncle at Liverpool: gone to stay. Wickham is safe."
பேனும், எலிசப த்தும் ஒருவடை ஒருவர் ோர்த்துக் பகோண்ைனர், விடுதி ணியோளடை அங்கிருந்து விைகக்
கூறினர். லிடியோ சிோித்துக் பகோண்பை “ஏய், நீங்கள் முன்ேோக்கிைடதயோகவும் முடறப் டியும் நைந்து
பகோள்கிறீர்கள். அந்தப் ணியோளர் நோம் ப சுவடதக் பகட்கக் கூைோது என்று நீங்கள் நிடனக்கிறீர்கள்.
அவனுக்கு இதில் என்ன அக்கடற இருக்கப் ப ோகிறது! இப்ப ோழுது நோன் பசோல்ைப் ப ோவடத விை மிக
பமோசமோன பசய்திகடள அவன் பகட்டிருப் ோன். ோர்ப் தற்பக மிகவும் அசிங்கமோக இருக்கிறோன்! அவன்
ப ோனது எனக்கு சந்பதோஷம்தோன். இவ்வளவு நீண்ை தோடைடய நோன் எனது வோழ்க்டகயில்
ோர்த்தபதயில்டை. சோி, இப்ப ோழுது பசய்திக்கு வருபவோம். இது அருடம விக்கோடமப் ற்றியது. அந்தப்
ணியோளருக்கு இது ஒரு பதடவயில்ைோத பசய்தி, இல்டையோ? பமோி கிங்-ஐ விக்கோம் திருமணம் பசய்து
பகோள்ளப் ப ோவதில்டை. இதுதோன் விஷயம்! லிவர்பூலில் இருக்கும் தனது மோமோவின் வீட்டிற்குச்
பசன்றிருக்கிறோள். விக்கோம் தப் ித்தோன்”.
It is significant that Lydia takes up Wickham after Elizabeth dropped him.
எலிசப த் விக்கோடம விட்டு விைகியவுைன் லிடியோ அவடன ஏற்றுக்பகோள்வது குறிப் ிைத்தக்கது.
At the first meeting it was Lydia and Elizabeth who met him.
முதல் சந்திப் ில் அவடன சந்தித்தது லிடியோவும் எலிசப த்தும்தோன்.
Charlotte was the one missing when all the four men met the ladies on the road. She was the first to be married.
நோன்கு ஆண்களும் ப ண்மணிகடள பதருவில் சந்தித்த ப ோது ஷோர்பைட் மட்டும்தோன் அங்கிருக்கவில்டை.
அவளுக்குத்தோன் முதலில் திருமணம் நைந்தது.
Elizabeth took silent initiative to make Wickham talk.
விக்கோடம ப ச டவக்க எலிசப த் பமளனமோக தன்முடனப்பு எடுத்தோள்.
The only one who had the energy for initiative other than Lizzy was Lydia. So she eloped with him.
எலிசப த்டதத் தவிை தன்முடனப்பு எடுக்க லிடியோவுக்கு மட்டும்தோன் பதம்பு இருந்தது. அதனோல் அவள்
அவனுைன் ஓடிப்ப ோனோள்
Wickham silently developed a sense of revenge the moment he was exposed by Darcy.
ைோர்சி மூைம் விக்கோம் பவளிப் ட்ைவுைன் அவன் பமளனமோக ைி வோங்கும் உணர்டவ வளர்த்துக்
பகோண்ைோன்.
Note the name Wickham is too much on her tongue.
விக்கோமின் ப யர் எப்ப ோழுதும் அவள் மனதில் இருந்தது.
It is best we see all the characters, all the events as ONE single movement of varying intensities even opposing forces,
but the whole is an indivisible ONE.
எல்ைோக் கதோ ோத்திைங்கடளயும், எல்ைோ நிகழ்ச்சிகடளயும் ைதைப் ட்ை தீவிைம் பகோண்ை ஒரு தனி
இயக்கமோகவும், ஒன்டற ஒன்று எதிர்க்கும் சக்திகளோகவும் ோர்ப் து மிகவும் சிறந்தது. ஆனோல் அடவ
முழுவதும் ிோிக்க முடியோத ஒன்பற ஆகும்.
Elizabeth dropped Wickham from her thoughts, his opportunity of Miss King is lost.
எலிசப த் தன் எண்ணங்களில் இருந்து விக்கோடம நீக்கினோள். மிஸ் கிங் பமல் அவனுக்கு இருந்த வோய்ப்பு
றிப ோனது
Mother says our interest in others, even in our enemies, expands their lives and opportunities in it.
மற்றவர்கள் பமல் நமக்கு உள்ள ஆர்வம் அவர்கள் நம் விபைோதிகளோக இருந்தோலும்கூை, அவர்களது
வோழ்க்டகடயயும் அதில் உள்ள வோய்ப்புகடளயும் அது விோிவு டுத்தும்.
Lydia laughs at the formality of the elder sisters in asking the waiter to go, a subtle hint of life of what Lydia was going
to do with the news she has brought.
மூத்த சபகோதோிகள் பவடையோடள ப ோகச் பசோன்ன சம் ிைதோயமோன பசயடைக் கண்டு லிடியோ சிோித்தோள்.
அது அவள் பகோண்டு வந்த பசய்திடயப் ற்றி அவள் என்ன பசய்யப் ப ோகிறோள் என் தற்கோன
வோழ்க்டகயின் சூட்சுமமோன குறிப் ோகும்.
Lydia calls him ‘dear Wickham’, the first such mention of his name in the story. Is this the only time dear is used in
mentioned his name?
லிடியோ ‘அன்புக்குோிய விக்கோம்’ என்று கூப் ிடுவது, முதல் முடறயோக இவ்வோறு அவன் ப யர் கடதயில்
வருகிறது. அவன் ப யருைன் ‘அன்புக்குோிய’ என்று குறிப் ிடுவது இந்த ஒரு முடற மட்டும்தோனோ?
“My news is about dear Wickham”.
No one else had ever used dear in reference to Wickham.
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It is a clear message, no mere slip.
An act that precipitates now starts showing earlier.
Its subtle symptoms reveal.
The subconscious peeps out in the subtle.
The domain of the physical is severely limited, that of the vital goes beyond.
The Mind can project itself far into the future or past.
The spirit is all pervasive.
The subtle suffuses the gross material physical.
The causal is all pervasive.
The reach of the subconscious is endless below consciousness.
That of the subliminal is universal.
That Lydia has ideas of marrying Wickham is seen in her ‘dear Wickham’.
Lydia’s insistence that she should marry first has with the backing of her mother’s overpowering capacity to put off
Jane’s proposal.
Charlotte’s goodwill helps the marriages of Jane and Elizabeth.
Therefore she was first married.
Mrs. Bennet’s force on behalf of Lydia was greater.
Lydia’s interference of the reading was a rude refusal of Collins who readily landed on Charlotte.
Lydia was anxious to secure Collins or Wickham at Philips’.
She gave up Collins in the reading, Wickham at Philips’.
As soon as Bingley took to Jane, Lydia forgot him.
Darcy was the one she never considered as a husband.
Lydia was insistent, her mother backed her fully.
Charlotte had the strength of good will.
Jane responded to Bingley and relied on his liking.
Darcy was vacillating between attraction and repulsion.
Arrival of Collins made Darcy urgent.
Arrival of Wickham made it more powerful.
“என்னுடைய பசய்தி அன்புக்குோிய விக்கோடமப் ற்றியது.”
விக்கோடம இதுவடை பவறு எவரும் அன்புக்குோிய என்று குறிப் ிட்ைதில்டை.
அது ஒரு பதளிவோன பசய்தி, தவறோகக் குறிப் ிைப் ைவில்டை.
இப்ப ோழுது முடிவுக்கு வரும் பசயல் முன்னபம பவளிப் ை ஆைம் ித்துவிடுகிறது.
அதனுடைய சூட்சுமமோன அறிகுறிகள் பவளிப் டுகின்றன.
ஆழ்மனம் சூட்சுமத்தில் பவளிவருகிறது.
ேைத்தின் அதிகோைம் மிகவும் அளவிற்குட் ட்ைதோக உள்ளது, உணர்வின் அதிகோைம் பமலும் ைந்து விோிகிறது.
எதிர்கோைம் அல்ைது கைந்த கோைத்டதப் ோர்க்கும் திறனுடையது மனம்.
ஆன்மோ எங்கும் ைவும் தன்டமயுடையது.
சூட்சுமம் ஸ்தூைமோன ப ோருடள ேைத்தில் ைப்புகிறது.
கோைண உைகம் எங்கும் ைவும் தன்டமயுடையது.
ேீவியத்தின் கீபை ஆழ்மனம் பசல்லும் தூைம் முடிவற்றது.
அடிமனம் உைகளோவியது.
விக்கோடம திருமணம் பசய்துபகோள்ளும் எண்ணம் லிடியோவிற்கு இருப் து அவள் ‘அன்புக்குோிய விக்கோம்’
என்று கூறுவதில் பதோிகிறது.
பேனுடைய திருமணப் ப ச்டசத் தள்ளிப் ப ோடும் அளவிற்கு, அளவுக்கதிகமோன சக்தியுடைய அவளுடைய
தோயோோின் ஆதைவு இருப் தோல், தனக்கு முதலில் திருமணம் நைக்க பவண்டும் என்ற லிடியோவின் வற்புறுத்தல்
இருக்கிறது.
ஷோர்பைட்டின் நல்பைண்ணம், பேன், எலிசப த் திருமணம் நைக்க உதவுகிறது.
அதனோல் அவளுக்கு முதலில் திருமணம் நைக்கிறது.
லிடியோவின் சோர் ில் இருக்கும் திருமதி ப ன்னட்டின் சக்தி அதிகமோக இருக்கிறது.
கோலின்ஸ் டிக்கும் ப ோழுது லிடியோ குறுக்கிட்ைது அவடன கடுடமயோக மறுப் து ப ோைோகிறது, அவன்
உைனடியோக ஷோர்பைட்டை அடைகிறோன்.
ிலிப்ஸின் இல்ைத்தில் கோலின்டைபயோ, விக்கோடமபயோ அடைவதற்கு லிடியோ ஆர்வமோக இருந்தோள்.
கோலின்ஸ் டிக்கும்ப ோழுது அவடன விைக்கினோள், ிலிப்ஸின் இல்ைத்தில் விக்கோடம விைக்கினோள்.
ிங்கிலி பேனிைம் அக்கடற கோண் ிக்க ஆைம் ித்த உைபனபய, லிடியோ அவடன மறந்து விட்ைோள்.
ைோர்சிடய மட்டும்தோன் அவள் தன் கணவனோக ோவிக்கவில்டை.
லிடியோ வற்புறுத்திய வண்ணம் இருந்தோள், அவளுடைய தோயோர் அவளுக்கு உறுதுடணயோக இருந்தோள்.
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நல்பைண்ணத்தின் வலிடம ஷோர்பைட்டிைம் இருந்தது.
பேன் ிங்கிலியின் கவனத்திற்கு மறுபமோைி அளித்தோள், அவனது விருப் த்தில் நம் ிக்டக பகோண்ைோள்.
விருப்புக்கும் பவறுப்புக்கும் இடைபய ைோர்சி ஊசைோடிக் பகோண்டிருந்தோன்.
கோலின்ஸின் வருடக ைோர்சிடய துோிதப் டுத்தியது.
விக்கோமின் வருடக அடத பமலும் ைப் டுத்தியது.
40. “There is no danger in Miss King marrying Wickham”.
A danger, if not dissolved, shifts its venue.
The danger to Miss King shifted to Mrs. Bennet’s family.
It was originally a danger to Elizabeth.
More fundamentally, it was the danger to Darcy from Wickham, from falsehood to Truth.
When Darcy recognized its significance to him and rose to the occasion and paid for it, absorbing Lydia and Wickham
into his extended family, the danger was fully resolved. Had he not transformed himself psychologically, but only went
through the outer motions, it would have resurfaced.
To Lydia the danger was to Wickham.
To Elizabeth the danger was to Miss King.
Really the danger was from falsehood to Truth.
Danger is the adventure in smaller circumstances.
Expand the existing atmosphere to enjoy danger and danger will pass away.
Today in the changed social atmosphere her elopement would be a routine work.
Our environment can expand so elastically that the present pollution will not be pollution but a flowering of Nature.
Copernicus was jailed for his discovery. Today he will be celebrated.
The present economic crisis will be seen as a boom if the management of Money is differently organized with Man as
the centre.
Had the Roman Empire raised public finance, it would have lasted forever.
When the sensitivities are refined as well as expanded, today’s cruelties become no cruelties or even enjoyable events.
For the crisis to go, the economic view has to change.
For pollution to disappear, the view of matter has to change.
Man ceasing to be selfish, most of the present problems will vanish.
If Nature can respond positively to every touch, there will be no pollution.
Man not seeking upward movement will wipe out many difficulties.
“மிஸ் கிங் விக்கோடம திருமணம் பசய்துபகோள்வதில் எந்த ஆ த்தும் இல்டை.”
ஆ த்து, கடைக்கப் ைோவிட்ைோல் இைத்டத மோற்றும்.
மிஸ் கிங்கிற்கு வை பவண்டிய ஆ த்து திருமதி ப ன்னட்டின் குடும் த்திற்கு மோறியது.
ஆைம் த்தில் அது எலிசப த்திற்கு வை பவண்டிய ஆ த்தோகும்.
அடிப் டையில் அது விக்கோமிைமிருந்து ைோர்சிக்கு வை பவண்டிய ஆ த்து, ப ோய்டமயிைமிருந்து
சத்தியத்திற்கு.
ைோர்சி, அவனுக்கோன அதனுடைய முக்கியத்துவத்டத உணர்ந்து, சந்தர்ப் த்திற்குத் தகுந்தோற்ப ோல்
பசயல் ட்டு, அதன் ைடன அனு வித்தோன். லிடியோடவயும், விக்கோடமயும் தன்னுடைய கூட்டுக்
குடும் த்தில் பசர்த்துக் பகோண்டு ஆ த்டத முழுவதுமோக தீர்த்து டவத்தோன். மனோீதியோக திருவுருமோறோமல்,
புற உணர்ச்சிகளோல் அதடன எதிர்பகோண்டிருந்தோல், அது மீண்டும் பவளி வந்திருக்கும்.
லிடியோடவப் ப ோறுத்தவடையில் ஆ த்து விக்கோமிற்கு.
எலிசப த்டதப் ப ோறுத்தவடையில் ஆ த்து மிஸ் கிங்கிற்கு.
உண்டமயில் ஆ த்து, ப ோய்டமயிைமிருந்து, சத்தியத்திற்கு.
சிறிய சந்தர்ப் ங்களில் துணிச்சைோக பசயல் டுவபத ஆ த்தோகும்.
ஆ த்டத அனு விப் தற்கு ஏற்ற டி இருக்கும் சூைடை விோிவு டுத்தினோல் ஆ த்து விைகி விடும்.
மோறிய இன்டறய சூைலில் அவள் ஓடிப்ப ோனது வைக்கமோக நைக்கக்கூடிய சோதோைண விஷயம்தோன்.
நமது சுற்றுப்புறச் சூைல் விோிவடையும் தன்டமயுடையது, தற்ப ோழுது இருக்கும் மோசு, மோசற்றதோக மோறும்,
மைரும் இயற்டகயோக மோறும்.
பகோ ர்னிகஸ் அவருடைய கண்டு ிடிப்புக்கோக சிடறயிைடைக்கப் ட்ைோர். இன்று அவடை
பகோண்ைோடுகிபறோம்.
மனிதடன டமயமோக டவத்து ணத்தின் பமைோண்டமடய மோற்றி அடமத்தோல், தற்ப ோழுது இருக்கும்
ப ோருளோதோை பநருக்கடி ப ரும் பதோைில் மைர்ச்சியோக மோறும்.
பைோமோனிய ப ைைசு ப ோது நிதி திைட்டியிருந்தோல், அது என்பறன்றும் நின்று நிடைத்திருக்கும்.
உணர்வுகடளப் ண் டுத்தி, விோிவு டுத்தியிருந்தோல், இன்டறய பகோடுடமகள் பகோடுடமகளோக இருக்கோது,
சந்பதோஷமோக அனு விக்கப் டும் நிகழ்ச்சிகளோக மோறும்.
பநருக்கடி தீை பவண்டும் என்றோல், ப ோருளோதோை கண்பணோட்ைம் மோற பவண்டும்.

150

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

மோசு நீங்க பவண்டுபமன்றோல் ேைத்தின் ோர்டவ மோற பவண்டும்.
மனிதன் சுயநைத்டத டக விட்ைோல் தற்ப ோழுது இருக்கும் ை ிைச்சிடனகள் மடறந்து விடும்.
ஒவ்பவோரு தீண்ைலுக்கும் இயற்டக பநர்மடறயோக மறுமமரைி மகரடுக்குமரனோல் மோசு என் பத இருக்கோது.
பமல் பநோக்கிப் ப ோகும் இயக்கத்டத மனிதன் நோைோவிட்ைோல் ை கஷ்ைங்கடள நீக்கி விடுவோன்.
41. “Wickham is safe” – Lydia.
Safety is the next goal to survival.
Physical safety is primary.
Social safety is next.
Psychological safety comes next.
Spiritual safety is the last.
In the name of spiritual safety, religions wage war endangering physical safety.
Wickham’s safety is in Lydia’s Mind.
Is Wickham safe with Lydia?
With whom can Wickham be safe?
What is safety for Man which will ensure all the conceivable forms of it?
One rule generally valid is the higher one, when it does not consciously exclude the lower, includes all the lower
safeties.
Integral yoga says not to exclude what is exceeded.
The Sannyasi shuns life; the yogi makes life his yoga.
Lydia cannot offer any safety to Wickham.
Wickham will lose Lydia if he is not maintaining his charm by his own attentions as well as raising the quality of his
charm.
Life is not sustained by charm, it is sustained by duties.
Duties becoming a charm to Man makes life yoga.
One can make life charming to him by a higher attitude to it.
Can one retain his charm for another like Lydia for long, forever?
That effort may make integral yoga easy.
To continuously captivate degenerating energy in the net of charm he must be constantly rising in his own scale of
charm.
A mother or anyone who raises a child rising to the child’s expectation will gain the knowledge of a lifetime in one
year.
A growing child’s expectations of engagement, entertainment, education quickly reaches the end of the world,
exhausts one’s resources in a few hours.
Yoga is to grow like a growing child.
“விக்கோமிற்கு ஆ த்தில்டை”.—லிடியோ
உயிர்வோை ோதுகோப்ப அடுத்த குறிக்பகோள் ஆகும்.
அடிப் டையோனது உைலின் ோதுகோப்பு.
சமூக ோதுகோப்பு அடுத்தது.
மன ோதுகோப்பு அடுத்து வருகிறது.
ஆன்மீகப் ோதுகோப்பு இறுதியோனது.
ஆன்மீகப் ோதுகோப்பு என்ற ப யோில் மதங்கள் மக்களின் ோதுகோப் ிற்கு ஆ த்து விடளவிக்கும் வடகயில்
ப ோோிடுகின்றன.
விக்கோமுடைய ோதுகோப்பு லிடியோவின் மனதில் உள்ளது.
விக்கோம் லிடியோவுைன் ோதுகோப் ோக இருப் ோனோ?
யோருைன் விக்கோம் ோதுகோப் ோக இருக்க முடியும்?
எண்ணிப் ோர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்ைோவற்றுக்கும் உத்திைவோதம் அளிக்கும் எது மனிதனுக்கு
ோதுகோப்பு?
தோழ்ந்தடத தன்டன அறிந்து விைக்கோமல் தோழ்ந்த ோதுகோப்புகள் அடனத்டதயும் உள்ளைக்கிய உயர்ந்த
ஒன்று, ப ோதுவோக பசல்லு டியோகும் ஒரு சட்ைமோகும்.
எது தோண்டிச் பசன்று விட்ைபதோ அதடன விைக்க பவண்ைோம் என்கிறது பூைண பயோகம்.
சந்நியோசி வோழ்க்டகடய விைக்குகிறோன், பயோகி தன்னுடைய வோழ்க்டகடய பயோகமோக்குகிறோன்.
விக்கோமிற்கு லிடியோ எந்த ோதுகோப்ட யும் தை முடியோது.
விக்கோம் அவனுடைய கவனத்தோல் அவனுடைய கவர்ச்சிடய தக்கடவத்துக் பகோண்டு, அதனுடைய
தைத்டதயும் உயர்த்தினோல் மட்டுபம லிடியோடவ இைக்கோமல் இருப் ோன்.
வசீகைத்தோல் வோழ்க்டக நீடித்து நிற்கோது, கைடமகளோல் நீடித்து நிற்கும்.
கைடமகள் மனிதனுக்கு வசீகைமோக மோறுகிறது, வோழ்க்டகடய பயோகமோக மோற்றுகிறது.
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உயர்ந்த மனப் ோன்டம மூைம் ஒருவர் வோழ்க்டகடய தனக்குச் சுடவயோக மோற்றிக் பகோள்ளைோம்.
ஒருவைோல் லிடியோடவப் ப ோலுள்ள மற்றவருக்கோக நீண்ை நோட்களுக்கோகபவோ, நிைந்தைமோகபவோ தனது
கவர்ச்சிடய தக்க டவத்துக்பகோள்ள முடியுமோ?
அந்த முயற்சி பூைண பயோகத்டத சுை மோக்கும்.
வசீகைத்தின் சக்தி சிடதந்து ப ோகோமல் இருக்க பதோைர்ந்து அவன் தனது கவர்ச்சியின் அளடவ அதிகோித்துக்
பகோண்டிருக்க பவண்டும்.
ஒரு தோயோபைோ அல்ைது பவறு எவபைோ ஒரு குைந்டதடய அதனுடைய எதிர் ோர்ப் ிற்கு ஏற்றவோறு வளர்த்தோல்,
வோழ்நோள் அனு வத்டத ஒபை வருைத்தில் கிடைக்கப் ப றுவர்.
வளரும் குைந்டதயின் ஈடு ோடுகள், பகளிக்டககள், கல்வி இடவகளின் எதிர் ோர்ப்புகள் விடைவில் பூர்த்தி
அடைந்து விடுவதோல், ஒருவைது வளங்கடள சிை மணி பநைங்களில் தீர்த்து விடும்.
வளரும் குைந்டதடயப் ப ோல் வளர்வது பயோகம்.
"And Mary King is safe!" Added Elizabeth; "safe from a connexion imprudent as to fortune."
“பசோத்துக்கோக அடைந்த ஒரு விபவகமற்ற பதோைர் ிலிருந்து பமோி கிங் தப் ித்தோள்” என்று எலிசப த்
கூறுகிறோள்.
42. ‘Wickham is safe’’, ‘Miss King is safe’ show the change of Elizabeth’s attitude.
‘விக்கோமிற்கு ஆ த்தில்டை’ ‘மிஸ் கிங்கிற்கும் ஆ த்தில்டை’, இடவ எலிசப த்தின் மோறிய
கண்பணோட்ைத்டதக் கோட்டுகிறது.
43. “Mary King is safe from a connection imprudent as to fortune”.
Elizabeth’s condemnation of Wickham is mild.
One who marries Wickham will readily lose her fortune.
He is not sure to remain with her.
Beyond the safety of fortune and the loyalty, Elizabeth does have the knowledge that to live with Wickham is a
psychological suffocation.
She felt that violently when Charlotte accepted Collins.
The suffering with Collins is more social and less psychological.
The suffocation to be a wife of Wickham is more spiritual and more psychological than social.
Once exposed, to live with Wickham is a criminal shame, not a social shame.
She knows Wickham if anyone knows.
It is a wonder she brings herself to condemn him with financial imprudence.
It is an unpardonable criminal understatement.
The lingering charm she feels for Wickham overlooks, ignores his ruinous propensities.
Suppose she is an independent girl enjoying social impunity, she would seriously consider marrying him. Should she
refuse, it may be for his lack of fortune, not for his malice or scandalous falsehood.
In later life should he again be trapped in a great scandal, her first impulse would be to do everything in her power
to save him.
Lady Laura felt towards Phineas Finn like that.
In a woman, her sense of loyalty serves her selfish falsehood in this fashion.
Man or woman, what emerges like this is character, not even selfishness.
Character is more deeply ingrained as fixed propensities than selfishness which is an attitude that can with
determination be changed or mitigated.
Man acting like this loses any self-respect he has.
“பசோத்துக்கோக அடைந்த ஒரு விபவகமற்ற பதோைர் ிலிருந்து மிஸ் கிங் தப் ித்தோள்.”
விக்கோடம எலிசப த் பைசோக கண்ைனம் பசய்தோள்.
விக்கோடம திருமணம் பசய்துபகோள் வள் உைனடியோக அவளுடைய பசல்வத்டத இைப் ோள்.
அவன் அவளுைன் பசர்ந்து இருப் ோன் என் து நிச்சயம் கிடையோது.
பசோத்து மற்றும் விசுவோசத்தின் ோதுகோப்புக்கு பமைோக, எலிசப த்திற்கு வோழ்வதற்குத் பதடவயோன அறிவு
இருக்கிறது.
விக்கோம் ஒரு மனோீதியோன அவஸ்டத.
ஷோர்பைட் கோலின்டை ஏற்றுக்பகோண்ை ப ோது, அவள் அதடன தீவிைமோக உணர்ந்தோள்.
கோலின்ைுைன் இருக்கும் கஷ்ைம் மனோீதியோனடத விை, சமூகோீதியோனது.
விக்கோமுக்கு மடனவியோக இருக்கும் அவஸ்டத சமூகோீதியோக இருப் டதவிை, ஆன்மீகம் மற்றும்
மனோீதியோனது.
ஒரு முடற பவளிப் டுத்தப் ட்ைோல் விக்கோமுைன் வோழ்வது சமூக அவமோனம் அல்ை, குற்றம் புோிந்தது ப ோன்ற
அவமோனம்.
யோருக்கோவது விக்கோடம புோிந்தோல், அவளுக்கும் அவடனப் புோியும்.
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ப ோருளோதோை விஷயத்தில் அவனுடைய அறிவில்ைோத்தனத்டத அவள் கண்டிப் து ஆச்சோியத்திற்குோியது.
இவ்வோறு குடறத்துக் கூறுவது மன்னிக்கமுடியோதது, குற்றமுமோகும்.
அவளுக்கு இன்னமும் விக்கோம் பமல் இருக்கும் கவர்ச்சி, தீங்கிடைக்கும் அவனுடைய மனப் ோங்கிடன
ப ோிதோக எடுத்துக்பகோள்வதில்டை, அதடனப் புறக்கணிக்கிறது.
சமூகப் யம் எதுவுமின்றி அவள் ஒருபவடள சுதந்திைமோன ப ண்ணோக இருந்திருந்தோல், அவடனத் திருமணம்
பசய்துபகோள்வடதப் ற்றி தீவிைமோக பயோசித்திருப் ோள். அவள் நிைோகோிக்க பவண்டும் எனில் அது அவனிைம்
பசோத்து இல்டை என் தற்கோகத்தோன் இருந்திருக்குபம தவிை, அவனுடைய பகட்ை எண்ணத்திற்கோகபவோ
அல்ைது பமோசமோன ப ோய்டமக்கோகபவோ இருந்திருக்கோது.
ின்னோல் வோழ்க்டகயில் அவன் ப ோிய அவதூறில் மோட்டிக் பகோண்ைோல், அவடன எப் டியோவது கோப் ோற்ற
தன்னோல் இயன்ற எல்ைோவற்டறயும் பசய்ய பவண்டும் என்கிற உந்துதல்தோன் முதலில் அவளுக்கு எழும்.
பைடி ைோைோ, Phineas Finn ைம் இவ்வோறுதோன் உணர்ந்தோள்.
ஒரு ப ண்மணியின் விசுவோசம் அவளுடைய சுயநைமோன ப ோய்டமக்கு இவ்வோறு பசடவ பசய்கிறது.
ஆபணோ, ப ண்பணோ, இவ்வோறு பவளிப் டுவது குணோதிசயபம தவிை, சுயநைம் கூை அல்ை.
சுயநைத்டதவிை குணோதிசயம் நிடையோன மபனோ ோவமோக ஆைமோக திந்துள்ளது. திைமோன பநோக்கம்
இருந்தோல் அந்த மபனோ ோவத்டத மோற்றி விைைோம், குடறத்தும் விைைோம்.
மனிதன் இவ்வோறு பசயல் டும்ப ோது, அவனிைம் உள்ள சுய மோியோடதடய இைக்கிறோன்.
"She is a great fool for going away, if she liked him."
“அவள் அவடன விரும் ினோள் என்றோல், அவடன விட்டு பசன்றது ப ோிய முட்ைோள்தனம்.”
44. “She is a great fool for going away, if she liked him”.
One views another from her point of view.
Lydia thinks she can desist from going to Gretna Green if she chooses.
Lydia thinks she can do anything she wants.
She is brought up with that idea of freedom.
Freedom lies in the feeling of it rather than its availability.
A lady behaves likes a lady when she is treated by all as a lady.
How a child grows up depends on the way she is treated by others.
A student develops his character or individuality by the way the school treats him, not by the way he feels.
The outside society determines largely, not entirely.
Indian children are told what to do.
American children are to decide themselves what to think, what to do.
One creates obedience, the other independence.
Independence is the foundation for Individuality, not individuality itself.
Society that compels obedience in the beginning later encourages Man to represent it.
At the further stage which is the final stage, society expects Man, the Individual, to lead the society.
At this stage human society becomes universal life.
The unknowable that descended into the universe and Man fulfils itself when Man, the Individual, rises to universality
and further rises to transcendentality, having his centre all over existence.
Life then becomes a centreless circumference, rather a circle, all centres having the same circumference.
It is akin to a democracy where every Individual is as valuable as the head of the nation. It is a body of all heads.
Integration is not only a concept where each is related to every other but each is as important as the whole and each is a
whole in every sense of the word defying our sense of dimensions.
It is a Being choosing its own evolution for its own delight.
“அவள் அவடன விரும் ியிருந்தோல், அவடன விட்டுச் பசன்றது ப ோிய முட்ைோள்தனம்”.
ஒருவர் மற்றவடை தன்னுடைய கண்பணோட்ைத்தில் ோர்க்கின்றனர்.
தோன் விரும் ினோல் கிபைட்னோ கிோீன் பசல்வடத தவிர்த்து விைைோம் என்று லிடியோ நிடனக்கிறோள்.
தோன் நிடனப் டதபயல்ைோம் பசய்ய முடியும் என்று லிடியோ நிடனக்கிறோள்.
அந்த சுதந்திைமோன எண்ணத்பதோடு அவள் வளர்க்கப் ட்ைோள்.
சுதந்திைம் இருப் டதவிை, சுதந்திை உணர்வில்தோன் சுதந்திைம் கிடைக்கும்.
ஒரு ப ண்மணிடய, ப ண்மணியோக அடனவரும் நைத்தினோல் அவள் ப ண்மணியோக நைந்து பகோள்வோள்.
ஒரு குைந்டத வளர்வது, அக்குைந்டதடய எல்பைோரும் எவ்வோறு நைத்துகிறோர்கள் என் டதப் ப ோறுத்து
இருக்கிறது.
ஒரு மோணவடன ள்ளிக்கூைம் நைத்துவடதப் ப ோறுத்து அவனுடைய குணபமோ அல்ைது தனித்தன்டமபயோ
உருவோகும், அவன் எவ்வோறு நிடனக்கிறோன் என் டதப் ப ோறுத்ததல்ை.
முழுவதுமோக இல்ைோவிட்ைோலும் பவளியிலுள்ள சமூகம்தோன் ப ரும் ோலும் நிர்ணயிக்கிறது.
என்ன பசய்ய பவண்டும் என்று இந்தியக் குைந்டதகளுக்குச் பசோல்லிக் பகோடுக்கப் டுகிறது.
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அபமோிக்க குைந்டதகள் என்ன நிடனக்க பவண்டும், என்ன பசய்ய பவண்டும், என் டத தோங்களோகபவ
தீர்மோனிக்க பவண்டும்.
ஒன்று அடி ணிதடை உருவோக்குகிறது, மற்பறோன்று சுதந்திைம் அளிக்கிறது.
சுதந்திைம்தோன் தனித்தன்டமக்கு அடித்தளமோக இருக்கிறபத தவிை, தனித்தன்டம அல்ை.
ஆைம் த்தில் ணிதடை வற்புறுத்தும் சமூகம், ின்னோல் மனிதடன அதற்கு ிைதிநிதியோக இருக்க
உற்சோகமளிக்கிறது.
இறுதி நிடையோன, அடுத்தகட்ை நிடையில், தனி மனிதன் சமூகத்டத வைி நைத்திச் பசல்ை பவண்டும் என
சமூகம் எதிர் ோர்க்கிறது.
இந்த நிடையில், மனித சமுதோயம் ிை ஞ்ச வோழ்வோக மோறுகிறது.
பூமியில் எல்ைோ இைங்களிலும் தன்னுடைய டமயத்டத அடமத்துக் பகோண்டு மனிதன் ிை ஞ்சமோகி
ிைம்மமோகும் ப ோது, ிை ஞ்சத்திலும், மனிதனிலும் இறங்கிய ிைம்மம் தன்டன பூர்த்தி பசய்துபகோள்கிறது.
ிறகு வோழ்க்டகயில் எல்ைோமும், எல்பைோருபம முக்கியம்தோன். ஒரு டமயத்டத சோர்ந்து எல்ைோமும்
இருப் தில்டை.
மக்களோட்சியில் ஒவ்பவோரு தனி மனிதனும் நோட்டின் தடைவடைப்ப ோல் முக்கியமோக இருப் து ப ோன்றது
இது. எல்ைோ தடைவர்களும் பசர்ந்த ஒரு அடமப்பு அது.
ஒவ்பவோன்றும் மற்ற ஒவ்பவோன்றுைன் சம் ந்தப் ட்ைது என் து மட்டும் ஒருடமப் ோடு கிடையோது,
ோிமோணங்களின் நம்முடைய அறிடவயும் மீறி முழுடம எவ்வளவு முக்கியபமோ அபத அளவு ஒவ்பவோரு
குதியும் முக்கியமோனது. ஒவ்பவோன்றும் முழுடமதோன்.
சத் தன்னுடைய சுய சந்பதோஷத்திற்கோக, சுய ோிணோமத்டத பதர்ந்பதடுக்கிறது.
"But I hope there is no strong attachment on either side," said Jane.
“இருவருக்குபம ப ோிய ஈடு ோடு இல்டை என்றுதோன் நோன் நிடனக்கிபறன்,” என்றோள் பேன்.
45. “There is no strong attachment on either side”.
Strong attachment from either side is not a necessary element for marriage.
Attachment leads to marriage is a partial truth.
There can be marriage without attachment from one side.
Elizabeth was not attached to Darcy at all, leave alone strong attachment.
Many things lead to marriage of which attachment is one.
Attachment is one possible component of a process that can lead to marriage.
Once the marriage is over the plane of existence changes to society.
Till then it is in the realm of probabilities.
The several components are need, energy, attitude, motive, context, strength, character, manners, behaviour, chance
and every possible social endowment.
A marriage takes place if the traits coming together gather enough momentum for marriage.
Of these many strands, attachment from either side is the attitude based on either emotions or need.
This is not only true of marriage, but true of any final decision regarding a lasting work to be done.
Such a decision is a landmark and watershed between a long preparation and a lasting long work.
Both are of vastly differing character often having no resemblance.
An exact analogy will be the college degree leading to an employment.
It is true one leads to the other without having any apparent relationship.
One certainly cannot be evaluated in terms of the other.
It is much more so in politics, the preparation and performance.
Accomplishment is apparently an amorphous whole bearing no resemblance to its components.
It is like a chemical reaction in which the final precipitate is vastly different from the initial inputs.
It is so because the preparation and the outcome both belong to a wider whole process that includes both. Hence the
perplexity.
Comprehensive Theory catches the part as well as the whole along with the process.
“இைண்டு க்கங்களிலிருந்தும் ைமோன அன்பு எதுவுமில்டை”.
இைண்டு க்கங்களிலிருந்தும் ைமோன அன்பு திருமணத்திற்கு அவசியம் இல்டை.
அன்பு திருமணத்தில் முடியும் என் து குதியோன உண்டம.
ஒரு க்கத்திலிருந்து அன்பு இல்ைோவிட்ைோலும் திருமணம் நைக்கைோம்.
எலிசப த்திற்கு ைோர்சியிைம் அன்பு என் பத இல்டை, வலிடமயோன அன்பு என் டதப் ற்றி ப ச்பச இல்டை.
திருமணம் நைப் தற்கு ை கோைணங்கள் உள்ளன, அதில் ஒன்றுதோன் அன்பு.
திருமணம் நைக்க ஒரு சோத்தியமோன அம்சம்தோன் அன்பு.
திருமணம் நைந்து முடிந்த ிறகு, இருக்கும் இைத்தின் நிடை சமூகத்திற்கு மோறிவிடுகிறது.
அதுவடை அது நடைப றக்கூடியதோகபவ உள்ளது.
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பதடவ சக்தி, மபனோ ோவம், பநோக்கம், விஷயம், ைம், குணம், ைக்க வைக்கங்கள், நைத்டத, சந்தர்ப் ம்,
மற்றும் அடனத்து சமூக ப ருடமகளும் ை அங்கங்களோகும்.
ை தன்டமகள் ஒன்று பசர்ந்து திருமணத்திற்கு பவண்டிய பவகத்டத அளிக்கும்ப ோழுது திருமணம்
நைக்கிறது.
இவற்றில் உணர்ச்சிகள் அல்ைது பதடவயின் அடிப் டையில் ஏற் டும் மபனோ ோவபம, இைண்டு
க்கங்களிலிருந்து எழும் அன் ோகும்.
இது திருமணத்திற்கு மட்டும் உண்டமயல்ை, நீண்ை நோள் நிடைத்து நிற்கப்ப ோகும் பவடைக்கோன இறுதி
முடிவுக்கும் இது உண்டம.
நீண்ை முன்பனற் ோட்டிற்கும் நீடித்து நிற்கும் ப ோிய பவடைக்கும் இடைபய, இது ப ோன்ற தீர்மோனம் ஒரு
அடையோளமோகவும் திருப்பு முடனயோகவும் இருக்கும்.
இைண்டுபம மிகவும் வித்தியோசமோன குணங்கள் உடையடவ, ப ரும் ோலும் ஒன்று ப ோல் ஒன்றிருக்கோது.
சோியோன உதோைணம், கல்லூோி ட்ைம் பவடை வோங்கித் தருவது ப ோைோகும்.
பவளிப் டையோன பதோைர்பு ஏதுமின்றி ஒன்று மற்பறோன்றுக்கு அடைத்துச் பசல்லும் என் து உண்டம.
ஒன்டற மற்பறோன்டற டவத்து கணிக்க முடியோது.
அைசியலில் ஏற் ோடுகளிலும், பசயைோக்கத்திலும் இது அதிகமோக இருக்கும்.
சோதடன பவளிப் டையோக ஒரு உருவமற்ற முழுடமயோகும், அதனுடைய அம்சங்களின் சோயபை அதில்
இருக்கோது.
இைசோயன மோற்றங்களில், இறுதியோக பவளிவருவது ஆைம் நிடைக்கு முற்றிலும் மோறு ட்டு இருப் துப ோல்.
முன்பனற் ோடு, விடளவு இடவ இைண்டும் அகண்ை முழுடமயோன முடறடயச் பசர்ந்ததோல் இது இவ்வோறு
இருக்கிறது. எனபவதோன் இந்த குைப் ம்.
விோிவோன தத்துவம் பசய்முடறயுைன் குதி முழுடம இைண்டையும் விளக்குகிறது.
"I am sure there is not on his. I will answer for it, he never cared three straws about her -- who could about
such a nasty little freckled thing?"
“அவன் க்கத்திலிருந்து ஈடு ோடு இல்டை என்று எனக்கு நன்கு பதோியும். நோன் பசோல்கிபறன், அவன் அவடள
துரும்புப ோல் கூட மதிக்கவில்றை. யோர்தோன் ோர்ப் தற்கு இவ்வளவு பமோசமோக இருக்கும் ஒரு ப ண்டண
விரும்புவர்?”
46. “He never cared three straws about her”.
Wishing one well does not imply wishing ill of another.
Lack of regard for Miss King is not regard for Lydia which she implies.
Lydia seeks him who had already deserted Elizabeth and Miss King.
Man trusting the one who has betrayed him constantly is a wonder.
The vital that relies on another is incapable of seeing the betrayal.
It is one thing that Man sees and feels helpless otherwise.
The truth is he does not see at all that he is betrayed.
It is a state of consciousness where one sees what he wants to see.
A great wonder is if one starts studying these states of consciousness and does it successfully, it is still possible that he
may be the victim of this state. This is the self-awareness of vital consciousness.
One can do this in the name of philosophy, rationality, even science.
What we call Self-awareness is for those whose Self is awake.
In the name of the freedom of Brahman, the caste system was created.
Christian love has resulted in organized church injunctions.
The freedom of the individual to find his own God ended the population identifying with 150 denominations of
Church.
The god he discovered is his denomination.
Based on the theory of state withering away USSR created the police state.
Extraordinary intellectual freedom in France robbed them of their capacity to defend their political self-respect.
It is one thing that aspiration for freedom simultaneously creates bastions of slavery and fast adherents to
fundamentalism.
It is quite another thing that in the name of a principle, the opposite is organized.
The first is the phenomenon of dualities.
The next is Man’s resourcefulness in self-deception.
It is true self-deception is a way of life till the Self awakes.
It is universally present.
Lydia hopes he would care for her!
“அவன் அவடள துரும்புப ோல்கூட மதிக்கவில்றை”.
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ஒருவருக்கு நல்ைடத நிடனக்கும்ப ோழுது, இன்பனோருவருக்கு பகடுதல் எண்ணுகிபறோம் என் தில்டை.
மிஸ் கிங்கிற்கு மோியோடத தைோததோல், லிடியோ நிடனப் டதப்ப ோல் அவளுக்கு மோியோடத தருவதோக அர்த்தம்
அல்ை.
எலிசப த்டதயும் மிஸ் கிங்டகயும் ஏற்பகனபவ புறக்கணித்த அவடன லிடியோ நோடுகிறோள்.
பதோைர்ந்து துபைோகம் பசய்தவடை மனிதன் நம்புவது ஒரு அதிசயம்.
மற்றவடைச் சோர்ந்திருக்கும் உணர்வோல் துபைோகத்டதக் கோண முடியோது.
இடதக் கண்டும் மனிதனோல் ஒன்றும் பசய்ய முடியோத விஷயம் இது.
உண்டம என்னபவன்றோல், அவனுக்குத் துபைோகம் பசய்யப் டுகிறது என் டத அவன் ோர்ப் பத இல்டை.
கோண விரும்பும் விஷயத்டத மட்டும் கோணும் ஒரு நிடை இது.
இது ப ோன்ற ேீவியத்டத ஒருவர் பவற்றிகைமோக ஆைோய்ச்சி பசய்யத் பதோைங்கினோல், அவபை இந்த நிடைக்கு
லி ஆகைோம். இது உணர்வு ேீவியத்தின் சுய விைிப்புணர்வோகும்.
தத்துவம், குத்தறிவு, ஏன் விஞ்ஞோனத்தின் ப யைோல்கூை ஒருவர் இடதச் பசய்யைோம்.
சுய அறிவு என்று நோம் அடைப் து சுயம் விைிப் ோக இருப் வர்களுக்கு.
ிைம்மத்திலிருந்து விடுதடை என்ற ப யோில், ேோதி முடற உண்ைோக்கப் ட்ைது.
மோதோ பகோவில்களின் முடறப் டுத்தப் ட்ை கட்ைடளகளோல் கிறிஸ்தவ அன்பு ஏற் ட்ைது.
அவைவர்கள் தங்களுடைய கைவுள்கடள கண்டு பகோள்வதற்கோன சுதந்திைம், கிறிஸ்துவர்களில் 150 ிோிவுகடள
ஏற் டுத்தியது.
அவைவர் கண்டு ிடித்த கைவுள் அவைவர் ிோிடவச் பசர்ந்தவர்.
மோநிைம் ிோிந்து ப ோகும் சோத்தியத்தோல், ைஷ்யோ அைக்குமுடற ஆட்சிடய ஏற் டுத்தியது.
ிைோன்ஸில் நிைவிய அதிகப் டியோன அறிவுோீதியோன சுதந்திைம், அங்குள்ள மக்களின் அைசியல் சுய
மோியோடதடயக் கோப் ோற்றிக்பகோள்ளும் திறடன றித்தது.
சுதந்திைத்தின் பமலுள்ள ஆர்வம், ஒபை சமயத்தில் அடிடமத்தனத்டதயும், மத தீவிைவோதத்டதயும் உற் த்தி
பசய்தது.
பகோள்டக என்கிற ப யோில் எதிர்மோறோனது, முடறப் டுத்தப் டுவது பவபறோரு விஷயமோகும்.
முதைோவது இைட்டைகளின் நிகழ்ச்சியோகும்.
அடுத்தது தன்டனபய ஏமோற்றிக்பகோள்ளும் மனிதனின் திறடம.
சுயம் விைித்துக்பகோள்ளும்வடை தன்டனபய ஏமோற்றிக்பகோள்வது வோழ்க்டக முடறயோக உள்ளது என் து
உண்டம.
இது உைகளோவியது.
அவன் தன்பமல் அக்கடற பகோள்வோன் என லிடியோ எதிர் ோர்க்கிறோள்!

47.

48.
49.

50.

Elizabeth was shocked to think that, however incapable of such coarseness of expression herself, the
coarseness of the sentiment was little other than her own breast had formerly harboured and fancied liberal!
இதுப ோல் ண் ற்று ப ச தன்னோல் முடியோது என்றோலும், தோனும் இடதபயதோன் முன்பு நிடனத்திருந்பதோம்,
தோன் நிடனத்தது சோி என்றும் நம் ியிருந்பதோம், அபத ண் ற்ற உணர்வுகள்தோன் இது என் டத புோிந்து
பகோண்ை எலிசப த் அதிர்ச்சியடைந்தோள்.
It is an act of sincerity in Elizabeth to acknowledge to herself the coarseness of her own sentiment.
அவளுடைய நோசூக்கற்ற நுண்ணுணர்விடன அவபள ஒத்துக்பகோள்வது அவளுடைய பநர்டமடயக்
கோட்டுகிறது.
The difference between Lydia and Elizabeth is only in manners.
நைத்டதயில்தோன் லிடியோவிற்கும் எலிசப த்திற்கும் வித்தியோசம் உள்ளது.
Elizabeth, who sees the coarseness of Lydia’s expressions, finds the same in her feelings. That is her contribution to
the family breakdown.
லிடியோவின் நோசூக்கில்ைோத பவளிப் ோடுகடளப் ோர்க்கும் எலிசப த், தன்னுடைய உணர்வுகளும் அபத
ப ோல் இருப் டத கவனிக்கிறோள். குடும் ம் நிடைகுடைந்து ப ோனதற்கு அவளுடைய ங்கு அது.
“Elizabeth was shocked to think that”.
When our thoughts are spoken by others, those who do not know that phenomenon -- someone talking another’s
thought – are surprised.
It was Elizabeth’s thoughts that Lydia spoke out.
Elizabeth was sincere enough to acknowledge she could have the same thought.
Wickham went away from Elizabeth to that thing. She could pardon him, not her.
A wronged wife is hurt by the other woman, not her husband.
It is so because he loves his wife, faithful or not!
It means he loves himself and is not capable of finding fault with himself.
There is as much truth in betrayal as in friendship as both are the same.
In accepting a deserted friend, one can feel noble in forgiving!
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Love grows in intensity by separation, quarrel or even betrayal.
When they reunite the friendship is more intimate and sweeter than before.
Couples who remarry after some years of divorce gain much experience in human nature which enables them to
appreciate the partner better than before.
Such an appreciation deeper than before can come in for positive or negative reasons.
Positively it comes out of the maturity of years.
Negatively they come to value what was lost; also they become more acutely aware of their own deficiencies.
Either way it is a progress.
To know the partner’s weakness and not to speak of it is a maturity on which one can rightly congratulate
himself or herself.
Instead, this transition can be discovered in knowing the partner better in her better parts which is really civilizing
‘influence’.
A civilizing influence may keep the unwanted memory.
An influence that is cultural forgets what is to be forgotten.
Culture is the residue of desirable Memory.
Sincerity can never fail. It can never hurt. Sincerity need have no reservations. It is superior to culture.
“அடத நிடனக்கும்ப ோழுபத எலிசப த்திற்கு அதிர்ச்சியோக இருந்தது”.
நம் எண்ணங்கடள மற்றவர்கள் ப சும்ப ோது, ஒருவர் எண்ணங்கடள மற்றவர் ப சுவர் என்ற விஷயத்டத
அறியோதவர்கள் ஆச்சோியப் டுவோர்கள்.
எலிசப த்தின் எண்ணங்கடள லிடியோ ப சுகிறோள்.
அபத எண்ணங்கள் தன்னிைம் இருக்கைோம் என் டத ஒத்துக்பகோள்ளும் விஷயத்தில் எலிசப த் உண்டமயோக
இருக்கிறோள்.
விக்கோம் எலிசப த்திைமிருந்து அகன்று பவபறோரு ப ண்ணிைம் பசன்றோன், அவள் அவடன மன்னிக்கைோம்,
தன்டன மன்னித்துக்பகோள்ள முடியோது.
தவறிடைக்கப் ட்ை மடனவி மற்ற ப ண்ணோல் கோயப் டுகிறோள், அவளது கணவனோல் அல்ை.
ஏபனன்றோல் மடனவி விசுவோசமோக இருந்தோலும் இல்ைோவிட்ைோலும், அவன் மடனவிடய விரும்புகிறோன்.
இதற்கு அவன் அவடனபய விரும்புகிறோன், அவனோல் தன் பமபைபய குடற கோண முடியோது என்று ப ோருள்.
நம் ிக்டகத் துபைோகத்தில் எவ்வளவு உண்டம இருக்கிறபதோ அபத அளவு உண்டம நட் ிலும் இருக்கிறது,
ஏபனனில் இைண்டும் ஒன்றுதோன்.
யோவரும் டகவிட்ை ஒரு நண் டன ஏற்றுக்பகோள்வடத ஒருவர் உன்னத குணமோக கருதுவர்.
ிோிதலிலும், சண்டையிட்டுக் பகோள்வதிலும் ஏன் நம் ிக்டகத் துபைோகத்தில்கூை அன்பு தீவிைமோக வளரும்.
அவர்கள் மீண்டும் பசரும்ப ோழுது நட்பு பமலும் பநருக்கமோகும், முன்பு இருந்தடத விை இனிடமயோகவும்
மோறும்.
விவோகைத்து ப ற்ற தம் திகள் மீண்டும் திருமணம் பசய்துபகோள்ளும் ப ோழுது மனித சு ோவத்தில்
அவர்களுக்கு கிடைக்கும் அனு வத்தின் மூைம், அவர்கள் முன்பு இருந்தடதவிை ஒருவடை ஒருவர் பமலும்
நன்றோகப் புோிந்து பகோள்கின்றனர்.
முன்பு இருந்தடதக் கோட்டிலும் அது ப ோன்ற புோிதல், நல்ை விஷயத்திற்கோகபவோ அல்ைது எதிர்மடறயோன
விஷயத்திற்கோகபவோ எழும்.
வயதின் அனு வத்தில் நல்ை விதமோக அது எழும்.
எதிர்மடறயோக, தோங்கள் இைந்தவற்றின் மதிப்ட உணர்வர். பமலும் தங்களுடைய குடறகடளப் ற்றி
பமலும் நன்றோக உணை ஆைம் ித்திருப் ர்.
எப் டியிருந்தோலும் அது முன்பனற்றபம.
தன்னுடைய துடணயின் ைவீனம் அறிந்திருந்தும் அடதப் ற்றி ப சோமல் இருப் து முதிர்ச்சியின்
அடையோளம், அதற்கோக ஒருவபனோ, அல்ைது ஒருத்திபயோ தங்கடளபய ோைோட்டிக் பகோள்ளைோம்.
இதற்குப் திைோக இந்த இடைப் ட்ை கோைம் துடணயின் நல்ை அம்சங்கடள நன்கு பதோிந்து பகோள்வதற்கு
யன் டுத்தப் ட்ைோல் அது நோகோிகமோகும்.
நோகோிகமோன பசல்வோக்கு பவண்ைோதவற்டற நிடனவில் டவத்துக் பகோள்ளும்.
நற் ண்ப ோடு கூடிய பசல்வோக்கு மறக்க பவண்டியடத மறந்து விடும்.
சமூகத்தில் தங்கியுள்ள விரும் த்தகுந்த ஞோ கங்கள்தோன் கைோச்சோைமோக கருதப் டுகின்றன.
உண்டம தவறுவபத இல்டை. அதனோல் துன்புறுத்தபவ முடியோது. உண்டமக்கு முன்விருப் ம் எதுவும்
கிடையோது. கைோச்சோைத்டதவிை அது உயர்ந்தது.
51. “The coarseness was little other her own breast had formerly harboured”
Mother says many would murder if only they had the courage.
The distance between the thought and the act is a distance in civilization.
Mental sensitivity is that the Mind cannot stand a certain thought.
Language is a great medium which has precisely captured in words each shade of sentiment.
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Prose develops as life develops.
Poetry develops as society matures in static greatness.
All great poetic phrases become household words in a few centuries.
Centuries of existence creating history, centuries of history resulting in civilization and further centuries of
civilization are required to distil a little culture is a pregnant saying.
Elizabeth and Lydia are the children of the same mother.
They are one, but different; one in essence, different in expression.
Elizabeth thinks what Lydia speaks out.
Cultural sensibilities start with shame and end in hospitality.
Sarcasm is the petulant perversity of the inhibited freedom by vulgarity.
Sarcasm in any fashion refuses culture in any shade.
Insensibility is an earlier stage than sarcasm.
Sarcasm murders goodness of any description.
Sarcasm is the result of darkness expressing through intelligence.
In a truly essential sense, all the powers of Spirit and Matter find a complex expression of a mixture in any small trait
e.g. impatience or gentleness.
As philology studies the roots of words from several other languages, a study of this description can be a rich addition
to the body of knowledge.
Thought originates in the body and reaches the Mind through emotions.
Thoughts are in the atmosphere and enter into us from outside.
Thoughts are mentalised formations of emotional experience.
Emotions are energy forms of acts of the body.
Acts are the energies organized by human movements.
Acts in the Being are formulation of light and seen in the vision.
Acts in light carry less of karma than acts in darkness.
“அவள் முன்பு நிடனத்திருந்த அபத நோசூக்கற்ற உணர்வுகள்தோன்.”
டதோியம் இருந்தோல் ைர் பகோடை பசய்வோர்கள் என்று அன்டன கூறுகிறோர்.
எண்ணத்திற்கும் பசயலுக்கும் உள்ள தூைம், நோகோிகத்தில் உள்ள தூைம்.
மனதோல் சிை எண்ணங்கடளத் தோங்கிக்பகோள்ள முடியோது என் துதோன் மனத்தின் நுண்ணுணர்வு.
நுண்ணுணர்வின் ஒவ்பவோரு நுட் மோன வித்தியோசத்டதயும், வோர்த்டதகளில் சோியோக வடிவடமத்த
ஊைகம்தோன் பமோைி.
வோழ்வு முன்பனற்றம் அடையும்ப ோழுது உடைநடை முன்பனற்றம் அடைகிறது.
சமூகம் நிடையோன சிறப் ில் முதிர்ச்சி அடையும் ப ோழுது, கோவியம் முன்பனற்றம் அடைகிறது.
சிை நூற்றோண்டுகளில் கோவியச் பசோற்பறோைர்கள் அன்றோை வோழ்வில் புைங்கும் பசோற்களோகின்றன.
நூற்றோண்டுகளோக வோழ்ந்த வோழ்க்டக சோித்திைத்டத உண்ைோக்குகிறது, நூற்றோண்டுகளோக இருக்கும் சோித்திைம்
நோகோிகத்டத உருவோக்குகிறது.
ை நூற்றோண்டுகளின் நோகோிகம் ஒரு துளிக் கைோச்சோைத்டத வடிவடமக்கத் பதடவப் டுகிறது என் து ஒரு
ப ோருள் நிைம் ிய ைபமோைி ஆகும்.
எலிசப த்தும் லிடியோவும் ஒரு தோயின் குைந்டதகள்.
அவர்கள் ஒபை மோதிோியோனவர்கள், ஆனோல் வித்தியோசமோனவர்கள். சோைோம்சத்தில் ஒபை மோதிோியோனவர்கள்,
பவளிப் டுத்துவதில் வித்தியோசமோனவர்கள்.
லிடியோ ப சுவடதபய எலிசப த் நிடனக்கிறோள்.
கைோச்சோை நுண்ணறிவு அவமோனத்தில் ஆைம் ித்து விருந்பதோம் லில் முடிகிறது.
குத்தல் ப ச்சுக்கள், தோழ்ந்தது அளிக்கும் தடையில்ைோ சுதந்திைத்தின் பவடுக்பகன்ற வக்கிைப் ப ச்சோகும்.
நோகோிகத்தின் எந்த சோயடையும் எந்த விதமோன குத்தல் ப ச்சும் அனுமதிக்கோது.
குத்தல் ப ச்சின் முந்டதய நிடை அறிவின்டம ஆகும்.
குத்தல் ப ச்சு எல்ைோ விதமோன நல்ை குணங்கடளயும் அைித்து விடும்.
அறிவின் மூைம் இருள் பவளிப் டுதபை குத்தல் ப ச்சோகும்.
ஆன்மோ மற்றும் ேைத்தின் எல்ைோ சக்திகளும் உண்டமயில் சிக்கைோன பவளிப் ோடுகடளபய
பவளிப் டுத்துகின்றன. அது எந்த சிறிய குணமோக இருந்தோலும் சோி, உதோைணம்-ப ோறுடமயின்டம அல்ைது
பமன்டம.
ல்பவறு பமோைிகளிலிருந்து ஒரு வோர்த்டதயின் பவடை கண்டு ிடிக்கும் பமோைி ஆைோய்ச்சிடய
பமற்பகோண்ைோல், நமது அறிவு பமலும் சிறக்கும்.
உைலில் உற் த்தியோகும் எண்ணம் உணர்ச்சிகள் மூைம் மனத்டத அடையும்.
எண்ணங்கள் சூைலில் இருக்கின்றன, பவளியிலிருந்து நமக்குள் நுடைகின்றன.
உணர்வு பூர்வமோன அனு வம் மனதோல் உருவம் ப றுவபத எண்ணங்களோகும்.
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உைற் பசயல்களின் சக்தி உருவபம உணர்ச்சிகளோகும்.
மனித இயக்கங்களோல் முடறப் டுத்தப் டும் சக்திகபள பசயல்களோகும்.
பசயல்கள் சத்-ல், ஒளியின் உருவகமோக இருக்கும், திருஷ்டியில் கோணப் டும்.
இருளிலுள்ள பசயல்களில் இருக்கும் கர்மத்டத விை ஒளியிலுள்ள பசயல்களில், கர்மம் குடறவோகபவ
இருக்கும்.
As soon as all had ate, and the elder ones paid, the carriage was ordered; and after some contrivance, the
whole party, with all their boxes, workbags, and parcels, and the unwelcome addition of Kitty's and Lydia's
purchases, were seated in it.
எல்பைோரும் உணவு அருந்திய ின் மூத்த சபகோதோிகள் அதற்குோிய ணத்டதக் பகோடுத்த ிறகு வண்டி
வைவடைக்கப் ட்டு சிறிது பநை திட்ைத்திற்குப் ிறகு எல்பைோரும் அவர்களது ப ட்டிகள், டகப்ட கள்,
கட்ைப் ட்ை சோமோன்கள், கிட்டியும் லிடியோவும் வோங்கிய பதடவயற்ற ப ோருள்கள் உட் ை எல்ைோவற்றுைனும்
வண்டியினுள் ஏறி அமர்ந்தனர்.
52. “As soon as all ate and the elder ones paid”.
The hierarchy of age is maintained in cultures that try to disregard it.
Even the Supermind has gradations. Hierarchy pervades all existence.
Monotonous sameness, non-existent Nihil do not exist in creation or in the Absolute.
Hierarchy makes for variety, variety richness.
From potential to the actual there arise grades.
Involution and evolution need the grades and justify them.
The range is from the infinitesimal to infinity.
The unknowable becoming knowable implies grades.
Unity and Multiplicity are parts of a greater original whole of Infinity even as preparation and performance are
parts of a whole of existence.
To be constantly moving up is delight or bliss evolving into delight.
That is how the Divine enjoys, says the Mother.
Man enjoys greatly moving down the level of grades.
It is the aspiration of Non-Being, greater than that of the Being.
The aspiration of the Non-Being, and how the Divine enjoys are complementary processes.
Delight is the cause, Delight is the process, Delight is the goal.
Delight is the experience of Being in its own consciousness.
Spirit becoming Matter and Matter becoming Spirit are involution and evolution.
It is the process of objectifying, the secret of creation.
Mind cannot see the objectifying while Supermind can.
Supermind is the instrument of perception the moment the Absolute decided to objectify.
Mind is the field between Spirit and Matter.
Supermind is the field between the Absolute and the cosmos.
Creation ends, He says, with the creation of Mind.
It is by the cosmic action of Mind, Life and Matter are created.
Hence the significance of Ignorance.
Ignorance is a higher knowledge, higher in the sense of capable of creating higher delight.
“எல்பைோரும் உணவருந்திய ின், மூத்தவர்கள் அதற்குப் ணம் பகோடுத்தனர்”.
வயதின் டிநிடைடயக் கருதோத நோகோிகங்களிலும், அம்மைபு கடைப் ிடிக்கப் டுகிறது.
சத்திய ேீவியத்திலும் ை கிைமங்கள் உள்ளன. மைபு சமூகத்தில் ைவி உள்ளது.
மோறுதலில்ைோத ஒற்றுடம, இல்ைோத சூன்யம், சிருஷ்டியிபைோ அல்ைது ிைம்மத்திபைோ இல்டை.
ைதைப் ட்ை அதிகோோிகள் உள்ள ஸ்தோ னம் ைவடகயோன விஷயங்கடளத் தருகிறது, ைவடககளில்
பசைிப் ோக உள்ளது.
சோத்தியம் என் திலிருந்து உண்டமயோகச் பசய்யக் கூடியது என்ற வடகயில் ை கிைமங்கள் உள்ளன.
சிருஷ்டிக்கும், ோிணோமத்திற்கும் கிைமங்கள் அவசியப் டுகின்றன. அடத நியோயப் டுத்தவும் பசய்கின்றன.
மிகச் சிறியதிலிருந்து அளவற்றது வடை அதனுடைய ைப்பு உள்ளது.
அறியமுடியோதது அறியக்கூடியதோக மோறுவது கிைமங்கடள குறிப் ோகச் சுட்டிக் கோட்டுகிறது.
ஒற்றுடமயும் ைவடகப் ோடும் ஆைம் உயர்ந்த அகண்ைத்தின் முழுடமயின் குதிகளோகும். முன் ஏற் ோடும்
பசயைோக்கமும் முழு வோழ்க்டகயின் குதிகளோகும்.
ஆனந்தம் ப ைோனந்தமோக உருவோவது பதோைர்ந்து பமபை பசல்வது.
இவ்வோறுதோன் இடறவன் அனு விக்கிறோன் என்று அன்டன கூறுகிறோர்.
தைத்தில் கீபை இறங்குவதில், மனிதனுக்கு ப ோிதும் சந்பதோஷம் கிடைக்கிறது.
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சத்தின் ஆர்வத்டதவிை ப ோிதோன இது அசத்தின் ஆர்வமோகும்.
அசத்தின் ஆர்வமும் எவ்வோறு இடறவன் அனு விக்கிறோன் என் தும் ஒன்டற ஒன்று பூர்த்தி பசய்வதோகும்.
ஆனந்தம்தோன் கோைணம், ஆனந்தம்தோன் பசயல்முடற, ஆனந்தம்தோன் இைட்சியம்.
சத்திற்கு அதனுடைய ேீவியத்தில் கிடைக்கும் அனு வபம ஆனந்தம் ஆகும்.
ஆன்மோ ேைமோவதும் ேைம் ஆன்மோவோக மோறுவதும், சிருஷ்டியும் ோிணோமமுமோகும்
இது ப ோறிகளுக்குப் புைப் டும் உருவமோகக் கோட்டும் பசயல்முடற, சிருஷ்டியின் இைகசியம் இது.
மனதோல் புறப் ப ோருளோக்குவடதப் ோர்க்க முடியோது, சத்திய ேீவியத்தோல் முடியும்.
ிைம்மம் புறத்தில் பவளிப் ைத் தீர்மோனித்த தருணத்தில், சத்திய ேீவியம் அறிவுணர்வின் கருவியோகிறது.
ஆன்மோவுக்கும் ேைத்துக்கும் இடைபய இருக்கும் களம் மனமோகும்.
ிைம்மத்திற்கும் ிை ஞ்சத்திற்கும் இடைபய இருக்கும் களம் சத்திய ேீவியமோகும்.
மனம் உற் த்தியோனவுைன் சிருஷ்டி முடிந்து விடுகிறது என்று கவோன் கூறுகிறோர்.
ிை ஞ்சத்தின் பசயைோல் மனம், வோழ்வு, ேைம் உற் த்தியோயின.
எனபவதோன் அறியோடம முக்கியமோக இருக்கிறது.
அறியோடம உயர்ந்த அறிவோகும், ப ோிய ஆனந்தத்டத உற் த்தி பசய்யும் விதத்தில் இது உயர்ந்தது.
"How nicely we are crammed in!" cried Lydia. "I am glad I bought my bonnet, if it is only for the fun of having
another bandbox! Well, now let us be quite comfortable and snug, and talk and laugh all the way home. And
in the first place, let us hear what has happened to you all, since you went away. Have you seen any
pleasant men? Have you had any flirting? I was in great hopes that one of you would have got a husband
before you came back. Jane will be quite an old maid soon, I declare. She is almost three-and-twenty! Lord,
how ashamed I should be of not being married before three-and-twenty! My aunt Philips wants you so to get
husbands, you can't think. She says Lizzy had better have taken Mr. Collins; but I do not think there would
have been any fun in it. Lord! How I should like to be married before any of you! And then I would chaperon
you about to all the balls. Dear me! We had such a good piece of fun the other day at Colonel Forster's.
Kitty and me were to spend the day there, and Mrs. Forster promised to have a little dance in the evening
(by the bye, Mrs. Forster and me are such friends!); and so she asked the two Harringtons to come, but
Harriet was ill, and so Pen was forced to come by herself; and then, what do you think we did? We dressed
up Chamberlayne in woman's clothes on purpose to pass for a lady -- only think what fun! Not a soul knew
of it, but Colonel and Mrs. Forster, and Kitty and me, except my aunt, for we were forced to borrow one of
her gowns; and you cannot imagine how well he looked! When Denny, and Wickham, and Pratt, and two or
three more of the men came in, they did not know him in the least. Lord! How I laughed! And so did Mrs.
Forster. I thought I should have died. And that made the men suspect something, and then they soon found
out what was the matter."
“நோம் எல்பைோரும் எவ்வளவு அைகோக அடை ட்டு உட்கோர்ந்திருக்கிபறோம். பதோப் ி வோங்கியதற்கு நோன்
சந்பதோஷப் டுகிபறன், பதோப் ி டவத்திருக்கும் ப ட்டி கிடைத்தது என் தற்கோக இருந்தோலும் சோி! சோி நோம்
இப்ப ோழுது பசௌகோியமோக குளிருக்கு அைக்கமோக உட்கோர்ந்து ப சிக் பகோண்பை வீட்டிற்குப் ப ோகைோம்.
முதலில், நீங்கள் பசன்ற ிறகு என்னபவல்ைோம் நைந்தது என்று பசோல்லுங்கள் ோர்க்கைோம். இனிய ந ர்
எவடைபயனும் சந்தித்தீர்களோ? அவர்களுைன் சந்பதோஷமோக இருக்க முடிந்ததோ? நீங்கள் திரும் ி வருவதற்கு
முன் உங்களில் ஒருவருக்கு ஒரு கணவன் கிடைத்திருப் ோன் என்ற நம் ிக்டகயில் நோன் இருந்பதன். விடைவில்
பேன் கல்யோணமோகோத கன்னி ஆகிவிடுவோள் என்று நோன் பசோல்கிபறன். அவளுக்கு வயது ஏறத்தோை
இரு த்தி மூன்று ஆகிறது. இரு த்தி மூன்று வயதிற்குள் எனக்கு திருமணம் ஆகியிருக்கோவிட்ைோல் கைவுபள,
எனக்கு அவமோனமோக இருக்கும்! நீங்கள் நிடனத்துக்கூை ோர்க்க முடியோத அளவிற்கு உங்களுக்கு
கணவன்மோர்கள் கிடைக்க பவண்டும் என்று நமது சித்தி ிலிப்ஸ் விருப் ப் டுகிறோர். கோலின்டைபய ஏற்றுக்
பகோண்டிருக்கைோம் என்று சித்தி பசோல்கிறோர். ஆனோல் அதில் எந்த சந்பதோஷமும் இருந்திருக்கோது என்று நோன்
நிடனக்கிபறன். கைவுபள! உங்களுக்கு முன்னோல் எனக்கு திருமணம் நைந்துவிட்ைோல் எவ்வளவு நன்றோக
இருக்கும்; ிறகு நைக்கும் நைனங்களுக்பகல்ைோம் நோன் உங்களுக்குத் துடணயோக வருபவன். அன்பறோரு நோள்
கர்னல் ோஸ்ைர் இல்ைத்தில் எங்களுக்கு ப ருத்த மகிழ்ச்சி கிடைத்தது. நோனும், கிட்டியும் அங்கு ஒரு நோள்
தங்குவதோக இருந்பதோம். திருமதி. ோஸ்ைர் மோடையில் ஒரு நைனம் ஏற் ோடு பசய்வதோக வோக்களித்திருந்தோர்.
(நோனும், திருமதி. ோஸ்ைரும் பநருங்கிய நண் ர்கள்) அதனோல் அவள் ஹோோிங்ைன் குடும் த்திலிருந்து
இருவடையும் அடைத்திருந்தோள். ஆனோல் ஹோோியட்டிற்கு உைம்பு சோியில்ைோமல் இருந்ததினோல் ப ன் மட்டும்
தனியோக வரும் டியோயிற்று. ிறகு நோங்கள் என்ன பசய்பதோம் என்று நிடனக்கிறீர்கள்? எல்பைோரும் ப ண்
என்று எண்ணட்டும் என்பறண்ணி, நோங்கள் பசம் ர்லீனிற்கு ப ண் பவைமிட்பைோம், எவ்வளவு
பவடிக்டகயோக இருந்திருக்கும் என்று நிடனத்துப் ோர்! கர்னல், திருமதி. ோஸ்ைர், கிட்டி மற்றும் என்டனத்
தவிை பவறு யோருக்கும் பதோியோது. சித்தியிைம் ஒரு உடைடய கைன் வோங்கியதோல் அவருக்கு மட்டும் பதோியும்.
அவன் ோர்ப் தற்கு எவ்வளவு நன்றோக இருந்தோன் என்று உன்னோல் கற் டன பசய்துகூை ோர்க்க முடியோது!
பைன்னி, விக்கோம், ப்ைோட் பமலும் இைண்டு மூன்று ஆண்கள் உள்பள நுடைந்த ப ோழுது அவர்களோல்
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சிறிதளவும் கண்டு ிடிக்க முடியவில்டை. கைவுபள! நோன் எப் டி சிோித்பதன்! திருமதி ோஸ்ைருக்கும் சிோிப்ட
அைக்க முடியவில்டை. நோன் இறந்பத ப ோய்விடுபவன் என்று நிடனத்பதன். இதனோல் ஆண்களுக்கு விஷயம்
ஏபதோ இருக்கிறது என்று சந்பதகம் வந்து விடைவில் என்ன விஷயம் என்று கண்டு ிடித்து விட்ைனர்.”
53. Lydia is physical.
லிடியோ ஜடநிறைக்கு உரியவள்.
54. ‘Dear Wickham’, “She is a fool to go away if she liked him”, “Have you met men?”, “Jane will soon be an old maid”,
all put together shows in which direction her mind is moving, perhaps without her knowing it.
‘அன்புக்குோிய விக்கோம்’, ‘அவடனக் கண்ைோல் ிடித்திருக்கிறது என்றோல் அவடன விட்டுச் பசன்றது
அவளுடைய முட்ைோள்தனம்’,’நீ ஆண்கடள சந்தித்தது உண்ைோ?’, ‘பேன் விடைவில் திருமணம் ஆகோத
முதிர்கன்னியோக விளங்குவோள்’, இடவ எல்ைோவற்டறயும் பசர்த்துப் ோர்த்தோல், எந்த திடசடய பநோக்கி
அவளது மனம் பவடை பசய்கிறது என்று புோியும், ஒரு பவடள அவளுக்பக அது பதோியோமல் இருக்கைோம்.
55. “How nicely we are crammed in”.
Babies need physically be on the mother.
To be crammed in is enjoyable for physical consciousness.
Work is of interest to physical consciousness because the body is in action.
The highest desirable action is the non-action of the body or vital or Mind.
A higher action is that which is moved by that Silence.
The Divine enjoys that action in which Silence is Silent and active.
Creation in Mind is creation of opposites.
To harmoniously combine them in action is Supramental existence.
Body creates by action.
Mind creates by thought.
Supermind creates in harmony.
The Absolute does not create.
It releases what is already in existence in Infinity.
Infinity is infinite existence that allows infinite non-existence.
Darcy’s reception of her abuse is non-existence in social life.
The non-existence of ego is the silent existence of the Soul.
The Soul being Purusha does not act, it only witnesses.
The Soul being the Psychic evolves.
Darcy socially evolved to a higher psychological status.
Mr. Bennet, having been presented with such an opportunity in Darcy’s engagement accepted the delightfully
beneficial result after the initial part ignorant comment.
Elizabeth used such an opportunity to deserve Pemberley moving to the Mind.
Jane reacted as her father.
Bingley was a silent suffering helpless witness of a wider process of which he was a cog in the wheel.
Collins was aware of the atmosphere by his perfect action.
Mary’s education had no chink in her armour to let the Force in.
To a silent observer of good will, a byproduct is Longbourn —Charlotte.
“நோம் எவ்வளவு அைகோக திணிக்கப் ட்டிருக்கிபறோம்.”
குைந்டதகளுக்குத் தோயோைது அருகோடம பவண்டும்.
ேை நிடையில் இருப் வருக்கு பநோிசைோக அமர்ந்திருப் து சந்பதோஷமோக இருக்கும்.
ேை நிடையில், பவடை பசய்வது ிடிக்கும், ஏபனனில் உைல் எப்ப ோழுதும் பசயல் ட்டுக் பகோண்டிருக்கும்.
உைல் அல்ைது உணர்வு அல்ைது மனம் பசயைற்று இருப் பத ப ோிதும் விரும் ப் டும் பசயைோகும்.
பமௌனத்தோல் பசயல் டுவது இடத விை உயர்ந்த பசயல் ஆகும்.
பமௌனம், பமௌனமோகவும் சுறுசுறுப் ோகவும் இருக்கும், அந்த பசயடை இடறவன் ைசிக்கிறோன்.
மனத்தில் சிருஷ்டி பநர்மோறோனடவகளின் சிருஷ்டியோகும்.
அடவகடள சுமுகமோக பசயலில் இடணப் து சத்திய ேீவிய வோழ்வோகும்.
பசயலின் மூைம் உைல் உற் த்தியோகிறது.
எண்ணங்களின் மூைம் மனம் உற் த்தியோகிறது.
சுமுகத்தோல் சத்திய ேீவியம் உருவோகும்.
ிைம்மம் சிருஷ்டிப் தில்டை.
அது அகண்ைத்தில் ஏற்கனபவ இருப் டத பவளிப் டுத்துகிறது.
அளவற்ற அசத்டத அனுமதிக்கும் அளவற்ற சத் அகண்ைமோகும்.
அவளுடைய நிந்தடனக்கு ைோர்சியின் வைபவற்பு சமூக வோழ்க்டகயில் இல்ைோதது.
அகந்டதயற்று இருப் து ஆன்மோவின் பமௌனமோன இருத்தல் ஆகும்.
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ஆன்மோ, புருஷோ என் தோல் பசயல் டுவதில்டை, சோட்சி புருஷனோக மட்டும் இருக்கும்.
ஆன்மோ, டசத்திய புருஷன் என் தோல் ோிணமிக்கும்.
உயர்ந்த மன நிடைக்கு ைோர்சி சமூகோீதியோக பவளிப் ட்ைோன்.
முதலில் அறியோடமயில் கருத்து பதோிவித்த திரு ப ன்னட், ைோர்சியின் திருமண உறுதியின் மூைம், அது
ப ோன்ற ஒரு வோய்ப்பு கிடைக்கப் ப ற்று சந்பதோஷமோன யனுள்ள ைன்கடள ஏற்றுக் பகோண்ைோர்.
மனத்திற்கு மோறிய எலிசப த் அது ப ோன்ற ஒரு வோய்ப் ிடன, ப ம் ர்லிடய அடைவதற்கு யன் டுத்திக்
பகோண்ைோள்.
பேனும் அவளுடைய தகப் னோடைப் ப ோல் எதிர்விடன ஆற்றினோள்.
ஒரு அகண்ை இயக்கத்தில் எதுவும் பசய்ய முடியோத பமௌனமோன ோர்டவயோளனோக, சக்கைத்தில் ற்கள்
இருப் து ப ோல் ிங்கிலி விளங்கினோன்.
கோலின்ஸிற்கு தன்னுடைய பசம்டமயோன பசயலின் மூைம் சூைடைப் ற்றி பதோிந்திருந்தது.
பமோியின் கல்வியினோல், சக்திடய உள்பள அனுமதிக்க, அவளுக்கு ைவீனம் எதுவும் இருக்கவில்டை.
நல்பைண்ணத்டதப் ற்றி அடமதியோக ஆைோய் வருக்கு ைோங் ர்னும் ஷோர்பைட்டும் உதோைணங்கள்.
56. “Jane will be quite an old maid soon”.
There is a preoccupation for each. It differs according to the age.
Preoccupation is life.
For the animal food and shelter are the preoccupation.
Vital social life is the preoccupation of men and women.
In old age one is preoccupied by physical degeneration and mental decomposition.
For about two centuries shopping has become the preoccupation of all populations.
Sri Aurobindo speaks of Man’s preoccupation seeking God.
Ideal men are preoccupied all their lives with their ideals.
Ideals preoccupy men when they are striven for, achieved or their failure to achieve.
Romance plays that role in everyone’s life before marriage.
After marriage, thinking Men spend their time applying their experience to their lives, evolving working
formulas for the world.
Preoccupation when it recedes becomes a settled occupation of the being.
We see in Lydia how girls are so occupied with marriage.
The women do not have the other distractions Men have.
Men have an opportunity to pursue girls of their choice.
A woman has to lie in wait.
Hence the occupation becomes the preoccupation of the very being.
Occupation is of the Mind.
Preoccupation is of the subconscious.
Survival is the steady occupation of the bodily substance.
Popularity is such a one for Men in public life.
Power is the essential substance of the glamour of popularity.
Public life is for the one who is outgoing.
Faculties like public speaking create the craving for popularity.
One cannot create a footing in public life unless some foundation is there as wealth or power. Otherwise the foundation
is the expanding personality.
“பேன் விடைவில் திருமணமோகோத முதிர்கன்னி ஆகிவிடுவோள்”.
ஒவ்பவோருவருக்கும் ஏதோவது ஒன்று மனத்டத ஆட்பகோண்டிருக்கும். வயதிற்பகற் அது வித்தியோசப் டும்.
ஆட்பகோள்ளப் டுவபத வோழ்க்டகயோகும்.
விைங்குகளுக்கு, உணவும், இருக்க இைமும் மனத்டத ஆட்பகோண்டிருக்கும்.
ஆண்களுக்கும், ப ண்களுக்கும், உணர்வுபூர்வமோன சமூக வோழ்க்டகபய மனத்டத ஆட்பகோண்டிருக்கும்.
உைலும், மனதும் நலிந்து ப ோவபத வயதோனவர்கடள ஆட்பகோள்ளும்.
இரு நூற்றோண்டு கோைமோக கடைகளுக்குச் பசல்வபத மக்களுக்குப் ிைதோனமோக இருக்கிறது.
மனிதடன ஆட்பகோண்டிருக்கும் இடறவனின் பதைடைப் ற்றி கவோன் ப சுகிறோர்.
இைட்சிய மனிதர்களுக்கு தங்களுடைய இைட்சியங்கபள அவர்களுடைய வோழ்நோள் முழுவதும் மனதில்
இருக்கும்.
இைட்சியங்கடள அடைய முயற்சி பசய்யும்ப ோது அதில் பவற்றி ப ற்றோலும், பதோல்வி அடைந்தோலும், அது
மனிதர்கடள ஆட்பகோண்டிருக்கும்.
திருமணத்திற்கு முன் கோதல், ஒவ்பவோருவைது வோழ்க்டகயிலும் அந்தப் ங்கிடன வகிக்கிறது.
திருமணத்திற்குப் ின் சிந்திக்கும் மனிதர்கள் தங்களது அனு வத்டத வோழ்க்டகயில் பசலுத்துவதில் பநைத்டத
பசைவைித்து, உைகத்திற்கு பதடவயோன விதிமுடறகடள வகுப் ர்.
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மனத்டத ஆட்பகோண்டிருப் து ின்வோங்கும் ப ோழுது ேீவனில் நிடைபகோண்டு விடுகிறது.
ப ண்கள் எவ்வோறு திருமணத்தோல் ஆட்பகோள்ளப் டுகின்றனர் என்று லிடியோவில் நோம் ோர்க்கிபறோம்.
ஆண்களுக்கு இருப் து ப ோல், ப ண்களுக்கு கவனம் சிதறுவதற்கு மற்ற விஷயங்கள் எதுவும் இல்டை.
தங்கள் விருப் த்திற்பகற் ப ண்கடளத் பதோைர்ந்து பசல்லும் வோய்ப்பு ஆண்களுக்கு இருக்கிறது.
ப ண் கோத்திருக்க பவண்டும்.
இதனோல் இது ேீவடன ஆட்பகோள்ளும் டி ஆக்குகிறது .
ஆட்பகோள்வது என் து மனத்திற்குோியது.
ஆழ்ந்த பயோசடன என் து ஆழ்மனத்திற்குோியது
உயிர்வோழ்தபை உைலின் ப ோருளுக்கு சீைோன பவடையோக இருக்கிறது.
ப ோது வோழ்க்டகயிலுள்ள ஆண்களுக்கு, ிை ைம் என் து இது ப ோன்றது.
ிை ைத்தின் கவர்ச்சிக்கு அதிகோைம் அத்தியோவசியமோன ப ோருளோகும்.
கைகைப் ோன சு ோவமுள்ளவர் ப ோது வோழ்க்டகக்கு உோியவைோவர்.
ப ோதுக் கூட்ைத்தில் ப சும் திறன், ிை ைத்திற்கோன ஆடசடய உருவோக்குகிறது.
ணம் அல்ைது தவி என்கிற அடித்தளம் இல்ைோமல் ப ோது வோழ்க்டகயில் ஒருவைோல் ஈடு ை முடியோது.
அல்ைது அதற்கோன அடித்தளம், விோியும் ஆளுடமயோக இருக்கும்.
57. “How ashamed I should be of not being married before three and twenty”.
That Lydia can speak of shame in some context is a credit to her.
Absence of intense physical enjoyment ever-present is shame to her.
After her wedding she was proud to be overflowing and not ashamed.
The family of Mr. Bennet comprises of a range from the lowest human specimen to the beginning of aristocracy.
That such a family should have elevated two of the children above their level is not the usual result of upward social
movement.
The two ends of that movement would be confined to the two ends to which the parents belong.
To cross those bounds excessively is not usual.
We saw Pemberley balanced by a poor army officer far lower than the attorney whose daughter Mrs. Bennet was.
That which stirred on the surface of the family was Jane’s life.
Lydia slipped down to raise Elizabeth.
So much for the energy.
The power of sustaining organization must be there to uphold another equilibrium.
Lydia’s move essentially destroyed every possibility.
To reconstruct the dissolved organization an established organization must decide to destroy itself partly but
consciously.
The long time taken for Jane to come into her own is thus seen.
Wickham lost his job, was not willing to marry, had debts in more than one place to pay. Lydia blissfully dissolved the
social fabric of Longbourn. Surely Money was needed plentifully, but Money alone could not repair the damage. The
lost family was to be restored by the willingness to lose the prestige of Pemberley with an invisible extension to
aristocracy and the personal responsibility Darcy had to be staked, counteracting the irresponsibility of Wickham and
Bennet. The total loss of prestige is to be restored and more than compensated for by the prestige of aristocracy
as located in Pemberley.
“இரு த்தி மூன்று வயதில் திருமணம் நைக்கோமல் இருப் து எவ்வளவு அவமோனமோக எனக்கிருக்கும்”.
எதோவது ஒரு விஷயத்திற்கு அவமோனம் என்று லிடியோ ப சுவதற்பக அவடளப் ோைோட்ை பவண்டும்.
ேைநிடையில், தீவிைமோக சந்பதோஷத்டத இடையறோது அனு விக்கோமல் இருப் து அவளுக்கு ஒரு அவமோனம்.
திருமணத்திற்குப் ின் ஆர்ப் ோட்ைமோக இருப் து அவளுக்குப் ப ருடமயோக இருக்கிறது, அவமோனமோக
இல்டை.
தோழ்ந்த மனித நிடையிலிருந்து, உயர்குடி ஆைம் மோகும் நிடைவடை உள்ளவர்கடள உள்ளைக்கிய குடும் ம்
திரு.ப ன்னட்டுடையது.
அப் டிப் ட்ை குடும் ம் இரு குைந்டதகடள அதனுடைய நிடைக்கு பமல் உயர்த்தி உள்ளது என்றோல், அது
சோதரைணமோக சமூகம் பமல்பநோக்கி உயருவதோல் நைந்தது அல்ை.
அந்த இயக்கத்தின் இரு முடனகள், இரு முடனடயச் பசர்ந்த ப ற்பறோர்களுக்கு உட் ட்ைதோகும்.
அந்த எல்டைடய அளவுக்கு மீறி தோண்டுவது சோதோைணமோக நைக்கக் கூடியது அல்ை.
வக்கீல் நிடைக்குக் கீழ் நிடையில் இருக்கும் சோதோைண இைோணுவ அதிகோோியோக இருந்த திருமதி ப ன்னட்டின்
தகப் னோைோல் ப ம் ர்லி சமநிடை டுத்தப் ட்ைது என் டத நோம் ோர்க்கிபறோம்.
பேனுடைய வோழ்க்டகதோன், குடும் த்தின் பமற் ைப் ில் ை ைப்ட ஏற் டுத்தியது.
எலிசப த்டத உயர்த்துவதற்கோக லிடியோ தோழ்ந்து ப ோனோள்.
இதுதோன் சக்தியின் பசயல் ோடு.
பவபறோரு சமநிடைடய நிடைநிறுத்த நீடித்த அடமப் ின் சக்தி இருக்க பவண்டும்.
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லிடியோவின் பசயல் முக்கியமோக எல்ைோ சோத்தியக் கூறுகடளயும் அைித்தது.
கடைந்து ப ோன ஒரு அடமப்ட மீண்டும் உருவோக்க நிடைநோட்ைப் ட்ை அடமப்பு குதியோக, ஆனோல்
அறிந்பத தன்டனபய அைித்துக்பகோள்ள பவண்டும்.
சுயமோக மோறுவதற்கு பேன் நீண்ை கோைம் எடுத்துக் பகோண்ைடத இவ்வோறு ோர்க்கைோம்.
விக்கோம் பவடைடய இைந்தோன், திருமணம் பசய்து பகோள்ள விருப் மில்டை, ை இைங்களில் கைன்
இருந்தது. லிடியோ ைோங் ர்னுடைய சமூக அடமப்ட சந்பதோஷமோக கடைத்தோள். நிச்சயமோக அதிக ணம்
பதடவப் ட்ைது ஆனோல் ணம் மட்டுபம நஷ்ைத்டத சோி பசய்ய முடியோது. விக்கோம் மற்றும் ப ன்னட்டின்
ப ோறுப் ின்டமடய ஈடுகட்டும் வடகயில், ைோர்சி தன் பசோந்த ப ோறுப்ட
ணயம் டவத்து ப ம் ர்லியின்
பகௌைவத்டத விரும் ிபய இைந்து, இைப்பு ஏற் ட்ை குடும் த்டத மீட்க பவண்டியதோயிற்று. முழுவதுமோக
இைந்த பகௌைவத்டத ப ம் ர்லியின் உயர்குடி பகௌைவத்தோல் ஈடு பசய்ய பவண்டும்.
58. “Mrs. Forster and me are friends”.
The entertainments always explain the culture of the place.
At a Colonel’s house, in those days when Men with no stockings were called half-naked, the quality of entertainment
was coarse.
Mr. Bennet found the colonel sensible.
There are symbols of each culture seen in certain indices.
The worst acts in the best occasions, the best acts in the worst occasions, the best acts in the best avenues, the worst
index in a worst place all speak for themselves.
The President of a country steals while he was a royal guest at the palace is revealing.
An unemployed Man after receiving the dole, having demanded work in vain, swept the streets in lieu of it.
The Mohul at Delhi long after the kingdom was liquidated was held by the British as the real power that was ruling.
Alexander agreed to treat Purushothaman as a vanquished emperor.
Akbar who could not overcome the seige for years resorted to bribery successfully.
A father kills his son on hearing the horoscope saying he would be jailed by that son.
The Japanese in a sinking ship patiently waited for a blind Man to leave.
Cricket audience lustily cheering the brilliant performance of the outside team against the home team.
Men rising in honour of a woman entering the room.
Soldiers from the British and German camps celebrating Christmas jointly.
During bomb threats, men were in a queue to buy food for their pets.
The Italians, the Spanish, the French writing English more fluently than the native writer.
Churchill and De Gaulle both knowing both languages employed interpreters to insist on their petulant prestige.
“திருமதி ோஸ்ைரும் நோனும் பதோைிகள்”.
ஓோிைத்தில் நைக்கும் பகளிக்டககள் அந்த இைத்தின் கைோச்சோைத்டத விளக்கும்.
அந்த நோட்களில் ஒரு கர்னலின் இல்ைத்தில் ஆண்கள் கோலுடற அணியோமல் இருந்தோல் ஒழுங்கோக உடை
அணியவில்டை என் ர், பகளிக்டககளின் தைமும் நோசூக்கின்றி இருந்தது.
திரு ப ன்னட் கர்னல் விபவகமோனவர் என் டதக் கண்ைோர்.
சிை குறியீடுகளில் ஒவ்பவோரு நோகோிகத்திற்கும் அடையோளங்கள் உள்ளன.
சிறப் ோன சந்தர்ப் ங்களில் பமோசமோன பசயல்கள், பமோசமோன சந்தர்ப் ங்களில் சிறப் ோன பசயல்கள்,
சிறப் ோன வைிகளில் சிறப் ோன பசயல்கள், பமோசமோன இைத்தில் பமோசமோன அறிகுறி, இடவ அடனத்தும்
தோங்கபள தங்கடள விளக்கிக் பகோள்ளும்.
அைண்மடனயில் அைசு விருந்தோளியோக வந்த ஒரு நோட்டின் ேனோதி தி திருடுவது வியப் ோக இருக்கிறது.
பவடையில்ைோமலிருந்த ஒரு மனிதன் சிறிய உதவியிடனப் ப ற்ற ிறகு, பவடை பகட்டு ைன் இல்ைோமல்
அதற்கு தில் பதருடவ கூட்டும் பவடைடயச் பசய்தோன்.
பைல்லியில் முகைோய ப ைைசு அைிந்து பவகு நோட்களோன ின்பும் அவர்கள்தோன் உண்டமயோக அதிகோைத்தில்
இருப் தோக நிடனத்து ஆங்கிபையர்கள் அவர்கடளச் சிடறப் ிடித்தனர்.
பதோல்வியுற்ற ப ைைசைோக புருபஷோத்தமடன நைத்த அபைக்சோண்ைர் ஒத்துக் பகோண்ைோர்.
அக் ர், தோன் வருைக் கணக்கோக முற்றுடகயிைப் ட்ைடத எதிர்பகோள்ள முடியோததோல், பவற்றிகைமோக ைஞ்சம்
பகோடுப் தில் ஈடு ட்ைோர்.
தன்னுடைய மகனோல்தோன் சிடறயில் அடைக்கப் டுபவோம் என்று ேோதகத்தின் மூைம் அறிந்த ஒரு தந்டத,
மகடனக் பகோன்று விடுகிறோர்.
மூழ்கிக் பகோண்டிருக்கும் ஒரு கப் லில் இருந்து, கண் பதோியோத ஒருவர் பவளிபயறுவதற்கு ேப் ோனியர்
கோத்துக் பகோண்டிருந்தனர்.
பசோந்த நோட்டின் அணிடய எதிர்த்து பவளி நோட்டு அணியின் அருடமயோன விடளயோட்டிடன கிோிக்பகட்
ைசிகர்கள் ஆர்வத்துைன் உற்சோகப் டுத்துகின்றனர்.
ஒரு ப ண்மணி அடறக்குள் நுடையும்ப ோழுது ஆண்கள் மோியோடத கோண் ிக்கும் விதத்தில் எழுந்து
பகோள்கின்றனர்.
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ிோிட்டிஷ், பேர்மனி முகோமில் உள்ள ப ோர் வீைர்கள் ஒன்று கூடி கிறிஸ்துமஸ் பகோண்ைோடுகின்றனர்.
பவடிகுண்டு அச்சுறுத்தல் இருக்கும்ப ோழுது, ஆண்கள் தங்களுடைய பசல்ைப் ிைோணிகளுக்கு, வோிடசயில்
நின்று உணவு வோங்கிச் பசல்கின்றனர்.
இத்தோலியர்கள், ஸ்ப யின் நோட்டு மக்கள், ிபைஞ்சு மக்கள், ஆங்கிைத்டத அந்த நோட்டு மக்கடளவிை
சைளமோக எழுதுகின்றனர்.
Churchill-ம், De Gaulle-ம் இருவருக்கும் இருவைது பமோைிகளும் பதோிந்திருந்தும் பகௌைவத்டத நிடை நோட்ை
பமோைிப யர்ப் ோளடை அமர்த்திக் பகோண்ைனர்.
59. “Harriet was ill”.
This illness is an omen of the ill-luck to come.
No single event fails to announce itself before hand.
Not only before, but even after the event is over, there will be symptoms.
Life never strikes without a warning.
No house that is going to crash fails to drop one stone as a symptom.
No Man’s life is without opportunities small or big.
Man refusing the opportunities is more common than life refusing the opportunities.
Men have positive negative rasis.
For life there is nothing negative; it is all opportunities.
A long unfulfilled ambition is more than fulfilled – a cement house instead of a brick house – for one on the verge of
dissolution. The devotee has accepted it as a gift. One can pronounce a few hundred statements if he knew all the
circumstances. Let me give a few.
• Life reverses its rule by seeking him when it was his turn to go seeking.
• The accomplishment rises vastly in quality.
• Help sought as borrowing came as income.
In addition borrowing too came.
• The lender offered to reduce the interest and lengthen the period of return.
• All came unsought, from sources non-existent.
The crux does not lie in the material opportunity.
Nor does it lie in the psychological opening.
More than the spiritual fulfillment, it is a rare privilege to dissolve oneself in surrender – surrender to Her.
Gita’s surrender offers moksha.
Here surrender turns one into Mother.
This is a new spiritual possibility on the horizon.
“ஹோோியட்டிற்கு உைல் நைம் சோியில்டை”.
இந்த உைல் நைமின்டம வைப்ப ோகும் துைதிர்ஷ்ைத்தின் அறிகுறி.
எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியும் முன்னோபைபய பதோியப் டுத்துவதற்கு தவறுவபத இல்டை.
முன்னோல் மட்டும் அல்ைோது நிகழ்ச்சி நைந்து முடிந்த ின்பும் அறிகுறிகள் கோணப் டும்.
எச்சோிக்டக விைோமல் வோழ்க்டக ஒருவடைத் தோக்கோது.
வீடு இடிந்து விைப் ப ோகிறது என்றோல் அதற்கு அறிகுறியோக ஒரு கல்ைோவது கீபை விழும்.
சிறியபதோ அல்ைது ப ோியபதோ, வோய்ப்புகள் கிடைக்கோத மனித வோழ்க்டகபய கிடையோது.
வோழ்க்டக வோய்ப்புகடள மறுப் டதவிை, மனிதன் வோய்ப்புகடள மறுப் துதோன் அதிகம்.
நல்ை ைோசி, பகட்ை ைோசி இைண்டும் கைந்தவன் மனிதன்.
வோழ்க்டகயில் பகட்ைது என் பத கிடையோது, எல்ைோபம வோய்ப்புகள்தோன்.
நிடறபவறோத நீண்ை ப ைோவல் நிடனத்தடதக் கோட்டிலும் அதிகமோக நிடறபவறியது. ஒருவர் எல்ைோம்
இைக்கும் நிடையில் இருக்கும் ப ோழுது, பசங்கல் வீட்டிற்குப் தில் சிபமன்ட் வீடு கிடைத்தது. அன் ர்
அதடன ோிசோகப் ப ற்றுக் பகோண்ைோர். எல்ைோ சந்தர்ப் ங்கடளயும் ற்றி ஒருவருக்கு பதோிந்திருந்தோல் அவர்
இது ப ோன்ற நூறு விஷயங்கடளக் கூறைோம். நோன் சிைவற்டற கூறுகிபறன்.
•நோடிப் ப ோவது அவனுடைய முடறயோக இருப் ினும், வோழ்க்டக அவடன நோடி தன்னுடைய சட்ைத்டத
தடைகீைோக மோற்றுகிறது.
•தைத்தில் சோதடனகள் மிகவும் உயருகிறது.
•கைனோக நோடிய உதவி, வருமோனமோக வந்தது. கூைபவ கைன் பதோடகயும் கிடைத்தது.
• ணம் பகோடுத்தவர் வட்டிடய குடறத்தோர், திருப் ிக் பகோடுக்க பவண்டிய கோைத்டதயும் கூட்டினோர்.
•நோைோமபைபய எல்ைோம் கிடைத்தன, இல்ைோத இைங்களிலிருந்து எல்ைோம் கிடைத்தன.
உண்டமயோன விஷயம், ப ோருள்ோீதியோன வோய்ப் ில் இல்டை.
மனோீதியோன விைிப்புணர்ச்சியிலும் இல்டை.
ஆன்மீக நிடறடவக் கோட்டிலும், அன்டனயிைம் சைணடைவது ப ோன்ற சைணோகதியில் ஒருவர் தன்டன
கடைத்துக்பகோள்வது அோிதோன ப றோகும்.
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கீடதயின் சைணோகதி பமோட்சத்டத அளிக்கிறது.
இங்கு சைணோகதி ஒருவடை அன்டனயிைம் அடைத்துச் பசல்கிறது.
இது அடிவோனத்தில் பதோியும் புதிய ஆன்மீகச் சோத்தியம் ஆகும்.
60. “Cannot imagine how well he looked”.
Entertainment is experience in education.
To imitate, one needs the skill of Nature.
Charlie Chaplin came fourth in a contest of his likeness.
Literature excels life.
Imitation excels real life.
To be what you are requires a subconscious capacity.
To be what someone is requires a conscious skill to equal the reality.
By implication it has to be better. If a fallen man endeavours to equal his peers, he will excel them.
Lydia’s skills are minimal, her energy is endless.
Her mother calls this unbridled energy good humour.
To a mother a child is flawless, the last child very much so.
Lydia perhaps rehearsed how to hide the identity.
She enjoys hiding a Man, cramming in the coach, laughing and shouting all of which means raw energy expressed
unprocessed.
Except that Wickham was among the audience, there was no indication of her design on him.
If that is true, she acted on the spur of the moment.
It contradicts the secret Kitty cherished.
Whether it is a secret of imagination or a fact is not known.
Criminals hiding in their known resorts are vulnerable.
It reveals no shrewdness on the part of Wickham.
Perhaps he was unmindful of being found out.
She was unaware of the consequences.
Perhaps Wickham felt immune to punishment.
It goes with his insensitivity.
To think Lydia balances Elizabeth, Wickham, Darcy shows the range of social life.
In that case, the range of life must be immense.
For yoga the two ends are Life and Spirit.
“அவன் எவ்வளவு சிறப் ோக பதோற்றமளித்தோன் என்று கற் டனபய பசய்ய முடியோது.”
கல்வியில் சந்பதோஷம் என் து ஒரு அனு வமோகும்.
மற்றவடைப் ப ோல் நைந்துபகோள்வதற்கு ஒருவருக்கு இயற்டகயோக திறடம பவண்டும்.
சோர்லி சோப்ளிடனப் ப ோல் நடிக்கும் ப ோட்டியில் அவபை நோன்கோவதோக வந்தோர்.
இைக்கியம் வோழ்டவ மிஞ்சுகிறது.
ிறடைப் ப ோல் நடிப் து உண்டமயோன வோழ்க்டகடய மிஞ்சுகிறது.
நோம் எவ்வோறு இருக்கிபறோபமோ அபத ப ோல் இருப் தற்கு ஆழ் மனத்தின் திறடம அவசியம்.
ிறடைப்ப ோல் இருப் தற்கு, நனவுபூர்வமோன திறடம பவண்டும்.
அதோவது உண்டமடயவிை நடிப்பு பமம் ட்ைதோக இருக்க பவண்டும்.
கீபை விழுந்த மனிதன் தனக்கு சமமோனவருைன் ஒத்த நிடைக்கு வருவதற்கு எடுக்கும் முயற்சியில்
அவர்கடளயும் மிஞ்சிவிடுவோன்.
லிடியோவின் திறடமகள் மிகவும் குடறவு, அவளுடைய சக்திபயோ முடிவில்ைோதது.
கட்டுப் ோைற்ற அவளுடைய சக்திடய அவளுடைய தோயோர் சிறந்த சந்பதோஷம் எனக் கருதுகிறோள்.
ஒரு தோயோருக்கு அவளுடைய குைந்டத அப் ழுக்கற்றவள், அதிலும் கடைசி குைந்டத பமலும் சிறப் ோனவள்.
தன்னுடைய அடையோளத்டத எவ்வோறு மடறப் து என்று லிடியோ ஒருபவடள ஒத்திடக ோர்த்திருப் ோள்
ப ோலும்.
ஒரு மனிதடன மடறப் து, வண்டியில் பநருக்கமோக உட்கோருவது, சிோித்து உைக்க ப சுவது இவற்றில் அவள்
சந்பதோஷப் டுகிறோள். இடவபயல்ைோம் தப் ைோத அவளுடைய சக்தி முடறப் டுத்தப் ைோது
பவளிப் டுவடதக் கோண் ிக்கின்றன.
விக்கோம் ோர்டவயோளர்கள் மத்தியில் இருந்தடதத் தவிை, அவன் மீது அவளுக்கு எந்த எண்ணமும்
இருப் தற்குோிய அறிகுறி எதுவும் இல்டை.
அது உண்டமபயனில் அவள் அந்த தருணத்தின் உந்துதலில் பசயல் ட்ைோள்.
கிட்டி ப ோற்றிப் ோதுகோத்துக் பகோண்டிருந்த இைகசியத்திற்கு இது முைணோக இருக்கிறது.
இது கற் டனயில் உதித்த இைகசியமோ அல்ைது உண்டமயோ என் து பதோியவில்டை.
குற்றவோளிகள் தங்களுடைய வைக்கமோன இைங்களில் ஒளிந்துபகோண்டிருப் து ஆ த்தோனது.
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அது விக்கோமின் சோதுோியம் எடதயும் பவளிப் டுத்துவதில்டை.
தோன் கண்டு ிடிக்கப் டுவடத அவன் ஒருபவடள ைட்சியம் பசய்யவில்டை ப ோலும்.
விடளவுகடளப் ற்றி அவளுக்குத் பதோிந்திருக்கவில்டை.
தண்ைடனக்கு விக்கோம் ஒருபவடள ைக்கப் ட்டு விட்ைோன் ப ோலும்.
அது அவனது பசோைடணயற்ற தன்டமக்கு ப ோருத்தமோக இருக்கிறது.
எலிசப த், விக்கோம், ைோர்சி இவர்கடள லிடியோ சோிகட்டுவது, சமூக வோழ்க்டகயின் விஸ்தீைணத்டதக்
கோண் ிக்கிறது.
அந்த விஷயத்தில், வோழ்க்டகயின் விஸ்தீைணம் மிகப் ப ோிதோக இருக்க பவண்டும்.
பயோகத்தில் வோழ்வும் ஆன்மோவும் இரு முடனகள்.
With such kind of histories of their parties and good jokes, did Lydia, assisted by Kitty's hints and additions,
endeavour to amuse her companions all the way to Longbourn. Elizabeth listened as little as she could, but
there was no escaping the frequent mention of Wickham's name.
விருந்துகளில் நைந்த இதுப ோன்ற கடதகளினோலும், ஹோஸ்யமோன நிகழ்ச்சிகளினோலும், அவ்வப்ப ோது கிட்டி
தரும் குறிப்புகளும், கூடுதல் தகவல்களின் உதவியோல் லிடியோ ைோங் ர்ன் ப ோகும்வடை எல்பைோடையும்
சந்பதோஷப் டுத்த முற் ட்ைோள். எலிசப த் அதிகம் பகட்டுக்பகோள்ள முன்வைவில்டை. ஆனோல் விக்கோமின்
ப யடைச் பசோல்லும் ப ோழுபதல்ைோம் அவள் கோதில் அது விைத் தவறபவ இல்டை.
61. Frequent mentioning of Wickham’s name – the first sure sign of future elopement.
விக்கோமின் ப யடை அடிக்கடி கூறுவது, எதிர்கோைத்தில் ஓடிப்ப ோகப் ப ோவடத கோண் ிக்கும் நிச்சயமோன
அறிகுறியோகும்.
62. “Elizabeth listened as little as she could. There was no escaping the name Wickham”.
By not listening we can move away from the problem, not solve it.
The frequent naming of Wickham is the right indication.
The best one can do in a circumstance of potentially unhelpful situation is to wean himself away. This is to be neutral.
Lydia saw a potential advantage when Miss King went away and began to work on it.
Can we think of a parallel in Elizabeth in the opposite direction?
A problem does not lend itself to be addressed unless it acquires a certain proportion.
Those who will help largely when one falls ill will not offer a small help earlier when it could be prevented.
Elizabeth can have no idea of working on herself now in such a fashion as to prevent the elopement.
The world does not have that knowledge.
It is a subtle knowledge of life.
Assuming that she had that knowledge, what was in her power.
She must have withdrawn her mental adoration of Wickham.
What Elizabeth does in her Mind, Lydia does in life.
Elizabeth has that power in her own Mind to prevent the tragedy.
Suppose she had done so in her mind, she would have found that at a certain point when she was trying not to adore
Wickham, her Mind, in spite of her, would noisily adore him.
That little noise in her Mind not under her control, is the subtle equivalent to physically running away.
Devotees have the power of consecrating that vibration to prevent a later event.
One who does so will discover the power of Mind; here it is in prevention but I am talking about creating
opportunities.
More than creating opportunities thus, to surrender any thought brings in Mother’s opportunities.
“எலிசப த் தன்னோல் இயன்றவடை மிகக் குடறவோகபவ பசவிமடுத்தோள், விக்கோமின் ப யடை கோதில் வோங்கிக்
பகோள்ளத் தவறபவ இல்டை.”
பகட்டுக் பகோள்ளோமல் இருப் ின் அப் ிைச்சிடனயிலிருந்து விைகைோம், ஆனோல் அதடன தீர்க்க முடியோது.
விக்கோமின் ப யடை அடிக்கடி குறிப் ிடுவது, சோியோன அறிகுறியோகும்.
எதுவும் பசய்ய முடியோத சந்தர்ப் த்தில் அடத விட்டு விைகுவபத ஒருவர் பசய்யக் கூடிய நல்ைதோக இருக்கும்.
இது நடுநிடையோக இருக்க பவண்டும்.
மிஸ் கிங் விைகிச் பசன்றவுைன், சோதகமோன அச்சந்தர்ப் த்திடன புோிந்துபகோண்ை லிடியோ அதற்கோன
பவடைடய ஆைம் ித்தோள்.
எலிசப த்திைம் இதற்கு இடணயோக பவறு ஏபதனும் நம்மோல் எதிர்திடசயில் சிந்திக்க முடியுமோ?
ஒரு ிைச்சிடன குறிப் ிட்ை நிடைடய அடையும்வடை அடத சோிபசய்ய அனுமதிக்கோது.
உைல் நைம் குன்றிய ஒருவருக்கு மிகப் ப ோிய உதவி பசய் வர், இதடன தவிர்த்திருக்கக் கூடிய சிறிய
உதவிடயயும் ஆைம் த்தில் பசய்திருக்க மோட்ைோர்.
தோன் இப்ப ோழுது என்ன பசய்தோல் ஓடிப்ப ோவடதத் தவிர்த்திருக்கைோம் என்று எலிசப த்திற்கு பதோிந்திருக்க
முடியோது.
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உைகத்திற்கு அந்த அறிவு இல்டை.
வோழ்க்டகயின் சூட்சும அறிவு அது.
அவளுக்கு அந்த அறிவு இருக்கிறது என்று டவத்துக்பகோண்ைோல், அவளுடைய சக்திக்குட் ட்ைது எது.
விக்கோடம மனத்தோல் ப ோற்றியடத, அவள் விைக்கியிருப் ோள்.
எலிசப த் மனதில் பசய்வடத, லிடியோ வோழ்க்டகயில் பசய்கிறோள்.
ஆ த்டத தடுக்கும் சக்தி எலிசப த்தின் மனதிற்கு உண்டு.
அவள் அவ்வோறு மனதில் பசய்திருந்தோல் விக்கோடம மனதோல் அன்புைன் நிடனக்கக் கூைோது என்று முயற்சி
எடுக்கும்ப ோழுது, ஏதோவது ஒரு இைத்தில் அவடளயும் மீறி அவளுடைய மனம் பமலும் தீவிைமோக அவடன
அன்புைன் நிடனத்துக் பகோண்டிருப் டதப் ோர்த்திருப் ோள்.
அவளுடைய வசத்தில் இல்ைோத அவளுடைய மனதில் இருக்கும் அச்சிறிய ஓடச, உண்டமயோகபவ
ஓடிப்ப ோவதற்கு சூட்சுமமோக இடணயோனது.
ின்னோல் வைப் ப ோகும் நிகழ்வின் அதிர்விடன சமர்ப் ணம் பசய்வதன் மூைம் அதடன தடுக்கும் சக்தி
அன் ர்களுக்கு உண்டு.
இடத பசய் வர்களுக்கு மனத்தின் சக்தி புோியும்; இங்கு தடுப் டதப் ற்றி கூறப் ட்டுள்ளது, ஆனோல் நோன்
வோய்ப்புகடள உற் த்தி பசய்வடதப் ற்றி ப சுகிபறன்.
வோய்ப்புகடள இவ்வோறு உற் த்தி பசய்வடதவிை, எல்ைோ எண்ணங்கடளயும் சமர்ப் ணம் பசய்தோல் அன்டன
தரும் வோய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
Their reception at home was most kind. Mrs. Bennet rejoiced to see Jane in undiminished beauty; and more
than once during dinner did Mr. Bennet say voluntarily to Elizabeth –
வீட்டில் அவர்கடள எல்பைோரும் அன்புைன் வைபவற்றனர். பேனுடைய அைகு குடறயோமல் இருந்தடதப்
ோர்த்து திருமதி. ப ன்னட் மிகவும் சந்பதோஷமடைந்தோள்; இைவு உணவு உண்ணும்ப ோழுது எலிசப த்திைம்
திரு. ப ன்னட் ஒரு முடறக்கு பமபைபய....
63. Jane’s heart is not really touched.
பேனுடைய மனத்தில் உண்டமயில் எந்த ோதிப்பும் இல்டை.
64. Mr. Bennet has his mind on Lizzy.
திரு ப ன்னட்டின் மனம் லிசியின் பமல் இருந்தது.
“Jane in undiminished beauty”. Jane’s heart is untouched and that is why her beauty is undiminished.
“பேன் அைகு குடறயோமல் இருந்தோள்,” பேனுடைய இதயம் யோைோலும் பதோைப் ைோமல் இருந்ததோல்
அவளுடைய அைகும் குடறயோமல் இருந்தது.
"I am glad you are come back, Lizzy."
“லிசி, நீ திரும் ி வந்ததில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி,” என்றோர்.
65. “More than once Mr. Bennet expressed his joy at her return”.
Elizabeth was no mere pet to her father. He consciously developed certain attitudes in her Mind.
They are faculties of her Mind.
Children do as parents do, not as they are told because the communication is subliminal. It develops by being together,
by one taking to another, by a positive psychological disposition.
Gandhiji so developed the second level leadership of the Congress.
Nehru was the only parent who consciously did it to his child.
James Mill did it to his son Stuart Mill with respect to education.
Faculties can be developed with difficulty, not values.
Values too can be developed in willing instruments.
What is not possible is those who do not want to learn.
In doing so, he created a better tool.
To develop thinking there must be freedom to think and encouragement.
To develop imagination there must be inspiration.
To develop discrimination, there must be situations to exercise oneself.
To develop patience there must be inner strength imparted.
To develop equality of non-reaction he must be infected by a vibration of non-reaction.
Insistence on non-reaction will create reaction.
Capacity for non-reaction is infectious.
Emulation of values, imitation of habits.
The differentials in energy, the right attitude of reception, the power of the context, the non-insistence on
teaching are positive aspects.
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Anything can be taught in the right conditions.
Lack of receptivity is the greatest bar to learning.
If there is anything worse, it is the anxiety to teach.
Anxiety to teach is egoistic.
Ego will be stiffly resisted.
“அவள் திரும் ி வந்தவுைன், திரு ப ன்னட் ஒரு முடறக்கு பமல் தன்னுடைய சந்பதோஷத்டத
பவளிப் டுத்தினோர்”.
எலிசப த் அவளுடைய தந்டதக்கு பசல்ைப் ப ண் மோத்திைம் அல்ை. அவளுடைய மனதில் அவர் அறிந்பத சிை
மபனோ ோவங்கடள வளர்த்திருந்தோர்.
அடவ அவளுடைய மனத்தின் திறன்களோகும்.
ப ற்பறோர்கள் பசய்வடதபய குைந்டதகளும் பசய்வோர்கள், ப ற்பறோர்கள் கூறுவடத பசய்யமோட்ைோர்கள்,
ஏபனனில் பதோைர்பு அடிமனதில் உள்ளது. அது ஒன்றோக இருப் தன் மூைம் வளரும், ஒருவர் மற்பறோருவடை
ின் ற்றுவதன் மூைமும் பநர்மடறயோன மனநிடைப் ோடு மூைமும் வளரும்.
இவ்வோறு கோந்திேி இைண்ைோவது நிடை தடைடமடய கோங்கிைஸில் உருவோக்கினோர்.
பநரு மட்டுபம தன் மகளிைம் மனமறிந்து இவ்வுணர்விடன வளர்த்தோர்.
கல்வி சம் ந்தப் ட்ை விஷயத்தில் பேம்ஸ் மில் தன்னுடைய மகன் ஸ்டூவர்ட் மில்லிைம் இது ப ோன்று
பசயல் ட்ைோர்.
கஷ்ைப் ட்டு திறடமகடள உருவோக்கைோம் ண்புகடள உருவோக்க முடியோது.
விருப் ம் உடையவர்களிைம் ண்புகடளயும் உருவோக்கைோம்.
கற்றுக் பகோள்ள விருப் மில்ைோதவோிைம் எதுவும் பசய்ய முடியோது.
அவ்வோறு பசய்யும்ப ோழுது அவன் பமலும் சிறந்த கருவிடய உருவோக்கினோன்.
சிந்திக்கும் திறடன வளர்த்துக்பகோள்ள பவண்டுபமன்றோல் சிந்திப் தற்கு சுதந்திைம் பவண்டும், அதற்கு
ஊக்கமும் அளிக்கப் ை பவண்டும்.
கற் டனத் திறடன வளர்த்துக்பகோள்ள ஊக்கம் இருக்க பவண்டும்.
ோகு ோடு உணர்விடன வளர்த்துக்பகோள்ள, தன்டனபய டகயோண்டுக் பகோள்ள சந்தப் ம் இருக்க பவண்டும்.
ப ோறுடமடய வளர்த்துக்பகோள்ள, உள்பள வலிடம இருக்க பவண்டும்.
எதிர்விடன ஆற்றோமலிருக்க, அதனுடைய அதிர்வு ஒருவடை முழுடமயோக ஆட்பகோண்டிருக்க பவண்டும்.
எதிர்விடன ஆற்றோமலிருக்க வற்புறுத்தப் ட்ைோல், எதிர்விடன உருவோகிவிடும்.
எதிர்விடன ஆற்றோமலிருக்கும் திறன் பதோற்றிக்பகோள்ளும் தன்டமயுடையது.
ண்புகடள ின் ற்ற நிடனப் தும், ைக்க வைக்கங்கடள சோயல் பகோள்வதும்.
சக்தியில் பவறு ோடுகள், ப ற்றுக் பகோள்வதில் சோியோன மபனோ ோவம், விஷயத்தின் சக்தி,
கற்றுக்பகோடுப் தில் வலியுறுத்தோடம, இடவ பநர்மடறயோன விஷயங்கள்.
சோியோன நிடைடமகளில் எடத பவண்டுபமன்றோலும் கற்றுக் பகோடுக்கைோம்.
கற்றுக் பகோள்வதற்கு ப ோிய தடை, ஏற்புத்திறன் இல்ைோமல் இருப் து.
இடதவிை பமோசமோனது ஒன்று இருந்தோல், அது கற்றுக் பகோடுப் தற்கோன தவிப்பு.
கற்றுக் பகோடுப் தற்கு இருக்கும் தவிப்பு அகந்டதக்குோியது.
அகந்டத ிடிவோதமோக தடுக்கப் ட்டு விடும்.
Their party in the dining-room was large, for almost all the Lucases came to meet Maria and hear the news:
and various were the subjects which occupied them: Lady Lucas was enquiring of Maria, across the table,
after the welfare and poultry of her eldest daughter; Mrs. Bennet was doubly engaged, on one hand
collecting an account of the present fashions from Jane, who sat some way below her, and, on the other,
retailing them all to the younger Miss Lucases; and Lydia, in a voice rather louder than any other person's,
was enumerating the various pleasures of the morning to anybody who would hear her.
லூகோஸ் குடும் த்தினர் அடனவரும் மோியோடவச் சந்தித்து விஷயங்கடளத் பதோிந்துபகோள்வதற்கோக
வந்ததினோல் உணவு உண்ணும் அடறயில் கூட்ைம் அதிகமோக இருந்தது. அவர்களுக்குப் ப ச ல்பவறு
விஷயங்கள் இருந்தன; தன்னுடைய மூத்த மகளின் நைடனப் ற்றியும், அவளுடைய பகோைிப் ண்டணடயப்
ற்றியும் பமடேயின் எதிர்ப்புறம் அமர்ந்திருந்த மோியோவிைம் பைடி லூகோஸ் விசோோித்துக் பகோண்டிருந்தோள்.
திருமதி. ப ன்னட் இைண்டு வித பவடைகளில் ஈடு ட்டு பகோண்டிருந்தோள். பமடேயின் கடைசியில்
அமர்ந்திருந்த பேனிைமிருந்து தற்ப ோழுதுள்ள நோகோிகத்டதப் ற்றி விசோோித்துத் பதோிந்து பகோண்டு, அதடன
லூகோஸ் குடும் த்தின் இடளய மகள்களுக்கு பதோிவித்துக் பகோண்டிருந்தோள். லிடியோ மற்றவர்கடளக்
கோட்டிலும் உைத்த குைலில், தன்னுடைய ப ச்டசக் பகட்க விரும்பு வருக்கு, கோடையில் நைந்த மகிழ்ச்சியோன
நிகழ்ச்சிகடளப் ற்றி விவோித்துக் பகோண்டிருந்தோள்.
66. The Lucas family is proud of Mr. Collins.
கோலின்டை நிடனத்தோல் லூகோஸ் குடும் த்திற்கு ப ருடமயோக உள்ளது.
67. Charlotte’s mother enquires about the poultry!
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பகோைிப் ண்டணடயப் ற்றி ஷோர்பைட்டின் தோயோர் விசோோிக்கிறோள்.
68. Her mind, like that of Mrs. Bennet, was on it.
திருமதி ப ன்னட்டைப் ப ோல் அவளுடைய மனமும் அதில்தோன் இருக்கிறது.
69. Lydia’s voice was louder.
லிடியோவின் குைல் உயர்ந்து இருந்தது.
70. Something in her was ready for action.
அவளுள் ஏபதோ ஒன்று பசயல் டத் தயோைோக இருந்தது.
71. Charlotte’s mother asks after the poultry of her eldest daughter, thus revealing the level of mind she possesses.
ஷோர்பைட்டின் தோயோர் தன்னுடைய மூத்த மகளின் பகோைிப் ண்டணடய ற்றி விசோோிக்கிறோள், அவளது
மனத்தின் நிடைடய அது பவளிப் டுத்துகிறது.
72. “All the Lucases came to meet Maria”.
Travel is a novelty to the nerves adores by Mind.
A daughter well settled is a wonder of rapture.
The Lucases feel equal to Longbourn and more.
To be basking in the Sun of Rosings is better than the property of Longbourn.
Rosings is patronage to Lodge; Pemberley is property to Longbourn.
Pride in the shadow is the forerunner of the reality of property to another.
Mrs. Bennet’s teasing brought marriage and Longbourn to Lucas.
The silent pride in Rosings is secure relationship with Darcy.
Darcy’s transformation saved Longbourn for Pemberley.
The Lucas family meets Maria half way.
Mrs. Bennet is generous in her invitation to the Lucases in spite of depressing domestic circumstances.
Be cheerful, life will be cheerful.
Human punishment is divine reward.
Divine life converts intensity of cruelty to raptures of delight.
From senses to Mind, from Mind to Soul and thence to the Psychic.
The Rishi bypasses the limiting senses.
The yogi purifies the senses to extend the soul-scope.
Concentration that matures into consecration shifts from the surface to the subliminal.
The universe reconciles, transcendence transmutes.
Widening the view, the ego is weakened to dissolve.
Conflicts in universal impersonality become complementary harmony.
In Transcendence Multiplicity discovers the intensity of unity in the Individual.
The ignorant ego in time is the universal Purusha in the Timeless universal.
The Individual grows by universalisation, matures by transcendence remaining in Time converting it into Simultaneous
integrality.
Ego-Purusha-Psychic is the progress.
Individual-universal-Transcendence are the rising planes.
Mind—Overmind—Supermind are the fields of action for evolution.
Finite—infinitesimal—Infinity.
“லூகோஸ் குடும் த்தினர் அடனவரும் மோியோடவ சந்திக்க வந்தனர்.”
உணர்வுகளுக்கு ிையோணம் புதுடம, அது மனத்தோல் ப ோற்றப் டுகிறது.
மகள் வோழ்க்டகயில் திருமணமோகி நன்றோக இருப் து ைவசத்திற்குோியது.
ைோங் ர்னுக்கு சமமோகவும் அதற்கும் பமைோக இருப் து ப ோன்ற உணர்விடன லூகோஸ் குடும் த்தினர்
ப றுகின்றனர்.
பைோசிங்ஸின் பவய்யிலில் குளிர் கோய்வது, ைோங் ர்னில் பசோத்து இருப் டதவிை பமைோனது.
ோதிோி விடுதிக்கு ஆதைவு பைோசிங்ஸ்; ைோங் ர்னுக்கு ப ம் ர்லி பசோத்து.
பைோசிங்ஸின் நிைலில் இருக்கும் லூகோஸ் குடும் த்தினர் அடையும் ப ருமிதம், ின்னோல் ப ன்னட்
குடும் த்திற்கு ப ம் ர்லி கிடைக்கப் ப ோவதன் அறிகுறியோகும்.
திருமதி ப ன்னட்டின் பகலிப்ப ச்சு திருமணம் மற்றும் ைோங் ர்டன, லூகோஸ் குடும் த்திற்கு பகோண்டு
பசர்த்தது.
பைோசிங்ஸின் உறவில் ஏற் டும் பமௌனமோன ப ருடம, ைோர்சியுைன் இருக்கும் ோதுகோப் ோன உறடவ
உறுதிப் டுத்துகிறது.
ைோர்சியின் திருவுருமோற்றம், ைோங் ர்டன ப ம் ர்லிக்கு ோதுகோத்து பகோடுத்தது.
லூகோஸ் குடும் ம் மோியோடவ ோதி வைியில் சந்தித்தனர்.
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வீட்டின் நிடைடம பமோசமோக இருந்தப ோதிலும், திருமதி ப ன்னட் ப ருந்தன்டமயோக லூகோஸ்
குடும் த்தினருக்கு அடைப்பு விடுத்தோள்.
நோம் சந்பதோஷமோக இருந்தோல் வோழ்க்டக சந்பதோஷமோக இருக்கும்.
மனிதன் அளிக்கும் தண்ைடன, இடறவனின் ோிசோகும்.
பகோடுடமயின் தீவிைத்டத, ப ருமகிழ்ச்சியோக மோற்றுவது பதய்வீக வோழ்வு.
புைன்களிலிருந்து மனத்திற்கு, மனத்திலிருந்து ஆன்மோவிற்கு, ிறகு டசத்திய புருஷனுக்கு மோற பவண்டும்.
வடையறுக்கும் புைன்கடள ோிஷிகள் தவிர்த்து விடுகின்றனர்.
ஆன்மோவின் பசயற் ைப் ிடன விோிவு டுத்த உணர்வுகடள பயோகிகள் தூய்டமப் டுத்துகின்றனர்.
மனத்டத ஒரு நிடைப் டுத்துவது சமர்ப் ணமோக முதிர்ச்சி அடையும் ப ோழுது, பமல் ைப் ிலிருந்து
அடிமனதிற்குச் பசல்கிறது.
ிை ஞ்சம் சமைசப் டுத்துகிறது, ிைம்மம் உருமோற்றுகிறது.
ோர்டவயிடன விோிவு டுத்தினோல், அகந்டத ைவீனமடைந்து கடைகிறது.
ிை ஞ்ச தனித்துவமற்றதில் உள்ள முைண் ோடுகள், சுமுகமோக பூர்த்தி பசய்யப் டுகின்றன.
ிைம்மத்தில் ைவடகத் தன்டம, தனி மனிதனிலுள்ள ஒருடமப் ோட்டின் தீவிைத்டத கண்டு ிடிக்கிறது.
கோைத்தில் இருக்கும் அறியோடமயோன அகந்டத, கோைத்டதக் கைந்த ிை ஞ்சத்தில் உள்ள ிை ஞ்ச
புருஷனோகும்.
தனி மனிதன் ிை ஞ்சமோவதன் மூைம் வளருகிறோன், கோைத்றத கடந்து மைன்று இதறன மூன்றோம்நிடை
கோைமரக மரற்ைி, முதிர்ச்சி அடைகிறோன்.
அகந்டத, புருஷோ, டசத்திய புருஷன் இடவ முன்பனறும் நிடைகள்.
தனி மனிதன், ிை ஞ்சம், ிைம்மம் இடவ உயரும் நிடைகள்.
மனம், பதய்வீக மனம், சத்திய ேீவியம், இடவ ோிணோமத்தின் பசயலுக்குோிய களங்களோகும்.
கண்ைம், மிகச் சிறியது, அகண்ைம்.
73. “Lady Lucas inquiring across the table about poultry”.
Interest of Men and women varies vastly.
Of all the aspects of the Parsonage, Lady Lucas could think of the poultry first.
In the most important international summits, often the determinant is the quality of wine and dishes.
Stalin and Churchill liked each other because both were good eaters.
Louis XIV loved those guests who ate well.
It is true great things and small items go together, even one determines the other.
It symbolizes the finite that is the infinite.
The words of the saint, ‘unless food is brought to me to where I am with yearning devotion, let me not eat’.
One’s spiritual realization can fix such a detail forever all throughout one’s life is the truth contained in this statement.
Commonly the quality of food and the quality of service thus created determine the quality of his spiritual realization.
This is also the Truth.
It shows the saints had the knowledge of integral existence in creation.
Painting one’s picture from his toe speaks of the same phenomenon.
Krishna’s thirteen years in thirteen days speaks of it.
In the Internet we see that conquering the smallest flaw when it is the last signifies a breakthrough.
A cyclone that forms in the sea has a point of significance. Its changing determines its formation.
One who prays to dissolve the cyclone sees such a point in his vision and when his light touches that point the cyclone
dissolves.
Alexander Dumas speaks of the charm of a clip.
We know the power of a single consecrated letter to Cadburys.
Rich, mature, spiritual culture in a family produces children that are flawless products of perfection.
At least one Cabinet Minister lost forever the esteem of Nehru wrongly or awkwardly pronouncing a French word in a
class in jail.
“பைடி லூகோஸ் பகோைிப் ண்டணடயப் ற்றி பமடேயின் எதிர்புறத்திலிருந்து விசோோிக்கிறோள்.”
ஆண்களின் விருப் ங்களும், ப ண்களின் விருப் ங்களும் பவகுவோக வித்தியோசப் டுகின்றன.
ோதிோி விடுதியில் உள்ள எல்ைோ விஷயங்கடளயும் தோண்டி, பைடி லூகோசிற்கு பகோைிப் ண்டணதோன் முதலில்
ஞோ கத்திற்கு வருகிறது.
பவகு முக்கியமோன சர்வபதச மோநோடுகளில், மது மற்றும் உணவின் தைம்தோன் முடிவுகடள நிர்ணயம்
பசய்கின்றன.
ஸ்ைோலினும் சர்ச்சிலும் ஒருவடை ஒருவர் விரும் ினர், ஏபனனில் இருவருபம நன்றோக சோப் ிைக் கூடியவர்கள்.
நன்றோக சோப் ிைக் கூடிய விருந்தோளிகடள தினோன்கோம் லூயிக்கு மிகவும் ிடிக்கும்.
ப ோிய விஷயங்களும், சிறிய வடககளும் இடணந்து இருக்கும் என் து உண்டம, ஒன்று மற்பறோன்டற
நிர்ணயிக்கவும் பசய்யும்.

171

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

அகண்ைமோன கண்ைத்டத அது அடையோளப் டுத்தும்.
ட்டினத்தோர், ‘இருக்குமிைம் பதடி என் சிக்கு அன்னம் பகோண்டு வந்தோல் உண்ப ன்’ என்றோர்.
ஒருவைது ஆன்மீகச் சித்தியோல், அவைது வோழ்க்டக முழுவதிலுமுள்ள இவ்வோறு நுணுக்கமோன விஷயங்கடளத்
தீர்மோனிக்க முடியும் என் து பமபை கூறிய வோர்த்டதகளில் உள்ள உண்டம.
ப ோதுவோக இவ்வோறு உருவோக்கப் டும் உணவின் தைமும், பசடவயின் தைமும், அவைது ஆன்மீக சித்தியின்
நிடைடய நிர்ணயிக்கும். இதுவும் உண்டம.
சிருஷ்டியில் உள்ள பூைணமோன வோழ்வின் ஞோனம் மகோன்களுக்கு இருந்தது என் டத இது கோண் ிக்கின்றது.
கோல் கட்டை விைடைப் ோர்த்து ஒருவைது உருவப் ைத்டத வடைவது இபத நிகழ்விடன விளக்குகிறது.
கிருஷ்ணருடைய திமூன்று வருைங்கள் திமூன்று நோட்களோனது இபத ப ோல்தோன்.
கடைசியோக இருக்கும் மிகச் சிறிய குடறடய சோி பசய்தவுைன், ப ோிய கண்டு ிடிப்பு ஏற் டுவடத
இடணயதளத்தில் நோம் ோர்க்கிபறோம்.
கைலில் உற் த்தியோகும் புயலுக்கு ஒரு முக்கியமோன டமயம் இருக்கும். அதன் மோற்றம் அது உருவோவடதத்
தீர்மோனிக்கும்.
புயடை கடைக்க பவண்டும் என்று ஒருவர் ிைோர்த்தடன பசய்யும்ப ோழுது அவர் அம்டமயத்டத தனது
திருஷ்டியில் ோர்த்து தனது ஒளியோல் அம்டமயத்டத பதோடும்ப ோழுது புயல் கடைகிறது.
அைங்கோை ஊசியின் கவர்ச்சிடயப் ற்றி அபைக்சோண்ைர் டுமோஸ் ப சுகிறோர்.
சமர்ப் ணம் பசய்து Cadburysக்கு எழுதப் ட்ை ஒபை ஒரு கடிதத்தின் சக்திடயப் ற்றி நமக்குத் பதோியும்.
பசைிப் ோன முதிர்ச்சி ப ற்ற ஆன்மீக நோகோிகம் டைத்த ஒரு குடும் ம் அப் ழுக்கற்ற சிறந்த குைந்டதகடள
உருவோக்கும்.
சிடறயில் நைந்த வகுப் ில் ஒரு ிபைஞ்சு வோர்த்டதடய தவறோகபவோ அல்ைது சங்கைமோகபவோ உச்சோித்ததற்கு,
ஒரு மத்திய அடமச்சர் பநருவின் மதிப்ட நிைந்தைமோக இைந்தோர்.
74. “Lydia in a voice louder than any other person”.
Determination to have a work done generates a loud voice.
Spiritual opening at the depth robs the voice forever.
Every act, decision, emotion inside has its own way of expressing outside.
The articulated voice of a prophet or a pioneer who will be followed by all the world is heard by the world as a
slogan such as “Proletariat of the world, unite” or Non-violence or Reject the Brahmin.
A rishi’s tapas of a life time is realized in a short mantra.
National culture comes to be observed by foreigners in a trait such as perfection, honour, unreliability.
Indian spirituality thus presides over her soil as spiritual peace.
Alighting from the plane in America, one sees her Freedom in the atmosphere.
Families coming from outside for a bride, if they see the mother of the girl at a water course, they can know all about
the bride.
Bingley, in his elation of dancing with Jane, called Darcy stupid and made him speak ‘tolerable’ making those two
words decide the course of the story.
We see the significance of an ICS officer founding the Indian National Congress.
In the rich harvest unusual there in Ramapuram in 1969 we see her present prosperity.
Loud voice is expressive of deep determination of the physical.
Non-speaking is expressive of silent accomplishment.
A determined walker is an efficient executor.
An organizer silently broods or thinks.
One who understands people becomes popular.
Forced smile- ச்டச சிோிப்பு- indicates treacherous behaviour.
One who speaks ignoring all those around is one who will assert his opinion.
An agile body shows capacity for endless work.
Asking help from sources not related indicates gross ingratitude later.
One who espouses greater idealism than is really possible is one who will give way at the first appearance of
temptation.
A rich house as Rosings is a fit place for others to have their work completed.
“மற்ற யோவடையும் விை லிடியோவின் குைல் ஓங்கி இருந்தது.”
ஒரு பவடைடய பசய்து முடிக்க பவண்டும் என்ற உறுதி இருக்கும்ப ோழுது குைல் ஓங்கி எழும்.
ஆைத்தில் ஏற் டும் ஆன்மீக விைிப்பு குைடை நிைந்தைமோக இைக்கச் பசய்யும்.
உள்பள எழும் ஒவ்பவோரு பசயலும், முடிவும், உணர்வும், பவளிப் ை அவற்றிற்கோன தனி வைிகள் உள்ளன.
உைகத்தினர் அடனவைோலும் ின் ற்றப் டும் ஒரு தீர்க்கதோிசிபயோ அல்ைது ஒரு முன்பனோடிபயோ பதளிவோன
குைலில் ப சும் ப ச்சு ஒரு பகோஷம் ப ோல் உைகத்தினைோல் பகட்கப் டும், ‘உைகத்தின் ோட்ைோளி மக்கபள,
இடணயுங்கள்’, அல்ைது ‘அஹிம்டச’ அல்ைது ‘ ிைோமண நிைோகோிப்பு’ ப ோன்றடவ.
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ஒரு ோிஷி வோழ்நோள் முழுதும் தவம் பசய்து அடையும் ைடன, ஒரு சிறிய மந்திைத்தின் மூைம் அடையைோம்.
பூைணத்துவம், மோியோடத, நம் ிக்டகயின்டம இது ப ோன்ற குணங்களில் ஒரு நோட்டின் கைோச்சோைம்
பவளிநோட்டினைோல் ோர்க்கப் டுகிறது.
இந்திய ஆன்மீகம், தோய் மண்ணில் ஆன்மீக அடமதியோக தடைடம தோங்குகிறது.
அபமோிக்கோவில் விமோனத்திலிருந்து இறங்கும்ப ோது, அங்குள்ள சுதந்திைத்டத அங்குள்ள சூைலில் ோர்க்கைோம்.
பவளியிலிருந்து குடும் ங்கள் திருமணத்திற்கு ப ண் ோர்க்க வரும்ப ோழுது, நீர்நிடையில் தோயோடை ோர்க்க
பநோிடும்ப ோழுது, அவர்களோல் ப ண்டணப் ற்றி அடனத்டதயும் அறிந்துபகோள்ள முடிகிறது.
ிங்கிலி, பேனுைன் நைனமோடும் சந்பதோஷத்தில் ைோர்சிடய முட்ைோள் என்று குறிப் ிட்டு, அவடன
‘ ைவோயில்டை’ என்று கூற டவத்து, அந்த இரு வோர்த்டதகளோல் கடதயின் ப ோக்கு நிர்ணயம் பசய்யப் ட்ைது.
ஒரு ICS அதிகோோி, இந்திய பதசிய கோங்கிைஸ்-ஐ நிர்மோணித்ததன் முக்கியத்துவத்டத நோம் ோர்க்கிபறோம்.
1969ல், ைோமோபுைத்தில் சோதோைணமோகப் ோர்க்க முடியோத பசைிப் ோன அறுவடையில், இன்டறய வளத்டதப்
ோர்க்கிபறோம்.
உைைளவில் ஆழ்ந்த உறுதியின் பவளிப் ோபை உைத்த குைல்.
பமளனமோக சோதிப் தன் பவளிப் ோடு ப சோமல் இருப் து.
உறுதிபயோடு நைப் வர் திறடமயோக நிடறபவற்றுவோர்.
ஒரு அடமப் ோளர் பமளனமோக ஆழ்ந்து பயோசிப் ோர் அல்ைது சிந்திப் ோர்.
மக்கடள புோிந்து பகோள் வர் ிை ைமோவோர்.
க ைமோக சிோிப் வர், பகோடுடமயோன நைத்டத உடையவர் என் டதக் குறிக்கிறது.
சுற்றி இருக்கும் அடனவடையும் புறக்கணித்து ஒருவர் ப சினோல், அவர் தன்னுடைய கருத்டத நிடை
நோட்டு வைோக இருப் ோர்.
சுறுசுறுப் ோன உைல் முடிவில்ைோது பவடை பசய்யும் திறனுடையது.
சம் ந்தமில்ைோத இைத்திலிருந்து உதவி பகட் து, ின்னோல் ஏற் ைப் ப ோகும் மிகப் ப ோிய நன்றி
பகட்ைத்தனத்டதக் குறிக்கிறது.
உண்டமயில் நைக்க முடியோத இைட்சியங்கடள ஆதோிக்கும் ஒருவர், எழும் முதல் ச ைத்தில் அதடன டகவிட்டு
விடுவர்.
மற்றவர்களுக்கு விஷயம் பூர்த்தியோவதற்கு, பைோசிங்ஸ் ப ோன்ற ணக்கோை வீடு ஒரு ப ோருத்தமோன இைம்.

75.
76.
77.

78.

"Oh! Mary," said she, "I wish you had gone with us, for we had such fun! As we went along, Kitty and me
drew up all the blinds, and pretended there was nobody in the coach; and I should have gone so all the way,
if Kitty had not been sick; and when we got to the George, I do think we behaved very handsomely, for we
treated the other three with the nicest cold luncheon in the world, and if you would have gone we would
have treated you too. And then, when we came away, it was such fun! I thought we never should have got
into the coach. I was ready to die of laughter. And then we were so merry all the way home! We talked and
laughed so loud, that anybody might have heard us ten miles off!"
“ஓ! பமோி, நீயும் எங்களுைன் வந்திருக்கைோம், ஏபனனில் நோங்கள் அவ்வளவு குதூகைமோக இருந்பதோம். நோங்கள்
வண்டியில் ப ோகும்ப ோழுது உள்பள யோரும் இல்டை என்று மற்றவர்கள் நிடனத்துக்பகோள்வது ப ோல் எல்ைோ
திடைச் சீடைகடளயும் இழுத்துவிட்டு விட்பைோம், கிட்டி மோத்திைம் உைல் நைமில்ைோமல் இருக்கவில்டை
என்றோல் ிையோணம் முழுவதும் அப் டிபய பசன்றிருப்ப ோம். நோங்கள் ேோர்ஜ் ப ோய் பசர்ந்தவுைன் மிகவும்
சிறப் ோக நைந்து பகோண்பைோம் என்று நிடனக்கிபறன் ஏபனனில் நோங்கள் மற்ற மூவருக்கும் உைகத்திபைபய
சிறந்த உணவு வைங்கிபனோம், நீயும் வந்திருந்தோல் உனக்கும் அளித்திருப்ப ோம். நோங்கள் திரும் ி வந்த
ப ோழுது அவ்வளவு பவடிக்டகயோக இருந்தது! நோங்கள் வண்டிக்குள் ஏறிபய இருந்திருக்கக் கூைோது என்று
நிடனத்பதோம். நோன் சிோித்து சிோித்பத இறந்திருப்ப ன். வீடு திரும்பும்வடை அவ்வளவு சந்பதோஷமோக
இருந்பதோம்! நோங்கள் அவ்வளவு உைக்கப் ப சிபனோம், சிோித்பதோம், த்து டமல்களுக்கு அப் ோல் உள்ள
எவருக்கும் பகட்டிருக்கக் கூடும்!”
Lydia asks Mary to appreciate her dynamism.
தன்னுடைய சுறுசுறுப்ட
ோைோட்டும் டி லிடியோ பமோிடயக் பகட்கிறோள்
This is the subtle anticipation of her elopement.
இது, அவள் ஓடிப்ப ோகப் ப ோவடத சூட்சுமமோக எதிர்பநோக்குவது ப ோைோகிறது.
The description of Lydia of how they travelled is clearly her celebrating her ‘future adventure’ so that people at ten
miles off will applaud.
அவர்கள் எவ்வோறு ிையோணம் பசய்தனர் என லிடியோ விவோிப் து, த்து டமல் தள்ளி இருப் வர்களும்
பமச்சுவோர்கள் என்று கூறுவது, அவளுடைய ‘எதிர்கோை தீைச் பசயடை’ அவள் பகோண்ைோடுவடத பதளிவோகக்
கோண் ிக்கின்றது.
“If Kitty had not been sick”.
When the Mind indulges in what the vital is cultural enough to overcome, the stomach feels sick.
In periods of transition upwards this conflict arises.
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For one whose sensitivity has overcome meat, if he eats it out of habit, during the period of digestion, the inner being
revolts.
For those who accept an ideal for society’s sake, activities that go against that ideal pleases them.
A Man received an affluent guest on his wife’s death and he could not deny a broad smile all through the visit.
Kitty implicitly is led by Lydia, but is sick at her boisterous ways.
The head of a Mutt sued in the court that the poems of Ramalinga Swamigal were atheistic and must be prevented from
publication. In the court when the Swami entered, the entire waiting audience stood up. The Mutt head too stood up.
To a question of the white judge on why he stood up, he answered as others stood up he too did so. The case was
dismissed.
Shankara opposing the Buddha became half a Buddist.
You endorse what you oppose.
Psychic is pure, though what accompanies it is not pure.
Psychic, whatever the involvement, never gets affected by impurity.
Shankara who preached inaction all over India was actually executing the greatest possible action.
Devotees imperfectly following ‘All life is yoga’ end up in finding or making
‘All yoga is life’.
Such a hesitation is not seen in Wickham, Mrs. Bennet and Lydia.
To the end they were steady in their inspirations.
Napoleon was thus affected by Royalty.
What Kitty felt was at a primary level.
At the deepest level you become the thing that you oppose.
It happens by conversion or subconscious contagion.
“கிட்டியின் உைல் நைம் குன்றோமல் இருந்திருந்தோல்.”
உணர்வு எதிர்பகோள்ளும் அளவுக்கு ண் ட்டிருக்கும் விஷயத்தில் மனம் ஈடு ட்ைோல், வயிறு சோியில்ைோமல்
ப ோகும்.
பமல்பநோக்கிப் ப ோகும் மோற்றத்தின் ப ோது இந்தப் ப ோைோட்ைம் எழும்.
ஒருவருடைய உணர்வு மோமிசத்டத பவன்று விட்ை ிறகு ைக்கத்தினோல் அதடன உண்ணும்ப ோழுது,
உள்ளிருக்கும் ேீவன் அதடன எதிர்க்கும்.
சமூகத்திற்கோக ஒரு இைட்சியத்டத ஏற்றுக்பகோள் வர்கள் அந்த இைட்சியத்திற்கு எதிைோக பசயற் ோடுகள்
நைக்கும்ப ோழுது சந்பதோஷம் அடைவோர்கள்.
தன்னுடைய மடனவி இறந்தப ோழுது வந்திருந்த ஒரு முக்கியமோன விருந்தோளிடய, அவர் அங்கு வந்த
ப ோழுது அவடை மைர்ந்த சிோிப்புைன் வைபவற்கோமல் இருக்க முடியவில்டை.
கிட்டி, லிடியோடவ முழுமனபதோடு ின் ற்றுகிறோள், ஆனோல் அவளுடைய ஆர்ப் ோட்ைமோன முடறகள்
அவளுக்குப் ிடிக்கவில்டை.
ைோமலிங்க சுவோமிகளின் ோைல்கள் நோத்திகவோதத்தின் அடிப் டையில் இருப் தோல் அதடன பவளியிைக்
கூைோது என்று ஒரு மைத்தின் தடைவர் நீதி மன்றத்தில் வைக்குப் ப ோட்ைோர். நீதிமன்றத்தில் ஸ்வோமிகள்
நுடைந்தப ோழுது அங்கிருந்த அடனவரும் எழுந்து நின்றனர், மைத்தின் தடைவரும் எழுந்து நின்றோர்.
பவள்டளக்கோை நீதி தி அவர் எழுந்து பகோண்ைதன் கோைணத்டதக் பகட்ைப ோழுது, யோவரும் எழுந்து
பகோண்ைதோல் தோனும் அவ்வோறு பசய்ததோக மைத்தின் தடைவர் கூறினோர், வைக்கு தள்ளு டி பசய்யப் ட்ைது.
புத்தடை எதிர்த்த சங்கைர், ோதி ப ௌத்தமதத்டத ின் ற்று வைோக ஆனோர்.
எதிர்ப் டத ஏற்கவும் பசய்கிபறோம்.
டசத்திய புருஷன் தூய்டமயோனவன், ஆனோல் அதனுைன் பசர்ந்து வருவது தூய்டமயற்றதோக இருக்கும்.
எதில் ஆழ்ந்து ப ோனோலும் டசத்திய புருஷன் அசுத்தத்தினோல் ோதிப் டைவதில்டை.
இந்தியோ முழுவதிலும் பசயலின்டமடய சங்கைர் ப ோதித்தோலும், உண்டமயில் அவர் சோத்தியமோன உயர்ந்த
பசயற் ோடுகடளபய பசயற் டுத்திக் பகோண்டிருந்தோர்.
‘வோழ்வடனத்தும் பயோகம்’ என் டத அன் ர்கள் குடற ோடுைன் ின் ற்றி வரும்ப ோழுது, ‘பயோகம்
அடனத்தும் வோழ்பவ’ என்று மோறி இருப் டதபயோ அல்ைது மோறி வருவடதபயோ கவனிப் ர்.
இது ப ோன்ற ஒரு தயக்கம் விக்கோம், திருமதி ப ன்னட் மற்றும் லிடியோவிைம் இல்டை.
ஊக்கத்தில் அவர்கள் இறுதிவடை உறுதியோக இருந்தனர்.
இவ்வோறு பநப்ப ோலியன் அைச தவியோல் ோதிக்கப் ட்ைோன்.
கிட்டி உணர்ந்தது ஆைம் நிடையில் உள்ளதோகும்.
ஆழ்ந்த நிடையில் நோம் எடத எதிர்க்கிபறோபமோ அதுவோகபவ மோறுகிபறோம்.
மோற்றுவதோபைோ அல்ைது ஆழ்மன பதோற்றுதைோபைோ இது நைக்கிறது.
79. “I do think we behaved handsomely”-Lydia.
Kitty too has a compunction without having a conscience.
At the most primary stage one who errs is unaware of it.
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As a next step, as in Kitty, there is a feeble awareness.
When one is aware of the error and cannot but do it, he moves to the next step.
Next he desists but something in him regrets.
When a Man vows not to do so, we know he has moved one more step.
He does the right thing, refuses to err, but he goes into a sad depression.
Doing a right thing, avoiding the error, is lifeless for him.
Selfish men compelling themselves to give a formal present feel so.
Next the formality becomes of social importance – Form is important.
When he fails to do so, his sensitivity is hurt, his things go astray.
He brings himself not to err in his emotions.
He is enthusiastic to act rightly.
Acquires a sensitivity to do the right thing.
Unable to pardon those who err here.
The reaction shows an immature conviction.
He does his part, unmindful of what others do.
It becomes a bounden duty.
It becomes a pleasant duty.
An occasion to do the right thing is found to be a privilege.
Would be interested in doing so unperceived.
Praise for such an act is embarrassing.
One develops a sentiment to make this attitude a value.
It grows horizontally and vertically.
People around him automatically act like him.
His value, at this stage, can be institutionalized.
One can do so trumpeting his ideal.
One can also do so silently.
It, at last, becomes an unconscious cultural virtue.
“நோங்கள் நன்றோக நைந்து பகோண்பைோம் என்று நிடனக்கிபறன்,” என்று லிடியோ கூறுகிறோள்.
மனசோட்சி இல்ைோமபைபய கிட்டிக்கும் உள்ளுறுத்தல் இருக்கிறது.
ஆைம் கட்ைத்தில் தவறு பசய் வருக்கு தோன் தவறு பசய்கிபறோம் என் பத பதோியோது.
கிட்டிடயப்ப ோல் சிறிதளவில் உணைப் டும் மனசோட்சி அடுத்த கட்ைம்.
தவறு என்று பதோிந்தும் அடத பசய்யோமல் இருக்க முடியோதவர், அடுத்த கட்ை நிடைக்குச் பசல்கிறோர்.
அடுத்து அவன் ின்வோங்குவோன், ஆனோல் அவனில் ஏபதோ ஒன்று வருத்தப் டும்.
அவ்வோறு பசய்யக் கூைோது என்று மனிதன் ச தம் எடுத்தோல், அவன் பமலும் ஒரு டி முன்பன
பசன்றிருக்கிறோன் என்று நமக்குத் பதோியும்.
அவன் சோியோனடதச் பசய்கிறோன், தவறு பசய்ய மறுக்கிறோன், ஆனோல் வருத்தமோன மன நிடைக்குத்
தள்ளப் டுகிறோன்.
சோியோனடதச் பசய்வதும் தவற்டறத் தவிர்ப் தும் அவனுக்கு ேீவனற்று இருக்கிறது.
ஒரு ோிசு பகோடுக்க தங்கடளபய வற்புறுத்திக்பகோள்ளும் சுயநைவோதிகள் இவ்வோறு உணர்வோர்கள்.
அடுத்தது சம் ிைதோயம் சமூக முக்கியத்துவமோக மோறிவிடுகிறது—பதோற்றம் முக்கியமோக இருக்கிறது
அவன் அவ்வோறு பசய்யத் தவறினோல், அவனுடைய உணர்வுகள் கோயப் டுகின்றன. அவனுடைய
விஷயங்களில் தடுமோற்றம் ஏற் டுகிறது.
உணர்ச்சிகளில் தவறு ஏற் ைக் கூைோது என் தில் கவனமோக இருக்கிறோன்.
சோியோக பசயல் ை அவன் ஆர்வமோக இருக்கிறோன்.
சோியோன விஷயத்டத பசய்வதற்குோிய உணர்டவப் ப ற்றுக்பகோள்கிறோன்.
இங்கு தவறு பசய் வர்கடள மன்னிக்க முடியோமல் ப ோகிறது.
எதிர்விடன ஆற்றுவது, முதிர்ச்சி ப றோத நம் ிக்டகடயக் கோண் ிக்கின்றது.
அவன் தன்னுடைய ங்டக பசய்கிறோன், மற்றவர்கள் என்ன பசய்கிறோர்கள் என் டதப் ற்றி
கவடைப் டுவதில்டை.
எப் ோடு ட்பைனும் ஆற்ற பவண்டிய கைடமயோகிறது அது.
இனிடமயோன கைடமயோகவும் மோறுகிறது.
சோியோன விஷயங்கடள பசய்யக்கூடிய சந்தர்ப் ம், ப ோிய ப றோகக் கருதப் டுகிறது.
அறிந்துபகோள்ளோமபைபய அவ்வோறு பசய்வதற்கு ஆர்வம் இருக்கைோம்.
அது ப ோன்ற பசயலுக்கு கிடைக்கும் ோைோட்டு சங்கைத்டதத் தரும்.
இந்த மபனோ ோவத்டத ஒரு ண் ோக மோற்றுவதற்கு ஒருவர் மிடக உணர்டவ வளர்த்துக் பகோள்வோர்.
அது பமல் பநோக்கியும் க்கவோட்டிலுமோக வளர்கிறது.
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அவடனச் சுற்றி உள்ளவர்கள் அவடனப் ப ோைபவ நைந்துபகோள்ள ஆைம் ித்து விடுகின்றனர்.
அவனுடைய ண்பு, இந்த கட்ைத்தில், அடமப்பு முடற ஆக்கப் ைைோம்.
தன்னுடைய ைட்சியத்தின் புகைிடனப் ோடி ஒருவர் அவ்வோறு பசய்யைோம்.
இதடனபய ஒருவர் அடமதியோகவும் பசய்யைோம்.
அது இறுதியில் அறியோமபைபய கைோச்சோைப் ண் ோக மோறுகிறது
To this Mary very gravely replied, "Far be it from me, my dear sister, to depreciate such pleasures. They
would doubtless be congenial with the generality of female minds. But I confess they would have no charms
for me -- I should infinitely prefer a book."
இதற்கு பமோி சுவோைசியமில்ைோமல் ஒரு திைளித்தோள், “இதுப ோன்ற சந்பதோஷங்களுக்கு நோன் மதிப்புக்
பகோடுத்ததில்டை, இதற்கும் எனக்கும் பவகுதூைம். ப ண்களுக்கு ப ோதுவோக இடவ உகந்ததோக இருக்கும்
என் தில் சந்பதமில்டை. ஆனோல் இதில் எனக்கு எந்தவித ஈடு ோடும் கிடையோது என் டத ஒத்துக்
பகோள்கிபறன். இடதவிை கண்டிப் ோக புத்தகம் டிப் டதபய விரும்புபவன்.”
80. It is not entirely out of preference to read. She is noticed by no one. So, she had found an occupation.
டிக்க பவண்டும் என்கிற விருப் த்தின் ப ோில் நைப் தல்ை அது. அவடள யோரும் கவனிப் தில்டை. அதனோல்
அவள் தனக்பகன்று ஒரு பவடைடய ஏற் டுத்திக் பகோள்கிறோள்.
81. Between the physically developed energies of the younger girls and the mentally developed character of the elder one
is Mary, who exhibits the physical application to a mental occupation without being able to digest it.
உைைோல் பதம்பு உடையவர்களோக உள்ள இடளய ப ண்களுக்கும், மனதோல் வளர்ச்சி அடைந்த குணோதிசயம்
உடைய மூத்தவளுக்கும் இடைபய இருக்கும் பமோி, மனதோல் பசய்யும் பவடைக்கு உைல் உடைப்ட
பகோடுத்து, அதடன ேீைணிக்க முடியோதவளோக இருக்கிறோள்.
82. “Far be it from me to depreciate such pleasures”.
Making a virtue of necessity is the lot of many.
Them, we call hypocrites, apart from the pity we have.
There are those who do not know whether they are here or there.
Their population is considerable. This is a phenomenon in all walks of life.
In the formation of society, Men fall into various layers, maybe over a hundred layers or grades, the high achievers,
idealists, realists, practical men, those who attempt all, those who trail behind, etc.
Each of these grades splits further into several distinct groups.
These groups are formed on the basis of function, talent, attitude, space, Time, etc.
Everywhere there are well-knit distinct groups and others who hover around in various fashions.
Jane, Elizabeth, Mary, Kitty, Lydia thus each belong to one distinct group.
Mary is cruelly neglected. Family ignores her, she joins them at all points.
There seems to be no sympathy felt or expressed on anyone’s part.
It is pathetic but brave of her to carve out a niche for herself.
The ostensible reason is she is plain.
A more important reason is she has no energy.
She is too proud to ask the elders or youngsters to let her in.
In practice she joins them on her own.
She does not want to be left out.
No invitation comes to her as to Jane or Lizzy or Lydia.
Though there is no vindictiveness on the part of the mother, she never thinks of Mary.
Mr. Bennet once recognized her existence and asked for excerpts.
It was no question she could answer or anyone could answer.
At no ball any young man came forward to dance with her or at least talk to her.
She has fallen literally between the two stools of Mr. and Mrs. Bennet.
So, she began to pronounce ideas that are anathema to all.
“இது ப ோன்ற சந்பதோஷங்களுக்கு நோன் மதிப்பு பகோடுத்ததில்டை”.
அவசியத்தினோல் ஒன்றிடன நல்ை குணம் என்று டவத்துக் பகோள்வது ைருக்கு விதியோக இருக்கிறது.
நமக்கு அவர்களிைம் அனுதோ ம் இருந்தோலும், அவர்கடள பவஷதோோி என்கிபறோம்.
சிைருக்கு தோன் எங்கு இருக்கிபறோம் என்பற பதோியோது.
இவர்களுடைய பதோடகதோன் அதிகமோக இருக்கிறது. வோழ்க்டகயில் எல்ைோ இைங்களிலும் இது ப ோன்ற
நிகழ்வு உள்ளது.
உயர்ந்த சோதடனயோளர், இைட்சியவோதி, சோத்தியமோனவற்டற உணர்ந்தவர்கள், நடைமுடறக்பகற்ற
மனிதர்கள், எல்ைோவற்டறயும் முயற்சி பசய் வர்கள், ின் தங்கியிருப் வர்கள் மற்றும் ைர் என்று சமூகத்தின்
அடமப் ில், மனிதர்கள் நூற்றுக்கும் பமற் ட்ை நிடைகள் அல்ைது ை தைப் ட்ை அடுக்குகளில் இருக்கைோம்.
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இந்த ஒவ்பவோரு நிடையும் பமலும் ை பதளிவோன ிோிவுகளோகப் ிோிகிறது.
பசயற் ோடு, திறடம, மபனோ ோவம், இைம், கோைம் இடவகளின் அடிப் டையில் இந்த ிோிவுகள் உருவோகி
உள்ளன.
சிறப் ோக அடமந்த தனிப் ட்ை ிோிவுகள் எல்ைோ இைங்களிலும் உள்ளன, மற்றவர்கள் ைவிதமோன ோணியில்
வட்ைமிட்டுக் பகோண்டிருப் ர்.
பேன், எலிசப த், பமோி, கிட்டி, லிடியோ, இவர்கள் இவ்வோறு பவவ்பவறு தனிப் ட்ை ிோிடவச் பசர்ந்தவர்கள்.
பமோி கடுடமயோகப் புறக்கணிக்கப் டுகிறோள், குடும் ம் அவடள ப ோருட் டுத்துவதில்டை, அவள்
அவர்களுைன் எல்ைோ இைங்களிலும் பசர்ந்து பகோள்கிறோள்.
யோரும் எந்த விதமோன அனுதோ த்டத உணைபவோ அல்ைது பவளிப் டுத்துவபதோ இல்டை.
தனக்பகன்று ஒரு இைத்டத அவள் ஏற் டுத்திக் பகோண்டிருப் து ோிதோ மோக இருப் ினும் டதோியமோனது.
அவள் எளிடமயோனவள் என் து பவளியில் பதோியும் கோைணம்.
அவளிைம் பதம்பு இல்டை என் து முக்கியமோன கோைணம்.
அவடளயும் பசர்த்துக்பகோள்ளும் டி ப ோியவர்கடளபயோ அல்ைது சிறியவர்கடளபயோ பகட்க அவளது மனம்
இைம் பகோடுப் தில்டை.
நடைமுடறயில் அவபள அவர்களுைன் பசர்ந்துபகோள்கிறோள்.
விடு ை அவள் விரும்புவதில்டை.
பேன், எலிசப த், மற்றும் லிடியோவுக்கு வருவதுப ோல் அவளுக்கு அடைப்பு வருவதில்டை.
தோயோருக்கு ைி வோங்கும் எண்ணம் இல்ைோத ப ோதும், அவள் பமோிடயப் ற்றி நிடனப் பத இல்டை.
திரு ப ன்னட் ஒருமுடற அவள் இருப் டத அங்கீகோித்து, புத்தகத்திலுள்ள விஷயங்கடளப் ற்றிக்
பகட்கிறோர்.
அவபளோ அல்ைது பவறு எவபைோ அதற்கு தில் கூறபவ முடியோத பகள்வியோகும் அது.
எந்த நைனத்திலும், எந்த ஒரு இடளஞனும், அவபளோடு நைனமோைபவோ, குடறந்த ட்சம் ப சபவோகூை
முன்வருவதில்டை.
திரு ப ன்னட்டுக்கும் திருமதி ப ன்னட்டுக்கும் இடைபய அவள் மோட்டிக்பகோண்டிருக்கிறோள்.
ஆகபவ அவள் அடனவருக்கும் ிடிக்கோத விஷயங்கடளப் ற்றி ப ச ஆைம் ிக்கிறோள்.
83. “I should infinitely prefer a book”.
In any political party that comes to power, there is an unwritten law that the portfolios of power go to one well
defined type of cadres.
Next to them are the office bearers in the party.
Below them are the working cadres, who work all life without tasting even the offices in the party.
It happens for real as well as artificial reasons.
The real reason is people without talent or fact cannot be entrusted with power.
The artificial reason is there is a fixed law of evasion which evades a certain set of people.
Those who are neglected are aggrieved.
They learn to behave as if they are not neglected.
It is a pretty situation which defines itself with self-satisfaction as well as self-justification thus mustering enough
psychological confidence to survive.
When such an establishment is once formed a Ramanujam receives by an act of great condescension a B.A., or even an
M.A.
It is so in the academic community.
It is much more severe in caste and class rigidities.
Slowly it enters all types of organizations at all levels.
Within the family we see its cruelest exhibition.
Russell said that to win appreciation from colleagues is impossible.
The formation of ego, the generation of goodwill are important in this context.
Man who would part with material benefits will grudge good will.
This is the raison d’être for sycophants who flatter a leader who cannot easily order it.
There are Men who grow worldly wise to supply those services to themselves by themselves.
Formation of self-deception, falsehood, rich superstition are thus made possible.
One who is strongly adhering to truth is no wonder ostracized.
“நோன் புத்தகம் டிப் டதபய அளவற்று விரும்புபவன்.”
தவிக்கு வரும் எந்த அைசியல் கட்சியிலும், அதிகோைமுள்ள இைோக்கோக்கள் ஒரு குறிப் ிட்ை வடகடயச் பசர்ந்த
பதோண்ைர்களுக்குத்தோன் ப ோய் பசை பவண்டும் என்று எழுதப் ைோத சட்ைம் உள்ளது.
அவர்களுக்கு அடுத்தது, கட்சியின் நிர்வோகக் குழு உறுப் ினர்கள்.
இவர்களுக்குக் கீபை கட்சியின் தவிடய அனு வித்திைோத, வோழ்நோள் முழுவதும் உடைக்கும் கட்சித்
பதோண்ைர்கள்.
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உண்டமயோன கோைணத்திற்கோகவும், ப ோலியோன கோைணத்திற்கோகவும் இவ்வோறு ஏற் டுகிறது.
திறடம அல்ைது விஷயம் இல்ைோதவர்களிைம் அதிகோைத்டத பகோடுக்க முடியோது என் துதோன் உண்டமயோன
கோைணம்.
தட்டிக் கைிப் தற்கு சிை நிைந்தைச் சட்ைங்கள் உண்டு, அடவ குறிப் ிட்ை வடகயினடை தட்டிக் கைித்து விடும்.
இதுபவ ப ோலியோன கோைணம்.
புறக்கணிக்கப் ட்ைவர்களுக்கு மனக்குடற ஏற் டுகிறது.
அவர்கள் புறக்கணிக்கப் ைோதவர்கள் ப ோல் நைந்துபகோள்ள கற்றுக் பகோள்கிறோர்கள்.
தங்களுடைய நிடையில் திருப்தி அடைகின்றனர், நியோயப் டுத்திக் பகோள்கின்றனர், உயிர்வோழ்வதற்கு
மனோீதியோன நம் ிக்டகடய திைட்டிக்பகோள்ளும் அைகோன நிடைடம இது.
ஒரு முடற இது ப ோன்ற ஸ்தோ னம் அடமக்கப் ட்டுவிட்ைோல், ைோமோனுேம் ப ோை ஒருவர், இைக்கத்தின்
ப ோில், B.A. ட்ைபமோ அல்ைது M.A. ட்ைம்கூை ப ற்றுக் பகோள்ளைோம்.
கல்வியோளர்களின் மத்தியில் இவ்வோறு நடைப றும்.
ேோதி மற்றும் ிோிவுகளின் இறுக்கங்களில் இது பமலும் தீவிைமோகக் கோணப் டும்.
பமதுவோக இது எல்ைோ வித அடமப்புகளிலும் எல்ைோ நிடைகளிலும் நுடைகிறது.
குடும் த்தில் இதன் பகோடுடமயோன பவளிப் ோட்டைக் கோண்கிபறோம்.
நம்முைன் பவடை பசய் வர்களிைமிருந்து ோைோட்டு ப றுவது சோத்தியபம இல்டை என்று ைஸ்ைல்
கூறியுள்ளோர்.
இந்த இைத்தில், அகந்டத உருவோவது, நல்பைண்ணத்டத உற் த்தி பசய்வது ஆகியடவ மிகவும் முக்கியம்.
ப ோருள்ோீதியோன இைோ த்டத மற்றவர்களுக்கு பகோடுப் வனுக்கு, நல்பைண்ணத்டத கோண் ிக்க மனம்
வைோது.
தடைவர்களோல் தங்கடளப் புகைச் பசோல்லி பகட்க முடியோதப ோது, அவடை ப ோலியோக முகஸ்துதி
பசய்வதற்பகன்பற சிைர் இருப் ர்.
தோங்கபள தங்களுக்கு அந்த பசடவகடள அளித்துக்பகோள்ளும் உைக நைப்ட அறிந்து பகோண்டிருக்கும்
மனிதர்கள் உள்ளனர்.
தன்டனபய ஏமோற்றிக்பகோள்வது, ப ோய்டம, சிறப் ோன மூைநம் ிக்டக, இடவ எல்ைோம் இவ்வோறு
சோத்தியமோகின்றன.
யோர் ஒருவர் உண்டமடயக் கடைப் ிடிக்கிறோபைோ, அவர் விைக்கப் டுவதில் ஆச்சோியம் ஒன்றுமில்டை.
But of this answer Lydia heard not a word. She seldom listened to anybody for more than half a minute, and
never attended to Mary at all.
ஆனோல் இந்த திலில் ஒரு வோர்த்டதகூை லிடியோவின் கோதில் விைவில்டை. யோர் ப சினோலும் அவள் அடை
நிமிைத்திற்குபமல் கோது பகோடுத்துக் பகட்க மோட்ைோள், பமோி பசோல்வடதக் பகட்டுக் பகோள்ளபவ மோட்ைோள்.
In the afternoon Lydia was urgent with the rest of the girls to walk to Meryton, and see how everybody went
on; but Elizabeth steadily opposed the scheme. It should not be said that the Miss Bennets could not be at
home half a day before they were in pursuit of the officers. There was another reason, too, for her
opposition. She dreaded seeing Wickham again, and was resolved to avoid it as long as possible. The
comfort to her, of the regiment's approaching removal was indeed beyond expression. In a fortnight they
were to go -- and once gone, she hoped there could be nothing more to plague her on his account.
ிற் கலில் மற்ற ப ண்களுைன் பமோிைன்வடை பசன்று அங்கு எல்பைோரும் எப் டியிருக்கின்றனர் என்று
ோர்த்து வை லிடியோ அவசைப் ட்ைோள், ஆனோல் இந்த ஏற் ோட்டை எலிசப த் எதிர்த்த வண்ணம் இருந்தோள்.
இைோணுவ அதிகோோிகளின் ின்னோல் ப ோகோமல் ஒரு அடை நோள்கூை ப ன்னட் குடும் த்து ப ண்களோல்
இருக்க முடியோது என்று எவரும் ப சக் கூைோது என் தினோல் எலிசப த்திற்கு அங்கு பசல்வது ிடிக்கவில்டை.
எதிர்ப் தற்கு மற்பறோரு கோைணமும் அவளுக்கு இருந்தது. மறு டியும் விக்கோடம அங்கு ோர்க்க பவண்டி
வருபமோ என்ற யம் இருந்தது. எவ்வளவு தூைம் தவிர்க்க முடியுபமோ அவ்வளவு தூைம் தவிர்க்க பவண்டும் என
தீர்மோனித்தோள். டைப் ிோிவு அங்கிருந்து கிளம் ிச் பசல்வது அவளுக்கு பசோல்பைோண்ணோ ஆறுதடை
அளித்தது. இைண்டு வோைங்களில் அவர்கள் அங்கிருந்து கிளம் இருந்தனர், கிளம் ிச் பசன்றவுைன், அவன்
விஷயமோக அவடளத் துன்புறுத்துவதற்கு பவறு எதுவும் இருக்கோது என்ற நம் ிக்டகயில் இருந்தோள்.
84. As long as her mind is on Wickham, the forces maintained an equilibrium there. The moment she withdraws the mind,
the equilibrium is sought at the physical level – she elopes.
அவளுடைய மனம் விக்கோம் மீது இருந்தவடை சக்தியின் நிடை சமமோக இருந்தது. அவள் மனதிலிருந்து
அவடன விைக்கிய அத்தருணத்தில் சமநிடை ேைநிடையில் நோைப் ட்டு ஓடிப்ப ோவதில் முடிகிறது.
85. Withdrawing the interest outwardly does not put an end to the movement.
புறத்தில் விருப் த்டத விைக்குவது அந்த விஷயத்திற்கு முற்றுப் புள்ளி டவக்கோது.
86. Elizabeth has definitely changed her mind towards Wickham and that directly leads to the militia moving from there to
Brighton.
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விக்கோடமப் ப ோறுத்தவடை எலிசப த் நிச்சயமோக அவளுடைய மனத்டத மோற்றிக் பகோண்ைோள். இது
பநைடியோகப் ப ோர் வீைர்கடள அங்கிருந்து பிடைட்ைனுக்கு கிளப்புகிறது.
87. Elizabeth has changed her mind, but not lost her charm for Wickham. She would like to take leave of him. That is why
the militia waits for her to come.
எலிசப த் தன்னுடைய மனத்டத மோற்றிக்பகோண்ைோபள தவிை, விக்கோம் மீதிருந்த கவர்ச்சிடய இைக்கவில்டை.
அவனிைம் விடை ப ற்றுக்பகோள்ள விரும் ினோள். அதனோல்தோன் ப ோர் வீைர்கள் அவள் வரும்வடை கோத்துக்
பகோண்டிருக்கின்றனர்.
88. “Elizabeth steadily opposed the scheme of walking to Meryton”.
To stem the tide of Lydia’s flow is like trying to stop a river without a barrage.
Every family and every organization has its own manifold break waters.
Mrs. Bennet consciously removed them and was accelerating the speed of the current.
Her family resembles France in 1789.
There was no formal government till Napoleon assumed power in years later.
Orphans drift into the street and create the population known as street children.
Men when asked to preside over families destroy the families and destroy themselves and disappear into oblivion.
Mrs. Bennet acted like that and was oblivious of her course.
She came into prosperity and freedom and did her best which is the worst.
The only thing that can be said in her favour is her monumental ignorance devoid of venom or malice.
She is like the monkey that pulled the wedge.
Elizabeth was a non-entity in her scheme of things.
In the open looting of the treasury by the corrupt politicians in India, we find the society advancing. The politician
claims credit!
In any thriving organization there are dynamic pests.
Sometimes they preside over it.
Elizabeth who now opposes the schemes forgets she was one of them earlier.
There are Mrs. Bennets everywhere, only that they do not get the freedom she does.
In revolutionary situations as in 1789, 1917, 1857 everyone is on his own.
In 1857 it took three years for it to settle down completely.
Whatever one is fighting for, the existing life is destroyed if it is not quickly brought under control.
Mother’s statement of great reward or great punishment for a small move seems to be true for Mrs. Bennet’s family.
Actually the family was face to face with disintegration and then revived by one Man’s effort.
No one who steps out of the safe structure is ever safe.
“பமோிைனுக்கு நைந்து ப ோகும் திட்ைத்டத எலிசப த் உறுதியோக எதிர்த்தோள்.”
லிடியோடவக் கட்டுப் டுத்துவது, ஒரு நதியிடன அடண இல்ைோமல் கட்டுப் டுத்துவது ப ோைோகும்.
ஒவ்பவோரு குடும் த்திற்கும், ஒவ்பவோரு நிறுவனத்திற்கும் அதனுடைய பசோந்தமோன ைதைப் ட்ை
தடுப்புச்சுவர்கள் இருக்கின்றன.
திருமதி ப ன்னட், நனபவோடு அவற்டற அகற்றி, நீபைோட்ைத்தின் பவகத்டதயும் அதிகோித்துக்
பகோண்டிருந்தோள்.
1789ல் ிைோன்ஸ் இருந்தது ப ோலிருந்தது அவளது குடும் ம்.
சிை வருைங்களுக்குப் ிறகு பநப்ப ோலியன் அதிகோைத்திற்கு வரும்வடை முடறயோன அைசோங்கம் அங்கு
இருக்கவில்டை.
அநோடத குைந்டதகள் பதருவிற்கு வந்து விடுகின்றனர், பதருக் குைந்டதகள் எனும் ஒரு மக்கட்பதோடகடய
உருவோக்குகின்றனர்.
குடும் த்டத ஏற்று நைத்துமோறு ஆண்கள் பகட்டுக்பகோள்ளப் டும்ப ோழுது, அவர்கள் குடும் த்டத அைித்து
தங்கடளயும் அைித்துக்பகோண்டு மறக்கப் ட்ை நிடையில் கோணோமல் ப ோய்விடுகின்றனர்.
திருமதி ப ன்னட் அவ்வோறு நைந்துபகோள்கிறோள், அவளுடைய ப ோக்கிடனப் ற்றி அவளுக்பக
பதோியவில்டை.
அவளுக்கு ஐஸ்வர்யமும் சுதந்திைமும் கிடைத்தன, அவளுக்கு முடிந்தடத அவள் பசய்தோள், அதுபவ மிகவும்
பமோசமோனதோக இருந்தது.
அவடளப் ற்றி ஏதோவது நல்ைது கூற பவண்டுபமன்றோல், பகோடுடமபயோ வன்மபமோ இல்ைோத அவளுடைய
சிறப்பு மிக்க அறியோடமடயத்தோன் குறிப் ிை பவண்டும்.
ஆப்ட டய இழுத்த குைங்கு ப ோல் அவளிருக்கிறோள்.
அவளுடைய திட்ைங்களில் எலிசப த் ஒரு விஷயபம அல்ை.
கேோனோடவ பவளிப் டையோகபவ பகோள்டளயடிக்கும் ஊைல் மலிந்த அைசியல்வோதிகளின் மத்தியில், நோம்
சமூகம் முன்பனறுவடதப் ோர்க்கிபறோம். இதற்கு அைசியல்வோதிகள் ப ருடம பகோருகிறோர்கள்!
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பசைிப் ோக வளர்ந்து வரும் எந்த ஒரு அடமப் ிலும் இது ப ோன்ற தீவிைமோக பதோந்தைவு பகோடுக்கும்
கடையோன்கள் இருக்கும்.
சிை சமயங்களில் அவர்கபள அதடன தடைடமயும் தோங்குவோர்கள்.
இப்ப ோழுது அத்திட்ைங்கடள எதிர்க்கும் எலிசப த், முன்னம் தோன் அதில் ஒருத்தியோக இருந்தடத மறந்து
விடுகிறோள்.
திருமதி ப ன்னட் ப ோல் ைர் எங்கும் உள்ளனர், ஆனோல் அவர்களுக்கு அவடளப் ப ோல் சுதந்திைம்
கிடைப் தில்டை.
1789, 1917, 1857-ல் நிைவிய புைட்சிகைமோன நிடைடமகளில் எல்பைோரும் அவைவர்கள் இஷ்ைப் டி இருந்தனர்.
1857ல், அது முழுடமயோக அைங்க மூன்று வருைங்கள் எடுத்தன.
எதற்கோக ஒருவர் சண்டை ப ோட்ைோலும், விடைவில் அடதக் கட்டுப் ோட்டுக்குள் பகோண்டு வைோவிட்ைோல்
தற்ப ோழுது இருக்கும் வோழ்வு அைிந்து விடும்.
சிறிய பசயலுக்கு ப ோிய ோிபசோ அல்ைது ப ோிய தண்ைடனபயோ கிடைக்கும் என்கிற அன்டனயின் கூற்று
திருமதி ப ன்னட் குடும் த்டதப் ப ோறுத்தவடை உண்டமயோகப் டுகிறது.
உண்டமயில் அக்குடும் ம் முற்றிலுமோக அைிந்து ப ோகும் நிடையில் இருந்தது, ஒரு மனிதனின் முயற்சி
அக்குடும் த்டதக் கோப் ோற்றியது.
ோதுகோப் ோன அடமப் ிலிருந்து பவளிபய வரும் எவரும், ஒரு ப ோழுதும் ோதுகோப் ோக இருப் தில்டை.
89. “She has dreaded to see Wickham”.
Even after his desertion he was warm to her and she reciprocated ignoring his desertion.
Now she has partially deserted him.
A meeting with Wickham can no longer be real or even formal.
She is powerfully reminded that she was utterly fooled by a story.
She has no heart to offend him by exposing him.
Whatever she did personally with him she could not publicly expose him.
Even if that were possible she could not bring herself to be unkind to him personally.
Her inability to speak out the truth in any fashion, his own imposing self-righteous impudence of which he is supplied
with in abundance, put her in an untenable situation.
She could not even share it with anyone.
Even in her thoughts she could not contemplate it.
So, life opened the floodgates of scandal of which she was the prime victim.
The Germans, the Japanese fought to the last Man as if it was for a noble cause.
Man who fights, fights for any cause, not necessarily a good cause.
That is the rationale of fundamentalism.
The physical does not learn, does not adjust, does not change or relent.
It has to be destroyed by the external forces.
So the two World Wars were fought.
The economic incentive has the power to divert these physical energies.
Hence the Revolution of Rising Expectations.
Man will desert heaven for hell if oil is struck there.
Darcy chose to do it from inside voluntarily.
Only the awakened Spirit is capable of it.
Her exposing Wickham was to her self-destruction.
At the bottom of her own emotions she was identified with him.
Such identifications last forever.
“விக்கோடமப் ோர்ப் தற்பக அவள் யந்தோள்”.
டகவிட்ை ிறகும்கூை அவன் அவளிைம் அன் ோக இருந்தோன். அவன் டக விட்ைடத புறக்கணித்து அவளும்
அவனிைம் அன் ோக இருந்தோள்.
இப்ப ோழுது அவள் அவடன ஓைளவு டகவிட்டு விட்ைோள்.
விக்கோமுைன் ஏற் டும் சந்திப்பு இனி அவளுக்கு நிேமோகபவோ சம் ிைதோயமோகபவோகூை இருக்கோது.
ஒரு கடதயின் மூைம் அவள் முழுவதுமோக ஏமோற்றப் ட்ைோள் என் து அவளுக்கு நன்றோக நிடனவுக்கு வந்தது.
அவடன பவளிப் டுத்தி அதன் மூைம் அவடன அவமதிக்க அவளுக்கு மனம் இல்டை.
தனிப் ட்ை முடறயில் அவனுைன் எப் டி நைந்துபகோண்டிருந்தோலும், கிைங்கமோக அவளோல் அவடன
பவளிப் டுத்த முடியவில்டை.
அவ்வோறு பசய்ய முடிந்தோல்கூை தனிப் ட்ை முடறயில் அவனிைம் கடுடமயோக அவளோல் நைந்து பகோள்ள
முடியோது.
எந்த விதத்திலும் அவளோல் உண்டமடயப் ப ச முடியோததும், அவபன ஏற் டுத்திக்பகோண்ை அவனுடைய
அ ோிமிதமோக பவட்கமற்ற தன்டமயும், அவடள இக்கட்ைோன நிடையில் டவத்தன.
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அவளோல் அடத எவோிைமும் கிர்ந்து பகோள்ளக்கூை முடியவில்டை.
எண்ணத்தில்கூை அவளோல் அடத நிடனத்துப் ோர்க்க முடியவில்டை.
வோழ்க்டக அவதூடற அ ோிமிதமோக வைங்கியது. அதில் அவள்தோன் ிைதோனமோக லியோனோள்.
ஏபதோ ஒரு உயர்ந்த கோைணத்துக்கோக பசய்வதுப ோல் பேர்மோனியர்களும் ேப் ோனியர்களும், கடைசி சிப் ோய்
வடை ப ோோிட்ைனர்.
ப ோோிடும் மனிதன் எந்த கோைணத்திற்கோகவும் ப ோோிடுவோன், நல்ை கோைணமோக இருக்க பவண்டும் என்று
அவசியம் இல்டை.
இதுதோன் மத பவறிக்கோன அடிப் டைக் கோைணம்.
ேைநிடை பதோிந்துபகோள்வதில்டை, அனுசோித்துப் ப ோவதில்டை, மோறுவதில்டை, விட்டுக் பகோடுப் தில்டை.
பவளி சக்திகளோல் அது அைிக்கப் ை பவண்டும்.
இதனோல்தோன் இைண்டு உைகப் ப ோர்கள் நிகழ்ந்தன.
ப ோருளோதோைச் சலுடககள் இந்த ேை சக்திகடள பவறு வைியில் திடச திருப் ி விடுகின்றன.
எனபவதோன் உயரும் எதிர் ோர்ப்புகளின் புைட்சி எழுகிறது.
நைகத்தில் ப ட்பைோல் கண்டு ிடிக்கப் ட்ைோல், மனிதன் பசோர்க்கத்டத விட்டு நைகத்டத நோடுவோன்.
ைோர்சி தோனோகபவ இடத உள்ளிருந்து பசய்தோன்.
எழுச்சி அடைந்த ஆன்மோவோல்தோன் இது சோத்தியம் ஆகும்.
அவள் விக்கோடம பவளிப் டுத்தியது, அவபள அவடள அைித்துக்பகோள்வது ப ோைோகிறது.
அவளுடைய உணர்வின் அடித்தளத்தில் அவள் அவனுைன் ஒன்று ட்டிருந்தோள்.
இது ப ோன்ற ஒன்று டுதல் என்றும் நிடைத்திருக்கும்.
90. “The comfort to her of the regiments’ removal was beyond expression”.
She prefers the malady to be removed from her.
It is one that, unless destroyed, will continue to harm her family.
It was so because she is the saving grace of the family and the venom has infected her.
There are only two ways, neither would spare him.
She must destroy her softness inside for him by exposing him to the family or he must be publicly exposed.
What happened now is he was resilient by his impudence to revive his appearance after his image was fully destroyed.
That she would not willingly harm him was the real problem.
Life demands that it cannot be escaped.
The violence of 1947 in India was because of a similar reason.
Freedom cannot escape armed conflict even if the ruler announces the intention to withdraw.
For over 200 years he has enjoyed vast material benefits in an unmitigated fashion. It is property, Matter.
Matter does not give up its possessiveness on its own.
Before 1938 Sri Aurobindo who tried to avoid the war saw the black forces entrenched. He saw they had to be
destroyed.
The war broke out, was fought, and won, at the cost of his thighbone.
Violence is needed at least as a token.
Indian Freedom could have been won by Spirituality if the Freedom Movement, its leaders, its members were all
devoted to truth.
The country was divided based on the basic falsehood of caste.
That falsehood is violence to Truth.
Elizabeth’s SOFT CORNER is the falsehood that could not be brushed aside, compromised. It can only be destroyed.
Darcy faced his own vital falsehood four square and destroyed it thanking her for her abuse. She had not gone
to that length of cleansing her inner being.
“ப ோர் டையினர் அங்கிருந்து பசன்றதனோல் ஏற் ட்ை ஆறுதல், விவோிக்க முடியோததோக இருந்தது.”
ிைச்சிடன அவளிைமிருந்து விைக பவண்டும் என்று அவள் விரும் ினோள்.
அது அைிக்கப் ைோவிட்ைோல் அவளது குடும் த்டத அது பதோைர்ந்து துன்புறுத்தும்.
ஏபனன்றோல் அவள்தோன் குடும் த்திற்கு அருளோக விளங்குகிறோள், ஆனோல் அவள் விஷத்தோல்
பீடிக்கப் டிருக்கிறோள்.
இைண்டு வைிகள்தோன் உள்ளன, இைண்டும் அவடன விட்டு டவக்கோது.
முதைோவதோக, அவள் அவன் பமலிருக்கும் பமன்டமயோன உள் உணர்வுகடள அைித்து, தன் குடும் த்தினோிைம்
அவடன பவளிப் டுத்த பவண்டும் அல்ைது அவடன கிைங்கமோக பவளிப் டுத்த பவண்டும்.
பகட்ை ப யோிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு அவனுடைய பவட்கங்பகட்ை தன்டம இப்ப ோழுது டக
பகோடுக்கிறது.
அவள் விரும் ி அவனுக்கு பகடுதல் பசய்ய மோட்ைோள் என் துதோன் உண்டமயோன ிைச்சிடன .
ஆனோல் வோழ்க்டக அதிலிருந்து தப் ித்துக்பகோள்ள அனுமதிப் தில்டை.
இபத ப ோன்ற கோைணத்தினோல்தோன் 1947ல் இந்தியோவில் வன்முடற கிளம் ியது.
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ஆள் வர் விைகிக் பகோள்வதற்கு விருப் த்டதத் பதோிவித்தோலும் ஆயுதம் இன்றி சுதந்திைம் கிடைக்கோது,
அளவற்ற ஐஸ்வர்யத்டத ஆங்கிபையர்கள் இருநூறு வருைங்களுக்கும் பமைோக மட்ைற்ற முடறயில்
அனு வித்து வந்தனர். அது ேை பசோத்தோகும்.
ேைம் தன்னுடைய உோிடமடய தோனோகபவ விட்டுக் பகோடுக்கோது.
1938 க்கு முன் ப ோடை தவிர்க்க முயற்சி பசய்த ஸ்ரீ அைவிந்தர், இருண்ை சக்திகள் ஸ்தோ ித்துள்ளடதப்
ோர்த்தோர். அடவ அைிக்கப் ை பவண்டும் என் டதயும் ோர்த்தோர்.
ப ோர் எழுந்தது, ப ோோிட்டு பவற்றியும் கிடைத்தது, கவோனின் பதோடை எலும்பு முறிந்தடத அதற்கு
விடையோகக் பகோடுக்க பவண்டியதோயிற்று.
அடையோளத்திற்கோகவோவது வன்முடற அவசியமோகிறது.
சுதந்திை இயக்கம் அதனுடைய தடைவர்கள், அதனுடைய அங்கத்தினர்கள் அடனவரும் உண்டமடய
கடைப் ிடித்திருந்தோல், இந்திய சுதந்திைத்டத ஆன்மீக வைியில் அடைந்திருக்கைோம்.
ேோதி என்கிற அடிப் டை ப ோய்டய ஆதோைமோக டவத்துக் பகோண்டு நோடு ிோிக்கப் ட்ைது.
அந்த ப ோய்டம, உண்டமக்கு வன்முடற பசய்யும்.
எலிசப த்தின் பமன்டமயோன உணர்விடன புறக்கணிக்க முடியோது, சமைசப் டுத்தவும் முடியோது. அது
அைிக்கப் ை பவண்டும்.
ைோர்சி தன்னுடைய உணர்விலுள்ள ப ோய்டமடய தனக்குள்பளபய டவத்து அனு வித்துக் பகோண்டிருந்தடத
அைித்தோன், அதற்கோக அவளுடைய நிந்தடனக்கு அவளுக்கு நன்றி கூறினோன். அவள் தன்னுடைய உள்
ேீவடன தூய்டமப் டுத்த அந்த அளவிற்கு அதிக முயற்சி எடுத்துக் பகோள்ளவில்டை.
91. “Once gone there could be nothing more to plague her on that account”.
What ails is inside, not outside.
Buddha’s greatness was he could dissolve the ego.
He could do so as he was a mighty soul.
The last tenth man is not in the counting. It is in himself.
The sun going round the earth, the broken pencil, the last tenth Man are great landmarks in the progress of
knowledge. They are negative.
The organization in lever, the organization in language, the organization in Money, the same organization in
cyber space are striking positive landmarks of human progress. One more new faculty is needed as that which
discovers the tenth Man, the missing perception.
Who can speak of sensation to the physical Man, objectivity to the superstitious, infinity to the Mind that
mistakes it for the boundless finite.
Science is the knowledge of the soul, not that of intellectuality.
Knowledge is of the Psychic, not of the witness Purusha.
Ignorance was created in the world for the joy of overcoming it like the obstacle in the obstacle race, the hidden
answer in the riddle.
Democracy abolishes the superiority of classes, castes, families, birth.
Rationality abolishes the superiority of seniority.
Seniority belongs to Time in Nature; equality belongs to the soul in the Being.
Observed results admit of inequality.
Beyond the process that brings about the result is the essence of Spirit, Brahman.
The essence of the ant hill and the solar system is the same.
Superiority is the science of superstition.
Appearances are constructions; the Absolute is not constructed.
Nature admits of the flow and ebb in darkness.
The Soul has no darkness, no flow.
The evolving soul admits of the ebb and flow, creates it in light that is delight.
Evil is the one occasion that admits of the greatest effort to overcome the separativeness in Nature.
Evil is the Marvel of the ever-present Eternity.
“ டைப் ிோிவினர் அங்கிருந்து கிளம் ிச் பசன்றவுைன், அவன் விஷயமோக அவடள துன்புறுத்துவதற்கு பவறு
எதுவும் இருக்கோது”.
வருத்தம் அகத்திற்கு, புறத்திற்கு அல்ை.
புத்தோின் சிறப்பு அவர் அகந்டதடயக் கடைக்க முடிந்ததினோல் எழுந்தது.
அவர் ைம் ப ோருந்திய ஆன்மோவோக இருந்ததோல் அவைோல் அடத பசய்ய முடிந்தது.
கடைசியோக இருந்த த்தோவது மனிதன் எண்ணிக்டகயில் வை மோட்ைோன், ஏபனனில் அவன்தோன் த்தோவது
ஆள்.
பூமிடயச் சுற்றி சூோியன் வருவது, உடைந்த பதோற்றமுடைய எழுதுபகோல், கடைசியோக இருக்கும் த்தோவது
ஆள், இடவ அறிவின் டமல் கற்களோகும். அடவ எதிர்மடறயோனடவ.
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பநம்பு பகோலின் அடமப்பு, பமோைியின் அடமப்பு, ணத்தின் அடமப்பு, இடணய உைகத்தின் அடமப்பு,
இடவ மனித குை முன்பனற்றத்தின் முக்கியமோன பநர்மடறயோன டமல் கற்களோகும். த்தோவது மனிதடன
கண்டு ிடிக்க புதிய திறன் பதடவப் டுகிறது, கோணோமல் ப ோன புைனறிவு.
ேை மனிதனிைம் உணர்விடனப் ற்றியும் மூைநம் ிக்டக உள்ளவர்களிைம் குத்தறிடவப் ற்றியும்
அகண்ைத்டத, அளவில்ைோத கண்ைமோக தவறோகப் புோிந்து பகோண்டிருக்கும் மனத்திைமும் யோர் ப சுவது.
விஞ்ஞோனம் ஆன்மோவின் ஞோனம் ஆகும், அறிவோற்றலுடையது அல்ை.
ஞோனம் டசத்திய புருஷனுக்குோியது, சோட்சி புருஷனுடையது அல்ை.
தடைகடளத் தோண்டும் ப ோட்டியிலுள்ள தடைகடளப்ப ோல் விடுகடதயில் மடறந்திருக்கும் திடைப்ப ோல்
இந்த உைகத்தில் அறியோடம அதடனபய தோண்டி வரும் சந்பதோஷத்திற்கோக உருவோனது.
வகுப்புகள், ேோதிகள், குடும் ங்கள், ிறப்பு இடவகளின் உயர்டவ மக்களோட்சி ஒைிக்கிறது.
அனு வத்தினோல் ஏற் டும் முதன்டமயின் உயர்டவ குத்தறிவு அைிக்கிறது.
அனு வத்தின் முதன்டம நிடை இயற்டகயில் உள்ள கோைத்திற்குோியது; சமத்துவம் ேீவனின்
ஆன்மோவுக்குோியது.
கண்ைறிந்த முடிவுகள் சமனற்ற நிடைடய ஒத்துக் பகோள்கின்றன.
ைடனக் பகோண்டு வரும் முடறக்குப் ின்னோல் ஆன்மோவின் சோைமோன ிைம்மம் உள்ளது.
சிறியது ப ோியது என்று எதுவும் கிடையோது, எறும்புப் புற்றும் சூோியமண்ைைமும் ஒன்பற.
உயர்வு என் து மூைநம் ிக்டகயின் விஞ்ஞோனம் ஆகும்.
பதோற்றங்கள் கட்ைடமக்கப் ட்ைடவகள்; ிைம்மம் கட்ைடமக்கப் ைவில்டை.
இருட்டில் இயற்டக, ஓட்ைத்டதயும் ின் வோங்குவடதயும் அனுமதிக்கிறது.
ஆன்மோவுக்கு இருட்டும் கிடையோது, ஓட்ைமும் கிடையோது.
வளரும் ஆன்மோ ின்வோங்குவடதயும் ஓட்ைத்டதயும் அனுமதிக்கிறது, அடத ஒளியில் பசய்வதோல் சந்பதோஷம்
கிடைக்கிறது.
இயற்டகயின் ிோிவிடனடய பவற்றி பகோள்வதற்கு எடுக்கும் ப ோிய முயற்சிடய அனுமதிக்கும் ஒரு
சந்தர்ப் ம் தீடம ஆகும்.
என்றும் நிடைத்திருக்கும் சோஸ்வதத்தின் அற்புதபம தீடம ஆகும்.

92.

93.
94.

95.

She had not been many hours at home before she found that the Brighton scheme, of which Lydia had
given them a hint at the inn, was under frequent discussion between her parents. Elizabeth saw directly that
her father had not the smallest intention of yielding; but his answers were at the same time so vague and
equivocal, that her mother, though often disheartened, had never yet despaired of succeeding at last.
ிடைட்ைனுக்குப் ப ோக பவண்டும் என்கிற திட்ைத்டதப் ற்றி லிடியோ விடுதியில் கூறியிருந்தடத அவர்களது
ப ற்பறோர்கள் அடிக்கடி விவோதித்துக் பகோண்டிருந்தனர் என்று வீட்டிற்கு வந்த சிை மணி பநைங்களிபைபய
பதோிந்து பகோண்ைோள். அவளுடைய தந்டதக்கு அதற்கு இணங்க சிறிதளவும் எண்ணம் இல்டை என் டத
எலிசப த் பநைடியோகப் ோர்த்தோள். ஆனோல் அவருடைய தில்கபளோ, பதளிவற்றதோகவும் இருப ோருள்
அளிப் து ப ோைவும் இருந்தன. தோயோர் அடிக்கடி மனச்பசோர்வு அடைந்தோலும், இறுதியோக
பவற்றியடைபவோம் என்ற நம் ிக்டகடய இைக்கபவயில்டை.
Within hours of the decision NOT to do anything with Wickham anymore, news of the Brighton scheme came.
விக்கோமுைன் இனி எதுவும் டவத்துக்பகோள்ளக் கூைோது என்று தீர்மோனம் பசய்த சிை மணி பநைங்களிபைபய
ிடைட்ைன் திட்ைம் பவளி வருகிறது.
The link is there; she has snapped on the surface, the rest has to be gone through.
பதோைர்பு இருக்கிறது; அவள் பமற் ைப் ில் விைக்கி விட்ைோள், மீதிடய எதிர்பகோள்ளத்தோன் பவண்டும்.
Her father is as equivocal as she is unwilling to expose Wickham.
விக்கோடம பவளிப் டுத்த அவளுக்கு விருப் மில்ைோததுப ோல் அவளுடைய தகப் னோரும் பதளிவில்ைோமல்
இருக்கிறோர்.
“She had not been home for many hours, before she found out the Brighton scheme”.
Energy movement creates events.
As soon as Lydia left, permitting no break in the movement, came Bingley.
That was created by the completion of Lydia’s wedding.
This was created by the proposal.
Its origin is the earlier proposal of Collins.
The four Men meeting on the road was the earlier event of importance.
Elizabeth would be able to control Lydia if she went back to the proposal and handled the original source of energy –
her partiality to Wickham.
Go back to the original inspiration – Bingley’s coming there.
Trace its origins beyond the shores.
Look at the first initiative of asking Mr. Bennet to go to Bingley.
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Examine the first development, Bingley’s liking Jane, Darcy’s ‘tolerable’.
See his ‘tolerable’ as the response of Darcy to the assertion of Bingley.
See his ruse as a vengeance to Bingley’s ‘stupid’.
Caroline’s cooperation to the ruse in the light of her fine eyes explains itself.
Darcy’s urge to celebrate his love by speaking it to the rival is an initiative.
It is more than true a work should not be seen or known by one who is inimical to it.
Caroline’s knowledge of Darcy’s love precipitated as elopement which humbled Darcy.
The two truths about intense love are.
• A lover cannot bring himself to speak of his love.
• The urge to speak of it is as great as his love.
One great event branched off as several courses of life.
Each such stream of energy attracted appropriate other streams of energy.
There are innumerable minor eddies.
They clash, work together, release momentum, carry events and personalities along, reveal truths, reiterate values of
life, endorse every piece of human wisdom enshrined in proverbs, serve as a miniature of great movements they
represent, act as mirrors of life
“ ிடைட்ைன் விஷயத்டதப் ற்றி அவளுக்குத் பதோிவதற்கு முன், அவள் ை மணி பநைங்களோக வீட்டில்
இல்டை”.
சக்தியின் இயக்கம் நிகழ்ச்சிகடள உருவோக்குகிறது.
லிடியோ பசன்றவுைன் இயக்கத்திற்கு இடைபவளி அனுமதிக்கோத வடகயில் ிங்கிலி வந்தோன்.
லிடியோவின் திருமணம் முடிந்ததன் மூைம் அது உருவோனது.
இது திருமண பவண்டுபகோள் மூைம் உருவோனது.
இதனுடைய மூைம், முன்னம் கோலின்ஸ் விடுத்த திருமண பவண்டுபகோள் ஆகும்.
நோன்கு ஆண்களும் பதருவில் சந்தித்துக் பகோண்ைது ஆைம் த்தில் நைந்த முக்கியமோன நிகழ்ச்சியோகும்.
எலிசப த் திருமண ப ச்சிற்குத் திரும் ிச் பசன்று சக்தியின் முதல் ிறப் ிைத்டத சமோளித்தோல் அவளோல் ஒரு
பவடள லிடியோடவக் கட்டுப் டுத்த முடியைோம்— விக்கோமிைம் அவள் கோண் ிக்கும் ோை ட்சம்.
ஆைம் த்தில் இருந்த ஆர்வத்டத பசன்றடைவது---- ிங்கிலி அங்கு வருவது.
அதனுடைய மூைத்டத, அதனுடைய எல்டைடயத் தோண்டி கண்டு ிடிக்க பவண்டும்.
திரு ப ன்னட்டை, ிங்கிலிடய சந்திக்கச் பசல்லும் டி கூறும் முதல் தன்முடனப்ட
ோர்க்க பவண்டும்.
முதல் முன்பனற்றத்டத ஆைோய பவண்டும், ிங்கிலி பேடன விரும்புவது, ைோர்சியின் ‘ ைவோயில்டை’.
ிங்கிலியின் வற்புறுத்தலுக்கு ைோர்சியின் ‘ ைவோயில்டை’ என் து திைோக இருப் டத ோர்க்க பவண்டும்.
ிங்கிலி, ‘முட்ைோள்’ என்று கூறியதற்கு ைி வோங்குவது ப ோலிருந்த ைோர்சியின் சூழ்ச்சிடய கவனிக்க
பவண்டும்.
அவளுடைய ஆத்ம நயனங்களின் கோைணமோக சூழ்ச்சியில் கோைலினுடைய ஒத்துடைப்பு, அதடனபய
விளக்குகிறது.
எதிோியிைம் தன் கோதடைப் ற்றிப் ப சுவதன் மூைம் அடதக் பகோண்ைோடுவதற்கோன ைோர்சியின் உந்துதல் ஒரு
தன்முடனப் ோகும்.
ஒரு பவடைக்கு எதிோியோக இருப் வருக்கு அந்த பவடை அவர் கண்ணிலும் ைக் கூைோது, அடதப் ற்றி
அவருக்கு பதோியவும் கூைோது என் து ப ோிய உண்டம.
ைோர்சியின் கோதடைப் ற்றி கோைலினுக்குத் பதோியவந்தது ஓடிப் ப ோவதில் முடிந்தது, ைோர்சிக்கு பமலும்
தோழ்டவ அளித்தது.
தீவிைமோன கோதலின் இைண்டு உண்டமகள்,
• தன் கோதடைப் ற்றி ஒரு கோதைனுக்கு ப ச முடியோது.
• அடதப் ற்றி ப ச பவண்டும் என்கிற உந்துதல் அவனுடைய கோதடைப்ப ோல் ப ோியது.
ஒரு ப ோிய நிகழ்ச்சி வோழ்வில் பசயல் டும் ல்பவறு ோடதகளோகப் ிோிந்தன.
அது ப ோன்ற ஒவ்பவோரு சக்தியின் ப ோக்கும், அதற்குகந்த மற்ற சக்தியின் ப ோக்குகடள ஈர்க்கிறது.
எண்ணற்ற சிறிய நீர்ச்சுைிகள் உள்ளன.
அடவ பமோதுகின்றன, இடணந்து பசயல் டுகின்றன, பவகத்டத விடுவிக்கின்றன, நிகழ்ச்சிகடளயும்
ிை ைங்கடளயும் கூை அடைத்துச் பசல்கின்றன, உண்டமகடள பவளிப் டுத்துகின்றன, வோழ்க்டகயின்
ண்புகடள வலியுறுத்துகின்றன, ைபமோைிகளில் கூறப் ட்டிருக்கும் ஒவ்பவோரு துளி மனித மதி
நுட் த்டதயும் ஆதோிக்கின்றன, ப ோிய இயக்கங்களின் ிைதிநிதியோக விளங்கும் அடவ, அதனுடைய சிறிய
வடிவமோக விளங்குகின்றன, வோழ்க்டகயின் கண்ணோடி ப ோைவும் விளங்குகின்றன.
96. “Elizabeth saw her father had not the smallest intention of yielding”.
A story has innumerable human choices.
To study how each of these choices came into existence is to understand the story in terms of The Life Divine or
The Theory of Development.
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Essentially the Theory is the process of the subconscious becoming conscious.
Human choices are subconscious as well as conscious.
One major decision of the collective goes among the individuals as millions of decisions.
In the individual decision there is the determinism of the collective.
Within its scope, the individual does choose.
What chooses is the WILL of the individual.
It is guided by the individual consciousness.
The will acts through an accomplished ability of it which is a talent that is a skill expressing all his capacity so
far accumulated.
That skill is his energy originally organized into a skill by his experience.
Wherever it is well formed, it is irresistible.
Its hesitation to act is its incompleteness.
A skill is complete when it reaches the physical where it acts at once.
The energy that goes into action has three expressions – Mental, etc.
Mental energy creates thought.
Vital energy creates attitude.
Physical energy fashions acts.
A thought at the physical level of the Mind endlessly repeats in speaking.
An attitude is an ever-living interest that looks at any situation in its light.
An act expresses the moment the obstacles are cleared.
If possible he clears the obstacle.
His clearing the obstacles depends upon the strength of his will.
This is how a nascent will acts.
Dormant wills are routine habits that were once fashioned like this.
Inspiration gets its energy from the activated vital.
Mental inspiration generates inspired Thought.
Soul’s inspiration creates a poet or a saint.
“இணங்குவற்கு அவளுடைய தந்டதக்கு சிறிதளவும் எண்ணம் இல்டை என் டத எலிசப த் ோர்த்தோள்.”
ஒரு கடதயில் எண்ணற்ற மனித விருப் ங்கள் உள்ளன.
இந்த ஒவ்பவோரு மனித விருப் மும் எவ்வோறு எழுந்தது என்று ஆைோய்ச்சி பசய்வது, இக்கடதடய
'தி டைப் டிடவன்' அல்ைது The Theory of Development மூைம் புோிந்துபகோள்வது ப ோைோகும்.
முக்கியமோக ஆழ்மனம் பமல்மனமோகும் முடறடய இத்தத்துவம் விளக்குகிறது.
மனித விருப் ங்கள் ஆழ்மனத்திலிருந்தும் எடுக்கப் டும், பமல்மனத்திலிருந்தும் எடுக்கப் டும்.
சமூகத்தின் ஒரு ப ோிய முடிவு, தனி மனிதர்களிைம் பகோடிக்கணக்கோன தீர்மோனங்களோக மோறுகிறது.
தனி மனிதனின் தீர்மோனத்தில் சமூகத்தின் நிர்ணயம் இருக்கிறது.
அதனுடைய எல்டைக்குள்ளிலிருந்து மனிதன் பதர்ந்பதடுக்கிறோன்.
மனிதனின் மனவுறுதிபய பதர்ந்பதடுக்கிறது.
அதடன தனி மனிதனின் ேீவியம் வைி நைத்துகிறது.
அவனது சோதித்துள்ள திறடமயின் மூைம் உறுதி பசயல் டுகிறது. திறன் எனப் டும் இது, இதுநோள்வடை
பசர்த்து டவத்திருக்கும் ஆற்றல்கடளயும் பவளிப் டுத்துகிறது.
அவனுடைய அனு வத்தின் மூைம் ஆைம் த்தில் முடறப் டுத்தப் டும் அவனது சக்திபய அவனுடைய திறடம
ஆகும்.
எங்பகல்ைோம் அது சிறப் ோக உருவோகியுள்ளபதோ, அங்கு அதடன தடுக்க முடியோது.
முழுடம ப றோதப ோழுது அது பசயல் ைத் தயங்குகிறது.
ேைத்டத அடையும்ப ோழுது ஒரு திறன் முழுடம ப றுகிறது, அங்கு உைனடியோக பசயல் டுகிறது.
பசயலில் பசயல் டும் சக்திக்கு மூன்று பவளிப் ோடுகள் உள்ளன—மனம், உணர்வு, உைல்.
மனத்தின் சக்தி எண்ணத்டத உருவோக்குகிறது.
உணர்வின் சக்தி மபனோ ோவத்டத உருவோக்குகிறது.
ேை சக்தியில் புதிய ோணிகள் பசயல் டுகின்றன.
மனதில் ேை நிடையில் உள்ள எண்ணம், முடிவில்ைோமல் மீண்டும் மீண்டும் ப ச்சில் பவளிப் டும்.
எந்த ஒரு நிடைடமடயயும் அதனுடைய பகோணத்தில் ோர்க்கும் சுடமயோக இருக்கும் ஆர்வபம மபனோ ோவம்
ஆகும்.
தடைகள் நீங்கிய அத்தருணத்திபைபய ஒரு பசயல் தன்டன பவளிப் டுத்தும்.
முடிந்தோல் அவன் தடைகடள நீக்குவோன்.
தடைகடள நீக்குவது அவனுடைய உறுதியின் வலிடமடயப் ப ோறுத்தது.
இவ்வோறுதோன் புதியது பசயல் டுகிறது.
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இவ்வோறு இருந்தடவபய பசயைற்ற உறுதியோக மோறி வைக்கமோன ைக்கங்களோக மோறுகின்றன.
சுறுசுறுப் ோக இருக்கும் உணர்விலிருந்து ஊக்கத்திற்கு சக்தி கிடைக்கிறது.
மனத்தின் ஊக்கங்கள் ஊக்கமோன எண்ணங்கடள உற் த்தி பசய்கின்றன.
ஆன்மோவின் ஆர்வம் ஒரு கவிஞடனபயோ அல்ைது ஒரு மகோடனபயோ உருவோக்குகிறது.
97. “His answers were vague and equivocal”.
The initial vagueness indicates the final indecision.
Elizabeth wants to rectify an error without her doing her part, being the source.
The father hopes against hope without exerting his will.
A determined brute will make all the headway amidst undecided authorities.
In an organization into which decay has set it, determined go-getters can get anything accomplished for themselves.
There are human agencies that will sell rare manuscripts as waste paper.
Jealousy understands the outstanding success of the brilliant by assuming the very opposite of the facts.
Jealousy is the dawn that opens those parts that are idle to evolution.
As long as there is a theoretical possibility for such a malicious assumption, jealousy will not vanish.
The immobile spirit to which material sustenance came as an offering of privilege degenerated into a lazy Man
asking others to feed him. The consequent starving for thousands of years has not cured him. Now he has to do
the work no one will touch and deny himself the only expansive moment of a resourceful lie.
The externals act when the inner is obstinate and stubborn.
Obstinacy is the strength of falsehood in darkness.
You can split atoms; can we dismember an opinion.
A thought destructured, taken into its parts releases as much energy as the atom split.
Buddha conquered the world dissolving the very faculty of thought.
A thought fully consecrated is as powerful.
To consecrate the faculty of thinking is to exceed Nirvana.
One cannot consecrate a thought by another thought.
A spark of the awakening soul can do it at the moment of awakening.
Swabhava is difficult to handle as it is the original force that exceeds form.
To expect another’s swabhava to change, one must change in himself at the origin of swabhava – Absolute.
“அவைது தில்கள் பதளிவில்ைோமலும், இரு ப ோருள் ைவும் இருந்தன.”
ஆைம் த் பதளிவின்டம இறுதியில் வைப்ப ோகும் தீர்மோனமின்டமடயக் கோட்டுகிறது.
எலிசப த் தன்னுடைய ங்கிடனச் பசய்யோமல் தன்னோல் ஏற் ட்ை தவடற சோி பசய்ய விரும் ினோள்.
தகப் னோர் அவருடைய விருப்புறுதிடய பசலுத்தோமல், மிகுந்த நம் ிக்டக பகோண்டிருந்தோர்.
முடிபவடுக்க முடியோதவர்களிைம் உறுதியோக உள்ள கயவன் எல்ைோ முயற்சிடயயும் பசய்வோன்.
நலிவு ஏற் ட்டுள்ள ஒரு நிறுவனத்தில் இது ப ோன்ற உறுதி டைத்தவர்கள் எடதயும் சோதித்துக்
பகோள்வோர்கள்.
அோிதோன நூல்கடள உ பயோகமற்ற கோகிதமோக விற்கும் மனிதர்கள் உள்ளோர்கள்.
புத்திசோலியின் ப ோிய பவற்றிடய ப ோறோடம, உண்டமக்கு பநர் மோறோனடத கற் டன பசய்து பகோண்டு
புோிந்துபகோள்ளும்.
ோிணோமத்தில் பசோம்ப றியோக இருக்கும் குதிகடள திறப் பத விடியைோன ப ோறோடமதோன்.
அது ப ோன்ற விஷமமோன யூகங்கள் தத்துவோீதியோக சோத்தியமோகும்வடை ப ோறோடம மடறயோது.
கோணிக்டக எனும் ப றோகக் கிடைக்கப் ப ற்ற ப ோருள் உதவி அடசவற்ற ஆன்மோடவ, மற்றவர்கள் தனக்கு
உணவு பகோடுக்க பவண்டும் என்று பகட்கும் அளவிற்கு பசோம்ப றி மனிதனோக்கியது. ஆயிைம் ஆண்டுகளோகப்
ட்டினியோக இருந்தும் அவன் மோறவில்டை. இப்ப ோழுது அவன் யோரும் பதோைோத பவடைடய பசய்தோக
பவண்டும், ப ோய் கூறுவதிலிருந்து தன்டன விடுவித்துக்பகோள்ள பவண்டும்.
அகம் ிடிவோதமோகவும் அைமோகவும் இருக்கும்ப ோழுது புறம் பசயல் ை ஆைம் ிக்கிறது.
இருளில் ப ோய்டமயின் ைபம ிடிவோதம்.
அணுடவப் ிோிக்கைோம், ஒரு கருத்டத தனித்தனியோக ிோிக்க முடியுமோ?
அணுடவ ிோிக்கும்ப ோழுது எழும் அபத சக்தி, ஒரு எண்ணத்தின் கட்ைடமப்ட
ிோிக்கும்ப ோழுது எழும்
குதிகளிலிருந்தும் பவளிவரும்.
எண்ணத்டத அைித்து புத்தர் உைகத்டத பவன்றோர்.
முழுவதுமோக சமர்ப் ணம் பசயப் ட்ை எண்ணம் மிகவும் வலிடமயோனது.
சிந்தடனடய சமர்ப் ணம் பசய்வது, நிர்வோணத்திற்கும் பமைோனது.
ஒருவர் ஒரு எண்ணத்தோல் மற்பறோரு எண்ணத்டத சமர்ப் ணம் பசய்ய முடியோது.
விைிப் டையும் ஆன்மோவில் உள்ள ஒரு ப ோறி, விைிப் டையும் அத்தருணத்தில் இதடனச் பசய்ய முடியும்.
பதோற்றத்டத மிஞ்சும் ஆைம் சக்தியோன சு ோவத்டத டகயோள்வது கடினம்.
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மற்றவைது சு ோவம் மோற பவண்டும் என எதிர் ோர்த்தோல், ஒருவர் தனது சு ோவத்தின் மூைத்திற்குச் பசன்று
மோற பவண்டும்--- ிைம்மம்.
98. “Her mother, often disheartened, was never despaired of succeeding at last”.
The determination of the physical is unwavering.
Nothing can be achieved without such a determination.
At the spiritual level such determination matures into giving it up in surrender.
At the physical level, such a determination leads to self-destruction.
Mind decides to surrender to the spirit. It is its own decision.
How can the physical determination rise to vital decision?
The determination to hold on must be replaced by a determination to rise to the vital.
Such a determination converts its strength into vital energy for action.
The moment Bennet decided not to indulge the wife anymore but to exert his right, an enormous amount of energy was
released in the atmosphere and set the whole chaos right.
A similar thing occurs in the Mind of Elizabeth.
The enormous clouds of infatuation stopped the moment facts were presented and they melted virtually into thin air.
All those great emotional energies turned into an understanding of shame.
She moved to the Mind that saw clearly her despicable situation.
No more she wanted to see him who would remind her of her shame.
What happened to Darcy was rising from the Mind.
Mrs. Bennet had a long experience of several denials leading to compliance at the end.
Her disobedience was confined to violently differing from him.
What he finally refused, she quietly accepted as she accepted the refusal to move to Brighton as a family.
When opposites work together, each move of one is diametrically opposite to the other.
It is not as if both are moving towards the same goal disagreeing on the process. Each wants to cancel the other fully.
Either it breaks or rises to a higher level where they resolve into a higher outcome in the next plane.
“அவளுடைய தோயோர் அடிக்கடி மனச்பசோர்வு அடைந்தோலும், இறுதியோக பவற்றி அடைபவோம் என்ற
நம் ிக்டகடய இைக்கபவ இல்டை.”
ேைத்தின் தீர்மோனம் தடுமோறுவதில்டை.
அது ப ோன்ற தீர்மோனம் இல்ைோமல் எடதயும் சோதிக்க முடியோது.
ஆன்மீக நிடையில் அது ப ோன்ற தீர்மோனம் முதிர்ச்சி அடைந்து சைணடைகிறது.
ேை நிடையில், அது ப ோன்ற தீர்மோனம் தன்டனபய அைித்துக்பகோள்ளும்.
மனம் ஆன்மோவிைம் சைண் அடைய முடிவு பசய்கிறது. அது அதனுடைய பசோந்த முடிவு.
ேை உறுதி உணர்வின் தீர்மோனமோக எவ்வோறு உயை முடியும்?
பதோைர்ந்து ற்றிக்பகோள்ளும் உறுதி உணர்வுக்கு உயை பவண்டும் என்ற உறுதியோக மோற பவண்டும்.
இது ப ோன்ற உறுதி அதனுடைய ைத்டத பசயலுக்குோிய உணர்வின் சக்தியோக மோற்றுகிறது.
திரு ப ன்னட் இனி தன்னுடைய மடனவிக்கு அதிக இைம் பகோடுக்கக் கூைோது, தன்னுடைய உோிடமடய
பசலுத்த பவண்டும் என்று தீர்மோனித்த அத்தருணத்தில், அ ோிமிதமோன சக்தி சூைலில் பவளிப் ட்டு எல்ைோ
குைப் ங்கடளயும் தீர்த்து டவத்தது.
இது ப ோன்ற விஷயம் எலிசப த் மனதிலும் நிகழ்ந்தது.
உண்டமகள் கூறப் ட்ை அத்தருணத்தில், ப ோிய அளவில் இருந்த கவர்ச்சி நின்று விட்ைது. அது அபனகமோக
மடறந்பத ப ோனது.
அந்த உயர்ந்த உணர்வின் சக்திகள் அவமோனத்டத புோிந்துபகோள்ள ஆைம் ித்தன.
அவள் மனதிற்கு மோறினோள், அங்கிருந்து அவளுடைய பமோசமோன நிடைடயத் பதளிவோகப் ோர்க்க முடிந்தது.
அவளுடைய அவமோனத்டத நிடனவு டுத்தக் கூடிய அவடன அவள் ோர்க்க விரும் வில்டை.
ைோர்சிக்கு என்ன ஆயிற்று என்று அவள் மனதிலிருந்து எழுந்து பகோண்டிருந்தது.
இறுதியில் உைன் ோைோக மோறிய ை மறுப்புக்கடள திருமதி ப ன்னட் தன் நீண்ை அனு வத்தில்
கண்டிருக்கிறோள்.
அவளது கீழ்ப் டியோத குணம், அவோிைமிருந்து தீவிைமோக வித்தியோசப் டுவதில் மட்டும் இருந்தது.
குடும் மோக பிடைட்ைனுக்கு குடிப யை மறுத்தடத அவள் ஏற்றுக்பகோண்ைடதப் ப ோல், அவர் இறுதியோக
மறுத்தடத அவள் பமளனமோக ஏற்றுக்பகோண்ைோள்.
பநர் எதிைோனவர்கள் ஒன்றோக பவடை பசய்யும்ப ோழுது, ஒருவர் பசய்யும் ஒவ்பவோரு விஷயமும் மற்றவருக்கு
பநர் எதிைோக இருக்கும்.
பசயல் முடறடய ஒத்துக் பகோள்ளோமல் இருவரும் ஒபை ைட்சியத்டத பநோக்கிப் ப ோய் பகோண்டிருக்கிறோர்கள்
என்று அர்த்தமில்டை. ஒருவர் மற்றவடை முழுவதுமோக இைத்து பசய்ய விரும்புகின்றனர். ஒன்று, அது முறிந்து
ப ோகிறது அல்ைது அடுத்த உயர்ந்த நிடைக்கு உயருகிறது, அங்கு அவர்கள் அடுத்த நிடையில் உயர்ந்த
ைடனப் ப றத் தீர்மோனிக்கின்றனர்.
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Chapter 17: Elizabeth Confides in Jane
பேனிைம் எலிசப த் பவளிப் டையோகப் ப சுதல்
Summary: Elizabeth finally tells Jane what happened with Darcy, deciding to leave out any part of the story
that might upset Jane. Jane is appropriately shocked, and feels bad for Darcy. Elizabeth relates the story of
Wickham and Jane is once again shocked. They decide however that they will not expose Wickham.
ைோர்சியுைன் தனக்கு ஏற் ட்ை சந்திப்ட பேனிைம் விவோிக்கும் எலிசப த், அவள் மனத்டத
பவதடனப் டுத்தும் விஷயங்கடளக் கூறோமல் விட்டு விடுகிறோள். பேனிற்கு அதிர்ச்சி உண்ைோகிறது.
எலிசப த் நிைோகோித்ததற்கோக வருத்தமும் அடைகிறோள். விக்கோடமப் ற்றிய உண்டமகடளயும், அவன் கூறிய
ப ோய்கடளயும் எலிசப த் கூறக் பகட்டு, பேன் பமலும் அதிர்ச்சியடைகிறோள். அவடனப் ற்றிய
விஷயங்கடள யோோிைமும் பசோல்ை பவண்ைோம் எனத் தீர்மோனிக்கின்றனர்.

1.

2.

Elizabeth's impatience to acquaint Jane with what had happened could no longer be overcome; and at
length, resolving to suppress every particular in which her sister was concerned, and preparing her to be
surprised, she related to her the next morning the chief of the scene between Mr. Darcy and herself.
என்ன நைந்தது என் டத இனியும் பேனிைம் பசோல்ைோமல் இருக்க எலிசப த் ப ோறுடமயிைந்தவளோக,
தன்னுடைய சபகோதோி சம் ந்தப் ட்ை எல்ைோ விஷயங்கடளயும் பசோல்ை பவண்ைோம் எனத் தீர்மோனித்து,
அவடள ஆச்சோியப் டுத்தும் வடகயில், மறுநோள் கோடை தனக்கும் ைோர்சிக்கும் இடைபய நைந்த
முக்கியமோனவற்டற மட்டும் கூறினோள்.
Darcy’s proposal to her, apart from being news, in this context has a personality of its own and will press for
expression.
ைோர்சியின் திருமணப் ப ச்சு பசய்தியோக இருப் பதோைல்ைோமல் அதற்பகன்று ஒரு குணோதிசயம் உள்ளது, அது
பவளிப் ை வற்புறுத்தும்.
“Elizabeth’s impatience to acquaint Jane could no longer be postponed.”
Impatience itself can tune itself to the impossible circumstances.
Faculties can be long dormant, can suddenly surface to perform.
A cow swims; a long unused mother tongue absolutely emerges into use.
The will of the body inhibits or allows it to function.
The measure of patience or impatience depends upon the Will that acts – mental or vital or physical will.
People capable of deep, total, pure, complete Romance can find their hearts functioning irrespective of age or any other
thing.
For us to withdraw from the social personality is the great capacity for culture whose perfection is seen in its
emergence as a social personality for the sake of the society.
The Divine now acts through our nature and ego.
The Divine having become emancipated from ego and Nature emerging through our parts of the being and the
modes of the Self is the Marvel.
The Divine thus realizes Itself.
It respects the constitution of our Nature and temperament.
It emerges not conditioned by its instruments but expresses to transform the instruments.
In that condition, by choice, the Divine can act as the Divine Itself.
An ideal Man acting through an unideal organization does so.
Mother acted through the Ashram like that.
She acted on Her own in 1956 to receive the descending Supermind.
In her Darshans She related to the Infinite on our behalf.
She says She collects all our aspirations and offers them to the Divine.
She has seen such an aspiration in a passing ass.
She heard that from the coconut husk, the carpet.
Her aspiration brought Sri Aurobindo to Her in the subtle plane in 1959.
Her very cells aspired.
She was obeyed by the being going to Hitler and the Chinese.
“பேனிைம் என்ன நைந்தது என் டதத் பதோிவிக்க, எலிசப த்திற்கு இனியும் தோமதிக்க முடியவில்டை.”
சோத்தியமில்ைோத சூழ்நிடைக்கு, ப ோறுடமயின்டம தன்டனத்தோபன இணங்க டவத்துக்பகோள்ளும்.
திறடமகள் பவகு நோட்களுக்கு பசயைற்று இருக்கும், திடீபைன்று பமபை எழுந்து பசயல் ை ஆைம் ிக்கும்.
ஒரு சு நீச்சைடிக்கும்; பவகு நோட்களுக்கு உ பயோகப் டுத்தப் ைோத தோய் பமோைி, முற்றிலுமோக
உ பயோகத்துக்கு வரும்.
உைலின் உறுதி, அது பசயல் டத் தடுக்கும் அல்ைது அனுமதிக்கும்.
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ப ோறுடம அல்ைது ப ோறுடமயின்டமயின் அளவு, மனம் அல்ைது உணர்வு அல்ைது ேைத்தின் விருப்புறுதி
பசயல் டுவடதப் ப ோறுத்து இருக்கிறது.
ஆைமோன, தூய்டமயோன, முழுடமயோன கோதல் பசய்யக் கூடியவர்கள், தங்களது வயது அல்ைது மற்ற எடதயும்
ப ோருட் டுத்தோது மனம் பசயல் டுவடதக் கோண் ர்.
நோம் சமூகத்தின் ஆளுடமயிலிருந்து விைகுவது, ஒரு ப ோிய திறனோகும். அந்தக் கைோச்சோைத்தின் பமன்டம
சமூகத்திற்கோக, சமூகத்தின் ஆளுடமயோக எழுவதில் கோண்கிபறோம்.
நமது சு ோவம் மற்றும் அகந்டத மூைம் இப்ப ோழுது இடறவன் பசயல் டுகிறோன்.
அகந்டத மற்றும் இயற்டகயிலிருந்து விடுதடை ப ற்ற இடறவன், ேீவனின் குதிகளிலிருந்தும் சுயத்தின்
வடககளிலிருந்தும் பவளிவருவது அற்புதமோகும்.
இவ்வோறு இடறவன் தன்டன உணர்ந்து பகோள்கிறோன்.
நமது இயற்டக மற்றும் மனவுணர்வுகளின் அடமப்ட அது மதிக்கிறது.
அதனுடைய கருவிகளினோல் தப் டுத்தப் ட்டு அது பவளிவருவதில்டை, ஆனோல் கருவிகடள திருவுருமோற்ற
பவளிப் டுத்துகிறது.
அந்த நிடைடமயில் விருப் த்திற்பகற் இடறவன் இடறவனோகபவ நைந்து பகோள்ளைோம்.
ஒரு இைட்சியவோதி, இைட்சியமில்ைோத அடமப் ின் மூைம் பசயல் டும்ப ோழுது அவ்வோறு நைந்து
பகோள்கிறோன்.
ஆசிைமத்தின் மூைம் அன்டன அவ்வோறு பசயல் ட்ைோர்.
1956-ல் கீைிறங்கிய சத்திய ேீவியத்டத வைபவற்க அன்டன சுயமோகச் பசயல் ட்ைோர்.
அன்டன அளித்த தோிசனங்களில், அன்டன நமக்கோக அகண்ைத்துைன் பதோைர்பு பகோண்ைோர்.
நம்முடைய எல்ைோ ஆர்வங்கடளயும் ஒன்று திைட்டி, அன்டன அவற்டற இடறவனுக்கு அர்ப் ணிப் தோக
கூறுகிறோர்.
கைந்து பசன்ற ஒரு கழுடதயிைம் அது ப ோன்ற ஆர்வத்டத அன்டன ோர்த்திருக்கிறோர்.
பதங்கோய் மட்டையிலும், கம் ளத்திலும் அந்த ஆர்வக் குைடை அன்டன பகட்ைோர்.
1959ல் அன்டனயின் ஆர்வம் ஸ்ரீ அைவிந்தடை சூட்சும நிடையில் அன்டனயிைம் வைவடைத்தது.
அன்டனயின் ஒவ்பவோரு அணுவிலும் ஆர்வம் இருந்தது.
அன்டனயின் ஆடணக்குக் கட்டுப் ட்டு அந்த ேீவன் ஹிட்ைோிைமும், சீனர்களிைமும் பசன்றது.
“Resolved to suppress every particular regarding Bingley”.
Human choice is based on this sifting of details.
Such a sifting goes on in us all the time with respect to time, space, events, people, memory, attitude, motive and
everything on earth.
It is a process of creating the infinitesimal out of the Infinite.
One aspect is held out, holding back all the other.
In the Supermind there is no clash between two finites.
In our life there is an eternal clash.
The clash follows the rules of Life, society, Ego, and Nature.
One who knows these rules can see life as it shapes itself.
With subtle vision he can predict, see the past.
Such subtle vision goes before one’s birth.
The same vision rising to the causal plane not only can know but determine.
It is creative, but submits itself to the laws of cosmos.
One who knows those rules, one who can determine the course of events choosing to conform to the pattern of
prevalent existence is the integral yogi.
He said She has the power to supramentalise earth in one day.
Still, it is not for the devotee to aspire for that power.
One is free to see that Power in action in any field.
He is not free to use it or even seek it.
The power is the power of knowledge and the value lies in not seeking it.
To seek is to be human.
Not to seek is better, but not being capable of seeking is the best.
It is Silent Will at its best.
It is not forgetting that is neutral.
It is positive capacity of not seeking anything for its own sake.
It cannot look down upon those who seek.
It is an attitude that comes when superiority loses its sense.
Superiority is inverted inferiority.
“ ிங்கிலி சம் ந்தப் ட்ை எந்த ஒரு விஷயத்டதயும் கூறுவதில்டை என முடிவு பசய்யப் ட்ைது”.
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இவ்வோறு விவைங்கடள சலித்துக் பகோடுப் தன் அடிப் டையில் மனித விருப் ம் உள்ளது.
கோைம், இைம், நிகழ்ச்சிகள், மனிதர்கள், ஞோ கம், மனப் ோன்டம, பநோக்கம் மற்றும் உைகத்திலுள்ள அடனத்து
விஷயங்களிலும், இம்மோதிோியோக ிோிப் து நம்முள் எல்ைோ பநைங்களிலும் நைந்து பகோண்டிருக்கிறது.
இது அகண்ைத்திலிருந்து மிகச் சிறியடத உருவோக்கும் முடறயோகும்.
மற்ற எல்ைோவற்டறயும் ிடித்து டவத்துக் பகோண்டு, ஒரு பகோணம் மட்டும் பவளிபய கோண் ிக்கப் டுகிறது.
சத்திய ேீவியத்தில் இைண்டு கண்ைத்துக்கும் இடைபய பமோதல் இருப் தில்டை.
நமது வோழ்க்டகயில் எப்ப ோழுதுபம பமோதல்தோன்.
வோழ்வு, சமூகம், அகந்டத, இயற்டக இவற்றின் சட்ைங்கடள பமோதல் ின் ற்றும்.
இந்தச் சட்ைங்கள் பதோிந்தவர், வோழ்வு தன்டனபய உருவோக்கிக் பகோள்வடதப் ோர்க்கைோம்.
சூட்சுமப் ோர்டவயோல் ஒருவர் ின்னோல் நைக்கப் ப ோவடத முன்கூட்டிச் பசோல்ைைோம், கைந்த கோைத்டதப்
ோர்க்கைோம்.
ஒருவைது ிறப்புக்கு முன் ிலிருந்பத இது ப ோன்ற சூட்சுமப் ோர்டவ இருக்கும்.
கோைண உைகத்டத எட்டும் இபத ோர்டவ முன்கூட்டிபய பதோிந்து பகோள்வபதோைல்ைோமல், நிர்ணயிக்கவும்
பசய்யும்.
அது டைக்கும் திறனுடையது, ஆனோல் ிை ஞ்சத்தின் விதிமுடறகளுக்குத் தன்டனபய கட்டுப் டுத்திக்
பகோள்ளும்.
அந்த விதிமுடறகடள அறிந்தவர், நிகழ்ச்சிகளின் ப ோக்டக நிர்ணயம் பசய் வர் நிைவுகின்ற வோழ்க்டக
அடமப்புைன் ஒத்துப்ப ோவடத பதர்ந்பதடுத்தோல் அவபை பூைணபயோகி ஆவோர்.
ஒபை நோளில் இவ்வுைகத்டத சத்தியேீவிய சக்தியோக மோற்றும் சக்தி அன்டனக்கு உண்டு என்று கவோன்
கூறினோர்.
இன்னமும் அந்த சக்திக்கு அன் ர்கள் ஆர்வம் கோண் ிப் தில்டை.
எல்ைோத் துடறயிலும் அந்த சக்தி பசயல் டுவடதப் ோர்ப் தற்கு ஒருவைோல் முடியும்.
அடத உ பயோகப் டுத்தபவோ அல்ைது நோைபவோ கூை அவனுக்கு உோிடம கிடையோது.
சக்தி என் து அறிவின் சக்தியோகும், அதடன நோைோமலிருப் தில்தோன் அதன் மதிப்பு உள்ளது.
நோடுவது மனித குணம்.
நோைோமலிருப் து நல்ைது, நோடுவதற்பக இயைோமல் இருப் து அடதவிைச் சிறந்தது.
பமௌன விருப்புறுதி எல்ைோவற்டறயும்விைச் சிறந்தது.
நடுநிடையோக இருக்கும், மறப் து என் தல்ை அது.
தனக்பகன்று எடதயும் நோைோமலிருக்கும் பநர்மடறயோன திறன் அது.
நோடு வர்கடள தோழ்வோகவும் அதனோல் ோர்க்க முடியோது.
உயர்ந்தது அதனுடைய உணர்டவ இைக்கும்ப ோழுது எழும் மனப் ோன்டம அது.
உயர்வு தடைகீைோன தோழ்வோகும்.
“Preparing Jane to be surprised”.
Surprise is surprising.
The least Elizabeth could aspire for is to spring a surprise on Jane.
The idea of marrying never once entered her Mind.
I have adduced two reasons for it: 1) the lingering charm for Wickham, and 2) the mechanism of life that wants to
accomplish her marriage.
Out of that monumental event in her life, the least she could expect is the surprise of Jane.
Misfortunes sympathized come to stay thus energized.
After a tragic event in a Man’s life, if life around is maliciously blind, the tragedy passes, reversing itself and
opens the opposite of luck in his life.
Social courtesy of sympathetic enquiry will have undesirable effects.
Apart from all this, Jane is NOT good to Elizabeth as she is to Jane.
It should have struck her as a thunder of lucky surprise.
She gives a flat negative response, unpardonable in her.
Her own happy sisterly surprise would have stood in the way of Elizabeth succeeding in getting Jane married.
It is clear she is unable to be happy in Elizabeth’s good luck as Elizabeth is to her.
Her inability to be surprised reminds us of the inability of Elizabeth to be shocked by Wickham’s design on Georgiana.
Bennet’s response, Jane’s reluctance to be happy show that Darcy was not in their social horizon.
That distance made the marriage possible preventing any possible expectation in Elizabeth.
Mrs. Gardiner was genuinely expansive on seeing Darcy in love with Elizabeth.
The distance between such interest and wedding being so impossibly great Mrs. Gardiner would not disturb the
atmosphere by the most distant hint.
It is a culture of good will.
“பேனுக்கு ஆச்சோியம் அளிக்கத் தயோைோனோள்”.
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ஆச்சோியம், ஆச்சோியமோக உள்ளது.
பேனிைமிருந்து ஆச்சோியம் எழுவடதபய, எலிசப த்தோல் குடறந்த ட்சமோக விரும் முடியும்.
திருமணம் பசய்துபகோள்ளும் எண்ணம் அவள் மனதில் ஒரு முடறகூை எழுந்ததில்டை.
அதற்கு இைண்டு கோைணங்கடள நோன் உதோைணம் கோட்டியுள்பளன்:
1) விக்கோம் மீது பதோைரும் கவர்ச்சி 2) அவளுடைய திருமணத்டதப் பூர்த்தி பசய்ய விரும் ி வோழ்க்டக
எடுக்கும் வைிமுடற.
அவளுடைய வோழ்க்டகயின் அந்த மிகப் ப ோிய நிகழ்ச்சிக்கு, அவள் குடறந்த ட்சமோக எதிர் ோர்க்கக் கூடியது
பேனுடைய ஆச்சோியம்தோன்.
துைதிர்ஷ்ைத்திற்கு அனுதோ ம் கோண் ித்தோல், அதற்குச் சக்தி கிடைத்து அது அங்கு தங்கி விடும்.
ஒரு மனிதனின் வோழ்க்டகயில் ஒரு துயர் சம் வத்திற்குப் ிறகு சுற்றியுள்ள வோழ்க்டக மிகவும் கண்மூடியோக
இருந்தோல், துயைம் அகன்று பநர்எதிைோக மோறி அதிர்ஷ்ைத்டத பகோண்டு பசர்க்கும்.
சமூக மோியோடதக்கோக பசய்யப் டும் அனுதோ த்துைன் கூடிய விசோோிப்பு, பவண்ைோத விஷயங்களுக்கு வைி
வகுக்கும்.
இடவ எல்ைோவற்றிற்கும் பமல் எலிசப த் பேனிைம் நல்ைவளோக இருப் து ப ோல் பேன் அவளிைம் இல்டை.
அவளுக்கு அது இடி விழுந்ததுப ோல் ஆச்சோியமோக இருந்திருக்கும்.
அவள் ேீவனற்ற எதிர்மடறயோன திடை அளிக்கிறோள். அவடள மன்னிக்கபவ முடியோது.
பேனுக்குத் திருமணம் நைத்தி டவப் தில் எலிசப த் பவற்றி அடைவதற்கு, சபகோதோி என்ற முடறயில் எழும்
அவளுடைய சந்பதோஷம் கைந்த ஆச்சோியம் தடையோக இருந்திருக்கும்.
எலிசப த் அவளுடைய அதிர்ஷ்ைத்தில் சந்பதோஷப் டுவதுப ோல் எலிசப த்தின் அதிர்ஷ்ைத்தில் அவளோல்
சந்பதோஷப் ை முடியவில்டை என் து பதளிவோக இருக்கிறது.
அவளோல் ஆச்சோியப் ை முடியோமல் ப ோவது, ேோர்ேியோனோடவ டவத்து விக்கோம் தீட்டிய திட்ைத்டத பகட்டு
எலிசப த் அதிர்ச்சி அடையோதடத நமக்கு நிடனவு டுத்துகிறது.
ப ன்னட்டின் மறுபமோைி, சந்பதோஷப் டுவதற்கு பேன் கோண் ிக்கும் தயக்கம், இடவ அவர்களுடைய சமூக
விளிம் ிற்குள் ைோர்சி இல்டை என் டதக் கோண் ிக்கின்றது
இந்த இடைபவளி எலிசப த்திைம் எந்த வித சோத்தியமோன எதிர் ோர்ப்ட யும் தவிர்க்க டவத்து, திருமணத்டத
சோத்தியமோக்கியது.
எலிசப த்திைம் ைோர்சி பகோண்ை கோதடைப் ோர்த்து திருமதி கோர்டினர் உண்டமயிபைபய அதிக
சந்பதோஷமடைந்தோள்.
இது ப ோன்ற விருப் த்திற்கும் திருமணத்திற்கும் இடைபய இருக்கும் இடைபவளி மிகவும் அதிகமோக
இருப் தோல், திருமதி கோர்டினர் தனக்கு கிடைக்கும் பைசோன குறிப்ட டவத்து சூைடை பகடுக்க நிடனக்க
மோட்ைோள்.
இது நல்பைண்ணத்தின் நோகோிகமோகும்.
Miss Bennet's astonishment was soon lessened by the strong sisterly partiality which made any admiration
of Elizabeth appear perfectly natural; and all surprise was shortly lost in other feelings. She was sorry that
Mr. Darcy should have delivered his sentiments in a manner so little suited to recommend them; but still
more was she grieved for the unhappiness which her sister's refusal must have given him.
இதடனக் பகட்டு மிஸ். ப ன்னட்டிற்கு முதலில் ஆச்சோியமோக இருந்தது. ஆனோல் சபகோதோியின் பமல்
இருக்கும் ஒருதடைப் ட்சமோன அன்பு அவளது ஆச்சோியத்டதக் குடறத்தது. மீதியிருந்த ஆச்சோியமும் பவறுவித
உணர்ச்சிகளோல் மடறந்பத ப ோனது. எலிசப த் ஏற்றுக்பகோள்ளும் வடகயில் ைோர்சி தன்னுடைய
உணர்ச்சிகடள பவளிக்கோட்ைோதது அவளுக்கு மிகுந்த வருத்தத்டத அளித்தது; இதற்கும் பமைோக தனது
சபகோதோியின் நிைோகோிப் ோல் அவனுடைய வருத்தத்டத நிடனத்து பவதடனயுற்றோள்.
5. Jane’s response is characteristic of her.
பேனுடைய மறுபமோைி அவளுக்பக உோித்தோனதோக இருந்தது.
6. There was no great surprise for Jane, as Elizabeth was holding back Jane’s part. So, the energy of surprise is not there.
பேனுக்கு ப ோிய ஆச்சோியம் ஒன்றுமில்டை ஏபனனில் எலிசப த் பேனுடைய விஷயத்டத ிடித்து
டவத்திருக்கிறோள். அதனோல் ஆச்சோியத்திற்குோிய சக்தி அங்கு இல்டை.
7. Jane does not for a moment regret Elizabeth lost a great chance. Neither money, nor marriage is so valuable to her as
Elizabeth’s happiness.
ஒரு ப ோிய வோய்ப் ிடன எலிசப த் இைந்து விட்ைோள் என்று ஒரு பநோடிகூை பேன் வருத்தப் ைவில்டை.
எலிசப த்தின் சந்பதோஷத்டதவிை அவளுக்குப் ணபமோ திருமணபமோ முக்கியமோகப் ைவில்டை.
8. The mother is obsessed by their marriages.
அவர்களுடைய திருமணங்கள் தோயோோின் மனத்டத ஆக்கிைமித்துக் பகோண்டிருந்தன.
9. No girl is equally worried, though they all want it.
ப ண்களுக்குத் திருமணம் பவண்டியிருந்த ப ோதும் அவர்கள் ஒருவரும் அதற்கு கவடைப் ைவில்டை.
10. Lydia said Bingley would choose her.
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ிங்கிலி தன்டன பதர்ந்பதடுப் ோன் என லிடியோ கூறினோள்.
11. As they were not obsessed about marrying like the mother, three weddings take place all at once.
தரயோடைப் ப ோல் அவர்கள் திருமணத்தோல் ஆட்பகோள்ளப் ைோததோல் மூன்று திருமணங்களும் ஒன்றோக
நைந்தன.
12. Jane was not astonished by Darcy’s proposal. She lost the surprise in other feelings one of which is the exposure of
Wickham. It is due to two reasons: 1) Jane is incapable of a receptivity to Darcy’s wealth into her family and 2) The
exposure of Wickham has pained the feminine heart to wonder enough at the proposal.
ைோர்சியின் திருமணப் ப ச்சோல் பேன் அதிசயப் ைவில்டை. மற்ற உணர்வுகளில் அவள் தன்னுடைய
ஆச்சோியத்டத பதோடைத்திருந்தோள், அதில் ஒன்று விக்கோம் பவளிப் ட்ைது. இதற்கு இரு கோைணங்கள்
உள்ளன:
1) ைோர்சியின் பசல்வம் அவளுடைய குடும் த்திற்கு வருவடத ஏற்கும் திறன் அவளிைம் இல்டை 2)விக்கோம்
பவளிப் ட்ைது அவளுடைய பமன்டமயோன மனத்டத துன்புறுத்தியதோல் அவளோல் பமற்பகோண்டு திருமண
பவண்டுபகோளிற்கு ஆச்சோியப் ை முடியவில்டை.
13. “Strong sisterly partiality that made the proposal perfectly natural in view of her perfections…”.
Only once Jane, after her engagement, wished Elizabeth another Bingley.
She never said that Elizabeth deserved a better groom.
Her concession, apparent or real, came true as it was not much dwelt upon.
Jane Austen does not tell us whether Elizabeth surprised Jane enough as she expected.
It is more than clear that Jane, whether she has goodwill or not for her sister, is fully wrapped up in her own sacred
self.
Goodwill formulates itself out of excess energy that is outgoing.
Jane is not endowed with any such energy of that description.
Sure, she is stupid enough not to be sufficiently surprised.
She, Elizabeth said, loved many stupid Men.
To be stupid is different from loving a stupid person.
It means she does not see that stupidity.
Stupidity that does not see another’s stupidity is really stupid.
Her mother’s stupidity is given a dynamism by her energy.
In Jane, her mother’s stupidity has stuck as a passive endowment.
She is slow to respond out of this trait.
Stupidity is not active enough to have ill-will.
Nor does it permit goodwill that needs activity of thought.
She is somewhat dull.
Dullness is incapacity for action; stupidity is inability to think.
Dullness of substance makes stupidity of consciousness.
Elizabeth spares no occasion to complement Jane.
Jane does not offer her opinion of anyone for us to know.
Jane is a passive complement to Elizabeth.
Nor is Jane hurt by the exuberance of Kitty or Lydia.
Darcy noted it.
Bennet mentions it.
“சபகோதோியின் பமலிருந்த ோை ட்சம், திருமணப் ப ச்டச அவளுடைய குற்றமற்ற ோர்டவயில் மிகவும்
இயற்டகயோக மோற்றியது”.
ஒபை ஒரு முடற பேன் அவளுடைய திருமண உறுதிக்குப் ின் ிங்கிலிடயப் ப ோல் ஒருவன் கிடைக்க
பவண்டும் என எலிசப த்டத வோழ்த்தினோள்.
எலிசப த்துக்கு பமலும் சிறப் ோன கணவன் கிடைக்க பவண்டும் என்று அவள் ஒரு ப ோதும் கூறவில்டை.
அவள் அளித்த சலுடக, பவறும் பதோற்றபமோ அல்ைது உண்டமபயோ, அதில் அதிகம் மனம் பசலுத்தோத
கோைணத்தினோல் உண்டமயோனது.
எலிசப த் எதிர் ோர்த்த அளவிற்கு பேன் ஆச்சோியப் ட்ைோளோ என் டத பேன் ஆஸ்டின் நமக்குக்
கூறுவதில்டை.
பேனுக்கு அவளுடைய சபகோதோியிைம் நல்பைண்ணம் இருக்கிறதோ இல்டையோ என் டதவிை, அவள்
தன்னுள்பளபய முழுவதுமோக ஆழ்ந்து இருக்கிறோள் என் து மிகவும் பதளிவோக உள்ளது.
பவளிப் டும் அதிகப் டியோன சக்தியின் மூைம் நல்பைண்ணம் தன்டனபய உருவோக்கிக்பகோள்ளும்.
இது ப ோன்ற சக்தி பேனுக்கு கிடையோது.
ப ோதுமோன அளவிற்கு ஆச்சோியப் ைோமல் இருக்கும் அவள் நிச்சயமோக அறிவற்றவளோக இருக்கிறோள்.
முட்ைோளோக இருக்கும் நிடறய ஆண்கடள அவள் விரும் ியிருக்கிறோள் என்று எலிசப த் கூறினோள்.
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முட்ைோளோக இருப் து முட்ைோள்கடள விரும்புவதிலிருந்து பவறு ட்ைது.
அது அவள் முட்ைோள்தனத்டதப் ோர்ப் தில்டை என்றோகிறது.
முட்ைோள்தனம் மற்றவைது முட்ைோள்தனத்டதப் ோர்ப் தில்டை என் து உண்டமயில் முட்ைோள்தனமோனது.
அவளுடைய தோயோோின் முட்ைோள்தனத்டத சுறுசுறுப் ோக மோற்றுவது அவளுடைய சக்திபய.
பேன், அவளுடைய தோயோோின் முட்ைோள்தனத்டத அடமதியோன குணமோக ப ற்றிருக்கிறோள்.
இந்தக் குணத்தினோல் அவள் பமதுவோக பசயல் டுகிறோள்.
முட்ைோள்தனம் பகட்ை எண்ணம்பகோள்ளும் அளவிற்கு சுறுசுறுப் ோக பசயல் ைோது.
நல்பைண்ணத்டதயும் அது அனுமதிக்கோது, ஏபனனில் அதற்கு எண்ணங்கள் சுறுசுறுப் ோக இருக்க பவண்டும்.
அவள் சற்று மந்தமோக இருக்கிறோள்.
மந்த நிடையில் பசயல் ை முடியோது; முட்ைோள்தனத்திற்கு சிந்திக்கும் திறன் இல்டை.
அகத்தின் மந்த நிடை ேீவியத்தில் முட்ைோள்தனத்டத உண்ைோக்குகிறது.
பேடனப் ோைோட்ை எலிசப த் எந்த ஒரு சந்தர்ப் த்டதயும் விடுவதில்டை.
நோம் பதோிந்துபகோள்வதற்கு பேன் யோடைப் ற்றியும் அவளுடைய அ ிப் ிைோயத்டத கூறுவதில்டை.
எலிசப த்டத பேன் தன்னுடைய அடமதியோன சு ோவத்தோல் பூர்த்தி பசய்கிறோள்.
கிட்டி, லிடியோ இருவோின் ப ோங்கி வரும் உணர்ச்சிகளோல் பேன் ோதிப் டைவதில்டை.
ைோர்சி இதடன கவனித்தோன்.
ப ன்னட் இதடன குறிப் ிடுகிறோர்.
14. “All surprise was shortly lost in other feelings”.
The Prime Minister visited a farmer in his house wanting to eat what he had prepared for his own dinner. It is not a
surprise that is to be lost.
It is equally true of human nature great good things do not make lasting impressions on many. The various reasons are,
1) Inability to sense the greatness of the event.
2) Inability to retain that sensation for long.
3) Too selfish to appreciate good things to others.
4) General lack of energy for surprise.
5) In a psychological condition that prevents jealousy, one will not have the sensitivity to praise another.
6) Deep seated ill will of jealousy successfully suppressed.
Man is vociferous in appreciating the achievements of unknown persons as there is no visible rivalry.
In closed communities that are negative we see no one is able to appreciate another.
Great good fortune received from another to such people raises the first disagreeable thought that the good that comes,
comes through such a person to whom he cannot even feel grateful.
Such feelings grow so strong that they cancel the incoming good fortune.
Even when devotees pray to Mother, they wish to receive the result more for their desert than from Grace.
Sri Aurobindo said Man is selfish and mean.
It is mildly put.
Man, after all, permits in his Mind other population only to the extent they are necessary for his survival.
It is said by many that one woman’s hatred of another woman is instinctive. It is equally true for every living human
being about another. Only that it does not all the time surface as it occurs in women. It is this human nature our yoga
has set out to transform into divine nature.
“மற்ற உணர்வுகளில் எல்ைோ ஆச்சோியங்கடளயும் அவள் விடைவில் இைந்தோள்.”
ஒரு விவசோயியின் வீட்டிற்கு விேயம் பசய்த ிைதம மந்திோி, அவன் தனக்பகன்று டவத்திருந்த உணடவ
உண்ணுவதற்கு விருப் ப் ட்ைோர். இடதக் பகட்டு ஆச்சோியப் ைோமல் இருக்க முடியோது.
உயர்ந்த நல்ை விஷயங்கள் ைருக்கு நிடையோக நிடனவில் இருப் தில்டை என் தும் மனித சு ோவத்தின்
உண்டம. இதற்கோன கோைணங்கள் ின்வருமோறு,
1) நிகழ்ச்சியின் உயர்டவ உணை முடியோதது.
2) அந்த உணர்டவ நீண்ை கோைத்திற்கு தக்க டவத்துக்பகோள்ள முடியோதது.
3) நல்ைவற்டறப் ற்றி மற்றவோிைம் ோைோட்டு பதோிவிக்க முடியோத அளவிற்கு சுயநைமோக இருப் து.
4) ஆச்சோியம் எழுவதற்கு ப ோதுவோக சக்தி இல்ைோமல் இருப் து.
5) ப ோறோடம உள்ள மன நிடையில் மற்றவடைப் ோைோட்ை பவண்டும் என்ற உணர்வு ஒருவருக்கு இருக்கோது.
6) பவற்றிகைமோக அைக்கி டவக்கப் ட்ை ஆைமோன ப ோறோடமயின் பகட்ை எண்ணம்.
அறிமுகமில்ைோத ந ர்களின் சோதடனகடள மனிதன் பவளிப் டையோகப் ோைோட்டுவோன், ஏமனனில் அங்கு
கண்ணுக்குத் பதோியக்கூடிய டகடம எதுவும் இல்டை.
எதிர்மடறயோக இருக்கும் குறுகிய சமுதோயத்தில் ஒருவருக்கும் மற்றவடைப் ோைோட்ை முடிவதில்டை என் டத
நோம் ோர்க்கிபறோம்.
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இது ப ோன்ற மனிதர்களுக்கு ப ோிய நல்ை அதிர்ஷ்ைம் மற்றவோிைமிருந்து வரும்ப ோழுது, எவோிைம் நன்றி
உணர்வுகூை எைோபதோ, அந்ந ோிைமிருந்துதோன் அது வருகிறது என் டதக்கூை ஒப்புக்பகோள்ளமுடியோத
எண்ணம்தோன் முதலில் எழுகிறது.
இது ப ோன்ற உணர்வுகள் அவ்வளவு வலிடமயோக இருப் தோல், வரும் நல்ை அதிர்ஷ்ைத்டத அடவ தடுத்து
விடுகின்றன.
அன் ர்கள் அன்டனக்குப் ிைோர்த்தடன பசய்யும்ப ோழுதும், அருளினோல் கிடைக்கும் ைடனவிை தங்களது
தகுதிக்கு கிடைக்கும் ைடனபய அதிகம் ப ற்றுக்பகோள்ள விரும்புகின்றனர்.
மனிதன் சுயநைமோகவும், சிறுடமயோகவும் இருக்கிறோன் என கவோன் கூறியுள்ளோர்.
அது மிதமோக கூறப் ட்டுள்ளது.
மனிதன், தோன் உயிர் வோழ்வதற்கு எவ்வளவு தூைம் அவசியமோக மனிதர்கள் இருக்கிறோர்கபளோ, அவர்கடள
மட்டும்தோன் தன் மனதில் அனுமதிப் ோன்.
ஒரு ப ண் மற்பறோரு ப ண்டண பவறுப் து இயற்டகயோன உணர்வு என்று ைைோல் பசோல்ைப் ட்டுள்ளது.
இது உைகில் வோழும் ஒவ்பவோரு மனிதடைப் ப ோறுத்தவடையும் உண்டமதோன். ப ண்களிைம் எந்பநைமும்
பமல் எழுவது ப ோல் இது மற்றவர்களிைம் எழுவதில்டை. இந்த மனித சு ோவத்டததோன் நமது பயோகம்
பதய்வீகச் சு ோவமோக திருவுருமோற்ற கிளம் ியுள்ளது.
15. “She was sorry that Mr. Darcy should have delivered his sentiments in a manner so little suited to recommend them”.
Jane is a shell of formality.
She could not see the Himalayan event before her.
She quickly moves to the form ill suited and later to the sorrow of his disappointment.
No content worth its name was formed in her – a content of human value.
At best she was a negative product of freedom and energy.
Her mother’s sacred preserve of beauty is inherited by her.
The inheritance of outer form has taken all the energy leaving behind a negative accomplishment.
As against the virulent insistence of her mother, Silent will is almost a negative accomplishment in her.
If Mind is there, its will is there in silence.
No strong silly urge has entered her.
In the second child the deepening aspiration of the father brought forth Mind.
Elizabeth completes in herself what Jane failed to bring forth.
Elizabeth’s inordinate attachment to Jane is because she is her sister’s outgrowth.
In the children the silent battle of the parents’ will is seen.
Longbourn represents Meryton; it is right he marries one from the village as he loves the country.
One end of the community lifts the other end, striking a balance.
Jane, forgetting Darcy proposed to her sister, talks of his disappointment and the unsuitable form of his sentiments.
Birth of Mind is a great event.
Preceding it form, though half empty, is in order.
Her beauty is the physical form.
Her occupation is vital forms.
There is a strong process her Mind is undergoing as to the form and its rightness.
The birth of form in her gave birth to the content in Elizabeth.
We now see the attachment between Jane and Lizzy is primarily mental.
“ஏற்றுக்பகோள்ளும் விதத்தில் ைோர்சி அவனுடைய உணர்வுகடள பவளிக்கோட்ைோதது, அவளுக்கு வருத்தத்டத
அளித்தது”.
பேன் சம் ிைதோயமோன கூட்டில் இருப் வள்.
மடையளவு ஒரு நிகழ்வு தன் முன் இருப் டத அவளோல் ோர்க்க முடியவில்டை.
ப ோருந்தோத ஒரு நிடைக்கு அவள் விடைவோகச் பசன்று, ிறகு அவனுடைய ஏமோற்றத்திற்கு வருந்துகிறோள்.
பசோல்லிக்பகோள்ளும் அளவிற்கு அவளிைம் எந்த விஷயமும் உருவோகவில்டை—மனிதப் ண் ின்
உட்ப ோருள்.
அதிக ட்சமோகக் கூறினோல் அவள் சுதந்திைத்தோலும் சக்தியோலும் எதிர்மடறயோக உருவோனவள்.
அவளுடைய தோயோர் ப ணிப் ோதுகோத்த அைடக அவள் ப ற்றிருக்கிறோள்.
அவள் தோயோோிைமிருந்து ப ற்றுக் பகோண்ை பவளித் பதோற்றம் எல்ைோ சக்திகறையும் எடுத்துக் பகோண்டு
விட்ைதோல், அவளோல் எடதயும் சோதிக்க முடியவில்டை.
அவளுடைய தோயோோின் கடுடமயோன வற்புறுத்தலுக்கு எதிைோக, பமௌன விருப்புறுதி அவளிைம்
எதிர்மடறயோன சோதடனயோகபவ இருக்கிறது.
மனம் பசயல் டும் ப ோழுது, அதன் விருப்புறுதி பமளனமோக இருக்கும்.
எந்த ஒரு வலிடமயோன அற் மோன உந்துதலும் அவளிைம் எைவில்டை.
இைண்ைோவது குைந்டதயிைம் தகப் னோோின் ஆழ்ந்த ஆர்வம் மனமோக எழுந்தது.
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பேன் பகோண்டு வைத் தவறியடத எலிசப த் தன்னில் பூர்த்தி பசய்து பகோள்கிறோள்.
பேனிைம் எலிசப த்திற்கு இருக்கும் அதீத ோசம் அவள் பேனுடைய கிடளயோக இருப் தோல்.
ப ற்பறோர்களின் விருப்புறுதியின் பமௌனமோன யுத்தம் குைந்டதகளிைம் கோணப் டும்.
ைோங் ர்ன், பமோிைனின் ிைதிநிதியோக விளங்குகிறது; அவனுக்கு அந்த இைம் ிடிக்கும் என் தோல் அந்த
கிைோமத்திலிருந்து ஒரு ப ண்டண அவன் மணந்துபகோள்வது சோியோனதுதோன்.
சமுதோயத்தின் ஒரு முடன சமநிடைப் டுத்த அடுத்த முடனடய உயர்த்தும்.
ைோர்சி தனது சபகோதோியிைம் திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்தடத மறந்து, பேன் அவனுடைய ஏமோற்றத்டதப்
ற்றியும் அவனுடைய உணர்வுகடள ஏற்றுக்பகோள்ளும் வடகயில் பவளிப் டுத்தோதடதப் ற்றியும்
ப சுகிறோள்.
மனம் ிறப் து ப ோிய நிகழ்ச்சியோகும்.
இதற்கு முன்னோல் பதோற்றம் உள்ளது, ோதி கோலியோக இருந்தோலும் சோியோகபவ உள்ளது.
அவளுடைய அைகு ேைத் பதோற்றம் ஆகும்.
அவள் பசயல் டுவது உணர்வுோீதியோக இருக்கிறது.
பதோற்றத்டதயும் அதன் நியோயத்டதப் ற்றியும் வலிடமயோன எண்ணங்கள் அவள் மனதில்
ஓடிக்பகோண்டிருக்கின்றன.
அவளிைம் பதோற்றமோகத் பதோன்றியது எலிசப த்திைம் ப ோருளோக பதோற்றுவித்தது.
பேனுக்கும் எலிசப த்திற்கும் இடைபய இருக்கும் ோசம் முக்கியமோக மனோீதியோனது என் டத நோம்
இப்ப ோழுது ோர்க்கிபறோம்.
"His being so sure of succeeding was wrong," said she, "and certainly ought not to have appeared; but
consider how much it must increase his disappointment."
“உன்டன திருமணம் பசய்து பகோள்ள பவண்டி பகட்ைதில் அவனுக்கு பவற்றி கிடைக்கும் என அவன்
தீர்மோனமோக நம் ியது சோியில்டை. அவ்வோறு பதோற்றமளித்ததும் தவறு. இதனோல் அவனுடைய ஏமோற்றம்
பமலும் எவ்வளவு அதிகோித்திருக்கும் என்று நிடனத்துப் ோர்” என்றோள் பேன்.
16. Jane disapproves of Darcy’s assurance of Elizabeth accepting him. She herself readily accepted Bingley as Charlotte
did. No girl will put up her feminine tricks to Darcy’s wealth. They are too sensible to play hide and seek with them.
Elizabeth acted so the second time. Jane’s web of appearance is so foolishly real that she finds fault with Darcy.
எலிசப த் தன்டன ஏற்றுக்பகோண்டு விட்ைடதப் ற்றி ைோர்சி உறுதியோகக் கூறுவடத பேன் நிைோகோிக்கிறோள்.
ஷோர்பைட்டைப் ப ோல் அவளும் ிங்கிலிடய உைனடியோக ஏற்றுக்பகோண்ைோள். ைோர்சியின் பசல்வத்டத
டவத்து எந்த ப ண்ணும் எந்த யுக்திடயயும் டகயோள மோட்ைோள். அதனுைன் ஒளிந்து மடறந்து விடளயோடும்
அளவிற்கு அவர்கள் அறிவு இல்ைோதவர்கள் அல்ை. எலிசப த் இைண்ைோவது முடற இவ்வோறு நைந்து
பகோள்கிறோள். நுணுக்கமோக ின்னப் ட்டுள்ள பதோற்றம், ைோர்சியிைம் குடற கண்டு ிடிக்கும் அளவிற்கு
பேனுக்கு முட்ைோள்தனமோக உண்டமயோகப் டுகிறது.
17. “His being so sure of succeeding is wrong”.
Faith in an idea lasts as long as it yields results in one’s experience.
Hopeless women quickly abandon the theory of waiting and start setting traps for men.
Jane believes in woman waiting for men, in Man courting unwilling women.
Her own beauty makes it possible.
Mrs. Bennet’s irrepressible urges have matured into their opposite in Jane.
Whatever she does, her own stamp of stupidity is always there.
To be able to utter this idea she must be certainly stupid in the extreme.
Stupid Jane, Bingley the boneless wonder is life’s match – perfect in itself.
Every Man spots a strong point in himself where he excels others.
His difference from others is taken to be his superiority.
He compares with himself with anyone from his chosen vantage point.
That gives him a distinction in his own estimation.
His subconscious awareness that he is a soul, makes him do so.
Sri Aurobindo explains the current belief in Omnipotence, Omnipresence, Omniscience is due to the subconscious
awareness of the Supermind.
Injustice is God’s justice.
God’s purity of justice expressing through the vitiating atmosphere of ignorance becomes human injustice.
A villager who having come to town heard the word company a few hundred times. He tried to pronounce it. In his
mouth it became kadal.
The Mind rightly heard, the lips because of lack of experience, are unable to pronounce it rightly initially.
Successful Indian organizations in institutionalizing the Englishman’s punctuality create an atmosphere of hardness
and a mechanical feeling.
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The two incidents in the whole story that bring out the high principle working in a low atmosphere are 1) Elizabeth’s
callous ignoring of Wickham’s heinous attempt with Georgiana, and 2) Jane’s incapacity to be generously surprised at
the most pleasant event in Elizabeth’s life. Generosity is a rare virtue.
One’s soul value is seen in his sensitivity to another’s woes.
“தோன் பேயித்து விடுபவோம் என்கிற அவனுடைய உறுதி, தவறோனது.”
ஒருவருடைய அனு வத்தில், ைடன பகோடுக்கும்வடை ஒரு கருத்தில் உள்ள நம் ிக்டக நிடைத்திருக்கும்.
நம் ிக்டகயற்ற ப ண்மணிகள், கோத்திருப் டத விடைவில் விட்டு விட்டு, ஆண்களுக்கு வடை விோிக்க
ஆைம் ிக்கின்றனர்.
ஆண்களுக்கோக ப ண்கள் கோத்திருக்க பவண்டும் என் தில் பேனுக்கு நம் ிக்டக இருக்கிறது, விருப் மில்ைோத
ப ண்கடள ஆண்கள் கோதலிப் டதயும் நம்புகிறோள்.
அவளுடைய அைகு அதடன சோத்தியமோக்குகிறது.
திருமதி ப ன்னட்டின் கட்டுப் டுத்த முடியோத உந்துதல்கள், பேனிைம் பநபைதிைோன விஷயங்களோக முதிர்ச்சி
ப ற்றிருக்கின்றன.
அவள் என்ன பசய்தோலும், அதில் அவளுடைய முட்ைோள்தனத்தின் முத்திடை எப்ப ோழுதும் திந்திருக்கும்.
இந்தக் கருத்டத அவள் பசோல்வதற்கு அவள் மிகவும் அறிவற்றவளோக இருக்க பவண்டும்.
அறிவற்றவளோன பேன், முதுபகலும் ில்ைோத ிங்கிலி இருவரும் வோழ்க்டகயில் சிறப் ோக ப ோருந்துவோர்கள்.
ஒவ்பவோரு மனிதனும் தன்னிைத்தில் ஒரு முக்கியமோன இைத்டத கண்டு ிடிப் ோன், அங்கு அவன்
எல்பைோடையும் மிஞ்சுவோன்.
மற்றவர்களிைமிருந்து அவன் வித்தியோசப் டுவடத அவனுடைய உயர்வோகக் கருதுவோன்.
தோன் பதர்ந்பதடுத்திருக்கும் முக்கியமோன இைத்திலிருந்து அவன் தன்டன எல்பைோருைனும் ஒப் ிட்டுப்
ோர்ப் ோன்.
அவனுடைய சுய கணிப் ில் அது அவனுக்கு முக்கியத்துவத்டத அளிக்கிறது.
அவன் ஒரு ஆன்மோ என்கிற அவனுடைய ஆழ்மன விைிப்புணர்ச்சி, அவடன அவ்வோறு நைந்து பகோள்ள
டவக்கிறது.
எல்ைோம் வல்ைவன், எல்ைோம் அறிந்தவன், எங்கும் நிடறந்தவனோக இருக்கும் இடறவனிைம் இருக்கும்
தற்ப ோழுடதய நம் ிக்டககள், சத்திய ேீவியத்தின் ஆழ்மன விைிப்புணர்ச்சியோல்தோன் என்று ஸ்ரீ அைவிந்தர்
விளக்குகிறோர்.
அநியோயம் இடறவனுக்கு நியோயம்.
இடறவனின் நியோயத்தின் தூய்டம அறியோடமயின் மோசு ட்ை சூைலின் மூைம் பவளிப் டும்ப ோழுது, அது
மனித அநியோயமோக மோறுகிறது.
நகைத்திற்கு வந்திருந்த ஒரு கிைோமத்தோன் கம் னி என்கிற வோர்த்டதடய சிை நூறுமுடறகள் பகட்ைோன். அவன்
அடத உச்சோிக்க முயற்சி பசய்த ப ோது அவனுடைய வோயிலிருந்து அது கைல் என எழுந்தது.
மனத்திற்கு சோியோக பகட்ைது, அனு வமின்டம கோைணமோக அவனோல் அதடன ஆைம் த்தில் சோியோக
உச்சோிக்க முடியவில்டை.
ஆங்கிபையனின் பநைம் தவறோடமடய பவற்றிகைமோன ஒரு இந்திய நிறுவனம் ஸ்தோ ிக்கும்ப ோழுது, சூைலில்
ஒரு முைட்டுத் தன்டமயும் இயந்திை கதியும் உருவோகிறது.
உயர்ந்த தத்துவம் தோழ்ந்த சூைலில் பசயற் டும் இைண்டு நிகழ்ச்சிகள் இந்த முழுக்கடதயில் ின்வருமோறு, 1)
ேோர்ேியோனோவுைன் விக்கோம் ஓடிப் ப ோகத் துணிந்த பகோடுடமடய எலிசப த் இைக்கமில்ைோமல்
புறக்கணிப் து, 2) எலிசப த்தின் வோழ்க்டகயில் நைக்கும் இனிடமயோன நிகழ்விடனக் கண்டு பேன் ப ரும்
அளவில் ஆச்சோியப் ை முடியோதது. ப ருந்தன்டம ஒரு அோிய குணமோகும்.
மற்றவைது துன் ங்களில் ஒருவைது உணர்வு இருப் டதப் ப ோறுத்து அவைது ஆன்மோவின் மதிப்பு பதோியும்.
"Indeed," replied Elizabeth, "I am heartily sorry for him; but he has other feelings, which will probably soon
drive away his regard for me. You do not blame me, however, for refusing him?"
“ஆம், உண்டமயிபைபய, நோன் அவனுக்கோக மிகவும் வருந்துகிபறன். ஆனோல் அவனுள் இருக்கும் பவறு சிை
உணர்வுகள், என் பமல் அவனுக்கு இருக்கும் மோியோடதடய விடைவில் நீக்கிவிைைோம். நோன் அவடன
மறுத்ததற்கோக நீ என்டனக் குற்றம் சோட்டுகிறோயோ?”
18. Jane’s response to Elizabeth’s refusal of Darcy is artificial if not unnatural. Her whole personality has this comic or
ironic modesty of superstitious conviction of intelligence.
எலிசப த் ைோர்சிடய மறுத்தடதக் பகட்ை பேனின் மறுபமோைி இயற்டகக்கு புறம் ோக இல்ைோவிடினும்
பசயற்டகயோக இருந்தது. அவளுடைய முழு குணோதிசயபம பகலிக்குோியதோகவும், எதிோிடையோக அர்த்தம்
பகோடுக்கக் கூடியதோகவும் இருந்த அவளது அறிவின் மூைநம் ிக்டககளோக இருந்த தீர்மோனங்கள்தோன்.
19. Jane is an artificial personality of a mental attitude of naive goodness.
க ைமற்ற நல்ை மபனோ ோவம் பகோண்ை பேன் பசயற்டகத் தன்டம உடையவளோக இருந்தோள்.
20. It is a certain blindness. When perfect, even that has the strength of accomplishment.
இது ஒரு விதமோன கண்மூடித்தனம். பூைணமோகும்ப ோழுது இதற்கும் சோதிப் தற்குோிய வலிடம இருக்கும்.
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21. “You do not blame me for refusing him”.
As she is unable to tell her the rest, her argument remains incomplete.
There are always two sides to an issue which prevents a Man from deciding.
These two sides are known to him, within his knowledge.
There is another unknown side with the other Man or hidden in the future.
Knowledge of life can anticipate all the hidden sides.
Knowledge of spirit includes knowledge of life.
Consecration silently – perhaps ignorantly – includes all the other sides with respect to results.
Consecration maturing into surrender makes Man the determinant.
What Elizabeth did, moving from the vital to the mental, is a step prior to all this.
She acted from sincerity.
Sincerity is the light of the Spirit.
So, it can cover all these steps in essence.
His sincerity is total, in that it includes her.
She did it for herself, to shed falsehood, vanity, false accusation.
She, in doing so, never had Darcy at all in her Mind.
If anything was in her Mind, it was Jane’s wedding.
She did not know how her realization could make Jane marry.
But that was the right thing to do.
Doing it is a reward in itself.
It is a right method that includes the rewards in it.
She is to blame for hiding the news about Jane.
She is to blame for refusing him in such a fashion that would never permit him to return.
The thought of his return, its wish or possibility was not in her Mind.
That helped him return.
Those who study the ways of grace will find this – her not remembering his proposal – as a rare way of its stamp.
Elizabeth is one who pursues her goal for its own sake without any reference to anyone else.
“அவடன நிைோகோித்ததற்கு என்டன நீ குற்றம் சோட்ை பவண்ைோம்”.
அவளோல் மீதிடய பசோல்ை முடியோத கோைணத்தினோல், அவளுடைய விவோதம் முடிவடையோமல் இருக்கிறது.
ஒரு விஷயத்திற்கு எப்ப ோழுதும் இைண்டு க்கங்கள் இருப் தோல், மனிதன் முடிபவடுப் டத அடவ தடுக்கும்.
இந்த இைண்டு க்கங்களும் அவனுடைய அறிவுக்கு உட் ட்ை அளவில் அவனுக்குத் பதோியும்.
பதோியோத மற்பறோரு க்கம் பவபறோரு மனிதனிைம் இருக்கிறது அல்ைது எதிர்கோைத்தில் மடறந்திருக்கிறது.
வோழ்வின் ஞோனத்தோல் எல்ைோ மடறந்திருக்கும் க்கங்கடளயும் எதிர்பநோக்க முடியும்.
ஆன்மோவின் ஞோனம், வோழ்வின் ஞோனத்டத உள்ளைக்கியது.
பமளனமோக சமர்ப் ணம் பசய்வதும், அறியோடமயில் பசய்வதும், ைன்கடளப் ப ோறுத்து மற்ற எல்ைோ
க்கங்கடளயும் உள்ளைக்கும்.
சமர்ப் ணம் சைணோகதியோக முதிர்ச்சி அடையும்ப ோழுது, மனிதடன நிர்ணயம் பசய் வனோக மோற்றுகிறது.
எலிசப த் உணர்விலிருந்து மனதிற்குச் பசன்றது இடவ எல்ைோவற்றிற்கும் முந்டதய டியோகும்.
அவள் உண்டமயிலிருந்து பசயல் ட்ைோள்.
உண்டம ஆன்மோவின் ஒளியோகும்.
அதனோல் இது எல்ைோ டிகளின் சோைோம்சத்டதயும் உட்பகோள்ளும்.
அவடள உள்ளைக்கிய அவனுடைய உண்டம முழுடமயோனது.
ப ோய்டம, ப ருடம, ப ோய்யோக குற்றம் சோட்டுவது இடவகடள விடுவதற்கோக தன் ப ோருட்பை அவள்
மோறுகிறோள்.
அவள் அவ்வோறு பசய்யும்ப ோழுது ைோர்சி அவள் மனதில் இல்ைபவ இல்டை.
அவள் மனதில் பேனுடைய திருமணம் மட்டுபம இருந்தது.
அவளுக்குக் கிடைத்த பதளிவு எப் டி பேனுடைய திருமணத்டத நைத்தும் என்று அவளுக்குத் பதோியவில்டை.
ஆனோல் அவள் பசய்தது சோி.
அடதச் பசய்வபத ஒரு ப ோிய ோிசோகும்.
ோிசுகடள உள்ளைக்கிய சோியோன முடற அது.
பேடனப் ற்றிய விஷயத்டத மடறத்ததற்கு அவடளத்தோன் குடற கூற பவண்டும்.
அவன் திரும் ி வை முடியோத அளவிற்கு அவடன நிைோகோித்ததற்கு அவடளத்தோன் குடற கூற பவண்டும்.
அவன் திரும் ி வருவோன் என்கிற எண்ணபமோ, விருப் பமோ, நைக்கக் கூடும் என்கிற எண்ணபமோ அவள்
மனதில் இல்டை.
அது அவன் திரும் ி வருவதற்கு உதவியது.
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அருள் வரும் வைிகடள ஆைோய்ச்சி பசய் வர் இதடனப் ோர்க்கைோம். அவனுடைய திருமண பவண்டுபகோடள
அவள் நிடனவில் டவத்துக் பகோள்ளோதது, அோிதோன வைியில் அதனுடைய முத்திடையோகும்.
மற்ற எவருைனும் எந்த வித பதோைர்பும் இல்ைோமல், தன்னுடைய இைட்சியத்டத அதற்கோகபவ ின் பதோைரும்
ஒருத்தி எலிசப த் ஆவோள்.
"Blame you! Oh, no."
“உன்டன குடற பசோல்ைப் ப ோகிபறனோ! ஒ, இல்டை.”
22. It is not in Jane to blame anyone for anything.
யோடையும் எதற்கோகவும் குடற கூறுவது என் து பேனிைம் கிடையோது.
23. Jane knows no wrong in Elizabeth.
சஜன், எலிசப த்திடம் எந்த தவறும் கரண்பதில்றை.
"But you blame me for having spoken so warmly of Wickham."
“ஆனோல் விக்கோமிற்கு ஆதைவோகப் ப சியதற்கு நீ என்டன குற்றம் சோட்டுகிறோபய.”
"No -- I do not know that you were wrong in saying what you did."
“இல்டை, நீ கூறியதில் தவபறோன்றும் இல்டை.”
24. Till the age of 23 no stark evil was presented to Jane.
இரு த்தி மூன்று வயதுவடை பேனுக்கு எந்த விதமோன தீங்கும் எழுந்ததில்டை.
25. Meryton was a place of normal living.
சோதோைண வோழ்க்டகக்கு உோியது பமோிைன்.
"But you will know it, when I have told you what happened the very next day."
“மறுநோள் என்ன நைந்தது என்று நோன் பசோல்லிய ிறகு உனக்கு உண்டம பதோியும்.”
She then spoke of the letter, repeating the whole of its contents as far as they concerned George Wickham.
What a stroke was this for poor Jane! Who would willingly have gone through the world without believing
that so much wickedness existed in the whole race of mankind as was here collected in one individual. Nor
was Darcy's vindication, though grateful to her feelings, capable of consoling her for such discovery. Most
earnestly did she labour to prove the probability of error, and seek to clear one, without involving the other.
ிறகு அவள் அக்கடிதத்டதப் ற்றி ப ச ஆைம் ித்தோள். ேோர்ஜ் விக்கோம் சம் ந்தப் ட்ை எல்ைோவற்டறயும்
அவள் கூற ஆைம் ித்தோள். இது பேனுக்கு விழுந்த ைமோன அடி. மனித குைத்தில் இருக்கும் இவ்வளவு தீய
குணங்கள் ஒபை ந ோிைம் இருப் டத உணைோமல் பேன் நிம்மதியோக வோழ்ந்து விட்டு ப ோயிருப் ோள். ைோர்சி
நியோயத்டத நிரூ ணம் பசய்தது, அவளுடைய உணர்வுகளுக்குப் ப ருத்த நிம்மதிடய அளித்தோலும், இந்த
உண்டமடயக் கண்டு ிடித்தது அவளுக்கு ஆறுதடை அளிக்கவில்டை. ஏதோவது தவறு பநர்ந்திருக்கைோம்
என்று நிரூ ிப் தற்பக அவள் ஆவலுைன் முயற்சி எடுக்கிறோள். பமலும் ஒருவடைப் ோதிக்கோமல்
மற்பறோருவடை குற்றமற்றவர் என்று நிரூ ிக்க முற் ட்ைோள்.
26. “What a stroke was this for poor Jane”.
Jane consciously created a world of illusions and lived in it.
At every step, life showed her the lie of her beliefs.
For 23 years she managed to be inside her cocoon.
It gave her a sort of protection, though it was precarious all the time.
Now she had a situation where both could not be right.
She tried her honest best to tell herself that there should be some unknown factor to justify the accused.
Of course, there is such a view in the supramental plane.
The creation of such a character who refuses to believe any evil of anyone spiritually endorses the atmosphere of the
story.
That attitude of Jane, and the shameless impudence of Wickham and Lydia agree on the appearance of it.
Jane cannot think ill of her Mother.
Not being capable of thinking ill of her mother, she would be able to think ill of few people.
Her goodness comes from her wanting to be good to her mother.
Her mother can think ill of anyone if she chooses.
Her Mind is partially developed. She does not want to go beyond.
She is unable to continue her mental development beyond this stage – where everyone is right.
Elizabeth is the power centre of the family.
She shares what little she does only with Jane.
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Her mother is the organizer of destruction, wantonly if not consciously.
Any neutralization to Mrs. Bennet should come in practice from these two sisters.
Jane is silent.
Elizabeth is most active inside only.
Her accomplishments for the family are commendable with so little outer expression.
“பேனுக்கு விழுந்த ைமோன அடி இது.”
பேன் கற் டனயோன ஒரு உைகத்டத சுய நிடனபவோடு உருவோக்கி அதில் வோழ்ந்து வந்தோள்.
ஒவ்பவோரு டியிலும், வோழ்க்டக அவளுடைய நம் ிக்டககளிலுள்ள ப ோய்டய அவளுக்கு கோண் ித்தது.
இரு த்தி மூன்று வயதுவடை அவள் தன்னுடைய கூட்டுக்குள்பளபய இருக்க ைகிக் பகோண்டு விட்ைோள்.
அது எல்ைோ சமயங்களிலும் நிடையற்று இருந்தோலும், அவளுக்கு ஒரு விதமோன ோதுகோப்ட பகோடுத்தது.
இைண்டுபம சோியோக இருக்க முடியோது என்ற நிடைடம இப்ப ோழுது அவளுக்கு இருந்தது.
குற்றம் சோட்ைப் ட்ைவடை நியோயப் டுத்தும் வடகயில் ஏபதோ ஒரு பதோியோத விஷயம் இருக்க பவண்டும்
என்று அவள் தன்னோல் இயன்றவடை தனக்பக பசோல்லிக் பகோண்ைோள்.
சத்திய ேீவிய நிடையில் இது ப ோன்ற ஒரு ோர்டவ இருப் து உண்டமதோன்.
யோபைனும் ஒருவோிைத்தில் ஏபதனும் ஒரு தீடம இருப் டத நம்புவதற்கு மறுக்கும் இது ப ோன்ற கதோ ோத்திைம்
டைக்கப் ட்ைது, இக்கடதக்கு ஆன்மீகச் சூைடை பகோண்டு வருகிறது.
பேனுடைய அந்த மபனோ ோவம், விக்கோம் மற்றும் லிடியோவின் பவட்கங்பகட்ைத்தனம், இடவ அது
இருப் டத ஒத்துக் பகோள்கின்றன.
பேனோல் அவளுடைய தோயோடைப் ற்றி தவறோக நிடனக்க முடியோது.
தன்னுடைய தோயோடைப் ற்றி தவறோக நிடனக்க முடியோத அவளோல் சிைடைப் ற்றி தவறோக நிடனக்க
முடியும்.
அவள் நல்ைவளோக இருப் து அவளுடைய தோயோருக்கு நல்ைவளோக இருக்க விரும்புவதோல் வந்ததோகும்.
அவளுடைய தோயோர் விரும் ினோல், எவடைப் ற்றியும் தவறோக நிடனக்க முடியும்.
அவள் மனம் முழுவதுமோக முன்பனற்றம் அடையவில்டை, அதற்கு பமல் வளை அவளுக்கு விருப் ம் இல்டை.
எல்பைோரும் நல்ைவபை என் தற்குபமல் அவளோல் மன வளர்ச்சிடயத் தமுடியவில்டை.
எலிசப த்தோன் அந்த குடும் த்தின் டமயம்.
எவ்வளவு குடறவோகப் கிர்ந்துபகோள்ள முடியுபமோ அடத பேனிைம் மட்டும் கிர்ந்துபகோள்கிறோள்.
சுயநிடனவுைன் பசயல் ைோவிட்ைோலும் அவளது தோயோர் பவண்டுபமன்பற அைிடவ ஏற் டுத்து வளோக
இருக்கிறோள்.
திருமதி ப ன்னட்டை சமநிடைப் டுத்துவது இந்த இைண்டு சபகோதோிகளின் மூைம் நடைமுடறக்கு
வைபவண்டும்.
பேன் பமௌனமோக இருக்கிறோள்.
எலிசப த் அகத்தில் மட்டும் மிகவும் சுறுசுறுப் ோக இருக்கிறோள்.
மிகவும் குடறவோக பவளிப் டுத்து வளோக இருந்தும், குடும் த்துக்கோன அவளது சோதடனகள்
ப ோற்றத்தக்கடவ.
27. “Sought to clear the one, without involving the other”.
Taking the other man’s point of view is found to be an effective step to overcome Mind.
Jane’s attitude was partially one such.
It is a great truth of life that Man is in love with his enemy.
If he does not feel so, the next generations come together in love.
Today’s enemies are tomorrow’s friends.
In life this truth is well brought out in the succeeding generations.
Life belongs to the surface Mind, not even the inner Mind.
Existence crosses inner Mind, goes to the subliminal, comes to spiritual life in the Psychic.
To be aware of the Psychic on the surface is integral yoga.
Some of the milestones, obstacles, doors, and truths are seen in epics.
Krishna’s ruses, elders fighting for evil, Brindavan are pointers to the wider future world.
Even in the subtle plane the Indians refused to listen to Mother to save the Indian border while the Chinese went
back listening to Her.
The future unity of Mankind is seen here in a subtle eminence .
Gorbachev’s unilateral action to destroy that side of the power bloc opened the world arena to World Unity.
Napoleon was defeated but equality was accepted by the world, serfdom was abolished all over Europe, Code
Napoleon was accepted and lives till now.
The world that destroys the idealists still accepts their ideals.
Marx was denounced vehemently, but Marxism came to stay through the fabric of Capitalism.
The chinks of life do show the future light after a fashion.
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Jane’s attitude shows the essential value of Wickham in the scheme of things.
Elizabeth joins her by her inability to condemn the falsehood of Wickham by retaining a soft corner for him.
The most abominable Man is still needed for completion.
“மற்றவடை ோதிக்கோமல் ஒருவடைக் குற்றமற்றவர் என நிரூ ிக்க முற் ட்ைோள்”.
மனத்டத பவற்றி பகோள்வதற்கு அடுத்தவோின் கண்பணோட்ைம் ப ருதவியோக இருக்கும்.
இது ப ோன்ற மபனோ ோவம் பேனுக்குப் குதியோக இருந்தது.
மனிதன் டகவனிைம் அன்பு பகோள்கிறோன் என் து வோழ்வின் ப ோிய உண்டம.
அவன் அவ்வோறு உணைோவிட்ைோல் அடுத்த தடைமுடறயினர் கோதல் மூைம் ஒன்று பசருவர்.
இன்டறய டகவர்கள் நோடளய நண் ர்கள்.
அடுத்தடுத்த தடைமுடறகளில் இந்த உண்டம அைகோக பவளிக்பகோண்டு வைப் டுகிறது.
வோழ்வு பமல் மனத்திற்குோியது, உள் மனத்திற்குக்கூை அல்ை.
வோழ்வு உள்மனத்டத கைந்து அடிமனதிற்குச் பசன்று டசத்திய புருஷனில் ஆன்மீக வோழ்வோக மைருகிறது.
பமல் மனதில் டசத்திய புருஷடன உணருவபத பூைண பயோகமோகும்.
கோவியங்களில் சிை டமல் கற்கள், தடைகள், வோயில்கள், உண்டமகள் இடவகடளப் ோர்க்கைோம்.
கிருஷ்ணைது சூழ்ச்சிகள், ப ோியவர்கள் தீடமக்கோக சண்டையிடுவது, ிருந்தோவனம் இடவ ைந்த எதிர்கோை
உைகத்டத குறிப் டவகளோகும்.
சூட்சும நிடையிலும் இந்தியர்கள் இந்திய எல்டைடயப் ோதுகோக்க அன்டன விடுத்த ஆடணக்கு கட்டுப் ை
மறுத்தனர், ஆனோல் சீனர்கள் அன்டனக்கு கட்டுப் ட்டுத் திரும் ிச் பசன்றனர்.
எதிர்கோை மனித குை ஒற்றுடம, இங்கு சூட்சுமமோன கோட்சியோகத் பதோிகிறது.
அந்தப் குதியின் அதிகோை டமயத்டத அைிக்க பகோர் சைவ் எடுத்த தன்னிச்டசயோன முடிவு உைக
ஒற்றுடமக்கு அடிபகோலிற்று.
பநப்ப ோலியன் பதோற்கடிக்கப் ட்ைோலும், உைகத்தோைோல் ஒருடமப் ோடு ஏற்றுக்பகோள்ளப் ட்ைது. ஐபைோப் ோ
முழுவதிலும் அடிடமத்தனம் ஒைிக்கப் ட்ைது, பநப்ப ோலியனுடைய விதிகள் ஏற்றுக் பகோள்ளப் ட்ைன,
இன்றும் உள்ளன.
இைட்சியவோதிகடள அைிக்கும் உைகம், அவர்களுடைய இைட்சியங்கடள மட்டும் ஏற்றுக்பகோள்ளும்.
மோர்க்ஸ் கடுடமயோக கண்ைனம் பசய்யப் ட்ைோர், ஆனோல் அவருடைய மோர்க்ஸிய தத்துவம் முதைோளித்துவம்
என்ற அடமப் ோல் நிடைத்து நின்றது.
வோழ்க்டகயின் விோிசல்கள் ின்னோல் வைப் ப ோகும் பவளிச்சத்டத அதனுடைய ோணியில் கோண் ிக்கின்றது.
பேனுடைய மபனோ ோவம் விஷயங்களின் ஏற் ோட்டில் விக்கோமுடைய முக்கியமோன மதிப் ிடன
கோண் ிக்கின்றது.
விக்கோமிைம் எலிசப த்திற்கு இன்னமும் பமன்டமயோன உணர்வுகள் இருப் தோல், பேனுைன் பசர்ந்து
அவளோலும் அவனுடைய ப ோய்டமடய கண்ைனம் பசய்ய இயைோமல் ப ோகிறது.
மிகவும் பவறுக்கத்தக்கவனோக இருக்கும் மனிதன் பூர்த்தி அடைவதற்கு இன்னமும் பதடவப் டுகிறோன்.

28.
29.
30.
31.
32.

"This will not do," said Elizabeth; "you never will be able to make both of them good for anything. Take your
choice, but you must be satisfied with only one. There is but such a quantity of merit between them; just
enough to make one good sort of man; and of late it has been shifting about pretty much. For my part, I am
inclined to believe it all Mr. Darcy's; but you shall do as you chuse."
“இது முடியோத கோோியம். இருவடையுபம நல்ைவர் என்று பசோல்ை உன்னோல் முடியோது. உன் விருப் ப் டி
பதர்ந்பதடுக்கைோம், ஆனோல் ஒருவடை மட்டுபம பதர்ந்பதடுத்து நீ திருப்தியடைய பவண்டும். இருவடையும்
பசர்த்து டவத்துப் ோர்க்கும்ப ோழுது பதோன்றும் நல்ை குணத்தில் ஒருவன் மட்டுபம பதறுவோன். ஆனோல்
இப்ப ோழுது அந்த அ ிப் ிைோயபமோ ஒருவனிைமிருந்து மற்பறோருவனுக்கு மோறிக் பகோண்பை வருகிறது. நோன்
இப்ப ோழுது ைோர்சி நல்ைவன் என்று நம்புகிபறன். ஆனோல் நீ உன் விருப் ப் டி பசய்யைோம்” என்று எலிசப த்
கூறுகிறோள்.
Elizabeth is always definitive.
எலிசப த் எப்ப ோழுதுபம பதளிவோனவள்.
Darcy was wrong when she listened to Wickham.
விக்கோம் கூறுவடதக் பகட்டுக் பகோண்டிருந்தப ோழுது, ைோர்சி தவறோகத் பதோன்றினோன்.
Wickham was wrong when she read Darcy’s letter.
ைோர்சியின் கடிதத்டதப் டிக்கும்ப ோழுது விக்கோம் தவறோகத் பதோன்றினோன்.
She sways to one side readily.
அவள் சுை மோக ஒரு க்கம் சோய்ந்து விடுகிறோள்.
Elizabeth has decidedly chosen to label Darcy good but would not condemn Wickham by her words.
ைோர்சிடய நல்ைவன் என்று கூற எலிசப த் தீர்மோனித்து விட்ைோள், ஆனோல் விக்கோடம தன்னுடைய
வோர்த்டதகளோல் கண்ைனம் பசய்ய மோட்ைோள்.
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33. “Of late it has been shifting pretty much”.
Man presents his view without explaining how he arrived there.
It is the vital in the Mind.
Mind explains and argues.
The vital takes one decision or another, is unable to know how it arrived at a conclusion.
Elizabeth passed through an elaborate process of analysis in the Mind. She wanted Jane to accept her findings.
The vital is autocratic.
It is autocratic out of inability.
It can choose to be autocratic for the joy of being so.
Elizabeth does so by her swabhava.
It is shifting for us, not for all or for Jane.
She is unable to see from Jane’s point of view, though no one can see from Jane’s view.
Man resorts to prayer when all other avenues are over.
When a possible solution is known to the world, Man, out of his own ignorance of such a solution resorts to prayer.
Refusal to avail of a facility in the society out of ignorance or other reasons and resorting to prayer have two
explanations.
1)It is a yogic process meant for yogic discipline.
2)It is to do a simple thing cumbersomely – a foolish method.
Jane’s approach is unique and goes beyond foolishness.
Viewing from her own policy, it is commendable.
It is a view that will ultimately help one to cross Mind.
Jane is unaware of any such lofty motives.
She does it out of her nature.
The final outcome of Wickham marrying Lydia may partially justify Jane.
The story reveals the importance of Wickham for Darcy, not to Longbourn family.
“இப்ப ோழுபதல்ைோம் அந்த அ ிப் ிைோயம் அதிகம் மோறிக் பகோண்பை இருக்கிறது.”
மனிதன் தோன் எவ்வோறு அந்த கருத்துக்கு வந்பதோம் என்று விவோிக்கோமல் அதடன வைங்குவோன்.
மனத்தில் இருக்கும் உணர்வு அது.
மனம் விவோிக்கும், விவோதம் பசய்யும்.
உணர்வு எதோவது ஒரு முடிடவ எடுக்கும், எவ்வோறு அந்த தீர்மோனத்திற்கு வந்தது என்று அதற்குத் பதோியோது.
எலிசப த் தன்னுடைய மனதில் மிகப் ப ோிய ஆைோய்ச்சிடய பமற்பகோண்டிருந்தோள். தன்னுடைய
கண்டு ிடிப்புகடள பேன் ஏற்றுக்பகோள்ள பவண்டும் என விரும் ினோள்.
உணர்வு தன்னிச்டசயோனது.
இயைோடமயினோல் அது எபதச்சதிகோைமோக உள்ளது.
அவ்வோறு இருக்கும் சந்பதோஷத்திற்கோகக்கூை எபதச்சதிகோைத்டத அது பதர்ந்பதடுக்கைோம்.
எலிசப த் தன் சு ோவத்தினோல் அவ்வோறு பசய்கிறோள்.
அவள் மோற்றிக் பகோள்கிறோள் என்று நோம் நிடனக்கிபறோம், எல்பைோருக்கும் அவ்வோறு பதோன்றுவதில்டை,
பேனுக்கும் அவ்வோறு பதோன்றுவதில்டை.
பேனுடைய பகோணத்தில் யோைோலும் ோர்க்க முடியோது என்றோலும் பேனுடைய பகோணத்தில் எலிசப த்தோல்
ோர்க்க முடிவதில்டை.
மற்ற எல்ைோ வைிகளும் தீர்ந்த ின் மனிதன் ிைோர்த்தடனடய நோடுகிறோன்.
உைகத்திற்கு அதடன தீர்க்கக் கூடிய வைி பதோிந்திருக்கும் ப ோதும், அது ப ோன்ற தீர்வு இருப் டத அறியோத
மனிதன் ிைோர்த்தடனடய நோடுகிறோன்.
அறியோடமயினோபைோ அல்ைது மற்ற கோைணங்களுக்கோகபவோ சமூகத்தில் இருக்கும் வசதிகடள யன் டுத்திக்
பகோள்ள மறுத்து, ிைோர்த்தடனடய பமற்பகோள்வதற்கு இைண்டு கோைணங்கள் உள்ளன.
1) அது பயோகக் கட்டுப் ோட்டிற்கோக உள்ள பயோக முடறயோகும்.
2) எளிடமயோன விஷயத்டத சிக்கைோக பசய்வது—முட்ைோள்தனமோன முடற.
பேனுடைய அணுகுமுடற அைோதியோனது, முட்ைோள்தனத்திற்கும் பமைோனது.
அவளுடைய பகோள்டகப் டி ோர்த்தோல் அது ப ோற்றுதற்குோியது.
ஒருவர் மனடதத் தோண்டிச் பசல்வதற்கு முடிவோக உதவி புோியம் கருத்து அது.
அது ப ோன்ற உயர்ந்த பநோக்கங்கள் பேன் அறியோதது.
அவளுடைய சு ோவத்தினோல் அவள் அவ்வோறு பசய்கிறோள்.
இறுதியோக விக்கோம் லிடியோடவத் திருமணம் பசய்து பகோண்ைது பேடன ஓைளவிற்கு நியோயப் டுத்துகிறது.
விக்கோம், ைோங் ர்ன் குடும் த்திற்கு அல்ைோமல் ைோர்சிக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என் டத இக்கடத
பவளிப் டுத்துகிறது.

201

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

34. “I am inclined to believe it all Mr. Darcy’s”.
Man’s mental understandings are often predetermined by vital preference.
Elizabeth trusted Wickham; now she trusts Darcy.
Each time she relied on the person, did not ask for proof.
Wickham she trusted adoringly; for Darcy her mistrust was prevented by a delicacy.
First it was false vital; now it was true vital.
Darcy’s decision to change was not vital or mental but spiritual in the vital.
Pure Mental decision must have no vital impression at all.
Buddha and Shankara were thinkers of immense eminence; Shankara exceled Buddha in thinking, though
Buddha is the greater soul.
Sri Aurobindo says the vital Mind seeks illusion, thinking Mind seeks the Absolute.
Elizabeth did move to Mind but it was preceded by a vital choice.
Jane was not at all influenced away from her point of view.
One becomes an integral yogi when the Psychic presses for its own preference in the Mind.
Mostly Man is moved to God at the deepest point by fear of loss.
Darcy and Elizabeth moved not out of fear but out of desire.
To be able to desire the Divine is spiritual awakening in this yoga.
To her infinite gratitude she felt gratitude for Darcy for loving her.Gratitude is Love born out of Sincerity. In
terms of the aspects of Sachchidananda, Unity with Love is gratitude.
Her love of Wickham is vital charm which she enjoys fully.
Even after one makes sufficient progress in integral yoga, even one who enjoys rasa in food can feel his
preference for coffee or tea. Vital charm is like the relish of the taste. Theoretically its perfection is attained
when the rasa of the vital charm rises to the point where the vital charm is distasteful, as present physical
intensities of joy are distasteful to the rasa behind it.
“ைோர்சிடயப் ற்றி கூறிய அடனத்டதயும் நோன் நம்புகிபறன்.”
மனிதன் மனத்தோல் புோிந்துபகோள்வது, ப ரும் ோலும் உணர்வின் விருப் ங்களோல் முன்ப
தீர்மோனிக்கப் டுகின்றன.
எலிசப த் விக்கோடம நம் ினோள், இப்ப ோழுது ைோர்சிடய நம்புகிறோள்.
ஒருவடை நம்பும் ஒவ்பவோரு சமயத்திலும் அவள் நிரூ ணம் பகட்கவில்டை.
விக்கோடம கண்மூடித்தனமோக நம் ினோள்; ைோர்சியிைம் அவளுடைய அவநம் ிக்டக நோசூக்கோக
தடுக்கப் ட்ைது.
முதலில் அது ப ோய்டமயோன உணர்வோக இருந்தது; இப்ப ோழுது அது உண்டமயோன உணர்வோக இருக்கிறது.
மோற பவண்டும் என்று ைோர்சி எடுத்த முடிவு உணர்வோபைோ அல்ைது மனத்தோபைோ எடுக்கப் ைவில்டை,
ஆனோல் உணர்விலுள்ள ஆன்மோ எடுத்த முடிவு.
தூய்டமயோன மனத்தின் முடிவுகளில் உணர்வின் திப்பு இருக்கபவ கூைோது.
புத்தரும், சங்கைரும் பமன்டமயோன சிறந்த சிந்தடனயோளர்கள்; புத்தர் ப ோிய ஆன்மோவோக இருந்தோலும்,
சங்கைர் சிந்தடனயில் புத்தடையும் மிஞ்சினோர்.
உணர்வு மனம் மோடயடய நோடுகிறது, சிந்திக்கும் மனம் ிைம்மத்டத நோடுகிறது என்று கவோன் கூறுகிறோர்.
எலிசப த் மனத்திற்கு மோறியது உண்டம, ஆனோல் அதற்கு முன் உணர்வின் விருப் ம் இருந்தது.
பேடன அவளுடைய கண்பணோட்ைத்திலிருந்து மோற்ற எதனோலும் முடியவில்டை.
டசத்திய புருஷன் தன் பசோந்த விருப் த்டத மனதில் வலியுறுத்தும்ப ோழுது, ஒருவர் பூைண பயோகி ஆகிறோர்.
இைப்பு ஏற் ட்டு விடுபமோ என்கிற யத்தில் ப ரும் ோலும் மனிதன், ஆைமோன இைத்தில் இடறவனிைம்
சைணடைகிறோன்.
ைோர்சியும், எலிசப த்தும் யத்தோல் மோறுவதில்டை, ஆடசயினோல் மோறுகிறோர்கள்.
பதய்வீகத்துக்கு ஆடசப் ை முடிவது இந்த பயோகத்தில் ஆன்மீக விைிப் ோகும்.
அளவில்ைோது நன்றி உணர்விருந்த அவளுக்கு, ைோர்சி தன்டன கோதலிப் டதக் கண்டு அவனிைம் நன்றி
உணர்வு எழுந்தது.
உண்டமயிலிருந்து எழும் அன்பு நன்றி உணர்வோகும். சச்சிதோனந்தத்தின் கூறுகளின் டி அன்புைன் பசர்ந்த
ஒருடமப் ோடு நன்றி உணர்வோகும்.
விக்கோம் பமலிருந்த கோதல் உணர்விலிருக்கும் வசீகைம் ஆகும், அவள் அதடன முழுடமயோக அனு விக்கிறோள்.
பூைண பயோகத்தில் ஒருவர் ப ோதுமோன முன்பனற்றம் அடைந்த ின்பும், உணவில் ைைோவிடன
அனு விப் வரும், கோ ி அல்ைது பதநீோில் தனது முன்விருப் த்டத உணருவர். உணர்வின் வசீகைம் ருசிடய
அனு விப் து ப ோைோகும். தற்ப ோழுது இருக்கும் ேைத்திலுள்ள சந்பதோஷத்தின் தீவிைம் அதற்குப் ின்னோல்
இருக்கும் ைைோவிற்கு ருசிக்கோததுப ோல், உணர்வின் வசீகைம் ிடிக்கோதுப ோகும் அளவிற்கு உணர்வின்
வசீகைத்திலுள்ள ைைோ உயரும்ப ோழுது தத்துவோீதியோக அது பூைணம் அடைகிறது.
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It was some time, however, before a smile could be extorted from Jane.
பேனிைமிருந்து ஒரு புன்முறுவல் வருவதற்கு சிறிது பநைம் ஆயிற்று.
35. Even if she is personally not involved, Jane even in her mind, would not consider a wrong situation.
அவள் சம் ந்தப் ைோவிட்ைோலும் கூை, பேன் அவளுடைய மனதோலும் தவறோன நிடைடமடய கருத மோட்ைோள்.
36. Whether the situation is right or not, Jane remains neutral.
நிடைடம தவபறோ அல்ைது சோிபயோ, பேன் நடுநிடைடமபயோடு இருக்கிறோள்.
37. “It was some time before a smile could be extracted from Jane”.
Psychology has described smile as the lingering mating call of the animal.
Smile opens the human to the Divine.
Sri Aurobindo rarely smiled.
Mother’s Smile is the smile of the Psychic Divine inviting Man’s psychic to respond.
Smile, in human terms, is the highest approval of another person.
Smile denied to lips, spreads all over the face as brilliance and shines through the eyes.
Smile thus can convey an impression, an idea, and an inspiration.
Whatever is conveyed by a smile is difficult to resist.
A deeply spiritual Smile can compel the body to flower, even the matter all around to turn to the Divine.
One who can smell the smile is blessed.
For everything without exception all the five senses are available.
The fragrance of Jasmine is the purity of the Divine perfume.
The finest subtle smile one comes across reveals his own soul’s complement in the human form.
Matter smiles by its invitation to possess it.
Meanness sets a trap as its smile.
Great material gifts are the smile of generosity.
The vital smiles at you accomplishing your work with a powerful envelope of popularity or fame.
Human deceit is so highly developed that such endowments can be stolen from its possessors by those around.
The acme of human swabhava of organized ego there not only steals one’s spiritual endowment but wants the victim to
celebrate his benefit.
It is often seen as social condescension.
Ego pervades, perfectly dominates, acts through the strong preference of dualities, elevates itself to the soulstatus, and prevents Man from thinking outside its periphery.
“பேனிைமிருந்து புன்முறுவல் கிளம் சற்று பநைமோயிற்று.”
விைங்குகள் கூடும்ப ோழுது எழும் அடைப் ின் ஞோ கபம சிோிப்பு என மனவியல் விவோிக்கிறது.
புன்முறுவல், மனிதடன இடறவனிைம் பகோண்டு பசர்க்கிறது.
ஸ்ரீ அைவிந்தர் எப்ப ோழுதோவதுதோன் புன்முறுவலிப் ோர்.
அன்டனயின் சிோிப்பு, மனிதனின் டசத்திய புருஷடன திைளிக்கும் டி அடைக்கும் டசத்திய பதய்வத்தின்
சிோிப் ோகும்.
புன்முறுவல், மனிதன் மற்பறோரு மனிதனுக்கு அளிக்கும் மிகவும் உயர்ந்த ஒப்புதல் ஆகும்.
உதட்டிற்கு புன்முறுவல் மறுக்கப் ட்ைோல் அது முகம் முழுவதும் ிைகோசமோகப் ைவி கண்களில் ஒளியோக
மிளிரும்.
ஒரு அ ிப் ிைோயம், ஒரு கருத்து, ஒரு ஊக்கம், இவற்டற புன்முறுவல் பதோிவிக்கும்.
புன்னடகயின் மூைமோகத் பதோிவிக்கப் ட்ைடத எதிர்ப் து மிகவும் கடினம்.
ஆைமோன ஆன்மீகப் புன்னடக உைடை மைை டவக்கும், சுற்றியுள்ள ேைத்டத இடறவடன பநோக்கித்
திருப்பும்.
புன்னடகடய முகர் வர் புண்ணியம் பசய்தவர்கள்.
விதிவிைக்கில்ைோமல் எல்ைோவற்றிற்கும் எல்ைோ ஐந்து புைன்களும் உள்ளன.
பதய்வீகத்தின் தூய்டமடய மல்லிடக மணம் குறிக்கிறது.
அைகோன சூட்சுமப் புன்னடகடய ஒருவர் எதிர்பகோள்வது, மனித உருவத்தில் அவருடைய பசோந்த
ஆன்மோடவப் பூர்த்தி பசய்வடத பவளிப் டுத்துகிறது.
ேைம் அதனுடைய அடைப் ினோல், அடத தன்னுடைய உடைடமயோக்கிக்பகோள்ள புன்னடக பசய்கிறது.
சின்ன புத்தி வடையில் மோட்ை டவக்க சிோிப்ட உதிர்க்கும்.
உயர்ந்த ோிசுப் ப ோருட்கள் தோைோள மனப் ோன்டமயின் புன்னடகயோகும்.
ிை ைமும், புகழும் பசர்ந்து நமது பவடைடய முடித்துக் பகோடுக்கும்ப ோழுது உணர்வில் சிோிப்பு எழுகிறது.
நம்டமச் சுற்றி உள்ளவர்கள், அது ப ோன்ற நமது ப ருடமகடள திருடும் அளவிற்கு மனித குைத்தின்
ஏமோற்றும் குணம் மிகவும் உயர்ந்து வளர்ந்துள்ளது. மனித சு ோவத்தின் முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ள அகந்டத
ஒருவைது ஆன்மீகப் ப ருடமகடள திருடுவபதோைல்ைோமல், யோோிைமிருந்து திருைப் ட்ைபதோ அவர்
அதனுடைய ைன்கடள கண்டு பகோண்ைோை பவண்டும் என்றும் விரும்பும்.
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சமூகத்தில் அது ப ரும் ோலும் ோிவோகப் ோர்க்கப் டுகிறது.
அகந்டத எங்கும் ஊடுருவும், சிறப் ோக அதிகோைம் பசய்யும், இைட்டைகளின் வலிடமயோன விருப் ங்களின்
மூைம் பசயல் டும், ஆன்மோவின் நிடைக்கு தன்டன உயர்த்திக்பகோள்ளும், தன்னுடைய வட்ைத்டதத் தோண்டி
சிந்திக்க மனிதடன தடுக்கும்.
"I do not know when I have been more shocked," said she. "Wickham so very bad! It is almost past belief.
And poor Mr. Darcy! Dear Lizzy, only consider what he must have suffered. Such a disappointment! And
with the knowledge of your ill opinion too! And having to relate such a thing of his sister! It is really too
distressing. I am sure you must feel it so."
“இடதவிை பமோசமோக எப்ப ோழுது நோன் அதிர்ச்சி அடைந்திருப்ப ன் என்று எனக்குத் பதோியவில்டை.
விக்கோம் இவ்வளவு பமோசமோனவனோ! நம் பவ முடியவில்டைபய. ோவம் திரு. ைோர்சி! எனதருடம லிசி, அவன்
எவ்வளவு பவதடனப் ட்டிருப் ோன் என்று எண்ணிப் ோர்க்க பவண்டும். எவ்வளவு ஏமோற்றம்! நீ
அவடனப் ற்றி தவறோக நிடனக்கிறோய் என் து அவனுக்குத் பதோிய வந்ததும்! தன்னுடைய சபகோதோிடயப்
ற்றி இப் டிப் ட்ை சம் வத்டத உன்னிைம் கூறியதும்! இது உண்டமயிபைபய மிகவும் வருத்தத்டத
அளிக்கிறது. நீயும் இவ்வோபற நிடனப் ோய் என்று நம்புகிபறன்” என்றோள் பேன்.
38. “I do not know when I have been shocked”.
Darcy’s proposal must have shocked her out of her wits forever.
It was not Wickham’s falsehood that shocked her.
The ‘truth’ of Jane is her mother’s falsehood.
After all, only what is there deeply can respond.
Darcy’s magnanimous sincerity did not come to her even invisibly.
Wickham’s exposure was outrageous to her.
Slavishness was so deeply ingrained in Indians that a cabinet minister in the early years commended the
erstwhile rulers for self-abnegation.
Patriotism can take the guise of love of tyranny.
The Indian Presidency was enjoyed longest by an erstwhile toady.
Incidentally that is what sweet manners can achieve.
Also service to Spirituality, though questionable, can offer such material results.
A rule comes into existence if proved in one instance.
Its opposite expression only proves it negatively.
To trace a rule from its first incidence to its final expression through its opposites and exceptions is to study the
laws of abstraction.
The Love of Jesus can thus be traced to his crucifixion.
Buddha’s great intellect that dissolved the mighty construction of the ego by the Mind went on to say Self too
can be so dissolved.
Spiritual knowledge thus reveals the Truth in the falsehood.
At a later stage falsehood is Truth, as Ignorance is knowledge.
The obstinacy of the physical is its insistence on its spirituality.
Supermind’s knowledge of the whole thus establishes itself in Mind through division as ego, as separative
knowledge.
Man’s capacity to traverse the path in the reverse is infinite.
Only that the initial first step that is crucial is given to human choice where ego’s pretence for the soul is the presiding
knowledge.
“நோன் அதிர்ச்சி அடைந்த சந்தர்ப் ம் எனக்கு எப்ப ோழுது கிடைத்திருக்கும் என்று எனக்குத் பதோியவில்டை”.
ைோர்சியின் திருமண பவண்டுபகோள் அவடள நிைந்தைமோக அதிர்ச்சி அடைய டவத்திருக்கைோம்.
விக்கோமுடைய ப ோய்டம அவடள அதிர்ச்சியடைய டவக்கவில்டை.
அவளுடைய தோயோோின் ப ோய்டமதோன் பேன் என் து உண்டம.
ஆைத்துள் இருப் துதோன் மறுபமோைி பகோடுக்கும்.
அவளுக்குத் பதோியோமல்கூை ைோர்சியின் ப ருந்தன்டமயோன உண்டம அவடளத் பதோைவில்டை, விக்கோம்
பவளிப் ட்ைது அவளுக்குத் தகோததோக இருந்தது.
முன்னோளில் நம்டம ஆட்சி பசய்தவர்கள் தோனோகபவ கிளம் ிச் பசன்றதற்கு ஆைம் கோைங்களில்
அடமச்சைடவயில் இருந்த ஒரு மந்திோி அவர்கடளப் ோைோட்டும் அளவிற்கு, இந்தியர்களிைம் அடிடமத்தனம்
அவ்வளவு ஆைத்தில் ஊறியிருந்தது.
பதச க்தி பகோடுங்பகோல் ஆட்சிடய விரும்பும் பதோற்றத்டதக் பகோள்ளைோம்.
முன்னோளில் ிறடை நம் ி வோழ்ந்தவர் பவகுகோைம் இந்திய ேனோதி தியோக இருந்தோர்.
இதுதோன் நல்ை நைத்டத ப றக்கூடியது.
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ஆன்மீகத்துக்கு ஆற்றும் பதோண்டும் சந்பதகத்துக்கு இைம் அளித்தோலும், அது ப ோன்ற ப ோருள்ோீதியோன
ைடனத் தரும்.
ஒரு விஷயத்தில் நிரூ ணம் ஆனோலும், அந்த ஒரு சட்ைம் அமுலுக்கு வருகிறது.
இதன் பநர் எதிைோன பவளிப் ோடு இதடன எதிர்மடறயோக நிரூ ிக்கிறது.
ஒரு சட்ைத்டத அதன் முதல் நிகழ்விலிருந்து இறுதி பவளிப் ோடுவடை, அதன் பநபைதிைோனதன் மூைமோகவும்,
விதிவிைக்கோக இருப் தன் மூைமோகவும் ஆைோய்வது, கற் டனவோதத்தின் சட்ைங்கடளப் டிப் தோகும்.
ஏசுநோதர் பமலுள்ள அன்ட அவர் சிலுடவயில் அடறயப் ட்ைதில் இருந்து ஆைோயைோம்.
மனத்தோல் வலிடமயோக உருவோக்கப் ட்ை அகந்டதடய கடைத்த புத்தோின் சிறந்த அறிவு, சுயத்டதயும்
கடைக்கைோம் என்று கூறியது.
ஆன்மீக ஞோனம், இதுப ோை ப ோய்டமயில் உள்ள உண்டமடய பவளிப் டுத்துகிறது.
ிறகு ஒரு கட்ைத்தில் ப ோய்டமதோன் உண்டம, அறியோடமதோன் ஞோனம்.
ஆன்மீகத்டத வலியுறுத்துவபத ேைத்தின் ிடிவோதமோக இருக்கிறது.
முழுடமயின் சத்திய ேீவிய அறிவு, ிோிவு மூைம் மனதில் அகந்டதயோக அவ்வோறு நிடைநோட்டிக் பகோள்கிறது.
எதிர்திடசயிலிருந்து ோடதடயக் கைக்கும் மனிதனின் திறடம அளவற்றது.
ஆைம் முதல் முக்கியமோன டி மட்டும்தோன் மனித விருப் த்துக்கு அளிக்கப் ட்டுள்ளது, அங்கு ஆன்மோவோக
நடிக்கும் அகந்டதபய ிைதோன அறிவோக இருக்கிறது.
39. “Wickham so bad. It is almost past belief”.
Jane in her depths was surprised by the spiritual generosity of Darcy in proposing to Elizabeth.
She was so constituted to express it only in favour of charming falsehood.
Strong local candidates fighting nationally popular candidates spend all their campaign energy speaking against the
rival which goes to his invisible support.
Opposition is subconscious support more powerful than the conscious support or opposition.
The power of surrender lies in forgetting the issue surrendered.
Our memory shows we keep it with ourselves.
Memory, Thinking, Expectation, Mind, Emotions, Acts, conscious as well as subconscious Giving up is the right
indication of surrender.
Grace Crawley giving her promise to the Archdeacon did so in spirit.
Girls successfully waiting for Man successfully do so.
It is their belief that they love in response to Man’s love and have lost all the capacity for initiative in that regard.
In spite of its social version serving Man’s cause of domination, in Europe, it made Man kneel before her.
Psychologically she fully availed of its infinite power.
Today’s woman in the West or East can regain her full power in its spiritual magnificence if she centres herself
in her psychological personality.
Indian chastity is its social version of spiritual significance.
The woman in the West who acquires this knowledge will see monarchy giving way to Democracy in the realm
of sex relationships.
In 1904 Sri Aurobindo saw the destiny of India lies in her complete Independence, not in petitioning for better
government.
Today woman’s assertion is such an act in the reverse, oblivious of the fact that it is petitioning for her chance of
domination of Man.
“விக்கோம் இவ்வளவு பமோசமோனவனோ. இடத நம் பவ முடியவில்டை”.
எலிசப த்திற்கு திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்ததிலுள்ள ைோர்சியின் ஆன்மீகப் ப ருந்தன்டமடயப் ோர்த்து
பேன் அவளுடைய ஆைத்தில் ஆச்சோியம் அடைந்தோள்.
அவள் சு ோவத்தின் கோைணமோக வசீகைமோன ப ோய்டமக்கு ஆதைவோகத்தோன் அவளோல் ஆச்சோியத்டத
பவளிப் டுத்த முடிந்தது.
ைம் ப ோருந்திய உள்ளூர் பவட் ோளர்கள் நோைளோவிய ிை ைமோன பவட் ோளர்களுைன் பமோதும்ப ோது,
அவர்களுடைய எல்ைோ ிைசோைங்களிலும் தங்களது சக்திடய எதிைோளிடயத் தோக்கி ப சுவதிபைபய
பசைவைித்து, மடறமுகமோக அவர்களுக்கு ஆதைவு அளிக்கிறோர்கள்.
ஆழ்மன ஆதைவில் இருக்கும் எதிர்ப்பு, தன்னிடனபவோடு ஆதைவு அளிப் டதவிை அல்ைது எதிர்ப் டதவிை
அதிக சக்தி வோய்ந்தது.
சைணோகதியின் சக்தி, சைணடைந்த விஷயத்டத மறப் தில் உள்ளது.
அது நம் நிடனவில் இருந்தோல், நோம் அதடன நம்முைன் டவத்திருக்கிபறோம் என்றோகிறது.
ஞோ கம், சிந்தடன, எதிர் ோர்ப்பு, மனம், உணர்ச்சிகள், பசயல்கள், இடவ பமல்மனத்தில் இருந்தோலும் சோி,
ஆழ்மனதில் இருந்தோலும் சோி இடவகடள விட்டு விடுவபத சைணோகதியின் சோியோன அறிகுறியோகும்.
Archdeaconற்கு, Grace Crawley பகோடுத்த சத்தியம் அவளுடைய ஆன்மோவில் பசய்தது.
ஆண்களுக்கோக பவற்றியுைன் கோத்திருக்கும் ப ண்கள், பவற்றிகைமோக அவ்வோறு பசய்கிறோர்கள்.
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ஆணுடைய கோதலுக்கு மறுபமோைி அளிப் துப ோல் தோங்கள் கோதலிப் தோகவும் இந்த விஷயத்தில்
தங்களுடைய தன்முடனப்புக்கோன திறடன தோங்கள் இைந்து விட்ைதோகவும் ப ண்கள் நம்புகிறோர்கள்.
ஆண்தோன் அைக்கியோள் வனோக இருக்கிறோன் என் து சமூகப் திப் ோக இருந்தோலும், ஐபைோப் ோவில்
ஆண்தோன் அவள் முன்னோல் மண்டியிடுகிறோன். அதனுடைய அளவிைோ சக்திடய அவள் முழுடமயோக
மபனோோீதியோக யன் டுத்திக் பகோள்கிறோள்.
இன்று கீடை நோடுகளிபைோ அல்ைது பமற்கத்திய நோடுகளிபைோ இருக்கும் ஒரு ப ண்மணி தன்னுடைய
மனத்தின் ஆளுடமயில் நிடை நிறுத்திக் பகோண்ைோல், அதனுடைய ஆன்மீக பமன்டமயில் அவள் தன்னுடைய
முழு சக்திடயயும் திரும் ப் ப ற்றுக்பகோள்ள முடியும்.
ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தின் சமூகப் திப்ப இந்தியோவில் கற்பு ஆகும்
பமற்கத்திய நோடுகளில் இருக்கும் ப ண்மணி இந்த அறிவிடன ப ற்றோல், ஆண் ப ண் உறவு எனும்
வைம் ில், மன்னைோட்சி மக்களோட்சிக்கு வைி விடுவடதப் ோர்க்கைோம்.
1904ல் இந்தியோவின் எதிர்கோைம் முழு சுதந்திைத்தில் உள்ளது, பமலும் சிறந்த அைசோங்கம் பகட் தில் அல்ை
என் டத ஸ்ரீஅைவிந்தர் உணர்ந்தோர்.
இன்று ப ண்களின் வலியுறுத்தல் தடைகீைோன பசயைோக உள்ளது, ஆண்கடள அதிகோைம் பசய்வதற்கு
உோிடம பகட்கும் பசயைோக உள்ளது என்கிற உண்டம பதோியோத அளவிற்கு அவர்கள் கண்மூடியோக
இருக்கிறோர்கள்.
40. “Having to relate such a thing about his sister”.
Human relationship of the best kind excludes ‘relating’ anything of this sort.
Human relationship is social relationship.
Psychological relationship is intimacy of several descriptions but ‘such a thing’ about his sister never forms part of the
fast friendships.
In this case, Bingley is not admitted into that confidence.
Had Darcy married elsewhere, the first thing he would keep from her is the news of Georgiana.
The reader is startled to find it in his letter.
Darcy could have definitely given her to understand Wickham’s character in this act, without disclosing the fact.
He explained the escapade in some detail.
Darcy, not being poetic or romantic, attempted romance crudely in relating this incident.
She was made to understand in her depths the extent of his commitment to her.
The rules of subconscious life tell us that she could not refuse to respond to it.
The letter was an occasion for him to relate to her sincerely and fully.
His sincerity would be incomplete had he withheld this news.
That she made light of this, explains there was NO love in her.
What she felt for Wickham was not love but deep infatuation.
Love has its origin in Ananda.
Ananda is the experience of Being and consciousness, both of which are made of truth.
Elizabeth, except in her mental endowment, is her mother.
Her mother has all the potentials for coarse pleasure.
Mrs. Bennet has nothing in her that can remotely relate to Love.
What she got from her father is freedom, capacity to think, both of which are faculties of Mind not that of heart.
Even Jane’s response to ‘such a thing about his sister’ shows she is more truly touched by the narration than Elizabeth.
“தன்னுடைய சபகோதோிடயப் ற்றிய இப் டிப் ட்ை ஒரு சம் வத்டதக் கூற பவண்டி இருந்தது.”
சிறந்த மனித உறவுகளில் இது ப ோன்றடவ தவிர்க்கப் ட்டு விடும்.
மனித உறவு சமூக உறவோகும்.
மனோீதியோன உறவினில் ைவிதமோன அந்தைங்கமோன விஷயங்கள் உண்டு என்றோலும், அவனுடைய
சபகோதோியின் இது ப ோன்ற விஷயம் ைமோன நட்புகளில் ஒரு அங்கமோக என்றும் ஆகமுடியோது.
இந்த விஷயத்தில், ிங்கிலி இந்த இைகசியத்தில் ங்கு பகோள்ள அனுமதிக்கப் ைவில்டை.
ைோர்சி பவறு யோடையோவது திருமணம் பசய்து பகோண்டிருந்தோல், ேோர்ேியோனோடவப் ற்றிய விஷயம்
அவளுக்குத் பதோியக் கூைோது என் துதோன் அவனுக்குப் ிைதோனமோக இருக்கும்.
அவனுடைய கடிதத்தில் அடதப் டிப் வருக்கு அதிர்ச்சி உண்ைோகிறது.
உண்டமடய பவளியிைோமல் விக்கோமுடைய குணத்டத இந்த பசயலில் ைோர்சி கண்டிப் ோக அவளுக்குப் புோிய
டவத்திருக்க முடிந்திருக்கும்.
ஓடிப்ப ோகும் விஷயத்டத சிறிது விவைமோக அவன் விளக்குகிறோன்.
ைோர்சி கவிஞபனோ அல்ைது கோதல் உணர்வு பகோண்ைவபனோ இல்ைோததோல் இந்த நிகழ்விடன கூறி அவன்
கோதடை நோசூக்கின்றி பவளிப் டுத்த முயல்கிறோன்.
அவளுடைய ஆழ்மனதில், அவன் அவளிைம் பகோண்டிருந்த ஈடு ோட்டின் தீவிைத்டதப் புோிய டவத்தோன்.
அதற்கு அவள் மறுபமோைி தை மறுக்க முடியோது என் டத வோழ்வின் ஆழ்மன சட்ைங்கள் நமக்கு கூறுகின்றன.
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உண்டமயோகவும் முழுடமயோகவும் அவளுைன் தன்டன பதோைர்பு டுத்திக் பகோள்ள கடிதம் ஒரு சந்தர்ப் மோக
அடமந்தது.
இந்த பசய்தியிடன கூறோமல் விட்டிருந்தோல் அவனுடைய உண்டம முழுடம அடைந்திருக்கோது.
அவள் இதடன பைசோக எடுத்துக் பகோண்ைது அவளுக்கு அவன்பமல் கோதல் இல்டை என் டதக்
கோண் ிக்கின்றது.
விக்கோமிைம் அவளுக்கு இருந்தது கோதைல்ை, ஆைமோன பமோகம்.
ஆனந்தத்தில் அன்பு எழுகிறது.
ேீவன், ேீவியம் இவற்றின் அனு வபம ஆனந்தம் ஆகும், இைண்டுபம உண்டமயோனது.
மனம் ப ற்றிருக்கும் சிறப்ட த் தவிை, எலிசப த் அவளது தோயோடைப் ப ோைோனவள்.
நோசூக்கில்ைோமல் சந்பதோஷம் அடைவதற்கு அவளது தோயோோிைம் எல்ைோத் திறடமகளும் உள்ளன.
திருமதி ப ன்னட்டிற்கு கோதல் என் து பவகு தூைம்.
சுதந்திைமும் சிந்திக்கும் திறனும் அவளது தகப் னோோிைமிருந்து ப ற்றுக்பகோண்ைோள், இைண்டுபம மனத்தின்
திறன்கள், இதயத்தின் திறன்கள் அல்ை.
எலிசப த்டதவிை பேன் ‘அவனுடைய சபகோதோிடயப் ற்றிய அப் டிப் ட்ை விஷயத்டத’ பகட்டு மிகவும்
வருந்தினோள்.
"Oh! No, my regret and compassion are all done away by seeing you so full of both. I know you will do him
such ample justice, that I am growing every moment more unconcerned and indifferent. Your profusion
makes me saving; and if you lament over him much longer my heart will be as light as a feather."
“ஓ! இல்டை. நீ அவடனப் ற்றி வருத்தப் டுவடதயும், ோிதோ ப் டுவடதயும் ோர்க்க ோர்க்க, என்னிைம்
இருக்கும் அந்த உணர்வுகள் எல்ைோம் என்டன விட்டு நீங்குகின்றன. எனக்குத் பதோியும் நீ அவனுக்கோக ோிந்து
ப சுவோய் என்று, அதனோல் என்னுடைய அக்கடறயின்டமயும் அைட்சியமும் ஒவ்பவோரு வினோடியும்
அதிகோித்துக் பகோண்பை ப ோகிறது. உன்னுடைய ப ருந்தன்டம எனக்கு அவன் பமலுள்ள ோிதோ த்டதக்
குடறக்கிறது. இனி இன்னும் அதிக பநைம் புைம் ினோய் என்றோல் என்னுடைய மனம் இறகுப ோல்
பைசோகிவிடும்”.
41. Elizabeth does draw solid solace in Jane’s company.
பேனுடைய அருகோடமயில் எலிசப த் மிகவும் ஆறுதல் அடைகிறோள்.
42. “Regret and compassion are all done away by seeing you so full of both”.
Elizabeth had no regrets. She explains her exhilaration in abusing him.
The compassion she felt was thin and transitory.
Compassion is sympathy that can relieve another of misery.
Cheerfulness more than compassion is natural to her character.
Her psychological help to Charlotte was by her cheerfulness rather than compassion.
Compassion is an emotion stronger than sympathy but not yet spiritual as grace.
Elizabeth can relieve another of his misery more by her cheerfulness rather than by compassion.
To her Jane is a source of physical joy.
She is such a source to her father.
It is true she cannot go away from her father.
It is equally true she cannot send Jane away.
The grades of pity, sympathy, compassion, grace trace the development of emotions from nerves to the spirit through
the heart and Mind.
Pity is of the nerves, which makes the other feel worse.
Sympathy is welcome, but cannot relieve the suffering.
It is of the heart’s emotions.
Compassion that can relieve the sufferer is of the Mind.
Grace abolishes suffering; it is the action of Spirit, uncalled for.
Grace needs no cause to commission itself into action.
Laws, rules are for Nature and its force.
Grace is of the Spirit which is being.
It is a law unto itself.
It creates its own laws.
It is bound by no law.
It can work through a law and its opposite.
Law is an occasion and instrument for Spirit, not a necessity.
Grace has the capacity to become Supergrace.
“நீ வருத்தப் டுவடதயும், ோிதோ ப் டுவடதயும் ோர்த்து எனக்கு அந்த உணர்வுகள் எல்ைோம் நீங்கி விட்ைன ”.
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எலிசப த்திற்கு எந்த வித வருத்தமும் எைவில்டை. அவடன நிந்தடன பசய்யும்ப ோழுது கிடைத்த
சந்பதோஷத்டதப் ற்றி விவோித்துக் பகோண்டிருந்தோள்.
அவளிைம் எழுந்த இைக்கம் பைசோனது, மோறக்கூடியதோக இருந்தது.
மற்றவைது துயைத்டதப் ப ோக்கும் இைக்கம் அனுதோ மோகும்.
இைக்கத்டதவிை கைகைப்ப அவளுடைய இயற்டகயோன சு ோவமோக இருந்தது.
இைக்கத்டதவிை அவளுடைய கைகைப் ோன சு ோவத்தின் மூைபம ஷோர்பைட்டுக்கு அவள் மனோீதியோன
உதவிடயச் பசய்தோள்.
அனுதோ த்டதவிை இைக்கம் வலிடமயோன உணர்வுதோன், ஆனோல் அருடளப் ப ோல் ஆன்மீகமோனதல்ை.
இைக்கம் கோண் ிப் டதவிை தனது உற்சோகத்தின் மூைம் எலிசப த்தோல் மற்றவைது துயைத்டத ப ோக்க முடியும்.
அவளுக்கு பேன் ேைநிடை சந்பதோஷத்டத பகோடுப் வள் ஆவோள்.
அவள் அவளுடைய தந்டதக்கு அது ப ோன்ற சந்பதோஷத்டத பகோடுப் வள்.
அவளுடைய தந்டதயிைமிருந்து அவளோல் விைகிச் பசல்ை முடியோது என் து உண்டம.
பேடனயும் அவளோல் அனுப் முடியோது என் தும் உண்டம.
உணர்வுகளிலிருந்து ஆன்மோவிற்கு பசல்லும் உணர்ச்சிகளின் முன்பனற்றத்டத ோிதோ ம், அனுதோ ம்,
கருறை, அருள், இவற்றின் நிடைகள், இதயத்தின் மூைமும் மனத்தின் மூைமும் ஆைோயும்.
ோிதோ ம் உணர்வுக்குோியது, மற்றவர்கடள பமலும் பமோசமோக வருத்தப் ை டவக்கும்.
அனுதோ ம் வைபவற்கப் ைக்கூடியது, ஆனோல் துன் த்டதப் ப ோக்கோது.
அது இதயத்தின் உணர்ச்சிகள்.
துன் ப் டு வருக்கு ஆறுதைளிக்கும் கருடண மனத்திற்குோியது.
அருள் துன் த்டத அைித்து விடும்; அடைக்கோமபைபய பசயல் டும் ஆன்மோவின் பசயல் இது.
பசயல் டுவதற்கு அருளுக்கு கோைணம் எதுவும் பதடவயில்டை.
இயற்டகக்கும் அதனுடைய சக்திக்குபம சட்ைங்களும் விதிகளும் உண்டு.
ேீவனோன ஆன்மோவுக்குோியது அருள்.
அதுபவ அதற்கு ஒரு சட்ைமோகும்.
அது அதனுடைய பசோந்த சட்ைங்கடள உருவோக்கும்.
அது எந்த சட்ைத்திற்கும் உட் ட்ைதல்ை.
அது சட்ைம் மூைமோகவும் பசயல் டும், அதற்கு பநபைதிைோனது மூைமோகவும் பசயல் டும்.
ஆன்மோவுக்குச் சட்ைம் ஒரு சந்தர்ப் மும் கருவியும் மட்டுபம, அவசியமரனது இல்டை.
அருள் ப ைருளோகும் திறன் உடையது.
43. “I am growing every moment more unconcerned and indifferent”.
It is a confirmation of the callous indifference to such a news.
Unconcern and indifference refer to the lost opportunity of the proposal.
Man may love a good opportunity, but never will miss an opportunity to snub another especially when it is done
in return.
To do a right thing one has to persevere whereas a wrong thing is done by the first opportunity. It baffles us.
Our consciousness is organized and experienced to execute a negative work.
No such preparation or endowment is there in Man for the right work.
Unconcern is the opposite of concern and indifference, interest.
Many things happen around us.
We selectively observe, recognize a few as worth observing.
To take a lingering interest in it creates a concern for the issue.
Unconcern is not the opposite of being concerned.
It is an active non-interest in a thing where no concern is allowed to develop.
Concern is what we develop as it is of importance or of interest to us.
Interest can arise by what the object is that attracts us.
She was definitely interested in Darcy to know about him.
She was not concerned about his affairs.
This explains why the news of Georgiana left her flat.
Georgiana’s great interest in her is explained by her lack of interest in her.
The two people in whom she naturally interests herself are Jane and her father.
Whatever happens to her, she rushes to speak of it to Jane.
With that eagerness she has a great amount of reservation in herself.
Her not taking Jane or her father into confidence about her relations with Darcy at Pemberley and Lambton which is
out of her secretive nature, made his coming to her really possible.
“அக்கடறயின்டமயும் அைட்சியமும் ஒவ்பவோரு வினோடியும் என்னுள்பள அதிகோித்துக் பகோண்பை ப ோகிறது.”
அது ப ோன்ற ஒரு பசய்திக்கு கோண் ித்த இைக்கமற்ற அைட்சியத்டத அது உறுதிப் டுத்துகிறது.
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வோய்ப் ோக வந்த திருமண பவண்டுபகோடள இைந்தடத, அக்கடற இல்ைோததும் அைட்சியமும்
குறிப் ிடுகின்றன.
நல்ை வோய்ப் ிடன மனிதன் விரும் ைோம் ஆனோல் மற்றவடை மட்ைம் தட்டிப் ப சும் வோய்ப் ிடன, அதுவும்
அது திலுக்கு பசய்வதோக இருக்கும் சந்தர்ப் த்தில், அடத இைக்கபவ விரும் மோட்ைோன்.
நல்ை பசயல் பசய்வதற்கு ஒருவருக்கு விைோமுயற்சி பவண்டும், ஆனோல் கிடைக்கும் முதல் சந்தர்ப் த்திபைபய
தவறோன பசயல் பசய்யப் ட்டு விடுகிறது. இது நம்டம ிைமிக்கச் பசய்கிறது.
ஒரு எதிர்மடறயோன பசயடை பசய்வதற்கு நமது ேீவியம் முடறப் டுத்தப் ட்டும் அனு வம் நிடறந்ததோகவும்
உள்ளது.
சோியோன பவடை பசய்வதற்குோிய திறடமகபளோ அல்ைது ஏற் ோடுகபளோ மனிதனிைம் இல்டை.
அக்கடற அக்கடறயின்டமக்கு பநபைதிைோனது, அைட்சியம் ஆர்வம் கோண் ிப் தற்கு பநபைதிைோனது.
ை விஷயங்கள் நம்டமச் சுற்றி நைக்கின்றன.
நோம் சிைவற்டற மட்டும் கவனிக்கிபறோம், சிைவற்டற கவனிப் து உ பயோகமோனது என்று அறிந்து
பகோள்கிபறோம்.
அதில் ஒரு நிைந்தை ஆர்வம் கோண் ிப் து அந்த விஷயத்திற்கு அக்கடறடய உருவோக்கும்.
அக்கடற கோண் ிக்கோதது அக்கடறயுைன் இருப் தன் பநபைதிர் ஆகோது.
ஆர்வம் இல்ைோத விஷயத்தில் அக்கடற எழுவதில்டை.
நமக்கு முக்கியமோனதிலும் ஆர்வம் இருப் திலும் நமக்கு அக்கடற எழும்.
நம்டம கவரும் ப ோருடளப் ப ோறுத்து ஆர்வம் எழும்.
ைோர்சியிைம் அவளுக்கு கண்டிப் ோக விருப் ம் இருந்ததோல் அவடனப் ற்றி பதோிந்துபகோள்ள
விருப் ப் ட்ைோள்.
அவனுடைய விவகோைங்கடளப் ற்றி அவளுக்குக் கவடை இல்டை.
ேோர்ேியோனோடவப் ற்றிய விஷயம் ஏன் அவளிைம் அவ்வளவு ோதிப்பு ஏற் டுத்தவில்டை என் டத இது
விளக்குகிறது.
அவளுக்கு ேோர்ேியோனோவிைம் ஆர்வம் இல்ைோதது, ேோர்ேியோனோவுக்கு அவள் பமல் உள்ள ப ோிய ஆர்வத்டத
விளக்குகிறது.
அவளுக்கு இயற்டகயோகபவ ஆர்வம் இருக்கும் இைண்டு ந ர்கள் பேனும் அவளது தகப் னோரும்.
அவளுக்கு நைக்கும் விஷயங்கடள பேனிைம் பசோல்வதற்கு அவள் விடைகிறோள்.
அந்த ஆர்வத்பதோடுகூை அவளுக்கு மிகுந்த தயக்கமும் இருந்தது.
இைகசியத்டதக் கடைப் ிடிக்கும் அவளுடைய சு ோவத்தினோல் ப ம் ர்லியிலும் ைோம்ப்ைனிலும் ைோர்சியுைன்
ஏற் ட்ை உறடவப் ற்றி பேனிைமும் தகப் னோோிைமும் எதுவும் கூறோமல் இருந்தது, அவன் அவளிைம்
வருவடத உண்டமயில் சோத்தியமோக்கியது.

44.
45.
46.
47.

48.

"Poor Wickham; there is such an expression of goodness in his countenance! Such an openness and
gentleness in his manner!"
“ ோவம் விக்கோம்! அவன் முகத்டதப் ோர்த்தோல் நல்ைவன் ப ோல் பதோன்றுகிறது! பவளிப் டையோகவும்
இருக்கிறோன், நைத்டதயில் நற் ண்புகள் உடையவன் ப ோைவும் இருக்கிறோன்.”
Wickham has such a good looking countenance.
விக்கோமுக்கு அைகோன முகத்பதோற்றம் இருந்தது.
After his elopement, he retained a calm countenance.
அவன் ஓடிப்ப ோனதற்குப் ிறகும் அவனுடைய முகத்தில் அடமதி நிைவியது.
Absence of conscience is an asset.
மனசோட்சி இல்ைோமல் இருப் து ஒரு பசோத்து.
In trying to appear a paragon of perfection to the elder Mr. Darcy, he has developed such a countenance helped by
absence of scruples.
ைோர்சியின் தகப் னோோிைம் மிகவும் நல்ைவனோகத் பதோன்றுவதற்கு முயற்சி எடுக்கும்ப ோழுது அவன்
இப் டிப் ட்ை முகத்பதோற்றடத ஏற் டுத்திக்பகோண்ைோன், மனசோட்சி இல்ைோதது இதற்கு உதவியது.
“Poor Wickham, there is such an expression of goodness in his countenance”.
It is true an excellent appearance of goodness and a bunch of venomous ideas can go together.
Appearances are real. For most nothing more than appearance is necessary.
Imperfect appearances give out their secrets.
Perfection in appearance is possible.
It cannot betray itself without an occasion for it.
It is significant that no one passed adverse comments on Wickham’s desertion to Miss King, except Mrs. Gardiner.
His manners, perfected at Pemberley, do not give out their true colours in Meryton.
Except in times of transition society is a vast significant apparatus of constructed appearance.
In any field like education, music, art, politics and religion, appearance is no small part. In some it is difficult to
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discover the content at all.
Appearance perfected is achievement accomplished.
Jane cannot be as disillusioned as Elizabeth who went through an excruciating experience in the shape of a letter and
proposal.
Excellent comforts in travel to deliver a message have the habit of becoming all important relegating the message.
Man has developed a perfect automatic system of senses for his survival.
He can never become a victim without turning a blind eye to the danger.
Social sensitivity of culture develops warning signals against deceitful manners.
Responding to one such signal, Darcy saved Georgiana.
Walking into one such trap willingly, a tragedy came to her.
Grace sometimes saves even willing victims.
There are victims devoted to tragedy whom grace does not save.
Without fail Mother saves them by Supergrace.
“ ோவம் விக்கோம், அவன் முகத்டதப் ோர்த்தோல் நல்ைவன் ப ோல் பதோன்றுகிறது.”
நல்ைவன்ப ோல் அருடமயோன பதோற்றமும், விஷமத்தனமோன எண்ணங்களும் ஒபை இைத்தில் இருக்கும்
என் தும் உண்டம.
பதோற்றங்கள் உண்டமயோனது. ைருக்கு பதோற்றம் மட்டுபம ப ோதும்.
குடறயுள்ள பதோற்றம் அவற்றின் இைகசியங்கடள பவளியிட்டு விடும்.
குடறயற்ற பதோற்றம் சோத்தியமோனது.
சந்தர்ப் ம் இல்ைோமல் அது தன்டனபய கோட்டிக் பகோடுக்கோது.
திருமதி கோர்டினடைத் தவிை பவறு எவரும் மிஸ் கிங்-ஐ விக்கோம் டகவிட்ைடதப் ற்றி எதிைோன கருத்து
பதோிவிக்கவில்டை என் து குறிப் ிைத்தக்கது.
ப ம் ர்லியில் நிடறவோக இருந்த அவனுடைய நைத்டத, பமோிைனில் அவனுடைய உண்டமயோன சு ோவத்டத
பவளிப் டுத்தவில்டை.
மோறும் கோைங்கடளத் தவிை மற்ற பநைங்களில் சமூகம் உருவோக்கப் ட்ை பதோற்றங்கடளக் பகோண்ைது. கல்வி,
இடச, கடை, அைசியல், மதம், ப ோன்ற எந்தத் துடறயிலும் பதோற்றம் மிகவும் முக்கியம். சிைவற்றில்
அதனுடைய உட்ப ோருடள கண்டு ிடிப் பத மிகவும் கடினமோக இருக்கும்.
பதோற்றம் நிடறவோக இருந்தோல் சோதடனகள் சோதிக்கப் ட்டு விடும்.
கடிதத்தின் மூைமும் திருமண ப ச்சின் மூைமும் பவதடனயோன அனு வத்டதப் ப ற்ற எலிசப த்டதப்ப ோல்
பேனோல் பதளிவு ப ற முடியோது.
ஒரு பசய்திடய பசோல்வதற்கோக மிக வசதியோக ிையோணம் பசய்யும்ப ோது, ிையோணம் முக்கியமோகி பசய்தி
ின்னுக்குத் தள்ளப் டுகிறது.
மனிதன் உயிர்வோழ்வதற்கு தோனோகபவ இயங்கும் உணர்வுபூர்வமோன ஒரு சிறப் ோன முடறடய, அவன்
ஏற் டுத்தி இருக்கிறோன்.
ஆ த்திற்கு கண்மூடியோக இருந்தோைன்றி அவன் ஒரு ப ோழுதும் ோதிப்புக்கு உள்ளோக மோட்ைோன்.
ஏமோற்றும் முடறகளுக்கு எதிைோக நோகோிகத்தின் சமூக உணர்வுகள் எச்சோிக்டக அளிக்கும்.
இது ப ோன்ற ஒரு அறிகுறிடய உணர்ந்ததினோல் ைோர்சி ேோர்ேியோனோடவக் கோப் ோற்றினோன்.
விருப் த்துைன் அது ப ோன்ற ஒரு வடையில் சிக்கிய அவளுக்கு ஆ த்து வந்தது.
விரும் ி துன் த்துக்கு ஆளோகு வர்கடளக்கூை அருள் சிை சமயங்களில் கோப் ோற்றும்.
ஆ த்டத விரும்புவர்கடள அருள் கோப் ோற்றோது.
ஆனோல் அன்டன அவர்கடளயும் ப ைருளோல் கோப் ோற்றத் தவறுவபத இல்டை.
"There certainly was some great mismanagement in the education of those two young men. One has got all
the goodness, and the other all the appearance of it."
“அந்த இரு இளம் ந ர்களின் கல்வியின் நிர்வோகத்தில் ஏபதோ ப ோிய தவறு ஏற் ட்டிருக்கிறது. ஒருவருக்கு
எல்ைோ நல்ைதும் கிடைத்திருக்கிறது, மற்பறோருவருக்கு அதனுடைய பதோற்றம் மட்டுபம கிடைத்திருக்கிறது”.
49. “There certainly is some mismanagement in the education of these two young men”.
Results of a work do not always go as intended.
Wickham got the manners, Darcy got the character.
Results are received according to receptivity, not according to planning.
Intensity of love directed towards one, draws another to him.
Love is a total movement; ego’s direction is partial.
Darcy assured of status had no incentive to be receptive to the training of manners.
Wickham can easily learn manners, not character.
Wickham had a vested interest in an excellent exterior.
Darcy too had a vested interest of psychological satisfaction in looking down on others.
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He had a complete justification in Wickham about hollow manners.
Elizabeth assumes that Pemberley was duty bound to train Wickham.
As people feel the objects they touch are their own, the vital and Mind when they relate by thought or feeling to
something feel it is their own.
Once that thought takes hold of them, the facility with which the owner is removed by their thoughts reveals the
infinite resourcefulness of human nature.
Anyone can readily usurp any position without compunction.
A daughter-in-law becomes a mother-in-law. In both the situations she wants to dominate.
Mrs. Bennet fully usurping the rights of the husband is blatant.
No encroachment is a good rule for domestic felicity.
Spiritual awakening has its versions at all levels.
Physical Mind seeing what it closes its eyes to.
Superstition looking outside of itself.
Mind seeing the other side.
Man taking the other Man’s point of view.
Preventing the Mental play to shut out the fact that all are in us.
“இந்த இைண்டு வோலி ர்களின் கல்வியில் நிச்சயம் ஏபதோ சிை குடறகள் ஏற் ட்டிருக்கின்றன.”
எதிர் ோர்த்த டி ைன்கள் எப்ப ோழுதும் கிடைப் தில்டை.
விக்கோம் நல்ை நைத்டதடயப் ப ற்றுள்ளோன், ைோர்சி சிறந்த குணத்டதப் ப ற்றுள்ளோன்.
ஏற்புத் திறனுக்கு ஏற்றோர்ப ோல் ைன்கள் கிடைக்கும், திட்ைமிட்ை டி அல்ை.
ஒருவோிைம் பசலுத்தும் தீவிைமோன அன்பு மற்றவடை அவனிைம் அடைத்து வருகிறது.
அன்பு ஒரு முழுடமயோன இயக்கம்; அகந்டதயின் ப ோக்கு குதியோனது.
ைோர்சிக்கு அந்தஸ்து உறுதி என் தோல் நல்ை நைத்டதடயப் ப ற பவண்டும் என்கிற அவசியம் அவனுக்கு
இல்டை.
நைத்டதடய விக்கோம் சுை மோக கற்றுக்பகோள்ளைோம், குணத்டதப் ப றுவது கடினம்.
சிறப் ோன பவளித் பதோற்றத்தில் விக்கோமிற்கு பசோந்த ஆதோயம் இருந்தது.
மற்றவர்கடள தோழ்வோகப் ோர்ப் தில் ைோர்சிக்கு கிடைத்த மனத்திருப்தி, அவனது பசோந்த ஆதோயமோக
இருந்தது.
பவறுடமயோன நைத்டத பகோண்ை விக்கோம் மீது அவனுடைய நியோயம் முழுடமயோக இருந்தது.
விக்கோமிற்கு யிற்சி பகோடுப் து ப ம் ர்லியின் கைடம என எலிசப த் நிடனக்கிறோள்.
ஒரு ப ோருடளத் பதோட்ைவுைன் அது நமக்பக பசோந்தம் என்று நிடனப் துப ோல், மனமும் உணர்வும்,
எண்ணங்கள் மூைமோகபவோ அல்ைது உணர்வுகள் மூைமோகபவோ ஒரு ப ோருளுைன் பதோைர்புபகோள்ளும்
ப ோழுது அது தனக்பக பசோந்தம் என நிடனக்கும்.
அந்த எண்ணம் அவர்கடள ஆட்பகோண்ைவுைன், ப ோருளின் உோிடமயோளடை எண்ணங்கள் மூைம் நீக்குவது
மனித சு ோவத்தின் அளவற்ற திறடமகடள பவளிப் டுத்துகிறது.
யோர் பவண்டுபமன்றோலும் எந்த ஒரு நிடைடயயும் மனவுறுத்தல் இன்றி டகப் ற்றைோம்.
மருமகள் மோமியோைோக மோறுகிறோள். இைண்டு நிடையிலும் அவள் அதிகோைம் பசய்ய விரும்புகிறோள்.
திருமதி ப ன்னட் தன்னுடைய கணவோின் எல்ைோ உோிடமகடளயும் டகப் ற்றுவது பவளிப் டையோக
உள்ளது .
குடும் சந்பதோஷத்திற்கோக ஒருவர் எல்டைக்குள் மற்றவர் நுடையோமல் இருப் து நல்ை ைக்கமோகும்.
ஆன்மீக விைிப்புக்கு எல்ைோ நிடைகளிலும் ை திப்புகள் உள்ளன.
ேை மனம் எடதப் ோர்க்க மறுக்கிறபதோ அடதபய ோர்க்கிறது.
மூை நம் ிக்டக, அதடனபய விட்டுவிட்டு பவளிபய ோர்க்கிறது.
மனம் மற்ற க்கத்டதப் ோர்க்கிறது.
அடுத்தவோின் கண்பணோட்ைத்டத மனிதன் எடுத்துக்பகோள்வது.
எல்பைோரும் நம்முள் இருக்கிறோர்கள் எனும் உண்டம பவளி வைோமல் இருப் தற்கோக மனத்தின் ஆட்ைத்டதத்
தடுப் து.
"I never thought Mr. Darcy so deficient in the appearance of it as you used to do."
“நீ நிடனத்திருந்தடதப்ப ோல், ைோர்சி பதோற்றத்திலும் குடற ோடுள்ளவன் என்று நோன் என்றுபம
நிடனத்ததில்டை”.
50. Jane, contrary to all of Meryton, never found fault with Darcy.
பமோிைனில் உள்ள மற்றவர்கடளப் ப ோைல்ைோமல் பேன், ைோர்சியிைம் ஒரு ப ோழுதும் குற்றம் கண்டு
ிடிக்கவில்டை.

211

Commentary on Pride & Prejudice

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.

Volume IV

"And yet I meant to be uncommonly clever in taking so decided a dislike to him, without any reason. It is
such a spur to one's genius, such an opening for wit, to have a dislike of that kind. One may be continually
abusive without saying anything just; but one cannot be always laughing at a man without now and then
stumbling on something witty."
“கோைணம் இல்ைோமபைபய அவடன கட்பைோடு பவறுத்ததற்கு நோன் ஒரு அசோதோைண புத்திசோலி என்று
நிடனத்பதன். ஒருவருடைய புத்திசோலித்தனத்திற்கு அது ஒரு ப ோிய தூண்டுதைோக இருக்கும். அதுப ோன்ற
ஒரு பவறுப்புக்கு நோன் எவ்வளவு நடகச்சுடவயோக ப ச முடியும் என் தற்கு ஒரு சந்தர்ப் ம் கிடைத்தது.
நியோயமோக எதுவும் பசோல்ைோமல், ஒருவர் எப்ப ோழுதும் அவதூறோகப் ப சிக் பகோண்பை இருக்கைோம், ஆனோல்
ஹோஸ்யமோக எதுவும் தட்டுப் ைோமல் ஒருவர் ஒரு ந டை ோர்த்து எப்ப ோழுதும் சிோித்துக் பகோண்பை இருக்க
முடியோது.”
Attitude of cleverness parts with the reason.
புத்திசோலித்தனத்தின் மனப் ோன்டம விபவகத்பதோடு இருக்கோது.
Cleverness likes dislike.
புத்திசோலித்தனம் பவறுப்ட விரும்பும்.
An extraordinary ability, even dislike, can rise to levels of genius when energy is supplied.
சக்தி கிடைத்தோல் ஒரு மிகச் சிறந்த திறன், ஏன் பவறுப்பும் கூட ப ோிய நிடைகளுக்கு உயரும்.
Rationality is balance, supplies no energy.
குத்தறிவு சமநிடைப் டுத்தும் சக்தி அளிப் தில்டை.
Dislike, as liking, is a source of energy.
விருப் த்டதப் ப ோை பவறுப்பும் சக்தியின் ிறப் ிைம் ஆகும்.
A sudden supply of energy opens the wit.
திடீபைன்று வரும் சக்தி அறிவுக்கு வைி பகோலுகிறது.
Abuse is powerful, can supply its own energy.
திட்டுவது சக்தி வோய்ந்தது, அதனுடைய சக்திடயபய வைங்கவல்ைது.
Speed, energy, dynamism can reach their own high points.
பவகம், சக்தி, இயங்கோற்றல் இடவகள் தத்தம் உயர் நிடைகடள அடைய முடியும்.
Wit makes the mind resourceful and resourcefulness supplies energy.
அறிவு மனத்டத வளமோனதோக ஆக்குகிறது, வளடம சக்திடய வைங்குகிறது.
Hence the importance of the human choice.
ஆகபவதோன் மனித விருப் த்தின் முக்கியத்துவம்.
Choice takes sides.
விருப் ம் இைண்டில் ஒன்டற ஆதோிக்கும்.
Attitudes like dislike can rise in intensity.
பவறுப்ட ப்ப ோல் மபனோ ோவமும் தீவிைத்தில் உயரும்.
One performs and then rationalizes.
ஒருவர் பசயைோற்றிய ிறகு நியோயப் டுத்துவோர்.
It is the usual rationalization available.
இது சோதோைணமோக உள்ள நியோயப் டுத்துதல்.
Rationality, the choice to be rational, before the performance is not heard of.
குத்தறிவும், பசயைோற்றுவதற்கு முன் குத்தறிபவோடு பசயல் ை விரும்புவதும் பகள்விப் ைோத விஷயம்.
‘It is a spur to one’s genius’. The genius in one can find expression by a deep liking of some one or a dislike.
‘ஒருவருடைய புத்திசோலித்தனத்திற்கு அது ப ோிய தூண்டுதைோக இருக்கும்’. ஒருவோிைம் உள்ள
புத்திசோலித்தனம், யோபைோ ஒருவோின் மீதுள்ள ஆைமோன விருப் ின் மூைபமோ அல்ைது பவறுப் ின் மூைபமோ
பவளிப் ைைோம்.
The wit in one finds a release when one laughs at another.
ஒருவர் மற்பறோருவடைப் ோர்த்து சிோிக்கும்ப ோழுது, அவோிைமுள்ள ஹோஸ்ய உணர்வு பவளிப் டுகிறது.
“I meant to be uncommonly clever in taking so decided a dislike to him without any reason”.
The process of love as well as hate is exactly the same.
One who falls in love means to be uncommonly clever in taking a liking.
The force of love gives the extraordinary feeling.
The liking descends on him without any reason.
It is so decided a liking as if a decision were forced on him.
It does give him the illusion of uncommon cleverness.
Love is one expression of Ananda when the soul is touched by it.
The force of love is the force of the soul in action.
The uncommonly clever feeling is not an illusion; it is real as the soul is so.
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The emotion soul feels is emphatic; hence the decided liking.
This is one of the two passages in the book that speak of a rare self-awareness.
The other is when she discovered herself despicable on reading his letter.
The above passage is not about love, but hatred.
It is remarkable that she is this aware of her own hatred.
The ‘tolerable’, his aloofness, meanness, pride, arrogance have created in her a forceful hatred which received further
fortification by the fabrications of Wickham.
The process of the release of such hatred, her enjoyment of that release, the role of cleverness, the self-gratification in
exercising a faculty all have assumed a proportion of reality when she sees it is without reason. Causelessness is the
stamp of genius. She felt her own genius of abuse was released.
It was a proposal of love.
It was a tirade of hatred from her.
Her marrying him is the transformation of her hatred into gratitude.
Property excites security.
Sense of security and status give the emotion of gratitude.
“கோைணம் இல்ைோமபைபய அவடன கட்பைோடு பவறுத்ததற்கு நோன் ஒரு அசோதோைண புத்திசோலி என
நிடனத்திருந்பதன்.”
விருப்புக்கும் பவறுப்புக்கும் முடற ஒன்றுதோன்.
கோதல் வயப் டு வர் விருப் ம் பகோள்வதோல் அசோதோைண புத்திசோலி என்று கருதப் டுவர்.
கோதலின் சக்தி சிறப் ோன உணர்டவத் தருகிறது.
விருப் ம் அவனிைம் கோைணமில்ைோமபைபய எழுகிறது.
அவன் பமல் ஒரு தீர்மோனம் திணிக்கப் ட்ைதுப ோல் அது தீர்மோனிக்கப் ட்ை விருப் மோக இருக்கிறது.
அசோதோைண புத்திசோலித்தனம்ப ோல் ஒரு பதோற்றத்டத அவனுக்கு அளிக்கிறது.
ஆன்மோடவ ஸ் ோிசிக்கும் கோதலின் பவளிப் ோடுதோன் ஆனந்தம்.
கோதலின் சக்தி பசயல் டும் ஆன்மோவின் சக்தி ஆகும்.
அசோதோைணமோன புத்திசோலித்தனமோன உணர்வுகள் மோயத்பதோற்றம் அல்ை. ஆன்மோடவப் ப ோல் அதுவும்
உண்டமயோனது.
ஆன்மோவின் உணர்ச்சி வலுவோனது. ஆகபவதோன் அந்த தீர்மோனமோன விருப் ம்.
அபூர்வமோன சுய விைிப்புணர்டவப் ற்றி இந்த புத்தகத்தில் ப சப் ட்டுள்ள இைண்டு இைங்களில் இது ஒன்று.
கடிதத்டதப் டித்த ின் அவள் இருந்த பமோசமோன நிடைடய அவள் கண்ைது மற்பறோரு இைம்.
பமபை கூறப் ட்டுள்ள குதி பவறுப்ட ப் ற்றியது, கோதடைப் ற்றியது அல்ை.
அவளுடைய பவறுப்ட ப் ற்றி அவள் இவ்வளவு தூைம் அறிந்திருப் து குறிப் ிைத்தக்கது.
அவன் ‘ ைவோயில்டை’ என்று கூறியது, அவனுடைய தனிடம, சின்னத்தனம், தற்ப ருடம, அகம் ோவம்,
அவளிைம் கடுடமயோன பவறுப்ட த் பதோற்றுவித்துள்ளது. விக்கோம் கூறிய ப ோய்களோல் அது இன்னும்
அதிகமோனது.
அது ப ோன்ற பவறுப்ட பவளியில் கோண் ித்த முடற, அதில் அவளடைந்த சந்பதோஷம், புத்திசோலித்தனத்தின்
ங்கு, ஒரு திறடமடய பசயல் டுத்துவதில் கிடைக்கும் சுய திருப்தி, இடவ எல்ைோம் உண்டமயின் ஒரு
நிடைடய அடைந்துள்ளடத அவள் ோர்க்கும்ப ோழுது அது கோைணமின்றி இருப் டதயும் ோர்க்கிறோள்.
கோைணமின்றி இருப் து புத்திசோலித்தனத்தின் ஒரு அறிகுறி. நிந்தடனயில் அவளுடைய புத்திசோலித்தனம்
பவளிப் டுவடத அவள் உணர்ந்தோள்.
அது கோதலுக்கோன பவண்டுபகோள்.
அது அவளிைமிருந்து பவடித்து எழுந்த பவறுப்பு.
அவள் அவடன திருமணம் பசய்து பகோண்ைது, பவறுப்பு நன்றி உணர்வோக திருவுருமோறுவதோகும்.
பசோத்து ோதுகோப்பு தருகிறது.
ோதுகோப்பு மற்றும் அந்தஸ்து தரும் உணர்வு, நன்றி உணர்ச்சிடயத் தருகிறது.
69. “It is such a spur to one’s genius, such an opening for wit to have dislike of that kind. One can be continually abusive
without saying anything just, but one cannot be always laughing at a man without now and then stumbling on
something witty”.
Jane Austen is certainly a genius. Her genius was exhausted in one novel.
Genius of love, genius of hatred are the same or similar things in the opposite direction.
As her genius expresses in dislike, it quickly exhausts in one book.
It is a story that expresses the vibration of destroying aristocracy.
So, any genius cannot express in love. It is possible to come out in love-hate.
Witticism is her well-loved trait, so it emerges as wit.
Creativity in writing or speaking creates an abundant wealth of supply of ideas that increases as it spends itself. Only a
little finds expression.
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A creative writer has several facets of creativity.
The characters are resourcefully creative in expressing their temperament.
The events creatively expand letting the characters expand with them.
Relationship becomes creatively live, the characters speak for themselves with the author trailing behind.
Life Responses enrich creativity of everything.
The genius of the author takes every creative occasion to express itself.
The heights of the author’s genius emerge better through routine simple acts enlivening them as never before.
The greatest expression of genius is in the routine events remaining routine but catching the creative imagination of the
reader, making ordinary words immortal.
Immortality is great. It is the work of a genius.
Making the mortal immortal is great literature.
She does all this in her abuse!
He offers her good wishes for her health and happiness for that abuse.
There is no gainsaying the fact she enjoyed her wit mightily.
“ஒருவருடைய புத்திசோலித்தனத்திற்கு அது ப ோிய தூண்டுதல். அது ப ோன்ற ஒரு பவறுப்பு ஹோஸ்ய
உணர்வுக்கு கிடைத்த ஒரு சந்தர்ப் ம். நியோயபமயில்ைோமல் ஒருவர் அவதூறோகப் ப சிக் பகோண்பை
இருக்கைோம், ஆனோல் அவ்வப்ப ோழுது ஹோஸ்யமோக எதுவும் நடைப றோமல் ஒருவர் மற்றவடைப் ோர்த்து
சிோித்துக் பகோண்பை இருக்க முடியோது.”
பேன் ஆஸ்டின் ஒரு பமடத. ஒரு நோவலிபைபய அவளுடைய திறடம தீர்க்கப் ட்டு விட்ைது.
கோதலில் பமடதயோக இருப் தும் பவறுப் தில் பமடதயோக இருப் தும் எதிபைதிர் திடசயிலுள்ள ஒபை
மோதிோியோன விஷயங்கள்.
அவளுடைய பமதோவித்தனம் பவறுப் தில் பவளிப் டுவதோல், அது ஒபை புத்தகத்தில் தீர்க்கப் ட்டு விடுகிறது.
ிைபுத்துவம் அைிவடத பவளிப் டுத்தும் கடத இது.
ஆகபவ, எந்த ஒரு பமதோவித்தனமும் கோதலில் மட்டும் பவளிப் ைோது, கோதல்-பவறுப்பு கைந்ததில்
பவளிப் டுவது சோத்தியம்.
நடகச்சுடவ அவளுக்குப் ிடித்த உணர்வு. ஆகபவ அது ஹோஸ்யமோக பவளி வருகிறது.
எழுதுவதிலும் ப சுவதிலும் உள்ள திறடம ஏைோளமோன கருத்துகடள உண்ைோக்கும். அடவ
உ பயோகப் டுத்தப் டும்ப ோபத வளரும், அவற்றில் சிை கருத்துகள் மட்டுபம பவளிவரும்.
திறடமயுள்ள எழுத்தோளோிைம் திறடமயின் ை ோிமோணங்கள் உள்ளன.
கதோ ோத்திைங்கள் தங்களது மனவுணர்வுகடள பவளிப் டுத்துவதில் வளமோன டைக்கும் திறன்
உடையவர்களோக இருக்கிறோர்கள்.
நிகழ்ச்சிகள் டைப் ில் விோிவடைந்து கதோ ோத்திைங்கடளயும் பசர்த்து விோிவடையச் பசய்கிறது.
உறவுகள் டைப் ில் ேீவனுைன் உள்ளன, நூல் ஆசிோியர் ின்னுக்குத் தள்ளப் ட்டு கதோ ோத்திைங்கள்
தங்களுக்கோகபவ ப சுகின்றனர்.
எல்ைோவற்றின் டைப்புத் திறடனயும் வோழ்வின் மறுபமோைி உன்னதமோக்குகிறது.
நூைோசிோியோின் பமதோவித்தனம், ஒவ்பவோரு டைக்கும் சந்தர்ப் த்திலும் அதடன பவளிப் டுத்த
யன் டுத்திக் பகோள்கிறது.
எளிய நிகழ்ச்சிகள் மூைம் கதோசிோியோின் பமதோவித்தனத்தின் உயர்வு பமலும் சிறப் ோக பவளிவந்து, இது வடை
இல்ைோத அளவிற்கு அச்பசயல்கடள ேீவனுள்ளதோக்குகிறது.
சோதோைணமோன நிகழ்ச்சிகள் சோதோைணமோகபவ இருந்து, ஆனோல் டிப் வோின் டைப் ோற்றல் உயர்ந்த
கற் டனடயத் தூண்டி, சோதோைண வோர்த்டதகளுக்கு அமைத்துவம் பகோடுப் தில், பமதோவித்தனத்தின் உயர்ந்த
பவளிப் ோடு இருக்கிறது. அமைத்துவம் சிறப் ோனது. அது ஒரு பமதோவியின் டைப்பு.
மடறயக்கூடியடத அமைத்துவம் ஆக்குவது உயர்ந்த இைக்கியம் ஆகும்.
அவளுடைய நிந்தடனயில் இவற்டற எல்ைோம் பசய்கிறோள்!
அந்த நிந்தடனக்கு, அவன் அவளுக்கு நல்ை ஆபைோக்கியத்திற்கும் சந்பதோஷத்திற்குமோன வோழ்த்துக்கடளத்
பதோிவிக்கிறோன்.
அவளுடைய அறிடவ அவள் மிகவும் சிறப் ோக அனு வித்தோள் என் டத மறுக்கபவ முடியோது.
"Lizzy, when you first read that letter, I am sure you could not treat the matter as you do now."
“லிசி, நீ முதலில் அந்த கடிதத்டதப் டித்தப ோழுது, இப்ப ோழுது நிடனப் துப ோல் அப்ப ோழுது
நிடனத்திருக்க முடியோது என் து நிச்சயம்.”
70. The first reading made no sense either way.
முதல் முடற டிக்கும்ப ோழுது எவ்வித அர்த்தமும் புோியவில்டை.
71. Prejudice leads to bitterness is the central theme of the story.
தவறோன அ ிப் ிைோயம் கசப்புணர்விற்கு வைி வகுக்குகிறது என் து கடதயின் டமயக் கருத்து.
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72. Jane sees life’s warning of hasty ill will as it happened with Elizabeth with Darcy about Wickham. This is her central
personality. She gets reinforcement for her attitude.
விக்கோடமப் ற்றி ைோர்சியுைன் எலிசப த்திற்கு ஏற் ட்ைதுப ோல் அவசைமோக எழும் பகட்ை எண்ணத்திற்கு,
வோழ்க்டக தரும் எச்சோிக்டகடய பேன் ோர்க்கிறோள். இதுதோன் அவளுடைய முக்கியமோன சு ோவமோகும்.
அவளுடைய மனப் ோன்டம ைப் டுகிறது.
73. “Lizzy, when you first read the letter you could not have treated it as you do now”.
Her first reading made her uncomfortable, unable to see the words.
It was followed by introspection, self-illumination which is self-condemnation.
Now all those energies have spent themselves.
A certain freedom in the mind and an emotional freedom have set in.
Genius in its expression takes hold of the person, overcomes the personality and finds its own expression in its
own character.
The receipt of the letter was full of curiosity, devoid of any particular expectation.
The proposal brought out the genius of abuse.
The letter brought out the genius of self-realisation.
Her inability to indulge in any expectation is because the negative energies exhausted themselves fully in the
conversion to the other side.
Her own energies reached a neutral equilibrium, unable to move in any direction on their own.
The tension of her curiosity on receiving the letter was so great that she could not comprehend the words before her.
She rushed ahead to read further not knowing what she read.
The self-analysis absorbed all those energies leaving her out of spirits.
She anxiously sought pleasant relief in speaking to Jane.
She expected Jane to be surprised beyond measure.
Her disappointment in Jane taking it natural, she never expressed.
As Hamlet found the nascent Mind that was born in him unable to exercise the memory of his father’s command,
Elizabeth, being a new born Mind out of vital infatuation did not find her energies abundantly supporting her.
She was aware of her abusive genius, not when she did it or when she reviewed it but when she was explaining it to
Jane.
The performance is natural and instinctive.
Comprehending the performance was a later development.
“லிசி, அக்கடிதத்டத நீ முதலில் டித்தப ோழுது, இப்ப ோழுது நிடனப் டதப் ப ோல் அப்ப ோழுது நீ
நிடனத்திருக்க முடியோது.”
அவள் கடிதத்டத முதல் முடறயோகப் டிக்கும்ப ோழுது அது அவடள அவஸ்டதக்குள்ளோக்கியது,
எழுத்துக்கடளப் ோர்க்க முடியவில்டை.
அகச் பசோதடன, சுய பதளிவு மூைம் அவள் தன்டனத்தோபன கண்டித்துக் பகோண்ைோள்.
இப்ப ோழுது அந்த எல்ைோ சக்திகளும் பசைவைிந்து விட்ைன.
மனத்தில் ஒரு விதமோன சுதந்திைமும் உணர்வுோீதியோன சுதந்திைமும் ஏற் ட்டுள்ளன.
புத்திசோலித்தனம் அதனுடைய பவளிப் ோட்டில் ஒருவடை முழுவதுமோக ஆக்கிைமித்து அவைது சு ோவத்டதயும்
மீறி, அதனுடைய சு ோவத்திற்பகற் ஒரு பவளிப் ோட்டை பகோண்டு வரும்.
குறிப் ிட்ை எந்த எதிர் ோர்ப்புமின்றி கடிதம் கிடைத்தது மிகவும் ஆவடைத் தூண்டியது.
திருமண பவண்டுபகோள் நிந்தடன பசய்யும் அவளுடைய திறடன பவளிக் பகோண்டு வந்தது.
சுய விைிப் ின் திறடமடய கடிதம் பவளிக்பகோண்டு வந்தது.
மறு க்கத்திற்கு மோறியதில் அவளுடைய எல்ைோ எதிர்மடற சக்திகளும் பசைவைிந்து விட்ைதோல், அவள்
எடதயும் எதிர் ோர்க்கும் மன நிடையில் இல்டை.
தோமோகபவ எந்த ஒரு க்கத்திற்கும் நகை முடியோத வண்ணம் அவளுடைய பசோந்த சக்திகள் சமநிடைடய
அடைந்து விட்டிருந்தன.
கடிதத்டதப் ப ற்ற அவளுக்கு ஆவல் அவ்வளவு தீவிைமோக இருந்ததினோல், அவளோல் தன் கண்முன் இருக்கும்
எழுத்துக்கடளப் புோிந்துபகோள்ள முடியவில்டை.
என்ன டித்பதோம் என் டத புோிந்துபகோள்ளோமபைபய பதோைர்ந்து பமலும் டிக்கைோனோள்.
சுய ஆைோய்ச்சியில் எல்ைோ சக்திகளும் பசைவைிந்ததினோல், அவள் தன்னுடைய உற்சோகத்டத இைந்தோள்.
பேனிைம் ப சுவதில் அவள் சுகமோன நிம்மதிடய ஆவலுைன் நோடினோள்.
பேனுக்கு அளவில்ைோ ஆச்சோியம் எழும் என்று அவள் எதிர் ோர்த்தோள்.
பேன் அடத மிகவும் சோதரைணமோக எடுத்துக்பகோண்ைதில் அவள் அடைந்த ஏமோற்றத்டத அவள்
பவளிப் டுத்தபவ இல்டை.
தந்டதயின் ஆடணடய நிடனவில்பகோள்ள முடியோத மனத்டத ஹோம்பைட் பகோண்டிருந்ததுப ோல், தீவிை
கவர்ச்சியோல் உருவோன புதிய தடைமுடறடயச் சோர்ந்த எலிசப த்திற்கு, அவளது சக்திகள் ஆதைவு தைவில்டை.
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தோன் தூஷடணயோகப் ப சுவதில் வல்ைவள் என்று அவளுக்குத் பதோியும். அடத அவள் ப சும்ப ோபதோ,
அடதப் ற்றி சிந்திக்கும்ப ோபதோ உணைவில்டை, பேனிைம் விளக்கும்ப ோது உணர்ந்தோள்.
அந்த பசயல் இயற்டகயோகவும் உள்ளுணர்பவோடும் இருக்கிறது.
அந்த பசயடை ின்னபை புோிந்து பகோண்ைோள்.

74.
75.

76.
77.

"Indeed, I could not. I was uncomfortable enough. I was very uncomfortable. I may say unhappy. And with
no one to speak to of what I felt, no Jane to comfort me and say that I had not been so very weak and vain
and nonsensical as I knew I had! Oh! How I wanted you!"
“ஆம், நிச்சயமோக முடியவில்டை. எனக்கு மிகவும் சங்கைமோக இருந்தது. எனக்கு மிகவும் கஷ்ைமோக இருந்தது,
வருத்தமோக இருந்தது என்றுகூை பசோல்ைைோம். நோன் நிடனத்தடதப் கிர்ந்துபகோள்ள அங்கு யோரும் இல்டை.
நோன் நிடனத்திருந்தடதப்ப ோல் நோன் மிகவும் ைவீனமோனவள் அல்ை, யனற்றவளோக இல்டை,
அர்த்தமற்றவளோக இல்டை என்று பசோல்லி ஆறுதல் பசோல்ை பேன் அங்கு இல்டை! ஓ, நீ அங்கு இல்ைோதது
எனக்கு மிகவும் கஷ்ைமோக இருந்தது.”
Uncomfortable feeling can lead to unhappiness.
சங்கைமோன எண்ணங்கள் வருத்தத்டதத் தரும்.
Stirring energies make one uncomfortable. Accepting that view settles into the emotion of unhappiness.
கிளறும் சக்திகள் ஒருவருக்கு சங்கைத்டத ஏற் டுத்தும். அந்தக் கண்பணோட்ைத்டத ஏற்றுக்பகோண்ைோல்
வருத்தமோன உணர்வுகள் ஏற் டும்.
Jane is an essential part of her emotional existence.
அவளுடைய உணர்வுபூர்வமோன வோழ்வில் பேன் ஒரு முக்கியமோன குதி.
“No Jane to comfort”.
Sorrow is halved when shared.
She was, she said, nonsensical with no one to speak to.
She would not have spoken to anyone except Jane.
The world of anyone shrinks to a few, often to one person.
For an introvert the world is himself only.
Speaking to anyone, we elicit sympathy.
The intensity is halved when another listens to us.
For the majority, marriage serves this purpose when the spouse is the confidant.
Man wants good news to be known all over. It does not easily spread.
Man does not want bad news to be known outside. It spreads readily and fully.
One is aware of the society by knowing all about it.
Any will is ill will; knowing others means knowing bad news about others.
Any willing of bad news readily spreads.
Man wants to know all about VIPs.
Knowing about a VIP is to rise socially.
Man feels alive in knowing news, particularly when he speaks it out.
The conversation at Netherfield is typical of social liveliness.
The quality of life for Darcy and Bingley is revealed by the nature of that conversation.
Society exists as a collective entity as well as in individuals.
The interaction between these two becomes social life.
Jane and Elizabeth each live in their individual habits.
There is no communication between these two affectionate sisters.
Jane evokes a response silently from the society.
Elizabeth evokes her own response from the same society.
Both meet or clash or coordinate and then resolve.
We have seen the resolution in this story.
Social existence, individual existences, their interaction to produce higher social existence and higher individual
existences is the theory of social evolution.
“ஆறுதல் கூற பேன் இல்டை.”
துக்கம் கிர்ந்து பகோள்ளப் டும்ப ோது ோதியோகக் குடறகிறது.
ப ச ஒருவருமின்றி தோன் ஒரு முட்ைோடளப் ப ோல் உணர்ந்ததோக அவள் கூறினோள்.
பேடனத் தவிை பவறு ஒருவோிைமும் அவள் ப சியிருக்க மோட்ைோள்.
ஒருவோின் உைகம் சுருங்கி ஒரு சிைபை இருப் து ப ோைோகிறது, ப ரும் ோலும் ஒருவபை இருப் ர்.
யோருைனும் ைகோதவர்களுக்கு அவர்கபள உைகம்.
யோோிைம் ப சினோலும் நோம் அனுதோ த்டத வைவடைக்கிபறோம்.
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மற்றவர் பகட்டுக்பகோள்ளும்ப ோழுது அதன் தீவிைம் ோதியோகி விடுகிறது.
கணவனிைபமோ அல்ைது மடனவியிைபமோ இைகசியத்டதப் கிர்ந்துபகோள்ள முடியும் எனில்,
ப ரும் ோபைோருக்கும் இடத திருமணம் பூர்த்தி பசய்கிறது.
நல்ை பசய்திகள் எல்பைோருக்கும் பதோியவை பவண்டும் என மனிதன் நிடனப் ோன். அது சுை த்தில்
ைவுவதில்டை.
பகட்ை பசய்திகள் பவளிபய பதோியக் கூைோது என மனிதன் விரும்புவோன். அது விடைவோகவும்,
முழுடமயோகவும் ைவும்.
சமூகத்டதப் ற்றி எல்ைோம் பதோிந்துபகோள்வதோல், அடதப் ற்றிய விைிப்புணர்வு ஒருவருக்கு இருக்கிறது.
எந்த எண்ணமும் பகட்ை எண்ணபம; மற்றவடைப் ற்றி பதோிந்து பகோண்டிருக்கிபறோம் என்றோல் அவர்கடளப்
ற்றிய பமோசமோன விஷயங்கடள பதோிந்து பகோண்டிருக்கிபறோம் என்று அர்த்தமோகிறது.
பமோசமோன பசய்திடய விரும் ினோல் அது உைனடியோகப் ைவும்.
முக்கியஸ்தர்கடளப் ற்றி மனிதன் எல்ைோவற்டறயும் பதோிந்துபகோள்ள விரும்புகிறோன்.
முக்கியஸ்தர்கடளப் ற்றி அறிந்துபகோள்வது சமூகத்தில் உயருவதற்கோக.
பசய்திகடள அறிந்துபகோள்ளும் ப ோழுது முக்கியமோக அடதப் ற்றி பவளியில் ப சும்ப ோழுது, மனிதன்
சுறுசுறுப் ோக இருப் டதப் ப ோல் உணருகிறோன்.
பநதர்பீல்டில் நைந்த உடையோைல் சமூக உற்சோகத்தின் அடையோளமோக இருந்தது.
அந்த உடையோைலின் தன்டம ைோர்சி மற்றும் ிங்கிலியின் வோழ்க்டகத் தைத்டத பவளிப் டுத்துகிறது.
சமூகம் கூட்ைோக பசர்ந்த ஒரு அடமப் ோகவும் விளங்குகிறது, தனி ந ோிலும் உள்ளது.
இடவ இைண்டும் ஒன்பறோடு ஒன்று பசர்ந்து பசயல் டுவது சமூக வோழ்வோக மோறுகிறது.
பேனும் எலிசப த்தும் அவைவர்களுடைய ைக்கப் டி வோழ்கிறோர்கள்.
ோசமிக்க இந்த இரு சபகோதோிகளிைம் எந்த வித கருத்துப் ோிமோற்றமும் இல்டை.
பேன் அடமதியோக சமூகம் அவளுக்கு திைளிக்கும் டி நைந்து பகோள்கிறோள்.
அபத சமூகத்திலிருந்து எலிசப த் தன்னுடைய திடை வைவடைக்கிறோள்.
இருவரும் சந்தித்பதோ, பமோதிக் பகோண்பைோ, அல்ைது ஒருங்கிடணந்பதோ ிறகு தீர்மோனிக்கின்றனர்.
இக்கடதயில் தீர்மோனத்டத நோம் ோர்க்கிபறோம்.
சமூக வோழ்வு, தனி மனித வோழ்வு, உயர்ந்த சமூக வோழ்க்டக மற்றும் உயர்ந்த தனி மனித வோழ்க்டகடய
உருவோக்க அடவ ஒன்றுைன் ஒன்று இடணந்து பசயல் டுவபத சமூகப் ோிணோமத்தின் தத்துவமோகும்.
"How unfortunate that you should have used such very strong expressions in speaking of Wickham to Mr.
Darcy, for now they do appear wholly undeserved."
“விக்கோடமப் ற்றி மிகவும் உணர்ச்சிவசப் ட்டு அவடனப் ற்றி ைோர்சியிைம் ப சியது எவ்வளவு துைதிர்ஷ்ைம்,
ஏபனனில் அடவயோவும் இப்ப ோழுது முற்றிலும் அவசியமில்டை என்றோகிவிட்ைது.”
78. “How unfortunate you should use those strong expressions in favour of Wickham” – Jane.
Jane’s entire response is from the point of view that they should not be considered wrong.
Elizabeth draws great support from meeting Jane after having lost her bearings.
The proposal was a great event of her life totally upsetting to her being.
Elizabeth had no one else to confide in.
Her disillusionment of Wickham had dismembered her totally.
All these are non-existent, non-issues to Jane. Public opinion matters to her.
Her mother totally disregards public opinion. She is a law unto herself.
Her father, for the sake of public opinion, retired into the library.
Jane has retired into her inner sanctum.
Jane does not see Elizabeth is like a rudderless boat.
Psychologically Man has developed microscopic vision.
Through the microscope you cannot see beyond the infinitesimal.
He has to move his eyes from that instrument and look at the wide world.
It never occurs to him.
Man, who has this knowledge, again looks at the world through the microscope.
Having learnt a great new lesson, he again repeats his old way.
It never occurs to him that knowing and doing are different.
The issue is to make the soul view a sensational knowledge.
The vast advantages of learning by original thinking outside the educational system never present themselves to a
Ph.D. or his professor.
Universities can create degree holders, not geniuses.
The system organizes the knowledge and he sees the enormous storehouse of important knowledge.
It does not occur to him that knowledge lies in organizing the observation.
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Human Mind, by direct observation, creates a deeper centre of vision around which the whole knowledge is originally
organized by a person.
Such a Man is a website compared to the graduate who is a book.
Knowledge is only one part of the being. Even living is wider than knowledge.
His being is the being of the universe and the transcendent.
He limits it to a degree.
“விக்கோடம ஆதோித்து நீ அவ்வளவு கடுடமயோகப் ப சியது எவ்வளவு துைதிர்ஷ்ைமோனது” என்று பேன்
கூறுகிறோள்.
அடவ எதுவும் தவறோகக் கருதப் ைக் கூைோது என்ற பகோணத்திபைபய பேனுடைய முழு திலும் இருந்தது.
தோன் இருக்கும் நிடைடயப் ற்றி புோியோதிருந்த எலிசப த், பேனுடைய சந்திப் ிலிருந்து ப ோிய ஆதைடவப்
ப ற்றோள்.
திருமண பவண்டுபகோள் அவளது வோழ்க்டகயில், அவளுடைய ேீவடன முழுடமயோகப் ோதித்த ஒரு ப ோிய
நிகழ்வோகும்.
கிர்ந்துபகோள்ள எலிசப த்திற்கு யோரும் இல்டை.
விக்கோடமப் ற்றி அவளுக்குக் கிடைத்த பதளிவு அவடள முழுடமயோகத் துண்ைோக்கியது.
இடவ எல்ைோம் பேனுக்கு ஒரு விஷயபம அல்ை. மற்றவர்களின் அ ிப் ிைோயபம அவளுக்கு முக்கியம்.
மற்றவர்களின் அ ிப் ிைோயத்டத அவளது தோயோர் மதிப் பத கிடையோது. அவளுக்கு தோன் டவத்ததுதோன்
சட்ைம்.
அவளுடைய தந்டத மற்றவர்களின் அ ிப் ிைோயத்தின் ப ோருட்டு நூைகத்தில் தஞ்சம் புகல்கிறோர்.
பேன் தனக்குள்பளபய புடதந்து இருக்கிறோள்.
பேன் எலிசப த்டத அறிந்து பகோள்ளோதது, துடுப்பு இல்ைோத ைகு ப ோல் கோணப் டுகிறது.
மனத்தளவில் மனிதன் நுண்ணிய ோர்டவடய வளர்த்துக் பகோண்டுள்ளோன்.
மிகச் சிறியடதயும் தோண்டி டமக்ைோஸ்பகோப் மூைம் நோம் எடதயும் ோர்க்க முடியோது.
அந்தக் கருவியிலிருந்து அவன் தன் ோர்டவடய அகற்றி, அகண்ை உைகத்டதப் ோர்க்க பவண்டும்.
அந்த எண்ணபம அவனுக்கு எழுவதில்டை.
இந்த ஞோனம் இருக்கும் மனிதனும், மீண்டும் டமக்ைோஸ்பகோப் மூைம்தோன் உைகத்டதப் ோர்க்கிறோன்.
சிறந்த புதிய ோைத்டதக் கற்றுக் பகோண்ை ிறகும், அவன் தன்னுடைய டைய வைிடயபய பதோைருகிறோன்.
அறிந்துபகோள்வதும், அடதச் பசயற் டுத்துவதும் பவவ்பவறோனடவ என அவனுக்குப் புோிவபத இல்டை.
புைனறிவுப் ோர்டவ ஆன்மோவுக்கு பவண்டும் என் துதோன் இங்குள்ள விஷயம்.
சுய சிந்தடனயோல் கல்வி முடறக்கு அப் ோற் ட்டு கற் தன் ப ோிய நன்டமகள், ைோக்ைர் ட்ைம்
வோங்கியவர்களுக்பகோ அல்ைது அவர்களுடைய ப ைோசிோியர்களுக்பகோ பதோன்றுவபத இல்டை.
ல்கடைக் கைகம் ட்ைதோோிகடள உருவோக்கும், அறிவோளிகடள உருவோக்கோது.
அடமப்பு அறிடவ முடறப் டுத்துகிறது, ப ோிய அறிவுக் களஞ்சியத்டதபய அவன் ோர்க்கிறோன்.
நோம் கவனிப் டத எல்ைோம் சோியோக முடறப் டுத்திக் பகோள்வதில்தோன் அறிவு அைங்கியுள்ளது என
அவனுக்குத் பதோன்றுவதில்டை.
மனித மனம் பநைடியோனக் கண்கோணிப் ிலிருந்து ோர்டவயின் ஆைமோன டமயத்டத உருவோக்குகிறது, ஒரு
ந ைோல் ஆைம் த்திபைபய முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ள முழுடமயோன ஞோனம் இடதச் சுற்றி உள்ளது.
இது ப ோன்ற ஒரு மனிதன் இடணய தளத்திற்கு சமமோவோன், ட்ைம் ப ற்றவன் ஒரு புத்தகத்டதப் ப ோல்
விளங்குவோன்.
ேீவனின் ஒரு அங்கம்தோன் அறிவு. வோழ்க்டக அறிடவவிை விசோைமோனது.
அவனது ேீவன் ிை ஞ்சம் மற்றும் ிைம்மத்தின் ேீவனோகும்.
அவன் அடத ஒரு அளவுக்குள் வடையடறப் டுத்துகிறோன்.
"Certainly. But the misfortune of speaking with bitterness is a most natural consequence of the prejudices I
had been encouraging. There is one point on which I want your advice. I want to be told whether I ought, or
ought not, to make our acquaintance in general understand Wickham's character."
“நிச்சயமோக. ஆனோல் கடுடமயோகப் ப சுவது என் து நோன் வளர்த்துவிட்ை என்னுடைய தவறோன
அ ிப் ிைோயத்தின் ின்விடளவுதோன். ஆனோல் ஒரு விஷயத்தில் எனக்கு உன்னுடைய அறிவுடை பதடவ.
நமக்குத் பதோிந்தவர்களிைம் விக்கோமின் நைத்டதடயப் ற்றி பசோல்ை பவண்டுமோ, பவண்ைோமோ”.
79. Whether one should expose a bad character like Wickham is a broad question. Here we see the girls have refrained
from exposing him out of feminine tenderness for falsehood. One gets the result for his attitude.
விக்கோடமப் ப ோன்ற பமோசமோனவடன ஒருவர் பவளிப் டுத்த பவண்டுமோ என் து ஒரு ப ோிய பகள்வி.
ப ோய்டமயிைம் இருக்கும் ப ண்டமயின் பமன்டமயோன உணர்வுகளோல் ப ண்கள் அவன் பவளிப் டுவடத
தவிர்க்க விரும்புவடத நோம் இங்கு ோர்க்கிபறோம். ஒருவர் தன் மபனோ ோவத்திற்கோன ைன்கடளப்
ப றுகிறோர்.

218

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

80. “It is the most natural consequences of the prejudices I have been encouraging”.
No greater self-awareness can be expected of anyone than this.
Her speaking to Jane gives her a great relief in her nerves.
Speaking out gives relief; to the hearer news.
Elizabeth has not spoken out several other pieces of information.
Spoken or not, news that intimately concerns them gets communicated.
Jane lost her natural enthusiasm because Darcy had spoiled her chances.
Darcy’s role in marriage came to Elizabeth as Lydia’s leaking in words.
Elizabeth’s consent came to Darcy as a sensation felt in him.
Wickham’s mercenary nature came to her as an oral advice.
Every piece of news travels; those who have the instruments pick it up.
Mother saw the Chinese in Calcutta.
Wife and fortune came to Dr. Thorne through Mary to whom he had brought life and fortune.
More than taking it as a moral reward, one can see it as a law in operation.
Charlotte’s opening came to her directly from Elizabeth as personal persuasion.
Mr. Bennet’s relief came to him through his daughter and her lover. At his end he received it through the Gardiners.
Darcy received Elizabeth’s decision as a sensation as he worked on his own sensation.
As Elizabeth wanted to hide the news from Darcy, it came to her out of the mouth of Lydia as ‘Darcy’.
Charlotte prevented Collins from disclosing the engagement, told her directly because Elizabeth ‘offered’ Collins
directly to Charlotte.
Elizabeth owns to Jane they were prejudices and she was encouraging them.
It was the colonel who told her about Darcy’s triumph with a friend as she was liked by him during his stay there and
something wanted to serve her cause intensely.
When Darcy told the colonel about a friend’s escape he could not have foreseen that the colonel would meet the one
person to whom that news mattered and also tell her on the morning of his proposal. As people move, news travels, the
study of which will of course be fascinating.
“இது, நோன் வளர்த்து விட்ை தவறோன அ ிப் ிைோயத்தின் மிகவும் இயற்டகயோன ின்விடளவுகள்தோன்”.
பவறு யோோிைமிருந்தும் இடதவிை உயர்ந்த சுய பதளிவிடன எதிர் ோர்க்க முடியோது.
பேனுைன் ப சியது அவளுக்கு ப ோிய நிம்மதிடய அவளுடைய உணர்வுகளில் அளித்தது.
கூறிவிடுவது நிம்மதிடய அளிக்கிறது, பகட் வருக்கு அது பசய்தி.
மற்ற ை விஷயங்கடளப் ற்றி எலிசப த் எதுவும் ப சவில்டை.
கூறினோலும் கூறோவிட்ைோலும் அவர்கடளப் ற்றிய அந்தைங்கமோன விஷயம் எவ்வோறோவது பதோிவிக்கப் ட்டு
விடும்.
ைோர்சி அவளுடைய வோய்ப்புகடளக் பகடுத்து விட்ைதோல் பேன் தன்னுடைய இயற்டகயோன உற்சோகத்டத
இைந்தோள்.
லிடியோ தன்டன அறியோமல் விஷயத்டத பவளியிட்டு விடுவதோல், திருமணத்தில் ைோர்சியின் ங்டக எலிசப த்
அறிந்து பகோள்கிறோள்.
எலிசப த்தின் சம்மதத்டத ைோர்சி உணர்வுபூர்வமோக உணர்ந்தோன்.
விக்கோமுடைய ஆதோய மனப் ோன்டம அவளுக்கு அறிவுடை வைங்கும் ரூ த்தில் வந்தது.
எல்ைோ விதமோன பசய்தியும் ைவிக் பகோண்பை இருக்கும். யோோிைம் அடத ப ற்றுக்பகோள்ளும் தன்டம
உள்ளபதோ அவர்கள் அதடனப் ப ற்றுக்பகோள்வோர்கள்.
கல்கத்தோவில் அன்டன சீனர்கடளப் ோர்த்தோர்.
வோழ்க்டகடயயும் அதிர்ஷ்ைத்டதயும் அளித்த ைோக்ைர் தோர்னுக்கு, பமோி மடனவிடயயும் அதிர்ஷ்ைத்டதயும்
அளித்தோள்.
தோர்மீகப் ோிசோக அடதப் எடுத்துக்பகோள்வடதக் கோட்டிலும், அது ஒரு சட்ைமோக பசயல் டுவடத ஒருவர்
ோர்க்கைோம்.
சுய தூண்டுதல்ப ோல் ஷோர்பைட்டிற்கு ஏற் ட்ை விைிப்புணர்ச்சி எலிசப த்திைமிருந்து பநைடியோக வந்தது.
திரு ப ன்னட்டுக்கு அவருடைய மகள் மூைமும் அவளுடைய கோதைன் மூைமும் நிம்மதி கிடைத்தது. இறுதியில்
கோர்டினர் தம் திகள் மூைம் கிடைத்தது.
அவன் தனது உணர்வுகடள சீைடமத்துக் பகோண்டிருந்த சமயத்தில் எலிசப த்தின் முடிடவ ஒரு உணர்வோகப்
ப ற்றுக்பகோண்ைோன்.
ைோர்சியிைமிருந்து எலிசப த் பசய்தியிடன மடறக்க நிடனத்தோள், லிடியோவின் வோயிலிலிருந்து “ைோர்சி” எனும்
பசோல் அவடள வந்தடைந்தது.
ஷோர்பைட் தங்களது திருமண உறுதிடய பவளியிடுவதற்கு கோலின்டை தடுத்தோள், எலிசப த் பநைடியோக
கோலின்டை அவளுக்கு அளித்ததோல் அவபள பநைடியோகத் பதோிவித்தோள்.
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அடவ தன்னுடைய தவறோன அ ிப் ிைோயங்கள் என்றும் அவற்டற தோபன வளர்த்துக் பகோண்ைதோகவும்
எலிசப த் பேனிைம் ஒத்துக் பகோள்கிறோள்.
அவடள விரும் ிய கர்னல், ஒரு நண் னிைம் ைோர்சிக்கு கிடைத்த பவற்றிடயப் ற்றி அங்கு தங்கியிருந்த
ப ோழுது கூறியது, அவளுக்கு ஆதைவோக ஏபதோ ஒன்று தீவிைமோக உதவி பசய்ய விரும் ியது பதோிகிறது.
ைோர்சி தன்னுடைய நண் ன் தப் ித்துக் பகோண்ைடதப் ற்றி கர்னலிைம் கூறும் ப ோழுது, ின்னர் ஒரு நோள்
அடத சம் ந்தப் ைவோிைபம அவன் பதோிவிப் ோன், அதுவும் திருமண ப ச்டச ஆைம் ிக்கும் அன்று கோடை
பதோிவிப் ோன் என துளியும் எதிர் ோர்த்திருக்க மோட்ைோன். மனிதர்கள் நகரும்ப ோழுது பசய்தியும்
யணிக்கிறது. இதனுடைய ஆைோய்ச்சி வியப்புக்குோியதோக இருக்கும்.
81. “whether I ought or ought not to make our general acquaintance understand the character of Wickham’s character”.
This is a mild reference to Wickham’s ‘character’ that shows her feelings towards him.
Life acts from outside to compel the Man to restrain himself from inside.
He who acts rightly from inside will never be compelled from outside.
Man in his uncreative acts acts in line with society or life.
When he acts like that we say life is smooth as it is routine.
Can we see the right service that Mrs. Bennet, Wickham, and Lydia do?
One brings her husband out of his indolence.
The other helps Elizabeth overcome her vital attraction.
Lydia announces to the world that she could take care of herself as she pleases.
A prosperous nation provides for all the material comfort of her people.
An affectionate family takes care of all the good emotions of its members.
Psychological growth is sought after by a few individuals.
The Spiritual Quest is for the rare few.
These may be taken as grades of human growth.
The Bennet family, though prosperous, had no material foundation.
Whether affection is in abundance or not, all members were cheerful.
The two elders who sought psychological growth sought it in the society in the context of marriage.
Both had sufficient potential strength though covered with certain deficiencies.
Both insisted on their insufficiencies and life from outside compelled them.
Mr. Bennet did not seek any growth, but was isolated by the storm of energy that swept his household.
Mary seemed to be a passive observer trying to understand from her readings what was happening to her
family in Meryton.
Sri Aurobindo said if a Force is sent to a Westerner he receives and acts using it while an Indian receives it as
one in a coma who gets up, dances and goes back into the coma. Darcy acts as a Westerner.
Mrs. Bennet acts as an Indian while all the others are pleasant victims of the Force.
“நமக்குத் பதோிந்தவர்களிைம் விக்கோமுடைய குணத்டதப் ற்றி நோன் பதோியப் டுத்த பவண்டுமோ அல்ைது
பவண்ைோமோ.”
விக்கோமின் குணோதிசயத்திற்கு இந்த ஒரு மிதமோன குறிப்பு, அவன் ோல் இருக்கும் அவளுடைய
உணர்வுகடளக் கோட்டுகிறது.
மனிதன் தனக்குள் கட்டுப் டுத்திக் பகோள்வதற்கோக வோழ்க்டக பவளியிலிருந்து பசயல் டுகிறது.
உள்ளிருந்து சோியோக பசயைோற்று வன், பவளியிலிருந்து கட்ைோயப் டுத்தப் ை மோட்ைோன்.
மனிதன் தன்னுடைய டைப் ோற்றல் அற்ற, திறன் அற்ற பசயல்களில், சமூகத்டதபயோ வோழ்டவபயோ ஒத்து
பசயல் டுவோன்.
அடதப்ப ோல் பசயல் டும்ப ோது, வோழ்வு வைக்கம்ப ோல் இருப் தோல் சீைோக இருப் தோக நோம் கூறுகிபறோம்.
திருமதி ப ன்பனட், விக்கோம் மற்றும் லிடியோ பசய்யும் சோியோன பசடவடய நோம் கோண முடியுமோ?
ஒருவர் தன் கணவடன பசோம்ப றித்தனத்திலிருந்து பவளிபய பகோண்டு வருகிறோள்.
இன்பனோருவர், எலிசப த்டத அவளுடைய உணர்வின் வசீகைத்திலிருந்து பவளி வருவதற்கு உதவி புோிகிறோர்.
தோன் விரும்பும் டி தன்டன கவனித்துக்பகோள்ள முடியும் என்று லிடியோ உைகுக்கு அறிவிக்கிறோள்.
ஒரு வளமோன பதசம் தன் மக்களுக்கு ப ோருள்ோீதியோன அடனத்து பசௌகோியங்கடளயும் அளிக்கிறது.
ஒரு அன்பு நிடறந்த குடும் ம், அதனுடைய அங்கத்தினர்களின் நல்ை உணர்வுகடளப் ப ோற்றிப் ோதுகோக்கும்.
மனோீதியோன வளர்ச்சிடய சிைர் நோடுகின்றனர்.
அபூர்வமோன சிைோிைபம ஆன்மீகத் பதைல் உள்ளது.
இவற்டற மனித வளர்ச்சியின் நிடைகளோக எடுத்துக்பகோள்ளைோம்.
ப ன்னட் குடும் ம் பசல்வச் பசைிப்ப ோடு இருந்தோலும் அதனிைம் ப ோருள்ோீதியோன அடிப் டை ஆதோைம்
இல்டை.
அன்பு நிடறவோக இருந்தபதோ இல்டைபயோ, குடும் த்தில் அடனவரும் கைகைப் ோக இருந்தனர்.

220

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

மபனோோீதியோன வளர்ச்சிடய நோடிய இைண்டு மூத்தவர்களும் திருமணத்தின் அடிப் டையில் அடத சமூகத்தில்
நோடினோர்கள்.
இருவோிைமும் குறிப் ிட்ை சிை குடறகள் இருந்தோலும், ப ோதுமோன வலிடம வித்தோக இருந்தது.
அவர்களுடைய குடறகடள இருவருபம வலியுறுத்திக் பகோண்ைனர், பவளியிலிருந்து வோழ்க்டக அவர்கடள
வற்புறுத்தியது.
எந்த ஒரு வளர்ச்சிடயயும் திரு ப ன்னட் நோைவில்டை, தனது வீட்டில் வீசிய சக்தியின் சூறோவளியோல் அவர்
தனிடமப் டுத்தப் ட்ைோர்.
பமோி எல்ைோவற்டறயும் அடமதியோக கவனித்துக் பகோண்டிருந்தோள், தன்னுடைய கவனத்தினோல் பமோிைனில்
தன் குடும் த்தில் நைப் னவற்டற புோிந்துபகோள்ள முயற்சி பசய்து பகோண்டிருந்தோள்.
ஒரு பமற்கத்தியருக்கு சக்திடய அனுப் ினோல் அவர் அதடனப் ப ற்றுக் பகோண்டு, அதடன யன் டுத்திக்
பகோண்டு பசயல் டுவோர், இதுபவ ஒரு இந்தியன், நிடனவற்று டுத்திருப் வர், எழுந்து நைனமோடி விட்டு
மறு டியும் நிடனவில்ைோ நிடைக்கு பசல்வதுப ோல் ப ற்றுக் பகோள்வோர் என ஸ்ரீ அைவிந்தர் கூறுகிறோர்.
ைோர்சி பமற்கத்திய மனிதன்ப ோல் பசயல் டுகிறோன்.
திருமதி ப ன்னட் ஒரு இந்தியப் ப ண்மணிப ோல் பசயல் டுகிறோள், மற்ற யோவரும் அந்த சக்திக்கு
சந்பதோஷமோக லியோகின்றனர்.
Miss Bennet paused a little and then replied, "Surely there can be no occasion for exposing him so
dreadfully. What is your own opinion?"
மிஸ். ப ன்னட் சிறிது பநை இடைபவளிக்கு ிறகு, “இவ்வளவு கடுடமயோக அவடன கோட்டிக் பகோடுக்க
பவண்டிய அவசியம் இல்டை. உன்னுடைய பசோந்த அ ிப் ிைோயம் என்ன?”என்று திைளிக்கிறோள்.
82. Jane as well as Elizabeth easily discover reasons not to expose Wickham.
விக்கோடம பவளிப் டுத்தக் கூைோது என் தற்கு பேனும், எலிசப த்தும் மிகச் சுை மோக கோைணங்கடளக்
கண்டு ிடிக்கின்றனர்.
83. Under no circumstance will they expose him.
எந்த ஒரு சந்தர்ப் த்திலும் அவர்கள் அவடன பவளிப் டுத்த மோட்ைோர்கள்.
84. “There is no occasion for exposing dreadfully”.
An occasion is one when a Man takes an initiative to act.
Society in the name of duty offers Men various occasions.
Need is a physical occasion.
Interest provides an occasion for the vital to act.
Possibility of a new thought provides the Mind an occasion to think which is its action.
A provoking event is an occasion for the temperament to react.
A ripe national climate is the occasion for a leader to offer to lead others.
A business opportunity is an inviting occasion for an entrepreneur.
One who loves to challenge himself at higher and higher levels loves to act as a pioneer when society grows to create
such an occasion.
Every known solution failing is the occasion for resourcefulness.
Planning a career is the occasion to exercise one’s forethought.
Disagreement is an occasion to fashion better ways of harmony.
Differences in marriage are an occasion to be led to romance.
Man meeting an event, an occasion is created.
Foreign invasion is an occasion to inspire patriotism.
Difficulties create out of routine life occasions to forge a more intimate relationship.
Every act is an occasion to generate a corresponding emotion.
Every emotion is an eminent occasion to think afresh.
Occasions are created inside and expressed outside.
One’s devotion becomes proper when every small occasion is made to take him closer to Mother.
In Nature occasions arise for movement.
In the Being occasions arise for Non-movement.
There is no occasion when one can fail to practise self-giving.
Time expressing in space is a human occasion.
Time maturing into simultaneous Time is a divine occasion.
He calls this occasion the Hour of God.
“கடுடமயோகக் கோட்டிக் பகோடுக்க பவண்டிய சந்தர்ப் ம் என்று ஒன்றுமில்டை.”
மனிதன் பசயல் டுவதற்கு எடுக்கும் தன்முடனப்ப ஒரு சந்தர்ப் ம் ஆகும்.
கைடம என்கிற ப யோில் சமூகம் ை சந்தர்ப் ங்கடள மனிதனுக்கு அளிக்கிறது.
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பதடவ என் து ேை நிடையில் எழும் சந்தர்ப் ம்.
ஆர்வம், உணர்வு பசயல் டுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப் த்டத அளிக்கிறது.
புதிய எண்ணம் எழுபமயோனோல், அது மனத்திற்கு சிந்திக்க ஒரு சந்தர்ப் ம் அளிக்கிறது. இதுதோன் அதன்
பசயல் ோடு.
மன உணர்வுகள் எதிர்விடனயோற்ற பகோ த்டதக் கிளப்பும் ஒரு நிகழ்ச்சி, ஒரு சந்தர்ப் த்டத அளிக்கிறது.
நோட்டின் க்குவப் ட்ை நிடைடம ஒரு தடைவருக்கு மற்றவர்கடள தடைடம தோங்கி அடைத்துச் பசல்வதற்கு
ஒரு சந்தர்ப் த்டத அளிக்கிறது.
சுய பதோைில் பசய்யும் ஆர்வம் உடையவருக்கு வியோ ோை வோய்ப்பு ஒரு சந்தர்ப் மோக அடமகிறது.
பமலும் பமலும் உயர்ந்த நிடைகளில் சவோடை சந்திக்க விரும்பும் ஒருவர், சமூகம் அது ப ோன்ற ஒரு
சந்தர்ப் த்டத உருவோக்க வளரும்ப ோழுது முன்பனோடியோக இருக்க விரும்புவோர்.
அறிந்த ஒவ்பவோரு தீர்வும் பதோற் து, சமபயோேிதத்திற்கு ஒரு சந்தர்ப் ம்.
ஒருவைது முன்பயோசடனடய பசயல் டுத்த எதிர்கோைத்டத திட்ைமிடுவது ஒரு சந்தர்ப் மோக அடமயும்.
சுமுகத்டத பமலும் சிறப் ோன வைியில் வடகப் டுத்த உைன் ோடின்டமபய ஒரு சந்தர்ப் மோகும்.
திருமணத்தில் கருத்து பவறு ோடு கோதலில் முடியும் சந்தர்ப் மோக அடமயும்.
ஒரு நிகழ்ச்சிடய மனிதன் சந்திப் து ஒரு சந்தர்ப் த்டத உருவோக்குகிறது.
பதச க்திடய தூண்ை அன்னியர் டைபயடுப்பு சந்தர்ப் மோக அடமகிறது.
சோதோைண வோழ்க்டகயில் எழும் கஷ்ைங்கள் பநருக்கமோன உறவுகடள ஏற் டுத்தும் ஒரு சந்தர்ப் மோகும்.
ஒவ்பவோரு பசயலும் அதற்கு ஈைோன உணர்டவ உற் த்தி பசய்யும் ஒரு சந்தர்ப் மோகும்.
ஒவ்பவோரு உணர்ச்சியும் புதிதோக சிந்திப் தற்குோிய முக்கிய சந்தர்ப் மோகும்.
சந்தர்ப் ங்கள் அகத்தில் உருவோகி புறத்தில் பவளிப் டுத்தப் டுகின்றன.
ஒவ்பவோரு சிறிய சந்தர்ப் மும் ஒருவடை அன்டனயிைம் பமலும் அருகோடமக்கு அடைத்துச் பசல்வதோக
அடமக்கப் ட்ைோல், அவைது க்தி சோியோனதோக இருக்கும்.
இயற்டகயில் இயக்கத்திற்கோக சந்தர்ப் ங்கள் எழுகின்றன.
ேீவனில் சந்தர்ப் ங்கள் இயங்கோடமக்கு எழுகின்றன
எல்ைோ சந்தர்ப் ங்களிலும் ஒருவர் சுய அர்ப் ணத்டத யிற்சி பசய்யைோம்.
இைத்தில் கோைம் பவளிப் டுவது மனித சந்தர்ப் மோகும்.
பநைம் மூன்றோம் நிடை கோைமோக முதிர்ச்சி அடைவது பதய்வீகச் சந்தர்ப் மோகும்.
இந்தச் சந்தர்ப் த்டத கவோன் இடறவன் வரும் தருணம் என்கிறோர்.

85.

86.

87.
88.

"That it ought not to be attempted. Mr. Darcy has not authorised me to make his communication public. On
the contrary, every particular relative to his sister was meant to be kept as much as possible to myself; and
if I endeavour to undeceive people as to the rest of his conduct, who will believe me? The general prejudice
against Mr. Darcy is so violent, that it would be the death of half the good people in Meryton to attempt to
place him in an amiable light. I am not equal to it. Wickham will soon be gone; and therefore it will not signify
to anybody here what he really is. Some time hence it will be all found out, and then we may laugh at their
stupidity in not knowing it before. At present I will say nothing about it."
“கோட்டிக் பகோடுக்க முயற்சி பசய்ய பவண்ைோம் என் துதோன் என்னுடைய அ ிப் ிைோயம். ைோர்சி, தோன்
கூறியடத பவளியில் எல்பைோருக்கும் பசோல்வதற்கு என்டன நியமிக்கவில்டை, மோறோகத் தங்டகடயப் ற்றிய
ஒவ்பவோரு விஷயத்டதயும், எனக்குள்பளபய டவத்திருக்கும் டி பகட்டுக் பகோண்ைோன். அவனுடைய மற்ற
நைத்டதகடளப் ற்றி எல்பைோோிைமும் உண்டமடய பசோல்ை முயற்சி பசய்தோல் யோர் என்டன நம்புவோர்கள்?
ைோர்சிடயப் ற்றி எல்பைோரும் அவ்வளவு பமோசமோக நிடனத்துக் பகோண்டிருப் தோல் அவடன நல்ைவனோக
ைம் ிடித்துக் கோண் ிக்க முயன்றோல், அது பமோிைனில் உள்ள நல்ைவர்கள் ோதி ப ருக்கு ைத்த அடியோக
இருக்கும். நோன் அதற்குத் தயோைோக இல்டை. விக்கோம் விடைவில் இங்கிருந்து பசன்று விடுவோன். அவன்
யோைோக இருந்தோல் என்ன, இங்குள்ள ஒருவருக்கும் அது ஒரு விஷயமோகபவ இருக்கோது. என்டறக்பகனும்
ஒருநோள் பதோிய வந்தோல், இது முன்ப பதோியோமல் ப ோனதற்கு நம்முடைய முட்ைோள்தனத்டதக் கண்டு நோம்
ஒரு பவடள எள்ளி நடகயோைைோம். தற்ப ோழுது அடதப் ற்றி நோன் எதுவும் கூறப் ப ோவதில்டை.”
Liking, whether of a man or woman, leader or boss or friend stands in the way of public exposure.
ஆபணோ அல்ைது ப ண்பணோ, தடைவபைோ அல்ைது முதைோளிபயோ அல்ைது நண் பனோ, இவர்கடள
பவளிப் டையோக பவளிப் டுத்துவதற்கு விருப் ம் தடையோக இருக்கும்.
Those who study human nature can examine one placed in such a position. On any showing, he will end up with the
idea of not exposing.
மனித சு ோவத்டத ஆைோய்ச்சி பசய் வர், அது ப ோன்ற ஒரு நிடையில் இருக்கும் ஒருவடை ஆைோயைோம்.
ஏதோவது பவளிபய பதோியவந்தோல், அடத பவளிப் டுத்த பவண்ைோம் என்ற எண்ணத்திற்கு அவர் வருவோர்.
Consider the context of self-exposure.
சுய பவளிப் ோட்டிற்குோிய விஷயத்டத கருத பவண்டும்.
No one will consider it.
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எவரும் அடதக் கருத மோட்ைோர்.
89. If anyone does consider it, he will end up exposing another.
யோபைனும் ஒருவர் அடத கருத்தில் எடுத்துக் பகோண்ைோல், அவர் இன்பனோருவடை பவளிப் டுத்துவதில்
முடிப் ோர்.
90. Self-criticism, past consecration, reversal of oneself are not elements of human nature.
சுய விமோிசனம், கைந்தகோை சமர்ப் ணம், ஒருவைது தடைகீழ் மோற்றம், இடவ யோவும் மனித சு ோவத்தின்
கூறுகள் அல்ை.
91. One like Wickham will not be exposed till the entire tide turns against him.
பமோத்த அடையும் ஒருவனுக்கு எதிைோக அடித்தோல்தோன் விக்கோம் ப ோல் ஒருவடன பவளிப் டுத்தமுடியும்.
92. Even in Meryton very few people would remember his past now that he was married.
தற்ப ோழுது அவனுக்குத் திருமணம் முடிந்து விட்ை டியோல், அவனுடைய கைந்த கோைத்டதப் ற்றி மிகச்
சிைபை ஞோ கம் டவத்திருப் ர்.
93. Except those who were personally aggrieved, no one would speak out.
அவனோல் இைர் ட்ைவர்கடளத் தவிை, பவறு எவரும் அவடனப் ற்றி ப ச மோட்ைோர்கள்.
94. Between men and women, whether the scoundrel is a man or woman, even the violated woman will not make a
grievance of it.
ஆணுக்கும் ப ண்ணுக்கும் இடைபய, அபயோக்கியன் ஆணோக இருந்தோலும் சோி, ப ண்ணோக இருந்தோலும் சோி,
அவமோனம் அடைந்த ப ண்கூை எந்த வித வருத்தத்டதயும் பதோிவிக்க மோட்ைோள்.
95. ‘Greek Tragedy’ is a Holmes story.
‘கிபைக்க ப ருந்துயைம்’ பஹோம்ஸ்-ன் ஒரு கடத ஆகும்.
96. A man murders a brother of his love.
தன்னுடைய கோதலியின் சபகோதைடன ஒருவன் பகோடை பசய்கிறோன்.
97. After the murder, the woman says she would do anything for him.
பகோடைக்குப் ிறகு அவனுக்கோக எடதயும் பசய்பவன் என்று அவள் கூறுகிறோள்.
98. Liking does not hurt.
விருப் ம் துன்புறுத்துவதில்டை.
99. It is an occasion to serve one’s own falsehood.
ஒருவர் தன்னுடைய ப ோய்டமக்கு துடண ப ோக அது ஒரு சந்தர்ப் ம்.
100. “Mr. Darcy has not authorized me to make the information public”.
The resourcefulness of Man in shifting his responsibility is great.
He is unrivalled in presenting his desire as a duty to family or the country.
To rope in another uncalled for to implement his aim Man is capable.
In the literature of the earlier centuries, politicians, thinkers, writers, clergymen, or Man in an untenable
situation invoked God unceremoniously.
There is a psychological truth in it.
There is a well marked hypocrisy in it.
When Man exhausts his capacities, beyond that whatever exists is his God.
The hypocrisy is Man loves to replace God, if the circumstances permit.
This is how he positively and negatively expresses the idea that the unknowable formulates to human
consciousness.
The instinctive action of Man is egoistic, selfish, subconscious.
His rational action is belief in the past experience – Karma.
He who acts outside the past experience still relies on all his capacities. He has nothing to rely on.
Weaning himself from the subconscious, past experience, accumulated capacities he moves to conscious action,
grace and super grace.
Becoming conscious, one is alert, assures himself of all kinds of protection from this world, partly from the
other worlds.
Not relying on past experience he is free from karma.
The Westerner’s freedom from karma arises from this attitude.
The Indian not only lets the past experience rule him, he believes in it religiously as well as spiritually.
Giving up the past experience does not mean not relying on the past accumulated capacities.
To do that one must enter the virginally creative Moment.
The Will in the accumulated capacities possessed subconsciously must give way to the divine will.
It is shraddha, Faith, the fourth stage of dynamism that does it.
Then the Divine acts through him.
“தகவடை மற்றவர்களிைம் பசோல்வதற்கு திரு ைோர்சி எனக்கு அனுமதி தைவில்டை.”

223

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

ப ோறுப்ட த் தட்டிக் கைிப் தில் மனிதன் பகட்டிக்கோைன்.
அவனுடைய ஆடசடய, குடும் த்திற்பகோ அல்ைது நோட்டுக்பகோ கைடமப ோல் கோட்டிக்பகோள்வதில் அவன்
நிகைற்றவன்.
மனிதன் தன்னுடைய இைட்சியத்டத அமுல் டுத்த இன்பனோருவடை பதடவ இல்ைோமல் தன்னுைன் பசர்த்துக்
பகோள்ளும் திறடமயுடையவன்.
முந்டதய நூற்றோண்டுகளின் இைக்கியத்தில், அைசியல்வோதிகள், சிந்தடனயோளர்கள், எழுத்தோளர்கள்,
ோதிோிமோர்கள் அல்ைது இக்கட்ைோன சூழ்நிடைகளில் இருக்கும் மனிதன், ஆகிபயோர் சம் ிைதோயமற்ற
முடறயில் கைவுடள வணங்கி வந்தனர்.
இதில் மனோீதியோன உண்டம உள்ளது.
அதில் ப ோலித்தனம் மிகத் பதளிவோகத் பதோிகிறது.
மனிதனுடைய திறடமகள் தீர்ந்த ிறகு மீதமிருப் து அவனது இடறவன் மட்டுபம.
சந்தர்ப் ங்கள் அனுமதித்தோல், மனிதனுடைய ப ோலித்தனத்தோல் இடறவனுடைய இைத்டத அவன் ிடித்துக்
பகோண்டு விடுவோன்.
ிைம்மம் மனித ேீவியமோக உருவோவதற்கு ஏற்றோர்ப ோல், அவன் எண்ணங்கடள பநர்மடறயோகவும்,
எதிர்மடறயோகவும் இவ்வோறுதோன் பவளியிடுவோன்.
மனிதனின் உள்ளுணர்வின் பசயல் ோடு அகந்டதயுள்ளதோகவும், சுயநைமோகவும், ஆழ்மனத்டத சோர்ந்ததோகவும்
இருக்கும்.
கைந்த கோை அனு வத்தில் அவனுக்கு இருக்கும் நம் ிக்டகபய அவனது குத்தறிவோன பசயல்களோகும்--கர்மோ.
கைந்த கோை அனு வத்திற்கு அப் ோற் ட்டு பசயல் டு வன், தன்னுடைய திறடமகடளபய இன்னமும்
நம்புகிறோன். அவனுக்கு நம்புவதற்கு எதுவும் கிடையோது. ஆழ்மனம், கைந்த கோை அனு வம், பசர்த்து
டவத்திருக்கும் திறடமகள் இடவகளிைமிருந்து விைகிச் பசன்று, தன்னிடனபவோடு பசயல் டுவது, அருள்,
ப ைருள் என்ற நிடைகளுக்கு அவன் மோறுகிறோன்.
நனவுபூர்வமோக இருப் வன், முன் ேோக்கிைடதபயோடு இருக்கிறோன், இந்த உைகத்திலிருந்தும், ஓைளவிற்கு மற்ற
உைகங்களிலிருந்தும் தனக்கு எல்ைோ வித ோதுகோப்ட யும் உறுதிப் டுத்திக் பகோள்கிறோன்.
கைந்த கோை அனு வத்டதச் சோர்ந்து இல்ைோதிருப் வன் கர்மத்தின் ிடியிலிருந்து விடுதடை அடைகிறோன்.
இந்த மபனோ ோவத்தின் மூைம்தோன் பமற்கத்தியர்கள் கர்மத்தின் ிடியிலிருந்து விடு டுகிறோர்கள்.
இந்தியன் கைந்தகோை அனு வம் தன்டன ஆட்சி புோிய அனுமதிப் பதோடு மட்டுமல்ைோமல், அடத மிகவும்
சிைத்டதபயோடு நம் வும் பசய்வோன், ஆன்மீகோீதியிலும் நம் ிக்டக பகோண்டிருப் ோன்.
கைந்த கோை அனு வத்டத நம் ோமலிருப் து என் து, பசமித்து டவத்திருக்கும் முந்டதய திறடமகடள சோர்ந்து
இல்ைோமல் இருப் து என்று அர்த்தமோகோது.
அடதச் பசய்வதற்கு ஒருவர் புதிய டைப் ோக்கத் தருணத்டத அடைய பவண்டும்.
ஆழ்மனதில் பசர்ந்திருக்கும் திறடமகளின் விருப்புறுதி, பதய்வத்தின் உறுதிக்கு வைி விை பவண்டும்.
இது தீவிைத்தின் நோன்கோவது நிடையோன நம் ிக்டக, சிைத்டதயோகும்.
ிறகு அவன் மூைம் இடறவன் பசயல் டுகிறோன்.
101. “Every particular relating to his sister should be kept as much as possible to her”.
Human nature in its best endeavours to be truthful, compromises the truth, even facts, as it will suit Man’s
personal convenience.
Elizabeth who withheld so much from Jane should have done so with Georgiana. In speaking it to Jane, she betrayed
his trust in her.
He expected total secrecy not as far as possible.
Of course news of Georgiana was not necessary to Jane, except to satisfy her urge to speak out.
Jane had not spoken to Elizabeth the several pieces of news of Darcy that Lydia gave her.
Jane accused Elizabeth of not telling her anything that happened at Pemberley and at Lambton. She called Elizabeth sly
on that score.
This context between them suggests Georgiana could have been out of the conversation.
Elizabeth was slightly pleasantly tickled by Wickham’s attempt with Georgiana seeing the romantic aura of that
adventure.
Her expansive joy arises from the fact that she had imagined herself in the place of Georgiana.
It was such an urge that made her speak it to Jane.
When an elopement spreads wildly, all men who condemn it, disapprove of it, approve of it identify themselves as the
hero of the event.
Psychologically an elopement is an occasion for the romance of the entire society.
She never thought for a moment that she should deserve Darcy’s confidence in this regard.
It was an unpardonable behaviour on her part.
He was more sincere to her than she was to him.
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At this level people have no scruples. Elizabeth is one of them. Only those who exhibit unshakable values at this
level qualify to be human.
“அவனுடைய சபகோதோிடயப் ற்றிய ஒவ்பவோரு விஷயத்டதயும் முடிந்தவடை அவளுக்குள்பளபய டவத்துக்
பகோள்ள பவண்டும்.”
மனிதன், தோன் உண்டமயோக இருக்க பவண்டும் என்று முயற்சி எடுக்கும்ப ோழுது, தன்னுடைய
பதடவக்பகற் உண்டமகடள, பசய்திகடளகூை சமைசப் டுத்திக் பகோள்வோன்.
ைவற்டற பேனிைமிருந்து மடறத்த எலிசப த், ேோர்ேியோனோடவப் ற்றிய பசய்திடயயும் பவளியிைோமல்
இருந்திருக்க பவண்டும். பேனிைம் அவள் பவளியிடுவதன் மூைம் அவள் பமல் டவத்திருக்கும் அவனது
நம் ிக்டகக்கு துபைோகம் இடைத்து விடுகிறோள்.
இைகசியத்டத முழுடமயோகக் கோப் ோற்ற பவண்டும் என்று அவன் எதிர் ோர்த்தோன், முடிந்தவடை மட்டும்
கோப் ோற்ற பவண்டும் என்றல்ை.
கூற பவண்டும் என்கிற அவளுடைய உந்துதடை திருப்திப் டுத்துவதற்கோக மட்டுபமயன்றி,
ேோர்ேியோனோடவப் ற்றிய பசய்தி பேனுக்கு அவசியபம இல்டை.
ைோர்சிடயப் ற்றி லிடியோ பதோிவித்த ை விஷயங்கடள பேன், எலிசப த்திைம் கூறபவயில்டை.
ப ம் ர்லியிலும், ைோம்ப்ைனிலும் நைந்த எடதப் ற்றியும் எலிசப த் தன்னிைம் கூறபவயில்டை என்று பேன்
குற்றம் சோட்டினோள். அந்த விஷயத்தில் எலிசப த்டத இைகசியமோனவள் என்று பேன் அடைக்கிறோள்.
இந்த இைத்தில் அவர்கள் இருவரும் ேோர்ேியோனோ விஷயத்டத பதோைோமல் இருந்திருக்கைோம்.
ேோர்ேியோனோவுைன் விக்கோம் திட்ைமிட்ை துணிச்சைோன பசயலில் இருந்த கோதல் சூைடைப் ோர்க்கும்
எலிசப த் பைசோக உணர்ச்சிவயப் டுகிறோள்.
ேோர்ேியோனோ இைத்தில் தன்டன டவத்து கற் டன பசய்து ோர்ப் தினோல் அவளுக்கு அதிக சந்பதோஷம்
கிடைக்கிறது.
உந்துதலின் தீவிைம் அவடள இடதப் ற்றி பேனிைம் ப ச டவத்தது.
ஓடிப்ப ோன விஷயம் பவகமோக ைவியப ோழுது அடதக் கண்ைனமும் ஆட்பச மும் பசய்த எல்ைோ ஆண்களும்,
தங்கடள அந்நிகழ்ச்சியின் நோயகனோக அடையோளப் டுத்திக்பகோள்ளும் ப ோழுது அதடன ஏற்றுக்
பகோள்கின்றனர்.
பமோத்த சமுதோயத்தின் கோதடை பவளிப் டுத்தும் மபனோோீதியோன ஒரு சந்தர்ப் பம ஓடிப்ப ோதல் ஆகும்.
இந்த விஷயத்தில் ைோர்சியின் நம் ிக்டகக்குப் ோத்திைமோக இருக்க பவண்டும் என்று ஒரு வினோடிகூை அவள்
நிடனக்கவில்டை.
இது அவளுடைய மன்னிக்க முடியோத நைத்டதயோகும்.
அவள் அவனிைம் இருந்தடதவிை, அவன் அவளிைம் அதிக உண்டமயோக இருந்தோன்.
இந்த நிடையில் மனிதர்களுக்கு மனசோட்சி இருப் தில்டை. எலிசப த் இவர்களில் ஒருத்தி ஆவோள். இந்த
நிடையில் யோர் அடசக்க முடியோத ண்புகடள பவளிப் டுத்துகிறோர்கபளோ அவர்கபள மனிதர்களோவோர்கள்.
102. “It would be the death of half the good people in Meryton if Darcy is placed in a favourable light”.
People get what they deserve.
Darcy, this statement declares, was far beyond their level of imagination.
Bingley was readily acceptable as he had no strength of character.
In a weak atmosphere the strength of things that can be mentioned have a limit.
Beyond that limit things will not be considered even in a conversation.
Beyond that limit people fly only in fanciful trips.
It is in terms of power, reward, gift, ambition, goal, etc.
Seventy years ago the grandson of a Municipal manager passed M.A., one of the three M.A.s in the district. The
grandfather’s ambition was he should become the head officer – Nazar – of the district court. It was a non-gazetted
post. It was real to the grandfather as the boy’s father was a road maistry on Rs. 12/- p.m. In life he became a college
professor when he retired. Public Service, Mother’s Darshan made him No. 2 to his Vice-Chancellor in his university.
For the devotees if he deserves anything by his equipment and it is real to his imagination, he will get it.
Of course, his faith can give him the highest position in his own profession which his imagination does not prevent.
Mother cannot give him anything less than world fame in his line, if he can put himself into Her hands.
Should he let Her work on him, it was not worldly rewards he can look for. She could fashion in him capacities
instantaneously that She needs for Her work. The world may not know it.
Desert, faith, service, worker, instrument are all left behind when surrender is complete. As long as the sense of
instrument is there, it is a bar. What Mother gives or can give cannot be evaluated in terms of worldly life.
Elizabeth is to Darcy such a gift.
“ைோர்சிடய நல்ைவனோக ைம் ிடித்து கோண் ிக்க முயன்றோல், பமோிைனில் உள்ள நல்ைவர்களில் ோதி
ப ருக்கு அது ைத்த அடியோக இருக்கும்.”
மக்கள் அவர்களுக்குத் தகுதியோனடதபய ப றுவோர்கள்.
ைோர்சி அவர்களுடைய கற் டனக்கு மீறியவனோக இருந்தோன் என்று இந்த வோர்த்டதகள் பதோிவிக்கின்றன.
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ிங்கிலியின் ஆளுடமக்கு ைம் இல்ைோததோல் அவன் உைனடியோக ஏற்றுக்பகோள்ளப் ட்ைோன்.
ைவீனமோன சூைலில், பசோல்ைக்கூடிய விஷயங்களின் வலிடமக்கு ஒரு வடையடற உள்ளது.
அந்த வடையடறக்கு பமல் அந்த விஷயங்கள் உடையோைலில்கூை இைம் ப றோது.
அந்த வடையடறக்கு பமல் மக்கள் கற் டனயோன யணங்களில் ஈடு டுவர்.
இது அதிகோைம், சன்மோனம், ோிசு, ப ைோடச, இைக்கு இவற்டறப் ப ோறுத்தது.
எழு து ஆண்டுகளுக்கு முன்னோல் ஒரு நகைோட்சி ஊைியோின் ப ைன் எம்.ஏ. ோஸ் பசய்தோன். அந்த ேில்ைோவில்
இருந்த மூன்று எம்.ஏ. டித்தவர்களில் அவன் ஒருவனோவோன். அவன் ேில்ைோ நீதி மன்றத்தில் உயர்
அதிகோோியோக வை பவண்டும் என் து ோட்ைனோோின் ஆடச. அது பகபேட் திவு இல்ைோத உத்திபயோக நிடை.
ட யனுடைய தகப் னோர் மோதம் ன்னிபைண்டு ரூ ோய் சம் ளத்தில் பைோடு பமஸ்திோியோக இருந்ததோல்,
ோட்ைனோோின் ஆர்வம் உண்டமயோக இருந்தது. வோழ்வு இவைது ப ைடன, தவியிலிருந்து ஓய்வு
ப றும்ப ோது, கல்லூோிப் ப ைோசிோியைோக ஆக்கியது. அன்டனயின் தோிசனம் அவருக்கு ல்கடைக்கைகத்
துடணபவந்தருக்கு அடுத்த டியோன நிடைடய அளித்தது.
அன்டன அன் ருக்கு ஒரு விஷயத்தில் தகுதி இருந்தோல், அது அவைது கற் டனக்கு உட் ட்டிருந்தோல், அது
அவருக்குக் கிடைக்கும்.
அவருடைய நம் ிக்டக அவைது கற் டனக்கு மீறிய அளவில் அவருடைய பதோைிலில் மிக உயர்ந்த நிடைடய
அளிக்கும்.
அன்டனயிைம் ஒருவர் தன்டன ஒப் டைத்தோல், அவருடைய பதோைிலில் அன்டன அவருக்கு உைகப் புகடை
அளிப் ோர்.
தன்னுள் அன்டனடய பசயல் ை அனுமதித்தோல், உைகளோவிய ோிசுகடள மட்டும் அவர் எதிர்பநோக்க
பவண்ைோம். அன்டனயின் ணிகளுக்குத் பதடவயோன திறன்கடள, உைனடியோக அன்டன அவருக்கு
அளிப் ோர். அது உைகுக்குத் பதோியோமல்கூை இருக்கைோம்.
சைணோகதி முழுடம அடையும்ப ோது டகவிடுதல், நம் ிக்டக, பசடவ, பதோைிைோளி, உ கைணம் ஆகியடவ
ின்னுக்குத் தள்ளப் டுகின்றன. கருவி எனும் உணர்வு இருக்கும்வடை அது தடையோகிறது. அன்டன
தருவடதயும் அல்ைது அன்டனயோல் தைக்கூடியடதயும், பைௌகீக அளவில் கணிக்க முடியோது.
ைோர்சிக்கு எலிசப த் அது ப ோன்ற பவகுமதிதோன்.
103. “Wickham will soon be gone. Nothing will signify to anybody here”.
The commonest symptom that brings the patient to the doctor is not disease, but pain.
Absence of pain for the patient is absence of disease.
This is the policy of an ostrich.
A leading economist talks of the remedies for the crisis as temporary. It does not address the basic cause, he
says.
Man takes this attitude as his cure is in the plane of his problem.
Sri Aurobindo calls it secondary causes.
Giving property to children is such. Character deals with the primary roots.
Any solution she conceives does not think of the problem or address it.
How Wickham will be affected is the one angle from which she looks at it.
Moksha, the final release of the soul, into Brahman does not abolish the evil on earth, as it addresses the secondary
causes.
Pain they say comes with pleasure. So we are asked to avoid pleasure.
It can give one moksha, not abolish evil.
The primary causes are ego and the inconscience in Nature.
Abolish the ego, seek the soul in Nature, evil will be abolished is the solution of integral yoga.
Containment of terrorists is no lasting solution.
Abolition of poverty is the ultimate solution.
What Elizabeth avoids in the vital plane comes to her in the physical plane. It is inescapable.
Non-violence unleashed violence.
Since 1929, addressing secondary causes has not helped the growing economy.
Domestic happiness cannot be addressed from economy, rights, temperament, etc. as they are all not the essential
cause. It is the loyalty to the other and the desire NOT to dominate. At least excellent good manners can serve upto the
penultimate point.
Ego is the cause, abolish it totally.
“விக்கோம் விடைவில் பசன்றுவிடுவோன். இங்கு யோருக்கும் எந்த வித முக்கியத்துவமும் இருக்கோது”.
வியோதி ஒருவடை மருத்துவோிைம் அடைத்து வைோது, வலிபய அவடை அடைத்து வரும்.
வலி இல்டைபயனில், பநோய் இல்டை என பநோயோளி கருதுவோர்.
இது பநருப்புக் பகோைியின் பகோள்டக ஆகும்.
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முன்னணியில் இருக்கும் ப ோருளோதோை நிபுணர் பநருக்கடிக்கோன தீர்வுகள் தற்கோலிகமோனது என்று
ப சுகிறோர். பநருக்கடிக்கோன அடிப் டைக் கோைணங்களின்பமல் அடவ கவனம் பசலுத்துவதில்டை என்கிறோர்.
மனிதன் தனது தீர்வோக எடுத்துக்பகோள்ளும் இந்த மபனோ ோவம், அவனுடைய ிைச்சிடனயின் நிடையில்
இருக்கிறது.
இடத ஸ்ரீ அைவிந்தர் இைண்ைோம் ட்ச கோைணம் என்று கூறுகிறோர்.
குைந்டதகளுக்கு பசோத்து பகோடுப் தும் இடதப் ப ோன்றதுதோன். நம்முடைய அடிப் டை சு ோவத்டத
டவத்துதோன் நம்முடைய குணமும் பசயல் டுகிறது.
அவள் கருதும் எந்த தீர்வும் ிைச்சிடனடயப் ற்றி நிடனப் தில்டை, அதில் கவனம் பசலுத்துவதும் இல்டை.
விக்கோம் எவ்வோறு ோதிக்கப் டுவோன் என்ற ஒரு பகோணத்தில்தோன் அவள் அதடனப் ோர்க்கிறோள்.
இறுதியோக ிைம்மத்டத, பமோக்ஷத்டத அடையும் ஆன்மோ, இைண்ைோம் ட்சமோக உள்ள கோைணங்கடள
கருத்தில் எடுத்துக்பகோள்வதோல், அது, உைகத்தில் இருக்கும் தீடமடய அைிப் தில்டை.
இன் த்துைன் பசர்ந்து துன் மும் வருகிறது என்று பசோல்கிறோர்கள். அதனோல் நோம் இன் த்டத தவிர்க்குமோறு
பகட்டுக் பகோள்ளப் டுகிபறோம்.
அது ஒருவருக்கு பமோக்ஷத்டத தை வல்ைது, தீடமடய அைிக்கோது.
இதற்கு அடிப் டையோன கோைணங்கள் அகந்டதயும், இயற்டகயிலுள்ள ேை இருளுமோகும்.
அகந்டதடய அைித்து இயற்டகயில் ஆன்மோடவ நோடினோல், தீடம அைிக்கப் ட்டு விடும் என் து பூைண
பயோகத்தின் தீர்வு.
தீவிைவோதிகடள அைக்குவது ஒரு நிைந்தைத் தீர்வு ஆகோது.
வறுடமடய ஒைிப் பத இறுதியோன தீர்வோகும்.
உணர்வு நிடையில் எலிசப த் தவிர்ப் து, ேை நிடையில் அவளிைம் எழுகிறது. இது தவிர்க்க முடியோதது.
அஹிம்டச வன்முடறடய கட்ைவிழ்த்து விட்ைது.
1929 முதல் இைண்ைோவது ட்சமோக இருக்கும் கோைணங்களில் கவனம் பசலுத்துவது, வளரும்
ப ோருளோதோைத்திற்கு உதவவில்டை.
அத்தியோவசிய கோைணங்களோக இல்ைோத ப ோருளோதோைம், உோிடமகள், மனவுணர்வுகள் இவற்றிலிருந்து குடும்
சந்பதோஷத்டத அணுக முடியோது. மற்றவர்களுக்கு நோம் கோண் ிக்கும் விசுவோசமும், மற்றவர்கடள ஆதிக்கம்
பசலுத்தோமல் இருக்கும் மபனோ ோவமும் சந்பதோஷத்டத அளிக்கும். சிறப் ோன நல்ை நைத்டத, கடைசி
நிடைக்கு முந்டதய நிடைவடை உதவும்.
கோைணமோக இருக்கும் அகந்டத முழுடமயோக அைிக்கப் ை பவண்டும்.
"You are quite right. To have his errors made public might ruin him for ever. He is now, perhaps, sorry for
what he has done, and anxious to re-establish a character. We must not make him desperate."
“நீ பசோல்வது சோி. அவனுடைய தவறுகடள பவளியில் பசோல்வது அவனுக்கு நிைந்தைமோகக் பகடுதடை
விடளவிக்கும். அவன் பசய்த தவறுகளுக்கு ஒருபவடள அவன் வருத்தப் ட்டுக் பகோண்டிருப் ோன், மீண்டும்
நல்ைவனோக மோற முயற்சி எடுக்கைோம். நோம் அவடன கஷ்ைப் டுத்தக் கூைோது”.
104. “To have his errors publicly exposed will permanently ruin him”.
The one real motive is the solicitude of the girls for Wickham.
Jane wants to spare him ruin. He brings it on the family.
She knew he attempted it on Darcy.
Sympathy for evil naturally strengthens the evil and his one target is one who sympathises as he is vulnerable by his
sympathy.
It is not fairness or good behaviour in these girls. It is foolishness of feminine solicitude to masculine attraction.
It is a law that he whom you sympathise with, while he is evil, should ruin you.
Your sympathy relates you to him.
It is your weakness.
It is natural that evil not destroyed should try to act.
In the Guru-sishya relationship these laws are well worked out.
Leading disciples when they become gurus rarely mention the names of their gurus.
There is no human problem that cannot be understood if analysed from selfishness and meanness.
Why does Mary speak outrageous thoughts?
Being a neglected child, that behaviour easily catches the attention of all people.
What matters to her is attention of which she is starved.
It does not matter it is negative attention as long as it is attention.
Man seeks what he has lost in any fashion it is available.
What you refrain from doing due to misplaced or ill-placed sympathy, will be done to you copiously by the same
source.
It is the law that the organizing energy organizes it fully.
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Energy is a flow. It is not like a stone thrown.
The flow continues, builds itself, and shapes into force, acts as energy or force. Or it organizes itself into power.
Someone should be a victim to the power.
“அவனுடைய தவறுகடள கிைங்கமோக பவளிப் டுத்துவது, அவடன நிைந்தைமோக அைித்து விடும்”.
விக்கோமிற்கு ப ண்கள் அளித்த ஆதைவுதோன், ஒரு உண்டமயோன பநோக்கமோகும்.
பேன், அவன் அைிவடதத் தடுக்க விரும் ினோள். அவன் குடும் த்திற்கு அைிடவ ஏற் டுத்தினோன்.
ைோர்சியிைம் இதடன அவன் திட்ைமிட்ைோன் என அவளுக்குத் பதோியும்.
தீடமக்கு அனுதோ ம் கோண் ிப் து தீடமடய வலுப் டுத்தும், அனுதோ ம் கோண் ித்தவர் தன்னுடைய
அனுதோ த்தோல் ைவீனமடைந்து விடுவதோல், அவனுடைய குறி அவைோகபவ இருக்கும்.
இப்ப ண்களின் நியோயமோன நல்ை நைத்டத அல்ை இது. ஆண்களின் மீதுள்ள கவர்ச்சியோல் எழும்
முட்ைோள்தனமோன ப ண்டமயின் அனுதோ ம் இது.
பகட்ைவைோக இருக்கும் ஒருவருக்கு நோம் அனுதோ ம் கோட்டினோல், அவர் நமக்கு நிச்சயம் பகடுதல்
விடளவிப் ோர்.
நம்முடைய அனுதோ ம் அவருைன் நமக்கு பதோைர்பு ஏற் டுத்துகிறது.
அது நம்முடைய ைவீனம்.
தீடம அைிக்கப் ைோவிட்ைோல், பசயல் ை முயலும்.
குரு-சிஷ்ய உறவில் இந்தச் சட்ைங்கள் நன்றோகத் திட்ைமிைப் ட்டுள்ளன.
முன்னணியில் இருக்கும் சிஷ்யர்கள், குருவோக மோறும்ப ோது தங்களுடைய குருவின் ப யடை குறிப் ிைபவ
மோட்ைோர்கள்.
எந்த மனிதப் ிைச்சிடனடயயும், சுயநைம் மற்றும் சிறுடம என்கிற கண்பணோட்ைத்தில் ஆைோய்ந்தோல், புோிந்து
பகோள்ளோமல் இருக்க முடியோது.
தகோத கருத்துகடள ஏன் பமோி ப சுகிறோள்?
உதோசீனப் டுத்தப் ட்ை குைந்டதயோக இருப் தோல், அந்த நைத்டத சுை மோக எல்பைோருடைய கவனத்டதயும்
ஈர்க்கிறது.
அவளுக்கு முக்கியமோகப் டுவது அவள் ஏங்கும் கவனபம.
கவனிக்கப் ை பவண்டும் என் துதோன் அவளுக்கு முக்கியபம தவிை, அது எதிர்மடறயோன கவனமோக இருப் து
ற்றி அவளுக்கு கவடையில்டை.
மனிதன், தோன் இைந்தடத எந்த விதமோக கிடைத்தோலும் சோி, நோடுவோன்.
தகோத ந ருக்பகோ அல்ைது கோண் ிக்கக் கூைோதவருக்பகோ நோம் அனுதோ ம் கோண் ிப் தன் மூைம், அவர்களுக்கு
பகடுதல் ஏற் ைோமல் தவிர்ப் து, அவர்களிைமிருந்பத அதிகமோன பகடுதடை நமக்கு வைவடைக்கும்.
முடறப் டுத்தும் சக்தி அதடன முழுடமயோக முடறப் டுத்தும் என் துதோன் சட்ைம்.
சக்திக்கு ஓட்ைம் உண்டு. வீசி எறிந்த கல் ப ோலிருக்கோது.
ஓட்ைம் பதோைரும், தன்டனபய வளர்த்துக் பகோள்ளும், சக்தியோக உருபவடுக்கும், திறனோகபவோ அல்ைது
சக்தியோகபவோ பசயல் டும். அல்ைது தன்டனபய வலிடம ப ோருந்தியதோக முடறப் டுத்திக்பகோள்ளும், அந்த
வலிடமக்கு யோபைனும் ஒருவர் லியோக பவண்டும்.
The tumult of Elizabeth's mind was allayed by this conversation. She had got rid of two of the secrets which
had weighed on her for a fortnight, and was certain of a willing listener in Jane, whenever she might wish to
talk again on either. But there was still something lurking behind, of which prudence forbad the disclosure.
She dared not relate the other half of Mr. Darcy's letter, nor explain to her sister how sincerely she had been
valued by his friend. Here was knowledge in which no one could partake; and she was sensible that nothing
less than a perfect understanding between the parties could justify her in throwing off this last incumbrance
of mystery. "And then," said she, "if that very improbable event should ever take place, I shall merely be
able to tell what Bingley may tell in a much more agreeable manner himself. The liberty of communication
cannot be mine till it has lost all its value!"
எலிசப த் மனதில் இருந்த குைப் ம் இந்த உடையோைல் மூைம் சற்பற தணிந்தது. இைண்டு வோைங்களோக அவள்
மனதில் ோைமோக அழுத்திக் பகோண்டிருந்த இைண்டு இைகசியங்கடள தன் மனதிலிருந்து நீக்கி விட்ைோள்.
எப்ப ோழுபதல்ைோம் அவள் மீண்டும் இவ்விைண்டிடனப் ற்றியும் ப ச பவண்டும் என்று விரும்புகிறோபளோ,
அப்ப ோழுபதல்ைோம் பேன் பகட் தற்கு தயோைோக இருப் ோள் என்று அவளுக்குத் பதோியும். பவளியில் பசோல்ை
முடியோத ஒன்று இன்னமும் ின்னோல் நிைைோடிக் பகோண்டிருந்தது. விபவகம் அதடன பவளியிை முடியோமல்
தடுத்தது. ைோர்சியினுடைய கடிதத்தின் மறு ோதிடய பசோல்வதற்கு அவளுக்கு டதோியம் வைவில்டை,
அவனுடைய நண் னோல் பேன் எந்த அளவிற்கு உண்டமயோக மதிக்கப் ட்ைோள் என் டதப் ற்றியும்
அவளிைம் கூற முடியவில்டை. இந்த விஷயத்தில் பவறு எவரும் ங்கு ப ற முடியோது. சம் ந்தப் ட்ை ந ர்கள்
அடத சோியோகப் புோிந்துபகோண்ைோல் மட்டுபம இப்புதிோின் கடைசிப் குதிடய எலிசப த் கூறுவது நியோயமோக
இருக்கும். ிறகு இந்த நைக்க முடியோத விஷயம் ஒருபவடள நைந்தோல், ிங்கிலியோல் எவ்வோறு சிறப் ோகக் கூற
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முடியுபமோ அபத அளவிற்கு சிறந்த முடறயில் என்னோலும் கூற முடியைோம். அதனுடைய மதிப்பு முழுவதும்
இைக்கும்வடை எனக்கு அடதப் ற்றி பசோல்லும் சுதந்திைம் இல்டை,” என்கிறோள்.
105. The decision to protect falsehood comforts.
ப ோய்டமடயக் கோப் ோற்ற பவண்டும் என்று எடுக்கும் முடிவு ஆறுதைோக இருக்கும்.
106. Jane is not only a willing listener, but listens without serious contradiction.
பேன் விருப் த்துைன் பகட்டுக்பகோள் வள் மட்டும் அல்ை, அதிக எதிர்ப்பு இன்றியும் பகட்டுக்பகோள் வள்.
107. She could not inform Jane about Bingley as it raises hopes without ensuring their fulfillment.
அவளுக்கு, ிங்கிலிடயப் ற்றி பேனிைம் பதோிவிக்க முடியவில்டை, ஏபனனில் அது பூர்த்தியடையும் என்று
உறுதிடய அளிக்க முடியோத நிடையில், பவறும் எதிர் ோர்ப்ட ஏற் டுத்துகிறது.
108. Also, Darcy’s ruse would have to be told. She cannot do it.
பமலும் ைோர்சியின் சூழ்ச்சிடயப் ற்றியும் கூற பவண்டிவரும். அவளோல் அடதச் பசய்ய முடியோது.
109. Later, Bingley who admitted his ignorance of her stay in London omitted to mention Darcy’s role.
அவள் ைண்ைனில் தங்கி இருந்தது தனக்குத் பதோியோது என்று ின்னர் ஒப்புக் பகோண்ை ிங்கிலி, ைோர்சியின்
ங்டகப் ற்றிக் கூறவில்டை.
110. The suppression of this ruse is necessary to preserve the regard of Jane for Darcy even though she might pardon him.
பேன், ைோர்சிடய மன்னித்து விைைோம் என்றோலும்கூை, ைோர்சியிைம் பேன் டவத்திருக்கும் மோியோடதடய
கோப் ோற்றுவதற்கோக இந்த சூழ்ச்சிடயப் ற்றி கூறோமல் இருப் து அவசியம்தோன்.
111. Revelation will remove the flavour of the regard.
பவளிப் டுத்துவது மோியோடதயின் தன்டமடய நீக்கிவிடும்.
112. At each level of accomplishment, there are minor or insignificant acts that accomplish or by omitting they accomplish.
சோதடன நிடறபவறும் ஒவ்பவோரு நிடையிலும், சிறிய அல்ைது முக்கியம் இல்ைோத பசயல்கள் சோதிக்கும்,
அல்ைது தவிர்ப் தன் மூைம் அடவ சோதிக்கும்.
113. More than doing the right thing, NOT doing the wrong thing needs greater wisdom.
சோியோனவற்டற பசய்வடதவிை, தவறோன பசயடை பசய்யோமல் இருப் தற்கு உயர்ந்த அறிவு பவண்டும்.
114. Lifelong joy of a man, accomplishing a global project often depends on such a thing.
உைகளோவிய திட்ைத்டத சோதிக்கும் மனிதனின் வோழ்நோள் முழுவதும் நீடிக்கும் சந்பதோஷம், ப ரும் ோலும் இது
ப ோன்ற அறிடவ நம் ி இருக்கும்.
115. Edwina thus accomplished Indian freedom.
இந்திய சுதந்திைத்டத எட்வினோ இவ்வோறுதோன் சோதித்தோள்.
116. Nehru thus created the loss of Kashmir.
இவ்வோறுதோன் பநரு கோஷ்மீடை இைந்தோர்.
117. The development of Indian Freedom from 1910 to 1947 has such landmarks at every turning point.
1910 முதல் 1947 வடை, இந்திய சுதந்திைப் ப ோைோட்ைத்தில், இது ப ோன்ற டமல் கற்கள் ஒவ்பவோரு திருப்பு
முடனயிலும் இருக்கின்றன.
118. He who sees such details in any problem will become the master at that level.
எந்த ஒரு ிைச்சிடனயிலும் இது ப ோன்ற விவைங்கடளப் ோர்க்கும் ஒருவர், அந்த நிடையில் திறடமசோலியோக
மோறுவோர்.
119. Now that Elizabeth unburdened herself, the tumult of her mind was allayed. Had she decided to expose Wickham it
would have been powerfully disturbed and the social cataclysm of elopement would not have been there.
எலிசப த் தன்னுடைய ோைத்டத இறக்கி டவத்து விட்ைதோல் அவளுடைய மன உடளச்சல் தணிந்தது. அவள்
விக்கோடம பவளிப் டுத்தி இருந்தோல், அது மிகவும் வலிடமயோக அடமதிடயக் குடைத்து, ஓடிப்ப ோவதற்கு
துடண புோிந்த சமூகத்தின் எழுச்சி இல்ைோமல் பசய்திருக்கும்.
120. “She got rid of two of her secrets that weighed on her for a fortnight”.
Secrets weigh one down as they carry the weight of social knowledge.
Society learns about what a Man does and approves of it. That is the security he derives from the society.
The secrets we have carry the same weight as social opposition.
Conscience is the support of one’s psychological security.
This is the subconscious security the society offers.
Mother says conscience is an adversary.
The subconscious social security is of falsehood.
It carries the power of destruction if the society disapproves of one.
Man who reaches his God is to overcome the falsehood of his own as well as the falsehood of the society.
Falsehood is the power of ego socially approved or organized.
Man has to overcome his ego as well as the social collective ego.
All secrets are not made of falsehood.
Delicacies, sensitivities, preferences, circumstances demand secrecy which is not necessarily made of falsehood.
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Secrecy is an essential part of life as well as existence.
A seeker of God is not free to share all his knowledge with others.
They have a sacred personal character much of which will not go into words.
Those that can find expression are not to be expressed unless there is sanction.
Much news becomes secrets in view of others’ sensitivity or stupidity.
The soul that carries the universal secret does not readily disclose it to the possessor.
Other great knowledge becomes secret in view of the lack of receptivity of those to whom it is intended.
The Absolute is such a secret.
The Marvel is a secret that excels the Absolute.
Poetry becomes the knowledge of such secrets in words.
As language conceals thoughts, poetry speaks out ideas that become secret thoughts.
Savitri remains recondite to his devotees.
He raised each line of Savitri to the level of Overmind.
Those who have the overmental receptivity can decipher it.
Poetry touches the hearts of the population as it carries the weightiest possible idea in the most intelligible vocabulary.
Bharathi spent ten years with Him.
All his poetic productions were written during that period.
Bharathi expressed all His ideas in his poetry.
They were ideas that go beyond the Vedas, the Upanishads, the Gita.
Nowhere the poet acknowledges the source of his inspiration.
Poetry belongs to a stagnant period of the society.
Society is fast expanding so that even reading poetry is not the fashion.
Maybe the prose of the world itself will become poetic prose to express His ideas in future.
It is conceivable that even conversation may become poetic.
His ideas can be more readily practised than explained in prose.
Once the ideas are lived, it can create its own prose later for their explanation.
Divine Life can well be poetic life.
Divinity is the poetry of life.
Knowledge that expresses beauty can be poetry at its height.
Knowledge that explains Truth is the philosophy of life.
The language of the philosophy of life is prose.
Human language is of the words that describe action, movement, relationship, ideas, and thoughts.
A language that can render Savitri into terms of life must be one of one’s mother tongue.
It will be a prose that will poetically express the profound ideas of The Life Divine.
“இைண்டு வோைங்களோக ோைமோக அழுத்திக் பகோண்டிருந்த இைகசியங்கள் இைண்டிலிருந்து அவள் விடுதடை
ப ற்றோள்.”
சமூக அறிடவ சுமந்து பகோண்டிருப் தோல் இைகசியங்கள் ஒருவடை அழுத்தும்.
மனிதன் பசய்வடத சமூகம் அறிந்து பகோண்டு அதடன ஆபமோதிக்கின்றது. சமூகத்திலிருந்து அவன் ப றும்
ோதுகோப்பு அது.
நோம் சுமக்கும் இைகசியங்களுக்கு, சமூக எதிர்ப் ின் அபத அளவு ளு இருக்கிறது.
ஒருவோின் மனோீதியோன ோதுகோப் ிற்கு மனசோட்சி உதவுகிறது.
சமூகம் அளிக்கும் ஆழ்மனத்தின் ோதுகோப்பு இது.
மனசோட்சி ஒரு எதிோி என்று அன்டன கூறுகிறோர்.
ப ோய்டம ஆழ்மனத்தின் சமூக ோதுகோப்பு ஆகும்.
சமூகம் ஒருவடை ஆதோிக்கோவிடின் இதற்கு அைிக்கும் சக்தி உண்டு.
தன்னுடைய ப ோய்டமடயயும், சமூகத்தின் ப ோய்டமடயயும் பவற்றிபகோள்ள மனிதன் தன் கைவுடள
அடைகிறோன்.
சமூகத்தோல் ஏற்றுக்பகோள்ளப் ட்ை அல்ைது முடறப் டுத்தப் ட்ை அகந்டதயின் சக்திபய ப ோய்டம ஆகும்.
மனிதன் தன்னுடைய அகந்டதடயயும், சமூகத்தின் ஒருமித்த அகந்டதடயயும் பவற்றிபகோள்ள பவண்டும்.
எல்ைோ இைகசியங்களும் ப ோய்டமயோல் ஆனடவ அல்ை.
நோசூக்கோன விஷயங்கள், பசோைடணகள், விருப் ங்கள், சந்தர்ப் ங்கள் இடவ இைகசியத்டதக் பகோரும்,
ப ோய்டமயினோல் உருவோனடவ என் து அவசியமல்ை.
வோழ்வுக்கும், ப ருவோழ்வுக்கும் இைகசியம் இன்றியடமயோதது.
இடறவடன நோடு வனுக்கு, தன்னுடைய எல்ைோ ஞோனத்டதயும் மற்றவர்களுைன் கிர்ந்து பகோள்வதற்கு
அனுமதி கிடையோது.
அவர்களுக்பகன்று புனிதமோன குணம் உண்டு, அவற்டற வோர்த்டதகளோல் விவோிக்க முடியோது.
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பவளிப் டுத்தக் கூடிய விஷயங்கடளயும் அனுமதியின்றி பவளிப் டுத்த முடியோது.
மற்றவைது உணர்வினோபைோ அல்ைது முட்ைோள்தனத்தினோபைோ, ை விஷயங்கள் இைகசியமோகி விடுகின்றன.
ிை ஞ்ச இைகசியத்டத தோங்கிச் பசல்லும் ஆன்மோ, சுை த்தில் தனது உடைடமயோளோிைபம அடத
பவளிப் டுத்தோது.
ஒருவருக்பகன்று தீர்மோனிக்கப் ட்டுள்ள பவறு ஒரு உயர்ந்த அறிவு, அவருக்கு ஏற்புத் திறன் இல்ைோத
கோைணத்தோல் இைகசியமோகி விடுகிறது.
ிைம்மம் இது ப ோன்ற ஒரு இைகசியம்.
ிைம்மத்டதயும் மிஞ்சும் அற்புதம் ஒரு இைகசியமோகும்.
அது ப ோன்ற இைகசியங்களின் ஞோனம் வோர்த்டதகளோல் கவிடதயோகிறது.
எண்ணங்கடள மடறத்து டவத்திருக்கும் பமோைிடயப் ப ோல், இைகசிய எண்ணங்களோக மோறும் கருத்துகடள
கவிடத பவளிப் டுத்துகிறது.
அன் ர்களுக்கு, சோவித்ோி புதிர் ப ோல் விளங்குகிறது.
சோவித்ோியில் ஒவ்பவோரு வோிடயயும் பதய்வபைோக நிடைக்கு கவோன் உயர்த்தி உள்ளோர்.
பதய்வபைோக ஏற்புத் திறன் உடையவர்கள் அடதப் புோிந்து பகோள்ளைோம்.
சிறந்த அறிவுபூர்வமோன வோர்த்டதகளோல் வலிடமயோன கருத்துகடள தோங்கிச் பசல்லும் கவிடத,
எல்பைோருடைய மனடதயும் பதோடுகிறது.
கவோனுைன் ோைதியோர் த்து வருை கோைம் உைனிருந்தோர்.
அந்த கோை கட்ைத்தில்தோன் அவருடைய கவிடதப் டைப்புகள் எழுதப் ட்ைன.
கவோனுடைய கருத்துகடள ோைதி தன்னுடைய கவிடதகளில் பவளிப் டுத்தினோர்.
பவதம், உ நிஷதம், கீடத இடவபயல்ைோவற்டறயும் தோண்டிய கருத்துகடள உடையடவ அடவ.
எந்த ஒரு இைத்திலும் கவி தன்னுடைய ஊக்கத்திற்கோன ிறப் ிைத்டத கூறவில்டை.
சமூகத்தின் பதக்க நிடைடய சோர்ந்தது கவிடத.
சமூகம் மிக பவகமோக வளருவதோல், கவிடதகடளப் டிப் துகூை வைக்கில் இல்டை.
ஒரு பவடள உைகின் உடைநடைபய கவோனின் கருத்துகடள பவளிப் டுத்துவதற்கோக, உடைநடைக்
கவிடதயோக எதிர்கோைத்தில் மோறைோம்.
உடையோைல்கள்கூை கவிடதயோக மோறுவடத கற் டன பசய்து ோர்க்கைோம்.
கவோனுடைய எண்ணங்கடள உடைநடையில் விளக்குவடதவிை, நடைமுடறயில் உைனடியோக
ின் ற்றைோம்.
அந்த கருத்துகளிபைபய வோழ்ந்துவிட்ைோல் அவற்றின் விளக்கங்களுக்கோக ின்னர் அடவ சுய உடைநடைடய
உருவோக்கைோம்.
பதய்வீக வோழ்வு கவிடத வோழ்வோக இருக்கைோம்.
பதய்வீகம் வோழ்வின் கவிடதயோகும்.
அைடக பவளிப் டுத்தும் அறிவு கவிடதயின் உச்சமோக இருக்கும்.
உண்டமடய விளக்கும் அறிவு வோழ்வின் தத்துவமோகும்.
வோழ்வின் தத்துவத்தின் பமோைி உடைநடையோகும்.
பசயல்கள், இயக்கம், உறவுகள், கருத்துகள், எண்ணங்கள் இடவகடள விளக்கும் வோர்த்டதகபள மனித
பமோைியோகும்.
வோழ்வின் மூைம் சோவித்ோிடய கூறவல்ை ஒரு பமோைி ஒருவைது தோய் பமோைிதோன்.
'தி டைப் டிடவன்'-ன் உயர்ந்த கருத்துகடள கவிடதடயப் ப ோல் பவளிப் டுத்தவல்ைது உடைநடைபய.
121. “Was certain of a willing listener in Jane”.
Listening is mental self-giving.
Elizabeth expects a sympathetic listening from her sister.
Sympathetic listening is vital-mental self-giving.
The egoistic individual by such listening breaks out of the ego a little into universalizing.
Breaking out of ego by external pressure is evolution.
Doing so by self-choice is one’s own yoga.
Egoistic consciousness goes to the origin of Mind.
Mind begins with cosmic consciousness.
The Origin of ignorance is the point where Mind forgets Supermind.
The sixth ignorance begins as soon as we forget the Absolute.
The Divine Soul that is in the Supermind is always present before the Absolute.
To know the relationship between Maya, Supermind, Divine Soul, ignorance is a great step in knowing The Life
Divine.
We see Darcy’s love of which no one knows, and Bingley’s love which is known to all meet at the ruse.
The news or ruse reaching her made his proposal explosive.
It led to the ruse unwinding itself because of the elopement.

231

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

His magnanimity came to her through the girl who eloped.
We see the sequence externally, not the inner significance of events.
In every inner significance of an ordinary event is the secret of creation.
The Absolute retains its essentiality in every such event and allows itself to be realized making such realization
manifestation.
In our own life such a significance will readily reveal.
They are the points where Man is turned to Mother.
Turning to Mother at that point on one’s own is aspiration.
The inversion in the aspiration is his hour of God.
“பேன் பகட்டுக் பகோள்வதற்கு தயோைோக இருப் ோள் என் து நிச்சயம்”.
மனத்தின் அர்ப் ணம் ப சுவடதக் பகட் து.
அவளது சபகோதோி அனுதோ த்துைன் பகட்டுக்பகோள்ள பவண்டும் என எலிசப த் எதிர் ோர்க்கிறோள்.
அனுதோ த்துைன் பகட்டுக்பகோள்வது, உணர்வின் - மனத்தின் அர்ப் ணமோகும்.
இவ்வோறு பகட்டுக்பகோள்வதினோல் அகங்கோைமோன மனிதன் அகந்டதயிலிருந்து சற்று பவளி வந்து,
ிை ஞ்சமோகிறோன்.
புற அழுத்தத்தினோல் அகந்டதயிலிருந்து பவளிவருவது ோிணோமமோகும்.
அவ்வோறு சுய விருப் த்தினோல் பசய்வது ஒருவருடைய தனிப் ட்ை பயோகமோகும்.
அகந்டதயோன ேீவியம் மனத்தின் ிறப் ிைத்திற்குச் பசல்கிறது.
ிை ஞ்ச ேீவியத்துைன் மனம் ஆைம் ிக்கின்றது.
சத்திய ேீவியத்டத மனம் மறக்கும் இைபம அறியோடமயின் ிறப் ிைம்.
ிைம்மத்டத நோம் மறந்தவுைபனபய ஆறோவது அறியோடம ஆைம் ிக்கின்றது.
சத்திய ேீவியத்தில் இருக்கும் பதய்வீக ஆன்மோ, எப்ப ோழுதும் ிைம்மத்தின் முன் இருக்கிறது.
மோடய, சத்திய ேீவியம், பதய்வீக ஆன்மோ, அறியோடம இவற்றுக்கிடைபய உள்ள பதோைர்புகடளப் ற்றி
பதோிந்துபகோள்வது, தி டைப் டிடவன்-ஐ புோிந்துபகோள்வதற்கு ஒரு ப ோிய டியோகும்.
யோரும் அறியோத ைோர்சியின் கோதலும், அடனவருக்கும் பதோிந்த ிங்கிலியின் கோதலும் சூழ்ச்சியில் சந்தித்துக்
பகோள்கின்றன.
பசய்திபயோ அல்ைது சூழ்ச்சிபயோ அவடள வந்தடைவது, அவனது திருமணப் ப ச்டச பவடிக்கத்தக்கதோக
மோற்றியது.
ஓடிப்ப ோனதோல் சூழ்ச்சி தன்டனத்தோபன சோி பசய்து பகோண்ைது.
ஓடிப்ப ோன ப ண்ணின் மூைம் அவனது ப ருந்தன்டம அவடள வந்தடைந்தது.
நைப் வற்டற நோம் பவளியிலிருந்து ோர்க்கிபறோம், நிகழ்ச்சிகளின் உள்பள இருக்கும் முக்கியத்துவத்டதப்
ோர்ப் தில்டை.
சோதோைண நிகழ்ச்சிகளின் உள்பள இருக்கும் ஒவ்பவோரு முக்கியத்துவமும் டைப் ின் இைகசியமோகும்.
இது ப ோன்ற ஒவ்பவோரு நிகழ்ச்சியிலும் ிைம்மம் தன்னுடைய முக்கியத்துவத்டத இருத்திக்பகோள்கிறது,
தன்டனப் புோிந்துபகோள்ள அனுமதித்து அந்த புோிதடை பவளிப் டுத்துகிறது.
நம்முடைய வோழ்க்டகயிலும் இது ப ோன்ற முக்கியத்துவம் உைனடியோக பவளிப் டும்.
மனிதன் அன்டனடய பநோக்கிச் பசல்லும் இைங்கள் அடவ.
அந்த இைத்தில் அன்டனடய பநோக்கி விருப் துைன் பசல்வது ஆர்வமோகும்.
ஆர்வத்தில் ஏற் டும் தடைகீழ் மோற்றம்தோன் அவனது இடறவன் வரும் தருணமோகும்.
122. “Something lurking behind which prudence forbade disclosure”.
What we forget is the prudence of life that spares us the distress.
The less we have to forget thus, the more we progress.
Complete progress needs no memory as life then is subliminal.
Memory makes the surface permit the successive Time movement.
For Self-education at home no examination is necessary.
Memory is the examination for the surface life.
Human life is a psychological construction in a constructed society.
Prudence, mentioned above, is one of its necessities.
Prudence in animal life is to protect oneself and for survival.
In spiritual life prudence is essential not as Man needs, but to protect him from occult forces.
It is also necessary to open spiritual opportunities.
For the lack of organisational prudence in matters of Money that has started moving fast globally, a crisis has
precipitated.
A similar prudence in a crisis free world will make prosperity global.
Organised food production, organisation in transport have made Man forget them taking them for granted.
Money can be given such an organisation.
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The world that has made primary education compulsory will discover that Man on his own will make college education
his minimum equipment, when such an organisation is introduced in education.
Higher organisation renders superfluous the function of lower organisation.
Growth of organisation helps the society to grow.
Further growth needs shedding of organisation.
Outer organisations become inner organisation of values.
Culture is the highest organisation so far evolved.
Culture sheds ceremonies to be replaced by cultural values.
Ceremonies become sensitivities
“ஏபதோ ஒன்று ின்னோல் நிைைோடிக் பகோண்டிருப் டத பவளியிடுவதற்கு விபவகம் தடுக்கிறது.”
வோழ்வின் விபவகம் நம்டம கஷ்ைத்திலிருந்து கோப் ோற்றுகிறது என் டத நோம் மறந்து விடுகிபறோம்.
இவ்வோறு மறப் து குடறயுபமயோனோல் வோழ்க்டகயில் நம் முன்பனற்றம் அதிகமோக இருக்கும்.
முழுடமயோன முன்பனற்றத்திற்கு ஞோ கம் பதடவயில்டை, ஏபனனில் வோழ்வு அப்ப ோழுது அடிமனத்தில்
இருக்கும்.
ஞோ கம் பமல் ைப்ட அடுத்தடுத்த பநைத்தின் இயக்கத்திற்கு அனுமதிக்கும்.
வீட்டிபைபய இருந்துபகோண்டு சுயமோக டிப் தற்கு ோிட்டச பதடவ இல்டை.
பமபைோட்ைமோன வோழ்க்டகக்கு ஞோ கம்தோன் ோீட்டச.
உருவோக்கப் ட்ை சமூகத்தில் மனித வோழ்க்டக ஒரு மனோீதியோன கட்ைடமப்பு ஆகும்.
பமபை குறிப் ிைப் ட்டுள்ள விபவகம், அதற்கோன அத்தியோவசியமோனவற்றில் ஒன்றோகும்.
விைங்குகளின் வோழ்வில் விபவகம், சுய ோதுகோப்புக்கும் உயிர் வோைவும் பதடவப் டுகிறது.
ஆன்மீக வோழ்வில் மனிதனின் பதடவக்கோக விபவகம் அவசியம் இல்டை, ஆனோல் மடறந்திருக்கும்
சக்திகளிைமிருந்து அவடனக் கோப் ோற்றுவதற்கோக அவசியமோகிறது.
ஆன்மீக வோய்ப்புகடள உருவோக்கவும் விபவகம் பதடவப் டுகிறது.
உைகளோவிய அளவில் பவகமோக வளர்ந்து வரும் ப ோருளோதோைம் விபவகமோக முடறப் டுத்தப் ைோததோல், ஒரு
பநருக்கடி ஏற் ட்டுள்ளது.
பநருக்கடி அற்ற உைகில் அடதப் ப ோன்ற விபவகம், உைகளோவிய அளவில் பசல்வ வளத்டதக் பகோண்டு
வரும்.
உணவு உற் த்தியும் ப ோக்குவைத்தும் சிறப் ோக முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ளதோல் மனிதன் அவற்டற மறந்து,
தனக்குோியது என்று நிடனத்துக்பகோள்கிறோன்.
ணத்திற்கு அது ப ோன்ற ஒரு அடமப்ட அளிக்கைோம்.
இது ப ோன்ற ஒரு அடமப்பு கல்வியிலும் ஏற் டுத்தப் ட்ைோல், உைகத்தில் ஆைம் க் கல்வி
கட்ைோயமோக்கப் ட்டுள்ளடதப் ப ோல், கல்லூோிப் டிப்ட யும் மனிதன் தோனோகபவ தன்னுடைய குடறந்த ட்ச
தகுதியோக்கிக்பகோள்வோன் என் டதப் ோர்க்கைோம்.
உயர்ந்த அடமப்பு கீழ் நிடையில் இருக்கும் அடமப் ின் பசயல் ோட்டிடன பதடவயற்றதோக்குகிறது.
அடமப்பு வளர்ந்தோல், சமூகமும் வளரும்.
பமலும் வளை பவண்டும் எனில் அடமப்பு நீங்க பவண்டும்.
பவளியிலிருக்கும் அடமப்பு ண்புகளின் அகத்தின் அடமப் ோக மோறுகிறது.
கைோச்சோைபம இதுவடை உருவோகியிருக்கும் அடமப்புகளிபைபய மிகவும் உயர்ந்தது ஆகும்.
கைோச்சோைம் சைங்குகடள விட்டு விட்டு, கைோச்சோைத்தின் ண்புகடள ஏற்றுக்பகோள்கிறது.
சைங்குகள் உணர்வுகளோக மோறுகின்றன.
123. “dared not explain how sincerely she was valued by his friend”.
God does not hide himself at all from the eyes of Man.
God for Man, He said, is Light, Freedom, Immortality.
They are the God to Man’s spiritual aspiration.
There is no Man who does not aspire for something. It is his God.
The descending Supermind could not reach us as Supermind.
It came to us as Power that prevented catastrophes in Korea, Cuba, China.
A devotee can recognize how Supermind has come to him in all the landmarks of its descent. They are marks in
his life or spirit where It landed.
Mr. Bennet’s decision to prevent the officers is a mental decision.
He had not used his mental will till then.
Compelled by the enormity of the catastrophe, he did so.
He was compelled by the catastrophe, and the catastrophe was created by the Force of the Revolution.
Mr. Bennet’s decision, in this case, was impelled by the force of the Revolution. It was the supramental force in
disguise.
That it was the supramental force was confirmed by the positive result.
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The other two weddings made possible by Lydia’s marriage were the stamp of supergrace.
The two characteristics of supergrace are 1) Bringing more than what is asked for, 2) The end result in the
beginning.
Devotees have often seen such exhibitions in their own lives.
An unconscious devotee receiving results unconsciously is the rule.
It is possible to go to those moments and become conscious.
A feeling of gratitude brings that consciousness.
Gratitude thrills the body.
Consecration that brings the result is what we know.
Consecration that thrills makes us conscious.
It requires a concentration. It is the all-inclusive concentration giving us a wide massive opening.
To attempt it as often as possible is to have yogic consciousness.
“அவனுடைய நண் னோல் அவள் எவ்வளவு தூைம் உண்டமயோக மதிக்கப் ட்ைோள் என் டதப் ற்றி கூற
முடியவில்டை.”
மனிதனின் ோர்டவயிலிருந்து இடறவன் தன்டன மடறத்துக் பகோள்வபத இல்டை.
ஒளி, சுதந்திைம், அமைத்துவம் இடவகபள மனிதனுக்கு பதய்வம் என்று கவோன் கூறுகிறோர்.
மனிதனின் ஆன்மீக ஆர்வத்திற்கு அடவகள்தோம் கைவுள்.
ஏதோவது ஒன்றுக்கு ஆர்வப் ைோத மனிதபன கிடையோது. அதுதோன் அவனுக்கு கைவுள்.
கீைிறங்கும் சத்திய ேீவியம், சத்திய ேீவியமோக நம்டம வந்தடையோது.
அது நம்மிைம் பகோோியோ, க்யு ோ, சீனோவில் ப ரும் ஆ த்துகடளத் தவிர்த்த சக்தியோக வந்தது.
சத்தியேீவியம் கீைிறங்கியப ோது, எவ்வோறு அது தன்னிைம் வந்தது என் தன் எல்ைோ அடையோளங்கடளயும்
ஒரு அன் ைோல் அறிந்துபகோள்ள முடியும். அவனுடைய வோழ்க்டகயில் அல்ைது ஆன்மோவில் அது இறங்கிய
இைத்தின் அதன் அடையோளத்டதக் கோணைோம்.
அதிகோோிகடள தவிர்ப் தற்கு எடுக்கும் திரு ப ன்னட்டின் தீர்மோனம் மனத்தின் தீர்மோனமோகும்.
அதுவடை அவர் மனத்தின் உறுதிடய யன் டுத்தவில்டை.
ஆ த்தின் அளவு வற்புறுத்தியதோல் அவர் அவ்வோறு பசய்தோர்.
ப ரும் ஆ த்து அவடை வற்புறுத்தியது, புைட்சியின் வலிடம அந்த ப ரும் ஆ த்டத உற் த்தி பசய்தது.
இந்த விஷயத்தில் திரு ப ன்னட்டின் தீர்மோனம் புைட்சியின் சக்தியோல் தூண்ைப் ட்ைது. அது மடறந்திருக்கும்
சத்தியேீவிய சக்தியோகும்.
பநர்மடறயோன ைன்கள், அது சத்திய ேீவிய சக்திதோன் என் டத உறுதிப் டுத்தியது.
லிடியோவின் திருமணத்தோல் சோத்தியமோன மற்ற இரு திருமணங்கள் ப ைருளின் முத்திடைகளோகும்.
ப ைருளின் இைண்டு குணங்கள் 1)பகட்ைடதவிை அதிகம் கிடைப் து 2)முடிவோன ைடன முதலிபைபய
அளிப் து.
அன் ர்கள் தங்களுடைய வோழ்க்டகயில் ைமுடற இதடன கண்டிருப் ர்.
தன்னிடனவு இல்ைோமல் இருக்கும் அன் ர் தன்டன அறியோமபைபய ைன்கடள ப ற்றுக்பகோள்வது,
சட்ைமோகும்.
அத்தருணங்களுக்குச் பசன்று தன்னிடனவு ப றுவது சோத்தியம்தோன்.
நன்றி உணர்வு அந்த ேீவியத்டதக் பகோண்டு வரும்.
நன்றி உணர்வு உைடைப் புல்ைோிக்க டவக்கும்.
நமக்குத் பதோிந்தது ைன்கடளத் தரும் சமர்ப் ணம்.
புல்ைோிக்க டவக்கும் சமர்ப் ணம் நம்டம நனவுபூர்வமோக்குகிறது.
அதற்குத் பதடவ மனத்டத ஒருநிடைப் டுத்துவது. பூைணமோன ஒருநிடைப் டுதல், ப ோிய அகண்ை
வோய்ப்ட த் தருகிறது.
எவ்வளவு முடற முடியுபமோ அவ்வளவு முடற அதற்கு முயற்சி எடுப் து, பயோகத்தின் ேீவியம் இருப் து
ப ோைோகும்.
124. “That very improbable event should ever take place”.
This decision is one that shows the genius of the author through Elizabeth.
To her the improbable event is Jane’s wedding.
Actually the word improbable shows the deep precise sensitive awareness of Elizabeth to the secrets of human
nature.
This restraint of hers has emanated from the Force in the atmosphere, though she had the potential.
The world functions from an inconscient energy.
The Supermind sits as an engine in the events and drives it.
There is no event in our life that is not so influenced.
We do not see the driving force often.
Even when a positive result does not issue the force acting is supramental.
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The marriage of Lydia is the action of the Force; the elopement is by the Force.
It is possible to explain each act of life like that.
Any benefit is by sensing the Force, not by general understanding.
The poet sees the world we see.
What is matter of fact and dull to us is poetic to his vision.
The fact is great poets see all life as poetic beauty.
At certain times as in Bennet’s decision and Elizabeth’s reticence we sense the Force behind.
Even Darcy’s magnanimity in wanting not to claim a reward for his goodness, even the reward of his love, is the act of
a gentleman. The Force acts there, but we can only infer it, not sense it.
The Divine sight. The Divine hearing. The Divine sense is real.
A work of a genius lays them bare to our dull eyes.
The idea of writing these principles is to make it more evident to the reader.
After a deep meditation sometimes such a vision rises for a second.
These comments can give the mind the sense of seeing those aspects more often than usual.
“நைக்கபவ முடியோத அந்த விஷயம், ஒரு பவடள நைந்தோல்.”
கதோசிோியோின் பமதோவித்தனம் எலிசப த்தின் இந்த ஒரு முடிவின் மூைம் பவளிப் டுகிறது.
அவளுக்கு, நைக்கபவ முடியோத நிகழ்ச்சி என் து பேனுடைய திருமணம் ஆகும்.
நைக்கபவ முடியோது என்கிற வோர்த்டத, மனித சு ோவ இைகசியங்களில் எலிசப த்தின் ஆைமோன பதளிவோன
உணர்வுபூர்வமோன விைிப்புணர்ச்சிடயக் கோண் ிக்கின்றது.
அவளோல் முடியும் என்கிற ப ோதும், தன்டனக் கட்டுப் டுத்திக் பகோண்ைது சூைலில் உள்ள சக்தியோல்
ஏற் டுகிறது.
ேை இருளின் சக்தியோல் உைகம் இயங்குகிறது.
சத்திய ேீவியம் நிகழ்ச்சிகடள இயக்குகிறது.
நமது வோழ்க்டகயில் அது ப ோை வைி நைத்தப் ைோத நிகழ்ச்சிபய கிடையோது.
ஊக்க சக்திடய நோம் ை சமயங்களில் ோர்ப் தில்டை.
பநர்மடறயோன ைன் கிடைக்கோவிட்ைோலும், பசயல் டும் சக்தி சத்தியேீவிய சக்திதோன்.
சக்தியின் பசயல் ோடுதோன் லிடியோவின் திருமணம்; ஓடிப்ப ோவதும் சக்தியின் பசயல் ோடுதோன்.
அது ப ோல் வோழ்வின் ஒவ்பவோரு பசயடையும் விளக்க முடியும்.
எந்தப் ைனும் சக்திடய உணர்வதோல் கிடைக்கிறது, ப ோதுவோகப் புோிந்துபகோள்வதோல் அல்ை.
நோம் ோர்க்கும் உைகத்டத கவிஞனும் ோர்க்கிறோன்.
நமக்கு சோதோைணமோகவும் மந்தமோகவும் பதோன்றும் விஷயம், அவனுடைய ோர்டவயில் கவிடதயோகத்
பதோன்றுகிறது.
ப ோிய கவிஞர்கள் வோழ்க்டக முழுவடதயும் கவிடதயோகப் ோர்க்கின்றனர் என் து உண்டம.
திரு ப ன்னட்டின் முடிவு மற்றும் எலிசப த்தின் பமௌனம் ப ோன்ற சிை தருணங்களில், இந்தச் சக்தி
ின்னணியில் இருப் டத நோம் உணர்கிபறோம்.
தோன் பசய்த நல்ை கோோியத்திற்கும், தனது கோதலுக்கும் உோிய ோிசிடன எதிர் ோர்க்கோத ைோர்சியின்
ப ருந்தன்டம, உயர்குடி மனிதனின் பசயைோகும். சக்தி அங்கு பசயல் டுகிறது, ஆனோல் நோம் அடத
அனுமோனிக்க முடியுபம தவிை உணை முடியோது.
பதய்வத்தின் ோர்டவ, பதய்வத்தின் பகளல், பதய்வத்தின் உணர்வு உண்டமயோனது.
நம்முடைய மந்தமோன கண்களுக்கு பமதோவியின் உடைப்பு அடவகடள பவட்ை பவளிச்சமோக்குகிறது.
இந்தக் கருத்துகடள எழுதுவதன் பநோக்கபம, டிப் வர் பமலும் பதளிவு ப ற பவண்டும் என் தற்கோகத்தோன்.
ஆழ்ந்த தியோனத்திற்குப் ிறகு சிை சமயங்களில், அது ப ோன்ற கோட்சி க்ஷண பநைத்திற்கு எழும்.
மனதிற்கு வைக்கத்டதவிை ை சமயங்களில் அந்த கூறுகடளப் ோர்க்கும் உணர்றவ இந்த குறிப்புகள்
அளிக்கும்.
125. “Bingley may tell in a much more agreeable manner”.
Life always exceeds rationality.
At best we can only be rational.
Still, while being rational, it is wise to concede that the results will always exceed rational planning or rational
expectation.
Human sensitivity feels Bingley can speak better; life’s rules require not to speak it at all.
When problems arise we often manage to solve them. As life has a better solution than Man, spirit has a still better
solution than life.
Whether it is Man, life or Spirit that is solving the problem, an attitude or strategy is needed.
Our attitudes are based on our understanding.
Those based on sensitivities are better.
Elizabeth feeling sorry for not having hidden the elopement from Darcy based on an understanding after the event, is
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seen as foolish.
Had she done so, the present results would not be possible.
Not to rely on understanding and to let the events take their course is consecration to life.
To call in Mother, discount understanding, brings Her understanding into action.
This is a foolish way or at least an unrefined way of invoking Her Force. Initially this is permissible.
This happens when the result is consecrated.
Consecrating our initiative, Her initiative comes into play.
Consecrating our understanding, Her understanding comes into play.
Consecration can go beyond understanding to the faculty of thinking, to its origin in the Mind, to the origin of Mind
that is Supermind.
Darcy refused to react to her abuse. Also he decided to take her words as words of Wisdom. In doing so, he has
accepted Elizabeth as his god.
“ ிங்கிலி இன்னமுபம ஏற்றுக்பகோள்ளும் விதத்தில் கூறக்கூடும்”.
வோழ்வு எப்ப ோழுதுபம குத்தறிடவ மிஞ்சும்.
நோம் விபவகமோக இருப் டதத் தவிை பவறு எதுவும் பசய்ய முடியோது.
விபவகமோக இருக்கும்ப ோழுதும், ைன்கள் எப்ப ோழுதும் விபவகமோக திட்ைமிட்ைடதயும் அல்ைது
விபவகமோன எதிர் ோர்ப்ட யும் மிஞ்சி விடும் என் டத நோம் ஏற்றுக்பகோள்வது புத்திசோலித்தனமோகும்.
ிங்கிலியோல் சற்று நன்றோகப் ப ச முடியும் என மனித உணர்வுகள் நிடனக்கின்றன; அடதப் ப சபவ கூைோது
என வோழ்வின் சட்ைங்கள் எதிர் ோர்க்கின்றன.
ிைச்சிடனகள் எழும்ப ோழுது நோம் அடத ப ரும் ோலும் தீர்த்து விடுகிபறோம். மனிதடனவிை வோழ்விைம்
சிறப் ோன தீர்வு இருப் துப ோல், ஆன்மோவிைம் வோழ்டவவிை பமலும் சிறந்த தீர்வு உள்ளது.
ிைச்சிடனடயத் தீர்ப் து மனிதபனோ, வோழ்பவோ அல்ைது ஆன்மோபவோ, எதுவோக இருந்தோலும் அதற்கு ஒரு
மபனோ ோவம் அல்ைது யுக்தி பதடவப் டுகிறது.
நமது புோிதலின் அடிப் டையில் நமது மபனோ ோவம் உள்ளது.
உணர்வுகளின் அடிப் டையில் இருப் து நல்ைது.
நிகழ்ச்சி நைந்து முடிந்த ிறகு ஏற் டும் புோிதலின் அடிப் டையில், ஓடிப்ப ோன நிகழ்ச்சிடய ைோர்சியிைமிருந்து
மடறக்கோததற்கு வருத்தப் டும் எலிசப த் அறிவற்றவளோகப் ோர்க்கப் டுகிறோள்.
அவள் அவ்வோறு பசய்திருந்தோல், தற்ப ோழுது ஏற் ட்டிருக்கும் ைன்கள் சோத்தியமோகி இருந்திருக்கோது.
புோிதடை நம் ோமல், நிகழ்ச்சிகடள அதன் ப ோக்கிற்பக விட்டுவிடுவது வோழ்வின் சமர்ப் ணமோகும்.
அன்டனடய அடைத்து, நம் புோிதலின் மீதுள்ள நம் ிக்டகடய டகவிட்ைோல், அது அன்டனயின் பசயைோக
மோறும்.
அன்டனயின் சக்திடய பவளிக்பகோண்டுவை பசய்யப் டும் முட்ைோள்தனமோன அல்ைது நோசூக்கில்ைோத
வைிமுடறயோகும் இது. ஆைம் த்தில் இதடன ஏற்றுக்பகோள்ளைோம்.
ைடன சமர்ப் ணம் பசய்யும்ப ோழுது இவ்வோறு நடைப றும்.
நமது தன்முடனப்ட சமர்ப் ணம் பசய்தோல், அன்டனயின் முடனப்பு பசயல் டும்.
நமது புோிதடை சமர்ப் ணம் பசய்தோல், அன்டனயின் புோிதல் பசயல் ை ஆைம் ிக்கும்.
சமர்ப் ணம், புோிதடையும் தோண்டி சிந்திக்கும் திறனுக்கும் மனத்தில் அதன் ிறப் ிைமோன சத்திய
ேீவியத்திற்கும் பசல்லும்.
அவளுடைய நிந்தடனக்கு ைோர்சி எதிர்விடன ஆற்ற மறுத்தோன். அவளுடைய வோர்த்டதகடள அறிவு
பூர்வமோன வோர்த்டதகளோக ஏற்றுக்பகோள்ள முடிவு பசய்தோன். அவ்வோறு பசய்யும்ப ோழுது அவன்
எலிசப த்டத தன்னுடைய பதய்வமோக ஏற்றுக்பகோண்ைோன்.
126. “The liberty of communication cannot be mine till it has lost all its meaning”.
Man has no liberty of such communication.
Certainly he has no liberty of initiative.
Nor has he the liberty of thought or wish.
Man who knows he has no liberty of any kind moves towards his god.
Liberty for Man is liberty to ego.
It starts with the Mind, proceeds to the vital and the body where it is strongly entrenched.
The rule of the physical ego is symbolized by the war.
The hold of the vital ego has Money as the symbol.
The power is more powerful, Man has found out that power too is under Money.
The present crisis of Money shows the foundations of the vital ego are shaken.
Mental ego centres around Man’s own idea.
Man does not know that all ideas are from outside.
The Internet has systematically on a global scale started demolishing the supports to the mental ego.
Man cannot own property, power or even an idea.
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Individuality is born when individual possessiveness is given up.
The Individuality of action produces an abundance for the society, by Man representing the strength of the
collectivity.
Vital Individuality must organize collective power as if the whole society acts through one Individual.
The ideas spoken by the mental Individual are the evolving ideas of the society advocated by one with the entire force
of the society.
Man loses his egoistic liberty to gain the freedom of universality.
The foundation for such great acts is the wealth earned out of the evolving true consciousness.
“அது அதனுடைய அர்த்தம் முழுவடதயும் இைக்கும்வடை எனக்கு அடதப் ற்றிச் பசோல்லும் சுதந்திைம்
இல்டை”.
அது ப ோன்றவற்டற ற்றிப் ப ச மனிதனுக்கு எந்த வித சுதந்திைமும் கிடையோது.
தன்முடனப்பு எடுக்கும் சுதந்திைமும் கண்டிப் ோக அவனுக்குக் கிடையோது.
எண்ணம் அல்ைது விருப் ம் இவற்றின் சுதந்திைமும் அவனுக்குக் கிடையோது.
எந்த விதமோன சுதந்திைமும் இல்டை என்று புோிந்துபகோள்ளும் மனிதன், தன்னுடைய இடறவடன பநோக்கிச்
பசல்கிறோன்.
மனிதனுக்கு சுதந்திைம் என் து அகந்டதயின் சுதந்திைம்.
மனதிலிருந்து ஆைம் ித்து உணர்வுக்கும் உைலுக்கும் பசல்லும் அகந்டத, உைலில் ைமோக ஊறிவிடுகிறது.
உைலின் அகந்டதடய அடையோளப் டுத்துவது ப ோர் ஆகும்.
உணர்வின் அகந்டதக்கு ணம்தோன் அடையோளம்.
அதிகோைம் சக்தி வோய்ந்தது, அதிகோைமும் ணத்தின் அடிடம என்று மனிதன் பதோிந்து பகோண்டுள்ளோன்.
தற்ப ோழுடதய ண பநருக்கடி, உணர்வின் அகந்டத ஆட்ைம் கண்டுள்ளடதக் குறிக்கிறது.
மனிதனின் சுய கருத்துகடளச் சுற்றி மனத்தின் அகந்டத டமயம் பகோண்டுள்ளது.
கருத்துகள் யோவும் பவளியிலிருந்து வருகின்றன என மனிதனுக்குத் பதோியோது.
மனத்தின் அகந்டதக்கு இடணயதளம், உைகளோவிய அளவில் முடறயோக ஆதைடவ அைித்து வருகிறது.
மனிதனுக்கு பசோத்து, அதிகோைம் அல்ைது ஒரு கருத்துகூை பசோந்தமோக இருக்க முடியோது.
தனி மனித உோிடமடய விட்டுவிடும் ப ோழுது தனித்துவம் ிறக்கிறது.
பசயலில் தனித்துவம் இருப் ின், அது சமூக வலிடமக்கு ிைதிநிதியோக விளங்கும் மனிதன் மூைம் சமூகத்திற்கு
அ ோிமிதத்டத உற் த்தி பசய்கிறது.
பமோத்த சமூகமும் ஒரு தனி மனிதன் மூைம் பசயல் டுகிறது என் து ப ோல், உணர்வின் தனித்துவம்
சமூகத்தின் சக்திடய முடறப் டுத்த பவண்டும்.
மனிதன் ப சும் கருத்துகள் சமூகத்தில் எழும் கருத்துகளோகும். சமூகத்தின் பமோத்த சக்தியும் ஆதோிக்கும்
ஒருவைோல் ப சப் டும் கருத்துகளோகும்.
ிை ஞ்ச சுதந்திைத்டதப் ப றுவதற்கோக மனிதன் அகந்டதயின் சுதந்திைத்டத இைக்கிறோன்.
அது ப ோன்ற உயர்ந்த பசயல்களின் அடிப் டை, ோிணோமத்தின் உண்டமயோன ேீவியத்தின் மூைம்
சம் ோதித்த பசல்வம் ஆகும்.
She was now, on being settled at home, at leisure to observe the real state of her sister's spirits. Jane was
not happy. She still cherished a very tender affection for Bingley. Having never even fancied herself in love
before, her regard had all the warmth of first attachment, and, from her age and disposition, greater
steadiness than first attachments often boast; and so fervently did she value his remembrance, and prefer
him to every other man, that all her good sense, and all her attention to the feelings of her friends, were
requisite to check the indulgence of those regrets which must have been injurious to her own health and
their tranquillity.
இப்ப ோழுது அவளோல், வீட்டில் சோவகோசமோக அமர்ந்து தன்னுடைய சபகோதோியின் உண்டமயோன
மனநிடைடய ஆைோய முடிந்தது. பேன் மகிழ்ச்சியுைன் கோணப் ைவில்டை. அவள் இப்ப ோழுதும் ிங்கிலி மீது
ஒரு கனிவோன ோசம் பகோண்டிருந்தோள். இதற்கு முன்பு கோதடைப் ற்றி அவள் நிடனத்ததுகூை இல்டை,
அவளுடைய முதல் கோதலின் எல்ைோ உணர்வுகளும் அவளிைம் இருந்தன. சோதோைணமோக முதல் கோதலில்
இருக்கும் உறுதிடயவிை, அவளுடைய வயது மற்றும் அவளுடைய சு ோவம் கோைணமோக, அவளிைம் அது
அதிகமோகபவ இருந்தது. அவனுடைய ஞோ கங்கடளப் ப ோற்றி ோதுகோத்தோள். மற்ற ஆண்கடளவிை அவடன
அதிகம் விரும் ினோள், தன்னுடைய நண் ர்களின் மீது அதிக கவனம் பசலுத்தி வந்த கோைணத்தோல்
அவளுடைய வருத்தத்திற்கு இைம் பகோடுப் து குடறந்தது. இல்டைபயனில் அடவ அவளுடைய உைல்
நைத்திற்கும், மன நிம்மதிக்கும் பகடு விடளவித்திருக்கும்.
127. Secret and Sensitivity: Elizabeth withholds the news that Bingley values Jane and only Darcy stopped the relations. In
this is she insincere to Jane or is she sensitive to her? As everywhere, it depends on the attitude not the propriety.
இைகசியம் மற்றும் உணர்வு: ிங்கிலி பேடன முக்கியமோகக் கருதுகிறோன், ைோர்சிதோன் அந்த உறவிடன
தடுத்து நிறுத்தினோன் என்கிற பசய்திடய எலிசப த் பவளியிடுவதில்டை. இதில் அவள் பேனுக்கு
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உண்டமயில்ைோமல் இருக்கிறோளோ அல்ைது அவளது உணர்விடன மதிக்கிறோளோ? எங்கும் இருப் து ப ோல்
அது மபனோ ோவத்டதப் ப ோறுத்து இருக்கிறது, மோியோடதடயப் ப ோறுத்து அல்ை.
128. One’s sensibility must be honoured. Otherwise injury done once remains forever.
ஒருவருடைய உணர்வுகள் மதிக்கப் ை பவண்டும். இல்டைபயனில் ஒரு முடற ோதிப்பு ஏற் டுத்திவிட்ைோல்
அது ஆறபவ ஆறோது.
129. “Jane still nourished a tender affection for Bingley”.
The woman waiting for Man is the feminine principle in life.
Silent Will achieves in the higher plane whereas spoken will achieves in our plane.
The feminine principle works everywhere.
It achieves more than the masculine principle.
The masculine principle offers the energy which is organised into results by the feminine principle.
Reading and digestion of what is read are such principles.
Man who earns in one generation mostly loses it in the next generation because what is generated is not assimilated in
the next generation.
Should he create an organisation and allow his children to rise in it on their merits, such a fall can be averted.
The old Tamil Chettiar system of sending the children of rich people to start work from below in other establishments
is a sound system that is known to have succeeded.
She cannot forget the Man she loved.
She cannot act overtly to consummate her love.
Bingley is so entirely submissive to Darcy that he fulfilled his unanticipated ideas by going to London one day earlier.
Her own tender affection, in its Silence, must reach the depth.
Elizabeth who assiduously works on the expressed and unexpressed emotions of Jane, does not know Darcy was
working on a parallel to propose to her.
Working for another is work more fully for oneself.
It increases one’s receptivity two or three times.
He who consciously works for another increases his subconscious receptivity.
Conscious goodwill is subconscious accomplishment.
Conscious Silent will is total accomplishment in the conscious and the subconscious.
“ ிங்கிலியிைம் பேனுக்கு இன்னமும் பமன்டமயோன ோசம் இருந்தது.”
ஆணுக்கோக ப ண் கோத்திருப் து வோழ்க்டகயில் ப ண்டமயின் பகோள்டகயோகும்.
உயர்ந்த நிடையில் பமௌனத்தின் விருப்புறுதி பசயல் டும், நமது நிடையில் ப சப் டும் விருப் ம்தோன்
பசயல் டும்.
ப ண்டமயின் பகோள்டககள் எல்ைோ இைங்களிலும் பசயல் டும்.
ஆண்களின் பகோள்டககடளவிை இது அதிகமோகச் சோதிக்கும்.
ஆணின் பகோள்டககள் சக்திடய அளிக்கும், ப ண்ணின் பகோள்டககள் அதடன ைனோக முடறப் டுத்தும்.
டிப் தும், டிப் னவற்டற ேீைணித்துக் பகோள்வதும் அது ப ோன்ற பகோள்டககளோகும்.
ஒரு தடைமுடறயில் சம் ோதிக்கப் ட்ைது அடுத்த தடைமுடறயில் ப ரும் ோலும் இைக்கப் டுகிறது, ஏபனனில்
உற் த்தி பசய்யப் ட்ைது அடுத்த தடைமுடறயில் ஒன்றிப் ப ோவதில்டை.
அவன் ஒரு அடமப்ட உருவோக்கி, அதில் தன்னுடைய குைந்டதகடள அவர்களுடைய திறடமயின் மூைம்
வளை அனுமதித்தோல், இது ப ோன்ற வீழ்ச்சிடயத் தவிர்க்கைோம்.
தமிழ்நோட்டு ணக்கோை பசட்டியோர்கள் தங்களுடைய குைந்டதகடள மற்ற நிறுவனத்தில் ஆைம் த்திலிருந்து
பவடைடயக் கற்றுக்பகோள்ள அனுப்புவது, பவற்றிகைமோகச் பசயல் ட்டு வரும் சிறந்த முடறயோகும்.
அவள் கோதலித்தவடன அவளோல் மறக்க முடியவில்டை.
அவளுடைய கோதடை நிடறபவற்ற அவளோல் பவளிப் டையோகச் பசயல் ை முடியோது.
ிங்கிலி ைோர்சிக்கு முழுடமயோக அடி ணிவதினோல், ஒரு நோள் முன்னதோகபவ ைண்ைனுக்குச் பசன்று
அவனுடைய எதிர்பநோக்கோத எண்ணங்கடளப் பூர்த்தி பசய்கிறோன்.
அவளுடைய கனிவோன அன்பு பமௌனத்தில் ஆைத்டத அடைய பவண்டும்.
பேன் பவளிப் டுத்திய மற்றும் பவளிப் டுத்தோத உணர்வுகளில் ஊக்கத்துைன் பசயல் டும் எலிசப த்,
ைோர்சியும் இபத ப ோல் அவளுக்கு திருமண பவண்டுபகோள் விடுக்க தயோைோகிக் பகோண்டிருப் டத
அறியவில்டை.
மற்றவருக்கோக பவடை பசய்யும்ப ோழுது தனக்கோகபவ பூைணமோக பவடை பசய்வது ப ோலிருக்கும்.
அது ஒருவருடைய ஏற்புத் திறடன இைண்டு அல்ைது மூன்று மைங்கு அதிகோிக்கும்.
யோர் ஒருவன் மற்றவருக்கோக நனவுபூர்வமோக பவடை பசய்கிறோபனோ, அவனது ஏற்புத்திறன் ஆழ்மனதளவில்
அதிகோிக்கும்.
நனவுபூர்வமோன நல்பைண்ணம், ஆழ்மன சோதடனயோகும்.
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நனவுபூர்வமோன பமௌன விருப்புறுதி பமல்மனத்திலும், ஆழ்மனத்திலும் ஏற் டும் முழுடமயோன
சோதடனயோகும்.
130. “Her regard had all the warmth of first attachment”.
The agitations of the heart, the excitement of expectation have various grades and qualities.
The warmth of first attachment gives Man ideas that are unreal.
For each Man it is a onetime experience.
And it is to be experienced, not explained.
One Man’s experience here is of no use to another Man.
His own experience is not of much use for himself a second time.
A fresh experience takes him afresh with almost the same vigour.
Life is to be lived according to material realities.
Mind generally does not guide here.
What guides here is the collective experience, drawn from the family.
Experiences benefit the future generations.
Marriage is a field where fine ideals and realities of life make a ready compromise, always on behalf of the latter.
Like the career, one can practice his ideas only one or a few times.
Knowledge and practice do not go together.
It is not impossible to arrive at a reasonable course.
Man who comes to marriage is unable to be reasonable.
Marriage itself is a field that decidedly prevents a reasonable behaviour.
To be reasonably successfull in impossible unreasonable conditions is possible.
One who takes the decision from behind these waves will succeed.
That can be reduced to an effective system based on his own inner realities.
All those who wish to honour their outer and inner realities can be fully guided to a total success.
What our reason misses, the reason of our senses cannot miss.
The system clearly leads anyone to that conclusion.
Even those presently unfit are shown by the system how to become fit.
“அவளுடைய மதிப் ில் முதல் கோதலின் எல்ைோ உணர்வுகளும் இருந்தன.”
மனத்தின் நிம்மதியின்டமக்கும், எதிர் ோர்ப் ின் ை ைப்புக்கும் ைவிதமோன நிடைகளும் தைங்களும் உள்ளன.
முதல் கோதலின் உணர்வுகள் மனிதனுக்கு உண்டமயல்ைோத கருத்துகடள தருகின்றன.
ஒவ்பவோரு மனிதனுக்கும் அது ஒபை ஒரு முடற கிடைக்கும் அனு வமோகும்.
அடத அனு விக்க பவண்டும், விளக்க முடியோது.
இங்கு ஒருவைது அனு வம் மற்றவருக்குப் யன் ைோது.
அவனுடைய பசோந்த அனு வபம அவனுக்கு இைண்ைோம் முடற யன் தைோது.
புதிய அனு வம், அபத உற்சோகத்துைன் அவடன புதியதோக மோற்றும்.
பைௌகீகமோன உண்டமகளுைன் வோழ்க்டகடய வோழ்ந்தோக பவண்டும்.
ப ோதுவோக மனம் இங்கு வைிகோட்ைோது.
குடும் த்திலிருந்து கிடைக்கும் கூட்டு அனு வபம இங்கு வைி கோட்டும்.
அனு வம் எதிர்கோை தடைமுடறயினருக்கு யன் தரும்.
நுண்ணிய இைட்சியங்களும், வோழ்க்டகயின் யதோர்த்தங்களும், ப ரும் ோலும் வோழ்வின் யதோர்த்தங்களுக்கோக
உைனடியோக சமைசப் டுத்திக்பகோள்ளும் ஒரு இைம் திருமணமோகும்.
பதோைிடைப் ப ோல், ஒருவர் அவருடைய கருத்துகடள ஒன்று அல்ைது சிை தைடவகளுக்குப் ின் ற்றைோம்.
அறிவும் நடைமுடறயும் பசர்ந்து இருப் தில்டை.
நியோயமோன ப ோக்டக வந்தடைவது முடியோத கோோியமல்ை.
திருமணத்டத அடையும் மனிதன் நியோயமோக இருக்க முடிவதில்டை.
திருமணசம, நியோயமோக நைந்துபகோள்வடத தீர்மோனமோக தடுக்கும் ஒரு களம் ஆகும்.
சோத்தியமில்ைோத நியோயமற்ற நிடைகளில், பவற்றிகைமோக நியோயமோக நைந்துபகோள்வது சோத்தியமோகும்.
இந்த அடைகளின் ின்னோல் இருந்து தீர்மோனம் எடுப் வன் பவற்றி அடைவோன்.
அவனது உள்ளிருக்கும் உண்டமகளின் அடிப் டையில் அதடன ஒரு சிறப் ோன அடமப் ோக மோற்ற முடியும்.
அகம், புறம் இவற்றின் உண்டம நிடைகளுக்கு மதிப்பு பகோடுக்க நிடனக்கும் யோவருக்கும் முழு பவற்றி
கிடைக்க, அவர்கடள முழுடமயோக வைி நைத்தைோம்.
நமது விபவகம் கவனிக்கத் தவறுவடத, நமது உணர்வுகளின் விபவகம் தவற விைோது.
அடமப்பு, எவர் ஒருவடையும் அந்த முடிவிற்குத் பதளிவோக அடைத்துச் பசல்லும்.
தற்ப ோழுது தகுதியற்றவர்களோக இருப் வர்கடளயும் தகுதி உடையவர்களோக மோற்றவல்ைது அடமப் ோகும்.
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"Well, Lizzy," said Mrs. Bennet one day, "what is your opinion now of this sad business of Jane's? For my
part, I am determined never to speak of it again to anybody. I told my sister Philips so the other day. But I
cannot find out that Jane saw anything of him in London. Well, he is a very undeserving young man -- and I
do not suppose there is the least chance in the world of her ever getting him now. There is no talk of his
coming to Netherfield again in the summer; and I have inquired of everybody, too, who is likely to know."
“என்ன லிசி, பேனுடைய இந்த துயைமோன சம் வத்டதப் ற்றி உன்னுடைய கருத்து என்ன? என்னுடைய
க்கத்திலிருந்து இனி இடதப் ற்றி நோன் மீண்டும் யோோிைமும் ப ச மோட்பைன் என முடிபவடுத்திருக்கிபறன்.
என்னுடைய சபகோதோியோன ிலிப்ஸிைமும் இடதபயதோன் கூறிபனன். பேன், அவடன ைண்ைனில்
ோர்த்தோளோ என் து ற்றி எனக்கு கண்டு ிடிக்க முடியவில்டை. அவன் ஒரு தகுதியில்ைோத இடளஞன். இனி
அவடன அவள் அடைய முடியும் என் தற்கு வோய்ப்ப இல்டை என்று நிடனக்கிபறன். பகோடையில் அவன்
மீண்டும் பநதர்பீல்டிற்கு வரும் ப ச்பச இல்டை. இது ற்றி பதோிந்திருக்க வோய்ப்புள்ள அடனவடையும்
விசோோித்து விட்பைன்,” என்று திருமதி.ப ன்னட் ஒரு நோள் ப சும்ப ோழுது கூறுகிறோள்.
131. Mrs. Bennet is one who opens up these wounds and destroys any remaining possibility.
திருமதி ப ன்னட் புண் ட்ை உணர்வுகடள மீண்டும் கிளப் ி, மீதமுள்ள சோத்தியத்டதயும் அைிக்கிறோள்.
132. Once Mrs. Bennet enters the picture, accomplishment waits for her to exhaust all her resources.
திருமதி ப ன்னட் அைங்கத்தில் நுடைந்தவுைன் அவள் தன்னுடைய எல்ைோத் திறடமகடளயும் தீர்த்து
விடுவதற்கு, சோதடனகள் அவளுக்கோக கோத்துக் பகோண்டிருக்கின்றன.
133. The woman is at a disadvantage in a marriage alliance. She has to wait for the man to propose. The weak party in a
negotiation is like a woman. Mrs. Bennet speaks of Jane dying of a broken heart. Jane does not think so. She holds on
to her position and expects no one to help her. From her point of view she exhausts her energy positively through
appropriate values. The energy acting through values becomes spiritual energies. Exhausting them positively
accomplishes the work.
திருமண ஒப் ந்தத்தில் ப ண் சோதகமோன இைத்தில் இல்டை. ஆண் திருமணப் ப ச்டச எடுக்க அவள்
கோத்திருக்க பவண்டும். ப ைம் ப சும்ப ோழுது ைவீனமோன இைத்தில் இருப் வருக்கு, ப ண்ணின்
நிடைடமதோன். பேன் மனம் உடைந்து இறந்து ப ோவோள் என திருமதி ப ன்னட் ப சுகிறோள். ஆனோல் பேன்
அவ்வோறு நிடனக்கவில்டை. அவள் தன்னுடைய நிடையில் உறுதியோக நிற்கிறோள், எவருடைய உதவிடயயும்
எதிர் ோர்ப் தில்டை. அவளுடைய பகோணத்தில், அவள் சோியோன ண்புகள் மூைம் தன்னுடைய சக்திடய
பநர்மடறயோக பசைவைிக்கிறோள். ண்புகள் மூைம் பசயல் டும் சக்தி ஆன்மீகச் சக்திகளோக மோறுகின்றன.
நல்ை விதமோக பசைவைிக்கும் சக்திகள் கோோியத்டத சோதிக்கின்றன.
134. The conversation on this page, as everywhere else, fully describes the level of Mrs. Bennet’s mind. This is her
intellectual maximum.
எல்ைோ இைங்களிலும் இருப் டதப்ப ோல், புத்தகத்தின் இந்தப் க்கத்தில் இருக்கும் உடையோைலும், திருமதி
ப ன்னட்டின் மனத்தின் நிடைடய முழுடமயோக விவோிக்கிறது. இதுதோன் அவளுடைய அறிவின் உச்சகட்ைம்.
135. That she is ashamed of the entail is a complete lie. Her own marriage belies it.
பசோத்துோிடமடயக் கண்டு அவள் அவமோனம் அடைவதோகச் பசோல்வது முழுப்ப ோய். அவளுடைய திருமணபம
இடதப் ப ோய்யோக்குகிறது.
136. “Lizzy, what is your opinion of this sad business of Jane’s?”
In England of that time, a girl is given full freedom in her relations with a Man till she is engaged.
The system worked independently of the parents.
Mrs. Bennet had taken upon herself to manage Jane’s affairs.
Life will respond to the mother’s will, not to Jane’s.
Now she speaks as if somehow it had become a sad business.
Buying is different from selling though they are of the same plane.
Buying houses differs from buying lands.
Alliances cannot be treated on a par with buying and selling.
Man has only one method which will be applied indiscriminately everywhere.
He who successfully buys may not successfully sell.
Whatever Jane’s capacities were, she was not left free to try her chances.
Those who have meddled with others, elicit other’s opinion when it fails, other’s appreciation when it succeeds.
Jane was powerfully disturbed by her mother’s lamentations.
Darcy who interfered with Bingley had the sense to rectify it.
Mrs. Bennet was unconscious in interfering, unconscious when faced with the result.
She did not have the faculty to evaluate her failures.
Man when he acts in disregard to the spirit, especially when it brings grace, is bewildered facing the result, as he has
no way of knowing what is happening.
Nor was she in any position now to move on right lines.
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Fifty years after the descent of the Supermind Mankind is like Mrs. Bennet When Mother averted a catastrophe in the
subtle plane, the Indians refused to listen to her. She acted through the Chinese.
When things had gone astray, life acted through Darcy, not through Mr. Bennet or his wife.
The best method for Mother is to ask the mischief-maker set it right.
“லிசி, பேனுடைய இந்த துயைமோன சம் வத்டதப் ற்றி உன்னுடைய கருத்து என்ன?”
அந்தக் கோைத்தில் இங்கிைோந்தில் ஒரு ப ண்ணின் திருமணம் உறுதியோகும்வடை, அந்த ஆணுைன் அவள்
பகோண்டிருக்கும் உறவில் அவளுக்குப் பூைண சுதந்திைம் உண்டு.
ப ற்பறோர்களின் குறுக்கீடு இல்ைோமல் சுதந்திைமோக அந்த முடற பசயல் ட்டு வந்தது.
திருமதி ப ன்னட் பேனுடைய விஷயங்கடள தன் ப ோறுப் ில் எடுத்துக்பகோள்கிறோள்.
தோயோோின் உறுதிக்கு ஏற் வோழ்க்டக திைளிக்கும், பேனுடையதற்கு அல்ை.
எப் டிபயோ அது துயைமோன சம் வமோக மோறிவிட்ைதோக இப்ப ோழுது அவள் ப சுகிறோள்.
ஒபை நிடைக்குோியதோக இருந்தோலும் வோங்குவதும் விற் தும் பவவ்பவறோனடவ.
வீடு வோங்குவது, மடன வோங்குவதிலிருந்து வித்தியோசப் டும்.
திருமண ஒப் ந்தம், வோங்குவது விற் தற்கு ஒப் ோனது அல்ை.
ோகு ோடின்றி எல்ைோ இைங்களிலும் பசயல் டுத்தகூடிய ஒபை ஒரு முடறதோன் மனிதனுக்கு உள்ளது.
பவற்றிகைமோக வோங்கு வன், பவற்றிகைமோக விற் ோன் என்று கூற முடியோது.
பேனுடைய திறடமகள் எப் டிப் ட்ைதோக இருந்தோலும், அவளுடைய விருப் த்திற்கு அவடள சுதந்திைமோக
இருக்க விைவில்டை.
மற்றவர்கள் விஷயத்தில் குறுக்கிடு வர்கள், அது பதோல்வி அடையும் ப ோழுது அவர்களது
அ ிப் ிைோயத்டதயும், அது பவற்றி அடையும் ப ோழுது அவர்களது ோைோட்டையும் வைவடைப் ர்.
தோயோோின் புைம் ல்களினோல் பேன் மிகவும் ோதிப் டைந்தோள்.
ிங்கிலி விஷயத்தில் குறுக்கிட்ை ைோர்சி, அதடன தோபன சோி பசய்ய பவண்டும் என் தடன உணர்ந்தோன்.
திருமதி ப ன்னட்டின் குறுக்கீடு அவள் அறியோமபைபய இருந்தது, ைன்கடளப் ோர்த்தும் அவள்
உணைவில்டை.
தன்னுடைய பதோல்விகடள கணிக்கும் திறன் அவளிைம் இல்டை.
ஆன்மோடவ மதிக்கோமல் பசயல் டும் மனிதன், முக்கியமோக அது அருடள வைங்கும்ப ோழுது என்ன நைக்கிறது
என் டத பதோிந்துபகோள்ள முடியோததோல், அவனுக்குத் திடகப்பு ஏற் டுகிறது.
சோியோன வைியில் ப ோகக்கூடிய நிடையிலும் அவள் இப்ப ோழுது இல்டை.
சத்தியேீவியம் புவியில் இறங்கி ஐம் து வருைங்கள் ஆன ிறகும், மனித குைம் திருமதி ப ன்னட்டைப்
ப ோல்தோன் இருக்கிறது. சூட்சும நிடையில் அன்டன, ப ோிய ஆ த்டதத் தடுத்த ப ோழுது இந்தியர்கள்
அன்டனயின் ப ச்டச பகட்க மறுத்தனர். சீனர்கள் மூைம் அன்டன பசயல் ட்ைோர்.
விஷயங்கள் தடுமோறியப ோழுது ைோர்சி மூைம் வோழ்வு பசயல் ட்ைது, திரு ப ன்னட் மூைபமோ அல்ைது
அவருடைய மடனவியின் மூைபமோ அல்ை.
தவறு பசய்தவடனபய விஷயத்டத சோி பசய்யும் டி பகட் து, அன்டனயின் சிறப் ோன முடறயோகும்.
137. “I am determined to speak of it to no one” – Mrs. Bennet.
Such a declaration comes from one who will not stop talking.
Her incessant talk pains Jane.
He who cannot accomplish a thing satisfies himself by declaring to himself that he would do so.
It is a vicarious satisfaction.
It is significant that Mrs. Bennet never brought her husband in any of her plans for any of those girls.
She acts as if he were not there.
Man when he sees an opportunity acts more or less like Mrs. Bennet.
Rarely men meet with opportunities.
The opportunity may have several facts, but the urge acts at once.
A Man was persuaded to buy a property where an income of Rs. 35,000 was to be got by spending 65,000 rupees.
It is not one’s intelligence that decides in action.
In action what matters is the urge for initiative.
About three fourths of first experience is of this kind.
Men who have met with disastrous catastrophes will be found to have anxiously courted it.
It is often seen as the lure of Money.
The occasion to act is overpowering.
Bingley’s ‘stupid’, Darcy’s ‘tolerable’ are of this type.
Very rarely one exhibits equanimity in the first experience.
Marriage is not only a first experience but the only experience.
One may think of several experiences in view of the availability of divorce.
Seeking divorce, one goes down from the only experience to the inability to gain experience even in that one
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experience.
Any organization where strange events take place will fit this description. Whoever initiates that action would have
acted unconsciously.
“இடதப் ற்றி யோோிைமும் ப சமோட்பைன் என நோன் தீர்மோனமோக இருக்கிபறன்”-திருமதி ப ன்னட்.
வோய் ஓயோமல் ப சு வோிைமிருந்து இது ப ோன்ற ஒரு அறிவிப்பு வருகிறது.
அவளுடைய பதோைர்ந்த ப ச்சு பேடன துன்புறுத்துகிறது.
ஒரு விஷயத்டதயும் சோதிக்க முடியோதவன், தோன் அவ்வோறு பசய்யப் ப ோவதோக தனக்பக கூறிக் பகோள்வதில்
திருப்தி அடைவோன்.
அது உண்டமயோன திருப்தி அல்ை.
எந்தப் ப ண்களின் எந்த திட்ைங்களிலும் திருமதி ப ன்னட் தன்னுடைய கணவடன ஈடு டுத்தவில்டை
என் து குறிப் ிைத்தக்கது.
அவர் அங்கு இல்ைோதது ப ோல் அவள் பசயல் டுகிறோள்.
மனிதன் ஒரு வோய்ப்ட கோணும் ப ோழுது, ஏறக்குடறய திருமதி ப ன்னட்டைப் ப ோல்தோன்
நைந்துபகோள்வோன்.
மனிதன் அபூர்வமோக வோய்ப்புகடளச் சந்திக்கிறோன்.
வோய்ப் ில் ை விஷயங்கள் இருக்கும், ஆனோல் உந்துதல் உைனடியோக பசயல் டும்.
Rs. 35,000 ரூ ோய் வருமோனம் அளிக்கப் ப ோகும் பசோத்டத வோங்குவதற்கு Rs.65,000 பசைவோகும் என்று
பதோிந்தும் அதடன வோங்குவதற்கு ஒரு மனிதன் வற்புறுத்தப் ட்ைோன்.
ஒருவைது புத்திசோலித்தனம் பசயலில் தீர்மோனம் எடுக்கோது.
பசயலில் தன்முடனப் ின் உந்துதபை முக்கியமோனது.
முதல் அனு வத்தின் முக்கோல்வோசிப் ங்கு இடதப் ப ோைத்தோன் இருக்கும்.
அைிடவத் தரும் ப ோிய ஆ த்துக்கடள சந்தித்திருக்கும் மனிதன் அதடன விரும் ிபய அடைந்திருப் டதப்
ோர்க்கைோம்.
ணத்தின் பமலுள்ள ஆடசயோகத்தோன் அது ை சமயம் இருக்கும்.
பசயல் டுவதற்குோிய சந்தர்ப் ம் மிகப் ப ோியது.
‘முட்ைோள்’ என்று ிங்கிலி கூறியதும், ‘ ைவோயில்டை’ என்று ைோர்சி கூறியதும் இது ப ோன்றடவ.
முதல் அனு வத்தில் அபூர்வமோக ஒருவர் ஒபை சீைோன மன நிடைடய பவளிப் டுத்துவோர்.
திருமணம் என் து முதல் அனு வம் மட்டுமல்ை, ஒபை அனு வமுமோகும்.
விவோகைத்து என்று ஒன்று இருப் தோல், ை அனு வங்கடளப் ற்றி ஒருவர் பயோசிக்கைோம்.
விவோகைத்டத நோடு வர், கிடைக்கும் ஒபை அனு வத்திலிருந்து, எந்த வித அனு வத்டதயும் ப ற முடியோத
நிடையிலிருந்து கீபை இறங்குகிறோர்.
விபனோதமோன நிகழ்ச்சிகள் நடைப றும் எந்த ஒரு அடமப்பும், இந்த ஒரு வர்ணடனக்குள் ப ோருந்தும்.
அந்த பசயடை யோர் ஒருவர் முடனந்து ஆைம் ிக்கின்றோபைோ, அவர் தன்டன அறியோமபைபய
பசயல் ட்டிருப் ோர்.
"I do not believe that he will ever live at Netherfield any more."
“அவன் இனிபமலும் பநதர்பீல்டில் வசிப் ோன் என்ற நம் ிக்டக எனக்கில்டை.”
"Oh, well! It is just as he chooses. Nobody wants him to come. Though I shall always say that he used my
daughter extremely ill; and if I was her, I would not have put up with it. Well, my comfort is, I am sure Jane
will die of a broken heart; and then he will be sorry for what he has done."
“ஓ! சோி. அவன் விரும் ிய டிபய பசய்யட்டும். அவன் இங்கு வை பவண்டும் என்று யோரும்
விருப் ப் ைவில்டை. அவன் என்னுடைய மகடள மிகவும் பமோசமோக உ பயோகப் டுத்தியிருக்கிறோன் என்று
நோன் எப்ப ோழுதுபம கூறுபவன். நோன் அவளோக இருந்திருந்தோல் இதடன ப ோறுத்துக் பகோண்டிருக்கபவ
மோட்பைன். எனக்கு என்ன ஒரு ஆறுதல் என்றோல், பேன் மனமுடைந்து இறந்து ப ோவோள், அப்ப ோழுது அவன்
தோன் பசய்தடத நிடனத்து வருந்துவோன்.”
138. “He used my daughter very ill”.
No act can ever be one-sided.
If there is ill-usage it cannot be from one side.
This may not be socially sound, but according to the inner-outer correspondence this is fully true.
Taking her words at their face value, we see Mrs. Bennet pronouncing a sentence of punishment on herself.
It is a psychological truism that he who complains against various people, unconsciously gives out a list of his own
temperament.
Elizabeth had to own to Darcy a variation of this principle about her reply to his proposal.
Mrs. Gardiner mentions another principle by which an accused goes and does exactly the thing he is accused of.
He who denies himself the expression of a trait for fear of public disapproval, finding it is known, feels free to express
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it.
Education of psychological self knowledge can very well become part of the system.
Sri Aurobindo speaks of the value of biographies and history.
Their education is silent and abiding.
Students of English literature, it was seen, became good managers because literature takes one to the core of life.
Between history and literature, the latter is a more powerful portrayal of life as it springs from imagination while
history is in the physical plane.
History records facts, takes care to omit opinions. In fiction the author explains to us the intentions of the characters we
miss.
Mrs. Bennet does not know Bingley would not think of her till she forgets him which actually happened when Lydia
ran away.
Jane’s silent yearning will bring Bingley.
Mrs. Bennet’s wailings will keep him away.
Thoughts behave at different levels differently.
“அவன் என்னுடைய மகடள பமோசமோக உ பயோகப் டுத்திக் பகோண்டிருக்கிறோன்”.
எந்த பசயலும் ஒரு தடைப் ட்சமோக எப்ப ோழுதும் இருக்க முடியோது.
பமோசமோக உ பயோகப் டுத்திக் பகோண்டிருந்தோல், அது ஒரு க்கத்திலிருந்து எழுந்திருக்கோது.
சமூகோீதியோக இது சோியோக இல்ைோமல் இருக்கைோம், ஆனோல் அகம், புறம் இவற்றின் பதோைர் ில் இது முழு
உண்டம.
அவளுடைய வோர்த்டதகடள உண்டம என்று எடுத்துக்பகோண்ைோல், திருமதி ப ன்னட் தனக்பக தண்ைடன
அளித்துக் பகோள்வது ப ோன்றபதோரு வோக்கியத்டத கூறுவடத நோம் ோர்க்கைோம்.
ைடையும் குடற கூறு வர், தன்டன அறியோமபைபய தன்னுடைய மனவுணர்வுகடளப் ட்டியலிடுகிறோர்
என் து மனோீதியோன உண்டமயோகும்.
அவனது திருமண பவண்டுபகோளுக்கு அவள் அளித்த தில், இந்தக் கருத்துக்கு மோறு ட்ை விதத்தில் இருந்தது
என் டத ைோர்சியிைம் எலிசப த் ஒத்துக்பகோள்ள பவண்டும்.
குற்றம் சோட்ைப் ட்ைவர் அபத குற்றத்டத பசய்வடத, மற்பறோரு கருத்தோக திருமதி கோர்டினர் கூறுகிறோள்.
ப ோதுவோக எல்பைோரும் ஏற்றுக்பகோள்ள மோட்ைோர்கள் என எவன் ஒருவன் தன்னிைம் இருக்கும் குணத்டத
பவளிப் டுத்த மறுக்கிறோபனோ, அது எல்பைோருக்கும் பதோிந்து விட்ைது என அறியும்ப ோழுது, எந்த வித
தயக்கமும் இன்றி அதடன பவளிப் டுத்துகிறோன்.
மனத்தின் சுய அறிவு கல்வி முடறயில் ஒரு அங்கமோக மோறைோம்.
வோழ்க்டக வைைோறுகடளப் ற்றியும், சோித்திைத்டதப் ற்றியும் ஸ்ரீ அைவிந்தர் ப சுகிறோர்.
அவற்டறக் கற் து பமௌனமோகவும், நிடைத்து நிற் தோகவும் இருக்கும்.
ஆங்கிை இைக்கிய மோணவர்கள் சிறந்த நிர்வோகிகளோக இருப் டதப் ோர்க்கிபறோம், ஏபனனில் இைக்கியம்
மனிதடன வோழ்வின் டமயத்திற்கு அடைத்துச் பசல்கிறது.
சோித்திைத்திற்கும் இைக்கியத்துக்கும் இடைபய வோழ்க்டகடய சிறப் ோக ைம் ிடித்துக் கோண் ிப் து
இைக்கியபம, ஏபனனில் அது கற் டனயில் உதிக்கிறது, ஆனோல் சோித்திைபமோ ேை நிடையில் உள்ளது.
கருத்துகடளக் கூறோமல், உண்டமகடள மட்டும் சோித்திைம் திவு பசய்கிறது. நோம் கவனிக்கத் தவறும்
கதோ த்திைங்களின் பநோக்கங்கடள கதோசிோியர் நமக்கு தனது கடதயில் விளக்குகிறோர்.
அவள் ிங்கிலிடய மறக்கும் வடையில், அவன் அவடள நிடனக்கபவ மோட்ைோன் என் து திருமதி
ப ன்னட்டிற்குத் பதோிவதில்டை, லிடியோ ஓடிப்ப ோன ிறகு அது உண்டமயில் நைக்கிறது.
பேனுடைய பமௌனமோன ஏக்கம், ிங்கிலிடய அடைத்து வரும்.
திருமதி ப ன்னட்டின் புைம் ல்கள் அவடன விைக்கி டவக்கும்.
பவவ்பவறு நிடையில் எண்ணங்கள் பவவ்பவறு விதமோக நைந்துபகோள்ளும்.
139. “Jane will die of a broken heart and he will be sorry”.
In the scheme of things, justice assumes this shade too.
Social justice is based on socially honoured values.
Psychological justice is determined by conscience.
Life’s justice, if it can be called so, is determined by what we are to life.
It is fixed by the laws of energy equilibrium.
A girl wronged by an undeserving lover has no rescue to secure justice.
It is not only true of disappointed love; wherever the distances between persons are great enough, the punishment falls
on the weak.
Society comes to value justice initially sacrificing a great many victims as the artist discards many of his sketches
before he arrives at the best.
Society comes to accept certain values and then the value system is breached by an aberration. Jane’s case is one such.
Suppose the boy and the girl were of the same status, the conscience of the society would act subtly on the offender to
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compel him to do justice.
A weak victim does not enjoy that silent patronage.
Society has a tyrannical pleasure in punishing the weak.
It is the sadism ingrained in the collective conscience.
Acts of terrorism that evoke great protests if keenly perceived will be seen as an underlying joy in the
population.
In the pre-Independence days in India national leaders felt that one cause of delay for independence was the
silent admiration of the Englishman by the Indians.
It was more palpably felt in the abolition of slavery.
Slave owners passionately believed in its material benefits.
Slaves themselves knew they would work only under slavery.
Royalty lives in England long after its political demise because emotionally the Royal House has not outlived its use.
Freedom allows freedom to be a slave which is its farthest extension making it true freedom.
Sri Aurobindo gives that right to the Freedom of the Absolute.
“மனம் உடைந்து பேன் இறந்து விடுவோள், அவன் ிறகு வருத்தப் டுவோன்.”
விஷயங்களில் நியோயம் இந்த சோயலிலும் பசயல் டும்.
சமூகத்தோல் மதிக்கப் ட்டுள்ள ண்புகளின் அடிப் டையில் சமூக நியோயம் அடமந்துள்ளது.
மபனோோீதியோன நியோயத்டத மனசோட்சி தீர்மோனிக்கிறது.
இடத வோழ்வின் நியோயம் என்று அடைக்கக் கூடுமோனோல், நோம் வோழ்வில் எவ்வோறு இருக்கிபறோபமோ அவ்வோறு
தீர்மோனிக்கப் டுகிறது.
சக்தியின் சமநிடை சட்ைங்களினோல் அது நிடைப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.
தகுதியற்ற கோதைனோல் தவறு இடைக்கப் ட்ை ப ண்ணிற்கு நியோயம் ப ற வைி இல்டை.
ஏமோற்றம் அடைந்த கோதலில் மட்டும் இது உண்டமயல்ை, இைண்டு ந ர்களுக்கு இடைபய இருக்கும்
இடைபவளி அதிகமோக இருந்தோல், தண்ைடன ைவீனமோனவருக்பக கிடைக்கும்.
ஒரு ஓவியன் தனது டைப்புகளில் மிகச் சிறந்தடதப் ப ற, வடைந்த ைவற்டற நிைோகோிப் து ப ோல்,
நியோயத்தின் மதிப் ிடன சமூகம் உணை ஆைம் த்தில் ைடை லியோக்குகிறது.
குறிப் ிட்ை ண்புகடள முதலில் சமூகம் ஏற்கிறது, ிறகு அதிலிருந்து விைகிச் பசன்று ண் ின் அடமப்ட
மீறுகிறது. பேனுடைய விஷயமும் அப் டிப் ட்ைபத.
ஆணும் ப ண்ணும் சம அந்தஸ்து உடையவர்களோக இருப் ின், சமூகத்தின் மனசோட்சி சூட்சுமமோக
குற்றவோளியின் மீது பசயல் ட்டு, அவடன நியோயம் வைங்கத் தூண்டும்.
குற்றத்திற்கு ஆளோனவர் ைவீனமோனவைோக இருந்தோல், இந்த பமௌனமோன ஆதோிப்ட அனு விக்க
முடியோது.
ைவீனமோனவடைத் தண்டிப் தில் சமூகத்திற்கு மட்ைற்ற மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது.
சமூகத்தின் மனசோட்சியில் புடதந்துள்ள வக்கிைம் இது.
ப ோிய எதிர்ப்ட த் தூண்டும் தீவிைவோதச் பசயல்கடள உன்னிப் ோக கவனித்தோல், சமூகத்தின் அடித்தளத்தில்
இருக்கும் சந்பதோஷத்டதப் ோர்க்கைோம்.
இந்தியோவில் சுதந்திைத்திற்கு முன் இந்தியர்கள் ஆங்கிபையர்கடள பமளனமோக ோைோட்டியபத, சுதந்திைம்
கிடைக்க தோமதம் ஆனதற்கு ஒரு கோைணம் என நோட்டின் தடைவர்கள் நிடனத்தனர்.
அடிடமத்தனத்டத ஒைித்தப ோழுது இது மிகவும் பதளிவோகபவ பதோிந்தது.
ப ோருள்ோீதியோன இைோ த்டத அடிடமகளின் பசோந்தக்கோைர்கள் மிகவும் நம் ிக் பகோண்டிருந்தனர்.
அடிடமத்தனத்தின் கீழ்தோன் தோங்கள் பவடை பசய்ய முடியும் என்று அடிடமகளுக்பக பதோிந்திருந்தது.
அைசியலில் மன்னைோட்சி மடறந்த ிறகும் அைசதிகோைம் இன்னமும் இங்கிைோந்தில் உள்ளது, ஏபனனில்
உணர்வுபூர்வமோக அைச குடும் த்தின் ைன்கள் இன்னமும் எஞ்சியுள்ளன.
சுதந்திைம், சுதந்திைமோக அடிடமயோக இருக்க அனுமதிக்கிறது, அதடன அதிக ட்ச உண்டமயோன
சுதந்திைமோக்குகிறது.
ிைம்மத்தின் சுதந்திைத்திற்கு கவோன் அந்த உோிடமடய அளிக்கிறோர்.
But as Elizabeth could not receive comfort from any such expectation, she made no answer.
இந்த மோதிோியோன ஒரு எதிர் ோர்ப் ினோல், எலிசப த்திற்கு எந்த விதத்திலும் ஆறுதல் கிடைக்கோது என் தோல்,
அவள் திபைதும் அளிக்கவில்டை.
"Well, Lizzy," continued her mother, soon afterwards, "and so the Collinses live very comfortable, do they?
Well, well, I only hope it will last. And what sort of table do they keep? Charlotte is an excellent manager, I
dare say. If she is half as sharp as her mother, she is saving enough. There is nothing extravagant in their
housekeeping, I dare say."
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“சோி லிசி” என்று மீண்டும் விடைவில் பதோைர்ந்த அவளது தோயோர், “கோலின்ஸ் குடும் த்தினர் பசௌகோியமோக
இருக்கிறோர்கள் இல்டையோ? நன்று, நன்று, அது நீடிக்கும் என்று நம்புகிபறன். அவர்களுடைய விருந்பதோம் ல்
எவ்வோறு உள்ளது, ஷோர்பைட் நிர்வோகம் பசய்வதில் திறடமசோலி என என்னோல் கூற முடியும். அவள்
தோயுடைய புத்தி கூர்டமயில் ோதிபயனும் இருந்தோல் அவள் பவண்டும் அளவு பசமிப் ோள். அவர்கள்
ஊதோோித்தனமோக பசைவைிக்க மோட்ைோர்கள் என எனக்குத் பதோியும்,” என்றோள்.
140. “If she is half as sharp as her mother, she is saving enough”.
Man has always valued generous spending whether he follows it or not.
There are several silent ideals the whole society takes to and values.
Presently ego is so discouraged. One prides in being non-egoistic, an inversion.
Man respects himself for his capacity to be angry.
Society may not always approve of it.
One knows incapacity to be angry is an essential weakness.
Bingley values his readiness to act, to quit Netherfield in five minutes.
Darcy values superiority of Mind even when it expresses as pride.
Mr. Bennet values not interfering with his wife.
His wife values generous spending which she fully indulged.
She discloses her value that young people should enjoy themselves.
Jane values waiting to be loved.
To be a practical person is a much spoken value.
To treat others equally is a value that has gained currency.
Loyalty has always been a value, but loyalty to whom changes.
Loyalty to the family is being replaced by the loyalty to independence.
These are values that are fairly spoken of.
There are unspoken values that are upheld by the social sensitivity.
To be well dressed is one such value which the hippies attacked.
When we collect all the values in a society that are spoken of, we know of the value of the society.
Collecting the unspoken values, we understand the society.
Valuing their values, that society will happily assimilate you among them.
After 800 years ethnic groups remain separate, are proud of their separate identity.
Caste has come to stay in India as class in Europe by such individualizing cultural identities.
“அவளுடைய தோயோடைப்ப ோல் ோதி அளபவனும் புத்தி கூர்டமயுைன் இருந்தோல், அவள் பவண்டும் அளவிற்கு
பசமிப் ோள்.”
தோைோளமோக பசைவைிப் டத நடைமுடறயில் ின் ற்றுகிறோபனோ இல்டைபயோ, மனிதன் எப்ப ோழுதுபம
அடத மதித்து வந்திருக்கிறோன்.
ை பமௌனமோன இைட்சியங்கடள முழு சமூகமும் ஏற்றுக்பகோண்டு மதிக்கிறது.
தற்ப ோழுது அகந்டத ஊக்குவிக்கப் ைவில்டை. அகந்டதயற்று இருப் தில் ஒருவன் ப ருடம பகோள்கிறோன்,
இது தடை கீழ் மோற்றம்.
பகோ ப் டுவதில் மனிதன் ப ருடமபகோள்கிறோன்.
சமூகம் எப்ப ோழுதும் இடத ஏற்றுக்பகோள்ளோமல் இருக்கக் கூடும்.
பகோ ப் ை முடியோமல் இருப் து, முக்கியமோன ைவீனம் என்று ஒருவருக்குத் பதோியும்.
விடைவோகச் பசயல் டுவடத ிங்கிலி மதிப் தோல், ஐந்து நிமிைங்களில் பநதர்பீல்டை விட்டுக் கிளம்புகிறோன்.
மனம் ப ருடமயோக பவளிப் டும்ப ோதும், மனத்தின் உயர்டவ ைோர்சி மதிக்கிறோன்.
திரு ப ன்னட், தரன் தன்னுடைய மடனவிடய குறுக்கிைோமல் இருப் டத மதிக்கிறோர்.
தோைோளமோக பசைவைிப் டத முழுடமயோக அனு வித்துக் பகோண்டிருக்கும் அவருடைய மடனவி, அதடன
ப ோிதும் மதிக்கிறோள்.
இளம் வயதினர் சந்பதோஷமோக அனு விக்க பவண்டும் என்று அவளது கருத்டத பவளியிடுகிறோள்.
கோதலிக்கப் டுவதற்கு கோத்திருப் டத பேன் மதிக்கிறோள்.
நடைமுடற மனிதனோக இருப் து ப ோிதும் ப சப் டும் ண்பு.
மற்றவர்கடள சமமோக ோவிக்கும் ண்பு ப ருகி வருகிறது.
விசுவோசம் எப்ப ோழுதுபம ஒரு ண் ோக உள்ளது, ஆனோல் யோோிைம் விசுவோசமோக இருக்க பவண்டும் என் து
மோறுகிறது.
குடும் த்திற்கு விசுவோசமோக இருப் து சுதந்திைத்திற்கு விசுவோசம் என்று மோறுகிறது.
நல்ை விதமோக ப சப் டும் ண்புகள் இடவ.
சமூக உணர்வுகளோல் நிடைநிறுத்தப் ட்ை ப சப் ைோத ண்புகள் உள்ளன.
பநர்த்தியோக உடை அணிவது அது ப ோன்ற ஒரு ண்பு, இடத ஹிப் ிகள் எதிர்த்தனர்.
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ப சப் டும் எல்ைோ சமூகப் ண்புகடளயும் பசர்த்துப் ோர்க்கும்ப ோழுது, சமூகத்தின் மதிப்பு நமக்குத் பதோிய
வருகிறது.
ப சப் ைோத ண்புகடளப் ோர்க்கும்ப ோழுது, சமூகத்டதப் ற்றி நோம் புோிந்துபகோள்கிபறோம்.
அவற்றின் மதிப் ிடன மதித்தோல், அந்த சமூகம் அதனுள் நம்டம சந்பதோஷத்துைன் கிைகித்துக் பகோள்ளும்.
800 வருைங்களுக்குப் ிறகும், இனக் குழுமங்கள் ிோிந்பத உள்ளன, தனிப் ட்ை அடையோளத்தில் ப ருடமயும்
பகோள்கின்றன.
கைோச்சோை அடையோளங்களுக்கு தனித்தன்டம அளிக்கப் ட்டு ஐபைோப் ோவில் வர்க்கப் ிோிவுகள் ஏற் ட்ைது
ப ோல், இந்தியோவில் ேோதிகள் நிடைத்து விட்ைன.
"No, nothing at all."
“இல்டை! எந்த ஊதோோித்தனமும் இல்டை.”
"A great deal of good management, depend upon it. Yes, yes. They will take care not to outrun their income.
They will never be distressed for money. Well, much good may it do them! And so, I suppose, they often talk
of having Longbourn when your father is dead. They look upon it quite as their own, I dare say, whenever
that happens.
“திறடமயோக நிர்வோகம் பசய்வோள் என்று நோன் உறுதியோக கூற முடியும். ஆம், அவர்கள் வைவுக்கு மீறி பசைவு
பசய்யோமல் இருப் தில் கவனமோக இருப் ோர்கள். ணத்திற்கோக என்றுபம கஷ்ைப் ைமோட்ைோர்கள். ஆதைோல்
அது அவர்களுக்கு நல்ைது பசய்யட்டும். உங்களது தந்டதயின் மடறவுக்குப் ிறகு ைோங் ர்ன் அவர்களுக்கு
கிடைப் து ற்றி அடிக்கடி ப சுவோர்கள் என்று நிடனக்கிபறன். எப்ப ோழுது அது நைக்கப் ப ோகிறபதோ
பதோியவில்டை, அனோல் தங்களுக்குத்தோன் பசோந்தம் என்றுணை ஆைம் ித்திருப் ர்.”
141. Mrs. Bennet dwells on the entail like that.
பசோத்துோிடமடயப் ற்றி திருமதி ப ன்னட் எப்ப ோழுதும் நிடனத்துக் பகோண்டு இருக்கிறோள்.
142. “They will take care not to outrun their income”. – Elizabeth about Charlotte.
Economic common sense ensures survival.
It controls the impulse to spend in terms of the income.
Mrs. Bennet never had it.
She never ran into debts, but failed to provide for the daughters.
Her extravagance was at the expense of her daughter’s future welfare.
The impulse to spend is vital.
Daughters’ future welfare is a thought.
Thought in the vital impulse is common sense.
Thought controlling the vital is a shrinking movement.
Vital impulse rising to thought is an expansive movement.
One is miserliness and the other is economy.
One is external control and the other is self-discipline.
Control can degenerate into cruelty or tyranny.
Self-discipline can mature into values and ripen into culture.
The value of cultures is distinguished by their collective sensitivity.
The basis of culture is plenty, education and experience.
Scarcity cannot issue impulse of generosity.
Without education a generous impulse will be a coarse or crude exhibition.
It is experience that organizes the occasion of plenty by the compulsion of understanding into a cultured behaviour.
The mental exercise of making the uncultured appreciate the beauties of cultural behaviour makes the personal
experience into impersonal knowledge.
A system of education can be conceived on this basis.
It can be delivered by teachers anxious to acquire culture.
A sadhak through this route becomes a yogi.
His own personal ascent thus changes into universal descent.
Hence one Man’s perfection can save the world.
We see then how darkness is no evil but a supreme opportunity to seek the greatest possible delight of Self-discovery.
“வருமோனத்டத மீறிய பசைவு ஏற் ைக் கூைோது என் தில் கவனமோக இருப் ோர்கள்—ஷோர்பைட்டைப் ற்றி
எலிசப த் கூறுவது.”
ப ோருளோதோை இயல் றிவு, வோழ்க்டகக்கு உறுதி அளிக்கிறது.
இது வருமோனத்திற்கு ஏற் பசைவு பசய்யத் தூண்டுகிறது.
திருமதி ப ன்னட்டிற்கு அது எப்ப ோழுதுபம இல்டை.
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அவளுக்குக் கைன் ஏற் ட்ைபத கிடையோது, ஆனோல் ப ண்களுக்கு எடதயும் பசர்த்து டவக்கவில்டை.
அவளுடைய ப ண்களின் எதிர்கோை நன்டமடய ணயம் டவத்து, அவளது ஊதோோித்தனம் இருந்தது.
பசைவைிக்கும் உந்துதல் உணர்வுக்குோியது.
ப ண்களின் எதிர்கோை நன்டம என் து ஒரு எண்ணமோக இருக்கிறது.
உணர்வின் உந்துதலில் உள்ள எண்ணம் இயல் றிவோகும்.
உணர்டவக் கட்டுப் டுத்தும் எண்ணம் சுருங்கும் இயக்கமோகும்.
உணர்வின் உந்துதல் எண்ணமோக உயரும்ப ோழுது விோிவடையும் இயக்கமோகிறது.
ஒன்று கஞ்சத்தனமோகும், மற்றது சிக்கனம் ஆகும்.
ஒன்று புறத்திலிருந்து எழும் கட்டுப் ோடு, மற்றது சுய கட்டுப் ோடு.
கட்டுப் ோடு, பகோடுடமயோகவும் பகோடூைமோகவும் நிடையில் இறங்கைோம்.
சுய கட்டுப் ோடு ண்புகளோக முதிர்ச்சி அடைந்து, கைோச்சோைமோக க்குவம் அடையைோம்.
கைோச்சோைங்களின் மதிப்பு, அடவகளின் கூட்டு உணர்வுகளோல் அடையோளம் கோணப் டுகிறது.
அ ோிமிதம், கல்வி, அனு வம் இடவகபள கைோச்சோைத்தின் அடிப் டையோகும்.
ற்றோக்குடற தோைோள குணத்டதத் தூண்ைோது.
கல்வியில்ைோமல் தோைோள குணம் நோசூக்கின்றியும் அல்ைது முைட்டுத்தனமோகவும் பவளிப் டும்.
புோிதலின் நிர் ந்தத்தோல் அ ோிமிதத்டத நோகோிகமோன நைத்டதயோக அனு வம் முடறப் டுத்துகிறது.
நோகோிகமற்றவனுக்கு நோகோிக நைத்டதயின் அைகிடனப் ோைோட்ை அளிக்கப் டும் மனப் யிற்சி, பசோந்த
அனு வத்டத ப ோதுவோன அறிவோக மோற்றுகிறது.
இதன் அடிப் டையில் கல்விக்கு ஒரு அடமப்ட உருவோக்கைோம்.
நோகோிகத்டதப் ப ற்றுக்பகோள்ள ஆர்வமோக இருக்கும் ஆசிோியர்களோல் இதடன அளிக்கைோம்.
இந்த வைியில் ஒரு சோதகன் பயோகியோக மோறுவோன்.
அவனது பசோந்த ோிணோமம் ிை ஞ்சத்தில் சிருஷ்டியோக இவ்வோறு மோறுகிறது.
ஆகபவ ஒரு மனிதனது பூைணத்துவம் உைடகபய கோப் ோற்றும்.
எவ்வோறு இருட்டு என் து தீடம கிடையோது, ஆனோல் சுய கண்டு ிடிப் ின் உயர்ந்த ப ைோனந்தத்டத நோடும்
மிக உயர்ந்த வோய்ப்பு என் டத நோம் ோர்க்கிபறோம்.
"It was a subject which they could not mention before me."
“அது என் முன்னோல் ப சப் ை முடியோத விஷயம்.”
143. Darcy’s second proposal waits for Collins’ letter on Darcy.
ைோர்சிடயப் ற்றி கோலின்ஸ் எழுதும் கடிதத்திற்கோக அவனது இைண்ைோவது திருமண ப ச்சு கோத்துக்
பகோண்டிருக்கிறது.
144. “It was a subject they could not mention before me” – Elizabeth on Longbourn.
Life is one of million expressions of culture.
All the time Man’s intelligence is in action.
Observation, thinking, responding, deciding, feeling, choosing, knowing are the end expressions of existence.
The centre of all these functions is the ego.
To replace ego by the Divine is yoga.
After the ego is removed Nature, Swabhava, will remain there.
Swabhava is the force of form we have taken.
Swabhava is the force of the truth the Absolute has seen.
The force and the form are Brahman.
The force and the form are in the Brahman.
Brahman is in them.
The force is realized in the form.
The form by a rhythm and process realizes the truth in the force.
It is Mind that separates it from others by division.
Actually the separation is effected by the ego.
Having removed the ego separation is not there.
Discovering the soul of Nature makes the form perfect form.
Perfect form expresses itself in Simultaneous Time.
In human life all these can be traced.
Man in darkness, imperfection, low consciousness, suffering, pain, evil, death moves to light, perfection, high
consciousness, pleasure, good, immortality.
This is done by moving from the body to the spirit via life and Mind.
It is equally a movement from Atman to Ishwara through Purusha.
It passes through conception, limitation, and absorption.
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It takes him from the Individual to universal to the Transcendental.
It makes him pass through subjective, objective states.
It changes the hidden bliss in him into delight of the Psychic.
The key to these changes is the human choice.
“அவர்கள், என் முன் ப சக் கூடிய விஷயம் அல்ை அது- ைோங் ர்டனப் ற்றி எலிசப த்”.
நோகோிகத்தின் பகோடிக்கணக்கோன பவளிப் ோடுகளில் ஒன்றுதோன் வோழ்க்டக.
எல்ைோ சமயங்களிலும் மனிதனின் புத்திசோலித்தனம் பசயல் ட்டுக் பகோண்டிருக்கிறது.
கவனிப் து, சிந்தடன, மறுபமோைி அளிப் து, தீர்மோனிப் து, உணர்வு, பதர்ந்பதடுப் து, பதோிந்துபகோள்வது
இடவ யோவும் வோழ்க்டகயின் இறுதி பவளிப் ோடுகள்.
இடவ எல்ைோவற்றின் பசயல் ோட்டின் டமயம் அகந்டதயோகும்.
அகந்டதக்கு தில் இடறவடன பகோண்டு வருவது பயோகமோகும்.
அகந்டத அைிந்த ின்பு மிஞ்சுவது இயற்டகயும் சு ோவமும்.
நோம் எடுத்திருக்கும் வடிவத்தின் சக்திதோன் சு ோவம்.
இடறவன் ோர்த்திருக்கும் உண்டமயின் சக்திபய சு ோவம் ஆகும்.
சக்தியும் வடிவமும் ிைம்மபம.
சக்தியும் வடிவமும் ிைம்மத்தில் உள்ளன.
ிைம்மம் அடவகளுக்குள் உள்ளது.
சக்தி வடிவத்தில் உணர்ந்துபகோள்ளப் டுகிறது.
வடிவம் ையத்துைனும் வைி முடறயுைனும் சக்தியில் உண்டமடய உணருகிறது.
அடத மனம்தோன் மற்றடவகளிைமிருந்து குப் தன் மூைம் ிோிக்கிறது.
ிோிவிடன அகந்டதயோல் ஏற் டுத்தப் டுகிறது.
அகந்டதடய அகற்றினோல் அங்கு ிோிவிடன கிடையோது.
இயற்டகயின் ஆன்மோடவக் கண்டு ிடிப் து, வடிவத்டத பசம்டமயோன வடிவமோக்கும்.
பூைணமோன வடிவம், மூன்றோம் நிடை கோைத்தில் தன்டன பவளிப் டுத்தும்.
மனித வோழ்க்டகயில் இடவ எல்ைோவற்டறயும் கோணைோம்.
இருள், குடறயுள்ள நிடை, தோழ்ந்த ேீவியம், துன் ம், வலி, தீடம, மைணம் இடவகளிலிருந்து மனிதன் ஒளி,
பூைணத்துவம், உயர் ேீவியம், சந்பதோஷம், நல்ைடவ, அமைத்துவம் என்ற நிடைகளுக்குச் பசல்கிறோன்.
வோழ்வு மனத்தின் வைியோக உைலிலிருந்து ஆன்மோவுக்கு பசல்வதன் மூைம் இது நைக்கிறது.
இது, புருஷன் மூைம் ஆத்மோவிலிருந்து ஈஸ்வைடன அடையும் இயக்கமுமோகும்.
அது கருத்தோக்கம், வடையறுத்தல், மடறதல் இடவகடள கைந்து பசல்கிறது.
தனித்துவத்திலிருந்து ிை ஞ்சத்திற்கும், ிைம்மத்திற்கும் அவடன அடைத்துச் பசல்கிறது.
அகம், புறம் நிடைகடள அவடன கைக்க டவக்கிறது.
அவனுள்பள மடறந்திருக்கும் ஆனந்தத்டத, டசத்திய புருஷனின் ஆனந்தமோக மோற்றுகிறது.
மனித விருப் பம இந்த மோறுதல்களுக்கோன திறவுபகோைோகும்.
"No; it would have been strange if they had: but I make no doubt they often talk of it between themselves.
Well, if they can be easy with an estate that is not lawfully their own, so much the better. I should be
ashamed of having one that was only entailed on me."
“ஆமோம், அப் டி ப சியிருந்தோல் அது விபநோதமோக இருந்திருக்கும். ஆனோல் அவர்கள் அடிக்கடி இடதப் ற்றி
ப சுவோர்கள் என் தில் எனக்கு சந்பதகமில்டை. சட்ைப் டி தங்களுக்குச் பசோந்தமில்ைோத எஸ்பைட்டை மிக
பசௌகோியமோகப் ப ற்றுக் பகோள்கிறோர்கள், நல்ைது, அப் டிபய இருக்கட்டும். இம்மோதிோி ஒரு நி ந்தடனயின்
ப ோில் வருகிற பசோத்டத ஏற்றுக் பகோள்வதற்கு நோன் பவட்கப் டுபவன்.”
145. When Pemberley enters by one door the entail, Mrs. Bennet’s wailing on the entail, he who represents the entail, must
leave through the other door.
ஒரு கதவு வைியோக ப ம் ர்லி நுடையும்ப ோழுது, பசோத்துோிடமக்கோக புைம்பும் திருமதி ப ன்னட்டின்
புைம் லும், பசோத்தின் ிைதிநிதியோக இருப் வனும், பவறு கதவு வைியோக பவளிபய ப ோயோக பவண்டும்.
146. Events are so arranged that the one that enters demands another to enter with it and quit the place.
ஒன்று உள்பள நுடையும்ப ோழுது மற்பறோன்றும் அதன் கூைபவ நுடைந்து, ிறகு அவ்விைத்டத விட்டு
பவளிபயற பவண்டும் என்று எதிர் ோர்ப் து ப ோல் நிகழ்ச்சிகள் அடமந்துள்ளன.
147. “I should be ashamed of having one that is entailed on me”.
Man loves to think well of himself.
More than that, he loves to think ill of others.
What he would most prefer is others should think well of himself.
Energy in him praises himself.
Lack of energy to praise himself or others thinks ill of others.
Expanding ego loves to expand in others.
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Positive aspiration is aspiration for the being.
Negative aspiration is the aspiration for Non-Being.
Can we aspire positively for the Non-Being?
Ego or Nature in us can only aspire negatively.
Psychic can aspire positively for that which includes Being and Non-Being.
Elizabeth’s appreciation of Wickham is aspiration for falsehood.
Elizabeth moving to Mind is to move from the negative aspiration to positive aspiration.
Darcy aspiring to be a gentleman in her eyes is the aspiration of the Psychic.
Aspiration for falsehood is aspiration for the Non-Being, a negative one.
Aspiration for truth is positive aspiration.
Aspiration for the truth in another’s falsehood – her abuse – is psychic aspiration.
For a sadhak to assume no evil, the quest is for Truth everywhere even inside the falsehood.
Should he succeed there, he will appreciate the greater opportunity of falsehood than Truth.
Truth makes one move above.
Falsehood makes Man move above discovering a greater Truth.
The role of the surface Mind, ignorance, falsehood, its evolutionary use for Man can best be appreciated by the attitude
Darcy took to Elizabeth.
He saw god in her.
The sadhak assumes God everywhere.
“எனக்கோக அளிக்கப் ட்டிருக்கும் பசோத்டத அடைவதற்கு நோன் அவமோனப் ை பவண்டும்”.
மனிதன் தன்டனப் ற்றி நல்ைதோகபவ நிடனத்துக்பகோள்ள விரும்புவோன்.
இதற்கும் பமல் மற்றவர்கடளப் ற்றி பகட்ைதோகவும் நிடனக்க விரும்புவோன்.
அவன் மிகவும் விரும்புவது, மற்றவர்கள் அவடனப் ற்றி நல்ைதோக நிடனக்க பவண்டும் என் துதோன்.
அவனிைம் இருக்கும் சக்தி அவடனபய புகழும்.
தன்டனபயோ அல்ைது மற்றவர்கடளபயோ புகை சக்தி இல்டைபயனில், மற்றவர்கடளப் ற்றி பகடுதைோக
நிடனக்கத் பதோன்றும்.
விோிவடையும் அகந்டத மற்றவர்களிைம் விோிவடைய ஆடசப் டும்.
பநர்மடறயோன ஆர்வம் ேீவனின் ஆர்வமோகும்.
எதிர்மடறயோன ஆர்வம் அசத்தின் ஆர்வமோகும்.
பநர்மடறயோக, அசத்திற்கு நோம் ஆர்வப் ை முடியுமோ?
நம்முள் இருக்கும் அகந்டதயினோபைோ அல்ைது நோம் இயற்டகயோக இருப் தினோபைோ எதிர்மடறயோகத்தோன்
ஆர்வப் ை முடியும்.
சத், அசத் இைண்டையும் உள்ளைக்கிய டசத்திய புருஷன், பநர்மடறயோக ஆர்வப் ை முடியும்.
விக்கோடம எலிசப த் ோைோட்டுவது ப ோய்டமக்கு ஆர்வப் டுவது.
மனதிற்கு எலிசப த் நகருவது, எதிர்மடறயோன ஆர்வத்திலிருந்து பநர்மடறயோன ஆர்வத்திற்கு பசல்வதோகும்.
எலிசப த்தின் ோர்டவயில் ைோர்சி உயர்குடி மனிதனோக விளங்க ஆர்வப் டுவது, டசத்திய புருஷனின்
ஆர்வமோகும்.
ப ோய்டமக்கு ஆர்வப் டுவது அசத்தின் ஆர்வமோகும், எதிர்மடறயோனது.
உண்டமக்கு ஆர்வப் டுவது பநர்மடறயோனது.
மற்றவைது ப ோய்டமயிலுள்ள உண்டமக்கு ஆர்வப் டுவது - அவளுடைய நிந்தடன - டசத்தியத்தின்
ஆர்வமோகும்.
தீடமபய இல்ைோமல் ஒரு சோதகன் இருக்க விரும் ினோல், எல்ைோ இைங்களிலும் உள்ள உண்டமடயத் பதை
பவண்டும், ப ோய்டமயிலுள்ள உண்டமடயகூை பதை பவண்டும்.
அங்கு அவன் பவற்றிப ற்றோல், உண்டமடயவிை ப ோய்டமயின் மூைம் கிடைக்கும் ப ோிய வோய்ப் ிடன
ப ோற்றுவோன்.
உண்டம ஒருவடை உயர்த்தும்.
ப ோய்டம, மனிதடன பமபை உயர்த்தி, ப ோிய உண்டமடயக் கண்டு ிடிக்க டவக்கும்.
பமல் மனத்தின் ங்கு, அறியோடம, ப ோய்டம, ோிணோமத்தில் அது மனிதனுக்கு பசய்யும் உதவி இவற்டற
ைோர்சி, எலிசப த்திைம் பகோண்டிருந்த மபனோ ோவத்தின் மூைம் புோிந்து பகோள்ளைோம்.
அவளிைம் அவன் இடறவடனக் கண்ைோன்.
சோதகன் எங்கும் கைவுடளக் கோண் ோன்.
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Chapter 18: Lydia is Invited to Brighton
ிடைட்ைனுக்கு வரும் டி லிடியோவிற்கு கிடைக்கும் அடைப்பு
Summary: Kitty and Lydia are upset that the officers are to leave Meryton. They pester Mr. Bennet to take
them to Brighton. Mrs. Forster, the Colonel’s wife invites Lydia with her at Brighton, so Lydia is allowed to
go. Elizabeth attempts to persuade her her father to stop Lydia, but he doesn’t listen. Elizabeth gives up.
She meets Wickham before the regiment leaves, and hints that she knows more than he has revealed about
his past. Lydia leaves with the officers and Mrs. Forster.
பமோிைடன விட்டு இைோணுவ அதிகோோிகள் கிளம்புவதோல் கிட்டியும் லிடியோவும் வருத்தம் அடைகின்றனர்.
தங்கடள பிடைட்ைனுக்கு அடைத்துச் பசல்லுமோறு திரு ப ன்னட்டை பவண்டுகின்றனர். திருமதி ோஸ்ைர்
லிடியோவுக்கு அடைப்பு விடுக்கிறோள். அதனோல் லிடியோவுக்கு அங்கு பசல்ை அனுமதி கிடைக்கிறது. எலிசப த்,
தந்டதயிைம் அவடள அங்கு தனியோக அனுப் பவண்ைோம் என்று பகட்டுக பகோள்கிறோள், ஆனோல் அவர்
அதற்கு பசவிமடுப் தில்டை. எனபவ எலிசப த் அம்முயற்சிடய டக விடுகிறோள். டைப் ிோிவினர்
கிளம்புவதற்கு முன் எலிசப த் விக்கோடம சந்திக்கிறோள். அவனுடைய கைந்த கோைத்டதப் ற்றி அவன் கூறோத
விஷயங்களும் தனக்குத் பதோியும் என்று உணர்த்துகிறோள். லிடியோ அதிகோோிகளுைனும் திருமதி ோஸ்ைருைனும்
கிளம்புகிறோள்.

1.

2.
3.

4.

The first week of their return was soon gone. The second began. It was the last of the regiment's stay in
Meryton, and all the young ladies in the neighbourhood were drooping apace. The dejection was almost
universal. The elder Miss Bennets alone were still able to eat, drink, and sleep, and pursue the usual course
of their employments. Very frequently were they reproached for this insensibility by Kitty and Lydia, whose
own misery was extreme, and who could not comprehend such hard-heartedness in any of the family.
அவர்கள் திரும் ி வந்த முதல் வோைம் விடைவோகச் பசன்றது. இைண்ைோவது வோைம் பதோைங்கியது. டைப் ிோிவு
பமோிைனில் தங்கப் ப ோகும் இறுதி வோைம் அது, சுற்றுவட்ைோைத்தில் உள்ள இளம் ப ண்கள் தடைடயத்
பதோங்கப் ப ோட்ை வண்ணம் இருந்தனர். அந்த மனச்பசோர்வு ஏறத்தோை எல்ைோ இைங்களிலும் இருந்தது. மூத்த
இரு மிஸ்.ப ன்னட்களுக்கு மோத்திைம்தோன் எப்ப ோழுதும்ப ோல் சோப் ிைவும், குடிக்கவும், தூங்கவும்,
அவர்களுடைய அன்றோை பவடைகடளயும் கவனிக்க முடிந்தது. எல்டையில்ைோத் துயைம் அடைந்திருந்த
கிட்டியும், லிடியோவும் அவர்கடள, இவ்வோறு உணர்ச்சியில்ைோமல் இருப் தற்கு கண்ைனம் பசய்தனர். பமலும்
இக்குடும் த்தில் இவ்வோறு கல்பநஞ்சக்கோைர்களோக இருப் டத அவர்களோல் புோிந்துபகோள்ள முடியவில்டை.
Members of a community enjoying the benefits of the discipline of it long for the right to break the rules.
சமுதோயத்தின் பநறிகளின் ைன்கடள அனு விக்கும் அதன் அங்கத்தினர்கள், அந்த சட்ைங்கடள உடைத்து
பவளி வருவதற்கு ஏங்குகின்றனர்.
Hard-heartedness of any family.
எந்த ஒரு குடும் த்தின் கல்பநஞ்சுத்தனம் இது.
Most of the inhabitants there are of lower middle class where girls are after grooms of £200 annual income. Obviously,
the locality does not have enough such men. The officers are far better than a brewer or butcher husband.No wonder
the young ladies are drooping.As Mr. Bennet does not take his girls to London their bridal openings are next to nil.
அங்கு இருப் வர்களில் ப ரும் ோைோபனோர் மத்தியதை வகுப்ட ச் பசர்ந்தவர்கள், வருைத்திற்கு இருநூறு வுன்
வருமோனம் இருக்கும் மணமகடன நோடும் ப ண்கள் உள்ள குடும் ங்கள் இருக்கும் இைம் அது. அங்கு அது
ப ோன்ற ப ோதிய ஆண்கள் இல்டை. சோைோயம் கோய்ச்சு வர் அல்ைது இடறச்சி விற் வர் கணவனோக வருவடத
விை அதிகோோிகபள பமல். இதனோல் ப ண்கள் பசோம் ிப் ப ோய் உட்கோர்ந்து இருந்தது ஆச்சோியமோக இல்டை.
திரு ப ன்னட் தன்னுடைய ப ண்கடள ைண்ைனுக்கு அடைத்துச் பசல்ைோமல் இருப் தோல் அவர்களுக்கு
திருமண வோய்ப்ப இல்ைோத நிடை உருவோகிறது.
“The first week of their return was gone”.
One’s capacity for steady organized behaviour is seen after a work is over.
An army’s inherent power is witnessed while it retreats defeated.
Clarity in defeat is a measure of idealism.
Available steadiness, values, ideals in adversity show the real inner Man.
Love of the couples is seen in their middle or old age.
Consecration that lingers when one is most tired is of the real consciousness.
A devotee of Shiva prayed that his devotion must remain even if he went mad.
He took a fruit that made him mad. He still remembered Shiva. He, in his madness, composed one hundred Sanskrit
verses on Uma, Shiva’s consort. As per instructions, his disciples observed his devotion in his insane period. He took
an antidote to that poisonous fruit and regained sanity. To this day “Uma Sahasranama” is famous.
The Bible says Judge another at his best.
To judge oneself at his worst is realistic.
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• He who consecrates an issue every time it presents to his memory will solve it.
• Consecrating an opportunity like that, it will yield fruits.
• Solving all his problems only by consecration, vast wealth will move towards him.
These are ways by which the many-sidedness of Man’s personality is known.
Consecration only initiates one’s energy into yoga.
Its scope extends horizontally to the ends of the universe, vertically to the Transcendent before yoga reaches its goal.
To find every aspect of yoga in one’s own life is ‘All life is Yoga.’
To find all of them in Pride and Prejudice is our endeavour.
The capacity of Lydia and Wickham to act as ever before after their wedding speaks as much of the Bennet family as
Elizabeth in Pemberley.
To see one as the counterpart of the other, to praise neither nor blame either is wisdom.
It is one thing to realize that Lydia is as important to the story as Elizabeth.
It is another thing, a far more valuable response from Sri Aravindam, to know that Lydia is as wonderful as Elizabeth.
“அவர்கள் திரும் ி வந்து ஒரு வோைம் ஆகிவிட்ைது”.
ஒரு பவடை முடிந்த ிறகு, ஒருவைது நிதோனமோன முடறயோன நைத்டதயின் திறடம கோணப் டுகிறது.
பதோற்றுப் ப ோய் திரும் ி வரும்ப ோழுது இைோணுவத்தின் உள்ளுடற சக்திடயப் ோர்க்கைோம்.
இைட்சியத்தின் அளவு பதோற் தில் உள்ள பதளிவில் பதோியும்.
எதிோிடையோன நிடைடமகளில் மனிதனிைம் இருக்கும் நிதோனம், ண்புகள், இைட்சியங்கள் இடவ
உண்டமயோன மனிதடனக் கோண் ிக்கும்.
நடு வயதிபைோ அல்ைது முதுடமயிபைோ தம் தியினோின் அன்பு பவளிப் டும்.
ஒருவர் மிகவும் கடளப் ோக இருக்கும்ப ோழுது நீடித்திருக்கும் சமர்ப் ணம் உண்டமயோன ேீவியத்திற்குோியது.
தோன் ட த்தியமோனோலும், தன்னுடைய க்தி குடறயக் கூைோது என்று ஒரு சிவ க்தன் பவண்டினோன்.
ஒரு ைம் உண்ைதோல் அவர் ட த்தியமோனோர். ஆனோல் சிவனின் ஞோ கம் பதோைர்ந்து இருந்தது. தனது அந்த
நிடையிலும் அவர் வைபமோைியில் நூறு பசய்யுள்கள் சிவனது மடனவியோக விளங்கும் உமோவின் பமல்
எழுதினோர். அவர் கூறிய டி அந்த நிடைடமயிலும் அவைது க்திடய அவைது சிஷ்யர்கள் கண்ைனர். மோற்று
மருந்து உண்டு, அப் ைத்தின் விஷத்திலிருந்து பவளி வந்தோர். இன்று வடை உமோ சஹஸ்ைநோமம் புகபைோடு
விளங்குகிறது.
மற்றவடை அவைது சிறந்ததில் மதிப் ிை பவண்டும் என்கிறது ட ிள்.
ஒருவர் தன்டன தன்னுடைய பமோசமோனதில் மதிப் ிடுவது உண்டமயோக இருக்கும்.
ஒரு விஷயம் ஞோ கம் வரும் ப ோழுபதல்ைோம் சமர்ப் ணம் பசய்யும் ஒருவன் அதடன தீர்த்து றவப் ோன்.
அது ப ோல் வோய்ப் ிடன சமர்ப் ணம் பசய்தோல் அது ைனளிக்கும்.
அவனது எல்ைோப் ிைச்சிடனகடளயும் சமர்ப் ணம் மூைம் தீர்த்தோல் ப ோிய பசல்வம் அவடன பநோக்கி வரும்.
மனிதனுடைய ஆளுடமயின் ை க்கங்கள் இந்த வைிகள் மூைம் பதோிய வரும்.
ஒருவைது சக்திடய பயோகத்திற்கு தூண்டுவது சமர்ப் ணபம.
பயோகம் அதனுடைய இைட்சியத்டத அடைவதற்கு முன்னோல் ிை ஞ்சத்தின் எல்டைகள் வடையிலும்,
ிைம்மத்டத எட்டும் அளவிற்கும் அதன் வோய்ப்பு இருக்கும்.
ஒருவருடைய வோழ்க்டகயில் பயோகத்தின் அடனத்து அம்சங்கடளயும் ோர்ப் து ‘வோழ்வடனத்தும்
பயோகமோகும்’.
Pride and Prejudice-ல் அடவ எல்ைோவற்டறயும் ோர்ப் து நமது முயற்சி ஆகும்.
திருமணத்திற்குப் ிறகு லிடியோவும் விக்கோமும் முன்பு இருந்தது ப ோைபவ நைந்துபகோள்வது, எலிசப த்
ப ம் ர்லியில் இருப் தற்கு சமமோக ப ன்னட் குடும் த்டதப் ற்றி நமக்கு உணர்த்துகிறது.
ஒருவடை மற்றவர் ஈடு பசய் வர்ப ோல் ோர்த்தோல், இருவடையும் ோைோட்டுவபதோ அல்ைது குடறகூறுவபதோ
அறிவுடையதோகோது.
லிடியோவும் எலிசப த்டதப்ப ோல் கடதக்கு மிகவும் முக்கியம் என் டத புோிந்து பகோள்ள பவண்டும்.
லிடியோ எலிசப த்திற்கு சமமோக அற்புதமோனவள் என்று பதோிந்து பகோள்வது, ஸ்ரீ அைவிந்தத்திலிருந்து
கிடைத்த பமலும் மதிப்புள்ள தில் என் து இன்பனோரு விஷயம்.
“All the young ladies in the neighbourhood were drooping”.
An opportunity is as much a danger.
Neither of them arrives singly.
Man accepts the right part of it; the wrong part imposes itself on him.
To accept the right part knowing only to it can he relate now and also knowing the other is not wrong but right
in the long run, is the best way of accepting a mixed event.
All events are thus mixed.
Man accepts one, the other imposes on him which he knows as a problem.
Anything is an opportunity in its own time and in its own context.
Things are neither right nor wrong but either in their context or not.

251

Commentary on Pride & Prejudice

6.

Volume IV

An event is an event in Life.
It moves along the lines of life to ripen and mature to that of divine life.
Only our ego does not find its course acceptable.
One who knows the lines of divine life, accepting events of life as they are will find by his right human choice
events move as they ought to move.
The ego asserts, deflects its course.
The strained course apparently obliging the ego insistently moves towards the divine goal.
Some realize the force of the course and keep quiet.
Others choose to change their courses to the right ones.
These are the ones who are frustrated and resent.
Still others, even after the results arrive, try to deflect it again.
In every one of them we can see the invariable progress made at every moment.
Man thinks, society thinks and acts, life thinks, acts and determines, Spirit witnesses quietly all through.
Man shifting to the Psychic releases the Supramental force which arrests all movements, turns them upwards,
gives a miraculous result and withdraws.
It cannot, in our conditions, act for more than a minute.
“அருகோடமயில் வசித்து வந்த எல்ைோ இளம் ப ண்களும் பசோர்வுற்று இருந்தனர்”.
வோய்ப்பும் ஆ த்திற்குச் சமம்.
இைண்டுபம தனியோக வைோது.
அதில் சோியோன குதிடய மனிதன் ஏற்றுக்பகோள்கிறோன், தவறோன குதி தன்டனபய அவன் பமல் திணித்துக்
பகோள்ளும்.
தற்ப ோழுது சோியோன குதிபயோடு மட்டுபம பதோைர்பு ஏற் டுத்திக்பகோள்ள முடியும் என் டத அறிந்து, அடத
மட்டும் ஏற்றுக்பகோண்டு, மற்றது தவறு இல்டை ஆனோல் இறுதியில் சோியோனதோக இருக்கும் என்று பதோிந்து
பகோள்வது, நல்ைதும் பகட்ைதும் இடணந்த நிகழ்வுகடள ஏற்றுக்பகோள்வதற்கு மிகச் சிறந்த வைி ஆகும்.
எல்ைோ நிகழ்வுகளும் இவ்வோறு கைந்ததுதோன்.
மனிதன் ஒன்டற ஏற்றுக்பகோள்கிறோன், ிைச்சிடன என்று நிடனக்கும் மற்றது அவன் மீது திணித்துக்
பகோள்கிறது.
எதுவுபம அதனுடைய பநைத்திலும், அதனுடைய இைத்திலும் ஒரு வோய்ப்ப .
விஷயங்கள் தவறும் கிடையோது சோியும் கிடையோது, ஆனோல் அவற்றின் நிடையில் சோியோகவும் இருக்கைோம்,
தவறோகவும் இருக்கைோம், அவ்வோறு இல்ைோமலும் இருக்கைோம்.
ஒரு நிகழ்வு வோழ்க்டகயில் ஏற் டும் ஒரு நிகழ்வு.
அது வோழ்க்டகபயோடு ஒட்டிச் பசன்று க்குவப் ட்டு முதிர்ச்சி அடைந்து, பதய்வீக வோழ்வோக மோறுகிறது.
நம்முடைய அகந்டதக்குத்தோன் அதனுடைய ப ோக்கு ஏற்றுக் பகோள்ளும் டி இல்டை.
பதய்வீக வோழ்வின் வைிகடள அறிந்த ஒருவர் வோழ்க்டகயில் நைக்கும் நிகழ்வுகடள அப் டிபய ஏற்றுக்
பகோண்ைோல், தன்னுடைய சோியோன மனித விருப் த்தின் மூைம் நிகழ்ச்சிகள் எவ்வோறு நைக்க பவண்டுபமோ
அவ்வோறு நைப் டதப் ோர்ப் ோர்.
அகந்டத வலியுறுத்தும், அதனுடைய ப ோக்டக மோற்றும்.
அகந்டதடய பவளிப் டையோகத் திருப்திப் டுத்த ிையோடச எடுக்கும் ப ோக்கு, பதய்வீக இைக்டக பநோக்கி
தீர்மோனமோகச் பசல்லும்.
ப ோக்கின் சக்திடய புோிந்துபகோள்ளும் சிைர், அடமதியோக இருப் ர்.
பவறு சிைர் அவற்றின் ப ோக்டக மோற்றி, சோியோன ப ோக்குக்கு பகோண்டு பசல்வர்.
இவர்கள் எோிச்சலும் பகோ மும் உள்ளவர்களோக இருந்தனர்.
இன்னமும் சிைர் ைன்கள் கிடைத்த ின்பும், அதன் ப ோக்டக மீண்டும் மோற்ற முயலுவர்.
அவர்கள் ஒவ்பவோருவோிலும், நிச்சயமோன முன்பனற்றம் ஒவ்பவோரு தருணத்திலும் ஏற் டுவடத நோம்
ோர்க்கைோம்.
மனிதன் சிந்திப் ோன், சமூகம் சிந்தித்து பசயல் டும், வோழ்க்டக சிந்தித்து பசயல் ட்டு தீர்மோனிக்கும். ஆன்மோ
அடமதியோக எல்ைோவற்டறயும் கவனித்துக் பகோண்டிருக்கும். மனிதன் டசத்திய புருஷனுக்கு மோறுவதோல்
பவளிப் டும் சத்தியேீவிய சக்தி, எல்ைோ இயக்கங்கடளயும் தடுத்து நிறுத்தி பமல் பநோக்கித் திருப் ி
அற்புதமோன ைன்கடள அளித்து, ிறகு மடறந்து விடுகிறது.
நம்முடைய நிடையில், அது ஒரு நிமிைத்திற்கு பமல் பசயல் ை முடியோது.
“They were abused for their insensitivity by Kitty and Lydia”.
Social approval is psychological elation.
Society is there around at home.
Non-appreciation is a criticism.
Self-criticism is compunction.
Absence of compunction generates criticism from outside.
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Psychological self-confidence ensures social success.
Spiritual self-awareness makes human life a trifle.
To appreciate Truth, Goodness, Beauty, and Love is a step towards Spiritual awareness.
To appreciate their opposite is spiritual progress.
We take Mother not only as infallible but one who expresses the deepest Marvel of creation in her actions and words.
To take our boss, elders, spouses, children, outsiders, rivals, enemies as we take Mother is a total fulfillment of Spirit
in life.
Bennet gave his silent approval to his wife’s actions.
Bingley gave active consent to the orders of Darcy.
Caroline could see no flaw in Darcy.
Elizabeth saw truth and goodness in the looks of Wickham.
Mrs. Gardiner saw a stateliness in Darcy’s mouth.
To review the consequences of each of these views is a measure of understanding life.
Lydia was not abused by anyone at home after the elopement.
She really expected to be admired for her daring and left to herself would expand endlessly her fifteen day experiences,
all the time expecting every listener to praise her sky high.
What is excitement to one is insensitivity to the other.
What is the process by which one becomes the other?
The fact is one is in the other; the excitement is there in the elder ones, the insensitivity in the younger ones.
To see the excitement as insensitivity is wisdom.
One who is insensitive to the low is excited about the high.
He who is not excited about the high will appreciate the excitement about the dissipation of the others as a valid
sensation in them.
It is equality or at least patient understanding of wide life.
One’s equality quells the excitement of the younger ones.
Mr. Bennet’s non-interference is patience compelled by circumstances.
Caroline’s congratulations to Elizabeth are mature appreciation of the social realities of life whose benefits she had
been enjoying so far.
The only two options for her are to compromise or lose visits to Pemberley.
She is cultured enough to compel herself to compromise.
Lesser intelligences would quarrel and suffer social loss.
Her fawning on Darcy and compromise with Elizabeth are the same.
The patience of a husband of a fully liberated modern woman is more than human patience, almost spiritual equality.
He is a fit candidate to take up yoga on that one qualification when it is not an external appearance but a real inner
poise.
More than women, children growing up and taking freedom into their own hands has made the parents realize the
hardest blows of life that can fall on their emotional sensitivities.
The idea of a father that it is his child and he is responsible for the boy’s welfare gets all the blows and pressure.
It is a measure to make the parent shed the blood ties, the hardest for Man.
As the society grants no superiority to birth, sense of superiority moves to capacity and values.
Values that concede superiority are no values.
Values are vehicles of equality.
To conceive that a child born and reared into survival has its own right to education and aims of life, will make any
parent now in any culture mad. Society is moving towards that goal.
It is a collective yoga of a thin density.
“கிட்டியும், லிடியோவும், அவர்களுடைய உணர்வின்டமக்கு அவர்கடளத் திட்டுகின்றனர்.”
சமூகத்தின் ஒப்புதல் மனத்தின் எழுச்சியோகும்.
வீட்டில் சமூகம் உள்ளது.
ோைோட்ைோதது ஒரு விமோிசனம் ஆகும்.
சுய விமோிசனம் உள்ளுறுத்தல் ஆகும்.
உள்ளுறுத்தல் இல்ைோதது பவளியிலிருந்து விமோிசனத்டத வைவடைக்கிறது.
மனத்தின் தன்னம் ிக்டக சமூகத்தில் பவற்றிடய உறுதி பசய்கிறது.
ஆன்மீகச் சுய விைிப்புணர்ச்சி மனித வோழ்க்டகடய சுை மோக்குகிறது.
உண்டம, நல்ைகுணம், அைகு, அன்பு இடவகடள ப ோற்றுவபத ஆன்மீகச் சுய விைிப்புணர்ச்சிக்கு ஒரு
டியோக விளங்கும்.
அவற்றின் பநர்மோறோனடத ப ோற்றுவது, ஆன்மீக முன்பனற்றமோகும்.
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அன்டன என்றும் தவறுவதில்டை என்று நோம் எடுத்துக் பகோள்வபதோடு, அவருடைய பசயலிலும்
பசோற்களிலும் சிருஷ்டியின் ஆைமோன அற்புதத்டத பவளிப் டுத்துவோர் எனவும் நிடனக்கிபறோம்.
நம்முடைய முதைோளி, வயதில் ப ோியவர்கள், வோழ்க்டகத் துடணவர்கள், குைந்டதகள், பவளிமனிதர்கள்,
எதிோிகள், ப ோட்டியோளர்கள் அடனவடையும் அன்டனயோக ோவிப் து, வோழ்க்டகயில் ஆன்மோ முழுடமயோகப்
பூர்த்தி அடைவதோகும்.
திரு ப ன்னட் தன்னுடைய மடனவியின் பசயல்களுக்கு பமௌனமோன ஆதைடவ அளித்தோர்.
ைோர்சியின் ஆடணகளுக்கு ிங்கிலி முழுடமயோன சம்மதத்டத அளித்தோன்.
ைோர்சியிைம் ஒரு குடறயும் இல்டை என் டத கோைலின் ோர்த்தோள்
விக்கோமின் பதோற்றத்தில் உண்டமயும் நல்ை குணமும் இருப் டத எலிசப த் ோர்த்தோள்.
ைோர்சியின் ப ச்சின் உயர்விடன திருமதி கோர்டினர் கண்ைோள்.
இந்த ஒவ்பவோரு கருத்தின் ின்விடளவுகடளப் ோிசீைடன பசய்வது, வோழ்க்டகடய நோம் புோிந்து பகோள்வதின்
அளவுபகோைோகும்.
லிடியோ ஓடிப்ப ோன ின்பு வீட்டில் யோரும் அவடளத் திட்ைவில்டை.
அவளுடைய துணிச்சைோன பசயடை எல்பைோரும் ோைோட்ை பவண்டும் என்று உண்டமயில் அவள்
எதிர் ோர்த்தோள். அவளுடைய இஷ்ைப் டி விட்டிருந்தோல், அவளது திடனந்து நோட்கள் அனு வத்டத அவள்
முடிவில்ைோமல் விோிவு டுத்திக் பகோண்பை இருந்திருப் ோள், பகட் வர்கள் எல்பைோரும் வோனுயை அவடள
ோைோட்ை பவண்டும் என்று எல்ைோ பநைமும் எதிர் ோர்த்துக் பகோண்டிருந்தோள்.
ஒருவருக்கு ை ைப் ோன விஷயம், மற்றவருக்கு அர்த்தமில்ைோமல் இருக்கும்.
ஒன்று மற்பறோன்றோக மோறுவது எந்த வைி முடறயினோல்?
ஒன்று மற்பறோன்றில் இருப் துதோன் உண்டம, ப ோியவர்களிைம் உற்சோகம் இருக்கிறது, சிறியவர்களிைம்
உணர்ச்சியின்டம இருக்கிறது.
உற்சோகத்டத உணர்ச்சியின்டமயோகப் ோர்ப் து அறிவுடைடம.
யோர் ஒருவர் தோழ்ந்ததற்கு உணர்ச்சி இல்ைோமல் இருக்கிறோபைோ, அவர் உயர்ந்தடதக் கண்டு
ை ைப் டைகிறோர்.
உயர்ந்ததற்கு உற்சோகமடையோதவர்கள், மற்றவர்கள் தங்கடள அைித்துக்பகோள்வடதப் ோர்த்து எழும்
உற்சோகத்டத ப ோற்றுவர், அடத தங்களது நியோயமோன உணர்வோகக் கருதுவர்.
அது ைந்த வோழ்க்டகயின் சமத்துவம் அல்ைது ப ோறுடமயோன புோிதைோகும்.
ஒருவருடைய சமத்துவம் இடளயவர்களின் உற்சோகத்டத அைக்குகிறது.
திரு ப ன்னட் குறுக்கிைோமல் இருப் து சந்தர்ப் ங்களின் நிர் ந்தத்தோல் எழுந்த ப ோறுடமயினோல்.
கோைலின் எலிசப த்டதப் ோைோட்டுவது, தோன் இதுவடை அனு வித்து வரும் வோழ்க்டகயின் சமூக
யதோர்த்தங்களுடைய ைன்களின் ஆழ்ந்த ோைோட்ைோகும்.
அவள் பதர்ந்பதடுக்க பவண்டியது, ஒன்று அவள் விட்டுக் பகோடுக்க பவண்டும் அல்ைது ப ம் ர்லிக்கு
ப ோவடத இைக்க பவண்டும்.
விட்டுக் பகோடுக்கும் அளவிற்கு அவளுக்கு நோகோிகம் பதோிந்திருக்கிறது.
அறிவில் சிறந்தவர்களோக இல்ைோதவர்கள் சண்டையிட்டு சமூகத்தில் பதோல்விடயச் சந்திப் ர்.
அவள் ைோர்சியிைம் ிோியமோக இருப் தும், எலிசப த்துைன் சமோதோனம் ஆவதும் ஒன்பற.
முழுடமயோக சுதந்திைம் ப ற்ற நோகோிக மடனவிக்கு கணவனோக இருப் வனது ப ோறுடம, மனித
ப ோறுடமக்கும் பமைோனது, ஆன்மீகச் சமத்துவம் எனைோம்.
அது அவனுடைய பவளித்பதோற்றமோக இல்ைோமல் உண்டமயோன அக நிடையோக இருந்தோல், அவன் பயோகம்
பசய்வதற்கு தகுதியோனவன்.
ப ண்மணிகடளவிை வளரும் குைந்டதகள் அவர்களுடைய டககளில் சுதந்திைத்டத எடுத்துக் பகோள்வது,
வோழ்க்டகயில் ப ற்பறோர்கடள அவர்களுடைய உணர்ச்சிகளின் உணர்வுகளில் விழும் ைமோன அடிகடள
சந்திக்க டவக்கிறது.
இது தன்னுடைய குைந்டத, அவனுடைய நைனுக்கு தோன்தோன் ப ோறுப்பு என எடுத்துக்பகோள்ளும் தந்டத
சந்திப் து அடிகளும், மன அழுத்தங்களும்தோன்.
இது ப ற்பறோர்கடள இைத்த சம் ந்தத்டத டக விைடவக்கிறது, மனிதனுக்கு மிகவும் கடினமோனது.
ிறப்புக்கு எந்த உயர்வு நிடைடயயும் சமூகம் அளிக்கோததோல், உயர்வின் உணர்வு, திறடமகளுக்கும்
ண்புகளுக்கும் மோறுகிறது.
உயர்வுக்கு இணங்கும் ண்புகள், ண்புகபள அல்ை.
ண்புகள், சமத்துவத்டதப் ைப்பும் சோதனங்கள் ஆகும்.
ிறக்கும் குைந்டதக்கு, அதனுடைய கல்விடயயும், வோழ்க்டகயின் இைட்சியங்கடளயும் பதர்ந்பதடுக்க உோிடம
இருக்கிறது என் டத ஏற்றுக் பகோள்வது, எந்த ப ற்பறோடையும் எந்த கைோச்சோைத்திலும் ட த்தியமோக்கும்.
அந்த இைட்சியத்டத பநோக்கித்தோன் சமூகம் நகர்ந்து பகோண்டிருக்கிறது.
பைசோக இருக்கும் அது சமூகத்தின் பயோகமோகும்.
“Kitty and Lydia could not comprehend the hard-heartedness of any of the family”.
The separation effected by the ego has reacted to details so that one does not know the other.
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Our miseries are unseen and unfelt by others, and vice versa.
Now we are able to see the other bodies, not their feelings or thoughts.
In a non-ego status all bodies, all emotions, all thoughts are one.
Each will know others thoughts and feelings and feel identified with other bodies.
Hatha yoga purified the body as well as the subtle body beyond which no scientific possession of knowledge can go
and discovered the Annamaya Purusha who led to the central being and moksha.
It is a science which has power to suspend the heart for days on end.
Scientific mastery cannot go beyond that stage.
It has a rare treasure of knowledge of health which no microscope can reveal.
The world does not have a greater treasure for sound health.
It is a system of perfected balance of physical energies.
A qualified doctor can appreciate that knowledge if he learns Hatha yoga.
In that case he may know both but not how to use the one for the other.
Specialization has gone so far that an ENT specialist is unable to appreciate how general health can be used to
cure his patients.
Memory has all the information but has no knowledge.
Knowledge is in the coordinating intelligence.
The doctor who learns Hatha yoga, if endowed with coordinating intelligence, can devise yogic cures for all the
diseases.
Memory is a part that stored observed information.
Ego, the coordinating intelligence, comes out with what to do, how to use one faculty to serve the other.
Pranayama can do the same thing with greater ease, but with less access to physical energies.
Pranayama has access to nervous energies, not physical energies.
One has to act on the body through the other.
“குடும் த்தில் எவரும் கல்பநஞ்சுக்கோைர்களோக இருப் டத கிட்டி, லிடியோவோல் நிடனத்துப் ோர்க்க
முடிவதில்டை.”
அகந்டதயோல் ஏற் ட்ை ிோிவிடன எல்ைோ இைங்களிலும் ைவிவிட்ைதோல், ஒன்று மற்பறோன்டற
அறிவதில்டை.
நம்முடைய கஷ்ைங்கள் மற்றவர்களோல் ோர்க்கப் டுவதும் இல்டை, உணைப் டுவதும் இல்டை.
மற்றவர்களுடைய கஷ்ைங்கடள நோம் ோர்ப் தும் இல்டை, உணருவதும் இல்டை.
இப்ப ோழுது நோம் மற்றவர்களின் உைல்கடளப் ோர்க்கிபறோம், அவர்களது உணர்ச்சிகடளபயோ அல்ைது
எண்ணங்கடளபயோ அல்ை.
அகந்டதயற்ற நிடையில் எல்ைோ உைல்களும், எல்ைோ உணர்ச்சிகளும், எல்ைோ எண்ணங்களும் ஒன்பற.
ஒவ்பவோருவருக்கும் மற்றவைது எண்ணங்களும், உணர்வுகளும் புோியும், மற்ற உைல்களுைன்
அடையோளப் டுத்திக்பகோள்ள முடியும்.
உைடையும் சூட்சும உைடையும் ஹடபயோகம் தூய்டமப் டுத்தியது. இடதத் தோண்டி எந்த விஞ்ஞோன
அறிவோலும், ேீவோத்மோவுக்கும், பமோட்சத்துக்கும் அடைத்துச் பசல்லும் அன்னமய புருஷடனக் கண்டு ிடிக்க
முடியவில்டை.
இது இதயத்டத முடிவில்ைோமல் நோட்கணக்கில் நிறுத்தி டவக்கும் சக்தி டைத்த விஞ்ஞோனமோகும்.
அந்தக் கட்ைத்டதத் தோண்டி விஞ்ஞோனத்தின் திறன் ப ோக முடியோது.
டமக்ச ரஸ்பகோப் ோல் கண்டு ிடிக்க முடியோத ஆபைோக்கியத்டதப் ற்றிய அோிய அறிவுப் ப ோக்கிஷம்
அதனிைம் உள்ளது.
நல்ை ஆபைோக்கியத்துக்கோன பமலும் உயர்ந்த ப ோக்கிஷம் உைகத்தில் இல்டை.
அது உைல் சக்திகளின் பூைணமோன சமநிடையின் முடறயோகும்.
ஹடபயோகத்டத கற்கும் ஒரு மருத்துவைோல் அந்த ஞோனத்டதப் ோைோட்ை முடியும்.
அவ்வோறு இருந்தோல், அவருக்கு இைண்டும் பதோிந்திருக்கும், ஆனோல் ஒன்டற எவ்வோறு மற்றதற்கோக
யன் டுத்திக் பகோள்ள முடியும் என்று பதோியோது.
சிறப்பு மருத்துவம் எவ்வளவு முன்பனறியிருக்கிறது என்றோல் ப ோதுவோன மருத்துவம் எப் டி தன்னுடைய
பநோயோளிகடள குணப் டுத்த முடியும் என் டத ஒரு ENT மருத்துவைோல் பதோிந்துபகோள்ள முடிவதில்டை.
ஞோ கத்திற்கு எல்ைோ தகவல்களும் பதோியும், ஆனோல் அதற்கு அறிவு கிடையோது.
புத்திசோலித்தனத்டத ஒருங்கிடணப் து அறிவோகும்.
ஹடபயோகம் கற்றுக்பகோள்ளும் மருத்துவர், அறிடவ ஒருங்கிடணக்கும் திறன் ப ற்றிருந்தோல், எல்ைோ
வியோதிகளுக்கும் பயோக முடறயில் பநோய் தீர்க்கும் வைிமுடறடயக் கண்டு ிடிக்கைோம்.
கவனிக்கப் ட்ை தகவல்கடள பசமித்து டவத்திருக்கும் இைம்தோன் ஞோ கம்.
ஒருங்கிடணக்கும் அறிவோன அகந்டத, என்ன பசய்ய பவண்டும் எவ்வோறு ஒரு திறடமடய மற்பறோன்றுக்குப்
யன் டுத்திக்பகோள்ள முடியும் என்று பசயல் டும்.
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ிைோணோயோமம் இதடனபய இன்னமும் சுை மோகச் பசய்யும். ஆனோல் அதில் ேைசக்திகளின் உ பயோகம்
குடறவோகபவ இருக்கும்.
ிைோணோயோமம் நைம்புகளின் சக்திடயச் பசன்று அடையைோம், ேை சக்திகடள அல்ை.
ஒன்று மற்பறோன்றின் மூைம் உைலில் பசயல் ை பவண்டும்.

8.

"Good Heaven! What is to become of us? What are we to do?" Would they often exclaim in the bitterness of
woe. "How can you be smiling so, Lizzy?"
“கைவுபள! நோங்கள் என்னோவது! நோங்கள் என்ன பசய்வது!” என்று அவர்கள் துக்கத்தோல் மனம் கசந்து
அடிக்கடி கூவினர். “லிசி உன்னோல் எவ்வோறு இப் டி சிோித்துக் பகோண்டு இருக்க முடிகிறது?” என்றோர்கள்.
“Good heavens, what is to become of us”
Society compels everyone to conform to itself.
Otherwise Man does not have any guidance.
Look at the departure of the militia from Kitty’s point of view.
It is all her existence.
She forgets she could not be out, the militia is only a fortuitous occasion.
To consider an occasion which arose like that as one’s right is our attitude.
Charlotte married like that.
To avail of an opportunity is one’s birthright.
To Elizabeth the militia is disagreeable after Wickham was exposed, not before that.
One who lives by the society can avail of any opportunity within socially permissible limits.
Bingley is a rare opportunity within social limits.
Darcy is a non-social, rare, psychological opportunity to Elizabeth.
A higher opportunity for the family comes along with a lower opportunity.
It is inevitable as one balances the other.
A higher attitude can avail of a lower opportunity as a higher opportunity.
Dr. Thorne consistently takes the highest attitude at all times. It gives him the noblest response from life.
We know the service Wickham does. We must know him as a Marvel.
Darcy’s attitude towards Elizabeth released the potential in her.
She had not done it herself. There was no such external help to Wickham.
The revolutionary force, in the story, has become the evolutionary fervour by one Man’s effort towards one human
target.
In the social transition of 1900 in USA, today in India we see many like Wickham turning over a new leaf.
An evolutionary consciousness enters the individuals of the population and acts from inside in the majority.
Literature depicts in all periods.
Mahabharatha fights evil, Hamlet lets Mind emerge.
“கைவுபள, நமக்கு என்ன ஆகப்ப ோகிறது.”
சமூகம் எல்பைோடையும் அதற்பக கீழ்ப் டிய வற்புறுத்துகிறது.
இல்ைோவிடில் மனிதனுக்கு பவறு எந்த வைிகோட்ைலும் இல்டை.
இைோணுவ வீைர்கள் கிளம்புவடத கிட்டியின் கண்பணோட்ைத்தில் ோர்க்க பவண்டும்.
அதுதோன் அவளுடைய வோழ்க்டகபய.
பவளிபய ப ோகமுடியோது என் டத அவள் மறந்து விடுகிறோள், வீைர்கள் ஒரு தற்பசயைோன சந்தர்ப் ம்தோன்.
அதுப ோல் எழும் சந்தர்ப் த்டத ஒருவைது உோிடம எனக் கருதுவது நமது மனப் ோன்டமயோகும்.
ஷோர்பைட் அவ்வோறுதோன் திருமணம் பசய்து பகோண்ைோள்.
வோய்ப்ட
யன் டுத்திக்பகோள்வது ஒருவைது ிறப்புோிடம.
விக்கோம் பவளிப் டுத்தப் ட்ை ிறகு வீைர்கடள எலிசப த்தோல் ஏற்றுக்பகோள்ள முடியவில்டை, அதற்கு முன்பு
அல்ை.
சமூகம் ஒப்புக்பகோள்ளும் அளவிற்கு எந்த வோய்ப் ிடனயும் சமூகத்டத ஒட்டி வோழ் வைோல் யன் டுத்திக்
பகோள்ள முடியும்.
சமூக எல்டைக்குள் ிங்கிலி ஒரு அோிய வோய்ப்பு.
ைோர்சி, எலிசப த்திற்கு சமூகத்தில் அல்ைோத அோிய மபனோோீதியோன வோய்ப் ோக விளங்குகிறோன்.
தோழ்ந்த வோய்ப்புைன் பசர்ந்து உயர்ந்த வோய்ப்பும் குடும் த்திற்கு வருகிறது.
ஒன்று மற்றடத சமன் டுத்துவதோல் இது தவிர்க்க முடியோதது.
உயர்ந்த மபனோ ோவம் தோழ்ந்த வோய்ப்ட உயர்ந்த வோய்ப் ோகப் ப ற்றுக்பகோள்ளும்.
ைோக்ைர் தோர்ன், எல்ைோ சமயங்களிலும் உயர்ந்த மபனோ ோவத்டதபய பமற்பகோள்கிறோர். வோழ்க்டக அவருக்கு
பமன்டமயோன திடைத் தருகிறது.
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விக்கோம் பசய்யும் பசடவடயப் ற்றி நமக்குத் பதோியும். நோம் அவடன அற்புதம் எனப் புோிந்துபகோள்ள
பவண்டும்.
எலிசப த்திைம் ைோர்சி பகோண்டிருந்த மபனோ ோவம் அவளுடைய திறடமகடள பவளிப் டுத்தியது.
அவள் தோனோகபவ அடதச் பசய்யவில்டை. விக்கோமிற்கு அது ப ோன்ற புற உதவி எதுவும் இல்டை.
புைட்சிகைமோன சக்தி இக்கடதயில் ஒரு மனித இைக்டக குறி டவத்து ஒரு மனிதன் எடுத்த முயற்சி, ோிணோம
ஆர்வமோக மோறியடதக் குறிக்கிறது.
1900-ல் அபமோிக்கோவில் நைந்த சமூக மோற்றத்திலும், தற்ப ோழுது இந்தியோவிலும் விக்கோம் ப ோல்
இருப் வர்கள் ைரும் புதிய வோழ்க்டகடய வோை ஆைம் ித்துள்ளனர்.
ோிணோமத்தில் ேீவியம் சமூகத்திலுள்ள தனி ந ர்களில் நுடைந்து, ப ரும் ோைோபனோோிைம் உள்ளிருந்து
பசயல் டுகிறது.
எல்ைோ கோைங்களிலும் இைக்கியம் இதடன ைம் ிடித்துக் கோண் ிக்கிறது.
மகோ ோைதம் தீடமடய எதிர்த்துப் ப ோைோடுகிறது, ஹோம்பைட் மனத்டத பவளிப் டுத்துகிறது.
“…exclaim in the bitterness of woe. How can you be smiling, Lizzy?” – Lydia.
What is bitterness to one is not a slight disturbance to another.
The intensity of woe depends upon the person.
The infinity is in the woe or bliss.
It is ego that converts the bliss into woe.
Bitterness and woe are ego’s experience of darkness.
Darkness is light for another.
Several egos treat any experience variously.
The bitterness of ego is intense delight to the Divine in the involution.
The Divine as the human being becomes the ego to experience the woe.
The ego, by a human choice, can come out of the woe.
By a further choice the ego becoming the Psychic can change woe into delight.
The human choice is a choice of several successive moments.
The child that enters the educational system has the opportunity of becoming a world famous scholar.
It has a million choices along the way.
Its choices split into two. One is in the subject. There are thousands. The other is personal. Whether it learns from the
teacher, the book or thinking or observation or silence there are thousands of choices. They are in succession.
Successions are in Time.
Human choice is exercised outside from among many options; from inside it is exercised in its methods and in
choosing the plane. Such choices are in any given moment infinite.
They relate to ego, Time, Mind, finite, surface, depth, subliminal, etc.
Spiritual awakening decides one’s choice.
To know the million surface options and not to respond to them in favour of the very best choice for him at that
moment, is the human choice we consider.
Human choice decides human progress.
“துக்கத்தோல் மனம் கசந்து கூக்குைலிடுகிறோள். லிசி, உன்னோல் எவ்வோறு சிோித்துக் பகோண்டிருக்க முடிகிறது?”
என்று லிடியோ பகட்கிறோள்.
ஒருவருக்கு கசப் ோக இருப் து பவறு ஒருவருக்கு துளியும் பதோந்தைவோக இல்டை.
துக்கத்தின் தீவிைம் அந்த ந டைப் ப ோறுத்து இருக்கும்.
துக்கம் அல்ைது ஆனந்தம் எல்டையற்று இருக்கும்.
அகந்டததோன் ஆனந்தத்டத துக்கமோக மோற்றுகிறது.
கசப்புணர்வும், துக்கமும், இருளின் அகந்டதயின் அனு வமோகும்.
இருள் பவபறோருவருக்கு ஒளியோக இருக்கும்.
எந்த ஒரு அனு வத்டதயும் ை அகந்டதகள் ைவிதமோகக் கருதுகின்றன.
சிருஷ்டியில் அகந்டதயின் கசப்புணர்வு இடறவனுக்கு தீவிை சந்பதோஷம் ஆகும்.
மனிதடனப் ப ோல் பதய்வமும் துன் த்டத அனு விக்க அகந்டதயோக மோறுகிறது.
மனித விருப் த்தின் மூைம் அகந்டதயும் துன் த்திலிருந்து பவளிவைைோம்.
பமலும் ஒரு விருப் த்தின் மூைம், டசத்திய புருஷனோக மோறும் அகந்டத துக்கத்டத சந்பதோஷமோக
மோற்றவல்ைது.
மனித விருப் ம் ை அடுத்தடுத்த தருணங்களின் விருப் மோகும்.
கல்வி அடமப் ில் நுடையும் குைந்டதக்கு உைகப் புகழ் வோய்ந்த பமடதயோக விளங்க வோய்ப்பு கிடைக்கிறது.
வைி முழுவதும் அதற்கு பகோடிக்கணக்கோன வோய்ப்புகள் உள்ளன.
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அவற்றின் வோய்ப்புகள் இைண்ைோகப் ிோிகின்றன. ஒன்று ப ோருளில் உள்ளது. அடவகள் ஆயிைம்.
மற்பறோன்று தனிப் ட்ைது. அது ஆசிோியர், புத்தகம், சிந்தடன, கவனிப்பு, பமௌனம் இடவகள் ஏதோவது
ஒன்றின் மூைம் கற்றுக்பகோள்ளும்ப ோழுது அதற்கு ஆயிைக்கணக்கோன வோய்ப்புகள் உள்ளன.
அடவ அடுத்தடுத்து உள்ளன.
அடுத்தடுத்து நைப் டவ கோைத்தில் உள்ளன.
மனித விருப் ம் ைவிருப் ங்களுக்கு இடையில் பவளியில் பசயல் டுகிறது. அகத்தில் அதன் முடறகடளயும்,
நிடைகடளயும் அது பதர்ந்பதடுக்கிறது. அது ப ோன்ற வோய்ப்புகள் எந்த ஒரு தருணத்திலும் அளவற்றதோக
இருக்கும்.
அடவ, அகந்டத, கோைம், மனம், கண்ைம், பமல்மனம், ஆழ்மனம், அடிமனம் இவற்றுைன் பதோைர்புபகோள்ளும்.
ஆன்மீக விைிப்புணர்ச்சி ஒருவைது விருப் த்டத தீர்மோனிக்கும்.
பகோடிக்கணக்கோன வோய்ப்புகள் பமற் ைப் ில் இருப் து பதோிந்தோலும், அந்த தருணத்தில் ஒருவனுக்கு எது
சிறந்தபதோ அதற்கு மறுபமோைி அளிக்கோமல் இருப் துதோன், நோம் கருதும் மனித விருப் ம்.
மனித விருப் ம் மனிதனின் முன்பனற்றத்டத முடிவு பசய்கிறது.
Their affectionate mother shared all their grief; she remembered what she had herself endured on a similar
occasion, five-and-twenty years ago.
அவர்களுடைய ோசமிகுந்த தோயும் அவர்களுடைய எல்ைோ துக்கங்களிலும் ங்பகடுத்துக் பகோண்ைோள்.
இரு த்தி ஐந்து வருைங்களுக்கு முன்பு இபத ப ோன்ற ஒரு சந்தர்ப் த்தில் தோன் அனு வித்த பவதடனடய
நிடனவு கூர்ந்தோள்.
10. Mrs. Bennet’s sympathy with the refractory daughters, and her own youthful experience open a gate in the subtle plane
for the elopement.
கீழ்ப் டியோத ப ண்களுக்கு திருமதி ப ன்னட் கோட்டும் அனுதோ மும், அவளுடைய இளடமக்கோை
அனு வமும், ஓடிப்ப ோவதற்குோிய வோயிடை சூட்சும நிடையில் திறக்கிறது.
11. Mrs. Bennet shamelessly speaks about her own experience with the officers. Obviously Mr. Bennet was a big fish
when she caught him.
திருமதி ப ன்னட், இைோணுவ அதிகோோிகளுைன் தனக்கு ஏற் ட்ை அனு வத்டதப் ற்றி பவட்கமில்ைோமல்
ப சுகிறோள். உண்டமயிபைபய திரு ப ன்னட் அவளுக்கு கிடைத்த மிகப் ப ோிய ோிசு.
12. “Their affectionate mother shared all their grief”.
Parents are biological primarily, secondarily social.
Society changes by the time the child grows up.
Parents, especially the mother, not only do not change, but become more conservative by the time the children grow
up.
In times of transition the gap between the child and the parent is greater still.
The child himself does not catch up with the changing society.
Most children bring up the rear of the advancing society.
At the end that breaks out of the crust of society, that is at the farthest height of social change we find none, not even a
few.
At that end there is the energy of turbulence impossible to admit any semblance of organization.
Without organization there is no foothold.
Society that changes, changes on all the hundred fronts.
The best of the new generation accept a few changes, usually one, while to be in the vanguard one cannot miss
even on one front.
Social changes come into vogue, ironically, when they are absorbed and assimilated into the society.
By that time the freshness of the change is lost.
Man desires the benefits of change within the boundaries of the society.
The benefits lie outside its boundaries.
Small social changes do not make themselves felt always.
Only radical changes come to stay.
Old is gold is valid even today in many areas.
Sri Aurobindo offers us what will come after a thousand generations.
He gives us a method by which it can be accomplished.
He gives that method in every small detail.
It is a source of delight of the soul the world has not known.
Every devotee receives the material benefit at the lowest end.
Sadhaks are shown the highest end all the time.
It remains to us the hour before the Gods awake.
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“அவர்களுடைய ோசமிக்க தோயோர் அவர்களுடைய துக்கத்டதப் கிர்ந்து பகோண்ைோள்.”
ப ற்பறோர்கள் முதலில் இைத்த சம் ந்தப் ட்ைவர்கள், அடுத்ததோக சமூகோீதியோக உறவு பகோண்டிருப் வர்கள்.
குைந்டதகள் வளரும்ப ோழுது சமூகமும் மோறுகிறது.
ப ற்பறோர்கள், அதிலும் முக்கியமோக தோயோர் மோறோமல் இருப் பதோடு அல்ைோமல் குைந்டதகள் வளர்ந்து வரும்
ப ோழுது மிகவும் றைடமவோதியோக மோறி விடுகின்றனர்.
மோற்றங்கள் ஏற் டும் கோைங்களில் குைந்டதகளுக்கும் ப ற்பறோர்களுக்கும் இடைபய உள்ள இடைபவளி
பமலும் அதிகோிக்கிறது.
மோறும் சமுதோயத்துைன் குைந்டதகளோபைபய ஈடு பகோடுக்க முடிவதில்டை.
ப ரும் ோைோன குைந்டதகள் முன்பனறும் சமூகத்தின் இறுதிப் குதியிபைபய இருக்கிறோர்கள்.
இறுதியில் அது சமூகத்தின் கூட்டை உடைத்து பவளிபய வருகிறது, சமூக மோறுதலின் உச்சத்தில் யோரும்
இருப் தில்டை, ஒரு சிைர்கூை அங்கு கோணப் டுவதில்டை.
இறுதியில், எந்த ஒழுங்கோன அடமப்ட யும் ஏற்றுக்பகோள்ள முடியோத சக்திகளின் பகோந்தளிப்பு
எஞ்சியிருக்கிறது.
சோியோன அடமப்பு இல்ைோமல் எந்த ிடிப்பும் இல்டை.
மோறும் சமூகம் ை நூறு இைங்களிலும் மோறுகிறது.
புதிய தடைமுடறயிலுள்ள சிறந்தவர்கள், சிை மோற்றங்கடள ஏற்றுக்பகோள்கின்றனர், ப ரும் ோலும் ஒன்டற
மட்டும். முன்னணியில் இருக்க பவண்டும் என்றோல் ஒருவர் ஒரு விஷயத்டதகூை தவற விை முடியோது.
சமூக மோற்றங்கள் சமூகத்தோல் ஏற்றுக்பகோள்ளப் ட்டு ஒன்றோகிப் ப ோகும்ப ோழுது நடைமுடறகளோகின்றன.
அதற்குள் மோற்றத்தின் புதுடம இைக்கப் ட்டு விடுகிறது.
சமூகத்தின் எல்டைக்குள் மோற்றங்களின் ைன்கள் இருக்க பவண்டும் என்று மனிதன் ஆடசப் டுகிறோன்.
ைன்கள் அதனுடைய எல்டைக்கு பவளிபய இருக்கின்றன.
சிறிய சமூக மோற்றங்கள் எல்ைோ சமயங்களிலும் உணைப் ைோது.
முழுடமயோன மோற்றங்கபள நிடைத்து நிற்கும்.
டையது விடைமதிப் ற்றது என் து இப்ப ோழுதும் ை விஷயங்களில் உண்டமயோக இருக்கிறது.
ஆயிைம் தடைமுடறகளுக்குப் ிறகு வைப்ப ோவடத ஸ்ரீ அைவிந்தர் நமக்கு அளிக்கிறோர்.
அடத சோதிக்கும் முடறடயயும் அவர் நமக்கு அளிக்கிறோர்.
அந்த முடறடய துல்லியமோன விவைங்கபளோடு கூறுகிறோர்.
இது ஆன்மோவின் ஆனந்தத்தின் ிறப் ிைமோகும், உைகம் அறியோதது.
ஒவ்பவோரு அன் ரும் ப ோருள்ோீதியோன ைடன மிகவும் குடறவோன நிடையிபைபய ப ற்றுக் பகோள்கின்றனர்.
சோதகர்களுக்கு உயர்ந்த அளபவ எப்ப ோழுதும் கோண் ிக்கப் டுகிறது.
கைவுள்கள் விைித்துக்பகோள்வதற்கு முன் ிலிருந்பத அது நம்மிைம் உள்ளது.
"I am sure," said she, "I cried for two days together when Colonel Millar's regiment went away. I thought I
should have broke my heart."
“கர்னல் மில்ைோின் டைப் ிோிவு கிளம் ியப ோழுது நோன் இைண்டு நோட்களோக பதோைர்ந்து அழுபதன். என்
பநஞ்பச பவடித்துவிடும் ப ோலிருந்தது,” என்றோள்.
13. “I cried for two days when Col. Miller’s regiment went away”.
Age outgrows the experiences of early years.
When it does not, old experiences organize themselves powerfully in acceptable ways today.
Such experiences emerging out of children are irresistible.
Growing society creates a recoil in equal measure.
This is natural to the society.
The principle of the lower willingly submitting to the higher neutralizes this natural possibility initiating
transformation of the lower.
Mrs. Bennet, instead of outgrowing propensities of youth, wants to relive them with the privilege of age like the Amish
community.
This too serves an evolutionary need.
Social organization avoids that which is unhelpful.
It learns to protect itself from what it avoids.
Sometimes circumstances bring some complementary aspects helpfully.
Occasionally society appreciates the indispensable use of what is avoided.
Never the role of Marvel reveals itself from the avoided part of society.
Computers were developed for military purposes originally.
English that was created as an instrument of domination by one such process has turned into an instrument of Freedom.
Man exists subconsciously, tries to grow consciously, but his existence is in the inconscient.
His conscious, subconscious urges create growth in his inconscience in the opposite direction in his children.
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The evolution of being in one generation reflects in the evolution in Non-Being in another direction.
It comes in the next generation or a few generations after, but it does come.
Mrs. Bennet has no shame about her activities.
Her energy is great as shame itself is not born.
Shame consumes a great amount of energy.
She has no idea that shame is part of one’s modesty.
“கர்னல் மில்ைோின் டைப் ிோிவு கிளம் ிய ிறகு நோன் இைண்டு நோட்கள் அழுது பகோண்டிருந்பதன்”.
ஆைம் கோை அனு வங்கடள வயது விஞ்சி விடும்.
அவ்வோறு நைக்கோவிட்ைோல் டைய அனு வங்கள், ஏற்றுக்பகோள்ளும் வடகயில் அவற்டறபய வலிடமயோக
இன்று முடறப் டுத்திக்பகோள்ளும்.
குைந்டதகளிைம் அது ப ோன்ற அனு வங்கள் பவளிவருவடதத் தடுக்க முடியோது.
வளரும் சமூகம் அபத அளவில் ின்வோங்கும்.
சமூகத்திற்கு இது இயற்டக.
தோழ்ந்தது உயர்ந்ததற்கு விருப் த்துைன் அடி ணிவது எனும் கருத்து, இந்த இயற்டகயோன சோத்தியத்டத
ைனற்றதோக்கி விடும், தோழ்ந்தடத திருவுருமோறச் பசய்யும்.
இடளஞர்களின் இயற்டகயோன குணத்டதத் தோண்டி பவளி வைோமல், திருமதி ப ன்னட் வயது அளிக்கும்
சலுடகயோல் மீண்டும் அதன் நிடனவில் வோை விரும்புவது, ஆமிஷ் சமுதோயத்தில் நைப் து ப ோலிருக்கிறது.
இதுவும் ோிணோமத் பதடவக்கு உதவி புோிகிறது.
உதவியற்றடத சமூக அடமப்பு தவிர்க்கிறது.
எடத சமூகம் தவிர்க்கிறபதோ, அதிலிருந்து தன்டனக் கோப் ோற்றிக் பகோள்ள சமூகம் கற்றுக்பகோள்கிறது.
சிைசமயம், சந்தர்ப் ங்கள் உைன் ோைோக இருக்கும் சிை விஷயங்கடள உதவியோக பகோண்டு வரும்.
எது தவிர்க்கப் ட்ைபதோ அதனுடைய அத்தியோவசிய உ பயோகத்டத சமூகம் எப்ப ோழுதோவது ப ோற்றும்.
சமூகத்தில் தவிர்க்கப் ட்ை இைங்களிலிருந்து அற்புதத்தின் ங்கு எப்ப ோழுதும் பவளிப் ைோது.
ஆைம் த்தில் இைோணுவ விஷயங்களுக்கோகத்தோன் கணினி உருவோக்கப் ட்ைது.
அது ப ோன்ற ஒரு முடறயோல் அதிகோைம் பசய்ய உருவோன ஆங்கிை பமோைி, சுதந்திைத்தின் கருவியோக
மோறியுள்ளது.
மனிதன் ஆழ்மனதிலிருக்கிறோன், நனவுபூர்வமோக வளை முயற்சிக்கிறோன். ஆனோல் அவன் இருப் து ேை
இருளில்.
அவனுடைய நனவுபூர்வமோன உந்துதல்களும், ஆழ்மன உந்துதல்களும், அவனுடைய ேைத்தில் வளர்ச்சிடய
உருவோக்கும், அவனுடைய குைந்டதகளிைம் பநபைதிைோனடத உருவோக்கும்.
ஒரு தடைமுடறயில் இருக்கும் ேீவனின் ோிணோமம், பவபறோரு திடசயில் அசத்தின் ோிணோமத்தில்
ிைதி லிக்கும்.
அது அடுத்த தடைமுடறயிபைோ அல்ைது சிை தடைமுடறகளுக்குப் ிறபகோ எழும், ஆனோல் அது கண்டிப் ோக
எழும்.
திருமதி ப ன்னட் தன்னுடைய பசயல்களுக்கோக பவட்கப் ைவில்டை.
அவமோனம் இன்னும் ஏற் ைோததோல் அவளுடைய சக்தி அதிகமோக இருந்தது.
பவட்கப் டுவதற்கு அதிக அளவு சக்தி பதடவப் டும்.
ஒருவைது ணிவின் ஒரு குதிதோன் பவட்கம் என் து அவளுக்குத் பதோியவில்டை.
"I am sure I shall break mine," said Lydia.
“எனக்கு இப்ப ோழுது பநஞ்சு பவடித்து விடும் ப ோலிருக்கிறது” என்று லிடியோ கூறுகிறோள்.
"If one could but go to Brighton!" Observed Mrs. Bennet.
“ ிடைட்ைனுக்கு மட்டும் ப ோக முடிந்தோல்” என்கிறோள் திருமதி. ப ன்னட்.
14. Mrs. Bennet pleads for sea-bathing.
திருமதி ப ன்னட் கைலில் குளிப் தற்கு மன்றோடுகிறோள்.
15. She does get it in the shape of the express message.
அது பசய்தி ரூ த்தில் அவளுக்குக் கிடைக்கிறது.
"Oh, yes! -- if one could but go to Brighton! But papa is so disagreeable."
“ஓ, ஆமோம்!--இப்ப ோழுது ிடைட்ைனுக்கு மட்டும் ப ோக முடிந்தோல், ஆனோல் அப் ோ சம்மதிக்க மோட்பைன்
என்கிறோபை.”
"A little sea-bathing would set me up for ever."
“கைலில் சற்று குளித்தோல் எனக்கு மிகவும் நன்றோக இருக்கும்.”
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"And my aunt Philips is sure it would do me a great deal of good," added Kitty.
“எனது சித்தி ிலிப்ைும் எனக்கு இது அதிக அளவில் நன்டம தரும் என்கிறோர்,” என்று கிட்டியும் கூறுகிறோள்.
16. Mrs. Bennet and Mrs. Philips are like Kitty and Lydia.
திருமதி ப ன்னட்டும், திருமதி ிலிப்ஸ்-ம் கிட்டி, லிடியோடவப் ப ோலுள்ளனர்
17. There are adults who can only be disciplined by the society, not by their own restraint.
சிை முதியவர்கடள சமூகம் மட்டுபம கட்டுப் டுத்த முடியும், அவர்களுடைய சுய கட்டுப் ோட்ைோல் முடியோது.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

Such were the kind of lamentations resounding perpetually through Longbourn House. Elizabeth tried to be
diverted by them; but all sense of pleasure was lost in shame. She felt anew the justice of Mr. Darcy's
objections; and never had she before been so much disposed to pardon his interference in the views of his
friend.
இதுப ோன்ற புைம் ல்கள் ைோங் ர்ன் இல்ைத்தில் எதிபைோலித்துக் பகோண்பை இருந்தன. எலிசப த் இடத
பவடிக்டகயோக எடுத்துக்பகோள்ள முயற்சி பசய்தோள். ஆனோல் எல்ைோ சந்பதோஷமோன உணர்ச்சிகளும்,
அவமோனத்தோல் பதோடைந்து ப ோயின. ைோர்சி கூறிய ஆட்பச டணகள் எல்ைோம் நியோயமோனபத என்று
மீண்டும் உணர்ந்தோள். அவனுடைய நண் னின் கருத்துகளில் குறுக்கிட்ைதற்கு மன்னிக்க பவண்டும் என்ற
உணர்வு இந்த அளவுக்கு இதற்குமுன் ஏற் ட்ைதில்டை.
Sense of pleasure was lost in the shame.
சந்பதோஷத்தின் உணர்வு பவட்கத்தில் இைக்கப் ட்ைது.
Culture makes shame pleasure by inner self-restraint.
அகத்தின் சுய கட்டுப் ோட்ைோல் நோகோிகம் பவட்கத்டத இன் மோக்குகிறது.
Elizabeth had not noticed this behaviour till Darcy pointed it out.
ைோர்சி சுட்டிக் கோட்டுவதற்கு முன் இந்த நைத்டதடய எலிசப த் கவனிக்கவில்டை.
Or, Lydia’s FORCE takes wings with Wickham activating inside.
அல்ைது, விக்கோம் உள்பள பசயல் டுவதோல் லிடியோவின் சக்தி பசயல் ை ஆைம் ிக்கிறது.
Elizabeth now feels the justification of Darcy’s accusations. Note she has not felt so earlier. She was in it, of it, a part
of it so far.
ைோர்சியின் குற்றச்சோட்டுகளில் இருக்கும் நியோயத்டத எலிசப த் இப்ப ோழுது உணர்கிறோள். ஆைம் த்தில்
அவள் இவ்வோறு உணைவில்டை என் டத கவனிக்க பவண்டும். இது வடை அவள் அதற்குள், அதில் ஒரு
குதியோகபவ மோறியிருந்தோள்.
“Elizabeth tried to be diverted by them, but all the sense of pleasure was lost in the sense of shame.”
To see crime as ignorance is ultimate wisdom.
To see disgusting behaviour as unbridled use of unlimited energy is to be indulgent to vulgarity.
To witness in her mother unpardonable behaviour in Lydia it is impossible not to be ashamed.
Society does not permit freedom to exhibit substandard behaviour.
One who is in debt, if not thrown out of society, loses the level of respectability he has been enjoying.
Life too is exacting in this regard.
The moment one’s human choice is for a higher value, the members of the higher echelon at once greet him with
appreciative smiles.
Existence is exactly like that.
One who writes a poem of higher devotion sees invisible life smiling on him uplifting his personal emotions.
He meets in his travel one who alone can fully reward his higher poetic emotions.
Society, life, existence all have invisible senses and act at once.
Subtle cultures have defined their languages’ omens.
Omens are the most prominent events which all can recognize.
One in whose consciousness royal emotions are born invites a cobra to spread his hood over his sleeping head.
Shakespeare said the stars themselves recognize the passing away of great souls that ruled the world.
Someone in Trichy sees in the atmosphere that Sri Aurobindo was heading towards Tamilnadu months before he
arrived.
Great souls await in the celestial worlds for suitable human wombs in which they could descend.
Krishna’s birth smiled all over Brindavan for years.
Mother heard the voices that rose for help from all over the world.
“அடவகளோல் எலிசப த் தன்னுடைய கவனத்டத திடச திருப் முயற்சி பசய்தோள். ஆனோல் எல்ைோ
சந்பதோஷங்களும் அவமோனத்தோல் பதோடைந்து ப ோயின.”
குற்றத்டத அறியோடமயோகப் ோர்ப் து முடிவோன அறிவோகும்.
அளவில்ைோ சக்திடய கட்டுப் டுத்தோமல் உ பயோகிக்கும் ஒரு பவறுப் ோன நைத்டத, நோகோிகமற்ற பசயலில்
ஈடு டுவது ப ோைோகும்.
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தோயோோின் மன்னிக்க முடியோத நைத்டதடய லிடியோவிைம் கண்டு பவட்கப் ைோமல் இருக்க முடியவில்டை.
பமோசமோன நைத்டதடய பவளிப் டுத்த சமூகம் அனுமதிப் தில்டை.
கைனில் இருப் வன் சமூகத்திலிருந்து தூக்கி எறியப் ைோவிட்ைோல், அவன் அனு வித்து வந்திருக்கும்
மோியோடதடய இைப் ோன்.
இந்த விஷயத்தில் வோழ்க்டகயும் வற்புறுத்தும்.
உயர்ந்த ண்புகபள ஒருவைது விருப் மோக இருக்கும் தருணத்தில், உயர்ந்த அடமப் ில் இருப் வர்கள்
உைனடியோக ோைோட்டும்வடகயில் புன்சிோிப்புைன் அவடன வோழ்த்துவோர்கள்.
வோழ்க்டக சோியோக அடதப் ப ோைத்தோன் இருக்கிறது.
உயர்ந்த க்தியுைன் கவிடத எழுதும் ஒருவர், தனது உணர்ச்சிகடள உயர்த்தும் கண்ணுக்குத் பதோியோத
வோழ்க்டக தன்டனப் ோர்த்து புன்னடகப் டதக் கோண் ோர்.
அவருடைய உயர்ந்த கவிடத ப ோன்ற உணர்ச்சிகளுக்கு முழுடமயோகப் ோிசளிக்கும் ந ர் ஒருவடை மட்டுபம
அவர் தன் யணத்தில் சந்திப் ோர். சமூகம், வோழ்க்டக, ப ருவோழ்வு இடவ எல்ைோவற்றிற்கும் கண்ணுக்குப்
புைப் ைோத உணர்வுகள் உள்ளன, அடவ உைனடியோகச் பசயல் டும்.
சூட்சும நோகோிகங்கள் தங்களது பமோைியில் சகுனங்கடள விவோித்துள்ளன.
முக்கியமோன நிகழ்வுகளோன சகுனங்கடள எல்பைோருக்கும் அடையோளம் பதோியும்.
எவர் ஒருவர் ேீவியத்தில் உயர்குடி உணர்ச்சிகள் உள்ளனபவோ, அவர் உறங்கும்ப ோழுது தன் தடை பமல்
ோம்பு ைம் எடுப் டதக் கண் ோர்.
உைகத்டத ஆண்ை ப ோிய ஆன்மோக்கள் உைடக விட்டுச் பசல்வடத நட்சத்திைங்கள் அடையோளம் கண்டு
பகோள்கின்றன என்று பஷக்ஸ் ியர் கூறியுள்ளோர்.
ஸ்ரீ அைவிந்தர் தமிழ் நோட்டை பநோக்கி வருவதோக அவர் வருவதற்கு சிை மோதங்களுக்கு முன்ப திருச்சியில்
இருக்கும் ஒருவர் சூைலில் கோண்கிறோர்.
உயர்ந்த ஆன்மோக்கள் சோியோன இைத்தில் ிறப் தற்கோக பமலுைகத்தில் கோத்துக் பகோண்டிருக்கும்.
கிருஷ்ணைது ேனனம் ிருந்தோவனத்தில் ை வருைங்களுக்கு சந்பதோஷமோகத் பதோிந்தது.
உைகத்தின் எல்ைோ இைங்களிலிருந்தும் உதவி பகட்டு எழுப்பும் குைல்கள் அன்டனக்கு பகட்ைது.
24. “Elizabeth felt anew the justice of Darcy’s objection.”
The Mind understands the accusation against it.
The vital is angry at an accusation and finds the accuser accused.
The physical understands only the touch.
What touches it is its own.
The spirit receives an accusation as a relationship to be absorbed.
Mind, vital, body act through opinion, attitude and motive.
One can form an opinion, but cannot become free of it.
An opinion dissolved releases enormous energy. It is of an open Mind.
Mind that constructs an opinion has the power to emerge out of it.
Mind cherishing what it constructs, loses its freedom to change or overcome the opinion.
True, Elizabeth has the native faculty of Mind alive to recognize the truth of Darcy’s accusation.
Her interest in Darcy enables her to see his justice.
Internet has put into the hand of humankind enormous power, though it has not yet scratched the total power.
Man can use this power only when he comes out of opinion.
The anonymity of the Internet renders seniority valueless.
To that extent ego is blighted.
The ego of the opinion contributed is there in a subtle form.
It is formidable.
Many things on the net are free, thus removing the ego of possession.
One who consciously sheds an opinion or dismantles it can feel the vast power in his Mind.
Opinion is the Mental unit for constitutional ignorance.
Jnana yoga taps only the energy of thought silenced to achieve moksha.
Opinion is one of the five Mental attributes to be shed.
Of them – opinion, idea, habit, construction, preference – preference has the vital strength, habit the strength of
substance, idea the strength of formation from above.
“ைோர்சியின் ஆட்பச டண நியோயமோனபத என் டத எலிசப த் மீண்டும் உணர்ந்தோள்.”
மனதிற்கு எதிைோக கூறப் டும் குற்றச்சோட்டுகடள மனம் புோிந்துபகோள்கிறது.
குற்றச்சோட்டுகடளக் கண்டு உணர்வு பகோ ப் டுகிறது, குற்றம் சோட்டியவடைபய குற்றம் சோட்டுகிறது.
ேைத்திற்கு பதோடுவுணர்வு மட்டும்தோன் புோியும்.
அது எடதத் பதோடுகிறபதோ அதடன தனக்கு பசோந்தம் என நிடனத்துக்பகோள்ளும்.
குற்றச்சோட்டுகடள ஆன்மோ கிைகித்துக் பகோள்ளப் டும் உறவோக ப ற்றுக் பகோள்ளும்.
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மனம், உணர்வு, உைல் ஆகியறவ அ ிப் ிைோயம், மபனோ ோவம், பநோக்கம் மூைமோகச் பசயல் டும்.
ஒருவர் அ ிப் ிைோயத்டத உருவோக்கிக் பகோள்ளைோம், ஆனோல் அடத விட்டு விைக முடியோது.
மடறயும் அ ிப் ிைோயம் ப ோிய அளவில் சக்திடய பவளியிடுகிறது. திறந்த மனத்திற்குோியது அது.
அ ிப் ிைோயத்டத ஏற் டுத்தும் மனத்தோல் அதிலிருந்து பவளிவை முடியும்.
தோன் அடமக்கும் அ ிப் ிைோயத்டத மனம் ப ோற்றினோல், அதடன மோற்றபவோ அல்ைது அதிலிருந்து
பவளிவரும் சுதந்திைத்டதபயோ மனம் இைந்து விடுகிறது.
ைோர்சியின் குற்றச்சோட்டுகளில் உள்ள உண்டமடய புோிந்துபகோள்ளும் அளவிற்கு, எலிசப த்திற்கு
இயற்டகயோகபவ மனம் ேீவனுைன் இருப் து உண்டம.
ைோர்சியின்பமல் இருக்கும் விருப் ம், அவனது நியோயத்டத ோர்க்க டவக்கிறது.
மனித குைத்திற்கு இடணயதளம் ஏைோளமோன சக்திடய அளித்துள்ளது, முழு சக்தி இன்னமும்
அளிக்கப் ைவில்டை.
மனிதன் தன்னுடைய கருத்துகளிலிருந்து பவளி வந்தோல்தோன் இந்தச் சக்திடய உ பயோகப் டுத்திக்பகோள்ள
முடியும்.
இடணயதளத்டதப் ற்றி அறியோத வயதோனவர்களுக்கு இடணயதளம் யனில்ைோதது.
அந்த அளவிற்கு அகந்டத லியோகிறது.
கருத்தின் அகந்டத அங்கு சூட்சுமமோக இருக்கிறது.
அடத பவல்ை முடியோது.
இடணயதளத்தில் ை விஷயங்கள் இைவசமோக கிடைக்கின்றன, அவ்வோறு உோிடமயின் அகந்டத
கடளயப் டுகிறது.
யோர் ஒருவர் தன்னிடனபவோடு தன் அ ிப் ிைோயத்டத விட்டு விடுகிறோபைோ அல்ைது அைித்து விடுகிறோபைோ,
அவர் தனது மனதில் ஏைோளமோன சக்திடய உணருவோர்.
அ ிப் ிைோயம் என் து கைணங்கள் ிோிந்து உள்ளதோல் ஏற் டும் அறியோடமயின் மனத்தின் ிோிவோகும்.
பமோக்ஷத்டத அடைவதற்கோக பமௌனமோக்கப் டும் எண்ணங்களின் சக்திடய மட்டுபம ஞோன பயோகம்
கண்பைடுக்கும்.
டகவிை பவண்டிய மனத்தின் ஐந்து ண்புகளில் ஒன்று அ ிப் ிைோயமோகும்.
அ ிப் ிைோயம், கருத்து, ைக்கம், கட்ைடமப்பு, முன்விருப் ம் ஆகியவற்றில், முன்விருப் த்திற்கு உணர்வின்
சக்தி உள்ளது, ைக்கத்திற்கு ப ோருளின் வலிடம உள்ளது, பமலிருக்கும் அடமப் ின் ைம் கருத்துக்கு
உள்ளது.
25. “Never before she had been so much disposed to pardon his interference in the view of his friend.”
Capacity to pardon one who has offended is evolutionary progress, a divine attitude.
The value of a thing is appreciated in its absence.
Darcy’s value is appreciated now as all hopes of his proposal are lost.
Her total giving up of Darcy made him come back.
Wisdom is to see the higher justice in injustice.
In this sense she appreciates Darcy’s injustice to Jane.
That which so appreciates is the Psychic.
Elizabeth had never felt ashamed of her mother and sisters as she felt now.
Her mother’s urges of which she was ashamed now offered her a great service.
Bingley’s submission that was despicable had this positive service to Elizabeth.
It might be of service. Still it did not picture Bingley in the best of lights.
Divine sight sees in every despicable act a service to the cause of the Divine.
Taking such service better than positive service brings in grades and thus misses total vision.
Grades belong to partial vision.
Total vision admits of equality, not grades.
In a machine all parts are of equal importance when the highest possible efficiency is aimed at.
One small part missing or defective can prevent that perfect efficiency.
That explains absence of waste in Nature.
In a great music performance we see every particle of sound is of the greatest significance.
In a great work of art not only every line and drop of paint assume significance but the frame and the wall on which it
is hung.
Integration raises perfection to perfect perfection.
Creation has always been a perfect work of art.
It is our egoistic vision from the plane of Nature that sees evil or imperfection.
The practicing yogi faces the obstacles at a great many levels.
Mother said She was able to accept everyone except those who loved cruelty.
In trying to accept Mother, the tradition resists which can be overcome by idealism.
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Idealism becomes real by a passionate devotion to it.
Idealism reverses the revolting sensitivities into adoring sensitivities.
It happened to Mahatma Gandhiji. He stayed with the Harijans.
Often, rather invariably, it arises out of a fad.
It has the capacity to disillusion itself at the end as it is of consciousness and not substance.
The maximum the world knows is the overmental transformation, not supramental transformation.
Mother gives the devotee one lightning flash of the supramental transformation where organized falsehood upholds
Truth.
The worst that has happened on earth is Truth submitting itself to evil and delighting in it. The devotee can experience
that evil denying itself and singing the praise of Truth.
Such an experience can restore to the vital Money power given full freedom to betray.
It makes the low sex indulgence abdicate in favour of spiritual Truth.
The first major obstacle is mental sensitivity.
SHE suppresses it, bypasses it, overpasses it or reveals fully.
Mother howled when Her physical sensitivities were cruelly exposed.
Vital sensitivities reveal in Money, power, sex.
Whatever one gives up, Mother protects the devotee from being hurt by discovering a law, offering an intervention.
It is here ‘Let Thy Will be done, Not my will’ arises in stark nakedness.
‘Not my will’ changes grace into Supergrace.
Thy Will acts when one moves from Shakti, Viryam, deiva Prakriti to Shraddha – Faith.
He who moves there creates equality in the consciousness.
Acting in Faith in the plane of equality transforms Mind into Supermind.
“அவனுடைய நண் னின் கருத்துகளில் குறுக்கிட்ைதற்கு மன்னிக்க பவண்டும் என்கிற உணர்வு அவளுக்கு
இதற்கு முன் இந்த அளவிற்கு ஏற் ைவில்டை.”
அவமோனப் டுத்தியவடை மன்னிக்கும் பதய்வீக மபனோ ோவமோக விளங்கும் திறன், ோிணோம
முன்பனற்றமோகும்.
ஏபதனும் ஒன்று இல்ைோத ப ோழுதுதோன் அதன் அருடம பதோியும்.
திருமணப் ப ச்சின் எல்ைோ நம் ிக்டககடளயும் இைந்து விட்ைதோல், ைோர்சியின் மதிப்பு இப்ப ோழுதுதோன்
பதோிகிறது.
அவள் முழுடமயோக ைோர்சியிைமிருந்து விைகியதோல் அவன் திரும் ி வருகிறோன்.
அநியோயத்தில் உயர்ந்த நியோயத்டதப் ோர்ப் பத அறிவுடைடம.
இந்தக் கருத்தின் டி, ைோர்சி பேனுக்கு பசய்த அநியோயத்டத அவள் சோியோகப் புோிந்துபகோள்கிறோள்.
இவ்வோறு புோிந்து பகோள்வது டசத்திய புருஷபன.
இப்ப ோழுது உணர்வடதப் ப ோல் எலிசப த் தன்னுடைய தோயோடையும் சபகோதோிகடளயும் நிடனத்து
எப்ப ோழுதுபம பவட்கப் ட்ைதில்டை.
அவளுடைய தோயோோின் உந்துதல்கடளக் கண்டு அவமோனம் அடைந்த அவளுக்கு அடவ இப்ப ோழுது ப ோிய
பசடவடயச் பசய்தன.
பவறுக்கத்தக்கதோக இருந்த ிங்கிலியின் அடி ணிதல், இந்த நல்ை பசடவடய எலிசப த்திற்கு அளித்தது.
அது பசடவயோக இருக்கைோம். இருப் ினும் அது ிங்கிலிக்கு நல்ை ப யடை வோங்கித் தைவில்டை.
ஒவ்பவோரு பவறுக்கத்தக்க பசயலும், இடறவனுக்குச் பசய்யும் பசடவயோக பதய்வீகப் ோர்டவக்குத் பதோியும்.
அது ப ோன்ற பசடவடய, பநர்மடறயோன பசடவடய விை சற்று உயர்ந்தது என எடுத்துக் பகோள்ளும்
ப ோழுது அங்கு நிடைகள் பதோன்றிவிடுகின்றன, இவ்வோறோக முழுடமயோன ோர்டவடய இைந்துவிடுகிபறோம்.
நிடைகள் குதியோன ோர்டவக்குோியறவ.
முழுடமயோன ோர்டவ சமத்துவத்திற்குோியது, நிடைகளுக்கு அல்ை.
ஒரு கருவி சிறப் ோக பவடை பசய்ய பவண்டும் என்றோல், அதன் எல்ைோ ோகங்களும் முக்கியம்.
ஒரு சிறிய ோகம் பதோடைந்தோபைோ அல்ைது ழுதடைந்தோபைோ, அது முழுடமயோக இயங்கோது.
இயற்டகயில் விையம் இல்ைோமல் இருப் டத அது விளக்குகிறது.
சிறந்த இடச நிகழ்ச்சியில் நோதத்தின் ஒவ்பவோரு துளியும் மிகவும் முக்கியம் வோய்ந்தது என் டத நோம்
ோர்க்கிபறோம்.
ஒரு சிறப் ோன ஓவியத்தில், ஒவ்பவோரு பகோடும், ஒவ்பவோரு துளி வர்ணமும் முக்கியத்துவம்
ப றுவபதோைல்ைோமல், அதில் இைப் ட்டுள்ள சட்ைமும், பதோங்கவிைப் ட்டிருக்கும் சுவரும்கூை முக்கியம்
வோய்ந்தடவ.
ஒருடமப் ோடு பூைணத்டத சிறப் ோன பூைணமோக்கும்.
சிருஷ்டி எப்ப ோழுதுபம சிறப் ோன கடைப் டைப் ோக இருந்திருக்கிறது.
இயற்டகயின் நிடையிலிருந்து ோர்க்கும் நமது அகந்டதக்கு, தீடம அல்ைது குடற கண்ணுக்குத் பதோிகிறது.
பயோகம் பசய் வர் ப ோிய ை நிடைகளில் தடைகடள சந்திக்கிறோர்.
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பகோடுடமடய விரும்பு வர்கடளத் தவிை, மற்றவர்கடள தன்னோல் ஏற்றுக்பகோள்ள முடிந்தது என்று அன்டன
கூறுகிறோர்.
அன்டனடய ஏற்றுக்பகோள்ள முயல்வடத சம் ிைதோயம் தடுக்கிறது. இைட்சியத்தோல் அடத பவற்றி
பகோள்ளைோம்.
இைட்சியவோதம், ஆர்வத்துைன் ின் ற்றும்ப ோழுது உண்டமயோகிவிடுகிறது.
எதிர்க்கும் உணர்வுகடள ப ோற்றும் உணர்வுகளோக இைட்சியவோதம் மோற்றி விடுகிறது.
மகோத்மோ கோந்தி இவ்வோறு நைந்து பகோண்ைோர். ஹோிேனங்களுைன் அவர் தங்கியிருந்தோர்.
ை சமயங்களில், ஏன் எப்ப ோழுதுபம, அர்த்தமற்றதிலிருந்து அது எழுகிறது.
இறுதியில் பதளிவு ப றும் திறன் இதற்கு உள்ளது, ஏபனனில் அது ேீவியத்திற்குோியது, ப ோருளுக்கு அல்ை.
அதிக ட்சமோக உைகம் அறிந்தது பதய்வபைோக திருவுருமோற்றம், சத்திய ேீவிய திருவுருமோற்றமல்ை.
எங்கு முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ள ப ோய்டம உண்டமடய ஆதோிக்கிறபதோ, அங்கு க்ஷண பநை சத்தியேீவிய
திருவுருமோற்றத்டத அன்டன அன் ருக்கு அளிக்கிறோர்.
உைகத்தில் இதுவடை மிக பமோசமோக ஏற் ட்ைது ஒன்று என்றோல், அது உண்டம தீடமக்கு அடி ணிந்து
அதற்கோக சந்பதோஷப் டுவதுதோன். அந்தத் தீடம தன்டனபய மறுத்து உண்டமயின் புகழ் ோடுவடத அன் ர்
ோர்க்கைோம்.
அது ப ோன்ற அனு வம், முக்கியமோக ண ைத்துக்கு துபைோகம் பசய்வதற்கு முழு சுதந்திைம் அளிக்கிறது.
அது கீைோன ஆண் ப ண் உறடவத் துறந்து, ஆன்மீக உண்டமடய ஏற்க டவக்கிறது.
மனத்தின் உணர்வுகபள முதல் ப ோிய தடை.
அன்டன அடத அைக்குகிறோர், தவிர்த்து விடுகிறோர், தோண்டிச் பசல்கிறோர் அல்ைது முழுவதுமோக
பவளிப் டுத்துகிறோர்.
அன்டனயின் உைல் உணர்வுகள் கடுடமயோக பவளிப் ட்ைப ோழுது அவர் அைறினோர்.
உணர்வின் பசோைடணகள் ணம், தவி, ஆண்-ப ண் உறவில் பவளிப் டும்.
எடத ஒருவர் டகவிட்ைோலும், அன்டன குறுக்கிட்டு ஒரு சட்ைத்டத உருவோக்கி அன் டை ோதிப் ிலிருந்து
கோப் ோற்றுவோர்.
இங்குதோன், “உங்கள் திருவுள்ளப் டி நைக்கட்டும், எனது விருப் மல்ை” என் து நிதர்சனமோக எழுகிறது.
“எனது விருப் மல்ை”, அருடள ப ைருளோக்கும்.
சக்தி, வீோியம், பதய்வ ிைக்ருதியிலிருந்து, ஒருவர் சிைத்டதக்கு மோறும்ப ோழுது விருப்புறுதி பசயல் டுகிறது.—
நம் ிக்டக.
அந்த நிடைக்கு மோறு வர் ேீவியத்தில் சமத்துவத்டத உருவோக்குகிறோர்.
சமத்துவ நிடையில் நம் ிக்டகயுைன் பசயல் டுவது மனத்டத சத்திய ேீவிய மனமோக்கும்.
But the gloom of Lydia's prospect was shortly cleared away; for she received an invitation from Mrs. Forster,
the wife of the Colonel of the regiment, to accompany her to Brighton. This invaluable friend was a very
young woman, and very lately married. A resemblance in good humour and good spirits had recommended
her and Lydia to each other, and out of their three months' acquaintance they had been intimate two.
லிடியோவின் வருத்தமோன மனநிடை விடைவில் அகற்றப் ட்ைது, ஏபனனில் டைப் ிோிவின் கர்னைோக
இருந்தவோின் மடனவி திருமதி ோஸ்ைோிைமிருந்து ிடைட்ைனுக்கு பசல்ை அவளுக்கு அடைப்பு கிடைத்தது.
இந்த முக்கிய பதோைி சமீ த்தில் திருமணமோன ஒரு இளம் ப ண்மணி ஆவோள். கைகைப் ிலும், உற்சோகத்திலும்
இருவரும் ஒபை மோதிோியோக இருந்ததோல், இருவரும் ஒன்றோகப் ைகினர். மூன்று மோத ைக்கத்தில் அவர்கள்
இருவரும் பநருங்கிய பதோைிகளோயினர்.
26. The lamentations are real, forceful enough to evoke Life Response.
புைம் ல்கள் நிேம், வோழ்வின் மறுபமோைிடய தூண்டும் அளவிற்கு சக்தி உடையறவ.
27. Invitation from Mrs. Foster arrives.
திருமதி ோஸ்ைோிைமிருந்து அடைப்பு வருகிறது.
28. “Lydia received an invitation to Brighton”.
The gloom at home energises negatively by bringing this invitation.
Bingley arrives when Lydia goes away married.
The success of the gloom at home removed brings a higher atmosphere.
It is difficult for us to concede that our cheerfulness or gloom decides the outer event – Lydia’s elopement or
Bingley’s arrival.
Trace the preceding events in succession – wedding, Darcy finding Lydia, Elizabeth’s disclosure to Darcy,
Caroline’s provocation, Darcy’s civil reception, Elizabeth’s decision about Pemberley, Darcy’s letter, her abuse,
Colonel’s news of Bingley, etc.
Review the whole story stationing yourself at each of these points, you will see more and more revealing.
Each review of events reveals one more shade of the process of transformation.
[Devotees taking up this exercise or at least raising questions that help complete the review will be of immense help.]
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Not only this review, but each such decision – to be the mistress of Pemberley – splits into number of simpler parts,
each, again, reveals a little more. It extends till the Marvel is seen as a glimpse. It goes up to full Marvel.
As one thus progresses in his greater appreciation of the story, the reader sees these visions or scenes as visions.
Writers who have this vision write stories that deeply touch the vital of the reader.
Sri Aurobindo speaks of ‘that wonderful Mind’ of Shakespeare.
The poet creates in his vision.
God creates in his spiritual vision.
Man thus visualizing his own past life has the knowledge of his past lives.
Here the distinction between the past and future shades off.
One can see his future or determine his future or even the future of the world.
Mother saw how the world will be a thousand years hence in Her meditation when Sri Aurobindo will have been fully
accepted.
“பிடைட்ைனுக்குப் ப ோவதற்கு லிடியோவிற்கு அடைப்பு கிடைத்தது.”
இந்த அடைப்பு வீட்டில் இருந்த வோட்ைமோன நிடைக்கு எதிர்மடறயோன சக்திடய அளிக்கிறது.
லிடியோ திருமணமோகிச் பசன்ற ின் ிங்கிலி வருகிறோன்.
வீட்டில் இருந்த வோட்ைத்டத பவற்றிகைமோக அகற்றியவுைன், அது உயர்ந்த சூைடை பகோண்டு வருகிறது.
நமது உற்சோகம் அல்ைது வோட்ைம் லிடியோ ஓடிப்ப ோவது அல்ைது ிங்கிலி திரும் ி வருவது ப ோன்ற பவளிச்
சூைடை தீர்மோனிக்கும் என் டத நோம் ஒப்புக்பகோள்வது கஷ்ைம்.
இதற்கு முன்னோல் நைந்த நிகழ்ச்சிகடள வோிடசயோகப் ோர்க்கைோம்--திருமணம், லிடியோடவ ைோர்சி
கண்டு ிடிப் து, ைோர்சியிைம் எலிசப த் விஷயத்டத கூறுவது, கோைலினுடைய தூண்டுதல்கள், ைோர்சியின்
மோியோடதயோன வைபவற்பு, ப ம் ர்லிடயப் ற்றி எலிசப த்தின் தீர்மோனம், ைோர்சியின் கடிதம், அவளுடைய
நிந்தடன, ிங்கிலிடயப் ற்றி கோைலின் கூறும் பசய்தி மற்றும் ை.
இந்த ஒவ்பவோரு இைத்திலும் நம்டமபய ப ோருத்திப் ோர்த்தோல் நமக்கு பமலும் பமலும் ை விஷயங்கள்
புைப் டும்.
நிகழ்ச்சிகளின் ஒவ்பவோரு ோிசீைடனயும் திருவுருமோற்றத்தின் மற்றுபமோரு சோயடை பவளிப் டுத்தும்.(இந்த
யிற்சிடய அன் ர்கள் பமற்பகோண்ைோபைோ அல்ைது இந்த ஆைோய்ச்சி முழுடமயடைய குடறந்த ட்சம்
பகள்விகடள எழுப் ினோபைோ அது ப ருதவியோக இருக்கும்.)
இந்த ஆைோய்ச்சி மட்டுமல்ை, ப ம் ர்லிக்கு எேமோனி ஆக பவண்டும் என் து ப ோன்ற ஒவ்பவோரு தீர்மோனமும்
பமலும் சிறிய ோகங்களோகப் ிோிந்து பமலும் சிைவற்டற பவளிப் டுத்தும். அற்புதம் கண்ணுக்குச் சிறிது
பதன் டும்வடை அது பதோைர்ந்து விோிவடையும். முழுடமயோக அற்புதமோகும்வடை பதோைரும்.
இவ்வோறு ஒருவர் இக்கடதடய பமலும் ைிைப்பரகப் புரிந்துமகரண்டரல் இந்த கோட்சிகளும் ோர்டவகளும்
டிப் வருக்குக் கோட்சிகளோகபவ பதோன்றும்.
இந்த ோர்டவ உடைய எழுத்தோளர்கள், டிப் வர்களுடைய உணர்டவ ஆைமோகத் பதோைக்கூடிய கடதகடள
எழுதுவோர்கள்.
பஷக்ஸ் ியோின் ‘அந்த அதிசயமோன மனத்டதப்’ ற்றி ஸ்ரீ அைவிந்தர் ப சுகிறோர்.
கவிஞர் அவருடைய ோர்டவயில் உருவோக்குகிறோர்.
இடறவன் தன்னுடைய ஆன்மீகப் ோர்டவயில் உருவோக்குகிறோன்.
இதுப ோை தன்னுடைய முந்டதய ிறவிகடள கற் டன பசய்து ோர்க்கும் மனிதனுக்கு, முந்டதய
ிறவிகடளப் ற்றிய அறிவு உள்ளது.
கைந்த கோைத்திற்கும் எதிர் கோைத்திற்கும் உள்ள பவறு ோடு இங்கு மடறகிறது.
ஒருவர் தனது எதிர்கோைத்டதப் ோர்க்கைோம், எதிர்கோைத்டதத் தீர்மோனிக்கைோம், உைகத்தின்
எதிர்கோைத்டதக்கூை கோணைோம், தீர்மோனிக்கைோம்.
ஸ்ரீ அைவிந்தர் முழுவதுமோக ஏற்றுக்பகோள்ளப் ட்டு ஆயிைம் ஆண்டுகளுக்குப் ின்னர் உைகம் எவ்வோறு
இருக்கும் என் டத அன்டன தனது தியோனத்தில் கண்ைோர்.
29. “This invaluable friend is a young woman lately married” – Mrs. Colonel Forster.
One who enters into security is no source of security to another.
One can trust another in a crime if he too has a part in it.
Crime is prevented by the danger of punishment.
Friendship in entertainment is lasting.
Joint enjoyment of any pleasure binds friends tightly together.
The more questionable the pleasure, the greater is the friendship.
People are not good or bad, they are so by circumstances.
Good humour for Mrs. Bennet is wild pleasure.
Life in the militia calls for discipline.
Discipline while on duty demands greater relaxation while off duty.
This invaluable friend is the lately married wife of Colonel Forster.
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Her need to let off stream, being a colonel’s wife, eminently suits Lydia.
The army barracks are organized places of relaxation that is dissipation.
Lydia in her company is vulnerable as she is married and thus safe.
A secure person is tempted to enjoy at the expense of an insecure person.
Mrs. Bennet can spread her silly wings only under the protection of her husband.
Wickham can borrow safely as Darcy will pay off his debts.
An apparent safety is often a real source of danger.
Human choice gains infinite significance as at every moment the choice can have infinitely variable results.
The infinitely variable oneness is the consciousness of the Absolute.
Lydia’s one aim is not marriage, but a Man.
It opens up a non-social dimension of evolution outside the society.
Wickham’s dissipation is an aspiration centred in himself outside the society.
To unite them to remain within society is the true reflection of the revolution across the channel.
The French Revolution destroyed the present society to create another society.
“இந்த மதிப்பு வோய்ந்த பதோைி, சமீ த்தில் திருமணம் ஆன இளம் ப ண் திருமதி கர்னல் ோஸ்ைர் ஆவோர்.”
ோதுகோப் ிற்குள் உள்ள ஒருவர் மற்றவருக்கு ோதுகோப்பு தை முடியோது.
ஒரு குற்றத்தில் மற்றவருக்கும் ங்கு இருந்தோல், ஒருவர் அவடை நம் ைோம்.
தண்ைடன கிடைக்கும் என்ற யத்தோல் குற்றம் தவிர்க்கப் டுகிறது.
ப ோழுது ப ோக்கில் நட்பு நிைந்தைமோக இருக்கும்.
இடணந்து எந்த இன் த்டதயும் அனு விப் து நண் ர்கடள பநருக்கமோக இடணக்கிறது.
எவ்வளவுக்பகவ்வளவு இன் ம் பகள்விக்குோியதோக இருக்கிறபதோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு நட்பு அதிகமோக
இருக்கும்.
சூழ்நிடையோல் மனிதர்கள் நல்ைவர்களோகபவோ பகட்ைவர்களோகபவோ ஆகிறோர்கள்.
சந்பதோஷமோக இருப் து திருமதி ப ன்னட்டிற்கு கட்டுக்கைங்கோத இன் மோக இருக்கிறது.
இைோணுவ வோழ்க்டகக்கு ஒழுக்கம் பதடவ.
பவடை பநைத்தில் ஒழுக்கமோக இருப் தோல், பவடை இல்ைோத பநைத்தில் அதிக ஓய்வோக இருப் து
அவசியமோகிறது.
இந்த அதிமுக்கியமரன பதோைி, சமீ த்தில் திருமணம் ஆன கர்னல் ோஸ்ைோின் மடனவி.
கர்னலின் மடனவியோக இருப் தோல், அவளது உணர்ச்சிகடள பவளிப் டுத்துவது அவளுக்கு அவசியமோக
இருப் து, லிடியோவுக்குப் ப ோருத்தமோக இருக்கிறது.
சிப் ோய்கள் தங்கும் இைங்கள், வீணோக ப ோழுது ப ோக்குவதற்கோக ஏற் டுத்தப் ட்ை இைங்களோகும்.
திருமதி ோஸ்ைர் திருமணமோகி ோதுகோப் ோக இருக்கிறோள், அபத சூைலில் இருக்கும் லிடியோ
ைவீனமோனவளோக இருக்கிறோள்.
ோதுகோப் ோக உள்ளவர் இன் த்டத அனு விக்க, ோதுகோப் ற்றவர் விடை பகோடுக்க பவண்டியுள்ளது.
திருமதி ப ன்னட் அவளுடைய கணவோின் ோதுகோப் ில்தோன் அவளுடைய அற் த்தனமோன பவடைகளில்
ஈடு டுகிறோள்.
ைோர்சி தன் கைன்கடள அடைத்து விடுவோன் என்ற டதோியத்தில் விக்கோம் கைன் வோங்கைோம்.
ோதுகோப் ோகத் பதோிவது ை சமயங்களில் நிேமோன ஆ த்துக்கோன மூைகோைணமோக இருக்கும்.
ஒவ்பவோரு தருணத்திலும் விருப் ம் அளவற்ற பவவ்பவறு ைன்கடள அளிக்கைோம் என் தோல், மனித
விருப் ம் அளவற்ற முக்கியத்துவத்டதப் ப றுகிறது.
அளவற்று மோறக்கூடிய ஒருடம ிைம்மத்தின் ேீவியம் ஆகும்.
லிடியோவின் ஒபை பநோக்கம் ஒரு ஆண்தோபன தவிை திருமணம் அல்ை.
அது, சமூகத்திற்கு பவளிபய ோிணோமத்தின் எவரும் பசய்யோத ோிமோணத்டத திறக்கிறது.
விக்கோமின் அைிச்சோட்ைம், சமூகத்திற்கு பவளிபய அவனுள்பளபய டமயம் பகோண்டிருக்கும் ஆர்வமோகும்.
சமூகத்திற்குள்பள தக்க டவப் தற்கோக அடவகடள இடணப் து, அடுத்த நோட்டில் நைந்து பகோண்டிருந்த
புைட்சியின் உண்டமயோன ிைதி லிப்பு ஆகும்.
ிபைஞ்சுப் புைட்சி நிைவுகின்ற சமூகத்டத அைித்து பவபறோரு சமூகத்டத உருவோக்கியது.
30. “Out of the three months acquaintance, they had been intimate two”.
Intimacy is more due to temperament than duration.
Common purpose springs intimacy.
The depths at which the personality is open ministers to intimacy.
Intimacy is out of the milk of human goodness.
Power of consciousness, Joy of Ananda unite to create intimacy.
Intimacy issues out of similarities or complementarity.
Good humour is similarity of temperament.
People’s relationship is functional, not ideal or moral.
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Three months is a long enough time for any intimacy to form.
Jane and Bingley took to each other in less than a month.
Darcy was wounded and smitten by Elizabeth without the service of any time.
Energy of youth, better still urges of youthful initiative forge intimacy readily.
Intimacy emerges in intense enjoyment.
Enjoyment here led to elopement. From Lydia’s point of view the energy of enjoyment gave her Wickham.
Socially elopement is ruinous of the family of which Lydia is oblivious.
The excessive energy of enjoyment was available for Darcy to convert it into positive social results.
Darcy did so by the goodwill of wealth and status of one who is in love.
Man looks at any act from one focus.
An act explains itself from the individual’s surface views, subconscious urges, family’s social power, community’s
interest, aim of life, etc.
On the surface these may vary or conflict.
Below there is no variation where the surface serves the subconscious.
Elizabeth’s desire to meet Jane and the subconscious response to Darcy converted a few hours visit into four days stay.
Charlotte’s desire to relieve Elizabeth of Collins and her own basic need born out of the urge of an old maid happily
meet and produce a lasting happy result.
“மூன்று மோத ோிச்சயத்தில் அவர்கள் இருவரும் பவகு பநருக்கமோக இருந்தனர்.”
கோை அவகோசத்டதவிை பநருக்கத்திற்கு மனவுணர்வுதோன் கோைணம்.
இருவருக்கும் இடைபய இருக்கும் ப ோதுவோன பநோக்கம் பநருக்கத்டத ஏற் டுத்தும்.
எந்த ஆைத்தில் ஆளுடம விைிப் ோக இருக்கிறபதோ, அது பநருக்கத்திற்கு பதோண்டு பசய்கிறது.
மனிதனின் நல்ை குணத்தில் பநருக்கம் எழுகிறது.
ேீவியத்தின் சக்தியும், ஆனந்தத்தின் சந்பதோஷமும் பநருக்கத்டத உண்ைோக்க இடணகின்றன.
ஒபை மோதிோியோக இருப் டவ அல்ைது உைன் ோைோக இருப் டவ பநருக்கத்டத ஏற் டுத்தும்.
ஒன்று ப ோல் மனவுணர்வுடையவர்கள் சந்பதோஷமோக இருப் ர்.
மனிதர்களின் உறவுகள் நடைமுடறடயச் சோர்ந்தறவ, இைட்சியமோகபவோ அல்ைது தோர்மீகமோகபவோ
இருக்கோது.
பநருக்கம் வளை மூன்று மோத கோைம் அதிகமோனதுதோன்
ஒரு மோதத்திற்குள்பளபய பேனும் ிங்கிலியும் ஒருவடை ஒருவர் விரும் ஆைம் ித்தனர்.
எலிசப த்தோல் ைோர்சி கோயப் டுத்தப் ட்ைோன், தோக்கப் ட்ைோன், கோைத்தின் உதவிபய அங்கு இல்டை.
இளடமயின் சக்தியும் பமலும் சிறப் ோக இளடமயின் தன்முடனப் ின் உந்துதல்களும், உைனடியோக
பநருக்கத்டத ஏற் டுத்துகின்றன.
தீவிைமோன சந்பதோஷத்தில் பநருக்கம் பவளிவருகிறது.
இங்கு சந்பதோஷத்டத அனு விப் து ஓடிப்ப ோவதற்கு வைி வகுத்தது.
லிடியோவின் கண்பணோட்ைத்தில் சந்பதோஷத்தின் சக்தி விக்கோடம அளித்தது.
சமூகத்தில் ஓடிப்ப ோவது குடும் த்திற்கு அைிடவ ஏற் டுத்துவதோக இருக்கும், லிடியோவுக்கு அது
பதோியவில்டை.
பநர்மடறயோன சமூகப் ைன்களோக மோற்றக்கூடிய அளவிற்கு, ைோர்சியிைம் சந்பதோஷத்தின் சக்தி அதிக
அளவில் இருந்தது.
பசோத்து மற்றும் சமூக அந்தஸ்தின் நல்பைண்ணத்தினோல் கோதல் வயத்தில் இருக்கும் ைோர்சி இவ்வோறு நைந்து
பகோண்ைோன்.
எந்தச் பசயடையும் மனிதன் ஒரு பகோணத்திலிருந்து ோர்க்கிறோன்.
ஒருவோின் பமற் ைப் ில் உள்ள எண்ணங்கள், ஆழ்மன உந்துதல்கள், குடும் த்தின் சமூக அதிகோைங்கள்,
சமூகத்தின் ஆர்வங்கள், வோழ்வின் குறிக்பகோள் ப ோன்ற ை விஷயங்களிலிருந்து ஒரு பசயல் அதடனபய
விளக்கிக் பகோள்கிறது.
பமற் ைப் ில் அடவ வித்தியோசப் ைைோம் அல்ைது முைண் ைைோம்.
பமற் ைப்பு ஆழ்மனத்துக்கு பசடவ பசய்யும் இைத்தில் பவறு ோடுகள் இல்டை.
எலிசப த், பேடன சந்திக்க விரும் ியதும் ைோர்சிக்கோன அவளது ஆழ்மன மறுபமோைியும் சிை மணி பநை
விேயத்டத நோன்கு நோட்களுக்கு தங்கும் டி பசய்தது.
எலிசப த்டத கோலின்ஸிைமிருந்து விடுவிக்கும் ஷோர்பைட்டின் ஆடசயும், திருமணமோகோத வயதோன
ப ண்ணுக்பக உோித்தோன உந்துதல்களோல் ஏற் ட்ை அடிப் டைத் பதடவயும் இடணந்து, நீடித்த
சந்பதோஷமோன முடிடவ உண்ைோக்கியது.
The rapture of Lydia on this occasion, her adoration of Mrs. Forster, the delight of Mrs. Bennet, and the
mortification of Kitty, are scarcely to be described. Wholly inattentive to her sister's feelings, Lydia flew
about the house in restless ecstacy, calling for every one's congratulations, and laughing and talking with
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more violence than ever; whilst the luckless Kitty continued in the parlour repining at her fate in terms as
unreasonable as her accent was peevish.
இந்தச் சந்தர்ப் த்தில் லிடியோ அடைந்த மகிழ்ச்சிடயயும், திருமதி. ோஸ்ைடை அவள் பகோண்ைோடியடதயும்,
திருமதி. ப ன்னட்டின் சந்பதோஷத்டதயும், கிட்டி அடைந்த துயைத்டதயும் விவோிக்கபவ முடியோது. தன்னுடைய
சபகோதோியின் உணர்ச்சிகடள முற்றிலும் கவனிக்கோதவளோக நிடைபகோள்ளோத சந்பதோஷத்துைன் லிடியோ
வீட்டினுள் அங்கும் இங்குமோக ஓடிக் பகோண்டிருந்தோள். எப்ப ோழுதும் இருப் டதவிை ஆர்ப் ோட்ைமோக
சிோித்துக் பகோண்டும், ப சிக் பகோண்டும் இருந்தோள். அதிர்ஷ்ைமில்ைோத கிட்டிபயோ வைபவற் டறயில் அமர்ந்து
நியோயமில்ைோத பசயல் என்று எோிச்சலுைன் புைம் ிக் பகோண்டிருந்தோள்.
Insensibility goes with callous selfishness.
பசோைடணயற்று இருப் தும் பமோசமோன சுயநைமும் இடணந்து கோணப் டும்.
Lydia never feels sorry for Kitty.
லிடியோ, கிட்டிக்கோக எப்ப ோழுதும் ோிதோ ப் டுவபத இல்டை.
An act appears on the scene as energy earlier while still in the subtle plane.
ஒரு பசயல் சூட்சும நிடையில் இருக்கும்ப ோழுபத, சக்தியோக முன்னபை கோட்சி அளிக்கும்.
Read the last para in the page with the elopement in mind.
ஓடிப்ப ோவடத மனத்தில் டவத்துக்பகோண்டு, இந்த க்கத்தின் கடைசிப் த்திடய டிக்க பவண்டும்.
‘Talking with violence’. Achievement or its anticipation does it.
‘வன்முடறயுைன் ப சுவது’. பவற்றி ப றுவபதோ அல்ைது அடத முன்கூட்டிபய எதிர் ோர்ப் பதோ இவ்வோறு
நைந்துபகோள்ள டவக்கும்.
Lydia does not care for Kitty. She is obliviously selfish, but Kitty toes her line. Hence Kitty is more vulnerable than
Lydia.
லிடியோ, கிட்டிடய ப ோருட் டுத்துவபத இல்டை. அவள் தன்டன அறியோமபைபய சுயநைமோக இருக்கிறோள்.
ஆனோல் கிட்டி அவள் பசோல்வடதக் பகட்டு நைக்கிறோள். ஆகபவ லிடியோடவவிை கிட்டி அதிக ைவீனமோக
இருக்கிறோள்.
“The rapture of Lydia on this occasion, her adoration of Mrs. Forster, the delight of Mrs. Bennet and the mortification
of Kitty are scarcely to be described”.
Rapture, adoration, delight supplied the energy for the elopement.
Mortification of Kitty gave the antisocial colouring.
It ended in marriage as the positive aspect was in excess.
Kitty being in the secret of Lydia is the link that made this conversion possible.
Energy wise the elopement is eminently understandable.
The vast illimitable energies released here by the mother, daughter, Mrs. Forster essentially made two other marriages
possible.
The fact that the last born successfully aspired for marriage explains the easy consummation of the other two
weddings.
Lydia’s elopement to be converted into wedding is a negative becoming positive, which occasions release of much
energy.
To make Wickham accept to marriage is equally energy consuming.
Such energies came from Elizabeth moving to Mind, Darcy’s status, Darcy’s transformation.
The fact Wickham came back to the army indicates that Mrs. Forster had no endorsement of Lydia’s plans.
Colonel Forster’s search for Lydia, his visit to Longbourn are positive contributions that ended in finding her,
marrying, and his joining the army.
Lydia released the maximum energy as she was in rapture.
Mrs. Bennet was asking for sea bathing. Its expectation is the physical pleasure. Her delight is the energy of that
physical pleasure.
Lydia was in gloom before the invitation arrived.
Gloom converts into rapture thus increasing the supply of energy.
Elizabeth was overwhelmed by what was happening around her and felt totally helpless indicating the flood that was
released.
Her pleading with the father was mental against the forces of the vital and physical.
“இந்தச் சந்தர்ப் த்தில் லிடியோவின் ைவசத்டதயும், திருமதி ோஸ்ைடை அவள் பகோண்ைோடியதும், திருமதி
ப ன்னட்டின் சந்பதோஷத்டதயும், கிட்டி அடைந்த துயைத்டதயும் விவோிக்கபவ முடியோது.”
ைவசம், ப ோற்றுதல் மற்றும் மகிழ்ச்சி ஓடிப்ப ோவதற்கோன சக்திடய அளித்தன.
கிட்டிடய அவமோனப் டுத்தியது சமூகத்திற்கு எதிைோன உணர்டவ அளித்தது.
பநர்மடறயோன அம்சம் அதிகமரக இருந்ததரல் அது திருமணத்தில் முடிந்தது.
கிட்டி, லிடியோ விஷயத்தில் இைகசியமோக இருந்தது, மோற்றத்டத சோத்தியமோக்கும் இடணப் ோக இருந்தது.
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சக்திடய டவத்துப் ோர்த்தோல், ஓடிப்ப ோவது நன்கு புோிந்துபகோள்ளக் கூடியதோக உள்ளது.
தோயோர், மகள் மற்றும் திருமதி ோஸ்ைர் விடுவித்த அளவற்ற சக்தி, முக்கியமோக பமலும் இைண்டு
திருமணங்கடள சோத்தியம் ஆக்கியது.
கடைசி மகள் திருமணத்துக்கு பவற்றிகைமோக ஆர்வப் ட்ைது, மற்ற இைண்டு திருமணங்கள் சுை மோக பூர்த்தி
அடைந்தடத விளக்குகிறது.
லிடியோ ஓடிப்ப ோவது திருமணமோக மோறியது, எதிர்மடற பநர்மடற ஆவதோகும். இது ப ோன்ற சமயங்களில்
அதிக சக்தி பவளியிைப் டுகிறது.
விக்கோடம திருமணத்திற்கு ஒத்துக்பகோள்ளச் பசய்வதும், அபத ப ோன்ற சக்தி பசைவைியும் விஷயமோகும்.
எலிசப த் மனத்திற்கு மோறியது, ைோர்சியின் அந்தஸ்து மற்றும் ைோர்சியின் திருவுருமோற்றம், இவற்றிலிருந்து
அந்த சக்தி வந்தது.
விக்கோம் டைக்குத் திரும் ி வந்தது, லிடியோவின் திட்ைத்டத திருமதி ோஸ்ைர் ஆதோிக்கவில்டை என் டதக்
கோட்டுகிறது.
கர்னல் ோஸ்ைர் லிடியோடவத் பதடிப் ப ோனதும், அவைது ைோங் ர்ன் விேயமும், அவடளக் கண்டு ிடித்ததும்,
திருமணம் மற்றும் அவன் டையில் பசர்ந்ததற்கோன பசயல்களுக்கு பநர்மடறயோன ங்குகள் ஆகும்.
லிடியோ ைவசத்தில் இருந்ததோல், அதிகமோன சக்திடய விடுவித்தோள்.
திருமதி ப ன்னட் கைலில் குளிக்க பவண்டுபமன்கிறோள். அதன் எதிர் ோர்ப்பு உைலுக்கோன சந்பதோஷம். அந்த
சந்பதோஷத்தின் சக்திதோன் அவளுடைய ஆனந்தம்.
அடைப்பு வருவதற்கு முன் லிடியோ வருத்தத்தில் ஆழ்ந்திருந்தோள்.
வருத்தம் ைவசமோக மோறி சக்திடய அதிகோிக்கிறது.
அவடளச் சுற்றி நைந்தடவகளோல் எலிசப த் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தோள். பவளிப் ட்ை சக்தி பவள்ளத்தில்
முழுவதுமோக பசயைற்று நின்றோள்.
உணர்வு மற்றும் உைல்ோீதியோன சக்திகளுக்கு எதிைோக அவள் தகப் னோோிைம் மன்றோடியது மனோீதியோக
இருந்தது.
38. “Wholly inattentive to her sister’s feeling, Lydia flew about the house”.
Idealists never can take into account others’ feelings.
Lydia, in pursuit of pure pleasure, uninhibited from any side, is an idealist.
Her own mother had all the makings of such an ‘idealism’.
No one could have sparked off this great energy if Lydia had not done it.
An accomplishment has two sides, actually many sides.
Human initiative releases one side, making it lopsided.
Life is more comprehensive than society.
Society is not so severely unidimensional as the Individual.
Lydia released the energies of non-social dimensions.
Hence the immense quantity of it.
Had it been a marriage where Wickham proposed, so much of energies would not have been available.
The elopement is partially on her initiative.
He is blatantly false.
A false Man consenting to elopement is a simple negative act.
His consenting to marriage is a conversion to the positive social side.
Converting non-social forces into social energies, vast energies are available.
They are energies required for social evolution that avoids social revolution.
We can see this character in each small act directly connected with it.
The most important of which is Elizabeth’s speaking to Darcy.
Her speaking is an exercise of human choice.
His coming at that moment is life’s sanction.
His regret at the cancellation of her visit to Pemberley was an unseemly exhibition of coarse selfishness which was
neutralized by his hunt, humiliation and payment.
Mrs. Gardiner’s etiquette in regard to that brings her on a par with him, does not elevate him to her level, indicating her
desire in that direction.
“சபகோதோியின் உணர்வுகடள முற்றிலும் கவனிக்கோமல் லிடியோ வீட்டில் அங்குமிங்கும் ஓடிக்
பகோண்டிருந்தோள்.”
இைட்சியவோதிகளோல் ஒரு ப ோழுதும் மற்றவர்களுடைய உணர்வுகடளக் கருத முடியோது.
எந்த தயக்கமும் இல்ைோமல் சந்பதோஷத்டத மட்டும் நோடும் லிடியோ ஒரு இைட்சியவோதி.
அவளது தோயோருக்கும் அது ப ோன்ற இைட்சியங்களுக்கோன அடனத்து அடையோளங்களும் இருந்தன.
லிடியோ பசய்திைோவிட்ைோல் பவறு எவைோலும் இந்த அளவு சக்திடய பவளிக்பகோண்டு வந்திருக்க முடியோது.
ஒரு சோதடனக்கு இைண்டு க்கங்கள் உண்டு, உண்டமயில் ை க்கங்கள் உண்டு.

270

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

மனித தன்முடனப்பு ஒரு க்கத்டத பவளிப் டுத்துகிறது, அடத தடைகீைோக மோற்றுகிறது.
சமூகத்டதவிை வோழ்வு அடனத்டதயும் உள்ளைக்கியதோக இருக்கிறது.
தனி ந டைப்ப ோை, சமூகம் அந்த அளவிற்கு ஒபை ோிமோணம் உடையதோக இல்டை.
லிடியோ சமூகத்தில் இல்ைோத ோிமோணத்தில் சக்திடய பவளிப் டுத்தினோள்.
அதனோல்தோன் அது அவ்வளவு அதிகமோக இருந்தது.
விக்கோம் பவண்டுபகோள் விடுத்த திருமணமோக இருந்திருந்தோல், அந்த அளவு சக்தி அங்கு இருந்திருக்கோது.
ஓடிப்ப ோனது, ஓைளவிற்கு அவளுடைய தன்முடனப் ோல் நிகழ்ந்தது.
அவன் பவளிப் டையோகபவ ப ோய்யோனவன்.
ஒரு ப ோய்டமயோன மனிதன் ஓடிப்ப ோவதற்கு சம்மதிப் து, ஒரு சோதோைண எதிர்மடறயோன பசயல்.
அவன் திருமணத்திற்கு சம்மதிப் து, பநர்மடறயோன சமூகத்டதச் சோர்ந்த மோற்றம்.
சமூகத்டதச் சோைோத சக்திகடள சமூக சக்திகளோக மோற்றும்ப ோழுது அதிகமோன சக்தி கிடைக்கிறது.
அடவ சமூக புைட்சிகடளத் தவிர்த்து, சமூக மோற்றங்கடள ஏற் டுத்தத் பதடவயோன சக்தியோகும்.
ஒவ்பவோரு சிறிய பசயலிலும், பநைோக அதில் சம் ந்தப் ட்ை இந்த குணோதிசயத்டத நோம் ோர்க்கைோம்.
இதில் மிகவும் முக்கியமோனது, எலிசப த் ைோர்சியிைம் ப சுவது.
அவள் ப சுவது மனித விருப் த்டதப் யன் டுத்துவது.
அந்தத் தருணத்தில் அவன் வருவது வோழ்வின் அங்கீகோைம் ஆகும்.
அவளுடைய ப ம் ர்லி விேயம் ைத்து ஆனதற்கு அவன் அடைந்த வருத்தம், அவனுடைய சுயநைத்டதக்
கோட்டுவதோக இருக்கிறது. அவன் லிடியோடவக் கண்டு ிடிக்க எடுத்த முயற்சி, அடைந்த அவமோனம் மற்றும்
ணம் பகோடுத்தன் மூைம் அது சோி பசய்யப் ட்ைது.
இந்த விஷயத்தில் திருமதி கோர்டினோின் ண் ட்ை நைத்டத, அவடள அவனுக்கு இடணயோக ஆக்குகிறது,
அவடன அவளது நிடைக்கு உயர்த்தவில்டை. அவ்வோறு நைக்க பவண்டும் என்கிற அவளது ஆடசடயக்
கோட்டுகிறது.
39. “Lydia was laughing with violence. Kitty was repining as her accent was peevish.”
Violent laughter is for the boisterous.
Her disregard for Kitty arises out of the intensity of her ambition.
The choice of friends appears as a freak.
Voice is vital. Affinity or attraction for the voice is the best qualification to be a friend.
There are subtle bodily movements no one notices, but everyone responds to.
There are perceptible bodily smells that exercise powerful influences.
Psychology being a deeper centre of being than voice, smell, movement, or psychological attitudes controls all
this.
When these shifts in attitude are non-egoistic, they are invincible.
Laughter is the sound of energy one’s culture is unable to control.
A laughter under control is a vital power that controls others.
Laughter can be coarse, not violent.
Violence in laughter is the energy from the bodily centres.
Body is tickled into action by physical sensations.
The invitation never entered her as a thought.
It entered her as a vital sensation.
The physical being more receptive, the bodily centre was activated.
Hence she flew across the house.
The Physical does not see, it feels the touch.
Kitty not being in physical contact with her, ignores her.
The physical alone can demand congratulations.
She scarcely listens to anyone as the voice does not touch the body.
Kitty is described here as luckless.
Luck is to be in the same wavelength of Mrs. Forster and Wickham.
Kitty certainly is not of that wavelength, though she is led by Lydia.
Lydia is unmindful of her sisters as she is physical.
The physical knows what touches it.
“லிடியோ ஆர்ப் ோட்ைமோக சிோித்துக் பகோண்டிருந்தோள். கிட்டி எோிச்சலுைன் புைம் ிக் பகோண்டிருந்தோள்.”
ஆர்ப் ோட்ைமோன சிோிப்பு முைட்டுத்தனத்திற்குோியது.
கிட்டிடய அவள் உதோசீனப் டுத்துவது அவளுடைய தீவிை ஆடசயினோல்.
நண் ர்கடளத் பதர்ந்பதடுப் து விபநோதமோகப் டுகிறது.
குைல் உணர்வுக்குோியது. குைலின் ஈர்ப்ப ோ அல்ைது கவர்ச்சிபயோ நண் ர் ஆவதற்கு ப ோிய தகுதியோகிறது.
யோரும் கவனிக்கோத சிை சூட்சும உைல் அடசவுகள் இருக்கும், ஆனோல் எல்பைோரும் அதற்கு திைளிப் ோர்கள்.
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பவளிபய பதோியோத உைலின் வோசம் வலிடமயோக வைி நைத்திச் பசல்லும்.
குைல், மணம், அடசவு, அல்ைது மபனோோீதியோன மபனோ ோவங்கள் இடவகடளவிை மனம் ேீவனின்
டமயத்தில் இருப் தோல், இது எல்ைோவற்டறயும் கட்டுப் டுத்தும்.
இந்த மபனோ ோவத்தின் மோறுதல்கள் அகந்டதயற்று இருக்கும்ப ோழுது அடவ பவல்ை முடியோததோக இருக்கும்
சக்தியின் ஒலியோன சிோிப்ட , ஒருவருடைய நோகோிகத்தோல் அைக்க முடியோது.
சிோிப்ட அைக்க முடிந்தோல், உணர்வின் சக்தி மற்றவடை கட்டுப் டுத்தும் என்றோகிறது .
சிோிப்பு முைட்டுத்தனமோக இருக்கும், வன்டமயோக இருக்கோது.
உைலின் டமயங்களிலிருந்து எழும் சக்தி, சிோிப் ில் வன்முடறயோகும்.
உைல் உணர்வுகள் உைல் பசயல் ைத் தூண்டுகிறது.
எண்ணமோகக்கூை அடைப்பு அவளுள் எைவில்டை.
ஒரு உைல் உணர்வோக அது அவளுள் நுடைந்தது.
உைலின் ஏற்புத் திறன் அதிகமோக இருப் தோல் உைலின் டமயம் தூண்ைப் ட்ைது.
அதனோல் அவள் வீட்டுக்குள் அங்கும் இங்குமோக ஓடுகிறோள்.
ேைத்திற்குப் ோர்க்க முடியோது, பதோடுவுணர்வு உண்டு.
கிட்டி ேை நிடையில் அவளுைன் பதோைர்பு பகோள்ளோததோல் அவடள புறக்கணிக்கிறோள்.
ேைம் மட்டுபம ோைோட்டை எதிர் ோர்க்கும்.
குைல் ேைத்டத பதோடுவதில்டை அதனோல் யோர் பசோல்வடதயும் அவள் பகட் தில்டை.
கிட்டி அதிர்ஷ்ைமற்றவள் என்று இங்கு விவோிக்கப் ட்டுள்ளது.
திருமதி ோஸ்ைர், விக்கோம் இவர்களுடைய அடைவோிடசயிபைபய அவளுடைய அதிர்ஷ்ைமும் இருக்க
பவண்டும்.
கிட்டி லிடியோவோல் வைிநைத்தப் ட்ைோலும், அந்த அடைவோிடசயில் அவள் நிச்சயமோக இல்டை,
லிடியோ ேை நிடையில் இருப் தோல், சபகோதோிகடளப் ற்றி அவள் கவடைப் டுவதில்டை.
தன்டன எது பதோடுகிறது என்று ேைத்துக்கு பதோியும்.

40.

41.

42.

43.
44.
45.

"I cannot see why Mrs. Forster should not ask me as well as Lydia," said she, "though I am not her
particular friend. I have just as much right to be asked as she has, and more too, for I am two years older."
“ஏன் திருமதி. ோஸ்ைர் என்டனயும், லிடியோவுைன் பசர்த்து அடைக்கக் கூைோது என்று எனக்குப் புோியவில்டை.
நோன் அவளுடைய பநருங்கிய பதோைி இல்டை என்றோலும், அவடள அடைப் து ப ோைபவ என்டனயும்
அடைக்க எனக்கு எல்ைோவித உோிடமகளும் இருக்கின்றன. பமலும் அவடளவிை நோன் இைண்டு வயது
மூத்தவளும் ஆபவன்,” என்கிறோள்.
Kitty’s disappointment then qualified herself to enter the superior society of Bingley and Darcy next year.
கிட்டியின் ஏமோற்றம் அவடள அடுத்த வருைம் ிங்கிலி, ைோர்சி இவர்களது உயர்ந்த சமூகத்திற்கு தகுதி
உடையவளோக மோற்றியது.
She cries to be included, does not say “Why am I not invited instead of Lydia?” Inherently, her mind is more than fair.
That is why she escaped the invitation.
தன்டனயும் பசர்த்துக்பகோள்ளச் பசோல்லி அவள் பகட்கிறோள், ‘லிடியோவிற்கு தில் என்டன ஏன்
அடைக்கவில்டை’ என்று பகட் தில்டை. அவளுடைய மனம் நியோயமோக உள்ளது. அதனோல்தோன் அவள்
அடைப் ிலிருந்து தப் ித்துக் பகோண்ைோள்.
Kitty asks why she too was not invited. She does not say why she was not invited instead of Lydia. She is less selfish
than Lydia .
ஏன் தன்டனயும் அடைக்கவில்டை என்றுதோன் கிட்டி பகட்கிறோள். லிடியோவிற்குப் தில் தன்டன ஏன்
அடைக்கவில்டை என்று பகட் தில்டை. லிடியோடவப் ப ோல் அவ்வளவு சுயநைமோக அவள் இல்டை.
Elizabeth is reasonable, Jane resigns herself to events.
எலிசப த் நியோயமோக இருக்கிறோள், பேன் நிகழ்ச்சிகடள அப் டிபய ஏற்றுக்பகோள்கிறோள்.
Each advises Kitty from her own temperament.
கிட்டிடய அவளது மனவுணர்வுகள் மூைமோகபவ ஒவ்பவோருவரும் அவளுக்கு அறிவுடை வைங்குகின்றனர்.
“I cannot see why Mrs. Forster does not ask me also”.
These words show absence of selfish jealousy in her.
Generally growing up in plentiful abundance prevents jealousy to form.
She does not ask why she was not asked instead of Lydia.
Absence of competition from Elizabeth with Jane is another such indication.
Mind does not so much compete as the vital.
The physical only wants to join.
Kitty even claims seniority by two years.
It was a period when any girl got married regardless of her elder’s position.
Still we see Kitty recognizing her seniority.
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Collins too in his proposal honours seniority.
Seniority is biological.
Narasimha Rao who was not an M.P. was chosen leader because of his seniority.
Nehru became the Prime Minister disregarding several seniors.
Age giving way to merit is a measure of civilization.
It is true in matters of leadership age is overlooked in exceptional cases.
Still in all others seniority is honoured.
Merit, qualification, expertise, education, independence override age which is biological.
March of civilization is the individual coming into his own.
Still age rules as much as it can.
It is significant that all those who followed Gandhiji and Sri Aurobindo were younger to them.
Forms persist in spite of the outstanding value of the content.
Persistence of form is the insistence of the substance.
We see Latin terms predominant in the medical field as a clear superstition.
Doctors recommending a light meal prefer bread instead of idli, unable to wean themselves from the superstition of
150 years.
Mrs. Bennet speaks against new acquaintances.
“திருமதி ோஸ்ைர் ஏன் என்டனயும் அடைக்கவில்டை என்று புோியவில்டை.”
அவளிைம் சுயநைமோன ப ோறோடம இல்டை என் டத இந்த வோர்த்டதகள் கோண் ிக்கின்றன.
அளவில்ைோத அ ோிமிதத்தில் வளரு வருக்கு ப ோறோடம உருவோகோது.
லிடியோவுக்குப் தில் தன்டன ஏன் அடைக்கவில்டை என்று அவள் பகட் தில்டை.
எலிசப த்துக்கும், பேனுக்குமிடைபய ப ோட்டி இல்ைோதது இது ப ோன்ற மற்றுபமோரு அறிகுறியோகும்.
உணர்டவப் ப ோல் மனம் அவ்வளவோகப் ப ோட்டியிைோது.
ேைம் பசர்ந்து பகோள்ளபவ ஆடசப் டும்.
தோன் வயதில் இைண்டு வருைம் மூத்தவள் என்றும் கிட்டி கூறுகிறோள்.
வயதில் மூத்தவர்கடளப் ற்றி கவடைப் ைோது எந்த ஒரு ப ண்ணும் திருமணம் பசய்து பகோண்ை கோைம் அது.
இருப் ினும் கிட்டி தோன் வயதில் மூத்தவளோக இருப் டதப் ற்றி ப சுவடதப் ோர்க்கிபறோம்.
கோலின்ைும் தன்னுடைய திருமணப் ப ச்சில் வயதில் மூத்தவர்களுக்கு மோியோடத தருகிறோன்.
வயதில் முதைோவது என் து உைல்ோீதியோனது.
ோைோளுமன்ற அங்கத்தினைோகக்கூை நைசிம்மைோவ் இல்ைோதப ோது, அவருடைய அனு வத்தின் முதன்டம
கோைணமோக அவடை தடைவைோகத் பதர்ந்பதடுத்தனர்.
வயதில் மூத்த ைடையும் மீறி பநரு ிைதம மந்திோியோனோர்.
தகுதிக்கு வயது இைம் அளிப் து நோகோிகத்தின் அளடவக் குறிக்கிறது.
விதிவிைக்கோன இைங்களில், தடைடமப் தவிகளில் வயடத தோண்டியும் ோர்க்க பவண்டி உள்ளது என் து
உண்டமதோன்.
இருப் ினும் மற்ற எல்ைோவற்றிலும் வயதிற்கு மோியோடத அளிக்கப் டுகிறது.
தகுதி, சிறப்பு, வல்லுநர் அறிவு, கல்வி, சுதந்திைம், இடவ உைல்ோீதியோன வயடத புறக்கணிக்கின்றன.
நோகோிகம் முன்பனறுவது, தனி ந ர் தன்டன நிடைநிறுத்திக் பகோள்வதோகும்.
இருப் ினும், வயது முடிந்த அளவு நிர்ணயம் பசய்கிறது.
கோந்திேிடயயும், ஸ்ரீ அைவிந்தடையும் ின் ற்றியவர்கள் அடனவரும் அவர்களுக்கு இடளயவர்கபள என் து
குறிப் ிைத்தக்கது.
விஷயத்தின் மதிப்பு பமம் ட்ைதோக இருந்தோலும் அடதயும் தோண்டி இருப் து பதோற்றபம.
பதோற்றத்தின் வலியுறுத்தல், ப ோருளின் வற்புறுத்தல் ஆகும்.
மருத்துவத்தில், ைத்தீன் வோர்த்டதகள் முக்கிய ங்கு வகிப் து, பதளிவோன மூைநம் ிக்டக என நோம்
ோர்க்கிபறோம்.
இன்னமும் மருத்துவர்கள், நூற்றி ஐம் து வருைங்களுக்கு முன் இருந்த மூை நம் ிக்டகயிலிருந்து மீள
முடியோததினோல், பைசோன உணவு என்றோல் இட்லிக்கு தில் ிைட் உண்ணும் டி கூறுகிறோர்கள்.
புதிய அறிமுகங்களுக்கு எதிைோக திருமதி ப ன்னட் ப சுகிறோள்.
In vain did Elizabeth attempt to make her reasonable, and Jane to make her resigned. As for Elizabeth
herself, this invitation was so far from exciting in her the same feelings as in her mother and Lydia, that she
considered it as the death-warrant of all possibility of common sense for the latter; and detestable as such a
step must make her, were it known, she could not help secretly advising her father not to let her go. She
represented to him all the improprieties of Lydia's general behaviour, the little advantage she could derive
from the friendship of such a woman as Mrs. Forster, and the probability of her being yet more imprudent
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with such a companion at Brighton, where the temptations must be greater than at home. He heard her
attentively, and then said –
நியோயமோக நைந்துபகோள்ள எலிசப த் எடுத்த முயற்சியும், அவள் அதடன ஏற்றுக்பகோள்ள பேன் எடுத்த
முயற்சியும் ைனளிக்கவில்டை. இந்த அடைப் ிடன பகட்டு லிடியோவும், தோயோரும் அடைந்த மனவுணர்வுகள்
எலிசப த்திற்கு எைவில்டை, லிடியோவின் அறிவின் அைிவுக்கு உத்திைவோதம் என அவள் கருதினோள். தோன்
பசய்யும் பவடை பவளிபய பதோிய வந்தோல் பவறுக்கத்தக்கதோக இருக்கும் என்று பதோிந்தோலும், தன்னுடைய
தந்டதயிைம் அவடள அனுப் பவண்ைோம் என்று இைகசியமோக அறிவுடை தைோமல் இருக்க முடியவில்டை.
லிடியோ ப ோதுவோக நைந்து பகோள்வதில் உள்ள தவறோன முடறகடளயும், திருமதி. ோஸ்ைர் ப ோன்ற
ப ண்மணியின் நட் ினோல் எந்த நன்டமயும் ப றப் ப ோவதில்டை என்றும், இதுப ோன்ற ஒரு துடணயுைன்
ிடைட்ைனில் அவள் பமலும் அேோக்கிைடதயோக நைந்து பகோள்வதற்கு வோய்ப் ிருக்கிறது என்றும்,
வீட்டைவிை அங்கு தவறு பசய்வதற்கு தூண்டுதல் அதிகமோக இருக்கும் என்றும், தனது தகப் னோோிைம்
எடுத்துடைத்தோள். மிக உன்னிப் ோக அவள் ப சுவடதக் பகட்டு பகோண்டு, ிறகு அவர்...
The feeling that the invitation is death warrant is not enough in her to speak a warning of Wickham.
அடைப்பு, மைண அடைப்பு என்று அவள் உணர்ந்தும், விக்கோடமப் ற்றி எச்சோிக்க அவளுக்கு அது
ப ோதுமோனதோக இல்டை.
Mr. Bennet does not want to cross his wife till the tragedy precipitates.
ப ைோ த்து நைக்கும்வடை திரு ப ன்னட் தன்னுடைய மடனவிடய குறுக்கிை விரும்புவதில்டை.
He has allowed her to spend £2000 a year not only on the seven of them but even when they were alone. He would not
allow her to borrow. That is the limit. He practiced self-restraint up to the point of his choice which brought two great
marriages. Had he exercised his domestic authority, the girls would have married army officers. Non-interference with
the wife demands greater restraint.
அவர்கள் எழுவைோக இருந்தப ோது மட்டுமன்றி, அவர்கள் மட்டும் தனியோக இருந்தப ோதும், வருைத்திற்கு 2000
வுன் பசைவைிக்க அவர் அவடள அனுமதித்திருந்தோர். கைன் வோங்க அவளுக்கு அனுமதி தைவில்டை.
அதுதோன் அவர் விதித்திருந்த கட்டுப் ோடு. தோன் பதர்ந்பதடுத்திருந்த அளவுவடை அவர் சுய கட்டுப் ோட்டுைன்
இருந்தோர். அது ைிைப்பரக இரு திருமணங்கள் நைக்க உதவியது. அவர் குடும் த்தில் கட்டுப் ோட்டை பகோண்டு
வந்திருந்தோல் ப ண்கள் இைோணுவ அதிகோோிகடள திருமணம் பசய்து பகோண்டிருப் ர். மடனவிடய
குறுக்கிைோமல் இருப் தற்கு அதிக கட்டுப் ோடு பதடவப் டுகிறது.
Elizabeth tells him what he should speak to her.
லிடியோவிைம் என்ன ப சபவண்டும் என்று எலிசப த் கூறுகிறோள்.
Mr. Bennet does not want to confront his wife and allows Lydia to go. In defence of it, he abuses the squeamish youth
who frown on Lydia’s behaviour. They are not squeamish youth. Any youth will disapprove of it. The truth is he is a
weak husband before the dynamo of Mrs. Bennet. She obeys him always though she is insistent. He put her down after
Lydia ran away. Clearly he took the line of least resistance and the whole family unpardonably paid for it.
திரு ப ன்னட் மடனவிடய எதிர்பகோள்ள விரும் ோததோல் லிடியோடவ அனுப் சம்மதிக்கிறோர். அடத
நியோயப் டுத்த லிடியோவின் நைத்டதடயக் கண்டிக்கும் ணிவுள்ள இடளஞர்கடளத் திட்டுகிறோர். அவர்கள்
ணிவு உள்ள இடளஞர்கள் அல்ை. எந்த ஒரு இடளஞனும் இடதக் ஒப்புக் பகோள்ள மோட்ைோன். உண்டம
என்னபவன்றோல், வலிடம மிக்க தனது மடனவியின் முன் அவர் ைவீனமோனவைோக இருக்கிறோர். அவள்
ிடிவோத குணமுள்ளவளோக இருந்தோலும் அவருக்கு எப்ப ோழுதும் கீழ்ப் டிகிறோள். லிடியோ ஓடிப்ப ோனவுைன்
அவடள அவர் கண்டிக்கிறோர். அவர் எதிர்ப்பு கோண் ிக்கோமல் இருந்ததற்கு குடும் ம் முழுதும் விடை பகோடுக்க
பவண்டி வந்தது.
At this point, 1) Elizabeth refuses to expose Wickham; 2) Mr. Bennet refuses to stop Lydia; 3) Mrs. Bennet fully
instigates Lydia. Kitty breaks down which forewarns the tragedy. Every event positive as well as negative can be fully
traced beforehand. Its footprints will be there invariably.
இந்த இைத்தில் 1) விக்கோடம பவளிப் டுத்த எலிசப த் மறுக்கிறோள்; 2) லிடியோடவ திரு ப ன்னட்
தடுப் தில்டை; 3) திருமதி ப ன்னட் லிடியோடவ முழுடமயோகத் தூண்டிவிடுகிறோள், ஆ த்டத முன்கூட்டிபய
எச்சோிப் து ப ோல் கிட்டி அழுகிறோள். எல்ைோ நிகழ்ச்சிகளும் அது நல்ைபதோ, பகட்ைபதோ முன்கூட்டிபய
பதோிந்துவிடுவடதப் ோர்க்கைோம். அதனுடைய அடையோளங்கள் நிச்சயமோக இருக்கும்.
“In vain Elizabeth tried to make her reasonable, Jane resigned”.
Each tries according to her own character.
In offering to console another in distress, whether we succeed or not, we arrive at a relationship with him.
It is a measure of trying to outgrow one’s ego.
A leader creates his pattern in his followers.
Or the followers try to fall into the pattern of the leader.
This will never work, as it is not the intention of Nature.
Each Man really grows according to his character.
But, it is a great truth a leader creates his pattern in hundreds of thousands.
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The pattern is on the surface.
Each Man follows the leader’s pattern according to his own character.
Outgrowing the leader’s pattern is the real growth of the follower.
The growth of many for many years or decades lies within the pattern.
Forcing oneself into the pattern, the Man becomes dead, making his organization dead.
That is the history of religions.
Religions are dead organizations whose impulse of death is alive and active.
The dead covering is so great that it can deny the boon prayed for.
A devotee prayed to Parvathi asking for a boon of poetic genius.
The goddess came down as an old lady carrying the boon in her mouth, as betel.
The devotee was ‘dead’; saw not the goddess, but the old lady.
He was revolted and refused the spittle with betel and nuts.
Next to him was an idiot, who offered to take it. He became the poet.
Consolation is asking another to follow the advisor.
It never works.
When it works, the results are interesting to follow.
Jane resigns herself to any outside situation.
It is difficult for others.
It is the only course she can think of.
So, she offers it.
“அவள் நியோயமோக நைந்துபகோள்ள எலிசப த் எடுத்த முயற்சி வீணோயிற்று, பேன் பவறு வைியின்றி அடத
ஏற்றுக் பகோண்ைோள்.”
ஒவ்பவோருவரும் அவைவர்களுடைய சு ோவத்திற்பகற் முயற்சி பசய்கின்றனர்.
கஷ்ைத்தில் இருப் வர்கடள சமோதோனம் பசய்ய முயலும்ப ோழுது, நமக்கு பவற்றி கிடைக்கிறபதோ
இல்டைபயோ, அவர்களுைன் ஒரு உறவு ஏற் ட்டு விடுகிறது.
ஒருவருடைய அகந்டதடய தோண்டி வருவதற்கு இது ஒரு வைியோகும்.
ஒரு தடைவர் தனது தன்டமடய தனது பதோண்ைர்களிைம் உருவோக்குவோர்.
அல்ைது பதோண்ைர்கள் தடைவோின் தன்டமடய ின் ற்றுவோர்கள்.
இயற்டகயின் பநோக்கம் இது அல்ைோததோல், இது ஒரு ப ோழுதும் பசயல் ைோது.
ஒவ்பவோரு மனிதனும் அவனது குணத்திற்பகற் உண்டமயில் வளருவோன்.
ஆனோல், ல்ைோயிைக்கணக்கோன ப ர்களிைம் தன்னுடைய தன்டமகடள ஒரு தடைவன் உருவோக்குவோன்
என் து உண்டம.
இத்தன்டம பமற் ைப் ில் இருக்கும்.
ஒவ்பவோரு மனிதனும், தடைவனது தன்டமடய தன்னுடைய சு ோவத்திற்பகற்
ின் ற்றுவோன்.
தடைவனது ோணிடய மிஞ்சுவபத ஒரு பதோண்ைனின் உண்டமயோன வளர்ச்சியோகும்.
ைோின் வளர்ச்சி, ை வருைங்களோக, அத்தன்டமக்குள்பளபயதோன் இருந்து வருகிறது.
ஒரு தன்டமக்குள் ஒருவன் தன்டன புகுத்திக் பகோண்ைோல், அம்மனிதன் ேீவனில்ைோமல் ப ோய் விடுவோன்,
அவனுடைய நிறுவனமும் ேீவனற்றுப் ப ோய்விடும்.
அதுதோன் மதங்களின் சோித்திைம்.
மதங்கள் ேீவனற்ற அடமப்புகள் ஆகும், அங்கு ேீவடன இைக்கும் உந்துதல் உயிருைனும், சுறுசுறுப் ோகவும்
இருக்கிறது.
ேீவனில்ைோமல் இருப் து அவ்வளவு வலிடமயோக இருப் தோல், பகட்கப் டும் வைத்டத அது மறுத்து
விடுகிறது.
ஒரு க்தன் தனக்கு கவிடத திறன் பவண்டுபமன்கிற வைத்டத ோர்வதியிைம் பகட்ைோன்.
பதய்வம், வயதோன ப ண்மணியின் ரூ த்தில் பகட்ை வைத்டத பவற்றிடை ோக்கு எச்சிைோக பகோண்டு வந்தது.
ேீவனின்றி இருந்த க்தன் வயதோன ப ண்மணிடயப் ோர்த்தோபன தவிை பதய்வத்டத அல்ை.
அவன் பவற்றிடை ோக்கு எச்சிடை வோங்கிக் பகோள்ள மறுத்தோன்.
அருகில் இருந்த ஒரு முட்ைோள் அடதப் ப ற்றுக் பகோண்ைோன். அவன் கவிஞனோனோன்.
புத்திமதி கூறு வடன ின் ற்றும் டி மற்பறோருவடை பகட்டுக்பகோள்வது, ஆறுதைளிப் து ஆகும்.
இது ஒரு ப ோழுதும் பசயல் ைோது.
அது பவடை பசய்தோல், ைன்கள் ோர்ப் தற்கு சுவோைசியமோக இருக்கும்.
எந்த பவளி சூழ்நிடைடயயும் பேன் இயல் ோக ஏற்றுக்பகோள்கிறோள்.
இது மற்றவர்களுக்கு கஷ்ைம்.
அவளுக்கு பதோிந்த ஒபை வைி அதுதோன்.
அதனோல் அவள் அடத ின் ற்றுகிறோள்.
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53. “She considered it as a death warrant to all common sense pointed”.
Elizabeth gets this knowledge after Wickham was exposed.
Mrs. Bennet refused to see it even after Lydia ran away.
The two ends between which the movement takes place is one who gets the knowledge after experience and the other
who cannot get it even after the event.
Elizabeth moved from the vital to the mental.
Mrs. Bennet remained in the vital itself.
Experience giving knowledge is progress.
Inability to get knowledge out of experience is habit reinforcing itself in the physical.
The physical organizes energy into skill which is physical skill.
Once the skill is formed, it can repeat endlessly which is Mrs. Bennet.
Skill repeats till it is saturated.
Once it is saturated it moves to form another skill.
Within one’s life the body is fixed, changes slowly by experience as its experience is among the old circumstances.
In the next generation the child is the product of two people.
The newborn child brings with it its experience in the previous birth.
There is a three fold change: 1) one’s own fresh experience, 2) Another parent’s contribution, 3) the child’s previous
experience.
In the same birth, changes are little in the physical, more in the vital, most in the Mental.
Elizabeth is able to change by one experience as she is Mental.
Even after the tragedy Mrs. Bennet was unable to change as she was physical.
The physical too can change enough by education which she does not have.
Lydia was a worse extension of her temperament.
Not only Mrs. Bennet did not learn, she wanted to extend her present constitution in the child which was Lydia.
“லிடியோவின் எல்ைோ இயல் றிவுக்கும் அது அைிவு கோைம் என அவள் கருதினோள்”.
விக்கோம் பவளிப் ட்ை ின் எலிசப த்திற்கு இந்த அறிவு கிடைக்கிறது.
லிடியோ ஓடிப்ப ோன ிறகும் கூை திருமதி ப ன்னட் அடதப் ோர்க்க மறுக்கிறோள்.
இயக்கத்தின் இரு முடனகளுக்கு இடைபய அனு வத்திலிருந்து ஒருவருக்கு அறிவு கிடைக்கிறது,
மற்பறோருவருக்கு நிகழ்ச்சிக்குப் ிறகும் அறிவு கிடைப் தில்டை.
எலிசப த் உணர்விலிருந்து மனதிற்கு நகருகிறோள்.
திருமதி ப ன்னட் உணர்விபைபய இருக்கிறோள்.
அறிடவ அளிக்கும் அனு வம் முன்பனற்றமோகும்.
அனு வத்திலிருந்து அறிவு ப றமுடியோமல் இருப் து, ைக்கம் உைலில் வலுவடைவதினோல்.
உைல் சக்திடய ேைத் திறனோக முடறப் டுத்துகிறது.
திறன் ஒருமுடற உருவோகிவிட்ைோல் அது முடிவில்ைோது மீண்டும் மீண்டும் எழும். இதுதோன் திருமதி ப ன்னட்.
திறன் அதனுடைய முதிர்ச்சிடய அடையும்வடை பதோைரும்.
முதிர்ச்சி அடைந்த ின் அது பவபறோரு திறனோக உருப்ப றும்.
ஒருவைது வோழ்வினுள் உைல் நிடைத்துள்ளது, அதனுடைய அனு வம் டைய சந்தர்ப் ங்களுக்கிடைபய
கிடைப் தோல், அது பமதுவோக மோறுகிறது,
அடுத்த தடைமுடறயில் இருவர் பசர்ந்து உற் த்தி பசய்தது குைந்டதடய.
ிறந்த குைந்டத முந்டதய ிறவியின் அனு வத்டத தோங்கி வருகிறது.
மூன்று விதமோன மோற்றங்கள் உள்ளன 1) ஒருவைது பசோந்த புதிய அனு வம் 2) மற்பறோன்று ப ற்பறோர்கள்
தருவது, 3) குைந்டதயின் முந்டதய அனு வம்.
ேைத்தில் மோற்றங்கள் குடறவோகவும், உணர்வில் அதிகமோகவும், மனத்தில் பமலும் அதிகமோகவும் ஒபை
ிறவியில் இருக்கும்.
எலிசப த் மனத்தோைோனவள் என் தோல் அவளோல் ஒரு அனு வத்திபைபய மோற முடிகிறது.
ேைநிடையில் இருப் தோல் திருமதி ப ன்னட்ைோல் ஆ த்து எழுந்த ிறகும்கூை மோற முடியவில்டை.
கல்வி அறிவு இருந்தோல் ேைநிடையிலும் மோற முடியும், அது அவளிைம் இல்டை.
அவளுடைய மனவுணர்வுகளின் பமோசமோன விோிவோக்கம்தோன் லிடியோ.
திருமதி ப ன்னட் ோைம் கற்றுக்பகோள்ளோதபதோடு, தன்னுடைய தற்ப ோழுடதய சு ோவம் குைந்டதயிைம்
விோிவடைய விரும் ினோள், அது லிடியோவோக அடமந்தது.
54. “Detestable as such a step must make her were it known, she could not help secretly advising her father”.
Lydia’s elopement is a more important event than anything else in the story.
This event needs a certain energy for that to take place and that energy should organize itself into power for the
completion of this act.
Energy is preceded by an aspiration; it is followed by a direction that makes it into a force. It needs a structure that
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organizes it into power. It is followed by the attitude and skills necessary before the result issues. Though the text
cannot give all these details from all the characters, some can be gathered.
1) Energy is positively -- positive to the elopement -- released by Lydia and her supporter Kitty.
2) It is augmented from the other sides from everyone by attitudes on either side.
3) Prior to the release of energy is the aspiration for it from so many people in so many ways.
4) Direction of energy into force is by the determination of the will behind.
5) Organisation must be looked for in the characters and circumstances.
6) We have only Kitty’s secret for attitude.
7) Skill comes from the previous plan of Wickham.
Bingley’s submission to Darcy’s ruse supports wrongdoing.
Caroline’s triumph by an inverted mechanism strengthens Wickham’s hand. Her triumph is over Elizabeth. When
Elizabeth goes down, Wickham who planned for it, goes up.
Jane’s disappointment strengthens Caroline, hence Wickham.
Bennet gloated over Jane’s failure, a vicarious satisfaction over his wife. He could not act till an extreme was arrived
at. That activated his wife, hence Lydia. Kitty supported by her secrecy. Her disappointment gave Lydia energy of
triumph over Kitty. Letting the girls out before time generally boost the atmosphere. Now that Charlotte was married
and triumphed she sought for more. Collecting all this and qualifying it, we will see the moment it was complete, she
would have left the camp.
It is a difficult task but theoretically not impossible. Once it is done, the reverse movement starts, the mother’s
breakdown, her own actions reaching an absolute consummation, bringing an antisocial result. To her it gives a
nervous breakdown during which she laments for not going to Brighton. That stands in the way of Lydia’s discovery.
Her loud lamentations to her brother bring the exhaustion of her energies to near completion. Mr. Bennet, an indolent
gentleman spends all his possible effort in searching for Lydia.
Till then he is unqualified to take the right decision. His decision reverses the course. Kitty receives the force of his
decision, takes it literally, breaks down. The decision is accepted by life. He criticizes his wife for the first time
effectively after the elopement. That cancels his wife’s role of encouragement to Lydia. Jane is disillusioned by
Caroline which weakens the energies released by her. Pemberley impresses Elizabeth. She chooses the property.
Darcy comes in response, goes away in a few minutes, comes back, expresses solicitude, walks back from the coach
love-lorn. Georgiana invites Elizabeth. Caroline provokes Elizabeth. The provocation is the final straw for Lydia to run
away. Though she had disappeared earlier, this is the point in subtle sequence we can get. Elizabeth breaks down,
confides in Darcy. Jane too shares the danger. Every event can be weighed in terms of the aspects of the energy chain.
Should such an equation be worked out, the moment she left the camp, the time Darcy found them, the hour when he
agreed to marriage, the day when the debts were paid off, the hour the Money left Darcy, the hour it reached the
creditor, every one of them will reveal their exact role in quantity and quality. This will, incidentally, explain the delay,
the suddenness of the events. Many phrases in the book can give us some essential but isolated glimpse.
After a fashion a certain precision within that context can be achieved for each item on the chain. Occasionally we may
stumble upon some time coincidences, space coincidences – a devotee’s Vellore experience – will emerge strikingly.
“தோன் எடுக்கும் முயற்சி பவளிபய பதோியவந்தோல் பவறுக்கத்தக்கதோக இருக்கும் என்று பதோிந்தோலும்,
இைகசியமோக அவளுடைய தந்டதக்கு அறிவுடை கூறோமல் அவளோல் இருக்க முடியவில்டை.”
லிடியோ ஓடிப்ப ோவதுதோன் இக்கடதயில் மற்ற எல்ைோவற்டறயும்விை ஒரு முக்கியமோன நிகழ்ச்சி.
இந்நிகழ்ச்சி நடைப ற ஓைளவு சக்தி பதடவப் டுகிறது, இந்த பசயல் முழுடம அடைவதற்கு அந்த சக்தி
ஆற்றைோக தன்டனபய முடறப் டுத்திக்பகோள்ள பவண்டும்.
சக்திக்கு முன் ஆர்வம் எழுகிறது; அது ஒரு திடசயில் ஆற்றைோக உருப்ப றுகிறது. ஆற்றைோக முடறப் டுத்த
அதற்கு ஒரு அடமப்பு பதடவப் டுகிறது. ைன்கள் எழும் முன் அதற்குத் பதடவயோன மபனோ ோவமும் திறனும்
இடதப் ின்பதோைருகிறது. எல்ைோ கதோ ோத்திைங்கள் வைியோக எல்ைோ விவைங்கடளயும் கடதயில் தை
முடியோவிட்ைோலும் சிைவற்டறத் பதோிந்துபகோள்ளைோம்.
1) லிடியோவோலும், அவளுக்கு ஆதைவோக இருக்கும் கிட்டியோலும், சக்தி பநர்மடறயோக பவளிப் டுகிறது.
ஓடிப்ப ோவதற்கு பநர்மடறயோக.
2) எல்பைோருடைய மபனோ ோவங்களினோல் மற்ற க்கங்களிலிருந்தும், இரு தைப் ிலிருந்தும் இது
அதிகோிக்கப் டுகிறது.
3) ை விதமோக ை ப ர்கள் எழுப்பும் அதற்கோன ஆர்வம் சக்திடய விடுவிக்கின்றது.
4) விருப்புறுதியின் தீர்மோனம் சக்திடய ஆற்றைோக திடச திருப்புகிறது.
5) கதோ ோத்திைங்களிலும், சந்தர்ப் ங்களிலும் அடமப்ட
ோர்க்க பவண்டும்.
6) மபனோ ோவத்திற்கு கிட்டியின் இைகசியம் ஒரு உதோைணம்.
7) விக்கோமுடைய டைய திட்ைம் திறடன குறிக்கிறது.
ைோர்சியின் சூழ்ச்சிக்கு ிங்கிலி அடி ணிவது தவறோன பசயடை ஆதோிக்கிறது.

277

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

தடைகீழ் முடறயோல் கோைலின் அடையும் பவற்றிப் ப ருமிதம், விக்கோடம ைப் டுத்துகிறது. அவளுடைய
பவற்றிப் ப ருமிதம் எலிசப த் மீதோனது. எலிசப த்தின் நிடை கீபை பசன்றப ோது, அதற்கு திட்ைமிட்ை
விக்கோமின் நிடை உயருகிறது.
பேனுடைய ஏமோற்றம் கோைலிடன ைப் டுத்துகிறது, அதனோல் விக்கோமுக்கும் ைம் கிடைக்கிறது.
பேனுடைய பதோல்வி, மடனவியின் பதோல்வி என்று நிடனத்து திருப ன்னட் திருப்தி அடைகிறோர். மிகப்
ப ோியதோக ஒன்று நைக்கும்வடை அவைோல் பசயல் ை முடியவில்டை. அது அவருடைய மடனவிடய
பசயல் ைத் தூண்டியது, இதன் மூைம் லிடியோ பசயல் டுகிறோள். இைகசியத்டத கப் ோற்றுவதன் மூைம் கிட்டி
அவளுக்கு ஆதைவோக இருக்கிறோள். கிட்டியின் ஏமோற்றம் லிடியோவுக்கு ஒருபவற்றிப் ப ருமிதத்டத
அளிக்கிறது. பநைம் வருவதற்கு முன் ோகபவ ப ண்கடள பவளியில் பசல்ை அனுமதிப் து சூைடை
வலுப் டுத்துகிறது. ஷோர்பைட்டுக்கு தற்ப ோழுது திருமணம் முடிந்து அவள் பவற்றிக் களிப் ில் இருப் து
பமலும் அவடள அதிகமோக நோை டவக்கிறது. இடவ எல்ைோவற்டறயும் பசர்த்துப் ோர்க்கும்ப ோழுது, இடவ
யோவும் பூர்த்தி ஆகும் தருணத்தில் அவள் முகோடம விட்டு பவளிபயறியிருப் ோள் என் டத நோம் ோர்க்கைோம்.
இது கடினமோன பசயைோக இருந்தோலும் நைக்கக் கூடியதுதோன். இது முடிந்த ிறகு எதிர்மடறயோன நிகழ்ச்சிகள்
ஆைம் மோகின்றன. திருமதி ப ன்னட்டின் உைல் நிடை சீர்பகடு, லிடியோவின் பசய்டகயோல் நிகழ்ந்த ப ருத்த
சமூக அவமோனம், அவடள நிடைகுடைய டவத்தது. இந்நிடையிலும் திருமதி ப ன்னட் பிடைட்ைனுக்குப்
ப ோகோதடதப் ற்றி புைம்புகிறோள். லிடியோடவக் கண்டு ிடிப் டத அது தடுக்கிறது. சபகோதைனிைம் அவள்
புைம்புவது முழு சக்திடயயும் தீர்த்து விடுகிறது, பசோம்ப றியோக இருக்கும் திரு ப ன்னட் லிடியோடவக் கண்டு
ிடிக்க தன்னோல் இயன்றவடை முயற்சி பசய்கிறோர்.
அதுவடை அவருக்கு சோியோன முடிபவடுக்கும் தகுதி இருக்கவில்டை. அவருடைய முடிவு ப ோக்டகபய
மோற்றுகிறது. கிட்டி முதலில் அதற்கு ஆளோகிறோள், அை ஆைம் ிக்கிறோள். இந்த முடிடவ வோழ்வும் ஏற்றுக்
பகோள்கிறது. லிடியோ ஓடிப்ப ோன ிறகு முதன் முடறயோக பவற்றிகைமோக மடனவிடய விமோிசிக்கிறோர். அது
அவருடைய மடனவியின் ங்கோன லிடியோடவ உற்சோகப் டுத்துவடத ைத்து பசய்கிறது. கோைலிடனப் ற்றி
பேனுக்கு கிடைத்த பதளிவு அவள் விடுவிக்கும் சக்திடய ைவீனப் டுத்துகிறது. ப ம் ர்லி எலிசப த்
மனதில் ோதிப்ட ஏற் டுத்துகிறது. அவள் பசோத்டத பதர்ந்பதடுக்கிறோள். மறுபமோைி அளிப் து ப ோல் ைோர்சி
வருகிறோன், சிை நிமிைங்கள் இருந்த ிறகு, பசன்றுவிட்டு மீண்டும் வருகிறோன், அக்கடறயுைன்
விசோோிக்கிறோன், பகோச் வண்டியிலிருந்து கோதல் உணர்வுைன் நைந்து வருகிறோன். ேோர்ேியோனோ, எலிசப த்டத
அடைக்கிறோள். கோைலின், எலிசப த்டத எோிச்சைடையச் பசய்கிறோள். கோைலினுடைய பசயல் லிடியோடவ
இறுதியோக ஓடிப்ப ோவதற்குத் தூண்டி விடுகிறது. அவள் இதற்கு முன்ப கோணோமல் ப ோய்விட்ைோலும்,
சூட்சுமமோக நமக்கு உணர்த்தும் இைம் இது. எலிசப த் உடைந்து ப ோகிறோள், ைோர்சியிைம் உண்டமடய
பவளிப் டுத்துகிறோள். பேனும் ஆ த்டத உணருகிறோள். சக்தியின் பதோைர் சங்கிலியின் வைியோக எல்ைோ
நிகழ்ச்சிகடளயும் நோம் சீர் தூக்கிப் ோர்க்கைோம்.
இது ப ோன்ற சமன் ோட்டிடன ப ற பவண்டும் என்றோல், முகோடம விட்டு அவள் பவளிபயறிய தருணம்,
ைோர்சி அவர்கடள கண்டு ிடித்த சமயம், அவன் திருமணத்திற்கு சம்மதித்த பநைம், கைன்கடள அடைத்த அந்த
நோள், ைோர்சிடய விட்டு ணம் விைகிய பநைம், கைன் பகோடுத்தவடை ணம் பசன்று அடைந்த பநைம், இடவ
ஒவ்பவோன்றும் அவற்றின் சோியோன ங்கிடன அளவிலும் தைத்திலும் பவளிப் டுத்தும். இது தோமதத்திற்கோன
கோைணம், நிகழ்ச்சிகள் உைனடியோக நைந்ததற்குோிய கோைணம், இவற்டறயும் விளக்கும். புத்தகத்தில் உள்ள ை
பசோற்பறோைர்கள் சிை முக்கியமோன, ஆனோல் தனித்த கணபநைக் கோட்சிகடள நமக்கு அளிக்கும்.
ஓைளவிற்கு, குறிப் ிட்ை துல்லியத்டத அந்த விஷயத்திற்குள், அந்த வோிடசயில் ஒவ்பவோரு குதியிலும்
அடைய முடியும். சிை சமயங்களில், நோம் சிை இைம் மற்றும் கோைத்தின் தற்பசயைோக இடணந்து நைக்கும்
நிகழ்ச்சிகடள ஆச்சோியப் டும் வடகயில் ோர்க்கைோம்.
55. “She represented to him all the improprieties of Lydia’s behaviour”.
A gross neglect occasions the obvious to be explained.
Representing injustice to a boss who enjoys it is a futile job.
In that case, directly or indirectly he will be the source of injustice.
Organisation perpetuates destructive forces of organisation.
A virtue turning into a vice is the ultimate secret of life.
Organisation is a neutral instrument.
Organisation in growth organises growth.
Organisation in decay organises decay.
Human choice is capable of converting one into another.
Organisation is neutral, choice originates power.
In a crisis as of today in finance, he who comprehends its course can place himself at the point where the forces
ultimately organise themselves and can exercise his choice converting the course of crisis into one of creative
plenty.
Such a thing can be done in life or in subtle life.
Prayer from such a junction makes miracles commonplace.
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People who newly enter an old organisation can preside over it, if they can reach the subtle centre of the organisational
existence.
Churchill and FDR did so in crises.
Romance Eternal can give this knowledge. He who reaches there singly will meet with great success.
The first step is non-reaction.
The final step is the sensational knowledge that the incoming disturbance is a vibration of joy.
Darcy unconsciously reached that place in the Bennet family and accomplished. We see all forces are under his
control.
To trace everyone’s contribution to Darcy’s success is to know the story as Jane Austen conceived it in her genius.
The Psychic occupies that centre.
“லிடியோ தவறோன முடறகளில் நைந்துபகோள்வடதப் ற்றி அவள் அவருக்கு எடுத்துடைத்தோள்.”
மிகப் ப ோிதோகப் புறக்கணிக்கப் ட்ைது, பவளிப் டையோக உள்ளடதயும் விளக்குவதற்கு கோைணமோக
இருக்கிறது.
அநியோயத்டத அனு விக்கும் முதைோளியிைம் அடதப் ற்றி எடுத்துக் கூறுவது யனற்ற பசயைோகும்.
அவ்வோறு பசய்தோல், பநைடியோகபவோ அல்ைது மடறமுகமோகபவோ அவபன அநியோயத்டத பதோற்றுவிப் வனோக
இருப் ோன்.
அடமப்பு, அடமப் ின் அைிவுக்குோிய சக்திடய நிடைத்திருக்கச் பசய்யும்.
நல்பைோழுக்கம் தீபயோழுக்கமோக மோறுவது வோழ்வின் முடிவோன இைகசியமோகும்.
அடமப்பு என் து நடுநிடையோன கருவியோகும்.
வளர்ச்சியின் அடமப்பு வளர்ச்சிடய முடறப் டுத்தும்.
அைிவின் அடமப்பு அைிடவ முடறப் டுத்தும்.
மனித விருப் ம் ஒன்டற மற்றதோக மோற்றவல்ைது
அடமப்பு நடுநிடையோனது, விருப் த்திலிருந்து அதிகோைம் விடளகிறது.
ப ோருளோதோைத்தில் இன்று இருக்கும் பநருக்கடியின் ப ோக்டக புோிந்துபகோள்ளும் ஒருவர், அது
முடறப் டுத்திக்பகோள்ளும் இைத்தில் அவர் தன்டன இருத்திக் பகோண்டு, பமலும் தன்னுடைய விருப் த்டத
பசலுத்துவதன் மூைம் பநருக்கடிடய அ ோிமிதமோகும் டி மோற்றவும் முடியும்.
இதடன வோழ்க்டகயிலும் பசய்யைோம், சூட்சும வோழ்விலும் பசய்யைோம்.
இது ப ோன்ற ஒரு இைத்தில் ிைோர்த்தடன அற்புதங்கடள அன்றோை நிகழ்ச்சிகளோக்கும்.
வோழ்க்டகயின் அடமப் ில் உள்ள சூட்சும டமயத்டத மனிதர்கள் அடைந்தோல், டைய அடமப்புகளில்
புதிதோக நுடையும் அவர்கள், அதற்குத் தடைடம தோங்கைோம்.
பநருக்கடி சமயத்தில் சர்ச்சிலும், ரூஸ்பவல்ட்டும் அவ்வோறு பசய்தனர்.
இந்த அறிடவ, அமை கோதைோல் பகோடுக்க முடியும். தனியோக ஒருவர் அந்த இைத்டத அடைந்தோல் ப ோிய
பவற்றிடய அவர் சந்திக்கைோம்.
எதிர்விடன ஆற்றோமலிருப் து முதல் டியோகும்.
வரும் பதோந்தைவு சந்பதோஷத்தின் அதிர்பவ எனும் உணர்வுபூர்வமோன அறிவு கடைசிப் டியோகும்.
ைோர்சி தன்டன அறியோமல் ப ன்னட் குடும் த்தில் அந்த இைத்டத அடைந்தோன், சோதித்தோன். அவனது
கட்டுப் ோட்டின் கீழ் எல்ைோ சக்திகளும் இருப் டத நோம் ோர்க்கிபறோம்.
ஒவ்பவோருவரும் ைோர்சியின் பவற்றிக்கு அளித்த ங்கிடன ஆைோய்வது, பேன் ஆஸ்டின் இக்கடதடய
அவளுடைய பமதோவித்தனத்தோல் எவ்வோறு உருப்ப றச் பசய்தோள் என் டத பதோிந்துபகோள்வதோகும்.
டசத்திய புருஷன் இருப் து அந்த டமயத்தில்.
56. “He heard her attentively and then said” – Mr. Bennet heard Lizzy.
Mother says Man does not learn from another.
There is a rule to give suggestions, advice, hints, etc.
A Man readily receives ideas that will achieve his own goals quickly.
In case a danger is pointed, out Man pays heed to that suggestion.
In the absence of an issue of import, as Bingley and Darcy conversed at Netherfield, it is evident no one wanted to
accept the least suggestion from anyone else.
In Wickham’s first talk with Elizabeth, he told her what she readily wanted to believe and she was thankful to receive
it from him.
Darcy could not accept one thing from Caroline’s long description of Elizabeth at Pemberley.
No one ever talked to Lady Catherine. Anyone listened to her.
Collins was full of his opinions. He never noticed whether he was listened to.
Elizabeth would not take any advice from Charlotte.
Jane would not agree with anything such a loving sister spoke.
The rest was table talk, small talk.
All that Lizzy learnt from her father was silently received.
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Ideas are accepted subliminally, subtly, never directly.
Direct communication raises the spirit of contradiction.
Ideas are well received by direct communication when they endorse the existing conviction, conscious or
subconscious.
It is the greatest joke that great scholars have concluded Sri Aurobindo has relied on the Indian tradition.
His ideas are in direct opposition to the tradition.
The tradition never conceived of His great ideas.
Mr. Bennet’s listening attentively was in deference to his affection, not for the purposes of accepting it.
It is a great thing that he later acknowledged the value of her words.
Apart from all the main issues, we see Mr. Bennet was anxious to refuse a suggestion from someone.
“திரு ப ன்னட் லிசி கூறியவற்டற கவனமோகக் பகட்டுக்பகோண்டு ிறகு ப சைோனோர்.”
மற்றவோிைமிருந்து மனிதன் கற்றுக்பகோள்வதில்டை என்று அன்டன கூறுகிறோர்.
ஆபைோசடனகள், அறிவுடை, குறிப்புகள் கூறுவதற்கு சட்ைம் உண்டு.
மனிதன் தன்னுடைய இைக்டக அடைவதற்கு யன் டும் கருத்துகடள உைனடியோகப் ப ற்றுக்பகோள்வோன்.
ஆ த்து என உணர்த்தப் ட்ைோல் மனிதன் அந்த ஆபைோசடனக்கு பசவி சோய்ப் ோன்.
பநதர்பீல்டில் ிங்கிலியும் ைோர்சியும் முக்கியமில்ைோத விஷயத்டத ப சிக்பகோண்டிருந்தது, யோரும்
யோோிைமிருந்தும் சிறிய ஆபைோசடனடயகூை ஏற்றுக்பகோள்ளத் தயோைோக இல்டை என் டதத்
பதளிவோக்குகிறது.
விக்கோம், எலிசப த்துைன் முதன் முதைோகப் ப சிய ப ோழுது உைனடியோக நம் பவண்டும் என்று அவள்
விரும் ியடதபய அவன் கூறினோன், அதடன அவனிைமிருந்து கிடைக்கப் ப ற்றதற்கு அவள் நன்றி
ோைோட்டினோள்.
ப ம் ர்லியில், எலிசப த்டதப் ற்றி கோைலின் கூறிய நீண்ை விளக்கத்தில் ஒன்டறகூை ைோர்சியோல்
ஏற்றுக்பகோள்ள முடியவில்டை.
பைடி கோதோினிைம் யோரும் ப சியதில்டை. எல்பைோரும் அவள் கூறுவடதக் பகட்டுக் பகோண்டிருந்தனர்.
கோலின்ஸ் எப்ப ோழுதும் அவன் கருத்துகளிபைபய ஆழ்ந்திருந்தோன். எவபைனும் தோன் பசோல்வடதக்
பகட்கிறோர்களோ என் டத அவன் கவனித்தபத இல்டை.
ஷோர்பைட் கூறும் அறிவுடைகடள எலிசப த் ஏற்றுக்பகோண்ைபத இல்டை.
அன் ோன சபகோதோி ப சும் எடதயும் பேன் ஒத்துக்பகோள்வபத இல்டை.
மற்ற எல்ைோமும் ப ோழுதுப ோக்குக்கோக ப சும் சில்ைடற விஷயங்கள்.
லிசி, தன்னுடைய தகப் னோோிைமிருந்து கற்ற அடனத்டதயும் பமளனமோக ப ற்றுக்பகோண்ைோள்.
அடிமனத்திலும், சூட்சுமத்திலுபம கருத்துகள் ஏற்றுக்பகோள்ளப் டுகின்றன, ஒருப ோழுதும் பநைடியோக அல்ை.
பநைடியோகக் கூறுவது முைண் ோட்டைக் கிளப்பும்.
பமல்மனதிபைோ அல்ைது ஆழ்மனதிபைோ, தற்ப ோழுதுள்ள திை நம் ிக்டகடய வலியுறுத்தும் கருத்துகள்,
பநைடியோகக் கூறப் டும்ப ோழுது சிறப் ோக ப ற்றுக்பகோள்ளப் டுகின்றன.
ஸ்ரீ அைவிந்தர் இந்தியப் ோைம் ோியத்டத நம் ியிருந்தோர் என ப ோிய அறிவோளிகள் கூறுவது மிகப் ப ோிய
பவடிக்டக ப ச்சோகும்.
ோைம் ோியத்திற்கு பநைடி மோறோனது அவைது கருத்துகள்.
கவோனின் உயர்ந்த கருத்துகடள ோைம் ோியம் புோிந்துபகோள்ளபவ இல்டை.
ோசத்திற்கு மதிப்பு அளித்ததினோல் திரு ப ன்னட் அவள் கூறுவடத கவனமோகக் பகட்டுக் பகோண்டிருந்தோர்,
அடத ஏற்றுக்பகோள்ள பவண்டும் என் தற்கோக அல்ை.
ின்னோல் அவள் கூறிய வோர்த்டதகளின் மதிப்ட அவர் ஏற்றுக்பகோண்ைோர் என் து ப ோிய விஷயமோகும்.
எல்ைோ முக்கியமோன விஷயங்கடளத் தவிை, திரு ப ன்னட் மற்றவோிைமிருந்து வரும் ஆபைோசடனடய
மறுப் தில் தீவிைமோக இருந்தோர்.
"Lydia will never be easy till she has exposed herself in some public place or other, and we can never
expect her to do it with so little expense or inconvenience to her family as under the present circumstances."
“லிடியோ தன்டன ஏதோவது ஒரு ப ோது இைத்தில் பவளிக் கோண் ித்துக்பகோள்ளோவிட்ைோல் அடமதியோக இருக்க
மோட்ைோள். இப்ப ோழுது அவளுக்கு கிடைத்து இருக்கும் இச்சந்தர்ப் ம், இடதவிை மிகக் குடறந்த பசைவிபைோ
அல்ைது அவளது குடும் த்தினருக்கு பசௌகோியமோன முடறயிபைோ அடமயும் என நோம் எதிர் ோர்க்க முடியோது.”
57. “Lydia will never be easy till she exposes herself in some public place”.
An empty head longs for shameless exhibition.
The woman loves to be on display.
Immature men love to display, not knowing it will hurt them.
The yearning for display overcomes the shame in display.
Of the much initial inexperience this is one.
Urge for growth in the physical is love of display in the vital.
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A new thought fashioning in the Mind enjoys the nascent pleasure of it.
The violence of nascent energy is virulent.
Mrs. Bennet’s entry into gentry gave birth to that nascent energy.
Man of rank marrying a commoner endows on her his rank.
A woman of rank is not permitted to do so.
Hence the vehemence of the woman in rising to status.
Mr. Bennet gave an attentive listening, gave the above as a considered opinion.
Any such event lends itself to be traced on either side several steps.
It is the inaction of a determined Man.
Going into action, his decision will be a determination.
He feels exactly like Elizabeth.
Speaking it out secretly to her father is her maximum.
Not acting is his maximum at that moment.
Older, mature religions do not go out and preach.
Immature, shallow religious take to preaching as a mission.
Communism was militant, democracy was not.
Aristocracy does not campaign for greater strength.
Civilised people do not go on conquering others.
To them conquest is their civilization spreading.
To a realized Guru, sishyas come seeking.
A realized Guru seeking a valuable sishya is a spiritual wonder.
Greatness, says He, must learn to live alone.
The above is the penultimate decision of his prior to the anticlimax.
“ஏதோவது ஒரு ப ோது இைத்தில் லிடியோ ஆர்ப் ோட்ைம் பசய்யோவிட்ைோல், அடமதியோக இருக்க மோட்ைோள்.”
பவட்கமற்ற பவளிப் ோட்டிற்கோக ஒரு முட்ைோள் ஏங்குவோன்.
ைரும் தன்டன ோைோட்டுவடத ஒரு ப ண் விரும்புகிறோள்.
முதிர்ச்சி அடையோத ஆண்கள் ோைோட்டை விரும்புவர், அது அவர்கடள ோதிக்கும் என் டத அறிவதில்டை.
பவளிப் டுவதிலுள்ள ஏக்கம், பவளிப் டுவதிலுள்ள அவமோனத்டத மிஞ்சி விடுகிறது.
ஆைம் த்தில் ஏற் டும் அனு வங்களில் இது ஒன்றோகும்.
ேைத்தில் வளர்ச்சி அடைவதற்கு ஏற் டும் உந்துதல், ோைோட்டைப் ப ற உணர்வில் ஏற் டும் ஆடசயோகும்.
மனத்தில் ஏற் டும் புதிய எண்ணம் அதன் புதுடமயின் சந்பதோஷத்டத அனு விக்கின்றது.
புதிய சக்தியின் பவகம் தீவிைமோக இருக்கிறது.
திருமதி ப ன்னட் நிைச்சுவோன்தோர்கள் வட்ைத்தினுள் நுடைந்தது அந்த புதிய சக்திக்கு உயிர் அளித்தது.
ட்ைம் உடைய மனிதன் சோதோைண குடும் த்திலிருந்து ஒருத்திடய திருமணம் பசய்து பகோண்ைோல்,
அவனுடைய ட்ைத்டத அவளுக்கு அளிப் ோன்.
ஒரு ப ண்ணோல் ஆணுக்கு தன்னுடைய ட்ைத்டத பகோடுக்க முடியோது.
அதனோல்தோன் ப ண்கள் அந்தஸ்தில் உயை பவண்டும் என் தில் தீவிைமோக இருப் ர்.
திரு ப ன்னட் கவனமோகக் பகட்டுக் பகோண்ைோர், பமற்கூறியடத அவருடைய ஆழ்ந்த கருத்தோக
பவளியிட்ைோர்.
அது ப ோன்ற எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிடயயும் ைவித நிடைகளில் எந்த க்கத்திலிருந்தும் அடையோளம் கண்டு
பகோள்ளைோம்.
தீர்மோனமோக இருக்கும் மனிதன் பசயல் ைோமல் இருப் து அது.
பசயல் ை ஆைம் ித்தோல், அவனது தீர்மோனம் உறுதியோக இருக்கும்.
எலிசப த்டதப் ப ோைபவ அவரும் நிடனக்கிறோர்.
அவளுடைய தந்டதயிைம் இைகசியமோகப் ப சுவபத அவளுடைய ஆன்மீக அதிக ட்சம்.
அந்த தருணத்தில் பசயல் ைோமல் இருப் பத அவைது அதிக ட்சம்
முதிர்ச்சி ப ற்ற றைடமயோன மதங்கள் பவளிபய பசன்று ிைச்சோைம் பசய்யோது.
முதிர்ச்சி ப றோத ஆைமில்ைோத மதங்கபள ிைசோைத்டத ப ோிய பவடையோக எடுத்துக் பகோள்கின்றன.
ப ோதுவுைடமக் பகோள்டக தீவிைத்துைன் இருந்தது. குடியைசு அவ்வோறு இருக்கவில்டை.
உயர்குடியினர் பமலும் வலிடமக்கு ப ோைோடுவதில்டை.
நோகோிகமுள்ள மனிதர்கள் மற்றவர்கடள பவன்ற டி இருக்க மோட்ைோர்கள்.
அவர்களது நோகோிகம் ைவுவபத அவர்களுக்கு பவற்றியோகும்.
சித்தி ப ற்ற குருடவத் பதடி சிஷ்யர்கள் வருவோர்கள்.
சித்தி ப ற்ற குரு சிறந்த சிஷ்யடன நோடுவது ஆன்மீக அற்புதமோகும்.
தனிடமயில் வோை கற்றுக்பகோள்வபத உயர்ந்தது என்று கவோன் கூறுகிறோர்.
பமபை குறிப் ிட்ை அவருடைய கடைசிக்கு முந்டதய தீர்மோனம், உச்சகட்ைத்திற்கு முந்டதயது.
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58. “We can never expect her to do it with so little expense or inconvenience to the family”.
Global or universal problem for the ego is understood from its point of view.
Human ego seeing the ocean of energy thinks how it can use it.
Ego takes an egoistic view.
To find infinity, it must take the view of the infinite or at least a universal view.
Evolution compels within the limits of evolution.
Elizabeth is not compelled to a greater transformation than moving to the Mind.
Darcy was not compelled to a wider transformation.
Bennet is not compelled to act in prevention.
The descent of 1956 compels now to act for others – give results free.
Outer compulsion is limited to the evolutionary atmosphere.
Inner compulsion can be endless limited only by aspiration.
His mentioning expense is an indication of his attitude to Money.
The inconvenience he mentions shows a life of discomfiture.
Lydia’s going to Brighton is Elizabeth going to Pemberley.
Elizabeth opposed it.
Elizabeth was reluctant to visit Pemberley.
Each is in different directions.
In all directions Elizabeth was opposed as the invitation to Hunsford.
Is there a knowledge that can make Elizabeth see Brighton is Pemberley?
She sees her father should stop Lydia. Beyond she cannot see.
Can we know what Elizabeth should see and how?
She could see with mercenary eyes Charlotte’s idea of marrying Darcy.
Can she see the same thing in a non-mercenary view?
She could have had she not turned it down out of prejudice.
“மிகக் குடறந்த பசைவிபைோ அல்ைது குடும் த்திற்கு பசௌகோியமோன முடறயிபைோ அவளோல் இடதச் பசய்ய
முடியும் என நோம் எதிர் ோர்க்கபவ முடியோது.”
உைகளோவிய அல்ைது ிை ஞ்சத்தில் உள்ள அகந்டதக்குோிய ிைச்சிடனடய, அதனுடைய
கண்பணோட்ைத்திபைபய அது புோிந்துபகோள்கிறது.
கைல் ப ோன்ற சக்திடயப் ோர்க்கும்ப ோழுது, அடத எவ்வோறு யன் டுத்திக் பகோள்ளைோம் என்று மனித
அகந்டத பயோசிக்கிறது.
அகந்டத, அகந்டதயோன ோர்டவடய எடுத்துக்பகோள்கிறது.
அகண்ைத்டத கண்டு ிடிக்க பவண்டுபமன்றோல், அகண்ைத்தின் ோர்டவடய அது எடுத்துக்பகோள்ள
பவண்டும், அல்ைது ிை ஞ்சத்தின் ோர்டவடயயோவது எடுத்துக்பகோள்ள பவண்டும்.
ோிணோமத்தின் எல்டைகளுக்குள்பளபய ோிணோமம் வற்புறுத்துகிறது.
மனத்டதத் தோண்டி பமலும் உயர்ந்த திருவுருமோற்றத்திற்கு எலிசப த் தயோைோக இல்டை.
பமலும் விோிந்த திருவுருமோற்றத்திற்கு ைோர்சி தயோைோக இல்டை.
வைோமல் தடுப் தற்கு ஏற் பசயல் ை ப ன்னட் தயோைோக இல்டை.
1956-ல் கீைிறங்கிய சத்திய ேீவியம் மற்றவர்களுக்கோகச் பசயல் ை இப்ப ோழுது வற்புறுத்துகிறது, ைன்கடள
எளிதோக அளிக்கிறது.
பவளி வற்புறுத்தல், ோிணோமச் சூைலுக்குள் கட்டுப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.
அக வற்புறுத்தல் அளவற்றதோக இருக்க முடியும், ஆர்வத்தோல் மட்டுபம அடத கட்டுப் டுத்த முடியும்.
பசைடவப் ற்றி அவர் குறிப் ிடுவது, ணத்டதப் ற்றிய அவருடைய மனப் ோன்டமடயக் குறிக்கிறது.
அவர் குறிப் ிடும் அபசௌகோியம் சங்கைமோன வோழ்டவ புைப் டுத்துகிறது.
லிடியோ பிடைட்ைனுக்குப் ப ோவது, ப ம் ர்லிக்கு எலிசப த் ப ோவது ப ோைோகிறது.
எலிசப த் அதற்கு எதிர்ப்பு பதோிவித்தோள்.
ப ம் ர்லிக்கு பசல்வதில் எலிசப த்திற்கு இஷ்ைம் இல்டை.
இைண்டும் பவவ்பவறு திடசயில் உள்ளன.
ஹன்ஸ்ப ோர்ட் அடைப்ட ப்ப ோல் எல்ைோ விதத்திலும் எலிசப த் எதிர்ப்பு பதோிவித்தோள்.
ிடைட்ைன்தோன் ப ம் ர்லி என்கிற அறிடவ எலிசப த்திற்கு ஏபதனும் ஒன்று தை முடியுமோ?
லிடியோடவ அவளுடைய தந்டத தடுத்து நிறுத்த பவண்டும் என் டதத் தோண்டி அவளோல் எடதயும் ோர்க்க
முடியவில்டை.
எலிசப த் எடதப் ோர்க்க பவண்டும், எப் டிப் ோர்க்க பவண்டும் என்று நம்மோல் அறிந்துபகோள்ள முடியுமோ?
ைோர்சிடய அவள் திருமணம் பசய்துபகோள்ள பவண்டும் என்கிற ஷோர்பைட்டின் கருத்டத அவளோல் ஆதோய
கண்பணோட்ைத்துைன்தோன் ோர்க்க முடிகிறது.
அதடனபய ஆதோய கண்பணோட்ைம் இல்ைோமல் அவளோல் ோர்க்க முடியுமோ?
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தவறோன அ ிப் ிைோயத்தினோல் அவள் அடத மறுக்கோமல் இருந்திருந்தோல், அவளோல் ோர்க்க முடிந்திருக்கும்.
"If you were aware," said Elizabeth, "of the very great disadvantage to us all which must arise from the
public notice of Lydia's unguarded and imprudent manner -- nay, which has already arisen from it, I am sure
you would judge differently in the affair."
“லிடியோ, அேோக்கிைடதயோகவும், விபவகமில்ைோமலும் நைந்து பகோள்வதோல் உண்ைோகும் அவப்ப யர்,
இல்டை, ஏற்கனபவ உண்ைோன அவப்ப யடைப் ற்றி உங்களுக்குத் பதோிந்திருந்தோல், நீங்கள் இந்த
விஷயத்டத பவறுவிதமோக டகயோண்டிருப்பீர்கள்” என்று எலிசப த் கூறுகிறோள்.
"Already arisen?" Repeated Mr. Bennet. "What, has she frightened away some of your lovers? Poor little
Lizzy! But do not be cast down. Such squeamish youths as cannot bear to be connected with a little
absurdity are not worth a regret. Come, let me see the list of the pitiful fellows who have been kept aloof by
Lydia's folly."
“ஏற்கனபவ அவப் ப யர் ஏற் ட்டு விட்ைதோ! என்ன, அவள் உன்னுடைய கோதைர்கள் சிைடை யமுறுத்தி
அனுப் ிவிட்ைோளோ? ோவம் லிசி! இதனோல் மனம் தளைோபத. சிறு விஷயங்களுக்பகல்ைோம் மனம் உடையும்
இடளஞர்கள், ஒரு சிறிய தவற்டறக்கூை சகித்துக்பகோள்ள முடியோதவர்கள், நோம் வருத்தப் டுவதற்கு
தகுதியுடையவர்கள் அல்ை. லிடியோவின் முட்ைோள்தனத்தோல் ஒதுங்கி நிற்கும் ோிதோ த்திற்குோிய ந ர்களின்
ட்டியடை நோன் ோர்க்க பவண்டும்.”
59. “Has she frightened away some of your lovers?”
He did not feel the outrage Lydia was himself.
It is an unpardonable comment of his, almost in tune with his wife.
Other things apart, these few comments justifying Lydia’s behaviour are his sanction for the elopement.
Man gets used to bitter drinks and comes to love them. Mr. Bennet has got used to his wife’s style of functioning
and is oblivious of Lydia’s defects.
Officers were acceptable to Elizabeth till then. They are an opportunity to Mrs. Bennet. Living in that atmosphere, how
can Mr. Bennet resent Lydia’s behaviour?
We see the invitation to Brighton is related to the invitation to Pemberley.
Socially Lydia is an abomination.
In life she is powerful, positive or negative.
In existence Lydia is a positive force.
Darcy’s being in love with Elizabeth suddenly erupts in the proposal.
Lydia’s attraction suddenly bursts forth in the elopement.
Bingley’s arrival, Lydia’s elopement, Darcy’s proposal, Collins’s wedding are sudden occurrences.
They all signify the charged atmosphere in Meryton.
It is Wickham who brought in a highly charged negative rumour.
The placid atmosphere of the village could not uphold these high events.
Hence the positive and negative charges.
Mr. Bennet’s insensitivity to Lydia’s unguarded, imprudent behaviour incidentally reveals the cultural level of the
place.
We never witness any resentment of Lydia’s behaviour.
Obviously Elizabeth belongs to the next generation to her parents.
True, it is Darcy who resents it, not even Bingley resents it.
Actually Bingley chose a bride from there.
Being a principal family in Meryton, the Bennets had a certain social impunity.
“உன்னுடைய கோதைர்கள் எவடைபயனும் அவள் யமுறுத்தி அனுப் ி விட்ைோளோ?”
அவருக்கு பகோ ம் எைவில்டை, அவர்தோன் லிடியோவோக இருந்தோர்.
அது அவருடைய மன்னிக்க முடியோத விமோிசனம், அவருடைய மடனவிடயப்ப ோல் இருக்கிறோர்.
மற்ற விஷயங்களுக்கு பமைோக லிடியோவின் நைத்டதடய நியோயப் டுத்தும் வடகயில் அவைது இந்த சிை
கருத்துகள், அவள் ஓடிப்ப ோவதற்கு அவர் அனுமதி அளிப் து ப ோைோகிறது.
மனிதன் குடிக்கு அடிடமயோகி அதடன விரும் ஆைம் ிக்கின்றோன். திரு ப ன்னட் தன்னுடைய மடனவி
பசயல் டும் வடககளுக்கு ைகி விடுகிறோர், லிடியோவின் குடறகள் அவர் கண்ணுக்குத் பதோிவதில்டை.
அதுவடை எலிசப த் அதிகோோிகடள ஏற்றுக்பகோண்டிருந்தோள். திருமதி ப ன்னட்டிற்கு அவர்கள் ஒரு
வோய்ப் ோக இருந்தனர். அந்த சூைலில் இருக்கும் திரு ப ன்னட்டிற்கு லிடியோவின் நைத்டதடய எவ்வோறு
கண்டிக்க முடியும்?
பிடைட்ைனுக்கு விடுக்கும் அடைப் ிற்கும் ப ம் ர்லிக்கு விடுக்கும் அடைப் ிற்கும் பதோைர்பு உள்ளது
என் டத நோம் ோர்க்கிபறோம்.
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சமூகத்தில் லிடியோ ஒரு அவமோனம்.
வோழ்க்டகயில் பநர்மடறயோகபவோ அல்ைது எதிர்மடறயோகபவோ அவள் சக்தி வோய்ந்தவள்.
லிடியோ ‘வோழ்வு’க்குப் ப ோருத்தமோனவள்.
எலிசப த்டத ைோர்சி கோதலிப் து திருமண ப ச்சில் திடீபைன பவளிவருகிறது.
லிடியோவின் ஈர்ப்பு ஓடிப்ப ோவதில் திடீபைன பவளிப் டுகிறது.
ிங்கிலி வருவது, லிடியோ ஓடிப்ப ோவது, ைோர்சியின் திருமண பவண்டுபகோள், கோலின்ஸின் திருமணம்
எல்ைோபம திடீபைன நிகழ்கின்றன.
பமோிைனில் சூைல் கனத்து இருப் டத இடவ எல்ைோபம கோண் ிக்கின்றன.
கனத்த எதிர்மடறயோன புைளிடயக் பகோண்டு வந்தது விக்கோம்தோன்.
கிைோமத்தின் அடமதியோன சூைைோல் இந்த ப ோிய நிகழ்ச்சிகடளத் தோங்கிக்பகோள்ள முடியவில்டை.
அதனோல்தோன் நல்ைதும் பகட்ைதுமோன தோக்கங்கள் உள்ளன.
ோதுகோப்பும் விபவகமும் இல்ைோத லிடியோவின் நைத்டதடயப் ற்றி திரு ப ன்னட் உணர்வில்ைோமல் இருப் து
அந்த இைத்தின் கைோச்சோை நிடைடய பவளிப் டுத்துகிறது.
லிடியோவின் நைத்டதடயக் கண்டு பகோ ப் டுவடத நோம் ோர்ப் பத இல்டை.
எலிசப த், அவளுடைய ப ற்பறோர்களின் அடுத்த தடைமுடறடயச் பசர்ந்தவள் என் து கண்கூைோகபவ
பதோிகிறது.
உண்டமயில் ைோர்சிதோன் பகோ ப் டுகிறோன், ிங்கிலி கூை பகோ ப் டுவதில்டை.
ோர்க்கப் ப ோனோல், ிங்கிலி அந்த இைத்திலிருந்பத மணமகடள பதர்ந்பதடுக்கிறோன்.
பமோிைனின் முக்கிய குடும் மோன ப ன்னட் குடும் த்தினருக்கு குறிப் ிட்ை சமூக சுதந்திைம் இருந்தது.
60. “Such squeamish youth as cannot be connected with a little absurdity”.
Self-righteousness that blurs over an enormity never passes.
To justify a criminal blemish for self-defence never goes unpunished.
Nehru’s high tone of self-righteousness was punished again and again by Suez, Hungary and China.
Mr. Bennet did not find Lydia’s little absurdities ‘intolerable’.
One can fly in the face of facts and pay for it.
To make a moral of one’s absurd weakness, life punishes.
The strong presence in the subtle plane a stark reality makes Man speak tauntingly to another.
A caustic joke at another’s expense is the subtle urge when the opposite fact awaits to be delivered.
The weak are impelled to challenge the strongest on the eve of results.
The occult service of the mean and perverse arises in this area.
A cultured sensitive Man cannot be an instrument of perfection to one who is on the verge of perfection.
Mean perverse depravity serving one with a vengeance shows he is on the borders of perfection.
The mean Man robs the other of honour, inflicts humiliation.
Honour is the soul of an honourable Man.
The mean Man pays with his job or life as they are his own equivalents to the other man’s honour.
The ruse robbed Bingley of his girl.
Darcy was hotly abused by his girl in return of Pemberley.
Wickham scandalized Darcy in the village.
Wickham was stripped of the last vestige of shame there itself.
Lady Lufton found fault with Lucy for taking a fine stand.
She was compelled to solicit Lucy’s good wishes going to her.
Lady Arabella fainted about Dear Mary.
One of the ways life is unsparing is this response.
“அறிவற்ற இடளஞர்கள், சிறிய குடறகடள கூை சகித்துக்பகோள்ள முடியோதவர்கள்.”
அறிவற்ற சிறுவர் குடற அ த்தமோனது, அடத ப ோறுக்கோத மனம் அர்த்தமற்றது.
மிகப் ப ோிய குற்றத்தின் முன் மங்கிப் ப ோகும் தோன் சோி என்ற உணர்வு என்றும் பேயிக்கோது.
சுய ோதுகோப் ிற்கோக நியோயப் டுத்தப் டும் ப ோிய குற்றம் தண்ைடனயிலிருந்து தப் ிக்கபவ முடியோது.
பநரு, தோன்தோன் சோி என்று டறசோற்றியது சூயஸ், ஹங்பகோி, சீனோவோல் மீண்டும் மீண்டும்
தண்டிக்கப் ட்ைது.
லிடியோவின் சிறு அ த்தங்கடள திரு ப ன்னட் ‘சகிக்க முடியோதது’ எனப் ோர்க்கவில்டை.
உண்டமகளுக்கு எதிைோகப் ப ோனோல் அதற்கு விடை பகோடுக்க பவண்டி வரும்.
ஒருவைது அ த்தமோன ைவீனத்டத நியோயப் டுத்தினோல் வோழ்க்டக தண்டிக்கிறது.
சூட்சும நிடையில் வலிடமயோக இருக்கும் அப் ட்ைமோன உண்டம நிடை மனிதடன மற்றவோிைம் பகலியோகப்
ப ச டவக்கிறது.
எதிைோன உண்டமகள் பவளிப் ைத் தயோைோக கோத்துக்பகோண்டிருக்கும் ப ோழுது, அடுத்தவடை புண் டுத்துவது
ப ோல் ப சுப் டும் ஹோஸ்யம் சூட்சும உந்துதைோகும்.
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ைன்கள் கிடைப் தற்கு முன்ப , ைவீனமோனவர்கள் வலிடமயோனவர்கடள சவோலுக்கு அடைக்கத்
தூண்ைப் டுவோர்கள்.
சின்ன புத்தியும், வக்கிைமும் இந்த இைத்தில் இைகசியமோக தனது பவடைடயக் கோண் ிக்கும்.
பூைணத்துவத்தின் விளிம் ில் இருக்கும் மனிதனுக்கு நோகோிகமோன உணர்வுமிக்க ஒரு மனிதன் பூைணத்தின்
கருவியோக இருக்க முடியோது.
சின்னத்தனமோன வக்கிைம் நிடறந்த ஒழுக்கக்பகடு ஒருவருக்கு வன்மத்துைன் உதவி புோிவது, அவர் பூைணத்தின்
எல்டையில் இருக்கிறோர் என் டதக் கோண் ிக்கிறது.
மற்றவனது மோியோடதடய சின்ன புத்தி உள்ள மனிதன் பகடுத்து விடுகிறோன், அவமோனத்டதத் பதடித்
தருகிறோன்.
மோியோடதயுள்ள மனிதனுக்கு மோியோடததோன் ஆன்மோ.
மற்றவனது மோியோடதக்கு இடணயோக உள்ள தனது பவடைடயபயோ அல்ைது வோழ்டவபயோ சின்னத்தனமோன
மனிதன் இைக்கிறோன்.
சூழ்ச்சியினோல் ிங்கிலி அவனது ப ண்மணிடய இைந்தோன்.
ப ம் ர்லிடய பகோடுத்ததற்குப் திைளிப் து ப ோல், ைோர்சி அவனுடைய ப ண்மணியோல் நிந்திக்கப் ட்ைோன்.
கிைோமத்தில், ைோர்சிடயப் ற்றி விக்கோம் அவதூற்றிடன கிளப் ினோன்.
அபத இைத்தில், விக்கோமின் பவஷம் கடைசி சுவடுவடை கடைக்கப் ட்ைது.
லூசி, சிறப் ோன முடிவு எடுத்ததற்கு பைடி லுப்ைன் குற்றம் கண்டு ிடித்தோள்.
லூசியின் நல்பைண்ணம் அவடள வந்தடைய பவண்டும் என்று ிைோர்த்திக்கும் டி, அவளுக்கு நிர் ந்தம்
ஏற் ட்ைது.
அன்பு பமோிடய நிடனத்து பைடி அைப ல்ைோ மயக்கமடைந்தோள்.
வோழ்வு கண்டிப் ோக இருப் தன் ஒரு வைிதோன், இந்த மறுபமோைி.
61. “Let me see the list of pitiful fellows kept away by Lydia’s folly”.
Man is good at strengthening the hands of forces that destroy him.
This is not only his sanction but also his seal for the elopement.
Growth of spirit stopping at moksha, and confined to a caste, has initiated decay.
Its symbol is Kashmir.
It became the symbol of the Superpower contention.
The final refusal of Brahmin, fortified by the growth stopping is to be resolved by the leader of the world, the
USA, destroying those who invaded the land of Spirit.
Capitalism whose death signals were rung in 1825 first shifted its arena to Money. Socialism operating through
democracy can stave off the crisis.
It is a provisional solution to the malady, not a final resolution.
Mr. Bennet from a long habit of acquiescing with his wife, had started justifying her.
Man becomes an instrument for the cause he long opposes.
The principle of physical recoil explains it.
Elizabeth moved rightly, but partly.
Past perfection pays in the same plane, not in the next plane.
Increasing capacity yielding proportional results is in capacity, in the same plane. Results in the next plane, are
results for value. Nothing short of perfection produces the results.
Mrs. Bennet works in the physical plane for results in the vital plane and is totally frustrated.
Mr. Bennet stays in the mental plane waiting for vital results. It comes after 25 years.
Wickham using falsehood gets the opposite results.
Elizabeth moving to the Mind from the vital gets all the results wanted.
Darcy’s transformation yields the expected results.
Jane’s silent will foolishly followed, gives results when folly is given up.
Charlotte at a crucial moment seeing the enormous energy at work could commission them for her use silently by a
mercenary understanding, bringing about instantaneous miraculous results.
Meryton was in a great positive crisis.
Revolution is by other circumstances transformed into evolution.
Disintegration was converted into development at a grand scale.
The flood of forces seeks outlets.
Obstacles in the way will be destroyed.
Any aperture, regardless of social value or moral content, will be filled to overflowing.
Charlotte’s common sense is excessively precise and powerful.
In normal times her endowment has no value.
What is mercenary to us is luck in her view.
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She rises in monetary value higher than Longbourn.
(Longbourn is £ 2000; she will have £ 1000 more than that).
The energy is of the nation, the benefit for Charlotte is personal. Hence its magnificence.
The result of a value is determined by its rightness, not character.
Life does not respect ethical, moral, social values.
Low values serve capacities in proportion.
Higher values refuse to serve capacities, look for values.
Mr. Bennet’s unpardonable statement about Lydia’s absurdities directly charged her absurdities and presented the
results to him.
How life responds depends upon the person, the plane, the act, the motive, the context, making human choice infinitely
valuable.
Human choice has infinite power.
Human choice is the infinitesimal from which infinity can be released if the human intends to become the Divine.
It is done in two stages 1) unegoistic 2) Psychic.
Thus human choice is spiritual awakening.
Human choice is capable of unraveling the Everlasting Day as Savitri did.
That is one Man’s perfection.
“லிடியோவின் முட்ைோள்தனத்தோல் ஒதுங்கி நிற்கும் ோிதோ த்திற்குோிய ந ர்களின் ட்டியடை நோன் ோர்க்க
பவண்டும்.”
தன்டன அைிக்கும் சக்திகடள ைப் டுத்துவதில் மனிதன் பகட்டிக்கோைன்.
இது அவருடைய சம்மதம் மட்டும் இல்டை, ஓடிப்ப ோவதற்கு அவர் அளித்த ஊர்ேிதமுமோகும்.
பமோக்ஷத்பதோடு நின்றுவிடும் ஆன்மோவின் வளர்ச்சி ஒரு ேோதிக்குள் அைங்கி அைிடவ ஆைம் ித்து
டவத்துள்ளது.
அதனுடைய அடையோளம்தோன் கோஷ்மீர்.
இது வல்ைைசோக ஆவதற்கோன அடையோளமோக மோறிவிட்ைது.
வளர்ச்சி நின்றுவிட்ைதன் மூைம் ைமடையும் ிைோமணனுடைய இறுதி மறுப்பு, உைகத் தடைடமயோன
அபமோிக்கோவோல் சோி பசய்யப் ை பவண்டும். ஆன்மீக பூமிடய தோக்கியவர்கடள அைிப் தன் மூைம் சோி
பசய்யைோம்.
1825-ல் முடிவுக்கு பகோண்டு வைப் ட்ை முதைோளித்துவம் முதலில் ணத்தின் ோல் மோறியது. ேனநோயகத்தின்
மூைம் பசயல் டும் ப ோதுவுைடம இந்த நிடைடமடய சோி பசய்யும்.
ிைச்சிடனக்கு இது தற்கோலிகத் தீர்வுதோன், இறுதி தீர்மோனம் அல்ை.
திரு ப ன்னட் நீண்ை கோைமோக தன்னுடைய மடனவிடய பூைணமோக ஏற்றுக்பகோள்ள ைகிவிட்ைதோல்,
அவடள நியோயப் டுத்தவும் ஆைம் ிக்கிறோர்.
எடத மனிதன் நீண்ை கோைமோக எதிர்த்து வருகிறோபனோ, அதற்பக அவன் கருவியோக மோறிவிடுகிறோன்.
ின்னுக்குத் தள்ளும் ப ௌதிக தத்துவம் இந்தக் கருத்டத விளக்கும்.
எலிசப த் சோியோன முடிபவடுக்கிறோள், ஆனோல் குதியோக மட்டுபம.
கைந்த கோை சிறப்பு அபத நிடையில் ைனளிக்கும், அடுத்த நிடையில் அல்ை.
திறடம அதிகோிக்கும்ப ோது அபத நிடையில் அதற்குத் தகுந்த ைன்கடள அது அளிக்கிறது. அடுத்த நிடையில்
கிடைக்கும் ைன்கள், ண்புகளுக்கோன ைன்களோகும். முழுடமயோன பூைணத்துவபம ைன்கடளத் தருகிறது.
உணர்வு நிடையின் ைன்களுக்கோக ேை நிடையில் பசயல் டும் திருமதி ப ன்னட், முற்றிலும் ஏமோற்றம்
அடைகிறோள்.
மனோீதியோன நிடையில் இருக்கும் திரு ப ன்னட் உணர்வுக்குோிய ைன்களுக்கோக கோத்திருக்கிறோர். இரு த்து
ஐந்து வருைங்கள் கைித்து அவருக்கு ைன் கிடைக்கிறது.
ப ோய்டமடய டகயோளும் விக்கோமிற்கு எதிைோன ைன்கள் கிடைக்கின்றன.
உணர்விலிருந்து மனதிற்குச் பசல்லும் எலிசப த்திற்கு பகட்கும் ைன்கள் எல்ைோம் கிடைக்கின்றன.
ைோர்சியின் திருவுருமோற்றம் எதிர் ோர்த்த ைன்கடள அளிக்கிறது.
பேன் பமௌன விருப்புறுதிடய முட்ைோள்தனமோகப் ின் ற்றினோள், மைடமடய விட்ை ிறகுதோன் ைன்கள்
கிடைக்கின்றன.
முக்கியமோன தருணத்தில் அ ோிமிதமோன சக்தி பசயற் டுவடதக் கண்ை ஷோர்பைட் அடத அடமதியோக
தன்னுடைய உ பயோகத்திற்கு ஆதோய மனப் ோன்டமயுைன் யன் டுத்திக் பகோண்டு ஆச்சோியப் டும்
வடகயில் உைனடிப் ைன்கடளப் ப ற்றோள்.
பநர்மடறயோன பநருக்கடியில் பமோிைன் இருந்தது.
மற்ற சந்தர்ப் ங்கள் மூைம் புைட்சி ோிணோமமோக திருவுருமோறியது.
சிதறிப்ப ோவது வளர்ச்சியோகப் ப ோிய அளவில் மோற்றப் ட்ைது.
சக்திகளின் பவள்ளம் பவளிபய ப ோவதற்குோிய வைிகடள நோடுகிறது.
வைியில் இருக்கும் தடைகள் அைிக்கப் ட்டு விடும்.

286

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

சமூகப் ண்பு, தோர்மீக விஷயம் எதுவோக இருந்தோலும் அடதயும் மீறி எந்த ஒரு துவோைமும் வைிந்பதோடும்வடை
நிைப் ப் டும்.
ஷோர்பைட்டின் இயல் றிவு துல்லியமோகவும் வலிடமயுடையதோகவும் இருந்தது.
சோதோைண பநைங்களில் அவளுடைய திறடமக்கு மதிப்ப இல்டை.
நமக்கு ஆதோயமோகத் பதோன்றுவது அவளுக்கு அதிர்ஷ்ைமோகத் பதோிகிறது.
ப ோருள்ோீதியோக அவள் ைோங் ர்டனவிை உயர்ந்து விடுகிறோள். (ைோங் ர்னுக்கு பசோத்து இைண்ைோயிைம் வுன்;
அவளுக்கு அடதவிை கூடுதைோக ஆயிைம் வுன் கிடைக்கிறது.)
சக்தி நோட்டினுடையது, ஷோர்பைட்டுக்கு கிடைத்த ைன் அவளுக்குச் பசோந்தமோனது. அதனோல்தோன்
அதனுடைய பமன்டம.
ண் ின் ைன் அது சோியோனதோ என் டதப் ப ோறுத்து உள்ளபத தவிை, குணத்டதப் ப ோறுத்து அல்ை.
தர்மம், நியோயம், சமூகப் ண்புகடள வோழ்வு மதிப் தில்டை.
தோழ்ந்த ண்புகளுக்கு ஏற்ற விகிதத்தில் திறன்கள் இருக்கும்.
உயர்ந்த ண்புகள் திறடமகளுக்கு உதவி புோிய மறுக்கின்றன, ண்புகடளபய அறவ எதிர் ோர்க்கின்றன.
லிடியோவின் முட்ைோள்தனத்டதப் ற்றி திரு ப ன்னட்டின் மன்னிக்க முடியோத வோர்த்டதகள் அவளுடைய
முட்ைோள்தனத்திற்கு பநைடியோகச் சக்தி அளித்து ைன்கடள அவருக்கு அளித்தது.
வோழ்வு எவ்வோறு மறுபமோைி அளிக்கிறது என் து ந ர், நிடை, பசயல், பநோக்கம், விஷயம் இடவகடளப்
ப ோறுத்து இருக்கிறது, மனித விருப் த்டத மதிப்புமிக்கதோக மோற்றுகிறது.
மனித விருப் த்திற்கு அளவற்ற சக்தி இருக்கிறது.
மனிதன் பதய்வமோக மோற விரும் ினோல் மிகச் சிறிய அளவில் இருக்கும் மனித விருப் ம் அனந்தத்டத
பவளிப் டுத்தும்.
1) அகந்டதயற்ற முடறயில் 2) டசத்திய புருஷன் மூைம் என இைண்டு டிகளில் இது நைத்தப் டுகிறது.
இவ்வோறோக மனித விருப் ம் ஆன்மீக விைிப் ோகும்.
சோவித்ோி பசய்தடதப்ப ோல் எப்ப ோழுதும் நீடித்திருக்கும் நோடள பவளிப் டுத்தும் திறன் உடையது மனித
விருப் ம்.
அது ஒரு மனிதனின் பூைணத்துவம்.
"Indeed, you are mistaken. I have no such injuries to resent. It is not of peculiar, but of general evils, which I
am now complaining. Our importance, our respectability in the world, must be affected by the wild volatility,
the assurance and disdain of all restraint which mark Lydia's character. Excuse me -- for I must speak
plainly. If you, my dear father, will not take the trouble of checking her exuberant spirits, and of teaching her
that her present pursuits are not to be the business of her life, she will soon be beyond the reach of
amendment. Her character will be fixed, and she will, at sixteen, be the most determined flirt that ever made
herself and her family ridiculous; -- a flirt, too, in the worst and meanest degree of flirtation: without any
attraction beyond youth and a tolerable person; and, from the ignorance and emptiness of her mind, wholly
unable to ward off any portion of that universal contempt which her rage for admiration will excite. In this
danger Kitty is also comprehended. She will follow wherever Lydia leads. Vain, ignorant, idle, and absolutely
uncontrouled! Oh! My dear father, can you suppose it possible that they will not be censured and despised
wherever they are known, and that their sisters will not be often involved in the disgrace?"
“நீங்கள் தவறோக நிடனத்து விட்டீர்கள். நோன் பகோ ப் டுவதற்கு ஒருவித ோதிப்பும் எனக்கு ஏற் ைவில்டை.
நோன் இப்ப ோழுது குடற பசோல்வது குறிப் ிடும் டியோன பகடுதடைப் ற்றி அல்ை. ஆனோல் ப ோதுவோன
தீடமகடளப் ற்றிதோன். ஸ்திை புத்தியும், தன்னைக்கமும் இல்ைோத லிடியோவின் குணத்தினோல் நம்முடைய
மதிப்பும், மோியோடதயும் ோதிக்கப் டுகின்றன. நோன் பவளிப் டையோகப் ப ச பவண்டும், என்டன
மன்னித்துவிடுங்கள் எனதருடம தந்டதபய. நீங்கள் அவளுடைய அதீத உற்சோகத்டதத் தடுத்து நிறுத்தி,
தற்சமயம் அவள் நோடிப் ப ோவபதல்ைோம் அவளுடைய வோழ்க்டக முடறயோக ஆகக் கூைோது என பசோல்லிக்
பகோடுக்கோவிடின், அவடள திருத்தபவ முடியோமல் ப ோய்விடும். அவள் இப் டித்தோன் என முத்திடை
குத்தப் டுவோள். அவள் இந்த தினோறு வயதில் ப ோிய ச ை புத்திக்கோோியோக விளங்கி தன்டனயும்,
தன்னுடைய குடும் த்டதயும் எல்பைோரும் ோர்த்து சிோிக்கும் டி ஆக்கிவிடுவோள். மிகவும் கீழ்த்தைமோன கோதல்
பவட்டகயில் ஈடு டுகிறோள். இளடமயும், அைடகயும் தவிை பவறு எந்த கவர்ச்சியும் அவளிைம் இல்டை.
எல்பைோரும் தன்டனப் ோர்த்து இைசிக்க பவண்டும் என்கிற அவளுடைய தீவிை ஆர்வம் எல்பைோரும் அவடளப்
ோர்த்து இகழ்வதுப ோல் ஆக்கிவிடும். அறியோடமயினோலும், புத்தியில்ைோததினோலும் மற்றவர்கள் இகழ்வடத
அவளோல் தடுத்து நிறுத்தபவ முடியோது. இந்த ஆ த்தில் கிட்டியும் அகப் ட்டுக் பகோள்வோள். லிடியோடவ
ின் ற்றிதோன் அவளும் பசல்வோள். அறியோடம, பசோம்ப றித்தனம், சிறிதும் அைக்கமில்ைோதவள், எதற்கும்
ிைபயோேனமில்ைோதவள்! ஓ! எனதருடம தந்டதபய, எங்பகல்ைோம் அவர்கடளத் பதோிந்திருக்கிறபதோ,
அங்பகல்ைோம் அவர்கள் கண்ைனத்திற்கும், பவறுப்புக்கும் ஆளோவோர்கள் என்று உங்களுக்குத்
பதோன்றவில்டையோ, அவர்களுடைய சபகோதோிகளுக்கும் இது ஒரு அவமோனம் இல்டையோ?”
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62. Mr. Bennet feels Lydia’s behaviour is not impermissible. He calls the growing youth squeamish. That is his mind. No
wonder she ran away.
லிடியோவின் நைத்டத அனுமதிக்க முடியோததல்ை என்று திரு ப ன்னட் நிடனக்கிறோர். வளர்ந்து வரும்
இடளஞர்கடள எளிதில் உணர்ச்சிவசப் டு வர்கள் என்கிறோர். அது அவருடைய மனம். அவள்
ஓடிப்ப ோனதில் ஆச்சோியப் டுவதற்கு ஒன்றுமில்டை.
63. To him it is a little absurdity.
அவடைப் ப ோறுத்தவடை அது ஒரு சிறிய முட்ைோள்தனம்.
64. Wisdom lies not so much in the cure as in prevention.
குணப் டுத்துவடத விை, வைோமல் தடுப் தில்தோன் புத்திசோலித்தனம் இருக்கிறது.
65. Mr. Bennet raises the dangerous portion of the issue – scaring away men – still Elizabeth avoids the warning. The other
side of scaring away men is luring away Wickham.
விஷயத்தின் அ ோயகைமோன இைத்டத திரு ப ன்னட் கிளப்புகிறோர், ஆண்கடள யமுறுத்தி துைத்துவது,
இருப் ினும் எலிசப த் அந்த எச்சோிக்டகடயத் தவிர்க்கிறோள். ஆண்கடள யமுறுத்தி அனுப்புவதின் மறு
க்கம் விக்கோடம ஆடசக்கோட்டி அடைத்துச் பசல்வதோகும்.
66. Her warning is blunt but in general.
அவளுடைய எச்சோிக்டக பவளிப் டையோக இருந்தது, ஆனோல் ப ோதுவோக இருந்தது.
67. She refused to say Wickham has a bad past.
விக்கோமிற்கு பமோசமோன கைந்த கோைம் இருந்தது என் டத அவள் கூற மறுக்கிறோள்.
68. As he refused to act, she refuses to expose Wickham.
அவர் பசயல் ை மறுத்தது ப ோல், அவளும் விக்கோடம பவளிப் டுத்த மறுக்கிறோள்.
69. “I have no injuries to resent” – Elizabeth.
Elizabeth’s retreat from her presentation shows the strength of Lydia’s urge and the indolent strength of the
father who had slid into isolation.
Insularity gives indolence strength of inaction.
Mr. Bennet who is outraged by his wife’s behaviour could not let her down to another, even his pet daughter.
In defending Lydia, certainly he does not endorse her outrages.
He, out of long habit, in defending the status quo, unconsciously becomes warm in his support to Lydia.
Opposition in politics often finds themselves serving the cause of their political opponents.
Neither support nor opposition means totality in its stand.
Their convictions ooze out to the opposite side considerably.
Material poverty keeping company with cultural richness, cultural shallowness with material plenty is a known
phenomenon.
Each serving its apparent opposite is an invisible fact.
It is better seen in the materialist and spiritualist denouncing each other.
The idealism that actuates the materialist is purely spiritual.
‘The agnostic announces a higher religion.
To safeguard its spirituality, one has to resort to ceremonies that acquire material significance.
This is so one is the successor of the other.
The first person Jane wants to tell her engagement to is her mother, who literally did her best to destroy it, though not
intentionally.
Good and Evil are not fully mutually destructive.
Both affirm life each in their own way.
Their relationship is not a well defined opposition.
One penetrates the other at points of vulnerability.
The mutual destruction is also mutual reinforcement.
Only that we do not always see the real role played by people.
“பகோ ப் டுவதற்கு நோன் எந்த விதத்திலும் கோயப் ைவில்டை -எலிசப த்.
ப சுவதிலிருந்து எலிசப த் ின் வோங்கியது, லிடியோவின் உந்துதலுடைய வலிடமடயயும் தனிடமக்குச்
பசன்று விட்ை தந்டதயின் பசோம்ப றித்தனத்டதயும் கோண் ிக்கின்றது.
பசயல் ைோமலிருக்க, பசோம்ப றித்தனம் என்கிற ைத்டத தனிடம அளிக்கிறது.
தன்னுடைய மடனவியின் நைத்டதடயக் கண்டு பகோ ப் டும் திருப ன்னட் யோருக்கோகவும் அவடள
விட்டுக்பகோடுக்க முடியவில்டை, தனது பசல்ைமோன ப ண்ணிைம்கூை.
லிடியோடவ நியோயப் டுத்தும்ப ோழுது, அவர் நிச்சயமோக அவளுடைய பகோ த்டத ஆதோிப் தில்டை.
பவகு கோை ைக்கத்தின் கோைணமோக, அவர் உள்ளடத தற்கோத்துக் பகோள்வதற்கோக லிடியோடவ ஆதோிப் தில்
தன்டன அறியோமபைபய அனுசைடணயோக மோறுகிறோர்.
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அைசியலில் எதிர்கட்சிகள் ை பநைங்களில் தங்களுடைய அைசியல் எதிோிகளின் நைனுக்கோகபவ
பசயல் டுகிறோர்கள்.
ஆதைபவோ அல்ைது எதிர்ப்ப ோ, எதுவும் முழுடமயோக இருப் தில்டை.
அவர்களுடைய திைநம் ிக்டக எதிர்திடசயில் அளவுக்கு அதிகமோகப் ோயும்.
கைோச்சோை பசழுடமயுைன் பசர்ந்து ப ோருளோதோை வறுடம இருப் தும், கைோச்சோை பவறுடமயுைன் பசல்வச்
பசைிப்பு பசர்ந்து இருப் தும் பதோிந்த ஒரு விஷயம்.
ஒவ்பவோன்றும் அதனுடைய பவளிப் டையோன பநபைதிைோனதற்குச் பசடவ பசய்வது கண்ணுக்குப் புைப் ைோத
உண்டம.
ஆன்மீகவோதியும், பைௌகீகவோதியும் ஒருவடை ஒருவர் எதிர்ப் தில் இதடன நன்றோகப் ோர்க்கைோம்.
பைௌகீகமோனவடை தூண்டும் இைட்சியவோதம் முழுடமயோக ஆன்மீகமயமோனது.
‘நோத்திகன் உயர்ந்த மதத்டத அறிவிக்கிறோன்’.
அதனுடைய ஆன்மீகத்டத ோதுகோக்க பவண்டுபமன்றோல், ப ோருள்ோீதியோக முக்கியத்துவம் ப றும்
சைங்குகடள ஒருவர் ின் ற்ற பவண்டியதோகிறது.
ஒன்று மற்றடத ின் பதோைர்கிறது.
பவண்டுபமன்பற பசய்யோவிட்ைோலும் பேனுடைய திருமணத்டத தன்னோல் இயன்றவடை பகடுத்த
தோயோோிைம்தோன் அவள் முதலில் தன்னுடைய திருமண உறுதிடயப் ற்றி கூற விரும்புகிறோள்.
நல்ைதும் பகட்ைதும் இைண்டுபம முழுடமயோக ஒன்டற ஒன்று அைிக்கோது.
இைண்டுபம வோழ்க்டகடய அதனதனுடைய வைியில் உறுதி பசய்கிறது.
அவற்றின் உறவு பதளிவோக வடையறுக்கப் ட்டுள்ள எதிர் எதிைோனது இல்டை.
எங்பகல்ைோம் ைவீனமோக உள்ளபதோ அங்பகல்ைோம் ஒன்று மற்றதற்குள்பள நுடையும்.
ஒன்டற ஒன்று அைித்துக் பகோள்வது, ஒன்டற ஒன்று ைப் டுத்துவதுமோகும்.
மனிதர்களின் உண்டமயோன ங்டக நோம் எப்ப ோழுதும் ோர்ப் தில்டை என் துதோன் உண்டம.
70. “Our respectability in the world must be affected by her wild volubility”
Elizabeth’s maturity had outgrown her father’s.
Social growth that is evolution is furthered by each generation and is checkmated by leaving the authority in the hands
of parents.
Bennet has the authority, Elizabeth has the knowledge.
Bennet who has the authority, parted with it in favour of his wife.
The net result is determined not by the respective decisions but the flow of events outgrowing the individual wisdom.
The balance of progress between two generations is decided by the outer pressure and the inner strength.
The inner truth finally translates into outer reality.
Elizabeth does not want any tragedy, nor her father.
The inner truth of her mother is not that she seeks any tragedy, but her pursuit of joy does not consider such a
tragedy an obstacle. It rarely comes out in the story except as Austen’s comment upon the public urge.
She was afraid their respectability might be affected but it rose sky high, first dipping low.
It is the work of the atmosphere.
The temperament of each character is fully recognized by society as well as life. There can be no flaw in it.
The population has this knowledge.
They cannot comprehend the nature or power of the atmosphere.
At such times the common comment is, “They are lucky”.
Luck is used to replace our ignorance of the laws of life.
What happened in this story, every little development, can be explained according to the laws of life.
It is the contribution of Sri Aurobindo to the body of the world’s knowledge.
That knowledge is power, a power that can change the world, dissolve Evil.
“அவளுக்குத் தன்னைக்கம் இல்ைோத கோைணத்தினோல் இந்த உைகத்தில் நம்முடைய மதிப்பும் மோியோடதயும்
ோதிக்கப் டும்.”
அவளுடைய தந்டதடய விை எலிசப த் முதிர்ச்சி ப ற்றவளோக இருக்கிறோள்.
ஒவ்பவோரு தடைமுடறயினரும் ோிணோமமோன சமூக வளர்ச்சிடய முன்பனற்றிக் பகோண்டு பசல்கின்றனர்,
அதடன தடுத்து நிறுத்தும் அதிகோைத்டத ப ற்பறோர்களின் டககளில் பகோடுத்து விடுகின்றனர்.
ப ன்னட்டுக்கு அதிகோைம் உள்ளது, எலிசப த்திற்கு அறிவு இருக்கிறது.
அதிகோைம் இருக்கும் ப ன்னட் தன்னுடைய மடனவிக்கோக அடத விட்டுக் பகோடுக்கிறோர்.
அதனதனுடைய தீர்மோனத்திற்பகற் இறுதியோன ைன்கள் தீர்மோனிக்கப் டுவதில்டை, தனிப் ட்ைவோின்
அறிடவயும் தோண்டி நிகழ்ச்சிகளின் ஓட்ைம் தீர்மோனிக்கிறது.
இைண்டு தடைமுடறகளுக்கு இடைபய உள்ள வளர்ச்சியின் சமநிடை, புற அழுத்தத்தோலும், அக
வலிடமயோலும் தீர்மோனிக்கப் டுகிறது.
அகத்தின் உண்டம இறுதியோக பவளியில் உண்டம நிடையோக மோறுகிறது.
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எலிசப த்தும், அவளது தந்டதயும் எந்த ஆ த்டதயும் விரும்புவதில்டை.
அவளது தோயோரும் உண்டமயில் எந்த ஆ த்டதயும் நோடுவதில்டை, ஆனோல் சந்பதோஷத்டதத் பதடிச் பசல்லும்
ப ோழுது ஆ த்டத ஒரு தடையோக அவள் நிடனப் தில்டை. சமூகத்தின் உந்துதடைப் ற்றி ஆஸ்டினுடைய
கருத்தோக மட்டுபம குறிப் ிைப் டுகிறபத தவிை, கடதயில் இது பவளிப் டுவதில்டை.
தங்களுடைய மோியோடதடய ோதிக்கும் என அவள் யந்தோள், ஆனோல் அது முதலில் கீைிறங்கி ிறகு வோனளவு
உயர்ந்தது.
இது சூைலின் பசயைோகும்.
ஒவ்பவோரு கதோ ோத்திைத்தின் மனவுணர்வுகடள சமூகமும், வோழ்வும் முழுடமயோக அங்கீகோித்துள்ளது. அதில்
எந்த குடறயும் இருக்கோது.
மக்களுக்கு இந்த அறிவு உண்டு.
சூைலின் இயற்டக அல்ைது சக்திடய அவர்களோல் புோிந்துபகோள்ள முடியோது.
அது ப ோன்ற சமயங்களில் ப ோதுவோன விமோிசனம், ‘அவர்கள் அதிர்ஷ்ைசோலிகள்’ என் துதோன்.
வோழ்வின் சட்ைங்கடளப் ற்றிய நமது அறியோடமயோல் அதடன அதிர்ஷ்ைம் என்கிபறோம்.
இக்கடதயில் நைக்கும் ஒவ்பவோரு சிறு முன்பனற்றத்டதயும் வோழ்வின் சட்ைங்கள் மூைம் விளக்க முடியும்.
இது உைக அறிவிற்கு ஸ்ரீ அைவிந்தர் அளித்தது.
அந்த அறிவு சக்தியோகும், உைகத்டத மோற்றும் சக்தி, தீடமடய அைிக்கும் சக்தி.
71. Excuse me, I must speak plainly.”
Explanation never conveys experience.
Man does not easily give up his own selfish advantages.
Selfishness is fortified by indolence, as any other low trait.
Just now he has to act against his wife on the advice of his daughter.
He does not want to stir himself to action. A daughter carries no weight.
Human choice becomes acute facing these alternatives.
The danger is real to Elizabeth who has information.
In the absence of that information the danger is not real to him.
A subtle sense can discern the danger she perceives.
He does not have that subtlety.
Examining from all sides, we can know why Elizabeth failed.
So far the loss Bennet faced was only money. Shame accrued to him, but no tragedy or danger came his way. His
dullness was not to be shaken by words, but events could stir him to action. The one great force that could have made
him act was the character of Wickham. Her ardent desire not to harm Wickham’s emotions prevented the release
of his energy. Her own work for Jane was a failure. In the scheme of things it was Wickham who was wielding the
weight of Pemberley in his favour, not Darcy. From the vehemence of his refusal we see the spirit of contradiction took
hold of him. He was not anxious to know her view, in spite of his attentive listening. He was arming himself to
disoblige her. Just now on her, the force of her own refusal of Darcy was there powerfully.
Her exultation in having refused Darcy was live in her. It could only evoke a refusal from her father. Already she
evoked a lack of sympathy from Jane about Darcy’s proposal. Kitty’s holding Lydia’s secret weakened the cause of
Elizabeth. Mr. Bennet did not sympathize with Jane in her disappointment and forecast one for Lizzy. He already
prophesied Jane’s death in pursuit of Bingley. He was temperamentally ill disposed to act positively.
“என்டன மன்னிக்கவும், நோன் பவளிப் டையோகப் ப சபவண்டும்.”
விளக்கம் ஒருப ோழுதும் அனு வத்டத பதோிவிக்கோது.
மனிதன் தன்னுடைய சுயநைமோன ைன்கடள அவ்வளவு சுை த்தில் விட்டுக் பகோடுக்க மோட்ைோன்.
மற்ற எந்த கீைோன குணங்கடளப் ப ோல் சுயநைம், பசோம் லினோல் ைப் டுத்தப் டுகிறது
அவருடைய மகள் கூறிய அறிவுடைப் டி அவர் இப்ப ோழுது அவருடைய மடனவிக்கு எதிைோக பசயல் ை
பவண்டும்.
பசயல் ை அவர் தயோைோக இல்டை. மகளுடைய ப ச்சுக்கு வலுவில்டை.
ஏதோவது ஒன்டற பதர்ந்பதடுக்க பவண்டும் என்ற நிடையில் மனித விருப் ம் தீவிைமோகி விடுகிறது.
தகவடை அறிந்திருக்கும் எலிசப த்துக்கு ஆ த்து உண்டமயோக இருக்கிறது.
அந்த தகவல் பதோியோததோல் அவருக்கு ஆ த்து உண்டமயோக இல்டை.
அவள் அறிந்துணர்ந்து பகோண்டிருக்கும் ஆ த்டத சூட்சும உணர்வோல் குத்தறிய முடியும்.
அவருக்கு அந்த சூட்சும உணர்வு இல்டை.
எல்ைோ க்கங்களிலிருந்தும் ஆைோய்ந்து ோர்த்தோல், ஏன் எலிசப த் பதோல்வியுற்றோள் என் டத நோம் பதோிந்து
பகோள்ளைோம்.
இதுவடை ப ன்னட்டுக்கு நஷ்ைம் ணத்தில் மட்டும்தோன் ஏற் ட்டிருந்தது. அவருக்கு அவமோனம் வந்து
பசருகிறது, ஆனோல் துன் பமோ அல்ைது ஆ த்பதோ வைவில்டை. வோர்த்டதகளோல் அவருடைய
பசோம்ப றித்தனத்டத விைக்க முடியோது, ஆனோல் நிகழ்ச்சிகள் அவடை பசயல் ை டவக்கும். ஒரு ப ோிய
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சக்தியோன விக்கோமுடைய குணோதிசயபம அவடை பசயல் ை டவத்திருக்கும். விக்கோமுடைய உணர்வுகடள
கோயப் டுத்தக் கூைோது என்கிற அவளுடைய தீவிை ஆடசபய அவனது சக்தி விடுவிக்கப் டுவடத தடுத்தது.
பேன் விஷயத்தில் அவள் எடுத்த முயற்சி பதோல்வியுற்றது.
விஷயங்களின் அடமப் ில், விக்கோம்தோன் ப ம் ர்லியின் ோைத்டத அவனுக்கு அனுகூைமோக திறம் ை
டகயோண்டு வந்தோன், ைோர்சி அல்ை. அவர் வன்டமயோக மறுத்ததிலிருந்து, முைண் ோட்டின் பவகம் அவடைப்
ற்றிக்பகோள்வடத நோம் ோர்க்கிபறோம். கவனமோகக் பகட்டுக் பகோண்ை ப ோதும் அவளுடைய கருத்டத அவர்
பதோிந்துபகோள்ள பவண்டும் என்று ஆர்வப் ைவில்டை. அவளுக்கு இணங்கோமல் இருப் தற்கு தன்டன தயோர்
பசய்து பகோண்டிருந்தோர். அவள் தீவிைமோக ைோர்சிடய நிைோகோித்ததினோல் இப்ப ோழுது அவடள அவளுடைய
தகப் னோர் நிைோகோிக்கிறோர்.
ைோர்சிடய நிைோகோித்த பகோண்ைோட்ைம் அவளுள்பள ேீவனுைன் இருந்தது. அது அவளுடைய
தந்டதயிைமிருந்து நிைோகோிப்ட மட்டுபம ப ற்றுத் தரும். ஏற்கனபவ ைோர்சியின் திருமணப் ப ச்டசக்
பகள்வியுற்ற பேனிைமிருந்து எந்த வித அனுதோ த்டதயும் அவள் ப றவில்டை. லிடியோடவப் ற்றிய
விஷயத்டத கிட்டி இைகசியமோக டவத்துக் பகோண்ைது எலிசப த்தின் பவடைடய ைவீனப் டுத்தியது.
பேனுடைய ஏமோற்றத்திற்கு திரு ப ன்னட் அனுதோ ம் கோண் ிக்கவில்டை, லிசியின் ஏமோற்றத்டதயும்
முன்கூட்டிபய யூகித்திருந்தோர். ிங்கிலிடய ின் பதோைர்வதில் பேன் இறந்து விடுவோள் என அவர் ஏற்கனபவ
கூறிவிட்ைோர். பநர்மடறயோக பசயல் ை அவைது மனவுணர்வுகள் ஆபைோக்கியமோக இல்டை.
72. “She will become the most determined flirt”.
It is very true that by voicing a danger it comes true.
It is not absolutely inevitable.
A stronger atmosphere to the contrary can prevent it.
In this case Elizabeth’s fears came true.
Mrs. Bennet saying Jane would die of a broken heart, never came true.
Her wish that Jane would be settled at Netherfield was first cancelled and later became true.
Darcy would be the last Man she would marry never came true.
In a war, millions of prophecies on either side arise. Only half of them can be true.
It is true wishes are powerful, can help the event precipitate.
There are counter ideas which carry their own power.
Acts are more powerful.
What happens at the end is the resultant of all these.
Each Man in his own affairs is a determinant, can be a determinant.
One’s own affairs are largely under one’s control.
In many such issues he knows he is the determinant.
(He can bring all his issues under such sole determinism).
In that context, what he speaks, or what he thinks matters most.
Once he gains such a vast control, one single doubt to the contrary for a second, totally shifts the balance, often very
quickly.
One can study his own speech, thought, not only in his own affairs, but even in wider context.
Sri Aurobindo saw all His thoughts about the world came true sooner or later.
Speech has power. Its extent is determined by other things.
Acts too are representative and carry a greater power still.
A powerful thought expressed with determination in a charged atmosphere with malice proves its truth at the expense
of the speaker.
Churchill spoke thus about India and had his career destroyed.
“அவள் கண்டிப் ோக ச ை புத்தி உடையவளோக மோறி விடுவோள்”.
ஆ த்டத எதிர்பநோக்கினோல் அது எழும் என் தும் உண்டம.
அது முற்றிலுமோகத் தவிர்க்க முடியோததல்ை.
இதற்கு மோறோன வலிடமயோன சூைல், இடத தவிர்க்க முடியும்.
இந்த விஷயத்தில் எலிசப த் யப் டுவது நைந்து விடுகிறது.
பேன் மனம் உடைந்து இறந்து விடுவோள் என்று திருமதி ப ன்னட் கூறியது நைப் தில்டை.
பநதர்பீல்டில் பேன் நிைந்தைமோகக் குடிபுகுவோள் என அவள் விரும் ியது முதலில் நைக்கவில்டை, ிறகு
உண்டமயோயிற்று.
ைோர்சிடய திருமணம் பசய்து பகோள்ளபவ மோட்பைன் என அவள் கூறியது நைக்கவில்டை.
ப ோோில், இரு க்கங்களிலிருந்தும் ல்ைோயிைக் கணக்கோன ஆரூைங்கள் எழும். அதில் ோதிதோன் உண்டமயோக
இருக்கும்.
விருப் ங்களுக்கு சக்தி உண்டு என் து உண்டம. நிகழ்ச்சி நைக்க அது உதவும்.
மோறோன கருத்துகளும் உள்ளன, அவற்றுக்கும் பசோந்தமோன சக்தி உண்டு.
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பசயல்கள் பமலும் வலிடம வோய்ந்தடவ.
இடவ எல்ைோவற்றின் ைன்கள்தோம் இறுதியில் நைப் தோகும்.
ஒவ்பவோரு மனிதனும் அவனுடைய விஷயங்களில் தீர்மோனிப் வனோக இருக்கிறோன், தீர்மோனிப் வனோக
இருக்கைோம்.
ஒருவைது விஷயங்கள் ப ரும் ோலும் அவருடைய கட்டுப் ோட்டின் கீழ்தோன் இருக்கும்.
அது ப ோன்ற ை விஷயங்களில் அவன்தோன் தீர்மோனிப் வன் என அவனுக்குத் பதோியும்.(அவனுடைய எல்ைோ
விஷயங்கடளயும் அது ப ோன்ற தனித்த ஒரு தீர்மோனிக்கும் சக்தியின் கீழ் அவன் பகோண்டு வைைோம்.)
அந்த விஷயத்தில் அவன் ப சுவது நிடனப் து எல்ைோபம மிகவும் முக்கியம்.
அது ப ோன்ற ஒரு ைந்த அதிகோைத்டத அவன் அடைந்து விட்ை ிறகு அதற்கு மோறோன ஒரு சந்பதகம் ஒரு
வினோடிக்கு எழுபமயோனோல், அது சமநிடைடய முழுடமயோக மோற்றி விடும், ைசமயங்களில் மிக
விடைவோகவும் மோற்றி விடும்.
ஒருவர் தன்னுடைய ப ச்டசபயோ அல்ைது எண்ணத்டதபயோ தன்னுடைய விஷயங்களில் மட்டுமின்றி விோிந்த
பநோக்கிலும் ஆைோயைோம்.
ஸ்ரீ அைவிந்தர், உைகத்டதப் ற்றிய தன்னுடைய எண்ணங்கள் விடைவோகபவோ அல்ைது ின்னச ர
உண்டமயோவடதப் ோர்த்தோர்.
ப ச்சுக்கு சக்தி உண்டு. அதனுடைய அளவு மற்ற விஷயங்களோல் நிர்ணயிக்கப் டுகிறது.
பசயல்களும் ிைதிநிதியோக இருக்கின்றன, இருப் ினும் பமலும் அதிக சக்திடயத் தோங்கிச் பசல்கின்றன.
பகட்ை எண்ணத்துைன் வலிடமயோன சூைலில் உறுதியுைன் பவளிப் டுத்தப் டும் வலிடமயோன கருத்து,
அதன் உண்டமடய நிரூ ிக்கும், ப சியவருக்கு ோதிப்ட ஏற் டுத்தும்.
இந்தியோடவப் ற்றி சர்ச்சில் அவ்வோறு ப சினோர், அவருடைய அைசியல் எதிர்கோைம் அைிந்தது.
73. “And flirt too the worst and meanest degree of flirtation”.
Love or hatred is eloquent, expressive, almost creating wonderful phrases.
Also love can use the power to minimize the venom of the beloved.
How accurately Elizabeth exposes Lydia cruelly in all nakedness.
She did not once speak such appropriate words about Wickham.
It was all understatement: elopement was the power of Wickham, hatefully mercenary was imprudence, scandalous
falsehood was casual lapse.
The original fervour of her infatuation was never mitigated after his heinous treachery of a sacred household.
The heart never thinks, but feels, in exact emotions.
The heart never chooses the object of love, it chooses its own intensity.
But the heart has the power to be chosen by the most right heart.
It comes from purity.
Purity is entire dependence on the Divine.
Such a heart of purity does not choose any object for its love.
It waits for the purest of hearts to come to it.
Love is the soul’s response to Ananda.
It can never be the love of a Glencora who cherishes a Burgo. She is a wife, not love.
Emily Wharton, Lily Dale had that attitude, and were qualified to love.
In their scheme of things or in their atmosphere, there was no Divine to raise them to the purest of purity.
One fell for a Lopez, the other betrayed herself into betrayal.
The atmosphere of their community did not assist their attaining perfection.
There is no question about Elizabeth Bennet rising to that level as she is the daughter of the Bennets.
A pure heart can create a page of fiction hitherto unknown.
Elizabeth has sprung from the soil which she describes about Lydia.
The goodness of a woman rises from self-denial.
Self-denial that is general, becoming particular towards a Man of Generosity of Goodness or some other great quality
rises to heights of purity.
It is not said in vain that Man worships the ground on which She walks.
“அதுவும் மிகவும் கீழ்த்தைமோன கோதல் பவட்டககளில் ஈடு டுகிறோள்.”
கோதல் அல்ைது பவறுப் ில் வோர்த்டதகள், ப ச்சுவன்டமயுைன் உணர்வுபூர்வமோக சிறப் ோன
பசோற்பறோைர்களோக பவளிப் டும்.
கோதலிப் வைது கடுடமடய குடறக்கும் திறன் கோதலுக்கு உண்டு.
லிடியோடவ எப் டி எலிசப த் துல்லியமோக கடுடமயோக பவளிப் டுத்துகிறோள்.
விக்கோடமப் ற்றி ஒரு முடற கூை அப் டிப் ட்ை ப ோருத்தமோன வோர்த்டதகடள அவள் ப சவில்டை.
அவடனப் ற்றி எல்ைோபம குடறத்பத கூறினோள்; ஓடிப்ப ோவது- அவனது ைமோயிற்று, பவறுக்கத்தக்க
ஆதோயம்- விபவகமோயிற்று, அவதூறோன ப ோய்டம- தற்பசயைோன தவறோயிற்று.
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ஆைம் ம் முதபை அவளுக்கிருந்த மயக்கத்தின் ஆர்வம், ஒரு அைகோன குடும் த்திற்கு அவன் இடைத்த
பகோடுடமயோன நம் ிக்டகத் துபைோகத்திற்குப் ிறகும் குடறயவில்டை.
உள்ளம் பயோசிக்கோது, ஆனோல் உணர்ச்சிகடள சோியோக உணரும்.
கோதலுக்குோிய ப ோருடள உள்ளம் எப்ப ோழுதும் பதர்ந்பதடுக்கோது, அதனுடைய தீவிைத்டத அது
பதர்ந்பதடுக்கும்.
ஆனோல் உள்ளத்திற்கு, மிகச் சோியோன உள்ளத்தோல் பதர்ந்பதடுக்கப் டும் சக்தி உண்டு.
இது தூய்டமயோல் வருகிறது.
தூய்டம பதய்வத்டத முழுடமயோக நம் ி இருக்கிறது.
இது ப ோன்ற தூய்டமயோன உள்ளம் கோதலுக்குோிய எந்த ப ோருடளயும் பதர்ந்பதடுக்கோது.
தூய்டமயோன உள்ளம் பதடி வரும்வடை கோத்திருக்கும்.
ஆனந்தத்தின் ஆன்மீகப் தில்தோன் கோதல்.
Burgoடவ ப ணிப் ோைோட்டும் Glencoraவின் கோதடைப் ப ோல் இது இருக்கபவ முடியோது. அவள் ஒரு மடனவி,
கோதலியல்ை.
Emily Wharton, Lily Dale இவர்களுக்கு அந்த மனப் ோன்டம இருந்தது, கோதலிக்கத் தகுதி உடையவர்களோக
இருந்தனர்.
அவர்களுடைய திட்ைங்களில் அல்ைது அவர்களது சூைலில், அவர்கடள மிகவும் தூய்டமயோன நிடைக்கு
உயர்த்த பதய்வ ைம் அங்கு இல்டை.
ஒருத்தி பைோப ஸ்ஐ கோதலிக்க ஆைம் ித்தோள், மற்றவள் துபைோகத்தில் தனக்பக துபைோகம் பசய்து பகோண்ைோள்.
அவர்களது சமுதோயத்தில் இருந்த சூைல் அவர்கள் பூைணத்துவம் ப ற உதவி புோியவில்டை.
எலிசப த் ப ன்னட், ப ன்னட் தம் தியினோின் மகளோக இருந்ததினோல் அவளோல் அந்த அளவிற்கு உயை
முடிந்ததில் எந்த பகள்வியும் இல்டை.
ஒரு தூய்டமயோன உள்ளத்தோல் இதுவடை எவரும் அறியோத ஒரு கடதடய டைக்க முடியும்.
லிடியோடவ விவோிக்கும் எலிசப த்தும் அபத மண்ணில் ிறந்தவள்தோன்.
சுய மறுப் ின் மூைம் ஒரு ப ண்மணியின் நல்ை குணம் பவளிப் டுகிறது.
ப ோதுவோனதோக உள்ள சுய மறுப்பு, ப ருந்தன்டமயோன நற்குணபமோ அல்ைது பவறு ஒரு உயர்ந்த ண்ப ோ
உள்ள மனிதடன பநோக்கி குறிப் ோக மோறும்ப ோது, தூய்டமயின் உச்சத்திற்கு உயருகிறது.
அது ப ோன்ற ப ண் நைக்கும் பூமிடய மனிதன் பதோழுகிறோன் என்று பசோன்னோல் மிடகயோகோது.
74. “Without attraction beyond youth and a tolerable person” – Elizabeth about Lydia.
Greed does not have any qualification.
Anything is a qualification for greed.
Man demands, takes for granted everything is due to him.
Left to himself he can take anything from anybody with a sense of right.
This is the attitude of the physical where the vital is born.
War is the national institution that symbolizes this attitude.
Only Lydia and her mother have this naked, blatant attitude.
Greed not only feels its right to exist, it celebrates its existence, demands a prize for its service! Nobel Prize goes
to its theoretical formulation.
Evil too parades itself not only without shame, but with great pride.
It celebrates its power to destroy.
Perfect sincerity for a period will discover our inner status as well as outer functioning like this.
Darcy justifies the superiority of Mind and takes pride in it.
Mr. Bennet who extends great freedom when he acts in his own zone is autocratic.
Collins’s humility is in display, not his actions.
Man’s ego is presently subjected to the collective ego.
All leaders use the power of the collective ego personally.
Law blunts the edge of this performance.
He who does not parade himself, thinks he is egoless, not knowing what is denied expression on the outside
organizes more strongly inside.
A moment of sincerity is a moment of spiritual birth.
Spirit can be realized as egoistic realization.
To cleave through the crust of ego is a great effort as Buddha did.
Shedding the ego, even the hardness of the body goes.
The greatest perfection of ego is unawareness of the world around.
Ego and selfishness mutually strengthen each other.
Asura is the personification of the ego magnified.
“இளடமயும், அைடகயும் தவிை அவளிைம் பவபறந்த கவர்ச்சியும் இல்டை-லிடியோடவப் ற்றி எலிசப த்.”
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ப ைோடசக்கு எந்த தகுதியும் கிடையோது.
எதுவுசம ப ைோடசக்கு ஒரு தகுதிதோன்.
மனிதன் அதிகோைமோகக் பகட்கிறோன், எல்ைோபம தனக்குோியது என்று எடுத்துக் பகோள்கிறோன்.
அவன் ப ோக்குக்கு விட்ைோல், அவன் உோிடமயுைன் எடத பவண்டுபமன்றோலும் எவோிைமிருந்தும் எடுத்துக்
பகோள்வோன்.
உணர்வின் ிறப் ிைமோன ேைத்தின் மனப் ோன்டம இது.
இந்த மனப் ோன்டமயின் குறியீைோக விளங்கும் நோட்டின் அடமப்பு ப ோர் ஆகும்.
இந்த அப் ட்ைமோன பவளிப் டையோன மனப் ோன்டம லிடியோவிற்கும் அவளுடைய தோயோருக்கும் மட்டுபம
இருக்கிறது.
ப ைோடச உோிடமயுைன் இருக்கும், தன் வோழ்டவக் பகோண்ைோடும், அதனுடைய பசடவக்கோக ோிடசயும்
எதிர் ோர்க்கும்! அதனுடைய தத்துவோர்த்தமோன வடிவடமப்புக்கு பநோ ல் ோிசு அளிக்கைோம்.
தீடம பவட்கமின்றி மட்டுமல்ைோமல் மிகப் ப ருடமயுைன் உைோவி வரும்.
தன்னுடைய அைிக்கும் சக்திடய அது பகோண்ைோடிக் பகோள்ளும்.
ஒரு குறிப் ிட்ை கோை அளவிற்கு நோம் பூைணமோன உண்டமடய கடைப் ிடித்தோல், அது நமது அகநிடைடய
கண்டு ிடிப் பதோடு பவளியில் நைக்கும் இது ப ோன்ற பசயல் ோட்டையும் கண்டு ிடிக்கும்.
மனத்தின் உயர்டவ ைோர்சி நியோயப் டுத்துகிறோன், ப ருடமயும் பகோள்கிறோன்.
அவருடைய வட்ைத்துக்குள் பசயல் டும்ப ோழுது அதிக சுதந்திைம் அளிக்கும் திரு ப ன்னட்,
எபதச்சோதிகோைமோனவர்.
கோலின்ஸின் ணிவு பவளியில் பதோிகிறது, அவனுடைய பசயல்கள் பதோிவதில்டை.
சமூகத்தின் அகந்டதக்கு உட் ட்டு மனிதனின் அகந்டத இப்ப ோழுது உள்ளது.
சமூகத்தின் அகந்டதயின் சக்திடய எல்ைோ தடைவர்களும் தங்களுடைய பசோந்த உ பயோகத்திற்கு யன்
டுத்திக் பகோள்கின்றனர்.
இந்த பசயல் ோட்டின் முடனடய சட்ைம் மழுங்க அடித்து விடுகிறது.
தன்டன பவளியில் கோண் ித்துக்பகோள்ளோதவன் தனக்கு அகந்டத இல்டை என நிடனத்துக் பகோள்கிறோன்.
பவளியில் கண் ிக்கப் ைோதது, அகத்துள் வலிடமயோக முடறப் டுத்திக்பகோள்ளும் என் டத அவன்
அறிவதில்டை.
உண்டமயின் தருணம் ஆன்மீக ேனனத்தின் தருணமோகும்.
ஆன்மோடவ அகந்டதயின் ‘சித்தி’யோகப் புோிந்துபகோள்ளைோம்.
புத்தர் பசய்தடதப்ப ோல் அகந்டதடய உடைப் து மிகவும் கடினமோன முயற்சியோகும்.
அகந்டதடய விட்டு விட்ைோல் உைலும் பைசோகி விடும்.
அகந்டதயின் உச்சகட்ைம் தன்டனச் சுற்றியுள்ள உைகத்டதப் ற்றிய விைிப்புணர்ச்சி இல்ைோமல்
இருப் தோகும்.
அகந்டதயும் சுயநைமும் ஒன்டற ஒன்று ைப் டுத்திக்பகோள்ளும்.
அகந்டதயின் ப ோிதோகப் ட்ை உருவம்தோன் அசுைன்.
75. “Unable to ward off any portion of the universal contempt which her rage for admiration will excite”.
Idealists, utterly insensitive selfish people are as much centred in themselves as the yogi lost in samadhi for days
on end.
Lydia’s rage for admiration evokes universal contempt.
Bennet is not one to whom this must be explained. But, even after such explanation, he refused to act.
It shows his indolence and the extent to which he was steeped in it.
Again his desire not to cross his wife took such a contemptible form.
The text never indicates the universal contempt she speaks of which shows the preeminent position the family was in.
Physically the split atom revealed the infinite energy it holds.
Religious fanaticism saw a whole village of the other community killed.
This is the vital infinitesimal of fundamentalism.
Once the safety is there in some measure, the havoc that can be done by indulgence can be infinite through an
infinitesimal aperture.
The financial crisis which still sees the society unshaken has resorted to havoc on an infinite scale.
The emergence of the Psychic, the Individual, the human choice, a touch of transformation, action in the Hour
of God, awakening of the soul at the appropriate time, can now bring us out of this crisis, create infinite
abundance.
In theory every moment is one such, but we cannot see it.
All great turning points have in one fashion or another revealed this phenomenon.
Man has the monumental ignorance capable of not seeing such an event.
1857 was one such moment. As India was essentially united in 1878, the Mutiny could have liberated the country.
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In England 1688 was such an Hour. It rose to the occasion of history thus escaping Revolution in 1789.
Evolution spreads over the community the intensity of Revolution in a few years.
“எல்பைோரும் தன்டனப் ோர்த்து இைசிக்க பவண்டும் என்கிற அவளுடைய தீவிை ஆர்வம், எல்பைோரும்
அவடளப் ோர்த்து இகழ்வடதப் ப ோல் ஆக்கிவிடும்.”
நோட்கணக்கோக சமோதியில் ஆழ்ந்து விடும் பயோகிடயப் ப ோை இைட்சியவோதிகளும், முற்றிலும் ிறடைப் ற்றி
கவடைப் ைோத சுயநைமிகளும், தங்களுக்குள்பளபய டமயம் பகோண்டிருப் ோர்கள்.
தன்டன இைசிக்க பவண்டும் என்கிற லிடியோவின் ஆடச எல்பைோருக்கும் பவறுப்ட த் தூண்டுகிறது.
ப ன்னட்டிற்கு இதடன விளக்க பவண்டிய அவசியமில்டை. ஆனோல் அவர் இந்த விளக்கத்திற்குப் ிறகும்
பசயல் ை மறுக்கிறோர்.
இது அவைது பசோம்ப றித்தனத்டதயும் அவர் எவ்வளவு தூைம் பசோம்ப றித்தனத்தில் மூழ்கியுள்ளோர்
என் டதயும் கோண் ிக்கின்றது.
தன்னுடைய மடனவிடய மீறக் கூைோது என்கிற அவருடைய ஆடச இது ப ோன்ற பவறுக்கத்தக்க வடிவத்டத
எடுக்கிறது.
அவள் எல்பைோடையும் இகழ்வடதப் ற்றி கடதயில் எந்த ஒரு குறிப்பும் இல்ைோதது இக்குடும் ம் பமம் ட்ை
நிடையில் இருக்கிறது என் டதத் பதோிவிக்கிறது.
ேை நிடையில் அணுடவ துடளக்கும்ப ோழுது அதில் ப ோதிந்திருக்கும் அளவில்ைோத சக்தி பவளிப் டுகிறது.
மதபவறி ிடித்தவர்கள், கிைோமத்தில் வோழும் பவறு ேோதியினர் அடனவடையும் பகோடை பசய்தனர்.
அடிப் டைவோதத்தின் அற் மோன உணர்வுதோன் இது.
ஓைளவிற்கு ோதுகோப்பு இருக்கும்ப ோது ஒரு விஷயத்டத அனு விப் தோல் ஏற் டும் நோசம், அதற்கு மிகச் சிறிய
இைம் கிடைத்தோலும் அதன் மூைம் அளவற்றதோக மோறைோம்.
ப ோருளோதோை பநருக்கடியோல் இன்னமும் சமூகம் கவடைப் ைோது இருப் தினோல், அது அளவற்ற
ோிமோணத்தில் ப ைைிவிடன உண்ைோக்குவதில் ஈடு ட்டுள்ளது.
டசத்திய புருஷன் பவளிவருவதும், தனி மனிதனும், மனித விருப் மும், திருவுருமோற்றத்தின் ஒரு சோயலும்,
இடறவன் வரும் தருணத்தில் பசயல் டுவதும், சோியோன சமயத்தில் ஆன்மோ விைித்துக்பகோள்வதும், நம்டம
இந்த பநருக்கடியிலிருந்து பவளிபய பகோண்டு வந்து அளவில்ைோத அ ோிமிதத்டத உருவோக்கும்.
ஒவ்பவோரு தருணமும் அப் டிப் ட்ைபத, ஆனோல் நம்மோல் அடதக் கோண முடியோது.
எல்ைோ ப ோிய திருப்பு முடனகளும் ஏதோவது ஒரு வடகயில் இந்த நிகழ்விடன பவளிப் டுத்தியுள்ளன.
அது ப ோன்ற ஒரு நிகழ்விடன கோண முடியோத டி மனிதனுக்கு மிகப்ப ோிய அறியோடம இருக்கிறது.
1857அது ப ோன்ற ஒரு தருணம். இந்தியோ 1878ல் முக்கியமோக இடணந்து இருந்ததோல், அக்கைகம் நோட்டை
விடுவித்திருக்கைோம்.
இங்கிைோந்தில் 1688ஆம் வருைம் அது ப ோன்ற ஒரு பநைமோக இருந்தது. சோித்திைத்தில் அது அந்த
சந்தர்ப் த்திற்கு ஏற்றவோறு உயர்ந்து, 1789ல் நைந்த புைட்சியிலிருந்து தப் ியது.
புைட்சியின் தீவிைத்டத ோிணோமம் சிை வருைங்களில் சமுதோயத்தில் ைப் ி விடும்.
76. “She will follow wherever Lydia leads” – Elizabeth on Kitty.
The many sheep of the fold that followed the one that fell into the pit, jumped into the pit with eyes open.
Leadership is powerful; following too is as powerful.
Buddha conquered the whole of India and beyond.
Shankara conquered the whole of India.
In 150 years, half of Europe turned Protestant.
In 60 years the world is fully invaded by American culture.
The physical instinct of following is universal and strong.
The world is largely physical and the physical urge of conformity rules.
The two World Wars shattered the very bodies that imprisoned that instinct.
A unique vibration in Man to make him stand out is the physical basis of Individuality.
In language each word gains a special significance.
Sometimes one word acquires several different meanings.
Each is unique. They acquire a unique pronunciation too.
Uniqueness is the tether end of the physical formation of the finite serving as an evolutionary terminus or landmark.
The conception of Infinity of the Absolute Sri Aurobindo speaks of goes beyond the boundless finite. It is the
first glimpse of Mind of its growing into Supermind.
It is a vibration capable of extending in all fashions and all directions.
He says It can be born in us, not in the Mind, but in the immutable Soul making it mutable.
It can be born in all parts of the being or all parts of the body.
It is the ever Present in Simultaneous Time.
It is in the plane of the supreme Ishwara where the Force of Consciousness and Force of Being are the same.
It is the poise where the Divine delights in Himself.
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The physical universe we see is not the real universe to one who can see inside all the dimensions of all the universes
in the cosmos.
The Mind divides it into the infinitesimal.
Nature coats it with ignorance and steeps it into it.
The ego separates it from others and gives a sensation it is really separate.
Objectivity gives it the sense of inert physicality in space.
Subjectivity gives it the sense of movement to it in Time.
Insight provides a thin escape out of it.
Intuition offers a greater escape into a world movement.
A Supreme Intuition penetrates the Movement to reach the Stability.
Further one can see that Stability expressing itself in Movement.
Again in that Movement there is the finite, the infinitesimal, uniqueness, etc.
Cosmic consciousness where everything is energy is knowledge.
Transcendent consciousness where no form or no content remains is an exalted state at the gates of the Absolute.
That Absolute carries its absoluteness even in the infinitesimal.
How can we see, feel, sense, perceive that absoluteness.
Darcy saw it through the abuse.
Can we see it through Wickham’s falsehood and Lydia’s running away?
We certainly do not see it.
He says this creed is given to humanity. Till that faith is born one has to accept this creed.
One who concentrates and directs the power of concentration towards consecration moves away from the surface to the
subliminal via the inner Mind.
Consecration reveals the Absolute which concentration cannot.
Elizabeth’s forceful representation did not move Bennet.
Had she not spoken to him and silently went inside through consecration, she would have touched an aspect of the
Absolute which was the same in Mr. Bennet.
He would have acted.
It was actually done by the external forces moving precipitating the elopement.
“லிடியோ எங்பகல்ைோம் பசல்கிறோபளோ அங்பகல்ைோம் கிட்டியும் அவடள ின்பதோைருவோள் -கிட்டிடயப் ற்றி
எலிசப த் கூறுவது”.
ஆட்டு மந்டதயில் ஒரு ஆடு ள்ளத்துள் விழுந்தோல், ின்பதோைரும் எல்ைோ ஆடுகளும் கண்டணத் திறந்த
வண்ணபம ள்ளத்தில் விழும்.
தடைடம தோங்குவது சக்தி வோய்ந்தது, ின் ற்றுவதும் சக்தி வோய்ந்தது.
இந்தியோ முழுவடதயும் அடதத் தோண்டியும் புத்தர் பவன்றோர்.
இந்தியோ முழுவடதயும் சங்கைர் பவன்றோர்.
நூற்றி ஐம் து வருைங்களில் ஐபைோப் ோவில் ோதி, கத்பதோலிக்க சட யிலிருந்து ிோிந்து Protestant எனும்
அடமப்ட உருவோக்கியது.
அறு து வருைங்களில் உைகம் முழுவதும் அபமோிக்க நோகோிகம் ைவியுள்ளது.
ின் ற்றுவதின் ேை உள்ளுணர்வு உைகளோவியது, வலிடமயோனது.
உைகம் ப ரும் ோலும் ேைநிடையில் இருக்கிறது, ஒத்துப்ப ோகும் ேைத்தின் உந்துதல் ஆளுகிறது.
அந்த உள்ளுணர்டவ சிடறப் ிடித்த அந்த அடமப்புகடள இைண்டு உைகப் ப ோர்கள் சிதறடித்தன.
மனிதடன சிறப் ோக நிடை நிறுத்தும் ஒரு தனிப் ட்ை அதிர்வு, தனித்துவத்தின் ேைநிடை அடிப் டை ஆகும்.
பமோைியில் ஒவ்பவோரு வோர்த்டதக்கும் சிறப் ோன முக்கியத்துவம் உண்டு.
சிை சமயங்களில் ஒபை வோர்த்டதக்கு ை அர்த்தங்கள் இருக்கும்.
ஒவ்பவோன்றும் அைோதியோனது. அடவகளுக்கு அைோதியோன உச்சோிப்பும் உண்டு.
ோிணோமத்தின் கடைசி இைமோகபவோ அல்ைது டமல்கல் ப ோைபவோ விளங்கும் ேை உருவில் இருக்கும்
அந்தத்தின் இறுதி முடனதோன் தனித்தன்டம.
ஸ்ரீ அைவிந்தர் ப சும் ிைம்மத்தின் அனந்தத்தின் கருவுருவோக்கம் எல்டையற்ற அனந்தத்டதயும் தோண்டிச்
பசல்கிறது.
அது மனம் சத்திய ேீவனோக வளர்வடதக் கோணும் மனத்தின் க்ஷணத்பதோற்றம் ஆகும்.
எல்ைோ வடககளிலும் எல்ைோ திடசகளிலும் விோிவடையும் அதிர்வுதோன் அது.
அதனோல் நம்முள் ிறக்க முடியும், மனத்தில் முடியோது, ஆனோல் அைிக்க முடியோத ஆன்மோவினுள் ிறந்து
அதடன அைியும் ேீவனோக்கும் என்று கவோன் கூறுகிறோர்.
அது ேீவனின் எல்ைோ ோகங்களிலும் ிறக்கைோம், அல்ைது உைலின் எல்ைோ ோகங்களிலும் ிறக்கைோம்.
மூன்றோம் நிடை கோைத்துள் என்றும் இருப் து அது.
ேீவியத்தின் சக்தியும் ேீவனின் சக்தியும் ஒன்றோக இருக்கும் உயர்ந்த ஈஸ்வைன் இருக்கும் நிடை அது.
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அது இடறவன் தன்டனபய அனு வித்துக் பகோண்டிருக்கும் ஒரு சமநிடை ஆகும்.
ிை ஞ்சத்தில் இருக்கும் எல்ைோ உைகங்களின் எல்ைோ ோிமோணங்கடளயும் ோர்க்கும் ஒருவனுக்கு, நோம்
ோர்க்கும் ேை உைகம் உண்டமயோன உைகம் அல்ை.
மிகச் சிறியதோக மனம் அடதப் ிோிக்கிறது.
இயற்டக இதற்கு அறியோடமயின் ப ோர்டவயிட்டு அதனுள்பள அடத மூழ்கடித்து விடுகிறது.
மற்றதிலிருந்து அகந்டத அடதப் ிோித்து, உண்டமயிபைபய தனித்து இருக்கும் உணர்டவ அதற்குத் தருகிறது.
மனதிற்கும் அதன் அ ிப் ிைோயங்களுக்கும் அப் ோற் ட்ை தன்டம அதற்கு அடசவற்ற ேைத்தன்டமடய
பவளிப் ைப் ில் உணைச் பசய்கிறது.
மனத்தினுள் ஏற் டும் அ ிப் ிைோயம் அதற்கு கோைத்தில் அதனுடைய இயக்கத்தின் உணர்விடன அளிக்கிறது.
ஆழ்ந்த அறிவு அதிலிருந்து பைசோக தப் ித்துக்பகோள்ள உதவுகிறது.
உைக இயக்கத்தினுள் பமலும் தப் ித்துக்பகோள்ள உள்ளுணர்வு உதவுகிறது.
மிகச் சிறந்த உள்ளுணர்வு நிடைப் ோட்டிற்கோக சைனத்துள் ஊடுருவிச் பசல்கிறது.
அந்த நிடைப் ோடு அதடனபய சைனத்தில் பவளிப் டுத்துவடத ஒருவர் ோர்க்கைோம்.
மீண்டும் அச்சைனத்தில் அந்தம், அதனினும் சிறியது, தனித்துவம் அடனத்தும் உள்ளன.
அடனத்தும் சக்தியோக இருக்கும் ிை ஞ்ச ேீவியம், அறிவோக விளங்குகிறது.
உருவமும், உட்ப ோருளும் இல்ைோத ிைம்ம ேீவியம், ைபிைம்மத்தின் வோயிலில் இருக்கும் ஒரு உயர்ந்த
நிடையோகும்.
அந்தப் ைப்பிைம்மம் மிகச் சிறியதில்கூை அதனுடைய மூைத்டத தோங்கிச் பசல்கிறது.
அந்த மூைத்டத நோம் எவ்வோறு ோர்க்க, உணை, புோிந்துபகோள்ள முடியும்.
நிந்தடனயின் மூைம் ைோர்சி அடதப் ோர்த்தோன்.
விக்கோமுடைய ப ோய்டமயிலும், லிடியோ ஓடிப்ப ோவதிலும் நோம் அடதப் ோர்க்க முடியுமோ?
நோம் நிச்சயமோக அடத ோர்ப் தில்டை.
இந்தக் பகோட் ோடு மனித குைத்திற்கு அளிக்கப் ட்டுள்ளதோக கவோன் கூறுகிறோர், அந்த நம் ிக்டக
எழும்வடை ஒருவர் இந்த பகோட் ோட்டை ஏற்றுக்பகோள்ள பவண்டும்.
யோர் ஒருவர் மனத்டத ஒருநிடைப் டுத்தி அந்த சக்திடய சமர்ப் ணத்டத பநோக்கி பசலுத்துகிறோபைோ, அவர்
பமல் மனத்திலிருந்து உள் மனம் வைியோக அடி மனத்திற்குச் பசல்கிறோர்.
ஒருமுகப் டுதல் பவளிப் டுத்த முடியோத ிைம்மத்டத சமர்ப் ணம் பவளிப் டுத்துகிறது.
எலிசப த்தின் வலிடம மிக்க ப ச்சு ப ன்னட்டை அடசக்கவில்டை.
அவள் ப சோதிருந்து சமர்ப் ணத்தின் மூைம் உள்பள பசன்றிருந்தோல், திரு ப ன்னட்டின் உள்ளிருக்கும் அபத
ிைம்மத்தின் ஒரு அம்சத்டதத் பதோட்டிருப் ோள்.
அவர் பசயல் ட்டிருப் ோர்.
உண்டமயில் புற சக்திகள் ஒன்று கூடி ஓடிப்ப ோவடத பசயல் ை டவத்தது.
77. “her sisters will be involved in the disgrace” – Elizabeth.
Lydia is a disgrace to herself.
She is ruining the family.
She will ruin her sisters.
This is obvious from Lydia’s view, family and personal views.
He is immovable to all this. It must be obvious to him.
Trying to move one who is not moved by an obvious danger is obvious folly.
A position once taken is not easy to come out of.
The opinion will argue in favour of the status quo.
The preference will work against the change.
The physical consciousness will not give up easily what it possesses.
Change is ever present; resistance to change is equally powerful.
Age is in favour of inaction. She is a daughter trying to move a father.
Age is a reality in all societies, at all times; only its power varies.
Age has a prerogative.
In the measure that privilege proves to be power, one fully exercises it.
Age was once considered a synonym to wisdom.
It was a period when longer life meant greater wisdom.
It was a physical period where right was decided by might.
Life that stayed longer in the body grants a social power to the possessor of the body.
In an indolent Man, opinion that is a mental formation has the force of a physical mould and the power of an act.
To such a Man changing an opinion is as difficult it is for a mental Man to change a subconscious act – e.g.
handwriting.
It was a time when such behaviours were considered aristocratic habits and adored.
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Social sanction is power. Social veneration is universal power.
Elopement was necessary to move Bennet to action.
The outer necessity arose out of the inner immovable status.
Hers was an argument; his was a tamasic act.
“அவளுடைய சபகோதோிகளுக்கும் இந்த அவமோனத்தில் ங்கு ப ற பநோிடும் என்று எலிசப த் கூறுகிறோள்.”
லிடியோ, அவளுக்பக ஒரு அவமோனம்.
அவள் குடும் த்டத அைிக்கிறோள்.
அவளுடைய சபகோதோிகடளயும் அவள் அைிப் ோள்.
லிடியோவின் கண்பணோட்ைத்திலும், குடும் ம் மற்றும் தனிப் ட்ை கண்பணோட்ைங்களிலும் இது
பவளிப் டையோகபவ பதோிகிறது.
இதற்பகல்ைோம் அவர் அடசயவில்டை. இது அவருக்கு பவளிப் டையோகபவ பதோிந்திருக்கும்.
பவளிப் டையோகத் பதோியும் ஆ த்திலிருந்து நகைோத ஒருவடை நகர்த்த முயற்சி பசய்வது, பதளிவோன
மைடமயோகும்.
ஒரு நிடைடயப் ிடித்துக் பகோண்டு விட்ைோல் அதிலிருந்து பவளி வருவது சுை மல்ை.
தற்ப ோடதய நிடைக்கு ஆதைவோகபவ அ ிப் ிைோயம் விவோதம் பசய்யும்.
மோற்றத்திற்கு எதிைோக முன்விருப் ம் பவடை பசய்யும்.
தனக்கு பசோந்தமோனடத ேை நிடையிலுள்ள ேீவியம் சுை மோக டக விைோது.
மோற்றம் என்றும் மோறோதது, மோற்றத்திற்கோன எதிர்ப்பு சமமோன வலிடமயுடையது.
பசயல் ைோமல் இருப் தற்கு வயது ஆதைவளிக்கும். தந்டதடய பசயல் ை முயற்சி பசய்யும் மகள் அவள்.
வயது எல்ைோ சமூகத்திலும், எல்ைோ பநைங்களிலும் நிதர்சனமோனது. அதனுடைய சக்திதோன் வித்தியோசப் டும்.
வயதிற்கு ஒரு உோிடம உண்டு.
தனிப் ட்ை சலுடக ஒருவருக்கு அதிகோைத்டத அளிப் தோல், அவர் முழுடமயோக அதடன பசலுத்துகிறோர்.
அறிவு வயதுக்கு மறுப யைோக ஒரு சமயம் கருதப் ட்ைது.
நீண்ை நோள் வோழ்வது அதிக அறிவு என்று கருதப் ட்ை கோைம் அது.
சோி என் டத ைசோலி தீர்மோனித்த ேைத்தின் கோைம் அது.
வயதோனவர்களுக்கு வோழ்வு ஒரு சமூக சக்திடய அளிக்கிறது.
பசோம்ப றித்தனம் நிடறந்த ஒருவருடைய மனத்தின் உருவகமோன கருத்துக்கு ேைத்தின் சக்தியும், பசயலின்
சக்தியும் இருக்கும்.
மனத்தோைோன மனிதனுக்கு ஒரு ஆழ்மனச் பசயடை மோற்றுவது எவ்வளவு கஷ்ைபமோ, அபத ப ோை,
அதுசபரன்ை ஒருவருக்கு அ ிப் ிைோயத்டத மோற்றிக்பகோள்வதும் கஷ்ைம்.( உ- ம்) டகபயழுத்து
இது ப ோன்ற நைத்டதகள் உயர்குடி மக்களின் ைக்கம் என்று கருதப் ட்டு ப ோற்றப் ட்டு வந்த கோைம் அது.
சமூக ஒப்புதல் சக்தியோகும். சமூகம் ப ோற்றுவது உைகளோவிய சக்தியோகும்.
ப ன்னட் பசயல் ை லிடியோ ஓடிப்ப ோவது அவசியமோக இருந்தது.
அகம் அடசயோமல் இருப் தோல் புறத் பதடவ எழுந்தது.
அவளுடையது ஒரு விவோதம், அவருடையது தமஸ் நிடறந்த ஒரு மையல்.
Mr. Bennet saw that her whole heart was in the subject, and affectionately taking her hand, said in reply –
அவளுடைய முழு மனதும் இந்த விஷயத்தில்தோன் இருக்கிறது என் டதப் ோர்த்த திரு. ப ன்னட்,
அவளுடைய டகடய அன்புைன் ற்றிக்பகோண்டு திைளித்தோர்.
78. “Bennet saw her whole heart was in it. Affectionately taking her hand…”
Affection cannot effectively replace action.
Still, this affection was not lost.
Later, he recognized the value of her advice.
That formed the basis for reversing the elopement in the subtle plane.
Her words, taken in the context of elopement rang true, each of them.
She could do it only secretly, showing the lack of strength for her words.
Her problem was to save the victim without punishing the offender.
The Rishis shunned pleasure as it came along with pain.
This was so because pleasure and pain are dualities. The Rishi was in ego.
Coming out of ego, pleasure and pain give way to Joy.
Joy is the vital response to Ananda.
He who seeks Joy cannot have the bad effect of pain.
She wanted to protect Wickham from his real bad name and still save Lydia.
The lack of reality in her emotional convictions showed as her ineffectivity and her father’s inaction.
Later the results show how Wickham exposed himself nastily.
With her father, had she taken him into confidence about Wickham’s unreliability, the exposure would have been
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limited.
A solution postponed multiplies in quantity as well as quality.
The story does not take us to see how the present evil has great good fortune inbuilt into it.
Mary Thorne, incarnate evil in the eyes of Lady Arabella, became ‘Dear Mary’ who gave her a faint.
In this story it is left to our imagination.
The theory is Wickham has inbuilt potential good of great value.
Darcy’s ruse, a sting to Bingley, turned out to be a boon to Elizabeth, his future wife’s sister.
Today’s evil is tomorrow’s Marvel to see which we have to pass through eight reversals.
“அவளுடைய உள்ளம் முழுவதும் அதில் இருந்தடத ப ன்னட் ோர்த்தோர். அன்புைன் அவளுடைய டகடயப்
ற்றிக் பகோண்ைோர்.”
அன்பு பசயடை திறம் ை ஈடு பசய்ய முடியோது.
இருப் ினும் இந்த அன்பு குடறயவில்டை.
ின்னோல் அவர் அவளுடைய அறிவுடையின் மதிப் ிடன உணர்ந்தோர்.
அது ஓடிப்ப ோவடத மோற்றுவதற்கு அடித்தளமோக சூட்சும நிடையில் அடமந்தது.
ஓடிப்ப ோகும் விஷயத்டத டவத்துப் ோர்க்கும்ப ோழுது அவள் ப சிய ஒவ்பவோரு வோர்த்டதயும் உண்டமயோக
இருந்தது.
அவள் அடத இைகசியமோகபவ பசய்ய முடிந்தது, ஏபனனில் அவளுடைய வோர்த்டதகளில் வலிடம இல்டை.
குற்றவோளிடய தண்டிக்கோமல், குற்றத்துக்கு ஆளோகு வடை கோப் ோற்ற பவண்டும் என் துதோன் அவளுடைய
ிைச்சிடன.
இன் த்துைன் துன் மும் பசர்ந்து வந்ததோல், ோிஷிகள் அடத தவிர்த்தனர்.
இன் மும் துன் மும் இைட்டைகள் என் தோல் இவ்வோறு இருந்தது. ோிஷி அகந்டதயில் இருக்கிறோர்.
அகந்டதயிலிருந்து பவளி வந்தோல், இன் மும் துன் மும் சந்பதோஷத்திற்கு வைி வகுக்கும்.
ஆனந்தத்தின் உணர்வின் தில்தோன் சந்பதோஷம்.
சந்பதோஷத்டத நோடு வருக்கு வலியின் பமோசமோன விடளவுகள் எைோது.
அவள் விக்கோடம உண்டமயோன பகட்ை ப யோிலிருந்து ோதுகோக்க விரும் ினோள், லிடியோடவயும் கோப் ோற்ற
விரும் ினோள்.
உணர்வுகளில் உள்ள திை நம் ிக்டககளில் உண்டம இல்ைோததோல், அது அவளுடைய யனற்ற
முயற்சியோகவும், அவளுடைய தந்டதயின் பசயைற்ற தன்டமயோகவும் பவளிப் ட்ைது.
ின்னோல் ஏற் ட்ை விடளவுகள், விக்கோம் எவ்வோறு பமோசமோக தன்டன பவளிப் டுத்திக் பகோண்ைோன்
என் டதக் கோண் ிக்கின்றது.
தந்டதயிைம் விக்கோம் நம் த் தகுந்தவன் அல்ை என் டத அவள் கூறியிருந்தோல், அவன் பவளிப் டுவடத
சற்று கட்டுப் டுத்தியிருக்கைோம்.
ஒரு தீர்டவ தள்ளிப் ப ோட்ைோல் அது ன்மைங்கோக தைத்திலும் அளவிலும் ப ருகும்.
தற்ப ோழுது பதோியும் தீங்கிற்குள் ப ோிய நல்ை அதிர்ஷ்ைம் எவ்வோறு அைங்கியுள்ளது என் டத இக்கடத
நமக்கு கோண் ிப் தில்டை.
பைடி அைப ல்ைோவின் ோர்டவயில் அவளுக்கு மயக்கத்டத அளித்த தீடமயின் உருவமோக கோட்சி அளித்த
பமோி தோர்ன், ‘அன்பு பமோி’ ஆகிறோள்.
இக்கடதயில் இது நமது கற் டனக்பக விைப் ட்டுள்ளது.
உயர்ந்த ண் ின் நல்ை விஷயங்கள் விக்கோமினுள் வித்தோக உள்ளது என் துதோன் தத்துவம்.
ிங்கிலிடய ோதித்த ைோர்சியின் சூழ்ச்சி, அவனுடைய வருங்கோை மடனவியின் சபகோதோியோன எலிசப த்திற்கு
வைமோக அடமந்தது.
இன்டறய தீடம நோடளய அற்புதம் என் டத நோம் ோர்க்க பவண்டுபமன்றோல் எட்டு தடை கீழ் மோற்றங்கடள
நோம் கைந்தோக பவண்டும்.
"Do not make yourself uneasy, my love. Wherever you and Jane are known you must be respected and
valued; and you will not appear to less advantage for having a couple of -- or I may say, three very silly
sisters. We shall have no peace at Longbourn if Lydia does not go to Brighton. Let her go, then. Colonel
Forster is a sensible man, and will keep her out of any real mischief; and she is luckily too poor to be an
object of prey to anybody. At Brighton she will be of less importance even as a common flirt than she has
been here. The officers will find women better worth their notice. Let us hope, therefore, that her being there
may teach her her own insignificance. At any rate, she cannot grow many degrees worse, without
authorizing us to lock her up for the rest of her life."
“உன்டன நீபய கஷ்ைப் டுத்திக் பகோள்ளோபத. எங்பகல்ைோம் நீயும் பேனும் அறிமுகம் ஆகியிருக்கிறீர்கபளோ
அங்பகல்ைோம் நீங்கள் மதிக்கப் ை பவண்டும், மோியோடத அளிக்கப் ை பவண்டும்; இதுப ோன்ற இைண்டு
அல்ைது மூன்று அர்த்தமில்ைோத சபகோதோிகள் இருப் தினோல், உங்கடள யோரும் குடறவோக நிடனக்க
மோட்ைோர்கள். லிடியோ, ிடைட்ைனுக்குப் ப ோகவில்டைபயனில் நமக்கு ைோங் ர்னில் நிம்மதிபய இருக்கோது.
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அவள் ப ோகட்டும். கர்னல் ோஸ்ைர் ஒரு விபவகமோன மனிதர், அவடள எந்த வம் ிலும் சிக்கிக் பகோள்ளோமல்
ோர்த்துக் பகோள்வோர். அதிர்ஷ்ைவசமோக அவள் மிக ஏடை என் தோல் யோரும் அவடள நோைமோட்ைோர்கள். இங்கு
இருப் டதவிை ிடைட்ைனில் அவளுடைய கோதல் பகளிக்டககள் அதிக முக்கியத்துவம் வோய்ந்ததோக
இருக்கோது. இைோணுவ அதிகோோிகளுக்கு இவடளவிை நல்ை ப ண்மணிகள் கிடைப் ோர்கள். ஆடகயோல் அவள்
அங்கு இருப் து, அவளுக்கு தோன் யோர் என் டத உணர்த்தும் என்று நம்புபவோம். எப் டியிருந்தோலும்,
இடதவிை பமோசமோக நைந்து பகோண்ைோல் நோம் அவடள எஞ்சியுள்ள வோழ்நோள் முழுவதும் பூட்டிதோன் டவக்க
பவண்டும்.”
Mr. Bennet takes the line of least resistance, he suffers.
திரு ப ன்னட் சிறிதளபவ எதிர்ப்ட த் பதோிவிக்கிறோர், அதனோல் அவர் கஷ்ைப் டுகிறோர்.
In that village, his not restraining the wife is to be ideal, grant her ideal freedom. In spite of suffering, his restraint later
brought rewards.
அந்த கிைோமத்தில் அவர் மடனவிடயக் கட்டுப் டுத்தோதது ைட்சியமோகக் கருதப் ட்ைது. அவளுக்கு முழு
சுதந்திைம் அளித்தோர். கஷ்ைங்கடள எதிர்பகோண்ைப ோதும் அவருடைய கட்டுப் ோடு ின்னோல் அவருக்கு
பவகுமதிகடள அளித்தது.
The line between tragedy that ruins the entire family and domestic peace is so thin.
குடும் ம் முழுவடதயும் அைிக்கும் ப ைோ த்திற்கும், குடும் அடமதிக்கும் இடைபய இருக்கும் பகோடு மிகவும்
பமல்லியதோக உள்ளது.
All the advice Mr. Bennet gave about Mr. Forster being a sensible man, etc. proved futile. Lydia disappeared. The
family has come to a turning point. Luck in the shape of Bingley and Darcy is around the corner. It cannot come in
without an inner effort at progress. So Lydia ran away.
திரு ோஸ்ைர் விபவகமோனவர் என்று திரு ப ன்னட் கூறிய அறிவுடைகள் யோவும் யனற்று ப ோயின. லிடியோ
கோணோமல் ப ோய்விட்ைோள். குடும் ம் ஒரு திருப்பு முடனக்கு வந்து விட்ைது. ைோர்சி, ிங்கிலி ரூ த்தில்
அதிர்ஷ்ைம் கோத்துக் பகோண்டிருக்கிறது. முன்பனற்றத்திற்கு அக முயற்சியின்றி அந்த அதிர்ஷ்ைம் உள்பள
நுடைய முடியோது. அதனோல் லிடியோ ஓடிப்ப ோகிறோள்.
“Do not make yourself uneasy, my love”.
Human observation can be selective or even in the reverse.
Writing on the wall does not always move Men to action.
It is true Men in public life are keenly aware of even distant symptoms.
Man does not see what is before his eyes; he sees what he chooses to see.
Repeated past experiences do not have the least effect on some Men.
Bennet refuses to be uneasy and asks his daughter not to be uneasy.
He is myopic, indolent, negligent, refuses to see the facts.
Let us look at his attitude as one reflecting her attitude till then.
She was more than guilty in giving life to Wickham’s scandal.
As she was to Wickham, Bennet is to Lydia.
As the elopement was going to be a source of luck, we can say Bennet does not prevent it now. For that we have no
support within the text.
It can only be an extension of our beliefs to the story.
He took the least line of resistance.
He fully paid for his guilty attitude.
When the events reversed, he was to bear the least responsibility.
Should the change not have come, it would have been a total ruin.
The rules hold good even if the course reversed itself.
He was completely oblivious of his misfortune and his luck.
Even when it was explained to him, he never gave thought why Darcy should have done it.
He took it for granted that it was done for the love of Lizzy.
It never struck him the course of events could have been contrary.
He never gave a thought to what had happened at home.
He never stopped to think how it all came about.
Had he exercised his Mind, he would not have arrived at the truth.
Thought comes into play when acts move compellingly in the opposite direction.
“எனதருடம லிசி, நீபய உன்டனக் கஷ்ைப் டுத்திக் பகோள்ளோபத.”
மனிதனுடைய கவனித்தல், பதர்ந்பதடுத்ததோகவும் இருக்கைோம் அல்ைது மோறோகவும் இருக்கைோம்.
நிதர்சனமோன உண்டம எப்ப ோழுதும் மனிதடன பசயல் ை டவக்கோது.
பதோடைவில் இருக்கும் அறிகுறிகடளப் ற்றிகூை ப ோது வோழ்க்டகயில் இருப் வர்கள் நன்கு பதோிந்து
டவத்திருப் ர் என் து உண்டம.
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தன் கண்முன் இருப் டத மனிதன் ோர்க்க மோட்ைோன்; தோன் ோர்க்க விரும்புவடதபய ோர்ப் ோன்.
திரும் த் திரும் கிடைக்கும் கைந்த கோை அனு வங்கள், சிை மனிதர்களிைம் எந்த ோதிப்ட யும்
ஏற் டுத்துவதில்டை.
அடமதியற்று இருப் தற்கு மறுக்கும் ப ன்னட், தன்னுடைய மகடளயும் அடமதியோக இருக்கச் பசோல்கிறோர்.
பதோடை பநோக்கின்டம, பசோம் ல், புறக்கணிப்பு, இடவகடள பகோண்டிருக்கும் அவர் உண்டமகடளப் ோர்க்க
மறுக்கிறோர்.
அதுவடை, அவருடைய மபனோ ோவம் அவளுடைய மபனோ ோவத்டத ிைதி லிப் தோக நோம் ோர்க்கைோம்.
விக்கோமுடைய அவதூறுக்கு உயிர் அளித்தது அவள் பசய்த மிகப் ப ோிய குற்றம்.
அவள் விக்கோமிைம் நைந்து பகோண்ைதுப ோல் ப ன்னட் லிடியோவிைம் நைந்துபகோள்கிறோர்.
ஓடிப்ப ோவது அதிர்ஷ்ைத்டத பகோண்டு வைப் ப ோவதோல், ப ன்னட் தற்ப ோழுது அடத தடுப் தில்டை என
நோம் கூறைோம். கடதயில் அடத ஆதோிக்கும் வடகயில் எந்த ஒரு குறிப்பும் இல்டை.
இது கடதக்கு நம்முடைய நம் ிக்டககளின் பதோைர்ச்சியோக மட்டும் இருக்கைோம்.
அவருடைய எதிர்ப்பு சிறிதளபவ இருந்தது.
அவைது குற்ற உணர்ச்சிக்கு அவர் விடை பகோடுக்க பவண்டி வந்தது.
நிகழ்ச்சிகள் தடைகீைோக மோறியப ோழுது, அவருக்கு ப ோறுப்பும் மிகக் குடறவோகபவ இருந்தது.
மோற்றம் வந்திருக்கவில்டை எனில் அது முழுடமயோன அைிடவ ஏற் டுத்தியிருக்கும்.
ப ோக்கு தடைகீைோக மோறியிருந்தோலும் சட்ைம் பசல்லு டி ஆகியிருக்கும்.
அவருடைய துைதிர்ஷ்ைம் மற்றும் அவருடைய அதிர்ஷ்ைத்டதப் ற்றி அவருக்கு எதுவுபம
பதோிந்திருக்கவில்டை.
அவருக்கு அடதப் ற்றி விளக்கிய ிறகும்கூை, ைோர்சி ஏன் அவ்வோறு பசய்திருக்க பவண்டும் என்று அவர்
பயோசிக்கபவ இல்டை.
லிசியின் பமலுள்ள கோதலினோல் அவன் அவ்வோறு பசய்திருக்க பவண்டும் என்று அவைோகபவ டவத்துக்
பகோண்ைோர்.
நிகழ்ச்சிகளின் ப ோக்கு மோறோகக்கூை இருந்திருக்கைோம் என அவருக்குத் பதோன்றபவ இல்டை.
வீட்டில் நைந்தவற்டறப் ற்றி அவர் பயோசிக்கபவ இல்டை.
எவ்வோறு இடவ எல்ைோம் எழுந்தன என் டதப் ற்றி அவர் பயோசிக்கபவ இல்டை.
அவர் தனது மனத்டத உ பயோகப் டுத்தியிருந்தோல், அவருக்கு உண்டம புைப் ட்டிருக்கோது.
பசயல்கள் வலுக்கட்ைோயமோக எதிர் திடசயில் பசல்லும் ப ோழுது, எண்ணங்கள் பசயல் ைத் பதோைங்கும்.
84. “Wherever Jane and you are, you must be respected”.
The good compensating for the presence of the bad is not a valid law.
The strength of character cannot directly or adequately compensate weak temperament.
There are situations where one rotten apple spoils the rest.
The good ones have no power to make the rotten ones good.
A loss can be offset by the gains in an overall scheme.
The good name of the family is a delicate structure and is susceptible easily.
Here is a family which has no positive central authority.
The authority is usurped by a negative dynamo.
As it is, if the family had no social ambitions and would be satisfied by the girls marrying at their levels, all girls may
be easily married.
The mother has strong ambitions, the father legitimate aspirations.
The mother’s expectations are based on beauty which is illusory in a marriage market.
The father puts his trust in merit which is more illusory than beauty.
Whatever it is, much united thought that should go into it and a greater direction into the channeling of energies if
anything is to be achieved.
Now it is a wild goose chase.
The leadership has gone from Mrs. Bennet into the hands of Lydia.
This is the best strategy to wreck the family.
There is neither a centre nor is there direction.
What actually happens is a New Force enters the family in a wrong fashion.
A jewel melted remains gold to be made anew.
A family dismantled will be on the streets.
Lydia has done it with a glee. Mr. Bennet hopes against hope about the elder ones.
The wave from across the channel brought a new welding force, to heal the wound and raise two daughters sky high.
It is not luck but revolution transforming itself into evolution.
Indolence generates illusions; illusions pious wishes.
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It is Elizabeth who wrecked the family. It is Darcy for her sake who reoriented the family. The great significance of
Wickham is worth discovering.
“பேனும், நீயும் எங்கிருந்தோலும் மதிக்கப் ை பவண்டும்.”
பகட்ைதற்கு நல்ைது ஈடுபசய்வது பசல்லு டியோகோது.
ைவீனமோன மனவுணர்வுகடள குணத்தின் வலிடம பநர்முகமோகபவோ அல்ைது ப ோதுமோன அளபவோ ஈடு
பசய்ய முடியோது.
ஒரு அழுகிய ைம் மற்ற எல்ைோவற்டறயும் பகடுத்து விடும் என் தற்குோிய சந்தர்ப் ங்கள் இருக்கின்றன.
பகட்டுப் ப ோனடத நல்ைதோக மோற்ற நல்ைதற்கு சக்தி இல்டை.
பமோத்த விஷயத்தில் நஷ்ைத்டத இைோ த்தோல் சோி கட்ை முடியும்.
குடும் த்தின் நல்ை ப யர் பமன்டமயோன அடமப் ோகும், எளிதில் ோதிப்புக்கு உள்ளோகும்.
இங்குள்ள குடும் த்தில் முக்கியமோன பநர்மடறயோன அதிகோைத்தில் இருப் வர் யோரும் இல்டை.
அதிகோைத்டத எதிர்மடறயோன சக்தி டகப் ற்றியிருக்கிறது.
குடும் த்திற்கு சமூகப் ப ைோவல் எதுவும் இல்ைோமல் இருந்து தங்களுடைய நிடையிபைபய ப ண்கள்
திருமணம் பசய்துபகோள்வதில் திருப்தி அடை வர்களோக இருந்திருந்தோல், எல்ைோ ப ண்களுக்கும் சுை மோக
திருமணம் முடிந்திருக்கும்.
தோயோோின் ப ைோவல் வலிடமயோக உள்ளது, தந்டதக்கு நியோயமோன ஆர்வம் இருக்கிறது.
அைகின் அடிப் டையில்தோன் தோயோோின் எதிர் ோர்ப்பு இருக்கிறது, ஆனோல் திருமணச் சந்டதயில் அது பவறும்
ப ோய்த் பதோற்றபம.
தந்டதபயோ தகுதிடய ப ோிதும் நம்புகிறோர், அைடக கோட்டிலும் இது அதிக ப ோய்த் பதோற்றம் உடையது.
ஏதோவது ஒன்டற சோதிக்க பவண்டும் என்றோல் அடனவோின் ஒருமித்த எண்ணங்கடளயும் அதில் பசலுத்த
பவண்டும். சக்திகடள சோியோக வைி நைத்த பவண்டும்.
இப்ப ோழுது இது ஒரு வீணோன முயற்சி.
தடைடமப் தவி திருமதி ப ன்னட்டிலிருந்து லிடியோவின் டககளுக்குச் பசன்றுள்ளது.
குடும் த்டத அைிக்க இதுதோன் சோியோன உத்தி.
திக்கு, திடச எதுவும் இல்டை.
தவறோன முடறயில் புதிய சக்தி உள்பள நுடைவதுதோன் இந்த குடும் த்தில் நைக்கிறது.
புதிய நடக பசய்வதற்கோக உருக்கப் ட்ை நடக தங்கமோகபவ இருக்கிறது.
குடும் ம் சிதறிப் ப ோனோல் பதருவுக்கு வந்து விடும்.
லிடியோ அடத சந்பதோஷமோகச் பசய்தோள். திரு ப ன்னட் மூத்த ப ண்களின் பமல் அதிக எதிர் ோர்ப்ட க்
பகோண்டிருந்தோர்.
நோட்டின் எதிர் க்கத்திலிருந்து எழும் ிய அடை கோயத்திற்கு மருந்தோக புதிய சக்திடய பகோண்டு வந்து இைண்டு
ப ண்கடளயும் வோனுயைத்திற்கு உயர்த்தியது.
அது அதிர்ஷ்ைமல்ை, புைட்சி ோிணோமமோக திருவுருமோறுவது.
பசோம் ல் ப ோய்த் பதோற்றங்கடள உண்ைோக்கும்; ப ோய்த் பதோற்றம் விருப் ங்கடள ப ணுகிறது.
எலிசப த்தோன் குடும் த்டத சிதற அடிக்கிறோள். அவளுக்கோக ைோர்சி குடும் த்டத கோப் ோற்றுகிறோன்.
விக்கோமின் முக்கியத்துவத்டத கண்டு ிடிப் து உ பயோகமோனது.
85. “We will have no peace in Longbourn if Lydia does not go to Brighton”.
Peace for Mr. Bennet was to let the wife have her way.
Authority must be exercised by the appropriate person in the family.
Authority exercised by the wrong or inappropriate person in the family organizes tragedy and catastrophe.
Mr. Bennet was irresponsibly negligent.
In times of transition all those on the border or intermediate zones receive undeserving punishment or undue reward
irrespective of their action.
The periods of communal carnage provided negative examples.
The period between 1850 and 1900 in America was a period when overflowing social energy spilled over into
individual lives and conferred vast benefits.
Mr. Bennet’s family was poised for social annihilation by Lydia’s action.
Elizabeth’s evolved status, through Darcy, transformed tragedy into a transcending luck.
Mrs. Bennet rudely usurped the power of her husband for 25 years.
He was a helpless victim pathetically witnessing his position.
He called it peace in Longbourn which is the unmerited slavery of the proper authority, the husband.
Progress is power exercised properly.
Improper exercise of power is the opposite of progress.
Mrs. Bennet is totally unaware of the presence of her husband.
He is like an Indian wife, a tongue-tied creature.
To appropriate power and authority that is not theirs is the history of creating the class and caste systems.
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For long they thrive on a social scale.
At the level of the family the system meets a crisis when responsibilities are to be fulfilled.
Mrs. Bennet is the tail of the family wagging the body.
It is unseemly, tragic, and unpardonable.
Mr. Bennet acts like a Muslim wife, helpless.
The lucky atmosphere saves him through his pet daughter.
“லிடியோ பிடைட்ைனுக்கு ப ோகோவிட்ைோல் நோம் ைோங் ர்னில் நிம்மதியோக இருக்க முடியோது.”
தன்னுடைய மடனவிடய அவளுடைய ப ோக்குக்பக விட்டு டவப் து, திரு ப ன்னட்டிற்கு நிம்மதியோக
இருந்தது.
குடும் த்தில் தகுந்த ந ர் அதிகோைம் பசலுத்த பவண்டும்.
ப ோருத்தமற்ற ந பைோ அல்ைது தவறோன ந பைோ அதிகோைம் பசலுத்த ஆைம் ித்தோல், துன் மும் ப ைோ த்தும்
தோன் எழும்.
திரு ப ன்னட் ப ோறுப் ற்று இருந்தோர், எல்ைோவற்டறயும் புறக்கணித்தோர்.
மோற்றம் ஏற் டும் கோைங்களில், எல்டையில் இருப் வர்களும், நடுவில் இருப் வர்களும், அவர்களுடைய
பசயல் எப் டிப் ட்ைதோக இருந்தோலும், ஒன்று தகுதியில்ைோத தண்ைடனடயப் ப றுவர் அல்ைது தகுதிக்கும்
பமைோன ோிசிடனப் ப றுவர்.
இனப் டுபகோடைகள் நைந்த கோைங்கள், எதிர்மடறயோன உதோைணங்கடள அளித்தன.
1850 முதல் 1900 வடை அபமோிக்கோவில் அ ோிமிதமோக இருந்த சமூக சக்தி, தனிப் ட்ைவோின் வோழ்க்டகடய
வளப் டுத்தி ஏைோளமோன ைன்கடள அளித்தது.
லிடியோவின் பசயலினோல் திரு ப ன்னட் குடும் ம் சமூக அைிவுக்கு ஆயத்தமோனது.
ைோர்சியின் மூைம் உயர்ந்த எலிசப த்தின் அந்தஸ்து, ஆ த்டத அதிர்ஷ்ைமோக மோற்றியது.
இரு த்தி ஐந்து வருைங்களோக திருமதி ப ன்னட் அவளுடைய கணவோின் அதிகோைத்டத டகப் ற்றியிருந்தோள்.
தன்னுடைய நிடைடமடய பவறு வைியின்றி அவர் ோிதோ மோகப் ோர்த்துக் பகோண்டிருந்தோர்.
அதிகோைமோன கணவன் எனும் ஸ்தோனத்டத அடிடமயோக்கிவிட்டிருந்த அவர், அதடன ைோங் ர்னில் அடமதி
என்று அடைத்தோர்.
அதிகோைத்டத முடறயோக பசலுத்துவபத முன்பனற்றம் ஆகும்.
முடறயோக பசலுத்தப் ைோத அதிகோைம் முன்பனற்றத்திற்கு எதிைோன ைடனத் தரும்.
திருமதி ப ன்னட் அவளுடைய கணவர் இருப் பதபய உணர்வதில்டை.
அவர் இந்திய மடனவிடயப் ப ோல் வோடய மூடிக் பகோண்டிருக்கிறோர்.
தங்களுக்கு இல்ைோத சக்திடயயும் அதிகோைத்டதயும் டகயில் எடுத்துக் பகோள்வது வர்க்கம் மற்றும் ேோதி
முடறகடள ஏற் டுத்தியது.
பவகு நோட்களுக்கு அவர்கள் சமூக அளவில் பசைித்பதோங்குகின்றனர்.
குடும் ம் எனும் நிடையில் ப ோறுப்புகடள நிடறபவற்ற பவண்டிய சமயத்தில் அந்த அடமப்பு ஒரு
பநருக்கடிடய சந்திக்கிறது
குடும் த்தின் வோல் ப ோலிருக்கும் திருமதி ப ன்னட் குடும் த்டதபய ஆட்டி டவக்கிறோள்.
அது அருவருப் ோனது துன் கைமோனது, மன்னிக்க முடியோதது.
திரு ப ன்னட் முஸ்லிம் மடனவிடயப் ப ோல் ஒன்றும் பசய்ய இயைோத நிடையில் இருக்கிறோர்.
அதிர்ஷ்ைமோன சூைல் அவருடைய பசல்ைப் ப ண் மூைம் அவடைக் கோப் ோற்றுகிறது.
86. “Colonel Forster is a sensible Man. He will keep her out of mischief”.
This is not a world where sensible Men can keep ardent girls out of mischief.
Mischief is biological. Sensibility is of the Mind.
A sensible Man may not instigate a girl to mischief.
There is no provision in life to protect one from an inner urge by an outer mechanism.
He forgets he egged her on the wrong course.
Idlers dissipate and like Micawber wait for something to turn up.
The final stroke of spiritual wisdom lies in seeing Lydia as the bringer of luck.
It is Wickham who by his own strategy made Elizabeth know the value of Darcy.
Wickham gave her the knowledge, Lydia gave her the husband.
That was not the intention of either, but it was life’s intention.
Not to resent Lydia-Wickham is an opening; appreciating them is receptivity.
Offering gratitude to what they have done avoiding their personality is to see the Marvel in their life.
Offering gratitude to them will release the infinity of tragedy.
To recognize evil serving the cause of Marvel and not giving any scope beyond that is the evolutionary strategy
needed.
Caroline’s letter to Elizabeth must be replied to its spirit only.
The asuras worked to find amrita, but giving them amrita will make them immortal.

303

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

Wickham and Lydia offer a service which can be accepted, not them.
We eat what the spoon carries, not the spoon.
The woman conceives to the Man, accepts the child, not the Man.
A tyrant or a betrayer leads us to Mother, we receive the knowledge, not the Man.
Discovering Mother in the evil instrument, the instrument is dissolved.
Attachment to the instrument is attachment to the Form, counterproductive.
We cannot be attached to our bodies or Minds and how to be attached to a human instrument.
“கர்னல் ோஸ்ைர் விபவகமோனவர். அவள் எந்த வம் ிலும் சிக்கிக்பகோள்ளோமல் ோர்த்துக் பகோள்வோர்.”
விபவகமோன மனிதர் ஆர்வமுள்ள ஒரு ப ண்டண எந்த வம் ிலும் மோட்டிக் பகோள்ளோமல் ோர்த்துக் பகோள்ள
முடியும் உைகம் அல்ை இது.
வம்பு உைல் ோீதியோனது. விபவகம் மனத்திற்குோியது.
ஒரு ப ண் விஷமம் பசய்ய விபவகமோன மனிதன் தூண்ைமோட்ைோன்.
ஒருவடை அகத்தின் உந்துதலிலிருந்து கோப் ோற்ற வோழ்க்டகயில் எந்த புற முடறயும் கிடையோது.
தவறோன முடறக்கு அவர் அவடள ஊக்குவித்தோர் என் டத அவர் மறந்து விடுகிறோர்.
பசோம்ப றிகள் அைிச்சோட்டியம் பசய்து விட்டு, Micawberப ோல், ஏதோவது ஒன்று நைக்கோதோ என்று கோத்துக்
பகோண்டிருப் ர்.
அதிர்ஷ்ைத்டதக் பகோண்டு வரு வள் லிடியோ என்று ோர்ப் துதோன் ஆன்மீக அறிவில் இருக்கும் இறுதியோன
நிடை.
விக்கோம் அவனுடைய பசோந்த உத்திகளோல் ைோர்சியின் மதிப்ட எலிசப த்திற்கு புோிய டவத்தோன்.
விக்கோம் அவளுக்கு அறிடவத் தந்தோன், லிடியோ கணவடனத் தந்தோள்.
அது அவர்கள் இருவருடைய பநோக்கமோக இல்டை, ஆனோல் வோழ்க்டகயின் பநோக்கமோக இருந்தது.
லிடியோ-விக்கோடமக் கண்டு பகோ ப் ைோமல் இருப் து விைிப்ட த் தரும்; அவர்கடளப் ோைோட்டுவது
ஏற்புைடம.
அவர்களுடைய குணோதிசயத்டதத் தவிர்த்து விட்டு அவர்கள் பசய்ததற்கு நன்றி கூறுவது ஒருவைது வோழ்வில்
அற்புதத்டதக் கோண் தோகும்.
அவர்களுக்கு நன்றி கூறுவது ஆ த்திற்கு ின்னோல் உள்ள அனந்தத்டத விடுவிக்கும்.
அற்புதத்திற்குச் பசடவ பசய்யும் தீடமடய அடையோளம் கோணுவதும், அடதத் தோண்டி எந்த ஒரு வோய்ப்புக்கும்
இைம் பகோடுக்கோததுபம பதடவப் டும் ோிணோம உத்தியோகும்.
கோைலின் எலிசப த்திற்கு எழுதிய கடிதத்தின் ஆர்வத்திற்குத்தோன் திைளிக்க பவண்டும்.
அமிர்தத்திற்கோக அசுைர்கள் ோடு ட்ைனர் ஆனோல் அவர்களுக்கு அமிர்தம் பகோடுப் து அவர்களுக்கு
அமைத்துவம் அளிப் தோகும்.
விக்கோம்-லிடியோ அளிக்கும் பசடவடயப் ப ற்றுக்பகோள்ளைோம், அவர்கடள ஏற்றுக்பகோள்ள முடியோது.
பதக்கைண்டியோல் எடுத்து உண்ணைோம், ஆனோல் பதக்கைண்டிடய உண்ண முடியோது.
ப ண் ஆணின் மூைம் தோய்டம அடைகிறோள், குைந்டதடய ஏற்றுக்பகோள்கிறோள், ஆடண ஏற்றுக்
பகோள்வதில்டை.
பகோடுடம பசய் வபனோ அல்ைது நம் ிக்டகத் துபைோகம் பசய் வபனோ நம்டம அன்டனயிைம் அடைத்துச்
பசல்வர், நோம் ஞோனத்டதப் ப ற்றுக்பகோள்கிபறோம், மனிதடன அல்ை.
தீங்கோன கருவியில் அன்டனடயக் கண்டு ிடிப் தன் மூைம் கருவி அைிக்கப் ட்டு விடுகிறது.
கருவியிைம் பகோள்ளும் ற்று, பதோற்றத்திைம் பகோள்ளும் ற்றோகும். அது எதிோிடையோகச் பசயைோற்றும்.
நம்மோல் நம்முடைய உைல் அல்ைது மனத்தினுைபனபய ற்று டவத்துக்பகோள்ள முடியோது, எவ்வோறு மனிதக்
கருவியிைம் ற்றுபகோள்ள முடியும்.
87. “She is luckily too poor to be an object of prey to anybody”.
What can be gained from an event is never seen fully.
Man has a greater love of destroying something for somebody than of gain.
It is easier to destroy than to construct.
One like Mr. Bennet may not easily see that source of pleasure. It is like transgression which is itself a temptation.
Instead of thinking what the other man will gain, thinking what we will lose, one more dimension will arise.
This sentence implies an impermissible pleasure in her if she became such a prey.
Mr. Bennet certainly became perverse having allowed his wife her way.
That perversity expresses mostly in his native sarcasm.
He is frustrated beyond measure.
Unexpressed frustration is the raw material for perversity of feeling and sarcasm of speech.
He makes a theory of girls being crossed in love when Jane was sore about Bingley.
A faculty seeking expression is insensitive to others.
A faculty is a formation of force.
Sarcastic speech is the unformed expression of a sarcastic faculty.
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The compulsion of the instrument Mother speaks of regarding the atom bomb is the power of a faculty.
Sarcasm did become a formed faculty in him over the years, maybe it was built on his native trait.
His negative comment on Jane being crossed in love and a farfetched justification of it was, to say the least,
unpardonable.
He extended it to a prophesy to Lizzy which came true.
He did not have the penetration into Wickham’s character to advise Lizzy.
His incapacity to welcome the greatest good luck that came his way is partly due to this sarcastic temperament.
Darcy’s engagement not giving scope for any sarcastic statement disappoints him and therefore he refuses consent.
“அதிர்ஷ்ைவசமோக அவள் ஏடை என் தோல் யோரும் அவடள நோை மோட்ைோர்கள்.”
ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூைம் என்ன யனடையைோம் என் து முழுடமயோகப் ோர்க்கப் டுவபத இல்டை.
மனிதனுக்கு ிறருக்கு நஷ்ைம் ஏற் டுத்துவதில்தோன் ஆர்வபம தவிை இைோ மடைவதில் அல்ை.
ஆக்கத்டதவிை அைிப் து சுை மோனது.
அது ப ோன்பறோரு சந்பதோஷமோன இைத்டத திரு ப ன்னட் சுை மோகப் ோர்ப் தில்டை. அத்து மீறி நைப் தோக
இருக்கும் அதுபவ ஒரு ச ைமுமோகும்.
மற்றவன் என்ன இைோ மடைவோன் என்று பயோசிப் தற்கு திைோக நோம் என்ன இைப்ப ோம் என்று
பயோசித்தோல் பவபறோரு ோிமோணம் எழும்.
அவள் அது ப ோை ஒரு சூழ்நிடைக்கு ஆளோனோல் அனுமதியில்ைோத இன் த்டத பமற்கூறிய வோர்த்டதகள்
அவளிைம் மடறமுகமோகச் சுட்டிக் கோட்டுகிறது.
திரு ப ன்னட் அவருடைய மடனவிடய அவளுடைய வைியில் ப ோக விடுவதன் மூைம் நிச்சயமோக வக்கிைமோக
மோறினோர்.
அவருடைய வக்கிைம் இயற்டகயோன குத்தல் ப ச்சோக பவளிப் டுகிறது.
அவர் அளவுக்கு மீறி ஏமோற்றம் அடைந்திருந்தோர்.
பவளிப் டுத்தோத ஏமோற்றம் உணர்வில் வக்கிைமோகவும் ப ச்சில் குத்தைோகவும் பவளிப் டுகிறது.
பேன் ிங்கிலியினோல் புண் ட்டிருக்கும்ப ோழுது கோதலில் சிக்கிக்பகோள்ளும் ப ண்கடளப் ற்றி அவர்
தத்துவம் ப சுகிறோர்.
பவளிப் ை விரும்பும் திறன் மற்றவர்கள் உணர்டவ மதிப் தில்டை.
சக்தியின் உருவகபம திறடம ஆகும்.
குத்தைோகப் ப சும் திறன் உருவம் ப றோமல் குத்தல் ப ச்சோக பவளிப் டுகிறது.
அணுகுண்டு சம் ந்தமோக அன்டன ப சும் கருவியின் கட்ைோயம் ஒரு திறனின் சக்தியோகும்.
ை கோைமோக குத்தல் ப ச்சு அவோிைம் உருவம் ப ற்ற திறனோக மோறிவிட்ைது ஒரு பவடள அது அவருடைய
இயற்டகயோன குணத்தின் அடிப் டையில் உருவோகியிருக்கைோம்.
கோதலில் சிக்கிக்பகோண்ை பேடனப் ற்றி அவருடைய எதிர்மடறயோன கருத்தும் அடத அவர் சம் ந்தம்
இல்ைோமல் நியோயப் டுத்துவதும் மன்னிக்க முடியோதது.
அடதபய அவர் லிசியின் விஷயத்தில் ஆரூைம் ப ோல் கூறியது உண்டமயோயிற்று.
விக்கோமின் குணத்டத ஆழ்ந்து ோர்க்கும் திறன் அவோிைம் இல்ைோததோல் லிசிக்கு அறிவுடை கூறமுடியவில்டை.
அவருக்கு வந்த ப ோிய அதிர்ஷ்ைத்டத அவர் ப ற்றுக்பகோள்ள முடியோமல் ப ோனதற்கு ஒரு கோைணம்
குத்தைோகப் ப சும் அவருடைய சு ோவம்தோன்.
ைோர்சியின் திருமண உறுதி எந்த குத்தல் ப ச்சிற்கும் வோய்ப்பு அளிக்கோததோல் அது அவருக்கு ஏமோற்றத்டத
அளிக்கிறது, அதனோல் அவர் சம்மதம் பதோிவிக்க மறுக்கிறோர்.
88. “The officers will find women better worth their values”.
Low culture does not give sensational value to a woman.
Sensational value is that which makes something real to a Man.
Earth going round the Sun is not sensationally real to us.
Hospitality is not a reality in sensation to people of low culture.
Pain is thus real. But a prick need not pain as the body and the pin are the same.
It is the same to the philosophy of the Mind, not the sensation of the vital.
The descent of Mind on the vital or the body makes pain unreal to the vital.
Its descent to the body makes death unreal to the body, especially when it is the spirit that descends or the Supermind.
Bribe hurts a sensitive Man.
Incorruptibility is a mental value.
Its descent to the vital makes the vital sensitivity possible.
Chastity is a mental value, often raised to spirit.
Woman often marry out of compulsion Men they abhor.
A woman who marries a debauchee finds her very body sensitive enough not to conceive for him.
A pure man of high values of mental idealism will be sensitive to the very words of a wife physically pure, but
mentally not chaste.
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He cannot stand the touch of the woman.
In a similar situation a chaste wife’s flesh will creep at an impure touch of the husband.
Ego has made selfishness vitally sensitive.
Money and social status have so become sensational values in human kind.
In the future evolving humanity, Men and Women given to animal behaviour will be written off.
Viewed from this point of view, Lily Dale and Emily Wharton stand out as shining examples of feminine virtue of
purity. Mercedes may not qualify.
Elizabeth has not sought entry into the qualifying list.
Chastity in India raised to the spiritual level has acquired a cultural value.
Women who violate the culture in a modern atmosphere will develop compunction in later years.
“அதிகோோிகளுக்கு அவர்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்ற ப ண்கள் கிடைப் ோர்கள்.”
தோழ்ந்த நோகோிகம் ப ண்ணுக்கு உணர்வுபூர்வமோன மதிப் ிடன அளிப் தில்டை.
உணர்வுபூர்வமோன மதிப்புதோன் மனிதனுக்கு உண்டமயோக இருக்கிறது.
சூோியடன பூமி சுற்றுவது உணர்வுபூர்வமோக நமக்கு உண்டமயோகப் ைவில்டை.
தோழ்ந்த கைோச்சோைத்தில் இருப் வர்களுக்கு விருந்பதோம் ல் உணர்வில் உண்டமயோகப் டுவதில்டை.
உணர்வில் வலி உண்டமயோக இருக்கிறது. ஆனோல் ஊசியோல் குத்துவது வலிக்கும் என்று கூறமுடியோது,
ஏபனனில் உைலும் ஊசியும் ஒன்றுதோன்.
இது மனத்தின் தத்துவத்திற்கும் ஒன்பறதோன். உயிோின் உணர்வுக்கு அல்ை.
உயிோிபைோ அல்ைது உைலிபைோ மனம் இறங்கும்ப ோழுது வலிடய உயிர் உணைோது.
அது உைலில் இறங்கும்ப ோழுது, முக்கியமோக ஆன்மோ அல்ைது சத்திய ேீவியம் இறங்கும்ப ோழுது, உைல்
மைணத்டதயும் ப ோய்யோக நிடனக்கும்.
ைஞ்சம் உணர்வுபூர்வமோன மனிதடன ோதிக்கும்.
ஊைல் இல்ைோமல் இருப் து மனத்தின் ண்பு.
உணர்வில் அது இறங்கும்ப ோழுது உணர்வின் பசோைடண சோத்தியமோகும்.
கற்பு மனத்தின் ண்பு, ைசமயங்களில் ஆன்மோவின் அளவுக்கு உயரும்.
கடுடமயோக பவறுக்கும் மனிதடன ப ண்கள் ை சமயம் கட்ைோயத்தினோல் திருமணம் பசய்து பகோள்கின்றனர்.
தீபயோழுக்கம் உடையவடன ஒரு ப ண் மணந்து பகோண்ைோல், அவனுக்கு கருத்தோிக்க முடியோத அளவிற்கு
அவளுடைய உைல் உணர்வுடையதோக இருக்கும்.
மனத்தின் இைட்சியவோதங்களில் உயர்ந்த ண்புகடள உடைய ஒரு ஆண், உைைோல் தூய்டமயோனவளோக
இருந்து மனத்தோல் கற்பு இல்ைோத மடனவியின் வோர்த்டதகளுக்பக கூர் உணர்வுடையவனோக இருப் ோன்.
அவள் பதோடுவடதபய அவனோல் ஏற்றுக்பகோள்ள முடியோது.
அபத ப ோல் கற்புடைய ஒரு மடனவி, தூய்டமயற்ற கணவன் பதோடுவடதபய தோங்கிக்பகோள்ள மோட்ைோள்.
சுயநைத்டத அகந்டத உயிோில் உணர்வுடையதோக மோற்றியுள்ளது.
ணமும், சமூக அந்தஸ்தும், மனித குைத்தில் உணர்ச்சி மிக்க ண்புகளோக மோறியுள்ளன.
எதிர்கோைத்தில் பவளிப் டும் மனிதகுைத்தில் விைங்கு நைத்டதயுள்ள ஆண்களும் ப ண்களும் ஏற்றுக்
பகோள்ளப் ைமோட்ைோர்கள்.
இந்த பகோணத்தில் ோர்க்கும் ப ோழுது லில்லி பைல், எமிலி வோர்ைன் இருவரும் ப ண்டமயின் தூய்டமக்கு
சிறந்த உதோைணமோக விளங்கினர். பமர்சிைஸ்ஸிற்கு இந்த தகுதி இல்டை.
எலிசப த்திற்கு அந்த தகுதி இல்டை.
இந்தியோவில் கற்பு ஆன்மீக நிடைக்கு உயர்த்தப் ட்டு கைோச்சோைப் ண் ிடன ப ற்றுள்ளது.
நோகோிகச் சூைலில் கைோச்சோைத்டத மீறும் ப ண்களுக்கு ிற்கோைத்தில் மனவுறுத்தல் ஏற் டுகிறது.
89. “Her being there may teach her her own insignificance”.
Man instinctively knows his own great significance.
If there is something Man stubbornly refuses to learn, it is his own folly or wrong.
Another excellent peculiarity of Man is he readily expects from all others what he is unable to be – rational, fair,
selfless, good.
What makes him act like that is his ego.
Ego is separative, with a vengeance.
Selfishness is an inward movement.
Egoistic selfishness at its perfection prides in accusing everyone else of being what he is.
Man makes his own capacity not to see what he is an outstanding ideal.
Mr. Bennet here rises to that ideal.
He could be like that for various reasons, one of them being a great reader.
Most books of that period instinctively uphold the rightness of condemning a Papist, a Frenchman, one who does not
belong to his class or party.
It was a period where prejudice was a policy, even an ideal.
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His constant reading reinforced his convictions.
Reading thus became a means to fortify his superstition.
Innovations, instruments in any period serve the aims of the period.
He was an indolent landowner who loved the country and hated London.
Land makes Man tamasic; retiring into the library organizes indolence; hatred of town is shunning change.
He shunned his wife which made him cherish what he was by reading.
Conservation is cherishing the essence of experience.
In practice it matures into adoration of superstition.
His expecting Lydia to learn her own insignificance was his flying in the face of a stark fact that he had never learnt his
own meaninglessness.
Society had formulated itself to his consciousness and withdrew.
Society does not compel anyone to change as long as he does not cross it.
Man calls it peaceful life or mental peace.
It is one of the cherished social ideals.
“அங்கிருப் து, அவளுக்கு அவள் முக்கியம் அல்ைதோவள் என் டதக் கற்றுத் தைைோம்.”
மனிதனுக்கு தன்னுடைய சிறப் ோன முக்கியத்துவம் உள்ளுணர்வோகத் பதோியும்.
மனிதன் ிடிவோதமோக ஏதோவது ஒன்டற கற்றுக்பகோள்ள மறுக்கிறோன் என்றோல், அது அவனுடைய மைடம
அல்ைது தவறு ஆகும்.
தன்னோல் இயைோத விபவகம், நியோயம், ைநைம், நல்ை குணம் இவற்டற எல்ைோம் மற்றவோிைம் எதிர் ோர்ப் து,
மற்பறோரு சிறப் ோன விபனோதமோன மனிதனிைம் உள்ள குணமோகும்.
அகந்டத அவடன அவ்வோறு நைந்துபகோள்ளத் தூண்டுகிறது.
அகந்டத வன்மத்துைன் தனித்திருக்கும்.
உள்ளத்தில் இருக்கும் சைனபம அகந்டதயோகும்.
உச்சகட்ை அகந்டதயுைன் சுயநைமோக இருப் வர்கள், அபத ப ோல் மற்றவர்கள் இருப் தோகக் குற்றம்
சோட்டுவதில் ப ருடம அடைவோர்கள்.
மனிதன், தன்னுடைய உயந்த இைட்சியத்டத ோர்ப் தற்கு மறுக்கும் திறடமடய வளர்த்துக்பகோள்கிறோன்.
திரு ப ன்னட் அந்த இைட்சியத்திற்கு உயருகிறோர்.
ை கோைணங்களுக்கோக அவர் அவ்வோறு இருக்கைோம், அதில் ஒன்று அவர் அதிகம் டிப் வர்.
ிபைஞ்சுக்கோைைோன கத்பதோலிக்கடை, அவருடைய வர்க்கத்திபைோ அல்ைது கட்சியிபைோ இல்ைோத அவடை,
கண்ைனம் பசய்வடத சோி என்று உறுதி பசய்து ை புத்தகங்கள் அக்கோை கட்ைத்தில் எழுந்தன.
தவறோன அ ிப் ிைோயம் ஒரு பகோள்டகயோக ஏன் ஒரு இைட்சியமோகக்கூை இருந்த கோைகட்ைம் அது.
அவருடைய இடைவிைோத டிப்பு அவருடைய திை நம் ிக்டககடளப் ைப் டுத்தியது.
அவருடைய மூைநம் ிக்டககடள பமலும் ைப் டுத்த டிப்பு ஒரு வைிவடகயோகவும் ஆனது.
எந்த கோைத்திலும் புதிய கண்டு ிடிப்புகள், கருவிகள், அந்த கோை கட்ைத்தின் குறிக்பகோள்களுக்கு உதவி
புோிகின்றன.
பசோம் ல் நிடறந்த நிைச்சுவோன்தோைோக இருந்த அவருக்கு கிைோமம் ிடித்திருந்தது, ைண்ைன் ிடிக்கவில்டை.
நிைம் மனிதடன பசோம்ப றியோக்குகிறது, நூைகத்தில் தஞ்சம் புகுவது பசோம் டை முடறப் டுத்துகிறது,
நகைத்டதப் ிடிக்கோமல் ப ோவது மோற்றத்டதத் தவிர்ப் து ப ோைோகிறது.
அவர் மடனவிடயத் தவிர்த்தோர், அதனோல் அவைோல் டிப் டத அனு விக்க முடிந்தது.
அனு வத்தின் சோைத்டத ப ணிப் ோைோட்டுவபத ோதுகோத்தல் ஆகும்.
நடைமுடறயில் அது மூைநம் ிக்டககளின் ோைோட்ைோக முதிர்ச்சி ப றுகிறது.
லிடியோ, அவள் முக்கியம் இல்ைோமல் இருப் டத ற்றி பதோிந்துபகோள்ளட்டும் என்று அவர் எதிர் ோர்ப் து
அவர் எவ்வளவு அர்த்தமில்ைோமல் இருக்கிறோர் என் டதப் ற்றி அவர் பதோிந்துபகோள்ளபவ இல்டை என்று
அவருக்பக அப் ட்ைமோகத் பதோிவிக்கிறது.
சமூகம் அவருடைய ேீவியத்திற்கு அதடனபய உருவகப் டுத்திக் பகோண்டு ிறகு ின் வோங்கியது.
சமூகத்டத மீறோதவடை, மோறபவண்டும் என்று அது யோடையும் வற்புறுத்துவதில்டை.
அடமதியோன வோழ்க்டக, மன அடமதி என்று மனிதன் அடத அடைக்கிறோன்.
ப ோற்றி வளர்க்கப் டும் சமூக இைட்சியங்களில் அது ஒன்று.
90. “She cannot grow many degrees worse”.
Man never sees that there are several grades lower than his worst.
When grace comes, he is similarly overwhelmed.
Consciousness overtakes unconsciousness in this fashion.
Technology has always taken Man by such a surprise.
Man who has traversed so many degrees of life below the worst he can now conceive of forgets the stages he has
crossed.
He who forgets his own experience cannot imagine what is beyond him.
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At every stage in the last three hundred years, the American was thus positively surprised.
Stock market prices rising is of this fashion.
Refugee camps are of the opposite side of this character.
A weak Man, the weakest in his society at every turn faces these alternatives.
The untouchable, the outcaste has a life full of these sudden revelations.
At the time of founding an empire, a clerk rises to the level of Governor–General.
Robert Clive, accused of plunder, declared that in the situation he had been in, he must be appreciated for his selfrestraint. So great the world opens to the trail blazer.
The world is wide on either side of Man, infinitely wide.
The dog by the side of a river in spate can only drink by licking the water.
Life opened to Jane like that, to Elizabeth it showed greater heights.
Charlotte’s mercenary wedding, Lydia’s impulsive non-wedding were the direct causes of Jane and Elizabeth’s joy.
The evil Man’s active impulse to demolish goodness is employed by Life to construct great good luck unimagined.
The evil Man subconsciously longs for dissolution, not knowing there is an evolutionary opportunity waiting.
Human beings in a well established organization unable to grow with its growth choose to dissolve themselves. Life, if
it chooses, can use them for positive purposes.
He says Life grows through good as well as evil.
God has nothing but enjoyment. We cannot condemn any of these enjoyments.
We must try to understand them. Mind cannot. Soul can. The Psychic has only the right understanding all the time.
“அவள் பமலும் பமோசமோக மோற முடியோது.”
மனிதனின் பமோசமோனடதக் கோட்டிலும் கீைோன ை நிடைகள் உள்ளன என் டத மனிதன் ோர்ப் தில்டை.
அருள் வரும்ப ோழுது அவன் அபதப ோல் ப ோிதும் சந்பதோஷமடைகிறோன்.
இபத முடறயில் ேீவியம் கண்மூடித்தனத்டத மீறி விடுகிறது.
பதோைில் நுட் ம் எப்ப ோழுதுபம மனிதனுக்கு இது ப ோன்ற ஆச்சோியத்டத அளித்துள்ளது.
வோழ்க்டகயில் இப்ப ோழுது நிடனத்துப் ோர்க்க முடியோத அளவிற்கு ை பமோசமோன நிடைகடள கைந்து
பசன்றிருக்கும் மனிதன், தோன் கைந்து வந்த நிடைகடள மறந்து விடுகிறோன்.
யோர் ஒருவன் அவனுடைய அனு வத்டதபய மறந்து விடுகிறோபனோ, அவனுக்கு அப் ோல் இருப் டத
அவனோல் கற் டன பசய்ய முடியோது.
கைந்த முந்நூறு வருைங்களில் அபமோிக்கர்களுக்கு இவ்வோறு ஒவ்பவோரு நிடையிலும் பநர்மடறயோன
ஆச்சோியங்கள் கிடைத்தன.
ங்குச் சந்டத விடை உயர்வது இந்த முடறயில்தோன்.
இந்த தன்டமயில் அகதி முகோம்கள் எதிர்திடசடயச் சோர்ந்தது.
ைவீனமோனவன், அவனது சமூகத்திபைபய மிகவும் ைவீனமோக இருப் வன், ஒவ்பவோரு திருப் த்திலும்
இந்த மோறு ோடுகடள சந்திக்கிறோன்.
தீண்ைத்தகோதவர்களும், கீழ் ேோதிக்கோைர்களும் எதிர்பகோள்வது இந்த திடீர் பவளிப் ோடுகள் நிடறந்த
வோழ்க்டகடயத்தோன்.
ஒரு சோம்ைோஜ்யத்டத நிறுவும்ப ோழுது, ஒரு குமோஸ்தோ கவர்னர் பேனைைோக உயருகிறோர்.
நோட்டைச் சூடறயோடிய குற்றத்திற்கோக குற்றம் சோட்ைப் ட்ை ைோ ர்ட் கிடளவ், தோன் இருந்த சூழ்நிடையில்
தன்னுடைய சுய கட்டுப் ோட்டிற்கோக ோைோட்ைப் ை பவண்டும் என்று கூறினோர். ஒரு முன்பனோடிக்கு இவ்வோறு
மிகப் ப ோிய வோய்ப் ிடன அளிக்கும் உைகம் உயர்வோனதுதோன்.
மனிதனின் இரு க்கங்களிலும் உைகம் விோிந்துள்ளது, எல்டையில்ைோது விோிந்துள்ளது.
ஆற்றில் பவள்ளம் ஓடினோலும் நோய் நக்கித்தோன் குடிக்கும்.
அவ்வோறுதோன் பேனுக்கு வோழ்க்டக திறந்தது, எலிசப த்திற்கு பமலும் உயர்ந்த நிடைகடளக் கோண் ித்தது.
ஆதோய மனப் ோன்டமயுைன் ஏற் ட்ை ஷோர்பைட்டின் திருமணம், உணர்ச்சியோல் உந்தப் ட்ை லிடியோவின்
உறவு, இடவ இைண்டும் பேன், எலிசப த்தின் சந்பதோஷத்தோல் பநைடியோக நைந்தடவ.
நல்ைடத அைிக்கும் தீயவனின் தீவிை உந்துதல் கற் டன பசய்திைோத அளவிற்கு அதிர்ஷ்ைத்டத உற் த்தி
பசய்யும் டி வோழ்க்டக அதடன பசயல் ை டவக்கும்.
ோிணோமத்தில் ஒரு சந்தர்ப் ம் கோத்துக் பகோண்டிருக்கிறது என் டத அறியோமல் தீயவன் ஆழ்மனதில்
அைிப் தற்கு ஏங்குவோன்.
சிறப் ோக வளர்ந்துள்ள அடமப்புகளில் இருக்கும் மனிதர்கள் அதபனோடு பசர்ந்து வளை முடியோதப ோழுது
தங்கடளபய அைித்துக்பகோள்ள விரும்புவர். வோழ்க்டக பதர்ந்பதடுத்தோல் அவர்கடள பநர்மடறயோன
விஷயங்களுக்கு யன் டுத்திக்பகோள்ளும்.
வோழ்க்டக நல்ைது பகட்ைது இைண்டுைன் பசர்ந்து வளரும் என்று கவோன் கூறுகிறோர்.
இடறவனிைம் இருப் து சந்பதோஷம் மட்டுபம. நோம் இந்தச் சந்பதோஷங்கடளக் குடற கூற முடியோது.
நோம் அதடன புோிந்துபகோள்ள முயை பவண்டும். மனத்தோல் புோிந்துபகோள்ள முடியோது. ஆன்மோவோல் முடியும்.
டசத்திய புருஷனோல் எப்ப ோழுதும் சோியோக மட்டும்தோன் புோிந்துபகோள்ள முடியும்.
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91. “without authorizing us to lock her up”.
He cannot lock her up. He can lock himself up in the library.
He is unable to act, wants an external sanction for him to act.
He would like to lock up his wife; he is not authorized to do so now.
Locking her up for any length of time, will have no effect on Lydia.
More than one in ten children in USA fall out of the social groove.
It is out of this population the future Individual has to emerge.
For one Individual to emerge, one million must disintegrate.
Those who disintegrate provide the foundation in the subconscient of the society. In USA we see that foundation is
being created in the inconscient.
Every great emperor stood on such foundations laid centuries ago.
During those centuries Men thus lost were totally lost.
Nowadays institutions spring up to save them from utter ruin.
Now that knowledge is there, parents cannot only save the children, but as Darcy did, can make them wonders
of the future.
The parent must be willing to undergo in his inner life the corresponding changes.
Darcy did it all, Elizabeth cooperated.
Had Darcy commissioned all the forces of Pemberley, spent an enormous amount of Money, without that inner change
he would not have traced them.
When traced they might not marry. If married they would not stick together. In the meanwhile Darcy would have
developed the same problem at home.
Locking her up is no solution.
It is the only solution Mind can conceive of.
At best it will solve no problem. At worst it will complicate a simple error into a complex insoluble tangle.
There are moments Life acts at once.
Dantes on his way to the altar was led to jail.
Life precipitated results when Dantes took no initiative.
Bennet locking her up in a room may find himself locked up behind bars.
Shortcuts of Mind are sure roads to eternal ruin.
“நோம் அவடள பூட்டித்தோன் டவக்க பவண்டும்.”
அவடள அவைோல் பூட்டி டவக்க முடியோது. அவர் தன்டனத்தோன் நூைகத்தில் பூட்டி டவத்துக்பகோள்ள
பவண்டும்.
அவைோல் பசயல் ை முடியவில்டை, பசயல் டுவதற்கு அவருக்கு பவளியிலிருந்து அனுமதி பதடவப் டுகிறது.
மடனவிடய பூட்டி டவக்க பவண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறோர்; இப்ப ோழுது அவருக்கு அதற்கு அதிகோைம்
இல்டை.
லிடியோடவ நீண்ை பநைத்திற்கு அடைத்து டவத்திருந்தோலும் அதனோல் ஒரு யனும் இருக்கோது.
த்தில் ஒன்றுக்கு பமற் ட்ை அபமோிக்க குைந்டதகள் சமூக அடமப் ிலிருந்து பவளி வந்து விடுகின்றனர்.
இந்த மக்கட்பதோடகயிலிருந்துதோன் எதிர்கோை தனிமனிதன் பவளிவை பவண்டும்.
ஒரு தனிமனிதன் பவளிவை பகோடிக்கணக்கோனவோர்கள் அைிந்து ப ோக பவண்டும்.
யோர் அைிகிறோர்கபளோ அவர்கள் சமூகத்தின் ஆழ் மனதில் அடித்தளத்டத அடமக்கிறோர்கள். அபமோிக்கோவில்
அந்த அடித்தளம் அடிமனதில் அடமக்கப் டுகிறது.
ை நூற்றோண்டுகளுக்கு முன் அடமக்கப் ட்ை அது ப ோன்ற அடித்தளத்தில், ஒவ்பவோரு ப ோிய ப ைைசர்களும்
ஆண்ைனர்.
அந்த நூற்றோண்டுகளில் இவ்வோறு கோணோமல் ப ோன மனிதர்கள் முழுடமயோகக் கோணோமல் ப ோயினர்.
இன்று அவர்கடள முழு அைிவிலிருந்து கோப் ோற்ற அடமப்புகள் எழுந்துள்ளன.
இப்ப ோழுது அந்த அறிவு இருப் தோல் ப ற்பறோர்கள் குைந்டதகடள கோப் ோற்ற மட்டும் பசய்யோமல்
அவர்கடள எதிர்கோைத்தின் அற்புதங்களோக ஆக்கைோம்.
ப ற்பறோர்களுக்கும் அதற்கு ஏற்றவோறு அகத்தில் மோற்றம் ஏற் ை பவண்டும்.
ைோர்சி அடனத்டதயும் பசய்தோன், எலிசப த் அதற்கு ஒத்துடைத்தோள்.
அகத்தில் மோற்றம் பகோண்டு வைோமல் ப ம் ர்லியின் அடனத்து சக்திகடளயும் ைோர்சி பசயல் ை
டவத்திருந்தோலும், ப ரும் ணத்டத பசைவைித்திருந்தோலும், அவனோல் அவர்கடளக் கண்டு ிடித்திருக்க
முடிந்திருக்கோது.
கண்டு ிடித்திருந்தோலும் அவர்கள் திருமணம் பசய்துபகோள்ளோமல் இருக்கைோம். திருமணம் பசய்து
பகோண்ைோல் பசர்ந்து வோைோமலும் இருக்கைோம். இதற்கிடையில் வீட்டில் ைோர்சிக்கும் இபத ிைச்சிடன
எழுந்திருக்கும்.
அவடள அடைத்து டவப் து தீர்வல்ை.
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இந்த ஒரு தீர்டவ மட்டும்தோன் மனத்தோல் நிடனக்க முடிகிறது.
அது எந்த ிைச்சிடனடயயும் தீர்க்கோது. எளிடமயோன ஒரு தவற்டற தீர்க்க முடியோத சிக்கைோகி விடும்
வோழ்க்டக உைனடியோக பசயல் டும் தருணங்கள் உண்டு.
வைி ோட்டுக்குோிய இைத்திற்குச் பசல்லும் வைியில் ைோன்சட டகது பசய்யப் ட்ைோன்.
ைோன்சட தன்முடனப்பு எதுவும் எடுக்கோத ப ோது வோழ்க்டக ைன்கடள பகோண்டு பசர்த்தது.
ப ன்னட் அவடள ஒரு அடறக்குள் பூட்டி டவத்தோல், அவர் சிடறக்குப் ப ோக பவண்டி வருவடதப்
ோர்க்கைோம்.
மனத்தின் குறுக்கு வைி அைிவுக்கு உறுதியோன ோடதகளோகும்
With this answer Elizabeth was forced to be content; but her own opinion continued the same, and she left
him disappointed and sorry. It was not in her nature, however, to increase her vexations by dwelling on
them. She was confident of having performed her duty, and to fret over unavoidable evils, or augment them
by anxiety, was no part of her disposition.
இந்த திலில் எலிசப த் திருப்தி அடைய பநர்ந்தது; ஆனோல் அவளுடைய அ ிப் ிைோயம் அப் டிபயதோன்
இருந்தது, அவள் அவடைவிட்டு ஏமோற்றத்துைனும், வருத்தத்துைனும் அகன்றோள். அடதப் ற்றிபய நிடனத்து
பவறுப் டைவபதோ, பகோ ப் டுவபதோ அவளுடைய சு ோவத்தில் கிடையோது. தன்னுடைய கைடமடய பசய்து
விட்பைோம் என்ற நம் ிக்டக இருந்தது, தவிர்க்க முடியோத தீடமகடள நிடனத்து பகோ ப் டுவபதோ அல்ைது
கவடைப் ட்டு அடத ப ோிதோக்குவபதோ அவளுடைய விருப் ம் கிடையோது.
92. Mr. Bennet’s authority is great. Elizabeth does not protest.
திரு ப ன்னட்டின் அதிகோைம் ப ோியது. எலிசப த் எதிர்ப் தில்டை.
93. Elizabeth accepts his refusal as she has her own arrears.
எலிசப த்திற்கு பசய்ய பவண்டிய விஷயங்கள் ஏற்கனபவ இருப் தோல் அவள் மறுப்ட ஏற்றுக்பகோள்கிறோள்.
94. “It is not in her nature to increase her vexations”.
Resilience from disappointment and sorrow augers well.
Her own nature is buoyant. The forgotten proposal of Darcy and the lingering adoration of Wickham were
additional sources of her revival.
These may be subconscious.
Invitation to the Lakes was a live source of liveliness.
Mr. Bennet relied on his capacity to ward off a necessity to stir.
She, as she gave up Darcy, gave up hopes of moving her father.
Life moved him in shameful, painful circumstances.
Life is a movement that cannot be stopped.
If the highest faculty in him fails to move him, lower possibilities compel him to move his lower possibilities.
His refusal and her giving up both moved him out of his house through the elopement.
At all points forces co-ordinate.
At all points forces exhibit complementarity.
At all moments, rules are obeyed.
Every moment is live.
Life moves inertly by itself.
Man gives that movement a conscious direction.
He is himself moved and his world too is moved by an inconscient energy.
His conscious movement is by employing the inconscient energy.
Mr. Bennet and Elizabeth acted out of practical ignorance.
She partly overcame that by moving to Mind.
It was not enough in her to move him.
Material forces obey mechanical laws.
Forces of Spirit or Mind are not mechanical.
Hers was an argument, mental argument.
Her mental argument was unable to move his lazy vital.
In moving him, she was really trying to move her mother who was then energized by the invitation.
“அவளுடைய எோிச்சடைபய நிடனத்து அடத ப ோிதோக்கும் சு ோவம் அவளுடையதல்ை.”
ஏமோற்றத்திலிருந்தும், வருத்தத்திலிருந்தும் சகே நிடைக்கு வருவது நற்குறிடயக் கோட்டுகிறது.
அவளுடைய சு ோவம் உற்சோகம் நிடறந்தது. ைோர்சியின் திருமண பவண்டுபகோடள மறந்து விடுவதும்
விக்கோமின் மீது நோட்ைம் இன்னமும் இருப் தும் அவள் மீண்டும் சகே நிடைக்குத் திரும்புவதற்கு பமலும்
உதவியது.
இடவகள் ஆழ்மனத்தில் இருக்கைோம்.
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அவளுடைய கைகைப் ோன சு ோவத்திற்கு கிடைத்த ேீவனுள்ள சந்தர்ப் ம், பைக் எனும் இைத்திற்கு வந்த
அடைப்பு.
பசயல் டுவதன் அவசியத்டத விைக்க திரு ப ன்னட் தன்னுடைய திறடமயில் நம் ிக்டக டவத்திருந்தோர்.
ைோர்சிடய மனதிலிருந்து நீக்கியடதப்ப ோல், தந்டதடய பசயல் ை டவக்கும் நம் ிக்டகடயயும் அவள்
டகவிட்ைோள்.
வோழ்க்டக அவருக்கு அவமோனத்டதயும், வலிடயயும் அளித்தது.
வோழ்க்டகயின் இயக்கத்டத நிறுத்த முடியோது.
அவருடைய மிக உயர்ந்த திறனோல் அவடை அடசக்க முடியவில்டை எனும் ப ோழுது, தோழ்ந்த சோத்தியங்கள்
அவருடைய தோழ்ந்த சோத்தியக் கூறுகடள அடசக்க வற்புறுத்தும்.
அவருடைய மறுப்பு, அவள் டகவிட்டு விடுவது, லிடியோ ஓடிப் ப ோவது, இடவ அவடை வீட்டை விட்டு
பவளிபய கிளப் ியது.
எல்ைோ இைங்களிலும் சக்திகள் ஒருங்கிடணக்கும்.
எல்ைோ இைங்களிலும் சக்திகள் உைன் ோட்டுத் தன்டமடய பவளிப் டுத்துகின்றன.
எல்ைோத் தருணங்களிலும் சட்ைங்கள் மதிக்கப் டுகின்றன.
ஒவ்பவோரு தருணமும் ேீவனுைன் உள்ளது.
வோழ்க்டக தோனோகபவ மந்தமோக நகருகிறது.
மனிதன் அந்த சைனத்திற்கு நனவுபூர்வமோன வைிடயக் கோண் ிக்கிறோன்.
அவபை பசயல் ை ஆைம் ிக்கிறோர், அவருடைய உைகமும் ேை இருளின் சக்தியோல் அடசகிறது.
நனவுபூர்வமோன அவைது பசயற் ோடு ேை இருளின் சக்தியோல் நிகழ்கிறது.
நடைமுடற அறியோடமயோல் திரு ப ன்னட்டும் எலிசப த்தும் பசயல் ட்ைனர்.
மனத்திற்கு நகர்வதன் மூைம் அவளோல் ஓைளவிற்கு அதடன பவற்றி பகோள்ள முடிந்தது.
அவடை பசயல் ை டவக்க அவளுக்கு அது ப ோதுமோனதோக இல்டை.
ப ோருட்சக்தி இயந்திை கதியில் உள்ள சட்ைங்களுக்குப் ணியும்.
ஆன்மோ அல்ைது மனத்தின் சக்தி இயந்திை கதி டைத்ததல்ை.
அவளுடையது ஒரு விவோதம், மனத்திற்குோிய விவோதம்.
அவளுடைய மனத்தின் விவோதம், அவருடைய உணர்வின் பசோம்ப றித்தனத்டத அடசக்க முடியவில்டை.
அவடை அடசப் தன் மூைம், உண்டமயில் அவள் அடைப் ினோல் வலிடம ப ற்றிருந்த அவளது தோயோடை
அடசக்க முயற்சி பசய்து பகோண்டிருந்தோள்.
95. “She was confident of having performed her duty and to fret over unavoidable evils, or augment them by anxiety was
no part of her disposition”.
Performance of one’s duty permits of several definitions.
People perform their duties differently when they are differently affected.
Duties can be mental or emotional or even physically threatening.
She acted from her very subconscious depths when Lydia ran away.
Whether she could have done more with her father is a question, as everywhere there is a limit to a person’s
endeavour.
It is true that one moves his most if his interests are at stake.
Not to fret over the unavoidable, of course, is a great asset, she had.
It is equally true that there was nothing compelling her to give up her solicitude to Wickham which, of course,
she did not give up even after the elopement.
Performance of duties depends upon understanding and capacity.
She never had the understanding that her solicitude for Wickham could hurt Lydia.
Had she had it, there is the question whether she had the capacity to give it up.
At those points, such an ununderstanding or incapacity has a wider purpose to serve.
This seems to be one where the service of Wickham was necessary to all.
To be able to know precisely the service of the worst for the best is wisdom.
Lady Arabella’s persecution generated in Mary the intensity of consciousness that could receive the fortune.
Dantes deserved a purer love and the greatest possible wealth. Life gave them to him through jail life.
Dantes’ loyalty to his captain brought him a wealth that was as great as the French Revolution and a love that
was so pure as to disregard that wealth.
Evil persons serve the good cause by betrayal, self destruction, deceit, etc.
In certain cases as Lady Arabella the persecutor was rewarded.
The rules of psychological strength passing to another, social status changing hands expressing through wealth,
luck, goodness, power are, though complex, within our complete reach.
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“தன்னுடைய கைடமடய பசய்து விட்பைோம் என்கிற திருப்தி அவளுக்கு இருந்தது, தவிர்க்க முடியோத
தீடமகடள நிடனத்து பகோ ப் டுவபதோ அல்ைது கவடைப் ட்டு அடதப் ப ோிதோக்குவபதோ அவளுடைய
விருப் ம் கிடையோது.”
ஒருவைது கைடமகளுக்கு ைவித விளக்கங்கள் பகோடுக்க முடியும்.
மக்கள், தோங்கள் ைவிதமோக ோதிக்கப் டும்ப ோழுது, தங்களது கைடமகடள ைவிதமோகச் பசய்வர்.
கைடமகள் மனத்திற்பகோ, உணர்வுக்பகோ, அல்ைது உைலுக்பகோகூை ஆ த்து விடளவிப் தோக இருக்கைோம்.
லிடியோ ஓடிப்ப ோனப ோது அவள் தன்னுடைய ஆழ்மனத்தின் உள்ளிருந்து பசயல் ட்ைோள்.
அவளது தந்டதயிைம் பமலும் அதிகமோக முயற்சி எடுத்திருக்கைோபமோ என் து ஒரு பகள்வி, ஆனோல்
மனிதனின் முயற்சிக்கு எங்கும் ஒரு அளவு இருக்கிறது.
ஒருவன் தோன் ோதிக்கப் டும்ப ோதுதோன் அதிகமோக முயற்சிகடள எடுக்கிறோன் என் து உண்டம.
தவிர்க்க முடியோடதக் கண்டு பகோ ப் ைோமல் இருப் து ப ோிய குணமோகும், அது அவளிைம் இருந்தது.
விக்கோம் பமலுள்ள தன்னுடைய ஆதைடவ விடுவதற்கு அவடள எதுவும் வற்புறுத்தவில்டை என் து
உண்டமதோன், லிடியோ ஓடிப்ப ோன ிறகும்கூை அவளோல் அடத விை முடியவில்டை.
கைடமகடள நிடறபவற்றுவது புோிதடையும் திறடமடயயும் சோர்ந்தது.
விக்கோமிைம் அவள் கோட்டும் அனுதோ ம் லிடியோடவ ோதிக்கும் என் து அவளுடைய புோிதலில் இல்டை.
அவளுக்கு அந்த புோிதல் இருந்திருந்தோல், அதடன டகவிை அவளோல் முடிந்திருக்குமோ என் து பகள்வி.
அந்த இைங்களில் அது ப ோன்ற புோிதபைோ அல்ைது இயைோடமபயோ, ப ோிய பநோக்கத்திற்கு பசடவ பசய்யும்.
விக்கோமுடைய உதவி அடனவருக்கும் அவசியமோகும் இைம் ப ோன்றது இது.
நல்ைதற்கு மிக பமோசமோனது பசய்யும் உதவிடய துல்லியமோகத் பதோிந்துபகோள்வது விபவகமோகும்.
பைடி அைப ல்ைோவின் துன்புறுத்தல் அதிர்ஷ்ைத்டத ப ற்றுக்பகோள்ளும் அளவிற்கு பமோியின் ேீவியத்தில்
தீவிைத்டத உற் த்தி பசய்தது.
தூய்டமயோன கோதலும் மிகப் ப ோிய பசல்வத்டதயும் ப றக் கூடிய தகுதி ைோன்சட-க்கு உள்ளது. சிடற
வோழ்க்டக மூைம் வோழ்க்டக அவனுக்கு அவற்டற அளித்தது.
ைோன்சட-க்கு பகப்ைனிைம் இருந்த விசுவோசம் ப ோிய பசல்வத்டத அவனிைம் பகோண்டு பசர்த்தது, அது
ிபைஞ்சுப் புைட்சிடயப்ப ோல் அவ்வளவு ப ோியதோக இருந்தது, அந்த பசல்வத்திற்கும் பமைோன தூய்டமயோன
கோதடையும் அளித்தது.
நல்ை விஷயத்திற்கு தீடம நிடறந்த மனிதர்கள், நம் ிக்டகத் துபைோகம், சுய அைிவு, ஏமோற்று இவற்றின் மூைம்
உதவி புோிவோர்கள்.
பைடி அைப ல்ைோ ப ோன்ற சிை விஷயங்களில், துன்புறுத்து வருக்கு பவகுமதி அளிக்கப் டுகிறது.
மன வலிடமக்குோிய சட்ைங்கள் பவபறோருவருக்குச் பசல்வதும், பசோத்து, அதிர்ஷ்ைம், நல்ை குணம், அதிகோைம்
இவற்றின் மூைம் சமூக அந்தஸ்து டக மோறுவதும், சிக்கைோன விஷயங்களோக இருந்தோலும் நம்மோல்
முழுடமயோகப் ின் ற்றக் கூடியடவதோன்.
Had Lydia and her mother known the substance of her conference with her father, their indignation would
hardly have found expression in their united volubility. In Lydia's imagination, a visit to Brighton comprised
every possibility of earthly happiness. She saw, with the creative eye of fancy, the streets of that gay
bathing place covered with officers. She saw herself the object of attention to tens and to scores of them at
present unknown. She saw all the glories of the camp -- its tents stretched forth in beauteous uniformity of
lines, crowded with the young and the gay, and dazzling with scarlet; and, to complete the view, she saw
herself seated beneath a tent, tenderly flirting with at least six officers at once.
லிடியோவிற்கும், அவளுடைய தோயோருக்கும், அவள் தனது தகப் னோோிைம் ப சிய விஷயத்டதப் ற்றி பதோிய
வந்திருந்தோல், அவர்களது ஒருமித்த வோக்குச் சோதுர்யத்திலும் கூை அவர்களுடைய பகோ த்டத
பவளிப் டுத்தியிருக்கபவ முடியோது. இந்த உைகத்தில் உள்ள எல்ைோ இன் ங்களும் ிடைட்ைனுக்குச்
பசல்வதில் கிடைக்கும் என்று லிடியோ கற் டன பசய்தோள். அந்த சந்பதோஷமோன குளிக்கும் இைத்திலுள்ள
பதருக்கள் அதிகோோிகளோல் நிைம் ியிருப் து ப ோைவும், த்து இரு து ந ர்களின் கவனத்டத ஈர்க்கும்
ப ோருளோக தோன் இருப் து ப ோைவும், அந்த முகோமின் அத்தடன ப ருடமகடளயும், கூைோைங்கள் வோிடசயோக
சீைோக ஒபை பநர்பகோட்டில் அடமந்திருப் டதயும், சந்பதோஷமோக கோட்சியளித்த இளவயது அதிகோோிகளோல்
கூட்ைமோக இருந்த அந்த இைம் சிகப்பு நிறத்தினோல் ிைகோசித்துக் பகோண்டிருப் டதயும், இந்த கற் டன
முழுடம ப ற, கூைோைத்தின் அடியில் தோன் உட்கோர்ந்து பகோண்டு ஒபை சமயத்தில் ஆறு அதிகோோிகளுைன்
ப சிக் பகோஞ்சுவதோகவும் கற் டன பசய்து ோர்த்துக் பகோண்டிருந்தோள்.
96. The well-formed idea of elopement was not in Lydia’s mind, but the energy, motive, imagination, urge to enjoy are
there.
லிடியோவின் மனதில் ஓடிப்ப ோகபவண்டும் என்கிற எண்ணம் சோியோக உருவோனதோக இல்ைோவிட்ைோலும்
அதற்குோிய சக்தி, பநோக்கம், கற் டன, அடத அனு விக்க பவண்டும் என்கிற உந்துதல் ஆகியடவ இருந்தன.
97. No one at home is combative or is capable of stirring up domestic discord.
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வீட்டில் இருப் வர்கள் யோருபம சண்டை ப ோடு வர்கள் அல்ை, குடும் த்தில் மனஸ்தோ த்டத
கிளப்பு வர்களும் அல்ை.
98. Mrs. Bennet moved up socially but now is trying to pull her family down instead of raising it. Lydia is a miniature of
Mrs. Bennet. So, she indulges her daughter. Whether the family is going to maintain its status or will move up or slide
down is given to the human choice. As she was determined to dissipate, Mr. Bennet rose to the occasion and through
Jane and Elizabeth raised the family sky high. In a positive atmosphere a determined negative initiative has its opposite
effect.
சமூகத்தில் திருமதி ப ன்னட்டின் அந்தஸ்து உயர்ந்தது, ஆனோல் இப்ப ோழுது அவள் குடும் த்டத
உயர்த்துவதற்கு தில் கீபை இறக்கப் ோர்க்கிறோள். திருமதி ப ன்னட்டின் சிறிய வடிவமோக லிடியோ
இருக்கிறோள். அதனோல் அவள் மகளுக்கு அதிக இைம் பகோடுக்கிறோள். குடும் ம், இருக்கும் நிடைடயக்
கோப் ோற்றிக்பகோள்ளப் ப ோகிறதோ அல்ைது உயைப்ப ோகிறதோ அல்ைது கீழ் இறங்கப் ப ோகிறதோ என் து மனித
விருப் ம். அவள் அைிப் தில் உறுதியோக இருந்ததினோல், திரு ப ன்னட், பேன் - எலிசப த் உதவியோல்
குடும் த்டத வோனுயைத்திற்கு உயர்த்தினோர். பநர்மடறயோன சூைலில், எதிர்மடறயோன தன்முடனப்பு பநபைதிர்
ைடன அளிக்கும்.
99. “Had Lydia and her mother known her secret meeting with her father their indignation would have found expression in
their united volubility”.
The rule of accomplishment says that any work that is given the maximum sincerity one is capable of giving will
smoothly be accomplished.
Before meeting her father Elizabeth had recognized the source of danger was Lydia but, of course, she never
suspected any vicious plan on her part. Or she had no special reason to suspect Wickham in that context. Her
fear was Lydia’s attitude.
Sincerity is more than subtle, can even touch the causal.
No doubt, it is capable of reminding her of the presence of Wickham there.
Such a reminder would have fully alerted her to the real danger.
Had she given up Wickham from her vital, approached her father with the sincerity the situation demanded, events
would have taken another course.
Sincerity is to condemn what deserves condemnation.
Palliser took Glencora to Europe refusing the post of Chancellor of the Exchequer.
The Duke told Palliser those offers were rare, not to be repeated.
On his return it was again offered to him in honour of his sincerity.
Sincerity never knows defeat.
She totally believed Wickham as he was sincere to his falsehood in that falsehood in him was not a behaviour or belief
but a real existence.
Sincerity goes with the commitment of determination in the substance.
Today one can be more sincere as the spiritual atmosphere supports it.
As civilization increases ease of existence and functioning, technology offers greater comforts, the Spiritual
atmosphere enables a small Man to exhibit greater sincerity today.
Sincerity is the voice of the awakened soul.
Sincerity that is total is the attitude of the Being; the darkness of that Being can vitiate one’s sincerity as
Elizabeth’s sincerity was ineffective as long as she cherished the falsehood of the scandal.
Darcy was sincere to his Quest; his quest was pure.
His sincerity to her abolished his pride, selfishness, meanness, etc. at one stroke.
“லிடியோவிற்கும், அவளுடைய தோயோருக்கும், அவளுடைய தகப் னோருைன் ஏற் ட்ை இைகசிய சந்திப்ட ப்
ற்றி பதோிந்திருந்தோல், அவர்களது பகோ ம் ஒருமித்த வோக்குச் சோதுோியத்தில் பவளி வந்திருக்கும்.”
ஒருவர் தன்னோல் இயன்றவடை முழு உண்டமயுைன் ஒரு பவடைடய பசய்தோல், அந்த பவடை எந்த வித
ிைச்சிடனயும் இன்றி முடிந்து விடும் என் துதோன் ஒரு பவடைடய சோதிப் தற்குோிய சட்ைமோகும்.
எலிசப த் அவளுடைய தந்டதடய சந்திக்கும் முன், ஆ த்தின் ிறப் ிைம் லிடியோதோன் என் டத
அறிந்திருந்தோள், ஆனோல் அவள் எந்த ஒரு தீய திட்ைத்டதயும் தீட்டியிருப் ோள் என சந்பதகிக்கவில்டை. இந்த
விஷயத்தில் விக்கோடமச் சந்பதகிக்க எந்த கோைணமும் இல்டை. லிடியோவின் மபனோ ோவபம அவளுக்கு
யத்டத அளித்தது.
உண்டம சூட்சுமத்டதவிைப் ப ோியது, கோைண உைடகக் கூைத் பதோைைோம்.
விக்கோம் அங்கு இருப் டத அவளுக்கு ஞோ கப் டுத்தும் திறன் அதற்கு உண்டு.
அது ப ோன்ற ஒரு ஞோ கப் டுத்தல், உண்டமயோன ஆ த்டதப் ற்றி அவடள உஷோர் டுத்தியிருக்கும்.
அவள் தன்னுடைய உணர்விலிருந்து விக்கோடம விைக்கியிருந்தோல், நிடைடமயின் பதடவக்பகற்
உண்டமயுைன் அவளுடைய தந்டதடய அணுகியிருந்தோல், நிகழ்ச்சிகள் பவறு விதமோக நைந்திருக்கும்.
எடதக் கண்ைனம் பசய்ய பவண்டுபமோ அடதக் கண்ைனம் பசய்வபத உண்டமயோகும்.
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கருவூைத் தடைவர் தவிடய ஏற்க மறுத்த Palliser, Glencora டவ ஐபைோப் ோவிற்கு அடைத்துச் பசன்றோர்.
அது ப ோன்ற வோய்ப்புகள் மிகவும் அோிதோனறவ, மீண்டும் மீண்டும் வைோது என்று Palliserைம் ிைபு கூறினோர்.
அவர் திரும் ி வந்தப ோழுது அவருடைய உண்டமக்கு மோியோடத பகோடுத்து அந்த வோய்ப்பு மீண்டும்
அளிக்கப் ட்ைது.
உண்டமக்கு என்றும் பதோல்வி கிறடயோது.
விக்கோம் ப ோய்டமக்கு உண்டமயோனவனோக இருந்தோன், அவடன எலிசப த் முழுடமயோக நம் ினோள்,
அவனுடைய ப ோய்டம நைத்டதயோகபவோ அல்ைது நம் ிக்டகயோகபவோ இல்டை, அவனிைம் உண்டமயோக
குடி பகோண்டிருந்தது.
ப ோருளில் உறுதியின் ஈடு ோட்டில் உண்டம இடணந்து இருக்கிறது.
ஆன்மீகச் சூைல் ஆதைவோக இருப் தோல் இன்று ஒருவர் பமலும் உண்டமயோக இருக்க முடிகிறது.
வோழ்க்டகடயயும், அதனுடைய பசயற் ோட்டையும் ஆன்மீகச் சூைல் சுை மோக்குகிறது, பதோைிற்நுட் ம் பமலும்
பசௌகோியங்கடள அளிக்கிறது. சிறிய மனிதனும் இன்று ஆன்மீகச் சூைலினோல் அதிக உண்டமடய
பவளிப் டுத்த முடிகிறது.
விைிப்புற்ற ஆன்மோவின் குைபை உண்டமயோகும்.
பூைணமோக உள்ள உண்டம ேீவனின் மனப் ோன்டம ஆகும். அது முழுடமயோக உள்ளது; எலிசப த்
அவதூற்றின் ப ோய்டமடயப் ப ோற்றியவடையிலும் அவளுடைய உண்டமக்கு ைன் இல்ைோமல் இருந்தது
ப ோல், அந்த ேீவனின் இருள் ஒருவைது உண்டமடய சீர் குடைக்கும்.
ைோர்சி அவனுடைய பதைலுக்கு உண்டமயோக இருந்தோன்; அவனுடைய பதைல் தூய்டமயோனதோக இருந்தது.
அவன் அவளிைம் பகோண்டிருந்த உண்டம, அவனது ப ருடம, சுயநைம், சின்னத்தனம் இடவ
எல்ைோவற்டறயும் ஒபை தைடவயில் அைித்து விட்ைது.
100. “In Lydia’s imagination a visit to Brighton comprises of every possibility of earthly happiness”.
A consecrated act comprises of every possibility of divine joy.
Certainly this is not the consecration vocally voiced to solve problems.
It will be interesting to consider consecration at the levels of Mind, emotions and sensations.
Only Mental consecration will lend itself to words.
To consider the other levels of consecration, one has to enter subtle life, use insight and touch upon intuition.
Open Mind, a Mind of fresh perspective, an alert Mind are daily used concepts.
We are alert, have a fresh view, enjoy an open Mind when we are serious.
As our usual exercise of Mind is vastly different from this seriousness of Mind, the latter is far far removed from the
Mind Original unencumbered, ready to consecrate fully.
There are occasions where a leader of volunteers is asked to lead the party, the richest Man speaks to you recognizing
your integrity and capacity, the lady you love speaks the same language of your heart. Man involuntarily goes to the
original depths of his Mind. Life threatening fears also give the same opening for a second. A serious Man can see
outside his opinion. If he tries he can dismantle one opinion and feel the freedom of Mind. Mental habits are
encrustations. Ideas are thoughts our Minds have sanctioned and formulated. Preference can be given up with
difficulty. Constructions are what we put in. They can be deconstructed. Such an exercise fully engaged in will
give glimpses of the fresh Mind. There in its freshness there will be irresistible urges to call a brother, to consider an
important issue or not to do something. These movements are beyond manners, censor, thought. Only Silence can give
us access to it. Our mental sensitivities will be entrenched there, the value of my family, the sanctity of chastity,
patriotism, the sacredness of purity. These are great, but even they are obstacles as mental sensitivity. Consecration
reaching there can have instantaneous results. If it does not, the whole issue may not have received the benefit of
this consecration. Memory disappearing, Silence taking possession, Force entering the body, the body thrilling
are signs of the right measure of consecration. To reach there is a total effort. To remain there is yoga in Mind.
Yogic credentials come to us when the consecration covers thoughts, emotions, sensation and the physical
sensation. The very best indication of its being right is to forget the issue we started the consecration for.
A further real question arises. One waits for long months or years, but no opening comes.
What is his alternative? It happens for several reasons. The most common is the aspiration to consecrate does not have
sufficient concentration. Consecration needs a greater concentration than to go to the inner being to meet the
witness Purusha. The concentration needed for consecration is one whose intensity will help him cross the
surface Mind to subliminal Mind via the inner Mind. Any consecration not backed with sufficient concentration
flounders, does not take off. Concentration on the thought fully will meet the Jnana yogic requirement. Here it must
have overcome the ego and Time, not only Mind. One who has come to Mother has Her help, if only he surrenders to
Her, not relying on his own capacity to concentrate – an egoistic effort – by which he by a slip would allow the ego to
become strong by his concentration. It is very deceptive, but deception will give way before sincerity. Ego cannot
cheat sincerity. Opening, receptivity, Sincerity are the watchwords. On seeing his consecration not yielding the
result, he should realize that it cannot be done by his unaided efforts. He must understand he walked into the trap of
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ego. A simple but totally sincere prayer will get over the obstacle.
The most common obstacle is to make the effort, i.e. egoistic effort thus defeating the purpose. This is a case of
subconscious insincerity. Such a Man cannot be helped. We have to wait till he realizes it. Mr. Bennet cannot be made
to prevent Lydia from going to Brighton. We must wait for the elopement. Yoga is not for all. Simple devotees delude
themselves they are doing yoga by reading or meditating. Such people are to be disillusioned.
There are those who mistake their vital or Mental as the Psychic and try in vain are those who have not entered the
zone. I have listed 140 indications as signs for fitness for yoga, e.g. meditation descending on us, Silence seeking us,
Mother’s subtle Darshan, etc. To them there is a spiritual possibility. Yoga is for those to whom it has become the
one and the only aim. Anything less than that cannot make a beginning. He is not one who prays to solve a
problem or seek an opportunity. It is a subconscious awareness that is always aware of the presence inside and
outside. A serious effort if rewarded in thirty years, says Mother, is lucky. In Her atmosphere, complete Faith and
total effort She says will give the opening in three months.
Yogic concentration demands the consecration of each heartbeat. Thus the subconscious becomes conscious.
Heartbeat is a physical act. Before that there is the vital life. Mental life precedes it. There is a mental life, a life of
thought that belongs to the body. It is the body in the Mind. The two earlier stages are the vital in the Mind and the
mental functions in the Mind.
When the running thoughts stop in the Mind, Memory and Thinking are active. Memory will remain as long as we
are in the surface Mind. Only when we reach the subliminal, memory ceases to function. Thinking is a faculty.
It can be a habit. As long as we believe thought is valuable we cannot get over that faculty. We all have,
especially the devotees, many experiences where non-thinking proved to be more powerful than thinking. That should
move us to Silence, the value of Silence. Till then the faculty of thinking will be active. The Memory of that faculty
is what He calls the censor. Its conquest is preceded by the conquest of the vital and body in the Mind. Before the
thought forms at any level – Mind, vital, body – it rises as an urge which splits into innumerable impulses.
Consecration proceeding on right lines arrives at the consecration of mental impulses. It will be an attempt to catch air
with our hands. General Silence can quiet them. Now we are face to face with the Mental urge. To get behind that
and consecrate it is to win a major initial battle in Silence. It should be followed by the conquest of the vital urge
– vital urge in Mind. Finally we face the bodily physical urge in the MIND. To get behind that urge and then
consecrate it is a stupendous task that brings Silence permanently. All these various functions are functions in the Mind
relating to itself, the vital and the Mind. In the Mind itself these exist at its level of consciousness and at the level of
substance. Thought at the level of substance is power. Silence at that level moves Matter. One who is working to
control his expectation will find it at all these levels. All these stages are to be repeated at the vital, physical level for
the subconscious to become conscious. Consecration of the heartbeat is the physical function of the body now fully
under the control of the subconscious. It is a prolonged effort requiring enormous patience, not to be rushed through in
human haste.
One who has seen the urge at once knows it is not something at his disposal like the current in a river in spate.
It cannot be handled ordinarily, but it is true Man has dammed the river and utilized the water for other purposes.
Consecration of the urge needs a similar psychological effort, never anything less.
It is the urge or force of the ego. Ego will not on its own offer surrender.
It is the will of the Soul, the Psychic, that can surrender the ego.
The will acts on its knowledge.
The will of the soul surfaces when the will of the Mind exhausts itself.
Such a will is the commitment of determination in the substances.
Conception – clarity – organization of ideas – belief – conviction – decision – determination – commitment is the
process of its maturity.
Man cannot do this yoga. It is the Divine that does the yoga. Man’s part is surrender is the primary idea to be
conceived.
Mind conceives of an idea which it sees.
Even at the level of conception, a clarity is necessary.
Clarity gives strength.
Before the will launches on a belief based on it, the idea that has gained clarity must be organized into power through
the structure of one’s character.
Belief matures by experience into conviction.
A decision based on it is powerful in the consciousness.
The decision moving to the substance becomes the determination.
The whole Mind accepting the determination is commitment.
A commitment to consecration by itself matures into surrender.
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The sense of surrender is a freedom of the cool emergence of the Psychic.
All this can be done by human effort, better still by the withdrawal of it.
Elizabeth forgetting that Darcy proposed, Mother forgetting that He wanted to leave are the exact phenomena we can
witness inside when the sincerity is awake and active.
Sincerity is an opening given to receptivity.
We surrender to it to which we are sincere.
“உைகத்திலுள்ள பமோத்த சந்பதோஷமும் பிடைட்ைனுக்குச் பசல்வதில் கிடைக்கும் என்று லிடியோ கற் டனயில்
நம்புகிறோள்.”
சமர்ப் ணம் பசய்யப் ை பசயலில் பதய்வீகச் சந்பதோஷம் அடனத்தும் கிடைக்கும்.
ிைச்சிடனடயத் தீர்க்க, வோயோல் கூறப் டும் சமர்ப் ணம் அல்ை இது.
மனம், உணர்ச்சிகள், உணர்வுகள் என்ற நிடைகளிலுள்ள சமர்ப் ணத்டதக் கருதுவது சுடவயுள்ளதோக
இருக்கும்.
மனத்தோல் பசய்யப் டும் சமர்ப் ணத்திற்கு மட்டுபம வோர்த்டதகள் பவண்டும்.
மற்ற நிடைகளுக்குோிய சமர்ப் ணத்டத கருதினோல் ஒருவர் சூட்சும வோழ்க்டகக்குள் நுடைய பவண்டும், அகப்
ோர்டவடய யன் டுத்த பவண்டும், உள்ளுணர்டவத் பதோை பவண்டும்.
திறந்த மனம், மனத்தின் புதிய ோர்டவ, விைிப்புள்ள மனம் இடவகள் தினந்பதோறும் யன் டுத்தப் டும்
கருத்துகளோகும்.
நோம் தீவிைமோக இருக்கும்ப ோழுது, விைிப் ோக இருக்கிபறோம், புதிய ோர்டவயுைன் இருக்கிபறோம், திறந்த
மனத்டத அனு விக்கிபறோம்.
வைக்கமோக உள்ள நம்முடைய மனத்தின் பசயல் ோடு மனத்தின் தீவிைத்திலிருந்து மிகவும்
வித்தியோசப் டுவதோல், தடை ைோத ஆைம் மனத்திைமிருந்து மனத்தின் தீவிைம் பவகு பதோடைவில் உள்ளது,
முழுடமயோன சமர்ப் ணத்திற்கு தயோைோக உள்ளது.
பதோண்ைர்களின் தடைவடன கட்சிக்குத் தடைடம தோங்கும் டி பகட்கப் டும் சந்தர்ப் ங்கள் உண்டு. அவனது
பநர்டமடயயும், திறடமடயயும் பதோிந்து பகோண்டு ணக்கோை மனிதன் அவனிைம் வந்து ப சுவோன்,
கோதலிக்கும் ப ண்ணும் அவனது அபத ோடஷடயப் ப சுவோள். மனிதன் தன்டன அறியோமபைபய மனத்தின்
ஆைம் ஆைத்துக்குச் பசல்வோன். அபத விைிப்புணர்ச்சிடய வோழ்க்டகயில் மிகவும் அச்சுறுத்தும் யங்கள் ஒரு
வினோடிக்கு அளிக்கும். தீவிை அக்கடறயுள்ள மனிதனோல் அவனுடைய அ ிப் ிைோயத்டதயும் தோண்டி ோர்க்க
முடியும். அவன் முயற்சி பசய்தோல் ஒரு அ ிப் ிைோயத்டத ிோித்பதடுத்து மனத்தின் சுதந்திைத்டத அவனோல்
உணை முடியும். மனத்தின் ைக்கங்கள் வலுவோக டிந்திருக்கும். நமது மனம் அனுமதித்து உருவகப் டுத்திய
கருத்துகபள எண்ணங்களோகும். முன் விருப் த்டத மிகவும் கஷ்ைப் ட்டு விட்டுவிைைோம். அடமப்பு நோம்
ஏற் டுத்துவது. அவற்டற கடைக்க முடியும். இது ப ோன்ற பசயடை நோம் முழுடமயோகப் யின்றோல்
புதுடமயோன மனத்தின் கோட்சிடய அது நமக்கு அளிக்கும். அந்த புதுடமயில் நமக்கு சபகோதைடன
அடைப் தற்கு தடுக்க முடியோத உந்துதல் ஏற் டும், முக்கியமோன விஷயத்டத கருத்தில் எடுத்துக் பகோள்ளத்
பதோன்றும், ஏதவோது ஒன்டற பசய்வதற்கு தடுக்கும். இந்தச் சைனங்கள் எல்ைோம் நைத்டத, எச்சோிக்டக,
எண்ணம் இவற்டறத் தோண்டி உள்ளன.
பமௌனத்தோல் மட்டுபம அதடன அடையைோம். நம்முடைய மனத்தின் உணர்வுகள் அங்கு ஊறியிருக்கும், நமது
குடும் த்தின் ண்புகள், கற் ின் தூய்டம, நோட்டுப் ற்று, தூய்டமயின் புனிதத்தன்டம இடவபயல்ைோபம
உயர்ந்தடவ, ஆனோல் இடவ யோவும் மனத்தின் உணர்வுகள் ப ோல் தடைகள்தோன். சமர்ப் ணம் இங்கு
உைனடிப் ைன்கடளத் தரும். அவ்வோறு தைோவிட்ைோல், முழு விஷயமும் சமர்ப் ணத்தின் ைடன
ப ற்றிருக்கோது என்றோகும். ஞோ கம் மடறவது, பமௌனம் அதன் இைத்டத எடுத்துக் பகோள்வது, சக்தி
உைலுக்குள் நுடைவது, உைல் சிலிர்ப் து இடவபயல்ைோம் சமர்ப் ணத்தின் சோியோன அளடவக் குறிக்கும்
அடையோைங்கள். அங்கு பசன்றடைவது முழு முயற்சி ஆகும். அங்கு நிடைத்திருப் து மனத்தின் பயோகம்.
எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள், உணர்வுகள் மற்றும் உைல் உணர்வுகடள சமர்ப் ணம் உள்ளைக்கியிருந்தோல்,
நோம் பயோகத்தில் தகுதி ப ற்றவர்கள் ஆபவோம். நோம் எதற்கோக சமர்ப் ணத்டத ஆைம் ித்பதோம் என் டத
மறந்து விடுவது, அதற்குச் சோியோன அறிகுறி ஆகும்.
பமலும் முக்கியமோன பகள்வி எழுகிறது. ை மோதங்களுக்பகோ அல்ைது வருைங்களுக்பகோ ஒருவர்
கோத்திருந்தோலும்,எந்த வோய்ப்பும் வருவதில்டை. அவனுக்கு பவறு வைிதோன் என்ன? ை கோைணங்களினோல்
இவ்வோறு நைக்கிறது. முக்கிய கோைணம், சமர்ப் ணத்திற்குத் பதடவயோன மனஒரு நிடைப் டுதல்
ப ோதுமோனதோக இல்டை. அகத்தின் ேீவடன அடைந்து சோட்சி புருஷடனப் ோர்ப் தற்கு பதடவப் டுவடத
விை அதிகமோகச் சமர்ப் ணத்திற்கு ஒருமுகப் டுதல் பதடவப் டுகிறது. சமர்ப் ணத்திற்கு பதடவப் டும்
ஒருமுகப் டுதலின் தீவிைம், ஒருவடை பமற் ைப் ிலிருந்து உள் மனம் வைியோக அடி மனத்திற்கு அடைத்துச்
பசல்லும்.
ப ோதுமோன மன ஒருநிடைப் டுதல் ஒரு சமர்ப் ணத்திற்கு இல்ைோவிடில், அது தடுமோறும், பதோைை முடியோது.
எண்ணத்தில் கவனம் பசலுத்தினோல் ஞோன பயோகம் சித்திக்கும். மனத்டத மட்டுமல்ைோது அகந்டத, கோைம்
இவற்டறயும் தோண்டி அது வந்திருக்க பவண்டும். அன்டனயிைம் வந்தவருக்கு அவோிைம் சைணடையும்
ப ோழுது அவருடைய உதவியும் கிடைக்கிறது. ஒருமுகப் டுவதில், அகந்டதயுள்ள முயற்சியோன தன்னுடைய
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திறடமடய நம் ோமல் இருப் து, அகந்டதடய வலுப் டுத்தும் சிறிய தவற்டறகூை எழுப் ோது. ஏமோற்றும்
தன்டமயுடைய அது உண்டமக்கு வைி விடும்.
அகந்டத உண்டமடய ஏமோற்றோது. வோய்ப்பு, ஏற்புத் தன்டம, உண்டம, இடவ எல்ைோம் குறிப் ோக
அறிவிக்கும் பசோற்கள் ஆகும். சமர்ப் ணம் ைன் தைோமல் இருப் டத ஒருவர் ோர்க்கும்ப ோழுது உதவியின்றி
சமர்ப் ணம் பசய்ய முடியோது என் டத அவர் உணை பவண்டும். அகந்டத எனும் ப ோறிக்குள் மோட்டிக்
பகோண்டு விட்ைடத அவர் உணை பவண்டும். முழுடமயோன உண்டமயோன ிைோர்த்தடன, தடைகடளத்
தோண்டிவை அவருக்கு உதவும்.
அகந்டதயோன முயற்சிதோன் முதல் தடை, பதோல்விடயத் தைவல்ைது. ஆழ்மனம் உண்டம இல்ைோமல்
இருப் டத இது உணர்த்துகிறது. அது ப ோன்ற மனிதனுக்கு உதவ முடியோது. அவன் உணரும்வடை
கோத்திருக்க பவண்டும். லிடியோ ிடைட்ைனுக்குப் ப ோகோமல் தடுக்கும் டி நைந்துபகோள்ள, திருப ன்னட்டை
மோற்ற முடியோது. நோம் ஓடிப்ப ோகும் நிகழ்வுக்கோக கோத்திருக்க பவண்டும். பயோகம் அடனவருக்கும் உோியதல்ை.
தியோனம் பசய்வதினோலும், புத்தகம் டிப் தோலும், எளிடமயோன அன் ர்கள் தோங்கள் பயோகம் பசய்வதோக
நிடனத்துக்பகோள்கிறோர்கள். அவர்கள் பதளிவு ப ற பவண்டும்.
சிைர் உணர்டவயும், மனத்டதயும் டசத்திய புருஷன் என்று தவறோக நிடனத்துக்பகோண்டு வீணோக முயற்சி
பசய்கின்றனர். 140 அறிகுறிகடள நோன், பயோகம் பசய்ய தகுதிகள் என ட்டியைோக அளித்துள்பளன்.(உ-ம்).
தோனோகபவ தியோனம் நம்முள் இறங்குவது, பமௌனம் நம்டம நோடுவது, அன்டனயின் சூட்சும தோிசனம் மற்றும்
ை. இவர்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் சோத்தியங்கள் உண்டு. பயோகம் ஒன்பற குறிக்பகோள் என இருப் வர்களுக்பக
பயோகம் உோித்தோனது.
இதற்கு குடறவோக உள்ள எதுவுபம ஆைம் மோக இருக்க முடியோது. ிைச்சிடனடயத் தீர்ப் தற்கோகபவோ
அல்ைது வோய்ப் ிடனப் ப றுவதற்கோகபவோ ிைோர்த்தடன பசய் வன் அல்ை அவன். உள்ளும், புறமும்
ிைம்மம் இருப் டத உணரும் ஆழ்மனத்தின் விைிப் ோகும் அது. தீவிைமோன முயற்சிக்கு முப் து வருைங்களில்
ைன் கிடைத்தோல் மிகவும் அதிர்ஷ்ைம் என்று அன்டன கூறுகிறோர். அன்டனயின் சூைலில் முழுடமயோன
நம் ிக்டகக்கும் தீவிை முயற்சிக்கும் மூன்பற மோதங்களில் வோய்ப்பு கிடைக்கும் என்று அன்டன கூறுகிறோர்.
இதயத் துடிப்பு ஒவ்பவோன்றிடனயும் சமர்ப் ணம் பசய்வபத பயோக ஒருமுகப் டுத்தைோகும். இவ்வோறு
ஆழ்மனம், பமல்மனமோகிறது. இதயத் துடிப்பு உைலின் பசயல். அதற்கு முன் உணர்வின் வோழ்வு உள்ளது.
இதற்கு முன்னோல் வருவது மனத்தின் வோழ்வு. எண்ணத்தின் வோழ்வோன மனத்தின் வோழ்வு உைலுக்குோியது.
மனத்தின் உைல் அது. இதற்கு முன்னோல் இருக்கும் இைண்டு நிடைகள் மனத்தில் உள்ள உயிர் மற்றும்
மனத்தில் இருக்கும் மனத்தின் பசயல் ோடுகள்.
ஓடும் எண்ணங்கள் மனத்தில் நின்றோல் ஞோ கமும், சிந்தடனயும் சுறுசுறுப் ோக இருக்கும். நோம் பமல் மனத்தில்
இருக்கும்வடை ஞோ கம் இருக்கும். அடி மனதிற்குச் பசல்லும்ப ோழுது ஞோ கமும் மடறகிறது. சிந்திப் து ஒரு
திறனோகும். அது ஒரு ைக்கமோகவும் இருக்கைோம். எண்ணம் முக்கியம் எனும் நம் ிக்டக இருக்கும்வடை
நம்மோல் அடத பவல்ை முடியோது. சிந்தடனடயவிை சிந்தடனயற்று இருப் து மிகவும் சக்தி வோய்ந்தது
என் டத அன் ைோகிய நோம் ோர்த்திருக்கிபறோம். அது நம்டம பமௌனத்திற்கு அடைத்துச் பசல்ை பவண்டும்,
பமௌனத்தின் மதிப் ிடன உணை பவண்டும். அதுவடை சிந்தடனக்குோிய திறன் சுறுசுறுப் ோக இருக்கும்.
அத்திறனின் ஞோ கத்டததோன் கவோன் எச்சோிக்டக என்கிறோர். இதனுடைய பவற்றிக்கு முன் எழுவது,
மனத்தில் உயிர் மற்றும் உைலின் பவற்றி. மனம், உயிர், உைல் ஆகிய ஏதோவது ஒரு நிடையில் எண்ணம்
உருவோவதற்கு முன், அது ஆடசயோகக் கிளம் ி ை உந்துதல்களோகப் ிோிகிறது. சோியோன திடசயில் பசல்லும்
சமர்ப் ணம் மன உந்துதல்களின் சமர்ப் ணமோக வந்து பசருகிறது. அது கோற்டற டகயில் ிடிப் து
ப ோைோகும். ப ோதுவோன பமௌனம் அவற்டற அடமதிப் டுத்தும். இப்ப ோழுது நோம் மன உந்துதல்கடள
எதிர்பகோண்ைோக பவண்டும். அதற்குப் ின்னோல் பசன்று அடத சமர்ப் ணம் பசய்வது, பமௌனத்தின்
முக்கியமோன ஆைம் யுத்தத்டத பவல்வது ப ோைோகும். இதடன, மனத்திலுள்ள உணர்வின் உந்துதடை
பவற்றிபகோள்வது ின்பதோைை பவண்டும். இறுதியோக நோம் உைலின் ேை உந்துதடை மனத்தில் எதிர்
பகோள்கிபறோம். அந்த உந்துதலின் ின்னோல் பசன்று, அதடன சமர்ப் ணம் பசய்வது பமௌனத்டத
நிைந்தைமோகக் பகோண்டு வரும் மிகவும் கடினமோன பவடை ஆகும். ைதைப் ட்ை பசயல்களோன மனத்தின் இச்
பசயல்கள் அதனுைபனபய பதோைர்புபகோண்டிருக்கும் உயிர், மனத்துைனும் பதோைர்பு பகோண்டிருக்கும்.
மனத்திபைபய இடவ ேீவியத்தின் நிடையிலும் ப ோருளின் நிடையிலும் இருக்கும். ப ோருளின்
நிடையிலிருக்கும் எண்ணம் சக்தியோகும். அந்த நிடையில் இருக்கும் பமௌனம் ேைத்டத அடசக்கும்.
ஒருவர் அவருடைய எதிர் ோர்ப்ட க் கட்டுப் டுத்த முயற்சி பசய்தோல், இந்த எல்ைோ நிடைகளிலும் அது
இருப் டதப் ோர்ப் ோர். ஆழ்மனம், பமல்மனமோக மோற இந்த எல்ைோ நிடைகளும் உயிர், ேை நிடைகளில்
மீண்டும் பதோைை பவண்டும். உைலின் பசயைோன இதயத் துடிப்ட சமர்ப் ணம் பசய்வது இப்ப ோழுது
ஆழ்மனத்தின் முழு கட்டுப் ோட்டுக்குள் வந்து விடுகிறது. அதிகமோகப் ப ோறுடம பதடவப் டும் நீண்ை முயற்சி
அது. மனித அவசைத்தில் துோிதமோக பசயல் ை முடியோது. பவள்ளத்தின் பவகத்டத கட்டுப் டுத்த முடியோதது
ப ோல், ஒருவர் அவருடைய உந்துதடை கட்டுப் டுத்தவது தன்னுடைய யத்தனத்தில் இல்டை என் டதக்
கோண் ோர்.
சோதோைணமோக அடத டகயோள முடியோது, இருப் ினும் மனிதன் அடணடய கட்டி, அந்த நீடை மற்ற
உ பயோகத்திற்கு யன் டுத்திக்பகோள்கிறோன் என் து உண்டம.
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இபத ப ோன்ற மனோீதியோன முயற்சி உந்துதலின் சமர்ப் ணத்திற்கு பதடவ, இடத விை குடறவோன முயற்சி
ப ோதோது.
அது அகந்டதயின் சக்தி அல்ைது உந்துதல். அகந்டத தோனோகபவ சைணடையோது.
அது ஆன்மோவின் உறுதி, டசத்திய புருஷனின் உறுதி, அகந்டதடய சைண் அடையச் பசய்யும்.
விருப்புறுதி அதன் அறிவின் அடிப் டையில் பசயல் டும்.
மனத்தின் உறுதி தீர்ந்த ின் ஆன்மோவின் உறுதி பமபைழும்.
அது ப ோன்ற விருப்புறுதி, ப ோருளில் உள்ள உறுதியின் ஈடு ோடு ஆகும்.
கருத்டத உருவோக்குவது, பதளிவு, எண்ணங்கடள முடறப் டுத்துதல், நம் ிக்டக, திை நம் ிக்டக, தீர்மோனம்,
உறுதி, ப ோறுப்பு இடவ யோவும் அது முதிர்ச்சி ப றும் வைிகளோகும்.
மனிதனோல் இந்த பயோகத்டத பசய்ய முடியோது. பயோகம் பசய்வது இடறவபன. மனிதனின் ங்கு சைணோகதி
மட்டுபம என் து முதலில் புோிந்துபகோள்ள பவண்டிய கருத்தோகும்.
மனம் தோன் ோர்க்கும் கருத்டத புோிந்துபகோள்ளும்.
புோிந்துபகோள்ளும் நிடையில்கூை ஒரு பதளிவு அவசியமோகிறது.
பதளிவு வலிடம தருகிறது.
அதன் அடிப் டையில் இருக்கும் நம் ிக்டகயின் மீது உறுதி பசயல் டும் முன், பதளிவு ப ற்ற கருத்து,
ஒருவைது குணத்தின் அடமப் ின் மூைம், சக்தியோக முடறப் டுத்தப் ை பவண்டும்.
நம் ிக்டக அனு வத்தினோல் திை நம் ிக்டகயோக முதிர்ச்சி அடைகிறது.
அதன் அடிப் டையில் எடுக்கப் டும் முடிவு ேீவியத்தில் சக்திவோய்ந்தது.
முடிவு ப ோருடளச் பசன்றடையும்ப ோழுது உறுதியோகிறது.
உறுதிடய முழு மனமும் ஏற்றுக்பகோள்வது ப ோறுப் ோகி விடுகிறது.
சமர்ப் ணத்டத முழு ஈடு ோட்டுைன் பசய்யும்ப ோழுது அது சைணோகதியோக முதிர்ச்சி அடைகிறது.
டசத்திய புருஷன் அடமதியோக சுதந்திைமோக பவளிவருவபத சமர்ப் ணத்தின் உணர்வோகும்.
இடவ எல்ைோமும் மனித முயற்சியில் பசய்ய முடியும், முயற்சிடயக் டகவிடுவதன் மூைம் பமலும் சிறப் ோகச்
பசய்ய முடியும்.
ைோர்சி திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்தடத எலிசப த் மறந்து விடுவதும், கவோன் இவ்வுைடக விட்டுச் பசல்ை
பவண்டும் என் டத அன்டன மறப் தும், உண்டம விைிப் ோகவும் சுறுசுறுப் ோகவும் இருக்கும்ப ோழுது நோம்
அகத்துள் ோர்க்கக் கூடிய நிகழ்வுகளோகும்.
ஏற்புத் திறனுக்கு ஒரு வோயில் உண்டமயோகும்.
நோம் எதற்கு உண்டமயோக இருக்கிபறோபமோ அதற்குச் சைணடைகிபறோம்.
101. “She saw with the creative eye of fancy officers, herself the object of attention, herself tenderly flirting with six of
them”.
All great people are creative at their own level.
Lydia is poetic, creative, imagines possibilities that could be made actualities by the strength of her personality.
It is pure physical energy released in infinite abundance lacking any direction or organization.
An aspirant for the Chief Minister’s post while alone in that office was concentrating his gaze on the chair of Chief
Minister for half an hour till his friends who missed him came around and collected him. He aspired, his aspiration was
focused.
Lydia aspired, her aspiration was not focused.
On receiving the invitation she flew around the house.
She was irresistibly speaking dropping Wickham often.
Irresistible speech is that of energy that cannot be controlled.
She was not looking for marriage or a husband; she was seeking pure enjoyment for enjoyment’s sake.
Her mother was fully in tune with this vibration and wanted the daughter to enjoy.
From this physical resource one has to travel through the vital to mental personality which Elizabeth had done.
The mental effort is like that of a breeder of plants who grows his plants for experiment.
The physical energy is that of a goat that eats those plants for food.
Surely the mental height achieved by Bennet must have been great to have produced Elizabeth and that too out of Mrs.
Bennet, a bundle of physical energy which produced Lydia.
No wonder even in Elizabeth there was an abundant residue of her mother’s falsehood to readily fall a victim to
Wickham in spite of her great mental endowment.
Jane Austen allots Lydia six officers for tender flirting!
Unless and until we find the greatness of Lydia’s personality and its serious significance to the story, we will fall short
of our goal.
To that we must add the heroism of Wickham.
“இள வயது அதிகோோிகடளயும், எல்பைோருடைய கவனத்டத ஈர்க்கும் ப ோருளோக தோன் இருப் டதயும்,
அவர்களில் ஆறு ப ருைன் தோன் ப சிக் பகோஞ்சுவதோகவும் கற் டன பசய்து ோர்த்தோள்.”
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எல்ைோ சிறந்த மனிதர்களும் அவைவர்களுடைய நிடையில் டைக்கும் திறன் உடையவர்கள்தோன்.
கவிடத நயமும், டைக்கும் திறனும் ப ற்ற லிடியோ, அவளுடைய ஆளுடமயின் வலிடமயோல்
உண்டமயோக்கக் கூடிய எல்ைோ சோத்தியங்கடளயும் கற் டன பசய்கிறோள்.
எந்தத் திடசயும் இன்றி, சோியோக முடறப் டுத்தப் ைோது அளவில்ைோது அ ோிமிதமோக பசலுத்தப் ட்ை ேை சக்தி
அது.
முதல் மந்திோி ஆக பவண்டும் என்ற ஆர்வத்துைன் இருந்த ஒருவர், தனியோக அந்த அலுவைகத்தில் இருந்த
ப ோழுது, முதல் மந்திோியின் நோற்கோலிடய, அவடைத் தவற விட்ை நண் ர்கள் அங்கு வந்து அவடை அடைத்துச்
பசல்லும்வடை, அடை மணி பநைமோக உற்றுப் ோர்த்துக் பகோண்டிருந்தோர். அவர் ஆர்வத்துைன் இருந்தோர்,
அவருடைய ஆர்வம் ஒரு விஷயத்டத பநோக்கிக் குவிந்திருந்தது.
லிடியோவுக்கும் ஆர்வம் இருந்தது, அவளுடைய ஆர்வத்தில் கவனம் குவிந்திருக்கவில்டை.
அடைப்பு வந்தவுைன் அவள் வீடு முழுவதும் றந்து பகோண்டிருந்தோள்.
தடை ப ோை முடியோத அளவிற்கு ப சிக்பகோண்டிருந்தோள், அடிக்கடி விக்கோமின் ப யடை உச்சோித்துக்
பகோண்டிருந்தோள்.
கட்டுப் டுத்த முடியோத சக்திபய தடுக்க முடியோத ப ச்சோக எழும்.
அவள் நோடுவது திருமணபமோ அல்ைது கணவபனோ அல்ை, சந்பதோஷத்டத சந்பதோஷத்திற்கோகபவ நோடினோள்.
இந்த அதிர்வுைன் அவளது தோயோரும் இடணந்து இருந்தோள், மகள் சந்பதோஷத்டத அனு விக்க பவண்டும்
என்று விரும் ினோள்.
இந்த ேைத்தின் திறடமகடளத் தோண்டி ஒருவர், எலிசப த் பசய்தது ப ோல், உணர்விலிருந்து மனதின்
ஆளுடமக்குச் பசல்ை பவண்டும்.
மனத்தின் முயற்சி, ோிபசோதடனக்கோக பசடிகடள வளர்ப் வைது முயற்சி ப ோல் இருக்கிறது.
ேை சக்தி, ஆடு உணவுக்கோக அந்த பசடிகடள உண் து ப ோலிருக்கும்.
ேைசக்தியின் உருவகமோக இருந்து லிடியோடவப் ப ற்பறடுத்த திருமதி ப ன்னட்டின் மூைம், எலிசப த்
மகளோக ிறப் தற்கு, திரு ப ன்னட் மனத்தின் உச்சத்டத அடைந்திருக்க பவண்டும்
எலிசப த் உயர்ந்த மனத்தின் திறன் ப ற்றிருந்த ப ோதும், தோயோோின் ப ோய்டம அவளிைம் அதிக அளவில்
டிந்திருந்ததோல், சுை மோக விக்கோமுக்கு லியோனோள்.
பமன்டமயோன கோதல் பவட்டககளில் ஈடு ை பேன் ஆஸ்டின் லிடியோவிற்கு ஆறு அதிகோோிகடள
அளிக்கிறோள்.
லிடியோவின் ஆளுடமயின் உயர்டவயும், இக்கடதக்கு அதனுடைய முக்கியமோன முக்கியத்துவத்டதயும், நோம்
கண்டு ிடிக்கும்வடை, நமது இைக்டக நோம் அடைய முடியோது.
அவற்றுைன் நோம் விக்கோமின் வீைத்டதயும் பசர்க்க பவண்டும்
Had she known that her sister sought to tear her from such prospects and such realities as these, what
would have been her sensations? They could have been understood only by her mother, who might have
felt nearly the same. Lydia's going to Brighton was all that consoled her for the melancholy conviction of her
husband's never intending to go there himself.
இப் டிப் ட்ை நல்ை வோய்ப்புகளிலிருந்தும் இதுப ோன்ற உண்டமகளிலிருந்தும் தன்னுடைய சபகோதோி தடுத்து
நிறுத்த முயற்சி பசய்கிறோள் என்று பதோிய வந்தோல் லிடியோவின் மனபவழுச்சி எப் டிப் ட்ைதோக
இருந்திருக்கும்? இபத ப ோன்ற உணர்வுகடளயுடைய தோயோைோல் மட்டுபம புோிந்துபகோள்ள முடியும்.
தன்னுடைய கணவருக்கு ிடைட்ைனுக்குச் பசல்லும் எண்ணபம இல்டை என் து தோயோருக்கு மிக வருத்தத்டத
அளித்தது. அந்த வருத்தத்திற்கு லிடியோ அங்கு பசல்வது ஒரு ஆறுதடை அளித்தது.
102. “Had Lydia known Elizabeth had tried to prevent her going to Brighton, what would be her sensation”.
Habitual offender psychologically matures into a rightful owner.
This is an age old sensation of humankind.
Children pluck away your toy and declare it cannot be sold for less than
Rs. 5/-.
It is a crude, silly joke but it graphically expresses the thought of humanity.
The Arab story of the camel’s head let into the tent illustrates it. The camel feels a right to eject the owner.
Physicality functions by strength.
That was the rationale of the duel.
The Mind of the physical Man thinks that if he is right he must win.
Thought certainly originates in the body.
Today the world believes Man is mental.
Mind is the seat of thoughts.
The thoughts that govern the life of Europe were all born in Greece 2500 years ago.
Mankind follows those thoughts; in following Man thinks he is Mental.
Only Hamlet saw Mind was born in the common Man.
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One cannot count more than twelve or thirteen governing ideas, if he is looking for original ideas.
The entire thinking of European life is an effort of the Mind of the common Man rising to the level of Greek thought.
In the last two hundred years there is no evidence – outside Sri Aurobindo – of Man trying to understand his
social existence. Even the effort too is not there.
The sole effort of Mind in economics in society is that of Marx.
Science and economics are part of life, not life as a whole.
The Rishis had not theoretically applied their Minds to life. They shunned it. Their knowledge of life is shining
sparks, not a flame. America that lived so successfully for four hundred years does not even try to apply her
Mind to their life, nor Europe.
Life is physical vital, not yet Mental in its own sense, a life guided by thought.
“தோன் பிடைட்ைனுக்குச் பசல்வடத எலிசப த் தடுக்க முயற்சி பசய்தோள் என்று லிடியோவிற்குத் பதோிந்திருந்தோல்
அவளுடைய மனபவழுச்சி எப் டிப் ட்ைதோக இருந்திருக்கும்.”
வைக்கமோக குற்றம்புோி வர், உோிடமயுள்ள பசோந்தக்கோைைோக மனோீதியோக முதிர்ச்சி அடைகிறோர்.
இது மனித குைத்தின் றைடமயோன உணர்வோகும்.
நம்முடைய ப ோம்டமடய குைந்டதகள் றித்துக் பகோண்டு, ஐந்து ரூ ோய்க்கும் கீபை அதடன விற்க முடியோது
என்று கூறும்.
இது நோசூக்கற்ற அற் மோன நடகச்சுடவயோகும், ஆனோல் மனித குைத்தின் எண்ணத்டத பதளிவோக
பவளிப் டுத்துகிறது.
ஒட்ைகம் ஒரு கூைோைத்திற்குள் தடைடய நுடைத்த அைபுக் கடதடய இது சித்தோிக்கிறது. அதன்
உோிடமயோளடை பவளிபய தள்ளும் உோிடமடய ஒட்ைகம் எடுத்துக்பகோள்கிறது.
ேைத்தன்டம ைத்தின் மூைம் பசயல் டும்.
இருவர் பநருக்கு பநர் சண்டையிடும் ப ோழுதுள்ள பகோட் ோடு அது.
ேை மனிதனின் மனம், தோன் சோி என்றோல், தோன் பேயிக்க பவண்டும் என்று நிடனக்கும்.
எண்ணங்களின் ிறப் ிைம் உைல்.
மனிதன் மனத்தோைோனவன் என்று உைகம் இன்று நம்புகிறது.
எண்ணங்கள் மனத்தில் வீற்றிருக்கின்றன.
ஐபைோப் ோவின் வோழ்டவ ஆட்சி பசய்யும் எண்ணங்கள் 2500 வருைங்களுக்கு முன் கிோீசில் ிறந்தனவோகும்.
மனிதகுைம் அந்த எண்ணங்கடள ின் ற்றுகிறது; ின் ற்றும் ப ோழுது மனிதன், தோன் மனத்தோைோனவன் என
நிடனக்கிறோன்.
சோதோைண மனிதனிைம்தோன் மனம் ிறந்தது என் டத ஹோம்பைட் ோர்த்தோன்.
சுயமோக எழும் எண்ணங்கடள ஒருவர் பதடும் ப ோழுது, ன்னிபைண்டு அல்ைது திமூன்றுக்கும் பமல்,
கட்டுப் டுத்தும் ஆற்றலுடைய எண்ணங்கடள எண்ண முடியோது.
கிபைக்க எண்ணங்களின் நிடைக்கு உயரும் சோதோைண மனிதனின் மனத்தின் முயற்சிதோன், ஐபைோப் ிய
வோழ்வின் முழு சிந்தடன ஆகும்.
கைந்த இருநூறு வருைங்களோக, ஸ்ரீ அைவிந்தடைத் தோண்டி மனிதன் அவனது சமூக வோழ்டவப் ற்றி புோிந்து
பகோள்ள முயன்றதற்கு எந்த ஆதோைமும் இல்டை. ிையத்தனம்கூை பசய்யவில்டை.
சமூகத்தில், ப ோருளோதோைத்தில் மனிதனின் ஒபை முயற்சி மோர்க்ஸ்-ன் முயற்சிதோன்.
வோழ்க்டகயின் குதிதோன் விஞ்ஞோனமும், ப ோருளோதோைமும், அதுபவ முழு வோழ்க்டக அல்ை.
தத்துவோீதியோக ோிஷிகள் தங்களுடைய மனத்டத வோழ்க்டகக்கு உ பயோகப் டுத்திக் பகோள்ளவில்டை. அடத
அவர்கள் தவிர்த்தனர். வோழ்க்டகடயப் ற்றிய அவர்களுடைய அறிவு ப ோறி ப ோல் இருந்தபத தவிை
பநருப்புக் சுைர் ப ோல் இல்டை. நோனூறு வருைங்களோக பவற்றிகைமோக வோழ்ந்து வரும் அமமோிக்கோ
அதனுடைய மனத்டத அவர்களுடைய வோழ்வுக்கு யன் டுத்திக்பகோள்ள முயற்சி எடுக்கவில்டை,
ஐபைோப் ோவும் எடுக்கவில்டை.
வோழ்வு ேை உணர்வுடையதோக இருக்கிறது, அதனுடைய அர்த்தத்தில் மனமோககூை இல்டை, எண்ணங்கள்
வைி நைத்தும் வோழ்வோக உள்ளது.
103. “They could have been understood only by her mother who felt like her”.
People consider institutions are there only to serve them.
Even the ocean of energy Man wants for his petty personal use.
After shedding the egoistic view, Man feels like this.
To get rid of ego is a great yogic siddhi.
Mrs. Bennet feels strongly to go to Brighton oblivious of the consequences.
To her family is not a vehicle of culture.
To her there is no danger around, only enjoyment.
She is blind, boorish, and full of initiative.
Thieves, who came to Ramanashram finding no valuables, beat Maharishi for not having them.
Mrs. Bennet is like these thieves.
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It is all right for her to live among thieves.
She is the wife of a gentleman who did not control her. His life was one of tapas.
One Man invited as a manager of a newly formed company asked for the company after five years.
Is it possible for us to enter into his scheme of things and take his point of view, as his point of view does matter for
the whole.
The country was then poised and many things – capital, technology, expertise, information, free communication, etc. –
were offered almost free. The greed in him responds to that. Politicians feel the freedom to loot the treasury, bankers
do so with public deposits. More and more things become cheaper and cheaper. Some come free. Society’s resources
are becoming plentiful. Man senses that. Wickham was aware of the abolition of the aristocratic privileges. His
scandal about Darcy was his way of announcing what came to pass two hundred years later. Lydia with a foresight of
the 20th century became a girl of our times. She was a futurist. The future horizon she and Wickham opened
brought to two sisters social benevolence. We see that benevolence as upward social movement.
“அவடளப் ப ோல் நிடனத்த அவளது தோயோைோல் மட்டும்தோன் அவர்கடளப் புோிந்து பகோண்டிருக்க முடியும்.”
நிறுவனங்கள் தங்களுக்குச் பசடவ பசய்வதற்குத்தோன் இருப் தோக மக்கள் கருதுகிறோர்கள்.
கைல் ப ோன்ற சக்திடய மனிதன் தன்னுடைய சிறிய உ பயோகங்களுக்கோகபவ நோடுகிறோன்.
அகந்டதயோன கண்பணோட்ைத்டத விட்ை ின் மனிதன் இவ்வோறு நிடனக்கிறோன்.
அகந்டதடய விட்பைோைிப் து மிகப் ப ோிய பயோக சித்தியோகும்.
ின்விடளவுகடளப் ற்றி அறியோமல் திருமதி ப ன்னட் ிடைட்ைனுக்குப் ப ோவதில் தீவிைமோக இருக்கிறோள்.
அவடளப் ப ோறுத்தவடை குடும் ம் கைோச்சோைத்டத ஏந்தும் திறன் டைத்ததல்ை.
அவளுக்கு சுற்றிலும் ஆ த்து எதுவும் இல்டை, சந்பதோஷம் மட்டும்தோன் உள்ளது.
அவள் கண்மூடித்தனமோகவும், நோகோிகமற்றும், தன்முடனப்பு நிடறந்தவளோகவும் இருக்கிறோள்.
ைமணோஸ்ைமத்திற்கு வந்த திருைர்கள், அங்கு விடை உயர்ந்த ப ோருட்கள் ஒன்றும் இல்ைோதடதக் கண்டு,
அதற்கோக ைமணடை அடித்தனர்.
திருமதி ப ன்னட் அந்தத் திருைர்கள் ப ோல் இருக்கிறோள்.
திருைர்கள் மத்தியில் வோழ்வது, அவளுக்குத் தவறோகத் பதோியவில்டை.
அவடளக் கட்டுப் டுத்தோத மனிதோின் மடனவி அவள், அவருடைய வோழ்க்டக ஒரு தவம்.
ஒரு புதிய நிறுவனத்திற்கு மோபனேைோக இருப் தற்கோக அடைக்கப் ட்ை மனிதன், ஐந்து வருைங்களுக்குப்
ிறகு அந்த நிறுவனத்டதபய தனக்குக் பகட்கிறோன்.
அவருடைய கண்பணோட்ைம் முழுடமக்கும் ப ோருந்துவதோல், அவைது வைியில் பசன்று அவைது
கண்பணோட்ைத்டத டகயோள நம்மோல் முடியுமோ.
பதசம் அப்ப ோழுது நல்ைபதோரு நிடையில் இருந்தது. முதல், பதோைில் நுட் ம், திறடம, தகவல், பசய்தித்
பதோைர்பு இடவ அடனத்தும் ஏறக்குடறய இைவசமோக வைங்கப் ட்ைன. அவனுடைய ப ைோடச அதற்கு
மறுபமோைி அளிக்கிறது. அைசு கேோனோடவக் பகோள்டள அடிக்கும் சுதந்திைத்டத அைசியல்வோதிகள் எடுத்துக்
பகோள்கின்றனர். மக்கள் டவப்புத் பதோடகடய வங்கிகள் அவ்வோறு பசய்கின்றன. ை ப ோருட்களின் விடை
பமலும் பமலும் குடறந்து வருகிறது. சிை இைவசமோகபவ கிடைக்கின்றது. சமூகத்தின் வளங்கள் அதிகோித்து
வருகின்றன. மனிதன் அவற்டற அறிவோன். ிைபுக்களின் சலுடககள் ஒைிக்கப் ட்ைது விக்கோமிற்குத் பதோியும்.
ைோர்சிடயப் ற்றி அவதூடற அவன் கிளப் ியது இருநூறு வருைங்களுக்குப் ிறகு வைவிருப் டத அவன்
அறிவிக்கும் முடற ஆகும்.
இரு தோம் நூற்றோண்டில் நைக்கவிருப் டத முன் கூட்டிபய அறியக் கூடிய லிடியோ, தற்கோைத்துப் ப ண் ப ோல்
இருக்கிறோள். அவள் புதுடம விரும் ி. எதிர்கோைத் திறவுபகோைோக இருந்த அவளும் விக்கோமும், இைண்டு
சபகோதோிகளுக்கும் சமூக வளத்டத அளித்தனர். அவற்டற சமூக இயக்கத்தின் முன்பனற்றமோக நோம்
கோண்கிபறோம்.
But they were entirely ignorant of what had passed; and their raptures continued, with little intermission, to
the very day of Lydia's leaving home.
ஆனோல் என்ன நைந்தது என் டதப் ற்றி அவர்களுக்கு முழுவதுமோகத் பதோியோததோல், லிடியோ வீட்டைவிட்டு
கிளம்பும் நோள்வடை அவர்களுடைய சந்பதோஷமோன ஆைவோைம் இடைவிைோது பதோைர்ந்தது.
104. “They were entirely ignorant of what had passed”.
Mind’s vision is ignorance of everything except the one thing before it.
It holds up one and holds back all the other things.
That way the infinite can emerge out of the finite.
To make the potential capacities of Mr. Bennet actualities in the society at the highest possible level, Mrs. Bennet
intensifies the other side. A Jane and Elizabeth were possible by his withdrawing into the library. A Bingley and Darcy
could not be brought there by Mr. Bennet. He had no ambition as his values frowned on ambition. His indolence would
maintain the status quo as he had no energy for aspiration. She had tremendous ambition which became the
aspiration of the entire village. It is her intense aspiration that brought Bingley and Darcy to her. Having achieved
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her ambition of bringing those youth there, she was unable to retire into inactivity. Her part was over. It came as a
submissive Bingley and proud Darcy. Wickham came to make Elizabeth appreciate Darcy. Of course, he could work
for his own appreciation. Elizabeth could never deserve Darcy without her overcoming her mother in her. Jane could
never get Bingley on her own merits. As Elizabeth aspired in goodwill for Jane, Wickham aspired for Darcy in ill-will.
The developments in the story are the steps by which Elizabeth overcame her mother in her. Elizabeth had to do
it on her behalf as well as on Jane’s behalf. A tail was added to it by way of Lydia. Elizabeth was to take on herself
Lydia too on behalf of the family. The mother’s ambition brought the opportunity. Her forcing Elizabeth to receive
Collins took her to Hunsford. Life allows each person to act as he can so that ultimately its purpose will be served. Had
not Wickham gone away with Lydia Mr. Bennet would not have stopped Mrs. Bennet’s exuberances. Wickham’s
precipitation of the elopement made Darcy rise to such noble heights that enabled him to accept Elizabeth as the sister
of Lydia and a daughter of Mrs. Bennet. A social view will reveal the story to us. Only an evolutionary view, a view
that fully appreciates the role of everyone will reveal the higher intentions of the story.
“நைந்தவற்டறப் ற்றி அவர்களுக்கு ஒன்றும் பதோியோது.”
மனத்தின் ோர்டவக்கு, அதற்கு எதிோில் உள்ளடதத் தவிை பவறு ஒன்றும் பதோிவதில்டை.
அது ஒன்டற மட்டும் முன்னிறுத்தி, மற்ற எல்ைோவற்டறயும் ின்னுக்குத் தள்ளுகிறது.
அந்த வைியில் அந்தத்திலிருந்து அனந்தம் எைைோம்.
திரு ப ன்னட்டின் சோத்தியமோன திறன்கடள உயர்ந்த நிடையில் உண்டமயோக்க, திருமதி ப ன்னட் பவபறோரு
க்கத்டத தீவிைமோக்கிக் பகோண்டு வருகிறோள். அவர் நூைகத்தில் தஞ்சம் புகுந்ததன் மூைம் பேனும்
எலிசப த்தும் சோத்தியமோயினர். திரு ப ன்னட்ைோல் ஒரு ிங்கிலிடயபயோ,ஒரு ைோர்சிடயபயோ அங்கு பகோண்டு
வைமுடியவில்டை. அவருக்கு ஆர்வம் எதுவுமில்டை அதில் நோட்ைமுமில்டை. அவருடைய பசோம்ப றித்தனம்
அவருடைய அந்தஸ்டத ப ணிப் ோதுகோத்து வந்தது, ஆர்வத்திற்குோிய சக்தி அவோிைம் இல்டை. அவளிைம்
இருந்த ப ைோர்வம் பமோத்த கிைோமத்தின் ஆர்வமோக மோறியது.
அவளுடைய தீவிைமோன ஆர்வபம ிங்கிலிடயயும், ைோர்சிடயயும் அங்கு வைவடைத்தது. இடளஞர்கடள
அங்கு வைவடைத்தபதோடு அவள் தனது பவடைடய முடித்துக் பகோள்ளவில்டை. அவளுடைய ங்கு முடிந்தது.
ிங்கிலி ணியும் சு ோவம் பகோண்ைவனோகவும், ைோர்சி கர்வமோனவனோகவும் வந்து பசர்ந்தனர். எலிசப த்,
ைோர்சிடய ோைோட்டுவதற்கோக விக்கோம் வந்தோன். தன்டனயும் ோைோட்ை பவண்டும் என் தற்கோகவும் அவன்
உடைத்தோன். எலிசப த் அவளுக்குள் இருக்கும் தோயோடை பவற்றி பகோள்ளோமல் ைோர்சிடய அடைய முடியோது.
பேன் அவளுடைய திறடமயோல் மட்டும் ிங்கிலிடய அடையபவ முடியோது.
பேனிைம் எலிசப த்திற்கு நல்பைண்ணம் இருந்தது ப ோல் ைோர்சியிைம் விக்கோமிற்கு பகட்ை எண்ணம்
இருந்தது. இக்கடதயின் நிகழ்வுகள், எலிசப த் எவ்வோறு அவளுக்குள் இருந்த தோயோடை பவற்றி பகோண்ைோள்
என் தன் ை டிகள் ஆகும். எலிசப த் தன் சோர் ோகவும் பேனுடைய சோர் ோகவும் அடதச் பசய்தோக
பவண்டும். இதில் லிடியோவும் பசர்க்கப் ட்ைோள். குடும் த்திற்கோக அவள் லிடியோடவயும் கருத்தில் எடுத்துக்
பகோள்ள பவண்டும். தோயோோின் ப ைோர்வம் வோய்ப்ட க் பகோண்டு வந்தது. கோலின்டை ஏற்றுக்பகோள்ளும் டி
எலிசப த்டத வற்புறுத்துவது அவடள ஹன்ஸ்ப ோர்டுக்கு அடைத்துச் பசன்றது. இறுதியில் வோழ்க்டகயின்
பநோக்கம் நிடறபவறும் அளவிற்கு வோழ்க்டக ஒவ்பவோருவடையும் அவர்களோல் இயன்ற அளவு பசயல் ை
அனுமதிக்கிறது.
விக்கோம் லிடியோவுைன் ஓடிப்ப ோகோமல் இருந்திருந்தோல் திரு ப ன்னட்ைோல் திருமதி ப ன்னட்டின் ப ோங்கி
வரும் ஆர்வத்டத தடுத்து நிறுத்தியிருக்க முடிந்திருக்கோது. விக்கோமுடைய இச்பசயல் ைோர்சிடய உயர்ந்த
நிடைக்கு பகோண்டு பசன்றது. எலிசப த்டத லிடியோவின் சபகோதோியோகவும், திருமதி ப ன்னட்டின்
மகளோகவும் ஏற்றுக்பகோள்ள டவத்தது. சமூகப் ோர்டவ இக்கடதடய நமக்கு பவளிப் டுத்தும். ோிணோமப்
ோர்டவயில் எல்பைோருடைய ங்டகயும் ோைோட்டும் ோர்டவ, கடதயின் உயர்ந்த பநோக்கங்கடள
பவளிப் டுத்தும்.
105. “their raptures continued with little intermission to the very day of Lydia’s leaving”.
Everything in creation understood as it came will reveal its Marvel.
Mrs. Bennet is a Marvel. To see her otherwise is our ignorance.
Ignorance is so constituted to hide the play of knowledge, and perfected on the surface by ego, Mind, Time is,
He says, greater than knowledge.
A greater character in a play is the creation of genius.
To act his part in the right spirit is to recreate in human existence the creation of genius in his own imagination.
That part can be that of a king or a non-entity, a beggar.
To act any of these parts requires the same genius.
The Divine casts itself into the part it assumes and lets itself flower as that part.
We call it the creative genius of the actor.
It is the divine creativity of genius in each speck of earth.
The actor lets the part blossom through him receiving it in his genius.
Human choice is to choose with the attitude that the divine creativity is made possible.
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Not to prefer any human attitude is the essential qualification.
Devotion to the Divine is the human solicitude to invite the Divine to emerge in the human.
Initially the ego is to be surmounted.
Later the three modes of Self are to be given up and the will in it surrendered.
That enables the Psychic to emerge.
Man chooses so that he may survive, grow and progress.
Human choice becomes effective when Man makes the choice so that he – ego – may no longer be there.
Mr. Bennet’s unwillingness to refuse permission to Lydia is egoistic.
Mrs. Bennet’s delight is that of expansive ego.
Elizabeth’s complaints to her father, her sense of resignation to his refusal are egoistic acquiescence.
Choice is between ego and soul.
Human choice chooses to become Divine.
“லிடியோ கிளம் ிச் பசல்லும் நோள்வடை, அவர்களது சந்பதோஷமோன ஆைவோைம் இடைவிைோது பதோைர்ந்தது.”
ஒவ்பவோன்டறயும் அவற்றின் நிடையிபைபய புோிந்துபகோள்வது அவற்றின் அற்புதத்டத பவளிப் டுத்தும்.
திருமதி ப ன்னட் ஒரு அற்புதம். அவடள மோறோகப் ோர்ப் து நமது அறியோடமயோகும்.
அறிவின் ஆட்ைத்டத மடறப் து ப ோலுள்ளது அறியோடமயின் அடமப்பு, பமலும் அகந்டதயோல் பமல்
மனத்தில் சிறப் ோக அடமக்கப் டுகிறது. மனமும், கோைமும் அறிடவவிை உயர்ந்தது என கவோன் கூறுகிறோர்.
நோைகத்தில் உள்ள ப ோிய ோத்திைம் பமதோவித்தனத்தின் டைப் ோகும்.
ஒருவன் அவனுடைய ங்டக சோியோன உற்சோகத்துைன் பசய்வது, அவனுடைய சுய கற் டனயில்
பமதோவித்தனத்தின் டைப்ட மனித சமுதோயத்தில் மீண்டும் உருவோக்குவதுதோன்.
அைசனோகபவோ அல்ைது பவறும் ஆளோகபவோ அல்ைது ஒரு ிச்டசக்கோைனோகபவோகூை அந்த ோகம்
இருக்கைோம்.
இதில் எந்த ஒரு ோத்திைத்தில் நடிக்கவும் ஒபை மோதிோி பமதோவித்தனம்தோன் பதடவப் டுகிறது.
இடறவன், தோன் பமற்பகோள்ளும் ங்கிடன வகித்து அதில் மைர்வோன்.
அடத ஒரு நடிகனின் டைக்கும் திறனின் பமதோவித்தனம் என நோம் அடைக்கிபறோம்.
பூமியின் ஒவ்பவோரு துளியிலும் இடறவனின் பமதோவித்தனத்தின் டைக்கும் திறன் அது.
நடிகன், அவனுடைய திறடமயின் மூைம் அவனுடைய ோகத்டத சிறப் ோக மைைச் பசய்வோன்.
இடறவனின் டைக்கும் திறன் சோத்தியமோகியுள்ளது என்கிற மபனோ ோவத்தின் மூைம் மனித விருப் ம்
பசயல் ைபவண்டும்.
எந்த ஒரு மனித மனப் ோன்டமடயயும் பதர்ந்பதடுக்கோமல் இருப் பத முக்கியமோன தகுதியோகும்.
மனிதன் இடறவனிைத்து பகோள்ளும் க்திபய அவனுள் இடறவடன எைச் பசய்யும்.
அகந்டதடய முதலில் பவற்றிபகோள்ள பவண்டும்.
ிறகு சுயத்தின் மூன்று விதங்கடள விட்டுவிை பவண்டும், அதிலுள்ள விருப்புறுதிடய சைணடையச் பசய்ய
பவண்டும்.
அது டசத்திய புருஷடன எைச் பசய்யும்.
உயிர்வோை, வளர்ச்சி அடைய, முன்பனற, மனிதன் பதர்ந்பதடுக்கிறோன்.
அகந்டத இல்ைோமல் எடுக்கும் மனிதனின் விருப் ம் சிறப் ோகச் பசயல் டும்.
லிடியோவிற்கு திரு ப ன்னட் அனுமதி அளிக்க மறுக்க விரும் ோதது அகந்டதயினோல்.
திருமதி ப ன்னட்டின் சந்பதோஷம் விோிவடையும் அகந்டதயோகும்.
எலிசப த் அவளுடைய தந்டதயிைம் குடற கூறுவது, அவர் பதோிவிக்கும் மறுப்ட அவள் ஏற்றுக்பகோள்வது,
அகந்டதயோன உைன் ோைோகும்.
அகந்டதக்கும் ஆன்மோவுக்கும் இடைபயதோன் பதர்ந்பதடுத்தல்.
மனித விருப் ம் இடறவனோவதற்கு விரும்புகிறது.
Elizabeth was now to see Mr. Wickham for the last time. Having been frequently in company with him since
her return, agitation was pretty well over; the agitations of former partiality entirely so. She had even learnt
to detect, in the very gentleness which had first delighted her, an affectation and a sameness to disgust and
weary. In his present behaviour to herself, moreover, she had a fresh source of displeasure, for the
inclination he soon testified of renewing those attentions which had marked the early part of their
acquaintance could only serve, after what had since passed, to provoke her. She lost all concern for him in
finding herself thus selected as the object of such idle and frivolous gallantry; and while she steadily
repressed it, could not but feel the reproof contained in his believing, that, however long, and for whatever
cause, his attentions had been withdrawn, her vanity would be gratified, and her preference secured at any
time by their renewal.
எலிசப த் இப்ப ோழுது கடைசி தைடவயோக விக்கோடம சந்திக்கப் ப ோவதோக இருந்தது. அவள் திரும் ி
வந்ததிலிருந்து அவடன அடிக்கடி சந்திக்க பநர்ந்ததோல் அவள் மனதிலிருந்த சங்கைம் எல்ைோம் தீர்ந்தது,
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முன் ிருந்த விருப் ம் முற்றிலும் மடறந்து ப ோனது. எந்த பமன்டமயோன நைத்டத அவளுக்கு முன்பு
சந்பதோஷத்டத அளித்தபதோ அதுபவ இப்ப ோழுது ப ோலியோகவும் மோறு ோடு இல்ைோமலும் இருப் டதக்
கண்டு ிடிக்க முடிந்தது. அது அவளுக்குக் கடளப்ட யும் பவறுப்ட யும் அளித்தது. தற்ப ோழுது அவன்
அவளிைத்தில் நைந்து பகோள்ளும்விதம் அவளுக்கு மனக்கசப்ட அளித்தது ஏபனனில் அவர்கள் முதன்முதலில்
ைகிய ப ோழுது இருந்த உணர்வுகடள புதுப் ிக்க விரும் ினோன் என் து, நைந்து முடிந்த விஷயத்தினோல்,
பகோ த்டததோன் உண்ைோக்கியது. ஆைமோன கோதல் எதுவும் இல்ைோமல், ப ோழுது ப ோக்கிற்கோக அவன்
தன்டன விரும் ினோன் என் டதப் புோிந்துபகோண்ை எலிசப த், அவன் பமலுள்ள எல்ைோ அக்கடறடயயும்
இைந்தோள். ஏதோவது ஒரு கோைணத்திற்கோக, ை நோட்களோக தன்னிைம் பசலுத்திய கவனத்டத திருப் ி பவறு
ஒரு இைத்தில் பசலுத்திய ின் ிறகு மீண்டும் தன்னிைபம வந்தோலும், தோன் அதடன மறு டியும் ஏற்றுக்
பகோண்டு மீண்டும் சந்பதோஷமடைபவோம் என்று அவன் நம்புகிறோன் என் து பதோிந்தது. அது அவளுக்கு
மிகவும் பவதடனயோக இருந்தது.
106. Agitation in the company of Wickham is still there after Darcy’s letter.
ைோர்சியின் கடிதத்திற்குப் ிறகு விக்கோடம சந்திக்கும்ப ோழுது, முதலிலிருந்த ஆடசயோன ை ைப்பு
இன்னமும் இருந்தது.
107. It is an enjoyment of low falsehood.
தோழ்ந்த ப ோய்டமயின் சந்பதோஷம் அது.
108. ‘Idle frivolous gallantry’ is now blatant and flat. Still her agitation is there a little. She could not bring herself to let him
know that he was exposed to her fully. She maintains the old level of politeness. She does not seem in her behaviour
displeased with him.
விடளயோட்டுத்தனமோகச் பசய்த அற் மோன வீைச் பசயல் இப்ப ோழுது பவளிப் டையோகத் பதளிவோகத்
பதோிந்துவிட்ைது. இருப் ினும் அவளுக்கு சிறிதளவு சஞ்சைம் இன்னமும் உள்ளது. அவடனப் ற்றி தனக்கு
எல்ைோம் பதோிந்து விட்ைது என அவனுக்குத் பதோியவருவதில் அவளுக்கு விருப் ம் இல்டை. முன் ப ோைபவ
மோியோடதயுைன் அவள் ைகுகிறோள். அவளுடைய நைத்டதயில் அவடனப் ிடிக்கோமல் ப ோனதற்குோிய
அறிகுறி எதுவும் இல்டை.
109. Affectation to sameness and disgust too do not subside the agitation.
ஒருவடைக் கண்ைோல் ிடிப் து மற்றும் ிடிக்கோமல் ப ோவது ப ோல் நடிப் து சஞ்சைத்டதக் குடறப் தில்டை.
110. His idle frivolous gallantry reveals itself now.
அவனுடைய விடளயோட்டுத்தனமோன அற் மோன வீைத்தனம் இப்ப ோழுது பவளிப் டுகிறது.
111. “Elizabeth now saw Wickham for the last time”.
Liking of a person is never sufficiently neutralized by his disgusting parts.
One who has received his values in his sensitivity will feel like the heroine of ‘wreck’.
Even the original flutterings had not fully subsided in her.
Wickham came to her as she could be approached through falsehood.
She could be approached through falsehood as Darcy was overlaid by mental falsehood of pride, etc.
She was not one who could be approached by the pure families of aristocracy.
Whether such families exist is a question.
Aristocracy rose to great heights of purity and culture but it was always built on cruelty, falsehood, roughness.
Royalty too was like that.
The great Rishis had not gotten rid of the evil foundations.
The Rishis aimed at security from evil, not transformation of evil.
The relationship of good and evil in daily life is an important topic.
The tongue is served by teeth but the tongue has learnt to use the services of teeth without being bitten by it.
Like electricity every great force serves when Man has mastered his relations with it.
There is no morality in it; there is functional skill.
Mother’s formula of great rewards for small effort captures it.
Mr. Bennet’s effort is one right decision overdue.
Elizabeth’s one little effort is to call a spade a spade.
Charlotte’s greatest contribution is patient silent attentive listening.
Jane’s most commendable greatness is to disbelieve an intrigue.
Elizabeth cannot grow calm in Wickham’s presence much less feel an aversion, being the daughter of Mrs. Bennet who
is still excited by the red coats.
Human material is made for service and utility, not for change or transformation.
In a mixture of good and bad, bad has all the power of attraction.
“விக்கோடம கடைசி முடறயோக எலிசப த் இப்ப ோழுது ோர்த்தோள்.”
ஒருவடைக் கண்ைோல் ிடிப் து, அவருடைய பவறுக்கத்தக்க விஷயங்களோல் ப ோதுமோன அளவு
சமநிடைப் ைோது.
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ஒருவருடைய உணர்வில் அவருடைய ண்புகடள ஏற்றுக் பகோண்டிருந்தோல் அவர், ‘கல்யோணப் ோிசு’
கதோநோயகி ப ோல் உணருவோர்.
ஆைம் த்தில் எழுந்த உணர்ச்சிகளின் ை ைப்பு கூை அவளிைம் முழுடமயோக அைங்கவில்டை.
ப ோய்டமயின் மூைம் அவடள அடைய முடியும் என் தோல் விக்கோம் அவளிைம் வந்தோன்.
மனத்தின் ப ோய்டமயோன வீண்ப ருடம ப ோன்ற சிைவற்டற ைோர்சி பகோண்டிருந்ததோல் அவடள ப ோய்டம
மூைம்தோன் அணுக முடியும்.
தூய்டமயோன ிைபுக்களது குடும் ங்களோல் அவடள அணுக முடியோது.
அது ப ோன்ற குடும் ங்கள் உள்ளனவோ என் து ஒரு பகள்வி.
தூய்டமயிலும், நோகோிகத்திலும் ிைபுத்துவம் உச்ச நிடைடய அடைந்தது. ஆனோல் பகோடுடம, ப ோய்டம,
முைட்டுத்தனம் இடவ அதன் அடித்தளமோக எப்ப ோழுதும் இருந்தன.
அைசு குடும் ங்களும் அபத ப ோல்தோன் இருந்தன.
தீடமயோன அடித்தளங்கடள ப ோிய ோிஷிகளும் ஒைித்துவிைவில்டை.
தீடமயிலிருந்து கோப் ோற்றிக் பகோள்வபத ோிஷிகளது குறிக்பகோளோக இருந்தபத தவிை, தீடமடய திருவுருமோற்ற
பவண்டும் என்றல்ை.
தினசோி வோழ்க்டகயில் நல்ைது பகட்ைது இவற்றின் உறபவ முக்கியமோன விஷயமோக இருக்கிறது.
ற்கள் நோக்கிற்கு உதவி புோிகிறது, ஆனோல் ற்களிைம் கடிப றோமல் அவற்றின் உதவிடயப் ப ற்றுக்பகோள்ள
நோக்கு ைகிக் பகோண்டு விட்ைது.
ஒவ்பவோரு ப ோிய சக்தியுைனும் மனிதன் சிறப் ோன உறவு முடறடய ஏற் டுத்திக் பகோண்ைோல், மின்சோைம்
உதவி புோிவது ப ோல் அடவ அவனுக்கு உதவி புோியும்.
அதில் பநறிமுடற எதுவும் இல்டை; பசயற் ோட்டுத் திறன் உள்ளது.
சிறிய முயற்சிக்குப் ப ோிய ைன்கள் எனும் அன்டனயின் விதி இதடன விவோிக்கிறது.
திரு ப ன்னட்டின் முயற்சி, நீண்ை நோள் ோக்கியோக இருக்கும் ஒரு சோியோன முடிவு.
உள்ளடத உள்ளது ப ோல் பசோல்வதற்குத்தோன் எலிசப த் சிறிய முயற்சி எடுக்க பவண்டும்.
ப ோறுடமயோக அடமதியோக கவனமோக பகட்டுக் பகோள்வபத ஷோர்பைட்டின் மிகப் ப ோிய ங்களிப்பு ஆகும்.
சூழ்ச்சி எடதயும் நம் ோதபத பேனுடைய மிகவும் ோைோட்ைத்தக்க உயர்வோகும்.
இன்னமும் சிவப்பு பமைங்கி அணியும் இைோணுவ வீைர்கடளக் கண்ைோல் சந்பதோஷமடையும் திருமதி
ப ன்னட்டின் மகளோன எலிசப த், விக்கோம் முன்னிடையில் அடமதியோக இருக்க முடியோதபதோைல்ைோமல்,
அவன் பமல் அவளுக்கு பவறுப்பும் எழுவதில்டை.
பசடவக்கு யனுள்ளவனோக இருப் தற்பக மனிதன் உருவோகியுள்ளோன், மோறுவதற்பகோ அல்ைது
திருவுருமோறபவோ அல்ை.
நல்ைதும் பகட்ைதும் பசர்ந்து உள்ளப ோது பகட்ைதற்குத்தோன் கவரும் சக்தி உள்ளது.
112. “The agitation of former partiality entirely subsided”.
The value of Man is he does not forget what he once loved.
It is a physical value, but still the world worships it.
Should we cherish it, give it up; if so, how to do so?
Any value in the ascent is to be overcome.
Any value in the descent is to be preserved and cherished.
If we want to cherish a value let us convert it from one of ascent into one of descent.
Elizabeth was charmed by his manners, sweet voice.
They represented in him the innate false character of his.
Sweet voice, charming manners are to be cherished, not when they represent falsehood.
You should cherish them in a good character.
Or, if you can, when it falls to your lot, change this false character into good character and then cherish those values.
With Wickham it was not her part or duty.
Darcy took upon himself to accept her abuse and change her by changing himself.
When all is said and done the charm of falsehood is more attractive than the charm of truth.
A woman readily appreciates not the Man of perfect gentlemanly behaviour, but one who takes liberty with her.
It is not only woman’s nature, but it is human nature, seen more often in women.
One should dissociate himself from such vibrations.
Integral yoga tells us that those vibrations are still of value.
It is a double edged sword.
Mastery is of value because it is a double edged sword.
It is not only a key, but a Master key as one He speaks of in Savitri – a Master Act, a Prayer, a King Idea will make
miracles commonplace.
“முன் ிருந்த சஞ்சைம் முற்றிலும் கோணோமல் ப ோயிற்று.”
ஒரு முடற விரும் ியடத மறக்கமோட்ைோன் என் துதோன் மனிதனின் ண்பு.
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அது ேைநிடையிலுள்ள ண்பு, ஆனோலும் உைகம் அடதத் துதிக்கிறது.
அடத நோம் ப ோற்ற பவண்டுமோ அல்ைது விட்டு விை பவண்டுமோ; அவ்வோபறனில் எவ்வோறு பசய்வது?
ோிணோமத்தில் எந்த ண்ட யும் பவற்றி பகோண்ைோக பவண்டும்.
சிருஷ்டியில், எந்த ண்பும் ோதுகோக்கப் ை பவண்டும், ப ோற்றப் ை பவண்டும்.
ஒரு ண் ிடன நோம் ப ோற்ற பவண்டுபமனில் அதடன ோிணோமத்திலிருந்து சிருஷ்டிக்குோியதோக மோற்ற
பவண்டும்.
அவனுடைய நைத்டதயோலும் இனிடமயோன குைலினோலும் எலிசப த் கவைப் ட்ைோள்.
அடவ அவனுைன் கூைபவ ிறந்த ப ோய்டமயோன குணத்டதக் குறிப் ிடுகின்றன.
இனிடமயோன குைலும் வசீகைமோன நைத்டதயும் ப ோற்றப் ை பவண்டியடவ, ஆனோல் அடவ ப ோய்டமயின்
அடையோளங்களோக இருக்கும்ப ோது அல்ை.
நல்ை குணமுடையவனிைம் இருக்கும்ப ோது நோம் அடதப் ப ோற்ற பவண்டும்.
இல்ைோவிடில் நம்மோல் முடிந்தோல் நம்மிைம் ப ோய்யோன குணம் வரும்ப ோழுது, அடத நல்ை குணமோக மோற்றி
ிறகு அப் ண்புகடளப் ப ோற்ற பவண்டும்.
விக்கோடம ப ோறுத்தவடை, அது அவளுடைய ங்கும் அல்ை, கைடமயும் அல்ை.
அவளுடைய நிந்தடனடய ைோர்சி ஏற்றுக்பகோண்டு, தன்டன மோற்றிக்பகோள்வதன் மூைம் அவடள மோற்ற
முயன்றோன்.
எவ்வளவுதோன் பசோன்னோலும் ப ோய்டமயின் கவர்ச்சி உண்டமயின் கவர்ச்சிடய விை அதிகமோகத்தோன்
உள்ளது.
சிறப் ோன நற்குணம் ப ோருந்திய நைத்டதடய பகோண்ை ஆடண ஒரு ப ண் உைனடியோக விரும்புவதில்டை,
ஆனோல் தன்னிைம் உோிடம எடுத்துக்பகோள்ளும் ஒருவடன உைபன விரும்புவோள்.
இது ப ண்ணின் சு ோவம் மட்டுமல்ை, மனித சு ோவமோகும், ப ண்ணிைத்து அதிகமோக பவளிப் டும்.
அது ப ோன்ற அதிர்வுகளிலிருந்து ஒருவர் தன்டன விடுவித்துக்பகோள்ள பவண்டும்.
அந்த அதிர்வுகளுக்கு இன்னமும் மதிப்பு உண்டு என்று பூைண பயோகம் கூறுகிறது.
இைண்டு க்கமும் கூர் உடைய வோள் அது.
ஒரு விஷயத்தில் பதர்ச்சி ப ற்றிருப் து மதிப்பு வோய்ந்தது, ஏபனனில் அது இரு க்கம் கூருடைய வோள்
ப ோன்றது .
அது திறவு பகோல் மட்டுமல்ை, சோவித்ோியில் கவோன் கூறுவது ப ோல் முக்கியமோன திறவு பகோல். அது
முக்கியமோன பசயல், ஒரு ிைோர்த்தடன, ஒரு சிறப் ோன கருத்து, இடவயோவும் அற்புதங்கடள அன்றோை
நிகழ்ச்சிகளோக்கும்.
113. “She saw in the very gentleness which had first delighted her, an affectation and a sameness to disgust and weary”.
A changed view gives a changed sensation.
In moving from the physical to the vital, to the mental understanding does not matter. What matters is the
sensational value.
In all important discussions, a subtle sense – an insight – matters.
Sensational values of cosmic consciousness reveal the earth going round the sun.
Gaudy rich dress thrills vital sensation.
Mental sensation is shy of it.
Spiritual sensation does not feel the pain.
To the Psychic pain is joy.
Lydia gloated over her marriage which was abominable to Elizabeth.
New ideas accepted from Romance Eternal can have a reverse sensation
i.e. a dull relationship can suddenly become live.
He who effects such a change can mentally concede that such a change is possible at every step.
Knowledge for change of each step is there.
That knowledge becomes a sensation.
Once a step is experienced and the principle conceded, Man has to decide to receive his receptivity.
Facts made Elizabeth change as above to give up falsehood.
In another place as with Mrs. Bennet an event – Lydia’s marriage – brought about such a change.
What made Darcy see wonder in place of ‘tolerable’ was new values.
Those who come to Romance Eternal must know the knowledge for each level, acquire the appropriate values to reach
the real goal.
Pemberley first, next Lydia’s elopement – Mrs. Gardiner’s letter – gave Elizabeth new values.
Jane was disillusioned by the visit of Caroline to Cheapside.
Such changes are better received from inside.
“எந்த பமன்டமயோன நைத்டத அவளுக்கு முதலில் சந்பதோஷத்டத அளித்தபதோ, அது ப ோலியோகவும் மோறு ோடு
இல்ைோமலும் இருப் து கடளப்ட யும் பவறுப்ட யும் அளித்தது.”
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மோறிய ோர்டவ மோறிய உணர்டவத் தரும்.
ேைநிடையிலிருந்து உணர்வுக்கும், அதிலிருந்து மனதிற்குச் பசல்லும்ப ோழுது புோிதல் ஒரு விஷயபம
கிடையோது. உணர்வின் மதிப்புதோன் முக்கியம்.
எல்ைோ முக்கியமோன விவோதங்களிலும், சூட்சுமமோன உணர்வு - அகப் ோர்டவ- முக்கியமோக இருக்கிறது.
ிை ஞ்ச ேீவியத்தின் புைனின் மதிப்பு, பூமி சூோியடனச் சுற்றுகிறது என் டத பவளிப் டுத்துகிறது.
கட்ைோக உடை அணிவது உணர்ச்சிகடள சிலிர்க்க டவக்கிறது.
மனத்தின் உணர்வுக்கு அது பவட்கத்டதத் தரும்.
ஆன்மீக உணர்வுகளுக்கு வலி பதோியோது.
டசத்திய புருஷனுக்கு வலி சந்பதோஷத்டத அளிக்கும்.
லிடியோ அவளுடைய திருமணத்டதப் ற்றி ப ருடம அடித்துக் பகோண்ைது எலிசப த்திற்கு
பவறுக்கத்தக்கதோக இருந்தது.
அமை கோதலின் மூைம் புதிய கருத்துகடள ஏற்றுக் பகோண்ைோல் தடை கீைோன உணர்வுகள் கிடைக்கும். (உ-ம்)
மந்தமோன உறவு திடீபைன ேீவனுள்ளதோக மோறும்.
அது ப ோன்ற மோற்றத்டத ஏற் டுத்து வருக்கு, ஒவ்பவோரு டியிலும் அது ப ோன்ற மோற்றம் ஏற் டும்
சோத்தியங்கள் உண்டு என் டத அவர் மனதோல் ஒப்புக்பகோள்ள பவண்டும்.
ஒவ்பவோரு டிக்கோன மோற்றத்திற்குத் பதடவயோன அறிவு அங்கு இருக்கிறது.
அந்த அறிவு உணர்வோக மோறுகிறது.
அந்த ஒரு டிடய அனு வித்து விட்ைோல், தத்துவத்டத ஒப்புக் பகோண்டு விட்ைோல், மனிதன் அவனுடைய
ஏற்புத் திறடன ஏற்றுக்பகோள்ள தீர்மோனிக்க பவண்டும்.
உண்டமகள் ப ோய்டமடயக் டக விடுவதற்கோக பமபை கூறியவோறு எலிசப த்டத மோற்றியது.
பவபறோரு இைத்தில் லிடியோவின் திருமணம் மூைம் திருமதி ப ன்னட்டிற்கு அம்மோற்றத்டதக் பகோண்டு வந்தது.
‘ ைவோயில்டை’ என்று கூறியடதபய ிறகு ைோர்சி அற்புதமோகப் ோர்த்தது புதிய ண்புகள் ஆகும்.
அமை கோதலுக்குள் வரு வர் ஒவ்பவோரு நிடைக்குோிய அறிடவ அறிந்திருக்க பவண்டும், உண்டமயோன
இைக்டக அடைய அதற்பகற்ற ண்புகடளப் ப ற பவண்டும்.
முதலில் ப ம் ர்லி, அடுத்தது லிடியோ ஓடிப்ப ோவது, திருமதி கோர்டினோின் கடிதம் இடவ யோவும்
எலிசப த்திற்கு புதிய ண்புகடள அளித்தன.
கோைலின், சீப்டசட்-க்கு ப ோனடத அறிந்து பேன் பதளிவு ப ற்றோள்.
இது ப ோன்ற மோற்றங்கள் அகத்தில் சிறப் ோகப் ப ற்றுக் பகோள்ளப் டும்.
114. “She had a fresh source of displeasure, for the inclination he soon testified of renewing those attentions”.
Changed understanding changes the attitude.
What was pleasing earlier is now a game seen through, displeasing.
One can know the difference in the other between the pre-marriage and post marriage attitude.
He can know the same in himself, but it never occurs to him.
Introspection, self-criticism, the other man’s point of view, self-awareness can unearth inconceivable realities about
oneself.
There is a natural disinclination of knowing oneself.
One likes to imagine non-existing endowments in oneself.
Self-knowledge is part of inner life.
The entire institution’s history is in records, but it is not the real institution. It consists of people, materials, events,
growth, activities.
Our surface life is one of records.
Real life, the real world is inside.
The surface is too small to hold the universe, how can it house the Transcendence?
What one sees before marriage is the surface life, real life is after marriage.
Man does not know his own inner person. Where is the question of knowing another?
Life moves by ebbs and flows. We know one at a time, not both.
Even in reading a novel he who reads for the story misses a good deal.
Behind is the character.
Life and character of life are still behind.
It rarely strikes a reader that the entire world is in the story.
He who knows that never for a moment can conceive that what is in the story is a precise, direct, well defined
description of what he is.
The missing tenth Man can never be found, nor can one know the pencil is not broken. These are blatant facts. Life has
subtle faculties, occult facts, causal realities.
Rarely readers see the play of human choice in a story.
No story can ever reveal to Man that he is the determinant.

327

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

“முதன் முதலில் ைகிய ப ோழுது இருந்த உணர்வுகடள அவன் புதுப் ிக்க விரும் ியது அவளுக்கு புதியபதோரு
மனக்கசப்ட ஏற் டுத்தியது.”
புோிதல் மோறும்ப ோழுது மனப் ோன்டமடயயும் மோற்றுகிறது.
முன்னர் இனிடமயோக இருந்தது இப்ப ோழுது விஷயம் புோிந்தவுைன் இனிடமயற்று கோணப் டுகிறது.
திருமணத்திற்கு முன்பும் திருமணத்திற்கு ின்பும் இருக்கும் மபனோ ோவத்தில் ஒருவர் மற்றவோிைம்
வித்தியோசத்டதக் கோண் ர்.
அவனுள்பளபய இந்த மோற்றம் இருப் து அவனுக்குத் பதோியும், ஆனோல் அவன் இடத உணைபவ மோட்ைோன்.
அகச் பசோதடன, சுய விமோிசனம், அடுத்தவர் கண்பணோட்ைம், சுய விைிப்புணர்ச்சி, இடவ யோவும் ஒருவடைப்
ற்றி நிடனத்துப் ோர்க்க முடியோத உண்டமகடள பவளிப் டுத்தும்.
ஒருவர் தன்டனப் ற்றிபய பதோிந்துபகோள்வடத இயற்டகயோகபவ விரும் மோட்ைோர்.
தன்னிைம் இல்ைோத திறடமகடளப் ற்றி ஒருவர் கற் டன பசய்துபகோள்ள விரும்புவோர்.
சுய அறிவு அக வோழ்க்டகயின் ஒரு குதி.
ஒரு நிறுவனத்தின் முழு சோித்திைமும் திவோகி இருக்கும், ஆனோல் அது உண்டமயோன நிறுவனமல்ை. அது
மனிதர்கடள, ப ோருட்கடள, நிகழ்ச்சிகடள, வளர்ச்சிகடள, பசயற் ோடுகடள உள்ளைக்கியது.
நமது பமல் மன வோழ்க்டக குறிப்புகளோல் ஆனது.
உண்டமயோன வோழ்க்டக, உண்டமயோன உைகம் உள்பள உள்ளது.
ிை ஞ்சத்டதத் தோங்கிக்பகோள்ள பமற் ைப்பு மிகவும் சிறியது, அது எவ்வோறு ிைம்மத்டத தோங்கிக் பகோள்ள
முடியும்?
திருமணத்திற்கு முன் ோர்ப் து பமல் மன வோழ்க்டக, உண்டமயோன வோழ்க்டக திருமணத்திற்கு ிறகு
இருப் து.
மனிதனுக்கு தன்டனபய பதோியோது. மற்றவடை பதோிந்துபகோள்வது என்ற பகள்வி எங்கிருந்து எழும்?.
வோழ்க்டக ஏற்ற இறக்கங்கள் நிடறந்தது. நமக்கு ஒரு சமயத்தில் ஒன்று மட்டும்தோன் பதோியும், இைண்டும்
பதோியோது.
ஒரு நோவடைப் டிக்கும்ப ோழுது, கடதக்கோக டித்தோல் ை விஷயங்கடள நோம் இைந்து விடுபவோம்.
கதோ ோத்திைம் ின்னோல் இருக்கிறது.
வோழ்க்டகயும், வோழ்வின் குணமும் இன்னமும் ின்னோல் உள்ளன.
கடதயில், உைகம் முழுவதும் அைங்கியிருப் து டிப் வருக்குத் பதோிவதில்டை.
அடத அறிந்த ஒருவர் கடதயில் துல்லியமோக பநைடியோகச் சிறப் ோக விவோித்திருப் து தன்டனத்தோன் என
எந்த ஒரு சந்தர்ப் த்திலும் புோிந்துபகோள்ள மோட்ைோர்.
பதோடைந்து ப ோன த்தோவது மனிதடன கண்டு ிடிக்கபவ முடியோது, எழுதுபகோல் உடையபவ இல்டை
என் டதயும் ஒருவர் புோிந்துபகோள்ள முடியோது. இடவ பவளிப் டையோன உண்டமகள். வோழ்க்டகயில்,
சூட்சுமமோன திறன்கள், மடறந்துள்ள உண்டமகள், கோைண உண்டம நிடைகள் உள்ளன.
மனித விருப் த்தின் ஆட்ைத்டத, கடதடய டிப் வர்கள் உணர்வதில்டை.
எந்த ஒரு கடதயும், மனிதன்தோன் தீர்மோனிப் வன் என் டத அவனுக்கு பவளிப் டுத்தோது.
115. “She lost all concern for him in finding herself thus selected as the object of such idle and frivolous gallantry”.
Attention is a fine art that finally matures into affection.
Interest is vital energy released in another.
Attention is a higher, focused form of interest.
In the court where the king is the centre of attraction, attention developed as a human skill at its resourceful
readiness becomes a qualification to receive rewards.
The story of a visitor identifying the king who played a trick on him putting a courtier on the throne, himself
sitting in his place suggests the level of alertness in the court to receive the attention of the king.
The best of attentions is to know where another’s attention will go next.
People popular with children know all about attention.
He who gets all the attention of a child can secure anyone’s attention.
Those who skillfully save others from an accident are those whose attention will be on everything
simultaneously.
Capacity for full sympathetic attention comes from a capacity of selfless self-giving.
It is constitutional ignorance where the Mind is different from the vital.
Attention to be alive must constantly vary in its expression.
Attention, as every other thing, is infinite.
Good manners can be described as the capacity to secure everyone’s attention.
His gallantry was idle and frivolous, but his charm arises from the fact it is idle and frivolous.
Had he been serious, he would not have caught everyone’s attention.
Being idle and frivolous, he is emotionally accessible to everyone.
One can be either frivolous or serious.
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Pleasantness combines seriousness with shallowness.
Pleasant behaviour can be false.
Truth that is pleasant to all is Simplicity.
“ஆைமோன கோதல் இல்ைோமல் ப ோழுதுப ோக்கிற்கோக அவன் தன்டன விரும் ினோன் என் டத புோிந்து பகோண்ை
அவள், அவன் பமலுள்ள எல்ைோ அக்கடறடயயும் இைந்தோள்.”
கவனம் இறுதியில் ோசமோக முதிர்ச்சி அடையும் பமன்டமயோன கடையோகும்.
உணர்வின் சக்தியோக விருப் ம் மற்றவோிைம் பவளியிைப் டுகிறது.
விருப் த்தின் உயர்ந்த குவிந்த பதோற்றம்தோன் கவனம்.
கவனத்தின் டமயமோக விளங்கும் அைசன் வீற்றிருக்கும் அைச சட யில், தன்னிைம் உள்ள திறடமகளின் மூைம்
ஒருவன் கவனத்டத மனிதத் திறனோக வளர்த்துக்பகோள்ளும் ப ோழுது, பவகுமதிகடளப் ப ற்றுக்பகோள்ளவும்
தகுதி உடையவனோகிறோன்.
அைச சட யில் உள்ள ஒருவடன சிம்மரசனத்தில் உட்கோை டவத்துவிட்டு, அவனுடைய இைத்தில் அைசன்
அமர்ந்தடதக் கண்டு ிடித்த ோர்டவயோளடனப் ற்றிய கடத, ஒரு அைசோின் கவனத்டதப் ப ற அைச
சட யினோின் விைிப்புணர்ச்சி எந்த நிடையில் இருக்க பவண்டும் என் டத உணர்த்துகிறது.
கவனத்தின் சிறப்ப , அடுத்தவைது கவனம் அடுத்து எங்கு பசல்லும் என் டதத் பதோிந்து பகோள்வதுதோன்.
குைந்டதகளிைம் ிை ைமோக இருக்கும் மனிதர்களுக்கு கவனத்டதப் ற்றி எல்ைோம் பதோிந்திருக்கும்.
யோர் ஒருவருக்கு ஒரு குைந்டதயின் முழு கவனம் கிடைக்கிறபதோ, அவர் எல்பைோருடைய கவனத்டதயும்
ஈர்ப் ோர்.
ஆ த்திலிருந்து திறடமயோக மற்றவர்கடளக் கோப் ோற்று வர்களது கவனம் ஒபை சமயத்தில் எல்ைோவற்றிலும்
இருக்கும்.
முழு அனுதோ த்துைன் கூடிய கவனிக்கும் திறடம, சுயநைமற்ற சுயோர்ப் ணத்தின் திறன் மூைம் வரும்.
மனம் உணர்விலிருந்து மோறு ட்டு இருப் து அடமப் ின் அறியோடமயோகும்.
கவனம் உயிருைன் இருக்க, அதனுடைய பவளிப் ோடுகளில் பதோைர்ந்து மோறிக் பகோண்பை இருக்க பவண்டும்.
மற்ற எல்ைோவற்டறயும் ப ோல் கவனமும் அளவற்றது.
நற்குணம் எல்பைோருடைய கவனத்டதயும் ஈர்க்கும் திறனுடையது எனைோம்.
அவனுடைய டதோியம் விடளயோட்டுத்தனமோகவும், அற் த்தனமோகவும் இருந்தது, ஆனோல் அவனுடைய
கவர்ச்சி அவன் விடளயோட்டுத்தனமோகவும், அற் த்தனமோகவும் இருக்கிறோன் என் திலிருந்துதோன் எழுகிறது.
அவன் தீவிைமோனவனோக இருந்திருந்தோல், எல்பைோருடைய கவனத்டதயும் ஈர்த்திருக்க மோட்ைோன்.
அவனுடைய விடளயோட்டுத்தனம் மற்றும் அற் த்தனத்தோல், அடனவரும் உணர்ச்சிபூர்வமோக அவடன
அணுக முடிகிறது.
ஒருவர் அற் த்தனமோக இருக்கைோம் அல்ைது தீவிைமோனவனோக இருக்கைோம்
இனிடம, தீவிைத்டதயும், அற் த்தனத்டதயும் இடணக்கிறது.
இனிடமயோன நைத்டத ப ோய்யோக இருக்கைோம்.
எல்பைோருக்கும் இனிடமயோக விளங்கும் உண்டம, எளிடமயோகும்.
116. “While she steadily repressed it”.
What is repressed is the vital reaction. It is repressed by Mind.
Repressed urges resurface strengthened, often in inverse form.
This is the result when the vital is strong and the Mental is weak.
An enlightened Mind denying a weak willing vital vibration is self-restraint that is self-discipline.
Society progresses by progressive individuals.
The majority waits for the society to endorse the pioneers.
The basic secret is the subconscious maturity is expressed by the progressive individuals.
The spiritual truth is beyond this interdependence of the Individual and the society.
The Individual is the key to evolution.
He includes the universe in himself.
He also includes the Transcendent in him.
The Absolute descending into the universe and the Individual is a prior truth.
Mental individuality of thought of Europe matured into the physical individuality of action in America whose earlier
form was in production while its present acme is in technology.
The Mind of Greece born in Socrates as a personal possession in 2000 years resurfaced as a public possession – the
birth of Mind in the common Man.
Spirit born in individuals in India must be born in the common Man and reveal itself as a personal possession as Mind
revealed itself in Hamlet.
Einstein’s formula is out of spiritual intuition.
It is Spirit being born not in the field of spirituality but in the field of Mental knowledge.
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Spirit is to be born in vital – political, economic - knowledge.
It would be completed when the Spirit is born in physical knowledge – knowledge of physical objects.
“அவள் பமதுவோக அடத அைக்கிக் பகோண்ைோள்.”
உணர்வின் எதிர்விடன அைக்கப் டுகிறது. அது மனத்தோல் அைக்கப் டுகிறது.
அைக்கப் ட்ை உந்துதல்கள் பமலும் ைப் ட்டு மீண்டும் எழும், ப ரும் ோலும் தடைகீைோக எழும்.
உணர்வு ைம் ப ோருந்தியதோகவும் மனம் ைவீனமோகவும் இருக்கும்ப ோழுது ஏற் டும் ைன் இது.
சித்தி ப ற்ற மனம் ைவீனமோக விரும் ி எழும் உணர்வின் அதிர்வுகடள மறுப் து, சுய ஒழுக்கமோன சுயக்
கட்டுப் ோடு ஆகும்.
முன்பனறும் தனிமனிதர்களோல் சமூகம் முன்பனறுகிறது.
முன்பனோடிகடள சமூகம் ஏற்றுக்பகோள்ள பவண்டும் என்று ப ரும் ோைோபனோர் கோத்திருக்கின்றனர்.
முன்பனறும் தனிமனிதர்களோல் பவளிப் டுத்தப் டும் ஆழ்மன முதிர்ச்சிபய அடிப் டை இைகசியமோகும்.
தனிமனிதனும் சமூகமும் ஒன்டற ஒன்று சோர்ந்திருப் டதத் தோண்டி இருப் து ஆன்மீக உண்டம.
தனிமனிதன்தோன் ோிணோமத்தின் திறவு பகோல்.
அவனுள்பள ிை ஞ்சம் உள்ளது.
ிைம்மமும் அவனுள்பள உள்ளது.
ிைம்மம் ிை ஞ்சத்திலும், தனிமனிதனிலும் இறங்குவது முதல் உண்டமயோகும்.
ஐபைோப் ோவுடைய எண்ணத்தின் மனத் தனித்தன்டம, அபமோிக்கோவுடைய பசயற் ோட்டின் ேை
தனித்தன்டமயோக முதிர்ச்சி அடைந்தது. இதனுடைய ஆைம் நிடை உற் த்தியோக இருந்தது, தற்ப ோழுடதய
உச்ச கட்ைம் பதோைில் நுட் மோக உள்ளது.
சோக்ைடீஸிைம் தனி ந ர் பசோத்தோகப் ிறந்த கிோீசின் மனம், இைண்ைோயிைம் வருைங்களுக்குப் ின் ப ோதுச்
பசோத்தோக சோதோைண மனிதனிைம் மனமோக மீண்டும் ிறந்தது.
இந்தியோவில் தனிமனிதனில் ிறக்கும் ஆன்மோ சோதோைண மனிதனிைத்தில் ிறக்க பவண்டும், ஹோம்பைட்டிைம்
மனம் பவளிப் ட்ைதுப ோல், தனி மனித பசோத்தோக பவளிப் ை பவண்டும்.
ஆன்மீக உள்ளுணர்விலிருந்து ஐன்ஸ்டீனின் விதி ிறந்தது.
ஆன்மீகக் களத்தில் ிறந்த ஆன்மோ அல்ை அது, மனத்தின் ஞோனமோக ிறந்தது.
உணர்வில், அைசியலில், ப ோருளோதோைத்தில், ஞோனமோக ஆன்மோ ிறக்க பவண்டும்.
ஆன்மோ ேை அறிவில் ிறக்கும்ப ோழுது, ேைப் ப ோருள்கடள ற்றிய அறிவில் பூர்த்தி அடையும்.
117. “Her vanity gratified”.
Vanity is what Man wants others to think of him.
Pride is his own estimation of himself.
One grows by achievements physical, vital, mental or spiritual.
Achievements are inner and outer.
He who has not achieved desires the result of achievement – popularity.
Vanity is the illusion of expectation based on non-existent achievement.
It is a phase through which real growth passes.
A great poet in his indulgence called it the last infirmity of human Mind.
Even solid achievements have a vain fringe sometimes.
There are great characters who do not have the taint of vanity.
It happens when one is not aware of social values.
He may have vanity in other areas.
Human foibles are often human necessity.
One exercises his own faculties for the joy of it whose results come to be valued greatly in later ages.
Such people have no way of comparing their attainments with others.
They are oblivious of their merit.
Shakespeare’s works were not valued for their worth for centuries.
If he had been unaware of his genius and the merit of his works, there is no wonder.
Sri Aurobindo says all great men know of their greatness.
Jane Austen received £ 40 for Pride and Prejudice and that left no scope for gloating.
Vanity is the vain exertion of one who has no strength or knowledge for any achievement while his ambition is to
achieve all.
He is one who gives himself what the world legitimately denies him.
The world has a way of giving the opposite of what he seeks if his seeking has an energetic empty insistence.
Vanity can be proud; pride can be vain.
“அவளுடைய தற்ப ருடம திருப்தியடைந்தது.”
மனிதன், மற்றவர்கள் அவடனப் ற்றி என்ன நிடனக்க பவண்டும் என்று விரும்புவது தற்ப ருடம ஆகும்.
அவடனப் ற்றிய அவனுடைய கணிப்பு கர்வம் ஆகும்.

330

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

ஒருவைது வளர்ச்சி உைல், உயிர், மனம் அல்ைது ஆன்மீகம் இவற்றில் சோதிப் தில் உள்ளது.
சோதடனகள் அகம், புறம் இைண்டையும் சோர்ந்தறவ.
யோர் ஒருவன் சோதிக்கவில்டைபயோ, அவன் சோதடனயின் ைனோன ிை ைத்துக்கு ஆடசப் டுவோன்.
இல்ைோத சோதடனயின் அடிப் டையில் எழும் எதிர் ோர்ப் ின் பதோற்றபம தற்ப ருடமயோகும்.
உண்டமயோன வளர்ச்சி இக்கட்ைத்டதத் தோண்டிச் பசல்லும்.
இதடன ஒரு ப ோிய கவிஞன், மனித மனத்தின் கடைசிப் ைவீனம் என்றோன்.
ப ோிய சோதடனகளுக்கும் சிை சமயங்களில் யனற்ற சிறு விஷயங்கள் இருக்கும்.
தற்ப ருடமயின் சோயல்கூை இல்ைோமல் உயர்ந்த குணமுடையவர்கள் உள்ளனர்.
ஒருவருக்கு சமூகத்தின் மதிப்புகள் பதோியோமல் இருக்கும்ப ோழுது இவ்வோறு நைக்கிறது.
பவறு சிை இைங்களில் அவருக்கு தற்ப ருடம இருக்கைோம்.
மனித குடற ோடுகள் ை சமயங்களில் மனிதனுக்குத் பதடவப் டுகிறது.
சந்பதோஷத்திற்கோகபவ ஒருவர் அவருடைய திறடமகடள யன் டுத்துவோர். அதனுடைய ைன்கள் ப ோிதோக
மதிக்கப் டும் கோைங்கள் ின்னர் எழும்.
இது ப ோன்ற மனிதர்களுக்கு தங்களுக்குக் கிடைத்தடத மற்றவர்களுைன் ஒப் ிட்டுப் ோர்க்கபவ வைி
கிடையோது.
அவர்களுடைய சிறப்பு ற்றி அவர்களுக்பக பதோியோது.
ை நூற்றோண்டு கோைங்களோக பஷக்ஸ் ியோின் டைப்புகள், அவற்றின் பமன்டமக்கோக மதிக்கப் ைவில்டை.
அவருடைய பமதோவித்தனத்டதப் ற்றியும், அவருடைய டைப்புகளின் பமன்டமடயப் ற்றியும் அவருக்குத்
பதோியோமல் இருந்திருந்தோல், அதில் ஆச்சோியப் டுவதற்கு ஒன்றுமில்டை.
எல்ைோ ப ோிய மனிதர்களுக்கும் தங்களுடைய சிறப்ட ப் ற்றித் பதோியும் என ஸ்ரீ அைவிந்தர் கூறுகிறோர்.
‘Pride and Prejudice’ எழுதியதற்கோக பேன் ஆஸ்டினுக்கு நோற் து வுன்கள் அளிக்கப் ட்ைது. அதில்
அவருக்குப் ப ருடமப் ை ஒன்றும் இல்டை.
அடனத்டதயும் சோதிக்க ஆடசப் டும் ஒருவருக்கு எடதயும் சோதிப் தற்கோன அறிபவோ சக்திபயோ
இல்ைோதப ோது, தற்ப ருடமதோன் இருக்கும்.
உைகம் நியோயமோக ஒருவனுக்கு நிைோகோிப் டத, அவபன அவனுக்கு அளித்துக் பகோள்கிறோன்.
சக்தி இல்ைோமல் ஒன்டற விரும் ினோல், ஒருவனுக்கு அவன் விரும் ியதற்கு பநர் எதிைோனடத உைகம்
அளிக்கும்.
தற்ப ருடம கர்வமோக இருக்கைோம்; ப ருடம யனற்றதோகவும் இருக்கைோம்.
118. “And her preference secured at anytime by their renewal”.
Preference is the vital choice.
The physical has less choice. Almost it accepts what touches it.
The vital quickly chooses according to its bent.
Mind sees before it a wider choice as it sees more than the vital.
The Spirit accepts all positively, generally, it does not choose.
The Supramental chooses to transform irrespective of the condition of what is accepted.
Choice arises out of the play in life.
A rich Man has a wide enough choice; a poor Man is denied.
A wise Man has several options to choose from while a stupid Man sees no choice.
Choice expands life.
The Spirit inside has infinite choices.
A small Man never stirs out of his place.
He has a horror of leaving the place where he was born.
At the other extreme the explorer explores all over the world.
An ordinary Man finding marriage is slavery accepts it as such.
A resourceful Man explores other possibilities.
One in quest of Romance never stops exploring and innovating.
To make the best of a bad job is what life teaches us.
Spirit does not see anything bad.
Darcy found nothing bad in Elizabeth.
His assumption became true.
That is the power of spiritual belief.
Elizabeth had no such assumption, belief or faith.
All her interest was in Jane, not in herself.
Once Darcy proposed again, Elizabeth came into her own.
Her own is the highest best anyone can assume.
In her joy she could forget her aunt for three days.
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“அவளிைம் பகோண்டிருந்த கவனத்டத மீண்டும் புதுப் ித்தோலும் அவள் ஏற்றுக்பகோண்டு விடுவோள்.”
விருப் ம் என் து உணர்வின் பதர்ந்பதடுத்தல்.
ேைநிடை தன் விருப் ப் டி பசயல் டுவது குடறபவ. அடதத் பதோடுவடத அது ப ரும் ோலும் ஏற்றுக்
பகோள்ளும்.
உணர்வு அதன் ப ோக்குக்கு ஏற்றவோறு பதர்ந்பதடுக்கும்.
உணர்டவக் கோட்டிலும் மனம் அதிகமோகப் ோர்ப் தோல், பதர்ந்பதடுப் தற்கு அதற்கு அதிகமோன விஷயங்கள்
உள்ளன.
ஆன்மோ எல்ைோவற்டறயும் நல்ை விதமோக ஏற்றுக்பகோள்ளும், ப ோதுவோக அது பதர்ந்பதடுப் தில்டை.
சத்திய ேீவியம், தோன் ஏற்றுக்பகோண்ைது எந்த நிடைடமயில் இருந்தோலும் திருவுருமோற விரும்புகிறது.
வோழ்வின் ஆட்ைத்தில் விருப் ம் எழுகிறது.
ணக்கோைன் பதர்ந்பதடுக்கைோம் ஏடைக்கு அது மறுக்கப் டுகிறது.
புத்திசோலியோன மனிதனுக்கு விருப் ம்ப ோல் பதர்ந்பதடுக்க நிடறய வோய்ப்புகள் உள்ளன, அதுபவ
முட்ைோளுக்கு இல்டை. பதர்ந்பதடுப் து வோழ்டவ விோிவடையச் பசய்கிறது.
ஆன்மோவுக்கு எண்ணற்ற வோய்ப்புகள் உள்ளன.
சிறிய மனிதன் தோன் இருக்கும் இைத்டத விட்டு அடசவபதயில்டை.
அவன் ிறந்த இைத்டத விட்டு நகருவது அவனுக்கு யங்கைமோக இருக்கிறது.
தீவிைமோக இருக்கும் ஒருவர் உைகம் முழுவதும் சுற்றி வந்து ஆைோய விரும்புவோர்.
சோதோைண மனிதன், திருமணம் அடிடமத்தனமோக இருப் டத ோர்த்தும் அதடன அப் டிபய ஏற்றுக்
பகோள்கிறோன்.
வசதிகள் இருக்கும் மனிதன் மற்ற சோத்தியக் கூறுகடள கண்டு ிடிப் ோன்.
கோதடைத் பதடு வன் ஆைோயவும் புதிதோகக் கண்டு ிடிப் டதயும் நிறுத்தபவ மோட்ைோன்.
பமோசமோனதிலும் சிறந்தடதப் ோர்க்க வோழ்க்டக நமக்குக் கற்றுத் தருகிறது.
ஆன்மோ எடதயும் பமோசமோகப் ோர்க்கோது.
எலிசப த்திைம் ைோர்சி பமோசமோக எடதயும் ோர்க்கவில்டை.
அவனுடைய யூகங்கள் உண்டமயோயின.
ஆன்மீக நம் ிக்டகயின் சக்தி அதுதோன்.
எலிசப த்திற்கு அது ப ோன்ற யூகங்கபளோ, நம் ிக்டகபயோ எதுவும் இல்டை.
அவளுக்கு கவனம் முழுவதும் பேன் பமல்தோன் இருந்தது, தன்டனப் ற்றியும் நிடனக்கவில்டை.
ைோர்சி மீண்டும் திருமண ப ச்டச எடுத்த ப ோதுதோன் எலிசப த் தன் நிடனவுக்கு வந்தோள்.
எவைோலும் நிடனத்துப் ோர்க்க முடியோத அளவிற்கு உயர்ந்தது அவள்தோன்.
அவளுடைய சந்பதோஷத்தில் அவளுடைய அத்றதடய மூன்று நோட்களுக்கு அவள் மறந்திருந்தோள்.
On the very last day of the regiment's remaining at Meryton he dined, with others of the officers, at
Longbourn; and so little was Elizabeth disposed to part from him in good-humour that, on his making some
enquiry as to the manner in which her time had passed at Hunsford, she mentioned Colonel Fitzwilliam's
and Mr. Darcy's having both spent three weeks at Rosings, and asked him if he were acquainted with the
former.
இைோணுவம் பமோிைனிலிருந்த இறுதி நோளன்று அவன் மற்ற அதிகோோிகளுைன் ைோங் ர்னில் உணவருந்தினோன்.
அவனிைம் நல்ை மனநிடையில் விடைப ற எலிசப த்திற்கு விருப் மில்டை. ஹன்ஸ்ப ோர்டில் அவள் எப் டி
பநைத்டத பசைவைித்தோள் என்று அவனுடைய பகள்விக்கு கர்னல் ிட்ஸ்வில்லியமும், ைோர்சியும் மூன்று
வோைங்கள் பைோஸிங்ஸில் தங்கியிருந்தனர் என்று கூறி முதல் ந ோின் அறிமுகம் அவனுக்குண்ைோ என்று
அவனிைம் பகட்ைோள்.
119. She sees through his belief, how she is a mere thing for his ruse.
எவ்வோறு அவள் அவனுடைய சூழ்ச்சிக்கு ஒரு சோதோைண விஷயமோக இருந்தோள் என் டத அவனுடைய
நம் ிக்டகயின் மூைம் அவள் ோர்க்கிறோள்.
120. “On the last day Wickham dined at Longbourn”.
Two people meeting is life.
Meeting emotionally is a landmark in life.
First of such meeting, the last of such coming together are lasting marks in one’s emotional life.
Emotional memory is neither factual nor rational.
Once a lover, a lover forever.
To love is to live fully.
Those who have no heart or a heart that is dry cannot know what love is.
Those who have a heart know nothing but love. Nothing else matters to them.
Trollope’s heroines rise to their emotional heights.
Love makes emotion powerful.
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Indian girls believe in past and future lives.
The ideal belief is a girl has been wedded to a Man in his every birth.
This is not spiritually true.
It is emotionally comforting as an ideal, as well as a way of life.
Popular beliefs about karma, rebirth, reward are vastly different from spiritual facts.
Religion gives Man a superstition.
He adorns it in a hundred ways.
There is a great fulfillment in being superstitious whether it is true or not.
Man lives by his beliefs.
In time he raises them to the status of faith.
The word faith has no such dimension.
The Gita advises us not to relieve Man of his superstition.
One – a girl or a follower – can believe in a murderer.
Murder at the hands of a husband or leader is pleasantly acceptable.
Moksha awaits such faith.
It is a spiritual justification.
“கடைசி நோளன்று விக்கோம் ைோங் ர்னில் விருந்துண்ைோன்.”
இருவர் சந்தித்துக்பகோள்வது வோழ்க்டகயோகும்.
உணர்வுபூர்வமோகச் சந்தித்துக்பகோள்வது வோழ்க்டகயில் முக்கியமோன கட்ைமோகும்.
அது ப ோன்ற முதல் சந்திப்பும் அது ப ோல் இறுதியோக ஒன்று பசர்வதும் ஒருவைது உணர்ச்சிகைமோன
வோழ்க்டகயில் நிடனவில் நிடைத்து நிற்கும் அடையோளங்களோகும்.
உணர்வுபூர்வமோன ஞோ கம், உண்டமயும் கிடையோது, விபவகமோனதும் கிடையோது.
ஒரு முடற கோதைனோக இருப் வன் கடைசி வடை கோதைன்தோன்.
கோதலிப் து முழுடமயோக வோழ்வதோகும்.
யோருக்கு உள்ளம் இல்டைபயோ அல்ைது உள்ளம் வறட்சியோக இருக்கிறபதோ, அவர்களுக்கு கோதல் என்றோல்
என்ன என் து பதோியோது.
உள்ளம் இருப் வர்களுக்கு கோதடைத் தவிை பவறு ஒன்றும் பதோியோது. பவறு எதுவும் அவர்களுக்கு ஒரு
விஷயபம அல்ை.
திைோைப் ின் கதோநோயகிகள் உணர்வுபூர்வமோக உயர்ந்த இைத்டத அடைகின்றனர்.
கோதல் உணர்வுகடள சக்தியுடையதோக மோற்றுகிறது.
இந்தியப் ப ண்கள் முன் பேன்மம், அடுத்த பேன்மம் இவற்டற நம்புகின்றனர்.
ஒவ்பவோரு ிறவியிலும் அபத ஆடணத்தோன் ப ண் திருமணம் புோிவதோக ஒரு நம் ிக்டக உள்ளது.
ஆன்மீகோீதியில் இது உண்டம அல்ை.
இைட்சியத்திற்கும் வோழ்க்டக முடறக்கும் அது உணர்வுபூர்வமோக ஆதைவோக உள்ளது.
கர்மம், மறு ிறப்பு, பவகுமதி இவற்டறப் ற்றிய ப ோதுவோன நம் ிக்டககள், ஆன்மீக உண்டமகளிலிருந்து
மிகவும் வித்தியோசமோனடவ.
மதம் மனிதனுக்கு மூைநம் ிக்டககடள அளிக்கிறது.
அவற்டற நூறு விதங்களில் அவன் ப ோற்றுகிறோன்.
மூை நம் ிக்டககள் உண்டமபயோ இல்டைபயோ, அவற்டற நம்புவதில் ஒரு ப ோிய திருப்தி இருக்கிறது.
மனிதன் அவனுடைய நம் ிக்டககளினோல் வோழ்கிறோன்.
சமயங்களில் அதற்கு பதய்வ நம் ிக்டக எனும் அந்தஸ்து அளிக்கிறோன்.
பதய்வ நம் ிக்டகக்கு அது ப ோன்ற ோிமோணம் கிடையோது.
மனிதடன மூை நம் ிக்டககளிலிருந்து விடுவிக்க பவண்ைோம் என்று கீடத அறிவுறுத்துகிறது.
ஒரு ப ண் அல்ைது ஒரு சீைைோல் பகோடைகோைடனயும் நம் முடியும்.
கணவன் அல்ைது தடைவன் பகோடை பசய்தோல், அடத இனிடமயோக ஏற்றுக்பகோள்வர்.
அது ப ோன்ற நம் ிக்டகக்கு பமோக்ஷம் கோத்துக் பகோண்டிருக்கிறது.
இது ஆன்மீக நியோயப் டுத்தல்.
121. “So little was Elizabeth disposed to part from him in good humour”.
Any situation gives rise to a humour in Man.
Good humour is the result of good circumstances.
Good humour arising out of inner disposition raises Man above his circumstances.
Her knowledge of the Man is damaging in the extreme.
It has made her sour towards him.
Her sensations were not sour as her conversation reveals.
His skill in sensing the change in her is a skill in deceit.
He would have made a great diplomat, had he been a gentleman.
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He has sensed the danger, danger of frequently meeting Darcy and living in the atmosphere of Darcy’s aunt. Still she is
not sour. He relates to her expressed behaviour.
He is one who kept his countenance after elopement.
It means all his actions are Mental.
Even his voice, facial expressions, physical gestures are Mental.
Mind in him has fully mastered his vital.
And that Mind is false.
Gambling is the natural relaxation he seeks as his vital has been under a severe discipline all day long.
The intensity of that Mental effort enhances the value of his charm.
Imagine the cruel tyranny his vital was under while in Pemberley.
He is immune to feminine charm, prone to destroy their character.
What he needs is not an affectionate vital exchange that expands the being.
He needs an outlet for his corked up physical energy, denied natural expression as it normally formulates itself.
His sense of deprivation as he grew up among the plenty of Pemberley with absolutely no right to it, is a frustration in
the extreme.
He does not want to possess any woman, as his experience is any woman readily gives in.
What is readily available is naturally not attractive.
The life of a clergyman is certainly not for him.
“அவனிைமிருந்து நல்ை மனநிடையில் விடைப ற எலிசப த்திற்கு விருப் மில்டை.”
எந்த ஒரு நிடைடமயும் மனிதனிைம் ஒரு நல்ை மனநிடைடய எழுப்புகிறது.
நல்ை மனநிடை நல்ை சூழ்நிடைகளோல் உருவோகிறது.
அகத்தின் நிடைப் ோடுகளோல் எழும் நல்ை மனநிடை, மனிதடன அவனது சூழ்நிடையிலிருந்து உயர்த்தும்.
அவடனப் ற்றிய அவளுடைய அறிவு, மிகவும் பசதப் டுத்துவதோக இருந்தது.
அது அவன் ோல் கசப்ட ஏற் டுத்தியது.
அவளுடைய ப ச்சிலிருந்து அவளுடைய உணர்வுகளில் கசப் ில்டை என் து பதோிகிறது.
அவளிைம் ஏற் ட்டுள்ள மோற்றத்டத உணரும் அவனுடைய திறன், ஏமோற்றும் திறனோகும்.
அவன் நற்குணம் ப ோருந்தியவனோக இருந்திருந்தோல், அவன் ப ோிய அைசியல் நிபுணனோக மோறியிருப் ோன்.
ைோர்சிடய அடிக்கடி சந்திப் திலும், ைோர்சியின் சித்தியின் அருகோடமயில் இருப் திலும் உள்ள ஆ த்டத
அவன் உணர்ந்திருந்தோன். இருப் ினும் அவளிைம் கசப்புணர்வு இல்டை. அவள் பவளிப் டுத்தும்
நைத்டதயுைன் அவன் பதோைர்புபகோள்கிறோன்.
ஓடிப்ப ோன நிகழ்ச்சிக்குப் ிறகும் அவன் நிதோனத்துைன் நைந்து பகோண்ைோன்.
அவனுடைய எல்ைோ பசயல்களும் மனத்டதச் சோர்ந்தடவ என்று பதோிகிறது.
அவனுடைய குைல், முக ோவங்கள் மற்றும் உைல் அடசவுகள்கூை மனத்திற்குோியது.
மனம் அவனுடைய உணர்வுகடள முழுடமயோக பவற்றி பகோண்டுள்ளது.
அந்த மனம் ப ோய்யோனது.
அவனுடைய உணர்வுகள் நோள் முழுவதும் அதிக கட்டுப் ோட்டுக்குள் இருப் தோல், சூதோட்ைத்டத ப ோழுது
ப ோக்கிற்கோக நோடுகிறோன்.
மனம் எடுக்கும் முயற்சியின் தீவிைம், அவனது வசீகைத்தின் மதிப்ட கூட்டுகிறது.
ப ம் ர்லியில் இருக்கும்ப ோழுது அவனுடைய உணர்வுகள் எவ்வளவு கடுடமயோன பகோடுடமடய
அனு வித்திருக்கும் என்று கற் டன பசய்து ோர்க்கைோம்.
ப ண்டமயின் கவர்ச்சியோல் அவன் ோதிக்கப் ை மோட்ைோன், அவர்களுடைய குணோதிசயத்டத அைிப் தில்
வல்ைவன்.
அவனுக்குத் பதடவப் டுவது ேீவடன விோிவு டுத்தும் ோசமோன உணர்வின் ோிமோற்றம் அல்ை.
அைக்கி டவக்கப் ட்டிருக்கும் ேை சக்திடய பவளியிை அவனுக்கு ஒரு வடிகோல் பவண்டும், இயற்டகயோக
பவளிப் ை மறுக்கப் ட்ை அச்சக்திகள், சோதரைணமோக அதடனபய உருவகப் டுத்திக் பகோள்ளும்.
எந்தவித உோிடமயும் இல்ைோத ப ம் ர்லியின் பசல்வச் பசைிப் ில் வளர்ந்த அவனுக்கு அதடன
அவனிைமிருந்து ிடுங்கிக் பகோண்டுவிட்ை உணர்வு உச்சகட்ை பவறுப்ட அளித்தது.
எந்த ப ண்ணும் உைனடியோக இணங்கி விடுவது அவனுடைய அனு வமோக இருப் தோல், அவன் எந்த
ப ண்டணயும் பசோந்தமோக்கிக்பகோள்ள விரும் வில்டை.
எது சுை மோகக் கிடைத்து விடுகிறபதோ அதில் நோட்ைம் ஏற் ைோதது இயற்டக.
ோதிோி வோழ்க்டக நிச்சயமோக அவனுக்கு உகந்தது அல்ை.
122. “She mentioned Colonel. Fitz Williams”.
For a rumour-monger any person is a potential source of rumour.
Wickham’s first unexpressed fear is what the colonel would have told her about him.
We are sorry that rumour can often be false, negative.
News spreading in the society is rumour. It can be positive or negative. No vibration can exist half. It needs both
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sides.
Family members speak only the positive side. That creates relationship, not binding intimacy that longs for
frequent revivals.
News travels along the length and breadth of a country in a few days.
It is not possible when the vibration is only positive – half.
The foundation of a building is coarse, ugly. It is the nature of the other side.
It never occurred to Wickham that Darcy’s daily visits to the Parsonage could have meant anything more than
company.
She was not socially or personally polite to him. She was romantically soft to him in her eager politeness.
He was, in his turn, taken in by her unintended courtesy.
He was a diplomat par excellence.
Now that her mind was fully disillusioned, his master stroke about his joy knowing the improved manners of Darcy
had no effect on her at all.
Revenge, as love, is causeless. We see it in Dante.
The intensity of revenge, even if it is frivolous in its consequence can be real to him who feels it.
He was trying to retain the ground he had gained with her earlier.
She was trying her feminine best not to let him see her changed Mind.
The psychological meeting ground was as delicate as the meeting of lovers.
He was an adept in making her come out with information.
She was more than willing to supply information inoffensively.
Social intercourse maturing into personal intimacy is a passage valuable to students of psychology in literature.
“அவள் கர்னல் ிட்ஸ்வில்லியம் ப யடைக் குறிப் ிட்ைோள்.”
வதந்திடயக் கிளப்பு வன், யோடைப் ற்றி பவண்டுபமன்றோலும் வதந்திடயக் கிளப்புவோன்.
கர்னல் தன்டனப் ற்றி அவளிைம் ஏபதனும் கூறியிருப் ோபனோ என் துதோன் விக்கோமின் பவளியிைப் ைோத
யமோக இருந்தது.
வதந்தி ை சமயம் ப ோய்யோகவும், எதிர்மடறயோகவும் இருப் து வருந்தத்தக்கது.
சமூகத்தில் பசய்தி ைவுவது வதந்தியோகும். அது நல்ைதோகவும் இருக்கைோம், பகட்ைதோகவும் இருக்கைோம். எந்த
அதிர்வும் ோதியோக இருக்கோது. அதற்கு இைண்டு க்கங்களும் பவண்டும்.
குடும் த்தில் உள்ளவர்கள் நல்ைடதபய ப சுவோர்கள். அது உறவுகடள உருவோக்கும், அடிக்கடி புதுப் ித்துக்
பகோள்ள ஏங்கும் கட்டுப் டுத்தக்கூடிய பநருக்கங்கடள அல்ை.
சிை நோட்களிபைபய பசய்தி நோட்டின் மூடை முடுக்குகளிலும் ைவிவிடும்.
அதிர்வுகள் நல்ைதோக மட்டுபம இருந்தோல், இது சோத்தியமில்டை.
வீட்டின் அஸ்திவோைம் முைட்டுத்தனமோகவும் ோர்ப் தற்கு அசிங்கமோகவும் இருக்கும். இயற்டகயின் மறு க்கம்
இது.
ைோர்சி தினமும் ோதிோி விடுதிக்குச் பசன்று வருவது, பவறும் ப ோழுதுப ோக்கிற்கோக மட்டுமல்ைோது அதற்கும்
பமபை என்று விக்கோமிற்குப் புைப் ைபவ இல்டை.
சமூக அளவிபைோ அல்ைது தனிப் ட்ை முடறயிபைோ அவள், அவனிைம் ணிவோக நைந்துபகோள்ளவில்டை.
கோதல் வயப் ட்ை அவள், ணிவோன ஆர்வத்துைன் அவனிைம் பமன்டமயோக நைந்துபகோள்கிறோள்.
அவன் ங்கிற்கு, அவன் அவளுடைய இயல் ோன மோியோடதயோல் கவைப் ட்ைோன்.
அவன் மிகச் சிறப் ோன நிபுணனோக இருக்கிறோன்.
அவள் இப்ப ோழுது மிகவும் பதளிவோக இருப் தோல், ைோர்சியின் நைத்டதயில் கோணும் முன்பனற்றத்டதக்
பகள்விப் ட்டு அவன் கோண் ிக்கும் சந்பதோஷம், அவளிைம் எந்த ோதிப்ட யும் ஏற் டுத்தவில்டை.
கோதடைப் ப ோல் வன்மமும் கோைணமின்றி இருக்கும். ைோன்பை-யிைம் இதடனப் ோர்க்கிபறோம்.
வன்மத்தின் தீவிைம், அதனுடைய ின் விடளவுகளில் அற் மோனதோக இருந்தோலும், அடத உணரு வருக்கு
உண்டமயோகப் டும்.
அவளிைம் அவனுக்கிருந்த இைத்டத தக்க டவத்துக்பகோள்ள அவன் முயற்சி பசய்கிறோன்.
அவளுடைய மோறிய மனத்டத அவன் ோர்க்க முடியோத வண்ணம் அவள் தன்னோல் இயன்றவடை மடறக்க
முயற்சி பசய்கிறோள்.
மனோீதியோக சந்தித்துக்பகோள்ளும் இைம் கோதைர்கள் சந்தித்துக்பகோள்வது ப ோல் அவ்வளவு நுட் மோக
இருந்தது.
அவளிைமிருந்து தகவடைப் ப றுவதில் அவன் பதர்ச்சி ப ற்றவனோக இருக்கிறோன்.
புண் டுத்தோத வண்ணம் அவள் தகவடை பகோடுக்கத் தயோைோக இருந்தோள்.
சமூகப் ோிமோற்றங்கள் தனிப் ட்ை பநருக்கமோக முதிர்ச்சி அடைவது, மனவியல் மோணவர்களுக்கு
இைக்கியத்தில் மதிப்பு வோய்ந்த ஒரு ோடதயோகும்
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He looked surprised, displeased, alarmed; but with a moment's recollection and a returning smile, replied
that he had formerly seen him often; and, after observing that he was a very gentlemanlike man, asked her
how she had liked him. Her answer was warmly in his favour. With an air of indifference he soon afterwards
added –
அவன் ஆச்சோியத்துைனும், அதிருப்தியுைனும், கைவைத்துைனும் ோர்த்தோன். ஆனோல் ஒபை நிமிைத்தில் தன்டன
சுதோகோித்துக் பகோண்டு ஒரு புன்முறுவலுைன், தோன் அவடன முன்பு அடிக்கடி சந்தித்திருப் தோகவும், அவன்
மிகவும் நற் ண்புகள் உடைய ந ர் என்று கூறிய ிறகு, அவளுக்கு எந்த அளவு அவடன ிடித்திருந்தது என்று
பகட்ைோன். அவடனப் ற்றி அன் ோகப் புகழ்ந்து ப சினோள். அவன் அடத சிறிதும் ப ோருட் டுத்தோமல்
விடைவில் --123. Elizabeth’s acquaintance with the colonel raises a fright in him.
எலிசப த்திற்கு, கர்னலுைன் ஏற் ட்ை நட்பு அவனிைம் யத்டத உண்ைோக்கியது.
124. Sensing no harm from her, he quickly smiles.
அவளிைமிருந்து எந்த பகடுதலும் வைோது என் டத உணர்ந்தவுைன் அவன் உைனடியோகப் புன்னடக
புோிந்தோன்.
125. Now that she has seen the colonel, he is truthful in the description.
இப்ப ோழுது அவள் கர்னடை சந்தித்து விட்ைதோல், கர்னடைப் ற்றி விவோிப் தில் அவன் உண்டமயோக
இருக்கிறோன்.
126. Her formal behaviour which is not unpleasant is her sanction to elopement.
அவளது ப ோதுவோன நைத்டத இனிடமயோக இருப் து, ஓடிப்ப ோவதற்கு அவள் அனுமதி பகோடுப் து
ப ோைோகிறது.
127. “With a moment’s recollection and a returning smile”.
One of the main assets of human nature is its resilience.
Rats survive in millions in spite of equal number of cats threatening their lives.
A threat is no reason to withdraw from the field.
A threat makes Man equip himself to survive in spite of it.
Man’s civilization is a series of overcoming challenges.
Every advance in technology is used for anti-social purposes.
Even pests become immune to pesticides.
Every reform is found to have loopholes effectively exploited by malicious Minds.
Good manners came to existence as the pleasant exterior of benevolent gentle souls.
It was taken by Wickham to entice Elizabeth.
After fifteen days of confinement to bed Mrs. Bennet was ready to announce to the world her triumph in a trice.
Today the basic human material is pessimistic about its future, comfort-minded in existence, cumbersome clumsily in
thinking out a way out.
He says the best ideal pursuit of Man is the discovery of God in Life.
That will engage all his energies.
Nothing else demands the energies of all the parts of his being.
The need of the Hour is an integrated personality.
This quest united all the parts of his being and further demands their integration.
To a question Nelson Rockefeller replied there was nothing other than the Presidency for him to aspire to.
All other efforts are partial, smaller, beside the point.
Great international organizations speak of limits to growth.
There are no limits to growth for one who wants to develop and evolve.
Man uses an otiose, narrow, ossified, outmoded, inert instrument, intellectuality. Limits to growth are the limits to
intellectuality.
Man is infinite, Life is infinite, growth is infinite. There are no limits.
“ஒபை நிமிைத்தில் சுதோகோித்துக் பகோண்டு, புன்சிோிப்ட வைவடைத்துக் பகோண்ைோன்.”
மனித சு ோவத்தின் முக்கியமோன பசோத்துக்களில் ஒன்று, மீண்டும் சகே நிடைக்கு திரும்புவதுதோன்.
எலிகளின் உயிடை றிக்க பகோடிக்கணக்கோன பூடனகள் இருந்தோலும் அபத அளவில் எலிகள் உயிருைன்தோன்
இருக்கின்றன.
களத்திலிருந்து விைகுவதற்கு அச்சுறுத்தல் ஒரு கோைணம் கிடையோது.
அச்சுறுத்தல் இருக்கும் ப ோதிலும் அது மனிதடன உயிர்வோை அவடன ஆயத்தப் டுத்துகிறது.
மனிதனின் நோகோிகம் பதோைர்ந்து சந்திக்க பவண்டிய சவோல்களோகும்.
பதோைில் நுட் த்தில் ஏற் டும் ஒவ்பவோரு முன்பனற்றமும் சமூகத்திற்கு எதிைோக யன் டுத்தப் டுகின்றன.
பூச்சிகளும் பூச்சி மருந்துகடள தோங்கிக்பகோள்ளும் சக்தி டைத்தடவகளோக மோறுகின்றன.
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ஒவ்பவோரு சீர்திருத்தத்திலும் ஓட்டைகள் உள்ளன, அவற்டற தீய மனம் டைத்தவர்கள் திறம் ை
உ பயோகப் டுத்திக் பகோள்வர்.
தோைோள மனம் டைத்த பமன்டமயோன ஆன்மோக்களின் இனிடமயோன புறத் பதோற்றம், நல்ை நைத்டதயோக
உள்ளது.
எலிசப த்டத வசீகோிக்க விக்கோம் இந்த நைத்டதடய டகயோள்கிறோன்.
திடனந்து நோட்கள் டுக்டகயிபைபய இருந்த திருமதி ப ன்னட், தன்னுடைய பவற்றிடய உைகுக்கு
அறிவிக்க கணத்தில் தயோைோனோள்.
இன்று அடிப் டை மனித குணம் அதனுடைய எதிர்கோைத்டதப் ற்றிய நம் ிக்டகறய இைந்துள்ளது,
வோழ்க்டகயில் பசௌகோியங்கடள எதிர் ோர்க்கிறது, அதிலிருந்து பவளிபய வை அபசௌகோியமோன திறடமயற்ற
வைிடயத் பதடுகிறது.
மனிதனின் சிறப் ோன இைட்சியத் பதைல், வோழ்க்டகயில் இடறவடன கண்டு ிடிப் துதோன் என கவோன்
கூறுகிறோர்.
அது அவனுடைய எல்ைோ சக்திகடளயும் எடுத்துக்பகோள்ளும்.
பவறு எதுவும் அவனுடைய ேீவனின் எல்ைோ குதிகளின் சக்திகடளயும் எதிர் ோர்க்கோது.
அந்த பநைத்தின் பதடவ ஒருங்கிடணந்த ஆளுடம.
அந்த பதைல் அவனுடைய ேீவனின் எல்ைோ குதிகடளயும் இடணத்தது. பமலும் ஒருங்கிடணய
எதிர் ோர்க்கிறது.
ேனோதி தி தவிடயத் தவிை பவறு எதிலும் தனக்கு ஆர்வம் கிடையோது என்று ஒரு பகள்விக்கு பநல்சன்
ைோக்ப ல்ைர் திைளித்தோர்.
மற்ற எல்ைோ முயற்சிகளும் குதியோகவும், சிறியதோகவும், விஷயத்திற்கு பதோைர் ில்ைோமலும் இருக்கும்.
வளர்ச்சிடய அளவிற்குட் டுத்துவடதப் ற்றி ப ோிய உைகளோவிய அடமப்புகள் ப சுகின்றன.
யோர் ஒருவர் முன்பனறி ோிணோமத்தில் பவளி வை விரும்புகிறோபைோ அவருக்கு வளர்ச்சியில் எல்டைகபள
கிடையோது.
பசோம் ல், குறுகிய மனம், கடினம், றைடம, பசயல் ைோத கருவி, புத்திசோலித்தனம் இடவகடள மனிதன்
யன் டுத்துகிறோன். வளர்ச்சிக்கு அடண ப ோடுவது புத்திசோலித்தனத்திற்கு அடண ப ோடுவது ப ோன்றது.
மனிதன் அனந்தம், வோழ்வு அனந்தம், வளர்ச்சியும் அனந்தம், எல்டைகபள கிடையோது.
128. “Wickham asked Elizabeth how she liked him”.
One fundamental attribute of diplomacy is to remain relevant.
One cannot afford to raise a suspicion in the other.
An appearance of innocence, innocuousness is essential.
This question is one such.
Wickham wishes to know whether she has learnt anything of him from the colonel.
Elizabeth did not even touch upon the essential information about Jane which the colonel gave her.
Not like in the first meeting, she has grown alert.
Except that she retained her affectionate solicitude for him, she has grown cautious. This time she never walked into
his trap.
To set a trap for another is the most resourceful method of mean people.
He is an adept in it.
The first time she was a victim which he fully exploited to his advantage.
Now she saw through the Man, his game.
Pleasantly, but cautiously, she dealt with him.
The priestly class has developed this strategy all over the world with the rulers and ruled the world till democracy was
born.
Outside in society this approach has become the norm in the high councils of life.
Logic and reason thus served Man, his purposes of psychological triumph.
It has ended in self-deception and the annihilation of that class and that method.
Still, rationality is not fully emancipated from that thralldom.
Population is so sensitive that international fora cannot directly deal with it.
Hence the approach ‘Limits to Rationality’.
The most universally accepted theme of evolution of Darwin is not rationally justifiable.
It is never sufficiently pointed out.
“எந்த அளவு அவடனப் ிடித்திருந்தது என விக்கோம், எலிசப த்டத பகட்கிறோன்.”
நிபுணனோக இருக்க ஒரு அடிப் டைத் தகுதி, அதற்கு உகந்தவனோக இருக்க பவண்டும்.
ஒருவர் மற்றவோிைம் எந்த சந்பதகமும் பகோள்ளக்கூைோது.
க ைமற்ற பதோற்றமும் தீங்கு விடளவிக்கோமல் இருப் தும் முக்கியம்.
இந்த பகள்வி அது ப ோன்றபதோன்று.

337

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

கர்னலிைமிருந்து, எலிசப த் ஏபதனும் அவடனப் ற்றி அறிந்துபகோண்ைோளோ என்று பதோிந்துபகோள்ள
விக்கோம் விரும்புகிறோன்.
பேடனப் ற்றி கர்னல் தன்னிைம் கூறிய முக்கியமோன விஷயத்டத எலிசப த் பதோடுவபதயில்டை.
முதல் சந்திப் ின்ப ோது இருந்தது ப ோைல்ைோமல், அவள் உஷோைோக இருக்கக் கற்றுக்பகோண்டு விட்ைோள்.
அவள், அவனிைம் ோசமும் அக்கடறயும் பகோண்டிருந்தப ோதும், எச்சோிக்டகயோக இருக்கக் கற்றுக் பகோண்டு
விட்ைோள். இம்முடற அவனுடைய வடையில் அவள் சிக்கவில்டை.
சின்ன புத்தி உள்ள மனிதர்கள் மற்றவர்களுக்கு வடை விோிப் தில் திறடமசோலிகள்.
அதில் அவன் திறடமசோலியோக இருக்கிறோன்.
முதல் முடற அவள் லியோனோள், அடத அவன் முழுடமயோக தனக்குச் சோதகமோகப் யன் டுத்திக்
பகோண்ைோன்.
இப்ப ோழுது அவனது சூழ்ச்சிடய அவள் பதோிந்துபகோண்டு விட்ைோள்.
இனிடமயோக ஆனோல் எச்சோிக்டகயோக அவள் அவடனக் டகயோளுகிறோள்.
பதய்வப் ணிகளில் ஈடு ட்டுள்ளவர்கள், இந்த உ ோயத்டத உைகம் முழுவதும் எல்ைோ அைசர்களுைன்
பமற்பகோண்டு, மக்களோட்சி உருவோகும்வடை, உைகத்டதபய ஆண்டு வந்தனர்.
பவளிபய சமூகத்தில் இந்த அணுகுமுடற, வோழ்க்டகயின் உயர்ந்த மன்றங்களில் ஒரு பநறியோக மோறிவிட்ைது.
மனோீதியோன பவற்றிப் ப ருமிதத்டத அடைய மனிதனுக்கு தர்க்கமும் விபவகமும் இவ்வோறு உதவி
புோிந்துள்ளன.
இது தன்டனபய ஏமோற்றிக் பகோள்வதிலும், அந்த வர்க்கத்தின் மற்றும் அந்த முடறயின் அைிவிலும்
முடிந்துள்ளது.
இன்னமும் குத்தறிவு அந்த அடிடமத்தனத்திலிருந்து முழுவதும் விடுவிக்கப் ைவில்டை.
சர்வபதச மன்றங்கள் பநைடியோக எதிர்பகோள்ள முடியோத அளவிற்கு மக்கள் மிகவும் உணர்வுபூர்வமோனவர்கள்.
‘ குத்தறிவுக்கு அடண’ என்ற அணுகுமுடற இதனோல்தோன்.
உைகம் முழுவதிலும் ஏற்றுக்பகோள்ளப் ட்ை ைோர்வினுடைய ோிணோமத் தத்துவத்டத குத்தறிவோல்
நியோயப் டுத்த முடியோது.
அது ப ோதுமோன அளவுக்கு எடுத்துச் பசோல்ைப் ைவில்டை.
129. “With an air of indifference he soon afterwardly asked how long Darcy was there.”
Not to be interested is the sure way of getting things done.
Women adopt this strategy, having it as a biological endowment.
Man resorts to it when he, for whatever reason, forgets a work.
One of Man’s social endowments is to adopt it artificially.
Acting as if he is not interested –கிைோக்கி- he has learnt to get his work done.
Law of life gives an opposite result when it is overdone.
Civilised behaviour is to act readily without making one scarce.
Culture is to behave as if you are receiving when you are giving.
At least we must not resent those who adopt கிைோக்கி – this attitude.
Understanding him from his point of view is better.
The fullest appreciation of கிைோக்கி – giraki is to see its rightful place in the scheme of things and feel cheerful.
Here one handles one’s sensitivity – mental or physical.
For a normal goodness, it is the hardest part of reversal.
To have the knowledge as a sensation that Mother deals with such a sensitivity as if it never existed will enable him to
give it to Her.
He who can do so knows Mother as human nature can know fully.
Such a Mental knowledge of sensation can be taken up by his vital and even his physical.
Success at those levels is successful overcoming of ego.
Beyond this stage whatever capacities that accrue in him he may not be consciously aware of.
Unself-awareness of outstanding capacities belongs to greatness.
It is a condition when consecration turns into surrender.
It is surrender becoming an attitude and moving to become a motive of the being.
Now one realizes the truth of Her idea that there is no greater joy than a consecrated living.
Consecration becomes a constant companion reminding us when we forget.
This perception helps us see the sacredness of the feet of the criminal.
“ைோர்சி எவ்வளவு நோட்கள் அங்கு இருந்தோன் என அவன் தனக்கு சம் ந்தம் இல்ைோததுப ோல் பகட்ைோன்.”
ஆர்வம் கோண் ிக்கோமல் இருப் து பவடைடய முடித்துக்பகோள்ளும் உறுதியோன வைியோகும்.
உைற்கூற்றின் திறனோக இருக்கும் இந்த உ ோயத்டத ப ண்கள் பமற்பகோள்கிறோர்கள்.
ஏபதோ ஒரு கோைணத்தினோல் பவடைடய மறந்து விடும்ப ோழுது ஆண் இந்த வைிடய பமற்பகோள்கிறோன்.
அடத பசயற்டகயோக ஏற்றுக்பகோள்வது மனிதனின் சமூகத் திறடமகளில் ஒன்றோகும்.
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ஆர்வம் இல்ைோததுப ோல் கோட்டிக் பகோண்டு அவனுடைய பவடைடய முடித்துக்பகோள்ள அவன் பசய்வது
கிைோக்கி.
அடத சற்று அதிகப் டியோகச் பசய்யும்ப ோது வோழ்வின் சட்ைம் பநர்மோறோன ைடனத் தருகிறது.
ஒருவடை விைக்கோமல் உைனடியோகச் பசயல் டுவது நோகோிகமோன நைத்டதயோகும்.
நோம் பகோடுக்கும்ப ோது ப ற்றுக்பகோள்வது ப ோல் நைந்துபகோள்வது நோகோிகம்.
கிைோக்கிடய கடைப் ிடிப் வர்கடளக் கண்டு பகோ ப் ைோமைோவது இருக்கைோம்.
அவனது பகோணத்தில் அவடனப் புோிந்துபகோள்வது பமலும் நல்ைது.
கிைோக்கிடய முழுடமயோகப் புரிந்துமகரள்ை பவண்டும் எனில் நைக்கும் விஷயங்களில் அதனுடைய சோியோன
இைத்டதப் ோர்த்து மகிை பவண்டும்.
இங்கு ஒருவர் தனது மனம் அல்ைது உைலின் உணர்வுகடளக் டகயோள்கிறோர்.
சோதோைண நற்குணத்தில் மோற்றத்தின் கடினமோன குதியோகும் இது.
இது ப ோன்ற உணர்வுகபள தனக்கில்ைோதது ப ோல் ோவித்து அன்டன அதடன டகயோள்கிறோர் என்ற ஞோனம்
பதோடு உணர்வோக இருப் து, அவடன அதடன அன்டனக்கு அர்ப் ணிக்க டவக்கும்.
யோர் ஒருவனோல் இவ்வோறு பசய்ய முடியுபமோ அவன், மனித சு ோவம் அன்டனடய எவ்வோறு முழுடமயோக
அறிந்துபகோள்ள முடியுபமோ அவ்வோறு அறிந்துபகோள்வோன்.
இது ப ோன்ற உணர்வின் மன அறிவு, அவனுடைய உயிைோலும், உைைோலும்கூை எடுத்துக் பகோள்ளப் ைைோம்.
அந்த நிடைகளில் பவற்றி என் து அகந்டதடய பவற்றி பகோள்வதோகும்.
இந்த கட்ைத்டதத் தோண்டி எந்தத் திறடமகள் அவனிைம் குவிந்தோலும் அவனுக்கு அடதப் ற்றி
பதோியோமபைபய இருக்கைோம்.
தன்னுடைய மிகப் ப ோிய திறடமகடளப் ற்றி பதோியோமபைபய இருப் து மிக உயர்ந்தது.
சமர்ப் ணம் சைணோகதியோக மோறும் நிடை இது.
சைணோகதி பநோக்கமோக மோறுகிறது, இது ேீவனின் பநோக்கமோக மோறுவதற்கு நகருகிறது.
சமர்ப் ணத்தின் மூைம் வோழ்வடதவிை ப ோிய சந்பதோஷம் பவறு எதுவும் இருக்க முடியோது எனும்
அன்டனயின் கருத்தில் உள்ள உண்டமடய இப்ப ோழுது ஒருவர் உணர்கிறோர்.
நோம் மறந்து விடும்ப ோபதல்ைோம் நமக்கு ஞோ கப் டுத்தும் சமர்ப் ணம் நம்முடைய நிைந்தைத் துடணயோகி
விடுகிறது.
இந்தப் புோிதல் திருைனின் அடிடய திருவடியோகப் ோர்க்க டவக்கும்.
"How long did you say that he was at Rosings?"
“எவ்வளவு நோட்கள் அவன் பைோஸிங்ஸில் தங்கினோன் என்று கூறினோய்?” என்று பகட்ைோன்.
"Nearly three weeks."
“கிட்ைத்தட்ை மூன்று வோைங்கள்.”
"And you saw him frequently?"
“அவடன அடிக்கடி சந்தித்தோயோ?”
"Yes, almost every day."
“ஆம், ப ரும் ோலும் தினமும் சந்தித்பதன்.”
"His manners are very different from his cousin's."
“அவனுடைய சபகோதைனின் நைத்டதடயவிை அவனது நைத்டத மிகவும் மோறு ட்ைதோக இருக்கும்.”
"Yes, very different. But I think Mr. Darcy improves on acquaintance."
“ஆம், மிகவும் வித்தியோசமோகத்தோன் இருந்தது. ஆனோல் ைோர்சியுைன் ைகும்ப ோழுது அவடன பமலும்
நன்றோகப் புோிந்துபகோள்ள முடிகிறது.”
130. “Mr. Darcy improves on acquaintance” – Elizabeth to Wickham.
Simple lack of knowledge can give us an opposite opinion.
Democracy insists on knowing the other side; hence the opposition in the Parliament.
Lack of knowledge may be due to lack of opportunity to know or hasty impatience.
Elizabeth not knowing Darcy’s Mind, basing on the first comment, angrily interpreted his abiding interest in her.
Nature’s way of making our ignorance discover more fully is to create an opposite opinion.
This is so because Nature is the objective part of the Spirit.
After Darcy proposed to her, she speaks of him as an acquaintance.
Mentally she keeps the same original distance even after the proposal.
Darcy is not real to her emotions, because of the social distance.
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Money alone cannot create that gap.
She felt no such gap between Bingley and her family.
It was not the wealth as the status of Pemberley.
Wickham knew no calumny would emanate about him from Darcy.
But, in these sensitive moments, anything could happen. He was cautious.
A false character spends most of his energy in being cautious.
Truth in him will make all those energies for progress.
To be true is to be entirely free.
Dishonesty, smallness, and fear consume all one’s energies.
A false man of deceit renders the society his enemy in his imagination. Hence the suspicion.
Wickham is like a cat on its expedition for rats constantly cautious about the jackal after him.
At the highest level of creativity such as painting, the work is the reward.
Scandal, malice, falsehood, lies when indulged in as a game dispense with any goals and have a way of becoming an
end in itself.
Falsehood puts one on eternal alert.
“ஒவ்பவோரு அறிமுகத்தின்ப ோழுதும் ைோர்சி முன்பனறிக் பகோண்பை வருகிறோன் என்று எலிசப த்,
விக்கோமிைம் கூறுகிறோள்.”
அறிவில் சிறிய குடற ோடும் எதிைோன அ ிப் ிைோயத்டத அளிக்கும்.
மக்களோட்சி மறு க்கத்டதயும் பதோிந்துபகோள்ள வற்புறுத்துகிறது, அதனோல்தோன் ோைோளுமன்றத்தில்
எதிர்கட்சி என்று ஒன்று உள்ளது.
பதோிந்துபகோள்வதற்கு வோய்ப்பு இல்ைோமல் இருப் து அல்ைது அவசைமோன ப ோறுடமயின்டமபய
அறியோடமக்குக் கோைணமோக இருக்கைோம்.
ைோர்சியின் மனத்டத அறியோத எலிசப த் முதல் அ ிப் ிைோயத்தின் அடிப் டையில், அவன் பதோைர்ந்து தன்
மீது பகோண்டிருக்கும் விருப் த்டத பகோ த்துைன் புோிந்துபகோள்கிறோள்.
நம்முடைய அறியோடமடய பமலும் முழுவதுமோக கண்டு ிடிக்க எதிைோன அ ிப் ிைோயத்டத இயற்டக
உருவோக்குகிறது.
ஆன்மோவின் உண்டமயோன குதி இயற்டக என் தோல் இவ்வோறு நிகழ்கிறது.
ைோர்சி அவளுக்குத் திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்த ிறகு, அவள் அவடனத் தனக்குத் பதோிந்தவன் என்று
ப சுகிறோள்.
திருமணப் ப ச்சிற்குப் ிறகும் அவள் அவனிைமிருந்து மனத்தளவில் டைய டி அபத இடைபவளிடயத்
பதோைர்கிறோள்.
சமூக இடைபவளியினோல் அவளுடைய உணர்ச்சிகளுக்கு ைோர்சி உண்டமயோகப் ைவில்டை.
அந்த இடைபவளிடய ணம் மட்டுபம ஏற் டுத்தோது.
ிங்கிலிக்கும் அவளுடைய குடும் த்திற்குமிடைபய அது ப ோன்ற இடைபவளிடய அவள் உணைவில்டை.
ப ம் ர்லியின் அந்தஸ்டதப்ப ோல் பசல்வம் இல்டை.
ைோர்சியிைமிருந்து தன்டனப் ற்றி எந்த ைிச் பசோல்லும் எைோது என்று விக்கோமிற்குத் பதோியும்.
ஆனோல் இது ப ோன்ற நுட் மோன பநைங்களில் என்ன பவண்டுமோனோலும் நிகைைோம், அவன் எச்சோிக்டகயோக
இருந்தோன்.
தவறோன சு ோவம் உடையவன் எச்சோிக்டகயோக இருப் தற்பக தன்னுடைய ப ரும் ோைோன சக்திடய
பசைவைிப் ோன்.
அவனிைம் உள்ள உண்டம, முன்பனற்றத்திற்கோக அந்த எல்ைோ சக்திகடளயும் யன் டுத்திக்பகோள்ளும்.
உண்டமயோக இருப் து முழுவதுமோக சுதந்திைமோக இருப் தோகும்.
பநர்டமயின்டம, சின்னத்தனம், யம் ஆகியடவ ஒருவருடைய எல்ைோ சக்திகடளயும் உ பயோகப் டுத்திக்
பகோள்ளும்.
ஏமோற்றும் குணமுடைய ப ோய்டமயோன மனிதன், அவனுடைய கற் டனயில் சமூகத்டத டகயோக
நிடனக்கிறோன், அதனோல்தோன் சந்பதகம் எழுகிறது.
எலிடய துைத்தும் பூடன, ின்னோல் வரும் நோிடயப் ற்றி எப்ப ோழுதும் ேோக்கிைடதயோக இருப் துப ோல்
விக்கோம் இருக்கிறோன்.
ஓவியம் வடைவடதப்ப ோல், டைக்கும் திறனின் உச்சக்கட்டத்தில் அந்த பவடைபய ோிசுதோன்.
அவதூறு, தீடம, ப ோய்டம, ப ோய் ஆகியவற்டற ஒரு பசயலில் டகயோண்ைோல் எந்த ஒரு இைக்டகயும் அடவ
நீக்கி, அடவகபள பசயலின் ைன்களோகி விடும்.
ப ோய்டம ஒருவடை எப்ப ோழுதும் விைிப்புைன் டவத்திருக்கும்.
"Indeed!" Cried Wickham with a look which did not escape her. "And pray, may I ask -- ?" But checking
himself, he added, in a gayer tone, "Is it in address that he improves? Has he deigned to add ought of civility
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to his ordinary style! -- for I dare not hope," he continued in a lower and more serious tone, "that he is
improved in essentials."
“அப் டியோ! என்று விக்கோம் பகட்ைப ோழுது அவனுடைய முக ோவத்டத அவள் கவனிக்கத் தவறவில்டை.
“நோன் உன்டனக் பகட்கைோமோ?” என்று தன்டனக் கட்டுப் டுத்திக் பகோண்டு சந்பதோஷமோன குைலில் “எதில்
பதறியிருக்கிறோன். அவன் ப சும் விதத்திைோ? மோியோடத கைந்து ப ச பவண்டும் என்று
தீர்மோனித்திருக்கிறோனோ? ஏபனனில் முக்கியமோனவற்றில் அவன் பதறிவிட்ைோன் என்று எனக்கு
நம் ிக்டகயில்டை” என்று தணிவோன தீவிைமோன குைலில் கூறினோன்.
131. Elizabeth takes the trouble to soften her new understanding of Darcy. It is not as if Darcy is changed as in Pemberley.
When the letter was given, his air was haughty.
ைோர்சிடயப் ற்றி தன்னுடைய புோிதடை பமன்டமயோக்கிக்பகோள்ள எலிசப த் முயற்சி பசய்கிறோள்.
ப ம் ர்லியில் இருந்ததுப ோல் ைோர்சி மோறிவிட்ைோன் என் தற்கோக அல்ை. கடிதம் பகோடுத்தப ோழுது அவன்
இறுமோப்புைன் இருந்தோன்.
132. Wickham does not spare a shade of his understanding to be turned to his advantage. She is soft to him.
தனக்குச் சோதகமோக தன்னுடைய புோிதடை மோற்றிக்பகோள்ள விக்கோம் எந்த முயற்சிடயயும் விட்டு
டவக்கவில்டை. அவள் அவனிைம் பமன்டமயோக நைந்துபகோள்கிறோள்.
133. “Is it in address that he improves?”
One can improve in his address but remain the same in character. Wickham at that moment does not know
what he accuses Darcy of is something exactly describing himself
The exterior vastly differs from the interior.
Together the exterior and the interior constitute one’s conscious personality while his subconscious he is not
aware of.
Mother alone explained the mystery of the opposite character between parents and children as in Nehru and
Indira.
All that one is not in his life expresses itself in the children is her explanation.
Social life can be ethical or moral.
Not life which is neutral.
It allows itself to be served by good and evil.
Man is so much human that he cannot sanction evil.
The Divine is so true to itself that it cannot discountenance any aspect of Nature, because Nature is nothing but
Divine.
There is nothing undivine in existence is Sri Aravindam.
When we think of Nehru, our sensitivity will not admit deceit to be a part of his character.
In our view he is purity itself.
When someone accused him of jealousy in the Parliament, an opposition Member was quick on his legs to contradict it
and declared that no one could teach it to him.
Still human character is incomplete without jealousy and all similar things.
It is proudly claimed that there can be nothing in life not found in the Mahabharatha.
This bit of knowledge of human nature is not in that epic.
Mother claims there can be nothing in the world of present or future that is not in Savitri.
It is true because His Life is whole life.
“ப சுவதில் அவன் முன்பனறியிருக்கிறோனோ?”
ஒருவன் ப சும் ோணியில் முன்பனற்றம் அடையைோம், ஆனோல் குணம் அப் டிபயதோன் இருக்கும். ைோர்சிடய
குற்றம் சோட்டும் அந்தத் தருணத்தில் விக்கோம் தன்டனபய விவோித்துக்பகோள்கிறோன் என்று அவனுக்குப்
புோிவதில்டை.
அகம் புறத்திலிருந்து மிகவும் வித்தியோசப் டுகிறது.
அகம் புறம் இைண்டும் பசர்ந்ததுதோன் ஒருவருடைய பமல்மனத்தின் ஆளுடம, அவனுடைய ஆழ்மனத்டத
அவன் அறியமோட்ைோன்.
பநருவுக்கும் இந்திைோவுக்கும் இடைபய இருந்ததுப ோல் ப ற்பறோர்களுக்கும் குைந்டதகளுக்கும் இடைபய
உள்ள எதிர் எதிைோன குணத்தின் மர்மத்டத அன்டன மட்டுபம விளக்கியுள்ளோர்.
ப ற்பறோர்களிைம் வோழ்க்டகயில் இல்ைோதது, குைந்டதகளிைம் பவளிப் டும் என்று அன்டன கூறியுள்ளோர்.
நீதி அல்ைது பநறி சமூக வோழ்க்டகயில் இருக்கைோம்.
நடுநிடையோன வோழ்க்டகயில் அல்ை.
நல்ைதும் பகட்ைதும் அதற்கு பசடவ பசய்ய அனுமதிக்கிறது.
மனிதன் மனிதோ ிமோனம் உள்ளவன், அவனோல் பகடுதடை அனுமதிக்க முடியோது.
இடறவன் தனக்பக உண்டமயோக விளங்குவதோல் இயற்டகயின் எந்த ஒரு கூற்றின் அடமதிடயயும் அதனோல்
குடைக்க முடியோது, ஏபனனில் இயற்டகபய இடறவன் ஆகும்.
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வோழ்க்டக முழுவதுபம பதய்வீகமோனது என் துதோன் ஸ்ரீ அைவிந்தம்.
பநருடவப் ற்றி நோம் நிடனக்கும்ப ோழுது, ஏமோற்றுவது அவருடைய குணத்தில் இருக்கைோம் என் டத
நம்மோல் நிடனத்தும் ோர்க்க முடியோது.
நமது கருத்துப் டி அவர் தூய்டமபய உருவோனவர்.
ோைோளுமன்றத்தில் ஒருவர் பநருவுக்கு ப ோறோடம உள்ளது என்று குற்றம்சோட்டிய ப ோழுது, எதிர்
கட்சியிலிருந்து ஒருவர் உைனடியோக எழுந்து அடத எதிர்த்து அவருக்கு அடத எவரும் கற்றுத் தை முடியோது
என்று கூறினோர்.
இருப் ினும் மனித சு ோவம் ப ோறோடம ப ோன்ற குணங்கள் இன்றி பூர்த்தியோகோது.
மஹோ ோைதத்தில் இல்ைோதது ோைதத்தில் இருக்க முடியோது என்று ப ருடமயோகக் கூறப் டுகிறது.
மனித சு ோவத்தின் இந்த ஒரு சிறிய அறிவு அந்த கோவியத்தில் இல்டை.
சோவித்ோியில் இல்ைோதது நிகழ்கோை உைகிபைோ அல்ைது எதிர்கோை உைகிபைோ இருக்க முடியோது என்று
அன்டன கூறியுள்ளோர்.
கவோனுடைய வோழ்க்டக முழுடமயோனது என் தோல் இது உண்டம.
134. “Has he deigned to add ought to civility to his ordinary style” he continued in a lower and more serious tone.
A message is more conveyed by its tone than words.
In fact the facial expressions, all the bodily movements, the voice, its various fluctuations give the content to the
words.
The words themselves are picked out of a range.
We can go further. The entire physical, vital, subtle atmosphere in the room fixes the character of the message.
Above all, the rasi of the person who brings the message matters.
The time of the day, the particular spot, from whom it comes, to whom it goes, what the message signifies, etc.
matter.
A message is a world of its own, having a personality with all those components.
Such a message has a function of communication, a social value, another psychological value, a spiritual significance,
etc.
One who knows fully all these significances can give this message a force of determinism.
Such powers are endless. Those powers are subtle, occult, causal, evolutionary, universal, cosmic, spiritual, etc.
Infinite literally means infinite.
One can see the Absolute in the event that is apparently relative.
An event is a cosmic evolutionary unit.
It is a crystal into which one can gaze, see the past or future of the world.
Trikala drishti is that power.
What senses that is the Supramental sense.
Consecration that initiates us into yoga has a glimpse of all this.
Knowledge, works, love are triple forces; the perfection of one spills over into the other two.
In any event, one can see its physical form, vital force, mental formulation, spiritual purity.
The message of any event can be received by any one of the five senses or all the senses as we choose.
“மோியோடத கைந்து ப ச பவண்டும் என்று அவன் தீர்மோனித்திருக்கிறோனோ,” தணிவோன தீவிைமோன குைலில்
அவன் பதோைர்ந்தோன்.
வோர்த்டதகடளவிை குைலில் ஒரு பசய்தி நன்கு பதோிவிக்கப் டுகிறது.
முக ோவங்கள், உைல் அடசவுகள், குைல், அதனுடைய பவறு ோடுகள் யோவும் வோர்த்டதகளின் உட்ப ோருடள
அளிக்கின்றன.
ல்பவறு நிடைகளிலிருந்து வோர்த்டதகள் எடுக்கப் டுகின்றன.
நோம் பமலும் அடுத்த நிடைக்குச் பசல்ைைோம். பசய்தியின் குணத்டத அந்த அடறயில் இருக்கும் ேைம், உயிர்,
சூட்சுமச் சூைல் ஆகியடவ தீர்மோனிக்கும்.
இடவ எல்ைோவற்றிற்கும் பமல் பசய்திடயத் தோங்கி வரும் ந ோின் ைோசியும் முக்கியமோனது.
பநைம், இைம், யோோிைமிருந்து வருகிறது, யோருக்குச் பசல்கிறது, பசய்தி தரும் குறிப்பு ப ோன்ற விஷயங்கள்
முக்கியமோகும்.
ஒரு பசய்தி என் து அதற்பகயோன ஒரு தனி உைகமோகும், பமபை குறிப் ிைப் ட்டிருக்கும் அம்சங்கடளக்
பகோண்ை ஒரு ஆளுடம அதற்கு உண்டு.
அது ப ோன்ற பசய்திக்கு பதோைர்பு, சமூக மதிப்பு, பவபறோரு மனோீதியோன மதிப்பு, ஆன்மீக முக்கியத்துவம்
ப ோன்ற பசயல் ோடுகள் உண்டு.
இந்த எல்ைோ முக்கியத்துவங்கடளப் ற்றி முழுடமயோகத் பதோிந்த ஒருவைோல், இந்த பசய்திக்கு தீர்மோனிக்கும்
சக்திடய அளிக்க முடியும்.
இது ப ோன்ற சக்திகள் முடிவற்றறவ. அந்த சக்திகள் சூட்சுமம், மடறமுகம், கோைணம், ோிணோமம், உைகம்,
ிை ஞ்சம், ஆன்மீகம் ப ோன்றடவகள் ஆகும்.
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அனந்தம் என்றோல் அனந்தம்தோன்.
பவளிப் டையோக ஒன்டறபயோன்று ஒத்திருக்கும் நிகழ்வில் ஒருவர் ிைம்மத்டதக் கோணைோம்.
ஒரு நிகழ்வு ோிணோமத்தில் ிை ஞ்சத்தின் ஒரு குதியோகும்.
உைகத்தின் கைந்த கோைம் எதிர்கோைம் இைண்டையும் கோட்டும் கண்ணோடி அது.
அந்த சக்தி திோிகோை திருஷ்டியோகும்.
சத்திய ேீவிய உணர்வு அடத உணர்கிறது.
பயோகத்திற்கு நம்டம அடைத்துச் பசல்லும் சமர்ப் ணம் இந்த எல்ைோ கோட்சிகடளயும் கோணவல்ைது.
அறிவு, பவடைகள், அன்பு இடவ மூன்று சக்திகள்; ஒன்றின் பூைணத்துவம் மற்ற இைண்டையும் பூைணமோக்கும்.
எந்த ஒரு நிகழ்விலும் ேைத் பதோற்றம், உணர்வின் சக்தி, மனத்தின் உருவகம், ஆன்மீகத் தூய்டம இவற்டற
ஒருவர் கோணைோம்.
ஐந்து புைன்களில் ஏதோவது ஒன்றின் மூைபமோ அல்ைது எல்ைோ புைன்களின் மூைபமோ எந்த ஒரு நிகழ்வின்
பசய்திடயயும் ப ற்றுக்பகோள்ளைோம், பதர்ந்பதடுப் து நமது விருப் ம்.
"Oh no!" Said Elizabeth. "In essentials, I believe, he is very much what he ever was."
“ஓ! இல்டை” என்ற எலிசப த் “முக்கியமோனவற்றில் அவன் எப் டி இருந்தோபனோ அப் டிபயதோன் இன்னும்
இருக்கிறோன் என்று நம்புகிபறன்,” என்கிறோள்.
135. “In essentials, he is very much what he ever was” – Elizabeth.
Man does not change in his essentials, unless transformed.
Wickham tells her that he has always been right and there is no reason why she should suspect him, not knowing she
was past suspicion, she was in certainty.
No method however perfect it is, will be valid in another plane.
The effectivity of a method is confined to its plane.
In this statement she is anxious to tell him that she never questioned his veracity.
The desire not to offend the object of love when he is mortally offending you is one capacity of human nature.
Settling ancient scores, revenge, wreaking vengeance are activities of one’s sensitivities.
They are all very real to themselves eternally.
Time may pass, but they will live in the memory fresh.
Long after the Man is dead, the desire for revenge against him will be alive.
In a place where one has committed suicide, the spirit will live for endless number of years.
Perhaps they too are infinite.
Even when you have triumphed, his sense of revenge may not be extinguished.
Formations have vitality. They are formations, not rational or utilitarian.
They outlive their utility.
No instrument can disappear when its utility is over as instruments are created not only in consciousness but also in
substance.
When you migrate to a foreign country your own language is not forgotten.
So also your culture.
Wickham is moving away. Darcy is not there, but his interest in the scandal is very live, active and energetic.
His attempted elopement when thwarted did not disappear. It lived in the subtle plane to revive in Lydia.
To unlearn is more difficult than learning.
Transformation is possible only by the descent of the higher.
“முக்கியமோனவற்றில் அவன் எப்ப ோழுதும் ப ோைபவ இருக்கிறோன்.”
முக்கியமோனவற்றில் மனிதன் திருவுருமோறினோைன்றி அவன் மோறமோட்ைோன்.
அவளுக்கு சந்பதகம் இல்ைோமல் உறுதியோகத் பதோிந்திருக்கிறது என் டத அறியோதவனோக, அவன்
எப்ப ோழுதுபம சோியோனவன்தோன், அவடன சந்பதகிக்க பவண்டிய அவசியபமயில்டை என்று அவளிைம்
கூறுகிறோன்.
ஒரு பசய்முடற எவ்வளவுதோன் சோியோக இருந்தோலும் பவபறோரு நிடையில் பசல்லு டியோகோது.
ஒரு முடறயின் சிறப் ோன ைன் அதனுடைய நிடைக்பக உோியது.
அவனுடைய உண்டமடயப் ற்றி தனக்கு பகள்விபய கிடையோது என்று அவனிைம் கூறுவதற்கு அவள்
ஆவைோக இருக்கிறோள் என் து இந்த வோர்த்டதகளில் பவளிவருகிறது.
கோதலிப் வன் கடுடமயோக நம்டம புண் டுத்தும்ப ோதும் அவடன புண் டுத்தக் கூைோது எனும் அவோ, மனித
சு ோவத்தின் ஒரு திறனோகும்.
டைய டகடய தீர்த்துக்பகோள்வது, ைி வோங்குவது, வன்மம் ோைோட்டுவது எல்ைோம் ஒருவருடைய
உணர்வுகளின் பசயல்களோகும்.
அடவகள் அவற்றிற்பக எப்ப ோழுதும் மிகவும் உண்டமயோகும்.
கோைம் கைக்கைோம், ஆனோல் அடவ ஞோ கத்தில் சுடமயோக நிடைத்திருக்கும்.
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மனிதன் இறந்த ிறகும் அவடன ைி வோங்கும் ஆடச உயிருைன் இருக்கும்.
ஒருவர் தற்பகோடை பசய்து பகோண்ை இைத்தில் அவைது ஆவி ை வருைங்களுக்கு இருக்கும்.
ஒரு பவடள அடவகளும் அனந்தமோக இருக்கைோம்.
நமக்கு பவற்றி கிடைத்திருந்தோலும் ைி வோங்கும் உணர்வு அடணயோமல் இருக்கும்.
உருவோனடவகளுக்கு உணர்வுகள் உண்டு. அடவகள் உருவோனடவகள், நியோயமோனபதோ அல்ைது
உ பயோகமோனபதோ அல்ை.
அவற்றின் யன்களுக்கும் பமல் அடவ நீடித்திருக்கும்.
கருவிகள் ேீவியத்தில் மட்டும் உருவோவதில்டை, ப ோருளிலும் உருவோவதோல் அடவகளின் பவடை
முடிந்தவுைன் அடவ மடறந்து விடுவதில்டை.
பவளிநோட்டுக்கு நோம் குடி ப யர்ந்தோலும் நமது பமோைிடய நோம் மறந்து விடுவதில்டை.
அபத ப ோல்தோன் நமது கைோச்சோைமும்.
விக்கோம் கிளம் ிக் பகோண்டிருக்கிறோன். ைோர்சி அங்கு இல்டை, ஆனோலும் அவதூற்றின் பமல்
அவனுக்கிருக்கும் ஆர்வம் உயிருைன் உள்ளது, சுறு சுறுப் ோகவும் சக்தியுள்ளதோகவும் உள்ளது.
அவன் ஓடிப்ப ோக எடுத்த முயற்சி தடுக்கப் ட்ைப ோதும் அது மடறயவில்டை. சூட்சும நிடையில் உயிருைன்
இருந்து லிடியோவிைம் மீண்டும் உயிர் ப ற்றது.
கற்றடத மறப் து கற் டதவிை கடினம். பமலிருப் து கீைிறங்கினோல்தோன் திருவுருமோற்றம் சோத்தியம்.
While she spoke, Wickham looked as if scarcely knowing whether to rejoice over her words, or to distrust
their meaning. There was a something in her countenance which made him listen with an apprehensive and
anxious attention while she added –
அவள் ப சும் ப ோழுது விக்கோம் அவள் ப சுவடதக் பகட்டு ஆனந்தப் டுவதோ அல்ைது அதடன நம் ோமல்
இருப் தோ என்று புோியோமல் ோர்த்தோன். அவளுடைய முகத் பதோற்றத்தில் இருந்த ஏபதோ ஒன்று அவடன
யத்துைனும், ஆர்வமோக கவனத்துைனும் பகட்க டவத்தது. அவள் பமலும் பதோைர்ந்து,
136. “While there was something in her countenance that made him listen to her with an apprehensive and anxious
attention”.
With all her solicitude for him, he grew apprehensive and anxious.
No one can pretend in the subconscious.
The subconscious communicates itself automatically.
This is how Elizabeth was drawn to Netherfield when Jane was there.
She was drawn there by Darcy.
The traveler with Money announces himself to the robber by this vibration.
A nation’s weakness communicates itself to her enemies by this sense.
Man gravitates to a woman who waits for him centred in the subconscious.
When such concentration reaches saturation we see Life Response instantaneously, as Darcy arrived at Pemberley.
From the beginning she was fully attracted to Darcy subconsciously. Her decision saturated the concentration.
Hence Darcy’s arrival. The subconscious goes into work slowly, gradually.
One can certainly know where his subconscious interests are by the symptoms, but full awareness is not possible.
A devotee’s sister fell down from the stairs and broke her hand. He knocked his toe against the door at the same time.
150 miles of separation does not matter. The communication is in the subtle plane.
A phone call from a close friend from across the ocean announces at that exact moment as an emotional richness in the
heart.
Spouses who desire the closest relationship can develop their emotional attitudes towards each other concentrated to
saturation and reach this stage. A decision to change the attitude into motive will make the relationship
permanent.
Lydia’s attitude to Bingley, Wickham, Collins examined even in the text will reveal itself clearly. Only with Collins it
was in the reverse. Hers was not an emotional attitude. It was one of physical sensation.
Sri Aurobindo, speaking of Richard losing the Silence He gave him, says in those days He had not enough patience. A
study of subconscious movements, its symptoms, a capacity to ‘tolerate’ Mrs. Bennet, an attitude to take Elizabeth’s
abuse as advice, needs such a Patience.
“அவளுடைய முகத் பதோற்றத்தில் இருந்த ஏபதோ ஒன்று அவடன யத்துைனும், கவடையுைனும் பகட்க
டவத்தது”.
அவளுக்கு அவன் பமலிருந்த அக்கடறயும் மீறி அவனுக்கு யமும் கவடையும் எழுந்தன.
ஆழ்மனதில் யோரும் நடிக்க முடியோது.
ஆழ்மனம் தோனோகபவ பதோைர்புபகோள்ளும்.
இவ்வோறுதோன் பேன் பநதர்பீல்டில் இருக்கும்ப ோழுது எலிசப த் அங்கு பசல்ை பநோிடுகிறது.
ைோர்சியோல் அவள் அங்கு இழுக்கப் ட்ைோள்.
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ணத்துைன் ிையோணம் பசய் வர் இந்த அதிர்வோல் திருைடன ஈர்க்கிறோர்.
நோட்டின் ைவீனம், இந்த உணர்வின் மூைம்தோன் டகவர்களுைன் பதோைர்புபகோள்கிறது.
ஆழ்மனதின் டமயத்தில் ஆணுக்கோக கோத்துக் பகோண்டிருக்கும் ப ண்டண பநோக்கி ஆண் ஈர்க்கப் டுகிறோன்.
இது ப ோன்ற தீவிைம் முழுடம ப றும்ப ோழுது ைோர்சி ப ம் ர்லிக்கு வருவடதப்ப ோல், வோழ்வின்
மறுபமோைிடய நோம் உைனடியோகப் ோர்க்கிபறோம். ஆைம் ம் முதபை ஆழ்மனதில் அவள் ைோர்சியின் ோல்
ஈர்க்கப் ட்டிருந்தோள். அவளுடைய தீர்மோனம் தீவிைத்டத நிடறவடையச் பசய்தது. அதனோல் ஏற் ட்ைதுதோன்
ைோர்சியின் வருடக. பமதுவோகவும் டிப் டியோகவும் ஆழ்மனம் பசயல் டும்.
ஒருவருடைய ஆழ்மன விருப் ங்கள் எங்குள்ளன என்று அவருக்கு நிச்சயமோக அறிகுறிகள் மூைம் பதோியும்,
ஆனோல் முழுடமயோக பதோிந்துபகோள்வது சோத்தியமில்டை.
ஒரு அன் ருடைய சபகோதோி மோடிப் டியிலிருந்து கீபை விழுந்து டகடய உடைத்துக் பகோண்ைோள். அபத
சமயத்தில் அன் ருடைய கோல் கட்டை விைல் கதவில் பமோதிக் பகோண்ைது. நூற்றி ஐம் து டமல் இடைபவளி
ஒரு ப ோருட்ைல்ை. பதோைர்பு சூட்சும நிடையில் உள்ளது.
கைல் கைந்த நண் ோின் பதோடைப சி அடைப்பு நம் மனம் உணர்ச்சியோல் நிைம் ி வைியும் அபத தருணத்தில்
வருகிறது
ஒருவபைோபைோருவருக்கு மிக பநருங்கிய உறடவ விரும்பும் தம் திகள், அவர்களுடைய மன உணர்வுகடள
ஒருநிடைப் டுத்தி முழுடம அடையச் பசய்து இந்த நிடைடய அடையைோம். மபனோ ோவத்டத பநோக்கமோக
மோற்ற முடிவு பசய்தோல் உறவு நிைந்தைமோகும்.
ிங்கிலி, விக்கோம் மற்றும் கோலின்ஸ் பமலுள்ள லிடியோவின் அணுகுமுடறடய இக்கடதயில் ஆைோய்ந்தோல்,
அது பதளிவோகப் புைப் டும். கோலின்ஸிைம் மட்டும்தோன் தடைகீைோக இருந்தது. அவளது மனப் ோன்டம
உணர்வுபூர்வமோனது இல்டை. அது உைல் உணர்வோகும்.
ோிச்சர்டுக்கு அளித்த பமௌனத்டத, அவர் இைந்தடதப் ற்றி ஸ்ரீ அைவிந்தர் ப சும்ப ோது ப ோதுமோன
ப ோறுடம அந்த நோட்களில் தனக்கு இல்டை என்று கூறுகிறோர். ஆழ்மன இயக்கங்கடளப் ற்றியும், அதன்
அறிகுறிகடளயும் ஆைோய்வதற்கும், திருமதி ப ன்னட்டை சகித்துக் பகோள்வதற்கும், எலிசப த்தின்
நிந்தடனகடள அறிவுடையோக எடுத்துக்பகோள்வதற்கும், அடதப் ப ோன்ற ப ோறுடம பதடவ.
"When I said that he improved on acquaintance, I did not mean that either his mind or manners were in a
state of improvement, but that, from knowing him better, his disposition was better understood."
“அவனுைன் ைகப் ைக அவன் பதறி வருகிறோன் என்று நோன் பசோன்னது அவனுடைய மனபமோ, நைத்டதபயோ
பதறி வருகிறது என்றல்ை, ஆனோல் அவனுைன் பமலும் நன்கு ைக ஆைம் ிக்கும்ப ோழுது அவனுடைய
இயற்டகயோன குணம் நமக்கு பமலும் நன்கு புோிய ஆைம் ிக்கின்றது.”
137. “From knowing Darcy better, his disposition is better understood” – Elizabeth to Wickham”.
Knowledge at its best can know anything as the very best.
The yogic rule is any defect seen in another is a defect in the one who sees.
This means Wickham’s falsehood is only the falsehood of Elizabeth.
It is in this sense Darcy took her abuse of him because of his love for her.
Mother in her effort in this direction has succeeded with everyone except those who loved cruelty.
Sri Aurobindo says He could not hurt the mosquito that bites him.
We can accept good people readily, but be neutral to bad people.
It never occurs to us that bad people are instruments of perfection to us.
Not to react to people of venomous character is no mean struggle.
When their venom is directed at us, the struggle is a direct failure. If we succeed, it is a greater struggle.
Even such success will give way when meanness is inflicted on us.
One can steel oneself against venom, but meanness is detestable, disgusting.
A yogic attitude makes us discover the meanness buried in us.
Mind cannot justify the meanness that came to us in response to what little we discovered in ourself.
One who has endeavoured yogically to uproot that meanness in himself will know the valuable service meanness from
outside does.
Even after the struggle succeeds in uprooting the last vestige of meanness by the service of the meanness that came
from outside, our emotions will not readily forgive the other. The question of love is no possibility.
It never strikes us that such an outside meanness tells us we are capable of a love that would ignore their meanness,
that our love will not be wounded even by such venom, meanness, depravity, etc.
Such irritations announce to us the unwounded LOVE in us awaiting to surface if only we do not activate our habitual
reaction.
Doing so the experience of Love is greater still.
“அவடன பமலும் நன்கு பதோிய ஆைம் ிக்கும் ப ோழுது, அவனுடைய இயற்டகயோன குணம் பமலும் நன்கு
புோிய ஆைம் ிக்கின்றது என்று எலிசப த் விக்கோமிைம் கூறுகிறோள்.”
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அறிவு சிறப் ோக இருக்கும்ப ோழுது எல்ைோம் மிகச் சிறந்ததோக இருப் தோகபவ பதோியும்.
மற்றவோிைம் குடற கண்டு ிடிப் வனிைம் அபத குடற இருக்கும் என் துதோன் பயோக சட்ைம்.
விக்கோமின் ப ோய்டம எலிசப த்திைம் இருக்கும் ப ோய்டமதோன் என்று அர்த்தமோகிறது.
இந்த அர்த்தத்தில்தோன் ைோர்சி, அவள் பமலுள்ள கோதைோல் அவளுடைய நிந்தடனடய ஏற்றுக்பகோள்கிறோன்.
இந்த முடறயின் டி பகோடுடமடய விரும்புவர்கடளத் தவிை தன்னுடைய முயற்சியில் அன்டன
எல்பைோடையும் பேயித்தோர்.
தன்டனக் கடிக்கும் பகோசுடவக் கூை தன்னோல் துன்புறுத்த முடியோது என்று கவோன் கூறுகிறோர்.
நல்ை மனிதர்கடள நோம் உைனடியோக ஏற்றுக்பகோள்ள முடியும், ஆனோல் பகட்ை மனிதர்களிைம்
நடுநிடைடமபயோடு நைந்துபகோள்ள பவண்டும்.
பமோசமோன மனிதர்கள் நோம் பூைணத்துவம் எய்த கருவியோக உள்ளனர் என்று நமக்குப் புோிவபதயில்டை.
கடுடமயோன குணமுள்ளவர்களிைம் எதிர்விடன ஆற்றோமலிருப் து மிகவும் கடினம்.
அவர்களுடைய கடுடம நம்டம பநோக்கித் திடச திருப் ப் டும்ப ோழுது ப ோைோட்ைம் பநைடித் பதோல்விடயத்
தழுவுகிறது. நோம் பேயித்தோல் அது பமலும் ப ோிய ப ோைோட்ைம் ஆகும்.
சிறுடம நம்மிைம் சுமத்தப் டும்ப ோழுது அது ப ோன்ற பவற்றிகூை வைி விடும்.
கடுடமக்கு எதிைோக ஒருவர் தன்டன ோதுகோத்துக் பகோள்ளைோம், ஆனோல் சிறுடம பவறுக்கத்தக்கது,
அருவருப் ோனது.
பயோக மனப் ோன்டம நம்முள் மடறந்திருக்கும் சின்னத்தனத்டத நம்டம கண்டு ிடிக்க டவக்கிறது.
நோம் சிறிய அளவில் நம்மிைம் கண்டு ிடித்ததற்கு திைளிப் துப ோல் நம்மிைம் வந்த சிறுடமடய மனம்
நியோயப் டுத்த முடியோது.
யோர் ஒருவன் அவனிைமுள்ள சின்னத்தனத்டத பயோகத்திறன் மூைம் பவபைோடு அைித்துவிட்ைோபனோ,
அவனுக்கு எவ்வோறு பவளியிலிருந்து வரும் சிறுடம மிகப் ப ோிய உதவிடய பசய்கிறது என்று புோியும்
பவளியிலிருந்து வந்த சிறுடமயின் உதவியோல், சிறுடமயின் கடைசி சுவடையும் ப ோைோட்ைம் பவபைோடு
அைித்த ின்பும், மற்றவடை உைனடியோக மன்னிக்க நமது உணர்ச்சிகள் இைம் பகோடுக்கோது. கோதல் என்ற
பகள்விபய சோத்தியமில்டை.
அவர்களுடைய சின்னத்தனத்டத புறக்கணித்து அவர்கள் பமல் அன்பு பசலுத்த முடியும் என்றும், அது ப ோன்ற
கடுடம, சிறுடம மற்றும் ஒழுக்கக்பகடு ப ோன்றவற்றோல் நம் அன்பு ோதிக்கப் ைோது என்றும், பவளியிலிருந்து
வரும் அது ப ோன்ற சிறுடம கூறுகிறது என்று நமக்குத் பதோன்றுவபத இல்டை.
நோம் நமது வைக்கமோன தில்கடள எழுப் ோமல் இருந்தோல், நமக்குள் இருக்கும் தூய்டமயோன அன்பு
பமபைழுந்து வை கோத்திருக்கும் என் டத அது ப ோன்ற எோிச்சல்கள் நமக்கு அறிவிக்கின்றன.
அவ்வோறு பசய்யும்ப ோழுது அன் ின் அனு வம் பமலும் ப ோிதோக இருக்கும்.
Wickham's alarm now appeared in a heightened complexion and agitated look; for a few minutes he was
silent, till, shaking off his embarrassment, he turned to her again, and said in the gentlest of accents –
விக்கோமினுடைய யம் பமலும் அதிகோித்தது, அது அவனது முகத் பதோற்றத்தில் பதோிந்தது. ை ைப் ோக
கோணப் ட்ைோன். சிை நிமிைங்களுக்கு அவன் பமௌனமோக இருந்தோன்; ிறகு தன்னுடைய சங்கைமோன
நிடைடமடய உதறித் தள்ளி, அவடள பநோக்கி மிகவும் பமன்டமயோன குைலில்,
138. “Wickham’s alarm now appeared in a heightened complexion and agitated look”.
She was full of solicitude for Wickham, but he was touched by life.
To touch a person in his most sensitive point, one word is enough.
Even without that word, one sensation is enough. He is shaken to his very roots.
He was alarmed. It showed as heightened complexion.
This is OPENING, receptivity, sincerity -- a condition in which a devotee should find himself all the time but
positively.
She tried her best not to disturb him.
But, the issue, his understanding touched him.
Positively or negatively, Wickham opened to life.
Darcy opened like this to her abuse.
Such openings achieve according to their character.
Referring to Mother an issue each time it comes to mind, it is solved.
It is the subconscious becoming conscious.
Man can do it by his effort.
He can respond to it when it rises from the subconscious.
Personal issues are small incidents.
The world’s problems, if retained in the subconscious, present themselves similarly to the awakened Spirit of
Man.
Consecration at that moment solves the problem for the world.
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Seeking it egoistically, ego may hurt the Man.
Responding to it when it presents is the right method.
His own needs of evolving consciousness responded to by a devotee, makes him a sadhak.
It is an action befitting the Hour of God.
Such a condition for three months, says Mother, brings the Psychic forward.
At that moment Time enters into Simultaneous Time.
The Life Divine or Savitri requires this opening for reading.
World saving ideas emerge at that moment.
Should the vital or physical open like that, world saving movements or actions will be released.
Should Wickham’s apprehension be reception of truth instead, his own false being would have been apprehensive.
A true opening in him, instead of false opening, would have given Georgiana to him.
True or false opening gives the progress.
The false apprehensiveness took a longer route of progress the story does not tell us.
Caroline, in accepting Darcy’s wedding, gave a supreme effort to reverse herself by adopting a human attitude.
Instead of the vital human response of a pleasant compromise, had she given a true divine response recognizing the
truth of Elizabeth, her own life would have witnessed what Elizabeth received.
Bingley’s submission to the ruse retained his own loyalty to Jane deep down and in time his truth worked itself out.
Loyalty to Truth as well as loyalty to Falsehood works out each in their own way.
Haidee’s instantaneous, truthful, idealistic action had an instantaneous miraculous emotional reward.
Mercedes was not capable of such a truth.
Charlotte’s action is described by Elizabeth as mercenary. It is true.
From her own point of view, even from her own life convictions, Collins was the greatest social occasion in her life.
Her wish to relieve Elizabeth was genuine.
To stand Collins for 24 or 48 hours is the sacrifice of a lifetime.
Her own goodwill to Jane and Elizabeth was fully uncompromisingly true.
He rose to the occasion and raised her in the social horizon.
The inner receptivity, under the eloquent bombardment of Collins was enough to open her whole being.
In all the rest of her life, she would not have made an equal sacrifice.
Lydia’s flying through the house is such a physical opening, an opening of her physical consciousness.
Darcy’s great opening over months was enough to meet her for two minutes at Pemberley. The second meeting for
longer duration was on her inner initiative.
“விக்கோமுடைய யம் பமலும் அதிகோிப் து அவனுடைய முகத் பதோற்றத்தில் பதோிந்தது, ை ைப் ோகவும்
கோணப் ட்ைோன்.”
விக்கோமிைம் அவளுக்கு அதிக அக்கடற இருந்தது ஆனோல் வோழ்க்டக அவடன தீண்டியது.
ஒருவனது மிகவும் முக்கியமோன இைத்டதத் பதோடுவதற்கு ஒரு வோர்த்டத ப ோதுமோனது.
அந்த ஒரு வோர்த்டதகூை இல்ைோது, ஒரு உணர்பவ ப ோதுமோனது. அவன் பவோிபைபய ஆட்ைம் கண்டு
விடுவோன்.
அவனுக்கு யம் எழுந்தது. முகத் பதோற்றத்தில் அது பவளிப் ட்ைது.
விைிப்பு, ஏற்புத் திறன், உண்டம-- ஒரு அன் ர் பநர்மடறயோக எப்ப ோழுதும் இருக்க பவண்டிய நிடையோகும்.
அவடன பதோந்தைவு பசய்யக் கூைோது என்று அவள் ப ரும் முயற்சி எடுத்தோள்.
ஆனோல் விஷயமும் அதன் புோிதலும் அவடன பதோட்ைது.
பநர்மடறயோகபவோ அல்ைது எதிர்மடறயோகபவோ விக்கோம் வோழ்க்டகக்குத் தன்டன உட் டுத்திக்
பகோண்ைோன்.
அவளுடைய நிந்தடனக்கு ைோர்சி இவ்வோறு மைர்ந்தோன்.
இது ப ோன்று வோயில் திறப் து அவர்களுடைய குணத்திற்பகற் சோதிக்கும்.
ிைச்சிடன மனத்தில் எழும் ப ோழுபதல்ைோம் அன்டனயிைம் கூறினோல், அது தீரும்.
இது ஆழ்மனம் பமல் மனம் ஆவது.
மனிதன் தன்னுடைய முயற்சியோல் இடதச் பசய்யைோம்.
அது ஆழ்மனதிலிருந்து எழும்ப ோழுது அவன் அதற்கு திைளிக்கைோம்.
பசோந்த விஷயங்கள் எல்ைோம் சிறு நிகழ்வுகளோகும்.
உைகத்தின் ிைச்சிடனகள் ஆழ்மனதில் தங்க டவக்கப் ட்டிருந்தோல், மனிதனின் விைிப்புற்ற ஆன்மோவுக்கு
அடவ சிறு நிகழ்வுகளோக மோறும்.
அச்சமயத்தில் பசய்யப் டும் சமர்ப் ணம் உைகப் ிைச்சிடனடயத் தீர்க்கும்.
அடத அகந்டதயுைன் நோடினோல் அகந்டத மனிதடன துன் த்துக்கு ஆளோக்கும்.
அது வரும்ப ோழுது அதற்கு திைளிப் பத சோியோன முடறயோகும்.
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பவளிவரும் ேீவியத்தின் அவருடைய பதடவகளுக்கு ஒரு அன் ர் மறுபமோைி அளித்தோல், அவர் சோதகனோக
மோறுவோர்.
அது இடறவன் வரும் தருணத்திற்கு ஏற்ற பசயைோகும்.
இது ப ோன்ற நிடைடம மூன்று மோதங்களுக்கு நீடித்தோல், டசத்திய புருஷன் பவளிவருவோன் என்று அன்டன
கூறுகிறோர்.
அத்தருணத்தில் கோைம் மூன்றோம் நிடைக் கோைத்திற்குள் நுடைகிறது.
'தி டைப் டிடவன்' அல்ைது 'சோவித்ோிடயப்' டிப் தற்கு இந்த விைிப்பு பவண்டும்.
உைடக கோப் ோற்றும் கருத்துகள் அத்தருணத்தில் எழும்.
உணர்பவோ அல்ைது உைபைோ இவ்வோறு விைிப்புற்றோல், உைடகக் கோப் ோற்றவல்ை இயக்கங்கபளோ அல்ைது
பசயல்கபளோ பவளி வரும்.
உண்டமடய ஏற்றுக்பகோள்வதில் விக்கோமிற்கு யம் இருந்திருந்தோல், அவனுடைய ப ோய்யோன ேீவன் அச்சம்
அடைந்திருக்கும்.
ப ோய்யோன விைிப்புக்கு தில் உண்டமயோன விைிப்பு அவனிைம் இருந்திருந்தோல், ேோர்ேியோனோ அவனுக்கு
கிடைத்திருப் ோள்.
நிேமோன விைிப்ப ோ அல்ைது ப ோய்யோன விைிப்ப ோ, இைண்டும் முன்பனற்றத்டதத் தரும்.
ப ோய்யோன அச்சம் முன்பனற்றத்திற்கு நீண்ை ோடத எடுத்துக்பகோண்ைடத கடத நமக்கு கூறுவதில்டை.
ைோர்சியின் திருமணத்டத ஏற்றுக்பகோண்ை கோைலின், மனித மனப் ோன்டமயின் மூைம் தன்டன மோற்றிக்
பகோள்ள ப ரும் முயற்சி எடுத்தோள்.
உணர்வுோீதியோக இனிடமயோன சமைசங்கடள பமற்பகோள்ளோமல் எலிசப த்தின் உண்டமடய அடையோளம்
கண்டு உண்டமயோன பதய்வீக மறுபமோைி அளித்திருந்தோல், எலிசப த்திற்கு கிடைத்த வோழ்க்டகடயப்ப ோல்
அவளுக்கும் கிடைத்திருக்கும்.
ிங்கிலி சூழ்ச்சிக்கு அடி ணிந்தது, பேனிைம் அவன் பகோண்டிருந்த விசுவோசத்டத ஆைத்தில் நிடை
நிறுத்தியது. கோைப்ப ோக்கில் உண்டம அதுவோகபவ பசயல் ட்டு விஷயம் முடிந்தது.
உண்டமக்கோன விசுவோசமும், ப ோய்க்கோன விசுவோசமும், அதனதனுடைய வைியில் விஷயத்டத முடிக்கும்.
பஹய்டி-யின் உண்டமயோன இைட்சியமோக கணப் ப ோழுதில் எழுந்த பசயலுக்கு அற்புதமோன
உணர்வுபூர்வமோன ோிசு கணப் ப ோழுதில் கிடைத்தது.
அது ப ோன்ற உண்டம பமர்சிைஸ்-ஸிைம் இல்டை.
ஷோர்பைட்டின் பசயல் ஆதோய மனப் ோன்டமயுடையது என்று எலிசப த் விவோிக்கிறோள். அது உண்டம.
அவளுடைய ோர்டவயிலும், அவளுடைய வோழ்க்டகயின் திை நம் ிக்டககளிலும், அவளுடைய வோழ்க்டகயில்
கோலின்ஸ் மிகப் ப ோிய சமூக சந்தர்ப் மோக இருந்தோன்.
எலிசப த்டத விடுவிக்கும் அவளுடைய ஆடச உண்டமயோனது.
இரு த்தி நோன்கு அல்ைது நோற் த்பதட்டு மணி பநைத்திற்கு கோலின்டை தோங்கிக்பகோள்வது வோழ்நோள்
தியோகமோகும்.
அவள் பேனிைமும், எலிசப த்திைமும் பகோண்டிருந்த நல்பைண்ணம் சந்பதகத்துக்கு இைமில்ைோமல்
முழுடமயோக உண்டமயோனது.
அவன் சந்தர்ப் த்திற்கு ஏற்றவோறு உயர்ந்து, சமூகத்தில் அவளுடைய நிடைடய உயர்த்தினோன்.
கோலின்ஸின் ப ச்சுத் திறடம, அவளுடைய முழு ேீவடனயும் திறக்க அவளுடைய ஏற்புத் திறனுக்கு
ப ோதுமோனதோக இருந்தது.
இதற்குச் சமமோன தியோகத்டத அவள் மீதி வோழ்நோளில் பசய்திருக்க மோட்ைோள்.
வீடு முழுவதும் ஓடிக் பகோண்டிருந்த லிடியோவுக்கு இருந்த அது ப ோன்ற ேைநிடை விைிப்பு, ேை ேீவியத்தின்
விைிப் ோகும்.
ை மோதங்களோக ைோர்சிக்கு ஏற் ட்டிருந்த உயர்ந்த விைிப்பு அவடள இைண்டு நிமிைத்திற்கு ப ம் ர்லியில்
சந்திக்கப் ப ோதுமோனதோக இருந்தது. அவளுடைய தன்முடனப் ோல் இைண்ைோவது சந்திப்பு நீண்ை பநைத்திற்கு
இருந்தது.
139. “Shaking off his embarrassment”.
Embarrassment is the need to act differently from what you feel.
Embarrassment is emotional manners.
Mind alone can overcome embarrassment.
To overcome embarrassment Mind has to espouse another emotion.
It is histrionics.
One can do so for reasons of culture or falsehood.
Wickham has the capacity. He uses it for falsehood.
His further speech is in the gentlest accents.
It is the accent, in the measure that succeeds, which conveys the message, not the content or the words.
Elizabeth is trying the very opposite.
Her accents were of the finest solicitude while her words speak the language of rationality. Her inoffensive intention
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gets communicated, not her rational explanation.
Benevolence cannot be communicated by a belligerent tone.
No punishment can be delivered by a sweet voice.
Means and goal must tally with each other.
Harmony accomplishes.
Conflict cannot consummate.
Now that she knows the truth of his conduct, all his diplomacy was lost on her.
Her response physically removed him for the rest of the day.
She was never an emotional object for him ever.
He came there only in response to her deeply felt desire to meet him once before parting.
Goodwill and ill-nature going together as in Charlotte, parting and solicitude as in Elizabeth are natural phenomena if
the relationship is to survive. Otherwise one totally forgets the other and he disappears from the scene.
Nothing is abrupt in Nature.
Any event gradually develops.
“அவனுடைய சங்கைத்டத உதறித் தள்ளினோன்”.
நோம் நிடனப் து ப ோைல்ைோமல் மோறுதைோக நைந்தபகோள்ள சங்கை உணர்வு அவசியமோகிறது.
சங்கைமோன உணர்வு உணர்ச்சிகைமோன நைத்டதயோகும்.
மனத்தோல் மட்டுபம சங்கை உணர்டவ பவல்ை முடியும்.
சங்கை உணர்டவ பவல்ை மனம் பவபறோரு உணர்ச்சிடய பமற்பகோள்ள பவண்டும்.
அது நடிப்புத் திறன்.
நோகோிகம் கருதியும் இவ்வோறு இருக்கைோம் அல்ைது ப ோய்டமயினோலும் இவ்வோறு நைந்துபகோள்ளைோம்.
விக்கோமிைம் திறடம இருக்கிறது. அவன் அதடன ப ோய்டமக்கோகப் யன் டுத்திக்பகோள்கிறோன்.
அவன் பமலும் ப சுவது மிகவும் ண்புடையதோக இருக்கிறது.
ப சும் முடறபய பசய்திடயத் பதோிவிப் தில் ப ரும் ங்கு வகிக்கிறது, ப சப் டும் விஷயபமோ அல்ைது
வோர்த்டதகபளோ அல்ை.
இதற்கு பநர்மோறோனடத எலிசப த் முயற்சி பசய்கிறோள்.
அவள் ப சும் முடற மிகுந்த அக்கடறயுைன் உள்ளது.
அவள் ப சும் வோர்த்டதகள் விபவகமோக உள்ளன. அவளது புண் டுத்தோத பநோக்கம் உணர்த்தப் டுகிறது,
அவளது விபவகமோன விளக்கம் உணர்த்தப் டுவதில்டை.
உதோை குணத்டத கடுடமயோன குைைோல் பதோிவிக்க முடியோது.
இனிடமயோன குைலில் தண்ைடன வைங்க முடியோது.
முடறயும் குறிக்பகோளும் ஒன்டற ஒன்று ஒத்திருக்க பவண்டும்.
சுமுகம் சோதிக்கும்.
ிணக்கம் பூர்த்தி பசய்யோது.
அவனுடைய நைத்டதயின் உண்டம இப்ப ோழுது அவளுக்குத் பதோிந்துவிட்ைதோல், அவள் மீது அவனது
சோதுர்யம் பசயல் ைவில்டை.
அவள் நைந்துபகோண்ை விதம் அன்று முழுவதும் அவடன அங்கிருந்து விைக்கியது.
அவடள எப்ப ோழுதுபம அவன் உணர்வுபூர்வமோக சம் ந்தப் டுத்திக் பகோள்ளவில்டை.
அவன் கிளம்புவதற்கு முன் அவடன சந்திக்க பவண்டும் என்கிற அவளுடைய ஆடசதோன் அவடன அங்கு
வைவடைத்தது.
ஷோர்பைட்டிைம் நல்பைண்ணம், பகட்ை குணம் இைண்டும் ஒன்றோக இருப் தும், எலிசப த்திைம் ிோிவு,
அக்கடற இைண்டும் ஒன்றோக இருப் தும், உறவு நீடிப் தற்குத் பதடவயோன இயற்டகயோன நிகழ்வுகள் ஆகும்.
இல்ைோவிடில் ஒருவர் மற்றவடை முழுடமயோக மறந்து அங்கிருந்து மடறந்பத விடுவர்.
இயற்டகயில் எதுவுபம திடீபைன்று ஏற் டுவதில்டை.
எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியும் டிப் டியோக வளரும்.
"You, who so well know my feelings towards Mr. Darcy, will readily comprehend how sincerely I must rejoice
that he is wise enough to assume even the appearance of what is right. His pride, in that direction, may be
of service, if not to himself, to many others, for it must deter him from such foul misconduct as I have
suffered by. I only fear that the sort of cautiousness, to which you, I imagine, have been alluding, is merely
adopted on his visits to his aunt, of whose good opinion and judgment he stands much in awe. His fear of
her has always operated, I know, when they were together; and a good deal is to be imputed to his wish of
forwarding the match with Miss De Bourgh, which I am certain he has very much at heart."
“சோியோன பதோற்றத்டத ஏற்கும் அளவிற்கு ைோர்சி புத்திசோலியோக மோறிவிட்ைோன் என்று நோன் மனமோை
சந்பதோஷப் டுவடத, ைோர்சிடயப் ற்றி நோன் எப் டி உணருகிபறன் என் டத நன்கு அறிந்த நீ புோிந்து
பகோள்வோய். அந்த வடகயில் அவனுடைய ப ருமிதம் அவனுக்கு உதவி புோியோவிட்ைோலும், மற்றவர்களுக்கு
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ப ோிய உதவி பசய்யும். என்னிைம் தவறோக நைந்துபகோண்ைதுப ோல் மற்றவர்களிைம் நைந்துபகோள்வடத
தடுத்து நிறுத்தும். நீ குறிப் ோகச் பசோல்வதுப ோல் அவனுடைய எச்சோிக்டகயோன நைத்டத அவனுடைய சித்தி
வீட்டிற்குச் பசல்லும்ப ோழுது அவளுடைய நல்ை எண்ணத்திற்கும் அவளுடைய மதிப்பீட்டிற்கும் ப ோிதும்
மதிப்புக் பகோடுப் தினோல் நைந்துபகோண்ை ஒன்றோக இருக்கும் என் துதோன் எனது யம். அவர்கள் பசர்ந்து
இருக்கும்ப ோழுது அவனுக்கு அவளிைம் யம் இருக்கும் என்று எனக்குத் பதோியும். மிஸ் டீ ர்க்குைன் பேோடி
பசை பவண்டும் என்ற அவனுடைய விருப் த்திற்கு உகந்தவோறு அவன் நைந்துபகோள்ள பவண்டும், ஏபனனில்
அவனுக்கு அவடள மிகவும் ிடிக்கும் என்று எனக்கு நிச்சயம் பதோியும்.”
140. She allows him to talk of the foul misconduct of Darcy in spite of her fresh knowledge.
அவளுக்கு உண்டம பதோிந்த ிறகும், ைோர்சியின் நைத்டதடயப் ற்றி அவன் தவறோகப் ப சுவதற்கு அவள்
அனுமதி அளிக்கிறோள்.
141. He further fouls Darcy about his ‘foul conduct’. She listens patiently. This is the attitude of Romance. Knowing the
evil of the man, she disregards it in the hope of seeking Romance in a life with him. Done superstitiously, she is wiped
out. Taken to it idealistically, the strength of her ideal makes him turn around. Romance begins to flower. Darcy does
it. Elizabeth turns around. To some extent Darcy does it to Wickham. The story ends there. It does not seek eternal
Romance or even Romance in life. Only Darcy seeks it in Elizabeth.
ைோர்சியின் பமோசமோன நைத்டதடயப் ற்றி ப சி அவடன பமலும் தோக்குகிறோன். அவள் ப ோறுடமயோகக்
பகட்டுக்பகோள்கிறோள். இதுதோன் கோதலின் மபனோ ோவம். ஒரு மனிதனின் தீய குணத்டதப் ற்றி
பதோிந்திருந்தும் வோழ்க்டகயில் அவனுைன் கோதல் பகோள்வதற்கு ஆடசப் டும் ஒரு ப ண், அதடன
புறக்கணிக்கிறோள். மூை நம் ிக்டகயுைன் பசய்தோல் அவள் அைிந்து விடுவோள். இைட்சியத்துைன் அதில்
ஈடு ட்ைோல் இைட்சியத்தின் வலிடம அவடன மோற்றும். கோதல் மைை ஆைம் ிக்கும். ைோர்சி இதடனச்
பசய்கிறோன். எலிசப த் மோறுகிறோள். ஓைளவிற்கு விக்கோமிைமும் இது ப ோல் ைோர்சி நைந்துபகோள்கிறோன். கடத
அங்கு முடிகிறது. அது அமை கோதடையும் நோடுவதில்டை, அல்ைது வோழ்க்டகயில் கோதடையும் நோடுவதில்டை.
ைோர்சி மட்டுபம அடத எலிசப த்திைம் நோடுகிறோன்.
142. “You, who well knew my feelings towards Darcy” – Wickham to Elizabeth.
To enlist one’s sympathetic support, the best method is to make him the standard.
Now, she knows his true feelings for Darcy – vengeful jealousy.
In his first meeting he told her his father was an attorney, “as your uncle is”.
False opposition is very successful till it is exposed. Once exposed the tricks turn upon the user. The whole world
opposed socialism. On seeing the wide spread waves of socialistic movements, Capitalism stole its thunder and
deprived the socialistic movement the power to expand or even survive.
The Congress in India on seeing the communistic trend in Kerala took a stand in favour of labour and introduced land
ceiling depriving the Communist party its energetic impetus for growth. Wickham was now exposed. Not knowing he
was exposed at Hunsford, he resorted to the old weapon which turned on him and hurt him.
Europe’s aristocracy sent her population to USA. Equality of the French Revolution was not enough to establish
equality in Europe. The immigrants went to America and established complete equality which made them rich and
powerful. It made them steal a march over Europe. Now Europe imitates America. The biggest aspect of imitation is
the founding of the EU. All this does not prevent the Europeans from talking the old language of aristocracy in a
hundred different ways. That is the fixity of the physical of human nature.
Wickham emptied in vain all his old armour on an Elizabeth endowed with fresh information. But he persisted. We see
his art in practice. The gentle voice, the sweet accent, the assumed sympathy, the commissioning of commiseration
was all tried in vain. She was unmoved but sympathetic.
All that was achieved on that day of parting was he was physically removed to another part of the house for the rest of
the day.
As the physical separation of Wickham was effected, Jane Austen tells us Lydia was preparing to leave for Brighton.
Lydia was waiting for Elizabeth to quit Wickham to occupy her place.
“ைோர்சிடயப் ற்றி நோன் என்ன நிடனக்கிபறன் என்று உனக்கு நன்றோகத் பதோியும்,” என்று விக்கோம்
எலிசப த்திைம் கூறுகிறோன்.
ஒருவைது அனுதோ த்துைன்கூடிய ஆதைவு பவண்டுபமனில் அவடன அளவுபகோைோக மோற்றிக்பகோள்வபத
சிறந்த முடறயோகும்.
இப்ப ோழுது அவளுக்கு, அவனுக்கு ைோர்சியின் பமல் வன்மத்துைன் கூடிய ப ோறோடம உணர்வு இருப் து
பதோிந்திருக்கிறது.
முதல் சந்திப் ில், அவன் தன்னுடைய தந்டத அவளது மோமோடவப் ப ோல் ஒரு வக்கீல் என்று கூறினோன்.
ப ோய்யோன எதிர்ப்பு அதன் சுய ரூ ம் பவளிப் டும்வடை பவற்றிகைமோகச் பசயல் டும். பவளிப் ட்டுவிட்ைோல்
யன் டுத்தியவோின் மீபத அது அதனுடைய பவடைடயக் கோண் ிக்கும். உைகம் முழுவதிலும்
ப ோதுவுைடமக்கு எதிர்ப்பு இருந்தது. ப ோதுவுடைடம இயக்கங்கள் எல்ைோ இைங்களிலும் ைவ
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ஆைம் ித்தடதப் ோர்த்து, முதைோளித்துவம் அதடன அைக்கி, அது வளர்வதற்பகோ அல்ைது நீடிப் தற்பகோகூை
இைம் அளிக்கவில்டை.
பகைளோவில் ப ோதுவுைடமயின் வளர்ச்சிடயக் கண்ை கோங்கிைஸ் கட்சி, பதோைிைோளிகளுக்குச் சோதகமோன
நிடைடய பமற்பகோண்டும், நிை உச்ச வைம்புச் சட்ைத்டத அமுல் டுத்தியும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்
வளர்ச்சிடயத் தடுத்தனர்.
விக்கோடமப் ற்றி இப்ப ோழுது எல்ைோம் பவளிபய பதோிந்து விட்ைது. ஹன்ஸ்ப ோர்டில் அவடனப் ற்றி
பதோிந்து விட்ைது என் டத அறியோதவனோக, தனது வைக்கப் டி நைந்துபகோள்ள ஆைம் ித்தோன். அது
அவனுக்கு எதிைோகத் திரும் ி அவடனத் தோக்கியது.
ஐபைோப் ோவின் ிைபுத்துவம் மக்கடள அபமோிக்கோவிற்கு அனுப் ியது.
ிபைஞ்சுப் புைட்சியின் சமத்துவம், ஐபைோப் ோவில் சமத்துவத்டத ஏற் டுத்த ப ோதுமோனதோக இல்டை.
அபமோிக்கோவிற்குக் குடி ப யர்ந்தவர்கள் அங்கு சமத்துவத்டத முழுடமயோக நிடைநிறுத்தி
ணக்கோைர்களோகவும், சக்தி வோய்ந்தவர்களோகவும் மோறினர். அது அவர்கடள ஐபைோப் ோடவயும் மிஞ்ச
டவத்தது. இப்ப ோழுது ஐபைோப் ோ அபமோிக்கோடவப் ின் ற்றுகிறது. ின் ற்றியதன் மிகப் ப ோிய விஷயம்
European union அடமக்கப் ட்ைதுதோன். ஆனோல் இடவ எல்ைோமும் ிைபுத்துவத்தின் டைய ோடஷடய
ஐபைோப் ியர்கள் இன்னமும் நூறு வித்தியோசமோன வடககளில் ப சி வருவடத தடுத்து நிறுத்த முடியவில்டை.
அது மனித வர்க்கத்தின் மோறோத ேைத் தன்டம ஆகும்.
விஷயம் பதோிந்துபகோண்ை எலிசப த்திைம் அவனது திறடமகள் எல்ைோம் யனற்றுப் ப ோயின. ஆனோலும்
அவன் விைோது முயற்சி பசய்தோன். அவன் பசயல் டும் விதத்தில் அவனுடைய திறடமடயப் ோர்க்கிபறோம்.
பமன்டமயோன குைல், இனிடமயோன உச்சோிப்பு, ப ோய்யோன அனுதோ ம், கோட்டும் இைக்கம் அடனத்தும்
யனற்றுப் ப ோயின. அவள் இதனோல் ோதிக்கப் ைவில்டை ஆனோல் அனுதோ ம் குடறயவில்டை.
ிோியும் நோளன்று அவன் தன் கண்ணில் ைோதவண்ணம் வீட்டின் பவபறோரு குதில் அவடன இருக்க
டவத்ததுதோன் அவளோல் பசய்ய முடிந்தது.
ேைநிடையில் விக்கோமுைன் ிோிவு ஏற் ட்ை ின் லிடியோ பிடைட்ைனுக்கு ப ோவதற்குத் தயோைோகிக்
பகோண்டிருப் டத பேன் ஆஸ்டின் நமக்குக் கூறுகிறோர். விக்கோடம விட்டு எலிசப த் விைகினோல் அந்த
இைத்டத எடுத்துக்பகோள்வதற்கு லிடியோ கோத்துக் பகோண்டிருக்கிறோள்.
143. “His pride in that direction may be of service”.
Man is the prime mover; every other thing is his instrument.
Education at Oxford did him a great service.
Ego is the Man here; Man’s ego is his social ego. The personal turn is given by his temperament. It is the force of
Nature. His own temperament gets a unique expression in each Man. That uniqueness is at the first stage of Nature and
next of the ego. That uniqueness is the basis of his spiritual Individuality. Shedding the ego, overcoming the force
of Nature, the spiritual element comes into its own to expand into the universe and rise to transcendence.
Darcy readily saw the need to shed his vital ego.
Elizabeth moved from the vital to the Mental.
Darcy had a well developed vital ego and decided to shed it.
To that extent the Force of Nature was shed equally.
It is transformation, but limited.
Even farmers can breed a new variety of flowers.
Language creates its best phrases, sometimes, at the ordinary level of the population.
Glenn Doman is no educationist or thinker or a genius in education.
His practical experience created a very original method of education.
The ten rules of psychic education fully followed in routine acts releases the Psychic, the result of a yogic effort of fifty
years or more.
Democracy empowers any voter to rise to any part. The first Lok Sabha had five illiterates as Members.
With third grade education, one became a Chief Minister.
A clown ruled the world for eight years. Stalin presided over a Superpower for thirty years with the education of a
worker.
Akbar was illiterate.
Khrushchev learnt reading and writing at 29.
Life remains open fully at all levels.
“அத்திடசயில் அவன் பசலுத்தும் தற்ப ருடம யனுள்ளதோக இருக்கைோம்.”
மனிதன்தோன் முக்கியமோன ஆயுதம், மற்ற எல்ைோபம அவனுடைய கருவிகள்தோன்.
ஆக்ஸ்ப ோர்ட்-ல் கல்வி கற்றதுதோன் அவனுக்குப் ப ருதவி பசய்தது.
மனிதன் இங்கு அகந்டதயோக இருக்கிறோன்; மனிதனின் அகந்டத சமூக அகந்டதயோகும். அவனது
மனவுணர்வுகள் அடத தனிமனித அகந்டதயோக மோற்றுகிறது. இயற்டகயின் சக்தி அது. அவனது
மனவுணர்வுகள் ஒவ்பவோரு மனிதனிைமும் தனித்தன்டம வோய்ந்த பவளிப் ோடுகடளப் ப றும்.
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அத்தனித்தன்டம அகந்டதக்கு அடுத்ததோக இருக்கும் இயற்டகயின் முதற் டியோகும். அத்தனித்தன்டம
அவனுடைய ஆன்மீகத் தனித்துவத்தின் அடிப் டையோகும். அகந்டதடய டகவிடுதல், இயற்டகயின் சக்திடய
எதிர்பகோள்ளுதல், இடவ ஆன்மீக விஷயங்கள், அதன் தனித்தன்டமயுைன் ிை ஞ்சமோக விோிவடையவும்,
ிைம்மத்டத பநோக்கி உயைவும் உதவி புோிகின்றன.
உணர்வின் அகந்டதடய டகவிை பவண்டும் என் டத ைோர்சி உைனடியோகப் ோர்த்தோன்.
எலிசப த் உணர்விலிருந்து மனத்திற்கு மோறினோள்.
நன்கு வளர்ந்த உணர்வின் அகந்டத ைோர்சியிைம் இருந்தது, அதடன விட்டு விைத் தீர்மோனித்தோன்.
அந்த அளவிற்கு இயற்டகயின் சக்தியும் சமமோகக் டக விைப் ட்ைது.
அது திருவுருமோற்றம், ஆனோல் ஒரு அளவிற்குட் ட்ைதோக இருந்தது.
புது விதமோன பூக்கடள விவசோயிகளோல்கூை உருவோக்க முடியும்.
பமோைி, சிை சமயங்களில் சோதோைண மக்களிைம்கூை சிறந்த பசோற்பறோைர்கடள உண்ைோக்க முடியும்.
Glenn Doman ஒரு கல்வியோளபைோ, சிந்தடனவோதிபயோ அல்ைது கல்வித்துடறயில் ஒரு பமடதபயோ அல்ை.
அவருடைய நடைமுடற அனு வம் ஒரு சிறந்த கல்வி முடறடய உருவோக்கியது.
ைக்கமோன பசயல்களில் டசத்தியக் கல்வியின் த்து விதிகடள முழுவதுமோகக் கடைப் ிடித்தோல்,
டசத்தியபுருஷன் பவளிவருவோன்.
இது ஐம் து வருைங்கள் அல்ைது அதற்கு பமலும் எடுக்கும் பயோக முயற்சியின் ைனோகும்.
மக்களோட்சி, வோக்கோளர் யோவடையும் எந்த நிடைக்கும் உயை வோய்ப்பு அளிக்கிறது. முதல் ோைோளுமன்ற
மக்களடவயில் ஐந்து எழுதப் டிக்கத் பதோியோத உறுப் ினர்கள் இருந்தனர்.
மூன்றோவது வகுப்பு டித்த ஒருவர் முதல் மந்திோியோனோர்.
ஒரு பகோமோளி எட்டு வருைங்கள் உைடக ஆண்ைோர். பதோைிைோளிக்குோிய கல்விடயப் ப ற்றிருந்த ஸ்ைோலின்
ஒரு வல்ைைசுக்கு முப் து வருைங்கள் தடைடம வகித்தோர்.
அக் ர் எழுத்தறிவு இல்ைோதவர்.
இரு த்தி ஒன் தோம் வயதில் குருஷ்பஷவ் எழுதப் டிக்கக் கற்றுக் பகோண்ைோர்.
எல்ைோ நிடைகளிலும் வோழ்க்டக முழுவதுமோக தன் கதவுகடளத் திறந்து டவத்துள்ளது.
144. “Such foul misconduct as I have suffered”.
The response was a smile in Elizabeth which she suppressed, not disgust.
He was able to indulge in that insinuation as he sensed her underlying sympathy.
Here we see the inner outer correspondence.
Nothing comes to us that is not there in us.
The variations are many.
A little anger unconquered in us makes another angry at us.
My timidity, incapable of anger, is temptation for another to be angry at me.
Someone abused the Buddha at length as he had fully dissolved anger.
The Man came to the Buddha as he was one in whom his own anger could be dissolved.
Mr. Bennet’s freedom tempted Mrs. Bennet to exploit it.
Elizabeth’s falsehood brought Wickham to her.
Jane’s capacity to be deluded made Caroline play her tricks on her.
Elizabeth’s strength invited Lady Catherine’s strength to quarrel.
Stupid Collins was attracted by the stupidity of Mrs. Bennet.
Lydia’s resourcefulness at the level of physical initiative and energy went to Wickham who was equally resourceful at
the vital level.
Bingley’s weakness attracted Darcy’s strength.
One can be neutral and reflect the outer event without contributing to the quality positively or negatively.
Meryton reflects the French Revolution.
Civilised India was invaded by barbaric Muslims.
Hitler attacked France and England as they egged him on in his criminal attitude.
USA was attacked by Japan because Japan wanted to be conquered.
USA was provoked by Germany as she was insular and isolated while poised for world leadership.
The rule of action and reaction is one, variations are many.
Pondicherry attracted Sri Aurobindo as the Psychic was well developed in the Southern parts of India.
“என்னிைம் தவறோக நைந்துபகோண்ைது ப ோல்.”
இதற்கு திைளிப் து ப ோல் எழுந்த அவளது புன்னடகடய அவள் அைக்கிக் பகோண்ைோள், பவறுப்பு
எைவில்டை.
அவளுக்குள் இருக்கும் அனுதோ த்டத உணர்ந்த அவன் அடத பமதுவோகப் யன் டுத்திக்பகோண்ைோன்.
இங்கு நோம் அகம் புறம் இவற்றின் பதோைர்ட கோண்கிபறோம்.
நம்மிைம் இல்ைோதது எதுவும் நமக்கு வைோது.

352

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

பவறு ோடுகள் ை.
நம்மிைம் பவற்றிபகோள்ளப் ைோமல் இருக்கும் சிறிதளவு பகோ ம், மற்றவடை நம் மீது பகோ ப் ை டவக்கும்.
நம்முடைய பகோடைத்தனம், பகோ ம்பகோள்ளும் இயைோடம, மற்றவடை நம் மீது பகோ ப் ைத் தூண்டும்.
பகோ த்டத முழுவதுமோக கடைத்துவிட்ை புத்தடை, ஒருவர் நீண்ை பநைத்திற்கு திட்டிக் பகோண்டு இருந்தோர்.
மனிதன் தன்னிைமுள்ள பகோ த்டத கடைப் தற்கு புத்தோிைம் வந்தோன்.
திரு ப ன்னட் அளித்த சுதந்திைத்டத, திருமதி ப ன்னட் முழுவதுமோகப் யன் டுத்திக் பகோண்ைோள்.
எலிசப த்தின் ப ோய்டம விக்கோடம அவளிைம் வைவடைத்தது.
ஏமோறும் திறனுடைய பேடன, கோைலின் ஏமோற்றுகிறோள்.
எலிசப த்தின் வலிடம, பைடி கோதோின் வலிடமடய சண்டையிை அடைத்தது.
திருமதி ப ன்னட்டின் முட்ைோள்தனம், முட்ைோள் கோலின்டை வைவடைத்தது.
ேைநிடையின் தன்முடனப்பும், சக்தியுமோக இருந்த லிடியோவின் திறடமகள், உணர்வு நிடையில் அபத அளவு
திறடமசோலியோக இருந்த விக்கோமிைம் பசன்றது.
ிங்கிலியின் ைவீனம் ைோர்சியின் ைத்டதக் கவர்ந்தது.
பநர்மடறயோகபவோ அல்ைது எதிர்மடறயோகபவோ நிகழ்ச்சிகளின் தைத்திற்கு எந்த வித ங்கும் அளிக்கோமல்,
ஒருவர் நடுநிறைபயோடு புற நிகழ்ச்சிகடளப் ிைதி லிக்கைோம்.
ிபைஞ்சுப் புைட்சிடய பமோிைன் ிைதி லிக்கிறது.
நோகோிகத்தில் சிறந்து விளங்கிய இந்தியோ மீது ண் ற்ற முஸ்லீம்கள் டைபயடுத்தனர்.
ஹிட்ைர் குற்றம் புோியும் அவைது மனப் ோன்டமடய ஊக்குவித்த ிைோன்றஸயும், இங்கிைோந்டதயும்
தோக்கினோர்.
ேப் ோன், தோன் பவல்ைப் ைபவண்டும் என் தற்கோக அபமோிக்கோடவத் தோக்கியது.
தனித்தும் தனிடமப் டுத்தப் ட்டும் உைகத் தடைடமக்குத் தயோர் நிடையில் இருந்த அபமோிக்கோடவ,
பேர்மனி தூண்டி விட்ைது.
பசயலுக்கும் எதிர்விடனக்கும் விதி ஒன்றுதோன், பவறு ோடுகள் ை.
இந்தியோவின் பதற்குப் குதிகளில் டசத்திய புருஷன் நன்கு வளர்ச்சி அடைந்து இருந்ததோல், ோண்டிச்பசோி
ஸ்ரீஅைவிந்தடை கவர்ந்தது.
145. “the sort of cautiousness you have been alluding to is merely adopted on his visits to his aunt”.
Behaviour can be adapted to a situation, not character.
One cannot think of a defect in another which is not in him.
Unquestioning faith, unsuspecting nature, single minded devotion are phrases expressive of social culture.
Man is like air which is the same everywhere in some aspects, like a tree which differs from other trees in other
aspects, while he is unique in his being human.
Man is a miniature of the world or even the universe.
To understand another Man, one has to pay attention to all these aspects.
One who understands himself can understand others.
Those in whom Mind is not developed will have the sense mind awake.
They can feel as others feel.
One whose sense Mind is awake coming into an intellectual atmosphere will impress everyone as a genius as he
understands what no one among them perceives.
In the field of acting, music, art, literature, this essential defect is a valuable asset.
Oppressed people having social opportunities will have this tremendous advantage.
Wickham has this advantage.
Enjoying the strength of weakness will go a long way as an opportunity, if positively used.
A temperamental advantage becoming a social opportunity depends upon another factor, any of the social assets, e.g.
secretive nature.
Social upward movement throws open its avenues to these people readily.
A proper combination has taken rare individuals to rare heights.
Moksha itself is achieved by many by such routes.
As the Psychic is the spiritual centre, there are similar centres of the whole plane in the vital, mental, planes.
They rise like this even if these are not a whole personality.
“நீ குறிப் ோகச் பசோல்லும் அவனுடைய எச்சோிக்டகயோன நைத்டத அவனுடைய சித்தி வீட்டிற்குச் பசல்லும்
ப ோழுது அவன் ஏற் டுத்திக்பகோண்ைதோக இருக்கும்.”
சந்தர்ப் த்திற்பகற்றவோறு நைத்டதடய மோற்றிக்பகோள்ளைோம், குணத்டத அல்ை.
ஒருவனிைம் இல்ைோத குடறடய அவனோல் மற்றவனிைம் ோர்க்க முடியோது.
பகள்விபய இல்ைோத நம் ிக்டக, சந்பதகப் ைோத சு ோவம், ஒருமுகப் டுத்திய க்தி ஆகியடவ சமூக
கைோச்சோைத்டத பவளிப் டுத்தும் பசோற்பறோைர்கள் ஆகும்.
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சிை பகோணங்களில் எங்கும் ஒபை மோதிோியோக இருக்கும் கோற்டறப் ப ோல் மனிதன் இருக்கிறோன், பவறு ை
விஷயங்களில் மற்ற மைங்களிலிருந்து வித்தியோசப் டும் மைத்டதப்ப ோல் இருக்கிறோன், மனிதனோக
தனித்தன்டம வோய்ந்தவனோக இருக்கிறோன்.
மனிதன் உைகத்தின், ஏன், ிை ஞ்சத்தின் சிறிய ிைதி லிப் ோகக்கூை இருக்கிறோன்.
இன்பனோரு மனிதடன புோிந்துபகோள்ள பவண்டுபமன்றோல், ஒருவர் இந்த எல்ைோ விஷயங்களிலும் கவனம்
பசலுத்த பவண்டும்.
தன்டனப் புோிந்துபகோண்ைவபன மற்றவர்கடளப் புோிந்துபகோள்வோன்.
மனம் வளர்ச்சியடையோது இருப் வர்களிைம் உணர்வின் மனம் விைிப் ோக இருக்கும்.
மற்றவர்கள் நிடனப் துப ோல் அவர்களும் நிடனப் ோர்கள்.
உணர்வின் மனம் விைிப் ோக இருப் வர் அறிவுபூர்வமோன சூைலுக்கு வரும்ப ோழுது எல்பைோடையும் அவர் ஒரு
பமதோவி என வியப் ிைோழ்த்தைோம். ஏபனனில் மற்றவர்களோல் புோிந்துபகோள்ள முடியோதடத அவர் புோிந்து
பகோள்வோர்.
நடிப்பு, இடச, கடை, இைக்கியம் ப ோன்ற விஷயங்களில் இந்த முக்கியமோன குடற ோடு விடைமதிப் ற்ற
பசோத்தோகும்.
ஒடுக்கப் ட்ை மனிதர்களுக்கு சமூக வோய்ப்புகள் கிடைக்கும் ப ோழுது, இந்த ப ரும் அனுகூைம் இருக்கும்.
விக்கோமிற்கு இந்த அனுகூைம் இருக்கிறது.
ைவீனத்தின் ைத்டத நல்ை முடறயில் யன் டுத்திக்பகோண்ைோல் அது வோய்ப் ோக மோறும்.
மனவுணர்வின் நன்டம சமூக வோய்ப் ோக மோறும்ப ோழுது பவபறோரு கோைணக் கூற்றிடன சோர்ந்து இருக்கும்,
ஏதோவது ஒரு சமூக பசோத்து( உ- ம்) இைகசிய சு ோவம்.
சமூக முன்பனற்றங்கள் இந்த மனிதர்களுக்கு அதனுடைய கதவுகடள உைனடியோகத் திறந்து விடுகின்றன.
சோியோன கூட்ைடமப்பு அோிதோன மனிதர்கடள அோிதோன உயைத்திற்கு அடைத்துச் பசன்றுள்ளது.
அது ப ோன்ற ை வைிகளின் மூைம் பமோக்ஷத்டத அடையைோம்.
டசத்திய புருஷன் ஆன்மீக டமயமோக இருப் து ப ோல், நிடை முழுவதிலும் அபத ப ோன்ற டமயங்கள் உயிர்,
மனம் ஆகிய நிடைகளில் உள்ளன. இடவகளின் தன்டம முழுடமயோக இல்ைோவிட்ைோலும்கூை, இது ப ோை
உயர்கின்றன.
146. “On whose good opinion and judgment he is much in awe”.
Good opinion of another is generally well founded.
Judgment is not a faculty people have, but in the long run we see the judgment of the public or even an
individual is usually sound.
He who is in awe of another does not win that good opinion.
When awe arises, the natural tendency is to look down upon one in awe.
Judgment is of an open Mind which no one possesses.
Judgement is the impression produced on the whole of Mind when it is still.
Opinion is what the coordinating intelligence arrives at.
Various faculties are formed in Man in various measures.
Such formation leaves a residue in the Mind as neutral mental capacity.
When not interfered with, that capacity arrives at a conclusion that is its judgment.
In language, these concepts are well sensed, but not precisely defined.
The dictionary says it is the critical faculty, an exact description.
It also says judgment has a dimension of opinion.
Opinion is personal, judgment is a critical impersonal faculty.
The precise sense of the language far exceeds its capacity for exact definition.
Sense is vital, definition is mental.
One is No. 2 and the other is No. 1.
The defining capacity of language is defied because the distance between the vital and mental takes ages.
Sense is better appreciated in poetry.
Definition belongs to precise prose of philosophy.
Sri Aurobindo wondered whether philology will ever become a science.
Idiom conveys the sense.
Grammar conveys the definition.
Idiom is born defying grammar.
Should grammar be again passed over and its precise nature embodied in an idiom, definitions may rise in precision.
“சித்தியின் நல்ை அ ிப் ிைோயத்திற்கும், மதிப்பீட்டிற்கும் அவன் மிகவும் மதிப்பு பகோடுக்கிறோன்.”
மற்றவடைப் ற்றி நல்ை அ ிப் ிைோயம் ப ோதுவோக நன்றோக அடமக்கப் ட்டிருக்கும்.
மதிப் ிடும் திறன் மனிதர்களுக்கு இருப் தில்டை, ஆனோல் கோைப் ப ோக்கில் ப ோது மக்களின் மதிப்பீடு
அல்ைது தனி ந ோின் மதிப்பீடு ப ோதுவோக சிறப் ோக இருக்கும்.
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மற்றவடைக் கண்டு வியப் டை வர் அந்த நல்ை அ ிப் ிைோயத்டதப் ப றுவதில்டை.
வியப்பு எழும்ப ோழுது ஒருவடை மட்ைமோகப் ோர்ப் துதோன் இயற்டகயோன ப ோக்கோக இருக்கும்.
மதிப்பீடு ஒருவோின் திறந்த மனத்திற்குோியது, அது எவோிைமும் இல்டை.
மனம் அடமதியோக இருக்கும்ப ோழுது மனம் முழுவதிலும் ஏற் டும் அ ிப் ிைோயபம மதிப்பீடு ஆகும்.
புத்திசோலித்தனம் ஒருங்கிடணந்து எழுப்புவது அ ிப் ிைோயம் ஆகும்.
ல்பவறு வடகயோன அளவில் ல்பவறு திறன்கள் மனிதனிைம் உருவோகும்.
அது ப ோன்ற அடமப்பு மனதில், நடுநிடையோன மனத்தின் திறனோகப் டிந்துவிடும்.
குறுக்கிைோமல் இருந்தோல் அத்திறன் ஒரு முடிவுக்கு வரும், அதுபவ மதிப்பீைோகும்.
பமோைியில் இந்த பகோட் ோடுகள் நன்கு உணைப் டும், ஆனோல் துல்லியமோக வடையறுக்கப் ட்டிருக்கோது.
அகைோதியில் இதடன முக்கியமோன திறன் என்று கூறப் ட்டிருக்கும், துல்லியமோன விளக்கம்.
கருத்தின் ோிமோணம் மதிப்பீட்டுக்கு உண்டு என்றும் அது கூறுகிறது.
கருத்து தனிப் ட்ைது, மதிப்பீடு ஒரு முக்கியமோன ப ோது திறனோகும்.
பமோைியின் துல்லியமோன கருத்து, சோியோன ப ோருள் விளக்கத்திற்கோன திறடன விஞ்சிவிடும்.
புைனுணர்வு உயிருக்குடையது, ப ோருள் விளக்கம் மனதிற்குோியது.
ஒன்று இைண்ைோவது, மற்றது முதைோவது.
பமோைிடய விளக்கும் திறன் மறுக்கப் டுகிறது, ஏபனனில் உணர்வுக்கும் மனதிற்கும் உள்ள இடைபவளி
நீண்ை கோைத்டத எடுத்துக்பகோள்கிறது.
உணர்வு கவிடதயில் சிறப் ோக உணைப் டுகிறது.
ப ோருள் விளக்கம், தத்துவத்தின் உடைநடைக்குோியது.
பமோைி சோஸ்திைம் என்றோவது விஞ்ஞோனமோக மோறுமோ என்று ஸ்ரீஅைவிந்தர் வியந்தோர்.
பமோைிச் பசோற்பறோைர் உணர்டவத் பதோிவிக்கிறது.
இைக்கணம் விளக்கத்டத பதோிவிக்கிறது.
பசோற்பறோைர் இைக்கணத்டத மறுத்து உண்ைோனது.
மீண்டும் இைக்கணத்டதப் புறக்கணித்து, அதன் சோியோன குணத்டத பசோற்பறோைோில் பசர்த்தோல், விளக்கம்
மிகச் சோியோக எைக்கூடும்.
147. “His fear of her has always operated.” Wickham about Darcy’s aunt.
If anything operates without fail, it is fear.
Fear is a negative vibration of courage.
A positive vibration is incomplete in life without its negative part.
Love is great. Without the experience of hate, love cannot acquire the intensity at which alone it can be fully
enjoyed and appreciated.
The various ways in which one completes the other are seen in nut and bolt; sword and handle; paper and pen;
Man and woman; day and night; wealth and poverty; life and death.
A day that is without night allows no recharging of energies.
Ebb and flow permits movement.
Death, He says, makes Life immortal.
A fuller enjoyment of the positive side is made possible by the other.
Without Man and Woman the species cannot reproduce itself.
Being and Non-Being emerge out of the Absolute. If one were without the other the Absolute could not enjoy its
present freedom in its fullness – of losing its freedom.
Love seeks eternity and intensity.
Without the experience of hatred, love can enjoy the eternity of Time, not the eternity of Timelessness.
In life love and hate reinforce each other.
In Supramental love hatred is transformed into eternal love that is self-existent.
Its existence is with respect to Self, not in reference to something outside.
Love in life can grow insipid with the passage of Time.
Supramental Love is in Simultaneous integrality of Time, i.e. it coexists in Time and Timelessness. It cannot
grow insipid. It is capable of charging itself at higher and higher levels. Or, by choice it can cease to exist in its
present form.
It is a stage where the relative is Absolute.
“அவளிைம் இருக்கும் யம் அவடன என்றும் வைி நைத்தியது.” ைோர்சியின் சித்தி ற்றி விக்கோம் கூறுவது.
ஏதோவது ஒன்று தவறோது இயங்கும் எனில் அது யம்தோன்.
டதோியத்தின் எதிர்மடறயோன அதிர்வுதோன் யம்.
வோழ்வில் பநர்மடறயோன அதிர்வு அதனுடைய எதிர்மடறயோன ோகம் இல்ைோமல் பூர்த்தியடையோது.
கோதல் உயர்ந்தது. பவறுப் ின் அனு வம் இல்ைோமல் கோதலின் தீவிைம் எைோது. அப்ப ோழுதுதோன் அதடன
முழுடமயோக அனு விக்க முடியும், ோைோட்ை முடியும்.

355

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

ஆணியும் மடையும்; வோளும் அதன் டகப் ிடியும்; கோகிதமும் ப னோவும்; ஆணும் ப ண்ணும்; கலும் இைவும்;
பசல்வமும் ஏழ்டமயும்; வோழ்வும் மைணமும் ப ோல், ஒன்டற மற்பறோன்று பூர்த்தி பசய்வடத ை வடககளில்
ோர்க்கைோம்.
இைவு இல்ைோமல் கல் மட்டும் இருப் ின் சக்திடய புதுப் ித்துக்பகோள்ள முடியோது.
ஏற்றமும் இறக்கமும் சைனத்டத அனுமதிக்கிறது.
மைணம் வோழ்டவ அமைத்துவமோக்குகிறது என கவோன் கூறுகிறோர்.
நல்ை குதிடய முழுடமயோக அனு விக்க பவண்டுபமன்றோல், அது மற்ற குதியோல்தோன் சோத்தியமோகும்.
ஆணும் ப ண்ணும் இல்ைோமல் மனித குைம் நீடிக்க முடியோது.
சத், அசத் இைண்டும் ிைம்மத்திலிருந்து பவளி வருகிறது. ஒன்று மற்றது இல்ைோமல் இருந்தோல் ிைம்மத்தோல்
தற்ப ோழுது இருக்கும் தன் சுதந்திைத்டத முழுடமயோக அனு விக்க முடியோது- சுதந்திைத்டத இைப் தற்கோன
சுதந்திைத்டத.
கோதல் சோஸ்வதத்டதயும் தீவிைத்டதயும் நோடுகிறது.
பவறுப் ின் அனு வம் இல்டைபயனில் கோதல், கோைத்தின் சோஸ்வதத்டத அனு விக்கைோம், கோைமின்டமயின்
சோஸ்வதத்டத அனு விக்க முடியோது.
வோழ்க்டகயில் அன்பும் பவறுப்பும் ஒன்டற ஒன்று ைப் டுத்திக்பகோள்கின்றன.
சத்திய ேீவிய அன் ில் பவறுப்பு சுயமோக இருக்கும் சோஸ்வதமோன அன் ோக திருவுருமோறுகிறது.
அது இருப் து சுயத்டதப் ப ோறுத்து உள்ளது, பவளியில் உள்ள எடதப் ப ோறுத்தும் அல்ை.
வோழ்க்டகயில் கோதல் கோைப் ப ோக்கில் ருசியற்றுப் ப ோகைோம்.
சத்திய ேீவிய அன்பு மூன்றோம் நிடை கோைத்துள் உள்ளது. அதோவது அது கோைத்துைனும், கோைமின்டமயுைனும்
பசர்ந்து உள்ளது. அது ருசியற்றுப் ப ோகோது. பமலும் பமலும் உயர்ந்த நிடைகளில் அது தன்டனபய
உயர்த்திக்பகோள்ள வல்ைது. அல்ைது தற்ப ோழுது இருக்கும் உருவத்தில் அது இல்ைோமல் ப ோக விரும் ைோம்.
ிைம்மத்டத ஒத்திருக்கும் நிடை அது.
148. “Forwarding his match with Miss De Bourgh”.
The follies of a lover are pleasant nothings.
The falsehood of a lover is still a strong touch on oneself.
The heinous crime of a lover is casual lapses of youth.
Love does not have the capacity to be offended by a lover.
Love is born after disgust is lost as well as disagreement.
Mental love is capable of not being offended by the lover.
Spiritual love is capable of transforming the lover.
One cannot have supramental consciousness and be disgusted by the folly, falsehood, abuse of the lover.
In its interaction this consciousness penetrates the abuse of the other and transforms it into words of appreciation.
Mind sees the abuse.
Supermind senses the abuse transformed as it receives the abuse into its own dark spots and senses the process of
transformation.
Trikaladrshti sees in Lydia’s elopement the other two marriages.
The welcome Lydia received had the outer expression of the higher vibration.
Elizabeth’s solicitude towards Wickham during the last meeting has that outer expression which is disgusting to us.
Wickham talks of forwarding the match with De Bourgh because in a subtle sense he perceives Darcy forwarding the
match with Elizabeth.
In creation for every formation that comes into existence an infinity of their possibilities perish.
Mind dwelling on it by imagination, fantasy, ambition, aspiration gives life to it and at some future time it comes into
existence.
It does not mean one should indulge his imagination.
Of the many ways Man levels off, this is one.
A mechanic who enters into the world of splendour and is well on the way to supermanhood stumbling on an
opportunity and leveling off as a producer of cars cannot know he has leveled off.
Man usually levels off becoming the owner of a workshop.
“மிஸ் டீ ர்குைன் பேோடி பசை பவண்டும் என் தற்கோக.”
கோதைோின் மைடமகள் ப ோருட் டுத்தப் ைோத இனிடம ஆகும்.
கோதைோின் ப ோய்டம இன்னமும் ஒருவடை வலிடமயோகத் பதோடுகிறது.
கோதைோின் பகோடுடமயோன குற்றம் இளடமயின் சோதோைண தவறுகள் ஆகும்.
கோதைைோல் புண் ைக்கூடிய திறன் கோதலுக்குக் கிடையோது.
பவறுப்பும் கருத்து பவற்றுடமயும் மடறந்த ிறகு கோதல் ிறக்கிறது.
மோனசீகமோன கோதல் கோதைைோல் புண் ைோது.
ஆன்மீகக் கோதல் கோதைடை திருவுருமோற்றும்.
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கோதைோின் மைடம, ப ோய்டம, நிந்தடன இவற்றினோல் ஒருவருக்கு பவறுப்பு எழுந்தோல் அவருக்கு
சத்தியேீவிய ேீவியம் இருக்க முடியோது.
அது ஒன்றுைன் ஒன்று பதோைர்புபகோள்ளும்ப ோழுது இந்த ேீவியம் மற்றவோின் நிந்தடனடய ஊடுருவிச்
பசன்று, அதடன ோைோட்டும் வோர்த்டதகளோக மோற்றி விடும்.
மனம் நிந்தடனடயப் ோர்க்கும்.
சத்திய ேீவியம் அதனுடைய இருண்ை குதிகளில் நிந்தடனடய ப ற்றுக்பகோள்ளும்ப ோழுது நிந்தடன
திருவுருமோறுவடத உணருகிறது, திருவுருமோறும் முடறடயயும் உணருகிறது.
லிடியோ ஓடிப்ப ோவதில் மற்ற இைண்டு திருமணங்கடளயும் திோிகோை திருஷ்டி கோண்கிறது.
லிடியோவுக்குக் கிடைத்த வைபவற் ில் உயர்ந்த அதிர்வின் புற பவளிப் ோடுகள் பதோிந்தன.
கடைசி சந்திப் ில் எலிசப த் விக்கோமிைம் கோண் ித்த அக்கடறயில் அபத அதிர்வுகள் இருந்தன, நமக்கு அது
பவறுப்ட அளிக்கிறது.
ைோர்சி எலிசப த்துைன் பேோடி பசருவதற்கு எடுக்கும் முயற்சிடய சூட்சுமமோகப் புோிந்துபகோள்ளும் விக்கோம்,
ைோர்சி டீ ர்குைன் பேோடி பசருவடதப் ற்றி ப சுகிறோன்.
சிருஷ்டியில் ஒவ்பவோரு அடமப்பு உருவோகும்ப ோதும், அவற்றின் எண்ணற்ற சோத்தியங்கள் அைிகின்றன.
கற் டன, கனவு, ப ைோவல், ஆர்வம் இடவ மூைம் மனத்தில் நிடைத்திருக்கும் அவற்றிற்கு உயிர் கிடைத்து,
ின்னோல் எதிர்கோைத்தில் அடவ உருவோகின்றன.
ஒருவர் அவருடைய கற் டனயில் ஈடு ை பவண்டும் என் து அதன் அர்த்தமல்ை.
மனிதன் சமநிடை அடையும் ை வைிகளில் இது ஒன்று.
ஒரு ப ோறியோளன் அற்புதமோன உைகில் நுடைந்து உயர்ந்த இைத்டத பநோக்கிச் பசல்லும் வைியில் ஒரு
வோய்ப்பு கிடைத்து பமோட்ைோர் வோகனங்கடள உற் த்தி பசய் வனோக நிடைத்துவிடும்ப ோழுது, அவன் அந்த
நிடையிபைபய நிடைத்து நின்று விடுகிறோன் என் து அவனுக்குத் பதோிவதில்டை.
மனிதன் சோதரைணமோக ஒரு ட்ைடறயின் உோிடமயோளன் என்ற நிடையில் நிடைத்து விடுவோன்.
Elizabeth could not repress a smile at this, but she answered only by a slight inclination of the head. She
saw that he wanted to engage her on the old subject of his grievances, and she was in no humour to
indulge him. The rest of the evening passed with the appearance, on his side, of usual cheerfulness, but
with no farther attempt to distinguish Elizabeth; and they parted at last with mutual civility, and possibly a
mutual desire of never meeting again.
இடத பகட்ைதும் எலிசப த்திற்கு வந்த புன்முறுவடை கட்டுப் டுத்துவதற்கு கஷ்ைமோக இருந்தது. ஆனோல்
தடைடய சற்று சோய்த்து தில் அளித்தோள். அவன் தன்னுடைய டைய பசோகக் கடதடய அவளிைம் மீண்டும்
பசோல்ை விரும்புகிறோன் என்று புோிந்துபகோண்ைோள். அடத எந்த விதத்திலும் ஆதோிப் தற்கு அவள் தயோைோக
இல்டை. அந்த மோடை பநைத்தின் ிற் குதி, அவன் க்கத்திலிருந்து கைகைப் ோக இருப் துப ோல்
பதோற்றமளிப் தில் பசைவைிந்தது. ஆனோல் எலிசப த்டத கவருவதற்கு மீண்டும் அவன் முயற்சி
எடுக்கவில்டை. அவர்கள் ிோியும்ப ோழுது ஒருமித்த மோியோடதயுைன் ிோிந்தோர்கள். இனிபமல் மீண்டும்
சந்திக்கபவ பவண்ைோம் என்ற ஒருமித்த விருப் மும் இருந்திருக்கைோம்.
149. “She was in no humour to engage him on his old subject of grievances”.
For him it was the old subject of his grievances.
For her it was her earlier subject of forging a relationship of emotional solicitude.
Suppose Wickham was not a false character and carried no scandal, who could wean Elizabeth from him.
Because he was false, she could move away from him.
Falsehood has that service in it.
Grievance creates sympathy.
Sympathy is an excellent door for the halls of love.
He certainly created in her intensity, for what or for whom it matters not.
Darcy responded to that intensity.
That is the climax of the story.
The proposal was the first anticlimax and the elopement second climax.
To work out their temperament through the developing events is the course of the story.
Temperament expressing through positive circumstances is instantaneous.
Temperament working out through negative circumstances takes a detour in life.
Social evolution is the growth of temperament through events of life.
Mental evolution is growth of ideas through thought and mental experience.
Spiritual evolution is growth of the aspects of Spirit through the experiences of the parts of the being.
Supramental evolution is the transformation of any event in any plane into its supramental counterpart.
Elizabeth abuses, learns the facts, develops shame, removes herself from the attraction of falsehood, decides to accept
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Pemberley, faces the reality of her family, abjectly surrenders to him whose property she accepted but not him, speaks
out her right to marry him, asked him to propose again.
“அவனுடைய டைய பசோகக் கடதகடள பகட்டுக்பகோள்ளும் மன நிடையில் அவள் இல்டை.”
அவனுக்கு அது அவனுடைய பசோகங்கடளப் ற்றிய டைய விஷயம்.
அவளுக்கு அது உணர்வுபூர்வமோக அக்கடற பகோண்டு உருவோக்கிய ஒரு உறவிடனப் ற்றிய முந்டதய
விஷயம் ஆகும்.
விக்கோம் ப ோய்யோன குணம் உடையவனோக இல்ைோது எந்த வித அவதூறும் எழுப் ோதவனோக இருந்திருந்தோல்,
அவனிைமிருந்து எலிசப த்டத யோைோலும் ிோித்திருக்க முடியோது.
அவன் ப ோய்யோனவனோக இருந்ததோல் அவள் அவனிைமிருந்து விைக முடிந்தது.
ப ோய்டமயோல் அந்த உதவிடயச் பசய்ய முடிகிறது.
மனக்குடற அனுதோ த்டத உற் த்தி பசய்கிறது.
அனுதோ ம் கோதலின் அருடமயோன நுடைவோயில் ஆகும்.
அவளிைம் அவன் அந்த தீவிைத்டத நிச்சயமோக ஏற் டுத்தினோன். எதற்கோக, யோருக்கோக என் து ஒரு
ப ோருட்பை அல்ை.
அந்த தீவிைத்திற்கு ைோர்சி திைளித்தோன்.
கடதயின் உச்ச கட்ைம் அது.
உச்சகட்ைத்திற்கு மோறோக இருந்ததில் திருமண பவண்டுபகோள் முதைோவதோக இருந்தது, ஓடிப்ப ோனது
இைண்ைோவது உச்சகட்ைம்.
டிப் டியோக நிகழும் நிகழ்வுகளின் மூைம் அவர்களுடைய மனவுணர்வுகளுக்கு தீர்வு கோண் து கடதயின்
ப ோக்கோகும்.
பநர்மடறயோன சந்தர்ப் ங்கள் மூைம் மனவுணர்வுகள் பவளிப் டுவது கணப் ப ோழுதில் நிகழும்.
எதிர்மடறயோன சந்தர்ப் ங்கள் மூைம் பசயல் டும் மனவுணர்வுகள் வோழ்க்டகயில் சுற்று வைிடயத்
பதர்ந்பதடுக்கும்.
வோழ்வின் நிகழ்ச்சிகள் மூைம் வளர்ச்சி அடையும் மனவுணர்வுகபள சமூகப் ோிணோமம் ஆகும்.
எண்ணம் மற்றும் மனத்தின் அனு வம் மூைம் வளரும் கருத்துகள் மனத்தின் ோிணோமம் ஆகும் .
ேீவனுடைய குதிகளின் அனு வங்கள் மூைம் ஆன்மோவின் கூறுகளின் வளர்ச்சி ஆன்மீகப் ோிணோமம் ஆகும்.
எந்த நிடையிலும் எந்த நிகழ்ச்சியும் அதனுடைய சத்திய ேீவியத்தின் மறு டிவத்திற்கு திருவுருமோறுவது,
சத்திய ேீவியப் ோிணோமம் ஆகும்.
எலிசப த் திட்டுகிறோள், உண்டமகடள பதோிந்துபகோள்கிறோள், அவமோனம் அடைகிறோள், ப ோய்டமயின்
கவர்ச்சியிலிருந்து விடு டுகிறோள், ப ம் ர்லிடய ஏற்றுக்பகோள்ள முடிவு பசய்கிறோள், அவளுடைய
குடும் த்தின் உண்டம நிடைடய எதிர்பகோள்கிறோள், அவனுடைய பசோத்டத ஏற்றுக்பகோண்டு அவடன
ஏற்றுக்பகோள்ளோது, அவனிைம் ோிதோ மோகச் சைணடைகிறோள், அவடன திருமணம் பசய்துபகோள்ளும்
உோிடமடயப் ற்றி ப சுகிறோள், மீண்டும் அவன் திருமண பவண்டுபகோள் விடுக்க பவண்டும் என்று
பகட்கிறோள்.
When the party broke up, Lydia returned with Mrs. Forster to Meryton, from whence they were to set out
early the next morning. The separation between her and her family was rather noisy than pathetic. Kitty was
the only one who shed tears; but she did weep from vexation and envy. Mrs. Bennet was diffuse in her good
wishes for the felicity of her daughter, and impressive in her injunctions that she would not miss the
opportunity of enjoying herself as much as possible -- advice which there was every reason to believe would
be attended to; and in the clamorous happiness of Lydia herself in bidding farewell, the more gentle adieus
of her sisters were uttered without being heard.
அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் எல்பைோரும் ிோிந்தப ோழுது லிடியோ திருமதி. ோஸ்ைருைன் பமோிைன் பசன்றோள்.
அங்கிருந்து மறுநோள் விடியற்கோடை கிளம் இருந்தனர். அவள் தன் குடும் த்தினடை விட்டு ிோிந்து பசல்லும்
ப ோழுது, ிோிவதினோல் ஏற் டும் துயைத்திற்கு திைரக கூச்சல்தோன் அதிகமோக இருந்தது. கிட்டி மட்டும்தோன்
ப ோறோடமயினோலும், வருத்தத்தினோலும் கண்ணீர் விட்ைோள். திருமதி. ப ன்னட் தன்னுடைய மகளின்
மகிழ்ச்சிக்கோக நல்வோழ்த்துக்கடளத் பதோிவித்துக் பகோண்டிருந்தோள். முடியும் அளவிற்கு சந்பதோஷமோக
இருக்கக் கூடிய எந்த ஒரு வோய்ப் ிடனயும் நழுவ விை பவண்ைோம் என்று மனதில் திய டவப் துப ோல்
உத்தைவு இட்டுக் பகோண்டிருந்தது, நிச்சயமோகக் கடைப் ிடிக்கப் டும் அறிவுடையோகவும் இருந்தது.
ஆைவோைமோக சந்பதோஷமோக இருந்த லிடியோவின் விடை ப றுதலில் மிகவும் பமன்டமயோக விடை பகோடுத்த
சபகோதோிகளின் குைல் பகட்கோமபைபய ப ோய் விட்ைது.
150. Mrs. Bennet is shameless.
திருமதி ப ன்னட் பவட்கமில்ைோமல் இருக்கிறோள்.
151. “The separation of Lydia from the family was rather noisy than pathetic”.
Noisy separation is that of the physical.
The moment Elizabeth was physically removed from Wickham, the role of Lydia – a physical movement from home
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– began. It has spatial significance.
Time and Space go together.
Often one is self-evident, the other is not.
Sometimes Time goes with space.
Elizabeth meeting Darcy at Pemberley is seen as soon as she decided and there itself. We see Time and space
synchronizing.
Space shows the outer events evident to senses.
Time shows the inner decision evident only to the Mind.
Mrs. Bennet’s ruse to leave Jane alone with Bingley at Longbourn failed the first time and succeeded the next time.
Her inexcusable initiative succeeded.
Her failed initiative on sending her on horseback had a lingering momentum and showed itself in the failure of the first
time.
The second time, I said earlier, succeeded by the power of the atmosphere.
It was created by Lydia’s elopement and the coming engagement of Darcy.
A strong atmosphere overcoming other factors is the known phenomenon.
Grace achieves more by overcoming obstacles from the devotee than by his cooperation.
Here we see no relationship between Time and Space.
One acceptable explanation is Bingley who accepted the apology of Darcy had not fully moved into his own
independence yet.
It is significant that Bingley as well as Darcy proposed on the premises of Longbourn, showing the physical reality of
Mrs. Bennet.
Collins too proposed at the Lodge, showing the greater strength of the woman.
Darcy’s first proposal was at Hunsford, second at Longbourn, but the real subtle inner proposal was at Pemberley and
more effectively at Lambton.
“லிடியோ குடும் த்டத விட்டுப் ிோிந்து பசல்லும்ப ோழுது, துயைத்திற்கு தில் இடைச்சல்தோன் அதிகமோக
இருந்தது.”
இடைச்சல் மிக்க ிோிவு ேை நிடைக்குோியது.
எலிசப த் விக்கோமிைமிருந்து விைகியவுைன் லிடியோவின் ங்கு- அவள் வீட்டை விட்டு கிளம்புவதில்
ஆைம் ிக்கிறது. இது இைம் சோர்ந்த முக்கியத்துவம் வோய்ந்தது.
கோைமும் இைமும் ஒன்றுைன் ஒன்று பதோைர்புடையறவ.
ை சமயங்களில் ஒன்று பவளிப் டையோகத் பதோியும், மற்றது அவ்வோறு பதோியோது.
சிை சமயங்களில் கோைம் இைத்துைன் ஒத்துப் ப ோகும்.
ப ம் ர்லியில் எலிசப த் முடிவு எடுத்த உைபனபய அபத இைத்தில் அவள் ைோர்சிடய சந்திப் டதப்
ோர்க்கிபறோம். கோைமும் இைமும் இடணகின்றன.
புைன்களுக்கு புைப் டும் புற நிகழ்ச்சிகடள இைம் கோண் ிக்கிறது.
மனத்திற்கு மட்டும் புைப் டும் அகத்தின் தீர்மோனத்டத கோைம் கோட்டுகிறது.
ைோங் ர்னில் ிங்கிலியுைன் பேன் தனித்திருக்க திருமதி ப ன்னட் பசய்யும் சூழ்ச்சி முதல் முடற பதோற்றது,
அடுத்த முடற பவற்றி ப ற்றது.
அவளுடைய மன்னிக்க முடியோத தன்முடனப்புக்கு பவற்றி கிடைத்தது.
அவளுடைய தன்முடனப் ின் பவகம் குடறவோக இருந்ததோல், குதிடையில் அவடள அனுப் ியது முதல் முடற
பதோல்வி அடைந்து.
இைண்ைோவது முடற, ஆைம் த்தில் கூறிய டி சூைலின் சக்தியோல் பவற்றி அடைந்தது.
லிடியோ ஓடிப்ப ோனதும், வைப் ப ோகும் ைோர்சியின் திருமண உறுதியும் சூைலுக்கு சக்தி அளித்தன.
வலிடமயோன சூைல் மற்ற விஷயங்கடள எதிர்பகோள்ளும் என் து பதோிந்த நிகழ்வோகும்.
அன் ருடைய ஒத்துடைப்ட விை, அவர் எழுப்பும் தடைகடளத் தோண்டி அருள் அதிகமோகச் சோதிக்கும்.
இங்கு நோம் கோைத்திற்கும் இைத்திற்கும் இடைபய எந்த பதோைர்ட யும் ோர்ப் தில்டை.
ைோர்சியின் மன்னிப்ட ஏற்றுக்பகோண்ை ிங்கிலி, முழு சுதந்திைம் இன்னமும் அடையவில்டை என் து
ஏற்றுக்பகோள்ளக்கூடிய ஒரு விளக்கம் ஆகும்.
ிங்கிலி, ைோர்சி இருவருபம ைோங் ர்னில் திருமண பவண்டுபகோள் விடுத்தது குறிப் ிைத்தக்கது. இது திருமதி
ப ன்னட்டின் ேை நிடையின் உண்டமடயக் கோட்டுகிறது.
கோலின்ைும் ைோட்ேில் திருமணப் ப ச்டச எடுத்தோன், ப ண்ணின் அதிக வலிடமடய இது கோண் ிக்கின்றது.
ைோர்சியின் முதல் திருமண பவண்டுபகோள் ஹன்ஸ்ப ோர்டிலும் இைண்ைோவது ைோங் ர்னிலும் இருந்தது,
ஆனோல் உண்டமயோக சூட்சுமமோக அகத்தில் எழுந்த பவண்டுபகோள், ப ம் ர்லியிலும், பமலும் திறம் ை
ைோம்ப்ைனிலும் எழுந்தது.
152. “Kitty was the only one who shed tears”.
Tears are the physical symbol of the reality of vital defeat.
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She does not have the mental restraint of Mary.
Jane and Lizzy were vitally and mentally against it.
Kitty wishes to go to Brighton but was thwarted.
Tear of joy express the vital’s triumph of love.
The only instrument of the vital is tears. It responds with it both in triumph and in defeat.
Kitty’s consolation was her possession of Lydia’s secret.
Kitty coughed once, cried twice, asked her mother why she was winking at her.
Her responses were physical, later matured to negative vocal.
Kitty kept Lydia’s secret; Lydia let out Darcy’s secret.
Darcy’s vital secret was lost by the physical Lydia.
Lydia’s physical secret could be kept by Kitty who too is physical.
Kitty shed tears while Lydia triumphed.
At the physical, vital levels, one’s success is balanced by the failure of the other.
At the spiritual plane, partially in the mental plane, one’s success is accompanied by the success of the rival.
In the spiritual plane one’s success flows into another as success.
At the physical, vital level one succeeds by drawing energy from the rival.
Darcy seeking success through transformation, by the touch of supramental consciousness, went out of his way,
confessed and made Bingley happy.
In this plane, joy is infectious, not capable of producing the opposite in the other person.
Whatever Wickham sought, whatever he agreed to, it was a great personal success for him that Darcy paid for his
debts, his wedding and begged him to accept a proposal, though under an implied threat.
“கிட்டி மட்டுபம கண்ணீர் வடித்தோள்.”
உணர்வு அடைந்த பதோல்வியின் உண்டம நிடைடய ேைநிடையின் அடையோளமோக கண்ணீர்
பவளிப் டுத்துகிறது.
பமோிடயப் ப ோல் மனத்டத கட்டுப் டுத்த அவளோல் முடியவில்டை.
உணர்வுபூர்வமோகவும், மனதளவிலும் பேனும் எலிசப த்தும் அதற்கு எதிைோக இருந்தனர்.
பிடைட்ைனுக்கு ப ோக கிட்டி விரும்புகிறோள், ஆனோல் அவள் தடுக்கப் ட்ைோள்.
கோதலில் கிடைக்கும் பவற்றிடய உணர்வு பவளிப் டுத்தும்ப ோழுது சந்பதோஷத்தில் கண்ணீர் வரும்.
உணர்வின் ஒபை ஆயுதம் கண்ணீர்தோன். பவற்றி, பதோல்வி இைண்டிலும் அது எழும்.
லிடியோடவப் ற்றிய இைகசியம் கிட்டிக்குத் பதோிந்திருந்ததுதோன் அவளுக்கு கிடைத்த ஒரு ஆறுதல்.
கிட்டி ஒரு முடற இருமினோள், இைண்டு முடற அழுதோள், அவளுடைய தோயோோிைம் ஏன் தன்டனப் ோர்த்து கண்
சிமிட்டுகிறோள் என்று பகட்ைோள்.
அவளுடைய மறுபமோைி ேைநிடையில் இருந்தது, ின்னர் எதிர்மடறயோன குைைோக முதிர்ச்சி ப ற்றது.
லிடியோவின் இைகசியத்டத கிட்டி கோப் ோற்றினோள்; ைோர்சியின் இைகசியத்டத லிடியோ பவளியிட்ைோள்.
ைோர்சியின் உணர்வுபூர்வமோன இைகசியத்றத ேை அளவில் இருந்த லிடியோவோல் கோப் ோற்ற முடியவில்டை.
லிடியோவின் ேை அளவிலிருந்த இைகசியம், அபத நிடையில் இருந்த கிட்டியோல் கோப் ோற்றப் ட்ைது.
கிட்டி கண்ணீர் வடித்தோள், லிடியோ பவற்றிப் ப ருமிதத்தில் இருந்தோள்.
ேை, உணர்வு நிடைகளில் ஒருவைது பவற்றி மற்றவைது பதோல்வி மூைம் சமநிடைப் டுத்தப் டுகிறது.
ஆன்மீக நிடையில் மனத்தளவில் ஓைளவுக்கு ஒருவருடைய பவற்றி எதிைோளியின் பவற்றியுைன் பசர்ந்பத
இருக்கும்.
ஆன்மீக நிடையில் ஒருவைது பவற்றி அடுத்தவருக்கும் பவற்றியோக இருக்கும்.
ேைம் மற்றும் உணர்வு நிடைகளில் எதிைோளியிைமிருந்து சக்திடயப் ப ற்றுக் பகோண்டு ஒருவர் பவற்றி
கோண் ோர்.
திருவுருமோற்றத்தின் மூைம் பவற்றிடய நோடும் ைோர்சி, சத்தியேீவியம் பதோடுவதன் மூைம் அவனுடைய
சு ோவத்டதயும் மீறி, உண்டமடய ஒப்புக்பகோண்டு ிங்கிலிடய சந்பதோஷப் டுத்தினோன்.
இந்த நிடையில் சந்பதோஷம் ைவக்கூடியது, பவபறோரு ந ோில் எதிைோனடத உற் த்தி பசய்ய அதனோல்
முடியோது.
விக்கோம் எடத எல்ைோம் நோடினோபனோ எதற்பகல்ைோம் ஒப்புக் பகோண்ைோபனோ அவனுக்கு அடவ ப ோிய
பவற்றியோக அடமந்தது. ைோர்சி அவன் கைன்கடள அடைத்தோன், உள்ளோர்ந்த அச்சுறுத்தபைோடு அவடன
திருமணம் பசய்துபகோள்ளும் டியும், பவடைடய ஏற்றுக்பகோள்ளும் டியும் பகஞ்சினோன்.
153. “she should not miss the opportunity of enjoying herself as much as possible”.
Enjoyment must be within the limits of duty and decorum.
Mrs. Bennet’s idea of duty is she must enjoy at all costs.
One who is unashamed of borrowing for the ninth time and one who is sensitive about asking for the money back is a
combination convenient to both.
Society progresses by the opposites meeting to reconcile themselves.

360

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

That is true of works, functions, duties and comforts.
Kindness and affection do not emerge by cruelty and Love meeting.
Cruelty cancels love, does not reconcile with the other.
The man who does not ask back for his money does not help the borrower in any fashion. The borrower goes down
steadily.
Of course, after his ruin in this birth he may turn the corner in the next birth.
The possibility of the borrower remaining an inveterate borrower at a higher level is there in the next birth.
That happens when the vibration is not exhausted.
It is not anyone’s duty to transform the borrower. It is his own way of life.
Mother says it is childish to interfere in another’s karma.
Man does it out of affection under the illusion it is good.
It is not good, but ignorance.
Once can overcome such ignorance with others, not with oneself.
It is a stage where one has knowledge but not strength.
It is a weakness one indulges in as Elizabeth’s warmth to Wickham.
One levels off at that point.
Selfish people, insensitive people do not have such problems.
When lending is stopped, the borrower grows responsible.
Sorrow is halved, joy is doubled by sharing.
What is common to both is doubling each in its own direction.
The logic of mathematics and logic of life are both parts of the logic of the infinite.
Higher reason, logic of the infinite remove the mystery of the world.
Mystery is ignorance.
“எந்த அளவிற்கு முடியுபமோ அந்த அளவிற்கு சந்பதோஷமோக இருக்கக் கூடிய வோய்ப் ிடன அவள் தவற விைக்
கூைோது.”
சந்பதோஷத்டத அனு விப் து, கைடம மற்றும் நல்பைோழுக்கத்தின் எல்டைக்குள் இருக்க பவண்டும்.
கைடம என் து திருமதி ப ன்னட்டை ப ோறுத்தவடை எப் டி பவண்டுபமன்றோலும் அனு விக்கைோம்
என் துதோன்.
ஒன் தோவது முடற கைன் பகட் தற்கு பவட்கப் ைோத ஒருவர், பகோடுத்த கைடன திருப் ி பகட்க சங்கைப் டும்
ஒருவர். இது இருவருக்கும் பசௌகோியமோக உள்ள ஒரு ப ோருத்தம் ஆகும்.
எதிபைதிைோனது சந்தித்து தங்களுக்குள்பளபய உைன் ோைோவதன் மூைம் சமூகம் முன்பனறுகிறது.
பவடைகள், விைோக்கள், கைடமகள், பசௌகோியங்கள் இவற்றிற்கு இது ப ோருந்தும்.
கருடணயும் ோசமும், பகோடுடமயும் அன்பும் சந்தித்துக்பகோள்வதோல் எழுவதில்டை.
பகோடுடம அன்ட ைத்து பசய்கிறது, மற்றதுைன் சமைசப் டுத்திக் பகோள்வதில்டை.
பகோடுத்த ணத்டதக் பகட்கோதது, கைன் வோங்கியவனுக்கு எந்த விதத்திலும் உதவப் ப ோவதில்டை. கைன்
வோங்கியவன் டிப் டியோகக் கீபை ப ோகிறோன்.
இந்தப் ிறவியில் அவன் அைிந்து ப ோன ிறகு அடுத்த ிறவியில் திருந்தைோம்.
கைன் வோங்கியவன் அடுத்த ிறவியில் பமலும் அதிகமோகக் கைன் வோங்கி நிடையோன கைனோளியோக இருக்க
வோய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்வுகள் முழுவதும் தீர்க்கப் ைோதப ோது இவ்வோறு நைக்கிறது.
கைன் வோங்கு வடனத் திருத்துவது எவருடைய கைடமயும் கிடையோது. அது அவனுடைய வோழ்க்டக
முடறயோகும்.
மற்றவைது கர்மோவில் குறுக்கிடுவது சிறு ிள்டளத்தனம் என்று அன்டன கூறுகிறோர்.
நல்ைது என்று நிடனத்து மனிதன் ோசத்தினோல் அடதச் பசய்கிறோன்.
அது நல்ைதல்ை, அறியோடமயோகும்.
மற்றவர்களிைம் ஒருவர் அது ப ோன்ற அறியோடமடய பவற்றிபகோள்ளைோம், தன்னிைபம அல்ை.
இது ஒருவருக்கு அறிவு இருந்து வலிடம இல்ைோத நிடை ஆகும்.
இது விக்கோமிைம் எலிசப த்திற்கு அன்பு இருப் துப ோல், ஒருவர் ஈடு டும் ைவீனமோகும்.
அந்த இைத்தில் ஒருவர் மோறோன நிடைடய அடைந்து விடுகிறோர்.
சுயநைவோதிகளுக்கும், பசோைடணயற்ற மனிதர்களுக்கும் இந்த ிைச்சிடனகள் கிடையோது.
கைன் பகோடுப் டத நிறுத்தி விட்ைோல், கைன் வோங்கு வருக்கு ப ோறுப்பு வரும்.
கிர்ந்து பகோள்வதினோல் வருத்தம் ோதியோகிவிடும், சந்பதோஷம் இைட்டிப் ோகும்.
ஒவ்பவோன்றும் அதனதன் வைியில் இைட்டிப் ோவதுதோன் இைண்டுக்கும் ப ோதுவோனது,
கணக்கின் தர்க்கமும், வோழ்வின் தர்க்கமும், அனந்தத்தின் தர்க்கத்தின் குதிகளோகும்.
உயர்ந்த நிடை தர்க்கம், அனந்தத்தின் தர்க்கம், உைகத்தின் மர்மத்டத விைக்குகிறது.
மர்மம் அறியோடமயோகும்.
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154. “Advice which there was every reason to believe would be attended to”.
Revolutions, mass killing in civil war, speculation in a rising market are occasions for a free for all.
A great orator addressing a rapt audience does not stop on his own.
Shallow, but scintillating news does not stop half way through.
They come to an end not at the moment, but by the society not responding to it in further rounds.
One Man took 17 M.A. degrees.
It is a sign that the world is outgrowing the mania for degrees.
Unformed characters die without any formations.
Sometimes such people are in situations where a great deal of money or some valuable social material as power
is extensively destroyed by them.
Such destructions cure their unformed formulations.
This is a cure from outer conditions.
One who loses several crores to rectify his unformed personality, if he chooses can do it by an inner self-discipline.
Such a discipline yields results if it is based on a higher knowledge.
A higher knowledge understood and accepted, if striven for to acquire the appropriate attitude for its implementation
will absorb all the energies of the unformed personality.
Lack of formation scatters the energies that enter into it.
The mental effort taken to understand a higher knowledge saps all that energy.
Nothing is left for frittering away.
Conversion of that knowledge into a work attitude consumes equally greater knowledge.
It is inner self-discipline.
In the story the self-discipline on behalf of the family was essentially taken by Elizabeth.
More energy came from Darcy.
Mr. Bennet’s decision helped shape the events.
“அறிவுடை நிச்சயமோகக் கடைப் ிடிக்கப் டும் என்ற நம் ிக்டக இருந்தது.”
புைட்சிகள், உள்நோட்டுக் ப ோோில் கூட்ைமோகக் பகோடை பசய்யப் டுவது, உயரும் சந்டதயில் முதலீடு பசய்வது,
இடவ எல்பைோரும் ங்கு ப ரும் இைங்கள்.
ப ோிய ப ச்சோளர், கவனமோகக் பகட்டுக் பகோண்டிருக்கும் கூட்ைத்தில் தோனோகப் ப ச்டச நிறுத்த மோட்ைோர்.
பவறுடமயோன ஆனோல் ப ோறி றக்கும் பசய்தி ோதி வைியில் நின்று விைோது.
அத்தருணத்பதோடு அது முடிந்து விைோது, அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் சமூகம் அடத ஏற்றுக்பகோள்ளோத ப ோது
அது நின்று விடும்.
ஒருவர் திபனழு முதுகடைப் ட்ைங்கள் ப ற்றோர்.
ட்ைங்கள் ப றும் ஆடச உைகில் அைிவதன் அடையோளம் அது.
உருவோகோத ோத்திைங்கள் எந்த உருவமும் ப றோது மைணம் அடையும்.
ப ரும் ணபமோ அல்ைது அதிகோைம் ப ோன்ற விடைமதிப்புள்ள சமூக விஷங்கடளபயோ ப ரும் அளவில் நோசம்
பசய்யும் நிடையில் அது ப ோன்ற மனிதர்கள் சிை சமயம் இருப் ோர்கள்.
அது ப ோன்ற அைிவு அவர்களுடைய உருவோகோத அடமப்ட குணப் டுத்தும்.
இது புற நிடைகளிலிருந்து எழும் தீர்வோகும்.
தன்னுடைய உருவோகோத குணத்டத சோி பசய்ய பகோடிக்கணக்கோன ணத்டத இைக்கும் ஒருவர், விரும் ினோல்
அகத்தின் சுய ஒழுக்கத்தோல் தன்டன சோி பசய்து பகோள்ளைோம்.
உயர்ந்த அறிவின் அடிப் டையில் அது ப ோன்ற கட்டுப் ோடு ைன்கடள அளிக்கும்.
புோிந்துபகோள்ளப் ட்ை மற்றும் ஏற்றுக்பகோள்ளப் ட்ை உயர்ந்த அறிடவ பசயல் டுத்துவதற்குத் பதடவயோன
கண்பணோட்ைத்டதப் ப ற முயற்சி பசய்வது, உருவோகோத ஆளுடமயின் அடனத்து சக்திடயயும்
உட்கிைகித்துக்பகோள்ளும்,
உருவோகோத நிடை, அதனுள் வரும் சக்திடயச் சிதறடிக்கும்.
உயர்ந்த ஞோனத்டதப் புோிந்துபகோள்ளத் பதடவயோன முயற்சி அடனத்து சக்திடயயும் உறிஞ்சி விடும்.
வீணோக்குவதற்கு எதுவும் மீதம் இருக்கோது.
அந்த அறிடவ பசயலுக்கோன அணுகுமுடறயோக மோற்ற அதற்கு இடணயோன சிறந்த அறிவு பதடவ.
அது அகத்தில் சுய கட்டுப் ோடு ஆகும்.
கடதயில், குடும் த்திற்கோன சுயக் கட்டுப் ோடு, முக்கியமோக எலிசப த்தோல் எடுக்கப் ட்ைது.
ைோர்சியிைமிருந்து அதிக சக்தி வந்தது.
திரு ப ன்னட்டின் தீர்மோனம் நிகழ்வுகடள வடிவடமக்க உதவியது.
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Chapter 19: Elizabeth Visits Pemberley
ப ம் ர்லிக்கு எலிசப த் பசல்லுதல்
Summary: Mrs. Bennet and Kitty are largely bored and complain often, making Elizabeth wish that her trip
with the Gardiners could arrive sooner. The trip is postponed though and will be shortened to a trip to
Derbyshire instead. The Gardiners leave their children in the care of Jane as they leave with Elizabeth.
When Mrs. Gardiner mentions that she would like to see Pemberley, Elizabeth worries that she might run
into Darcy, until she learns that he and his family are not around.
திருமதி ப ன்னட்டும், கிட்டியும் ப ோழுது ப ோகோத கோைணத்தோல் ஏபதனும் குடற கூறிய வண்ணம் இருப் து,
எப்ப ோழுது தன்னுடைய மோமோவுைனும், அத்றதயுைனும் சுற்றுைோ கிளம் ப் ப ோகிபறோம் என எலிசப த்டத
ஏங்க டவக்கிறது. அவர்களது ிையரணம் பைர் ிஷயர் வடை சுருக்கப் டுகிறது. பேனுடைய ப ோறுப் ில்
தங்களுடைய குைந்டதகடள ஒப் டைத்து விட்டு கோர்டினர் தம் தியினர் எலிசப த்துைன் கிளம்புகின்றனர்.
ப ம் ர்லிடயப் ோர்க்க பவண்டுமோ என அவடள பகட்கின்றனர். எங்கோவது ைோர்சிடய சந்திக்க
பநர்ந்திடுபமோ என்று யந்த எலிசப த், அவனும் அவனது குடும் த்தோரும் அங்கு இல்டை என் டத பதோிந்து
பகோண்டு ிறகு அதற்குச் சம்மதிக்கிறோள்.

1.
2.
3.
4.

Had Elizabeth's opinion been all drawn from her own family, she could not have formed a very pleasing
picture of conjugal felicity or domestic comfort. Her father, captivated by youth and beauty, and that
appearance of good-humour which youth and beauty generally give, had married a woman whose weak
understanding and illiberal mind had very early in their marriage put an end to all real affection for her.
Respect, esteem, and confidence had vanished for ever; and all his views of domestic happiness were
overthrown. But Mr. Bennet was not of a disposition to seek comfort for the disappointment which his own
imprudence had brought on, in any of those pleasures which too often console the unfortunate for their folly
or their vice. He was fond of the country and of books; and from these tastes had arisen his principal
enjoyments. To his wife he was very little otherwise indebted, than as her ignorance and folly had
contributed to his amusement. This is not the sort of happiness which a man would in general wish to owe
to his wife; but where other powers of entertainment are wanting, the true philosopher will derive benefit
from such as are given.
தன்னுடைய குடும் த்திலிருந்து அ ிப் ிைோயத்டத ஏற் டுத்திக்பகோள்ள பவண்டும் என்றிருந்தோல் ஒரு நல்ை
சந்பதோஷமோன குடும் ம் எப் டி இருக்க பவண்டும் என் டதப் ற்றிபயோ அல்ைது குடும் சுகம் என்றோல்
என்ன என் டதப் ற்றிபயோ எலிசப த்தோல் பதோிந்துபகோண்டிருக்க முடியோது. இளடமயோலும், அைகினோலும்
கவைப் ட்ை அவளது தகப் னோர் இளடமயும் அைகு தரும் நல்ை பதோற்றத்தினோல் கவைப் ட்ைதோல், குறுகிய
மனமும் புோிந்துபகோள்ளும் திறன் குடறவோக இருந்த ஒரு ப ண்மணிடய திருமணம் பசய்து பகோண்டிருந்தோர்.
பவகு விடைவிபைபய அவளிைம் பகோண்டிருந்த அன்புக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி டவத்து விட்ைோர். மோியோடத,
மதிப்பு, நம் ிக்டக எல்ைோம் நிைந்தைமோக மடறந்துவிட்டிருந்தன, இல்ைற சந்பதோஷங்கடளப் ற்றிய
அவருடைய எண்ணங்கள் எல்ைோம் தூக்கி எறியப் ட்டிருந்தன. தங்களுடைய தவறுகளிலிருந்தும், தீய
ைக்கங்களிலிருந்தும் ஆறுதல் ப ற சிை துைதிர்ஷ்ைசோலிகள் எந்தவிதமோன இன் ங்களில் ஈடு டுவோர்கபளோ,
அபதப ோல் தன்னுடைய அவசை புத்தியோல் தோன் அடைந்த ஏமோற்றத்திற்கு ஆறுதல் ப ற அவர் தயோைோக
இல்டை. அவருக்கு கிைோமப்புறங்களும், புத்தகங்களும் ிடிக்கும் என் தோல் அவருடைய முக்கிய
சந்பதோஷங்கள் இந்த இைசடனயின் ப ோில்தோன் எழுந்தன. அவருடைய மடனவியின் அறியோடமயும்,
முட்ைோள்தனமும் எந்த அளவிற்கு அவருக்கு பவடிக்டக அளித்தபதோ அந்த அளவிற்குத்தோன் அவர் அவளிைம்
கைன் ட்டிருந்தோர். இதுப ோன்ற ஒரு சந்பதோஷத்திடன ப ோதுவோக ஒரு மனிதன் தன்னுடைய
மடனவியிைமிருந்து ப ற விரும் மோட்ைோன், ஆனோல் பவறு எந்த ஒரு ப ோழுதுப ோக்கும் இல்ைோத ட்சத்தில்
ஒரு உண்டமயோன ஞோனி இடவ ப ோன்றவற்றிலிருந்துதோன் யன் ப ற முடியும்.
Mr. Bennet did not seek other women.
திரு ப ன்னட் பவறு ப ண்கடள நோைவில்டை.
He has sought no other dissipation.
பவறு எந்த அைிச்சோட்டியத்திற்கும் அவர் முற் ைவில்டை.
Elizabeth condones in her father his behaviour towards her mother.
அவளுடைய தந்டத, தோயோோிைம் நைந்துபகோள்ளும் முடறடய எலிசப த் மன்னித்து விடுகிறோள்.
Elizabeth is aware of her father’s error in his marriage and how he arrived at his own compromise with her. She does
not find him an ideal husband. She finds him a foolish lover who is disillusioned by his success, deciding not to
dissipate and settling into his cocoon.
அவளுடைய தகப் னோர் அவைது திருமண விஷயத்தில் பசய்த தவறும் எவ்வோறு அடத அவபை சமோதோனம்
பசய்து பகோண்ைோர் என் தும் எலிசப த்திற்குத் பதோியும். அவடை ஒரு இைட்சியக் கணவனோக அவள்
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ோர்க்கவில்டை. தன்னுடைய பவற்றியில் ஏமோந்த, பமலும் அைிவு ஏற் டுவடத விரும் ோமல் தன் கூட்டிற்குள்
வோழும் முட்ைோள்தனமோன கோதைனோகப் ோர்க்கிறோள்.
Her aversion to Collins arises from the fact he fully resembles Mrs. Bennet. She is determined not to commit her
father’s error. After her engagement Mr. Bennet warns her that she must not commit the same error in her marriage he
committed in his. He fell for her beauty. He thinks Elizabeth is falling for Darcy’s wealth. He cannot afford to know
that Elizabeth reaps the benefit of his tapas in Darcy who was sent away by her at his proposal to go home and do his
tapas before marriage.
கோலின்ஸ் முழுவதுமோக திருமதி ப ன்னட்டைப் ப ோல் இருப் தோல், அவடன அவளுக்குப் ிடிக்கோமல்
ப ோயிற்று. தன்னுடைய தந்டத பசய்த தவற்டற, தோனும் பசய்ய அவள் தயோைோக இல்டை. திருமணம்
நிச்சயமோனதற்குப் ிறகு திருப ன்னட், திருமணத்தில் தோன் பசய்த தவடற அவளும் பசய்யக் கூைோது என்று
எச்சோிக்கிறோர். மடனவியின் அைகில் அவர் மயங்கினோர், ைோர்சியின் பசல்வத்திற்கோக எலிசப த் அவடன
விரும்புகிறோள் என அவர் நிடனக்கிறோர். அவர் பசய்த தவத்தின் ைடன எலிசப த், ைோர்சியிைமிருந்து
ப றுகிறோள் என் டத அவைோல் பதோிந்துபகோள்ள முடியோது. திருமண பவண்டுபகோடள நிைோகோித்து அவடன
வீட்டிற்குத் திருப் ி அனுப் ி திருமணத்திற்கு முன் அவடன தவம் பசய்ய டவத்தோள்.
“Drawing her opinion from her own family conjugal felicity and domestic comfort would not arise”.
Man ignores the realities, identifies himself with the non-existing ideal.
Reality is irksome. Ideal contemplation is comforting.
Identifying with the ideal is elevating and expansive.
One can progress by concentrating on the ideal.
Dwelling on the realities one ends in frustration.
Frustration frustrates aspiration.
Man aspires for God.
In its place he places Light, Freedom, Immortality.
He finds himself in fetters, darkness, encumbered by death.
He discovers Nature presents the problem as contradictions.
All problems, he finds, are problems of harmony.
His attempts at the initial harmony yields inertia.
A second higher attempt has given rise to Science.
The final attempt, he understands, will end in Marvel.
Vedanta came half way through and stopped.
We can go to the next step.
Universal Mother does not permit the cessation of inquiry.
Stopping in the middle makes it come back with a vengeance.
A principle He insists upon is not to stop in the middle.
The Rishis did so and ended in moksha.
Mind cannot go beyond that goal.
There was one more step of Supermind.
The Rishis knew that, but would not consider it fully.
Is Supermind the end?
He says Anandamaya, Chaitanyamaya, Satyamaya are beyond.
Still, will they be the real end?
It is open to the Absolute to start afresh.
To know the absoluteness of the Absolute is, in a way, one end.
“தன்னுடைய குடும் த்திலிருந்து அ ிப் ிைோயத்டத ஏற் டுத்திக்பகோள்ள பவண்டும் என்றோல், ஒரு நல்ை
சந்பதோஷமோன குடும் த்டதப் ற்றியும், குடும் சுகத்டதப் ற்றியும் பதோிந்துபகோள்ள அவளுக்கு வோய்ப்பு
கிடைக்கோது.”
மனிதன் உண்டமகடளப் புறக்கணிக்கிறோன், இல்ைோத இைட்சியங்களுைன் தன்டன அடையோளப் டுத்திக்
பகோள்கிறோன்.
உண்டம பவறுப் ோக இருக்கிறது. இைட்சியமோன கற் டன சுகமோக இருக்கிறது.
இைட்சியத்துைன் அடையோளப் டுத்திக்பகோள்வது நம்டம உயர்த்துகிறது, விோிவடையச் பசய்கிறது.
இைட்சியத்டத பநோக்கி மனம் குவிந்தோல் ஒருவர் முன்பனறைோம்.
உண்டம நிடைகடளப் ற்றி நிடனத்துக் பகோண்டிருந்தோல் ஏமோற்றம்தோன் வரும்.
ஏமோற்றம் ஆர்வத்டத பவறுப் டையச் பசய்யும்.
மனிதன் இடறவனுக்கு ஆர்வப் டுகிறோன்.
அதன் இைத்தில் அவன் ஒளி, சுதந்திைம், அமைத்துவத்டதப் ப ோருத்துகிறோன்.
அவன், சுதந்திைம் றிப ோன நிடையிலும், இருளிலும், மைணத்தோல் சூைப் ட்டும் கோண்கிறோன்.
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இயற்டக ிைச்சிடனகடள முைண் ோைோக அளிப் டதக் கண்டு ிடிக்கிறோன்.
எல்ைோ ிைச்சிடனகளும் சுமுகத்தின் ிைச்சிடனகபள என் டதப் ோர்க்கிறோன்.
முதலில் எழும் சுமுகத்தின் முயற்சி பசயைற்றுப் ப ோனது.
இைண்ைோவது உயர்ந்த முயற்சியில் விஞ்ஞோனம் உற் த்தியோனது.
இறுதி முயற்சி அற்புதத்தில் முடியும் என்று அவனுக்குத் பதோியும்.
பவதோந்தம் ோதி வைிவடை வந்து நின்றுவிட்ைது.
நோம் அடுத்த நிடைக்குப் ப ோகைோம்.
பதடுதடை நிறுத்த ிை ஞ்ச அன்டன அனுமதிப் தில்டை.
நடுவில் நிறுத்தப் ட்ைோல் வன்மத்துைன் அடத திரும் வை வடைக்கும்.
நடுவில் நிறுத்தக் கூைோது என்னும் கருத்டததோன் கவோன் வலியுறுத்துகிறோர்.
ோிஷிகள் அவ்வோறு பசய்து பமோக்ஷத்டத அடைந்தனர்.
அந்த இைக்டகத் தோண்டி மனத்தோல் ப ோக முடியோது.
சத்திய ேீவியத்தின் பமலும் ஒரு நிடை இருந்தது.
ோிஷிகளுக்கு அது பதோியும், ஆனோல் அடத முழுடமயோகக் கருத மோட்ைோர்கள்.
சத்திய ேீவியபம முடிவோ?
ஆனந்தமயம், டசதன்யமயம், சத்யமயம் ஆகியடவ அதற்கு அப் ோல் உள்ளதோக கவோன் கூறுகிறோர்.
இருப் ினும் அடவதோம் உண்டமயில் முடிவோனடவயோ?
ிைம்மம் அடத மீண்டும் புதிதோகத் பதோைங்கைோம்.
ஒரு விதத்தில் ிைம்மத்தின் முழுடமடயத் பதோிந்துபகோள்வது ஒரு முடிவோகும்.
“Her father captivated by youth and beauty and good humour.”
Flowers are colourful and fragrant to attract pollinating agents.
Dress, He says, is to attract, especially its colour.
Nature creates the opposites and devises its means of bringing them together.
At least in the Mind thought is not always unidimensional.
Mind is an instrument of ignorance seeking knowledge.
Mind coordinates several facts to fashion a thought, several thoughts to forge an idea.
Several ideas enlighten the will with knowledge to create a Real-Idea.
In coordinating facts or thoughts, mind resorts to selection.
Selection implies rejection.
Mr. Bennet to gain mental experience accepted a brainless emptiness.
Had it not been for marriage, he would have readily rejected her.
Nature that acts through the society does not want the rejection before the experience is gained.
Marriage is one of those devices.
Now society in the West has outlived the usefulness of marriage, but not the wisdom of Nature.
Man in seeking another woman lands exactly on a woman of the same temperament.
Man seeks his mother in his wife.
That is the reason why the mother and wife do not agree.
More than the mother, Man seeks the feminine principle that is his complement.
Ultimately he is trying to bring out the feminine principle in himself.
He becomes the female to God.
The Vedas had this intuition.
Sri Aurobindo has taken it one step further as He moved from the Immutable Self to Self; from Purusha to Ishwara;
from Bliss to Delight; from soul to the Psychic.
Scientific thinking comes to Man first by using the products of technology, then by the study of science. He gives us
the taste of the Supramental consciousness as its results in life, before we seek the consciousness.
“இளடமயினோலும், அைகினோலும், நல்ை மனநிடையினோலும் அவளது தந்டத கவைப் ட்ைோர்.”
மகைந்த பசர்க்டகக்கோக மைர்கள் வண்ணங்கள் நிடறந்ததோகவும் மணத்துைனும் இருக்கின்றன.
உடை, முக்கியமோக அதன் நிறம், கவருவதற்கோக என்று கவோன் கூறுகிறோர்.
எதிைோனடத இயற்டக உற் த்தி பசய்கிறது, அடவகடள ஒன்று பசர்க்க உ ோயங்கடளக் கண்டு ிடிக்கிறது.
மனத்தில் மட்டுமோவது எண்ணம் எப்ப ோழுதும் ஒபை ோிமோணத்தில் இருப் தில்டை.
மனம் அறிடவ நோடும் அறியோடமயின் கருவியோகும்
ஒரு எண்ணத்டத ஏற் டுத்த ை விஷயங்கடள மனம் ஒன்று பசர்க்கிறது, ை எண்ணங்கடள ஒன்று பசர்த்து
ஒரு கருத்டத உருவோக்குகிறது.
ை கருத்துகள் உறுதிக்கு ஞோனத்டத அளித்து, முழு எண்ணமோக உருவோக்குகிறது.
விஷயங்கடளபயோ, எண்ணங்கடளபயோ ஒருங்கிடணக்கும்ப ோழுது, மனம் பதர்ந்பதடுக்கிறது.
பதர்ந்பதடுக்கும்ப ோழுது நிைோகோிப்பும் எழுகிறது.
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மனத்தின் அனு வத்டத ப றுவதற்கோக, திரு ப ன்னட் புத்தியில்ைோத ப ண்டண மடனவியோக
ஏற்றுக்பகோண்ைோர்,
திருமணத்திற்கோக இல்டைபயனில், அவர் உைனடியோக அவடள நிைோகோித்திருப் ோர்.
சமூகத்தின் மூைம் பசயல் டும் இயற்டக, அனு வம் கிடைப் தற்கு முன் நிைோகோிப்ட விரும்புவதில்டை.
அதனுடைய ஒரு உ ோயம் திருமணம்.
பமற்கத்திய சமூகத்தில் இன்று திருமணம் யனற்றுப் ப ோய் விட்ைது. ஆனோல் இயற்டகயின் அறிவு
யனற்றுப் ப ோகவில்டை.
பவபறோரு ப ண்டண நோடும் மனிதன் சோியோக அபத மனவுணர்வுடைய ப ண்ணிைபம ப ோய் பசருகிறோன்.
மனிதன், அவனுடைய மடனவியிைம் அவனுடைய தோயோடைக் கோண விரும்புகிறோன்.
தோயோரும், மடனவியும் ஒத்துப் ப ோகோததற்கு இது ஒரு கோைணமோகும்.
தோயோர் என் டதவிை, மனிதன் தன்டன பூர்த்தி பசய்துபகோள்ள ப ண்டமடய நோடுகிறோன்.
இறுதியில், அவன் தன்னிைம் உள்ள ப ண்டமடய பவளிக்பகோணை முயற்சிக்கிறோன்.
இடறவனிைம் அவன் ப ண்ணோக மோறுகிறோன்.
இந்த உள்ளுணர்வு பவதங்களுக்கு இருந்தன.
ஸ்ரீ அைவிந்தர், மோறு ோைற்ற ிைம்மத்திலிருந்து ிைம்மத்திற்கும்; புருஷனிலிருந்து ஈஸ்வைனுக்கும்;
ஆனந்தத்திலிருந்து ப ைோனந்தத்திற்கும்; ஆன்மோவிலிருந்து டசத்திய புருஷனுக்கும் நகர்ந்து பசன்று, இடத
பமலும் ஒரு டி முன்பன எடுத்துச் பசன்றுள்ளோர்.
பதோைில் நுட் த்தின் கண்டு ிடிப்புகடள உ பயோகிப் தன் மூைம் விஞ்ஞோன சிந்தடன மனிதனுக்கு முதலில்
வருகிறது, ிறகு அதடன ஆைோய்வதன் மூைம் வருகிறது. நோம் ேீவியத்டத நோடும் முன், வோழ்க்டகயில்
அதனுடைய ைன்களோக சத்திய ேீவியத்டத நமக்கு கவோன் அளிக்கிறோர்.
“Good humour which youth and beauty generally give”.
Nature protects Man initially by its vigour.
Such a life had a longevity of ten years which is seventy years now.
Man giving himself the same protection Nature has given will lack the instinctive natural balance that maintains the
equilibrium of energies.
In the accomplished yogis of certain schools, this balance was spiritually restored.
They cannot die a natural death by decomposition.
Coming from above spiritually it is called iccha mrithyu, death at will.
This is a balance and an equilibrium, not an integral one.
The supramental Being has that integral balance.
He is not born of a physical body, nor is he nourished physically.
Man has all the knowledge today to offer himself this balance in other levels.
The yogic balance was physically achieved long ago.
There is enough yogic knowledge to create a vital, mental balance.
Should it ever be achieved, medicine as a profession will be non-existent.
Medicine should take to health, not merely curing diseases.
As medicine has resorted to specialization, now they must seek integralisation.
Law enforced is justice restored.
Development removes injustice at its roots.
Examinations test the level of memory equipment.
Going into the world, the student discovers what he remembers and why.
The student allowed to pick up facts himself at school will be socially mature on leaving school.
Original thinking is not the aim of education.
Schools fostering it become the society to young children.
The emphasis usually falls on one aspect.
It usually falls on Money.
Money can be replaced by Man.
Society, then will be addressing the root causes of all evils.
An education to equip the student to become an integrated Man is possible today, especially with the Internet.
“இளடமயும், அைகும் ப ோதுவோக நல்ை மனநிடைடயக் பகோடுக்கும்.”
இயற்டக அதனுடைய பவகத்தோல் மனிதடன ஆைம் த்தில் கோப் ோற்றுகிறது.
த்து வருைங்களோக இருந்த அதன் வோழ்நோள் இப்ப ோழுது எழு து வருைங்களோக மோறி விட்ைது.
இயற்டக அளித்த அபத ோதுகோப்ட மனிதன் தனக்கு அளித்துக்பகோள்ளும் ப ோழுது, சக்திகளின்
சமன் ோட்டை ோதுகோத்து வரும் இயற்டகயோன நிடைப் ோட்டை அது ப ற்றிருக்கோது.
ஒபை எண்ணங்கடளக் பகோண்ை, சோதித்த சிை பயோகிகளின் விஷயத்தில், இந்தச் சமன் ோடு ஆன்மீக வைியில்
மீண்டும் நிடை நோட்ைப் ட்ைது.
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அவர்கள் உைல் நலிவடைந்து இயற்டகயோன மைணம் எய்த மோட்ைர்கள்.
ஆன்மீகத்தில் இச்சோ மிருத்யு என்று பசோல்ைப் டுகிறது, விருப் ப் டும் ப ோழுது உயிர் விைைோம்.
இது சமன் ோடும், சமநிடையும் ஆகும், பூைணமோனபதோன்றல்ை.
சத்திய ேீவனுக்கு அந்த பூைண சமன் ோடு உண்டு.
அவன் மனித உைலிலிருந்து ிறக்க மோட்ைோன். அவன் உைல்ோீதியோக ப ோஷிக்கப் டுவதில்டை.
இந்தச் சமன் ோட்டை மற்ற நிடைகளில் தனக்பக அளித்துக்பகோள்ள மனிதனுக்கு எல்ைோ அறிவும் உள்ளது.
பயோக சமநிடை பவகு நோட்களுக்கு முன்ப உைைளவில் அடையப் ப ற்றது.
உயிர், மனம் இவற்றின் சமன் ோட்டை உருவோக்குவதற்குத் பதடவயோன அளவு பயோக அறிவு உள்ளது.
இது எப்ப ோழுபதனும் சோதிக்கப் ட்ைோல், அப்ப ோழுது மருத்துவம் ஒரு பதோைிைோக இருப் து மடறந்து விடும்.
மருத்துவம், வியோதிடய குணப் டுத்துவபதோடு நிற்கோமல், உைல் ஆபைோக்கியத்டதயும் கருத பவண்டும்.
மருத்துவம், சிறப்பு மருத்துவமோக மோறி வருகிறது, இப்ப ோழுது அடத பூைண மருத்துவமோக்க பவண்டும்.
சட்ைங்கடள அமுல் டுத்துவது, நியோயம் நிடை நிறுத்தப் டுவதோகும்.
முன்பனற்றம் பவோிபைபய அநியோயத்டத அகற்றுகிறது.
ஞோ க சக்தியின் அளடவ ோிபசோதிப் பத ோீட்டசகள் ஆகும்.
பவளி உைகத்திற்குள் பசல்லும் மோணவன், எது ஞோ கம் இருக்கிறது, ஏன் ஞோ கம் இருக்கிறது என் டதத்
பதோிந்துபகோள்வோன்.
ள்ளிக்கூைத்தில் தோனோகபவ விஷயத்டத கற்றுக்பகோள்ள அனுமதிக்கப் டும் மோணவன், ள்ளிக்கூைத்டத
விட்டு பவளிபயறும் ப ோழுது சமூகத்தில் முதிர்ச்சி ப ற்றவனோக இருப் ோன்.
கல்வியின் இைட்சியம் சுயமோக சிந்திப் து அல்ை.
அடத ப ணிப் ோதுகோக்கும் ள்ளிக்கூைங்கள், இளம் குைந்டதகளுக்கு சமூகமோக மோறுகிறது.
வலியுறுத்தல் ப ோதுவோக ஒரு விஷயத்தில் ஏற் டுகிறது.
ணத்தில்தோன் அது ப ோதுவோக ஏற் டுகிறது.
ணத்தின் இைத்தில் மனிதடன டவக்கைோம்.
ிறகு எல்ைோ தீடமகளின் அடிப் டைக் கோைணங்கள் மீதும் சமூகம் கவனம் பசலுத்தும்.
ஒரு மோணவடன பூைண மனிதனோக மோற்ற கல்வியினோல் இன்று சோத்தியமோகும், முக்கியமோக
இடணயதளத்தின் உதவியுைன்.
“a woman of weak understanding and illiberal mind”.
Mental growth determines one’s understanding.
Mental growth is determined by biological and spiritual inheritance.
Both of them are fixed by the geographical, social, spiritual environment.
Wider spaces generate emotions.
Narrow geographical limits create Mind.
Vast seas or high mountains are conducive to spiritual growth.
They are conducive, not a compulsive inevitability.
There are rules from below.
From above Grace acts, for no ascertainable reason.
Her father was an attorney who handled the facts and rights of the client.
Emphasizing the higher side of the rights, he becomes a champion of human rights.
He was one who earned very well, around £1000 a year.
Either he should have been a luminary or one who successfully manipulated facts.
A Man of values and intelligence can have a child of weak understanding.
A Man of intrigues can have a mean vengeful child.
The goodness and culture of Mr. Gardiner suggests that the father was intelligent and the mother was not.
There was no malice or venom in Mrs. Bennet. Even in Meryton it did not seen to be a malicious atmosphere.
Mind becomes liberal by education.
Perhaps she did not have a governess.
The family might have saved on a governess and spent liberally for their income.
She and her sister were married and well settled by the income and thrift of her parents.
She, on that basis, wished her children to be married and well settled.
She omitted the great fact of earning abundantly for a village attorney and saving £ 5000 to each of the three children.
Her weak Mind looked for results without commensurate effort.
“குறுகிய மனமும், புோிந்துபகோள்ளும் திறனும் குடறவோக இருந்த ப ண்மணி.”
மனத்தின் வளர்ச்சி ஒருவைது புோிந்துபகோள்ளும் திறடன தீர்மோனிக்கும்.
உைல்ோீதியோகவும், ஆன்மீகோீதியோகவும் மனத்தின் வளர்ச்சி தீர்மோனிக்கப் டும்.
இைண்டுபம, பூபகோள, சமூக மற்றும் ஆன்மீகச் சூழ்நிடைகளினோல் நிடைப் டுத்தப் டுகிறது.
ப ோிய அகன்ற இைங்கள் உணர்ச்சிகடள உற் த்தி பசய்யும்.
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குறுகிய இைங்கள் மனத்டத உருவோக்கும்.
அகண்ை சமுத்திைமும், உயர்ந்த மடைப் ிைபதசமும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உகந்ததோக இருக்கும்.
அடவ உகந்ததோக இருக்குபம தவிை, இருந்துதோன் ஆக பவண்டும் என்று நிர் ந்தமில்டை.
அடவ கீைிருந்து எழும் விதிகள்.
பமலிருந்து வருவது அருள், உறுதியோன கோைணம் எதுவுமின்றி வரும்.
அவளுடைய தகப் னோர் ஒரு வக்கீல், கட்சிக்கோைைது விஷயங்கடளயும், உோிடமகடளயும் டகயோள் வர்.
உோிடமகளின் சிறப்ட வலியுறுத்தி, அவர் மனித உோிடமகளுக்குப் ப ோைோடு வைோக விளங்குகிறோர்.
வருைத்திற்கு ஆயிைம் வுன் என்ற அளவில் அவர் நன்றோக சம் ோதித்தோர்.
ஒன்று, அவர் ப ோிய பமடதயோக இருந்திருக்க பவண்டும் அல்ைது பவற்றிகைமோக உண்டமகடளத்
திறடமயோகக் டகயோள் வைோக இருக்க பவண்டும்.
ண்பும், அறிவும் உடைய ஒருவனுக்கு புோியும் திறன் குடறவோக இருக்கும் குைந்டத ிறக்கைோம்.
சதி பசய்யும் மனப் ோன்டம உடைய ஒரு மனிதன், சின்ன மனம் டைத்த ைிவோங்கும் உணர்வுடைய
குைந்டதடயப் ப றைோம்.
திரு கோர்டினோின் நற்குணமும், நோகோிகமும், அவைது தந்டத புத்திசோலியோக இருப் டதயும், அவைது தோயோர்
அவ்வோறு இல்ைோதடதயும் கோட்டுகிறது.
திருமதி ப ன்னட்டிைம் பகட்ை எண்ணபமோ அல்ைது வன்மபமோ இல்டை. பமோிைனிலும்கூை தீய சூழ்நிடை
இருப் தோகத் பதோியவில்டை.
கல்வியினோல் மனம் ப ருந்தன்டம அடைகிறது.
வீட்டிபைபய தங்கி ோைம் பசோல்லி பகோடுக்கும் ஆசிோிடய ஒருபவடள அவளுக்கு இல்டை ப ோலும்.
ஆசிோிடய இல்ைோததினோல் அதற்கு பசைவைியும் ணத்டத, அவர்களுடைய வருமோனத்திற்கோக தோைோளமோகச்
பசமித்து டவத்திருப் ோர்.
அவளது ப ற்பறோர்களுடைய வருமோனம் மற்றும் பசமிப் ின் மூைம் அவளுக்கும், அவளுடைய சபகோதோிக்கும்
திருமணம் நைந்து பசௌகோியமோக வோழ்க்டக நைத்தி வந்தனர்.
அந்த அடிப் டையில், தன்னுடைய குைந்டதகளுக்கும் திருமணமோகி பசௌகோியமோன வோழ்க்டக கிடைக்க
பவண்டும் என்று அவள் விரும்புகிறோள்.
கிைோமத்தில் வக்கீைோக இருந்து, தன் மூன்று குைந்டதகள் ஒவ்பவோருவருக்கும் ஐந்தோயிைம் வுன்கள் பகோடுத்த
ப ோிய விஷயத்டதப் ற்றி அவள் தவிர்த்து விட்ைோள்.
ப ோதுமோன முயற்சி பசய்யோமல், அவளுடைய ைவீனமோன மனம், ைன்கடள எதிர் ோர்க்கிறது.
10. “These qualities put an end to all real affection for her”.
Affection flows naturally, cannot be forced.
Affection is an emotion. It flows out of an emotional heart; it is drawn by various qualities apart from an affectionate
heart.
Folly, insistence on folly, boisterousness do not generate affection in another.
In a woman mainly her feminine nature compels affection.
Mrs. Bennet has no feminine refinements; rather she has all the masculine coarseness.
An illiberal Mind will look roughly in her face.
Coarseness in the face is insensitivity in the feelings.
Absence of refined feelings inside aspires for loud display in behaviour.
She is all initiative; usurps everyone’s right, physically dominates.
When all these lead to no positive accomplishments, she complains of nervousness.
A wife who often imagines herself to be nervous to have her way as a stratagem does not incite affection in the
husband or respect in the children.
Had she been quiet, doing her work, he would have totally forgotten her.
Her domineering, boisterous, insistent interference constantly keeps her in his Mind.
She ensures she is not forgotten.
When he is in the library we do not see any occasion there that would remind him of her affectionately or with
solicitude.
She does not even appear to seek affection or complain of its lack.
Marriage was an end in itself initially.
When the girls grew up, their marriage was the object.
The way Mr. Bennet chose his wife is the same in Nature where the insects reach a flame.
The attraction of the bee to the honey, the predator seeking its prey, the beetles reaching the flame, Man gravitating
towards a pretty face are ways of Nature for interaction between the Many.
Life is composed of this interchange, and further with the One.
As the root seeks water, one soul seeks another soul.
One relating to the Many, Many relating to the Many, the Many relating to the One is cosmic life.
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“அவள் மீது உண்டமயோன அன்பு டவக்க, இந்த குணங்கள் யோவும் முற்றுப்புள்ளி டவத்தன.”
அன்பு தோனோக எழும், கட்ைோயப் டுத்த முடியோது.
அன்பு ஒரு உணர்வோகும். உணர்வுபூர்வமோக இருக்கும் உள்ளத்திலிருந்து அது எழும்; ோசமோன உள்ளத்தோல்
மட்டுமல்ைோது, ல்பவறு குணங்களோல் அது கவைப் டும்.
மைடம, மைடமயின் வலியுறுத்தல், கீழ்ப் டியோடம இடவ மற்றவோிைம் அன்ட உண்ைோக்கோது.
ஒரு ப ண்ணிைம், முக்கியமோக அவளுடைய ப ண்டமயின் சு ோவம் அன்ட வைவடைக்கும்.
திருமதி ப ன்னட்டிைம் ப ண்டமயின் நளினங்கள் இல்டை, இருந்தது எல்ைோம் ஆண் ிள்டளத்தனமோன
முைட்டுத்தனம்தோன்.
குறுகிய மனம் அவடள முைட்டுத்தனமோகப் ோர்க்கும்.
முகம் முைட்டுத்தனமோகக் கோணப் டுவது உணர்வுகளில் பசோைடண இல்ைோமல் இருப் தோகும்.
அகத்தில் நோசூக்கின்றி இருக்கும் உணர்வுகள், நைத்டதயில் ஆர்ப் ோட்ைமோக கோண் ித்துக்பகோள்ள
ஆர்வப் டும்.
தன்முடனப்புைன், எல்பைோருடைய உோிடமகடளயும் அ கோித்துக் பகோண்டு அதிகோைம் பசய் வளோக அவள்
இருக்கிறோள்.
இடவ எல்ைோம் அவளுக்கு நல்ை ைன்கடள பகோடுக்கோதப ோது, தனக்கு ை ைப் ோக இருப் தோகக்
கூறுகிறோள்.
தோன் ை ைப் ோக இருப் தோகக் கற் டன பசய்துபகோண்டு அதடன தன்னுடைய உ ோயமோக டகயோளும் ஒரு
மடனவி, கணவனுடைய அன்ட ப் ப ற முடியோது அல்ைது குைந்டதகளிைம் மோியோடதடயயும் ப ற
முடியோது.
அவள் அடமதியோக தன்னுடைய பவடைகடளச் பசய்து பகோண்டிருந்திருந்தோல், அவர் அவடள முழுவதுமோக
மறந்து விட்டிருப் ோர்.
அவளுடைய அதிகோைமும், கீழ்ப் டியோடமயும், வலியுறுத்தும் குறுக்கீடும், அவருக்கு அவடள பதோைர்ந்து
ஞோ கப் டுத்துகின்றன.
தன்டன அவர் மறந்து விைவில்டை என் டத அவள் உறுதிப் டுத்திக் பகோள்கிறோள்.
அவர் நூைகத்தில் இருக்கும்ப ோழுது அவடள அன்புைனும் அக்கடறயுைனும் நிடனத்துக்பகோள்ள எந்த ஒரு
சந்தர்ப் மும் எழுவதில்டை என் டத நோம் ோர்க்கிபறோம்.
அவள் அன்ட நோடுவதோகவும் பதோியவில்டை அல்ைது அன்பு கோட்ைோததற்கு குடற கூறுவதும் இல்டை.
ஆைம் த்தில் திருமணம் ஒரு குறிக்பகோள் ப ோைபவ இருந்தது.
ப ண்கள் வளர்ந்து விட்ைப ோழுது, அவர்களது திருமணம் ஒன்பற விஷயமோக இருந்தது.
இயற்டகயில், பூச்சிகள் பநருப்ட பநோக்கிச் பசல்வடதப் ப ோல், திரு ப ன்னட் மடனவிடயத்
பதர்ந்பதடுத்தோர்.
பதடன பநோக்கி பதனீயும், இடைடய பதடும் விைங்கும், பநருப்ட பநோக்கிச் பசல்லும் விட்டில் பூச்சியும்,
அைகோன முகத்தோல் ஈர்க்கப் ட்டு ஆண் பசல்வதும், ைவற்றிற்கிடைபய பதோைர்பு ஏற் டுத்தும் இயற்டகயின்
வைிமுடறகளோகும்.
வோழ்க்டகயிலுள்ள இந்த ோிவர்த்தடன ிைம்மம்வடை பதோைருகிறது.
பவர் நீடை நோடுவடதப்ப ோல் ஒரு ஆன்மோ மற்பறோரு ஆன்மோடவ நோடுகிறது.
ஒன்று ைவற்றுைனும், ை ைவற்றுைனும், ை ஒன்றுைனும்பதோைர்பு பகோள்வது ிை ஞ்ச வோழ்வோகும்
11. “Mr. Bennet was not of a disposition to seek comfort for his disappointment in any of those pleasures that console the
unfortunate for their folly”.
As soon as one meets disappointment, shallow characters turn to other avenues of satisfaction.
Strong characters persist and in most cases are rewarded long after.
Socially the Bennets will be considered lucky.
We look at it as the complements working out reconciliation.
The French Revolution extending its influence across the channel is a view.
The 20th century lived by Lydia in anticipation is a historical view.
There are some dozens of proverbs relating to the story proving the age old human wisdom.
We have taken the story to discover Mother’s rules of life.
The mystery of life lies in the exceptions.
The smallest act playing the greatest role is another significance.
One Man’s perfection saving the world is from Savitri.
The story explains Silent will in several shades.
Autocratic arrogance subconsciously harbouring aristocratic generosity comes out here.
I have been trying to discover Mother’s Marvel in the story.
Individual’s irresponsibility compensated by aristocratic responsibility is an aspect of life.
Once a lover, lover forever is the revelation of the heart.
In this world of extreme curiosity, one can be in intense love without anyone knowing it. She only knew it as hatred.
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Even that performance found an exception in an old maid’s mercenary penetration.
We heard from Mrs. Bennet that had she gone to Brighton with the whole family, the catastrophe would not have
happened.
It is the wisdom of the physical Mind after the event.
There is always the other Man’s point of view.
“தங்களுடைய தவறுகளுக்கு ஆறுதல் ப ற சிை துைதிர்ஷ்ைசோலிகள் எந்த விதமோன இன் ங்களில்
ஈடு டுவோர்கபளோ அபதப ோல் திரு ப ன்னட், தோன் அடைந்த ஏமோற்றத்திற்கு ஆறுதல் ப ற தயோைோக
இல்டை.”
ஏமோற்றத்டத சந்தித்த உைபனபய அர்த்தமற்ற மனிதர்கள் ஆறுதல் ப ற பவறு வைிகடள நோடுகின்றனர்.
வலிடம உள்ளவர்கள் பதோைர்ந்து முயற்சி பசய்கின்றனர், ைரும் பவகு நோட்கள் கைித்து ைடனப்
ப றுகின்றனர்.
ப ன்னட் குடும் த்தினர் சமூக அளவில் அதிர்ஷ்ைசோலிகளோகக் கருதப் டுகின்றனர்.
சமோதோனம் பசய்துபகோள்ள முயலும் உைன் ோைோக அடத நோம் ோர்க்கிபறோம்.
ிபைஞ்சுப் புைட்சி கைல் கைந்தும் அதனுடைய தோக்கத்டத ஏற் டுத்துவது ஒரு ோர்டவயோகும்.
இரு தோம் நூற்றோண்டிடன முன்கூட்டிபய லிடியோ வோழ்ந்து கோட்டியது சோித்திை ோர்டவயோகும்.
மனித அறிவிடன பவளிப் டுத்தும் வண்ணம் இக்கடதக்கு ப ோருந்தும் வடகயில் டைய ைபமோைிகள் ை
உள்ளன.
அன்டனயின் வோழ்வின் சட்ைங்கடளக் கண்டு ிடிப் தற்கோக நோம் இக்கடதடய எடுத்துக் பகோண்டுள்பளோம்.
விதி விைக்குகளில் வோழ்க்டகயின் மர்மங்கள் இருக்கின்றன.
மிகச் சிறிய பசயல் மிகப் ப ோிய ங்கு வகிப் து மற்பறோரு முக்கியமோன விஷயமோகும்.
ஒரு மனிதனின் பூைணத்துவம் உைடகக் கோப் ோற்றும் என்று சோவித்ோி கூறுகிறது.
பமௌன உறுதிடய கடத ை விதங்களில் விளக்குகிறது.
எபதச்சதிகோை அகம் ோவம் உயர்குடியினோின் ப ருந்தன்டமடய ஆழ்மனதில் ப ோற்றுவது இங்கு பவளி
வருகிறது.
இக்கடதயில் அன்டனயின் அற்புதங்கடளக் கண்டு ிடிக்க முயற்சி பசய்து வருகிபறன்.
தனி ந ோின் ப ோறுப் ின்டம உயர்குடியினோின் ப ோறுப் ினோல் ஈடு பசய்யப் டுவது வோழ்க்டகயின் ஒரு
கூறோகும்.
கோதைர், எப்ப ோழுதுபம கோதைர்தோன் என் து உள்ளத்தின் ப ோிய பவளிப் ோைோகும்.
பதோிந்துபகோள்வதில் மிகவும் ஆர்வமோக இருக்கும் இந்த உைகத்தில், ஒருவருக்குத் பதோியோமபைபய ஒருவர்
கோதலில் தீவிைமோக இருக்கைோம். அவளுக்கு அது பவறுப் ோக மட்டுபம பதோிந்திருந்தது.
அந்த ஒரு பசயல் ோட்டிலும் வயதோன ப ண்மணி ஆதோய மனப் ன்டமயுைன் நுடைந்தது, விதிவிைக்கோக
இருந்தது.
குடும் ம் முழுவதுைன் தோன் ிடைட்ைனுக்குச் பசன்றிருந்தோல் இந்த ப ைோ த்து நைந்திருக்கோது என்று திருமதி
ப ன்னட் கூறுவடத நோம் பகட்கிபறோம்.
நிகழ்ச்சிக்குப் ிறகு எழும் ேை மனத்தின் அறிவோகும் இது.
அடுத்தவோின் கண்பணோட்ைம் என் து எப்ப ோழுதும் உள்ளது.
12. “He was fond of the country and of books”.
Man is conservative, that is physical, which means loves inaction.
The town represents change which means the adventure of insecurity.
Only the deprived population moved to the towns in those days.
From 1900 or even 1800 the privileged moved to town to share the nation’s political privileges.
The political privilege is more easily accessible through cultural eminence.
Culture vests with the wealthy.
Landed gentry are wealthy.
Lands were in the hands of the strong which means the brute.
The brute rules by brute strength.
The underprivileged had no strength to oppose the wealthy.
The wealthy employed the underprivileged to suppress their kind.
Unity of the have-nots created Revolutions.
What Revolution brings by violence, evolution brings about smoothly.
Evolution comes by education.
Education is education of equality.
Equality expresses easily in a pretty face.
Romance becomes an evolutionary vehicle of Revolution.
Man becomes a Revolutionary discovering equality in the down-trodden.
The woman in the wife is his downtrodden.
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To accord equality to Mrs. Bennet is evolution by Romance.
The French Revolution is represented in Longbourn by her anxiety to visit Brighton with all the family.
It raises the have-nots, ennobles the nobles.
The change humiliates one and threatens the security of the other.
Material victory goes with moral triumph.
The long suffering society is rewarded in the next generation.
The low really are charmed by the falsehood of the high.
Even the triumph does not disenchant the successful low.
“அவருக்கு கிைோமப்புறங்களும், புத்தகங்களும் ிடிக்கும்.”
மனிதன் றைடமவோதியோக இருக்கிறோன், அது ேைத்திற்குோியது, பசோம்ப றியோக இருக்க விரும்புகிறோன்.
மோற்றம் ஏற் டுவது நகைத்தில், ோதுகோப் ிற்கு ஏற் டும் ஆ த்டத அந்த மோற்றம் துணிந்து எதிர்பகோள்ளும்.
ஏடை மக்கபள அன்று நகைத்திற்குக் குடி ப யர்ந்தனர்.
1900ஆம் வருைம் அல்ைது ஏன் 1800ஆம் வருைம் முதபை, ணக்கோைர்கள் நோட்டின் அைசியல்
பசௌகோியங்கடளப் கிர்ந்துபகோள்வதற்கோக நகைத்திற்குச் பசல்ை ஆைம் ித்தனர்.
அைசியல் பசௌகோியங்கடள கைோச்சோை பமன்டம மூைம் சுை மோக அடைய முடியும்.
ண் ோடு ணக்கோைர்களுக்கு உோித்தோனது.
நிைச்சுவோன்தோர்கள் ணக்கோைர்களோக இருந்தனர்.
நிைங்கள் ைசோலிகளிைம் இருந்தன, அவர்கள் முைட்டுத்தனமோனவர்கள்.
முைைன், முைட்டுத்தனமோன ைத்துைன் ஆட்சி பசய்வோன்.
ணக்கோைர்கடள எதிர்க்க ஏடைகளுக்கு ைம் கிடையோது.
ஏடை மக்களின் வர்க்கத்டத அைக்குவதற்கோக ணக்கோைர்கள் அவர்கடள பவடைக்கு டவத்துக் பகோண்ைனர்.
ஏடை மக்களின் ஒற்றுடம புைட்சிகளோக பவடித்தன.
வன்முடறயினோல் புைட்சி பகோண்டு வருவடத ோிணோமம் அடமதியோக பகோண்டு வரும்.
டிப் டியோன வளர்ச்சி கல்வியினோல் எழுகிறது.
சமத்துவத்துக்கோன கல்விபய கல்வி ஆகும்.
அைகோன முகத்தில் சமத்துவம் சுை மோக பவளிப் டும்.
புைட்சியின் மோற்றத்தின் கருவியோக கோதல் மோறுகிறது.
நசுக்கப் ட்ை மக்களிைம் சமத்துவத்டதக் கண்டு ிடிக்கும்ப ோழுது மனிதன் புைட்சியோளனோக மோறுகிறோன்.
மடனவிக்குள் இருக்கும் ப ண் அவனோல் நசுக்கப் ட்ைவள்.
திருமதி ப ன்னட்டிற்கு சமத்துவம் அளிப் து, கோதலினோல் எழும் முன்பனற்றம் ஆகும்.
தன் குடும் த்துைன் பிடைட்ைனுக்குச் பசல்ை அவள் ஆர்வப் டுவது, ைோங் ர்னில் ிபைஞ்சுப் புைட்சியின்
தோக்கம் இருப் டத உணர்த்துகிறது.
அது ஏடைகடள உயர்த்துகிறது, உயர்ந்பதோடை பமன்டமப் டுத்துகிறது.
மோற்றம் ஒருவடை இைிவு டுத்துகிறது, மற்றவைது ோதுகோப் ிற்கு அச்சுறுத்தடை ஏற் டுத்துகிறது.
ப ோருள்ோீதியோன பவற்றி, தோர்மீக பவற்றியுைன் பசர்ந்து பகோள்கிறது.
அடுத்த தடைமுடறயில் நீண்ை கோைமோக கஷ்ைப் ட்டுக் பகோண்டிருக்கும் சமூகத்திற்கு பவகுமதி
அளிக்கப் டுகிறது.
உயர்ந்தவோின் ப ோய்டமடயக் கண்டு, தோழ்ந்பதோர் உண்டமயில் கவைப் டுகின்றனர்.
தோழ்ந்பதோர் பவற்றி ப ற்றோல்கூை, அது அவர்கடள அந்த கவர்ச்சியிலிருந்து விடுவிப் தில்டை.
13. “her ignorance and folly have contributed to his amusement”.
To be amused by the despised is to retain the relationship.
In difference is subconscious relationship.
It is more comprehensive than the conscious relationship.
The word conscious cannot do its linguistic duty sufficiently or correctly.
Language uses unconscious to denote a subconscious phenomenon.
This method leaves us with no word for the life of the sleeping or stunned person.
Sri Aurobindo calls this usage of conscious vulgar.
We use the word conscious for intentional or wanton action.
Landed men disappointed in the wife turn to other woman.
It is a source of threat to the institution of marriage.
Society has a substantial population of women unfit for marriage.
They enter into domestic service and are available to degenerate men, becoming unwed mothers.
There is an equally substantial male population who cannot enter married life due to poverty.
They suffer a social degradation and settle themselves at a lower level.
Mr. Bennet sought no such diversion. Hence his penance.
Frittering away of physical energy disintegrates the body, desecrates the status.
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Mr. Bennet redirected his mental energies to studies.
It broadens the mental horizon.
His tapas yielded results in his children and ended in Pemberley.
Before entering Pemberley Elizabeth chastened its atmosphere by disillusioning his Pride and arrogance.
Her abuse, of which she was later ashamed, elevated his arrogant consciousness.
The wisdom of her abuse was the mantra of his life.
He not only accepted her abuse, but asked his sister to adore her for that abuse.
Surely he took her punishments as grace.
“அவளுடைய அறியோடமயும், மைடமயும் அவருக்கு பவடிக்டகயோக இருந்தன.”
பவறுப்பு அடைந்தவர்களோல் சந்பதோஷப் டுவது உறடவ தக்க டவத்துக்பகோள்ள உதவும்.
பவறு ோட்டில் இருப் து ஆழ்மன உறவோகும்.
பமல் மனத்தின் உறடவவிை, இது பமலும் விோிவோனது.
‘conscious’எனும் பசோல், பமோைிோீதியோக ப ோதுமோன விளக்கபமோ அல்ைது சோியோன அர்த்தடதபயோ
பகோடுக்கும் திறனுடையதல்ை.
ஆழ்மன நிகழ்டவ குறிப் ிடுவதற்கு, தன்னிடனவில்ைோது எனும் பசோல்டை பமோைி உ பயோகப் டுத்துகிறது.
உறங்குகின்ற அல்ைது திடகப்புற்று நிற்கும் மனிதனின் வோழ்விற்கு இந்த முடறயில் ஒரு வோர்த்டதயும்
இல்டை.
இடத ஸ்ரீ அைவிந்தர் ‘conscious vulgar’ இன் உ பயோகம் என்று கூறுகிறோர்.
பவண்டுபமன்பற பசய்யும் பசயலுக்கும் அல்ைது பநோக்கத்துைன் பசய்யும் பவடைக்கும் நோம் conscious எனும்
வோர்த்டதடய யன் டுத்துகிபறோம்.
நிைச்சுவோன்தோர்கள் மடனவியிைம் அதிருப்தி எழும்ப ோழுது பவறு ப ண்டண நோடுகின்றனர்.
திருமண அடமப் ிற்கு இது ஆ த்தின் மூை கோைணம் ஆகும்.
சமூகத்தில் திருமணத்திற்கு தகுதி இல்ைோத ப ண்மணிகள் கணிசமோன அளவில் உள்ளனர்.
வீட்டு பவடைக்கோக உள்பள நுடைந்து ஆண்கடள தைமிைக்க டவத்து, திருமணமோகோத தோயோைோகின்றனர்.
ஏழ்டமயின் கோைணமோக சமமோன அளவில் ஆண்களும் திருமண வோழ்க்டகயில் நுடைய முடியோமல் உள்ளனர்.
சமூகத்தில் அவர்கள் நிடை தோழ்ந்து ப ோய், தங்கடள கீைோன நிடைகளுக்கு உட் டுத்திக் பகோள்கின்றனர்.
திரு ப ன்னட் அது ப ோல் தன்டன திடச திருப் ிக் பகோள்ளவில்டை. அதனோல்தோன் அவர் வோழ்வு தவமோக
இருந்தது.
ேை சக்திடய வீணோக்குவதோல் உைல் அைிந்து நிடைடயக் பகடுக்கிறது.
திரு ப ன்னட் தன்னுடைய மனத்தின் சக்திகடள, டிப் தில் திடச திருப் ினோர்.
மனத்தின் எல்டைகடள அது விோிவு டுத்தியது.
அவருடைய தவம் குைந்டதகளிைம் ைன் அளித்து, ப ம் ர்லியில் முடிந்தது.
ப ம் ர்லிக்குள் நுடையும் முன்ப , எலிசப த், அவனுடைய தற்ப ருடமடயயும், அகம் ோவத்டதயும் அைித்து,
அங்கிருக்கும் சூைடை தூய்டமப் டுத்தினோள்.
ின்னர் அவடள பவட்கப் ை டவத்த அவளுடைய நிந்தடன, அவனுடைய அகம் ோவமோன ேீவியத்டத
உயர்த்தியது.
அவளுடைய நிந்தடனயில் இருந்த விபவகம், அவனது வோழ்வின் மந்திைமோக இருந்தது.
அவன் அவளுடைய நிந்தடனடய ஏற்றுக்பகோண்ைபதோடு மட்டுமல்ைோமல், அவனது சபகோதோியிைமும்
அவளுடைய நிந்தடனக்கோக அவடளப் ப ோற்றும் டி பகட்டுக்பகோண்ைோன்.
அவள் அளித்த தண்ைடனடய அருளோக அவன் ஏற்றுக்பகோண்ைோன்.
14. “the true philosopher will derive benefit from such as are given”.
Philosophy is the high realm of purity removed from life.
The idealism of philosophy is the inactive inanity of existence.
Philosophy saw pleasure inextricably intertwined with pain.
So the epicurean cannot escape pain as a necessary consequence.
Sri Aravindam does not exclude anything, even life.
Its specific goal is to divinize life.
Love among the sexes is confined to the rich abundance of ideal matrimony; outside it is there in the sisterly
affection of the brother.
Love is infinite and does not exclude any relationship.
A drop of divine love will crush the structures of human consciousness.
It is infinitely weighty; it is infinitely rich in its integral complexity.
It exists not only between the opposite sexes, but everywhere in existence.
Divine Love makes life divine life.
Divine Love permeates existence, not confined to the surface existence.
Surface existence is limited to finite dimensions of the separated egoistic limits, created by Mind, within the successive
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movements of Time.
Life is not confined to Time or the unmanifest Timeless.
Its wide richness is an infinite abundance where Time and Timelessness coexist, to express Supermind where no
separative egoism can survive.
Love is the Self-experience of the Self consciousness of the conscious Self- Being.
Love is the sensation of the All in the Many.
It excludes no human relationship.
Its ultimate enjoyment is in Matter represented by the human body.
For one who rises from below the selfish human love is a necessary self-discipline of safe boundaries.
For one who descends from above the fullness is reached in its emerging with what rises from below after transforming
it by its aspiration.
Its richness is unconditional purity of the entire dependence on the Divine.
It is a fullness made possible by its integral completeness transcending Time as well as Timelessness.
“உண்டமயோன ஞோனி, எது கிடைக்கிறபதோ அதிலிருந்து யடன ப ற்றுக்பகோள்வோர்.”
தத்துவம் வோழ்விலிருந்து அகற்றப் ட்ை தூய்டமயின் உயர்ந்த இைமோகும்.
தத்துவத்தின் இைட்சியவோதம், வோழ்வில் பசயைற்று இருக்கும் பவறுடமயோகும்.
இன் த்டத விடுவிக்க முடியோத அளவிற்கு வலியுைன் ின்னிப் ிடணந்துள்ளதோக தத்துவம் ோர்க்கிறது.
இன் த்டத விரும்புபவோர் அவசியமோன ின்விடளவுகளோன துன் த்திலிருந்து தப் முடியோது.
ஸ்ரீ அைவிந்தம் வோழ்க்டக உள் ை எடதயும் விைக்குவதில்டை.
வோழ்டவ பதய்வீகமோக மோற்ற பவண்டும் என் துதோன் அதனுடைய குறிப் ிட்ை குறிக்பகோள்.
இரு ோைோோிடைபய அன்பு என் து இைட்சியமோன திருமண வோழ்க்டகயில்தோன் பசைிப் ோக அ ோிமிதமோக
உள்ளது; இதற்கு பவளிபய, ஒரு சபகோதைனிைம் சபகோதோி கோட்டும் ோசத்தில் உள்ளது.
அன்பு அளவற்றது, இதில் எந்த உறவு முடறயும் விைக்கல்ை.
மனித ேீவியத்டத ஒரு துளி பதய்வீக அன்பு தவிடு ப ோடியோக்கி விடும்.
அது அளவற்ற வலிடம ப ோருந்தியது; அதனுடைய ஒருங்கிடணந்த உட்சிக்கலில் அது அளவற்ற வளம்
ப ோருந்தியது.
இது எதிபைதிர் ோபைோோிைம் மட்டும் இருப் தில்டை, வோழ்வில் எல்ைோ இைங்களிலும் இருக்கிறது.
பதய்வீக அன்பு வோழ்டவ பதய்வீக வோழ்வோக மோற்றுகிறது.
பதய்வீக அன்பு வோழ்டவ ஊடுருவுகிறது பமல் மன வோழ்பவோடு மட்டும் நின்று விடுவதில்றை.
கோைத்தின் சைனங்களுக்குள் இயங்கும் இவ்வோழ்வில், மனத்தோல் உருவோக்கப் ட்ை அகந்டதயின்
அளவுக்குட் ட்ைதோக உள்ளது பமல் மன வோழ்வு.
கோைம் அல்ைது சிருஷ்டிக்கப் ைோத கோைமின்டமக்குள் வடையடறக்கப் ட்ைதல்ை வோழ்க்டக.
பவளிப் டுத்துவதற்கு கோைமும் கோைமின்டமயும் இடணந்து இருக்கும் இைத்தில், அதனுடைய ைந்த பசழுடம
அளவற்ற அ ோிமிதமோகும்.
பவவ்பவறோக இருக்கும் ோங்குடைய எந்த அகந்டதயும் சத்திய ேீவியத்தில் உயிர் வோை முடியோது.
தன்னிடனவுைன் இருக்கும் சுயேீவனின் சுய ேீவியத்தின் சுய அனு வபம கோதல் ஆகும்.
ைவற்றில் இருக்கும் எல்ைோவற்றின் உணர்பவ கோதல் ஆகும்.
அதற்கு எந்த மனித உறவும் விைக்கல்ை.
மனித உைைோக இருக்கும் ேைத்தில்தோன் அதன் இறுதியோன சந்பதோஷம் இருக்கிறது.
கீழ் நிடையிலிருந்து உயரு வருக்கு சுயநைமோன மனித அன்பு ோதுகோப் ோன எல்டைக்குள் இருக்கும்
அவசியமோன சுய கட்டுப் ோடு ஆகும்.
கோதல் எழும் ப ோழுது ஒருவர் தன்னுடைய கீைோன குணங்கடள திருவுருமோற்றிய ிறகு பமபைழுந்து முழுடம
அடைகிறோர்.
இடறவன்பமல் முழுடமயோக சோர்ந்து இருக்கும் நி ந்தடனயற்ற தூய்டம அதனுடைய பசைிப்பு ஆகும்
அதன் ஒருங்கிடணந்த முழுடமயோல் சோத்தியமோகும் நிடறவு அது. கோைம் மற்றும் கோைமின்டமடயக் கைந்து
பசல்கிறது.
Elizabeth, however, had never been blind to the impropriety of her father's behaviour as a husband. She
had always seen it with pain; but respecting his abilities, and grateful for his affectionate treatment of
herself, she endeavoured to forget what she could not overlook, and to banish from her thoughts that
continual breach of conjugal obligation and decorum which, in exposing his wife to the contempt of her own
children, was so highly reprehensible. But she had never felt so strongly as now the disadvantages which
must attend the children of so unsuitable a marriage, nor ever been so fully aware of the evils arising from
so ill-judged a direction of talents; talents which, rightly used, might at least have preserved the
respectability of his daughters, even if incapable of enlarging the mind of his wife.
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ஒரு கணவனோக ஒழுங்கோக நைந்துபகோள்ளோத தன்னுடைய தகப் னோோின் நைத்டதடய எலிசப த்
கவனிக்கோமல் இல்டை. மிகவும் வருத்தத்துைன் எப்ப ோழுதும் அதடன கண்டிருக்கிறோள். ஆனோல் அவருடைய
திறடமகளினோலும் தன்னிைம் ோசமோக நைந்து பகோள்வதற்கு நன்றியுடையவளோகவும் இருந்ததினோல், எதடன
அைட்சியப் டுத்த முடியோபதோ அதடன மறக்க ப ரு முயற்சி எடுத்தோள். இல்ைற கைடமகளிலிருந்தும்
அதற்குோிய மோியோடதகளிலிருந்தும் பதோைர்ந்து தவறிய தன் தகப் னோோின் பசயடை தன் நிடனவுகளிலிருந்து
பவளிபயற்ற முயற்சி பசய்தோள். அவருடைய மடனவிடய அவர் குைந்டதகள் பவறுக்கும் அளவிற்கு பவளிக்
கோண் ித்தது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. இது ப ோன்ற ப ோருந்தோத திருமணத்தோல் குைந்டதகளுக்கு இவ்வளவு
நஷ்ைம் ஏற் டும் என்று இப்ப ோழுது தீவிைமோக உணர்ந்ததுப ோல் என்றும் உணர்ந்ததில்டை. சோியோன
மதிப்பீடு இல்ைோமல் அவருடைய திறடமகடள சோியோன திடசயில் திருப் ோமல் இருந்ததினோல் ஏற் டும்
தீடமகடளப் ற்றி இதற்குமுன் இந்த அளவு புோிந்துபகோள்ளவில்டை. சோியோன டி அவர் தன் திறடமகடள
உ பயோகித்திருந்தோல் அவருடைய மடனவியின் அறிடவ ப ருக்கியிருக்க முடியோமல் ப ோயிருந்தோலும்
அவருடைய ப ண்களின் கண்ணியத்டதப் ோதுகோத்திருக்க முடிந்திருக்கும்.
15. “Elizabeth has never been blind to her father’s impropriety as a husband”.
Propriety is the unwritten law in all walks of life where law does not operate.
In the courts, judgment is final; but a decree is needed to execute.
Law lays down the legal destiny of the society at large.
That is the constitution.
It is brought down to every walk of life.
Propriety, courtesy, procedure, custom, usage, decency are the end expressions of the legal authority of the society
reaching the individual through the long arm of government.
Mr. Bennet as a husband was to protect his wife.
He ridiculed her, exposed her to ridicule, rendered her ignorance vulnerable.
It was improper, that too before others, especially his own children.
It was unjustifiable, but we can understand it.
She took away his right which other husbands would not part with.
As she transgressed, he transgressed. Still it was indefensible.
Her own nature was dynamic. She could either submit or be what she was.
It was not given to her to choose a middle course.
Should a middle course arise, it should arise in her children.
Elizabeth was not blind to anything around her.
Closer home one can be blind.
She was fully alive to what went on, not knowing why it was so.
She knew the deficiency of her father from the social view. She was not aware that beyond the social view there is a
personal reason for that development.
Responding as a child she winced at his sarcastic darts at her mother.
It was a reaction, not an understanding.
No child can understand a parent adequately.
Parents are incapable of understanding their own children.
Any issue fully understood leaves no grievance in our Minds.
Grievance is ignorance formulated as a mental comprehension.
Jealousy is an effective instrument by which one can compete and progress.
Grievance is the means by which one comprehends oneself.
“ஒரு கணவனோக ஒழுங்கோக நைந்துபகோள்ளோத தன்னுடைய தகப் னோோின் நைத்டதடய எலிசப த்
கவனிக்கோமல் இல்டை.”
சட்ைம் பசயல் ைோத வோழ்க்டகயின் எல்ைோ இைங்களிலும், ஒழுக்கம்தோன் எழுதப் ைோத சட்ைம்.
நீதிமன்றங்களில் தீர்ப்ப முடிவோனது; ஆனோல் அடத நிடறபவற்ற உத்தைவு பதடவப் டுகிறது.
சமூகத்தின் சட்ைோீதியோன விதிடயத் தீர்மோனிப் து சட்ைம் ஆகும்.
அதுதோன் சட்ை அடமப் ோகும்.
வோழ்வின் எல்ைோ இைங்களிலும் அது பசயல் டுகிறது.
ஒழுக்கம், மோியோடத, பசய்முடற, வைக்கம், யன், கண்ணியம் இடவகள் சமூக சட்ைத்தின் அதிகோைத்தின்
இறுதி பவளிப் ோடுகள் ஆகும். அைசோங்கத்தின் மூைம் இடவ தனி ந டை பசன்றடைகின்றன.
திரு ப ன்னட் கணவன் என்ற முடறயில் மடனவிடயக் கோப் ோற்ற பவண்டும்.
அவர் அவடள பகலி பசய்தோர், பகலிக்கு ஆளோக்கினோர், அவளுடைய அறியோடமக்கு ஊறு விடளவித்தோர்.
மற்றவர்முன், முக்கியமோக அவருடைய குைந்டதகள்முன் அவ்வோறு அவர் நைந்து பகோண்ைது சோியல்ை.
அதடன நியோயப் டுத்த முடியோது. ஆனோல் நம்மோல் அடதப் புோிந்துபகோள்ள முடியும்.
எந்த கணவனும் விட்டு பகோடுக்க முடியோத உோிடமகடள, அவள் அவோிைமிருந்து றித்துக் பகோண்ைோள்.
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அவள் தன்னுடைய எல்டைடயக் கைந்தது ப ோல் அவரும் கைந்து பசன்றோர், இருப் ினும் அது நியோயப் டுத்த
முடியோததோக இருந்தது.
அவளுடைய சு ோவம் சுறுசுறுப் ோக தீவிைமுடையதோக இருந்தது. ஒன்று அவள் அடி ணியைோம், அல்ைது
எவ்வோறு இருந்தோபளோ அவ்வோபற இருக்கைோம்.
இதற்கு இடைப் ட்ை ஒரு நிடைடய பதர்ந்பதடுக்க அவளோல் முடியோது.
இடைப் ட்ை நிடை ஏபதனும் எை பவண்டுபமன்றோல், அது அவளுடைய குைந்டதகளிைம்தோன் எை பவண்டும்.
சுற்றி நைப் டவ எல்ைோபம எலிசப த்திற்குத் பதோிந்திருந்தது.
வீட்டிற்கு அருகில் இருப் து ஒருவருக்குத் பதோியோமல் ப ோகைோம்.
அவளுக்கு என்ன நைக்கிறது என்று நன்றோகத் பதோிந்திருந்தது, ஆனோல் ஏன் அவ்வோறு நைக்கிறது என்று
பதோியவில்டை.
சமூக கண்பணோட்ைத்தின் டி அவளுடைய தந்டதயின் குடற அவளுக்குத் பதோிந்திருந்தது. சமூகப்
ோர்டவடயயும் தோண்டி அவ்வோறு அவர் நைந்துபகோண்ைதற்கு ஒரு தனிப் ட்ை கோைணம் இருக்கிறது என் து
அவளுக்குத் பதோியவில்டை.
ஒரு குைந்டதயோக, அவளுடைய தோயோடை அவர் பகலி பசய்தடதப் ோர்த்து அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறோள்.
அது எதிர்விடளவோக இருந்தபத தவிை, புோிந்துபகோண்ைதன் அடையோளமல்ை.
எந்த ஒரு குைந்டதயும் ப ற்பறோடை சோியோகப் புோிந்துபகோள்ள முடியோது.
ப ற்பறோர்களோல் அவர்களுடைய குைந்டதகடள சோியோகப் புோிந்துபகோள்ள முடியோது.
ஒரு விஷயத்டத முழுடமயோகப் புோிந்துபகோண்டு விட்ைோல் எந்த வருத்தமும் மனதில் எைோது.
மனத்தின் புோிந்துபகோள்ளும் திறனோக உருவோகியிருக்கும் அறியோடமபய வருத்தம் ஆகும்.
ஒருவர் ப ோட்டியிடுவதற்கும், முன்பனறுவதற்கும் ப ோறோடம ஒரு ஆற்றல் வோய்ந்த கருவியோகும்.
ஒருவர் தன்டனபய அறிந்துபகோள்ள உதவுவது வருத்தம்தோன்.
16. “grateful for his affectionate treatment of herself”.
Partiality to any child is ruinous to other children.
Insufficient energy to attend all children becomes selective partiality.
No parent has energy to attend to all children.
Parents are all the children have. When no attention comes from them, they dry up.
Children are very sensitive to attention.
The child directly becomes refractory when no attention is forthcoming.
Full attention makes a dull child brilliant.
Attention is energy.
Existing intelligence energized stands out.
Children have an accurate knowledge of the attention they receive.
They know what the parents expect and exactly refuse to do it because no attention is received.
It starts as a conscious protest and ends as a subconscious character.
Absence of broad-minded magnanimity leads to partiality.
Partiality is a pride in being able to be selective.
With the passage of time, children wean themselves away earlier than is good for them as an exercise in Individuality.
Encouraging Individuality indirectly leads to the child being unemotional and dry.
That way individuality ends up in selfishness.
Her representation to her father about Lydia and Lydia at last was saved for her sake by Darcy go together.
Society protects people from sliding down.
The power of culture that is conscience is a security against a fall. Also it opens opportunities.
Aspiration for an ideal is an occasion for great opportunities to sail towards him.
Spiritual elevation is social, psychological and even physical elevation.
After all, the physical, vital, Mental are of the Spirit.
“அவடள ோசமோக நைத்தியதற்கு அவள் நன்றி உடையவளோக இருந்தோள்.”
ஒரு குைந்டதயிைம் கோண் ிக்கும் ோை ட்சம் மற்ற குைந்டதகளுக்கு பகடுதடை விடளவிக்கும்.
எல்ைோ குைந்டதகடளயும் கவனிக்க ப ோதுமோன சக்தி இல்ைோதப ோது, சிைோிைம் மட்டும் ோை ட்சமோக
நைந்துபகோள்ளும் டி அடமந்து விடுகிறது.
எந்த ப ற்பறோருக்கும் எல்ைோ குைந்டதகடளயும் கவனிக்க சக்தி இருப் தில்டை.
குைந்டதகளுக்கு இருப் து ப ற்பறோர்கள் மட்டுபம. அவர்களிைமிருந்து கவனிப்பு கிடைக்கோதப ோது அவர்கள்
வறண்டு ப ோய் விடுகிறோர்கள்.
கவனிப்புக்கு குைந்டதகள் ஏங்குவோர்கள்.
கவனிப்பு எதுவும் கிடைக்கோத ப ோது, குைந்டதகள் கீழ்ப் டியோதவர்களோகவும், ிடிவோதக்கோைர்களோகவும் மோறி
விடுகின்றனர்.
முழு கவனம், மந்தமோன குைந்டதடய புத்திசோலியோக மோற்றுகிறது.
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கவனம் சக்திடய அளிக்கும்.
இருக்கும் புத்திசோலித்தனத்திற்கு, பமலும் சக்தி அளித்தோல் முதன்டமயோக விளங்கும்.
குைந்டதகளுக்கு, அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் கவனிப்ட
ற்றிய துல்லியமோன அறிவு இருக்கும்.
ப ற்பறோர்கள் என்ன எதிர் ோர்க்கிறோர்கள் என்று அவர்களுக்குத் பதோியும். கவனிப்பு கிடைக்கோத ப ோது
அடத பசய்ய அவர்கள் மறுப் ோர்கள்.
அது சுய நிடனவுைன் எடுக்கும் எதிர்ப் ோக ஆைம் ித்து ஆழ்மன சு ோவமோக முடிகிறது.
ைந்த மனப் ோன்டம இல்ைோதப ோழுது ோை ட்சம் எழுகிறது.
பதர்ந்பதடுக்க முடியும் என்கிற வீண் ப ருடம ோை ட்சமோகிறது.
கோைப் ப ோக்கில் குைந்டதகள் தோமோகபவ அவர்களுக்குகந்த தருணத்திற்கு முன்ப விைகிச் பசல்வது,
தனித்துவத்தின் ஒரு பசயற் ோைோகும்.
தனித்துவத்டத ஆதோிப் து, மடறமுகமோக அவர்கடள உணர்ச்சி அற்றவர்களோகவும், வறண்ை உள்ளம்
டைத்தவர்களோகவும் மோற்றி விடுகிறது.
அதன் டி தனித்தன்டம சுயநைத்தில் பசன்று முடிவடைகிறது.
லிடியோவிற்கோக அவளுடைய தந்டதயிைம் ப சியதும், அவளுக்கோக ைோர்சி லிடியோடவக் கோப் ோற்றியதும்
ஒன்பறோடு ஒன்று ஒத்துப்ப ோகின்றன.
மக்கள் கீழ்நிடைக்கு இறங்குவதிலிருந்து சமூகம் கோப் ோற்றுகிறது.
கைோச்சோைத்தின் சக்தியோன மனசோட்சி, தைம் தோழ்வதிலிருந்து ோதுகோக்கிறது. அது வோய்ப்புகளுக்கும் வைி
வகுக்குகிறது.
ஆர்வம் ப ோிய வோய்ப்புகடள ஒருவருக்கு அளிக்கிறது.
ஆன்மீக எழுச்சி சமூகோீதியோனது, உளோீதியோனது, ேை எழுச்சியும் கூை.
ேைம், உணர்வு, மனம் எல்ைோபம ோர்க்கப் ப ோனோல் ஆன்மோவுக்குோியது.
17. “the continued breach of conjugal obligations and decorum”.
Sri Aurobindo said about Vali, human conduct will not be proper with an infra-human person.
Conjugal obligation and decorum is in its excellent place with a wife.
Mrs. Bennet was no wife to him. She was a maid who occupied the place of a wife.
Such decorum can only be exploited by her.
She was not only one who could understand the intricacies of a decorum’s behaviour.
To her it would reveal a greater freedom for her to take initiative.
Society will not permit him to treat her as she deserves.
His own conscience, the conscience of a British husband will not allow it.
Nowhere does Elizabeth regret her mother’s deficiencies as, in the words of the author, she censured her father.
Children are not fully aware of the inadequacies of parents as they are unaware of their endowments.
They relate to parents from their point of view.
Parents rarely are aware of the aspiration of the children.
What stands in the way is ego and practical ignorance.
This ignorance is the rich field for realising the divine riches.
Such knowledge opens the Marvel.
The only instance in the story is Darcy’s attitude to Elizabeth.
Parents or children taking that attitude to others will be the right solution. Without Darcy’s effort at transformation,
such an attitude will at once reduce a family to its conditions of a thousand years ago.
Should the head of the family have Darcy’s attitude, his family will rise to a status of a family a thousand years hence.
As it is, one can be good, reasonable, patient, law abiding, conforming to the social norms, having in mental view the
social ideals.
In practice it reduces to social upward movement.
The next best is to earn Money.
Further down it is to survive where we are.
Not to lose what one has is often a great effort.
“இல்ைற கைடமகளிலிருந்தும், அதற்குோிய மோியோடதகளிலும் பதோைர்ந்து தவறியது.”
வோலிடயப் ற்றி ஸ்ரீ அைவிந்தர் ப சும்ப ோழுது, மனிதனுடைய நைத்டத மனிதனுக்குக் கீழ் நிடையில் உள்ள
ந பைோடு சோியோனதோக இருக்கோது என்கிறோர்.
இல்ைற கைடமகள், அதற்குோிய மோியோடதகள், ஒருவருக்கு மடனவியிைம் சிறப் ோக இருக்கும்.
திருமதி ப ன்னட் அவருக்கு மடனவியோக இல்டை. மடனவியின் இைத்தில் அவள் ஒரு ணிப் ப ண்ணோக
இருந்தோள்.
அது ப ோன்ற மோியோடதடய அவள் சுய நைத்திற்கோகத்தோன் யன் டுத்திக்பகோள்வோள்.
மோியோடதயோன நைத்டதயின் நுணுக்கங்கடளப் ற்றி புோிந்துபகோள்ளும் திறன் டைத்தவள் மட்டும் அல்ை
அவள்.

376

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

தன்முடனப்பு எடுப் தற்கோன பமலும் சுதந்திைத்டத அது அவளுக்கு அளிக்கும்.
அவடள எவ்வோறு நைத்த பவண்டுபமோ அவ்வோறு நைத்த சமூகம் அவடை அனுமதிக்கோது.
ஒரு ிோிட்டிஷ் கணவனின் மனசோட்சியோன அவருடைய மனசோட்சி அடத அனுமதிக்கோது.
அவளுடைய தந்டதயின் குடறகடள கண்டித்ததுப ோல், அவளுடைய தோயோோின் குடறகடளப் ற்றி அவள்
எங்கும் வருத்தப் டுவதோக கதோசிோியோின் வோர்த்டதகளில் பதோியவில்டை.
ப ற்பறோர்களின் ப ருடமகள் குைந்டதகளுக்குத் பதோியோததுப ோை, அவர்களுடைய குடறகளும் முழுடமயோக
அவர்களுக்குத் பதோியோது.
அவர்களுடைய கண்பணோட்ைத்திபைபய அவர்கள் தங்களுடைய ப ற்பறோர்களுைன் சம் ந்தப் டுத்திக்
பகோள்வோர்கள்.
குைந்டதகளுடைய ஆர்வத்டதப் ற்றி ப ற்பறோர்கள் பதோிந்து பகோள்வதில்டை.
அகந்டதயும் நடைமுடற அறியோடமயும்தோன் இடைபய உள்ளன.
பதய்வீக வளங்கடளப் ற்றி பதோிந்துபகோள்ள இந்த அறியோடமதோன் வளமோன களமோகும்.
அது ப ோன்ற ஞோனம் அற்புதங்களின் வோயிடைத் திறக்கும்.
எலிசப த்திைம் ைோர்சி பகோண்டிருக்கும் மபனோ ோவம் ஒன்றுதோன் கடதயில் இருக்கும் ஒபை ஒரு எடுத்துக்
கோட்டு ஆகும்.
ப ற்பறோர்கபளோ அல்ைது குைந்டதகபளோ அந்த மனப் ோன்டமடய எடுத்துக்பகோள்வது சோியோன தீர்வோகும்.
திருவுருமோற்றத்திற்கு ைோர்சி முயற்சி எடுக்கோமல் இருந்திருந்தோல், அது ப ோன்ற மபனோ ோவம், ஆயிைம்
வருைங்களுக்கு முன்னோல் இருந்ததடதப் ப ோன்ற நிடைடய இந்த குடும் த்திற்கு ஏற் டுத்தியிருக்கும்.
குடும் த்தடைவனுக்கு ைோர்சியின் கண்பணோட்ைம் இருந்திருந்தோல், ஆயிைம் வருைங்களுக்குப் ின்
இருக்கக்கூடிய நிறைடமக்கு குடும் ம் உயர்ந்திருக்கும்.
ஒருவர் நல்ைவனோக, நியோயமோக, ப ோறுடமயோக, சட்ைத்திற்கு மதிப்பு பகோடுப் வனோக, சமூக விதிகடளப்
ின் ற்று வனோக, சமூக இைட்சியங்கடள மனத்தில் ஏற் வனோக இருக்கைோம்.
நடைமுடறயில் அது சமூக பமல்பநோக்கிய முன்பனற்றமோக மோறுகிறது.
அடுத்த சிறந்த விஷயம் ணம் சம் ோதிப் து.
அதற்கும் கீபை, நோம் எங்கிருக்கிபறோபமோ அதில் நீடித்து இருப் சதயரகும்.
இருப் டத இைக்கோமல் இருப் பத ப ரும் ோலும் ப ோிய முயற்சியோக இருக்கும்.
18. “in exposing his wife to the contempt of her children is highly reprehensible”.
Retaliation is second nature, it is involuntary.
When you are determined not to retaliate, the reaction moves to the subconscious and acts.
Man who can listen to endless criticism cannot do so in the presence of another.
Retaliation replaces severance.
Severance is physical.
One vitally retains the relationship which he desires to give up by provoking him to retaliate.
Retaliation ensures continued relationship.
Provocation retains the relationship negatively.
Affection can be given to deny obligations.
Obligations can put an end to affections.
Attitudes can cancel other relationship or create other attitudes positive or negative.
Only the Psychic can harmonise all attitudes.
All life is yoga obliges us to accept life.
Accepting social intercourse is an obstacle to yoga.
The Psychic can reconcile both.
Inner detachment and outer pleasantness will achieve it.
Had Mrs. Bennet had a hundred small domestic occupations that could raise the children as products of culture, her
energy would have been fully absorbed.
Most diseases of the body can be so cured by one who understands the balance of energies by reordering his diet and
work.
Shifting the concentration of ache in the head to stomach where the energy can be dissipated, the head ceases to ache.
Society and the individual have hundreds of acceptable behaviours which, when followed at random clash.
Creating a harmonizing centre dissolves all the discords.
Physically games and parties, vitally good manners, mentally the other man’s point of view, spiritually silence,
supramentally a knowledge of the Marvel can remove the disharmony.
“அவருடைய மடனவிடய அவளுடைய குைந்டதகள் பவறுக்கும் அளவிற்கு பவளிப் டுத்தியது மிகவும்
கண்டிக்கத்தக்கது.”
எதிர்தோக்குதல் இைண்ைோவது சு ோவம் ஆகும், அது தன்னிச்டசயோக நைப் து.
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தில் பகோடுக்கோமல் இருக்க பவண்டும் என்று நோம் தீர்மோனித்தோல், எதிர்விடன ஆழ்மனத்டத அடைந்து
பசயல் டும்.
முடிவில்ைோத விமோிசனத்டத பகட்டுக்பகோள்ள இயலும் மனிதனுக்கு, அடத மற்றவர் முன்னிடையில் பகட்டுக்
பகோள்ள முடியோது.
எதிர்தோக்குதல் துண்டிக்கும் இைத்டத எடுத்துக் பகோள்கிறது.
துண்டிப் து ேைத்திற்குோியது.
அவன் விட்டு விை பவண்டும் என்று ஆடசப் டும் உறடவ, ஒருவர் திைளிக்கும் வடகயில் அவனது
பகோ த்டதக் கிளறி, அடத உணர்வுபூர்வமோக தக்க டவத்துக்பகோள்கிறோர்.
எதிர்தோக்குதல் பதோைர்ந்த உறடவ உறுதிப் டுத்துகிறது.
பகோ மூட்டுவது உறடவ எதிர்மடறயோக தக்க டவத்துக் பகோள்கிறது.
கைடமகடள மறுக்க ோசத்டத அளிக்கைோம்.
கைடமகள் ோசத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி டவக்கைோம்.
மற்ற உறவுகடள மனப் ோன்டம ைத்து பசய்யைோம் அல்ைது பநர்மடறயோகபவோ அல்ைது எதிர்மடறயோகபவோ
பவறு மனப் ோன்டமகடள உருவோக்கைோம்.
டசத்திய புருஷனோல் மட்டுபம எல்ைோ மபனோ ோவங்கடளயும் ஒன்றிடணக்க முடியும்.
வோழ்வடனத்தும் பயோகம் என் து நம்டம வோழ்டவ ஏற்றுக்பகோள்ள வற்புறுத்துகிறது.
சமூகப் ோிமோற்றங்கடள ஏற்றுக்பகோள்வது பயோகத்திற்குத் தடையோகும்.
டசத்திய புருஷன் இைண்டையும் சமைசப் டுத்தும்.
அகத்தில் துறவு மனப் ோன்டமயும், புறத்தில் இனிடமயும் இதடன சோதிக்கும்.
கைோச்சோைத்தில் சிறந்தவர்களோக குைந்டதகடள வளர்க்க திருமதி ப ன்னட் நூறு சிறு வீட்டு பவடைகள்
பசய்திருந்தோல், அவளுடைய சக்தி முழுவதும் அதில் பசைவைிந்திருக்கும்.
உணவுக்கும் பவடைக்கும் ஒரு ஒழுங்கு முடறடயக் பகோண்டு வருவதன் மூைம், சக்திகளின் சமநிடைடய
ஒருவர் புோிந்து பகோண்டிருந்தோல், அவைோல் உைலின் ை பநோய்கடள குணப் டுத்தி விை முடியும்.
தடைவலிடய ஒருமுகப் டுத்துவதன் மூைம் வலிடய வயிற்றுப் ோகத்திற்கு நகர்த்தி விட்ைோல், அங்கு சக்திடய
அைித்து விை முடியும் என் தோல் தடை வலி நீங்கிவிடுகிறது.
சமூகமும், தனி ந ரும் ஏற்றுக்பகோள்ளும் விதத்தில் நூறு வித நைத்டதகள் உள்ளன, ஒழுங்கற்ற முடறயில்
ின் ற்றினோல் அடவ ஒன்பறோபைோன்று பமோதிக் பகோள்ளும்.
இணக்கமோன ஒரு டமயத்டத ஏற் டுத்தினோல், எல்ைோ முைண் ோடுகடளயும் கடைத்து விைைோம்.
உைைளவில் விடளயோட்டு, பகளிக்டககள், உணர்வுபூர்வமோன நல்ை நைத்டத, மனதளவில் அடுத்தவர்
கண்பணோட்ைம், ஆன்மீகத்தில் பமௌனம், சத்திய ேீவியத்தில் அற்புதத்தின் அறிவு இடவ யோவும்
சுமுகமின்டமடய அகற்றும்.
19. “She felt the disadvantages of the children of an unsuitable marriage”.
Children are the most important issue of a marriage.
Socially without the institution of marriage life could not be regulated in the earlier centuries.
Today because of hundreds of government measures to protect the individual, Man can materially survive.
Social services of innumerable kinds have replaced the essential role of a family created around marriage.
In the countries where marriage is on the wane, though Man is materially secure, it is obvious he is like a
rudderless ship. At the age of 88 a man married, five years before his death.
Living together for decades with several partners still does not give the psychological security marriage affords.
As long as property is honoured, marriage has a role to play.
Marriage is essential for Man as a psychological institution.
Woman may not need it as much as Man needs. Cultural upbringing of children is entirely out of question in a single
parent family. Children directly walk into the centreless social wilderness to entirely destroy themselves.
Out of thousands so degenerated, one individual emerging is Nature’s way.
Man who has supplanted Nature in all fields, can do so here also.
Humanity has not embarked on that experiment yet. Even at the level of thought, there is no clear idea still.
The father himself cannot be replaced for the children. How is the mother to be substituted?
Steve Jobs was an orphan, but was brought up in a family.
His life, apparently a shining success, is an intense psychological sore which is seen in his being ejected by his own
company and cancer.
Children cannot be deprived of parents until humanity is generally capable of a love that is the milk of human
kindness.
Elizabeth acutely feels the devastating effect on the children of the unbalanced marriage.
“ப ோருத்தமற்ற திருமணத்தோல் குைந்டதகளுக்கு ஏற் டும் ோதிப்புகடள அவள் உணர்ந்தோள்.’
திருமணத்தில் குைந்டதகள் மிக முக்கியமோன விஷயங்கள் ஆவோர்கள்.
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ஆைம் நூற்றோண்டுகளில் திருமண அடமப் ின்றி, சமூகோீதியோக வோழ்க்டகடய கட்டுப் டுத்த முடியோமல்
இருந்தது.
இன்று தனிமனிதடனக் கோப் ோற்ற அைசோங்கம் எடுக்கும் நூற்றுக் கணக்கோன நைவடிக்டககளோல் மனிதன்
ப ோருள்ோீதியோக உயிர் வோை முடிகிறது.
திருமணத்டதச் சுற்றி உருவோக்கப் ட்ை குடும் த்தின் முக்கியப் ங்கிடன, கணக்கிைைங்கோத வடககளில்
சமூக அடமப்புகள் எடுத்துக் பகோண்டுள்ளன.
திருமணத்தின் முக்கியம் குடறந்து பகோண்டிருக்கும் நோடுகளில், மனிதன் ப ோருள்ோீதியோக ோதுகோப் ோக
இருந்தோலும், அவன் துடுப்பு இல்ைோத ைகு ப ோல் இருப் து பவளிப் டையோகபவ பதோிகிறது. மைணம்
எய்திய ஐந்து வருைங்களுக்கு முன் ோக ஒருவர், தனது எண் த்தி எட்ைோவது வயதில் திருமணம் பசய்து
பகோண்ைோர்.
ை துடணகளுைன் வருைக்கணக்கோக வோழ்ந்தோலும், திருமணம் அளிக்கும் மபனோோீதியோன ோதுகோப்பு
கிடைப் தில்டை.
பசோத்துக்கு மோியோடத இருக்கும்வடை, திருமணத்துக்கு ஒரு ங்கு உண்டு.
உளோீதியோன அடமப் ோக திருமணம் மனிதனுக்கு முக்கியம்.
ஆணுக்குத் பதடவப் டும் அளவிற்கு ப ண்ணுக்கு அது பதடவப் ைோமல் இருக்கைோம். ஒரு ப ற்பறோர் மட்டும்
இருக்கும் குடும் த்தில் குைந்டதகடள ண்புடையவர்களோக வளர்ப் து மிகவும் கடினம். குைந்டதகள் பநைோக
இைக்கில்ைோத ண் ைோத இைத்டத பநோக்கிச் பசன்று தங்கடள அைித்துக்பகோள்வர்.
இவ்வோறு ஆயிைம் ப ர்கள் அைிந்தோல் அதில் ஒருவர் தனிமனிதனோக எழுவது இயற்டகயின் வைியோகும்.
இயற்டகடய எல்ைோ இைங்களிலும் அப்புறப் டுத்தியுள்ள மனிதன் இங்கும் அடதச் பசய்யைோம்.
இன்னும் மனித குைம் அந்தப் ோிபசோதடனடய பமற்பகோள்ளவில்டை. எண்ணத்தில்கூை அது இன்னமும்
ஏற் ைவில்டை.
குைந்டதகளுக்கு தந்டத இல்ைோமபைபய இருக்க முடியோது, ிறகு எவ்வோறு தோயோடை ஈடு பசய்ய முடியும்?
ஸ்டீவ் ேோப்ஸ் ஒரு அநோடத, ஆனோல் ஒரு குடும் த்தில் வளர்க்கப் ட்ைோர்.
அவருடைய வோழ்க்டக பவளிப் டையோக மிகப் ப ோிய பவற்றியோகத் பதோிந்தோலும், அவர் மனதளவில்
புண் ட்டிருந்தது, அவருடைய நிறுவனத்திலிருந்து அவர் பவளிபயற்றப் ட்ைதிலிருந்தும், அவருக்குப் புற்று
பநோய் வந்ததிலிருந்தும் பதோிகிறது.
மனித குைத்தின் இயற்டகயோன உணர்வோன அன்ட மனித குைம் கோண் ிக்கோதவடை, குைந்டதகள்
ப ற்பறோர்கள் இன்றி இருக்க முடியோது.
நிடையற்ற திருமணத்தோல் பமோசமோக ோதிக்கப் டும் குைந்டதகளின் நிடைடயக் கண்டு எலிசப த் மிகவும்
வருத்தப் டுகிறோள்.
20. “ill-judged direction of talents” – Austen on Mr. Bennet.
Talents are rare. Proper utilization of them is also equally rare.
A governess would cost £50 a year. Mrs. Bennet needed that money.
It had resulted in two children becoming wild and giddy.
It is mothers who take greater care of the education of children.
Herself not having had its benefit, Mrs. Bennet set herself as the standard for the children to rise, forgetting it was in a
world thirty years later.
For the perceptive eye, every five years will show the changes in the society.
It is the woman who is perceptive in this area. It relates to her as fashion.
The changing needs in the personality of the child for better education than the parents are as many as social facets.
Starting from the words of greetings, the imperceptible changes in the dress, lifestyle, attitudes of social preservatives,
a mother can be seen constantly insistent in her instructions to her children.
She is thus a conscious agent of social change.
Children are subconscious recipients of emerging new patterns of life which they fully absorb and express as
much as the prevailing freedom permits.
Media is a precise exponent of the changes, some they initiate.
Entertainment educates invariably so much that the politics of a country is largely determined by the line the
entertainment takes.
It is a favourite theme of mine that every new comfort of life, either by way of change of attitudes or
technological innovation, is a source of additional wealth.
The social talents are constantly directing the population towards an unperceived goal.
The receiving centre in Man of all these influences is his ego, its social, psychological, even its spiritual version.
The world is realising the need to outgrow the human ego.
Internet that brings freedom of information strikes at the roots of possessiveness. Free service dissolves the notion of
selfish gain, the profit.
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“சோியோன மதிப்பீடு இல்ைோமல் திறடமகடள திடச திருப் ியது-திருமதி ப ன்னட்டைப் ற்றி பேன்
ஆஸ்டின்.”
திறடமகள் அபூர்வமோனடவ. அவற்டறச் சோியோக யன் டுத்துவது அதனினும் அபூர்வமோனது.
வீட்டிபைபய இருக்கும் ஆசிோிடயக்கு வருைத்திற்கு ஐம் து வுன் பசைவைியும். திருமதி ப ன்னட்டிற்கு அந்தப்
ணம் பதடவயோக இருந்தது.
இதனோல் இைண்டு குைந்டதகள் ண் ற்றவர்களோகவும், சிறு ிள்டளத்தனம் நிடறந்தவர்களோகவும் இருந்தனர்.
குைந்டதகளின் கல்வியில் தோயோர்கள்தோன் அதிக அக்கடற பசலுத்துகின்றனர்.
தனக்கு அந்தப் ைன் கிடைக்கோததோல் திருமதி ப ன்னட், அவளது குைந்டதகளுக்கு தன்டன ஒரு முன்
மோதிோியோக டவத்துக்பகோண்ைோள். அது முப் து வருைங்களுக்குப் ிந்டதய உைகம் என் டத அவள் மறந்து
விட்ைோள்.
உணைக்கூடியவர்களுக்கு, ஒவ்பவோரு ஐந்து வருைங்களிலும் சமூகத்தில் நிகழும் மோற்றங்கடளக் கோண முடியும்.
இந்த உணர்வு ப ண்களுக்கு அதிகம். இது அவர்களுக்கு ஒரு ைக்கமோகி விட்ைது.
ப ற்பறோர்கடளவிை சிறந்த கல்வி குைந்டதகளுக்கு கிடைக்க பவண்டும் என் தற்கோக அவர்களது
சு ோவத்தின் மோறிவரும் பதடவகள், சமூகத் பதோற்றங்கடளப்ப ோல் ை உள்ளன.
ஒருவடைபயோருவர் வோழ்த்தும் வோர்த்டதகளிலிருந்து, ஆடைகளின் நோகோிகத்தில் ஏற் டும் மோற்றங்கள்,
வோழ்க்டகமுடற, சமூகத்தில் இருப் டவகடளப் ோதுகோத்து டவத்துக்பகோள்ளும் மபனோ ோவங்கள் இடவ
அடனத்திலும் தோயோர் பதோைர்ந்து குைந்டதகளுக்கு அறிவுடைகள் தருவடதப் ோர்க்கைோம்.
அவள் இதுப ோல் சமூக மோற்றத்திற்கு ஒரு நனவுபூர்வமோன கோைணகர்த்தோவோக விளங்குகிறோள்.
குைந்டதகள் வோழ்க்டகயில் புதிதோக எழும் விஷயங்கடள ஆழ்மனதில் ஏற்றுக்பகோண்டு, அடத முழுவதுமோக
உள்வோங்கிக் பகோள்கிறோர்கள். நடைமுடறயில் உள்ள சுதந்திைம் அனுமதிக்கும் அளவிற்கு அடத
பவளிப் டுத்துகிறோர்கள்.
மோற்றங்கடள துல்லியமோக பதோிவிப் து ஊைகங்கபள. சிைவற்டற அடவகபள ஆைம் ித்து டவக்கும்.
ப ோழுதுப ோக்குத் துடறயின் ப ோக்கு நோட்டின் அைசியடைத் தீர்மோனிக்கும் அளவிற்கு மோற்ற இயைோத
அறிடவத் தருகிறது.
மோறிய மனப் ோன்டமயினோபைோ அல்ைது பதோைில் நுட் த்தின் புதிய கண்டு ிடிப்புகளோபைோ ஏற் டும்
ஒவ்பவோரு புதிய வோழ்க்டக பசௌகோியங்களும், கூடுதல் பசல்வத்தின் ிறப் ிைமோக இருக்கிறது என் து
எனக்கு ிடித்தமோன கருத்தோகும்.
சமூகத் திறடமகள் மக்கடளத் பதோைர்ந்து புைப் ைோத இைக்கிடன பநோக்கித் திடச திருப் ிய வண்ணம்
இருக்கின்றன.
இந்த எல்ைோ பசல்வோக்குகடளயும் ஏற்றுக்பகோள்ளும் மனிதனின் டமயம், அவனுடைய அகந்டத, அதனுடைய
சமூக, மனம் சோர்ந்த, ஏன் ஆன்மீகப் திப் ோகக்கூை இருக்கும்.
மனித அகந்டதடய பவல்ை பவண்டும் என்கிற அவசியத்டத உைகம் உணருகிறது.
தகவடைப் ப ற்றுக்பகோள்வதில் இடணயதளம் ஏற் டுத்திய சுதந்திைம், தனக்பக உோியது என் டத பவபைோடு
அைித்தது. சுயநைமோன பநோக்கம், இைோ ம் இவற்டற இைவச பசடவ கடைத்து விடுகிறது.
21. “Talents rightly directed would have preserved the respectability of the daughters”.
Respectability is the higher psychological worth of the inner life.
Man respects power and Money.
Man recognizes without fail another’s inner worth and respects it.
Respectability may not win husbands but without it no husband will look at a woman.
Energy moves, moves outside in activities that accomplish work.
Outer successful activities accomplish materially and socially.
A nurse with all the information of a doctor is not respected as a doctor.
The nurse possesses information that can serve a doctor.
The outer accomplishments can only serve the inner respectability.
Energy directed inwardly builds capacity and values.
School education and family upbringing build them up.
Kitty and Lydia are devoid of it, are past the age that can be given.
Mary’s education without family upbringing will remain book learning.
That she could not attract one officer to dance with her shows that.
The effort must be that of the father and the mother supported by a governess.
Mrs. Bennet firmly believed in a pretty face, good humour adorned with fine dress.
Maybe it was enough in her time to marry an attorney or an officer.
In one generation expectations change.
Money is always a qualifying adjunct.
Human respectability, feminine virtue, social graces have come into their own.
The Bennet girls could have had a little money.
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Respectability could certainly be cultivated in them.
Longbourn is a great background, if not an endowment.
Mr. Bennet, perhaps like Micawber, waits for something to turn up.
Of course he does not voice it.
She does not wait for something to turn up.
She wants to pluck at a gown, hoping to get a sleeve of it.
“சோியோன டி திறடமகடள உ பயோகித்திருந்தோல், ப ண்களின் கண்ணியத்டத அது ோதுகோத்திருக்கும்.”
மோியோடத, அக வோழ்வின் உயர்ந்த மனோீதியோன மதிப் ோகும்.
மனிதன் அதிகோைத்திற்கும் ணத்திற்கும் மோியோடத அளிக்கிறோன்.
மற்றவருடைய அக மதிப்ட கண்டிப் ோக உணர்ந்துபகோண்டு அதற்கு மதிப்பு அளிக்கிறோன்.
பகளைவம் கணவடன அளிக்கோது. ஆனோல் பகளைவம் இல்ைோத மடனவிடய எந்தக் கணவனும் ஏபறடுத்தும்
ோர்க்க மோட்ைோன்.
சக்தி நகர்கிறது, ணிகடள சோதிக்கும் பசயல்களில் நகர்கிறது.
பவளியில் உள்ள பவற்றிகைமோன பசயல்கள், ப ோருளோதோை மற்றும் சமூகோீதியோக சோதிக்கின்றன.
மருத்துவருக்கு உள்ள அடனத்து அறிடவயும் ப ற்ற ஒரு பசவிலி(நர்ஸ்), ஒரு மருத்துவைோக
மதிக்கப் டுவதில்டை.
பசவிலிக்குத் பதோிந்த விஷயங்கள், ஒரு மருத்துவருக்கு உதவும்.
பவளி சோதடனகள் அக பகௌைவத்திற்கு உதவியோக இருக்கும்.
உள்பநோக்கி பசலுத்தப் ட்ை சக்தி திறடனயும் ண்புகடளயும் வளர்க்கிறது.
ள்ளியில் யிலும் கல்வியும், குடும் வளர்ப்பும் அவற்டற வளர்க்கின்றன.
கிட்டிக்கும் லிடியோவுக்கும் இடவ கிடைப் தில்டை, அடதப் ப றக்கூடிய வயடதக் கைந்து விட்ைோர்கள்.
குடும் த்தின் வளர்ப்பு இல்ைோத பமோியின் டிப்பு ஏட்டுச்சுடைக்கோயோகபவ இருக்கும்.
நைனம் ஆடுவதற்கு ஒரு இைோணுவ அதிகோோிடயக்கூை அவளோல் கவை முடியவில்டை என் து இடதக்
கோட்டுகிறது.
முயற்சி, ஆசிோிடயயின் ஆதைபவோடு, தந்டதயுடையதும் தோயுடையதுமோக இருக்க பவண்டும்.
திருமதி ப ன்னட் அைகிய முகத்திற்கும், சிறப் ோன ஆடை உடுத்திய நல்ை ைக்கத்திற்கும் முக்கியத்துவம்
அளித்தோள்.
ஒரு வக்கீடைபயோ, இைோணுவ அதிகோோிடயபயோ மணக்க அவளது கோைத்தில் அடவ ப ோதுமோனடவ ப ோலும்.
ஒரு தடைமுடறயில் எதிர் ோர்ப்புகள் மோறுகின்றன.
எப்ப ோழுதுபம ணம் இடணக்கும் தகுதி ப ற்றது.
மனிதனின் பகளைவம், ப ண்டமயின் கற்பு, சமூக நயம், ஆகியடவ தோமோகபவ நிடை ப ற்று விட்ைன.
ப ன்னட் தம் தியினோின் ப ண்களிைம் சிறிது ணம் இருந்திருக்கைோம்.
மோியோடதடய அவர்களிைம் உருவோக்கியிருக்கைோம்.
ைோங் ர்ன் ப ோிய பசோத்தோக இல்ைோவிடினும், ப ோிய ின்னணியோக உள்ளது.
Micawber ப ோல், திரு ப ன்னட்டும் ஏதோவது ஒன்று நிகழ்வதற்கோக கோத்துக் பகோண்டிருக்கிறோர்.
ஆனோல் அவர் அடத பவளிபய பசோல்வதில்டை.
அவள் ஏதோவது ஒன்று நிகழ்வதற்குக் கோத்துக் பகோண்டிருக்கவில்டை.
சிறிய ஒரு குதியோவது கிடைக்கும் என்ற நம் ிக்டகயில் முழுடமக்கு முயற்சி பசய்கிறோள்.
22. “Even if enlarging the mind of the wife”.
Mind enlarges by education.
Education sought enlarges the Mind.
Education given will not have that salutary effect.
Formal education is a formidable power.
Geography spatially expands the Mind. Mrs. Bennet did not know Newcastle.
History’s contribution is the Time dimension.
Mind expanding in Time and Space is mind enlarging.
Observation is non-formal education.
Physical observation that knows every object at home is physical sensation.
Vital observation belongs to the experience of vital sensation.
Observation is to relate oneself to an object or person.
It is an act of coordination, an exercise of intelligence.
To coordinate thoughts is thinking, reason.
The centre of observation is the ego.
Making an observation an experience is mental growth.
Wide comprehensive observation of the subconscious over a long time presents to the surface as a capacity to
accomplish.
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The usual motive is to rise in society.
Observation, thinking, assimilation with values as the centre instead of ego shapes the inner value of the Man.
Capacity to accomplish with value formation creates leadership.
Jane’s observation is to formulate her own self-formed values.
Elizabeth’s observation is character study.
Mary does not observe; only those who are observed, observe.
Kitty’s urge is to follow Lydia’s lead.
Lydia looks out for fresh officers coming.
Charlotte observes everything from the point of view of each person’s values, scope, social values, and possibilities of
the moment.
Mrs. Bennet seeks no enlargement of the Mind.
Her centre is her social value attained, waiting to be cashed as marriage for children.
“மடனவியின் அறிடவ ப ருக்கி இருந்தோலும்கூை.”
கல்வியினோல் மனம் வளரும்.
கல்விடய நோடினோல் மனம் வளரும்.
கல்வி அளிக்கப் டும்ப ோழுது அந்த அனுகூைமோன ைன் கிடைக்கோது.
முடறயோன கல்வி எதிர்க்க முடியோத சக்தியோகும்.
பூபகோளம், இைம் சோர்ந்த விஷயத்தில் மனத்டத விோிவு டுத்தும். திருமதி ப ன்னட்டிற்கு நியூகோசில் ற்றித்
பதோிந்திருக்கவில்டை.
கோைத்தின் ோிமோணம் சோித்திைம் அளிப் து.
கோைத்திலும் இைத்திலும் மனம் விோிவடைவது மனம் வளர்வதோகும்.
கூர்ந்த கவனிப்பு முடறசோர் ற்ற கல்வி ஆகும்.
வீட்டிலுள்ள ஒவ்பவோரு ப ோருடளப் ற்றிய ேைோீதியோன கூர்ந்த கவனிப்பு ேைத்தின் உணர்வோகும்.
உணர்வோல் கவனிக்கப் டு டவ உயிோின் உணர்வின் அனு வம் ஆகும்.
ஒரு ப ோருளுைபனோ அல்ைது ஒரு ந ருைபனோ ஒருவர் ஏற் டுத்திக்பகோள்ளும் பதோைர்ப கூர்ந்த கவனிப்பு
ஆகும்.
இது ஒருங்கிடணக்கும் பசயைோகும், புத்திசோலித்தனத்தின் பசயற் ோடு ஆகும்.
எண்ணங்கடள ஒருங்கிடணப் து சிந்தடன, தர்க்கம் ஆகும்.
கவனிப் தின் டமயம் அகந்டதயோகும்.
கூர்ந்த கவனிப்ட ஒரு அனு வமோக்குவது மன வளர்ச்சியோகும்.
நீண்ை நோடளய ஆழ்மனத்தின் கவனிப்பு, பமல் மனத்தில் சோதிக்கும் திறனோக மோறிவிடும்.
சோதரைணமோக சமூகத்தில் உயருவபத பநோக்கமோக இருக்கும்.
அகந்டதக்கு தில் கவனித்தல், சிந்தடன, ண்புகடள ஒருடமப் டுத்தல், இடவ மனிதனின் அகப்
ண்புகடள சோியோக வடிவடமக்கும்.
ண்புகபளோடு கூடிய சோதிக்கும் திறன் தடைடமடய உருவோக்கும்.
பேனுடைய கூர்ந்த கவனிப்பு சுயமோக உருவோன அவளுடைய ண்புகடள முடறப் டுத்துவதற்பக ஆகும்.
எலிசப த்தின் கவனிக்கும் தன்டம சு ோவத்டத ஆைோயும்.
பமோி கவனிப் தில்டை, யோர் ஒருவர் கவனிக்கப் டுகிறோபைோ அவபை கவனிப்பரர்.
லிடியோவின் தடைடமடயப் ின் ற்றுவபத கிட்டியின் உந்துதல்.
லிடியோ புதிதோக வரும் அதிகோோிகடள எதிர்பநோக்குகிறோள்.
ஒவ்பவோரு ந ோின் மதிப்புகள், வோய்ப்பு, சமூகப் ண்புகள், அத்தருணத்தின் சோத்தியங்கள், இவற்றின்
கண்பணோட்ைத்தில் ஷோர்பைட் கவனிக்கிறோள்.
மனத்தின் வளர்ச்சிடய திருமதி ப ன்னட் நோடுவபத இல்டை.
அவளுடைய டமயம் அவள் ப ற்றிருந்த சமூக மதிப்புகளோகும். குைந்டதகளின் திருமணமோக அடத மோற்ற
கோத்துக்பகோண்டிருந்தோள்.
When Elizabeth had rejoiced over Wickham's departure, she found little other cause for satisfaction in the
loss of the regiment. Their parties abroad were less varied than before, and at home she had a mother and
sister whose constant repinings at the dulness of everything around them, threw a real gloom over their
domestic circle; and though Kitty might in time regain her natural degree of sense, since the disturbers of
her brain were removed, her other sister, from whose disposition greater evil might be apprehended, was
likely to be hardened in all her folly and assurance by a situation of such double danger as a watering-place
and a camp. Upon the whole, therefore, she found, what has been sometimes found before, that an event to
which she had looked forward with impatient desire, did not, in taking place, bring all the satisfaction she
had promised herself. It was consequently necessary to name some other period for the commencement of
actual felicity -- to have some other point on which her wishes and hopes might be fixed, and by again
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enjoying the pleasure of anticipation, console herself for the present, and prepare for another
disappointment. Her tour to the Lakes was now the object of her happiest thoughts; it was her best
consolation for all the uncomfortable hours which the discontentedness of her mother and Kitty made
inevitable; and could she have included Jane in the scheme, every part of it would have been perfect.
விக்கோம் கிளம் ியது எலிசப த்திற்கு சந்பதோஷத்டத தந்தப ோதிலும் டைப் ிோிவு இல்ைோததினோல் பவறு எந்த
கோைணத்தினோலும் அவள் திருப்தியடையவில்டை. பவளியில் நைக்கும் விருந்துகள் முன்பு ை வடககளோக
இருந்தன, இப்ப ோழுது அதுப ோன்ற விருந்துகள் குடறவோகபவ இருந்தன. தங்கடளச் சுற்றி எல்ைோபம மிகவும்
சுவோைசியமில்ைோமல் இருக்கின்றன என்று சதோ குடற கூறிக் பகோண்டிருந்த தோயோைோலும், தங்டகயினோலும்
குடும் த்தில் உற்சோகபம இல்ைோமல் இருந்தது. கிட்டியின் மனத்டத பதோந்தைவு பசய்தவர்கள்
விைக்கப் ட்ைதோல் அவள் விடைவில் தன்னுடைய இயல்பு நிடைக்கு வந்துவிடுவோள் என்றோலும், மற்பறோரு
சபகோதோி இருக்கும் நிடை, ப ோிய தீங்டக உண்ைோக்கும் என்ற யம் இருந்தது. நீர் ஊற்றுகள் இருக்கும்
இைமும், இைோணுவ முகோம் என்ற இைட்டிப்பு அ ோயம் உள்ள ஒரு நிடையில் அவளுடைய
முட்ைோள்தனத்தோலும், அசட்டு டதோியத்தோலும் தீங்கு பநோிை பமலும் வோய்ப்புள்ளது. முன்ப பதோிந்திருந்த
உண்டம இப்ப ோழுது அவளுக்குப் புைப் ட்ைது. ஏதோவது ஒரு விஷயம் முடிந்தோல் நல்ைது என்று நிடனத்து,
நோம் எதிர் ோர்த்த அளவுக்கு அது திருப்திடய தைோமல் ப ோய்விடின், நோம் பசய்ய பவண்டியது, இனிபமல்
சந்பதோஷமோக இருக்கைோம் என்று பவறு ஒரு சமயத்டத நிர்ணயித்துக் பகோள்வது, இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்
நைந்து விட்ைோல் நோம் இனி சந்பதோஷமோக இருக்கைோம் என்று தீர்மோனிப் து, தற்ப ோழுது அடைந்திருக்கும்
ஏமோற்றத்திற்கு தனக்குத்தோபன ஆறுதல் அளித்துக் பகோண்டு அந்தக் கோத்திருத்தலில் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சிடய
அனு விப் து, ஒருபவடள அவ்விஷயம் நல்ை டியோக நைக்கோமல் ப ோனோல் அடுத்த ஏமோற்றத்திற்கும்
தயோைோக இருப் துதோன். பைக்ஸிற்கு அவள் ப ோகப்ப ோகும் சுற்றுைோதோன் இப்ப ோழுது அவளுக்கு ஒரு
சந்பதோஷமோன விஷயமோக இருந்தது. அவளது தோயும், கிட்டியும் திருப்தியில்ைோமல் இருந்ததினோல் ஏற் ட்ை
சங்கைமோன பநைத்தில் அது மிகச் சிறந்த ஆறுதைோக இருந்தது. இத்திட்ைத்தில் பேடனயும் பசர்க்க
முடிந்திருந்தோல் எல்ைோபம நிடறவோக இருந்திருக்கும்.
23. Wickham’s departure brings the invitation to Derbyshire.
விக்கோம் புறப் ட்டுச் பசன்றவுைன் ைர் ிஷயர் அடைப்பு வருகிறது.
24. Lydia’s Brighton visit abridges the Lakes into Lambton.
லிடியோவின் ிடைட்ைன் விேயம், பைக் எனும் இைத்திற்குச் பசல்ை முடியோமல் ைோம்ப்ைனுைன் முடிந்து
விடுகிறது.
25. “Elizabeth rejoiced over the departure of the regiment”.
The great mental disillusionment made her rejoice.
Such genuine rejoicing of the surface Mind is possible when the subconscious clings to its original charm of
infatuation.
While in the society, family, work situation, one is influenced by all others.
After some years, the voice of one resembles the voice of the others.
The boss unconsciously adopts the handwriting of the subordinate.
The surface is so much against the depth that one cannot see the truth of it after the event. It is the practical ignorance.
To honour fully and consciously another’s practical ignorance is human wisdom of the divine nature.
Results in life are so concrete, so material, so full of reality that they are the symbolic voice of the evolving Divine.
Indian tradition calls the sight of a courtesan prostitute a good omen, silently calling her immorality divine virtue.
The most poisonous King Cobra is worshipped in India recognizing the divinity of its venom.
Human sacrifice is considered uncivilized, barbaric, ignoring the occult wisdom it inheres.
Had there been a human sacrifice on August 15, 1947, one crore of people would not have been uprooted and 200,000
would not have been massacred.
It is rank superstition to object to human sacrifice when the occasion demands.
Objection based on the understanding of the surface Mind is crass superstition.
The millions killed in the world wars are the human sacrifice for the development of the post-war decades.
Avoiding conscious willing sacrifice is to be compensated by Nature’s unconscious sacrifice on a massive scale. This
is not an idea that can be ventured upon among the civilised population.
“ டைப் ிோிவினர் புறப் ட்டுச் பசன்றது, எலிசப த்திற்கு சந்பதோஷமோக இருந்தது.”
மனத்தில் ப ற்ற ப ோிய பதளிவு அவடள சந்பதோஷப் ை டவத்தது.
ஆழ்மனம், இன்னும் டைய மயக்கத்டத விைோமல் ிடித்து டவத்துக்பகோண்டிருக்கும் ப ோழுது, பமல் மனம்
இவ்வோறு உண்டமயோக சந்பதோஷப் ை முடிகிறது.
சமூகம், குடும் ம், பவடை பசய்யும் சூழ்நிடை இவற்றில், மற்றவர்களின் ோதிப்பு ஒருவருக்கு இருக்கும்.
சிை வருைங்களுக்குப் ிறகு, ஒருவைது குைல் மற்றவர்களது குைல் ப ோைபவ ஒலிக்கும்.
முதைோளி, ஊைியோின் டகபயழுத்டத தன்டன அறியோமபைபய ின் ற்ற ஆைம் ிப் ோர்.
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ஆழ்மனதிலிருந்து பமல் மனம் மிகவும் பவறு ட்ைதோக இருப் தோல் நிகழ்ச்சிக்குப் ிறகு, ஒருவைோல் அதன்
உண்டமடயப் ோர்க்க முடியோது. இது நடைமுடற அறியோடம.
மற்றவைது நடைமுடற அறியோடமக்கு, முழுடமயோக தன்னிடனபவோடு மோியோடத பகோடுக்கும் மனித விபவகம்
பதய்வீகச் சு ோவம் ஆகும்.
வோழ்க்டகயில் ைன்கள் அவ்வளவு உறுதியோகவும், ப ோருள்ோீதியோகவும், உண்டமயோகவுமிருப் தோல், அடவ
பவளிவரும் இடறவனின் அடையோளக் குைைோக விளங்குகிறது.
ஒரு பதவதோசி கண்ணில் ட்ைோல் நல்ை சகுனம் என்று இந்தியப் ோைம் ோியம் கூறுகிறது, அவளுடைய
ஒழுக்கமின்டமடய பதய்வீகக் குணம் என பமளனமோக அடைக்கிறது.
மிகக் கடுடமயோன விஷத்தன்டமயுடைய ைோேநோகத்தின் விஷத்தின் பதய்வீகத் தன்டமடய மக்கள்
உணர்ந்திருப் தோல், இந்தியோவில் அடத வைி டுகிறோர்கள்.
மனித லி, அதில் உள்ளைங்கியுள்ள மடறபுைனோக இருக்கும் விபவகம் புறக்கணிக்கப் ட்டு,
நோகோிகமற்றதோகவும், கோட்டுமிைோண்டித்தனமோகவும் கருதப் டுகிறது.
ஆகஸ்ட்15, 1947-ஆம் வருைம் ஒரு மனித லி நைந்திருந்தோல், ஒரு பகோடி மக்கள் இைம் ப யர்ந்திருக்க
மோட்ைோர்கள், இைண்டு இைட்சம் ப ர்கள் பகோல்ைப் ட்டிருக்க மோட்ைோர்கள்.
சந்தர்ப் ங்களுக்குத் பதடவ எனும்ப ோழுது மனித லிக்கு ஆட்பச டண பதோிவிப் து முழுடமயோன
மூைநம் ிக்டகயோகும்.
பமல்மனம் புோிந்துபகோள்வடத டவத்து ஆட்பச டண பதோிவிப் து முட்ைோள்தனமோன மூைநம் ிக்டகயோகும்.
ப ோருக்குப் ிறகு எழும் வளர்ச்சிக்கோக, உைகப் ப ோர்களில் பகோடிக்கணக்கோனவர்கள் இறப் து மனித
லியோகும்.
தன்னிடனபவோடும் விருப் த்பதோடும் லிடயத் தவிர்க்க நிடனக்கும்ப ோழுது, இயற்டக தன்னிச்டசயின்றி
ப ோிய அளவில் அதடன ஈடு பசய்து விடுகிறது. இது நோகோிகமோன மனிதர்களிடைபய துணிந்து கூறக்கூடிய
கருத்து அல்ை.
26. “mother and sister whose constant repining at the dullness of everything around”.
Stagnant waters begin to stink sooner or later.
Life is a flow of energy which is enjoyed by everyone who flows with it.
Its liveliness of the flow is more felt at the mental and spiritual level than at the physical level.
At the physical level one sees only the physical events.
At the spiritual level one feels even the non-movement live.
A mental person mentally views the events around and can occupy herself with books.
A vital person is satisfied with being with others as company is interesting.
Mrs. Bennet and Lydia are physical, can interest themselves only in action.
Maya is the infinitely variable oneness, the consciousness of Brahman.
The rasa of Maya is sensed only by the subliminal.
Variety is the savour of life.
Persons who realize the concrete material reality of an Act know its consequences are inevitable.
Knowing the power of determinism, Self-conception, Man knows in every event his choice is more powerful than
the inevitability of the act.
Elizabeth is still determined by the family environment.
She is incapable of knowing that life at home is dull because she is going to Pemberley. The flow is preceded by this
ebb.
Kitty is repining because she is left behind.
Her depression makes for Elizabeth’s elevation.
As long as one is moved by external forces, consecration is unreal.
Once he realizes the concreteness of the act, its consecration is real.
Then his knowledge of his decision, by his choice, instantaneously goes into action.
The spiritual Individual is one to whom life is always real, live, ready to act at the sanction of human choice.
Human choice at this level is a movement in evolution.
The choice releases the physical energy which cannot wait to act.
“சுற்றி இருப் டவ யோவும் சுவோைசியமோக இல்டை என்று தோயோரும், சபகோதோியும் பதோைர்ந்து குடற கூறிய
வண்ணம் உள்ளனர்.”
பதங்கி இருக்கும் நீர், விடைவோகபவோ அல்ைது சிறிது கோைத்திற்குப் ிறபகோ நோற்றம் அடிக்க ஆைம் ித்து
விடும்.
சக்தியின் ஓட்ைம்தோன் வோழ்க்டக, அதனுைன் பசர்ந்து யணிக்கின்ற அடனவரும் அதடன சந்பதோஷமோக
அனு விப் ர்.
ஓட்ைத்தின் உயிபைோட்ைம், ேை நிடைடயவிை மனதளவிலும் ஆன்மீக நிடையிலும் அதிகமோக உணைப் டும்.
ேை நிடையில், ஒருவர் ேை நிகழ்ச்சிகடள மட்டும்தோன் கோண் ோர்.
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ஆன்மீக நிடையில் இயக்கமின்றி இருப் டதயும் ஒருவர் உயிபைோட்ைத்துைன் இருப் தோக உணர்வோர்.
மனத்தோைோன ந ர் தன்டன சுற்றி நைக்கும் எல்ைோ நிகழ்ச்சிகடளயும் மனதோபைபய ோர்ப் ோர்,
புத்தகங்களுைன் தன்டன ஈடு டுத்திக் பகோண்டு விடுவோர்.
மற்றவர்களுைன் பசர்ந்து இருப் து உணர்வுபூர்வமோன மனிதர்களுக்கு சுவோைசியமோக இருப் தோல் அவர்கள்
அதில் திருப்தி அடைந்து விடுகின்றனர்.
திருமதி ப ன்னட்டும், லிடியோவும் ேை நிடையில் இருப் வர்கள், அவர்களுக்கு பசயல் ைத்தோன் ிடிக்கும்.
ிைம்மத்தின் ேீவியமோன மோடய அனந்தமோக மோறக்கூடிய ஒருடம.
அடிமனதில்தோன் மோடயயின் ைைோடவ உணை முடியும்.
ல்வடகதோன் வோழ்வின் சுடவயோகும்.
ஒரு பசயலின் திைமோன ப ோருள்ோீதியோன உண்டம நிடைடய உணர்ந்து பகோள் வர்களுக்கு, அதனுடைய
விடளவுகள் தவிர்க்க முடியோதடவகள் எனத் பதோியும்.
நிர்ணயம், சுய கருத்தோற்றல் இவற்றின் சக்திடய அறியும்ப ோழுது, ஒவ்பவோரு நிகழ்விலும் மனிதனுக்கு
அவனுடைய விருப் ம், பசயலின் தவிர்க்க முடியோத தன்டமடய விை சக்தி வோய்ந்தது எனப் புோியும்.
எலிசப த் இன்னமும் குடும் ச் சூழ்நிடையோல் தீர்மோனிக்கப் டுகிறோள்.
தோன் ப ம் ர்லிக்குச் பசல்வதோல் வீட்டில் யோவரும் பசோர்வோக இருக்கிறோர்கள் என்று பதோிந்துபகோள்ளும்
திறன் எலிசப த்துக்கு இல்டை. ஓட்ைத்திற்கு முன் இந்த தளர்வு எழுகிறது.
கிட்டிடய அடைத்துப் ப ோகோததோல் அவள் குடறப் ட்டுக் பகோள்கிறோள்.
எலிசப த்தின் உற்சோகம், அவளுடைய மனச் பசோர்டவ ஈடு பசய்கிறது.
புற சக்திகளோல் ஒருவர் இயக்கப் டும்ப ோழுது சமர்ப் ணம் உண்டமயோக இருக்கோது.
பசயலின் திைத்தன்டமடய ஒருவன் உணரும் ப ோழுதுதோன் சமர்ப் ணம் உண்டமயோக இருக்கும்.
ிறகு அவன் விரும் ியவோறு பதர்ந்பதடுத்த அவனது முடிடவப் ற்றிய அவனது அறிவு, உைனடியோக
பசயல் ை ஆைம் ிக்கும்.
ஆன்மீகத் தனிமனிதனுக்கு வோழ்வு எப்ப ோழுதும் உண்டமயோகவும், உயிபைோட்ைத்துைனும் இருக்கும், மனித
விருப் த்தின் அனுமதியுைன் பசயல் டத் தயோைோக கோத்திருக்கும்.
இந்த நிடையில் மனித விருப் ம், ோிணோமத்தின் இயக்கமோகும்.
விருப் ம் ேைசக்திடய விடுவிக்கும், பசயல் டுவதற்கு அந்த சக்தியோல் கோத்திருக்க முடியோது.
27. “Kitty might regain the natural degree of sense, since the disturbers of her brain are removed”.
Lydia is the disturbing influence which means her mother.
Kitty is disturbed only when she is led to act as Lydia chooses.
Mary is uninfluenced by it.
The birth of Lydia, an exact replica of her mother, is the end of the chain of children.
The scheme of things will not permit a male child and no more than one child fully representing the mother.
Social forces are largely neutral, do not stir unless disturbed from outside.
That is so because social energies are of Nature.
The Psychic determinism is self-determinism.
Lydia is in the determinism of Nature; Elizabeth is moving towards the determinism of the Psychic.
The Psychic is energized by the movements of Nature.
Nature by its rapid movements evolves the hidden spirit in it.
He speaks of the slow, deliberate pleasure of Nature which thus enjoys its infinity.
The Divine enjoys in Nature as Nature would have the Divine enjoy.
The involution can be endless, infinite.
The evolution begins when the involution ends.
The Hour of God, worked for long, is to end the involution and begin the evolution.
Agriculture can continue for centuries.
The subconscious knowledge collected by working agriculture has come of age to begin the industrial revolution.
Man producing products of his own conception is the Self-conception of Brahman at that level.
The Self-conception and the volume of the products it produces needs self-limitation so that the society of its
individual members will be saturated with the enjoyment of its products.
Abolition of monarchy is the dissolution of ego – Democracy.
Overcoming Nature and ushering in divine nature is socialism.
“கிட்டியின் மனத்டத பதோந்தைவு பசய்தவர்கள் விைக்கப் ட்ைதோல், அவள் விடைவில் இயல்பு நிடைக்குத்
திரும் ி விடுவோள்.”
லிடியோ பதோந்திைவு பசய் வளோக இருக்கிறோள், அவளுடைய தோயோர் பதோந்திைவு பசய் வள் என்றும் எடுத்துக்
பகோள்ளைோம்.
லிடியோவின் விருப் த்திற்கு ஏற்றவோறு பசயல் டும்ப ோழுதுதோன் கிட்டிக்கு அடமதி குடைகிறது.
பமோி இதனோல் ோதிக்கப் ைவில்டை.
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தோயோோின் நகைோகப் ிறந்த லிடியோ கடைசி குைந்டத ஆவோள்.
இங்கு ஆண் குைந்டதக்கு இைம் கிடையோது, தோயோடை முழுடமயோகப் ிைதி லிக்கும் வடகயில் ஒரு
குைந்டதக்கு பமல் இருக்க முடியோது.
சமூக சக்திகள் ப ரும் ோலும் நடு நிடைடமயுைன் இருக்கும், பவளியிலிருந்து பதோந்தைவு பசய்யப் ைோமல்
இருந்தோல் அதற்கு ோதிப்பு ஏற் ைோது.
சமூக சக்திகள் இயற்டகக்கு உோியடவ என் தோல் அவ்வோறு உள்ளது.
டசத்திய புருஷனின் நிர்ணயம், சுய நிர்ணயம் ஆகும்.
இயற்டகயின் நிர்ணயத்தில் இருப் வள் லிடியோ; டசத்திய புருஷனின் நிர்ணயத்டத பநோக்கி எலிசப த்
பசல்கிறோள்.
இயற்டகயின் சைனங்களோல் டசத்திய புருஷனுக்கு சக்தி கிடைக்கிறது.
பவகமோக இயங்கும் சைனங்களோல் இயற்டக, அதனுள் ஒளிந்திருக்கும் ஆன்மோடவ பவளிக் பகோண்டு
வருகிறது. இயற்டகயின் நிதோனமோன இன் ங்கடளப் ற்றி கவோன் ப சுகிறோர், இது இவ்வோறு அதனுடைய
அனந்தத்டத அனு விக்கின்றது.
பதய்வம் எவ்வோறு அனு விக்க பவண்டும் என்று இயற்டக விரும்புகிறபதோ, அவ்வோறு பதய்வம் இயற்டகயில்
அனு விக்கும்.
சிருஷ்டி முடிவில்ைோதது, அனந்தமோனது.
சிருஷ்டி முடியும் இைத்தில் ோிணோமம் ஆைம் ிக்கும்.
சிருஷ்டிடய முடிக்கவும் ோிணோமத்டத ஆைம் ிக்கவும் இடறவன் வரும் தருணம் நீண்ை கோைம் உடைத்தது.
விவசோயம் ை நூற்றோண்டுகளுக்குத் பதோைை முடியும்.
விவசோயம் பசய்து பசகோித்த ஆழ்மன அறிவு முதிர்ச்சி அடைந்து, பதோைில் புைட்சிடய ஆைம் ித்து டவத்தது.
மனிதன் தன்னுடைய சுய உருவோக்கத்தோல் உற் த்தி பசய்வது, அந்த நிடையில் ிைம்மத்தின் சுய சிருஷ்டி
ஆகும்.
சுயமோக உருவோவதும், அது உற் த்தி பசய்யும் ப ோருட்களின் அளவும் சுயமோக வடையறுக்கப் ை பவண்டும்.
அதனோல் சமூகத்திலுள்ள தனி ந ர்கள் ப ோருட்கடள அனு விப் தில் பூர்த்தி அடைவோர்கள்.
முடியோட்சி அைிவது அகந்டத கடைவதோகும் —மக்களோட்சி மைர்கிறது.
இயற்டகடய பவன்று பதய்வீகச் சு ோவத்டத அறிமுகப் டுத்துவது ப ோதுவுைடமயோகும்.
28. “her tour to the Lake is the object of pleasure”.
A tour has always been a pleasure to young people.
Travel, being a physical movement, is welcome to a stationary population.
Here, she has the subconscious knowledge of going to visit Pemberley.
Joy in the physical is pleasure.
An event in the physical plane prepares itself in the subtle plane.
The preparation can be direct or indirect or even opposite depending on the character of the person, rather the
temperament, but never is abrupt.
An abrupt development is not abrupt, but we miss seeing the development.
It is the sense mind that sees the dualities including the inconscient and superconscient.
Mind that acts on receiving the impressions of the senses is sense mind, manas.
The thinking Mind is buddhi.
Buddhi is Mind that can see unhampered by the senses.
The Rishis turned off the senses and saw through the buddhi the dualities.
The buddhi can see the dualities and can see beyond the dualities, if it chooses.
Its not choosing to see beyond the dualities is ignorance.
My purpose will be fully served if I can show the Marvel in this story.
In reading The Life Divine the greatest result is to understand what He says.
That is intellectual knowledge.
It is like knowing what goes into a dish. It cannot help you make it.
If you are given a dictionary of a foreign language, it cannot help you to speak it.
Learning cooking or speaking a foreign language is an experience.
Synthesis tells us what to do. Even that cannot make us do the yoga.
The first step is to consecrate, next is to remove ego.
No consecration can be practised enough to remove ego by knowing it.
If you are taught cooking or a foreign language, they can be learnt.
These comments will certainly help me to explain every idea in the Book.
To give a full intellectual account of what is there, this story will do.
Understanding the subtle process in the story, the role of subliminal can open further vistas.
“பைக்-ற்கு பசல்ைப் ப ோகும் சுற்றுைோ சந்பதோஷமோன விஷயமோக இருந்தது.”
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இளம் வயதினருக்கு சுற்றுைோ எப்ப ோழுதுபம சந்பதோஷமோன விஷயம்தோன்.
ஒபை இைத்தில் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு உைல் அடசவோன ிையோணம் வைபவற்கத்தக்கதோக இருக்கும்.
இங்கு ப ம் ர்லிக்குச் பசல்ைப்ப ோவது அவளுக்கு ஆழ்மன அறிவோக இருந்தது.
ேைநிடையில் சந்பதோஷம் இன் மோக இருக்கிறது.
ேைநிடையில் ஒரு நிகழ்ச்சி தன்டனபய சூட்சும நிடைக்குத் தயோர் பசய்து பகோள்கிறது.
முன்பனற் ோடு மனவுணர்வுகடளவிை ந ோின் குணோதிசயத்டதப் ப ோறுத்து பநைோகவும் இருக்கைோம்,
மடறமுகமோகவும் இருக்கைோம், ஆனோல் ஒருப ோழுதும் சம் ந்தம் இல்ைோமல் இருக்கோது.
திடீபைன நிகழும் நிகழ்வு சம் ந்தம் இல்ைோமல் இருக்கோது, ஆனோல் நோம் அந்த நிகழ்டவப் ோர்க்கத் தவறி
விடுகிபறோம்.
புைனறிவு இைட்டைகளோன ேை இருடளயும் ிைம்மத்டதயும் கோண்கிறது.
புைன்களின் திவுகடளப் ப ற்று பசயல் டும் மனம், மனஸ் எனும் உணர்வின் மனமோகும்.
சிந்திக்கும் மனம் புத்தியோகும்.
புத்தி உணர்வுகளோல் தடை ைோது ோர்க்கும் மனமோகும்.
உணர்வுகடள விட்ைகன்று ோிஷிகள் புத்தியினோல் இைட்டைகடளப் ோர்த்தனர்.
புத்தி இைட்டைகடளப் ோர்க்க முடியும், விரும் ினோல் அதற்கு அப் ோலும் ோர்க்க முடியும்.
அது இைட்டைகடளத் தோண்டி ோர்க்க விரும் ோவிடின், அது அறியோடமயோகும்.
இக்கடதயில் நோன் அந்த அற்புதத்டதக் கோண் ித்தோல், என்னுடைய பநோக்கம் முழுடமயோக நிடறபவறிவிடும்.
'தி டைப் டிடவன்'-ஐ டிப் தன் ப ரும் ைன், கவோன் கூறுவடத அறிந்து பகோள்வதுதோன்.
அது அறிவுபூர்வமோன ஞோனம் ஆகும்.
அது ஒரு உணவுப் ண்ைத்திற்கு பதடவயோன ப ோருட்கடளப் ற்றி பதோிந்துபகோள்வது ப ோைோகும். நோம்
அதடனத் தயோர் பசய்ய அந்த அறிவு உதவோது.
பவறு நோட்டு பமோைியின் அகைோதி நமக்கு கிடைத்தோல் அடத டவத்துக்பகோண்டு நோம் அந்த பமோைிடயப் ப ச
முடியோது.
சடமயல் கற்றுக்பகோள்வதும், பவறு நோட்டு பமோைி ப சுவதும் ஒரு அனு வமோகும்.
‘சிந்தசிஸ்’ நோம் என்ன பசய்ய பவண்டும் என்று கூறுகிறது. நம்டம பயோகம் பசய்ய டவக்க அதனோல்கூை
முடியோது.
முதல் டி சமர்ப் ணம், அடுத்தது அகந்டதடய அகற்றுவது.
அகந்டதடய அகற்றோமல், சமர்ப் ணத்டதப் ற்றி அறிந்திருந்தோலும் அடதச் பசய்ய இயைோது.
சடமயடைபயோ, ஒரு அயல் நோட்டு பமோைிடயபயோ கற்றுக் பகோடுத்தோல், கற்றுக்பகோள்ளைோம்.
இந்த விளக்கங்கள் 'தி டைப் டிடவன்'-ல் உள்ள ஒவ்பவோரு கருத்டதயும் விளக்குவதற்கு உதவும்.
அதில் உள்ளவற்றின் முழுடமயோன அறிவுபூர்வமோன வர்ணடனடய அளிக்க இக்கடத ப ோதுமோனது.
இந்தக் கடதயின் சூட்சும இயங்கு முடறயிடனப் புோிந்துபகோண்ைோல், அடிமனம் பமலும் வோய்ப்புகடள
உருவோக்கும்.
29. “could she have included Jane in the tour, the plan would be perfect”.
To make a plan perfect will not achieve the intended goal.
Because she was aware of this truth at 21, she landed in Pemberley.
This knowledge must be the knowledge of the community.
It is a subtle knowledge of a higher accomplishment.
A product can be perfect, not a plan.
A product is an end in itself, not to grow further.
A plan that yields a great result does not end there, it grows.
Perfection at one level seals off at that level, never giving an opening for further growth. It shows the interrelations.
Parts of a machine, though independent in themselves, are so made that they fit into other parts.
Agriculture is a whole in itself, but it allows its produce to be sold.
Selling steps into the next level of institutions, trade.
Trade permits the creation of Money, communication, transport.
Leisure created by physical activities helps create culture.
There are important links.
The double entry system of accounting made it possible for trade to grow.
Unawareness of public finance made the Roman Empire die its death.
The Hellenic culture died in one century as it could not grow spiritual.
Britain where democracy was born, unable to outgrow its sentiment to Royalty, lost its right to found the world
government.
Kamaraj who saw the importance of education initiated development in Tamilnadu.
Internet that increased the speed of monetary transactions created abundant wealth out of the subtle atmosphere of
trust.
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America which extended the concepts of Individuality of Europe to action became the wealthiest of nations.
The atmosphere to give birth to the Individual in India initially gave birth to enormous wealth.
The World Academy Fellows are unconsciously sensing the need for the birth of the Individual.
“பேடனயும் இந்த யணத்தில் அவள் பசர்த்திருந்தோல், திட்ைம் சிறப் ோக இருந்திருக்கும்.”
திட்ைத்டத சிறப் ோக ஆக்குவது, பநோக்கத்டத அடைய உதவோது.
இரு த்தி ஒன்று வயதிபைபய அவளுக்கு இந்த உண்டம பதோிந்திருந்ததோல், அவளுக்கு ப ம் ர்லி கிடைத்தது.
இந்த அறிவு சமூகத்தின் அறிவோக இருக்க பவண்டும்.
இது உயர்ந்த சோதடனக்குத் பதடவயோன சூட்சும அறிவோகும்.
ைன் சிறப் ோக இருக்கைோம், திட்ைம் சிறப் ோக இருக்க முடியோது.
ைன் முடிவோன விஷயமோகும், அதனோல் பமலும் வளை முடியோது.
சிறந்த முடிடவ அளிக்கும் ஒரு திட்ைம், அங்பகபய முடிந்து விடுவதில்டை, பமலும் வளர்கிறது.
ஒரு நிடையின் பூைணத்துவம், அந்த நிடையிபைபய நின்று விடுகிறது. பமலும் வளர்ச்சிக்கு இைம்
அளிப் தில்டை. இது ைஸ் ை பதோைர்ட க் கோட்டுகிறது.
ஒரு இயந்திைத்தின் குதிகள் தனிப் ட்ைதோக இருந்தோலும், மற்ற குதிகளுைன் இடணவதுப ோல்
பசய்யப் ட்டுள்ளன.
விவசோயம் ஒரு முழுடமயோன பதோைில் ஆகும். ஆனோல் அதன் விடளப ோருட்கள் விற் டன
பசய்யப் டுகின்றன.
விற் டன, வர்த்தகம் என்கிற அடுத்த நிடையில் நுடைகிறது.
ணம், பதோடைத்பதோைர்பு மற்றும் ப ோக்குவைத்டத வர்த்தகம் உருவோக்குகிறது.
உைைோல் பசய்யப் டும் பசயல்களோல் ஏற் டும் ஓய்வு பநைங்கள், கைோச்சோைத்டத உருவோக்க உதவுகிறது,
முக்கியமோன இடணப்புகள் உள்ளன.
வைவு பசைவு கணக்கு வர்த்தகத்டத வளர்க்க உதவியது.
அைசோங்க நிதி ோி ோைனத்டதப் ற்றி அறியோததோல் பைோம் சோம்ைோஜ்யம் அைிந்தது.
கிபைக்க கைோச்சோைம் ஆன்மீகமோக வளை முடியோததோல் ஒரு நூற்றோண்டிபைபய அைிந்து விட்ைது.
மக்களோட்சி ிறந்த ிோிட்ைனில், அைசுோிடம உணர்டவத் தோண்டி அவர்களோல் வை முடியோததோல், உைக
அைசோங்கத்டத ஏற் டுத்தும் உோிடமடய அவர்கள் இைந்தனர்.
கல்வியின் முக்கியத்துவத்டத அறிந்திருந்த கோமைோேர், தமிழ் நோட்டில் அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு முயற்சி
எடுத்தோர்.
ண நிர்வோகம் இடணய தளத்தோல் பவகப் டுத்தப் ட்டு சூட்சும சூைலின் நம் ிக்டகயின் மூைம்,
அ ோிமிதமோன பசல்வத்டத உருவோக்கியுள்ளது.
ஐபைோப் ோவின் தனித்துவத்டத அபமோிக்கோ நடைமுடறப் டுத்தியதோல் அது ணக்கோை நோைோக விளங்குகிறது.
இந்தியோவில் தனி மனிதன் ிறக்கும் சூைல் ஆைம் த்தில் ஏைோளமோன பசல்வத்டத அளித்தது.
தனி மனிதன் ிறக்க பவண்டும் என்கிற பதடவடய World Academy அங்கத்தினர்கள் தங்கடளயறியோமல்
உணருகின்றனர்.

30.
31.

32.
33.

"But it is fortunate," thought she, "that I have something to wish for. Were the whole arrangement complete,
my disappointment would be certain. But here, by carrying with me one ceaseless source of regret in my
sister's absence, I may reasonably hope to have all my expectations of pleasure realized. A scheme of
which every part promises delight can never be successful; and general disappointment is only warded off
by the defence of some little peculiar vexation."
“ஏற் ோடுகள் எல்ைோம் பூைணமோக இருந்தோல் ஏதோவது ஒரு ஏமோற்றம் எழும். அதனோல் அதற்கு திருஷ்டி
ோிகோைமோக நோன் ஆடசப் டுவதற்கு ஏபதோ ஒன்று இருப் து அதிர்ஷ்ைம்தோன். பேன் வைோதது ஒரு ப ோிய
குடற. அந்த வருத்தத்துைன் பசல்லும் நோன், எதிர் ோர்க்கும் சந்பதோஷங்கள் எல்ைோம் கிடைக்கும் என்று
நம்புகிபறன். ஒரு திட்ைத்தின் எல்ைோ குதிகளும் சந்பதோஷத்டத அளிக்கும் என்றிருந்தோல், அது ஒருப ோழுதும்
பவற்றிகைமோக நிடறவு ப றோது. ஒருபவடள நல்ை டியோக முடியும் என்றோல், அதில் ஏதோவது ஒரு சிறிய குடற
இருக்க பவண்டும்.” என்று அவள் நிடனக்கிறோள்.
At this young age, Elizabeth sees the wisdom of a plan left imperfect.
சோியோக திட்ைமிைப் ைோதடதப் ோர்க்கும் திறன் இந்த இளம் வயதிபைபய எலிசப த்திற்கு இருந்தது.
Her sister Jane digesting her disappointment cannot be the right companion for her.
தன்னுடைய ஏமோற்றத்டத ேீைணித்துக்பகோள்ளும் அவளுடைய சபகோதோியோன பேன், அவளுக்கு சோியோன
பதோைியோக இருக்க முடியோது.
Imagine Jane meeting Darcy at Pemberley, Bingley at Lambton.
ப ம் ர்லியில் ைோர்சிடயயும், ைோம்ப்ைனில் ிங்கிலிடயயும், பேன் சந்திப் டத கற் டன பசய்து ோர்க்கைோம்.
An imperfect plan in an imperfect atmosphere is Perfect.
குடறயுள்ள திட்ைம், குடறயுள்ள சூைலில், நிடறவுடையதோக இருக்கும்.
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34. ‘Some little vexation’. Imperfect perfection is a philosophical concept. For a thing to exist in an imperfect atmosphere,
it should be imperfect. Should perfection be attempted, it will either break or fail or vanish. It is its imperfection that
gives it the value of perfection.
‘சிறிதளவு எோிச்சல்’. குடறயுள்ள நிடறவு, தத்துவக் கருத்தோகும். குடறயுள்ள சூைலில் ஒரு விஷயம் இருக்க
பவண்டும் என்றோல் அது குடற உடையதோக இருக்க பவண்டும். நிடறவிற்கு முயற்சி எடுக்கும்ப ோழுது, அது
நின்று ப ோகைோம் அல்ைது பதோற்றுப் ப ோகைோம் அல்ைது மடறந்து ப ோகைோம். அதனுடைய குடறபய அதற்கு
நிடறவின் மதிப்ட அளிக்கிறது.
35. Elizabeth is aware of this truth and does not wish for Jane to be a part of the tour, though it is most desirable in her
view. Later we see it is this imperfection that completes her marriage at Pemberley.
எலிசப த்திற்கு இந்த உண்டம பதோிந்திருந்தது, அவளுக்கு ஆடச இருந்த ப ோதும், பேன் சுற்றுைோவில்
கைந்துபகோள்வடத அவள் விரும் வில்டை. இந்தக் குடறபய அவளுடைய திருமணத்டத ப ம் ர்லியில்
பூர்த்தி பசய்தது என் டத நோம் ின்னோல் ோர்க்கிபறோம்.
36. Kitty’s complaint is absence of invitation. She wreaks vengeance by being an accomplice to Lydia. She does not have
a grievance against anyone in particular. But the nature of grievance is it will wreak its vengeance. For a work to be
complete, there should be no grievance for anyone, an impossibility.
கிட்டி, தன்டன அடைக்கவில்டை என்று குடற கூறுகிறோள். லிடியோவிற்கு உைந்டதயோக இருந்து அதடனப்
ைி தீர்த்துக்பகோள்கிறோள். குறிப் ோக எவர் மீதும் அவளுக்கு வருத்தம் ஏற் டுவதில்டை. ஆனோல் வருத்தத்தின்
தன்டம, ைி தீர்த்துக்பகோள்ளும் டி இருந்தது. ஒரு கோோியம் பூர்த்தியோக பவண்டும் என்றோல் யோருக்கும் எந்த
வருத்தமும் எைக் கூைோது. இது சோத்தியமில்ைோத ஒரு விஷயம்.
37. “It is fortunate I have something to wish for” – Elizabeth about the tour.
Aspiration keeps us alive.
The Divine created the universe so that it could have something to aspire for – Delight.
Romance is kept alive by the same principle negatively.
Aspiration inspires.
Inspiration releases all possible energy.
Energy employs us to direct and organize it before results are arrived at.
Sri Aurobindo says earth aspires through her tall trees.
Aspiration for communication creates speech.
Spatial aspiration leads to travel as well as transport.
Aspiration for intense employment of energy creates athletic games.
Emotions aspiring for light of self-awareness has created thought and science.
Aspiration for moksha created tapas, Samadhi, yoga.
Aspiration for food production in abundance created growing population.
Aspiration for world government created the United Nations Organisation.
Aspiration for equality created the French Revolution.
Today the same aspiration made a Black President.
Aspiration for upward movement creates urban migration.
Aspiration for employment created the movement of terrorism.
Aspiration to possess national assets to themselves created caste.
A similar aspiration for power created the divine right theory.
Aspiration of the woman for the property of the husband for her children made her chaste.
Aspiration of one who can grow vertically leads to horizontal growth.
Mr. Bennet’s aspiration not to interfere with his wife led to elopement.
Aspiration to believe in Caroline’s goodness cancelled her marriage.
Aspiration to scandalize Darcy falsely made Wickham a personification of scandal.
Elizabeth’s aspiration for the charm of infatuation made her plead for Wickham’s promotion in life.
“நோன் ஆடசப் ை ஒன்று இருப் து எனக்கு அதிர்ஷ்ைம்தோன்—சுற்றுப் யணத்டதப் ற்றி எலிசப த்.”
ஆர்வம் நம்டம உயிபைோட்ைத்துைன் டவத்துக்பகோள்ளும்.
ஆர்வப் ை ஏதோவது ஒன்று பவண்டும் என் தற்கோக இடறவன் உைகத்டத உருவோக்கினோன்.-ஆனந்தம்.
இபத பகோள்டகயின் டி கோதல் எதிர்மடறயோக உயிருைன் உள்ளது.
ஆர்வம் ஊக்குவிக்கும்.
ஊக்கம் சோத்தியமோகும் எல்ைோ சக்திடயயும் விடுவிக்கும்.
ைன்கள் கிடைப் தற்கு முன் சக்தி நம்டம வைி நைத்தும், முடறப் டுத்தும்.
பூமோபதவி அவளுடைய உயைமோன மைங்களின் மூைம் ஆர்வப் டுகிறோள் என்று ஸ்ரீ அைவிந்தர் கூறுகிறோர்.
பதோைர்புபகோள்ள ஆர்வப் டுவது ப ச்சோக எழுகிறது.
இைம் சோர்ந்த ஆர்வம் ிையோணத்திற்கும் ப ோக்குவைத்திற்கும் வைி வகுக்குகிறது.
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சக்தியின் தீவிைமோன பசயற் ோட்டின் ஆர்வம், விடளயோட்டை உருவோக்குகிறது.
சுய விைிப்புணர்ச்சிக்கு ஏற் டும் மனபவழுச்சியின் ஆர்வம், எண்ணத்டதயும் விஞ்ஞோனத்டதயும்
உருவோக்கியது.
பமோக்ஷத்திற்கோன ஆர்வம், தவம், சமோதி, பயோகத்டத உருவோக்கியது.
அ ோிமிதமோன உணவு உற் த்தியின் ஆர்வம், மக்கட் பதோடகடய ப ருக்கியது.
உைக அைசோங்கத்டத ஏற் டுத்த பவண்டும் என்கிற ஆர்வம் ஐக்கிய நோடுகள் சட யோக உருபவடுத்தது.
சமத்துவத்திற்கோன ஆர்வம், ிபைஞ்சுப் புைட்சியோக பவடித்தது.
இன்று அபத ஆர்வம் ஒரு கருப் டை ேனோதி தியோக்கியது.
பமலும் முன்பனற பவண்டும் என்கிற ஆர்வம், நகர்புறத்திற்கு குடி ப யை டவக்கிறது.
பவடை கிடைக்க பவண்டும் என்கிற ஆர்வம், தீவிைவோதத்டத உருவோக்கியது.
நோட்டின் வளங்கடள தோங்கபள ப ற்றுக்பகோள்ள பவண்டும் என்கிற ஆர்வம், ேோதிடய உற் த்தி பசய்தது.
அதிகோைத்திற்கோன இபத ப ோன்றபதோரு ஆர்வம், இடறவனுக்கு மட்டுபம தில் கூற பவண்டும் என்கிற
பகோட் ோட்டை உருவோக்கியது.
தங்களுடைய குைந்டதகளுக்கு கணவனின் பசோத்தில் உோிடம பவண்டும் என்ற ஆர்வம், ப ண்டண
கற்புடையவளோக்கியது.
உயை உயை வளை பவண்டும் என்கிற ஆர்வம், ஒருவருக்கு ைந்த வளர்ச்சிடய அளிக்கிறது.
திரு ப ன்னட் அவருடைய மடனவி விஷயத்தில் குறுக்கிைக் கூைோது என்கிற ஆர்வம், லிடியோ ஓடிப்ப ோவதில்
முடிகிறது.
கோைலின் நல்ைவள் என்று நம் ஆடசப் டுவது, திருமணத்டத ைத்து பசய்தது.
ைோர்சிடய பகட்ைவனோக கோண் ிக்க விக்கோம் ப ோய்யோக எடுத்த முயற்சி, அவடன அவதூற்றின்
உருவகமோக்கியது.
கோதல் மயக்கத்தின் மீது இருந்த எலிசப த்தின் ஆர்வம், அவடள விக்கோமுடைய வோழ்க்டகயின் வளர்ச்சிக்கோக
பகஞ்ச டவத்தது.
38. “ceaseless source of regret in my sister’s absence”.
Jane and Elizabeth are non-physical twins.
Darcy moving towards her celebrates Jane’s wedding first.
Elizabeth is the father of the family. Her sense of responsibility gets Lydia married, Jane engaged, before she
could think of her own destiny.
Darcy loved her in spite of her not loving him, as Elizabeth was interested in Jane, while Jane never thought of
Elizabeth.
Mr. Bennet discharged his responsibility to Jane through Elizabeth.
As all his energies went to her instead of the family, she served the family on his behalf.
Jane was an obsession to Elizabeth.
Physical passion occupying the Mind is obsession.
Vital passion occupying the Mind is inspiration.
Mental passion possessing Mind is revelation.
The divisive powers of Mind divide it from the vital, physical, spirit.
To overcome the mental division of the parts of our being is to overcome our constitutional ignorance.
The father and the mother were incapable of acting as they were. Both acted in the world through Elizabeth. She acted
in her mother falling a victim to Wickham and later in her father moving to her Mind.
It was Darcy who came to Meryton; Bingley was the social occasion, almost an excuse.
An Alwar in quest of a guru, while he was in Banaras was guided by a star to Tirunelvely where he found the Guru in
meditation under a tree. To attract his attention he threw down a stone.
Darcy was guided to Meryton by the invisible star of Elizabeth.
To eternally attract her towards him he powerfully provoked her calling her ‘tolerable’.
The first moment of Man meeting the woman is full of significance.
Romance enters as obstacle.
Caste, class, wealth, parents are social obstacles.
Now a days it is the psychological obstacles Man has to overcome.
“என்னுடைய சபகோதோி வைோதது மிகப் ப ோிய குடறயோகும்.”
பேனும் எலிசப த்தும் உைன் ிறவோத இைட்டைகள் ஆவர்.
ைோர்சி அவடள பநோக்கி வருவது, பேனுடைய திருமணத்டத முதலில் முடித்து டவக்கிறது.
குடும் த்தின் தந்டதயோக எலிசப த் இருக்கிறோள். அவள் தன்டனப் ற்றி நிடனப் தற்கு முன் அவளுடைய
ப ோறுப்புணர்வினோல் லிடியோவிற்குத் திருமணம் நைக்கிறது, பேனுக்குத் திருமணம் நிச்சயமோகிறது.
பேன் ஒரு ப ோதும் எலிசப த்டதப் ற்றி நிடனக்கோத ப ோதும் எலிசப த் பேனின் மீது அக்கடற
பகோண்டிருந்ததுப ோல், எலிசப த் ைோர்சிடயக் கோதலிக்கோத ப ோதும் அவன் அவடளக் கோதலிக்கிறோன்.

390

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

எலிசப த் மூைமோக திரு ப ன்னட் பேடனப் ற்றிய தன்னுடைய ப ோறுப்புகடள நிடறபவற்றினோர்.
அவருடைய சக்திகள் அடனத்தும் குடும் த்திற்குச் பசல்ைோமல் அவளுக்பக பசன்றதோல் அவர் சோர் ில், அவள்
குடும் த்துக்கு உதவினோள்.
எலிசப த் மனத்டத பேன் எப்ப ோழுதும் ஆக்கிைமித்துக் பகோண்டிருந்தோள்.
ேைத்தின் ஆர்வம் மனதில் குடி பகோள்வது எண்ணத்தின் ஆக்கிைமிப் ோகும்.
உணர்வின் ஆர்வம், மனதில் குடிபகோள்வது ஊக்கம் ஆகும்.
மனதின் ஆர்வம், மனத்டத ஆக்கிைமித்துக் பகோண்டிருப் து பதளிவோகும்.
மனத்தின் குக்கும் சக்தி அடத உணர்வு, ேைம் மற்றும் ஆன்மோவிைமிருந்து ிோிக்கிறது.
நம் ேீவனின் குதிகளின் மன ோகு ோடுகடள பவற்றிபகோள்வது, நமது அடமப் ின் அறியோடமடய பவற்றி
பகோள்வதோகும்.
தோயும், தந்டதயும் அவர்களது சு ோவங்களின் டி நைந்துபகோள்ள இயைோதவர்கள். இருவரும் வோழ்வில்
எலிசப த் மூைம் பசயல் ட்ைோர்கள். விக்கோமிைம் ஏமோந்தப ோது, அவள் தோயோடைப் ப ோல் பசயல் ட்ைோள்.
ின்னர் மனதிற்கு மோறியப ோது, தந்டத ப ோல் பசயல் ட்ைோள்.
ைோர்சிதோன் பமோிைனுக்கு வந்தோன்; ிங்கிலி வந்தது ஒரு சமூக சந்தர்ப் ம், அது ஒரு சோக்கோக இருந்தது.
கோசியில் ஒரு குருடவத் பதடிபகோண்டிருந்த ஒரு ஆழ்வோருக்கு, ஒரு நட்சத்திைம் திருபநல்பவலிக்கு வைி
கோண் ித்தது, அங்கு ஒரு மைத்தின் அடியில் தியோனத்தில் இருந்த குருடவ சந்தித்தோர். அவைது கவனத்டதக்
கவை அவர் மீது ஆழ்வோர் ஒரு கல்டை எறிந்தோர்.
கண்ணுக்குத் பதோியோத நட்சத்திைமோன எலிசப த், ைோர்சிடய பமோிைனுக்குச் அடைத்து வந்தோள்.
அவடள அவன் ோல் நிைந்தைமோகக் கவருவதற்கு, அவடள ‘ ைவோயில்டை’ என்று அடைத்து, ைமோகத்
தூண்டினோன்.
ஒரு ஆணும் ப ண்ணும் சந்திக்கும் முதல் தருணம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வோய்ந்தது.
கோதல் தடையோக நுடைகிறது.
ேோதி, வகுப்பு, பசோத்து, ப ற்பறோர் ஆகியடவ சமூகத் தடைகள்.
இன்று மனோீதியோன தடைகடள மனிதன் பவற்றிபகோள்ள பவண்டும்.
39. “I may reasonably hope to have all my expectations of pleasure realized”.
Reason is to think with a basis.
The thought that has no basis is not reasonable.
The highest work of reason is to find the one substance, the one law, the cementing latest reality connecting and
unifying the many, the different, the discordant and disparate.
That is of the Absolute.
Reasons thus can take us to the Transcendent.
Man who aspires to be reasonable aspires for the Transcendent.
She hopes to have all her expectation of pleasure realized.
It is a subconscious awareness of the coming Pemberley.
It is the expectation of pleasure that she has in Mind. Pemberley can give it.
Marriage for woman is the expectation of pleasure afforded by property.
Woman ardently aspires for property as she has to bring up the children when she would not be able to gather food.
Till recently society did not allow the woman to earn her bread. It is another reason she yearns for a house or property.
The lady behaves as if marriage overtakes her.
She is told not to love anyone except in return of his love.
Even for conceiving a child, she has to lie in wait, not go after the male.
Perhaps, as she has to lie quietly delivering her children and feed them remaining stationary, Nature enjoins on her this
poise of life.
The biological significance of the woman is to silently to rear the baby in her womb.
The spiritual significance of the woman is to be the stable foundation of the dynamic activity of Man.
Man brings in the resources and the woman organizes them.
Man seeks loyalty from the wife as it heightens the intensity.
The woman’s biological, natural tendency is to let many males avail of her as no male’s continued services can be
relied on.
Property is a concept of society which generated loyalty that is chastity.
“நோன் எதிர் ோர்க்கும் சந்பதோஷங்கள் யோவும் பூர்த்தி பசய்யப் டும் என நம்புகிபறன்.”
அடிப் டைக் கோைணத்பதோடு நிடனப் து, விபவகமோகும்.
அடிப் டையில்ைோமல் எழும் எண்ணம் அர்த்தமற்றது.
பவவ்பவறோன இணக்கமில்ைோத பவறு ட்ை ைவற்டற இடணக்கவும், ஒன்று பசர்க்கவும், ஒரு ப ோருடள,
ஒரு சட்ைத்டத, ஒரு புதிய உண்டம நிடைடயக் கண்டு ிடிப் து குத்தறிவின் மிகப் ப ோிய பவடை ஆகும்.
அது ிைம்மத்திற்குோியது.
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குத்தறிவு நம்டம ிைம்மத்திற்கு அடைத்துச் பசல்லும்.
நியோயமோக இருக்க ஆர்வப் டும் மனிதன், ிைம்மத்திற்கு ஆர்வப் டுகிறோன்.
அவள் எதிர் ோர்க்கும் சந்பதோஷங்கள் யோவும் பூர்த்தி பசய்யப் டும் என அவள் நம்புகிறோள்.
அது ப ம் ர்லி வைப்ப ோவதன் ஆழ்மன அறிவோகும்.
அவளுடைய மனதில் சந்பதோஷத்தின் எதிர் ோர்ப்பு இருக்கிறது. அடத ப ம் ர்லி அளிக்கும்.
ப ண்ணுக்குத் திருமணம் என் து, பசோத்தின் மூைம் கிடைக்கும் சந்பதோஷத்தின் எதிர் ோர்ப்பு ஆகும்.
உணடவ பகோடுக்க முடியோத நிடையில் இருக்கும் ஒரு ப ண்மணி, குைந்டதகடள வளர்த்து ஆளோக்க பவண்டி
இருப் தோல், அவளுக்கு பசோத்தின் பமல் தீவிை ஆர்வம் எழுகிறது.
சமீ கோைம் வடை சமூகம் ப ண்கடள சம் ோதிக்க அனுமதிக்கவில்டை. ஒரு வீடு அல்ைது பசோத்திற்கோக அவள்
ஏங்குவதற்கு இது மற்பறோரு கோைணமோகும்.
ஒரு ப ண் அவடள திருமணம் பவற்றிபகோள்வது ப ோல் நைந்துபகோள்கிறோள்.
அவனுடைய அன்புக்கு திைளிப் டதத் தவிை பவறு யோோிைமும் அவள் அன்பு பசலுத்தக் கூைோது என்று
அவளுக்குச் பசோல்ைப் டுகிறது.
ஒரு குைந்டதடயப் ப ற்றுக்பகோள்வதற்கும் அவள்தோன் கோத்துக் பகோண்டிருக்க பவண்டுபம தவிை, அவள்
ஆணின் ின்னோல் ப ோகக் கூைோது.
குைந்டதகடளப் ப ற்பறடுத்து அவர்கடள வளர்த்து ஆளோக்கி அடமதியோக ஒபை இைத்தில் இருக்க பவண்டும்
என் தோல், இயற்டக இந்நிடைடய அவளுக்கு அளிக்கிறது.
ப ண்களின் உைல்ோீதியோன முக்கியத்துவம் அவர்கள் குைந்டதடய பமளனமோக கருவடறயில் வளர்த்து
ோதுகோக்க பவண்டும் என் துதோன்.
ப ண்ணின் ஆன்மீக முக்கியத்துவம், ஆணின் தீவிைமோன சுறுசுறுப் ோன பசயல் ோட்டின் உறுதியோன
அஸ்திவோைமோக இருப் துதோன்.
மனிதன் வளங்கடளக் பகோண்டு வருகிறோன், ப ண் அடத முடறப் டுத்துகிறோள்.
அது தீவிைத்டத உச்ச கட்ைத்திற்கு எடுத்துச் பசல்வதோல், மடனவியின் விசுவோசத்டதக் கணவன் நோடுகிறோன்.
ை ஆண்களுக்கு இைம் அளிப் து ப ண்ணின் உைற்கூற்றின் இயற்டகயோன சு ோவம், ஏபனனில் எந்த
ஆணின் பதோைர்ந்த ஆதோிப்ட யும் நம் முடியோது.
பசோத்தின் மூைம் விசுவோசத்டத சமூகம் கற் ோக உற் த்தி பசய்தது.
40. “A scheme of which every part promises delight can never be successful”.
Man’s movement is locomotion, one part advancing when the other remains unmoving.
Beauty, Unity, Truth, Goodness, Knowledge, Power, have all the six components of the human personality each
of which grows at a time.
The completion awaits the full growth of the all six.
For each to grow fully, all the energy must be concentrated in one at a given time.
Of the seven or eight principles of evolution, one evolves at a time while the rest are dormant.
On earth the progress started in India, traveled via Greece to Italy and Europe till it reached America.
India started with the spirit and reached the penultimate stage.
Greece took up Mind and its thinking faculty.
Rome developed vital power.
Europe gave the power of thinking to every Man alive.
America took the Mind to impact on physical work.
Next, all of them are to be united so that the ultimate height of the spirit can be reached.
Its basis is the global, territorial unity, a human unity symbolized by the world government.
Its basis is global institutions, especially the financial institution.
Spiritually Man shedding the dividing ego is the starting point.
On another scale, the physicality of Man is to be overcome.
The wars did it effectively.
Terrorism is its effective, symbolic residue.
It is significant that terrorism is based on poverty.
Internet in cyber space is creating unity that is missing on earth.
Its contributions are overcoming Time by speed, overcoming ego by making possessiveness impossible, free service
that eliminates profit, global reach by electronics.
“ஒரு திட்ைத்தின் எல்ைோ குதிகளும் சந்பதோஷத்டத அளிக்கும் என்றோல், அது ஒரு ப ோழுதும் பவற்றி
அடையோது.””
மனிதன் எப்ப ோழுதும் இயங்கிக் பகோண்பை இருப் ோன், மற்ற ோகம் முன்பனறோமல் நிற்கும்ப ோழுது ஒரு
ோகம் முன்பனறுகிறது.
அைகு, ஒற்றுடம, உண்டம, நற்குணம், அறிவு, சக்தி யோவற்றுக்கும் மனித சு ோவத்தின் ஆறு ோகங்களும்
உள்ளன, ஒவ்பவோன்றும் ஒவ்பவோரு சமயத்தில் வளரும்.
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ஆறும் முழுடமயோக வளர்ந்த ின் எழுவது முழுடம.
ஒவ்பவோன்றும் முழுடமயோக வளருவதற்கு எல்ைோ சக்தியும் ஒன்றில் ஒரு சமயத்தில் குவிக்கப் ை பவண்டும்.
ோிணோமத்தின் ஏழு அல்ைது எட்டு கருத்துகளில் ஒன்றுதோன் ஒரு சமயத்தில் எழும், மற்றடவ பசயைற்று
இருக்கும்.
இவ்வுைகில் முன்பனற்றம் இந்தியோவில் ஆைம் ித்து, கிபைக்க நோட்டின் வைியோக இத்தோலிக்கும்
ஐபைோப் ோவுக்கும் பசன்று இறுதியோக அபமோிக்கோடவ அடைந்தது.
ஆன்மோவின் மூைம் முன்பனற்றத்டத ஆைம் ித்த இந்தியோ, இறுதி நிடைக்கு முந்டதய நிடைவடை
பசன்றடைந்தது.
கிோீஸ் மனடதயும் அதன் சிந்திக்கும் திறடனயும் எடுத்துக் பகோண்ைது.
பைோம் உணர்வின் சக்திடய வளர்த்துக் பகோண்ைது.
ஒவ்பவோரு மனிதனுக்கும் சிந்திக்கும் திறடன ஐபைோப் ோ அளித்தது.
அபமோிக்கோ மனத்தின் மூைம் பசயல் ட்டு, உைல் உடைப் ில் அதனுடைய தோக்கத்டத பவளிப் டுத்தியது.
அடுத்து அடவ யோவும் இடணந்து ஆன்மோவின் உச்ச கட்ை உயர்டவ அடைய பவண்டும்.
அதன் அடிப் டை உைகளோவிய பதசங்களின் ஒற்றுடம, மனித ஒற்றுடமயோகும். இதன் அடையோளமோக உைக
அைசோங்கம் இருக்கும்.
இதன் அடிப் டை உைகளோவிய நிறுவனங்கள், முக்கியமோக ப ோருளோதோை நிறுவனங்கள் ஆகும்.
ஆன்மீகோீதியில், ிோிக்கும் திறனுடைய அகந்டதடய மனிதன் கடளவபத ஆைம் இைமோகும்.
பவபறோரு அளவில் மனிதனின் ேைத்தன்டமடய பவற்றிபகோள்ள பவண்டும்.
ப ோர்கள் இடத திறம் ைச் பசய்தன.
அதனுடைய சிறந்த அடையோளமோக மீதமிருப் து தீவிைவோதம்.
தீவிைவோதம் ஏழ்டமயின் அடிப் டையில் எழுகிறது என் து குறிப் ிைத்தக்கது.
இடணய தளம் உைகில் கோணோமல் ப ோன ஒற்றுடமடய உருவோக்குகிறது.
கோைத்டத பவகம் பவன்றது, தனதோக்கிக் பகோள்வடத சோத்தியமில்ைோமல் பசய்து அகந்டதடய பவற்றி
பகோண்ைது.
இைவச பசடவ மூைம் இைோ த்டத அகற்றியது, மின்னணுவியல் மூைம் உைகத்டத எட்டியது, இடவ யோவும்
அதனுடைய ங்களிப்புகள் ஆகும்.
41. “general disappointment is warded off by the defence of some little peculiar vexation”.
A value refuses to form when the work has not crossed the border.
Economic reforms have not addressed the crisis as the central issue is evaded.
Pollution is being controlled, not eliminated, for the same reason.
Indian spirituality relied on karma, as they were still in Force.
The surface Mind includes earth, the solar system, and the material universe.
Again it is the sense Mind that sees the dualities of the Superconscient, inconscient; good and evil, etc.
The Rishis have not seen the whole, by buddhi looking on both sides.
The Gita speaks of the divine nature but insisted on moksha.
The knowledge of the whole or an inkling of it is known to the ancients as evidenced by refusing amrita to the asuras,
conquering the gods by Anusuya who invoked the Supreme, alchemy, search for physical immortality இச்சோ ம்ருத்யு
death at will.
Nehru, as the Vice-President of the Viceroy’s Executive council reached a great height, but it was not independence.
The period from August 15, 1947 to January 26, 1950 was a period entirely free of the British rule; but Independence
must be ushered in by the constitution coming into force.
Any disease or most diseases can be very nearly cured but not fully, as cure is not health.
Fertiliser cannot make the soil creative of productive energy.
Memorisation cannot replace thinking.
Thinking does not lead to creativity, rather is its bar.
Mind cannot have created this universe.
Prose can never reach the depth of the emotions.
A concubine can give all services, not psychological inspiration.
Copious Money has never built up a spiritual institution.
Mercenaries have never defeated a patriotic army.
Foster parents have no scope to mature as biological parents.
“ப ோதுவோன ஏமோற்றம் ஏதோவது சிறிய குடறயோல் தடுத்து நிறுத்தப் டும்.”
ஒரு பவடை அதன் எல்டைடயத் தோண்டி இருக்கோவிட்ைோல், அதற்கு மதிப்பு உருவோவதில்டை.
முக்கியமோன விஷயம் தவிர்க்கப் ட்ைதோல் ப ோருளோதோை சீர்திருத்தம், பநருக்கடிக்கு கவனம் பசலுத்தவில்டை.
இபத கோைணத்தோல்தோன் சுற்றுப்புறத் தூய்டமக் பகடு, கட்டுப் டுத்தப் டுகிறது, நீக்கப் ைவில்டை.
கர்மோ அப்ப ோழுதும் பசயல் ட்டுக் பகோண்டிருந்ததோல், இந்திய ஆன்மீகம் கர்மோடவ நம் ியிருந்தது.
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பமல் மனத்தில், பூமி, சூோிய மண்ைைம், பைௌகீக ிை ஞ்சம் ஆகியடவ அைங்கியுள்ளது.
ிைம்மம், ேை இருள், நல்ைது, பகட்ைது இவற்றின் இைட்டைகடள உணர்வு மனம் ோர்க்கிறது.
ோிஷிகள் தங்களுடைய புத்தியினோல் இைண்டு க்கங்கடளப் ோர்த்து, முழுடமடயப் ோர்க்கவில்டை.
பதய்வீகச் சு ோவத்டதப் ற்றி ப சும் கீடத, பமோக்ஷத்டத வலியுறுத்தியது.
அமிர்தத்டத அசுைர்களுக்குத் தை மறுத்தது, அனுசுயோ கைவுடள அடைப் தன் மூைம் பதவர்கடள பவன்றது,
இைசவோதம், கோயகல் ம், இச்சோ ம்ருத்யு ப ோன்றடவகளிைமிருந்து டைய கோைத்து மனிதனுக்கு முழுடம
ற்றிய அறிபவோ அல்ைது அதன் அறிகுறிகபளோ பதோிந்து இருந்தது பதளிவோகிறது.
டவஸ்ைோயின் நிர்வோகக் குழுவின் துடணத் தடைவைோக பநரு உயர்ந்த இைத்டத அடைந்தோர். ஆனோல் அது
சுதந்திைம் இல்டை.
15.08.1947 முதல் 26.01.1950 வடை ஆங்கிபைய ஆட்சியிலிருந்து இந்தியோ முழுவதுமோக விடு ட்டிருந்தது.
ஆனோல் அைசியல் சோசனம் அமலுக்கு வந்த ிறகுதோன் சுதந்திைம் பசயல் ை பவண்டும்.
எந்த ஒரு வியோதிடயயும் அல்ைது ப ரும் ோைோன வியோதிகடளயும் ப ரும் ோலும் குணப் டுத்த முடியும்
ஆனோல் முழுடமயோக குணப் டுத்த முடியோது, ஏபனனில் வியோதி இல்ைோமல் இருப் து ஆபைோக்கியம் அல்ை.
உைம், மண்ணிற்கு உற் த்தி பசய்யும் சக்திடய அளிக்கோது.
மனப் ோைம் பசய்வது சிந்தடன பசய்வதற்கு மோற்று ஆகோது.
சிந்தடன டைப் ோற்றலுக்கு வைி பகோைோது, தடையோகபவ இருக்கும்.
ிை ஞ்சத்டத மனம் டைத்திருக்க முடியோது.
உடைநடை உணர்ச்சிகளின் ஆைத்டத பதோைபவ முடியோது.
ஆணுைன் திருமணம் பசய்யோமல் வோழும் ஒரு ப ண்ணோல் எல்ைோ பசடவகடளயும் அளிக்க முடியும், ஆனோல்
மனோீதியோக ஊக்கம் அளிக்க முடியோது.
அதிக அளவு ணம் ஆன்மீக ஸ்தோ னத்டத உருவோக்கியபத இல்டை.
ஆதோய மனப் ோன்டம உள்ளவர்கள் பதச க்தி உடைய இைோணுவத்டத பதோற்கடித்தபத இல்டை.
வளர்ப்பு ப ற்பறோர்கள் இைத்த சம் ந்தம் உடைய ப ற்பறோர்களோக முதிர்ச்சி ப றும் வோய்ப்ப இல்டை.

42.

43.

44.

45.

When Lydia went away, she promised to write very often and very minutely to her mother and Kitty; but her
letters were always long expected, and always very short. Those to her mother contained little else than that
they were just returned from the library, where such and such officers had attended them, and where she
had seen such beautiful ornaments as made her quite wild; that she had a new gown, or a new parasol,
which she would have described more fully, but was obliged to leave off in a violent hurry, as Mrs. Forster
called her, and they were going to the camp; and from her correspondence with her sister, there was still
less to be learnt -- for her letters to Kitty, though rather longer, were much too full of lines under the words to
be made public.
லிடியோ கிளம்பும் ப ோழுது, தனது தோயோருக்கும், கிட்டிக்கும் விவைமோக அடிக்கடி கடிதம் எழுதுவதோக
வோக்களித்திருந்தோள். ஆனோல் அவள் கடிதத்திற்கோன நீண்ை எதிர் ோர்ப் ிற்கு ிறபக அதுவும் மிகவும்
சுருக்கமோகபவ அடவ வந்து பசர்ந்தன. தோயோருக்கு எழுதிய கடிதங்களில், நூைகத்திலிருந்து அப்ப ோழுதுதோன்
அவர்கள் திரும் ியதோகவும், எந்த அதிகோோிகள் தங்களுைன் இருந்தனர் என்றும், அவடள மிகவும்
சந்பதோஷப் டுத்திய அைகிய ஆ ைணங்கடள எங்பக ோர்த்தோள் என்றும், என்ன புதிய உடை வோங்கினோள்
என்றும் அல்ைது ஒரு புதிய குடை வோங்கினோள் என்றும் இடவகடளத் தவிை பவபறதுவும் இல்டை. முகோமிற்கு
ப ோவதற்கோக திருமதி. ோஸ்ைர் அடைத்ததோல், அவசைமோகக் கிளம் பவண்டி இருந்தது, இல்டைபயனில்
இடவ ற்றி பமலும் முழுவதுமோக விவோித்திருப் ோள். தன்னுடைய சபகோதோிக்கு எழுதிய கடிதங்களில்
அறிந்துபகோள்ள பவண்டிய விஷயங்கள் இடதவிை குடறவோகபவ இருந்தன. கிட்டிக்கு எழுதிய கடிதங்கள்
நீளமோக இருந்த ப ோதிலும், பவளியில் பசோல்ை முடியோதடவயோக இருந்தன.
At any time several events take place. Each is parallel to all others.
எந்த சமயத்திலும் ை நிகழ்வுகள் நடைப றுகின்றன. அடவ ஒவ்பவோன்றும் மற்ற அடனத்திற்கும்
இடணயோகபவ இருக்கும்.
Some are direct parallels, others are reverse, the rest after a fashion.
சிை பநோிடையோன இடணயோக இருக்கும், பவறு சிை எதிோிடையோன இடணயோக இருக்கும், மீதம் உள்ளடவ
ஓைளவுக்கு இடணயோக இருக்கும்.
The events in Lydia’s life, her letters, Kitty’s secrecy are directly a parallel to the visit to Pemberley, Darcy’s changed
behaviour, visit of Georgiana and Bingley, Caroline’s provocation and finally, Jane’s letter.
லிடியோவின் வோழ்க்டக நிகழ்ச்சிகள், அவளது கடிதங்கள், கிட்டியின் இைகசியம் ஆகியடவ ப ம் ர்லி விேயம்,
ைோர்சியின் மோறிய நைத்டத, ேோர்ேியோனோ மற்றும் ிங்கிலியின் விேயம், கோைலினின் பகோ மூட்டுதல்,
இறுதியோக பேனின் கடிதம் ஆகியவற்றிற்கு பநைோன இடணயோக உள்ளன.
“Lydia promised to write to her mother very often very minutely.”
A promise is an intention within one’s capacity.
No one promises to another what is not in his reach.
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Lydia’s promise was a form of speech, none of her intention.
Every promise of goodwill made in Mother’s atmosphere is overfulfilled.
What is promised in human dimensions is fulfilled in divine dimensions.
Ego that receives more than it can assimilate uses it against the giver, tries to ruin him.
A promise is the soul’s intention in human circumstances.
It can never fail when it is sincere as the higher power acts in a lower plane.
Sri Aurobindo says the Highest has promised the greatest for the earth.
To receive it Man needs sincerity and surrender.
That sincerity must be that of the Inconscient of which the subconscient of the body is made.
The sincerity of the inconscient overcomes the sense Mind.
This is a yoga where Mind is to be passed over in favour of Supermind.
Sense Mind is the extension of Mind in its objectification.
To overcome the sense Mind, one must go in from outside.
Going in so and coming out again, the senses through which the Mind operates purifies them.
Tradition turns off the senses.
We purify them, as Samadhi for us is in the waking consciousness.
Senses serve the divided Mind, but also serve the separative ego.
Integral vision combines the functions of the telescope and the microscope.
Now ego operates Man.
The Silent Purusha operates in Samadhi.
The Ishwara operates in waking Samadhi through the purified senses.
Transcending the sense Mind, neither the inconscient nor the Superconscient is seen but the conscient discovers its
Self-existence.
Moving from vital to the Mental, Elizabeth made history for her family. We are to move to the Supermind.
“அவளுடைய தோயோருக்கு, அடிக்கடி விவைமோக கடிதம் எழுதுவதோக லிடியோ வோக்களித்தோள்.”
ஒருவைது திறனுக்குள் இருக்கும் எண்ணம், வோக்குறுதி.
தன்னோல் முடியோதடத ஒருவர் மற்றவருக்கு வோக்களிக்க மோட்ைோர்.
லிடியோவின் வோக்குறுதி ஒரு ப சும் முடறயோகும், அவளுடைய பநோக்கம் அது அல்ை.
அன்டனயின் சூைலில் பகோடுக்கப் டும் நல்பைண்ணத்தின் வோக்குறுதி, அதிக அளவில் நிடறபவற்றப் டும்.
மனித ோிமோணத்திற்குள் அளிக்கப் டும் வோக்குறுதி, பதய்வீகப் ோிமோணத்தில் நிடறபவற்றப் டுகிறது.
ேீைணித்துக்பகோள்ளும் அளவிற்கும் பமல் ப ற்றுக்பகோள்ளும் அகந்டத, பகோடுப் வருக்கு எதிைோக அடதப்
யன் டுத்தும், அவடை அைிக்க முயற்சி பசய்யும்.
மனித சந்தர்ப் த்திற்குள் இருக்கும் ஆன்மோவின் எண்ணபம வோக்குறுதியோகும்.
உயர்ந்த சக்தி, தோழ்ந்த நிடையில் பசயல் டுவதோல், அது உண்டமயோக இருக்கும்ப ோழுது அதற்குத்
பதோல்விபய ஏற் ைோது.
எல்ைோவற்டறயும்விை உயர்ந்த ிைம்மம், மிகப் ப ோியடத உைகுக்கு அளிப் தோக வோக்கு பகோடுத்துள்ளது
என்று கவோன் கூறுகிறோர்.
அதடனப் ப ற்றுக்பகோள்ள மனிதனுக்கு உண்டமயும் சைணோகதியும் பதடவ.
உைலின் ஆழ்மனம் ேை இருளுக்குோியது, ேை இருளுக்கு உோியதோக அந்த உண்டம இருக்க பவண்டும்,
ேை இருளின் உண்டம, உணர்வின் மனத்டத பவற்றிபகோள்கிறது.
மனத்டத புறக்கணித்து சத்திய ேீவியத்திற்கு ஆதைவோக இருக்கும் பயோகம் இது.
உணர்வு மனம் மனத்தின் விோிவோக்கமோக உள்ளது.
உணர்வின் மனத்டத பவல்ை பவண்டும் எனில் ஒருவர் புறத்திலிருந்து அகத்திற்குச் பசல்ை பவண்டும்.
அவ்வோறு அகத்திற்கு பசன்று மீண்டும் புறத்திற்கு வரும்ப ோது மனத்டத பசயல் ை டவக்கும் புைன்கள்
அவற்டறத் தூய்டமப் டுத்தும்.
ைம் டை வைக்கம், புைன்கடள பசயல் ைோமல் இருக்கச் பசய்து விடுகிறது.
நமக்கு சமோதி என் து விைித்திருக்கும் ேீவியத்தில் இருப் தோல், நோம் அவற்டற தூய்டமப் டுத்துகிபறோம்.
ிோிந்துள்ள மனத்திற்கு புைன்கள் பசடவ பசய்கின்றன, ஆனோல் பவவ்பவறோக இருக்கும் அகந்டதக்கும்
பசடவ பசய்கின்றன.
பதோடைபநோக்கி, நுண்பநோக்கி, இைண்டினுடைய ணிகடளயும் ஒருங்கிடணந்த ோர்டவ பசய்யும்.
இப்ப ோழுது அகந்டத மனிதடன இயக்குகிறது.
பமௌன புருஷன் சமோதியில் இயங்குகிறோன்.
தூய்டமப் டுத்தப் ட்டுள்ள புைன்கள் மூைம் விைித்திருக்கும் சமோதியில் இயங்குவது ஈஸ்வைன்.
உணர்வின் மனத்டத கைந்து பசல்லும்ப ோழுது, ேை இருடளயும் கோண் தில்டை, ிைம்மத்டதயும்
கோண் தில்டை, ஆனோல் ேீவன் அதன் சுய இருத்தடைக் கண்டு ிடிக்கிறது.
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உணர்விலிருந்து மனதிற்குச் பசன்று, எலிசப த் அவளது குடும் த்திற்கு சோித்திைம் டைத்தோள். நோம் சத்திய
ேீவியத்டத பநோக்கிச் பசல்ை பவண்டும்.
46. “But her letters were long expected and were very short” – Lydia’s letters.
Letter writing as an occupation was developed as a branch of literature in England.
An M.A. received a letter in his 50th year and found he had no previous experience in writing letters. In India no letters
are written in the English sense even today.
An English lecturer in a college found it difficult to read a postcard received by him.
Letter writing is the art of stationary life.
Mr. Bennet’s stationary, sedentary life robbed him of energy and hence the habit of replying his letters. One letter he
replied fifteen days later.
Jane, Elizabeth, Mrs. Gardiner wrote at length and often if necessary.
The dress Man puts on pleases him and he expects to please others by it.
For a lady the dress is all.
In a way letter writing is an intellectual dressing.
Jane’s letter delighted Elizabeth who went to them in her leisure.
They distinguish a letter from a note.
The forms of address, subscription are fixed by etiquette and are inviolable.
There was an English Prime Minister who had no compunction to write to his lady friend daily giving out official
secrets.
Biographers find more insights from letters than official documents.
Mahatma Gandhiji even in his telegrams to Nehru affectionately refers to his seeing Indu, giving a personal touch to
political relationship.
Nehru’s letters to his daughter were published as “Discovery of India”.
Letter writing is an important development in civilization.
Before the advent of post office, few ever wrote letters outside of business.
Those were days when all the relatives and friends lived in one locality.
Marriage, domestic functions are occasions to communicate.
The acting President of India on the occasion of a marriage in his house called on his invitees in the sacred old Indian
tradition.
Entire novels were written composed of letters at one time.
A political leader condemned to life received a letter from his unschooled sister and found her language poetic.
“ஆனோல் லிடியோவின் கடிதங்களுக்கோக பவகு நோட்கள் கோத்துக் பகோண்டு இருக்க பவண்டியதோயிற்று, அடவ
மிகவும் சுருக்கமோக இருந்தன.”
கடிதம் எழுதுவது, இைக்கியத்தின் ஒரு கிடளயோக இங்கிைோந்தில் உருவோனது.
முதுகடை ட்ைம் ப ற்ற ஒருவர் தன்னுடைய ஐம் தோவது வயதில் ஒரு கடிதம் கிடைக்கப் ப ற்றோர், தனக்கு
கடிதம் எழுதுவதில் முன் அனு வம் எதுவும் இல்ைோதடதப் ோர்த்தோர்.
இன்றும் இந்தியோவில், ஆங்கிபைய உணர்வுைன் எந்த கடிதமும் எழுதப் டுவதில்டை.
ஒரு கல்லுோி ஆங்கிைப் ப ைோசிோியர், தனக்கு வந்த கடிதம் டிப் தற்கு கஷ்ைமோக இருப் டதக் கண்ைோர்.
கடிதம் எழுதுவது, ஒபை இைத்தில் நிடையோக வோழ் வர்களின் வோழ்க்டக கடையோகும்.
ஒபை இைத்தில் எந்த உைல் உடைப்புமின்றி இருந்த திரு ப ன்னட்டின் வோழ்க்டக முடற, அவைது சக்திடய
இைக்கச் பசய்தது. அவருக்கு கடிதங்களுக்கு தில் எழுதும் ைக்கம் இருந்தது. ஒரு கடிதத்திற்கு அவர்
திடனந்து நோட்களுக்குப் ிறகு தில் எழுதினோர்.
பேன், எலிசப த், திருமதி கோர்டினர் மூவரும் விோிவோகக் கடிதம் எழுதினோர்கள், அவசியம் ஏற் டும்ப ோழுது
அடிக்கடி எழுதினர்.
மனிதன் உடுத்திக்பகோள்ளும் ஆடை அவடன திருப்தி பசய்கிறது, மற்றவர்கடளயும் அதன் மூைம் திருப்தி
பசய்ய பவண்டும் என்று அவன் எதிர் ோர்க்கிறோன்.
ஒரு ப ண்மணிக்கு ஆடைதோன் அடனத்துபம.
ஒரு விதத்தில், கடிதம் எழுதுவது அறிவின் ஆடை அைங்கோைமோகும்.
பேனுடைய கடிதங்கள் எலிசப த்துக்கு சந்பதோஷத்டத அளித்தன, ஓய்வு பநைங்களில் அவற்டற மீண்டும்
டிக்கைோனோள்.
அடவ ஒரு குறிப் ிற்கும் கடிதத்திற்கும் உள்ள வித்தியோசத்டத உணர்த்துகின்றன.
கடிதம் எழுதும் முடறகள், பதோிவிக்கும் விஷயங்கள், மீற முடியோத நோகோிக வைக்கங்களோல்
தீர்மோனிக்கப் ட்டுள்ளன.
ிோிட்டிஷ் ிைதம மந்திோி ஒருவர், மனவுறுத்தல் இல்ைோமல் தன்னுடைய ப ண் பதோைிக்கு அலுவைக
இைகசியங்கடளத் பதோிவித்து தினமும் கடிதம் எழுதி வந்தோர்.
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வோழ்க்டக வைைோறு எழுது வர்கள் அதிகோைபூர்வமோன ஆவணங்கடளவிை கடிதங்களில்தோன் உள்ளோர்ந்த
விஷயங்கடள பதோிந்து பகோண்ைனர்.
பநருவிற்கு அனுப் ிய தந்திகளில்கூை கோந்திேி, இந்திைோடவப் ோர்த்த விஷயத்டத குறிப் ிட்டு, அைசியல்
உறவில்கூை தனிப் ட்ை அக்கடறடயக் கோண் ித்தோர்.
பநரு அவருடைய மகளுக்கு எழுதிய கடிதங்கள் “Discovery of India” எனும் புத்தகமோக பவளியிைப் ட்ைது.
கைோச்சோைத்தில் கடிதம் எழுதுவது ஒரு முக்கியமோன வளர்ச்சியோகும்.
த ோல் அலுவைகம் வருவதற்கு முன், வியோ ோை விஷயங்களுக்கு மட்டுபம கடிதங்கள் எழுதப் ட்ைன.
அந்த நோட்களில் உறவினர்கள், நண் ர்கள் அடனவரும் ஒபை இைத்தில் வசித்து வந்தனர்.
திருமணம், குடும் நிகழ்ச்சிகள் பதோைர்புபகோள்வதற்கு சந்தர்ப் ங்களோக அடமந்தன.
இந்தியோவின் தற்கோலிக ேனோதி தியோக இருந்தவர், தன் இல்ைத் திருமணத்திற்கு அடனவடையும் புனிதமோன
டைய இந்தியக் கைோச்சோைத்தின் டி பநோில் பசன்று அடைத்தோர்.
ஒரு சமயத்தில் முழு நோவல்கள் கடிதங்கடளக் பகோண்பை எழுதப் ட்ைன.
ஆயுள் தண்ைடன ப ற்ற ஒரு அைசியல் தடைவர் ள்ளிக்கூைபம பசன்றிைோத தன்னுடைய
சபகோதோியிைமிருந்து வந்த கடிதம் கவிடத நயத்துைன் இருந்தடதக் கண்ைோர்.
47. “Obliged to leave off in a violent hurry” – Lydia’s letter to her mother.
Lydia’s energies are in a violent hurry all the time.
The chastening influence of the father waned as one goes down and is very feeble in Lydia.
Lydia and more so Mrs. Bennet were the hippies of Jane Austen.
They released infinite energies of the society disregarding the norms of the society.
Mrs. Bennet destroyed the cultural values unconsciously.
Lydia was oblivious of the very existence of the society.
The energies released were phenomenal. Darcy harnessed them.
The hippies defied, disregarded, destroyed social values of all description.
Tom Peters symbolized the Freedom they aspired for in Management.
In the 80s the hippies were the social leaders.
Society at large or maybe life beyond the society did what Darcy did to the Bennet’s family by organizing
various revolutions technologically psychologically as well as socially. Technologically the personal computer and
Internet were organizations in cyberspace. Psychologically, it was the freedom of women and children, the quest for
psychological fulfillment in the spouse. Socially this power became trillions of dollars generated out of human trust in
wider than national institutions. None, not even the sadhaks and devotee recognized that
Mother is the Mantra of Mankind
Sri Aurobindo is the Absolute in the relative.
Every person is handling almost all the energies released by the hippie revolution through the PC, Internet, financial
institutions. Man realising he is the emerging Individual will have at his disposal as much energy as this revolution has
released, as he is universal. No longer it can be directed to material production. It must go creatively into the vital
plane on the global scale to handle the financial crisis from behind, not from the economy but from the political,
social plane. It will create the world government.
“அவசைமோக கிளம் பவண்டி இருக்கிறது— தோயோருக்கு எழுதிய லிடியோவின் கடிதம்.”
லிடியோவின் சக்தி எப்ப ோழுதுபம மிக பவகத்தில் இருக்கிறது.
தந்டதயின் கட்டுப் டுத்தும் குணம் சிறிது சிறிதோக பதய்ந்து ப ோய் லிடியோடவ அடையும்ப ோழுது மிகவும்
குடறவோகபவ உள்ளது.
லிடியோவும், திருமதி ப ன்னட்டும் பேன் ஆஸ்டினின் ஹிப் ிகள் ஆவர்.
சமூகத்தின் பநறிகளுக்கு மதிப்புக் பகோடுக்கோமல் அவர்கள் அளவில்ைோத சக்திகடள விடுவித்தனர்.
திருமதி ப ன்னட் கைோச்சோைப் ண்புகடள தன்டனயறியோமல் அைித்தோள்.
சமூகம் என்று ஒன்று இருப் டதபய அறியோதவளோக லிடியோ இருந்தோள்.
விடுவிக்கப் ட்ை சக்திகள் அ ோிமிதமோக இருந்தன. ைோர்சி அவற்டறப் யன் டுத்திக்பகோண்ைோன்.
சமூகப் ண்புகள் யோவற்றுக்கும் ஹிப் ிகள் எதிர்ப்பு பதோிவித்து மதிப்புக் பகோடுக்கோமல் அைித்தனர்.
அவர்கள் ஆர்வப் ட்ை சுதந்திைத்டத ைோம் பீட்ைர், Management என்ற புத்தகத்தில் அடையோளப் டுத்தினோர்.
எண் துகளில் ஹிப் ிகள் சமூகத் தடைவர்களோக இருந்தனர்.
ப ன்னட் குடும் த்திற்கு ைோர்சி பசய்தடத, சமூகமும் அல்ைது சமூகத்டத தோண்டிய வோழ்வும், பதோைில்
நுட் ோீதியோகவும், உளோீதியோகவும், சமூகோீதியோகவும் ல்பவறு புைட்சிகடள முடறப் டுத்தி உதவி பசய்தது.
இடணய உைகில் கணினியும் இடணய தளமும் நிறுவனங்களோக விளங்கின. மனோீதியோக ப ண்களுக்கும்
குைந்டதகளுக்கும் சுதந்திைம் கிடைத்தது, தம் திகளிடைபய மனநிடறவின் பதைலும் பூர்த்தியோனது. சமூக
அளவில் இந்தச் சக்தி மனித நம் ிக்டகயின் அடிப் டையில் பகோடிக்கணக்கோன ணத்டத நோட்டின்
நிறுவனங்கடளவிை அதிக அளவில் உற் த்தி பசய்தது. எவருபம ஏன் சோதகர்களும், அன் ர்களும்கூை,
மனித குைத்தின் மந்திைம் அன்டன

397

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

ஸ்ரீ அைவிந்தர் சிருஷ்டியில் ிைம்மம் ஆவோர்
என் டதத் பதோிந்து பகோள்ளவில்டை.
கணினி மூைமோகவும், இடணய தளம், நிதி நிறுவனங்கள் மூைமோக ஒவ்பவோரு மனிதனும், ஹிப் ி புைட்சி
விடுவித்த அடனத்து சக்திகடளயும் யன் டுத்தி வருகின்றோன். மனிதன் ிை ஞ்சத்திற்கு உோியவனோக
இருப் தோல், பவளிப் டும் தனிமனிதன் தோன்தோன் என் டத அவன் உணர்ந்தோல், இந்த புைட்சி விடுவித்த
அவ்வளவு சக்தியும் அவனுடைய உ பயோகத்திற்கு கிடைக்கும். ப ோருள் உற் த்திக்கு அவற்டற இனி
உ பயோகப் டுத்த முடியோது.
ப ோருளோதோை பநருக்கடிடய ின்னோலிருந்து டகயோள்வதற்கு, உைக அளவில் அது ஆக்கபூர்வமோக உணர்வு
நிடைக்குச் பசல்ை பவண்டும். ப ோருளோதோை நிடையிலிருந்து அல்ைோது அைசியல், சமூக நிடையிலிருந்து
பசல்ை பவண்டும். இது உைக அைசோங்கத்டத உருவோக்கும்.
48. “Letters to Kitty were much too full of lines under the words to be made public”.
Betrayal serves as much as loyalty.
Falsehood offers as much service as truth.
Kitty betrayed the family, served a wider cause of the family.
The result of her migrating to Netherfield and Pemberley confirms it.
Krishna’s falsehood helped destroy the evil of Duryodhana.
Falsehood is an essential instrument to Truth in the plane of falsehood.
The German General’s betrayal of Hitler saved Paris for civilization.
Sri Aurobindo’s father took efforts to shut out Indian culture from his children. The result is He gave up entirely the
English upbringing and became a champion of Indian culture.
The long centuries of dark ages absorbed the individual mental greatness of the Greeks into the vast vitally organized
social power of Law and reemerged in every European nation as the capacity to think for himself in the common Man,
thus giving birth to the Reformation, Renaissance and science.
Possessive betrayal of aristocracy created the French Revolution.
European aristocracy that betrayed the serf, created America.
The Indian Brahmin who betrayed the cause of Jnana, knowledge, sent that knowledge to Greece and Europe via
Persia.
Persia that received the Indian Jnana invaded and ruled India for five hundred years.
Betraying Indian culture the British imposed English on India which became the instrument to drive them out, making
the entry into the life of international politics for India easy.
Charlotte’s mean betrayal of Elizabeth giving Lady Catherine a non-existent rumour directly made Darcy come to
Elizabeth with a second proposal.
Betrayal is reverse loyalty for the low consciousness.
Betrayal in the occult plane is black magic. It destroys the victim. Should he survive that onslaught, he conquers the
occult planes of his own life. Anyone can be loyal or betray the other. The result is Self-determined by the victim if
he is rooted in the soul.
“கிட்டிக்கு எழுதிய கடிதங்கள் நீளமோக இருந்த ப ோதிலும், பவளியில் பசோல்ை முடியோதடவகளோக இருந்தன.”
விசுவோசம் பசய்யும் அபத பசடவடய நம் ிக்டகத் துபைோகமும் பசய்யும்.
உண்டம அளிக்கும் பசடவடய ப ோய்டமயும் அளிக்கும்.
கிட்டி குடும் த்துக்கு துபைோகம் பசய்தோள். குடும் நைனுக்கு அது உதவியது.
அவள் பநதர்பீல்டுக்குச் பசல்வதும், ப ம் ர்லி கிடைப் தும் இடத உறுதி பசய்கிறது.
கிருஷ்ணோின் ப ோய் துோிபயோதனனின் தீடமடய அைித்தது.
ப ோய்டமயின் நிடையில், ப ோய் உண்டமக்கு ஒரு அத்தியோவசியமோன கருவி ஆகும்.
ஹிட்ைருக்கு பேர்மோனிய இைோணுவ அதிகோோி பசய்த துபைோகம், ோோிஸ் நகைத்டத நோகோிகத்திற்கு
ோதுகோத்தது.
ஸ்ரீ அைவிந்தோின் தகப் னோர், தன் குைந்டதகளிைம் இந்தியக் கைோச்சோைம் அறபவ இருக்கக் கூைோது என் தற்கு
முயற்சிகள் எடுத்தோர். இதன் விடளவு, கவோன் ஆங்கிபைய வளர்ப்பு முடறடய முழுவதும் டக விட்டு
இந்தியக் கைோச்சோைத்டத ஆதோிப் வைோகத் திகழ்ந்தோர்.
ை நூற்றோண்டுகளோக இருளில் இருந்த இவ்வுைகம் கிபைக்கர்களின் தனிந ோின் மனத்தின் சிறப்ட , ைந்த
உணர்வுோீதியோக முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ள சட்ைத்தின் சமூக சக்திக்குள் நுடைந்து, ஒவ்பவோரு ஐபைோப் ிய
நோட்டிலுமுள்ள மக்களுடைய சுயமோகச் சிந்திக்கும் திறனோக மீண்டும் பவளி வந்து புைட்சியோக,
மறுமைர்ச்சியோக, விஞ்ஞோனமோக ிறப்ப டுத்தது.
ிைபுத்துவத்தின் துபைோகம் ிபைஞ்சுப் புைட்சிடய உருவோக்கியது.
அடிடமகளுக்கு துபைோகம் பசய்த ஐபைோப் ோவின் ிைபுத்துவம், அபமோிக்கோடவ உருவோக்கியது.
அறிவோகிய ஞோனத்திற்கு துபைோகம் இடைத்த இந்தியப் ிைோமணர்கள், அடத ப ர்ஷியோ வைியோக
ஐபைோப் ோவிற்கும், கிபைக்க நோட்டிற்கும் அனுப் ினர்.
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இந்திய ஞோனத்டதப் ப ற்ற ப ர்ஷியோ, இந்தியோ மீது டைபயடுத்து அடத ஐநூறு வருைங்கள் ஆண்ைது.
இந்தியக் கைோச்சோைத்திற்கு துபைோகம் இடைத்து ஆங்கிபையர்கள் ஆங்கிைத்டத இந்தியோவின் பமல் திணித்தது,
அதுபவ அவர்கடள பவளிபயற்றும் கருவியோக மோறி, உைகளோவிய அைசியல் வோழ்வில் இந்தியோ சுை மோக
நுடைய வைி வகுத்தது.
பைடி கோதோினிைம் ப ோய்யோன வதந்திடயக் கிளப் ி ஷோர்பைட், எலிசப த்திற்கு பசய்த அற் த்தனமோன
துபைோகம், இைண்ைோவது திருமண பவண்டுபகோள் விடுக்க ைோர்சிடய பநைடியோக எலிசப த்திைம்
வைவடைத்தது.
தோழ்ந்த ேீவியத்தின் தடைகீைோன விசுவோசம்தோன் நம் ிக்டகத் துபைோகம்.
மடறப ோருளோக விளங்கும் நிடையில் துபைோகம் என் து மோந்த்ோீகமோகும். அதற்கு லியோகு வடை அது
அைித்து விடும். ஒரு பவடள அவர் அதிலிருந்து ிடைத்துக் பகோண்ைோல், அவர் தன்னுடைய வோழ்க்டகயின்
மடறப ோருள் நிடைகடள பவற்றிபகோள்வோர். யோர் பவண்டுபமன்றோலும் மற்றவருக்கு விசுவோசமோக
இருக்கைோம், அல்ைது துபைோகம் பசய்யைோம். லியோனவர் ஆன்மோ மூைம் பசயல் டும்ப ோழுது, ைன்கடளத்
தீர்மோனிப் வர் அவைோகபவ இருப் ோர்.

49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

After the first fortnight or three weeks of her absence, health, good-humour and cheerfulness began to
reappear at Longbourn. Everything wore a happier aspect. The families who had been in town for the winter
came back again, and summer finery and summer engagements arose. Mrs. Bennet was restored to her
usual querulous serenity; and by the middle of June Kitty was so much recovered as to be able to enter
Meryton without tears: an event of such happy promise as to make Elizabeth hope that by the following
Christmas she might be so tolerably reasonable as not to mention an officer above once a day, unless, by
some cruel and malicious arrangement at the War Office, another regiment should be quartered in Meryton.
அவள் பசன்று திடனந்து நோட்களுக்குப் ிறபகோ அல்ைது மூன்று வோைங்களுக்குப் ிறபகோ, ைோங் ர்னில்
உள்ளவர்கள் சகே நிடைடமக்குத் திரும் ினர். எல்ைோவற்றிலும் சந்பதோஷம் பதோன்றியது. குளிர்
கோைத்திற்கோக ைண்ைன் பசன்றிருந்த குடும் ங்கள் மீண்டும் திரும் ினர், பகோடைக்கோை உடைகளும்,
பகோடைக்கோை நிகழ்ச்சிகளும் பதோன்ற ஆைம் ித்தன. திருமதி. ப ன்னட் தன்னுடைய வைக்கமோன
சிடுசிடுபவன்று குடற கூறிக் பகோண்டிருக்கும் தன்டமக்குத் திரும் ினோள், கிட்டியும் ேுன் மோத இடையில்,
பமோிைனிற்கு அைோமல் பசல்லும் அளவிற்கு பதறினோள். இவ்வோறு அவள் மோறியது, பவறு ஏதோவது
பகோடூைமோன அல்ைது மற்றவர்களுக்குத் தீங்கிடைக்கும் எண்ணத்தில் டை அலுவைகம் டைப் ிோிடவ
ிடைட்ைனுக்கு அனுப் ோமல் இருந்தோல், கிட்டி வருகின்ற கிருஸ்துமஸ் விைோவிற்குள் ஒரு அதிகோோிடயப் ற்றி
ஒரு நோளில், ஒரு தைடவக்குபமல் ப சோமல் இருக்கும் அளவிற்கு பதளிவு ப ற்று விடுவோள் என்று
எலிசப த்திற்கு பதோன்றியது.
Longbourn is a cheerful home. After three weeks of dullness, good humour is revived.
ைோங் ர்ன் குடும் ம் சந்பதோஷமோன குடும் மோக இருக்கிறது. மூன்று வோைங்கள் பசோர்வோக இருந்த குடும் ம்
நல்ை மனநிடைக்கு மீண்டும் திரும் ியது.
Everything is having a happier aspect in anticipation of the Pemberley visit.
ப ம் ர்லி விேயத்டத எதிர்பநோக்கி, அடனத்தும் மகிழ்ச்சியுைன் இருக்கின்றன.
Pemberley enters the scheme of things at the mention of Derbyshire.
ைர் ிஷயர் என்று குறிப் ிடும்ப ோழுபத ப ம் ர்லி விஷயங்களின் ஏற் ோட்டில் நுடைந்து விடுகிறது.
Lambton is the link in space.
இடணக்கும் இைமோக ைோம்ப்ைன் உள்ளது.
Mrs. Gardiner is the link in human relationship.
மனித உறவுகளில் திருமதி கோர்டினர் இடணக்கும் ோைமோக விளங்குகிறோள்.
Wickham is the link in interest.
அக்கடறயில் விக்கோம் இடணப் வனோக இருக்கிறோன்.
The transition from one act to another greater act takes place via the subtle plane.
ஒரு பசயல் மற்பறோரு ப ோிய பசயலுக்கு மோறுவது, சூட்சும நிடை வைியோக நடைப றுகிறது.
It requires links of all descriptions. Without them it will remain incomplete. The love of Jane for Bingley is one of a
few weeks. There were no such links to complete it. Those links were created by Darcy and Elizabeth later.
இதற்கு எல்ைோ வித இடணப்புகளும் பதடவப் டும். அடவகள் இல்ைோமல் இது பூர்த்தி ஆகோது. பேன்ிங்கிலி கோதல் உருவோனது சிை வோைங்களில்தோன். அடத பூர்த்தி பசய்ய அது ப ோன்ற இடணப்புகள் இல்டை.
ைோர்சியோலும் எலிசப த்தோலும் அந்த இடணப்புகள் ின்னர் உருவோக்கப் ட்ைன.
“After three weeks of her absence health, good humour and cheerfulness began to reappear in Longbourn”.
What ebbs after a time flows, sometimes totally disappears.
She was away for full three months.
The absence of good humour, cheerfulness is due to Jane’s disappointment.
The approaching visit to Pemberley announces as the reappearance of cheerfulness.
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In a dry riverbed freshes show a few days before by the subsoil filling up.
Freshes never can appear suddenly. It is a gradual process.
No war suddenly bursts out. There are a hundred ways in which it announces.
The post-war rationing of food grains was severe. Black marketeers were rampant. Rajaji came to power. One morning
he announced on the radio that rationing was abolished. The country was aghast because all rice will rise in prices. The
black market prices will legally come to stay. He said he did it by intuition. Observing the arrivals in the market
acutely, will reveal the trend of supply. He was right. All other states soon followed suit.
Such an observation can predict the terrorist attacks, outburst of infectious fevers, price trends in the stock market.
Ants and animals know the advent of rain and earthquake like that. Women are totally sensitive to a Man’s interest in
another woman. Silverbridge asked his sister to meet Lady Mabel and quoted the attitude of his father. To her
questions he only said his father desired it. At once Mary declared he was engaged to Lady Mabel. The story is not
written in a fashion for us to sense the trend of events. Still, with greater acuteness of perception we can slowly unravel
the course of events in their antecedents. The most important clues are negative. Mrs. Bennet’s uncalled for abuse of
Darcy at Netherfield ball, if we know the rule of the beneficiary’s offence to the benefactor, reveals she was
responding to the future proposal of Darcy.
The police state of USSR was an inheritance from the Tsars. Peter the Great was a tyrant. Ivan was Ivan the Terrible.
The emotional nature of the Russians demand hard cruel treatment to emerge out in freedom to keep up with the
progressive world outside.
“அவள் பசன்று மூன்று வோைங்களுக்குப் ிறகு உைல் ஆபைோக்கியம், நல்ை மனநிடை, சந்பதோஷம், மீண்டும்
ைோங் ர்னில் திரும் ின.”
தளர்வுற்று இருப் து சிை நோட்களுக்குப் ிறகு மீண்டும் அதன் ஓட்ைத்டத ஆைம் ித்து விடும், சிை சமயங்களில்
முழுவதுமோக மடறந்து விடும்.
அவள் மூன்று மோதங்களுக்கு பவளிபய பசன்றிருந்தோள்.
நல்ை மனநிடை, சந்பதோஷம் இல்ைோதது, பேனுடைய ஏமோற்றத்தோல் ஏற் ட்ைது.
ப ம் ர்லி விேயம் சந்பதோஷத்டத மீண்டும் பகோண்டு வந்தது.
கோய்ந்து இருக்கும் நதிப் டுடகயில் நீர்ப்ப ருக்கம் வைப் ப ோவது, நிைத்தடி நீர் ப ருகுவதிலிருந்து பதோியும்.
நீர்ப்ப ருக்கு திடீபைன ஏற் ைோது. அது டிப் டியோக நிகழும்.
எந்தப் ப ோரும் திடீபைன எைோது. நூறு வைிகளில் அடத அறிவிக்கும்.
ப ோருக்குப் ிறகு உணவுப் ஞ்சம் கடுடமயோக எழுந்தது. கள்ளச் சந்டதக்கோைர்கள் ப ருகினர். இைோேோேி
ஆட்சிக்கு வந்தோர். ஒரு நோள் அவர் உணவு ங்கீட்டு முடறடய ைத்து பசய்வதோக வோபனோலி மூைமோக
அறிவித்தோர். நோபை திடகத்து நின்றது. ஏபனனில் அோிசி விடை உயரும், கள்ளச் சந்டத விடைகள்
நியோயமோனதோக்கப் டும். உள்ளுணர்வோல் அவ்வோறு பசய்ததோக அவர் கூறினோர். சந்டதயில் ப ோருட்கள்
வருவடத கூர்ந்து கவனித்தோல் வினிபயோகத்தின் ப ோக்கு பதோியும். அவர் பசய்தது சோியோக இருந்தது. மற்ற
மோநிைங்களும் இடதப் ின் ற்றின.
இது ப ோன்ற கூர்ந்த கவனிப்பு தீவிைவோதத் தோக்குதல்கடளயும், பதோற்று பநோய் ைவப் ப ோவடதயும், ங்குச்
சந்டத நிைவைம் ற்றியும் முன்கூட்டிபய அறிவிக்கும். எறும்புகளுக்கும், விைங்குகளுக்கும் முன் கூட்டிபய
மடை மற்றும் பூகம் ம் வைப்ப ோவது பதோியும். ஆண் மற்பறோரு ப ண்டண நோடுகிறோன் என் து
உணர்வுோீதியோக ஒரு ப ண்ணுக்குத் பதோியும். சில்வர்ப்ோிட்ஜ், தன்னுடைய தந்டதயின் மனப் ோன்டமடய
எடுத்துச் பசோல்லி தன்னுடைய சபகோதோியிைம் பைடி மோப ல்-ஐ சந்திக்கும் டி கூறுகிறோன். அவள் பகட்கும்
பகள்விகளுக்கு, தந்டதயின் ஆடச அது என்கிறோன். உைனடியோக பமோி, அவனுக்கு பைடி மோப ல்லுைன்
திருமணம் நிச்சயமோகி விட்ைதோகக் கூறுகிறோள். நிகழ்ச்சிகளின் ப ோக்கு நமக்குப் புோியும் வண்ணம் கடத
எழுதப் ைவில்டை. இருப் ினும் புோிதலின் பநர்த்தியினோல் நம்மோல் முன்னோல் நைந்தடத டவத்து
நிகழ்ச்சிகளின் ப ோக்டகப் புோிந்துபகோள்ள முடியும். முக்கியமோன குறிப்புகள் எதிர்மடறயோக உள்ளன. நன்டம
பசய் வருக்கு, யன் ப ற்றவர் பசய்யும் அவமதிப் ின் விதிகடளப் ற்றி நோம் அறிந்து பகோண்ைோல்,
பநதர்பீல்ட் நைனத்தில் ைோர்சிடயப் ற்றி திருமதி ப ன்னட்டின் பதடவயற்ற நிந்தடன, ின்னோல் வைப்
ப ோகும் ைோர்சியின் திருமண பவண்டுபகோளுக்கு அவள் மறுபமோைி அளிக்கிறோள் என் து புோியும்.
Tsar இைமிருந்து எழுந்ததுதோன் அைக்குமுடற அைசோன ைஷ்யோ. Peter the Great பகோடுங்பகோைனோக இருந்தோன்.
Ivan பகோடூைமோனவனோக இருந்தோன். உணர்வுபூர்வமோன ைஷ்ய மக்களுக்கு முன்பனறிக் பகோண்டிருக்கும்
பவளி உைகிற்கு ஈடு பகோடுக்கும் வடகயில் சுதந்திைம் கிடைக்க அவர்கடள கடுடமயோக நைத்த
பவண்டியிருந்தது.
58. “Everything wore a happier aspect. Summer finery and engagements arose”.
The whole village, the season, social movements celebrated Lydia’s adventure.
Man in his short sightedness may mourn Lydia’s unbridled behavior.
The society too may silently frown on it.
But Life is unfailing. It has invisible eyes to see. It celebrates.
What is catastrophe for the finite is release of energies for the infinite.
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Man asks others to cooperate, his organization to obey not knowing he is the determinant. He alone is the determinant.
Those who come along with him share the results, others become bystanders. Those who go out from inside are
crushed out by life. Man cannot get out of a running vehicle. It is total ruin and destruction to come out of a flying
plane. Still it is not possible to persuade Men to cooperate.
It is the birthright of Man to betray.
The child cannot desert its mother. The baby doing so perishes at once.
The hippies released the social energy.
Life energy is beyond.
Mental and spiritual energies are still beyond them.
Energy released by Darcy is evolutionary.
It acted through the narrow constricting grooves of society and personality.
The apparently vast results perceived are not the minimum possibilities but a trickle out of the original flood.
Man does not know Mother; nor does he know it is a spiritual privilege to know Her.
He does not see Sri Aurobindo is the Absolute, the Absolute in the relative.
When they are together the Absolute acts in our lives as the relative seeking the delight of creation, expressing Ananda
in the material objects of the world. The material objects are more receptive than the human swabhava which is bound
by its self-chosen organization.
“எல்ைோவற்றிலும் சந்பதோஷம் பதோன்றியது. பகோடைகோை உடைகளும், பகோடைகோை நிகழ்ச்சிகளும் பதோன்ற
ஆைம் ித்தன.”
கிைோமம் முழுவதும், ருவகோைம் சமூக இயக்கங்கள் யோவும், லிடியோவின் சோகசத்டதக் பகோண்ைோடின.
லிடியோவின் கட்ைவிழ்த்த நைத்டதடயப் ோர்த்து, குறுகிய பநோக்குடையவர்கள் ஒரு பவடள வருத்தப் ைைோம்.
சமூகமும் பமளனமோக அடதப் ோர்த்து பகோ ம் அடையைோம்.
ஆனோல் வோழ்க்டக என்றுபம தவறோது. அதற்கு கண்ணுக்குத் பதோியோத கண்கள் உண்டு. அது பகோண்ைோடும்.
அளவுடையதற்கு ப ைைிவோக இருப் து அனந்தத்திற்கு விடுவிக்கப் டும் சக்திகளோக இருக்கும்.
மனிதன் அவன்தோன் தீர்மோனிப் வன் என்று பதோியோமல் மற்றவர்கடள ஒத்துடைக்கும் டி பகட்கிறோன்,
அவனுடைய நிறுவனம் கீழ்ப் டிய பவண்டும் என எதிர் ோர்க்கிறோன், அவன் மட்டுபம தீர்மோனிப் வன்.
அவபனோடு உைன் வரு வர்கள் ைன்கடளப் கிர்ந்துபகோள்கின்றனர், மற்றவர்கள் ோர்டவயோளைோகின்றனர்.
உள்ளிருந்து பவளிபய பசல் வர்கள் வோழ்க்டகயோல் நசுக்கப் டுகிறோர்கள். ஓடும் வண்டியிலிருந்து மனிதன்
இறங்க முடியோது, றக்கும் விமோனத்திலிருந்து கீபை இறங்குவது முழுடமயோன அைிவோக இருக்கும். அவ்வோறு
இருந்தும் மனிதடன ஒத்துடைக்கச் பசய்ய முடியவில்டை.
துபைோகம் பசய்வது மனிதனின் ிறப்புோிடம.
குைந்டத, தோயோடை டகவிை முடியோது. குைந்டத அவ்வோறு பசய்தோல் உைனடியோக அைிந்து ப ோகும்.
சமூக சக்திகடள ஹிப் ிகள் விடுவித்தனர்.
வோழ்வின் சக்தி அப் ோல் உள்ளது.
மனம் மற்றும் ஆன்மீகச் சக்திகள் அடவகளுக்கும் அப் ோல் உள்ளன.
ைோர்சி விடுவித்த சக்தி ோிணோமத்திற்குோியது.
சமூகம் மற்றும் ஆளுடமயின் இறுக்கமோன குறுகிய ோடத வைியோக அது பசயல் ட்ைது.
அறிந்துணர்ந்து பகோண்ை பவளிப் டையோன ப ோிய ைன்கள், குடறந்த ட்ச சோத்தியங்கள் அல்ை, ஆனோல்
ப ரு பவள்ளத்தின் சிறு துளியோகும்.
மனிதனுக்கு அன்டனடயயும் பதோியோது, அன்டனடயத் பதோிந்துபகோள்வது ஆன்மீகச் சிறப்புோிடம என் தும்
பதோியோது.
ஸ்ரீ அைவிந்தடை ிைம்மம் என்று அவன் ோர்ப் தில்டை, ிைம்மத்திற்கு ஒப் ோனவர் கவோன்.
அவர்கள் பசர்ந்து இருக்கும்ப ோழுது, ிைம்மம் நமது வோழ்வில் டைப் ின் ஆனந்தத்டத நோடுவது ப ோைவும்
உைகத்தின் ேை ப ோருட்களில் ஆனந்தத்டத பவளியிடுவது ப ோைவும் பசயல் டுகிறது. ேை ப ோருட்களுக்கு,
சுயமோக பதர்ந்பதடுத்த அடமப் ிற்கு கட்டுப் ட்டு இருக்கும் மனித சு ோவத்டதக் கோட்டிலும் அதிக ஏற்புத்
திறன் உள்ளது.
59. “Mrs. Bennet was restored to querulous serenity.”
A goal without a right endowment is never reached.
Its apparent attainment is a querulous serenity, as the monetary reforms attempted internationally.
Man attempting to solve human problems without making himself the centre will arrive at transitory precarious
perches.
The Rishis realized that Life cannot be lived or handled with the Mind and shunned it.
It is a negative knowledge that without Supermind life cannot be under one’s control.
The death of Greek civilization is a classical example for the law that life that stops growing is death.
The fall of the Roman Empire is another classical example of a new level of life demands a new power and a new
organization.
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The failure of Indian spirituality is a supreme lesson that the higher one rises, the stronger and wider the foundation
needed.
The Russian experience tells us that emotional population needs violence to think.
The seafaring Britisher endowed with excess wool for export was ushered into trade which by their honour gave them
an Empire. Anachronic obstacles worshipped nationally not only made them lose the opportunity of founding a
world government but points to dissolution under the seas.
France, Italy, Spain, Germany each missed the bus for various reasons.
The Twentieth century drifted into scientific superstition in spite of the warnings of pollution, economic crisis, nuclear
armaments, and terrorism, being fond of slavery – slavery to its own creation.
Mr. Bennet insisted on such an attitude with his daughter who pointed out to him the catastrophe but awoke to the
reality when the blow struck him.
That much of human response is adequate or abundant for Grace to act through Darcy.
Such an awakening from inside can save the world by one Man’s perfection. Such an awakening can only be spiritual
universally.
Mr. Bennet was the worst of husbands which qualified him to awaken for a wider purpose. Today human smallness
should awake thus.
“திருமதி ப ன்னட் தன்னுடைய வைக்கமோன சிடுசிடுப் ிற்கும், குடற கூறும் தன்டமக்கும் திரும் ினோள்.”
சோியோன தகுதி இல்ைோத இைக்டக அடையபவ முடியோது.
அதடன அடைவதன் பதோற்றம் சிடுசிடுப் ோன அடமதி ப ோன்றது. சர்வபதச அளவில் ப ோருளோதோை
சீர்திருத்தத்டத முயன்றடதப் ப ோன்றது.
மனிதன் தன்டன டமயமோக டவத்துக்பகோள்ளோமல் மனித ிைச்சிடனகடளத் தீர்க்க முயன்றோல், அவன்
நிடையற்ற அ ோயகைமோன உயைங்கடளச் பசன்றடைவோன்.
வோழ்க்டகடய மனத்தோல் வோைவும் முடியோது அல்ைது டகயோளவும் முடியோது என்று உணர்ந்த ோிஷிகள்
வோழ்டவத் தவிர்த்தனர்.
சத்திய ேீவியமின்றி வோழ்க்டகடய ஒருவைது கட்டுப் ோட்டிற்குள் பகோண்டு வை முடியோது என்று நிடனப் து
எதிர்மடறயோன அறிவோகும்.
வோழ்க்டக முன்பனறுவது நின்று விட்ைோல் அைிவு ஏற் டும் என் தற்கு கிபைக்க நோகோிகம் அைிந்தது ஒரு சிறந்த
உதோைணம் ஆகும்.
புதிய வோழ்க்டக நிடை புதிய அதிகோைத்டதயும் புதிய அடமப்ட யும் எதிர் ோர்க்கும் என் தற்கு பைோம்
சோம்ைோஜ்யத்தின் வீழ்ச்சி சிறந்த உதோைணமோகும்.
ஒன்று உயரும்ப ோழுது அதற்கு வலிடமயோன அகன்ற அஸ்திவோைம் பதடவப் டும் என் தற்கு இந்திய
ஆன்மீகம் பதோல்வி அடைந்தது ப ோிய டிப் ிடன ஆகும்.
உணர்ச்சிகைமோன மக்களுக்கு சிந்தடன வளை, வன்முடற பதடவப் டுகிறது என் டத ைஷ்யோவின் அனு வம்
நமக்குக் கூறுகிறது.
கைல் வியோ ோைத்தில் ஈடு ட்டிருந்த ஆங்கிபையோிைம் ஏற்றுமதி பசய்வதற்கு கம் ளி அதிகமோக இருந்ததோல்
அவர்கள் வோணி த்தில் இறங்கினர், அது அவர்களுக்கு ஒரு சோம்ைோஜ்யத்டதபய அளித்தது. கோைத்திற்குப்
ப ோருந்தோத தடைகடள நோடு முழுவதும் பகோண்ைோடி வந்ததோல், அது உைக அைசோங்கத்டத நிறுவும்
வோய்ப் ிடன மட்டும் அவர்கடள இைக்கச் பசய்யவில்டை, கைலில் மூழ்கப் ப ோவடதயும் சுட்டிக் கோட்டுகிறது.
ிைோன்ஸ், இத்தோலி, ஸ்ப யின், பேர்மனி ஆகிய நோடுகள், ஒவ்பவோன்றும் பவவ்பவறு கோைணங்களுக்கோக
வோய்ப் ிடனத் தவற விட்ைன.
சுற்றுப்புறச் சூைல் தூய்டமக் பகடு, ப ோருளோதோை பநருக்கடி, அணு ஆயுதங்கள், தீவிைவோதம், இவற்றின்
அ ோய எச்சோிக்டககள் இருந்தும் இரு தோம் நூற்றோண்டு விஞ்ஞோன மூைநம் ிக்டககளுக்குத் தோவியது.
அடிடமத்தனம் ிடித்திருந்ததோல் அதனுடைய கண்டு ிடிப் ிற்பக அது அடிடமயோனது.
திரு ப ன்னட், ப ைோ த்டதப் ற்றி அவருக்குச் சுட்டிக் கோட்டிய அவருடைய மகளிைம் இது ப ோன்ற
மனப் ோன்டமடய வலியுறுத்தினோர், ஆனோல் ப ோிைப்பு நிகழ்ந்தப ோழுது உண்டம நிடைடயப் புோிந்து
பகோண்ைோர்.
இந்த அளவு மனிதனின் தில், ைோர்சி மூைம் அருள் பசயல் டுவதற்குப் ப ோதுமோனது.
ஒரு மனிதனின் பூைணத்துவம் இது ப ோன்ற அக விைிப் ினோல் உைகத்டதபய கோப் ோற்றும். இது ப ோன்ற
விைிப்பு உைகளோவிய அளவில் ஆன்மீகமோக மட்டுபம இருக்க முடியும்.
திரு ப ன்னட் மிகவும் பமோசமோன கணவர் ஆவோர். அதுபவ அவடை ப ோிய பநோக்கத்திற்குத் தகுதி
உடையவைோக்கியது. இன்று மனிதனின் சிறுடம அவ்வோறு விைிப்பு அடைய பவண்டும்.
60. “By some cruel malicious arrangement at the war office, another regiment should be quartered in Meryton”.
Jane Austen is aware of the character of life that acts on its own inspiration completely disregarding the
Herculean labours of Man.
The perfection of the part is no perfection.
What is not sanctioned by Grace cannot be achieved by human ingenuity.
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Non-violence can succeed up to the last point, but the real character of life, violence, will have its say.
The labours of the Five Year Plans are laudable, though based on ignorance. It has basically stirred the population
which has taken the development into its own hands – the unconscious awakening of the Individual.
Present awakening is for the need for a decent comfortable living.
Those who already enjoy that standard must awaken to the inner need, the need of being a Man of value, honour,
conscience, truthfulness, charity, service, human kindness to humans, not to animals.
Evolution does not proceed on those lines at that speed.
The slow deliberate delight of Nature is no longer imperative.
Human choice has come into its own.
Evolution to Supermind offers itself as an option to human choice.
It is not to be exercised only in the exalted moments of inner concentration.
It has to be exercised at all moments, in all small affairs.
One can awaken to prosperity, peace, inner mental calm, discovery of Romance in married life but he is free to awaken
to cosmic consciousness, the supramental Marvel.
To have that knowledge is grace; to act on it is Supergrace.
Elizabeth had that grace; she acted to free herself of the malice.
Darcy had that grace by abuse; he acted enough to change them both.
Mrs. Bennet was impervious.
Mr. Bennet took one step when tragedy compelled his indolence.
Jane was oblivious of the outer sense perception or inner intimations.
The French Revolution could have made France the leader of the world.
“பவறு ஏதோவது பகோடுடமயோன ஏற் ோட்டின் மூைம், மற்றவர்களுக்குத் தீங்கிடைக்கும் எண்ணத்தில் ப ோர்
அலுவைகம் பவபறோரு டைப் ிோிடவ ிடைட்ைனுக்கு அனுப் ினோல்.”
மனிதனின் இமோைய உடைப்புகடள முழுவதுமோக மதிக்கோமல், தன்னுடைய சுய ஆர்வத்திபைபய பசயல் டும்
வோழ்க்டகயின் சு ோவத்டதப் ற்றி பேன் ஆஸ்டினுக்கு பதோிந்திருந்தது.
குதியின் பூைணத்துவம் பூைணத்துவம் அல்ை.
அருள் அனுமதிக்கோதடத மனிதனின் திறடம சோதிக்கோது.
இறுதி நிடைவடை அஹிம்டச பவற்றி ப ரும், ஆனோல் வோழ்க்டகயின் உண்டமயோன குணமோன வன்முடற
தீர்மோனம் பசய்யும்.
அறியோடமயின் அடிப் டையில் இருந்தோலும் ஐந்தோண்டு திட்ைங்களின் உடைப்பு ப ோற்றுதற்குோியது.
முன்பனற்றத் திட்ைங்கடள தங்களுடைய டககளில் எடுத்துக்பகோண்ை மக்கடள தட்டி எழுப் ியது, இது தனி
ந ோின் தன்னிடனவில்ைோத விைிப்புணர்ச்சியோக உள்ளது.
இன்டறய விைிப்புணர்வு ஒரு நல்ை சுகமோன வோழ்க்டகக்கோன பதடவ ஆகும்.
அந்த தைத்டத ஏற்கனபவ அனு வித்துக் பகோண்டு இருப் வர்கள் அகத்தின் பதடவக்கு விைிப் டைய
பவண்டும். ண்பு, மோியோடத, மனசோட்சி, உண்டம, தர்மம், பசடவ புோியும் தன்டம, விைங்கிைம் அல்ைோமல்
மனிதனிைம் கோட்ை பவண்டிய மனித அன்பு ஆகியடவகடள உடையவர்களோக இருக்க பவண்டும்.
அந்த பவகத்தில் அந்த வைிகளில் ோிணோமம் பமபை பசல்வதில்டை.
பமதுவோக ஆழ்ந்து சிந்தித்து எழும் இயற்டகயின் ஆனந்தம் இனி அவசியமில்டை.
மனித விருப் ம் தோனோகபவ பசயல் ை ஆைம் ித்து விட்ைது.
மனித விருப் த்திற்கு மோற்றோக சத்திய ேீவியத்திற்கு முன்பனறுவதற்கு, அது தன்டனபய வைங்குகிறது.
அகம் குவிந்திருக்கும் உணர்ச்சி வயப் ட்ை நிடையில் மட்டுபம இடதப் யன் டுத்த பவண்டும் என் து
கிடையோது.
இது எல்ைோ தருணங்களிலும், எல்ைோ சிறிய விஷயங்களிலும் பசலுத்தப் ை பவண்டும்.
ஒருவருக்கு பசல்வ வளம், அடமதி, அக மன அடமதி, திருமண வோழ்க்டகயில் கோதடை கண்டு ிடிப் து
ப ோன்றடவகளுக்கு விைிப்பு ஏற் ைைோம், ஆனோல் அவருக்கு சத்தியேீவிய அற்புதமோன ிை ஞ்ச
ேீவியத்திற்கும் விைிப்பு ப றும் சுதந்திைம் உண்டு.
அந்த அறிவு இருப் து அருள்; அதன் மூைம் பசயல் டுவது ப ைருள்.
எலிசப த்திற்கு அந்த அருள் இருந்தது; தீடமயிலிருந்து தன்டன விடுவித்துக்பகோள்ள அவள் பசயல் ட்ைோள்.
நிந்தடனயின் மூைம் ைோர்சிக்கு அந்த அருள் கிடைத்தது; இைண்டையும் மோற்றுவதற்கு பதடவயோன அளவிற்கு
அவன் பசயல் ட்ைோன்.
திருமதி ப ன்னட் அணுக முடியோதவளோக இருந்தோள்.
ஆ த்து திரு ப ன்னட்டின் பசோம்ப றித்தனத்டத தட்டி எழுப் ியப ோழுது அவர் ஒரு முயற்சி எடுத்தோர்.
புறப் புைன்களின் புோிதடையும், அகத்தின் குறிப்புகடளயும் ற்றி பேன் அறியோதவளோக இருந்தோள்,
ிபைஞ்சுப் புைட்சி ிைோன்றஸ உைகத்தின் தடைடமயோக்கி இருக்க முடியும்.
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The time fixed for the beginning of their northern tour was now fast approaching, and a fortnight only was
wanting of it, when a letter arrived from Mrs. Gardiner, which at once delayed its commencement and
curtailed its extent. Mr. Gardiner would be prevented by business from setting out till a fortnight later in July,
and must be in London again within a month; and as that left too short a period for them to go so far, and
see so much as they had proposed, or at least to see it with the leisure and comfort they had built on, they
were obliged to give up the Lakes, and substitute a more contracted tour, and, according to the present
plan, were to go no farther northward than Derbyshire. In that county there was enough to be seen to
occupy the chief of their three weeks; and to Mrs. Gardiner it had a peculiarly strong attraction. The town
where she had formerly passed some years of her life, and where they were now to spend a few days, was
probably as great an object of her curiosity as all the celebrated beauties of Matlock, Chatsworth, Dovedale,
or the Peak.
வைக்பக பசல்ைவிருந்த சுற்றுைோவிற்கோக குறிப் ிட்டிருந்த பநைம் விடைவில் பநருங்கிக் பகோண்டிருந்தது. எஞ்சி
இைண்டு வோைங்கள் இருக்டகயில் அவர்கள் பசல்வது தோமதமோகப் ப ோவடதயும், பசல்லும் எல்டையும்
குடறவடதக் குறித்து திருமதி. கோர்டினோிைமிருந்து ஒரு கடிதம் வந்தது. இைண்டு வோைங்கள் கைித்து, ேூடை
மோத இறுதியில்தோன் கிளம் முடியும் என்ற அளவிற்கு ஏபதோ பவடை வந்து விட்ைது என்றும், அதன் ிறகு
ஒரு மோதத்திற்குள்ளோகபவ மறு டியும் ைண்ைன் ப ோக பவண்டியிருக்கும் என் தோல் அவர்கள் முடிவு பசய்த டி
அதிக தூைம் பசல்ை இயைோது என்றும், அதிகம் ோர்க்க முடியோது என்றும், அப் டி ோர்த்தோலும், ோர்க்க
பநர்ந்தோலும், நிதோனமோகவும், பசௌகோியமோகவும், ஓய்வோகவும் ோர்க்க முடியோது என் தோல், பைக்ஸ்-ஐ
விட்டுவிட்டு, அதற்கு திைோக பவபறோரு குறுகிய கோை சுற்றுைோ யணம் பசல்ை முடிவு பசய்திருப் தோகக்
கூறப் ட்டிருந்தது. இப்ப ோழுதுள்ள திட்ைத்தின் டி அவர்கள் பைர் ிஷயடை விட்டு அதிக தூைம் வைக்பக
பசல்ை எண்ணம் இல்டை. அந்தப் குதியில் மூன்று வோைங்களுக்கு பவண்டிய அளவிற்கு அவர்களுக்கு அங்கு
ோர்ப் தற்கு நிடறய கோட்சிகள் இருந்தன. திருமதி.கோர்டினருக்கு அந்த இைத்தின் பமல் ஒரு அசோதோைணமோன
அதிக ஈர்ப்பு இருந்தது. அவ்வூோில் அவள் முன்பு சிை வருைங்கள் வோழ்ந்திருக்கிறோள், இப்ப ோழுது சிை
நோட்கடள அங்கு பசைவைிக்கப் ப ோகின்றனர். அங்கு பசல்வதில் எவ்வளவு ஆர்வம் இருந்தபதோ அவ்வளவு
ஆர்வம் இப் ிை ைமோன அைகிய இைங்களோன மோட்ைோக், சோட்ஸ்பவோர்த், பைோவ்பைல் அல்ைது பீக் ஆகிய
இைங்கடளப் ோர்ப் தற்கும் இருந்தது.
Man seeks Wickham, Life gives Darcy. Man grumbles to receive Darcy in place of Wickham.
மனிதன் விக்கோடம நோடுகிறோன், வோழ்க்டக ைோர்சிடய அளிக்கிறது. விக்கோமிற்கு தில் ைோர்சிடய மனிதன்
அதிருப்திபயோடு ஏற்றுக்பகோள்கிறோன்.
Later she asks how she could be silly about the Lakes.
பைக்ஸ்-ஐ ற்றி எவ்வோறு அவள் சோதோைணமோக எடுத்துக்பகோள்ள முடியும் என ின்னோல் அவள் பகட்கிறோள்.
We know Mr. Gardiner’s work is rescheduled. That changes Elizabeth’s plans.
திரு கோர்டினோின் பவடையில் மோற்றம் வந்ததோல், எலிசப த்தின் திட்ைங்கள் மோறின.
We do not know Elizabeth’s changed attitude changed Mr. Gardiner’s work.
எலிசப த்தின் மோறிய மபனோ ோவம் திரு கோர்டினோின் பவடைடய மோற்றியதோ என் து நமக்குத் பதோியோது.
It will be interesting to trace it.
அதடன ஆைோய்வது சுவோைசியமோக இருக்கும்.
To be able to see the indirect connection between Mrs. Gardiner’s Lambton interest, Darcy’s coming a day early, Mr.
Gardiner’s sudden change in schedule will show the determinism of life.
திருமதி கோர்டினருக்கு ைோம்ப்ைனில் இருந்த ஆர்வம், ைோர்சி ஒரு நோள் முன்னதோகபவ வருவது, திரு கோர்டினோின்
திட்ைத்தில் திடீர் மோற்றம், இவற்றினிடைபய உள்ள மடறமுகமோன பதோைர்ட ப் ோர்க்க முடிவது,
வோழ்க்டகயின் நிர்ணயத்டதக் கோட்டும்.
The town of erstwhile residence was a great object of curiosity to Mrs. Gardiner.
திருமதி கோர்டினருக்கு தோன் முன்னோல் வோழ்ந்த இைம் மிகவும் ஆர்வத்திற்குோிய விஷயமோக இருந்தது.
The curiosity of Darcy to know wherefrom the light issued in the eyes of Elizabeth is great.
எலிசப த்தின் கண்களின் ஒளி எங்கிருந்து வருகிறது என்று பதோிந்துபகோள்ளும் ைோர்சியின் ஆவல், மிக
உயர்ந்தது.
Charlottes’ curiosity to know why Darcy came to her house was inexplicable.
ைோர்சி ஏன் தன்னுடைய வீட்டிற்கு வந்தோன் என்று பதோிந்துபகோள்ளும் ஷோர்பைட்டின் ஆவல் விவோிக்க
முடியோதது.
Elizabeth had, of course, the curiosity to steal some petrified spars from Derbyshire without Darcy knowing.
ைர் ிஷயோிலிருந்து ைோர்சிக்குத் பதோியோமல் அபூர்வமோன கற்கடள திருடும் ஆர்வம் எலிசப த்திற்கு இருந்தது.
We see these curiosities in isolation.
இந்த ஆர்வங்கடள நோம் தனித்தனியோகப் ோர்க்கிபறோம்.
All of them are connected behind the perceived movements.
அறிந்துணர்ந்திருந்த இயக்கங்களின் ின்னோல் அடவ எல்ைோம் இடணக்கப் ட்டுள்ளன.
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73. There the explanation sits awaiting to be discovered.
விளக்கங்கள், தம்டமக் கண்டு ிடிப் தற்கோக கோத்துக் பகோண்டிருக்கின்றன.
74. All movements of human energies can thus be reduced not only to curiosity but to all human faculties – they are
attitudes, motives, urges, aspiration and a host of things.
மனித சக்திகளின் அடனத்து இயக்கங்களும் ஆர்வத்திற்குள் மட்டும் அல்ைோது மனப் ோன்டமகள்,
பநோக்கங்கள், உந்துதல்கள், ஆர்வம் ப ோன்ற அடனத்து மனிதத் திறடமகளுக்குள்ளும் அைங்கும்.
75. Enter through any, you will arrive at the same centre behind.
எந்த வைியோக நுடைந்தோலும், அபத இைத்திற்குப் ின்னர் வந்து பசருபவோம்.
76. “at once delayed its commencement and curtailed its extent”.
The delay goes with the curtailing.
A delay can be accompanied by extension.
Jane’s visit to dinner became a stay and made them depart altogether.
Jane’s letter to Lambton was delayed cruelly and cancelled the tour.
Delay is the movement that maintains the equilibrium.
Delay at one stage can be to hasten a result at another stage.
Jane’s opportunity was cruelly delayed as she could not marry without the coast for Elizabeth cleared, as she was the
fountainhead of energy for Jane.
Hasten slowly is the wisdom of life.
Speed decides the goal, direction helps, but attitude decides everything.
One using the wisdom of life can hasten slowly to death by his attitude.
Attitude accomplishes.
Charlotte had an excellent attitude of good will. Unfortunately it had a mixture of petulant ill-will.
Of the various definitions of wisdom is one that says the capacity not to communicate on his own the gathering
Light inside is wisdom.
We see it in small events, as Darcy’s intention to search for Lydia.
Vivekananda chose to speak to Sri Aurobindo silently in the subtle plane about Supermind.
Sri Aurobindo did not share his ultimate knowledge even with Mother.
To refuse to express wisdom is to convert it into power.
Men who do not voice their grievances are inwardly occupied by them.
Not to cherish them inwardly is death knell to them in consciousness.
Man does not evaluate himself by the opportunities knocking on his door, but compares himself with the crowd
of non-achievers.
Man is finite; his spirit is infinite.
Delay is in Time.
Delay in every sense is divine.
Delay accomplishes more than haste. Delay is divine haste.
“சுற்றுப் யணம் பசல்வது தோமதமோகப் ப ோகிறது, பசல்லும் தூைம் குடறயப் ப ோகிறது.”
தோமதம் குடறக்கப் டுவதுைன் பசர்ந்து வருகிறது.
தோமதம் விோிவு டுத்துவதுைன் பசர்ந்து வைைோம்.
விருந்துக்கு பேன் பசன்று அங்கு தங்கும் டி ஆனது, அவர்கள் அங்கிருந்து நிைந்தைமோகக் கிளம்பும் டி
மோறியது.
ைோம்ப்ைனுக்கு பேன் எழுதிய கடிதம் மிகவும் தோமதமோனதோல் ிையோணம் ைத்து பசய்யப் ட்ைது.
சமநிடைடயப் ோதுகோக்கும் இயக்கம் தோமதம் ஆகும்.
ஒரு நிடையில் ஏற் டும் தோமதம், மற்பறோரு நிடையில் ைடன துோிதப் டுத்தும்.
பேனுடைய சக்தியின் உற் த்தி ஸ்தோனமோக எலிசப த் விளங்கியதோல், அவளுடைய விஷயம்
நிடறபவறோமல் பேன் திருமணம் பசய்துபகோள்ள முடியோது என் தோல் பேனுடைய வோய்ப்பு மிகவும்
தோமதமோயிற்று.
நிதோனமோக நைப் பத வோழ்வின் அறிவுைடமயோகும்.
இைக்டக பவகம் முடிவு பசய்யும், திடச உதவி புோியும், ஆனோல் மனப் ோன்டமபய எல்ைோவற்டறயும்
தீர்மோனிக்கும்.
வோழ்வின் அறிவுைடமடய ஒருவர் ஏற்று நைந்தோல் அவருடைய மபனோ ோவம் அவைது அைிடவத்
தோமதப் டுத்தும்.
மபனோ ோவம் சோதிக்கும்.
நல்பைண்ணத்தின் சிறப் ோன மபனோ ோவம் ஷோர்பைட்டிைம் இருந்தது. துைதிர்ஷ்ைவசமோக அது துடுக்கோன
பகட்ை எண்ணத்துைன் கைந்து இருந்தது.
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அறிவின் ை விளக்கங்களில் ஒன்று, ‘நமக்குள் உருவோகும் ஒளிடய நோமோகபவ பவளிபய பசோல்ைோமல்
இருப் தற்கோன திறன்’ என் தோகும்.
லிடியோடவத் பதடும் எண்ணத்தில் ைோர்சிக்கு இருந்தது ப ோல், சிறு நிகழ்வுகளில் நோம் இதடனப் ோர்க்கைோம்.
சுவோமி விபவகோனந்தர், சத்திய ேீவியத்டதப் ற்றி சூட்சும நிடையில் ஸ்ரீஅைவிந்தோிைம் ப சினோர்.
ஸ்ரீ அைவிந்தர் தன்னுடைய முடிவோன ஞோனத்டத அன்டனயிைம்கூை கிர்ந்து பகோள்ளவில்டை.
அறிடவ பவளிப் டுத்த மறுப் து, அதடன சக்தியோக மோற்றுவதற்குத்தோன்.
அவனுடைய வருத்தங்கடள பவளியில் பசோல்ைோமல் இருக்கும் மனிதன் உள்ளுக்குள் அடத ற்றி எந்பநைமும்
நிடனத்துக் பகோண்டிருப் ோன்.
அவற்டறப் ற்றி நிடனக்கோமல் இருப் து, ஒருவருக்கு அவைது ேீவியத்தில் உயிர் ப ோவது ப ோலிருக்கும்.
வோய்ப்புகள் தன்டனத் பதடி வருவடத டவத்து மனிதன் தன்டன கணித்துக்பகோள்ள மோட்ைோன், ஆனோல்
சோதிக்கோதவர்களுைன் தன்டன ஒப் ிட்டுப் ோர்த்துக் பகோள்வோன்.
மனிதன் அந்தமோனவன்; அவனுடைய ஆன்மோ அனந்தமோனது.
தோமதம் கோைத்தில் உள்ளது.
எல்ைோ விதத்திலும் தோமதம் பதய்வீகமோனது.
அவசைத்டதவிை தோமதம் அதிகமோகச் சோதிக்கும். தோமதம் பதய்வீக அவசைமோகும்.
77. “the leisure and comfort built on” – Mrs. Gardiner’s letter to Elizabeth.
Leisure is the essence of civilization.
Leisure in Time is Divine in supreme action.
Comfort enables leisure to be enjoyed.
Mother gave leisure and comfort to Man to seek god.
Culture in values express in Time and Space as leisure and comfort.
Leisure is the absence of Time compelling Man to act fruitlessly.
Today society is advanced and endowed enough to offer Leisure and comfort to all, if they commission the higher
organized forces of itself.
Mother saw this Truth in 1920 and offered it to sadhaks.
Companies doing their work by the highest forces available organized integrally can support ten times their present
employees in comfort.
Families that have this knowledge and can act on it can support ten times its number in rich leisure and higher comfort.
Organisations that can exercise their higher Minds can create ideas, strategies, attitudes, social skills that will serve this
purpose.
Lands and factories produce grains and products.
Leisure and comfort produce culture and values.
The Jnani frowned on work.
The Bhakta loved to serve God in Man.
To the karmayogi, work is worship.
Work must be done in the highest plane of consciousness organized with spirit as the centre. The rest is
drudgery. Today drudgery is the fashionable ideal of modern life. Their demands for higher leisure belie their
fashion. To mistake leisure for idleness is mental resourcefulness.
Leisure and comfort in a family raises affection to the level of love.
Technological innovation is welcome for its usefulness; but seeking it for its sake is not the best use of one’s
energy or time.
Leisure and comfort will generate its own technology out of the saturated energies of Man not seeking work.
“நோம் நிடனத்த டி ஓய்வோகவும், பசௌகோியமோகவும்” - எலிசப த்திற்கு திருமதி கோர்டினர் எழுதும் கடிதம்.
நோகோிகத்தின் சோைம் ஓய்வு ஆகும்.
ஓய்வு பநைம் இடறவன் சிறப் ோக பசயல் டும் பநைமோகும்.
பசௌகோியங்கள் ஓய்வு பநைத்டத அனு விக்க உதவும்.
மனிதன் கைவுடள நோடுவதற்கோக ஓய்டவயும் பசௌகோியங்கடளயும் அன்டன தருகிறோர்.
ண்புகளின் நோகோிகம் கோைத்திலும், இைத்திலும், ஓய்வோகவும், பசௌகோியமோகவும் பவளிப் டுகிறது.
பநைத்தின் சிந்தடன இல்ைோமல் ஓய்வு பநைங்கள், மனிதடன உ பயோகமோகச் பசயல் ை டவக்கும்.
சமூகம் அதனுடைய உயர்ந்த முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ள சக்திகளின் மூைம் பசயல் ட்ைோல் இன்று
எல்பைோருக்கும் ஓய்டவயும், பசௌகோியத்டதயும் அளிக்கும் அளவிற்கு, முன்பனற்றமும் வளங்களும்
ப ோருந்தியதோக இருக்கும் சமூகத்தோல் அதடன அடனவருக்கும் அளிக்க முடியும்.
1920-ல் அன்டன இந்த உண்டமடய உணர்ந்து, அதடன சோதகர்களுக்கு அளித்தோர்.
பூைணமோக முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ள உயர்ந்த சக்திகடளக் பகோண்டு பசயல் ட்டு வரும் நிறுவனங்கள்,
தற்ப ோழுது பவடை பசய் வர்கடளப் ப ோல் த்து மைங்கு பதோைிைோளிகடள பசௌகோியமோக ஆதோிக்க
முடியும்.
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இந்த அறிவு ஒரு குடும் த்தில் இருந்தோல் அதன் வைி பசயல் ட்ைோல் த்து மைங்கு குடும் அங்கத்தினர்கடள,
மிகவும் ஓய்வோகவும், சிறப் ோக பசௌகோியமோகவும் ைோமோிக்கைோம்.
நிறுவனங்கள் தங்களுடைய உயர்ந்த அறிடவச் பசலுத்தி யன் டும் வடகயில் எண்ணங்கள், உ ோயங்கள்,
மபனோ ோவங்கள், சமூகத் திறடமகள், இவற்டற உருவோக்கைோம்.
நிைமும் பதோைிற்சோடையும், தோனியங்கடளயும் ப ோருட்கடளயும், உற் த்தி பசய்கின்றன.
ஓய்வும் பசௌகோியமும், கைோச்சோைத்டதயும் ண்புகடளயும் உற் த்தி பசய்கின்றன.
ஞோனி பவடைடயக் கண்டு பகோ மடைகிறோர்.
மனிதனில் இருக்கும் இடறவனுக்குச் பசடவ பசய்ய க்தன் ஆடசப் டுகிறோன்.
கர்ம பயோகிக்கு பவடைபய வைி ோடு ஆகும்.
ஆன்மோடவ டமயமோக டவத்து, பவடைடய ேீவியத்தின் உயர்ந்த நிடையிலிருந்து பசய்ய பவண்டும். மற்றது
எல்ைோம் சுவோைசியமற்றதோக இருக்கும். இன்டறய நவீன கோைத்தில் சுவோைசியமற்று இருப் பத நோகோிக
இைட்சியமோக உள்ளது. உயர்ந்த ஓய்டவ அவர்கள் நோடுவது அவர்களுடைய ைக்க வைக்கத்டதப்
ப ோய்யோக்குகிறது. ஓய்வு பநைத்டத பசோம்ப றித்தனம் எனத் தவறோகப் புோிந்துபகோள்வது, மனத்தின் திறன்
ஆகும்.
ஒரு குடும் த்தில் ஓய்வும், பசௌகோியமும் இருந்தோல் அன்ட , கோதல் எனும் நிடைக்கு உயர்த்தும்.
பதோைில்ோீதியோன கண்டு ிடிப்புகள் அதனுடைய யன் டும் தன்டமக்கோக வைபவற்கத்தக்கறவ. ஆனோல்
அதற்கோகபவ அவற்றை நோடுவது ஒருவைது சக்திடயபயோ அல்ைது பநைத்டதபயோ சோியோன முடறயில் யன்
டுத்துவதோகோது.
பவடைடய நோைோத மனிதனிைம் நிடறந்துள்ள சக்தியிலிருந்து, ஓய்வும் பசௌகோியமும் சுயமோக ஒரு முடறடய
உற் த்தி பசய்யும்.
78. “obliged to give up the Lake”.
Obligation is action based on knowledge and responsibility.
Cultural obligations can create occasions for Grace to act.
Social obligations extend social possibilities and even create them.
Material obligations are at the level of survival.
Vital obligation creates, sustains, and enriches Romance.
Mental obligation compels one to see the other Man’s point of view.
Spiritual obligation is a blessing to all.
Supramental obligation creates a descent on Mankind.
Family obligation enjoins affectionate responsibility to all.
Mental obligation in the family today, can make a family rise ten times in society, enrich it a hundrend times, make
them enjoy in all directions.
To realize all one’s obligations is to evolve spiritually.
Obligation avails of opportunities.
Obligation awakens opportunities on all sides.
Marital obligations honoured is domestic joy in spiritual peace.
Democracy offers the citizens vast freedoms and expects them to realize their obligations as citizens. In a country
where this is done, one can see paradise on earth.
A gentle man obliges anyone in a gentlemanly fashion.
It extends his culture to the society.
Consciousness-responsibility feels the obligation to all the colleagues.
The mother’s obligation to children is biological.
The father has no such obligation biologically.
Socially he has an obligation to his family.
The woman is at pains all her life for marriage and property because she is aware that Man has no intrinsic obligations.
Men who remain unmarried or are not able to marry are those who do not have this obligation.
Children today do not wait for the parental obligation to be discharged.
“பைக்-ற்கு ப ோவடத விட்டுக் பகோடுக்க பவண்டி இருந்தது.”
அறிவு, ப ோறுப்பு, இவற்றின் அடிப் டையில் எழுவது, கட்ைோயங்கள் ஆகும்.
கைோச்சோை கட்ைோயங்கள், அருள் பசயல் டுவதற்கு சந்தர்ப் த்டத உருவோக்கைோம்.
சமூக கட்ைோயங்கள் சமூக சோத்தியங்கடள விோிவு டுத்தும், உருவோக்கவும் பசய்யும்.
ப ோருள்ோீதியோன கட்ைோயங்கள், உயிர் வோழ்தல் என்ற நிடையில் உள்ளன.
உணர்வின் கட்ைோயங்கள் உருவோக்கும், நிடை நிறுத்தும், கோதடை வளப் டுத்தும்.
மனத்தின் கட்ைோயங்கள், ஒருவடை அடுத்தவர் கண்பணோட்ைத்டதக் கோண வலியுறுத்தும்.
ஆன்மீகக் கட்ைோயங்கள் எல்பைோருக்கும் ஆசிர்வோதம் ஆகும்.
சத்திய ேீவியக் கட்ைோயம் மனித குைத்தின் மீது இறங்குகிறது.
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குடும் க் கட்ைோயங்கள், எல்பைோருக்கும் அன் ோன ப ோறுப்புணர்ச்சிடய அளிக்கிறது.
இன்று, மனத்தின் கட்ைோயம் ஒரு குடும் த்டத த்து மைங்கு சமூகத்தில் உயர்த்தும், நூறு மைங்கு
வளமுடையதோக்கும், எல்ைோ விதங்களிலும் சந்பதோஷத்டத அனு விக்க டவக்கும்.
ஒருவைது எல்ைோ கட்ைோயங்கடளயும் உணர்ந்தோல் அவர் ஆன்மீகத்தில் வளைைோம்.
கட்ைோயம், வோய்ப்புகடள யன் டுத்திக்பகோள்ளும்.
கட்ைோயம், வோய்ப்புகடள எல்ைோ க்கங்களிலும் எழுப்பும்.
திருமண வோழ்க்டகயில் ஏற் டும் கைடமகளுக்கு மோியோடத அளித்தோல் ஆன்மீக அடமதியில் அது குடும்
சந்பதோஷம் ஆகும்.
குடியைசு, மக்களுக்கு அதிக சுதந்திைத்டத அளிக்கிறது, குடிமகன் எனும் முடறயில் அவர்களது கைடமகடள
உணைபவண்டும் என்று எதிர் ோர்க்கிறது.
இவ்வோறு ஒரு நோட்டில் நைந்தோல், அது பூபைோக சுவர்க்கமோக இருக்கும்.
நற்குணமுள்ள ஒருவர், எல்பைோருக்கும் நற்குணத்துைன் உதவி புோிகிறோர்.
அது அவருடைய ண்ட சமூகத்திற்கு எடுத்துச் பசல்கிறது.
ப ோறுப்புணர்வு, தன்னுைன் பவடை பசய் வர்கள் அடனவருக்கும் தோன் கைடமப் ட்ைவர் என நிடனக்கும்.
தோயோருக்கு குைந்டதகளிைம் ஏற் டும் கைடம உணர்வு, இைத்த ோசத்தினோல் எழுகிறது.
தந்டதக்கு உைல்ோீதியோக அந்தக் கட்ைோயம் இல்டை.
சமூக அளவில் அவருக்கு தன் குடும் த்தோோிைம் ஒரு கைடம உள்ளது.
திருமணத்திற்கும், ஆஸ்திக்கும் ப ண்பண வோழ்நோள் முழுவதும் கஷ்ைப் டுகிறோள், ஏபனனில் ஆணுக்கு எந்த
உள்ளுடற கட்ைோயமும் இல்டை என்று அவளுக்குத் பதோியும்.
திருமணம் பசய்துபகோள்ளோமல் இருக்கும் ஆணிற்கும் அல்ைது திருமணம் பசய்துபகோள்ள முடியோமல்
இருப் வனுக்கும் இந்த கட்ைோயம் எதுவும் கிடையோது.
ப ற்பறோர்கள், அவர்களுடைய கைடமடய ஆற்றபவண்டும் என்று குைந்டதகள் இன்று கோத்திருப் தில்டை.
79. “according to this plan they were to go no further north ward than Derbyshire”.
What is chance in the physical plane, is precise definition in the subtle plane.
A little water poured on the ground moves and stops somewhere.
To us it is a chance. It is guided by the gradient, stops at the lowest point.
We see a voluble, foolish man talking endlessly when no one is listening.
His speech, the very words, and parts of them are guided and governed by well defined rules of how thought expresses
as speech.
One can observe that in oneself. The precision of its expression or failure to express will be seen as microscopic.
1.75ml of liquid transferred to another receptacle will measure there, if measurement is possible as 1.74ml accounting
for the missing .01ml the loss in transmission.
Yogic experience enables us to take note of such phenomena in the process of psychology. Given the correct minute of
birth of a child, astrology can precisely predict its action, says Sri Aurobindo.
It is the perfection in Nature, some of which we see in the workings of gold lace in silk sarees.
Such precisions may not have use value, but it is a fact of Natural existence. Man has achieved some of it occasionally.
If the claim is true, - the tyre of a plane is replaced sixteen seconds, a sofa is assembled by the machine from its parts
in ten seconds – Man knows that in his experience.
To rise from one plane to another, from Nature to Spirit, we know such perfection is indispensable. To discover the
soul in Nature, Man’s efficiency should rise to this perfection. One who has successfully overcome the traits of egoistic
sense would have seen this precision in the outer response to the inner movements. Forest dwellers, in dealing with
animals that attack them have known the value of those small vibrations of fear.
Musicians know too well such shades in their voice and its direct immediate effect on the audience while they are
rising to a climax.
Precision precisely matters for perfection.
“இந்தத் திட்ைத்தின் டி அவர்கள் ைர் ிஷயடைத் தோண்டி வைக்பக பசல்ைப் ப ோவதில்டை.”
ேைநிடையில் தற்பசயல் என்று கருதப் டுவது சூட்சும நிடையில் துல்லியமோன விளக்கமோகும்.
தடையில் சிறிதளவு தண்ணீர் பகோட்டினோல் அது ஓடி எதோவது ஒரு இைத்தில் நின்று விடும்.
நமக்கு அது தற்பசயல். சோிடவப் ப ோறுத்து, இருப் தற்குள் தோழ்வோன இைத்தில் அது நின்று விடுகிறது.
வோக்குத் திறடமயுள்ள ஒரு முட்ைோள் யோரும் பகட்கோத ப ோதும் ப சிக்பகோண்பை இருப் ோன்.
அவனுடைய ப ச்சு உ பயோகப் டுத்தும் வோர்த்டதகள் அதன் குதிகள் எல்ைோம் எவ்வோறு எண்ணம் ப ச்சோக
பவளிப் டுகிறது எனும் துல்லியமோன விதிகளோல் வைி நைத்தப் டுகிறது.
பவளிப் டுவதின் பதளிடவயும் அல்ைது பவளிப் டுவதற்கு முடியோமல் ப ோவடதயும் துல்லியமோக ஒருவர்
தன்னிைபம ோர்க்கைோம். 1.75ml அளவுள்ள ஒரு திைவத்டத பவபறோரு ோத்திைத்தில் மோற்றும் ப ோழுது அதன்
அளடவ அளக்க முடியும் என்றோல் அது 1.74ml ஆக இருக்கும். மோற்றும் ப ோழுது ஏற் டும் நஷ்ைம் .01ml.
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மபனோோீதியோன இயங்கு முடறயில் அது ப ோன்ற நிகழ்விடன நோம் கவனிக்க பயோக அனு வம் உதவுகிறது.
குைந்டதயின் ிறந்த பநைத்டத மிகச் சோியோகக் பகோடுத்தோல், பேோதிை சோஸ்த்திைத்தின் கணிப்பு மிகத்
துல்லியமோக இருக்கும் என்கிறோர் ஸ்ரீ அைவிந்தர்.
ட்டுப் புைடவயின் ேோிடக பவடைப் ோடுகளில் நோம் இயற்டகயின் பூைணத்துவத்டதப் ோர்க்கிபறோம். அது
ப ோன்ற நுட் ங்களுக்கு உ பயோகம் ப ோிதோக இல்ைோவிட்ைோலும், அது இயற்டகயோன உண்டமயோகும். சிை
சமயங்களில் மனிதன் இது ப ோல் சிைவற்டற சோதித்துள்ளோன். விமோனத்தின் ையடை தினோறு வினோடிகளில்
மோற்றுவதும், ஒரு இருக்டகயின்(sofa) ோகங்கள் த்து வினோடிகளில் இயந்திைம் மூைம் பசர்க்கப் ட்டு
விடுகிறது என் தும் உண்டமயோக இருப் ின், அடத மனிதன் தன் அனு வத்தில் பதோிந்துபகோள்வோன். ஒரு
நிடையிலிருந்து அடுத்த நிடைக்கு உயைபவண்டும் என்றோல் இயற்டகயிலிருந்து ஆன்மோவிற்கு உயை
பவண்டும் என்றோல் இம் மோதிோியோன பூைணத்துவம் இன்றியடமயோதது என்று நமக்குத் பதோியும். இயற்டகயில்
ஆன்மோடவக் கண்டு ிடிக்க பவண்டுபமன்றோல், மனிதனுடைய திறன் இந்த அளவுக்கு முழுச் சிறப் டைய
பவண்டும். அகந்டதடய பவற்றி பகோண்ை ஒருவருக்கு அகம் புறம் பதோைர்பு பதளிவோகப் புோியும். கோட்டில்
வசிப் வர்கள் தங்கடளத் தோக்க வரும் விைங்குகடள யம் எனும் அதிர்வினோல் பதோிந்து பகோள்வர்.
ோைகர்கள், ோைலின் உச்ச கட்ைத்திற்கு பசல்லும்ப ோழுது தங்களுடைய குைலின் இது ப ோன்ற சோயடையும்,
அது பகட் வர்கள் மனத்டத பநைடியோக, உைனடியோக எவ்வோறு பதோடுகிறது என் டதயும் மிக நன்றோகத்
பதோிந்து டவத்திருப் ர்.
நுட் ம், முழுச் சிறப்புக்கு மிக முக்கியமோனது.
80. “to Mrs. Gardiner it had a peculiarly strong attraction”.
A peculiar strong attraction arises from the minutest earlier enjoyment.
Sensitive mothers having observed their growing children are so attracted to their later blossoming, as they remind the
mothers of their earlier observation.
One who has romantically enjoyed the company of his girl, has unconsciously sensed the potentials expressing
later as actualities.
Married life, for the cultured sensitivity of self-giving generosity, has infinite avenues of this description making it
eternally real in its endlessness.
Even an excellent cook knows his work like this.
The indication that one has reached the maximum of perfection in a relationship is at this point, it thrills.
God relating to Man who has become feminine renders every touch so thrilling.
Thrill that comes to stay is rapturous ecstasy.
Esctasy is the penultimate state of surrender.
Force passing through Love is made rapturous by infinity.
One who can attain this precision in money transaction unselfishly expressing truth or goodness through power when
touched by infinity will earn all the Money that is there in his world in a trice.
Perfect precision producing infinite abundance is an inexorable rule. Nature in all its facets has this status, e.g. waste.
It does not require supramental sense to know it. Even a subtle perception can see it.
Grace acting on impervious personality distantly relating to it resorts to this precision.
Sylvia on her way to Australia coming to an Ashram guest house was saved from a plane crash against her vociferous
protest.
Our well developed sensitivity in life, touched by Grace by the least vibration, is entitled to protection even as we are
entitled to protest!
Elizabeth a little before the tour felt that exhilaration.
‘திருமதி கோர்டினருக்கு அந்த இைம் மிகவும் ிைத்பயகமோக ிடித்திருந்தது.”
ிைத்பயகமோன அதிக ஆர்வம், முன்னர் கிடைத்திருக்கும் நுட் மோன சந்பதோஷங்களோல் எழும்.
நுண்ணுணர்வு மிக்க தோய்மோர்கள் தங்களுடைய குைந்டதகளின் வளர்ச்சிடய நன்கு கவனித்திருப் தோல்,
அவர்களுடைய ிற்கோை வளர்ச்சியோல் மிகவும் கவைப் டுகிறோர்கள். ஏபனன்றோல், அது அவர்களுடைய
முந்டதய கவனிப்ட நிடனவு டுத்துகிறது.
கோதல் உணர்வுைன் ப ண்ணின் துடணயில் சந்பதோஷத்டத அனு வித்திருக்கும் ஒருவன், ின்னோல் அடத
உண்டமயோக்கும் திறன்கள் தனக்குண்டு என் டத அவடன அறியோமபைபய உணர்ந்திருப் ோன்.
திருமண வோழ்வு தன்டனபய அர்ப் ணித்து ப ருந்தடமயோக விளங்கும் நோகோிகமோன
உணர்வுடையவர்களுக்கு, இது ப ோன்ற அளவற்ற வோய்ப்புகடள, அதனுடைய முடிவற்றதில் நிைந்தைமோக
உண்டமயோக்கும்.
சிறப் ோக சடமயல் பசய் வனுக்கும் தன்னுடைய பவடைடயப் ற்றி இவ்வோறு பதோிந்திருக்கும்.
ஒரு உறவில் ஒருவர் அதிக ட்ச பூைணத்துவத்டத அடைந்து விட்ைோர் என் தற்கு அடையோளம், இந்த
இைத்தில் அது சிலிர்க்க டவக்கும்.
ப ண்டமயின் தன்டமகடள பகோண்டிருக்கும் ஒரு ஆபணோடு, இடறவன் பதோைர்பு டுத்திக்பகோள்ளும்
ப ோழுது ஒவ்பவோரு பதோடுதலும் சிலிர்க்க டவக்கும்.
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சிலிர்ப்பு நிடைத்து விடுவது உற்சோகமோன பூோிப் ோகும்.
பூோிப்பு, சைணோகதியின் இறுதி நிடைக்கு முந்டதய நிடை.
கோதல் வைியோகச் பசல்லும் சக்தி அளவில்ைோத ைவசத்டத அடைகிறது.
ண விவகோைத்தில் யோர் ஒருவருக்கு இந்த பதளிவு கிடைக்கிறபதோ, யோர் ஒருவர் சக்தியின் மூைம்
சுயநைமில்ைோமல் உண்டம அல்ைது நற்குணத்டத பவளிப் டுத்துகிறோபைோ, அவர் அனந்தத்தோல் பதோைப் டும்
ப ோழுது, உைகத்தில் இருக்கும் பசல்வம் முழுவடதயும் கணப் ப ோழுதில் சம் ோதிப் ோர்.
சிறப் ோன நுட் ம் அளவற்ற அ ோிமிதத்டத உற் த்தி பசய்வது மறுக்க முடியோத சட்ைமோகும். இயற்டகயின்
எல்ைோ க்கங்களிலும் இந்த நிடை இருக்கிறது, (உ- ம்) விையம்.
அடதத் பதோிந்துபகோள்வதற்கு, அதற்குச் சத்திய ேீவிய உணர்வு பதடவ இல்டை. சூட்சுமமோகக்கூை புோிந்து
பகோள்ளைோம்.
அணுக முடியோத ந ோிைம் அருள் பசயல் டுவது, அதனுைன் பதோைர்பு டுத்திக்பகோள்ளும் ப ோழுது இந்த
பதளிடவ பமற்பகோள்கிறது.
ஓர் அன் ர் ஆஸ்திபைலியோவிற்குச் பசல்லும் வைியில், ஆசிைம விருந்தினர் விடுதியில் தங்குவதற்கு ைமோக
எதிர்த்த ப ோதும், விமோன வி த்திலிருந்து கோப் ோற்றப் ட்ைோர்.
வோழ்க்டகயில் சிறப் ோக உருவோன நமது உணர்வுகள் அருளின் பைசோன அதிர்வுகளோல் பதோைப் டும்
ப ோழுது, நோம் எதிர்த்தோலும் அது நம்டமக் கோப் ோற்றும்.
சுற்றுப் யணம் பசல்வதற்குச் சற்று முன் எலிசப த்தோல் அந்த உற்சோகத்டத உணை முடிந்தது.
81. “The town where she had formerly passed her early life”.
Nostalgia is a great enjoyable sensation even as sentiments are.
In its recollection the memory gains a new life as nothing else can give.
Charles Dickens visiting his childhood home found the road narrow, chicken small.
He would have enjoyed more if his childish eyes came back with wide roads and big chickens.
Romance is an excellently fit field for nostalgia.
The old joys are recreated as fresh raptures.
Nostalgia is the experience of an old sentiment acquiring new vigour by imagination.
In a writer it is imagination that creates.
Physical events cannot always have an imaginative richness.
Imagination fills the drab subtle areas of physicality with emotionally creative movements.
Imagination exists entirely in the subtle plane as dreams.
Dreams are not under one’s control, imagination is.
A writer creates events, plots, characters, conflicts, confluences, events ripening into temperamental intensities of
emotions, emotionally real possibilities all of which are real to him long after the writing.
The dress on the woman is an ornament to her while for him who adores her the end of that saree is an ever living
sentiment in his imagination. Tagore grew expressive of it.
A lover’s vision is unearthly, if not celestial.
To be in love is to live in eternity.
The hero expressing his courage is lifted to heaven.
To him the body is a vehicle that raises him to celestial heights.
Danger itself thus becomes loveable and attractive.
In Romance the lover always feels the danger of losing his love.
Positively it can be an ever present hope.
“அந்த ஊோில் ஆைம் கோைத்தில் அவள் வசித்திருக்கிறோள்.”
டைய நிடனவுகளும், மன உணர்வுகடளப்ப ோல் சந்பதோஷமோன உணர்வுகளோகும்.
டையடத ஞோ கப் டுத்திப் ோர்க்கும்ப ோழுது பவறு எதனோலும் பகோடுக்க முடியோத புதிய உயிர் ஞோ க
சக்திக்குக் கிடைக்கிறது.
சோர்ைஸ் டிக்பகன்ஸ், அவருடைய குைந்டதப் ருவத்தில் வோழ்ந்த வீட்டிற்கு பசன்றப ோது, அவருக்குத்
பதருக்கள் குறுகைோகவும், பகோைிக் குஞ்சு சிறியதோகவும் இருப் தோகத் பதோிந்தது.
பதருக்கள் அகைமோகவும், பகோைிக் குஞ்சு ப ோிதோகவும் பதோிந்த குைந்டதப் ருவத்து ோர்டவ மீண்டும்
வந்திருந்தோல் அவர் பமலும் அதிக சந்பதோஷம் அடைந்திருப் ோர்.
டைய ஞோ கங்களுக்கு கோதல் ஒரு சோியோன களமோகும்.
டைய சந்பதோஷங்கள் எல்ைோம் புதிய ைவசமோக மறு டியும் உருவோகும்.
டைய உணர்வுகளுக்குக் கற் டனயோல் புதிய சக்தியளிக்கும் அனு வபம டைய ஞோ கங்கள்.
எழுத்தோளோிைம் இருக்கும் கற் டனபய டைக்கிறது.
ேை நிகழ்ச்சிகளுக்கு எல்ைோ சமயங்களிலும் கற் டன வளம் இருக்கோது.
ேைத்தின் மந்தமோன சூட்சும இைங்கடள கற் டன உணர்வுபூர்வமோன டைக்கும் திறனுடைய
இயக்கங்களோல் நிைப்பும்.

410

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

கற் டன சூட்சும நிடையில் முழுவதுமோக கனவுகளோக இருக்கிறது.
கற் டன நம் கட்டுப் ோட்டில் உள்ளது, கனவுகள் அவ்வோறு இல்டை.
ஒரு எழுத்தோளர் நிகழ்ச்சிகடள, கடதயின் கருடவ, கதோ ோத்திைங்கடள, ிணக்குகடள, சந்திப்புகடள,
உணர்ச்சிகளின் தீவிைமோன மன உணர்வுகளோக மோறும் நிகழ்ச்சிகடள, உணர்வுபூர்வமோக உண்டமயில்
சோத்தியமோகக் கூடியவற்டற டைப் ோர். இடவ அடனத்தும் எழுதி ை நோட்களுக்குப் ிறகும் அவருக்கு
அடவ உண்டமயோகத் பதோியும்.
ஒரு ப ண்ணுக்கு உடை என் து ஒரு அைங்கோைம், ஆனோல் அவடளப் ப ோற்றும் ஒருவனுக்கு, அவளுடைய
புைடவத் தடைப்பு அவனுடைய கற் டனயில் நிைந்தைமோக இருக்கும் உணர்வோகும். தோகூர் இதடன அைகோக
பவளிப் டுத்தியுள்ளோர்.
ஒரு கோதைோின் ோர்டவ பதய்வீகமோக இல்ைோவிட்ைோலும், உைகில் இல்ைோத ஒன்றோக இருக்கிறது.
கோதல் வசத்தில் இருப் து அைிவற்ற தன்டமயுடையது.
ஒரு வீைன் அவனுடைய டதோியத்டத பவளிப் டுத்தும்ப ோழுது சுவர்க்கத்தில் இருப் து ப ோல் உணருவோன்.
அவனுடைய உைல் அவடன பதய்வீக உயைத்திற்கு அடைத்துச் பசல்லும்.
ஆ த்து இவ்வோறு விரும் த்தக்கதோகவும், ஈர்ப்புடையதோகவும் மோறுகிறது.
கோதலில் கோதைனுக்கு தன் கோதடை இைந்து விடுபவோபமோ என்கிற யம் எப்ப ோழுதும் இருக்கும்.
பநர்மடறயோகப் ோர்த்தோல் அது அவனுக்கு நிைந்தை நம் ிக்டக அளிப் தோக இருக்கும்.
Elizabeth was excessively disappointed; she had set her heart on seeing the Lakes, and still thought there
might have been time enough. But it was her business to be satisfied -- and certainly her temper to be
happy; and all was soon right again.
எலிசப த்திற்கு அதிக ஏமோற்றம் உண்ைோயிற்று, பைக்ஸ்-ஐ ோர்க்க பவண்டும் என்று மிகுந்த ஆர்வத்துைன்
இருந்தோள். அதற்கு பநைம் இருக்கும் என்று இன்னமும் நிடனத்தோள். ஆனோல் எதிலும் திருப்தியடையும்
எப்ப ோழுதும் சந்பதோஷமோக இருக்கும் அவளது மபனோ ோவம் எல்ைோவற்டறயும் விடைவில் சோி பசய்தது.
82. The more ready Elizabeth is, the longer it is postponed.
எலிசப த் பமலும் தயோைோக இருக்கும் ப ோழுது, அது பமலும் தோமதமோகிறது.
83. She is more ready to accept Darcy in her depths.
ைோர்சிடய அவள் ஆைத்தில் ஏற்றுக்பகோள்ள பமலும் தயோைோக இருக்கிறோள்.
84. “Elizabeth is excessively disappointed”.
Excess of anything makes for excellence.
The excessive disappointment is due to excessive surprise that awaits a consciousness rooted in infatuation.
Excess is never disappointing in itself.
Excess indicates growth.
Excess may spoil a local situation as sugar in coffee.
It can always be well utilized.
Life itself directs the course of its proper utilization.
Any problem of the excess arises poignantly when the choice of the Man is egoistically willful.
Wilful insistence harms.
Life lives by balance, restoring it whenever it is disturbed.
Excess flow of the river causes havoc.
Damming it will irrigate lands, produce electricity.
The field of education suffers in modern days from an excessive surplus of overflowing energy.
The system is not able to absorb it.
Children rebel or become refractory.
Internet has brought a flood of ideas on all sides.
It is enough to open the faculties in the children.
Curiosity can never be exhausted.
Thinking organizes an ocean of information into one thought.
Imagination rises to the occasion of endless expanse of ideas.
Judgment is not exhausted by any amount of views.
Opinions are constricting.
Idea formation can rise to an infinite supply of facts.
When the Mind itself opens by a flood of energizing occasions the genius begins to formulate itself.
The occasion to abuse Darcy, says Elizabeth, opened the springs of abusive genius.
“எலிசப த்திற்கு மிகுந்த ஏமோற்றம் எழுந்தது.”
அதிகமோக உள்ள எதுவும் சிறப்ட பநோக்கிச் பசல்லும்.
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கோதல் மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் ஒருவருக்கு கோத்திருக்கும் அதிகப் டியோன ஆச்சோியம், அதிகப் டியோன
ஏமோற்றத்டத ஏற் டுத்துகிறது.
உ ோியோக இருப் தற்கு ஏமோற்றம் எைோது.
உ ோி வளர்ச்சிடயக் குறிக்கிறது.
கோ ியில் சர்க்கடை அதிகமோகி விடுவடதப் ப ோல் உ ோி, ஒரு இைத்தின் நிடைடமடய பகடுத்து விைைோம்.
அடத எப்ப ோழுதும் நன்கு யன் டுத்திக்பகோள்ளைோம்.
அடத சோியோக உ பயோகப் டுத்திக் பகோள்வதற்கு வோழ்பவ அதன் ப ோக்டக வைி நைத்தும்.
மனிதன் அகந்டதபயோடு பவண்டுபமன்பற பதர்ந்பதடுக்கும்ப ோழுது உ ோியின் மூைமோக எழும் ிைச்சிடன
கடுடமயோக இருக்கும்.
பவண்டுபமன்பற பசய்வது ஊறு விடளவிக்கும்.
சீர்தூக்கி வோழ்வது வோழ்க்டக, ோதிப்பு ஏற் டும்ப ோழுது சம நிடைடய மீண்டும் நிடைநோட்டும்.
நதியில் பவள்ளம் வந்தோல் ப ைைிவு ஏற் டும்.
நதியில் அடண கட்டினோல் ோசனத்திற்குப் யன் டும், மின்சோைம் உற் த்தி பசய்யைோம்.
அ ோிமிதமோன அதிகப் டியோன சக்தியினோல், கல்வி முடற இன்டறய நவீன கோைத்தில் ோதிக்கப் டுகிறது.
கல்வி அடமப்புக்கு, அடத உள்வோங்கிக்பகோள்ள முடியவில்டை.
குைந்டதகள் எதிர்க்கின்றனர், அல்ைது முைண்டு ிடிக்க ஆைம் ிக்கின்றனர்.
எல்ைோ க்கங்களிலும் இடணயதளம் எண்ணற்ற கருத்துகடள அளித்துள்ளது.
குைந்டதகளிைமுள்ள திறடமகடள நோம் வளர்த்து விட்ைோல் ப ோதும்.
ஆர்வம் தீர்க்கப் ை முடியோதது.
சிந்தடன ை விவைங்கடள ஒரு எண்ணமோக முடறப் டுத்தும்.
எண்ணங்களின் அளவில்ைோத விோிவோக்கத்டத கற் டன உண்ைோக்கும்.
எவ்வளவு வித கருத்துகள் இருந்தும் அவற்றோல் தீர்ப்ட தீர்த்துவிை முடியோது.
அ ிப் ிைோயங்கள் சுருக்கும்.
எண்ணங்கள் உருவோவது அனந்தமோன விஷயங்கடள அளிக்கும்.
பதம்பூட்டும் சந்தர்ப் ங்களோல் மனம் திறந்துபகோள்ளும்ப ோழுது பமதோவி ிறக்க ஆைம் ிக்கிறோன்.
ைோர்சிடய திட்டும் சந்தர்ப் ம், எலிசப த்திைம் நிந்தடனயின் பமதோவித்தனத்டத மவைிப்படுத்தியது.
85. “It was her business to be satisfied and her temper to be happy.”
To be happy in the given condition is a Psychic temperament.
So, her will told her to be satisfied.
It was the choice of her temperament – human choice – that qualified her finally for the reward of our life.
This temperament and her selfless goodwill for Jane arose from her character.
She was endowed with the character to receive grace.
She had the potential of her mother’s falsehood.
The latter surfaced on meeting Wickham, energized his scandal.
The force required for her to move to the Mind arose from the energy of the scandal.
It was enough to move to the Mind, not to free her from falsehood.
The elopement gave strength to this energy for her mind to endorse action.
What was energized was the mental decision, not the vital choice.
It enabled Darcy to act, was not enough to free her vitally.
Consecration raises Mind to Supermind.
Her response was to Pemberley; so Darcy came to meet her there.
She consecrated her idea to Pemberley, not to love nor to Darcy.
Consecration secures the willingness of the Will to the light of Knowledge.
That willingness is the choice.
Whenever problems remain unsolved, passages ununderstood, we can examine inside, the consecration will be in
words, not in feeling.
It is the unwillingness to solve the problem.
It is the Taste of Ignorance that cherishes the past view of low consciousness, enshrined in preference or habit.
A systematic analysis at this point that breaks down the whole to its parts will ultimately end, as the dividing Mind
ends in atomic existence, the smallest single act where the evil, wickedness, falsehood, wrong will assert its joy of
selfish possessiveness, giving the sensation of right to the will that exercises.
Mr. Bennet’s unwillingness to exert himself to prevent Lydia.
Split it further. We see 1) spirit of contradiction, 2) love to thwart the wife, 3) indolence, 4) subconscious consent to
elopement, 5) exercise of authority of the head of the family.
Man fixing on any one of them and insisting on moving it, Mind rises to Supermind.
From Elizabeth’s side, she does not want to condemn Wickham in her emotions.
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She wants to avoid a crisis without taking commensurate effort.
In the Guru-sishya relationship, progress gets stalled at some point.
At that point the Guru will assert himself, rather than the work.
The sishya will express the spirit of contradiction.
He would like to accomplish the work by his own illumination which he does not have.
Such statements linger forever for some thousand years.
Shankara’s illusion lived in his followers for a thousand years.
The point where work stalls is a moment of Grace, a moment of Truth, if one awakes inwardly.
It is a spiritual awakening.
It will reduce to an argument where one is unwilling to accept that 7+3=10 out of prestige.
Lenin says people, at such moments, will change the geometrical axiom to suit their argument.
Royalty in England drives them under the sea.
Caste in India keeps the country divided.
Goldman Sachs goes back to speculation.
These people will plead ignorance. It is not true in the final analysis.
It reduces to possessiveness, prestige, profit, etc. like the English educated Frenchman refusing to answer in English.
Churchill and
De Gaulle both knowing the other’s language employed interpreters.
Pollution, crisis, terrorism, disarmament can be reduced to such a small move – if people act, it is a wonder.
“எதிலும் திருப்தி அடைய பவண்டும், எப்ப ோழுதும் சந்பதோஷப் ைபவண்டும் என் துதோன் அவளது சு ோவம்.”
இருக்கும் நிடைடமயில் சந்பதோஷமோக இருப் து டசத்திய புருஷனின் உணர்வுக்குோியது.
அதனோல் அவளுடைய உறுதி அவடள திருப்தி அடைய டவத்தது.
அவளுடைய மனவுணர்வுகளின் விருப் ம், மனித விருப் ம், இறுதியோக வோழ்வின் ோிடசப் ப ற்றுக்பகோள்ள
அவடள தகுதி உடையவளோக்கியது.
இந்த மனவுணர்வும் அவளுக்கு பேனிைம் இருந்த சுயநைமற்ற நல்பைண்ணமும் அவளுடைய சு ோவத்தினோல்
எழுந்ததோகும்.
அருடளப் ப ற்றுக்பகோள்ளும் திறன் டைத்தவளோக அவள் இருந்தோள்.
தோயோோின் ப ோய்டம அவளிைம் வித்தோக இருந்தது.
அது அவள் விக்கோடமச் சந்தித்தப ோது பவளி வந்தது. அவன் எழுப்பும் அவதூற்றுக்கு சக்தி அளித்தது.
அவடள மனத்திற்கு அடைத்துச் பசல்லும் சக்தி அவதூற்றின் வலிடமயிலிருந்து கிடைத்தது.
மனத்திற்கு நகை அது ப ோதுமோனதோக இருந்தது, அவடள ப ோய்டமயிலிருந்து விடுவிக்க அதனோல்
முடியவில்டை.
லிடியோ ஓடிப்ப ோனது இந்தச் சக்திக்கு ைத்டத அளித்தது, பசயல் டுவதற்கு அவளுக்கு ஆதைவளித்தது.
மனத்தின் தீர்மோனம்தோன் வலிடமயூட்ைப் ட்ைபத தவிை, உணர்வின் விருப் ம் அல்ை.
ைோர்சிடய அது பசயல் ை டவத்தது, அவடள உணர்வுபூர்வமோக அதனோல் விடுவிக்க முடியவில்டை.
சமர்ப் ணம் மனத்டத சத்திய ேீவியமோக்குகிறது.
அவள் திைளித்தது ப ம் ர்லிக்கு; அதனோல் அங்கு அவடள சந்திக்க ைோர்சி வந்தோன்.
அவளுடைய எண்ணத்டத அவள் ப ம் ர்லிக்கு சமர்ப் ணம் பசய்தோள், கோதலுக்பகோ ைோர்சிக்பகோ அல்ை.
சமர்ப் ணம் விருப்புறுதியின் விருப் த்டத ஞோனத்தின் ஒளிக்குப் ப ற்றுத் தரும்.
அந்த விருப் ம் பதர்ந்பதடுத்ததோகும்.
ிைச்சிடனகள் தீைோதப ோழுது வைிகடளப் புோிந்துபகோள்ள முடியோதப ோழுது நம் அகத்டதச் பசோதித்துப்
ோர்த்தோல், சமர்ப் ணம் வோயளவில்தோன் இருக்கிறது, உணர்வில் இல்டை என் டதப் ோர்ப்ப ோம்.
அது ிைச்சிடனடயத் தீர்க்க விருப் மின்டம ஆகும்.
அது, முன்விருப் த்தினோபைோ அல்ைது ைக்கத்தினோபைோ தோழ்ந்த ேீவியத்தின் கைந்த கோை கருத்டதப்
ப ோற்றும் அறியோடமயின் ருசியோகும்.
குக்கும் மனம் இறுதியில் அணு எனும் அளவில் முடிவதுப ோல், இந்த இைத்தில் முடறயோன ஆைோய்ச்சி,
முழுடமடய சிறு குதிகளோக ிோித்து எங்கு தீடம, பகோடுடம, ப ோய்டம, தவறு இடவகடள மிகச் சிறிய ஒரு
பசயல் சுயநைமோக தனதோக்கிக்பகோள்ளும் சந்பதோஷத்டத வலியுறுத்துகிறபதோ, அங்கு பசலுத்தப் டும்
விருப்புறுதிக்கு சோி என்கிற உணர்டவ அளிக்கும்.
லிடியோடவத் தடுக்க திரு ப ன்னட் முயற்சி எடுக்க விரும் வில்டை.
இடத பமலும் ிோித்துப் ோர்த்தோல், நோம் ோர்ப் து 1) முைண் ோட்டின் ஆர்வம்,2) மடனவிக்கு இடையூறு
பசய்ய விரும்புவது 3) பசோம் ல், 4) ஓடிப்ப ோவதற்கு ஆழ்மனத்தின் அனுமதி, 5) குடும் த் தடைவர் தன்
அதிகோைத்டத பசலுத்துவது இடவகளோகும்.
இதில் ஏதோவது ஒன்டற மனிதன் பதர்ந்பதடுத்து அதன் மூைம் பசயல் ை வலியுறுத்தும்ப ோழுது, அவன்
மனதிலிருந்து சத்திய ேீவியத்திற்குச் பசல்கிறோன்.
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அவளது உணர்வுகளில் விக்கோடமக் கண்டிக்க அவள் விரும்புவதில்டை என் து எலிசப த்தின்
க்கத்திலிருந்து எழுகிறது.
ப ோதிய அளவு முயற்சி எடுக்கோமல் அவள் பநருக்கடிடயத் தவிர்க்க விரும்புகிறோள்.
குரு-சிஷ்ய உறவில் ஏதோவது ஒரு இைத்தில் முன்பனற்றம் நின்று விடுகிறது.
அந்த இைத்தில் பவடைக்கு முக்கியத்துவம் பகோடுக்கோமல் குரு தன்டன வலியுறுத்திக் பகோள்வோர்.
சிஷ்யன் முைண் ோட்டிடன பவளிப் டுத்துவோன்.
தன்னிைம் இல்ைோத அறிவின் பதளிவின் மூைம் அவன் பவடைடய சோதிக்க விரும்புவோன்.
சிை ஆயிைமோண்டுகளோக இது ப ோன்ற பசய்திகள் நிைந்தைமோக உைவி வருகின்றன.
சங்கைோின் மோடய ஆயிைமோண்டுகளோக அவருடைய சிஷ்யர்களிைம் இருந்து வந்தது.
ஒருவோின் அகம் விைிப்புறும்ப ோழுது எங்கு பவடை நின்று விடுகிறபதோ, அது அருள் எழும் தருணமோகும்,
உண்டமயின் தருணமோகும்.
அது ஆன்மீக விைிப் ோகும்.
பகௌைவம் கருதி 7+3=10 என் டத ஏற்றுக்பகோள்ளோத அளவிற்கு அது விவோதத்தில் இறங்கும்.
அது ப ோன்ற சமயங்களில் மனிதர்கள் அவர்களுடைய விவோதங்களுக்கு ஏற் , வடிவியல் உண்டமடயயும்
மோற்றிக்பகோள்வர் என்று பைனின் கூறியுள்ளோர்.
இங்கிைோந்து அைசுோிடமடயப் ப ோற்றுவது அவர்கடள கைலுக்குள் மூழ்கடித்து விடும்.
இந்தியோவில் ேோதிகள் ிோிவிடனடய ஏற் டுத்தி உள்ளன.
Goldman Sachs ங்குச் சந்டதக்கு மீண்டும் திரும்புகிறது.
இந்த மனிதர்கள் தங்களது அறியோடமடய வலியுறுத்துவர். இறுதியோகப் ோர்க்கும்ப ோழுது இது
உண்டமயல்ை.
ஆங்கிைம் அறிந்த ிபைஞ்சுக்கோைர் ஆங்கிைத்தில் திைளிக்க மறுப் தும், Churchill , De Gaulle இருவருக்கும்
மற்றவைது பமோைி பதோிந்திருந்தும் பமோைி ப யர்ப் ோளடை அமர்த்துவதும், பசோந்தம் பகோண்ைோடுவது,
மகௌைவம், இைோ ம் என் தில் ப ோய் முடிகிறது.
சுற்றுப்புறச் சூைல் தூய்டமக் பகடு, பநருக்கடி, தீவிைவோதம், ஆயுத ஒைிப்பு, இவற்டற மக்கள் பசயல் ட்ைோல்
மிகச் சிறிய விஷயமோக அதிசயத்தக்க வடகயில் மோற்றி விைைோம்.
With the mention of Derbyshire there were many ideas connected. It was impossible for her to see the word
without thinking of Pemberley and its owner. "But surely," said she, "I may enter his county with impunity,
and rob it of a few petrified spars without his perceiving me."
“பைர் ிஷயர்” என்றதும், அது சம் ந்தப் ட்ை ை எண்ணங்கள் பதோன்றின. ப ம் ர்லிடயப் ற்றியும், அதன்
உோிடமயோளடைப் ற்றியும் நிடனத்துப் ோர்க்கோமல் அவளோல் அந்த வோர்த்டதடய நிடனத்துப் ோர்க்க
முடியவில்டை. “ஆனோல் நிச்சயமோக, நோன் அப் குதிக்குள் சுதந்திைமோக நுடைபவன், அவனுக்குத் பதோியோமல்
அைகிய கற்கடள எடுத்து வருபவன்.”
86. “With the mention of Derbyshire, many ideas were connected”.
It is memory that commissions itself thus.
Memory is an instrument of Time.
It acts on the surface Mind.
Thought, imagination, and ego have their own memories.
At a moment like this one can observe the instantaneousness of the action of consciousness.
Attitudes, likes, past events, future expectations, responses of all the existing beliefs all rise at once simultaneously,
meet, decide, and settle down.
Consecration too is instantaneously effective.
As the forces rush, so consecration must simultaneously rise for it to be effective.
Human choice is made at that split second.
It is subconscious.
Man who accepts Mother deeply accepts Her in the depth of his subconscious.
The virginally creative moment He speaks of is this moment when Man remembers Mother.
The Memory should precede the uprush of thoughts, etc.
At least, it should be simultaneous.
Love of Mother shows itself in this ready Memory which is consecration.
Such a love of Mother, its Memory, is the subconscious willingness to become conscious.
That movement calls down the Superconscient and is felt as an elevation or inspiration.
To remain in that inspiration forever is to be a sadhak.
To have that readiness at the occurrence of each thought is to be a devotee.
For yoga the rising subconscient and descending Superconscient meeting in him should ascend to the Transcendent.
To him life will never be a bore.
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“ைர் ிஷயர் என்று குறிப் ைப் ட்ைவுைபனபய, அது பதோைர்புபகோண்ை ை எண்ணங்கள் மனதில் எழுந்தன.”
ஞோ கம் அவ்வோறு அதடனபய பசயல் ை டவக்கிறது.
ஞோ கம் கோைத்தின் கருவியோகும்.
அது பமல் மனத்தில் பசயல் டும்.
எண்ணம், கற் டன, அகந்டத இவற்றிற்குத் தனித் தனிபய ஞோ கங்கள் உள்ளன.
இது ப ோன்ற ஒரு தருணத்தில் ேீவியத்தின் உைனடியோகச் பசயல் டும் தன்டமடயப் ோர்க்கைோம்.
மபனோ ோவங்கள், விருப் ங்கள், கைந்தகோை நிகழ்ச்சிகள், எதிர்கோை எதிர் ோர்ப்புகள், நம் ிக்டககளின்
மறுபமோைிகள் எல்ைோம் கணப்ப ோழுதில் ஒபை சமயத்தில் எழுந்து, சந்தித்து, முடிவு பசய்து ிறகு
அடமதியோகின்றன.
சமர்ப் ணமும் உைனடியோகப் யன் அளிக்கும்.
சக்திகள் பவகமோக நுடையும்ப ோழுது சமர்ப் ணம் திறம் ைச் பசயல் ை பவண்டுபமனில் அது கணப்
ப ோழுதில் எைபவண்டும்.
அந்த ஒரு வினோடியில் மனிதனின் பதர்ந்பதடுப்பு நிகழ்கிறது.
அது ஆழ்மன நிகழ்வோகும்.
அன்டனடய ஆைத்தில் ஏற்றுக்பகோள்ளும் ஒருவன் தன் ஆழ்மனதின் ஆைத்தில் ஏற்றுக்பகோள்கிறோன்.
கவோன் கூறும் புதியன டைக்கும் தருணம், அன்டனடய நிடனவுகூரும் மனிதனின் இந்தத் தருணம்தோன்.
எண்ணங்கள் எழுவதற்கு முன் அன்டனயின் ஞோ கம் வை பவண்டும்.
குடறந்த ட்சம் ஒபை சமயத்திைோவது எை பவண்டும்.
சமர்ப் ணம் எனும் இந்த உைனடி ஞோ கத்தில் அன்டனயின் அன்பு பவளிப் டும்.
அன்டனயின் இந்த அன்பு அதன் ஞோ கம் இடவ ஆழ்மனம் பமல் மனமோக மோற விரும்புகிறது என் டதக்
கோட்டுகிறது.
அந்த சைனம் ிைம்மத்டத கீபை அடைக்கிறது, உயர்ந்த உணர்வோகவும், ஊக்கமோகவும் உணைப் டுகிறது.
அந்த ஊக்கத்தில் என்றும் நிடைத்து இருப் வன் சோதகனோவோன்.
ஒவ்பவோரு எண்ணம் எழும்ப ோழுதும் ஞோ கம் வருவது அன் ருக்கு அடையோளம் ஆகும்.
பயோகத்திற்கு உயரும் ஆழ்மனமும் கீைிறங்கும் ிைம்மமும் அவனுள் சந்தித்துக்பகோள்வது, ிைம்மத்டத பநோக்கி
உயை பவண்டும்.
அவனுக்கு வோழ்க்டக சுவோைசியமற்றதோக இருக்கபவ முடியோது.
87. “It is impossible for her to see Derbyshire without thinking of Pemberley”.
Subconscious interest brings it to memory.
Subconscious indifference will make her forget Pemberley in that situation.
She did forget his proposal after leaving Hunsford.
One who is connected with Mother for thirty years did not remember Mother when his heart was attacked. He never
thought of it for three days till he was asked.
A girl coming to Pondicherry was asked in an interview about the interesting places there, and gave an exhaustive list
excluding Ashram. Her uncle lives in Pondicherry. Her brother in law is a regular visitor to Ashram. Ashram was not
in her consciousness.
A lady educated in Ashram school, who visits Ashram for every Darsan found herself not remembering Mother at the
mention of Pondicherry. She remembered someone there.
Kitty did not remember Darcy’s name.
Darcy was lodged in her subconscious.
When memory is gradually weakening by yoga and is dissolving, distant meaningless trifles will come to Mind
sometime in dreams. They are the small significant events for his transformation.
An event so lingers if you have not got its essence into yourself.
Those events whose lessons have been received will be forgotten.
It is true of events, Men, ideas, places, etc.
Nostalgia is taste of ignorance.
Man without drawing the essence of events, can be without nostalgia if he is turned inward, organized in that poise,
unaware of the outside world of Men and matters.
The physical consciousness is thus organized for all.
Sensitivity of the physical consciousness will mean either his physical responds or he is physically organized on the
surface.
Mother speaks of light in the body which means the physical organization of consciousness does not reach the surface
or inner mind.
Each Man can know how he is organized by his problems, response to consecration, the impact he produces on others.
“ப ம் ர்லிடயப் ற்றி நிடனக்கோமல் அவளுக்கு ைர் ிஷயடை நிடனத்துப் ோர்க்க முடியவில்டை.”
ஆழ்மனத்தின் ஆர்வம் அடத ஞோ கத்திற்கு பகோண்டு வருகிறது.
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ஆழ்மனத்தின் அைட்சியம் அவடள அந்த சூழ்நிடையில் ப ம் ர்லிடய மறக்கச் பசய்யும்.
ஹன்ஸ்ப ோர்டை விட்டுக் கிளம் ியவுைன், அவள் அவனது திருமண பவண்டுபகோடள மறந்து விடுகிறோள்.
முப் து வருைங்களோக அன்டனடய அறிந்திருந்த ஒருவருக்கு இதயம் ோதிக்கப் ட்ைப ோழுது அவருக்கு
அன்டன ஞோ கம் வைவில்டை. மூன்று நோட்களுக்குப் ிறகு அவடைக் பகட்ைப ோழுதுதோன் அவருக்கு ஞோ கம்
வந்தது.
பநர்முகத் பதர்வுக்கு ோண்டிச்பசோிக்கு வந்த ஒரு ப ண்டண அங்குள்ள சுவோைசியமோன இைங்கடளப் ற்றி
பகட்ைப ோழுது, ஆசிைமத்டதத் தவிை மற்ற எல்ைோ இைங்கடளப் ற்றிய விவைங்கடளயும் கூறினோள்.
அவளுடைய மோமோ அங்கு வசிக்கிறோர். அவளுடைய உறவினர் ஒருவர் ஆசிைமத்திற்குத் தவறோமல் வரு வர்.
அவளுடைய நிடனவில் ஆசிைமம் இல்டை.
ஆசிைமப் ள்ளியில் டித்த ஒரு ப ண்மணி, ஒவ்பவோரு தோிசனத்திற்கும் தவறோமல் வரு வர், ோண்டிச்பசோி
எனும் ப யடைக் பகட்கும்ப ோழுது அன்டன ஞோ கம் எைோதடதப் ோர்த்தோர். பவறு யோபைோ ஒருவடைப் ற்றிய
ஞோ கம்தோன் அவருக்கு எழுந்தது.
ைோர்சியின் ப யர் கிட்டிக்கு ஞோ கம் இல்டை.
அவளுடைய ஆழ்மனதில் ைோர்சி இருந்தோன்.
பயோகம் பசய்வதன் மூைம் ஞோ கம் சிறிது சிறிதோக மடறந்து கடைந்து ப ோகும்ப ோழுது, சிைசமயம்
அர்த்தமில்ைோ சிறு விஷயங்கள் மனத்தில் கனவுகளில் எழும். அவனது திருவுருமோற்றத்திற்கு அடவ சிறு
முக்கியமோன நிகழ்ச்சிகள் ஆகும்.
நமக்குள் அதன் சோைத்டத உள்வோங்கிக் பகோண்டிருக்கோவிட்ைோல் அது அவ்வோறு உைவிக் பகோண்டிருக்கும்.
நிகழ்ச்சிகள் அளிக்கும் ோைங்கடள நோம் ஏற்றுக்பகோண்டிருந்தோல் அடவ மறக்கப் ட்டு விடும்.
நிகழ்ச்சிகள், மனிதர்கள், கருத்துகள், இைங்கள் இவற்றிற்கும் இது ப ோருந்தும்.
டையவற்டற ஞோ கப் டுத்திப் ோர்ப் து, அறியோடமயின் ருசியோகும்.
நிகழ்ச்சிகளின் சோைத்டத எடுத்துக்பகோள்ளோத மனிதன், தனக்குள்பளபய வோழும்ப ோழுது அந்த நிடையில்
தன்டன முடறப் டுத்திக்பகோண்டு, பவளி உைகத்திலுள்ள மனிதர்கடளப் ற்றியும் உைக நைப்புகடளப்
ற்றியும் எதுவும் பதோியோமல் இருந்தோல், அவனுக்கு டையடத நிடனத்துப் ோர்க்கும் ைக்கம் இருக்கோது.
எல்பைோருக்கும் ேை ேீவியம் இவ்வோறு முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.
ேை ேீவியத்தின் உணர்வுகள், அவனுடைய ேைம் திைளிப் டத உணர்த்தும் அல்ைது பமல் மனத்தில் அவன்
உைைோல் முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ளோன் என் டதத் பதோிவிக்கும்.
உைலின் ஒளிடயப் ற்றி அன்டன ப சுகிறோர், ேீவியத்தின் ேை அடமப்பு பமல் மனத்டதபயோ அல்ைது உள்
மனத்டதபயோ பசன்றடைவதில்டை என்றோகிறது.
ஒருவன் எவ்வோறு தன்டன முடறப் டுத்திக் பகோண்டிருக்கிறோன் என் டத அவனுடைய ிைச்சிடனகள்,
சமர்ப் ணத்தின் ைன், மற்றவர்கள் மீது அவன் ஏற் டுத்தும் தோக்கம் இவற்றிலிருந்து புோிந்து பகோள்ளைோம்.
The period of expectation was now doubled. Four weeks were to pass away before her uncle and aunt's
arrival. But they did pass away, and Mr. and Mrs. Gardiner, with their four children, did at length appear at
Longbourn. The children, two girls of six and eight years old, and two younger boys, were to be left under
the particular care of their cousin Jane, who was the general favourite, and whose steady sense and
sweetness of temper exactly adapted her for attending to them in every way -- teaching them, playing with
them, and loving them.
அவளுடைய எதிர் ோர்ப்பு இப்ப ோழுது இைட்டிப் ோனது. அவளது மோமோவும், அத்றதயும் வருவதற்கு இன்னும்
நோன்கு வோைங்கள் இருந்தன. ஆனோல் அடவயும் கைந்தன, ஒரு வைியோக கோர்டினர் தம் திகள் அவர்களுடைய
நோன்கு குைந்டதகளுைன் ைோங் ர்ன் வந்து பசர்ந்தனர். ஆறு வயதும், எட்டு வயதும் நிைம் ிய இைண்டு
ப ண்கள், இைண்டு இடளய ஆண் ிள்டளகள், பேனுடைய ிைத்பயகமோன ோதுகோப் ில் இருக்கப்
ப ோவதோக ஏற் ோடு ஆகியிருந்தது. ப ோதுவோக அவடள அவர்களுக்கு மிகவும் ிடிக்கும். மோறோத அறிவும்
இனிடமயோன சு ோவமும் உள்ள பேனோல் எல்ைோவிதத்திலும் அவர்கடள கவனித்துக்பகோள்ள முடியும்,
அவர்களுக்கு ோைம் கற்று தைவும், அவர்களுைன் விடளயோைவும், அன்பு பசலுத்தவும் அவளோல் முடியும்.
88. It only means it passed away delightfully without her noticing the time.
பநைத்தின் சிந்தடன எதுவுமின்றி அவளுக்கு அது சந்பதோஷமோக கைந்து பசன்றது என் டதக் குறிக்கிறது.
89. “The period of expectation is now doubled” – Expecting the tour.
Agents that activate actions are significant symbols.
Desire in the absence of possibility is dormant.
For a brahmachari taken to sannyasa, sex is not so much an urge as for one in family life. Shaw speaks of it.
Ambition in the prewar world was a sin, as there was no scope.
Ambition is aspiration in USA where the scope is everywhere.
Higher consciousness is not bothered by views that oppress the lower consciousness.
Ideals do not constitute an urge to people of low consciousness.
Knowledge reveals itself according to the level of consciousness.
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Levels of consciousness differing, knowledge around is not seen, is not taken interest in, is unintelligible when
approached, does not yield to comprehension. When exercised, interest instantaneously vanishes even when it is
intelligible.
The foreign invasions of India were for trade, empire resulted out of it.
Europe came to know of the Indian spirit by that contact.
For two hundred or even three hundred years, what they got out of it is bare awareness of its existence.
The existence of America was ignored till the war.
The whole world now takes after their way of life, not their real values, because of their pre-eminence.
Indian Spirit will receive attention when she is richly prosperous, territorially united.
Man accepts another’s value, not for that value, but for some extraneous, often silly cause.
Japan still insists on its insularity.
Democracy is imposed on them.
May be they are capable of reverting to monarchy if it is possible.
Japan is fully infected by all western evils, not all western values.
It is an immature culture which arose out of its insularity.
Maturity can come by Spirit, not only by education.
“எதிர் ோர்ப் ின் கோைம் இைட்டிப்பு ஆனது - சுற்றுப் யணத்டத எதிர் ோர்ப் து.”
பசயடை தூண்டும் விஷயங்கள் யோவும் முக்கியமோன அடையோளங்களோகும்.
சோத்தியம் இல்ைோதப ோது ஆடச இருப் து பசயைற்றதோக இருக்கும்.
சன்யோசத்டதக் கடைப் ிடிக்கும் ிைம்மச்சோோிக்கு, குடும் வோழ்க்டகயின் உந்துதல் குடும் த்தில்
இருப் வருக்கு இருப் து ப ோலிருக்கோது. ப ர்னோர்ட் ஷோ இடதப் ற்றி ப சுகிறோர்.
ப ோருக்கு முந்டதய கோைத்தில் ப ைோடச ஒரு ோவமோகக் கருதப் ட்ைது, ஏபனனில் அப்ப ோழுது வோய்ப்பு
எதுவும் இல்டை.
எல்ைோ இைங்களிலும் வோய்ப்பு பதன் டும் அபமோிக்கோவில் அதிக ஆடசபய ஆர்வமோகும்.
தோழ்ந்த ேீவியத்டத ஒடுக்கும் கருத்துகடளப் ற்றி உயர்ந்த ேீவியம் கவடைப் டுவதில்டை.
தோழ்ந்த ேீவியம் உடையவர்களுக்கு இைட்சியங்கள் ஒரு உந்துதைோக இருப் தில்டை.
ேீவியத்தின் நிடைக்கு ஏற் அறிவு அதடன பவளிப் டுத்திக்பகோள்ளும்.
ேீவியத்தின் நிடை மோறு டும்ப ோது சுற்றி இருக்கும் அறிவு கண்ணுக்குத் பதோிவதில்டை, அதில் ஆர்வமும்
எழுவதில்டை, அணுகும்ப ோழுது புோிவதில்டை, புோிதலுக்கு உைன் டுவதுமில்டை. அடத பசலுத்தும் ப ோது
அது புோியும் டி இருந்தும், ஆர்வம் உைனடியோக மடறந்து விடுகிறது.
வியோ ோைத்திற்கோக அந்நிய நோடுகள் இந்தியோ மீது டைபயடுத்தன, அதன் ைனோக சோம்ைோஜ்யம் ிறந்தது.
அந்தத் பதோைர் ோல் ஐபைோப் ோவிற்கு இந்திய ஆன்மீகம் பதோிய வந்தது.
இருநூறு அல்ைது முன்னூறு வருைங்களுக்குப் ிறகும், ஆன்மீகம் இருப் டத மட்டுபம அவர்கள் பதோிந்து
பகோண்ைனர்.
ப ோர் எழும்வடை அபமோிக்கோ புறக்கணிக்கப் ட்ைது.
அவர்கள் எல்பைோடையும்விை சிறந்தவர்களோக இருப் தோல், இன்று முழு உைகமும் அவர்களுடைய வோழ்க்டக
முடறடய ின் ற்றுகிறது, அவர்களுடைய உண்டமயோன ண்புகடள அல்ை.
இந்தியோ பசல்வச் பசைிப் ில் உயரும்ப ோழுதும் நோடு இடணந்திருக்கும்ப ோழுதும், அதனுடைய
ஆன்மீகத்திற்கு கவனம் கிடைக்கும்.
மற்றவைது ண் ிடன மனிதன் ஏற்றுக்பகோள்வது அந்தப் ண் ிற்கோக அல்ை, சம் ந்தமில்ைோத ப ரும் ோலும்
அற் மோன விஷயத்திற்கோக.
ேப் ோன் இன்னமும் அதனுடைய தனிடமடய வலியுறுத்துகிறது.
குடியைசு அவர்கள் மீது திணிக்கப் ட்ைது.
சோத்தியம் என்றோல் அவர்கள் மீண்டும் முடியோட்சிக்கு திரும்பும் திறனுடையவர்கள்.
பமற்கத்திய தீடமகள் முழுவதும் ேப் ோடன ஆட்பகோண்டுள்ளது, பமற்கத்திய ண்புகள் அல்ை.
தனிடமயோல் எழுந்த முதிர்ச்சி ப றோத நோகோிகம் அது.
முதிர்ச்சி ஆன்மோ மூைம் கிடைக்கும், கல்வியினோல் மட்டுமல்ை.
90. “Four weeks were to pass away and they did pass away”.
The doubled expectation becomes quiet when the result is assured.
The Bhakta assured of moksha abridges a lakh of births into the present.
Frustrating expectation arises out of disbelief.
Knowledge of the future abolishes Time.
Time is the Spirit’s observing its own movement.
The Spirit that observes its movement is itself in the movement.
Its knowledge is of the movement, not the goal in the end.
Knowledge of the goal, a belief in it, and its certitude abolishes Time.
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Mind divides to analyse by coordination. It cannot see the goal except by analysis.
The emotions of the heart do not analyse, they accept the end, by a movement of unity with it.
The heart abolishes Time by certitude.
The body abolishes Time and Space by understanding.
The body’s understanding is action instantaneous.
The body being matter is localized.
The heart being emotion extends to Time.
The Mind being thought extends over Time and Space.
The Spirit being silence abolishes Time and Space in a higher sense.
In the ascent Spirit is the highest.
In the descent body is the highest.
The growth of the Psychic moving from Mind to body becomes the Supramental Being at the body.
The sensation of the body taken by life to Mind becomes thought and controls the body.
The thought in the Mental consciousness moving down to the Mental substance becomes the thought of understanding
of the body.
Hence the instantaneous action.
The Hour of God, by the sanction of the Highest, abolishes the grades acting through sincerity that is total and
surrender that is complete.
“நோன்கு வோைங்கள் கைந்தோக பவண்டும், அடவகளும் கைந்தன.”
ைன் கிடைப் து உறுதியோனோல், இைட்டிப் ோன எதிர் ோர்ப்பு பமௌனமோகி விடுகிறது.
க்தனுக்கு பமோக்ஷம் உறுதியளிக்கப் ட்ைோல் ைட்சக்கணக்கோன ிறப்புகடள தற்ப ோடதய நிடைக்குச் சுருக்கி
விடுவோன்.
அவநம் ிக்டகயினோல் எோிச்சைோன எதிர் ோர்ப்பு எழுகிறது.
எதிர்கோைத்டதப் ற்றிய அறிவு கோைத்டத அைித்து விடுகிறது.
ஆன்மோ அதனுடைய சைனத்டத கூர்ந்து கவனிப் பத கோைம் ஆகும்.
தன்னுடைய சைனத்டத கவனிக்கும் ஆன்மோ இருப் பத சைனத்தில்தோன்.
சைனத்டதப் ற்றித்தோன் அதன் அறிவு உள்ளபத தவிை இறுதியில் உள்ள இைக்டகப் ற்றி அல்ை.
இைக்கிடனப் ற்றிய அறிவு, அதில் ஏற் டும் நம் ிக்டக, அதன் உறுதி, இடவ கோைத்டத நீக்குகின்றன.
ஒருங்கிடணப்பு மூைம் மனம் ஆைோய்வதற்கோகப் ிோிக்கிறது. ஆைோய்வதன் மூைபம அது இைக்டகப்
ோர்க்கிறது.
மனத்தின் உணர்வுகள் ஆைோய்வதில்டை. முடிடவ அதனுைன் ஒன்று டும் இயக்கத்தோல் ஏற்றுக்பகோள்கிறது.
மனம் உறுதியோல் கோைத்டத அைித்து விடுகிறது.
உைல் புோிந்துபகோள்வதோல் பநைத்டதயும், இைத்டதயும் அைித்து விடுகிறது.
உைல் புோிந்து பகோண்ைோல் உைனடியோகச் பசயல் ை ஆைம் ிக்கும்.
உைல் ேைமோக இருப் தோல் ஒரு இைத்திபைபய கட்டுப் டுத்தப் டுகிறது.
மனம் உணர்வோனதோல் கோைத்திற்குள் நீள்கிறது.
மனம் எண்ணமோக இருப் தோல் கோைத்திற்கும் இைத்திற்கும் நீள்கிறது.
ஆன்மோ பமௌனமோக இருப் தோல் கோைத்டதயும் இைத்டதயும் ஒரு உயர்ந்த அர்த்தத்தில் அைித்து விடுகிறது.
ோிணோமத்தில் ஆன்மோ எல்ைோவற்டறயும்விை உயர்ந்தது.
சிருஷ்டியில் உைல் எல்ைோவற்டறயும் விை உயர்ந்தது.
டசத்திய புருஷனின் வளர்ச்சி மனதிலிருந்து உைலுக்கு நகரும் ப ோழுது, அது உைலில் சத்திய ேீவனோக
மோறுகிறது.
உைலின் உணர்வு வோழ்க்டகயோல் மனதுக்கு எடுத்துச் பசல்ைப் டும்ப ோது, எண்ணமோக மோறி உைடைக்
கட்டுப் டுத்தும்.
மனத்தின் ேீவியத்திலுள்ள எண்ணம், மனத்தின் ப ோருளுக்கு கீைிறங்கிச் பசல்லும் ப ோழுது, உைலின்
புோிதலின் எண்ணமோக மோறுகிறது.
அதனோல்தோன் உைனடியோக பசயல்கள் நைக்கின்றன.
இடறவன் வரும் தருணம் உயர்ந்ததின் அனுமதி ப ற்று, முழுடமயோக இருக்கும் உண்டமயின் மூைமும்
சைணோகதி மூைமும், பசயல் டும் ல்பவறு நிடைகடள நீக்கிவிடுகிறது.
91. “Their children to be left to the care of Jane, their favourite”.
Love of children, especially those whom the children love, is goodness.
Goodness is Truth expressing knowledge as a sensation, formed in to sensitivity.
Children readily sense this sensitivity and gravitate towards it.
Natural goodness is a sensation people never fail to apprehend.
Their first impulse is how such goodness can be made to serve them.
Those who are disappointed move away.
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Organised falsehood formulated as selfish greed gets offended and tries to harm.
Saints have as a rule become unpopular in their own place.
The local population quickly discovers the enormous power of the saint.
Each individually tries to appropriate it fully and is disappointed.
All such disappointed individuals join together in opposition.
Sri Aurobindo refused to cure a woman brought to him by her husband.
The vital deities are known to respond the first time and generally hold out a hope of reward, occasionally extending it,
and destroying them if deserted.
The principle of popularity is the attitude of vital deities presiding over famous temples.
Whatever the benefit, Man is utterly unwilling to seeking it, qualifying for it.
Left to himself he exerts monumentally for every small gain as promotion.
Efficiency, skill, selflessness, goodness can offer multiple gains. He does not countenance them.
What comes free he demands in increasing measure and even makes himself scarce to receive it – QµõUQ.
An idealist desires to deliver personal benefits. It boomerangs.
Making benefits available impersonally that defect is eliminated.
Man who understands an immense benefit, acquiring that knowledge, offering it to others appears vain in their eyes.
He who accomplishes and is not unwilling to offer the knowledge to those who ask for it will succeed in very little
measure.
Tata’s accomplishment was not imitated for 150 years.
“குைந்டதகள் விரும்பும் பேனின் ோதுகோப் ில் குைந்டதகடள விட்டுச் பசல்ை பவண்டும்.”
குைந்டதகள் யோோிைம் அன்பு பசலுத்துகிறோர்கபளோ அவர்களது அன்பு சிறந்தது.
அறிடவ பதோடுவுணர்வோக பவளிப் டுத்தி, உைர்திைனரக உருவோக்கிய உண்டமபய நற்குணமோகும்.
குைந்டதகள் சுை த்தில் இவ்வுணர்விடனப் புோிந்துபகோள்வர், அதன் ோல் ஈர்க்கப் டுவர்.
இயற்டகயோகபவ நற்குணம் ஒரு உணர்வோகும், அடத மக்கள் புோிந்துபகோள்ளத் தவறுவபத இல்டை.
அந்த நற்குணத்டத எவ்வோறு தங்களுக்கோகப் யன் டுத்திக்பகோள்ளைோம் எனும் உந்துதபை அவர்களுக்கு
முதன்டமயோக இருக்கும்.
ஏமோற்றம் அடைந்தவர்கள் அகன்று விடுகின்றனர்.
முடறப் டுத்தப் ட்ை ப ோய்டம சுயநைமோன ப ைோடசயோக உருப்ப றும் ப ோழுது ோதிக்கப் டுகிறது,
புண் டுத்த முயலுகிறது.
ப ோதுவோக ஞோனிகள் அவர்கள் இைத்தில் ிை ைமோக இருப் தில்டை.
ஞோனியின் அ ோிமிதமோன சக்திகடள அங்குள்ளவர்கள் விடைவோக கண்டு ிடிக்கின்றனர்.
ஒவ்பவோருவரும் தனிப் ட்ை முடறயில் அதடன முழுடமயோகப் றித்துக்பகோள்ள முயலுகின்றனர், ஏமோற்றம்
அடைகின்றனர்.
ஏமோற்றம் அடைந்த எல்பைோரும் ஒன்று பசர்ந்து எதிர்ப்ட உருவோக்குவர்.
கணவனோல் தன்னிைம் அடைத்து வைப் ட்ை ப ண்மணிடய ஸ்ரீ அைவிந்தர் குணப் டுத்த மறுத்தோர்.
உணர்வுோீதியோக இருக்கும் பதய்வங்கள் முதல் முடற கோப் ோற்றும், ைன்களுக்கோன நம் ிக்டகடய
உண்ைோக்கும், சிை சந்தர்ப் ங்களில் ைன்கடளத் தரும், டகவிட்டு விட்ைோல் அைித்துவிடும்.
ிை ைமோன பகோயில்களில் இருக்கும் உணர்வுோீதியோன பதய்வங்களின் மனப் ோன்டமபய அதன்
ிை ைத்திற்கு கோைணமோகும்.
ைன் எதுவோக இருந்தோலும் மனிதன் அடத முழுடமயோக நோை விரும்புவதில்டை, தகுதியோக்கிக்
பகோள்வதற்கும் விரும்புவதில்டை.
ஒவ்பவோரு சிறிய ைனுக்கும் ப ரு முயற்சி எடுத்து அதடன உயர்வோகக் கருதுவோன்.
திறடம, திறன், ைநைம், நற்குணம், இடவ யோவும் ல்பவறு ைன்கடள அளிக்கும். அவன் அவற்டற
எதிர்பகோள்வதில்டை.
சுை மோகக் கிடைப் டத பமலும் அதிக அளவில் கிடைக்க பவண்டும் என்று எதிர் ோர்ப் ோன், அடத ப ற்றுக்
பகோள்ளவும் கிைோக்கி பசய்வோன்.
ஒரு இைட்சியவோதி, தன்னுடைய பசோந்த ைன்கடள மற்றவர்களுக்குக் பகோடுக்க ஆடசப் டுவோன். அது
அவனிைபம திரும் ி வந்துவிடும்.
நன்டமகடள ப ோதுத்தன்டம உடையதோக மோற்றினோல் அக்குடற எைோது.
ஒரு மிகப் ப ோிய பைறன புோிந்துபகோள்ளும் மனிதன் அந்த அைிறவப் ப ற்று மற்றவர்களுக்கு அளிக்க முன்
வரும்ப ோழுது, அவர்களது பரர்றவயில் அது வீண் என்று பதோன்றும்.
யோர் ஒருவர் சோதடன புோிந்து அந்த அறிடவ பகட் வர்களுக்குக் பகோடுக்க மறுக்கிறோபைோ, அவர் சிறிதளபவ
சோதிப் ோர்.
ைோைோவின் சோதடன நூற்றி ஐம் து வருைங்களோக எவ ரலும் ின் ற்றப்படவில்டை.
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The Gardiners stayed only one night at Longbourn, and set off the next morning with Elizabeth in pursuit of
novelty and amusement. One enjoyment was certain -- that of suitableness as companions; a suitableness
which comprehended health and temper to bear inconveniences -- cheerfulness to enhance every pleasure
-- and affection and intelligence, which might supply it among themselves if there were disappointments
abroad.
கோர்டினர் தம் திகள் ைோங் ர்னில் ஒபை ஒரு இைவு மட்டும் தங்கினர், மறுநோள் கோடை அவர்கள் புதுடமடயயும்,
ப ோழுதுப ோக்கிடனயும் பதடி எலிசப த்துைன் கிளம் ினர். ஒரு சந்பதோஷம் உறுதியோக இருந்தது,
ப ோருத்தமோன நண் ர்கள்; எந்த அபசௌகோியங்கடளயும் தோங்கிக்பகோள்ளும் அளவிற்கு இருந்த ஒபை
மோதிோியோன உைல் ஆபைோக்கியமும் மன நிடையும் எந்த சந்பதோஷத்டதயும் மிடகப் டுத்தும் உற்சோகமோன
சு ோவம், அவர்களுடைய ைஸ் ை அன்பும் அறிவும் அவர்கள் பவளியில் பசல்லும் இைத்தில் ஏபதனும்
ஏமோற்றங்கள் அடைந்தோல், அதடன தமக்குள் ஈடுகட்டும் வடகயில் இருந்தன.
‘In pursuit of novelty and amusement.’ Darcy’s behaviour is the novelty, his attention is the amusement.
புதுடமடயயும், ப ோழுது ப ோக்கிடனயும் பதடிச் பசன்றனர். ைோர்சியின் நைத்டத புதுடம, அவனது கவனம்
ப ோழுது ப ோக்கு.
‘One enjoyment was certain, that of the suitableness of companions’. We hear here the voice of life saying Darcy’s
temperament will be suitable.
‘ப ோருத்தமோன நண் ர்கள் அடமந்ததினோல் ஒரு சந்பதோஷம் உறுதி’. ைோர்சியின் மனவுணர்வு ப ோருத்தமோக
இருக்கும் என்று வோழ்க்டக இங்கு கூறுவது நமக்கு பகட்கிறது.
‘…which comprehended health and temper’. Read ‘which comprehended aspiration and eagerness to accept’.
‘ஒபை மோதிோியோன உைல் ஆபைோக்கியமும், மனநிடையும் என்று புோிந்துபகோண்ைடத’, ‘ஏற்றுக் பகோள்வதற்கு
ஆர்வமும், ஆவலும்’ என்று நோம் புோிந்துபகோள்ள பவண்டும்.
The first three lines of the page read as if she is writing about Darcy and Elizabeth.
இப் க்கத்தின் முதல் மூன்று வோிகள் ைோர்சிடயப் ற்றியும், எலிசப த்டதப் ற்றியும் எழுதுவதோகத்
பதோன்றுகிறது.
“The Gardiners set off in pursuit of novelty and amusement”.
They did land in novel amusements in Pemberley and Lambton.
The lack of time for Mr. Gardiner is expressive of hastening Lizzy’s marriage.
Her marriage was not in the family agenda or hers.
She received a fascinating proposal in abusive language.
She was flattered by it and forgot it, never wishing to see him again.
Her disgust was so great that Jane could not even share her flattery, and Mr. Bennet even after its consummation
cannot appreciate the greatness of it.
The marriage is there in potential. Mrs. Gardiner is to create the circumstances that would make it actual.
Hence the novelty and amusement.
Their goodwill persuades her against her reluctance to visit Pemberley.
Goodwill is creative of Good.
Every occasion in the society is an opportunity.
Often it reveals to great initial effort, sometimes to a little effort, at other times to no effort, just for an idea.
The banks of a river can never receive the river water for irrigation.
Far above the course a dam is to be built and canals dug for that benefit.
One can lift the water by any arrangement such as a pump.
The banks have copious ground water to be pumped.
On the banks of a lake with high bunds dry lands can get the water by a siphon.
Great sources of artesian will perennially supply for a simple hole dug into the soil.
The present civilization is the result of Mental resourcefulness in the physical plane.
Now we have at our disposal Supramental resourcefulness in all the planes down below.
This is life, not yoga.
He used His Force to win the war and Indian Independence.
That Force is available for the creation of universal prosperity.
“புதுடமடயயும், ப ோழுது ப ோக்கிடனயும் பதடி கோர்டினர் தம் தியினர் புறப் ட்ைனர்.”
ப ம் ர்லியிலும், ைோம்ப்ைனிலும் அவர்களுக்கு புதுடமயோன ப ோழுதுப ோக்டக அனு விக்க முடிந்தது.
திரு கோர்டினோின் பநைமின்டம லிசியின் திருமணம் துோிதமோவடத பவளிப் டுத்துகிறது.
அவளுடைய திருமணம் குடும் த் திட்ைங்களில் இல்டை, அவளும் அடதப் ற்றி நிடனக்கவில்டை.
அவளுக்கு பமோசமோன வோர்த்டதகளோல் புதுடமயோன திருமண பவண்டுபகோள் கிடைத்தது.
அது அவளுக்கு சந்பதோஷத்டதயும் அளித்தது, அவடன மீண்டும் சந்திக்கபவ கூைோது என்று அடதப் ற்றி
மறந்தும் விடுகிறோள்.
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திருமணம் உறுதியோன ின், பேனுக்கு அவளுடைய சந்பதோஷங்கடளக்கூை கிர்ந்துபகோள்ள முடியோத
அளவிற்கும், விஷயம் பூர்த்தியோன ிறகும்கூை திரு ப ன்னட்ைோல் அதனுடைய பமன்டமடய ோைோட்ை
முடியோத அளவிற்கும் அவளுடைய பவறுப்பு அவ்வளவு ப ோிதோக இருந்தது.
திருமணம் அங்கு வித்தோக இருக்கிறது. அடத உண்டமயோக்க திருமதி கோர்டினர் சந்தர்ப் த்டத உருவோக்க
பவண்டும். அதனோல்தோன் புதுடமயும் ப ோழுதுப ோக்கும்.
ப ம் ர்லிக்குப் ப ோவதில் அவளுக்கு விருப் ம் இல்ைோதப ோதும் அவர்களுடைய நல்பைண்ணம் அவடள
இணங்கச் பசய்தது.
நற்குணத்தின் டைப்பு நல்பைண்ணம்.
சமூகத்திலுள்ள ஒவ்பவோரு சந்தர்ப் மும் ஒரு வோய்ப்புதோன்.
ஆைம் ப் ப ரு முயற்சிக்கு அது ை சமயங்களில் பவளிப் டும், சிை சமயங்களில் சிறு முயற்சிக்கு பவறு
சமயங்களில் எந்த வித முயற்சி இல்ைோமபைபய ஒரு கருத்துக்பக அது பவளிப் டும்.
ஒரு நதியின் கடை ஓைத்திற்கு ஒருப ோழுதும் நதி நீர் விவசோயத்திற்குக் கிடைக்கோது.
நதியின் ப ோக்குக்கு பமபை அடணடயக் கட்டி, வோய்க்கோல்கள் மூைம் ோசனத்திற்கு உ பயோகப் டுத்த
பவண்டும்.
விடசக்குைோய் மூைம் நீடை பமபை பகோண்டு வைைோம்.
நதியின் அடித்தளத்தில் ஏைோளமோன நிைத்தடி நீர் உ பயோகத்திற்கு உள்ளது.
வைம்பு கட்ைப் ட்டு இருக்கும் ஏோியிலிருந்து, நீர்ப் ோசனம் இல்ைோத நிைங்கள் இடறகுைோய் மூைம் நீடைப்
ப றைோம்.
மண்ணில் ஒரு சிறிய துடளயில் ப ோருத்தப் டும் குைோய் கிணறு மூைம் வற்றோத நீர் கிடைக்கும்.
ேை நிடையில் உள்ள மனத்தின் வளங்களின் ைன்கபள இன்றுள்ள நோகோிகம்.
கீபை இருக்கும் எல்ைோ நிடைகளிலும் சத்திய ேீவிய வளங்கடள நோம் உ பயோகப் டுத்திக்பகோள்ளும் வோய்ப்பு
இப்ப ோழுது நமக்குள்ளது.
இது வோழ்க்டகயோகும், பயோகமல்ை.
ப ோோில் பவற்றி அடையவும், இந்தியோவுக்கு சுதந்திைம் கிடைப் தற்கும் கவோன் அவைது சக்திடயப் யன்
டுத்தினோர்.
உைகளோவிய பசல்வ வளத்டத உருவோக்க அந்த சக்தி தயோைோக உள்ளது.
97. “Man got his prosperity from land and factory.”
Trade came booming and expanded life, made Money real and allowed it to multiply by itself.
Society is an organization.
It is an organization of people, energy, relationship, movement, knowledge, power and finally an eternal
organization of self-organising, self-multiplying forces.
Man is extremely resourceful as well as wedded to blindness.
Wherever the organized forces overlap or interact, as in Education and government, Management and academic
education, Money and the market, the generated energy is of a higher order in infinite measure.
In rare occasions Man stumbles on it.
The river bed civilization discovered it in the formation of cities.
Romans saw the knowledge generating power through law and ruled the world for five hundred years.
American settlers found it in freedom and enterprise.
A mere worker Stalin could rule a superpower for thirty years when he stumbled on the organizational power of an
organized army.
Today Google has done it more than once.
The woman denied of primary freedom discovered it in values and reached moksha. These are all unconscious.
Becoming Mentally conscious, Western civilization has come into existence.
Spiritually conscious Man cannot exert himself for material survival. It is there all around.
To him vital well being, Mental expansiveness are available.
The expansion of the American retail business is partly due to voluntary self-denial, a denial of the ego.
Non-egoistic rational functioning will bring five hundred years from now here at once.
Sri Aurobindo invites us to yoga.
At least we can respond to yogic life.
“நிைம், பதோைிற்சோடை இவற்றிலிருந்து மனிதனுக்கு பசல்வம் கிடைத்தது.”
வியோ ோைம் பதோன்றி வோழ்க்டகடய விோிவு டுத்தியது, ணத்டத உண்டம என மோற்றியது, அதடன
தோனோகபவ ப ருக்கிக்பகோள்ள அனுமதித்தது.
சமூகம் ஒரு அடமப் ோகும்.
மனிதர்கள், சக்தி, உறவு, இயக்கம், அறிவு, அதிகோைம், இறுதியோக சுயமோக முடறப் டுத்திய, சுயமோக ப ருகும்
சக்திகடளயுடைய நிடையோன அடமப்பு சமூகம் ஆகும்.
மனிதனிைம் எல்ைோத் திறடமகளும் இருக்கின்றன, ஆனோல் அவன் கண்மூடியோக இருக்கிறோன்.
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எங்பகல்ைோம் முடறப் டுத்தப் ட்டுள்ள சக்திகள் ஒன்றின் பமல் ஒன்றோக டிகிறபதோ அல்ைது ஒன்பறோடு
ஒன்று பதோைர்புபகோள்கிறபதோ, (உதோைணத்திற்கு கல்வியும் அைசோங்கமும், பமைோண்டமயும் பசயல்முடற
சோைோக் கல்வியும், ணமும் சந்டதயும்) அங்கு உற் த்தி பசய்யப் ட்ை சக்தி, அளவற்று உயர்ந்ததோக இருக்கும்.
அோிய சந்தர்ப் ங்களில் மனிதன் எதிர் ோைோமல் அது ப ோன்ற சந்தர்ப் ங்கடள சந்திக்கிறோன்.
நதிக் கடைபயோைம் எழுந்த நோகோிகம், நகைங்கடள உருவோக்கியதில் இந்தச் சந்தர்ப் ங்கடளக் கண்டு ிடித்தது.
சட்ைம் மூைமோக சக்திடய உற் த்தி பசய்யமுடியும் என்ற அறிடவப் ப ற்ற பைோமோனியர்கள் ஐநூறு
வருைங்கள் உைகத்டத ஆண்ைனர்.
சுதந்திைத்திலும், பதோைில் முன்பனற்றங்களிலும் அபமோிக்கோவில் குடிபயறியவர்கள் அச்சக்திடயக் கண்ைனர்.
முடறப் டுத்திய இைோணுவத்தின் அடமப் ின் சக்திடய கண்டு ிடித்த சோதோைண பதோைிைோளியோக இருந்த
ஸ்ைோலின், முப் து வருைங்கள் ஒரு வல்ைைடச ஆண்ைோர்.
இன்று ைமுடற Google இதடனச் பசய்துள்ளது.
அடிப் டை சுதந்திைம் மறுக்கப் ட்ை ப ண், ண்புகளில் அடதக் கண்டு ிடித்து பமோக்ஷத்டத அடைந்தோள்.
இடவ யோவும் தன்னிடனவில்ைோமல் பசய்யப் ட்ைன.
நனவுபூர்வமோக மோறும்ப ோழுது, பமற்கத்திய நோகோிகம் நடைமுடறக்கு வந்துள்ளது.
ஆன்மீகோீதியில் நனவுபூர்வமோக இருக்கும் மனிதன், ப ோருள்ோீதியோன வோழ்வுக்கு தன்டன வற்புறுத்திக்
பகோள்ள முடியோது. அவடனச் சுற்றி அடவ உள்ளன.
அவனுக்கு உணர்வுோீதியோன நன்டமயும் மனதின் ப ருந்தன்டமயும் உ பயோகத்திற்கு இருக்கின்றன.
அபமோிக்கோவின் சில்ைடற வியோ ோைத்டத விோிவு டுத்தியதற்கு ஒரு கோைணம், தோபன ஏற்றுக்பகோண்ை
அகந்டதயின் மறுப் ோன சுயமறுப் ோகும்.
அகந்டதயின்றி விபவகமோக நைந்துபகோண்ைோல், ஐநூறு வருைங்களுக்குப் ிறகு வைக்கூடியடத இப்ப ோழுபத
ப றைோம்.
ஸ்ரீ அைவிந்தர் நம்டம பயோகத்திற்கு அடைக்கிறோர்.
நோம் பயோக வோழ்க்டகக்கோவது திைளிப்ப ோம்.
98. “Suitableness which comprises of health and temper to bear inconveniences”.
Suitability is the strategy of accomplishment.
Energy, organization, attitude, skill, etc. bring about an accomplishment.
Aspiration, structure, vital understanding Mind, organization of energy give them.
Accomplishment is creation in miniature.
A thought that accomplishes is pure creation – conception.
Limitation is as great a strategy as conception.
Absorption creates infinite intensity.
The intensity can be dark or light.
Involution is as much creation as evolution.
Creation is manifesting the Absolute in the relative.
Spiritual wisdom is to see the relative as Absolute.
Consciousness is the nature of Being.
The nature of consciousness is force.
Being is delight, consciousness is delight, Force is delight.
All the rich potentials we see in society are here.
The play of Being is delight.
The delight is infinite.
All social potentials are infinite.
Man is not to end as a social animal.
Without affirming in the society, Man cannot affirm in Spirit.
He is likely to level off horizontally in the society.
To prevent that pollution and crisis arise.
Man is spiritually infinitely resourceful.
The delights of knowledge are greater than the delights of ignorance.
Ignorance gives the surprise of self-discovery to emerging knowledge.
Ignorance can transform into knowledge instead of allowing knowledge to emerge out of it for delight.
Transformation transfigures.
“எந்த அபசௌகோியங்கடளயும் தோங்கிக்பகோள்ளும் அளவிற்கு ஒபை மோதிோியோன உைல் ஆபைோக்கியமும் மன
நிடையும் இருந்தன.”
சோதடனக்குத் தகுதி உடையதோக இருப் து ஒரு உ ோயமோகும்.
சக்தி, அடமப்பு, மபனோ ோவம், திறடம ப ோன்றடவ, சோதிக்க டவக்கின்றன.
ஆர்வம், கட்ைடமப்பு, மனத்டத உணர்வு புோிந்துபகோள்ளுதல், சக்தியின் அடமப்பு அவற்டற அளிக்கிறது.
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டைப் ின் சிறிய உருவம்தோன் சோதடன.
சோதிக்கும் ஒரு எண்ணம் தூய்டமயோன டைப் ோகும் - கருத்துருவோக்கம்.
கருத்துருவோக்கம் கருத்டதப்ப ோல் ஒரு ப ோிய உ ோயமோகும்.
உட்கிைகித்தல் அளவற்ற தீவிைத்டத உருவோக்குகிறது.
தீவிைம் இருளோகவும் இருக்கைோம், ஒளியோகவும் இருக்கைோம்.
சிருஷ்டி டைப் ோகவும் இருக்கிறது, ோிணோமமோகவும் இருக்கிறது.
ிைம்மம் பூமிக்கு இறங்குவதற்கு ஒப் ோனது டைப்பு.
ஆன்மீக ஞோனம் அதற்கு ஒப் ோனடத ிைம்மமோகப் ோர்க்கும்.
ேீவனின் சு ோவம் ேீவியம்.
ேீவியத்தின் சு ோவம் சக்தி.
ேீவன் ஆனந்தமோகும், ேீவியம் ஆனந்தமோகும், சக்தி ஆனந்தமோகும்.
சமூகத்தில் நோம் ோர்க்கும் எல்ைோ வளமோன திறன்களும் இங்குள்ளன.
ேீவனின் ஆட்ைம் ஆனந்தம்.
ஆனந்தம் அளவற்றது.
எல்ைோ சமூகத் திறன்களும் அளவற்றடவ.
சமூக விைங்கோக மனிதனின் இறுதிக் கட்ைம் இருக்கோது.
சமூகத்தில் உறுதிப் டுத்திக்பகோள்ளோமல் மனிதன் ஆன்மோவில் உறுதிப் டுத்திக்பகோள்ள முடியோது.
சமூகத்தில் அவனுடைய வளர்ச்சி ஒரு நிடையில் நின்று விை வோய்ப்புள்ளது.
அடத தடுக்க தூய்டமக் பகடும் பநருக்கடியும் எழுகின்றன.
மனிதன் ஆன்மீகோீதியில் அளவற்ற திறடமகள் உடையவனோக இருக்கிறோன்.
அறிவின் சந்பதோஷங்கள் அறியோடமயின் சந்பதோஷங்கடள விை மிகப் ப ோியடவ.
பவளிவரும் ஞோனத்திற்கு அறியோடம, சுய கண்டு ிடிப் ின் ஆச்சோியத்டத அளிக்கிறது.
சந்பதோஷத்திற்கோக அறிவு அறியோடமயிலிருந்து பவளிவருவடத அனுமதிப் டதவிை அது அறிவோக
திருவுருமோற முடியும்.
திருவுருமோற்றம் உருமோற்றி பமன்டமப் டுத்தும்.
99. “affection and intelligence which might supply cheerfulness among themselves if there were disappointments abroad”.
Travel brings out one’s best as well as worst.
Travel is a minor project for a family. Its accomplishment brings rich experience primarily through knowledge. It is an
intense occasion to know another.
Inconvenience and discomfort require an adjustment cheerfully.
That requires intelligence to understand and affection to rise to the occasion.
Affection that cheerfully accepts discomfort is emotional intelligence.
Family is a miniature society. In cultured families children can receive from the families the experience of an
emotional university.
What is taught is valuable.
What is learnt is invaluable.
What comes from the family unseen makes one a valuable member of the society.
Culture has the basis of religion, education and wealth.
Religion has a spiritual basis.
Family has a corporate existence in the cultural market that buys and sells respectability.
Landed aristocracy, religious aristocracy, aristocracy of power, are some varieties of high status.
A family that possesses aristocracy of any type can equip the children to acquire all other aristocracy if they are bent
upon it.
Social upward movement is towards aristocracy.
Blood in England is as valuable as caste in India.
One can lose caste, cannot acquire it.
Once lost, lost forever.
There is no institution like the family to usher the next generation into any type of aristocracy or all aristocracy.
Family gives emotional knowledge useable.
Family is an emotional unit of the society.
“அவர்களுடைய ைஸ் ை அன்பும் அறிவும் பவளியில் பசல்லும் இைங்களில் அவர்களுக்கு ஏபதனும்
ஏமோற்றங்கள் ஏற் ட்ைோல், அவர்களுக்கு சந்பதோஷத்டத அளிக்கும் வடகயில் இருந்தன.”
ிையோணம் ஒருவைது சிறந்தடத பவளிக் பகோண்டு வரும், மிகவும் பமோசமோனடதயும் பவளிக் பகோண்டு வரும்.
ிையோணம் ஒரு குடும் த்திற்கு ஒரு சிறிய திட்ைம் ஆகும். அது அறிவின் மூைம் சிறந்த அனு வத்டத
அளிக்கிறது. மற்றவடை அறிவதற்கு அது ஒரு முக்கியமோன தருணம் ஆகும்.
அபசௌகோியத்திற்கும் நிம்மதியின்டமக்கும் ஒரு சந்பதோஷமோன இணக்கம் பதடவ.
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அடதப் புோிந்துபகோள்வதற்கு புத்திசோலித்தனமும், அடதச் பசய்வதற்கு அன்பும் பதடவ.
அபசௌகோியத்டத மைர்ச்சியுைன் ஏற்றுக்பகோள்ளும் அன்பு, உணர்வுபூர்வமோன புத்திசோலித்தனம் ஆகும்.
குடும் ம், சமூகத்தின் ஒரு சிறிய திப் ோகும். நோகோிகமுள்ள குடும் த்து குைந்டதகள், உணர்வுகளின்
ஏைோளமோன அனு வத்டத குடும் த்திலிருந்து ப ற்றுக்பகோள்ளைோம்.
கற்றுக் பகோடுக்கப் ட்ை விஷயம் விடைமதிப்பு வோய்ந்தது.
கற்றுக்பகோண்ை விஷயம் மதிப் ற்றது.
யோரும் கவனிக்கோத வண்ணம் குடும் த்திலிருந்து பவளி வரும் விஷயம், ஒருவடைச் சமூகத்தில்
முக்கியமோனவைோக ஆக்குகிறது.
கைோச்சோைத்திற்கு மதம், கல்வி மற்றும் பசல்வத்தின் அடிப் டை உள்ளது.
மதத்திற்கு ஆன்மீக அடிப் டை உள்ளது.
நோகோிக வோழ்க்டகயில் குடும் ம் மோியோடதடய ைஸ் ைம் பகோடுத்து வோங்குவதன் மூைம் பசயல் டுகிறது.
நிைமுடையவர்களின் ிைபுத்துவம், மதத்தின் ிைபுத்துவம், அதிகோைத்தின் ிைபுத்துவம் ஆகியடவ, உயர்ந்த
சமூக நிடையின் சிை வடககள் ஆகும்.
ஏபதோ ஒரு விஷயத்தில் பமற்குடிப் ண்புகடளப் ப ற்றுள்ள ஒரு குடும் ம் அவர்களுக்கு விருப் ம் இருந்தோல்,
அவர்களுடைய குைந்டதகடள மற்ற எல்ைோ விஷயங்களிலும் அடதப் ப ற்றுக்பகோள்ள தகுதி
உடையவர்களோக மோற்றைோம்.
சமூகத்தின் ஏற்றம் ிைபுத்துவத்டத பநோக்கிச் பசல்லும்.
இங்கிைோந்தில் வர்க்கம், இந்தியோவில் ேோதிடயப் ப ோல் முக்கியமோனது.
ஒருவர் ேோதிடய இைக்கைோம், அடைய முடியோது.
ஒரு முடற இைந்தது, நிைந்தைமோக இைந்ததுதோன்.
அடுத்த தடைமுடறடய, ஏபதோ ஒரு பமற்குடிப் ண்ட பநோக்கிபயோ அல்ைது எல்ைோ விதமோன பமற்குடிப்
ண்புகடள பநோக்கிபயோ பசலுத்துவதற்கு, குடும் த்டதப்ப ோன்ற பவறு ஒரு அடமப்பு கிடையோது.
குடும் ம் உணர்வுபூர்வமோன அறிடவ யனுடையதோக்குகிறது.
குடும் ம் சமூகத்தின் ஒரு உணர்வுபூர்வமோன குதி ஆகும்.
It is not the object of this work to give a description of Derbyshire, nor of any of the remarkable places
through which their route thither lay: Oxford, Blenheim, Warwick, Kenelworth, Birmingham, etc., are
sufficiently known. A small part of Derbyshire is all the present concern. To the little town of Lambton, the
scene of Mrs. Gardiner's former residence, and where she had lately learned that some acquaintance still
remained, they bent their steps, after having seen all the principal wonders of the country; and within five
miles of Lambton, Elizabeth found from her aunt that Pemberley was situated. It was not in their direct road,
nor more than a mile or two out of it. In talking over their route the evening before, Mrs. Gardiner expressed
an inclination to see the place again. Mr. Gardiner declared his willingness, and Elizabeth was applied to for
her approbation.
ைர் ிஷயடைப் ற்றி விவோிப் து இங்கு உத்பதசம் அல்ை, அல்ைது வைியில் வருகின்ற ிைமிக்க டவக்கும்
இைங்கடளப் ற்றி விவோிப் தும் இங்கு பநோக்கம் அல்ை; ஆக்ஸ்ப ோர்ட், ிபைன்ஹீம்,
வோர்விக்,பகனல்பவோர்த், ர்மிங்ஹோம் இடவகடளப் ற்றி எல்ைோம் ப ோதுமோன அளவு பதோியும்.
பைர் ிஷயோில் உள்ள ஒரு சிறிய குதி மட்டுபம தற்ப ோழுது கவனத்திற்குோியது. திருமதி. கோர்டினர் முன்பு
வசித்த ைோம்ப்ைன் என்ற சிறிய ஊோில், அவளுக்குத் பதோிந்தவர்கள் அங்கு இன்னமும் இருக்கிறோர்கள்
என் டத சமீ த்தில் பதோிந்து பகோண்ைதோல், அவர்கள் அங்கு பசன்றனர். அங்கிருந்த முக்கியமோன
அதிசயங்கடளக் கண்ை ிறகு, ைோம்ப்ைனிலிருந்து ஐந்து டமல் தூைத்தில்தோன் ப ம் ர்லி இருக்கிறது என
எலிசப த் தன்னுடைய அத்றதயிைமிருந்து பதோிந்துபகோண்ைோள். அவர்கள் பசல்லும் பநர் ோடதயில்
ப ம் ர்லி இல்டை, ஓோிரு டமல் தூைத்தில் இருந்தது. தங்களுடைய ிையோணத்டதப் ற்றி முன்தினம் மோடை
ப சும் ப ோழுது, அவ்விைத்டத மீண்டும் கோண திருமதி. கோர்டினரும் தன் விருப் த்டதத் பதோிவித்தோள்.
திரு. கோர்டினர் அதற்குச் சம்மதம் பதோிவித்தோர், எலிசப த்தின் விருப் மும் பகட்கப் ட்ைது.
100. ‘It is not in the direct road’ – In Elizabeth’s psychological route, Darcy is not in the direct road.
அது பநர் ோடதயில் இல்டை. எலிசப த்தின் மனதில் ைோர்சி பநர் ோடதயில் இல்டை.
101. “after seeing all the principal wonders of the country”.
England is a country of pretty rural scenes.
Their parks are their pride.
Pemberley spread over perhaps, ten thousand acres was beautifully laid out in a naturally beautiful scenery.
Elizabeth at the first sight of Pemberley from a distance voiced her change of attitude.
Wonder is an overwhelming emotion.
Emotions surging leaving the senses paralysed is wonder.
What happened to Elizabeth was exactly that.
She never knew that she was such a wonder to Darcy.
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Her senses were overpowered.
His imagination was captivated.
Darcy wondered at the dexterity of her movement and the delicacy of her manners.
Pemberley, the very sight of it, cured her petulant perversity.
The building, its majestic appearance does to the physical appreciation what ceremonies do to nerves.
Akbar was so impressed by the loftiness of Indian religious ideals.
Sri Aurobindo saw Kali emerging out of the idol.
It was a response of stone to the spiritual liveliness in Him.
The very soil where a saint is buried is made sacred.
Mother told a sadhak to go to the Guest House where She had lived and said he could find Her atmosphere there.
Romance is the wonder of a newly emerging relationship.
Descending Silence reveals spiritual wonders of magnificence.
Fully received, it yields wonders in daily life.
Consecrated food while being assimilated gives a thrill of wonder, wonder of digestion.
Negotiation is a wonder of civilization which replaced bloodshed.
“அங்கிருந்த முக்கியமோன அதிசயங்கடளப் ோர்த்த ிறகு.”
அைகிய கிைோமப்புறக் கோட்சிகடளக் பகோண்ைது இங்கிைோந்து.
அவர்களது பூங்கோக்கள் அவர்களுடைய ப ருடம.
த்தோயிைம் ஏக்கோில் மிக அைகோக அடமக்கப் ட்ை இயற்டக பகோஞ்சும் கோட்சிகடளக் பகோண்ைது ப ம் ர்லி.
பதோடைவிலிருந்பத முதன் முதைோக ப ம் ர்லிடய கண்ை எலிசப த், தன்னுடைய மோறிய மபனோ ோவத்டத
பவளிப் டுத்தினோள்.
வியப்பு என் து தீவிைமோன உணர்ச்சியோகும்.
பமபைழும் உணர்ச்சிகள் புைன்கடள பசயலிைக்கச் பசய்யும்ப ோழுது வியப்பு எழுகிறது.
எலிசப த்திற்கு ஏற் ட்ைது இது ப ோன்ற அனு வமோகும்.
இந்த அளவிற்கு அவள் ைோர்சிக்கு ஓர் அற்புதம் என்று அவளுக்குத் பதோியபவ இல்டை.
அவளுடைய புைன்கள் அவடள ஆட்பகோண்ைன.
அவனுடைய கற் டன கவைப் ட்ைது.
அவளுடைய ைோவகமோன அடசவுகளும், பமன்டமயோன நைத்டதயும், ைோர்சிடய ஆச்சோியப் ை டவத்தன.
ப ம் ர்லிடயப் ோர்த்த மோத்திைத்திபைபய அவளுடைய துடுக்கோன குதர்க்கம் மடறந்து ப ோனது.
சைங்குகள் உணர்வுகளுக்கு என்ன உணர்ச்சிகடள அளிக்குபமோ, அவற்டற அக்கட்டிைமும் அதன் பதோற்றமும்
ேைநிடையில் எழும் ோைோட்டுக்கு அளிக்கின்றன.
இந்திய மதத்தின் இைட்சியங்களின் பமன்டமயோல் அக் ர் மிகவும் கவைப் ட்ைோர்.
விக்கிைகத்திலிருந்து கோளி பவளி வருவடத ஸ்ரீ அைவிந்தர் கண்ைோர்.
அது கவோனின் ஆன்மீக உயிபைோட்ைத்திற்கு கல் அளித்த தில் ஆகும்.
புண்ணிய புருஷன் அைக்கம் பசய்யப் ட்ை மண் புனிதமோகிறது.
அன்டன முன்னம் தோன் வசித்து வந்த விருந்தினர் விடுதிக்கு ஒரு சோதகடை பசல்லும் டி பகட்டுக் பகோண்ைோர்.
தன்னுடைய சூைடை அங்கு ோர்க்கைோம் என்று சோதகோிைம் கூறினோர்.
புதிதோக பவளி வரும் உறவின் அற்புதம்தோன் கோதைோகும்.
கீைிறங்கும் பமௌனம் கம்பீைமோன ஆன்மீக அற்புதங்கடள பவளிப் டுத்தும்.
முழுடமயோகப் ப ற்றுக் பகோண்ைோல், அது தினசோி வோழ்க்டகயில் அற்புதங்கடள அளிக்கும்.
சமர்ப் ணம் பசய்யப் ை உணவு ேீைணம் ஆகும் ப ோழுது ஆச்சோியத்தில் உைல் சிலிர்க்கும்.
இைத்தம் சிந்துவடத நிறுத்தும் ப ச்சு வோர்த்டத நோகோிகத்தின் அற்புதமோகும்.
102. “It is not in their direct route”.
Grace when acts thrusts luck on oneself.
Mrs. Gardiner had already seen the place. Now she wanted to see it for Elizabeth’s sake, a clear act of thrusting her
into her luck.
Elizabeth was distressed, expressed disinclination.
Here it is Elizabeth being forced into good fortune by her aunt.
Really it is Darcy who insisted on Elizabeth being raised to the throne.
Kamaraj was a town crier, an uneducated Congress volunteer.
In 1940 he became the Chief of Tamilnadu Congress just to keep Rajaji out of it. That was his eternal heavens.
From 1946 to 1952 he made four chief Ministers. In 1954 he became the Chief Minister and was there till 1964. This
was a second stint of luck that comes to the rare few. He resigned to become the All India Congress committee chief, a
post for non-entities. During his tenure the post itself rose in value. He became the most popular Congress leader in
India. Hereafter Mother acted in his life. He made two Prime Ministers, missing it himself on the advice of jealous
friends. Mother creates a possibility where no potentiality exists.
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There is some little parallel here with Elizabeth.
I saw this opportunity in a Man’s life. Readily he quit the arena lest he should be the recipient of Grace. People buried
in hostile circumstances never can receive Grace. To escape the hostile conditions is their grace. Man sees vast
inconceivable improvements in his life. That is the time he must capitalize his energies and organize his capacities.
The excuses they give at that time express human resourcefulness to escape grace. At least in one case I was
determined to thrust it on him. In the end, he came to me and said he would be at peace if he withdrew. Human choice
is always powerful.
Choice is luck.
“அது அவர்களது பநர் ோடதயில் இல்டை.”
அருள் பசயல் டும்ப ோழுது அதிர்ஷ்ைத்டத ஒருவர் மீது திணிக்கும்.
திருமதி கோர்டினர் அந்த இைத்டத ஏற்கனபவ ோர்த்திருக்கிறோள். இப்ப ோழுது எலிசப த்திற்கோக மீண்டும்
ோர்க்க விரும்புகிறோள், அவள் மீது அதிர்ஷ்ைத்டத திணிக்கும் பதளிவோன பசயைோகும்.
எலிசப த்திற்கு வருத்தம் ஏற் டுகிறது, விருப் மின்டமடயத் பதோிவிக்கிறோள்.
எலிசப த்தின் மீது அவளுடைய அத்றதயின் மூைம் அதிர்ஷ்ைம் திணிக்கப் டுகிறது.
உண்டமயில் ைோர்சிதோன் அவடள சிம்மோசனத்தில் உட்கோை டவக்க பவண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோன்.
கோமைோேர் ஒரு தண்பைோைோ ப ோடு வர், டிக்கோத கோங்கிைஸ் பதோண்ைர்.
1940-ல் இைோேோேிடய தடுப் தற்கோக அவர் கோங்கிைஸ் கட்சியின் தடைவைோக மோறினோர். அது அவருக்கு
நிைந்தை நன்டமயோக மோறியது.
1946-முதல்1952-வடை அவர் நோன்கு முதல் மந்திோிகடள உருவோக்கினோர். 1954-ல் அவர் முதல் மந்திோியோனோர்,
1964-வடை ஆட்சியில் இருந்தோர். இம்மோதிோி அதிர்ஷ்ைம் மிகச் சிைருக்பக கிடைக்கும். முக்கியமல்ைோத
தவியோன அகிை இந்திய கோங்கிைஸ் கட்சியின் தடைவைோவதற்கு தன் மந்திோி தவிடய ைோேினோமோ பசய்தோர்.
ஆனோல் அவருடைய தவி கோைத்தில் அதனுடைய மதிப்பு உயர்ந்தது. அவர் இந்தியோவிபைபய மிகவும்
ிை ைமோன கோங்கிைஸ் தடைவைோகத் திகழ்ந்தோர். இதற்குப் ிறகு அன்டன அவர் வோழ்க்டகயில்
பசயல் ட்ைோர். இைண்டு ிைதம மந்திோிகடள உருவோக்கினோர், சிை ப ோறோடம ிடித்த நண் ர்களின்
அறிவுடைடயக் பகட்டு தனக்கு கிடைத்த வோய்ப்ட நழுவ விட்ைோர். எந்த வித வோய்ப்பும் இல்ைோதப ோது
அன்டன சோத்தியங்கடள உருவோக்குகிறோர்.
இதற்கு சிறிதளவு இடணயோனபதோன்டற இங்கு எலிசப த்திைம் ோர்க்கைோம்.
ஒரு மனிதனின் வோழ்க்டகயில் இந்த வோய்ப் ிடன நோன் ோர்த்பதன். அருள் கிடைத்து விடுபமோ என்று
நிடனத்து, உைனடியோக அவர் அந்த இைத்டத விட்டு அகன்றோர். தீய சூழ்நிடைகளில் மூழ்கியிருப் வர்கள்
அருடள ப ற்றுக்பகோள்ளபவ முடியோது. தீய நிடையிலிருந்து தப் ித்துக்பகோள்வபத அவர்களுக்கு அருளோகும்.
மனிதன் அவனது வோழ்க்டகயில் நிடனத்தும் ோர்க்க முடியோத அளவிற்கு முன்பனற்றங்கடளக் கோண்கிறோன்.
இந்தச் சமயத்தில்தோன் அவன் தன்னுடைய சக்திகடள சோதகமோக யன் டுத்த பவண்டும், தன்னுடைய
திறடமகடள முடறப் டுத்த பவண்டும். அந்த விஷயத்தில் அவர்கள் கூறும் சமோதோனம், அருளிலிருந்து
தப் ிக்க அவர்களுடைய சமபயோசித உ ோயமோகும். ஒரு விஷயத்திைோவது அருடள அவர் மீது திணிக்க நோன்
தீர்மோனமோக இருந்பதன். இறுதியில் அவர் என்னிைம் வந்து, தோன் இங்கிருந்து விைகினோல் தனக்கு நிம்மதி
கிடைக்கும் எனக் கூறினோர். மனித விருப் ம் மிகவும் சக்தி வோய்ந்தது.
பதர்ந்பதடுப் து அதிர்ஷ்ைமோகும்.
103. Elizabeth was applied for approbation”.
Freedom becomes real not when taken, but when extended.
She is young and a guest, a woman. The question of her having an opinion does not arise. Uncle and aunt treat her as
an equal and seek her approval.
The force of law lies in the spirit of implementation.
This is a great valuable social truth.
It is true of our values.
The power of our values lies in the practice of them.
Law, social values, personal values are aspects of a community’s culture.
Often, especially in degenerating older cultures, society develops schizophrenia, in the sense Man is corrupt in public
life, its opposite in personal life.
It has other expressions too.
Men whose honour is impeccable in every aspect, in their conduct with women exhibit a disgusting corruptibility.
Values are valuable wherever they are followed in whatever measure they are followed.
When Man either individually or collectively should rise to the next level of social existence, values are valueless
unless they are perfectly followed.
All the progress China is making in prosperity when evaluated in terms of human dignity will work in the reverse.
The great sense of honour of Japan cannot contribute to the growth of individual value.
What with the Brahman, Sachchidananda, moksha in India as reliability in public or private life is nil.
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For seventy years the USSR offered guaranteed employment. On her demise, in view of the individual of value being
absent, the mafia reared its head.
Great values are great, laudable, commendable in their own zone, not for the nation unless they are universal
and perfect.
The individuality of children will take shape by the treatment to them as Elizabeth now receives.
“எலிசப த்தின் ஒப்புதல் நோைப் ட்ைது.”
சுதந்திைம் எடுத்துக்பகோள்ளப் டும்ப ோழுது உண்டமயோக இருக்கோது, பகோடுக்கும்ப ோழுதுதோன் உண்டமயோக
இருக்கும்.
அவள் வயதில் சிறியவள், விருந்தினர், ஒரு ப ண்மணியும்கூை. அவளுக்கு ஒரு அ ிப் ிைோயம் இருக்கைோம்
என்ற பகள்விக்பக இங்கு இைமில்டை. மோமோவும், அத்றதயும் அவடள சமமோக நைத்துகின்றனர் அவளுடைய
சம்மதத்டத நோடுகின்றனர்.
சட்ைத்தின் வலிடம அடத பசயல் டுத்துவதில் உள்ளது.
இது ப ோிய விடைமதிப் ற்ற சமூக உண்டமயோகும்.
இது நம் ண்புகளுக்கும் ப ோருந்தும்.
நமது ண்புகளின் சக்தி அடத நடைமுடறப் டுத்துவதில் உள்ளது.
சட்ைம், சமூகப் ண்புகள், தனிப் ட்ை ண்புகள் யோவும் சமுதோய கைோச்சோைத்தின் திப்புகளோகும்.
முக்கியமோக அைிந்து பகோண்டிருக்கும் டைய நோகோிகங்களில் மனிதன் ப ோது வோழ்க்டகயில்
ஒழுக்கமற்றவனோகவும், பசோந்த வோழ்க்டகயில் அதற்கு மோறோக நைந்து பகோள் வனோகவும் சமூகம் மோறி
வருகிறது.
அதற்கு மற்ற பவளிப் ோடுகளும் உள்ளன.
எல்ைோ விதங்களிலும் மிகவும் பகௌைவமோன மனிதன், ப ண்களிைம் நைந்துபகோள்ளும்ப ோழுது மட்டும்
பவறுக்கத்தக்க வடகயில் பமோசமோக நைந்துபகோள்கிறோன்.
ண்புகள் எங்பகல்ைோம் ின் ற்றப் டுகின்றனபவோ, எந்த அளவில் ின் ற்றப் டுகின்றனபவோ
அதற்பகற்றோர்ப ோல் அடவ மதிக்கப் டும்.
சமூகத்தில் மனிதன் தனியோகபவோ அல்ைது எல்பைோருைன் பசர்ந்பதோ அடுத்த நிடைக்கு உயரும்ப ோழுது
ண்புகடள சிறப் ோகப் ின் ற்றப் ைோவிட்ைோல் அவற்றிற்கு மதிப்பு இல்டை.
பசல்வ வளத்தில் சீனோவின் எல்ைோ முன்பனற்றங்கடளயும் மனித கண்ணியம் எனும் பநோக்கில் கணிக்கும்
ப ோழுது, அது தடை கீைோக இருக்கும்.
ேப் ோனின் சிறந்த மோியோடத உணர்வு தனி ந ோின் ண்ட வளர்க்க உதவுவதில்டை.
ிைம்மம், சச்சிதோனந்தம், பமோக்ஷம், இடவ யோவும் இந்தியோவில் இருந்தும் ப ோது வோழ்க்டகயிலும், தனி ந ர்
வோழ்க்டகயிலும், நம் கத்தன்டம என் து சற்றும் இல்டை.
எழு து வருைங்களோக ைஷ்யோ எல்பைோருக்கும் உறுதியோக பவடை அளித்து வந்தது. ைஷ்யோ அைிந்தவுைன் தனி
ந ர் ண்புகள் எதுவும் இல்ைோத கோைணத்தோல், குற்றம் இடைப் வர்கள் தடை தூக்கினர்.
உயர்ந்த ண்புகள் அவற்றின் இைத்தில் மட்டுபம உயர்ந்ததோகவும், ோைோட்ைத்தக்கதோகவும்,
ப ோற்றத்தக்கதோகவும் இருக்கின்றன.
அடவ எல்ைோ விஷயங்களிலும் இருந்து பூைணமோகவும் இருந்தோல் மட்டுபம நோட்டிற்கும் யனுள்ளதோக
இருக்கும்.
தற்ப ோழுது எலிசப த் ப றுவதுப ோல் குைந்டதகளுக்கு தனி கவனம் அளித்தோல் அவர்களது தனித்தன்டம
உருவோகும்.
"My love, should not you like to see a place of which you have heard so much?" Said her aunt; "A place,
too, with which so many of your acquaintance are connected. Wickham passed all his youth there, you
know."
“எனதருடம லிசி, நீ அதிகம் பகள்விப் ட்டிருக்கும் இைத்டதப் ோர்ப் தற்கு விருப் ம் இல்டையோ உனக்கு?”
என்று பகட்ை அவளது அத்றத, “உனக்குத் பதோிந்தவர்கள் ைர் சம் ந்தப் ட்ை இைம் பவறு, விக்கோம் தன்
இளவயது முழுவதும் அங்குதோன் கைித்தோன் என் து உனக்குத் பதோியும்,” என்றோள்.
104. Mrs. Gardiner exerts herself to bring Elizabeth to Pemberley.
எலிசப த்டத ப ம் ர்லிக்கு அடைத்து வை திருமதி கோர்டினர் முயற்சி எடுக்கிறோள்.
105. Mrs. Gardiner exerted herself to wean Elizabeth from Wickham. The sweetness in her personality actively brings
Elizabeth to Darcy. Its outer version is this exertion to persuade Elizabeth to see Pemberley.
விக்கோமிைமிருந்து எலிசப த்டத அகற்ற திருமதி கோர்டினர் முயற்சி எடுக்கிறோள். அவளிைம் இருக்கும்
இனிடமயோன சு ோவம் எலிசப த்டத ைோர்சியிைம் பகோண்டு பசர்க்கிறது. எலிசப த்திற்கு ப ம் ர்லிடய
கோண் ிப் தில் அவள் எடுக்கும் முயற்சி இதன் பவளிப் திப் ோக உள்ளது.
106. Mrs. Gardiner uses the name of Wickham to go to Pemberley.
ப ம் ர்லிக்கு அடைத்துச் பசல்வதற்கு, திருமதி கோர்டினர் விக்கோமின் ப யடை உ பயோகப் டுத்துகிறோள்.
107. In such situations, man seeks his object through its opposite.

427

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

இது ப ோன்ற சந்தர்ப் ங்களில் மனிதன் தனக்கு பவண்டியடத அதற்கு பநர் மோறோனதன் மூைம் நோடுகிறோன்.
108. Sri Aurobindo got Freedom through Churchill who won the war and made Freedom possible.
ப ோோில் பேயித்து சுதந்திைத்டத சோத்தியமோக்கிய சர்ச்சில் மூைம், ஸ்ரீஅைவிந்தர் சுதந்திைம் ப ற்றோர்.
109. Foolishly Subash Chandra Bose sought freedom through the Japanese.
சு ோஷ் சந்திைப ோஸ் முட்ைோள்தனமோக ேப் ோனியர்கள் மூைம் சுதந்திைத்டத நோடினோர்.
110. Mrs. Bennet seeks Bingley through her unwelcome initiatives.
திருமதி ப ன்னட் தன்னுடைய பவண்ைோத தன்முடனப்புகளோல் ிங்கிலிடய நோடுகிறோள்.
111. Man seeks God through his ego.
மனிதன் அவனுடைய அகந்டத மூைம் இடறவடன நோடுகிறோன்.
112. Mrs. Gardiner insists on Elizabeth visiting Pemberley acting as a good angel.
நல்பைண்ணம் பகோண்ை திருமதி கோர்டினர், எலிசப த் ப ம் ர்லிக்கு விேயம் பசய்வடத வற்புறுத்துகிறோள்.
113. “Should you not like to see the place of which you have heard so much”.
Man progresses in the measure of his aspiration.
Knowledge is what interest offers.
Education is a great tool of progress as it creates interest.
What is unknown evokes no interest.
The unknowable becomes knowable according to human quest.
Aspiration is the measure of Man.
USSR came down when the population knew of the outside world.
In marriage people seek selfish domination and get frustration.
Seek to know the human greatness in the spouse, you will rise high in your inner worth.
Discover the genius in the child, you will know the scale where genius is the first step.
Economic goal is not for the cultured Man. Seeking it, one ends in limits to growth, pollution, and terrorism.
For Man, economics is a useful plane, not a plane where one has to reach an ideal.
What would you think of a Man or society that idolizes the landed gentry as the ultimate goal of Mankind?
Even education does not qualify to be the ultimate goal.
It led Greece nowhere.
Presently it is an unpardonable superstition to follow an economic goal as an ideal for any nation.
Today we see the distinguished elite speaking with one voice about demography, pollution, speculation.
This is no voice of Mankind.
It is the voice of Babel.
Surely anyone voicing the consciousness of Mankind will be speaking for her conscience.
Conscience itself is something to be overcome.
Such a Man will be heard with respect.
“நீ இவ்வளவு அதிகமோகக் பகள்விப் ட்டிருக்கும் இைத்டதப் ோர்க்க உனக்கு விருப் மில்டையோ?”
மனிதன் அவனுடைய ஆர்வத்திற்பகற் முன்பனறுகிறோன்.
ஆர்வம் அளிப் து அறிவு.
கல்வி ஆர்வத்டத உருவோக்குவதோல் முன்பனற்றத்திற்குப் ப ோிய கருவியோக உள்ளது.
பதோியோத விஷயம் எந்த ஆர்வத்டதயும் எழுப் ோது.
மனிதனின் பதைலுக்கு ஏற்றோர்ப ோல் அறியமுடியோதது அறிய முடிவதோகிறது.
ஆர்வத்டத டவத்து மனிதடன அளவிைைோம்.
ைஷ்ய மக்களுக்கு பவளி உைகத்டதப் ற்றித் பதோிந்தவுைன் USSR மடறந்து ப ோனது.
திருமணத்தில் மக்கள் சுயநைமோன அதிகோைத்டத நோடி ஏமோற்றம் அடைகின்றனர்.
தம் திகள், மற்றவோிைம் இருக்கும் உயர்ந்தடத பதோிந்துபகோள்வதற்கு முயல்வதன் மூைம் அவர்களுடைய அக
மதிப்பு உயரும்.
குைந்டதயிைம் இருக்கும் பமதோவித்தனத்டதக் கண்டு ிடித்தோல், அளவுபகோளில் பமதோவித்தனம் முதல்
டியோக இருக்கிறது என்று பதோிந்துபகோள்ளைோம்.
நோகோிகமோன மனிதனுக்கு ப ோருளோதோை இைக்கு கிடையோது. அடத நோடும்ப ோழுது, வளர்ச்சி, தூய்டமக் பகடு,
தீவிைவோதம் இவற்றிற்குத் தடை ஏற் ட்டு விடும்.
மனிதனுக்கு, ப ோருளோதோைம் ஒரு யனுள்ள நிடையோகும், ஆனோல் ஒரு இைட்சியத்டத அடையும் நிடையல்ை.
மனித குைத்தின் முடிவோன இைட்சியமோக நிைச்சுவோந்தோர்கடள, மனிதபனோ அல்ைது சமூகபமோ பூேிப் டத
ற்றி நோம் என்ன நிடனப்ப ோம்?
கல்வியும் முடிவோன இைட்சியமோகக் கருதப் ை தகுதி வோய்ந்ததல்ை.
அது கிபைக்க நோட்டை எந்த வடகயிலும் வைி நைத்தவில்டை.
தற்ப ோழுது எந்த ஒரு நோடும் ப ோருளோதோைத்டத ஒரு இைட்சியமோக ின் ற்றுவது மன்னிக்க முடியோத மூை
நம் ிக்டகயோகும்.
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மக்கட்பதோடக, தூய்டமக் பகடு, ங்குச் சந்டத இவற்டறப் ற்றித்தோன் ப ோிய மனிதர்கள் இன்று ஒபை
குைலில் ப சுகின்றனர்.
மனித குைத்தின் குைைல்ை இது.
குைப் த்தின் குைல் இது.
மனித குைத்தின் உணர்டவ ஒருவர் ப சினோல் அவர் தன்னுடைய உணர்டவ ப சுகிறோர்.
மனசோட்சிபய பவல்ைப் ை பவண்டிய ஒன்று.
அது ப ோன்ற மனிதன் ப சுவது மோியோடதயுைன் பகட்டுக்பகோள்ளப் டும்.
114. “Wickham passed all his youth there”.
Darcy never came to her Mind.
A gift is valued for its wrapper.
Having seen his mercenary nature, her aunt valued the place he grew up in.
For the woman, a handsome face is of ultimate value.
The Prince of Wales was given an income of £50,000. Glencora with that income said she would let Burgo throw away
all that money to win his love. What she did not know was after all that Money was spent, he would be furious at her
for not having more. Unless she enjoyed his cruelty there would be nothing for her to enjoy. Of course, Love, cannot
survive.
The spending of that Money will raze out any humanity he had.
Spending creates an addiction.
He would not know it was her Money.
She would become detestable for having exhausted her supply.
Hers is a temperament that needed that experience.
Not only a handsome face, but every article that creates that craving for dissipation leading to addiction has that
character.
Sackcloth, ashes, bed of nails will be smaller cruelties for the body when one thus aspires for the Non-Being.
That is not an avenue Mankind has so far explored.
Sri Aurobindo offers a path that includes the Non-Being in its journey as his path overcomes ego and Nature thus
avoiding evil.
A Mind that contemplates what He offers us now, rises to Supermind.
It is the throne to the beggar maid.
No wonder the surface Mind includes the earth, the universe and the superconscient along with its counterpart the
inconscient.
Man can get a glimpse of the magnificence when he contemplates the concept of Waking Samadhi.
His spiritual atmosphere was there for seven and half miles around Pondicherry. Now it is all over the world.
“விக்கோம், அவனது இளம் வயது முழுவடதயும் அங்குதோன் கைித்தோன்.”
ைோர்சி அவளுடைய நிடனவுக்பக வைவில்டை.
ஒரு ோிசுப் ப ோருள், அடதச் சுற்றியுள்ள கோகிதத்திற்கோக மதிக்கப் டுகிறது.
அவனுடைய ஆதோய மனப் ோன்டமடயப் ோர்த்திருந்ததோல், அவளுடைய அத்றத அவன் வளர்ந்த இைத்டத
மதிப்பீடு பசய்தோள்.
ஒரு ப ண்ணுக்கு அைகிய முகம்தோன் மதிப்பு வோய்ந்தது.
பவல்ஸ் இளவைசருக்கு 50,000 வுன் வருமோனம் இருந்தது. இந்த அளவு வருமோனம் உடைய Glencora,
Burgoவின் அன்ட ப் ப றுவதற்கோக, அவடன அப் ணத்டத முழுவதும் பசைவைிக்க அனுமதி அளிப் தோகக்
கூறினோள். அப் ணம் முழுவதும் பசைவைிந்த ின் பமற்பகோண்டு அவளிைம் ணம் இல்ைோததற்கோக அவன்
அவளிைம் தன் பகோ த்டத பவளிப் டுத்துவோன் என்று அவளுக்குத் பதோியவில்டை. அனு விப் தற்கு
அவனுடைய பகோடுடமடயத் தவிை அவளுக்கு பவறு ஒன்றும் இல்டை. எப் டியும் கோதல் நீடிக்கோது.
அந்தப் ணத்டத பசைவைிப் து அவனிைம் மீதமுள்ள எல்ைோ மனிதத் தன்டமடயயும் அைித்து விடும்.
பசைவைிப் து பசைவைிக்கும் ைக்கத்திற்கு அடிடமயோக்கி விடும்.
அவளுடைய ணம் என்று அவனுக்குத் பதோியோமல் இருக்கைோம்.
அவளுடைய ணத்டத தீர்த்து விட்ைதற்கோக அவள் பவறுக்கப் ட்ைவளோக மோறுவோள்.
அவளுடைய சு ோவத்திற்கு அந்த அனு வம் பதடவப் டுகிறது.
அைகிய முகம் மட்டும் அல்ை, அைிடவத் தூண்டி அதற்கு அடிடமயோக்கும் ஒவ்பவோரு ப ோருளுக்கும் அந்த
குணம் உண்டு.
இவ்வோறு அசத்டத நோடும் ஒருவருடைய உைலுக்கு சோக்குத் துணியோைோன உடை, சோம் ல், ஆணிகளோைோன
டுக்டக ஆகியடவ சிறிய பகோடுடமகளோக இருக்கும்.
இதுவடை மனித குைம் ஆைோயோத இைம் அது.
அகந்டதடயயும் இயற்டகடயயும் பவன்று தீடமடயத் தவிர்த்து அசத்டதயும் உட்பகோண்ை ஒரு ோடதடய
ஸ்ரீஅைவிந்தர் அளிக்கிறோர்.
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கவோன் இப்ப ோழுது நமக்களிப் டத கவனமோக கருத்தில் எடுத்துக்பகோள்ளும் மனம், சத்திய ேீவியத்திற்கு
உயரும்.
அது ிச்டசக்கோோிக்கு சிம்மோசனம் அளிப் து ப ோைோகும்.
பூமி, ிை ஞ்சம், பிைம்மம் அதனுடைய மறுவடிவமோக இருக்கும் ேைஇருள் யோவும் பமல் மனத்தில்
அைங்கியுள்ளடதப் ோர்த்து ஆச்சோியப் டுவதற்கு ஒன்றுமில்டை.
விைிப்பு நிடையில் சமோதி எனும் கருத்டத மனிதன் கருத்தில் எடுத்துக்பகோண்ைோல், அவனுக்கு
ிைம்மோண்ைத்தின் க்ஷணத் பதோற்றம் கிடைக்கும்.
கவோனின் ஆன்மீகச் சூைல் ோண்டிச்பசோிடயச் சுற்றி ஏைடை டமலுக்கு ைவி இருந்தது. இப்ப ோழுது உைகம்
முழுவதும் ைவி உள்ளது.
Elizabeth was distressed. She felt that she had no business at Pemberley, and was obliged to assume a
disinclination for seeing it. She must own that she was tired of great houses; after going over so many, she
really had no pleasure in fine carpets or satin curtains.
எலிசப த்திற்கு பவதடன அதிகோித்தது, தனக்கு அங்கு பவடை எதுவும் இல்டை என் டத உணர்ந்த அவள்,
ப ோிய வீடுகடள ோர்த்த அசதியோலும், அங்குள்ள பநர்த்தியோன தடை கம் ளங்களிலும் அல்ைது ட்டுத்
துணியோைோன திடைச் சீடைகளில் எந்த வித நோட்ைமும் இல்ைோத கோைணத்தோல், அங்கு பசல்வதற்கு மறுப்பு
பதோிவிக்க நிடனத்தோள்.
115. “Elizabeth was obliged to assume disinclination”.
One sadak complained to Him when Mother announced that the Supermind would descend in the playground.
He left the ashram before its descent.
Sri Aurobindo treated him as his son, another as his brother.
As the grace comes closer Man readily announces his willingness to depart.
This is a power that can create the CEO of the first company in the world if gratefully received.
It needs Sincerity, Opening, Receptivity, Gratitude, Surrender. With some excuse anyone can be trained to reach that
height.
But Man readily goes away and stations himself at a place where we should not go.
The indulgence He practiced was Himalayan.
After meeting Darcy at Pemberley to his question of how she found the place she answered ‘delightful’ and restrained
herself on the sense of politeness. She did not mind being false and insincere. It took her breath away. She should
have told him that truth.
The word daridhram தோித்ைம் means poverty of falsehood, rather the personification of eternal poverty.
Man is wedded to daridhram and is proud of it.
The vital spirits he worships perpetuate daridhram.
The wealth these temples accumulate is the wealth of poverty.
Money is the foundation of Supermind.
It is the Money earned in truth.
One who has earned several crores trying to earn one lakh by the path of Truth will miserably fail.
The path Money takes follows its character.
It is also true Money can change its character.
To effect such a change Man should have allowed the Psychic to emerge. Even then it is not so easy.
“எலிசப த் விருப் ம் இல்ைோதவள்ப ோல் ோவடன பசய்ய பவண்டிய கட்ைோயத்திற்கு உள்ளோனோள்.”
விடளயோட்டு டமதோனத்தில் சத்தியேீவியம் இறங்கும் என்று அன்டன பசோன்ன ப ோது ஒரு சோதகர்,
கவோனிைம் புகோர் பசய்தோர்.
அது இறங்குவதற்கு முன் அவர் ஆசிைமத்டத விட்டு அகன்றோர்.
கவோன் அவடை ஒரு மகன் ப ோைவும் மற்பறோரு சோதகடை சபகோதைர் ப ோைவும் நைத்தினோர்.
அருள் அருகில் வரும் ப ோது மனிதன் அங்கிருந்து அகலுவதற்குத் தயோைோக இருக்கிறோன்.
இதடன நன்றியுைன் ஏற்றுக்பகோண்ைோல் உைகத்திபைபய மிகச் சிறந்த நிறுவனத்தின் தடைடமப் ப ோறுப்ட
ஒருவர் அடையைோம்.
அதற்கு உண்டம, திறந்த மனம், ஏற்றுக்பகோள்ளும் தன்டம, நன்றி அறிதல் மற்றும் சைணோகதி பதடவ.
எவருக்கு பவண்டுமோனோலும் இந்த உயர்ந்த நிடைடய அடைவதற்கு யிற்சி அளிக்கைோம்.
ஆனோல் மனிதன் உைபன அங்கிருந்து பவளிபயறி நோம் ப ோகக்கூைோத இைத்திற்குச் பசன்று விடுவோன்.
இதற்கு கவோன் பசய்தது இமோைய முயற்சி ஆகும்.
ைோர்சிடய ப ம் ர்லியில் சந்தித்த ின், அவன் அந்த இைம் எப் டி உள்ளது என்று வினவியதற்கு, அவள்
மிகவும் அைகோக இருப் தோகக் கூறி தன்டன கண்ணியமோகக் கட்டுப் டுத்திக்பகோண்ைோள். ப ோய்யோகவும்,
உண்டமயற்றும் இருப் தற்கோக அவள் கவடைப் ைவில்டை. அவளுடைய நைத்டத அவடளபய
ஆச்சோியப் ை டவத்தது. அவள் உண்டமடயச் பசோல்லியிருக்க பவண்டும்.
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தோித்திைம் என்ற பசோல் ப ோய்டமயின் ஏழ்டமடயக் குறிக்கும், நிைந்தைமோன ஏழ்டமயின் உருவமோகவும்
கருதைோம்.
மனிதன் ஏழ்டமடய பகட்டியோகப் ிடித்துக் பகோண்டு அதற்கோகப் ப ருடமயும் டுவோன்.
உணர்வுபூர்வமோன சிறு பதய்வங்கடள ஒருவன் பதோழுதோல், அடவ தோித்திைத்டத நிைந்தைமோக நிடைநிறுத்தும்.
இந்தக் பகோவில்களில் பசர்ந்து வரும் பசல்வங்கள் ஏழ்டமயின் பசல்வமோகும்.
ணம் சத்திய ேீவியத்தின் அடிப் டையோகும்.
அது உண்டமயின் மூைம் சம் ோதித்த ணம்.
பகோடிக்கணக்கில் சம் ோதித்தவரும் உண்டமயோன வைியில் ஒரு ைட்சம் சம் ோதிக்க பவண்டும் என்கிற
முயற்சியில் பதோற்றுப் ப ோவோர்.
ணம் அதனுடைய சு ோவத்தின் வைி நைக்கும்.
ணம் அதனுடைய சு ோவத்டத மோற்றும் என் தும் உண்டம.
அது ப ோன்ற ஒரு மோற்றம் ஏற் ை பவண்டுபமன்றோல், மனிதன் சத்திய ேீவியம் பவளிவை அனுமதித்திருக்க
பவண்டும். அப் டியும் அது சுை மல்ை.
Mrs. Gardiner abused her stupidity. "If it were merely a fine house richly furnished," said she, "I should not
care about it myself; but the grounds are delightful. They have some of the finest woods in the country."
திருமதி கோர்டினர் அவளுடைய அறிவற்ற பசயடை கண்டித்தோர். “அது பசல்வச் பசைிப்புைன்
அைங்கோிக்கப் ட்ை பநர்த்தியோன இல்ைமோக மட்டுபம இருந்திருந்தோல் நோபன அடதப் ற்றி அக்கடற
பகோண்டிருந்திருக்க மோட்பைன்; ஆனோல் அங்கிருக்கும் பதோட்ைங்கள் அைகோனடவ. நோட்டின் தடை சிறந்த
கோடுகள் அங்குள்ளன,” என்றோள்.
116. Mrs. Gardiner does not seek Pemberley because it is a fine house, richly furnished.
திருமதி கோர்டினர் ப ம் ர்லிடய நோடுவதில்டை ஏபனனில் அது பநர்த்தியோக அைகோக அைங்கோிக்கப் ட்ை
வீைோக உள்ளது.
117. Elizabeth does not seek Darcy because he is rich and handsome.
ைோர்சி ணக்கோைனோகவும், அைகோகவும் இருப் தோல் எலிசப த் அவடன நோடுவதில்டை.
118. “The grounds are delightful”.
Elizabeth accepted Pemberley. Her aunt talked about the delightful grounds.
Earth is the Mother, Heaven is the Father. So we seek the mother first.
Of course, Elizabeth was dragged to Pemberley against her wishes.
Any great gift to humanity, be it education or insurance went begging to start with.
All India political leaders during their days of early entry used to go to the beach in search of an audience. The moment
they started speaking the little crowd melted.
Fernand, Danglars accumulated wealth of falsehood.
Edmond earned his wealth by austerity of love and knowledge.
Raoul’s love was intense, but being an inversion of a motherless child, it evoked no response. He could only die.
The grounds are the ground realities.
England is really an agricultural country but the Industrial Revolution came there, as they say, because of successful
agriculture.
The best of a species is fit to leap out of it to the next, instead of preserving the existing one.
Her unwillingness to visit Pemberley must be understood from several points of view.
1. Social transition.
2. Personal fitness.
3. First contact with Darcy.
4. Role of goodwill of her aunt.
5. Darcy’s aspiration.
6. The French Revolution.
7. Her position in the family.
8. Lydia’s elopement.
9. Woman’s need for property.
10. Life Response.
“அங்குள்ள பதோட்ைங்கள் ைவசப் டுத்தும்.”
எலிசப த் ப ம் ர்லிடய ஏற்றுக்பகோண்ைோள். அவளுடைய அத்றத அங்குள்ள அைகோன பதோட்ைங்கடளப்
ற்றி ப சுகிறோள்.
பூமி தோயோகவும் பசோர்க்கம் தந்டதயோகவும் கருதப் டுவதோல் நோம் முதலில் தோடய நோடுகிபறோம்.
எலிசப த் அவளது விருப் த்திற்கு மோறோகப் ப ம் ர்லிக்கு இழுக்கப் டுகிறோள்.
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மனித குைம் எந்த ப ோிய ோிடசயும், அது கல்வியோக இருக்கட்டும், கோப்பீைோக இருக்கட்டும், ஆைம் த்தில்
ஏற்றுக்பகோள்ளவில்டை.
ஆைம் நோட்களில் அகிை இந்திய அைசியல் தடைவர்கள் மக்கடளத் பதடி கைற்கடைக்குச் பசன்றனர். அவர்கள்
உடை ஆற்றத் பதோைங்கியவுைன் அங்குள்ள மக்கள் கடைய ஆைம் ித்தனர்.
Fernand, Danglars இருவரும் ப ோய்டமடய பசல்வமோக பசமித்து டவத்திருந்தனர்.
எட்மண்ட் தன்னுடைய அன் ின் தூய்டமயினோலும், அறிவின் மூைமும் அவனது பசோத்டத ஈட்டினோன்.
Raoulன்அன்பு தீவிைமோக இருந்தது, ஆனோல் தோயில்ைோக் குைந்டதயோக எதிோிடையோக இருந்ததினோல் அது எந்த
எதிர்விடனடயயும் தூண்ைவில்டை. அவன் மைணம் அடைந்தோன்.
பதோட்ைங்கள்தோன் அடிப் டை உண்டம நிடை.
இங்கிைோந்து உண்டமயில் விவசோயத்டத பமற்பகோண்ை நோைோகும், ஆனோல் பவற்றிகைமோக விவசோயம்
பசய்ததினோல் அங்கு பதோைில் புைட்சி ஏற் ட்ைதோகக் கூறப் டுகிறது.
வோழும் மக்களில் சிறந்தவர்கள், தற்ப ோழுடதய நிடைடயப் ோதுகோப் தில் ஈடு ைோமல் அடுத்த நிடைக்குச்
பசல்வதற்கு உகந்தவர்களோக இருக்கிறோர்கள்.
ப ம் ர்லிக்குச் பசல்வதில் அவளுடைய விருப் மின்டமடய ல்பவறு பகோணங்களில் புோிந்து பகோள்ள
பவண்டும்.
1. சமூக மோற்றங்கள்.
2. தனிப் ட்ை திறன்.
3. ைோர்சியுைன் ஏற் ட்ை முதல் அறிமுகம்.
4. அவளுடைய அத்றதயின் நல்பைண்ணத்தின் ங்கு.
5. ைோர்சியின் ஆர்வம்.
6.
ிபைஞ்சுப் புைட்சி.
7. குடும் த்தில் அவளுடைய நிடை.
8. லிடியோ ஓடிப்ப ோனது.
9. ப ண்ணுடைய பசோத்தின் பதடவ.
10. வோழ்வின் மறுபமோைி.
Elizabeth said no more -- but her mind could not acquiesce. The possibility of meeting Mr. Darcy, while
viewing the place, instantly occurred. It would be dreadful! She blushed at the very idea, and thought it
would be better to speak openly to her aunt than to run such a risk. But against this there were objections;
and she finally resolved that it could be the last resource, if her private enquiries as to the absence of the
family were unfavourably answered.
எலிசப த் பமற்பகோண்டு எதுவும் ப சவில்டை. ஆனோல் அவள் மனம் ஒப் வில்டை. அவ்விைத்டதப் ோர்க்கும்
ப ோழுது, ஒருபவடள ைோர்சிடய சந்திக்க பநருபமோ என்ற எண்ணம் உைபன எழுந்தது. அது மிகவும்
கஷ்ைமோகிவிடும்! அந்த எண்ணபம அவளுக்கு அவமோனத்டதத் தந்தது; அப் டிப் ட்ை ஒரு ஆ த்டத எதிர்
பகோள்வதற்கு தில் தன்னுடைய அத்றதயிைம் அடதப் ற்றி பவளிப் டையோகப் ப சி விடுவது நல்ைது என
நிடனத்தோள். ஆனோல் இதற்கு எதிைோகவும் சிை ஆட்பச டணகள் இருந்தன. ப ம் ர்லியில் அந்த குடும் ம்
ஊோில் இருக்கிறதோ என தனிப் ட்ை முடறயில் விசோோித்து அதற்கு சோதகமோன தில் கிடைக்கவில்டை
என்றோல் கடைசிப் ட்சமோக தனது அத்றதயிைம் ப சைோம் என்ற முடிவுக்கு வந்தோள்.
119. She has the one dread of meeting Darcy.
ைோர்சிடய சந்திப் தில் அவளுக்கிருந்த யம்.
120. ‘’She has the one dread of Darcy knowing of Lydia’s elopement.’
லிடியோ ஓடிப்ப ோனடதப் ற்றி ைோர்சிக்குத் பதோிய வருவதில் அவளுக்கிருந்த யம்.
121. Actually she blushes at the idea of his knowing her family as it is. It comes to the surface like this.
அவளுடைய குடும் த்தின் நிடைடயப் ற்றி அவனுக்குத் பதோிந்திருந்தடத நிடனத்து அவள் உண்டமயில்
பவட்கப் டுகிறோள். அது பமல் மனதில் யமோக எழுகிறது.
122. There were objections to speaking it out openly.
அடத பவளிப் டையோகப் ப ச முடியோத டி சிை தடைகள் இருந்தன.
123. Human communication does not always further frankness.
மனிதனோல் எப்ப ோழுதும் பவளிப் டையோகப் ப ச முடியோத நிடை ஏற் டுகிறது.
124. It often achieves its purpose silently in the subtle plane.
சூட்சும நிடையில் அது ை சமயங்களில் பமளனமோக விஷயத்டத சோதித்துக் பகோள்ளும்.
125. Desiring to be rational, if one speaks out in such occasions, you see the work will be at once spoiled.
விபவகமோக நைந்துபகோள்ள விரும் ி, அது ப ோன்ற சந்தர்ப் ங்களில் வோய் விட்டு ப சி விட்ைோல் பவடை
உைனடியோக பகட்டுப் ப ோவடத நோம் ோர்க்கைோம்.
126. Achievement has gross as well as subtle dimensions.
சோதடனகளுக்கு ஸ்தூைமோகவும், சூட்சுமமோகவும் ோிமோணங்கள் உள்ளன.
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127. Private enquiries are always right, allowing for exceptions.
தனிப் ட்ை முடறயில் விசோோிப் து எப்ப ோழுதுபம சோியோக இருக்கும், சிை விதி விைக்குகள் இருக்கின்றன.
128. Usually the exceptions arise when you work against the purpose of life.
ப ோதுவோக, வோழ்க்டகயின் பநோக்கத்திற்கு எதிைோக பவடை பசய்யும்ப ோழுது விதிவிைக்குகள் எழும்.
129. Now she develops the curiosity we mentioned earlier.
நோம் முன் கூறிய ஆர்வம் அவளுக்கு இப்ப ோழுது எழுகிறது.
130. “The possibility of meeting Darcy while viewing the place”.
Man’s only point of view is his own selfish view.
Each Man thinks from the point of view of that with which he has identified.
Dr. Thorne told Mary that Roger’s property was given away. She at once exclaimed “To Frank”. It only shows Frank
was uppermost in her thoughts. He was unconnected with Roger at all.
What thinks in Man is his ego, not his Mind!
She, who forgot his proposal, would find it natural not to think of Darcy on visiting Pemberley. Her aunt never thought
of it.
She thought of him as he was there in her subconscious memory.
Man has totally forgotten God. It is God who remembers him.
To understand Man from his memory will give good results.
Jimmy Carter forgot Rosalin’s birthday.
A village was ushered into unprecedented prosperity by the tireless work of a single Man against heavy odds. He was
forgotten by the entire population at the time of review of the change.
The European Secretary whose state secret was stolen by his wife on getting the news of its discovery ran into the
house crying ‘Hilda’ to tell his wife first.
Man loves his enemy dearly.
Dr. Alexander, after 40 years, remembered only T. Govinda Rajan from Annamalai University. His memory was due
to the occult fact that he was in the place meant for T. Govinda Rajan.
Man seeking woman is Romance. The woman seeking Man is marriage.
Even when the woman is endowed with property, she needs a husband for social approval.
Property is the biological need, marriage is the social need.
Left to herself Glencora will choose Burgo, Elizabeth Wickham.
“இந்த இைத்டத சுற்றிப் ோர்க்கும்ப ோழுது ைோர்சிடய சந்திக்க பநைைோம்.”
மனிதனின் ஒபை கண்பணோட்ைம் அவனுடைய சுயநைமோன கருத்துதோன்.
ஒவ்பவோரு மனிதனும் தோன் அடையோளப் டுத்திக் பகோண்ை கண்பணோட்ைத்தின் வைியோகபவ சிந்திப் ோன்.
Roger உடைய பசோத்டத பகோடுத்து விட்ைதோக Dr. Thorne பமோியிைம் கூறுகிறோர். அவள் உைபன ‘Frank’ ற்கோ
என்று பகட்கிறோள். அவளுடைய எண்ணங்களில் Frank முன்னணியில் இருப் து பதோிகிறது. அவனுக்கு Roger
உைன் எந்த விதத் பதோைர்பும் கிடையோது.
மனிதனுள் இருக்கும் அகந்டததோன் சிந்திக்கிறது, மனம் அல்ை.
ைோர்சியின் திருமண பவண்டுபகோடள மறந்து விட்டிருந்த அவளுக்கு இயல் ோகபவ ப ம் ர்லிக்குச் பசல்லும்
ப ோழுது அவடனப் ற்றி நிடனக்கக் கூைோது என்று பதோன்றும். அவளுடைய அத்றதக்கு அந்த எண்ணபம
இல்டை.
அவளுடைய ஆைமோன ஞோ கத்தில் அவன் இருந்ததினோல் அவன் ஞோ கம் எழுந்தது.
மனிதன் இடறவடன முழுடமயோக மறந்து விட்ைோன். இடறவன்தோன் மனிதடன ஞோ கம் டவத்துக்
பகோண்டுள்ளோன்.
மனிதனுடைய ஞோ கத்டத டவத்து அவடன நன்றோகப் புோிந்துபகோள்ளைோம்.
பைோசலினுடைய ிறந்த நோடள ேிம்மி கோர்ட்ைர் மறந்து விட்ைோர்.
ை தடைகடள எதிர்த்து ஒரு தனி மனிதனுடைய உடைப்பு ஒரு கிைோமத்டத சிறப் ோக வளமுடையதோக்கியது.
மோற்றத்தின் கோைணத்டத ஆைோயும் ப ோழுது பமோத்த மக்களும் அவடை மறந்து விட்டிருந்தனர்.
ஒரு ஐபைோப் ிய கோோியதோிசியின் மடனவி அைசு இைகசியத்டதத் திருடி விட்ைோள். திருைப் ட்ை பசய்திடயக்
பகட்டு அவர் மடனவிடய, ‘ஹில்ைோ’ என்று அடைத்த வண்ணம் முதலில் அவளுக்கு அச்பசய்திடயக் கூற
வீட்டிற்குள் ஓடினோர்.
மனிதன் டகவடன ப ோிதும் விரும்புகிறோன்.
நோற் து வருைங்களுக்குப் ிறகு கவர்னர் அண்ணோமடை ல்கடை கைகத்திலிருந்த ஒரு ஆசிோியடை மட்டும்
ஞோ கம் டவத்துக் பகோண்டிருந்தோர். ஆசிோியர் இருந்திருக்க பவண்டிய இைத்தில் அவர் இருந்தது
மடறபுைனோக இருக்கும் உண்டம என் தோல் அவருக்கு ஞோ கம் இருந்தது.
ஆண் ப ண்டண நோடுவது கோதல். ப ண் ஆடண நோடுவது திருமணத்திற்கோக.
ப ண்ணுக்கு பசோத்து இருந்தோலும் சமூக அங்கீகோைம் கிடைப் தற்கோக அவளுக்கு கணவன் அவசியம்.
பசோத்து உயிர்ோீதியோன பதடவ, திருமணம் சமூகோீதியோக பதடவ.
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அவர்கடளபய பதர்ந்பதடுக்கச் பசோன்னோல் Glencora, Burgo டவயும், எலிசப த், விக்கோடமயும்
பதர்ந்பதடுப் ோர்கள்.
131. “She blushed at the very idea”.
Blushing is subconscious shame.
Men and women blush at the mention of their love, not because they are ashamed of their love, but that their
own intimately personal issue of sacred significance is publicly mentioned.
Shame is social, blushing is personal.
Man’s inner life is not only private but some of them are sacred.
Accomplishment at that level is necessarily secretive.
A musician creates greatest music in that sanctum sanctorum but wishes to sing it publicly.
Inspiration is private, enjoyment is public.
One is in the comprehending Supermind, the other in the apprehending Supermind.
The private becoming the public is the process of creation.
Sri Aurobindo says creation became possible when the Absolute decided to objectify.
Objectification is there at several levels: Absolute, Sachchidananda, Supermind, etc.
It is by objectification that Spirit produces Time and Space.
Self-conception, Self-limitation, Self-absorption is another process.
Movement of the Moveless is a basic process of creation.
Manifestation of what is in the Timeless emerging out in Time is another essential process.
Involution and Evolution together is creation.
Atman moving to Purusha and Ishwara is another view of the process initiated by Self-conception.
Elizabeth blushing is due to the awareness of her coveting Pemberley.
He says let not the worldly wisdom whisper in your ears.
Elizabeth is a high ideal personified as worldly wisdom.
She does feel a mercenary attitude and blushes at self-recognition.
“அந்த எண்ணம் அவளுக்கு பவட்கத்டத அளித்தது.”
பவட்கப் டுவது ஆழ்மனத்தின் அவமோனமோகும்.
ஆண்களும், ப ண்களும் அவர்களுடைய கோதடைப் ற்றிய ப ச்சு எழும்ப ோபத பவட்கப் டுவர்,
அவர்களுடைய கோதடை நிடனத்து அவமோனத்தோல் எழும் உணர்வல்ை இது, அவர்களுடைய முக்கியமோன
அந்தைங்க விஷயம் எல்பைோருக்கும் பதோியவந்ததில் ஏற் டும் பவட்க உணர்வோகும்.
அவமோனம் ப ோதுவோனது, பவட்கம் தனிப் ட்ைது.
மனிதனின் அக வோழ்க்டக அந்தைங்கமோனது மட்டுமல்ை, அவற்றில் சிை புனிதமோனதும் ஆகும்.
அந்த நிடையில் சோதடன கட்ைோயம் ைகசியமோக இருக்கும்.
ஒரு இடசக்கடைஞன் அவனுள்பள மிக உயர்ந்த இடசடய உருவோக்குகிறோன், ஆனோல் அடத ப ோது மக்கள்
மத்தியில் ோைப் ிோியப் டுகிறோன்.
ஊக்கம் தனிப் ட்ைது, சந்பதோஷம் ப ோதுவோனது.
ஒன்று comprehending சத்திய ேீவியத்தில் உள்ளது, மற்பறோன்று வைப்ப ோகும் (apprehending) சத்திய
ேீவியத்தில் உள்ளது.
தனிப் ட்ைது ப ோதுத் தன்டமக்கு மோறுவது டைப் ின் இயக்கமோகும்.
ிைம்மம் தன்டன பவளிப் டுத்தத் தீர்மோனித்ததோல் சிருஷ்டி சோத்தியமோயிற்று என கவோன் கூறுகிறோர்.
ை நிடைகளில் பவளிப் டுதல் உள்ளது: ிைம்மம், சச்சிதோனந்தம், சத்திய ேீவியம், மற்றும் ை.
புறத்தில் ஆன்மோ கோைத்டதயும், இைத்டதயும் உற் த்தி பசய்தது.
சுய உருவோக்கம், சுய வடையறுத்தல், சுய கிைகிப்பு, இது மற்பறோரு முடறயோகும்.
அடசயோததின் அடசபவ டைப் ின் அடிப் டை முடறயோகும்.
கோைமின்டமயில் இருப் து கோைத்தில் சிருஷ்டியோக பவளிவருவது மற்பறோரு முக்கியமோன முடறயோகும்.
சிருஷ்டி, ோிணோமம் இைண்டும் பசர்ந்தபத டைப் ோகும்.
ஆத்மோ புருஷடனயும், ஈஸ்வைடனயும் பநோக்கி நகர்வது, சுய உருவோக்கம் மூைம் பதோைங்கி டவக்கப் ட்ை இம்
முடறயின் மற்பறோரு பகோணம் ஆகும்.
ப ம் ர்லிடயக் கண்டு ஆடசப் டுவடத உணர்ந்ததினோல், எலிசப த்திற்கு பவட்கம் எழுகிறது.
உைகத்தினர் கூறுவடத நோம் பசவி சோய்க்கோமல் இருக்க பவண்டும் என்று கவோன் கூறுகிறோர்.
உைகைரவிய ஞோனத்தில் எலிசப த் உயர்ந்த இைட்சியத்தின் உருவகமோக திகழ்கிறோள்.
ஆதோய மனப் ோன்டம எழுவடத உணர்ந்து அதற்கோக பவட்கப் டுகிறோள்.
132. “it would be better to speak to the aunt openly than to run the risk”.
Honesty is the best policy.
A false Man prefers truth if he knows truth will come out later at his cost.
This is not to be truthful; it is to be defensive or protective.
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Truth compels the individual by revealing itself to all first.
One who acts with reference to the outside, being true in the measure he will be compelled to be true, is not one
who seeks truth.
One who acts with reference to the inside, being true in the measure the inner life requires, is one who is true.
For him honesty is not a policy, but an inner compulsion.
Secrecy has a value with reference to its inner requirement.
In speaking to her father, Elizabeth resorts to truth in the measure it suited her.
Life acted to compel her to speak out at Lambton when Lydia ran away.
We see the outer unfolds in the measure the inner requires. How then is one to be truthful?
Truthful or any such principle does not act all by itself.
It acts in its own context.
There is a truth each context requires.
Elizabeth was not as truthful with her father as the situation required.
At her first meeting we can understand she was taken in as she had a grievance against Darcy.
At Netherfield we can say that Elizabeth could not have missed Darcy’s partiality to her.
Even when he asked her to waltz, she put a construction on his request that he wanted to despise her taste. It was
Prejudice. That is the theme of the story. Her acting in Prejudice prompted by his Pride is the theme. She could
act as truthfully as the context permitted, not according to the demands of absolute truth. In all this there was no
inclination to falsehood. We see that inclination first when Wickham deserted in favour of £ 10,000. In defending him
with her aunt she was not misled. She was consciously trying to make him the recipient of her ideal devotion to Love
in spite of his desertion. Her telling her aunt that handsome young men must have something to live upon was
certainly a defence of his falsehood. It was an exercise in falsehood that was in her.
“ஆ த்டத எதிர்பகோள்வதற்கு தில் அவளுடைய அத்றதயிைம் பவளிப் டையோகப் ப சிவிடுவது நல்ைது.”
பநர்டமபய சிறந்த பகோள்டக.
ஒரு ப ோய்யோன மனிதன், ின்னோல் அதற்கு விடை பகோடுக்க பவண்டி வரும் என்று பதோிந்தோல்,
உண்டமடயபய விரும்புவோன்.
இது உண்டமயோக இருக்க பவண்டும் என் தற்கரக அல்ை; ோதுகோப் ோக இருக்க பவண்டும், தற்கோத்துக்
பகோள்ள பவண்டும் என் தற்கரகவரகும்.
முதலில் உண்டம அதடன அடனவருக்கும் பவளிப் டுத்திக் பகோள்வதன் மூைம், தனி மனிதடன
வற்புறுத்தும்.
பவளி நிகழ்ச்சிகளோல் கட்டுப் ட்டு ஒருவன் பசயல் டும்ப ோழுது, அடவ அவடன வற்புறுத்தும் அளவிற்கு
அவன் உண்டமயோக இருந்தோல், அவன் உண்டமடய நோடும் ஒருவனல்ை.
அகத்டதப் ப ோறுத்து பசயல் டும் ஒருவன் அக வோழ்க்டகக்குத் பதடவப் டும் அளவிற்கு உண்டமயோக
இருப் தோல், அவபன உண்டமயோனவன் ஆவோன்.
அவனுக்கு பநர்டம ஒரு பகோள்டகயோக இருக்கோது, அகத்தின் வற்புறுத்தைோக இருக்கும்.
அகத்தின் பதடவடயப் ப ோறுத்து இைகசியத்திற்கு மதிப்பு உண்டு.
எலிசப த் அவளுடைய தந்டதயிைம் ப சும்ப ோழுது, சந்தர்ப் த்திற்குத் பதடவயோக இருந்த அளவிற்கு
உண்டமடயப் ப சவில்டை.
லிடியோ ஓடிப்ப ோன ின், ைோம்ப்ைனில் அவடள பவளிப் டையோகப் ப சும் டி வோழ்க்டக வலியுறுத்தியது.
அகத்தின் பதடவக்பகற் புறம் பவளிப் டுகிறது. ின் எவ்வோறு ஒருவர் உண்டமயோக இருக்க முடியும்?
உண்டமயோக இருப் தும், அது ப ோன்ற பகோள்டககளும் தோமோகபவ பசயல் ைோது.
அது அதனுடைய சந்தர்ப் த்திற்பகற் பசயல் டும்.
ஒவ்பவோரு சந்தர்ப் த்திற்கும் ஒரு உண்டம பதடவப் டுகிறது.
நிடைடமக்கு ஏற்றவோறு எலிசப த் அவளுடைய தந்டதயிைம் அவ்வளவு உண்டமயோக இல்டை.
முதல் சந்திப் ில், அவளுக்கு ைோர்சி மீது வருத்தம் இருந்ததினோல் அவள் நைந்துபகோண்ைடத நம்மோல் புோிந்து
பகோள்ள முடியும்.
பநதர்பீல்டில் எலிசப த், ைோர்சிக்கு அவள் பமலிருந்த தனி கவனத்டத கவனிக்கோமல் இருந்திருக்க முடியோது
என நோம் கூறைோம்.
அவன் அவடள நைனத்திற்கு அடைத்த ப ோதும், அவளுடைய இைசடனடய அவன் இகை பவண்டும்
என் தற்கோக பகட்கிறோன் என நிடனத்துக்பகோண்டு அவனது பவண்டுபகோடள மறுத்தோள். அது தவறோன
அ ிப் ிைோயம். அதுதோன் கடதயின் கரு. அவனது கர்வத்தோல் தூண்ைப் ட்ை அவளது தவறோன
அ ிப் ிைோயபம இக்கடதயின் கரு. முழுடமயோன உண்டமயுைன் அவள் பசயல் ைோவிட்ைோலும் சந்தர்ப் ங்கள்
அனுமதிக்கும் அளவிற்கு அவள் உண்டமயோகச் பசயல் ைைோம், இடவ எல்ைோவற்றிலும் ப ோய் ப சும்
எண்ணம் அவளுக்கு இல்டை. விக்கோம் த்தோயிைம் வுனுக்கோக அவடள டகவிட்ை ப ோது முதல் முடறயோக
ப ோய்டம எழுந்தது. அவளுடைய அத்றதயிைம் அவனுக்கோகப் ோிந்து ப சும்ப ோழுதும் அவள் பதோியோமல்
ப சவில்டை, அவடளக் டகவிட்ை ப ோதும் அவளுடைய உண்டமயோன அன்புக்கு உோியவனோக அவன்
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இருக்க பவண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் ப சுகிறோள். அைகோன இளம் வோலி னுக்கு வோழ்க்டகயில்
வோழ்வதற்கு ஏதோவது ஒன்று பவண்டும் என்று அத்றதயிைம் ப சும்ப ோழுது அவனுடைய ப ோய்டமக்கு
ஆதைவோக வோதோடுகிறோள். அவளிைம் இருக்கும் ப ோய்டமயின் பசயல் இது.
133. “As a last resource, if her private enquiries as to the absence of the family”
Man insists on his own way as long as he can have it.
Shrewdness discerns its future advantages.
Life allows him to progress according to his best light.
Here, it chooses to have its own way, and crosses her resourcefulness by giving her the right information and making
Darcy come a day early.
That determinism of life always exceeds human determinism.
Human choice can get the better of life by moving inside from life to existence and then from existence to the soul of
existence.
Man’s ability to move so is compromised by his taste of the present.
Mother’s Presence, in the form of Her atmosphere, FULLY helps him move further and further, provided there is an
inclination in him towards Her.
Inclination towards Her is sincerity, opening, receptivity.
It is the deciding moment.
All human progress depends upon Man’s choice in that zone.
Life’s temptation of falsehood, Mother’s Silent Presence ready to respond, human vacillations are graphically seen in
this area.
A call to a hostile centre at such a moment is to one not meant for grace.
In every event where the devotee moved up, he can now recollect that he responded to the Presence. In every occasion
he failed, he can very clearly recollect now that his own choice was intentionally wrong. No devotee can fail to rise to
the highest position presently inconceivable to him if he decides to make the right choice each time. In any event
recent or distant past, if he can now correct his past choice, he can witness the Miracle of a past bygone given up,
buried opportunity coming to life in his favour. He may succeed or fail; but he cannot miss seeing the exact
microscopic point where he had the temptation to lapse or the sincerity to rely on Her. Life warned me not to collect
Rs. 1500/- a person had cheated. It made him come to the collector and speak the Truth no one can tell the collector.
Such a trifle, equal to the word of the Chief Minister’s personal secretary, decided the whole future of the project.
“கடைசிப் ட்சமோக, அந்த குடும் ம் ஊோில் இருக்கிறதோ என்று தனிப் ட்ை முடறயில் விசோோிக்க
தீர்மோனித்தோள்.”
மனிதன் அவனோல் முடிந்தவடை அவனுடைய விருப் ப் டிபய பசயல் ை வலியுறுத்துகிறோன்.
எதிர்கோை நன்டமகடள புத்திகூர்டம பதளிவோகப் புோிந்துபகோள்ளும்.
வோழ்க்டக அவனுடைய சிறப் ோன வைிக்பகற் முன்பனற்றத்டத அளிக்கிறது.
இங்கு அது தன்னுடைய வைியிபைபய பசயல் ட்டு அவளுடைய திறடமகடளத் தோண்டி அவளுக்குச் சோியோன
தகவடை அளித்து, ைோர்சிடய ஒரு நோள் முன்னதோகபவ வைவடைக்கிறது.
வோழ்வின் அந்த நிர்ணயம், எப்ப ோழுதும் மனித நிர்ணயத்டத மிஞ்சிவிடுகிறது.
நோம் அகத்துள் வோழ்க்டகயிலிருந்து சமூகத்திற்கும், சமூகத்திலிருந்து சமூகத்தின் ஆன்மோவுக்கும் நகர்ந்து
பசன்றோல், மனித விருப் ம் வோழ்க்டகடய பவல்லும்.
அவ்வோறு முன்பனறுவதற்கோன மனிதனின் ஆற்றல், நிகழ்கோைத்தில் அவனுக்கு இருக்கும் ருசியினோல் சமைசம்
பசய்யப் டுகிறது.
மனிதனுக்கு அன்டனயிைம் பசல்வதற்கு உகந்த மனநிடை இருந்தோல், அன்டனயின் சூைல் இருப் து அவன்
பமலும் பமலும் முழுடமயோக முன்பனற உதவும்.
அன்டனயின் ோல் ஈடு ோடு என் து உண்டம, விைிப்பு, ஏற்புத்திறன் ஆகும்.
இது தீர்மோனிக்கும் தருணமோகும்.
எல்ைோ மனித முன்பனற்றமும் அந்த இைத்தில் மனிதனின் விருப் த்டதப் ப ோறுத்து இருக்கிறது.
ப ோய்டமக்கு வோழ்க்டகயின் தூண்டுதல், திைளிப் தற்கு பமளனமோக கோத்திருக்கும் அன்டன, மனித
சஞ்சைங்கள் இடவ யோடவயும் இந்த இைத்தில் பதளிவோகத் பதோிகின்றன.
இதுப ோன்ற தருணத்தில் தீய சக்திகடள அடைத்தோல், அருள் கிடைப் து தவறும்.
ஒவ்பவோரு நிகழ்விலும் ஏற்றம் அடைந்த அன் ர், அந்த தருணங்களில் எல்ைோம் தோன் அன்டனக்கு பசவி
சோய்த்தடத நிடனவு கூறைோம், தவறிய ஒவ்பவோரு முடறயும் தன்னுடைய சுய விருப் ம் பவண்டுபமன்பற
தவறோக இருந்தடதப் ோர்க்கைோம். ஒவ்பவோரு சமயமும் சோியோன முடிவு எடுத்தோல், எந்த ஒரு அன் ருக்கும்
நிடனத்தும் ோர்க்க முடியோத அளவிற்கு ஏற்றம் கிடைக்கும். கைந்த கோைத் தவறுகடள இப்ப ோழுது திருத்திக்
பகோண்ைோல், கைந்த கோை மடறந்த வோய்ப்புக்கள் அவனுக்கு ஆதைவோக மீண்டும் எழுவடத அவன் கோணைோம்.
அவன் பவற்றி அடையைோம் அல்ைது அவனுக்குத் பதோல்வி ஏற் ைைோம், ஆனோல் எங்கு அன்டனடய தவற
விட்பைோம், எங்கு உண்டமயோக நம் ிபனோம் என்று துல்லியமோக அவனுக்குத் பதோியும். பமோசம் பசய்த
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ஒருவைது Rs.1500/- ணத்டத, வோங்கபவண்ைோம் என்று வோழ்க்டக எச்சோித்தது. அது அவடை ஆட்சியோளோிைம்
வைவடைத்து, யோரும் கூற முடியோத உண்டமடய அவோிைம் கூற டவத்தது. அந்தச் சிறிய விஷயம், முதல்
மந்திோியின் அந்தைங்க கோோியதோிசியின் வோர்த்டதக்கு சமமோனது, திட்ைத்தின் முழு எதிர்கோைத்டத
தீர்மோனித்தது.
Accordingly, when she retired at night, she asked the chambermaid whether Pemberley were not a very fine
place, what was the name of its proprietor, and, with no little alarm, whether the family were down for the
summer. A most welcome negative followed the last question -- and her alarms being now removed, she
was at leisure to feel a great deal of curiosity to see the house herself; and when the subject was revived
the next morning, and she was again applied to, could readily answer, and with a proper air of indifference,
that she had not really any dislike to the scheme. -- To Pemberley, therefore, they were to go.
அதற்பகற் இைவு உறங்கும் முன் அங்குள்ள ணிப்ப ண்மணியிைம் ப ம் ர்லி அைகோன இைமோ, அதன்
உோிடமயோளோின் ப யர் என்ன, பமலும் சிறிதும் கைவைமின்றி, பகோடைவிடுமுடறக்கு அக்குடும் த்தினர்
அங்கு இருக்கின்றனைோ என்று பகட்ைோள். அவளது கடைசி பகள்விக்கு இல்டை என்ற வைபவற்கத்தக்க தில்
கிடைத்தது. அவளுடைய யம் இப்ப ோழுது நீங்கியதோல், அவளுக்பக அந்த வீட்டை நிதோனமோகப் ோர்க்க
பவண்டும் என்று ஆர்வம் உண்ைோயிற்று. அடுத்த நோள் கோடை இடதப் ற்றி மீண்டும் ப ச்சு எழுந்த
ப ோழுதும், இவளுடைய ஒப்புதடை நோடியப ோழுதும், சிறிதும் ோதிக்கப் ைோதவள்ப ோல் தனக்கு இந்த
திட்ைத்தில் எந்தவித பவறுப்பும் இல்டை என்று உைபன தில் கூற முடிந்தது.
அதனோல் ப ம் ர்லிக்கு அவர்கள் பசல்வதோயிற்று.
134. This is an occasion where negative is positive.
பகட்ைது நல்ைதோக மோறும் சந்தர்ப் ம் இது.
135. ‘With proper air of indifference’ she agreed.
அவள் பவகு அைட்சியமோக ஒத்துக் பகோண்ைோள்.
136. Throughout Darcy’s courtship, life gives her a proper air of indifference which she consciously acquired here.
ைோர்சி அவடளக் கோதலித்த சமயம் முழுவதும் வோழ்க்டக அவளுக்கு சோியோன அைட்சியத்தன்டமடய
அளித்தது, அவள் இங்கு அறிந்பததோன் அவ்வோறு நைந்துபகோள்கிறோள்.
137. The information of the maid confirms it.
வயதோன ப ண்மணி தகவடை உறுதிப் டுத்துகிறோள்.
138. “She asked the Chambermaid”.
The chambermaid is the child that shouted, “the Emperor has no clothes”.
The gardener of Nehru kidnapped by an industrialist, supplied with a car and Money, got him access to the household
and helped him in his ascendancy.
There are real powerful avenues that can be used either way.
It is a human organization that can wield all the power.
One can construct its corresponding version in his own organization if only he has observed his own family in terms of
the outside world that matters to him.
A subtle knowledge of his own mental movements can give the same knowledge.
It is never failing.
Buried in his own vital preferences, he can fully miss such indications.
His indifference is overtaken by grace when it insists by stronger clearer events.
It is frustrating when one is coarse, buried in physical movements or vital interests.
Life is always alive when Man insists on the Mental.
Anyone can recollect such Mental events where one in spite of his warnings chose intentionally the other thing.
Spiritually one is ever awake.
To know is different from being able to act.
It is here the human willingness acts as human choice.
Man is ethical and is guided by right or wrong.
Man sensitive to life movements will find himself functional.
The European Secretary who ran calling his wife ‘Hilda’ would not take long to know his great misfortune arose out of
his great inspiration to please his wife going far out of the way.
In desiring to continue a work or discontinue, one can precisely see his preference.
Every Man is endowed with that sense in the plane he is awake.
Mr. Bennet is awake to poke fun at his wife.
Charlotte is fully awake to every distant possibility of marriage for her.
One can be casual or alert.
“அவள் வீட்டை ைோமோிக்கும் ப ண்மணிடய பகட்ைோள்.”
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‘அைசர் ஆடைபய அணியவில்டை’ எனக் கத்திய குைந்டதடயப் ப ோல் அந்த ப ண்மணி இருந்தோள்.
பநருவின் பதோட்ைக்கோைடன ஒரு பதோைிைதி ர் கைத்தி அவனுக்கு வோகனமும் ணமும் பகோடுத்து அவடன
வீட்டிற்குள் அனுமதித்து, அவன் முன்பனறவும் உதவி பசய்தோர்.
சக்தி வோய்ந்த சிை இைங்கள் உள்ளன, அவற்டற எப் டி பவண்டுபமன்றோலும் யன் டுத்திக்பகோள்ளைோம்.
மனித அடமப்ப அதிகோைம் பசலுத்தும்.
தோன் சம் ந்தப் ட்ை பவளி உைகத்தின் கண்பணோட்ைத்தில், தன்னுடைய குடும் த்டத அவன் கூர்ந்து
கவனித்தோல், ஒருவன் தன்னுடைய நிறுவனத்தில் இதற்கு ஒத்த ஒரு திப்ட ஏற் டுத்த முடியும்.
அவனுடைய மனதின் இயக்கங்களின் சூட்சும அறிவு, இபத அறிடவக் பகோடுக்க முடியும்.
இது ஒரு ப ோதும் தவறுவதில்டை.
அவனுடைய உணர்வுகளின் முன்விருப் ங்களிபைபய அவன் ஆழ்ந்திருப் தோல் அந்த குறிப்ட அவன் உணை
தவறி விடுகிறோன்.
அவனுடைய அைட்சியத்டத மீறி அருள் பசயல் டுவது, உறுதியோன பதளிவோன நிகழ்ச்சிகள் மூைம்
பதோிகிறது.
ஒருவர் முைட்டுத்தனமோக இருந்து ேைநிடை இயக்கங்களிலும், உணர்வின் ஆர்வங்களிலும் ஆழ்ந்து
ப ோயிருப் து எோிச்சைடைய டவக்கிறது.
மனத்தோல் பசயல் டும் மனிதனுக்கு வோழ்க்டக எப்ப ோழுதும் உயிபைோட்ைத்துைன் இருக்கும்.
அவனுக்கு எச்சோிக்டக கிடைத்தப ோதும் அவன் பவண்டுபமன்பற மற்றடத பதர்ந்பதடுத்த, இது ப ோன்ற
மனோீதியோன நிகழ்ச்சிகடள மனிதன் ஞோ கப் டுத்திக்பகோள்ள முடியும்
ஆன்மீகோீதியோக ஒருவன் எப்ப ோழுதும் விைிப்புைன் இருக்கிறோன்.
பதோிந்துபகோள்வது பவறு, பசயல் ை இயல்வது பவறு.
இங்குதோன் மனித விருப் ம் மனித பதர்ந்பதடுத்தல் ப ோல் பசயல் டும்.
மனிதன் பநறியுைன் இருக்கிறோன், சோியோன வைியிபைோ, தவறோன வைியிபைோ, வைி நைத்தப் டுகிறோன்.
வோழ்க்டகயின் இயக்கங்களுைன் மனிதன் உணர்வுபூர்வமோக பதோைர்பு பகோண்ைோல், அவடன
பசயல் டு வனோக அது மோற்றும்.
“ஹில்ைோ” என்று அடைத்து ஓடிய ஐபைோப் ிய கோோியதோிசி, அளவுக்கு மீறி மடனவிடயத் திருப்தி பசய்ய
நிடனத்ததோல்தோன் தன்னுடைய துைதிர்ஷ்ைம் எழுந்தது என்று பதோிந்துபகோள்வதற்கு பவகு பநைம் ஆகோது.
ஒரு பவடைடய பதோைைைோமோ அல்ைது பவண்ைோமோ என்ற தீர்மோனத்தில் ஒருவர் அவைது விருப் த்டத
துல்லியமோகப் ோர்க்கைோம்.
விைிப் ோக இருக்கும் நிடையில் ஒவ்பவோருவருக்கும் அடத உணரும் திறனுண்டு.
திரு ப ன்னட் தன்னுடைய மடனவிடய பகலி பசய்வதில் விைிப் ோக இருக்கிறோர்.
ஷோர்பைட் தன்னுடைய திருமணம் எப் டியோவது சோத்தியமோகுமோ என் தில் விைிப் ோக இருக்கிறோள்.
ஒருவர் கவனக் குடறவோகவும் இருக்கைோம், விைிப் ோகவும் இருக்கைோம்.
139. “What was the name of proprietor”.
To pretend not to know what one knows is a strategy to get news.
A strategy is a human device to arrive at a conclusion of Nature or life.
Every accomplishment is based on a strategy natural or artificial.
Attitude in Man is the general human strategy for all accomplishments.
Attitudes are spiritual values in the vital when they are true.
One attitude splits into several or even endless strategies.
Motive is deeper still, based on the body or the being.
Motives can be right or effective or ones that relate to forces of life.
Accomplishments can be traced from opinions, attitudes, motives expressing as strategies that relate to work.
As they are expressing outward, so they can function inward.
Yoga was spread over body, will, Mind, thought, emotions.
Thus asana, pranayama, concentration, inquiry, japa, mantra, yantra arose.
Gita when it advocated surrender went beyond all these and saw an effective centre in human dharma which is to be
abandoned.
The goal of the Gita is release of the Spirit.
He aims at transformation of the whole embodied being.
The centre for that function is in the evolving soul, centred in the subliminal.
The surrender He advocates moves Man to the Psychic.
Even that effort He further abridges by asking us to surrender to Mother.
Mother is the highest functioning cosmic centre.
She is running the cosmic life.
Our surrender to Her is to avail of the highest tool spirit has evolved.
Our surrender is negatively to come out of ego as well as Nature.
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Positively it is to become the Psychic or better still as Mother.
In democracy Man is capable of rising to the position of the monarch.
The party makes his task light which is otherwise impossible.
A Man of integrity and capacity is sought after by the party.
Sincerity on our part makes Mother come to us and readily accept our surrender of devotion.
“இதன் உோிடமயோளோின் ப யர் என்ன.”
பதோிந்தடத பதோியோததுப ோல் கோண் ித்துக் பகோள்வது விஷயம் பசகோிக்கும் ஒரு உத்தி ஆகும்.
இயற்டக அல்ைது வோழ்க்டகடயப் ற்றிய ஒரு முடிவுக்கு வருவதற்கு யன் டும் மனிதக் கருவி, உத்தி ஆகும்.
இயற்டகயோகபவோ அல்ைது பசயற்டகயோகபவோ உள்ள உத்தியின் அடிப் டையில்தோன் ஒவ்பவோரு
சோதடனயும் பூர்த்தியோகிறது.
எல்ைோ சோதடனகளுக்கும் ப ோதுவோன மனித உத்தி, மனிதனின் மனப் ோன்டமதோன்.
மனப் ோன்டமகள் உண்டமயோக இருந்தோல், அடவ உணர்வில் ஆன்மீக மதிப்பு வோய்ந்ததோக இருக்கும்.
ஒரு மபனோ ோவம், ை உ ோயங்களோகவும் அல்ைது அளவற்ற உ ோயங்களோகவும் ிோியும்.
உைல் அல்ைது ேீவனின் அடிப் டையில் பநோக்கம் பமலும் ஆைமோனது.
பநோக்கங்கள் சோியோகபவோ அல்ைது திறன் வோய்ந்ததோகபவோ இருக்கைோம், வோழ்க்டகயின் சக்திகளுைன்
பதோைர்புடையதோகவும் இருக்கைோம்.
ஒரு பவடையின் உத்திகளோக பவளிப் டும் அ ிப் ிைோயங்கள், மபனோ ோவங்கள், பநோக்கங்கள், இடவகளின்
மூைம் சோதடனகடள ஆைோய முடியும்.
அடவ பவளியில் பவளிப் டுத்துவது ப ோல் அடவகளோல் உள்பளயும் பசயல் ை முடிகிறது.
உைல், உறுதி, மனம், எண்ணம், உணர்ச்சிகள் இவற்றில் பயோகம் ைவி இருந்தது.
இவ்வோறு, ஆசனம், ிைோணோயோமம், ஒருமுகப் டுத்தல், விசோைடண, ே ம், மந்திைம், யந்திைம் ஆகியடவ
எழுந்தன.
சைணோகதிடய ப ோதித்த கீடத இடவ எல்ைோவற்டறயும் தோண்டிச் பசன்று மனித தர்மத்தில் டகவிைப் ை
பவண்டிய ஒரு திறனுள்ள டமயத்டதக் கண்டு ிடித்தது.
ஆன்மோடவ விடுவிப் பத கீடதயின் இைட்சியமோகும்.
முழு ேீவனின் திருவுருமோற்றபம கவோனின் குறிக்பகோள் ஆகும்.
அடிமனதில் டமயம் பகோண்டிருக்கும் பவளிவரும் ஆன்மோவில், அந்த பசயல் ோட்டின் டமயம் உள்ளது.
கவோன் கூறும் சைணோகதி, மனிதடன டசத்திய புருஷனுக்கு நகர்த்தும்.
நம்டம அன்டனக்குச் சைணடையச் பசோல்லி பகட்டுக்பகோள்வதன் மூைம் அந்த முயற்சிடயக்கூை கவோன்
எளிதோக்குகிறோர்.
ிை ஞ்சத்தில் அன்டனபய உயர்ந்த பசயல் டும் டமயமோக விளங்குகிறோர்.
அன்டன ிை ஞ்ச வோழ்க்டகடய இயக்குகிறோர்.
நோம் அன்டனக்கு சைணடைவது, ஆன்மோ பவளிக்பகோண்டு வந்திருக்கும் உயர்ந்த கருவிடய யன் டுத்திக்
பகோள்வதோகும்.
எதிர்மடறயோக அகந்டதயிலிருந்தும், இயற்டகயிலிருந்தும் நமது சைணோகதி பவளி வை பவண்டும்.
பநர்மடறயோக அது டசத்திய புருஷனோக மோற பவண்டும், அல்ைது பமலும் சிறப் ோக அன்டனயோகபவகூை
மோறைோம்.
மக்களோட்சியில் மன்னனோக உயை மனிதனுக்கு முடியும்.
கட்சி அவனது பவடைடய எளிதோக்குகிறது, இல்ைோவிடில் இது சோத்தியமில்ைோதது.
பநர்டமயும் திறடமயும் பகோண்ை ஒருவடனபய கட்சி நோடுகிறது.
நமது ங்கிலிருந்து எழும் உண்டம அன்டனடய நம்மிைம் வைவடைக்கும், நமது க்தியின் சைணோகதிடய
உைனடியோக ஏற்றுக்பகோள்ள டவக்கும்.
140. “A most welcome negative followed”.
There are times when negative is positive.
Not only positive serves, but even the negative serves too, as good as well as evil take life ahead.
In her case a negative made her act and later it was negatived by life for her to accomplish.
Life adjusts to her ignorance.
Suppose she had a rightful knowledge, she would have known that Darcy awaited her. Darcy was coming to her. She
saw only Pemberley. Socially it was not delicate for her to throw herself in his way. Again it is social ignorance. She,
in the clarity of her subtle spiritual knowledge could see Darcy coming to her literally through Pemberley. She must
gravitate towards it without the promptings of her aunt, without the ploys with the chambermaid and in heart respond
to Darcy, not only to Pemberley.
Every situation the devotee faces or has recently met, successful or not, lends itself to such an analysis.
Analysis yields all the knowledge, an analysis on these lines.
Something more important than the analysis is the prior mental preparation – receptivity.
Our own Mind will readily reveal all the points of resistance, lapse, lack of receptivity, lack of opening, etc.
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Address all of them and set them right.
Their moving rightly will partially move other things rightly also.
Now the receptivity of the instrument, knowledge of the environment are there.
What acts is the Will in the right atmosphere.
The will exercises the knowledge it is impelled by.
Action of that will is the human choice.
Such a choice can also be impelled from inside.
It is inspiration.
That being Psychic inspiration is the best.
“மிகவும் வைபவற்கத்தக்க எதிர்மடறயோனபதோன்று நைந்தது.”
பகட்ைது நல்ைதோக இருக்கும் தருணங்களும் உண்டு.
நல்ைது மட்டுபம உதவும் என்று கிடையோது, பகட்ைதும் நல்ைது பசய்யும், நல்ைதும் பகட்ைதும் பசர்ந்து
வோழ்க்டகடய முன்சனரக்கி நைத்திச் பசல்லும்.
அவளுடைய விஷயத்தில் எதிர்மடறயோனபதோன்று அவடள பசயல் ை டவத்தது, ின்னோல் வோழ்க்டகயில்
அவள் சோதிக்கபவண்டும் என் தற்கோக வோழ்க்டக அடத எதிர்மடறயோக்கியது.
அவளுடைய அறியோடமக்கு வோழ்க்டக ஒத்துப் ப ோகிறது.
அவளுக்குச் சோியோன அறிவு இருந்திருந்தோல், ைோர்சி அவளுக்கோக கோத்திருப் து அவளுக்குத் பதோிந்திருக்கும்.
ைோர்சி, அவடள பநோக்கி வந்து பகோண்டிருக்கிறோன். அவள் ப ம் ர்லிடய மட்டும்தோன் ோர்க்கிறோள். அவனது
ோடதயில் அவள் நுடைவது, சமூக கண்பணோட்ைத்தில் அவளுக்குச் சங்கைமோன பசயல் அல்ை. மீண்டும் இது
சமூக அறிவீனம் ஆகும். தன்னுடைய சூட்சுமமோன ஆன்மீக அறிவின் பதளிவில், ப ம் ர்லி மூைம் ைோர்சி
அவளிைம் வருவடத அவளோல் கோண முடிந்தது. அவளது அத்றதயின் தூண்டுதல் இல்ைோமல்,
பவடைக்கோோியிைமும் எந்தவித தந்திைமும் பசய்யோமல், அவடன பநோக்கி அவள் நகை பவண்டும். மனதோல்,
ப ம் ர்லிக்கு மட்டுமல்ைோமல் ைோர்சிக்கும் மறுபமோைி அளிக்க பவண்டும்.
அன் ர் சந்திக்கும் அல்ைது சமீ த்தில் சந்தித்த ஒவ்பவோரு சந்தர்ப் மும், அது பவற்றி அடைந்தபதோ அல்ைது
பதோல்வி அடைந்தபதோ, அது ப ோன்ற ஆைோய்ச்சிக்கு தன்டன உட் டுத்திக்பகோள்ளும்.
இந்த முடறயில் பசய்யப் டும் ஆைோய்ச்சி எல்ைோ அறிடவயும் அளிக்கும்.
ஆைோய்ச்சிடயவிை முக்கியமோனது, முன்னதோகபவ நம் மனத்டத தயோர் டுத்திக்பகோள்வதுதோன்—ஏற்புத்திறன்.
எதிர்ப்பு, தவறுகள், ஏற்புத் திறன் இல்ைோதது, விைிப்புணர்ச்சி இல்ைோதது, ஆகியவற்டற நம் மனம்
உைனடியோக நமக்கு பவளிப் டுத்தும்.
எல்ைோவற்டறயும் கவனித்து சோி பசய்ய பவண்டும்.
இடவ சோியோக பசயல் ட்ைோல் மற்றடவகடள ஓைளவிற்கு சோியோக பசயல் ை டவக்கும்.
இப்ப ோழுது, ஒருவருக்கு ஏற்புத்திறனும் சூழ்நிடைடயப் ற்றிய அறிவும் உள்ளன.
சோியோன சூைலில் இருக்கும் உறுதிபய பசயல் டுகிறது.
அறிடவ பசலுத்துவதற்கு உறுதி தூண்ைப் டுகிறது.
அந்த உறுதியின் பசயல் ோடு மனித விருப் மோகும்.
அது ப ோன்ற விருப் ம் உள்ளிருந்தும் தூண்ைப் ைைோம்.
அது ஊக்கமோகும்.
அது டசத்திய புருஷனின் ஊக்கமோக இருப் து எல்ைோவற்டறயும்விை பமைோனது.
141. “She was at leisure to feel a great deal of curiosity.”
Curiosity requires freedom to act.
The leisure mentioned above is mental freedom.
Such a freedom has so many further dimensions.
Vital, physical below, spiritual above, social around.
The history of civilization can be studied as the flowering of these freedoms over the centuries and the refusal of the
society to yield this freedom to individuals.
Freedom comes and is fully appropriated by the strongest, say Man.
Women and children in the family, the worker and the have-nots in the society are denied that freedom.
Society has to cultivate that freedom till it reaches all, which is social culture with respect to this aspect.
Human relationships that foster this freedom are culture.
In one enlightened view, one can see the structures of the society in terms of freedom, rights, light, power, etc., etc.
That enables us to trace its evolution till now.
The future then is a revelation that is a wonder.
To see such a vision in the study of The Life Divine makes the study easy.
Such a Mind cannot lose itself in the wonders of technology.
Nor can that mind whip itself into enthusiasm for travel or shopping.
No economic barbarian can arise out of this culture.
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Man’s horizon is widening across the globe.
Its riches reveal in politics, human unity and well being.
Man should respond to this movement.
Now he responds from his ego.
To aspire is to enlarge one’s spiritual curiosity.
Man knows of oases in the desert.
Ours is truly a land of oases with no scope for the desert.
What is deserted is the human heart, not the world outside.
“மிகப் ப ோிய ஆர்வத்டத உணரும் அளவிற்கு ஓய்வோக இருந்தோள்.”
ஆர்வம் பசயல் டுவதற்கு சுதந்திைம் பதடவப் டுகிறது.
பமபை கூறிய ஓய்வு மனத்தின் சுதந்திைமோகும்.
அது ப ோன்ற சுதந்திைத்திற்கு பமலும் ல்பவறு ோிமோணங்கள் உள்ளன.
கீபை உயிரும், உைலும், பமபை ஆன்மீகம், சுற்றி சமூகம் ப ோன்ற ோிமோணங்கள்.
ை நூற்றோண்டு கோைங்களோக மைர்ந்து வரும் இந்த சுதந்திைங்கடளப் ற்றியும், தனி ந ருக்கு சமூகத்தோல்
மறுக்கப் ட்டு வந்த இந்த சுதந்திைத்டதப் ற்றியும், நோகோிகத்தின் சோித்திைத்தில் டிக்கைோம்.
சுதந்திைம் கிடைக்கிறது, அது வலிடமயோனவனோல் றித்துக் பகோள்ளப் டுகிறது என்று மனிதன் கூறுகிறோன்.
குடும் த்திலுள்ள ப ண்களுக்கும், குைந்டதகளுக்கும், சமூகத்திலுள்ள பதோைிைோளிகளுக்கும், ஏடைகளுக்கும்
அந்த சுதந்திைம் மறுக்கப் டுகிறது.
எல்பைோருக்கும் ப ோய்ச் பசரும்வடை அந்த சுதந்திைத்டத சமூகம் வளர்க்க பவண்டும், இந்த விஷயத்டதப்
ப ோறுத்தவடை அது சமூகக் கைோச்சோைம் ஆகும்.
இந்த சுதந்திைத்டத வளர்க்கும் மனித உறவுமுடறகள் ண் ோடு ஆகும்.
சுதந்திைம், உோிடமகள், ஒளி, சக்தி இவற்றின் மூைம் சமூகத்தின் அடமப்ட பதளிவு ப ற்ற ோர்டவயில்
ஒருவர் ோர்க்கைோம்.
அது நம்டம இன்றுவடை ஏற் ட்டிருக்கும் அதன் ோிணோமத்டத ஆைோய உதவும்.
எதிர்கோைம் ிறகு ஒரு அற்புதமோன பவளிப் டுத்தைோக இருக்கும்.
'தி டைப் டிடவன்' டிக்கும்ப ோழுது இந்தப் ோர்டவ இருந்தோல், அது டிப் டத சுை மோக்கி விடும்.
அது ப ோன்ற மனம் பதோைில் நுட் த்தின் அதிசயங்களில் தன்டன இைந்து விைோது.
ிையோணம், கடைக்குச் பசன்று ப ோருட்கள் வோங்குவது ப ோன்றவற்றில் எந்த நோட்ைமும் இருக்கோது.
இந்த கைோச்சோைத்திலிருந்து, ப ோருளோதோை நோகோிகம் இல்ைோத மனிதன் பவளி வை முடியோது.
உைக அளவில் மனிதனுடைய எல்டை விோிவடைகிறது.
அைசியல், மனித ஒற்றுடம, நல்வோழ்வு ஆகியவற்றில் அதனுடைய வளங்கடளப் ோர்க்கைோம்.
மனிதன் இந்த இயக்கத்திற்கு திைளிக்க பவண்டும்.
இப்ப ோழுது அவன் அகந்டதயிலிருந்து திைளிக்கிறோன்.
ஆர்வப் டுவது ஒருவைது ஆன்மீக ஆவடை விோிவு டுத்துவதோகும்.
ோடைவனச் பசோடைகடளப் ற்றி மனிதனுக்குத் பதோியும்.
நமக்குச் பசோடைகள் மட்டுபம உள்ளன, ோடைவனம் என்ற ப ச்சுக்பக இைமில்டை.
மனித உள்ளம்தோன் வறண்டு இருக்கிறபத, தவிை பவளி உைகமல்ை.
142. “with a proper air of indifference”.
The polite version of the spirit of contradiction is indifference.
To receive what is given so as to please the giver, the act of giving, the object given is a high act of human generosity.
Condescension becomes contemptible.
Hesitation smells of superiority.
Resistance is an offence to good will.
Man practices all this and more when grace comes to him.
Sri Aurobindo came with the Hour of God, He brought The Mother, and in support of Her, the universal Mother came.
Man was rooted in himself.
He never opened his eyes and saw.
In spite of all this the descent came in 1956.
Every four years its anniversary reveals to us its richer density.
We do not know any of this.
Mother told us all this in Her Agenda.
The knowledge and more so its consciousness remains abstract to us.
In America people are mobile.
No one knows the past of anyone.
Culture is not to know the neighbour.
In India or Europe everyone knows everyone else.
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Only the celebrities become vulnerable to prying by the media.
By law the media must be prevented from gathering or publishing details of private life.
Clinton was the worst victim.
It is all done in the name of justice.
This is known as public opinion.
Such scandals kept the Democrats for long from the While House.
What Man has fortified himself from personally, he indulges in publicly.
Diana was the worst victim of this.
It is high time law prevents it.
“மிகவும் அைட்சியமோக.”
முைண் ோட்டின் நோசூக்கோன திப்ப அைட்சியமோகும்.
பகோடுப் வடையும், பகோடுக்கும் பசயடையும், பகோடுக்கப் ட்ை ப ோருடளயும் சந்பதோஷப் டுத்துவதுப ோல்
ப ற்றுக்பகோள்வது, மனிதப் ப ருந்தன்டமயின் உயர்ந்த பசயைோகும்.
இைக்கம் கோண் ிப் து நிந்தடனக்குோியதோகிறது.
தயக்கம் உயர்வு மனப் ோன்டமடய உணர்த்துகிறது.
எதிர்ப் து நல்பைண்ணத்திற்கு குற்றம் இடைப் து ப ோைோகும்.
அருள் மனிதடனத் பதடி வரும்ப ோழுது, அவன் இவற்டற எல்ைோம் ின் ற்றுவோன், இதற்கு பமலும்
ின் ற்றுவோன்.
இடறவன் வரும் தருணத்டத ஸ்ரீ அைவிந்தர் எடுத்து வந்தோர், அன்டனடய நமக்களித்தோர், அன்டனக்கு
ஆதைவோக ிை ஞ்ச அன்டன வந்தோர். மனிதன் தனக்குள்பளபய பவரூன்றி விட்ைோன்.
அவன் கண்டணத் திறந்து ோர்க்கபவ இல்டை.
இவற்டற எல்ைோம் மீறி, 1956-ல் சத்திய ேீவியம் புவியில் இறங்கியது.
நோன்கு வருைங்களுக்கு ஒரு முடற அது புவியில் இறங்கிய தினத்தில் அதன் கூடுதைோன தீவிைத்டத நமக்கு
பவளிப் டுத்துகிறது.
நமக்கு இது எதுவும் பதோியோது.
அன்டன தனது ‘அபேண்ைோ’வில் இவற்டறப் ற்றிக் கூறியுள்ளோர்.
அந்த ஞோனமும் அடதவிை அதனுடைய ேீவியமும் நமக்குப் புோியோததோக இருக்கிறது.
அபமோிக்கோவில் மக்கள் இைம் ப யர்ந்து பகோண்பை இருக்கிறோர்கள்.
யோருக்கும் யோடைப் ற்றிய கைந்த கோைமும் பதோியோது.
அருகில் வசிப் வர்கள் யோர் என்று அறியக் கூைோத ண் ோடு அது.
இந்தியோவிலும் ஐபைோப் ோவிலும் எல்பைோருக்கும், மற்ற எல்பைோடையும் பதோியும்.
ிை ைமோனவர்கள் மட்டுபம ஊைகங்களோல் நுட் மோன கவனிப்புக்கு உள்ளோகிறோர்கள்.
அந்தைங்க வோழ்க்டகடயப் ற்றிய விஷயங்கடள பசகோிக்கபவோ அல்ைது ிைசுோிக்கபவோ கூைோது எனும் சட்ைம்
மூைம் ஊைகங்கடளத் தடுக்க பவண்டும்.
கிளிண்ைன் இதற்கு மிகவும் பமோசமோக லியோனோர்.
நியோயத்தின் ப ோில் இடவ எல்ைோம் பசய்யப் டுகின்றன.
இது ப ோது மக்கள் அ ிப் ிைோயம் எனப் டுகிறது.
இது ப ோன்ற அவதூறுகள், பவள்டள மோளிடகயிலிருந்து (அபமோிக்க ேனோதி தி தவியிலிருந்து) குடியைசுக்
கட்சியினடை பவகு கோைத்திற்கு அப்புறப் டுத்தியது.
தனிப் ட்ை விஷயங்களில் தன்டனச் சுற்றி அைண் அடமத்திருக்கும் மனிதன், ப ோது வோழ்க்டகயில்
பவளிப் டையோக ஈடு டுகிறோன்.
இதற்கு ையோனோ மிகவும் பமோசமோக லியோனோள்.
சட்ைம் இதடன உைனடியோகத் தடுக்க பவண்டும்.

***********

442

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

Index
Absolute, 118
Abuse, 49
need for, 54
Accomplishment, 56, 60, 313, 422
different sides of, 270
secret of, 146
Act, 157
Action, 161
Acts, 220
one sided, 242
Affection, 63, 368
Ambition
its result, 416
results of, 321
Anger, 61
Appearance
deceptive, 209
perfect, 209
values of, 429
Appreciation, 193
desire to win, 79
Aspiration, 93, 188
forms of, 248
psychic's, 439
results of, 389
Atmosphere
determines, 291
negative force, 283
positive force, 283
Atmosphere,, 8
Attachment, 154
Attentiom, 63
Attention, 328
lack of, 176
Attitude, 256
concern, 138
right, 88
unconcern, 138
Attitudes, 438
Awakening
leads to, 402
the need of, 401, 402
to supramental consciousness, 402
Awareness, 91
Bad
relationship with life, 324
Beauty
attraction, 49
Betrayal, 398
result of, 156

Birthday, 89
Blushing, 434
Body
energy in, 106
Buddhi, 386
Capacity
giving up faith in one's, 93
inherent power, 250
results, 285
Change, 23
forced, 180
voluntary, 180
Changes
in society, 379
Character
individual's, 274
nature of, 341
Characteristic
suppressing a, 109
Charecteristic
suppressing a, 109
Charm, 151
lingering, 152
Chastity, 205
Cheerfulness, 81
Children, 194
Choice
different aspects of, 331
making a, 40
Circumstance
decides bad, 266
decides good, 266
Civilities, 89
Coarseness, 368
Combining, 110
Comfort
results of, 406
Compassion, 207
Competition
abundance prevents, 272
Compliment, 22
Comprehensive theory, 154
Compulsion
inner, 282
outer, 282
power of, 16
Conceal, 121
Concentration, 123
Conception, 422
out of human, 143
443

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

Concern, 208
lack of, 208
Condescension, 85, 441
Confide, 217
Confidences
shared, 123
Conflict
internal, 173
Consciousness, 8, 115
knowledge depends on, 416
Consecration, 91, 186, 197, 314
conscious, 233
its importances, 314
its results, 314
results of, 235, 250
Constitutional Ignorance, 390
Contradiction, 441
spirit of, 123
Control, 246
Correspondence, 167
Courtesy, 27
Creation, 161, 247
process of, 434
Culture, 16, 157, 164
values of, 375
Danger, 150
transforming, 150
Deceit, 49
Decision
importance of, 276
resuls, 130
Delay
aspects of, 405
results of, 405
Delicious
divine aspect in it, 143
Deserving
different aspects of, 225
Destruction
need for, 181
Detachment
result of, 63
Determination, 187
Determinism
life's, 436
man's, 436
Development
stages in, 174
Diplomacy, 337
Discipline, 69
Disclosing, 206
Discrimination, 131

Disease
cause of, 18
Display
forms of, 280
Divine
emergence of, 188
love for the, 121
man becoming, 47
Divine Love, 372
Dualities, 155, 298
Dullness, 4
Duty, 151
performance of, 311
Education
importance of, 381
Ego, 61, 97, 109, 251, 293
abolishing, 298
different nature, 257
dissolving the, 97
division, 254
its view, 282
overcoming, 229
results of, 247
seperates, 295
Elevation, 105
Embarrassment
overcoming, 348
Emotions, 126, 424
love, 332
Enemy
taking an interest in, 148
Energy, 12, 184, 270
absorbing, 106
absorption of, 115
channeling, 301
exhausting one's, 88
flow of, 78
functioning of, 397
importance of, 276
interest generates, 118
movement of, 20, 183
nascent, 280
nature of, 227
physical, 318
physical level, 384
results of releasing, 400
spiritual level, 384
various actions of, 269
Equality, 252
Equilibrium, 163, 178
balancing, 366
Events
444

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

inner significance, 231
nature of, 394
negative, 251
positive, 251
results of, 134
Ever presense, 120
Evil
conquering, 74
outcome of, 227
relationship with life, 288
solicitude for, 143
Evolution, 4, 61, 161, 385
knowledge of, 134
mental, 357
social,, 357
spiritual, 357
supramental, 357
Excess
aspects of, 411
Existence
invisible senses, 261
Expectation, 56
abscence of, 58, 190
Experience
knowledge gained, 276
organises, 259
Experiences
various forms, 239
Experiment
energy in, 106
Faculty
developing a, 168
Faith, 36
Falsehood, 204, 398
destruction of, 181
Family, 79
importance of, 423
Feelings
immortal, 136
Feminine
principles, 238
Food, 27
Force
play of, 78
Forgetting
advantages of, 56
Form, 4, 194
Formations, 343
Forms
immortal, 136
Fortune
negative response to, 193

Freedom, 153, 179, 426
girl's, 240
its dimensions, 440
its value, 426
result of giving, 42
rewards, 300
Fulfilment, 29
Girl
growth of, 72
God
to man, 233
Good
relationship with life, 288, 324
Good will, 420
energy for, 192
power of, 78
Goodness, 418
Goodwill, 22, 129
Grace, 93, 207, 209
acting in one's life, 425
human choice, 425, 430
way of, 197
Gratitude, 14
makes one, 233
results of, 303
Greed, 293
Growth
infinite, 336
mental, 367
spiritual, 367
Guru
spiritual, 81
Harmony
creating its centre, 377
Hatred
expressions, 212
High
low relating to the, 83
Hour of God, 47
Human choice, 257, 322
its power, 285
Human Choice, 184
Human growth
grades of, 220
Human nature, 144, 210
compromise, 224
transforming, 193
Human organisation
powers of, 437
Human personality, 392
growth of, 392
Human Response, 193
445

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

Humour
rsult of, 333
Husband
relationship with wife, 376
Idealism, 270
Ideas
acceptance of, 279
Ignorance, 422
Ill will, 44
Imagination
out of human, 143
results of, 127
Imitation
excels, 166
results of, 350
Imperfection
leads to perfection, 389
Indecision, 186
Indications, 399
Indifference, 208
Individual, 51, 329
emergence of, 309
the emergence of, 294
Individuality, 46, 105, 153, 236, 295, 329
emerging, 56
Indolence, 297
Inferiority, 189
Infinite
infinitesimal, 171
infinitesimal in the, 171
Infinitesimal
infinite in the, 171
infinite is in the detail, 172
Infinity, 120, 129
discoverings, 115
Initiative, 44, 241
Injustice, 195
Inner
acts, 220
correspondence, 67
reflection of, 265
right, 220
inner correspondence, 55
Inner effort
growth, 126
Inner- outer correspondence, 352
Inner realities
guiding, 239
Inner truth, 289
Inner-Outer
correspondence, 242
Inner-Outer correspondence, 345

Inspiration, 184
Instantaneous, 93
Insularity, 288, 416
Integral yoga, 202
Integration, 153
Interest, 117, 208
lack of, 208
Interference, 240
Intimacy, 267
Involution, 385
Irony, 65
Jane Austen
creativity, 213
geniusness, 213
writing of, 72
Jealousy, 186
abscence of, 272
Judgment, 354
Justice, 243
God's, 195
Karma
giving up faith in, 93
Knowledge, 10, 197, 204, 422
abscence of, 67
Accomplishment, 387
effects of, 289
lack of, 339
observation, 217
organising, 217
Language
different aspects of, 138, 354
elegant, 36
Laughter, 271
Laws
grace is beyond, 207
study of life's, 204
Leadership
following of, 295
Leisure
results of, 406
Letter
emotions involved, 215
Letter writing
aspects of, 396
Liberty, 236
Life
accomplishment, 60
facts of, 327
flow of energy, 384
infinite, 336
intentions of, 303
invisible senses, 261
446

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

logic of, 65
movements of, 310
negative serving, 439
opposites of, 355
positive serving, 439
Life Response, 114
understanding life, 112
Limitation, 422
Listening, 279
results of, 231
Literature
excels, 166
Love, 34, 121, 206
expressions, 212
forms of, 131
its nature, 356
movement of, 210
power of, 16
process, 212
Lover
nature of, 356
Low
behaviour of the, 83
demand of the, 29
Man
action, 223
capacities, 223
different aspects of, 353
his uniqueness, 351
infinite, 336
laws of life, 31
microscopic vision, 217
natures of, 307
qualities of, 306
responsibilities, 223
self centered, 248, 433
the determinant, 291
the Divine in, 47
Mankind
goals of, 428
Man's
movements of, 310
social endowments, 338
Many
with respect to One, 368
Marriage, 46, 70, 136, 154
experiences gained, 365
its importance, 378
oppurtunity in, 88
reasons for problems in, 115
social norms, 137
Marvel, 74

Masculine
principles, 238
Meanness, 284
Memory, 232
aspects of, 414
Mental
values of, 305
Message
different aspects of, 342
Methods
depends upon planes, 343
mind
great, 49
small,, 49
Mind, 6, 12, 115, 201
aspects of, 319
development, 198
divides, 295
functioning, 262
functions of, 365, 394
growth of, 63
its divisions, 394
making a choice, 63
powers of, 333
results of, 356
Mind's
interference of, 56
Miraculousness, 93
Miserliness
its conception, 144
Money, 25
importance of, 430
Mother
her role, 379
Mother's
rules of life, 369
Motives, 438
Neglect, 14, 177
lack of, 176
reason for, 177
News, 146
nature of, 129, 216
Nine levels, 107, 202
Nostalgia
its experiences, 410
Obligation
different aspects of, 407
Observation
selective, 300
values of, 381
Obsession, 192
occasion
447

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

types of, 221
Old age, 18
Omen, 261
One
with respect to Many, 368
Opening, 346
depends on character, 346
porogress made, 346
Opportunities
creating, 167
Opportunity
everything is an, 165
Opposite
accepting of the, 199
Opposites, 110
Opposition, 173
movement of, 187
Oppurtunity, 10, 88
Awareness of, 115
being unaware of, 95
marriage provides psychological, 115
response to, 103
Optimism
opportunities, 124
Organaisation
different aspects of, 232
Organisation, 79
aspects of, 278
results of, 421
outer
reflection of, 265
Outer
correspondence, 67
Outer reality, 289
Pain
results of, 226
Parents
relationship with children, 376
Partiality
effects of, 375
Passion
mental, 390
physical, 390
vital, 390
perfection
results of, 387
Perfection, 4, 408
in relationships, 409
infinite abundance, 409
Personality, 3
Conscious of, 341
sub-conscious of, 341

what determines, 3
Perversity, 284, 304
Pets, 107
Physical
functioning, 262
Physicality, 319
Pity, 207
Plane
significance of, 85
Poetry
speaks out, 229
Porgress, 60
Power, 85
improper exercise, 302
not seeking, 189
reservoir of, 104
Practical ignorance, 383
Prayer, 201
Precision, 408
Preoccupation, 162
Pride, 109
inverted, 109
Problem, 93
solution lies in the, 93
solving, 167
solving a, 67
Progress, 88
human, 182
man's choice, 436
Promises, 394
Proposal, 128
Prose
forms of, 229
Prosperity
results of, 320
Prudence, 232
Psychic
emerging, 42
its emergence, 294
its results, 251
role of, 377
Psychic education
results of, 351
Public opinion
its results, 441
Punctuality, 133
values of, 133
Purity
the Divine, 292
Rasi, 147
Rational, 235
Reading
448

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

results of, 306
Real idea, 36
Reality, 6
Reason, 23, 58, 391
Receptivity, 346
Recognition, 177
Recollections, 49
Reconciliation, 360
Refusal
its strength, 290
Regression, 329
Relationship, 206
conscious, 371
courtesy in, 27
increase in intensity of, 156
sub-conscious, 371
Remembrance, 197
Resilience, 336
Resistance
to change, 297
Resources
in nature, 420
Respectability, 380
Results
in different planes, 285
Retaliation, 377
Right
attitude for, 88
Right attitude, 136
Rise
qualification to, 54
Romance, 36
Rules
knowledge of, 189
Rumour, 146
spreading, 146
Rumours
negative, 334
positive, 334
Sachchidananda
aspects of, 25
Safety, 151
Samadhi
consecration, 91
Sanction, 14
Sarcasm, 157
results of, 304
Scope, 95
Secrecy
necessity of, 208
Secrets
outcome of, 229

Self Absorption, 95
Self awareness, 79
Self deception, 155
Self importance, 110
Self- righteousness, 284
Self-denial
its goodness, 292
Self-discipline, 246, 362
Selfishness, 18, 40, 193, 293
transformation of, 70
Self-knowledge, 327
Seniority, 272
Sensation, 326
Senses, 6
Sensitivities, 368
physical, 140
vital, 140
Sensitivity, 106, 157, 418
types of, 263
Shame, 434
Siblings, 194
Silence, 314
inner, 122
spiritual, 122
supramental, 122
Silent will, 189
Sincerity, 103, 197, 313, 314, 346
result of, 67
results of, 313
Skill, 184
Slip, 147
Smile, 203
Snob, 3, 83
Social
its ideals, 306
Social force
neutrality of, 385
Social movement, 83
Society, 103
changes of, 259
changes seen, 370
disciplines, 256
influence of the treatment of, 153
invisible senses, 261
laws governing, 374
nature of, 370
protects, 375
Solution, 93
Sorrow
results of sharing, 216
Space, 358
Speaking out
449

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

results of, 219
Spirit
aspects of, 417
attributes of, 25
its movement, 417
Spiritual
progress, 252
Spiritual awareness, 252
Spirituality
to safeguard, 288
Sri Aravindam, 159, 170, 372
Sri Aurobindo, 89
consecration, 91
Strategy, 438
Strength
source of, 49
Stupidity, 192, 195
Sub conscious, 65, 148
intention, 179
knowledge of, 99
Sub-conscious, 383
nature of, 344
power of, 415
Substance, 115
Subtle, 91
Subtle indication, 147, 165, 173
Success
different planes, 359
Super Grace, 93
Superiority, 189
Superstition, 111
Suppression
result of, 38
Supramental force
results of, 233
Surface mind, 383
Surprise, 134, 190
emotional knowledge, 127
Surrender, 165, 205
negatively, 438
positively, 438
Swabhava, 186
Sweetness
result of, 51
Sympathy, 190, 207
results of, 227
Synthesis, 386
Teaching, 168
Tears
vital defeat, 359
vital joy, 359
Temperamant

results of, 412
Temperament, 357, 412
working of, 357
Temptation, 129
The Ground
ground realities, 431
The Life Divine, 231, 386
understanding, 74
The Quest, 364
The Whole
Knowledge of, 393
Thought, 58, 157, 391
continuity of, 81
giving up, 186
life responds to, 114
Thoughts, 12
immortal, 136
Time, 117, 358
our perception of, 117
simultaneous, 117
Transformation, 34, 38, 74, 103
overmental, 263
supramental, 263
the touch of, 294
Transition
period of, 179
signs of, 33
Travel, 386
Truth, 23, 204
aspects of, 434
result of realising the, 78
Unpleasantness
recollecting, 51
Value
social, 105
Values, 252, 325, 416
different aspects of, 245
family, 34
its value, 426
power of, 102
Vanity, 128, 330
Violence
need for, 181
Virtue
development of, 174
secret of, 278
Vital, 115, 201
functioning, 262
values of, 305
Voice, 271
Whole
indivisible, 148
450

Commentary on Pride & Prejudice

Volume IV

seeing the, 42
Wife
relationship with husband, 376
Wisdom
right action, 229
Woman
her different aspects, 139
laws of life, 31
nature of, 70
Women
power of, 205

relationship, 205
Wonder, 424
Work
attitude towards, 117
World
functioning, 234
World Government, 392
Yoga, 81, 106, 151
it's ends, 166
Youth, 18

451

