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Chapter 1: The Meeting at Pemberley  

பெம்ெர்லி சந்திப்பு  

 

(August 1812) Elizabeth is thrilled seeing Pemberley and notes how good it might be to be the 

Mistress of Pemberley. The housekeeper greets them and speaks very highly of Darcy, surprising 

Elizabeth. Later, they run into Darcy. At first, both Elizabeth and Darcy are stunned and 

embarrassed. His behavior is different, he is most gentlemanly. He asks to be introduced to her 

friends, the Gardiners, surprising Elizabeth. Darcy also asks her if he could introduce her to his 

sister. Later, Elizabeth can think of nothing but Darcy and his manners. 

பெம்ெர்லியைப் ொர்த்த விநாடிைிலேலை மிகவும் ெரவசப்ெட்ட எலிசபெத், தான் இதற்கு 

எஜமானிைாக இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என நியனக்கிறாள். அவ்விடத்யதப் 

ெராமாிக்கும் பெண்மணி டார்சியைப் ெற்றி உைர்வாகப் லெசுவயதக் லகட்டு எலிசபெத் 

ஆச்சாிைமயடகிறாள். புல்பவளிைில் அவர்கள் நடந்து பகாண்டிருக்கும்பொழுது எதிர்ொராமல் 

டார்சியை சந்திக்கின்றனர். டார்சிக்கு ஆச்சாிைம் எழுகிறது. அவளுடன் மாிைாயதைாகப் லெசும் 

டார்சி அவர்கயள விட்டு வியரவில் உள்லள பசன்று விடுகிறான். மீண்டும் திரும்ெி வந்து 

எலிசபெத்யத ஆச்சாிைத்திோழ்த்தும் டார்சி அவர்களிடம் நல்ே முயறைில் நடந்துபகாள்கிறான். 

மாமாயவயும், அத்யதயையும் அறிமுகப்ெடுத்த லவண்டுகிறான், தன்னுயடை சலகாதாியை 

அவளுக்கு அறிமுகப்ெடுத்த வியைகிறான். அன்று இரவு எலிசபெத்திற்கு, டார்சிைின் 

வித்திைாசமான நடத்யதலை ஞாெகத்திற்கு வந்த வண்ணம் இருக்கிறது. 

 

Elizabeth, as they drove along, watched for the first appearance of Pemberley Woods with some 

perturbation; and when at length they turned in at the lodge, her spirits were in a high flutter. 

வண்டிைில் லொய்பகாண்டிருந்த பொழுது வைிைில் வந்த பெம்ெர்லிைின் லதாட்டத்யத முதல் 

தடயவைாக ஒருவித மனக் குைப்ெத்துடன் ொர்த்த எலிசபெத், விடுதிக்குப் லொய் லசர்யகைில் 

மிகவும் உணர்ச்சிவசப்ெட்டவளாக இருந்தாள்.  

1. ‘Watched for the first appearance of Pemberley,’ ‘her spirits were in a high flutter’, ‘to be mistress of 

Pemberley might be something.’ 

‘பெம்ெர்லியை முதல் தடயவைாகப் ொர்த்தாள்,’ ‘மிகுந்த மனக்கிளர்ச்சியுடன் காணப்ெட்டாள்,’ 

‘பெம்ெர்லிக்கு எஜமானிைாக இருப்ெது என்ெது பொிை விஷைம்.’ 

2. Darcy is prompted to come a day early by the energy of such attitudes. 

இது லொன்ற மலனாொவங்கள் எழுப்ெிை சக்திைால், டார்சி ஒரு நாள் முன்னதாகலவ வருமாறு 

அயமகிறது. 

3. Should we know what work Darcy had with the steward, how it occurred to him, who the steward was and 

her mind, these would explain to us more fully. 

காாிைஸ்தருடன் டார்சிக்கு என்ன லவயே இருந்தது, அவனுக்கு அது எவ்வாறு ஏற்ெட்டது, ைார் 

அந்த காாிைஸ்தர் என்ெது நமக்குத் பதாிந்தால், அவளுயடை மனம் என்ன நியனக்கிறது என்று 

நமக்கு முழுயமைாக விளங்கும். 

4. Wickham is the son of a steward. It is the work with the steward that brings Darcy to her. 

விக்காம் காாிைஸ்தாின் மகன். காாிைஸ்தருடன் இருந்த லவயே டார்சியை அவளிடம் 

வரவயைத்தது.  

5. If every detail of life on one side is not exactly represented by its complement on the other side – all the 

other sides – life is not integral. 

ஒரு ெக்கத்திலிருக்கும் வாழ்க்யகைின் ஒவ்பவாரு விவரமும், மறு ெக்கத்திலிருந்தும், எல்ோ 

ெக்கங்களிலிருந்தும் அதனுயடை உடன்ொடாக இருப்ெவற்றால் குறிப்ெிடப்ெடுவதில்யே, வாழ்வு 

முழுயமைாக இருக்காது.  

6. “Some perturbation.” Pemberley suggests the vast scale of Darcy’s personality and how she taunted it. 

“சிே மனக்குைப்ெங்கள்”. டார்சிைினுயடை ஆளுயமைின் ெரந்த அளயவயும் அயத அவள் எவ்வளவு 

ெைித்துயரத்தாள் என்ெயதயும் பெம்ெர்லி குறிப்ெிடுகிறது. 

7. “Elizabeth watched for the first appearance of Pemberley.”  

The first appearance of Pemberley evoked a response “It is something” which his proposal had not evoked. 

Love at first sight is a phenomenon known to all. 

An equally powerful phenomenon is after some years of relationship one stumbles on a glorious 

relationship richer than one had imagined. 
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It is less known. 

Elizabeth comes under this second category. 

The first meeting creates the relationship in the subconscious. 

Till the subconscious is saturated there is a lull. 

At the point of saturation the relationship comes to life. 

In her case, again her substance was to be filled in. 

Her eagerness to catch sight of Pemberley and her comment ‘to be the mistress of Pemberley it is 

something’ on catching sight of it were the first opening her eagerness showed. 

It is significant that after her visit was over, Darcy arrived. 

When her emotions were stirred and gave their assent, he arrived. Had there been no rapport, it was possible 

they missed each other, though both were on the premises. 

A wonder about human nature is, it can remain untouched or unmoved by the Himalayan 

development. 

Since the proposal, neither he nor his proposal ever came back to her Mind. 

As long as his preparation was incomplete she found no response in herself. 

We say that ‘Time should come’, when we are led by external forces. 

Time comes when we act. 

“பெம்ெர்லிைின் முதல் லதாற்றத்திற்காக எலிசபெத் காத்திருந்தாள்.” 

பெம்ெர்லிைின் முதல் லதாற்றம் அவளுள் ஒரு ெதில் உணர்யவ ஏற்ெடுத்திைது, அவனுயடை 

திருமண லவண்டுலகாள் எழுப்ொத ஒரு உணர்வாகும் அது. 

கண்டதும் காதல் என்ெது ெேருக்கும் பதாிந்த ஒரு நிகழ்வுதான். 

உறவு ஏற்ெட்டு சிே வருடங்களுக்குப் ெிறகு, ஒருவர் கற்ெயன பசய்தயதவிட மிகச் சிறப்ொன 

உறவாக அது இருப்ெயதக் காண்ெது, இதற்குச் சமமான பொிை நிகழ்வாகும். 

இது அபூர்வமாகலவ நிகழும். 

எலிசபெத் இரண்டாவது வயகயைச் லசர்ந்தவள். 

முதல் சந்திப்பு ஆழ்மனத்தில் உறயவ ஏற்ெடுத்துகிறது. 

ஆழ்மனம் நியறயும்வயர ஒரு இயடலவயள ஏற்ெடுகிறது. 

நியறவு பசறிவயடயும்பொழுது உறவு உைிர் பெறுகிறது. 

எலிசபெத் விஷைத்தில் அவளுயடை குணமும் நியறவயடை லவண்டும்.  

பெம்ெர்லியைப் ொர்க்க லவண்டும் என்கிற அவளது ஆவலும், அயதப் ொர்த்த மாத்திரத்திலேலை 

‘பெம்ெர்லிக்கு எஜமானிைாவது என்ெது பொிை விஷைம்’, என்கிற அவளுயடை எண்ணமும் 

அவளுயடை ஆர்வம் எழுப்ெிை முதல் விைிப்பு. 

அவள் முதலில் பெம்ெர்லியைப் ொர்த்து முடித்த ெிறகுதான் டார்சி வருகிறான் என்ெது 

குறிப்ெிடத்தக்கது. 

அவளுயடை உணர்ச்சிகள் தூண்டப்ெட்டு அயவ சம்மதம் பதாிவித்த ெிறகுதான் அவன் வருகிறான். 

இருவரும் ஒலர இடத்தில் இருந்த லொதும் மனத் பதாடர்பு இல்ோமல் இருந்திருந்தால், ஒருவயர 

ஒருவர் சந்திக்க முடிைாமல் லொைிருந்திருக்கோம். 

மனித சுொவத்தின் ஆச்சாிைம், இமாேை அளவு நிகழ்ச்சி ஏலதனும் நிகழ்ந்திருந்தாலும் அது எந்த வித 

ொதிப்பும் இல்ோமல் நிச்சிந்யதைாக இருக்கவல்ேதாகும். 

திருமண லவண்டுலகாளிற்குப் ெிறகு, அவளுயடை மனதில் அவலனா, அவனது லவண்டுலகாலளா 

எதுவும் ஞாெகத்திலேலை இல்யே.  

அவன், அவயனத் தைார்ெடுத்திக்பகாள்வது முழுயம அயடைாமல், தன்னிடம் எந்த பதிலும் 

எைவில்யே என்ெயத அவள் ொர்த்தாள்.  

நாம் புறச் சக்திகளால் வைி நடத்தப்ெடும்பொழுது “லநரம் வர லவண்டும்” என்கிலறாம். 

நாம் பசைல்ெடும் பொழுது லநரம் வருகிறது. 

8. “Her spirits were in a high flutter.” 

Shallow Mind giving an intense response is excitement. 

Depth in us giving the same response indicates the sanction of life. 

After Hunsford she forgot the proposal. 

We forget what has no scope for fulfillment. 

What she forgot, life had not forgotten. The Lakes invited. It was a spatial response. 

Life acts through long forgotten ambitions. 

Time responded changing the Lakes to Derbyshire. 
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From her side it was the Mental response of giving up Wickham. 

Earlier, during the last visit of Wickham we saw the response of space – He was removed to the most 

distant part in the house. 

The house that was gloomy revived – response of the subtle atmosphere. 

The Gardiners had no time, stayed only one night – Time responded. 

Invitation to Pemberley – Grace takes insistent initiative. 

She refused – First Darcy refused saying ‘tolerable’, employed a ruse to fortify his refusal in answer to 

which she refused the proposal. He changed inwardly. She came to Derbyshire. Her refusal lingered – It is 

seen in his two minutes meeting at Pemberley and taking leave. Aunt insisted. By that time she got the 

chambermaid’s information and changed. She was subconsciously ready but refusal on the surface lingered. 

Overwhelming experience of the sight of Pemberley. Refusal was initially overcome. Heard of Wickham 

gone wild. Loosened the hold of falsehood. Exquisite rooms repeated the overpowering influences. She 

repeated her desire, fixed Darcy’s eyes on her. They met, parted, and again ran across each other. Thaw in 

his resistance. Mentioned his sister. She had a new view. Valued his attitude, raised herself high. The lover 

was seen by all. Invited uncle for fishing. It never impressed the sceptic uncle. Lambton confirmed. Bingley 

appeared, but was quiet. Georgiana was shy. Elizabeth was embarrassed. Aunt was surprised. Caroline 

provoked as she found the issue had gone out of her hand, confirming negatively the accomplishment. Her 

provocation precipitated elopement. His crude selfishness reared its head. Her aunt was similar. 

“அவள் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்ெட்டவளாக இருந்தாள்.” 

ஆைமில்ோத மனம் தீவிரமாகப் ெதிேளிக்கும்பொழுது உணர்ச்சிவசப்ெடுகிறது. 

அலத ெதில் நம் ஆைத்திலிருந்து எழுந்தால், வாழ்க்யகைின் சம்மதத்யத அது உணர்த்துகிறது.  

ஹன்ஸ்லொர்டிற்குப் ெிறகு அவள் திருமணப் லெச்யசலை மறந்து விட்டாள். 

ஒரு விஷைம் பூர்த்தி ஆவதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்யே என்றால் நாம் அந்த விஷைத்யத மறந்து 

விடுலவாம். 

அவள் மறந்தயத, வாழ்க்யக மறக்கவில்யே. லேக்ஸ் அயைக்கிறது. இடத்தின் மறுபமாைி அது. 

நீண்ட காேமாக மறக்கப்ெட்ட ஆர்வங்களின் மூேம் வாழ்க்யக பசைல்ெடும்.  

லேக்ஸ்-ற்கு லொக லவண்டிையத டர்ெிஷைராக காேம் மாற்றுகிறது.  

விக்காயம மனதிலிருந்து அகற்றி, அவள் மனத்தால் மறுமமொழி தருகிறாள்.  

விக்காம் கயடசி முயறைாக அங்கு பசன்றிருந்தலொது, காேத்தின் மறுபமாைியைப் ொர்த்லதாம்- 

அவன் அந்த வீட்டில் எட்ட முடிைாத ெகுதிக்கு நகர்த்தப்ெட்டான். 

மகிழ்ச்சிைற்ற வீட்டின் நியேயம மாறிைது-சூட்சும சூைலின் மறுபமாைி. 

கார்டினர் தம்ெதிைினருக்கு லநரம் இல்யே, ஒலர ஒரு நாள் இரவு மட்டும் தங்கினர் -காேத்தின் 

மறுபமாைி. 

பெம்ெர்லிக்கு விடும் அயைப்பு -அருள் வற்புறுத்தி தன்முயனப்பு எடுக்கிறது. 

அவள் மறுத்தாள்-“ெரவாைில்யே’ என்று கூறி டார்சி முதலில் மறுத்தான், தனது மறுப்யெ 

ெேப்ெடுத்த சூழ்ச்சி பசய்தான், அதற்கு ெதிேளிக்கும் வயகைில் அவனது லவண்டுலகாயள 

நிராகாித்தாள். அவன் அகத்தில் மாறினான். அவள் டர்ெிஷைருக்கு வந்தாள். அவளுயடை மறுப்பு 

இன்னமும் நீடித்திருந்தது. பெம்ெர்லிைில் அவன் அவயள இரண்டு நிமிடம் சந்தித்து ெிறகு வியட 

பெற்றதிலிருந்து இது பதாிகிறது. அத்யத வலியுறுத்துகிறாள். இதற்கியடைில் அவளுக்கு விடுதிைில் 

இருந்த பெண்மணிைிடமிருந்து தகவல் கியடக்கிறது, அதனால் மாறுகிறாள். ஆழ்மனத்தில் அவள் 

தைாராக இருக்கிறாள், ஆனால் லமல்மனத்தில் மறுப்பு இன்னமும் இருக்கிறது. பெம்ெர்லியைப் 

ொர்த்து அளவுக்கதிகமான உணர்ச்சிகள் எழுகின்றன. மறுப்யெ முதலில் பவற்றிபகாள்கிறாள். 

விக்காம் தவறான ொயதைில் லொய்விட்டயதப் ெற்றி அறிந்துபகாள்கிறாள், பொய்யமைின் 

ெிடியைச் சற்று தளர்த்துகிறாள். லநர்த்திைாக அேங்காிக்கப்ெட்ட அயறகயள நியனவு கூர்கிறாள், 

மீண்டும் அவளது ஆயச கிளம்புகிறது, டார்சிைின் கவனத்யத தன் மீது திருப்புகிறாள். அவர்கள் 

மீண்டும் சந்தித்து, ெிாிந்து, மீண்டும் சந்திக்கின்றனர். அவனது எதிர்ப்பு கயரகிறது. சலகாதாியைப் 

ெற்றி குறிப்ெிடுகிறான். அவளுக்கு புதிை ொர்யவ கியடக்கிறது. அவனது மலனாொவத்யத 

மதிக்கிறாள், தன்யன உைர்த்திக் பகாள்கிறாள். காதேயன ைாவரும் ொர்க்கின்றனர். மாமாயவ 

மீன் ெிடிக்க அயைக்கிறான். சுேெத்தில் நம்ெிவிடாத அவருக்கு அது எந்த அெிப்ெிராைத்யதயும் 

ஏற்ெடுத்தவில்யே. ோம்ப்டன் உறுதிப்ெடுத்துகிறது. ெிங்கிலி வருகிறான், ஆனால் அயமதிைாக 

இருக்கிறான். ஜார்ஜிைானா பவட்கப்ெடுகிறாள். எலிசபெத்திற்கு சங்கடம் ஏற்ெடுகிறது. அத்யதக்கு 

ஆச்சாிைம் எழுகிறது. காரலினுயடை யகயை விட்டு விஷைம் லொய்விட்டதால், அவள் லகாெத்யதக் 

கிளறுகிறாள், சாதயனயை எதிர்மயறைாகப் லெசுகிறாள். அவள் லகாெத்யதக் கிளப்புவது 
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ஓடிப்லொவதில் முடிகிறது. அவனுயடை லமாசமான சுைநேம் தயே தூக்குகிறது. அவளுயடை 

அத்யதயும் அது லொேலவ இருக்கிறாள். 

 

The park was very large, and contained great variety of ground. They entered it in one of its 

lowest points, and drove for some time through a beautiful wood stretching over a wide extent. 

அங்கிருந்த பூங்கா மிகவும் பொிைதாக இருந்தது, ெேவிதமான புல்பவளிகளுடன் அயமந்திருந்தது. 

அருகில் இருந்த ொயத வைிைாக உள்லள நுயைந்த அவர்கள் அகன்று விாிந்திருந்த லதாப்ெின் 

ஊலட சிறிது லநரம் குதியர வண்டிைில் ெிரைாணம் பசய்தனர்.  

9. “The park was very large, contained a great variety of ground.” 

Life is very wide, contains a great variety of experiences. 

Her Mind was confined to a few experiences, but had potential for more. 

The park reflected the possibility of her Mind. 

The settlers in America found literally freedom in space and freedom from society both of which they could 

never dream. But the freedom was there in a hostile climate, hostile to their nascent accomplishment. The 

settlers were bold and adventurous, but it was an adventure of abridging two thousand years into two 

hundred years. 

Elizabeth was equal to Pemberley in potential. But before seeing it, she could not even conceive of it. She 

had to abridge in her mental experience the gains of aristocracy thus far. Such an experience required a 

deeper foundation than she had. Elopement did it. She would not have given up Wickham even that much 

had he not betrayed in real fact. Darcy knew of her partiality for Wickham. It was the lover’s part to accept 

her defects and blemishes. She had no shame in pleading Wickham’s case. Nor had he any shame in 

pampering her partiality. In both it offended purity of emotions. Palliser was fully aware of Glencora’s 

intense passionate love for Burgo and did what she wanted. 

He cherished that wife. On her death he felt dismembered. Palliser was unemotional. He too had a past. 

Glencora fulfilled herself in her children.  Purity of emotions does not permit such compromises. Such 

compromises must undergo the transformation of Akalya who remained a stone for ages. Compromises 

remain as corrupt influences until transformed. Neither male domination nor feminine superiority can 

take one to the heights of purity. It is ruled out, not only in marriage. It is a universal rule. The soul 

emerging in memory performs the feat of answering a hundred questions. It does not admit of failure. 

Failure is not in that plane. Soul and failure do not go together. Krishna’s enjoyment in Brindhavan was an 

experience of the soul. It admitted of no sin or lapse but was pure spiritual enjoyment. 

“பூங்கா மிகவும் பொிைது, ெே விதமான லதாட்டங்கள் உள்ளன.” 

வாழ்க்யக மிகவும் ெரந்தது, ெேவித அனுெவங்கயளக் பகாண்டது.  

அவளுக்குக் கியடத்தது குயறந்த அனுெவங்கலள, ஆனால் லமலும் அதிக அனுெவங்கயள அவளால் 

பெற முடியும்.  

அவளது மனத்தின் சாத்திைங்கயள பூங்கா ெிரதிெலிக்கிறது. 

அபமாிக்காவில் குடிலைறிைவர்களுக்கு, அவர்கள் கனவிலும் நியனத்துப் ொர்க்க முடிைாத அளவிற்கு, 

இடத்யதப் பொறுத்த அளவிலும், சமூகத்திலும் உண்யமைான சுதந்திரம் இருந்தது. ஆனால், 

அங்கிருந்த சூழ்நியே அவர்களுக்கு எதிராக இருந்தது, அவர்களுயடை புதிை சாதயனக்கு எதிராகவும் 

இருந்தது. ஆனால் குடிலைறிைவர்கள் யதாிைமாகவும், சாகசம் நிரம்ெிைவர்களாகவும் இருந்தனர். 

இரண்டாைிரம் வருடங்கயள இருநூறு வருடங்களாகச் சுருக்கும் சவாோக அது இருந்தது. 

திறனில் எலிசபெத் பெம்ெர்லிக்குச் சமமாக இருந்தாள். ஆனால் அயதப் ொர்ப்ெதற்கு முன், அவளால் 

அயத நியனத்தும் ொர்க்க முடிைவில்யே. இதுவயர லமற்குடிைினர் அனுெவித்த நன்யமகயள 

அவளுயடை மனத்தின் அனுெவத்தில், அவள் சுருக்கிக் பகாண்டாள். அது லொன்ற அனுெவத்திற்கு, 

அவளிடம் இருப்ெயதவிட ஆைமான அடித்தளம் லவண்டிைிருந்தது. ஓடிப்லொவது அயத 

ஏற்ெடுத்திைது. விக்காம் அவளுக்கு உண்யமைாகலவ இந்த அளவிற்கு துலராகம் 

இயைத்திருக்காவிட்டால், அவள் அவயன மனத்திலிருந்து அகற்றிைிருக்க மாட்டாள். விக்காம் மீது 

அவளுக்கிருந்த கவனம் டார்சிக்குத் பதாியும். ஒருத்திைின் குற்றம் குயறகயள ஏற்றுக்பகாள்வது ஒரு 

காதேனுக்கு அைகு. விக்காமிற்காக வாதாடுவதில் அவளுக்கு எந்த வித அவமானமும் எைவில்யே. 

அவளுயடை அக்கயறயை ஆதாிப்ெதில் அவனுக்கும் எந்த வித பவட்கமும் எைவில்யே. 

உணர்ச்சிகளின் புனிதத்யத இரண்டுலம காைப்ெடுத்திைது. ெர்லகா-யவ, Glencora தீவிரமாக 

காதலிக்கிறாள் என Palliser க்கு பதாியும், ஆனாலும் அவள் விரும்ெிையதலை அவள் பசய்தாள். 

அவன் அந்த மயனவியைப் லொற்றினான். அவளது மரணம் அவயனத் தனியமப்ெடுத்திைது.  
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Palliser தன்னுயடை உணர்ச்சிகயளக் காண்ெித்துக் பகாள்ளவில்யே. அவனுக்கும் ஒரு கடந்த காேம் 

இருந்தது. Glencora தன்னுயடை குைந்யதகளிடம் தன்யன ஈடுெடுத்திக்பகாண்டாள். இது லொன்ற 

சமரசங்கயள தூய்யமைான உணர்வுகள் அனுமதிக்காது. அகல்யை ெே யுகங்களாக கல்ோக 

இருந்தது லொல், இது லொன்ற சமரசங்கள் திருவுருமாற லவண்டும். திருவுருமாறினால் மட்டுலம 

சமரசங்களின் ொதிப்பு லமாசமாக இருக்காது. ஆணின் ஆதிக்கலமா, பெண்ணின் அதிகாரலமா 

ஒருவயர தூய்யமைின் உச்சிக்கு அயைத்துச் பசல்ோது. அது திருமணத்தில் மட்டுமல்ே, எங்குலம 

பசல்லுெடிைாகாது. உேகளாவிை சட்டம் இது. ஞாெகத்தில் ஆன்மா எழுவது நூறு லகள்விகளுக்கு 

ெதிேளிக்கும் லவயேயைச் பசய்கிறது. லதால்வியை அது ஒப்புக் பகாள்ளாது. அந்த நியேைில் 

லதால்வி கியடைாது. ஆன்மாவும் லதால்வியும் லசர்ந்து இருக்க முடிைாது. ெிருந்தாவனத்தில் 

கிருஷ்ணருக்குக் கியடத்தது ஆத்ம அனுெவம். அதில் எந்த ொவலமா, தவலறா இல்யே. தூய்யமைான 

ஆன்மீக அனுெவம் மட்டுலம இருந்தது. 

 

Elizabeth's mind was too full for conversation, but she saw and admired every remarkable spot 

and point of view. They gradually ascended for half a mile, and then found themselves at the top 

of a considerable eminence, where the wood ceased, and the eye was instantly caught by 

Pemberley House, situated on the opposite side of a valley, into which the road with some 

abruptness wound. It was a large, handsome stone building, standing well on rising ground, and 

backed by a ridge of high woody hills; and in front a stream of some natural importance was 

swelled into greater, but without any artificial appearance. Its banks were neither formal nor 

falsely adorned. Elizabeth was delighted. She had never seen a place for which nature had done 

more, or where natural beauty had been so little counteracted by an awkward taste. They were all 

of them warm in their admiration; and at that moment she felt that to be mistress of Pemberley 

might be something! 

அவளால் லெசவும் முடிைாதெடி மனம் அங்கிருந்த காட்சிகளில் ேைித்திருந்தது. ஒவ்பவாரு அைகான 

இடத்யதயும், காட்சியையும் ொர்த்து இரசித்து வந்தாள். அயர யமல் ெிரைாணத்திற்குப் ெிறகு, 

குன்றின் உச்சிக்குப் லொய் லசர்ந்தனர். அத்துடன் லதாப்பு முடிந்து, ெள்ளத்தாக்கின் மறுெக்கத்தில் 

இருந்த பெம்ெர்லி இல்ேம் சட்படன காட்சி அளித்தது. அங்கு பசல்வதற்கு ஒரு ொயதயும் வயளந்து 

பசன்றது. அைகான பொிை கற்கட்டிடம், உைரமான பூமிைில் மரங்கள் அடர்ந்த குன்றுகளால் 

சூைப்ெட்டு, வாைிலில் இைற்யகைான லதாற்றத்துடன் அயமந்திருந்த நீர்லதக்கத்துடன் அைகாக 

காட்சிைளித்தது. கயரகளும் இைற்யகைாக அயமந்திருந்தன. எலிசபெத் சந்லதாஷம் அயடந்தாள். 

அப்ெழுக்கில்ோத இைற்யக அைகுடன் அயமந்திருந்த இதுலொன்ற ஒரு இடத்யத அவள் ொர்த்தலத 

இல்யே. எல்லோரும் அயத ெிரமிப்புடன் இரசித்துக் பகாண்டிருந்தனர், அச்சமைம் பெம்ெர்லிக்கு 

எஜமானிைாக ஆவது என்ெலத ஒரு பொிை விஷைம்தான் என எலிசபெத் உணர்ந்தாள். 

10. Her mind was too full for conversation. 

உயரைாடுவதற்குக்கூட முடிைாமல் அவள் மனம் ஆக்கிரமிக்கப்ெட்டிருந்தது. 

11. She was so when he said he loved her. 

அவன் அவயளக் காதலிப்ெதாகக் கூறிைபொழுது, அவள் அந்த மனநியேைில் இருந்தாள். 

12. “To be the mistress of Pemberley.” The very soil brings out its magnificence and creates a material desire in 

her which is the turning point. Darcy responds to it by coming early. The place is wide, magnificent, rich in 

beauty and powerful to overcome Elizabeth. Still it evokes in her not love for him but a mercenary desire 

for the property. 

“பெம்ெர்லிக்கு எஜமானிைாக இருப்ெது.” அந்த இடத்தின் மண்லண அங்குள்ள ெிரம்மாண்டத்யத 

பவளிக்பகாண்டு வந்து, அவளிடம் பொருள்ாீதிைான ஆயசயை ஏற்ெடுத்திைது, அது ஒரு திருப்பு 

முயனைாக அயமந்தது. டார்சி முன்னதாக வருவதன் மூேம் அதற்கு மறுபமாைி அளிக்கிறான். 

எலிசபெத்யத பவற்றிபகாள்ளும் அளவிற்கு, அந்த இடம் விாிந்து, ெிரம்மாண்டமாக அைகில் 

சிறந்தாகவும், வலியம வாய்ந்ததாகவும் இருக்கிறது. அப்ெடி இருந்தும் அது அவளுக்கு அவன் மீது 

காதயே ஏற்ெடுத்தவில்யே. ஆதாை மனப்ொன்யமயுடன் அந்த பசாத்தின் மீது ஆயச எழுகிறது.  

13. The issue is not mere property but what kind of property. When Darcy proposed Elizabeth assumed that he 

is offering her to be the mistress of another Rosings, a cold forbidding place where nature as well as 

inhabitants were forced to bend to the will of a dictatorial master. Pemberley was a place where both natural 

and human potentialities were encouraged to thrive. 

பவறும் பசாத்து மட்டுலம இங்கு விஷைமல்ே, எந்த வயகைான பசாத்து என்ெதுதான் விஷைம். 

டார்சி முதலில் திருமண லவண்டுலகாள் விடுத்தலொது, லராசிங்ஸ் லொல் இறுக்கமான ஒரு 
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இடத்திற்கு, எங்கு இைற்யகயும் அங்குள்ள மக்களும் அதிகாரம் பசலுத்தும் எஜமானருக்கு அடி 

ெணிந்து நடக்கலவண்டுலமா அங்கு எஜமானிைாகும் வாய்ப்யெ அளிக்கிறான் என்று நியனத்துக் 

பகாண்டாள். இைற்யகயும், மனிதத் திறன்களும் பசைிப்ொக வளர உற்சாகப்ெடுத்தும் இடம் 

பெம்ெர்லி ஆகும். 

14. They were all of them warm in their admiration. Their warmth gave birth to the thought of being the 

mistress. 

அங்குள்ள அயனவரும் சந்லதாஷமாகப் ொராட்டிைது அவளுக்கு அந்த இடத்திற்கு எஜமானி 

ஆகோம் என்ற எண்ணத்யத அளித்தது.   

15. “Elizabeth’s Mind was too full for conversation.” 

Man becomes speechless when the depth is filled in. 

Still the surface will speak its own convictions. 

Saturated depths immobilize the surface, not dissolve it. 

Depths transformed and saturated is purity par excellence. 

Krishna responded to Draupathi when she went in and lost herself. 

Such a response admits of no flaw of any size. 

Ignorant Man is pure. That too is purity, but cannot reach the depths. 

Purity is the inability to admit of impurity even as an experience to be rejected. Purity is purity when 

impurity is unable to have a fling at it. In the higher consciousness, even that undergoes a 

transformation. 

Past is no past, has no capacity to linger, when his ascent is made. 

It is an ascent where the inconscient is transformed by the Superconscient. 

One can make such yogic experiments in daily life and experience the truths of all these shades. 

This story is in life. It admits of higher consciousness. 

It does not admit of total transformation as it is buried in social consciousness. 

His statement about Patience is significant as one sees the reality of these aspects in Patience and 

Expectation. 

Moving to substance after a complete victory in consciousness, one sees one has to start afresh, but the fight 

will be less frustrating. 

The rise of life in Kamaraj was not possible in life, is possible in Mother. Mother’s consciousness admits 

of that purity making an insular security possible. 

That which is touched by Mother fully once can never be given up by Mother in the future. 

Conflicts compromised let the compromise linger. 

Conflicts reconciled allow harmony to emerge. 

Non-stop growth is a sine-qua-non for such purity. 

Anusuya is an outstanding example. 

“எலிசபெத்தின் மனம், லெசுவதற்கு முடிைாதெடி நியறந்திருந்தது.” 

உள்ளம் நியறந்து விட்டால், மனிதனுக்குப் லெச்சு எைாது. 

இருந்தும், லமல்மனம் தனது திட நம்ெிக்யகயைப் லெசும். 

நியறவாக இருக்கும் ஆைம், லமல் மனத்யத பசைேற்றதாக மாற்றும், கயரக்காது. 

நம்முள் இருக்கும் ஆைம் திருவுருமாறி, நியறவயடவது ஒப்ெிட முடிைாத தூய்யமைாகும். 

திபரௌெதி தன்யன மறந்த நியேைில் கிருஷ்ணயர அயைத்தலொது அதற்கு கிருஷ்ணர் மறுபமாைி 

அளித்தார். 

அது லொன்ற மறுபமாைி, எந்த அளவிலும் ெியையை அனுமதிக்காது. 

மனிதன் தூய்யமைானவனாக இருக்கிறான், ஆனால் அவனால் ஆைத்யத அயடை முடிைாது.     

தூய்யம, தூய்யமைற்றயத ஒரு அனுெவம் லொேவும் ஏற்றுக்பகாள்ள முடிைாமல் நிராகாிக்கும். 

தூய்யமைற்றதால் எந்த விதத்திலும் பகடுதல் பசய்ை முடிைாத தூய்யமலை தூய்யமைாகும். உைர்ந்த 

ஜீவிைத்தில் அதுவும் திருவுருமாறும். 

ஒருவர் உைர்யவ அயடந்து விட்டால் கடந்த காேம் கடந்த காேமாக இருக்காது, அதனால் 

நீடித்திருக்க முடிைாது. 

ஜட இருள், ெிரம்மத்தின் உதவிைால் திருவுருமாறிை உைர்வு அது. 

தினசாி வாழ்க்யகைில் ஒருவர் இது லொன்ற லைாக அனுெவங்கயள லசாதித்துப்  ொர்க்கோம், 

உண்யமகளின் இந்த எல்ோ சாைல்களின் அனுெவத்யதயும் பெறோம்.   

இந்தக் கயத வாழ்வில் உள்ளது. இது உைர்ந்த ஜீவிைத்யத ஒப்புக்பகாள்கிறது. 
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சமூக ஜீவிைத்தில் இது புயதந்துள்ளதால், முழுயமைான திருவுருமாற்றத்திற்கு இது 

சம்மதிப்ெதில்யே.  

பொறுயமயைப் ெற்றிை ெகவானின் கூற்று முக்கிைமானது, ஏபனனில் பொறுயமைிலும், 

எதிர்ொர்ப்ெிலும் ஒருவர் இந்த தன்யமகளின் உண்யமயைப் ொர்ப்பொர். 

ஜீவிைத்தில் முழு பவற்றி கியடத்த ெின் பொருளுக்குச் பசல்லும்லொது புதிதாக ஆரம்ெிக்க 

லவண்டும் என்ெயத ஒருவர் ொர்ப்பொர், ஆனால் லொராட்டம் குயறவாக இருக்கும். 

காமராஜர் அயடந்த உைர்வு வாழ்வில் சாத்திைமல்ே, அன்யனைிடம் சாத்திைமாகும். அந்தத் 

தூய்யமயை அன்யனைின் ஜீவிைம் அனுமதிக்கும், தனியமைின் ொதுகாப்யெச் சாத்திைமாக்கும். 

அன்யன ஒரு முயற நம்யம முழுயமைாக ஸ்ொிசித்து விட்டால் என்பறன்றும் நம்யமக் யக 

விடமாட்டார். 

சமரசம் பசய்ைப்ெட்ட முரண்ொடுகள் சமரசங்கயள நிைோய் பதாடரயவக்கும்.  

முரண்ொடுகள் உடன்ொடுகளாகிவிட்டால் சுமுகம் எழும். 

அது லொன்ற தூய்யமக்கு முடிவில்ோ வளர்ச்சி முக்கிைமானது. 

இதற்குச் சிறந்த உதாரணம் அனுசூைா. 

16. “She saw and admired every remarkable spot and point of view.” 

Deep below Man is always capable of total appreciation. 

Society appreciates like that people who are outside of it or newcomers who do not challenge them. 

She did appreciate Pemberley like that but consciously decided not to express it lest she should appear 

mercenary. 

That undesirable suppression compelled her to call herself a selfish creature and prod him into a second 

proposal. 

Her fullest appreciation that overwhelmed her depths and surface could be suppressed, turned into perverse 

indifference or even fault finding by the feminine sense of giraki – QµõUQ. 

Those who express it fully sometimes lose the Man’s good opinion, but really energise his higher good will. 

This is not confined to women. 

Talents, capacities, goodness, purity and truthfulness are so received by society and the grades are so 

precise in the social response. 

Within the family, genuine family culture and goodness in that measure neutralize this perverse inclination. 

Purity that is relative is social, human. 

Purity that is purity unblemished belongs to heaven which Mother has brought to us. 

Every devotee can experience this purity by his sincerity. 

Admiration is an emotion that rises of a sudden without premeditation. 

A remarkable spot disarms even the seasoned Englishman of understatement. 

Points of view overcome formed opinions. 

Mrs. Gardiner was unaware of all these changes in her niece. 

On leaving Pemberley her Mind turned to the charms of nostalgia. 

Elizabeth was lost, was totally lost in what overtook her. 

It was her finest hour. 

“ஒவ்பவாரு அைகான இடத்யதயும், காட்சியையும் ொர்த்து இரசித்து வந்தாள்.” 

மனிதனுக்கு தன்னுயடை ஆைத்திலிருந்து முழுயமைாகப் ொராட்ட முடியும். 

தனக்கு பவளிைில் இருப்ெவர்கயளயும், தனக்குச் சவாோக விளங்காத புதிைவர்கயளயும் சமூகம் 

அது லொல் ொராட்டும். 

அவள் பெம்ெர்லியை அது லொேலவ ொராட்டினாள், ஆனால்தான் ஆதாை மனப்ொன்யமயுடன் 

நடந்துபகாள்வதாகத் லதான்றக் கூடாது என்ற ெைத்தினால் அயத பவளிப்ெடுத்த லவண்டாம் என்று 

நனவுபூர்வமாகத் தீர்மானித்தாள். 

அவசிைமில்ோமல் அடக்கிக்பகாண்டது தன்யனச் சுைநேவாதி என்று அவயள அயைத்துக்பகாள்ள 

யவத்தது. இரண்டாவது முயறைாக திருமண லவண்டுலகாயள விடுக்க அவயனத் தூண்டிைது.   

அவளது ஆழ் மனத்யதயும், லமல் மனத்யதயும் பவற்றிபகாண்ட முழுயமைான ொராட்டு 

அடக்கப்ெட்டு வக்கிரமான அேட்சிைமாகவும், பெண்யமைின் உணர்வான கிராக்கி மூேம் குற்றம் 

கண்டுெிடிக்கும் குணமாகவும் மாறிைது.    

ைார் ஒருவர் அயத முழுயமைாக பவளிப்ெடுத்துகிறாலரா அவர் சிேசமைம் மனிதனின் நல்ே 

அெிப்ெிராைத்யத இைப்ொர்கள் ஆனால் உண்யமைில் தங்களது உைர்ந்த நல்பேண்ணத்திற்கு சக்தி 

அளிப்ெர்.  
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இது பெண்களுக்கு மட்டும் உாித்தானதல்ே. 

திறயமகள், திறன்கள், நற்குணம், தூய்யம, உண்யம இயவ ைாவும் சமூகத்தால் இவ்வாறு பெற்றுக் 

பகாள்ளப்ெடுகின்றன. சமூகத்தின் சேனங்களில் இதனுயடை நியேகள் துல்லிைமாக இருக்கின்றன. 

குடும்ெத்திற்குள் உண்யமைான குடும்ெக் கோச்சாரமும் நல்ே குணங்களும் அதன் அளவுக்லகற்ெ 

இந்த வக்கிரத்யத ஈடு பசய்து விடும். 

ஒப்ெிடப்ெடக்கூடிை தூய்யம, சமூகம் சம்ெந்தப்ெட்டது, மனிதாெிமானம் பகாண்டது. 

களங்கமில்ோத் தூய்யம பசார்க்கத்திற்குாிைது, அயத அன்யன நமக்கு அளித்திருக்கிறார். 

ஒவ்பவாரு அன்ெரும், தன்னுயடை உண்யமைின் மூேம் இந்தத் தூய்யமயை அனுெவிக்கோம்.  

முன் சிந்தயன எதுவுமின்றி திடீபரன எழும் உணர்ச்சிதான் விைந்து ொராட்ட யவக்கிறது. 

ஒரு குறிப்ெிடத்தக்க இடம், ெக்குவப்ெட்ட ஆங்கிலேையனயும், குயறத்துக் கூறும் குணத்திலிருந்து 

விடுவித்து விடும்.   

கருத்துகள் உருவாக்கப்ெட்ட அெிப்ெிராைங்கயள பவற்றிபகாள்ளும். 

திருமதி கார்டினருக்குத் தன்னுயடை மருமகளிடம் இந்த மாற்றங்கள் ஏற்ெட்டது பதாிைவில்யே. 

பெம்ெர்லிைிலிருந்து கிளம்ெிைபொழுது, அவளுயடை மனம் ெயைை ஞாெகங்களின் 

சந்லதாஷத்திற்குத் திரும்ெிைது.  

தன்யன ஆக்கிரமித்தவற்றில் எலிசபெத் முழுயமைாக ஆழ்ந்து லொனாள். 

அது அவளுயடை சிறப்ொன லநரம் ஆகும். 

17. “They found themselves at the top of considerable eminence.” 

The outer reflects the inner. 

Past reflects the present as well as future. 

Our friends show who we are. 

The native place gives us the character. 

Our school and college give our manners and outlook. 

Our society decides the stamp of our career. 

Human choice determines the scope of our progress. 

Wife offers and determines the life of outer and inner life. 

Our children show what we have suppressed. 

Our slips show our subconscious determinations. 

Our desires indicate how we want to advance. 

Our aspiration offers the energies for our endeavours. 

Our attitude gives us the organization for our aspiration. 

Our motives fix the goal, width of operation and extent of achievement. 

What comes to us shows what we are. 

What we wish for others precipitates in our life. 

The character of what we receive is determined by the character of what we wish for others. 

Darcy thought ill of others. Others thought ill of him. 

Elizabeth was forgetful of herself. Life remembered her future accomplishments. 

Mrs. Bennet asserted against Lady Lucas. Results reversed. 

Wickham scandalized Darcy, ruined Elizabeth. He was scandalized, Lydia ruined his ambitions. 

Bingley patiently submitted. Darcy confessed. 

Mr. Bennet was sarcastic against his wife. Society laughed at him. 

Mary moved away. She was left to herself. 

Caroline pounced on Elizabeth. She meekly submitted to her later. 

Mrs. Gardiner recognized Darcy’s majesty. She was received at Pemberley. 

She was ‘tolerable’ to him. He was ‘tolerable’ to her for the sake of Pemberley. 

Mr. Bennet’s patience was rewarded in Jane and Elizabeth. 

“அவர்கள், தாங்கள் ஒரு உைர்வான இடத்தில்  இருப்ெயதக் கண்டனர்.” 

புறம் அகத்யதப் ெிரதிெலிக்கும். 

கடந்தகாேம், நிகழ்காேத்யதயும், எதிர்காேத்யதயும் ெிரதிெலிக்கிறது.  

நாம் ைார் என்ெயத நமது நண்ெர்கள் காண்ெிப்ெர். 

நம்முயடை ெிறந்த ஊர் நமக்கு குணத்யத அளிக்கிறது. 

நம்முயடை ெள்ளியும், கல்லூாியும், நமக்கு நடத்யதயையும், கண்லணாட்டத்யதயும் அளிக்கின்றன. 

நம்முயடை முன்லனற்றத்தின் அயடைாளத்யத சமூகம் தீர்மானிக்கிறது. 
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நமது முன்லனற்றத்தின் லொக்யக மனித விருப்ெம் தீர்மானிக்கிறது.   

அக வாழ்க்யக மற்றும் புற வாழ்க்யகயை அளிப்ெதும் தீர்மானிப்ெதும் மயனவிலை.  

நாம் அடக்கி யவத்திருப்ெயத நம் குைந்யதகள் பவளிப்ெடுத்துவார்கள். 

நமது ெியைகள் நமது ஆழ்மன உறுதியைக் காண்ெிக்கின்றன. 

நமது ஆயச நாம் எவ்வாறு முன்லனற லவண்டும் என்று விரும்புவயதக் குறிக்கிறது. 

நமது ஆர்வம் நமது முைற்சிகளுக்கு சக்தி அளிக்கிறது. 

நமது மலனாொவம் நமது ஆர்வத்திற்கு அயமப்யெ அளிக்கிறது. 

நமது லநாக்கம் இேக்யகத் தீர்மானிக்கும், பசைல்ொட்டின் ெரப்யெயும், சாதயனைின் அளயவயும் 

நிச்சைிக்கும். 

நமக்கு வருவது நாம் ைார் என்ெயதக் காண்ெிக்கும். 

மற்றவருக்காக நாம் லவண்டுவது நமக்குக் கியடக்கும். 

நாம் பெற்றுக்பகாள்வதின் தன்யம, நாம் மற்றவருக்காக ஆயசப்ெடும் தன்யமைால் 

தீர்மானிக்கப்ெடும். 

மற்றவர்கயளப் ெற்றி டார்சி லமாசமாக நியனத்தான். மற்றவர்கள் அவயனத் தவறாக 

நியனத்தனர். 

எலிசபெத் தன்யனலை மறந்தவளாக இருந்தாள். வாழ்க்யக அவளுயடை எதிர்காே சாதயனகயள 

ஞாெகம் யவத்துக்பகாண்டிருந்தது. 

லேடி லூகாசிடம் திருமதி பென்னட் தன்யன வலியுறுத்தினாள். ெேன்கள் தயேகீைாக மாறின. 

விக்காம் டார்சிைின் மீது வீண் ெைி சுமத்தினான். எலிசபெத்யத அைித்தான். அவன் ெைிக்கு 

உள்ளானான், லிடிைா அவனது லெரார்வங்கயள அைித்தாள்.  

ெிங்கிலி பொறுயமயுடன் அடி ெணிந்தான். டார்சி தன்னுயடை தவற்யற ஒப்புக்பகாண்டான். 

திரு பென்னட் மயனவியை லகலி பசய்தார். சமூகம் அவயரப் ொர்த்து சிாித்தது. 

லமாி எதிலும் கேந்துபகாள்ளவில்யே, அவள் தனிலை விடப்ெட்டாள்.  

எலிசபெத் மீது காரலின் ொய்ந்தாள். ெின்னர்அவள் எலிசபெத்திற்குக் கீழ்ப்ெணிந்தாள். 

டார்சிைின் கம்பீரத்யத திருமதி கார்டினர் புாிந்துபகாண்டாள். பெம்ெர்லிைில் அவள் 

வரலவற்கப்ெட்டாள். 

அவள் அவனுக்கு “ெரவாைில்யே” என்ற அளவில் இருந்தாள். பெம்ெர்லிக்காக அவன் அவளுக்கு 

இப்பொழுது “ெரவாைில்யே” என்ற அளவில் இருக்கிறான். 

திரு பென்னட்டின் பொறுயம, லஜனுக்கும், எலிசபெத்துக்கும் ெேனளித்தது 

18. “The eye instantly caught the Pemberley house.” 

Events in the physical plane move at the speed of objects – Slowest. 

In the vital plane the speed is of the events – as fast as events move. 

In the mental plane thought moves, not acts. 

Life moves by the mental plane as fast as thought can move the events and acts. 

In the spiritual plane action is instantaneous. 

In the supramental plane acts are raised to Marvel and are made instantaneous. 

To study the speed of acts as one plane acts on another in the story is good. 

It is accomplishment in Time. 

Accomplishment in Space often goes with Time. 

Accomplishment in quantity and quality can also be studied like that. 

In all this we can see the play of the several planes and their interactions. 

Work stalls when the person does not have enough energy of the plane in which the act is to be 

accomplished – Mrs. Bennet does not understand by her Mind what is the nature of Bingley’s affection for 

Jane. 

She does not have the mental clarity to understand what all others know. 

A Man can act as he is constituted, not as the work requires. 

He who can act as the work requires is one who can accomplish. 

The study of a spoilt youth yields all the knowledge needed. 

It will come with a negative atmosphere. 

Whatever he does will be spoiled. He can understand how it failed. 

The instantaneous nature of the vital is confined to releasing emotions, not completing the act which 

belongs to the physical. 

The physical completes, the spirit completes. The difference is the physical completes the mere act like 
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Lydia running away. The Spirit accomplishes for the family includes the public opinion, the emotions of all 

in the family. 

The supramental first raises the act to Marvel, as Elizabeth’s marriage and then fulfils. 

The quality of completion and the quality of the character of the person who completes it will fully 

correspond in all details. 

We can take one case – Jane – and study it. 

“பெம்ெர்லி இல்ேம் அவளுக்கு உடனடிைாகக் காட்சி அளித்தது.” 

பொருட்கள் நகரும் லவகத்திற்குச் சமமாக ஜட நியேைில் நிகழ்ச்சிகள் பமதுவாக நயடபெறும். 

உணர்வு நியேைில் லவகம், நிகழ்ச்சிகள் எவ்வளவு வியரவாக நயடபெறுகின்றனலவா அயதப் 

லொே லவகமாக இருக்கும். 

மனத்தின் நியேைில் எண்ணங்கள் நகரும், பசைல்கள் அல்ே.  

எண்ணங்கள் நிகழ்ச்சிகயள நகர்த்திச் பசைல்ெட யவக்கும் லவகத்தில் மனத்தின் நியேைால் வாழ்வு 

நகருகிறது.  

ஆன்மீக நியேைில் நிகழ்ச்சிகள் உடனடிைாக நடந்து விடும். 

சத்திைஜீவிை நியேைில், பசைல்கள் அற்புதமாக மாறி உடனடிைாக நடக்கும். 

இக்கயதைில், ஒரு நியேைில் உள்ள பசைல்களின் லவகம் மற்பறாரு நியேைில் பசைல்ெடுவயத 

ஆராய்வது நன்யம ெைக்கும். 

காேத்தில் எழும் சாதயன அது. 

இடத்தின் சாதயன பெரும்ொலும் காேத்லதாடு இயணந்து இருக்கும். 

அளவிலும் தரத்திலும் சாதயனயை அவ்வாறு ஆராைோம். 

இயவ ைாவற்றிலும் ெே நியேகளின் ஆட்டத்யதயும், அயவ ஒன்றுடன் ஒன்று பதாடர்பு 

பகாள்வயதயும் நாம் ொர்க்கோம். 

எந்த நியேைில் ஒரு பசைல் சாதிக்கப்ெட லவண்டுலமா, அந்த நியேக்குாிை சக்தி இல்ோவிடில் 

அங்லகலை லவயே நின்று விடுகிறது. லஜனிடம் ெிங்கிலி பகாண்டிருந்த அன்ெின் தன்யமயைப் 

ெற்றி திருமதி பென்னட்டால் புாிந்துபகாள்ள முடிைவில்யே.   

மற்றவர்களுக்குத் பதாிவயத எல்ோம் புாிந்துபகாள்ளும் மனத் பதளிவு அவளுக்கு இல்யே. 

லவயேைின் லதயவக்கு ஏற்றார்லொலில்ோமல், ஒருவன் எவ்வாறு கட்டயமக்கப்ெட்டிருக்கிறாலனா 

அதற்லகற்றாற் லொல் அவன் பசைல்ெடுவான்,  

பசைலின் லதயவக்கு ஏற்றார் லொல் பசைல்ெடுெவன் சாதிப்ொன். 

பகட்டுப்லொன ஒரு இயளஞயனப் ெற்றி ஆராய்ந்தால் லதயவைான அயனத்து அறிவும் 

கியடக்கும். 

அது ஒரு எதிர்மயறைான சூைலுடன் வரும். 

அவன் எது பசய்தாலும் அது பகட்டுப் லொகும். அது எவ்வாறு லதால்வி அயடந்தது என்று அவன் 

புாிந்துபகாள்ளோம். 

உணர்ச்சிகயள பவளிப்ெடுத்துவலதாடு க்ஷணத்தில் பசைல்ெடும் உணர்வின் லவயே முடிந்து 

விடும், ஜடநியேக்கு உாிைதான பசையே பூர்த்தி பசய்ைாது.   

ஜடம் பூர்த்தி பசய்யும், ஆன்மாவும் பூர்த்தி பசய்யும். வித்திைாசம் என்னபவனில், லிடிைா 

ஓடிப்லொவது லொன்ற பவறும் பசையே ஜடம் பூர்த்தி பசய்யும், பொது மக்களின் அெிப்ெிராைம் 

மற்றும் குடும்ெத்திலுள்ள ைாவாின் உணர்ச்சிகள் லொன்றவற்யற ஆன்மா பூர்த்தி பசய்யும்.   

எலிசபெத்தின் திருமணத்யதப் லொல் சத்திைஜீவிைம் முதலில் பசையே அற்புத நியேக்கு எடுத்துச் 

பசன்று ெிறகு பூர்த்தி பசய்யும். 

பூர்த்தி பசய்ைப்ெடும் தரம், அயதப் பூர்த்தி பசய்யும் நொின் குணத்தின் தரம், ஆகிையவ எல்ோ 

விவரங்களுடன் பதாடர்புபகாண்டிருக்கும்.    

நாம் லஜன் விஷைத்யத எடுத்துக் பகாண்டு இதயன ஆராைோம். 

19. “It was a large, handsome, stone building” – Pemberley. 

Largeness of a house shows material abundance. 

There is a material abundance that creates largeness of emotions and ideals, even largeness of Spirit. 

This is from below. 

A king builds a large palace to house the spirit of the wide kingdom he conquered. It creates rich 

emotions, material plenty. 

This is from above, almost a descent. 

Country houses were called Halls, Lodges in England. 

They were created as storehouses and house for the landlord. 
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Such houses may be hollow, empty and innocuous. 

All landlords were not aristocratic. 

Not only the possession of land, but the possession of character made one an aristocrat. 

Pemberley was not a mere hall. It had a tradition of wealth, culture, service, gentlemanliness. 

It was that which saved Georgiana. 

Wickham who was there for long by his constant dwelling on the young child made her susceptible to 

temptation. 

It is significant a treacherous governess crept in. 

We see Caroline who visited there often yearning to kidnap Darcy without her deserving it. 

Caroline’s wish to secure Darcy and Mrs. Bennet’s wish to secure Bingley are the same. 

One is coarse and the other is vulgar. 

A building cannot be handsome without its owner having a handsome character. 

A stone building is solid, massive, as is the estate. 

It is not another Longbourn for Elizabeth to walk into it straight. 

For Charlotte to possess Longbourn she has to bask in the sunshine of Lady Catherine for some time, 

cherish the relationship of Darcy for a long time. It will qualify her in time. 

“பெம்ெர்லி ஒரு அைகான, பொிைதாக அயமக்கப்ெட்டிருந்த கல் கட்டிடமாக இருந்தது.” 

வீட்டின் பொிை அளவு அதன் பசல்வ வளத்யதக் காட்டுகிறது.  

பொருட்பசல்வம் உைர்ந்த உணர்ச்சிகயளயும் இேட்சிைங்கயளயும் உருவாக்கும், ஆன்மாவிலும் 

உைர்ந்தயத உருவாக்கும். இயவ கீைிருந்து நயடபெறுகின்றன. 

அரசன் தான் யகப்ெற்றிை பொிை இராஜ்ஜிைத்தின் பவற்றியைக் பகாண்டாடும் வயகைில் ஒரு 

பொிை அரண்மயனயைக் கட்டுகிறான். அது சிறப்ொன உணர்வுகயளயும், பொருள் 

அொிமிதத்யதயும் உருவாக்குகிறது.  

இது லமலிருந்து வருவது. ஏறத்தாை சிருஷ்டியைப் லொன்றது. 

நாட்டுப்புற வீடுகள், நீண்ட கூடங்கள் என்றும், விடுதிகள் என்றும் இங்கிோந்தில் 

அயைக்கப்ெட்டன. 

அயவ ெண்டகசாயேகளாகவும், நிேக்கிைார்கள் தங்கும் இல்ேங்களாகவும் உருவாக்கப்ெட்டன. 

அது லொன்ற வீடுகள் பவறுயமைாகவும், காலிைாகவும், தீங்கற்றதாகவும் இருக்கும்.  

எல்ோ நிேக்கிைார்களும் லமற்குடிைினராக இருக்கவில்யே. 

நிேம் இருந்தால் மட்டும் லொதாது, குணமும் இருந்தால்தான் அது ஒருவயர லமற்குடிைினராக்கும்.   

பெம்ெர்லி நீண்ட கூடங்களாக மட்டும் இல்யே, பசல்வம், கோச்சாரம், லசயவ மற்றும் நற்ெண்புகள் 

உயடைதாக விளங்கிைது. 

அதுதான் ஜார்ஜிைானாயவக் காப்ொற்றிைது. 

விக்காம் அங்கு நீண்ட நாட்களாக வசித்து வந்தது, இளம் குைந்யதைிடம் ஒரு தாக்கத்யத ஏற்ெடுத்தி 

செேத்திற்கு ஆளாக்கிைது.   

நம்ெிக்யகத் துலராகம் பசய்யும் மனப்ொன்யம பகாண்ட பெண்மணி அவயளக் கவனித்துக் 

பகாள்ள கியடத்தது முக்கிைமாகக் கவனிக்கப்ெட லவண்டிைது.   

அங்கு அடிக்கடி வரும் காரலினுக்கு, அதற்கான தகுதி அவளுக்கு இல்ோதலொதும், டார்சியைக் 

கவர லவண்டும் என்கிற எண்ணம் எழுந்தயத நாம் ொர்க்கிலறாம்.  

டார்சியை அயடை காரலின் முைன்றதும், ெிங்கிலியை லஜன் அயடவதற்கு திருமதி பென்னட் 

முைன்றதும் ஒன்லற. 

ஒன்று நாசூக்கற்றது, மற்பறான்று அருவருக்கத்தக்கது.   

வீட்டின் உாியமைாளர் நல்ே குணமுயடைவராக இருந்தால்தான் கட்டிடத்திற்கும் அைகு வரும். 

லதாட்டத்யதப் லொல் கல்கட்டிடம் உறுதிைாக பொிைதாக இருந்தது. 

எலிசபெத் லநராக உள்லள நுயைந்து விடுவதற்கு அது மற்பறாரு ோங்ெர்ன் அல்ே.  

ோங்ெர்யன சார்பேட் தன்னுயடைதாக்கிக் பகாள்வதற்கு அவள் லேடி காதாின் நிைலில் குளிர் காை 

லவண்டும், டார்சிைின் உறயவ நீண்ட நாட்களுக்குப் லொற்ற லவண்டும். காேப்லொக்கில் அது 

அவயளத் தகுதி உயடைவளாக மாற்றும்.  

20. “She has never seen a place for which nature has done more.” 

Life is sanctioned by Nature; society too has the sanction of Nature, Nature doing something pleasant 

for a place is Nature’s blessings. 

Blessings are further to sanction. 

It is the French Revolution that sanctioned her marriage. 
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The French Revolution ushered in the Republic, while Napoleon went back to being an Emperor. 

Elizabeth was invited to preside over Pemberley, but she retained the charm for the rogue. 

Her own mental endowment was what Nature sanctioned in the sense it was the combined product of her 

mother’s energy and father’s freedom. 

Great achievements have often been accompanied by the elevation of a nobody to the pinnacle. Elizabeth is 

the unwitting recipient here. 

Grace brings in the known great boon to an undeserving nobody. 

Supergrace brings the non-existent wonder to a non-entity. 

A non-entity with £4000 a year was grace to Jane. 

Darcy was a gem of a Man. He was one with highest principles, with a well developed Mind. His 

connections with the court were real. Pemberley carried a long tradition – the library there was a work of 

generations. 

He came forward to shed his blemishes for the sake of Elizabeth. 

Of all the values we could enumerate him for, his income was the least. 

He did not come to Elizabeth only. He came to Lydia too. 

It is super grace. 

America joining the Allies was grace. 

Marshall Plan was supergrace to West Europe. 

She had never seen a Man like Darcy devoted to a girl. 

Darcy was not merely an aristocratic youth. 

He was exceptional, outstanding in that he initiated a transformation of his attitudes for the sake of the one 

who liberally abused him. 

Abuses alienate Man. 

He adored her for her abuses – he was exceptional. 

“இயதவிட அைகாக இைற்யக பகாஞ்சும் காட்சிகள் பகாண்ட இடத்யத அவள் ொர்த்ததில்யே.”  

இைற்யக வாழ்யவ அனுமதிக்கிறது; சமூகத்திற்கும் இைற்யகைின் அனுமதி உள்ளது, ஒரு 

இடத்திற்கு இைற்யக அளிக்கும் இனியம இைற்யகைின் வரப்ெிரசாதமாகும். 

அனுமதிக்கு அடுத்த நியே ஆசிர்வதிப்ெது. 

அவளுயடை திருமணத்திற்கு அனுமதி அளித்தது ெிபரஞ்சுப் புரட்சிைாகும். 

ெிபரஞ்சுப் புரட்சி மக்கள் ஆட்சியைக் பகாண்டு வந்தது, பநப்லொலிைன் மீண்டும் லெரரசன் 

ஆனான். 

பெம்ெர்லிக்கு எஜமானிைாவதற்கு எலிசபெத்திற்கு அயைப்பு விடுக்கப்ெட்டது, ஆனால் அவலளா 

அக்கைவனின் கவர்ச்சிைில் நியேத்திருந்தாள்.  

இைற்யக அவளுக்கு மனத்தின் பசாத்தாக தாைாாின் சக்தியையும், தந்யதைின் சுதந்திரத்யதயும் 

அளித்திருந்தது. 

மிகச் சிறிை மனிதயன மிகப் பொிை நியேக்கு உைர்த்தும் சாதயனகள் நிகழ்ந்துள்ளன. எலிசபெத் 

அவயள அறிைாமலேலை இயதப் பெற்றாள்.   

தகுதிைற்ற ஒருவருக்கு அருள் பொிை வரத்யத அளிக்கிறது.   

ஒரு பொருட்லட இல்ோதவனுக்கு, லெரருள், இல்ோத அற்புதத்யதக் பகாண்டு வருகிறது. 

முக்கிைத்துவமற்ற ஒருவன் நாோைிரம் ெவுலனாடு லஜனுக்குக் கியடப்ெது லெரருளாகும்.  

டார்சி மனிதருள் மாணிக்கமாக இருந்தான். அவன் உைாிை ெண்புகளுடன் நன்கு உருவாகியுள்ள 

மனத்யதக்பகாண்டவனாக இருந்தான். அவன் மக்களுடன் பகாண்டிருந்த பதாடர்புகள் 

உண்யமைாக இருந்தன. பெம்ெர்லிக்கு நீண்ட ொரம்ொிைம் உள்ளது. அங்குள்ள நூேகம் ெே 

தயேமுயறைினாின் உயைப்ொகும்.  

எலிசபெத்திற்காக அவன் தன்னுயடை குயறகயளக் கயளை முன் வந்தான். 

அவனுயடை ெண்புகள் எல்ோவற்யறயும் கணக்கிட்டுப் ொர்த்தால், அவனுயடை வருமானம்தான் 

கயடசிைாக இருக்கும். 

அவன் எலிசபெத்திற்காக மட்டும் வரவில்யே, லிடிைாவிற்காகவும் வந்தான். 

அது லெரருளாகும். 

அபமாிக்கா நட்பு நாடுகளுடன் லசர்ந்துபகாண்டது அருளாகும்.   

மார்ஷலின் திட்டம் லமற்கு ஐலராப்ொவிற்கு லெரருளாக அயமந்தது. 

ஒரு பெண்ணிடம் ஆழ்ந்த காதல் பகாண்டிருந்த டார்சியைப்லொல் ஒரு மனிதயன அவள் ொர்த்தலத 

இல்யே. 



15 

 

டார்சி ெிரபு குடும்ெத்து இயளஞனாக மட்டும் இல்யே. 

அவன் அோதிைானவன், அவயன நிந்தித்தவளுக்காக அவன் தன்னுயடை மலனாொவங்கயளத் 

திருவுருமாற்ற முைற்சி எடுத்ததால், அவன் தயே சிறந்தவனாகவும், ஒப்ெற்றவனகவும் 

விளங்கினான். 

நிந்தயன மனிதயன அந்நிைப்ெடுத்திவிடும். 

அவளுயடை நிந்தயனகளுக்காக அவன் அவயளப் லொற்றினான்- அவன் விதி விேக்காக 

இருந்தான். 

21. “Where natural beauty had been so little counteracted by an awkward taste.” 

Taste can be awkward. 

A building is an artificial construction, can never harmonise with a natural setting. 

The author says its interference with Nature was the least. 

It shows the founders of the estate were ones fully in tune with Nature. 

It is a sign of great eternal strength, if not refinement. 

At Longbourn there was no material foundation because of the entail. 

There was no foundation in consciousness as she was a foreign element there by her vulgar energy. 

She won Pemberley. Darcy won Elizabeth. 

She remained to win Darcy. 

Winning Darcy was to win Pemberley’s tradition. 

It would be great constant effort for her to raise herself to the rightful place in Pemberley. 

To win that means his friends and relatives should desire to come to Pemberley for her sake. 

Instead of Pemberley adding to her strength and status, the place must be adorned by her presidency. 

Her social graces must be infectious. 

Her cultural refinements must become contagious. 

People build big buildings to lend them weight and status. 

She must lend her personality to Pemberley so that its gain would be visible. 

Glencora was no great jewel to Gatherum Castle. 

People came there for the power and money, not for personalities 

Apart from being lively, Elizabeth was no idealist or one who represented a great idea. 

Nor did she embody any great cultural endowment. 

She could be Darcy’s wife. 

Darcy must be known as her husband. 

“அப்ெழுக்கு இல்ோத இைற்யக அைகுடன் காட்சி அளித்தது.” 

இரசயன பொருத்தமற்றதாக இருக்கோம். 

கட்டிடம் பசைற்யகைாக அயமக்கப்ெட்டதாகும், இைற்யகைான காட்சிகலளாடு ஒருலொதும் 

இணங்கி இருக்க முடிைாது. 

இைற்யகயுடன் கட்டிடத்தின் குறுக்கீடு மிகக் குயறவாகலவ இருந்தது என்று ஆசிாிைர் கூறுகிறார்.  

இத்லதாட்டத்யத நிறுவிைவர்கள் இைற்யகயுடன் ஒன்றி இருந்தனர் என்ெயத இது 

காண்ெிக்கின்றது. 

இது நுட்ெமான லநர்த்தியைக் காண்ெிக்காவிடினும், உைர்ந்த முடிவில்ோ வலியமயைக் 

காண்ெிக்கின்றது,  

ோங்ெர்னில் அச்பசாத்து வாாிசுக்குயடைது என்ெதால்  பொருள்ாீதிைான அடிப்ெயட எதுவும் அங்கு 

இல்யே. 

ஜீவிைத்தின் அடிப்ெயட எதுவும் இல்யே, ஏபனனில், அவள் தன்னுயடை தாழ்ந்த சக்திைால் அந்த 

இடத்திற்கு அன்னிைமானவளாக இருந்தாள்.  

அவள் பெம்ெர்லியை பவற்றி பகாண்டாள். டார்சி எலிசபெத்யத பவற்றி பகாண்டான். 

அவள் டார்சியை பஜைிக்க லவண்டும். 

டார்சியை பஜைிப்ெது என்ெது பெம்ெர்லிைின் ொரம்ொிைத்யத பஜைிப்ெது லொோகும். 

பெம்ெர்லிைில் அவளுக்கு உாித்தான நியேக்கு உைர்வதற்கு, அவள் பொிை பதாடர்ந்த முைற்சி 

எடுக்க லவண்டும். 

அயத பஜைிக்க லவண்டும் என்ெது, அவனுயடை உறவினர்களும், நண்ெர்களும் அவளுக்காக 

பெம்ெர்லிக்கு வர ஆயசப்ெட லவண்டும் என்ெதாகும். 

பெம்ெர்லி அவளுக்கு வலியமயையும், அந்தஸ்யதயும் அளிப்ெயதவிட அவளுயடை தயேயமைில் 

அந்த இடம் பெருயமப்ெட லவண்டும். 
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அவளுயடை சமூக நடத்யதகள் எல்லோராலும் ெின்ெற்றப்ெட லவண்டும். 

அவளுயடை நாகாிக நுணுக்கங்கள் அயனவாிடமும் ெரவ லவண்டும். 

மனிதர்கள் தங்களுயடை ெேம் மற்றும் அந்தஸ்யதக் காண்ெிப்ெதற்காக பொிை கட்டிடங்கயள 

கட்டுகின்றனர்.  

அவள் பெம்ெர்லிக்கு தன்னுயடை ஆளுயமயை அளித்து, அது எல்லோருக்கும் பதாியும்ெடி பசய்ை 

லவண்டும். 

Gatherum Castleக்கு Glencora பொிை மதிப்புள்ளவளாக இருக்கவில்யே. 

அதிகாரம், ெணம் இவற்றிற்காகத்தான் மக்கள் அங்கு வந்தனர், அங்கு வசிப்ெவர்களுக்காக அல்ே. 

எலிசபெத் கேகேப்ொனவளாக இருந்தாள், பொிை இேட்சிைவாதிைாகலவா அல்ேது பொிை கருத்து 

உயடைவளாகலவா இல்யே. 

உைர்ந்த நாகாிக வளம் பொருந்திைவளாகவும் அவள் இல்யே. 

அவளால் டார்சிைின் மயனவிைாக இருக்க முடியும். 

டார்சி அவளுயடை கணவன் என்ற முயறைில் அறிைப்ெட லவண்டும். 

22. “They were all warm in their admiration; and at that moment she felt, that to be a mistress of Pemberley 

might be something.” 

It was her response to their admiration. 

In a sense their admiration gave Pemberley its value. 

The principle of Man’s achievement lies here. 

To win the appreciation of his wife, Man exerts in work. 

Psychological accomplishment is greater than material accomplishment. 

‘Might be something’ is an understatement of the greatest accomplishment in life. 

Philosophy of a nation comes to pervade all walks of national life. 

Understatement is the gentleman’s non-egoistic speech. 

It has fully permeated all European life and mightily perverted. 

Styles of conversation a nation finally comes to espouse originate in her kings, religious aristocracy 

and all groups of the highest echelons. 

Presently the ruling thoughts are the ways the scientists follow. 

Measurement, evidence in writing, statistical proofs are some of the ruling ideas. 

After Rome, no nation dominated the world as Britain did. Now it is the turn of America. 

Rome carried the Empire, Law and religion, Britain trade and democracy. 

America’s stamp is technology and trade. 

It would not take a great effort to know the common factor to all global problems is Man – 

Individuality. 

The idea that an Individual, by virtue of being an individual can accomplish infinitely more cannot be 

a great obstacle to the nations who have discovered the value of the entrepreneur. 

To know Individuality can be more easily created by all the nations who have cherished values of one type 

or another is possible. 

To overcome ego is, of course, a job. 

Those who have not developed that ego may now find it an advantage. 

“எல்லோரும் அயத ெிரமிப்புடன் ொர்த்துக் பகாண்டிருந்தனர். அச்சமைம் பெம்ெர்லிக்கு எஜமானி 

ஆவது என்ெலத ஒரு பொிை விஷைம்தான் என்று அவள் உணர்ந்தாள்.” 

அது அவர்கள் விைந்து ொராட்டிக் பகாண்டிருந்ததன் எதிபராலிைாகும். 

ஒரு விதத்தில் அவர்களுயடை ொராட்டு பெம்ெர்லிக்கு அதன் மதிப்யெ அளித்தது. 

ஆணுயடை பவற்றிைின் அடிப்ெயட இங்கு உள்ளது. 

மயனவிைின் ொராட்டுக்காக ஆண் லவயேைில் தன்யன தீவிரமாக ஈடுெடுத்திக் பகாள்கிறான்.  

மனாீதிைான சாதயன பொருள்ாீதிைான சாதயனயைவிட உைர்ந்தது. 

வாழ்க்யகைில் உைர்ந்த சாதயனயை, “ஒரு விஷைமாக இருக்கோம்” என்று பசால்வது குயறத்துக் 

கூறுவதாகும். 

நாட்டின் தத்துவம், நாட்டின் வாழ்வில் எல்ோ இடங்களிலும் ஊடுருவி இருக்கும். 

நற்குணமுயடைவனின் அகந்யதைற்ற லெச்சு, குயறத்துக் கூறும் பசைோகும்.  

அது ஐலராப்ெிை வாழ்வில் முழுயமைாக ஊடுருவி உள்ளது, தவறான வைிைில் ெேமாக தியச 

திருப்ெப்ெட்டுள்ளது.  
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ஒரு நாடு இறுதிைாக லமற்பகாண்டுள்ள உயரைாடும் முயற, அந்த நாட்டின் அரசர்களிடமிருந்தும், 

மதத்தயேவர்களிடமிருந்தும், எல்ோ வயகைான உைர்குடிைினாிடமிருந்தும் உருவாகிறது. 

தற்பொழுது ஆளப்ெடும் எண்ணங்கள் ைாவும் விஞ்ஞானிகளால் ெின்ெற்றப்ெடும் வைிகள் ஆகும். 

அளவு, எழுத்தில் ஆதாரம், புள்ளிவிவர அத்தாட்சிகள் ைாவும் நிேவும் சிே கருத்துகள் ஆகும். 

லராம் நாட்டிற்குப் ெிறகு ெிாிட்டயனப் லொல் லவறு எந்த நாடும் அந்த அளவிற்கு உேகத்தின் மீது 

ஆதிக்கம் பசலுத்தவில்யே. இப்பொழுது அபமாிக்காவின் முயற. 

இராஜ்ஜிைம், சட்டம், மதம் இவற்யற லராம் வைி நடத்திைது. ெிாிட்டன் விைாொரம் மற்றும் 

மக்களாட்சியை வைி நடத்திைது. 

அபமாிக்காவின் தனித்துவம் பதாைில் நுட்ெமும் விைாொரமும் ஆகும். 

மனிதனும், அவனது தனித்தன்யமயும்தான் உேகளாவிை ெிரச்சியனகளின் பொதுவான காரணம் 

என்று பதாிந்துபகாள்வதற்கு பொிை முைற்சி லதயவப்ெடாது.  

சுைமாகத் பதாைில் பசய்வதன் மதிப்யெக் கண்டுபகாண்ட நாட்டிற்கு, தனி மனிதன், தனி 

மனிதனாக இருப்ெதினால் அளவற்று அதிகமாகச் சாதிக்க முடியும் என்கிற கருத்து ஒரு பொிை 

தயடைாக இருக்க முடிைாது.  

ஏலதனும் ஒரு வயகப் ெண்யெ லொற்றும் எல்ோ நாடுகளாலும், தனித்தன்யமயை சுேெமாக 

உருவாக்க முடியும் என்று பதாிந்துபகாள்வது சாத்திைம். 

அகந்யதயை பவற்றிபகாள்வது ஒரு லவயேதான். 

எவர்களிடம் அந்த அகந்யத இல்யேலைா, அவர்கள் இப்பொழுது அது தங்களுக்குச் சாதகமாக 

இருப்ெயதக் காண்ெர். 

 

They descended the hill, crossed the bridge, and drove to the door; and, while examining the 

nearer aspect of the house, all her apprehensions of meeting its owner returned. She dreaded 

lest the chambermaid had been mistaken. On applying to see the place, they were admitted into 

the hall; and Elizabeth, as they waited for the housekeeper, had leisure to wonder at her being 

where she was. 

குன்றிலிருந்து கீலை இறங்கி வந்து, ொேத்யதத் தாண்டி, வாைிற்கதயவ லநாக்கிச் பசன்று 

அவ்வீட்யட அருகாயமைிலிருந்து இரசித்துக் பகாண்டிருந்த அவளுக்கு இந்த வீட்டின் எஜமானயன 

சந்தித்து விடுலவாலமா என்ற ெைம் திரும்ெிைது. விடுதிைில் இருந்த பெண்மணி தவறான பசய்தி 

பகாடுத்திருப்ொலளா என அஞ்சினாள். உள்லள வரலவற்ெயறக்குள் நுயைந்து, வீட்யடப் 

ெராமாிப்ெவருக்காகக் காத்திருந்த பொழுது, தான் எங்கிருக்கிலறாம் என நியனத்து 

ஆச்சாிைப்ெட்டாள்.  

23. “Lest the chambermaid had been mistaken.” This comes as a doubt, from fear, apprehension, simple fright 

or not knowing what one is about. A real doubt should have arisen when the maid spoke to her. At that 

time, it was the desire to see the house that made her accept it. 

“விடுதிைில் இருந்த பெண்மணி தவறாகப் புாிந்துபகாண்டிருப்ொலளா, “ெைத்தினாலோ, அச்ச 

உணர்வினாலோ, சிறு அச்சம் அல்ேது இனம் புாிைாத காரணத்தினாலோ இது ஒரு சந்லதகமாக 

எழுகிறது. அந்தப் பெண்மணி லெசிை பொழுது இந்தச் சந்லதகம் உண்யமைாக எழுந்திருக்க 

லவண்டும். வீட்யடப் ொர்க்க லவண்டும் என்கிற ஆயச அப்லொழுது அவயள அயத ஏற்றுக் 

பகாள்ள யவத்தது.       

24. ‘…had leisure to wonder where she was.’ 

“....தான் எங்கிருக்கிலறாம் என்று ஆச்சாிைப்ெட அவளுக்கு லொதுமான அவகாசம் கியடத்தது.” 

25. Darcy’s personality never was overwhelming to her, as his money was overwhelming to her mother. The 

physical expression of Darcy’s wealth overwhelms her. It means one of the following:  

• Darcy does not have a fully developed cultural personality that has benefitted from his inheritance.  

• His crudeness is so absorbent that all the weight and power of the culture of his inheritance is thus lost.  

• Elizabeth, as a representative woman, responds to well furnished rooms and grand houses. Or she simply is 

downright mercenary and blind to the person Darcy is.  

• Unless some good angel brings her to her luck she cannot see her luck.  

• Her readiness to respond to the grandeur of the rooms is like her response to Wickham’s charm, i.e. hers is 

a surface personality.  

• She is one who opens to rough, vulgar abuse. 
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டார்சிைின் ெணம் அவளுயடை தாைாயர ஆட்பகாண்டயதப் லொல், அவனுயடை ஆளுயம 

அவயள ஆட்பகாள்ளலவ இல்யே. டார்சிைின் பசல்வ நியே, ஜடப் பொருள் மூேம் பவளிப்ெடுவது 

அவயள ஆட்பகாள்கிறது. இதற்குப் பொருள் கீழ்க் கண்டயவகளுள்  ஒன்றாகும்:  

• வைிவைிைாக வந்த முழுயமைான வளர்ந்த நாகாிக ஆளுயம டார்சிக்கு இல்யே. 

• வைிவைிைாகக் கியடக்கப் பெற்ற நாகாிகத்தின் ெேத்யதயும், சக்தியையும் அவனுயடை 

முரட்டுத்தனம் உள்வாங்கிக்பகாண்டு விடுவதால், அவற்யற இவ்வாறு இைந்தான். 

• பெண்ணுக்குப் ெிரதிநிதிைாக விளங்கும் எலிசபெத், அைகாக அேங்காிக்கப்ெட்ட அயறகளுக்கும், 

சிறப்ொக இருக்கும் வீடுகளுக்கும் உடன்பொடொன பதில் தருகிறொள். எதிர்வியன ஆற்றுகிறாள், 

அல்ேது அவள் லநரடிைாகலவ ஆதாை மனப்ொன்யம உயடைவளாக இருக்கிறாள், டார்சி எனும் 

மனிதனிடம் கண்மூடிைாக இருக்கிறாள். 

• ஏதாவது ஒரு லதவயத அவளுக்கு அவளுயடை அதிர்ஷ்டத்யதக் பகாண்டுவந்தாேன்றி, 

அவளுக்குத் தன் அதிர்ஷ்டத்யதப் ெற்றி பதாிந்துபகாள்ள முடிைாது.  

• அயறகளின் ெிரம்மாண்டத்யதப் ொர்த்து, உடனடிைாக அதற்கு அவள் ெதிேளிப்ெது, 

விக்காமுயடை கவர்ச்சிக்கு அவள் மறுபமாைி அளித்தது லொோகும் அதாவது அவளுயடை 

ஆளுயம லமல் மனத்திற்குாிைது. 

• முரட்டுத்தனமான அருவருப்ொன நிந்தயனக்கு அவள் வாய்ப்ெளிக்கிறாள். 

26. “lest the chambermaid had been mistaken.” This thought is an indicator that Darcy can be there in defiance 

of the maid’s news. And it did turn out to be true. A doubt arises in a mind of unsettled ideas. That is the 

situation here. The unsettled conditions indicate a new possibility. It is determined by the atmosphere. Here 

Darcy came. Not only that, she changed her attitude and found him changed. They are all positive and led to 

her marriage. Her doubt about the chambermaid indicates this outcome. 

“விடுதிப் பெண்மணி ஒரு லவயள தவறாக இருந்து விட்டால்.” பெண்மணிைின் தகவலுக்குப் 

புறம்ொக டார்சி அங்கிருக்கோம் என்ெயத இந்த எண்ணம் காட்டுகிறது. அது உண்யமைாகிறது. 

உறுதிைற்ற எண்ணங்கள் மனத்தில் சந்லதகமாக எழுகின்றன. இங்கு அதுதான் நியேயம. 

உறுதிைற்ற நியேயம புதிை சாத்திைங்கயளக் குறிப்ெிடுகிறது. அது சூைோல் 

தீர்மானிக்கப்ெடுகிறது. டார்சி அங்கு வருகிறான். அவளுயடை மாறிை மலனாொவம் அவயன 

மாற்றுகிறது. ைாவும் லநர்மயறைாக இருக்கின்றன, திருமணத்தில் முடிகின்றன. விடுதிப் 

பெண்மணிலமல் எழும் சந்லதகம் இந்த முடியவ சுட்டிக்காட்டுகிறது. 

27. ‘With less splendour and more elegance.’ Darcy is stiff. Pemberley is furnished with taste which means his 

father had better taste and consequently better manners. It means if Darcy tries he can transform himself. It 

is not so with Collins. Not that Collins is not a material that will lend itself to transformation. It may not be 

so easy. Darcy yielded to the effort led by the fire in Elizabeth’s eyes. Had there been an equally powerful 

goal for Collins even that is possible. 

“ஆடம்ெரம் குயறவாகவும், அதிக லநர்த்திைாகவும்.” டார்சி வியறப்ொக இருக்கிறான். பெம்ெர்லி 

இரசயனயுடன் அேங்காிக்கப்ெட்டிருந்தது, டார்சிைின் தந்யதக்கு லமலும் சிறப்ொன இரசயனயும், 

நடத்யதயும் இருந்தன என்று பதாிகிறது. டார்சி முைன்றால் மாறோம் என்று அர்த்தமாகிறது. 

காலின்ஸுக்கு இவ்வாறு இல்யே. காலின்ஸால் மாற முடிைாது என்ெதில்யே. அது அவ்வளவு 

எளிதாக இருக்காது. எலிசபெத்தின் கண்களுயடை ஒளிைினால் டார்சிைின் முைற்சிக்குப் ெேன் 

கியடத்தது. காலின்ஸுக்கும் அது லொன்ற சக்தி வாய்ந்த இேக்கு இருந்திருந்தால் அதுவும் 

சாத்திைமாகிைிருந்திருக்கும். 

28. If Pemberley reflected past taste, it makes much more sense to assume it reflected the taste of his mother 

rather than his father. Darcy as he later explained learned to be generous and indulgent to people within his 

circle. Hence, his generosity towards Georgiana. That is what she understands in Pemberley. She realizes 

that to be included in Darcy's inside circle is most desirable but still assumes that the price of such felicity 

would be giving up her family and friends. She considers it too high a price. 

பெம்ெர்லி கடந்தகாே இரசயனயைப் ெிரதிெலிக்கிறது என்றால், அது அவனுயடை தந்யதைின் 

இரசயனயைவிட தாைாருயடைதாக இருக்கும் என்று யூகிப்ெது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். டார்சி 

அவன் ெின்னர் கூறிைது லொே, பெருந்தன்யமைாகவும், தன்னுயடை வட்டத்திற்குள் 

இருப்ெவர்களிடம் அன்ொகவும் இருக்கக் கற்றுக்பகாண்டான். அதனால் ஜார்ஜிைானாவிடமும் 

பெருந்தன்யமைாக இருக்கிறான். பெம்ெர்லிைில் இயதத்தான் அவள் புாிந்துபகாள்கிறாள். 

டார்சிைின் உள் வட்டத்திற்குள் அவள் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடுவது விரும்ெத்தக்கதாக இருந்தாலும் 

அதற்காக அவள் தன்னுயடை குடும்ெத்யதயும், நண்ெர்கயளயும் இைக்க லவண்டி வரும் என்று 

உணருகிறாள். அது பொிை இைப்ொக இருக்கும் என்று அவள் கருதுகிறாள்.   
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29. By his behavior to the Gardiners, Darcy shows Elizabeth that at the very least he would include in the circle 

those he deems worthy of such inclusion. His response to Lydia's elopement demonstrates that he is willing 

to go much further. 

டார்சி, கார்டினர் தம்ெதிகளிடம் நடந்துபகாள்வதன் மூேம், தகுதி வாய்ந்தவர்கள் என தான் 

கருதுெவர்கயளத்தான் தன் வட்டத்திற்குள் ஏற்றுக்பகாள்வான் என்று எலிசபெத்திற்குக் 

காண்ெிக்கிறான். லிடிைா ஓடிப்லொனவுடன் அவன் பசைல்ெட்ட விதம் லமலும் அதிக அளவில் 

அவன் மற்றவர்கயள ஏற்றுக்பகாள்வான் என்ெயத உணர்த்துகிறது. 

30. “They descended the hill, crossed the bridge, and drove to the door and while examining the nearer aspect 

of the house, all the apprehension of meeting the owner of the house returned.” 

Hesitation is the wisdom of courage. 

Boldness is an attitude. 

Courage is a quality. 

A quality is expressed as an attitude. 

Accomplishment requires both and something more. 

The idea expressed by the quality must be sound and comprehensive. 

One is apprehensive when comprehension is insufficient. 

Hesitation expresses that lack. 

It can be seen in the wisdom of the overall knowledge or timidity to act. 

One is a description as knowledge and the other is a description as energy for action. 

Subconsciously she knew it was hers; consciously from any point of view she knew the deficiencies. The 

rise was too high for her. Her own Mind that appreciated Wickham and condemned Darcy was shy of 

asking for it. It was coveting. She was related to it only by her abuse. She was sorely aware somewhere that 

she could not muster sympathy for Georgiana and now, as an admirer of the betrayer, how could she accept 

it even if it were offered to her? She was reminded of her smallness and ‘betrayal’. The idea of accepting an 

undeserving gift from a substandard Man – the last Man she could marry – was not flattering to the English 

Individuality. 

It is that which made her say about Wickham,  ‘we may be deceived’. Her struggle was between her 

desert Darcy recognized and her betrayal in still adoring Wickham overlooking his elopement. 

Falsehood travels to truth through several stages of which it is one. Error, wrong, mistake, imperfection, 

falsehood, evil are the intermediary stages. It is compunction that is apprehensive. Absence of such 

compunction as in Lydia and Wickham is shameless impudence. 

“குன்றிலிருந்து கீலை இறங்கி, ொேத்யதத் தாண்டி, வாசல் கதவுவயர வந்து, வீட்யட அருகிலிருந்து 

ஆராய்ந்துபகாண்டிருந்த பொழுது, அந்த வீட்டின் எஜமானயன சந்தித்து விடுலவாலமா என்கிற 

ெைம் மீண்டும் எழுந்தது.” 

யதாிைத்தின் விலவகம் தைக்கம். 

துணிவு ஒரு மலனாொவம். 

யதாிைம் ஒரு குணம். 

குணம் ஒரு மலனாொவமாக பவளிப்ெடுகிறது. 

சாதயனக்கு இயவ இரண்டுலம லதயவ, லமலும் சிே லதயவப்ெடும்.  

குணம் பவளிப்ெடுத்தும் கருத்து சிறப்புயடைதாகவும், புாிந்துபகாள்ளக் கூடிைதாகவும் இருக்க 

லவண்டும். 

புாிந்துபகாள்வது லொதவில்யே எனும்பொழுது ஒருவருக்கு ெைம் எழுகிறது. 

தைக்கம் அந்தக் குயறயை பவளிப்ெடுத்துகிறது. 

எல்ோவற்யறப் ெற்றிை அறிவின் விலவகத்தில் அயதப் ொர்க்கோம் அல்ேது பசைல்ெட யதாிைம் 

இல்ோமல் இருப்ெதிலும் ொர்க்கோம்.   

ஒன்று அறிவின் விளக்கமாகும், மற்பறான்று பசைல்ெடுவதற்குாிை சக்திைின் விளக்கம் ஆகும். 

ஆழ்மனத்தில் அது அவளுயடைது என்று அவளுக்குத் பதாிந்திருந்தது; தன்னியனலவாடு 

கவனிக்கும் பொழுது எந்தபவாரு லகாணத்திலிருந்தும் அவளுயடை குயறகள் அவளுக்குத் 

பதாிந்திருந்தது. ஏற்றம் அவளுக்கு மிகப் பொிைதாக இருந்தது. விக்காயமப் ொராட்டி, டார்சியை 

கண்டனம் பசய்யும் மனத்தால் அயதக் லகட்ெதற்கு அவளுக்கு பவட்கமாக இருந்தது. அயத 

அயடை ஆவலும் இருந்தது. அவளுயடை நிந்தயனகள் மூேம்தான் அவள் அதனுடன் பதாடர்பு 

பகாண்டிருந்தாள். ஜார்ஜிைானாவின் லமல் அனுதாெம் எைவில்யே என்று எங்லகா ஒரு இடத்தில் 

அவளுக்குத் பதாிந்தது வருத்தமாக இருந்தாலும், பெம்ெர்லி தனக்கு இப்பொழுது அளிக்கப்ெட்டால், 
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துலராகம் பசய்தவயனப் லொற்றும் அவளால் அயத எவ்வாறு ஏற்றுக்பகாள்ள முடியும்? 

அவளுயடை சிறுயமைான குணமும், “துலராகமும்” அவளுக்கு ஞாெகத்திற்கு வந்தன. ெண்ெில் 

சற்றுக் குயறவாக இருக்கும் மனிதனிடமிருந்து, தனக்குத் தகுதி இல்ோத ொிசியன ஏற்றுக் 

பகாள்ளும் எண்ணமும், திருமணலம பசய்துபகாள்ள முடிைாது என்று கூறிைவனிடமிருந்து 

ொிசியனப் பெற்றுக்பகாள்ளும் எண்ணமும் இங்கிோந்தில் வாழ்ெவாின் தனித்துவத்திற்கு பெருயம 

லசர்ப்ெதாக இல்யே.  

“நாம் ஏமாற்றப்ெடோம்” என்று விக்காயமப் ெற்றி அவயள இதுதான் கூற யவக்கிறது. அவள் 

யகவிட்டயத டார்சி அயடைாளம் கண்டு பகாண்டதற்கும், விக்காமின் ஓடிப்லொகும் நிகழ்ச்சியைப் 

பொருட்ெடுத்தாது இன்னமும் அவயனப் லொற்றும் துலராகத்திற்கும் நடுலவ அவள் லொராடிக் 

பகாண்டிருந்தாள். பொய்யம ெே நியேகள் வைிைாக உண்யமயை அயடவதில் இதுவும் ஒரு 

வைிைாகும். தப்பு, தவறு, ெியை, குயறயுள்ள நியே, பொய்யம, தீயம இயவ ைாவும் இயடைிலுள்ள 

நியேகளாகும். மனவுறுத்தலே அச்சத்யத அளிக்கிறது. லிடிைாவிற்கும், விக்காமிற்கும் மனவுறுத்தல் 

இல்ோதது பவட்கங்பகட்ட அகம்ொவம் ஆகும்.        

31. “She dreaded lest the chambermaid should be mistaken.” 

Knowledge is quick, straight. 

Ignorance passes through trial and error. 

In Tamil literature there is a concept of the love taking objection or offence to something the lover 

does so that the process of reunion is richer – FhÀ, oodal. Ignorance introduces oodal in evolution. He 

says that it is a slow deliberate delight of Nature extending to infinity. Changing it into vertical evolution is 

a greater and more intense delight. It is not the error of the chambermaid here, but life’s initiative to give 

her the reward in spite of her insufficiency. 

In observing a growing child, a mother instructs the baby at every mistake. 

The mother, who merely observes, observes the route the child takes through its error to arrive at its 

result. It is the shortest route for ultimate knowledge for the child. Compare the child that has accepted the 

conditioning. She has to unlearn and learn afresh. What she does in later years, the child on its own effort 

learns very quickly. The Indian awaits the American appreciating any value – including his own value – 

instead of looking at his own value. It is the wisdom of ignorance. The distance between moksha and 

transformation is some thousand years. The Greeks, the Romans, the Europeans are waiting to learn from 

the Americans. The Indians too are in the queue. Sri Aurobindo won political freedom for Asia, escape 

from juvenile imperialism for the world. The psychological freedom to know one’s own value is the next 

step. Perhaps the ultimate spiritual practice will blossom all over the world simultaneously. Sri Aurobindo 

was born in Italy, France and India. Perhaps He was born in England as Shakespeare. At least He never 

confirmed it openly. 

Mother says it is France, together with India, which will sponsor the future transformation. If France has 

developed anything, it is intellectuality. Should she spearhead the transformation, France should overcome 

intellectuality. She has given refuge to Leonardo and discovered Shakespeare to England. 

“விடுதிப் பெண்மணி தவறாக இருந்து விடக்கூடாது என அவள் ெைந்தாள்.” 

அறிவு வியரவாகவும், லநராகவும் பசைல்ெடும். 

அறிைாயம ெே முயற முைற்சி எடுக்கும், தவறுகள் மூேம் கற்றுக்பகாள்ளும்.  

தமிழ் இேக்கிைத்தில், காதேர்கள் ஒருவர் பசையே மற்றவர் எதிர்க்கும்லொலதா அல்ேது தவறாக 

நியனக்கும்லொலதா, அவர்களுக்குள் ெிாிவு ஏற்ெட்டு, ெிறகு ஒன்று லசரும்பொழுது அது லமலும் 

சிறப்ொக இருக்கும். இதற்கு ஊடல் என்று பெைர். ொிணாமத்தில் அறிைாயம ஊடயே 

அறிமுகப்ெடுத்துகிறது. லவண்டுபமன்லற பமதுவாகச் பசன்று அகண்டத்யத லநாக்கி விாிவயடயும் 

இைற்யகைின் ஆனந்தம் இது என்று ெகவான் கூறுகிறார். இயத உைரத்யத லநாக்கி எழும் 

ொிணாமமாக மாற்றும்பொழுது லமலும் பொிை உைர்ந்த ஆனந்தம் எழுகிறது. இங்கு இது விடுதிப் 

பெண்மணிைின் தவறு அல்ே, அவளுயடை குயறொடுகயளயும் மீறி அவளுக்குப் ொிசு அளிக்க 

வாழ்க்யக எடுக்கும் தன்முயனப்பு ஆகும். குைந்யத வளருவயதக் கவனிக்கும் தாைார், குைந்யத 

தவறு பசய்யும் ஒவ்பவாரு முயறயும் குைந்யதக்கு அறிவுயர வைங்குகிறாள். 

தவறுகள் பசய்து அதன் மூேம் ெேயனப் பெறும் குைந்யதகயளக் கண்காணிக்க மட்டுலம பசய்யும் 

தாய் உண்டு. இந்த வைிைில் ஒரு குைந்யத இறுதிைான அறியவப் பெறும். கற்றுக் பகாடுக்கப்ெட்ட 

குைந்யத, தான் கற்றயத எல்ோம் மறந்து புதிதாகக் கற்றுக்பகாள்ள லவண்டும். கற்ெிக்கப்ெடும் 

குைந்யதயைவிட சுைமாகக் கற்றுக்பகாள்ளும் குைந்யத வியரவில் கற்றுக்பகாண்டு விடும். 

இந்திைன் தன்னுயடை ெண்புகயளத் தாலன கண்டு பகாள்ளாது அபமாிக்கர் வந்து அதயனப் 
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ொராட்ட லவண்டும் எனக் காத்திருப்ொன். இது அறிைாயமைின் விலவகம் ஆகும். லமாக்ஷத்திற்கும், 

திருவுருமாற்றத்திற்கும் இயடலை சிே ஆைிரம் ஆண்டுகள் இயடபவளி உள்ளது. கிலரக்கர்கள், 

லராமானிைர்கள், ஐலராப்ெிைர்கள் மூவரும் அபமாிக்கர்களிடமிருந்து கற்றுக்பகாள்ளக் காத்துக் 

பகாண்டிருக்கின்றனர். இந்த வாியசைில் இந்திைர்களும் உள்ளனர். ெகவான் ஆசிைாவிற்கு 

அரசிைல் விடுதயே வாங்கித் தந்தார், உேகம் இளம் ஏகாதிெத்திைத்திலிருந்து தப்ெிைது. ஒருவர் 

தன்னுயடை மதிப்யெத் பதாிந்துபகாள்ளும் மனாீதிைான சுதந்திரம் அடுத்த ெடிைாகும். ஒருலவயள 

இறுதிைான ஆன்மீக நயடமுயற உேபகங்கும் ஒலர சமைத்தில் மேரோம். இத்தாலி, ெிரான்ஸ் 

மற்றும் இந்திைாவில் ஸ்ரீஅரவிந்தர் ெிறந்தார். லஷக்ஸ்ெிைராக இங்கிோந்தில் அவர் 

ெிறந்திருக்கோம். ஆனால் அவர் பவளிப்ெயடைாக இயத உறுதி பசய்ைவில்யே. 

ெிரான்ஸ், இந்திைாவுடன் லசர்ந்துபகாண்டு எதிர்காே திருவுருமாற்றத்திற்குத் தைார் பசய்யும் என்று 

அன்யன கூறியுள்ளார். ெிரான்ஸ் ஏலதனும் ஒன்யறத் தைார் பசய்திருக்கிறது என்று கூறினால், அது 

அறிவு கூர்யம ஆகும். திருவுருமாற்றத்திற்கு ெிரான்ஸ் தயேயம தாங்க லவண்டுபமன்றால், முதலில் 

அது அறியவ பவற்றிபகாள்ள லவண்டும். லிைனார்லடாவிற்கு அயடக்கேம் அளித்த ெிரான்ஸ், 

இங்கிோந்திற்கு லஷக்ஸ்ெிையரக் கண்டுெிடித்து அளித்தது. 

32. “While waiting for the housekeeper, Elizabeth had leisure to wonder where she was.”  

The experience that cannot be had through an explanation remains the unknowable for the soul that 

is incapable of aspiration. 

Proximity does not give access to higher consciousness. Time has no influence on it. Time and Space 

cannot render the low, high. 

Absence of aspiration denies the closest, the rightful object, however long one is with it. 

Aspiration is the awakening of the soul. 

Awakening aspiration never fails to achieve. 

Its accomplishment is guaranteed when consecrated and surrendered. 

Absence of aspiration is the ordinary state of Man. 

The Human Aspiration Sri Aurobindo speaks of is what He discerns. Because He has discerned it will 

become true. 

Man is evolved when his body evolves with his evolving Soul. 

Its universalisation makes him evolve spiritually. 

The Life Divine explains involution and evolution. 

One can perceive them in his own constitution. 

Such a perception is the beginning of yoga. 

To be able to see those processes in Pride and Prejudice will reveal the Marvel. 

Elizabeth saw in Darcy as much as his manners revealed. It was bad. 

She saw the same in Wickham. It was bewitching. 

Charlotte’s mercenary attitude saw Darcy’s wealth. 

Elizabeth was unable to see in Darcy anything beyond what his manners revealed, as she was abused. 

She could not conceive of Pemberley before she came there. 

For her, to see was to know, that is, she was vital. 

People who refused to see Mother have exclaimed “I do not know how it will be”. 

Aspiring for Mother is aspiration for Truth which is rare or non-existent. 

Introducing successfully people who are not interested in Mother is to create aspiration where there is none. 

He came to Tamilnadu where the Psychic was developed, but the higher aspiration is not forthcoming. 

“வீட்யடப் ெராமாிப்ெவருக்காகக் காத்துக்பகாண்டிருக்கும்பொழுது, தான் எங்கிருக்கிலறாம் என்று 

ஆச்சாிைப்ெட எலிசபெத்திற்கு அவகாசம் இருந்தது.”  

ஒரு விளக்கத்தின் மூேம் பெற முடிைாத அனுெவம், ஆர்வப்ெட முடிைாத ஆன்மாவுக்குத்  

பதாிைாததாகலவ இருக்கும். 

அருகாயம உைர்ந்த ஜீவிைத்திற்கு இடம் பகாடுப்ெதில்யே. லநரமும் எந்த வித ொதிப்யெயும் 

அதற்கு ஏற்ெடுத்தாது. லநரமும், இடமும் தாழ்ந்தயத உைர்ந்ததாக மாற்ற முடிைாது.  

ஒருவருக்கு உாித்தான பொருள், எவ்வளவு காேம்தான் ஒருவாிடம் இருந்தாலும், ஆர்வம் 

இல்ோவிடின் அது மறுக்கப்ெடும். 

ஆன்மாவின் விைிப்பு ஆர்வம் ஆகும். 

விைிப்புள்ள ஆர்வம் சாதிக்கத் தவறுவலத இல்யே. 

சமர்ப்ெணமும், சரணாகதியும் அதனுயடை சாதயனயை உறுதிப்ெடுத்தும். 
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ஆர்வம் இல்ோதது மனிதனின் சாதாரண நியேைாகும். 

ெகவான் லெசும் மனித ஆர்வம், அவர் ெகுத்துணர்ந்ததாகும். அது உண்யமைாகும் என்றும் ெகவான் 

கண்டு பகாண்டிருக்கிறார். 

பவளிவரும் ஆன்மாவுடன் மனிதனுயடை உடல் வளரும்பொழுது மனிதன் ொிணாமத்தில் பவளி 

வருகிறான். 

அது உேகளாவிைதாக மாறும்பொழுது மனிதன் ஆன்மீகமாக ொிணாமத்தில் பவளி வருவான். 

சிருஷ்டி, ொிணாமம் இவற்யற ‘தி யேப் டியவன்’ விளக்குகிறது. 

ஒருவர் தன்னுயடை அயமப்ெில் அவற்யறப் புாிந்துபகாள்ளோம். 

இது லொன்ற புாிதல்தான் லைாகத்தின் ஆரம்ெமாகும். 

அந்த முயறகயள 'Pride and Prejudice'ல் ொர்க்க முடிவது அற்புதத்யத பவளிப்ெடுத்தும். 

டார்சிைின் நடத்யத எந்த அளவிற்கு பவளிப்ெடுத்திைலதா, அந்த அளவிற்கு எலிசபெத்திற்குத் 

பதாிந்தது. அது லமாசமாக இருந்தது. 

விக்காமிடமும் அவள் இதயனலைதான் ொர்த்தாள். அது மனத்யத மைக்குவதாக இருந்தது. 

சார்பேட்டின் ஆதாை மனப்ொன்யம டார்சிைின் பசல்வத்யதப் ொர்த்தது. 

எலிசபெத் டார்சிைால் நிந்திக்கப்ெட்டதால், அவனுயடை நடத்யத பவளிப்ெடுத்திையதத் தாண்டி 

லவறு எயதயும் அவளால் ொர்க்க முடிைவில்யே.  

அங்கு வருவதற்கு முன் பெம்ெர்லியைப் ெற்றி அவளால் கற்ெயனயும் பசய்ை முடிைவில்யே. 

அவயளப் பொறுத்தவயர ொர்ப்ெலத பதாிந்துபகாள்வதற்கு ஒப்ொகும், அவள் உணர்வளவில் 

இருந்தாள். 

அன்யனயைப் ொர்க்க மறுத்த மக்கள், “அந்த அனுெவம் எப்ெடி இருக்கும் என்று எனக்குத் 

பதாிைாது” என்று ஆச்சாிைப்ெட்டுள்ளனர்.  

அன்யன மீதான ஆர்வம் உண்யம மீதான ஆர்வம் லொன்றது. இது அபூர்வமானது அல்ேது 

இல்ோத ஒன்று. 

அன்யனைிடம் ஆர்வம் இல்ோதவர்கயள அன்யனக்கு அறிமுகப்ெடுத்துவது, இல்ோத ஆர்வத்யத 

உருவாக்குவது லொோகும்.  

யசத்திை புருஷன் வளர்ந்திருக்கும் தமிழ் நாட்டிற்கு ெகவான் வந்தார், ஆனால் லமலும் உைர்ந்த 

ஆர்வம் அங்கு எைவில்யே. 

 

The housekeeper came; a respectable-looking elderly woman, much less fine, and more civil, 

than she had any notion of finding her. They followed her into the dining-parlour. It was a large, 

well-proportioned room, handsomely fitted up. Elizabeth, after slightly surveying it, went to a 

window to enjoy its prospect. The hill, crowned with wood, which they had descended, receiving 

increased abruptness from the distance, was a beautiful object. Every disposition of the ground 

was good; and she looked on the whole scene -- the river, the trees scattered on its banks, and 

the winding of the valley, as far as she could trace it -- with delight. As they passed into other 

rooms these objects were taking different positions; but from every window there were beauties to 

be seen. The rooms were lofty and handsome, and their furniture suitable to the fortune of its 

proprietor; but Elizabeth saw, with admiration of his taste, that it was neither gaudy nor uselessly 

fine; with less of splendor, and more real elegance, than the furniture of Rosings. 

ொர்ப்ெதற்கு மாிைாயதயுடன் விளங்கிை வைதான பெண்மணி அவர்கயள லநாக்கி வந்தாள். 

எலிசபெத் எதிர்ொர்த்ததுலொல் அவ்வளவு நாகாிகமாக இல்யே. ஆனால் எதிர்ொர்த்தயதவிட மிக்க 

மாிைாயதைாக இருந்தாள். அவயளப் ெின்பதாடர்ந்து உணவு உண்ணும் அயறக்கு வந்தனர். 

அவ்வயற லநர்த்திைாகவும், அைகாகவும், பொிைதாகவும் இருந்தது. அவ்வயறயைச் சற்று சுற்றிப் 

ொர்த்துவிட்டு பவளிலை பதாியும் காட்சியைப் ொர்ப்ெதற்காக, எலிசபெத் ஜன்னல் அருலக 

பசன்றாள். குன்றுகளும், கீாிடம்லொல் அயமந்திருந்த காடுகளும், கண்பகாள்ளாக் காட்சிைாக 

இருந்தன. மூயேமுடுக்குகளில் இருந்த அைகு, நதி, நதிக்கயரலைாரம் இருந்த புதர்கள், வயளந்து 

வயளந்து பசன்ற ெள்ளத்தாக்கு எல்ோவற்யறயும் மிக்க ெரவசத்துடன் ொர்த்துக் பகாண்டிருந்தாள். 

அடுத்தடுத்த அயறகளுக்குச் பசன்று ொர்க்கும்பொழுது பவளிலை பதாியும் காட்சிகள் பவவ்லவறு 

லகாணங்களில் இருந்தனலவ தவிர, ஒவ்பவாரு ஜன்னலிலிருந்தும் அைகான காட்சிகலள பதாிந்தன. 

அங்கிருந்த பொிை அயறகளும், அதிலிருந்த மரச் சாமான்களும், இவ்வீட்டின் பசாந்தக்காராின் 

பசல்வ வளத்யதப் ெயறசாற்றின. மரச்சாமான்கள், லராஸிங்க்ஸில் இருந்ததுலொே அேங்காரமாக 

இல்ோவிட்டாலும், ொர்ப்ெதற்கு உைர்ந்த இரசயனயுடன் கூடிைதாக இருந்தன.   

33. The housekeeper has better manners, more poise, and wider comprehension than her mother. 



23 

 

வீட்யடப் ெராமாிக்கும் பெண்மணிக்கு, அவளுயடை தாைாயரக் காட்டிலும் சிறந்த நடத்யத, அதிக 

நிதானம், மனத் பதளிவு இருந்தன. 

34. Every detail of the rooms is excellent, of taste. 

அயறகளின் ஒவ்பவாரு சிறு விஷைங்களும் இரசயனைில் மிகச் சிறப்ொக இருந்தன.  

35. Every natural aspect of the hill, the woods, the slope, the stream is an endowment of nature. 

குன்று, காடுகள், சாிவு, நீலராயட ஆகிைவற்றின் ஒவ்பவாரு இைற்யகைான ெகுதியும் இைற்யக 

வளம் பொருந்திைதாக இருந்தன.  

36. How then Darcy came to be low, rude, vulgar, and crude? 

ெின் எவ்வாறு டார்சி, தாழ்ந்தவனாகவும், கடுயமைான குணம் உயடைவனாகவும், லமாசமாகவும், 

நாசூக்கின்றியும் இருந்தான்?  

37. His foundation, as he said, was fine. His exterior is coarse. 

அவனுயடை அடிப்ெயட லநர்த்திைாக இருந்தது, புறம்தான் நாசூக்கின்றி இருந்தது.  

38. So, Wickham developed as his complement. 

அதனால் விக்காம் அவனுக்கு உடன்ொடாக மாறினான்.  

39. Again she thinks of this place and being a mistress of it, not the wife or the owner of this place. 

மீண்டும் அவள் இந்த இடத்யதப் ெற்றி நியனத்துப் ொர்க்கிறாள், இதனுயடை எஜமானிைாக 

இருந்தால் எவ்வாறு இருக்கும் என்று நியனக்கிறாலள தவிர, மயனவிைாகலவா அல்ேது இந்த 

இடத்தின் உாியமைாளராகலவா நியனக்கவில்யே. 

40. “The housekeeper, a respectable looking elderly woman, much less refined and more civil than she had any 

notion of finding her.”  

Darcy’s housekeeper was more refined than her mother. 

Adverse comparisons do not occur by themselves. 

It never struck Elizabeth that his housekeeper was more refined than her mother. 

Man can be fully oblivious of all his great defects, even if they are detestable. 

To be oblivious of one’s cardinal defects is the self-confidence of deficiency. 

Man survives by his self-confidence. 

He cannot undermine it by reminding himself of his own defects. 

That is for one who wants to remove the defects and move towards perfection. 

Idealists are rare. 

Idealism in one area compensates in another. 

They are proud of their ideal, are not inclined to examine the level of their idealism. The ideal of seeking 

the integral Absolute is not yet born. The idealist succeeds in the measure of his practical realism. 

The idealist can succeed in his idealism as long as he does not extend the material benefits to others 

unasked. It becomes an act of vanity or at least a thoughtless action producing nil results. 

The reality of the establishment is concrete. 

Those who succeed are not idealists but those crafty men who worm their way to power in the name of 

idealism, unless it is through a revolution. The hard struggles of Karl Marx for survival are an evidence. 

The team of ideal devotees should form by itself not on the initiative of the founder. 

Those who come on their own accord would readily serve the establishment not the ideal. They can serve 

only subconsciously. 

The subconscious in becoming conscious is a process of self-dissolution. The millions who died in the two 

wars worked for the establishment of peace by sacrificing their lives. 

“ொர்ப்ெதற்கு மாிைாயதக்குாிைவளாக விளங்கிை வீட்யடப் ெராமாிக்கும் வைதான பெண்மணி 

எதிர்ொர்த்ததுலொல் அவ்வளவு நாகாிகமாக இல்ோவிடினும், அவள் எதிர்ொர்த்தயதவிட மிக்க 

மாிைாயதயுடன் நடந்துபகாண்டாள்.” 

டார்சிைின் வீட்யடக் கவனித்துக்பகாள்ளும் பெண்மணி அவளுயடை தாைாயரவிட 

ெண்ெட்டவளாக இருந்தாள். 

எதிாியடைாக ஒப்ெிடுவது தன்னாலேலை நிகைாது. 

தன்னுயடை தாைாயரவிட அவன் வீட்யடப்  ெராமாிக்கும் பெண்மணி லமலும் நாகாிகமாக 

இருந்தாள் என்ெது எலிசபெத்திற்குத் லதான்றலவ இல்யே.  

மனிதனுக்கு அவனுயடை பொிை குயறகள், அயவ பவறுக்கத்தக்கயவைாக இருந்தாலும், 

அவற்யறப்ெற்றி அறிைாதவனாக இருக்கிறான். 
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ஒருவருயடை முக்கிைமான குயறகயளப் ெற்றி, அவலர பதாிந்துபகாள்ளாமல் இருப்ெது, 

குயறொட்டின் தன்னம்ெிக்யகைாகும். 

மனிதன் அவனுயடை தன்னம்ெிக்யகைினால் வாழ்கிறான். 

அவனுயடை குயறகயள நியனவுெடுத்திக்பகாள்வதன் மூேம் அவன் அவற்யற ெேவீனப்ெடுத்திக் 

பகாள்ள முடிைாது. 

குயறகயள அகற்றி நியறயவ லநாக்கிச் பசல்ே விரும்புெவர்களுக்குத்தான் அம்முயற லதயவ. 

இேட்சிைவாதிகள் அபூர்வம். 

ஒரு இடத்தில் இருக்கும் இேட்சிைம் மற்பறான்றில் ஈடுபசய்யும். 

அவர்களுயடை இேட்சிைத்யத நியனத்து அவர்கள் பெருயம பகாள்கின்றனர், அதனுயடை 

நியேயைப் ொிலசாதிக்க அவர்கள் விரும்புவதில்யே. பூரண ெிரம்மத்யத நாடும் இேட்சிைம் 

இன்னும் ெிறக்கவில்யே. நயடமுயற உண்யம என்ற அளவில் இேட்சிைவாதி பவற்றி 

அயடகிறான்.   

ஒரு இேட்சிைவாதி, தனக்குக் கியடத்த பொருள்ாீதிைான இோெத்யத மற்றவர்கள் லகட்காமலேலை 

அவர்களுக்கு அளிக்காதவயர, அவன் இேட்சிைத்தில் பவற்றி பெறுவான். அது ஒரு ஜம்ெமான 

பசைோகலவா அல்ேது எந்த வித ெேன்கயளயும் அளிக்காத, எண்ணிப் ொர்க்காமல் பசய்த 

பசைோகலவா இருக்கும். 

ஸ்தாெனத்தின் உண்யம நியே உறுதிைாக உள்ளது. 

பஜைிப்ெவர்கள் எல்லோரும் இேட்சிவாதிகள் அல்ே. புரட்சிைினால் ஏற்ெட்டிருந்தாபோைிை, 

அவர்கள் இேட்சிைம் என்கிற பெைாில் தந்திரமாக அதிகாரத்திற்குள் நுயைெவர்களாக 

இருப்ெவர்கள்தாம். உைிர்வாை கார்ல் மார்க்ஸ் எதிர்பகாண்ட கடுயமைான லொராட்டங்கள் 

இதற்குச் சான்றாகும். 

ஸ்தாெித்தவாின் தன்முயனப்ெின்றி அன்ெர்கயளக் பகாண்ட குழு ஒன்று தானாகலவ உருவாக 

லவண்டும்.  

தாமாகலவ முன் வருெவர்கள் முழு மனத்துடன் நிறுவனத்திற்குத் பதாண்டு பசய்வர், 

இேட்சிைத்திற்கு அல்ே. அவர்கள் ஆழ்மனத்தில்தான் லசயவ பசய்ை முடியும். 

ஆழ்மனம் சுை கயரத்தல் மூேம் லமல்மனமாகும். இரண்டு உேகப் லொர்களில் மாண்ட 

ெல்ோைிரக்கணக்கான மனிதர்கள் அயமதியை நியே நாட்டுவதற்காக தங்கள் உைியரத் திைாகம் 

பசய்தனர். 

41. “It was a large well-proportioned room handsomely fitted up.” 

The founders of Pemberley rose to great heights. 

In later generations they valued themselves for their possessions and began to look down upon others. 

One’s value is fixed by the value he extends to others. 

He who looks down upon others only expresses what he is inside. 

When the idealist values others, others value his material status. 

The idealist can exist in his idealism, but cannot look for colleagues. 

It is like looking for fresh water in the sea. 

The strength of his own idealism can inwardly silently extend by itself. 

One should have the common sense to accept his limits. 

Social transition shifts power, wealth, strength to different sectors. 

Man accepts it as a reality, does not struggle against it. 

He recognizes the determinism of Time. 

One may not recognize the determinism of Time but cannot organize support to it. 

Alloys have their rules. 

Metals and non metals do not mix in an alloy. 

To surrender to the divine Will and follow its course is to become divine. 

Mind does not function like that, nor the soul, but the psychic only. 

The evolution of the Psychic demands all our energies from the physical to the spiritual. 

It cannot be got by any method known to humanity. 

All that humanity cherishes is to be surrendered to get it. 

It must be done in Silence, a Silence of action inner or outer. 

It is not the Silence of speech or thought or even Mind. It is the Silence of the whole being. 

Action is not to be given up. It has to issue out of that Silence. 

Silence and Peace are called God. 
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It is not God in the immutable status. 

It is the evolving God. 

“அந்த அயற லநர்த்திைாகவும், அைகாகவும், பொிைதாகவும் இருந்தது.” 

பெம்ெர்லியை நிறுவிைவர்கள் உைர்ந்த நியேயை அயடந்தனர். 

அடுத்து வரும் தயேமுயறைினர், தங்களுயடை பசாத்யத யவத்து தங்கயள மதிப்ெிட்டுக் பகாண்டு, 

ெிறயரத் தாழ்வாகக் கருத ஆரம்ெித்தனர். 

ஒருவருயடை மதிப்பு, அவர் மற்றவர்களுக்கு அளிக்கும் மதிப்யெப் பொறுத்தது.   

மற்றவர்கயளத் தாழ்வாகப் ொர்ப்ெவன், அவனுயடை அகத்யத பவளிப்ெடுத்துகிறான். 

இேட்சிைவாதி மற்றவர்கயள மதிக்கும் பொழுது, மற்றவர்கள் அவனுயடை பொருள்ாீதிைான 

நியேயை மதிப்பர். 

இேட்சிைவாதி அவனுயடை இேட்சிைத்தில் வாைோம், ஆனால் அவனுடன் லசர்ந்துபகாள்ள 

எவயரயும் எதிர்ொர்க்க முடிைாது. 

அது கடலில் நல்ே தண்ணீயர எதிர்ொர்ப்ெது லொோகும். 

அவனுயடை இேட்சிைத்தின் வலியம அகத்தில் பமளனமாக தானாகலவ விாிவயடயும்.   

ஒருவருக்குத் தன்னுயடை எல்யேயை ஏற்றுக்பகாள்ள அறிவுயடயம லவண்டும். 

அதிகாரம், பசல்வம், ெேம் இவற்யற சமூக மாற்றம் லவறு ெகுதிகளுக்கு மாற்றுகிறது. 

மனிதன் அயத உண்யம நியே என ஏற்றுக்பகாள்கிறான், அயத எதிர்த்துப் 

லொராடுவதில்யே. 

காேத்தின் நிர்ணைத்யத அவன் அயடைாளம் கண்டு பகாள்கிறான். 

காேத்தின் நிர்ணைத்யத ஒருவர் பதாிந்துபகாள்ளாமல் இருக்கோம், ஆனால் அதற்கு ஆதரவளிக்க 

ஏற்ொடு பசய்ை முடிைாது. 

உலோகக் கேயவகளுக்கு விதிகள் உண்டு. 

உலோகக் கேயவைில் உலோகமும், உலோகம் அல்ோததும் கேக்காது.  

இயறவனுயடை உறுதிக்குச் சரணயடவதும், அதனுயடை லொக்யகப் ெின்ெற்றுவதும் பதய்வீகம் 

ஆவதாகும். 

அது லொல் மனம் பசைல்ெடாது, ஆன்மாவும் பசைல்ெடாது, யசத்திை புருஷன் மட்டுலம 

பசைல்ெடும். 

யசத்திை புருஷன் ொிணாமத்தில் பவளிப்ெட லவண்டும் எனில், ஜட நியேைிலிருந்து ஆன்மீக  

நியேவயர அயனத்து சக்திகயளயும் அது எதிர்ொர்க்கும். 

மனித குேத்திற்குத் பதாிந்த எந்த முயறைாலும் அதயனப் பெற முடிைாது. 

அதயனப் பெற மனித குேம் லொற்றும் அயனத்யதயும் சரணயடைச் பசய்ை லவண்டும். 

அகத்திலோ அல்ேது புறத்திலோ பமளனமான பசைல் மூேமாக அயத பமௌனத்தில் பசய்ை 

லவண்டும். 

அது லெச்சு அல்ேது எண்ணம் அல்ேது மனத்தின் பமௌனம்கூட அல்ே. முழு ஜீவனின் பமௌனம் 

அது. 

பசைல்ெடுவயத நிறுத்தி விடக் கூடாது. அந்த பமௌனத்தின் மூேம் அது பவளிப்ெட லவண்டும். 

பமௌனமும், அயமதியும் இயறவனுக்குச் சமம். 

மாறுொடற்ற நியேைில் உள்ள இயறவன் அல்ே அது. 

அது பவளிவரும் இயறவனாகும். 

42. “She went to a window to enjoy the prospect.”  

Mother went to the Supramental world and came down. For fifteen days She was laughing, closing 

Her mouth with Her hand. 

It is not something one can experience in thought or imagination while on earth. 

Elizabeth, by the best of her faculties, could not have imagined this prospect. 

Condemnation of the low for their ignorance is poverty of imagination. 

If you can, you can show them. There is no use in condemning others. 

To each one his own light is the highest light. 

To see the value of his light for him is our Light. 

For those who want to act, there is plenty to do. 

Those who expect others to act are in a world of illusion. 

Imagine in thirty years the light that came to you and examine how it arrived. Then you will be able to 

appreciate others’ shortcomings. 

Culture in a society is a valuable high possession. 
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But it is a bar, unless it has in-built into it the capacity for adjustment. 

Culture that values itself is dead. 

A culture which allows its essence to collect can survive and progress. 

It is spiritual culture. 

To know the whole world as Life conducts is to feel its weight on your inner life. 

Kural says life is sustained by such people on earth. 

Ethics too can be egoistic. 

To shed the ego, one has to be aware of it and its limitations. 

The self-awareness that can shed ego is the awakening of the world Purusha in us. 

It is often said that this is a knowledge that can reveal itself to the already enlightened. 

Service to Man is vanity. 

Service to the Divine is possible. 

Service to the divine in Man is life divine. 

“பவளிலை பதாியும் காட்சிகயளப் ொர்ப்ெதற்காக அவள் ஜன்னல் அருலக பசன்றாள்.” 

அன்யன சத்திைஜீவிை உேகத்திற்குச் பசன்று திரும்ெினார். ெதியனந்து நாட்களுக்கு அவர் தன் 

வாயைப் பொத்திை வண்ணம் சிாித்துக் பகாண்டிருந்தார். 

பூமிைில் இருக்கும் பொழுது அயத ஒருவரால் எண்ணத்திலோ அல்ேது கற்ெயனைிலோ அனுெவிக்க 

முடிைாது. 

எலிசபெத் தன்னுயடை சிறப்ொன திறனாலும்கூட இந்த வாய்ப்யெக் கற்ெயனயும் பசய்திருக்க 

முடிைாது.  

தாழ்ந்லதாாின் அறிைாயமயைக் கண்டிப்ெது கற்ெயனைின் வறட்சிைாகும்.  

நம்மால் முடியும் என்றால், நாம் அவர்களுக்குக் காண்ெிக்கோம். மற்றவர்கயளக் கண்டித்து ஒரு 

ெைனும் இல்யே. 

ஒவ்பவாருவருக்கும் அவருயடை பசாந்த ஒளிலை மிக உைர்ந்த ஒளிைாகும். 

அவருக்காக அவரது ஒளிைின் மதிப்யெ நாம் காண்ெது, நம்முயடை ஒளிைாகும். 

பசைல்ெட விரும்புலவாருக்கு பசய்வதற்கு ஏராளமாக உள்ளன. 

மற்றவர்கள் பசைல்ெட லவண்டும் என்று எதிர்ொர்ப்ெவர்கள் மாயை எனும் உேகில் உள்ளனர்.  

முப்ெது வருடங்களில் அந்த ஒளி நம்மிடம் வந்தயத நாம் கற்ெயன பசய்து ொர்க்கோம், எவ்வாறு 

வந்து லசர்ந்தது என்றும் ஆராைோம். ெிறகுதான் மற்றவர்களின் குயறொடுகள் என்ன என்று 

நமக்குப் புாியும். 

சமூகத்தில் கோச்சாரம் என்ெது வியே மதிப்ெற்ற உைர்ந்த பசாத்தாகும்.  

ஆனால் அதற்கு அனுசாித்துப் லொகும் திறன் இல்ோவிடில், அதுலவ ஒரு தயடைாகி விடும்.  

கோச்சாரம் அதயனலை மதிப்ெிட்டுக்பகாள்வது இறந்ததற்கு ஒப்ொகும். 

அதனுயடை சாரத்யதச் லசமித்து யவக்க அனுமதிக்கும் கோச்சாரம் தயைக்கும், முன்லனறும்.   

அது ஆன்மீகக் கோச்சாரம். 

வாழ்க்யக நடத்தும் வயகைில் முழு உேகத்யதயும் அறிந்துபகாள்வது, நம்முயடை அக 

வாழ்க்யகைில் அதனுயடை முழு ொரத்யதயும் உணர்வது லொோகும். 

இவ்வுேகில் வாழ்வு நீடித்து இருப்ெலத அது லொன்ற மக்களால்தான் என்று குறள் கூறுகிறது. 

பநறிமுயறகளும் அகந்யத உயடைவனொக இருக்கோம். 

அகந்யதயைக் யகவிடுவதற்கு ஒருவருக்கு அயதப் ெற்றி பதாிந்திருக்க லவண்டும், அதனுயடை 

வயரையறயைப் ெற்றியும் பதாிந்திருக்க லவண்டும்.  

அகந்யதயைக் யகவிட இைலும் சுை விைிப்புணர்ச்சி நம்முள் இருக்கும் உேக புருஷனின் 

விைிப்புணர்ச்சிைாகும். 

ஏற்கனலவ பதளிவு பெற்ற ஒருவருக்கு இந்த அறிவு தன்யனலை பவளிப்ெடுத்தும் என்று அடிக்கடி 

கூறப்ெட்டுள்ளது.  

மனிதனுக்கு லசயவ பசய்வது வீண் பெருயம. 

இயறவனுக்குச் லசயவ பசய்வது சாத்திைம். 

மனிதனுள் இருக்கும் இயறவனுக்கு லசயவ பசய்வது பதய்வீக வாழ்வாகும். 

43. “The hill crowned with wood, from which they descended, receiving increased abruptness from a distance, 

was a beautiful object.”  

Distance lends charm. 

Proximity reveals the personal worth. 

The value of a thing is seen when closely examined. 
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There are things charming at a distance, valuable on examination. 

Pemberley will qualify for that, not Darcy. 

Darcy at a distance was unattractive, even detestable. 

Near at home he was a gentleman par excellence devoted to his sister. 

Marriage before and after fits this description. 

To render it desirable both ways, certain ground rules can be laid in grades: 1) Polite manners, 2) Non-

reaction, 3) Introspection based on inner-outer, 4) Value lies behind the valueless, 5) There is no human 

being without one rare endowment, 6) Positive side intensely developed dissolves the negative side, 7) The 

negative side is in the observer, 8) There is more than one wonder in the spouse, 9) The Spouse is a 

Marvel, 10) The Spouse can render the other equally a Marvel. 

Darcy went through all these ten steps. 

She, at first sight, discovered Pemberley a Marvel. 

He after her abuse tried to assume that Marvel in her. 

She had to compromise with his aunt. 

He had to compromise with her family. 

Mr. and Mrs. Gardiner were a ray of sunshine for both. 

To have created that much out of Meryton, Darcy, Longbourn was the achievement of Darcy and Elizabeth. 

The inner apartments of Pemberley were a social cultural wonder. 

The outer ground was bounty given by Nature. 

It is Mrs. Bennet who sent Elizabeth to Pemberley by her energy. 

Had Mr. Bennet married a polite wife, Elizabeth would have married an officer. 

Meryton was a place where an officer with £ 100 – 200 was a big catch. Mrs. Bennet was lucky to enter 

Longbourn. 

“அவர்கள் இறங்கி வந்த குன்றுகளும், கீாீடம் லொல் அயமந்திருந்த காடுகளும், பதாயேவிலிருந்து 

ொர்ப்ெதற்குக் கண்பகாள்ளாக் காட்சிைாக இருந்தன.”  

இயடலை உள்ள தூரம் அையக அளிக்கிறது. 

அருகாயம தனிப்ெட்ட மதிப்யெ பவளிப்ெடுத்துகிறது. 

அருகிலிருந்து ொர்க்கும்பொழுது ஒரு பொருளின் மதிப்பு பதாிகிறது. 

சிே பொருள்கள் பதாயேவிலிருந்து அைகாகக் காட்சி அளிக்கும், லசாதித்துப் ொர்க்கும் பொழுது 

அதன் மதிப்பு பதாியும். 

பெம்ெர்லி இதற்குத் தகுதி உயடைது, டார்சி அல்ே. 

பதாயேவிலிருந்து டார்சி வசீகரமில்ோதவனாக இருந்தான், பவறுக்கத்தக்கவனாகவும்கூட 

இருந்தான். 

அருகிலிருந்து ொர்க்கும்பொழுது அவன் இயணைற்ற கனவானாக இருந்தான், சலகாதாிைிடம் 

ொசமுள்ள சலகாதரனாக இருந்தான். 

இந்த விளக்கம் திருமணத்திற்கு முன்னும் திருமணத்திற்குப் ெின்னும் உள்ள நியேகளுக்குப் 

பொருந்தும். 

இரண்டு வைிகளிலும் அது விரும்ெத்தக்கதாக இருக்க லவண்டும் என்றால், ெே நியேகளில் அதற்கு 

அடிப்ெயட சட்டங்கயள ஏற்ெடுத்தோம்: 1) நன்னடத்யத, 2) எதிர்வியன ஆற்றாமலிருப்ெது, 3) 

அகம், புறம் இவற்றின் அடிப்ெயடைில் அகச் லசாதயன, 4) மதிப்ெற்றதின் ெின்னால் உள்ள மதிப்பு, 

5) ஒரு அாிை குணமாவது இல்ோமல் எந்த மனிதனும் இருக்க மாட்டான், 6) நல்ே ெக்கத்யதத் 

தீவிரமாக வளர்ப்ெது பகட்ட ெக்கத்யத அைித்து விடும்,7) பகட்ட ெக்கம் என்ெது 

ொர்ப்ெவாிடம்தான் உள்ளது, 8) வாழ்க்யகத் துயணைிடம் ஒன்றுக்கு லமற்ெட்ட அற்புதம் இருக்கும், 

9) வாழ்க்யகத் துயண ஒரு அற்புதம் 10) தம்ெதிகள் ஒருவயர ஒருவர் அற்புதமாக்குவர். 

டார்சி இந்த ெத்து ெடிகயளயும் கடந்து பசன்றான். 

அவளுக்கு முதல் காட்சிைிலேலை பெம்ெர்லி ஒரு அற்புதம் என்று புாிந்தது. 

அவளுயடை நிந்தயனக்குப் ெிறகு அவன், அந்த அற்புதம் அவளிடம் இருப்ெதாக நியனத்துக் 

பகாள்ள முைற்சி பசய்தான்.  

அவனுயடை சித்தியுடன் அவள் சமரசப்ெடுத்திக்பகாள்ள லவண்டிைதாைிற்று. 

அவன் அவளுயடை குடும்ெத்துடன் சமரசப்ெடுத்திக் பகாண்டான். 

இருவருக்கும் கார்டினர் தம்ெதிைினர் நம்ெிக்யகைின் ஒளிக்கீற்றாக இருந்தனர். 

பமாிடனிலிருந்தும், டார்சிைிடமிருந்தும், ோங்ெர்னிலிருந்தும் அந்த அளவுக்கு உருவாக்கிைது, 

டார்சி மற்றும் எலிசபெத்தின் சாதயனைாகும். 
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பெம்ெர்லிக்குள் இருந்தயவ அயனத்தும் சமூக கோச்சாரத்தின் அற்புதங்கள். 

பவளிைில் இருந்த லதாட்டங்கள் இைற்யக அளித்த அொிமிதங்கள். 

திருமதி பென்னட்தான் தன்னுயடை சக்தி மூேம் எலிசபெத்யத பெம்ெர்லிக்கு அனுப்புகிறாள். 

திரு பென்னட் ஒரு நாகாிகமான பெண்யணத் திருமணம் பசய்து பகாண்டிருந்தால், எலிசபெத் ஒரு 

இராணுவ அதிகாாியைத் திருமணம் பசய்து பகாண்டிருப்ொள்.  

பமாிடனில் நூறு, இருநூறு ெவுன்கள் பகாண்ட அதிகாாி கியடப்ெலத மிகப் பொிை சாதயனைாகும். 

ோங்ெர்னுக்குள் நுயைந்ததில் திருமதி பென்னட் அதிர்ஷ்டசாலிதான்.  

44. “She looked at the whole scene.” 

The view of the whole is the argument for the part to exist. 

A part is useful. 

A part becomes a beauty viewed from the whole. 

A part viewed as the whole brings out its transcendental significance. 

Elizabeth had the sense to look at the whole. 

It was an inherent sense in her, inherited from the essential knowledge of her father. 

A part in which the transcendence emerges becomes greater than the whole. 

Elizabeth was one such, of which she was unaware. 

Organisations begin to degenerate after some time. 

Someone at that time will realize that they moved away from the founding ideal. 

He who wishes to revive the original ideal, will become more important than the whole organization. 

Gandhiji vitalized Congress like that. 

FDR staved off the crisis doing that. 

The Britisher doing to India an overdue service – uniting her territory – which she was not capable of, was 

rewarded with the Raj they never sought. 

Parts relating to the whole, reviving the original mission, restoring Man to his rightful situation are 

movements that are more than revolutionary – evolutionary. 

The Individual rebel unleashes a revolution. The whole society educated in the theme evolves. 

Part finding the significance of the whole converts the revolution into evolution. 

The woman in marriage is the part. 

Finding in her the original role of her, a psychological goal, she becomes greater than the whole, converting 

marriage into a field of Romance. 

An organization has that character. It can discover in the part its significance to the whole. 

Wealth gave the individuals that power in an organization. Character did it for some. Individuality will do 

it for all. 

“அவள் முழு காட்சிகயளயும் ொர்த்தாள்.” 

ெகுதி இருப்ெதன் அயடைாளம் முழுயம. 

ெகுதி ெைனுள்ளது. 

முழுயமைிலிருந்து ொர்க்கும்பொழுது ெகுதி அைகாக மாறுகிறது.  

ெகுதியை முழுயமைாகப் ொர்ப்ெது அதனுயடை வயரகடந்த முக்கிைத்துவத்யத பவளிக்பகாண்டு 

வருகிறது.  

முழுயமயைப் ொர்க்கும் அறிவு எலிசபெத்திற்கு இருந்தது. 

அது அவளுயடை தந்யதைின் அடிப்ெயடைான அறிவிலிருந்து பசாத்தாக அவள் பெற்றுக் 

பகாண்டது.  

ெிரம்மம் பவளிப்ெடும் ெகுதி முழுயமயைவிடப் பொிைதாக மாறும்.  

எலிசபெத் அது லொல் ஒருத்தி, அது அவளுக்குத் பதாிந்திருக்கவில்யே. 

சிே காேத்திற்குப் ெிறகு நிறுவனங்கள் அைிைத் பதாடங்குகின்றன.  

நிறுவப்ெட்ட இேட்சிைத்திலிருந்து விேகிச் பசன்று விட்டயத எவலரனும் ஒருவர் அந்த சமைத்தில் 

உணருவார்.   

ஆரம்ெத்தில் இருந்த இேட்சிைத்யத ைார் ஒருவர் புதுப்ெிக்க விரும்புகிறாலரா, அவர் முழு 

நிறுவனத்யதயும்விட லமலும் முக்கிைமானவராக மாறுவார்.  

காந்திஜி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அவ்வாறு புத்துைிர் அளித்தார். 

ரூஸ்பவல்ட் அவ்வாறு பசய்து பநருக்கடியைத் தவிர்த்தார். 
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இந்திைர்களால் பசய்ை முடிைாத பசைோக இருந்த, இந்திைாவின் ெே ெகுதிகயள இயணத்து 

பெரும் லசயவ பசய்த ஆங்கிலேைர்களுக்கு, அவர்கள் நாடாத பொிை இராஜ்ஜிைலம ொிசாகக் 

கியடத்தது.  

முழுயமயுடன் பதாடர்புயடை ெகுதிகள், ஆரம்ெ குறிக்லகாயளப் புதுப்ெிப்ெது, மனிதயன 

அவனுயடை சாிைான சூைலுக்கு மீட்ெது, இயவ ைாவும் புரட்சிக்கும் லமற்ெட்டயவ. இயவ 

ொிணாம வளர்ச்சிைாகும்.   

தனிப்ெட்ட கிளர்ச்சிைாளன் புரட்சியை கட்டவிழ்த்து விடுகிறான். இக்கருத்தில் கல்வியைப் பெறும் 

ஒரு முழு சமுதாைம் உருவாகிறது. 

முழுயமைின் முக்கிைத்துவத்யத உணரும் ெகுதி புரட்சியை வளர்ச்சிைாக மாற்றுகிறது.   

திருமணத்தில் பெண் ஒரு ெகுதிைாவாள். 

அவளுயடை மனாீதிைான இேக்கின் ஆரம்ெப் ெங்யக அவளிடம் கண்டுெிடித்தால், அவள் 

முழுயமயை விட பொிதாகி, திருமணத்யத காதலுக்குாிை களமாக மாற்றி விடுவாள். 

ஒரு நிறுவனத்திற்கு அந்த குணம் உண்டு. ெகுதிைில் முழுயமக்கான முக்கிைத்துவத்யத அதனால் 

கண்டுெிடிக்க முடியும்.   

ஒரு நிறுவனத்தில் பசல்வம் தனி நெர்களுக்கு அந்த அதிகாரத்யத அளித்தது. குணம் சிேருக்கு அயத 

அளித்தது. தனித்தன்யம அயத எல்லோருக்கும் அளிக்கும். 

45. “The rooms were lofty and handsome.” 

He who seeks bigness ends with ugliness. 

The big room must be filled with something. 

To make a lofty room handsome, human personality is needed. 

Human personality is the invisible accomplishment of his material conquests. 

Acquiring vast acres is possible by brute strength. Then it will be accompanied by treachery. 

For wide acres to be fairly acquired, there must be the strength of fairness in the character. 

Buddha’s personality was felt fifty miles away. 

A Man who accomplishes carries a Presence. 

His Presence fills lofty rooms with strength. 

The atmosphere of strength is rendered into objects of beauty by the delicacy of human courtesy 

inherent in hospitality. 

Without that hospitality delivering courtesy to furniture, taste will not emerge. 

Pemberley must have done it over the generations shade by shade. 

Elizabeth who was the embodiment of cheerfulness that quickly revives from any occasion of sagging was a 

product of freedom. 

The wild energy of her mother was chastened into Mind that is free and thinks. 

We saw her delicacy in suppressing Darcy’s ruse from Jane. 

We saw Mrs. Gardiner discovering majesty in Darcy’s lips. 

Elizabeth was vastly rewarded by the majestic magnificence of her aunt by not asking her probing 

questions at Lambton. 

Elizabeth who had this side prominently was waited for by Pemberley to take it to the real heights of 

cultural superiority. 

How far it precipitated we have no idea. 

Surely she had the other side. Her transforming her other side would have enabled her to fulfil her destiny – 

Pemberley destiny. 

“அயறகள் எல்ோம் உைர்ந்த இரசயனயுடன் அைகாக இருந்தன.” 

பொிையத நாடுெவன் அைகற்றயதப் பெறுவான்.  

பொிை அயறகள் ஏதாவது பொருட்களால் நிரப்ெப்ெட லவண்டும். 

உைர்ந்த அயறயை அைகாக மாற்ற மனித ஆளுயம லதயவ. 

மனித ஆளுயம அவனுயடை பொருட் பசல்வத்தின் கண்ணுக்குத் பதாிைாத சாதயன ஆகும்.  

முரட்டுத்தனமான ெேத்தால் மிகப் ெரந்த நிேத்யதக் யகப்ெற்ற முடியும். அயத துலராகத்தின் 

துயண பகாண்டுதான் பசய்ை முடியும். 

பொிை நிேத்யத நிைாைமான முயறைில் பசாந்தமாக்கிக் பகாள்ள லவண்டுபமன்றால், ஆளுயமைில் 

நிைாைத்தின் வலியம இருக்க லவண்டும். 

புத்தாின் ஆளுயம ஐம்ெது யமலுக்கும் அப்ொல் உணரப்ெட்டது. 

சாதித்த மனிதனிடம் ஒரு லதாற்றம் இருக்கும்.  
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அவனது அருகாயம உைர்ந்த அயறகளுக்கு வலியம தரும். 

வீட்டில் வசிப்ெவரது மாிைாயத, விருந்லதாம்ெல் ஆகிையவ அவ்வீட்டிலுள்ள பொருட்களின் மீதும் 

ெிரதிெலிக்கும்.  

அந்த விருந்லதாம்ெல் இல்ோமல் நாற்காலி, லமயச லொன்ற பொருள்களின் மீது மாிைாயத 

காட்டுவது இரசயனயை எழுப்ொது. 

தயேமுயற தயேமுயறைாக பெம்ெர்லி அதயன ஒவ்பவாரு லகாணமாக பசய்திருக்க லவண்டும்.  

எந்த ஒரு பதாய்வு ஏற்ெட்டாலும் அதிலேலை ஆழ்ந்து விடாமல் வியரவாக தனது கேகேப்ொன 

சுொவத்திற்கு மீண்டு வரும் எலிசபெத்திற்கு சுதந்திரம் அளித்த நன்யம அது.  

அவளுயடை தாைாாின் கட்டுக்கடங்காத சக்தி அவயள சுதந்திர மனம் ெயடத்தவளாகவும், 

சுதந்திரமாகவும் சிந்திக்கவும் யவத்தது. 

டார்சிைின் சூழ்ச்சியை லஜனிடமிருந்து மயறக்கும் நாசூக்யக நாம் அவளிடம் ொர்க்கிலறாம்.  

டார்சிைின் லெச்சில் கம்பீரம் இருப்ெயத திருமதி கார்டினர் ொர்க்கிறாள். 

ோம்ப்டனில் குறுக்கு விசாரயண எதுவும் பசய்ைாத அவளுயடை அத்யதைின் கம்பீரமான 

லமன்யம எலிசபெத்திற்குப் ொிசாகக் கியடத்தது.     

இந்த குணம் எலிசபெத்திற்கு லமலோங்கி இருந்ததினால், கோச்சார லமன்யமைின் உண்யமைான 

உைர்யவ அயடவதற்கு பெம்ெர்லியும் அவளுக்காகக் காத்துக் பகாண்டிருந்தது. 

அது எவ்வளவு தூரம் உண்யமைாைிற்று என்று நமக்குத் பதாிைாது. 

நிச்சைமாக அவளுக்கு லவபறாரு ெக்கம் இருந்தது. அந்தப் ெக்கத்யத அவள் 

திருவுருமாற்றிைிருந்தால், அவளுயடை வாய்ப்யெ அவளால் பூர்த்தி பசய்திருக்க முடியும்- பெம்ெர்லி 

எனும் வாய்ப்யெ. 

46. “The furniture suitable to the fortune of the proprietor.” 

Indians houses are bare; western houses are fully furnished. 

The furniture is an essential part of the house, its suitability fully revealing the taste of the proprietor. 

Taste is an index of culture. 

Culture is a status symbol. 

Man seeks status more than wealth. 

Of the two, status is more difficult to acquire. 

Wealth is earned by capacity, often with wrong values. 

Status comes after wealth for high personal and social values. 

Pemberley had long enjoyed that. 

Darcy’s negative attitude was a later undesirable offshoot. 

Trying to furnish rooms richly or by imitating others, as Austen says, ends in awkward taste. 

Any object long used by one will reveal his character. 

From a lost hat Sherlock Holmes found the Man was an intellectual, he had a fall in his fortune, had 

recently cut his hair, was of indifferent health, had forethought, had no gas in his house and his wife felt no 

affection for him. 

Use means touch which will never fail to leave its impress on objects. 

For an estate house to reveal the personality of its occupants is usual. 

On looking at the table of a Man, his efficiency can be assessed, says Vital Difference. 

Those who acquire an expertise in this can tell us all about a Man by one visit to his house. 

From handwriting alone there are a few hundred characteristics that can be seen. 

They do it even from typed letters. 

Under the lens a greater story will emerge. 

Once the eye of scrutiny opens, nothing can escape it sight. 

“அங்கிருந்த மரச்சாமான்கள் அந்த வீட்டின் உாியமைாளாின் பசல்வவளத்யதப் ெயறசாற்றின.” 

இந்திை வீடுகள் காலிைாக இருக்கும், லமற்கத்திை வீடுகள் முழுயமைாக மரச்சாமான்களால் 

அேங்காிக்கப்ெட்டிருக்கும். 

வீட்டின் முக்கிைமான அங்கமாக மரச்சாமான்கள் விளங்கும், அயவ அந்த இடத்துடன் 

பொருந்துவது, உாியமைாளாின் இரசயனயை முழுவதுமாக பவளிப்ெடுத்தும்.  

இரசயன கோச்சாரத்தின் குறியீடு ஆகும். 

கோச்சாரம் அந்தஸ்தின் சின்னமாகும். 

மனிதன் பசாத்யதவிட அந்தஸ்யத நாடுகிறான். 

இரண்டினியடலை அந்தஸ்யத அயடவது லமலும் கடினமானது.  



31 

 

பசாத்து திறயமைினால் ஈட்டப்ெடுகிறது. பெரும்ொலும் தவறான ெண்புகளால் ஈட்டப்ெடுகிறது. 

உைர்ந்த, தனிப்ெட்ட மற்றும் சமூகப் ெண்புகள் உயடைவர்களுக்கு ெணத்யதத் பதாடர்ந்து 

அந்தஸ்து வருகிறது. 

பெம்ெர்லி நீண்டகாேமாக அயத அனுெவித்து வந்துள்ளது. 

டார்சிைின் எதிர்மயறைான மலனாொவம் ெின்னர் எழுந்த விரும்ெத்தகாத வியளவு ஆகும். 

அயறகயள பசல்வச் பசைிப்லொடு அேங்காிக்க முைற்சி பசய்வது அல்ேது மற்றவர்கயளப் ொர்த்து 

அலத லொல் பசய்ை முற்ெடுவது, ஆஸ்டின் கூறுவதுலொல் பொருத்தமற்ற இரசயனைில் முடியும். 

நீண்ட காேமாக ஒருவரால் உெலைாகப்ெடுத்தப்ெட்ட பொருள் அவருயடை குணத்யத 

பவளிப்ெடுத்தும். 

பதாயேந்த ஒரு குல்ோயை யவத்துக் பகாண்டு பஷர்ோக் லஹாம்ஸ், அந்த மனிதன் புத்திசாலி, 

பசல்வத்யத இைந்தவன், சமீெத்தில் முடி பவட்டிக் பகாண்டவன், உடல் நேம் சாிைில்ோதவன், முன் 

லைாசயன உள்ளவன், அவனது வீட்டில் எாிவாயு தீர்ந்துள்ளது, அவனுயடை மயனவிக்கு அவன் 

மீது ொசம் இல்யே என்ெயதக் கண்டு ெிடித்தார்.   

உெலைாகப்ெடுத்திைதன் அயடைாளம் பொருட்களின் மீது அதனுயடை ெதிப்யெ விட்டுச் பசல்ே 

ஒரு லொதும் தவறாது. 

ஒரு லதாட்டத்திலுள்ள வீடு அதில் வசிப்ெவரது குணத்யத பவளிப்ெடுத்துவது வைக்கமானதுதான்.   

ஒருவரது லமயசயைப் ொர்த்தாலே அவரது பசைல்திறயன மதிப்ெிட்டு விடோம் என்று கூறுகிறது 

Vital Difference எனும் புத்தகம். 

இதில் லதர்ச்சி பெற்ற ஒருவரால் ஒருவரது வீட்டிற்கு ஒரு முயற பசன்றாலே அந்த வீட்டில் 

உள்ளவயரப் ெற்றிக் கூற முடியும். 

ஒருவரது யகபைழுத்து, அவருயடை சிே நூறு குணாதிசைங்கயளக் காண்ெிக்கும். 

தட்படழுத்து பசய்ைப்ெட்ட கடிதங்களில்கூட அவற்யறக் கண்டு ெிடித்து விடுவர். 

பூதக் கண்ணாடி வைிைாக ெே பொிை விஷைங்கள் பவளிப்ெடும். 

கண் கூர்ந்தாராை ஆரம்ெித்தால் எதுவும் ொர்யவைிலிருந்து தப்ொது. 

47. “With less splendour and more real elegance than the furniture of Rosings.” 

Husbands and wives take after each other to a great extent. 

Rosings carries the personality of the husband of Lady Catherine. 

In Mother Estates a tree called the manager by his name as it was missed during the manuring. 

A Russian general used to take a handful of earth and smell it an hour before the battle commenced. Earth 

knows how the battle will go. 

There are various powers. Devotees are not to seek any power. 

We speak our thoughts to others in the hope they will understand it, offer justice, and follow it for their 

benefit. 

Yogic experience says, “Speak to no one; Speak to Mother.”  

She is the one who can understand, offer justice, and reveal its power to us. 

There is a further step ahead. 

We tell Mother in the hope of a result. 

It is better we seek no result. 

Instead of speaking to Her for a result, let us remember Her and seek nothing further. 

That is the ideal attitude of a devotee. 

That helps one go in. 

To go in and stay in Her is the work. 

It ends in Peace or Silence or both. 

Cherish them, they will grow. 

Man’s perversity is so pronounced that he soon wants to get out of it. 

Pemberley enshrined a tradition in its august halls. 

The devotee installs Mother in his being. 

Keep Her there forever. 

Let Her grow all over your being. 

Mother’s Peace is Mother’s Presence. 

Mother’s Silence is Mother’s Strength. 

“மரச்சாமான்கள் லராசிங்சில் இருந்ததுலொல் அேங்காரமாக இல்ோவிட்டாலும் உைர்ந்த 

இரசயனயுடன் கூடிைதாக இருந்தது.”  
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கணவன்மார்களும் மயனவிமார்களும் பெரும் அளவில் ஒருவயர ஒருவர் ெின்ெற்ற முைல்கின்றனர்.  

லேடி காதாினுயடை கணவனின் குணாதிசைத்யத லராசிங்ஸ் பெற்றுள்ளது. 

மதர் எஸ்லடட்டில் உரம் யவப்ெதற்கு விடுெட்டுப் லொன மரம் மாலனஜயர பெைர் பசால்லி 

அயைத்தது. 

ஒரு ரஷ்ை இராணுவ அதிகாாி ஒரு ெிடி மண்யண எடுத்து லொர் ஆரம்ெிப்ெதற்கு ஒரு மணி லநரம் 

முன் அயத முகர்ந்து ொர்ப்ொர். லொாின் லொக்கு பூமிக்குத் பதாியும். 

ெே வித சக்திகள் உள்ளன. அன்ெர்கள் எந்த சக்தியையும் நாடக்கூடாது. 

நாம் நமது எண்ணங்கயள மற்றவர்கள் புாிந்துபகாள்வார்கள், நிைாைத்யத வைங்குவார்கள், 

அவர்களுயடை நன்யமக்காகப் ெின் ெற்றுவார்கள் என்ற நம்ெிக்யகைில் லெசுகிலறாம்.  

லைாக அனுெவம் நமக்குச் பசால்வது, “ைாாிடமும் கூறாலத, அன்யனைிடம் மட்டும் கூறு”. 

புாிந்துபகாண்டு, நிைாைம் வைங்கி, அதனுயடை சக்தியை நமக்குக் காண்ெிக்க அவர் ஒருவரால் 

தான் முடியும். 

லமலும் ஒரு ெடி உள்ளது. 

ெேயனக் கருதி நாம் அன்யனைிடம் கூறுகிலறாம். 

ெேயன எதிர்ொர்க்காமல் இருப்ெது நல்ேது. 

ெேனுக்காக அன்யனைிடம் கூறாமல் நாம் அன்யனயை நியனக்க லவண்டும், லவறு எயதயும் 

நாடாமல் இருக்க லவண்டும். 

இதுதான் ஒரு அன்ொின் சிறந்த மலனாொவம். 

இது நம்யம உள்லள அயைத்துச் பசல்லும்.  

உள்லள பசன்று அங்கு நியேத்து இருப்ெதுதான் நாம் பசய்ை லவண்டிை பசைோகும். 

அது அயமதிைில் அல்ேது பமௌனத்தில் அல்ேது இரண்டிலும் முடியும். 

அவற்யறப் லொற்றினால் அயவ வளரும். 

மனிதனின் தவறான எண்ணம் அவ்வளவு முயனப்புடன் இருப்ெதால் அவன் அதிலிருந்து வியரவில் 

பவளிவர விரும்புகிறான். 

தனது கம்பீரமான மாிைாயதக்குாிை கூடங்களில் பெம்ெர்லி ெரம்ெயர வைக்கங்கயளப் 

ெதித்துள்ளது. 

அன்ெர் தன் ஜீவனில் அன்யனயை ெிரதிஷ்யட பசய்கிறார். 

அன்யனயை அங்லகலை நிரந்தரமாக தக்க யவத்துக்பகாள்ள லவண்டும். 

நம் ஜீவன் முழுவதும் அவர் ெரவ லவண்டும். 

அன்யனைின் அயமதி அன்யன குடிைிருப்ெது லொோகும்.  

அன்யனைின் பமௌனம் அன்யனைின் வலியமைாகும். 

 

"And of this place," thought she, "I might have been mistress! With these rooms I might now have 

been familiarly acquainted! Instead of viewing them as a stranger, I might have rejoiced in them 

as my own, and welcomed to them as visitors my uncle and aunt. But no" -- recollecting herself -- 

"that could never be: my uncle and aunt would have been lost to me; I should not have been 

allowed to invite them."  

“இந்த இடத்திற்கு நான் எஜமானி ஆகிைிருக்கோம்” என்று நியனத்த அவள் “இந்த அயறகள் 

எல்ோம் எனக்குப் ெைகிைிருக்கும்! அந்நிைர்லொல் ொர்த்துக் பகாண்டிருக்காமல் என்னுயடை 

பசாந்த வீடுலொல் அனுெவித்துக்பகாண்டு என்னுயடை மாமாயவயும், அத்யதயையும் 

விருந்தாளிைாக வரலவற்றிருப்லென் - தன்யன சுதாகாித்துக்பகாண்டு “ஆனால்-இல்யே”-அது 

நடக்கலவ முடிைாது. நான் எனது மாமாயவயும், அத்யதயையும் இைந்திருப்லென். அவர்கயள 

அயைக்க எனக்கு அனுமதி கியடத்திருக்காது” என்று நியனத்தாள். 

48. As no love for Darcy has blossomed yet, she could only love his property. 

“டார்சிைின் லமல் இதுவயர காதல் மேரவில்யே என்ெதால் அவளால் பசாத்யத மட்டும்தான் 

காதலிக்க முடிந்தது.”  

49. She does not go from the house to the owner; she goes to the well furnished rooms. 

அவளது மனம் வீட்டிலிருந்து வீட்டின் எஜமானனிடம் பசல்ேவில்யே; லநர்த்திைாக 

அேங்காிக்கப்ெட்ட அயறகளுக்குச் பசல்கிறது.  

50. She thinks of herself as not being a stranger – Darcy is nowhere in her thoughts. 

அவள், தான் ஒரு அன்னிைன் என்று நியனக்கலவைில்யே - டார்சி அவளுயடை எண்ணங்களில் 

எங்குலம இல்யே.   

51. Further, she thinks of her aunt and uncle. Again it is not Darcy. 
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லமலும், அவள் தன்னுயடை மாமா, அத்யதயைப் ெற்றி நியனக்கிறாள். மீண்டும் அவள் டார்சியைப் 

ெற்றி நியனப்ெதில்யே. 

52. Darcy’s qualification is his absence. 

டார்சிைின் தகுதி அவன் அங்கு இல்ோதிருப்ெது. 

53. She is timid at the thought of Darcy after responding to the rooms. 

அயறகயளப் ொர்த்து முடித்த ெிறகு டார்சிைின் எண்ணம் எழும்பொழுது அவளுக்குப் ெைம் 

வருகிறது. 

54. Elizabeth is rejoicing at the relief afforded by his absence. 

அவன் அங்கு இல்ோதிருப்ெதினால் எலிசபெத் நிம்மதிைில் சந்லதாஷமயடகிறாள்.  

55. ‘Again she thinks of becoming mistress of Pemberley’. The thought of possessing Pemberley reoccurs to 

her. She thinks of being familiar with the rooms. In her own imagination the thought grows – a clear sign of 

decided choice. That made him come a day earlier – Life Response. That way she would have lost her aunt 

and uncle. Now in her own thoughts she has to choose between Pemberley and her aunt. Again the doubt 

about the Master arises. Again a new possibility is created. Darcy finds the uncle and aunt acceptable. Her 

uncle is a well-bred gentleman of whom she can be proud. That too is now cleared. 
பெம்ெர்லிக்கு எஜமானி ஆவது ெற்றி அவள் மீண்டும் நியனக்கிறாள். பெம்ெர்லியை தனதாக்கிக் 

பகாள்வது அவளுக்கு மீண்டும் மனத்தில் எழுகிறது. அந்த அயறகள் தனக்குப் ொிச்சைம் ஆவது 

ெற்றி நியனத்துப் ொர்க்கிறாள். அவளுயடை கற்ெயனைில் அந்த எண்ணம் வளர்கிறது- 

தீர்மானிக்கப்ெட்ட விருப்ெம் என்ெதன் பதளிவான அறிகுறி. வாழ்வின் எதிபராலிைாக அது 

அவயன ஒரு நாள் முன்னதாகலவ அங்கு வரவயைத்தது. அந்த வயகைில் அவள் தன்னுயடை மாமா, 

அத்யதயை இைந்திருப்ொள். இப்பொழுது அவள், அவளுயடை எண்ணத்தில், பெம்ெர்லி- அத்யத, 

இரண்டில் ஒன்யறத் லதர்ந்பதடுக்க லவண்டும். மறுெடியும் எஜமானயனப் ெற்றிை சந்லதகம் 

எழுகிறது. மீண்டும் ஒரு புதிை சாத்திைம் எழுகிறது. மாமா, அத்யத இருவயரயும் டார்சி ஏற்றுக் 

பகாள்கிறான். அவள் பெருயமப்ெடக்கூடிை அளவிற்கு மாமா நற்ெண்புகயள உயடை கனவான் 

ஆவார். அந்த சந்லதகமும் இப்பொழுது தீர்கிறது. 

56. “And of this place I might have been the mistress.” 

Lost opportunities are of value. 

There is a stage where Man is unable to regret what was lost. 

Elizabeth regrets the loss not after the proposal, but on seeing Pemberley. 

The poet who wrote about the lady who lost her husband and hat had a profound insight into life. 

She could not become mercenary about getting Longbourn. 

She did not regret driving away Darcy. 

She regretted losing Pemberley when its physical touch landed on her senses. 

The shades and grades of aspiration and achievement are as many as there are possibilities – infinite. 

She was one who could drive Pemberley away when it came offensively. 

She was also one who could fully appreciate when she witnessed it what an estate stands for. 

The small significant act here is her aunt’s invitation to Pemberley and insisting on it. 

Maybe it is the news of the chambermaid. 

In the case of Lydia, such a symptom was ‘dear Wickham’. 

Power corrupts; Money tempts; experience elevates. 

She could abuse Darcy, not abuse Pemberley. 

Now Pemberley silently abused her to change her mind. 

She saw knowing Darcy raised her in the eyes of Mrs.Reynolds. 

She could be the Mistress of Mrs. Reynolds who would call her ‘madam’. 

It is very significant – feminine significance – that during that short visit she said, ‘I could have been the 

mistress of this place” and Darcy never once entered her Mind. At least she never pronounced his name. 

Darcy’s name was Pemberley. 

She was honest enough to speak it to Jane. 

Jane asked the right question, “When did it start?” 

“இந்த இடத்திற்கு நான் எஜமானிைாக இருந்திருப்லென்.” 

இைந்த வாய்ப்புகள் மதிப்பு வாய்ந்தயவ. 

தான் இைந்தயத நியனத்து வருந்தாத ஒரு நியே மனிதனுக்கு உண்டு. 
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இைப்யெப் ெற்றி எலிசபெத் திருமண லவண்டுலகாளுக்குப் ெிறகு வருந்தவில்யே, பெம்ெர்லியைப் 

ொர்த்தெின் வருந்துகிறாள். 

கணவயனயும் குல்ோயவயும் இைந்த பெண்யணப் ெற்றி எழுதிை கவிஞனுக்கு வாழ்க்யகயைப் 

ெற்றிை ஆழ்ந்த நுண்ணறிவு உண்டு. 

ோங்ெர்யனப் பெறுவது ெற்றி அவளுக்கு ஆதாை மனப்ொன்யம எைவில்யே. 

டார்சியைத் துரத்திையதப் ெற்றி அவள் வருத்தப்ெடவில்யே. 

பெம்ெர்லிைின் ஸ்ொிசம் அவளது உணர்வுகளில் இறங்கிைலொது அயத இைந்ததற்கு அவள் 

வருந்தினாள். 

ஆர்வம் மற்றும் சாதயனைின் விதங்களும் தரங்களும் சாத்திைங்கயளப்லொல், எண்ணற்றயவ 

ஆகும்-அனந்தம்.  

மனத்திற்கு வருத்தம் அளிப்ெதுலொல் பெம்ெர்லி அவளுக்குக் கியடத்த பொழுது அவளால் அயத 

விரட்டி அடிக்க முடிந்தது. 

அந்தத் லதாட்டத்யதப் ொர்த்த பொழுது அது எயதக் குறிக்கிறது என்று முழுயமைாகப் 

ொராட்டிைதும் அவள்தான். 

இங்கு நடந்த சிறிை ஆனால் குறிப்ெிடத்தக்க நிகழ்வு, அவளது அத்யத பெம்ெர்லிக்கு அயைத்ததும் 

அதற்கு வற்புறுத்திைதும்தான். 

அது விடுதிப் பெண்மணிைின் பசய்திைாக இருக்கோம். 

லிடிைா விஷைத்தில் அது லொன்ற அறிகுறி, “எனதன்புள்ள விக்காம்” என்ெதுதான். 

அதிகாரம் களங்கப்ெடுத்தும், ெணம் ஆயசயைத் தூண்டும், அனுெவம் உைர்யவ அளிக்கும். 

அவள் டார்சியை நிந்தயன பசய்ைோம், பெம்ெர்லியை நிந்திக்க முடிைாது. 

இப்பொழுது பெம்ெர்லி பமௌனமாக அவள் மனம் மாறுவதற்காக நிந்தயன பசய்கிறது. 

டார்சியை அவள் அறிந்திருப்ெது Reynolds ொர்யவைில் அவயள உைர்த்துகிறது. 

திருமதி மெனால்ட்ஸிற்கு அவள் எஜமானிைாக இருந்திருப்ொள், ‘லமடம்’ என்று 

அயைக்கப்ெட்டிருப்ொள். இது மிகவும் முக்கிைமான ஒன்று- பெண்யமக்குாிை முக்கிைத்துவம்- அந்த 

குயறவான லநரத்திலேலை அவள், “நான் இந்த இடத்திற்கு எஜமானி ஆகிைிருக்கோம்” என்று 

கூறுகிறாலள தவிர, டார்சி அவளுயடை மனத்தில் ஒரு முயறகூட இடம் ெிடிக்கவில்யே. குயறந்த 

ெட்சம், அவன் பெையரக்கூட அவள் உச்சாிக்கவில்யே.  

அவளுக்கு டார்சிைின் பெைர்தான் பெம்ெர்லி. 

அயத லஜனிடம் பசால்வதற்கான லநர்யம அவளிடம் இருந்தது. 

லஜன், “இது எப்பொழுது ஆரம்ெித்தது” என்ற சாிைான லகள்வியைக் லகட்டாள். 

57. “with these rooms I might have been familiarly acquainted.” 

Life is not in the ideal, but the living of it. 

One seeks romance, but enjoys wife’s company and her cooking. 

Sri Aurobindo asks us to live life as divine life. 

The elegant rooms, their lofty construction, their handsome look comes again to her imagination of regret, 

not Darcy, his person or love. 

She had discovered heaven in Pemberley, prospect, beauty of objects, and elegance of rooms. Darcy never 

once rose in her thoughts. Woman and property; Mrs. Bennet who did not mind her husband’s death. 

The bloom of the widow freed from the husband’s control and given the freedom of the wealth is a 

reality of human relationship. 

Man’s psychological identity with his wife is his being. Her enjoying his property is the power of 

marriage – Unity is the Being, multiplicity is its power. 

Man is comprehensive; woman is precise. Hence the comprehensive preciseness of marriage. 

Woman’s need of Man beyond the child and property is the illusion of the obvious. 

Man knows all his opportunities and problems. 

He lives in his choice, by his choice. 

In the human choice God emerges in Man as Man enjoys God in ignorance. 

It is his self-indulgence. 

Man prefers self-indulgence to self-discovery. 

We see it in Elizabeth by protecting Wickham from her father and lingering to him after his marriage. 

The charm of religious life lies in the ceremonies. 

The divine consciousness expressing through transforming sensitivities ceremonialises life. 

The trousseaus, wedding bells, the religious ceremony of the Indian wedding are essential to the small 
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Man’s nerves and especially the woman. 

Self-giving to the other’s material needs divinizes it. 

“இந்த அயறகள் எனக்கு மிகவும் ொிச்சைமாகிைிருக்கும்.” 

வாழ்வு இேட்சிைத்தில் இல்யே, வாழ்க்யகயை வாழ்வதுதான் இேட்சிைத்தில் இருக்கிறது. 

ஒருவர் காதயே நாடுகிறார் ஆனால் மயனவிைின் துயணயையும், அவளுயடை சயமையேயும் 

அனுெவிக்கிறார். 

வாழ்க்யகயை பதய்வீக வாழ்க்யகைாக ெகவான் நம்யம வாைச் பசால்கிறார். 

லநர்த்திைான அயறகள், லமன்யமைான கட்டயமப்பு, அவற்றின் அைகான லதாற்றம் இயவகயள 

நியனத்துதான் அவள் வருந்துகிறாலள தவிர, டார்சி எனும் நெயரலைா அவனது அன்யெலைா 

நியனத்து அல்ே. 

பெம்ெர்லி, வாய்ப்பு, பொருட்களின் அைகு, லநர்த்திைான அயறகள் இவற்றில் அவள் 

பசார்க்கத்யதக் கண்டாள். டார்சி ஒரு தடயவகூட அவள் நியனப்ெில் எைவில்யே. பெண்ணும் 

பசாத்தும்; திருமதி பென்னட்டிற்கு அவளது கணவர் இறந்தாலும் எந்தவிதக் கவயேயும் இல்யே. 

கணவரது கட்டுப்ொட்டிலிருந்து விடுெடும் மயனவிைின் மேர்ச்சியும், அவளுக்குக் கியடக்கும் 

பசல்வத்தின் சுதந்திரமும், மனித உறவின் உண்யம நியேகளாகும். 

ஆணுக்கு, மயனவியுடன் இருக்கும் மனாீதிைான அயடைாளம் அவனது ஜீவன் ஆகும். 

அவனுயடை பசாத்யத அவள் அனுெவிப்ெது திருமணத்தின் சக்திைாகும்.—ஒருயம ஜீவன், 

பெருக்கம் அதனுயடை சக்தி.   

ஆண் விாிவானவன்; பெண் துல்லிைமாக இருப்ெவள். அதனால்தான் திருமணம் விாிவான 

துல்லிைமாக இருக்கிறது. 

குைந்யதயையும், பசாத்யதயும் தாண்டி பெண்ணுக்கு ஆணின் லதயவ என்ெது பவளிப்ெயடைாகத் 

பதாியும் மாயை ஆகும்.  

மனிதனுக்கு தன்னுயடை எல்ோ வாய்ப்புகளும், ெிரச்சியனகளும் பதாியும். 

அவன் தனது விருப்ெத்தில் அவனது விருப்ெப்ெடி வாழ்கிறான். 

மனிதன் அறிைாயமைில் இயறவயன அனுெவிப்ெதுலொல், மனிதனது விருப்ெத்திற்லகற்ெ 

இயறவன் மனிதனில் பவளிப்ெடுகிறான். 

அது அவனது சுை பவளிப்ொடு. 

சுை கண்டுெிடிப்யெவிட சுை பவளிப்ொட்யட மனிதன் விரும்புகிறான். 

விக்காயம தன்னுயடை தகப்ெனாாிடமிருந்து காப்ொற்றுவதிலும் அவனது திருமணத்திற்குப் 

ெிறகும் அவயனப் ெற்றி நியனப்ெதிலும் எலிசபெத்திடம் இதயன நாம் ொர்க்கிலறாம்.   

சடங்குகளில்தான் மதாீதிைான வாழ்வின் உற்சாகம் அடங்கியுள்ளது. 

இயற ஜீவிைம் திருவுருமாறும் உணர்வுகள் மூேம் பவளிப்ெடுவது, வாழ்யவ சடங்குகளாக்குகிறது. 

மணப்பெண்ணின் ஆயட அேங்காரங்கள், திருமண ாீங்காரங்கள், இந்திை திருமணத்தின் 

மதச்சடங்குகள் இயவ ைாவும் சிறிை மனிதனின் உணர்வுகளுக்கு குறிப்ொகப் பெண்களுக்கு மிகவும் 

முக்கிைம். 

மற்றவர்களுயடை பொருள்ாீதிைான லதயவக்கு உதவி பசய்யும் சுை அர்ப்ெணிப்பு அயத 

பதய்வீகமாக்குகிறது. 

58. “I might have myself rejoiced in them as my own.” 

She let the cat out of the bag. 

To enjoy these facilities as her own was marriage to Elizabeth, one who’s Mind was ideally developed in 

freedom and who could appreciate life’s magnificence with taste. 

For the woman, marriage is property. 

Of course for the author writing is a creative joy. The large sales and increasing popularity is a greater joy 

than the mental creativity. 

Popularity is social status as well as wealth. 

Service is great, status is greater. 

Arthur Fletcher’s quiet goodness was not so charming as the attraction of Lopez’s charm issuing out of 

inherent falsehood. 

The father’s rigidity became firmness in Emily’s delusion. 

Glencora was anxious to be naughty all the time. 

The charm of being venomous was irresistible to Glencora. 

More than his handsome face which was an excuse, Burgo’s capacity for evil, to lose his property in 

gambling was attractive to her. 
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In the next generation in Mary it became firmness for a gentleman. In Silverbridge it became the steady 

attraction to the inherent loveliness and virtues of the American girl. 

The virtues of the American girl sprang from her grandfather, a day labourer. Her loveliness was from the 

education of her father in freedom. 

The virtues of Being are in heaven’s static joy. 

The virtues of Non-Being are in earth’s active delight. 

The Being senses with the sense Mind. 

The Non-Being transcends senses, senses with the Supramental sense. 

The Being’s joys are selfish joys. 

The Non-Being’s joys are of self-giving. 

The Integral yoga’s existence is beyond the Superconscient, in the ascent of the conscient to transcendence. 

None of the present yogas are comparable to the Integral yoga. 

Nothing can be fully consecrated in its original sense till all are consecrated all the time. 

Only consecration’s comprehensiveness in the consciousness makes it move into substance which itself is 

to be transcended so that one enters into the Non-Being. 

Hence the significance of waking Samadhi. 

When Non-Reaction is successful and complete to outer events, one shifts inside where one has to start 

almost all over the completing of which goes beyond the sense Mind into waking Samadhi. 

Again the importance of surrendering to Mother giving up our own endeavour to surrender. Our endeavour 

is that of the ego’s which will fortify it. 

The hundred crores I speak of is only an indication, not a goal itself. 

It will surely lead to Supermind. Without it Supermind cannot be reached. 

A mean nagging perverse companion frustrates any satisfaction in any achievement. 

Insatiable dissatisfaction is an indispensable instrument of perfection. 

One must be able to see the Mother behind it and in it. 

Public opinion is a reflection of him or her who is with the devotee. 

Consecration has to go deep enough to dissolve the memory and censor. 

Censor is the memory of thinking. 

Deepening Silence is the necessary foundation. 

Peace ensures structureless existence. 

The action permissible is the action issuing out of Silence. 

All action should be in shraddha (faith) not in shakti, viryam, deva prakriti (energy, temperamental force, 

divinized energy). 

Nostalgia is taste of ignorance. 

Urges as well as impulses are to be consecrated before they touch the being or Mind. 

Man should live in the ever present that includes the past as well as future. 

The last seven chapters in The Synthesis Of Yoga on Supermind and last four chapters in The Life Divine 

on transformation, ascent, Being and Life are important. 

“என்னுயடை பசாந்த இடம் லொல் சந்லதாஷப்ெட்டிருப்லென்.” 

அவள் இரகசிைத்யத பவளிைிட்டாள். 

இந்த பசௌகாிைங்கயள தனது லொல் அனுெவிப்ெது எலிசபெத்திற்கு திருமணம் லொோகும். 

அவளுக்கு அளிக்கப்ெட்டிருந்த சுதந்திரத்தில் அவளது மனம் சிறப்ொக வளர்ந்திருந்தது. 

வாழ்க்யகைின் ெிரமிக்கத்தக்க விஷைங்கயள அவளால் இரசயனயுடன் லொற்ற முடிந்தது. 

பெண்ணுக்குத் திருமணம் என்ெது பசாத்தாகும். 

எழுத்தாளருக்கு எழுதுவது, ெயடப்ெதினால் ஏற்ெடும் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். மனத்தின் ெயடக்கும் 

திறயனவிட, அதிக விற்ெயனயும் அதிகாிக்கும் புகழும் பொிை சந்லதாஷத்யதத் தரும். 

ெிரெேம் என்ெது சமூக அந்தஸ்தும் பசல்வமும் ஆகும். 

லசயவ உைர்ந்தது, அந்தஸ்து அயதயும் விட உைர்ந்தது. 

Arthur Fletcherன் அயமதிைான நற்குணத்யதவிட பொய்யமைிலிருந்து பவளிவரும் Lopez’s 

கவர்ச்சிைின் ஈர்ப்பு அதிகமாக இருந்தது.   

தந்யதைின் கண்டிப்பு எமிலிைின் ஏமாற்றத்தின் உறுதிைாக மாறிைது. 

Glencora எப்பொழுதுலம குறும்புத்தனமாக இருக்க ஆர்வப்ெட்டாள். 

Glencoraவிற்கு விஷமத்தனமாக இருப்ெதில் உள்ள கவர்ச்சி தடுக்க முடிைாததாக இருந்தது. 



37 

 

ெர்லகாவின் அைகான முகம் ஒரு சாக்காக இருந்தலொதும் அவனது தீங்கு பசய்யும் திறனும், அவன் 

சூதாட்டத்தில் பசாத்யத இைப்ெதும் அவயள மிகவும் கவர்ந்தது.    

அடுத்த தயேமுயறைில் அது கனவானிடம் காண்ெிக்கும் கண்டிப்ொக, லமாிைிடம் மாறிைது. 

Silverbridge இடம் அது அபமாிக்க பெண்ணின் அைகின் மீதும், நற்ெண்புகளின் மீதும் நியேைான 

ஈர்ப்ொக மாறிைது. 

அபமாிக்கப் பெண்ணின் நற்ெண்புகள் தினக்கூலிைாக இருந்த அவளுயடை ொட்டனாாிடமிருந்து 

பெற்றயவ. அவளது தகப்ெனாாின் சுதந்திரமான கல்வி அறிவிலிருந்து அவள் அைகியனப் 

பெற்றாள்.  

ஜீவனின் நற்ெண்புகள் பசார்க்கத்தின் நியேைான சந்லதாஷத்தில் உள்ளன. 

அசத்தின் நற்ெண்புகள் உேகத்தின் தீவிரமான ஆனந்தத்தில் உள்ளன. 

ஜீவன் உணர்வு மனம் மூேம் உணர்கிறது. 

அசத் உணர்வுகயளக் கடந்து பசன்று சத்திைஜீவிை உணர்வு மூேம் உணர்கிறது. 

ஜீவனின் சந்லதாஷங்கள் சுைநேமான சந்லதாஷங்கள் ஆகும். 

அசத்தின் சந்லதாஷங்கள் சுை அர்ப்ெணத்தின் சந்லதாஷம் ஆகும். 

ஜீவனிலிருந்து ெிரம்ம நியேக்கு உைரும்பொழுது பூரணலைாகத்தின் பெருவாழ்வு ெிரம்மத்யதயும் 

தாண்டி உள்ளது. 

தற்பொழுது இருக்கும் எந்த லைாகங்கயளயும் பூரணலைாகத்துடன் ஒப்ெிடலவ முடிைாது. 

எல்ோமும் எல்ோ சமைத்திலும் சமர்ப்ெணம் பசய்ைப்ெடாதவயர, எயதயும் அதனுயடை சுை 

அர்த்தத்தில் சமர்ப்ெணம் பசய்ை முடிைாது. 

ஜீவிைத்தில் உள்ள சமர்ப்ெணத்தின் ஆைம் மட்டுலம அயத பொருளுக்கு நகர்த்தும், அதுவும் 

தாண்டப்ெட லவண்டும், அப்பொழுதுதான் ஒருவரால் அசத்திற்குள் நுயைை முடியும்.  

எனலவதான் விைித்திருக்கும் சமாதி முக்கிைமானது. 

புறச் பசைலுக்கு எதிர்வியன ஆற்றாமலிருப்ெது பவற்றிகரமாகவும் முழுயமைாகவும் இருக்கும் 

பொழுது ஒருவர் உள்லள பசல்கிறார், அங்கு மீண்டும் ஆரம்ெத்திலிருந்து எல்ோவற்யறயும் 

ஆரம்ெிக்க லவண்டும், இது பூர்த்தி அயடயும்பொழுது அவர் உணர்வு மனத்யதயும் தாண்டிச் 

பசன்று விைித்திருக்கும் சமாதி நியேயை அயடகிறார்.  

நம்முயடை முைற்சியைக் யகவிட்டுவிட்டு நாம் அன்யனைிடம் சரணயடவலத சரணாகதிைின் 

முக்கிைத்துவம் ஆகும். நமது முைற்சி அகந்யதைால் ெேப்ெடுத்தப்ெட்ட அகந்யதைின் முைற்சிைாகும். 

நான் லெசும் நூறு லகாடி ஒரு அறிகுறிலை தவிர அதுலவ ஒரு குறிக்லகாள் அல்ே.  

அது நிச்சைமாக சத்திை ஜீவிைத்திற்கு அயைத்துச் பசல்லும். அது இல்ோமல் சத்திை ஜீவிைத்யத 

அயடை முடிைாது. 

சின்னத்தனமும், இயடைறாது நச்சாிக்கும் குணமும் உயடை வக்கிரமான துயண, எந்த ஒரு 

சாதயனைிலும் கியடக்கும் எந்த ஒரு திருப்தியையும் முறிைடிக்கும்.  

திருப்தி பசய்ை முடிைாத அதிருப்தி நியறவுக்கு மிகவும் அவசிைம். 

இதற்குப் ெின்னாலும், இதற்குள்ளும் அன்யன இருப்ெயத ஒருவரால் ொர்க்க முடிை லவண்டும். 

அன்ெருடன் கூட இருப்ெவர் பொது மக்களின் அெிப்ெிராைத்யதப் ெிரதிெலிப்ொர். 

ஞாெகம், எச்சாிக்யக உணர்வு இவற்யறக் கயரக்கும் அளவிற்கு சமர்ப்ெணம் ஆைத்திற்குச் பசல்ே 

லவண்டும். 

சிந்தயனைின் நியனவுதான் எச்சாிக்யக உணர்வு.  

ஆைமான பமௌனம் அவசிைமான அடித்தளமாகும். 

அயமதி அயமப்ெில்ோத பெருவாழ்விற்கு உறுதி அளிக்கிறது.  

அனுமதிக்கப்ெடக்கூடிை பசைல் பமௌனத்திலிருந்து பவளிவரும் பசைல் ஆகும். 

எல்ோச் பசைல்களும் சக்தி, வீர்ைம், பதய்வப் ெிரக்ருதியுடன் இல்ோமல், சிரத்யதயுடன் 

(நம்ெிக்யகயுடன்) பசய்ைப்ெட லவண்டும். 

ெயைை நியனவுகள் அறிைாயமைின் ருசிைாகும். 

ஆயசகளும், உந்துதல்களும் ஜீவயனலைா மனத்யதலைா பதாடுவதற்கு முன் சமர்ப்ெணம் 

பசய்ைப்ெட லவண்டும்.  

கடந்த காேத்யதயும், எதிர்காேத்யதயும் உள்ளடக்கிை நிகழ்காேத்தில் மனிதன் வாை லவண்டும். 

சத்திை ஜீவிைம் ெற்றி “சிந்தசிஸ்” எனும் புத்தகத்தில் கயடசி ஏழு அத்திைாைங்களும், 

திருவுருமாற்றம், ொிணாமம், சத், வாழ்வு ஆகிைவற்யறப் ெற்றி 'தி யேப் டியவன்'ல் கயடசி நான்கு 

அத்திைாைங்களும் முக்கிைமானயவ.   

59. “Welcomed to them my uncle and aunt as visitors.” 

Exhibition is more important than enjoyment. 



38 

 

It is the Many seeking relationship with the other members of the Many. 

Mind readily runs to the next item as Alanaskar’s Mind. 

Soul remains in the present as the future is inside the present. 

Action ceasing, Silence arises. Silence sustains activity. 

Silence behind Silence sustains the Marvel. 

Transcending Mind, one enters into the divine Mind that can see both sides. 

He asked us not to shun life so that life can constantly evaluate our progress in terms of its standards! 

It is not easy to live a successful family life. 

To shun life is difficult. 

Having shunned life, it is impossible to keep life out of one’s Mind as long as one is in the Mind, as life 

issues out of Mind. 

To live in life without being affected by it one must move to divine Mind. 

Only after moving to Supermind, one can live in life without being affected by it but slightly influencing 

life. 

Such a Man relates to life through purified senses. 

For that, Supermind must have descended into his physical consciousness. 

Of course there is the physical substance beyond that. 

It is all the human body born of a woman, not in a supramental body. 

To live so for a short while is not impossible. 

It is not non-reaction that is expected of him but the capacity for equality that is necessary. 

Action in equality, the consciousness of the infinite, is possible only for faith – the fourth stage of 

energy – and it transforms Mind into Supermind. 

Non-egoistic Mind when purified of its dualities leads to perfection where one can initiate action in 

faith to attain Supermind. 

“என்னுயடை மாமா, அத்யதயை விருந்தினர் லொல் உெசாிக்க முடியும்.” 

அனுெவிப்ெயதவிட பவளிப்ெடுத்துவலத முக்கிைமாகும். 

ெேவற்றின் மற்ற அம்சங்களுடன் ெேவும் உறயவ நாடுகின்றன. 

Alanaskar-ன் மனம் லொல், மனம் உடனடிைாக அடுத்ததற்குத் தாவுகிறது. 

எதிர்காேம் நிகழ்காேத்தில் இருப்ெதனால் ஆன்மா நிகழ்காேத்தில் இருக்கிறது. 

பசைல் நின்று பமௌனம் எழும். பமௌனம் பசையே நியேநிறுத்தும். 

பமௌனத்தின் ெின்னால் உள்ள பமௌனம் அற்புதத்யத நியே நிறுத்தும். 

மனத்யதயும் தாண்டி ஒருவர் இரு ெக்கங்கயளயும் ொர்க்கக்கூடிை பதய்வீக மனத்துள் நுயைகிறார்.  

வாழ்வு அதனுயடை அளவுலகாலில் பதாடர்ந்து நமது முன்லனற்றத்யத மதிப்ெிடுவதால் வாழ்யவப் 

புறக்கணிக்க லவண்டாம் என ெகவான் நம்யமக் லகட்டுக் பகாள்கிறார். 

பவற்றிகரமான குடும்ெ வாழ்யவ நடத்துவது சுேெம் அல்ே. 

வாழ்க்யகயைப் புறக்கணிப்ெது கடினம். 

வாழ்வு மனத்திலிருந்து வருவதால், ஒருவர் மனத்தினுள் இருக்கும்வயர வாழ்யவப் புறக்கணித்த 

ெின்பும் அவருயடை மனத்திலிருந்து வாழ்யவ அகற்ற முடிைாது.  

வாழ்வினால் ொதிக்கப்ெடாதெடி வாை லவண்டுபமன்றால் ஒருவர் பதய்வீக மனத்யத அயடை 

லவண்டும். 

சத்திைஜீவிைத்யத அயடந்தால் மட்டுலம வாழ்வு நம்யமப் ொதிக்காமல் நாம் வாழ்வினுள் இருக்க 

முடியும், வாழ்யவ சிறிை அளவில் ஆதிக்கம் பசலுத்தவும் முடியும்.    

இது லொன்ற மனிதன் தன்னுயடை தூய்யமப்ெடுத்தப்ெட்ட உணர்வுகள் மூேம் வாழ்வுடன் 

பதாடர்பு பகாள்கிறான். 

அதற்கு சத்திை ஜீவிைம் ஜட ஜீவிைத்திற்குள் இறங்கிைிருக்க லவண்டும். 

அதற்குப் ெின்னால் ஜடப் பொருள் உள்ளது. 

இது அயனத்தும் பெண்ணிடமிருந்து உருவான மனித உடல்தான், சத்திை ஜீவிை உடலில் ெிறந்தது 

அல்ே. 

அவ்வாறு சிறிது லநரத்திற்கு வாழ்வது என்ெது சாத்திைலம. 

எதிர்வியன ஆற்றாமலிருப்ெது அவனிடமிருந்து எதிர்ொர்க்கப்ெடவில்யே, ஆனால் சமத்துவத்தின் 

ஆற்றல் அவசிைமாகத் லதயவப்ெடுகிறது.  

சமத்துவமாகச் பசைல்ெடுவது, அகண்டத்தின் ஜீவிைம், நம்ெிக்யகைால் மட்டுலம இது சாத்திைம்- 

சக்திைின் நான்காவது கட்டமான இது மனத்யத சத்திை ஜீவிைமாக திருவுருமாற்றும்.  
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இரட்யடகளிலிருந்து தூய்யமப்ெடுத்தப்ெட்ட அகந்யதைற்ற மனம் நியறவுக்கு வைி வகுக்கும், 

இங்கு ஒருவர் சத்திை ஜீவிைத்யத அயடை நம்ெிக்யகைின் மூேம் பசையே ஆரம்ெிக்கோம். 

60. “My aunt and uncle would have been lost to me.” 

To exclude what we exceeded leads to moksha. 

As is the leader, so is the population. 

Darcy can marry Elizabeth, but will keep her family at a distance. 

Yoga requires not to exclude what we have exceeded. 

To exclude is to create caste or class. 

Not to exclude is democracy. 

Man dominates woman. Now it is the woman’s turn. Man trying to include woman in his inner life will 

enter into a higher life with her. 

Children were under the parents’ control. 

Now they beat their own path. 

It rarely strikes people what an exercise it will be if all live together seeking harmony with each other. 

Family is shrinking. Company life is growing. 

In future, instead of the tiny family, the big corporation will become the unit of society. 

Family may vanish in the old or the new form, but society will not. 

It must have a unit – a social unit. 

It is the company that holds the promise. 

Absence of family raises the problem of rearing children with affection. 

Is it possible to found a unit of child rearing organization? 

Is it possible there for the mother’s affection to be given? 

Should it succeed the biological affection will be upgraded into human kindness. 

That is conceivable when Man sheds his selfishness, becomes outgoing gentleness that is kindness. It would 

be an emotional growth of humanity. 

Any amount of information, education, attention, comfort cannot replace the mother’s love. It goes with the 

child’s love for the mother. 

Exceedingly affectionate ladies taking that role too will not meet the requirement. 

The Force should blunt the ego and human kindness should mature into goodness. 

“என்னுயடை மாமா, அத்யதயை நான் இைந்திருப்லென்.” 

நாம் தாண்டிச் பசன்றயத விேக்குவது லமாக்ஷத்திற்கு அயைத்துச் பசல்லும். 

மன்னர் எவ்வைி மக்கள் அவ்வைி. 

டார்சி எலிசபெத்யதத் திருமணம் பசய்துபகாள்ளோம், ஆனால் அவளது குடும்ெத்யத பநருங்க 

விடமாட்டான். 

நாம் தாண்டிையத விேக்கக் கூடாது என்ெது லைாகத்திற்கு அவசிைம்.  

விேக்குவது ஜாதி குேம் இவற்யற உருவாக்கும்.  

விேக்கக் கூடாது என்ெதுதான் ஜனநாைகம். 

ஆண் பெண்யண அடக்கி ஆளுகிறான். இப்பொழுது பெண்ணின் முயற. தன்னுயடை அக 

வாழ்க்யகைில் பெண்யண லசர்த்துக்பகாள்ள முைலும் மனிதன், அவளுடன் லசர்ந்து உைர்ந்த 

வாழ்க்யக வாழ்வான்.  

குைந்யதகள் பெற்லறார்களின் கட்டுப்ொட்டிற்குள் இருந்தனர்.  

இப்பொழுது அவர்கள் அவர்களுயடை ொயதயை தாங்கலள லதர்ந்பதடுத்துக் பகாள்கின்றனர். 

அயனவரும் ஒருவருடன் ஒருவர் சுமுகத்துடன் லசர்ந்து வாழ்ந்தால் எப்ெடி இருக்கும் என்று 

ைாருக்கும் லதான்றுவலத இல்யே. 

குடும்ெம் சுருங்குகிறது. லசர்ந்து வாழ்வது பெருகுகிறது. 

எதிர்காேத்தில் சிறிை குடும்ெத்திற்குப் ெதில் பொிைகூட்டு ஸ்தாெனம் சமூகத்தின் ஒரு அங்கமாக 

இருக்கும்.  

ெயைை ரூெத்திலேலைா அல்ேது புது ரூெத்திலேலைா குடும்ெம் மயறந்து லொகோம், ஆனால் சமூகம் 

என்றும் அைிைாது. 

அதற்கு ஒரு சமூக அங்கம் லவண்டும். 

லசர்ந்து வாழ்வது இதற்கு உறுதி அளிக்கிறது.  

குடும்ெம் இல்ோவிட்டால் குைந்யதகயள ொசத்துடன் வளர்க்க முடிைாது. 

குைந்யதகயள வளர்க்க ஒரு ஸ்தாெனத்யத நிறுவ முடியுமா? 
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தாைின் ொசம் அங்கு கியடக்குமா? 

இது பவற்றி அயடந்தால் இரத்த ொசம் மனித அன்ொக உைரும். 

மனிதன் சுைநேமின்றி இருந்து அன்புள்ளம் பகாண்டவனாக மாறினால்தான் இயத நியனத்துப் 

ொர்க்க முடியும். மனித குேத்தின் உணர்வுபூர்வமான வளர்ச்சிைாக இது இருக்கும். 

தகவல், ெடிப்பு, கவனம், பசௌகாிைம் இவற்றின் எந்த அளவாலும் தாைின் அன்யெ நிரப்ெ முடிைாது. 

தாைின் அன்பு குைந்யதக்குத் தாய்மீது இருக்கும் ொசத்துடன் இயணந்தது.   

அதிக அளவில் ொச உணர்வு பகாண்ட பெண்மணிகளாலும் தாைின் இடத்யதப் பூர்த்தி பசய்ை 

முடிைாது.  

சக்தி அகந்யதயை வலுவற்றதாக மாற்ற லவண்டும், மனித அன்பு நற்குணமாக மாற லவண்டும்.  

 

This was a lucky recollection -- it saved her from something like regret.  

She longed to inquire of the housekeeper whether her master was really absent, but had not 

courage for it. At length, however, the question was asked by her uncle; and she turned away with 

alarm, while Mrs. Reynolds replied, that he was, adding, "But we expect him tomorrow, with a 

large party of friends." How rejoiced was Elizabeth that their own journey had not by any 

circumstance been delayed a day! 

இப்ெடி நியனத்ததால் மட்டுலம அவளால் வருத்தப்ெடாமல் இருக்க முடிந்தது.  

அவளுயடை எஜமானன் வீட்டில் இல்யேைா என இப்பெண்மணிைிடம் லகட்க லவண்டும் என 

எலிசபெத் ஆயசப்ெட்டாள். ஆனால் அதயனக் லகட்க அவளுக்கு யதாிைம் வரவில்யே. பவகு 

லநரத்திற்குப் ெிறகு அவளுயடை மாமா இக்லகள்வியை எழுப்ெினார். ஒருவித ெைத்துடன் திரும்ெிை 

எலிசபெத், தற்சமைம் இங்கு இல்யே என அப்பெண்மணி ெதிேளித்தயதக் லகட்டாள். ‘ஆனால் 

நாயள அவருயடை நண்ெர்கள் நியறை லெர்களுடன் இங்கு வருவார் என எதிர்ொர்க்கிலறாம்’ என்று 

கூறிையதக் லகட்டு, எந்த சூழ்நியேைாலும் தங்களது ெிரைாணம் ஒரு நாள் தாமதமாகாததற்கு 

மிகவும் சந்லதாஷப்ெட்டாள். 

61. She does not long to see the man who loved her for eight months, who loves her after her genius indulged in 

vituperation. He nowhere figures in her thoughts or emotions. He is the owner of Pemberley. 

அவளுயடை கடுயமைான நிந்தயனக்குப் ெிறகும், அவயள எட்டு மாதங்களாகக் காதலித்துக் 

பகாண்டிருக்கும் ஒருவயன ொர்க்க லவண்டும் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு எைலவ இல்யே. 

அவளுயடை எண்ணங்களிலோ அல்ேது உணர்வுகளிலோ அவன் எங்கும் இல்யே. அவன் 

பெம்ெர்லிைின் எஜமானன் மட்டுலம. 

62. Elizabeth rejoiced over Darcy’s coming the next day. It made Darcy come that day itself. Consciously she 

rejoiced over his absence. Subconsciously she rejoiced over Darcy. He responded to the subconscious call. 

மறுநாள் டார்சி வரப்லொவயத நியனத்து எலிசபெத் மகிழ்ந்தாள். அது அவயன அன்லற 

வரவயைத்தது. அவன் அங்கு இல்ோதது குறித்து அவள் லமல்மனத்தில் மகிழ்ச்சிையடந்தாள். 

ஆழ்மனத்தில் அவள் டார்சியை நியனத்து சந்லதாஷப்ெட்டாள். அவளது ஆழ்மன அயைப்புக்கு 

அவன் ெதில் விடுத்தான். 

63. Wickham is still in the mind of Mrs. Gardiner. 

திருமதி கார்டினர் இன்னமும் விக்காயம நியனத்துக் பகாண்டிருக்கிறாள். 

64. He is still feebly in Elizabeth’s mind. 

எலிசபெத் மனத்தில் இன்னமும் அவன் சிறிதளவு இருக்கிறான்.  

65. “She longed to inquire of the housekeeper whether her master was really absent.” 

More than achieving, Man loves not to be caught doing wrong. 

For a girl to put herself in the way of a Man is embarrassingly shameful. 

She loved to know she was safe is a rational explanation. 

She longed to meet him without her committing an error is life’s explanation. 

She thought of her uncle and aunt and banished the thought. She loved to know about Darcy. 

Her uncle asking the question on her behalf now explains how it came about. 

It was her silent will that worked through her uncle. 

Her wanting Darcy to come on his own, without herself committing an error is the way subconscious 

reconciles with the surface social consciousness. 

The initiative is the woman’s. She wants it to appear as Man’s initiative. 

That her uncle asked the question she could not bring herself to ask showed how they were in tune with 

each other – an affinity of culture. 
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The housekeeper saying later who would be the wife of Darcy was not apparently a topic of conversation. 

Its arising then reveals its significance to her future. 

His meeting her a few minutes later outside the building was prepared by a discussion about his future wife. 

No one except Elizabeth knew of the possibility of her marrying him. 

The visit could have been before the proposal. 

In that case, even she might not have known. 

Whatever the case, the preparation of the subtle atmosphere was there. 

Her uncle fished there, thereby enjoying  physically related to Pemberley. 

To reject a thing one longs for is a human behaviour. 

To long for the thing rejected too is such a behaviour. 

Man is not cultured enough to act straightaway. 

It is possible for the physical. 

Mind is basically refractory if not perverse. 

Hence this conflict between need and action. 

He who begins to think doubts. 

Spirit of contradiction is the way Mind begins to understand. 

“வீட்யடப் ெராமாிக்கும் பெண்மணிைிடம், அவளது எஜமானன் உண்யமைிலேலை அங்கு 

இல்யேைா என்று லகட்ெதற்கு அவள் ஆயசப்ெட்டாள்.” 

பவற்றி பெறுவயதவிட, தான் தவறு பசய்து ெிடிெடக்கூடாது என்ெயத மனிதன் விரும்புகிறான். 

ஒரு ஆணின் ொயதைில் ஒரு பெண் தன்யன இருத்திக்பகாள்வது அவமானகரமான விஷைம். 

தான் ொதுகாப்ொக இருக்கிலறாம் என்று பதாிந்துபகாள்ள விரும்புவது ஒரு நிைாைமான 

விளக்கமாகும். 

ஒரு தவறும் பசய்ைாமல், அவயனச் சந்திக்க விரும்புவது வாழ்க்யகைின் விளக்கமாகும்.  

அவளுயடை மாமாயவயும், அத்யதயையும் நியனத்து அவள் அந்த எண்ணத்யத விேக்கினாள். 

டார்சியைப் ெற்றி பதாிந்துபகாள்ள ஆயசப்ெட்டாள். 

அவளுயடை சார்ெில் அவளுயடை மாமா லகட்ெது, அது எவ்வாறு எழுந்தது என்ெயத 

விளக்குகிறது. 

அவளுயடை பமௌனத்தின் உறுதி அவளுயடை மாமா மூேம் பசைல்ெடுகிறது. 

தான் எந்த தவறும் பசய்ைாமல் டார்சி தானாகலவ அங்கு வர லவண்டும் என்று அவள் விரும்புவது 

ஆழ்மனம் லமல் மனத்தின் சமூக உணர்வவொடு சமரசப்ெடுத்திக்பகாள்ளும் முயறைாகும்.  

தன்முயனப்பு பெண்ணுயடைது. அது ஆணின் முயனப்ொக பதாிை லவண்டும் என்று அவள் 

விரும்புகிறாள். 

அவளால் லகட்க முடிைாத லகள்வியை மாமா லகட்ெது எவ்வாறு இருவரும் ஒத்த நியேைில் 

உள்ளனர் என்ெயதக் காண்ெிக்கின்றது-- நாகாிகத்தின் ஈர்ப்பு.  

டார்சிைின் மயனவிைாக எவர் வரப் லொகிறார் என வைதான பெண்மணி ெின்னர் கூறுவது ஒரு 

உயரைாடலுக்கான விஷைமாகத் லதான்றவில்யே. 

அப்பொழுது அப்லெச்சு எழுவது, அவளுயடை எதிர்காேத்திற்கு அதனுயடை முக்கிைத்துவத்யத 

பவளிப்ெடுத்துகிறது. 

வீட்டிற்கு பவளிலை சிே நிமிடங்களுக்குப் ெிறகு அவள் அவயனச் சந்திக்கப் லொவயத எதிர்காே 

மயனவியைப் ெற்றிை லெச்சு தைார் பசய்கிறது.  

எலிசபெத்யதத் தவிர மற்ற எவருக்கும் அவயனத் திருமணம் பசய்து பகாள்வதன் சாத்திைத்யதப் 

ெற்றித் பதாிைாது. 

திருமண லவண்டுலகாளிற்கு முன் இந்த விஜைம் நடந்திருக்கோம். 

அவ்வாறு இருந்திருந்தால் அவளுக்லக திருமண சாத்திைத்யதப் ெற்றி பதாிந்திருக்காது. 

விஷைம் எப்ெடிப்ெட்டதாக இருந்தாலும் சூட்சும சூைலின் முன்லனற்ொடு நடந்து பகாண்டிருந்தது. 

அவளுயடை மாமா அங்கு மீன் ெிடிக்கும் பொழுது லொக்கில் ஈடுெட்டார். அவ்வாறு ஜடநியேைில் 

சந்லதாஷமாக பெம்ெர்லிலைாடு பதாடர்பு பகாண்டார். 

விரும்பும் ஒன்யற மறுப்ெது மனித சுொவமாகும். 

மறுத்தயதப் பெற ஆயசப்ெடுவதும் இலத லொன்ற சுொவம்தான். 

லநராக நடந்து பகாள்வதற்கு மனிதனுக்கு நாகொிகம் லொதாது. 

ஜடத்தினால் அது முடியும். 

மனம் அடிப்ெயடைாக வக்கிரமாக இல்ோவிட்டாலும் ெிடிவாதமாக இருக்கும். 

அதனால்தான் லதயவக்கும் பசைலுக்கும் ெிணக்கு ஏற்ெடுகிறது. 
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சிந்தயன பசய்ெவனுக்கு சந்லதகம் எழுகிறது. 

முரண்ொட்டின் மூேம் மனம் புாிந்துபகாள்ள ஆரம்ெிக்கின்றது. 

66. “She had not the courage for it” – to ask about Darcy’s absence.” 

Any visitor would not have hesitated to ask that question. 

As she has a past about that name Darcy, she hesitated. 

Not even her aunt and uncle knew of the proposal. 

The weight arises from the self-knowledge. 

At the highest it is Self-knowledge. 

At the lowest it is self-knowledge that is humiliating. 

Both are knowledge of what is inside. 

Yoga is to transform self-knowledge into Self-knowledge. 

Courage is measured outside in terms of the work to be done. 

Inwardly the measure of courage is the measure of inner progress. 

Potentials for courage arise out of being brought up in plenty, uninhibited by authority, social approval of 

unconventional initiative, general atmosphere of initiative of the extraordinary. 

Spiritually courage and timidity are the same vibrations in the reverse. 

One expresses the energy. 

The other suppresses the energy. 

Socially one is admirable the other is despicable. 

Spiritually one completes the other. 

The courageous Man will not be recognized unless there are timid Men. 

We know of the use of the river water, do not as much appreciate the use of the riverbanks. There will be no 

river without the banks. 

She gave him such a fright of her. How can she be not timid here. 

The huge cathedrals evoke piety by their large size. 

Size matters, magnificence matters, strength matters. 

When we know what the other man thinks, much of the mystery of life vanishes. 

When we are in tune with life, life acts on our behalf whether we need it or not. 

We must be in tune with Mother’s life. 

“டார்சி அங்கு இல்ோதயதப் ெற்றி அவளுக்கு லகட்ெதற்கு யதாிைம் இல்யே.” 

எந்த விருந்தினரும் அந்த லகள்வியை லகட்ெதற்குத் தைங்கிைிருக்க மாட்டார். 

டார்சி எனும் பெைாில் அவளுக்கு ஒரு கடந்த காேம் இருந்ததால் தைக்கம் எழுகிறது. 

அவளுயடை மாமா, அத்யதக்கும்கூட திருமணப் லெச்யசப் ெற்றித் பதாிைாது. 

சுை அறிவின் மூேம் தீவிரம் எழுகிறது. 

மிக உைர்ந்ததில் அது சுைத்தின் அறிவாகும். 

கீழ் நியேைில் அது இைிவுெடுத்தும் சுை அறிவாகும். 

இரண்டுலம உள்லள இருப்ெதன் அறிவாகும். 

லைாகம் சுை அறியவ சுைத்தின் அறிவாக திருவுருமாற்றும். 

பசய்ை லவண்டிை லவயேயைப் பொறுத்து யதாிைம் பவளிைில் அளவிடப்ெடுகிறது.  

அகத்தில் யதாிைத்தின் அளவு அக முன்லனற்றத்தின் அளவாகும்.  

அொிமிதத்திலும், அதிகாரத்தால் தயட பசய்ைப்ெடாத நியேைிலும், மரபு வைி இல்ோத 

தன்முயனப்யெ சமூகம் ஏற்றுக்பகாள்வதிலும், அசாதாரண தன்முயனப்பு எடுக்க அனுமதிக்கும் 

பொதுவான சூைலும் யதாிைத்யத வளர்க்க வித்தாக அயமகின்றன. 

ஆன்மீகப்ெடி யதாிைமும் லகாயைத்தனமும் எதிபரதிரான ஒலர அதிர்வுகளாகும். 

ஒன்று சக்தியை பவளிப்ெடுத்துகிறது. 

மற்பறான்று சக்தியை அடக்குகிறது. 

சமூகாீதிைாக ஒன்று லொற்றத்தக்கது, மற்பறான்று பவறுக்கத்தக்கது. 

ஆன்மீகாீதிைாக ஒன்று மற்பறான்யற பூர்த்தி பசய்யும். 

லகாயைைான மனிதர்கள் இருந்தால்தான் யதாிைசாலியை அயடைாளம் காண முடியும். 

நமக்கு நதி நீாின் உெலைாகம் பதாியும், நதிக் கயரைின் உெலைாகத்யதப் ெற்றி நியனப்ெதில்யே. 

கயர இல்ோமல் நதி கியடைாது. 

தன்யனக் கண்டால் ெைப்ெடும்ெடி அவள் பசய்திருக்கிறாள். இங்கு அவள் எவ்வாறு ெைப்ெடாமல் 

இருக்க முடியும். 
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பொிை லதவாேைங்கள் அதனுயடை பொிை அளவினால் ெக்தியைத் தூண்டி விடும். 

அளவு, ெிரம்மாண்டம், வலியம எல்ோலம முக்கிைம். 

மற்றவர் என்ன நியனக்கிறார் என நமக்குத் பதாிந்தால் வாழ்வின் ெே மர்மங்கள் மயறந்து விடும். 

நாம் வாழ்லவாடு இயணந்து இருந்தால், நமக்குத் லதயவலைா, லதயவ இல்யேலைா நமக்காக 

வாழ்வு பசைல்ெடும்.  

நாம் அன்யன வாழ்லவாடு இயணந்து இருக்க லவண்டும். 

67. “How rejoiced was Elizabeth that their own journey had not been delayed a day.” 

Something working out as expected is a triumph. 

Triumph is fulfilled expectation. 

They are visitors there, but she was not a mere visitor. 

She is there playing the role of a visitor with the knowledge of the proposal. 

She is a citizen of heaven domiciled on earth. 

All devotees are in that position but not aware of it. 

An army entitles a Man to enter a country and stay there as a ruler. 

Royal birth gives access to the throne. 

Awakened Mind enables to enter the vital world and be a ruler there. 

It is her Mind, awakened in freedom, that gives the title to Pemberley. 

One who is spiritually awakened can preside over life on earth. 

Entering into industrial revolution gave the occasion to Britain to rule over vast lands living by agriculture. 

The religious aristocracy by virtue of education, especially religious knowledge ruled several nations for 

several centuries. 

A little bit of the higher plane gives a vast advantage over the lower plane. 

Conquest is by the higher of the lower. 

It appears that the endowment is little, but gain is complete. 

A pretty face, fluent speech, smooth manners, a resourceful idea often meet with extraordinary success. 

Among the Indian politicians a degree from Harvard gets a cabinet post. 

A typist of an industrialist qualified herself with a Ph.D. and ended as a Vice- Chancellor. 

A little of the higher plane will do, but that little must be perfect. 

Knowledge of The Life Divine is such that having it, one can have all. 

Upanishads say that of Brahman. 

It is a truth of life, a truth in spirit. 

Elizabeth rejoices not by the information but by the meeting that will come a little later. 

“தங்களுயடை ெிரைாணம், ஒரு நாள் தாமதமாகாமல் இருந்ததற்கு எலிசபெத் மிகவும் மகிழ்ச்சி 

அயடந்தாள்.” 

நாம் எதிர்ொர்த்தது லொேலவ ஒன்று நடப்ெது பெரும் பவற்றிைாகும்.  

எதிர்ொர்ப்பு பூர்த்திைாவது பொிை பவற்றிைாகும். 

அவர்கள் அங்கு விருந்தினர்கள், ஆனால் அவள் சாதாரண விருந்தாளி அல்ே. 

திருமண லவண்டுலகாயள அறிந்திருந்த அவள், அங்கு விருந்தினர் எனும் ெங்யக வகிக்கிறாள். 

அவள் பூமிைில் வசிக்கும் பசார்க்கத்தின் குடிமகள்.  

எல்ோ அன்ெர்களும் இந்த நியேைில்தான் இருக்கின்றனர், ஆனால் அவர்களுக்கு அது 

பதாிைவில்யே. 

இராணுவம் ஒரு மனிதயன ஒரு நாட்டிற்குள் நுயைை உாியம அளித்து அவயன அங்கு அரசாள 

யவக்கிறது. 

அரச குடும்ெத்தில் ெிறப்ெது சிம்மாசனத்யத அளிக்கிறது. 

விைிப்புற்ற மனம், உணர்வு உேகத்திற்குள் நுயைை முடியும், அங்கு ஆளவும் முடியும்.   

சுதந்திரத்தில் விைிப்புற்ற அவளுயடை மனம் பெம்ெர்லிக்கு ெட்டத்யத அளிக்கிறது.  

ஆன்மீக விைிப்யெப் பெற்ற ஒருவர் இவ்வுேகில் வாழ்வுக்குத் தயேயம தாங்க முடியும். 

பதாைில் புரட்சிைில் இறங்கிைது, ெிாிட்டனுக்கு விவசாைம் பசய்து பகாண்டிருந்த பொிை 

நிேப்ெரப்யெ ஆளும் வாய்ப்யெ அளித்தது.  

மதத்தயேவர்கள் அவர்களுயடை கல்விைினால், முக்கிைமாக மதங்கயளப் ெற்றிை அறிவினால், ெே 

நாடுகயள ெே நூற்றாண்டுகளுக்கு ஆண்டு வந்தனர்.   

உைர்ந்த நியேைின் சிறு ெகுதி தாழ்ந்த நியேயைவிட அதிக நன்யம அளிக்கிறது.  

தாழ்ந்தயத உைர்ந்தது பவற்றி பகாள்கிறது. 
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லெறுகள் குயறவாகத் லதான்றுகின்றன, ஆனால் இோெம் முழுயமைானது. 

அைகான முகம், சரளமான லெச்சு, சீரான ெைக்கங்கள், வளமான எண்ணம், இயவ ைாவும் சிறப்ொன 

பவற்றியைத் தருகின்றன.  

இந்திை அரசிைல்வாதிகளில் ஹார்வர்ட் ெட்டதாாிக்கு மந்திாி ெதவி கியடக்கிறது. 

ஒரு பதாைிேதிொின் தட்படழுத்தாளர் Ph.D ெட்டம் பெற்று, ெல்கயேக்கைக துயணலவந்தர் ஆனார். 

சிறிதளவு உைர் நியேலை லொதுமானது, ஆனால் அது பூரணமானதாக இருக்க லவண்டும். 

'The Life Divine'-ன் அறிவு இருந்தால் ஒருவர் அயனத்யதயும் பெறோம். 

உெநிஷத்துக்கள் ெிரம்மத்யதப் ெற்றி அவ்வாறு கூறுகின்றன. 

இது வாழ்வின் உண்யம, ஆன்மாவில் உண்யம. 

எலிசபெத் தகவல் அறிந்ததால் சந்லதாஷப்ெடவில்யே ஆனால் சிறிது லநரம் கைித்து நிகைப் லொகும் 

சந்திப்பு குறித்து மகிழ்ச்சி அயடந்தாள். 

68. “She was rejoiced that her own journey had not by any circumstance been delayed a day.” 

When things work out to our expectation and satisfaction Man congratulates himself and 

occasionally is grateful to grace. 

Here the events worked in the reverse, but it turned out to be to her satisfaction. 

We do not realize that whether it works out to our satisfaction or not in both cases grace is abiding. 

When the house keeper confirmed her action, she rejoiced. 

When she met Darcy out of the house, what she thought, she forgot everything. It too is grace, as a matter 

of fact a greater grace. 

If success is grace, failure too is grace. To realize it is difficult for anyone. 

Even as a reader, it goes out of our Minds. We do not realize it is grace for her. 

There are grades in grace. Mother explained the difference between grace and supergrace. 

She may not be conscious in one situation, but may be conscious in an earlier situation. 

Man accepts the course of events when it is favourable according to his understanding. 

What he thus accepts is too his own understanding. 

Man always tries to justify his own understanding in success or failure. 

To arrive at this point is self-justification. Even if it is justification it is self-awareness. 

Self-awareness works by what self is to us. 

Always it is ego. It can be rational understanding or irrational understanding. 

It may be ego, right or wrong, good or bad; Man entirely accepts what he is. 

It is vital in him. Mind too behaves like that, exactly like that, but it is capable of knowing. The soul is 

capable of acting as it knows to be right. 

That is the soul self-awareness. 

Vital self awareness is Mercedes marrying Fernand. 

Mental self-awareness is Glencora in love with Burgo, being loyal to Palliser. 

Soul self-awareness is Darcy’s accepting the abuse as grace. 

Self-awareness is great; the self becoming Self of the transcendence is the goal. The self is ego, it is the 

soul, it is the Self. Arriving at self-awareness and raising the level of the self to Self is the work. 

“தங்களுயடை ெிரைாணம் எந்த ஒரு சூழ்நியேைிலும் ஒரு நாள் தாமதமாகாமல் இருந்ததற்கு 

எலிசபெத் மிகவும் சந்லதாஷப்ெட்டாள்.” 

நம்முயடை எதிர்ொர்ப்புக்கும் திருப்திக்கும் ஏற்றவாறு விஷைங்கள் நடக்கும் பொழுது, நாம் 

நம்யமலை ொராட்டிக் பகாள்கிலறாம், எப்பொழுதாவது அருளுக்கு நன்றி கூறுகிலறாம்.  

இங்கு நிகழ்ச்சிகள் தயேகீைாக நடக்கின்றன, ஆனால் அயவ அவளுக்குத் திருப்தி அளிக்கும் 

வயகைில் நடக்கின்றன. 

நமக்குத் திருப்தி அளிக்கும் வயகைில் விஷைங்கள் நடக்கிறலதா இல்யேலைா, இரண்டுலம 

அருள்தான் என்ெது நமக்குப் புாிவதில்யே.  

அப்பெண்மணி தன்னுயடை கூற்யற உறுதிப்ெடுத்திைபொழுது அவள் மகிழ்ச்சி அயடந்தாள். 

டார்சியை அவள் வீட்டிற்கு பவளிலை சந்தித்தபொழுது, அவள் என்ன நியனத்தாள் என்ெயதப் 

ெற்றி எல்ோமும் மறந்தாள். அதுவும் அருள்தான், உண்மமயில் லெரருளாகும். 

பவற்றி அருள் என்றால், லதால்வியும் அருள்தான். அயத உணர்ந்துபகாள்வது எவருக்கும் கடினம். 

கயதயைப் ெடிக்கும் நமக்லக அது புாிவதில்யே. அவளுக்கு அது அருள் என்ெயத நாம் 

உணர்வதில்யே. 
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அருளில் ெேவயக உள்ளன. அருளுக்கும் லெரருளுக்கும் உள்ள வித்திைாசத்யத அன்யன 

விளக்கியுள்ளார். 

ஒரு சந்தர்ப்ெத்தில் அவள் எதுவும் பதாிைாதவளாக இருக்கோம், ஆனால் முந்யதை சந்தர்ப்ெத்தில் 

அவளுக்குத் பதாிந்திருக்கோம். 

மனிதனுக்குப் புாிந்த விதத்தில் அவனுக்குச் சாதகமாக நிகழ்ச்சிகள் நடந்தால், அவன் அவற்யற 

ஏற்றுக்பகாள்வான். 

அவன் அவ்வாறு ஏற்றுக்பகாள்வதும் அவனது புாிதல்தான். 

பவற்றிலைா அல்ேது லதால்விலைா, மனிதன் அவனது புாிதயேலை நிைாைப்ெடுத்துவான்.  

இந்த இடத்திற்கு வருவது தன்னியே விளக்கமாகும். இது சுை விளக்கமாக இருந்தாலும் சுை 

விைிப்புதான். 

நாம் நமக்கு எவ்வாறு பதாிகிலறாலமா, அதன்ெடி சுைவிைிப்பு பசைல்ெடும். 

அது எப்பொழுதுலம அகந்யததான். அது விலவகமான புாிதோக இருக்கோம், அல்ேது விலவகமற்ற 

புாிதோக இருக்கோம். 

அது அகந்யதைாக இருக்கோம், சாிைாகலவா அல்ேது தவறாகலவா இருக்கோம், நல்ேதாகலவா 

அல்ேது பகட்டதாகலவா இருக்கோம்; மனிதன், தான் எவ்வாறு இருக்கிறாலனா அவ்வாலற 

தன்யன முழுயமைாக ஏற்றுக்பகாள்கிறான். 

அது அவனிடத்து இருக்கும் உணர்வின் நியேைாகும். மனமும் அவ்வாறு நடந்துபகாள்ளும், அது 

லொேலவ நடந்துபகாள்ளும், ஆனால் அதற்குத் பதாிந்துபகாள்ள முடியும். சாி என்று உணர்வதற்கு 

ஏற்றார்லொல் ஆன்மா பசைல்ெடும்.   

அது ஆன்மாவின் சுை விைிப்ொகும். 

Mercedes, Fernand ஐ திருமணம் பசய்து பகாள்வது உணர்வின் சுை விைிப்பு. 

Burgo யவ காதலிக்கும் Glencora, Palliser-க்கு விசுவாசமாக இருப்ெது, மனத்தின் சுை விைிப்ொகும். 

நிந்தயனயை அருள் என டார்சி ஏற்றுக்பகாள்வது ஆன்மாவின் சுை விைிப்ொகும். 

சுை விைிப்பு உைர்ந்தது; ெிரம்ம நியேைின் சுைமாக மனிதன் மாறுவது இேட்சிைம் ஆகும். மனிதன் 

அகந்யதைானவன், அது ஆன்மாவாகும், ஆன்மாலவ சுைமாகும். சுை விைிப்பு பெற்று மனிதன் 

தன்யன ெிரம்மமாக உைர்த்திக்பகாள்வலத லவயேைாகும். 

 

Her aunt now called her to look at a picture. She approached and saw the likeness of Mr. 

Wickham suspended, amongst several other miniatures, over the mantlepiece. Her aunt asked 

her, smilingly, how she liked it. The housekeeper came forward, and told them it was the picture 

of a young gentleman, the son of her late master's steward, who had been brought up by him at 

his own expense. "He is now gone into the army," she added; "but I am afraid he has turned out 

very wild." 

அங்கு மாட்டப்ெட்டிருக்கும் உருவப் ெடத்யதப் ொர்த்த அவளது அத்யத, எலிசபெத்யத 

அயைத்தாள். அருலக பசன்று ொர்த்த எலிசபெத் அது விக்காயமப்லொல் இருப்ெயதக் கண்டாள். 

அது அவளுக்கு எவ்வாறு ெிடித்திருக்கிறது என அவளது அத்யத சிாித்த வண்ணம் லகட்டாள். 

அதற்கு அப்ெணிப்பெண், காேம் பசன்ற என் எஜமானாின் பசாத்யதக் கவனித்து வந்தவாின் மகன் 

அவன் என்றும், அவயன அவர் தன் பசேவிலேலை வளர்த்து வந்தார் எனவும் கூறினாள். “அவன் 

இராணுவத்தில் லசர்ந்து விட்டான், லமாசமானவனாக மாறி விட்டாலனா என ெைப்ெடுகிலறன்” 

என்றும் கூறினாள். 

69. Hence it is his picture that comes to them at first. 

அதனால் அவனுயடை ெடம்தான் அவர்களுக்கு முதலில் வருகிறது.  

70. Wickham’s thought arises and is ready to be wiped off by the report of the housekeeper. 

விக்காயமப் ெற்றிை எண்ணம் எழுகிறது, வைதான பெண்மணிைின் கூற்றினால் துயடத்து 

எறிைப்ெட அது தைாராகக் காத்துக் பகாண்டிருக்கிறது.  

71. Elizabeth willfully says they may be deceived. 

தாங்கள் ஏமாற்றப்ெட்டு விடுலவாம் என்று எலிசபெத் லவண்டுபமன்லற கூறுகிறாள்.  

72. We can say to remove that lingering perverse admiration, an elopement is needed. 

இன்னமும் நிேவுகின்ற வக்கிரமான விருப்ெத்யத அகற்றுவதற்காக ஓடிப்லொகும் நிகழ்ச்சி 

ஏற்ெடுகிறது என்று நாம் கூறோம். 

73. Elizabeth makes one good remark about his being a good brother. 

நல்ே சலகாதரனாக இருக்கிறான் என்ற ஒரு நல்ே கருத்யத மட்டும் எலிசபெத் குறிப்ெிடுகிறாள்.  
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74. Darcy is not mean enough to remove Wickham’s miniature. Even after his effort at elopement, if Darcy can 

retain his picture it is magnanimous of him. 
விக்காமின் சிறிை உருவப் ெடத்யத அகற்றும் அளவிற்கு டார்சி சின்ன புத்தி ெயடத்தவன் அல்ே. 

அவன் ஓடிப்லொக முைற்சி எடுத்த ெிறகும் அவனது உருவப் ெடத்யத அகற்றாதது அவனது 

பெருந்தன்யமயைக் காட்டுகிறது.   

75. “Her aunt called her to look at a picture. She approached and saw it was Wickham.” 

It is the magnanimity of a gentleman not to remove his picture. 

The measure of charm the aunt felt is seen in her seeing Wickham’s picture and calling the attention of 

Elizabeth. 

Darcy met her for a couple of minutes and moved away. I see that in the light of her attraction to the picture 

of Wickham. 

Wickham’s picture, her aunt calling her to it, Darcy moving away in two minutes show their basic 

inclination is towards truth but below that the natural tendency is drawn towards falsehood. 

Darcy, though he never trusted Wickham, never suspected him of anything, particularly about Georgiana. 

His unsuspecting behaviour of a gentleman landed him in trouble. 

The World Trade Centre attack was warned against clearly. 

But on that day more than hundred such warnings came. Everyday they are received. 

Those in a work develop a sensitivity for that work. It will reveal the truth of a real warning. 

To distinguish the particularly relevant from the generally irrelevant is to be efficient sensitively. 

Shankara and Ramanuja failed in it. God revealed to them how egoistic they were, not being able to see 

Shiva in the Chandala. 

Duraiswamy took a case file to Sri Aurobindo and opened it. He put His finger on a point and asked 

Duraiswamy to emphasise it. An important point carries a spot of light on it. 

You are what you are attracted to, what life presents to you insistently, what is inescapable to you unless 

you accept it and overcome it inwardly. 

That is compelling. Other circumstances, not compelling, are there. It means they are reflecting inner 

aspects that are unhelpful but not obstacles now. 

We rarely realize that an abominable Man threatening to go away is grace. Often, maybe always, we 

are sorry and go out of our way to retain him. 

Man’s coming as well as Man’s leaving is grace. 

“ஒரு உருவப் ெடத்யதப் ொர்க்க வருமாறு அவளுயடை அத்யத அயைக்கிறாள். அது விக்காமின் 

ெடம் என்ெயத அவள் ொர்க்கிறாள்.” 

அவனது உருவப் ெடத்யத அகற்றாதது ஒரு கனவானின் பெருந்தன்யமைாகும். 

விக்காமின் உருவப் ெடத்யதப் ொர்த்த ெின், எலிசபெத்யத அயைத்துக் காண்ெிப்ெதில் அத்யதைின் 

ஆர்வம் பவளிப்ெடுகிறது. 

டார்சி அவயள சிே நிமிடங்களுக்கு சந்தித்து விட்டு அகன்று பசல்கிறான். விக்காமின் ெடத்யதப் 

ொர்த்து அவளுக்கு ஏற்ெட்ட ஈர்ப்ெின் அடிப்ெயடைில் இதயன நான் ொர்க்கிலறன்.  

விக்காமின் உருவப்ெடம், அவளுயடை அத்யத அயதப் ொர்ப்ெதற்கு அவயள அயைப்ெது, இரண்டு 

நிமிடங்களில் டார்சி அகலுவது இயவ அயனத்தும், அடிப்ெயடைில் அவர்கள் உண்யமயை 

லநாக்கிச் பசல்வயதக் குறிக்கின்றன. ஆனால் உள்ளுக்குள் பொய்யமயை லநாக்கி அவர்கள் 

இைல்ொக இழுக்கப்ெடுகின்றனர். 

டார்சி விக்காயம ஒரு பொழுதும் நம்ொவிட்டாலும் எதற்காகவும் அவன் மீது சந்லதகப்ெடவில்யே, 

முக்கிைமாக ஜார்ஜிைானா சம்ெந்தப்ெட்ட விஷைத்தில் சந்லதகப்ெடவில்யே. 

நற்குணமுயடை கனவானாக விளங்கும் சந்லதகப்ெடாத அவனுயடை சுொவம் அவனுக்கு ஆெத்யத 

ஏற்ெடுத்திைது. 

World Trade centre-ன் தாக்குதல் ெற்றி பதளிவாக எச்சாிக்யக விடப்ெட்டது. 

அன்லற நூற்றுக்கும் லமல் எச்சாிக்யககள் வந்தன. தினமும் அயவ வந்துபகாண்லட இருக்கின்றன. 

ஒரு லவயேயைச் பசய்ெவருக்கு, அந்த லவயேைில் உணர்வுாீதிைாக ஈடுொடு ஏற்ெடும். 

உண்யமைான எச்சாிக்யகைின் உண்யமயை அது உணர்த்தும்.   

உணர்வுாீதிைாக திறயமயுடன் இருந்தால், குறிப்ொக அர்த்தமுள்ளதற்கும், பொதுவாக 

அர்த்தமற்றதற்கும் உள்ள வித்திைாசத்யதக் கண்டுெிடித்து விடோம். 
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சங்கரரும், இராமானுஜரும் இதில் லதால்வி அயடந்தனர். சண்டாள ரூெத்தில் வந்த சிவயன 

அயடைாளம் பதாிந்துபகாள்ள முடிைாத அளவிற்கு அவர்கள் அகந்யதயுடன் இருந்தனர் என்ெயத 

பதய்வம் உணர்த்திைது. 

ஸ்ரீ அரவிந்தாிடம் ஒரு அன்ெர் ஒரு வைக்கு சம்ெந்தப்ெட்ட லகாப்யெ எடுத்துச் பசன்று 

அக்லகாப்யெப் ெிாித்தார். ெகவான் ஒரு குறிப்யெ அவருயடை விரல்களால் சுட்டிக் காண்ெித்து 

அதிலுள்ள முக்கிைத்துவத்யத அந்த அன்ெயர வலியுறுத்தச் பசான்னார். முக்கிைமான இடம் 

ஒளியைப் பெற்று இருக்கும். 

நாம் எதன்ொல் ஈர்க்கப்ெடுகிலறாலமா, எயத வாழ்வு நமக்கு வலியுறுத்தி அளிக்கிறலதா, எதிலிருந்து 

நம்மால் தப்ெித்துக்பகாள்ள முடிைாலதா, அதுதான் நாம், அயத ஏற்றுக்பகாண்டு அகத்தில் அயத 

பவற்றிபகாள்ள லவண்டும்.  

அது வற்புறுத்தும் மற்றும் வற்புறுத்தாத மற்ற சந்தர்ப்ெங்களும் உள்ளன. அகத்தில் இருக்கும் 

ெைனற்ற கூறுகயள அயவ ெிரதிெலிக்கின்றன என்று அர்த்தமாகிறது, ஆனால் அயவ இப்பொழுது 

தயடகளாக இல்யே. 

பவறுப்பூட்டும் ஒரு மனிதன், தான் விேகிச் பசல்வதாக ெைமுறுத்துவது அருள் என்ெது நமக்குப் 

புாிவலதைில்யே. ெே சமைம், பெரும்ொலும்கூட எப்பொழுதும் நாம் அவனுக்காக வருந்தி 

நம்யமயும் மீறி அவயனத் தக்க யவத்துக்பகாள்கிலறாம்.     

மனிதன் வருவதும் அகலுவதும் அருலள. 

76. “Elizabeth approached her aunt. The housekeeper explained all about Wickham.” 

It is significant that they learn about the wildness of Wickham just before meeting Darcy. Maybe this piece 

of news cleared the obstacle further to bring Darcy. 

The housekeeper was not enchanted by Wickham. 

Colonel Fitzwilliam giving her news of Bingley just before the proposal was significant. 

It is true, we get the news we are interested in and we deserve. 

Man’s analysis of events is to justify his own opinion. 

Only when his opinion is utterly defied by events, he begins to think. 

Life offers him events that defy his thinking because in normal occasions he refuses to exercise his 

thinking. 

Any issue on which you exhaust all your capacities for thinking will reveal all the knowledge you need at 

that moment. 

He says not to stop in the middle. 

We stop at the first convenient stage. 

We often say those under our custody do not sufficiently listen to us. 

Go in and see, you will find the same phenomenon. 

Nothing in you will listen to your own proved experience. 

Any Man who fully implements all that he knows will not be the same Man he is now. 

Man says, “I know all this. I can even advise others. But I want those things to be done without my exerting 

like that. What is the use of achieving by exertion? To achieve without exertion is achievement.” 

This is enlightened ignorance. 

There are others who understand an issue perfectly, explain it to others. When it comes to them, they are 

simply blank and say, “I do not know what to do”. 

It is willful self-ignorance that justifies it and explains it to himself as right understanding. 

The will in the ignorance is overpowering. Like Dr. Jekyll and Mr. Hyde they are two different personalities 

where self-awareness is not yet born. 

To present his ignorance as the other man’s ignorance and maintain it is what we call ‘Difficult’. To be 

difficult is to appreciate the intelligence of ignorance he clearly sees in others. 

“எலிசபெத் அவளுயடை அத்யதயை லநாக்கிச் பசல்கிறாள். வீட்யடப் ெராமாிக்கும் பெண்மணி 

விக்காயமப் ெற்றி ைாவற்யறயும் விளக்குகிறாள்.” 

டார்சியை சந்திப்ெதற்கு முன் விக்காம் ொயத மாறிப் லொனயதப் ெற்றி அவர்கள் அறிந்து 

பகாள்வது குறிப்ெிடத்தக்கது. ஒரு லவயள இந்த பசய்தி டார்சிைின் ொயதைில் இருந்த தயடகயள 

லமலும் நீக்கிைிருக்கோம். 

வீட்டிலிருந்த வைதான பெண்மணி விக்காயமக் கண்டு மைங்கவில்யே. 

கர்னல் ெிட்ஸ்வில்லிைம் திருமண லவண்டுலகாளிற்கு சற்று முன்பு ெிங்கிலியைப் ெற்றிை பசய்தியை 

அளிப்ெது முக்கிைமானது.  
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நமக்கு ஆர்வம் இருக்கும் பசய்தி நம்யமத் லதடி வரும் என்ெது உண்யம, நாம் அதற்குத் 

தகுதிைாகவும் இருப்லொம்.  

நிகழ்ச்சிகயள மனிதன் ஆராய்வது, அவனுயடை கருத்யத நிைாைப்ெடுத்திக் பகாள்வதாகும்.  

நிகழ்ச்சிகளால் அவனது கருத்து முற்றிலுமாக எதிர்க்கப்ெட்டால்தான் அவன் லைாசிக்க  

ஆரம்ெிப்ொன். 

ஒருவன் நியனத்துக் பகாண்டிருப்ெதற்கு எதிர்ப்பு பதாிவிக்கும் நிகழ்ச்சிகயள வாழ்வு அளிக்கும், 

ஏபனனில் சாதாரணச் சந்தர்ப்ெங்களில் அவன் தன்னுயடை சிந்திக்கும் திறயன உெலைாகப்ெடுத்த 

மறுக்கிறான். 

எந்த விஷைத்திலும், நம்முயடை சிந்திக்கும் திறன் எல்ோவற்யறயும் நாம் உெலைாகப்ெடுத்தி 

விட்டால், அந்தத் தருணத்தில் நமக்குத் லதயவப்ெடும் எல்ோ அறியவயும் அது பவளிப்ெடுத்தும். 

நடுவில் நிறுத்தக் கூடாது என்று ெகவான் கூறுகிறார். 

பசௌகாிைமாக அயமயும் முதல் சந்தர்ப்ெத்திலேலை நாம் நிறுத்தி விடுகிலறாம். 

நமக்குக் கீழ் இருப்ெவர்கள், லொதுமான அளவிற்கு நம் லெச்யசக் லகட்ெதில்யே என நாம் அடிக்கடி 

கூறுகிலறாம். 

உள்லள பசன்று ொர்த்தால் நாமும் அவ்வாலற இருப்லொம். 

நம்முயடை அனுெவம் கூறுவயத நாம் லகட்ெதில்யே. 

தனக்குத் பதாிந்த எல்ோவற்யறயும் முழுயமைாகச் பசைல்ெடுத்தும் எந்த ஒரு மனிதனும் 

இப்பொழுது இருப்ெதுலொல் இருக்க மாட்டான்.  

“எனக்கு எல்ோம் பதாியும். மற்றவர்களுக்கும் என்னால் அறிவுயர வைங்க முடியும். ஆனால் அது 

லொன்ற பொிை முைற்சி எடுக்காமல் எனக்கு அயவ நடக்க லவண்டும். பெரு முைற்சி எடுத்து 

அயடவதினால் என்ன ெைன்? முைற்சி இன்றி அயடவலத சாதயன” என்று மனிதன் கூறுவான். 

இது பதளிவான அறிைாயம. 

ஒரு விஷைத்யத மிகச் சாிைாகப் புாிந்துபகாண்டு மற்றவர்களுக்கு விளக்குெவர்களும் உள்ளனர். 

அவர்களுக்பகன்று வரும்பொழுது ஒன்றும் புாிைாத நியேைில், “என்ன பசய்வது என்று எனக்குத் 

பதாிைவில்யே” என்ெர்.  

அயத நிைாைப்ெடுத்தி, அயதச் சாிைான புாிதல் என தங்களுக்லக விளக்கும் ெிடிவாதமான சுை 

அறிைாயமைாகும் அது. 

அறிைாயமைில் இருக்கும் உறுதி ெேம் வாய்ந்தது. Dr. Jekyll and Mr. Hyde லொல் அயவ சுை விைிப்பு 

ஏற்ெடாத இரண்டு பவவ்லவறான குணாதிசைங்கள் ஆகும். 

தன்னுயடை அறிைாயமயை மற்றவனுயடை அறிைாயமைாக பவளிப்ெடுத்தி அதில் நியேத்து 

இருப்ெதுதான், “கஷ்டம்” என்று கூறுப்ெடுகிறது. மற்றவர்களிடம் அவன் பதளிவாகப் ொர்க்கும் 

அறிைாயமைின் புத்திசாலித்தனத்யதப் லொற்றுவது, ‘கஷ்டமாக இருப்ெது’. 

77. “I am afraid he has turned out very wild.” 

From a personal point of view it is a tragedy. 

A cemented canal carries the water to long distances while a mud channel loses much of the water by 

seepage. The seepage sustains the vegetation around, charges the ground water and particularly 

keeps the heat of the sun down. It is not a waste. 

There is no waste. 

Errors enrich environment. 

In the hundred years’ history of a university or school, dropouts will tell us a great story. 

Jayakanthan, Kamaraj, Tagore, Shaw, Bill Gates, Steve Jobs were dropouts. 

They are top products. Newton was a university product. Einstein was from a polytechnic. Among the 

brokers, vakil clerks, waiters, touts, riff raff, roughs there is a rich material of social intelligence. Ambani 

was one like that of a slightly different description.  

Khrushchev was not a dropout, he never went to school. The establishment produced the aristocracy, 

intelligentsia. But the great Minds they produced were less in number than the great Men arising out of the 

non-school material. A peak needs a base, which is important. To us the peak is great. To earth both are 

significant. There are several truths. 

Training abridges ages into years and produces valuable material out of rubbish by the pressure of 

discipline. 

Non-training produces an apparently widespread dullness. 

The wide spread dullness is widespread, silent, slow culture. 

What it produces is a mountain while training creates low hills. 
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The Superconscient without inconscient is Man without a woman, unable to produce a child. 

The Internet is now making the widespread valueless dull heap of social dropouts a university of a higher 

standard that can produce great mountain peaks out of each one who aspires. 

outstanding accomplishments on their own outside the system, because they were uninhibited by the 

system American history analysed from this point of view can offer the lives of one lakh Men who have. 

They too are liable to be polluted by the value of non-system. 

“அவன் ொயத மாறிப் லொய் விட்டான் என்று நான் ெைப்ெடுகிலறன்.” 

தனிப்ெட்ட ொர்யவைில் அது வருந்தத்தக்கது. 

சிபமன்டினால் கட்டப்ெட்ட வாய்க்கால் தண்ணீயர நீண்ட தூரத்திற்கு எடுத்துச் பசல்லும், மண் 

கால்வாைில் நீர் உறிஞ்சிக் பகாள்ளப்ெடுவதால் அதிக அளவு நீயர அது இைக்கும். 

உறிஞ்சிக்பகாள்ளப்ெடும் நீர் சுற்றிலும் உள்ள தாவரங்கயளப் ொதுகாக்கும், நிேத்தடி நீர் உைரும், 

பவய்ைிலின் கடுயமயைக் குயறக்கும். இது விரைம் அல்ே. 

விரைம் என்ெலத கியடைாது. 

தவறுகள் சுற்றுப்புறத்யத வளப்ெடுத்தும். 

ஒரு ெல்கயேக்கைகம் அல்ேது ெள்ளிக்கூடத்தின் நூறு வருட சாித்திரத்தில், மாணவர்கள் ொதிைில் 

ெடிப்யெ நிறுத்துவது பொிை கயதயைக் கூறும். 

பஜைகாந்தன், காமராஜர், தாகூர், பெர்னார்ட் ஷா, ெில் லகட்ஸ், ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஆகிலைார் ொதிைில் 

ெடிப்யெ நிறுத்திைவர்கள்.  

அவர்கள் வாழ்க்யகைில் உைர்ந்த நியேக்கு வந்தனர். நியூட்டன் ெல்கயேக் கைகத்தில் ெைின்றவர். 

ஐன்ஸ்டீன் பதாைில் கல்லூாிைில் ெடித்தவர். இயடத் தரகர்கள், வக்கீல் குமாஸ்தாக்கள், உணவு 

விடுதிைில் ெணி புாிெவர்கள், கீழ்நியே மக்கள், முரடர்கள் ஆகிலைாாிடம் சமூக 

புத்திசாலித்தனத்யதப் ெற்றிை வளமான அறிவு இருக்கும். அம்ொனியும் இயதப் லொல் ஒருவர்தான், 

ஆனால் சற்று வித்திைாசமானவர். 

குருஷ்லசவ் ெள்ளிக்லக பசன்றதில்யே. அயமப்பு உைர்குடிைினயரயும் அறிவாளிகயளயும் உற்ெத்தி 

பசய்தது.  

ஆனால் இந்த அயமப்புகள் ெள்ளிக்குச் பசன்று ெடிக்காத உைர்ந்த அறிவாளிகயளக் காட்டிலும் 

குயறவான அறிவாளிகயளலை உற்ெத்தி பசய்தது, சிகரத்திற்கு அடித்தளம் மிகவும் அவசிைம். 

நமக்குச் சிகரலம உைர்ந்ததாகத் பதாிகிறது. பூமிக்கு இரண்டுலம முக்கிைம். ெே உண்யமகள் 

உள்ளன. 

ெைிற்சி யுகங்கயள வருடங்களாகச் சுருக்குகிறது, ஒழுக்கத்தின் கட்டுப்ொட்டினால் குப்யெைிலிருந்து 

மாணிக்கம் உண்டாகிறது. 

ெைிற்சி இல்ோதது, பவளிப்ெயடைாகப் ெரவோன மந்த நியேயை உற்ெத்தி பசய்கிறது.  

ெரவோன மந்தநியே, ெரந்து விாிந்து இருக்கும். பமளனமாக, நிதானமான நாகாிகமாக இருக்கும். 

அது மயேகயள உற்ெத்தி பசய்கிறது. ெைிற்சி சிறு குன்றுகயள உற்ெத்தி பசய்யும். 

ஜீவன் இல்ோமல் ெிரம்மம், பெண் துயணைின்றி இருக்கும் ஆண் லொோகும், குைந்யதகயள 

உருவாக்க முடிைாது.  

சமூகத்திலிருந்து பவளிலைறி மதிப்ெில்ோமல் இருப்ெவர்கயள ஒவ்பவாருவரது ஆர்வத்திற்லகற்ெ 

உைர்ந்த சிகரமாக மாற்றும் ெணியை இன்று இயணைதளம் பசய்து பகாண்டிருக்கின்றது.   

அபமாிக்காவின் சாித்திரத்யத ஆராய்ந்தால், ஒரு ேட்சம் மனிதர்கள் எவ்வாறு அயமப்புக்கு 

பவளிலை அவர்களாகலவ அொர சாதயனகள் புாிந்துள்ளனர் என்று பதாிை வரும், ஏபனனில் 

அவர்கள் அயமப்ெினால் கட்டுப்ெடுத்தப்ெடவில்யே.  

முயறைற்று இருப்ெதும் அவர்கயளக் பகடுக்க வாய்ப்புண்டு. 

 

Mrs. Gardiner looked at her niece with a smile, but Elizabeth could not return it. 

திருமதி கார்டினர் எலிசபெத்யத ஒரு புன்சிாிப்புடன் ொர்த்தாள், ஆனால் அவளால் சிாிக்க 

முடிைவில்யே. 

78. “Mrs. Gardiner smiled at the news of Wickham, Elizabeth could not return it.” 

Mrs. Reynolds is an elderly woman not susceptible to charm. 

Mrs. Gardiner sees through his mercenary trait but is still charmed being not an old woman. 

Elizabeth after knowing all prefers silence to the news of wildness to ready endorsement. 

Man is a mixture of knowledge and ignorance. 

They exist at the physical, mental, vital levels. 

At each level Ignorance is as important as knowledge to Man. 
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Ignorance is fully understood as knowledge at each stage. 

Only from the view of result one is different from the other. 

Both are fields of experience, equally valid. 

While you are inside, ignorance appears to be knowledge. 

While you are outside, ignorance reveals itself as ignorance. 

While you are in knowledge it is knowledge. Once you are outside it is ignorance. 

Knowledge and ignorance are relative terms. 

Earlier knowledge is later ignorance. 

Only when we emerge out of a level of ignorance or knowledge it is evident. 

Lydia enjoys what she is. It is impossible for her to have the view of Elizabeth. 

Equally Elizabeth cannot have a view of herself as Darcy conceives of her. 

In the movements of transition we have the external atmosphere. It admits of an individual progress to a 

certain limit by virtue of its dynamism; beyond it, it prevails. One cannot overcome the universal ignorance. 

The Hour of God reveals to the aspiring soul all that he aspires for. 

It does not stop there; it offers more than what we ignorantly asked for. 

It has the potential NOW to offer everything it has, if only Man does not prefer ignorance for its taste. 

Initially a great effort is needed. 

Later what is needed is only willingness not to reject. 

Finally willingness to receive only matters. 

Any Man can see these stages in his human relationships, best of all in his wife. 

“விக்காயமப் ெற்றிை பசய்தியைக் லகட்டு திருமதி கார்டினர் புன்னயக புாிந்தாள், எலிசபெத்தால் 

ெதிலுக்குப் புன்னயகக்க முடிைவில்யே.” 

திருமதி பரனால்ட்ஸ் வைதான பெண்மணி, கவர்ச்சிைினால் ொதிக்கப்ெடவில்யே.   

திருமதி கார்டினருக்கு அவனுயடை ஆதாை புத்தி பதாிகிறது, இருப்ெினும் வைதான பெண்மணிைாக 

இல்ோத காரணத்தினால் கவர்ச்சிக்கு ஆளாகிறாள்.   

எலிசபெத் எல்ோவற்யறயும் பதாிந்துபகாண்ட ெின், அவன் தியச மாறிப்லொன பசய்தியை 

ஆதாிப்ெதற்கு ெதில் பமௌனம் காத்தாள். 

அறிவு மற்றும் அறிைாயமைின் கேயவதான் மனிதன். 

அவர்கள் மனம், உடல், மற்றும் உணர்வு நியேைில் இருக்கின்றனர். 

ஒவ்பவாரு நியேைிலும் அறிவு மனிதனுக்கு எவ்வளவு முக்கிைலமா அலத அளவிற்கு அறிைாயமயும் 

முக்கிைம். 

ஒவ்பவாரு நியேைிலும் அறிைாயம அறிவாக முழுயமைாகக் கருதப்ெடும். 

ெேன் எனும் லநாக்கில் ொர்க்கும்பொழுதுதான் இரண்டும் வித்திைாசப்ெடும். 

இரண்டுலம அனுெவத்தின் களமாகும், இரண்டுலம நிைாைமானயவதான். 

நாம் அகத்தில் இருக்கும்பொழுது அறிைாயம அறிவாகத் பதாிகிறது. 

நாம் புறத்தில் இருக்கும்பொழுது அறிைாயம அறிைாயமைாகத் பதாியும். 

நாம் அறிவில் இருக்கும்பொழுது அது அறிவு. நாம் அதற்கு பவளிைில் இருந்தால் அது அறிைாயம.  

அறிவும் அறிைாயமயும் ஒப்ெிடப்ெடும் வார்த்யதகள்.   

ஆரம்ெத்தில் அறிவு ெின்னர் அறிைாயமைாக மாறும். 

அறிவு அல்ேது அறிைாயம இவற்றின் ஒரு அளவிலிருந்து நாம் பவளிவரும் பொழுதுதான் அது 

புேப்ெடும்.  

லிடிைா, தான் எவ்வாறு இருக்கிறாலளா அதில் சந்லதாஷமயடகிறாள். எலிசபெத்தின் ொர்யவ 

அவளுக்கு சாத்திைலம கியடைாது. 

டார்சி எலிசபெத்யதப் ெற்றி நியனப்ெது லொல் எலிசபெத்தால் தன்யன நியனத்தும் ொர்க்க 

முடிைாது. 

மாற்றம் ஏற்ெடும் சமைங்களில் நமக்கு புறச் சூைல் உள்ளது. அதனுயடை வலியமைினால், ஒரு 

அளவுவயர அது ஒரு தனிப்ெட்ட நொின் வளர்ச்சியை அனுமதிக்கும்; அயதத் தாண்டியும் அது 

இருக்கிறது. உேகளாவிை அறிைாயமயை ஒருவர் பவற்றிபகாள்ள முடிைாது. 

ஆர்வப்ெடும் ஆன்மாவிற்கு இயறவன் வரும் தருணம் ஆர்வப்ெடும் எல்ோவற்யறயும் அளிக்கும். 

அது அத்துடன் நிற்காமல் நாம் அறிைாயமலைாடு லகட்டயதவிட அதிகமாக அளிக்கும். 

மனிதனுக்கு அறிைாயமைின் ருசி இல்ோத ெட்சத்தில், அதனிடம் இருக்கும் எல்ோவற்யறயும் 

அளிக்கும் திறன் அதற்கு இப்பொழுது உள்ளது. 

ஆரம்ெத்தில் பொிை முைற்சி லதயவப்ெடுகிறது. 
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ெின்னர் அயத மறுப்ெதற்குாிை விருப்ெம் எைாமல் இருக்க லவண்டும்.  

பெற்றுக்பகாள்ள எழும் விருப்ெலம முடிவானது. 

மனித உறவுகளில் எந்த மனிதனும் இந்த நியேகயளப் ொர்க்கோம், மயனவிைிடம் சிறப்ொகப் 

ொர்க்கோம்.  

 

"And that," said Mrs. Reynolds, pointing to another of the miniatures, "is my master -- and very 

like him. It was drawn at the same time as the other -- about eight years ago." 

மற்பறாரு உருவப்ெடத்யதக் காண்ெித்த திருமதி. பரனால்ட்ஸ், "அது என்னுயடை எஜமானர், 

அச்சாக அவயரப்லொேலவ இருக்கிறது. மற்ற உருவப் ெடங்கயளப் லொேலவ இதுவும் எட்டு 

வருடத்திற்கு முன் வயரைப்ெட்டது," என்றாள். 

79. “It is my master -- drawn eight years ago.” 

It is Wickham’s picture that catches their sight first. 

Darcy’s picture produced no outward comment or inward thought from Elizabeth. 

Darcy is of no significance to Elizabeth. 

It is the housekeeper who questions her about his looks. 

Elizabeth responds out of necessity ‘very handsome’ not speaking her thoughts but echoing the 

housekeeper’s words. 

She has every right to feel offended by Darcy’s words at several times. 

Pemberley did not offend her. She can respond to it. 

As Mrs. Gardiner planned to visit Pemberley, we learn, Darcy decided to leave the place of his visit a day 

early. 

He comes alone to meet Elizabeth. 

As the housekeeper was speaking to her Darcy was within the estate. 

God comes to us as Darcy came to Elizabeth. 

His first touch is a social offence – ‘tolerable’. 

We remember the offence; do not know his love or admiration of fine eyes. 

He delivers his admiration saying he overlooked the inferior connections. 

We are proud of those connections and insist on social politeness. 

While we insist on politeness we cherish falsehood. 

Painfully God disillusions us. 

To us what matters is not God, but social respectability. 

He rises to our occasion. 

We still live in our falsehood. 

We respond to his material gifts, oblivious of his divine love. 

We want to clandestinely organize the falsehood that ruined us. 

God indulges us even there. 

The point where we level off is the point where we insist on our ego, its folly, its enjoyment. 

Our preference is to ourselves, never to Him. 

Even after 1956, we do not aspire for it, nor think of it, nor wonder where we are, how we are, why we are 

what we are. 

“இது என்னுயடை எஜமானன்—எட்டு வருடங்களுக்கு முன் வயரந்தது.” 

விக்காமுயடை உருவப்ெடம்தான் அவர்களுக்கு முதலில் கண்ணில் ெட்டது. 

டார்சிைின் உருவப்ெடம் எலிசபெத்திற்கு புறத்தில் கருத்யதலைா அல்ேது அகத்தில் 

எண்ணத்யதலைா உருவாக்கவில்யே. 

எலிசபெத்திற்கு டார்சி ஒரு பொருட்லட அல்ே. 

வீட்யடப் ெராமாிக்கும் பெண்மணி அவனுயடை லதாற்றத்யதப் ெற்றி அவயளக் லகட்கிறாள். 

ெதில் கூற லவண்டும் என்ெதற்காக எலிசபெத், ‘மிகவும் அைகாக இருக்கிறான்’ என்று கூறுகிறாள், 

அவளுயடை எண்ணத்யத அவள் லெசவில்யே, பெண்மணிைின் வார்த்யதகயள 

எதிபராலிக்கிறாள்.  

ெே சமைங்களில் அவள் டார்சிைின் வார்த்யதகளால் லகாெப்ெடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. 

பெம்ெர்லி அவயளப் புண்ெடுத்தவில்யே. அவள் அதற்குப் ெதிேளிக்க முடியும். 

திருமதி கார்டினர் பெம்ெர்லிக்குப் லொக முடிபவடுக்கும்பொழுது, டார்சியும் தான் பசன்றிருந்த 

இடத்திலிருந்து ஒரு நாள் முன்னதாக கிளம்ெ முடிபவடுத்தான் என்று நாம் அறிகிலறாம்.  
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எலிசபெத்யதச் சந்திக்க அவன் தனிைாக வருகிறான். 

அப்பெண்மணி அவளிடம் லெசிக்பகாண்டிருக்கும்பொழுது டார்சி அந்த லதாட்டத்தில் இருக்கிறான். 

டார்சி எலிசபெத்திடம் வந்தது லொல் பதய்வம் நம்மிடம் வருகிறது. 

அவனுயடை முதல் பதாடர்பு ஒரு சமூகக் குற்றமாகும்- ‘ெரவாைில்யே’ என்று கூறிைது. 

நமக்கு குற்றம் ஞாெகம் இருக்கிறது; அவனுயடை காதலோ அல்ேது அைகான கண்கயள அவன் 

லொற்றுவலதா நமக்குத் பதாிைாது. 

தாழ்ந்த பதாடர்புகயளயும் மீறி அவனது விருப்ெத்யத அவன் பதாிவிப்ெதாகக் கூறுகிறான். 

அந்தத் பதாடர்புகயளப் ெற்றி நாம் பெருயம பகாள்கிலறாம், சமூக மாிைாயதயை 

வற்புறுத்துகிலறாம். 

மாிைாயதயை வலியுறுத்தும்பொழுது நாம் பொய்யமயைப் லொற்றுகிலறாம். 

லவதயனயுடன் இயறவன் நமக்கு பதளியவ அளிக்கிறான். 

நமக்கு இயறவன் முக்கிைமல்ே, சமூக மாிைாயததான் முக்கிைம். 

இயறவன் நமக்காக முன் வருகிறார். 

நாம் இன்னமும் பொய்யமைில் வாழ்கிலறாம். 

இயறவனுயடை பதய்வீக அன்யெ அறிைாதவராய் அவனளிக்கும் பொருள்ாீதிைான ெேன்கயள 

நாம் ஏற்றுக்பகாள்கிலறாம் 

நம்யம அைித்த பொய்யமயை நாம் கள்ளத்தனமாக ஒழுங்குெடுத்திக் பகாள்கிலறாம்.  

அப்பொழுதுகூட இயறவன் நம்மிடம் அன்பு பசலுத்துகிறார். 

எங்கு நாம் நமது அகந்யத, அதனுயடை மடயம, அதன் சந்லதாஷம் ஆகிைவற்யற 

வலியுறுத்துகிலறாலமா, அங்கு நமது வளர்ச்சி நின்று விடுகிறது. 

நமது முன் விருப்ெங்கள் நமக்லகதான், இயறவனுக்கு அல்ே. 

1956-ற்குப் ெிறகும் நாம் அதற்காக ஆர்வப்ெடுவதில்யே, நியனப்ெதும் இல்யே, நாம் 

எங்கிருக்கிலறாம், எவ்வாறு இருக்கிலறாம், ஏன் இவ்வாறு இருக்கிலறாம் என்று அதிசைப்ெடுவதும் 

இல்யே. 

 

"I have heard much of your master's fine person," said Mrs. Gardiner, looking at the picture; "it is 

a handsome face. But, Lizzy, you can tell us whether it is like or not." 

“உன்னுயடை எஜமானனின் அையகப்ெற்றி நான் நியறை லகள்விப்ெட்டு இருக்கிலறன். இது ஒரு 

அைகான முகம், ஆனால் லிசி, அவயனப்லொேலவ அது இருக்கிறதா என நீதான் பசால்ே 

லவண்டும்” என்றாள் திருமதி. கார்டினர்.  

80. “I have heard much of your master’s fine person.” 

No one notices the fine person of an ordinary Man. 

No one misses the fine person of a rich Man. 

Important  news given by an ordinary Man will be well received, remembered, used, but the Man who 

brought the news will be forgotten. 

Unimportant news brought by an important Man will readily circulate as news from an important Man. 

This principle finds an effective use in consecration for those who resort to consecration for its sake, not for 

the result. 

This is a small work which I can easily do but it is important for me that any work must be done only by 

consecration. My principle is, no work that is not done by consecration, is work for me. 

When Mother’s temperature rose to 107° and stayed there, the doctors from Pondicherry and Madras could 

not diagnose it satisfactory to Him. He called a devotee doctor from Chittagong who came after two days 

and diagnosed it as gout. From that moment onwards temperature began to come down by the hour. Mother 

cured many people of many diseases but she would not cure herself because she would not accept any cure, 

if it did not come to Her from Him. Consecration will lead him to yogic result. 

Sri Aurobindo’s power could win the war. It was a Himalayan power. 

Even for that to act, diagnosis is important. 

Power acts through a system as the lake irrigates thousands of acres through a system of canals. 

Without that system it may flood a few hundred acres. 

Sri Aurobindo talked of His force acting well through the organized Westerner’s Mind and unable to act 

through the Indian Mind that has no structure. 

Supermind has descended. There is no organized consciousness on earth through which it can act. So, it has 

set about organizing earth consciousness. 
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Organisation is a must. Organisation is a bar. 

To know the difference is wisdom. To organize in such a fashion that it serves the purpose and 

dissolves at the right time is possible. 

“உன் எஜமானனது சிறப்யெப் ெற்றி நான் நியறை லகள்விப்ெட்டிருக்கிலறன்.” 

சாதாரண மனிதனின் சிறப்யெ எவரும் கவனிப்ெதில்யே. 

ெணக்கார மனிதனின் சிறப்யெக் கவனிக்க எவரும் தவறுவதில்யே. 

சாதாரண மனிதன் பகாண்டு வரும் முக்கிைமான பசய்தியை எல்லோரும் சிறப்ொகப் பெற்றுக் 

பகாள்வார்கள், ஞாெகம் யவத்திருப்ொர்கள், ஆனால் பசய்தி பகாண்டு வந்தவயர மறந்து விடுவர். 

முக்கிைமான மனிதன் பகாண்டு வரும் முக்கிைமில்ோத பசய்தி, அவனிடமிருந்து வந்தது என்று 

வியரவில் ெரவும். 

சமர்ப்ெணத்திற்காக சமர்ப்ெணம் பசய்ெவருக்கு இந்தக் கருத்து ெைனுள்ளதாக இருக்கும், 

ெேனுக்காக பசய்ெவருக்கு அல்ே. 

இந்தச் சிறிை லவயேயை என்னால் பசய்ை முடியும், ஆனால் எந்த ஒரு லவயேயையும் சமர்ப்ெணம் 

மூேலம பசய்ை லவண்டும் என்ெதுதான் எனக்கு முக்கிைம். சமர்ப்ெணம் மூேம் பசய்ைப்ெடாத எந்த 

ஒரு லவயேயும் லவயேலை இல்யே என்ெது என் கருத்து.     

அன்யனைின் ஜுரம் 107° ஆக உைர்ந்து அப்ெடிலை பதாடர்ந்தலொது ொண்டிச்லசாிைில் இருக்கும் 

மருத்துவர்களாலும், பசன்யனைில் இருக்கும் மருத்துவர்களாலும் அதற்கான காரணத்யதச் 

சாிைாகக் கண்டுெிடித்து ெகவானிடம் திருப்திகரமாகக் கூற முடிைவில்யே. சிட்டகாங்கிலிருந்து ஒரு 

மருத்துவ அன்ெயர ெகவான் அயைத்தார், அவர் இரண்டு நாட்கள் கைித்து வந்து அது gout 

(முைங்கால் வீக்கம்)என்று கண்டுெிடித்தார். அதிலிருந்து ஒவ்பவாரு மணி லநரத்திலும் ஜுரம் 

ெடிப்ெடிைாகக் குயறந்தது. அன்யன ெே லெருயடை ெே லநாய்கயளக் குணப்ெடுத்தியுள்ளார், 

ஆனால் தனக்கு என்று வரும்பொழுது ெகவான் அயதக் குணப்ெடுத்தினாேன்றி, தானாகலவ 

தன்யன குணப்ெடுத்திக்பகாள்ள மாட்டார். சமர்ப்ெணம் லைாக ெேயன ஒருவருக்கு அளிக்கும்.  

ஸ்ரீ அரவிந்தாின் சக்தி லொயர பவல்ேக் கூடிைது. அது இமாேை சக்திைாகும். 

அச்சக்தி லவயே பசய்வதற்கும் காரணம் என்ன என்று பதாிை லவண்டும். 

வாய்க்கால்களின் மூேம் ஆைிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிேப்ெரப்யெ ஒரு ஏாி ொசனம் பசய்வதுலொல், 

சக்தியும் ஒரு அயமப்ெின் மூேம் பசைல்ெடுகிறது.  

முயறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள லமற்கத்திைர்களின் மனத்தின் மூேம் தனது சக்தி நன்கு பசைல்ெடுவயதப் 

ெற்றி ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார், சாிைான அயமப்பு இல்ோத இந்திைர்களது மனத்தின் மூேம் அது 

பசைல்ெட முடிைவில்யே என்றும் கூறியுள்ளார். 

சத்திை ஜீவிைம் புவிைில் இறங்கியுள்ளது. அது பசைல்ெடுவதற்கான சாிைாக 

முயறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள ஜீவிைம் இப்பூமிைில் இல்யே. ஆயகைால் பூமிக்பகன்று ஒரு ஜீவிைத்யத 

உருவாக்க அது முற்ெட்டுள்ளது.  

அயமப்பு முக்கிைம். அயமப்பு தயடயும் ஆகும். 

வித்திைாசத்யதத் பதாிந்துபகாள்வது விலவகம் ஆகும். அயமப்பு ெைன்ெட்டு அதனுயடை லவயே 

முடிந்தவுடன் கயேக்கப்ெடுவது லொன்றபதாரு அயமப்யெ உருவாக்க முடியும். 

 

Mrs. Reynolds's respect for Elizabeth seemed to increase on this intimation of her knowing her 

master. 

தன்னுயடை எஜமானயர எலிசபெத்திற்குத் பதாியும் என்ெது பதாிந்தவுடன் அவள்லமல் 

திருமதி.பரனால்ட்ஸிற்கு மாிைாயத அதிகாித்தது. 

81. “Mrs. Reynolds’s respect for Elizabeth seemed to increase on this intimation of her knowing her master.” 

Police officers who came to arrest Sri Aurobindo seeing on his table, books in Latin and Greek, were 

amazed and went away without arresting him. 

Knowing what is in The Life Divine the world forces, Life forces will treat him with respect and will 

offer to serve him. 

Elizabeth was enjoying a private joke at that time privately. 

Higher knowledge with ordinary Men is like a royal child put in a school incognito. 

The Principal may not know how or why his school is getting so many favours from so many quarters. He 

is likely to take it as a reward for his efficiency. All those quarters know confidentially what the Principal 

does not know. 

All the children in the devotee’s school are royal children. 

The ten thousand dukes, peers, knights of England at one time or another served the king in some measure, 
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from that of a general to that of a chamber maid. They all have become for generations gentlemen farmers 

of rank and title. After five thousand years of giving up the Jnana, the Brahmin, by virtue of his birth 

possesses the brilliance of the Vedas in him in some measure. Almost any Brahmin will be dynamic or at 

least active. Mentally all the resourcefulness of that great knowledge stayed with them in different 

measures. Mother seeing the sadhaks have forgotten Her said that after all of them forget Her totally She 

will be active and alive in a deep part of them. Knowledge of The Life Divine, the Divine Touch of Sri 

Aurobindo or The Mother in any form will survive for eternity. 

  Greatness remains great at all  

  stages as the absoluteness remains 

  all along its manifestation. 

It is so in the unconscious Man or Matter. Its existence in a conscious Man is incalculable. Its presence 

makes the Mind or any other part of the body conscious. It makes the Spirit evolve, even the body evolves. 

Evolution is aspiration for the Absolute, to discover the Absolute in the relative. 

To know objects are immortal, days are eternal, space is infinite is to know God in Matter. 

“திருமதி பரனால்ட்ஸிற்கு, தன்னுயடை எஜமானயர எலிசபெத்திற்குத் பதாியும் என்ெயத 

அறிந்தவுடன் அவள் லமல் மதிப்பு கூடுகிறது.” 

ஸ்ரீ அரவிந்தயரக் யகது பசய்ை வந்த லொலீஸ் அதிகாாிகள் அவருயடை லமயஜைின் மீது கிலரக்க 

மற்றும் ேத்தீன் பமாைி புத்தகங்கயளப் ொர்த்து அதிசைத்து, அவயரக் யகது பசய்ைாமல் திரும்ெி 

விட்டனர்.    

‘தி யேப் டியவன்’-ல் என்ன இருக்கிறது என்று பதாிந்த ஒருவயர உேக சக்திகளும், வாழ்க்யக 

சக்திகளும், மாிைாயதயுடன் நடத்தும், அவருக்கு லசயவ பசய்ை முன் வரும். 

எலிசபெத் அச்சமைம் தனிைாக ஒரு தனிப்ெட்ட ஹாஸ்ைத்யத இரசித்துக் பகாண்டிருந்தாள். 

சாதாரண மனிதர்களின் உைர்ந்த அறிவு, அரசரது குைந்யதயை எவரும் கண்டு ெிடிக்க இைோத 

வண்ணம் ெள்ளிைில் லசர்ப்ெது லொன்றது.  

ெள்ளிைின் முதல்வருக்கு, எவ்வாறு இவ்வளவு அதிக வாய்ப்புகள் இவ்வளவு இடங்களிலிருந்து 

தனது ெள்ளிக்கு வருகின்றன என்று பதாிைாமல் இருக்கோம். தன்னுயடை திறயமக்குக் கியடத்த 

பவகுமதி என அவர் எடுத்துக்பகாள்ளோம். முதல்வருக்குத் பதாிைாமல் இருப்ெது, அந்தந்த 

இடங்களில் உள்ள மற்ற எல்லோருக்கும் இரகசிைமாகத் பதாிந்திருக்கும்.  

அன்ெர் நடத்தும் ெள்ளி மாணவர்கள் அயனவரும் அரச குைந்யதகள்தாம். 

ெத்தாைிரம் ெிரபுக்கள், சீமான்கள், ‘சர்’ ெட்டம் பெற்றவர்கள் அயனவரும் ஏதாவது ஒரு சமைத்தில், 

தளெதி முதல் அரசயவப் பெண்மணிவயர, அரசருக்குத் பதாண்டு பசய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் 

ெே தயேமுயறகளாக ெட்டம் ெதவியுடன் நற்ெண்பு உயடைவர்களாக இருந்தனர். ஐந்தாைிரம் 

வருடங்களாக ஞானத்யத விட்ட ெிறகும் ெிராமணன் அவனுயடை ெிறப்ெின் சிறப்ொல் லவதத்யதப் 

ெற்றிை உைர்ந்த அறியவ ஏலதா ஒரு அளவில் பகாண்டிருந்தான். ெிராமணர்கள் பெரும்ொலும் 

திறயமசாலிகளாகலவா அல்ேது சுறுசுறுப்ொகவாவது இருப்ொர்கள். அந்த உைர்ந்த அறிவின் 

திறன்கள் ைாவும் அவர்களிடத்து ஏலதா ஒரு அளவில் இருந்தன. சாதகர்கள் தன்யன மறந்து 

விட்டயதக் கவனித்த அன்யன, அயனவரும் தன்யன முழுயமைாக மறந்து விட்ட ெிறகு, 

அவர்களின் ஆைத்தில் அவர் சுறுசுறுப்ொகவும் ஜீவனுடனும் இருப்ெயதப் ெற்றி லெசியுள்ளார். ‘தி 

யேப் டியவன்’ ெற்றிை அறிவும், ெகவான் அல்ேது அன்யனைின் பதய்வீக ஸ்ொிசமும், அது எந்த 

ரூெத்தில் இருந்தாலும் காேத்திற்கும் நம்முடன் இருக்கும்.   

                   ெிரம்மம் சிருஷ்டி முழுவதிலும் உைர்ந்ததாக   

                   விளங்குவதுலொல், உைர்ந்தது எல்ோ நியேகளிலும் 

                   உைர்ந்ததாகலவ இருக்கும்                                                    

தன்யன அறிைாத வண்ணம் அது மனிதனிடத்லதா அல்ேது ஜடத்திலோ அவ்வாறு இருக்கும். 

நனவுபூர்வமாக இருக்கும் மனிதனிடம் இதயனக் கணக்கிட முடிைாது. மனம் அல்ேது உடலின் 

லவறு எந்த ஒரு ொகத்யதயும் சுை நியனவுடன் யவத்திருக்க இதனால் முடியும். ஆன்மாயவ 

பவளிப்ெடச் பசய்யும், உடலும் ொிணாமத்தில் பவளிப்ெடும். 

ெிரம்மத்யத அதற்கு ஒப்ொனதுடன் கண்டு ெிடிப்ெதற்காக, ெிரம்மத்தின் ஆர்வலம ொிணாமமாக 

விளங்குகிறது. 

பொருள்கள் அைிவற்றயவ, நாட்கள் நியேைானயவ, இடம் அனந்தம் என்று அறிந்து பகாள்வது 

ஜடத்தில் இயறவயன அறிந்து பகாள்வதாகும். 

 

"Does that young lady know Mr. Darcy?"  
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Elizabeth coloured, and said -- "A little."  

"And do not you think him a very handsome gentleman, ma'am?"  

"Yes, very handsome."  

"I am sure I know none so handsome; but in the gallery up stairs you will see a finer, larger picture 

of him than this. This room was my late master's favourite room, and these miniatures are just as 

they used to be then. He was very fond of them." 

“இந்த இளம் பெண்ணிற்கு திரு. டார்சியைத் பதாியுமா?” 

நிறம் மாறிை எலிசபெத் “சிறிதளவு பதாியும்” என்றாள். 

“அவர் அைகானவர் என நீங்கள் நியனக்கவில்யேைா, லமடம்?” 

“ஆமாம், மிகவும் அைகானவன்.” 

“இவ்வளவு அைகாக இருக்கும் மற்ற ைாயரயும் எனக்குத் பதாிைாது. லமல் மாடி காட்சிைகத்தில் 

இயதவிட அைகான பொிை ெடம் இருக்கிறது. இந்த இடம் என்னுயடை காேஞ்பசன்ற 

எஜமானருக்குப் ெிடித்தமான இடம். இந்த சிறிை அளவு உருவப்ெடங்கள், அப்பொழுது இருந்தது 

லொேலவ இருக்கிறது. அவருக்கு இயவகயள மிகவும் ெிடிக்கும்.” 

82. “This room is my late master’s favourite room.” 

People, events, places, books, jokes and anything can become a favourite to anyone. 

Becoming favourite means concentrating one’s force on another affectionately. 

That creates an atmosphere, a personality, a well defined force. 

He will be able to better execute his works in that room. 

To writers such places provide inspiration. 

Musicians have their favourite time, place, audience and particularly favourite songs and more so 

favourites ragas. 

Intensity increasing in favourite areas creates genius. 

Elizabeth became his favourite, perhaps by the force of Caroline making him a favourite. 

At the proposal, he made her abuse his favourite theme. 

The result was he became the favourite of Longbourn as well as Meryton. 

A spark of the French Revolution descended on him making him a favourite recipient which he distributed 

in Meryton to the Longbourn daughters. 

Wickham claimed to be the favourite of Mr. Darcy. 

Elizabeth made Wickham her favourite even when he did not deserve it. 

Favourite god is Ishta Devatha. 

It is humanly possible to make one, whether he falls into the scheme or not, whether he deserves or not, his 

ishta devatha, favourite God. 

A greater celestial boon that requires a more arduous self-denial is to become an ishta devatha to 

another. 

A temple, an ashram creates atmospheres which can become favourites to devotees. It can be physical, vital, 

and spiritual. 

Pemberley became her favourite and she became so to Darcy. 

“இந்த அயற காேம் பசன்ற என்னுயடை எஜமானருக்கு மிகவும் ெிடித்த அயறைாகும்.” 

மனிதர்கள், நிகழ்ச்சிகள், இடங்கள், புத்தகங்கள், ஹாஸ்ைம் மற்றும் எதுவாக இருந்தாலும் அயவ 

எவருக்கும் ெிடித்தமான ஒன்றாக மாறோம். 

ெிாிைமானதாக ஆகிறது எனும்பொழுது, ஒன்றின் சக்தியை அன்புடன் மற்பறான்றின் லமல் 

ஒருமுகப்ெடுத்துவது என்று பொருள். 

அது சூைல், குணம், பதளிவான சக்தி ஆகிைவற்யற உருவாக்கும். 

அந்த அயறைில் ஒருவரால் லமலும் சிறப்ொகச் பசைல்ெட முடியும். 

எழுத்தாளர்களுக்கு அது லொன்ற இடங்கள் உத்லவகம் அளிக்கும். 

இயசக் கயேஞர்களுக்கும் அவர்களுக்குப் ெிடித்தமான இடம், லநரம், ொர்யவைாளர்கள், ெிடித்த 

ொடல்கள், ெிடித்த ராகங்கள் உண்டு.  

ெிடித்தமான இடங்களில் அதிகாிக்கும் தீவிரம் லமதாவித்தனத்யத உருவாக்கும். 

எலிசபெத் அவனுக்குப் ெிாிைமானவளாக மாறுகிறாள், காரலினுயடை வலியம அவனுக்கு 

விருப்ெத்யத உண்டாக்குகிறது லொலும். 

திருமண லவண்டுலகாளின்லொது அவளுயடை நிந்தயனயை அவன் தன்னுயடை ெிாிைமான 

விஷைமாக்கிக் பகாண்டான். 
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இதனுயடை ெேனாக, ோங்ெர்னிலும் பமாிடனிலும் அவன் ெிாிைமானவனாக மாறினான்.   

ெிபரஞ்சுப் புரட்சிைின் ஒரு பொறி அவனுள் இறங்கி, அதன் ெேயன பமாிடனில் ோங்ெர்ன் 

சலகாதாிகளுக்கு அவன் வைங்கினான்.   

டார்சிைின் தகப்ெனாருக்கு தான் மிகவும் ெிடித்தமானவன் என்று விக்காம் கூறிக் பகாள்கிறான். 

விக்காமிற்குத் தகுதி இல்ோதலொதும் எலிசபெத் அவயன தனக்குப் ெிாிைமானவனாக ஆக்கிக் 

பகாண்டாள். 

நமக்குப் ெிடித்த பதய்வத்யத இஷ்ட லதவயத என்கிலறாம். 

ஒருவரது விஷைங்களில் அவர் இருக்கிறாலரா இல்யேலைா, தகுதி உயடைவலரா இல்யேலைா, 

ஒன்றியன இஷ்ட லதவயதைாக்கிக்பகாள்ள, ெிடித்தமான பதய்வமாக்கிக்பகாள்ள, மனிதனால் 

இைலும்.  

மற்றவருக்கு இஷ்ட பதய்வமாக மாறுவது, பதய்வம் அளிக்கும் பொிை வரமாகும், இதற்கு 

கடினமான சுை மறுப்பு லதயவப்ெடுகிறது. 

லகாவிலோ, ஆசிரமலமா அன்ெர்களுக்குப் ெிடித்த இடமாக மாற ஒரு சூையே உருவாக்குகிறது. அது 

ஜடம், உைிர் மற்றும் ஆன்மீக நியேகளில் இருக்கோம். 

பெம்ெர்லி அவளுக்குப் ெிடித்த இடமாக மாறிைது. டார்சிக்கு அவள் ெிடித்தமானவளாக ஆனாள். 

 

This accounted to Elizabeth for Mr. Wickham's being among them.  

Mrs. Reynolds then directed their attention to one of Miss Darcy, drawn when she was only eight 

years old.  

"And is Miss Darcy as handsome as her brother?" said Mr. Gardiner.  

"Oh! yes -- the handsomest young lady that ever was seen; and so accomplished! She plays and 

sings all day long. In the next room is a new instrument just come down for her -- a present from 

my master; she comes here to-morrow with him." 

இவ்விவரம் விக்காமின் உருவப்ெடம் அங்கு இருப்ெதன் காரணத்யத எலிசபெத்திற்கு விளக்கிைது. 

எட்டு வைதாக இருக்கும்பொழுது வயரைப்ெட்ட மிஸ். டார்சிைின் உருவப் ெடத்யத திருமதி. 

பரனால்ட்ஸ் அவர்களுக்குக் காண்ெித்தாள். 

“தனது சலகாதரயனப்லொல் மிஸ் டார்சியும் அைகாக இருப்ொளா?” என திரு. கார்டினர் லகட்டார்.  

“ஓ! ஆமாம். அவயளப்லொல் ஒரு அைகியைப் ொர்த்திருக்க முடிைாது. நாள் முழுவதும் ெிைாலனா 

வாசிப்ொள், ொட்டும் ொடுவாள். மிகவும் திறயமசாலி! அடுத்த அயறைில் உள்ள இயசக்கருவி 

இப்பொழுதுதான் வந்திறங்கியுள்ளது. அவளுயடை சலகாதரனின் ொிசு. அவளும் நாயள இங்கு 

வருகிறாள்.”  

83. A servant’s tribute is rare and precious. 

வீட்டு லவயே பசய்ெவாின் புகழ்தல் அபூர்வமானது, மதிப்புவாய்ந்தது.  

84. “She plays and sings all day long.”  

Youth taking to music is at it all day. 

But a music instrument and songs do not set a limit to inspire the singer. 

Such an endless capacity is seen in artistic endowments. 

Material life has such a spiritual potential but it rarely emerges. 

Stone idols come to life with the spiritual forms of deities they represent. 

The secret behind those who become millionaires in one generation, the power that raised Ambani to the 

heights of industry is a principle. Man in tune with the spirit of the field – e.g. Market – is rewarded 

with the infinity of that field. 

As we see in nuclear fission, this principle is true both ways, positively as well as negatively. 

To be in tune with the spirit is slightly different from concentrating on it, as concentration is a part of it. 

The Spiritual Individual is one who, in any plane, is in tune with the society and God – universal and 

transcendent. 

We see in this story how Darcy brought to life what was in potential in Elizabeth. I have, by implication, 

extended it as her doing a similar thing to the institution of Pemberley. 

We are reminded that Lydia’s initiative revealed these possibilities. 

Revolutions create afresh by destruction. 

Wars are such phenomena. 

Evolution creates in million souls an efflorescence imperceptibly by redirecting the revolutionary force to 

deeper layers of social structure. 
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Revolution is a violent outburst on the surface. 

Evolution is a quiet irresistible pressure at the maximum possible depths which creates without violence, 

rather renders the force of violence an ever green fragrant bloom.  

Ignorance demands Revolution. 

Knowledge makes evolution possible. 

“அவள் நாள் முழுவதும் ொடிக் பகாண்டிருப்ொள், வாசித்துக் பகாண்டிருப்ொள்.” 

இயசயை விரும்பும் இயளஞன் நாள் முழுவதும் அதிலேலை ஆழ்ந்திருப்ொன். 

இயசக் கருவிலைா, ொடல்கலளா ொடகருக்கு ஊக்கம் அளிப்ெதற்கு வயரையறயை ஏற்ெடுத்துவலத 

இல்யே.   

இது லொன்ற அளவற்ற திறயமகயள கயேத்துயறகளில் ொர்க்கோம். 

உேக வாழ்க்யகைிலும் இது லொன்ற ஆன்மீகத் திறன்கள் உள்ளன, ஆனால் அயவ பொதுவாக 

பவளி வருவதில்யே. 

கற்சியேகள் அயவ குறிப்ெிடும் பதய்வங்களின் ஆன்மீகத் லதாற்றத்துடன் உைிர் பெறுகின்றன. 

ஒரு தயேமுயறைில் லகாடீஸ்வரனாகும் இரகசிைம், அம்ொனியை அவரது பதாைிலின் உச்சிக்கு 

அயைத்துச் பசன்ற சக்தி, ஒரு தத்துவம் ஆகும். மனிதன் அவன் துயறைின் ஆன்மாவுடன் இயணந்து 

இருக்கும் பொழுது (உ-ம்) சந்யத- அந்தத் துயறைில் அவனுக்கு அனந்தம் ொிசாகக் கியடக்கிறது.  

நாம் அணுச் சியதவில் ொர்ப்ெது லொல், இந்த தத்துவம் லநர்மயறைாகவும் எதிர்மயறைாகவும் 

இரண்டு விதங்களிலும் உண்யம.  

ஆன்மாவுடன் இயணந்து இருப்ெது அதில் ஒருமுகப்ெடுவயதவிட சற்று வித்திைாசமானது, 

ஏபனனில் ஒருமுகப்ெடுவது என்ெது அதில் ஒரு ெகுதி.  

எந்த நியேைிலும் சமூகத்துடனும், இயறவனுடனும் உேகளாவிை நியேைிலும், ெிரம்ம நியேைிலும் 

இயணந்து இருப்ெவலன ஆன்மீக தனிமனிதன் ஆவான். 

எலிசபெத்திடம் வித்தாக இருப்ெயத எவ்வாறு வாழ்க்யகைில் டார்சி பவளிப்ெடுத்தினான் என்ெயத 

இக்கயதைில் நாம் ொர்க்கிலறாம். பெம்ெர்லி எனும் அயமப்புக்கு அவள் இலத லொல் பசய்கிறாள் 

என்ெயத நான் மயறமுகமாக விாிவு ெடுத்தியுள்லளன். 

லிடிைாவின் தன்முயனப்பு இந்த சாத்திைங்கயள பவளிப்ெடுத்திைது என்ெது நமக்கு ஞாெகத்துக்கு 

வருகிறது. 

புரட்சிகள், அைிப்ெதன் மூேம் புதிையவகயள உருவாக்குகின்றன. 

லொர்கள் இது லொன்ற பொிை நிகழ்ச்சிகள் ஆகும். 

புரட்சிைின் சக்தியை சமூக அயமப்ெின் ஆைமான ெகுதிகளுக்குத் தியச திருப்புவதன் மூேம், 

ொிணாமம் ெல்ோைிரக்கணக்கான ஆன்மாக்களில் ஒரு பூவாய் மேர்கிறது. 

லமல் ெரப்ெில் புரட்சி வன்முயறைான பவளிப்ொடாகும். 

மிக ஆைத்தில் தடுக்க முடிைாத அழுத்தத்யத அளிக்கும் ொிணாமம், வன்முயறைின்றி வன்முயறைின் 

சக்தியை என்றும் வாடாத வாசயனமிக்கதாக மேரச் பசய்கிறது.     

அறிைாயம வன்முயறயை லவண்டுகிறது. 

அறிவு ொிணாமத்யத சாத்திைமாக்குகிறது. 

 

Mr. Gardiner, whose manners were easy and pleasant, encouraged her communicativeness by 

his questions and remarks; Mrs. Reynolds, either by pride or attachment, had evidently great 

pleasure in talking of her master and his sister. 

இனியமைான சுொவம் பகாண்ட திரு. கார்டினர் தன்னுயடை லகள்விகளாலும், 

விமாிசனங்களாலும் அவயள லெசுவதற்கு ஊக்கமூட்டினார். தன்னுயடை எஜமானயரப்ெற்றியும், 

அவருயடை தங்யகயைப்ெற்றியும் அவர்கள் லமலுள்ள அன்ெின் காரணத்தினாலோ அல்ேது 

அவர்கயளப் ெற்றிை பெருயமைினாலோ, திருமதி பரனால்ட்ஸ் மிக உற்சாகமாக ெதிேளித்துக் 

பகாண்டிருந்தாள்.  

85. “Mr. Gardiner’s manners were easy and pleasant.” 

Ease comes from strength. 

Pleasantness issues out of temperament. 

Strength is the essence of successful experience. 

Temperament is the organization of emotional action permitted by the body and guided by the Mind. 

An atmosphere of plenty meets approval everywhere. In that atmosphere a pleasant temperament 

taking form out of material circumstances is possible. 

Affectionate families can also be authoritative. 
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They, out of freedom, can spread a sense of sweet pleasant security. 

Mental knowledge of spiritual freedom, functioning in affectionate affluent families allows children to grow 

as diamonds grow under pressure. 

Here the pressure is pleasure of pleasant existence. 

Culture makes pressure a pleasant existence. 

As self-discipline is a value of joy, culture is the privilege to feel the joy of growth in expansive 

freedom making the essentials phenomenal. 

All these are found in various measures in aristocracy. 

Elizabeth possesses many of these as traits, some as characteristics, others as potentials and the rest 

as possibilities and actualities. 

Not all could know this value in her though she was considered the brightest jewel of the place. 

Darcy was able to perceive it not with a cultivated knowledge of sophisticated upbringing. 

This is what Pemberley needed. He is somehow aware of it. He spotted it in her and was drawn like a 

magnet. 

To him, in such a frame of Mind, no abuse can be seen, no abuse can hurt. 

She recognized her role early and was riveted to Pemberley. 

Her work is more with Pemberley than with Darcy. 

The two people banished from Pemberley were Mrs. Bennet and Wickham, one by vulgarity and the other 

by falsehood. 

“திரு கார்டினாின் நடத்யதகள் இைற்யகைாகவும் இனியமைாகவும் இருந்தன.” 

இைற்யகத்தன்யம வலியமைினால் ஏற்ெடுகிறது. 

இனியம மனவுணர்வுகளால் ஏற்ெடுகிறது. 

பவற்றிகரமான அனுெவங்களின் சாரம்தான் வலியம. 

மனவுணர்வு உடல் அனுமதித்து மனம் வைி நடத்திச் பசல்லும் உணர்வுபூர்வமான பசைலின் 

அயமப்ொகும்.   

அொிமிதத்தின் சூைலுக்கு எங்கும் ஒப்புதல் கியடக்கும். அந்தச் சூைலில் பொருள்ாீதிைான 

சந்தர்ப்ெங்களில் இனியமைான உணர்வுகள் எழுவது சாத்திைம்.    

ொசமான குடும்ெங்களால் அதிகாரம் பசலுத்தவும் முடியும். 

சுதந்திரத்தின் மூேம் அவர்களால் இனியமைான சுகமான ொதுகாப்பு உணர்வியனப் ெரப்ெ முடியும்.  

ஆன்மீகச் சுதந்திரத்தின் மனத்தின் அறிவு, ொசமான வசதிைான குடும்ெங்களில் பசைல்ெடுவது, 

குைந்யதகயள அழுத்தத்தில் உருவாகும் யவரங்கயளப்லொல் பஜாலிக்க யவக்கும். 

இங்கு அழுத்தம் என்ெது இனியமைான பெருவாழ்வின் மகிழ்ச்சி ஆகும். 

கோச்சாரம் அழுத்தத்யத இனியமைான வாழ்வாக மாற்றும். 

சுை ஒழுக்கம் சந்லதாஷத்தின் ஒரு ெண்ொக இருப்ெதுலொே பெருந்தன்யமைான சுதந்திரத்தில், 

வளர்ச்சிைின் சந்லதாஷத்யத உணரும் லெறாக நாகொிகம் உள்ளது. அது அடிப்ெயடைானவற்யற 

பெரு நிகழ்வுகளாக மாற்றுகிறது.   

ெிரபுக்களின் குடும்ெங்களில் இயவ ைாவும் ெல்லவறு அளவுகளில் காணப்ெடும். 

இவற்றில் ெேவற்யற எலிசபெத் ெண்புகளாகவும், சிேவற்யற குணாதிசைங்களாகவும், மற்றவற்யற 

திறன்களாகவும், மீதம் உள்ளவற்யற சாத்திைங்களாகவும், நடப்பு நியேகளாகவும் 

பெற்றிருக்கிறாள். 

இந்த இடத்தின் மிகப் ெிரகாசமான பொக்கிஷமாக அவள் கருதப்ெட்டாலும், இந்த மதிப்பு 

அவளிடம் இருப்ெது எல்லோருக்கும் பதாிந்திருக்க முடிைாது.  

டார்சிக்கு இயதப் புாிந்துபகாள்ள முடிந்தது, ஆனால் அது நாசூக்கான வளர்ப்பு அளித்திருந்த 

அறிவினால் அல்ே. 

இதுதான் பெம்ெர்லிக்குத் லதயவைாக இருந்தது. அவனுக்கு எப்ெடிலைா இது பதாிந்திருந்தது. 

அவளிடம் இயதப் ொர்த்தான், காந்தம்லொல் அவள்ொல் ஈர்க்கப்ெட்டான். 

இந்த மன நியேைில் அவனால் எந்த நிந்தயனயையும் உணர முடிைாது, எந்த நிந்தயனயும் அவயன 

ொதிக்காது. 

அவள் தன்னுயடை ெங்கியன வியரவிலேலை பதாிந்துபகாண்டாள், பெம்ெர்லிைில் நியேத்து 

நின்றாள். 

அவளுயடை பசைல்ொடு பெம்ெர்லிைிடம்தான். டார்சிைிடம் அல்ே. 

பெம்ெர்லிைிலிருந்து நீக்கப்ெட்ட இருவர் திருமதி பென்னட்டும், விக்காமும்தான். ஒருவர் தனது 

லமாசமான நடத்யதைாலும் மற்றவர் தன்னுயடை பொய்யமைினாலும் நீங்க லவண்டி வந்தது. 
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86. "Mr.Gardiner whose manners were easy and pleasant, encouraged her communication with questions and 

remarks." 

A truth of Love at first sight is partially touched upon here. 

Easy and pleasant manners excite a desire to relate. 

A question becomes an invitation of affection. 

A remark reveals a desire to know. Such a desire is attractive or even fascinating. 

Communication flows unhindered, speech becomes eloquence, eloquence mellows into endearment. 

At a higher level the medium of words is dispensed with readily or gradually. 

Feelings fuse, emotions that need no oral communication commune in sensation. Love is born. Meeting a 

colleague and pleasantly responding to her Man finds her a wife after some time. One can discover all these 

stages gradually ripening in their relationship. 

The rapport Mr. Gardiner created by his manners with the housekeeper is the symbolic, indicative, 

background for the conversation between the lovers later. 

Mr. Gardiner by his manners, Mrs. Gardiner by her culture and affectionate interest in her niece 

supplied the atmosphere in which love could formulate itself. 

Neither was Darcy sure of Elizabeth, nor was she sure of anything at this stage. 

Love is a vibration that can press for its fruition in a trice. 

In an uncertain atmosphere, it presses for some formulation. 

Formulation of ideas leads to formation of emotions. 

When one is not sure of oneself, the formulation and formation are in oneself. 

They are full of spiritual life. They live forever hoping to grow. They never take one step backward. To live 

in that half-finished stage is to live a full life. In such a frame of Mind Man always relates to the world 

with reference to the inner formation. Its hope always increases. It awaits for seven years as in 'Notebook'. 

When fulfilled it continues to grow, knows no waning. Suspicion is not the inclination, doubt one is 

incapable of. It is a balance or equilibrium that can be achieved at all levels, as food and clothes are of 

several grades. Goodness, self- giving, patience, sweetness of temper achieve all, in all contexts. 

“இைல்ொன இனியமைான சுொவம் பகாண்ட திரு கார்டினர் தன்னுயடை லகள்விகளாலும் 

விமாிசனங்களாலும் அவயளப் லெசுவதற்கு உற்சாகப்ெடுத்தினார்.”  

கண்டதும் காதலின் உண்யம ஓரளவு இங்கு குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது. 

இைல்ொகவும், இனியமைாகவும் உள்ள நடத்யதயுடன் பதாடர்பு ஏற்ெடுத்திக்பகாள்ள ஆயச 

எழுகிறது. 

லகள்வி அன்ெிற்கு அயைப்பு லொோகிறது. 

விமாிசனம் பதாிந்துபகாள்ளும் ஆயசயை பவளிப்ெடுத்துகிறது. இது லொன்ற ஆயச 

கவருவதாகவும் இருக்கும், வசீகரத்துடனும் இருக்கும்.   

உயரைாடல் தங்கு தயடைின்றி பதாடரும், லெச்சு பசால் வன்யமைாக மாறும், பசால்வன்யம 

அன்புக்குாிைதாக கனியும். 

உைர்ந்த நியேைில் வார்த்யதகளின் ஊடகம் வியரவாகலவா அல்ேது ெடிப்ெடிைாகலவா 

துறக்கப்ெட்டுவிடும். 

உணர்ச்சிகள் இயணயும், வார்த்யதகளால் பவளிப்ெடுத்தத் லதயவ இல்ோத உணர்வுகள் 

உணர்ச்சியுடன் இயணயும், அன்பு மேரும். தன்னுடன் லவயே பசய்ெவயர சந்தித்து 

இனியமைாகப் லெசிக்பகாண்டிருந்த சிறிது நாட்களுக்குப்ெின் ஆண் அவயள மயனவிைாக்கிக் 

பகாள்கிறான். இந்த எல்ோ நியேகளும் ெடிப்ெடிைாக தங்கள் உறவில் முதிர்ச்சி அயடவயத ஒருவர் 

காண்பொர். 

வீட்யடப் ெராமாிக்கும் பெண்மணியுடன் தன்னுயடை நடத்யதைால் திரு கார்டினர் ஏற்ெடுத்திக் 

பகாண்ட நல்ே பதாடர்பு ெின்னர் காதேர்கள் இருவரும் லெசிக்பகாள்ளப் லொவதன் 

அயடைாளத்தின் அறிகுறிைாக உள்ளது.  

திரு கார்டினர் தனது நடத்யதைினாலும் திருமதி கார்டினர் தன்னுயடை ெண்ெினாலும் மருமகளிடம் 

பகாண்டிருந்த அன்ெினாலும் காதல் தானாகலவ உருவாகும் ஒரு சூையே ஏற்ெடுத்திக் பகாடுத்தனர். 

டார்சிக்கு எலிசபெத் ெற்றி தீர்மானமாக எதுவும் பதாிைவில்யே, அவளுக்கும் இந்த நியேைில் 

ஒன்றும் புாிைவில்யே.   

காதல் க்ஷண லநரத்தில் அதனுயடை ெேனுக்கு வற்புறுத்தும் ஒரு அதிர்வாகும். 

நிச்சைமில்ோத சந்தர்ப்ெத்தில் ஏதாவது ஒன்று உருவாவதற்கு அது வற்புறுத்தும். 

எண்ணங்களின் வடிவம் உணர்ச்சிகயள உருவாக்க வைி வகுக்கும்.  
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ஒருவருக்கு அவர் லமலேலை எந்தத் தீர்மானமும் இல்ோதலொது வடிவமும் உருவாக்குதலும் 

அவருள்தான் உள்ளன. 

அவர்களது வாழ்வு ஆன்மீக வாழ்வாக இருக்கும். வளருலவாம் என்ற நம்ெிக்யகைில் என்றும் 

வாழ்வார்கள். அவர்கள் ஒரு அடிகூட ெின் லநாக்கி யவக்க மாட்டார்கள். அந்த அயரகுயறைாய் 

முடிந்த நியேைில் வாழ்வது முழு வாழ்க்யக வாழ்வது லொோகும். இந்த மனநியேைில் மனிதன் 

எப்பொழுதும் அவனுயடை அகம் உருவான விதத்தின் அடிப்ெயடைில் உேகத்துடன் பதாடர்பு 

பகாள்கிறான். அதனுயடை நம்ெிக்யக எப்பொழுதும் அதிகாித்துக் பகாண்லட இருக்கும்.”Notebook” 

எனும் தியரப்ெடத்தில் உள்ளதுலொல் அது ஏழு வருடங்களாக காத்துக் பகாண்டிருக்கிறது. 

நியறலவறிை ெிறகு அது பதாடர்ந்து வளருகிறது, லதய்வதில்யே. சந்லதகம் குைப்ெம் என்ற 

லெச்சுக்லக இடமில்யே. உணவும் உயடகளும் ெே தரங்களில் இருப்ெயதப்லொல் அது எல்ோ 

நியேகளிலும் அயடைக்கூடிை சமநியே ஆகும். நற்குணம், சுை அர்ப்ெணம், பொறுயம, 

உணர்வுகளின் இனியம ஆகிையவ எல்ோவற்யறயும் எல்ோ விஷைங்களிலும் சாதிக்கும். 

87. "Mrs.Reynolds either from pride or attachment had evidently great pleasure in talking of her master and his 

sister." 

Every characteristic has both connotations. 

Pride in this context is an emotion that helps an attachment to grow with the master. 

It is materially the pride of being a servant of a rich master. 

Emotionally it is the pride of being a servant of a good master. 

It is an emotion that urges to be alive, loves to be active, seeks growth. 

Mr. Gardiner is a good occasion. 

Her identification with the master and his sister feels the fulfilment in their well-being. It is expansive. 

The atmosphere always announces ahead of an event. 

Elizabeth may not like Mrs.Reynolds as much as she deserves, as she spoke of wildness of Wickham. It 

soured her emotions. 

In any transaction any sour emotion must as a rule be avoided. 

Every possible emotion of pleasantness fostered sincerely in a negotiation will complete it successfully is a 

rule. 

In marriage it is an excellent beginning. 

The perverse element in Man feels thwarted when challenged. 

His defence organises perversity. 

Perversity when persisted in becomes hostility. 

A good number of marriages arrive at a good number of equilibriums midway between love and hate. 

What matters is the human choice. 

The results of the human choice are determined by the belief of the Man. 

The belief and the attitude that fosters it are guided by his motive. 

Let anyone make his motive one of harmony with his wife. 

He will see some of his beliefs standing in the way. 

By rendering his attitude and belief in tune with his motive, life suddenly changes for the better. 

Once a good beginning is made, one can maintain it. 

No friendship or marriage need be a failure. 

‘பெருயமைினாலோ அல்ேது ொசத்தினாலோ பரனால்ட்ஸிற்கு தன்னுயடை எஜமானயனப் 

ெற்றியும் அவனுயடை சலகாதாியைப் ெற்றியும் லெசுவதில் பவளிப்ெயடைாகலவ அதிக சந்லதாஷம் 

இருந்தது.”  

ஒவ்பவாரு குணாதிசைத்திற்கும் இரண்டு அர்த்தங்களும் உண்டு. 

இந்த இடத்தில் பெருயம எஜமானனுடன் இருக்கும் ெியணப்யெ அதிகாிக்கச் பசய்யும் உணர்வு 

ஆகும்.  

பொருள்ாீதிைாக இது ஒரு ெணக்கார எஜமானனிடம் லவயே பசய்யும் பெருயமைாகும். 

உணர்வுபூர்வமாக இது ஒரு நல்ே எஜமானனிடம் லவயே பசய்யும் பெருயமைாகும்.  

உைிர் வாை உந்துதலும், சுறுசுறுப்ொக இருக்க ஆயசயும், வளர்ச்சியை நாடுவதுமான உணர்வுகள் 

ஆகும் இது.  

திரு கார்டினர் அவளுக்கு ஒரு நல்ே சந்தர்ப்ெம். 
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எஜமானனுடனும் அவனுயடை சலகாதாியுடனும் அவள் தன்யன அயடைாளப்ெடுத்திக் 

பகாள்வதன் மூேம் அவர்களுயடை நேனில் அவளுக்கு நியறவு கியடக்கிறது. இது 

பெருந்தன்யமைின் அயடைாளம்.  

ஒரு நிகழ்ச்சி நடப்ெதற்கு முன்னால் சூைல் எப்பொழுதும் அயத அறிவிக்கும். 

விக்காம் லமாசமானவனாக மாறிையதப் ெற்றி பரனால்ட்ஸ் லெசிைதால் எலிசபெத்திற்கு அவயளப் 

ெிடிக்காமல் லொகோம். அவளுயடை உணர்வுகயள அது கசப்ொக்கிைது. 

எந்த ஒரு ொிமாற்றத்திலும் கசப்ொன உணர்வுகள் கட்டாைம் விேக்கப்ெட லவண்டும். 

எந்த ஒரு லெச்சு வார்த்யதைிலும் சாத்திைமாகக் கூடிை ஒவ்பவாரு இனியமைான உணர்வுகளும் 

உண்யமயுடன் லொற்றப்ெடும்பொழுது அது பவற்றிையடயும் என்ெது சட்டமாகும்.   

திருமணத்தில் அது ஒரு சிறப்ொன ஆரம்ெமாக இருக்கும். 

சவால் விடப்ெடும்பொழுது மனிதனுள் இருக்கும் வக்கிரம் இயடயூறு ஏற்ெட்டது லொல் உணரும்.   

அவன் எடுக்கும் தற்காப்பு வக்கிரத்யத முயறப்ெடுத்தும். 

வக்கிரம் வலியுறுத்தப்ெடும்பொழுது ெயகைாக மாறும்.  

ெே திருமணங்கள் அன்புக்கும் பவறுப்புக்கும் இயடப்ெட்ட ெே சமநியேகயள அயடகின்றன. 

மனித விருப்ெலம இங்கு முக்கிைம். 

மனிதன் பெறுவது அவயனப் பொறுத்தது. 

அயதப் லெணிப் ொதுகாக்கும் நம்ெிக்யகயும் மலனாொவமும் அவனுயடை லநாக்கத்தினால் வைி 

நடத்தப்ெடுகின்றன.  

தன் மயனவியுடன் சுமுகமாக இருக்க லவண்டும் என்கிற லநாக்கத்யத ைார் லவண்டுபமன்றாலும் 

ஏற்றுக்பகாள்ளோம்.   

அவனுயடை சிே நம்ெிக்யககள் அதில் குறுக்கிடுவயத அவன் காண்ொன். 

அவனுயடை லநாக்கத்துடன் இயணந்து இருக்கும்ெடி அவனுயடை மனப்ொன்யமயையும் 

நம்ெிக்யகயையும் மாற்றிக் பகாண்டால் வாழ்வு நல்ே விதத்தில் திடீபரன மாறும்.   

நல்ே ஆரம்ெம் அயமந்து விட்டால் ஒருவர் அயதப் ொதுகாத்து யவத்துக் பகாள்ளோம்.  

எந்த ஒரு நட்பும் திருமணமும் லதால்வி அயடை லவண்டிை அவசிைமில்யே 

 

"Is your master much at Pemberley in the course of the year?" 

“உன்னுயடை எஜமானர் ஒரு வருடத்தில் அதிக நாட்கள் பெம்பெர்லிைில் இருப்ொரா?”  

88. "Is your master much at Pemberley during the course of the year" – Mr. Gardiner. 

The Tamil words இதம், இங்கிதம், idam, ingidham are not translatable in English. 

Pleasantness is the nearest word. The heart feeling pleasant goes out to another heart to touch it gently in 

the hope of sharing the rich feeling it has. That feeling has its origin in the spiritual motive of oneness of 

soul. In doing so, the attempt at touch expresses the motive in its sensation of touch. It is ingidham trying to 

impart idham to another. Families are religious, not spiritual. 

One taking to spirituality leaves home. Religious piety has very much of the affectionate solicitude. 

Devotion is exercised by dedication. Dedication is surrendered to a cause personified in a Man or 

woman. 

Dedication is a mental ideal delivered through devotion in the family life of a pious family. Affection 

annihilates animosity. It prevents perversity, nor does it allow the temper to sulk or work to stall. Work 

done for another is work, not done to oneself. Work is elevated by extending to another outside duty for the 

sake of self-giving. Self-giving is a moment when the self comes into its own. The Self grows in 

sweetness while its love is given to another so that his own soul will expand by receiving. An 

affectionate family rears children who understand that there is love in the world to be conquered by self-

giving. When they go out, no act of smallness or perverse exhibition catches their attention. They see 

outside what is inside themselves. In such a condition the heart seeks an ideal. Once an ideal for the 

family, or the individual or some lofty thing is settled upon, it is their turn to grow in the field of idealism. 

They generally do not face unhelpful events. When so faced they take a helpful attitude towards them. 

Either they come along or drop out. Outer vitiated versions of human temperament are not anxious to 

quarrel with these idealistic specimens of Mankind. Life grows in idealism and idealism grows in life as 

there will be no falsehood at heart. The heart of the matter is Truth. 

An affectionate family adheres to Truth. It is passed on to its members. 

“உன்னுயடை எஜமானர் வருடத்தில் அதிக நாட்கள் பெம்ெர்லிைில் தங்குவாரா என்று திரு கார்டினர் 

லகட்கிறார்.” 
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தமிழ் வார்த்யதகளான இதம், இங்கிதம் இவற்யற ஆங்கிேத்தில் பமாைி பெைர்க்க முடிைாது.  

இனியம என்று பமாைி பெைர்க்கோம். இனியமயை உணரும் உள்ளம், தன்னுயடை வளமான 

உணர்யவ ெகிர்ந்துபகாள்ளும் நம்ெிக்யகைில் மற்பறாரு உள்ளத்யதத் பதாட முைற்சிக்கும். 

ஆன்மாவின் ஒருயமைில் உள்ள ஆன்மீக லநாக்கத்தினால் ஏற்ெடுவதுதான் இந்த உணர்வு. 

இவ்வாறு பசய்யும்பொழுது பதாடும் முைற்சி பதாடுதலின் உணர்வில் லநாக்கத்யத 

பவளிப்ெடுத்துகிறது. இது இங்கிதம், மற்றவாிடம் இதத்யத ஏற்ெடுத்தும் முைற்சி ஆகும். 

குடும்ெங்கள் மதாீதிைாக உள்ளன, ஆன்மீகாீதிைாக இல்யே. 

ஆன்மீக வைிைில் பசல்ெவர் வீட்யட விட்டு பவளிலைறிவிடுவர். சமை ஈடுொடு உள்ளவர்களிடம் 

அன்ொன அக்கயற அதிகம் இருக்கும். ஆழ்ந்த ஈடுொட்டால் ெக்தியை பசலுத்த முடியும். ஒரு ஆண் 

அல்ேது பெண் உருவகப்ெடுத்தும் ஒரு பகாள்யகைிடம், ஆழ்ந்த ஈடுொடு சரணயடயும். 

ெக்திைின் மூேம் அளிக்கப்ெடும் மனத்தின் இேட்சிைமான அர்ப்ெணம் பதய்வ ெக்தி உள்ள ஒரு 

குடும்ெத்தின் வாழ்க்யகைாகும். ொசம் ெயகயமயை அைித்து விடும். அது வக்கிரத்யதத் தடுக்கும், 

உணர்வுகயளச் சிணக்கமுறச் பசய்ைாது, லவயேயைத் தடுத்து நிறுத்தாது. தனக்காக இன்றி 

மற்றவர்களுக்காக லவயே பசய்வலத லவயே ஆகும். 

சுை அர்ப்ெணத்திற்காக லவயேயை அதற்கு பவளிலை இருப்ெவர்களுக்கும் விாிவயடைச் பசய்து 

லவயேைின் நியேயை உைர்த்தும். மனிதன் தானாகலவ லவயே பசய்யும் தருணம் சுை அர்ப்ெணம் 

ஆகும். சுைம் அதனுயடை அன்யெ மற்றவருக்கு அளிக்கும்பொழுது அது இனியமைில் வளரும், 

அவனுயடை ஆன்மா பெற்றுக்பகாள்வதன் மூேம் விாிவயடயும். சுை அர்ப்ெணத்தின் மூேம் பவற்றி 

பகாள்ள இவ்வுேகில் அன்பு உள்ளது என்று ொசமான குடும்ெம் குைந்யதகளுக்கு உணர்த்தும். 

இவர்கள் பவளி உேகத்திற்குச் பசல்லும்பொழுது, அவர்களிடம் சின்னத்தனம், வக்கிரம் எதுவும் 

இருக்காது. அவர்களது புறம் அவர்களுயடை அகத்தின் ெிரதிெலிப்ொக இருக்கும். இந்த நியேைில் 

உள்ளம் இேட்சிைத்யத நாடும். குடும்ெத்திலோ தனி நொிலோ அல்ேது ஒரு பொிை விஷைத்திலோ 

இேட்சிைம் நியேத்து விட்டால் அதுலவ இேட்சிைம் எனும் களத்தில் வளர ஆரம்ெிக்கும். 

லதயவைற்ற நிகழ்ச்சிகயள அது பொதுவாகச் சந்திக்காது. அப்ெடிலை சந்தித்தாலும் அதற்கு உதவி 

பசய்யும் மலனாொவத்யத லமற்பகாள்ளும். அந்த நியேயமயைத் தாண்டியும் வரும், அல்ேது 

அதிலிருந்து அகன்று விடும். இந்த இேட்சிைவாதிகளுடன் மற்றவர்கள் சண்யடைிட்டு அவர்களது 

இேட்சிைங்கயள சீர்குயேக்க மாட்டார்கள். இேட்சிைத்தில் வாழ்வு வளரும், வாழ்வில் இேட்சிைம் 

வளரும். ஏபனனில் அவர்களது உள்ளத்தில் பொய்யம கியடைாது. ஜடத்தின் உள்ளம் 

உண்யமைானது. 

ொசமான குடும்ெம் உண்யமயைக் கயடப்ெிடிக்கும். அது குடும்ெ அங்கத்தினர்களாலும் 

கயடப்ெிடிக்கப்ெடும். 

 

"Not so much as I could wish, sir; but I dare say he may spend half his time here; and Miss Darcy 

is always down for the summer months."  

"Except," thought Elizabeth, "when she goes to Ramsgate."  

"If your master would marry, you might see more of him." 

“அதிக நாட்கள் இருக்க மாட்டார், ஐைா. வருடத்தில் ொதி நாட்கள் இங்கு இருப்ொர் எனச் 

பசால்ேோம், மிஸ் டார்சி லகாயடகாேத்தில் எப்பொழுதும் இங்கிருப்ொள்.” 

“ராம்ஸ்லகட்டுக்குப் லொகும் லநரம் தவிர” என எலிசபெத் நியனத்தாள். 

“உன்னுயடை எஜமானருக்குத் திருமணம் ஆகிவிட்டால், இங்கு அதிக நாட்கள் தங்கோம்.”  

89. It is significant Mr. Gardiner talks of Darcy’s marriage. 

திரு கார்டினர் டார்சிைின் திருமணத்யதப் ெற்றி லெசுவது குறிப்ெிடத்தக்கது. 

90. "If your master should marry, you will find him more here" – Mr. Gardiner. 

Masculine wildness is tamed by domestic life. 

He loses all his emotional and physical energies at home and there is no energy left for wild 

behaviour. 

Masculine personality is energy sprouting in all directions. 

The love of a wife is emotional. Its energy is far superior to physical energy. 

It goes to her by way of attention. 

Feminine demand for attention is all absorbing extending to her dog. 

It is true all over the world Man slowly identifies with his wife's family. 

She wants to possess the Man. The Man wants to enjoy her confidence. 

She purposefully withholds her confidence so that he would run after her. 
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He does respond to it or takes another woman, making her please him for the rest of her life. 

It is equally true when she makes him run after her, she loves to be dominated by him. Masculine 

domination is feminine fulfilment. 

She is fulfilled in the child, property and domination. 

She must outgrow all the three to qualify for yoga. 

Man qualifies for yoga in life if he does not seek sex or attachment in woman but discovers the feminine 

complement to his masculinity. 

He finds that fulfilment in surrendering to her. 

Bharathi wrote that idea which is not a traditional ideal, but an ideal of Sri Aurobindo. 

அவள் தாளியண யகக்பகாண்டு மகிழ்ந்திருப்ொள்.  

All the inspirations of Bharathi are Sri Aurobindo’s. Bharathi’s ego never acknowledge it. He owed his very 

life to Him. He went to Madras refusing His advice and died in one year. 

The whole of Tamilnadu was inspired patriotically by Bharathi's song, i.e. by His inspiration. 

That is one reason why Tamilnadu responded to Him now. 

It is significant that Darcy's marriage should be discussed there. 

She even said who would be a fit wife to Darcy, not knowing he had already chosen his wife. 

“உங்களுயடை எஜமானர் திருமணம் பசய்து பகாண்டால் அவயர இங்கு அடிக்கடி ொர்க்கோம் 

என்று திரு கார்டினர் கூறுகிறார்.” 

ஆண்யமைின் மூர்க்கத்தனம் குடும்ெ வாழ்க்யகைால் அடக்கப்ெடும். 

அவன் தனது உணர்வுாீதிைான, உடல்ாீதிைான சக்திகயள வீட்டிலேலை இைந்து விடுகிறான். 

லமாசமான நடத்யதக்கு சக்தி எதுவும் மீதம் இருப்ெதில்யே. 

எல்ோத் தியசகளிலும் துளிர் விடும் சக்திலை ஆண்யமைின் ஆளுயம. 

மயனவிைின் அன்பு உணர்வுபூர்வமானது. ஜட சக்தியைவிட அது மிக உைர்ந்தது. 

அது அவளுக்கு கவனிப்ெின் மூேம் கியடக்கும். 

பெண்யம எல்ோவற்றிலும், அவளது நாய் வயர கவனத்யத எதிர்ொர்க்கும். 

மயனவிைின் குடும்ெத்துடன் ஆண் தன்யன அயடைாளப்ெடுத்திக் பகாள்வான் என்ெது உேகம் 

முழுவதும் உண்யம. 

அவள் ஆயண தனதாக்கிக்பகாள்ள விரும்புவாள். ஆண் அவளுயடை நம்ெிக்யகயை 

சந்லதாஷத்துடன் அனுெவிக்க விரும்புவான். 

அவன் அவயளத் பதாடர்ந்து வந்து பகாண்டிருக்க லவண்டும் என்ெதற்காக அவன் மீதுள்ள 

நம்ெிக்யகயை அவள் பவளிலை காண்ெித்துக்பகாள்ள மாட்டாள். 

அவனும் அதற்குப் ெதிேளிப்ொன் அல்ேது லவபறாரு பெண்யண நாடிச் பசன்று அவயள வாழ்நாள் 

முழுவதும் தன்யனத் திருப்திப்ெடுத்த யவப்ொன்.  

அவள் அவயனத் தன் ெின்னால் வரச் பசய்யும்பொழுது உண்யமைில் அவன் தன்யன அடக்கி ஆள 

லவண்டும் என்று அவள் விரும்புகிறாள். ஆணின் ஆளுயமைில் பெண்யம பூர்த்திைாகிறது. 

குைந்யத, பசாத்து, ஆளுயம இவற்றில் அவள் திருப்தி அயடகிறாள். 

லைாகத்திற்குத் தகுதி உயடைவளாக மாற லவண்டுபமன்றால், அவள் இம்மூன்யறயும் பவற்றி 

பகாள்ள லவண்டும்.  

பெண்ணுடன் உறவுபகாள்வதிலும் அல்ேது பெண்ணுடன் ெற்று ஏற்ெடுத்திக்பகாள்வதிலும் 

நாட்டம் பகாள்ளாமல் அவனது ஆண்யமயை பூர்த்தி பசய்யும் அவளது பெண்யமயைக் கண்டு 

ெிடிக்கும்லொது ஆண் அவனது வாழ்வில் லைாகத்திற்குத் தகுதி உயடைவனாக ஆகிறான். 

அவளிடம் சரணயடவதன் மூேம் அவன் அந்தப் பூரணத்யத உணருவான். 

ெரம்ெயரைில் இேட்சிைமாக இல்ோத ஒரு கருத்யத ொரதிைார் எழுதியுள்ளார், ஆனால் அது  

ஸ்ரீ அரவிந்தாின் இேட்சிைமாகும்.  

‘அவள் தாளியண யகக்பகாண்டு மகிழ்ந்திருப்ொள்.’  

ொரதிைாாின் எல்ோ ஊக்கங்களும் ஸ்ரீ அரவிந்தருயடையவ. ஆனால் ொரதிைாாின் அகந்யத அயத 

ஏற்றுக்பகாள்ளவில்யே. அவருயடை வாழ்க்யக ெகவானுக்குக் கடன்ெட்டிருந்தது. ெகவானின் 

அறிவுயரயை ஏற்றுக்பகாள்ள மறுத்து அவர் பமட்ராஸுக்குச் பசன்றார், ஒலர வருடத்தில் 

காேமானார்.    

ொரதிைாாின் லதச ெக்திப் ொடல்களால் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஊக்கமயடந்தது. ெகவான் அளித்த 

ஊக்கம் அது. 

ெகவாயன தமிழ்நாடு இப்பொழுது ஏற்றுக்பகாண்டுள்ளதற்கு அது ஒரு காரணம். 

டார்சிைின் திருமணம் குறித்து அங்கு விவாதிக்கப்ெடுவது குறிப்ெிடத்தக்கது. 
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அவன் ஏற்கனலவ மயனவியைத் லதர்ந்பதடுத்துவிட்டயத அறிைாமல், அவனுக்குப் பொருத்தமான 

மயனவிைாக ைார் இருப்ொள் என்று கூட அவள் கூறினாள்.  

 

"Yes, sir; but I do not know when that will be. I do not know who is good enough for him." 

“ஆமாம் ஐைா, அது எப்பொழுது என எனக்குத் பதாிைவில்யே. ைார் அவருக்குப் 

பொருத்தமானவளாக இருப்ொள் எனத் பதாிைவில்யே.”  

91. When Mrs. Reynolds says she does not know who is good enough for him, it sounds as if he knows who it 

is. 

டார்சிக்கு ைார் பொருத்தமாக இருக்கப் லொகிறாலளா என திருமதி பரனால்ட்ஸ் கூறிைபொழுது, 

அது ைார் என அவனுக்குத் பதாிந்திருக்கும் என்ெதுலொல் லதான்றுகிறது. 

92. “I do not know who is good enough for him” is an appropriate comment for the occasion. Servants do not 

always praise the master without inhibition. Mrs. Reynolds’ praise, she knows, is well deserved. All this has 

not made any dent in Elizabeth’s opinion. What did the miracle is Pemberley and the richly furnished 

rooms. Wealth is weighty. Affluence affects ultimately. Opulence is overwhelming. 
“ைார் அவனுக்குப் பொருத்தமாக இருப்ொள் என்று எனக்குத் பதாிைாது,” எனக் கூறுவது, அந்தத் 

தருணத்திற்கு ஏற்ற விமாிசனம்தான். தைக்கம் எதுவுமின்றி லவயேக்காரர்கள் தங்களுயடை 

எஜமானயன எப்பொழுதும் புகை மாட்டார்கள். திருமதி பரனால்ட்ஸின் புகழ்ச்சிக்கு அவன் தகுதி 

வாய்ந்தவன்தான் என அவளுக்குத் பதாியும். இயவ ைாவும் எலிசபெத்தின் அெிப்ெிராைத்தில் எந்த 

வித மாற்றத்யதயும் ஏற்ெடுத்தவில்யே. பெம்ெர்லியும், அதன் சிறப்ொன அேங்காிக்கப்ெட்ட 

அயறகளுலம இயதச் பசய்தது. ெணம் ெேம் வாய்ந்தது. பசல்வச் பசைிப்பு இறுதிைில் ொதிப்யெ 

ஏற்ெடுத்துகிறது, பசல்வ வளம் ஆட்பகாள்கிறது.  

93. "I do not know when that will be, who is good enough for him?" 

He knew when it would be and who was good enough for him. 

Her comment was a symbolic omen. 

Society takes the greatest note of one marrying. 

A greater note is taken before the marriage when a Man takes to a woman. 

Marriage preserves the society. 

People's interest in a social preservative is natural. 

A Man's employment draws less attention, unless it is a big job. 

Social attention is social sensitivity. 

One acquiring property is fully taken note of. 

Society is moving upwards; every little move is thus noted. 

A company rising into rising profits, for the same reason, attracts attention. 

Society is a live unit, aware of everything that concerns it. Everything is of its concern. 

Growing awareness is converted into power, power is reduced to organisation. 

It is a movement to the world government. Initially it was the local and national government. 

In a family everyone knows everything about everyone else. 

It is true of corporations, local communities. 

In the West it is a culture not to be inquiring about the neighbour. 

It is not a contrary trend. 

During the period Individuality forms, it needs concentration. 

He who does not notice the neighbour has twenty four hours news at his disposal. 

The basic trend is true. 

Local applications vary without offending the principle. 

Looked at any way, the laws of social development will hold good. 

There is no occasion where these principles fail or compromise. 

They are perfectly perfect to the infinitesimal. 

The finite is not a divided part of the infinite. 

It is the frontal appearance of the infinite. 

We may misconstrue, the law will not fail. 

“அது எப்பொழுது நடக்கும் என்று பதாிைாது, ைார் அவனுக்குப் பொருத்தமாக இருக்கப் 

லொகிறார்கலளா பதாிைவில்யே.” 



65 

 

அது எப்பொழுது நடக்கும் என்ெது அவனுக்குத் பதாியும், ைார் தனக்குப் பொருத்தமானவளாக 

இருப்ொள் என்ெதும் பதாியும். 

அவளுயடை விமாிசனம் சகுனத்தின் ஒரு அயடைாளம் ஆகும். 

ஒருவரது திருமணம் சமூகத்தால் பொிதும் கவனிக்கப்ெடும். 

திருமணத்திற்கு முன் ஒரு ஆண் பெண்யண நாடும்பொழுது இது லமலும் அதிகமாகக் 

கவனிக்கப்ெடும். 

திருமணம் சமூகத்யதப் ொதுகாக்கிறது. 

சமூகத்யதப் ொதுகாக்கும் விஷைங்களில் மக்களுக்கு ஆர்வம் இருப்ெது இைற்யகைானது. 

ஒரு மனிதன் பொிை லவயேைில் இருந்தாேன்றி அவனது லவயேயைப் ெற்றிை ஆர்வம் எவருக்கும் 

இருப்ெதில்யே. 

சமூக கவனிப்பு சமூக உணர்வு ஆகும். 

ஒருவருக்கு பசாத்து லசரும்பொழுது அது கவனிக்கப்ெடும். 

சமூகம் லமல் லநாக்கிச் பசன்று பகாண்டிருக்கிறது; ஒவ்பவாரு சிறு அயசவும் அவ்வாறு 

கவனிக்கப்ெடுகிறது. 

ஒரு நிறுவனம் அதிக இோெம் கியடத்து உைரும்பொழுது இலத காரணத்திற்காக கவனத்யத 

ஈர்க்கும். 

சமூகம் உைிலராட்டமானது, அது சம்ெந்தப்ெட்ட விஷைங்கள் எல்ோவற்யறயும் அறியும், 

எல்ோவற்யறயும் ெற்றி அக்கயற பகாள்ளும். 

வளரும் விைிப்புணர்வு சக்திைாக மாற்றப்ெடும், சக்தி நிறுவனமாக மாறும். 

உேக அரசாங்கம் ஏற்ெட இது ஒரு இைக்கமாகும். ஆரம்ெத்தில் இது உள்ளூர் மற்றும் நாட்டின் 

அரசாங்கமாக இருந்தது. 

ஒரு குடும்ெத்தில் எல்லோருக்கும் மற்ற எல்லோயரப் ெற்றி எல்ோமும் பதாியும். 

இது நகராட்சி மன்றங்கள், உள்ளூர் சமுதாைம் வயர உண்யம. 

லமற்கத்திை நாடுகளில், அருகாயமைில் வசிப்ெவர்கயளப் ெற்றி விசாாிப்ெது நாகொிகம் அல்ே. 

இது மாறுெட்ட லொக்கு அல்ே. 

தனித்துவம் உருவாகும் சமைம் மனம் ஒரு நியேப்ெட லவண்டும். 

அடுத்த வீட்டுக்காரயரக் கவனிக்காத ஒருவாிடம் இருெத்தி நான்கு மணி லநரங்களுக்கு  பசய்தி 

இருக்கும். 

அடிப்ெயடப் லொக்கு உண்யம. 

அந்தந்த இடத்திற்லகற்ெ பசைற்ொடு தத்துவத்யத மீறாமல் வித்திைாசப்ெடும்.  

எந்த வயகைில் ொர்த்தாலும் சமூக முன்லனற்றத்தின் சட்டங்கள் பசல்லுெடிைாகும். 

இந்த தத்துவங்கள் லதால்வி அயடவது என்ெலதா அல்ேது சமரசப்ெடுத்திக் பகாள்வது என்ெலதா 

எந்த சந்தர்ப்ெத்திலும் கியடைாது.  

சிறிை விஷைம்வயர அயவ சிறப்ொகப் பூரணமாக இருக்கும்.  

அந்தம் அனந்தத்தின் ெிாிக்கப்ெட்ட ெகுதி இல்யே. 

ஆனந்தத்தின் முன் லதாற்றம் ஆகும் அது. 

நாம் தவறாகப் புாிந்துபகாள்ளோம், சட்டம் லதால்வி அயடைாது. 

 

Mr. and Mrs. Gardiner smiled. Elizabeth could not help saying, "It is very much to his credit, I am 

sure, that you should think so." 

திரு. கார்டினரும், திருமதி. கார்டினரும் புன்னயகத்தனர். “நீ இவ்வாறு நியனப்ெது அவனுக்கு 

மிகுந்த பெருயமயைச் லசர்க்கும் என நியனக்கிலறன்” என்றாள் எலிசபெத்.   

94. Elizabeth, knowing who will suit him, pays herself a compliment by her comment. 

ைார் அவனுக்குப் பொருத்தமாக இருப்ொள் என எலிசபெத்திற்குத் பதாிந்திருந்ததால், அவளுயடை 

விமாிசனத்தின் மூேம் அவள் தன்யனலை ொராட்டிக் பகாள்கிறாள். 

95. In the subtle plane, it was the second proposal accepted. 

சூட்சும நியேைில் இரண்டாவது திருமண லவண்டுலகாள் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடுகிறது.  

96. "It is very much to his credit that you should think so" – Elizabeth to Mrs.Reynolds. 

It is significant that Elizabeth who has not participated in this conversation should remark thus. She thus 

receives the compliment, the housekeeper paid to the future wife of Darcy. Elizabeth is unaware of her 

response and its significance but she in another sense understands the sanction of life to her unexpressed 

ambition. At a critical moment all life turns into a series of omens. Man never fails to see that, but sees only 

the most prominent symptoms. At Brighton Lydia was boisterously enjoying. Still it was a good enjoyment 
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for her from her point of view. She was not malicious or venomous or even perverse. Out of that innocent 

pleasure, however impermissible socially, nothing wrong will precipitate. Ultimately it proved itself – 

hilarious joy cannot hurt, unfailingly it will bring greater joy. We see the housekeeper here recognising 

her future mistress without her knowing. In saying that it is very much to Darcy's credit, Elizabeth endorses 

her own idea and willingness to marry Darcy. Incidentally she recognises her own worth in the words of the 

housekeeper and enjoys that indirect compliment. It is an atmosphere of great goodwill vocally expressed. 

The atmosphere was booming. No such conversation can ever be heard in Rosings. It recognises what is in 

the atmosphere and will reveal itself in the next few minutes. On the day – November 23, 1969 – when a 

devotee came to Ramapuram there was a great downpour demolishing the bridge on the Pondy-Cuddalore 

Road. The heavens did announce the avalanche of grace which the village and the country were to enjoy ten 

years later. Great events do announce themselves. Greater events like February 29, 1956, have a way of 

slipping into position silently unobserved. When a right thing is done in a wrong context as the 

celebration of birthday in 1973, it was announced on the day of the meeting by an accident to our car. A 

Man ran away with another Man's wife. Leaving her in a sheltered place he went to a relative and found 

him having lost his job. Who noted what we do not know, but things are expressive. 

“நீங்கள் இவ்வாறு நியனப்ெது அவனுக்கு மிகுந்த பெருயமயைச் லசர்க்கும் என்று எலிசபெத் 

பரனால்ட்ஸிடம் கூறுகிறாள்.”    

இந்த உயரைாடலில் கேந்து பகாள்ளாத எலிசபெத் இவ்வாறு கூறிைது குறிப்ெிடத்தக்கது. 

டார்சிைின் எதிர்காே மயனவிக்கு வைதான பெண்மணி பதாிவிக்கும் ொராட்யட அவள் இவ்வாறு 

ஏற்றுக்பகாள்கிறாள். எலிசபெத்திற்கு அவளுயடை மறுபமாைியும் அதனுயடை முக்கிைத்துவமும் 

பதாிைவில்யே ஆனால் அவள் பவளிப்ெடுத்தாத ஆயசக்கு வாழ்வின் அனுமதியை அவள் லவறு 

ஒரு விதத்தில் உணருகிறாள். முக்கிைமான தருணத்தில் வாழ்வு முழுவதும் பதாடர்ந்த சகுனங்கயளக் 

காண்ெித்த வண்ணம் இருக்கும். ெியரட்டனில் லிடிைா ஆர்ப்ொட்டமாக அனுெவித்துக் 

பகாண்டிருந்தாள். அவளுயடை கண்லணாட்டத்தில் அது அவளுக்குச் சந்லதாஷமான அனுெவமாக 

இருந்தது. அவள் தீங்கு வியளவிப்ெவளாகலவா, விஷமத்தனமாகலவா அல்ேது வக்கிரமாகலவா 

இல்யே. அந்த களங்கமில்ோ சந்லதாஷத்தில், சமூகாீதிைாக எவ்வளவுதான் அனுமதிக்க  

முடிைாததொக இருந்தாலும் எந்தத் தவறும் ஏற்ெடாது. முடிவில், பெரு மகிழ்ச்சி துன்புறுத்தாது, 

தவறாமல் லமலும் பொிை சந்லதாஷத்யத அளிக்கும் என்ெயத அது நிரூெித்தது. வைதான 

பெண்மணி தன்னுயடை எதிர்காே எஜமானியை அவயள அறிைாமலேலை அயடைாளம் 

பதாிந்துபகாள்வயத நாம் இங்கு ொர்க்கிலறாம். டார்சியைப் ொராட்டி அவள் லெசும்பொழுது, 

எலிசபெத் தன்னுயடை எண்ணத்யத உறுதிப்ெடுத்துகிறாள், அவயனத் திருமணம் 

பசய்துபகாள்வதில் தன்னுயடை விருப்ெத்யதத் பதாிவிக்கிறாள். பெண்மணிைின் வார்த்யதகளில் 

தன்னுயடை மதிப்யெ அவள் பதாிந்துபகாள்கிறாள், மயறமுகமாகக் கியடக்கும் ொராட்டிற்காக 

சந்லதாஷப்ெடுகிறாள். வார்த்யதகளால் பவளிப்ெடும் நல்பேண்ணத்தின் சூைோகும் இது. சூைல் 

வியரவாக வளர்கிறது. லராசிங்சில் இது லொன்ற உயரைாடயேக் லகட்கலவ முடிைாது. இது 

சூைலில் என்ன இருக்கிறது என்று பதாிந்துபகாள்ளும், அடுத்த சிே நிமிடங்களில் அயத 

பவளிப்ெடுத்தும். நவம்ெர் 23, 1969ஆம் வருடம், இராமாபுரத்திற்கு ஒரு அன்ெர் வரும்பொழுது, 

ொண்டி கடலூர் சாயேைில் இருந்த ஒரு ொேம் உயடயும் அளவிற்கு பெருமயை பெய்தது. 

அக்கிராமமும், நாடும் ெத்து வருடங்களுக்குப் ெிறகு அனுெவிக்கப் லொகும் பதாடர்ந்த அருளின் 

அறிவிப்ொக இருந்தது அது. உைர்ந்த நிகழ்ச்சிகள் கண்டிப்ொக தாமாகலவ அறிவிக்கும். எல்லோரும் 

கவனிக்கத் தவறிை, ெிப்ரவாி 29, 1956 அன்று நடந்த லமலும் ஒரு பொிை நிகழ்ச்சி பமளனமாக 

அதன் ெணியைச் பசய்து பகாண்டிருக்கிறது.   

1973ஆம் வருட ெிறந்த நாள் விைாவில் நடந்தது லொே, சாிைான விஷைத்யதத் தவறான தறுவாைில் 

பசய்தலொது, கூட்ட தினத்தன்று நமது கார் விெத்தில் சிக்கிைதாக அறிவிக்கப்ெட்டது. ஒருவன் 

மற்பறாருவருயடை மயனவியுடன் ஓடிப்லொனான். அவயள ஒரு இடத்தில் தங்க யவத்து விட்டு 

உறவினர் வீட்டிற்குச் பசன்றான், அவருக்கு லவயே லொைிருந்தயதக் கண்டான். ைார் எயதக் 

கவனித்தார்கள் என்ெது நமக்குத் பதாிைாது. ஆனால் நிகழ்வுகள் உணர்த்தும். 

 

"I say no more than the truth, and what everybody will say that knows him," replied the other. 

Elizabeth thought this was going pretty far; and she listened with increasing astonishment as the 

housekeeper added, "I have never had a cross word from him in my life, and I have known him 

ever since he was four years old." 
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“நான் உண்யமயைத்தான் பசால்கிலறன், அவயர அறிந்த எல்லோருலம அப்ெடித்தான் 

பசால்வார்கள்” என்றாள் ெணிப்பெண். மிகவும் சுவாரசிைமாக மாறுகிறலத என நியனத்த 

எலிசபெத், ஆச்சாிைத்துடன் அவள் லெசுவயதக் லகட்டுக் பகாண்டிருந்தாள். “என்னுயடை 

வாழ்நாளில் ஒரு முயற கூட என்யனக் கடிந்து ஒரு வார்த்யத லெசிைதில்யே. அவருக்கு நான்கு 

வைதாக இருந்த பொழுதிலிருந்லத எனக்கு அவயரத் பதாியும்” என்றும் கூறினாள். 

97. Mrs. Reynolds who says that it is no more than the truth, might have recalled it when Elizabeth reached 

Pemberley as the wife. 

அது இனியும் உண்யமைல்ே என்று கூறும் திருமதி பரனால்ட்ஸ், எலிசபெத் பெம்ெர்லிக்கு அவனது 

மயனவிைாக வந்தபொழுது இயத ஒருலவயள ஞாெகப்ெடுத்திக் பகாண்டிருக்கோம்.  

98. “I say no more than the truth. Anyone who knows him will say the same thing.” 

People arrive at a right conclusion by a method of their temperament. 

Mrs. Reynolds is a good woman, serving a good master, who speaks her truth which happens to be good. 

She does not exercise her discrimination as she has none. 

Her impression here becomes a right discrimination. 

This is one example of empty people elevated by the atmosphere. 

Suppose she served a master who was evil to some others and good to her, she would again speak the same 

idea. 

Impressions become reality when the circumstances compel. 

Understanding of right discriminations can arise in people, incapable of understanding under right 

circumstances. 

General atmosphere can emerge in one as right understanding. 

An individual under social influence benefits like this. 

In such a situation, one endowed with individuality arrives at the right idea not as the general opinion, but 

as his own mature idea. 

Such an individuality can be given by the society to an individual, if the society is mature in the physical, 

mental, vital, spiritual planes. 

Mind was accepted as the guiding light in Europe five hundred years ago and European society endowed to 

every citizen that social privilege. 

One arriving at Individuality of the Mind himself and getting it from the society are almost the same, but he 

who fashions it will have the quality of the pioneer. 

Copernicus out of his mental individuality discovered. 

All citizens have the mental originality to understand and accept it. 

The Americans who got it from Europe out of their own inspiration fashioned it as Mental Individuality in 

action in the physical plane. 

That can form the psychological foundation to move to vital individuality while taking it from the society 

can have use value, not the strength of the original flavor, somewhat like the user of technology and the 

discoverer. 

The difference can be seen, though it is not essential or serious. 

“நான் கூறுவது அயனத்தும் உண்யமலை. அவயரத் பதாிந்த அயனவரும் இயதலை தான் கூறுவர்.” 

மக்கள் தங்களுயடை மனவுணர்வுகளால் சாிைான தீர்மானத்திற்கு வருகின்றனர்.  

திருமதி பரனால்ட்ஸ் நல்ே பெண்மணி, நல்ே எஜமானனுக்குப் ெணிவியட பசய்கிறாள், அவள்  

உண்யமயைப் லெசுகிறாள், அது நல்ேதாக அயமகிறது. 

அவளிடம் லவற்றுயம உணர்வு எதுவும் இல்யே, அதனால் அவள் ொகுொடு காண்ெிப்ெதில்யே. 

அவளுயடை கருத்து இங்கு சாிைான ொகுொடாக அயமகிறது. 

பவற்று மனிதர்கள் சூைோல் உைர்வயடவதற்கு இது ஒரு உதாரணம். 

ஒரு லவயள மற்றவர்களுக்குக் பகட்டவனாகவும், அவளிடம் நல்ேவனாகவும் அவளது எஜமானன் 

நடந்து பகாண்டிருந்தாலும் அவள் இயதலைதான் லெசுவாள்.  

சந்தர்ப்ெங்கள் வற்புறுத்தும்பொழுது கருத்துகள் உண்யமைாகி விடும். 

சாிைான ொகுொட்டின் புாிதல், லநரான சந்தர்ப்ெங்களில் புாிந்துபகாள்ள இைோதவர்களிடம் 

எைோம். 

சாிைான புாிதோக, ஒருவாிடம் பொதுவான சூைல் எைோம். 

தனிப்ெட்ட நெர், சமூகத்தின் ொதிப்ெினால் இவ்வாறு நன்யமகயளப் பெறோம்.  
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இது லொன்ற சந்தர்ப்ெத்தில் தனித்துவம் ெயடத்த ஒருவர் சாிைான கருத்யத லமற்பகாள்வொர், 

பொதுவான அெிப்ெிராைம் லொேன்றி முதிர்ச்சி அயடந்த அவருயடை பசாந்த எண்ணமாக அது 

இருக்கும்.   

உடல், மனம், உைிர் மற்றும் ஆன்மீக நியேகளில் சமூகம் முதிர்ச்சி பெற்றிருந்தால் தனி நெருக்கு 

இது லொன்ற தனித்துவத்யத சமூகத்தால் அளிக்க முடியும்.  

ஐந்நூறு வருடங்களுக்கு முன் மனம்தான் கேங்கயர விளக்காக ஐலராப்ொவில் ஏற்றுக் 

பகாள்ளப்ெட்டிருந்தது, அந்த சமூக சலுயகயை ஐலராப்ெிை சமுதாைம் ஒவ்பவாரு குடிமகனுக்கும் 

அளித்தது.  

மனத்தின் தனித்தன்யமயை ஒருவர் தாமாகலவ அயடவதும், சமூகத்திலிருந்து பெறுவதும் 

ஏறக்குயறை ஒன்றுதான், ஆனால் அயத உருவாக்குெவாிடம் ஒரு முன்லனாடிக்குாிை தரம் 

இருக்கும்.  

மனதின் தனித்துவத்தால் லகாெர்னிகஸின் கண்டுெிடிப்புகள் நிகழ்ந்தன. 

எல்ோ மக்களுக்கும் அயதப் புாிந்துபகாள்ளவும், ஏற்றுக்பகாள்ளவும் மனத்தின் சுை ஆற்றல் உண்டு. 

தங்களுயடை சுை ஊக்கத்தால் ஐலராப்ொவிலிருந்து இயதப் பெற்றுக்பகாண்ட அபமாிக்கர்கள், 

அதயன ஜட நியேைில் உள்ள பசைலில் மனத்தின் தனித்துவமாக அயமத்துக் பகாண்டனர்.   

பதாைில் நுட்ெத்யதக் கண்டுெிடித்தவருக்கும் அதயன உெலைாகப்ெடுத்துெவருக்கும் இருக்கும் 

பதாடர்ெியனப் லொல், உணர்வின் தனித்துவத்திற்கு அயைத்துச் பசல்வதற்கு அது மனாீதிைான 

அடித்தளமாக அயமைோம், சமூகத்திலிருந்து எடுத்துக்பகாள்ளும்பொழுது அது ெைனுள்ளதாக 

இருக்கும். ஆனால் சுை ஆற்றலின் வலியம இருக்காது. 

வித்திைாசத்யதக் காண முடியும், ஆனால் அது முக்கிைமானலதா அல்ேது தீவிரமானலதா அல்ே. 

99. “She listened to the housekeeper with increasing astonishment that she had not one cross word from 

Darcy.” 

Astonishment arises when opinion varies. 

She knew of Darcy as one who spoke derogatively. 

The housekeeper’s opinion astonished her. 

When a foreigner speaks of Indians who cannot lie, it will be astonishing to other foreigners who have lived 

in India. 

She could take Darcy as a liberal master. 

It is possible for a master not to say a cross word to a servant at home and be mean to others outside. 

Elizabeth could not think of that alternative. 

It would never strike her that her entire experience could be wrong. 

That being her opinion of Darcy, she began to admire Pemberley. 

She never considered why Darcy NEVER replied to her abuse orally or met them in his letter. 

She was oblivious of her blindness. 

Only his changed behaviour when she came out made her wonder about his character and her understanding 

of him. 

Even then she could not account for the change. 

She saw the change, never knew he was changed himself, but understood he was changed in his behaviour 

towards her and her uncle. 

It was beyond her to conceive of the real change he had undergone. 

Even his good behaviour at Lambton could be taken as good behaviour to her. Only Mrs. Gardiner’s letter 

made her see the Man had really changed for the sake of her love. 

No one can conceive that another could change as Darcy changed. 

It is beyond our experience or even imagination. 

But, had she wanted to know, had she been free of prejudice, there was enough for her as food for thought: 

1) He was silent about her abuse, 2) The housekeeper’s good comments, 3) Even her earlier repellent 

behaviour to him at Netherfield and Rosings and at Sir Lucas’ were quietly received and not resented. She 

made light of it. 

“ஒரு முயற கூட கடிந்து ஒரு வார்த்யதயும் டார்சி லெசிைதில்யே என அப்பெண்மணி கூறிையத 

மிகவும் ஆச்சாிைத்துடன் அவள் லகட்டுக் பகாண்டாள்.” 

அெிப்ெிராைம் லவறாக இருக்கும் பொழுது ஆச்சாிைம் எழுகிறது. 

சிறுயமப்ெடுத்திப் லெசும் டார்சியைலை அவள் அறிவாள். 

பெண்மணிைின் அெிப்ெிராைம் அவயள ஆச்சாிைப்ெட யவத்தது. 
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இந்திைர்கள் பொய் லெச மாட்டார்கள் என பவளிநாட்டினர் கூறும்பொழுது, இந்திைாவில் 

வாழ்ந்திருக்கும் மற்ற பவளிநாட்டினர் ஆச்சாிைப்ெடுவர். 

டார்சியை அவள் ெரந்த லநாக்குயடை எஜமானனாக எடுத்துக் பகாள்ளோம்.  

வீட்டிலிருக்கும் லவயேக்காரயரக் கடிந்து பகாள்ளாமல் பவளிைில் இருப்ெவர்களிடம் 

சின்னத்தனமாக நடந்துபகாள்ளவும் ஒரு எஜமானனால் முடியும். எலிசபெத்தால் அந்த மாற்று 

வைியையும் லைாசிக்க முடிைவில்யே. 

அவளுயடை முழு அனுெவமும் தவறாக இருக்கோம் என்று அவளுக்குத் லதான்றலவ லதான்றாது.  

டார்சியைப் ெற்றிை அவளது அெிப்ெிராைமாக அது இருக்கும்பொழுது அவள் பெம்ெர்லியை 

இரசிக்க ஆரம்ெிக்கிறாள். 

ஏன் டார்சி அவளுயடை நிந்தயனகளுக்கு ஒருபொழுதும் வார்த்யதைாலும் ெதிேளிக்கவில்யே, 

கடிதத்திலும் குறிப்ெிடவில்யே என்று அவள் கருதலவ இல்யே.  

அவளுயடை கண்மூடித்தனம் அவளுக்குத் பதாிைவில்யே. 

அவள் பவளிலை வந்தபொழுது அவனது மாறிை நடத்யதகள் அவனது குணாதிசைத்யதப் ெற்றியும் 

அவயனப் ெற்றி அவளது புாிதயேயும் விைக்க யவத்தது.  

அப்ெடி இருந்தும் அந்த மாற்றத்திற்குாிை காரணத்யத அவளால் புாிந்துபகாள்ள முடிைவில்யே.  

மாற்றத்யத அவள் ொர்த்தாள், அவன் மாறிவிட்டான் என அவளுக்குத் பதாிைவில்யே, ஆனால் 

அவளிடமும் அவளது மாமாவிடமும் அவனது மாறிை நடத்யதயைப் புாிந்துபகாண்டாள். 

அவனிடம் ஏற்ெட்டிருந்த உண்யமைான மாற்றத்யத அவளால் யூகிக்கலவ முடிைாது. 

ோம்ப்டனில் அவன் பவளிப்ெடுத்திை நல்ே நடத்யதகூட அவளிடம் அவன் அவ்வாறு நடந்து 

பகாண்டிருக்கிறான் என்று எடுத்துக்பகாள்ளப்ெடோம். திருமதி கார்டினாின் கடிதம்தான் 

அவளுயடை காதலுக்காக அவன் உண்யமைிலேலை மாறிைிருக்கிறான் என்று அவளுக்குப் புாிை 

யவத்தது.   

டார்சி மாறிையதப் லொல் இன்பனாருவரால் மாற முடியும் என்று எவராலும் நியனத்துப் ொர்க்க 

முடிைாது. 

நம்முயடை அனுெவத்திற்கும் கற்ெயனக்கும் அப்ொற்ெட்டது அது. 

அவள் பதாிந்துபகாள்ள லவண்டும் என்று விரும்ெிைிருந்தால், தவறான அெிப்ெிராைத்திலிருந்து 

விடுெட்டிருந்தால், அவளுக்கு லைாசிக்க நியறை இடம் இருந்தது. 1) அவளுயடை நிந்தயனக்கு 

அவன் பமௌனம் காத்தது, 2) பெண்மணிைின் நல்ே அெிப்ெிராைங்கள், 3) பநதர்பீல்டிலும் 

லராசிங்சிலும், சர் லூகாஸ் இல்ேத்திலும் அவன் மீது அவள் காட்டிை பவறுக்கத்தக்க நடத்யதயை 

அவன் லகாெப்ெடாமல் அயமதிைாக ஏற்றுக்பகாண்டது. அவள் இவற்யற பொிதாக எடுத்துக் 

பகாள்ளவில்யே 

 

This was praise, of all others most extraordinary, most opposite to her ideas. That he was not a 

good-tempered man had been her firmest opinion. Her keenest attention was awakened; she 

longed to hear more, and was grateful to her uncle for saying – 

அவளுயடை எண்ணத்திற்கு மாறாக இருந்தது அவயனப் ெற்றிை புகழுயரகள். அவன் 

லகாெக்காரன் எனத் தீர்மானமாக நியனத்திருந்தாள். அவயனப்ெற்றி லமலும் பதாிந்துபகாள்ள 

ஆயசப்ெட்டாள். அதனால் அவளது மாமா மீண்டும் அவயனப்ெற்றி லெச ஆரம்ெித்தபொழுது 

அவருக்கு மிகவும் நன்றிக் கடன்ெட்டிருப்ெதாக நியனத்தாள்.  

100. Elizabeth had not witnessed bad temper from Darcy except when he declared she was tolerable. She only 

found him to be unpolished. 

அவயள ‘ெரவாைில்யே’ என்று கூறிை சமைத்யதத் தவிர லவறு சமைத்திலும் டார்சி லமாசமான மன 

நியேைில் இருந்தயத அவள் ொர்த்ததில்யே. அவன் நாகாிகமற்று இருந்தயதலை அவள் 

ொர்த்திருக்கிறாள். 

101. Being a victim, she made it into a bad temper. 

அவள் ொதிக்கப்ெட்டதால் அயத அவள் லமாசமான மனநியேைாகக் கருதினாள். 

102. She longed to hear more. She was impatient for more. They are enough to bring him a day early. 

லமலும் லகட்க அவள் ஆயசப்ெட்டாள். லமலும் பதாிந்துபகாள்ள பொறுயமைின்றி இருந்தாள். 

அவயன ஒரு நாள் முன்னதாகலவ வரவயைக்க இயவ லொதுமானயவைாக இருந்தன.  

103. “Her keenest attention was aroused, she wanted to hear more.” 

She knew him to be a bad tempered Man. The housekeeper had no cross word from him all his life. What to 

believe? She wanted to hear good comments about him. The first sign of change of attitude in her. In 

anyone such moments – moments of willingness to change – are great moments. Mother says a slight good 
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act brings a monumental reward. He met her. Devotees see an expansion in business as they initially change 

like this of which they are unaware. After the spurt, they go back to their original attitude. The expansion 

levels off. They ask why. They must grow conscious of what brought the original change and recast their 

attitudes of the present into earlier expansive ones. She could not bring herself to truthfully reply to his 

question, “How do you find Pemberley”. She was careful and restrained. Still the truth – it was breathtaking 

– could have been spoken out. The woman is alert, lets the Man run. Maybe that much of truth would have 

saved her the tragedy. She, in replying to Darcy, told herself that she should not be mistaken to be 

mercenary. Before the feminine resourcefulness, Truth has little chance. Devotees are extremely alert in not 

recognizing grace, readily explain it away. Elizabeth is no exception. Gratitude is only recently born on 

earth. Life meets us as we meet it. Mother recognizes our unwillingness to recognize Her. Her 

Patience is infinite. Should a devotee go back in his life and feel gratitude at every instance he had failed 

earlier, there will be no occasion for him to pray in future. Man is unconscious. Even in his 

unconsciousness he is ungrateful. His own resourcefulness readily serves him to foster the wrong attitudes. 

Elizabeth never for a moment thought about why Darcy should write to her explaining his conduct to her. It 

never arose in her as a thought. She was one who was not like Lydia or Lady Catherine. But even in her, 

introspection had a limit, a limit of not wanting to know her own deficiencies. She only doubted the 

housekeeper. 

“அவளுயடை ஆர்வம் லமலும் அதிகாித்தது, லமலும் அதிகம் பதாிந்துபகாள்ள விரும்ெினாள்.” 

அவன் ஒரு லகாெக்காரன் என்று அவளுக்குத் பதாியும். வீட்யடப் ொராமாிக்கும் பெண்மணிக்கு 

அவனுடன் எந்த வாக்குவாதமும் அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் எழுந்ததில்யே. எயத நம்புவது? 

அவயனப் ெற்றி நல்ேதாகலவ லகட்க அவள் ஆயசப்ெட்டாள். அவளுயடை மலனாொவம் மாறி 

வருகிறது என்ெதன் முதல் அறிகுறி இது. மாற லவண்டும் என்று விருப்ெப்ெடும் இது லொன்ற 

தருணங்கள், எவாிடமும் மிக உைர்ந்த தருணங்கள் ஆகும். ஒரு சிறிை நல்ே பசைலுக்கு மிகப் பொிை 

ொிசு கியடக்கும் என்று அன்யன கூறியுள்ளார். அவன் அவயளச் சந்தித்தான். ஆரம்ெத்தில் 

அன்ெர்கள், அவர்கயள அறிைாமலேலை இது லொல் மாறும்பொழுது, தங்கள் விைாொரம் 

பெருகுவயதக் காண்ொர்கள். விைாொரம் இவ்வாறு வளர்ந்தவுடன் அவர்கள் தங்களது ெயைை 

மலனாொவத்திற்குச் பசன்று விடுகின்றனர். வளர்ச்சி அங்கு நின்றுவிடுகிறது. ஏன் என்று லகட்ெர். 

ஆரம்ெ வளர்ச்சியை எது பகாண்டு வந்தது என்ெயத நியனவு கூர்ந்து ெயைை ெரந்த 

மலனாொவத்யத மீண்டும் அவர்கள் பகாண்டு வர லவண்டும்.  

‘பெம்ெர்லியைப் ெற்றி நீ என்ன நியனக்கிறாய்’ என்ற அவனுயடை லகள்விக்கு அவளால் 

உண்யமயுடன் ெதில் பசால்ே முடிைவில்யே. அவள் ஜாக்கிரயதைாக தன்யனக் கட்டுப்ெடுத்திக் 

பகாள்கிறாள். இருப்ெினும் உண்யமைில் அது தியகப்பூட்டும்ெடிைாக இருந்தயத அவள் 

பவளிப்ெயடைாகக் கூறிைிருக்கோம். பெண் உஷாரானவள், ஆயண தன் ெின்னால் ஓட விடுவாள். 

அந்த அளவிற்கு உண்யம இருந்திருந்தால் ஆெத்து எைாமல் அவயள அது காப்ொற்றிைிருக்கும். 

டார்சிக்கு ெதிேளிக்கும்பொழுது ஆதாை மனப்ொன்யம உள்ளவளாக தான் தவறாக 

நியனக்கப்ெடக்கூடாது என்று அவளுக்லக அவள் பசால்லிக்பகாள்கிறாள். பெண்யமைின் 

சமலைாசிதத்திற்கு முன்னால் உண்யமக்கு வாய்ப்பு குயறவுதான். அன்ெர்கள் அருயள அயடைாளம் 

கண்டுபகாள்ளாமல் இருப்ெதில் உஷாராக இருப்ொர்கள். அதற்கு விளக்கம் அளித்து அயத 

உடனடிைாக விேக்குவார்கள். எலிசபெத் இதற்கு விதி விேக்கு அல்ே. நன்றி உணர்வு இப்பூமிைில் 

சமீெத்தில்தான் ெிறந்தது. நாம் வாழ்யவச் சந்திப்ெது லொல் வாழ்வு நம்யமச் சந்திக்கிறது. 

அன்யனயை நாம் அயடைாளம் பதாிந்துபகாள்ள விரும்ொதயத அன்யன புாிந்து பகாண்டுள்ளார். 

அன்யனைின் பொறுயம எல்யேைற்றது.  

ஒரு அன்ெர் தன்னுயடை வாழ்க்யகயைப் ெின் லநாக்கிப் ொர்க்கும்பொழுது லதால்வி ஏற்ெட்ட 

ஒவ்பவாரு சந்தர்ப்ெத்திற்கும் நன்றி உணர்வு எழுந்தால் எதிர்காேத்தில் அவருக்குப் ெிரார்த்தயன 

பசய்துபகாள்ளும் சந்தர்ப்ெலம எைாது. மனிதன் தன்னியனவின்றி இருக்கிறான். அவ்வாறு 

இருக்கும் பொழுதும் அவன் நன்றி இல்ோதவனாக இருக்கிறான். அவனிடம் இருக்கும் திறன்கலள 

அவனுக்குத் தவறான மனப்ொன்யமயை வளர்க்க உதவுகின்றன. டார்சி தன்னுயடை நடத்யதயை 

விளக்கி ஏன் தனக்குக் கடிதம் எழுத லவண்டும் என்று ஒரு வினாடிகூட எலிசபெத் 

லைாசிக்கவில்யே. அது அவளிடம் ஒரு எண்ணமாகலவ எைவில்யே. அவள் லிடிைாயவப் 

லொேலவா அல்ேது லேடி காதாியனப் லொேலவா இல்யே. ஆனால் அவளிடமும் அக 

ஆராய்ச்சிக்கு ஒரு எல்யே இருந்தது, அவளுயடை குயறகயளத் பதாிந்துபகாள்ள விரும்ொத 

அளவிற்கு ஒரு எல்யே இருந்தது. அவள் அப்பெண்மணியைத்தான் சந்லதகித்தாள்.   
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"There are very few people of whom so much can be said. You are lucky in having such a 

master." 

“மிகச் சிேயரப்ெற்றிலை இவ்வாறு நல்ேெடிைாகப் லெச முடியும். இம்மாதிாி எஜமானன் கியடத்தது 

நீ பசய்த அதிர்ஷ்டம்” என்றார் அவர்.   

104. “You are lucky in having such a master” – Mr.Gardiner to housekeeper. 

To get a guru, sishya, spouse, child, tenant, friend, manager, servant of good description is luck. 

There are various complements, at different levels. 

A good Man as an outer response gets a good spouse. 

A good Man to become better gets a bad manager. 

A good Man for him to be transformed, gets a vicious tenant. 

We consider the first as luck. It is a social view. 

A bad manager for a good Man is a view of inner progress. 

Transformation comes for the spiritually mature soul. 

All this explains, how to act. 

For a good Man with a bad manager, on his trying to become a better Man all the time, the bad manager 

will never prove to be bad, or he may be good. 

The spiritual Man, when his transformation is sufficient, his vicious tenant will be transferred. 

Making the progress we should make, the adverse circumstances will remain ineffective. 

Darcy getting Mrs.Reynolds or Mrs.Reynolds getting Darcy gave Pemberley freedom from Wickham and 

Lady Catherine, brought in Elizabeth. 

Our own life reviewed from a driver and a servant will reveal an abundant material. 

We are never comprehensive. We focus on our needs, according to our desires. Like Charlotte, when 

something comes we accept. 

Otherwise we do not ask, or think. 

A smuggler can give death punishment to his erring employees, but when an employee threatens to join his 

rival, he has to relent and compromise. 

What is compromise in lower life is intelligent adjustment in higher life. It is difficult to rise to the level of 

demands of Truth. 

At average levels of honesty, life for good masters is rosy, rewards with lucky circumstances, people and 

lucky advantages. 

“இது லொன்ற ஒரு எஜமானன் கியடத்ததற்கு நீ பகாடுத்து யவத்திருக்க லவண்டும்” என்று 

கார்டினர் அப்பெண்மணிைிடம் கூறுகிறார். 

குரு, சிஷ்ைன், இல்வாழ்க்யகத் துயண, குைந்யத, குடித்தனக்காரர், நண்ென், முதோளி, 

லவயேக்காரன் இவர்கள் நல்ேவர்களாக அயமவது அதிர்ஷ்டம்தான். 

பவவ்லவறு நியேைில் ெல்லவறு உடன்ொடுகள் உள்ளன.  

ஒரு நல்ே மனிதனுக்கு பவளிைில் வாழ்க்யக அளிக்கும் மறுபமாைி நல்ே மயனவி. 

ஒரு நல்ே மனிதன் லமலும் நல்ேவனாக மாறுவதற்காக லமாசமான முதோளி கியடக்கிறான்.  

ஒரு நல்ே மனிதனுக்கு அவனுயடை மாற்றத்திற்காக துஷ்ட குடித்தனக்காரன் கியடக்கிறான்.  

முதோவயத நாம் அதிர்ஷ்டம் என்று கருதுலவாம். அது சமூகத்தின் ொர்யவ. 

அக முன்லனற்றத்திற்காக ஒரு நல்ே மனிதனுக்கு லமாசமான முதோளி அயமகிறான். 

ஆன்மீகத்தில் முதிர்ந்த ஆன்மாவுக்கு திருவுருமாற்றம் வருகிறது. 

எவ்வாறு பசைல்ெட லவண்டும் என்று இயவ விளக்குகின்றன.  

லமாசமான முதோளி கியடத்த நல்ே மனிதன் எல்ோ சமைங்களிலும் லமலும் நல்ேவனாக மாற 

முைலும்பொழுது, லமாசமான முதோளி லமாசமானவாக இருக்க மாட்டான், நல்ேவனாகவும் 

இருக்கோம். 

ஆன்மீக மனிதனின் திருவுருமாற்றம் லொதுமானதாக இருக்கும்பொழுது துஷ்டனாக விளங்கும் 

குடித்தனக்காரன் மாறி விடுவான்.   

நாம் அயடை லவண்டிை முன்லனற்றத்யத நாம் அயடந்தால், பகடுதோன சந்தர்ப்ெங்கள் 

பசைேற்றுப் லொய்விடும். 

டார்சிக்கு பரனால்ட்ஸ் கியடத்ததனாலோ அல்ேது பரனால்ட்ஸிற்கு டார்சி கியடத்ததனாலோ, 

விக்காம் மற்றும் லேடி காதாினிடமிருந்து பெம்ெர்லிக்கு விடுதயே கியடத்தது, எலிசபெத்யத 

வரவயைத்தது. 
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வண்டி ஓட்டுனர், லவயேக்காரன் இவர்களின் ொர்யவைில் நம்முயடை வாழ்க்யகயை ஆராய்ந்து 

ொர்த்தால், ஏராளமான விஷைங்கயள நமக்கு அயவ பவளிப்ெடுத்தும்.   

நாம் ஒரு பொழுதும் முழுயமைாக இருப்ெதில்யே. நம்முயடை ஆயசக்லகற்ெ நம்முயடை 

லதயவகயளப்ெற்றி மட்டும் நியனக்கிலறாம். சார்பேட்யடப்லொல் வருவயத ஏற்றுக் 

பகாள்கிலறாம்.  

மற்றெடி நாம் லகட்ெதுமில்யே, நியனப்ெதுமில்யே.  

ஒரு கடத்தல்காரன், தனக்குக் கீழ் லவயே பசய்ெவன் தவறு பசய்யும்பொழுது, அவனுக்கு மரண 

தண்டயன அளிக்கோம், ஆனால் அவன் எதிர் அணிைில் லசர்ந்து பகாண்டு விடுலவன் என 

மிரட்டும்பொழுது தண்டயனயைத் தளர்த்தி சமாதானப்ெடுத்த லவண்டி உள்ளது.  

கீழ் நியேைில் இருக்கும் வாழ்க்யகைில் சமாதானம் என்ெது உைர்ந்த வாழ்வில் புத்திசாலித்தனமான 

இணக்கமாகிறது. உண்யம எதிர்ொர்க்கும் அளவிற்கு உைருவது கடினமானது.   

சராசாிைான லநர்யம நியேைில் நல்ே எஜமானர்களின் வாழ்க்யக வசந்தமாக இருக்கும், 

அதிர்ஷ்டமான சந்தர்ப்ெங்கள், மனிதர்கள், அதிர்ஷ்டமான நன்யமகள் ைாவும் பவகுமதிைாகக் 

கியடக்கும்.  

 

"Yes, sir, I know I am. If I were to go through the world, I could not meet with a better. But I have 

always observed, that they who are good-natured when children, are good-natured when they 

grow up; and he was always the sweetest-tempered, most generous-hearted boy in the world." 

“ஆமாம் ஐைா, நான் அதிர்ஷ்டசாலிதான். லதடினாலும் இந்த உேகத்தில் இவயரவிட நல்ே 

முதோளி எனக்கு கியடத்திருக்க மாட்டார். நல்ே குைந்யதகள் பொிைவர்களான ெிறகும் 

நல்ேவர்களாகலவ இருக்கிறார்கள் என நான் ொர்த்திருக்கிலறன். இவர் எப்பொழுதுலம 

இனியமைான சுொவமும், தாராள மனப்ொன்யமயும் பகாண்ட சிறுவனாக இருந்திருக்கிறார்.” 

105. In saying she is lucky enough to have such a master, she was almost saying that Elizabeth was lucky 

enough to have him as husband. 

இது லொன்ற ஒரு எஜமானன் தனக்குக் கியடத்தது மிகவும் அதிர்ஷ்டம் என்று அவள் 

கூறும்பொழுது, எலிசபெத்திற்கு அவயனப்லொல் ஒரு கணவன் கியடப்ெது அதிர்ஷ்டம் என்று 

அவள் கூறுவதுலொல் உள்ளது. 

106. “Good-natured children grow up to be good natured Men.” 

This is true when the circumstances remain the same. 

Excellent circumstances help somewhat bad men to become good. 

The worst of circumstances changes good men into bad ones. 

These rules hold good in average circumstances, to average men. 

Exceptionally good or bad men refuse to change like Dantes and Caderousse. 

Human choice is there for any Man to change into any other Man. 

A village full of criminals gave up theft when the village became prosperous. 

Poverty is the basis of crime. 

Darcy speaks of being mean to those outside the family. 

Mrs.Reynolds does not seem to have noticed it, perhaps because he did not affect her that way. 

Even shrewd children at the age of twenty or thirty do not discover the lies of their mother. 

The defects of family members are not seen, when seen we do not mind it. In any dispute it never strikes 

people that their own family members could be wrong until it is pointed out. 

A customer does not mind foisting on his seller a cantankerous woman unconnected with the work. He is 

oblivious of the trouble he gave the seller for years even when pointed out. 

Life is full of pockets of venom or oases amidst goodness or desert.  

But everything comes precisely under the wider law and particular rule. Darcy’s bad manners with a good 

character is all seen in what he got in Bingley, Caroline, Lady Catherine, Lydia, Wickham, Elizabeth. 

Individual cases as we have so far analyzed disclose the intensities. 

Mrs. Reynolds sounds the wedding bells here, exposes Wickham, reveals Darcy’s good side and wishes for 

a suitable wife for him. She does it to Elizabeth. 

“நல்ே சுொவமுயடை குைந்யதகள் நல்ே குணமுயடை மனிதர்களாக வளருவார்கள்.” 

சந்தர்ப்ெங்கள் மாறாது இருக்கும்பொழுது இது உண்யம. 

சிறப்ொன லநரங்கள் ஓரளவு பகட்டவயனயும் நல்ேவனாக மாற்றும். 

மிகவும் லமாசமான சந்தர்ப்ெங்கள் நல்ேவயனயும் பகட்டவனாக மாற்ற வல்ேது. 
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சராசாி மனிதனுக்கு சராசாிைான சந்தர்ப்ெங்களில் இந்த விதிகள் பொருந்தும். 

Dantes மற்றும் Caderousse லொல் மிகவும் நல்ேவர்கலளா அல்ேது மிகவும் பகட்டவர்கலளா மாற 

மறுப்ொர்கள். 

ஒரு மனிதன் லவறு எந்த ஒரு மனிதனாகவும் மாற விரும்புவது அவனது யககளில் உள்ளது. 

குற்றவாளிகள் நியறந்த ஒரு கிராமம் வளம் பெற்றவுடன் குற்றவாளிகள் திருடும் பதாைியேக் 

யகவிட்டனர்.  

குற்றத்திற்கு அடிப்ெயட ஏழ்யமைாகும். 

டார்சி தன் குடும்ெத்திற்கு பவளிலை இருப்ெவர்களிடம், தான் சின்னத்தனமாக நடந்துபகாள்வயதப் 

ெற்றி லெசுகிறான்.  

பரனால்ட்மை அவன் அவ்வாறு ொதிக்காததால் அவள் இயத ஒரு லவயள கவனிக்கவில்யே 

லொலும். 

புத்திசாலிைாக இருக்கும் இருெது அல்ேது முப்ெது வைதான குைந்யதகளும் தாைாாின் பொய்கயளக் 

கண்டுெிடிப்ெதில்யே.   

குடும்ெத்தில் இருப்ெவர்களின் குயறகயள நாம் ொர்ப்ெதில்யே, ொர்த்தாலும் அயதப் ெற்றி 

கவயேப்ெடுவதில்யே. எந்த ஒரு சச்சரவிலும் தங்களது குடும்ெத்தினர் தவறு இயைத்திருக்கோம் 

என்று சுட்டிக்காட்டப்ெடும்வயர அவர்களுக்கு அது லதான்றுவலத இல்யே. 

ஒரு வாடிக்யகைாளர் லவயேக்குச் சம்ெந்தமில்ோத சிடுமூஞ்சிைான ஒரு பெண்மணியை, விற்ெயன 

பசய்ெவர் மீது திணிக்கிறார், இதனால் அவர் ெே வருடங்களுக்கு விற்ெயனைாளருக்கு அளித்த 

கஷ்டத்யத, எடுத்துக் கூறிை லொதும் உணரலவ இல்யே. 

வாழ்வில் நல்ேதற்கு நடுலவ விஷமும் உண்டு, ொயேவனத்திற்கு நடுலவ லசாயேயும் உண்டு. 

ஆனால் எல்ோமும் ெரந்த சட்டத்திற்கும், குறிப்ெிட்ட விதிகளுக்கும் கீழ்தான் துல்லிைமாக 

வருகின்றன. ெிங்கிலி, காரலின், லேடி காதாின், லிடிைா, விக்காம், எலிசபெத் இவர்களிடம் அவனது 

லமாசமான நடத்யத நல்ே குணத்துடன் பவளி வருகிறது. 

இதுவயர நாம் தனிப்ெட்ட நெர்கயளப் ெற்றி ஆராய்ந்தது தீவிரங்கயள பவளிப்ெடுத்துகிறது. 

திருமதி பரனால்ட்ஸ் இங்கு திருமணத்திற்கு வைி வகுக்கிறாள், விக்காயம பவளிப்ெடுத்துகிறாள், 

டார்சிைின் நல்ே அம்சத்யத பவளிப்ெடுத்துகிறாள், அவனுக்கு ஒரு பொருத்தமான மயனவி அயமை 

ஆயசப்ெடுகிறாள். இவற்யற எல்ோம் எலிசபெத்திற்காகச் பசய்கிறாள். 

107. “He was always the sweetest, most generous-hearted boy in the world.” 

She talked from experience, from the heart of emotional experience. 

Such declarations are always fully true, in their context. 

A deeply felt fullest positive appreciation of Wickham’s truth can be given by Elizabeth or any girl which 

will be equally true, for her in her context. 

How are we to evaluate the truth of things, if such variations are there? 

No one can pass judgments on what they do not know. 

The housekeeper is fully qualified to know Darcy’s nature with respect to her. 

Nature is not something like manners that can vary. 

At her age anyone has the knowledge of nature of anyone else which can be generally true. 

Her description has a true ring of truth. 

She speaks about a subject she is qualified to speak on. 

She by her age is qualified to know what she is speaking. 

Elizabeth, had she consulted her deeply felt urges, would recall she felt gratitude to him for loving 

her. 

Except Truth, utter Truth, nothing can evoke gratitude. 

Elizabeth finds Mrs.Reynolds in a free social atmosphere, not compelled by any foreign impulse that 

can motivate. 

She herself made a delightful change in her mind about wanting to become the mistress of the place. 

The topic, the person, the context, the atmosphere, the energy all must make her understand the truth of the 

statement. 

Nothing can overcome the prejudice. 

After seeing the change in Darcy, she, had she recollected this scene, would have appreciated the truth of 

the housekeeper. 

As is usual with Man, after she met Darcy, Mrs.Reynolds was the last thing she could think of. 

Elizabeth would have thought of Mrs.Reynolds’ words so often had these words been spoken about 
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Wickham. 

Infatuation has a reality to the nerves. 

“அவர் எப்பொழுதும் இனியமைான சுொவத்துடனும், மிகவும் தாராள உள்ளம் ெயடத்தவராகவும் 

இருந்தார்.”  

அவள் அனுெவத்தின் அடிப்ெயடைில் லெசுகிறாள், உணர்வுபூர்வமான அனுெவத்திலிருந்து 

லெசுகிறாள்.  

அதனதன் அயமப்ெில் இது லொன்ற அறிவிப்புகள் எப்பொழுதும் உண்யமைானயவ. 

எலிசபெத்தாலோ அல்ேது லவறு எந்த ஒரு பெண்ணாலோ விக்காமுயடை உண்யமயைப் ெற்றி 

முழுயமைான லநர்மயறைான ொராட்யட மனதார அளிக்க முடியும், அது அவர்கள் விஷைத்திலும் 

அலத லொல் உண்யமைாக இருக்கும். 

இது லொன்ற லவறுொடுகள் இருந்தால் நாம் எவ்வாறு விஷைங்களின் உண்யமயைக் கணிக்க 

முடியும்? 

நமக்குத் பதாிைாதயதப் ெற்றி நாம் கருத்து கூற முடிைாது. 

டார்சிைின் சுொவத்யதப் ெற்றி அந்தப் பெண்மணிக்கு, அவளுயடை விஷைத்யதப் பொறுத்தவயர, 

முழுயமைாகத் பதாிந்திருக்க முழு தகுதியும் உள்ளது. 

சுொவம் நடத்யதயைப் லொல் லவறுெடாது. 

அவளுயடை வைதில் எவருக்கும் மற்ற எவருயடை சுொவத்யதப் ெற்றிை அறிவு இருக்கும், அது 

பொதுவாக உண்யமைாக இருக்கும்.   

அவளுயடை விவாிப்ெில் உண்யம இருக்கிறது. 

லெசுவதற்குத் தகுதியுயடை விஷைத்யதப் ெற்றித்தான் அவள் லெசுகிறாள். 

தான் என்ன லெசுகிலறாம் என்று பதாியும் தகுதி அவளுயடை வைதிற்கு உண்டு. 

எலிசபெத் தன்னிடம் ஆைமாக இருக்கும் உந்துதல்கயளக் கவனித்திருந்தால், தன்யனக் 

காதலிப்ெதற்காக அவன்ொல் எழுந்த நன்றி உணர்யவ நியனவு கூறுவாள். 

உண்யமயைத் தவிர, முழு உண்யமயைத் தவிர லவறு எதுவும் நன்றி உணர்யவத் தூண்டாது. 

பரனால்ட்ஸ் சுதந்திரமான சமூகச் சூைலில் இருப்ெயத எலிசபெத் ொர்க்கிறாள், அவயளத் தூண்டும் 

எந்த அந்நிை உந்துதலினாலும் அவள் வற்புறுத்தப்ெடவில்யே.   

அந்த இடத்திற்கு எஜமானிைாக லவண்டும் என்கிற சந்லதாஷமான மாறுதயே அவள் மனத்தில் 

அவலள ஏற்ெடுத்திக்பகாண்டாள்.  

விஷைத்தின் தயேப்பு, நெர், சந்தர்ப்ெம், சூைல், சக்தி இயவ ைாவும் அந்த அறிக்யகைின் 

உண்யமயை அவளுக்குப் புாிையவக்க லவண்டும். தவறான எண்ணத்யத எதனாலும் பவற்றி 

பகாள்ள முடிைாது.  

டார்சிைிடம் மாறுதயேப் ொர்த்தெின் இந்தக் காட்சியை அவள் நியனவு கூர்ந்திருந்தால் வீட்யடப் 

ெராமாிக்கும் பெண்மணி கூறிை உண்யமயை அவளால் லொற்றிைிருக்க முடிந்திருக்கும்.  

டார்சியைச் சந்தித்தெின், அவளுக்கு பரனால்ட்ஸின் ஞாெகம் எைலவைில்யே, மனிதனிடம் 

பொதுவாக நடப்ெதுதான் இது. 

விக்காயமப் ெற்றி பரனால்ட்ஸ் இலத வார்த்யதகயளப் லெசிைிருந்தால் அவற்யற எலிசபெத் 

அடிக்கடி நியனவு கூர்ந்திருப்ொள்.  

யமைல் உணர்வுக்கு உண்யமைாக உள்ளது. 

 

Elizabeth almost stared at her. "Can this be Mr. Darcy!" thought she. 

எலிசபெத் அவயளப் ொர்த்தவாலற—“இது டார்சிைாக இருக்குலமா!” என நியனத்தாள்.   

108. Mrs. Reynolds has seen the best side of him. No bad report has ever come to her. Being motherless, Darcy 

may have looked up to her for mother’s affection. Finally Mrs. Reynolds is a good woman. Elizabeth 

should have seen the superior culture of Mrs. Reynolds to her own mother and that would have raised 

Darcy in her estimation enough to pull him off from his holiday to her at Pemberley. 

திருமதி பரனால்ட்ஸ் அவனுயடை சிறப்ொன ெக்கத்யதப் ொர்த்திருக்கிறாள். அவயனப் ெற்றிை 

எந்தவிதப் புகாரும் அவளிடம் வந்ததில்யே. தாய் இல்ோத காரணத்தினால் டார்சி அவளிடம் 

தாைின் அன்யெ எதிர்ொர்த்திருக்கோம். இறுதிைாக திருமதி பரனால்ட்ஸ் ஒரு நல்ே பெண்மணி 

ஆவாள். எலிசபெத் தன்னுயடை தாைாயரவிட உைர்ந்த நாகாிகத்யத திருமதி பரனால்ட்ஸிடம் 

ொர்த்திருக்க லவண்டும், அது அவயன விடுமுயறயை ரத்து பசய்து விட்டு பெம்ெர்லிக்கு வரும் 

அளவிற்கு டார்சியை அவளுயடை மதிப்ெில் உைர்த்திைிருக்க லவண்டும்.   
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109. The unstinted praise of the housekeeper does not touch Elizabeth. She only thinks they may be deceived. 

She could at first meeting swallow all the lies of Wickham about Darcy. Now her mind works. Then it was 

her adoring emotions for the admired lover. 

பெண்மணிைின் அளவற்ற புகழ்ச்சி எலிசபெத்யதத் பதாடவில்யே. தாங்கள் ஏமாற்றப்ெட்டு 

விடுலவாம் என்லற அவள் நியனத்தாள். முதல் சந்திப்ெில் டார்சியைப் ெற்றி விக்காம் கூறிை 

பொய்கள் அயனத்யதயும் அவளால் ஜீரணித்துக்பகாள்ள முடிந்தது. இப்பொழுது அவள் மனம் 

பசைல்ெடுகிறது. அப்பொழுது அது அவள் பொிதும் விரும்ெிை காதேன் மீது அவளது லொற்றப்ெடும் 

உணர்ச்சிகளாக இருந்தன.   

110. Darcy’s picture captivates her imagination. His wealth and his power present to her mind; What Pemberley, 

the opulence of the rooms, Reynold’s praise, his power, his picture, his patronage could not create in her 

mind, Wickham’s captivating softness did in a trice. 

டார்சிைின் உருவப் ெடம் அவளது கற்ெயனயைக் கவர்ந்தது. அவனுயடை பசாத்தும் அதிகாரமும் 

அவள் மனத்தில் எழுந்தன; பெம்ெர்லி, அங்குள்ள அயறகளின் ெிரம்மாண்டம், மெனால்ட்ஸின் 

புகழ்ச்சி, அவனுயடை அதிகாரம், அவனது உருவப் ெடம், அவனுயடை உதவிகள் ஆகிையவ அவள் 

மனத்தில் ஏற்ெடுத்த முடிைாதயத விக்காமின் கவர்ச்சிைான பமன்யம க்ஷணத்தில் ஏற்ெடுத்திைது.   

 

"His father was an excellent man," said Mrs. Gardiner. 

“அவருயடை தகப்ெனார் அருயமைான மனிதர்” என்றாள் திருமதி கார்டினர்.  

111. “His father was an excellent Man” – Mrs. Gardiner. 

To know the higher value of a partial experience is possible, if the penetration is from a wider 

perspective. 

The sincerity of every Viceroy was questioned by Indian leaders till Mountbatten came. Within a short time 

every shade of public opinion and all leaders without exception conceded his sincerity. It lasted during his 

tenure and he was given an affectionate send off. He drew larger crowds than Gandhiji. Sincerity makes its 

impact without fail. An estate of four hundred acres tried to get electricity. To make it possible they 

worked for electric connection to the nearest village. Electricity came to the village but the estate was 

excluded as it did not lie on the route. For fifteen years the estate pumps were running on diesel. They knew 

of my work in Ramapuram and approached me. 

The Assistant Engineer in charge of the estate area happened to be a friend of the Assistant Engineer, 

Cuddalore. In fifteen days power was supplied. Neither the estate manager, nor the elderly Man who 

approached me told me of the connection. About two months later, I learnt the fact and was disappointed. 

Asok asked for a puppy and I approached someone in Cuddalore. An Alsatian pup readily arrived. Later I 

understood the puppy was from the estate. Man forgets, the land remembers is the truth of the work done. 

Shortly the puppy died. Man’s ingratitude prevails over the gratitude of the soil. 

The elder Darcy was an excellent Man. He was taken in by Wickham. 

Darcy knew Wickham but disregarded him. Danger came to Georgiana. £3000 was parted with. Scandal 

came to Meryton. Damage was done to Elizabeth’s opinion on the soil of her prejudice. Lydia eloped. 

Darcy paid for Lydia and Wickham took him into the family fold. He continued support after marriage. 

Wickham was fully exposed. Elizabeth was disillusioned. It was not enough to disenchant her. Mrs. Bennet 

had no access to Pemberley but Lydia had in Darcy’s absence. The services of Wickham’s father to the 

estate got paid after his life, for the treachery of his son. 

The wider picture explains Wickham’s mother’s extravagance. 

“அவனுயடை தந்யத சிறந்த மனிதராக இருந்தார் என்று திருமதி கார்டினர் கூறுகிறாள்.” 

ெரந்த லநாக்குடன் ொர்க்கப்ெடும்பொழுது ெகுதிைான அனுெவத்தின் உைர்ந்த மதிப்யெ அறிந்து 

பகாள்வது சாத்திைம்.  

பமௌன்ட்ொட்டன் வரும்வயர ஒவ்பவாரு யவஸ்ராைின் உண்யமைான லநாக்கத்யதயும் இந்திைத் 

தயேவர்கள் சந்லதகித்தனர். குறுகிை காேத்திலேலை விதிவிேக்கின்றி அயனத்து மக்களும், எல்ோ 

தயேவர்களும் அவருயடை  உண்யமைான லநாக்கத்யத ஒப்புக்பகாண்டனர். அவருயடை ெதவிக் 

காேம்வயர இது நீடித்தது, அவருக்கு அன்புடன் வியட பகாடுத்து அனுப்ெினர். காந்திஜியைவிட 

அவருக்கு அதிகக் கூட்டம் வந்தது. உண்யமைின் தாக்கம் தவறாது. நானூறு ஏக்கர் ெரப்ெளவு 

பகாண்ட ஒரு லதாட்டத்திற்கு மின்சாரம் லதயவப்ெட்டது. அயத சாத்திைமாக்க, அருகிலிருந்த  

கிராமத்திற்கு மின்சாரம் பகாண்டுவர அவர்கள் லவயே பசய்தனர். கிராமத்துக்கு மின்சாரம் 

கியடத்தது ஆனால் லதாட்டம் அந்த ொயதைில் இல்ோத காரணத்தினால் அங்கு மின்சாரம் 
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வரவில்யே. ெதியனந்து வருடங்களாக லதாட்டத்தின் லமாட்டார்கள் டீசல் மூேம் நீர் இயறத்தன. 

இராமாபுரத்தில் நான் பசய்த லவயேயைப் ெற்றிக் லகள்விப்ெட்டு என்னிடம் வந்தனர். லதாட்டம் 

இருந்த ெகுதிைின் இயணப் பொறிைாளர், கடலூர் துயணப் பொறிைாளாின் நண்ெராவார். 

ெதியனந்து நாட்களில் மின்சாரம் கியடத்தது. லதாட்ட லமோளரும், என்னிடம் வந்த வைதானவரும் 

இயதப் ெற்றி எனக்குத் பதாிவிக்கவில்யே. இரண்டு மாதங்கள் கைித்து விஷைம் பதாிைவந்த 

பொழுது எனக்கு மிகுந்த ஏமாற்றமாக இருந்தது. எனது மகன் தனக்கு ஒரு நாய்க்குட்டி லவண்டும் 

எனக் லகட்டார். நான் கடலூாில் இருக்கும் ஒருவயர அணுகிலனன். ஒரு அல்லசஷிைன் நாய்க்குட்டி 

உடலன கியடத்தது. அது அந்த லதாட்டத்திலிருந்து வந்துள்ளது என்று எனக்கு ெின்னால் 

பதாிைவந்தது. மனிதன் மறந்து விடுவான், லவயேைின் உண்யமயை நிேம் நியனவு யவத்திருக்கும். 

வியரவில் நாய்க்குட்டி இறந்து லொனது. மண்ணின் நன்றி உணர்வுக்கும் லமல் மனிதனின் பகட்ட 

குணம் பசைல்ெடுகிறது. 

மூத்த டார்சி சிறந்த மனிதராக விளங்கினார். விக்காம் அவயரக் கவர்ந்தான். 

விக்காயமப் ெற்றி டார்சிக்குத் பதாியும் ஆனால் அவயன டார்சி பொருட்ெடுத்தவில்யே. 

ஜார்ஜிைானாவிற்கு ஆெத்து வந்தது. மூவாைிரம் ெவுன் அவனுக்கு அளிக்கப்ெட்டது. பமாிடனில் 

அவதூறு எழுந்தது. எலிசபெத்தின் தவறான எண்ணத்தின் அடிப்ெயடைில் அவளது கருத்துக்கு 

பகடுதல் ஏற்ெட்டது. லிடிைா ஓடிப்லொனாள். லிடிைா மற்றும் விக்காமிற்காக டார்சி ெணம் 

பகாடுத்தான், அவனுயடை குடும்ெத்தில் விக்காயமச் லசர்த்துக் பகாண்டான். அவர்களது 

திருமணத்திற்குப் ெின்பும் உதவி பசய்வயதத் பதாடர்ந்தான். விக்காம் முழுயமைாக 

அம்ெேப்ெடுத்தப்ெட்டான். எலிசபெத்திற்கு பதளிவு கியடத்தது. அது அவயள மைக்கத்திலிருந்து 

விடுெட யவக்க லொதுமானதாக இல்யே. திருமதி பென்னட்டிற்கு பெம்ெர்லிைில் நுயைை அனுமதி 

கியடக்கவில்யே, டார்சி இல்ோத லநரம் லிடிைாவால் வர முடிந்தது. விக்காமின் தந்யத 

பெம்ெர்லிக்குச் பசய்த லசயவைினால் அவர் காேத்திற்கு ெின்பும் அவருயடை மகனின் 

துலராகத்திற்கு ெண உதவி கியடத்தது.   

விக்காமுயடை தாைாாின் ஊதாாித்தனத்யத இந்த விஷைங்கள் விளக்குகின்றன.  

 

"Yes, ma'am, that he was indeed; and his son will be just like him -- just as affable to the poor." 

“ஆமாம், அம்மா. அவர் அப்ெடித்தான் இருந்தார், அவருயடை மகனும் அவயரப்லொேலவ 

இருக்கிறார்-ஏயைக்கு ெங்காளிைாக.” 

112. “His son will be just like him.” 

Man fully readily understands and accepts what is apparent. 

He will more readily accept what he imagines or desires when it comes true. 

An exception to the rule baffles him. 

When one of his rules is rudely challenged he is frustrated. 

Life is a mixture of all these. 

To know the rule from the exception is great. 

To know the value of exception as one expression of the rule is to understand comprehensively. 

To know the rule, its opposite, its exceptions, its contradictions are all various expressions of ONE basic 

rule is complete knowledge. 

To see the complete knowledge in the part, partial knowledge in the whole is integral knowledge of the 

Marvel. 

To see it by the Psychic in us is to have the capacity to create that Marvel. 

To know that Darcy married Elizabeth for her fine eyes is true, but not the complete knowledge. 

To know that Darcy’s love is sincere enough for him to marry her in spite of her abuse is again a partial 

understanding. 

His sincerity made him recognize the truth of her abuse is another version. 

He exerted on behalf of Lydia for the sake of Elizabeth is one more version. 

He was a determined character, so he clung to Elizabeth in spite of the tragedy is another socially 

acceptable explanation. 

The French Revolution urged him to marry lower to save his head is one more explanation that many can 

accept. 

Love is a purifying force which purified her of her falsehood and him of his pride is a comprehensive 

spiritual version. 

Nehru’s daughter was not like him. 
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Many of the Mogul princes were like their father. 

To know Lydia was a shame is a social view. 

To understand Lydia as a trigger for the great change in her family is a view of social evolution. 

“அவருயடை மகன் அவயரப் லொேலவ இருப்ொன்.” 

பவளிப்ெயடைாகத் பதாிவயத மனிதன் முழுயமைாக உடனடிைாகப் புாிந்துபகாள்கிறான், ஏற்றுக் 

பகாள்கிறான். 

அவன் கற்ெயன பசய்வதும் ஆயசப்ெடுவதும் உண்யமைாகிவிட்டால் அவன் லமலும் உடனடிைாக 

ஏற்றுக்பகாள்வான்.  

இந்தச் சட்டத்திற்கு விதிவிேக்காக இருப்ெது அவயன ஆச்சாிைப்ெட யவக்கிறது. 

அவனுயடை ஏதாவது ஒரு சட்டத்திற்குக் கடுயமைாக எதிர்ப்பு பதாிவிக்கப்ெட்டால் அவனுக்குக் 

லகாெம் எழுகிறது. 

வாழ்க்யக இயவ எல்ோவற்றின் கேயவ ஆகும். 

விதிவிேக்கிலிருந்து சட்டத்யதத் பதாிந்துபகாள்வது உைர்ந்தது. 

விதிவிேக்கின் மதிப்பு சட்டத்தின் ஒரு பவளிப்ொடு என்று பதாிந்துபகாள்வது முழுயமைாகப் 

புாிந்துபகாள்வதாகும். 

விதியையும் அதனுயடை லநபரதிரானயதயும் அதன் விதிவிேக்குகயளயும் அதன் 

முரண்ொடுகயளயும் ஒரு அடிப்ெயடச் சட்டத்தின் ெல்லவறு பவளிப்ொடுகள் என அறிந்து 

பகாள்வது முழுயமைான அறிவாகும் 

ெகுதிைில் முழுயமைான அறியவப் ொர்ப்ெதும் ெகுதிைான அறிவில் முழுயமயைப் ொர்ப்ெதும் 

அற்புதத்தின் பூரண ஞானமாகும்.  

அயத நம்முள் இருக்கும் யசத்திை புருஷன் மூேம் ொர்ப்ெது அந்த அற்புதத்யத உருவாக்கும் 

திறயமைாகும். 

டார்சி எலிசபெத்யத அவளுயடை அைகான கண்களுக்காகத் திருமணம் பசய்து பகாண்டான் என்று 

பதாிந்துபகாள்வது உண்யம, ஆனால் அதுலவ முழு அறிவாகாது.  

அவளுயடை நிந்தயனக்குப் ெிறகும் அவயளத் திருமணம் பசய்துபகாள்ளும் அளவிற்கு டார்சிைின் 

காதல் உண்யமைாக இருந்தது என்று பதாிந்துபகாள்வது முழுயமைான புாிதல் அல்ே.  

அவனுயடை உண்யம அவளுயடை நிந்தயனைில் இருக்கும் உண்யமயைப் ொர்க்க யவத்தது 

என்ெது மற்பறாரு லகாணமாகும். 

எலிசபெத்திற்காக அவன் லிடிைா விஷைத்தில் எடுத்த முைற்சி லமலும் ஒரு லகாணமாகும். 

அவன் உறுதி ெயடத்தவனாக இருந்தான். அதனால் லெராெத்து எழுந்த ெின்பும் அவன் 

எலிசபெத்யத விடாமல் ெிடித்துக் பகாண்டிருந்தான் என்ெது சமூகாீதிைாக ஏற்றுக் பகாள்ளப்ெடும் 

மற்பறாரு விளக்கமாகும். 

அவயனக் காப்ொற்றிக் பகாள்வதற்காக ெிபரஞ்சுப் புரட்சி அவயன கீழ் நியேைில் உள்ள 

பெண்யணத் திருமணம் பசய்துபகாள்ளத் தூண்டிைது என்ெது ெேர் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிை 

விளக்கம் ஆகும். 

அவயளப் பொய்யமைிலிருந்தும் அவயன அகம்ொவத்திலிருந்தும் காதல் எனும் சக்தி 

தூய்யமப்ெடுத்திைது என்ெது விாிவான ஆன்மீகக் லகாணமாகும்.    

லநருவின் மகள் அவயரப் லொல் இல்யே. 

முகோை இளவரசர்கள் ெேர் அவர்களுயடை தந்யதயைப் லொேலவ இருந்தனர். 

லிடிைா ஒரு அவமானம் என்று புாிந்துபகாள்வது ஒரு சமூகப் ொர்யவைாகும். 

அவளுயடை குடும்ெத்தில் லமலும் பொிை மாற்றத்திற்கு லிடிைா தூண்டுலகாோக இருந்தாள் எனப் 

புாிந்துபகாள்வது சமூகப் ொிணாமப் ொர்யவைாகும்.   

 

Elizabeth listened, wondered, doubted, and was impatient for more. Mrs. Reynolds could interest 

her on no other point. She related the subjects of the pictures, the dimensions of the rooms, and 

the price of the furniture, in vain. Mr. Gardiner, highly amused by the kind of family prejudice to 

which he attributed her excessive commendation of her master, soon led again to the subject; and 

she dwelt with energy on his many merits as they proceeded together up the great staircase. 

எலிசபெத் லமலும் அவயனப்ெற்றித் பதாிந்துபகாள்ள லவண்டும் என்று பொறுயமைின்றி 

இருந்தாள். திருமதி.பரனால்ட்ஸிற்கு அவயளத் திருப்திெடுத்தும் வயகைில் லவபறயதயும் கூற 

முடிைவில்யே. ஆனால் திருமதி பரனால்ட்ஸ், புயகப்ெடங்கயளப் ெற்றியும், அயறைின் அளவு, 

மரச்சாமான்களின் வியே இவற்யறப் ெற்றியும் விவாித்துக் பகாண்டிருந்தது எந்த 

சுவாரசிைத்யதயும் எலிசபெத்திற்கு ஏற்ெடுத்தவில்யே. குடும்ெப் பெருயமைின் காரணமாகத்தான் 
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அவள் அக்குடும்ெத்தின் பெருயமகயளப் ெயறசாற்றிக் பகாண்டிருக்கிறாள் என்று நியனத்த திரு       

கார்டினருக்கு சிாிப்பு வந்தது. அதனால் மீண்டும் அலத விஷைத்யதப் ெற்றி அவர் லெச 

ஆரம்ெித்ததால், ெணிப்பெண்ணும் மிக உற்சாகமாக அவருயடை பெருயமகயள பசால்லிக் 

பகாண்லட மாடிப்ெடி எறோனாள். 

113. “Elizabeth listened, doubted, wondered and was impatient for more.” 

It is a listening giving a sense of wonder raising hopes to know more endlessly. 

It is an occasion when listening becomes creative and divine. 

Her first response was wonder. Soon doubt overwhelmed her. 

Still she wanted to learn all – curiosity rearing its head. 

Mind’s moment of revelation is curiosity. 

One is curious when the entire Mind is in its elements. 

When curiosity is full, the unknowable tries to formulate itself in the Mind. 

It is a psychologically creative moment in her life, an hour she is born anew, born into Pemberley. 

All this was enough to bring him there for a couple of minutes. 

Even at this stage of open mental receptivity, the woman in her should go into action to attract the Man. 

A strong attraction of a Man for a woman is a moment of emotional curiosity where his emotions all 

come on the surface to possess her. 

The physical being opening to an object of love opens down to the very cells, releases an aura of energy 

which envelops the lady and consummates itself at once. 

Beyond that or below that is the Being, the embodied Being. It opens to God and enjoys the knowledge of 

identity, communes in ecstasy. 

A partial expression of these openings before marriage makes one long for Romance. 

A spontaneous opening of a ripe being as above can be worked for by the idealist for his lady love or his 

spiritual fulfillment. 

Even this rare opening and his subsequent celestial behaviour followed by his act of generosity could not 

give her hope, as her own understanding of Lydia’s shame was so calamitous. All this, Elizabeth felt, would 

not stand when his aunt appealed to his status. Grace worked through the very aunt to fulfil her long, 

yearned-for dream, yearned in her subconscious. 

“எலிசபெத் லகட்டுக் பகாண்டாள், சந்லதகப்ெட்டாள், ஆச்சாிைப்ெட்டாள், லமலும் லகட்டுக் 

பகாள்வதற்கு பொறுயமைின்றி இருந்தாள்.”  

லகட்டுக்பகாள்வது அற்புதமான உணர்யவ அளித்து, லமலும் இயடவிடாது பதாிந்துபகாள்ள 

லவண்டும் என்கிற எதிர்ொர்ப்யெ எழுப்புகிறது. 

லகட்டுக்பகாள்வது ெயடப்ொற்றல் உயடைதாகவும், பதய்வீகமாகவும் மாறும் தருணம் அது. 

அவளுக்கு முதலில் எழுந்த உணர்வு ஆச்சாிைம், ெிறகு வியரவில் சந்லதகம் அவயள 

ஆட்பகாண்டது. 

இருப்ெினும் எல்ோவற்யறயும் பதாிந்துபகாள்ள அவள் ஆயசப்ெடுகிறாள்- பதாிந்துபகாள்ள 

முற்ெடும் ஆவல் தயே தூக்குகிறது. 

மனத்தின் பவளிப்ெடுத்தும் தருணலம பதாிந்துபகாள்ள எழும் ஆர்வமாகும். 

மனம் முழுவதும் உற்சாகத்துடன் இருக்கும்பொழுது ஒருவருக்கு அறிந்துபகாள்ளும் ஆர்வம் எழும்.  

ஆர்வம் முழுயமைாக இருக்கும்பொழுது நமக்குத் பதாிைாதயத நாலம கற்ெயன பசய்து 

பகாள்லவாம்.  

அவளுயடை வாழ்க்யகைில் மனாீதிைாக புதிைன ெயடக்கும் தருணம் அது, அவள் புதிைதாகப் 

ெிறக்கும் லநரம் அது, பெம்ெர்லிைில் புதிதாகப் ெிறக்கிறாள். 

அவயன ஒரு சிே நிமிடங்களுக்கு அங்கு வரவயைக்க இயவ அயனத்தும் லொதுமானதாக 

இருந்தன. 

திறந்த மனத்தின் ஏற்புத் திறனின் இந்தக் கட்டத்திலும் ஆயண ஈர்க்க அவளிடம் உள்ள பெண்யம 

பசைலில் இறங்க லவண்டும்.  

ஒரு ஆணுக்கு பெண்ணிடம் ஏற்ெடும் வலியமைான ஈர்ப்பு, உணர்வுபூர்வமான ஆர்வத்தின் 

தருணமாகும், இங்கு அவனது உணர்ச்சிகள் அயனத்தும் லமபேழும். 

உடலில் உள்ள ஒவ்பவாரு அணுவிலிருந்தும் ஒரு பெண்யண லநாக்கி எழும் ஆைமான காதல் 

உணர்வு சக்தியை விடுவித்து அப்பெண்யண சூழ்ந்து பகாண்டு உடனடிைாக நியறவயடைச் 

பசய்யும்.  
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இதற்குப் ெின்னால் அல்ேது இதற்குக் கீலை உள்ளடங்கிை ஜீவன் உள்ளது. அது இயறவனிடம் 

தன்யன பவளிப்ெடுத்திக்பகாள்ளும், தன்னுயடை அயடைாளத்யதத் பதாிந்து பகாண்டு 

சந்லதாஷமயடயும், அதனுடன் பதாடர்புபகாண்டு ெரவசமயடயும்.  

திருமணத்திற்கு முன் ஏற்ெட்ட இந்த விைிப்ெின் ஒரு ெகுதிைான பவளிப்ொடு ஒருவயர காதலுக்காக 

ஏங்க யவக்கும்.  

லமலே கூறிையதப்லொல் ஒரு முதிர்ந்த ஜீவனின் இைல்ொன விைிப்யெ ஒரு இேட்சிைவாதிைால் 

தன்னுயடை காதலிக்காகலவா அல்ேது அவனது ஆன்மீக நியறவுக்காகலவா பசைோற்ற யவக்க 

முடியும். 

லிடிைாவின் பசைோல் ஏற்ெட்ட அவமானம் அவ்வளவு கடுந்துைரத்யத அவளிடம் 

ஏற்ெடுத்திைிருந்ததால் அவனுயடை இந்த அாிதான விைிப்பும், பதாடர்ந்து அவனுயடை உைாிை 

நடத்யதயும் அயதத் பதாடர்ந்து அவன் காண்ெித்த பெருந்தன்யமைான பசைலும் அவளுக்கு 

நம்ெிக்யகயை அளிக்கவில்யே. அவனுயடை சித்தி அவனது அந்தஸ்யதப் ெற்றி எடுத்துயரத்த   

பொழுது இயவ எல்ோம் எடுெடாது என்று எலிசபெத் நியனத்தாள். அலத சித்திைின் மூேம் அருள் 

அவள் ஆழ்மனத்தில் இருந்த நீண்ட நாள் கனயவப் பூர்த்தி பசய்தது.  

114. “Mrs. Reynolds could interest her in no other point.” 

Human selfishness in its organized acme cannot know a person who had come to your small office week 

after week for six years. 

He who stands by the side of a VIP cannot hope to be seen by anyone. 

Malicious lawyers giving themselves the indulgence of hatred accuse the other party so fully forgetting they 

are offering to the rival his most important argument, proving hatred is love. 

Hatred intensified gives way to love. 

Pain reaching immense proportions turns into Ananda. 

International Telecom is no mere instrument of communication. 

It is a powerful instrument of social evolution. 

Every act that extends the existing social fabric produces wealth, energy that furthers evolution, as it is a 

tiny wave in spiritual evolution. 

The Society took great interest to present this idea to International Telecom. 

The idea was warmly welcomed with commensurate enthusiasm. 

In twenty years Internet and Web came into existence. 

From this perspective we can see all the instruments necessary to found the world government are there 

now. 

The era of reading is drawing to a close. 

No longer can any idea ever be communicated in any medium other than visual. 

A microscope cannot see anything 3” outside or even 1” outside. 

Elizabeth’s imagination was captivated by the good news of Darcy. 

In such moments subtle life that brings you these openings, gives you a modicum, as Vivekananda showed 

the Supermind to Him. 

The subtle plane has no gross instruments for its service. 

During the days of Bingley’s popularity Kitty could not see Darcy by his side. Of course, she did not know 

his name. 

The Prime Minister may not know who drove him to the Rastrapathi Bhavan for his swearing in ceremony. 

Concentration is tapas. 

“லவறு எந்த விஷைத்திலும் திருமதி பரனால்ட்ஸ் அவளிடம் ஆர்வத்யத எழுப்ெவில்யே.” 

மனித சுைநேம் அதன் உச்ச நியேைில் இருக்கும்பொழுது, ஆறு வருடங்களாக ஒவ்பவாரு வாரமும் 

பதாடர்ந்து தன்னுயடை சிறிை அலுவேகத்திற்கு வந்து பகாண்டிருந்த நெயரத் பதாிந்து 

பகாள்ளாது. 

முக்கிைமான புள்ளிைின் அருகில் நிற்ெவர், தான் எல்லோராலும் ொர்க்கப்ெட லவண்டும் என்று 

எதிர்ொர்க்க முடிைாது. 

பகடுதல் வியளவிக்கும் சுொவமுயடை வக்கீல்கள் விலராதத்திற்கு இடம் பகாடுத்து எதிர்த்தரப்ெில் 

உள்ளவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டும்பொழுது தன்னுயடை முக்கிைமான வாதத்யத எதிரணிக்கு 

அளிப்ெயத மறந்துவிடுகின்றனர், விலராதம்தான் அன்பு என்ெயத இது நிரூெிக்கிறது.   

பவறுப்பு தீவிரமானால் அன்பு எழும். 

வலிைின் உச்ச கட்டம் ஆனந்தமாக மாறும். 
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உேகளாவிை பதாயேத்பதாடர்பு பதாடர்புக்கான கருவி மட்டுமல்ே. 

அது சமூகப் ொிணாமத்தின் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கருவிைாகும். 

இப்பொழுது இருக்கும் சமுதாை அயமப்பு, ஆன்மீகப் ொிணாமத்தில் ஒரு சிறு அயேைாக 

இருப்ெதால், விாிவுெடுத்தும் ஒவ்பவாரு பசைலும் பசல்வத்யத உற்ெத்தி பசய்கிறது, ொிணாமத்யத 

லமலும் முன் லநாக்கி நகர்த்தும் சக்தியை அளிக்கிறது.  

இந்தக் கருத்யத உேகத் பதாயேத் பதாடர்புக்கு உணர்த்த MSS பொிை முைற்சி எடுத்தது. 

இக்கருத்து அதற்லகற்ற ஆர்வத்துடன் ெிாிைமாக வரலவற்கப்ெட்டது. 

இருெது வருடங்களில் இயணைதளமும் இயணவயேயும் உருவாைின. 

இந்தக் கண்லணாட்டத்தில், உேக அரசாங்கத்யத நிறுவ லதயவப்ெடும் அயனத்துக் கருவிகளும் 

இப்பொழுது உள்ளயத நாம் ொர்க்கோம்.  

ெடிப்ெது என்ெது முடிவயடயும் நியேைில் உள்ளது. 

காட்சிகள் மூேம் அன்றி லவறு எந்த ஒரு ஊடகத்தின் மூேமும் எந்த ஒரு கருத்யதயும் இனி 

பதாிவிக்க முடிைாது. 

யமக்லராஸ்லகாப்ொல் மூன்று அங்குேத்திற்கு அப்ொல் உள்ளயத, ஏன், ஒரு அங்குேத்திற்கு 

அப்ொல் உள்ளவற்யறக்கூட ொர்க்க முடிைாது. 

டார்சியைப் ெற்றிை நல்ே பசய்திைால் எலிசபெத் கற்ெயன வைப்ெட்டாள். 

இது லொன்ற தருணங்களில் இந்த விைிப்யெக் பகாண்டு வரும் சூட்சும வாழ்வு, ெகவானுக்கு 

விலவகானந்தர் சத்திை ஜீவிைத்யத காண்ெித்ததுலொல் சிறிதளவு நமக்கும் அளிக்கும்.  

லசயவ பசய்வதற்குப் பொிை கருவிகள் சூட்சும நியேைில் எதுவும் இல்யே. 

ெிங்கிலி ெிரெேமாக இருந்த சமைத்தில், அவன் ெக்கத்தில் இருந்த டார்சியை, கிட்டிைால் ொர்க்க 

முடிைவில்யே. அவனது பெைரும் அவளுக்குத் பதாிைவில்யே.   

ெிரதம மந்திாிக்கு, அவருயடை ெதவி ஏற்பு விைாவிற்கு, ஜனாதிெதி மாளியகக்கு ைார் வண்டியை 

ஓட்டி அயைத்துச் பசன்றார் என்று பதாிைாமல் இருக்கோம். 

மனத்யத ஒருமுகப்ெடுத்துவது தவம் ஆகும். 

115. “Mr. Gardiner was highly amused by the family prejudices.” 

Fundamentalism is the creed that makes such prejudices an article of faith. 

Small minds soon saturate themselves. 

Kural says one cannot grieve the loss of such relationships. 

Their functions can be physically replaced soon. 

The cost of a chimney at Rosings is an argument with which Collins had armed himself. 

Around castles, painters, writers, musicians of less importance or no importance have gathered an infinity 

of interests that are of no value to anyone including themselves. 

In the film world there is a vast market for such things and they have a value in cost. 

Someone collected bubble gum cards. 

Sentiments have an intrinsic value for those who feel its reality. 

On December 5th, 1950 a patriot dreamed of Sri Aurobindo and wondered at its significance as Sri 

Aurobindo was not one he ever thought of. 

The radio announced His passing away. He came to see His body lying in state. Sri Aurobindo was in 

politics only for a few years, but a simple patriot who gave up politics to take to family life saw Him in his 

dream when He left the body. 

Faith and Grace are not altogether myths. 

Yoga is a great ideal, though not inaccessible to aspiring souls. 

Family life having the blessings of yogic power is a reality. 

What prosperity level that a society can attain in one century can be attained in a tenth of that time, if they 

turn to Mother. 

Mother’s consciousness is a subtle causal institution that can accomplish work on the physical plane as if by 

miracle. 

In the situation of Mr. Bennet, what could not happen to Lydia in London. What really happened is beyond 

one’s conception. 

Darcy came to them as a carrier of revolutionary blessings. 

“குடும்ெத்தின் தவறான அெிப்ெிராைங்கள் திரு கார்டினருக்கு மிகவும் லவடிக்யகைாக இருந்தன.”  

இது லொன்ற தவறான அெிப்ெிராைங்கள் நம்ெிக்யகக்குாிை விஷைங்களாக மாற்றுவது 

அடிப்ெயடவாதம் எனும் பகாள்யக. 
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சிறிை மனம் வியரவில் நியறந்து விடும். 

இது லொன்ற உறவுகயள இைப்ெதற்கு ஒருவர் வருந்த லவண்டாம் என்று திருக்குறள் கூறுகிறது. 

அவர்களுயடை பசைல்ொடுகயள ஈடு பசய்ை வியரவில் லவபறாருவர் வருவர். 

புயகப்லொக்கிைின் வியேயைப் ெற்றி காலின்ஸ் மிகவும் தீவிரமாக விவாதித்துக் 

பகாண்டிருக்கிறான். 

பொிை மாளியககயளச் சுற்றி, அதிக முக்கிைத்துவம் இல்ோத அல்ேது முக்கிைலம இல்ோத 

ஓவிைர்கள், எழுத்தாளர்கள், இயசக் கயேஞர்கள் ஆகிலைார் தங்களுக்லகா அல்ேது 

மற்றவர்களுக்லகா எந்தப் ெைனும் இல்ோத அளவற்ற விஷைங்கயளச் லசகாித்து யவத்திருப்ெர். 

தியர உேகில் இது லொன்ற விஷைங்களுக்கு பொிை வாய்ப்பு உள்ளது, அவற்றிற்கு வியே மதிப்பும் 

உண்டு. 

ைாலரா ஒருவர் மிட்டாய் உயரகயளச் லசகாித்தார். 

நுண்ணுணர்வின் உண்யம நியேயை உணருெவர்களுக்கு அதன் உள்ளார்ந்த மதிப்பு பதாியும். 

1950ஆம் வருடம் டிசம்ெர் மாதம் 5ஆம் லததி நாட்டுப்ெற்று பகாண்டவர் ஒருவர் ஸ்ரீ அரவிந்தயர 

கனவில் கண்டார், அதனுயடை முக்கிைத்துவம் என்ன என்று அவருக்குப் புாிைவில்யே, ஏபனனில் 

ஸ்ரீ அரவிந்தயரப் ெற்றி அவர் எப்லொழுதும் நியனத்தலத இல்யே. 

ெகவான் காேமான பசய்தி வாபனாலிைில் அறிவிக்கப்ெட்டது. அவரது உடயேப் ொர்க்க அந்த 

நெர் வந்தார். ஸ்ரீ அரவிந்தர் அரசிைலில் சிே வருடங்கலள இருந்தார். ஆனால் அரசிையே விட்டு 

விட்டு குடும்ெ வாழ்க்யகைில் ஈடுெட்டிருந்த நாட்டுப் ெற்று பகாண்ட இந்த எளிை மனிதர் ெகவான் 

உடயே நீத்த பொழுது அவயரக் கனவில் கண்டார். 

நம்ெிக்யகயும் அருளும் பவறும் கட்டுக் கயதைல்ே. 

லைாகம் ஒரு பொிை இேட்சிைமாகும், ஆனால் அது ஆர்வமுள்ள ஆன்மாக்களுக்கு எட்ட 

முடிைாததல்ே. 

லைாக சக்திலைாடு கூடிை குடும்ெ வாழ்க்யக சாத்திைமானதுதான். 

ஒரு நூற்றாண்டில் சமூகம் அயடயும் பசல்வ நியேயை அன்யனைிடம் வந்தவர்கள் ெத்து 

ஆண்டுகளில் பெறோம். 

அற்புதம் லொல் ஜட நியேைில் சாதிக்கும் அன்யனைின் ஜீவிைம் ஒரு சூட்சும காரண அயமப்ொகும். 

திரு பென்னட்டின் நியேயமைில் ேண்டனில் லிடிைாவிற்கு என்னதான் நடக்க முடிைாது? நடந்த 

விஷைம் ஒருவருயடை அறிவுக்கு அப்ொற்ெட்டது.  

டார்சி புரட்சிைின் அருயள அவர்களிடம் பகாண்டு வந்தான். 

116. “Mrs. Reynolds dwelt with energy on Darcy’s many merits.” 

Organised fixed Minds taking to an idea are excessively energized which lasts a lifetime increasing in 

its vigour with the passage of time. 

Capable Minds without education exercise all their endowments in a small field of their choice. 

Such people are the best material for adult education. 

Adult education is a national wealth in potential as the unutilized capacities of the retired population 

are a reservoir of resources. 

Carefully planned and utilized with organized instruments, the benefits are manifold. Firstly the 

phenomenon of boredom in old age which sits before the television endlessly will give place to mental 

fertility that is engrossing. There is no such mental resource in the country as after retirement Man can 

meaningfully apply himself to any other field. Cross pollination of talents is capable of producing 

intellectual cross-breeds. Turned into cash it will generate abundance. Turned into non-cash results, it can 

generate fresh creative ideas in administration, domestic life, pasttimes, etc. 

It is the mental topsoil. 

Knowledge will overflow, generating the soil for culture and spirituality. 

Minds stop growing at forty or even at twenty. 

Minds have a renewed lease of increasingly higher life after sixty or even eighty. 

Age produces maturity. Increasing maturity in any section of the population can absorb the violence of 

youth, even the terroristic urges. Dull, drab, knowledge organizing itself can form a strong foundation for 

every subject of study to grow in value. 

Population active thus, can generate a market for books suitable to them. We know in the West the literature 

for children is overflowing. 

If fresh dimensions are added we will find 50% of the market can be created. 

With senior people a whole new field of literature, knowledge can be beneficially created. 
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“டார்சிைின் ெே பெருயமகயளப் ெற்றி பரனால்ட்ஸ் உற்சாகமாகக் கூறினாள்.” 

முயறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள நியேைான மனம், ஏற்றுக் பகாண்டிருக்கும் ஒரு கருத்தின் மூேம் 

வலுவயடந்து, வாழ்நாள் முழுவதும் நியேத்து நின்று, காேப்லொக்கில் தீவிரத்தில் லமலும் 

வலுவயடந்து பகாண்லட பசல்லும்.  

கல்வி அறிவு இல்ோத திறயமசாலிகள் அவர்களுயடை எல்ோத் திறயமகயளயும் அவர்கள் 

விருப்ெப்ெட்ட சிறிை துயறகளில் பசலுத்துவார்கள்.  

இது லொன்றவர்கள் முதிலைார் கல்வி முயறக்கு மிகவும் பொருத்தமானவர்கள். 

ஓய்வு பெற்றவர்களிடம் உெலைாகப்ெடுத்தப்ெடாத திறயமகள் ஏராளமாக இருப்ெதால், முதிலைார் 

கல்வி லதசீை பசாத்தாக உள்ளது. 

கவனமாக திட்டமிட்டு சாிைான அயமப்ெின் மூேம் ெைன்ெடுத்திக் பகாண்டால் ெேன்கள் 

ென்மடங்காக இருக்கும். முதலில் வைதானவர்கள் பொழுது லொகாத காரணத்தினால் எந்லநரமும் 

பதாயேக்காட்சிைின் முன் உட்காருவது குயறந்து, அவர்களுயடை மனத்தின் வளம் பெருகி, 

அவர்களுயடை முழு கவனத்யதயும் அதன் ொல் ஈர்க்கும். மனிதன் ெணிைிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற 

ெின் உெலைாகமாக எந்த துயறைிோவது உெலைாகமாக ஈடுெடுத்திக் பகாள்ளோம் என்ெதற்கு 

நாட்டில் அது லொன்ற மனத்தின் வளங்கள் இல்யே. திறயமகள் ொிமாறிக் பகாள்ளப்ெடும் 

பொழுது அறிவாற்றல் மிகுந்த கேயவ ஒன்று உற்ெத்திைாகும். அயதப் ெணமாக மாற்றும்பொழுது 

அொிமிதம் உற்ெத்திைாகும். ெணமாக்காமல் லவறு விதமாகப் ெைன்ெடுத்தினால் நிர்வாகம், குடும்ெ 

வாழ்க்யக, பொழுது லொக்கு மற்றும் ெேவற்றில் புதிதாகப் ெயடப்ொற்றல் மிகுந்த கருத்துகயள 

உற்ெத்தி பசய்ைோம்.    

அது மனத்தின் லமல் ெகுதிைாகும். 

அறிவு பொங்கி வைியும், மனத்யத நாகாிகத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் தைார் பசய்யும். 

நாற்ெது வைதில் அல்ேது இருெது வைதில்கூட மனம் வளருவது நிற்கும். 

அறுெது அல்ேது எண்ெது வைதிற்குப் ெிறகும் அவர்களுயடை மனம் லமலும் உைர்ந்த 

வாழ்க்யகைாக புதுப்ெிக்கப்ெடும். 

வைது முதிர்ச்சியை அளிக்கும். சமுதாைத்தின் எந்தப் ெிாிவிலும் அதிகாிக்கும் முதிர்ச்சி, 

இயளஞர்களின் வன்முயற, தீவிரவாதிகளின் உந்துதல்கள் இவற்யற கிரகித்துக் பகாள்ளும். 

மந்தமான உற்சாகமற்ற அறிவு தன்யனலை முயறப்ெடுத்திக் பகாண்டு கல்வி முயறைின் மதிப்பு 

உைருவதற்கு வலியமைான அடித்தளத்யத அயமக்கும்.     

இவ்வாறு சுறுசுறுப்ொக இருக்கும் சமுதாைம் தங்களுக்குப் பொருத்தமான ொடப் புத்தகங்கயள 

தாங்கலள உருவாக்கிக் பகாள்ளோம். லமற்கத்திை நாடுகளில் குைந்யதகளுக்கான இேக்கிைங்கள் 

அொிமிதமாக உள்ளன என்ெது நமக்குத் பதாியும். 

புதிதாகப் ொிமாணங்கயள நாம் லசர்க்கும் பொழுது, 50% சந்யதயை உருவாக்க முடியும் என்ெயத 

நாம் ொர்க்கோம்.  

வைதில் மூத்தவர்கள் மூேம் இேக்கிைம், அறிவு இவற்றின் முழுயமைான புதிை துயறகயள 

ெைனுள்ளதாக ெயடக்கோம்.   

 

"He is the best landlord, and the best master," said she, "that ever lived; not like the wild young 

men nowadays, who think of nothing but themselves. There is not one of his tenants or servants 

but what will give him a good name. Some people call him proud; but I am sure I never saw 

anything of it. To my fancy, it is only because he does not rattle away like other young men." 

“அவர் ஒரு சிறந்த நிேக்கிைார், சிறந்த முதோளி, இதுவயர ைாரும் அவர்லொல் இருந்ததில்யே. 

சுைநேம் ெயடத்த தற்காே இயளஞர்கள் லொேல்ே அவர். அவர் கீழ் குடிைிருக்கும் மக்களும், 

லவயேக்காரர்களும் அவர் நல்ேவர் என்றுதான் பசால்வார்கள். சிேர் அவயர கர்வம் மிகுந்தவர் 

என்ொர்கள். ஆனால் எனக்கு அப்ெடித் லதான்றவில்யே. மற்ற இயளஞர்கள்லொல் அவர் அரட்யட 

அடிக்காமல் இருப்ெதால், அவர் கர்வம் மிகுந்தவர் என்று சிேருக்குத் லதான்றோம்” என்றாள் அவள்.  

117. “Not like the wild young men now-a-days who think of nothing but themselves.” 

Young men think of nothing but themselves. 

They are the unideal, self-centred, non-entities. 

Public opinion, at random, carries a good cross-section of them. 

The one great service they do to the nation is to create standards of thought to be avoided. 

Universal suffrage can give place to graded suffrage confining topics to a particular segment of population. 

The gallop polls taken at random aim at what, base themselves on what is not known. 

Democracy as it is practised is no evil. It makes no sense. 
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Democracy of common interests will make sense. 

Corruption is one possible result from universal suffrage. 

Men voting on issues concerning them where they have experience, if not knowledge, can have democratic 

rights, not outside that. 

Society generates a variety of wide powers. 

All sorts of Men come by them. 

The best part of it is scattered about. 

Young men of no meaningful description come by a good part of them. Their propositions are a novel 

literature of public interest. 

Darcy is not of that stamp. 

He is fully organized, responsible, based on values. 

The Force picked him up because of his definition. 

The most marked trait in him is absence of vengeance. 

In that he is truly a gentleman. 

His not wanting to claim the credit for Lydia’s wedding only excels that noble trait. 

There is no question he is a nationally valuable individual. 

Mrs. Reynolds’s raptures may not be informed, but are not ill-founded. 

Darcy is largely quiet. 

Absence of animation is seen in him. 

“தங்கயளப் ெற்றி மட்டுலம நியனக்கும் கட்டுப்ொடற்ற தற்காேத்து இயளஞர்கள் லொல் இல்யே.” 

இயளஞர்கள் தங்கயளப் ெற்றி மட்டுலம நியனக்கின்றனர். 

அவர்களுக்கு இேட்சிைம் கியடைாது, தங்கயளப் ெற்றி மட்டுலம நியனப்ெர், பவற்று மனிதர்களாக 

உள்ளனர். 

பொது மக்களின் அெிப்ெிராைம் அங்பகான்றும் இங்பகான்றுமாக அதுலொே ெே உள்ளன. 

எந்த மாதிாிைான எண்ணங்கயளத் தவிர்க்க லவண்டும் என்கிற பொிை லசயவயை அவர்கள் 

நாட்டிற்குச் பசய்கின்றனர்.  

அயனத்து மக்களுக்கான வாக்குாியமக்குப் ெதிோக நியேக்லகற்றவாறு வாக்களிக்க இடம் 

பகாடுக்கோம், மக்களின் குறிப்ெிட்ட ெிாிவுக்கு உாிை விஷைங்களுக்காக அது இருக்கோம்.  

பொது கருத்துக் கணிப்புக்களின் லநாக்கம் என்ன, எந்த அடிப்ெயடைில் அயவ எடுக்கப்ெடுகின்றன 

என்று பதாிைவில்யே. 

நயடமுயறைில் ெின்ெற்றப்ெட்டு வரும் ஜனநாைம் தீைது அல்ே. அதில் எந்த வித அர்த்தமும் 

இல்யே.  

மக்களுக்கு உெலைாகமாக உள்ள ஜனநாைகத்தில் அர்த்தமுள்ளது. 

அயனவருக்குமான வாக்குாியமைின் ஒரு ெேன் ஊைோக இருக்கோம். 

மக்களுக்கு அவர்கள் சம்ெந்தெட்ட அனுெவம் உள்ள விஷைங்களில் அயதப்ெற்றிை அறிவு 

இல்ோவிடினும் வாக்களிப்ெதற்கு ஜனநாைக உாியம உண்டு, மற்ற விஷைங்களில் அவ்வுாியம 

கியடைாது. 

ெல்லவறு ெரந்த அதிகாரங்கயள சமூகம் உருவாக்குகிறது. 

எல்ோ விதமான மனிதர்களும் அந்த அதிகாரங்கள் மூேம் ெைனயடகின்றனர். 

இதில் சிறந்தவர்கள் ெரவோக உள்ளனர். 

அவர்களில் சாதாரணமான இயளஞர்கள் ெேர் உள்ளனர். அவர்களுயடை எண்ணங்கள் 

பொதுமக்கயளக் கவரக்கூடிை வித்திைாசமான இேக்கிைமாக இருக்கும். 

டார்சி அது லொன்றவன் அல்ே. 

ெண்புகளின் அடிப்ெயடைில் அவன் தன்யன முழுயமைாக முயறப்ெடுத்திக் பகாண்டவன், 

பொறுப்ொனவன். 

அவனுயடை பதளிவான குணத்தினால் புரட்சிைின் சக்தி அவயன ஏற்றுக்பகாண்டது. 

அவனிடம் குறிப்ொகத் பதாியும் குணம் வன்மம் இல்ோதது. 

அதில் அவன் உண்யமைிலேலை ஒரு கண்ணிைவான் ஆவான். 

லிடிைாவின் திருமணம் தன்னால்தான் நடந்தது எனும் பெருயமயை அவன் விரும்ொதது அந்த 

உைர்ந்த ெண்ெில் அவயன லமலும் உைர்த்துகிறது.  

அவன் நாட்டின் வியே மதிப்ெற்ற தனி நெர் என்ெதில் சந்லதகலம இல்யே. 

பரனால்ட்ஸின் சந்லதாஷங்கள் காரணமில்ோமல் ஏற்ெட்டதாக இருக்கோம், ஆனால் பொய்ைானது 

அல்ே. 
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டார்சி பெரும்ொலும் அயமதிைானவன். 

ஆர்ப்ொட்டம் அவனிடம் ொர்க்காதது. 

 

"In what an amiable light does this place him!" thought Elizabeth. 

       “அவயன எவ்வளவு நல்ேவனாகக் காண்ெிக்கிறது இது?” என எலிசபெத் நியனத்தாள். 

118. “In what amiable light does this place Darcy,” thought Elizabeth. 

Man has to turn right about sometimes. This was an hour like that to her. 

No Man running can stop and suddenly run in the opposite direction. 

Thoughts when compelled by facts to turn around create a sensation in the Mind. 

A cabinet Minister visited a family for an alliance for his son. He and his wife behaved as a Minister and his 

wife. Very soon they learnt they were close friends with the Chief Minister. They quickly changed their 

manners. Humility came over them.  

A drastic change in emotion is a moment of self-discovery. Life Responds at such moments. 

Now she did not know what to think of Darcy. 

This was an occasion for emotional reversal. 

Mercedes discovered Fernand was a traitor. She did not mind it. He killed himself after being put to shame. 

The knowledge of her husband’s betrayal did not shock her. Its announcement to the world awakened her 

social conscience. She refused to enjoy his money any more. 

For Elizabeth, if this knowledge were true, it would be a new birth. 

Whatever problems of people are reported to Mother, She replied “unconsciousness”. 

We are run by inconscient energy. We are unconscious. 

A lady learnt her sister’s husband faced the failure of both his kidneys. She sat in prayer for five days. The 

patient saw an aged lady dressed in white in his dream. She gave a medicine and asked him to vomit. 

Waking up he felt fresh, passed urine freely and was fully cured. 

Five day prayer made him conscious in his dream – subtle plane – and cured him. 

Elizabeth’s prejudice was not unfounded. It was true. Darcy had another side. He, after her abuse, changed 

dramatically. 

She too changed her attitude towards Wickham and Darcy. He gave up pride. She gave up her prejudice. 

Nobody changes as Darcy has changed. People will change their manners, at best their attitude. His change 

was transformation. 

“இது டார்சியை எந்த அளவிற்கு நல்ேவனாக காண்ெிக்கிறது என்று எலிசபெத் நியனத்தாள்.” 

மனிதன்  சிே சமைம் சாிைான வைிக்குத் திரும்ெ லவண்டும். அவளுக்கு இது அது லொன்ற ஒரு 

லநரமாகும். 

ஓடிக்பகாண்டிருக்கும் மனிதன் ஓட்டத்யத நிறுத்தி விட்டு திடீபரன லநபரதிர் தியசைில் ஓட 

முடிைாது. 

உண்யமகளால் எண்ணங்கள் மாறுவதற்குக் கட்டாைப்ெடுத்தப்ெடும்லொது, அயவ மனத்தில் ஒரு 

உணர்யவ உருவாக்கும். 

ஒரு காெிபனட் அயமச்சர் தன்னுயடை மகனுக்கு வரன் ொர்ப்ெதற்காக ஒரு குடும்ெத்யத சந்திக்கச் 

பசன்றார். அந்த நெரும், அவருயடை மயனவியும் மந்திாியையும் மந்திாிைின் மயனவியும் லொேலவ 

நடந்து பகாண்டனர். வியரவில் அக்குடும்ெம் முதல் மந்திாிக்கு மிகவும் லவண்டிைவர்கள் எனத் 

பதாிை வந்தது. அவர்களுயடை நடத்யதகள் உடனடிைாக மாறின. அடக்கத்துடன் நடந்து 

பகாண்டனர். 

உணர்ச்சிகளில் ஏற்ெடும் தீவிரமான மாற்றம் சுை கண்டுெிடிப்ெின் ஒரு தருணமாகும். இது லொன்ற 

தருணங்களில் வாழ்க்யக மறுபமாைி அளிக்கும்.  

இப்பொழுது அவளுக்கு டார்சியைப் ெற்றி என்ன நியனப்ெது என்று புாிைவில்யே. 

உணர்வுபூர்வமான மாற்றத்திற்கு இது ஒரு தருணமாகும். 

Fernand ஒரு துலராகி என Mercedes கண்டுெிடித்தாள். ஆனால் அயதப்ெற்றி அவள் 

கவயேப்ெடவில்யே. அவமானம் அயடந்ததால் அவன் தற்பகாயே பசய்து பகாண்டான். 

தன்னுயடை கணவனின் துலராகத்தால் அவள் அதிர்ச்சி அயடைவில்யே. உேகத்திற்கு அதனுயடை 

அறிவிப்பு அவளுயடை சமூக மனசாட்சியை விைிப்புறச் பசய்தது. அவனுயடை ெணத்யத இனியும் 

அனுெவிக்க அவள் மறுத்தாள். 

எலிசபெத்திற்கு இந்த அறிவு உண்யம எனப்ெட்டால், அவளுக்கு அது புதிை ெிறவிைாக இருக்கும்.  

அன்யனைிடம் எந்த ஒரு ெிரச்சியனயை எடுத்துச் பசன்றாலும் அன்யன கூறுவது, 
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”கண்மூடித்தனம்”. 

நாம் ஜட இருளின் சக்திைால் இைக்கப்ெடுகிலறாம். நாம் கண்மூடிைாக இருக்கிலறாம். 

தன்னுயடை சலகாதாிைின் கணவருக்கு இரண்டு சிறுநீரகங்களும் ெழுதயடந்து விட்டன என்று ஒரு 

பெண்மணிக்குத் பதாிை வந்தது. ஐந்து நாட்கள் ெிரார்த்தயன பசய்தாள். பவள்யள உயடைில் ஒரு 

வைதான பெண்மணியை அந்லநாைாளி கனவில் கண்டார். அப்பெண்மணி ஒரு மருந்யதக் 

பகாடுத்து வாந்தி எடுக்கச் பசான்னார். விைித்துக்பகாள்ளும் பொழுது அந்லநாைாளி 

புத்துணர்ச்சியுடன் எழுந்தார், சுேெமாக சிறுநீர் ெிாிந்தது, முற்றிலும் குணம் அயடந்தார்.   

ஐந்து நாள் ெிரார்த்தயன அவருயடை கனவில் சூட்சும நியேைில் அவயர சுை நியனவுடன் 

யவத்திருந்து குணப்ெடுத்திைது.   

எலிசபெத்தின் தவறான அெிப்ெிராைம் ஆதாரமற்றதல்ே. அது உண்யம. டார்சிக்கு இன்பனாரு 

ெக்கம் இருந்தது. அவளுயடை நிந்தயனக்குப் ெிறகு அவன் பவகுவாக மாறினான். 

அவளும், விக்காம் மற்றும் டார்சியைப் ெற்றிை அவளுயடை மலனாொவத்யத மாற்றிக் 

பகாண்டாள். அவன் தன்னுயடை அகம்ொவத்யதக் யகவிட்டான். அவள் தன்னுயடை தவறான 

அெிப்ெிராைத்யதக் யகவிட்டாள். 

டார்சி மாறிையதப் லொல் எவரும் மாறவில்யே. மனிதர்கள் தங்களுயடை நடத்யதயை, மிக 

முக்கிைமாகத் தங்களுயடை மலனாொவத்யத மாற்றிக் பகாள்வர். அவனுயடை மாற்றம் 

திருவுருமாற்றமாகும். 

 

"This fine account of him," whispered her aunt as they walked, "is not quite consistent with his 

behaviour to our poor friend." 

“இவயனப்ெற்றி நமக்குக் கியடத்த நல்ே பசய்திகள், நம்முயடை நண்ெனிடம் நடந்து பகாண்ட 

விதத்திற்கு மாறாக இருக்கிறலத,” எனக் கிசுகிசுத்தாள் அவளது அத்யத. 

119. “This fine account of him is not quite consistent with his behaviour to our poor friend,” whispered her aunt. 

Conflicting facts paralyze the mind. It is non-plussed. 

Mind accepting the reality of the conflict is confused. 

When it is unable to believe it raises a doubt. 

Elizabeth doubted the housekeeper, from her inner partiality for Wickham. 

At such points it is not thinking that works, but one’s instincts. 

Wickham entered into her instincts and she was possessed there. 

Again this explains why Darcy came and why he left in two minutes. 

What rose from that instinct is impulse. 

Impulses vary. Mental impulse of thinking, vital impulse of feeling, physical impulse of acting. Further 

impulse of memory is different from impulse of thinking. 

Every faculty in every part of the being has its basic urge and at the tether end an impulse. 

Consecration must move to these impulses. 

There are conscious impulses, behind which lie the subconscious which splits into force, urge, impulse. 

Consecration moving deeply, silence rises. Silence comes to stay when the consecration moves behind the 

impulse of physical action. 

At that stage one meets with the movements of patience, caution, prudence, basic beliefs, moral, ethical – 

enough, not more; it is not right. Expectation at this level is uncontrollable. Expectation is a thought 

which knows the work will not be done. Such emptiness thinks itself away by constant expectation. 

Mind when it knows this definition slows down the expectation. Show the Mind how it behaves. Seeing 

it, it laughs, but still expects weakly. Expectation dies when at last Mind comes to fully believe the 

explanation. The same thing happens when for external reasons or for some other reason, Mind comes to 

know it would not be realized. Such a realization can be broken and the original force revived. Gradual 

education of Mind is slow, but will not be lost when once it is achieved. To achieve this and make it 

permanent is consecration. What consecration originally achieves, surrender completes, i.e. it becomes 

automatic. It can become an attitude and finally a motive. 

“இவயனப் ெற்றி நமக்குக் கியடத்திருக்கும் நல்ே வர்ணயன, நமது நண்ெனுடன் அவன் நடந்து 

பகாண்டதற்கு மாறாக உள்ளது என்று அவளுயடை அத்யத கூறினாள்.” 

முரண்ொடான விஷைங்கள் மனத்யத பசைேற்றதாக்கி விடும். அது தியகப்ொக இருக்கும். 

முரண்ொட்டின் உண்யமயை மனம் ஏற்றுக் பகாள்வது குைப்ெமயடைச் பசய்யும். 

நம்ெ முடிைாமல் இருக்கும்பொழுது சந்லதகம் எழும். 
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விக்காம் மீது இருக்கும் ொரெட்சத்தினால் எலிசபெத் அப்பெண்மணியைச் சந்லதகிக்கிறாள். 

இது லொன்ற இடங்களில் ஒருவருயடை எண்ணம் பசைோற்றுவதில்யே, உள்ளுணர்லவ லவயே 

பசய்யும்.   

அவளுயடை உள்ளுணர்வில் விக்காம் நுயைந்தான், அவள் அங்கு அவனால் 

ஆக்கிரமிக்கப்ெட்டாள். 

டார்சி ஏன் அங்கு வந்தான், ஏன் இரண்டு நிமிடங்களிலேலை அவ்விடத்யத விட்டு அகன்றான் 

என்ெயத இது விளக்கும். 

உத்லவகம் அந்த உள்ளுணர்வின் மூேம் எழுந்தது.  

உந்துதல்கள் லவறுெடும், சிந்தயனைின் மனாீதிைான உந்துதல், உணர்ச்சிகளின் உணர்வுாீதிைான 

உந்துதல், பசைல்ொட்டின் ஜடாீதிைான உந்துதல் லொன்றயவ. லமலும் ஞாெகத்தின் உந்துதல் 

சிந்தயனைின் உந்துதலிருந்து மாறுெடும்.  

ஜீவனின் ஒவ்பவாரு ெகுதிைிலும் ஒவ்பவாரு திறயமக்கும் அடிப்ெயட ஆயச இருக்கும், மறு 

முயனைில் ஒரு உந்துதல் இருக்கும். 

சமர்ப்ெணம் இந்த உந்துதல்கயள லநாக்கிச் பசல்ே லவண்டும். 

லமல் மன உந்துதல்கள் உள்ளன, இதற்குப் ெின்னால் இருக்கும் ஆழ்மனம், சக்தி, ஆயச, உந்துதல் 

எனப் ெிாிகிறது. சமர்ப்ெணம் ஆைத்தில் பமௌனமாகிறது. ஜட பசைலின் உந்துதலுக்குப் ெின்னால் 

சமர்ப்ெணம் நகரும்பொழுது பமௌனம் நியேத்து விடுகிறது.    

அந்த நியேைில் ஒருவர் பொறுயம, எச்சாிக்யக, விலவகம், அடிப்ெயட நம்ெிக்யககள், தார்மீகம், 

பநறிமுயற, இவற்றின் இைக்கங்கயள அதிகமாக இல்ோவிடினும் லொதுமான அளவு பெறுகிறார்; 

அது சாிைல்ே. இந்த நியேைில் எதிர்ொர்ப்பு கட்டுப்ெடுத்த முடிைாததாக இருக்கும். எதிர்ொர்ப்பு 

என்கிற எண்ணத்திற்கு காாிைம் பூர்த்திைாகாது என்று பதாியும். அது லொன்ற எண்ணம் பதாடர்ந்த 

எதிர்ொர்ப்ொல் லவயேயைப் பூர்த்தி பசய்வதில்யே. 

மனம், இந்த விளக்கத்யதப் புாிந்து பகாண்டவுடன் எதிர்ொர்ப்யெக் குயறத்து விடும். மனம் 

எவ்வாறு நடந்துபகாள்கிறது என்று அதற்குப் புாிை யவக்க லவண்டும். அது புாிந்தால் சிாிக்கும், 

இருந்தாலும் லேசாக எதிர்ொர்க்கும். விளக்கம் முழுயமைாகப் புாிந்தவுடன் எதிர்ொர்ப்பு மயறந்து 

விடும். பவளிைிலிருந்து எழும் காரணங்களினாலோ அல்ேது லவறு ஏலதனும் காரணத்தினாலோ 

இது நடக்காது என்று மனத்திற்குப் புாிந்து விட்டால் அது எதிர்ொர்க்காது. இது லொன்ற 

மனத்பதளிவும் மயறந்து லொய் ெயைை லவகம் புதுப்ெிக்கப்ெடோம். மனத்திற்கு அறியவ 

நிதானமாகத்தான்அளிக்க முடியும், ஆனால் முழுயம பெற்றவுடன் அது நியேத்து நிற்கும். 

இந்நியேயை அயடந்து அயத நிரந்தரமாக்குவது சமர்ப்ெணம் ஆகும். சமர்ப்ெணம் ஆரம்ெத்தில் 

சாதிப்ெயத சரணாகதி முழுயமைாக்கும், அதாவது அது தன்னாலேலை இைங்கும். அது 

மனப்ொன்யமைாக மாறி இறுதிைில் லநாக்கமாக மாறும். 

 

"Perhaps we might be deceived." 

“ஒருலவயள நாம் ஏமாற்றப்ெட்டிருக்கோம்.”  

120. “Perhaps we might be deceived” – Elizabeth to her aunt. 

This is Mind clutching at a straw when its belief is drowning. 

Suppose she readily accepted it, Mind will have no response to accept or defend. 

At such times Mind faints. 

Fainting is a defence mechanism for survival. 

Fainting is physical. At the mental level one is dazed. At the vital level a frustration overcomes the Man.  

Sensitive people feel it is their last hour of life, not knowing it is the last hour of their belief. Man does 

come to his last hour. Grace acting to save him converts it as the last hour of another phenomenon. Life 

is thus saved. 

After Elizabeth heard of Lydia’s elopement and the spurt of wailing was over, the first thought she had was 

all hope of Darcy was over. It was a powerful inner emotional thought no one can stand. One will 

physically collapse. The sadness of the occasion offset it and she survived. Then came the marriage. It is at 

that time her Mind vainly and falsely hoped she need not have disclosed the news to Darcy. He was the one 

person from whom she wanted to keep it a secret. She did not know it was that event which made her later 

realize the purity and depth of his love for her. 

Then came Lady Catherine. Again her thinking was contrary to fact. 

It worked again in the reverse. He came. They were alone. The inner pressure put aside her prospects. The 

negative pressure of shame, sense of obligation, utter humiliation all on a degree equal to what he had felt 
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when she abused, made her prostrate. This is a human version of a sadhak’s consecration at the level of 

physical impulses of action that quietens the memory, leaves even the censor for a time non-plussed. She 

spoke truly and sincerely.  

In all literature whether there is another passage of equal sincerity, I do not know. I hope it is not there. All 

this was brought on her by external compulsion. That is why it is in the reverse. Consecration does this 

inwardly, consciously, positively, and therefore outer life acts at once. This is the maximum in life, 

minimum in yoga. At this stage Mother says there is no greater joy than a consecrated life. 

“ஒரு லவயள நாம் ஏமாற்றப்ெடோம் என்று எலிசபெத் அவளுயடை அத்யதைிடம் கூறுகிறாள்.”  

நம்ெிக்யகயை இைக்கும் மனம் ஒரு துரும்யெப் ெிடித்துக்பகாள்ளும். 

அவள் உடனடிைாக அயத ஏற்றுக் பகாண்டிருந்தால் மனத்திற்கு ஏற்றுக்பகாள்ளலவா அல்ேது 

ஆதாிக்கலவா முடிந்திருக்காது. 

இது லொன்ற சமைங்களில் மனம் மைக்கமயடந்து விடும். 

தன்யனக் காப்ொற்றிக்பகாள்ள யகைாளும் உொைம் மைக்கமயடவது. 

மைக்கமயடவது ஜடத்திற்குாிைது. மன அளவில் ஒருவர் தியகத்து நிற்ொர். உணர்வு நியேைில் 

ஒருவருக்கு பவறுப்பு எழும். 

உணர்வுபூர்வமான மனிதர்கள் அது அவர்களுயடை வாழ்க்யகைின் இறுதி லநரம் என்ெது லொல் 

உணருவர், ஆனால் அது அவர்களுயடை  நம்ெிக்யகைின் கயடசி லநரம் என்ெது அவர்களுக்குத் 

பதாிைாது. மனிதன் அவனுயடை இறுதி லநரத்யத அயடவான். அவயனக் காப்ொற்ற வரும் அருள் 

அதயன மற்பறாரு பெரும் நிகழ்வின் முடிவாக மாற்றி விடும். வாழ்க்யக அவ்வாறு 

காப்ொற்றப்ெட்டுவிடும். லிடிைா ஓடிப்லொன பசய்தியை எலிசபெத் லகட்டு முதலில் எழுந்த 

புேம்ெல்கள் எல்ோம் ஓய்ந்த ெின், டார்சியைப் ெற்றிை எல்ோ நம்ெிக்யககயளயும் இைந்து 

விட்லடாம் என்கிற எண்ணம்தான் அவளுக்கு முதலில் எழுந்தது. அகத்தில் எழும் வலியமைான 

உணர்வுமிக்க எண்ணமான இதயன எவராலும் தாங்கிக்பகாள்ள முடிைாது. ஒருவர் பநாறுங்கி 

விடுவொர். அந்தச் சந்தர்ப்ெத்தில் அவளுக்கு எழுந்த வருத்தம் அயத ஈடு பசய்ததினால் அவள் 

காப்ொற்றப்ெட்டாள். அடுத்து வந்த திருமணத்தின்லொது, டார்சிைிடம் பசய்தியைக் கூறாமல் 

இருந்திருக்கோலம என்று அவள் மனம் வீணாக நியனத்தது. அவன் ஒருவனிடமிருந்து அயத 

இரகசிைமாக யவத்திருக்க லவண்டும் என்று அவள் நியனத்திருந்தாள். ெின்னர் அந்த நிகழ்வுதான் 

அவனுயடை காதலின் தூய்யம, ஆைம் ஆகிைவற்யறப் ெற்றி அவள் அறிந்துபகாள்ள உதவிைது 

என்று அவளுக்குத் பதாிைவில்யே.   

அடுத்து லேடி காதாின் வந்தாள். மீண்டும் அவள் நியனத்திருந்தது உண்யமக்கு மாறாக இருந்தது. 

அது மீண்டும் தயேகீைாக பசைல்ெட்டது. அவன் வந்தான். அவர்கள் தனிைாக இருந்தனர். அவளுள் 

இருந்த அழுத்தம் அவயளப் ெின்னுக்குத் தள்ளிைது. அவமானத்தால் எழுந்த அழுத்தம், உதவி 

பெற்றுக்பகாண்ட உணர்வு, முழு அவமானம் இயவ ைாவும், அவளுயடை நிந்தயனைில் அவனுக்கு 

ஏற்ெட்ட ொதிப்புக்குச் சமமாக இருந்ததால் அவயள தயே வணங்க யவத்தது. இது ஒரு மனிதயன 

பசைலிைக்க யவத்து தியகப்புறச் பசய்யும், ஜட நியேைில் சாதகர் பசய்யும் சமர்ப்ெணத்தின் மனிதப் 

ெதிப்பு ஆகும். அவள் லநர்யமைாகவும் உண்யமைாகவும் லெசினாள். இதற்குச் சமமான 

உண்யமைான ெகுதி லவறு எந்த இேக்கிைத்திலும் இருப்ெதாகத் பதாிைவில்யே. இல்யே 

என்றுதான் நியனக்கிலறன். பவளிைிலிருந்து எழுந்த வற்புறுத்தலினால்தான் இயவ ைாவும் 

அவளுக்கு நிகழ்ந்தன. அதனால்தான் அது தயேகீைாக உள்ளது. சமர்ப்ெணம் இதயனலை அகத்தில் 

தன்னியனலவாடு லநர்மயறைாகச் பசய்கிறது, அதனால்தான் வாழ்க்யக உடனடிைாகச் 

பசைல்ெடுகிறது. வாழ்வில் இதுதான் அதிகெட்சம், லைாகத்தில் இதுதான் குயறந்தெட்சம். இந்தக் 

கட்டத்தில் சமர்ப்ெணம் பசய்ைப்ெட்ட வாழ்யவத் தவிர லவறு பொிை சந்லதாஷம் எதுவும் இல்யே 

என அன்யன கூறுகிறார்.  

 

"That is not very likely; our authority was too good." 

“அவ்வாறு இருக்காது, சாிைான நொிடமிருந்துதாலன நமக்குத் தகவல் கியடத்தது.”  

121. “Our authority was too good” – Aunt about Mrs.Reynolds to Elizabeth. 

The aunt never doubted the report. 

The difference in response from both explains Elizabeth’s mental disposition. 

The conservatism of Mind asserts. 

One type of blindness in the Mind is the first information is more correct. 

It is an inclination to the self. 

Mind in its functioning is not looking for right facts. It accepts the facts that come. 
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Aunt’s Mind is open; niece’s Mind is still in prejudice. 

Lady Arabella received a news of Mary which threw her Mind’s entire fabric in disarray. The Mind, 

unable to offer any known response, fainted. 

While in the faint, the subconscious arrived at a new equilibrium and presented it to the conscious as dear 

Mary. For her it was the weight of Money. 

To Elizabeth it is still information, not carrying any great weight. 

At Lambton when Georgiana came and she witnessed Darcy orchestrating Bingley and his sister, there was 

no further doubt in her. It was a live silent proposal de facto. There she was overwhelmed to 

embarrassment. It gave her no faint. Also it was developing slowly over two days. It was brimful of 

pleasant emotions. The embarrassment was due to the awareness of her behaviour at the proposal. She 

never spoke of them to Jane, the elopement being the excuse. Neither Jane nor Elizabeth was in the habit of 

sharing news as it happened. They waited for their culmination. It was the aunt who told Jane about all the 

events. 

Consecration is the companion who constantly shares the news as it happens. 

At this stage one sees oneself and the companion consecration receiving the news as well as the process of 

communication. 

The companion becomes the first person by identity and the communication is replaced by automatic 

communion. Consecration turns into surrender. Elizabeth’s passage from one stage to another happened by 

outer developments – elopement, wedding, attack by Lady Catherine – while she could have done it inside 

smoothly. 

“சாிைான நொிடமிருந்துதான் நமக்குத் தகவல் கியடத்துள்ளது” என்று பரனால்ட்மைப் ெற்றி 

எலிசபெத்திடம் அவள் அத்யத கூறுகிறாள். 

பெண்மணி கூறிைதில் அத்யதக்கு சந்லதகம் எதுவும் இல்யே. 

இருவாிடமிருந்து எழுந்த மறுபமாைிைில் இருந்த வித்திைாசம் எலிசபெத்தின் மன நியேயைக் 

காண்ெிக்கின்றது.  

மனத்தின் ெமழயமவாதம் வலியுறுத்துகிறது. 

முதலில் வந்த தகவலே சாிைானது என்று நியனப்ெது, மனத்தின் ஒரு விதமான கண்மூடித்தனம் 

ஆகும். 

அது தன்யனலை சார்ந்திருப்ெதாகும். 

மனம் அதனுயடை பசைல்ொடுகளில் சாிைான உண்யமகளுக்குக் காத்திருப்ெதில்யே. வரும் 

உண்யமகயள ஏற்றுக்பகாள்கிறது.  

அத்யதக்கு மனத்தில் பதளிவு உண்டு; மருமகளின் மனம் இன்னமும் தப்ெெிப்பிராைத்தில் உள்ளது. 

லமாியைப் ெற்றி லேடி அரபெல்ோவிற்கு கியடத்த பசய்தி அவயள முழுவதுமாக குைப்ெத்தில் 

ஆழ்த்திைது. எதுவும் பசய்ை முடிைாத காரணத்தினால் மனம், மைக்கமுற்றது.  

மைக்க நியேைில் புதிை சமநியேயை அயடயும் அவளுயடை ஆழ்மனம் அயத லமல் மனதிற்கு 

உணர்த்தி ‘எனதருயம லமாி’ என்று அயைக்க யவத்தது. அவளுக்கு அது ெணத்தின் ெேத்தால் 

நிகழ்ந்தது. 

எலிசபெத்திற்கு அது இன்னமும் பசய்திைாகலவ இருக்கிறது, லவறு எந்த பொிை முக்கிைத்துவமும் 

இல்யே. 

ோம்ப்டனுக்கு ஜார்ஜிைானா வந்துபொழுது டார்சி, ெிங்கிலியையும் அவனது சலகாதாியையும் 

தன்னுயடை கட்டுப்ொட்டிற்குள் யவத்திருந்தயத எலிசபெத் ொர்த்தாள், அவளுக்கு அதற்கு லமல் 

லவறு எந்த வித சந்லதகமும் எைவில்யே. அது உண்யமைில் லநரடிைாக பமளனமாக எழுந்த 

திருமண லவண்டுலகாள் ஆகும். அங்கு அவயள சங்கடம் ஆட்பகாண்டது. அது அவளுக்கு 

மைக்கத்யத அளிக்கவில்யே. லமலும் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அது பமதுவாக வளர்ந்து 

இனியமைான உணர்வுகளால் நிரம்ெி வைிந்து பகாண்டிருந்தது. திருமண லவண்டுலகாளின் 

பொழுது அவள் நடந்து பகாண்ட விதத்யத நியனத்து அவளுக்குச் சங்கடம் எழுகிறது. ஓடிப்லொன 

நிகழ்ச்சியைக் காரணமாக யவத்து அவள் லஜனிடம் இயதப்ெற்றி லெசவில்யே. நிகழ்ச்சிகள் 

நடக்கும்பொழுது அயத அப்ெடிலை ெகிர்ந்துபகாள்ளும் ெைக்கம் லஜனிடமும் எலிசபெத்திடமும் 

கியடைாது. அயவ உச்ச நியேயை அயடவதற்கு அவர்கள் காத்துக் பகாண்டிருந்தனர். அத்யத 

லஜனிடம் நடந்த எல்ோ நிகழ்ச்சிகயளப் ெற்றி கூறினாள். 

விஷைங்கள் நடக்கும்பொழுலத பசய்தியை இயடவிடாது ெகிர்ந்து பகாண்டு துயணைாக நிற்ெது  

சமர்ப்ெணம் ஆகும். 
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இந்தக் கட்டத்தில் ஒருவர் தன்யனயும் காண்ொர், உடனிருக்கும் சமர்ப்ெணம் பசய்தியைப் பெற்றுக் 

பகாள்வயதயும் பசய்தி பதாிவிக்கப்ெடும் முயறயையும் காண்ொர். 

லநரடி அயடைாளமாக உடனிருப்ெவர் மாறுவார், பதாடர்பு தானாகலவ பதாடர்புபகாள்ளும், 

சமர்ப்ெணம் சரணாகதிைாக மாறுகிறது. ஓடிப்லொவது, திருமணம், லேடி காதாினுயடை 

குற்றச்சாட்டுகள் இது லொன்ற பவளிைில் நடக்கும் விஷைங்களால் எலிசபெத் ஒரு கட்டத்திலிருந்து 

அடுத்த கட்டத்திற்கு மாறுகிறாள், அவள் அகத்திலேலை சுேெமாக மாறிைிருக்கோம். 

 

On reaching the spacious lobby above, they were shown into a very pretty sitting-room, lately 

fitted up with greater elegance and lightness than the apartments below; and were informed that it 

was but just done to give pleasure to Miss Darcy, who had taken a liking to the room when last at 

Pemberley.  

"He is certainly a good brother," said Elizabeth, as she walked towards one of the windows. 

லமலே ஒரு விஸ்தாரமான தாழ்வாரத்திற்குச் பசன்றபொழுது கீழ் தளத்தில் உள்ள இடங்கயளவிட  

சிறப்ொக அேங்காிக்கப்ெட்டிருந்த ஒரு அைகான வரலவற்ெயற அவர்களுக்குக் காண்ெிக்கப்ெட்டது. 

கயடசிைாக மிஸ் டார்சி பெம்ெர்லிக்கு வந்திருந்தபொழுது அவ்வயற அவளுக்கு மிகவும் 

ெிடித்துவிட்டதால், அவளுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதற்கொக சமீெத்தில்தான் அது லநர்த்திைாக 

புதுப்பிக்கப்பட்டது என்று அவர்களுக்குக் கூறப்பட்டது. 

“மிகவும் நல்ே சலகாதரன்” என்ற எலிசபெத், ஜன்னயே லநாக்கிச் பசன்றாள்.  

122. “He is certainly a good brother” – Elizabeth 

Darcy is selfless and affectionate to his sister. 

Selfishness has several shades. Affectionate selfishness, mercenary selfishness, egoistic selfishness, 

dominating selfishness, submissive selfishness are some of them. 

Generosity, miserliness, selfishness, selflessness, self-giving, power, knowledge, goodness, sweetness, 

manners, character, etc. can seek any combination. 

Mr. Hurst is indifferent, indolent and selfish confined to eating and sleeping. 

Mrs. Hurst is a highly educated unthinking submissive character who can willingly serve the cause of 

Caroline’s selfish goals unmindful of who suffers. 

Mr. Bennet is indolently selfish without affecting anyone and allowing everyone to encroach on his 

authority as long as his privacy is assured. 

No one relates to Mary. Apart from her being plain, she has developed an egoistic pride in being selfish and 

in seclusion. 

Jane does not so much as express her opinion about anyone. Her one concern is no one should think ill of 

her. She selfishly guards her good name jealously. 

Kitty’s selfishness is to subordinate herself to Lydia. 

Lydia does not think of selfishness or selflessness. She acts in an utterly selfish way, regardless of 

consequences, recklessly. She is not aware of the authority of the father or that of the mother. 

Darcy was taught to be mean and selfish, but it was only skin-deep. 

He unlearnt the twenty year training for the sake of Elizabeth. 

Utterly selfish people often have one or two around them to shower their generosity on. It is mostly selfish 

intensity indulged. Occasionally a streak of true generosity issues. Udar is the Sanskrit word for generosity. 

Power issuing through joy is expressive sweetness in action. 

Should infinity enter the picture, generosity issues. 

Miserliness is concentration. 

“அவன் நிச்சைமாக நல்ே சலகாதரன்,” என்று எலிசபெத் கூறுகிறாள். 

டார்சி அவனுயடை சலகாதாிைிடம் சுைநேமற்றும் ொசமாகவும் இருக்கிறான்.  

சுைநேத்தில் ெே வயககள் உண்டு. அவற்றில் சிே ொசமான சுைநேம், ஆதாை மனப்ொன்யமலைாடு 

கூடிை சுைநேம், அகந்யதயுடன் கூடிை சுைநேம், அதிகாரம் பசய்யும் சுைநேம், ெணிந்து லொகும் 

சுைநேம் ஆகிையவ. 

பெருந்தன்யம, கஞ்சத்தனம், சுைநேம், தன்னேமற்று இருப்ெது, சுை அர்ப்ெணம், அதிகாரம், அறிவு, 

நற்குணம், இனியம, நடத்யதகள், சுொவம் மற்றும் லவறு ெே எதனுடன் லவண்டுபமன்றாலும் 

இயணந்து இருக்கோம்.  

திரு ஹர்ஸ்ட் அேட்சிை சுொவம் பகாண்டவர், லசாம்லெறி, சுைநேவாதி. சாப்ெிடுவதும் 

உறங்குவதுலம அவரது லவயேகளாக இருந்தன. 



90 

 

திருமதி ஹர்ஸ்ட் உைர்ந்த கல்வி அறிவு பகாண்டவள், எந்த வித லைாசயனயும் பசய்ைாமல் 

அடிெணியும் சுொவமுயடைவள், காரலினுயடை சுைநேமிக்க இேட்சிைங்களுக்கு 

ொதிப்ெயடபவர்கயளப் ெற்றி எந்தவித கவயேயுமின்றி விருப்ெத்துடன் உதவி பசய்ைக் கூடிைவள்.   

திரு பென்னட் ைாருக்கும் எந்த வித ொதிப்யெயும் ஏற்ெடுத்தாத அளவிற்கு லசாம்லெறித்தனத்துடன் 

சுைநேமானவராக இருப்ெவர் ஆவார். அவருயடை தனியமக்கு எந்தவித ொதிப்பும் ஏற்ெடாது 

என்றால் அவருயடை அதிகாரத்யத தங்கள் யககளில் எடுத்துக்பகாள்ள எல்லோருக்கும் அனுமதி 

அளிப்ொர்.   

ைாரும் லமாியுடன் பதாடர்புபகாள்வதில்யே. அவள் எளியமைாக இருப்ெதுடன், தனியமைாக 

இருப்ெதிலும், சுைநேமாக இருப்ெதிலும் அகந்யதயுடன் கூடிை பெருயமயை வளர்த்துக் 

பகாண்டவள். 

லஜன் ைாயரப் ெற்றியும் அதிகம் தன்னுயடை கருத்யத பவளிப்ெடுத்த மாட்டாள். தன்யனப் 

ெற்றியும் ைாரும் தவறாக நியனக்கக் கூடாது என்ெதுதான் அவளது ஒலர கவயே. அவள் 

தன்னுயடை நல்ே பெையர மிகக் கவனமாக சுைநேத்துடன் காப்ொற்றிக்பகாள்கிறாள். 

கிட்டிைின் சுைநேம், தான் லிடிைாயவச் சார்ந்து இருக்க லவண்டும் என்ெதுதான். 

லிடிைா சுைநேம், ெரநேம் என்று லைாசிப்ெலத இல்யே. வியளவுகயளப்ெற்றி கவயேப்ெடாது 

பொறுப்ெற்ற முயறைில் லமாசமாக சுைநேத்துடன் பசைல்ெடுகிறாள். அவளுயடை பெற்லறார்களின் 

அதிகாரத்யதப் ெற்றி அவளுக்கு எதுவும் பதாிவதில்யே.   

டார்சி சின்னத்தனமாகவும், சுைநேமாகவும் இருக்கக் கற்றுக்பகாடுக்கப்ெட்டு வளர்ந்தவன், ஆனால் 

அது லமபேழுந்தவாாிைாக இருந்தது. 

எலிசபெத்திற்காக அவன் தன்னுயடை இருெது வருட ெைிற்சியைக் யகவிட்டான்.  

பெரும் சுைநேவாதிகள், ெே சமைங்களில் தங்களது உதார குணத்யத பவளிப்ெடுத்த, தங்கயளச் 

சுற்றி ஒாிரண்டு நெர்கயள யவத்திருப்ெர். அதில் பெரும்ொலும் சுைநேம் தீவிரத்துடன் 

ஈடுெட்டிருக்கும். எப்பொழுதாவது பெருந்தன்யமைின் கீற்று பவளிப்ெடும். பெருந்தன்யமைின் 

சமஸ்கிருத வார்த்யத, “உதார்” என்ெதாகும். 

சந்லதாஷத்தின் அடிப்ெயடைில் எழும் அதிகாரம் பசைலில் இனியமைாக பவளிப்ெடும். 

அனந்தம் பசைல்ெடுலமைானால் உதார குணம் பவளிவரும். 

கஞ்சத்தனம் ஒருமுகப்ெடுத்துவது ஆகும். 

 

Mrs. Reynolds anticipated Miss Darcy's delight, when she should enter the room. "And this is 

always the way with him," she added. "Whatever can give his sister any pleasure is sure to be 

done in a moment. There is nothing he would not do for her." 

அவ்வயறக்குள் நுயைந்தவுடன் மிஸ் டார்சி, மிகவும் சந்லதாஷப்ெடுவாள் என திருமதி பரனால்ட்ஸ் 

எதிர்ொர்த்தாள். “தங்யகக்கு சந்லதாஷம் தரும் எனில் அயத ஒரு க்ஷணத்தில் பசய்து முடிப்ொர், 

அவளுக்காக எயதயும் பசய்வார், அவர் தன் தங்யகைிடம் நடந்துபகாள்ளும் முயறலை 

இப்ெடித்தான்” எனக் கூறினாள். 

123. “This is always a way with him” – Mrs. Reynolds about Darcy’s pleasing his sister”.  

People know others fully and readily and it is precise. 

The attitudes of masters are very minutely understood by servants. 

The fact that all Minds, bodies are one makes this possible flawlessly. 

An army of one lakh men moves in a body obeying the commands of a single General because of this 

inbuilt, inherent oneness of human nature. 

For an observer of thoughts in the world, the movement of sheep, goats, birds will supply the right analogy. 

Within oneself there are a host of ideas moving in all directions. 

One cannot fully observe them as long as he is a part of them. 

Detaching himself from them, observing their movement from an outside point, one can see the 

gregariousness, freedom, leadership, etc. 

The hundreds of fictional characters we know, now we can see, answer to the general pattern, individual 

intensity. 

Their similarities and differences will be more easily perceived from a detached perspective from above. 

Mother says it is grace that one has a large number of people to manage. 

Heads of the families, parties, governments qualify for this. 

Exercise of power is grace. 

How one uses that occasion depends upon him. 
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Exercise of knowledge is a greater expression of grace. 

The Individual who enjoys the social benefits of rights, technology, etc. receives the social grace. 

He who can lead the society brings the society a higher grace through his instrumentality. 

Grace is action of god. 

One who is in a position to get that Grace to other people is in a privileged position. 

Privileges are special packages of grace in view of the organizational structure over which people preside. 

The Individual is privileged to serve the society with Grace. 

“அவன் நடந்துபகாள்ளும் முயறலை இதுதான்,” என்று திருமதி பரனால்ட்ஸ், டார்சி அவனது 

சலகாதாியை சந்லதாஷப்ெடுத்தும் வயகைில் நடந்து பகாள்வயதப் ெற்றி கூறுகிறாள்.” 

மனிதர்களுக்கு மற்றவர்கயளப் ெற்றி முழுயமைாகவும், உடனடிைாகவும், துல்லிைமாகவும் பதாியும்.   

எஜமானர்களின் மலனாொவங்கயள லவயேக்காரர்கள் நுட்ெமாகப் புாிந்து பகாள்வார்கள். 

எல்ோ மனங்களும் உடல்களும் ஒன்லற என்கிற தத்துவம் இதயன எந்தக் குயறயும் இன்றி 

சாத்திைமாக்கும். 

ஒரு ேட்சம் லெயரக் பகாண்ட இராணுவப் ெயடைினர் ஒரு இராணுவத் தளெதிைின் உத்தரவுக்குக் 

கீழ்ப்ெணிந்து நடப்ெது மனித சுொவத்தின் இந்த இைற்யகைான உள்ளுயற ஒருயமைினால்தான்.    

உேகத்தில் எண்ணங்கயள கவனிப்ெவருக்கு பசம்மறிைாடுகள், பவள்ளாடுகள், ெறயவகள் 

ஆகிைவற்றின் அயசவுகள் சாிைான ஒப்புவயமயை அளிக்கும். 

ஒருவருக்குள் எல்ோ தியசகளிலும் ஓடிக்பகாண்டிருக்கும் ெேவிதமான எண்ணங்கள் இருக்கும். 

ஒருவர் அதற்குள்லளலை இருக்கும்பொழுது அவரால் அவற்யற முழுயமைாகக் கவனிக்க முடிைாது. 

அதிலிருந்து விடுெட்டு அவற்றின் இைக்கங்கயள பவளிைில் இருந்து கவனிக்கும்பொழுது, 

ஒருவரால் அயவகளுயடை இயணந்து வாழும் வாழ்க்யக, சுதந்திரம், தயேயம தாங்கும் திறன் 

ஆகிைவற்யறப் ொர்க்க முடியும்.  

கயதகளில் வரும் நமக்குத் பதாிந்த ெே நூறு கற்ெயனக் கதாொத்திரங்கள் பொதுவான 

அயமப்ெிற்கும், தனி மனிதனின் தீவிரத்திற்கும் விளக்கம் பகாடுப்ெயத நாம் இப்பொழுது 

ொர்க்கோம்.    

லமலே கூறப்ெட்டதிலிருந்து நம்யம விடுவித்துக்பகாண்டு ொர்த்லதாலமைானால் அவற்றின் 

ஒற்றுயமகயளயும் லவற்றுயமகயளயும் நாம் லமலும் சுேெமாகப் புாிந்துபகாள்ளோம். 

ெேயரச் சமாளிக்க லவண்டிை அவசிைம் ஒருவருக்கு ஏற்ெடுவது அருள் என்று அன்யன கூறுகிறார்.   

குடும்ெத் தயேவர்கள், கட்சிகள், அரசாங்கம் இதற்குப் பொருத்தமானவர்கள். 

அதிகாரம் பசலுத்துவது அருளாகும். 

அந்தச் சந்தர்ப்ெத்யத ஒருவர் எவ்வாறு ெைன்ெடுத்திக் பகாள்கிறார் என்ெது ஒருவயரப் பொறுத்து 

இருக்கிறது. 

அறியவப் ெைன்ெடுத்துவது அருளினுயடை லமலும் உைர்ந்த பவளிப்ொடு ஆகும். 

உாியமகள், பதாைில்நுட்ெம், இவற்றின் சமூக நன்யமகயளப் பெறும் மனிதன் சமூக அருயளப் 

பெறுகிறான்.   

ைார் ஒருவன் சமூகத்யத முன் நடத்திச் பசல்கிறாலனா, அவனால் சமூகத்திற்கு லமலும் உைர்ந்த 

அருயளப் பெற்றுத் தர முடியும்.  

அருள் கடவுளின் பசைல் ஆகும். 

மற்றவர்களுக்கு அருயளப் பெற்றுத் தரும் நியேைில் இருப்ெவர் லமன்யமைான நியேைில் 

இருக்கிறார். 

அயமப்புகளுக்கு தயேயம தாங்குெவர்களின் சிறப்புாியமகள் மிகச் சிறப்ொன அருளாகும். 

சமூகத்திற்கு அருளின் மூேம் லசயவ பசய்யும் மனிதன் பெரும் லெற்றியனப் பெற்றவனாவான். 

 

The picture-gallery, and two or three of the principal bedrooms, were all that remained to be 

shewn. In the former were many good paintings; but Elizabeth knew nothing of the art; and from 

such as had been already visible below, she had willingly turned to look at some drawings of Miss 

Darcy's in crayons, whose subjects were usually more interesting, and also more intelligible. 

ஓவிைக் கூடமும், இரண்டு மூன்று ெடுக்யக அயறகளுவம ொர்ப்ெதற்கு மீதம் இருந்தன. ஒவிைக் 

கூடத்தில் நியறை நல்ே வண்ணச் சித்திரங்கள் இருந்தன. ஆனால் எலிசபெத்திற்கு அயதப்ெற்றி 

ஒன்றும் பதாிந்திருக்கவில்யே. சுவாரசிைமான கருத்தும், புத்திசாலித்தனமும் நியறந்த மிஸ். 

டார்சிைின் ஓவிைங்கயள விருப்ெத்துடன் ொர்த்துக்பகாண்டிருந்தாள்.  

124. “In former there were many good paintings.” 

As poetry captures the spirit of life in the rhythm of words that express the deeper truths of life, 
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paintings catch similar truths in line and colour. 

Collection of works of art is a social activity that has gained the sanction of society. 

Painting is an achievement of art. Life, being what it was hundred or two hundred years ago, works of art 

were not recognized during the life time of the painter. Some famous painters were not able to sell any of 

their painting which are now world famous. 

Knowledge, culture, art advance in seclusion in pockets till they are recognized by the public, rather the 

market. 

Life aspiring through colour and lines is art. 

Shah Jahan who created a wonder of the world to symbolize the mental love of his dead wife, was put in 

prison for sixteen years by his son. 

It means Love had no sanction of Power of the society then. 

Sri Aurobindo says Matter resists transformation by ignorance, inertia and division. We see it all over life. 

We can look at it in Elizabeth. 

She was ignorant of Darcy and proved difficult for him to approach. 

For the simple reason she did not know any thing beyond his wealth, she was inaccessible to him. 

That ignorance was fortified by a scandalous story. 

There was no inclination in her to exercise her Mind to know the truth nor was there any scope. 

Darcy’s letter removed some of the causes of ignorance partly. 

She, overcoming her inertia, moved from the vital to the mental somewhat. 

She was fully divided from him to know anything of him. 

His proposal healed initially the division from his side. 

Mrs.Reynolds gave a good bit of information to remove her ignorance. 

After Mrs. Gardiner’s letter she took great efforts to overcome her inertia and recognized his value. 

The second proposal removed the division entirely and made the union possible removing all the three 

obstacles. 

“முந்யதை அயறகளில் நல்ே ஓவிைங்கள் அதிகம் இருந்தன.” 

வாழ்க்யகைின் ஆழ்ந்த உண்யமகயள பவளிப்ெடுத்தும் வார்த்யதகளின் ேைத்தில் வாழ்வின் 

ஆன்மாயவ கவியத ெடம் ெிடித்துக் காட்டுவதுலொே, ஓவிைங்கள் அது லொன்ற உண்யமகயள 

லகாடுகளிலும், வர்ணங்களிலும் பவளிக்பகாண்டு வருகின்றன.   

கயேப் ெயடப்புகயள லசகாிப்ெது சமூகத்தால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்ட சமூக நடவடிக்யக ஆகும். 

ஓவிைம் வயரவது கயேைின் சாதயன. நூறு அல்ேது இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த 

வாழ்க்யகைில், ஓவிைர்களின் வாழ்நாட்களில் அவர்களுயடை கயேப் ெயடப்புகளுக்கு அங்கீகாரம் 

கியடக்கவில்யே. சிே ெிரெேமான ஓவிைர்கள் இப்பொழுது உேகப் புகழ் பெற்றுள்ள தங்களுயடை 

ெயடப்புகள் எவற்யறயும் அன்று விற்க முடிைவில்யே.    

அறிவு, கோச்சாரம், கயே ஆகிையவ  பொது மக்களால், அதற்கும் வமலொக சந்யதயொல் 

அயடைாளம் காணப்ெடும்வயர தனியமைில் ஒரு சிே ெகுதிகளில் முன்லனறுகின்றன. 

வர்ணங்கள், லகாடுகள் மூேம் வாழ்வின் ஆர்வலம கயேைாக பவளிப்ெடுகிறது. 

மயறந்த மயனவிைின் லமல் பகாண்ட காதலின் அயடைாளமாக உேக அதிசைங்களில் ஒன்றான 

தாஜ்மகாயேக் கட்டிை ஷாஜகானுக்கு அவனுயடை மகனால் ெதினாறு வருட சியறவாசம் 

அளிக்கப்ெட்டது.   

அன்று சமூகத்தினுயடை அதிகாரத்தின் அனுமதி, காதலுக்கு இல்யே என்றாகிறது. 

அறிைாயம, லசாம்ெல், ெிாிவியன இவற்றின் மூேம் ஜடம் திருவுருமாற்றத்யத எதிர்க்கிறது என்று 

ெகவான் கூறுகிறார். இயத வாழ்க்யகைில் எல்ோ இடங்களிலும் நாம் ொர்க்கிலறாம். 

இயத எலிசபெத்திடம் நாம் ொர்க்கோம். 

டார்சியைப்ெற்றி அவளுக்குத் பதாிைவில்யே. அவயள அணுகுவது அவனுக்குக் கடினமாக 

இருந்தது. 

அவனுயடை பசல்வ வளத்யதத் தவிர அவளுக்கு அவயனப் ெற்றி லவறு எதுவும் பதாிைாததால் 

அவனுக்கு அவள் பநருங்க முடிைாதவளாக இருந்தாள். 

ஒரு அவதூறான கயதைால் அந்த அறிைாயம லமலும் ெேப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

உண்யமயைத் பதாிந்துபகாள்ள லவண்டும் என அவள் விரும்ெலவ இல்யே, அதற்கு எந்த 

வாய்ப்பும் அவளுக்குக் கியடக்கவில்யே. 

டார்சிைின் கடிதம் அறிைாயமைின் காரணங்கயள ஓரளவிற்கு விேக்கிைது. 
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தன்னுயடை பசைேற்ற நியேயைத் தாண்டி வந்து, அவள் ஓரளவிற்கு உணர்விலிருந்து மனத்திற்கு 

மாறினாள். 

அவனிடமிருந்து முழுயமைாகப் ெிாிந்து இருந்ததால் அவயனப் ெற்றி எதுவும் பதாிந்து 

பகாள்வதற்கு முடிைவில்யே. 

அவனுயடை திருமண லவண்டுலகாள் அவன் ெக்கத்திலிருந்து இந்தப் ெிாிவியனயை ஆரம்ெத்தில் 

சமாதானப்ெடுத்திைது. 

அவளுயடை அறிைாயமயை விேக்க பரனால்ட்ஸ் லொதுமான தகவல்கயள அளித்தாள். 

திருமதி கார்டினாின் கடிதத்திற்குப் ெிறகு அவள் தன்னுயடை பசைேற்ற நியேயை விட்டு பவளிலை 

வந்து அவனுயடை மதிப்யெ உணர ஆரம்ெித்தாள். 

இரண்டாவது திருமண லவண்டுலகாள் இப்ெிாிவியனயை முற்றிலுமாக அகற்றிைது, மூன்று 

தயடகயளயும் நீக்கி அவர்கயள ஒன்று லசர்த்து யவத்தது.  

125. “Elizabeth had willingly turned to look at some drawings of Miss Darcy.” 

They were days before photographs. Portraits were in fashion. 

Having one’s portrait done was a landmark in life. 

Writing one’s autobiography was another. 

Nehru wrote his autobiography before he was forty. At forty life had not begun for him. 

As soon as one earns his wealth he would build a house. 

House, portrait, autobiography were status symbols of aristocracy in those days. 

The car has usurped that place in this century. 

Great Men plan a book all their life and many publish one which makes them immortal. 

Adam Smith, Charles Darwin, Isaac Newton, Karl Marx were some of them. 

They inaugurated a new era – epoch-making intellectual works. 

Fashion spreads. People at a lower level do it after a fashion. 

A professor of Shakespeare at Leeds writing a book on Shakespeare apologetically opens the book saying 

now that he is a professor he must have his say on Shakespeare. 

Sri Aurobindo wrote five hundred Aphorisms and later added forty seven to them wherein all his thoughts 

are cryptically expressed. It is Mother who asked him to write. 

He wrote six books in five years. Whether anyone can finish reading them in fifty years is a question. 

There is no question of anyone doing so in five years. 

About a thousand years later they may be intelligible. 

He wrote to further Spiritual Evolution. 

It was not written by thinking. Ideas descended on Him. He says ideas were transferred directly to his pen. 

We cannot mistake them for inspired writing as we mistake him to be an Avatar. There is a widespread 

belief He is a Rishi. He is a portion of the Lord who came down to announce the advent of the Hour of God. 

They are the divine script in celestial sky deciphered into human speech. 

“மிஸ் டார்சிைின் சிே ஓவிைங்கயள எலிசபெத் விரும்ெிப் ொர்க்க ஆரம்ெித்தாள்.” 

புயகப்ெடங்கள் வருவதற்கு முந்யதை காேம் அது. உருவப் ெடங்கலள ெைக்கத்தில் இருந்தன. 

ஒருவரது உருவப்ெடத்யத வயரந்து பகாள்வது வாழ்வின் ஒரு முக்கிைமான விஷைமாக இருந்தது. 

சுைசாியத எழுதுவது மற்பறாறு முக்கிைமான விஷைமாகும். 

லநரு தன்னுயடை நாற்ெதாவது வைதிற்கு முன்லெ தனது சுைசாியதயை எழுதினார். நாற்ெதாவது 

வைதில் அவருக்கு வாழ்க்யகலை ஆரம்ெிக்கவில்யே.  

ஒருவர் ெணம் சம்ொதித்து விட்டால் உடலன வீடு கட்டுவார். 

அந்த நாட்களில் வீடு, உருவப் ெடம், சுைசாியத ைாவும் ெிரபுக்களின் அந்தஸ்த்தின் 

அயடைாளங்களாக இருந்தன. 

இந்த நூற்றாண்டில் வாகனம் அந்த இடத்யதப் ெிடித்துக் பகாண்டுள்ளது. 

உைர்ந்த மனிதர்கள் அவர்களுயடை வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு புத்தகம் எழுத திட்டமிடுவார்கள். 

ெேர் அயதப் ெிரசுாித்து அவர்களுயடை பெைர் என்றும் நியேத்து நிற்கும்ெடி பசய்வார்கள்.  

ஆடம் ஸ்மித், சார்ேஸ் டார்வின், ஐசக் நியூட்டன், கார்ல் மார்க்ஸ் ஆகிலைார் இவர்களில் சிேர் 

ஆவார்கள்.   

அவர்கள் அறிவுபூர்வமான ெயடப்புகளின் புதிை சகாப்தத்யதத் பதாடங்கி யவத்தனர். 

நாகொிகம் ெரவுகிறது. கீழ்நியேைில் இருக்கும் மக்கள் இயத ஓரளவுக்குப் ெின்ெற்றுவர். 

லீட்சில் லஷக்ஸ்ெிையரப் ெற்றி ொடம் நடத்தும் ஒரு லெராசிாிைர், லஷக்ஸ்ெிையரப் ெற்றி புத்தகம் 

எழுதிக் பகாண்டிருக்கும் பொழுது மன்னிப்புக் லகாரும் ொவயனைில் புத்தகத்யதத் திறந்து, தான் 
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இப்பொழுது லெராசிாிைராக இருப்ெதால் லஷக்ஸ்ெிையரப் ெற்றி தன்னுயடை கருத்யதச் 

பசால்லிைாக லவண்டும் என்று கூறினார்.       

ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஐந்நூறு சிந்தயன மணிகயள எழுதினார். ெின்னர் நாற்ெத்திலையை அதனுடன் 

லசர்த்தார். அவற்றில் அவருயடை எண்ணங்கள் மயறபுேனாக பவளிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. அவயர 

எழுதுமாறு ெணித்தது அன்யன.   

ஐந்து வருடங்களில் ஆறு புத்தகங்கள் எழுதினார். ஐம்ெது வருடங்களில் எவலரனும் ஒருவர் 

அவற்யறப் ெடித்து முடிக்க முடியுமா என்ெது லகள்வி. எவராலும் அவற்யற ஐந்து வருடங்களில் 

ெடித்து முடிப்ெது சாத்திைம் அல்ே. 

இன்னும் ஆைிரம் வருடங்களுக்குப் ெின் அயவ புாிைக்கூடிையவகளாக இருக்கோம். 

ஆன்மீகப் ொிணாமம் லமலும் வளர்வதற்காக ெகவான் எழுதினார்.  

சிந்தயன பசய்து அவர் அயத எழுதவில்யே. கருத்துகள் அவர் மீது வந்திறங்கின. கருத்துகள் 

லநரடிைாக அவருயடை லெனாவுக்கு மாற்றப்ெட்டன என்று ெகவான் கூறுகிறார். அவயர ஒரு 

அவதாரம் என்று தவறாக நாம் நியனப்ெதுலொல் ஊக்கத்தினால் அயவ எழுதப்ெட்டதாக நாம் 

தவறாகப் புாிந்துபகாள்ளக் கூடாது. அவர் ஒரு ாிஷி என்று ெரவோக ஒரு நம்ெிக்யக உள்ளது. 

இயறவன் வரும் தருணத்யத அறிவிக்க வந்த ெகவான், இயறவனின் ஒரு அம்சமாவார்.  

அயவ பதய்வீக வானில் மனிதப் லெச்சாக மாற்றப்ெட்ட பதய்வீக எழுத்துக்கள் ஆகும். 

 

In the gallery there were many family portraits, but they could have little to fix the attention of a 

stranger. Elizabeth walked in quest of the only face whose features would be known to her. At last 

it arrested her -- and she beheld a striking resemblance to Mr. Darcy, with such a smile over the 

face as she remembered to have sometimes seen when he looked at her. She stood several 

minutes before the picture in earnest contemplation, and returned to it again before they quitted 

the gallery. Mrs. Reynolds informed them that it had been taken in his father's life time. 

காட்சிைகத்தில் குடும்ெத்தினர் ெோின் உருவப்ெடங்கள் இருந்தன. அதில் அந்நிைர்களுக்கு எந்த 

சுவாரசிைமும் ஏற்ெடாது. எலிசபெத், தனக்குத் பதாிந்த ஒருவரது ெடம் இருக்குமா எனப் 

ொர்த்தவாறு நடந்து பகாண்டிருக்கும்பொழுது திரு. டார்சியைப் லொேலவ லதாற்றமளித்த ஒரு 

ஓவிைத்தின் முன் வந்து நின்றாள். அதிலிருந்த சிாிப்பு, தன்யன டார்சி ொர்க்கும் பொழுது எழும் 

சிாிப்ெியன ஞாெகப்ெடுத்துவது லொலிருந்தது. அவனுயடை தகப்ெனார் இருந்தபொழுது வயரந்த 

ஓவிைம் என திருமதி பரனால்ட்ஸ் கூறினாள். அவ்விடத்யத விட்டு பசல்வதற்கு முன், மீண்டும் 

ஒருமுயற வந்து அப்ெடத்யதப் ொர்த்துச் பசன்றாள்.  

126. The last para is Elizabeth’s estimation of Darcy as a landlord. 

டார்சியை நிேச்சுவாந்தாராக எலிசபெத் மதிப்ெிடுவது கயடசிப் ெத்திைில் விளக்கப்ெட்டுள்ளது.    

127. “Elizabeth walked in quest of the only face she could recognize.” 

Pretending not to be interested when one is absorbingly interested is a human trait. That is the only 

possible behaviour of woman. 

She is most eager to see Darcy’s portrait. Only a few minutes ago she had said they might be deceived by 

the housekeeper. 

Man constantly hopes to deceive others. He meets with failure. 

He practises self-deception successfully. 

Nehru and Gandhi were disillusioned at the fag end of their lives. 

A headmaster found his son standing first in the class till he came to SSLC. 

He could not pass SSLC. The father was baffled, helped him to pass. At the college university exam he 

made nineteen attempts. Again the father moved invisible forces. At the B.A. he took seventeen attempts. 

Father got him the pass. The boy could not pass even Tamil. After all this the father wondered how from 

the first rank in eleven years, he had come to this pass. 

It was his own school. How could he not know his boy was given the first mark till he came to the 

government exam? Self-deception was a reality for the father.  

Self-deception does to some what Self-realisation does to some others. 

In the occult scheme of things both are equal, as both are Brahman. 

Now she goes in search of Darcy’s portrait consciously, eagerly after listening to the good remarks of the 

housekeeper. 

It is with the same eagerness she walked to Netherfield. 

There it was ostensibly to see Jane. 
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It was a subconscious journey to meet Darcy. 

Every word of the housekeeper did its work. 

Every minute raised new emotions in her towards Darcy. 

Even the improper phrases of his proposal, now she thought, must be softened by her new born sentiments. 

She moved towards him inwardly, eagerly. 

Her prestige with herself and her aunt stood in the way. 

Her comments to her aunt reflected that. 

All in all, she was now emotionally ready to be surprised by his appearance. 

“எலிசபெத், தான் அயடைாளம் காணக்கூடிை ஒலர முகத்யதத் லதடிச் பசன்று பகாண்டிருந்தாள்.” 

ஆழ்ந்த ஆர்வம் இருக்கும் விஷைத்தில், ஆர்வலம இல்ோததுலொல் காண்ெித்துக் பகாள்வது மனித 

சுொவமாகும். பெண்களுக்குச் சாத்திைமாகும் ஒலர ஒரு நடத்யத இதுதான். 

டார்சிைின் உருவப் ெடத்யதப் ொர்ப்ெதற்கு அவள் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறாள். சிே 

நிமிடங்களுக்கு முன்னர்தான் தாங்கள் அப்பெண்மணிைால் ஏமாற்றப்ெடோம் என்று அவள் கூறி 

இருக்கிறாள். 

மனிதன் மற்றவர்கயள ஏமாற்றுவதிலேலை எப்பொழுதும் குறிைாக இருக்கிறான். அவன் 

லதால்வியைச் சந்திக்கிறான். 

சுை ஏமாற்றுதயே அவன் பவற்றிகரமாக ெின்ெற்றுகிறான்.  

லநருவும், காந்தியும் அவர்களுயடை வாழ்க்யகைின் கயடசிப் ெகுதிைில் ஏமாற்றம் அயடந்தனர்.  

ஒரு ெள்ளிைின் தயேயம ஆசிாிைர் தன்னுயடை மகன் ெத்தாவது வயர வகுப்ெில் முதோவது 

மாணவனாக இருந்தயதப் ொர்த்தார். ெத்தாவது வகுப்ெில் அவன் லதர்ச்சி பெறவில்யே. தகப்ெனார் 

தியகப்புற்றார், அவன் லதர்ச்சி பெற உதவி பசய்தார். கல்லூாிைில் சர்வகோசாயே லதர்வில் மகன் 

ெதிபனான்ெது முயற லதர்யவ எழுதினான். மீண்டும் தந்யத எவ்வாலறா உதவி பசய்து அவயன 

லதர்வயடைச் பசய்தார். B.A லதர்வில் ெதிலனழு முயறயும் லதாற்றான். தந்யத உதவினார். தமிைில் 

கூட அவனால் லதர்ச்சி அயடை முடிைவில்யே. இயவ எல்ோவற்றிற்குப் ெிறகும் எவ்வாறு 

ெள்ளிைில் முதல் இடத்தில் இருந்த மகன் இந்த நியேக்கு வந்தான் என்று தந்யதக்குப் புாிைவில்யே.   

மகன் ெடித்தது தன்னுயடை ெள்ளிைில். அரசாங்கத் லதர்வுக்கு வரும்வயர அவனுக்கு முதல் 

மதிப்பெண்கள் தரப்ெட்டன என்று எவ்வாறு தந்யதக்குத் பதாிைாமல் லொைிற்று? 

சுை ஏமாற்றல் தந்யதக்கு உண்யம நியேைாக இருந்தது. 

சுை விைிப்பு சிேருக்குச் பசய்வயத சுை ஏமாற்றல் மற்ற சிேருக்குச் பசய்யும். 

மயறபுேனாக இருக்கும் விஷைங்களில் இரண்டுலம சமம்தான், ஏபனனில் இரண்டுலம 

ெிரம்மம்தான். 

டார்சியைப் ெற்றிை நல்ே விஷைங்கயள அப்பெண்மணிைின் மூேம் லகட்டவுடன் இப்பொழுது 

அவளாகலவ அவனது உருவப் ெடத்யதத் லதடிச் பசல்கிறாள். 

இலத ஆர்வத்துடன்தான் அவள் பநதர்பீல்யட லநாக்கிச் பசன்றாள். 

அங்கு லஜயனப் ொர்ப்ெது என்ெது ஒரு காரணமாக மட்டுலம இருந்தது. 

டார்சியைச் சந்திக்கச் பசல்லும் ஆழ்மனப் ெைணமாக அது இருந்தது.  

அப்பெண்மணிைின் ஒவ்பவாரு வார்த்யதயும் அதன் லவயேயைச் பசய்தது. 

ஒவ்பவாரு நிமிடமும் அவளுக்கு டார்சிைின் மீது புதிை உணர்ச்சிகயள எழுப்ெின. 

அவன் பொருத்தமற்ற முயறைில் விடுத்த திருமண லவண்டுலகாயள தன்னுயடை புதிை 

மனவுணர்வுகளால் பமன்யமப்ெடுத்த லவண்டும் என்று இப்பொழுது அவள் நியனத்தாள்.  

அவன்ொல் அவள் ஆர்வமாக ஈர்க்கப்ெட்டாள். 

அவளுயடை சுை பகௌரவமும் அவளுயடை அத்யதயும் அதற்குக் குறுக்லக இருந்தன. 

அத்யதைிடம் அவள் பசய்த விமாிசனம் அயதப் ெிரதிெலித்தது. 

அவனுயடை வரவால் அவள் ஆச்சாிைப்ெட உணர்ச்சிகள் இடம் அளித்தன.  

128. “At last it arrested her – she beheld a striking resemblance to Mr. Darcy.” 

She was so fully open in her entire being to be arrested by the picture. 

Man seeking a woman in marriage is different from his being in love with her. 

One is daily playing. The other is the finals in a match. 

Man is not capable of seeking a woman even while in love, as a woman seeks him in marriage. It is a 

passionate longing of the whole being. 

Elizabeth qualifies to be a woman seeking a Man, with the additional fervour of the aspiration for 

Pemberley. 

Women receive the likeness of a Man they are after in a split second missing no details whatsoever. 
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It was her eyes, but her whole being sought to possess. 

She remembered his smile in the picture as one she had seen on his face, especially as when he looked at 

her. 

The Many relates to the other members of the Many and to the One. In doing so, the One in the Many is 

touched in the depth. It is spiritual communion. 

The woman reaches such intensity in seeking a Man. 

There will be no more untapped energies in her at that moment. 

Of the four varieties of knowledge, the most powerful is one of identity. 

The woman seeks such an identity with Man. When it is achieved, she is sure he cannot stay away from her. 

Caroline was incapable of that intensity. She resorted to all known stratagems that abundantly failed every 

time they were practised. 

At Pemberley when she saw her game was lost she was lost in a flood of copious abuse of Elizabeth. It was 

her negative acme before she turned to eloquent platitudes. 

The first time when he spoke of her fine eyes, Caroline inadvertently wished him joy not knowing she was 

unwillingly sanctioning it. 

Words are powerful. 

They act according to rules. 

“இறுதிைில் அவள் அதனால் கவரப்ெட்டாள். அவளுக்கு அது திரு டார்சியைப் லொேலவ 

லதாற்றமளித்தது.” 

அவளுயடை ஜீவன் முழுவதும் முழுயமைாக விைிப்புடன் இருந்ததினால் அந்த உருவப்ெடம் அவள் 

கவனத்யதக் கவர்ந்தது.  

ஆண் திருமணத்திற்காக ஒரு பெண்யண நாடுவது அவளிடம் அவன் காதல் பகாள்வதிலிருந்து 

வித்திைாசப்ெடும்.  

ஒன்று தினமும் வியளைாடுவயதப் லொன்றது. மற்பறான்று ஒரு லொட்டிைின் இறுதி ஆட்டம் 

லொோகும். 

ஒரு பெண் திருமணத்தில் ஆயண நாடுவயதப் லொல், காதலிக்கும்லொது கூட ஒரு ஆணால் ஒரு 

பெண்யண நாட முடிைாது. அது முழு ஜீவனின் உணர்ச்சிவைப்ெட்ட ஏக்கமாகும். 

ஆயண நாடும் பெண்ணாக இருக்க எலிசபெத் தகுதி வாய்ந்தவள், அதனுடன் பெம்ெர்லியை 

அயடயும் ஆர்வமும் அவளுள் இருந்தது.  

ஆயண விரும்பும் ஒரு பெண் அவனுயடை உவயமகயள எந்த விவரங்கயளயும் தவறவிடாது ஒரு 

க்ஷணத்தில் ஏற்றுக்பகாள்வாள்.  

அவளுயடை கண்கள் மட்டுமின்றி, அவளுயடை முழு ஜீவனும் உயடயமைாக்கிக் பகாள்ள 

நாடிைது. 

அவயளப் ொர்க்கும்பொழுது அவனது முகத்தில் எழுந்த புன்னயகயைப் லொேலவ அந்த உருவப் 

ெடத்திலும் இருந்தயத அவள் நியனவு கூர்ந்தாள். 

அலநகன், அலநகனுடனும், ஏகனுடனும் பதாடர்புபகாள்கிறது. அவ்வாறு பசய்யும்பொழுது 

அலநகனிலுள்ள ஏகன் ஆைத்தில் பதாடப்ெடுகிறது. இது ஆன்மீகத் பதாடர்ொகும்.  

ஆயண நாடும் ஒரு பெண் இந்தத் தீவிரத்யத அயடகிறாள். 

அந்தத் தருணத்தில் அவளிடம் சக்தி எதுவும் மீதமிருக்காது. 

நான்கு விதமான அறிவுகளில் அதிக சக்தி வாய்ந்தது அயடைாளப்ெடுத்திக் பகாள்வதாகும். 

ஆணிடம் பெண் இவ்வாறு  அயடைாளப்ெடுத்திக்பகாள்ள விரும்புகிறாள். அயத அயடந்துவிடும் 

பொழுது அவன் அவயள விட்டு அகே முடிைாது என்று அவளுக்குத் பதாியும். 

காரலினுக்கு இந்த தீவிரத்யத அயடயும் திறன் கியடைாது. அவள் முைற்சி பசய்த எல்ோ 

உொைங்களும் ஒவ்பவாரு முயறயும் லதால்வி அயடந்தன. 

பெம்ெர்லிைில் அவளது திட்டம் லதாற்றயதக் கண்ட காரலின், எலிசபெத்யத அளவுக்கு அதிகமாகத் 

திட்டுகிறாள். அவளுயடை எதிர்மயறைான இந்த உச்சகட்டலம ெின்னர் எலிசபெத்திடம் 

உெசாரமாகப் லெசும்ெடி ஆகிறது.  

அவளுயடை ஆத்ம நைனங்கயளப் ெற்றி டார்சி முதலில் லெசிை பொழுது காரலின் அசட்யடைாக 

அவனுயடை சந்லதாஷங்களுக்கு வாழ்த்து பதாிவிக்கிறாள், விருப்ெமில்ோமலேலை அவள் அதற்கு 

அனுமதி அளிக்கிறாள் என்று அவளுக்குப் புாிைவில்யே.  

வார்த்யதகள் சக்தி வாய்ந்தயவ. 

அயவ விதிகளுக்கு ஏற்ெ பசைல்ெடும். 
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129. “She stood several minutes before the picture and returned to it again.” 

Her vocal expression of Pemberley was now added on to by her emotional endorsement of Darcy. 

Millenniums ago Man worked for survival and begot dozens of children. 

His affection was attachment to the very body of the woman producing children. 

Attachment gently upgraded itself to affection through attention. 

In recent centuries Man married for love in the West. Marriage without love was not adored by the society 

overtly. 

Though love was determined by looks, status, wealth, etc. there was, by and large, a great truth in love in 

any marriage. 

In India one should love the boy or girl one is married to. 

A great many of those marriages generated truer love than the love marriages. 

Charlotte’s wisdom told her happiness in marriage was by chance. Love in marriage was also by chance. 

A woman, however she came to be a man’s wife does not matter, who serves him all day for years, cannot 

but love him. 

No Man who receives service can fail to love the woman. 

When the Man is not before her eyes she consciously and constantly thinks of him, a lingering 

biological attitude of the male leaving the female after the arrival of the cubs. 

Man lives in his woman subconsciously. 

It is for her he lives. She was to be satisfied. She withholds it. 

The election may be won, power may come to him, but what she says and feels matters to him. 

Darcy was great to Lizzy, but Pemberley was greater still. Or Darcy was great because of Pemberley. 

Concubinage is the balance Man has invented for marriage. 

In China concubinage is a widespread institution. 

A concubine makes the wife constantly think and seek the husband consciously. It becomes eternal 

honeymoon. 

Marriage striking out a balance with Romance varies with cultures. 

“அந்த உருவப் ெடத்திற்கு முன் அவள் ெே நிமிடங்கள் நின்றிருந்தாள், மீண்டும் அதனிடம் வந்தாள்.” 

பெம்ெர்லியைப் ெற்றி அவள் வாய் திறந்து புகழ்ந்ததுடன், உணர்வுபூர்வமாக டார்சியை 

இப்பொழுது அவள் அங்கீகாிப்ெதும் லசர்ந்துபகாண்டது. 

ெல்ோைிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் மனிதன் உைிர் வாழ்வதற்காக லவயே பசய்தான், 

நியறை குைந்யதகயள ஈன்பறடுத்தான். 

குைந்யதகயளப் பெற்பறடுக்கும் பெண்ணின் உடலுடன் ஏற்ெட்டிருந்த ெற்லற அவனுக்கு ொசமாக 

விளங்கிைது.  

கவனத்தினால் ெற்று ொசமாக உைர்ந்தது. 

சமீெத்திை நூற்றாண்டுகளில் லமற்கத்திை நாடுகளில் மனிதன் காதலுக்காக திருமணம் பசய்து 

பகாண்டான். காதல் இல்ோத திருமணத்யத சமூகம் பவளிப்ெயடைாகப் லொற்றவில்யே. 

லதாற்றம், அந்தஸ்து, பசாத்து, இவற்றால் காதல் தீர்மானிக்கப்ெட்டாலும், பொதுவாக எந்த 

திருமணத்திலும் காதல் இருப்ெது பொிை உண்யம. 

இந்திைாவில் திருமணம் பசய்து பகாண்டவர்கள் ஒருவயர ஒருவர் காதலிக்க லவண்டும். 

காதல் திருமணத்யதவிட அது லொன்ற ெே திருமணங்களில் உண்யமைான காதல் உருவாகிறது.  

திருமணத்தில் சந்லதாஷம் கியடப்ெது அதிர்ஷ்டம்தான் என சார்பேட்டின் அறிவு அவளுக்குக் 

கூறிைது. திருமணத்தில் காதல் எழுவதும் அதிர்ஷ்டலம. 

ஒரு பெண் ஒரு ஆணுக்கு எப்ெடி மயனவிைாக வந்தாள் என்ெது முக்கிைமல்ே, வருடக்கணக்காக 

அவனுக்குப் ெணிவியட பசய்யும்பொழுது அவனிடம் அன்பு பசலுத்தாமல் இருக்க முடிைாது.  

பெண்ணிடமிருந்து ெணிவியடயைப் பெற்றுக்பகாள்ளும் எந்த மனிதனும் அவயளக் காதலிக்காமல் 

இருக்க முடிைாது. 

ஆண் தன் கண் முன்லன இல்ோதபொழுது அவள் அவயன இயடவிடாது நியனத்துக் 

பகாண்டிருப்ொள், குட்டிகயள ஈன்றவுடன் ஆண் மிருகம் பெண் மிருகத்திடமிருந்து விேகி விடும். 

ஆண் ஆழ்மனத்தில் தன் மயனவிைினுள் வாழ்கிறான். 

அவளுக்காகலவ அவன் வாழ்கிறான். அவள் திருப்திப்ெடுத்தப்ெட லவண்டும். அவள் அயத 

பவளிப்ெடுத்துவதில்யே. 

லதர்தலில் பஜைிக்கோம், அவனுக்குப் ெதவி கியடக்கோம், ஆனால் அவள் என்ன பசால்கிறாள், 

என்ன நியனக்கிறாள் என்ெது அவனுக்கு முக்கிைம். 
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எலிசபெத்திற்கு டார்சி உைர்ந்தவன், ஆனால் பெம்ெர்லி லமலும் உைர்வாக இருந்தது. அல்ேது 

பெம்ெர்லிைினால் டார்சி உைர்ந்தவனாக இருந்தான். 

திருமணத்தில் சமநியேயைப் ொதுகாத்துக் பகாள்வதற்காக லவறு பெண்ணுடன் பதாடர்பு யவத்துக் 

பகாள்வயத ஆண் கண்டுெிடித்தான்.   

சீனாவில் திருமணமாகாமல் ஆண் பெண் உறவு ஒரு ெரந்த அயமப்ொக விளங்குகிறது.  

கணவனுக்கு லவறு பெண்ணுடன் ஏற்ெடும் பதாடர்ெினால் மயனவி கணவயன இயடவிடாது 

நியனத்துக் பகாண்டிருப்ொள், பநஞ்சார அவயன நாடுவாள். அது முடிவில்ோத லதன் நிேவாக 

மாறும். 

திருமணம் காதலுடன் ஒரு சம நியேயை ஏற்ெடுத்திக்பகாள்வது கோச்சாரங்களுக்லகற்ெ 

லவறுெடும். 

 

There was certainly at this moment, in Elizabeth's mind, a more gentle sensation towards the 

original than she had ever felt in the height of their acquaintance. The commendation bestowed 

on him by Mrs. Reynolds was of no trifling nature. What praise is more valuable than the praise of 

an intelligent servant? As a brother, a landlord, a master, she considered how many people's 

happiness were in his guardianship! -- how much of pleasure or pain it was in his power to 

bestow! -- how much of good or evil must be done by him! Every idea that had been brought 

forward by the housekeeper was favourable to his character, and as she stood before the canvas, 

on which he was represented, and fixed his eyes upon herself, she thought of his regard with a 

deeper sentiment of gratitude than it had ever raised before; she remembered its warmth, and 

softened its impropriety of expression. 

இயதபைல்ோம் லகட்ட எலிசபெத், அந்த க்ஷணத்தில், டார்சியைப்ெற்றி தான் இதுவயர உணராத 

ஒரு இனியமைான உணர்வியன உணர ஆரம்ெித்தாள். திருமதி. பரனால்ட்ஸ் கூறிை புகழுயரகள் 

எல்ோம் சாதாரணமானயவைல்ே. ஒரு புத்திசாலிைான ெணிப்பெண்ணின் புகழுயரகயளத் தவிர 

லவறு எந்த புகழுயரக்கு மதிப்பு உண்டு? சலகாதரனாகவும், நிேச்சுவான்தொராகவும், 

எஜமானனாகவும், எவ்வளவு லெர்களுயடை சந்லதாஷம் அவனுயடை ொதுகாப்ெில் இருக்கிறது. 

சந்லதாஷம், துக்கம், நல்ேது, பகட்டது எல்ோவற்யறயும் மற்றவர்களுக்கு அளிக்கக் கூடிை 

அதிகாரம் அவனிடம் உள்ளது. ெணிப்பெண் கூறிையவகள் எல்ோம் அவனுக்குச் சாதகமாகலவ 

இருந்தன. அவனது ெடத்தின் முன் நின்று அவயனலை ொர்த்துக் பகாண்டிருந்ததால் எலிசபெத்தின் 

மனதிற்குள் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்ெட்டுக்பகாண்டிருந்தன. அவனுயடை அன்யெ நியனக்கும் 

பொழுது, அவளுக்கு இதுவயர ஏற்ெடாத நன்றியுணர்ச்சி லமலோங்கிைது, அவனுயடை ொியவ 

அவள் நியனவு கூர்ந்தாள், லமலும் முரட்டுத்தனமாக லெசிைபதல்ோம் இப்பொழுது அவளுக்குச் 

சற்று பமன்யமைாகவும் லதான்றிைது.  

130. “a deeper sentiment of gratitude”. She felt gratitude for his love, but not love. Gratitude is a deeper and 

wider emotion than love as thinking is a greater faculty than memory. Attraction, affection, charm, 

infatuation, love, intimacy are not the emotions she had for Darcy. All these she felt for Wickham. Towards 

Darcy she felt gratitude for having loved her. 

“ஆைமான நன்றி உணர்வு.” அவனுயடை காதலுக்கு அவளிடம் நன்றி உணர்வு எழுந்தது, காதல் 

எைவில்யே. ஞாெக சக்தியை விட சிந்தயன உைர்வானது என்ெயதப்லொல் காதயேவிட 

நன்றியுணர்வு லமலும் ஆைமான ெரந்த உணர்ச்சி ஆகும். அவளுக்கு டார்சிைிடம் ஈர்ப்பு, ொசம், 

கவர்ச்சி, யமைல், காதல், பநருக்கம் லொன்ற உணர்வுகள் எைவில்யே, ஆனால் விக்காமிடம் அயவ 

அயனத்தும் ஏற்ெட்டன. அவயளக் காதலிப்ெதற்காக அவளுக்கு டார்சிைிடம் நன்றி உணர்வு 

எழுகிறது.   

131. Darcy arrived the moment they all left the house. 

அவர்கள் அயனவரும் வீட்யட விட்டுக் கிளம்ெிை அத்தருணத்தில் டார்சி வந்து லசர்கிறான்.  

132. I am tempted to say as long as Elizabeth was in the house, she was occupied by the house. Only when she 

physically left the house, she could think of him. Her emotions were so powerful that he readily appeared. 

He was all along fully willing to respond. 

எலிசபெத் அந்த வீட்டினுள் இருக்கும்வயர அந்த வீடு அவயள ஆக்கிரமித்துக் பகாண்டிருந்தது. 

அவள் வீட்யட விட்டு பவளிலை வந்த ெிறகுதான் அவளுக்கு அவயனப் ெற்றி நியனக்க முடிகிறது. 

அவளுயடை உணர்ச்சிகள் அவ்வளவு வலியமைாக இருந்ததினால் அவன் உடனடிைாக அங்கு 

வருகிறான். அவளுக்குப் ெதிேளிக்க இந்லநரம்வயர முழுயமைான விருப்ெத்துடன் அவன் தைாராக 

இருந்தான்.   



99 

 

133. She was embarrassed by having to acknowledge to herself the very opposite emotions she had spoken to 

him. 

அவனிடம் லெசிை எதிர்மாறான உணர்வுகயள இப்பொழுது ஒத்துக்பகாள்ள அவளுக்குச் 

சங்கடமாக இருந்தது. 

134. “The commendation bestowed on him by Mrs. Reynolds is extraordinary.” 

The value of human freedom is incalculable. 

Man can speak anything under duress or temptation. 

Tyrannical party bosses stir utmost fear in the cadres. 

There are vengeful characters who, if they can, can harm anyone. 

Should he be in power in party or government, Man will lose the capacity to think. 

There will be an atmosphere of phobia in his zone. 

The Bible invoked that power through ‘Fear of God’ in the beginning of knowledge. 

In another extreme, if only Man is certain in his depths that he is free, it is not easy to get from him a good 

word unless he chooses. 

His choosing can undergo all the shades of fear of authority, in a free atmosphere, by self-conditioning. 

Mrs. Reynolds enjoys here one version of that freedom arising out of the general respectability in 

Pemberley life. 

In her expression the housekeeper was free. 

What she spoke was her honest opinion freely formed. 

It was laudable compliments, no longer ‘we may be deceived’. 

Elizabeth’s heart was as much won over to Darcy as for Pemberley. Still she had no formulation in her 

mind as she did for Pemberley. It could be the feminine restraint but it was absent about Pemberley where it 

could be construed as coveting. 

She goes to Darcy from Pemberley, not vice versa. 

Physical first, vital next. 

When he met her first he was polite and stiff, not friendly and warm which he became later. 

Every shade of thought and feelings in one character is reflected in the other. 

He did not extend the gesture of aristocratic courtesy of offering them to board and lodge at Pemberley. 

“திருமதி பரனால்ட்ஸ் அவயனப் ெற்றி புகழ்ந்து கூறிையவ அயனத்தும் அசாதாரணமானயவ.” 

மனித சுதந்திரத்தின் மதிப்யெக் கணக்கிட முடிைாது. 

கட்டாைத்தின் லொிலோ அல்ேது ஆயசைினால் எழும் தூண்டுதலின் லொிலோ மனிதன் எயத 

லவண்டுபமன்றாலும் லெசோம். 

கடுயமைாக நடந்துபகாள்ளும் கட்சித் தயேவர்கள் கட்சித் பதாண்டர்களிடம் உச்சக்கட்ட ெைத்யத 

ஏற்ெடுத்துவார்கள்.  

அவர்கள் ெைி வாங்கும் எண்ணம் பகாண்டவர்கள், முடிந்தால் எவருக்கு லவண்டுபமன்றாலும் 

பகடுதல் பசய்வர். 

கட்சிைிலோ அல்ேது அரசாங்கத்திலோ அதிகாரத்தில் இருக்கும் மனிதன் சிந்தயன பசய்யும் 

திறயனலை இைந்து விடுவான். 

அவயனச் சுற்றி ெைத்தின் சூைல் நிேவும். 

அறிவின் ஆரம்ெக் காேத்தில் கடவுள் மீதான ெைத்தின் மூேம் யெெிள் அந்த அதிகாரத்யத 

உருவாக்கிைது.  

மற்பறாரு ெக்கத்தில் மனிதன் அவனுயடை ஆைத்தில் சுதந்திரமாக இருப்ெயத உணர்ந்து விட்டால், 

அவன் விரும்ெினாேன்றி அவனிடமிருந்து ஒரு நல்ே வார்த்யதயைப் பெற முடிைாது. 

சுதந்திரமான சூைலில் தன்யன ஒழுங்குப்ெடுத்திக் பகாள்ெவன் அதிகாரத்தின் எல்ோ வயக 

ெைங்கயளயும் அவன் விரும்ெினால் அவனால் பொறுத்துக்பகாள்ள முடியும். 

பெம்ெர்லி வாழ்க்யகைின் மாிைாயதைில் எழும் அந்தச் சுதந்திரத்தின் ஒரு வயகயை திருமதி 

பரனால்ட்ஸ் இங்கு அனுெவிக்கிறாள். 

அப்பெண்மணிக்கு, சுதந்திரமாக தன் கருத்யத பவளிப்ெடுத்த முடிகிறது. 

அவள் லெசிைது சுதந்திரமாக எழுந்த அவளது உண்யமைான அெிப்ெிராைம் ஆகும். 

அது ொராட்டத்தக்க புகழுயர. “நாம் ஏமாற்றப் ெடோம்,” என்ெது இனி கியடைாது. 

பெம்ெர்லிைிடம் அவளது உள்ளம் பசன்றது லொல் டார்சிைிடமும் அவளது உள்ளம் பசல்கிறது. 

இருப்ெினும் பெம்ெர்லியைப் ெற்றி அவள் உருவகப்ெடுத்திக் பகாண்டதுலொல் டார்சியைப் ெற்றி 
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அவள் மனத்தில் எதுவும் எைவில்யே. அது பெண்யமைின் கட்டுப்ொடாக இருக்கோம், ஆனால் 

பெம்ெர்லி விஷைத்தில் அவ்வாறு இல்ோதது அதற்கு ஆயசப்ெடுவது லொல் கருதப்ெடோம். 

பெம்ெர்லிைிடமிருந்து அவள் டார்சிக்குச் பசல்கிறாள், மாறாக அல்ே. 

ஜடம் முதோவதாக வருகிறது, உணர்வு அடுத்தது. 

அவன் அவயள முதலில் சந்தித்தலொது மாிைாயதைாகவும் இறுக்கமாகவும் இருந்தான். ெின்னர் 

இருந்தயதப்லொல் நட்ொகவும், அனுசரயணைாகவும் இல்யே.  

ஒருவாிடம் உள்ள எண்ணம் மற்றும் உணர்வுகளின் ஒவ்பவாரு வயகயும் மற்றவாிடம் 

ெிரதிெலிக்கிறது.  

பெம்ெர்லிைில் தங்க யவத்து உைர்குடிப் ெண்ொன அந்த உெசாிப்யெ அவன் அவர்களுக்கு 

அளிக்கவில்யே. 

135. “What praise is more valuable than the praise of an intelligent servant?” 

Praise is an emotion of appreciation that overflows the instrument of conception. 

Man would like to praise himself and not another. 

It is the generosity of emotion that becomes praise. 

Those who are below find it easier to praise than those who are equal or above. 

Among equals the occasion of praise produces frustration or jealousy. 

Superiors resent such occasions or go on to revenge. 

Inferiors praise if they are emotionally free to do what they otherwise like. 

Such servants do not often have the intelligence to praise. 

They feel a joy or expansiveness and find no words that could express them. 

His praise becomes valuable because in voicing the praise he becomes more capable of serving his 

master or weaning himself away to become his own master. 

At her age she was valuable to know all this, even if she could not precisely articulate it. The capacity to 

appreciate an inferior is a superior quality which is readily recognized by life by an act. Elizabeth was 

intelligent enough to appreciate Mrs. Reynolds. Generosity of being at once would recognize the value of 

the housekeeper and reward her with a word of praise or look or even smile. Elizabeth was all this when she 

was in her elements before the captivating softness of a handsome young man. One must have a higher 

generosity to do so with the housekeeper. That would have avoided the provocation of Caroline and Lydia’s 

adventure. Elizabeth was not thinking of the phenomenon or the housekeeper but of herself. He who 

can think of them has a human choice between selfish understanding, selfless approval of the phenomenon; 

an appreciation out of the urge of self-giving that finds words to formulate it. It is the human choice. 

Elizabeth could bring Darcy there. Before her lay the option of response that would lodge them in 

Pemberley or the creation of a positive expansive atmosphere that could have avoided Lydia’s aberrations. 

What a devotee does by consecration, a cultured Man does out of his instinct which came to him out of two 

hundred years of family experience. For a sensitive devotee, it is the work of a few years. For one whose 

one aim of yoga is to come closer to Mother, it is the next step to be taken in a few minutes. In past 

consecration such an exercise can settle age old feuds, or collect lost property. 

“புத்திசாலிைான ெணிைாளாின் ொராட்யடக் காட்டிலும் லவறு எந்தப் ொராட்டு மதிப்பு வாய்ந்ததாக 

இருக்க முடியும்?” 

உணர்வுபூர்வமான ொராட்டு மனதாரப் புகழும். 

மனிதன் தன்யனலை ொராட்டிக் பகாள்வான், மற்றவயர அல்ே. 

உணர்ச்சிகளின் பெருந்தன்யம ொராட்டாக மாறுகிறது. 

சமநியேைில் அல்ேது லமல் நியேைில் இருப்ெவர்கயள விட கீழ் நியேைில் இருப்ெவர்கள் 

சுேெமாகப்  ொராட்டுவார்கள். 

ொராட்டும் சந்தர்ப்ெம் எழும்பொழுது சமமாக இருப்ெவர்களியடலை பவறுப்பு அல்ேது பொறாயம 

எழும்.  

அது லொன்ற சந்தர்ப்ெங்கள் லமல் நியேைில் இருப்ெவர்களுக்கு லகாெத்யத ஏற்ெடுத்தும், ெைி 

வாங்க நியனப்ொர்கள்.   

கீழ்நியேைில் இருப்ெவர்கள் தாங்கள் விரும்புவயத பசய்ைக் கூடிை உணர்வுபூர்வமான 

சுதந்திரத்துடன் இருந்தால் ொராட்டுவார்கள்.  

அது லொன்ற லவயேக்காரர்களுக்கு ெே சமைங்களில் ொராட்டுவதற்குத் லதயவைான அறிவு 

இருக்காது. 
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அவர்களுக்குச் சந்லதாஷம் அல்ேது ெரந்த உணர்வு இருக்கும், அவற்யற விவாிக்க அவர்களிடம் 

வார்த்யதகள் இருக்காது. 

அவனுயடை ொராட்டு மிகவும் மதிப்ெிற்குாிைதாகிறது, ஏபனனில் ொராட்யடத் பதாிவிக்கும் 

பொழுது அவன் தன்னுயடை எஜமானனுக்கு லமலும் லசயவ பசய்யும் திறயமயைப் பெறுகிறான் 

அல்ேது அவலன எஜமானனாக மாறுவதற்காக அவன் ெிாிந்து பசன்று விடுகிறான். 

அவளுயடை வைதில் அவளுக்கு அயதச் சாிைாக பவளிப்ெடுத்தத் பதாிைாவிட்டாலும்கூட, 

அவற்யற எல்ோம் பதாிந்துபகாள்ளும் தகுதி இருக்கிறது. 

தனக்குக் கீலை இருப்ெவர்கயளப் ொராட்டுவது உைர்ந்த குணமாகும், ஒரு பசைலின் மூேம் 

வாழ்க்யக இயத உடனடிைாக அயடைாளம் கண்டுபகாள்ளும். திருமதி பரனால்ட்மைப் ொராட்டும் 

அளவிற்கு எலிசபெத் புத்திசாலிைாக இருந்தாள். ஜீவனில் உள்ள பெருந்தன்யம, வீட்யடப் 

ெராமாிப்ெவாின் மதிப்யெ உடலன உணர்ந்து, ஒரு ொராட்டு வார்த்யத, ஒரு ொர்யவ அல்ேது ஒரு 

புன்னயகைின் மூேம்கூட அவருக்குப் ொிசளிக்கும். அைகான இளம் வாலிெனின் வைப்ெடுத்தும் 

பமன்யமைினால் உற்சாகமாக இருந்த எலிசபெத் இவ்வாறு இருந்தாள். வீட்யடப் 

ொரமாிப்ெவாிடம் இவ்வாறு நடந்துபகாள்ள ஒருவர் லமலும் பெருந்தன்யம உயடைவராக இருக்க 

லவண்டும். அது காரலினுயடை எாிச்சலூட்டும் பசையேயும் லிடிைா ஓடிப்லொவயதயும் 

தடுத்திருக்கும்.    

பொிை நிகழ்யவப் ெற்றிலைா அல்ேது அப்பெண்மணியைப் ெற்றிலைா எலிசபெத் நியனத்துக் 

பகாண்டிருக்கவில்யே, தன்யனப் ெற்றிலைதான் நியனத்துக் பகாண்டிருந்தாள். ைார் ஒருவர் 

இயவகயள எண்ணுகிறாலரா, அவர் ஒரு நிகழ்ச்சியை தனது விருப்ெதிற்லகற்ெ புாிந்துபகாள்ளோம், 

அல்ேது அதயன சுைநேமின்றி ஆதாித்து ொராட்டவும் பசய்ைோம். லதர்ந்பதடுப்ெது அவரவர் 

யககளில் இருக்கிறது. எலிசபெத்தால் அங்கு டார்சியை வரவயைக்க முடிந்தது. அவள் தரும் 

பதிலொல், ஒன்று தங்கயள பெம்ெர்லிைில் தங்கும்ெடி பசய்திருக்கோம், அல்ேது லநர்மயறைான 

ெரந்த சூையே உருவாக்கி லிடிைா தவறு பசய்ைாமல் தடுத்திருக்கோம். சமர்ப்ெணத்தின் மூேம் 

அன்ெர்கள் பசய்வயத ெண்புள்ள மனிதன் அவனுயடை குடும்ெத்தின் இருநூறு வருட அனுெவம் 

மூேம் கியடத்த உள்ளுணர்வால் பசய்வான். கூர்வுணர்வுயடை ஒரு அன்ெருக்கு இது சிே வருட 

லவயேைாக இருக்கும். அன்யனைிடம் லமலும் பநருங்கி வருவலத லைாகத்தின் ஒரு இேட்சிைமாக 

இருக்கும் ஒருவருக்கு இது சிே நிமிடங்களில் எடுக்கப்ெட லவண்டிை அடுத்த ெடிைாகும். கடந்தகாே 

சமர்ப்ெணம் மூேம் வருடக்கணக்காக இருக்கும் சண்யடகயளத் தீர்க்க முடியும், இைந்த 

பசாத்யதயும் மீட்க முடியும்.     

136. “She thought of his regard with a deeper sentiment of gratitude.” 

Man feels regard to his elders, superiors, people in power. 

Regard is mental while respect is physical. 

A cultured Man feels regard even to those who are not his equals because culture values humanity 

and humanity is superior to animality. Age, Money, power are material, below humanity. By virtue of 

being human one deserves regard in the eyes of culture. Women do not enter into those schemes of 

things in India or Asia; women deserve our regard as objects of affection. An Indian becomes more 

respectable in behaviour in the presence of women who are sacred in his eyes as she has a soul that 

receives his affection and sanctions his physical existence. 

To the Westerner who kneels before her to beg her consent to be his wife, women deserve a regard greater 

than Money, power, status. That is a concept which will defy the Indian concept. Elizabeth, thinking of his 

tenants, money, power, and work saw the amplitude of his power. His regard for her included all those 

vistas and exceeded it. That revealed to her the magnitude of his proposal which she had spurned. He rose 

in her estimation. Already after the proposal she felt gratitude for his loving her. It was almost an abstract 

thought. Now that she responded to Pemberley, Pemberley awoke a sentiment which only a magnificent 

property can evoke. Knowledge of his status, which her father did not have, made that sentiment deeper. All 

these months at Netherfield and Meryton he fixed his gaze on her. After his first visit to the Assembly 

where he regretted his visit, there was no reason for him to visit the dances. Perhaps he joined the dances 

only to see Elizabeth and fix his eyes on her. More than once it attracted her attention and she orally 

responded to it. She did not remember any of it now. To compensate all that she went out of her way to 

have Darcy’s eyes in the picture fixed on her. It is usual to fix one’s eyes on the picture. Only to a woman 

fixing the eyes of the picture on herself will suggest. She was well on the way to losing herself in him, not 

knowing the great event was yet to come. Compared with his behaviour outside of the house and the one at 

Lambton, this was only a beginning. Caroline was capable of neutralizing the one and Lydia was capable of 
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canceling the other. 

Human choice - of Darcy – was capable of reversing all this and restoring her to her original glory. 

“அவனுயடை அன்யெ நியனத்துப் ொர்க்கும்பொழுது ஆைமான நன்றி உணர்வு எழுந்தது.” 

மனிதன் அவயனவிட வைதில் மூத்தவர்களுக்கும், உைர் அதிகாாிகளுக்கும், அதிகாரத்தில் 

இருப்ெவர்களுக்கும் மதிப்பு அளிப்ொன். 

மதிப்பு மனத்திற்குாிைது, மாிைாயத உடலுக்குாிைது.    

தனக்குச் சமமாக இல்ோதவர்களுக்கும் ெண்புள்ள மனிதன் மாிைாயத அளிப்ொன். ஏபனனில், 

ெண்பு மனிதத்தன்யமக்கு மதிப்ெளிக்கும், மனிதத்தன்யம விேங்குணர்விற்கு லமோனது. வைது, 

ெணம், அதிகாரம் இயவைாவும் பொருள்ாீதிைானது. மனிதத்தன்யமக்குக் கீைானது. மனிதனாக 

இருப்ெது நாகாிகத்தின் ொர்யவைில் ஒருவருக்கு மதிப்யெ அளிக்கிறது. இந்திைாவில் அல்ேது 

ஆசிைாவில் உள்ள பெண்கள் இது லொன்ற விஷைங்களுக்குள் வருவலத இல்யே; ொசத்திற்குாிை 

பொருளாகலவ பெண்கயள நாம் மதிப்ெிடுகிலறாம். பெண்ணின் முன்னியேைில் ஒரு இந்திைன் 

லமலும் மாிைாயதைாக நடந்து பகாள்வான், அவனுயடை ொர்யவைில் அவர்கள் புனிதமானவர்கள், 

ஏபனனில் அவளுயடை ஆன்மா அவனுயடை அன்யெ ஏற்றுக்பகாள்கிறது, அவனது ஆயுயள 

நிர்ணைிக்கிறது.  

ஒரு பெண்ணின் முன் மண்டிைிட்டு தன்னுயடை மயனவிைாகும்ெடி பகஞ்சும் லமற்கத்திை நாட்டு 

ஆண்களுக்கு, பெண் என்ெவள் ெணம், அதிகாரம், அந்தஸ்து ஆகிைவற்றிற்கு லமோன 

மதிப்ெிற்குாிைவள். இந்தக் கருத்து, இந்திைக் கருத்துக்கு மாறானது. டார்சிைின் குடிமக்கள், 

அவனுயடை ெணம், அதிகாரம் மற்றும் லவயே இவற்யறப் ெற்றி நியனக்கும் எலிசபெத், 

அவனுயடை அதிகாரத்தின் வீச்யசப் ொர்க்கிறாள். அவள் மீது அவனுக்கு இருக்கும் மதிப்பு அயவ 

எல்ோவற்யறயும் தாண்டிச் பசல்கிறது.  

அவள் பவறுத்து ஒதுக்கிை அவனது திருமண லவண்டுலகாளின் முக்கிைத்துவத்யத அது அவளுக்கு 

பவளிப்ெடுத்துகிறது. அவளுயடை மதிப்ெில் அவன் உைர்ந்தான். திருமண லவண்டுலகாளிற்குப் 

ெிறகு, தன்யன அவன் காதலிப்ெதற்காக அவன் மீது ஏற்கனலவ அவளுக்கு நன்றி உணர்வு 

ஏற்ெட்டிருந்தது. அது பொதுவான ஒரு கருத்தாகும். இப்பொழுது அவள் பெம்ெர்லிக்கு 

உணர்வுபூர்வமான சம்மதத்யத மறுபமாைிைாக அளித்ததால் பெம்ெர்லி அவளிடம் ஒரு உணர்யவ 

ஏற்ெடுத்துகிறது. பெம்ெர்லியைப் லொன்ற ஒரு ெிரம்மாண்டமான பசாத்தால்தான் இவ்வுணர்யவ 

பவளிக் பகாண்டு வர முடியும். அவளுயடை தந்யதைிடம் இல்ோத அவனுயடை அந்தஸ்யதப் ெற்றி 

அவள் அறிந்துபகாண்டது அவ்வுணர்யவ லமலும் அதிகப்ெடுத்திைது. இத்தயன மாதங்களாக 

பநபதர்பீல்டிலும், பமாிடனிலும் அவனது ொர்யவ அவள் மீலத இருந்தது. முதல் முயற நடன 

அரங்கத்திற்கு பசன்றதற்காக வருந்திை அவன், முதல் தடயவக்குப் ெிறகு மீண்டும் நடனங்களுக்குச் 

பசல்வதற்கு அவனுக்கு எந்தக் காரணமும் இல்யே.        

எலிசபெத்யதச் சந்திப்ெதற்கும் அவயளப் ொர்ப்ெதற்குலம அவன் நடனத்திற்குச் பசன்றான் 

லொலும். ெே முயற அவள் அயதக் கவனித்தாள், அதற்குப் ெதிலும் அளித்தாள். இப்பொழுது அயவ 

எயதப் ெற்றியும் அவளுக்கு ஞாெகம் இல்யே. அயத ஈடு பசய்ைம் விதத்தில், அவயளயும் மீறி, 

அவள் அவனது கண்கள் தன்யனக் காணும் விதத்தில் அவனது உருவப் ெடத்தின் முன் நின்று 

பகாண்டாள். ெடத்யதக் கண் பகாட்டாமல் ஒருவர் ொர்ப்ெது சாதாரண விஷைம்தான்.   

ெடத்தில் உள்ள கண்கள் தன் மீது நியேத்து இருக்கும்ெடி பசய்து பகாள்வதன் அர்த்தம் 

பெண்ணிற்கு மட்டுலம பதாியும். அவள் அவனில் தன்யன இைந்து பகாண்டிருப்ெயத உணர்ந்தாள், 

அந்நிகழ்ச்சி இனிதான் நிகை லவண்டும் என்ெயத அவள் அறிைவில்யே. வீட்டிற்கு பவளிலை அவன் 

நடந்துபகாண்ட விதத்யத ோம்ப்டனில் அவன் நடந்துபகாண்ட விதத்துடன் ஒப்ெிட்டுப் ொர்க்கும் 

பொழுது இது ஆரம்ெம்தான். காரலினால் ஒன்யற சம நியேக்கு பகாண்டு வர முடியும், 

மற்பறான்யற லிடிைாவால் ரத்து பசய்ை முடியும்.   

டார்சிைின் விருப்ெத்தினால் இயவ ைாவற்யறயும் மாற்றி அவளுயடை ெயைை சிறப்யெ மீண்டும் 

அளிக்க முடிந்தது. 

137. “She remembered its warmth and softened the impropriety of expression.”  

His abusive proposal, as a proposal was warmly felt by her. 

The human heart is alive to appreciation even as it can sense the offence. 

Experienced people speak of bodily movements, words can falter, not the body. 

A timid Man blinks his eye more often. Lack of sophistication is stiffness. 

Insecurity of relationship finds no words to speak. Desire to please sends a vibration all over the body that 

pleases itself. Formality gives a straight look. Politeness may prevent a girl from smiling. It is not in her 

power to let the smile spread all over the face as a brightness. Social culture is thus defined in a 
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million ways. For each of that Man has worked out a personal version. They arise in a trice, speak 

and disappear. 

When you are in a function where a few hundred people gather, such an observation can bring a long 

experience into one event. Should you personally decide to benefit by it, working out a version for you, out 

of that one visit is a lifetime gain. We read novels for the story. Students of literature study character and 

get a lot out of it. Studying in a story the character of life, one novel can give all the experience one needs. 

Studying epics makes a Man a complete Man. Reading the story from each character’s point of view is 

impossible which is possible for the author. One way of personality development is, if you are thus inclined, 

to write a novel and then read several novels. Go back to your novel. There will be a world of difference. 

To a devotee who wanted to serve the centre I suggested self-giving to some visitors at the centre. She said 

the devotees give back a hundred times more. That made her think of transferring it to her newly wedded 

home. The inner begins when the outer is exhausted by saturation. At the centre where life is luckily 

abridged into one place, if she extends her self-giving to all the devotees and saturates it, it is equal to 

giving to the whole world. It will be real to turn to home after that. One will find that one’s spouse is 

psychologically equal to the whole world. One will expand by self-giving positively. It can take a negative 

turn, and then we find to meet a spouse is more difficult than to successfully meet the whole world. 

It is important to remain positive, though it is difficult. Self-giving at home makes a house a home and a 

home a centre. Self-giving practised at the centre by all will make the centre a paradise on earth. 

“அவனுயடை ொியவ நியனவு கூர்ந்தாள், அவன் முரட்டுத்தனமாகப் லெசிைது இப்பொழுது சற்று 

பமன்யமைாகத் லதான்றிைது.” 

அவனுயடை லமாசமான திருமண லவண்டுலகாயள, ஒரு லவண்டுலகாளாக ெிாிைத்துடன் அவளால் 

உணர முடிந்தது.  

அவமானத்யத உணர்வதுலொல் மனித உள்ளத்தால் ொராட்யடயும் உணர முடியும். 

அனுெவப்ெட்ட மனிதர்கள் உடலின் அயசவுகயளப் ெற்றிப் லெசுவர். வார்த்யதகள் தடுமாறும், 

உடல் தடுமாறாது. 

லகாயைைான மனிதன் அடிக்கடி கண்கயளச் சிமிட்டுவான். நாசூக்கு இல்ோதவன் வியறப்ொக 

இருப்ொன்.  

உறவில் ொதுகாப்ெின்யம இருந்தால் லெசுவதற்கு வார்த்யதகள் கியடக்காது. சந்லதாஷப்ெடுத்த 

லவண்டும் என்கிற ஆயச உடல் முழுவதிலும் அதிர்யவ ஏற்ெடுத்தி அயதலை சந்லதாஷப்ெடுத்தும். 

ஒப்புக்காகப் லெசுெவர் லநராகப் ொர்த்து லெசுவார். அடக்கம் ஒரு பெண் சிாிப்ெயதத் தடுக்கும். 

புன்னயக ெடர்ந்து முகம் முழுவதும் ெிரகாசமாக மாறுவது அவளது யககளில் இல்யே. சமூகப் 

ெண்புகள் ெல்ோைிரக்கணக்கான வைிகளில் இவ்வாறு விளக்கப்ெட்டுள்ளன. அயவ 

ஒவ்பவான்றுக்கும் மனிதன் தன்னுயடை  தனிப்ெட்ட ெதிப்யெ  உருவாக்கிைிருக்கிறான். அயவ 

க்ஷணத்தில் எழும், லெசும், ெிறகு மயறந்து விடும்.  

சிே நூறு லெர்கள் கூடிைிருக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நாம் பசல்லும்பொழுது இது லொன்ற ஒரு 

கவனிப்பு பொிை அனுெவத்யத அளிக்கும். இதனுயடை நம் ெதிப்பு ஒன்றியன உருவாக்கி 

அதனுயடை ெேயனப் பெற லவண்டும் என நாம் தனிப்ெட்ட முயறைில் தீர்மானித்தால், அங்கு ஒரு 

முயற பசன்றலத நமக்கு வாழ்நாள் ெேயன அளிக்கும். நாம் கயதக்காக நாவல்கயளப் 

ெடிக்கிலறாம். இேக்கிைத்யதப் ொடமாக எடுத்துக்பகாண்ட மாணவர்கள் கதாொத்திரங்கயள 

ஆராய்ந்து அதிலிருந்து ெே விஷைங்கயளத் பதாிந்துபகாள்வார்கள்.  

வாழ்க்யகைின் குணாதிசைத்யதப் ெற்றி ஒரு கயதைில் ஆராய்ந்தால் ஒருவருக்குத் லதயவப்ெடும் 

எல்ோ அனுெவங்கயளயும் ஒரு நாவல் அளிக்கும். இதிகாசங்கள் ஒரு மனிதயன முழுயமைாக்கும். 

ஒவ்பவாரு கதாொத்திரத்தின் கண்லணாட்டத்திலும் கயதயைப் ெடிப்ெது இைோத காாிைம், ஆனால் 

கதாசிாிைருக்கு அது முடியும். ஆளுயமயை வளர்த்துக்பகாள்வதில் நமக்கு விருப்ெம் இருந்தால் 

அதற்கு ஒரு வைி, நாம் ஒரு நாவயே எழுத லவண்டும், ெிறகு ெே நாவல்கயளப் ெடிக்க லவண்டும். 

ெிறகு நாம் எழுதின நாவலுக்குத் திரும்ெ லவண்டும். மிக அதிக அளவு வித்திைாசத்யதப் 

ொர்க்கோம். 

திைான யமைத்தில் லசயவ பசய்ை விரும்ெிை ஒரு அன்ெருக்கு அங்கு வரும் சிே அன்ெர்களிடம் சுை 

அர்ப்ெணத்யதப் ெின்ெற்றுமாறு லைாசயன பதாிவித்லதன். அன்ெர்கள் அயத நூறு மடங்காக 

திருப்ெித் தருகின்றனர் என்று அவர் கூறினார். புதிதாக திருமணமான அப்பெண் அதயன புகுந்த 

வீட்டில் ெின்ெற்றத் தீர்மானித்தாள். புறம் நியறவயடந்த ெின் அகம் பசைல்ெட ஆரம்ெிக்கும். 

திைான யமைத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக வாழ்வு ஒலர இடத்தில் சுருக்கப்ெட்டுள்ளதால் அவள் எல்ோ 

அன்ெர்களிடமும் சுை அர்ப்ெணத்யதப் ெின்ெற்றி அயதப் பூர்த்தி பசய்தால் அது உேகம் 
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முழுவதற்கும் பசய்தது லொோகும். அதற்குப் ெிறகு குடும்ெ விஷைத்தில் லமற்பகாள்வது 

உண்யமைாக இருக்கும். கணவலனா அல்ேது மயனவிலைா மனாீதிைாக உேகம் முழுவதற்கும் 

சமமாக இருப்ெயத ஒருவர் காண்ொர். சுை அர்ப்ெணத்தின் மூேம் ஒருவர் லநர்மயறைாக 

விாிவயடைோம். அது எதிர்மயறைாகவும் மாறோம், அப்பொழுது உேகம் முழுவயதயும் 

எதிர்பகாள்வயதவிட நமக்லகற்ற துயணயைத் லதடுவலத லமலும் கடினமாக இருப்ெயத நாம் 

காணோம்.  

லநர்மயறைாக இருப்ெது கஷ்டமாக இருந்தாலும் அவ்வாறு இருப்ெது முக்கிைமானது. வீட்டில் 

பசய்ைப்ெடும் சுை அர்ப்ெணம் வீட்யட இல்ேமாக்கும், இல்ேத்யத யமைமாக்கும். யமைத்தில் 

எல்லோராலும் இது கயடப்ெிடிக்கப்ெட்டால் யமைம் பூலோக பசார்க்கமாகும். 

 

When all of the house that was open to general inspection had been seen, they returned 

downstairs, and taking leave of the housekeeper, were consigned over to the gardener, who met 

them at the hall-door.  

As they walked across the lawn towards the river, Elizabeth turned back to look again; her uncle 

and aunt stopped also: and while the former was conjecturing as to the date of the building, the 

owner of it himself suddenly came forward from the road which led behind it to the stables. 

ொர்க்க லவண்டிை இடங்கயள எல்ோம் ொர்த்து முடித்தெின், கீலை இறங்கி வந்து, 

ெணிப்பெண்மணிைிடம் வியடபெற்று, வரலவற்ெயறைின் வாசலில் சந்தித்த லதாட்டக்காரனுடன் 

லசர்ந்து பவளிலை வந்தனர். 

புல்பவளியைக் கடந்து, ஆற்றியன லநாக்கி நடந்து வந்த எலிசபெத், மீண்டும் அதயனப் ொர்க்கத் 

திரும்ெினாள், அவளது மாமாவும், அத்யதயும் கூட நின்றனர். அப்பொழுது அக்கட்டிடத்தின் 

வைதியன நிர்ணைிக்கும் வயகைில் அவளது மாமா அதயனத் திரும்ெிப் ொர்த்துக் பகாண்டிருந்த 

பொழுது, அதன் எஜமானன் குதியர ோைத்திற்குச் பசல்லும் ொயதைிலிருந்து திடீபரன்று அங்கு 

வந்து நின்றான்.  

138. “Turned back to look again”. Pemberley possessed her feeling with a deeper appreciation. That feeling 

having reached her substance, evoked the Response of bringing the owner to meet her. Her conscious mind 

was startled, confused, embarrassed, but deep down every cell received him with expansive gratitude. The 

meeting being abrupt, he could not bring himself to speak with composure. 

“மறுெடியும் ொர்ப்ெதற்காகத் திரும்ெினாள்”. அவளுயடை உணர்வுகயள பெம்ெர்லி லமலும் ஆழ்ந்த 

மதிப்புடன் ஆக்கிரமித்துக் பகாண்டது. அந்த உணர்வு அவளுயடை யமைத்யதத் பதாட்டதால் 

அதன் உாியமைாளயன அவயளச் சந்திப்ெதற்காக அங்கு வரவயைத்தது. அவளுயடை லமல் மனம் 

தியகப்புற்றது, குைம்ெிைது, சங்கடப்ெட்டது, ஆனால் அவளுயடை ஆைத்தில் ஒவ்பவாரு அணுவும் 

அவயன பெருந்தன்யமைான நன்றிவுணர்வுடன் ஏற்றுக்பகாண்டது. சந்திப்பு திடீபரன 

ஏற்ெட்டதால் அவனால் இைல்ொக அவளிடம் லெச முடிைவில்யே.    

139. “Elizabeth turned back to look again at the building.” 

Visitors to the house leaving some object forgetfully is understood in our tradition as their 

subconscious intention to return. 

Elizabeth’s turning back to look at the building tells us she left her sub-conscious personality inside 

Pemberley. 

Diarrhea that costs $600 without this knowledge costs less here for intuition. 

India could have accomplished all she had accomplished in the last sixty years before 1950 if the local 

knowledge had been revived and relied on. 

The local knowledge is overlaid by superstitious rituals. 

Man is overlaid by his surface Mind organized into scientific thinking structured into academic training. 

Should these two deformities be shed, Man can offer the world this knowledge. 

If that is so, why should it not be done readily? 

Consecration is encrusted with mental egoistic accretions of hundred or two hundred types. 

Gently removing them all, it is possible. 

Those hundred or two hundred layers can be seen if we begin with Elizabeth’s first meeting with Wickham, 

follow her through to Hunsford, Meryton, Pemberley, Lambton, Lady Catherine and end in the proposal. 

Study the text at every step, every word, interpret her with this knowledge, you will know what you have to 

do. 

The rule of consecration is, do not stop in the middle. Another rule is, better today than yesterday. 
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More than following Elizabeth’s development of Mind, what she missed has a greater lesson for us. 

Knowledge is available in plenty. 

Practice is scarce. 

Darcy when he left the inn gave her such a parting look which explained itself by his later activities. 

Rise in society is gradual. Steep, sudden rise is occasionally considered lucky. Elizabeth’s rise can be 

explained like that. It is explaining it away. 

To see the outer developments in terms of inner changes is to acquire a psychological understanding of life. 

“அந்தக் கட்டிடத்யத மீண்டும் ஒரு முயற ொர்ப்ெதற்காக எலிசபெத் திரும்ெினாள்.” 

நமது வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்கள் ஏலதனும் பொருயள மறந்து விட்டுச் பசன்றால் அது அவர்கள் 

நம் வீட்டிற்கு மீண்டும் வரலவண்டும் என்கிற அவர்களது ஆழ்மன விருப்ெம் என்று நமது மரபு 

கூறுகிறது. 

கட்டிடத்யத மறுெடியும் எலிசபெத் திரும்ெிப் ொர்ப்ெது அவளுயடை ஆழ்மன ஆளுயமயை  

பெம்ெர்லிைில் விட்டுச் பசல்கிறாள் என்ெயத நமக்கு அறிவிக்கிறது.  

இந்த அறிவு இல்ோததால், உடல் லநாய் ஏற்ெடுத்திை $600 பசேயவவிட, உள்ளுணர்வு இங்கு 

குயறந்த பசேயவலை ஏற்ெடுத்துகிறது. 

நமது நாட்டிலேலை இருந்த அறியவப் புதுப்ெித்து, அதன் மீது நம்ெிக்யக யவத்திருந்தால், கடந்த 

அறுெது ஆண்டுகளில் இந்திைா அயடந்திருக்கும் வளர்ச்சியை 1950ஆம் ஆண்டுக்கு முன்லெ 

அயடந்திருக்கோம். 

நம் மண்ணின் அறிவு மூடநம்ெிக்யகைான சடங்குகளால் மயறக்கப்ெட்டுள்ளது.  

இன்று மனிதனின் மனம் விஞ்ஞான முயற கல்விைால் மூடப்ெட்டுள்ளது.  

இந்த இரண்டு குயறொடுகயளயும் அகற்றி விட்டால் மனிதனால் உேகத்திற்கு இந்த அறியவ 

அளிக்க இைலும். 

அவ்வாபறனில் ஏன் இயத உடனடிைாகச் பசய்ைக் கூடாது? 

நூறு அல்ேது இருநூறு விதங்களாக இருக்கும் மனத்தின் வளர்ச்சி அகந்யதைால் சமர்ப்ெணத்யதத் 

துருப்ெிடிக்க யவத்துள்ளது.  

அயவ எல்ோவற்யறயும் பமதுவாகக் கயளந்தால் இது சாத்திைமாகும். 

எலிசபெத் முதலில் விக்காயமச் சந்தித்தத்தில் ஆரம்ெித்து ஹன்ஸ்லொர்ட், பமாிடன், பெம்ெர்லி, 

ோம்ப்டன், லேடி காதாின், இறுதிைில் திருமண லவண்டுலகாள்வயர அவயளப் ெின் பதாடர்ந்து 

பசன்றால், அந்த நூறு அல்ேது இருநூறு வித அடுக்குகயளப் ொர்க்கோம். கயதைின் ஒவ்பவாரு 

ெடியையும் ஒவ்பவாரு வார்த்யதயையும் ெடித்து இந்த அறியவ அவளுடன் பதாடர்புெடுத்திப் 

ொர்த்தால், நாம் என்ன பசய்ை லவண்டும் என்று நமக்குப் புாியும். 

சமர்ப்ெணத்தின் ஒரு சட்டம், ‘இயடைில் நிறுத்தாலத’ என்ெது. மற்பறாரு சட்டம் ‘லநற்று 

இல்ோவிட்டாலும் இன்று பசய்.’ 

எலிசபெத்துயடை மனத்தின் வளர்ச்சியை ெின் பதாடருவயதவிட, அவள் எயதத் தவற விட்டாள் 

என்ெது, நமக்கு லமலும் சிறந்த ொடமாக இருக்கும். 

அறிவு ஏராளமாக உள்ளது. 

நயடமுயறைில் ெின்ெற்றப்ெடுவதுதான் அாிதாக இருக்கிறது. 

டார்சி விடுதியை விட்டுக் கிளம்பும்பொழுது, அவனிடம் கண்ட வியடபெற்றுக்பகாள்ளும் 

ொர்யவயை, ெின்னர் அவன் பசய்த பசைல்கள் விளக்கின. 

சமூகத்தில் உைர்வது ெடிப்ெடிைாக நிகழும். திடீபரன உைர்வது சிே சமைங்களில் அதிர்ஷ்டம் என்று 

கருதப்ெடும். எலிசபெத்தின் வளர்ச்சியை இவ்வாறு விளக்கோம். அது அதயன நிைாைப்ெடுத்திக் 

பகாள்கிறது. 

பவளிைில் நடக்கும் முன்லனற்றங்கயள அகத்தில் ஏற்ெடும் மாற்றங்களுடன் பதாடர்புெடுத்திப் 

ொர்த்தால் வாழ்யவ மனாீதிைாகப் புாிந்துபகாள்ளோம். 

140. “Mr. Gardiner was conjecturing as to the date of the building.” 

An estate is a social institution enshrining the social values of the period. 

Properties are owned by the individual, but it was earned by a group of people. 

A collective accomplishment is handed over to an individual for management which he treats as his 

own. 

A little thinking will explain that an empire cannot be founded by an individual. 

The discovery of Copernicus was the result of collective thinking begun long ago in Greece and other 

parts of the world. No Man’s brain is capable of surveying the heavens and individually arriving at 

the conclusion. The contributions of all others are invisible. 
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The very fact that no original scientist has been born in Asia and no saint born in America explains 

that these apparently individual results are really collective results which emerge in one Man. He has 

no right to it nor can he cash it for himself.  

Certainly it is not a property he handed over to his children as an exclusive property. 

The building is a material symbol of a vital accomplishment. 

Mr. Gardiner was interested in the history of the place, the date of its construction. 

Elizabeth concentrated psychologically on the owner, her uncle materially on the building thus capturing 

the whole. Darcy appeared as if to answer their interest.  

Inside the house was represented by the housekeeper. Outside the building was represented by the gardener.  

Those houses where the tradition is cherished last longer. 

The estate is the creation of several hundred or thousand people. It benefits should go to all. The sharing is 

to be done by the landlord. The lion’s share is three fourths for the lion and the rest not to be claimed by 

other animals who hunted with the lion. The right distribution of profits will eventually lead to a kind of 

socialism. The French Revolution put an end to it by violence. 

In all other countries the usurping individual is being overruled by the other developments in the 

society in other sections. In India it came as land ceiling. 

There is no ceiling on urban wealth. In America the lower levels get more out of a greater abundance. 

Its non-regulation has erupted as crisis in 1929 and is looming large till day. 

“திரு கார்டினர் அக்கட்டிடத்தின் வைதியன யூகித்துக் பகாண்டிருந்தார்.” 

எஸ்லடட் என்ெது சமூக அயமப்ொகும். அந்தக் காே கட்டத்தின் சமூகப் ெண்புகளுக்கு உாித்தான 

இடமாக அது இருந்தது.  

பசாத்து என்ெது தனி நெருக்குயடைது, ஆனால் அது ெே லெர்களால் சம்ொதிக்கப்ெட்டது ஆகும். 

ெே லெருயடை சாதயனைால் உருவாகிை பசாத்து தனிமனிதனுயடை நிர்வாகத்திற்கு வரும் 

பொழுது அயத அவன் தன்னுயடைதாகக் கருதுகிறான். 

தனி மனிதனால் ஒரு சாம்ராஜ்ைத்யத நிறுவ முடிைாது என்று சற்று லைாசயன பசய்தால் புாிந்து 

பகாள்ளோம். 

கிாீஸ் நாட்டிலும், உேகத்தின் மற்ற ொகங்களிலும், ெே காேங்களுக்கு முன்லெ பதாடங்கிை கூட்டு 

சிந்தயனைின் ெேன்தான் லகாெர்னிகஸின் கண்டுெிடிப்புகள். எந்த ஒரு மனித மூயளைினாலும் 

வானத்யத ஆராய்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வர முடிைாது. மற்ற எல்லோருயடை ெங்களிப்புகளும் 

கண்ணுக்குத் பதாிைாமல் உள்ளன. 

ஒரு தனி மனிதனின் சாதயனைாகத் பதாிவது உண்யமைில் கூட்டு முைற்சிைின் ெேன் என்ெயத 

ஆசிைாவில் ஏன் ஒரு விஞ்ஞானியும் ெிறக்கவில்யே, அபமாிக்காவில் ஏன் ஒரு ஞானியும் 

ெிறக்கவில்யே என்ெயத விளக்கும். அவனுக்கு அதில் உாியம கியடைாது, அதன் ெேயன அவன் 

மட்டுலம அயடை முடிைாது. 

அது நிச்சைமாக அவன் தன் குைந்யதகளுக்கு அளித்த அவனுயடை தனிப்ெட்ட பசாத்தாகாது. 

உணர்வின் சாதயனைின் ஜட அயடைாளமாக கட்டிடம் விளங்குகிறது. 

அந்த இடத்தின் வரோறு மற்றும் அதன் வைது ஆகிைவற்றில் திரு கார்டினருக்கு ஆர்வம் இருந்தது. 

அந்த இடத்தின் எஜமானாின் லமல் எலிசபெத்தின் மனம் ஆழ்ந்திருந்தது, அவளுயடை மாமாவிற்கு 

ஜடமான அக்கட்டிடத்தின் மீது ஆர்வம் எழுந்தது, இவ்வாறு கவனம் முழுயம பெற்றது.  

அவர்களுயடை ஆர்வத்திற்குப் ெதிேளிக்க லவண்டும் என்ெதுலொல் டார்சி அங்கு வந்தான். 

வீட்டின் உள்லள அப்பெண்மணியும் வீட்டிற்கு பவளிலை லதாட்டக்காரனும் ெிரதிநிதிகளாக 

விளங்கினர். 

ெரம்ெயர வைக்கங்கயளப் லொற்றும் இல்ேங்கள் பவகு நாட்களுக்கு நியேத்து நிற்கும். 

எஸ்லடட் என்ெது ெே நூறு லெர்கள் அல்ேது ஆைிரக்கணக்கான லெர்கள் லசர்ந்து 

உருவாக்கிைதாகும். அதனுயடை ெேன்கள் எல்லோயரயும் பசன்றயடை லவண்டும். ெகிர்ந்து 

அளிப்ெயத அதன் எஜமானர் பசய்ை லவண்டும். லவட்யடைின் முக்கால் ெகுதி சிங்கத்திற்குப் 

லொய்ச் லசரும், லவட்யடக்கு உதவி பசய்த மற்ற விேங்குகளுக்கு மீதியை லகட்ெதற்கு உாியம 

கியடைாது. இோெங்கயளச் சாிைான முயறைில் ெகிர்ந்து அளிப்ெது பொதுவுயடயமக்கு வைி 

வகுக்கும். ெிபரஞ்சுப் புரட்சி வன்முயறைின் மூேம் அதற்கு ஒரு முடியவ ஏற்ெடுத்திைது. 

மற்ற எல்ோ நாடுகளிலும் ஆக்கிரமிப்பு பசய்யும் தனி மனிதயன சமூகத்தில் மற்ற துயறகளில் 

ஏற்ெட்டிருக்கும் மாற்றங்கள் கட்டுப்ெடுத்துகின்றன. இந்திைாவில் இது நிே உச்ச வரம்ொக 

எழுந்தது. 
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நகர்ப்புற பசாத்திற்கு உச்ச வரம்பு கியடைாது. அபமாிக்காவில் அொிமிதத்தினால் கீழ் நியேைில் 

இருப்ெவர்களுக்கு அதிகமாகக் கியடக்கிறது. அயத ஒழுங்குெடுத்தாத காரணத்தினால் 1929ஆம் 

ஆண்டு பநருக்கடி ஏற்ெட்டு இன்றுவயர அது நிேவி வருகிறது. 

141. “The owner of it himself suddenly came forward from the road.” 

What is sudden for an unobserving eye is a normal development in life. 

A car emerging from a road that meets us at right angles but is hidden always gives the appearance 

of suddenness. There is nothing sudden about it. Only that we do not see. 

Ununderstood processes of life are always a mystery to us. 

We know what passed through Elizabeth’s Mind. We do not know what was in his Mind. It is possible for 

the author to tell us what was in the Minds of Mr. & Mrs. Bennet, Jane, Caroline, Georgiana, Bingley, 

Wickham and Lydia. 

There will be absolutely no mystery then. 

For one who sees the web for the first time it will be a standing miracle whereas it is run according to a 

system. 

The servant who takes the master’s signature on the cheques used to wonder his signing on some cheques in 

the reverse where there is a seal as he did not know the self cheque carries a rubber stamp in the reverse. 

The rules that govern such meetings are 1) Energy in that plane must balance, 2)Thoughts of those who 

meet must go to each other, 3) Their rivals should desire that they should not meet, 4) Here the 

concentration of Caroline on Pemberley brought Darcy and Elizabeth together, 5) the movement of the 

connected people should tally – Bingley thinks of Jane nearing Pemberley, 6) Future events have a bearing 

on it – Lydia’s adventure brings them together,7) One of them must intensely wish something – Mr. 

Gardiner wishes to fish, 8) Another may sense something in the atmosphere and may have a strong wish – 

Mrs. Gardiner might have desired to see Darcy, 9) A related wish may precipitate – Georgiana having heard 

of Elizabeth might have intensely wished to meet her, 10) The mental work of Darcy might have been over. 

Energy, events, harmony, need, wish, desire, events of immediate past and immediate future decide on a 

single event. Equally so Darcy meeting Elizabeth will influence all these people proportionately. It is best 

described by human choice. If that is fully understood, one can raise that centre to the divine determinism. 

“அந்த இடத்தின் எஜமானலன திடீபரன ொயதைிலிருந்து அவர்கயள லநாக்கி வந்தான்.” 

சாிைான கவனம் பசலுத்தாதவாின் ொர்யவக்கு, திடீபரன ஏற்ெடுவது லொல் பதாிவது, வாழ்வில் 

சாதொரணமாக நிகைக் கூடிைதுதான். 

ொயத வயளவில் திடீபரன வாகனம் நம் முன் லதான்றுவது, எங்லகா மயறந்திருந்தது திடீபரன 

லதான்றுவதுலொல் ஒரு லதாற்றத்யத அளிக்கிறது. அதில் திடீர் நிகழ்வு எதுவும் இல்யே. நாம் 

ொர்ப்ெதில்யே, அவ்வளவுதான்.  

வாழ்வின் புாிந்துபகாள்ளப்ெடாத முயறகள் ைாவும் நமக்கு எப்பொழுதும் மர்மமாக உள்ளன. 

எலிசபெத்தின் மனத்தில் என்ன ஓடிக்பகாண்டிருந்தது என்று நமக்குத் பதாியும். அவன் மனத்தில் 

என்ன இருந்தது என்ெது நமக்குத் பதாிைாது. பென்னட் தம்ெதிகள், லஜன், காரலின், ஜார்ஜிைானா, 

ெிங்கிலி, விக்காம், லிடிைா இவர்கள் மனத்தில் என்ன இருந்தது என்ெயத கதாசிாிைர் நமக்குக் கூற 

முடியும்.    

அப்பொழுது எந்த வித மர்மமும் இருக்காது. 

முதல் தடயவைாக இயணைதளத்யதப் ொர்க்கும் ஒருவருக்கு அது மிகப் பொிை அதிசைமாக 

இருக்கும், ஆனால் அது ஒரு அயமப்புக்குள் பசைல்ெடுகிறது. 

காலசாயேைில் தன்னுயடை எஜமானாின் யகபைழுத்யத வாங்க வரும் ஒரு லவயேக்காரன் அவர் 

அதன் ெின் ெக்கமும் யகபைழுத்திடுவயதப் ொர்ப்ொன், அதன் ெின்னால் யகபைழுத்திடுவதற்காக 

முத்தியர இடப்ெட்டிருக்கும் என அவனுக்குத் பதாிைாது. அது லொன்ற சந்திப்யெ வைி நடத்தும் 

விதிகள்1) அந்த நியேைில் உள்ள சக்தி சமநியேைில் இருக்க லவண்டும், 2) சந்திப்ெவர்களின் 

எண்ணங்கள் ஒருவாிடமிருந்து மற்றவயரச் பசன்றயடை லவண்டும், 3) அவர்கள் சந்தித்துக் 

பகாள்ளக் கூடாது என்று அவர்களுயடை எதிாிகள் நியனக்க லவண்டும், 4) பெம்ெர்லிைின் லமல் 

காரலின் பசலுத்திை கவனம் டார்சியையும் எலிசபெத்யதயும் இயணத்து யவக்கிறது, 5) 

பதாடர்புள்ள மக்களின் இைக்கம் ஒத்துப் லொக லவண்டும்- பெம்ெர்லியை பநருங்கும்பொழுது 

ெிங்கிலி லஜயனப் ெற்றி நியனக்கிறான் 6) எதிர்காேத்தில் நடக்கப் லொகும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அதில் 

ஒரு சம்ெந்தம் உள்ளது- லிடிைா ஓடிப்லொவது அவர்கயள ஒன்று லசர்க்கிறது, 7) அவர்களில் ஒருவர் 

தீவிரமாக ஏதாவது ஒன்றுக்கு ஆயசப்ெட லவண்டும்- மீன் ெிடிக்க திரு கார்டினர் ஆயசப்ெடுகிறார், 

8) மற்பறாருவர் சூைலில் ஏலதா ஒன்யற உணரோம், வலியமைான ஆயச ஏலதனும் இருக்கோம்-
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திருமதி கார்டினர் டார்சியைச் சந்திக்க ஆயசப்ெட்டிருக்கோம், 9) இது சம்ெந்தப்ெட்ட லவறு 

ஏலதனும் ஒரு விருப்ெம் நியறலவறிைிருக்கோம் -ஜார்ஜிைானா எலிசபெத்யதப் ெற்றி லகள்விப்ெட்டு 

அவயளச் சந்திக்க தீவிரமாக விரும்ெிைிருக்கோம் 10) டார்சிைின் மனத்தின் லவயே 

முடிவயடந்திருக்கோம்.  

சக்தி, நிகழ்ச்சிகள், சுமுகம், லதயவ, விருப்ெம்,ஆவல், சமீெத்திை கடந்த காேத்தின் மற்றும் 

உடனடிைான எதிர்காேத்தின் நிகழ்ச்சிகள் இயவ ைாவும் ஒரு நிகழ்ச்சியைத் தீர்மானிக்கும். டார்சி 

எலிசபெத்யதச் சந்திப்ெது இவர்கள் எல்லோயரயும் அவரவர் நியேகளுக்கு ஏற்றார்லொல் 

ொதிக்கும். மனித விருப்ெம் இயதச் சிறப்ொக விளக்கும். அது முழுயமைாகப் புாிந்து விட்டால், 

இயறவனின் தீர்மானத்திற்கு அந்த யமைத்யத ஒருவர் உைர்த்த முடியும். 

 

They were within twenty yards of each other, and so abrupt was his appearance that it was 

impossible to avoid his sight. Their eyes instantly met, and the cheeks of both were overspread 

with the deepest blush. He absolutely started, and for a moment seemed immovable from 

surprise; but shortly recovering himself, advanced towards the party, and spoke to Elizabeth, if 

not in terms of perfect composure, at least of perfect civility. 

இருவரும் இருெது அடி இயடபவளிைில் நின்று பகாண்டிருந்தனர். அவன் திடீபரன்று தன் முன் 

லதான்றிைதால் அவயனப் ொர்ப்ெயத எலிசபெத்தால் தவிர்க்க முடிைவில்யே. இருவரது கண்களும் 

சந்தித்தன. இருவரது முகமும் சிவந்தன. ஆச்சாிைத்தால் இடத்யத விட்டு நகராமல் அவயளலை 

ொர்த்துக் பகாண்டிருந்த அவன், தன்யன வியரவில் சுதாகாித்துக் பகாண்டு, அவளிடம் பசன்று 

அயமதிைாகப் லெசாவிடினும், மிக்க மாிைாயதயுடன் லெசினான்.  

142. He was embarrassed to find his dream girl in physical presence, nor just before him, but in his house. It is a 

confirmation to him that she would accept him or has already accepted him. As the embarrassment was too 

much for both of them, he took leave. 

அவனுயடை கனவுேகப் பெண்மணி அவனுக்கு எதிலர நிற்ெலதாடல்ோமல் அவன் வீட்டிலேலை 

இருப்ெது அவயன சங்கடத்திற்கு உள்ளாக்கிைது. அவள் அவயன ஏற்றுக்பகாள்வாள் அல்ேது 

ஏற்கனலவ ஏற்றுக்பகாண்டு விட்டாள் என்ெயத அது அவனுக்கு உறுதிப்ெடுத்துகிறது. 

இருவருக்குலம மிகவும் சங்கடமாக இருந்ததினால் அவன் உடலன அவ்விடத்யத விட்டு 

அகலுகிறான்.  

143. Her being there is an act very opposite to what she told him at his proposal. It admits of the mischievous 

construction put on it. There is no defence for her. Being self-inflicted, her embarrassment was highest. As 

she abused him to the maximum by willing choice, life made her stand before him as a low culprit. 

அவள் அங்கு இருந்தது, அவன் திருமண லவண்டுலகாள் விடுத்தபொழுது அவள் அவனிடம் 

லெசிைதற்கு லநர்மாறான பசைோக இருந்தது. அது விஷமத்தனமாக நடந்துபகாண்டயத ஒப்புக் 

பகாள்வது லொோகிறது. அவளால் எந்த சமாதானமும் கூற முடிைாது. அது அவளாகலவ 

ஏற்ெடுத்திக் பகாண்டதால் அவளுயடை சங்கடம் உச்ச கட்டத்தில் இருந்தது. அவள் 

லவண்டுபமன்லற அவயன அளவுக்கு மீறி நிந்தயன பசய்ததால் வாழ்க்யக அவயள லமாசமான 

குற்றவாளியைப் லொல் அவன் முன் நிற்க யவத்தது.   

144. “So abrupt was his appearance.” 

Mind breaking into emotions is abrupt. 

Elizabeth entering Pemberley is abrupt. 

Darcy asking his Mind to give up pride is a crude movement. 

Lydia moving towards her adventure is very abrupt. 

Two days later Caroline made an abrupt comment to Elizabeth. 

Bingley meeting Elizabeth and not mentioning Jane is a rough suppression of abrupt sensations. 

Inner abruptness expresses outside as an abrupt appearance. 

Abruptness can be positive or negative; pleasant or unpleasant. 

Smoothness too can be pleasant or otherwise. 

Wickham’s first meeting with Elizabeth was smooth and pleasant spreading scandalous falsehood. 

Jane’s friendship with Caroline was very smooth. 

Abruptness as well as smoothness are passages. The result is fixed by the attitude that initiates. 

DMK’s entry to power was felt by all including themselves as abrupt in 1967. Demography explains how it 

was an inevitable smooth process. 

A revolution is abrupt. Movement from one plane to another is equally abrupt. One is the symbol of the 
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other. 

Indian Independence came in two parcels with untold violence as the spiritual force was to accomplish in 

the vital plane overcoming an unreal vital fad of opposite nature. Still there was power at least to prevent 

violence. Had they not resorted to escape August 15th in the name of auspiciousness which is really its 

opposite, the violence could have been avoided. Cuba, Korea, China could be without overt violence as they 

all were in the subtle plane. 

Elopement, a violent abrupt eruption, was round the corner. 

Impatience is the body’s inability to obey Mind. 

Consecration is Mind’s willingness to obey the Spirit. 

“அவன் அங்கு வந்தது அவ்வளவு திடீபரன இருந்தது.” 

மனம் திடீபரன உணர்ச்சிகளுக்குத் தாவும். 

பெம்ெர்லிைில் எலிசபெத்தின் வருயக திடீபரன ஏற்ெட்ட நிகழ்வாகும். 

டார்சி தன் மனத்திடம் கர்வத்யத விட்டு விடும்ெடி லகட்டுக் பகாள்வது முரட்டுத்தனமான 

பசைோகும்.  

லிடிைா துணிகரமான பசைலில் இறங்குவது மிகவும் திடீபரன ஏற்ெடுகிறது. 

இரண்டு நாட்கள் கைித்து காரலின் திடீபரன எலிசபெத்யதப் ெற்றி கருத்து பதாிவிக்கிறாள். 

ெிங்கிலி எலிசபெத்யதச் சந்திப்ெது, லஜயனப் ெற்றி எதுவும் குறிப்ெிடாதது, திடீபரன ஏற்ெடும் 

உணர்வியன பமன்யமைற்ற முயறைில் அடக்குவதாகும். 

உள்ளத்தில் ஏற்ெடும் திடீர் மாற்றம் திடீபரனத் லதான்றுவதுலொல் பவளிப்ெடுகிறது. 

திடும் ெிரலவசம், நல்ேதாகவும் இருக்கோம், பகட்டதாகவும் இருக்கோம்; இனியமைாகவும் 

இருக்கோம், இனியமைற்றதாகவும் இருக்கோம். 

சுமுகமும் இனியமைாக இருக்கோம் அல்ேது அதற்கு மாறாகவும் இருக்கோம். 

எலிசபெத்துடன் விக்காமிற்கு ஏற்ெட்ட முதல் சந்திப்பு சுமுகமாகவும் இனியமைாகவும் இருந்தது, 

அவதூறான பொய்யமயைப் ெரப்ெிைது.  

லஜனும் காரலினும் நல்ே நண்ெர்களாக இருந்தனர். 

திடீபரன்று நிகழ்வதும், சுமுகமும் வைிகள் ஆகும். ஆரம்ெிக்கும் மனப்ொன்யம ெேயன 

நிர்ணைிக்கிறது. 

1967ல் தி.மு.க ஆட்சிக்கு வந்தது, திடீபரன்று நிகழ்ந்ததாக அவர்கள் உள்ெட எல்லோராலும் 

உணரப்ெட்டது. அது எவ்வாறு தவிர்க்க முடிைாத சுமுகமான பசய்முயறைாக இருந்தது என்ெயத 

மக்கள் கணிப்பு விளக்கும்.   

புரட்சி திடீபரன எழும். ஒரு நியேைிலிருந்து மற்பறாரு நியேக்குச் பசல்வது அது லொேலவ 

திடீபரன ஏற்ெடும். ஒன்று மற்பறான்றின் அயடைாளம் ஆகும். 

உண்யமைல்ோத அர்த்தமற்ற பகாள்யக உணர்வுபூர்வமாக இருந்தது, லநர்மாறான இைல்பு 

பகாண்டதாக இருந்தது. இதயன பவற்றிபகாள்ள ஆன்மீகச் சக்தி உணர்வு நியேைில் சாதிக்க 

லவண்டிைிருந்ததால் இந்திை சுதந்திரம் பசால்ே முடிைாத வன்முயறயுடனும், ெிாிவியனயுடனும் 

கியடத்தது. இருப்ெினும் வன்முயறயைத் தடுக்கவாவது அதிகாரம் இருந்தது. நல்ே நாள் என்ற 

பெைாில் சுதந்திரத்யத ஆகஸ்ட் 15th லததி நள்ளிரவில் பெறாமல் இருந்திருந்தால் வன்முயறயைத் 

தவிர்த்திருக்கோம். கியூொ, பகாாிைா, சீனா, இயவ ைாவும் சூட்சும நியேைில் இருந்ததினால் 

வன்முயற பவளிப்ெயடைாக நிகைாமல் இருந்தது.   

வன்யமைாக திடீபரன பவடித்த ஓடிப்லொகும் நிகழ்ச்சி பநருங்கிக் பகாண்டிருந்தது. 

உடல் மனத்திற்கு அடிெணிை முடிைாமல் இருப்ெது பொறுயமைின்யமைாகும்.   

ஆன்மாவுக்கு மனம் அடிெணிை விரும்புவது சமர்ப்ெணம் ஆகும். 

145. “It was impossible to avoid his sight.” 

He was within twenty yards. There was no question of avoiding his sight. 

Space has a personality. It takes initiative at the behest of life to accomplish the goals of life. 

When the policeman agreed with a sadhak to let Mother go while another sadhak was arguing, The second 

sadhak did not see the currency the first one held up to the policeman. 

We do not see the forces behind. We say it so happened. 

It is impossible for Man to escape when the higher forces act. 

A Man’s brother-in-law came to take his wife and child to her mother’s place. 

While at the Samadhi an insistent inner voice asked him not to send the child. Social etiquette required 

sending. The next day the child died. Human intelligence – stupidity – can never bypass divine ordination. 

Impossibility indicates one is trying to escape the fixed laws. 
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For one who knows both the planes there is no impossibility. 

Man is the infinitesimal. He is fixed in it. To him it is impossible to know anything outside his shell. The 

above statement refers to one such event. 

Everything in her surface Mind wishes to avoid the sight. 

Her whole being wants to give herself to Pemberley and to Darcy. 

The compromise in space is their coming close to each other. 

Glencora missed meeting Burgo like this as space refused to cooperate. She could not find a place to meet 

him to arrange the elopement. Thus she escaped marrying that scapegrace. The significance of her missing 

the elopement is confirmed by her daughter marrying a steady meaningful gentleman, her son marrying a 

lovely magnificent American girl. 

In the next generation or in the next birth one can see how meaningful one’s present acts and urges are. Had 

Glencora been thwarted by malicious minds, her daughter would have eloped with one like Burgo or worse. 

Lydia’s elopement was a fulfillment of her mother’s urges about the red coat. 

“அவயனப் ொர்ப்ெயத தவிர்க்க முடிைாமல் இருந்தது.” 

அவன் இருெது அடி தூரத்திற்குள் இருந்தான். அவனது ொர்யவயைத் தவிர்ப்ெது என்ற லகள்விக்லக 

இடமில்யே. 

இடத்திற்கு ஒரு ஆளுயம உண்டு. வாழ்க்யகைின் கட்டயளக்கிணங்க வாழ்வின் இேட்சிைங்கயள 

நியறலவற்ற அது முன் முைற்சி எடுக்கும்.  

ஒரு அன்ெர் லொலீஸ்காராிடம்  விவாதித்துக் பகாண்டிருக்யகைில், அன்யனயை விடுவிக்க 

லொலீஸ்காரர் மற்பறாரு அன்ொிடம் ஒத்துக்பகாண்டபொழுது, லொலீஸ்காரருக்கு அந்த அன்ெர் 

ெணம் பகாடுத்தயத முதல் அன்ெர் கவனிக்கவில்யே.  

ெின்னால் இைங்கும் சக்திகயள நாம் ொர்ப்ெதில்யே. அது அவ்வாறு நடந்தது என்று நாம் 

கூறுலவாம். 

உைர்ந்த சக்திகள் லவயே பசய்யும்பொழுது மனிதனால் தப்ெித்துக்பகாள்ளலவ முடிைாது. 

ஒருவருயடை உறவினர் தன்னுயடை மயனவியையும் குைந்யதயையும் அவளுயடை தாைாாின் 

வீட்டிற்கு அயைத்துப் லொக வந்தார். அன்யனைிடம் ெிரார்த்தயன பசய்து பகாண்டிருக்கும் 

பொழுது குைந்யதயை அனுப்ெ லவண்டாம் என்று உள்லள ஒரு குரல் ஒலித்துக் பகாண்லட 

இருந்தது. ஆனால் சமூக மாிைாயதக்காக குைந்யதயை அனுப்ெ லவண்டிைதாைிற்று. மறுநாள் 

குைந்யத இறந்து லொனது. இயறவன் ஆயணயை மனிதன் மீறலவ முடிைாது. 

நியேைாக இருக்கும் சட்டங்கயள மீறுவதற்கு மனிதன் முைற்சி பசய்கிறான் என்ெயத இைோயம 

சுட்டிக் காட்டுகிறது. 

இரு நியேகயளயும் அறிந்தவருக்கு இைோதது என்ெலத கியடைாது. 

மனிதன் மிகச் சிறிைவன். அவனுள்லள அவன் வாழ்கிறான். அவனுயடை கூட்டிற்கு பவளிலை 

இருக்கும் எயதயும் அவனால் பதாிந்துபகாள்ள முடிைாது. லமலே கூறிைது இது லொன்ற ஒரு 

நிகழ்யவக் குறிப்ெிடுகிறது. 

அவயனப் ொர்ப்ெயதத் தவிர்க்க லவண்டும் என்று அவள் லமல் மனம் முழுவதும் நியனக்கிறது. 

அவளுயடை முழு ஜீவனும் தன்யன டார்சிக்கும் பெம்ெர்லிக்கும் அளிக்க லவண்டும் என்று 

விரும்புகிறது. 

இடத்தில் சமரசம் ஏற்ெடுவது அவர்கள் இருவரும் பநருங்கி வருவதாகும். 

இடத்தின் ஒத்துயைப்பு இல்ோத காரணத்தினால் Glencora, Burgo யவச் சந்திக்க முடிைவில்யே. 

ஓடிப்லொவயத திட்டமிடுவதற்காக அவளால் அவயனச் சந்திப்ெதற்கு ஒரு இடம் கியடக்கவில்யே. 

அதனால் அவள் லமாசமான ஒருவயன திருமணம் பசய்து பகாள்வதிலிருந்து தப்ெித்தாள். அவள் 

தவறவிட்டதன் முக்கிைத்துவம் ெின்னர் அவளுயடை மகள் ஒரு அர்த்தமுள்ள கண்ணிைவாயன 

திருமணம் பசய்து பகாண்டதிலும் மகன் அைகான சிறப்பு மிக்க ஒரு அபமாிக்கப் பெண்யணத் 

திருமணம் பசய்துபகாள்வதிலும் பதாிகிறது. 

ஒருவருயடை தற்காேத்தின் பசைல்களும் ஆயசகளும் அடுத்த ெிறவிைிலேலைா அல்ேது அடுத்த 

தயேமுயறைிலேலைா எவ்வளவு அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும் என்ெயத ஒருவர் ொர்க்கோம். 

Glencora-விற்கு பகட்ட எண்ணமுயடைவர்களால் இயடயூறு ஏற்ெட்டிருந்தால், Burgo யவப் லொல் 

அல்ேது லமலும் லமாசமான ஒருவருடன் அவளுயடை மகள் ஓடிப்லொைிருக்கோம். லிடிைா 

ஓடிப்லொனது அவளுயடை தாைாருக்கு இராணுவ அதிகாாிகளின் மீதிருந்த நியறலவறாத 

ஆயசைாகும்.   

146. “Their eyes instantly met.” 

On such occasions, eyes do not fail to meet. 
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When she accepted him in Longbourn, a sweet pleasurable joy overspread his face. She could not see it as 

she was looking down. 

It was a characteristic movement of hers. She could not see him full in the face, meet his eyes. Her 

response was to Pemberley not to Darcy. 

Now, before he committed, she met his eyes straight as he had not yet committed. At Longbourn he had 

already proposed. It was her turn to be away. 

This is not a meeting of Minds. 

Their emotions met. He started. 

He lost all his composure, retained his civility. 

Only fiction can be so true to life. 

History can only record they met and what transpired. 

Literature is a more powerful tool to study life than history. 

There are one time occurrences in life for anyone. 

Such a moment fully abridges their entire emotional history into this one meeting. 

Only fiction can do justice, not a biography. 

Even fiction cannot fully bring out the intensity. That can be done by poetry only. 

Poetry is the autobiography of emotions lived intensely. 

Love is the poetry of life. 

Man may have missed love; but love never misses Man. It is there before him constantly to aspire for. 

Man has discovered the church, not God. 

So also he has discovered marriage, not love. 

To discover love in marriage is to discover god in life. 

Man seeks god in heaven, love and romance outside marriage. 

To discover god in life, love and romance in marriage is the divine life He advocates in The Life Divine. 

“அவர்களது கண்கள் உடனடிைாகச் சந்தித்துக் பகாண்டன.” 

அது லொன்ற சந்தர்ப்ெங்களில் கண்கள் சந்தித்துக்பகாள்ளத் தவறாது . 

ோங்ெர்னில் அவயன அவள் ஏற்றுக்பகாண்டலொது அவனது முகத்தில் இனியமைான மகிழ்ச்சி 

எழுந்தது. அவள் கீலை ொர்த்துக் பகாண்டிருந்ததால் அயத அவளால் கவனிக்க முடிைவில்யே. 

அது அவளுக்லக உாிை வைக்கமாகும். அவன் முகத்யத முழுவதுமாக அவளால் ொர்க்க 

முடிைவில்யே, கண்கயளயும் சந்திக்க முடிைவில்யே. அவளுயடை இயசவு பெம்ெர்லிக்குத்தாலன 

தவிர டார்சிக்கு அல்ே. 

அவன் ஒத்துக்பகாள்ளாமல் இருந்தபொழுது அவன் கண்கயள அவள் லநருக்கு லநர் சந்தித்தாள். 

ோங்ெர்னில் அவன் ஏற்பகனலவ திருமண லவண்டுலகாள் விடுத்து விட்டான். இப்பொழுது அவள் 

தன் கண்கயளத் திருப்ெிக் பகாண்டாள். 

இது மனங்களின் ஒரு சந்திப்பு அல்ே. 

அவர்களது உணர்ச்சிகள் சந்தித்துக் பகாண்டன. ஆரம்ெித்தது அவன். 

அவன் எல்ோ நிதானத்யதயும் இைந்தான், மாிைாயதயை இைக்கவில்யே. 

கயத மட்டுலம வாழ்க்யகக்கு இது லொே உண்யமைாக இருக்கும். 

அவர்கள் சந்தித்தயதயும் ெிறகு என்ன நடந்தது என்ெயத மட்டும்தான் சாித்திரத்தால் ெதிவு பசய்ை 

முடியும். 

வாழ்க்யகயைப் ெற்றி பதாிந்துபகாள்வதற்கு, சாித்திரத்யதவிட இேக்கிைம் சக்தி வாய்ந்த 

கருவிைாக விளங்குகிறது. 

வாழ்க்யகைில் ஒலர முயற நிகழும் நிகழ்வுகள் எவருக்கும் இருக்கும். 

அது லொன்ற ஒரு தருணம் அவர்களது முழு உணர்வுபூர்வமான சாித்திரத்யதயும் அந்த ஒரு 

சந்திப்ொகச் சுருக்கிவிடும். 

கயத மட்டுலம நிைாைப்ெடுத்தும், வாழ்க்யக வரோறு அல்ே. 

கயதைால்கூட அந்தத் தீவிரத்யத முழுயமைாகக் பகாண்டு வர முடிைாது. கவியதைால் மட்டுலம 

அயதச் பசய்ை முடியும். 

தீவிரமான உணர்ச்சிகளின் சுை சாியதலை கவியதைாகும். 

காதல், வாழ்வின் கவியத. 

மனிதன் காதயேத் தவற விட்டிருக்கோம்; ஆனால் காதல் மனிதயனத் தவறலவ விடாது. 

அவனுயடை ஆர்வத்யத எழுப்புவதற்காக அது அவன் முன் காத்திருக்கும். 

மனிதன் லதவாேைத்யதக் கண்டுெிடித்தான், கடவுயள அல்ே. 
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அலதலொல் திருமணத்யதக் கண்டுெிடித்தான், காதயேக் கண்டுெிடிக்கவில்யே. 

திருமணத்தில் காதயேப் ொர்ப்ெது, வாழ்வில் கடவுயளப் ொர்ப்ெது லொோகும். 

மனிதன் இயறவயன பசார்க்கத்தில் நாடுகிறான். காதயேயும் காதல் உணர்யவயும் திருமணத்திற்கு 

பவளிலை நாடுகிறான்.  

வாழ்க்யகைில் இயறவயனக் காண்ெதும் திருமணத்தில் காதயேப் ொர்ப்ெதுலம,  

'தி யேப் டியவன்'ல் ெகவான் கூறும் பதய்வீக வாழ்க்யக ஆகும். 

147. “The cheeks of both were overspread with the deepest blush.” 

One blushes when what he does not want to disclose is seen by others. 

Lovers always blush; but love is nothing to be ashamed of. 

The blossoming of love passes through a process till it is completed. 

One finds it difficult to discuss it in public. 

An idea can be discussed; an emotion does not lend itself to be discussed. 

Love is not a personal emotion. There is another in the issue, often unsettled. 

Surely one does not want negative developments to be spoken. 

Then, why not positive developments to be spoken. 

In the emotion of a lover a positive conversation has the effect of a negative conversation. 

A sore may hurt when handled. 

Love is an open heart which can be touched only by a lover. 

Any other touch is likely to make it sore. 

Lovers are sensitive enough to know others will not handle his love as gently as it demands. Any other 

person may find the lover’s emotion funny, silly, superstitious. That is an offence. 

The great secret of Romance is that in what many discover as silly fads, the lover discovers intense 

Romance. It is an eternal truth of all Romance which is generally missed. “I do not find anything in her. 

Why are you enamoured of her?” is a question no lover will be able to answer. He can only blush. How can 

Darcy explain to Caroline what made him change inside out? It is an impossible task. Those who have 

discovered love in Burgo will cherish it. The lady herself often wonders what he admires in her. Palliser 

saw a whole world in Glencora which no one else saw. And she did not see it herself. Romance is an 

attitude that can discover gold in mud. What is thus discovered is often pure gold to the discoverer, not to 

others. Maybe that is the secret of Romance. 

“இருவரது முகங்களும் நாணத்தால் சிவந்தன.” 

மற்றவருக்குத் பதாிைக் கூடாது என்று நியனத்தது, அவர்களுக்குத் பதாிந்து விடும்பொழுது 

நாணத்தால் முகம் சிவக்கும்.   

காதேர்கள் எப்பொழுதும் பவட்கப்ெடுவார்கள்; ஆனால் காதல் பவட்கப்ெட லவண்டிை விஷைலம 

அல்ே. 

காதல் மேர்ந்து பூர்த்திைாகும்வயர ஒரு பசைல் முயறயைக் கடந்து பசல்கிறது. 

எல்லோாிடமும் விவாதிக்கப்ெடக்கூடிை விஷைமல்ே இது. 

ஒரு கருத்யத விவாதிக்கோம், ஒரு உணர்ச்சியை விவாதிக்க முடிைாது. 

காதல் தனிப்ெட்ட உணர்வல்ே. இந்த விஷைத்தில் மற்பறாருவரும் இருப்ொர், பெரும்ொலும் முடிவு 

எடுத்திராத நியேைில் இருப்ொர். 

எதிர்மயறைான வியளவுகயளப் ெற்றிப் லெச நிச்சைமாக ஒருவர் விரும்ெ மாட்டார். 

ெிறகு ஏன் நல்ே வியளவுகயளப் ெற்றி லெசக் கூடாது. 

காதோின் உணர்ச்சிகளில், லநர்மயறைான உயரைாடலுக்கு எதிர்மயறைான உயரைாடலின் 

ொதிப்பு  இருக்கும். 

ஒரு ரணத்யதக் குணப்ெடுத்தும்லொது வலி ஏற்ெடோம். 

காதேரால் மட்டுலம திறந்த உள்ளமாக விளங்கும் காதயேத் பதாட முடியும். 

அயத லவறு எது பதாட்டாலும் ரணமாக்கும். 

தங்களுயடை காதயே மற்றவர்களால் பமன்யமைாகக் யகைாள முடிைாது என்று பதாியும் 

அளவிற்கு, காதேர்கள் உணர்வு பூர்வமானவர்கள். காதோின் உணர்வு லவடிக்யகைானது, 

முட்டாள்தனமானது, மூடநம்ெிக்யக பகாண்டது என்று ெேருக்குத் லதான்றோம். அது தவறாகும். 

ெேர் அர்த்தமற்றது என்று கருதுெவற்யற காதேர்கள் தீவிரமான காதல் உணர்வாகக் கருதுவதுதான் 

காதலின் பொிை இரகசிைமாகும். பொதுவாகக் கவனிக்கத் தவறிவிடும் எல்ோ காதலின் 

சாஸ்வதமான உண்யம இதுதான். “எனக்கு அவளிடம் எதுவும் பதாிைவில்யே. ஏன் அவ்வளவு 

தூரம் அவள் உன்யனக் கவருகிறாள்” என்ற லகள்விக்கு எந்தக் காதேனாலும் ெதில் பசால்ே 
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முடிைாது. அவன் பவட்கப்ெடத்தான் முடியும். எவ்வாறு டார்சிைால் தான் முழுவதுமாக மாறிையத 

காரலினுக்கு விவாிக்க முடியும்? அது இைோத காாிைம். ெர்லகாவின் அன்யெ உணர்ந்தவர்கள் 

அயதப் லொற்றுவார்கள். அவன் எயதக் கண்டு தன்யனப் லொற்றுகிறான் என்று அந்தப் 

பெண்மணிலை அடிக்கடி விைந்திருக்கிறாள். Palliser ைாரும் ொர்க்காத முழு உேகத்யதயும் Glencora 

விடம் ொர்த்தான். அவளுக்லக அது பதாிைவில்யே. காதல், மண்ணில் தங்கத்யதக் கண்டுெிடிக்கும் 

மனப்ொன்யம உயடைது. கண்டுெிடித்தவருக்கு மட்டுலம அது தூய்யமைான தங்கமாகத் பதாியும், 

மற்றவர்களுக்கு அல்ே. அதுலவ காதலின் இரகசிைமாக இருக்கோம். 

148. “Darcy absolutely started.” 

To find something other than the expected causes surprise. 

Surprise is an unexpected understanding. 

It is a moment of mental freshness we love to cause in others. 

A surprise can be pleasant or otherwise. 

Emotional surprise expands happily. 

One is startled when such a surprise has no ready response from us and it takes a minute or two to 

acquire it. A new nervous comprehension is possible in one minute. 

Mind, emotions, nerves, body have their settled understandings. 

Surprise, startling, starts are their response to create a new understanding. 

They can be positive or negative, pleasant or unpleasant. 

Personality grows by such openings becoming permanent. 

One blushes when all those points, circumstances reveal to others what we keep for our own consumption. 

Darcy was caught unawares physically and therefore he absolutely started. 

Man makes a progress. He does not understand it till late when events confirm. 

It was his own inner opening down to the physical which had brought her to Pemberley. Only when she was 

before him he understood it. Hence he started. It is another explanation for his going away at once. Man 

who makes great progress may not know it for a long time till outer events confirm it. Jinnah, DMK, 

MGR were thus surprised. One looking back on his life will see the progress he has made unconsciously 

and that will raise his confidence. It is true equally on the opposite side. Man is unconscious in his success 

and failure. Devotees who have come to Mother can by such observation know Mother came to them long 

before they came to Mother. 

That is to know one more way of Mother’s life. The Life Divine in its course makes so many provisions; 1) 

We stop our efforts in the middle, 2) What cannot be understood by Mind can be understood by 

consciousness, 3) We forget earth is our basis, 4) We often err logically, e.g. the vessel made of gold, we 

forget that it is still gold. We mistake it for the vessel, 5) Till Faith becomes knowledge we have to act on 

faith, 6) We exclude what we have exceeded, 7) We do not belong to one plane, but we exist in all planes, 

8) We mistake the phenomenon for the essential, e.g. think ego is our true being, 9) We consider Mind 

as the ultimate and take the Purusha as immutable, 10) We look at life through ego and are baffled, 11) Out 

of the two great phenomena we choose one instead of accepting both and discovering their relationship, e.g. 

Being and Becoming, 12) Instead of knowing our organizations as a power of Man we take them to be 

independent, e.g. Force is inert, 13) We apply a rule of one plane to another instead of discovering what is 

common to all planes, e.g. ethics is not common to Man, animal and god, 14) We limit ourselves to Being 

and exclude Non-Being, 15) We foist our inability on to the Absolute, 16) We limit our definition of 

Freedom, 17) We limit ourselves to the phenomena – Divine Maya, 18) We mistake the lower partial 

instrument as the instrument of creation – Mind, 19) Time and Space are taken as metaphysical 

constructions, 20) We mistake the part for the whole, 21) Ignorance is what is intentionally created to reach 

higher heights of joy, 22) We do not consider God in the ascent – Man emerging as an Individual in the 

society is almost forgotten, 23) To us life is evil while it is a plane of existence, 24) Desire upgrades as love 

and it is not to be suppressed, 25) We forget Matter is delight of being, 26) Our soul is the evolving 

Purusha, not Purusha, 27) Our view matters, Matter is a result of our view, 28) Existence can be of 

seven or eight, ten or twelve planes – Nothing is fixed, 29) At a time only one principle evolves out of the 

seven, 30) The goal is inevitable, 31) We are the determinants 32) The six-Brahman, Purusha, Ishwara, 

Maya, Prakriti, Shakti – are one, 33) There is one more dimension of Time where the Timeless can be 

permanent in Time 34) The relative is the Absolute, The Individual is the Eternal 35) There is nothing 

undivine, 36) Dream and hallucination are real, 37) We mistake ignorance as illusion 38) Ignorance is 
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knowledge modified, 39) Ego is the self-experience of self-consciousness, 40) Memory is a faculty of 

Mind, not Mind, 41) The evolving Soul can identify with the Absolute in life, 42) Practical ignorance 

cannot go till the original ignorance dissolves, 43) losing contact with Supermind is Ignorance, 44) 

Ignorance is a greater power than knowledge, 45) Simple contrary becomes complex perversity, 46) Neither 

the One nor the Many is the ultimate, 47)  The Transcendent must express in life, 48) Not only unity of the 

inconscient and the superconscient but they must ascend to Transcendence, 49) Rebirth is essential for us 

not for any other school, 50) Body must evolve along with the evolution of the soul, 51) One can help 

another when he universalizes, 52) Transformation exists at three levels, 53) The Spirit too must be 

transformed, 54) The low must willingly submit itself to the high to qualify for freedom, 55) It is taste of 

Ignorance that stands in our way, 56) Man makes God anthropomorphic. There are lofty principles that 

govern human spiritual evolution. We see in practice just taking the husband’s point of view and watching 

television for his sake changes the domestic atmosphere drastically. A lifeless Man who cannot look at you, 

by one session of training in self-confidence raises himself to be the top salesman in his area. Self-giving to 

devotees brings hundred fold positive response. Moving from vital to Mental, Elizabeth did wonders. 

Prayer for a non-devotee by his sister-in-law cures both the failed kidneys in a dream where Mother appears 

in white. Silent will alone helped a Man to earn tens of thousands of crores. Above is a list of fifty-six 

principles almost touching each chapter of The Life Divine. Following ONE principle fully,  faithfully, 

perfectly is enough for several generations of well being. Let us take all the principles of Mother, 

understand them all fully and decide to follow them all minutely. We will be exhausted, all our energies 

will be exhausted. Of course, we cannot work beyond that. Let us settle down to some principles for our 

serious practice. Not one Man can fail in it. Not one problem can remain unsolved. If still there are 

problems, I am sure he is one who does not want to solve that problem for whatever reason. He is not our 

concern. Let him wait till he drinks. He is Mrs. Bennet who wanted to solve her problems going to 

Brighton. Without a little sincerity one cannot do anything. This is sincerity to falsehood. I am speaking of 

a vast wealth recently. The above effort is abundant to secure that wealth. It is the surest foundation for 

Supermind. This story shows us almost all the rules, their effective reality. One cannot have a greater 

medium. Any book of mine read as if it is written to that one reader contains many principles of Mother. A 

devotee can choose a book and try to follow it fully. Comments of Pride and Prejudice are comprehensive 

of life. It is impossible for readers not to find parallels in the story for most of their problems. In the story 

they see every problem raised resolves. In us there are arrears in the Mind. Most of them we will know. 

Whatever we do not know meditation will reveal. Or any other person can tell us. 

“டார்சிக்கு பவகுவாக ஆச்சாிைம் எழுந்தது.” 

எதிர்ொர்க்காமல் ஒன்று நிகழும்பொழுது ஆச்சாிைம் எழுகிறது. 

எதிர்ொராத புாிதல் ஆச்சாிைமாகும். 

நாம் மற்றவர்களின் மனத்தில் புத்துணர்ச்சியை ஏற்ெடுத்த விரும்பும் தருணமாகும் அது. 

ஆச்சாிைம் இனியமைாகவும் இருக்கோம், அதற்கு மாறாகவும் இருக்கோம். 

உணர்வுபூர்வமான ஆச்சாிைம் மகிழ்ச்சியுடன் விாிவயடயும். 

நாம் எதிர்ொர்க்காத சமைம் ஆச்சாிைம் எழுந்தால் மனம் திடுக்கிடும், அதயன கிரகித்துக்பகாள்ள 

ஓாிரு நிமிடங்கள் ஆகும். 

ஒரு நிமிடத்தில் உணர்வுகள் புதிதாகப் புாிந்துபகாள்ளும். 

மனம், உணர்ச்சிகள், உணர்வுகள், உடல் இவற்றிற்கு அதனதனுயடை புாிதல்கள் உள்ளன.  

ஆச்சாிைம், திடுக்கிடுவது, விைப்பு ஆகிையவ புதிை புாிதயே அளிக்கின்றன.  

அயவ நல்ேதாகலவா அல்ேது பகட்டதாகலவா இருக்கோம். இனியமைாகலவா அல்ேது 

இனியமைற்றதாகலவா இருக்கோம்.   

அது லொன்ற விைிப்பு நிரந்தரமாகும்பொழுது ஒருவரது ஆளுயம வளர்கிறது.  

நமக்கு மட்டும் பதாிந்த விஷைங்கயள அந்த இடங்கள் மற்றும் சந்தர்ப்ெங்கள், மற்றவர்களுக்கு 

பவளிப்ெடுத்தும்லொது நமக்கு பவட்கம் எழுகிறது.  

டார்சி எதிர்ொராது அங்கு அவர்கயளப் ொர்த்ததால் உண்யமைில் பவகுவாக ஆச்சாிைப்ெட்டான். 

மனிதன் முன்லனறுகிறான். நிகழ்வுகள் உறுதிப்ெடுத்தும்வயர அவனுக்கு அது பதாிவலத இல்யே. 

அவனுயடை உடயேத் பதாட்ட அவனுயடை அக விைிப்பு, அவயள பெம்ெர்லிக்கு 

வரவயைத்துள்ளது. அவன் முன் அவள் நிற்கும்பொழுதுதான் அவன் அயதப் புாிந்துபகாண்டான். 

அதனால் அவனுக்கு ஆச்சாிைம் எழுகிறது. அவன் உடலன அவ்விடத்யத விட்டு அகன்றதற்கு இது 

மற்பறாரு விளக்கமாகும். உைர்ந்த வளர்ச்சியை அயடயும் மனிதனுக்கு புற நிகழ்ச்சிகள் உறுதி 
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பசய்யும்வயர அது பதாிவலத இல்யே. ஜின்னா, தி.மு.க, எம்.ஜி.ஆர். இவர்களுக்கு இது லொன்ற 

ஆச்சாிைம் எழுந்தது. ஒருவன் வாழ்க்யகயைத் திரும்ெிப் ொர்க்கும்பொழுது அவயன 

அறிைாமலேலை அவனுக்கு ஏற்ெட்ட முன்லனற்றங்கயளக்கண்டு அவனுயடை நம்ெிக்யக லமலும் 

வளரும். இதற்கு மாறானதும் உண்யமதான். மனிதனுக்கு அவனுயடை பவற்றி லதால்விகள் 

பதாிவலத இல்யே. அன்யனைிடம் வந்திருக்கும் அன்ெர்கள் கவனித்துப் ொர்த்தால் தாங்கள் 

அன்யனைிடம் வருவதற்கு முன்லெ அன்யன தங்களிடம் வந்து விட்டயதத் பதாிந்துபகாள்வர். 

அது அன்யனைின் வாழ்க்யகைின் இன்னுபமாரு வைியைத் பதாிந்துபகாள்வதாகும். ‘தி யேப் 

டியவன்’ அதனுயடை லொக்கில் ெே இடங்கயள அளிக்கிறது. 

1) நமது முைற்சிகயள நாம் இயடைிலேலை நிறுத்தி விடுகிலறாம். 

2) மனத்தினால் புாிந்துபகாள்ள முடிைாதயவகயள ஜீவிைத்தால் புாிந்துபகாள்ள முடியும். 

3) பூமிதான் நமது அடிப்ெயட என்ெயத நாம் மறந்து விடுகிலறாம். 

4) தர்க்காீதிைாக நாம் அடிக்கடி தவறு பசய்துவிடுகிலறாம் (உ-ம்) தங்கத்திோன ொத்திரத்யத    

ொத்திரமாகப் ொர்க்கிலறாம், அது இன்னமும் தங்கம்தான் என்ெயத மறந்து விடுகிலறாம். 

5) நம்ெிக்யக அறிவாக மாறும்வயர நம்ெிக்யகைில்தான் நாம் பசைல்ெட லவண்டும். 

6) நாம் தாண்டி வந்தயவகயள நாம் விேக்கி விடுகிலறாம்.   

7) நாம் ஒரு நியேயைச் லசர்ந்தவர்கள் அல்ே, எல்ோ நியேகளிலும் இருக்கிலறாம். 

8) பொிை நிகழ்வியன முக்கிைமானது என தவறாக எடுத்துக் பகாள்கிலறாம். (உ-ம்) அகந்யதயை 

நமது உண்யமைான ஜீவன் என நியனத்துக் பகாள்கிலறாம். 

9) மனலம முடிவானது என்றும், புருஷயன மாறுொடற்றது எனவும் கருதுகிலறாம். 

10) நாம் வாழ்க்யகயை அகந்யதைின் மூேம் ொர்க்கிலறாம், தியகப்பு அயடகிலறாம். 

11) இரண்டு பொிை நிகழ்ச்சிகளில் இரண்யடயும் லதர்ந்பதடுத்து அவற்றின் பதாடர்யெ 

ஆராய்வதற்குப் ெதிோக ஒன்யற மட்டும் லதர்ந்பதடுக்கிலறாம் (உ-ம்) சத், அசத். 

12) நமது அயமப்புக்கள் மனிதனின் சக்தி என்று பதாிந்துபகாள்ளாமல் அயவ தனித்திைங்குெயவ 

என்று எடுத்துக்பகாள்கிலறாம் (உ-ம்) சக்தி பசைேற்றது என கருதுகிலறாம். 

13)எல்ோ நியேகளுக்கும் உள்ள பொதுவான சட்டத்யதத் கண்டுெிடிப்ெதற்குப் ெதில், ஒரு 

நியேக்குாிை சட்டத்யத மறு நியேக்குப் ெைன்ெடுத்துகிலறாம். (உ-ம்). மனிதன், விேங்கு மற்றும் 

இயறவனுக்குப் பொதுவான பநறிமுயறகள் கியடைாது. 

14) நாம் நம்யம சத்-உடன் நிறுத்தி பகாண்டு விடுகிலறாம், அசத்யதத் தவிர்த்து விடுகிலறாம். 

15) நாம் நம் இைோயமயை ெிரம்மத்தின் மீது திணித்து விடுகிலறாம். 

16) சுதந்திரத்தின் விளக்கத்யத நாம் அளவுக்குட்ெடுத்தி விடுகிலறாம். 

17) நம்யம பதய்வீக மாயைக்கு உட்ெடுத்தி விடுகிலறாம். 

18) மனம் சிருஷ்டிக்கிறது என தவறாக நம்புகிலறாம். 

19) இடம், காேம் இவற்யற உைர் லகாட்ொடாக ஏற்றுக் பகாண்டுள்லளாம்.  

20) ெகுதியை முழுயம என தவறாக எண்ணுகிலறாம். 

21) மகிழ்ச்சிைின் உச்சத்யத அயடவதற்காக அறிைாயம லவண்டுபமன்லற உருவாக்கப்ெட்டது. 

22) ொிணாமத்தில் நாம் கடவுயளக் கருதுவலத இல்யே. மனிதன் ஒரு தனி நெராக சமூகத்தில் 

பவளிப்ெடுவது ஏறத்தாை மறக்கப்ெட்டுவிட்டது. 

23) வாழ்வு பெருவாழ்வில் ஒரு நியே ஆகும். ஆனால் நமக்கு வாழ்வு தீயமைாகத் பதாிகிறது. 

24) ஆயச காதோக உைர்கிறது. அயத அடக்கக் கூடாது. 

25) ஜடம், ஜீவனின் ஆனந்தம் என்ெயத நாம் மறந்து விடுகிலறாம். 

26) நமது ஆன்மாதான் ொிணாமத்தில் பவளிவரும் புருஷன். பவளிவருவது புருஷன் அல்ே. 

 27) நமது ொர்யவ முக்கிைமானது, ஜடம் நமது ொர்யவைின் ெேன் ஆகும். 

28) வாழ்வு ஏழு, எட்டு, ெத்து அல்ேது ென்னிபரண்டு நியேகயளக் பகாண்டிருக்கோம். எதுவும் 

உறுதிைானது அல்ே. 

29) ஒரு சமைத்தில் ஏழு பகாள்யககளில் ஒன்றுதான் பவளிப்ெடும். 

30) இேக்கு தவிர்க்க முடிைாதது. 

31) நாம்தான் தீர்மானிப்ெவர்கள். 

 32) ெிரம்மன், புருஷா, ஈஸ்வரா, மாயை, ெிரகிருதி, சக்தி ஆகிை ஆறும் ஒன்றுதான். 

33) காேத்தின் லவபறாரு ொிமாணத்தில் லநரமின்யம காேத்தில் நிரந்தரமாக இருக்கோம்.  

34) ெிரம்மம் ஒப்புவயமயுயடைது. தனி மனிதன் சாஸ்வதமானவன். 

35) பதய்வீகமற்றது என்ெலத கியடைாது. 

36) கனவும் மனத் லதாற்றமும் உண்யமைானயவ.  

37) அறிைாயமயை மனத்லதாற்றம் என தவறாகக் கருதுகிலறாம்.  
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37) மாறிை அறிவு அறிைாயமைாக இருக்கிறது. 

38) சுை நியனவின் சுை அனுெவலம அகந்யதைாகும். 

39) ஞாெகம் மனத்தின் திறனாகும், அது மனமல்ே. 

40) பவளிவரும் ஆன்மாவுக்கு வாழ்க்யகைில், ெிரம்மத்துடன் தன்யன அயடைாளப்ெடுத்திக் 

பகாள்ள முடியும்.  

41) ஆரம்ெ அறிைாயம கயரந்து லொகும்வயர நயடமுயற அஞ்ஞானம் நீங்காது. 

42) சத்திை ஜீவிைத்துடன் பதாடர்பு விட்டுப்லொவது அறிைாயம ஆகும். 

43) அறியவவிட சக்தி வாய்ந்தது அறிைாயம. 

44) எளியமைான மாறுொடு சிக்கோன வக்கிரமாக மாறுகிறது. 

45) ஏகன், அலநகன் இரண்டுலம முடிவானதல்ே. 

46) ெிரம்மம் வாழ்வில் பவளிப்ெட லவண்டும். 

47) ஜட இருளும், ஆழ்மனமும் ஒன்றாக இருப்ெயதத் தாண்டி அயவ ெிரம்மத்யத அயடை  

லவண்டும்.  

48) மறு ெிறப்பு நமக்கு இன்றிையமைாதது. மற்ற எந்த ஒரு நம்ெிக்யகயைப் ெின்ெற்றுெவர்களுக்கு 

அவ்வாறு அல்ே. 

49) ஆன்மாவின் ொிணாமத்துடன் உடலும் ொிணமிக்க லவண்டும். 

50) ஒருவன் ெிரெஞ்சமாகும் பொழுது அவன் மற்றவனுக்கு உதவி புாிைோம். 

51) திருவுருமாற்றம் மூன்று நியேகளில் உள்ளது. 

52) ஆன்மாவும் திருவுருமாற்றப்ெட லவண்டும். 

53) சுதந்திரத்திற்குத் தகுதி பெற, கீலை இருப்ெது லமல் நியேக்கு விருப்ெத்துடன் ெணிை லவண்டும். 

 54) அறிைாயமைின் ருசி குறுக்லக நிற்கிறது. 

 55) இயறவனுக்கு மனிதன் தன்னுயடை ெண்புகயள அளிக்கிறான். 

மனிதனின் ஆன்மீகப் ொிணாமத்யத உைர்ந்த பகாள்யககள் ஆளுகின்றன. கணவனுயடை 

கண்லணாட்டத்யத எடுத்துக் பகாண்டு, அவனுக்காக பதாயேக்காட்சியைப் ொர்ப்ெது, வீட்டின் 

சூையே பவகுவாக மாற்றி விடுவயத நாம் நயடமுயறைில் ொர்க்கிலறாம். நம்யம லநருக்கு 

லநர் ொர்க்க முடிைாத ஜீவனற்ற ஒருவன், தன்னம்ெிக்யகயை வளர்ப்ெதற்கான ஒரு நாள் 

ெைிற்சிக்குப் ெிறகு அவனுயடை துயறைில் சிறந்த விற்ெயனைாளனாக உைருகிறான். 

அன்ெருக்கு அளிக்கப்ெடும் சுை அர்ப்ெணம் நூறு மடங்கு நல்ே ெேன்கயள அளிக்கும். 

உணர்விலிருந்து மனத்திற்குச் பசல்லும் எலிசபெத் அற்புதங்கயள ஏற்ெடுத்தினாள். அன்ெரல்ோத 

ஒருவருக்கு, அவருயடை உறவினர் பசய்த ெிரார்த்தயனைால், பவள்யள உயடைில் அன்யன அவர் 

கனவில் லதான்றி, அவருயடை ெழுதயடந்திருந்த இரு சிறுநீரகங்கயளயும் குணப்ெடுத்தினார். 

பமௌன விருப்புறுதிைின் மூேம் ஒருவர் ெே ஆைிரம் லகாடிகயள சம்ொதித்தார். லமலே 

கூறப்ெட்டுள்ள ஐம்ெத்தி ஐந்து கருத்துகளும் ‘தி யேப் டியவனில் ‘உள்ள எல்ோ 

அத்திைாைங்கயளயும் உள்ளடக்கிைது. ஏலதனும் ஒரு கருத்யத முழுயமைாக, உண்யமைாக, 

பூரணமாகப் ெின்ெற்றினால் ெே தயேமுயறகயள அது காப்ொற்றும். 

அன்யனைின் எல்ோ கருத்துகயளயும் நாம் எடுத்துக்பகாண்டு அவற்யற முழுயமைாகப் புாிந்து 

பகாண்டு நுணுக்கமாக அவற்யறப் ெின்ெற்றுவதற்கு நாம் தீர்மானிக்க லவண்டும். நாம் 

கயளப்ெயடந்து விடுலவாம். நமது சக்திகள் ைாவும் தீர்ந்து விடும். அதற்கு லமல் நம்மால் லவயே 

பசய்ை முடிைாது. நாம் எலதனும் சிே முக்கிைமான கருத்துகயள எடுத்துக்பகாண்டு தீவிரமாகக் 

கயடப்ெிடிக்கோம். ஒரு மனிதன்கூட இதில் லதால்வி அயடை முடிைாது. தீராத ெிரச்சியனலை 

இருக்காது. 

ெிரச்சியனகள் இன்னமும் பதாடர்ந்தால் ஏலதா காரணத்திற்காக மனிதன் அவற்யறப் ெிடித்து 

யவத்துக் பகாண்டிருக்கிறான் என்று பொருள். அவன் நமக்கு ஒரு பொருட்டல்ே. அதன் ெேயன 

அனுெவிக்கும்வயர அவன் காத்திருக்கட்டும். ெியரட்டனுக்குச் பசல்வதன் மூேம், ெிரச்சியனகயளத் 

தீர்க்க விரும்பும் திருமதி பென்னட் லொன்றவன் அவன். சிறிதளவு உண்யம இல்ோமல் ஒருவரால் 

எயதயும் பசய்ை முடிைாது. இது பொய்யமக்கு உண்யமைாக இருப்ெதாகும். சமீெ காேங்களில் நான் 

பெரும் பசல்வத்யதப் ெற்றிப் லெசி வருகிலறன். அந்த பசல்வயதப் பெற லமலே கூறிை முைற்சி 

அொிமிதமானது. இதன் மூேம் சத்திைஜீவிைத்யத உறுதிைாக அயடைோம்.   

எல்ோ சட்டங்கள், அயவ திறயமைாக பசைல்ெடும் விதங்கள், இவற்யற இக்கயத நமக்குக் 

காண்ெிக்கின்றது. இயதவிட உைர்ந்த லவபறான்றின் மூேம் இதயனக் கூற முடிைாது. 

அன்யனைின் ெே கருத்துகயளக் பகாண்டு எழுதப்ெட்டிருக்கும் என்னுயடை புத்தகங்கள் ைாவும், 

அயதப் ெடிக்கும் ஒவ்பவாருவருக்காகவும் எழுதப்ெட்டது லொலிருக்கும். ஏலதனும் ஒரு புத்தகத்யத 
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எடுத்துக்பகாண்டு அன்ெர் அதயன முழுயமைாகக் ெின்ெற்ற முைற்சிக்கோம். Pride and Prejudice-ன் 

தத்துவங்கள், வாழ்யவ முழுயமைாக விளக்கும்.   

ெடிப்ெவர்கள் தங்களுயடை ெிரச்சியனகளுக்கு இயணைான ெேவற்யற இக்கயதைில் நிச்சைமாகப் 

ொர்க்கோம். இக்கயதைில் ஏற்ெடுகின்ற அயனத்துப் ெிரச்சியனகளும் தீர்க்கப்ெடுவயதப் 

ொர்க்கிலறாம். நம் மனத்தில் தீர்க்கப்ெட லவண்டிையவ ெே உள்ளன. பெரும்ொோனயவகயளப் 

ெற்றி நமக்குத் பதாியும். நமக்குத் பதாிைாதவற்யற திைானம் உணர்த்தும் அல்ேது லவறு எவர் 

லவண்டுமானாலும் நமக்குப் புாிையவக்கோம்.  

149. “For a moment seemed immovable from surprise, but shortly recovering himself.” 

The very body loses its motion by the stunning experience of Mind. Mind extends its power to the 

body.  

There is Mind in the body. 

Human resilience is endless. 

Subconsciously everyone has that capacity. 

To be consciously equally resilient, a developed vital Mind is necessary. 

A boy had an interview card for MBBS and another for B.Sc. He took the MBBS interview and asked his 

younger brother to impersonate him at the other interview as both were on the same day at different places. 

The one who impersonated forgot his role and answered, “He will prefer it” to a question. His alert 

awareness was so great that the interviewer, after the first hesitation, forgot it. 

As and when the Mind develops, Man loses his vital faculties. 

Those lower functions are now done by the higher faculty which appears to be less efficient. 

Mind becoming less efficient than the vital is different from what is happening in India where Man chooses 

to withdraw from these faculties as an urban fashion. It is a tragedy. Mind should not consider them as of no 

value. The right thing is Mind should gather the essence of the vital knowledge to be used by it at its own 

level as it can employ. Man who has outgrown the compelling employment of agriculture does not give it 

up, but cultivates using modern methods more efficiently. The attitude of Indians must be one of 

knowledge not fashion. The Western way of life does not demand giving up traditional knowledge. 

Nothing compels one to spend Rs. 30,000/- for diarrhea instead of Rs. 300/- Jaundice is powerfully curable 

in three doses. The population has come to forget it and VIPs dying in hospitals of jaundice are frequent. 

There is compulsion in management to follow Western methods. In practice Indian managers clumsily 

follow an odd mixture of Western and Indian methods. The social leadership should guide them through 

national institutions. Individuals are incapable of following Indian methods on their own. 

“ஆச்சாிைத்தில் அவனால் அயசை முடிைவில்யே, ஆனால் வியரவில் சுதாகாித்துக் பகாண்டான்.” 

மனம் தியகப்புறும்பொழுது உடல் பசைேற்று விடுகிறது. மனம் தனது சக்தியை உடலுக்கு 

விாிவுெடுத்துகிறது. 

உடலுக்கு மனம் உள்ளது.  

மனிதனின் சகஜநியேக்குத் திரும்பும் ஆற்றல் அளவற்றது. 

ஆழ்மனத்தில் எல்லோருக்கும் அத்திறன் உண்டு. 

உணர்வுபூர்வமாக வளர்ச்சி அயடந்த ஒருவனால் நியேயமக்குத் தக்கவாறு தன்யன 

மாற்றிக்பகாள்ள முடியும். 

ஒரு யெைனுக்கு MBBS லசருவதற்கும், B.Sc லசருவதற்கும் லநர்முகத் லதர்விற்கான கடிதங்கள் 

வந்தன. இரண்டும் ஒலர நாளில் பவவ்லவறு இடங்களில் இருந்ததால், மருத்துவத் லதர்விற்கு 

அவனும், மற்றதற்கு ஆள் மாறாட்டம் பசய்து, அவனுயடை சலகாதரனும் பசன்றனர். சலகாதரன் 

தன்யன மறந்து ஒரு லகள்விக்கு “அவன் இயத விரும்புவான்” என்று கூறிவிட்டான். அவனுயடை 

உஷாரான விைிப்புணர்வு சிறப்ொக இருந்ததினால் முதலில் தைங்கிை லநர்காணல் குழுவினர் 

அதயன ெிறகு மறந்துவிட்டனர்.    

மனம் வளர்ச்சி அயடயும்லொது மனிதன் முக்கிைமான திறயமகயள இைக்கிறான். 

அந்த சாதாரணச் பசைல்கள் ைாவும் தற்பொழுது ஆற்றல் குயறவாக இருப்ெதுலொல் 

லதாற்றமளிக்கும் உைர்ந்த திறன்களால் பசைல்ெட்டு வருகின்றன.   

இந்திைாவில் நகர்ப்புற நாகொிகம் என்ற பெைாில் மனிதன் இத்திறயமகளிலிருந்து விடுெடுவது, 

உணர்வின் ஆற்றயேவிட மனத்தின் ஆற்றல் குயறந்து வருவதிலிருந்து லவறுெடுகிறது. இது 

வருந்தத்தக்கது. இவற்றிற்கு மதிப்லெ கியடைாது என மனம் கருதக் கூடாது. உணர்வின் அறியவ 

தனக்கு ஏற்ற விகிதத்தில் மனம் திரட்டி யவத்துக் பகாள்வலத சாிைான பசைோகும். 



118 

 

விவசாைத்யத மீறி வளர்ந்துள்ள மனிதன், அயதக் யகவிடாமல் புதிை முயறகயளப் ெின்ெற்றி 

லமலும் திறயமைாக விவசாைம் பசய்து வருகிறான். இந்திைர்களுயடை மனப்ொன்யம, அறிவாக 

மாறலவண்டுலம தவிர, ெைக்கமாக இருக்கக் கூடாது. லமற்கத்திை வாழ்க்யக முயறக்காக 

நம்முயடை ொரம்ொிை அறியவக் யகவிட லவண்டிைதில்யே. வைிற்றுப் லொக்குக்கு Rs. 300/-க்குப் 

ெதில் Rs. 30,000/- பசேவைிக்க லவண்டும் என்று எதுவும் நம்யம வற்புறுத்துவதில்யே. மஞ்சள் 

காமாயேயை மூன்லற முயற மருந்து உட்பகாள்வதன்மூேம் குணமாக்கி விடோம். மக்கள் இம் 

முயறயை மறந்து வருகின்றனர். முக்கிைஸ்தர்கள் ெேர் மருத்துவமயனைில் மஞ்சள் காமாயேைில் 

இறப்ெது அடிக்கடி நிகழ்கிறது. நிர்வாகத்தில் லமற்கத்திை முயறகள் ெின்ெற்றப்ெட லவண்டும் என்று 

வற்புறுத்தப்ெடுகிறது. நயடமுயறைில், இந்திை அதிகாாிகள் லமற்கத்திை மற்றும் இந்திை 

முயறகளின் புதுயமைான கேயவயை திறயமைற்ற விதத்தில் ெின்ெற்றி வருகின்றனர். நாட்டின் 

அயமப்புக்கள் மூேம் சமூகத் தயேவர்கள் அவர்கயள வைி நடத்த லவண்டும். தனி நெர்கள் இந்திை 

முயறயை தாங்களாகலவ ெின்ெற்ற இைோமல் உள்ளனர்.  

150. “Spoke to Elizabeth, if not in not perfect composure, at least of perfect civility.” 

One in love parts with his composure forever. 

In a moment like that it is to his very great credit that he could command perfect civility. Composure in 

behaviour is inner emotional tranquility. 

One whose Mind is settled about his beliefs can have emotional tranquility. 

Settled beliefs of life come to one from his family. 

Or, by long study and serious thinking one arrives at settled beliefs. 

Settled beliefs in life can give a sedate temperament. 

Settled beliefs in religions gives a status in religious hierarchy. 

There can be settled beliefs in spirituality. 

In maturity one sheds such beliefs to enter into a spiritual experience. 

Spiritual experience expressing as social temperament is calm, quiet. 

Any Man would be flustered in Darcy’s position.  

One cannot find words then. In such a condition if he thinks of Elizabeth the mouth would speak it as 

Georgiana. 

His condition was one fit for blurting. 

It is a condition where words will fail him, everything will fail him. 

In the second meeting he found himself asking her how she found Pemberley, invited them for refreshment, 

Mr. Gardiner for fishing. 

Mr. Gardiner never believed the invitation to fish because Darcy was not himself at that moment. His liking 

for fishing was so great he was unable to believe the invitation. 

The absence of composure was made up by a small break in the meeting. 

To her, composure on the premises of Pemberley towards which her emotions were turned was difficult. 

Also there was a sense of guilt in her though not justifiable. As a lady she could not face him, and turned 

away. For him it was surprise, astonishment; for her it was embarrassment. 

“அயமதிைாகப் லெச முடிைாவிட்டாலும் மிக்க மாிைாயதயுடன் எலிசபெத்திடம் லெசினான்.” 

காதல் வைப்ெட்டவர்கள் நிதானத்யத நிரந்தரமாக இைந்து விடுகின்றனர். 

அது லொன்ற ஒரு நியேைில் மிக்க மாிைாயதயுடன் அவன் நடந்துபகாண்டது மிகவும் 

ொராட்டுக்குாிைது. அகத்தில் உணர்ச்சிகள் அயமதிைாக இருந்தால் ஒருவர் நிதானமாக நடந்து 

பகாள்வார்.   

தன்னுயடை நம்ெிக்யககளில் மனப்பூர்வமான நம்ெிக்யக இருக்கும் ஒருவருக்கு உள்ளத்தில் அயமதி 

ஏற்ெடும். 

வாழ்வின் நியேயூன்றிை நம்ெிக்யககயள ஒருவருக்கு அவருயடை குடும்ெம் அளிக்கிறது, 

அல்ேது நீண்ட ஆராய்ச்சி மற்றும் தீவிரமான சிந்தயனக்குப் ெிறகு ஒருவருயடை நம்ெிக்யககள் 

நியேைாக இருக்கும்.   

வாழ்வில் நியேைான நம்ெிக்யககள் அயமதிைான மனப்லொக்யக அளிக்கும். 

மதங்களின் லமல் உள்ள நியேைான நம்ெிக்யககள், மத ஸ்தாெனங்களில் ஒரு அந்தஸ்யத 

அளிக்கின்றன.  

ஆன்மீகத்தில் நியேைான நம்ெிக்யககள் இருக்கோம். 

மனப்ெக்குவம் பகாண்ட ஒருவர் ஆன்மீக அனுெவத்தில் ஈடுெட அது லொன்ற நம்ெிக்யககயளக் 

கயளவார்.  
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சமூக உணர்வுகளாக பவளிப்ெடும் ஆன்மீக அனுெவம் சாந்தமாகவும் அயமதிைாகவும் இருக்கும். 

டார்சிைின் நியேயமைில் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் ெடெடப்பு எழும். 

அப்பொழுது ஒருவருக்கு வார்த்யதகள் எைாது. அது லொன்ற ஒரு நியேயமைில், எலிசபெத்யதப் 

ெற்றி நியனக்கும்பொழுது வாய் ஜார்ஜிைானா என்று கூறும். 

அவனுயடை நியேைில் உளறல் ஏற்ெடும். 

அவனுக்கு வார்த்யதகள் எைாமல் அயனத்தும் லதால்வியை அளிக்கும் நியேயம அது. 

இரண்டாவது சந்திப்ெில் பெம்ெர்லி எவ்வாறு உள்ளது என்று அவளிடம் லகட்டான், அவர்கயளச் 

சிற்றுண்டி அருந்த அயைத்தான், திரு கார்டினயர மீன் ெிடிக்க அயைத்தான். 

டார்சி அச்சமைம் தன் வசம் இல்ோத காரணத்தால் திரு கார்டினருக்கு மீன் ெிடிக்க விடுத்த அயைப்பு 

நம்ெிக்யகக்குாிைதாகலவ இல்யே. மீன் ெிடிப்ெதில் அவருக்குப் பொிை அளவில் நாட்டம் 

இருந்ததால் அவரால் அந்த அயைப்யெ நம்ெ முடிைவில்யே. 

அவனது அயமதிைின்யமயை சந்திப்ெில் ஏற்ெட்ட சிறிது லநர இயடபவளி ஈடு பசய்தது. 

அவளுயடை உணர்வுகயள ஆக்கிரமித்துக் பகாண்டிருந்த பெம்ெர்லிைில், அயமதிைாக இருப்ெது 

அவளுக்குக் கஷ்டமாக இருந்தது. லமலும் அவளிடம் நிைாைப்ெடுத்த முடிைாத ஒரு குற்ற 

உணர்ச்சியும் இருந்தது. ஒரு பெண்ணாக அவளுக்கு அவயன எதிர்பகாள்ள முடிைவில்யே, 

அதனால் அங்கிருந்து அகன்றாள். அவனுக்கு ஆச்சாிைமும் விைப்பும் எழுந்தன, அவளுக்குச் சங்கட 

உணர்வு எழுந்தது. 

 

She had instinctively turned away; but, stopping on his approach, received his compliments with 

an embarrassment impossible to be overcome. Had his first appearance, or his resemblance to 

the picture they had just been examining, been insufficient to assure the other two that they now 

saw Mr. Darcy, the gardener's expression of surprise, on beholding his master, must immediately 

have told it. They stood a little aloof while he was talking to their niece, who, astonished and 

confused, scarcely dared lift her eyes to his face, and knew not what answer she returned to his 

civil enquiries after her family. Amazed at the alteration in his manner since they last parted, every 

sentence that he uttered was increasing her embarrassment; and every idea of the impropriety of 

her being found there recurring to her mind, the few minutes in which they continued together 

were some of the most uncomfortable of her life. Nor did he seem much more at ease: when he 

spoke, his accent had none of its usual sedateness; and he repeated his enquiries as to the time 

of her having left Longbourn, and of her stay in Derbyshire, so often, and in so hurried a way, as 

plainly spoke the distraction of his thoughts. 

அவள் லவகமாக திரும்ெிச் பசல்ே முைன்றபொழுது, தன்யன லநாக்கி அவன் வருவயதக்கண்டு, 

அவன் தன்யன வரலவற்றயதத் தவிர்க்க முடிைாமல் தர்மசங்கடமாக ஏற்றுக்பகாண்டாள். 

அவனுயடை முதல் சந்திப்பும், சற்று முன்பு அவர்கள் ஆராய்ந்த அவனது உருவப்ெடமும், உள்லள 

வந்தவன் டார்சிதான் என்ெயதப் புாிந்துபகாள்ள மற்ற இருவருக்கும் லொதுமானதாக 

இல்ோதலொதிலும், தன்னுயடை எஜமானயரக் கண்டதும் லதாட்டக்காரனிடம் எழுந்த ஆச்சாிைம் 

அவர்களுக்குத் பதளிவாக விளக்கிைது. ஒருவிதமான தியகப்புடனும், குைப்ெத்துடனும் அவயன 

ஏறிட்டுப் ொர்ப்ெதற்கும் தைங்கிைவளாக, அவன் லகட்ட லகள்விகளுக்கு என்ன ெதில் கூறிலனாம் 

என்று புாிைாதவளாக நின்றிருந்த எலிசபெத்துடன் அவன் லெசிக் பகாண்டிருந்தயத தள்ளி நின்று 

அவர்கள் இருவரும் ொர்த்துக்பகாண்டிருந்தனர். இதுவயர ொர்த்திராத டார்சியைப் ொர்ப்ெதாகத் 

லதான்றிை எலிசபெத்திற்கு அவன் லகட்கும் ஒவ்பவாரு லகள்வியும் மிகவும் சங்கடத்யத 

உண்டாக்கிைது. தன்யன அங்கு அவன் கண்டது, தான் பசய்தது சாிைில்யேலைா என்ற 

உணர்வியன அவளுக்கு அளித்ததால், அது மீண்டும் மீண்டும் அவள் மனத்தில் லதான்றிை 

வண்ணம் இருந்தது. சிே நிமிடங்களுக்கு அவர்கள் இருவரும் லசர்ந்து இருந்தது, வாழ்க்யகைிலேலை 

மிகவும் சங்கடமான சூழ்நியேகளில் ஒன்றாக இருந்தது. எப்பொழுது ோங்ெர்னிலிருந்து 

கிளம்ெினாள், எவ்வளவு நாட்கள் படர்ெிஷைாில் தங்குவாள் என்று அவன் லகள்வி லகட்ட விதம், 

அவனுயடை குரலில் வைக்கமாக இருக்கும் அயமதி இல்யே என்ெயதயும், லமலும் அவசரமாகப் 

லெசிைது, அவன் எவ்வளவு உணர்ச்சிவசப்ெட்டவனாக இருக்கிறான், எவ்வளவு மன சஞ்சேத்தில் 

இருக்கிறான் என்ெயதயும் உணர்த்திைது.  

151. As she is more than embarrassed, he cannot but share it. 

அவளுக்கு அளவுக்கு அதிகமாகச் சங்கடம் எழுந்ததால் அவனால் அயதப் ெகிர்ந்துபகாள்ளாமல் 

இருக்க முடிைவில்யே.  

152. Repetition arises when the mind refuses to function. 
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மனம் பசைல்ெட மறுக்கும்பொழுது பசய்வயதலை திரும்ெத் திரும்ெ பசய்வது நிகழும்.  

153. He was distracted as he was unable to comprehend her visit. 

அவளுயடை வரயவ அவனால் புாிந்துபகாள்ள முடிைாததால் அவனது கவனம் சிதறுகிறது.  

154. It is a great fact of physiology that he could not remain there when all thoughts deserted him as thoughts 

originate in the body as its action. 

எண்ணங்கள் பசைோக உடலில் எழுவதால் அவனுயடை எல்ோ எண்ணங்களும் மயறந்து 

லொகும்பொழுது அவனால் அங்கிருக்க முடிைாது என்ெது உடற்கூற்றின் பொிை உண்யம.  

155. Her more fully accepting emotional act arises amidst shame. 

உணர்வுபூர்வமாக, லமலும் முழுயமைாக ஏற்றுக்பகாள்ளும் அவளது பசைல் அவமானத்தின் நடுலவ    

எழுகிறது. 

156. Her own family has a monopoly of shame. 

அவளது குடும்ெலம அவமானத்தின் சின்னமாக உள்ளது.  

157. Desire when fulfilled leads to shame. 

ஆயச நியறலவறிை ெிறகு அவமானம் எழுகிறது.  

158. She could not meet his gaze as she was shy of her material response to his property. Servants delighting in 

the close presence of the Master is a rare pleasant privilege. The gardener expressed his pleasant surprise. 

The emotion that binds the master and the servant can range from servility to loyal admiration. The Master 

is a social adult and represents royalty to the servant. In India, the Master is addressed as God, which he 

really is to him. 

அவனுயடை பசாத்துக்கு அவள் மகொடுத்த மறுமமொழிமய நியனத்து அவளுக்கு பவட்கம் 

எழுவதால், அவளால் அவனுயடை ொர்யவயை எதிர்பகாள்ள முடிைவில்யே. எஜமானாின் 

அருகாயமைில் லவயேக்காரர்கள் சந்லதாஷப்ெடுவது அாிதான சந்லதாஷமான சலுயக ஆகும். 

லதாட்டக்காரர் சந்லதாஷம் கேந்த ஆச்சாிைத்யத பவளிப்ெடுத்துகிறார். எஜமானயரயும் 

லவயேக்காரர்கயளயும் இயணக்கும் உணர்வுகள், ெணிவிற்கும் விசுவாசத்திற்கும் 

இயடப்ெட்டதாக இருக்கும். சமூகத்தில் எஜமானர் லவயேக்காரர்களுக்கு உைர்ந்த நியேைின் 

ெிரதிநிதிைாக விளங்குகிறார். இந்திைாவில் எஜமானயர “ஆண்லட,“ என்று கடவுளுக்குச் சமமாக 

கருதுகின்றனர்.  

159. “Instinctively turned away, received the compliments with an embarrassment impossible to overcome.” 

The conception of embarrassment is an expressive idiom, expressive of emotions that refuses to 

formulate itself. 

Blushing is out of an undefined shame. Embarrassment is out of an inability to know what to feel or how to 

conduct oneself. 

Dharma sangadam is its direct translation but this latter phrase pits the Man against dharma. 

Embarrassment implies conflict but a conflict ununderstood. 

For a spiritual aspirant life is a constant embarrassment till his detachment is final and decisive. 

The instinctive reaction of Elizabeth was to turn away. 

Ordinarily if two people meet, they talk and conduct business. 

Here there was a world of disagreement, distrust, between them. 

He was sorely aware of having spoken ill of her family in the proposal. 

Even in the letter, he was conscious of having offended her. 

On her part she violently let loose a virulent abuse calling him names, and capped it all saying he was the 

last Man she would ever marry. 

Of, course, she was hurt by her own position. 

He was embarrassed by what he was. 

How was it possible for either of them to face the other. 

He overcame all that he was and all that she was and entered into a civil dialogue, asked for an introduction, 

invited Mr.Gardiner to fish, asked all of them to take refreshments, desired to know where they stayed, 

offered to introduce his sister and bring Bingley with him. 

It was a feat for anyone in his position. 

She swallowed all that she was, walked with him, was polite. 

He came up to the coach, handed the ladies into the coach, walked back slowly as a love-lorn youth. 

Only that he did not offer them bed and board, offering to vacate the inn, pack their things and bring them 

there by his men. 
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“உள்ளுணர்வினால் அவள் திரும்ெிச் பசல்ே முைலும்பொழுது தன்யன வரலவற்றயத தவிர்க்க 

முடிைாமல் சங்கடத்துடன் ஏற்றுக் பகாண்டாள்.”  

உணர்ச்சிகயள பவளிப்ெடுத்த முடிைாதலொது சங்கடம் எழுகிறது. 

பவட்கம், விளக்க முடிைாத அவமானத்தால் எழுகிறது. சங்கடம், என்ன நியனப்ெது எவ்வாறு 

நடந்துபகாள்வது என்று பதாிைாமல் இருக்கும்லொது எழுகிறது. 

தர்மசங்கடம் என்ெது லநரடி பமாைிபெைர்ப்பு ஆகும், ஆனால் இச்பசாற்பறாடர் தர்மத்திற்கு எதிராக 

மனிதயன நிறுத்துகிறது.  

சங்கடம் புாிந்துபகாள்ளப்ெடாத முரண்ொடு ஆகும்.   

ெற்றற்ற நியே, முடிவாகவும் தீர்மானமாகவும் ஆகும்வயர, ஆன்மீகத்யத வியைெவருக்கு வாழ்வு 

பதாடர்ந்து சங்கடத்யதத் தரும்.   

எலிசபெத் அவ்விடத்யத விட்டு அகன்றது உள்ளுணர்வால் எழுந்த பசைோகும்.  

பொதுவாக இருவர் சந்தித்துக் பகாண்டால் லெசுவார்கள், விைாொரத்யத முடித்துக் பகாள்வார்கள்.  

இங்கு அவர்களியடலை பெரும் மறுப்பும் அவநம்ெிக்யகயும் இருந்தன. 

திருமண லவண்டுலகாளின்பொழுது அவளுயடை குடும்ெத்யதப்ெற்றி லமாசமாக லெசிைது 

அவனுக்கு நன்றாக ஞாெகம் இருந்தது. 

கடிதத்திலும்கூட அவயளப் புண்ெடுத்திைிருந்தது அவனுக்கு நியனவில் இருந்தது. 

அவளுயடை ெங்கில், அவளும் அவயன கடுயமைான வார்த்யதகளால் நிந்தயன பசய்தாள். 

எல்ோவற்றிற்கும் சிகரம் யவத்தாற்லொல் அவயனத் திருமணம் பசய்து பகாள்ளலவ முடிைாது 

எனவும் கூறினாள். 

அவளுயடை நியேயை நியனத்து அவள் வருத்தமயடந்தாள். 

தான் முன்பு நடந்துபகாண்டயத நியனத்து அவன் சங்கடப்ெட்டான். 

இருவருக்கும் எவ்வாறு ஒருவயர ஒருவர் எதிர்பகாள்ள முடிந்தது? 

தான் நடந்துபகாண்ட விதத்யதயும் அவள் நடந்துபகாண்ட விதத்யதயும் மீறி அவன் 

மாிைாயதைாகப் லெச ஆரம்ெித்தான், அறிமுகத்திற்கு லவண்டினான், கார்டினயர மீன் ெிடிக்க 

அயைத்தான், எல்லோயரயும் சிற்றுண்டி அருந்தும்ெடி லகட்டுக் பகாண்டான், எங்கு தங்கி 

உள்ளனர் என்ெயத விசாாித்தான், தனது சலகாதாியை அறிமுகம் பசய்து யவப்ெதாகவும், 

ெிங்கிலியை உடன் அயைத்து வருவதாகவும் கூறினான்.    

அவனுயடை நியேயமைில் உள்ள எவருக்கும் இது ஒரு துணிச்சோன பசைல்தான். 

தனது நியேயை ஒத்துக்பகாண்டு, அவள் அவனுடன் மாிைாயதயுடன் நடக்கோனாள்.  

அவன் லகாச்வண்டிவயர வந்து, பெண்மணிகள் ஏறுவதற்கு உதவி பசய்து, காதோல் கசிந்து 

உருகும் இயளஞனாக, பமதுவாக திரும்ெி நடக்கோனான்.   

அவர்கயள விடுதியை காலி பசய்துவிட்டு பொருட்களுடன் அங்கு வந்து தங்கிக் பகாள்ளும்ெடி 

மட்டும்தான் அவன் லகட்டுக் பகாள்ளவில்யே.   

160. “The gardener’s surprise on seeing his master.” 

Human capacity to submit, adore is equal only to the desire to dominate. 

Any trait in Man is endless, infinite. 

The gardener melts in the emotion of obedient devotion. 

Man looks for one to dominate. 

Man looks for one to whom he can submit. 

Devotion, dedication, adulation, admiration, adoration, appreciation are some such emotions. 

Devotion is of the emotion, particular to religious emotion towards the Divine. 

It is given to a guru in the place of the Divine. 

Dedication is devotion directed to service. 

Adulation is of the turbulent sensation of the nerves. 

Admiration is of the Mind expressing through emotion. 

Adoration is thought maturing into overflowing emotion. 

Appreciation is an admiring understanding. 

Men after power value power as much as Money. 

Servants loyal to the master value that loyalty equal to the income. 

Given the alternative of income and loyalty, loyal hearts will prefer the latter as it is soul-satisfying. In 

practice loyalty goes with a higher income. 

Before loyalty forms in one or his family, they are in a position where they would have been betrayed. Now 

they have two alternatives. 
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One is to take revenge for this betrayal to all their future contacts. The other is rare, but is existent. The 

bitterness of betrayal turns into loyalty and they become wedded to loyalty to all future relations. The 

history of human attitudes, their vicissitudes, their successive stages, invasions, reversions is a vast study. 

He who reads Mahabharata will find every expression in it. Maybe all epics enshrine within them all human 

traits. The Mahabharata is of 1,00,000 slokas each of two lines expanded from an original of 20,000 slokas. 

It is an epitome of human wisdom. 

Every serious writer knows of human nature too well. 

“தன்னுயடை எஜமானயரப் ொர்த்து லதாட்டக்காரருக்கு ஆச்சாிைம் எழுந்தது.” 

மனிதனுயடை அடிெணியும் திறனும், லொற்றும் திறனும், அதிகாரம் பசய்யும் ஆயசக்குச் சமமானது. 

மனிதனின் எந்த ஒரு சிறப்ொன குணமும் முடிவற்றது, அனந்தமானது. 

அடிெணியும் ெக்திைினால் லதாட்டக்காரர் உணர்ச்சிவைப்ெட்டு உருகுகிறார். 

ஒருவயர அதிகாரம் பசய்ைலவ மனிதன் காத்துக் பகாண்டிருப்ொன். 

ஒருவருக்கு அடிெணிை மனிதன் காத்துக் பகாண்டிருப்ொன். 

ெக்தி, ஆழ்ந்த ஈடுொடு, முகஸ்துதி, விைப்பு, ஆராதிப்ெது, லொற்றுதல் இயவ ைாவும் அது லொன்ற 

சிே உணர்வுகள் ஆகும். 

ெக்தி எனும் ஆன்மீக உணர்வு இயறவனுக்குாிைது.  

இயறவனுக்குப் ெதிோக அது குருவுக்கு அளிக்கப்ெடுகிறது. 

ெக்தி ஆழ்ந்த ஈடுொடாக லசயவ பசய்கிறது. 

உணர்வுகளின் குைப்ெமான பசைல்தான் முகஸ்துதி. 

உணர்ச்சிகள் மூேம் மனம் விைப்யெ பவளிப்ெடுத்துகிறது. 

எண்ணம் முதிர்ந்து உணர்ச்சிகளாக நிரம்ெி வைிவது ஆராதயன ஆகும். 

ஒன்யற சிறப்ொகப் புாிந்துபகாள்ளும்பொழுது ொராட்டு எழும். 

அதிகாரத்யத நாடும் மனிதர்கள் ெணத்திற்குச் சமமாக அதிகாரத்யதயும் மதிப்ொர்கள். 

எஜமானருக்கு விசுவாசமாக இருக்கும் லவயேக்காரர்கள் ஊதிைத்திற்குச் சமமாக விசுவாசத்யதக் 

கருதுவர்.  

ஊதிைம், விசுவாசம் இவற்றில் ஏலதனும் ஒன்யறத் லதர்ந்பதடுக்கச் பசான்னால், விசுவாசமாக 

இருக்கும் உள்ளங்கள் ஆத்ம திருப்தி அளிக்கும் விசுவாசத்யதலை விரும்பும். நயடமுயறைில், 

விசுவாசமாக இருப்ெவர்களுக்கு அதிக ஊதிைம் கியடக்கும்.  

ஒருவாிடலமா அல்ேது அவரது குடும்ெத்திலோ விசுவாசம் உருவாவதற்கு முன், அவர்களுக்குத் 

துலராகம் இயைக்கப்ெடோம் என்ற நியேைில் அவர்கள் இருக்கின்றனர். இப்பொழுது 

அவர்களுக்குத் லதர்ந்பதடுக்க இரண்டு விஷைங்கள் உள்ளன.  

ஒன்று, எதிர்காேத்தில் இதற்குச் சம்ெந்தப்பட்டவர்கள் அயனவயரயும் துலராகம் இயைத்ததற்காகப் 

ெைி வாங்கோம், மற்பறான்று, அாிதாக இருந்தாலும் நயடமுயறைில் இருக்கிறது. துலராகத்தின் 

கசப்பு விசுவாசமாக மாறும், எதிர்காே உறவுகளிடம் மிகவும் விசுவாசமாக இருப்ொர்கள். மனித 

மனப்ொன்யமைின் வரோறு, அவர்களுயடை சுக துக்கங்கள், அவர்களுயடை அடுத்தடுத்த 

நியேகள், ஆக்கிரமிப்பு, ெயைை நியேக்குத் திரும்புதல் ஆகிையவ ஒரு பொிை ஆராய்ச்சிைாக 

இருக்கும். மகாொரதத்யதப் ெடிப்ெவர், இந்த ஒவ்பவாரு கருத்தும் பவளிப்ெடுவயதப் ொர்க்கோம். 

எல்ோ இதிகாசங்களும், மனிதனின் அயனத்து நற்குணங்களுக்கும், அவற்றிற்கு உாிை இடத்யத 

அளித்திருக்கோம். முதலில் இருந்த 20,000 சுலோகங்கயள விாிவுெடுத்தி இரண்டிரண்டு வாிகள் 

பகாண்ட 1,00,000 சுலோகங்களாக மகாொரதம் விாிவுெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. அது மனிதனுயடை 

ஞானத்தின் சுருக்கம் ஆகும். 

ஒவ்பவாரு தீவிரமான எழுத்தாளருக்கும் மனித சுொவத்யதப் ெற்றி மிக நன்றாகத் பதாியும். 

161. “They stood a little aloof while he was talking to their niece.” 

Etiquette requires them to let privacy prevail. 

He should seek an introduction which he did a little later. 

It was perfect civility on his part. They too rose to the occasion.  

It was not lost on him. He saw the magnanimity of their restraint. 

Not to excitedly respond to the owner of Pemberley talking to their niece is a measure of aristocratic 

culture. 

He saw it, sensed it, appreciated it and acted on it. 

He too rose to the occasion of extending two invitations at the second meeting. 

This is all of historical significance in the lives of all four. 

Every word, every look, every gesture, every movement at these moments, they know is decisive for their 
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future. 

These are no occasions for thought, but opportunities for creative action. 

If thought is an action ever, it is this moment. 

If the least act can be decisive ever, it is at such a moment. 

They never thought of Darcy’s love for Elizabeth till then. That arose a little later. 

Goodwill is divine will in life. 

It is their goodwill that brought her there. 

A moment of goodwill is a charged sensitive atmosphere for accomplishment. 

What that accomplishment maybe they had no idea. 

His behaviour in the next half an hour gave them the idea. 

The creative consciousness of the society has conceived that idea at that moment in the womb of 

Pemberley. 

It is an interesting situation. 

It deserves to be treated as a close emotional preserve. 

It requires a cultural cocoon. 

The wonder of it is the object of love itself was unaware of the sprout. 

No wonder the lady saw majesty in his mouth. 

Love was evident, too self-evident to ignore. 

The Man was a lover par excellence requires no explanation. 

They preserved the possibility of the moment with creative silence. 

“அவர்களுயடை மருமகளிடம் அவன் லெசிக்பகாண்டிருக்கும்பொழுது அவர்கள் சற்று தள்ளிலை 

நின்று பகாண்டிருந்தனர்.” 

ெண்ெட்ட அவர்களுயடை நடத்யத, அவர்களுயடை  தனியமக்குப் ெங்கம் வியளவிக்க 

விரும்ெவில்யே. 

அறிமுகம் பசய்து யவக்க அவன் லகட்க லவண்டும், அவன் சற்று லநரம் கைித்து அயதக் லகட்டான். 

அவன் மிகுந்த மாிைாயதயுடன் நடந்துபகாண்டான், அவர்களும் அதற்லகற்றவாறு நடந்து 

பகாண்டனர். 

அயத அவன் கவனிக்கத் தவறவில்யே. அவர்களுயடை கட்டுப்ொட்டின் பெருந்தன்யமயை அவன் 

உணர்ந்தான். 

பெம்ெர்லிைின் எஜமானன் தங்களுயடை மருமகளிடம் லெசிக் பகாண்டிருந்தயதப் ொர்த்தும் 

அவர்கள் உணர்ச்சிவசப்ெடாதது உைர்குடிப் ெண்ெியனக் காண்ெிக்கின்றது.  

அவன் அயதப் ொர்த்து உணர்ந்து ொராட்டி அதன்ெடி பசைல்ெட்டான். 

இரண்டாவது சந்திப்ெில் அவனும் இரண்டு அயைப்ெியன அளித்தான்.  

அவர்கள் நால்வருயடை வாழ்க்யகைில் இது சாித்திர முக்கிைத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சிைாகும். 

இது லொன்ற தருணங்களில் ஒவ்பவாரு வார்த்யதயும், ஒவ்பவாரு ொர்யவயும், ஒவ்பவாரு 

யசயகயும், ஒவ்பவாரு அயசவும் அவர்களுயடை எதிர்காேத்யதத் தீர்மானிப்ெயவ என்று 

அவர்களுக்குத் பதாியும். 

இயவ எண்ணங்களுக்கான தருணங்கள் அல்ே. புதிைன ெயடப்ெதற்குாிை வாய்ப்புகளாகும். 

எண்ணம் பசைோக இருப்ெின், அதற்குாிை லநரம் இதுதான். 

மிகக் சிறிை பசைலும் முடிவானதாக இருப்ெின் அது இது லொன்ற சமைத்தில்தான். 

டார்சிக்கு எலிசபெத் மீது இருந்த காதயேப் ெற்றி அவர்கள் அதுவயர நியனக்கலவ இல்யே. அது 

சற்று ெின்னர் எழுந்தது. 

வாழ்வில் நல்பேண்ணம் பதய்வத்தின் விருப்ெம் ஆகும். 

அவர்களுயடை நல்பேண்ணம் அவயள அங்கு வரவயைத்தது. 

நல்பேண்ணம் சாதிப்ெதற்கு உகந்த பசைிப்ொன சூையேக் பகாண்டு வரும்.  

அது எந்த சாதயனைாக இருக்கப் லொகிறது என்று அவர்களுக்கு எதுவும் பதாிைவில்யே. 

அடுத்த அயர மணி லநரம் அவன் நடந்துபகாண்ட விதம் அவர்களுக்கு அயத உணர்த்திைது. 

சமூகத்தின் ெயடப்ொற்றல் அந்த எண்ணத்யத அத்தருணத்தில் பெம்ெர்லிைில் உருவாக்கிைது. 

அது ஒரு சுவாரசிைமான நியேயம. 

அது உணர்வுபூர்வமாகப் ொதுகாக்கப்ெட லவண்டிை ஒன்றாகும். 

கோச்சாரப் லொர்யவ அதற்குத் லதயவ. 

காதல் வைப்ெட்டவருக்லக அது எழுந்தது பதாிைாதது ஆச்சாிைம். 

திருமதி கார்டினர் அவனுயடை லெச்சில் பெருந்தன்யமயைப் ொர்த்தாள். 



124 

 

காதல் புறக்கணிக்க முடிைாத அளவிற்கு பவளிப்ெயடைாக இருந்தது. 

அவன் மிகச் சிறந்த காதேன் என்ெதற்கு எந்த விளக்கமும் லதயவ இல்யே. 

அத்தருணத்தின் சாத்திைத்யத அவர்கள் பமௌனமாகப் ொதுகாத்தனர்.   

162. “Elizabeth astonished and confused, scarcely dared to lift her eyes.” 

Inner emotions express as outer movements. 

Sales people are trained in body language. 

Facial muscles express all emotions precisely. 

Looks can be open books of unopened hearts. 

No timid Man can meet the eyes of others in a work. 

Movements of the head, eyes, face, lips, bodily movements are in no one’s control. 

Should one have them in control, he should be a saint or a master criminal. 

Novels that accurately explain them will be a success. 

Writers have developed sensations, more than their minds. 

Only a mother knows the meaning of such movements in her last child. 

It is a vastly developed localized talent, not transferable. 

In a crisis, the history of our thought abridges into a few words. 

For lovers there is only one moment in life. It is one winning the other. 

Entering into marriage, they are like a motor without the coil. 

Shakespeare was produced by Elizabethan England. 

He overshot the average of Men, even the cream, as it was a richly creative period. England forgot him for 

long. It was France’s intellectuality that discovered him. England readily possessed him as a pride of 

possession, though was incapable of rising to the need of the hour. 

The conservatism of England smothered her own creativity. 

It is the best example of a great man not being popular in his own place during his lifetime. 

Sri Aurobindo brought the Hour of God on earth unperceived. 

His contribution to English prose and poetry was incomprehensible by the native Englishmen. 

His spiritual discovery remains unknown in his own country. 

Great Men serve their country or humanity incognito. 

Bravely fighting and saving his country and his world, the leader goes down the drain. 

Popularity and service are not always coexistent. 

Not all the Rishis have left their sacred names to us to worship. 

“ஆச்சாிைமும் குைப்ெமும் எழுந்த எலிசபெத்திற்கு கண்கயள உைர்த்திப் ொர்க்கவும் முடிைவில்யே.” 

அகத்தில் ஏற்ெடும் உணர்ச்சிகள் புற அயசவுகளாக பவளிப்ெடுகின்றன. 

விற்ெயனைாளர்களுக்கு நயட, உயட, ொவயன, ஆகிையவ கற்றுத் தரப்ெடுகின்றன. 

முகம் உணர்ச்சிகயளத் துல்லிைமாக பவளிப்ெடுத்த வல்ேது. 

மூடிை உள்ளங்களின் திறந்த புத்தகமாக விளங்குவது லதாற்றம். 

லகாயைைான மனிதனுக்கு, ஒரு லவயேைில் மற்றவர்களது கண்கயளச் சந்திக்க முடிைாது. 

தயே, கண்கள், முகம், உதடுகள், உடல் அயசவுகள் ஆகிையவ ஒருவருயடை கட்டுப்ொட்டில் 

இல்யே. 

ஒருவருக்கு இந்தக் கட்டுப்ொடு இருந்தால் அவர் ஒரு ஞானிைாகலவா அல்ேது ஒரு லதர்ந்த 

குற்றவாளிைாகலவா இருக்க லவண்டும். 

அயவகயளத் துல்லிைமாக விவாிக்கும் நாவல் பவற்றி அயடயும். 

எழுத்தாளர்கள் அவர்களது மனத்யதவிட உணர்வுகளில் முன்லனற்றம் அயடந்துள்ளனர். 

இது லொன்ற அயசவுகளின் அர்த்தத்யத ஒரு தாைாரால்தான் அவளுயடை கயடசிக் குைந்யதைிடம் 

புாிந்துபகாள்ள முடியும். 

அது குறிப்ெிட்ட ெகுதிைில் நன்கு வளர்ந்துள்ள ஒரு திறயமைாகும், அயத லவபறாருவருக்கு அளிக்க 

முடிைாது. 

பநருக்கடிைான சமைங்களில் நம்முயடை எண்ணங்கள் முழுவதும் ஒரு சிே வார்த்யதகளுக்குள் 

சுருங்கி விடும்.  

காதேர்களுக்கு வாழ்க்யகைில் ஒலர ஒரு தருணம்தான் உள்ளது, ஒருவர் மற்றவயர பஜைிக்கும் 

தருணம். 

திருமணம் ஆன ெிறகு அவர்கள் இைங்காத லமாட்டார் லொலிருப்ொர்கள். 

எலிசபெத் ஆண்ட இங்கிோந்தில் லஷக்ஸ்ெிைர் உருவானார். 
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அது வளம் வாய்ந்த, ெயடப்ொற்றல் சிறந்து விளங்கிை காேமாக இருந்ததால் சராசாி மனிதர்கயள, 

ஏன் மனிதர்களில் சிறப்ொனவர்கயளயும் லஷக்ஸ்ெிைர் விஞ்சி நின்றார். பவகு நாட்களுக்கு 

இங்கிோந்து அவயர மறந்து விட்டிருந்தது. ெிரான்ஸ் லதசத்தின் அறிவார்ந்த நியேதான் அவயர 

அயடைாளம் கண்டது. சாிைான தருணத்தில் உதவி பசய்ைாவிடினும், இங்கிோந்து அவயர 

உடனடிைாக தங்கள் நாட்டின் பெருயம என பசாந்தம் பகாண்டாடிைது.    

இங்கிோந்தின் ெமழயமவாதம் அந்நாட்டின் ெயடப்ொற்றயே மயறத்து யவத்திருந்தது. 

தன்னுயடை பசாந்த இடத்திலேலை தன்னுயடை வாழ்நாட்களில் ெிரெேமாகாத சிறந்த மனிதனுக்கு 

இது ஒரு சிறந்த உதாரணம்.   

இயறவன் வரும் தருணத்யத உேகுக்கு அளித்த ஸ்ரீ அரவிந்தயர எவரும் புாிந்துபகாள்ளவில்யே. 

ஆங்கிே உயரநயட மற்றும் கவியதைில் அவர் அளித்திருக்கும் ெங்களிப்யெ ஆங்கிலேைரால் கூட 

புாிந்துபகாள்ள முடிைாது. 

ெகவானின் ஆன்மீகக் கண்டுெிடிப்பு அவருயடை நாட்டிலேலை பதாிந்துபகாள்ளப்ெடாமல் 

உள்ளது. 

உைர்ந்த மனிதர்கள் அவர்களுயடை நாட்டிற்கும் மனித சமுதாைத்திற்கும் பசய்யும் லசயவ 

எவருக்கும் பதாிவதில்யே.  

யதாிைமாகச் சண்யட லொட்டு நாட்யடயும் உேகத்யதயும் காப்ொற்றும் தயேவனது உயைப்பு 

வீணாகிறது. 

புகழும் லசயவயும் எப்பொழுதும் லசர்ந்து இருக்காது. 

எல்ோ ாிஷிகளும் அவர்களுயடை புனிதமான பெைர்கயள நாம் வைிெடுவதற்காக விட்டுச் 

பசல்ேவில்யே. 

163. “Amazed at the alteration of his manners.” 

Severe thrashing made the paint stealer declare, “You are my leader.” 

Fourteen years in jail with Faria transformed the ship’s captain into the wisest Man of infinite 

wealth. 

What fourteen years of penance did, here initiation of the guru does it to the sishya. 

One right word at the ripe moment dissolves the feud of decades. 

The whole trend of Depression was reversed by FDR in a week of fireside chats. 

Forty years of bodily tension was instantly removed by balcony Darshan. 

Seventeen years of mental agony of tension disappeared on entering Her room. 

Egoistic separative assertion accepting pure love discovers an emotional wonder. 

What her abuse did to him, Pemberley and Mrs.Reynolds did to her. 

A devotee came and saw Sri Aurobindo, agreed to join the Ashram. He went home and returned after some 

time. There was such a change in Him that the devotee was amazed. To his question, Sri Aurobindo gave an 

evasive answer quipping back pointing to his beard, ‘What is this’. Yoga changes Man drastically in a short 

time. What Darcy did was a transforming alteration. That struck her dumb. It was Cheapside he laughed at. 

Now he wanted the same uncle and aunt residing at Cheapside to be introduced to him. It was no ordinary 

change. She found it as an alteration of manners. Really it was deeper than manners. His whole character 

at that depth had changed. One can see it in his movements, voice, tone, words, looks, gestures, etc. 

He had decided to worship her, no longer consider the inferiority of her family. For her sake he decided to 

accept all her family, even those dwelling in Cheapside. 

Education changes the social status. 

Marriage gives one the status of the spouse, higher or lower. 

Politics opens up new avenues for one. Power suddenly raises one so much that he changes out of all 

recognition. 

Success raises a Man suddenly; failure throws down a Man.  

In yoga, the decision to take to yoga changes one so much that his inner life changes from darkness to light. 

One decision is so powerful as to change the social animal into an idealistic spirit. 

“அவனுயடை மாறிை நடத்யதயைக் கண்டு ஆச்சாிைம் எழுந்தது.” 

வண்ணத்யதத் திருடிைவன் நன்றாக அடி வாங்கிை ெின், “நீதான் என்னுயடை தயேவன்” 

என்கிறான். 

Faria-வுடன் ெதினான்கு வருடங்கள் சியறைில் இருந்த கப்ெல் தயேவன் அறிவாளிைாக மாறி 

அளவற்ற பசல்வத்துடன் திகழ்ந்தான்.  

ெதினான்கு வருடங்கள் தவம் இருந்து பெறுவயத, குரு சிஷ்ைனுக்கு இங்கு அளிக்க முடியும். 
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சாிைான சந்தர்ப்ெத்தில் கூறப்ெடும் ஒரு சாிைான வார்த்யத ெே வருடங்களாக இருக்கும் 

சண்யடயைத் தீர்த்து விடும்.  

பொருளாதார மந்தநியேயை ரூஸ்பவல்ட் ஒரு வாரப் லெச்சு வார்த்யதகளால் மாற்றினார்.  

நாற்ெது வருடங்களாக இருந்த உடல் அழுத்தம் ொல்கனி தாிசனத்தில் அகன்றது. 

ெதிலனழு வருடங்களாக இருந்த மன லவதயனயும் அழுத்தமும் அன்யனைின் அயறக்குள் 

நுயைந்தவுடன் காணாமல் லொைிற்று. 

ெிடிவாதம், அகந்யத, தனித்திருக்கும் குணமுயடை ஒருவர் தூய்யமைான காதயே ஏற்றுக் 

பகாள்ளும்பொழுது உணர்வின் அற்புதத்யத உணருவார்.  

அவளுயடை நிந்தயன அவனுக்கு என்ன மாற்றத்யத அளித்தலதா, அலத மாற்றம் அவளுக்குப் 

பெம்ெர்லி மூேமும் பரனால்ட்ஸின் மூேமும் கியடத்தது. 

ஸ்ரீ அரவிந்தயரச் சந்திக்க வந்த ஒரு அன்ெர், ஆசிரமத்தில் லசர ஒத்துக் பகாண்டார். அவர் 

வீட்டிற்குச் பசன்று சிறிது நாட்கள் கைித்துத் திரும்ெினார். அதற்குள் ெகவானிடம் ஏற்ெட்டிருந்த 

மாற்றம் அவயர ஆச்சாிைத்திற்குள்ளாக்கிைது. அவருயடை லகள்விக்கு ெகவான் லநராக 

ெதிேளிக்காமல் வந்தவருயடை தாடியைச் சுட்டிக் காட்டி, ”இது என்ன” என்று லகட்டார். லைாகம் 

மனிதயன குயறந்த லநரத்தில் பவகுவாக மாற்றி விடும். டார்சி அயடந்த திருவுருமாற்றம் அவயள 

லெச்சிைக்க யவத்தது. சீப்யசட்-ஐப் ெற்றி அவன் முன்பு லகலி பசய்தான், இப்பொழுது அலத 

சீப்யசட்- ல் வசிக்கும் மாமா, அத்யதயை அவனுக்கு அறிமுகம் பசய்து யவக்கும்ெடி லகட்டுக் 

பகாள்கிறான். இது சாதாரண மாற்றம் அல்ே. அவனது சுொவலம மாறிைிருப்ெதாக அவளுக்குத் 

லதான்றிைது. உண்யமைில் அது நடத்யதயைக் காட்டிலும் ஆைமானது. அவனுயடை முழு 

சுொவமும் அந்த ஆைத்தில் மாறியுள்ளது. இவற்யற அவனுயடை அயசவுகள், குரல், பதானி, 

வார்த்யதகள், லதாற்றங்கள், யசயககள் ஆகிைவற்றில் காணோம். அவளுயடை குடும்ெத்தின் 

தாழ்ந்த நியேயை இனியும் கருதாது அவயள ஆராதிக்க அவன் முடிவு பசய்தான். அவளுக்காக 

சீப்யசட்-ல் இருப்ெவர்கள் உட்ெட, அவளுயடை முழு குடும்ெத்யதயும் ஏற்றுக்பகாள்ள முடிவு 

பசய்தான்.  

கல்வி சமூக அந்தஸ்யத மாற்றுகிறது. 

உைர்ந்தலதா அல்ேது தாழ்ந்தலதா, திருமணம் ஒருவருக்கு கணவன் அல்ேது மயனவிைின் 

அந்தஸ்யத அளிக்கிறது. 

புது வைிகயள அரசிைல் ஒருவருக்குக் காட்டுகிறது. அதிகாரம் ஒருவயர திடீபரன்று உைர்த்தி 

அவயர அயடைாளம் காண முடிைாதெடி மாற்றுகிறது. 

பவற்றி மனிதயனத் திடீபரன உைர்த்துகிறது; லதால்வி மனிதயனக் கீலை தள்ளுகிறது. 

லைாகத்தில், லைாகத்யத லமற்பகாள்ளத் தீர்மானிப்ெது ஒருவருயடை அக வாழ்க்யகயை 

இருளிலிருந்து ஒளிக்கு மாற்றி, பெரும் அளவில் மாற்றத்யத ஏற்ெடுத்துகிறது.  

சமூக விேங்கான மனிதயன இேட்சிை ஆன்மாவாக மாற்றும் அளவிற்கு ஒரு தீர்மானம் சக்தி 

வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. 

164. “Every sentence he uttered was increasing her embarrassment.” 

In times of transition every bit of news changes the world of the hearer. 

One who was on Rs. 96,000/- p.m. was called for an interview at a big metropolis. 

The news added they would pay for his flight. One more piece of news was a room in a five star hotel was 

reserved. When he went to the interview he was offered per month Rs. 120,000/- . He was amazed at every 

further piece of information. This is rare. 

Opening life opens on all sides to the utter bewilderment of the hearer. 

Life is neutral. It can open either way. On any side it opens only like that. 

Kural advises us that to those who have done an evil turn to us, we must act so magnanimously that 

they are put to shame.  

Darcy had no intention of putting her to shame, but what he did was exactly that. 

She was overcome with embarrassment as she was thinking of her abuse. 

Indian religion speaks of working out the past karma and getting out of the cycle of birth. 

Jesus asks us to forgive the sinners. 

Law gives the offender punishment, sometime retributive punishment. 

Through births or punishment or forgiving, the sinner is raised out of sin. 

Mother’s consciousness dissolves sin and all its lingering effects. 

We know past acts reversed leave a remainder. We call it legacy. 

Mother’s consciousness transforms, which means every evil propensity and the old act is reversed to its 
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good aspect. 

In a transfer of property the news came to the beneficiary in raghukalam. The devotee believed in it. 

Property came without power of attorney. The devotee realized the futility of raghukalam and began to 

consecrate the transfer. The first result was the onus of repaying the bank due was shifted away from him. 

Next he got a huge bank loan without his signing any document. Finally he who was holding the power of 

attorney itself paid him a sum equivalent to the value of the property. Transformation transfigures. She 

was ashamed of her abuse. He received the abuse as blessing. She was ashamed of meeting him. To 

him meeting her was a privilege which he even wanted his sister to have.  Even her relatives were felt 

by him as a privilege. He wanted Pemberley too to share the privilege of her dining there. 

“அவன் லெசப் லெச அவளுயடை சங்கடம் அதிகாித்துக் பகாண்லட பசன்றது.” 

மாற்றம் ஏற்ெடும் காேங்களில் ஒவ்பவாறு சிறு பசய்தியும் லகட்ெவருயடை வாழ்யவ மாற்றும். 

Rs. 96,000/- மாதச் சம்ெளம் வாங்கிக் பகாண்டிருந்த ஒருவருக்கு ஒரு பொிை நகரத்திலிருந்து 

லநர்முகத் லதர்வுக்கு அயைப்பு வந்தது. விமானப் ெைணக் கட்டணத்யத அவர்கள் ஏற்ெதாகவும், 

ஐந்து நட்சத்திர லஹாட்டலில் தங்குவதற்கு ஏற்ொடு பசய்திருப்ெதாகவும் தகவல்கள் கியடத்தன. 

லநர்முகத் லதர்வுக்குச் பசன்றபொழுது அவருக்கு மாதம் Rs. 120,000/- சம்ெளம் அளிப்ெதாக 

வாக்களிக்கப்ெட்டது. ஒவ்பவாரு தகவலும் அவருக்கு ஆச்சாிைத்யத அளித்தது. மிகவும் அாிதான 

விஷைம் இது.     

லகட்ெவயரத் தடுமாறச் பசய்யும் அளவிற்கு வாழ்க்யக எல்ோ ெக்கங்களிலிருந்தும் வாய்ப்யெ 

அளிக்கிறது.  

வாழ்வு நடு நியேைானது. வாய்ப்புகள் எங்கிருந்து லவண்டுபமன்றாலும் வரும், வருவது 

அொிமிதமாக இருக்கும். 

“இன்னா பசய்தாயர ஒறுத்தல் அவர் நாண நன்னைம் பசய்து விடல் “என்று குறள் கூறுகிறது. 

அவயள அவமானப்ெடுத்த லவண்டும் என்ெது டார்சிைின் லநாக்கமல்ே. ஆனால் அவன் பசய்தது 

அவ்வாலற இருந்தது. 

அவளுயடை நிந்தயனகயள அவள் நியனத்துக் பகாண்டிருந்ததால் சங்கடம் அவயள  

ஆட்பகாண்டிருந்தது. 

கடந்தகாே கர்மங்கயள அைித்து மறு ெிறவிைிலிருந்து விடுதயே பெறுவயதப் ெற்றி இந்திை 

மதங்கள் லெசுகின்றன. 

ொவம் பசய்தவர்கயள மன்னிக்குமாறு இலைசு கிறிஸ்து நம்யமக் லகட்டுக்பகாள்கிறார். 

குற்றம் பசய்தவனுக்கு சட்டம் தண்டயன அளிக்கிறது, சிேசமைங்களில் குற்றத்திற்கு ஏற்ற 

தண்டயனயை அளிக்கிறது. 

மீண்டும் ெிறவி எடுப்ெதன் மூேலமா, தண்டயன மூேலமா அல்ேது மன்னிப்ெின் மூேலமா, ொவம் 

பசய்தவன் அதிலிருந்து பவளிவருகிறான். 

அன்யனைின் ஜீவிைம் எல்ோ ொவங்கயளயும் கயரத்து அதனுயடை தாக்கங்கயளயும் அைித்து 

விடுகிறது. 

கடந்தகாே பசைல்கயளத் திருத்திக் பகாண்டாலும், அயவ சிறிது மீதம் இருக்கும். நாம் அயத 

ெரம்ெயரச் பசாத்து என்கிலறாம். 

அன்யனைின் ஜீவிைம் கடந்தகாே தீயமகள் ைாவற்யறயும் நல்ேயவகளாக மாற்றிவிட வல்ேது. 

பசாத்து கியடக்கப் லொகிறது என்ற பசய்தி அன்ெருக்கு ராகு காேத்தில் கியடத்தது. அன்ெருக்கு 

ராகு காேத்தில் நம்ெிக்யக இருந்தது. பசாத்தில் அவருக்கு எந்தவித அதிகாரமும் 

அளிக்கப்ெடவில்யே. தன்னுயடை ராகு காே நம்ெிக்யகயை நீக்கி பசாத்து விஷைத்யத அன்ெர் 

சமர்ப்ெணம் பசய்ை ஆரம்ெித்தார். வங்கிக்குக் கடயன திரும்ெக் பகாடுக்க லவண்டிை பொறுப்பு 

முதலில் அவாிடமிருந்து விேகிைது. அவருயடை யகபைழுத்து இல்ோமலேலை வங்கி அவருக்கு 

பொிை அளவு கடயன அளித்தது. இறுதிைாக, பசாத்தின் அதிகாரத்யத தன் யகைில் யவத்துக் 

பகாண்டிருந்தவர் பசாத்துக்குச் சமமான ெணத்யத அவருக்குக் பகாடுத்தார். திருவுருமாற்றம் 

மாற்றத்யத அளிக்கும். அவள் தன் நிந்தயனயை நியனத்து பவட்கப்ெட்டாள். நிந்தயனயை 

அருளாக அவன் ஏற்றுக்பகாண்டான். அவளுக்கு அவயனச் சந்திக்கலவ பவட்கமாக இருந்தது. 

அவனுக்கு அவயள சந்திப்ெலத பொிை லெறாக இருந்தது. தன்னுயடை சலகாதாியும் அவயளச் 

சந்திக்க லவண்டும் என்று அவன் விரும்புகிறான். அவளுயடை உறவினர்களும் அவனுக்குக் 

கியடத்த லெறு லொல் உணர்ந்தான். அவள் அங்கு விருந்துண்டு பெம்ெர்லிக்கும் பெருயம லசர்க்க 

லவண்டும் என்றும் விரும்புகிறான். 

165. “Every idea of the impropriety of her being found there.” 

While in low consciousness every vice appears to be a virtue. 
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For the vital Man increasing his possessions is the ultimate goal. 

Moving the Mind and Spirit, one discovers that every possession inhibits knowledge. 

Man who accepts Mother, having human values, is unable to move closer to her. 

She found each moment highly uncomfortable whereas to him every moment with her was a moment of 

devotion, when his consciousness entered refined purity. She was unaware of it. 

It was an error of perspective, illusion of the obvious. 

Man can think of himself only from his point of view. 

From her point of view she had thrown herself in his way in bad taste. 

She could not know his point of view. It is practical ignorance. 

To know that, she must know the Absolute. 

If she loved him, she could know his perspective, that he congratulated himself on seeing her there. 

Love does here the work of the Absolute. 

At every moment of life, something represents to us the Absolute. 

To know that human choice becomes divine choice. 

Mother is the mediatrix between the divine and the human. 

He then made the right human choice. She was the beneficiary. 

Her own mental reservations in accepting Darcy’s love brought the two vitiating events of Caroline’s 

provocation and Lydia’s elopement. 

In spite of his effusive enthusiasm, she was feeling guilty. 

At a moment consecration surges as an act of grace, Man indulges in his thought and abridges the 

Presidentship of the nation as a local job. 

Her Mind was not as free as his was. 

She could not pardon herself for the abuse, nor could she give up Wickham. 

She allowed the externals to work out her inner arrears. 

He took his inner insufficiencies in their essence and overcame them without any other reference in the 

outer life. 

The ease with which he disposed of his aunt after the engagement shows he had no outer reference 

whatsoever. 

“அவன் தன்யன அங்கு கண்டது, தான் சாிைில்யே என்ற உணர்வியன அவளுக்கு அளித்தது.” 

தாழ்ந்த ஜீவிைத்தில் இருக்கும்பொழுது ஒவ்பவாரு தீபைாழுக்கமும் நல்ே ெண்ொகத் 

லதாற்றமளிக்கும். 

உணர்வு நியேைில் இருக்கும் மனிதனுக்கு உயடயமகயள லசர்த்துக்பகாள்வதுதான் இறுதிைான 

இேட்சிைமாக இருக்கும். 

மனமும் ஆன்மாவும் பசைல்ெடும்பொழுது ஒவ்பவாரு உயடயமயும் அறிவுக்குத் தயட என்ெயதக் 

காண்ெர். 

மனிதப் ெண்புகள் உயடை மனிதன் அன்யனயை ஏற்றுக்பகாள்ளும்பொழுது அவனால் 

அன்யனைிடம் பநருங்க முடிவதில்யே. 

ஒவ்பவாரு வினாடியும் அவளுக்குச் சங்கடமாக இருந்தது, அவனுயடை ஜீவிைம் தூய்யமைாக 

இருந்ததினால் அவளுடன் இருந்த ஒவ்பவாரு வினாடியும் அவன் முழு ஈடுொட்டுடன் இருந்தான். 

அவளுக்கு அது பதாிைவில்யே. 

இது கண்முன் இருப்ெயதப் ொர்ப்ெதில் ஏற்ெடும் தவறாகும். 

மனிதனுக்கு தன் கண்லணாட்டத்தில்தான் தன்யனப் ெற்றி நியனக்க முடியும். 

அவளுயடை கண்லணாட்டத்தில் அவள் அவனிடம் லமாசமாக நடந்து பகாண்டிருக்கிறாள். 

அவனுயடை கண்லணாட்டம் அவளுக்குத் பதாிைவில்யே, இது நயடமுயற அஞ்ஞானம்.  

அது புாிை லவண்டுபமன்றால் அவளுக்குப் ெிரம்மம் புாிை லவண்டும். 

அவயன அவள் காதலித்திருந்தால் அவனுயடை ொர்யவ அவளுக்குப் புாிந்திருக்கும், அங்கு 

அவயளப் ொர்த்ததில் அவன் அயடந்த சந்லதாஷம் அவளுக்குப் புாிந்திருக்கும். 

ெிரம்மத்தின் லவயேயை இங்கு காதல் பசய்கிறது. 

வாழ்வின் ஒவ்பவாரு தருணத்திலும் ஏலதா ஒன்று நமக்கு ெிரம்மத்யத ஞாெகப்ெடுத்துகிறது. 

மனித விருப்ெம் இயறவனின் விருப்ெமாகிறது. 

பதய்வத்திற்கும் மனிதனுக்கும் நடுலவ மத்திைஸ்தம் பசய்ெவராக அன்யன இருக்கிறார். 

அவன் சாிைான முடிபவடுத்தான். அவள் அதனால் ெைனயடந்தாள். 



129 

 

டார்சிைின் காதயே ஏற்றுக்பகாள்வதில் அவளுக்கு இருந்த மனத்தின் தைக்கம் காரலியன 

எாிச்சலூட்டும்ெடி லெச யவத்தது, லிடிைாயவ ஓடிப்லொக யவத்தது.   

அவனுயடை உணர்ச்சிவைப்ெட்ட ஆர்வத்யதயும் மீறி அவளுக்கு குற்ற உணர்ச்சி எழுந்தது. 

சமர்ப்ெணம் அருளின் பசைோக எழும் தருணத்தில் மனிதன் தன்னுயடை எண்ணத்திற்கு இடம் 

பகாடுத்து நாட்டின் தயேயமப் ெதவியை உள்ளூர் லவயேைாக சுருக்கிவிடுவான்.    

அவன் மனம் பதளிவாக இருந்ததுலொல் அவளுயடைது இல்யே. 

அவள் பசய்த நிந்தயனகளுக்கு அவளால் தன்யன மன்னித்துக்பகாள்ள முடிைவில்யே, 

விக்காயமயும் அவளால் யக விட முடிைவில்யே. 

பவளிைில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளால் அவளுள் மாற்றங்கள் ஏற்ெட்டன. 

அவன் எந்த புறத் தூண்டுதலும் இன்றி தன்னுயடை முைற்சிைினாலேலை திருவுருமாறினான். 

திருமண நிச்சைத்திற்குப் ெிறகு அவனுயடை சித்தியை அவன் பவகு சுேெமாக எதிர்பகாண்டது, 

அவன் பவளித் பதாடர்புள்ள எவற்றாலும் ொதிக்கப்ெடவில்யே என்ெயத உணர்த்துகிறது.  

166. “The few minutes in which they continued together were some of the most uncomfortable in her life.” 

The most fortunate moments were felt to be the most uncomfortable because of what one is. 

Comfort or discomfort is not a present from outside, but something that decides from inside. 

It is a great spiritual truth given to us as the Unknowable’s formulation in us. 

It formulates to our consciousness. 

The Divine in Man determines the divine course. 

The Man in the Divine determines the human course of the divine stream. 

Those few minutes decided her life in Pemberley. 

The poises of the human consciousness are many, are almost infinite. 

When does the Unknowable come down to formulate itself? 

Between Man and the Unknowable there are infinite levels. 

At each level, the force of that level responds to Man as the Unknowable does. 

At one level we all know society activates itself to formulate itself. 

It is the dispensation of social justice or legal justice. 

Above the society exists life and the universe who also act exactly like that. 

When society and law fail, Man’s just position is responded to by life which officiates for the Unknowable. 

Man exclaims at such moments ‘God is great’. 

The universe responding like that is rarely understood by Man. He receives the gift not knowing what 

happened or how. 

Below the society family rises to the individual’s occasion and gives him what he fails to accomplish. 

He himself sometimes represents to himself the Unknowable and determines the work. 

The wife, Man’s psychological centre has the comprehensive capacity of all these – the Unknowable, 

the universe, life, society, family, himself – combined when she is in tune with him. In Tamil this 

knowledge refers only to the longevity of him as மாங்கல்ை ெேன். To such a woman Mother will be all 

this without her praying for it. The woman who is all this to all around becomes the Mother in herself. 

“சிே நிமிடங்கள் அவர்கள் இருவரும் லசர்ந்து இருந்தது, அவளுயடை வாழ்க்யகைில் மிகவும் 

சங்கடமான தருணமாகும்.” 

ஒருவர் அவர் சுொவத்திற்லகற்ெ, மிகவும் அதிர்ஷ்டமான தருணங்கயள மிகவும் சங்கடமான 

தருணங்களாக உணருவார். 

பசௌகாிைலமா அல்ேது அபசௌகாிைலமா, அயவ பவளிைிலிருந்து வருவதில்யே. அயவ அகத்தில் 

தீர்மானிக்கப்ெடுகின்றன. (நன்றும் தீதும் ெிறர் தர வாரா) 

ெிரம்மம் நம்முள் இருப்ெது, நமக்கு அளிக்கப்ெட்ட பொிை ஆன்மீக உண்யமைாகும். 

நமது ஜீவிைத்யத அது வடிவயமக்கிறது. 

மனிதனில் இருக்கும் பதய்வம் பதய்வீகப் லொக்யகத் தீர்மானிக்கிறது. 

இயறவனில் இருக்கும் மனிதன் பதய்வீக ஓட்டத்தில் மனிதப் லொக்யகத் தீர்மானிக்கிறான்.  

பெம்ெர்லிைில் அந்த சிே நிமிடங்கள் அவளுயடை வாழ்க்யகயைத் தீர்மானித்தது. 

மனித ஜீவிைத்தின் நியேகள் ெே உள்ளன, அயவ அளவற்றயவ. 

எவ்வாறு அறிை முடிைாதது இறங்கி வந்து தன்யன வடிவயமத்துக் பகாள்ளும்? 

மனிதனுக்கும் ெிரம்மத்திற்கும் இயடலை அளவற்ற நியேகள் உள்ளன.  

ஒவ்பவாரு நியேைிலும் அந்த நியேைின் சக்தி ெிரம்மம் ெதிேளிப்ெது லொல் மனிதனுக்குப் ெதில் 

அளிக்கும்.  
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ஒரு நியேைில் சமூகம் தன்யன வடிவயமத்துக்பகாள்ள தன்யனலை தூண்டிவிட்டுக்பகாள்ளும் 

என்று நமக்குத் பதாியும்  

சமூக நீதிைின் லகாட்ொடாகலவா அல்ேது சட்டாீதிைான லகாட்ொடாகலவா அது விளங்குகிறது. 

சமூகத்யதத் தாண்டி வாழ்வும் ெிரெஞ்சமும் உள்ளன, இயவயும் அலத லொல் பசைல்ெடுகின்றன.  

சமூகமும் சட்டமும் யகவிட்டாலும், நிைாைமான மனிதனுக்கு ெிரம்மத்தின் ெிரதிநிதிைாக விளங்கும் 

வாழ்வு ெதிேளிக்கும், அது லொன்ற தருணங்களில் மனிதன் “கடவுளின் அருலள அருள்,” என்று 

கூறுவான்.   

இது லொல் ெிரெஞ்சம் பசைல்ெடுவயத மனிதன் புாிந்துபகாள்வதில்யே. என்ன நடந்தது அல்ேது 

எவ்வாறு நடந்தது என்று பதாிந்துபகாள்ளாமலேலை அவன் ெேன்கயளப் பெறுகிறான். 

சமூகத்யதத் தாண்டி குடும்ெம் மனிதனின் உதவிக்கு வந்து அவன் சாதிக்கத் தவறிையத அவனுக்கு 

அளிக்கும். 

அவலன சிேசமைம் ெிரம்மத்தின் ெிரதிநிதிைாக மாறி லவயேயைத் தீர்மானம் பசய்கிறான்.  

மனிதனின் மனத்தின் யமைமாக விளங்கும் மயனவி, கணவனுடன் இணக்கமாக இருக்கும்பொழுது 

- ெிரம்மம், ெிரெஞ்சம், வாழ்வு, சமூகம், குடும்ெம், கணவன்,- இயவ எல்ோவற்யறயும் ஒன்று 

லசர்த்து புாிந்துபகாள்கிறாள். இந்த அறிவு அவனுயடை ஆயுள் -மாங்கல்ை ெேன்- எனக் 

குறிப்ெிடப்ெடுகிறது. இது லொன்ற ஒரு பெண்ணுக்கு, அவள் ெிரார்த்தயன பசய்ைாமலேலை 

அன்யன இயவ எல்ோமுமாக இருப்ொர். தன்யனச் சுற்றியுள்ள அயனவருக்கும் இயவ 

எல்ோமுமாக இருக்கும் ஒரு பெண் அன்யனைாகலவ தன்னுள் மாறிவிடுவாள். 

167. “Nor did he seem much more at ease.” 

He who pleases another, pleases himself. 

He who offends another pleases himself, offends himself later. 

He who pleases others, by virtue of his small personality, offends himself. 

Causing embarrassment to another can be embarrassment or joy to oneself. 

Darcy caused discomfort to her and, in spite of his joy, felt a little of it himself. 

The course of true love never did run smooth. The goal of JOY is never reached by a course of unmixed 

JOY. But below the surface of events there never has been anything but joy. 

Joy in human life is seen as activity. 

Seen in this perspective from the first visit of Bingley till Darcy’s second proposal, the story is a chain 

of brisk activities, in a way unusual to the life in the village. 

The one great tragedy that hit the family sent the father to London, brought from tour all of them home, sent 

Darcy to London and to Cheapside, the couple to Newcastle, brought Lady Catherine to Longbourn and 

again Darcy. 

This philosophy holds good to all life of prosperity as well as adversity. Even the worst of tragedies 

are moments of chains of activities. 

An active moment on the surface is solid stable joy below the surface. 

If this thesis can be conceded, the theme all life is only Delight will be true. 

It is said that the Man in constant depression has a joy in clinging to it. 

He who complains against so many or even against himself has a joy in complaining. 

Consecration of a movement of complaint in its origin of the first physical impulse which is the point 

where it enters the conscious from the subconscious, will turn it into joy. Subconscious consecration is 

at the origin of that movement in the subconscious. The subconscious is the evolved part of the inconscient. 

When Lydia said, “Bingley will choose me”, she may or may not remember it, but it was half-conscious. 

At a time great good fortune was coming down on him crashing, it occurred to him to help a Man in dire 

distress which was not an obligation, nor was that Man aware that act would ruin him utterly. It was a 

subconscious urge. Charlotte’s invitation to a reluctant Elizabeth, Mrs. Gardiner’s invitation to Pemberley 

are such movements. These fortunate and unfortunate initiatives are conscious, unconscious, half-conscious 

and sub-conscious. 

“அவனும் அயமதிைில்ோமல் இருந்தான்.” 

மற்றவயரத் திருப்திப்ெடுத்தும் ஒருவர் தன்யனயும் திருப்திப்ெடுத்திக் பகாள்வார். 

ைார் ஒருவர் மற்றவயர புண்ெடுத்துகிறாலரா அவர் தன்யனத் திருப்திப்ெடுத்திக் பகாள்வார், ெிறகு 

தன்யனலை வருத்திக் பகாள்வார்.    

மற்றவயரத் திருப்திப்ெடுத்தும் ஒருவர் அவருயடை சிறிை குணத்தினால் தன்யனலை வருத்திக் 

பகாள்வார். 
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மற்றவருக்குச் சங்கடம் வியளவிப்ெவர் தனக்லக சங்கடம் அல்ேது சந்லதாஷத்யத ஏற்ெடுத்திக் 

பகாள்வார்.  

டார்சி அவளுக்கு அபசௌகாிைத்யத உண்டாக்கினான், அவன் மகிழ்ச்சிைாக இருந்தலொதிலும், 

அயதயும் மீறி அவனுக்கும் சற்று அபசௌகாிைம் எழுந்தது. 

உண்யமைான காதல் எப்பொழுதும் தயடைின்றி இருக்காது. சந்லதாஷம் எனும் இேட்சிைத்யத 

அயடை முைலும்பொழுது எல்ோ உணர்வுகயளயும் கடந்துதான் பசல்ே லவண்டும். ஆனால் 

நிகழ்ச்சிகளின் ெின்னணிைில் சந்லதாஷம் மட்டுலம இருக்கும். 

மனித வாழ்வில் சந்லதாஷம் பசைோக பவளிப்ெடுகிறது. 

ெிங்கிலிைின் முதல் வருயகைிலிருந்து டார்சிைின் இரண்டாவது திருமண லவண்டுலகாள்வயர 

இக்கயதயை இக்கண்லணாட்டத்தில் ஆராய்ந்தால், கிராமத்து வாழ்க்யகைில் சாதாரணமாக 

நடக்காத வயகைில் பதாடர்ந்த விறுவிறுப்ொன நிகழ்வுகயளப் ொர்க்கோம். 

இக்குடும்ெத்திற்கு ஏற்ெட்ட மிகப் பொிை ஆெத்து, தந்யதயை ேண்டனுக்கு அனுப்ெிைது, சுற்றுோப் 

ெைணம் பசய்து பகாண்டிருந்த அயனவயரயும் வீட்டிற்குத் திரும்ெ வரவயைத்தது, டார்சியை 

ேண்டனுக்கும், சீப்யசட்டிற்கும் அனுப்ெிைது, தம்ெதிகயள நியு காசிலுக்கு அனுப்ெிைது, லேடி 

காதாியன ோங்ெர்னுக்கு வரவயைத்தது, மீண்டும் டார்சியை வரவயைத்தது.  

இந்த தத்துவம் வளமான வாழ்க்யகக்கும் அதற்கு மாறாக இருக்கும் எல்ோ வாழ்க்யகக்கும் 

பொருந்தும். லெராெத்து நிகழும்பொழுதும் சங்கிலித் பதாடர்லொல் நிகழ்ச்சிகள் பதாடர்ந்து நடந்த 

வண்ணலம இருக்கும். 

பவளிைில் சுறுசுறுப்ொக இருப்ெது உள்லள நிேவும் உறுதிைான சந்லதாஷத்தின் பவளிப்ொடு 

ஆகும். 

இந்த வாதத்யத ஏற்றுக்பகாள்ள முடியுபமன்றால் வாழ்வயனத்தும் ஆனந்தம் என்ற கருத்து 

உண்யமைாகும். 

பதாடர்ந்த மன அழுத்தத்தில் இருப்ெவர் அவ்வாறு பதாடர்ந்து இருப்ெதில் சந்லதாஷம் பெறுகிறார் 

என்று கூறப்ெடுகிறது.  

மற்றவர்கயளக் குயற கூறுெவர்கள் அல்ேது தன்யனலை குயற கூறிக்பகாள்ெவர்கள் அதில் 

சந்லதாஷமயடகின்றனர்.  

குயற கூற லவண்டும் என்கிற எண்ணம், உந்துதோக எழும்பொழுலத சமர்ப்ெணம் பசய்ைப்ெட்டு 

விட்டால், அது சந்லதாஷமாக மாறிவிடும். இது முதலில் ஆழ்மனத்தில் ஆழ்மனச் சமர்ப்ெணமாக 

உருவாகிறது. ஜடஇருளின் பவளிப்ெடும் ெகுதிதான் ஆழ்மனம். “ெிங்கிலி என்யனத் 

லதர்ந்பதடுப்ொன்,” என்று லிடிைா கூறிைபொழுது அவளுக்கு ஞாெகம் இருந்தலதா இல்யேலைா, 

அது அயரகுயற நியனவாக இருந்திருக்கும்.  

லெரதிர்ஷ்டம் ஒருவயனத் லதடி வரும்பொழுது, மிகவும் கஷ்டத்தில் இருக்கும் லவபறாரு 

மனிதனுக்கு நிர்ெந்தமில்ோதபொழுதும் உதவி பசய்ை லவண்டும் என்று அவனுக்குத் லதான்றிைது. 

இச்பசைல் தன்யன முழுவதுமாக அைித்து விடும் என்று அவனுக்குப் புாிைவில்யே. இது 

ஆழ்மனத்தின் உந்துதோகும். விருப்ெமில்ோத எலிசபெத்யத சார்பேட் அயைத்ததும், பெம்ெர்லிக்கு 

திருமதி கார்டினர் விடுத்த அயைப்பும் இது லொன்ற பசைல்களாகும். இந்த அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த 

தன்முயனப்பும் துரதிர்ஷ்டமான தன்முயனப்பும் அறிந்தும் அறிைாமலும் அயரகுயற 

நியனலவாடும் ஆழ்மனத்திலிருந்தும் எடுக்கப்ெடுகின்றன.  

168. “When he spoke his accent had none of its usual sedateness.” 

Accent is a subconscious skill. 

Its losing his usual sedateness means he was disturbed in the subconscious. 

Man lives by his manners, at best by behaviour. 

Manners and behaviour belong to the surface Mind. 

They are acquired, lived, altered in the conscious Mind – surface Mind. 

Character is a subconscious faculty or skill or we can even say capacity. 

A Man’s subconscious grows gradually and gently surfaces. We call it maturity. 

Maturity is a smooth process, as the ripening of the fruit. 

The region that touches the subconscious is the region of sensitivities. 

Great discontent spreads in societies if these sensitivities are questioned or threatened. When they are 

to be destroyed, a Revolution breaks out. 

The Individual never opens his subconscious except in moments of fear or greed. 

One in bankruptcy, a Man whose home is rudely broken, a disappointed love, a bleak future makes 

him revalue his sensitivities so as to start life afresh.  
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Positively, as for Iacocca, when a huge opportunity opens threateningly, a Man determines to act in 

such a fashion that he walks roughshod over his sensitivities. 

There is no progress without the subconscious becoming conscious. 

It can slowly mature as in education or shockingly open as in experience. 

Marriage is really a live institution at the level of the subconscious if a Man wants to benefit by that. 

The story ‘Notebook’ reviewed in detail, scene by scene, will show how the knowledge begins as urge in 

the subconscious and Man organizes it in conscious life, waiting for the result to confirm. As there are 

two, man and woman, their interactions add rich substance and open in several dimensions of possibilities. 

We see the subconscious pushes the conscious rudely and compels progress. As love and affection are the 

substratum, Romance is the pronounced goal, it is a story that lends itself to study this phenomenon. 

Sedateness is one attribute of steady culture. 

Embarrassment is the sign of losing it. 

A shock opens the subconscious. 

“அவன் லெசிை பொழுது அவனுயடை ெயைை நிதானம் அவனிடம் இல்யே.” 

லெசும் முயற ஒரு ஆழ்மனத்திறனாகும். 

அவன் தன்னுயடை இைல்ொன நிதானத்யத இைந்தான் எனில் ஆழ்மனத்தில் அவனுயடை அயமதி 

குயேந்துள்ளது என்று பொருள். 

மனிதன் அவனுயடை ெைக்கத்தின் மூேமும், லமலும் சிறப்ொக, நடத்யதைின் மூேமும் வாழ்கிறான்.  

ெைக்கமும் நடத்யதயும் லமல் மனத்திற்குாிையவ. 

அயவ லமல் மனத்தில் பெற்றுக்பகாள்ளப்ெட்டு, நமக்லகற்றார்லொல் வாழ்க்யகக்கு உகந்தவாறு 

மாற்றி அயமத்துக் பகாள்ளப்ெடுகிறது. 

ஆளுயமயை, ஆழ்மனத் திறயம, திறன் அல்ேது ஆற்றல் எனக் கூறோம். 

ஆழ்மனம் ெடிப்ெடிைாக வளர்ந்து பமதுவாக பவளிப்ெடுவயத மனப்ெக்குவம் என்கிலறாம்.  

ெக்குவம் அயடவது ெைம் ெழுப்ெது லொல் ஒரு சுமுகமான பசைல் முயறைாகும். 

உணர்வுகள் ஆழ்மனத்யதத் பதாடும். 

இந்த உணர்வுகள் சந்லதகிக்கப்ெட்டாலோ அல்ேது அச்சுறுத்தப்ெட்டாலோ சமூகத்தில் பொிை 

அதிருப்தி எழுகிறது. அயவ அைிக்கப்ெட லவண்டிைலொது புரட்சி பவடிக்கிறது. 

ெைம் அல்ேது லெராயச எழும் சமைங்களில் மட்டுலம மனிதன் தன் ஆழ்மனத்யத உெலைாகிப்ொன். 

திவாோன ஒரு மனிதன், பெரும் கஷ்டத்திலுள்ள குடும்ெத்து ஆண், ஏமாற்றமயடந்த காதல், 

நம்ெிக்யகைற்ற எதிர்காேம் ஆகிையவ அவனுயடை உணர்வுகயள மீண்டும் மதிப்ெிட யவத்து 

புதிை வாழ்க்யக வாை வைி வகுக்கும். 

Iacocca யவப்லொல், பொிை வாய்ப்பு வந்து கதயவ ெேமாகத் தட்டும்பொழுது மனிதன் 

உணர்வுகயள மதிக்காமல் வாய்ப்யெத் தவற விடுகிறான்.  

மனிதன் தன்னியனலவாடு பசைோற்றும்பொழுதுதான் முன்லனற்றம் கியடக்கும். 

கல்விைின் மூேம் அது பமதுவாக முதிர்ச்சி அயடயும், அல்ேது ஒரு அனுெவத்தில் ஏற்ெடுவது லொே 

ஆச்சாிைப்ெடும் வயகைில் பவளிப்ெடும். 

திருமணத்தின் மூேம் ஒரு மனிதன் ெேன் பெற விரும்ெினால், அது உண்யமைிலேலை ஒரு 

ஜீவனுள்ள ஆழ் மன அயமப்ொகும். 

ஆழ்மன உந்துதோக ஆரம்ெிக்கும் அறியவ மனிதன் வாழ்க்யகைில் முயறப்ெடுத்தும்பொழுது 

ெேன்கள் அயத உறுதி பசய்வதற்குக் காத்திருப்ெயத, ‘Notebook’ எனும் தியரப்ெடத்யத விவரமாக  

ஒவ்பவாரு காட்சிைாக ஆராய்வது காண்ெிக்கும். ஆண், பெண் என்று இரு ொோரும் இயணந்து 

பசைல்ெடும் பொழுது லமலும் ெே ொிமாணங்களில் ெேவற்யறச் சாதிக்கோம். ஆழ்மனம் நம்யம 

முன்லனறுவதற்குக் கடுயமைாக வற்புறுத்தும். அன்பும் ொசமும் அடித்தளமாகவும், காதல் 

குறிப்ெிடத்தக்க இேட்சிைமாகவும் இருப்ெதால் இவற்யற ஆராய்வதற்கு இக்கயத ஏதுவாக 

உள்ளது. 

அயமதி நிதானமான நாகாிகத்தின் ஒரு அயடைாளமாகும்.  

அதயன இைக்கும் உணர்வு சங்கடத்யத எழுப்பும். 

அதிர்ச்சி ஆழ்மனத்யதச் பசைல்ெட யவக்கும். 

169. “as plainly spoke of the distraction of his thoughts.” 

Thought becomes speech when Mind has endorsed and sanctioned its structure. 

A thought is the coordinated result of several facts or thoughts or both. 

Mind continually receives facts that are stored in memory. 

An issue makes one think. 
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Thinking is to commission all the relevant facts, thoughts, opinions, beliefs into action. 

The action is coordination of them all around a centre. 

That centre is ego or an opinion or even belief. 

Such a coordination is called reasoning. 

Reason, He says, is ego. 

Reason endeavours to discover the unity in them. 

Reason that is ego has the element that undoes it. 

Once a thought is sanctioned and settled, it preserves its character. 

Its character is its structure. 

When the subconscious gives a jolt, the thought loses its structure. 

A structureless thought tries to restore its structure. 

It is distraction of thoughts. 

He finds himself repeating. 

Body is paralyzed; thought is distracted. 

She moved from one mental position to another. 

Its reflection in him is seen in his distracted thoughts. 

Mr. and Mrs. Gardiner were people well settled in life, with steadfast manners. 

Between the embarrassed lovers, they were a sheet anchor of stability. 

Their presence helped seal their unexpressed love. 

The second proposal was given in Pemberley and accepted. 

It was in the subtle plane. 

The actual performance of it was at Longbourn. 

Only on its premises the proposal had a validity of space. 

In the proposal Man seeks the woman. 

This woman was of objectionable family. 

It must be accepted on this premises. 

“அவனுயடை மனச்சஞ்சேத்யத பவளிப்ெடுத்திைது.” 

மனம் உடன்ெட்டு அனுமதி பெற்ற எண்ணங்கலள லெச்சாக பவளிப்ெடுகிறது. 

ெல்லவறு விஷைங்கலளா அல்ேது எண்ணங்கலளா அல்ேது இரண்டும் ஒருங்கியணக்கப்ெடும் 

பொழுலதா, அது எண்ணமாக எழுகிறது.  

நியனவில் லசகாிக்கப்ெட்டிருக்கும் விஷைங்கயள மனம் பதாடர்ந்து பெற்ற வண்ணம் இருக்கும். 

விஷைம் என்று வரும்பொழுது மனிதன் சிந்திக்க ஆரம்ெிப்ொன். 

பதாடர்புள்ள விஷைங்கள், எண்ணங்கள், கருத்துகள், நம்ெிக்யககள் ஆகிைவற்யற சிந்தயன 

பசைல்ெட யவக்கும்.   

பசைல், அயவ எல்ோவற்யறயும் ஒரு யமைத்யதச் சுற்றி ஒருங்கியணக்க யவக்கிறது.  

அந்த யமைமாக இருப்ெது அகந்யத, ஒரு அெிப்ெிராைம் அல்ேது நம்ெிக்யகைாகும். 

அது லொன்ற ஒரு ஒருங்கியணப்யெ விலவகம் என்கிலறாம்.  

விலவகம் அகந்யத என்கிறார் ெகவான். 

அவற்றினுள் ஒற்றுயமயைக் காண விலவகம் முைற்சி பசய்கிறது. 

அகந்யதைாக உள்ள விலவகத்தில் அதயன மாற்றவல்ே ஒரு கூறு உள்ளது. 

நியேபெற்றுவிட்ட எண்ணங்கள் மாறாது. 

அதனுயடை சுொவம் அதனுயடை கட்டயமப்ொக இருக்கும். 

ஆழ்மனத்தின் ஆட்டம் எண்ணத்யத அைிக்கிறது. 

அது மீண்டும் தயேபைடுக்கும். 

அது எண்ணங்களின் கவனச் சிதறோகும். 

அவன் அயத மீண்டும் மீண்டும் பதாடருவான். 

உடல் பசைேற்று விடும், எண்ணங்கள் சிதறும். 

அவள் ஒரு மன நியேைிலிருந்து மற்பறான்றுக்கு மாறுகிறாள். 

அது அவனுயடை கவனச் சிதறோக அவனிடம் ெிரதிெலிக்கிறது. 

கார்டினர் தம்ெதிகள் சிறப்ொன வாழ்க்யகயும் உறுதிைான ெைக்கங்கயளயும் உயடைவர்கள். 

சங்கடமான சூழ்நியேைில் இருக்கும் காதேர்களியடலை அவர்கள் உறுதிைான நங்கூரமாக 

இருந்தனர்.  

பவளிப்ெடுத்தாத காதயே உறுதிப்ெடுத்த அவர்கள் அங்கு இருந்தது உதவிைது. 
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இரண்டாவது திருமண லவண்டுலகாள் பெம்ெர்லிைில் எழுந்து, அது ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்டது. 

இது நடப்ெது சூட்சும நியேைில். 

உண்யமைில் அந்நிகழ்வு நடந்தது ோங்ெர்னில். 

அங்குதான் லவண்டுலகாயள இடம் ஏற்றுக்பகாள்கிறது. 

திருமண லவண்டுலகாளில் ஆண் பெண்யண நாடுகிறான். 

இந்தப் பெண்மணி ஆட்லசெயணக்குாிை குடும்ெத்யதச் சார்ந்தவள். 

இது லொன்ற இடத்தில்தான் அது ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட லவண்டும். 

 

At length every idea seemed to fail him; and, after standing a few moments without saying a word, 

he suddenly recollected himself, and took leave. 

என்ன பசய்வது எனப் புாிைாமல் சிறிது லநரம் நின்றிருந்த அவன், தன்யன சுதாகாித்துக் பகாண்டு 

ஒரு வார்த்யதயும் லெசாமல், அவ்விடத்யத விட்டகன்றான்.  

170. ‘Every idea seemed to fail him’. Seeing Elizabeth’s non-opposition to him he was overwhelmed by surging 

emotions and all thoughts deserted him. For him to find Elizabeth at Pemberley and friendly is more than 

what he can comprehend. 

“என்ன பசய்வது என்று அவனுக்குப் புாிைவில்யே.” எலிசபெத் அவயன எதிர்க்காதயதப் ொர்த்து 

எழுந்த உணர்ச்சிகளால், எல்ோ எண்ணங்களும் அவயன விட்டகன்றன. எலிசபெத்யத 

பெம்ெர்லிைில் ொர்ப்ெயதயும், அதுவும் அவள் நட்புடன் இருப்ெயதயும் அவனால் புாிந்து 

பகாள்ளலவ முடிைவில்யே.  

171. “At length, every idea seemed to fail him.” 

In a condition where thoughts are destructured, no idea will sprout. 

A wet pot can be crushed into clay and remoulded as a different vessel. 

A thought that loses its structure will be of intangible forces to be recaptured into the form of another 

thought. 

India had a democratic system promulgated by the Raj from 1919. In 1947 she had nearly a thirty year 

experience of democracy. The old system was not dismantled. A new system under a new dispensation took 

on the old system. What changed was the spirit of the government, not the form of it. In the next sixty years 

it has not come to stay. If anything it has lost its old virtues, acquired new vices. The same thing happened 

in 1776 in USA. For them to find their feet it took nearly two hundred years. 

In the Mind the replacement of old thoughts by new needs a long time. Darcy took three or four 

months. Now Elizabeth abruptly appeared before him. What he achieved in four months, he had to give a 

presentable form in four minutes. He could not. He took leave. Life brought them together again in a short 

time. He regained his composure, resumed his personality. 

The forester in Shakespeare’s prologue who was made a Duke after the initial confusion of a short while did 

not find it very difficult to assume the ducal authority, if not manners. Man’s resilience is famous. Very 

quickly Napoleon crowned himself Emperor. 

The stages from low clarity to high clarity are doubt – distraction – confusion – stray thoughts – 

unformed idea – well formed, well defined idea – clarity. 

Emotions of one level, say attention, maturing to another level, affection, pass through a chain of similar 

stages. An emotion endorsed by thought becomes a well defined emotion. A thought charged with emotion 

becomes an emotionally clarified idea. When such ideas are practised by a community as a whole, culture is 

born, practised, organized and comes to stay as a way of life. 

Emotions enrich a thought. Thought defines an emotion. 

It can be practised as an idea that practises culture. 

“இறுதிைில் அவனுக்கு என்ன பசய்வது என்லற புாிைவில்யே.” 

எண்ணங்கள் பசைேற்றுப் லொகும் நியேைில் எந்தக் கருத்தும் எைாது. 

ஈரமான மண்ொண்டத்யத மீண்டும் களிமண்ணாக்கி லவறு ஒரு ொண்டத்யத உருவாக்கோம்.   

ஒரு சியதந்த எண்ணத்யத லவறு ஒரு எண்ணமாக உருவாக்க முடிைாது. 

1919 முதல் ஆங்கிலேை அரசால் ெிரகடனம் பசய்ைப்ெட்டிருந்த ஜனநாைக முயற  இந்திைாவில் 

நிேவிைது. 1947ல், இந்திைாவிற்கு ஜனநாைகத்தில் முப்ெது வருட அனுெவம் இருந்தது. ெயைை 

முயற நீக்கப்ெடவில்யே. புதிை நிர்வாகம் புதிை அயமப்ெில் ெயைை முயறயை ஏற்றுக்பகாண்டது. 

அரசாங்கத்தின் அணுகுமுயறைில் மாற்றம் இருந்தலத தவிர, அயமப்ெில் மாற்றம் இல்யே. அடுத்த 

அறுெது வருடங்களில் அந்த நியே நியேக்கவில்யே. ெயைை ெண்புகயள பதாயேத்துள்ளது, புதிை 
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தீபைாழுக்கங்கயளக் யகப்ெற்றியுள்ளது. 1776ஆம் வருடம் இலததான் அபமாிக்காவில் நடந்தது. 

அவர்கள் தங்கயள நியேநிறுத்திக் பகாள்ள இருநூறு வருடங்கள் எடுத்துக் பகாண்டனர். 

மனத்தில் ெயைை எண்ணங்கயளக் கயளந்து, புதிை எண்ணங்கயள ஏற்றுக்பகாள்ள அதிக காேம் 

லதயவப்ெடும். டார்சிக்கு இயதச் பசய்ை மூன்று அல்ேது நான்கு மாதங்கள் லதயவப்ெட்டது. 

இப்பொழுது எலிசபெத் திடீபரன்று அவன் முன் லதான்றினாள். நான்கு மாதங்களில் அவன் 

சாதித்தயத நான்கு நிமிடங்களில் நல்ே விதமாக காட்டிக்பகாள்ள லவண்டி இருந்தது. அவனால் 

அவ்வாறு பசய்ை முடிைவில்யே. அங்கிருந்து அகன்றான். சிறிது லநரத்திற்குள் வாழ்க்யக 

அவர்கயள மீண்டும் ஒன்று லசர்த்தது. அவன் அயமதிைானான். அவனுயடை சகஜ நியேக்குத் 

திரும்ெினான். 

Shakespeare-இன் நாடகத்தில் ெிரபு லவடம் தாித்த காட்டுவாசி ஆரம்ெத்தில் இருந்த சிறிது லநர 

குைப்ெத்திற்குப் ெிறகு ெிரபுவின் ெைக்க வைக்கத்யத நடிப்ெில் காட்ட இைோவிட்டாலும் ெிரபுவின் 

அதிகாரத்யதச் சுேெமாகக் காட்ட முடிந்தது. ஒரு மாற்றத்யத வியரவில் ஏற்றுக்பகாள்வதில் 

மனிதன் நிகரற்றவன். பநப்லொலிைனால் பவகு வியரவில் சக்கரவர்த்திைாக முடிந்தது. 

சந்லதகம், கவனச்சிதறல், குைப்ெம், லவண்டாத எண்ணங்கள், நன்கு உருவாகாத எண்ணங்கள், 

நன்கு உருவான நல்ே எண்ணங்கள், பதளிவு ஆகிையவ சந்லதகத்திலிருந்து பதளிவிற்கான ெே 

நியேகள் ஆகும். 

கவனம் லொன்ற ஒரு நியேைிலுள்ள உணர்வுகள் அன்பு இருக்கும் லவபறாரு நியேக்கு முதிர்ச்சி 

பெறுவதற்கு இயதப் லொன்ற ெே நியேகயளக் கடந்து பசல்ே லவண்டும். எண்ணத்தால் 

ஆதாிக்கப்ெடும் உணர்வு பதளிவான உணர்வாக மாறுகிறது. உணர்வுகளால் நிரம்ெியுள்ள ஒரு 

எண்ணம் பதளிவான கருத்தாக மாறுகிறது. ஒரு சமுதாைம் முழுவதும் அது லொன்ற கருத்யதப் 

ெின்ெற்றினால், நாகொிகம் ெிறந்து, அனுசாிக்கப்ெட்டு, முயறப்ெடுத்தப்ெட்டு, ஒரு வாழ்க்யக 

முயறைாக நியே பெறுகிறது. 

உணர்ச்சிகள் எண்ணங்கயள வளப்ெடுத்தும். எண்ணம் உணர்வியன விளக்கும். 

கோச்சாரத்யத ெின்ெற்றும் கருத்யதப் லொல் அயதப் ெின்ெற்றோம். 

 

The others then joined her, and expressed their admiration of his figure; but Elizabeth heard not a 

word, and, wholly engrossed by her own feelings, followed them in silence. She was overpowered 

by shame and vexation. Her coming there was the most unfortunate, the most ill-judged thing in 

the world! How strange must it appear to him! In what a disgraceful light might it not strike so vain 

a man! It might seem as if she had purposely thrown herself in his way again! Oh! Why did she 

come? Or, why did he thus come a day before he was expected? Had they been only ten minutes 

sooner, they should have been beyond the reach of his discrimination; for it was plain that he was 

that moment arrived -- that moment alighted from his horse or his carriage. She blushed again 

and again over the perverseness of the meeting. And his behaviour, so strikingly altered -- what 

could it mean? That he should even speak to her was amazing! -- but to speak with such civility, 

to inquire after her family! Never in her life had she seen his manners so little dignified, never had 

he spoken with such gentleness as on this unexpected meeting. What a contrast did it offer to his 

last address in Rosings Park, when he put his letter into her hand! She knew not what to think, 

nor how to account for it. 

மற்ற இருவரும் அவளருலக வந்து, அவயன தாங்கள் எவ்வளவு இரசித்தனர் எனக் கூறிைது எதுவும் 

எலிசபெத்தின் காதில் விைவில்யே. தன்னுயடை உணர்ச்சிகளிலேலை மூழ்கி இருந்த அவள், 

பமௌனமாக அவர்கயளப் ெின் பதாடர்ந்தாள். அவளுக்கு அவமானமும், எாிச்சலும்தான் 

லமலோங்கிைது. தான் அங்கு வந்தலத மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது, மிகப் பொிை தவறான திட்டம், 

எவ்வளவு விலநாதமாக அவனுக்கு இருந்திருக்கும், தான் லவண்டும் என்லற அவன் வைிைில் மீண்டும் 

குறுக்கிட்டிருக்கிலறாம் என நியனப்ொலனா எனப் ெேவாறாக நியனத்து மருகினாள். தான் ஏன் 

இங்கு வந்லதாம்? அல்ேது அவன் எதற்காக ஒருநாள் முன்னதாக ஊர் திரும்ெினான்? ஒரு ெத்து 

நிமிடங்கள் முன்னதாக கிளம்ெிைிருந்தால் அவயன அவர்கள் சந்தித்திருக்க லவண்டாம், ஏபனனில் 

அவன் சாிைாக அலத சமைம் அங்கு வந்து லசர்ந்தான், குதியரைிலிருந்து கீலை இறங்கினான். 

எதற்காக தாங்கள் சந்தித்துக்பகாள்ள லநாிட்டது என நியனத்து நியனத்து முகம் சிவந்தாள். 

அவனுயடை நடத்யதைிலும் பதளிவாக மாற்றம் இருந்தது--இதற்கு அர்த்தம் என்னவாக இருக்கும்? 

அவளுடன் லெசிைலத ஆச்சாிைமாக இருந்தது. அதுவும் இவ்வளவு மாிைாயதைாக அவள் 

குடும்ெத்யதப்ெற்றி விசாாித்து லெசிைதும், இவ்வளவு கண்ணிைமாக, இவ்வளவு அன்ொகப் 

லெசிைதும் அவள் இதுவயர ொர்த்திராத ஒன்று. லராஸிங்ஸ் ொர்க்கில் கயடசிைாகப் லெசிை 
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பொழுது அவளுயடை யகைில் ஒரு கடிதத்யதக் பகாடுத்து லெசிை லெச்சிற்கும், இப்பொழுது 

லெசிைதற்கும் எவ்வளவு வித்திைாசம் இருந்தது. என்ன நியனப்ெது என அவளுக்குப் புாிைவில்யே, 

இதயன எப்ெடி கணக்கிடுவது என்றும் புாிைவில்யே.  

172. ‘Overpowered by shame and vexation’. It is really the shame she feels for the family and her own irrational 

petulant intransigence. 

‘அவமானமும் எாிச்சலும் லமலோங்கின.’ அவள் குடும்ெத்யத நியனத்து அவளுக்கு அவமானம் 

எழுகிறது, தன்னுயடை விலவகமற்ற எாிச்சேயடயும் விட்டுக் பகாடுக்காத தன்யமயை நியனத்தும் 

அவமானம் ஏற்ெடுகிறது.  

173. The one natural idea for anyone in Darcy’s position would be that she came there purposefully. 

அவள் அங்கு லவண்டுபமன்லறதான் வந்தாள் என்று டார்சிைின் இடத்தில் இருக்கும் எவருக்கும் 

எண்ணம் எழுவது இைல்ொன ஒன்றாகும்.  

174. Mrs. Gardiner would not have brought her there had she known of the earlier proposal. 

முதல் திருமண லவண்டுலகாயளப் ெற்றி திருமதி கார்டினருக்குத் பதாிந்திருந்தால், அவயள அங்கு 

அயைத்து வந்திருக்கலவ மாட்டாள்.  

175. There would have been no Life Response if he had come ten minutes later. 

அவன் ெத்து நிமிடங்கள் கைித்து வந்திருந்தால் மறுபமாைி என்று ஒன்று ஏற்ெட்டிருக்காது.   

176. Life Responses are known to take place just at the moment. 

வாழ்வின் மறுபமாைி சாிைாக அலத தருணத்தில் எழும்.   

177. Earlier when Darcy met her often consciously in Hunsford Park it was called perverse. Here life is perverse, 

if it is perverse. 

முன்பு டார்சி அவயள ஹன்ஸ்லொர்ட் ொர்க்கில் ெேமுயற விரும்ெிலை சந்தித்தபொழுது, அது 

வக்கிரம் என்று கருதப்ெட்டது. அது வக்கிரம் என்றால், வாழ்வு இங்கு வக்கிரமாக உள்ளது.    

178. His manner was dignified. 

அவனுயடை நடத்யத கண்ணிைமாக இருந்தது. 

179. Now that she is on the premises of Pemberley, she deserves dignity 

இப்பொழுது அவள் பெம்ெர்லிைில் இருப்ெதால், அவளிடம் கண்ணிைமாக நடந்துபகாள்ள 

லவண்டும்.  

180. His behaviour is changed as he is in Pemberley and she is with her aunt and uncle, cultured people. At 

Hunsford it is the personality of Collins that rules or that of Lady Catherine. At Meryton and Netherfield 

there is the village personality, her mother’s and Caroline’s. 

அவன் பெம்ெர்லிைில் இருப்ெதால் அவனுயடை நடத்யத மாறி இருக்கிறது, அவளும் ெண்ெில் 

சிறந்தவர்களாக இருக்கும் மாமா, அத்யதயுடன் இருக்கிறாள். ஹன்ஸ்லொர்டில் காலின்ஸின் 

ஆளுயமயும் லேடி காதாினுயடை சுொவமும் ஆட்சி பசய்கின்றன. பமாிடனிலும், பநதர்பீல்டிலும் 

கிராமத்து சுொவம், அவளுயடை தாைாாின் சுொவம், மற்றும் காரலினுயடை சுொவம் 

பவளிப்ெடுகின்றன.   

181. One knows not what to think when there is no reference point. 

பதாடர்ொன விஷைம் எதுவும் இல்ோதலொது ஒருவருக்கு என்ன லைாசிப்ெது என்லற புாிைாது.  

182. She recognised love in his voice. Her recognition of it brought him back. Both needed time and privacy to 

shed the embarrassment. Now that the aunt and uncle are with her, the embarrassment is less. He did not 

mean to go away. His own embarrassment took him away. It is not like Darcy of that period to go away 

after seeing her. 

அவளுக்கு அவனுயடை குரலில் காதல் பதாிந்தது. அவள் அயடைாளம் கண்டு பகாண்டது அவயன 

மீண்டும் அங்கு வரவயைத்தது. இருவருக்கும் சங்கடத்யத நீக்க லநரமும் தனியமயும் 

லதயவப்ெட்டது. அவளுயடை மாமாவும் அத்யதயும் இப்பொழுது அவளுடன் இருந்ததினால் 

சங்கடம் சற்று குயறந்தது. அவன் அங்கிருந்து அகே விரும்ெவில்யே, அவனது சங்கடம் அவயனப் 

லொக யவத்தது. அவயளக் கண்டவுடன் அகன்று விடும் அன்யறை டார்சியைப் லொல் அவன் 

இப்பொழுது இல்யே.   

183. “The others then joined her, expressed their admiration for his figure.” 

They saw his figure now, in the second meeting saw his manners; both were external. 

How much of the inner is expressed by the outer in this instance. 

Rarely people know the inner from the outer. 

No one seemed to have known it in Wickham. 

In Darcy the exterior now expressed the interior. 
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A little disinterested observation of Wickham could have raised serious doubts in the observer. The first 

revelation of his dubiety was his contradictory explanation given for his absence at the Netherfield 

ball. Later with Miss King it was obvious. 

Elizabeth painstakingly justified him on both occasions. 

Mrs. Gardiner did not miss his behaviour with Miss King. 

Wickham, being devoid of conscience, had a complete command of his countenance. 

Darcy had no such countenance. His emotions were on his face. 

Anyone could see he was sincere, as they saw his pride. 

The voice is deceptive in imposters. 

To those who can discriminate, an assumed voice discloses itself by its formality. One’s voice can pretend 

to be smooth; one cannot dissimulate sincerity. 

The voice of sincerity reaches the hearer’s emotion. 

An assumed voice can be heard by the Mind only. 

Should someone’s voice reach your sensation, the impression is unmistakable. Mind can be deceived, 

not emotions; the senses can never be deceived. 

Man is not open in his physical sensations. 

It can never err if it is true. 

A false physical sensation can accept another’s falsehood to be true. 

In the swyamvara of Damayanthi who was in love with Nala, the Tirumurthis took the form of Nala and 

competed. What can a poor mortal do against divine competition. Truth always prevails. Damayanthi was 

in love. Love is divine and pure. She noticed the gods’ feet were not on the ground. Their garlands were 

unfading. She could now know Nala, the human. Deceit is powerful. 

Love that is Truth is most powerful, at least more powerful than deceit. Darcy’s sincerity was unmistakable. 

“மற்றவர்கள் ெின்னர் அவளுடன் லசர்ந்து பகாண்டனர், அவனுயடை லதாற்றத்யதப் புகழ்ந்தனர்.” 

முதலில் அவனுயடை லதாற்றத்யதப் ொர்த்தனர், இரண்டாவது சந்திப்ெில் அவனுயடை 

நடத்யதயைக் கண்டனர், இரண்டுலம பவளித்லதாற்றங்களாக இருந்தன.   

இந்நிகழ்ச்சிைில் அகத்தில் இருப்ெது அதிக அளவில் புறத்தில் பவளிப்ெடுகிறது. 

புறத்லதாற்றத்யத யவத்து அகத்யத மனிதர்கள் புாிந்துபகாள்வதில்யே. 

இது விக்காம் விஷைத்தில் எவருக்கும் பதாிைவில்யே. 

டார்சிைிடம் இப்பொழுது புறம் அகத்யத பவளிப்ெடுத்துகிறது. 

விக்காயம ொரெட்சமில்ோமல் கவனித்திருந்தால் எவருக்கும் இது புாிந்திருக்கும். பநதர்பீல்ட் 

நடனத்தில் அவன் வராததற்கு அவன் கூறிை முரண்ொடான விளக்கலம அவன் மீது சந்லதகத்யத 

ஏற்ெடுத்திைது. ெிறகு மிஸ் கிங் விஷைத்தில் அது பவளிப்ெயடைாகத் பதாிந்தது. 

பெரும் முைற்சி எடுத்து எலிசபெத் இரண்டு முயறகளும் அவயன நிைாைப்ெடுத்தினாள். 

மிஸ் கிங்குடன் அவன் ெைகிை விதத்யத திருமதி கார்டினர் கவனிக்கத் தவறவில்யே. 

மனச்சாட்சிைற்ற விக்காம் முகொவத்தில் வல்ேவனாக இருந்தான். 

டார்சிைிடம் இத்திறயம இல்யே. அவனுயடை உணர்ச்சிகயள அவனது முகம் பவளிப்ெடுத்தி 

விடும். 

அவனிடம் அகம்ொவத்யதக் காண்ெவர்கள் அவனிடமுள்ள உண்யமயையும் காண்ெர். 

ஏமாற்றுக்காரர்களின் குரல் ஏமாற்றும் தன்யமயுடன் இருக்கும். 

வித்திைாசத்யத அறிைக் கூடிைவர்கள் ஒருவர் லொலிைாகப் லெசுவயத அதன் பசைற்யகத் 

தன்யமயை யவத்து கண்டுெிடித்து விடுவர். ஒருவர் அைகாகப் லெசுவதுலொல் ொவயன 

பசய்ைோம், உண்யமைாக இருப்ெது லொல் ொசாங்கு பசய்ை முடிைாது.   

குரலில் இருக்கும் உண்யம லகட்ெவாின் உணர்வுகயளத் பதாடும். 

லொலிைாகப் லெசப்ெடுவயத மனம் மட்டும்தான் லகட்டுக்பகாள்ளும். 

நமது உணர்யவ ஒருவரது குரல் பதாட்டால், அது ஏற்ெடுத்தும் ொதிப்ெில் சந்லதகத்திற்லக 

இடமிருக்காது. மனத்யத ஏமாற்றோம்; உணர்வுகயள ஏமாற்றலவ முடிைாது. புேன்கயள ஒரு 

பொழுதும் ஏமாற்ற முடிைாது. 

ஜட உணர்வுகளில் மனிதனுக்கு விைிப்பு இல்யே. 

அது உண்யமைாக இருப்ெின் அது தவலற பசய்ைாது. 

ஒருவரது பொய்ைான ஜட உணர்வு மற்றவரது பொய்யை உண்யம என ஏற்றுக்பகாள்ளும். 

நளனிடம் காதல் பகாண்டிருந்த தமைந்திைின் சுைம்வரத்தில் ெிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் மூவரும் 

நளனின் லவடத்தில் வந்து கேந்து பகாண்டனர். பதய்வங்களுக்கு எதிராக அவளால் என்ன பசய்ை 
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முடியும்? உண்யம என்றும் நியேக்கும். தமைந்திைின் காதல் உண்யமைாகவும், தூய்யமைாகவும் 

இருந்தது. பதய்வங்களின் கால்கள் தயரைில் ஊன்றாமல் இருந்தயதயும், அவர்கள் யககளில் 

இருந்த மாயேகள் வாடாமல் இருந்தயதயும் கண்டு ெிடித்து உண்யமைான நளனுக்கு 

மாயேைிட்டாள். ஏமாற்றுவது சக்தி வாய்ந்தது. 

ஏமாற்றுவயத விட உண்யமைான காதல் அதிக சக்தி வாய்ந்தது. டார்சிைின் உண்யமைில் எந்த வித 

சந்லதகமும் இல்யே. 

184. “Elizabeth heard not a word and was wholly engrossed in her own emotions.” 

Very few people in the history of romantic love would have faced such a reversal of behaviour in the 

Man after what she was pleased to shower him with. 

While in an accident, the body turns off the Mind, awakes and saves itself. 

After recovery the victim never remembers what happened. It is physical. 

What Elizabeth met with was a vital accident. She did not faint, but her mind stopped functioning letting the 

emotion rise and submerge the thoughts. She was immobilized, not in command of her speech or 

movements. God had given her Darshan, she lost her moorings, at least the moorings of thought. Movement 

in one direction when reversed, one comes to a dead stop. She was like that. Ascending thoughts to the 

purity of consciousness gradually lose momentum of thinking, enter into silence, light and intuition. In 

human experience when one is shocked into inaction, mind lapses into Silence. She felt utter shame in 

being there. It is an occasion for admiration for him. She was overpowered by shame. Faced with a 

being all adoration for her, she could only feel guilt and shame. Surely this was not the truth of her being. 

The guilt and shame were the self-awareness of Mrs. Bennet in her. For her to affirm in love, she had to 

first affirm herself in shame. All roads lead to Paradise. Even the door of shame can open on heaven. 

One feels a certain comfort if, for any failure, he can blame another, rightly or wrongly. There is a self-

justification and a relief in conscience. 

There are occasions where one is sorely aware of his own error or lapse. 

It is frustrating or vexatious. The shift from complaining against another to being vexed with oneself is a 

psychological progress as it is a step towards self-discovery. Wickham’s service to Elizabeth was self-

discovery. 

Wickham’s service to Darcy was Elizabeth’s abuse. Darcy purchased that service with nearly £10,000, 

maybe more. No Money paid out fails to return its service. 

In the Will £1000 was there. For the living a compensation of £3000 was given. His debts were over £1000 

apart from the debts at Lambton. £1000 was settled on Lydia. The commission could be anywhere around 

£5000. A neat sum of £10,000 was paid out. It did its service unfailingly. 

“எலிசபெத்திற்கு ஒரு வார்த்யதயும் காதில் விைவில்யே, அவள் தன்னுயடை உணர்ச்சிகளிலேலை 

மூழ்கி இருந்தாள்.” 

அவள் அவயனக் காதலிக்க முடிவு பசய்தவுடன், அவனுயடை நடத்யதைில் ஏற்ெட்டிருந்த இந்த 

அளவு மாற்றம், அமர காதலின் சாித்திரத்தில் மிகச் சிேருக்லக ஏற்ெட்டிருக்கும்.   

விெத்து நடக்கும்பொழுது உடல் மனத்யத பசைலிைக்க யவத்து தன்யனக் காப்ொற்றிக் பகாள்ளும். 

மீண்டு எழுந்து வரும் மனிதனுக்கு என்ன நடந்தது என்லற ஞாெகம் இருக்காது. இது ஜட நியேைில் 

நடக்கிறது. 

எலிசபெத் சந்தித்தது ஒரு உணர்வுபூர்வமான விெத்து. அவள் மைக்கமயடைவில்யே, ஆனால் 

அவளது மனம் பசைேற்றுப்லொய் லமபேழும்ெிை உணர்ச்சிகள் எண்ணங்கயள மூழ்கடித்தன. அவள் 

தன்வசம் இல்யே, அதனால் லெசவும் முடிைவில்யே, அயசைவும் முடிைவில்யே. டார்சி இயறவன் 

லொல் அவளுக்குக் காட்சி அளித்தான், அவளது எண்ணங்கயள அவள் இைந்தாள். ஒரு தியசயை 

லநாக்கிச் பசன்று பகாண்டிருப்ெயத தியச திருப்ெினால் அந்த இடத்திலேலை அது நின்று 

விடுவயதப்லொல் அவள் இருந்தாள். தூய்யமைான ஜீவிைத்யத லநாக்கி லமபேழும் எண்ணங்கள், 

சிந்திப்ெதின் தீவிரத்யத இைந்து, பமௌனம், ஒளி, உள்ளுணர்வு ஆகிைவற்யறப் பெறும். 

அதிர்ச்சிைினால் பசைேற்று லொகும்பொழுது மனம் பமௌனமாகி விடும்.   

அங்கு இருப்ெது அவளுக்குப் பெருத்த அவமானமாக இருந்தது. அவனுக்கு அது அவயளப் 

லொற்றிப் ொராட்டக் கியடத்த ஒரு சந்தர்ப்ெமாகும். அவள் அவமானத்தால் ஆட்பகாள்ளப்ெட்டாள். 

அவயள விரும்பும் ஒருவன் முன்னால் அவளுக்கு குற்ற உணர்வும் அவமானமும்தான் எழுந்தன. 

நிச்சைமாக அவளது ஜீவனின் உண்யம இதுவல்ே. அது அவள் தனக்குள் தன் தாைாயர 

அயடைாளம் கண்டு பகாண்டதினால் ஏற்ெட்ட உணர்வாகும். காதயே உறுதிப்ெடுத்த 

லவண்டுபமன்றால் முதலில் அவள் அவமானத்யத எதிர்பகாள்ள லவண்டும். எல்ோ ொயதகளும் 



139 

 

பசார்க்கத்திற்கு வைி வகுத்தன. அவமானத்தின் வாைிலும் பசார்க்கத்யத லநாக்கிச் 

பசன்றயடைோம். 

தன்னுயடை லதால்விக்கு மற்றவர்கயளக் குயற கூறுவதில், அது சாிலைா அல்ேது தவலறா, ஒருவர் 

அதில் சுகம் காண்கிறார். தன்யனலை நிைாைப்ெடுத்திக் பகாள்கிறார், மனச்சாட்சிக்கு நிம்மதி 

கியடக்கிறது.  

ஒருவர், தன்னுயடை தவற்றுக்கும் ெியைக்கும் வருந்தும் சந்தர்ப்ெங்களும் உண்டு. 

அது எாிச்சயேயும் லகாெத்யதயும் எழுப்பும். ெிறர் மீது குயற கூறுவயத விட்டு விட்டு நமக்கு நம் 

மீலத லகாெம் எழுவது மனாீதிைான முன்லனற்றம் ஆகும். ஏபனனில் அது நம்யம நாம் புாிந்து 

பகாள்வதற்கான ஒரு ெடி ஆகும். எலிசபெத் தன்யன உணருவதற்கு விக்காம் லசயவ பசய்தான். 

விக்காம் டார்சிக்கு எலிசபெத்தின் நிந்தயனைின் மூேம் லசயவ பசய்தான். இந்த லசயவக்காக 

டார்சி விக்காமிற்கு 10,000 ெவுன் பகாடுக்க லவண்டிைதாைிற்று.  

நாம் பகாடுத்த ெணத்திற்கு உாிை ெேன் நமக்கு நிச்சைமாகக் கியடக்கும். 

விக்காமிற்கு உைிலில் ஆைிரம் ெவுன்தான் குறிப்ெிடப்ெட்டிருந்தது. அவனுயடை வாழ்க்யகக்காக 

மூவாைிரம் ெவுனும், ோம்ப்டனில் இருந்த கடயனத் தவிர அவனுயடை மற்ற கடன்களுக்காக 

ஆைிரம் ெவுனுக்கு லமலும், லிடிைாவுக்பகன ஆைிரம் ெவுனும், உத்திலைாகம் வாங்கித் தர 

ஐந்தாைிரம் ெவுனும், ஆக பமாத்தம் ெத்தாைிரம் ெவுன் அளிக்கப்ெட்டது. அது அதனுயடை 

ெேயனத் தவறாமல் அளித்தது.  

185. “Followed them in silence. She was overpowered by shame and vexation.” 

Life has its rules for correcting the errors. Jesus changed it. Spirit has another better answer. 

Error in the physical plane must be paid for by physical punishment that is even loss of life. 

Vital Man pays with shame. Mental Man learns his lesson, but something is to be lost in every plane though 

it becomes less as you rise. Forgiving is a spiritual principle by which the sinner is redeemed if his 

repentance is deep enough. Paul qualified for it. The conviction in guilt, called guilty conscience, persists, 

even when the results are satisfying or overwhelming. Guilty conscience is understanding in the Mental 

substance. She did also abuse him with gusto and vehemence very few would have. She did have all the 

right to abuse him. He deserved the abuse for his ‘tolerable’ and ruse. From the point of view of her future, 

it was not wise. He took it in the Supramental sense as few devotees can take and got results for him and 

her. 

From the Supramental point of view, there is no sin ever committed by anyone. It is there in one’s 

opinion, attitude and motive. The power of revelation rises from opinion to motive. A parent in 1940 

who had severely beaten the child later realized his cruelty. He even saw in beating the child the native 

cruelty in him enjoyed it, as Elizabeth enjoyed abusing Darcy. The boy’s future was well-shaped as the 

punishments gave him a discipline. Later when the parent changed his opinion, attitudes, motive or 

consciousness, what happened. The sin of cruelty was washed away, we say. What happened to the act of 

cruelty? The fact that there was no sin in the widest scheme of things is seen more and more clearly as we 

move from opinion to consciousness. In the chapter ‘The Knot of Matter’, He says Matter is in existence by 

our view. Changing our view, it is Sachchidananda. Sin is a product of our view. Changing the view, sin 

disappears. In cases where as a result of past action there was a result, the changed view should change the 

result. In Darcy’s case he originally took the attitude that whatever she said was absolutely true and he must 

rise to that occasion. It made him a far better Man, a Man of higher spiritual consciousness. He got the 

wife he wanted and her gratitude. In the process he helped her move to the Mental, but did not 

succeed in her giving up her infatuation. Still we see that she knew Darcy had pardoned her with 

magnanimity, but she remained the admirer of the scoundrel. Her guilty conscience could disappear and 

make her see the need of her earlier falsehood for the whole scheme of things, if she overcame the 

infatuation. Sin lies in the infatuation, does not exist by itself. Human choice is at the tether end of one’s 

character where the sensitivities are alive. One can experience the sense of sin reversing into a simple 

act and even Marvel if he examines himself at that level. 

“அவர்கயள பமளனமாகப் ெின் பதாடர்ந்தாள். அவமானமும் லகாெமும் அவயள ஆட்பகாண்டன.”  

வாழ்வு, அதற்குாிை சட்டங்கள் மூேம் தவறுகயளத் திருத்தும். இலைசு கிறிஸ்து அதயன மாற்றினார். 

ஆன்மாவிற்கு லமலும் சிறப்ொன முயற உள்ளது.  

ஜட நியேைில் பசய்ைப்ெடும் தவறுகளுக்காக உடலுக்குத் தண்டயன அளிக்கப்ெடுகிறது, சிே 

சமைம் உைியரயும் இைக்க லவண்டிைதாக உள்ளது. 
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உணர்வு நியேைிலுள்ள மனிதனுக்கு அவமானம் எழுகிறது. மனத்தாோன மனிதன் ொடம் கற்றுக் 

பகாள்கிறான், ஒவ்பவாரு நியேைிலும் ஏலதா ஒன்யற இைக்க லவண்டியுள்ளது. நியே உைர உைர 

இைப்பு குயறந்து பகாண்லட லொகும். ொவம் பசய்ெவன் உண்யமைாக வருத்தப்ெடும்பொழுது 

மன்னிக்கப்ெடுகிறான் என்ெது ஆன்மீகத் தத்துவம். ொல்(Paul) இதற்கு தகுதி வாய்ந்தவனாக 

இருந்தான். முடிவுகள் திருப்திைாகவும் சந்லதாஷமுள்ளதாக இருக்கும்பொழுது குற்றம் 

பசய்தவனுக்கு குற்ற உணர்ச்சி இருக்கும். குற்ற உணர்ச்சி மனத்தில் ஏற்ெடும் பதளிவாகும். அவள் 

யதாிைமாக வன்மத்துடன் அவயன நிந்தயன பசய்தாள். பவகு சிேராலேலை இவ்வாறு 

நடந்துபகாள்ள முடியும். அவயன நிந்தயன பசய்வதற்கு அவளுக்கு எல்ோ உாியமயும் இருந்தது. 

அவன் அவயள “ெரவாைில்யே,” என்று கூறிைதற்கும் அவன் பசய்த சூழ்ச்சிக்கும் இந்த நிந்தயன 

அவசிைம்தான். ஆனால் அவளுயடை எதிர்காேத்யத மனத்தில் எடுத்துக்பகாண்டு ொர்த்தால் இது 

புத்திசாலித்தனம் அல்ே. பவகு சிே அன்ெர்கயளப்லொல் அவன் இயத சத்திைஜீவிை லநாக்கில் 

எடுத்துக் பகாண்டு இருவருக்குமாகச் லசர்த்து ெேன்கயளப் பெற்றான். 

சத்திைஜீவிைக் கண்லணாட்டத்தில் எவரும் எந்த ொவத்யதயும் பசய்வதில்யே. அது ஒருவருயடை 

கருத்திலும் கண்லணாட்டத்திலும் லநாக்கத்திலும் இருக்கிறது. கருத்திலிருந்து லநாக்கம்வயர 

அதனுயடை பவளிப்ொட்டின் சக்தி உைரும். 1940ல் ஒரு தந்யத தன் குைந்யதயை கடுயமைாக 

அடித்து விட்டு, ெின்னர் அதற்காக வருந்தினார். தன்னுள்லள இருக்கும் துன்புறுத்தும் குணத்யத 

உணர்ந்தார். டார்சியைத் திட்டுவயத எலிசபெத் ரசிப்ெயதப் லொல், தான் அயத ரசிப்ெயதயும் 

உணர்ந்தார். அந்தத் தண்டயன சிறுவனுக்கு ஒழுக்கத்யத அளித்ததால், அந்தச் சிறுவன் 

நல்ேவனாக வளர்ந்தான். அவனது எதிர்காேம் சிறப்ொக அயமந்தது. ெின்னர் தந்யத தன்னுயடை 

கருத்து, மலனாொவம், லநாக்கம் அல்ேது மனத்யத மாற்றிக் பகாண்டவுடன் அவர் பசய்த ொவம் 

மயறந்து விடுகிறது என்று நாம் கூறுகிலறாம், ஆனால் அவர் பசய்த பகாடூரமான பசைல் 

என்னாைிற்று? நாம் அெிப்ெிராைத்திலிருந்து ஜீவிைத்திற்குச் பசல்லும்பொழுது ொவம் என்ெலத 

இங்கிருக்கும் விஷைங்களில் கியடைாது என்ெயத நாம் புாிந்துபகாள்கிலறாம். 

‘The Knot of Matter’ எனும் அத்திைாைத்தில், ஜடம் நாம் ொர்க்கும் ொர்யவைில்தான் உள்ளது, 

ொர்யவயை மாற்றிக் பகாண்டால் அது சச்சிதானந்தமாகத் பதாியும் என்று ெகவான் கூறுகிறார். 

ொவம் என்ெதும் நம் ொர்யவைில்தான் உள்ளது. ொர்யவயை மாற்றிக் பகாண்டால் ொவமும் 

மயறந்து விடும். கடந்த காே கர்மவியனயையும் மாற்றிவிடும். அவள் கூறும் ைாவும் முற்றிலும் 

உண்யமலை, அதற்கு ஏற்றார்லொல் தான் மாறிக்பகாள்ள லவண்டும் என்கிற மனப்ொன்யமயை 

டார்சி ஆரம்ெத்தில் லமற்பகாண்டான். அது அவயன சிறந்த மனிதனாக்கிைது, உைர்ந்த ஆன்மீக 

ஜீவிைத்யதக் பகாண்டவனாக்கிைது. அவன் விரும்ெினவலள அவனுக்கு மயனவிைாக வந்தாள். 

அவளுயடை நன்றிவுணர்வும் அவனுக்குக் கியடத்தது. அவயள உணர்வு நியேைிலிருந்து மனத்தின் 

நியேக்கு மாற்ற முடிந்தது. ஆனாலும் அவளுயடை ெயைை லமாகத்திலிருந்து அவயள மீட்க 

அவனால் முடிைவில்யே. 

டார்சி அவயளப் பெருந்தன்யமைாக மன்னித்து விட்டான் என்று அவளுக்குத் பதாியும் என்ெயத 

நாம் ொர்க்கிலறாம். ஆனாலும் அவள் இன்னமும் அந்த அலைாக்கிையன நியனத்துக் 

பகாண்டிருக்கிறாள். அவள் அந்த மைக்கத்திலிருந்து விடுெட்டால் அவளுயடை குற்ற உணர்ச்சி 

மயறந்து, எவ்வாறு அவளுயடை ஆரம்ெப் பொய்யம இதுவயர நடந்த எல்ோ விஷைத்திற்கும் 

அவசிைமாக இருந்தது என்ெயதப் ொர்ப்ொள். ொவம் அவள் பகாண்டிருக்கும் மைக்கத்தில்தான் 

உள்ளலத தவிர, அது தன்னால் இருப்ெதில்யே. உணர்வுபூர்வமாக இருக்கும் ஒருவரது சுொவத்தின் 

ஒரு முயனைில் இருப்ெது மனித விருப்ெம். அந்த நியேைில் ஒருவர் தன்யனலை ஆராய்ந்து 

பகாண்டால் ொவ உணர்ச்சி எளியமைான ஒரு பசைோகலவா அல்ேது அற்புதமாகவவொ கூட 

மாறும் அனுெவத்யதப் பெறோம்.  

186. “Her coming there was most unfortunate.” 

We look at the work from the point of view of result, not intention. 

Result is material, physical, allows little scope to reversal. 

Intention is non-material, can give a greater scope. 

She naturally looks at the shame from a girl’s social point of view. 

It is not possible for her to look at it from his point of view or from the view of evolution. 

It is possible for us. 

He needed the abuse and the abuse had a salutary effect on him. Therefore she was the instrument to deliver 

to him. The executioner may do a great social service but it is not pleasant to be an executioner. She did it 

enjoying the abuse. She was not in a consciousness to do it for the sake of Darcy. Had she been in such a 

state, no sin even at the time of the act would be there in essence or in her consciousness.  In that case, her 
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abuse instead of being virulent would have carried the strength of calm and had a greater effect on him, 

more so on her. Rising still further, he who came to her with those offensive remarks would have forgotten 

them and spoken like an ordinary lover. His proposal would have been postponed. The social situation of 

the colonel meeting her daily for long pleasant conversations generated a pressure for him to act. Rationally 

she took the right precaution. Her intention was not to catch him, but to escape him. After this vexatious 

result, she was in no position to justify her intention, but only to regret the result. To look at each incident 

from the higher point of view will help us know the higher point of view more fully. Of course, the story 

will reveal more to us. When she sees how she walked into the trap, how trustingly she accepted 

Wickham’s story, more for his sake, the sake of his love, she will now understand how Darcy 

accepted her abuse with thanks for the sake of her love. Then she can look at herself with Wickham at 

Philips, with Darcy at Hunsford and Darcy at Pemberley. The changes in him will readily reveal the parallel 

changes in her. A great scrutiny of the text will make it abundantly clear. In the case of Elizabeth, events 

will disclose their significance readily, as we dwelt on her for long and in detail. In the case of other 

characters, the study requires a greater patience and perseverance. 

“அவள் அங்கு வந்தது மிகவும் துரதிர்ஷ்டமானது.” 

நாம் ெேன்களின் கண்லணாட்டத்தில் லவயேயைப் ொர்க்கிலறாம், லநாக்கத்யத யவத்தல்ே. 

ெேன் பொருள்ாீதிைாகவும், ஜடநியேைிலும் உள்ளது. மாற்றுவதற்குாிை வாய்ப்ெியன 

அளிப்ெதில்யே. 

லநாக்கம் பொருள்ாீதிைானது அல்ே, அது அதிக வாய்ப்ெியன அளிக்கிறது. 

அவள் அவமானத்யத ஒரு பெண்ணின் சமூகப் ொர்யவைிலிருந்து ொர்க்கிறாள். 

அவனுயடை கண்லணாட்டத்திலோ அல்ேது ொிணாமத்தின் ொர்யவைிலோ அவளால் அயதப் 

ொர்க்க முடிைாது. 

அது நம்மால் முடியும். 

அவனுக்கு நிந்தயன லதயவைாக இருந்தது, அது அனுகூேமான ெேயனயும் அளித்தது. அயத 

அவனுக்கு அளிக்கும் கருவிைாக அவள் இருந்தாள். மரண தண்டயனயை நியறலவற்றும் 

தூக்கிலிடுெவர் பொிை சமூக லசயவயைச் பசய்ெவராக இருக்கோம், ஆனால் அது அவருக்கு 

சந்லதாஷத்யதத் தரக் கூடிை லவயேைல்ே. அவயன நிந்திப்ெதில் அவள் மகிழ்ச்சி அயடந்தாள். 

டார்சிைின் நன்யமக்காக பசய்கிலறாம் என்று உணரும் நியேைில் அவள் இருக்கவில்யே. 

லநாக்கத்யத உணர்ந்து பசய்திருந்தால் அந்தச் பசைலில் எந்த வித தவறும் இருந்திருக்காது. அவளது 

மனசாட்சிைிலும் குற்ற உணர்வு எழுந்திருக்காது. அவளுயடை நிந்தயனயும் கடுயமைாக 

இருந்திருக்காது. வலியமைான அயமதியுடன் அவயனச் பசன்றயடந்திருக்கும். இருவாிடமும் 

பொிை தாக்கத்யத ஏற்ெடுத்திைிருக்கும். லமலும் மனத்யதப் புண்ெடுத்துவதுலொல் லெசிை 

அவளுயடை லெச்சியன மறந்து விட்டு இப்பொழுது அவன் சாதாரணக் காதேயனப் லொல் 

அவளிடம் லெசிைிருப்ொன். அவனது திருமண லவண்டுலகாள் லமலும் தாமதமாகிைிருக்கும்.  

எலிசபெத்துடன் கர்னல் நீண்ட லநரத்திற்கு தினமும் இனியமைாகப் லெசிக் பகாண்டிருந்தது 

அவயன வியரவாகச் பசைல்ெடத் தூண்டிைது. அவள் விலவகமான முன்பனச்சாிக்யக எடுத்தாள். 

அவயனக் கவருவது அவளுயடை எண்ணமல்ே, அவனிடமிருந்து தப்ெித்துக் பகாள்ளலவ 

விரும்ெினாள். ஆனால் இம்முைற்சிைில் அவளுக்கு எாிச்சலூட்டும் ெேலன கியடத்ததால், 

அவளுயடை லநாக்கங்கயள நிைாைப்ெடுத்தும் நியேயமைில் தற்பொழுது அவள் இல்யே, 

முடிவுக்காக வருத்தப்ெடலவ பசய்தாள். ஒவ்பவாரு நிகழ்ச்சியையும் உைர்ந்த லகாணத்திலிருந்து 

ொர்த்தால், உைர்ந்த கண்லணாட்டத்யத நாம் முழுயமைாகப் ொர்க்கோம்.   

கயத லமலும் ெே விஷைங்கயள நமக்கு உணர்த்தும். எவ்வாறு தான் வயேைில் சிக்கிக் 

பகாண்லடாம் என்று அவள் ொர்க்கும்பொழுது, எவ்வாறு விக்காமிற்காகவும், அவனுயடை 

காதலுக்காகவும் அவனுயடை பொய்கயள தான் ஏற்றுக் பகாண்லடாம் என்ெதும், இப்பொழுது 

டார்சி அவள் மீதிருக்கும் காதலுக்காக அவளுயடை நிந்தயனயை நன்றியுடன் எப்ெடி ஏற்றுக் 

பகாண்டான் என்ெதும் புாியும். ெிறகு, அவள் ெிலிப்சின் இல்ேத்தில் விக்காமுடனும், 

ஹன்ஸ்லொர்டிலும் பெம்ெர்லிைிலும் டார்சியுடனும் இருந்தயதப் ெற்றி நியனத்துப் ொர்க்கோம். 

அவனிடம் ஏற்ெட்டிருந்த மாற்றத்திற்கு இயணைான மாற்றங்கள் தன்னிடமும் ஏற்ெட்டிருப்ெது 

பதாிைவரும். கயதயை நுணுக்கமாக ஆராய்ந்தால்  இயத லமலும் சிறப்ொக நமக்கு விளக்கும். 

எலிசபெத்யதச் சுற்றிலை விஷைங்கள் நடப்ெதால் அவள் சம்ெந்தப்ெட்ட விஷைங்களின் 

முக்கிைத்துவத்யத நாம் சுேெமாகப் புாிந்துபகாள்ளோம். மற்ற கதாொத்திரங்கயளப் புாிந்து 

பகாள்ள அதிகப் பொறுயமயும், விடா முைற்சியும் லதயவ. 
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187. “In what a disgraceful light will it not strike such a vain Man.” 

To seek what one has refused by a subterfuge is disgraceful. 

Darcy’s vanity was well known. 

It was natural for Darcy to think of her like this. 

What he would think of her depended upon what he was, not what she did. 

To listen unquestioningly is an excellent behaviour. 

To be unsuspecting one needs to have an excellent character. 

Not to know of the negative side of life is fine upbringing. 

He who knows of all the negativity of life and exhibits behaviour of not assuming negativity, is more 

than magnanimous. 

Inborn magnanimity cannot recognize negative behaviour even when it is displayed. 

Smallness cannot hurt magnanimity. 

Meanness loves to imply meanness in other’s behaviour. 

Shrewdness is meanness of understanding. 

Shrinking self-defence in Mind becomes mean understanding. 

Insecurity of comprehension is violence in manners. 

Stable, steady, secure inner psychological status is capable of discerning goodwill, goodness, selflessness in 

others. 

Elizabeth was not mean, but she understood mean thinking. 

She had discrimination and discernment, but it did not degenerate into condemning others for what they 

were not. 

She was not naive like Jane or bookish like Mary. 

Even if Darcy had not changed in his attitude, even if he was capable of putting a mean construction on 

their visit, there was enough gentlemanliness in him to take them as visitors without suspicion. 

Giving the benefit of doubt to the other is a trait of a gentleman. We cannot deny him that credit. 

She was in disgrace more by what she was than by what he considered her to be. 

“தற்பெருயம பகாண்ட இவன் தன்யன தவறாக எண்ணுவாலனா என்ற அவமானம் எழுகிறது.” 

தந்திரமாக மறுத்த ஒன்யற மீண்டும் நாடுவது அவமானமாகும். 

டார்சிைின் கர்வம் அயனவரும் அறிந்தது. 

இதுலொல் டார்சி அவயளப் ெற்றி நியனப்ெது இைல்ொனதுதான். 

அவன் அவயளப் ெற்றி என்ன நியனப்ொன் என்ெது, அவன் எப்ெடி இருந்தான் என்ெயதப் 

பொறுத்து இருந்தலத தவிர, அவள் என்ன பசய்தாள் என்ெயதப் பொறுத்து அல்ே. 

லகள்விலை லகட்காமல் லகட்டுக்பகாள்வது மிகச் சிறந்த ெைக்கமாகும்.  

சந்லதகப்ெடாமல் இருப்ெதற்கு ஒருவர் மிகச் சிறந்த குணமுயடைவராக இருக்க லவண்டும். 

வாழ்க்யகைின் லமாசமான அம்சங்கயளப் ெற்றி பதாிைாமல் இருப்ெது சாிைான வளர்ப்பு ஆகும். 

வாழ்வின் லமாசமான விஷைங்கள் எல்ோம் அறிந்தவன் அயத பவளிப்ெடுத்தாது நடந்துபகாள்வது 

பெருந்தன்யமைான விஷைம் ஆகும். 

மட்டமான நடத்யதயை பெருந்தன்யமலை உருவான ஒருவரால் அயடைாளம் கண்டுபகாள்ள 

முடிைாது. 

சிறிை மனிதன் பெருந்தன்யமைான குணம் ெயடத்த ஒருவருக்கு ஊறு வியளவிக்க முடிைாது. 

சின்ன புத்தி உயடைவர்கள் மற்றவர்களிடம் சின்னத்தனம் உள்ளதாகக் குற்றம் சாட்டுவர். 

குறுகிை லநாக்கத்துடன் புாிந்துபகாள்ளப்ெடுவது சாதுாிைமான லெச்சாக பவளிவரும்.  

மனம் தற்காத்துக் பகாள்ளப்ெடுவது குயறயும்பொழுது குறுகிை லநாக்கத்துடன் புாிந்து 

பகாள்கிலறாம்.  

புாிைாயமைால் ஏற்ெடும் ொதுகாப்ெின்யம கடுயமைான நடத்யதைாகும். 

நியேைாக உறுதிைாக ொதுகாப்ொக இருக்கும் மனநியே, மற்றவர்களிடம் உள்ள நல்பேண்ணம், 

நல்ே குணம், தன்னேமற்ற குணம் ஆகிைவற்யறத் பதாிந்துபகாள்ளும் திறனுயடைது. 

எலிசபெத் குறுகிை மனம் ெயடத்தவளல்ே, ஆனால் அவளால் குறுகிை மனப்ொன்யமயைப் புாிந்து 

பகாள்ள இைலும். 

ொகுொடும் கூர்ந்த அறிவும் அவளிடம் இருந்தன. ஆனால் அயவ மற்றவர்களிடம் இல்ோதயத 

கண்டனம் பசய்யும் அளவிற்கு அவள் தாழ்ந்து லொகவில்யே.  

அவள் லஜயனப் லொல் பவகுளியும் அல்ே, லமாியைப் லொல் புத்தகலம கதிைாக நயடமுயற 

அனுெவம் இன்றியும் இல்யே.  
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டார்சிைின் மலனாொவத்தில் மாற்றம் ஏற்ெட்டிருக்காவிடினும், அவர்களுயடை வருயகயை 

சின்னத்தனமாக ொர்த்திருக்க முடியும் எனும்பொழுதும், அவனிடம் இருந்த நற்ெண்பு அவர்கயள 

விருந்தினர்களாக ொவித்து, எந்த வித சந்லதகமும் இல்ோமல் ஏற்றுக்பகாண்டது.  

சந்லதகப்ெடாமல் இருப்ெது ஒரு கனவானின் நல்ே குணமாகும். அவனுக்கு அந்த பெருயம 

கண்டிப்ொக உண்டு. 

அவள், தான் இருந்தயத நியனத்து அவமானப்ெடுகிறாலள தவிர, அவன் அவயளப் ெற்றி 

நியனப்ெயதக் கருதிைல்ே. 

188. “It might seem that she had purposely thrown herself in his way again.” 

Whether it is Sachchidananda or Matter is determined by the view. 

Whether one is a criminal or an active member of utmost creativity outside the society is dependent on the 

view -- social or non social. 

The harlot from a social viewpoint is an abominable sinner. 

From the cosmic point of view, she offers the delight of existence to every soul that seeks her. 

Wickham is a scandalmonger ruining the good name of Darcy. 

From another higher point of view he is one who is prompting Elizabeth to move from her mother’s vital 

falsehood to the Mental truth she had inherited from her father so that she would be rewarded with its 

physical, vital equivalent – Pemberley. 

From the same point of view, Lydia is one who compels her father to come out of indolence and 

irresponsibility and Elizabeth to see behind Darcy’s pride the truth of her life in him. 

Caroline can be viewed from life or beyond. To cure Jane of her silly superstitious psychological illusion of 

goodness, life uses Caroline’s ruse. 

We certainly see Darcy’s appreciation of the fine eyes. His aristocratic hesitation arises and makes 

him withdraw into his insularity. It is the constant reminder of Caroline that gives intensity and 

direction to Darcy’s initial attraction. 

Collins and Mrs. Bennet raised Darcy’s repugnance to saturation. Repugnance can be overcome at its point 

of saturation. No movement can be reversed till it is saturated. Surrender, the capacity to voluntarily give 

up all the capacities so far acquired converts grace into supergrace, removes not only the attributes of 

ego but nature’s vitality and physicality, rendering this rule – that a movement is to be saturated – 

dispensable. Here the slow deliberate delight of Nature’s evolution turns, by the office of surrender, into the 

instantaneous miraculousness of the Marvel dropping amidst Nature’s darkness and evil. It depends upon 

the view Man takes. A view of Nature and a cosmic view are before him. It is for him to choose. It is the 

Hour of God that gives life and reality to the choice. It should be our endeavour to explain each of the lower 

movements of the story in the higher perspective. 

“அவனுயடை வைிைில் அவள் லவண்டுபமன்லற குறிக்கிட்டிருக்கிறாள் என்ெதுலொல் லதான்றோம்.” 

அது ஜடமா அல்ேது சச்சிதானந்தமா என்ெயத நம் ொர்யவ தீர்மானிக்கும்.  

ஒருவர் குற்றவாளிைா அல்ேது சமூகத்திற்கு பவளிலை மிகச் சிறந்த ெயடப்ொற்றலுடன் திகழும் 

சுறுசுறுப்ொன நெரா என்ெயதத் தீர்மானிப்ெது, சமூகத்யதச் சார்ந்த அல்ேது சமூகத்யதச் 

சார்ந்திராத லகாணத்தில்தான் இருக்கிறது.  

சமூகத்தின் ொர்யவைில் ஒரு வியேமகள் பவறுக்கத்தக்க ொவம் பசய்ெவள். 

ெிரெஞ்சத்தின் ொர்யவைில் அவயள நாடும் ஒவ்பவாரு ஆன்மாவுக்கும் அவள் வாழ்வின் 

ஆனந்தத்யத அளிப்ெவள். 

டார்சிைின் நல்ே பெையரக் பகடுக்கும் புரளி ெரப்புபவன் விக்காம்.  

உைர்ந்த லவபறாரு கண்லணாட்டத்தில் ொர்க்கும்பொழுது, அவன்தான் எலிசபெத்யத, அவள் தன் 

தாைாாிடமிருந்து பெற்ற உணர்வின் பொய்யமைிலிருந்து விடுெட யவத்து, தந்யதைிடமிருந்து 

கியடத்திருந்த மனத்தின் உண்யமக்கு மாறச் பசய்கிறான். அந்த மாற்றத்தின் ஜட நியேக்கும் 

உணர்வு நியேக்கும் சமமான பெம்ெர்லியை அவளுக்குப் ொிசாகக் கியடக்கும்ெடி பசய்கிறான்.  

இலத கண்லணாட்டத்தில் லிடிைா தன்னுயடை தந்யதயை லசாம்லெறித்தனம் மற்றும் பொறுப்ெற்ற 

தன்யமைிலிருந்து பவளிவரச் பசய்கிறாள். எலிசபெத்யத டார்சிைின் கர்வத்திற்குப் ெின்னால் 

அவனிடம் அவளுயடை வாழ்வின் உண்யம இருப்ெயதக் காண யவக்கிறாள். 

காரலியன வாழ்வு அல்ேது அயதயும் தாண்டிை கண்லணாட்டத்திலிருந்து ொர்க்கோம். அர்த்தமற்ற 

மூடநம்ெிக்யகயுள்ள மனத்தின் லதாற்றத்திலிருந்து லஜயன விடுெடயவக்க வாழ்வு காரலினுயடை 

சூழ்ச்சியைப் ெைன்ெடுத்திக் பகாண்டது.  
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ஆத்ம நைனங்கயள டார்சி லொற்றுவயத நாம் நிச்சைமாகப் ொர்க்கிலறாம், உைர்குடிப் ெிறப்ெினால் 

ஏற்ெடும் அவனுயடை தைக்கம் அவயனத் தனியமயை நாடச் பசய்கிறது. காரலினுயடை பதாடர்ந்த 

லெச்சு, டார்சிைின் ஆரம்ெ விருப்ெத்திற்கு தீவிரத்யத அளித்து, அதற்கு வைி வகுக்கிறது. 

காலின்ஸுக்கும் திருமதி பென்னட்டுக்கும் டார்சி மீது உச்ச கட்ட பவறுப்பு இருந்தது. பவறுப்பு 

உச்சத்யத அயடயும்பொழுது அயத பவற்றிபகாள்ள முடியும். எந்த ஒரு பசையேயும் 

முழுயமைாக்காமல் மாற்ற முடிைாது. இதுவயர நாம் பெற்றிருக்கும் எல்ோத் திறன்கயளயும் 

நாமாகலவ யகவிடுவதன் மூேம் சரணாகதியை லமற்பகாண்டால் அது அருயள லெரருளாக 

மாற்றும், அகந்யதைின் குணங்கயள அகற்றுவலதாடு இைற்யகைின் உணர்யவயும் ஜட 

நியேயையும் நீக்கும். இந்தச் சட்டத்தின்ெடி ொர்த்தால் எயதயும் முழுயமைாக்குவது 

இன்றிையமைாதது.  

இைற்யகைின் ொிணாமத்தில் ஆனந்தம் நிதானமாகச் பசைல்ெடும்பொழுது, சரணாகதி வாழ்வின் 

லொராட்டங்களுக்கு நடுலவ உடனடிைான அற்புதங்கயள ஆச்சாிைப்ெடும் வயகைில் மாற்றவல்ேது. 

இது மனிதன் ொர்க்கும் ொர்யவைில் உள்ளது, இைற்யகைின் கண்லணாட்டமும் ெிரெஞ்சத்தின் 

கண்லணாட்டமும் அவன் முன் உள்ளன. லதர்ந்பதடுப்ெது அவன் யகைில் உள்ளது. நமது 

லதர்ந்பதடுப்புக்கு உைிர் பகாடுப்ெதும் அயத உண்யமைாக்குவதும் இயறவன் வரும் தருணமாகும். 

கயதைில் கீழ் நியேைில் உள்ள விஷைங்கயள உைர்ந்த கண்லணாட்டத்தில் விளக்குவதற்கு நாம் 

முைற்சி எடுக்க லவண்டும்.   

189. “Why did she come?” 

She blamed herself for having come to Pemberley. 

Hamlet was born to announce the birth of Mind in the common Man. 

Its massiveness was an unbearable suffocating oppression on him. 

Elizabeth was acquiring the right to preside over Pemberley. It is too much. 

She mistook that basic pressure in the depth as a momentary embarrassment of social demeanor. 

Grace coming prematurely to a Man announces itself as tragedy or catastrophe or at least a discomfort. 

Millions of trees dying and decomposing created the top soil.  

The long term good is a short term loss for the myopic human view. 

Embarrassment is the way vaster quantities of energy are uncomfortably absorbed by the weak nerves to 

qualify later for higher culture and great accomplishment. 

Embarrassments can be oppressive or expansive. 

It is expansive either by the outer or inner circumstances. 

Its expansiveness results in opening opportunities. 

Its oppressiveness results in inviting tragedies. 

In her the latter was true. 

What proved to be oppressive to her was expansive to Lydia. 

In between, Wickham was sandwiched not knowing what attitude to take. 

Celestial Fire descends on human circumstances as unbearable light. 

It is she who made him come a day early. 

She now excessively regretted it, not knowing he was exceedingly pleased. 

Her oppression was his opening. 

His oppression at the proposal was her opening into the genius of abuse. 

From a partial point of view, it is pain to a particular person at a time. 

From a wider point of view, there is no pain for anyone. 

A little right attitude shows it is only effort not pain. 

It is a pleasurable effort. 

On closer look what is pain on the surface is the greatest enjoyment to the depth, to the subliminal. 

“அவள் ஏன் வந்தாள்?” 

பெம்ெர்லிக்கு வந்ததற்கு தன்யனத் தாலன குயற கூறிக் பகாண்டாள். 

சாதாரண மனிதனில் மனம் ெிறந்தயத உணர்த்த வந்தவன் ஹாம்பேட். 

அதனுயடை ெிரம்மாண்டம் அவயன மூச்சுத் திணற யவக்கிறது. 

பெம்ெர்லிக்குத் தயேயம தாங்கும் உாியமயை எலிசபெத் பெற்றுக் பகாண்டிருந்தாள். அவளுக்கு 

இது மிகவும் அதிகம்.  

ஆைத்தில் அவள் அயடந்த அடிப்ெயட அழுத்தத்யத சமூக நடத்யதைின் அப்லொயதை சங்கடமாக 

அவள் தவறாகக் கருதினாள்.  
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ஒரு மனிதனிடத்தில், வர லவண்டிை லநரத்திற்கு முன்னதாகலவ அருள் வந்தால், அது 

ஆெத்தாகலவா, லெராெத்தாகலவா அல்ேது ஒரு அபசௌகாிைமாகவாவது வரும்.  

ெல்ோைிரக்கணக்கான மரங்கள் அைிந்து மக்கிப் லொவது மண் வளத்யத உண்டாக்குகிறது. 

நீண்ட காேத்திற்கு நல்ேதாக அயமைப் லொவது, குறுகிை மனிதப் ொர்யவக்கு குறுகிைகாே 

இைப்ொகத் லதான்றும்.  

சங்கட உணர்ச்சிைில் அதிகப்ெடிைான சக்திகள் கிரகித்துக் பகாள்ளப்ெட்டு, ெின்னர் உைர்ந்த 

நாகாிகத்திற்கும் பொிை சாதயனக்கும் வைி வகுக்கும்.    

சங்கடமான தருணங்கள் மனத்யத அடக்குவதாகவும் இருக்கோம், அல்ேது  

விசாேப்ெடுத்துவதாகவும் இருக்கோம்.  

அக அல்ேது புற சந்தர்ப்ெங்கள் மூேம் அது ெரந்ததாக இருக்கோம். 

அதனுயடை விசாேப்ெடுத்தும் தன்யம வாய்ப்புகளுக்கு வைி வகுக்கும். 

அதன் அடக்கி ஆளும் தன்யம லெராெத்யத வரவயைக்கும். 

ெின்னால் கூறிைது அவயளப் பொறுத்தவயர உண்யம. 

அவளுக்கு அடக்கப்ெட்டது லொல் லதான்றிைது லிடிைாவுக்கு வாய்ப்ொக மாறிைது. 

எந்த மனப்ொன்யமயைக் யகைாள்வது என்று பதாிைாமல் விக்காம் இந்த இரண்டு நியேகளுக்கு 

இயடலை இருந்தான். 

பதய்வீக ஒளி மனிதச் சூழ்நியேகளில் தாங்கிக்பகாள்ள முடிைாத ஒளிைாக இறங்குகிறது. 

அவயன ஒரு நாள் முன்னதாக வரவயைத்தது அவள்தான். எண்ணம் லவகமாகி காேம் சுருங்குகிறது. 

அவன் அதனால் மிகவும் மகிழ்ச்சிைாக இருக்கிறான் என்ெது அறிைாமல், அவள் இப்பொழுது 

அதற்காக வருந்துகிறாள். 

அவளுயடை கடுயம அவனுயடை வாய்ப்ொைிற்று. 

திருமண லவண்டுலகாளின்பொழுது எழுந்த அவனது கடுயம, நிந்தயனைில் அவளது திறயமயை 

பவளிப்ெடுத்திைது.  

ெகுதிைான கண்லணாட்டத்தில் ொர்த்தால் ஒரு லநரத்தில் ஒருவருக்கு வலி ஏற்ெடுகிறது. 

ெரந்த கண்லணாட்டத்தில் ொர்க்கும்பொழுது எவருக்குலம வலி என்ெது கியடைாது. 

சாிைான ொர்யவைில் ொர்த்தால் அது வலிலை அல்ே, முைற்சிதான் எனத் பதாியும். 

அது ஒரு இன்ெமான முைற்சிைாகும். 

லமற்ெரப்ெில் வலிைாகத் பதாிவது ஆைத்திலும் அடிமனத்திலும் மிகப் பொிை சந்லதாஷமாக 

இருக்கும். 

190. “Had they been ten minutes sooner, they would have been beyond his discrimination.” 

The secret of life expresses in the exactness of Time and the preciseness of space. 

Space is objective; Time is subjective. 

They meet in Mind and senses. 

Inner acting on the outer is life. 

It is Time expressing in Space. 

The expression is governed by a law. It is a divine law, called causality. 

He who knows that Law cannot err; cannot be subject to karma. 

Time is in the plane of Mind; Space is in the plane of senses. 

Time and Space are together one in the plane of the Spirit. 

Spirit divides as inner Mind and outer space. 

The inner fully in tune with the outer is progress. 

“அவர்கள் ெத்து நிமிடங்கள் முன்னலர கிளம்ெிைிருந்தால் அவயன அவர்கள் சந்தித்திருக்கலவ 

லவண்டாம்.” 

சாிைான லநரத்திலும், துல்லிைமாக இடத்திலும், வாழ்வின் இரகசிைம் பவளிப்ெடுகிறது.  

இடம் புறத்தில் இருக்கிறது, லநரம் அகத்தில் உள்ளது. 

அயவ மனத்திலும் புேன்களிலும் சந்தித்துக் பகாள்கின்றன. 

வாழ்வில் அகம் புறத்தில் பசைல்ெடுகிறது. 

இது லநரம் இடத்தில் பவளிப்ெடுவதாகும். 

பவளிப்ெடுவது ஒரு சட்டத்தின் கீழ் பசைல்ெடுகிறது, காரண காாிைமான அது பதய்வீக சட்டமாகும்,  

சட்டம் தவறு பசய்ைாது என்று பதாிெவருக்கு கர்மம் ொதிக்காது. தவறறிைாத சட்டம் ொதிக்காத 

கர்மம்.  

மனத்தின் நியேைில் லநரம் இருக்கிறது; புேன்களின் நியேைில் இடம் இருக்கிறது. 

ஆன்மாவின் நியேைில் லநரமும் காேமும் லசர்ந்து உள்ளன. 
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ஆன்மா உள் மனமாகவும் பவளி இடமாகவும் ெிாிகிறது. 

அகமும் புறமும் ஒருங்கியணந்து இருப்ெது முன்லனற்றத்யத அளிக்கும். 

191. “Not so in tune with each other is effort, struggle.” 

For her to realize that he came in response to her inner change of attitude is the inner to be in tune with the 

outer. 

Her decision called him. 

Her inner decision was her own personality. 

Outer embarrassment was her social personality. 

What reward she received was not from the society. 

It was a reward for the growth of the inner consciousness. 

At Hunsford her inner consciousness had the reflection of Collins and his wife. 

Here it was her aunt and uncle whose reflection she enjoyed. 

When the inner is in tune with the outer, the problem solves itself. 

In a few minutes, he came back to stay longer means she had overcome her inner struggles and 

subconsciously called him as inside the building she wished to be its mistress. What came to her was too 

great. It was not enough she wished to be mistress; she must also wish to be his wife. 

In feeling embarrassed, she lost that right. 

In feeling happy and feeling the privilege, she would qualify to be the wife. 

Wishing for Pemberley, Pemberley would come. 

She has to wish again strongly for Darcy. 

“ஒருவருடன் ஒருவர் அவ்வளவாக இயணந்து இருக்காவிடின் முைற்சியும் லொராட்டமும்தான் 

எழும்.” 

அகமும் புறமும் இயணந்து இருக்கும்பொழுது, அவளுயடை அகத்தில் ஏற்ெட்டிருந்த மாற்றம்தான் 

அவயன வரவயைத்தது என்ெயத அவள் உணர லவண்டும். 

அவளுயடை முடிவு அவயன அயைத்தது. 

அகத்தில் ஏற்ெட்டிருந்த தீர்மானம் அவளுயடை தனிமனிதப் ெண்ொக இருந்தது. 

புறத்தில் ஏற்ெட்ட சங்கடம் அவளுயடை சமூக சுொவமாக இருந்தது. 

அவளுக்குக் கியடத்த ொிசு சமூகத்திலிருந்து எைவில்யே. 

அக ஜீவிைத்தில் ஏற்ெட்டிருந்த வளர்ச்சிக்குக் கியடத்த ொிசு அது. 

ஹன்ஸ்லொர்டில் அவளுயடை அக ஜீவிைம் காலின்மையும் அவனுயடை மயனவியையும் 

ெிரதிெலித்தது. 

இங்கு அவள் விரும்பும் மாமாயவயும் அத்யதயையும் அவள் ெிரதிெலித்தாள்.  

அகமும் புறமும் இயணந்து இருக்கும்பொழுது ெிரச்சியனகள் தாமாகலவ தீர்ந்து விடும். 

சிே நிமிடங்களில் அவன் மீண்டும் திரும்ெி வந்து நீண்ட லநரத்திற்கு அவர்களுடன் இருந்தது 

அவளுள் இருந்த லொராட்டங்கள் எல்ோம் மயறந்தன என்ெயதயும் அவள் அந்த வீட்டிற்கு 

எஜமானி ஆக லவண்டும் என்கிற உணர்வு இருந்தது என்ெயதயும் குறிக்கிறது. அவளுக்குக் 

கியடத்தது மிகப் பொிைது. அந்த வீட்டிற்கு எஜமானிைாக லவண்டும் என்று விரும்புவது மட்டும் 

லொதாது, அவனுயடை மயனவிைாக லவண்டும் என்றும் அவள் விரும்ெ லவண்டும். 

சங்கட உணர்ச்சி எழும்பொழுது அவள் அந்த உாியமயை இைக்கிறாள். 

சந்லதாஷம் அயடயும்பொழுதும் அயதப் பொிை லெறாக நியனக்கும்பொழுதும் அவள் அவனுக்கு 

மயனவிைாகும் தகுதியைப் பெறுகிறாள். 

பெம்ெர்லி லவண்டும் என்று விரும்ெினால் பெம்ெர்லி கியடக்கும். 

அவள் டார்சி லவண்டும் என்று மீண்டும் உறுதிைாக விரும்ெ லவண்டும். 

192. “She blushed again and again over the perverseness of the meeting.” 

Man is perverse, not life. 

She foisted her perverseness on the meeting. 

The sight of Darcy should have overwhelmingly made her happy. 

She blushed at its perverseness. 

Something was perverse. 

Perversity was in the perception. It was of the ego. 

There is nothing perverse in Nature. In it there are evolving grades, no perversity. 

Because ego is limited and separated and its movements are ingoing, perversity belongs entirely to ego. 

The contradiction between her subconscious urge to meet Darcy and her surface social consciousness that 
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dreaded the woman in the way of Man, translates itself into perversity for her. 

Here, this perversity is her own, entirely. 

We see her perversity lingered long after her marriage pleading for help for Wickham. 

Its origin is in her mother’s insatiable dynamic ambition for rich grooms. 

She now blushed again and again. 

I do not know her mother was ever capable of blushing including in her youth. 

Another reason for her discomfort was the presence of her aunt and uncle whom she knew he could 

disapprove of. 

She had the right argument on her behalf that she came knowing he was not there. How could she explain 

that to him. 

Life that denies justice to emerge is perverse. 

Life, social life, that perceives pure truth as venomous falsehood, is maliciously perverse. 

Circumstances that involuntarily present the unwanted facts to a critical audience is certainly 

perverse. 

“அந்தச் சந்திப்ெில் இருந்த வக்கிரத்யத நியனத்து அவளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பவட்கம் எழுந்தது.”  

மனிதன் வக்கிரமாக இருக்கிறான், வாழ்வு அல்ே. 

அந்தச் சந்திப்ெில் அவள் தன்னுயடை வக்கிரத்யதப் புகுத்தினாள். 

டார்சியைப் ொர்த்தது அவயள மிகவும் சந்லதாஷப்ெடுத்திைிருக்க லவண்டும். 

அதன் வக்கிரத்யத நியனத்து அவள் பவட்கப்ெட்டாள். 

ஏலதா ஒன்று வக்கிரமாக இருந்தது. 

வக்கிரம் புாிந்துபகாள்வதில் இருக்கிறது, அது அகந்யதக்குாிைது. 

இைற்யகைில் வக்கிரம் எதுவும் இல்யே. இைற்யகைில் ெடிப்ெடிைாகப் ொிணமிக்கும் நியேகள் 

உள்ளனலவ தவிர வக்கிரம் இல்யே. 

அகந்யத அளவுக்குட்ெட்டது, ெிாிந்து இருப்ெது அதனுயடை இைக்கங்கள் உள்லள நடப்ெது, 

வக்கிரம் முழுயமைாக அகந்யதக்குாிைது.  

டார்சியைச் சந்திக்க லவண்டும் என்கிற ஆழ்மன ஆயசக்கும், ஒரு பெண் ஆணின் வைிைில் 

குறிக்கிடுவயதக் கண்டு அஞ்சும் அவளது லமல்மன சமூக ஜீவிைத்திற்கு இயடலை  உள்ள 

முரண்ொடு அவளிடம் வக்கிரமாக மாறுகிறது.  

இங்கு ஏற்ெடும் வக்கிரம் அவளாகலவ முழுயமைாக ஏற்ெடுத்திக்பகாண்டது. 

திருமணத்திற்குப் ெிறகும் விக்காமிற்கு உதவி பசய்ை லவண்டும் என்ற லகாாிக்யகைின் மூேம் 

அவளுயடை வக்கிரம் பதாடர்ந்தது. 

ெணக்கார ஆண்கயள மருமகனாக அயடை லவண்டும் என்கிற அவளுயடை தாைாாின் தணிைாத 

தீவிரமான ஆயசதான் அதனுயடை ெிறப்ெிடம். 

அவள் மீண்டும் மீண்டும் நாணினாள். 

அவளுயடை தாைாருக்கு அவளுயடை இளயம காேங்களில்கூட பவட்க உணர்வு இருந்ததா 

என்ெது பதாிைவில்யே. 

அவளுயடை மாமா, அத்யத உடன் இருந்தயத அவன் ஏற்றுக்பகாள்ள மாட்டான் என்ற உணர்வும் 

அவளுக்குச் சங்கடத்யத அளித்தது. 

அவன் அங்கில்யே என்று பதாிந்த ெிறகுதான் அவள் அங்கு வந்தாள் என்ெது அவளுயடை சாிைான 

விவாதமாக இருந்தாலும் அவனுக்கு எவ்வாறு அயதப் புாிை யவக்க முடியும்?  

நிைாைம் எழுவயதத் தடுக்கும் வாழ்வு வக்கிரம் ஆகும். 

தூய்யமைான உண்யமயை, கடும் பொய்ைாக, வாழ்வும் சமூக வாழ்வும் புாிந்துபகாள்ளும் பொழுது 

அது லமாசமான வக்கிரமாக மாறுகிறது. 

முக்கிைமான மனிதர்களுக்கு சந்தர்ப்ெங்கள் தன்னிச்யசைாக லவண்டாத விஷைங்கயள அளிப்ெது 

நிச்சைமாக வக்கிரம்தான்.   

193. “His behaviour so strikingly altered.” 

All creative moments are strikingly altered movements. 

To the supramental view every view, including those routine events, is such a strikingly altered 

movement. 

It is a moment of creative movement. 

A creative moment is one where the universal existence realizes in the individual. 

It realizes the delight of Becoming in the delight of Being. 

They are changes in the spiritual evolution. 
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Spirit is beyond Time and Space. 

Therefore the changes are sudden or appear to be sudden. 

We live in the surface plane of pleasure and pain. 

That movement belongs to the plane of Self-existent consciousness. 

There Delight is Self-existent, Existence is Self-existent. 

Certainly Darcy moved from pride, arrogance, meanness to a plane where her abuse was the advice of 

grace. 

The abuse was pain in his hearing, pleasure in her speaking when the genius of abuse emerged. 

From that surface he moved to the plane of Self-existent Delight where the Delight of Being changes 

into the Delight of Becoming. 

He was aware of his inner change; she only moved from the vital to the mental, where she shed her 

irrational infatuation and acquired the rational appreciation of the facts Darcy presented. 

God came to him as a transforming agent whom Darcy received accordingly and worshipped while the 

god, aware of her human personality, was shy in the social sense. 

The problem of pain and suffering is thus solved by Sri Aurobindo showing us the evolution of Delight 

from Being to Becoming. He quotes the Upanishads in support which say creation is in Delight, sustained 

in Delight, returns to Delight. The essential nature of that Self-consciousness is infinite, inalienable, Self-

existent Delight. 

“அவனுயடை நடத்யத மிகத் பதளிவாகலவ மாறிைிருந்தது.” 

எல்ோ புதிை தருணங்களும் மிகத் பதளிவாகலவ மாற்றி அயமக்கப்ெட்ட இைக்கங்களாகும்.   

சத்திைஜீவிைப் ொர்யவக்கு வைக்கமாக நடக்கும் விஷைங்கள் உள்ெட ஒவ்பவாரு கண்லணாட்டமும் 

மிகவும் பவளிப்ெயடைாகலவ மாற்றி அயமக்கப்ெட்ட இைக்கங்களாகத் பதாியும்.  

இது புதிைன ெயடக்கும் இைக்கத்தின் தருணமாகும். 

ெிரெஞ்ச வாழ்வு, மனிதனில் உணரப்ெடுவலத ெயடக்கும் தருணமாகும்.  

ஜீவிைத்தில் உள்ள ஆனந்தத்யத அது ஜீவனில் உணரும். 

அயவ ஆன்மீகப் ொிணாமத்தில் எழும் மாறுதல்களாகும். 

ஆன்மா காேத்யதயும் இடத்யதயும் தாண்டி உள்ளது. 

ஆகலவ மாற்றங்கள் திடீபரன எழும் அல்ேது திடீபரன எழுவது லொல் லதான்றும். 

இன்ெமும் துன்ெமும் நியறந்த லமல்மன வாழ்க்யகைில் நாம் வாழ்கிலறாம். 

அந்த இைக்கம் சுைமாக இருக்கும் ஜீவிைத்யதச் லசர்ந்ததாகும். 

அங்கு ஆனந்தம் சுைமாக இருக்கிறது, வாழ்வு சுைமாக இருக்கிறது. 

கர்வம், கடுயம, சின்னத்தனம் ஆகிைவற்றிலிருந்து டார்சி நிச்சைமாக அவளுயடை நிந்தயனைால் 

அருளாக மாறிை நியேக்கு மாறினான்.  

நிந்தயனயைக் லகட்ெது அவனுக்கு லவதயனயை அளித்தது, அவளது லெச்சு மகிழ்ச்சியை 

ஏற்ெடுத்திைது. 

ஜீவனில் எழும் ஆனந்தம், ஜீவிைத்திலும் ெரவும் சுை ஆனந்த நியேக்கு அவன் மாறினான்.  

அவனுயடை அகத்தில் ஏற்ெட்டிருந்த மாற்றம் அவனுக்குத் பதாிந்திருந்தது, அவள் உணர்விலிருந்து 

மனத்திற்கு மாறிைிருந்தாள். அங்கு அவள் விலவகமில்ோத தன்னுயடை லமாகத்யதக் யகவிட்டாள். 

டார்சி கூறிை உண்யமகயள விலவகத்துடன் ஏற்றுக்பகாண்டாள். 

டார்சியை திருவுருமாற்ற இயறவயனப்லொல் வந்த எலிசபெத்யத அவன் ஏற்றுக்பகாண்டு 

வைிெட்டான். ஆனால் தன்னுயடை சுொவத்யத அறிந்திருந்த அவளுக்குச் சமூக உணர்வினால் 

பவட்கம் எழுந்தது. 

ஜீவனிலிருந்து ஜீவிைத்திற்குப் லொகும் ஆனந்தத்தின் ொிணாமத்யத நமக்குக் காண்ெிப்ெதன் மூேம் 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் வலி துன்ெம் ஆகிைவற்றின் ெிரச்சியனயைத் தீர்க்கிறார். ெயடப்பு ஆனந்தத்தில் 

ஏற்ெட்டு ஆனந்தத்தில் வளர்ந்து ஆனந்தத்திற்லக திரும்புகிறது என்று கூறும் உெநிஷதத்யத அதற்கு 

ஆதரவாக லமற்லகாள் காட்டுகிறார். 

அந்த சுை ஜீவிைத்தின் முக்கிைமான சுொவம் அனந்தம் ஆகும். அது மாற்ற முடிைாதது. அது சுை 

ஆனந்தம் ஆகும். 

194. “What could it mean? That he should even speak to her is amazing.” 

The chick coming out of the egg is one of the greatest surprises. 

All acts that are turning points have this element of surprise and suddenness. 

As the chick was forming inside the egg, the new behaviour was forming in Darcy. 

As the egg was fertilized by the cock, Darcy’s transformation was fertilized by Elizabeth’s abuse. 
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What is socially abuse, spiritually is the seed for action. 

The action was unconsciously created by her. 

She was the unconscious end, he was the conscious tether end. 

What Lydia sowed, Elizabeth reaped. 

Mentality is separative knowledge seeking knowledge of identity. 

Elizabeth’s mentality seeking identity with Darcy employed abuse as an instrument. 

When the change of transformation comes, even the beneficiary – Elizabeth to whom he would not speak, 

will become the wife. 

What that transformation brings is the Force of the French Revolution. 

Elizabeth only moved to the Mind. She was not transformed. What she received was the maximum in her 

consciousness status, not what that Force could give. 

The intelligence of the inner Mind needs no training. It can know all the significance of the object at once. 

A touch of that was there in Darcy. He saw all instantaneously. She did not have it. So she was baffled. She 

saw the very opposite. 

Hers was the ego consciousness – self consciousness of self-experience. She remembered her experience. It 

was the experience of her own consciousness. It could not see what Darcy was. 

The Unknowable – It becomes itself in the world by knowing itself. It knows itself by becoming itself. 

Darcy becomes Elizabeth to know her. Darcy knows her by becoming Elizabeth. It is knowledge by 

identity, communion. 

“அதற்கு அர்த்தம் என்னவாக இருக்கும்? அவன் அவளிடம் லெசிைலத விைப்புக்குாிைதாக இருந்தது.” 

முட்யடைிலிருந்து லகாைிக் குஞ்சு வருவது பொிை அதிசைங்களில் ஒன்று. 

திருப்பு முயனகளாக இருக்கும் எல்ோ பசைல்களிலும் இது லொன்ற ஒரு அதிசைம் இருக்கும், 

திடீபரன நிகழும் ஒரு தன்யமயும் இருக்கும்.   

முட்யடக்குள் குஞ்சு உருவாகிக் பகாண்டிருந்தது லொல், டார்சிக்குள்ளும் புதிை சுொவம் உருவாகிக் 

பகாண்டிருந்தது. 

முட்யட லசவோல் கருத்தாித்தது லொே, டார்சிைின் திருவுருமாற்றமும் எலிசபெத்தின் நிந்தயனைால் 

உருவானது. 

சமூகத்தில் நிந்தயன என்று லதான்றுவது ஆன்மீகத்தில் பசைலுக்கான வியதைாகும். 

பசைல் அவள் அறிைாமலேலை அவளால் உருவாக்கப்ெட்டது. 

அவள் தன்னுணர்வற்ற முயனைில் இருந்தாள், அவன் விைிப்புடன் மற்பறாரு முயனைில் 

இருந்தான். 

லிடிைா வியதத்த வியதயை எலிசபெத் அறுவயட பசய்தாள். 

மனப்ொங்கு என்ெது தனித்துவத்யத நாடும் ெிாிக்கும் அறிவாகும். 

டார்சியுடன் மனத்தில் இயணை, எலிசபெத்தின் மனப்ொங்கு நிந்தயனயைக் கருவிைாகப் 

ெைன்ெடுத்திக் பகாண்டது.  

எலிசபெத்துடன் லெசாதிருந்த அவனுக்கு திருவுருமாற்றம் நிகழும்பொழுது அவளும் அவனுயடை 

மயனவிைாக மாற முடிகிறது.  

ெிபரஞ்சுப் புரட்சிைின் சக்தி அந்த திருவுருமாற்றத்யதக் பகாண்டு வருகிறது. 

எலிசபெத் மனத்திற்கு மாறுகிறாலள தவிர, திருவுருமாறவில்யே. அவளுக்குக் கியடத்தது 

அவளுயடை ஜீவிைம் அளிக்கக்கூடிை அதிகெட்ச அளலவ தவிர, அந்த சக்திைினால் அளிக்க முடிந்த 

அளவு அல்ே.  

அக மனத்தின் அறிவிற்கு எந்த வித ெைிற்சியும் லதயவைில்யே. ஒரு பொருளின் எல்ோ 

முக்கிைத்துவத்யதயும் அதனால் உடனடிைாகத் பதாிந்துபகாள்ள முடியும். 

டார்சிக்கு இந்த அறிவு இருந்தது. அவயள அவன் உடனடிைாகப் புாிந்துபகாண்டான். அவளுக்கு 

அத்திறன் இல்யே. அதனால் அவள் குைப்ெம் அயடந்தாள். 

அவள் லநர்மாறாகப் ொர்க்கிறாள். 

அவளுயடை ஜீவிைம் அகந்யதைாோனது - சுை அனுெவத்தின் சுை ஜீவிைம் -அவளுக்கு 

அவளுயடை அனுெவம் ஞாெகம் இருந்தது. அது அவளுயடை ஜீவிைத்தின் அனுெவம். டார்சி 

எப்ெடிப்ெட்டவன் என்ெயத அதனால் ொர்க்க முடிைாது. 

அறிை முடிைாதது தன்யனைறிந்து பகாண்டு உேகில் அதுவாக மாறி தன்யன அறிந்துபகாள்கிறது. 

டார்சி எலிசபெத்தாக மாறி அவயள அறிந்துபகாள்கிறான். டார்சி எலிசபெத்தாக மாறுவதன் மூேம் 

அவயள அறிந்து பகாள்கிறான். அது அயடைாளப்ெடுத்திக் பகாள்வதன் மூேமும் பதாடர்பு 

பகாள்வதன் மூேமும் பெறும் அறிவாகும். 
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195. “Never in her life had she seen his manners so little dignified.” 

Man alone has in him the capacity to exceed himself. 

The capacity is exercised by the rare few. 

When Shakespeare wrote, the age became an age of literature. 

The peak represented the whole society. 

It is true of the scientific age too. 

As Greece of Socrates and Europe of Hamlet represented the birth of the Mind at two opposite points – the 

Peak in one individual or a few individuals and the masses in all – Darcy represented the Revolution. 

Individuality in action is widespread in America, while the same thing in thought showed itself in Tom 

Peters. 

Darcy exceeded himself. 

All great acts originate in the surface Mind. 

The whole invisible movement of the story is fully acted by Elizabeth subconsciously. And all others do so. 

But the major act originated in Darcy. It originated in his surface Mind consciously. 

He consciously gave up his pride and acquired those changes. 

Giving up evil means giving up good also, says Sri Aurobindo. 

That was all right in his not giving up to the evil of Lydia, but when he gave up the evil of Pride, it was for 

his good. 

Giving up the evil coming through Lydia from outside upholds this rule, not so with respect to one’s 

own evil. 

Darcy, Elizabeth changed to good in different measures and received differently. 

Wickham, Lydia, and Mrs. Bennet never felt the need for change, but they too received a minimum benefit 

on the fringe. 

It is true that change to good is welcome. To receive from Mother for our desert limits. Maybe it is true 

about material gifts. For higher spiritual gifts, deserts are a bar. To expect too is an obstacle; surrender is 

our part. What She gives is Her part, not our concern. Our concern can have a vitiating influence. 

“அவனுயடை நடத்யதைில் இந்த அளவுக்கு மாிைாயதயை அவள் தன்னுயடை வாழ்நாளில் 

ொர்த்ததில்யே.” 

தன்யனலை மிஞ்சும் அளவிற்கான திறன் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. 

அபூர்வமாக சிேர் மட்டுலம இத்திறயன பவளிப்ெடுத்துவர். 

லஷக்ஸ்ெிைர் எழுதிை காேம் இேக்கிைத்திற்குாிை காேமாக மாறிைது. 

இந்த உச்சகட்டம் முழு சமூகத்யதயும் ெிரதிெலித்தது. 

விஞ்ஞான யுகத்திற்கும் இது பொருந்தும். 

சாக்ரடீசின் கிாீசும், ஹாம்பேட்டின் ஐலராப்ொவும் மனத்தின் ெிறப்யெ இரண்டு லநபரதிரான 

இடங்களில் ெிரதிெலித்தன. தனி நொிலோ அல்ேது சிோிடலமா அல்ேது எல்லோாிடலமா இருந்த 

இந்த உச்சகட்டம் அன்யறை சமூகத்தில் ெிரதிெலித்தது. டார்சி புரட்சிைின் ெிரதிநிதிைாக 

விளங்கினான்.  

பசைல்ொட்டில் தனித்துவம் அபமாிக்காவில் எல்ோ இடங்களிலும் ெரவியுள்ளது. எண்ணத்தின் 

தனித்துவம் டாம் பீட்டர்சிடம் பவளிப்ெட்டது. 

டார்சி தன்யனலை மிஞ்சினான். 

எல்ோ பொிை பசைல்களும் லமல் மனத்தில் உருவாகின்றன. 

கயதைின் கண்ணுக்குப் புேப்ெடாத எல்ோ நிகழ்வுகளிலும் எலிசபெத்தின் ஆழ்மனப் ெங்கு 

முழுயமைாக உள்ளது. மற்றவர்களும் உதவுகின்றனர். ஆனால், டார்சிைின் ெங்குதான் அதிகம், 

அயத அவன் தன்னுணர்வுடன் பசய்கிறான். 

அவன் தன்னுணர்வுடன் அகம்ொவத்யதக் யகவிட்டு அந்த மாற்றங்கயள லமற்பகாண்டான். 

பகட்டயதக் யகவிடும்பொழுது, நல்ேயதயும் விட லவண்டி வரும் என்கிறார் ஸ்ரீஅரவிந்தர். 

லிடிைாவின் தீயமக்கு அவன் இணங்காதது சாி, ஆனால் அவன் தன்னுயடை கர்வத்யதக் யகவிடும் 

பொழுது அது அவனுக்கு நன்யமயைலை அளித்தது. 

பவளிைிலிருந்து லிடிைா மூேம் வரும் தீயமயைக் யகவிடுவது இந்தச் சட்டத்யத ஆதாிக்கிறது, இது 

ஒருவர் பசய்யும் தீயமக்குப் பொருந்தாது. 

டார்சியும் எலிசபெத்தும் பவவ்லவறு அளவில் நல்ேதற்கு மாறினார்கள், லவறுெட்ட அளவில் 

ெேயனப் பெற்றுக் பகாண்டனர். 
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விக்காம், லிடிைா, திருமதி பென்னட் மூவருக்கும் மாற லவண்டும் என்று லதான்றுவலத இல்யே. 

ஆனால் அவர்களும் குயறந்தெட்ச ெேயன அயடந்தனர். 

நல்ேதற்கு மாறுவது வரலவற்கத்தக்கது. நாம் யகவிட்டதற்கு அன்யனைிடமிருந்து கியடப்ெது 

அளவுக்குட்ெட்டதாக இருக்கும். பொருள்ாீதிைான ொிசுகளுக்கு இது உண்யமைாக இருக்கோம். 

உைர்ந்த ஆன்மீகப் ொிசுகளுக்கு யகவிடுவது தயடைாகி விடுகிறது. எதிர்ொர்ப்ெதும் தயடைாகும், 

சரணாகதி மட்டுலம நம் ெங்காக இருக்க லவண்டும். அன்யன பகாடுப்ெது அன்யனைின் ெங்கு, அது 

நமது பொறுப்ெல்ே. நமது அக்கயற சீர்குயேயவ ஏற்ெடுத்தோம்.   

196. “Never had he spoken with such gentleness as on this unexpected occasion.” 

Gentleness is of the spirit. 

The spiritual change in him made him speak gently. 

Force of consciousness, Love of Ananda together become gentleness. 

Love renders force gentle. 

His behaviour was unpremeditated. So, it was genuine and true. 

The gentleness of falsehood can be charming, but the gentleness of Truth will be sweet and pleasant. 

Mrs. Gardiner saw a little majesty in his mouth. 

Romance exists in marriage in order to discover Romance in itself. 

As there was no rain, the girls at the farm were dispersed. 

They offered to pray to Mother at 8 P.M. At 9.30 it rained. Work continued. 

Mother exists in Rain in order to discover Mother in Herself. 

The girls wanted work. Rain came and gave them work. 

Neither work nor rain matters. What matters is Mother. 

The girls through work and rain discovered Mother in Herself. 

Elizabeth initially in the proposal felt gratitude to him for loving her. 

It was a great spiritual discovery. 

Later she discovered Pemberley. 

At the meeting with him she discovered gentleness in him. 

Gratitude, Pemberley, gentleness were there in him. 

She needed to discover more in him. 

Marriage comes to us so that we might discover Romance in it. 

Romance in itself is Brahman. 

Phenomena entering ether disappears. 

All expressions of married life – Good and Bad – disappear when they enter Romance. 

Romance is a solvent of all aspects of marriage. 

After the second proposal she asked him what in her he loved. 

She herself answered her question, “Who thinks of all that when love is there”. Love is a solvent of all our 

admiration or otherwise. 

“எதிர்ொராத இந்தச் சந்தர்ப்ெத்தில் இவ்வளவு பமன்யமைாகப் லெசிையதப்லொல் அவன் இதற்கு 

முன்னர் லெசிைலத இல்யே.” 

பமன்யம ஆன்மாவுக்குாிைது  

ஆன்மாவில் ஏற்ெட்டிருந்த மாற்றம் அவயன பமன்யமைாகப் லெச யவத்தது.  

ஜீவிைத்தின் சக்தியும் ஆனந்தத்தின் லமலுள்ள காதலும் லசர்ந்து பமன்யமைாக மாறுகின்றன. 

காதல் சக்தியை பமன்யமைாக்கும்.  

அவனுயடை நடத்யத திட்டமிட்ட பசைேல்ே. அதனால் அது இைல்ொகவும் உண்யமைாகவும் 

இருந்தது.  

பொய்யமைின் பமன்யம கவர்ச்சிைாக இருக்கும், ஆனால் உண்யமைின் பமன்யம 

இனியமைாகவும் இன்ெமாகவும் இருக்கும். 

திருமதி கார்டினர் அவனுயடை லெச்சில் சிறிது கம்பீரத்யதப் ொர்த்தாள். 

திருமணத்தில் நிேவும் அமரகாதல் அந்த காதயேக் கண்டுெிடிப்ெதற்காகலவ இருக்கிறது.  

மயை இல்ோத காரணத்தால் லதாட்டத்தில் லவயே பசய்து பகாண்டிருந்த பெண்கள் கயேந்து 

பசன்றனர். 

இரவு எட்டு மணிக்கு அவர்கள் அன்யனக்குப் ெிரார்த்தயன பசய்வதாகக் கூறினர், இரவு ஒன்ெதயர 

மணிக்கு மயை பெய்தது. லவயேயும் பதாடர்ந்தது. 

அன்யன தன்யனலை தனக்குள் கண்டு ெிடித்துக் பகாள்வதற்காக மயைைிலும் இருக்கிறார். 
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பெண்களுக்கு லவயே அவசிைமாக இருந்தது. மயை பெய்து அவர்களுக்கு லவயேயை அளித்தது. 

லவயேயும் ஒரு பொருட்டல்ே, மயையும் ஒரு பொருட்டல்ே. அன்யனலை இங்கு முக்கிைம். 

லவயே, மயை இவற்றின் மூேமாக பெண்கள் அன்யனயை அன்யனைினுள்லளலை கண்டு 

ெிடித்தனர். 

எலிசபெத்திற்கு ஆரம்ெத்தில் அவனது திருமண லவண்டுலகாளில் அவன் தன்யனக் 

காதலிப்ெதற்காக அவனிடம் நன்றி உணர்வு எழுந்தது.  

அது பொிை ஆன்மீகக் கண்டுெிடிப்ொகும். 

ெின்னர் அவள் பெம்ெர்லியைக் கண்டு ெிடித்தாள். 

அவனுடன் ஏற்ெட்ட சந்திப்ெில் அவனுயடை பமன்யமயை உணர்ந்தாள்.  

நன்றி உணர்வு, பெம்ெர்லி, பமன்யம மூன்றும் அவனிடம் இருந்தன. 

லமலும் அதிகமாக அவள் அவயன அறிை லவண்டும். 

திருமணத்தில் உள்ள அமரகாதயேக் கண்டுெிடிப்ெதற்காக அது நம்மிடம் வருகிறது. 

அமரகாதலே ெிரம்மம் ஆகும். 

ஆகாை பவளிைில் நுயையும் நிகழ்வுகள் மயறந்து லொகின்றன. 

அமரகாதலுக்குள் நுயையும் பொழுது திருமண வாழ்க்யகைில் எழும் நல்ேது, பகட்டது எல்ோமும் 

மயறந்து லொய் விடுகின்றன. 

திருமணத்தின் எல்ோ விஷைங்கயளயும் காதல் கயரத்து விடும், 

இரண்டாவது திருமணப் லெச்சிற்குப் ெிறகு தன்னிடம் உள்ள எது அவயனக் காதலிக்கத் தூண்டிைது 

என அவள் லகட்கிறாள். 

“காதல் எழும்பொழுது ைார் அவற்யற எல்ோம் எண்ணிப் ொர்ப்பொர்” என்ற ெதியேயும் அவலள 

கூறுகிறாள். ொராட்யடலைா அல்ேது அதற்கு மாறானயதலைா காதல் கயரத்து விடும். 

197. “She knew not what to think and how to account for it.” 

Man cannot account for anything that lies outside his ken.  

Ignorance is to understand what we do not know in terms of what we know. 

Darcy who was deeply in love with her in a human way, after her abuse, decided to love her not as a mere 

girl, but as one endowed with a fine personality. She never knew till the proposal that he loved her. After 

the proposal, she only knew she had rejected him in her anger. She never thought about why he wrote to 

her. Except to wonder with gratitude that he loved her, she was not at all thinking of him. We can fairly say 

the proposal went out of her Mind, if not memory. She endeavoured to wean herself away from the trap into 

which she had walked. Her Mind was obsessed and depressed about Jane’s fate now that she fully directly 

knew the forces behind Jane’s disappointment. At Pemberley the property evoked a deep response. But of 

course, it was a lost opportunity. Mrs. Reynold’s tribute made her change her attitude to Darcy. All of this 

according to her thinking could not bring about a change in his attitude. She saw him with those eyes and 

was baffled to know his altered behaviour. She could not account for it. She never saw the streak of majesty 

which her aunt saw in him. Though she heard with interest all that the housekeeper said, there was nothing 

in her that could see him in that light. There was no motive. She could not think of his coming again to her 

with the old attitude. She, of course, was moved and deeply touched. She never knew why he was like that 

nor could she anticipate their visit to Lambton, invitation to Pemberley and of course Lydia’s overture. Her 

Mind was open, no longer closed towards him. She was fresh in her opening emotions, not knowing how 

much she could respond to him. Whether she was a mere visitor or the abominable Elizabeth still or 

whether he had discovered in her something deeper than her abuse which he could adore, her Mind opened, 

was fresh, formative, but unformed. She had not overcome her embarrassment. She had no time or 

disposition to evaluate what was happening. She was not non-plussed, but emotionally what poise she 

should take, her Mind was incapable of formulating because of the shock of the moment. 

“அயதப் ெற்றி என்ன நியனப்ெது, எவ்வாறு புாிந்துபகாள்வது என்று அவளுக்குப் புாிைவில்யே.” 

மனிதனுக்கு அவனுயடை அறியவத் தாண்டிை எதயனயும் புாிந்துபகாள்ள முடிைாது. 

நமக்குத் பதாிந்தயத யவத்து நமக்குத் பதாிைாதயதப் புாிந்துபகாள்வது அறிைாயம ஆகும். 

டார்சி முதலில் அவயள சாதொரணமாகக் காதலித்தான், அவளுயடை நிந்தயனக்குப் ெிறகுதான் 

அவயள ஒரு சாதாரணப் பெண்ணாகக் கருதாமல் ஒரு சிறந்த ஆளுயமயைக் பகாண்டவள் என்ற 

முயறைில் காதலிக்க ஆரம்ெித்தான். அவன் திருமண லவண்டுலகாள் விடுக்கும்வயர அவன் 

தன்யனக் காதலிக்கும் விஷைம் எலிசபெத்திற்குத் பதாிைவில்யே, திருமண லவண்டுலகாளுக்குப் 

ெின்னர் அவயன லகாெத்துடன் நிராகாித்ததுதான் அவளுக்குத் பதாியும். ஏன் அவன் தனக்குக் 

கடிதம் எழுதினான் என்று அவள் லைாசிக்கவும் இல்யே, அவள் லமல் எழுந்த காதலுக்காக நன்றி 
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கேந்த ஆச்சாிைம் மட்டும் அவளுக்கு எழுந்தது, அவயனப் ெற்றி ஒரு லொதும் நியனக்கவில்யே. 

திருமணப்லெச்சு அவளுயடை ஞாெகத்திலிருந்து அகோவிட்டாலும் அவள் மனத்திலிருந்து 

அகன்றது எனக் கூறோம். அவள் சிக்கிக் பகாண்ட வயேைிலிருந்து பவளிலை வர அவள் முைற்சி 

பசய்தாள். லஜனுயடை ஏமாற்றத்திற்கு ைார் காரணம் என்று அவளுக்குத் பதாிந்ததினால் 

லஜனுயடை எதிர்காேம் மட்டுலம அவள் மனத்தில் இருந்தது.  

பெம்ெர்லிைில் அந்த பசாத்து அவளிடம் ஒரு தாக்கத்யத ஏற்ெடுத்திைது. ஆனால் அது ஒரு 

இைக்கப்ெட்ட வாய்ப்பு. திருமதி பரனால்ட்ஸின் லெச்சு டார்சியைப் ெற்றிை அவளுயடை 

மலனாொவத்யத மாற்றிைது. இயவ எல்ோம் அவயனப் ெற்றிை மலனாொவத்தில் மாற்றத்யதக் 

பகாண்டு வராது என்ற கண்லணாட்டத்தில் அவயனப் ொர்த்தாள். ஆனால் அவனது மாறிை 

நடத்யதயைக் கண்டு விைப்ெயடந்தாள். அவளால் அயதப் புாிந்துபகாள்ள முடிைவில்யே, 

அவளுயடை அத்யத ொர்த்தயதப் லொல் அவள் அவனுயடை கம்பீரத்தின் சிறிை கீற்யறக்கூட ஒரு 

லொதும் ொர்த்ததில்யே. வைதான பெண்மணி கூறிை எல்ோவற்யறயும் அவள் லகட்டுக் 

பகாண்டாலும் அந்தக் கண்லணாட்டத்தில் அவளால் அவயனப் ொர்க்க முடிைவில்யே. அவன் 

மாறுவதற்கான எந்தக் காரணமும் இருப்ெதாக அவள் நியனக்கவில்யே. அவன் ெயைை 

மனநியேயுடன் மீண்டும் வருவான் என்ற நம்ெிக்யகயும் அவளிடம் இல்யே. 

அவள் மிகவும் பநகிழ்ந்து லொனாள். அவன் ஏன் அவ்வாறு இருக்கிறான் என்று அவளுக்குத் 

பதாிைலவைில்யே. ோம்ப்டனில் அவர்களது வருயகயையும் பெம்ெர்லிக்கு விடுத்த அயைப்யெயும் 

லிடிைாவின் நடத்யதயையும் அவள் எதிர்ொர்க்கவில்யே. அவன்ொல் அவளது உள்ளம் திறந்து 

பகாண்டது. அவளது விைிப்புற்ற உணர்ச்சிகள் புதிதாக இருந்தன, எவ்வளவு தூரம் அவனுக்கு 

மறுபமாைி அளிக்க லவண்டும் என்று அவளுக்குத் பதாிைவில்யே. 

அவள் பவறும் விருந்தினர்தானா அல்ேது இன்னமும் பவறுக்கப்ெடும் எலிசபெத்தானா அல்ேது 

அவளது நிந்தயனயையும் தாண்டி அவன் லொற்றும் அளவிற்கு அவளிடம் ஏதாவது ஒன்யறக் 

கண்டுவிட்டானா என்று அவளுக்குப் புாிைவில்யே. ஆனால் அவள் இப்பொழுது திறந்த 

மனத்துடன் ெக்குவப்ெட்டு புத்துணர்ச்சியுடன் இருந்தாலும், சங்கடமான சூழ்நியேைால் அவளுக்குச் 

சாிைாக புாிந்துபகாள்ள லநரமும் கியடக்கவில்யே, புாிந்துபகாள்ளும் நியேயமைிலும் அவள் 

இல்யே. அவளுக்குத் தியகப்பு ஏற்ெடாத லொதும் அத்தருணம் ஏற்ெடுத்திை அதிர்ச்சிைினால் 

உணர்வுபூர்வமாக எந்த நியேைில் அவள் இருக்க லவண்டும் என்று அவளுக்குப் புாிைவில்யே.    

 

They had now entered a beautiful walk by the side of the water, and every step was bringing 

forward a nobler fall of ground, or a finer reach of the woods to which they were approaching; but 

it was some time before Elizabeth was sensible of any of it; and, though she answered 

mechanically to the repeated appeals of her uncle and aunt, and seemed to direct her eyes to 

such objects as they pointed out, she distinguished no part of the scene. Her thoughts were all 

fixed on that one spot of Pemberley House, whichever it might be, where Mr. Darcy then was. 

She longed to know what at that moment was passing in his mind -- in what manner he thought of 

her, and whether, in defiance of everything, she was still dear to him. Perhaps he had been civil 

only because he felt himself at ease; yet there had been that in his voice which was not like ease. 

Whether he had felt more of pain or of pleasure in seeing her she could not tell, but he certainly 

had not seen her with composure. At length, however, the remarks of her companions on her 

absence of mind roused her, and she felt the necessity of appearing more like herself. 

நீர்த்லதக்கத்தின் ெக்கத்தில் அயமந்திருந்த ொயத வைிைாக நடந்த அவர்கள், அைகான புல்பவளி, 

காடு இவற்யற லநாக்கிச் பசல்ே ஆரம்ெித்தனர். ஆனால் எலிசபெத்திற்லகா இயவ ைாவும் 

கண்ணில் ெடவில்யே, அவளது அத்யதயும், மாமாவும் லகட்ட லகள்விகளுக்கு இைந்திரமாக ெதில் 

கூறி அவர்கள் காண்ெித்த காட்சிகயளப் ொர்ப்ெதுலொல் ொவித்து எதிலும் மனது ஒட்டாமல் நடந்து 

வந்தாள். அவள் எண்ணம் முழுவதும், டார்சி அந்த வீட்டில் எங்கிருப்ொன், என்ன நியனத்துக் 

பகாண்டிருப்ொன், தன்யனப்ெற்றி எவ்வாறு நியனத்துக்பகாண்டிருப்ொன், எல்ோவற்யறயும் மீறி 

இன்னமும் தன்லமல் காதல் இருக்கிறதா என்று லைாசிப்ெதிலேலை இருந்தது. அவன் மிகவும் 

சகஜமாக இருந்ததினால் மட்டுலம மாிைாயதைாக நடந்துபகாண்டிருக்கிறான், இருப்ெினும் அவன் 

குரலில் அயமதி இல்யே. ஆனால் தன்யனக் கண்டதும் மகிழ்ச்சி அயடந்தானா, லவதயன 

அயடந்தானா எனத் பதாிைவில்யே. ஆனால் மன அயமதிைின்றி இருந்தது பதாிந்தது. பவகுலநரம் 

கைித்து தன்யன மறந்து இருப்ெயத அவர்கள் சுட்டிக் காட்டிைதால் தன்யன சகஜ நியேக்குக் 

பகாண்டு வர லவண்டிை அவசிைத்யத உணர்ந்தாள்.  
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198. Pemberley has a border of ten miles. It is about 3600 acres in extent. While he was overwhelmed by her 

changed emotional attitude, she was overcome by the physical magnificence of the house. For different 

reasons both needed time to recover. 

ெத்து யமல் சுற்றளவு பகாண்டது பெம்ெர்லி. 3600 ஏக்கர் அளவு ெரப்யெ உயடைது. அவளுயடை 

மாறிை உணர்வுகளால் அவன் ஆட்பகாள்ளெட்டான், அவள் அந்த வீட்டின் ெிரம்மாண்டத்தால் 

ஆட்பகாள்ளப்ெட்டாள். பவவ்லவறு காரணங்களுக்காக அவர்களுக்கு சகஜ நியேக்குத் 

திரும்புவதற்கு லநரம் லதயவப்ெட்டது.   

199. “Her thoughts were fixed on Darcy wherever he might have been.” 

Concentration is the capacity to dwell on oneself, a condition self-gathered. 

The Absolute is in this condition, but certainly cannot attribute concentration as a quality of the 

Absolute. 

Man getting something of it at his level, is able to travel inwardly to the Absolute. 

The Absolute created force and a suitable form for that force. 

Human concentration on his whole being reverses the direction of that force and sends it back to the 

Absolute. 

When it goes back, the form that outwardly supported it gives way to support a force of a different poise. 

Human force carries human nature. 

In the measure it surrenders it becomes divine nature. 

Divine nature gives rise to divine form. 

For what he had done, Darcy’s outer personality invisibly changed into a new form. Her aunt said the 

stateliness in him was confined to his air. 

It means it was newly born. 

Her aunt immediately said Darcy could not have behaved with Wickham as she had heard. 

She could not believe that Darcy could have been disagreeable at Meryton. 

She knew his acquaintance with her niece was trifling; there was no scope for another interest. Nor was she 

strikingly pretty. 

Elizabeth had no way of not seeing the change and equally she had no way of comprehending it. 

Still, she understood this all after the second proposal. 

For a third person with an acute vision what Elizabeth heard from Darcy at the end could have 

revealed very much, if not fully. It had to be observed in the voice, tone, movements of the body, 

particularly the head, the eye movements, the sensations his movements create in the observer, etc. The 

striking revelation of the lover which emerged with Caroline about fine eyes, we do see in his description of 

Georgiana that she was as tall as Elizabeth. 

“அவன் எங்கு இருந்திருந்தாலும், அவளுயடை எண்ணங்கள் அவன் மீதுதான் நியேத்திருந்தன.” 

தன்யனப் ெற்றிலை நியனத்துக் பகாண்டிருப்ெது ஒருமுகப்ெடுத்துவதின் திறனாகும், தன்யனப் 

ெற்றிலை திரட்டிக்பகாள்ளும் ஒரு நியே.  

ெிரம்மம் இந்நியேைில் இருக்கிறது. ஆனால் ஒருநியேப்ெடுத்துவயத ெிரம்மத்தின் ஒரு ெண்ொகக் 

கூற முடிைாது. 

மனிதனுக்கு இதில் சிறிதளவு அவனுயடை நியேைில் கியடத்தால், அவனுள் இருக்கும் ெிரம்மத்யத 

லநாக்கி அவனால் நகர முடியும். 

ெிரம்மம் சக்தியை உருவாக்கி அந்த சக்திக்கு ஒரு தகுந்த லதாற்றத்யதயும் உருவாக்கிைது. 

மனிதனுயடை முழு ஜீவனிலும் அவனது கவனம் சிதறாது இருக்கும்பொழுது, அது அந்த சக்தியை 

தியச திருப்ெி ெிரம்மத்திடம் திருப்ெி அனுப்ெி விடும். 

அவ்வாறு திரும்ெிச் பசல்லும்லொது பவளிைில் அதற்கு ஆதரவாக இருந்த லதாற்றம் லவமறொரு 

நியே பகாண்ட சக்திக்கு ஆதரவளிக்கும். 

மனித சக்தி மனித சுொவத்யதத் தாங்கிச் பசல்கிறது. 

அது சரண் அயடயும் அளவிற்லகற்ெ பதய்வீக சுொவத்யத அது அயடயும்.  

பதய்வீக சுொவம் பதய்வீக லதாற்றத்யத உருவாக்கும். 

டார்சி பசய்ததற்கு, அவனது பவளி சுொவம் கண்ணுக்குத் பதாிைாமல் புதிை ரூெத்திற்கு 

மாறியுள்ளது. அவனுயடை கம்பீரம் அவனுயடை தனிப்ெட்ட குணத்தில் மட்டும் இருப்ெதாக 

அவளுயடை அத்யத கூறினாள்  

அது புதிைதாகப் ெிறந்ததாகப் பொருள். 
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தான் லகள்விப்ெட்டது லொல் டார்சி விக்காமிடம் நடந்து பகாண்டிருக்க மாட்டான் என்று 

அவளுயடை அத்யத உடனடிைாகக் கூறுகிறாள்.  

பமாிடனில் டார்சியை எல்லோராலும் ஏற்றுக்பகாள்ள முடிைவில்யே என்ெயத அத்யதைால் நம்ெ 

முடிைவில்யே. 

தன்னுயடை மருமகளிடம் அவனுக்கு இருக்கும் பதாடர்பு அர்த்தமில்ோததாக இருந்தது என்று 

அவளுக்குத் பதாியும். லவறு எந்த நாட்டமும் இருப்ெதற்கு வாய்ப்பு இல்யே. எலிசபெத் 

ொர்ப்ெதற்கும் மிகவும் அைகு என்று பசால்ே முடிைாது. 

அவனுயடை மாற்றத்யதப் ொர்க்காமல் இருக்க எலிசபெத்திற்கு வாய்ப்லெ இல்யே. அலத 

சமைத்தில் அயதப் புாிந்துபகாள்ளவும் அவளுக்கு வைி இல்யே. 

ஆனாலும் இரண்டாவது திருமண லவண்டுலகாளிற்குப் ெிறகு அவள் இயவ எல்ோவற்யறயும் 

புாிந்துபகாண்டாள். 

கூர்ந்த ொர்யவயுள்ள மூன்றாம் மனிதருக்கு, எலிசபெத் டார்சிைிடமிருந்து இறுதிைாகக் லகட்டது, 

முழுயமைாக இல்ோவிடினும், பவகுவாக பவளிப்ெடுத்திைிருக்கும். இயத, குரல், பதானி, உடல் 

அயசவுகள், குறிப்ொக, தயே, கண்களின் அயசவுகள், லகட்ெவாிடம் ஏற்ெடுத்தும் 

உணர்வுபூர்வமான தாக்கம் இவற்றில் கவனிக்க லவண்டும். அவளுயடை ஆத்ம நைனங்கயளப் 

ெற்றி டார்சி, காரலினிடம் புகழும்லொதும், ஜார்ஜிைானா எலிசபெத்யதப் லொல் உைரமாக 

இருப்ொள் என்று கூறும் பொழுதும், ஒரு காதேன் பதளிவாகலவ பவளிப்ெடுகிறான். 

200. “She longed to know what at that moment was passing in his Mind.” 

To know what another thinks is telepathy. 

One who is in the universal Mind can know another’s thoughts. 

There is only one Mind. It is ego that divided that and separated it as several Minds. 

Love seeks unity with the being of the other. 

True love must be able to know the thoughts of another at least in essence. 

Darcy, who deeply loves her, knows, if not her conscious thoughts, at least her subconscious urges. 

At Lambton, she never requested him to help find Lydia. 

He knew she would be pleased if he found Lydia. He did so. 

When Bingley rented Netherfield, he never knew of Jane nor did Jane know of him. 

He was brought there so that Jane could marry him. 

Bingley and Jane met at the first Assembly. 

The movement was for Darcy to meet Elizabeth. Bingley was a subplot. 

A higher level of aristocracy meeting in alliance commoners or lower levels of it was the Movement of the 

French Revolution. 

The French Revolution started in the Himalayas as an aspiration for equality of Men. 

Equality is eminently possible where inequality is more pronounced. 

Napoleon joked about England as a nation of shop keepers. 

That fact of shop keeping all over the nation made inequality less pronounced. 

Intellectual eminence makes exclusive possession, rendering the existing social inequality psychological 

exclusiveness. 

In England which was outgoing in search of markets enjoying the initial taste of founding an Empire, the 

sense of national pride gave a sense of unity. 

Trade brings profits not only to the capitalists, but to all levels of people in some measure. In France it was 

less so. 

National integrity gave way because of widespread dissipation that began in wine and spread to women. 

The roots of strength of character were eroded. 

The cleavage was final. 

“அவன் அச்சமைம் என்ன நியனத்துக் பகாண்டிருக்கிறான் என்று பதாிந்துபகாள்ள அவளுக்கு 

ஆர்வமாக இருந்தது.” 

மற்றவர் நியனப்ெயதத் பதாிந்துபகாள்வது, “படலிெதி” என்று அயைக்கப்ெடுகிறது.  

ெிரெஞ்ச மனத்தில் இருப்ெவருக்கு மற்றவர்களது எண்ணங்கயளத் பதாிந்துபகாள்ள முடியும். 

மனம் என்ெது ஒன்றுதான். அகந்யததான் அயத ெே மனங்களாகப் ெிாித்து தனித்தனி மனங்களாக 

மாற்றி விட்டது. 

காதல் மற்றவரது ஜீவனுடன் ஒற்றுயமயை நாடுகிறது.  
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உண்யமைான காதலில் மற்றவரது எண்ணங்களின் சாரத்யதைாவது புாிந்துபகாள்ள முடிை 

லவண்டும். 

அவயள ஆைமாகக் காதலிக்கும் டார்சிக்கு அவளுயடை லமல்மன எண்ணங்கள் பதாிைாவிடினும் 

ஆழ்மன உந்துதல்கள் பதாியும். 

ோம்ப்டனில் லிடிைாயவக் கண்டுெிடித்துக் பகாடுக்கும்ெடி அவள் அவயனக் லகட்கலவ இல்யே.  

லிடிைாயவக் கண்டுெிடித்தால் அவள் மகிழ்ச்சி அயடவாள் என்று அவனுக்குத் பதாியும், அயத 

அவன் பசய்தான். 

பநதர்பீல்டிற்கு ெிங்கிலி குடிவரும் பொழுது அவனுக்கு லஜயனத் பதாிைாது, லஜனுக்கும் அவயனத் 

பதாிைாது. 

லஜயனத் திருமணம் பசய்துபகாள்வதற்காக அவன் அங்கு வரவயைக்கப்ெட்டான். 

முதல் கூட்டத்தில் ெிங்கிலியும் லஜனும் சந்தித்துக் பகாண்டனர்.  

டார்சியும் எலிசபெத்தும் சந்தித்துக்பகாள்வதற்காகலவ இது நடந்தது, ெிங்கிலி துயணக் 

கதாநாைகனாக இருந்தான். 

ெிரபு குடும்ெத்தினர் எளிை மக்களுடலனா அல்ேது தங்களுக்குக் கீழ் நியேைில் 

இருப்ெவர்களுடலனா சம்ெந்தம் யவத்துக்பகாள்வது ெிபரஞ்சுப் புரட்சிைின் தாக்கத்தினால் 

ஏற்ெட்டது. 

மனித சமத்துவத்தின் ஆர்வமாக இமைமயேைில் பதாடங்கிைதுதான் ெிபரஞ்சுப் புரட்சி.  

ஏற்றத் தாழ்வு மிக அதிகமாக இருக்கும் இடத்தில் சமத்துவம் மிகவும் சாத்திைமாகும். 

விைாொாிகள் நியறந்த நாடு என்று இங்கிோந்யத பநப்லொலிைன் லகலி பசய்தான்.  

நாடு முழுவதும் விைாொரம் நடந்ததினாலேலை ஏற்றத் தாழ்வு குயறவாக இருந்தது.   

அறிவில் சிறப்ொகத் திகழ்வது தனிப்ெட்ட உயடயமகயள உருவாக்கும். அப்பொழுது சமூகத்தில் 

நிேவும் ஏற்றத் தாழ்வுகள் மனாீதிைாக தனிப்ெட்ட நியேயை உருவாக்கி விடும்.  

ஒரு சாம்ராஜ்ைத்யத நிறுவிை ஆங்கிலேைர்கள் விைாொரத்யதத் லதடி பவளி நாடுகளுக்குச் 

பசன்றலொது நாட்டின் பெருயம உணர்வு அவர்களுக்கு ஒற்றுயமைின் உணர்யவ அளித்தது. 

முதோளிகளுக்கு மட்டும் விைாொரம் இோெத்யத அளிப்ெதில்யே, எல்ோ நியே மக்களுக்கும் 

ஓரளவு இோெத்யத அளிக்கிறது. ெிரான்சில் இது சற்று குயறவாக இருந்தது. 

மதுவில் ஆரம்ெித்து மங்யகவயர ெரவி, ெரவோக இருந்த அைிச்சாட்டிைம் நாட்டின் லநர்யமயைக் 

குயேத்தது. 

ெண்ெின் ெேத்தின் லவர்கள் அாிக்கப்ெட்டன. 

ெிளவு முடிவானதாக இருந்தது. 

201. “In what manner he thought of her and whether in defiance of everything she was still dear to him.” 

Hatred is only an incident in human relationship. 

As Love is self-existent, there is no self-existent hatred. 

Hatred is a reverse form of love. 

Division leading to separation can poise two people in opposition. It creates hatred. 

Physically proximity makes for love. 

Vitally frequent positive relationship is affection. 

One comprehending another as Palliser and Grey, Dante and Faria, Haydee and Dante creates love in the 

Mind. 

Haydee was physically with him, frequently having family relationship. Her Mind was his Mind. The 

question of comprehension never arose. Only that psychologically to him she was a child. In a woman the 

only emotion towards Man when it is intense is identification through submission. In a characteristic 

feminine response which is uncharacteristic of a female, she tore up the Will. It was a psychological 

emancipation from the social relationship of an adult protecting a youth. The veil was rent, Love was born. 

The one thing he longed for was sincerity, loyalty expressed in love. Being an Asian girl, there was no 

question about sincerity and loyalty. In Asian countries such emotions were presided over by property. 

Hindus and Muslims are religious. Their religion is based on devotion. Asia is emotional, less mental. 

Purity foisted on women by authority in aristocracy and royalty tends to become noble, magnanimous thus 

reaching the spiritual purity in rare cases. Haydee was one. Her extreme purity inside went with the outside 

of his enormous wealth. Persia was, then the seat of Mental culture. So, he came to her with a vast learning. 

His having been a slave of unjust law had a parallel in her. Magnanimity does not develop deficiency by 

adversity. Adversity made her inner longings absolutely pure. Life responded to him almost 

instantaneously when his heart was vacated by Mercedes. It was a great contrast between Mercedes who 
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pleaded that she had no forbearance and fortitude to wait for him and Haydee who never gave outer or inner 

expression to her love of Edmund. Haydee would have felt what Edmund felt subconsciously. The impure 

subconscious cannot err in the matter of purest of love. Love can purify even the subconscious. 

“அவயளப் ெற்றி என்ன நியனத்துக்பகாண்டிருக்கிறான், எல்ோவற்யறயும் மீறி இன்னமும் அவள் 

லமல் காதல் இருக்கிறதா என்று புாிைவில்யே.” 

மனித உறவுகளில் பவறுப்பு ஒரு நிகழ்வுதான். 

காதல் சுைமாக இருப்ெது லொல் பவறுப்பு இருப்ெதில்யே. 

காதலின் மாறுெட்ட லதாற்றம்தான் பவறுப்பு. 

ெிாிப்பதினால் ஏற்ெடும் ெிாிவியன இருவயர எதிபரதிர் நியேக்கு எடுத்துச் பசல்லும். இது 

பவறுப்யெ உண்டாக்குகிறது. 

பநருக்கம் காதயே உருவாக்கும். 

உணர்வுாீதிைான நல்ே உறவு ொசத்யத ஏற்ெடுத்தும். 

Palliser - Grey, Dante -Faria, Haydee – Dante இவர்கயளப் லொல், ஒருவருக்பகாருவர் உடன்ொடாக 

விளங்கிைவர்களின் காதல் மனத்தாோனது. Haydee அவனுடன் கூடலவ இருந்தாள், உறவு 

யவத்துக்பகாண்டாள், அவனுயடை மனமாக விளங்கினாள், புாிதல் என்ற லகள்விலை எைவில்யே, 

அவனுக்கு ஒரு குைந்யத லொலிருந்தாள். காதல் தீவிரமாக இருக்கும்பொழுது ஒரு பெண் ஆணுக்கு 

அடிெணிந்து விடுகிறாள். 

பெண்ணின் சுொவத்திற்கு எதிராக அவள் உைியேக் கிைித்துப் லொட்டது பெண்யமைின் 

கவனிக்கத்தக்க பசைோகும். வைதில் பொிைவர் இளம் வைதினயர சமூக உறவிலிருந்து காப்ொற்ற 

மனத்தளவில் விடுதயே அளிக்கிறார். தியர இடப்ெட்டு காதல் உருவாகிறது. காதலில் பவளிப்ெடும் 

உண்யமயையும், விசுவாசத்யதயும் அவன் விரும்ெினான். ஆசிைப் பெண்ணான அவளிடம் 

உண்யமயும் விசுவாசமும் இருப்ெயதப் ெற்றி எந்த சந்லதகமும் இல்யே. ஆசிை நாடுகளில் அந்த 

உணர்வுகயளவிட பசாத்துக்கு அதிக முக்கிைத்துவம் அளிக்கப்ெட்டது. ஹிந்துக்களும், 

முஸ்லிம்களும் மதத்தில் ஈடுொடு பகாண்டவர்கள். ெக்தி மதத்தின் அடிப்ெயடைாக இருக்கிறது. 

ஆசிைா மனாீதிைாக இருப்ெயதவிட, உணர்வுபூர்வமாக இருக்கிறது. உைர்குடிைினாின் அதிகாரம் 

பெண்ணின் லமல் தூய்யமயைத் திணித்தது. சிே அாிதான இடங்களில் உைர்குடிைினர் உைர் 

ெண்யெயும் பெருந்தன்யமயையும் பெற்று ஆன்மீகத் தூய்யமயை அயடகின்றனர். Haydeeம் அது 

லொல் ஒருத்திைாக இருந்தாள், அவளுயடை அகத்தூய்யம அவனுயடை ஏராளமான பசாத்துக்குச் 

சமமாக இருந்தது. ொரசீகம் அன்று அறிவில் சிறந்து விளங்கிைது. அதனால் அறிவாளிைாக இருந்த 

அவன் அவளிடம் வந்தான். நிைாைமற்ற சட்டத்திற்கு அடியமைாக இருந்த அவனுக்கு இயணைாக 

அவளிடம் ஒன்று இருந்தது. கஷ்டம் எழும் பொழுதும் பெருந்தன்யமைின் அளவு குயறந்து விடாது. 

கஷ்டங்கள் அவளுள்ளிருக்கும் ஏக்கங்கயள லமலும் தூய்யமப்ெடுத்திைது. பமர்சிடஸ் அவயன 

விட்டகன்றவுடன் வாழ்க்யக உடனடிைாக அவனுக்குப் ெதிேளித்தது. அவனுக்காகக் காத்திருக்க,  

தனக்குப் பொறுயமயும் சகிப்புத்தன்யமயும் இல்யே என்று பமர்சிடஸ் கூறுவதற்கும், Haydee, 

Edmundன் லமலிருக்கும் தன்னுயடை காதயே எந்த விதத்திலும் பவளிப்ெடுத்தாததற்கும் மிகப் 

பொிை வித்திைாசம் இருந்தது. Edmundற்கு ஆழ்மனத்தில் இருந்த உணர்வுகலள Haydeeக்கும் 

இருந்திருக்கும். தூய்யமைான காதலில் தூய்யமைற்ற ஆழ்மனம் தவறு பசய்ைாது. காதல் 

ஆழ்மனத்யதக்கூட தூய்யமப்ெடுத்தும். 

202. “Yet there had been that in his voice.” 

A light cannot be hidden by darkness. 

That in one cannot hide itself in his voice. 

To her to whom it was due, everything in him would reveal it. 

After Bingley’s engagement or even in his visit prior to that Elizabeth was uncertain of it in him. 

Man fails to see God, not because He is not here. 

Man fails to see grace, not because grace is not acting. 

When Man activates his Mind, grace, God, love are all hidden by his own Mind. 

Once a lover, a lover forever is true in many things, but in love it is very true. 

It is the undue finiteness of thought conception that creates the difficulty. 

Thought understands by difference. 

Thought is the form of ideas. 

Each form is different from the other. It is this difference that leads to perception. 

Elizabeth was too much in his Mind. With Wickham she declared a holiday to her thinking and allowed her 

emotions to rush on to him. 
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Thought differentiates the thinker from the object. 

Voice informs emotion. 

Her emotions recognized love in his voice. 

Cannot thought admit of love? 

Thought whose emotions overcome its definition can express love. 

Long separated lovers, separated by doubts, often run into each others arms on meeting. It is the vital 

sensation overcoming mental doubts. 

Emotions of thought rising prevent the separative function of thought and let one melt into another. In that 

case the reunion will be stronger and more pleasant. When she said she was a selfish creature, she was not 

modest, but spoke the plain truth out of necessity. Having justly called him selfish, the act repeats. She 

had to describe herself as voluntarily selfish. In the society of 1790 Man had an absolute authority 

over woman. Her calling him selfish was absolutely right. In a higher scheme of things it was not 

permissible. So, out of her mouth, she had to define herself exactly as she called him. 

One who is perfectly right on any showing cannot declare himself so under some conditions. 

  

  If he is aspiring to rise to a higher plane. 

  In the same plane if he is not accorded the strength he enjoys. 

  When he is trying to transcend dualities. 

  One who seeks the Psychic in the field of Nature. 

  He who aspires for the right of not having rights at all. 

  One who knows conscience is adversary. 

  He who has seen the self-existing Light. 

Mrs. Bennet felt all the time she was more than right, though she never declared it. She acted within limits. 

If there was success it would be within limits or limits within limits as the rain obliged her or Bingley 

proposed on the second day. 

Kitty holding the secret was treachery to the family. 

In England the idea of not betraying a confidant became a fad that is dangerously foolish. No one at home 

took Kitty to task. 

Her not betraying Lydia, according to the rule, resulted in events not betraying the family. 

In the relationship between Bingley and Darcy, Darcy did a cardinal service to his friend. He was within his 

right. As a matter of fact, had Darcy not warned him and the marriage proved a fiasco, Darcy would have 

been guilty of a lapse. But here, he is in a higher atmosphere of which he is himself the centre. Life will not 

allow him to be insistently right. 

As Mr. Bennet aspired for a far higher life than his wife was capable of, he never insisted that he was right 

till Lydia ran away. And he was right. 

Elizabeth’s not wanting to be RIGHT in disclosing Darcy’s service to his friend was another occasion. 

One single event lends itself to be described from various principles. 

Every event can be explained from every principle if we have full knowledge and patience of 

discovery. 

“அவனுயடை குரலில் இன்னமும் அயமதி இல்யே.”  

ஒளியை இருளால் மயறக்க முடிைாது. 

ஒருவருயடை குரல் அவர் மனத்தில் உள்ளயதக் காண்ெித்து விடும். 

அவளுக்குத் பதாிைப்ெடுத்த லவண்டிை எல்ோவற்யறயும் அவனுள் இருக்கும் எல்ோமும் 

பவளிப்ெடுத்தி விடும்.   

ெிங்கிலிைின் திருமண உறுதிக்குப்ெின், அல்ேது அதற்கு முன் டார்சி வந்த லொதும், எலிசபெத்திற்கு 

அவனுயடை காதல் பதாிைவில்யே.  

மனிதன் இயறவயனப்  ொர்க்கத் தவறுவது, இயறவன் அங்கு இல்யே என்ெதால் அல்ே. 

மனிதன் அருயளப் ொர்க்கத் தவறுவது அருள் பசைல்ெடுவதில்யே என்ெதால் அல்ே. 

மனிதன் மனத்யத பசைல்ெட யவக்கும்பொழுது அருள், இயறவன், காதல் ஆகிையவ அவனுயடை 

மனத்தாலேலை மயறக்கப்ெட்டு விடுகின்றன. 

ஒரு முயற காதல் எழுந்தால் அது நிரந்தரக் காதோக இருக்கும் என்ெது ெேவற்றிலும் உண்யமதான், 

ஆனால் காதலில் அது மிகவும் உண்யம. 

எண்ணங்கள் கட்டுப்ெடுத்தப்ெடும்பொழுது கஷ்டம் உருவாகிறது. 



159 

 

வித்திைாசத்தின் மூேமாக எண்ணம் புாிந்துபகாள்கிறது. 

கருத்துகள் எண்ணமாக உருவாகின்றன. 

ஒவ்பவாரு வடிவமும் மற்றதிலிருந்து வித்திைாசப்ெடும். இந்த வித்திைாசம்தான் புாிவதற்கு வைி 

வகுக்கிறது.  

அவனுயடை மனத்தில் எலிசபெத் நியறந்திருந்தாள். விக்காயமப் ெற்றி நியனப்ெயத அவள் ஒரு 

நாள் யகவிட்டுவிட்டு டார்சிைிடம் தன் உணர்ச்சிகயளத் திருப்ெினாள்.  

எண்ணம், சிந்திப்ெவயர சிந்திக்கப்ெடும் பொருளிலிருந்து வித்திைாசப்ெடுத்துகிறது,  

உணர்ச்சிகயள குரல் பவளிப்ெடுத்தும். 

காதயே அவனுயடை குரலில் அவளுயடை உணர்வுகள் புாிந்துபகாண்டன. 

எண்ணம் காதயே ஒத்துக் பகாள்ளாதா? 

எண்ணங்களின் உணர்வுகள் அதனுயடை விளக்கத்யத பவன்று காதயே பவளிப்ெடுத்தும். 

சந்லதகத்தின் லொில் நீண்ட காேமாகப் ெிாிந்திருக்கும் காதேர்கள் மீண்டும் சந்திக்கும்பொழுது 

ஒருவயர ஒருவர் அயணத்துக் பகாள்வர். மனத்தின் சந்லதகங்கயள உணர்வுகள் பவற்றி 

பகாள்கின்றன.  

உணர்ச்சிகரமான எண்ணங்கள், எண்ணங்களின் ெிாிக்கும் தன்யமயைத் தடுத்து இருவயரயும் 

உருகச் பசய்யும். இது லொன்ற சமைத்தில் மீண்டும் ஒன்று லசர்வது, லமலும் உறுதிைாகவும் 

இன்ெமாகவும் இருக்கும். தான் ஒரு சுைநேவாதி என்று அவள் கூறும்பொழுது, அது அடக்கத்தினால் 

கூறப்ெடவில்யே, அது அவசிைத்தின் லொில் எழுந்த உண்யமைாகும். அவயன சுைநேவாதி என்று 

அவள் கூறிைது நிைாைமானதுதான் என்றாலும், அச்சந்தர்ப்ெம் மீண்டும் எழுகிறது. இப்பொழுது 

அவள் தன்யனலை சுைநேவாதி என்று கூறிக்பகாள்ள லவண்டிைதாைிற்று. 1790ஆம் வருடத்திை 

சமூகத்தில் ஆணுக்குப் பெண்ணின் லமல் முழு அதிகாரம் இருந்தது. அவயன சுைநேவாதி என்று 

அவள் அயைத்தது முற்றிலும் சாி. உைாிை நியேகளில் அது அனுமதிக்கப்ெடாதது. அதனால் 

அவயன அவள் எவ்வாறு குறிப்ெிட்டாலளா அவ்வாலற தன்யன அவள் விளக்கிக்பகாள்ள 

லவண்டிைதாைிற்று.   

தான் முற்றிலும் சாி என்று காண்ெித்துக் பகாள்ெவர், சிே சூழ்நியேகளில் அவ்வாறு தன்யன 

ெயறசாற்றிக்பகாள்ள முடிைாது.    

  உைர்ந்த நியேக்குச் பசல்ே லவண்டும் என்று ஆர்வப்ெடுெவர்.  

       அலத நியேைில் அவன் அனுெவிக்கும் வலியமயை அவனுக்கு அளிக்காதலொது. 

       இரட்யடகயள அவன் கடக்க முைலும்பொழுது.  

  இைற்யகைில் யசத்திை புருஷயன நாடும் ஒருவன்.  

       உாியமகலள இல்ோத உாியமயைப் பெற ஆர்வப்ெடுெவன். 

       மனச்சாட்சிதான் எதிாி என்று பதாிந்திருக்கும் ஒருவர்.   

  சுை ஒளியைப் ொர்த்திருக்கும் ஒருவர். 

திருமதி பென்னட் பவளிப்ெயடைாகக் கூறிக்பகாள்ளாவிடினும், தான் எப்பொழுதுலம சாி என்று 

நியனத்தாள். ஒரு எல்யேக்குள் அவள் பசைல்ெட்டாள். பவற்றி என்று ஒன்று ஏற்ெட்டால் அது 

அவள் விரும்ெிைது லொல் மயை பெய்ததும், இரண்டாவது நாளன்று ெிங்கிலி திருமண 

லவண்டுலகாள் விடுத்தயதயும் லொல், அந்த ஒரு எல்யேக்கு உட்ெட்டதாக இருக்கும், அல்ேது 

எல்யேக்குட்ெட்ட எல்யேக்குள் இருக்கும். 

இரகசிைத்யத கிட்டி பவளிைிடாதது அவள் குடும்ெத்திற்குச் பசய்த துலராகம் ஆகும். 

இங்கிோந்தில் நம்ெிக்யகக்குப் ொத்திரமானவர்கயளக் காட்டிக் பகாடுக்காமல் இருப்ெது மிகவும் 

முட்டாள்தனமான அர்த்தமற்ற எண்ணமாக இருந்தது. வீட்டில் ஒருவரும் கிட்டியைக் 

கண்டிக்கவில்யே. 

லிடிைாயவ அவள் காட்டிக்பகாடுக்காமல் இருந்ததால், நிகழ்வுகள் குடும்ெத்திற்கு துலராகம் 

பசய்ைவில்யே. 

டார்சி - ெிங்கிலி உறவில், டார்சி நண்ெனுக்கு ஒரு முக்கிைமான உதவியைச் பசய்தான், அது 

அவனது உாியமைாகும். ெிங்கிலியை டார்சி எச்சாிக்காமல் இருந்து, ஒரு லவயள அவர்களுயடை 

திருமணம் லதால்வி அயடந்திருந்தால், டார்சி தவறு இயைத்தவனாக இருந்திருப்ொன். ஆனால் 

இங்கு டார்சி அவலன யமைமாக இருக்கும் உைர்ந்த சூைலில் இருக்கிறான். எப்பொழுதுலம அவன் 

பசய்வது சாி என்ற நியேயை வாழ்வு அவனுக்கு அளிக்காது. திருமதி பென்னட் உைர்ந்த 

வாழ்க்யகக்கு ஆர்வப்ெடும் திறயனவிட, லமோன உைர்ந்த வாழ்க்யகக்கு லெரார்வப்ெடும்  

திரு பென்னட், தான் பசய்வதுதான் சாி என்று லிடிைா ஓடிப்லொகும்வயர வலியுறுத்திைலத 

இல்யே. அவரது எண்ணம் சாி.   
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டார்சி தன் நண்ெனுக்குச் பசய்த லசயவயைப் ெற்றி பவளிைில் கூறி, எலிசபெத் தான் சாி என்று 

நிரூெிக்க விரும்ொதது மற்றுபமாரு சந்தர்ப்ெமாகும். 

ஒரு நிகழ்ச்சியை ெல்லவறு தத்துவங்களின் மூேம் விளக்கோம். 

கண்டுெிடிப்ெதற்கான முழு அறிவும் பொறுயமயும் நமக்கு இருந்தால், ஒவ்பவாரு நிகழ்ச்சியையும் 

ஒவ்பவாரு தத்துவத்தின் மூேம் விளக்க முடியும். 

203. “He had not certainly seen her with composure.” 

Pain and pleasure are only habitual reactions, not obligatory. 

This philosophy is socially practised as good manners or courtesy. 

Courtesy prevents a Man from disclosing he was hurt. 

What applies to courtesy applies to transformation. 

The world is an expression of the Self, the Being, which is Delight. 

Pain is the sensational response of the surface Mind. 

Mind deciding to bear pain, pain has no limit. 

Pain can reach immensity, not infinity. 

When in excess, pain can become Ananda. 

Darcy, in response to his proposal, got her reply which by a decision of his Mind, he took to be a celestial 

message for his soul. 

What he did with Elizabeth is suggested by Sri Aurobindo, as the solution to the problem of evil in the 

world. 

Composure is the social response to inner pain unexhibited. 

She, says the author, did not know whether he felt pain or pleasure. 

His composure did not hide pain. 

A great ecstasy of pleasure he did not feel free to express was turned into composure. 

What he refused to express as animation, expansive excitement or even exuberance, spread all over his face 

as a beaming light, giving the impression of stateliness to her aunt. 

Stateliness is the joy of secure power of the throne. 

Seeing her there was a message of psychological stability in his being. 

As an emotion on his face, it can be stateliness. 

Winning a wife, one describes himself the happiest Man in the world. 

Winning a psychological conquest inside and seeing its outer result as a willing lady, gives him the happiest 

moment he ever lived. 

Should he know he gave her the happiest moment in her life, it could have raised his joy no further, but his 

sense of being a valuable Man would have been gratified. 

“அவயள அவ்வளவு அயமதிைாக அவன் நிச்சைமாகப் ொர்த்தது இல்யே.” 

இன்ெமும் துன்ெமும் ெைக்கத்தினால் ஏற்ெடும் உணர்வுகலள தவிர தவிர்க்க முடிைாதது அல்ே. 

இதயன நாம் நல்ே ெைக்க வைக்கங்களாக அல்ேது நற்ெண்புகளாகக் கயடப்ெிடித்து வருகிலறாம். 

நற்ெண்புயடைவன் தன்னுயடை துன்ெத்யத பவளிைில் காண்ெித்துக் பகாள்ளலவ மாட்டான்.  

நற்ெண்பும் திருவுருமாற்றமும் ஒன்று லொல் பசைல்ெடும். 

ஜீவனாக இருக்கும் ெிரம்மம் ஆனந்தமாக பவளிப்ெடுவது உேகம் ஆகும். 

லமல்மனத்தின் உணர்வுகள் வலிைாகத் பதாிகிறது. 

வலியை மனம் தாங்கிக் பகாள்ள முடிவு பசய்தால் வலிக்கு எல்யேலை கியடைாது. 

வலி தீவிரமாகுலம தவிர அளவற்றதாகாது. 

வலி அதிகமாகும்லொது ஆனந்தமாக மாறும். 

டார்சி அவன் விடுத்த திருமண லவண்டுலகாளிற்கு அவள் அளித்த ெதியே தனது ஆன்மாவிற்கு 

இயறவன் அளித்த பசய்திைாக மனத்தில் எடுத்துக்பகாண்டான். 

எலிசபெத்திடம் அவன் நடந்துபகாண்ட விதத்யதக் யகைாள்வது உேகத்தில் தீயமைின் 

ெிரச்சியனயைத் தீர்க்கும் என்று ெகவான் கூறுகிறார். பவளிப்ெடுத்தப்ெடாத மனத்தின் வலி 

பவளிலை அயமதிைாக இருப்ெது லொேத் லதாற்றமளிக்கும். 

அவன் வலியை உணர்ந்தானா அல்ேது இன்ெத்யத உணர்ந்தானா என்று அவளுக்குத் 

பதாிைவில்யே என்று ஆசிாிைர் கூறுகிறார். 

அவனுயடை அயமதிைான லதாற்றம் வலியை மயறக்கவில்யே. 

அவன் பவளிப்ெடுத்த விரும்ொத அவனுயடை அளவுக்கதிகமான சந்லதாஷம் நிதானமான 

நடத்யதைாக மாறிைது. 
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அவனது உணர்ச்சிகயள அவன் பவளிப்ெடுத்தாதது அவனுயடை முகத்தில் ஒளிைாகப் ெரவி 

அவளுயடை அத்யதக்கு கம்பீரமான லதாற்றமாகக் காட்சி அளித்தது. 

ெதவிைின் உறுதிைான அதிகாரத்தினால் எழும் சந்லதாஷம் கம்பீரத்யத அளிக்கும்  

அவயள அங்கு ொர்ப்ெது அவனுயடை ஜீவனில் மன உறுதியை ஏற்ெடுத்துகிறது.  

அது முகத்தில் உணர்ச்சிைாகத் பதாிவது கம்பீரமாக இருக்கோம். 

மயனவி கியடத்து விட்டால் ஒருவன் தன்யன உேகத்திலேலை சந்லதாஷமான மனிதன் என்று 

கூறிக் பகாள்கிறான். 

உள்ளத்தில் பவற்றியும், அதன் ெேனாக விருப்ெப்ெடும் பெண்ணும் கியடத்து விட்டால், அவனது 

வாழ்க்யகைிலேலை அது சந்லதாஷமான தருணமாக இருக்கும்.  

அவளுயடை வாழ்க்யகைிலேலை அவளுக்குச் சந்லதாஷமான தருணத்யத அளித்திருக்கிறான் என்று 

அவனுக்குத் பதாிைவந்தால் அது அவனுயடை சந்லதாஷத்யத லமலும் அதிகாித்திருக்காது. ஆனால் 

அவன் ஒரு மதிப்ெிடத்தக்க மனிதன் என்கிற உணர்வு திருப்தி அயடந்திருக்கும். 

204. It is too big a place for them on any count. 

எப்ெடிப் ொர்த்தாலும் அவர்களுக்கு அது மிகவும் பொிை இடம் ஆகும். 

205. Mr. Gardiner wanted to go round the place. 

திருமதி கார்டினருக்கு அந்த இடத்யதச் சுற்றிப் ொர்க்க லவண்டும் என்ற ஆயச எழுந்தது. 

206. “The remarks of her companions on her absence of Mind roused her.” 

Human life is one of self-protection from the environment. 

When it is too much, it is pain. 

One can return an ascetic response of indifference. 

Loss of ego by surrender as the Vedic Rishis practised can return an equal pleasure to both the 

touches. 

Pain, pleasure, indifference can be transformed into self-delight directly. 

To his comment of ‘tolerable’ she was indifferent, even returned a response of positive pleasure of a joke, 

taking the view of the Vedic Rishis. 

When he spoke of her inferior connections, explained how he stopped Jane’s opportunities, she only 

showed him he was wrong, he was not gentlemanly. Only when he pressed her further, she declared he was 

the last man for her to ever marry. 

As she did not react to ‘tolerable’, she did not respond with pleasure or eagerness to his enquiries of her 

family, request for introduction of aunt and uncle at Pemberley. 

To the provocation of Caroline she returned an ascetic reply of neutrality. 

The complete solution for pain, pleasure, and indifference lies in their direct transformation into self-

existent delight. 

That Sri Aurobindo explains in another phenomenon. Sachchidananda conceals itself in its opposite (P. 110 

of The Life Divine) before it reemerges into fullness. The infinite Being in Non-Being, infinite 

consciousness in the inconscient, the infinite Force in apparent powerlessness, the infinite delight in 

insensibility, the infinite unity in multiplicity. 

Elizabeth goes through all these stages because of his effort at transformation. 

The most pleasant social invitation of an ardent lover to the utter amazement of her aunt and even to herself 

was reversed at Pemberley by Caroline. 

A further richer height to which the relationship could be taken needed one more reversal caused by Lydia. 

Elizabeth’s love was almost concealed in Lydia’s adventure, before his purity and magnanimity could fully 

emerge. 

One who reads this chapter on Delight, and traces the arguments through hypnosis, jugupsa, titiksha, rasa – 

fear, strength, and essence – can see all the stages of varying responses of Elizabeth to the touches of life. 

“அவள் தன்யன மறந்து இருப்ெயத அவர்கள் சுட்டிக் காட்டிைது அவயளத் தட்டி எழுப்ெிைது.” 

மனித வாழ்க்யக சுற்றுப்புறத்திலிருந்து தன்யனத்தாலன காப்ொற்றிக்பகாள்ளும் குணம் ெயடத்தது.  

அது அளவுக்கு மீறிப் லொகும்பொழுது துன்ெம் ஏற்ெடுகிறது. 

ஒருவர் ெற்றற்று இருக்கோம். 

லவதகாே ாிஷிகள் கயடப்ெிடித்ததுலொல், சரணாகதிைின் மூேம் அகந்யதயை அைித்தால், இன்ெம் 

துன்ெம் இரண்யடயுலம சந்லதாஷத்துடன் எதிர்பகாள்ளோம். 

இன்ெம், துன்ெம், ெற்றற்று இருப்ெது, இவற்யற லநரடிைாக சுை ஆனந்தமாக திருவுருமாற்றோம்.  
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அவன் ெரவாைில்யே என்று கூறிைபொழுது அவள் அயதப் பொிதாக எடுத்துக் பகாள்ளவில்யே. 

லவத ாிஷிகளின் மனப்ொன்யமயுடன் அதற்கு ஹாஸ்ைமாக ெதிேளித்து விட்டாள்.   

அவளுயடை தாழ்ந்த பதாடர்புகயளப் ெற்றியும், லஜனுயடை வாய்ப்புகயள எவ்வாறு அவன் 

தடுத்தான் என்ெயதப் ெற்றியும் அவன் விளக்கும் பொழுதும், அவனுயடை தவற்யறயும் அவன் 

கண்ணிைமாக நடந்துபகாள்ளாதயதப் ெற்றியும் எடுத்துக் கூறினாலள தவிர, அவன் லமலும் 

வற்புறுத்திை ெின்னர்தான், அவயன ஒருலொதும் தன்னால் திருமணம் பசய்து பகாள்ளலவ முடிைாது 

என்று கூறினாள். 

“ெரவாைில்யே,” என்று அவன் கூறிைதற்கு அவள் ெதிேளிக்காததுலொல் அவளுயடை 

குடும்ெத்யதப் ெற்றி அவன் விசாாிப்ெதற்கும், பெம்ெர்லிைில் மாமா அத்யதயை அறிமுகம் பசய்து 

யவக்கச் பசால்லிக் லகட்டதற்கும், அவள் ஆர்வமாகவும் சந்லதாஷத்துடனும் ெதிேளிக்கவில்யே. 

காரலின் எாிச்சலூட்டும்ெடி லெசிைதற்கு, அவள் நிதானத்துடன் நடுநியேலைாடு ெதிேளித்தாள். 

துன்ெம், இன்ெம், அேட்சிைம் இவற்றின் முழுயமைான தீர்வு, அயவ லநரடிைாக சுை ஆனந்தமாக 

மாறுவதில் இருக்கிறது. 

அயத ெகவான் லவபறாரு நிகழ்ச்சிைில் விவாிக்கிறார். சச்சிதானந்தம் முழுயமைாக மீண்டும் 

லதான்றும் முன், அதற்கு லநர்மாறானதில் மயறந்து பகாள்கிறது (ெக்கம் 110- தி யேப் டியவன்). 

அசத்தில் அனந்தமான ஜீவன், ஜட இருளில் அனந்தமான ஜீவிைம், பவளிப்ெயடைான 

சக்திைின்யமைில் அனந்தமான சக்தி, உணர்வின்யமைில் அனந்தமான ஆனந்தம், 

ெேவயகத்தன்யமைில் அனந்தமான ஒற்றுயம.    

திருவுருமாற்றத்திற்காக அவன் எடுக்கும் முைற்சிைில் எலிசபெத் இந்த எல்ோ நியேகயளயும் கடந்து 

பசல்கிறாள். 

அவளுயடை அத்யதக்கும் அவளுக்கும் கூட மிகவும் ஆச்சாிைத்யத அளித்த பெரும் ஆர்வமுள்ள ஒரு 

காதேனது இனியமைான சமூகாீதிைான அயைப்பு, பெம்ெர்லிைில் காரலினால் மாற்றப்ெட்டது.  

லமலும் ஒரு உைர்ந்த வளமான நியேயை இந்த உறவு அயடவதற்கு லிடிைாவின் மூேம் லவபறாரு 

மாற்றம் அவசிைமாக இருந்தது.  

அவனது தூய்யமயும் பெருந்தன்யமயும் முழுயமைாக பவளிப்ெடுவதற்கு முன், லிடிைாவின் 

துணிகரமான பசைலில் எலிசபெத்தின் காதல் மயறந்திருந்தது.  

ஆனந்தம் எனும் அத்திைாைத்யதப் ெடித்து, விவாதங்கயள மலனாவசிைம், ெைம், வலியம, சாரம் 

மூேம் ஆராய்ெவருக்கு வாழ்வு அவயளத் பதாட்ட பொழுது, அவள் மகொடுத்த பதில்களின் 

அமனத்து நிமலகமளயும் ொர்க்க முடியும்.    

207. “She felt the necessity of appearing more like herself.” 

A growing child is taken care of by the parents in varying measures in its various stages of growth. 

Finally he comes to take care of himself. 

As a full grown adult, he sees he is fully taken care of by the society in many ways. Further, spiritual 

awakening shows that grace and supergrace have been so acting in his life. Spiritual awakening, spiritual 

life means that the spirit is directly and fully running our life consciously. Such a Man will be aware of 

inner movements – attitudes, motives, urges, impulses in the gross and the subtle planes – and gradually 

shift them to the rule of the higher force. To observe our life or study the story from this point of view takes 

us through the planes of life where the rules of life act exactly. To observe the precision of the forces 

reflecting the precision of results is the study. While at Pemberley after meeting Darcy, Elizabeth’s absence 

of Mind was patent to her aunt. This was a new situation for her. What acted in her, acted automatically, or 

unconsciously, i.e. out of the inherited habit, inherited from the mother, father and society. Had it been a 

conscious inheritance, she could not have lost herself. At a point like this, when her conscious awareness 

was exhausted and her unconscious equipment failed to rise to the occasion, we see in her words, in her 

inability to speak, to think, her taking over to higher ways of life. Or the higher way of life overtook her 

behaviour. We say ‘I don’t know what these words were which came out of me’, ‘It struck me I know not 

how’, ‘I was aware I was speaking, but I also knew I was under no control of mine’. These grades are 

numberless. The events reflect them, the people reflect them, our own conscious mentality receives and 

absorbs them, finds it difficult to absorb them, we use them with some conscious mastery, etc. Kitty’s 

coughing, her mother’s initiating, Elizabeth’s silence over Darcy, Kitty keeping the secret, Lydia giving it 

out, aunt not asking questions, Elizabeth’s defence of Wickham, Jane’s process of disillusionment of 

Caroline have been explained each in their context with respect to one principle – the power of words, the 

value of culture, small significant acts, irresistible charm, Man’s dissipation, woman’s conservatism, etc. 

Theoretically all of them can again be taken and explained as a stage in outgrowing parents, society, 
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allowing grace to act, withdrawing our faith in our capacity, letting supergrace overtake us. At many such 

points of analysis, we will stumble upon the Marvel. Even one instance is of value. 

“அவள் சுைமாக இருக்க லவண்டும் என்ெதன் அவசிைத்யத உணர்ந்தாள்.”  

குைந்யத தன்யனத்தாலன ொர்த்துக்பகாள்ளும் நியே வரும்வயர பெற்லறார்கள் குைந்யதகளின் 

வளர்ச்சிைின் ெே நியேகளில் ெே அளவுகளில் வளர்க்கிறார்கள் 

முழுயமைாக வளர்ந்து விட்ட ஒரு மனிதயன சமூகம் ெே வயககளில் முழுயமைாகப் ொதுகாக்கிறது. 

ஆன்மீக விைிப்புள்ளவர்களின் வாழ்வில் அருளும் லெரருளும் பசைல்ெடுகின்றன. ஆன்மீக விைிப்பு 

ஆன்மீக வாழ்க்யக எனும் பொழுது, ஆன்மா வாழ்க்யகயைத் தன்னுணர்லவாடு முழுயமைாக 

நடத்துகிறது என்று பொருள். இது லொன்ற ஒரு மனிதனுக்கு தன் உள்லள நடப்ெது அயனத்தும் 

பதாியும்- ஸ்தூே நியேைிலும் சூட்சும தளத்திலும் உள்ள மலனாொவங்கள், லநாக்கங்கள், ஆயசகள், 

உந்துதல்கள் இவற்யறப் ெடிப்ெடிைாக உைர் சக்திைின் விதிக்கு உட்ெட்டதாக மாற்ற லவண்டும். 

இந்தக் கண்லணாட்டத்தில் நாம் நமது வாழ்க்யகயை கவனித்தாலோ அல்ேது கயதயை 

ஆராய்ந்தாலோ, அது வாழ்வின் சட்டங்கள் துல்லிைமாகச் பசைல்ெடும் நியேகளுக்கு நம்யம 

அயைத்துச் பசல்லும். சக்திகளுக்லகற்ற ெேன்கள் துல்லிைமாக இருப்ெது பதாியும். பெம்ெர்லிைில் 

டார்சியைச் சந்தித்த ெிறகு, எலிசபெத் தன் நியே மறந்து இருந்தயத அவளுயடை அத்யத 

கவனித்தாள். அவளுக்கு இது புதிை நியேைாக இருந்தது. பெற்லறார்களிடமிருந்தும் 

சமூகத்திலிருந்தும் பெற்றுக் பகாண்டது அவயள தன்னிச்யசைாகவும், தன்னுணர்வின்றியும் 

பசைல்ெட யவத்தது. அவள் தன்னுணர்வுடன் பெற்றுக் பகாண்டிருந்தால் அவள் தன் நியேயை 

இைந்திருக்க மாட்டாள். அவளால் லெசவும் முடிைாத, சிந்திக்கவும் முடிைாத இது லொன்ற நியே, 

அவயள வாழ்வின் உைர்ந்த வைிகயள லமற்பகாள்ள யவத்தது.அல்ேது, உைாிை வாழ்க்யக 

அவளுயடை நடத்யதயை பவற்றி பகாண்டது எனோம். ‘நான் லெசிை இந்த வார்த்யதகள் எப்ெடி 

வந்தன என்ெலத எனக்குத் பதாிைவில்யே, லெச லவண்டும் என்று லதான்றிைது எப்ெடி என்று 

பதாிைவில்யே, நான் லெசுவது எனக்குத் பதாிந்த லொதும், நான் என் வசத்தில் இல்யே’ என்ெது 

லொல் ெே நியேகள் உண்டு. நிகழ்ச்சிகள், மனிதர்கள், இதயன ெிரதிெலிப்ொர்கள். விைிப்ொக 

இருக்கும் நாமும் இதயன கஷ்டப்ெட்டு கிரகித்துக் பகாள்லவாம். சாமர்த்திைமாகவும் ெைன்ெடுத்திக் 

பகாள்லவாம். கிட்டிைின் இருமல், தாைாாின் தன்முயனப்பு, டார்சிைின் விஷைத்தில் எலிசபெத் 

பமளனமாக இருப்ெது, கிட்டி இரகசிைத்யதக் காப்ொற்றுவது, லிடிைா இரகசிைத்யத பவளிைிடுவது, 

அத்யத லகள்விகள் லகட்காதது, விக்காயம எலிசபெத் நிைாைப்ெடுத்துவது, காரலியனப் ெற்றி 

லஜனுக்குக் கியடக்கும் பதளிவு இயவ ஒவ்பவான்றும் அவற்றின் சூையேப் பொறுத்து 

வார்த்யதகளின் சக்தி, ெண்ெின் மதிப்பு, சிறிை முக்கிைமான பசைல்கள், தடுக்க முடிைாத கவர்ச்சி, 

ஆணின் அைிசாட்டம், பெண்ணின் ெமழயமவாதம் எனும் தத்துவங்கள் ஏலதனும் ஒன்றின் 

அடிப்ெயடைில் விளக்கப்ெட்டுள்ளன. இயவ எல்ோவற்யறயும் மீண்டும் கருத்தில் எடுத்துக் 

பகாண்டு, பெற்லறார்கயள விஞ்சுவது, சமூகம், அருயள பசைல்ெட யவப்ெது, நம் திறயமைில் 

உள்ள நம்ெிக்யகயை அகற்றுதல், லெரருள் நம்யம ஆட்பகாள்வது, ஆகிைவற்றில் ஒரு நியேைாக 

இவற்யற விவாிக்க முடியும். இது லொன்ற ஆராய்ச்சிைின் ெே நியேகளில் நாம் அற்புதத்யதக் 

காணோம். ஒரு முயற அவ்வாறு காண்ெலத பொிை விஷைமாகும். 

 

They entered the woods, and bidding adieu to the river for a while, ascended some of the higher 

grounds; whence, in spots where the opening of the trees gave the eye power to wander, were 

many charming views of the valley, the opposite hills, with the long range of woods overspreading 

many, and occasionally part of the stream. Mr. Gardiner expressed a wish of going round the 

whole park, but feared it might be beyond a walk. With a triumphant smile, they were told that it 

was ten miles round. It settled the matter; and they pursued the accustomed circuit; which brought 

them again, after some time, in a descent among hanging woods, to the edge of the water, in one 

of its narrowest parts. They crossed it by a simple bridge, in character with the general air of the 

scene; it was a spot less adorned than any they had yet visited; and the valley, here contracted 

into a glen, allowed room only for the stream and a narrow walk amidst the rough coppice-wood 

which bordered it. Elizabeth longed to explore its windings; but when they had crossed the bridge, 

and perceived their distance from the house, Mrs. Gardiner, who was not a great walker, could go 

no farther, and thought only of returning to the carriage as quickly as possible. Her niece was, 

therefore, obliged to submit, and they took their way towards the house on the opposite side of 

the river, in the nearest direction; but their progress was slow, for Mr. Gardiner, though seldom 

able to indulge the taste, was very fond of fishing, and was so much engaged in watching the 
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occasional appearance of some trout in the water, and talking to the man about them, that he 

advanced but little. Whilst wandering on in this slow manner, they were again surprised, and 

Elizabeth's astonishment was quite equal to what it had been at first, by the sight of Mr. Darcy 

approaching them, and at no great distance. The walk being here less sheltered than on the other 

side, allowed them to see him before they met. Elizabeth, however astonished, was at least more 

prepared for an interview than before, and resolved to appear and to speak with calmness, if he 

really intended to meet them. For a few moments, indeed, she felt that he would probably strike 

into some other path. This idea lasted while a turning in the walk concealed him from their view; 

the turning past, he was immediately before them. With a glance, she saw, that he had lost none 

of his recent civility; and, to imitate his politeness, she began as they met to admire the beauty of 

the place; but she had not got beyond the words "delightful," and "charming," when some unlucky 

recollections obtruded, and she fancied that praise of Pemberley from her, might be 

mischievously construed. Her colour changed, and she said no more. 

அடர்ந்த காட்டினுள் நுயைந்து, சிறிது லநரத்திற்குப் ெிறகு அங்கு ஓடிக் பகாண்டிருந்த 

நதிைிடமிருந்து வியடபெற்ற ெின், லமடான ெகுதிக்கு ஏறிச் பசன்று, மரத்தினூலட பதாிந்த 

ெள்ளத்தாக்குகயளயும் ெரந்து விாிந்திருந்த காடுகயளயும், ஓயடைின் சிே ெகுதிகயளயும் கண்டு 

இரசித்தனர். திரு. கார்டினருக்கு அப்பூங்கா முழுவயதயும் சுற்றிப் ொர்க்க ஆயசைாக இருந்தது, 

ஆனால் தன்னால் முடிைாது என நியனத்தார். முழுவதும் சுற்றிவர ெத்து யமல்கள் ஆகும் என்று 

பசான்னயதக் லகட்டு, பதாிந்த வைிைாகலவ திரும்ெி வந்தனர். காட்டிலிருந்து கீைிறங்கி, 

நீர்ப்ெகுதிைின் விளிம்ெிற்கு வந்து, அயத ஒரு எளிை ொேம் மூேம் கடந்து, இதுவயர வந்திராத 

இைற்யகைான லதாற்றத்துடன் காட்சிைளித்த ெகுதிக்கு வந்தனர். குறுகிை ெள்ளத்தாக்காக 

மாறிைிருந்த இடத்தில் ஒரு சிறிை நீலராயடக்கு இடம் இருந்தது, மற்றும் ஒரு குறுகிை ொயதயும் 

இருந்தது. எலிசபெத்திற்கு இன்னும் சுற்றிப் ொர்க்க லவண்டும் என்று விருப்ெம் இருந்தது. ஆனால் 

ொேத்யதத் தாண்டிை ெிறகு, பவகுதூரம் வந்து விட்டயத உணர்ந்து, அதிகம் நடந்து ெைக்கமில்ோத 

திருமதி கார்டினருக்கு, லமலும் நடக்க முடிைாமல் லொனதால் எவ்வளவு வியரவாக வண்டி இருந்த 

இடத்திற்குத் திரும்ெ முடியுலமா, அவ்வளவு வியரவாகத் திரும்ெத் தீர்மானித்தனர். திரு 

கார்டினருக்கு மீன் ெிடிப்ெதில் நாட்டம் இருந்ததால் ஆங்காங்லக நின்று மீன்கயளப் ொர்த்து 

அதயனப்ெற்றி அங்கிருப்ெவாிடம் லெசி பமதுவாக வருவதற்கு சிறிது லநரம் ஆைிற்று. இவ்வாறு 

பமதுவாக வண்டியை லநாக்கி நடந்துபகாண்டிருந்த அவர்களுக்கு, டார்சி தங்கயள லநாக்கி 

வந்தயதப் ொர்த்து மீண்டும் ஆச்சாிைம் எழுந்தது. இவர்கள் இருந்த ெகுதி எதிர்ப்புறத்யதவிட 

மரங்களால் அடர்ந்து இருந்ததால், பதாயேவிலிருந்லத அவயன முதலில் ொர்த்துவிட்ட எலிசபெத், 

அவன் மீண்டும் தன்னிடம் லெசினால், அயமதிைாக ெதிேளிக்க லவண்டும் எனத் தீர்மானித்தாள். 

சிே வினாடிகளுக்கு கண்ொர்யவைிலிருந்து அவன் மயறந்து லொனதால், லவறு வைிைாகச் பசன்று 

விட்டாலனா என எண்ணிக்பகாண்டிருக்கும் பொழுலத அவன் அவர்கள் முன் வந்து நின்றான். 

அவன் அலத மாிைாயதயுடன் காட்சிைளித்ததால், தானும் அலத ெணிவுடன் அவனிடம் ‘அைகாக’, 

‘வசீகரமாக,’ என்று பெம்ெர்லிைின் அைகியனப்ெற்றி இரண்டு வார்த்யதகள் கூறுவதற்குள், எங்கு 

அவன் தன்னுயடை இப்லெச்யசத் தவறாகப் புாிந்துபகாண்டு விடுவாலனா என நியனத்து 

அத்துடன் தன் லெச்யச நிறுத்திக் பகாண்டாள்.  

208. He was told it was 10 miles long. 

அது ெத்து யமல் தூரம் என்று அவருக்குச் பசால்ேப்ெட்டது. 

209. Mrs. Gardiner could go no further. 

திருமதி கார்டினருக்கு இதற்கு லமல் நடக்க முடிைவில்யே.  

210. The personality of Pemberley is so great that their physical energies are not enough to inspect it fully. 

பெம்ெர்லிைின் ஆளுயம அவ்வளவு பொிைதாக இருந்ததினால், அவர்களுக்கு இருந்த உடல் 

வலியமயைக் பகாண்டு முழுவயதயும் சுற்றிப் ொர்க்க முடிைவில்யே.  

211. Mr. Gardiner’s long standing wish of fishing is fulfilled there, foreshadowing the fulfillment of their 

marriage. 

திரு கார்டினரது பநடுநாயளை மீன் ெிடிக்கும் ஆயச அங்கு பூர்த்திைாகிறது. அவர்களுயடை 

திருமணம் நியறவயடவது ெின்னுக்குத் தள்ளப்ெடுகிறது.  

212. Darcy appearing again is made possible by their better appreciation of Pemberley, its size, its resources, and 

Elizabeth’s concentration. 

பெம்ெர்லிைின் அளவு, அதனுயடை வளங்கயள அவர்கள் இரசித்தது, எலிசபெத் அளித்த ஆழ்ந்த 

கவனம், இயவ ைாவும் டார்சியை மீண்டும் அங்கு வரவயைத்தது.   
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213. He asked to dance twice. He proposed twice. He met her now twice. 

இரண்டு முயற நடனமாட அவன் அயைத்தான். இரண்டு முயற திருமணப் லெச்பசடுத்தான். 

இரண்டு முயற அவயள அங்கு சந்தித்தான்.  

214. In each person’s character there are elements which make them repeat at once or after a long time. 

Shakespeare brings them all out. 

ஒவ்பவாரு மனிதருக்குள்ளும் இருக்கும் ஒரு விஷைம் அவர்கயள மீண்டும் மீண்டும் உடனடிைாகச் 

பசைல்ெட யவக்கும், அல்ேது நீண்ட நாட்கள் கைித்து பசைல்ெட யவக்கும். இயவ ைாவற்யறயும் 

லஷக்ஸ்ெிைர் பவளிக்பகாண்டு வருகிறார்.  

215. ‘Delightful’, ‘Charming’, the lady spoke first. 

“அைகாக”, “வசீகரமாக,” என்று எலிசபெத் முதலில் லெச ஆரம்ெித்தாள்.   

216. Now he asks to be introduced to her aunt and uncle. The interval between the two meetings helped him to 

ask for the introduction. 

இப்பொழுது அவன் அவளுயடை மாமா, அத்யதயை தனக்கு அறிமுகம் பசய்து யவக்கும்ெடி 

லகட்கிறான். இரண்டு சந்திப்புக்களுக்கு இயடலை ஏற்ெட்ட இயடபவளி அவனுக்கு உதவிைது.   

217. He said at Rosings he could not speak to strangers. Here he takes the trouble to overcome that shortcoming. 

லராசிங்சில் அவன் அறிமுகமில்ோதவர்களிடம் தன்னால் லெச இைோது என்று கூறினான். இங்கு 

அந்தக் குயறொட்யடத் தாண்டிவர முைற்சி பசய்கிறான்.    

218. “They entered the woods, and bidding adieu to the river for a while.” 

The outer landscape and events unfailingly echo the inner emotions. 

Man in his serious moments deserts the outside and enters inside. 

Brahman deciding to emerge out from inside – objectivise – creation came into existence. All great 

moments for Man are inward movements. As long as the outside is a compromise Man feels no pressure. 

Pressure builds up when the outside breaks down – an elopement. The outside is a laxity, compromise, a 

routine with ups and downs. Going inside is in-gathering, indwelling, concentration, tapas. Elizabeth was in 

some such minor tapas to call him to her. She succeeded. 

As the master gets up from his chair in his office, his dog at home gets up walks to the corner of the street 

welcoming him – It is sensation. 

Mind does not work like that. 

The animal sensation which the growth of Mind lost is regained as a sensation of the subtle Mind which too 

acts instantaneously. 

The dog acting on sensation gives a physical welcome. 

Elizabeth, acting on higher subtle mental sensation, of a sudden entered into a higher new world she 

had created by moving so much up. 

Lydia’s impulsive initiative gave her Wickham. 

Lydia’s maximum was only that. 

Elizabeth calling him to her in the grounds of Pemberley saw a new world opened to her. 

Lydia gave Elizabeth more work. She moved further still, repeating her new exercise in substance. 

He who accepted her in spite of the family, now accepted the entire family embroidered with his arch 

enemy Wickham for her sake. Mother grants our deepest wishes, whether they are right or wrong. 

Perhaps Mrs. Bennet’s deepest wishes were granted in multiple versions. One characteristic of it was her 

least favoured child received the most exalted status. 

“அவர்கள் காட்டினுள் நுயைந்தனர். சிறிது லநரத்திற்கு அங்கு ஓடிக்பகாண்டிருந்த நதிைிடமிருந்து 

வியட பெற்றனர்.” 

பவளிப்புறக் காட்சிகளும், நிகழ்வுகளும் உள்ளத்தில் இருக்கும் உணர்ச்சிகயள தவறாது 

எதிபராலிக்கும். 

மனிதன் தீவிரமான லநரங்களில் பவளிச்சூையே மறந்து உள்லள ஆழ்ந்து விடுகிறான்.  

ெிரம்மம் தன்யன பவளிப்ெடுத்த விரும்ெிைதால் சிருஷ்டி உண்டாைிற்று. மனிதனின் எல்ோ பொிை 

தருணங்களும் அகத்தில் நிகழ்கின்றன. புறம் மனிதனுக்கு ஒத்துப் லொகும்பொழுது அவனுக்கு எந்த 

அழுத்தமும் ஏற்ெடுவதில்யே. ஓடிப்லொகும் நிகழ்ச்சியைப் லொல் பவளிைில் ஒன்று நிகழும்பொழுது 

அவனுக்கு அழுத்தம் அதிகாிக்கிறது. பவளி நிகழ்ச்சிகள் ஏற்றத் தாழ்வுகளுடன் இருக்கும். உள்லள 

பசல்வது என்றால் அகத்தில் நடப்ெது, ஒன்று திரட்டல், உள் வாழ்க்யக, ஒருநியேப்ெடுவது, தவம் 

ஆகிையவ ஆகும். அவயன வரவயைக்க எலிசபெத் அகத்தில் சிறிது தவம் பசய்தாள், பவற்றியும் 

அயடந்தாள். 
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அலுவேகத்திலிருந்து வீட்டிற்குக் கிளம்புவதற்காக எஜமானர் நாற்காலிைிலிருந்து எழுந்து 

பகாள்ளும்பொழுலத, அவரது நாய் வீட்டிலிருந்து நடந்து பதரு முயனக்கு வந்து அவயர வரலவற்கக் 

காத்திருக்கிறது. அது உணர்வு. 

மனம் அது லொல் பசைல்ெடாது. 

மனம் வளர்ந்ததினால் காணாமல் லொய்விட்ட விேங்கின் உணர்வுகள் சூட்சும மனத்தில் 

உணர்வாக மீண்டும் பெற்றுக்பகாள்ளப்ெட்டு, உடனடிைாகவும் பசைல்ெடுகிறது.   

புேனால் பசைல்ெடும் நாய் எஜமானயர வரலவற்கிறது. 

உைர்ந்த சூட்சும மனவுணர்வுகளால் பசைல்ெடும் எலிசபெத், அவளுள் ஏற்ெடும் பெரும் மாற்றத்தால் 

திடீபரன உைாிை புதிை உேகத்திற்குள் நுயைகிறாள். 

உந்துதலினால் எடுக்கப்ெடும் லிடிைாவின் தன்முயனப்பு விக்காயம அவளுக்கு அளிக்கிறது. 

லிடிைா பெறக்கூடிை அதிகெட்சம் அதுதான். 

பெம்ெர்லிைில் எலிசபெத் டார்சியை தன்னிடம் அயைப்ெது அவளுக்கு புதிைலதார் உேகத்யதக் 

காண்ெிக்கின்றது. 

லிடிைா எலிசபெத்தின் லவயேயை அதிகாிக்கிறாள். அவள் லமலும் முன்லனறி தன்னுயடை புதிை 

முைற்சியை மீண்டும் அகத்தில் பசய்ை ஆரம்ெிக்கிறாள்.  

அவளது குடும்ெத்யதயும் மீறி அவயள ஏற்றுக்பகாண்ட டார்சி இப்பொழுது குடும்ெம் முழுவயதயும் 

அவளுக்காக ஏற்றுக்பகாண்டான், தன்னுயடை ெரம எதிாிைான விக்காயமயும் ஏற்றுக் 

பகாள்கிறான். நமது ஆழ்ந்த விருப்ெங்கயள, அயவ தவலறா அல்ேது சாிலைா, அன்யன பூர்த்தி 

பசய்கிறார். திருமதி பென்னட்டின் ஆழ்ந்த விருப்ெங்கள் ஒரு லவயள ெே விதங்களில் பூர்த்தி 

அயடந்திருக்கோம். குறிப்ொகக் கூற லவண்டுபமன்றால் அவளால் குயறவாகலவ கவனம் 

பசலுத்தப்ெட்ட பெண்தான் மிகவும் உைர்ந்த நியேயை அயடகிறாள். 

219. “There were many charming views of the valley.” 

What you are, what is coming is reflected outside. 

A spiritually perceptive Man can more or less know what is coming. 

Darcy coming again is indicated here by the many charming views. 

Instinct is the vital perception of the Self. 

The passage from one grade to another is a metamorphosis. 

Elizabeth, Mrs. Bennet’s daughter, becomes mistress of Pemberley. 

The metamorphosis she passed through was moving to the Mental from the vital. 

That change in her was kept to herself, as if in a cocoon. 

She was released from the vital infatuation. 

Her instinct worked wonderfully with respect to Pemberley. 

Her mind was able to see his changed manner. 

In him there were newly born sentiments towards her. 

Her instinct did see it as that – love – in his voice. 

It was not a complete vision. 

Darcy in his transformation was inside a cocoon. 

As soon as he emerged out of it, she came to Pemberley. 

He had undergone an inner change. 

He saw in her the same inner change. 

No transformation is necessary for marriage. But, for this marriage, nothing would move without 

transformation. 

It is through the knowledge of the Self Man arrives at the knowledge of God. 

Elizabeth came to know of Darcy by knowing herself. Knowledge of herself was given to her by Darcy in 

his proposal. It is Wickham that made her falsehood active in her by listening to his stories and it is Darcy 

who disillusioned her about the trap of falsehood. Thus she came to know of herself. Having discovered her 

own Self, she was able to discover Pemberley. There was one more step of Self-discovery which Lydia 

compelled her to know. By that step, she who had already won Pemberley, made room in her heart to 

Darcy. Pemberley preceded Darcy. 

“ெள்ளத்தாக்கில் ெே அைகான காட்சிகள் இருந்தன.” 

நாம் எப்ெடி இருக்கிலறாம், நமக்கு என்ன வருகிறது என்ெது பவளிைில் ெிரதிெலிக்கிறது. 

ஆன்மீகக் கண்லணாட்டத்தில் புாிந்துபகாள்ளக்கூடிை மனிதனுக்கு என்ன வருகிறது என்று 

பெரும்ொலும் பதாிந்து விடும். 
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ெே அைகான காட்சிகள் டார்சி திரும்ெி வரப்லொவயதக் குறிக்கிறது. 

உணர்வின் புாிதல் ஆன்மாவில் உள்ளுணர்வாக எழுகிறது. 

ஒரு ெடிைிலிருந்து மற்பறாரு ெடிக்குச் பசல்வது பெரும் மாற்றம் ஆகும். 

திருமதி பென்னட்டின் மகளான எலிசபெத் பெம்ெர்லிக்கு எஜமானி ஆகிறாள்.  

அவளுக்கு ஏற்ெட்ட இந்தப் பொிை மாற்றம் அவள் உணர்வு நியேைிலிருந்து மனத்திற்குச் 

பசல்வதாகும்.    

ஒரு கூட்டுக்குள் ஏற்ெடும் மாற்றம்லொே அவளிடம் ஏற்ெடும் மாற்றம் பவளிலை பதாிவதில்யே. 

உணர்வு நியேைில் ஏற்ெடும் லமாகத்திலிருந்து அவள் விடுெடுகிறாள்.  

பெம்ெர்லியைப் பொறுத்தவயர அவளுயடை உள்ளுணர்வு அருயமைாகச் பசைல்ெட்டது.  

அவனுயடை மாறிை நடத்யதயை அவளுயடை மனம் புாிந்து பகாண்டது. 

அவனுக்கு அவள் மீது புதிை உணர்வுகள் ஏற்ெட்டன. 

அவனுயடை குரல் பவளிப்ெடுத்திை காதயே அவளுயடை உள்ளுணர்வினால் அவள் புாிந்து 

பகாண்டாள்.  

அது முழுப் ொர்யவைல்ே. 

டார்சிக்குத் திருவுருமாற்றம் நிகழும்பொழுது அவன் ஒரு கூட்டினுள் இருந்தான். 

அதிலிருந்து அவன் பவளிவந்தபொழுது அவள் பெம்ெர்லிக்கு வந்தாள். 

அவனுக்கு மாற்றம் அகத்தில் நிகழ்ந்தது. 

அவளிடம் ஏற்ெட்டிருந்த அலத அக மாற்றத்யத அவன் ொர்த்தான்.   

திருமணத்திற்கு எந்த திருவுருமாற்றமும் அவசிைமில்யே. ஆனால் இந்தத் திருமணத்திற்கு, 

திருவுருமாறினாேன்றி எதுவும் நகராது.   

ஆன்மாயவ அறிவதன் மூேலம, மனிதன் இயறவயனப் புாிந்துபகாள்ள முடியும். 

தன்யன அறிந்ததன் மூேம் எலிசபெத் டார்சியைப் புாிந்துபகாண்டாள். டார்சிைின் திருமண 

லவண்டுலகாள் மூேம் எலிசபெத் தன்யனப் புாிந்துபகாண்டாள். விக்காம் அவளுயடை 

பொய்யமயை தன்னுயடை பொய்யமைால் வளர்த்தான், டார்சி அந்த வயேைிலிருந்து அவயள 

விடுவித்தான். அவள் அவ்வாறு தன்யனத் பதாிந்துபகாண்டாள், தன்யனத் பதாிந்துபகாண்ட ெின் 

அவளால் பெம்ெர்லியைக் கண்டு ெிடிக்க முடிந்தது. எலிசபெத்தின் சுை கண்டுெிடிப்ெில் லிடிைா 

லமலும் ஒரு உதவியைச் பசய்தாள். அதன் மூேம் பெம்ெர்லியை ஏற்கனலவ பவன்று விட்ட அவள் 

டார்சிக்குத் தனது உள்ளத்தில் இடம் பகாடுத்தாள். டார்சி வருவதற்கு முன் பெம்ெர்லி வந்தது. 

220. “Mrs. Gardiner wished to go round the entire park.” 

She wished to fully experience what she had a glimpse of. 

Elizabeth who appreciated the view, the rooms, was silently contemplating becoming the mistress of the 

place. 

Man, who tries to probe into his Mind, occasionally crosses the Mind for a split second when the door 

opens on the spirit. That is a moment when he decides to sit in meditation to fully conquer the soul. 

There are several methods to accomplish it. 

Sri Aurobindo’s method is surrender. 

Man accumulates skills and capacities. 

Presently they function to fortify the ego. 

His habit of relying on his past subjects him to karma. 

The Mind that awakens gives up essentially the faith in karma. 

That was how Europe burst into civilization and prosperity. 

Fate, destiny, the inevitability of things, is a sophisticated version of karma. Europe and Mankind have not 

emancipated themselves from those beliefs. 

In the measure the Individuality in action is developed in karma, Man is free of them. 

But it is not enough to give up one’s faith in his capacities. 

His capacities are capacities created in Nature. 

Those capacities are the efficiency fashioned in Ignorance. 

It is the taste of ignorance that makes Man stick to them. 

Voluntarily giving up of well earned capacities is surrender. 

To surrender, one has to exercise his will to exhaustion. 

Exhausted human will invites Divine Will. 

One who tries surrender will know the limits of his taste of ignorance. 

Events, attitudes in the border are of cardinal significance. 
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Turning the attitude opposite – reversal - - one sees a small event achieving great things. Darcy, who left 

them two minutes earlier returned for a long relationship. It is such a significant Act. 

“பூங்கா முழுவயதயும் சுற்றிப் ொர்க்க திருமதி கார்டினர் விரும்ெினாள்.” 

அவள் ஓரளவு ொர்த்திருந்த காட்சிகயள எல்ோம் முழுயமைாகப் ொர்க்க விரும்ெினாள். 

லதாற்றம், அயறகள் எல்ோவற்யறயும் இரசித்த எலிசபெத், பெம்ெர்லிக்கு எஜமானி ஆவயதப் ெற்றி 

சிந்தயன பசய்து பகாண்டிருந்தாள். 

தனது மனத்யதக் கண்டறிை விரும்பும் ஒரு மனிதன், எப்பொழுதாவது மனத்யதத் தாண்டி, க்ஷண 

லநரத்திற்கு ஆன்மாவுக்குள் நுயையும் அத்தருணத்தில், ஆன்மாயவ முழுயமைாக பவல்ே லவண்டும் 

என்ெதற்காக திைானத்தில் அமர முடிவு பசய்வான்.   

இயதச் சாதிக்க ெே முயறகள் உள்ளன. 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுவது சரணாகதி. 

மனிதன் திறயமகயளயும் திறன்கயளயும் வளர்த்துக்பகாள்கிறான். 

தற்பொழுது அயவ அவனுயடை அகந்யதயை ெேப்ெடுத்துகிறது. 

கடந்த காேத்யத நம்புவதினால் அவன் கர்மவியனயை அனுெவிக்க லவண்டி உள்ளது. 

விைிப்புற்ற மனம் முக்கிைமாகக் கர்மத்தில் உள்ள நம்ெிக்யகயைக் யகவிடும். 

இவ்வாறுதான் ஐலராப்ொ நாகாிகத்திலும் பசல்வ வளத்திலும் வளர்ந்தது. 

விதியையும் தவிர்க்க முடிைாத விஷைங்கயளயும் நாசூக்காக கர்மம் என்கிலறாம். ஐலராப்ொவும் 

மனித குேமும் தங்கயள அந்த நம்ெிக்யககளிலிருந்து விடுவித்துக் பகாள்ளவில்யே.   

கர்மத்தில், பசைலில் தனித்தன்யம வளர்ச்சி பெற்றுள்ள அளவில் மனிதன் அவற்றிலிருந்து 

விடுெட்டுள்ளான். 

ஆனால் ஒருவர் தன் திறயமைில் உள்ள நம்ெிக்யகயைக் யகவிடுவதற்கு அது மட்டும் லொதாது. 

அவருயடை திறயமகள் இைற்யக உருவாக்கிை திறயமகள் ஆகும். 

அந்தத் திறயமகள் ைாவும் அறிைாயமைில் திறனாகத் லதாற்றமளிக்கும். 

அறிைாயமைின் ருசிைினால் மனிதன் அவற்யறப் ெிடித்து யவத்துக் பகாண்டிருக்கிறான்.  

சிறப்ொக ஏற்ெட்டுள்ள திறயமகயள விருப்ெப்ெட்டு யகவிடுவது சரணாகதிைாகும். 

சரணாகதியை லமற்பகாள்ள ஒருவர், தன்னிடம் உள்ள திறயமகயள முழுவதுமாகத் தீர்த்து விட 

லவண்டும்.  

மனித உறுதி தீர்ந்த ெின் பதய்வத்தின் உறுதி பசைல்ெட ஆரம்ெிக்கும். 

சரணாகதியை லமற்பகாள்ள முைலும் ஒருவர் தன்னுயடை அறிைாயமைின் ருசிைின் எல்யேயை 

அறிவார். 

சிறிை நிகழ்ச்சிகளும், மலனாொவங்களும் கூட முக்கிைம் வாய்ந்தயவகளாகும். 

மலனாொவத்யத லநபரதிராக மாற்றும்பொழுது சிறிை நிகழ்வுகளும் பொிை விஷைத்யதச் சாதிக்கும். 

இரண்டு நிமிடங்களுக்கு முன்பு அவர்கயள விட்டகன்ற டார்சி, நீண்ட உறவுக்காகத் திரும்ெி 

வருகிறான். அது ஒரு முக்கிைம் வாய்ந்த பசைோகும். 

221. “With a triumphant smile, they were told it was ten miles around.” 

Servants feeling a triumph over master’s power is devotion. 

Man never feels such a sense of triumph about God’s power. 

It was God who brought Darcy to Elizabeth. 

Neither she, nor we the readers, see God’s triumph in this act. 

Every moment of our life is like that. 

At least when life opens grandly we can feel as the gardener felt about God. He who feels that is a devotee. 

He who feels all the time like that is the sadhaka. 

Delight is permanently there. 

Pain is an occasional occurrence. 

We are more aware of the occasional incident than the permanent Delight. 

One is of the surface, the other is of the depth. 

Man’s progress is the depth emerging into the surface. 

Tragedies are the violent openings of the depth into the surface. 

Smile is soul in life. 

In the animal, mating is its soul. 

Those who have studied it called the smile, a mating call. 

Human soul’s mating call to the Divine Soul is Smile. 

When she accepted Darcy at Longbourn, the Smile that spread all over his face became full. She did not see 
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it, but was looking at the ground. The spiritual fullness of the being is eternity. To Darcy it was a moment 

of Spiritual fullness. Spiritual fullness embraces the opposite and blesses it too as much. It was the spiritual 

fullness of Darcy that filled Elizabeth, Bingley and Lydia. 

The whole geographical area becomes prosperous when a saint is born. 

Birth of happiness in Darcy, was the birth of the soul in dead Meryton. 

Sakthi is both conceptually creative and dynamically executive. Darcy is capable of creation and execution. 

The idea he conceives of making her a wife, can be dynamically executed by him. 

“பெருமிதமான புன்னயகயுடன், அது ெத்து யமல் சுற்றளவு பகாண்டது என்று அவர்களுக்குக் 

கூறப்ெட்டது.” 

எஜமானாின் வலியமயைக் கண்டு பெருயமப்ெடுவது ெக்திைினால் எழுகிறது. 

இயறவனின் சக்தியைக் கண்டு மனிதனுக்கு அது லொன்ற பெருயம எழுவதில்யே. 

டார்சியை எலிசபெத்திடம் அயைத்து வந்தது இயறவன்தான். 

இந்தச் பசைலில் இயறவனின் பெருமிதத்யத கயதயைப் ெடிக்கும் நாமும் ொர்ப்ெதில்யே, அவளும் 

ொர்க்கவில்யே. 

நமது வாழ்க்யகைின் ஒவ்பவாரு தருணமும் இவ்வாறுதான் உள்ளது. 

வாழ்வு மிகச் சிறப்ொன வாய்ப்ெியன அளிக்கும்பொழுது இயறவயனப்லொல் கருதும் 

எஜமானயரப் ெற்றி லதாட்டக்காரருக்கு எழுந்த உணர்வுலொல் நாமும் உணரோம். அயத 

உணருெவன் ெக்தன் ஆவான். எப்பொழுதும் அலதலொல் உணருெவன் சாதகன் ஆவான்.  

ஆனந்தம் நியேைாக இருப்ெது. 

வலி எப்பொழுதாவது எழும். 

எப்பொழுதாவது எழும் வலிதான் நமக்குத் பதாிகிறலத தவிர, நியேைான ஆனந்தம் பதாிவதில்யே. 

ஒன்று லமல் மனத்தில் உணருவது, மற்றது ஆழ் மனத்தில் இருப்ெது. 

ஆைத்தில் இருப்ெது லமல் மனமாவது மனிதனின் முன்லனற்றம் ஆகும். 

ஆைத்தில் இருப்ெது வன்யமைாக லமபேழும்பொழுது லெராெத்தொக பவளிப்ெடுகிறது.  

புன்னயக வாழ்வின் ஆன்மா. 

கூடுவது விேங்குகளுக்கு ஆன்மா. 

புன்சிாிப்பு கூடுவதற்கு விடுக்கும் அயைப்பு என்று அவற்யறப் ெற்றி ஆராய்ச்சி பசய்தவர்கள் 

கூறுகிறார்கள்.  

மனித ஆன்மா இயறவனுயடை ஆன்மாவுடன் லசர வியையும்பொழுது புன்சிாிப்பு எழும். 

ோங்ெர்னில் டார்சியை அவள் ஏற்றுக்பகாண்டபொழுது அவன் முகத்தில் ெரவிை புன்னயக 

முழுயமைானது. அவள் அயதக் கவனிக்காமல் குனிந்த வண்ணம் இருந்தாள். ஜீவனின் ஆன்மீக 

முழுயம நிரந்தரமானது. டார்சிக்கு அது ஆன்மீக முழுயமைின் தருணமாக இருந்தது. ஆன்மீக 

முழுயம லநபரதிரானயத ஏற்றுக்பகாண்டு அயதயும் அலத அளவுக்குப் புனிதமாக்கும். டார்சிைின் 

ஆன்மீக முழுயம, எலிசபெத், ெிங்கிலி, லிடிைா மூவயரயும் நியறவயடைச் பசய்தது.  

ஒரு ஞானி ெிறக்கும் பொழுது அந்த முழு இடத்திலும் ஐஸ்வர்ைம் பெருகும். 

டார்சிைிடம் எழுந்த சந்லதாஷம் ஜீவனற்று இருந்த பமாிடனின் ஆன்மாவின் ெிறப்ொக இருந்தது.  

சக்தி தத்துவார்த்தமாகப் ெயடக்கும் திறனுயடைது. திறயமைாக பசைோற்றும் தன்யமயுயடைது. 

டார்சிைால் ெயடக்கவும் முடியும், பசைோற்றவும் முடியும்.  

அவயள மயனவிைாக்கிக் பகாள்ள நியனத்த டார்சிைால் அயத நியறலவற்றவும் முடியும். 

222. “It settled the matter, and they pursued the accustomed route.” 

The moment Man feels something is not possible, he readily gives it up. 

Are we to appreciate this as sensible behaviour or timid giving it up. 

A rule works both ways. To know how it works in the given context is good. 

Here it is right to give it up. 

Sri Aurobindo always insists on not giving up. 

Darcy followed it with Elizabeth, having tried the other side of the rule earlier unsuccessfully. How are we 

to know what is the context. 

A Man must always be looking up. 

Going round Pemberley ten miles is no progress to any one. 

Persisting with Elizabeth made Darcy a better Man. 

Knowledge of the context is the desire for progress. 

Progress is conquest of Time, maybe space also. 

Context is to evaluate oneself not with respect to his ego, but in a wider way. 
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Knowledge of the context, desire to know that, are widening one’s ego. 

That creates an opportunity to progress. 

How to create an opportunity? 

Aspiration creates opportunities. 

Man wants opportunities to be given to him. 

That happens when the society is moving ahead, by social aspiration. 

Such opportunities are limited to such periods. 

One’s own aspiration creates an opportunity for him. 

Aspiration for an opportunity creates small opportunities. 

Aspiration by itself creates a greater opportunity. 

Aspiration for Mother creates still greater opportunities. 

Aspiration becoming subconscious at its maturity, makes Mother aspire for Man.  

Man’s aspiration is the call. 

Mother’s answering  is grace. 

Call and grace render life an ever living aspiration. 

“முடிவு எடுக்கப்ெட்டு அவர்கள் ெைகிை வைிைில் நடக்கோனார்கள்.” 

தன்னால் முடிைாது என்று மனிதன் உணரும் அத்தருணத்திலேலை அயத உடனடிைாகக் யகவிட்டு 

விடுவான். 

இயத நாம் புத்திசாலித்தனம் என்று ொராட்டுவதா, அல்ேது லகாயைத்தனம் என்று கூறுவதா? 

ஒரு சட்டம் இரண்டு விதமாகவும் பசைல்ெடும். நியேயமக்லகற்ெ அது எவ்வாறு பசைல்ெடுகிறது 

என்று பதாிந்துபகாள்வது நல்ேது. 

இங்கு யகவிடுவது சாி. 

யகவிடக் கூடாது என்ெயத ஸ்ரீ அரவிந்தர் எப்பொழுதும் வலியுறுத்துகிறார். 

இந்த விதிைின் லவபறாரு அம்சத்யத ஆரம்ெத்தில் முைன்று லதால்வி அயடந்த டார்சி,  

இம்முயறயை எலிசபெத்திடம் ெின் ெற்றினான். அது எந்தச் சூைலில் என்று நாம் எவ்வாறு பதாிந்து 

பகாள்வது? 

மனிதன் எப்பொழுதும் முன்லனற நியனக்க லவண்டும். 

ெத்து யமல் சுற்றளவு பகாண்ட பெம்ெர்லியைச் சுற்றிப் ொர்ப்ெது எவருக்கும் எந்த 

முன்லனற்றத்யதயும் அளிக்காது. 

எலிசபெத்யத விடாது பதாடர்ந்த டார்சி, லமலும் சிறந்த மனிதனாக மாறினான். 

முன்லனற ஆயசப்ெடுெவர் அந்நியேயைப் ெற்றி அறிவர். 

காேம், ஏன் இடத்யதயும்கூட பவற்றிபகாள்வது முன்லனற்றம் ஆகும். 

ஒருவருயடை அகந்யதயை யவத்துக் கணிக்காமல் லமலும் ெரந்து விாிந்த ொர்யவைில் கணிப்ெது 

சந்தர்ப்ெத்யதப் பொறுத்து இருக்கும். 

ஒரு நியேைின் அறிவும், அயதத் பதாிந்துபகாள்ளும் ஆயசயும், ஒருவருயடை அகந்யதயை 

வளர்க்கிறது. 

அது முன்லனற்றத்திற்கு ஒரு வாய்ப்யெ உருவாக்குகிறது. 

வாய்ப்யெ எவ்வாறு உருவாக்குவது? 

ஆர்வம் வாய்ப்புகயள உருவாக்கும். 

வாய்ப்புகள் தனக்கு அளிக்கப்ெட லவண்டும் என்று மனிதன் விரும்புகிறான். 

சமூகத்தின் ஆர்வத்தால் சமூகம் முன்லனறும்பொழுது அது நடக்கும்.  

அது லொன்ற வாய்ப்புகள் அந்த காேகட்டத்திற்கு மட்டும் பொருந்தும். 

ஒருவரது சுை ஆர்வலம அவனுக்கு வாய்ப்புகயள உருவாக்கும். 

வாய்ப்ெிற்காக ஆர்வப்ெடுவது சிறிை வாய்ப்புகயள உருவாக்குகிறது.  

ஆர்வலம பொிை வாய்ப்புகயள உருவாக்கும்.  

அன்யனக்காக எழும் ஆர்வம் லமலும் பொிை வாய்ப்புகயள அளிக்கும். 

ஆர்வம் முதிர்ச்சி அயடயும்பொழுது, அது ஆழ்மனமாகி, அன்யனலை மனிதனுக்காக ஆர்வப்ெட 

ஆரம்ெிப்ொர்.   

மனிதனின் ஆர்வம் அயைப்ொகும். 

அன்யன அதற்குப் ெதிேளிப்ெது அருள். 

அயைப்பும் அருளும் வாழ்யவ என்றும் ஆர்வமுயடைதாக்கும். 

223. “They crossed it by a simple bridge.” 

In a world of total symbolism, this bridge symbolizes her crossing from one stage of life to another. 
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Water courses serve as borders. 

Life is limited by such borders as bridge was a later arrival. 

The arrival of the bridge expands life beyond its natural limits. 

Initially activities expand across the bridge, while life confines itself to its original territory. 

Crossing the bridge is a symbolism of a life willing to expand. 

World is conceived as Maya or Prakriti or Lila viewing it with respect to Being, Consciousness or Delight. 

These worlds have suffering, pain or evil. 

Viewing the world from the point of view of ananda, we see He is the Play, He is the Player, He is the 

Playground where there is only Delight and no evil. 

Viewing her life from her point of view, she met with obstacles. 

Viewing his life from his point of view, he received abuse. 

He viewed life from the view of both and came to be transformed enough to appreciate her to the extent she 

too appreciated him. 

After Lydia’s creative action, he extended his view by one more dimension of her family. It created the 

complete context after which there could be no room for regret. 

His idea that he accepted Lydia, particularly Wickham for her sake, widened his perspective, raised him to 

noble heights in his own eye. Contemplating what he had done and why he had acted like that gave her a 

realization of the nobility he was. 

As he had done it for her sake, she now saw what she had received from her father. A sum of two is always 

greater than the quantitative sum. It brings in a higher quality activating the subtle plane. She now saw their 

married life was better than what either of them could have conceived till then. 

“ஒரு சிறிை ொேத்தின் மூேம் அயதக் கடந்து பசன்றனர்.” 

முழுவதும் சங்லகதமான உேகில் அவள் ஒரு கட்டத்திலிருந்து அடுத்த கட்டத்திற்குச் பசல்வயத 

இந்தப் ொேம் குறிப்ெிடுகிறது. 

நீர் நியேகள் எல்யேகளாக விளங்குகின்றன. 

ொேம் ெிற்காேத்தில் ஏற்ெட்டதால், வாழ்வு அது லொன்ற எல்யேகளால் 

கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டிருந்தது.  

இைற்யகைான எல்யேகயளத் தாண்டி ொேம் வாழ்யவ விாிவயடைச் பசய்கிறது. 

ஆரம்ெத்தில் பசைல்கள் ொேத்யதத் தாண்டி விாிவயடயும், வாழ்வு அதன் ெயைை 

எல்யேக்குள்லளலை இருக்கும்.  

வாழ்வு விாிவயடைத் தைாராக இருப்ெயத ொேத்யதத் தாண்டுவது அயடைாளமாகக் காட்டுகிறது. 

சத், ஜீவிைம் அல்ேது ஆனந்தம் என்ெயதப் பொறுத்து, உேகம் மாயை அல்ேது ெிரகிருதி அல்ேது 

லீயே என்று புாிந்துபகாள்ளப்ெடுகிறது. 

இந்த உேகங்களில் துன்ெம், வலி அல்ேது தீயம உள்ளன.  

ஆனந்தம் என்ற கண்லணாட்டத்தில் உேகத்யதப் ொர்த்தால் அவலன ஆட்டம், அவலன ஆடுெவன், 

அவன்தான் ஆட்டத்தின் அரங்கமும் என்ெயத நாம் ொர்க்கிலறாம். அங்கு தீயம என்ெலத இல்யே, 

ஆனந்தம் மட்டுலம உள்ளது.  

அவளுயடை ொர்யவைில் அவளுயடை வாழ்க்யகயைப் ொர்த்தால், அவள் தயடகயளச் சந்திக்க 

லவண்டி வந்தது. 

அவனுயடை வாழ்க்யகயை, அவனுயடை ொர்யவைில் ொர்த்தால் அவன் நிந்தயனயைப் பெற்றுக் 

பகாண்டயதப் ொர்க்கிலறாம். 

இருவருயடை கண்லணாட்டத்திலிருந்தும் வாழ்க்யகயை அவன் ொர்த்து, அவயளப் ொராட்டும் 

அளவிற்குத் திருவுருமாறி, அவளும் தன்யனப் ொராட்டும்ெடி பசய்கிறான்.     

லிடிைாவின் துணிகரமான பசைலுக்குப்ெின் அவன் அவளது குடும்ெத்தின் மற்றுபமாரு 

ொிமாணத்தில் தன்னுயடை ொர்யவயை விாிவுெடுத்திக் பகாண்டான். ெின்னால் வருத்தம் எைாத 

அளவிற்கு அது ஒரு முழுயமைான சூையே ஏற்ெடுத்திைது.  

லிடிைாயவயும், குறிப்ொக விக்காயமயும், அவன் அவளுக்காக ஏற்றுக்பகாண்டது அவனுயடை 

புாிதயே விாிவுெடுத்திைது, அவனுயடை ொர்யவைிலேலை அவன் லமன்யமைான இடத்யத 

அயடந்தான். அவன் பசய்தயதயும், ஏன் அவ்வாறு பசய்தான் என்ெயதயும் அவள் ஆழ்ந்து 

சிந்தித்தது, அவன் எவ்வளவு லமன்யமைானவன் என்ெயத அவளுக்குப் புாிையவத்தது. 

அவளுக்காக அவன் பசய்தயதப்லொே தன்னுயடை தந்யதைிடமிருந்து தான் என்ன பெற்றுக் 

பகாண்டிருக்கிலறாம் என்ெயத அவள் இப்பொழுது உணர்ந்தாள். இரண்டு எண்களின் கூட்டுத் 

பதாயக, அதன் கூட்டு மதிப்யெவிட எப்பொழுதுலம அதிகமாக இருக்கும். சூட்சும உேகத்யதச் 
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பசைல்ெட யவக்கும் உைாிை தரத்யத அது அளிக்கிறது. அவர்கள் நியனத்துப் ொர்த்தயதவிட 

அவர்களுயடை திருமண வாழ்க்யக சிறப்ொக அயமந்திருப்ெயத அவள் இப்பொழுது ொர்க்கிறாள்.  

224. “The bridge was in character with the general air of the scene.” 

As our view becomes finer, we see the discord receding, accord arising, maturing harmony, their meeting 

lines giving out sparks of celestial beauty, and at the integrated stage we feel the force entering force 

generating joy, form meeting form creating consciousness, consciousness melting into consciousness 

maturing into Being, Being disappearing in existence on meeting Being, existence elevating into Self-

existing Absolute. 

One who aspires for Romance Eternal can trace this path. Discord created by him, he must unwind. Discord 

created by another dissolves in the determination not to sustain discord. Accord in him calls forth accords 

from another accords that assent to harmony. One who is in earnest will see it in the voice, words, books, 

forms of movements, context of the space, significance of Time, essence of being, intensity of 

consciousness. Each of these perceptions is a field of work for life for human consciousness. 

For one who sees the opportunity here, the turning of human consciousness into divine consciousness 

creates the ecstasy of love that enables him to surrender. Lines of beauty emerge when ananda loses its 

limits expanding to infinity. Any occasion of joy enables one to widen the context of joy, the field of 

experience turning into joy, at which moments the expanding borders give out sparks of beauty. An 

aspiration to integrate one’s life and existence with another reveals every meeting point as a point of 

celestial creativity. In form it is beauty. In sensation it is joy. In expanding perception it is infinite. Any 

attempt to bring love to Truth issues sweetness. In an integrated vision, sweetness emerging at one point 

simultaneously releases sweetness at all similar points. Opening oneself inwardly it creates initial sensations 

that will end as thrilling. Though it is a method suitable to all, only with the feminine complement it gains 

life, acquires momentum, takes shape, arrives at fruition. When your vision is mature as well as ripe, 

sometimes you see ecstasy is rough, roughness issuing ecstasy. It means you are growing into Non-Being. 

“காட்சிைின் பொதுவான சூையே ஒத்ததாக ொேத்தின் குணம் இருந்தது.” 

நமது ொர்யவ அைகாக மாறும்பொழுது முரண்ொடு மயறகிறது, இயசவு எழுகிறது, சுமுகம் 

வளருகிறது, அயவ சந்திக்கும் இடங்கள் பதய்வீக அைகுடன் பதாிகின்றன, சக்திகள் இயணந்து 

சந்லதாஷத்யத உற்ெத்தி பசய்கிறது, லதாற்றங்கள் இயணந்து ஜீவிைத்யத உருவாக்குகிறது, 

ஜீவிைம் ஒன்றுடன் ஒன்று கயரந்து ஜீவனாக முதிர்ச்சி அயடகிறது, ஜீவன் இரண்டறக் கேந்து 

வாழ்வில் மயறந்து விடுகிறது, வாழ்வு சுை ெிரம்மமாக உைருகிறது.   

அமரகாதலுக்கு ஆர்வப்ெடும் ஒருவர் இந்த வைியை ஆராைோம். அவன் எழுப்ெிை முரண்ொட்யட 

அவன்தான் சாி பசய்ை லவண்டும். மற்றவரால் உருவான முரண்ொடு அதயனத் பதாடரக்கூடாது 

என்று எடுக்கப்ெடும் நம் உறுதிைில் தன்னால் கயரந்து விடும். அவனுயடை இயசவு மற்றவாிடமும் 

அதயன ஏற்ெடுத்தி சுமுகமாக மாறும். ைார் ஒருவர் ஆர்வத்துடன் இருக்கிறாலரா, அவர் இதயன 

குரல், வார்த்யதகள், புத்தகங்கள், அயசவுகளின் லதாற்றங்கள், இடத்தின் சூைல், லநரத்தின் 

முக்கிைத்துவம், ஜீவனின் சாரம், ஜீவிைத்தின் தீவிரம் இவற்றில் ொர்க்கோம். இந்த ஒவ்பவாரு 

புாிதலும் மனித ஜீவிைத்தின் வாழ்க்யகக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் பசய்ைகூடிை களப்ெணிைாகும். 

இங்குள்ள வாய்ப்ெியனப் ொர்க்கும் ஒருவயர, மனித ஜீவிைம் பதய்வீக ஜீவிைமாகும்பொழுது 

காதலின் லெரானந்தம் உருவாகி அவயர சரணாகதியை லமற்பகாள்ள யவக்கிறது. ஆனந்தம் 

அனந்தமாகும்பொழுது அதில் அைகு எழுகிறது. எந்த ஒரு சந்லதாஷமான சந்தர்ப்ெமும் சந்லதாஷம் 

எழும் விஷைத்யத விாிவுெடுத்தும், அனுெவம் சந்லதாஷமாக மாறும், இத்தருணங்களில் 

விாிவயடயும் எல்யேகளில் அைகு மிளிரும்.   

இருவரும் வாழ்க்யகைில் இயணந்து இருக்க ஆர்வப்ெடும்பொழுது சந்தித்துக்பகாள்ளும் ஒவ்பவாரு 

இடமும் லதவலோக ெயடப்ொற்றல் பவளிப்ெடும் இடமாக இருக்கும். லதாற்றத்தில் அது அைகாக 

இருக்கும். உணர்வில் அது சந்லதாஷமாக பவளிப்ெடும். ெரந்த ொர்யவைில் அது அனந்தமாக 

இருக்கும். உண்யமைாக இருக்கும் காதல் இனியமைாக இருக்கும். ஒருங்கியணந்த ொர்யவைில், 

ஒரு இடத்தில் எழும் இனியம, அலத சமைத்தில் அது லொன்ற இடங்களில் எல்ோம் இனியமயை 

விடுவிக்கும். 

அகத்தில் விைிப்பு ஏற்ெடும்பொழுது எழும் ஆரம்ெ உணர்வு சிலிர்க்க யவக்கும் உணர்வாக முடிவில் 

மாறும். எல்லோருக்கும் இந்த முயற பொருந்தும் என்றாலும் பெண்யமைில்தான் இது ஜீவயனப் 

பெறும், தீவிரம் அதிகாிக்கும், உருவம் பெறும், ெேன் அளிக்கும். நமது ொர்யவ கனிந்து முதிர்ச்சி 

அயடயும் பொழுது சிே சமைங்களில், நாம் லெரானந்தம் முரட்டுத்தனமாக இருப்ெயதப் 



173 

 

ொர்ப்லொம், முரட்டுத்தனத்திலிருந்து லெரானந்தம் எழுவயதப் ொர்ப்லொம். இது நாம் அசத்தாக 

மாறுவயதக் காட்டுகிறது. 

225. “Elizabeth longed to explore the windings of the narrow stream.” 

A stream is an emotional outflow in the material earth of the human body. 

At moments of crisis, Man wants to know all the ins and outs of his emotions. 

She is what she is by the maturing of her emotions, whether she knew it or not. 

It is a moment of intense longing of her physical emotions urging her by their surge. She knew it would 

determine her future – the future hours. 

The active urge of her emotions trying to collect itself and organize itself, could draw up all the energy 

available in the vicinity. 

Her aunt was unable to walk, overcome by fatigue. 

When a Man longs for something, it becomes a yearning drawing all the energy physically around; and 

those caught in that movement are physically drawn to him. 

Darcy came to her again as if by chance. 

There is no chance in life. We should know the determinism. 

Making scarce is the forte of women. Of mean woman it is a powerful weapon. 

The meanness of a petty Mind that makes itself scarce is so powerful that for years living in the vicinity, 

life will prevent them from meeting. 

A life of meanness organized as such will readily oblige her. 

Giraki – கிராக்கி - is socially detestable to people of honour especially those of generous emotions of 

honour. 

It is an essential instrument of life. 

God, who is after Man, tries his best to awaken his soul. The moment Man realizes the value of God, God 

makes Himself utterly scarce. Man may be right in His Presence, but not once will God’s looks fall on him 

until Man rises to His divine expectation. Men destined to be God, labouring under the illusion of human 

goodness are unable to live up to this standard of absolute giraki - கிராக்கி - - and undergo divine tension. 

As fame is the last infirmity of noble Minds, generous goodness of honour is the last infirmity of a soul on 

the borders of divine territory. To set one’s face against may be achieved with difficulty. To do so in the 

strength of goodness that is kindness to the other soul, requires something more than compassion -- grace 

that annihilates. 

“குறுகோக இருந்த நீலராயடைின் ஓட்டத்யதக் காண லவண்டும் என்று எலிசபெத் மிகவும் 

விரும்ெினாள்.” 

ஒரு ஓயட ஜடமான மனித உடலின் உணர்ச்சிகளின் ஓட்டமாகும். 

பநருக்கடிைான லநரங்களில், மனிதன் தன்னுயடை உணர்ச்சிகயளப் ெற்றி முழுவதும் பதாிந்து 

பகாள்ள லவண்டும் என்று விரும்புவான். 

அவளுயடை உணர்ச்சிகளின் முதிர்ச்சிைினால் அவள் மாறிைிருந்தாள். அவளுக்கு இயதப் ெற்றி 

பதாிந்து இருக்கோம், அல்ேது பதாிைாமலும் இருக்கோம். 

அவளுயடை ஜட உணர்வுகள் அவற்றின் எழுச்சிைின் மூேம் அவயளத் தூண்டும் தீவிரமான 

ஏக்கத்தின் தருணம் அது. அது அவளுயடை எதிர்காேத்யதயும், வரப்லொகும் சிே மணி 

லநரங்கயளயும் தீர்மானிக்கும் என்று அவளுக்குத் பதாியும்.  

அவளுயடை உணர்ச்சிகளின் தீவிர ஆயச தன்யனலை ஒன்று திரட்டி, முயறப்ெடுத்திக் பகாண்டு, 

அங்கு இருந்த எல்ோ சக்திகயளயும் ெைன்ெடுத்திக் பகாண்டது.  

அவளுயடை அத்யதக்கு கயளப்ெினால் நடக்க முடிைவில்யே.  

மனிதன் ஏதாவது ஒன்றுக்கு ஏங்கும்பொழுது சுற்றி இருக்கும் எல்ோ சக்திகயளயும் தன் ெக்கம் 

இழுத்துக்பகாள்ள விரும்புவான். அச்பசைலில் ெிடிெட்ட அயனவரும் அவயன லநாக்கி 

ஈர்க்கப்ெடுவார்கள். 

தற்பசைோக நிகழ்ந்ததுலொல் டார்சி அவளிடம் மீண்டும் வந்தான். 

தற்பசைல் என்ெலத வாழ்வில் கியடைாது. நிர்ணைத்யதப் ெற்றி நாம் பதாிந்துபகாள்ள லவண்டும். 

கியடக்காமல் லொகும் நியேயை ஏற்ெடுத்துவது பெண்ணின் ெேம். சிறிை புத்தி உள்ள 

பெண்மணிக்கு இது சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் ஆகும். 

அற்ெ குணமுள்ளவர் தன்னுயடை சின்னத்தனத்தால் இந்நியேயை ஏற்ெடுத்தும்பொழுது 

அருகாயமைிலேலை ெே வருடங்களாக வசித்தாலும் வாழ்க்யக அவர்கயளச் சந்திக்க விடாதெடி 

பசய்யும் அளவுக்கு, அக்குணம் சக்தி வாய்ந்தது.   
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இது லொன்ற சின்னத்தனமான வாழ்க்யக அவளுக்கு உடனடிைாக இணங்கும். 

சமூகத்தில் மாிைாயதைாக இருப்ெவர்களுக்கு, முக்கிைமாகப் பெருந்தன்யமைான 

உணர்ச்சிகயளயுயடை மாிைாயதைான மனிதர்களுக்கு, கிராக்கி பவறுக்கத்தக்க ஒன்றாகும். 

இது வாழ்க்யகைின் முக்கிைமான கருவிைாகும். 

மனிதனின் ஆன்மாயவத் தட்டி எழுப்ெ இயறவன் முைற்சி பசய்கிறான். இயறவனின் மதிப்யெ  

மனிதன் உணர ஆரம்ெித்தவுடலனலை இயறவன் தன்யன முழுயமைாக அாிதாக்கிக் பகாள்கிறான். 

இயறவன் முன் மனிதன் சாிைாக இருக்கோம், ஆனால் இயறவனின் எதிர்ொர்ப்புக்கு உைரும்வயர 

அவன் லமல் இயறவனது ொர்யவ ெடாது. மனிதனால் இயறவனாக முடியும் எனும்பொழுது நல்ே 

குணத்யத நல்ேது என்று எடுத்துக் பகாண்டு முழுயமைாக கிராக்கிைாக நடந்துபகாள்ள முடிைாமல் 

மன உயளச்சலுக்கு ஆளாகிறான். லமன்மக்களுக்கு புகழ் கயடசிப் ெேவீனமாக இருப்ெது லொல் 

மாிைாயத மிக்க மக்களின் பெருந்தன்யமைான நற்குணம் பதய்வீக எல்யேைில் ஆன்மாவின் 

கயடசி ெேவீனம் ஆகும். உறுதிைாக எதிர்ப்ெயத கஷ்டத்துடன் சாதிக்கோம். நற்குணத்தின் 

ெேத்தினால் மற்பறாரு ஆன்மாவிடம் காட்டும் அன்ெிற்கு, இரக்கத்யதவிட அதிகமாக ஒன்று 

லதயவப்ெடுகிறது. அைிக்கக்கூடிை அருள் லதயவப்ெடும். 

226. “Elizabeth perceived their distance from the house.” 

Liking creates attachment; attachment loves proximity. 

Separation from the object of love causes pain or dismay. 

Very rarely devotees have a deep meditation, a descent of silence, a Darshan in the subtle plane. It is a 

moment of richness unknown. 

Sometimes it is wide, apart from the depth. Man knows the human sweetness of affection, loyalty, courage, 

passion, etc. Affection elevated to divinity is devotion; loyalty is identity; courage a breaking into 

infinity. 

Sweetness makes domestic life ideal. 

Divine sweetness is love of the Divine that has the urge to quit home. 

All these great intensities occupy the being by themselves. 

Also they withdraw by themselves, when Man feels helpless. 

The distance that is being created is disappointing. 

One rule Man has discovered out of experience to retain the intensity is to continuously increase it. 

Yogic intensity is like rolling a heavy stone up a gradient. 

One cannot afford a short rest, however transitory it is. 

One reason for disappointment immediately after marriage is the unreal understanding that romance once 

won will last forever if secured by marriage. 

It is an ordinary ignorance of a rule of life. 

That courtship is to be intensified after marriage is not a palatable thought soon after wedding. 

It is a general truth of life. Education begins after graduation. The life of a politician begins after winning 

an election. Securing admission to a rare course is the commencement of a very hard working session. 

Successful courtship is lucky. It is a period of expansive generosity of intense emotion arising out of 

ever living expectation. What has been achieved in a nebulous atmosphere of illusion is now to be 

confirmed in terms of the hard realities of harsh social life that is the established field of organized 

selfishness cemented by falsehood. The forces unleashed by wedding are so powerful that within the 

first twenty four hours the accounts are settled, - who is to rule for the rest of their lives. 

“வீட்டிலிருந்து அவர்கள் இருக்கும் தூரத்யத எலிசபெத் கணக்கிட்டாள்.”  

விருப்ெம் ொசத்யத உருவாக்கும், ொசம் அருகாயமயை விரும்பும். 

காதலில் ெிாிவு வலியையும் ஏமாற்றத்யதயும் அளிக்கும். 

சூட்சும உேகில், ஆழ்ந்த திைானமும், பமௌனமும், தாிசனமும், அாிதாகலவ அன்ெர்களுக்குக் 

கியடக்கும். அது நாம் அறிைாத பசழுயமைான தருணமாகும். 

சிே சமைங்களில் அது ஆைத்துடன் லசர்ந்து ெரந்து விாிந்து இருக்கும். ொசம், விசுவாசம், யதாிைம், 

லெரார்வம் ஆகிைவற்றின் இனியம மனிதனுக்குத் பதாியும்.    

ொசம் பதய்வீகமானால் ெக்திைாக மேரும், விசுவாசம் அயடைாளமாகும், யதாிைம் அளவற்றதாக 

மாறும்.  

இேட்சிைமான குடும்ெ வாழ்க்யகயை இனியம அயமத்துத் தருகிறது. 

பதய்வத்தின் மீது எழும் அன்ொன பதய்வீக இனியமக்கு வீட்யட விட்டு பவளிலைறும் உந்துதல் 

எழும். 
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பொிை தீவிரங்களான இயவ ைாவும் ஜீவயன தாமாகலவ ஆக்கிரமித்துக் பகாள்ளும். 

மனிதன் நிர்கதிைாக உணரும்பொழுது அயவ தாமாகலவ விேகிக் பகாள்ளும். 

உருவாகும் இயடபவளி ஏமாற்றத்திற்குாிைதாக உள்ளது. 

தீவிரத்யதத் தக்கயவத்துக்பகாள்ள அதயனத் பதாடர்ந்து அதிகாித்துக்பகாள்வலத வைி என்ெது 

மனிதன் அனுெவத்தால் பதாிந்து பகாண்ட விதி ஆகும்.   

லைாகத்தில் தீவிரம் என்ெது ஒரு கனத்த கல்யே ஒரு சாய்வான இடத்தில் ஏற்றுவது லொன்றது. 

சிறிது லநரத்திற்குக்கூட ஒருவர் ஓய்வாக இருக்க முடிைாது. 

திருமணம் நிகழ்ந்தால் காதல் நிரந்தரமாக இருக்கும் என்று தவறாகப் புாிந்துபகாள்வது, 

திருமணத்திற்குப் ெிறகு சிறிது நாட்களிலேலை ஏமாற்றம் ஏற்ெடுவதற்கான ஒரு காரணம் ஆகும். 

இது வாழ்வின் ஒரு சட்டத்யதப் புாிந்துபகாள்ளாதது ஆகும். 

திருமணத்திற்குப் ெிறகு காதல் தீவிரம் அயடை லவண்டும் என்ெது திருமணமானவுடலன ஏற்ெடும் 

ஒரு மனத்திற்கினிை எண்ணம் அல்ே. 

இது வாழ்வின் பொதுவான உண்யம. ெட்டம் பெற்ற ெிறகு கல்வி துவங்குகிறது. 

அரசிைல்வாதிைின் வாழ்க்யக லதர்தலில் பவற்றி பெற்ற ெிறகு துவங்குகிறது, ஒரு வித்திைாசமான 

துயறைில் கல்வி ெைில்வது கடின உயைப்ெின் ஆரம்ெம். பவற்றிகரமான காதல் அயமவது ஒரு 

அதிர்ஷ்டமான விஷைம். நியேைான எதிர்ொர்ப்ெில் எழுந்த தீவிரமான உணர்வின் 

பெருந்தன்யமைான காேம் அது. பதளிவற்ற நியேைில் சாதித்த விஷைங்கள் ைாவும் இப்பொழுது 

பொய்யம நிரம்ெியுள்ள சுைநேமான கடுயமைான சமூக வாழ்க்யகைின் அடிப்ெயடைில் 

உறுதிப்ெடுத்த லவண்டியுள்ளது. திருமணம் எழுப்பும் சக்திகளின் தீவிரம் இருெத்து நான்கு மணி 

லநரத்திற்குள், அவர்களது வாழ்யவ அவர்கள் இருவாில் எவர் கட்டுப்ெடுத்தப்லொகிறார் என்ெயதத் 

தீர்மானிக்கும். 

227. “Mr. Gardiner was very fond of fishing.” 

What one is extremely fond of, one is not able to indulge in frequently. 

He works so hard that he takes little time to indulge his fancy. 

He is the very opposite to Mr. Bennet who is indolent. 

Hard intelligent work of Gardiner goes with the culture of his wife. 

Indolent irresponsible Bennet has a loud mouthed vulgar wife. 

Personalities of spouses have several rules of correspondence. Of that this is one. 

The relationship between the spouses of the three daughters can be thus explained. 

Mr. Gardiner’s holiday became a holy period for the niece as his work was one of dedication, intelligence 

as well as responsibility. 

Diligence in the work of the day offers a restful sleep that recoups. 

Sri Aurobindo discovered the occult secret of rising to the Supermind as the precondition of going into the 

inner being. 

Elizabeth, Darcy, Jane, her father all did achieve at the end. 

The version of this principle in life was their experience, not by self-choice, but by external compulsion. 

The age old controversy between Maya, Prakriti, Lila arises because the world was viewed from the point 

of view of Being, Consciousness, Ananda by each school. Viewing the world from the whole, one arrives at 

the formula Himself the Player, Himself the Play, Himself the Playground. 

Viewing the family from the father, the mother, the daughters we get various conflicting versions. 

Looking at them all as a whole we see how each significantly completes the deficiency in the others. This 

will be palpable. 

Separative knowledge striving for knowledge by identity is human mentality. 

Each member of the family separately striving for her fulfillment ends in their discovering identity with the 

family’s reputation. 

That way we are unable to separate one strand from the other. 

Still the whole picture does not mature into the Marvel we are seeking. 

“மீன் ெிடிப்ெது, திரு கார்டினருக்கு மிகவும் ெிடித்தபொழுது லொக்காக இருந்தது.” 

ெிடித்த விஷைத்யத அடிக்கடி அனுெவிக்க ஒருவருக்கு முடிவதில்யே. 

கடினமாக உயைக்கும் ஒருவருக்கு, தனது மனத்திற்குப் ெிடித்த விஷைத்யதச் பசய்வதற்கு லநரம் 

மிகக் குயறவாகலவ கியடக்கிறது.  

அவர் லசாம்லெறிைாக இருக்கும் திரு பென்னட்டிற்கு லநர்மாறாக இருக்கிறார். 
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கார்டினாின் கடுயமைாக லவயே பசய்யும் திறன், அவருயடை மயனவிைின் நாகாிகத்துடன் ஒத்துப் 

லொகிறது.  

பொறுப்ெற்று லசாம்லெறிைாக இருக்கும் பென்னட்டின் மயனவி அதிகமாகப் லெசுெவளாகவும் 

நாகாிகமற்றவளாகவும் விளங்குகிறாள்.  

கணவன் மயனவிைின் குணங்கள் உடன்ொடாக அயமவதில் ெே விதிகள் உள்ளன. அவற்றில் இது 

ஒன்று. 

மூன்று பெண்களின் தத்தம் கணவன்மார்களுடன் இருக்கும் உறயவயும் இவ்வாறு விளக்கோம். 

திரு கார்டினாின் லவயே, ஆழ்ந்த ஈடுொட்டுடன் திறயமைாக பொறுப்புடன் இருந்ததால், அவரது 

விடுமுயற மருமகளுக்கு நல்ே லநரமாக அயமந்தது.  

கடும் உயைப்ெினால் ஏற்ெடும் அைர்யவ ஓய்வான தூக்கம் மீட்டுத் தரும்.  

ஜீவனுள் பசல்வதற்கான முன் நிெந்தயன, சத்திை ஜீவிைத்திற்கு உைர்வது என்ற மயறபுே 

இரகசிைத்யத ஸ்ரீஅரவிந்தர் கண்டுெிடித்தார். 

எலிசபெத், டார்சி, லஜன், அவளுயடை தந்யத ைாவருக்கும் இறுதிைில் பவற்றி கியடத்தது. 

வாழ்க்யகைில் இத்தத்துவத்தின் ெதிப்பு, சுை விருப்ெத்தின் லொில் எழுந்த அவர்களது அனுெவமாக 

இல்ோது, பவளி நிகழ்ச்சிகளின் வற்புறுத்தோல் ஏற்ெட்டதாக இருந்தது.   

இவ்வுேகத்யத சத், அசத், ஆனந்தம் என்கிற கண்லணாட்டத்தில் ொர்த்ததால் மாயை, ெிரக்ருதி, 

லீயே இவற்றில் கருத்து மாறுொடுகள் எழுந்தன. முழுயமைிலிருந்து ஒருவர் உேகத்யதப் 

ொர்த்தால், ஆடுெவனும் அவலன, ஆட்டமும் அவலன, அரங்கமும் அவலன என்ெயத உணருவர். 

தந்யத, தாய், பெண்கள் இவர்களின் கண்லணாட்டத்தில் இக்குடும்ெத்யதப் ொர்த்தால், ெல்லவறு 

முரண்ொடான ெதிப்புகள் நமக்குக் கியடக்கும். 

எல்லோயரயும் முழுயமைாகப் ொர்க்கும்பொழுது, எவ்வாறு ஒவ்பவாருவரும் மற்றவரது 

குயறொடுகயள முக்கிைமாகப் பூர்த்தி பசய்கின்றனர் என்ெது புாியும். இது உணரக்கூடிைதாக 

இருக்கும்.   

அயடைாளத்தின் மூேம் அறியவ அயடை முைலும் ெகுக்கும் அறிலவ மனித மனப்ொன்யமைாகும்.  

இக்குடும்ெத்தின் ஒவ்பவாறு அங்கத்தினரும் அவளுயடை அவாவியனப் பூர்த்தி பசய்ை 

தனித்தனிைாக முைல்வது இறுதிைில் குடும்ெத்தின் பெருயமயை அயடைாளம் கண்டு ெிடிப்ெதில் 

முடிகிறது.    

இவ்வாறு நாம் ஒருவயர மற்றவாிலிருந்து ெிாிக்க முடிைாது.  

இருப்ெினும், நாம் நாடும் அற்புதத்திற்கு இம்முழுயம முதிர்ச்சி அயடவதில்யே.  

228. “Mr. Gardiner watched the occasional appearance of trout in the stream.” 

For a sportsman to catch sight of game is like the lover having a glimpse of his love. 

A sportsman is first a sportsman and then a professional. 

A lover is a lover in the fullness of existence. He has no life other than that. 

A sadhak, returning home after meeting Sri Aurobindo, said it was the first night he had a good restful 

sleep. A patriot does not sleep or work or exist. He is his patriotism. His whole body burns with the 

aspiration of patriotism. 

A patriot never visualizes the end of his service to his country. 

His emotions for the land grow with his growing service. 

A Man in love tries to exceed humanity by love. 

One revolutionary individual by his untiring effort awakens slowly the entire nation to an evolutionary 

progress. 

He holds in him the energy of the whole society intensified as revolution. 

Revolution is society compressed into one individual as passionate longing. 

The athlete, the singer, the artist, the patriot, the idealist are partial expressions of a lover in whom Love is 

existence. 

The lovely smile of a driver who is a thief absolves him of his crime in feminine eyes. 

Love in society is confined to its own class. 

Charm transgresses barriers. 

Charm scarcely matures into affection or infatuation. 

Charm exercises a transitory spell on susceptible nerves. 

This is a passing phase of a wider vibration that is strong. 

The wider vibration is love of one soul to another soul. 

One, as Darcy, in love deeply burns in its flames all the debris of the human vulgarity. It is the chastening 
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power of that pure flame. 

Partially he ennobles himself not to be affected by vitiating influences. 

Wholly, he elevates her, really purifying her in her depths. 

The crime of theft becoming invisible in the eyes that are bewitched is one ray of that profound vibration 

descending on the whole earth. 

“ஓயடைில் ஒருவயக மீன் அவ்வப்லொது பவளிவருவயத திரு கார்டினர் கவனித்தார்.”  

காதேன் தன் காதலியைப் ொர்ப்ெது லொல் வியளைாட்டு வீரர் தன் வியளைாட்யடப் ொர்ப்ொர். 

வியளைாட்டு வீரர் முதலில் வியளைாட்டு வீரராக இருப்ொர், ெிறலக தன் துயறயைச் சார்ந்தவராக 

இருப்ொர். 

காதேன் வாழ்க்யகைில் முழுயமைாகக் காதேனாகலவ இருப்ொன். அயத விட லவறு வாழ்க்யக 

அவனுக்கு இல்யே. 

ஸ்ரீ அரவிந்தயர தாிசித்த ஒரு அன்ெருக்கு அன்று இரவுதான் அவர் ஓய்வாக உறங்கிை முதல் 

இரவாக இருந்தது, லதசெக்தி உயடைவருக்கு உறக்கலமா, லவறு லவயேலைா அல்ேது 

வாழ்க்யகலைா எதுவும் இருப்ெதில்யே. அவரும், அவருயடை லதசப்ெற்று மட்டுலம இருக்கும். 

அவருயடை உடல் முழுவதிலும் லதசப்ெற்றின் ஆர்வம் பகாழுந்து விட்டு எாியும்.     

நாட்டுப்ெற்று மிக்கவருக்கு நாட்டிற்கு அவர் பசய்யும் லசயவக்கு முடிவு என்ெயதலை அவரால் 

கற்ெயன பசய்ை முடிைாது. 

லசயவ பசய்ைச் பசய்ை அவருயடை நாட்டுப்ெற்று வளர்ந்துபகாண்லட பசல்கிறது.  

காதலின் ெிடிைில் இருக்கும் மனிதன் அன்ெின் மூேம் மனித குேத்யத விஞ்ச முைலுகிறான். 

புரட்சிகரமான தனி நெர் ஒருவரது அைராத முைற்சி, நாடு முழுவயதயும் ொிணாம வளர்ச்சிக்கு 

பமதுவாகத் தட்டி எழுப்புகிறது.  

புரட்சிைாகத் தீவிரமயடயும் முழு சமூகத்தின் சக்தியும் அவனுள் உள்ளது.   

சமூகம் தனி மனிதனிடம் உணர்வுபூர்வமான ஏக்கமாக புரட்சிைாக சுருக்கப்ெட்டிருக்கிறது.  

காதேனிடம் இருப்ெது லொன்ற காதலின் ெகுதிைான பவளிப்ொடுதான் ஒரு ஓட்டப்ெந்தை 

வீரனிடமும், ொடகனிடமும், கயேஞனிடமும், நாட்டுப்ெற்று உயடைவனிடமும், 

இேட்சிைவாதிைிடமும் இருக்கும்.   

திருடனாக இருக்கும் வண்டி ஓட்டுனாின் அைகிை புன்சிாிப்பு, பெண்யமைின் கண்களிலிருந்து 

அவனது குற்றத்திலிருந்து அவயன விடுவித்து விடுகிறது.  

சமூகத்தில் காதல் அலத ெிாிவினுள்லளலை கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

கவர்ச்சி தயடகயள மீறிச் பசல்கிறது. 

கவர்ச்சி அாிதாக ொசமாகலவா அல்ேது மைக்கமாகலவா முதிர்ச்சி அயடகிறது. 

கவர்ச்சி சுேெமாக ொதிப்ெயடெவர் மீது கணத்தில் மயறயும் கட்டுப்ொட்யடச் பசலுத்தும்.  

வலியம வாய்ந்த விாிவான அதிர்வின் கடந்து பசல்லும் கட்டமாகும் இது. 

விாிவான அதிர்வு ஒரு ஆன்மா மற்பறாரு ஆன்மாயவக் காதலிப்ெதாகும். 

டார்சியைப்லொல் காதல் எனும் பநருப்ெில் ஒருவர் தன்னுயடை எல்ோ மனித வக்கிரங்கயளயும் 

சுட்டுப் பொசுக்கி விடுவர். தூய்யமைான அந்பநருப்ெின் தூய்யமப்ெடுத்தும் சக்தி அது. 

ஓரளவிற்கு அவன் சீர்குயேக்கும் ொதிப்புகள் தன்யனத் தாக்காதெடி தன்யன லமம்ெடுத்திக் 

பகாள்வான். 

முழுயமைாக அவயள அவன் உைர்த்தி அவளுயடை ஆைத்தில் அவயளத் தூய்யமப்ெடுத்துகிறான். 

மைக்கத்தில் இருப்ெவர்களின் கண்களுக்குத் பதாிைாமல் இருக்கும் குற்றச்பசைல், உேகம் முழுவதும் 

இறங்கும் அந்த ஒரு ஆழ்ந்த அதிர்வின் ஒரு கதிர் ஆகும். 

229. “They were again surprised by the sight of Mr. Darcy approaching them.” 

Luck does not repeat even as surprise. 

A surprise that repeats is luck that flowers into love, grace that enlarges into Supergrace. 

What was embarrassment to both earlier was no longer so. 

Embarrassment repeated, in this case, became enchantment. 

Pain reaching immensity occasionally changes into ananda. 

The rules of Being open up heaven, avoid evil. 

The rule of the whole, being as well as non-being, transforms the world into heaven by not avoiding evil. 

Love that is Romance is Being dissolving in Non-Being to evolve in the world. 

In the case of Elizabeth, one further step after Lambton awaited. 

Even great personalities when life opens to them in a big way need at least one experience to recover 

from the newness of the predicament. 
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What was offered to him by life at the first meeting was, on any showing, inconceivable – Elizabeth on the 

premises of Pemberley. 

Taking it positively, it opened up unthought ideas, inconceivable possibilities to handle for which he was 

ill-equipped. 

The instinct of undiscovered unity with her was there behind. 

The spark of the first meeting became a quiet flame in this meeting. 

It was a flame that purified without burning. 

The celestial flame can also be cool, if it chooses. 

For the first time in their short acquaintance they have a polite conversation devoid of tension informed by 

eager interest in the other. 

To the uncle and aunt this was a wondrous surprise, as they never knew the history.  

As Elizabeth knew the history, it was a surprise she could not believe as she was experiencing it. 

It was something to be experienced, not explained. 

Experience that does not lend itself to explanation is overwhelming. 

“திரு டார்சி அவர்கயள லநாக்கி வருவயதப் ொர்த்து அவர்கள் மீண்டும் ஆச்சாிைம் அயடந்தனர்.” 

ஆச்சாிைப்ெடும் வயகைில்கூட அதிர்ஷ்டம் மீண்டும் வராது.  

ஆச்சாிைம் மீண்டும் வருவது காதோக மேரும் அதிர்ஷ்டமாகும், அருள் லெரருளாக மாறும் 

அதிர்ஷ்டமாகும். 

ஆரம்ெத்தில் இருவருக்கும் சங்கடமாக இருந்தது தற்பொழுது மயறந்து லொனது.  

சங்கடம் மீண்டும் எழுந்தது, இந்த விஷைத்தில் அவர்கயள வசிைப்ெடுத்துவது லொோைிற்று.   

வலி தீவிரமாகும்பொழுது சிேசமைம் ஆனந்தமாக மாறும். 

ஜீவனின் சட்டங்கள் தீயமயைப் புறக்கணித்து பசார்க்கத்தின் நுயைவாைிோக விளங்கும்.   

முழுயமைின் சட்டம், சத்-அசத் இரண்டுலம தீயமயைப் புறக்கணிக்காமல் உேகத்யதச் பசார்க்கமாக 

மாற்றும்.  

அமரகாதோக விளங்கும் காதல் உேகத்தில் பவளிப்ெட சத் அசத்தில் கயரந்து லொகிறது. 

எலிசபெத்தின் விஷைத்தில் லமலும் ஒரு ெடி ோம்ப்டனுக்குப் ெிறகு காத்துக் பகாண்டிருந்தது.  

வாழ்க்யக உைர்ந்த மனிதர்களுக்கு சந்தர்ப்ெத்யத பொிை அளவில் அளிக்கும்பொழுது, இக்கட்டான 

புதிை நியேயமைிலிருந்து பவளிவர அவர்களுக்கும் ஒரு அனுெவமாவது லதயவப்ெடுகிறது.   

வாழ்க்யக அவனுக்கு முதல் சந்திப்ெில் அளித்தது எந்த ஒரு சந்தர்ப்ெத்திலும் புாிந்துபகாள்ள 

முடிைாததாக இருந்தது-- பெம்ெர்லிைில் எலிசபெத்யதச் சந்தித்தது. 

அதயன நல்ே விதமாக எடுத்துக்பகாள்ளும்பொழுது அது நியனத்துப் ொர்த்திராத கருத்துகளுக்கும் 

அறிவுக்பகட்டாத சாத்திைங்களுக்கும் வைிவகுத்தது. இதயன எதிர்பகாள்ள அவனுக்குப் 

லொதுமான திறன் இல்யே.     

அவள் மீது கண்டுெிடிக்கப்ெடாத ஒற்றுயமைின் உள்ளுணர்வு ெின்னணிைில் இருந்தது.   

முதல் சந்திப்ெில் ஏற்ெட்ட பொறி இந்தச் சந்திப்ெில் அயமதிைான தீச்சுடராக மாறிைது. 

எாிைாமலேலை அச்சுடர் தூய்யமப்ெடுத்திைது. 

பதய்வீகச் சுடர், அது விரும்ெினால் தண்யம பொருந்திைதாகவும் இருக்கும். 

பவகு குயறந்த லநரத்திற்லக ஏற்ெட்ட முதல் சந்திப்ெில், ஒருவருக்கு அடுத்தவாிடம் இருக்கும் 

ஆர்வம் ஏற்ெடுத்தும் அழுத்தம் எதுவும் இல்ோது, அவர்கள் இருவரும் மாிைாயதயுடன் லெசிக் 

பகாண்டனர். 

மாமாவுக்கும் அத்யதக்கும் ெின்னணி எதுவும் பதாிைாத காரணத்தினால் இது விைப்ொகவும் 

ஆச்சாிைமாகவும் இருந்தது.  

எலிசபெத்திற்குப் ெின்னணி பதாிந்திருந்ததால் அவள் அனுெவித்துக் பகாண்டிருப்ெது அவளுக்கு 

நம்ெ முடிைாத வயகைில் ஆச்சாிைமாக இருந்தது. 

அது அனுெவிக்க லவண்டிை விஷைமாக இருந்தலத தவிர விளக்கக்கூடிை விஷைமாக இல்யே. 

விவாிக்க முடிைாத அனுெவம் மிகப் பொிதாக இருக்கும்.  

230. “The walk being less sheltered, allowed them to see each other at a distance.” 

Life acts as if it is monitoring our inner and outer needs. 

This time it was no shock or surprise. 

The Force of the world penetrated is seen as a Being that is Delight. 

The walk of each towards the other seen in subtle vision is their life enveloped by love. 

Maya makes the Unknowable knowable, the limitless measurable. 

Courtesy makes the unknown personality pleasantly visible. 
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Attitude makes the inconceivable an effectual reality. 

Pleasant smile brings sociable people close and intimate. 

An unexpressed smile turning into a beaming face brings out of the other person unknown courtesies. 

Elizabeth and Darcy were in moments when life becomes a dream. 

He who abruptly went away was now courteous, solicitous, invited them home for refreshments, offers to 

introduce his sister, walks to the coach. 

The irrepressible love flowed out unhindered. 

The Mind has the capacity to lift it to the Absolute – moksha. 

In this exercise, it loses itself in a swoon. 

Mind raising itself through universalizing it to Absolute is integral divine life. 

At this point, the marriage of Darcy was possible. 

Had she now married him, it would have been individual moksha. 

Lydia made her universal. 

Her family was her universe. 

She had to raise herself to the Absolute through universality, in the course of which the weddings of Jane 

and Lydia were to be celebrated. 

Elizabeth was the sadhaki of Integral yoga of which her own family was her universe, Darcy was her goal. 

The psychological significance of his going away after the first meeting emerges in its fullness in the 

second meeting. 

“அவர்கள் நடந்து பகாண்டிருந்த ொயதைில் அதிக மயறவிடங்கள் இல்ோததால் பவகு 

பதாயேவிலிருந்லத ஒருவர் மற்றவயரப் ொர்க்க முடிந்தது.” 

நமது அகம், புறம் இவற்றின் லதயவகயளக் கண்காணிப்ெதுலொல் வாழ்க்யக பசைல்ெடுகிறது. 

இந்த முயற அதில் அதிர்ச்சிலைா அல்ேது ஆச்சாிைலமா எதுவும் இல்யே. 

ஊடுருவிைிருக்கும் உேகத்தின் சக்தி ஆனந்தமாகக் காட்சி அளிக்கும் ஜீவனாக உள்ளது.   

காதோல் சூைப்ெட்டுள்ள அவர்களது வாழ்க்யக, சூட்சுமப் ொர்யவைில் ஒருவர் மற்பறாருவயர 

லநாக்கிச் பசல்வதாகக் காணப்ெடுகிறது. 

மாயை அறிை முடிைாதயத அறிைக்கூடிைதாக்குகிறது, அளவற்றயத அளவுக்குட்ெட்டதாக்குகிறது.   

மாிைாயதைான நடத்யத ஒருவரது பவளிைில் பதாிைாத குணத்யத, இனியமைாக பவளிலை 

பதாியும்ெடி மாற்றுகிறது. 

அறிவுக்பகட்டாத விஷைங்கயள மலனாொவம் உண்யமைாக்குகிறது. 

இனியமைான புன்முறுவல், சகஜமாகப் ெைகும் மனிதர்கயள பநருக்கமாகவும் அந்தரங்கமாகவும் 

ஆக்கும். 

பவளிப்ெடுத்தப்ெடாத புன்முறுவல், ெிரகாசமாக மாறும்பொழுது மற்றவரது அறிந்திராத 

மாிைாயதகயள பவளிலை பகாண்டு வரும். 

வாழ்க்யக ஒரு கனவாக மாறும் தருணத்தில் டார்சியும் எலிசபெத்தும் இருந்தனர். 

திடீபரன அவ்விடத்யத விட்டு அகன்ற அவன் இப்பொழுது மாிைாயதைாகவும், அக்கயறைாகவும் 

நடந்துபகாள்கிறான். அவர்கயள லதநீர் அருந்த வீட்டிற்கு அயைக்கிறான். தனது சலகாதாியை 

அறிமுகப்ெடுத்த விரும்புகிறான். வண்டிவயர வந்து வைி அனுப்புகிறான்.  

கட்டுப்ெடுத்த முடிைாத காதல் தயடைில்ோமல் எழுந்தது. 

ெிரம்ம நியேைான லமாக்ஷத்திற்கு உைர்த்தும் அளவிற்கு மனத்திற்குத் திறன் உண்டு. 

இம்முைற்சிைில் அது தன்னியே இைக்கிறது. 

ெிரெஞ்சத்தின் வைிைாக மனம் ெிரம்ம நியேக்கு உைருவலத பூரண பதய்வீக வாழ்க்யகைாகும்.  

இந்தக் கட்டத்தில் டார்சிைின் திருமணம் சாத்திைமாைிற்று. 

அவள் அவயனத் திருமணம் பசய்து பகாண்டிருந்தால் அது தனிப்ெட்ட லமாக்ஷமாக இருந்திருக்கும். 

லிடிைா அவயள ெிரெஞ்சத்திற்கு உாிைவளாக்கினாள். 

அவளது குடும்ெம் அவளுக்கு உேகமாக இருந்தது. 

ெிரெஞ்சமாவதன் மூேம் அவள் தன்யன ெிரம்ம நியேக்கு உைர்த்திக்பகாள்ள லவண்டிைிருந்தது, 

அவ்வாறு பசய்யும்பொழுது லஜன் மற்றும் லிடிைாவின் திருமணங்கள் நியறலவறின. 

பூரணலைாகத்தின் சாதகிைாக எலிசபெத் விளங்கினாள், அவளது குடும்ெலம அவளுக்கு உேகமாக 

இருந்தது, டார்சி அவளது இேட்சிைமாக இருந்தான். 

முதல் சந்திப்பு முடிந்து அவன் அங்கிருந்து பசன்றதன் மனாீதிைான முக்கிைத்துவம், இரண்டாவது 

சந்திப்ெில் முழுயமைாக பவளிப்ெட்டது. 
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231. “Elizabeth was more prepared than before.” 

Progress is to be better prepared to face life. 

He who successfully faces life will not be half as successful to face his wife. 

The eternal problem of the woman is to create sustenance for her offspring without depending on Man. 

Employment for women has almost met that need as the society also offers maternity benefits. 

Physical material needs are met in advanced nations. 

Such needs to be effective must be complemented by vital, mental attitudes. 

A child cannot grow by food and attention only, it needs affection essentially. 

A woman to fully enjoy the needs supplied readily also needs the human touch of confidence, affection, 

affectionate solicitude. 

So far, nowhere in the world is such an arrangement in sight. 

That is the invisible link supplied by metamorphosis. 

It is not only in maternity but everywhere. 

Darcy was ardently in love; at Pemberley Elizabeth was fully willing. 

It was not enough. More was called for. Here it was Caroline, Bingley, Georgiana, Jane, Lydia, Wickham, 

Mr. Bennet and Mrs. Bennet. They represent their physical needs. 

Lydia’s physical needs came to them as social need of emotional approval. 

Wickham’s need seemed to be that of revenge. Put into our language, falsehood’s role must be fully played 

out and falsehood must be rewarded with Truth for it to transform at the level it can. The psychological 

growth into responsibility Mr. Bennet had to make had to be provided for by social approval and monetary 

compensation. Jane had to outgrow her illusion through Elizabeth’s outgrowing her infatuation. Caroline to 

reverse herself needed an occasion to let off steam. All of them had to be seen as a psychological attitudinal 

change in the society. Personally inner progress is to be made in tune with the social growth to generate a 

positive social atmosphere which can endorse, approve and sanction the events generated by this trend. It is 

earth’s evolution seen as social events, personal attitudes, mental opinions, monetary payment. The time 

gap between the two meetings prepared Elizabeth to meet him better disposed. 

“எலிசபெத் ஆரம்ெத்தில் இருந்தயதவிட, அவயன எதிர்பகாள்ள லமலும் தைாராக இருந்தாள்.” 

வாழ்க்யகயை எதிர்பகாள்ள லமலும் நம்யமத் தைார் பசய்து பகாள்வலத முன்லனற்றம் ஆகும். 

வாழ்க்யகயை பவற்றிகரமாக எதிர்பகாள்ெவனால் மயனவியை அதில் ொதிைளவுகூட 

பவற்றிகரமாக எதிர்பகாள்ள முடிைாது.  

ஆயண நம்ெிைிருக்காமல் தன் குைந்யதகளுயடை ஜீவனத்திற்குப் பொருள் லசர்ப்ெலத பெண்களின் 

பதாடர்ந்த ெிரச்சியனைாக இருக்கிறது. 

பெண்கள் லவயேக்குச் பசல்வதினாலும் லவயே பசய்யும் இடத்தில் அவர்களுக்குத் தாய்யமக்குாிை 

சலுயககயள அளிப்ெதாலும் சமூகம் அவர்களது லதயவகயள பெரும்ொலும் பூர்த்தி பசய்துள்ளது,  

வளர்ந்த நாடுகளில் பொருள்ாீதிைான லதயவகள் பூர்த்தி பசய்ைப்ெடுகின்றன.  

இத்லதயவகள் திறம்ெட பசைல்ெடுவதற்கு உணர்வுாீதிைான, மனாீதிைான மலனாொவங்கள் பூர்த்தி 

பசய்ைப்ெட லவண்டும்.  

ஒரு குைந்யதக்கு உணவும் கவனமும் மட்டும் பகாடுத்தால் வளராது, முக்கிைமாகப் ொசத்யத 

அளிக்க லவண்டும். 

லதயவைானது அயனத்தும் உடனடிைாகக் கியடத்தாலும், அதயன முழுயமைாக அனுெவிக்க 

லவண்டுபமனில், ஒரு பெண்மணிக்கு அதனுடன் லசர்ந்து மனித ஸ்ொிசமான நம்ெிக்யக, ொசம், 

ொசமான அக்கயற ஆகிையவகளும் லதயவப்ெடுகின்றன.  

இதுவயர உேகில் இம்மாதிாிைான ஒரு அயமப்பு இல்யே. 

பெரும் மாற்றம் தரும் கண்ணுக்குத் பதாிைாத பதாடர்பு அதுதான்.  

தாய்யமைில் மட்டும் இல்ோது எல்ோ இடங்களிலும் இது உள்ளது. 

டார்சிைின் காதல் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் இருந்தது. பெம்ெர்லிைில் எலிசபெத்தின் விருப்ெம் 

முழுயமைாக இருந்தது. 

அது லொதவில்யே. லமலும் அதிகம் லதயவப்ெட்டது. இங்கு, அது காரலின், ஜார்ஜிைானா, 

ெிங்கிலி, லஜன், லிடிைா, விக்காம், பென்னட் தம்ெதிகள் ரூெத்தில் இருந்தது. அவர்கள் அவர்களது 

ஜடத்லதயவகளுக்குப் ெிரதிநிதிைாக இருந்தனர். 

லிடிைாவின் உடல் லதயவகள், உணர்வுபூர்வமான சம்மதத்தின் சமூகத்தின் லதயவைாக 

அவர்களிடம் வந்தது. 
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விக்காமின் லதயவ ெைி வாங்குவதாக இருந்தது. பசால்ேப் லொனால் பொய்யம முழுயமைாக 

பவளிப்ெட லவண்டும், அது முைலும் அளவுக்கு மாற, உண்யமைின் மூேம் ொிசளிக்கப்ெட 

லவண்டும். திரு பென்னட் பொறுப்புள்ளவராக மாற, சமூகத்தின் சம்மதமும் ெண உதவியும் 

லதயவப்ெடுகிறது. எலிசபெத் மைக்கத்திலிருந்து விடுெடும்பொழுது லஜனுக்குத் பதளிவு 

கியடக்கிறது. காரலின் மாறுவதற்கு, தன்னுள் அடக்கி யவத்திருப்ெயத பவளிப்ெடுத்த அவளுக்கு 

ஒரு தருணம் லதயவப்ெட்டது. எல்லோருக்குலம மனாீதிைான மாற்றம் சமூகத்தில் ஏற்ெடுகிறது. 

லநர்மயறைான சமூகச் சூையே உருவாக்கி, இந்தப் லொக்கு உற்ெத்தி பசய்யும் நிகழ்வுகயள 

ஆதாித்து, ஆலமாதித்து அனுமதிக்க, சமூகத்தின் வளர்ச்சியை ஒட்டி நமது அக மாற்றமும் ஏற்ெட 

லவண்டும். பூமிைின் ொிணாமலம சமூக நிகழ்வுகளாகவும், தனிப்ெட்ட மலனாொவங்களாகவும், மன 

அெிப்ெிராைங்களாகவும், ெண உதவிைாகவும் காணப்ெடுகிறது. இரண்டு சந்திப்புக்களுக்கு 

இயடலை ஏற்ெட்ட இயடபவளி, எலிசபெத்யத அவயன லமலும் திறம்ெட எதிர்பகாள்ள உதவிைது.       

232. “Resolved to speak with calmness if he meant to speak to them.” 

Calmness she mentions is the inner calmness of the spirit. 

In the earlier meeting there was no such calmness in her. 

Calm, quiet, stillness, peace, silence are all of one species. Still there is a difference. 

Undisturbed temperament is calmness. 

Non-initiative of inner energy is quiet. 

Running thoughts stopping is stillness. 

Inability to think is silence. 

Peace is structurelessness of thought or Mind. 

Man actively relating to others cannot enjoy any of these in any considerable measure or a meaningful 

significance. 

People who readily relate to others are social. 

Those who relate to others out of necessity are meaningful serious persons. 

Those who only respond to others are strong, deep personalities. 

Those finding no necessity to relate to others are formed self-sufficient personalities. 

Those who can go in at will have developed yogic capacities. 

Those easily going out pleasantly and concentrating when required are balanced personalities. 

To command as much calm as required by the occasion is to have a measured inner character. 

Anger overpowers. 

Anger that does not overpower is rowdhram பரௌத்ரம். 

Only those whose emotions are under mental control can have it. 

As there is Mental Silence, there is emotional Silence and physical Silence. Beyond all of them is the 

Silence of the Being. 

Even that is not supramental Silence. 

Supramental Silence is that which gives birth to Supramental love. 

Shedding of ego gives one universal silence. 

“அவர்களுடன் லெச லவண்டும் என்று அவன் கருதினால், அயமதிைாகப் லெசலவண்டும் என்று 

அவள் தீர்மானித்திருந்தாள்.”  

அவள் குறிப்ெிடும் அயமதி ஆன்மாவின் அக அயமதி. 

முந்யதை சந்திப்ெில் இது லொன்ற அயமதி அவளிடம் இல்யே. 

அயமதி, நிசப்தம், நிச்சிந்யத, சாந்தம், பமௌனம் இயவ ைாவும் ஒலர வயகைானயவ. இருப்ெினும் 

ஒரு வித்திைாசம் உள்ளது. 

குைப்ெமில்ோ மனவுணர்வுகள் மன அயமதிைாகும். 

தன்முயனப்பு எடுக்காத அகத்துள் இருக்கும் சக்தி அயமதிைாகும். 

ஓடும் எண்ணங்கள் நின்றுவிட்டால் மனம் சேனமற்று இருக்கும். 

சிந்திக்க இைோயம பமௌனம் ஆகும். 

அயமதிைான நியேைில் எண்ணங்கலளா அல்ேது மனலமா கட்டயமக்கப்ெட்டிருக்காது. 

மற்றவருடன் எப்பொழுதும் பதாடர்பு யவத்திருக்கும் மனிதனுக்கு இயவ ைாவற்யறயும் அதிக 

அளவிலோ அல்ேது அர்த்தமுள்ள வயகைிலோ அனுெவிக்க முடிைாது.  

மற்றவர்களுடன் சுேெமாகத் பதாடர்புெடுத்திக் பகாள்ளும் மனிதர்கள் சமூகத்யதச் சார்ந்தவர்கள் 

ஆவர்.  
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அவசிைம் ஏற்ெடும்பொழுது மற்றவர்களுடன் பதாடர்பு ஏற்ெடுத்திக்பகாள்ெவர்கள் அர்த்தமுள்ள 

கருத்தாைமுயடை நெர்களாக இருப்ொர்கள்.  

மற்றவர்களுக்குப் ெதிேளிப்ெயத மட்டுலம பசய்ெவர்கள் வலியம வாய்ந்த, பசறிந்த 

குணமுயடைவர்களாக இருப்ொர்கள். 

மற்றவர்களுடன் பதாடர்பு ஏற்ெடுத்திக்பகாள்ளும் அவசிைத்யதலை உணராதவர்கள் 

சுை லதயவகயளப் பூர்த்தி பசய்ைக் கூடிை, முயறைாக உருவான நெர்கள் ஆவார்கள். விரும்பும் 

பொழுது உள்லள பசல்ே இைல்ெவர்களுக்கு வளர்ந்த லைாகத் திறன்கள் உள்ளன.  

சுேெமாக, இனியமைாக பவளிவந்து, லதயவப்ெடும்பொழுது மனத்யத ஒருநியேப்ெடுத்துெவர்கள் 

சமநியேயுயடை நெர்கள் ஆவார்கள்.   

அகத்தில் நிதானமான குணம் உயடைவர்கள் சந்தர்ப்ெத்திற்குத் தக்கவாறு அயமதிைாக 

இருப்ொர்கள்.  

லகாெம் ஒருவயர அடக்கி ஆளும். 

அடக்கி ஆளாத லகாெம் பரௌத்திரம் ஆகும். 

உணர்ச்சிகள் கட்டுப்ொட்டினுள் இருக்கும் ஒருவரால்தான் இதயன அயடை முடியும்.  

மனத்தின் பமௌனத்யதப் லொல், உணர்ச்சிகளின் பமௌனம், உடலின் பமௌனம் உள்ளன. இயவ 

எல்ோவற்யறயும் தாண்டி ஜீவனின் பமௌனம் உள்ளது.  

அதுவும்கூட சத்திை ஜீவிை பமௌனம் அல்ே. 

சத்திை ஜீவிை அன்ெின் ெிறப்ெிடம் சத்திை ஜீவிை பமௌனம் ஆகும். 

அகந்யதயைக் யகவிடும் பொழுது உேகளாவிை பமௌனம் ஏற்ெடுகிறது. 

233. “For a few moments she thought he would strike a new path.” 

No thought is certain in a vacillating Mind. 

One thinks by his habit of thinking. It is powerfully influenced by the sounds and sights that catch the 

eye and the ear. 

Her thinking he would not meet her was in relation to her own thoughts. 

His bodily movements sent their own message to her. 

Their combination still needed the endorsement of her own Mind. 

Unformed personalities in the presence of an opportunity cannot bring themselves to relate themselves to it 

by wishing for it. 

Formed personalities behave like unformed ones in the face of a vastly higher opportunity. 

Thought does not reflect what it does not relate to. 

Desire, coveting, aspiration, ambition are formed emotions. 

Emotions do not take shape with unrelated objects. 

Darcy had not been an object of her ever. 

Even after the proposal, it was only an unrelated information to her. 

Pemberley she related with as a mistress, but not yet Darcy. 

Of course, he as well as she were going to strike a new path. 

Those who have observed their mental movements can remember the Mind trying to take a poise each time 

they had to decide. Even when they were to speak in an inconsequential conversation their Mind waited for 

a poise. In an interview the candidate’s Mind will be so revealed to the interviewer. 

There will be no thoughts in some Minds. 

Others will have uncontrollable thoughts. 

Man thinks with respect to someone or something. 

One who thinks unrelated to people or facts is a thinker. Should he think unrelated to any known idea, he is 

an original thinker. 

Resourcefulness is to think of new possibilities in old situations. 

Mind relating to vital is resourceful. 

“அவன் லவறு ஒரு புதிை ொயத வைிைாக வருவான் என்று சிறிது லநரம் அவள் நியனத்தாள்.”  

நியேைற்ற மனத்தில் எந்த ஒரு எண்ணமும் உறுதிைாக இருக்காது. 

ஒருவன் தனது சிந்தயன பசய்யும் ெைக்கத்தின் மூேம் சிந்திக்கிறான். காதால் லகட்கப்ெடும் 

ஒலிகளாலும், கண்ணால் ொர்க்கப்ெடும் காட்சிகளாலும் அவனது சிந்தயனைில் வலியமைான 

தாக்கம் ஏற்ெடுகிறது. 

அவன் அவயளச் சந்திக்க மாட்டான் என்று அவள் நியனப்ெது அவளுயடை சுை எண்ணங்களால் 

ஏற்ெடுகிறது. 
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அவனுயடை உடல் அயசவுகள் அவற்றின் பசய்திகயள அவளுக்கு அளிக்கின்றன. 

அயவ இயணவது இன்னமும் அவளுயடை மனத்தின் சம்மதத்யத நாடுகிறது. 

சாிைாக உருவாகாத குணமுயடைவர்கள், வாய்ப்புகள் வரும்லொது அவற்யற விரும்ெி அவற்றுடன் 

தங்கயளத் பதாடர்புெடுத்திக்பகாள்ள முடிைாமல் உள்ளனர்.  

பொிை உைர்ந்த வாய்ப்புகள் வரும்பொழுது சிறப்ொன குணமுயடைவர்களும் மற்றவயரப் 

லொேலவ நடந்து பகாள்கின்றனர். 

எண்ணங்கள் அவற்றிற்குத் பதாடர்ெில்ோதவற்யறப் ெிரதிெலிக்காது.   

ஆயச, அயடை விரும்புவது, ஆர்வம், லெராவல் இயவ ைாவும் உருவான உணர்ச்சிகளாகும். 

பதாடர்ெில்ோத பொருட்களுடன் எந்த வித உணர்ச்சிகளும் உருவாகாது. 

அவளுக்கு டார்சி என்றுலம ஒரு பொருட்டாக இருந்ததில்யே. 

திருமண லவண்டுலகாளிற்குப் ெிறகும் கூட அவளுக்கு அது ஒரு சம்ெந்தமில்ோத பசய்திைாகலவ 

இருந்தது.  

பெம்ெர்லிக்கு எஜமானிைாகத் தன்யனத் பதாடர்புெடுத்திக்பகாள்ள அவளால் முடிந்தது. ஆனால் 

டார்சியுடன் இன்னமும் அவ்வாறு முடிைவில்யே. 

உண்யமைில் அவர்கள் இருவருலம புதிை ொயதயைத் லதர்ந்பதடுக்கப் லொகிறார்கள். 

தீர்மானிக்க லவண்டும் என்ற நியே வரும்பொழுது மனம் ஒவ்பவாரு சமைமும் பவவ்லவறு நியே 

எடுப்ெயத நாம் ொர்க்கோம். அவர்கள் இருவரும் சம்ெந்தம் இல்ோத விஷைங்கயளப் 

லெசிக்பகாண்டிருந்தலொதும் மனம் ஒரு நியேக்காகக் காத்துக் பகாண்டிருந்தது. லநர்முகத் லதர்வில் 

லதர்வுக்கு வந்திருப்ெவாின் மனநியே லதர்வு பசய்ெவருக்குத் பதாியும். 

சிேருயடை மனங்களில் எந்த வித எண்ணங்களும் இருக்காது. 

சிேருக்குக் கட்டுக்கடங்காத எண்ணங்கள் இருக்கும். 

ஒருவயரப் ெற்றிலைா அல்ேது ஏதாவது ஒன்றியனப் ெற்றிலைா மனிதன் நியனத்துக் 

பகாண்டிருப்ொன். 

மனிதர்கயளப் ெற்றிலைா அல்ேது விஷைங்கயளப் ெற்றிலைா நியனக்காமல் இருப்ெவன் 

சிந்தயனைாளனாக இருப்ொன். எந்த ஒரு அறிந்த கருத்யதப் ெற்றியும் சிந்திக்காமல் இருப்ெவன் சுை 

சிந்தயனைாளனாக இருப்ொன்.  

ெயைை சந்தர்ப்ெங்களில் புதிை சாத்திைங்கயளப் ெற்றி சிந்தயன பசய்வது சமலைாசிதமாகும்.  

மனம் உணர்வுடன் பதாடர்புெடுத்திக் பகாள்வது சமலைாசிதமாகும். 

234. “The turning in the walk concealed him from their view.” 

No Man can know anything outside him. How close it is does not matter. 

The ego’s view is microscopic. 

Shedding the ego, it is the universal view as the eye withdrawn from the microscope can see all the world 

the eyesight can reach. 

She met him again by the strength of her view and the fairness of her attitude. 

Palliser, standing on the brink of domestic tragedy knowingly, went to bring her scarf from another room. 

The strength of his chivalry and its purity saved his honour.  For Palliser it was to avoid a tragedy. 

For Elizabeth it was to accept the opportunity that had opened before her. 

In buying a property after the price is settled, the procedures to be filled until possession is taken are a good 

many and each needs an attitude as a strategy. In these few moments as many were required by her. 

These are not strategies one can learn and practice. One can learn, but at the moment required the old ideas 

will automatically come out. It comes either out of culture or a ready turning of the being to the MOMENT. 

It is possible to make the right attitude come out automatically, if we shift from the ego and the Mind to the 

Psychic. Non-egoistic attitude is what we know. Ceasing to think at the moment, we leave the Mind. Then 

we are straightaway in the lap of the Psychic. One more advantage to the devotees is to call Mother. We see 

here in Elizabeth, at this moment, she did not exercise her ego, nor was her Mind active. Hence the Psychic 

atmosphere would automatically come. It is Darcy who had now the atmosphere of transformation. Think 

of him, it will land on her. 

Elizabeth was out of her absence of mind only now. Absence of Mind, because of the astonishment, helped 

her discount her Mind. By the time he had come close, she recovered her presence of Mind enough to be 

cautious in her description of the place. The weight of the atmosphere was pleasant. The tension of the 

occasion was great. There was no question of her Mind interfering. 

“வைிைில் இருந்த வயளவு அவயன அவர்களுயடை ொர்யவைிலிருந்து மயறத்தது.” 
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எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் தன்யனத் தாண்டி எதுவும் பதாிைாது. அது எவ்வளவு அருகில் இருக்கிறது 

என்ெது ஒரு விஷைமல்ே.  

அகந்யதைின் ொர்யவ குறுகிைது. 

யமக்லராஸ்லகாப்ெிலிருந்து கண்யண எடுத்துவிட்டால் கண்கள் அது எட்டும் அளவிற்கு 

எல்ோவற்யறயும் ொர்ப்ெதுலொல், அகந்யதயைக் யகவிட்டால் அது உேகளாவிை ொர்யவைாக 

மாறும். 

தன்னுயடை கண்லணாட்டத்தின் ெேத்தாலும், மலனாொவத்தின் லநர்யமைினாலும் அவள் அவயன 

மீண்டும் சந்தித்தாள். 

குடும்ெப் பெருந்துைரத்தின் விளிம்ெில் இருந்த ொலிசர், பதாிந்லத அவளுயடை கழுத்துக் 

குட்யடயை லவபறாரு அயறைிலிருந்து எடுத்து வரச் பசன்றான். அவனுயடை வீரத்தின் 

வலியமயும், அதனுயடை தூய்யமயும் அவனுயடை மாிைாயதயைக் காப்ொற்றின.  

பெருந்துைரத்யதத் தவிர்ப்ெதற்காக ொலிசர் அவ்வாறு நடந்து பகாண்டான்.   

எலிசபெத் அவள் முன் லதான்றியுள்ள வாய்ப்ெியன ஏற்றுக்பகாள்ள லவண்டும். 

ஒரு பசாத்யத வாங்குவதற்கு வியே லெசிை ெிறகு, அது நம் யகக்கு வரும் வயரைில் ெே நயடமுயற 

விதிகயளப் பூர்த்தி பசய்ை லவண்டும், ஒவ்பவாரு கட்டத்திற்கும் ஒரு மனப்ொன்யம லதயவப்ெடும், 

அதயன ஒரு உொைமாகக் யகைாள லவண்டும். இந்த சிே பநாடிகளில் அவளுக்கு அதுலொே ெே 

உத்திகள் லதயவப்ெட்டன. ஒருவர் கற்று யகைாளக் கூடிை உொைங்கள் அல்ே இயவ. ஒருவர் 

கற்றுக்பகாள்ளோம், ஆனால் லதயவப்ெடும் சமைத்தில் ெயைை கருத்துகலள பவளி வரும். 

நாகாிகத்தின் பெைாில் அது பவளி வரோம், அல்ேது அத்தருணத்தில் ஜீவனின் உடனடி 

பவளிப்ொடாக இருக்கோம். அகந்யதைிலிருந்தும் மனத்திலிருந்தும் சத்திை ஜீவிைத்திற்கு 

நகரும்பொழுது சாிைான மலனாொவத்யதத் தானாகலவ பவளிக் பகாண்டு வருவது சாத்திைம்தான்.  

நமக்குத் பதாிந்தது அகந்யதைற்ற மலனாொவம்தான். அத்தருணத்தில் நாம் லைாசிப்ெயத நிறுத்தி 

விட்டால் மனத்திலிருந்து விேகி விடுகிலறாம். நாம் லநராக சத்திை ஜீவிைத்தில் நுயைந்து 

விடுகிலறாம். அன்யன அனெர்களுக்கு லமலும் ஒரு சாதகமான விஷைம், நாம் அன்யனயை 

அயைப்ெதுதான். இத்தருணத்தில் எலிசபெத் இங்கு அவளுயடை அகந்யதயை 

ெிரலைாகிப்ெதில்யே, அவளுயடை மனமும் சுறுசுறுப்ொக இல்யே. அதனால் சத்திைஜீவிை சூைல் 

தானாகலவ எழுந்து விடுகிறது. டார்சிக்குத்தான் இப்பொழுது திருவுருமாற்றத்தின் சூைல் 

இருக்கிறது. அவயனப் ெற்றி நியனத்தால், அவளுக்கு அது கியடக்கும். இப்பொழுது எலிசபெத் 

தன்யன மறந்த நியேைில் இருக்கிறாள். ஆச்சாிைத்தில் தன்யன மறந்த நியேைில் இருந்ததால் 

அவளால் மனத்யதச் பசலுத்த முடிைவில்யே. அவன் அருலக வரும் பொழுது சுை நியேக்குத் 

திரும்புகிறாள், அவ்விடத்யதப் ெற்றி ஜாக்கிரயதைாக விவாிக்கிறாள். சூைலின் பசறிவு 

இனியமயுயடைதாக இருந்தது. சந்தர்ப்ெத்தின் அழுத்தமும் பொிதாக இருந்தது. அவளுயடை 

மனத்தின் குறுக்கீடு என்ற லெச்சுக்லக இடமில்யே. 

235. “The turning past, he was immediately before them.” 

The soul suddenly appears for a split second, when the Mind is crossed. 

It can be made permanent only in Samadhi. 

As against this Vedantic experience, Sri Aurobindo offers us the alternative of waking Samadhi. 

If Samadhi is like a phone call to a distant place, Waking Samadhi is talking to anyone anywhere without 

the aid of a phone. 

Her earlier meeting outside the house was the first, now she had the next experience. 

Any big company meeting the revenue needs of the nation will quickly exhaust itself. Many may not last 

one full day. Only the government can meet such a need. 

Waking Samadhi is like private wealth meeting national needs. 

Marriage and Romance are so different. They are in drastically different planes as our surface Mind and the 

Spiritual inside. On the surface Mind we function in time taking care of our needs only. Others we do not 

know there. Inside, you see the whole world in a flash and relate to all souls in all respects. Their supply to 

you is infinite, of the world. Your supply must be equal to that, if possible at a higher level. Thus, He said, 

one Man’s perfection can save the world. 

Darcy’s perfection invisibly served all of English aristocracy. 

Directly he served Mr. Bennet’s family materially, socially. 

Transformation is in the plane of transcendence. 

His surrender is in the vital and Mental planes. 

Ego that sustained his pride was dissolved. 
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On page 59 of The Life Divine a short summary of the evolution appears. 

Moving from the ego centre to the Divine centre, Man shifts himself to the plane of physical Nature in the 

material universe. It is the ocean of Rig Veda Hyrdya samudra. It was ego that divided the subconscious 

One into the subconscious Many. Shedding the ego Man overcomes the dualities and is trying to evolve as 

the Conscious Being. Thus Man the universal Incarnation is in the path of evolution. 

“வயளயவத் தாண்டும்பொழுது அவன் அவர்கள் முன் லதான்றினான்.” 

மனத்திற்குப் புாியும்பொழுது ஆன்மா ஒரு க்ஷணத்திற்கு திடீபரன பவளிப்ெடுகிறது. 

சமாதிைில்தான் அது நிரந்தரமாகும். 

இந்த லவதாந்த அனுெவத்திற்கு மாற்றாக ஸ்ரீஅரவிந்தர் நமக்கு விைிப்பு நியே சமாதியை 

அளிக்கிறார். 

பதாயேவிலிருப்ெவர்களுடன் பதாயேலெசிைில் உயரைாடுவயத சமாதி நியேக்கு ஒப்ெிட்டால், 

உெகரணம் எதுவுமின்றி ைாருடன் லவண்டுபமன்றாலும் எங்கிருந்தாலும் லெச முடிவயத விைிப்பு 

நியே சமாதிக்கு ஒப்ெிடோம். 

வீட்டிற்கு பவளிலை ஏற்ெட்ட சந்திப்பு முதல் நியே என்றால், இரண்டாவது சந்திப்பு இரண்டாம் 

நியேைாகும். 

நாட்டின் வருமானத் லதயவயை ஒரு பொிை நிறுவனம் பூர்த்தி பசய்ை லவண்டும் என்றால் 

வியரவில் அது கயளத்து விடும். ெே நிறுவனங்களால் ஒரு நாள்கூட தாங்க முடிைாது. 

அரசாங்கத்தால் மட்டுலம அது லொன்ற லதயவயைப் பூர்த்தி பசய்ை முடியும். 

தனிப்ெட்ட பசாத்து நாட்டின் லதயவகயளப் பூர்த்தி பசய்வது லொன்றது விைிப்புள்ள சமாதி நியே. 

திருமணமும், காதலும் மிகவும் வித்திைாசமானயவ. நம்முயடை லமல் மனமும், ஆன்மீக அகமும் 

லொல், அயவ பவவ்லவறு நியேைில் இருப்ெயவகளாகும். லமல் மனம் காேத்தில் பசைல்ெடுகிறது, 

நமது லதயவகயள மட்டும் பூர்த்தி பசய்கிறது. மற்றவர்கயளப் ெற்றி அங்கு நமக்குத் பதாிைாது. 

அகத்தில் நாம் உேகம் முழுவயதயும் க்ஷண லநரத்திற்குப் ொர்க்கோம், எல்ோ விதத்திலும் எல்ோ 

ஆன்மாக்களுடனும் பதாடர்புபகாள்ளோம். அயவ தருெயவ இவ்வுேகில் அளவற்றதாக இருக்கும். 

நாமும் இைன்றால் லமலும் உைர்ந்த நியேைில் அதற்குச் சமமாகப் ெங்களிக்க லவண்டும். இவ்வாறு 

ஒரு தனி மனிதனின் பூரணத்துவம் உேகத்யதயைலை காப்ொற்றும் என்று ெகவான் கூறுகிறார். 

ஆங்கிலேை ெிரபுத்துவம் முழுவதற்கும் டார்சிைின் பூரணத்துவம் கண்ணுக்குத் பதாிைாமல் லசயவ 

பசய்தது. 

லநரடிைாக திரு பென்னட் குடும்ெத்திற்கு அவன் பொருள்ாீதிைாகவும், சமூகாீதிைாகவும் லசயவ 

பசய்தான். 

திருவுருமாற்றம் ெிரம்மத்தின் நியேைில் உள்ளது.  

அவனுயடை சரணாகதி உணர்வு மற்றும் மனத்தின் நியேைில் உள்ளது. 

அவனுயடை கர்வத்யதப் லொற்றிப் ொதுகாத்து வந்த அகந்யத கயரந்து லொனது. 

‘தி யேப் டியவன்’-ல் 59ஆம் ெக்கத்தில் ொிணாமத்யதப் ெற்றிை சுருக்கம் உள்ளது.    

அகந்யதைின் யமைத்திலிருந்து பதய்வீக யமைத்திற்கு நகரும்பொழுது பேௌகீகமான உேகிலுள்ள 

ஜட நியேக்கு மனிதன் தன்யனலை மாற்றிக்பகாள்கிறான். அது ாிக்லவதம் கூறும் ஹ்ருதை 

சமுத்திரம் ஆகும். ஆழ்மன ஏகயன ஆழ்மன அலநகனாகப் ெிாித்தது அகந்யதலை. அகந்யதயை 

மனிதன் யகவிடும்பொழுது இரட்யடகயள பவற்றிபகாள்கிறான், லமல்மன ஜீவனாக பவளிவர 

முைலுகிறான்.   

இவ்வாறு ெிரெஞ்சத்தின் திருஅவதாரமாக இருக்கும் மனிதன் ொிணாமத்தின் ொயதைில் 

இருக்கிறான். 

236. “With a glance she saw he had not lost the recent civility.” 

The inner Mind can comprehend the entire significance in one look. 

She could know of Darcy in a single glance. 

In the instinct this faculty becomes permanent. 

Instinct is the vital perception of the Self. 

Grace comes and settles down on us as Silence so that the vital can perceive the Self. 

[Instinct, intuition, identity are the perceptive results of Mental, vital, body. 

What they perceive are the Self, the Soul, the Purusha, the Psychic. A rational scale can be constructed but 

to gather the authority of a quotation from The Life Divine is good.] 

Women perceive the make up of other women like that. 

Children in the street corner do not miss the stranger who passes by. 

Such faculties can be selective or general. 
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For a long time we do not know the perceptions we have. 

To have the perception is different from defining it. 

Definition is a mental faculty of conceptually organizing perceptions into an idea. 

To know all the perceptions we have, to be able to define them gives the Mind a clarity that will help 

acquire fresh perceptions. 

Entering a new community or family one can evaluate them in terms of the perceptions they have and 

those they don’t have. 

Similar efforts can be taken for skills, capacities, values all of which can go to create a scale to measure the 

civilized value of a collective or the individual. 

Self-awareness is the sum total of such scales of perceptions. 

One who is self-aware thus is conscious in that measure. 

In poor communities it becomes a vital resourcefulness of survival. 

In high diplomatic conclaves, one who is so endowed at that level can conceive of all the ideas that can 

take the world a step ahead. 

Original thinkers see humanity at the level of their own personal perceptions. 

Such Minds can know the measure of Individuality they enjoy and can fix themselves in the real plane of 

their social value. 

Light in any part of the being provides the potential at that level for such evaluation. 

“சமீெத்தில் அவனிடம் பவளிப்ெட்ட மாிைாயதயை அவன் இைக்கவில்யே என்ெயத அவள் 

ொர்த்தாள்.”  

ஒலர ொர்யவைில் முழு முக்கிைத்துவத்யதயும் மனத்தால் புாிந்துபகாள்ள முடியும். 

ஒலர ொர்யவைில் அவளால் டார்சியைப் ெற்றி பதாிந்துபகாள்ள முடிந்தது. 

உள்ளுணர்வில் இந்தத் திறயம நிரந்தரமாகிவிடும். 

ஆன்மாவின் உணர்வின் அறிதல் உள்ளுணர்வாகும். 

உணர்வு ஆன்மாயவக் கண்டறிவதற்கு ஏதுவாக அருள், பமளனமாக, நம்முள் வந்து  நியேக்கிறது. 

இைல்புணர்வு, உள்ளுணர்வு, அயடைாளம் ஆகிையவ, மனம், உணர்வு, உடல் ஆகிைவற்றின் 

புேனுணர்வுகளின் ெேன்களாகும். அயவ புாிந்துபகாண்டிருப்ெயவ ெிரம்மம், ஆன்மா, புருஷன், 

யசத்திை புருஷன் ஆகும். ெகுத்தறிவுமிக்க ஒரு அளவுலகாயே அயமக்கோம், ஆனால்  

‘தி யேப் டியவன்’-லிருந்து விவரங்கயளச் லசகாிப்ெது சிறந்தது.   

ஒரு பெண்மணி மற்பறாரு பெண்மணிைின் ஒப்ெயனயை அவ்வாறு புாிந்துபகாள்வாள். 

பதரு முயனைில் வியளைாடிக் பகாண்டிருக்கும் குைந்யதகள் புதிதாக ஒருவர் கடந்து பசன்றால் 

தவறாது கவனிப்ொர்கள். 

இது லொன்ற திறன்கள் ஒரு குறிப்ெிட்ட விஷைத்தில் இருக்கும், அல்ேது பொதுவாகவும் இருக்கும். 

நீண்ட காேத்திற்கு நமக்குப் புாிந்திருப்ெலத நமக்குத் பதாிைாமல் இருக்கும். 

புாிவது லவறு, அதயன விளக்குவது லவறு. 

விளக்குவது, புாிவயதக் கருத்தாக மாற்றும் திறனாகும். 

நமக்குப் புாிந்தயத எல்ோம் பதாிந்துபகாள்வது, அவற்யற விளக்குவது, மனத்திற்குத் பதளியவ 

அளித்து லமலும் புதிைனவற்யறத் பதாிந்துபகாள்ள உதவும். 

ஒரு புதிை சமுதாைத்திலோ அல்ேது ஒரு குடும்ெத்திலோ ஒருவர் நுயையும்பொழுது, தனக்குப் 

புாிந்தது மற்றும் புாிைாதயத யவத்து அங்கிருப்ெவர்கயள மதிப்ெிடுவொர். 

திறன்கள், திறயமகள், ெண்புகள் இவற்றிற்கு இது லொன்ற முைற்சி எடுக்கப்ெடோம். இயத 

யவத்து ஒரு கூட்டயமப்ெிலோ அல்ேது தனிப்ெட்ட நொிலோ உள்ள நாகாிகத்தின் ெண்ெியன 

அளக்க ஒரு அளவு லகால் உருவாக்கப்ெடோம். 

சுை விைிப்புணர்ச்சி என்ெது புேனணர்வின் இது லொன்ற அளவுலகால்களின் லசர்க்யக ஆகும். 

எவர் ஒருவருக்கு இதுலொல் தன்யனப் ெற்றித் பதாிந்திருக்கிறலதா அவர் அந்த அளவில் 

தன்னியனலவாடு இருக்கிறார்.  

வறுயமைான சமுதாைத்தில் இது உைிர்வாை உணர்வுபூர்வமான சமலைாசித வைிைாக மாறுகிறது. 

உைர்ந்த லெச்சுவார்த்யத நடத்தும் கூட்டங்களில், அந்த நியேைில் திறயமசாலிைாக இருப்ெவர், 

உேகத்யத லமலும் ஒரு ெடி முன்லனற்ற உதவும் எல்ோ கருத்துகயளயும் மனத்தில் கருத்துருவாக்க 

முடியும்.  

சுைமாகச் சிந்திப்ெவர்கள் தாங்கள் புாிந்துபகாள்ளும் நியேைில் மனித குேத்யதப் ொர்ப்ெர். 

அப்ெடிப்ெட்ட மனிதர்கள் தாங்கள் அனுெவிக்கும் தனித்துவத்தின் அளயவ அறிவர், அவர்களுயடை 

சமூக மதிப்ெில் தங்கயள உண்யமைான நியேைில் தங்கயள நியே நிறுத்திக்பகாள்ள முடியும்.  
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ஜீவனின் எந்த ஒரு ெகுதிைிலும் இருக்கும் ஒளி அது லொன்ற கணிப்புக்கு அந்த நியேைில் 

சாத்திைத்யத அளிக்கும்.  

237. “To imitate his politeness, she began to admire the beauty of the place.” 

Spontaneity is spoiled by assumed formality. 

Man, who takes one step toward God, finds God taking ten steps towards him. 

Reason fulfils itself by hope or certitude. 

Instinctive certitude yields exact results, if not readily. 

The Hour of God brought down by Him, must inspire in us instinctive certitude. 

The American settlers in an atmosphere of freedom and plenty were inspired by the instinctive 

certitude that achieved. 

Such a certitude is made possible by freedom in the society, earlier achievements of others, knowledge that 

something is feasible, aspiration that is undying. 

The entrepreneur is one who is so inspired in business. 

The pioneer is more directed by an inner urge. 

The leader exercises the available power of leadership. 

His fifth goal is the birth of the Supramental Being. 

Prior to it is the Guruhood of India. 

For India to be the Guru of the world, the world should be politically united and before that India should be 

territorially united. 

World Unity is his third goal. 

All the components or ingredients for the future world government – EU, global trade, financial unity de 

facto, international organizations, visible role of NGOs, Internet – are there. 

The one thing missing is the human factor – the Individual. 

Pollution and financial crises are negative assurances to it. 

People all over the world are looking for answers, though in terms of the problems. 

They created the problems. The answers must be from the opposite quarter. 

Still, asking for an answer is welcome. 

The new mindset can be created positively or negatively. 

Pluck at a gown of gold, you will get a sleeve of it. 

Now, pluck at the sleeve, you will get a shower of gowns. 

Times have changed; Mind has to rise. 

“அவன் காண்ெிக்கும் மாிைாயதக்கு ெதிேளிக்கும் வயகைில் அவள் அங்கிருந்த அைகான 

காட்சிகயள இரசிக்க ஆரம்ெித்தாள்.” 

இைற்யகைாக நடக்கும் விஷைம் பசைற்யகைாக மாறுவதில் பகட்டுப் லொகிறது. 

மனிதன் இயறவயன லநாக்கி ஓர் அடி எடுத்து யவக்கும்பொழுது, தன்யன லநாக்கி இயறவன் 

ெத்தடி எடுத்து யவப்ெயத அவன் ொர்க்கிறான்.  

நம்ெிக்யக அல்ேது உறுதிப்ொட்டின் மூேம் விலவகம் தன்யனப் பூர்த்தி பசய்துபகாள்கிறது. 

உள்ளுணர்வின் மூேம் எடுக்கப்ெடும் உறுதி உடனடிைாக இல்ோவிடினும், சாிைான ெேன்கயள 

அளிக்கிறது.  

ெகவானால் அளிக்கப்ெட்ட இயறவன் வரும் தருணம் நம்முள் உள்ளுணர்வின் உறுதிைியன 

வளர்க்க லவண்டும். 

அபமாிக்கர்கள் சுதந்திரமான மற்றும் வளயமைான சூைலினால் உள்ளுணர்வின் உறுதி எழுப்ெிை 

ஆர்வத்தின் மூேம் சாதித்தனர்.   

சமூகம் அளிக்கும் சுதந்திரத்தினாலும், மற்றவர்களின் முந்யதை சாதயனகளாலும், பசைல்ெடுத்தக் 

கூடிை அறிவினாலும், அைிைாத ஆர்வத்தினாலும் இது லொன்ற உறுதிைான நியே 

சாத்திைமாகிறது. 

விைாொரம் பசய்யும் ஆர்வம் ஒருவயர சுைபதாைில் பசய்ை ஊக்குவிக்கிறது. 

உள் உந்துதல் ஒருவயர முன்லனாடிைாக விளங்கச் பசய்யும்.  

தயேயம ெதவி அளிக்கும் அதிகாரத்யத தயேவர் யகைாள்கிறார்.  

சத்திை ஜீவன் உருவாவலத ெகவானின் ஐந்தாவது இேட்சிைமாகும். 

இதற்கு முந்யதை இேட்சிைம் இந்திைா உேகத்தின் ஜகத்குருவாக ஆவது. 

உேகத்தின் ஜகத்குருவாக இந்திைா விளங்க, முதலில் இந்திைா லதசிை அளவில் ஒற்றுயமைாக 

இருக்க லவண்டும், ெிறகு உேகம் அரசிைல்ாீதிைாக இயணை லவண்டும்.  
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உேகத்தின் ஒற்றுயம ெகவானின் மூன்றாவது இேட்சிைமாகும்.  

எதிர் காேத்தில் உேக அரசாங்கம் உருவாகத் லதயவைான- ஐலராப்ெிை யூனிைன், உேக வர்த்தகம், 

உண்யமைான நடப்ெில் பொருளாதார ஒற்றுயம, உேகளாவிை அயமப்புகள், அரசு சாரா 

அயமப்புகளின் பவளிப்ெயடைான ெங்கு, இயணைதளம்- ஆகிையவ உள்ளன.  

இல்ோத ஒரு விஷைம், தனித்துவம் எனும் ஒரு மனிதக் காரணிக் கூறுதான். 

சுற்றுச்சூைல் லகடும், பொருளாதார பநருக்கடியும், இதற்கு எதிர்மயறைான உத்திரவாதங்கள் ஆகும். 

ெிரச்சியனகளின் பதாடர்புயடைதாக இருப்ெினும் உேகம் முழுவதிலும் மக்கள் அவற்றிற்கான 

ெதியேத் லதடிக்பகாண்டிருக்கின்றனர். 

ெிரச்சியனகயள உருவாக்கிைது அவர்கள். எதிர் தியசைிலிருந்து ெதில் வர லவண்டும். 

இருப்ெினும் ெதியே எதிர்ொர்ப்ெது வரலவற்கத்தக்கது. 

லநர்மயறைாகலவா அல்ேது எதிர்மயறைாகலவா புதிை மன நியேயை உருவாக்கோம். 

பொிையத நாடினால் அதில் ஒரு ெகுதிைாவது கியடக்கும். 

இப்பொழுது ெகுதியை நாடும்பொழுது அொிமிதமாகக் கியடக்கும். 

காேங்கள் மாறியுள்ளன; மனம் உைர லவண்டும். 

238. “She had not yet gone beyond the words ‘delightful’, ‘charming’.” 

Caution, patience, alertness are basic values of survival. 

It is true her being was split open as never before. 

It is equally true that she was cautious, consciously. 

These are ever-present qualities that surface rarely. 

The ego is an intermediate principle between Man and God. 

It has survived several great ego–destroying religions because its value of survival is great. 

Sri Aurobindo tells us how to overcome the ego by treating it as an intermediate term which will help us 

replace it by God. 

All our values of survival have learned to survive against heavy odds of life forces. 

This was a meeting where she opened her destiny to higher skies. 

This was the same occasion where her prudence had worked to limit her scope as Darcy opened limits that 

were endless. 

Reason, which is popularly believed to be a bar to spirit, HE says, can take us to transcendence. 

Emphasizing the practical realities, it justifies the popular belief. 

Emphasizing its higher potentialities, we can reach transcendence through reason. 

At what level one levels off, is decided by human choice, the available instinctive certitude, the scope of his 

personality, his willingness to shed the inhibiting factors. 

She did what no one in her position could do. 

Still, in view of what opened up before her, she fell short of the goal. We see she was carried by a wave of 

luck far beyond her control. 

Darcy decided to do what few Men had ever done before him and spread before her a veritable ocean of 

opportunities while she was looking for a bathing ghat. 

He was never aware of what he was determined to achieve. 

He reached positive peaks through negative initiatives. 

“அைகாக, வசீகரமாக எனும் வார்த்யதகளுக்கு லமல் அவளால் லெச முடிைவில்யே.” 

எச்சாிக்யக, பொறுயம, விைிப்பு இயவ ைாவும் உைிர் வாழ்வதற்குத் லதயவைான அடிப்ெயடைான 

ெண்புகள் ஆகும். 

இதற்கு முன் எப்பொழுதுலம இல்ோதது லொல் அவளது ஜீவன் உண்யமைிலேலை 

விைிப்ெயடந்திருந்தது 

அவள் எச்சாிக்யகைாகவும், நனவுபூர்வமாகவும் இருந்தாள் என்ெதும் உண்யம.  

எப்பொழுதுலம இருக்கும் இப்ெண்புகள் அாிதாக பவளி வரும். 

மனிதனுக்கும் இயறவனுக்கும் இயடலை இருக்கும் இயடப்ெட்ட லகாட்ொடு அகந்யதைாகும். 

அகந்யதயை அைிக்கவல்ே ெே மதங்களாலும் அகந்யதயை அைிக்க முடிைவில்யே. 

அகந்யதயை பவல்ே, அகந்யதயை ஒரு இயடப்ெட்ட நியேைாகக் யகைாளோம் என்று ெகவான் 

கூறுகிறார், அவ்வாறு யகைாளும்பொழுது அகந்யத இருக்கும் இடத்தில் இயறவயன அமர்த்த அது 

உதவி புாிகிறது. 

வாழ்க்யக சக்திகளின் ெேமான லவற்றுயமகயள எதிர்பகாண்டு வாழ்க்யகைில் நியேத்து நிற்க 

நமது எல்ோ ெண்புகளும் கற்றுக்பகாண்டுள்ளன.   
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இந்தச் சந்திப்ெில் அவள் தன்னுயடை எதிர்காேத்யத உைர்ந்த நியேக்கு எடுத்துச் பசன்றாள்.  

இலத சந்தர்ப்ெத்தில் அவள் தன்னுயடை வாய்ப்யெக் கட்டுப்ெடுத்திக் பகாள்வதிலும் கவனமாக 

இருந்தாள், ஆனால் டார்சிலைா எல்யேைற்ற அளவில் ெைன்ெடுத்திக்பகாண்டான்.   

ஆர்வத்திற்குத் தயடைாக இருப்ெதாக நம்ெப்ெடும் ெகுத்தறிவு நம்யம ெிரம்மத்திற்கு அயைத்துச் 

பசல்லும் என்கிறார் ெகவான். 

நயடமுயற உண்யமகயள வலியுறுத்தும் அது, பொதுவான நம்ெிக்யகயை நிைாைப்ெடுத்துகிறது.  

உைர்ந்த திறன்கயள வலியுறுத்துவதன் மூேம் நாம் ெகுத்தறிவின் வைிைாக ெிரம்மத்யத 

அயடைோம்.  

நம் விருப்ெம், இைல்ொக எழும் உறுதிப்ொடு, ஒருவரது குணம் அளிக்கும் வாய்ப்பு, தயடபசய்யும் 

விஷைங்கயள நாம் அகற்ற எடுக்கும் முடிவு, இயவ ைாவும் நம் நியேயை நாம் லதர்ந்பதடுத்துக் 

பகாள்ள உதவுகின்றன.  

அவளுயடை நியேைில் ைாரும் பசய்ை முடிைாதயத அவள் பசய்தாள்.  

ஆனாலும் அவளுக்குக் கியடத்த வாய்ப்யெ அவள் முழுயமைாகப் ெைன்ெடுத்திக் பகாள்ளவில்யே. 

அவளுயடை கட்டுப்ொட்டிற்கும் மீறி அதிர்ஷ்டம் அவளுக்குப் பெரும் அளவில் உதவி பசய்தது. 

இதற்கு முன் மிகச் சிேரும் பசய்ைாதயத டார்சி பசய்ைத் தீர்மானித்து, மிகச் சிறிையத எதிர்ொர்த்துக் 

பகாண்டிருந்த அவளுக்கு உண்யமைாக கடேளவு வாய்ப்ெியன ஏற்ெடுத்திக் பகாடுத்தான்.  

எயத அயடை லவண்டும் என்ெயத அவன் உணரலவ இல்யே. 

எதிர்மயறைான தன்முயனப்புகளால் அவன் லநர்மயறைான உைரங்கயள அயடந்தான். 

239. “Praise of Pemberley might be mischievously construed.” 

Refusal of the ascetic, affirmation of practical facts, taking Mind as Man, considering the One as ultimate, 

shunning life, assuming Force is independent, granting Bliss its ultimate status, mistaking ego as the 

individual, Life as evil, missing the link between the lower and higher Maya, explaining Maya as illusion 

are many of the points of yoga where Sri Aurobindo departs company from the tradition. 

These and several others are points which let karma survive along with suffering, pain, death and evil. The 

Life Divine in most of its chapters explains how this departure can make life immortal. These aspects 

penetrate life and appear in all of our existence. The above is one. 

Her thought was worldly wisdom. At the end of the story she never allowed life to whisper that wisdom in 

her ears. She broke the rule, spoke out, told him what he wanted to keep secret. Had she done so here, the 

tragedy could have been averted. The rule is if she is sincere the outcome will be brilliant. What she spoke 

mattered little. We see it in Palliser twice. Life honoured his sincerity when he brought the scarf and sent 

Burgo into his house. For one who is sincere, a good strategy serves well, a bad strategy does the service of 

a good one, and no strategy acts as the best of strategies. Sincerity includes in itself the right strategy it 

needs and life brings it out at the required moment. A sincere person who employs consciously the best of 

strategies allows Life to accomplish not at his level, but at the widest level of his partial insignificant work. 

In his battle he wins the war. One Man’s perfection overflows his being into the Being of the world. 

Caution is good. When the atmosphere is like this, throwing caution to the wind is better. Politeness is 

welcome. In a non-social hour giving the go by to politeness will serve God. 

Man’s faith comes to the surface when he is compelled to give up his all. 

The Mystery of Faith is the Miracle of Man. 

“பெம்ெர்லியைப் ெற்றி அதிகம் புகழ்ந்தால் தவறாகக் கருதப்ெட்டு விடுலமா என எண்ணினாள்.” 

நாத்திகனின் மறுப்பு, நயடமுயற உண்யமகயள உறுதிப்ெடுத்துவது, மனயத மனிதனாகக் 

கருதுவது, ஏகயன ெிரம்மமாகக் கருதுவது, வாழ்க்யகயைப் புறக்கணிப்ெது, சக்தி சுதந்திரமாக 

இருப்ெதாக நியனப்ெது, ஆனந்தத்திற்கு இறுதிைான நியேயை அளிப்ெது, அகந்யதயை 

தனிநெராகக் கருதுவது, வாழ்க்யகயை தீயமைாகப் ொர்ப்ெது, கீலை உள்ள மாயைக்கும் லமல் 

நியேைில் இருக்கும் மாயைக்கும் இயடலை உள்ள பதாடர்யெக் காணத் தவறுவது, மாயையைக் 

கனவாக விளக்குவது லொன்ற லைாகத்தின் ெே விஷைங்களில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ெரம்ெயரப் 

ெைக்கத்திலிருந்து விேகி நிற்கிறார்.     

இயவ மற்றும் ெே விஷைங்கள், துன்ெம், வலி, மரணம், தீயம இவற்றுடன் கர்மத்யதயும் தயைக்க 

யவத்தன. ‘தி யேப் டியவன்’-ல் ெே அத்திைாைங்கள் எவ்வாறு இந்த விேகல் வாழ்க்யகயை 

நித்திைமாக்குகிறது என விளக்குகிறது. இந்த விஷைங்கள் நம்முயடை வாழ்க்யகைில் ஊடுருவி 

எல்ோ நியேகளிலும் பவளிப்ெடுகின்றன. லமற்கூறிைது அவற்றில் ஒன்றாகும்.    

அவளுயடை எண்ணம் உேக அறிவாக இருக்கிறது. கயதைின் முடிவில் இந்த அறியவ வாழ்க்யக 

அவளிடம் கூறுவதற்கு அவள் அனுமதிக்கலவ இல்யே. 



190 

 

அவள் விதிகயள மீறினாள், பவளிப்ெயடைாகப் லெசினாள், அவன் எயத இரகசிைமாக யவத்துக் 

பகாள்ள விரும்ெினாலளா அயத அவனிடம் கூறினாள். அவள் இங்கு இவ்வாறு நடந்து 

பகாண்டிருந்தால் லெராெத்யதத் தவிர்த்திருக்கோம். அவள் உண்யமைாக இருந்திருந்தால் ெேன் 

மிகச் சிறப்ொக இருந்திருக்கும். அவள் லெசிைது ஒரு விஷைமாகலவ இருந்திருக்காது. இதயன இரு 

முயறகள் ொலிசர் வாழ்க்யகைில் ொர்த்திருக்கிலறாம். அவன் வீட்டிற்குள் பசன்று தயேக் 

குட்யடயை எடுத்து வந்ததற்கும், ெர்லகாயவ வீட்டினுள் அனுமதித்ததற்கும் வாழ்க்யக அவயன 

பகௌரவப்ெடுத்திைது. உண்யமைாக இருப்ெவர்களுக்கு நல்ே யுக்தி நல்ே விதமாக உதவி புாியும், 

பகட்டதும் நல்ே வயகைில் உதவி புாியும், எந்த வித யுக்தியும் இல்ோமலேலை, மிகச் சிறப்ொன 

யுக்தி உதவி புாியும் வயகைில் அவர்களுக்கு உதவி கியடக்கும். உண்யம, சாிைான யுக்தி 

லதயவைான சமைத்தில் அளிக்கும். உண்யமயுள்ள மனிதன் சிறப்ொன உொைத்யதக் யகைாளும் 

பொழுது அவனுயடை நியேக்லகற்ெ வாழ்யவ சாதிக்க அனுமதிக்காமல், அவனுயடை ெகுதிைான 

சிறு லவயேக்கும் பொிை நியேைில் சாதிக்க அனுமதிக்கும். அவனுயடை லொாில் அவன்தான் 

பஜைிப்ொன். ஒரு தனி மனிதனின் பூரணத்துவம் அவனுயடை ஜீவயன நியறவயடைச் பசய்து 

உேகத்தின் எல்ோ ஜீவன்களிலும் நிரம்ெி வைியும். எச்சாிக்யக நல்ேதுதான். சூைல் இவ்வாறு 

இருக்கும்பொழுது எச்சாிக்யக லதயவைில்யே.    

மாிைாயத வரலவற்கத்தக்கது. சமூகாீதிைாக இல்ோத தருணத்தில் மாிைாயதைான நடத்யதயைக் 

யகவிடுவது இயறவனுக்குச் லசயவைாக முடியும். 

எல்ோவற்யறயும் யகவிட வற்புறுத்தப்ெடும்பொழுது மனிதனின் நம்ெிக்யக லமபேழுகிறது. 

நம்ெிக்யகைின் மர்மலம மனிதனின் அற்புதமாகும். 

240. “Her colour changed. She said no more.” 

In the most critical moments, lovers lapse into Silence. 

It is true of all critical moments between Men. 

The apt answer is so revolting that it cannot find words. 

In the opposite context, the capacity to formulate thoughts into words deserts them. 

The whole face becomes red, red spots appear on the cheeks, blood runs fast to the heart, one becomes pale, 

a blush rises or spreads all over the face, at its peak one faints. 

A week long diplomatic conference avoids a war. 

A moment like this, especially here for Elizabeth, condenses some generations into one year. 

Its inner intensity is acute pain even if it is ecstatic pain. 

One who aspired for a post over the heads of a dozen seniors, lost himself in his ambition for half an hour 

as if he were in trance. 

One who was denied the promotion to the Deputy Directorship had an inveterate ambition to become the 

Director, Vice Chancellor and a Member of a Planning Commission. 

Such people live in 100% intensity all the time. 

Yoga needs such aspiration. 

Every one of us has such an experience. 

Some have it often. 

A few have their whole life organized at that level. 

As long as Man lives a routine life, he has a few cares. 

The moment he wants to rise outwardly or inwardly he enters into another rhythm of life which is 

drastically different. 

Life then becomes a bird that never lands on earth. 

His lightning steadies itself in his sky. 

He is a member of another psychological species. 

“அவள் நிறம் மாறினாள். லமற்பகாண்டு எதுவும் லெசவில்யே.” 

முக்கிைமான தருணங்களில் காதேர்கள் பமௌனமாகி விடுவார்கள். 

மனிதர்களுக்கியடலை எல்ோ முக்கிைமான தருணங்களிலும் இது உண்யம.  

சாிைான ெதில் வார்த்யதகளால் விவாிக்க முடிைாதெடி பவகுவாக எதிர்ப்புயடைதாக இருக்கும்,  

லநர்மாறான விஷைத்தில் எண்ணங்கயள வார்த்யதகளாக உருவாக்கும் திறயன அவர்கள் இைந்து 

விடுவார்கள்.   

முகம் சிவந்து விடும், கன்னங்களில் சிவப்புப் புள்ளிகள் லதான்றும், இருதைம் லவகமாகத் துடிக்கும், 

முகம் பவளிரும், நாணத்தால் முகம் நிறம் மாறும், இதன் உச்சக் கட்டத்தில் ஒருவர் மைக்கமயடவர்.   

ராஜதந்திாிகளின் ஒரு வாரகாே லெச்சுவார்த்யத லொாியனத் தவிர்க்கும். 
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இது லொன்ற ஒரு தருணம், முக்கிைமாக இங்கு எலிசபெத்திற்கு ெே தயேமுயறகயள ஒரு 

வருடமாகச் சுருக்குகிறது.  

அதன் உட்தீவிரத்தின் வலி ஆனந்தமாக இருப்ெினும் பெரும் வலிைாக இருக்கும். 

ஒரு டஜன் மூத்த தயேவர்கயளத் தாண்டி ெதவிக்காக ஆர்வப்ெட்ட ஒருவர், ெரவச நியேைில் 

இருந்ததுலொல் அயரமணி லநரத்திற்கு லெரார்வத்தில் தன் நியே இைந்து இருந்தார்.   

துயண இைக்குனராக ெதவி உைர்வு மறுக்கப்ெட்ட ஒருவருக்கு, இைக்குனராகவும், துயண 

லவந்தராகவும், திட்டக் கமிஷனின் அங்கத்தினராகவும் ஆவதற்கு அளவில்ோ லெரார்வம் இருந்தது. 

இது லொன்ற நெர்கள் எப்பொழுதும் நூறு சதவிகித ஆர்வத்துடன் இருப்ெர். 

இது லொன்ற ஆர்வம் லைாகத்திற்கு அவசிைம். 

நம் ைாவருக்கும் இது லொன்ற அனுெவம் ஒன்று இருக்கும். 

சிேருக்கு அடிக்கடி ஏற்ெடும். 

ஒரு சிேர் அந்த நியேைில் தங்களது வாழ்க்யகயை முயறப்ெடுத்திைிருப்ெர். 

சீரான வாழ்க்யகயை வாழும் ஒருவருக்கு மிகக் குயறந்த கவயேகலள இருக்கும். 

அகத்திலோ அல்ேது புறத்திலோ ஒருவர் உைர லவண்டும் என்று நியனக்கும் அத்தருணத்திலேலை 

மிகவும் வித்திைாசமான வாழ்க்யக ேைத்தில் நுயைவர்.   

வாழ்க்யகச் சிறகடித்துப் ெறக்கும் ெறயவ லொே மாறும். 

அவனுயடை ஒளி அவனுயடை வானில் உறுதிைாக நிற்கிறது. 

லவபறாரு உளவிைல் இனத்தின் அங்கத்தினராக அவன் இருக்கிறான். 

 

Mrs. Gardiner was standing a little behind; and on her pausing, he asked her if she would do him 

the honour of introducing him to her friends. This was a stroke of civility for which she was quite 

unprepared; and she could hardly suppress a smile at his being now seeking the acquaintance of 

some of those very people against whom his pride had revolted in his offer to herself. "What will 

be his surprise," thought she, "when he knows who they are? He takes them now for people of 

fashion." 

திருமதி. கார்டினர் சற்று தள்ளி நின்றுபகாண்டிருப்ெயதப் ொர்த்து, அவர்கயள தனக்கு 

அறிமுகப்ெடுத்துமாறு லகட்டான். இதயன எதிர்ொர்க்காத எலிசபெத்தொல், ைாயரப்ெற்றி அவன் 

தன்னுயடை தற்பெருயமைின் காரணமாக மட்டமாகப் லெசினாலனா, அவர்கயளத் 

பதாிந்துபகாள்ள விரும்புவயதக் கண்டு எழுந்த சிாிப்ெியன அடக்க முடிைவில்யே. “அவர்கள் ைார் 

எனத் பதாிந்தால், அவனுயடை ஆச்சாிைம் எப்ெடிப்ெட்டதாக இருக்கும்! அவர்கள் நாகாிகத்தின் 

உைர்மட்டத்தில் இருப்ெவர்கள் எனப் புாிந்துபகாண்டிருக்கிறான் லொலிருக்கிறது” என்று 

எண்ணினாள். 

241. They meet again. He asks to be introduced to her uncle and aunt. This is another milestone in their 

relationship. The two meeting on these grounds with Darcy is the turning point in their relationship. 

அவர்கள் மீண்டும் சந்தித்துக் பகாண்டனர். அவளது மாமாயவயும் அத்யதயையும் அறிமுகப்ெடுத்த 

லவண்டுகிறான். அவர்களது உறவில் இது இன்பனாரு யமல் கல்ோகும். டார்சியுடன் இங்கு 

ஏற்ெட்ட இரு சந்திப்புகளும் அவர்களது உறவில் ஏற்ெட்ட திருப்பு முயனகளாகும்.   

242. “He asked her if she would introduce her friends.” 

Progress is opportunity that matures into actuality opening further opportunities. 

Vitally each joy leading to greater joy is progress. 

Mental ideas rising to resolve into a higher harmony of accomplishment generating fresh ideas is 

mental progress. 

Spiritually consecration completes the work that gives spiritual joy. 

Consecration that consecrates the result of spiritual joy is ever living. 

Body, vital, Mental, Spiritual are instruments of accomplishment. 

The accomplishment gives a higher physical skill, a vital attitude, mental idea or a spiritual joy. 

Continuous progress is to make the end the beginning. 

The result of the first act serving as the beginning of the next act is progress. 

An organization that relates the result to the next beginning is a live organization. 

One seed yields twenty grains. In a similar organization of production the result will be one with twenty as 

the coefficient of the progression. 

In psychological or spiritual growth, when the right attitude is sustained one soon becomes infinity. 

The coefficient in a spiritual progression is infinity. 
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Elizabeth meeting Darcy, in view of his changed attitude, is such an occasion. 

The descent of Supermind releases such an ascent in human consciousness. 

Reason can end in practical materialism or transcendence depending upon what you emphasize. 

Consecration that consummates can surrender the consummation to generate Mother’s consciousness 

forever. 

As thirteen days are thirteen years in spiritual progress, instantaneous results are always possible, though 

they defy all the rules, or perhaps because of it, unless one seeks ignorance to level off in the intensity of 

the existing security. Cutting the Gordian knot of ego, Pure Existent, opens the hyrdaya samudra to render 

Force conscious and land in the Delight of Becoming. 

Delight of Becoming is recovering Sachchidananda concealed in its opposite. 

“அவளுயடை நண்ெர்கயள அறிமுகப்ெடுத்துவாளா என அவன் லகட்டான்.”  

முன்லனற்றம் வாய்ப்ொகும், அது உள்ளெடி முதிர்ச்சி பெற்று லமலும் வாய்ப்புகளுக்கு வைி 

வகுக்கும். 

உணர்வுாீதிைாக ஒவ்பவாரு சந்லதாஷமும் லமலும் பொிை சந்லதாஷங்களுக்கு வைி வகுப்ெலத 

முன்லனற்றம் ஆகும்.  

மனத்தின் எண்ணங்கள் புதிை கருத்துகயள உற்ெத்தி பசய்து சாதயனைின் உைர்ந்த சுமுகமாக 

உைர்வது மனத்தின் முன்லனற்றம் ஆகும். 

ஆன்மீகாீதிைாக, சமர்ப்ெணம் ஆன்மீகச் சந்லதாஷத்யத அளிக்கும் லவயேயைப் பூர்த்தி பசய்கிறது. 

ஆன்மீகச் சந்லதாஷத்தின் ெேயன சமர்ப்ெணம் பசய்யும் சமர்ப்ெணலம என்றும் நியேத்து நிற்கும். 

உடல், உணர்வு, மனம், ஆன்மீகம் இயவ ைாவும் சாதயனைின் கருவிகளாகும். 

சாதயன உைர்ந்த உடல் திறயனயும் உணர்வு மனப்ொன்யமயையும் மனத்தின் கருத்யதயும் 

அல்ேது ஆன்மீகச் சந்லதாஷத்யதயும் அளிக்கிறது. 

பதாடர்ந்த முன்லனற்றம் முடியவ ஆரம்ெமாக்குகிறது. 

முதல் பசைலின் ெேன், அடுத்த பசைலின் ஆரம்ெமாக மாறுவது முன்லனற்றம் ஆகும்.   

ெேயன அடுத்த ஆரம்ெத்துடன் பதாடர்புெடுத்திக்பகாள்ளும் நிறுவனம் ஜீவனுள்ள நிறுவனமாகும். 

ஒரு வியத இருெதாகப் பெருகும். இலத லொன்ற உற்ெத்தி நிறுவனத்தில் ெேன் இயத ஒத்து 

இருக்கும். 

மன வளர்ச்சி அல்ேது ஆன்மீக வளர்ச்சிைில் சாிைான மனப்ொன்யம நியேத்து இருக்கும்பொழுது 

ஒன்று வியரவில் அனந்தமாக மாறும்.  

ஆன்மீக முன்லனற்றத்தில் ெேன் அனந்தமாக இருக்கும்.  

டார்சியை எலிசபெத் அவனுயடை மாறிை மலனாொவத்தில் சந்திப்ெது அது லொன்ற ஒரு 

சந்தர்ப்ெமாகும். 

சத்திை ஜீவிைம் புவிைில் இறங்கும்பொழுது மனித ஜீவிைத்யத பெரும் அளவுக்கு உைர்த்துகிறது.   

ெகுத்தறிவு நாம் வலியுறுத்துவதற்லகற்ெ நயடமுயற மபொருள்வொதத்தில் முடிைோம் அல்ேது 

ெிரம்மத்தில் முடிைோம். 

நியறவயடயும் சமர்ப்ெணம் அன்யனைின் ஜீவிைத்யத நிரந்தரமாக உற்ெத்தி பசய்ை அந்த 

நியறயவச் சமர்ப்ெணம் பசய்ைோம்.  

ஆன்மீக முன்லனற்றத்தில் ெதிமூன்று நாட்கள் ெதிமூன்று ஆண்டுகளாகக் கருதப்ெடுவதால் 

உடனடிப் ெேன்கள் எப்பொழுதுலம சாத்திைம்தான். அயவ விதிகயள மீறினாலும் அல்ேது 

விதிகயள மீறும் காரணத்தினாலேலை அவ்வாறு சாத்திைம் ஆகிறது. ஒருவர் தற்லொயதை 

ொதுகாப்ெிலுள்ள தீவிரத்திலேலை நின்று விட, அறிைாயமயை நாடாத ெட்சத்தில், அது சாத்திைம் 

ஆகும். 

அகந்யதைின் சிக்கோன முடிச்யச அவிழ்த்து, சத்புருஷன் சக்தியை உணர்வயடைச் பசய்து, 

ெிரகிருதிைின் ஆனந்தத்யத அயடை ஹ்ருதை சமுத்திரத்யதத் திறந்து விடுகிறது.    

அதனுயடை லநபரதிாில் மயறந்திருக்கும் சச்சிதானந்தத்யத மீட்டுத் தருவலத ெிரகிருதிைின் 

ஆனந்தமாகும்.   

243. “This was a stroke of civility for which she was not prepared.” 

The unexpected is the surprise; this is an unexpected surprise. 

From the first moment of meeting him till now she never realized what she was in. 

The first surprise was the proposal, but, in view of her response, it went out of her mind. 

Only in this meeting she really saw what he was to her. 

Her Mind changed in the last hour, but she saw him changed now. 

Man lives only in moments of change. 
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How he meets that change, is what we call Human choice. 

The least of those choices makes life interesting. 

The very best of choices will raise a Man to the maximum in his life. 

Man often initiates a better change and reverses. 

The history of such vacillations is life as well as literature. 

One can give a response better than the best. 

Given negatively, he falls and loses what he has either as a possession or an opportunity. 

Possessions are lost when the response is that of physical possessiveness. 

Opportunity is lost when the response is from the vital or the Mental. 

A positive response breaks through his social cordon. A positive idealistic response breaks through his 

psychological formulation. 

For one who wants it to be a spiritual response, his whole life should be one of such choices. 

Hers was one to move to the Mind. 

His was one to move to the Psychic. 

Mr. Bennet’s decision was one from inaction to action. 

She was not prepared for another stroke of humanity when he found Lydia. 

His own second proposal was neither an act of civility nor humanity but one of a lover in the best sense of 

the word. 

From social he moved to psychological goodness. Finally he acted from neither plane, as he was almost 

oblivious; not knowing what he was doing and not at all expecting what she gave. 

“இந்த மாிைாயதைான நடத்யதக்கு அவள் தைாராக இல்யே.” 

எதிர்ொர்க்காதது ஆச்சாிைமாகும்; இது எதிர்ொர்க்காத ஆச்சாிைமாகும். 

அவயனச் சந்தித்த முதல் தருணத்திலிருந்து இப்பொழுதுவயர அவளுக்கு என்ன கியடத்திருக்கிறது 

என்று அவளுக்குத் பதாிைலவ இல்யே. 

முதல் ஆச்சாிைம் திருமண லவண்டுலகாள். அதற்கு அவள் அளித்த மறுபமாைிைினால் அது 

அவளுயடை மனயத விட்டு அகன்றது. 

இந்தச் சந்திப்ெில்தான் அவளுக்கு அவன் எவ்வளவு முக்கிைம் என்ெயதப் புாிந்துபகாண்டாள். 

கயடசி லநரத்தில் அவளுயடை மனம் மாறிைது. ஆனால் அவன் மாறிைிருந்தயத அவள் 

இப்பொழுது ொர்த்தாள்.  

மாறிை தருணங்களில் மட்டுலம மனிதன் வாழ்கிறான். 

அவன் எவ்வாறு அந்த மாற்றத்யதச் சந்தித்தான் என்ெயத நாம் மனித விருப்ெம் என 

அயைக்கிலறாம். 

அந்த விருப்ெங்களில் மிகக் குயறவானலத வாழ்க்யகயை சுவாரசிைமாக்குகிறது. 

மிகச் சிறந்த விருப்ெலம ஒரு மனிதயன அவனுயடை வாழ்க்யகைின் உச்சக் கட்டத்திற்கு உைர்த்தும். 

லமலும் சிறந்த மாற்றத்திற்கு மனிதன் பெரும்ொலும் முயனவான், லநர்மாறாக்குவான்.   

அது லொன்ற தடுமாற்றங்கலள வாழ்க்யகைாகும், இேக்கிைமுமாகும்.  

மிகச் சிறந்தயதவிட சிறந்த ெதியே ஒருவர் அளிக்கோம். 

எதிர்மயறைாக அளிக்கும்பொழுது அவன் இருப்ெயத இைக்கிறான், அல்ேது வாய்ப்ெியன 

இைக்கிறான். 

ெதில் ஜடநியேக்குாிைதாக இருந்தால் இருப்ெயத இைக்க லநாிடும்.  

உணர்வு அல்ேது மனத்தின் நியேைில் ெதிேளித்தால் வாய்ப்புகயள இைக்க லநாிடும். 

ஒரு லநர்மயறைான மறுபமாைி சமூக லவலிகயள உயடத்து பவளிவரும். லநர்மயறைான 

இேட்சிைமான ெதில் மனத்தின் உருவகங்கயள உயடத்து பவளிவரும்.   

அது ஆன்மீகப் ெதிோக இருக்க லவண்டும் என்ெவருக்கு அவருயடை வாழ்வு முழுவதும் அது 

லொன்ற ஒரு விருப்ெமாக இருக்க லவண்டும்.  

அவளுயடைது மனத்திற்கு நகருவதாக இருந்தது. 

அவன் சத்திை ஜீவிைத்திற்கு நகர்ந்தான். 

பசைல்ெடாமல் இருப்ெதிலிருந்து பசைல்ெடுவதற்கு திரு பென்னட் முடிவு பசய்தார்.   

அவன் லிடிைாயவக் கண்டுெிடித்தவபொது, மற்பறாரு மனிதாெிமானச் பசைலுக்கு அவள் தைாராக 

இல்யே.  

அவனது இரண்டாவது திருமணப் லெச்சு மாிைாயதக்காகவும் இல்யே, மனிதாெிமானத்திற்கும் 

இல்யே, ஆனால் ஒரு காதேனது பசைோக இருந்தது.  
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சமூக நல்ே தன்யமைிலிருந்து அவன் மனத்தின் நல்ே தன்யமக்கு மாறினான். என்ன பசய்கிலறாம் 

என்று அவனுக்குத் பதாிைாததாலும் அவள் அளித்தயத அவன் எதிர்ொர்க்காததாலும் இறுதிைாக 

அவன் எந்த ஒரு நியேைிலிருந்தும் பசைல்ெடவில்யே.  

244. “She could hardly suppress a smile at the introduction he was seeking.” 

Rejection of something demands it be claimed again in humiliating situations. 

Things come to you, if not for acceptance, but at least for careful examination. 

Rejecting out of hand may lead to a total reversal. 

Darcy himself now courted Elizabeth whom he rejected in the beginning. 

Rejection of someone or something means bitter introspection. 

Courting properly what was proudly rejected gives you more than you deserve or ask for. 

Such an attitude is an avenue for grace to act through. 

In Darcy’s case it came to be amply true. 

She could hardly suppress a smile because her playful expansiveness had already come to the surface. 

It created a creative atmosphere. 

It did create a wonderful emotion in him which he had not felt till then. 

The fall -- Lydia’s action – was not at all indicated in any fragment of this meeting. 

This meeting showed it could smoothly culminate itself. 

Caroline’s provocation and Lydia’s flight were not part of this meeting. 

As we know of motiveless malignity, Caroline’s action was a causeless construction. She was negatively 

creative. 

Lydia belonged to another plane. 

Had she married Darcy through a proposal at Lambton, Elizabeth would have been the happy wife of an 

adoring husband. 

She was to know the romantic purity of his love and raise herself to that pitch. 

Lydia made that possible. 

It made him embrace her family more comprehensively than now. 

Attraction to fine eyes is different from adoration of a rare soul meant for him as a complement. That 

revealed on his face when she accepted him. 

She could hardly comprehend Darcy on reading her aunt’s letter. 

“அவன் நாடும் அறிமுகத்யத நியனத்து அவளால் புன்சிாிப்யெ அடக்க முடிைவில்யே.” 

சங்கடமான தருணங்களில், நிராகாித்தயத மீண்டும் லகட்கும்ெடி ஆகிறது.  

ஏற்றுக்பகாள்ள லவண்டும் என்ெதற்காக இல்ோவிடினும் கவனமாகப் ொிசீேயன பசய்வதற்காவது 

விஷைங்கள் நம்மிடம் வருகின்றன.  

நாம் நிராகாித்தது முழுயமைான மாற்றத்திற்கு நம்யம அயைத்துச் பசல்ேோம். 

ஆரம்ெத்தில் நிராகாித்த எலிசபெத்யத டார்சி இப்பொழுது நாடுகிறான். 

ஏதாவது ஒன்றியனலைா அல்ேது ஒருவயரலைா நிராகாிப்ெது கசப்ொன சுை லசாதயன ஆகும். 

பெருயமைாக நிராகாித்தயத மீண்டும் முயறப்ெடி நாடும்பொழுது நமக்கு உாிையதயும், 

லகட்ெயதயும்விட அதிகமாகக் கியடக்கும். 

இது லொன்ற மனப்ொன்யம அருள் பசைல்ெடுவதற்கு ஏற்ற இடமாகும். 

டார்சிைின் விஷைத்தில் இது மிகவும் உண்யமைாைிற்று. 

அவளுயடை வியளைாட்டு சுொவம் ஏற்கனலவ லமல் எழும்ெிவிட்டதால் அவளால் புன்சிாிப்யெ 

அடக்க முடிைவில்யே. 

இது ெயடக்கும் திறனுயடை சூையே உருவாக்கிைது. 

அதுவயர அவன் உணர்ந்திராத அற்புதமான உணர்ச்சிைியன அது உருவாக்கிைது.  

இந்தச் சந்திப்ெில் எந்த ஒரு இடத்திலும் லிடிைாவின் பசைோல் ஏற்ெடப் லொகும் இறக்கம் 

உணர்த்தப்ெடவில்யே.  

இந்தச் சந்திப்பு, அது தானாகலவ நல்ே முடிவுக்கு வரும் என்ெயதக் காண்ெித்தது.  

காரலினுயடை லகாெமூட்டும் பசைலும் லிடிைா ஓடிப்லொவதும் இந்தச் சந்திப்ெின் அங்கமாக 

இல்யே. 

லநாக்கமில்ோத துலவஷத்யதப் ெற்றி நமக்குத் பதாியும் என்ெதால் காரலினுயடை பசைல் 

காரணமில்ோத லவயேைாக இருந்தது. அவள் எதிர்மயறைாக ெயடப்ொளிைாக இருந்தாள். 

லிடிைா லவபறாரு நியேயைச் சார்ந்தவளாக இருந்தாள். 



195 

 

ஹன்ஸ்லொர்டில் விடுத்த திருமண லவண்டுலகாயள ஏற்றுக்பகாண்டு எலிசபெத் டார்சியைத் 

திருமணம் பசய்து பகாண்டிருந்தால் அவள் ஒரு நல்ே கணவனுக்கு சந்லதாஷமான 

மயனவிைாகிைிருப்ொள்.  

அவனுயடை காதலின் தூய்யமயை அவள் புாிந்துபகாள்ள லவண்டும், அதற்கு இயணைாக அவள் 

உைர லவண்டும். 

லிடிைா அயதச் சாத்திைமாக்கினாள். 

அது இப்பொழுது இருப்ெயதவிட, அவளுயடை குடும்ெத்யத லமலும் முழுயமைாக அவயன ஏற்றுக் 

பகாள்ள யவத்தது. 

ஆத்மநைனங்களின் ஈர்ப்பு, அவன் அாிை ஆன்மா என்று ொராட்டப்ெட்டதிலிருந்து 

வித்திைாசப்ெடும். அவள் அவயன ஏற்றுக்பகாண்டபொழுது அது அவன் முகத்தில் பவளிப்ெட்டது.  

அவள் தன்னுயடை அத்யதைின் கடிதத்யதப் ெடிக்கும்பொழுதும் அவளால் டார்சியைப் புாிந்து 

பகாள்ள முடிைவில்யே.  

245. “He takes them now for people of fashion.” 

As the view changes, facts reveal themselves differently. 

To be in the fashion is to sedulously keep up appearance. 

The appearance is in the dress, small talk, manners, airs, social habits. 

To acquire wealth is not so difficult as to acquire status. 

Both become easy as against blood. 

To be in the fashion is as difficult as any of these. 

It is a total occupation for all, preoccupation to some. 

To acquire it without the natural strength is a disgusting labour. 

Strong people of character whose natural life is habitual accomplishment do not know they are in 

fashion as they are oblivious as majesty comes to Royalty. 

He had inwardly acquired a great endowment. Now was the first time he was trying to express it. It was 

awkward by nature of things. 

Awkwardness is the ill adapted higher or lower behaviour in a higher or lower context. 

Darcy was always awkward everywhere, even at Rosings. 

When the inner supramental conquest is there and the outer was left unattended to we have the versions of 

balavat, unmattavat, pisasavat – child, insane, devilish poises. 

She inwardly reversed, and now witnessed outward reversal. 

One who has insulted another reverses himself if he is to go to him for help. 

Of course, the manners have changed diametrically. 

The will has commanded the manners to reverse. 

The will does not have the same command over the behaviour. In the act of reversal the outer expression 

cannot be as pleasant as in manners. 

Such a reversal cannot be ordered by the will to change one’s character. 

Character forms by overtaking the will. 

With manners the Will can easily command, but with behaviour the will struggles whereas with character, 

the will knows it is unavailable for any meaningful exercise. 

“இப்பொழுது அவன் அவர்கயள நாகொிகம் மிகுந்தவர்கள் என எண்ணுகிறான்.”  

ொர்யவ மாறும்பொழுது விஷைங்கள் வித்திைாசமாக பவளிப்ெடுகின்றன. 

நாகாிகமாக விளங்குவதற்கு லதாற்றத்யத விடாமுைற்சியுடன் ெற்றிைிருக்க லவண்டும்.   

லதாற்றம் உயட, லெச்சு, நடத்யத, ொவயன, சமூகப் ெைக்க வைக்கங்கள் ஆகிைவற்றில் உள்ளது.    

அந்தஸ்யத அயடவது பசல்வத்யத அயடவயதவிடக் கடினமாகும்.  

இரத்த ொசத்யதவிட இயவ இரண்யடயும் அயடவது சுேெமாகும். 

நாகாிகத்யதக் காப்ொற்றிக் பகாள்வது இயவ எல்ோவற்யறயும் விட கடினமானது. 

எல்லோருக்கும் இது முழுயமைான லவயேைாக இருக்கும், சிேருக்கு இது எந்லநரமும் மனத்யத 

ஆக்கிரமித்துக் பகாண்டிருக்கும். 

இைல்ொன வலியமயுடன் இதயன முைன்று பெறாவிட்டால் இது ஒரு பவறுக்கத்தக்க 

லவயேைாகிவிடும்.  

நற்குணம் பொருந்திை ஆற்றல் வாய்ந்தவர்களது இைல்ொன வாழ்க்யக இைற்யகைாகலவ 

சாதயனயுள்ளதாக விளங்கும். அரச குடும்ெத்திற்குக் கம்பீரம் தன்னால் வருவதுலொல், இவர்கள் 

தாங்கள் நாகாாீகமாக இருப்ெயதலை அறிைாத வண்ணம் இருப்ெர். 
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அவன் உைர்ந்த திறயமகயள தன்னுள் வளர்த்துக் பகாண்டிருந்தான். அதயன இப்பொழுது முதல் 

முயறைாக பவளிப்ெடுத்த முைற்சி பசய்கிறான். அது ஒரு சங்கடமான விஷைமாக இருந்தது. 

உைர்ந்த அல்ேது தாழ்ந்த சூைலில் லமாசமாகத் தழுவப்ெடும் உைர்ந்த அல்ேது தாழ்ந்த நடத்யத தர்ம 

சங்கடத்யத எழுப்பும்.   

டார்சி எங்கும், எப்பொழுதும், லராசிங்சிலும்கூட சங்கடத்துடன் இருப்ொன். 

சத்திைஜீவிை பவற்றி அகத்தில் ஏற்ெடும்பொழுது, புறத்யத கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டால், 

ொேவாதம், உன்மத்தவாதம், ெிசாசவாதம் ஏற்ெடும்- குைந்யதத்தனம், யெத்திைம், தீை நியே. 

அவளுக்கு அகத்தில் ஏற்ெட்ட மாற்றம் இப்பொழுது பவளிைில் மாற்றத்யதக் காண யவத்தது. 

ஒருவர் மற்றவயர அவமானப்ெடுத்திைெின் அவாிடலம உதவிக்குப் லொகும் நியே வரும் பொழுது 

தன்யனலை மாற்றிக் பகாள்கிறார். 

நடத்யத லநபரதிராக மாறியுள்ளது. 

ெைக்க வைக்கங்கயள மாற்றிக் பகாள்ள மனவுறுதி ஆயணைிடுகிறது.  

நடத்யதயை இலத லொல் மனவுறுதிைால் மாற்ற முடிைாது. மாற்றும் சமைத்தில் 

அச்பசைலின் பவளிப்ொட்டில் ெைக்க வைக்கத்யத மாற்றும்பொழுது ஏற்ெடும் இனியம இருக்காது.   

ஒருவரது சுொவத்யத மாற்ற அது லொன்ற தயேகீழ் மாற்றத்யத மனவுறுதிைால் ஆயண இட 

முடிைாது. 

மனவுறுதியையும் மீறி சுொவம் உருவாகும். 

ெைக்க வைக்கங்கயள மனவுறுதி கட்டுப்ெடுத்த முடியும்,  நடத்யதயைக் கட்டுப்ெடுத்துவது 

சுேெமல்ே, குணத்யத அறலவ கட்டுப்ெடுத்த முடிைாது.  

 

The introduction, however, was immediately made; and as she named their relationship to herself, 

she stole a sly look at him, to see how he bore it, and was not without the expectation of his 

decamping as fast as he could from such disgraceful companions. That he was surprised by the 

connection was evident; he sustained it, however, with fortitude, and, so far from going away, 

turned back with them, and entered into conversation with Mr. Gardiner. Elizabeth could not but 

be pleased, could not but triumph. It was consoling that he should know she had some relations 

for whom there was no need to blush. She listened most attentively to all that passed between 

them, and gloried in every expression, every sentence of her uncle, which marked his intelligence, 

his taste, or his good manners. 

அவர்கயள அவனுக்கு அறிமுகப்ெடுத்தி யவத்தாள். தனக்கும் அவர்களுக்கும் இருக்கும் உறவியன 

அறிந்து, எங்லக அது ெிடிக்காமல் தன்யனவிட்டுச் பசன்று விடுவாலனா என்கிற எண்ணத்தில் 

அவன் அயத எவ்வாறு எடுத்துக் பகாண்டுள்ளான் என்று பதாிந்துபகாள்ளும் பொருட்டு, அவயன 

இரகசிைமாகப் ொர்த்தாள். அவன் அயதக் லகட்டு ஆச்சாிைம் அயடந்தது பவளிப்ெயடைாகத் 

பதாிந்தது, இருப்ெினும் அதயன பொறுயமைாக அடக்கிக்பகாண்டு அவர்கயள லநாக்கிச் பசன்று, 

திரு கார்டினருடன் லெசோனான். எலிசபெத்திற்கு சந்லதாஷமாக இருந்தது, பவற்றி 

கியடத்ததுலொல் பெருமிதம் பகாண்டாள். தனக்கும், பவட்கப்ெட லவண்டிை அவசிைமில்ோத 

நியேைில் உள்ள பசாந்தங்களும் உண்டு என்று அவனுக்குத் பதாிைவந்தது சற்று ஆறுதோக 

இருந்தது. அவர்கள் இருவருக்கும் நடந்த உயரைாடயேக் கவனித்து வந்த அவள் அவர்களது 

உயரைாடலில் தன்னுயடை மாமாவின் புத்திசாலித்தனம், உைர்ந்த இரசயன, நற்ெண்புகள் 

ஆகிையவ பவளிவந்தது குறித்து சந்லதாஷமயடந்தாள்.  

246. Certainly the manners of Mr. Gardiner mattered. 

திரு கார்டினாின் நடத்யதகள் நிச்சைமாக முக்கிைமானதாக இருந்தது.  

247. “She named the relationship to her and stole a sly look at him.” 

A sly look arises when he keeps back something. 

Slyness is the sensitivity of those who are not frank. 

For frank people a moment arises to keep back an information out of delicacy. It is dexterous courtesy. 

All negative qualities do have their positive counterparts. 

A wrongly spelt word in an important communication can either mean a great opportunity to a small Man or 

the cancellation of it. 

To know what it signifies is the right knowledge at that time. 

To know how to convert the symptom into an opening of a world-shaking opportunity is the spiritual 

perception. 

This is the knowledge of the subtle plane. 
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Such a knowledge of Krishna – thirteen years – could not be converted into power because of Dharma’s 

rigidity. 

In periods where everything is an opportunity as today every politician has an opportunity for wealth, or 

every destitute child has an opportunity for education, Man by his perverse obstinacy can insist on his 

negativity. 

In such a situation one must be open all over, cannot afford to take anything at its face value. 

In a negative atmosphere of tense competition, great opportunities announce themselves as mishaps. 

One should know how to reach the opportunity from the mishap. 

This knowledge leads. 

Emotionalising this knowledge, it becomes power. 

Every minute is the Hour of God. 

We often do not even respond to the Hour of Man. 

A Sadhak is one who is all aspiration. 

He cannot offer a negative response to any event. 

Opportunity coming to the work done is Grace. 

Opportunity coming by itself is Supergrace. 

Man’s faith in his capacity stands in the way of Supergrace. 

“அவளுக்கு என்ன உறவு முயற என்று கூறிை அவள் அவயன இரகசிைமாகப் ொர்த்தாள்.”  

அவன் ஏலதனும் ஒன்றியன மயறக்கும்பொழுதுதான் இரகசிைமாகப் ொர்ப்ெது எழுகிறது. 

பவளிப்ெயடைாக இல்ோதவர்கள் இரகசிை உணர்வுயடைவர்களாக இருப்ொர்கள்.  

ெண்ெின் காரணத்தால் பவளிப்ெயடைாக இருப்ெவர்களுக்கு விஷைத்யதக் கூறாமல் இருக்கும் 

தருணம் எழும். அது சாமர்த்திைம் நிரம்ெிை மாிைாயதைாகும்.  

எல்ோ எதிர்மயறைான ெண்ெிற்கும் அதனுயடை லநர்மயறைான எதிாியண இருக்கும்.  

முக்கிைமான தகவலில், தவறாக எழுதப்ெட்ட ஒரு பசால் சிறிை மனிதனுக்கு பொிை வாய்ப்ெியன 

அளிக்கும் அல்ேது வாய்ப்ெியன ரத்து பசய்யும். 

அது எதயனக் குறிக்கிறது என்ெயதத் பதாிந்துபகாள்வலத அந்த சமைத்தின் சாிைான அறிவாகும். 

ஒரு அறிகுறியை மிகப்பொிை வாய்ப்ொக மாற்ற பதாிந்துபகாள்வலத ஆன்மீகப் புாிதோகும்.  

இது சூட்சும நியேைின் அறிவாகும். 

கிருஷ்ணரது இது லொன்ற அறியவ ெதிமூன்று வருடங்களுக்கு தருமாின் ெிடிவாதத்தால் சக்திைாக 

மாற்ற முடிைவில்யே. 

இன்யறை ஒவ்பவாரு அரசிைல்வாதிக்கும் பசல்வம் லசர்த்துக்பகாள்ள வாய்ப்பு இருப்ெதுலொல், 

அல்ேது ஒவ்பவாரு ஆதரவற்ற குைந்யதக்கும் கல்வி பெற வாய்ப்பு இருப்ெதுலொல், அயனத்துலம  

வாய்ப்ொக இருக்கும் காேங்களில் மனிதன் தன்னுயடை வக்கிரமான ெிடிவாதத்தால் அவனுயடை 

எதிர்மயறைான குணத்யத வலியுறுத்துவான்.  

அது லொன்ற நியேயமைில் ஒருவருக்கு முழுயமைாகத் திறந்த உள்ளம் இருக்க லவண்டும், 

லதாற்றத்யத யவத்து எதயனயும் மதிப்ெிடக் கூடாது. 

இறுக்கமான லொட்டியுள்ள எதிர்மயறைான சூைலில் பொிை வாய்ப்புகள் விெத்தாக எழும். 

அந்த ஆெத்திலிருந்து வாய்ப்ெியன அயடை ஒருவருக்குத் பதாிை லவண்டும். 

இந்த அறிவு வைி வகுக்கும். 

இந்த அறியவ உணர்வுபூர்வமாக்கினால் அது சக்திைாக மாறும். 

ஒவ்பவாரு நிமிடமும் இயறவன் வரும் தருணமாக இருக்கும். 

மனிதனின் தருணத்திற்குக்கூட நாம் ெே முயற ெதிேளிப்ெதில்யே. 

முழு ஆர்வம் உயடைவன் சாதகனாவான். 

எந்த ஒரு நிகழ்வுக்கும் அவனால் எதிர்மயறைாக ெதிேளிக்க முடிைாது. 

பசய்த லவயேக்கு வாய்ப்பு கியடப்ெது அருளாகும். 

தன்னால் எழும் வாய்ப்பு லெரருளாகும். 

லெரருளின் வைிைில் குறுக்கிடுவது, மனிதனுக்கு அவனது திறயமைின் மீதுள்ள நம்ெிக்யகதான். 

248. “Was not without the expectation of decamping as fast as he could.” 

Luck is when our worst expectations are belied. Grace turns our worst expectations into their opposites. 

We are our expectations. 

Expectation energises the incoming event into what we expect. 

So we say our fears have come true, not realising we gave them life. 

An atmosphere of grace is full of life potentialities of the highest order. 
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Whatever your demand of that atmosphere, it can only give you the very best. 

Only the ordinary atmosphere is capable of making our fears true. 

Even this exalted atmosphere has its minimum and maximum. 

It also, at its level, retaining its character, respects the rule that you get what you ask for. 

These high potentials have their inverse relations with human expectations. 

The criminal, in that sense, is the inverse of an acute politician. 

Elizabeth had high potentials of Mind and rational culture. 

Her Mind only knew what she had heard of Darcy. 

He had reversed himself, created the positive atmosphere. 

She projected her expectations of his quickly decamping from there. 

It reached him as a hospitable movement abiding in Pemberley. 

There was nothing in him now for him to rise to her old expectations. 

Hence the invitation to fishing; hence her uncle’s skepticisms; her aunt’s quickly turning to her old friends. 

Her expectation of her imagination was realized by Wickham’s decamping with Lydia. 

No expectation or no part of it is left unrealized. 

He did go to London from Lambton as fast as he could. 

Expectation stalls work. 

In this atmosphere she expected him to put up his old behaviour. 

The atmosphere realized the expectations not as she conceived, but in a fashion inconceivable by her. 

The atmosphere realized itself taking her initiative of expectation. 

All the potentials in her for her to accept him were then created. 

“எவ்வளவு வியரவாக முடியுலமா, அவ்வளவு வியரவாக தன்யன விட்டுச் பசன்று விடுவாலனா 

என்று எதிர்ொர்க்காமல் இல்யே.” 

நமது லமாசமான எதிர்ொர்ப்புகயள அருள் அவற்றிற்கு லநர் எதிரானதாக மாற்றுகிறது. 

நம்முயடை எதிர்ொர்ப்புகள்தான் நாம். 

நாம் எதிர்ொர்ப்ெயவ நமக்கு ஏற்ெடும் நிகழ்வுகளாக புத்துணர்வு பெறுவது நமது 

எதிர்ொர்ப்புகளால்தான். 

நமது ெைங்கள் உண்யமைாகிவிட்டன என்று நாம் கூறும்பொழுது அதற்கு உைிர் பகாடுத்ததும் 

நாம்தான் என நமக்குத் பதாிவதில்யே. 

அருளின் சூைல் வாழ்வின் மிக உைர்ந்த சாத்திைங்களால் நியறந்திருக்கும். 

அந்தச் சூைலிலிருந்து நாம் எயத எதிர்ொர்த்தாலும், மிகச் சிறப்ொனயத மட்டுலம அதனால் நமக்கு 

அளிக்க முடியும். 

சாதாரணச் சூைலில்தான் நாம் ெைப்ெடும் விஷைங்கள் நடக்கும். 

இந்த லமன்யமைான சூைலுக்கும், அதிகெட்சம் மற்றும் குயறந்தெட்சம் உள்ளன. 

அதனுயடை நியேைில் அது தன்னுயடை சுொவத்யதத் தக்கயவத்துக்பகாண்டு, நாம் லகட்ெயத 

மட்டுலம நமக்கு அளிக்கும். 

இந்த உைர்ந்த திறன்கள் மனித எதிர்ொர்ப்புகளுடன் அவற்றின் லநர்மாறான பதாடர்புகயளக்  

பகாண்டிருக்கும்.  

இந்த அர்த்தத்தில், ஒரு தீவிரமான அரசிைல்வாதிைின் லநபரதிர் ெதிப்புதான் குற்றவாளி எனோம். 

மனத்தின் உைர்ந்த திறன்களும், விலவகமான நாகாிகமும், எலிசபெத்திற்கு இருந்தன.  

டார்சியைப் ெற்றி அவள் லகள்விப்ெட்டது மட்டுலம அவள் மனத்திற்குத் பதாிந்திருந்தது. 

அவன் தன்யன மாற்றிக்பகாண்டு லநர்மயறைான சூையே உருவாக்கினான். 

அவன் அங்கிருந்து உடலன அகன்று பசன்று விடுவயதப் ெற்றிை அவளது எதிர்ொர்ப்புகயள அவள் 

பவளிப்ெடுத்தினாள். 

பெம்ெர்லிைில் நிரந்தரமாக இருக்கும் வரலவற்கத்தக்க சூைோக, அது அவயனச் பசன்றயடந்தது. 

அவளது ெயைை எதிர்ொர்ப்புகளுக்கு உைர்வதற்கு அவனிடம் இப்பொழுது ஒன்றும் இல்யே. 

அதனால்தான் மீன் ெிடிக்க அயைப்பு விடுக்கப்ெட்டது, அவளுயடை மாமாவினுயடை சந்லதகங்கள் 

எழுந்தன, அவளது அத்யத ெயைை நண்ெர்கயள லநாக்கி வியரவாகச் பசன்றாள். 

விக்காம் லிடிைாவுடன் ஓடிப்லொவதன் மூேம், அவளது கற்ெயனைின் எதிர்ொர்ப்புகள் பூர்த்தி 

ஆைின. 

எந்த எதிர்ொர்ப்பும், அதன் எந்த ஒரு ெகுதியும் பூர்த்தி ஆகாமல் இல்யே. 

அவன் ோம்ப்டனிலிருந்து ேண்டனுக்கு மிக வியரவாகச் பசன்றான். 

எதிர்ொர்ப்புகள் லவயேயைத் தயட பசய்யும். 
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இந்தச் சூைலில் அவன் தனது ெயைை நடத்யதயை பவளிப்ெடுத்துவான் என அவள் எதிர்ொர்த்தாள். 

அவள் நியனத்துப் ொர்த்தயதப்லொல் சூைல் எதிர்ொர்ப்புகயள பூர்த்தி பசய்ைவில்யே, அவள் 

நியனத்துப் ொர்க்கலவ முடிைாத விதத்தில் பூர்த்தி பசய்தது. 

அவளது எதிர்ொர்ப்ெின் தன்முயனப்ொல் சூைல் தானாகலவ பூர்த்தி பசய்து பகாண்டது.  

அவயன அவள் ஏற்றுக்பகாள்வதற்கான அயனத்து சாத்திைங்களும் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டன. 

249. “That he was surprised by the connection was evident.” 

He never expected Cheapside uncles to undertake a pleasure tour. 

Tour is undertaken by well to do people. 

Human mentality is separative knowledge struggling to reach identity. 

His conversation was an exercise in such a mentality. 

Their presence diluted his embarrassment. 

The Rishi knows the Universe through his Self. 

Darcy knew his world by knowing himself. 

Presently he had discovered a new Self, hence a new world. 

Brahman is the supreme reality which being known all can be known. 

The wife is Man’s Brahman. 

He who knows his wife can know every other thing. 

As Man in another culture trying to find his feet, Darcy, having been born anew, was trying to forge new 

relationships. 

Darcy’s future life was created by his character, not by his wealth. 

His wealth would organize for him a life like that of his aunt. 

His previous character was not capable of creating a happy life for himself. 

Small indications of great opportunities make them come true. 

Small lapses in great opportunities ruin them. 

The world is more than ready to receive Sri Aurobindo’s message. 

The book Trouble with Physics is a great indication. 

The many appreciations of Senior Fellows are great symptoms. 

One’s ever present alertness to expand in every possible way alone can capitalize on it. One is capable of 

innumerable lapses while not a single lapse will be permitted by the work. 

One small slip will cost $2000 for loose motion at concessional rates. Darcy never made one. 

Elizabeth contemplated one after Lydia’s wedding. 

Grace prevented her by its incessant course. 

There is a strong urge, wrong attitude, impermissible impulse at every moment to be consecrated. 

“அவர்களது பதாடர்யெப் ெற்றி அறிந்து அவனுக்கு ஏற்ெட்ட ஆச்சாிைம் பதளிவாகலவ பதாிந்தது.”  

சீப்யசடில் வசிக்கும் மாமா இன்ெச் சுற்றுோ வருவார் என அவன் சற்றும் எதிர்ொர்க்கவில்யே. 

பசல்வந்தர்கலள சுற்றுோ லமற்பகாள்வர். 

அயடைாளத்யத அயடைப் லொராடும் ெிாித்துப் ொர்க்கும் தன்யமயுயடை அறிலவ மனித 

மனநியே. அவனது உயரைாடல் அது லொன்ற மனநியேைில் இருந்தது.  

அவர்கள் அங்கு இருந்தது அவனது சங்கடத்யதச் சற்று குயறத்தது. 

ாிஷி தனது ஆன்மா மூேம் ெிரெஞ்சத்யத அறிவார். 

டார்சி தன்யன அறிவதன் மூேம் அவனது உேகத்யத அறிந்துபகாண்டான். 

அவன் தன்யனப் ெற்றி இப்பொழுது புதிதாகக் கண்டுெிடித்திருப்ெதால் புதிை உேகம் அவனுக்குத் 

பதாிந்தது. 

ெிரம்மத்யத அறிந்தவர்களுக்கு எல்ோவற்யறயும் அறிந்துபகாள்ள முடியும். 

மயனவி மனிதனின் ெிரம்மமாவாள். 

மயனவியைப் புாிந்து பகாள்ெவனுக்கு எல்ோவற்யறயும் பதாிந்துபகாள்ள முடியும். 

லவபறாரு கோச்சாரத்தில் ெிறந்திருந்த டார்சி புதிை சூைலில் தன்யன நியே நிறுத்திக்பகாள்ள 

முைலும்லொது புதிை உறவுகயள ஏற்ெடுத்திக்பகாள்ள முைலுகிறான். 

டார்சிைின் குணத்தினால் அவனுயடை எதிர்காேம் உருவாக்கப்ெட்டது, அவனுயடை பசாத்தினால் 

அல்ே. 

அவனுயடை பசாத்து, அவனுயடை சித்திைின் வாழ்க்யகயைப் லொன்ற ஒரு வாழ்க்யகயை 

அவனுக்கு அயமத்துக் பகாடுக்கும். 
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அவனுயடை முந்யதை குணம் அவனுக்கு ஒரு சந்லதாஷமான வாழ்க்யகயை அயமத்துக் 

பகாடுத்திருக்க முடிைாது. 

பொிை வாய்ப்புகளின் சிறிை அறிகுறிகள் அந்த வாய்ப்புகயள உண்யமைாக்குகின்றன. 

பொிை வாய்ப்புகளில் சிறிை தவறுகள் அந்த வாய்ப்புகயளக் பகடுத்து விடுகின்றன. 

ஸ்ரீ அரவிந்தரது பசய்திைியனப் பெற்றுக்பகாள்ள உேகம் தைார் நியேைில் உள்ளது. “Trouble with 

Physics” என்ற புத்தகம் இதற்கான ஒரு பொிை அறிகுறி ஆகும். 

மூத்த அறிவாளிகளின் ெே ொராட்டுகள் சிறந்த அறிகுறிகளாகும். 

சாத்திைமாகும் எல்ோ வயகைிலும் விாிவு பெற விரும்பும் ஒருவரது நிரந்தர விைிப்புணர்ச்சி அயதச் 

சாத்திைமாக்கும். ஒருவரால் ெே தவறுகயளச் பசய்ை முடியும், ஆனால் ஒரு தவற்யறக்கூட லவயே 

அனுமதிக்காது.  

ஒரு சிறிை தவறு, வைிற்றுப் லொக்குக்கு குயறந்த ெட்சம்  $2000- பசேயவ ஏற்ெடுத்தும். டார்சி ஒரு 

தவறும் பசய்ைவில்யே.  

லிடிைாவின் திருமணத்திற்குப் ெிறகு எலிசபெத் ஒரு தவறு பசய்ை நியனத்தாள். 

அருள் அவள் தவறு பசய்வயதத் பதாடர்ந்து தயட பசய்தது. 

ஒவ்பவாரு தருணத்திலும் ஏற்ெடும் வலியமைான தூண்டுதல், தவறான மலனாொவம், அனுமதிக்க 

முடிைாத உந்துதல் ஆகிையவ சமர்ப்ெணம் பசய்ைப்ெட லவண்டும். 

250. “He sustained it with fortitude and asked them to be introduced.” 

Fortitude is the will of emotion to achieve a higher cultural result. 

In a frank confession Mercedes told Dantes she never had the fortitude and forbearance needed to wait for 

him to be released from jail. 

It was an effort to shed the vital ego when the eye sees light in the night. 

Physical ego giving way sounds like the tearing of the cloth. 

Mental ego dissolving does not feel hurt when abused. Darcy put up that attitude in his proposal to 

Elizabeth. 

Women won by status and Money will be submissive, cannot be affectionate. 

Man in love, after Romance not marriage, cannot win a woman by status or Money. 

He can win her only by affection. 

Woman not won by affection, will not be a source of Romance. 

Money that is not won by consecration cannot serve Mother, can only serve the ego. 

What is not accomplished by consecration will not serve Mother, can serve social ego. 

Money won by efficiency is not Money won for Mother. 

The body sustained by food and breath will not serve Mother, will serve ego. 

Food and breath consecrated will sustain the body to serve Mother. 

Unconsecrated speech cannot serve Mother. 

Introduction to her relations was Darcy’s shedding the social vital ego that offended her most as pride and 

arrogance. 

Her abuse rising to evolutionary heights touched her genius. 

Abuse that is socially impermissible is spiritually a blessing. 

Darcy took it in that sense, thanked her for it, while she was ashamed. 

Advice becomes abuse to acquire negative intensity to remove a negative trait. That is how Mother’s 

punishments are grace. 

He who cannot accept life’s punishments of misfortune as grace, will undergo punishment without its 

positive outcome. 

Man’s egoistic responses create dualities. Not responding so ego can be shed. 

Shankara took the condition of cosmic existence as egoistic dualities. 

Darcy never committed the mistake of Shankara. Marriage taken as a field for Man to dominate woman 

cannot yield Romance. 

“அயத அவன் மனவலியமயுடன் பொறுத்துக் பகாண்டு அவர்கயள அறிமுகப்ெடுத்த 

லவண்டினான்.” 

உணர்ச்சிைின் உறுதிைாக விளங்கும் மனவலியம உைர்ந்த கோச்சாரப் ெேன்கயள அயடயும். 

அவன் சியறைிலிருந்து விடுதயே ஆகி வரும்வயர காத்திருக்க தனக்கு மனவலியமயும் இல்யே, 

பொறுயமயும் இல்யே என்று பவளிப்ெயடைாக டான்லடைிடம் பமர்சிடஸ் ஒப்புக் பகாண்டாள்.   
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இரவில் கண்கள் ஒளியைப் ொர்க்கும்பொழுது உணர்வின் அகந்யதயைக் கயளயும் முைற்சிைாக 

அது இருந்தது.  

உடலின் அகந்யத விேகும்பொழுது துணி கிைியும் சப்தம் லகட்கிறது. 

மனத்தின் அகந்யத கயரயும்பொழுது மனம் நிந்தயனைால் புண்ெடாது. எலிசபெத்திடம் திருமண 

லவண்டுலகாள் விடுத்தபொழுது டார்சி அந்த மலனாொவத்யததான் கயடப்ெிடித்தான்.  

அந்தஸ்தினாலும் ெணத்தாலும் அயடைப்ெட்ட பெண்மணிகள் அடங்கி இருப்ொர்கள், அவர்களால் 

ொசமாக இருக்க முடிைாது.  

காதலின் ெிடிைில் இருக்கும் ஒரு ஆண், காதலுக்குப் ெிறகு (திருமணத்திற்குப் ெிறகல்ே), 

அந்தஸ்தாலோ அல்ேது ெணத்தாலோ ஒரு பெண்யண அயடை முடிைாது. 

அவனால் அவயள ொசத்தால் மட்டுலம பஜைிக்க முடியும். 

அன்ெினால் பவன்ற பெண்களால் மட்டுலம காதயே அளிக்க முடியும். 

சமர்ப்ெணத்தால் பெறப்ெடாத ெணத்தால் அன்யனக்குச் லசயவ பசய்ை முடிைாது, 

அகந்யதக்குத்தான் லசயவ பசய்ை முடியும். 

சமர்ப்ெணத்தால் சாதிக்கப்ெடாதது அன்யனக்குச் லசயவ பசய்ைாது. சமூக அகந்யதக்குத்தான் 

லசயவ பசய்யும். 

திறயமைால் பெறப்ெட்ட பசல்வம் அன்யனக்காக பெறப்ெட்ட பசல்வம் அல்ே. 

உணவாலும், சுவாசத்தாலும் லெணப்ெடும் உடல் அன்யனக்குச் லசயவ புாிைாது, 

அகந்யதக்குத்தான் லசயவ புாியும். 

சமர்ப்ெணம் பசய்ைப்ெட்ட உணவும், சுவாசமும், அன்யனக்குச் லசயவ புாிவதற்காக உடயேப் 

லெணிப் ொதுகாக்கும். 

சமர்ப்ெணம் பசய்ைப்ெடாத லெச்சு அன்யனக்குச் லசயவ புாிைாது. 

அவளுயடை உறவினர்களுக்கு அறிமுகம் பசய்து யவக்கப்ெட்டது, எந்த சமூக அகந்யதைினால் 

ஏற்ெட்டிருந்த டார்சிைின் கர்வமும், தற்பெருயமயும் அவயள பவகுவாகப் புண்ெடுத்தி இருந்தலதா 

அதயன யகவிடச் பசய்தது.  

ொிணாமத்தின் உச்சங்கயள அயடந்த அவளது நிந்தயன அவளது புத்திசாலித்தனத்யத 

பவளிப்ெடுத்திைது. 

சமூகத்தால் அனுமதிக்கப்ெடாத நிந்தயன ஒரு ஆன்மீக வரம் ஆகும். 

டார்சி அந்த அர்த்தத்தில்தான் அயத எடுத்துக்பகாண்டான், அவளுக்கு நன்றி கூறினான். அவள் 

அவமானமாக உணர்ந்தாள். 

ஒரு எதிர்மயறைான குணத்யத அகற்றுவதற்காகக் கூறப்ெடும் அறிவுயர எதிர்மயறைான 

தீவிரத்யத அயடந்து நிந்தயனைாக மாறுகிறது. இவ்வாறுதான் அன்யன அளிக்கும் தண்டயனகள் 

அருள் ஆகும். 

வாழ்க்யகைின் தண்டயனகயள அருளாக ஏற்றுக்பகாள்ள முடிைாதவன், அதனுயடை 

லநர்மயறைான வியளவுகள் இன்றி தண்டயனகயள அனுெவிப்ொன். 

மனிதனின் அகந்யதைின் வியளவு இரட்யடகயள உண்டாக்குகிறது. அவ்வாறு மறுபமாைி 

அளிக்காமல் இருந்தால் அகந்யதயைக் யக விடோம். 

ெிரெஞ்ச வாழ்வின் நியேயை சங்கரர் அகந்யதயுடன் கூடிை இரட்யடகளாகக் கருதினார். 

சங்கராின் தவற்யற டார்சி பசய்ைவில்யே. பெண்யண ஆதிக்கம் பசய்யும் ஒரு களமாக 

திருமணத்யதக் கருதும் ஆணுக்கு அத்திருமணம் காதயே அளிக்காது. 

251. “Darcy when he proposed was in that mentality.” 

As the abuse began to pour instantaneously he saw marriage that seeks Romance cannot be a field for 

domination either by Man or the woman. 

At that moment he gave a spiritual response which made him write the letter only justifying him not 

vilifying Wickham. 

With her not only did not he defend her abuses, in the end he was sorry for the offensive initial part of his 

letter. 

He said he wrote the letter calmly, but later realized it was in bitterness of spirit. 

He felt bitter to give up his pride and accept her family passively. 

She was bitter. In receiving her bitterness quietly his own spirit became bitter. It still accuses the other 

whereas he should adore her. 

Adoration of all those who accuse is an article of faith in this yoga. 

Adoration without strength is squeamishness. 

Strength of inner poise that is culture adoring the incoming abuse is exercising the patience of growth of 
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cultural sweetness. 

Gita spells out all these values, but does not insist on practising them, turns the soul to moksha, not through 

asana but through surrender. 

The Gita’s surrender is surrender of Dharmas, the beliefs of the Mind. 

That asked Arjuna to fight his relatives, elders, gurus, etc. 

It is the toughest task one can think of. 

Shedding the vital, physical sensitivities is unthinkable. 

Even the vital sensitivities of social cultural values are most incomprehensible to the most enlightened Man. 

Adore the feet of the criminal and the harlot! Is it conceivable? 

In practice it must be not only conceivable but adorable attitudes. 

Further down a pin pricking must be given the response of no pain or better still glad laughter of the soul. 

America has rendered many of the social values in terms of freedom and democracy. The 

psychological value of Money is as a compensation fortified. For one to aspire for Individuality, Money 

value must be dissolved and Manliness emancipated. 

“டார்சி திருமணப் லெச்யச எடுத்தபொழுது அந்த மன நியேைில் இருந்தான்.” 

அவள் வயசமாாி பொைிை ஆரம்ெித்தவுடன், காதயே நாடும் திருமணத்தில் ஆலணா அல்ேது 

பெண்லணா ஒருவயர ஒருவர் அதிகாரம் பசய்ை முடிைாது என்ெயத அவன் புாிந்துபகாண்டான்.  

அத்தருணத்தில் அவன் அளித்த ஆன்மீகப் ெதில், விக்காமின் மீது ெைி சுமத்துவதற்காக அல்ோமல் 

தன்யன நிைாைப்ெடுத்திக் பகாள்வதற்காக மட்டுலம கடிதம் எழுதத் தூண்டிைது.  

அவளுயடை நிந்தயனகயள அவளிடம் அவன் நிைாைப்ெடுத்தாதலதாடு, கடிதத்தின் ஆரம்ெத்தில் 

அவன் குயற கூறி எழுதிைதற்கு இறுதிைில் மன்னிப்பும் லகட்டுக் பகாண்டான்.  

அயமதிைாகக் கடிதம் எழுதிைதாக அவன் கூறினாலும் அது கசப்புணர்வுடன் எழுதப்ெட்டுள்ளது 

என்ெயத ெின்னால் உணர்ந்தான். 

தனது பெருமிதத்யதக் யகவிட்டு, அவளுயடை குடும்ெத்யத நல்ேவிதமாக ஏற்றுக்பகாள்வது 

அவனுக்குக் கசப்ொக இருந்தது.  

அவளும் கடுயமைாக இருந்தாள். அவளது கடுயமயை அயமதிைாக வாங்கிக் பகாண்ட அவனது 

உணர்வும் கடுயமைாக மாறிைது. அது இன்னமும், அவயளப் லொற்றுவதற்குப் ெதிோக அவள் மீது 

ெைி சுமத்துகிறது. 

குற்றம் சாட்டுெவர்கயளப் லொற்றுவது இந்த லைாகத்தில் ஒரு நம்ெிக்யக ஆகும்.  

வலியமைின்றிப் ொராட்டுவது பவறுக்கத்தக்கது. 

நாகாிகப் ெண்புயடைவர்கள் தங்களது அக வலியமைால் நிந்தயனயைப் ொராட்டும் அளவிற்கு 

தங்களது இனியமைான கோச்சாரத்தின் பொறுயமயைக் கயடப்ெிடிப்ெர். 

இந்த எல்ோப் ெண்புகயளப் ெற்றியும் கீயத எடுத்துயரக்கிறது, ஆனால் அவற்யறப் ெின்ெற்ற 

வலியுறுத்துவதில்யே, ஆசனங்களின் மூேமாக அல்ோமல் சரணாகதி மூேம் ஆன்மாயவ 

லமாக்ஷத்திற்கு அயைத்துச் பசல்கிறது. 

கீயத கூறும் சரணாகதி மனத்தின் நம்ெிக்யகைான தர்மத்தின் சரணாகதிைாகும். 

அது அர்ஜுனயன, அவனுயடை உறவினர்கள், வைதில் மூத்தவர்கள், குருமார்களுடன் லொாிடக் 

லகட்டுக் பகாண்டது.  

ஒருவர் நியனத்தும் ொர்க்க முடிைாத மிகக் கடினமான பசைோகும் இது. 

உைிர் மற்றும் ஜட உணர்வுத் திறன்கயளக் யகவிடுவது நியனத்துப் ொர்க்கலவ முடிைாதது. 

சமூகப் ெண்புகளின் உணர்வுத் திறன்களும்கூட மிகவும் அறிவாளிைாக விளங்கும் மனிதனுக்கும் 

புாிந்துபகாள்ள முடிைாததாகும்.  

திருடனின் அடியை திருவடிைாகவும், விெச்சாாியைப் லொற்றுவதும் நியனத்துப் ொர்க்க முடியுமா?  

நயடமுயறைில் இது நியனத்துப் ொர்க்கக் கூடிைலதாடல்ோமல் லொற்றுதற்குாிை 

மலனாொவமாகவும் இருக்க லவண்டும். 

லமலும் ஒரு ெடி பசன்று, ஊசிைால் குத்தும்பொழுது வலியைக் காண்ெித்துக் பகாள்ளாமல், 

ஆன்மாவின் சந்லதாஷமாக பவளிப்ெடுத்த லவண்டும்.  

சுதந்திரம், மக்களாட்சி என்கிற அடிப்ெயடைில், அபமாிக்கா ெே சமூகப் ெண்புகயள அளித்துள்ளது. 

ெணத்தின் மனாீதிைான மதிப்பு ெேமாக ஈடு பசய்ைப்ெட்டுள்ளது. தனித்துவம் பெற 

ஆர்வப்ெடுெவர், ெணத்தின் மதிப்யெ இைந்து விட லவண்டும், ஆண்யமயை விடுவிக்க லவண்டும்.  

252. “Elizabeth could not but be pleased, could not but triumph.” 

Man receives success not as it requires, but as it pleases him. 

What makes the fresh gains in the society established is the society acquiring values of the new arrival. 
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Industry introduced in India in 1850 did not take over the society for 150 years because Indian society had 

not accepted the industrial culture. 

One of the reasons education began to spread in India after the sixties is, society instead of trying to fit 

education into it, rose to accept the educational values. 

Man understanding that ego must be shed will make no progress. 

A psychological acceptance of it will make him overcome the dualities, e.g. at night he will see light, caste 

will not be a sensitivity to him. 

Elizabeth was pleased, felt the triumph as she remained what she was. Her rising to the occasion was to be 

pleased by the change he had made. It must be an appreciation of his progress, not a triumph of hers. The 

meeting could not be consummated in her present attitude. She did make that progress after the visit of 

Lady Catherine. Her triumph was the triumph of her ego. Appreciation of his inner progress of change was 

overcoming her ego. 

Overcoming of ego is accomplishment of work. 

The birth of the Individual will be real, will come to stay when the society learns the values of that 

Individual – non-possessiveness, self-giving, equality. Caste can be abolished when the social value of the 

caste is abolished. 

Industrial Revolution, introduction of a new religion, education, setting up of a new empire, even a 

new important product requires a whole, rather a comprehensive psychological infrastructure to 

survive. 

Change in Darcy and Elizabeth was like that as far as they were concerned. 

We see Sir Lucas could not take the dinner at Rosings comfortably. 

He was subdued by the overwhelming atmosphere. 

These changes were radical for both of them. 

To handle them quietly was difficult. 

To rise to the occasion with delicate culture requires experience. 

Of all the things in life for a Man to acquire, culture is the most difficult. 

“எலிசபெத்தால் சந்லதாஷப்ெடாமலும் இருக்க முடிைவில்யே, பவற்றிப் பெருமிதம் அயடைாமலும் 

இருக்க முடிைவில்யே.” 

மனிதன் பவற்றியைத் லதயவக்லகற்றவாறு பெறுவதில்யே, தனக்கு சந்லதாஷம் அளிக்கும் 

வயகைில் பெறுகிறான். 

புதிைனவற்றின் மதிப்யெ அயடவலத நிறுவப்ெட்ட சமூகத்திற்குக் கியடக்கும் புதிை 

இோெங்களாகும்.  

இந்திைாவில் 1850ல் அறிமுகம் பசய்ைப்ெட்ட பதாைிற்சாயேகள் நூற்றி ஐம்ெது வருடங்களாக 

சமூகத்யத மாற்றவில்யே, ஏபனனில் இந்திை சமுதாைம் பதாைில் கோச்சாரத்யத ஏற்றுக் 

பகாள்ளவில்யே. 

அறுெதுகளுக்குப் ெிறகு இந்திைாவில் கல்வி ெரவிைதன் ஒரு காரணம், சமூகத்திற்குள் கல்வியைப் 

பொருத்திக் பகாள்வதற்கு ெதில், சமூகம் கல்விைின் மதிப்ெியன ஏற்றுக்பகாள்ளும் அளவிற்கு உைர 

ஆரம்ெித்ததுதான்.  

அகந்யதயை அைிக்க லவண்டும் என்ெயதப் புாிந்துபகாண்டதனாலேலை மனிதன் 

முன்லனற்றம் அயடை முடிைாது.  

மனத்தளவில் ஒருவன் அயத ஏற்றுக் பகாண்டால் அவனால் இரட்யடகயள பவற்றிக் பகாள்ள 

முடியும். (உ-ம்) இரவில் அவனால் ஒளியைப் ொர்க்க முடியும், ஜாதி ஒரு பொருட்டாகலவ அவனுக்கு 

இருக்காது.  

எலிசபெத் திருப்தி அயடந்தாள், அவள் தானாக இருப்ெதற்கு பவற்றிப் பெருமிதம் அயடந்தாள். 

அவனது மாற்றம் ஏற்ெடுத்திை சந்லதாஷத்தினால் அவள் சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்றவாறு உைர்ந்தாள். 

அது அவனது வளர்ச்சிைியனப் ொராட்டுவதாக இருக்க லவண்டும், அவளது பவற்றியைக் 

பகாண்டாடுவதாக இருக்கக் கூடாது. அவளது தற்லொயதை மலனாொவத்தின் மூேம் இந்தச் 

சந்திப்ெியன முழுயமைாக்க முடிைவில்யே. லேடி காதாின் விஜைத்திற்குப் ெிறகு அவள் அந்த 

முன்லனற்றத்யத அயடந்தாள். அவளது பவற்றி அவளது அகந்யதைின் பவற்றிைாக இருந்தது. 

அவளது அகந்யதயை பவற்றி பகாண்டதன் மூேம், அவனது அக மாற்றத்தின் முன்லனற்றத்யத 

அவளால் ொராட்ட முடிந்தது.   

அகந்யதயைத் தாண்டி வருவலத லவயேைில் கியடக்கும் சாதயன. 
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தனி நொின் ெண்புகளான எதன் லமலும் உாியம பகாண்டாடாமல் இருப்ெது, சுை அர்ப்ெணம், 

சமத்துவம் இயவகயள சமூகம் உணர ஆரம்ெிக்கும்பொழுது, தனி நெர் உருவாவது 

உண்யமைாகும், சமூகத்தில் நியேக்க ஆரம்ெிக்கும். சமூகம் ஜாதியைப் ொராட்டாமல் இருந்தால் 

ஜாதியை அைித்து விட முடியும்.   

பதாைில் புரட்சி, புதிை மதம் அறிமுகமாவது, கல்வி, புதிை சாம்ராஜ்ைத்யத நிறுவுவது, முக்கிைமான 

புதிை பொருயள அறிமுகப்ெடுத்துவது, இயவ ைாவும் நீடித்து நிற்க, முழுயமைான விாிவான 

உளாீதிைான உள் கட்டயமப்பு அவசிைம்.  

எலிசபெத்யதயும், டார்சியையும் பொறுத்தவயர அவர்களது மாற்றம் அது லொல் இருந்தது. 

லராசிங்சில் திரு லூகாசிற்கு பசௌகாிைமாக விருந்துண்ண முடிைவில்யே என்ெயத நாம் 

ொர்க்கிலறாம்.  

அங்கிருந்த பசறிந்த சூைலினால் அவர் அயமதிைாக இருந்தார். 

அவர்கள் இருவருக்கும் இந்த மாற்றங்கள் பூரணமாக இருந்தது. 

அவற்யற அயமதிைாகக் யகைாள்வது கஷ்டமாகும். 

பமன்யமைான நாகாிகத்துடன் அந்தச் சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்றவாறு நடந்துபகாள்ள அனுெவம் 

லதயவ. 

வாழ்க்யகைில் நாகாிகத்யத அயடவலத மற்ற எல்ோவற்யறயும் விட மிகக் கடினமாகும். 

253. “It was consoling that she had some relations for whom she need not blush.” 

The one aspiration for every single individual is status. 

His comment ‘inferior connections’ was a mortification for her. No one can pardon him. 

It is not the untouchable who is most oppressed, but the social outcaste born out of wedlock. 

One who is condemned in his own opinion is worse still. 

Positively it is self-esteem, self-confidence that helps psychological survival. 

He who knows that he needs no one’s approval is the safest and the luckiest. 

Kural says he who knows he is loved by his beloved has that pride. 

The Individual is one who instinctively feels the spiritual affinity to all others. 

He can establish the world government as he happily goes out to everyone. 

Even to the Individual, the surface may differ or even conflict, but he has the knowledge to see them as 

complements. 

Mean characters never fail to refer to the social weaknesses of others to put them down. Generous 

characters are pleasing because they readily recognize the sweetest aspects of another’s life. 

In doing so, the other Man expands inside and outside and you expand with him. 

The very atmosphere becomes lively, expansive, and inexhaustibly enjoyable. 

Goodwill is good manners. 

Spiritual goodwill is the blessings of love, love of other souls. 

Material wealth is spirituality in the physical plane. 

Status is pure spirituality universally in the vital social plane. 

Mentally agreeable social ideals are spiritual. 

No one needs spirituality for its own sake. 

Mother gives us the same comfort that enormous wealth can give. 

She gives us vitally what rich powerful status cannot give. 

No genius can have the Mental fulfillment that comes from Mother in the Mind. 

Spiritually Mother is Blessings and Love blended together. 

To have her in the heart is not a human experience. It is celestial. 

The fulfillment She gives is from Her inherent fullness. 

She saturates our being with the power of knowledge, with the sweetness of Perfection. 

“தான் பவட்கப்ெட லவண்டிை அவசிைமில்ோத நியேைில் சிே பசாந்தங்களும் உண்டு என்ெது 

அவளுக்குச் சற்று ஆறுதயே அளித்தது.” 

ஒவ்பவாரு மனிதனும் ஆர்வப்ெடுவது அந்தஸ்திற்குத்தான். 

“தாழ்ந்த பதாடர்புகள்,” என்று அவன் கூறிைது அவளுக்குப் பெருத்த அவமானமாக இருந்தது. 

ைாராலும் அவயன மன்னிக்க முடிைாது. 

தீண்டத்தகாதவர்கள் மிகவும் ஒடுக்கப்ெட்டவர்கள் அல்ே, ஆனால் திருமணத்திற்கு பவளிலை 

ெிறந்து சமூகத்திலிருந்து பவளிலைற்றப்ெட்டவர்கலள ஒடுக்கப்ெட்டவர்கள் ஆவார்கள். 

ஒருவன் தன்யனத் தாலன ெைித்துக்பகாள்வது லமலும் லமாசமானது. 



205 

 

லநர்மயறைாக, மனாீதிைாக பதாடர்ந்து வாை உதவி புாிவது சுை மாிைாயதயும், 

தன்னம்ெிக்யகயுமாகும். 

ைாருயடை ஒப்புதலும் லதயவ இல்யே என்று பதாிந்திருக்கும் ஒருவர் ொதுகாப்ொக இருப்ெவர் 

ஆவார், அவர் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலியும் கூட.  

தான் விரும்பும் ஒருவரால் விரும்ெப்ெடுகிலறாம் என்று அறிந்தவனுக்கு அப்பெருயம உண்டு என்று 

குறள் கூறுகிறது. 

மற்ற எல்லோருடனும் ஆன்மீக இணக்கத்யத இைற்யகைாகலவ உணருெவர் தனி மனிதராவார்.  

அவர் எல்லோருடனும் சந்லதாஷத்துடன் ெைகுவதால், அவரால் உேக அரசாங்கத்யத நிறுவ 

முடியும். 

தனி நெருக்கும் கூட லமல் மனம் லவறுெடும் அல்ேது முரண்ெடும் ஆனால் அவற்யற உடன்ொடாக 

புாிந்துபகாள்ளும் அறிவு அவருக்கு இருக்கும்.  

சிறிை புத்தி உள்ளவர்கள் மற்றவர்களது சமூக ெேவீனத்யதச் சுட்டிக்காட்டி அவர்கயள அடக்கி 

யவப்ொர்கள். பெருந்தன்யமைான குணம் உயடைவர்கள் இனியமைான சுொவம் உயடைவர்களாக 

இருப்ொர்கள். ஏபனனில் அவர்களுக்கு மற்றவரது வாழ்க்யகைின் இனியமைான அம்சங்கயள 

உடனடிைாகத் பதாிந்துபகாள்ள முடியும்.  

இவ்வாறு பசய்யும்பொழுது அந்த மனிதன் உள்ளும் புறமும் விாிவயடவான், நாம் அவனுடன் 

லசர்ந்து விாிவயடலவாம். 

அந்தச் சூைலே மிகவும் ஜீவனுள்ளதாகவும், விாிந்தும், அளவில்ோத சுவாரசிைம் அளிப்ெதாகவும்  

இருக்கும். 

நல்பேண்ணம் நல்ே நடத்யதைாகும். 

ஆன்மீக நல்பேண்ணம் அன்ெின் ஆசிைாகும், மற்ற ஆன்மாக்களுயடை அன்ெின் ஆசிைாகும். 

ஜட நியேைில் பொருட்பசல்வலம ஆன்மீகம் ஆகும். 

உணர்வின் சமூக நியேைில் அந்தஸ்து தூய்யமைான ஆன்மீகமாக ெிரெஞ்சம் முழுவதிலும் உள்ளது. 

மனத்தால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடும் சமூக இேட்சிைங்கள் ஆன்மீகமாக உள்ளன.  

ஆன்மீகத்திற்காகலவ ஆன்மீகம் எவருக்கும் லதயவைில்யே. 

ஏராளமான பசல்வம் பகாடுக்கும் அலத பசௌகாிைத்யத அன்யன நமக்கு அளிக்கிறார். 

பசைிப்ொன வலியமைான அந்தஸ்து பகாடுக்க முடிைாதயத அன்யன நமக்கு உணர்வில் 

அளிக்கிறார். 

அன்யன அளிக்கும் மனநியறவு எந்த ஒரு லமயதக்கும் கியடக்காது.   

ஆன்மீகமாக அருளும் அன்பும் கேந்து இருப்ெவர் அன்யன. 

அன்யனயை நமது உள்ளத்தில் பகாள்வது மனித அனுெவம் அல்ே. பதய்வீக அனுெவம் ஆகும், 

அன்யன அளிக்கும் நியறவு அன்யனைின் உள்ளார்ந்த முழுயமைால் எழுகிறது.  

நமது ஜீவயன அறிவின் சக்திைால் அன்யன நிரப்புகிறார், பூரணத்துவத்தின் இனியமைால் 

நிரப்புகிறார். 

254. “She listened most attentively to all that passed between them and gloried in every expression.” 

Attention becomes attentive when interest is intense. 

Interest is the application of all available energy to something that raises its level of energy. 

Biological interest is in children. 

Vital interest is in the spouse or friends. 

Mental interest is in the ideal. 

Spiritual interest is devotion as well as dedication. 

Expanding energy is interest. It is done by an attitude. The knowledge in the attitude being of a higher plane 

is the spur to widen. 

The widening vital enjoys its growth of size and capacity. 

Man takes interest in anything that raises his intensity of existence. 

To Elizabeth, Darcy, the critical aristocrat, is the highest of standards. 

Her own uncle and aunt are the most polished products of her family. 

It is these very people he castigated in his proposal. 

How they fare now is of great significance to her in the final tally of things.  

They fared well, the uncle fished, Darcy was thus culturally secured. 

His meeting them there paved the way for him to work with them for Lydia. 

It can be seen positively like this. 

Negatively, because he met them, sustained it with fortitude, it flared up later as elopement. 
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Either way, the rule that no act in a scheme of things is superfluous, is seen true. 

We can explain any small act completely in its significance to the context. 

We already have a long list of them. 

Each of these acts can be taken and analysed for the energy, attitude, magnitude of power of delivery, etc. 

which will show the original analysis with a distinct precision. 

She took in every phrase spoken by the uncle and gloried in it for their social worth. 

Our subtle life does not miss or neglect any single thought or imagination. 

It has a way of knocking the events off its fetters of causality to deliver more when the energy supplied is 

great or there is an earnestness of energy. 

Man taken unawares – she was now so taken – brings out the best or finds himself blurting, as he is not 

equal to the situation verbally. 

Thus Elizabeth was always a ready wit. 

“அவர்களுக்கு இயடலை நடந்த உயரைாடயே மிகவும் கவனமாகக் லகட்டுக் பகாண்டிருந்த அவள், 

அவர்கள் லெசிை ஒவ்பவாரு விஷைத்திலும் பவளிப்ெட்ட உைர்ந்த இரசயனயைக் கண்டு 

சந்லதாஷமயடந்தாள்.” 

ஆர்வம் தீவிரமாக இருக்கும்பொழுது கவனம் மிகவும் கவனமுள்ளதாக மாறிவிடும். 

ஏதாவது ஒன்றின் லமல் நம்மிடம் இருக்கும் பமாத்த சக்தியையும் பசலுத்தி, அதன் மூேம் 

அதனுயடை சக்திைின் அளயவ உைர்த்துவலத ஆர்வம் ஆகும்.   

குைந்யதகள் மீது இரத்த ொசம் இருக்கும். 

தம்ெதிகளியடலை அல்ேது நண்ெர்களியடலை இருப்ெது உணர்வின் ஆர்வமாகும். 

இேட்சிைத்தின் மீது மனத்தின் ஆர்வம் இருக்கும். 

ஆன்மீக ஆர்வம் ெக்தி மற்றும் அர்ப்ெணிப்பு ஆகும். 

ஆற்றயே விாிவுெடுத்துவது ஆர்வம். அது மனப்ொங்கினால் பசய்ைப்ெடுகிறது. உைர்ந்த நியேைில் 

இருக்கும் மனப்ொங்கின் அறிவு விாிவயடைத் தூண்டுலகாோக விளங்கும். 

விாிவயடயும் உணர்வு, அதன் அளவு மற்றும் திறனின் வளர்ச்சியைக் கண்டு சந்லதாஷமயடயும். 

மனிதனது வாழ்வின் தீவிரத்யத உைர்த்தும் எதிலும் அவன் ஆர்வம் காண்ெிப்ொன். 

எலிசபெத்திற்கு, உைர்குடி மகனாக விளங்கும் டார்சி மதிப்ெில் மிக உைர்ந்தவனாக விளங்கினான்.  

அவளுயடை மாமாவும் அத்யதயும் அவளது குடும்ெத்தில் நாகொிகம் மிகுந்த நெர்களாக 

விளங்கினார்கள். 

அவனது திருமண லவண்டுலகாளில் இவர்கயளத்தான் அவன் கடுயமைாக விமாிசனம் 

பசய்திருந்தான்.  

இப்பொழுது அவர்கள் எவ்வாறு விளங்கினர் என்ெது அவளுக்கு மிகவும் முக்கிைமானதாக 

இருந்தது. 

அவர்கள் சிறப்ொகலவ விளங்கினர், மாமா மீன் ெிடிக்கும் பொழுதுலொக்கில் ஈடுெட்டார், இவ்வாறு 

டார்சி கோச்சாரப் ொதுகாப்ெியன உணர்ந்தான். 

அவர்கயள அங்கு சந்தித்தது, லிடிைாவிற்காக அவர்களுடன் லசர்ந்து பசைல்ெட வைி வகுத்தது.  

இவ்வாறு இயத நல்ேவிதமாக எடுத்துக் பகாள்ளோம். 

எதிர்மயறைாகப் ொர்த்தால், அவர்கயளச் சந்தித்ததினால், சந்திப்யெ மலனாெேத்தால் நீடித்து 

யவத்திருந்ததால், நீட்டிப்பு ெின்னர் அது ஓடிப்லொகும் நிகழ்ச்சிைாக பவடித்தது. 

எப்ெடிப் ொர்த்தாலும் நடக்கும் விஷைங்களில் எந்த ஒரு பசைலும் லதயவைற்றது அல்ே எனும் 

உண்யமயைப் ொர்க்கோம். 

எந்த ஒரு சிறிை பசையேயும் அதனுயடை சந்தர்ப்ெத்தின் முக்கிைத்துவத்யத யவத்து நாம் 

முழுயமைாக விளக்கோம். 

நம்மிடம் ஏற்கனலவ அவற்றின் நீண்ட ெட்டிைல் உள்ளது. 

இந்த ஒவ்பவாரு பசையேயும், சக்தி, கண்லணாட்டம், வைங்கும் சக்திைின் அளவு 

லொன்றவற்றிற்காக ஆராைோம். அது ஆரம்ெ ஆராய்ச்சியைத் துல்லிைமாகக் காட்டும். 

மாமா லெசிை ஒவ்பவாரு வார்த்யதயையும் அவள் உள்வாங்கிக்பகாண்டு அவற்றினுயடை சமூக 

மதிப்ெிற்காக பெருயம அயடந்தாள். 

எந்த ஒரு எண்ணத்யதயும் அல்ேது கற்ெயனயையும் நமது சூட்சும வாழ்வு கவனிக்கத் 

தவறுவதில்யே அல்ேது புறக்கணிப்ெதில்யே. 

சக்தி அதிகமாக இருக்கும்பொழுலதா அல்ேது சக்தி உண்யமைாக இருக்கும்பொழுலதா, 

நிகழ்வுகளின் காரண காாிைங்களின் தயளகயளத் தகர்த்து எறிந்து அதிகமான ெேயன அளிக்க 

அதற்கு ஒரு முயற உண்டு. 
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அவள் இப்பொழுது இருந்தயதப்லொே எதிர்ொராத ஒரு நியேயை அயடயும்லொது மனிதன் 

சிறப்ொகச் பசைல்ெடுவான் அல்ேது சூழ்நியேக்கு ஏற்ற வார்த்யதகள் கியடக்காததால் 

உளறுவான். 

இவ்வாறு எலிசபெத் எப்பொழுதும் அறிவு பூர்வமாக இருந்தாள். 

255. “Every sentence of her uncle marked his intelligence, his taste and his manners.” 

Taste and manners are vital, intelligence is Mental. 

Intelligence guides willing vital into channels of good taste, fine manners. 

That intelligence has a character. When the character of the vital wants to learn, it learns. 

Mind is free to act. It can choose to be egoistic or the opposite. 

Mind choosing not to be egoistic is a moment of civilization, it liberates. 

Only when the period of ego is over it strikes the Mind not to be egoistic. 

The moment comes from inside or outside or both. 

Inner occasion is ripeness of the soul. The outer occasion is the march of civilization. 

Mind liberating itself from the ego, fortifying itself with emotions and physicality, is a ripe moment for 

liberation. 

Liberation must be followed by universalisation. 

A gentleman is one who is seriously universalizing himself in the society. 

Mind, constantly endeavoring to relate to others is a moment of universalisation. 

More than the Mind, the Psychic can do it better. 

So, Psychisisation is the first step. 

Elizabeth’s intense goodwill for Jane was a ray of the Psychic. 

His wanting to relate to her fully, unconditionally was a spiritual endeavour of universalisation, rather its 

first step towards one person outside oneself. 

It must be followed by the aspiration to the Transcendent Being. 

There is one more step. One should offer his nature to the Nature of the Divine. 

That movement is completed by integralisation. 

His restoring Lydia was partly his nature being offered to the higher nature. 

By accepting Lydia, his nature rose. 

He did not attempt integralisation which meant bringing Mrs. Bennet and Wickham into Pemberley and his 

relating to them on an equal footing. 

Transformation is painful for the unwilling vital. 

To relate to a refined vital, it may be less painful. 

She could not see Mrs. Bennet talking like her uncle. 

She would like Wickham to relate to Darcy and she would appreciate it. 

“அவளுயடை மாமாவின் ஒவ்பவாரு வாக்கிைத்திலும், அவருயடை அறிவு, இரசயன மற்றும் 

நடத்யத பவளிப்ெட்டன.” 

இரசயனயும், நடத்யதயும் உணர்வுக்குாிைது, அறிவு மனத்யதச் சார்ந்தது. 

உணர்வு விருப்ெப்ெட்டால், நல்ே இரசயனக்கும், நுட்ெமான நடத்யதகளுக்கும் அறிவு வைி 

காட்டும்.  

அறிவுக்கு ஒரு குணம் உண்டு. உணர்வின் குணம் கற்றுக்பகாள்ள லவண்டும் என்று விரும்ெினால், 

அது கற்றுக்பகாள்ளும். 

மனம் சுதந்திரமாகச் பசைல்ெடும். அகந்யதயுடலனா அல்ேது அகந்யத இல்ோமலோ 

பசைல்ெடுவதற்கு அதற்கு உாியம உண்டு. 

மனம் அகந்யதயைக் யக விடும் தருணம் நாகாிகத்தின் தருணமாகும், அது விடுதயே அளிக்கிறது.  

அகந்யதைின் காேம் முடிந்த ெிறகுதான் அகந்யதயுடன் இருக்கக் கூடாது என்று மனத்திற்குப் 

புாிகிறது. 

அகம் அல்ேது புறம் அல்ேது இரண்டிலிருந்தும் அத்தருணம் எழும். 

ஆன்மா ெக்குவப்ெடுவது அகத்தின் தருவாைாகும். நாகாிகத்தின் முன்லனற்றம் பவளி 

சந்தர்ப்ெமாகும்.  

அகந்யதைிலிருந்து மனம் விடுதயே பெற்று, உணர்வுகளுடனும், ஜட நியேயுடனும் ெேப்ெடுத்திக் 

பகாள்வது விடுதயே பெற சாிைான தருணமாகும். 

விடுதயேயை ெிரெஞ்சமைமாக்கம் பதாடர லவண்டும்.   

சமூகத்தில் தன்யனத் தீவிரமாக ெிரெஞ்சமைமாக்கும் ஒருவலன கனவான் ஆவான். 
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மற்றவர்களுடன் இயடைறாது பதாடர்புபகாள்ள முைற்சி எடுக்கும் மனம் ெிரெஞ்சமைமாக்கும் 

தருணமாகும். 

மனத்யதவிட யசத்திை புருஷனால் லமலும் சிறப்ொகச் பசைல்ெட முடியும். 

ஆகலவ யசத்திை புருஷனாவது முதல் ெடிைாகும். 

லஜன் மீது எலிசபெத்திற்கு இருந்த தீவிரமான நல்பேண்ணம், யசத்திை புருஷனின் ஒரு கதிராகும். 

அவளிடம் முழுயமைாக நிெந்தயனைற்று அவன் பதாடர்புபகாள்ள விரும்ெிைது, உேகளாவிை 

ஆன்மீக முைற்சிைாக இருந்தது. ஒருவருக்கு பவளிலை அவர் எடுக்கும் முதல் முைற்சிைாக அது 

இருந்தது. 

ெிரம்மத்திடம் ஏற்ெடும் ஆர்வம் அயதத் பதாடர லவண்டும். 

லமலும் ஒரு ெடி உள்ளது. ஒருவர் தன்னுயடை சுொவத்யத இயறவனின் சுொவத்திற்கு அளிக்க 

லவண்டும். 

அந்த இைக்கம் பூரணமாக்குவதன் மூேம் பூர்த்திைாகிறது. 

லிடிைாயவ அவன் கண்டுெிடிக்க உதவி பசய்தது, அவனுயடை சுொவத்யத உைர்ந்த சுொவமாக 

மாற்றுவதினால் முடிந்தது. 

லிடிைாயவ ஏற்றுக்பகாண்டதன் மூேம் அவனது சுொவம் உைர்ந்தது. 

திருமதி பென்னட்யடயும் விக்காயமயும் பெம்ெர்லிக்குள் அனுமதிப்ெதன் மூேமும், அவர்களுடன் 

சம உறவு யவத்துக் பகாள்வதன் மூேமும், அவன் உறவியன பூரணமாக்க முைேவில்யே. 

விருப்ெமில்ோத உணர்வுக்கு திருவுருமாற்றம் லவதயனைாக இருக்கும். 

ெண்ெடுத்தப்ெட்ட உணர்வுடன் பதாடர்புபகாள்வதில் வலி குயறவாக இருக்கோம். 

திருமதி பென்னட் தன்னுயடை மாமாயவப்லொல் லெசுவயத அவளால் நியனத்தும் ொர்க்க 

முடிைாது. 

விக்காம், டார்சியுடன் பதாடர்புபகாள்வயத அவள் விரும்புவாள், ொராட்டவும் பசய்வாள்.  

 

The conversation soon turned upon fishing; and she heard Mr. Darcy invite him, with the greatest 

civility, to fish there as often as he chose while he continued in the neighbourhood, offering at the 

same time to supply him with fishing-tackle, and pointing out those parts of the stream where 

there was usually most sport. Mrs. Gardiner, who was walking arm-in-arm with Elizabeth, gave 

her a look expressive of her wonder. Elizabeth said nothing, but it gratified her exceedingly; the 

compliment must be all for herself. Her astonishment, however, was extreme, and continually was 

she repeating, "Why is he so altered? From what can it proceed? It cannot be for me -- it cannot 

be for my sake that his manners are thus softened. My reproofs at Hunsford could not work such 

a change as this. It is impossible that he should still love me." 

அவருக்கு மீன் ெிடிப்ெதில் விருப்ெம் உண்டு என்று பதாிை வந்ததும், அருகில் தங்கி இருக்கும்வயர 

அங்கு வந்து மீன் ெிடிக்குமாறு லகட்டுக் பகாண்டு, அதயனப்ெற்றிை விவரங்கயளயும், மீன் 

ெிடிப்ெதற்கான தூண்டில் தந்து உதவுவதாகவும் டார்சி கூறினான். எலிசபெத்துடன் நடந்து வந்து 

பகாண்டிருந்த திருமதி. கார்டினருக்கும் ஆச்சாிைமாக இருந்தது. எலிசபெத்தும் மிக்க 

சந்லதாஷமயடந்தாள். ஆனால் அவளால் தன் ெிரமிப்ெியன அடக்க முடிைவில்யே. ‘ஏன் அவன் 

இவ்வளவு மாறிவிட்டான்? எதனால் இருக்கும்? எனக்காக அவனுயடை நடத்யத இவ்வளவு 

மாறிைிருக்காது, ஹன்ஸ்லொர்டில் நான் அவயனப் ெைித்தது அவயன இவ்வளவு மாற்றிைிருக்காது, 

அவன் இன்னமும் என்யனக் காதலிப்ெது சாத்திைலமைில்யே’ என்ற எண்ணம் எழுந்தெடி இருந்தது. 

256. Darcy’s behaviour is as much a surprise to Elizabeth as to her aunt. 

டார்சிைின் நடத்யத எலிசபெத்திற்கு ஆச்சாிைத்யத அளித்ததுலொல், அவளுயடை அத்யதக்கும் 

ஆச்சாிைத்யத அளித்து. 

257. Elizabeth arrives at the only conclusion she can. 

எலிசபெத் தன்னால் இைன்ற ஒலர முடிவுக்கு வருகிறாள். 

258. No one can ever change as he has changed. 

அவன் மாறிையதப்லொல் லவறு எவராலும் மாற முடிைாது.  

259. She understood that he changed for her. 

தனக்காக அவன் மாறியுள்ளான் என்ெயத அவள் புாிந்துபகாண்டாள்.  

260. Elizabeth is astonished that her abuses at Hunsford brought about such a change in him. Had he not been in 

love with her, her reproofs would have turned him off. What brought about the change is his love for her 

and his basic character of sincerity. ‘He still loves me’. 
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ஹன்ஸ்லொர்டில் அவளது நிந்தயன, அவயன இது லொல் மாற்றியுள்ளது என்ெது எலிசபெத்திற்கு 

விைப்யெ அளித்தது. அவன் அவயளக் காதலித்திருக்காவிட்டால் அவளுயடை கண்டனம் அவயன 

விேக யவத்திருக்கும். அவள் லமலிருக்கும் அவனது காதலும் அவனது உண்யமயுலம அவனிடம் 

மாற்றத்யதக் பகாண்டு வந்தது. “அவன் இன்னமும் என்யனக் காதலிக்கிறான்.” 

261. “The conversation soon turned upon fishing.” 

To please one most is to please him in his least aspect of personality. 

Man’s pleasure is decided by the least valuable aspect of his personality. 

The maximum is decided by the minimum. 

A great speech is a great success by its fine words, more so by the simplest of anecdotes. 

The biggest peerages were awarded by the King for a fine bottle of oldest wine. 

This is a great strategy in married life. 

Viewed ordinarily, it is a cheap mean trick. 

Understood philosophically, the highest door to the soul opens by the lowest of sensations because of its 

integrality. 

Elizabeth reaching Darcy began by a juicy scandal that was malicious. 

The asset of her fine eyes, for a reverse reason, was open to an unbecoming scurrilous news. 

The reverse reason is she was the daughter of Mrs. Bennet. 

Fishing is an innocent sport though it kills the fish. 

Hunting is a vigorous sport where there is risk and great violence. 

Though harmless, the thrill of the sport is fully retained by the act. 

Violence carries physical intensity; thrill vital intensity. 

Man seeks thrills. 

God’s touch thrills the very body. 

In that sense tapas and fishing have something in common. 

The first phase of successful Romance opens with a thrill. 

The soul being born at a higher level on one’s birthday can happen on every birthday, theoretically more 

often. As it happens to most once in a lifetime the Romantic thrill does not repeat a second time for the 

majority. They feel better than those who have never felt such a thrill. 

Romantic thrill is emotions opening into physical consciousness. 

Spiritual thrill is Supermind flashing into the body consciousness. 

Body consciousness rising in surrender to emotions or spirit is a great moment of rising aspiration. 

“மீன் ெிடிப்ெயதப் ெற்றி உயரைாடல் மாறிைது.” 

ஒருவயர மிகவும் திருப்திப்ெடுத்த லவண்டுபமனில் அவரது ஆளுயமைின் மிகச் சிறிை விஷைத்தில் 

அவயரத் திருப்திப்ெடுத்த லவண்டும். 

ஒருவரது ஆளுயமைின் மதிப்ெில்ோத மிகச் சிறிை விஷைம், அவரது சந்லதாஷத்யதத் 

தீர்மானிக்கிறது. 

அதிகெட்சம் குயறந்தெட்சத்தால் தீர்மானிக்கப்ெடுகிறது. 

லநர்த்திைான வார்த்யதகளால் உைர்ந்த லெச்சு, பொிை பவற்றிைாகக் கருதப்ெடும். எளியமைான 

உதாரணங்களால் லமலும் சிறப்ொக அயமயும்.  

சிறப்ொன மிகப் ெமழயமைான விஷைங்களுக்கு அரசரால் தன் சயெைில் இருப்ெவர்களுக்கு 

ொிசுகள் வைங்கப்ெட்டன. 

திருமண வாழ்க்யகைில் இது உைர்ந்த உத்திைாக விளங்கும். 

சாதாரணமாகப் ொர்த்ததால் இது தாழ்ந்த சிறிை உத்திைாகும். 

தத்துவாீதிைாகப் புாிந்துபகாள்ள முைன்றால், முழுயமைின் காரணமாக மிகச் சாதாரணமான 

உணர்வுகளின் மூேமாகத்தான் மிக உைர்ந்த இடத்தில் ஆன்மா விைிப்ெயடகிறது. 

தீங்கான ருசிகரமான அவதூற்றின் மூேம்தான் எலிசபெத் டார்சியை அயடந்தாள். 

பொிை பசாத்தாக இருந்த அவளது ஆத்ம நைனங்கள், எதிரான காரணத்திற்காக மட்டமான 

பசய்திக்கு இடம் அளித்தது.   

அவள் திருமதி பென்னட்டின் மகளாக இருந்தது எதிரான காரணமாக இருந்தது. 

மீன் ெிடிப்ெது, மீன்கயளக் பகால்வதாக இருந்தாலும் தீங்கற்ற வியளைாட்டாகும். 

லவட்யடைாடுவது தீவிரமான வியளைாட்டு, அதில் ஆெத்தும் வன்முயறயும் அதிகமாக இருக்கும். 

தீங்கு வியளவிக்காவிட்டாலும், வியளைாட்டின் புல்ோிப்யெ அச்பசைல் விடாமல் தக்கயவத்துக் 

பகாள்கிறது.  
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வன்முயற உடலின் தீவிரத்யதத் தாங்கி வருகிறது; புல்ோிப்பு உணர்வின் தீவிரத்யதத் தாங்கி 

வருகிறது. 

மனிதன் பூாிப்யெ நாடுகிறான்.  

இயறவனின் ஸ்ொிசம் உடயேப் புல்ோிக்க யவக்கிறது. 

இந்த அர்த்தத்தில் தவத்திற்கும் மீன் ெிடிப்ெதற்கும் பொதுவான சிே அம்சங்கள் உள்ளன. 

பவற்றிகரமான அமரகாதலின் முதல் கட்டம் சிலிர்ப்புடன் ஆரம்ெிக்கும். 

ெிறந்த நாளன்று ஆன்மா உைர்ந்த நியேைில் ஜனிப்ெது, ஒவ்பவாரு ெிறந்த நாளன்றும் ஏற்ெடோம், 

அடிக்கடியும் ஏற்ெடோம். ெேருக்கு வாழ்வில் ஒரு முயறலை காதல் ஏற்ெடுவதால், காதலின் 

புல்ோிப்பு பெரும்ொன்யமலைாருக்கு இரண்டாவது முயற கியடப்ெதில்யே. இது லொன்ற 

புல்ோிப்யெ ஒரு முயறகூட அனுெவிக்காதவர்கயளவிட, இவர்கள் ஒரு ெடி லமோனவர்கள்.  

உணர்ச்சிகள் ஜட ஜீவிைத்தில் பவளிப்ெடுவது காதல் சிலிர்ப்ொகும்.  

சத்திைஜீவிைம் ஜட ஜீவிைத்தில் ஒளிர்வது ஆன்மீகச் சிலிர்ப்ொகும். 

சரணாகதி மூேம் உடலின் ஜீவிைம் உணர்ச்சி அல்ேது ஆன்மாவுக்கு உைரும் தருணம், உைரும் 

ஆர்வத்தின் உைர்ந்த தருணமாகும்.   

262. “Darcy invited him with the greatest civility to fish there.” 

Invitation is an extension of social emotions to include them. 

One invites another as he wants something of his social endowments. 

Society exists at various levels. 

At the lowest Man endeavours to survive physically. 

At the highest he aspires to grow, rather outgrow his status by generous emotions. 

The peak can grow only by broadening its base and raising all below. 

A king expands his empire by raising all the nobles around him to his status. 

In a democracy the apex constantly desires to raise the bottom so that democracy can become more refined. 

It is a process where tactlessness can raise those below to his level at his expense. 

The French noble who recommended Napoleon to be appointed General warned that if they failed he would 

get elected as General. 

That is the indication of a rising Man.  

Darcy, here, tried to raise himself in the eyes of Elizabeth, by raising her uncle to his level by the courtesy 

of invitation to fishing. 

Roger rose on the strength of his capacity brought out from a stone mason by the wave of the industrial 

revolution. 

Mary Thorne rose to great heights by the culture of the Thornes and the wealth of Roger. 

Roger’s rise itself was supported by the aristocratic child growing in high culture. 

It looks as if he earned his wealth for Mary. 

Frank was ruined by his mother, his father never courted the ruin. 

To restore Frank’s father whose affections nurtured Mary, Mary came there with enormous wealth. 

In a proper social setup, culture includes wealth and has the capacity to attract it. 

“அங்கு மீன் ெிடிப்ெதற்கு டார்சி அவயர மிகவும் மாிைாயதயுடன் அயைத்தான்.” 

சமூக உணர்வுகள் ெங்லகற்க விாிவயடயும்பொழுது அயைப்பு எழுகிறது.  

ஒருவர் மற்றவயர அயைக்கும்பொழுது அவருயடை சமூகத் திறயமகளிலிருந்து ஏலதனும் ஒன்யறப் 

பெற விரும்புகிறார்.  

சமூகம் ெல்லவறு நியேகளில் உள்ளது. 

அடிப்ெயட நியேைில், மனிதன் உடேளவில் உைிர் வாை முைற்சி எடுக்கிறான். 

மிக உைர்ந்த நியேைில் அவன் வளருவதற்கு ஆர்வம் பகாள்கிறான், பெருந்தன்யமைான 

உணர்ச்சிகளால் தன் நியேயை விஞ்ச நியனக்கிறான்.  

அடித்தளத்யத விாிவுெடுத்தி, கீலை உள்ளயவ அயனத்யதயும் உைர்த்தினால்தான் சிகரம் வளர்ச்சி 

அயடை முடியும். 

தன்யனச் சுற்றி உள்ள கனவான்கயள தனக்குச் சமமாக உைர்த்துவதன் மூேம் ஒரு அரசன் தனது 

சாம்ராஜ்ஜிைத்யத விாிவுெடுத்துகிறான். 

மக்களாட்சிைில், மக்களாட்சி லமலும் சிறப்ொகச் பசைல்ெடுவதற்காக தயேவர் அடித்தட்டு மக்கயள 

உைர்த்த பதாடர்ந்து விரும்புவார்.   

அது, கீழ்த்தட்டு மக்கயள தன் நியேக்கு உைர்த்தி, தனக்லக குந்தகம் ஏற்ெடுத்திக்பகாள்ளும் 

சாமர்த்திைமற்ற பசைல்முயற ஆகும். 
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பநப்லொலிையன ெயட அதிகாாிைாக அமர்த்தும்ெடி ொிந்துயரத்த ெிபரஞ்சு உைர்குடி மகன் 

ஒருவர், அவ்வாறு பசய்ைத் தவறி விட்டால் அவயரலை மக்கள் அதிகாாிைாகத் லதர்ந்பதடுப்ொர்கள் 

என எச்சாிக்யக விடுத்தார்.  

உைர்ந்து வரும் மனிதனின் அறிகுறி அதுதான். 

எலிசபெத்தின் ொர்யவைில் தன்யன உைர்த்திக்பகாள்ள விரும்ெிை டார்சி அவளது மாமாயவ மீன் 

ெிடிக்க அயைத்து அவயர தன்னுயடை நியேக்கு உைர்த்தி விடுகிறான். 

பதாைிற்புரட்சி ஏற்ெடுத்திை அயேைினால், கல் பதாைிோளிைின் மூேம் பவளிப்ெட்ட 

திறயமைினால் லராஜர் உைர்வு அயடந்தான். 

தார்னுயடை நாகாிகத்தாலும், லராஜரது பசல்வத்தினாலும் லமாி தார்ன் உைர்ந்த இடத்யத 

அயடந்தாள்.  

உைர்ந்த நாகாிகத்தில் வளர்ந்து வரும் உைர்குடிைில் ெிறந்த ஒரு குைந்யதைின் ஆதரவினால் லராஜர் 

வளர்ச்சி பெற்றான்.  

லமாிக்காகலவ அவன் பசல்வத்யதப் பெற்றான் என்ெது லொல் லதான்றுகிறது. 

ெிரான்க் அவனுயடை தாைாரால் பகட்டான், அவனுயடை தந்யத அவனுக்குத் தீங்கியைக்கலவ 

இல்யே. 

ெிரான்க்கின் தந்யதயை மீட்க அவரது ொசத்தால் வளர்க்கப்ெட்ட லமாி பெரும் பசல்வத்துடன் 

அங்கு வந்தாள். 

ஒழுங்கான சமூக அயமப்ெில் நாகொிகம் பசல்வத்துடன் இயணந்து இருக்கும், பசல்வத்யத ஈர்க்கும் 

சக்தியும் அதற்கு இருக்கும். 

263. “Offering to supply him with fishing tackle.” 

The fact that he offered the tackle and showed him the points where fish was to be located was a 

confirmation of his real intention. 

Also he who has no intention will speak in details, but his voice will betray. 

Tapas for moksha, evolution for transformation. 

Tapas releases one part of the being. 

Evolution transforms all the parts of the Being. 

Darcy’s tapas was for moksha, but Lydia dragged him into transformation. 

The infinite Being loses itself into the Non-Being, emerges as the finite soul. (p. 110,The Life Divine). 

Darcy followed Elizabeth who dissolved into her family and emerged as Lydia. 

He wanted to change and be accepted. 

His change changed her and he had to accept the whole family. 

Consecration of a work can continue till one surrenders all the related works where instead of solving one 

problem, he ushers himself into yoga. 

Consecration developing from one problem to another issue is to expand oneself from one circle to the next 

under concentric circles. 

In doing so the movement changes from urge to impulse, moving on the scale from up to down and down to 

up – mental, vital, physical, subtle, causal – completing itself in the subtle spiritual plane of impulses. 

As consecration raises its scope, the time of completion is abridged, till it becomes instantaneous. 

Instantaneousness is the hallmark of Timelessness, Supramental consciousness. 

One who feels time flying is conquering Time. It is the expansive vital. 

Time moves slowest in the physical plane. 

When you do not understand what you read and must plod along, the feeling of an hour’s work will really 

be five minutes because Time moves in the brain, not the Mind. 

Maria felt the six weeks passed like a flash as her vital was overwhelmed. 

While sadhana is intense at 5 pm, one will feel he was up only just then. 

At the age of seventy or ninety one can feel like that if there is goodwill for others 

“மீன் ெிடிக்க உதவும் தூண்டில் தந்து உதவுவதாகக் கூறினான்.” 

தூண்டில் தந்து உதவுவதும், எந்பதந்த இடங்களில் மீன் இருக்கும் என்று குறிப்புகள் பகாடுப்ெதும், 

அவனுயடை உண்யமைான லநாக்கத்யத உறுதிப்ெடுத்திைது.  

ைாருக்கு எந்த வித லநாக்கமும் இல்யேலைா அவர் விவரமாகப் லெசினாலும் அவரது குரல் காட்டிக் 

பகாடுத்து விடும். 

லமாக்ஷத்திற்குத் தவமும், திருவுருமாற்றத்திற்குப் ொிணாமமும் அவசிைம்.  

தவம் ஜீவனின் ஒரு ெகுதியை விடுவிக்கும். 
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ொிணாமம் ஜீவனின் அயனத்துப் ெகுதிகயளயும் திருவுருமாற்றும்.  

டார்சி லமாக்ஷத்திற்காகத் தவம் பசய்தான், ஆனால் லிடிைா அவயனத் திருவுருமாறச் பசய்தாள். 

அனந்தமான ஜீவன் அசத்தினுள் தன்யன இைந்து கண்டமான ஆன்மாவாக பவளி வருகிறது. (p. 

110, The Life Divine). 

எலிசபெத்யதப் ெின் பதாடர்ந்த டார்சி, அவளுயடை குடும்ெத்தில் கயரந்து லொய், லிடிைாவாக 

பவளி வருகிறான். 

அவன் மாற விரும்ெினான், ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடவும் விரும்ெினான். 

அவனுயடை மாற்றம், அவயள மாற்றிைது, அவளுயடை குடும்ெம் முழுவயதயும் அவன் ஏற்றுக் 

பகாள்ளும்ெடி ஆைிற்று. 

ஒரு லவயேைின் சமர்ப்ெணம், அதன் சம்ெந்தப்ெட்ட எல்ோ லவயேகயளயும் சரணயடைச் 

பசய்யும்வயர பதாடர்ந்தால். ஒரு ெிரச்சியனயைத் தீர்ப்ெதற்குப் ெதில் அவன் தன்யனலை 

லைாகத்தில் ஈடுெடுத்திக் பகாள்வான். 

ஒரு ெிரச்சியனைிலிருந்து அடுத்த விஷைத்திற்கு சமர்ப்ெணம் பதாடருவது, நம்யம ஒரு 

யமைப்புள்ளிைிலிருந்து அடுத்தடுத்த வட்டத்திற்கு விாிவயடைச் பசய்யும். 

அவ்வாறு பசய்யும்பொழுது இைக்கம் ஆயசைிலிருந்து உந்துதலுக்கு மாறுகிறது, மனம், உணர்வு, 

ஜடம், உடல், சூட்சுமம், காரணலோகம் என்று அளவுலகாலில் லமலும் கீழுமாக நகருகிறது, 

உந்துதலின் சூட்சும ஆன்மீக நியேைில் பூர்த்தி அயடகிறது.   

சமர்ப்ெணம் அதன் வாய்ப்ெியன உைர்த்துவதால் அது உடனடிைாக நியறலவறும் அளவிற்கு பூர்த்தி 

ஆகும் லநரம் குயறகிறது. 

காேமின்யமைின் அம்சம் உடனடி நிகழ்வாகும். இது சத்திைஜீவிை நியேைாகும்.  

லநரம் வியரந்து பசல்வயத உணருெவர் காேத்யத பவன்றவராவார். இது விாிவயடயும் உணர்வு 

நியேைாகும்.   

ஜட நியேைில் லநரம் பமதுவாக நகரும். 

ெடிப்ெது புாிைாமல் கஷ்டப்ெடும்பொழுது ஒரு மணி லநர லவயேைாகத் லதான்றுவது உண்யமைில் 

ஐந்து நிமிடத்திற்குாிை லவயேைாக இருக்கும், ஏபனனில் லநரம் மூயளைில் நகருகிறது, மனத்தில் 

அல்ே. 

மாிைாவின் உணர்வுநியே மியகைாக இருந்ததினால் ஆறு வாரங்கள் அவளுக்கு மின்னல் லொல் 

கடந்து பசன்றது. 

மாயே ஐந்து மணிக்கு சாதயன தீவிரமாக இருக்கும்பொழுது ஒருவர் அப்பொழுதுதான் விைித்தது 

லொல் உணருவார். 

மற்றவர்களிடம் நல்பேண்ணம் உயடைவர்கள், எழுெது வைதாக இருந்தாலும் அல்ேது 

பதாண்ணூறு வைதாக இருந்தாலும் இவ்வாறு உணருவர்.  

264. “Mrs. Gardiner gave Elizabeth a look expressive of wonder.” 

Looks communicate more than speech. 

When work fails, we see we have long laboured towards the result. 

When work completes, we see – rather do not see – it was done by itself. 

No amount of labour could bring Darcy there or make him behave pleasantly to them. He came on his own, 

was nice on his own. Nor was it in anyone’s power to bring him to Lambton with Bingley and Georgiana. 

All happened by itself readily. 

When it happens like this we do not see the grace. We do not also see that we made that grace 

possible sometimes. 

Mrs. Gardiner’s insistent invitations to Pemberley, Mr. Gardiner’s polite commentary there, her own 

change of Mind were their part. 

A swami came to see Mother from North India. Whoever met him found himself incapable of speaking in 

his presence. The will can be so powerfully trained to acquire the strength before which no one can speak. 

That power is communicated through looks. 

Darcy’s behaviour caused a sense of wonder in her aunt as she had heard a different account of him till 

then. 

Of course, she did not suspect Elizabeth of lying. 

Also she had heard the same version from all others. 

A new incomprehensible event causes wonder. 

The impossible becoming possible too causes wonder. 

Wonder is a pleasant emotion incapable of comprehending. 
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A new emotion comprehending inexpressible pleasure is wonder. 

Darcy, early in his relationship with Elizabeth, felt her to be such a wonder. He saw it in her eyes. 

It is that which attracted Wickham and he opened his budget of heart-felt complaints. 

He was such a wonder to her at first sight. 

Lady Catherine was one to Sir Lucas. 

Mrs. Bennet heard one from Elizabeth about Darcy. 

Wonder is an emotion lost in wonder. 

“எலிசபெத் மீதிருந்த திருமதி கார்டினாின் ொர்யவ ஆச்சாிைத்யத பவளிப்ெடுத்துவதாக இருந்தது.” 

ொர்யவகள் லெச்யசக் காட்டிலும் அதிகமாகச் பசய்தியை உணர்த்தும். 

லவயே லதால்வி அயடயும்பொழுது ெேனுக்காக நாம் நீண்ட லநரம் உயைத்தயதப் ொர்க்கோம்.  

லவயே பூர்த்திைாகும்பொழுது அது தானாகலவ பூர்த்திைானது என்ெயத நாம் ொர்க்கிலறாம், 

ொர்க்காமலும் லொகிலறாம்.  

எந்த அளவு கடின உயைப்பும் டார்சியை அங்கு வரவயைத்திருக்க முடிைாது, அவர்களிடம் 

இனியமைாகப் ெைக யவத்திருக்க முடிைாது. அவன் தானாகலவ அங்கு வந்தான், தானாகலவ 

அவர்களிடம் இனியமைாகப் ெைகினான், ெிங்கிலியுடனும், ஜார்ஜிைானாவுடனும் ோம்ப்டனுக்கு 

அவயன வரவயைக்கும் சக்தி எவருக்கும் இல்யே. அயனத்தும் தாமாகலவ உடனடிைாக நடந்தன. 

இவ்வாறு நடக்கும்பொழுது நமக்கு அருள் கண்ணுக்குத் பதாிவதில்யே. சிே சமைங்களில் அந்த 

அருள் பசைல்ெடுவயத நாம்தான் சாத்திைமாக்கிலனாம் என்ெயதயும் நாம் ொர்ப்ெதில்யே. 

பெம்ெர்லிக்கு திருமதி கார்டினாின் பதாடர்ந்த அயைப்பு, அங்கு திரு கார்டினாின் மாிைாயதைான 

லெச்சு, எலிசபெத்தின் மன மாற்றம், இயவ ைாவும் அருளின் ெங்களிப்ொகும். 

வட இந்திைாவிலிருந்து ஒரு மகான் அன்யனயை தாிசிக்க வந்தார். அவர் முன்பு எவராலும் லெச 

முடிைவில்யே. தன்முன் எவராலும் லெச முடிைாத நியேயை, ஒருவர் தனது மனவுறுதிக்கு அளிக்கும் 

சக்திவாய்ந்த ெைிற்சி மூேம், அந்த வலியமயைப் பெற முடியும். 

அந்த வலியம ொர்யவைால் பதாிவிக்கப்ெடுகிறது. 

டார்சிைின் நடத்யத அவளுயடை அத்யதக்கு விைப்யெ அளித்தது, ஏபனனில் அதுவயர 

அவயனப்ெற்றி லகள்விப்ெட்டயவ ைாவும் வித்திைாசமாக இருந்தன. 

எலிசபெத் பொய் லெசுவதாக அவள் சந்லதகப்ெடவில்யே. 

மற்றவர்களிடமிருந்தும் அவள் இலத விவரங்கயளக் லகள்விப்ெட்டிருந்தாள். 

புாிந்துபகாள்ள முடிைாத ஒரு புதிை நிகழ்வு விைப்யெ உண்டாக்குகிறது. 

நடக்க முடிைாதது நடக்கக் கூடிைதாகும்பொழுதும் விைப்பு எழுகிறது. 

விைப்பு, புாிந்துபகாள்ள முடிைாத ஒரு இனியமைான உணர்ச்சிைாகும்.  

பவளிப்ெடுத்த முடிைாத சந்லதாஷத்யதப் புாிந்துபகாள்ளும் புதிை உணர்ச்சி விைப்ொகும். 

எலிசபெத்துடன் ஏற்ெட்ட உறவின் ஆரம்ெக் காேத்தில் டார்சிக்கு அவள் இது லொன்ற ஒரு 

அற்புதமாகத் பதாிந்தாள், அயத அவளுயடை கண்களில் அவன் கண்டான்.  

அலத விஷைம்தான் விக்காயமயும் கவர்ந்தது, அவன் மனப்பூர்வமாக குயறகயள 

பவளிப்ெடுத்தினான்.  

முதல் ொர்யவைில் அவன் அவளுக்கு அது லொன்ற ஒரு அற்புதமாகக் காட்சி அளித்தான். 

சர் லூகாசிற்கு லேடி காதாின் அற்புதப் பெண்மணிைாகத் லதான்றினாள்.  

டார்சியைப் ெற்றி இது லொல் ஒன்றியன எலிசபெத்திடமிருந்து திருமதி பென்னட் 

லகள்விப்ெட்டாள். 

விைப்பு, அதிலேலை காணாமல் லொகக் கூடிை ஒரு உணர்ச்சிைாகும். 

265. “Elizabeth was gratified exceedingly; the compliment must be all for herself.” 

Once in a lifetime one becomes the centre of life. Elizabeth now was such. 

He who is important to everyone becomes such a centre. 

He who keeps everyone in his own centre, becomes a centre of life. 

For a Man to become a centre of our life, we must know his highest value. 

It may not be always known to him. 

The attitude to know such a value in another is spiritual good will. 

Darcy discovered such a value in Elizabeth. 

He also saw a similar higher centre in Lydia and Wickham. 

They were valuable to Darcy as Elizabeth valued them. 

To value the valueless things that another values is to value the other more than he values himself. 

It is a step towards valuing God in the other person. 
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Such an attitude blunts ego in oneself and induces universality. 

A leader sees in the volunteers around him the capacities unknown to them. 

He who sees Individuality in others is an Individual. 

170 years ago, Tocqueville saw America’s present value for the world. 

His book still remains in print and is oft quoted. 

Her aunt never accused her of wrongly reporting on Darcy. 

She saw Elizabeth was not wrong in her understanding but Darcy was different. 

Not to accuse Elizabeth was a strong cultural restraint. 

Darcy’s behaviour gave a new message of love to her aunt which Elizabeth herself received only then. 

As Mr. Bennet said, “It is a day of wonders”. 

He could not comprehend Elizabeth’s news of Darcy in any other light. 

As Sri Aurobindo gave Mother the message that She would take care of the Ashram by speaking it to the 

sadhaks, Darcy made Elizabeth know of his love by silently giving the message to her relations. 

It was a pleasant, silent profound Surprise. 

It shows the great strength of his character. 

“எலிசபெத்திற்கு மிகவும் சந்லதாஷம் எழுந்தது; எல்ோ ொராட்டும் அவளுக்லக.” 

வாழ்க்யகைில் ஒரு முயற, ஒருவர் வாழ்வின் யமைமாக விளங்குவார். எலிசபெத் அது லொன்று 

இப்பொழுது இருந்தாள்.  

ைார் ஒருவன் எல்லோருக்கும் முக்கிைமாக இருக்கிறாலனா, அவன் அது லொன்ற யமைமாக 

விளங்குவான். 

தன் யமைத்திலேலை எல்லோயரயும் யவத்திருப்ெவன் வாழ்வின் யமைமாகிறான். 

ஒரு மனிதன் நமது வாழ்க்யகைின் யமைமாக விளங்குவதற்கு அவனது உைர்ந்த மதிப்ெியன நாம் 

பதாிந்துபகாள்ள லவண்டும். 

அது அவனுக்கு எல்ோ சமைங்களிலும் பதாிைாமல் இருக்கோம். 

மற்றவாிடம் உள்ள அது லொன்ற ெண்ெியனத் பதாிந்துபகாள்ளும் மலனாொவம் ஆன்மீக 

நல்பேண்ணம் ஆகும்.  

எலிசபெத்திடம் டார்சி இது லொன்ற ெண்ெியனக் கண்டான். 

இலத லொன்ற உைர்ந்த யமைத்யத லிடிைாவிடமும் விக்காமிடமும்கூட அவன் கண்டான். 

அவர்கயள எலிசபெத் மதித்ததால் டார்சிக்கும் அவர்கள் மதிப்பு வாய்ந்தவர்களாக இருந்தனர், 

மற்றவர் மதிக்கும் மதிப்ெில்ோத பொருயள நாம் மதிப்ெது, மற்றவர் தன்யனலை மதிப்ெயதவிட, 

அவயர அதிகமாக நாம் மதிப்ெதாகும். 

இது, மற்றவாிடம் உள்ள இயறவயனக் காண்ெதன் ஒரு ெடிைாகும். 

இது லொன்ற மலனாொவம் ஒருவாிடம் உள்ள அகந்யதயை மழுங்கச் பசய்து ெிரெஞ்சமைமாக்கத் 

தூண்டும்.  

ஒரு தயேவர் தன்யனச் சுற்றியுள்ள பதாண்டர்களிடம் அவர்களுக்குத் பதாிைாத திறயமகயளப் 

ொர்ப்ொர். 

மற்றவாிடம் தனித்துவத்யதப் ொர்க்கும் ஒருவர் தனித்தன்யம வாய்ந்தவராவார். 

170 வருடங்களுக்கு முன்பு, அபமாிக்காவின் இன்யறை உேக மதிப்யெ Tocqueville ொர்த்தார். 

அவருயடை புத்தகம் இன்னமும் ெதிப்ெில் உள்ளது, அடிக்கடி லமற்லகாள் காட்டப்ெடுகிறது. 

டார்சியைப் ெற்றி தவறாக பசய்தி கூறிைதாக அவளுயடை அத்யத அவயள எப்பொழுதும் குயற 

கூறிைலத இல்யே. 

எலிசபெத் புாிந்துபகாண்டதில் தவலறதும் இல்யே என்ெயதப் ொர்த்த அவள், டார்சி வித்திைாசமாக 

இருப்ெயதக் கண்டாள். 

எலிசபெத்யதக் குயற கூறாதது வலியமைான நாகாிகக் கட்டுப்ொடு ஆகும். 

டார்சிைின் நடத்யத அவனுயடை காதலின் புதிை பசய்தியை அவளுயடை அத்யதக்கு அளித்தது, 

எலிசபெத்திற்லக அப்பொழுதுதான் அயத உணர முடிந்தது.   

திரு பென்னட் கூறிைது லொல், “அற்புதங்கள் நியறந்த நாள் அது.” 

டார்சியைப் ெற்றி எலிசபெத் கூறிையதக் லகட்டு அவரால் லவறு எந்த விதமாகவும் புாிந்துபகாள்ள 

முடிைவில்யே.  

ஆசிரமத்யதக் கவனிக்கும் பொறுப்யெ அன்யன எடுத்துக் பகாள்வார் என்று சாதகர்களிடம் 

லெசும்பொழுது அறிவித்தது லொல் டார்சி, அவளுயடை உறவினர்களுக்கு அயமதிைாக பசய்தி 

அளிக்கும் வயகைில் தன்னுயடை காதயே அவள் பதாிந்துபகாள்ளும்ெடி பசய்தான்.  

அது இனியமைான, அயமதிைான, பூரணமான ஆச்சாிைமாக இருந்தது. 
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அது, அவனுயடை குணத்தின் சிறப்ொன வலியமயைக் காட்டுகிறது. 

266. “Her astonishment was extreme.” 

Man’s view is severely limited. He is astonished when he sees the developments behind his back come 

to light. 

She never knew what was happening in Darcy. 

She had no knowledge that her inner change would produce corresponding changes in Darcy and every 

other person in the family. To bring about a true change in one person is change in all people. 

Sometimes very little change in one leads to Himalayan change in another. 

The reverse phenomenon is also true. 

One who reaches the centre of world’s consciousness can witness this phenomenon of correspondence 

between his consciousness and world events. 

Here lies the Truth that one Man’s perfection can save the world. 

Had she been seeing Darcy all the time, she would have seen the gradual change in him. Now that it is 

sudden, the astonishment is in the extreme. 

We see a leaf but do not stop to think of it, we pass on. 

To a poet or a scientist, the leaf is a wonder as the lines on it are unique, its form expresses a mathematical 

equation, and it stands before the artist’s eye as a wonder. 

To the gardener, his master was talking to the visitors. 

To her uncle and aunt, Darcy is behaving politely contrary to their information. 

To her, he was astonishing in the extreme and she was wondering why he was so altered. 

To himself, he was expressing the new attitude of the new personality with restraint of fortitude. 

To the author, he was opening a new psychological world for himself and others. 

To the historian, Darcy was being the harbinger of social evolution sparing the aristocratic heads. 

The author cannot fully explain her astonishment as it defies explanation. 

In one look she saw a radically altered behaviour in Darcy which she knew he was incapable of, but he 

exhibited that gentlemanly courtesy. 

It was no behaviour he was capable of which means he had recently acquired it. It was a great psychological 

effort. She saw it in him. And how did he acquire it? For what reason had he acquired it? Was it for her? 

“அவளுக்கு அளவில்ோ ஆச்சாிைம் எழுந்தது.” 

மனிதனின் ொர்யவ மிகவும் அளவுக்குட்ெட்டது. அவனுக்குப் ெின்னால் நடப்ெயவ பவளி வரும் 

பொழுது அவனுக்கு ஆச்சாிைம் எழுகிறது.  

டார்சிக்குள் என்ன நடக்கிறது என்ெது அவளுக்குத் பதாிைலவ இல்யே.  

தனக்குள்லள ஏற்ெடும் மாற்றம், அவனிடத்தும் குடும்ெத்தினர் எல்லோாிடத்தும் அது லொன்ற 

மாற்றத்யத ஏற்ெடுத்தும் என்று அவளுக்குத் பதாிைவில்யே. ஒருவர் உண்யமைாக மாறினால் மற்ற 

அயனவரும் மாறுவர். 

சிே சமைங்களில் ஒருவாிடம் ஏற்ெடும் மிகச் சிறிை மாற்றம், மற்றவாிடம் மிகப் பொிை மாற்றத்யத 

ஏற்ெடுத்தும். 

இதற்கு லநர்மாறானதும் உண்யம. 

உேக ஜீவிைத்தின் யமைத்யத அயடெவர், அவருயடை ஜீவிைத்திற்கும், உேக நிகழ்வுகளுக்கும் 

இயடலை இருக்கும் பதாடர்யெப் ொர்க்க முடியும். 

ஒரு மனிதனின் பூரணத்துவம் உேகத்யதலை காப்ொற்றும் என்கிற உண்யம இங்குள்ளது. 

அவள் டார்சியைத் பதாடர்ந்து ொர்த்துக் பகாண்டிருந்தால், அவனிடம் ெடிப்ெடிைாக ஏற்ெட்ட 

மாற்றத்யத அவள் கண்டிருப்ொள். இப்பொழுது அவள் திடீபரனப் ொர்ப்ெதால் ஆச்சாிைம் அளவு 

கடந்து எழுகிறது. 

நாம் ஒரு இயேயைப் ொர்க்கிலறாம், அயதப் ெற்றி லைாசிப்ெதில்யே, கடந்து பசல்கிலறாம். 

ஒரு கவிஞனுக்லகா அல்ேது ஒரு விஞ்ஞானிக்லகா இயே ஒரு அற்புதமாகும். அதில் இருக்கும் 

லகாடுகள் அோதிைானயவ, அதனுயடை லதாற்றம் ஒரு கணித சமன்ொட்யட பவளிப்ெடுத்தும், 

ஓவிைனுயடை கண்களுக்கு அது ஒரு அற்புதமாகக் காட்சி அளிக்கும்.   

லதாட்டக்காரயரப் பொறுத்தவயர, தன்னுயடை எஜமானர் விருந்தினர்களுடன் லெசிக் 

பகாண்டிருக்கிறார்.  

அவளுயடை மாமா மற்றும் அத்யதக்கு, அவர்களுக்குக் கியடத்த பசய்திக்கு மாறாக, டார்சி மிகவும் 

மாிைாயதைாக நடந்துபகாள்கிறான். 
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அவளுக்கு, அவன் மாறிைது அளவில்ோ ஆச்சாிைமாக இருக்கிறது, ஏன் அவ்வாறு மாறினான் என 

விைப்பு எழுகிறது. 

அவன் தனக்கு புதிை சுொவத்தின் புதிை மலனாொவத்யத பவளிப்ெடுத்திக் பகாள்கிறான், 

மனவலியமைினால் கட்டுப்ெடுத்திக் பகாள்கிறான்.  

கதாசிாிைருக்கு, புதிை உளாீதிைான உேகத்யத தனக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் அவன் 

ஏற்ெடுத்திக் பகாடுக்கிறான்.   

சாித்திர வல்லுனர்களுக்கு, ெிரபுக்கயளக் காப்ொற்றிை சமூகப் ொிணாமத்தின் முன்லனாடிைாக 

டார்சி இருந்தான். 

விளக்கம் எதுவும் அளிக்க முடிைாத நியேைாக இருப்ெதால் அவளுயடை ஆச்சாிைத்யத ஆசிாிைரால் 

முழுயமைாக விளக்க முடிைாது. 

ஒலர ொர்யவைில், டார்சிைின் நடத்யதைில் பெரும் மாற்றத்யத அவள் கண்டாள். அவனால் அது 

இைோத காாிைம் என்று அவளுக்குத் பதாியும், ஆனால் அவன் நற்குணம் ெயடத்த மனிதனது  

மாிைாயதயை பவளிப்ெடுத்தினான். 

அது அவனால் சாத்திைமாகும் நடத்யத அல்ே. அது சமீெத்தில் அயடைப் பெற்ற நற்குணமாக  

இருக்க லவண்டும். அது மிகப் பொிை மனாீதிைான முைற்சிைாகும், அயத அவனிடம் அவள் 

கண்டாள். எவ்வாறு அவன் அயதப் பெற்றான்? எதற்காக அவன் அயதப் பெற்றான்? 

அவளுக்காகவா? 

267. “Why is he altered? From what can it proceed?” 

Man ultimately lives on his understanding. 

She was now not able to find her understanding of his actions. 

He who understands that the world is sustained by Brahman, becomes a Sannyasi. 

You are what you understand. 

You really are what you emotionally feel. 

This was the first time she saw and recognized that Darcy loved her, not when he proposed. 

It is one thing that Darcy loved her, and another thing that he loved her after that proposal. 

By no streak of imagination one can know why Grace acts. 

Sometime even after an explanation, it will remain inexplicable. 

Was it possible for her to believe he loved her for her abuse? 

To concede this possibility is to understand infinity. 

A reasonable explanation is possible after the event. 

One who understands infinity must see reason in an unreasonable explanation. 

Infinity is unreasonable reason. 

Reason transcends into infinity by unreasonable behaviour. 

Virtue enters infinity by sin. 

Sin becomes a virtue in the plane of infinity. 

Elizabeth unconsciously entered infinity when she saw that Darcy loved her even after her abuse. 

She would consciously enter infinity if she saw he loved her because of her abuse. She could do it in a 

lower or higher way. In the lower way she would remain an instrument, he would get the benefit. In the 

higher way she would cease to be the instrument but would participate in his consciousness of progress. 

In the story she made partial progress, got a partial benefit which was overwhelming to her. Her fulfillment 

in Jane’s wedding and the relief of Lydia’s marriage took away all her energy. That Wickham was not 

ruined, was in her family, was the greatest relief to her. 

“அவன் எதற்காக மாறிைிருக்கிறான்? இதற்கு அர்த்தம் என்னவாக இருக்கும்?” 

மனிதன் இறுதிைில் அவன் புாிந்துபகாள்வதன் மூேம் வாழ்கிறான். 

அவனுயடை பசையே அவளால் இப்பொழுது புாிந்துபகாள்ள முடிைவில்யே. 

ெிரம்மத்தால் உேகம் இைங்குகிறது என்ெயதப் புாிந்துபகாள்ெவன் சந்நிைாசி ஆகிறான்.  

நாம் புாிந்துபகாள்வதற்லகற்ெ நாம் இருக்கிலறாம். 

உணர்வுபூர்வமாக உணருவயதப் லொல்தான் நாம் உண்யமைில் இருக்கிலறாம். 

டார்சி தன்யனக் காதலிக்கிறான் என்ெயத இப்பொழுதுதான் முதல் தடயவைாக அவள் 

உணருகிறாள், அவன் திருமண லவண்டுலகாள் விடுத்தபொழுது அல்ே. 

டார்சி அவயளக் காதலிப்ெது ஒரு விஷைமாக இருந்தாலும், திருமண லவண்டுலகாளிற்குப் 

ெிறகுதான் அவயளக் காதலிக்க ஆரம்ெித்தான் என்ெது மற்பறாரு விஷைமாகும். 
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கற்ெயனைின் ஒரு கீற்றின் மூேமாகக்கூட ஏன் அருள் பசைல்ெடுகிறது என்று ஒருவரால் பதாிந்து 

பகாள்ள முடிைாது. 

விளக்கத்திற்குப் ெிறகும்கூட, சிே சமைம் அது பதளிவாக இருக்காது.  

அவளுயடை நிந்தயனக்காக அவன் அவயளக் காதலிக்கிறான் என அவளால் நம்ெிைிருக்க 

முடியுமா? 

இந்த சாத்திைக்கூற்றியன ஏற்றுக்பகாள்வது அனந்தத்யதப் புாிந்துபகாள்வதற்கு ஈடாகும்.  

நிகழ்விற்குப் ெிறகு நிைாைமான விளக்கம் சாத்திைமாகும். 

அனந்தத்யதப் புாிந்துபகாள்ெவர் நிைாைமில்ோத விளக்கத்திலும் நிைாைத்யதப் ொர்க்க லவண்டும்.  

நிைாைமில்ோத காரணலம அனந்தமாகும். 

நிைாைமற்ற நடத்யதைின் மூேம் காரணம் அனந்தத்திற்குச் பசல்கிறது. 

குணச்சிறப்புகள் அனந்தத்தில் ொவத்தின் மூேம் நுயைகிறது. 

அனந்தத்தில் ொவம் நற்குணமாக மாறிவிடுகிறது.  

தன்னுயடை நிந்தயனக்குப் ெிறகு தன்யன டார்சி காதலித்தயதப் ொர்த்த எலிசபெத், 

தன்யனைறிைாமலேலை அனந்தத்தில் நுயைந்தாள்.  

தன்னுயடை நிந்தயனைால்தான் அவன் தன்யனக் காதலிக்கிறான் என்ெயத அவள் 

உணர்ந்திருந்தால் தன்னியனலவாடு அவள் அனந்தத்தில் நுயைந்திருப்ொள். தாழ்ந்த நியேைிலோ 

அல்ேது உைர்ந்த நியேைிலோ அவளால் இதயனச் பசய்ை முடியும். தாழ்ந்த நியேைில் அவள் ஒரு 

கருவிைாக இருந்திருப்ொள், அவன் ெேயனப் பெற்றுக் பகாண்டிருப்ொன். உைர்ந்த வைிைில் அவள் 

கருவிைாக இல்ோமல் அவனுயடை ஜீவிைத்தின் முன்லனற்றத்தில் ெங்பகடுத்துக் பகாண்டிருப்ொள். 

கயதைில் அவளது முன்லனற்றம் ெகுதிைாக இருக்கிறது, ெேனும் ெகுதிைாகலவ இருந்தது, அதுலவ 

அவளுக்கு அதிகப்ெடிைாக இருந்தது. லஜனுயடை திருமணத்தில் அவள் அயடந்த மன 

நியறவினாலும், லிடிைாவின் திருமணத்தில் அவள் அயடந்த நிம்மதிைினாலும், அவளுயடை எல்ோ 

சக்திகயளயும் இைந்தாள். விக்காமின் வாழ்க்யக ொைாகவில்யே, தன்னுயடை குடும்ெத்தில் அவன் 

இருக்கிறான் என்ெது அவளுக்குப் பொிை நிம்மதியை அளித்தது. 

268. “It cannot be for my sake.” 

Descending Grace in floods occasionally makes a Man exclaim, “It cannot be for anything I have 

done or I have deserved.” 

Like Christopher Sly, often after the first shock of surprise, Man easily becomes acclimatized by the new 

situation. 

One version of the unconsciousness Mother often speaks of is this. 

By these words Elizabeth recognized the action of grace. 

This is a subtle rich atmosphere that continues to grow. It is extremely sensitive; one memory can make it 

flat. 

She was conscious enough to recognize grace in his action. He was oblivious of what he was doing. He was 

impelled by the new discipline he had accepted. It was the unknowable formulating itself to his aspiration 

that he was civil to her aunt and uncle. 

It could not stand even the Mental recognition that it was there. 

An oblivious moment is a non-egoistic moment. It just opens one to universality, revealing power and light. 

Darcy’s initial decision to take her abuse as advice had the character of transformation. It was an effort to 

open to the Transcendent infinite that gave him the power of infinity – to do what he wanted which no 

reason could explain. 

The touch may be only a flash. 

It created a new, wide, powerful atmosphere inconceivable. 

The provocation of Caroline because of its being negative was in effect equal to this power, as it could 

cancel. 

Accomplishment is not given to the positive infinite potential unless it has overcome its negative 

complement. 

Overcoming its ill-effects, he raised his marriage to the level of Romantic potential. 

Absence of regret in facing a reversal has the potential to complete the positive potential with the capacity 

to overcome the negative potential. 

“அது எனக்காக இருக்க முடிைாது.” 

பவள்ளம்லொல் இறங்கும் அருள், எப்பொழுதாவது மனிதயன, ‘இது என் பசைல்களுக்காகலவா 

அல்ேது எனது தகுதிக்காகலவா இருக்க முடிைாது” என்று ஆச்சாிைத்துடன் கூற யவக்கிறது. 



218 

 

Christopher Sly லொே, பெரும்ொலும் முதல் ஆச்சாிை அதிர்ச்சிக்குப் ெிறகு, மனிதன் எளிதில் புதிை 

சூழ்நியேக்குப் ெைக்கமாகி விடுகிறான். 

இந்த ஒரு தன்னியனவில்ோத் தன்யமைின் ஒரு ெதிப்யெப் ெற்றித்தான் அன்யன அடிக்கடி 

லெசுகிறார். 

இந்த வார்த்யதகளின் மூேம் எலிசபெத் அருள் பசைல்ெடுவயதப் புாிந்துபகாண்டாள். 

பதாடர்ந்து வளர்ந்து வரும் சூட்சுமமான வளயமைான சூைல் இது. மிகவும் நுட்ெமானது; ஒரு 

ஞாெகம் இதயன பவறுயமைாக்கி விடோம்.  

அவனுயடை பசைலில் அருயளப் ொர்க்கும் அளவிற்கு அவள் தன்னியனலவாடு இருந்தாள். தான் 

என்ன பசய்கிலறாம் என்ெயதலை அறிைாதவனாக அவன் இருந்தான். அவன் ஏற்றுக் 

பகாண்டிருக்கும் புதிை கட்டுப்ொட்டிற்குள் அவன் தள்ளப்ெட்டிருந்தான். அவனது ஆர்வத்தில் 

இயறவன் பசைல்ெடுவதால், அவன் அவளுயடை அத்யதயுடனும், மாமாவுடனும் மாிைாயதைாக 

நடந்துபகாள்கிறான். 

அது அங்கிருப்ெயத மனத்தால் புாிந்துபகாண்டிருப்ெயதலை அதனால் தாங்கிக் பகாள்ள 

முடிைவில்யே.  

எதுவும் பதாிைாத தருணம் அகந்யதைற்ற தருணமாகும். இது ஒருவயர 

ெிரெஞ்சத்திற்குாிைவராக்கும், சக்தியையும், ஒளியையும் பவளிப்ெடுத்தும்.  

அவளுயடை நிந்தயனயை அறிவுயரைாக எடுத்துக்பகாள்ளும் அவனது ஆரம்ெத் தீர்மானத்தில் 

திருவுருமாற்றத்தின் குணம் இருந்தது. எந்த ஒரு காரணத்தாலும் விளக்க இைோத அவன் 

விரும்ெிையதச் பசய்வதற்கு, அவனுக்கு அளவில்ோ வலியமயை அளித்த, சிறப்ொன அனந்தத்திற்கு 

வைி வகுக்கும் முைற்சிைாகும் அது.  

அதன் ஸ்ொிசம் க்ஷண லநரத்திற்கு மட்டுலம இருக்கோம். 

நியனத்தும் ொர்க்க முடிைாத அளவிற்கு அது புதிை, அகன்ற, வலியமவாய்ந்த சூையே 

உருவாக்கிைது. 

இந்தச் சக்திக்குச் சமமாக இருந்த, எதிர்மயறைாக விளங்கிை காரலினுயடை தூண்டுதல், ரத்தும் 

பசய்ைோம்.  

லநர்மயறைான அளவற்ற திறன், அதனுயடை எதிர்மயறைான உடன்ொட்யட பவற்றி 

பகாண்டாேன்றி ெேன் பெறாது.   

அதன் தீை வியளவுகயளத் தாண்டி வந்து, அவனுயடை திருமணத்யத அமர காதலின் திறனுக்கு 

அவன் உைர்த்தினான். 

ஒரு லதால்வியை எந்த வித வருத்தமும் இன்றி எதிர் பகாள்வது, எதிர்மயறைான சாத்திைங்கயள 

பவற்றி பகாள்ளும் திறனுடன், லநர்மயறைான சாத்திைங்கயளப் பூர்த்தி பசய்யும் ஆற்றலும் 

பெற்றது. 

269. “My reproofs at Hunsford could not work such a change as this.” 

No one could believe at the introduction of telephone that the voice traveled such long distances. 

Elizabeth felt like one who by hitting one mango by a stone brought all the hundreds in the tree down. She 

was intrigued, dumbstruck. 

Tom Gooth when he found his wallet lost somewhere on a bush, on opening his eyes from meditation could 

not believe his calling had brought it about. 

What a magician could not do, Tom’s calling Mother did. 

Magic can create illusions. Calling Mother can create actualities. 

We see Mother acts like this always, but we never really believe in it.  

To believe in Mother is to believe Her Force will work. When there is a headache we take aspirin, do not 

believe in the relief She would administer. If we resort to Her, we do so as a last resort or without belief. 

One who does not seek non-Mother redress is a devotee. 

Such a decision at once brings in the Supramental consciousness. 

Hurting the hand and feeling intense pain, a devotee must be able to feel himself that it is Delight, not pain. 

Moving from the nerves to Mind, he can see the pain disappear. Moving still further to the Psychic, it 

becomes Delight. It is a moment when Her consciousness acts. It is supramental consciousness. 

Hearing a bad news, one should refuse to believe in it and believe it is good news.  

Some good news will come and correct. 

To be able to call Mother in nightmares, we see it disappears. 

To do so, one is conscious in the subtle plane. 

Someone abuses you, you know only your ego is abused. 
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Realising it so, the abuse stops, praise follows. It is a Supramental moment. 

Each time our call is REAL – She is born in the voice of our call – our life is extended by one year. Her 

birth in any part of us completes that year in that moment. Should you know that part in you which 

attracts your wife’s unpardonable abuse for days on end, remove it if you can and call Mother. Her 

coming into you will make your virago wife praise you undeservingly. Mother can Suprementalise the 

world. 

“ஹன்ஸ்லொர்டில் நான் அவயனப் ெைித்தது, அவயன இவ்வளவு தூரம் மாற்றிைிருக்க 

வைிைில்யே.” 

பதாயேலெசி அறிமுகமானபொழுது, குரல் இவ்வளவு பதாயேவிற்குக் லகட்கும் என்ெயத 

எவராலும் நம்ெ முடிைவில்யே.  

ஒரு மாங்கனி லமல் எறிந்த கல், மரத்தில் இருந்த நூற்றுக்கணக்கான மாங்கனிகயள 

வீழ்த்துவயதப்லொல் எலிசபெத் உணர்ந்தாள். அவள் ஆச்சாிைத்தில் வாையடத்துப் லொனாள். 

எங்லகா பதாயேந்து லொன Tom Gooth-ன் ெணப்யெ ஒரு புதாில் கியடத்தது. திைானத்தில் அமர்ந்து 

அன்யனயை அயைத்ததன் ெேயனக் கண்டு அவரால் நம்ெ முடிைவில்யே. 

மந்திரவாதி பசய்ை முடிைாதயத டாம் அன்யனயை அயைத்தது பசய்து முடித்தது. 

மாை வித்யதைால் பொய்த் லதாற்றங்கயள உருவாக்க முடியும். உண்யமகயளயும் உருவாக்க 

முடியும். 

அன்யன எப்பொழுதும் இதுலொல் பசைல்ெடுவயதப் ொர்க்கிலறாம், ஆனால் நாம் உண்யமைில் 

அயத நம்புவதில்யே. 

அன்யனயை நம்புவபதன்றால் அன்யனைின் சக்தி பசைல்ெடும் என்று நம்புவதாகும். தயேவலி 

என்றால் மாத்தியர எடுத்துக் பகாள்கிலறாம், அன்யன குணப்ெடுத்துவார் என நம்புவதில்யே. 

அப்ெடிலை அன்யனயை நாடினாலும், அது கயடசிப் ெட்சமாகத்தான் இருக்கும், அல்ேது 

நம்ெிக்யகைின்றி இருக்கும்.  

அன்யனயை மட்டுலம நம்புெவன் ஒரு அன்ெனாவான். 

இது லொன்ற ஒரு தீர்மானம் உடனடிைாக சத்திை ஜீவிைத்யத அளிக்கும். 

யகைில் காைம் ெட்டு வலி தீவிரமாக இருக்கும்பொழுது, அது வலிைல்ே, ஆனந்தம் என்று அன்ெர் 

உணர லவண்டும். உணர்விலிருந்து மனத்திற்கு மாறினால் வலி மயறவயதக் காணோம். லமலும் 

ஒரு ெடி பசன்று, யசத்திை புருஷனுக்கு மாறும் பொழுது, வலி ஆனந்தமாக மாறும். அன்யனைின் 

ஜீவிைம் பசைல்ெடும் தருணமாகும் அது. அது சத்திை ஜீவிைமாகும். பகட்ட பசய்தி வரும்பொழுது, 

அயத நம்ொமல், நல்ே பசய்திைாகத்தான் அது இருக்கும் என்று நம்ெ லவண்டும்.      

ஏதாவது ஒரு நல்ே பசய்தி வந்து திருத்தும். 

இரவில் பகட்ட கனவு காணும்பொழுது அன்யனயை அயைக்க முடிந்தால், அது மயறவயத நாம் 

ொர்க்கோம். 

அவ்வாறு பசய்ை முடிவது, சூட்சும நியேைில் தன்னியனலவாடு இருப்ெதாகும். 

ைாலரனும் ஒருவர் நம் மீது வயசமாாி பொைிந்தால், நமது அகந்யதக்குத்தான் அது என்று நமக்குத் 

பதாியும். 

அயத உணர்ந்தவுடன், நிந்தயன முற்றுப் பெறும், புகைாரம் பதாடங்கும். இது சத்திை ஜீவிை 

தருணமாகும். 

ஒவ்பவாரு சமைமும் நமது அயைப்பு உண்யமைாக இருக்கும் பொழுது- நமது அயைப்ெில் அன்யன 

ஜனிக்கிறார்- நமது வாழ்நாள் லமலும் ஒரு வருடத்திற்கு நீடிக்கிறது. நமது ஏலதனும் ஒரு ெகுதிைில் 

அன்யன ஜனிக்கும் பொழுது, அந்த ஒரு வருடம் அத் தருணத்திலேலை பூர்த்திைாகி விடுகிறது. 

நம்மிடம் உள்ள எந்த ெகுதி, மயனவியை நாட்கணக்காக நிந்தயன பசய்ை யவக்கிறது என்று 

கண்டு ெிடிக்க முடிந்தால், அயத அகற்றி அன்யனயை அயைக்க லவண்டும். அன்யன நம்மிடம் 

வரும்பொழுது அந்த அடங்காத மயனவிலை நம்யமப் புகை ஆரம்ெிப்ொள். இவ்வுேகத்யத அன்யன 

சத்திைஜீவிை மைமாக்க முடியும். 

270. “It is impossible that he should still love me.” 

The ordinary conception of rejection is a break of relationship. 

One possibility of rejection is a strong attraction in the rejected. 

She understood that her rejection of Darcy was an irrevocable end in itself. 

His proposal went out of her Mind and even the letter was a surprise to her. 

It never occurred to her that the letter gave life to his lingering interest in her. 

After Indian Freedom we witnessed the phenomena of increasing British capital in India, increasing British 

residents in India and above all the increasing influence of the English language in the national life. It is 
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true after the break all these should shrink vastly and vanish. The factor of life behind it is, India is to play a 

leading role in human unity and English is going to be the international language. After a vigorous period of 

materialism, religion and Spirit are more intensely accepted by the population. The intense period of 

materialism only served to cleanse the spiritual life. Darcy’s love for Elizabeth was no mere social 

phenomenon of attraction of a pretty face – she never had one – but it was the fire of her eyes that 

fascinated him. Her abuse only served to purify his passion of its dross of pride and arrogance. Her rejection 

was a rejection of his own deficiencies. Rejection can lead to diminished hope or increased vigour of 

aspiration. Sometimes even in petulant attitudes, petty rejections with the sole view of making oneself 

scarce, the aspiration rises to higher ideals on his side where he tries to discover the divine behind that 

smallness. The smaller the frontal appearance of the finite, the greater is the Truth that tries to 

reveal. The subtle law of instincts is explained in the dog at home responding to the master in the office. It 

is an eternal relationship that admits of no break. Any attempt at break increases the existing bond in 

intensity. He related to her from his instincts. She did not relate to him thus. She only responded to him 

subconsciously as a woman responds to marriage in quest of property and security. His response, his still 

lingering love for her was a total surprise to her. After Napoleon’s empire collapsed, Code Napoleon 

survived all over Europe, France conquered all Europe by the intellectual eminence of her language and 

cultural superiority. Old lasting cultural relationships survive political fiascos. What is lost at one level 

grows at another deeper level, testifying to the truth of the underlying unity falsifying the outer apparent 

multiplicity. 

“அவன் இன்னமும் என்யனக் காதலிக்கிறான் என்ெது சாத்திைலம இல்யே.” 

நிராகாிப்யெப் ெற்றிை பொதுவான கருத்து, உறவினில் ஏற்ெடும் விாிசல்தான்.  

நிராகாித்த விஷைத்தின் லமலுள்ள ெேமான ஈர்ப்பும் நிராகாிக்க யவக்கும். 

டார்சியை அவள் நிராகாித்தது ஒரு மாற்ற முடிைாத முடிவு என அவள் புாிந்துபகாண்டிருந்தாள். 

அவனது திருமணப் லெச்சு அவள் மனத்திலேலை இல்யே, அந்தக் கடிதம்கூட அவளுக்கு 

ஆச்சாிைத்யத அளித்தது. 

அவளிடம் பதாடர்ந்து இருந்த அவனது விருப்ெத்திற்கு உைிர் பகாடுத்தலத அக்கடிதம்தான் என 

அவளுக்குத் லதான்றலவ இல்யே. 

இந்திை சுதந்திரத்திற்குப் ெிறகு இந்திைாவில் ஆங்கிலேை முதலீடு அதிகாித்தயதப் ொர்த்லதாம், 

ஆங்கிலேைர்கள் அதிகாித்தயதப் ொர்த்லதாம், நமது நாட்டின் வாழ்க்யகைில் ஆங்கிே பமாைிைின் 

ொதிப்பு அதிகாிப்ெயதயும் ொர்த்லதாம். ெிாிவிற்குப் ெிறகு இயவ ைாவும் சுருங்கி, மயறை 

லவண்டும். இதன் ெின்னால் உள்ள வாழ்க்யகைின் உண்யம, மனித ஒற்றுயமக்கு இந்திைா 

தயேயம தாங்கப் லொகிறது, மற்றும் ஆங்கிேம் உேகளாவிை பமாைிைாக விளங்கப் லொகிறது 

என்ெதாகும். மிகவும் பேௌகீகமான ஒரு காே கட்டத்திற்குப் ெிறகு, மக்களால் மதமும் ஆன்மீகமும் 

பெரும் அளவில் தீவிரமாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்டன.  

தீவிரமான பொருள்ாீதிைான காே கட்டம் ஆன்மீக வாழ்யவ தூய்யமப்ெடுத்தலவ உதவிைது. 

டார்சிக்கு எலிசபெத்தின் மீதிருந்த காதல் பவறும் அைகான முகத்யத விரும்பும் சமூக நிகழ்வு அல்ே-

-- அவளுக்கு அைகான முகம் இருக்கவில்யே-ஆனால், அவளது ஆத்ம நைனங்களின் ஒளி அவயனக் 

கவர்ந்தது. அவளது நிந்தயன அவனது ெைனற்ற கர்வத்யதயும், அகம்ொவத்யதயும் நீக்கி, அவனது 

கட்டுக்கடங்காத ஆர்வத்யதத் தூய்யமப்ெடுத்திைது.  அவளது நிராகாிப்பு, அவனது குயறொடுகயள 

நிராகாித்ததாகும். நிராகாிப்பு நம்ெிக்யகயைக் குயறக்கோம் அல்ேது ஆர்வத்யத அதிகாிக்கோம். 

சிேசமைங்களில் எளிதில் லகாெப்ெடும் மலனாொவம் உயடைவர், தன்யன அாிதாக்கிக் 

பகாள்வதற்காக அற்ெத்தனமாக நிராகாிக்கும்பொழுது, அவனுயடை ஆர்வம் பொிை 

இேட்சிைத்திற்கு உைரும், அங்கு அவன் அந்த சின்னத்தனத்திற்குப் ெின் உள்ள பதய்வீகத்யதப் 

ொர்க்க முைல்கிறான்.     

கண்டத்தின் முன் லதாற்றம் சிறிைதாக இருந்தாலும், அது பவளிைிட முைலும் உண்யம பொிைது. 

வீட்டில் இருக்கும் நாய் அலுவேகத்திலிருந்து கிளம்பும் எஜமானுக்கு ெதிேளிப்ெது, உள்ளுணர்வின் 

சூட்சும சட்டத்யத விளக்குகிறது. இயடலவயளயைலை அனுமதிக்காத நிரந்தரமான உறவாகும் 

அது. இயடபவளி ஏற்ெடுத்த முைலும்பொழுது இருக்கும் ெந்தத்யத அது லமலும் தீவிரமாக்கும். 

அவன் தன்னுயடை உள்ளுணர்வினால் அவளுடன் பதாடர்புபகாண்டான். அவள் அவ்வாறு 

அவனுடன் பதாடர்புபகாள்ளவில்யே. பசாத்தும், ொதுகாப்பும் லவண்டும் என்ெதற்காக 

திருமணத்திற்குச் சம்மதிக்கும் பெண் லொல் மட்டுலம, அவள் அவனுக்கு ஆழ்மனத்திலிருந்து 

ெதிேளித்தாள். அவனுயடை மறுபமாைியும், அவள் லமல் அவனுயடை பதாடரும் காதலும், 

அவளுக்கு முழுயமைான ஆச்சாிைத்யத அளித்தது. பநப்லொலிைனின் சாம்ராஜ்ஜிைம் வீழ்ந்த 
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ெின்னரும் அவன் பெைர் ஐலராப்ொ முழுவதும் நியேத்திருந்தது. ெிபரஞ்சு பமாைிைின் அறிவு 

சார்ந்த உைர்வாலும் மற்றும் கோச்சார லமன்யமைாலும் ெிரான்ஸ், ஐலராப்ொ முழுவயதயும் 

பவன்றது. ெமழயமைான நியேத்த கோச்சார உறவுகள், அரசிைல் குைப்ெங்கயள மீறி 

நியேத்திருக்கும். ஒரு நியேைில் ஏற்ெட்ட இைப்பு, லவபறாரு ஆைமான நியேைில் பசைித்து வளரும். 

பவளிலை காணும் லவறுொடுகயளப் பொய்ைாக்கி, அடிப்ெயடைான ஒற்றுயமைின் உண்யமயை 

உறுதிப்ெடுத்தும். 

 

After walking some time in this way, the two ladies in front, the two gentlemen behind, on 

resuming their places, after descending to the brink of the river for the better inspection of some 

curious water-plant, there chanced to be a little alteration. It originated in Mrs. Gardiner, who, 

fatigued by the exercise of the morning, found Elizabeth's arm inadequate to her support, and 

consequently preferred her husband's. Mr. Darcy took her place by her niece, and they walked on 

together. After a short silence, the lady first spoke. She wished him to know that she had been 

assured of his absence before she came to the place, and accordingly began by observing, that 

his arrival had been very unexpected -- "for your housekeeper," she added, "informed us that you 

would certainly not be here till to-morrow; and indeed, before we left Bakewell, we understood 

that you were not immediately expected in the country." He acknowledged the truth of it all, and 

said that business with his steward had occasioned his coming forward a few hours before the 

rest of the party with whom he had been travelling. "They will join me early to-morrow," he 

continued, "and among them are some who will claim an acquaintance with you -- Mr. Bingley and 

his sisters." 

பெண்மணிகள் இருவரும் முன்னாலும், ஆண்கள் இருவரும் ெின்னாலும், இதுலொன்று சிறிது 

லநரத்திற்கு நடந்தெின், நீாில் இருந்த ஒரு விலநாதமான பசடியைப் ொர்ப்ெதற்காக நதிைின் கயரக்கு 

இறங்கிச் பசன்ற ெிறகு, லசர்ந்து நடப்ெதில் ஒரு சிறிை மாற்றம் ஏற்ெட்டது. திருமதி. கார்டினர் 

அன்று முழுவதும் அதிகம் நடந்து மிகவும் கயளப்ெயடந்து இருந்ததால், எலிசபெத்தின் உதவி 

லொதாது என நியனத்து, திரு. கார்டினாின் உதவியுடன் அவர் யகயைப்ெிடித்து நடக்கோனாள். 

அதனால் டார்சி தன் இடத்யத மாற்றி எலிசபெத்துடன் நடக்க ஆரம்ெித்தான். சிறிது 

பமௌனத்திற்குப் ெிறகு எலிசபெத் லெசோனாள். தான் இங்கு வருவதற்குமுன், அவன் இங்கு 

ஊாிலில்யே என்ற பசய்தி தனக்குத் தீர்மானமாகத் பதாிவிக்கப்ெட்டது என்ெயத அவன் பதாிந்து 

பகாள்ள லவண்டும் என விரும்ெினாள். ‘நாயளதான் நீ இங்கு வருவாய் என உனது வீட்டு 

ெணிப்பெண் கூறினாள். நாங்கள் லெக்பவல்-ற்கு கிளம்புவதற்குள் நீ வருவாய் என நாங்கள் 

எதிர்ொர்க்கவில்யே.’ அவள் கூறிை பசய்தி உண்யம என்றும், தனக்கு இங்கு பசாத்து குறித்து, 

அதயன லமற்ொர்யவைிடுெவலராடு சிறிது லவயே இருந்ததால் ஒருநாள் முன்னதாக கிளம்ெி 

வந்துவிட்டதாகவும், மற்றவர்கள் நாயள வருவார்கள் என்றும், அதில் அவளுக்குத் பதாிந்த நெர்கள், 

திரு. ெிங்கிலியும், அவனது சலகாதாிகளும் இருக்கிறார்கள் என்றும் ெதிேளித்தான்.  

271. He loves her more now. 

அவனுக்கு அவள் லமலிருந்த காதல் இப்பொழுது லமலும் அதிகாித்தது.  

272. Darcy’s mind moving towards Elizabeth, Mrs. Gardiner moved towards her husband. 

டார்சிைின் மனம் எலிசபெத்யத லநாக்கி நகரும்பொழுது, திருமதி கார்டினர் தன்னுயடை கணவயர 

லநாக்கிச் பசல்கிறாள்.   

273. Not only he came a day early, but came without Caroline. 

அவன் ஒரு நாள் முன்னதாக மட்டும் வரவில்யே, காரலின் இல்ோமல் தனித்து வந்தான்.  

274. She again in her mind raises her visit. The doubts about the truth of the maid rose in her twice. They made 

him come. Now she raises it with him to clear it. Those doubts are the love-sensations in her. She wants to 

pass it on to him. 

அவள், தான் வந்தயதப் ெற்றி நியனத்துப் ொர்க்கிறாள். அங்குள்ள வைதான பெண்மணி 

கூறிைவற்றின் உண்யமயைப் ெற்றிை சந்லதகம் இரு முயற அவள் மனத்தில் எழுந்தது. இயவ 

ைாவும் அவயன அங்கு வரவயைத்தது. இப்பொழுது அவள் அவனிடலம அந்த சந்லதகங்கயள 

எழுப்புகிறாள். அந்த சந்லதகங்கள் அவளிடம் உள்ள காதலின் உணர்வுகளாகும். அந்த 

உணர்வுகயள அவன் மீது பசலுத்த விரும்புகிறாள்.   

275. “After walking sometime in this way, the two ladies in front and the two gentlemen behind…” 

Even in England of 1790 Men related to Men and women related to women naturally. 

There was a natural affinity here as well as social etiquette of the period. 
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In spite of the attraction to the opposite sex, companionship was among the same sex. 

Society in England of those times severely regulated Men and women meeting together, writing letters to 

each other, except in ways society allowed for a boy to choose his girl. 

The eternal truth here is Man is subordinated to the society entirely in all respects. 

It is equally true today. Though there is far greater freedom in all respects, still we must remember that 

every inch of that freedom is not what Man has taken by himself, but society has given. Even the pioneer, 

entrepreneur, leaders have their limits carved out by the society. The freedom Man has for action is not in 

social acts, but in his personal, non-social acts. 

The fact that eminent personalities of the world prefer not to express their opinion where it differs 

from the society is proof that Man is totally subordinated to society. 

Man cannot exercise that freedom without acquiring a greater power than society to defend himself. 

Knowledge is serviceable only when it acquires power. Power first, knowledge next. Love preceding 

power got Jesus crucified. That knowledge is the knowledge that he is universal. Man should recover 

that universality not in his Mind but in his Spirit. Only he who sheds his ego can aspire to be an 

individual. The sex urge keeps Man in the physical plane to physical reproduction. Therefore he who has 

not overcome the sex urge cannot become the Individual. That knowledge comes to Man when he learns the 

universal Truths about the problems and opportunities of his life. Such a knowledge turns into power at that 

level in the measure he overcomes pain, desists seeking pleasure, lengthens his life, sees good in the Evil. 

To him, pain is the backwash of the universal delight, limitation is infinity turning on itself, evil is the 

perfection of good circling itself. He will be able to reject pain and even death. He gets a glimpse of cosmic 

consciousness as he is replacing ego as the centre of his life by God. He emerges from the hold of tamas, 

rajas and even Sattwa and the Psychic in him emerges in his outer life actions. Thinking in him is gradually 

replaced by Silence. He begins to see Mother in himself and occasionally in others, rarely in Herself above. 

“இரு பெண்மணிகள் முன்னாலும், இரு ஆண்கள் ெின்னாலும் இவ்வாறு சிறிது லநரத்திற்கு நடந்து 

பகாண்டிருந்த ெிறகு.”  

இங்கிோந்திலும் 1790-ஆம் வருடங்களில், ஆண் ஆலணாடும், பெண் பெண்லணாடும் 

இைற்யகைாகலவ பதாடர்பு பகாண்டிருந்தனர். 

இைற்யகைாகலவ இயணயும் ொங்குடனும் அக்காே கட்டத்தின் சமூக நாகாிகமாகவும் அது 

விளங்கிைது.  

ஆண் பெண் ஈர்ப்பு இருந்த லொதிலும் நட்பு ஒலர ொோாிடம் இருந்தது. 

இங்கிோந்தில் அன்று ஆணும் பெண்ணும் சந்தித்துக் பகாள்வது தீவிரமாகக் 

கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டிருந்தது, கடிதத் பதாடர்புக்கும் அனுமதிைில்யே, ஆனால் ஆணுக்கு, 

பெண்யணத் லதர்ந்பதடுக்க மட்டும் அனுமதிக்கப்ெட்டிருந்தது. 

நியேைான உண்யம இங்கு என்னபவன்றால், மனிதன் சமூகத்திற்கு எல்ோ விதத்திலும் 

அடிெணிெவனாக விளங்குகிறான். 

லமலும் அதிக அளவு சுதந்திரம் எல்ோ விதங்களிலும் உள்ளன என்றாலும், இன்றும் அது உண்யம 

ஆகும். ஆனால் சிறிதளவு சுதந்திரத்யதக்கூட மனிதன் தானாகலவ எடுத்துக்பகாள்ளவில்யே, 

சமூகம் அயத அவனுக்கு அளித்துள்ளது என்ெயத நாம் ஞாெகம் யவத்துக்பகாள்ள லவண்டும். 

முன்லனாடிகள், பதாைில் முயனவர்கள், தயேவர்கள் எல்லோருக்கும் அவர்களது எல்யேகயள 

சமூகம் நிர்ணைித்துள்ளது. அவனுயடை பசாந்தச் பசைல்களிலும், சமூகத்யதச் சார்ந்திராத 

பசைல்களிலுலம அவனுக்கு சுதந்திரம் அளிக்கப்ெட்டுள்ளது, சமூகச் பசைல்களில் அல்ே.  

சமூகத்திற்கு மாறான கருத்யத ெிரசித்தி பெற்ற மனிதர்களும் பவளிப்ெடுத்தாமல் இருப்ெது, மனிதன் 

முழுவதுமாக சமூகத்திற்குப் ெணிந்தவன் என்ெயத நிரூெிக்கிறது.  

தன்யனத் தற்காத்துக்பகாள்ள, சமூகத்யதக் காட்டிலும் அதிக சக்தியைப் பெறாமல் மனிதனால் 

அந்த சுதந்திரத்யதக் யகைாள முடிைாது. அறிவுக்கு வலியம கியடக்கும் பொழுதுதான் அதனால் 

லசயவ பசய்ை முடியும். வலியம முதலில், அடுத்ததுதான் அறிவு. வலியமக்கு முன் அன்பு 

எழுந்ததால் ஏசு சிலுயவைில் அயறைப்ெட்டார். அவர் ெிரெஞ்சத்திற்குாிைவர் என்கிற அறிலவ அந்த 

அறிவாகும். மனிதன் அந்த ெிரெஞ்சத் தன்யமயை ஆன்மாவில் திரும்ெப் பெற லவண்டும், மனத்தில் 

அல்ே. அகந்யத அைிந்தால்தான், ஒருவருக்குத் தனிதத்துவத்யத அயடயும் ஆர்வம் எழும். 

உடலுறவில் ஏற்ெடும் நாட்டம், வாாிசுகயளப் பெறுவதற்காக மனிதயன ஜட நியேைில் 

அமர்த்துகிறது. ஆகலவ இந்த உந்துதயேக் யக விடாத மனிதனால் தனி நெராக முடிைாது. அவனது 

வாழ்க்யகைில் உள்ள ெிரச்சியனகயளயும், வாய்ப்புகயளயும் ெற்றிை ெிரெஞ்ச உண்யமகயளத் 

பதாிந்துபகாள்ளும்பொழுதுதான் அந்த அறிவு அவனுக்குக் கியடக்கிறது. எந்த அளவிற்கு அவன் 
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வலியைத் தாண்டி வருகிறாலனா, இன்ெங்கயள மறுக்கிறாலனா, வாழ்யவ நீட்டிக்கிறாலனா, 

தீயமைில் நன்யமயைப் ொர்க்கிறாலனா அந்த நியேைில் அந்த அறிவு சக்திைாக மாறுகிறது. 

அவனுக்கு வலி என்ெது ஆனந்தமாகவும், அந்தம் அனந்தமாகவும் மாறும், தீயம நல்ேதின் மறு 

உருவமாக விளங்கும்.  

வலியையும் மரணத்யதயும் அவனால் மறுக்க முடியும். அகந்யதக்குப் ெதிோக இயறவயன அவன் 

தன்னுயடை வாழ்வின் யமைமாக மாற்றிக் பகாள்ளும்பொழுது அவனுக்கு ெிரெஞ்ச ஜீவிைம் காட்சி 

தருகிறது. தமஸ், ரஜஸ் மற்றும் சத்வம் ஆகிைவற்றின் ெிடிைிலிருந்து அவன் பவளி வருகிறான், 

அவனுள் இருக்கும் யசத்திை புருஷன் அவனுயடை வாழ்க்யகைின் புற பசைல்களில் 

பவளிப்ெடுகிறது. சிந்தயன நின்று, அவயன பமௌனம் ஆக்கிரமித்துக் பகாள்கிறது. அவனுள் 

அன்யனயைக் காண ஆரம்ெிக்கிறான், சிே சமைம் மற்றவர்களிடமும் காண்கிறான், அாிதாக 

அன்யனைிடலம அன்யனயைக் காண்கிறான். 

276. “There chanced to be a little alteration.” 

This alteration that brought Darcy and Elizabeth together, in this context, is least significant. 

In the total context, it is this small act that proved to be all significant. 

The smallest of acts, in its native context, is capable of leading to the greatest results. 

How can it be? It is so because this act holds within itself the entire positive possibility of the whole. 

Whether it is positive or negative such a small act has its determinism. It was here he asked Georgiana to be 

introduced. He asked if it was too much. This one event fully convinced her of his not still lingering love 

but a love she had not seen in the proposal. We may see it as the thin end of the wedge or a small beginning, 

but we cannot miss its greatest significance. 

The fatigue of the aunt symbolizes that her own energies were insufficient to support the vast cultural 

descent that was coming. 

Shedding the ego is a spiritual exercise in the Mind. Its overt uncouth expressions are initially overcome. 

Later, in the more defined acts of Mind shedding its faith in the capacities already developed, those 

capacities after the initial virulent assertions can be seen giving way. In any action Man who tries to shift 

from his capacity to Mother, can see vastly improved results. A time comes when a veil gives way. The 

veil that momentarily gives way reveals a universe of light. It is ego giving way to universality in that 

respect. Such an inner change is expressed outwardly in an act like when Darcy wanted Georgiana to know 

her. Life at that moment shifted Darcy to Elizabeth. They are crucial moments when Mind interferes 

often perversely or meanly. At other times it is quiet. Rarely it responds expansively. Being quiet is neutral. 

Expansiveness quantitatively expands to results of grace. If someone is grateful at that moment, her human 

choice becomes an occasion to make the Divine act. In May 1940 when Churchill was made the Prime 

Minister, it was such a moment for the world. Any devotee coming to Mother, that occasion is an occasion 

like this. One may or may not be conscious of what was happening. In great moments of the soul’s opening, 

the march of Time can be seen in the meditation revealing a succession of a series of moments. Each such 

moment is a great moment like that. One can act on it only spiritually. It is to feel gratitude to Grace. 

On such days our very lapses resulting in good can be seen. 

“நடந்து பசல்வதில் சிறிது மாற்றம் ஏற்ெட்டது.” 

இந்த மாற்றம் டார்சியையும் எலிசபெத்யதயும் லசர்ந்து நடக்க யவத்தது, இந்த விஷைத்யதப் 

பொறுத்தவயர இது முக்கிைமில்ோதது.   

முழுயமைாகப் ொர்க்கும்பொழுது, இந்தச் சிறிை பசைல்தான் மிகவும் முக்கிைமானதாக மாறிைது. 

மிகச் சிறிை பசைல் அதனுயடை தனிப்ெட்ட சூையேச் சார்ந்து மிகப் பொிை ெேன்கயள அளிக்கும் 

திறனுயடைது.  

அது எவ்வாறு நடக்கும்? முழுயமைின் லநர்மயறைான முழு சாத்திைத்தினுள் இச்பசைல் 

அடங்குவதால் இது நடக்கிறது. நல்ேலதா அல்ேது பகட்டலதா இந்த சிறிை பசைலுக்கும் 

தீர்மானிக்கும் திறன் உண்டு. இங்குதான் அவன் ஜார்ஜிைானாயவ அறிமுகப்ெடுத்த விரும்புகிறான். 

அது அதிகலமா என வினவுகிறான். இந்த ஒரு நிகழ்ச்சிலை அவனது காதல் பதாடருவலதாடல்ோமல் 

திருமண லவண்டுலகாளில் அவள் ொர்க்காத காதோக இருப்ெயத அவயள நம்ெ யவத்தது. 

வரப்லொகும் ெிரச்சியனயை உணர்த்தும் குறிப்ொகலவா அல்ேது சிறிை ஆரம்ெமாகக்கூட இதயன 

நாம் ொர்க்கோம், ஆனால் இதனுயடை மிகப் பொிை முக்கிைத்துவத்யத நாம் தவற விடக் கூடாது.  

அத்யதைின் கயளப்பு, வரப் லொகும் விசாேமான கோச்சாரத்யத தாங்கிக் பகாள்ளும் சக்தி 

லொதுமான அளவிற்கு எலிசபெத்திற்கு இல்யே என்ெயதக் குறிக்கின்றது.  
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அகந்யதயைக் கயளவது மனத்தின் ஆன்மீகப் ெைிற்சி ஆகும். அதனுயடை பவளிப்ெயடைான 

ெண்ெற்ற பவளிப்ொடுகள் முதலில் பவற்றி பகாள்ளப்ெடுகின்றன. ெிறகு, ஏற்பகனலவ பெற்றுள்ள 

திறன்களின் லமலுள்ள நம்ெிக்யககயள மனம் யக விடுகின்றபொழுது, அது முதலில் தவற்யற 

வலியுறுத்தும், ெிறகு அந்தத் திறன்கள் விேகுவயதக் காணோம். எந்தச் பசைலிலும் தன் 

திறயமைிலிருந்து அன்யனக்கு மாற முைலும் மனிதன் மிகப் பொிை அளவில் ெேன்கயளக் 

காணோம். 

தியர விேகும் ஒரு காேம் வரும். ஒரு க்ஷணத்திற்கு விேகும் தியர, மிகப் பொிை  ஒளிைியனக் 

காட்டும். இது அகந்யத ெிரெஞ்சமைமாவதற்கு வைி விடுவதாகும். எலிசபெத்யத ஜார்ஜிைானா 

பதாிந்துபகாள்ள லவண்டும் என்று டார்சி விரும்ெிைது லொன்ற பசைல்களில் அது லொன்ற அக 

மாற்றம் பவளிப்ெடுத்தப்ெடுகிறது. அத்தருணத்தில் வாழ்வு டார்சியை எலிசபெத்திடம் அயைத்து 

வந்தது. அயவ மனம் வக்கிரமாகவும் சின்னத்தனமாகவும் குறுக்கிடும் முக்கிைமான லநரங்கள் 

ஆகும். மற்ற லநரங்களில் மனம் அயமதிைாக உள்ளது. எப்பொழுதாவது அது விசாேமாக 

மறுபமாைி அளிக்கும். அயமதிைாக இருப்ெது நடுநியே ஆகும். விசாேமாவது அதிகாிக்கும்பொழுது 

அருளின் ெேயனப் ொர்க்கோம். அந்தத் தருணத்தில் ஒருவர் நன்றி உணர்லவாடு இருந்தால் அவரது 

மனித விருப்ெம் பதய்வீகமான பசைோக மாறும் தருணமாக விளங்கும். 1940 ம் வருடம் லம மாதம் 

சர்ச்சில் ெிரதமராக ஆக்கப்ெட்டது உேகத்திற்கு அது லொன்ற ஒரு தருணம் ஆகும். எந்த அன்ெரும் 

அன்யனைிடம் வரும் தருணம் இது லொன்ற தருணம்தான். என்ன நடக்கிறது என்ெயத ஒருவர் 

அறிந்திருக்கோம் அல்ேது அறிைாமலும் இருக்கோம். ஆன்மா விைிப்ெயடயும் சிறந்த 

தருணங்களில், திைானத்தில் பதாடர்ந்த அடுக்கடுக்கான இது லொன்ற தருணங்கயளக் காணோம். 

அது லொன்ற ஒவ்பவாரு தருணமும் சிறந்த தருணங்கள்தான். அதில் ஒருவர் ஆன்மீகமாகத்தான் 

பசைல்ெட முடியும். அது அருளுக்கு நன்றி ொராட்டுவதாகும். அது லொன்ற நாட்களில் நமது 

தவறுகள்கூட நன்யமைில் முடிவயதப் ொர்க்கோம். 

277. “Fatigued by the morning exercise…” 

Exercise exhausts energy. Ladies are not usually given to exercise. 

Elizabeth, without the knowledge of aunt and uncle, was involved in an exercise. 

It was an inner exercise of shifting her attitude, requiring great energy. 

The deaths of emperors are announced by heavenly comets. 

Two young men in Switzerland at night were engaged in a scheme which involved a great change of their 

mental values for the worse. 

Outside there was a commotion on the road. They gave up their idea. 

The government took up valuation of lands belonging to Mother having arrived at a false decision and 

passing an order based on it. Devotees were waiting in the next house on the veranda. The owner of the 

house rushed inside and attempted to murder his wife who howled. He gave up the attempt and came out, 

spoke to the devotees, “He is a good officer, will not do wrong”. 

The false order was reversed. Outer circumstances fully reflect the inner movements. While Mother was 

on the balcony, an ass that was walking on the road by the side turned his head towards Mother and looked 

at Her.  

Mother saw the aspiration of the ass and asked him to be brought. She stroked him with affection and sent 

the animal to one of her gardens. 

Animals are aware of Her Presence and exhibit aspiration. 

Darcy had made an enormous transition since the proposal. 

At the proposal Darcy whose manners were bad, whose aunt was uncultured, whose sister was on the brink 

of ruin, told Elizabeth her people were of inferior station and provoked her anger. Man who is lower than 

the lowest evaluates another by the highest possible standard and finds them lower than himself. 

One whose intellectual powers were not equal to reading a postcard wanting to evaluate another asked him 

to write a summary of world philosophy. It is the fairness of Man’s sense of comparison. Having spoken so 

thoughtlessly, he took efforts to transform. That inadequacy has the capacity to transform himself, a 

task no human being can attempt, because that insufficiency is the frontal aspect of this infinitely vast 

labour. 

“காயே உடற்ெைிற்சி கயளப்ெயடை யவத்தது.” 

உடற்ெைிற்சிைில் சக்தி பசேவைியும். பெண்கள் சாதொரணமாக உடற்ெைிற்சிைில் 

ஈடுெடமாட்டார்கள்.  

மாமா, அத்யதக்குத் பதாிைாமல் எலிசபெத் ஒரு ெைிற்சிைில் ஈடுெட்டிருந்தாள். 
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அவளுயடை மனப்ொன்யமயை மாற்றிக் பகாள்வதற்கான, அதிக சக்தி லதயவப்ெடும் அகப் 

ெைிற்சிைாகும் அது. 

லெரரசர்களின் மரணத்யத வால் நட்சத்திரங்கள் அறிவிக்கும். 

ஸ்விட்சர்ோந்தில் இரண்டு இளம் வாலிெர்கள் இரவு லநரத்தில் அவர்களுயடை மனத்தின் ெண்பு  

லமாசமாக மாறும் ஒரு பொிை திட்டத்யத வகுத்துக் பகாண்டிருந்தனர். 

பவளிைில் பதருவில் ஏலதா ஒரு குைப்ெம் ஏற்ெட்டது. அவர்கள் அந்த எண்ணத்யதக் யகவிட்டனர். 

தவறான முடிவுக்கு வந்த அரசாங்கம், அன்யனக்குச் பசாந்தமான நிேங்கயள மதிப்பீடு பசய்து 

அதன் அடிப்ெயடைில் ஒரு ஆயணயை பவளிைிட்டது. அன்ெர்கள் அடுத்த வீட்டு தாழ்வாரத்தில் 

காத்துக் பகாண்டிருந்தனர். வீட்டின் பசாந்தக்காரர் அவருயடை மயனவியைக் பகாயே பசய்யும் 

எண்ணத்தில் உள்லள ஓடினார். மயனவி அேறினாள். அந்த முைற்சியைக் யக விட்ட அவர், 

பவளிலை வந்து அன்ெர்களிடம், “அவர் நல்ே அதிகாாி. தவறு பசய்ை மாட்டார்” என்றார்.   

தவறான ஆயண ரத்து பசய்ைப்ெட்டது. புற நிகழ்ச்சிகள் அகத்யதப் ெிரதிெலிக்கும். அன்யன 

ொல்கனி தாிசனம் அளித்துக் பகாண்டிருந்தபொழுது, அந்த பதருவில் நடந்து பசன்று பகாண்டிருந்த 

ஒரு கழுயத தயேயைத் திருப்ெி அன்யனயைப் ொர்த்தது. கழுயதைின் ஆர்வத்யதப் ொர்த்த 

அன்யன, அயதத் தன்னிடம் அயைத்து வரக் கூறினார். கழுயதயைத் தடவிக் பகாடுத்த அன்யன 

தன்னுயடை லதாட்டத்திற்கு அயத அனுப்ெி யவத்தார். 

அன்யனயை உணரும் அளவிற்கு விைிப்ொக இருக்கும் விேங்குகள் ஆர்வத்யத பவளிப்ெடுத்தும். 

திருமண லவண்டுலகாளிற்குப் ெிறகு டார்சிைிடம் பெரும் மாற்றம் ஏற்ெட்டது.  

திருமணப் லெச்யச அவன் எடுத்தபொழுது அவனுயடை நடத்யத லமாசமாக இருந்தது, 

அவனுயடை சித்தி நாகாிகமற்று விளங்கினாள், சலகாதாிக்கு பெரும் ஆெத்து ஏற்ெடும் நியே 

இருந்தது, ஆனால் அவலனா அவளுயடை பசாந்தங்களின் தாழ்ந்த நியேயைப் ெற்றிக் கூறி 

அவளது லகாெத்யதக் கிளப்ெினான். தாழ்ந்த நியேக்கும் கீழ் நியேைில் இருக்கும் மனிதன், 

சாத்திைமாகும் உைர்ந்த தரத்தின் மூேம் மற்றவயரக் கணித்து, தன்யன விட அவர்கள் தாழ்ந்து 

இருப்ெயதப் ொர்க்கிறான். 

ஒரு தொல் அட்யடயைக்கூட ெடிக்க முடிைாத ஒருவர், அடுத்தவயர மதிப்ெிடுவதற்காக அவயர 

உேக தத்துவத்யதப் ெற்றி ஒரு கட்டுயர எழுதச் பசான்னார். ஒப்ெிட்டுப் ொர்க்கும் மனிதனின் 

லநர்யம இதுதான். லைாசயன பசய்ைாது இவ்வாறு லெசிை ெிறகு அவன் திருவுருமாற முைற்சி 

எடுத்தான். அந்தக் குயறொலட அவன் திருவுருமாற உதவிைது, எந்த மனிதனாலும் முைற்சி எடுக்க 

முடிைாத பசைல் இது, ஏபனனில் அந்த குயறொலட அளவில்ோ பொிை முைற்சிைின் முன் இருக்கும் 

ஒரு கூறாகும்.  

278. “Consequently preferred her husband’s arm.” 

There is no moment a Man can declare he has received no support. 

A lady who inadvertently crossed traffic saw a bus was speeding towards her and at 12 inches she 

called Mother and was hauled up into the air and dropped on a heap of gravel nearby. 

In any situation help is always around. Man refuses to avail of it. No Man can say, especially when he was 

not guilty, that he found no help. 

He refuses much help, does not recognize many others. One Tamil scholar who retired on RS.50/- p.m. was 

indigent, as in those days there was no pension. His student was a famous Tamil Professor and a very 

famous writer. He got a lakh of rupees from an industrialist for this starving scholar. 

The scholar refused it on the principle of prestige. 

When Mrs. Gardiner needed help, it was there. 

Life is not vindictive, but mostly it is positively helpful. 

A writer said life has turned into a sword and unleashed a war on him. 

The truth is his own ego sharpened itself and was cutting him to pieces. 

This aspect of Life is fully in evidence after people come to Mother. 

They receive it as Her Grace. 

Life was hard, if not vindictive, in the prewar days, more helpful now. 

Ignorance of life’s rules, as in touching fire, punishes. It is not the punishment of life. It is ignorance 

acquiring knowledge through experience. 

Mother’s devotees can often, maybe always, see their ignorance going unpunished. Very often the 

ignorance of devotees is rewarded, sometimes after a dip. Once they pass through such a depression the 

reward is far greater than the magnitude of punishment it could have attracted. Wanton evil thoughts do 

receive what can be described as punishments. The philosophy of neutral life or a life that does not come 
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out to punish Man’s lapses is difficult to explain here, but it equally holds good here too. Exhaustion creates 

a vacuum, leading naturally to a depression. Here, the atmosphere is exceedingly positive, determined to 

pour grace on the people. It takes the occasion of exhaustion to offer an unparalleled boon to Elizabeth and 

all her family and its extension. 

“அதனால் தன்னுயடை கணவாின் யககயளப் ெற்றிக்பகாள்ள விரும்ெினாள்.” 

எந்த ஒரு ஆதரவும் கியடக்கவில்யே என்று மனிதனால் ஒருலொதும் கூறலவ முடிைாது. 

லொக்குவரத்து உள்ள ஒரு சாயேயை ஒரு பெண்மணி அஜாக்கிரயதைாகக் கடந்தபொழுது 

ென்னிபரண்டு அங்குே இயடபவளிைில் ஒரு வாகனம் வருவயதக் கண்டு அன்யனயை 

அயைத்தார், உைலர தூக்கி எறிைப்ெட்டு. அருகில் இருந்த ஒரு கற்குவிைலின் மீது விழுந்தார். 

எந்த ஒரு சந்தர்ப்ெத்திலும் உதவி என்ெது உண்டு. மனிதன் அயதப் பெற்றுக்பகாள்ள மறுக்கிறான். 

எந்த ஒரு மனிதனாலும், முக்கிைமாக எந்த ஒரு தவறும் பசய்ைாதபொழுது, உதவி கியடக்கவில்யே 

என்று கூறலவ முடிைாது.  

ெே உதவிகயள அவன் மறுக்கிறான், லமலும் ெே உதவிகயள அயடைாளம் பதாிந்து 

பகாள்வதில்யே. ஒரு தமிழ் புேவர் மாதம் ஐம்ெது ரூொய் சம்ெளம் பெற்றுக் பகாண்டிருந்தபொழுது 

ஓய்வு பெற்றார், அன்று ஓய்வூதிைம் இல்ோததால் ஏழ்யமைில் வருந்தினார். அவருயடை ஒரு 

மாணாக்கன் ெிரெேமான தமிழ் லெராசிாிைர், புகழ் பெற்ற எழுத்தாளரும்கூட. அவர் ஒரு 

பதாைிேதிொிடமிருந்து இந்தப் புேவருக்கு ஒரு இேட்ச ரூொய் பெற்றுக் பகாடுத்தார். 

பகௌரவம் கருதி அந்தப் புேவர் அயதப் பெற்றுக்பகாள்ள மறுத்து விட்டார். 

திருமதி கார்டினருக்கு உதவி லதயவப்ெட்டபொழுது, அவருக்கு அது கியடத்தது.  

வாழ்க்யக ெைி வாங்குவதில்யே, பெரும்ொலும் நல்ே விதமாக உதவி பசய்கிறது. 

வாழ்க்யக ஒரு வாளாக மாறி, தன் லமல் லொர் பதாடுப்ெதாக ஒரு எழுத்தாளர் கூறினார். 

உண்யம என்னபவன்றால், அவருயடை அகந்யததான் வாளாக மாறி அவயரக் கூறு லொடுகிறது. 

அன்யனைிடம் வந்த ெிறகு வாழ்வின் இவ்வுண்யம முழுயமைாக எல்லோருக்கும் புாிகிறது. 

அன்யனைின் அருளாக அயத அவர்கள் ஏற்றுக்பகாள்கின்றனர். 

உேகப் லொருக்கு முன்பு வாழ்க்யக ெைி வாங்காவிடினும் கடினமாக இருந்தது, இப்பொழுது 

நட்புடன் இருக்கிறது. 

பநருப்யெத் பதாட்டால் சுடும் என்ெது லொன்ற வாழ்க்யக விதிகயளப் ெற்றி பதாிந்துபகாள்ளாமல் 

இருப்ெது தண்டயன அளிக்கும். அது வாழ்வின் தண்டயன அல்ே. அது அனுெவத்தின் மூேம் 

அறிைாயம அறியவப் பெறுவதாகும். 

அன்யன அன்ெர்கள் தங்களது அறிைாயமக்கு ெே சமைங்களில், ஏன் எப்பொழுதுலம கூட  

தண்டயன கியடக்காமல் லொவயதப் ொர்க்கின்றனர். ெே சமைம் அறிைாயமக்கு பவகுமதியும் 

கியடக்கிறது, சிே சமைம் ஒரு இறக்கத்திற்குப் ெிறகு பவகுமதி கியடக்கிறது. அது லொன்ற ஒரு 

இறக்கத்திற்குப் ெிறகு கியடக்கும் ொிசு, அந்த அறிைாயம அளிக்கக்கூடிை தண்டயனைின் 

அளயவவிட மிக உைர்ந்ததாக இருக்கும். தீை எண்ணங்களுக்கு அதற்குாிை தண்டயன கியடக்கும். 

நடுநியேைான வாழ்க்யகைின் தத்துவத்யதலைா அல்ேது மனிதனின் குயறொடுகளுக்குத் 

தண்டயன அளிக்காத வாழ்க்யகயைலைா இங்கு விளக்குவது கடினம், ஆனால் இங்கும் கூட அந்த 

சட்டம் பசல்லுெடிைாகும், கயளப்பு ஒரு பவற்றிடத்யத உருவாக்கும். அது மன அழுத்தத்திற்கு வைி 

வகுக்கும். இங்கு சூைல் மிகவும் லநர்மயறைாக உள்ளது, மக்களின் லமல் அருயளப் பொைிைத் 

தைாராக உள்ளது. கயளப்ெயடந்த இந்நியே எலிசபெத்தின் மீதும், அவளுயடை குடும்ெத்தார் 

மீதும், அவயளச் சார்ந்த அயனவாின் மீதும் ஒப்ெற்ற நன்யமகயள அளிக்க ஒரு வாய்ப்ொக 

எடுத்துக் பகாள்கிறது. 

279. “Darcy took her place by her niece.” 

What Man labours to achieve, life, acting on universal instinct, automatically achieves. 

The right pairing was achieved by a move of life – restoring the equilibrium of energy. 

Faria, by a miscalculation, landed in Dantes’s cell on the day he was contemplating suicide. 

Comprehension growing incomprehensible is a symptom of events that defy comprehension taking place. 

It occurs when Man moves to a higher plane. 

While moving to a higher plane faculties of the lower plane are unable to function, lose their effectivity 

becoming inefficient. 

Musicians, speakers, athletes when they exhaust their known skills perform at their best, rather excel their 

best. 

Known skills are energies organized, performing efficiently. 

Efficiency has limits set by the structure it has acquired. 
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Inspiration excels efficiency. 

It enters into zones that permit no organization. 

Creation, unhampered by organization, is celestial. 

Of course, these organizations as we know cannot exist. 

There is an organization permitted by Freedom. 

Such an organization dissolves as soon as it is formed, like the present that perishes on its birth. 

A creativity of a higher order comes into existence. 

This is a field of social creation of human magnanimity in pursuit of Romance. 

The onrush of the creative energy was so copious that neither had ready social forms of courtesy through 

which it could pass. 

It was an embarrassed Silence inwardly delighting. 

Her aunt’s fatigue gave them time. No speech was found by either; inward delight was on the increase in 

intensity. 

“டார்சி, எலிசபெத்துடன் நடக்கோனான்.”  

மனிதன் ொடுெட்டு சாதிப்ெயத வாழ்க்யக உேகத்தின் உள்ளுணர்வால் எந்த புறத் தூண்டுதலின்றி 

தானாகலவ சாதிக்கிறது. 

வாழ்க்யக சாிைாகலவ இயணக்கிறது- சக்திைின் சமநியேயை ஈடு பசய்கிறது.  

Faria தவறான கணிப்ெினால் டான்லட தற்பகாயே முைற்சி எடுக்கும் நாளன்று அவனது சியற 

அயறக்குள் பசல்கிறாள். 

புாிந்துபகாள்வது புாிந்துபகாள்ள முடிைாமல் லொவது, புாிந்துபகாள்ளப்ெடுவயத மீறிை 

நிகழ்ச்சிகளின் அறிகுறிைாகும். 

உைர்ந்த நியேக்கு மனிதன் பசல்லும்பொழுது இது நடக்கிறது. 

உைர்ந்த நியேக்குச் பசல்லும்பொழுது, கீழ் நியேைில் இருக்கும் திறன்கள் பசைலிைந்து லொய் 

விடுகின்றன.  

ொடகர்கள், லெச்சாளர்கள், வியளைாட்டு வீரர்கள், அவர்களுக்குத் பதாிந்த திறயமகயள எல்ோம் 

பவளிப்ெடுத்திை ெின், லமலும் திறயமைாகவும் தங்கயளலை மிஞ்சவும் முைல்வார்கள். 

பதாிந்த திறன்கள் ைாவும் முயறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள சக்திகளாகும், அயவ சிறப்ொகச் பசைல்ெடும். 

பசைல்திறன் அது கட்டயமக்கப்ெட்டிருக்கும் அளவிற்லகற்ெத்தான் பசைல்ெட முடியும். 

உத்லவகம் பசைல் திறயன மிஞ்சும். 

அது அயமப்பு முயறயை அனுமதிக்காத ெிரலதசத்தில் நுயைகிறது. 

அயமப்பு முயறைினால் இயடயூறு பசய்ைப்ெடாத ெயடப்பு பதய்வீகமாகிறது. 

இது லொன்ற அயமப்பு இருக்க முடிைாது என்ெது நமக்குத் பதாிந்ததுதான். 

சுதந்திரம் அனுமதிக்கும் ஒரு அயமப்பு உள்ளது. 

நிகழ்காேம் ெிறக்கும்பொழுலத மயறந்து விடுவயதப் லொல் அது லொன்ற அயமப்பு உருவாகிை 

வியரவிலேலை மயறந்து விடுகிறது. 

உைர்ந்த நியேப் ெயடப்ொற்றல் வாழ்வில் மேரும். 

அமரகாதயே லதடிச் பசல்லும் லநாக்கத்தில், சமூகப் ெயடப்ெின் மனிதப் பெருந்தன்யமைின் 

களமாகும் இது. 

ெயடக்கும் சக்திைின் பெருபவள்ளம் அளவுக்கு அதிகமாக இருந்ததினால், இருவாிடமுலம அது 

கடந்து பசல்லும் அளவிற்கு, மாிைாயதைின் சமூக வடிவங்கள் இல்யே.  

அது உள்ளூர சந்லதாஷப்ெடும் சங்கடமான பமௌனம் ஆகும். 

அவளுயடை அத்யதைின் கயளப்பு அவர்களுக்கு லநரத்யத ஏற்ெடுத்தித் தந்தது. இருவருக்கும் 

லெச்சு எைவில்யே, அகத்தில் சந்லதாஷத்தின் தீவிரம் அதிகாித்துக் பகாண்டிருந்தது. 

280. “After a short silence, the lady first spoke.” 

The initiative is always from the lady. 

Initiative is the outline of a project. 

He who needs the project lays out the outline. 

Man’s part is energy; the woman organizes it into accomplishment. 

It is she who commands his work. 

Lady’s requests are in a tone of command. 

Lovers speak more eloquently in silence. 

Speech does not have the same intensity as silence. 

One lapses into silence as he does not want to dilute its intensity by speaking which brings a psychological 
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relationship to social relationship. 

After marriage couples often rise to that pitch. 

By that time they develop the courtesy to each other which preserves the silence as the background while 

routine matters are exchanged. 

Over the years when that culture grows by careful preservation every small act becomes a service 

acceptable only from the hand of love. 

That hand hands out love in the guise of service. 

Service is an occasion or even an excuse for relationship of love. 

Relationship relentlessly issues love that is beautiful and joyous. 

It is a condition in which thinkers ripens into emotional ideas. 

Thought is devoid of emotions. 

Emotions are obstacles to thought. 

Such a relationship energises emotion to generate thought. 

They are emotionalized thoughts or thoughts of emotion. 

A language that expresses it acquires the richness of poetry. 

Thought makes language weighty, with emotions it rises to richness too acquiring the higher power of 

communication as the communication is to the emotion of thought. 

This is not an age for poetry as society is fast developing. 

But this is an age for universal ideas. They can raise the language to these heights of expressing wider ideas 

of greater height. 

“சிறிது பமௌனத்திற்குப் ெிறகு அவள் முதலில் லெசினாள்.” 

ஒரு பெண்தான் முதலில் ஆரம்ெிப்ொள். 

ஒரு திட்டத்தின் வயரையற தன்முயனப்ொகும். 

திட்டம் லதயவப்ெடுெவன் அதற்கு ஒரு வயரையறயை உருவாக்குவான்.  

ஆண் சக்தி அளிப்ெவன். அயத முயறப்ெடுத்தி சாதயனைாக்குவது பெண். 

அவள்தான் அவயன லவயே பசய்ை ஆயணைிடுகிறாள். 

பெண்ணின் லவண்டுலகாள் ஆயணைிடுவது லொன்ற பதானிைில் இருக்கும். 

காதேர்கள் பமௌனத்தில் சரளமாக உயரைாடுவார்கள். 

பமௌனத்தில் இருக்கும் தீவிரம் லெச்சில் இருக்காது. 

லெச்சு தீவிரத்யதக் குயறக்கக் கூடும் என்ெதால் ஒருவன் பமௌனத்தில் ஆழ்ந்து விடுகிறான். இது 

சமூகாீதிைான உறவிற்கு மனாீதிைான உறயவ அளிக்கிறது. 

திருமணத்திற்குப் ெிறகு கணவனும் மயனவியும் அந்த நியேக்கு உைர்கிறார்கள். 

அந்த லநரத்தில் அவர்கள் ஒருவருக்பகாருவர் மாிைாயதயை ஏற்ெடுத்திக்பகாள்கிறார்கள். அது, 

ெின்னணிைில் பமௌனத்யத நியே நிறுத்துகிறது, வைக்கமான விஷைங்கள் ொிமாறிக் 

பகாள்ளப்ெடுகின்றன. 

கவனமான ொதுகாப்ெினால் கோச்சாரம் வளரும் காேகட்டத்தில் ஒவ்பவாரு சிறிை பசைலும் 

காதலின் கரங்கள் மட்டுலம ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிை லசயவைாக மாறுகிறது. 

அந்தக் கரம் லசயவ என்ற லொர்யவைில் காதயே அளிக்கிறது. 

காதல் எனும் உறவிற்கு லசயவ ஒரு சந்தர்ப்ெம் ஆகும், ஒரு காரணமும் கூட. 

உறவு அைகாகவும் சந்லதாஷமாகவும் இருக்கும் காதயே அைராது அளிக்கும். 

சிந்தயனைாளர்களிடம் அது உணர்வுபூர்வமான கருத்துகளாகக் கனியும் ஒரு நியேயும் ஆகும். 

எண்ணங்களுக்கு உணர்வுகள் கியடைாது. 

உணர்வுகள் எண்ணங்களுக்குத் தயட ஆகும். 

அது லொன்ற உறவு உணர்வுகளுக்கு சக்தியை அளித்து எண்ணத்யத உற்ெத்தி பசய்கிறது. 

அயவ உணர்வுபூர்வமான எண்ணங்கள் அல்ேது உணர்வுகளின் எண்ணங்கள் ஆகும். 

அயத பவளிப்ெடுத்தும் பமாைி கவியதைின் பசைிப்யெப் பெறுகிறது. 

எண்ணங்கள் பமாைியை ெேப்ெடுத்துகிறது, உணர்வுகளுடன் லசர்ந்து அது பசைிப்ெயடகிறது. 

எண்ணங்களின் உணர்வுக்குத் பதாடர்பு ஏற்ெடுத்தும் உைர்ந்த சக்தியைப் பெறுகிறது.  

சமூகம் லவகமாக முன்லனறி வருவதால் இது கவியதக்கான காேகட்டம் அல்ே. 

ஆனால் இது உேகளாவிை கருத்துகளுக்கான காே கட்டமாகும். லமலும் உைர்ந்த ெரந்த விாிந்த 

கருத்துகயள பவளிப்ெடுத்தும் உைர்ந்த நியேக்கு பமாைியை அவற்றால் உைர்த்த முடியும். 

281. “She wished him to know she was assured of his absence.” 

One is not convinced by proofs of any description. 
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Convictions are arrived at, independent of proofs or even convictions. 

She saw her plan was outwitted by life. 

He would have accepted her, had she come there to meet him. 

To Darcy it would have been a reward of a high tribute. 

Man’s movements are based on one of the seven ignorances. 

Work is accomplished outside these ignorances. 

Man’s instrument is Mind. Life’s instrument is Supermind. 

Supermind sees the complements and seeks them. 

It acts according to the plan of the universe and the dictates of the Transcendent. 

Man moves by ignorance as he needs to move. 

The moves of ignorance are part of a wider plan and are inevitable. 

Supermind makes these moves quicker. It is grace. 

She spoke to him as above for her satisfaction. 

He was more than willing to be satisfied by whatever she said. 

Some errors can be corrected and others cannot be. 

In the higher consciousness errors correct themselves; errors act as if they are not errors. They turn 

out to be master strategies to accomplish. 

What is an error to the human Mind is an act above, a simple act. 

We look at error, failure as something undesirable. 

In a wider scheme of things, they play an inevitable role. 

As there is no waste in Nature, no act can be dispensable. 

Man arriving at the right result erroneously is his experience. 

Darcy had overcome all his objections to her family. He saw no blemish in her. 

How could he misunderstand her visit.  

To him it would be a God-sent boon, endorsing his labours inside. 

To discover the value of errors for us, is our view of life. 

He who had spoken for two minutes and left now spent a long time with her. 

How can common sense account for it? 

“அவன் அங்கு இல்யே என்ெது உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்டது அவனுக்குத் பதாிை லவண்டும் என அவள் 

விரும்ெினாள்.” 

ஒருவயர எந்த வித ஆதாரத்தாலும் நம்ெ யவக்க முடிைாது. 

ஆதாரமின்றியும் அல்ேது நம்ெிக்யக இல்ோமல்கூட திட நம்ெிக்யக எழும்  

வாழ்க்யக அவளுயடை திட்டத்யத பவற்றிபகாண்டயத அவள் ொர்த்தாள். 

அவள் அவயனச் சந்திக்க அங்கு வந்திருந்தாலும் அவன் அவயள ஏற்றுக்பகாண்டிருப்ொன். 

அது டார்சிக்குக் கியடத்த மிகப் பொிை ொிசாக இருந்திருக்கும். 

மனிதனின் இைக்கங்கள் ஏழுவயக அறிைாயமைின் அடிப்ெயடைில் இைங்குகின்றன. 

இந்த அறிைாயமக்கு பவளிலை லவயே பூர்த்தி பசய்ைப்ெடுகிறது. 

மனிதனின் கருவி மனமாகும். வாழ்வின் கருவி சத்திைஜீவிைம். 

சத்திைஜீவிைம் உடன்ொடுகயளப் ொர்க்கும், அவற்யற நாடும். 

உேகத்தின் திட்டப்ெடி அது பசைல்ெடும், ெிரம்மத்தின் ஆயணகளுக்குக் கட்டுப்ெடும். 

மனிதன் பதாடர்ந்து லொக லவண்டிைிருப்ெதால், அவன் அறிைாயமைினால் இைங்குகிறான். 

அறிைாயமைின் இைக்கங்கள் தவிர்க்க முடிைாத ெரந்த திட்டத்தின் ஒரு ெகுதிைாகும். 

சத்திை ஜீவிைம் இந்த இைக்கங்கயள வியரவுெடுத்தும். இது அருள் ஆகும். 

அவளுயடை திருப்திக்காக அவள் லமற்கண்டவாறு அவனிடம் லெசினாள். 

அவள் எது கூறினாலும் அதில் அவன் திருப்தி அயடெவனாக விளங்கினான். 

சிே தவறுகயளத் திருத்தோம், சிேவற்யறத் திருத்த முடிைாது. 

உைர்ந்த ஜீவிைத்தில் தவறுகள் தாமாகலவ திருந்தும்; தவறுகள், தவறுகள் லொேலவ பசைல்ெடாது. 

சாதிக்க உதவும் பொிை உத்திகளாக அயவ மாறும்.  

மனித மனத்திற்கு தவறு என்று பதாிெயவ, உைர்ந்த இடத்தில் சிறிை எளிை பசைோக விளங்கும். 

நாம் தவறு லதால்வி ஆகிைவற்யற விரும்ெத்தகாததாகப் ொர்க்கிலறாம். 

லமலும் பொிை விஷைங்களில் இயவ முக்கிைமான ெங்கு வகிக்கும். 

இைற்யகைில் விரைம் என்ெலத இல்யே என்ெதால் எந்த ஒரு பசைலும் இன்றிையமைாதது ஆகும். 

தவறுதோக சாிைான ெேயன மனிதன் அயடவது அவனது அனுெவமாக இருக்கும். 
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அவளுயடை குடும்ெத்தின் மீதிருந்த அவனுயடை எல்ோ ஆட்லசெயணகயளயும் அவன் 

இப்பொழுது பொருட்ெடுத்தவில்யே. அவளிடம் எந்த வித களங்கத்யதயும் அவன் ொர்க்கவில்யே.  

அவளுயடை விஜைத்யத அவன் எவ்வாறு தவறாகக் கருதுவான். 

அவன் அகத்தில் பசய்த லவயேக்கு கடவுள் அளித்த வரமாக அவன் அயதக் கருதுவான். 

நாம் பசய்த தவறுகளின் மதிப்யெக் கண்டுெிடிப்ெலத நமது வாழ்க்யகைின் ொர்யவ ஆகும். 

இரண்டு நிமிடங்களுக்லக லெசி விேகிச் பசன்ற அவன் இப்பொழுது நீண்ட லநரம் அவளுடன் 

பசேவைித்தான். 

இதயன எவ்வாறு புாிந்துபகாள்வது? 

282. “She observed his arrival had been very unexpected.” 

That being the most crucial event centrally situated in her life, it lends itself to study from any 

number of angles. It cannot be exhausted. 

One who examines such a moment in his life can see, if he chooses, the response every type of human 

character will give at that moment. 

Writers are there who have a sense knowledge about it. 

Identifying with each character, they are able to speak as the character would. 

These sensations seen as ideas make one a great writer. 

Seen as impersonal truth expressed in an individual, a great poet is born. 

To extract the spiritual essence of those ideative experiences one must resort to yoga. Mind cannot 

normally rise to those heights. 

Those who had the experience of Sachchidananda had seen it as Force or Ananda or Being. 

Professionals in India, especially those who have founded the science of each branch, are those tapasvis 

who have attained various levels in this endeavour. 

Those who followed are those who, based on that strength, reached an equal eminence. 

Almost all such eminent professionals had the subtle plane opened. 

Hence the Gurukulam was inevitable. 

That life long apprenticeship can be abridged in a short training. 

Secrecy plagued the field and prevented knowledge from spreading. 

There was no widespread communal demand for education. 

Today the need is there. It is now possible, knowledge is widespread. It is from below the knowledge is 

acquired. Should the world recognize the possibility and need for such a training, what experts alone 

acquire at the end of their career, can be given to all the students at the beginning of their careers. 

The woman who was entirely dependent on Man economically was totally relieved of this dependence at 

one stroke by her taking to employment. Education enabled it. Every woman is now totally free essentially. 

A similar freedom for marriage from the controversies that plague it all through can be given if the 

available knowledge is abridged into a training programme. The institution of marriage can thus be 

relieved of this nightmare if such a training is availed of. 

“அவனது வருயக மிகவும் எதிர்ொராததாக இருந்தயத அவள் கவனித்தாள்.” 

அவளது வாழ்க்யகைில் யமைமாக விளங்கும் மிகவும் முக்கிைமான நிகழ்வாக அது இருப்ெதால் ெே 

வித லகாணங்களிலிருந்தும் அதயன ஆராைோம். ஆராய்ச்சிக்கு முடிலவ இருக்காது. 

இது லொன்ற நிகழ்யவ ஒருவர் தன்னுயடை வாழ்க்யகைில் ஆராய்ந்தால், அவர் விரும்ெினால், அத் 

தருணத்தில் எல்ோ விதமான மனிதர்களின் மறு பமாைியையும் அவர் காணோம். 

இயதப் ெற்றி அறிந்த எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள். 

ஒவ்பவாரு கதாொத்திரத்துடன் அயடைாளப்ெடுத்திக் பகாள்ளும்பொழுது, அந்தக் கதாொத்திரம் 

லெசுவயதப் லொல் அவர்களால் லெச முடியும்.  

இந்தப் புேனுணர்வுகயளக் கருத்துகளாகப் ொர்க்கும்பொழுது அவர் பொிை எழுத்தாளராக 

மாறுகிறார். 

பொதுவான உண்யமைாக ஒரு தனி நொில் பவளிப்ெடும்பொழுது பொிை கவிஞன் உருவாகிறான். 

கருத்துள்ள அனுெவங்களின் ஆன்மீகச் சாரத்யத பவளிக்பகாண்டு வர ஒருவர் லைாகத்யத நாட 

லவண்டும். மனம் சாதொரணமாக அந்த அளவிற்கு உைராது. 

சச்சிதானந்தத்தின் அனுெவம் பெற்றவர்கள் அயத சக்திைாகலவா, ஆனந்தமாகலவா அல்ேது 

ஜீவனாகலவா ொர்த்துள்ளனர்.   

இந்திைாவில், ஒவ்பவாரு துயறைின் விஞ்ஞானத்யத நிறுவி, அதயனலை பதாைிோகக் 

கயடப்ெிடிப்ெவர்கள், இந்த முைற்சிைில் ெல்லவறு நியேகயள அயடந்த தெஸ்விகளாவார்கள்.   
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இவர்கயளப் ெின்ெற்றிைவர்கள் அந்தப் ெேத்தின் அடிப்ெயடைில் அவர்களுக்குச் சமமான 

உைர்வியன அயடந்தார்கள்.   

பெரும்ொலும் அது லொன்ற எல்ோ சிறந்த பதாைில் முயனவர்களுக்கும் சூட்சும நியே 

திறந்திருக்கும்.  

அதனால் குருகுேம் என்ெது தவிர்க்க முடிைாததாக இருந்தது. 

அவ்வாறு வாழ்நாள் முழுவதும் ெைிற்சி எடுப்ெயத குயறந்த காேப் ெைிற்சிைாகச் சுருக்கோம். 

இந்தத் துயறைில், இரகசிைம் நிேவி அறிவு ெரவுவது தடுக்கப்ெட்டது. 

சமுதாைமும் கல்விக்கான லகாாிக்யகயை எழுப்ெவில்யே. 

இன்று அதன் அவசிைம் இருக்கிறது. இன்று அது சாத்திைம், அறிவு ெரவியுள்ளது. கீைிருந்துதான் 

அறிவு பெறப்ெட்டுள்ளது. அது லொன்ற ெைிற்சிக்கான லதயவயையும் சாத்திைத்யதயும் உேகம் 

புாிந்துபகாண்டால், வல்லுனர்கள் மட்டும் இறுதிைில் அயடயும் அறிவியன, எல்ோ 

மாணவர்களுக்கும் ஆரம்ெத்திலேலை அளித்து விட முடியும்.    

பெண்கள் லவயேக்குச் பசல்ே ஆரம்ெித்தவுடன், பொருளாதொரத்தில் ஆயணச் சார்ந்து இருக்க 

லவண்டிை அவசிைமில்ோமல் லொய்விட்டது. கல்வி இதயனச் சாத்திைமாக்கிைது. இப்பொழுது 

பெண்கள் முழுயமைாகச் சுதந்திரமாக உள்ளனர். இருக்கும் அறிவியனச் சுருக்கி ெைிற்சிைாக 

அளிக்கப்ெட்டால் திருமணத்திலும் அவர்களுக்குத் லதயவைான இது லொன்ற சுதந்திரம் கியடக்கும். 

இது லொன்ற ெைிற்சிைின் மூேம், திருமணம் என்கிற அயமப்யெப் ெற்றிை ெைத்யத நீக்கி விடோம். 

283. “Your housekeeper informed us that you would certainly not be here till tomorrow.” 

Man relies on a rational position of his. 

He relies on a position he takes to be rational. 

Man can rely on an irrational position as he believes it to be rational. 

Knowing a position is irrational, he hopes to foist it on another as rational. 

Man expects another to believe him whether he is right or not. 

Mental Man relies on rationality. 

A foolish Man relies on his own rationality. 

A vital Man is rational to himself in his eyes. 

A vital Man always wants all others to give him all that he wants whatever is the reason. 

Each Man WANTS on a pretext that is right for him. 

Elizabeth’s explanation belongs to this spirit. 

Only after visiting Pemberley the housekeeper informed. 

Man believes he is right, he believes in his being right. Life gives in response to neither. 

It gives when you are right according to life. Grace gives, whatever you are, if you are turned towards it. 

Grace thinks of you when you do not think of yourself – your wrongs or rights. 

The world appreciates your beauty if you do not think of it – Burgo FitzGerald. 

Whatever Man grows conscious of, the world ignores. 

The possession of a talent or beauty becomes egoistic, the moment you consider it. 

Non-egoistic, universal possessions are universally recognized. 

Can we shift from recognition to Mother? 

When we realize it, can we try to express Mother in the work? 

Should we succeed in it, we rise out of Time, Mind and ego, or the surface Mind. 

Our expressing Mother in the work can acquire Silence. 

In that Silence, SHE will express Herself, initiating the act Herself. 

To be able to do so once in a lifetime is great. 

Once achieved, with the greatest pains, we must try to maintain it. 

He who does that enters yoga. 

Rightly done, a major problem of yours on which you are not focusing now, will resolve itself without your 

knowledge. It is your moving from life to yoga. 

Should an opportunity open, Mother takes on Herself your yoga. 

“தங்களது வீட்யடப் ெராமாிப்ெவர் நாயளவயர நீங்கள் இங்கு நிச்சைமாக இருக்க மாட்டீர்கள் 

எனக் கூறினார்.” 

மனிதன் தன்னுயடை விலவகமான நியேயமயைச் சார்ந்து இருக்கிறான். 

அவன் விலவகம் என்று கருதும் நியேயை அவன் நம்புகிறான். 
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விலவகமற்ற நியேயைச் சார்ந்து மனிதன் இருக்க முடியும், ஏபனனில் அவன் அயத விலவகமானது 

என்று நம்புகிறான். 

ஒரு நியேயம விலவகமற்றது எனத் பதாியும்பொழுது, அவன் அயத லவபறான்றின் மீது 

விலவகமானது என்று திணிக்கும் நம்ெிக்யகைில் இருப்ொன். 

மனிதன், தான் சாிலைா அல்ேது தவலறா, மற்றவர்கள் தன்யன நம்ெ லவண்டும் என்று 

எதிர்ொர்க்கிறான். 

மனத்தால் ஆன மனிதன் விலவகத்யதச் சார்ந்து இருக்கிறான். 

அறிவற்ற மனிதன் தன்னுயடை விலவகத்யத நம்ெி இருக்கிறான். 

உணர்வுபூர்வமான மனிதன், அவயனப் பொறுத்த அளவில் விலவகமாக இருப்ெதாக நம்புகிறான். 

உணர்வுபூர்வமான மனிதன், எந்தக் காரணமாக இருந்தாலும், அயனவரும் அவனுக்கு லவண்டிை 

அயனத்யதயும் எப்பொழுதும் அளிக்க லவண்டும் என்று விரும்புவான். 

ஏலதனும் ஒரு காரணத்திற்காக, ஒவ்பவாரு மனிதனும் தனக்குச் சாி என்று நியனப்ெயதலை 

விரும்புகிறான். 

எலிசபெத்தின் விளக்கம் இந்த வயகயைச் லசர்ந்தது. 

பெம்ெர்லிக்கு வந்த ெிறகுதான்  வீட்யடப் ெராமாிக்கும் பெண்மணி பதாிவித்தாள். 

தான் சாி என்று மனிதன் நம்புகிறான், தான் சாிைாக இருப்ெதில் நம்ெிக்யக யவக்கிறான். வாழ்வு 

இரண்டு நியேகளுக்குலம மறுபமாைி அளிப்ெதில்யே. 

வாழ்க்யக, நாம் சாிைாக இருப்ெதாக உணர்ந்தால் மறுபமாைி அளிக்கும். அருயள நாம் ஏற்றுக் 

பகாண்டால் நாம் எப்ெடி இருந்தாலும் நமக்கு அருள் வைங்கும். நாம் நம்யமப் ெற்றியும், நமது 

நிைாைமானவற்யறப் ெற்றிலைா அல்ேது தவறுகயளப் ெற்றிலைா நியனக்காமல் இருந்தால், அருள் 

நம்யமப் ெற்றி நியனக்கும். 

Burgo FitzGerald, நாம் நம் அையகப் ெற்றி நியனக்கவிட்டால், உேகம் நம் அையகப் ொராட்டும் 

என்று கூறியுள்ளார். 

எவற்யறப் ெற்றிபைல்ோம் மனிதன் தன் நியனயவ வளர்த்துக் பகாள்கிறாலனா அயவகயள 

உேகம் புறக்கணிக்கும். 

திறயமயைலைா அல்ேது அையகலைா பெற்றிருப்ெயதப்ெற்றி நாம் கருத ஆரம்ெித்தால், அது 

அகந்யதைாக மாறும். 

அகந்யதைற்ற உேகளாவிை உயடயமகள் உேகம் முழுதும் அங்கீகாிக்கப்ெடுகின்றன. 

நாம் அங்கீகாரத்திலிருந்து அன்யனக்கு மாற முடியுமா? 

அயத நாம் உணரும்லொது லவயேைில் அன்யனயை பவளிப்ெடுத்த முடியுமா? 

நாம் அதில் பவற்றி அயடந்தால் காேம், மனம், அகந்யத மற்றும் லமல் மனத்திலிருந்து 

விடுெடுலவாம். 

லவயேைில் நாம் அன்யனயை பவளிப்ெடுத்துவது பமௌனத்யதப் பெறும். 

அந்த பமௌனத்தில் அன்யன தன்யனலை பவளிப்ெடுத்திக் பகாள்வார், பசையே அன்யனலை 

துவக்கி யவப்ொர். 

வாழ்வில் ஒரு முயற அயதச் பசய்ை முடிவது மிகப் பொிை விஷைம். 

மிகுந்த சிரமத்துடன் ஒரு முயற பவற்றி பெற்றால் அயதத் தக்க யவத்துக்பகாள்ள முைே லவண்டும். 

அதயனச் பசய்ெவர் லைாகத்தினுள் நுயைகிறார். 

இதயனச் சாிைாகச் பசய்தால் நாம் இப்பொழுது கவனம் பசலுத்தாத நமது பொிை ெிரச்சியன நாம் 

அறிைாமலேலை தீரும். அது, நாம் வாழ்விலிருந்து லைாகத்திற்குச் பசல்வதாகும். 

ஒரு வாய்ப்பு கியடத்தால் நம் லைாகத்யத அன்யனலை லமற்பகாள்வார். 

284. “He acknowledged the truth of it all.” 

We call FACTS truth. 

Philosophically Truth admits of no conflict. 

Spiritually Truth is the objective state of which Spirit is the subjective state. 

The Self expresses in the cosmos as unity, Truth. 

He knows she spoke the truth. 

Her Mind here was not what it was at Hunsford. Then it was false. 

The news of Wickham’s wildness was the latest shock that pushed her to truth. 

There was a greater truth in her just then, the truth of the Mistress of Pemberley. 

Gita says one can become what one aspires for. 

In life, what one Man deeply aspires for, he always gets, however long it may take. 

If there is a truth in it – his desert, social sanction, his justifying past, etc. – it is surely realized; more than 
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one truth, one conflicting with another, expressing their structure in the result. 

What she spoke were facts. 

In her truth there was no conflict. 

Of course, her truth was the objective state of her inner spirit, the spirit that wanted to preside over 

Pemberley. 

It did express an aspiration to unite with him in marriage. 

But these facts, truth, unity all belong to one level, the level of her consciousness. Beyond that there is his 

substance and her substance. 

In her substance there is Wickham smiling commanding her affection. 

Lydia too is there actively planning her ideas of enjoyment. 

In his substance is the reservation about her family. 

There is Anne and his aunt, his responsibility towards them. 

Further the hesitation about her partiality to Wickham. 

No Man can forget his lady love speaking with tender solicitude about another, another whose character he 

knew fully. 

He is also conscious of the rivalry he saw in Collins and he implied in the colonel. So, there is further work 

to be done. 

“அதிலுள்ள எல்ோ உண்யமகயளயும் அவன் ஒப்புக் பகாண்டான்.” 

நாம் உண்யமைான விஷைங்கயள சத்திைம் என்கிலறாம். 

தத்துவாீதிைாக உண்யம இருக்கும் இடத்தில் முரண்ொடு இருக்காது. 

ஆன்மீகாீதிைாக உண்யம புற நியேைாக இருக்கும் இடத்தில் ஆன்மா அகத்தில் இருக்கும்.  

ெிரம்மம் ெிரெஞ்சத்தில் ஒற்றுயமைாகவும், உண்யமைாகவும் பவளிப்ெடுகிறது. 

அவள் உண்யம லெசினாள் என்று அவனுக்குத் பதாியும். 

ஹன்ஸ்லொர்டில் இருந்தது லொல் அவள் மனம் இங்கு இல்யே. அங்கு பொய்ைாக இருந்தது. 

விக்காம் தீை வைிகளில் பசன்ற பசய்தி அவளுக்கு அதிர்ச்சியை அளித்தது, அது அவயள 

உண்யமயை லநாக்கித் திரும்ெ யவத்தது. 

தற்சமைம் அவளிடத்து லமலும் ஒரு பொிை உண்யம இருந்தது, பெம்ெர்லிக்கு எஜமானி என்கிற 

உண்யம.  

ஆர்வப்ெடுவயத அயடலவாம் என்று கீயத கூறுகிறது. 

வாழ்க்யகைில் ஒரு மனிதன் ஆழ்ந்து ஆர்வப்ெடுவது கியடக்க நீண்ட நாட்கள் ஆனாலும், 

அவனுக்கு அது நிச்சைம் கியடக்கும், 

அதில் உண்யம இருந்தால் - அவன் யகவிட்டுச் பசன்றது, சமூக இயசவு, கடந்த காேத்யத அவன் 

நிைாைப்ெடுத்திைது லொன்றயவ- அது நிச்சைமாகப் பெறப்ெடும்; ஒரு உண்யமக்கு லமல், ஒன்று 

மற்பறான்றுடன் முரண்ெடுவது, அவற்றின் கட்டயமப்பு, இறுதிைில் ெேனில் பவளிப்ெடுகிறது.  

அவள் லெசிையவ உண்யமகள். 

அவளுயடை உண்யமைில் முரண்ொடு இல்யே. 

அவளுயடை அகத்தின் ஆர்வம் உண்யமைாக பவளிவந்தது, அவளது ஆர்வம், பெம்ெர்லிக்குத் 

தயேயம தாங்க விரும்ெிைது.  

திருமணத்தின் மூேம் அவனுடன் இயணை விரும்பும் ஆர்வத்யத அது பவளிப்ெடுத்திைது.   

இந்த விஷைங்கள், உண்யம, ஒற்றுயம அயனத்தும் அவளுயடை ஜீவிைத்தின் நியேக்கு உாிைதாக 

இருந்தன. அதற்கு அப்ொல் அவர்கள் இருவருயடை மனங்கள் உள்ளன. 

அவளுயடை மனத்தில் விக்காம் அவளுயடை அன்யெப் பெற்றுக் பகாண்டு சந்லதாஷமாக 

இருக்கிறான். 

லிடிைாவும் சந்லதாஷத்யத அனுெவிக்க தீவிரமாக திட்டம் தீட்டிக் பகாண்டிருக்கிறாள்.  

அவனுயடை மனத்தில் அவளுயடை குடும்ெத்யதப் ெற்றிை தைக்கம் இருக்கிறது. 

ஆன், அவனுயடை சித்தி ஆகிைவர்கயளப் ெற்றிை அவனது பொறுப்பும் அவன் மனத்தில் உள்ளது. 

லமலும் அவள் விக்காமிடம் காட்டும் ொரெட்சம் அவன் மனத்தில் தைக்கத்யத ஏற்ெடுத்துகிறது. 

எந்த ஒரு மனிதனாலும் தன்னால் விரும்ெப்ெடும் பெண், லவபறாருவயனப் ெற்றி, அதுவும் 

அவனுக்கு அந்த மற்றவனுயடை குணத்யதப் ெற்றி நன்கு அறிந்திருக்கும்லொது, பமன்யமைான 

அக்கயறயுடன் லெசுவயத மறக்க முடிைாது.  

காலின்ஸின் எதிர்ப்பும் அவனுக்குத் பதாிந்திருந்தது, கர்னலிடம் அயதக் குறிப்ொக உணர்ந்தான். 

அதனால் அவனுக்குச் பசய்வதற்கு இன்னமும் லவயே இருந்தது.  
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285. “Business with his steward necessitated his coming a day early.” 

Hitler knew he wanted to attack the USSR in 1941, never knew Mother monitored that initiative of 

his. 

We know Duryodhana humiliated Draupadi, but do not see that Lord Krishna’s power had to be 

manifest at least once for the evil to be vanquished. 

Life brought Darcy to meet Elizabeth and took the form of work with the steward. 

She was concentrating on Pemberley and he had work with the steward. 

It is interesting to note that Wickham, who occupied her vital, was the son of a steward. 

About the fog on Dunkirk, Sri Aurobindo said it was a mysterious fog. 

The sadhak was pleased that the constable agreed with his argument. 

The story opens with the arrival of Bingley. We do not see Mrs. Bennet’s burning aspiration. 

Behind the material life in the gross physical plane, is the plane of life. Cosmic Life lies behind. There is 

existence supporting all these planes beyond all of them. 

Whenever a work is completed, wisdom sees invisible forces behind the scenes. 

To meet the army of veterans, God puts Napoleon on the other side. 

In a discussion of several people, one Man does not speak. We hear all the arguments given, do not see the 

unspoken ‘words’ of the silent will of the Man who has not spoken. We rarely see the result was 

according to his silent will. 

Those who give a rousing reception to a shipload of soldiers returning home, don’t see the contagion of 

fever they are bringing. 

Elizabeth heard the stiff opposition of Lady Catherine and feared she would appeal to Darcy on his 

vulnerable point of status. She could not conceive that he was waiting for an opening and his aunt was 

providing that message that Elizabeth was willing.  

‘Barkis is willing’. 

John Clay was asking for the sack from his pal, not knowing the Agent, the police, and Holmes were 

waiting for him sitting on the very boxes he had in his Mind. 

The British merchants landing in Madras in 1639 never dreamt of the Empire that was founded in 1774. 

How could Japan foresee that Pearl Harbour was the end of Japanese imperialism? 

How could Mr. Bennet know of Lydia’s interest in Wickham or that it was Darcy who gave them life and 

respect when she told him of her engagement. 

“எஸ்லடட் லமோளருடன் அவனுக்கு லவயே இருந்ததால் அவன் ஒரு நாள் முன்னதாகலவ அங்கு 

வந்தான்.” 

1941-ல் ரஷ்ைாயவத் தான் தாக்க விரும்ெிைது ஹிட்ேருக்குத் பதாியும். ஆனால் அவரது முைற்சியை 

அன்யன கண்காணித்துக் பகாண்டிருந்தது அவருக்குத் பதாிைாது. திபரௌெதியை துாிலைாதனன் 

மானெங்கப்ெடுத்திைது நமக்குத் பதாியும். ஆனால் தீயமயை அைிப்ெதற்காக கிருஷ்ண ெகவானின் 

சக்தி ஒரு முயறைாவது பவளிப்ெட லவண்டும் என்ெது நமக்குத் பதாிைாது. 

வாழ்வு டார்சியை, எலிசபெத்யதச் சந்திப்ெதற்காக அயைத்து வந்தது. எஸ்லடட் லமோளாிடம் 

இருந்த லவயேைின் மூேமாக அது நடந்தது. 

அவள் பெம்ெர்லி மீது கவனம் பசலுத்திக் பகாண்டிருந்தாள். அவனுக்கு எஸ்லடட் லமோளாிடம் 

லவயே இருந்தது. 

அவளது உணர்வுகயள ஆக்கிரமித்துக்பகாண்டிருந்த விக்காம், ஒரு எஸ்லடட் லமோளாின் மகன் 

என்ெது சுவாரஸ்ைமான விஷைம். 

Dunkirk-ல் இருந்த ெனி மூட்டம் ஒரு மர்மமான ெனி மூட்டம் என்று ெகவான் கூறியுள்ளார். 

லொலீஸ்காரர் தன்னுயடை வாதத்யத ஏற்றுக்பகாண்டது அன்ெருக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்தது. 

ெிங்கிலிைின் வருயகயுடன் கயத ஆரம்ெிக்கிறது. திருமதி பென்னட்டின் தணிைாத ஆர்வத்யத நாம் 

ொர்ப்ெதில்யே. 

ஸ்தூேமான ஜட நியேைில், பொருள்ாீதிைான வாழ்க்யகக்குப் ெின் வாழ்வின் நியே உள்ளது. 

ெிரெஞ்ச வாழ்க்யக இதற்குப் ெின்னால் உள்ளது. இயவ ைாவற்றுக்கும் ெின்னால், எல்ோ 

நியேகயளயும் ஆதாிப்ெது வாழ்வாகும். 

லவயே முடியும் ஒவ்பவாரு சமைமும், இதற்குப் ெின்னால் இருக்கும் கண்ணுக்குத் பதாிைாத 

சக்திகயள அறிவு ொர்க்கிறது. 

அனுெவம் உள்ள ெயடைினயரச் சந்திப்ெதற்காக இயறவன் பநப்லொலிையன எதிரணிைில் 

இருத்தினார்.  
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ெே லெர் சந்தித்து விவாதம் பசய்யும்பொழுது அவர்களில் ஒருவன் லெசாமல் இருக்கிறான். நாம் 

அங்கு நடக்கும் எல்ோ விவாதங்கயளயும் லகட்டுக் பகாள்கிலறாம், ஆனால் ஒன்றுலம லெசாத அந்த 

மனிதனின் பமௌன உறுதிைால் லெசப்ெடாத ‘வார்த்யதகயள’ நாம் ொர்ப்ெதில்யே. அவனுயடை 

பமௌன உறுதிக்லகற்ெ இறுதிைான ெேன் இருப்ெயத நாம் உணருவலதைில்யே.    

கப்ெல் நியறை இராணுவ வீரர்கள் நாடு திரும்பும்பொழுது அவர்கயள வரலவற்கும் நாம், பதாத்திக் 

பகாள்ளும் விைாதியை அவர்கள் பகாண்டு வருவயதப் ொர்ப்ெதில்யே.  

லேடி காதாினுயடை கடுயமைான எதிர்ப்யெக் லகள்விப்ெட்ட எலிசபெத், அவள் டார்சிைிடம் 

அவனுயடை அந்தஸ்யதக் குறித்துப் லெசுவாள் என ெைந்தாள். அவன் ஒரு வாய்ப்ெியன 

எதிர்லநாக்கிக் காத்துக் பகாண்டிருக்கிறான் என்ெயதயும், எலிசபெத்தின் விருப்ெத்யத அவனிடம் 

அவனுயடை சித்தி பதாிவிக்கிறாள் என்ெயதயும் அவளால் நியனத்துப் ொர்க்க முடிைவில்யே. 

Barkis தைாராக இருக்கிறான். 

John Clay, அவனுயடை நண்ெனிடம் ஒரு லகாணிப்யெ லகட்கிறான், ஏஜண்ட், காவேதிகாாி, 

லஹாம்ஸ் மூவரும் அவனுக்காக அவனுயடை மனத்தில் இருக்கும் அலத பெட்டிைில் காத்துக் 

பகாண்டிருக்கின்றனர் என்று அவனுக்குத் பதாிைவில்யே. 

1639-ல் ஆங்கிலேை விைாொாிகள் மதராசில் வந்திறங்கிைபொழுது, 1774-ல் இங்கு ஒரு 

சாம்ராஜ்ைத்யத நிறுவுலவாம் என்று கற்ெயனகூட பசய்ைவில்யே.  

பெர்ல் துயறமுகம், ஜப்ொனிை ஏகாதிெத்திைத்தின் முடிவு என்ெயத ஜப்ொன் எப்ெடி முன்கூட்டிலை 

அறிந்திருக்க முடியும்?   

விக்காம் மீது லிடிைாவுக்கு நாட்டம் இருக்கிறது என்ெதும் டார்சிதான் அவர்களுக்கு வாழ்யவயும் 

பகௌரவத்யதயும் அளித்தான் என்ெயதயும், அவர்களது திருமண உறுதிைியன அவருக்குத் 

பதாிவித்த லொது திரு பென்னட்டால் எவ்வாறு பதாிந்துபகாள்ள முடிந்திருக்கும்?  

286. “His coming forward a few hours before the rest of the party.” 

It was not a day ahead, only a few hours. As we see here the few hours – small significant event – 

deciding the entire outcome, our analysis at the end will see the significance of a second. Seeing such a 

significance of every second, every point of space, one sees the Marvel, going beyond Time and Space. 

One who is progressing towards the Marvel will know more than discovering the significance of every 

particle of Time and Space positively, he has to know their negative significance and be able to avoid them. 

It can be avoided by rejection which needs great strength. Or by indifference it can be avoided. A positive 

method will be to concentrate positively so that no energy will go to the negative side. That way the Being 

grows into a whole which includes the Non-Being. 

She rejected her negative infatuation, particularly the opinions issuing out of it. It left a negative residue. 

He accepted her wholly as positive and rose to the fullness of the occasion. 

Time and Space are extensions of the Spirit. 

Overcoming them, one enters directly into the Spirit. 

Memory and censor are in the surface Mind, as a faculty of Mind with respect to Time and as the memory 

of a faculty of thinking-Mind. 

On the surface, our being has an intuition of it as witness Purusha. 

The intuition of the whole is the central Being. 

The Being also has two other intuitions of it, viz. Pranamaya Purusha, Annamaya Purusha. 

His going away from her in a few minutes after the first meeting can possibly be necessitated by the 

memory of the party that was following him. 

When a Man has decided to act reversing his attitude, at first the old attitude surfaces without life. Its 

energyless form does not dissolve till the force of the act dissolves it. 

“மற்றவர்கள் வருவதற்குச் சிே மணி லநரம் முன்பு அவன் அங்கு வருவது.” 

அது ஒரு நாள் முன்னதாக இல்யே, சிே மணி லநரங்களுக்கு முன்புதான் அவன் அங்கு வருகிறான். 

நாம் ஒரு சிறிை முக்கிைமல்ோத நிகழ்வாகப் ொர்க்கும் சிே மணி லநரங்கள் முழு வியளயவயும் 

தீர்மானிப்ெயதப் ொர்க்கிலறாம். ஒவ்பவாரு வினாடிைின் முக்கிைத்துவத்யதயும் நமது ஆய்வின் 

முடிவில் காண்கிலறாம். ஒவ்பவாரு வினாடிைின் முக்கிைத்துவத்யதயும் ஒவ்பவாரு இடத்தின் 

முக்கிைத்துவத்யதயும் ொர்க்கும்பொழுது, லநரத்யதயும் இடத்யதயும் தாண்டிை அற்புதத்யத ஒருவர் 

ொர்க்கோம்.  

அற்புதத்யத லநாக்கி ஒருவர் முன்லனறும்பொழுது, ஒவ்பவாரு துளி லநரம், இடம் இவற்றின் 

லநர்மயறைான முக்கிைத்துவத்யதக் கண்டு ெிடிப்ெலதாடு, அவற்றினுயடை எதிர்மயறைான 

குறிப்புகயளயும் பதாிந்துபகாண்டு, அவற்யறத் தவிர்க்க முைே லவண்டும். மறுப்ெதன் மூேம் 
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அவற்யறத் தவிர்க்கோம். அதற்கு பொிை ெேம் லவண்டும். அல்ேது அேட்சிைப்ெடுத்துவதன் மூேம் 

தவிர்க்கோம். நல்ே விதமாகச் பசய்ை லவண்டும் என்றால் எதிர்மயறைான ெக்கத்திற்கு சக்தி 

பசல்வயதத் தடுக்கும் விதத்தில் லநர்மயறைாக மனத்யத ஒருநியேப்ெடுத்த லவண்டும். இவ்வாறு, 

அசத்யத உள்ளடக்கிை சத் முழுயமயை அயடயும்.   

அவளுயடை எதிர்மயறைான லமாகத்யத, முக்கிைமாக அதிலிருந்து பவளிப்ெடும் 

அெிப்ெிராைங்கயள அவள் நிராகாித்தாள். அது விட்டுச் பசன்றது எதிர்மயறைானதாக இருந்தது.  

அவன் அவயள முழுயமைாக நல்ே விதமாகலவ ஏற்றுக்பகாண்டு அந்த முழுயமைான 

சந்தர்ப்ெத்திற்லகற்றவாறு உைர்ந்தான். 

ஆன்மாவின் விாிவாக்கலம இடமும் காேமும் ஆகும். 

அதயனத் தாண்டி வரும்பொழுது ஒருவர் லநரடிைாக ஆன்மாவினுள் நுயைகிறார். 

ஞாெகமும் எச்சாிக்யக உணர்வும் லமல்மனத்திற்குாிையவ. லநரத்யதப் பொறுத்தவயர மனத்தின் 

திறன் லொேவும், மனத்தின் சிந்தயனக்கு ஞாெகத்தின் திறன் லொேவும் பசைல்ெடுகிறது. 

லமல்மனத்தில் நமது ஜீவனுக்கு சாட்சி புருஷனாக அதனுயடை உள்ளுணர்வு உள்ளது. 

முழுயமைின் சாட்சி புருஷன் யமைமான ஜீவனாகும். 

ஜீவனுக்கு லமலும் இரண்டு உள்ளுணர்வுகள் உண்டு, அயவ ெிராணமை புருஷன் மற்றும் 

அன்னமை புருஷன்.  

அவயனப் ெின் பதாடர்ந்து அவனுயடை நண்ெர்கள் வருகின்றனர் என்கிற ஞாெகலம அவயன 

முதல் சந்திப்ெிலிருந்து சிே நிமிடங்களில் வியடபெற்றுக்பகாள்ள யவத்திருக்கும். 

தன்னுயடை மலனாொவத்யத மாற்றிக் பகாண்டு பசைல்ெட மனிதன் தீர்மானிக்கும்பொழுது, 

முதலில் ெயைை மலனாொவம் ஜீவனின்றி லமபேழும். அதனுயடை வலுவில்ோத் லதாற்றம் 

பசைலின் சக்தி அயதக் கயரக்கும்வயர கயரைாது.  

287. “They will join me early tomorrow.” 

He was not only brought to meet her, but he was separated from the party so that she could meet him alone. 

Again they joined and she was to meet him with them. All the intrigues Man uses, life too uses as he got 

them only from life. 

This meeting was for her to fully understand him and next she must know he was part of a wider group, as 

she now put up her best behaviour, while in her the whole family was there, recently fortified by Wickham. 

Early the next day, he brought Georgiana and Bingley to her. That too was done without disruption. The 

free element in the relationship was greater than the element of disruption, but disruption was inescapable. 

The rude jolt was related to Wickham who lived in her vital. The long-suffering aspirant persists 

tenaciously till he understands that he will not at last prevail. At that moment the patient persistence 

changes character, turns into an opposition in the hope of exhausting the effort negatively. Individual 

human resources, like social resources, are inexhaustible, as the more they are drawn upon, the more they 

grow. When the Individual emerges he will have at his command the entire resources of the society, as the 

government acquires the entire power of the society. We see one Man -- Newton, Darwin, and Copernicus – 

fully dominating the thought of the entire society in their field. The head of the nation wields the entire 

power of the society. In an ideally mature democracy, every individual will have all the knowledge and 

capacity of the society. Each member of the Many is the One in essence as well as entirety. Life is full of 

such clues for the perceptive. An insecure family saw that one such clue may have a vast advantage in their 

circumstance, and honoured it. Soon they became the richest family in the town and went away to new 

wider pastures. That finite clue, for them, contained the infinity – social infinity. It was Darcy who 

acted, she only went along. The fire was in her, the power was in him. He was dynamic, took initiative. She 

was passively quiet, ready and willing to receive what came as much as she could absorb without stirring in 

her depths. 

“நாயள விடிகாயே அவர்கள் என்னுடன் லசர்ந்து பகாள்வார்கள்.” 

அவயன அங்கு வரவயைத்தலதாடல்ோமல் அவள் அவயனத் தனிைாகச் சந்திக்க லவண்டும் 

என்ெதற்காக அவனது நண்ெர்களிடமிருந்து ெிாித்து வரவயைத்தது. மீண்டும் அவன் நண்ெர்களுடன் 

லசர்ந்து இருக்கும்பொழுதும் அவயன அவள் சந்திக்க லவண்டிைிருந்தது. மனிதன் ெைன்ெடுத்தும் 

திட்டங்கள் ைாயவயும் வாழ்வும் ெைன்ெடுத்துகிறது, ஏபனனில் வாழ்விலிருந்துதான் மனிதன் கற்றுக் 

பகாண்டுள்ளான். 

இந்தச் சந்திப்பு அவயன முழுயமைாகப் புாிந்துபகாள்ள லவண்டும் என்ெற்காக ஏற்ெட்டது. லமலும் 

ஒரு விாிவான கூட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக அவன் இருக்கிறான் என்ெயத அவள் பதாிந்துபகாள்ள 

லவண்டும். தன்னுயடை சிறந்த நடத்யதயை அவள் இப்பொழுது பவளிப்ெடுத்தினாள், ஏபனனில் 
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அவளுள் அவளுயடை பமாத்த குடும்ெமும் இருக்கிறது, லமலும் அதில் விக்காமும் இப்பொழுது 

லசர்ந்து பகாண்டுள்ளான். மறு நாள் காயே ஜார்ஜிைானாயவயும் ெிங்கிலியையும் அவன் 

அவளிடம் அயைத்து வந்தான். அதுவும் எந்த வித இயடஞ்சலின்றி நடந்தது. உறவில் ஏற்ெடும் 

சுமுகம் இயடஞ்சயே விடப் பொிைதாக இருந்தது, ஆனால் இயடஞ்சல் தவிர்க்க முடிைாததாக 

இருந்தது.   

அவளுயடை உணர்வுகளில் இருந்த விக்காமால் அவளுக்குப் பொிை அதிர்ச்சி ஏற்ெட்டது. பவகு 

நாள் ஆர்வம் பகாண்டவர் இனியும் நீடிக்க முடிைாது என்று புாிகிறவயர பதாடர்ந்து முைற்சி 

எடுப்ொர். அத்தருணத்தில் பொறுயமைான முைற்சி அதன் சுொவத்யத மாற்றி முழு முைற்சி எடுத்து 

விட லவண்டும் என்கிற நம்ெிக்யகைில், எதிர்மயறைாக மாறி எதிர்ப்ொக மாறி விடுகிறது. சமூக 

வளங்கயளப் லொல், தனிப்ெட்ட மனித வளங்களும் முடிவற்றயவ. இவற்யற லமன்லமலும் 

உெலைாகப்ெடுத்தப்ெடும்லொது இயவ வளர்ந்து பகாண்லட இருக்கும்.   

சமூகத்தின் பமாத்த அதிகாரத்யதயும் அரசாங்கம் பெறுவதுலொல், தனிநெர் பவளிப்ெடும்பொழுது 

சமூகத்தின் பமாத்த வளங்கயளயும் பெறுகிறான். நியூட்டன், டார்வின், லகாெர்னிகஸ் லொன்ற 

மனிதர்கள் அவர்களது துயறைில் சமூகத்தின் பமாத்த எண்ணங்கயளயும் ஆதிக்கம் பசய்வயதப் 

ொர்க்கிலறாம். சமூகத்தின் பமாத்த அதிகாரத்யதயும் நாட்டின் தயேவர் ெிரலைாகிப்ொர்.   

இேட்சிைமாக முதிர்ச்சி அயடந்த மக்களாட்சிைில் சமூகத்தின் எல்ோ அறிவும் திறயமயும் 

ஒவ்பவாரு தனி நொிடமும் இருக்கும். அலநகனின் ஒவ்பவாரு உறுப்ெினரும் சாராம்சத்திலும் சாி, 

முழுயமைிலும் சாி, புாிந்துபகாள்ளக் கூடிைவர்களுக்கு வாழ்க்யக ெே குறிப்புகயள அளிக்கிறது. 

ொதுகாப்ெற்ற ஒரு குடும்ெம், இது லொன்ற ஒரு குறிப்பு தங்களுயடை நியேயமக்கு பொிை நன்யம 

அளிக்கும் என்ெதயனப் ொர்த்தனர், அதயன ஏற்றுக் பகாண்டனர். வியரவில் அவர்கள் அந்த 

நகரத்திலேலை பொிை ெணக்காரர்களாக மாறி, வளம் பொருந்திை புதிை நியேக்குச் பசன்றனர்.    

இந்த வரம்புக்குட்ெட்ட குறிப்பு அவர்களுக்கு அனந்தத்யத அளித்தது- சமூகாீதிைாக அனந்தத்யத 

அளித்தது. டார்சிதான் பசைல்ெட்டான், அவள் அவன் கூடப் ெைணித்தாள். அவளிடம் தீவிரம் 

இருந்தது, அவன் பசைோற்றல் மிகுந்தவனாக இருந்தான். தன்முயனப்பு எடுத்தான். அவள் எந்த 

வித ஆழ்ந்த முைற்சியும் எடுக்காமல் எவ்வளவு பெற்றுக்பகாள்ள முடியுலமா அந்த அளவிற்கு 

விருப்ெத்துடன் பெற்றுக்பகாள்ளத் தைாராக இருந்தாள், ெரெரப்ெின்றி அயமதிைாகவும் இருந்தாள். 

288. “among them there are some who will claim an acquaintance with you.” 

In life any event extends, extends infinitely, one leading to the other as the whole existence is one. 

It is this suggestion that clinched her understanding that he was in love with her. 

We are able to see that here as it is explicit. 

The fact the turning made him run into her tells the same story. 

His coming too tells us the same. How then can we understand his going away? 

His going away too tells us of his love, if we see his sensation. It was the intense love of his for her that 

could not take the meeting calmly that drove him away. 

Mrs. and Mr. Gardiner saw at a glance the truth of this. 

It is a knowledge of identity of a certain shade. 

It is only the Mind that fully separates us from others because thought understands by difference, rather it is 

the ego. 

At the level of sensations, if there is no identity, the separation is less pronounced. 

Hence a greater understanding. 

Women retain this faculty especially about other women fully all their life. 

At the level of women, the separative ego is fully separative till an instinctive rivalry arises. It is self-

preservation. 

In Men it is there exactly as in women among accomplished Men about other accomplished Men. 

Frustrated Men for any reason feel it about those who have accomplished. 

It is ego doing its infinite duty exhaustively. 

Man knows he has a  knowledge and relies on it fully instinctively. What he does not know is that 

knowledge is fully useful in the taste of ignorance, which means preserving what is. In doing anything 

further, its only role is to be an obstacle. 

Even when that knowledge has a useful role to play, life renders it useless. 

Mother indulges that preference. 

That is why ‘Let Thy will be done, not my will’ cannot be spoken as sincerely as the sadhana requires. 

To come face to face with our will and to refuse it is a sincerity worth aspiring for. 
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“அவர்களில் சிேர் உனக்குத் பதாிந்தவர்களாக இருப்ொர்கள்.” 

முழு வாழ்வும் ஒன்லற என்ெதால், எந்த ஒரு நிகழ்வும் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளுக்கு முடிலவ 

இல்ோமல் பதாடர்ந்து பகாண்லடைிருக்கும். 

இந்த ஒரு கருத்துதான் அவன் தன்யனக் காதலிக்கிறான் என்று அவயளப் புாிந்துபகாள்ள 

யவத்தது. 

இங்கு அது மிகவும் பதளிவாக இருப்ெதால் நமக்குப் புாிந்துபகாள்ள முடிகிறது. 

அந்த வயளவினால் அவன் அவள் எதிலர வந்து நிற்கும்ெடி ஆனது இயதலை பதாிவிக்கிறது.   

அவன் அங்கு வருவதும் இயதலை உணர்த்துகிறது. ெின் எவ்வாறு அவன் அங்கிருந்து பசன்றயதப் 

புாிந்துபகாள்வது? 

அவனது உணர்வுகயள நாம் ொர்த்தால், அவன் அங்கிருந்து அகன்றதும் அவனுயடை காதயே 

பவளிப்ெடுத்துவயதப் புாிந்துபகாள்ளோம். அவனுயடை காதல் தீவிரமாக இருந்ததால் அவயள 

அயமதிைாக அவனால் சந்திக்க முடிைவில்யே, அதனால் அவயன அங்கிருந்து அகே யவத்தது. 

இந்த உண்யமயை கார்டினர் தம்ெதிகள் ஒலர ொர்யவைில் கண்டு பகாண்டனர். 

இது ஒரு விதமான அயடைாளத்தின் அறிவாகும். 

மனம்தான் நம்யம மற்றவர்களிடமிருந்து முழுவதுமாகப் ெிாிக்கிறது, ஏபனனில், எண்ணமும், அயத 

விட அகந்யதயும், லவற்றுயமைின் மூேம் புாிந்துபகாள்கிறது. 

உணர்வுகளில் தனித்துவம் இல்ோமல் இருந்தால் ெிாிவியன குயறவாக இருக்கும். 

அதனால் புாிந்துபகாள்வது சிறப்ொக இருக்கும். 

பெண்கள் மற்ற பெண்கயளப் ெற்றி முழுயமைாகப் புாிந்துபகாள்ள தங்களது வாழ்நாள் முழுவதும் 

இத்திறயமயைக் பகாண்டிருப்ெர். 

பெண்மணிகளிடத்து ெிாிக்கும் அகந்யத, உணர்வுபூர்வமாக ஒரு லொட்டி எழும்வயர முழுயமைாகப் 

ெிாிந்து இருக்கும். இது தன்யனலை லெணிப் ொதுகாப்ெதாகும்.  

பெண்மணிகளிடம் இருப்ெது லொேலவ, சாதயன புாிந்த ஆண்களியடலையும் இக்குணம் இருக்கும்.  

ஏலதனும் ஒரு காரணத்தினால் ஏமாற்றம் அயடந்த ஆண்கள், சாதித்த ஆண்கயளப் ெற்றி இலத 

லொன்ற எண்ணத்தியனக் பகாண்டிருப்ெர். 

அது, அகந்யத அதனுயடை அளவற்ற கடயமயை முழுயமைாகச் பசய்வதாகும். 

மனிதனுக்கு தனக்கு ஒரு அறிவு உண்டு எனத் பதாியும், உள்ளுணர்வால் முழுவதுமாக அயதச் 

சார்ந்து இருக்கிறான். அறிைாயமைின் ருசிக்கு அந்த அறிவு முழுயமைாகப் ெைன்ெடும் என்ெது 

அவனுக்குத் பதாிவதில்யே, அது உள்ளயதப் ொதுகாத்து யவத்துக்பகாள்வது லொோகிறது. 

ஏலதனும் ஒன்யறத் பதாடர்ந்து பசய்யும்பொழுது அது தயடைாகி விடுகிறது.   

அந்த அறிவும் ெைன்ெடுவதுலொல் ஒரு சந்தர்ப்ெம் ஏற்ெட்டால், வாழ்வு அயதப் ெைனற்றதாக்கி 

விடுகிறது. 

அந்த முன்விருப்ெத்திற்கு அன்யன இடம் பகாடுக்கிறார். 

அதனால்தான், “உங்கள் விருப்ெம் லொல் நடக்கட்டும், என் விருப்ெமல்ே” என்ெயத லதயவப்ெடும் 

அளவிற்கு உண்யமயுடன் கூற முடிைாது.  

நமது விருப்ெம் நமக்கு முன் எழும்பொழுது, அயத மறுப்ெது ஆர்வப்ெட லவண்டிை உண்யமைான 

மனநியே ஆகும்.  

289. “Mr. Bingley and his sisters.” 

By this Darcy gave the sanction for Caroline to provoke her. 

Being a gentleman, Caroline’s rivalry was not a real thought in him. 

To her, Caroline’s rivalry was unknown, Bingley meant Jane’s lover. 

Her thinking of it energised the ploy of Darcy and Caroline. 

Life allows the smooth flow of events as long as the positive energy is in excess. 

Next he spoke of his sister; there she confirmed his love which she found in his voice. This step in her was 

not fully supported from inside as she had not yet admitted Darcy into her love. It was only Pemberley. 

That deficiency gave scope for caroline’s provocation. It is significant the provocation is at Pemberley. 

My argument is had she dwelt on Darcy as much as on Pemberley, either Caroline would not have 

been there or she would have had no energy to provoke. 

An act that is accomplished is accomplished by several rules; they are endless. 

1) It is composed of any number of components. 

2) One of which is so essential that if it is present, accomplishment is inevitable. 

3) If one of opposite description is present, accomplishment is ruled out. 

4) Many components are essential. 
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5)Many others are inessentials. 

6) There are winning combinations. 

7) There are annihilating combinations. 

8) An essential component can be rendered inessential. 

9) An inessential component can be rendered essential. 

10) There are some parts that can acquire the power of all essentials and  accomplish. 

11) There are other parts that can be so powerful and prevent accomplishment. 

12) Man’s attitude energises any of them as they are. 

13) It can make the essential and inessential exchange character. 

14) It can act in the opposite direction. 

15) It can create a pocket of oasis in a wide spread famine and the opposite. 

16) Any of these components, in rare circumstances, can play the role of  human attitude positive or 

negative. 

17) An assessment on these lines of any problem will solve it. 

Amartya Sen’s Famine policy is one minor application of a part of these rules. The fact he won a vast 

international reputation, especially for an Indian winning a Nobel Prize, shows the power of these 

principles. 

Any of these events – one of a few dozens – of the story can lend itself to such an analysis. 

It will be a staggering wonder to see the whole story answers to one dinner party. 

Going by what is in the text, the results, antecedents, silent will, Life Response, can explain the whole story 

as if it was monitored by one event. 

Post War history or post cold war history so analysed will directly lead us to the solution of all present 

problems. 

Double entry created trade. 

The Tsar’s inability to say No to his Queen made the Russian Revolution. 

Viceroy’s invitation to Jinnah, which made Jinnah feel equal to Gandhi, created Pakistan. 

Mother’s instruction to Hitler won the war. 

A bag of sugar gave me release from evil days. 

Kalimark’s letter won Cadburys. 

Mere Cie was closed because one Man was brought from Mother Estates. 

One could become the chairman of the Bank by his one attitude of treating every Ashramite as a 

sadhak. 

Silent will won a Man several thousand crores. 

Going round the village with Mother’s photo brought so much of rain to a parched village till they prayed 

for it to stop. 

One ray from the Supreme, He says, can pervade millions of universes. 

While in Nature Man is bound by rules. 

While in the Being rules are bound by his choice. 

We are not able to solve all the problems of the world because we believe in all Her rules more than we 

believe in Her. 

Belief in the rules, even if they are Her rules, is belief in oneself. 

Darcy’s faith in his love brought her there. 

It was a faith in love, not so much his love. 

Love that is pure and simple is Spirit entire. 

“திரு ெிங்கிலியும் அவனுயடை சலகாதாிகளும்.” 

இதன் மூேம் டார்சி, எலிசபெத்யதக் லகாெப்ெடயவக்க காரலினுக்கு அனுமதி அளித்தான். 

கனவானாக இருந்ததினால் காரலினுயடை லொட்டி அவனுக்கு ஒரு பொருட்டாகலவ இல்யே. 

அவளுக்கு காரலினுயடை லொட்டியைப் ெற்றிலை பதாிவதில்யே. லஜனுயடை காதேனாக 

ெிங்கிலியைப் ொர்க்கிறாள்.  

அயதப்ெற்றி அவள் நியனத்துக் பகாண்டிருந்தது, டார்சி மற்றும் காரலினுயடை திட்டத்திற்கு 

வலியம அளித்தது. 

லநர்மயறைான சக்தி அதிகமாக இருக்கும்வயர வாழ்க்யக நிகழ்ச்சிகயள சுமுகமாக நடத்திச் 

பசல்கிறது.  
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அடுத்து அவன் தன்னுயடை சலகாதாியைப் ெற்றிப் லெசினான். அங்கு அவனுயடை காதல் 

அவளுக்கு உறுதிைாைிற்று, அவனுயடை குரலில் அதயனக் கண்டாள். இந்த ஒரு 

முன்லனற்றத்திற்கும் அவளுயடை அகத்திலிருந்து முழுயமைான ஆதரவு எைவில்யே, ஏபனனில் 

அவள் இன்னமும் அவனது காதயே ஏற்றுக்பகாள்ளவில்யே. பெம்ெர்லியை மட்டுலம அவள் 

ஏற்றுக் பகாண்டிருந்தாள். அந்தக் குயறொடு அவள் லகாெத்யதக் கிளப்ெ வாய்ப்யெ அளித்தது. 

பெம்ெர்லிைில்தான் எாிச்சலூட்டப்ெட்டாள் என்ெது குறிப்ெிடத்தக்கது. பெம்ெர்லியை 

விரும்ெிையதப் லொல் டார்சியை அவள் விரும்ெிைிருந்தால் காரலின் அங்கு இருந்திருக்க மாட்டாள், 

அல்ேது, அவளுக்கு எலிசபெத்யதக் லகாெப்ெட யவக்கும் அளவிற்கு பதம்ெிருந்திருக்காது என்ெது 

தான் என் வாதம். 

ஒரு பசைல் பூர்த்தி அயடந்தால் அது ெே வித விதிகளினால் சாதிக்கப்ெட்டிருக்கும்; அந்த விதிகள் 

முடிவற்றயவ. 

1) அவற்றிற்குப் ெே ெகுதிகள் உள்ளன. 

2) அவற்றில் ஒன்று மிக முக்கிைமானதாக இருக்கும், அது இருந்தால் சாதயன தவிர்க்க முடிைாததாக 

இருக்கும். 

3) அதற்கு லநர்மாறான ஒன்று இருந்தால் ெேன் கியடப்ெது அாிதாகிவிடும். 

4) ெே ெகுதிகள் அத்திைாவசிைமானயவ. 

5) லமலும் ெே அவசிைமற்றயவ. 

6) பவற்றி கியடக்கும் வயகைில் இயணந்திருப்ெயவகள் உண்டு.  

7) நிர்மூேமாக்கும் வயகைில் இயணந்திருப்ெயவகளும் உண்டு.   

8) முக்கிைமான ெகுதியை முக்கிைமற்றதாக ஆக்க முடியும். 

9) முக்கிைமற்ற ொகத்யத அத்திைாவசிைமாக்க முடியும்.  

10) சிே ெகுதிகள், எல்ோ அத்திைாவசிைமான ெகுதிகளின் சக்தியைப் பெற்று சாதித்து விடும். 

11) லமலும் சிே ெேம் பொருந்திை ெகுதிகள் சாதயனயைத் தடுத்துவிட வல்ேதாக இருக்கும்.  

12) மனிதனின் மலனாொவம், அவற்றில் எதற்கு லவண்டுபமன்றாலும் அயவ இருப்ெதற்கு ஏற்றார் 

லொல் சக்தியை அளிக்கும். 

13) அந்த மலனாொவம், அவசிைமானயத அவசிைமற்றதாகவும், அவசிைமற்றயத 

அவசிைமானதாகவும் மாற்றவல்ேது. 

14) அது லநர் எதிர் தியசைில் பசைல்ெட முடியும். 

15) ெஞ்ச காேத்தில் அது பசைிப்யெ உருவாக்கும், லநர் எதிரானயதயும் உருவாக்கவல்ேது. 

16) இவற்றில் எந்த ஒரு ெகுதியும் அாிதான சூழ்நியேகளில் மனித மலனாொவத்தின் ெங்கியன 

லநர்மயறைாகலவா அல்ேது எதிர்மயறைாகலவா வகிக்க முடியும்.   

17) எந்த ஒரு ெிரச்சியனயையும் இந்த விதமான கணிப்புகளால் தீர்த்து விட முடியும். 

இந்த விதிகளின் ெகுதிைின் ஒரு சிறிை பசைல்ொடுதான் ‘அமர்த்ைா பசன்’னுயடை ெஞ்சம் தீர்க்கும் 

திட்டம். அவர் உேகளாவிை புகழ் பெற்றது, முக்கிைமாக இந்திைர் ஒருவர் லநாெல் ொிசு வாங்கிைது, 

இந்த தத்துவங்களின் சக்தியைக் காட்டுகிறது.  

இக்கயதைில் உள்ள ெே நிகழ்வுகளில் எந்த ஒரு நிகழ்வும் இது லொன்ற ஆராய்ச்சிக்கு வைி 

வகுக்கும். 

ஒரு விருந்து இந்த முழுக் கயதமயயும் தீர்மானிப்ெது ஒரு மகத்தான அற்புதமாக இருக்கும்.  

கயதைின் மூேம் ொர்த்தால் ெேன்கள், முந்யதை நிகழ்ச்சிகள், பமௌன உறுதி, வாழ்வின் மறுபமாைி, 

இயவ ைாவும் இக்கயத ஒலர நிகழ்ச்சிைினால் வைி நடத்தப்ெட்டது லொல் முழுக் கயதயையும் 

விளக்கும். 

உேகப்லொருக்குப் ெிந்யதை சாித்திரத்யதயும், அபமாிக்காவுக்கும், ரஷ்ைாவுக்கும் இயடலை நடந்த 

ெனிப்லொருக்குப் ெிந்யதை சாித்திரத்யதயும் இதுலொல் ஆராய்ந்தால், இன்யறை அயனத்துப் 

ெிரச்சியனகளுக்கும் நமக்குத் தீர்வு கியடக்கும்.  

வரவு பசேவுக் கணக்கு வர்த்தகத்யத உருவாக்கிைது. 

Tsar மன்னரால் அரசிைிடம் மறுத்துப் லெச முடிைாதது ரஷ்ைப் புரட்சியை உருவாக்கிைது.  

யவஸ்ராய் விடுத்த அயைப்பு, காந்திஜிக்குச் சமமாக ஜின்னாயவ நியனக்க யவத்து ொகிஸ்தாயன 

உருவாக்கிைது. 

ஹிட்ேருக்கு அன்யன அளித்த வைிமுயறகள் ஹிட்ேயரப் லொாில் பஜைிக்க யவத்தன. 

ஒரு சர்க்கயர மூட்யட தீயம நியறந்த நாட்களிலிருந்து விடுதயே அளித்தது. 

காளிமார்க்கின் கடிதத்தினால் காட்ொிஸ் ஒப்ெந்தம் கியடத்தது. 

மதர் எஸ்லடட்டிலிருந்து ஒருவயர வரவயைத்ததால் Mere Cie மூடப்ெட்டது. 
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ஒவ்பவாரு ஆசிரமவாசியையும் சாதகராக நடத்திை அந்த ஒரு மனப்ொன்யமைின் மூேம் ஒருவர் 

வங்கிைின் லசர்மனாக்கப்ெட்டார்.   

பமௌனஉறுதி ஒருவருக்கு ெே லகாடிகயள அளித்தது. 

அன்யனைின் திருவுருவப் ெடத்யத ஒரு கிராமத்யதச் சுற்றி எடுத்துச் பசன்றபொழுது, வறண்டு 

இருந்த பூமிைில், மயையை நிறுத்த ெிரார்த்தயன பசய்யும் அளவிற்கு மயை பெய்தது.  

ெிரம்மத்தின் ஒரு கதிர் லகாடிக்கணக்கான ெிரெஞ்சங்கயள ஊடுருவும் என்று ெகவான் கூறுகிறார். 

ஆனால் இைற்யகைில் மனிதன் விதிகளுக்கு உட்ெட்டு இருக்கிறான். 

ஜீவனில் அவனது விருப்ெத்திற்லகற்ெ விதிகள் பசைல்ெடும். 

நாம் அன்யனயை நம்புவயதவிட, அன்யனைின் விதிகயள நம்புவதால், நம்மால் உேகத்தின் 

எல்ோப் ெிரச்சியனகயளயும் தீர்க்க முடிவதில்யே.  

விதிகயள நம்ெினால், அது அன்யனைின் விதிகளாக இருந்தாலும் சாி, அது தன்யனலை நம்புவது 

லொோகும். 

டார்சிக்கு, அவனுயடை காதலின் மீது இருந்த நம்ெிக்யக, அவயள அங்கு வரவயைத்தது. 

அது தன் காதலில் லமலிருந்த நம்ெிக்யகயைவிட, காதலின் லமல் இருந்த நம்ெிக்யகைாகும். 

எளியமைாகவும் தூய்யமைாகவும் இருக்கும் காதல் முழுயமைாக ஆன்மாவுக்கு உாிைது.  

 

Elizabeth answered only by a slight bow. Her thoughts were instantly driven back to the time 

when Mr. Bingley's name had been last mentioned between them; and, if she might judge from 

his complexion, his mind was not very differently engaged. 

லேசான தயேையசப்புடன் அப்ெதியே ஏற்றுக்பகாண்ட எலிசபெத்திற்கு, ெிங்கிலிைின் பெையரக் 

லகட்டவுடன், எண்ணங்கள் ெின் லநாக்கி நகர்ந்தன. அவர்கள் இருவருக்கும் இயடலை 

ெிங்கிலியைப் ெற்றிை லெச்சு நடந்தது ஞாெகத்திற்கு வந்தது. டார்சிைின் முகொவத்யதக் கண்ட 

எலிசபெத், அவனும் அயதலைதான் எண்ணிப் ொர்க்கிறான் எனப் புாிந்துபகாண்டாள்.  

290. Caroline is in the picture, cannot be got rid of. 

காரலினும் அங்கு இருக்கிறாள், அவயள விேக்க முடிைாது. 

291. But overcoming her presence, life lets Darcy and Elizabeth meet alone. 

ஆனால் அவள் இருப்ெயதயும் மீறி, வாழ்க்யக டார்சியையும் எலிசபெத்யதயும் தனிைாக 

சந்தித்துக்பகாள்ள யவக்கிறது. 

292. “Elizabeth answered only by a slight bow.” 

People bow touching the floor with the head or just by their eyelids. 

Bowing is gentlemanly courtesy expressed physically. 

Bowing is egolessness in the relationship. 

Internet removes the scope of ego, if it is employed. 

One who wants one thousand times progress can try to break the mould of his ego. 

Pride is vital ego, opinion is mental ego, stiffness is physical ego, cursing is spiritually egoistic assertion.  

The vital ego that wants to possess, makes it more than perfect by desiring that no one else should get 

what he has. 

The story can be seen as Darcy’s progress in overcoming his pride and acquiring the charm of captivating 

softness. 

Had Darcy fully acquired it, Wickham would have disappeared from his life. 

Bowing is the language of the body. 

After she left the building, met him before they met again, we saw the language of the woods, brook, 

bridge, etc. 

Every one is alive, everything is alive, every movement is alive. 

She was more than alive inwardly in her thoughts, emotions and sensation. 

Such a moment where everything inside and outside is alive is a creative moment. Here it created Love in 

its pure form in him and in her, receptivity for that love was created. 

The Being is Delight. Such a delight was welling up in her and him but it stopped at the penultimate step. 

He was uncertain about her. 

She had absolutely nothing she could expect of him. 

Language suddenly acquires a new topical idiom that is psychological when such a delight is not 

expressed in words. 

The body language, the few words that escape express such an idiom vigorously. 
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At the proposal, though negative, a similar higher idiom was born. The story can record only the verbal part 

of it. 

“லேசாக தயேயைத் தாழ்த்துவதன் மூேலம எலிசபெத் ெதிேளிக்கிறாள்.”   

சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பசய்ெவர்கள் உள்ளனர், சிேர் கண் இயமகளாலேலை வணங்குவர். 

சிரம் தாழ்த்தி வணங்குவது உடோல் பவளிப்ெடுத்தப்ெடும் ஒரு சீாிை ெண்புள்ள மாிைாயதைாகும். 

உறவில் அகந்யத இல்யேபைனில் சிரம் தாழ்த்தி வணங்குவர். 

இயணைதளத்யதப் ெைன்ெடுத்தினால் அகந்யதக்கு வாய்ப்ெில்யே. 

ஆைிரம் மடங்கு முன்லனற்றம் லவண்டும் என்று ஒருவர் விரும்ெினால் அவர் தனது அகந்யதயை 

முறிைடிக்க லவண்டும். 

தற்பெருயம உணர்வின் அகந்யத, அெிப்ெிராைம் மனத்தின் அகந்யத, வியறப்பு உடலின் அகந்யத, 

சாெமிடுவது ஆன்மீகாீதிைாக அகந்யதயுடன் கூடிை வலியுறுத்தல். 

தனக்குயடயமைாக்கிக்பகாள்ள விரும்பும் உணர்வின் அகந்யத, தன்னிடம் இருப்ெது லவறு 

எவருக்கும் கியடக்கக் கூடாது என்று விரும்புவதன் மூேம், மிக அதிகமாகச் பசைல்ெடும்.  

டார்சி தன்னுயடை வீண் கர்வத்யத பவற்றிபகாண்டு, வசீகாிக்கும் பமன்யமைின் அையகப் பெறும் 

முன்லனற்றமாக இக்கயதயைப் ொர்க்கோம். 

டார்சி இயத முழுயமைாகப் பெற்றிருந்தால் விக்காம் அவனுயடை வாழ்க்யகயை விட்லட 

மயறந்திருப்ொன்.  

சிரம் தாழ்த்தி வணங்குவது உடலின் பமாைிைாகும். 

அவள் அவ்விடத்யத விட்டுச் பசன்றவுடன் அவர்கள் மீண்டும் சந்திப்ெதற்கு முன் அவயனச் 

சந்தித்தத்தில் நாம் காடுகள், நீலராயட, ொேம், இவற்றின் பமாைிகயளப் ொர்த்லதாம். 

எல்லோரும், எல்ோமும், ஒவ்பவாரு அயசவும் ஜீவனுடன் இருக்கின்றன. 

எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள், புேன்கள் ஆகிைவற்றில் அவள் அகத்தில் மிகுந்த ஜீவனுடன் 

இருந்தாள். 

உள்ளும், புறமும் ஜீவனுடன் இருக்கும் அந்தத் தருணம் ஒரு ெயடக்கும் தருணமாகும். அவனிடம் 

அது தூய்யமைான காதயே உருவாக்கிைது, அவளிடம் அக்காதயே ஏற்கும் திறயன 

உருவாக்கிைது.  

ஜீவன் ஆனந்தம் ஆகும். அது லொன்ற ஆனந்தம் இரண்டு லொிடமும் அதிகாித்துக் பகாண்லட 

பசன்றது, ஆனால் இறுதிக் கட்டத்திற்கு முந்யதை நியேைில் அது நின்றுவிட்டது. 

அவயளப் ெற்றி அவனுக்குத் பதளிவாக இல்யே. 

அவனிடமிருந்து எதிர்ொர்க்க அவளுக்கு எதுவுமில்யே. 

இந்த ஆனந்தத்யத வார்த்யதகளால் பவளிப்ெடுத்தாதபொழுது, பமாைி உளாீதிைான ஒரு புதிை 

முக்கிைமான பசாற்பறாடயரப் பெறுகிறது. 

உடல் அயசவுகள், விடுெட்ட சிே வார்த்யதகள் அது லொன்ற பசாற்பறாடயரத் தீவிரமாக 

பவளிப்ெடுத்துகின்றன. 

திருமண லவண்டுலகாளின்லொது, எதிர்மயறைாக இருந்தாலும் இதற்கு ஒப்ொன உைர்ந்த மரபு 

பமாைி ெிறந்தது. அதனுயடை வாய்பமாைிச் பசாற்கயள மட்டுலம கயதைால் ெதிவு பசய்ை முடியும். 

293. “Her thoughts were instantly driven back to the time when Mr. Bingley’s name had been last mentioned 

between them.” 

Memory links the past with the present. 

Mental characters live in their thoughts. 

Vital characters live in their emotions. 

The last time Bingley’s name was not mentioned in an auspicious context. 

She was more interested in Bingley for Jane, than Darcy for her sake. 

The self-oblivious goodwill for Jane was something extraordinary, unless it was biological as she was 

the psychological twin of Jane. 

The past intensely dwelt on becomes the Present. 

The past comes into Mind as thoughts or figures in human consciousness, i.e. in the light that we are 

accustomed to because of the ego. 

When the ego is shed, the figures acquire a brilliant light of the universe. 

Ego means the head will ache. 

Dissolving ego is peace. 

Ego mainly survives on the organized capacity one has. 

With respect to Jane she had no ego at all. 
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She was identified with her, her life, her future. 

Forms of reply are social. In such moments one should shed it. 

Mother came on the Balcony every day. No one from Pondicherry came there. 

Sadhaks were Indians. They would be there in their shoes. 

While wearing the shoes only Mother’s physiological presence can be seen. 

One may not realize it for decades. 

Whenever that realization comes, he will be able to see the difference between standing there with and 

without shoes. 

One who changes his attitude, on seeing the inner effect will be struck. 

Any event of the past can now be reversed. 

We have no right to do what others do. 

We must go by our own inner sensations, not our social forms. 

She bowed slightly for social reasons. 

Her inside had given a total response. Her outside was social. 

“அவர்களியடலை ெிங்கிலிைின் பெைர் கயடசி முயறைாகக் குறிப்ெிடப்ெட்ட காேகட்டத்திற்கு 

அவளுயடை எண்ணங்கள் உடனடிைாகப் ெின்லனாக்கிச் பசன்றன.” 

ஞாெகம் கடந்த காேத்யத நிகழ்காேத்துடன் இயணக்கிறது.  

மனத்தாோனவர்கள் எண்ணங்களில் வாழ்கின்றனர். 

உணர்வாோனவர்கள் உணர்ச்சிகளில் வாழ்கின்றனர்.  

கயடசி முயறைாக ெிங்கிலிைின் பெைர் நல்ே விதத்தில் குறிப்ெிடப்ெடவில்யே. 

தனக்காக டார்சிைிடம் காட்டும் அக்கயறயைவிட லஜனுக்காக அவள் ெிங்கிலிைின் மீது அதிக 

அக்கயற காட்டினாள்.   

அவளுக்லக பதாிைாமல் லஜன் மீது அவளுக்கு இருக்கும் நல்பேண்ணம் அசாதாரணமானது. பசாந்த 

சலகாதாிகளாக இருந்ததாலும், உணர்வில் இரட்யடைர்கள் லொலிருந்ததாலும், அது 

சாத்திைமாைிற்று.  

கடந்த காேத்யதத் தீவிரமாக நியனத்துக் பகாண்டிருந்தால் அது நிகழ்காேமாக மாறும். 

மனித ஜீவிைத்திற்குள் கடந்தகாேம் எண்ணங்களாகலவா அல்ேது உருவங்களாகலவா எழுகிறது. 

அதாவது, அகந்யதைினால் நமக்குப் ெைக்கமான விதத்தில் எழுகிறது. 

அகந்யதயைக் யகவிட்டெின் அவ்வுருவம் ெிரெஞ்சத்தின் ெிரகாசமான ஒளியைப் பெறுகிறது. 

அகந்யத இருந்தால் தயேவலி ஏற்ெடும். 

அகந்யதயைக் கயரப்ெது அயமதியை அளிக்கும். 

ஒருவருயடை முயறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள திறயமைில் அகந்யத முக்கிைமாக உைிர் வாழ்கிறது. 

லஜனிடம் அகந்யத என்ெலத இல்யே. 

அவள் தன்னுடனும், தன்னுயடை வாழ்க்யக, தன்னுயடை எதிர்காேம் இவற்றுடனும் 

ஐக்கிைமாகிைிருந்தாள்.  

ெதிேளிக்கும் வயககள் சமூகாீதிைானயவ. இது லொன்ற தருணங்களில் ஒருவர் அயதக் யகவிட 

லவண்டும். 

அன்யன தினமும் ொல்கனி தாிசனம் அளித்தார். ொண்டிச்லசாிைில் இருப்ெவர்கள் ஒருவரும் அதற்கு 

வரவில்யே. 

சாதகர்கள் இந்திைர்கள் ஆவார்கள். அவர்கள் காலில் பசருப்புடன் தாிசனத்திற்கு வந்தனர். 

பசருப்புடன் தாிசனம் பசய்யும்பொழுது அன்யனைின் ஜட உருவத்யத மட்டுலம ொர்க்க முடியும். 

ெே வருடங்களானாலும் இயத ஒருவரால் புாிந்துபகாள்ள முடிைாது. 

அந்த விைிப்பு ஏற்ெடும்லொழுது காலில் பசருப்புடன் மற்றும் பசருப்பு இல்ோமலும் பசய்யும் 

தாிசனங்களின் வித்திைாசம் புாியும். 

ஒருவர் மலனாொவத்யத மாற்றிக்பகாள்ளும்பொழுது அகத்தில் கியடக்கும் மாற்றம் ஆச்சாிைமாக 

இருக்கும். 

எந்த ஒரு கடந்தகாே நிகழ்வியனயும் இப்பொழுது மாற்ற முடியும். 

மற்றவர்கள் பசய்வயத நாம் பசய்வதற்கு நமக்கு உாியம கியடைாது.  

நமது சமூகத் லதாற்றங்கயள யவத்துச் பசைல்ெடாமல் நம்முயடை உள் உணர்வுகள் 

உணர்த்துவயத யவத்துச் பசைல்ெட லவண்டும். 

சமூகக் காரணத்திற்காக அவள் சற்று சிரம் தாழ்த்தி மாிைாயத பசலுத்தினாள். 

அவளுயடை அகம் முழுயமைாகப் ெதிேளித்து விட்டது. அவளுயடை புறம் சமூகாீதிைாக இருந்தது. 
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294. “if she might judge from his complexion.” 

Complexion has its own language. 

An idea in the Mind has its versions in the Mind, vital, body and Spirit. 

Here we see complexion speaking. 

Life is universal. Each event is responded to by everything in the universe. 

It is a yogic faculty to know the language of the wind, trees, ants, etc. 

Mother heard the coconut husks, carpet, mango tree, banyan tree speak. 

Till the strength of the Ashram was one hundred and fifty, SHE held the thoughts of all in her control. 

In important meetings people do not respond to arguments, but respond to persons. 

The attitude evokes a response. 

Behind the attitude is motive and ultimately the person. 

We can see when a VIP is responding copiously to our personality our Mind will be actively 

considering, speaking out the arguments. 

A Russian general used to judge the outcome of a day’s battle by smelling the earth that morning.  

The inter-disciplinary studies begun after the war made no real headway in spirit. It was a mechanical 

mixture. After 1968 a Nobel Prize was instituted for Economics and several mathematicians won the prize. 

The result was economics has been mathematicised. Mathematicians and physicists migrated to economics. 

Subjects are severely specialized. There is no capacity to integrate them. So, a violent combination is tried. 

What is common to mathematics and economics is Man. He is forgotten.  

She judged his thoughts from his complexion. It is great. What is common to both of them was love for 

each other. Their opinions, attitudes, motives were so compartmentalized that she was not able to think of 

it. People can take a Nobel Prize from another subject, but find it difficult to think of the root-cause, the 

MAN, the human Individual who has made civilization possible. 

“அவனுயடை முகத்தில் ஏற்ெட்ட நிற மாற்றத்யத யவத்து அவளால் கணிக்க முடிந்தால்.” 

முகத் லதாற்றத்திற்கு அதனுயடை தனி அர்த்தம் உண்டு.  

மனத்தில் ஏற்ெடும் ஒரு எண்ணத்திற்கு, மனம், உணர்வு, உடல், ஆன்மீகம் ஆகிைவற்றில் 

அதனுயடை ெதிப்புகள் இருக்கும். 

இங்கு நாம் முகத்லதாற்றம் லெசுவயதப் ொர்க்கிலறாம். 

வாழ்வு ெிரெஞ்சத்திற்குாிைது. ஒவ்பவாரு நிகழ்வுக்கும், ெிரெஞ்சத்திலுள்ள ஒவ்பவான்றும் 

ெதிேளிக்கிறது. 

காற்று, மரங்கள், எறும்புகள்லொல் ெேவற்றின் பமாைியை அறிந்துபகாள்வது லைாகத் 

திறயமைாகும். 

லதங்காய் மட்யட, கம்ெளம், மாமரம், ஆேமரம் இயவகள் லெசுவது அன்யனக்குக் லகட்டது. 

ஆஸ்ரமத்தில் நூற்றி ஐம்ெது லெர்கள் இருந்தவயர, அவர்கள் அயனவாின் எண்ணங்களும் 

அன்யனைின் கட்டுப்ொட்டில் இருந்தன. 

முக்கிைமான கூட்டங்களில் மனிதர்கள் விவாதங்களுக்குப் ெதிேளிப்ெதில்யே, மனிதர்களுக்லக 

மறுபமாைி அளிக்கின்றனர்.  

மனப்ொன்யம ஒரு மறுமமொழிமய எழுப்புகிறது. 

மனப்ொன்யமக்குப் ெின்னால் லநாக்கம் உள்ளது. இறுதிைாக இருப்ெது மனிதன்தான்.  

நம்முயடை ஆளுயமக்கு ஒரு முக்கிைமான நெர் தாராளமாக மறுபமாைி அளிக்கிறார் எனும்பொழுது, 

நமது மனம் விவாதங்கயளப் லெசுவயதப் ெற்றி தீவிரமாக எண்ணிக் பகாண்டிருக்கும்.  

அன்யறை லொாின் லொக்கு எவ்வாறு இருக்கும் என்ெயத மண்யண முகர்ந்து ொர்த்து ஒரு ரஷ்ை 

இராணுவ தளெதி அறிந்துபகாள்ளும் வைக்கத்யதக் பகாண்டிருந்தார். 

உேகப்லொருக்குப் ெின் ஆரம்ெிக்கப்ெட்ட ெே துயறகள் இயணந்த கல்விமுயற, ஆன்மாவில் எந்த 

வித உண்யமைான முன்லனற்றத்யதயும் ஏற்ெடுத்தவில்யே. அது இைந்திர கதிைின் கேயவைாக 

இருந்தது.  

1968க்குப் ெிறகு, பொருளாதாரத்திற்கு லநாெல் ொிசு அறிவிக்கப்ெட்டு, ெே கணிதலமயதகள் 

அயதப் பெற்றனர். இதனால் ஏற்ெட்ட ெேன், பொருளாதாரம் கணித மைமாக்கப்ெட்டது. கணித 

லமயதகளும், பெௌதீக நிபுணர்களும், பொருளாதாரத்திற்கு மாறினார்கள். ொடப்ெிாிவுகள் மிகவும் 

ெிரத்திலைக நிபுணத்துவம் பெற்றன. அவற்யற இயணப்ெதற்கான திறன் இல்யே. அதனால் 

ெல்லவறு விதமாக இயணப்ெதற்கு முைற்சிகள் தீவிரமாக லமற்பகாள்ளப்ெட்டன. 

பொருளாதாரத்திற்கும், கணிதத்திற்கும் பொதுவாக விளங்குவது மனிதன்தான். அவன் 

மறக்கப்ெட்டுவிட்டான்.  
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அவனுயடை முகத் லதாற்றத்யத யவத்து அவள், அவனுயடை எண்ணங்கயளக் கணித்தாள். அது 

சிறப்ொனது. அவர்கள் இருவருக்கும் இயடலை பொதுவாக இருந்தது, ஒருவர் லமல் மற்றவருக்கு 

இருந்த காதல்தான்.   

அவர்களுயடை அெிப்ெிராைங்கள், மனப்ொன்யமகள், லநாக்கங்கள் ைாவும் மிகவும் 

தனிப்ெடுத்தப்ெட்டு இருந்ததால், அவளால் அயத நியனத்துப் ொர்க்க முடிைவில்யே. மனிதர்கள் 

லவபறாரு ொடப்ெிாிவில் லநாெல் ொிசு பெறோம், ஆனால் ஆணிலவராக இருக்கும் நாகாிகத்யதச் 

சாத்திைமாக்கிை தனி மனிதயன நியனத்துப் ொர்க்க இைேவில்யே. 

295. “his Mind was not very differently engaged.” 

Minds that meet are engaged on the same subject, differently. 

The differences in thought are various versions of the same idea. 

Human life is the course that discovers the unity in dissimilar views. 

Shankara could not concede immortality to the Individual. 

To him the Individual is to merge in the One. 

Doing this, the alternative before Man is moksha or Maya. 

The Individual to whom we ascribe immortality escapes moksha as well as Maya – one becomes 

transformation, the other the Marvel. 

At the proposal Darcy expected her to merge with him – moksha. 

She virulently refused and abused. 

He withdrew and opted for transformation and expected her to accept his transformed status. 

Her accepting his transformed status was a Marvel to him. 

She did not aspire for transformation. She only moved to rationality from irrationality. 

Partial accomplishments can be reversed or have the reverse appearance. 

Accomplishments can be partial, total, complete, full, entire, perfect, integral, perversely entire in the 

reverse, petulantly beneficial, small, great, wonderful, etc. according as the components of accomplishment 

combine. All these various accomplishments can be fully positive though partial or opposite. 

Jane’s accomplishment was full. Only that it was delayed. The delay was to disillusion her. Lydia’s 

accomplishment was destruction restored to respectability, banished at the cost of social shame as well as 

personal shame unfelt. 

Elizabeth’s accomplishment was all inclusive – Jane’s wedding, Lydia’s restoration to society – raising her 

to a Love she never dreamt of on the material pinnacle of majestic status where she could enjoy the rival’s 

submission, husband’s adoration of blessed love. 

Her real enjoyment was the luxurious rooms of Pemberley. 

“அவனுயடை மனமும் லவறு விதமாக நியனத்துக் பகாண்டிருக்கவில்யே.” 

சந்தித்துக் பகாள்ளும் மனங்கள் ஒலர விஷைத்யதப் ெற்றி பவவ்லவறு விதமாக நியனத்துக் 

பகாண்டிருக்கின்றன. 

ஒலர கருத்தின் ெல்லவறு ெதிப்புகலள எண்ணங்களில் ஏற்ெடும் வித்திைாசங்கள் ஆகும். 

வித்திைாசமான கருத்துகளில் உள்ள ஒற்றுயமயைக் கண்டு ெிடிக்கும் கல்விலை மனித 

வாழ்க்யகைாகும். 

தனி மனிதனுக்கு இறவா நியேயை அளிக்க சங்கரரால் முடிைவில்யே.  

ஏகனில், தனிமனிதன் கேந்து விடுவலத அவருயடை கருத்து. 

இவ்வாறு பசய்யும்பொழுது மனிதன் முன், மாற்றாக இருப்ெது லமாக்ஷம் அல்ேது மாயை. 

இறவாயமயை ஒருவருக்கு அளிக்கும்பொழுது, அவர் லமாக்ஷம் மற்றும் மாயைைிலிருந்து விடுதயே 

பெறுகிறார் - ஒன்று திருவுருமாற்றமாகிறது, மற்றது அற்புதமாகிறது. 

திருமண லவண்டுலகாள் விடுத்தபொழுது அவள் தன்னுடன் இரண்டறக் கேந்துவிட லவண்டும் என 

டார்சி எதிர்ொர்த்தான்- லமாக்ஷம்.  

அவள் கடுயமைாக எதிர்த்தாள், நிந்தயன பசய்தாள். 

அவன் விேகிக் பகாண்டான், திருவுருமாறத் தீர்மானித்தான், அவனது திருவுருமாறிை நியேயை 

அவள் ஏற்றுக்பகாள்ள லவண்டும் என எதிர்ொர்த்தான்.  

அவனுயடை திருவுருமாறிை நியேயை அவள் ஏற்றுக்பகாண்டது, அவனுக்கு அற்புதம் ஆகும். 

அவள் திருவுருமாற விரும்ெவில்யே, விலவகமற்ற நியேைிலிருந்து விலவகத்யத அயடந்தாள். 

ெகுதிைான சாதயனகயள மாற்ற முடியும் அல்ேது மாறிை லதாற்றத்யத எடுத்துக்பகாள்ளும். 

சாதயனகளின் ெகுதிகள் இயணவயதப் பொறுத்து சாதயனகள் ெகுதிைாக, முழுயமைாக, 

பூர்த்திைாக, பமாத்தமாக, பூரணமாக, ஒருங்கியணந்ததாக, லநர்மாறான முயறைில் முழுயமைாக, 
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நிைாைமற்ற முயறைில் ெைனுள்ளதாக, சிறிைதாக, உைர்ந்ததாக, அற்புதமாக இருக்கும். ெகுதிைாக 

இருந்தாலும் லநர்மாறானதாக இருந்தாலும் இந்த ெல்லவறு சாதயனகள் எல்ோம் முழுயமைாக 

நல்ேதாகலவ இருக்கும்.  

லஜனுயடை சாதயன தாமதமாக இருந்தாலும் முழுயமைானது. அவள் பதளிவு பெறுவதற்காக 

தாமதம் ஏற்ெட்டது. அைிவு பகௌரவமாக மாறிைதும், அந்த பகளரவம் உணரப்ெடாத சமூக 

அவமானத்தாலும், சுை அவமானத்தாலும் இைக்கப்ெட்டதும் லிடிைாவின் சாதயனைாகும். 

எலிசபெத்தின் சாதயன எல்ோவற்யறயும் உள்ளடக்கிைதாக இருந்தது- லஜனுயடை திருமணம், 

லிடிைாயவ சமூகம் ஏற்றுக்பகாண்டது, அவள் கனவு கண்டிராத காதயேப் பெற்று அவளுயடை 

லொட்டிைாளாின் ெணியவ அனுெவிக்கும் அளவில் உைர்ந்த அந்தஸ்யதப் பெற்றது, கணவாின் 

ஆர்வத்லதாடு இயணந்த காதயேப் பெற்றது லொன்றயவ. 

பெம்ெர்லிைின் அேங்காரமான அயறகலள அவளுக்கு உண்யமைான சந்லதாஷமாக இருந்தது.  

 

"There is also one other person in the party," he continued after a pause, "who more particularly 

wishes to be known to you. Will you allow me, or do I ask too much, to introduce my sister to your 

acquaintance during your stay at Lambton?" 

“அந்த நண்ெர்களில் மற்பறாரு நெரும் இருக்கிறாள், உன்யனச் சந்திக்க ஆவோக இருக்கிறாள்.-நீ 

ோம்ப்டனில் தங்கும் பொழுது எனது தங்யகயை உனக்கு அறிமுகப்ெடுத்த அனுமதிப்ொைா அல்ேது 

நான் உன்னிடமிருந்து அதிகம் எதிர்ொர்க்கிலறனா?”  

296. His asking her to be introduced to his sister removes all her doubts about his love. * She is now engaged to 

him to be married in his emotions and she is clear about it. Uncle and aunt do see that truth now. 

அவன் தன்னுயடை சலகாதாியை அவளுக்கு அறிமுகம் பசய்ை விரும்ெிைது அவனுயடை காதலின் 

லமலிருந்த அவளுயடை எல்ோ சந்லதகங்கயளயும் நீக்கிைது. அவனுடன் தனக்குத் திருமணம் 

நயடபெறும் என்று அவளுக்குத் பதளிவாகத் பதாிந்தது. மாமாவும், அத்யதயும் இப்பொழுது அந்த 

உண்யமயைப் ொர்க்கின்றனர்.  

297. She was anxious to let him know her mind.  

அவளுயடை மனம் அவனுக்குத் பதாிை லவண்டும் என்ெதில் அவள் ஆர்வமாக இருக்கிறாள். 

298. He was anxious to introduce his sister to her. 

தன்னுயடை சலகாதாியை அவளுக்கு அறிமுகம் பசய்து யவப்ெதில் அவன் ஆர்வமாக இருக்கிறான்.  

299. Bingley for Jane, even in this hot emotional context, catches her imagination. 

இந்தத் தீவிரமான சூழ்நியேைிலும் லஜனுக்காக ெிங்கிலி என்ெது அவளுயடை எண்ணங்கயள 

ஆக்கிரமித்துக் பகாள்கிறது.  

300. “There is also one other person in the party who more particularly wishes to be known to you.” 

The whole secret of his dignified behaviour is more revealed by this news. 

When matters of moment are discussed, every thing is a symptom that speaks. 

Some are explicit, others are implied. 

Aspiration in a higher atmosphere always comes true, if the right clue is seen and acted upon. 

World shaking events choosing an instrument chase him, adjust to his conveniences, and he escapes to 

make his wife’s shopping possible. Still he wins an international award. When the whole scientific 

community can be introduced to rationality, the chosen instrument undexterously or through discourtesy 

escapes that opportunity. This is an occasion that can be rectified variously either by self-giving or 

taking the weight on oneself and asking him to be a front. He may escape but the work will be done. 

Grace blesses even those who wished to escape. Lydia’s restoration is like that. 

This news is unmistakable and Elizabeth understands his Mind more clearly. At this point she was ready to 

receive. At this point a proportionate gratitude creates receptivity. She never had it. There was an 

opposite development which later reversed when, after receiving her aunt’s letter, she felt a deeper 

gratitude, though not as a felt emotion, but by the sense of shame his generosity had evoked. Gratitude is a 

handsome generous emotion that is willing to recognize another’s goodness. In its absence one sees one’s 

own smallness or feels shrunk before the majestic nobility. This is the unexpressed generosity of the lower 

vital that is unwilling to be under an obligation. She could not go beyond that. There is an earlier state of 

meanness which at once questions the motive and cleverly attributes mercenary expectation. She never did 

that. Even that is the gratitude of meanness. Mercenary suspicion is the gratitude of mean smallness 

whose greatest generosity is jealous opposition or competition. The falsehood of low consciousness of 

her mother rears its head thus. Even her father in receiving his engagement did not generously appreciate 
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Darcy, but took him to be a violent lover which he himself was in his youth. Gratitude came to her neither 

from her father nor her mother. In her own growth what was developed was liveliness. Gratitude is far, far 

away from liveliness. 

Gratitude is the awareness of the human soul of its own smallness while the Divine is making for it. The 

human soul while in ignorance enjoying the taste of it, unaware of the existence of the Divine, sees the 

latter is offering itself to it. To receive it is grace, whether there is gratitude or not. At the moment of 

reception the self-awareness of the human soul – its lack of receptivity – gives it an emotion towards the 

approaching Divine. It is an emotion of gratitude. A sinking Man under a sheet of water when pulled out 

certainly can feel gratitude to the saviour. In one case it was the saviour who felt the gratitude for having 

the opportunity to save him and offered as an immense token to marry his sister. This fortunate marriage 

did not come off because there was no gratitude in the recipient. A Man who lost his job was offered the 

help – Grace – of Mother directly against his refusal. The devotee who gained the job never felt the emotion 

of gratitude. He had to restore the job, livelihood, lost opportunities for many without their being grateful. 

There is a knowledge behind us that generates gratitude. It is the knowledge of the Divine Hand that 

leads, that stays. To know of that Hand, to be able to sense that Hand generates Gratitude. Gratitude 

is an emotion. It must be felt in the heart – an emotional knowledge. On receiving a rupee from an 

unknown Orissa farmer Mother exclaimed “How can the Divine repay this?” More than material benefits 

received, constantly Mother’s Hand protects Man. Gratitude here is of great value. Even when Man falls 

flat on the ground, She says it is grace. Such a sense sees that Hand there. A jeep to avoid a barricade of 

fallen trees left the road, entered the fields and half fell into a pit – two of the wheels were in the pit – but 

the devotee who was driving it was safe. Nothing happened to the vehicle. The moment he realized what 

had happened he was shocked, stopped the vehicle, and got down. A woman said she saw Mother holding 

the vehicle in her spread saree-end.  It certainly was a moment for Gratitude. 

Gratitude is Brahmic knowledge. He who feels it never meets catastrophes in his life. Crude consciousness 

that is insular meets such violent events so that gratitude may awaken in him. Every event is an occasion to 

feel gratitude. Man’s skin is thick, his Mind is perverse, hostile, leaves no room for finer emotions. 

Gratitude is the emotion of the awakened soul, awakened in the parts of his being – Psychic. 

“எனது நண்ெர்களில் இன்பனாரு நெர் உன்யனத் பதாிந்துபகாள்ள லவண்டும் என்று மிகவும் 

விரும்புகிறார்.”  

அவனுயடை கண்ணிைமான நடத்யதைின் முழு உண்யமயும் இந்தச் பசய்திைில் லமலும் பதளிவாக 

பவளிப்ெடுகிறது. 

முக்கிைமான விஷைங்கள் விவாதிக்கப்ெடும்லொது ஒவ்பவான்றுலம ஏலதா ஒன்றியன உணர்த்தும் 

அறிகுறிதான். 

சிே பவளிப்ெயடைாக உள்ளன, மற்றயவ மயறமுகமாக உள்ளன. 

சாிைான அறிகுறியைப் ொர்த்து அதன்ெடி நடந்து பகாண்டால், உைர்ந்த சூைலில் எழும் ஆர்வம் 

எப்பொழுதும் உண்யமைாகி விடும். 

மிகப் பொிை நிகழ்ச்சிகள் ஒருவயனக் கருவிைாகத் லதர்ந்பதடுத்து, அவயனப் ெின் பதாடரும். 

அவனுயடை பசௌகாிைத்திற்லகற்ெ நடந்துபகாள்ளும். ஆனால், அவன் அதிலிருந்து தப்ெித்துக் 

பகாண்டு தன்னுயடை மயனவி கயடக்குச் பசல்வயத சாத்திைமாக்குவான். இருப்ெினும், அவன் 

சர்வலதச அளவில் ஒரு ொிசியனப் பெறுவான். பமாத்த விஞ்ஞான சமுதாைமும் ெகுத்தறிவுக்கு 

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடும் பொழுது, லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட மனிதன் திறயமைற்லறா அல்ேது 

மாிைாயதைில்ோமலோ அந்த வாய்ப்ெியன நழுவ விடுவான். சுை அர்ப்ெணம் மூேமாகலவா 

அல்ேது தாலன முன்னின்று பொறுப்யெ ஏற்றுக்பகாள்வது மூேமாகலவா ெே விதங்களில் 

இத்தருணத்யதச் சாி பசய்து விடோம். அவன் தப்ெித்து விடோம், ஆனால் ெணி பசய்து 

முடிக்கப்ெட்டு விடும். தப்ெிக்க நியனப்ெவர்களுக்கும் அருள் பசைல்ெடும். லிடிைாவின் விஷைம் சாி 

பசய்ைப்ெட்டது இது லொன்றது. 

இந்தச் பசய்தியை தவறாகலவ புாிந்துபகாள்ள முடிைாது. எலிசபெத் அவனுயடை மனயதத் 

பதளிவாகப் புாிந்துபகாள்கிறாள். இந்தத் தருணத்தில் அவள் பெற்றுக்பகாள்ளத் தைாராக 

இருக்கிறாள். இந்த இடத்தில் ஏற்ெடும் நன்றி உணர்வு அதற்லகற்றார் லொல் ஏற்புத் திறயன 

உருவாக்குகிறது. அவளுக்கு இதுவயர நன்றி உணர்வு ஏற்ெட்டலத இல்யே. அவளுயடை 

அத்யதைின் கடிதத்யதப் ெடித்த ெிறகுதான் லநர்மாறாக இருந்த அவளது உணர்வுகள் மாறி ஆழ்ந்த 

நன்றி உணர்வு ஏற்ெட்டது. அது உணர்வுபூர்வமாக எைவில்யே, அவனது பெருந்தன்யம 

ஏற்ெடுத்திை அவமான உணர்ச்சிைால் எழுந்தது.  
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பெருந்தன்யமைான நன்றி உணர்வு அடுத்தவாின் நற்குணத்யத அங்கீகாிக்கும். நன்றி 

உணர்வற்றவர் தன்னுயடை சிறுயமயை தாலன ொர்க்க லநாிடும். அல்ேது பெருந்தன்யமைான 

நற்குணத்தின் முன் சுருங்கிப் லொவார். இது, தாழ்ந்த உணர்வின் பவளிப்ெடுத்தப்ெடாத 

பெருந்தன்யம ஒரு கட்டாைத்திற்குள் வர மறுக்கிறது. அவளால் இந்நியேயைத் தாண்டிச் பசல்ே 

முடிைவில்யே. லநாக்கத்யத உடனடிைாகச் சந்லதகித்து, அதற்குச் சாதுாிைமான ஆதாை 

எதிர்ொர்ப்புகயள காரணம் கற்ெிக்கும் சிறிை மனநியே முன்னம் இருந்தது. அவள் ஒருலொதும் 

அவ்வாறு பசய்ைவில்யே. 

அதுவும் கூட சின்னத்தனத்தின் நன்றி உணர்வாகும். சின்னத்தனமான சிறுயமைின் நன்றி உணர்வு, 

ஆதாை மனப்ொன்யமயுடன் கூடிை சந்லதகம் ஆகும், அது பொறாயமயுடன் கூடிை எதிர்ப்யெலைா 

அல்ேது லொட்டி மனப்ொன்யமயைலைா பகாண்டிருக்கும். அவளுயடை தாைாாின் தாழ்ந்த 

ஜீவிைத்தின் பொய்யம அவ்வப்லொது இவ்வாறு தயே தூக்குகிறது. டார்சிைின் திருமண 

உறுதியைக் லகட்ட அவளது தந்யதயும் அவயன பெருந்தன்யமைாகப் ொராட்டவில்யே, தான் 

இளம் வைதில் இருந்ததுலொல் அவயனயும் ஒரு தீவிரமான காதேனாக நியனத்தார். அவள் 

பெற்லறார்களிடமிருந்து நன்றி உணர்யவப் பெறவில்யே. அவளுயடை வளர்ச்சிைில் கேகேப்ொன 

சுொவமும் வளர்ந்தது, நன்றி உணர்வு அதற்கு பவகு பதாயேவில் இருந்தது. மனித ஆன்மா 

தன்னுயடை சின்னத்தனத்யத உணரும்பொழுது நன்றி உணர்வு எழுகிறது, இயறவன் அதயன ஈடு 

பசய்கிறான். மனிதனின் ஆன்மா அறிைாயமயை ருசித்துக் பகாண்டிருக்கும்பொழுது, இயறவயன 

உணருவதில்யே, இயறவன் தன்யனலை அதற்கு அளிப்ெயதப் ொர்க்கிறான். நன்றி உணர்வு 

இருக்கிறலதா இல்யேலைா அயதப் பெற்றுக்பகாள்வது அருளாகும். பெற்றுக்பகாள்ளும் லநரத்தில் 

மனித ஆன்மாவின் விைிப்புணர்வு- ஏற்புத்திறனின் குயறொட்டினால்- நம்யம லநாக்கி வரும் 

இயறவனிடத்து ஒரு உணர்ச்சியை பவளிப்ெடுத்தும்.  

அது நன்றி உணர்வின் உணர்ச்சிைாகும். நீாில் மூழ்கிக் பகாண்டிருக்கும் ஒருவயனக் காப்ொற்றும் 

பொழுது, காப்ொற்றிைவன் லமல் நிச்சைமாக நன்றி உணர்வு எழும். ஒரு சமைம், 

காப்ொற்றிைவருக்கு, அந்தச் சந்தர்ப்ெம் கியடத்ததற்காக நன்றி உணர்வு எழுந்தது, இதற்குப் ெிரதி 

உெகாரமாக காப்ொற்றப்ெட்டவனுயடை சலகாதாியை அவர் திருமணம் பசய்துபகாள்ள 

விரும்ெினார். காப்ொற்றப்ெட்டவருக்கு நன்றி உணர்வு எைாத காரணத்தால் இந்த நல்ே 

வாய்ப்ெியன அவர் தவற விட்டார். லவயே இைந்த ஒருவருக்கு அவரது மறுப்யெயும் மீறி 

அன்யனைின் அருள் அவருக்கு உதவி பசய்தது. லவயே கியடத்த அன்ெருக்கு நன்றி உணர்லவ 

எைவில்யே. ெேருக்கு அவர் லவயேயைத் திரும்ெப் பெற்றுத் தந்தார், வாழ்வாதாரத்யத அளித்தார், 

வாய்ப்புகயள பெற்றுத் தந்தார். அவர்கள் எவரும் இவாிடம் நன்றி ொராட்டவில்யே. 

இயறவன் நம்யம வைி நடத்திச் பசன்று, நம்முடன் இருக்கிறார் என்று நன்றி உணர்யவ எழுப்பும் 

அறிவு, நமக்குப் ெின்னால் இருக்கிறது. இதயனத் பதாிந்துபகாள்வதும், உணருவதும் நன்றி 

உணர்யவ உற்ெத்தி பசய்யும். நன்றி அறிதல் ஒரு உணர்ச்சிைாகும். அது உள்ளத்தில் உணரப்ெட 

லவண்டும். இது ஒரு உணர்வுபூர்வமான அறிவாகும்.  

ஒாிஸ்ஸா மாநிேத்யதச் லசர்ந்த முகம் பதாிைாத ஒரு விவசாைிடமிருந்து ஒரு ரூொய் பெற்றுக் 

பகாண்ட அன்யன, “இயறவன் எப்ெடி இயதத் திருப்ெித்தர முடியும்?” என்று ஆச்சாிைத்துடன் 

கூறினார். பொருள்ாீதிைான ெேன்களுக்கு லமோக, அன்யனைின் அருள் பதாடர்ந்து மனிதயனக் 

காப்ொற்றி வருகிறது. நன்றி உணர்வு இங்கு பெரும் மதிப்பு வாய்ந்தது. மனிதன் குப்புற 

விழுந்தாலும் அருலள என்கிறார் அன்யன. இது லொன்ற உணர்வால் அன்யனைின் ொதுகாப்யெ 

நாம் உணர முடியும். சாயேைின் குறுக்லக விழுந்திருந்த மரங்கயளத் தவிர்ப்ெதற்காக, வண்டி 

சாயேயை விட்டகன்று, வைலுக்குள் இறங்கி, அங்கிருந்த ெள்ளத்தில் அதனுயடை இரு 

சக்கரங்களும் மாட்டிக் பகாண்டன, ஓட்டுனர் அன்ெருக்கு எந்தவித காைமும் ஏற்ெடவில்யே. 

வண்டிக்கும் எந்த லசதமும் ஏற்ெடவில்யே. என்ன நடந்தது என்று புாிந்தபொழுது அதிர்ச்சி 

அயடந்த அன்ெர் வண்டியை நிறுத்தி, கீலை இறங்கினார். அன்யன தன்னுயடை புடயவத் 

தயேப்யெ விாித்து வண்டியைத் தாங்கிக்பகாண்டிருந்தயதப் ொர்த்ததாக அங்கிருந்த ஒரு 

பெண்மணி கூறினாள். இது நிச்சைமாக நன்றி கூறும் ஒரு தருணமாகும். 

நன்றியுணர்வு, ெிரம்ம அறிவாகும். இதயன உணருெவருக்கு வாழ்க்யகைில் எந்த ஆெத்துக்களும் 

எைாது. தனித்திருக்கும் ெண்ெடாத ஜீவிைம் நன்றி உணர்வியனப் பெறுவதற்காக வாழ்க்யகைில் 

ஆெத்துகயளச் சந்திக்க லவண்டி வருகிறது. ஒவ்பவாரு நிகழ்வும் நன்றியை உணருவதற்கான ஒரு 

சந்தர்ப்ெமாகும். மனிதன் உணர்ச்சிைற்றவனாக இருக்கிறான், அவனது மனம் வக்கிரமாகவும், 

தீைதாகவும், பமன்யமைான உணர்ச்சிகளுக்கு இடம் பகாடுக்காமலும் உள்ளது. நன்றி உணர்வு 

விைிப்ொன ஆன்மாவின் உணர்வாகும். அவனது ஜீவனின் ொகங்களில் யசத்திை புருஷனாக, 

விைிப்புள்ளதாக இருக்கிறது. 
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301. “Will you allow me or do I ask for much?” 

He clearly discloses the value he ascribes to her. 

It is not a polite form of speech. It is a real doubt in his Mind. He did not expect her to concede that much 

of scope for him or his family in her scale of values. 

To find a value for oneself in someone is a characteristic of Romance. 

Romance does not seek something valuable in itself. It seeks something valuable to oneself. It is the 

infinitesimal in which infinity can be revealed to him. It becomes unique as well as infinite – the value 

of the valueless. He who is in love sees in the other this aspect. She, and she alone, he sees, can release the 

infinite love in him. 

Everyone has this element buried in her or in him. 

Where it reveals the element of being a complement, Love endures and grows. 

The Kali idol that revealed Kali in live form for Sri Aurobindo was simply an idol for others, to foreign 

tourists it is a work of stone. 

One cannot be in love without seeing this element in the other. 

It is unique, infinite, and capable of becoming invaluable though valueless. 

Love exists, not in itself, but in the relationship. One can be a goddess to a Man while she is a simple 

woman. If she is cantankerous, she qualifies more. 

Sri Aurobindo saw Kali in the temple statue. For him to see the same Kali in a stone, in the road, his own 

soul must be greater. The stone too can grow in importance. 

What Darcy saw in her was beyond her human personality. 

We first see in him something like a jealous pursuit of her, when she rescued Bingley from Darcy’s low 

estimation and turned it around. 

It hurt him that she valued Bingley perhaps more than himself. 

It is after that he decided not to speak to her at all. Hence the conflict. 

The conflict raised the intensity of his emotion. One of the symptoms of Love is the ever-present possible 

loss before marriage. 

After marriage, it turns around as a sense of security in the emotions. 

A woman in love gives that security and knows the Man in love is above the human response of satiation 

leading to satisfaction. 

Romantic Love differs in all aspects from selfish human love. 

Love that does not become divine is not Love. 

“நீ என்யன அனுமதிப்ொைா அல்ேது நான் அதிகமாக எதிர்ொர்க்கிலறனா?” 

அவயள எவ்வளவு மதிக்கிறான் என்ெயத அவன் பதளிவாகலவ பவளிப்ெடுத்துகிறான். 

அவன் மாிைாயதக்காக அவ்வாறு லகட்கவில்யே. அவனுயடை மனத்தில் சந்லதகம் உண்யமைாக 

இருந்தது. அவளுயடை மதிப்பீடுகளில் அவனுக்கும் அவனுயடை குடும்ெத்திற்கும் இந்த அளவுக்கு 

இடம் பகாடுக்க லவண்டும் என்று அவன் எதிர்ொர்க்கவில்யே. 

மற்றவாிடத்தில் தனக்கு இருக்கும் மதிப்ெியனத் பதாிந்துபகாள்வது அமரகாதலின் 

குணாதிசைமாகும்.  

அமரகாதல் தன்னிடலம மதிப்பு வாய்ந்த எதயனயும் நாடுவதில்யே. ஒருவாிடம் உள்ள மதிப்பு 

வாய்ந்தயத நாடுகிறது. அது அவனுக்கு அனந்தத்யத பவளிப்ெடுத்தவல்ே மிகச் சிறிைதாகும். அது 

தனிச் சிறப்புயடைதாகவும் இருக்கும், அனந்தமாகவும் இருக்கும் - மதிப்ெற்றதன் மதிப்பு. 

காதலிக்கும் ஒருவர் மற்றவாிடம் இந்தச் சிறப்ெியனப் ொர்ப்ொர். அவள் மட்டுலம எல்யேைில்ோ 

காதயே அவனிடத்தில் பவளிப்ெடுத்த முடியும் என்ெயத அவன் ொர்த்தான். 

ஒவ்பவாருவருக்குள்ளும், அது ஆலணா அல்ேது பெண்லணா, இந்த விஷைம் புயதந்து இருக்கும். 

ஜீவனின் ெகுதி உடன்ொடாக பவளிப்ெடும் இடங்களில் காதல் நீடிக்கும், வளரும். 

காளிைின் விக்கிரகத்தில் ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு காளி உைிருடன் காட்சி தந்தாள். மற்றவர்களுக்கு அது 

பவறும் விக்கிரகம், பவளிநாட்டுச் சுற்றுோப் ெைணிகளுக்கு அது லவயேப்ொடு நியறந்த கல் 

ஆகும். 

இந்த ஒரு ெகுதியை மற்றவாிடம் ொர்க்காமல், ஒருவரால் அவயரக் காதலிக்க முடிைாது. 

இது தனிச் சிறப்பு வாய்ந்தது, அளவில்ோதது, மதிப்ெற்றதாக இருந்தாலும் மதிப்புவாய்ந்ததாக 

மாறக்கூடிைது. 
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காதல், காதலில் மட்டுமல்ோமல் உறவிலும் இருக்கும். ஒரு எளிை பெண்மணி ஒருவனுக்கு 

பதய்வமாக விளங்க முடியும். அவள் நற்குணமற்றவளாக இருந்தால், அவளுக்கு அதற்கான தகுதி 

அதிகம். 

லகாைிலில் இருக்கும் விக்கிரகத்தில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் காளியை உைிருடன் கண்டார். பதருவில் 

இருக்கும் ஒரு கல்லில் அலத காளியைப் ொர்க்க ஒருவருயடை ஆன்மா உைர்ந்ததாக இருக்க 

லவண்டும். அந்தக் கல்லும் முக்கிைம் நியறந்ததாக மாறும். 

டார்சி அவளிடம் கண்டது அவளுயடை மனித சுொவத்யதத் தாண்டிைது. 

டார்சிைின் தாழ்ந்த கணிப்ெிலிருந்து ெிங்கிலியை விடுவித்து அந்த நியேயமயை அவள் மாற்றிை 

பொழுது, அவயள பொறாயமயுடன் ெின் பதாடருவயதப் லொன்றபதான்யற நாம் முதலில் 

அவனிடம் ொர்க்கிலறாம்.   

தன்யனவிட, அவள் ெிங்கிலியை அதிகமாக மதிக்கிறாள் என்ெது அவயனப் ொதித்தது.  

இதற்குப் ெிறகுதான் அவன் அவளுடன் லெசலவ கூடாது என்று முடிபவடுத்தான். அதனால்தான் 

முரண்ொடு எழுந்தது. 

முரண்ொடு அவனுயடை உணர்ச்சிகளின் தீவிரத்யத அதிகாித்தது. காதலின் ஒரு அறிகுறி, 

திருமணத்திற்கு முன் எப்பொழுது லவண்டுபமன்றாலும் காதயே இைந்து விடோம் என்கிற ஒரு 

நியேதான். 

திருமணத்திற்குப் ெின், உணர்ச்சிகளில் அது ஒரு ொதுகாப்ொன உணர்வாகி விடுகிறது. 

காதலிக்கும் ஒரு பெண் இந்தப் ொதுகாப்யெ அளிக்கிறாள், காதலிக்கும் ஆண் முற்றிலும் திருப்தி 

அயடயும் மனித நியேயைத் தாண்டி இருக்கிறான் என்றும் அவளுக்குத் பதாியும்.  

சுைநேமான மனித காதயே விட எல்ோ விதத்திலும் அமரகாதல் வித்திைாசப்ெடும். 

பதய்வீகமாகாத காதல் காதேல்ே. 

302. “to introduce my sister to your acquaintance during your stay at Lambton.” 

Access to a high place is accompanied by the desire to introduce our people to that eminence. 

In doing so, he is aware of risking the present privilege. 

The power structure in the society, especially the unofficial, is thus built up. 

Without risk, it cannot be done. Every time it is a total risk. 

Risking constantly totally but successfully is the strategy of success. 

The strategy is to centre oneself at the higher end of the work. 

The lower end is the end of result, the higher end is that of responsibility. 

The Lower End  The Higher End 

Physical work  Mental enjoyment of work 

Execution   Conception of execution. 

Expectation   Oblivious of result. 

Successive work  Simultaneous execution. 

Impatience   Patience. 

Intrigues   Honest strategy. 

Enthusiasm   Expansiveness. 

Planning   Inspiration. 

Egoistic selfishness  Selfless self-giving 

Jealous competition  Unmindful execution. 

Clumsy work  Organised arrangement 

Authority   Attention 

Tension   Ease 

Local efficiency  Responsibility for the whole. 

Present convention  Original ideal. 

Dead convention  Fresh perspective. 

Haste    Steadiness 

Conflict   Harmony 

Demand   Silent Will   

Seek the result  Wait for the result to come. 

Inward ideal   Outward ideal 

“ோம்ப்டனில் நீ இருக்கும்பொழுது என்னுயடை சலகாதாியை உனக்கு அறிமுகப்ெடுத்துகிலறன். 
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உைர்ந்த இடத்யத அயடவதற்கு நம்யமச் லசர்ந்தவர்கயள அந்த உைர்வுக்கு அறிமுகப்ெடுத்த 

விரும்புலவாம். 

இவ்வாறு பசய்யும்பொழுது தற்லொயதை நியேக்கு ஆெத்து ஏற்ெடோம் என்று அவனுக்குத் 

பதாியும். 

சமூகத்திலுள்ள அதிகாரத்தின் அயமப்பு, முக்கிைமாக அதிகாரபூர்வமற்றயவ, இவ்வாறு 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ளன.   

ஆெத்தான முைற்சி எடுக்காமல் இயதச் பசய்ை முடிைாது. ஒவ்பவாரு முயறயும் ஆெத்து 

முழுயமைானது.   

பதாடர்ந்து, முழுயமைாக, ஆனால் பவற்றிகரமாக துணிந்து பசைல்ெடுவது பவற்றிக்கான 

யுக்திைாகும். 

பசைலின் உைரத்தில் ஒருவர் தன்யன யமைப்ெடுத்திக் பகாள்வலத யுக்திைாகும். 

முடிவான ெேன் கீழ் நியே ஆகும். லமல் நியே பொறுப்ெினுயடைது. 

 

கீழ் நியே லமல் நியே 

உடல் உயைப்பு மனம் லவயேயை ரசிப்ெது 

முடிவு முடியவப் ெற்றிை கருத்யத உருவாக்கல் 

எதிர்ொர்ப்பு முடியவப் ெற்றி அறிைாமல் இருப்ெது 

பதாடர்ந்த லவயேகள் ஒலர சமைத்தில் எல்ோ லவயேகயளயும் பசய்வது 

பொறுயமைின்யம பொறுயம 

சூழ்ச்சி லநர்யமைான யுக்தி 

ஆர்வம் ெரந்த மனப்ொன்யம 

திட்டமிடுதல் ஊக்கம் 

அகந்யதயுடன் கூடிை சுை நேம் தன்னேமற்ற சுை அர்ப்ெணம் 

பொறாயமயுடன் கூடிை லொட்டி கவயேப்ெடாத பசைோற்றல் 

குைப்ெமான லவயே ஒழுங்கான ஏற்ொடு 

அதிகாரம் கவனம் 

மன இறுக்கம் நிம்மதி 

குறிப்ெிட்ட பசைலில் மட்டும் திறன் முழு லவயேக்கும் பொறுப்பு ஏற்ெது 

தற்லொயதை வைக்கம் ஆரம்ெம் முதல் உள்ள ேட்சிைம் 

கடந்தகாே வைக்கங்கள் புதிை கண்லணாட்டம் 

அவசரம் நிதானம் 

ெிணக்கு சுமுகம் 

லகட்டுப் பெறுவது பமௌன உறுதி 

ெேயன நாடுவது  ெேனுக்காகக் காத்திருப்ெது 

அக இேட்சிைம் புற இேட்சிைம் 

 

 

The surprise of such an application was great indeed; it was too great for her to know in what 

manner she acceded to it. She immediately felt that whatever desire Miss Darcy might have of 

being acquainted with her must be the work of her brother, and, without looking farther, it was 

satisfactory; it was gratifying to know that his resentment had not made him think really ill of her. 

இந்தக் லகள்வி எலிசபெத்திற்கு மிகுந்த ஆச்சாிைத்யத அளித்தது. எவ்வாறு அவனுக்கு அதற்குச் 

சம்மதித்லதாம் என அவளுக்குப் புாிைவில்யே. மிஸ். டார்சி, தன்யனப்  ொர்க்க விரும்புவதற்கு 

காரணம் எதுவாக இருந்தாலும் சாி, இது கண்டிப்ொக டார்சிைின் லவயேைாகத்தான் இருக்கும் என 

நியனத்தாள். தன் லமலுள்ள லகாெம், தன்யனப்ெற்றி உண்யமைிலேலை தவறாக நியனக்க 

யவக்கவில்யே என்ெதில் அவளுக்குச் சந்லதாஷமும், திருப்தியும் ஏற்ெட்டது. 

303. He is hesitant, not being sure of her attitude. 

அவளுயடை மனப்ொன்யம புாிைாததால் அவன் தைங்கினான்.      

304. She was surprised about his wanting to introduce his sister. 

அவனுயடை சலகாதாியை அவளுக்கு அறிமுகப்ெடுத்த அவன் விரும்ெிைது அவளுக்கு 

ஆச்சாிைத்யத அளித்தது. 

305. He was surprised that it was welcome. 
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அயத அவள் வரலவற்றது அவனுக்கு ஆச்சாிைத்யத ஏற்ெடுத்திைது  

306. “The surprise of such an application was great indeed.” 

Man knows of his searching for God. 

There are times it dawns on him that it is God who is searching for him. 

Hers was such a surprise. It is the essence of human existence. 

Man by his organization which is the result of his attitude converts infinite plenty into finite scarcity, 

and feels at a dead end.   

Cherrapunji receives 450” of rain. There is water scarcity in summer. 

Such a scarcity cannot be removed by reordering the rainfall. 

It is not water scarcity, but a scarcity of common sense in living. 

Learning to conserve water, water scarcity is overcome. 

It comes out of forethought, related to means of water conservation.    

Material circumstance and mental propensities coordinated produce convenience. 

A woman seeking a husband, relating it to social circumstances, creates such an opportunity in all 

directions. Keeping quiet, they all will converge on her. 

Social stipulations for marriage are money, beauty, status, age, opportunity to meet, etc. The girl dwells on 

them by her knowledge and receives the result in the fixed mould of her Mind which creates a scarcity of 

Men for her because she has evoked a response to her beauty and wealth.  

The truth is she is a woman. In the society there are a few hundred eligible Men who want to marry 

her. Working on the basic vibration she would attract a large number of Men from whom she can 

choose. 

Money is created by Man. In the West Man values himself and he creates a great wealth. In slavish India 

Man was a dust. Free India gave education to some extent, gave his vote. It made him value himself. 

Development was planned. Man realized that he is no longer a worm. Whether new roads or new hospitals, 

they were made by men who are of value. Every Law made emphasized his value. Some trickled down. The 

population expanded. Men moved to the cities and realized their value a little. Employment is guaranteed. 

Man comes into his own. Still neither the common Man, nor the government nor the society at large 

knows this. It is an unconscious process. Man’s realising his value is the nation’s wealth, his own 

prosperity. The salary of the clerk rose from Rs. 30/- to 6000/-. 

“அந்த லவண்டுலகாள் ஏற்ெடுத்திை ஆச்சாிைம் மிகப் பொிைதாக இருந்தது.” 

மனிதனுக்கு, தான் இயறவயனத் லதடுவது பதாியும். 

இயறவன்தான் அவயனத் லதடுகிறான் என்று சிே சமைங்களில் அவனுக்குத் பதாிகிறது. 

அவளுக்கு ஏற்ெட்டது அது லொன்ற ஆச்சாிைம். அது மனித வாழ்வின் சாராம்சம் ஆகும். 

மனிதன் தன்னுயடை அணுகுமுயறைினால் ஏற்ெட்ட அயமப்ெினால் அளவில்ோத அொிமிதத்யத 

வறட்சிைாக மாற்றி ஒரு லமாசமான நியேக்குத் தள்ளப்ெடுகிறான். 

சிரபுஞ்சிைில் வருடத்திற்கு 450” அளவு மயை பெய்யும். ஆனால் அங்கு லகாயடகாேத்தில் 

தண்ணீர்த் தட்டுப்ொடு இருக்கும். 

மயையை மீண்டும் பெய்ை யவப்ெதினால் தண்ணீர் ெற்றாக்குயறயைத் தீர்க்க முடிைாது.  

அது தண்ணீர்ப் ெஞ்சமல்ே, வாழ்க்யக முயறைில் உள்ள அறிவின் ெற்றாக்குயறைாகும். 

நீயரச் லசமித்து யவக்கக் கற்றுக்பகாண்டால், தண்ணீர் ெற்றாக்குயற எைாது. 

நீயரச் லசமிக்கும் முைற்சிகயள முன்கூட்டிலை திட்டமிடும்பொழுது தண்ணீர் ெற்றக்குயற எைாது. 

பொருள்ாீதிைான சந்தர்ப்ெங்களும், மனத்தின் இைற்யகைான குணங்களும் லசர்ந்து பசௌகாிைத்யத 

ஏற்ெடுத்தும்.  

கணவயன நாடும் ஒரு பெண்மணி, அயத சமூக சந்தர்ப்ெங்களுடன் பதாடர்புெடுத்திக் பகாள்ளும் 

பொழுது, எல்ோ தியசகளிலும், இது லொன்ற வாய்ப்யெ உருவாக்குகிறாள். பமளனமாக இருக்கும் 

பொழுது அயவ ைாவும் அவளிடத்து வந்து குவியும்.     

திருமணத்திற்குச் சமூகம் விதிக்கும் நிெந்தயனகள், ெணம், அைகு, அந்தஸ்து, வைது, சந்திக்க ஒரு 

வாய்ப்பு, மற்றும் ெே. ஒரு பெண் அவளுயடை அறிவினால் இவற்யற ஆராய்ந்து, அவள் மனம் 

அனுமதிக்கும் அளவிற்குப் ெேயனப் பெறுகிறாள், அவள் தன்னுயடை அைகு மற்றும் பசாத்திற்கு 

ஏற்ற ஆயண எதிர் லநாக்குவதால், ஆண்களின் ெற்றாக்குயற ஏற்ெடுகிறது. 

இங்கு உண்யம என்னபவனில், அவள் ஒரு பெண் என்ெதுதான். அவயளத் திருமணம் பசய்து 

பகாள்ள சமூகத்தில் ெே நூறு தகுதி வாய்ந்த ஆண்கள் உள்ளனர். அடிப்ெயட அதிர்வின் மூேம் 

அவளால் ெே ஆண்கயளக் கவர்ந்து அதிலிருந்து ஒருவயன அவள் லதர்ந்லதடுத்துக்பகாள்ளோம். 
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மனிதன் ெணத்யத உருவாக்கினான். லமற்கத்திை நாடுகளில் மனிதன் தன்யனலை மதித்துக் 

பகாள்கிறான், அதிக அளவில் பசல்வத்யத உருவாக்குகிறான். அடியம இந்திைாவில் மனிதன் 

தூசிக்குச் சமமாக இருந்தான். சுதந்திர இந்திைா அவனுக்கு ஓரளவிற்கு கல்வியை அளித்தது. 

ஓட்டுாியமயை அளித்தது. அவன் தன்யனலை மதித்துக்பகாண்டான். வளர்ச்சி திட்டமிடப்ெட்டது. 

அவன், தான் ஒரு புழு அல்ே என்று உணர்ந்தான். புதிை சாயேகயளயும், புதிை மருத்துவ 

மயனகயளயும் நிறுவிைபொழுது மதிப்பு வாய்ந்த மனிதர்கள் உருவானார்கள். ஒவ்பவாரு சட்டமும் 

அவனது மதிப்யெ வலியுறுத்திைது. சிோின் மதிப்பு குயறந்தது. ஜனத்பதாயக பெருகிைது. 

மனிதர்கள் நகரத்திற்குக் குடி பெைர்ந்தனர், தங்களுயடை மதிப்யெச் சற்று உணர்ந்தனர். லவயே 

உறுதிைாைிற்று. மனிதன் தன் நியேக்கு வந்தான். இன்னமும் பொது ஜனலமா, அரசாங்கலமா 

அல்ேது சமூகலமா இயதப் ெற்றி அதிகம் பதாிந்துபகாள்ளாமல் இருக்கின்றன. இது 

தன்னியனவற்ற பசைல்முயறைாகும். மனிதன் தனது மதிப்யெ உணர்வது லதசத்தின் பசாத்தாகும், 

அது அவனுயடை பசல்வச் பசைிப்ொகும். ஒரு குமாஸ்தாவின் ஊதிைம் முப்ெது ரூொைிலிருந்து 

ஆறாைிரம் ரூொைாக உைர்ந்தது. 

307. “It was too great for her to know in what manner she acceded to it.” 

 It was an opening of herself. She became oblivious, dazed, and pleasantly self-forgetful. A child is like 

that all the time. Only that as he grows, the sense of wonder diminishes. Upbringing, education, social 

living can reverse the diminishing trend into one of growing trend. It started in her life at the proposal, 

continued at Pemberley, expanded into its full wideness by her aunt’s letter and finally made all of them an 

unbelievable reality of an impossible dream in the second proposal. She had the right human potential to 

receive the benefit of the Movement. The Force was from France, the work was Darcy’s, hers was the 

reception. Education can be conceived as education of information, education of ideas. It can also be 

conceived as education of facts, education of skills, education of faculties, education of attitudes, education 

of motives, education of consciousness, education of change and progress, education of evolution. Facts are 

taught by giving information. Skills are trained by exercise. The essence of this training is a knowledge. 

This knowledge when given to the child, trains implicitly the skill in the Mind of the child. So, also there is 

a knowledge to learn ideas, to imbibe Real-Ideas. The ideas are best taught through stories. Great ideas are 

learnt from great acts in the school. Real-Ideas are received as higher consciousness from the 

atmosphere where the living presence of that faculty to learn higher consciousness is ever present. 

You cannot teach what you do not have. That is about facts, information, ideas. The child cannot learn a 

consciousness that is not richly present in the very atmosphere. The consciousness of the school must be an 

oasis of self-protecting higher consciousness where low consciousness cannot enter and survive. It is a self-

existing strength that preserves itself needing no outside protection. Such an education will produce the 

Individual who is the psychological I-Phone. To deliver it on the web, graduated to various age groups – 

maybe only two groups are necessary – is eminently possible as the world has developed all the tools 

necessary. 

“எந்த விதத்தில் அவள் அதற்கு ஒப்புக்பகாண்டாள் என்று அவளுக்லக ஆச்சாிைமாக இருந்தது.” 

அது அவளுக்லக ஒரு விைிப்யெ அளித்தது. அவளுக்கு எதுவும் பதாிைவில்யே, தியகத்து நின்றாள், 

இனியமைாக தன்யன மறந்து இருந்தாள். ஒரு குைந்யதைின் நியே இது. வளர வளர குைந்யதக்கு 

ஆச்சாிைங்கள் குயறந்து லொகின்றன. வளர்ப்பு, கல்வி, சமூக வாழ்க்யக இயவ குயறந்து லொவயத 

மாற்றி, வளரும் லொக்குக்கு மாற்றுகிறது. இது அவளது வாழ்க்யகைில் திருமண லவண்டுலகாளில் 

ஆரம்ெித்தது, பெம்ெர்லிைில் பதாடர்ந்து, அவளுயடை அத்யதைின் கடிதம் மூேம் முழுயமைாக 

விாிவயடந்து, இறுதிைில் இரண்டாவது திருமண லவண்டுலகாளில் ஒரு நியறலவற முடிைாத 

கனயவ, அயனத்யதயும், ஒரு நம்ெ முடிைாத உண்யமைாக்கிைது. 

இைக்கத்தின் ெேயனப் பெறுவதற்குாிை சாிைான மனிதத் திறன் அவளிடம் இருந்தது. சக்தி 

ெிரான்சிலிருந்து எழுந்தது, லவயே டார்சியுயடைது. பெற்றுக்பகாள்வது அவள். கல்வியை 

தகவோகவும் கருதோம், கருத்தாகவும் பெறோம். விஷைங்கள், திறன்கள், திறயமகள், 

மனப்ொன்யமகள், லநாக்கங்கள், ஜீவிைம், மாற்றம் மற்றும் முன்லனற்றமாகவும் கல்வியைக் 

கருதோம். தகவயே அளிப்ெதன் மூேம் விஷைங்கள் கற்றுக்பகாடுக்கப்ெடுகின்றன. ெைிற்சிைின் 

மூேம் திறன்கள் வளர்க்கப்ெடுகின்றன. இந்தப் ெைிற்சிைின் சாரம் ஒரு அறிவாகும். குைந்யதக்கு 

இந்த அறியவக் பகாடுக்கும்பொழுது, குைந்யதைின் மனத்தின் திறன் பூரணமாக வளர ெைிற்சி 

அளிக்கப்ெடுகிறது. இது லொே கருத்துகயளக் கற்கவும், ஜீவனுள்ள எண்ணத்யதக் கிரகித்துக் 

பகாள்ளவும் அறிவு உள்ளது. கருத்துகயள கயதைின் மூேம் சிறப்ொகக் கற்றுக்பகாடுக்கோம். 

உைர்ந்த கருத்துகள் ெள்ளிைில் உைர்ந்த பசைல்கள் மூேம் கற்றுக்பகாள்ளப்ெடுகின்றன. உைர்ந்த 
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ஜீவிைத்யதக் கற்றுக்பகாள்ளும் திறன் சூைலில் எப்பொழுதும் இருப்ெதால் ஜீவனுள்ள எண்ணங்கள் 

உைர்ந்த ஜீவிைமாக சூைலிலிருந்து பெறப்ெடுகின்றன. 

நம்மிடம் இல்ோதயத நாம் கற்றுக் பகாடுக்க முடிைாது. உண்யமகள், தகவல்கள், கருத்துகள் 

ஆகிைவற்யறப் ெற்றி நமக்குத் பதாிைாவிட்டால், நம்மால் ெிறருக்குக் கற்றுக் பகாடுக்க முடிைாது. 

ஜீவிைம் சூைலில் சிறப்ொக இல்ோவிட்டால் ஒரு குைந்யதைால் அந்த ஜீவிைத்யதக் கற்றுக்பகாள்ள 

முடிைாது. ெள்ளிைின் ஜீவிைம், தாழ்ந்த ஜீவிைம் உள்லள நுயைை முடிைாத அளவிற்கு தன்யனலை 

காப்ொற்றிக்பகாள்ளும் உைர்ந்த ஜீவிைம் உயடைதாக விளங்க லவண்டும். அது பவளிைிலிருந்து 

ொதுகாப்பு பெறத் லதயவைில்ோமல் அதனிடலம உள்ள ெேம் ஆகும். இது லொன்ற கல்வி 

உளாீதிைாக I-Phone [இயணை தள பதாயேலெசி] லொல் விளங்கும் தனிமனிதயன உருவாக்கும். 

ெல்லவறுெட்ட வைதினருக்கு- இரண்டு வயகலை லதயவப்ெடோம்--அயத இயணை தளத்தில் 

அளிப்ெது நன்கு சாத்திைமாகும். ஏபனன்றால் உேகில் அதற்கான சாதனங்கள் 

உண்டாக்கப்ெட்டுள்ளன. 

308. “She immediately felt his sister’s interest in her must be the work of Darcy.”  

It was said Nehru reflected the public opinion in India, first having created it. 

It is true of all great personalities at all levels. 

In a big family in size and wealth, everything is the contribution of the head of the family, as Mother 

Earth has created the world of humanity. 

You cannot find a single influence in the entire history of the Ashram that is not Theirs. All light in the 

world is from the Sun. 

All the political parties in India including the Muslim League, Mahasaba, DMK were once part of the 

Freedom Movement. 

What most pleases one is that he is known to another – popularity. The first time one sees his name in print 

is an experience. It puts you in touch with a wider existence of the public. That his sister knew of her was 

flattering. Flattery is most successful when it is not seen as flattering. Its power rises when one’s children 

receive recognition, better still one’s servants. To get a work done gives satisfaction. To get a work done by 

consecration gives the satisfaction that in that act one is closer to the Divine. 

She now had a glimpse of the truth the unknowable formulates itself to human consciousness and 

disappears. 

Man who prays for his wants, moves to consecration. From consecration of his faculties he moves to the 

whole – Mind or vital. A time comes when he can consecrate the very impulse of Life, beyond which there 

exists only one more level – the impulse of existence. Elizabeth started with Pemberley, a desire to become 

its mistress. Now she saw Georgiana wanted to be introduced to her. Later Lady Catherine also related to 

her in an altered fashion. It is she who brought the idea of Darcy more forcefully before her consciousness 

and declared, of course negatively, that she would not accept his proposal. In truth it was a thought of her 

Mind that she should accept a proposal by him. It was like that he understood Lady Catherine. While she 

stopped with Pemberley, Georgiana and Lady Catherine forged a relationship with her. Life compeled her 

to think of Darcy and accept him. 

“அவனுயடை சலகாதாிக்கு அவள் லமல் ஏற்ெட்டிருந்த அக்கயற டார்சிைினால்தான் என்று அவள் 

உடலன உணர்ந்தாள்.” 

இந்திைாவில் பொது மக்களின் அெிப்ெிராைத்யத முதலில் உருவாக்கிை லநரு, அதயனலை 

ெிரதிெலித்தார் என்று கூறப்ெட்டது. 

எல்ோ நியேகளிலும் எல்ோ பொிை தயேவர்களின் விஷைத்திலும் இது உண்யம.  

இந்த உேயக பூமாலதவி ெயடத்ததுலொே, அளவிலும், அந்தஸ்திலும் பொிைதாக உள்ள 

குடும்ெத்தில் அயனத்தும் குடும்ெத் தயேவாின் ெங்களிப்புதான். 

ஆஸ்ரமத்தின் சாித்திரத்தில் அன்யன மற்றும் ெகவானின் தாக்கம் இல்ோத ஒரு விஷைத்யதக்கூட 

ொர்க்க முடிைாது. சூாிைனிடமிருந்துதான் இந்த உேகத்திற்கு எல்ோ ஒளியும் கியடக்கின்றது. 

இந்திைாவில் உள்ள முஸ்லிம் லீக், மஹாசொ, தி.மு.க லொன்ற அரசிைல் கட்சிகள், ஒரு காே 

கட்டத்தில் சுதந்திர இைக்கத்தில் ெங்லகற்றன. 

நம்யம ெிறர் அறிந்திருப்ெது—நாம் ெிரெேமயடவது--- நம்யம மிகவும் மகிழ்ச்சி அயடை 

யவக்கிறது. முதல் முயற நமது பெைர் ெிரசுரமாவது ஒரு சிறப்ொன அனுெவம். பொது மக்கலளாடு 

நம்யம அது இயணக்கிறது. அவனுயடை சலகாதாிக்கு அவயளத் பதாிந்திருப்ெது மகிழ்ச்சியை  

அளிக்கிறது. முகஸ்துதியை முகஸ்துதிைாகப் ொர்க்காதலொது, அது மிகவும் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். 

ஒருவருயடை குைந்யதகள் அங்கீகாரம் பெறும்லொது அதன் சக்தி உைர்கிறது. ஒருவருயடை 
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ெணிைாளர்கள் அங்கீகாரம் பெறும்லொது, அது லமலும் சிறப்ொனது. ஒரு லவயேயைச் பசய்து 

முடிப்ெது திருப்தியை அளிக்கிறது. சமர்ப்ெணத்தின் மூேம் லவயேயை முடிப்ெது, ஒருவருக்கு 

இயறவயன பநருங்கும் திருப்தியை அளிக்கிறது.  

ெிரம்மம், மனித ஜீவிைத்தில் உருவகப்ெடுத்திக் பகாண்டு மயறந்து விடுவதிலுள்ள உண்யமயை 

அவள் இப்பொழுது உணர்ந்தாள்.  

மனிதன் அவனுயடை லதயவகளுக்காக ெிரார்த்தயன பசய்யும்பொழுது சமர்ப்ெணம் பசய்கிறான். 

அவனுயடை திறயமகயள சமர்ப்ெணம் பசய்வதன் மூேம் அவன் முழுயமயை அயடகிறான்—மனம் 

அல்ேது உணர்வின் முழுயம. வாழ்க்யகைின் அடிப்ெயட உந்துதயே சமர்ப்ெணம் பசய்யும் தருணம் 

எழுகிறது. இயதத் தாண்டி இன்னும் ஒரு நியே –பெரு வாழ்வின் உந்துதல்— உள்ளது. 

பெம்ெர்லிக்கு எஜமானி ஆக லவண்டும் என்று எலிசபெத் ஆரம்ெிக்கிறாள். இப்பொழுது 

ஜார்ஜிைானாயவ அறிமுகப்ெடுத்த அவன் விரும்புவயதப் ொர்க்கிறாள். ெின்னர் லேடி காதாின் 

மாறுதோன ொணிைில் அவளுடன் பதாடர்பு ஏற்ெடுத்திக்பகாள்கிறாள். டார்சிைின் திருமண 

லவண்டுலகாயள தான் ஏற்க முடிைாது என்று எதிர்மயறைாக லேடி காதாின் கூறினாலும், 

அவள்தான் எலிசபெத்யத அவயனப் ெற்றித் தீவிரமாக நியனக்க யவக்கிறாள், உண்யமைில் 

அவனது லவண்டுலகாயள ஏற்க லவண்டும் என்ெதுதான் அவளுயடை மனத்தின் எண்ணமாக 

இருந்தது. இவ்வாறுதான் அவன் லேடி காதாியனப் புாிந்துபகாண்டான். எலிசபெத் 

பெம்ெர்லியுடன் மட்டும் பதாடர்யெ ஏற்ெடுத்திக் பகாண்டிருக்கும் பொழுது ஜார்ஜிைானாவும், லேடி 

காதாினும் அவளுடன் பதாடர்யெ ஏற்ெடுத்திக் பகாள்கின்றனர். வாழ்க்யக அவயள டார்சியை 

நியனக்கும்ெடி வற்புறுத்தி ஏற்றுக்பகாள்ள யவத்தது. 

309. “It was gratifying to know that his resentment had not made him think really ill of her.” 

The truth is he had never felt any resentment towards her. 

Resentment makes one think ill of that person. 

Resentment is an emotion that repulses. 

The idea created by that repulsion is an ill-opinion. 

She knew he must have had resentment. 

She saw no ill-opinion in him of her. 

She could not understand how, but she was gratified. 

He who offends another expects him to be offended. 

When he sees no offence is received he must wonder why he was not offended. “Well, there is no offence, 

let us proceed is the attitude”. She behaved like the oblivious ignorant person who mistakes magnanimity to 

be insensitivity. 

She did not even stop and wonder, but felt gratified. 

She took his magnanimous goodness for granted. 

Had she sufficiently recognized the truth of the greatness of his character, the tragedy could have been 

averted. 

The tragedy is the physical equivalent of her mental lapse – a lapse of unconscious oblivious attitude. 

It was a small significant act as far as the tragedy was concerned. 

Human choice acts in these fleeting moments. 

The smaller the moment, the greater is the consequence. 

On the receipt of Jane’s letter on Lydia, suppose Elizabeth had stopped all her inner excitement and looked 

inside herself for the moment or the event that had triggered the elopement, she would have seen several of 

which this event might be the most recent. It was within her power to reverse that. That reversal would 

have been enough to cancel the elopement. 

Every event small or big is the cause for a following event. The chain has the power of consequences, also 

the power of hastening slowing or reversing an event. 

“அவனது லகாெம் அவயளப்ெற்றி அவயனத் தவறாக நியனக்க யவக்கவில்யே என்ெயத 

அறிந்துபகாள்வது சந்லதாஷமாக இருந்தது.” 

எப்பொழுதுலம அவனுக்கு அவள் மீது லகாெம் இருந்ததில்யே என்ெதுதான் உண்யம. 

ஒருவர் மீதுள்ள லகாெம் அவயரப் ெற்றித் தவறாக நியனக்க யவக்கும். 

லகாெம் ஒரு பவறுக்கும் உணர்ச்சிைாகும். 

அந்த பவறுப்பு தவறான அெிப்ெிராைத்யத ஏற்ெடுத்தும். 

அவனுக்குக் லகாெம் இருந்திருக்கும் என்று அவளுக்குத் பதாிந்திருந்தது. 

அவயளப் ெற்றிை தவறான அெிப்ெிராைம் ஒன்றும் அவனிடம் இருப்ெதாக அவள் ொர்க்கவில்யே. 
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எப்ெடி என்று அவளுக்குத் பதாிைவில்யே, ஆனால் அவள் மகிழ்ச்சி அயடந்தாள். 

மற்றவயரப் புண்ெடுத்துெவன், அவன் புண்ெட லவண்டும் என்று எதிர்ொர்ப்ொன். 

அவ்வாறு புண்ெடாதலொது, ஏன் அவன் புண்ெடவில்யே என்று ஆச்சாிைம் அயடவான். “புண் 

ெடவில்யே, நாம் நம் லவயேயைத் பதாடருலவாம்” என்னும் அணுகுமுயற இருக்கும். 

பெருந்தன்யமயை உணர்ச்சிைற்ற குணமாக தவறாக நியனக்கும் அறிவற்றவள் லொே அவள் 

நடந்துபகாண்டாள். 

அவள் ஆச்சாிைப்ெடக்கூட இல்யே, திருப்தி அயடந்தாள். 

அவனது பெருந்தன்யமயை அவள் இைல்ொனதாக எடுத்துக்பகாண்டாள். 

அவனது குணத்தின் உைர்வின் உண்யமயை அவள் லொதிை அளவு பதாிந்துபகாண்டிருந்தால் 

லெராெத்து தவிர்க்கப்ெட்டிருக்கும். 

அந்தப் லெராெத்து அவளது மனத்தின் ெியைக்கு, ஜடாீதிைில் சமமானது ஆகும்-தன்னியனவில்ோ 

அறிவற்ற மலனாொவத்தின் ெியை.  

லெராெத்யதப் பொறுத்த அளவில் அது ஒரு குறிப்ெிடத்தக்க சிறிை நிகழ்வாகும். 

இது லொன்ற தருணங்களில் மனித விருப்ெம் பசைல்ெடுகிறது. 

எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தருணம் சிறிைதாக இருக்கிறலதா, அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு, ெேன் 

பொிைதாக இருக்கும். 

லிடிைாயவப் ெற்றி லஜனுயடை கடிதம் கியடத்தவுடன், அவளுள் ஏற்ெட்ட உணர்ச்சிகயள எல்ோம் 

அடக்கிக் பகாண்டு, ஓடிப்லொவயதத் தூண்டிைது எது என்று தனக்குள்லளலை ஆராய்ந்திருந்தால், 

சமீெத்தில் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சி உட்ெட ெே நிகழ்ச்சிகயள அவள் கண்டிருப்ொள். இதயன 

மாற்றவல்ே சக்தி அவளிடம் இருந்தது. அந்த மாற்றம் ஓடிப்லொவயத ரத்து பசய்திருக்கும்.  

சிறிைலதா, பொிைலதா, ஒவ்பவாரு நிகழ்வும் அயதத் பதாடரும் மற்பறாரு நிகழ்வுக்குக் காரணமாக 

இருக்கும். பதாடர் நிகழ்வுகளுக்கு வியளவுகளின் சக்தி இருக்கும். நிகழ்வுகயளத் துாிதப்ெடுத்தவும், 

தாமதப்ெடுத்தவும், ரத்து பசய்வதற்கும் அதற்குச் சக்தி உண்டு. 

 

They now walked on in silence, each of them deep in thought. Elizabeth was not comfortable: that 

was impossible; but she was flattered and pleased. His wish of introducing his sister to her was a 

compliment of the highest kind. They soon outstripped the others, and when they had reached the 

carriage, Mr. and Mrs. Gardiner were half a quarter of a mile behind. 

இருவரும், தத்தம் எண்ணங்களில் மூழ்கி அயமதிைாக நடந்தனர். எலிசபெத்திற்கு தர்மசங்கடமாக 

இருந்த லொதிலும், சந்லதாஷமாகவும், பெருயமைாகவும் இருந்தது. தனது தங்யகயை அவளுக்கு 

அறிமுகம் பசய்து யவக்க லவண்டும் என்ற அவனுயடை விருப்ெம், அவளுக்குக் கியடத்த மிக 

உைர்ந்த ொராட்டாகும். வியரவில் அவர்கள் வண்டிைின் அருலக வந்து லசர்ந்தபொழுது  

திரு. கார்டினரும், அவரது மயனவியும் கால் யமல் தூரத்தில் நடந்து வந்து பகாண்டிருந்தனர். 

310. Silence issues out of many situations. 

ெே சந்தர்ப்ெங்களிலிருந்து பமௌனம் எழும்.  

311. Here she accepted his sister. That thought needs some time and energy to be absorbed. 

இங்கு அவள் அவனுயடை சலகாதாியை ஏற்றுக்பகாண்டாள். இந்த எண்ணத்யத கிரகித்துக் 

பகாள்ள சிறிது லநரமும், சக்தியும் லதயவப்ெட்டது.   

312. The one act of wanting to introduce his sister removes all questions from her mind. 

அவனுயடை சலகாதாியை அவன் அறிமுகம் பசய்து யவக்க விரும்ெிைது அவளது எல்ோ 

சந்லதகங்கயளயும் நீக்கிைது. 

313. “They walked on in Silence.” 

Complete endorsement of the inner embarrassment is Silence of approval. 

Silence can express any temperament or decision. 

Mr. Bennet’s long silence was silence of distressed disapproval. 

Lady Lucas listening to the ridicule of Mrs. Bennet is silence of submission. 

Darcy listened to her abuse in silence. It was a silence that silently saw the truth of her abuse. It was a 

transforming Silence. 

Mrs. Gardiner’s Silence about Darcy at Lambton was the Silence of a cultivated lady. 

The phrase culture of silence has become popular when a whole community amazed at the superior success 

of one person, by a subconscious unanimity, decides not to take notice of his success. 

Jealousy of the physical Man is fighting trying to liquidate. 

The vital Man converts his jealousy into competition. 
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Philosophical disagreement is the jealousy of the Mind that has no physical vital capacities of fighting or 

competing. 

The cultural Man’s jealousy is the culture of Silence. 

A woman’s silence to a Man’s appreciation is silent encouragement. 

A sycophant is inspired by the silence of his object of adoration. 

Mrs. Bennet’s short silence to the news of Lizzy’s engagement was the paralysis of her nerves. 

Kitty’s silence in keeping Lydia’s secret was formality of a fad becoming treacherous betrayal. Man’s 

capacity for social suicide in the name of artificial politeness is seen here in the extreme. 

Secondary causes perfectly organized are capable of defeating the original purpose is one experience 

of Man. 

Irrational superstition in the name of scientific inquiry,religious fanaticism in the name of 

spirituality, organizing stupidity in the name of education, allowing promiscuity to come to stay as a 

socially approved behaviour in the name of non-interference in one’s privacy are some expressions of 

human unwisdom. 

“அவர்கள் பமளனமாக நடந்தனர்.” 

அகத்தில் ஏற்ெடும் சங்கடத்யத முழுயமைாக ஒப்புக்பகாள்ளும் பொழுது பமௌனம் எழுகிறது.  

எந்த விதமான மனவுணர்யவயும், தீர்மானத்யதயும் பமௌனத்தால் பவளிப்ெடுத்த முடியும். 

வருத்தத்தினால் ஏற்ெட்ட தன்னுயடை சம்மதமின்யமயை திரு. பென்பனட் நீண்ட பமௌனம் மூேம் 

பவளிப்ெடுத்தினார்.  

திருமதி பென்னட்டின் லகலியை லேடி லூகாஸ் லகட்டுக்பகாள்வது பமௌனமான அடிெணிதோகும். 

அவளுயடை நிந்தயனயை டார்சி பமௌனமாகக் லகட்டுக்பகாண்டான். அது அவளுயடை 

நிந்தயனைில் இருக்கும் உண்யமயை பமளனமாக ஏற்றுக்பகாண்டதன் பமௌனமாகும். இது 

திருவுருமாறும் பமௌனமாகும். 

ோம்ப்டனில் திருமதி கார்டினர் டார்சிைின் விஷைத்தில் காத்த பமௌனம் ஒரு நாகாிகமான 

பெண்மணிைின் பமௌனமாகும்.  

ஒரு மனிதனுயடை உைர்ந்த பவற்றியைப் ொர்த்து ஒரு பமாத்த சமுதாைமும் விைப்ெயடந்த 

பொழுது, பமௌன கோச்சாரம் என்கிற பசாற்பறாடர் ெிரெேமாகி விட்டது. ஆழ்மனத்தின் ஒருமித்த 

முடிவின் மூேம், அவனுயடை பவற்றியை கவனிக்கக் கூடாது என்று முடிபவடுக்கிறது.    

ஜட மனிதனின் பொறாயம ஒைித்துக் கட்ட லொராடுகிறது. 

உணர்வுபூர்வமான மனிதன் அவனுயடை பொறாயமயை லொட்டிைாக மாற்றுகிறான். 

தத்துவாீதிைாக மனம் லவறுெடும்பொழுது பொறாயம எழுகிறது, இதற்கு சண்யடைிடலவா அல்ேது 

லொட்டி லொடலவா ஜட உணர்வின் திறயமகள் கியடைாது. 

நாகாிகமான மனிதனின் பொறாயம நாகாிகமாக பமௌனமாக இருக்கும். 

ஒரு ஆண் ொராட்டும்பொழுது பெண் பமௌனமாக இருப்ெது, பமௌனமாக அயத உற்சாகப் 

ெடுத்துவதாகும்.  

முகஸ்துதி பசய்ெவருக்கு முகஸ்துதி பசய்ைப்ெடுெவாின் பமௌனம் ஊக்கத்யத அளிக்கும். 

லிசிைின் திருமண உறுதியைப் ெற்றிக் லகட்டவுடன் திருமதி பென்னட் சிறிது லநரத்திற்கு 

பமௌனமாவது அவளது உணர்ச்சிகள் பசைலிைந்து லொவதால் ஏற்ெடுகிறது. 

லிடிைாயவப் ெற்றி கிட்டி இரகசிைத்யத லமற்பகாள்வது, அர்த்தமற்ற பகாள்யககள் லமாசமான 

நம்ெிக்யக துலராகமாக மாறுவதாகும். பசைற்யகைான மாிைாயதைின் பெைாில் சமூகத்தில் 

லமாசமான வியளவுகயள ஏற்ெடுத்தும் மனிதனின் திறயம இங்கு அதிகெட்சமாக பவளிப்ெடுகிறது. 

மனிதனின் ஒரு அனுெவத்தில் சிறப்ொக முயறப்ெடுத்தப்ெட்ட இரண்டாம் நியே காரணங்கள் 

ஆரம்ெ லநாக்கத்யத லதால்விையடச் பசய்யும் திறனுயடைதாக இருக்கும். 

விஞ்ஞான பூர்வமான லதடல் என்ற பெைாில் அர்த்தமற்ற மூட நம்ெிக்யககள், ஆன்மீகம் என்ற 

பெைாில் மத பவறி, கல்விைின் பெைாில் முட்டாள்தனத்யதப் ெரப்புவது, ஒருவரது தனிப்ெட்ட 

வாழ்க்யகைில் தயேைிடக்கூடாது என்ற பெைாில் ஒழுக்கமற்ற நடத்யதயை அனுமதிப்ெது 

லொன்றயவ மனிதனுயடை அறிவீனத்தின் சிே பவளிப்ொடுகள் ஆகும். 

314. “Each of them deep in thought.” 

Thought makes Man vivacious. 

Deep thought makes one silent, often emotional. 

Deep thought is a conference of our faculties in silent coordination. 

Reason and thinking coordinate consciously our thoughts and ideas. 

Serious moments render thoughts, even emotions, ineffective. 
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Ineffectiveness on the surface is reorganization in the depths. 

One is not conscious in the depths. 

The structure of thinking in the depths is the same as on the surface. 

Subconscious coordination of thoughts is positively obliviousness, negatively depression. 

He wanted to talk, ask, invite, relate, exchange, even commune, but he was a burnt cat wary of milk, hot or 

cold. 

She wanted to hear, receive, encourage, wanted him to enlarge, but she being a woman could only wait. 

The only encouragement she could give was inside. 

A little inside, something else refused to die: ‘courtesy to Darcy is treachery to Wickham’. It no longer 

had life, but its dead body was there. Something in him sensed it, and shrank from expanding. The net result 

was a very pleasant exchange that came abruptly to a silent embargo on all subjects. 

She could not make the moment a sacrilege by referring to Meryton. 

To him it was too sacred a moment to be exposed to non-love ideas. 

Love had gone silent as it is its native domain. 

The awkward silence that was no embarrassment relapsed into enjoyable companionship. Finn felt an 

exquisite joy when Laura refused him. Overcoming his disappointed frustration of the surface, his substance 

that knew neither had Money, felt the joy of relief. What we do not know, our subliminal knows. Darcy and 

Elizabeth knew the new developments and old residues. 

“அவர்கள் இருவரும் ஆழ்ந்த சிந்தயனைில் இருந்தனர்.” 

எண்ணங்கள் மனிதயன உற்சாகப்ெடுத்துகின்றன. 

ஆழ்ந்த சிந்தயன ஒருவயர பமௌனத்தில் ஆழ்த்துகிறது, ெே லநரங்களில் உணர்ச்சிபூர்வமாக 

மாற்றுகிறது. 

ஆழ்ந்த சிந்தயன பமௌனமான ஒருங்கியணப்ெில் நமது திறயமகளின் லசர்க்யக ஆகும். 

ெகுத்தறிவும், சிந்தயனயும் நமது எண்ணங்கயளயும் கருத்துகயளயும் தன்னியனலவாடு 

ஒருங்கியணக்கின்றன. 

ஆழ்ந்த லைாசயனைில் இருக்கும் தருணங்கள் எண்ணங்கயளயும், உணர்வுகயளயும்கூட 

பசைலிைக்க யவக்கின்றன. 

லமலோட்டமாக உள்ள பசைேற்ற தன்யம ஆைத்தில் முயறப்ெடுத்திக் பகாள்வதாகும். 

ஆைத்தில் ஒருவர் தன்னியனலவாடு இருப்ெதில்யே. 

லமல் நியேைிலும் ஆைத்திலும் எண்ணங்களின் கட்டயமப்பு ஒன்லறதான். 

எண்ணங்களின் ஆழ்மன ஒருங்கியணப்பு லநரான விதத்தில் மறதிைாகவும், எதிர்மயறைாக மனச் 

லசார்வாகவும் இருக்கும். 

அவன் லெசுவதற்கு, வினவுவதற்கு, அயைப்ெதற்கு, பதாடர்புபகாள்வதற்கு, கருத்துகயளப் 

ொிமாறிக்பகாள்வதற்கு விரும்ெினான். ஆனால் அவன் ஒரு சூடு கண்ட பூயன ஆவான். 

அவள், லகட்டுக்பகாள்ள, பெற்றுக்பகாள்ள, உற்சாகப்ெடுத்த, அவன் மனம் விாிவயடை 

விரும்ெினாள். பெண்ணாக இருந்ததால் காத்திருக்க லவண்டிைிருந்தது. 

அகத்தில் மட்டும்தான் அவளால் உற்சாகம் அளிக்க முடிந்தது. 

‘டார்சிைிடம் காட்டும் மாிைாயத, விக்காமுக்குச் பசய்யும் துலராகம்’ என்ற எண்ணம் அவள் 

மனத்திலிருந்து மயறை மறுத்தது. அந்த எண்ணத்திற்கு உைிர் இல்ோவிட்டாலும், அதனுயடை 

உருவம் இன்னமும் இருந்தது. அவனிடம் ஏலதா ஒன்று அதயன உணர்ந்தது, அவயனச் சுருங்க 

யவத்தது. மிக மகிழ்ச்சிைாக இருந்த சந்திப்பு திடீபரன எல்ோ விஷைத்திலும் பமௌனத்தில் 

முடிந்ததுதான் ெேனாக மாறிைது. 

பமாிடயனப் ெற்றிப் லெசி, அந்தத் தருணத்யத அவள் பகடுக்க விரும்ெவில்யே. 

அவயனப் பொறுத்த அளவில் அந்தத் தருணம் மிகவும் ெவித்திரமானதாக இருந்தது. காதயேத் 

தவிர லவறு எண்ணங்களுக்கு இடமளிக்க அவன் விரும்ெவில்யே. 

பமௌனம் காதலின் இைல்ொன குணமாக இருப்ெதால் காதல் அங்கு பமௌனமாைிற்று. 

சங்கடமான பமௌனம் மகிழ்வூட்டும் இணக்கமாக மீண்டும் திரும்ெிைது. Laura மறுத்தலொது, Finn 

மிகவும் மகிழ்ச்சி அயடந்தான். லமல் மனத்தின் ஏமாற்றத்யதத் தாண்டி வந்து, இருவாிடமும் ெணம் 

இல்ோதயத அறிந்திருந்த அவனுயடை ஆழ்மனம் நிம்மதிைான சந்லதாஷத்யத அயடந்தது. 

நமக்குத் பதாிைாதது நம் அடி மனத்திற்குத் பதாியும். டார்சிக்கும் எலிசபெத்துக்கும் புதிை 

மாற்றங்களும் பதாியும், ெயைை விஷைங்களும் பதாியும். 

315. “Elizabeth was not comfortable.” 

Her greatest comfort was lively expansive exchange of ideas. 
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She did not know, now, what prevailed, how or why. 

Absence of knowledge of what is, is an embargo on rising energies. 

It is the presence of her aunt and uncle that developed the meeting. It is their same presence, though at a 

distance, that drove them dumb. 

Lovers’ liveliness issues out of inner ease that presses for expression. 

Now there was a little inner unease which was overwhelmed by the inner welling of joy at the prospect of 

love. The unease restrains. 

Theirs was not a straight love-making. 

But theirs was also a love-making which had opened the floodgates of love out of reversed attitudes. 

Pleasant proximity is pleasing companionship. 

It is a companionship that is uncommunicative. 

She was not free to ask him why there was a change in his attitude. 

He was not free to tell her now what had happened to him. 

Lydia, Bingley and Lady Catherine gave him the willingness to speak it out. 

Her own frank initiative of humiliating his modesty made it possible for him to speak out. 

The overburden in both of them was represented by Lydia, Bingley and Lady Catherine. 

The vulgarity of Lydia, unmanly submission of Bingley, offensive arrogant authority of his aunt were there 

in both of them in various degrees. 

Man or woman who indulges in the impermissible, while the course reverses, has to deny themselves the 

indulgence in the permissible – a stark reality of Life no one can disregard. They could not meet each 

other’s eyes lest they be embarrassed. Recollection of lighter topics of travel thawed the frozen 

pleasantness.  Even that was on her part. He was anxious to take them inside where there was no Caroline. 

Politeness refused pleasure. 

“எலிசபெத்திற்கு சங்கடமாக இருந்தது.” 

கேகேப்ொக கருத்துகயள மனம் விட்டு ொிமாறிக் பகாள்வதில்தான் அவளால் இைல்ொக இருக்க 

முடியும்.   

இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது, எவ்வாறு, அல்ேது ஏன் நடக்கிறது என்று அவளுக்குத் 

பதாிைவில்யே. 

என்ன என்ெது பதாிைாமல் இருக்கும்பொழுது, அது எழும் சக்திகளுக்குத் தயடைாகி விடுகிறது. 

மாமாவும், அத்யதயும் அங்கு இருந்ததினால்தான் சந்திப்பு பதாடர்ந்தது. அவர்கள் சற்று 

பதாயேவில் இருந்த லொதிலும், அவர்கள் அங்கு இருப்ெலத இருவயரயும் பமௌனமாக்கிைது. 

பவளிப்ெடுத்த வற்புறுத்தும் அக அயமதிலை காதேர்கயள கேகேப்ொக இருக்க யவக்கும். 

காதல் ஏற்ெடப் லொகும் நியேைினால் அதிகாிக்கும் அக சந்லதாஷம் அவர்களது உள்ளத்தில் 

அயமதிைின்யமயை சற்று குயறத்தது. அயமதிைின்யம தயடயை ஏற்ெடுத்துகிறது. 

அவர்களது காதல் ஒலர சீராக உருவானதல்ே. 

ஆனால் அவர்களுயடை காதல் மாறுெட்ட மலனாொவங்களால் பெருக்பகடுத்து ஓடும் காதலும் 

ஆகும். 

இனியமைான அருகாயம, இன்ெம் தருகின்ற துயணைாகும். 

இது உணர்வுகயள பவளிப்ெடுத்தாத இணக்கம் ஆகும். 

அவனுயடை மலனாொவத்தில் ஏன் இந்த மாற்றம் என்று அவளால் லகட்க முடிைவில்யே. 

தனக்கு என்ன ஆைிற்று என்று அவனாலும் அவளிடம் பவளிப்ெயடைாகக் கூற முடிைவில்யே. 

லிடிைா, ெிங்கிலி, லேடி காதாின் மூவரும் அவயனப் லெச யவத்தனர். 

அவனுயடை தன்னடக்கத்யத அவள் பவளிப்ெயடைாக அவமானப்ெடுத்திைதால் அவனால் 

லெசுவது சாத்திைமாைிற்று. 

லிடிைா, ெிங்கிலி, லேடி காதாின் மூவரும் இவர்களுயடை மனொரத்தின் அயடைாளமாக 

விளங்கினார்கள்.  

லிடிைாவின் லமாசமான நடத்யத, ஆளுயம இல்ோத ெிங்கிலிைின் ெணிவு, அவனுயடை சித்திைின் 

கடுயமைான அதிகாரம் இயவ ைாவும் அவர்கள் இருவாியடலை பவவ்லவறு அளவில் இருந்தன.  

அனுமதிைில்ோதவற்றில் ஒரு ஆலணா அல்ேது பெண்லணா ஈடுெடும்பொழுது, அந்த நிகழ்ச்சிைின் 

லொக்கு மாறும்பொழுது, அனுமதிக்கப்ெட்ட விஷைங்களிலும் அவர்களால் ஈடுெட முடிைாது. இது 

எவரும் மறுக்க முடிைாத வாழ்வின் அப்ெட்டமான உண்யமைாகும். சங்கடம் எழுலம என்கிற 

ெைத்தில் ஒருவர் கண்கயள மற்றவரால் சந்திக்க முடிைவில்யே. உயறந்து லொைிருந்த 

இனியமைான சூழ்நியேயைப் ெிரைாணம் லொன்ற லேசான விஷைத்யத ெற்றிப் லெசி தளர்த்தினர். 
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அதுவும் அவளது முைற்சிைினால் நடந்தது. காரலின் இல்ோததால் அவர்கயள வீட்டினுள் 

அயைத்துப் லொவதில் அவன் ஆர்வமாக இருந்தான். மாிைாயத சந்லதாஷத்யத மறுத்தது. 

316. “To be comfortable was impossible, but she was flattered and pleased.” 

Inner comfort, outer convenience. 

Similar disposition offering settled security is comfort. 

Mild agreeable excitement is pleasing. 

Outer meaninglessness expanding inner shallowness is flattery. 

Flattery can be either positive or negative. 

Real inner value expanding pleasantly by outer recognition is flattering. 

She saw he valued her for what she did not know. 

That, after such a confrontation, her value was undiminished was flattering to her. 

Value valued is valuable. 

She did know she was valuable, but what he found in her she did not know. 

To know there are values in us without our knowledge is a pleasing discovery. 

The outer life is like the dress; inner life has everything, all the things. 

This is a new strange situation of embarrassment. 

It does not permit comfort of any measure. 

In the tradition, gods are propitiated for securing benefits. 

Fear of God is the beginning of knowledge is the wisdom of the world. 

Love of God is pure knowledge, is ultimate Jnana. 

The eternal delight is the incentive for Man to live. 

In his Mind it translates as immortality, self-preservation. 

In situations like this, the eternal delight translates itself as inner comfort issuing out of flattery. 

Men do not have occasions that flatter them. 

Ordinarily one does not flatter another. 

An occasion that flatters is something to be cherished. 

Excellent victory, magnanimous culture, genuine good will, well-earned reputation are rare in life, 

especially for the ordinary Man. 

Descending grace in abundance because of Man’s constitution shrinks as above. These are moments, if Man 

is aware as well as alert, that can be openings for receiving grace. Man does not know of grace. Hence that 

question does not arise. 

“இைல்ொக இருப்ெது கடினமாக இருந்த லொதிலும், அவள் சந்லதாஷமாகவும், மகிழ்ச்சிைாகவும் 

இருந்தாள்.” 

அகத்தில் சங்கடப்ெடாமல் இருந்தால், புறத்தில் அது பசௌகாிைமாக பவளிப்ெடும். 

உறுதிைான ொதுகாப்யெ அளிக்கும் ஒலர மாதிாிைான மனநியே பசௌகாிைம் ஆகும்.  

மிதமாக ஏற்றுக்பகாள்ளும் வயகைில் அயமயும் உற்சாகம் இனியமைாக இருக்கும்.  

பவளிைிலுள்ள அர்த்தமில்ோதயவகளால் உள்ளிருக்கும் பவறுயம விாியடவது, முகஸ்துதிைாகும். 

முகஸ்துதி லநர்மயறைாகவும் இருக்கோம், எதிர்மயறைாகவும் இருக்கோம். 

உள்ளிருக்கும் உண்யமைான மதிப்பு பவளி அங்கீகாரத்தினால் இனியமைாக விாிவயடவது 

சந்லதாஷத்யத அளிக்கும். 

அவன் தன்யன மதிக்கிறான் என்று உணர்ந்த அவளுக்கு, அது எதற்காக என்று பதாிைவில்யே. 

அது லொன்ற ஒரு கடுயமைான எதிர்ப்புக்குப் ெிறகும் தன்னுயடை மதிப்பு குயறைவில்யே என்ெது 

அவளுக்குச் சந்லதாஷத்யத அளித்தது. 

மதிக்கப்ெடும் மதிப்பு, மதிப்பு வாய்ந்தது. 

அவள் மதிப்பு வாய்ந்தவள் என்று அவளுக்குத் பதாியும், ஆனால் அவன் எயத அவளிடம் கண்டான் 

என்ெது அவளுக்குப் புாிைவில்யே. 

நமக்குத் பதாிைாமல் நம்மிடம் ெண்புகள் உள்ளன என்று பதாிை வருவது சந்லதாஷம் அளிக்கக் 

கூடிை கண்டுெிடிப்ொகும்.  

புற வாழ்க்யக உடுத்தும் உயட லொன்றது; அக வாழ்க்யகைில் அயனத்தும் உள்ளன, எல்ோ 

விஷைங்களும் உள்ளன. 

இது சங்கடம் தரும் புதிை வித்திைாசமான நியேயமைாகும். 

எந்த அளவிலும் வசதியை அளிக்க முடிைாத ஒரு நியேைாகும். 

மரபு வைிைில், ெேன்கயளப் பெறுவதற்காக கடவுள்கள் திருப்தி பசய்ைப்ெட்டனர். 
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கடவுள் ெைம் அறிவின் ஆரம்ெம் என்ெது உேகத்தின் விலவகமாக உள்ளது. 

கடவுளின் அன்பு தூய்யமைான அறிவாகும்—முடிவான ஞானமும் ஆகும்.  

மனிதன் வாழ்வதற்கு நியேப்ெட்ட ஆனந்தம் ஊக்கமளிக்கிறது. 

அவனுயடை மனத்தில் அது இறவாயமைாகவும், சுை ொதுகாப்ொகவும் லதான்றுகிறது.  

இது லொன்ற சூழ்நியேைில், நிரந்தரமான ஆனந்தம் ொராட்டுவதன் மூேம் எழும் அகத்தின் 

பசௌகாிைமாக மாறும்.   

ஆண்களுக்கு, அவர்கயளப் புகழும் சந்தப்ெங்கள் கியடப்ெதில்யே. 

பொதுவாக ஒருவர் மற்றவயரப் புகழுவதில்யே. 

ொராட்டு பெறும் சந்தர்ப்ெத்யதப் லொற்றிப் ொதுகாக்க லவண்டும். 

வாழ்க்யகைில், அதுவும் சாதாரண மனிதனுக்கு, ெிரமாதமான பவற்றி, பெருந்தன்யமைான 

கோச்சாரம், உண்யமைான நல்பேண்ணம், சிறப்ொன புகழ் ஆகிையவ மிகவும் 

அாிதானயவகளாகும்.  

அொிமிதமான அருள் கீைிறங்கும்பொழுது, மனிதன் லமற் கூறிைவாறு சுருங்கி விடுகிறான். இந்தத் 

தருணங்கயள மனிதன் பதாிந்துபகாண்டு விைிப்ொக இருந்தால், அயவ அருயளப் பெறும் 

வாைில்களாக மாறும். மனிதனுக்கு அருள் இருப்ெலத பதாிைாதலொது இந்தக் லகள்விலை 

எழுவதில்யே.  

317. “His wish of introducing his sister was the compliment of the highest kind.” 

Of all the compliments, that which is paid to existing true value is the greatest. When that is 

unintentionally paid, its dividends are overwhelming. 

Compliments paid elsewhere reaching the Man in the course of life, flatter one out of his wits. 

When a child is recognized as a vibhuti, it becomes one. Such recognition is a great part in its 

accomplishment. 

Nehru had the Psychic in him, on seeing which Mother predicted his future. 

He was the only son. While at Cambridge his allowance was equal to his professor’s salary. At home he 

was called Bharat Ratna. Gandhiji adopted him as his heir. Crowds were attracted. They do play a part in 

the result. The opposite is true. Churchill was a neglected child. He never saw his parents. His mother 

would not write to him. Even during Christmas holidays he could not meet his mother. He became a bully 

and a world leader. 

It is significant that in two or three days after she met Georgiana who had once consented to 

elopement, Lydia eloped with the same hero. 

To be able to trace this precipitate result from the side of Elizabeth, Georgiana, Darcy, Lydia, Wickham and 

pronounce all the rules that governed those movements is a study in the subtle laws of life. Elizabeth’s inner 

adoration of Wickham and that of Georgiana’s together appear to have consummated his earlier incomplete 

perfidy. We saw Caroline’s interest in Darcy, Darcy’s interest in Elizabeth and Elizabeth’s in Wickham and 

Lydia’s in Wickham. The forces act, but each person who receives the energy spends it as he or she 

chooses. Darcy had forgotten Wickham, i.e. his focus had shifted from the conscious to the subconscious. It 

will act in the reverse – if he wanted to forget, Wickham would move towards him. Darcy’s bringing his 

sister and Elizabeth completed Lydia’s plan. To analyse the changing directions in terms of the result is to 

know all the rules. We cannot know all the rules but in our own life sincerity will give us all the protection. 

“அவன் தன்னுயடை சலகாதாியை அறிமுகப்ெடுத்த விரும்ெிைது உைர்ந்தநியே ொராட்டாகும்.” 

இருக்கும் உண்யமைான மதிப்ெிற்குக் கியடக்கும் ொராட்லட எல்ோ ொராட்டுகயளயும் விடச் 

சிறந்ததாகும். அயத எந்த வித லநாக்கமுமின்றி அளிக்கும்பொழுது அதனுயடை ெேன் 

அளவற்றதாக இருக்கும்.  

லவறு எங்லகா அளித்த ொராட்டு வாழ்க்யகைின் லொக்கில் ஒருவயன அயடயும்பொழுது அவயன 

மிகவும் சந்லதாஷப்ெடுத்துகிறது. 

ஒரு குைந்யதயை விபூதி என அயடைாளம் காணும்பொழுது, அது விபூதிைாகலவ மாறுகிறது. 

அதனுயடை சாதயனைில் இது லொன்ற அங்கீகாரம் மிக உைர்ந்ததாகும். 

லநருவிடம் யசத்திை புருஷயனப் ொர்த்த அன்யன அவருயடை எதிர்காேத்யத முன்கூட்டிலை 

அறிவித்தார். 

அவர் பெற்லறார்களுக்கு ஒலர மகன். லகம்ெிாிட்ஜில் அவர் ெடித்துக் பகாண்டிருந்தபொழுது 

அவருயடை பசேவுக்காக பகாடுக்கப்ெட்ட ெணம் அவருயடை லெராசிாிைாின் ஊதிைத்திற்குச் 

சமமாக இருந்தது. நம் நாட்டில் அவர் ொரத ரத்னா என்று அயைக்கப்ெட்டார். காந்திஜி தன் 

வாாிசாக அவயர ஏற்றுக்பகாண்டார். மக்கள் அவரால் கவரப்ெட்டனர். இயவ ைாவும் இறுதிப் 
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ெேனில் ெங்கு வகிக்கின்றன. இதற்கு லநர்மாறானதும் உண்யம. சர்ச்சில் புறக்கணிக்கப்ெட்ட 

குைந்யதைாக இருந்தார். அவரது பெற்லறார்கயள அவர் ொர்த்தலத இல்யே. அவரது தாைார் 

அவருக்குக் கடிதம் எழுதிைலத இல்யே. கிருஸ்துமஸ் விடுமுயறைின் லொதும் அவர் தன்னுயடை 

தாைாயரச் சந்திக்க முடிைவில்யே. அவர் கடுயமைாக மாறினார், உேகத் தயேவரானார். 

முன்பு ஒரு முயற ஓடிப் லொவதற்கு இணங்கிை ஜார்ஜிைானாயவச் சந்தித்த இரண்டு அல்ேது 

மூன்று நாட்களுக்குப் ெிறகு, லிடிைா அலத நெருடன் ஓடிப் லொவது குறிப்ெிடத்தக்கது. 

எலிசபெத், ஜார்ஜிைானா, டார்சி, லிடிைா, விக்காம் இவர்கள் ெக்கத்திலிருந்து இந்த முடியவ 

ஆராய்ந்து அந்த இைக்கங்கயள நடத்தி யவத்த சட்டங்கயள எடுத்துக் கூறுவது வாழ்க்யகைின் 

சூட்சுமமான சட்டங்களின் ஆராய்ச்சிைாக இருக்கும். எலிசபெத் மற்றும் ஜார்ஜிைானாவின் 

மனத்தில் விக்காம் மீது இருந்த ஈடுொடு, அவனுயடை முந்யதை முழுயம அயடைாத துலராகத்யதப் 

பூர்த்தி பசய்ததுலொல் லதான்றுகிறது. காரலினுக்கு, டார்சிைின் லமலிருந்த ஆர்வம், டார்சிக்கு, 

எலிசபெத் லமலிருந்த ஆர்வம், எலிசபெத் மற்றும் லிடிைாவுக்கு விக்காம் லமலிருந்த ஆர்வம் 

ஆகிைவற்யற நாம் ொர்த்லதாம். சக்திகள் பசைல்ெடுகின்றன. ஆனால் அதயனப் பெறுெவர்கள் 

அவர்கள் விருப்ெப்ெடி அயதச் பசேவு பசய்கிறார்கள். டார்சி விக்காயம மறந்து விட்டான். 

அதாவது அவனது கவனம் லமல்மனத்திலிருந்து ஆழ்மனத்திற்குச் பசன்றுள்ளது. அயத அவன் 

மறக்க விரும்ெினால், அது லநர்மாறாக லவயே பசய்யும். விக்காம் அவயன லநாக்கி வருவான். 

டார்சி, எலிசபெத்யதயும் அவனது சலகாதாியையும் அயைத்து வருவது லிடிைாவின் திட்டத்யதப் 

பூர்த்தி பசய்தது. ெேன்கள் தியச மாறுவயத ஆராய்ந்தால் எல்ோ விதிகயளப் ெற்றியும் பதாிந்து 

பகாள்ளோம். எல்ோ விதிகயளயும் நம்மால் அறிந்துபகாள்ள முடிைாது, ஆனால் நமது 

வாழ்க்யகைில் உண்யம இருந்தால், அது நமக்கு முழுப் ொதுகாப்பு அளிக்கும். 

318. “They soon outstripped the others.” 

Youth walks faster than age. 

Active inner emotions activate the physical movements. 

Every small act is a symbol of the total movement. 

The infinite never moves, but it is always ahead, if you try to catch it. 

In every progressive act, this property of the infinite is seen. 

Human evolution is to feel in the finite the touch of the infinite. 

That will express in energy, Time and Space. 

Tom Peters never knew his value till the publisher discovered him. 

Everyone is Peters. Let us be the publishers. 

In everyone the Individual is there. 

Elizabeth helped Darcy discover it. 

The Force in the atmosphere since 1956, places such circumstances before us. 

Still we see the circumstances, not their significance. 

The Force comes to everyone externally. 

It must also emerge internally. 

One who is internally awake can give the inner chance to others. 

Japan opened the American eyes by her competition. 

The American forte is her originality. 

The strength of Japan is imitation. 

Her market strength emerged because Japan expressed her cultural values in production, the value 

of honour, loyalty to the company. 

India has spiritual values to express in all walks of life. 

If India wants to rise to any level, all that she has to do is to achieve by her spiritual values. Then she will 

excel them. 

We have nothing to imitate, emulate. 

We need not try to achieve in any field. 

It is enough we express our old spiritual values in the new life we want to live. It will be our new spiritual 

value. 

We have something new to contribute, nothing old to imitate. 

Self-awareness is called for. 

“அவர்கள் வியரவில் மற்றவர்கயளத் தாண்டிச் பசன்றனர்.” 

இளம் வைதினர் வைதானவர்கயளவிட லவகமாக நடப்ொர்கள். 
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சுறுசுறுப்ொக இருக்கும் உள்ளத்தின் உணர்ச்சிகள் உடல் அயசவுகயள சுறுசுறுப்ொக 

யவத்திருக்கும்.  

ஒவ்பவாரு சிறிை பசைலும் முழு இைக்கத்தின் அயடைாளமாகும். 

அனந்தம் நகரலவ நகராது, ஆனால் நாம் அயத ெிடிக்க முைற்சி பசய்யும்பொழுது, அது 

எப்பொழுதும் நமக்கு முன்ொகலவ நகர்ந்து பகாண்டிருக்கும். 

ஒவ்பவாரு முன்லனற்றமான பசைலிலும் அனந்தத்தின் இக்குணத்யதப் ொர்க்கோம்.  

மனித ொிணாமத்தில் கண்டத்தில் அகண்டத்தின் சாையே உணரோம். 

அது சக்தி, லநரம், இடம் இவற்றில் பவளிப்ெடும். 

ெதிப்ொளர் கண்டுெிடிக்கும்வயர டாம் பீட்டர்ஸ்-க்கு தன்னுயடை மதிப்பு பதாிைவில்யே. 

எல்லோரும் பீட்டர்ஸ் லொலுள்ளனர், நாம் ெதிப்ொளர் லொோக லவண்டும். 

எல்லோருள்ளும் தனி மனிதன் இருக்கிறான். 

டார்சி இயதக் கண்டுெிடிப்ெதற்கு எலிசபெத் உதவினாள். 

1956-ஆம் ஆண்டு முதல் சூைலில் இருக்கும் சக்தி, இது லொன்ற சந்தர்ப்ெங்கயள நம் முன் 

யவக்கிறது.  

இன்னமும் நாம் சந்தர்ப்ெங்கயள மட்டும் ொர்க்கிலறாம், அதனுயடை முக்கிைத்துவத்யத அல்ே. 

எல்லோருக்கும் சக்தி பவளிைிலிருந்து வருகிறது. 

அது அகத்திலும் பவளிவர லவண்டும். 

ைார் ஒருவர் அகத்தில் விைிப்ொக இருக்கிறாலரா, அவரால் மற்றவருக்கு அகத்தில் ஒரு வாய்ப்யெ 

அளிக்க முடியும். 

ஜப்ொன் தன்னுயடை லொட்டிைால் அபமாிக்காவின் கண்கயளத் திறந்தது. 

அபமாிக்காவின் ெேம் அதனுயடை சுைமான ஆற்றல் ஆகும். 

ஜப்ொனின் ெேம், மற்றவர்கயளப் ொர்த்து அயதப்லொல் பசய்வது. 

ஜப்ொன் தனது கோச்சாரப் ெண்புகயள, உற்ெத்தி, மாிைாயத, நிறுவனத்திற்கு விசுவாசம் 

இவற்றில் பவளிப்ெடுத்திைதால் விைாொர சந்யதைில் அதன் ெேம் பவளிப்ெட்டது. 

வாழ்க்யகைின் எல்ோ துயறகளிலும் பவளிப்ெடுத்த இந்திைாவுக்கு ஆன்மீகப் ெண்புகள் உள்ளன. 

எந்த அளவுக்கு உைர லவண்டும் என்று இந்திைா விரும்ெினாலும், அயத ஆன்மீகப் ெண்புகள் மூேம் 

அயடைோம், ெிறகு இந்திைா எல்லோயரயும் மிஞ்சி விடும். 

ெிறயரப் லொேலவ ெின்ெற்றலவா, ெிறயரப் லொே நடப்ெதற்லகா நமக்கு எதுவும் இல்யே. 

எந்தத் துயறைிோவது சாதிக்க லவண்டும் என்று நாம் முைற்சி பசய்ை லவண்டிை அவசிைமில்யே. 

நாம் வாை விரும்பும் புதிை வாழ்க்யகைில் நமது ெயைை ஆன்மீகப் ெண்புகயள 

பவளிப்ெடுத்தினாலே லொதுமானது. அது நம்முயடை புதிை ஆன்மீகப் ெண்புகளாக இருக்கும். 

ெிறருக்கு அளிப்ெதற்கு நம்மிடம் ஏலதா ஒன்று உள்ளது. லொலிைாக ெின்ெற்ற ெயைைது எதுவும் 

இல்யே. 

சுை விைிப்புணர்ச்சி லதயவ. 

319. “Mr. and Mrs. Gardiner were half a quarter of a mile behind.” 

It is the social distance we see here as the spatial separation. 

It is Mrs. Gardiner who brought her here, now she is left behind. 

In the lives of the organization it often happens. Congress saw this. 

When an organization becomes famous, sometimes the founder’s name cannot be known. 

An organization at its peak can work against its ideals or even founder. 

It can eject a founder, give up its ideals and that may allow it to grow. 

The founder of an organization may become its guru. 

Its ideals can continue to become better. 

Tracing the beginning of the organization, taking it to its present position you can discover all the curves of 

life in it. 

One aim of Life is to equalize all people, all work, all organisations. The zigzag process helps achieve 

equality negatively. 

In the lives of individuals, we can witness all these phenomena. 

Every one of these changes follows its own rules. 

Greek, the father of knowledge and culture is now forgotten. 

‘Gift from the Greek’ has become an unsavory phrase. 

Democracy ushered in by the loss of a royal head is presided over now by royalty. 

A religion is banished from its birthplace and flourishes elsewhere. 
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Socialism thrives under official capitalism. 

Small nations rule vastly greater nations. 

The civilized become a piteous victim of the uncivilized. 

Nations that destroyed the world are at the top of the lists. 

A nation that saved the world is forgotten by the world. 

Another nation that saved the world rules the world. 

Dictatorship thrives under monarchy as well as socialism. 

After two atom bombs, Japan did not consider surrender. 

Indians excel any foreign nation they settle in. At home they are dull. 

Man tries to rectify a vastly grown defect by the original cause that created the defect. 

“கார்டினர் தம்ெதிகள் சிறிது தூரம் ெின் தங்கிைிருந்தனர்.”  

இடத்தின் ெிாியவ சமூக அந்தஸ்தின் இயடபவளிைாக இங்கு நாம் ொர்க்கிலறாம். 

திருமதி கார்டினர்தான் அவயள இங்கு அயைத்து வந்தாள், ஆனால் இப்பொழுது அவள் ெின்தங்கி 

விட்டாள்.  

ெே அயமப்புகளில் இது அடிக்கடி நிகழ்வயதப் ொர்க்கிலறாம். காங்கிரஸிற்கு இந்நியே ஏற்ெட்டது. 

ஒரு அயமப்பு ெிரெேமயடயும் பொழுது சிே சமைம் நிறுவிைவர் பெைலர பதாிைாமல் இருக்கும்.  

ஒரு அயமப்பு உச்சத்தில் இருக்கும்பொழுது, அதனுயடை இேட்சிைங்களுக்கு எதிராகலவா அல்ேது 

நிறுவிைவருக்கு எதிராகலவா அது பசைல்ெடக்கூடும்.  

அயமப்ெினால் நிறுவிைவயர பவளிலைற்ற முடியும், இேட்சிைங்கயளக் யகவிட முடியும், அது அந்த 

அயமப்யெ வளர அனுமதிக்கோம். 

அயமப்யெ நிறுவிைவர் அதன் குருவாகோம். 

அதனுயடை இேட்சிைங்கள் லமலும் சிறப்ொக மாறோம். 

அயமப்ெின் ஆரம்ெத்திலிருந்து, இன்யறை நியேயமவயர ஆராய்ந்தால் வாழ்வின் எல்ோ 

திருப்ெங்கயளயும் அதனுள் நம்மால் கண்டுெிடிக்க முடியும். 

எல்ோ மனிதர்கயளயும், எல்ோ லவயேகயளயும், எல்ோ அயமப்புகயளயும் சமமாக்குவலத 

வாழ்வின் ஒரு குறிக்லகாள் ஆகும். லகாணல்மாணோன பசய்முயற சமத்துவத்யத எதிர்மயறைாக 

சாதிக்கும். 

தனிப்ெட்டவர்களின் வாழ்வில் நாம் இந்த எல்ோ நிகழ்ச்சிகயளயும் ொர்க்கோம். 

இந்த மாற்றங்கள் ஒவ்பவான்றும் அதனுயடை விதிகயளலை ெின்ெற்றும்.  

அறிவு மற்றும் கோச்சாரத்தின் தந்யதைாக விளங்கும் கிலரக்க நாடு மறக்கப்ெட்டு விட்டது. 

“கிலரக்கர்களின் ொிசு” என்ெது நாகாிகமற்ற பசாற்பறாடராகி விட்டது. 

அரச தயேயம இைக்கப்ெட்டு மக்களாட்சி புகுத்தப்ெட்ட ெின்பும் இப்பொழுதும் அரச குடும்ெத்தால் 

தயேயம தாங்கப்ெடுகிறது. 

ஒரு மதம் அது ெிறந்த இடத்திலிருந்து பவளிலைற்றப்ெட்டு லவறு இடங்களில் தயைக்கிறது. 

பொதுவுயடயம அதிகாரபூர்வமான முதோளித்துவத்தின் கீழ் தயைக்கிறது.  

சிறிை நாடுகள் பொிை உைர்ந்த நாடுகயள ஆள்கின்றன. 

நாகாிகமானவர்கள், நாகாிகமற்றவர்களுக்கு ொிதாெமாக ெலிைாகிறார்கள். 

உேகத்யத அைித்த நாடுகள், ெட்டிைலில் முதல் இடங்கயளப் ெிடித்துள்ளன. 

உேகத்யதக் காப்ொற்றிை ஒரு நாடு உேகத்தால் மறக்கப்ெட்டுவிட்டது. 

உேகத்யதக் காப்ொற்றிை மற்பறாரு நாடு உேகத்யத ஆளுகிறது.  

சர்வாதிகாரம் மன்னராட்சிைிலும் தயைக்கிறது, பொதுவுடயமைிலும் தயைக்கிறது. 

இரண்டு அணுகுண்டு வீச்சிற்குப் ெிறகும், ஜப்ொன் சரணயடை லவண்டும் என்ெயதக் 

கருதவில்யே. 

எந்த பவளி நாட்டில் இந்திைர்கள் குடிலைறினாலும் சிறப்ெயடகிறார்கள். தாய்நாட்டில் அவர்கள் 

லசாம்லெறிகளாக இருக்கிறார்கள்.  

குயறயை ஏற்ெடுத்திை ஆரம்ெக் காரணத்தின் மூேமாகலவ பொிதாக வளர்ந்துள்ள குயறொட்யட 

மனிதன் சாி பசய்ை முைல்கிறான்.  

 

He then asked her to walk into the house; but she declared herself not tired, and they stood 

together on the lawn. At such a time much might have been said, and silence was very awkward. 

She wanted to talk, but there seemed an embargo on every subject. At last she recollected that 

she had been travelling, and they talked of Matlock and Dovedale with great perseverance. Yet 

time and her aunt moved slowly -- and her patience and her ideas were nearly worn out before 
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the tête-à-tête was over. On Mr. and Mrs. Gardiner's coming up they were all pressed to go into 

the house and take some refreshment; but this was declined, and they parted on each side with 

the utmost politeness. Mr. Darcy handed the ladies into the carriage; and when it drove off, 

Elizabeth saw him walking slowly towards the house. 

வீட்டிற்குள் வரும்ெடி அயைத்ததற்கு தான் கயளப்ெயடைவில்யே என்று அவள் ெதிேளித்ததால், 

பவளிைில் புல்பவளிைில் நின்றனர். அவளுக்குப் லெச லவண்டும் லொலிருந்தது, நியறை 

விஷைங்கள் லெசிைிருக்கோம், ஆனால் எல்ோவற்யறயும் லெச முடிைாதெடி ஒரு தயடைிருந்தது. 

தாங்கள் ெிரைாணம் பசய்து பகாண்டிருப்ெது ஞாெகத்திற்கு வந்ததால், லமட்ோக் ெற்றியும், 

படௌவ்லடல் ெற்றியும் மிகவும் தீவிரமாகப் லெசோனாள். திரு. கார்டினரும், திருமதி. கார்டினரும் 

அருகில் வந்தவுடன், வீட்டிற்குள் வந்து சற்று உணவு அருந்திச் பசல்ேோம் என்று அவன் 

பசான்னயதப் ெணிவுடன் மறுத்து, அவரவர் தியச லநாக்கிக் கிளம்ெினர். வண்டிைில் ஏறுவதற்கு 

பெண்மணிகளுக்கு உதவி பசய்த டார்சி, வீடு லநாக்கி பமதுவாக பசல்வயத எலிசபெத் ொர்த்தாள்.  

320. It is entirely a fresh situation as a speaker is asked from the audience an unexpected question. 

ொர்யவைாளர்களிடமிருந்து எதிர்ொராத ஒரு லகள்வி எழுந்ததால் லெச்சாளருக்கு அது 

முழுயமைாகப் புது அனுெவமாக இருக்கும்.  

321. Her psychological context, her social situations are entirely new. In these situations, words don’t form 

themselves. Even presence of Mind deserts. Resourcefulness, if it is there, will have no energy. 

அவளுயடை மனாீதிைான சந்தர்ப்ெமும், அவளுயடை சமூக நியேயமயும் முழுயமைாகப் புதிைதாக 

இருந்தன. இந்தச் சந்தர்ப்ெங்களில் வார்த்யதகள் லகார்யவைாக உருவாகாது. மனம் 

பசைல்ெடுவதும் நின்றுவிடும். திறயம இருந்தாலும், அதற்குச் சக்தி இருக்காது.   

322. Silence is safe, awkwardness is usual. 

பமௌனம் ொதுகாப்ொனது, சங்கடம் எப்பொழுதும் எழுவது.  

323. “He then asked her to walk into the house.” 

Enemies becoming friends, hatred changing into liking is a phenomenon of life. 

A student leader was banished from the hostel as he hosted an All India leader. 

A few years later he became the local sub-collector. 

The university authorities invited him to speak to the students. 

Changes are compelled by the external circumstances. 

They can be prompted by inner maturity. 

Good human behaviour is topical; there is nothing eternal in it. 

The eternal element in it is the relationship. 

It can be positive or negative. What matters is the relationship. 

Man is gregarious; his vital is universal; relationship is a must; initial stages are mildly positive; next it 

enters into negative versions; finally all negative relationship turns positive. 

Initially it is ignorant unity; with a little growth which comes in the smaller aspects, negativity asserts; 

maturity seeks harmony. 

Harmony goes with unity and mutuality. 

Mutuality that facilitates harmony ripens into unity. 

The author has in Mind the developments in the story. 

A character is startled by the move of another character. 

Neither the character who makes the move nor the author is startled. 

Life is a drama; it is acted as a drama. 

She never expected him to invite her to the house. 

He had the experience of not expecting a normal answer from her. 

Abuse is intense relationship. 

He who seeks only the relationship sees only intensity in the abuse. 

Failure, abuse, snubbing, ridicule, taunting, challenging deeply hurt. 

Even after total continued success and present authority, the hurt feelings of earlier wounds do not heal 

for half a century or even a full one. 

Growth in the vital through knowledge if it has the character of transformation can overcome it. Usually 

they lose their force, do not disappear. 

“ெிறகு அவயள வீட்டிற்குள் வருமாறு அவன் அயைத்தான்.” 

ெயகவர்கள் நண்ெர்களாவதும், பவறுப்பு விருப்ொவதும் வாழ்க்யகைில் நடப்ெதுதான். 
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அகிே இந்திைத் தயேவருக்கு மாணாக்கர்களின் தயேவர் இடம் அளித்ததால், அவர் மாணவர் 

விடுதிைிலிருந்து பவளிலைற்றப்ெட்டார்.  

சிே வருடங்களுக்குப் ெிறகு அவர் உள்ளூர் துயண கபேக்டராக நிைமிக்கப்ெட்டார். 

ெல்கயேக்கைக அதிகாாிகள் அவயர மாணாக்கர்களிடம் லெச அயைத்தனர். 

பவளிைில் ஏற்ெடும் சந்தர்ப்ெங்கள் மாற்றங்கயள வலியுறுத்துகின்றன. 

அகத்தில் ஏற்ெடும் முதிர்ச்சிைினாலும், மாற்றங்கள் ஏற்ெடும். 

நல்ே மனித நடத்யத ஒரு விஷைத்யதப் பொறுத்ததாக இருக்கும். அதில் நிரந்தரம் என்ெது இல்யே. 

அதிலுள்ள நியேைான ெகுதி உறவுதான். 

அது நல்ேதாகவும் இருக்கோம், பகட்டதாகவும் இருக்கோம். உறவுதான் முக்கிைமாகக் 

கருதப்ெடுகிறது.  

மனிதன் கூடி வாைப் ெிாிைப்ெடுெவன்; அவனது உணர்வு உேகளாவிைது; உறவு கட்டாைம் லதயவ;  

ஆரம்ெ நியேகள் லேசாக லநர்மயறைாக இருக்கும்; அடுத்து அது எதிர்மயறைான ெதிப்புகளில் 

நுயையும்; இறுதிைாக எல்ோ எதிர்மயற உறவுகளும் லநர்மயறைாக மாறிவிடும். 

ஆரம்ெத்தில் அது அறிைாயமைின் ஒற்றுயமைாக இருக்கும்; சிறிை விஷைங்களில் ஏற்ெடும் சிறிதளவு 

வளர்ச்சி எதிர்மயறயை வற்புறுத்தும்; முதிர்ச்சி அயடயும்பொழுது சுமுகத்யத நாடும். 

ஒற்றுயமைிலும் ெரஸ்ெர உறவிலும் சுமுகம் இருக்கும். 

சுமுகத்யத உண்டாக்கும் ெரஸ்ெர உறவு ஒற்றுயமைாக முதிர்ச்சி பெறும்.  

கயதைில் ஏற்ெடும் முன்லனற்றங்கள் கதாசிாிைர் மனத்தில் இருக்கும். 

ஒரு கதாொத்திரம் லவபறாரு கதாொத்திரத்தின் பசையேக் கண்டு திடுக்கிடுகிறார். 

பசையேப் புாியும் கதாொத்திரலமா அல்ேது ஆசிாிைலரா ஆச்சாிைப்ெடுவதில்யே. 

வாழ்வு ஒரு நாடகம்; அது நாடகம் லொல் நடத்தப்ெடுகிறது. 

தன்யன வீட்டிற்கு அயைப்ொன் என்று அவள் எதிர்ொர்க்கலவ இல்யே. 

அவளிடமிருந்து இைல்ொன ஒரு ெதில் வரும் என்ற எதிர்ொர்ப்லெ அவனுக்கு இல்யே.  

நிந்தயன தீவிரமான உறவால் ஏற்ெடுகிறது. 

உறயவ மட்டும் நாடும் ஒருவன் நிந்தயனைில் தீவிரத்யத மட்டுலம ொர்க்கிறான். 

லதால்வி, நிந்தயன, மட்டம் தட்டுவது, லகலி பசய்வது, இகழ்வது, சவால் விடுவது இயவ ைாவும் 

ஆைமாகப் புண்ெடுத்தும். 

முழுயமைான பதாடர்ந்த பவற்றிக்குப் ெிறகும், தற்லொது இருக்கும் அதிகாரத்திற்குப் ெிறகும், 

ஆரம்ெத்தில் ஏற்ெட்ட காைங்கள் அயர நூற்றாண்டு காேமானாலும், ஏன் ஒரு நூறு ஆண்டுகள் 

கைிந்தாலும் மயறைாது.  

அறிவின் மூேம் உணர்வில் ஏற்ெடும் வளர்ச்சிக்கு திருவுருமாறும் குணமிருந்தால் அதயன பவற்றி 

பகாள்ளும். பொதுவாக அயவ வலுவிைந்து லொகுலம தவிர மயறைாது. 

324. “She declared herself not tired.” 

At the moments grace acts, polite attitude alienates oneself. 

Politeness is most appropriate for social situations. 

In great moments the atmosphere is sensitive in the extreme. 

It acts as an active person. 

It admits of attitudes appropriate to the action of grace. 

Open, eager, grateful, ready expansive attitude alone is permissible. 

Jane agreeing to dance, to converse with Bingley espouses this attitude without squeamishness. 

Elizabeth agreeing to listen to Wickham puts up this attitude expressed through refinement of social culture. 

She received Darcy’s second proposal with such an attitude in essence.  

In its expression it was awkward, embarrassed, demanding the proposal. 

Hence it lost the magnanimity of refinement she was capable of with Wickham as she had to painfully force 

herself to speak out. 

We see Georgiana giving the invitation with saturated feelings of proper emotions, but, due to inexperience 

she was crushed by the occasion. 

To enter into the Presence of Mother, one needs a well developed personality of stable strength. 

One known to be strong found his teeth chattering. 

Another swami of repute could not meet Her eyes. 

One long in service found, on entering Her room, all his nerves suspended. 

An experienced professional on being taken into the Ashram on a Darshan Day could not remain there for a 

few minutes. 
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There were others whose lost inner voice was restored at the Samadhi. 

Sitting at the Samadhi another heard her name called – a thought in another. 

The same lady saw Mother at the Darshan changing into Sri Aurobindo. 

One saw Her at 95 years as a girl of 20. 

One sadhak asked Her to reveal Her four Powers which She did. 

“தான் கயளப்ெயடைவில்யே என்று அவள் பதாிவித்தாள்.” 

அருள் பசைல்ெடும் லநரங்களில் மாிைாயதைான மனப்ொன்யம ஒருவயர அன்னிைமாக்கி 

விடுகிறது. 

சமூக நியேயமகளுக்கு மாிைாயத மிகவும் சாிைான மனப்ொன்யமைாகும். 

உைர்ந்த தருணங்களில் சூைல் உணர்வின் உச்சகட்டத்தில் இருக்கும். 

சுறுசுறுப்ொன மனிதயனப்லொல் அது பசைல்ெடும். 

அதனுயடை மனப்ொன்யம அருளின் பசைலுக்லகற்ெ இருக்கும். 

பவளிப்ெயடைான, ஆர்வமாக, நன்றி உணர்வுடன், தைாராக இருக்கும் விசாேமான 

மனப்ொன்யமலை அனுமதிக்கப்ெடும். 

நடனமாடுவதற்கும் ெிங்கிலியுடன் உயரைாடுவதற்கும் லஜன் ஒத்துக்பகாள்வது இந்த 

மனப்ொன்யமயை லமற்பகாள்வதாகும்.  

விக்காம் கூறுவயத லகட்டுக்பகாள்ளும் எலிசபெத், ெண்ெட்ட சமூக நாகாிகத்தின் மூேம் இந்த 

மனப்ொன்யமயை லமற்பகாள்கிறாள். 

இது லொன்ற மலனாொவத்தின் மூேம்தான் அவள் டார்சிைின் இரண்டாவது திருமண 

லவண்டுலகாயள ஏற்றுக்பகாள்கிறாள். 

அதனுயடை பவளிப்ொடு இக்கட்டான நியேைாகவும் சங்கடமாகவும் இருந்ததினால், திருமண 

லவண்டுலகாயள அதிகாரமாக அவள் லகட்ெதுலொல் இருந்தது.  

லெசுவதற்கு அவள் தன்யனலை வற்புறுத்திக்பகாள்ள லவண்டிைிருந்ததால், விக்காமிடத்தில் 

நாசூக்காக நடந்துபகாள்ள முடிந்த அவளால் இங்கு அவ்வாறு நடந்துபகாள்ள முடிைவில்யே. 

உண்யமைான உணர்வுகளுடன் ஜார்ஜிைானா எலிசபெத்திற்கு அயைப்பு விடுவயதப் 

ொர்க்கிலறாம், ஆனால் அனுெவம் இல்ோத காரணத்தால் அவளால் அந்த சந்தர்ப்ெத்தின் ொரத்யத 

தாங்கிக்பகாள்ள முடிைவில்யே.  

அன்யனைின் சூைலில் நுயைவதற்கு உறுதிைான வலியம பகாண்ட வளர்ந்த ஆளுயம ஒருவருக்கு 

இருக்க லவண்டும். 

வலியம வாய்ந்தவர் என்று கருதப்ெட்ட ஒருவர், தன்னுயடை ெற்கள் லெச முடிைாமல் 

நடுங்குவயதப் ொர்த்தார். 

மற்பறாரு ெிரெேமான சன்ைாசிைினால் அன்யனைின் கண்கயள லநராக சந்திக்க முடிைவில்யே. 

ெே நாட்களாக லசயவைில் இருந்த ஒருவர், அன்யனைின் அயறக்குள் நுயைந்தவுடன் தான் 

பசைலிைந்து லொவயதப் ொர்த்தார். 

அனுெவமிக்க அதிகாாி ஒருவயர தாிசன நாளன்று ஆசிரமத்திற்கு அயைத்துச் பசன்றலொது, அங்கு 

அவரால் சிே நிமிடங்களுக்குக்கூட இருக்க முடிைவில்யே.  

அகத்தின் குரயே இைந்தவர்களுக்கு சமாதி தாிசனம் அயத மீட்டுத் தந்தது. 

சமாதிைில் அமர்ந்திருந்த ஒருவருக்கு, தன்னுயடை பெையரச் பசால்லி ைாலரா கூப்ெிடுவது லொல் 

லகட்டது- மற்றவாின் எண்ணமாக அது இருந்தது. 

அலத பெண்மணிக்கு தாிசனத்தில் அன்யன ெகவானாகத் பதாிந்தார்.   

95 வைதாக இருந்த அன்யன, ஒருவருக்கு இருெது வைது பெண்ணாகக் காட்சி அளித்தார். 

அன்யனைின் நான்கு சக்திகயள பவளிப்ெடுத்தும்ெடி லகட்ட ஒரு அன்ெருக்கு அன்யன அவ்வாறு 

காட்சி அளித்தார். 

325. “They stood together on the lawn.” 

While she was at Netherfield, the path would not admit of four and she left them, exactly signifying Darcy’s 

decision not to evoke any expectation. 

Here they stood together for a considerable time, exactly reflecting his mental status. 

Human birth is a turning point in the evolution of earth nature. 

In 1818 India was territorially united. It was such a turning point in Indian Freedom. 

Industrial Revolution was such a turning point in the standard of living of Man. 

French Revolution, in abolishing serfdom, served as such a turning point in the life of the world. 

Greek thought, Roman Law, the double entry, Charles I’s head, 1688, 1789, 1917 were such turning points 

before 1947. 
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1900 was such a date for world population. 

Saturation of one state giving birth to another state is a turning point. 

1872, 1878, 1910, 1914, 1956 are such dates in the life of the earth. 

The real turning point in the story is Lydia’s adventure. 

Her meeting Darcy at Pemberley is its positive symptom by reflection. 

The birth of the Individual will be such a point in Social Evolution. 

Vedas were such early dawns of spirituality in the world. 

2500 years ago Asoka renounced war while humanity could not do so in the 20th century. The Spirit of 

India expressed itself thus. 

Asoka was strong to renounce war. A famous historian of India exhibits his utter incomprehension of the 

human existence by ridiculing Asoka’s policy as velvet gloves covering an iron grip. 

The caste system and the mentality that created it weakened the Spirit of India and her civilized state 

became vulnerable later, admitting of invasions. 

Today PROSPERITY of India will make her voice heard all over the world. 

Today’s Prosperity is the erstwhile military strength. 

Spirit needs a material foundation. 

Life-shunning asceticism is no longer legal tender. 

Spirit must be discovered in Life and expressed as such. 

“புல் பவளிைில் அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக நின்று பகாண்டிருந்தனர்.” 

பநதர்பீல்டில், ொயதைில் நான்கு லெர்கள் லசர்ந்து நடக்க முடிைாத காரணத்தால், அவள் விேகிக் 

பகாண்டாள். எந்தவித எதிர்ொர்ப்யெயும் யவத்துக்பகாள்ளக்கூடாது என்ற டார்சிைின் முடியவ 

இது குறிப்ெிடுகிறது. 

அவனுயடை மனநியேயைப் ெிரதிெலிப்ெதுலொல், இங்கு அவர்கள் நீண்ட லநரமாக லசர்ந்து நின்று 

பகாண்டிருந்தனர். 

பூமிைின் இைற்யகைின் ொிணாமத்தில் மனிதப் ெிறப்பு ஒரு திருப்பு முயனைாகும்.   

1818ஆம் ஆண்டு இந்திைாவின் எல்யேகள் ஒன்றுெட்டன. இது இந்திை சுதந்திரத்தில் அது லொன்ற 

ஒரு திருப்பு முயனைாக இருந்தது. 

மனிதனின் வாழ்க்யகத் தரத்தில் பதாைில் புரட்சி அது லொன்ற ஒரு திருப்பு முயனைாகும்.  

ெிபரஞ்சுப் புரட்சி அடியமத்தனத்யத ஒைித்து உேக வாழ்க்யகக்லக ஒரு திருப்பு முயனைாக 

அயமந்தது. 

கிலரக்க சிந்தயன, லராம் நாட்டின் சட்டம், வரவு பசேவு கணக்கு, முதோம் சார்ேஸ்-ன் தயே, 1688, 

1789, 1917-ஆம் வருடங்கள், ைாவும் 1947-ஆம் வருடத்திற்கு முன் இது லொன்ற திருப்பு முயனகளாக 

இருந்தன.    

உேக ஜனத்பதாயகக்கு 1900-ஆம் வருடம் இது லொன்ற ஒரு நாளாகும்.  

ஒரு நியே நியறவயடயும் பொழுது, லவபறாரு நியே ெிறப்ெது இது லொன்ற திருப்பு முயனைாகும். 

உேகத்தின் வாழ்வில், 1872, 1878, 1910, 1914, 1956- ஆகிையவ இது லொன்ற லததிகள் ஆகும். 

லிடிைாவின் துணிகரமான பசைலே கயதைின் உண்யமைான திருப்புமுயன. 

அவள் டார்சியைப் பெம்ெர்லிைில் சந்திப்ெது அதனுயடை லநர்மயறைான அறிகுறிைாகும்.  

சமூகப் ொிணாமத்தில் தனி மனிதன் ெிறப்ெது இது லொன்ற ஒரு இடமாகும். 

லவதங்கள் உேகத்தில் அது லொன்ற ஆரம்ெக் காே ஆன்மீக விடிைல்கள் ஆகும். 

இரண்டாைிரத்து ஐந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்லெ அலசாக சக்கரவர்த்தி லொயரத் துறந்தார், இயத 

மனித குேத்தால் இருெதாம் நூற்றாண்டில் பசய்ை முடிைவில்யே. இவ்வாறு இந்திைாவின் ஆன்மா 

தன்யன பவளிப்ெடுத்திக் பகாண்டது. லொயரத் துறப்ெதற்கான வலியம அலசாகாிடம் இருந்தது. 

மனித வாழ்யவப் ெற்றி சிறிதும் புாிந்துபகாள்ளாத ஒரு ெிரெே சாித்திர ஆய்வாளர், அலசாகருயடை 

பகாள்யகயை, இரும்புக் கரங்கயள பமன்யமைான யகயுயறகள் மூடிைிருப்ெதாக லகலி பசய்கிறார்.  

ஜாதி அயமப்பும், அயத ஏற்ெடுத்திை மனப்ொன்யமயும், இந்திைாவின் ஆன்மாயவ வலுவிைக்கச் 

பசய்து, ெின்னர் நாகாிகத்தில் சிறந்து விளங்கிை நாட்யட அன்னிை ெயடபைடுப்புகளுக்கு 

ஆளாக்கின.  

உேகம் முழுவதும் இந்திைாவின் குரல் லகட்கப்ெடும் நியேயை இந்திைாவின் இன்யறை பசல்வ 

நியே உருவாக்கும்.    

ஒரு காேத்தில் இராணுவ ெேமாக இருந்ததுதான் இன்யறை பசல்வ வளம்.  

ஆன்மாவுக்குப் பொருள்ாீதிைான அடித்தளம் லவண்டும். 

வாழ்யவ ஒதுக்கும் துறவுக்கு இனி லவயே இல்யே. 
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வாழ்வில் ஆன்மாயவக் கண்டு ெிடிக்க லவண்டும், பவளிப்ெடுத்தப்ெட லவண்டும். 

326. “At such a time much can be said.” 

Both of them had seen a new horizon opened before them and were lost in it. 

The Rishi is lost in Samadhi. His very bodily functions are almost suspended during Samadhi. 

Romantic reward is the Samadhi for lovers. 

Samadhi gives a new spiritual birth to the Rishi. 

The moment of consent for the lover is a new higher birth for him. 

It is in Samadhi the Rishi gets his fresh spiritual illuminations. 

At the moment of consent, Silent or vocal, the lover gets new fresh conceptions of Romance not known to 

him till then. 

Lord Chiltern was a half-mad, savage Lord not under his own control. 

Violet always felt a danger in his personality. 

That danger never deterred her; rather it attracted her to him. 

Danger gives life to Romance. 

Danger is the signal of one plane breaking into another plane. 

As the plane that breaks into the present plane is far too wide and strong, danger is sensed. 

Ever present danger is the index of eternal romance entering one’s life. 

Danger is the sensation when we shrink at the new Touch. 

Danger becomes expansiveness when we welcome the new world. 

To accept Pemberley was really a danger to the personality of Longbourn. 

Mrs. Gardiner was fatigued by the walk. 

Elizabeth did not know what was happening and why. 

Nor was she sure how long it would last. 

Her overwhelming experience did not overcome in her Mind the many objections he had raised at the 

proposal. 

A more valid reason of which she was not aware was she must recognize Wickham was a scoundrel for 

which nothing in her was ready. 

It created an uncertainty, insecurity inside. 

He had crossed those hesitations. Not even Lady Catherine was an obstacle to him. All that he expected was 

her full endorsement. 

“அது லொன்ற லநரத்தில் ெே விஷைங்கயளப் லெசிைிருக்கோம்.” 

இருவருலம தங்களுக்கு அயமைப்லொகும் புதிை வாழ்க்யகயைப் ொர்த்து, அதில் தங்கயள 

இைந்தனர்.  

சமாதிைில் ாிஷி தன்யன இைக்கிறார். சமாதி நியேைில் அவருயடை உடல் இைங்குவதில்யே. 

அமர காதலே காதேர்களுக்கு சமாதி நியே ஆகும். 

சமாதி நியே ாிஷிக்கு புதிை ஆன்மீகப் ெிறப்யெ அளிக்கிறது. 

காதலுக்கு சம்மதம் கியடப்ெது காதேனுக்கு புதிை உைர்ந்த ெிறப்ொகும்.  

சமாதிைில்தான் ாிஷிக்கு புதிை ஆன்மீக விளக்கங்கள் கியடக்கின்றன. 

பமௌனமாகலவா அல்ேது வார்த்யதகளாலோ சம்மதம் கியடக்கும் அத்தருணத்தில் இது வயர 

காதேன் அறிந்திராத காதலின் புதிை அர்த்தங்கள் அவனுக்குக் கியடக்கின்றன.  

Lord Chiltern ொதி யெத்திைமாக இருந்தார், அவருயடை கட்டுப்ொட்டிலேலை அவர் இல்யே. 

Violet அவாிடம் எப்பொழுதுலம ஒரு ஆெத்யத உணர்ந்தாள். 

அந்த ஆெத்து அவயள ஒருலொதும் தடுக்கவில்யே, அது அவயள அவன்ொல் ஈர்க்கலவ பசய்தது.  

ஆெத்து காதலுக்கு உைிர் அளிக்கிறது. 

ஒரு நியே அடுத்த நியேக்குச் பசல்வயத ஆெத்து குறிக்கிறது.  

அந்த நியே மிகவும் விாிந்தும், வலியமைாகவும் இருப்ெதால் ஆெத்து உணரப்ெடுகிறது. 

அமரகாதல் ஒருவரது வாழ்க்யகைில் நுயைவதற்கு, நிரந்தர ஆெத்லத அறிகுறிைாகும்.  

புதிை நியே நம்யமத் பதாடும்பொழுது நாம் சுருங்குவதால் ஆெத்து எழுகிறது. 

புதிை உேகத்யத நாம் வரலவற்றால், ஆெத்து மாறி வாழ்வு விாிவயடயும். 

ோங்ெர்னுயடை ஆளுயமக்கு பெம்ெர்லியை ஏற்றுக்பகாள்வலத உண்யமைில் ஆெத்துதான். 

நடந்ததினால் திருமதி கார்டினருக்கு கயளப்பு ஏற்ெட்டது. 

என்ன நடக்கிறது, ஏன் நடக்கிறது என்று எலிசபெத்திற்கு ஒன்றும் புாிைவில்யே. 

லமலும் இது எவ்வளவு லநரம் நீடிக்கும் என்றும் அவளுக்குத் பதாிைவில்யே. 
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திருமண லவண்டுலகாளின்லொது அவன் எழுப்ெிை ெே ஆட்லசெயணகயள, அவளுயடை 

சிறப்ொன அனுெவத்தினால்கூட அவளுயடை மனத்தில் அவளால் எதிர்பகாள்ள முடிைவில்யே. 

விக்காம் தவறானவன் என்ெயத அவள் உணர முடிைாதது, அவளுக்குத் பதாிைாத லமலும் ஒரு 

முக்கிைமான காரணமாகும். 

அது அவள் உள்ளத்தில் நிச்சைமின்யமயையும், ொதுகாப்ெற்ற நியேயையும் உருவாக்கிைது. 

அவன் அந்தத் தைக்கங்கயளத் தாண்டிவிட்டான், லேடி காதாின் கூட அவனுக்கு ஒரு தயட 

இல்யே. அவளுயடை முழு சம்மதத்யத மட்டுலம அவன் எதிர்ொர்த்தான்.  

327. “The silence was awkward.”  

Of three partners, one who was defrauded by the other two suggested parting. At once they fell into a 

silence which lasted three full hours. 

It is the most expressive silence in work. 

This silence is due to the fear of expressing what is inside. 

The partnership lasted another ten years. 

The three hour silence gave a ten year lease of life to a dying partnership. 

This is a negative example. 

Two friends embarked on a venture with total faith in each other and the project. 

The financing partner came out with a romantic revolutionary idea of asking the working partner not to 

write accounts as it offended the spirit of friendship. 

In eighteen months the value of the project rose thirty times. 

Not interfering is SILENCE in work. It is powerful. 

Silence sustains activity. 

Silence was imposed on Mr. Bennet after a fashion. 

Its reward was great. 

Silence in any form, followed for whatever reason is creative. 

Fresh thoughts arise in our Minds during moments of Silence. 

Mind rises to Sachchidananda during the physical silence of sleep. 

Consecration deepens as the inner silence grows. 

One act of consecration of an issue completes it instantaneously if the consecration wells up from Silence. 

We sit in prayer for three days to reach that depth. 

We are able to see the stable earth on which a train moves fast. 

We know earth itself is spinning at a good speed. 

Behind that spinning is the solid, stable Silence. 

The silence we perceive is visible. 

There is the invisible Silence. 

And beyond that Silence is another greater Silence. 

Their silence now was awkward. 

Still it made their marriage possible. 

“பமௌனம் சங்கடத்யத அளித்தது” 

மூன்று கூட்டாளிகளில், மற்ற இருவரால் துலராகம் இயைக்கப்ெட்டவர் விேகிக்பகாள்வதாகக் 

கூறினார். உடனடிைாக அவர்களிடம் எழுந்த பமௌனம் மூன்று மணி லநரத்திற்கு நீடித்தது.  

அது மிகச் சிறப்ொகச் பசைோற்றும் பமௌனம் ஆகும். 

மனத்தில் இருப்ெயத பவளிப்ெடுத்த ஏற்ெடும் ெைத்தினால் பமௌனம் எழுகிறது. 

அவர்களுயடை கூட்டு விைாொரம் லமலும் ெத்து வருடங்களுக்கு நீடித்தது. 

அைிந்து பகாண்டிருந்த கூட்டணிக்கு மூன்று மணி லநர பமௌனம் ெத்து வருட வாழ்யவ அளித்தது.  

இது ஒரு எதிர்மயறைான உதாரணமாகும். 

திட்டத்தின் மீதும் தங்களுக்கியடலை இருந்த முழுயமைான நம்ெிக்யகைினாலும் இரு நண்ெர்கள் 

புதிை முைற்சிைில் இறங்கினர். 

நட்யெக் களங்கப்ெடுத்தக்கூடும் என்ெதால், வரவு பசேவு கணக்யக எழுத லவண்டாம் என்று ெண 

முதலீடு பசய்த நண்ெர் ஒரு புரட்சிகரமான கருத்யத முன் யவத்தார். 

ெதிபனட்டு மாதங்களில் திட்டம் முப்ெது மடங்கு வளர்ந்தது. 

குறுக்கிடாதது, லவயேைின் பமௌனமாகும். இது சக்தி வாய்ந்தது. 

பசைற்ொட்யட பமௌனம் நியேைாக யவத்திருக்கும். 

ஒரு விதமாக பமௌனம் திரு.பென்னட்டின் மீது திணிக்கப்ெட்டது. 
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அதனுயடை ெேன் உைர்ந்ததாக இருந்தது. 

எந்த விதத்தில் பமௌனம் ஏற்ெட்டாலும், எந்த காரணத்திற்காக ஏற்ெட்டாலும் அது ெயடக்கும் 

திறனுயடைதாக இருக்கும். 

பமௌனமான தருணங்களில் புதிை எண்ணங்கள் மனத்தில் எழும். 

உறக்கத்தில் உடல் அயமதிைாக இருக்கும்பொழுது மனம் சச்சிதானந்தயதத் பதாடும்.  

அகத்தின் பமௌனம் அதிகாிக்கும்பொழுது சமர்ப்ெணம் ஆைமாகும். 

பமௌனத்திலிருந்து எழும் சமர்ப்ெணம், சமர்ப்ெணம் பசய்ைப்ெடும் விஷைத்யத உடனடிைாகப் 

பூர்த்தி பசய்யும். 

அந்த ஆைத்யத அயடை நாம் மூன்று நாட்கள் இயடவிடாத ெிரார்த்தயனயை லமற்பகாள்கிலறாம். 

உறுதிைான நிேத்தில் புயகவண்டி லவகமாகச் பசல்வயத நாம் ொர்க்கிலறாம். 

பூமிலை நல்ே லவகத்தில் சுைன்று பகாண்டிருப்ெது நமக்குத் பதாியும். 

அந்த சுைற்சிைின் ெின்னால் இருப்ெது வலியமைான உறுதிைான பமௌனம்.   

நாம் உணரும் பமௌனத்யத கண்ணால் ொர்க்கோம். 

கண்ணுக்குத் பதாிைாத பமௌனம் உள்ளது. 

அந்த பமௌனத்திற்குப் ெின் லவபறாரு பொிை பமௌனம் உள்ளது. 

அவர்களுயடை பமௌனம் இப்பொழுது இக்கட்டான நியேயமயை ஏற்ெடுத்திைது. 

இருப்ெினும் அது அவர்களது திருமணத்யத சாத்திைமாக்கிைது. 

328. “She wanted to talk.” 

Her change was great, her surprise was great, but against his change it was shallow. 

He was deeply stirred, rewarded at his depths. She was resilient in view of her liveliness. 

Socially or personally she was ready to talk, but his deep response had created a weighty atmosphere and no 

subject came to her help. He sought romantic depths; she was on the surface of marriage. In view of 

the big property, she went to the depths of her surface. 

Society is creative. It creates by organization. Organisation comes out of observed knowledge and 

experience. Organization is power. Power is productive. Also it is pure power. That excess power raises 

people who wield it. Such a power is seen in the aristocracy of Spirit, religion, knowledge, land, ruling 

class, production, organization and social eminence. It is used in both ways. Used negatively it is 

tyrannical, deceitful, and dishonest. Tyranny is for the rulers, deceit is for the trader, and dishonesty is 

public possession. Tyranny lasts as long as the oppressed worships tyranny. Deceit rules as long as the 

deceived also receive part of the benefit. Dishonesty thrives as long as it works. He who knows the inner 

satisfaction of being honourable quickly sheds dishonesty. He is ashamed of it. The gains of deceit are not 

lasting. He who sees that quickly gives it up. The masses come to know that tyranny is weakness. They 

take over to enjoy widespread tyranny. The Being evolves through tyranny, deceit and dishonesty. The 

touts in the market, the power brokers in politics are two ends. The Money lender is ubiquitous. Society 

always detested the usurer though always utilized him extensively. The Money lender turned the value of 

deceit into a physical possession. He cannot give it up unless his body is broken. The light from above can 

transform the physical if the vital Mind consents. The tiny consent of the vital Mind creates worldwide 

revolutions. Psychologically it is seen in the vulgarity of the physical offence to cultural sensitivity. 

Politically it is equality. The driver sitting by the owner in the car in 1900 was that thin wedge. The 

marriages between royal houses that averted the wars vested that power in the Queens. Trade raises 

agriculture from its status of self-sufficiency, subsistence farming. Art, music, sports commercialized comes 

to stay. Commerce gives social life to art and education. Commerce is the lifeline of social survival 

even as the army is the mainstay of security. It is values that perform transformation of the low into the 

high. 

“அவள் லெச விரும்ெினாள்.” 

அவளுயடை மாற்றம் பொிதாக இருந்தது, அவளுயடை ஆச்சாிைம் பொிதாக இருந்தது, ஆனால் 

அவனது மாற்றத்திற்கு முன் அது ஆைமில்ோததாக இருந்தது. 

அவனுயடை மாற்றம் ஆைமாக இருந்தது, ஆைத்தில் ெேன் கியடத்தது. அவளுயடை கேகேப்ொன 

சுொவத்தினால் அவளால் நியேயமக்கு ஏற்றவாறு மாற முடிந்தது.  

பொதுவாகலவா அல்ேது தனிப்ெட்ட விஷைத்யதலைா அவள் லெசத் தைாராக இருந்தாள், ஆனால் 

அவனுயடை ஆழ்ந்த மறுபமாைி, கனத்த சூையே உருவாக்கிைதால், எந்த விஷைத்யதப் ெற்றியும் 

அவளால் லெச முடிைவில்யே. 
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காதலின் ஆைத்யத அவன் நாடினான்; அவள் திருமணம் என்ற லமற்ெரப்ெில் இருந்தாள். 

அவனுயடை பெரும் பசாத்யதப் ொர்த்தெின், அவள் தன்னுயடை லமல்மனத்தின் ஆைத்திற்குச் 

பசன்றாள். 

சமூகம் ெயடக்கும் திறனுயடைது. ஒரு அயமப்ெின் மூேம் அது ெயடக்கிறது. ொர்த்து பதாிந்து 

பகாண்ட அறிவினாலும் அனுெவத்தாலும் அயமப்பு எழுகிறது. அயமப்பு சக்தி ஆகும். சக்தி 

ெயடக்கவல்ேது. அது முழுயமைானதும் கூட. அதயனப் ெிரலைாகிப்ெவர்கயள உொிைாக 

இருக்கும் சக்தி உைர்த்துகிறது. உைர் நியேைிலுள்ள ஆன்மா, மதம், அறிவு, நிேம், ஆளும் வர்க்கம், 

உற்ெத்தி, அயமப்பு, சமூக உைர்வு லொன்றவற்றில் அது லொன்ற சக்தியைப் ொர்க்கோம். இது 

இரண்டு வயககளாகவும் ெைன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. எதிர்மயறைாகப் ெைன்ெடுத்தினால் அது 

பகாடுயமைானதாகவும், ஏமாற்றுவதாகவும், லநர்யமைற்றதாகவும் இருக்கும். பகாடுயம ஆட்சி 

புாிெவர்களுக்கு, ஏமாற்றுவது விைாொாிகளுக்கு, லநர்யமைில்ோமல் இருப்ெது பொதுமக்களுக்கு 

உாிைது. ஒடுக்கப்ெட்டவர்கள் பகாடுயமயைத் பதாழும்வயர பகாடுயம பதாடரும். ஏமாறுெவனும் 

ெேன்களின் ஒரு ெகுதியைப் பெறும்வயர ஏமாற்றுவது இருக்கும்.   

லநர்யமைின்யம பசைல்ெடும்வயர அது தயைக்கும். லநர்யமைாக இருப்ெதில் கியடக்கும் அக 

திருப்தியை ஒருவர் பதாிந்துபகாண்டால், அவர் வியரவாக லநர்யமைின்யமயைக் யகவிட்டு 

விடுவார். அயதக் கண்டு பவட்கப்ெடுவார். ஏமாற்றுவதன் மூேம் கியடக்கும் ெேன்கள் நிரந்தரமாக 

இருக்காது. இயத உணர்ெவர் உடனடிைாக இதயனக் யகவிடுவர். மக்களுக்கு, பகாடுயமப் 

ெடுத்துவது ெேவீனத்தின் அறிகுறி என்ெது பதாிை ஆரம்ெிக்கும். ெரவோக உள்ள பகாடுயமயை 

அனுெவிக்க ஆரம்ெிப்ெர். பகாடுயம, ஏமாற்று, லநர்யமைின்யம, இவற்றின் மூேம் ஜீவன் 

வளருகிறது. விைாொரச் சந்யதைில் இருக்கும் தரகர்களும், அரசிைல் தரகர்களும் இரண்டு 

முயனகளாக உள்ளனர். வட்டிக்குப் ெணம் பகாடுப்ெவர்கள் எங்கும் விைாெித்திருப்ொர்கள். அதிக 

வட்டிக்குக் கடன் பகாடுப்ெவர்கயள மக்கள் அதிகமாகப் ெைன்ெடுத்திக் பகாண்டாலும், சமூகம் 

எப்பொழுதுலம அவர்கயள பவறுத்தது. வட்டிக்குப் ெணம் பகாடுப்ெவர்கள் ஏமாற்றும் குணத்யத 

தங்களுயடைதாக்கிக் பகாண்டனர். அவர்கள் அயதக் யகவிட்டால் பநாறுங்கி விடுவார்கள். 

உணர்வுமனம் ஒத்துக் பகாண்டால், லமலிருந்து வரும் ஒளி ஜட உடயேத் திருவுருமாற்றும். உணர்வு 

மனத்தின் சிறிை ஒப்புதல் உேகளாவிை புரட்சிகயள உருவாக்கும். கோச்சார உணர்வுக்கு ஜடம் 

பசய்யும் குற்றத்தின் அநாகாிகங்களில் இயத உளாீதிைாகப் ொர்க்கோம். அரசிைலில் இது 

சமத்துவமான நியேைாகும். 1900-ஆம் வருடம், வண்டிைில் முதோளிைின் அருகில் ஓட்டுனர் 

அமர்ந்திருந்தது அது லொன்ற சிறிை இயடபவளிதான். லொர்கயளத் தவிர்த்த, அரசு 

குடும்ெங்களியடலை நடக்கும் திருமணங்கள், அரசிகளுக்கு அந்த அதிகாரத்யத அளித்தன. 

தன்னியறவுக்காகவும். சுை லதயவக்காகவும் பசய்ைப்ெட விவசாைம், விைாொரத்தினால் அந்த 

நியேகளிலிருந்து உைர்யவப் பெற்றது. கயே, இயச, வியளைாட்டு ஆகிையவ விைாொரமைம் 

ஆக்கப்ெட்டுள்ளன. கயே மற்றும் கல்விக்கு வாணிெம் சமூக அந்தஸ்யத அளிக்கிறது. 

ொதுகாப்ெிற்கு இராணுவம் இருப்ெது லொல், வாணிெம் சமூகத்தில் உைிர்வாை உைிர்நாடி லொல் 

விளங்குகிறது. தாழ்ந்தயத உைர்ந்ததாக திருவுருமாற்றுவது ெண்புகலள.   

329. “There seemed to be an embargo on every topic.” 

It is not an embargo imposed by either of them, but by the circumstances. 

He left her in two minutes after meeting her but was now standing with her for long. 

The Divine extended in multiplicity is the Self in individual existence. 

Darcy had a glimpse of it when he decided to rise to her occasion. 

She had the same inspiration but the charm of her falsehood compromised. 

Revolutionary atmosphere offers evolutionary perspectives to all. 

At his first meeting the social attitude was unable to assert through his psychological opening and stopped 

him in two minutes. 

He may give up, the movement will not. Again she met him or he met her. 

The new found energy expressed consciously as skills of conversation with the uncle and expressions of 

adorable love to her. It is then he took the higher initiative – of asking for an introduction – of telling her 

how valuable she was really to his own deeper well being. She responded with an inability to speak or agree 

or endorse. She simply listened to be dazed. It was a moment when she as well as he were evolving 

inwardly, silently lending all the available energy for that formation. 

As the body grows every moment, the Mind too grows. The Spirit evolves through their growth which we 

see as activity. The evolution of parts is invisible but can be felt in liveliness, cheerfulness, expansiveness. 

Sri Aurobindo compressed all his linguistic creativity within the precise bounds of grammar. Occasionally 
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in dropping an ‘and’ or changing the spelling, He provided for the evolutionary growth of the English 

language. HE profusely supplied the evolutionary energy by way of ideas expressing in creative phrases – 

e.g. law shall be its deliverance, formulating expression, sovereign irresponsibility, illusion of the obvious. 

Evolution is Revolution of the organized entirety of the whole society choosing to move ahead. Moksha is 

the revolutionary break of the Spirit with life and body. Transformation is the evolution of the Spirit in 

every part of the being through every activity of its existence. Transformation transfigures the part of the 

being, simultaneously transforming the ACT.  

Transformation of the act is done by the attitude changing its direction from the negative to the positive. It 

can be from inside – inward going selfishness – to outside – the outward going selflessness. The change of 

the centre – from ego to the Divine – is the ultimate. It is done by the change of motive, from human 

existence to divine evolution. Surrender is a method that contains the essential essence of all the known 

yogic exercises – asana, japa, etc. – making it all powerful. Surrender does not become constant till it 

becomes an attitude of all our activities. At this stage surrender is taken by our will as its mission. The 

subtle plane knocks then at the million doors of the being. Still surrender is his, his attitude, that of his vital, 

attitude being that of the vital tendency endorsed by mental opinion. Motive is of the being, very much 

operative in the body, the body in many senses acting as the all-inclusive being. It is so as the vital and 

Mind have evolved out of the body. Motive of the body sits on the borders of existence. The motive is the 

dispersed Will of every particle in action. Surrendering this will, the Divine Will begins to act. It is 

commissioned into action when the action is taken over by Faith bypassing the earlier three stages. The vital 

lives by breathing, the physical survives by being in tune with the subtle atmosphere, the being is in 

constant live touch with all the beings. It tries to exchange with the One while in constant exchange with the 

Many. The subtle opening reveals the Many, the Causal opening opens to the One. There is a further height 

to reach That which includes the One and the Many. The various stages of surrender are in exact parallel 

with the various stages through which aspiration rises to surrender through consecration and surrender 

moves from the opinion to motive through attitude. All these developments take place in inner silence. The 

inner silence grows in intensity by becoming outer silence, a silence in activity. At moments as the one in 

which the lovers find themselves, the vague inner opening passes through all these stages and we find them 

mixed with our surface social attitudes resulting in embarrassments, awkward silences, dazed delights, etc. 

Surrender is ours. Still in rare cases of emotional identification with the Divine, the Divine itself, She 

Herself can impart an impetus to human surrender. It is identification in action. 

“எந்த ஒரு விஷைத்யதப் ெற்றிப் லெசுவதற்கும் தயட இருப்ெதுலொல் லதான்றிைது.” 

அவர்கள் இருவருலம இத்தயடயை எழுப்ெவில்யே, அது சந்தர்ப்ெம் உருவாக்கிை தயட. 

முதல் சந்திப்ெில் இரண்டு நிமிடங்கலள அங்கு இருந்த அவன், இப்பொழுது நீண்ட லநரமாக 

அவளுடன் நின்று பகாண்டிருந்தான்.  

ெேவாக மாறிை இயறவன், தனி நொின் ஜீவிைத்தில் ஆன்மாவாக இருக்கிறான். 

அவளுயடை சந்தர்ப்ெத்திற்லகற்றவாறு உைர தீர்மானித்தலொது டார்சி இதயனப் ொர்த்தான். 

அவளுக்கும் இலத ஆர்வம் இருந்தது, ஆனால் அவளுயடை பொய்யமைின் கவர்ச்சி இதயனத் 

தடுத்தது.  

அயனத்துப் ொிணாமமான ொர்யவகளுக்கும் புரட்சிகரமான சூைல் இயத அளிக்கிறது. 

முதல் சந்திப்ெில் சமூகத்தில் இது லொன்ற அணுகுமுயறக்கு அவனுயடை மனம் இடம் 

பகாடுக்காததால் அவயன இரண்டு நிமிடங்களுக்லக அவள் முன் நிறுத்திைது. 

அவன் முைற்சியைக் யக விடோம், ஆனால் இைக்கம் யக விடாது. மீண்டும் அவர்கள் சந்தித்துக் 

பகாண்டனர். 

அவனுக்குக் கியடத்த புதிை சக்திைினால் அவளுயடை மாமாவுடன் அவனால் அைகாக உயரைாட 

முடிந்தது, அவளிடம் ஆழ்ந்த காதயே பவளிப்ெடுத்த முடிந்தது. அப்பொழுது உைர்ந்த தன்முயனப்பு 

எடுத்த அவன் தன்னுயடை சலகாதாியை அறிமுகப்ெடுத்த அனுமதி லகட்கிறான், இதன் மூேம் 

அவள் அவனுக்கு எவ்வளவு முக்கிைம் என்ெயத உணர்த்துகிறான். அவளால் லெசலவா, ஒத்துக் 

பகாள்ளலவா அல்ேது ஏற்றுக்பகாள்ளலவா முடிைவில்யே. அவள் பவறுலம தியகப்புற்று நின்றாள். 

அவர்கள் இருவருக்குலம அகத்தில் ொிணமிக்கும் தருணமாக இது இருந்தது. இது உருவாவதற்காக, 

இருக்கும் எல்ோ சக்தியையும் பமளனமாக இருவருலம அளித்துக் பகாண்டிருந்தனர்.  

உடல் வளரும் ஒவ்பவாரு தருணமும் மனமும் வளர்கிறது. இவற்றின் வளர்ச்சி மூேம் பவளிவரும் 

ஆன்மாயவ நாம் பசைோகப் ொர்க்கிலறாம். 
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ெகுதிகளின் ொிணாமம் கண்ணுக்குத் பதாிவதில்யே, ஆனால் அயத  உைிலராட்டமாகவும், 

கேகேப்ொகவும், மனம் விசாேமயடவதன் மூேம் உணரோம். 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் தன்னுயடை அயனத்து ெயடக்கும் பமாைித்திறயனயும், இேக்கணத்தின் 

எல்யேகளுக்குள் சுருக்கினார். எப்பொழுதாவது ‘and’ ஐ எழுதாமலும், அல்ேது எழுத்துக் 

லகார்யவயை மாற்றியும், ஆங்கிே பமாைிைின் ொிணாம வளர்ச்சிக்கு உதவினார். கருத்துகயள 

ெயடப்ொற்றல் மிக்க பசாற்பறாடர்கள் மூேம் அதற்குப் ொிணாம சக்தி அளித்தார்.(உ-ம்) சட்டம் 

தீர்ப்ெளிக்கும், உருவாகும் பவளிப்ொடுகள், உைாிை பொறுப்ெின்யம, பவளிப்ெயடைாகத் 

பதாிவதின் மாைத்லதாற்றம். பமாத்த சமுதாைத்தின் முயறப்ெடுத்தப்ெட்ட முழுயமைின் புரட்சி 

முன்லனறிச் பசல்ே விரும்புவது, ொிணாமம் ஆகும். வாழ்வு உடல் இவற்றிலிருந்து ஆன்மா 

விடுெடுவது லமாக்ஷத்யத அளிக்கும். ஜீவனின் எல்ோ ொகங்களிலும் வாழ்வில் அதனுயடை எல்ோ 

பசைல்கள் மூேம் ஆன்மா பவளி வருவலத திருவுருமாற்றம். திருவுருமாற்றம் ஜீவனின் ெகுதியை 

சிறப்ொக உருமாற்றுவதுடன், பசையேயும் திருவுருமாற்றும்.  

மனப்ொன்யம எதிர்மயறைிலிருந்து லநர்மயறைாக மாறுவதன் மூேம் பசையே திருவுருமாற்றும். 

அகம் சுைநேமாகவும், புறம் சுைநேமற்றதாகவும் மாறுவதன் மூேம் இயதச் பசய்ைோம். 

அகந்யதைிலிருந்து இயறவனுக்கு நம் யமைத்யத மாற்றுவலத இறுதிைானது. நமது லநாக்கத்யத 

மனித வாழ்விலிருந்து பதய்வீகப் ொிணாமத்திற்கு மாற்றுவதன் மூேம் இதயனச் சாதிக்க முடியும். 

ஆசனம், ஜெம் லொன்ற லைாகப் ெைிற்சிகளின் முக்கிைமான சாரத்யதக் பகாண்ட வலியமவாய்ந்த 

ஒரு முயற, சரணாகதி. நமது எல்ோ பசைற்ொடுகளின் அணுகுமுயறைாக சரணாகதி மாறும்வயர 

சரணாகதி நிரந்தரமாகாது. 

இந்தக் கட்டத்தில் சரணாகதியை நமது மனம் ஒரு குறிக்லகாளாக லமற்பகாள்கிறது. ஜீவனின் 

லகாடிக்கணக்கான வாைில்கயள சூட்சும உேகம் அப்லொது தட்டுகிறது. இருப்ெினும் சரணாகதி 

மனிதனுயடைது. அவனுயடை மனப்ொன்யம, மனத்தின் அெிப்ெிராைத்தினால் ஒப்புதல் 

அளிக்கப்ெட்ட, அவனுயடை உணர்வின் லொக்கின் மனப்ொன்யம ஆகும். ஜீவனின் லநாக்கம் 

உடலில் இைங்குகிறது. உணர்வும், மனமும் உடலிலிருந்து பவளிவந்ததால் உடல் ெே விதங்களிலும் 

அயனத்யதயும் உள்ளடக்கிை  ஜீவனாக பசைல்ெடுகிறது.  

ஜடத்தின் லநாக்கம் வாழ்வில் உள்ளது. பசைலின் ஒவ்பவாரு துளிைிலும் ெரவிைிருக்கும் உறுதிலை, 

லநாக்கம் ஆகும். இந்த உறுதியை சரணயடைச் பசய்தெின் இயறவனின் உறுதி பசைல்ெட 

ஆரம்ெிக்கிறது. முந்யதை மூன்று கட்டங்கயளத் தவிர்த்து, தாண்டி, பசையே நம்ெிக்யக ஏற்றுக் 

பகாண்டெின், அது பசைல்ெட ஆரம்ெிக்கும். உணர்வு மூச்சு விடுவதன் மூேம் உைிர் வாழ்கிறது, 

சூட்சும உேகத்துடன் இயசந்து உடல், உைிர் வாழ்கிறது, ஜீவன் மற்ற எல்ோ ஜீவன்களுடன் 

நியேைான பதாடர்புபகாள்கிறது. இது அலநகனுடன் பதாடர்ந்த ொிமாற்றத்தில் 

ஈடுெட்டுக்பகாண்லட ஏகனுடனும் ொிமாறிக்பகாள்ள முைற்சி பசய்கிறது, சூட்சும விைிப்பு 

அலநகயன பவளிப்ெடுத்துகிறது, காரண விைிப்பு ஏகயன உணர்த்துகிறது. ஏகயனயும், 

அலநகயனயும் உள்ளடக்கிை ெிரம்மத்யத அயடை லமலும் உைர லவண்டும். 

சரணாகதிைின் ெேவித நியேகள் ஆர்வத்தின் ெே நியேகளுக்கு இயணைாக உள்ளன. இந் 

நியேகள் மூேம் ஆர்வம் சமர்ப்ெணத்தின் வைிைாக சரணாகதிக்கு உைர்கிறது, சரணாகதி 

அெிப்ெிராைத்திலிருந்து லநாக்கத்திற்கு மனப்ொன்யம மூேம் உைருகிறது. அகத்தில் ஏற்ெடும் 

பமௌனத்தில் இயவ ைாவும் நடக்கின்றன. அகத்தில் ஏற்ெடும் பமௌனம் புறத்தில் பமளனமாக, 

பசைலில் பமௌனமாக மாறுவதன் மூேம் தீவிரமயடகிறது. காதேர்கள் தாங்கள் எதிர்பகாள்ளும் 

இது லொன்ற தருணங்களில் ஒரு பதளிவற்ற அக விைிப்பு இந்த எல்ோ நியேகயளயும் கடந்து நமது 

லமல்மன சமூக மனப்ொன்யமகளுடன் கேந்து சங்கடமாகவும், இக்கட்டான பமௌனமாகவும், 

தியகப்புடன் கூடிை ஆனந்தமாகவும் எழுகிறது. சரணாகதி நம் ெங்கு. இன்னமும் இயறவனுடன் 

உணர்வுபூர்வமாக அயடைாளப் ெடுத்திக்பகாள்ளும் அாிதான இடங்களில், இயறவனும் 

அன்யனயுலம மனித சரணாகதிக்கு ஊக்கத்யத அளிக்க முடியும். இது பசைலில் 

அயடைாளப்ெடுத்திக் பகாள்வதாகும். 

330. “At last she recollected she had been traveling and they talked of that.” 

Every moment of life is an opportunity for progress. Leveling off is a temptation. 

Between Darcy and her, since the proposal, at Pemberley, at Lambton, he was making steady progress 

while she had made a progress after reading the letter and she stopped there. 

One of the rules of psychic education is constant progress. 

One who got a job of his desire lost it in a fortnight. After eight years he asked me and got it. It never 

occurred to him to ask how to get it back. It is leveling off. 

Phineas accepted the duel, afterwards became friends with the duelist. He was self righteous with the earl, 
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Laura, Kennedy, all of whom came to grief. From his point of view he was right, finally he thrived. It is 

negative progress. He was conscientious. He had no light to act without hurting people. His 

conscientiousness ruined all of them, except Chiltern. There is always a way to do a thing rightly and 

rise. Insistence on unenlightened conscience is ruinous to those who trust him. Chiltern was not ruined 

because he shot him in the shoulder and took Violet from him. Self-righteousness of small men ruins others 

at their expense. The crisis was presented to him for him to make a progress. Phineas progressed at their 

expense. Small men can be jealous or not. Do not give small Men help or hope, he will ruin you or himself 

or both. In Mother’s atmosphere, ruin is sometimes loss of benefit. Small men getting anything from 

anyone feel it is their own. When you ask for it back, they cannot give and by giving it they will be ruined. 

Small people can be low, or jealous or even hostile. The one rule variously applies to all. Anyone who 

comes to you comes to give a progress. We feel the duty. It is at the first level. After duty is performed 

we are unable to give this up for various reasons. They want to progress according to their values. Small 

Men serve great Men as instruments of perfection. For one who is decided upon constant progress, age is no 

bar. At any age a fresh life can open. Phineas is an Irish character. Kennedy is Scottish. The Scot is rigid, 

ruins himself by his rigidity. The Irish are honest and sensitive, but small and narrow. Their idealism will 

hurt others. Once a Man, a devotee, a sadhak, makes progress by the instrumentation of another, one of the 

following happens. The instrument progresses, or the instrument leaves. Who is benefited, how, to what 

extent depends upon the value of each. The play of the Many with the Many is Man meeting Man. Each 

is an instrument of progress to the other according to their values. The member of the Many 

exchanging with the One, is a vast progress to him and to the other members of the Many. No one can 

ruin a devotee. He can progress or ruin himself according to his values. The devotee remains unhurt. 

“இறுதிைில் அவளுக்குத் தன் ெிரைாணம் ஞாெகத்திற்கு வந்ததினால் அயதப் ெற்றி அவர்கள் லெச 

ஆரம்ெித்தனர்.” 

வாழ்க்யகைின் ஒவ்பவாரு தருணமும் முன்லனறுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்ெம் ஆகும். ஒரு நியேைிலேலை 

நின்றுவிட மனம் விரும்புகிறது. 

திருமண லவண்டுலகாளிற்குப் ெிறகு பெம்ெர்லிைிலும் ோம்ப்டனிலும் டார்சி சீராக 

முன்லனறிக்பகாண்டு வந்தான், ஆனால் கடிதத்யதப் ெடித்த ெிறகு ஏற்ெட்ட மாற்றத்துடன் அவளது 

முன்லனற்றம் நின்றுவிட்டது.  

பதாடர்ந்த முன்லனற்றலம யசத்திை கல்விைின் ஒரு விதிைாகும்.  

தான் விரும்ெிை லவயேயைப் பெற்ற ஒருவர், அயத இரண்டு வாரங்களில் இைந்தார். எட்டு 

வருடங்களுக்குப் ெிறகு என்யனக் லகட்ட ெின்னர் அவருக்கு அந்த லவயே கியடத்தது. இைந்த 

லவயேயை எவ்வாறு மீண்டும் பெறுவது என்று அவருக்குக் லகட்கத் லதான்றலவ இல்யே. இது ஒரு 

நியேைில் தங்கி விடுவதாகும். 

Phineas லநருக்கு லநர் சண்யடைிட ஒத்துக் பகாண்டான், ெிறகு அவன் எதிராளியுடன் நண்ெனாக 

மாறினான். ெிரபு, ோரா, பகன்னடி இவர்களுடன் அவன் லநர்யமைாக இருந்தான். அவர்களுக்குத் 

துன்ெம் லநாிட்டது. அவனுயடை கண்லணாட்டத்தில் அவன் சாிைாக இருந்தான், இறுதிைாக அவன் 

பஜைித்தான். இது எதிர்மயறைான முன்லனற்றம். மனச்சாட்சிக்குக் கட்டுப்ெட்டவனாக இருந்தான். 

மற்றவயரப் புண்ெடுத்தாது பசைல்ெட அவனுக்குத் பதாிைவில்யே. அவனுயடை மனச்சாட்சி 

Chiltern-ஐத் தவிர மற்ற எல்லோயரயும் அைித்தது. ஒரு விஷைத்தில் சாிைாக பசைல்ெட்டு 

உைருவதற்கு எப்பொழுதும் ஒரு வைி இருக்கிறது. ஒருவருயடை நன்கு உணரப்ெடாத 

மனச்சாட்சியை வலியுறுத்துவது, அவர் மீது நம்ெிக்யக யவத்தவர்கயள அைித்துவிடும். Chiltern 

அவர் லதாள்ெட்யடைில் சுட்டுவிட்டு Violet ஐ அவாிடமிருந்து அெகாித்துக் பகாண்டதால் அவன் 

அைிைவில்யே. சிறிை மனிதர்களின் லநர்யம மற்றவர்கயள அைிக்கும். அவன் முன்லனறுவதற்காக 

ஒரு இக்கட்டான நியேயம அவனுக்கு அளிக்கப்ெட்டது அவர்களுயடை தைவில் Phineas 

முன்லனறினான். 

சிறிை மனிதர்களிடம் பொறாயம இருக்கோம், இல்ோமலும் இருக்கோம். சிறிை மனிதர்களுக்கு 

உதவியும் நம்ெிக்யகயும் அளித்தால் அவர்கள் தங்கயளலைா, உதவி பசய்ெவயரலைா அல்ேது 

இருவயரயுலம அைித்து விடுவார்கள். அன்யனைின் சூைலில் அைிவு சிே சமைங்களில் ெேயன 

இைப்ெதாக இருக்கோம். சிறிை மனிதர்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று எவாிடமிருந்தாவது 

கியடக்கும்பொழுது, அயத தன்னுயடைதாகலவ நியனத்துக் பகாள்வார்கள். திரும்ெக் லகட்டால் 

அவர்களால் பகாடுக்க முடிைாது, பகாடுத்தால் அைிந்து விடுவார்கள். சிறிை மனிதர்கள் 

தாழ்ந்தவர்களாகலவா, பொறாயம ெிடித்தவர்களாகலவா அல்ேது தீங்கு வியளவிப்ெவர்களாகலவா 

இருப்ெர். ஒரு சட்டம் எல்லோருக்கும் ெே விதமாகச் பசைல்ெடும். நம்மிடம் வருெவர்கள் நமக்கு 
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முன்லனற்றம் அளிப்ெதற்காக வருகிறார்கள். நாம் கடயமயை உணருகிலறாம், இது முதல் நியேைில் 

உள்ளது. கடயமயை பசய்து முடித்தவுடன் ெே காரணங்களுக்காக நாம் இதயன விட்டுவிட 

முடிவதில்யே. அவர்களுயடை மதிப்ெிற்கு ஏற்றார்லொல் அவர்கள் முன்லனற நியனக்கிறார்கள். 

சிறிை மனிதர்கள் பூரணத்துவத்தின் கருவிைாக, பொிை மனிதர்களுக்குச் லசயவ பசய்கிறார்கள். 

பதாடர்ந்து முன்லனற லவண்டும் என்று நியனப்ெவர்களுக்கு வைது ஒரு தயட இல்யே. எந்த 

வைதிலும் புதிை வாழ்வு ெிறக்கும்.  

Phineas ஐாிஷ் நாட்யடச் லசர்ந்தவன். Kennedy ஸ்காட்லொண்மடச் லசர்ந்தவன். ஸ்காட்ோண்மடச் 

லசர்ந்தவர்கள் வியறப்ொக இருப்ொர்கள், அதன் மூேம் தங்கயளலை அைித்துக்பகாள்வர். ஐாிஷ் 

நாட்யடச் லசர்ந்தவர்கள், லநர்யமைாகவும், உணர்வுபூர்வமாகவும் இருப்ொர்கள் ஆனால் 

சின்னத்தனமாகவும் குறுகிை மனம் ெயடத்தவர்களாகவும் இருப்ெர். இவர்களுயடை இேட்சிைங்கள் 

மற்றவயரப் ொதிக்கும். மற்றவர் மூேம் ஒரு மனிதலனா, ஒரு சாதகலனா, ஒரு அன்ெலனா 

முன்லனறும்பொழுது கீலை கூறிைவற்றில் ஏலதனும் ஒன்று நடக்கும். உதவி பசய்ெவர் 

முன்லனறுவார் அல்ேது அகன்று விடுவார். ைார், எவ்வாறு, எந்த அளவு ெேனயடந்தார் என்ெது 

ஒவ்பவாருவாின் மதிப்யெ பொறுத்து இருக்கும். அலநகனுடன் அலநகனின் ஆட்டம், மனிதன் 

மனிதயனச் சந்தித்துக் பகாள்வது ஆகும். ஒவ்பவாருவரும் அடுத்தவாின் முன்லனற்றத்திற்கு 

அவர்களுயடை மதிப்ெிற்கு ஏற்றார் லொல் ஒரு கருவிைாக விளங்குவார்கள். ஒரு மனிதன் 

ெிரம்மத்துடன் ொிமாறிக்பகாள்ளும்பொழுது அவனும் பொிை அளவில் முன்லனறுவான், அவனுடன் 

லசர்ந்து எல்லோரும் முன்லனறுவர். எவராலும் ஒரு அன்ெயர அைிக்க முடிைாது. அவனுயடை 

ெண்புகளுக்கு ஏற்றவாறு அவன் முன்லனறோம் அல்ேது தன்யனலை அைித்துக் பகாள்ளோம். 

அன்ெர் ொதுகாப்ொக இருப்ொர்.  

331. “They talked of Matlock and Dovedale with great perseverance.” 

A genuine little interest expresses as several effusive acts of solicitude. 

A trait of little perversity expresses itself as several remarks that offend. 

Morally moving from perversity to goodness is welcome. 

Spiritually, one marked with a trait of perversity, will do well by trying not to remove it as it will energise 

it, but actively move towards expansive goodness. The energy of goodness will dissolve the formation of 

perversity. In life no one will respond to that deficiency. In yogic life he may get one who will constantly 

dwell upon it. Should he be a yogic intellectual, he would know how to interpret that. The criticism is not so 

much about what he does but as to what he is. Perversity is delight in wrongdoing or in wronging other 

people. Gossip that delightfully dwells on others’ wrongs is perversity expressed in speech. As the 

infinitesimal is the infinite, to get rid of one atom of perversity one has to do an infinity of good acts. 

Mother says of many people that they have received the punya, benefits of several births. To surrender to 

Mother one marked trait of perversity will remove it, giving him the benefit of many, many births. The 

instrument of his perfection can have endless defects. Dwelling on them, his own perversity will be 

strengthened. A discipline not to dwell on them, not to think of them, to understand it in its yogic light 

is a right attitude. Darcy did so. When one thus gets rid of it, all the defects the instrument had will be 

turned into strengths. Another better way to practically understand it is not to react inwardly to the display 

of such defects. The normal tendency to injustice is to be hurt and long for revenge. The yogic attitude is to 

receive it as the Divine touch and let it dissolve the defect. Social response to yogic touch or even ethical 

response will be beside the point. One does not remember experiences from which he has derived the 

experiences. Should the memory of an event linger, it means there is work to be done. Should a Man be 

totally unconscious, his past experiences will be forgotten as they are not yet ready to come to the surface. 

Memory that persistently irritates is a memory that reminds one of his arrears. It is equally true that 

a deep meditation dissolves them. An event has a memory, an emotion, a structure of the act – mental, 

vital, physical. They dissolve in that order. The physical structure persists in repeating the lifeless event. 

Human relationship is a psychological map of our inner domain. He who has withdrawn from it will carry 

the memory as a faint remainder. To lose memory is great. To dissolve the censor is greater still. 

“மாட்ோக் ெற்றியும், டவ்லடல் ெற்றியும் அவர்கள் விடாமல் பதாடர்ந்து லெசிக் பகாண்டிருந்தனர்.”   

ஒரு உண்யமைான சிறிை ஆர்வம், உணர்ச்சிவைப்ெட்ட, அக்கயற மிகுந்த ெே பசைல்களாக 

பவளிப்ெடும். 

சிறிதளவு வக்கிரம் புண்ெடுத்தும் ெே குறிப்புகளாக பவளிப்ெடும். 

வக்கிரத்திலிருந்து நற்குணத்திற்கு மாறுவது வரலவற்கத்தக்கது.  
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ஆன்மீகத்தில், வக்கிர குணம் பகாண்டவர் அயத மாற்ற முைல்வதற்கு ெதில், தீவிரமாக 

நற்குணத்யத லநாக்கிச் பசல்ே முைே லவண்டும், ஏபனனில் வக்கிரத்யத அகற்ற முைலும் பொழுது 

அதற்குச் சக்தி அளிப்ெது லொோகி விடும். நற்குணத்தின் சக்தி வக்கிரம் உருவாவயதக் கயரத்து 

விடும். வாழ்க்யகைில் இக்குயறொட்டிற்கு எவரும் ெதிேளிக்க மாட்டார்கள். லைாக வாழ்க்யகைில் 

ஒருவருக்கு ெதில் கியடக்கோம், அந்தப் ெதிலிலேலை அவர் எப்பொழுதும் தியளத்துக் 

பகாண்டிருப்ொர். லைாகத்தில் திறயமசாலிைாக அவர் இருந்தால், அவருக்கு அயத எவ்வாறு புாிந்து 

பகாள்வது எனத் பதாியும். அவர் என்ன பசய்கிறார் என்ெது முக்கிைமல்ே, அவர் எப்ெடிப்ெட்டவர் 

என்ெலத முக்கிைம். 

தவறான பசைல்களில் ஆனந்தம் எழுவதும், மற்றவர்களுக்குத் தவறியைப்ெதும் வக்கிரம் ஆகும். 

மற்றவர்களின் தவற்யறப் ெற்றி வம்பு லெசுவதில் எழும் ஆனந்தம் லெச்சில் வக்கிரமாகும். மிகச் 

சிறிைதும் அனந்தம் என்ெதால் ஒரு அணு அளவு வக்கிரத்யத அகற்ற, அளவற்ற நல்ே பசைல்கள் 

புாிை லவண்டும். ெே ஜன்மங்களின் ெேயன புண்ணிைமாகப் பெற்ற ெேயரப் ெற்றி அன்யன 

கூறுகிறார். வக்கிரத்தின் ஒரு முக்கிைமான குணத்யத அன்யனக்குச் சரணயடைச் பசய்தால் அயத 

அகற்றுவலதாடு ெே ெிறவிகளின் ெேயனயும் அன்யன அளிப்ொர். அவயனப் பூரணமாக்க வந்த 

கருவிக்கு ெே குயறகள் இருக்கோம், அதில் அவன் கவனம் பசலுத்தினால் அவனது வக்கிரம் 

வலுவயடயும். 

அவற்றிலேலை பதாடர்ந்து இருக்காமல், அவற்யறப் ெற்றி நியனக்காமல், லைாகத்தின் ொர்யவைில் 

அயதப் புாிந்துபகாள்வது சாிைான மனப்ொன்யமைாகும். டார்சி இவ்வாறு நடந்து பகாண்டான். 

இவ்வாறு ஒருவர் அயத விேக்கினால், கருவிைாக வந்தவாின் குயறகள் ெேமாக மாறிவிடும். 

லமலும் சாிைாகப் புாிந்துபகாள்ள லவண்டுபமன்றால் அது லொன்ற குயறகளுக்கு அகத்திலும் 

மறுபமாைி தராமல் இருக்க லவண்டும். அநீதியைக் கண்டு பொதுவாக வருத்தம் எழும், ெைி வாங்கத் 

துடிக்கும். அயத இயறவனின் ஸ்ொிசமாக ஏற்றுக்பகாண்டு அந்த ஸ்ொிசத்தாலேலை குயறகயளக் 

கயரை யவப்ெது லைாக மனப்ொன்யமைாகும். 

லைாகம் நம்யமத் பதாடும்லொது அதன் சமூகாீதிைான மறுபமாைியும், பநறியுடன் கூடிை 

மறுபமாைியும்கூட விஷைத்திற்குச் சம்ெந்தம் இல்ோததாக இருக்கும். அனுெவங்கயள அளித்த 

அனுெவங்கயளலை ஒருவர் ஞாெகம் யவத்திருப்ெதில்யே. ஒரு நிகழ்ச்சி ஞாெகம் இருக்கிறது 

என்றால் பசய்வதற்கு இன்னமும் லவயே இருக்கிறது என்று பொருள். ஒரு மனிதன் முழுயமைாகத் 

தன்யன அறிைாதவனாக இருக்கும்பொழுது கடந்த காே அனுெவங்கள் லமபேைத் தைாராக 

இல்ோததால் அயவ மறக்கப்ெட்டிருக்கும். ஒரு ஞாெகம் பதாடர்ந்து உறுத்திக் பகாண்டிருந்தால், 

பசய்து முடிக்க லவண்டிை லவயேகயள அது நியனவுெடுத்துகிறது என்று பொருள். ஆழ்ந்த 

திைானம் அவற்யறக் கயரத்து விடும் என்ெதும் உண்யம. ஒரு நிகழ்வுக்கு, மனம், உணர்வு, உடல் 

இவற்றின் ஞாெகம், உணர்ச்சி, பசைலின் கட்டயமப்பு ஆகிையவ உண்டு- அயவ அலத வாியசைில் 

கயரயும். ஜீவனற்ற நிகழ்ச்சியை மீண்டும் மீண்டும் பசய்வது ஜடத்தின் கட்டயமப்பு. மனித 

உறவுமுயற நம்முயடை உள்ளத்தின் மனாீதிைான வயரப்ெடம் ஆகும். இதிலிருந்து தன்யன 

விேக்கிக் பகாண்டவருக்கு ஞாெகம் நிைோக இருக்கும். ஞாெகம் அைிவது உைர்ந்தது. இந்த 

உணர்யவலை கயரப்ெது லமலும் சிறந்தது.  

332. “And yet time and her aunt moved slowly…” 

Small gifts are pleasantly delivered. 

Great gifts appear to be bitter punishments. 

Gifts of grace fashion themselves in grades according to the receiving ignorance. 

To know the significance of the insignificant is wisdom. 

Such a comprehension admits of the conception of a repellent beauty. 

Failing success, ignorant wisdom, conquering weakness, strength of weakness are then permissible 

concepts. 

Romance starts with ignorance of defects and ends with inability to see the defects. 

Offence ensures defence. Capacity to destroy is security recognised. Weakness recognizes strength as 

culture or patience. Inability to offend is strength that is implicitly recognised and worshipped. Quiet 

efficiency is strength that can accomplish without exertion or expression. Consummate strength is 

completely silent. Knowledge that is total is total power. 

A letter is a literary product. A note is a communication. A note that evolves into an exercise of literary 

talents is not attained by the individual. It is originally, at least subconsciously, a collective product. 

Collective subconscious maturity emerges as conscious accomplishment. 

Mary Thorne’s culture absorbed the wealth of her uncultured uncle’s immense capacity. 



278 

 

Capacity earns, culture enjoys. 

Culture is the capacity for enjoyment 

Culture that is condemned capacity inherits for enjoyment. 

Enjoyment inherited is potential spiritual growth. 

To be a disciple of Sri Aurobindo and The Mother, to be in Their atmosphere is to inherit spiritual 

realisation in its fullness. 

A Rishi’s lifetime achievement is given in fullness to his disciple through one mantra. 

Every word written by them is a mantra. 

Their names are Mantras that can transform Man into Superman. 

It is said the elephant living or dead is worth a thousand sovereigns. 

Her institutions even in their decline carry Her atmosphere. 

Vedas recited by unvedic Brahmins who do not know its meaning can revive the dying. Realisation once 

attained is attained forever. 

She says She is responsible for those who met Her for a second. 

“லநரமும் பமதுவாக நகர்ந்தது, அத்யதயும் பமதுவாக நடந்தாள்.” 

சிறிை பவகுமதிகள் இனியமைாக அளிக்கப்ெடுகின்றன. 

பொிை பவகுமதிகள் கசப்ொன தண்டயனகளாகத் லதான்றுகின்றன. 

ஏற்றுக்பகாள்ளும் அறிைாயமயைப் பொறுத்து, அருளின் பவகுமதிகள் தங்கயள  பவவ்லவறு 

நியேகளில் உருவாக்கிக்பகாள்ளும்  

முக்கிைமற்றயவகளின் முக்கிைத்துவத்யத அறிந்துபகாள்வலத விலவகம். 

இதுலொல் புாிந்துபகாள்வது விேக்கும் அையகப் ெற்றி பதாிந்துபகாள்ள உதவும். 

லதாற்கும் பவற்றி, அறிைாயமைின் விலவகம், பவற்றி பகாள்ளும் ெேவீனம், ெேவீனத்தின் ெேம் 

ஆகிையவ அனுமதிக்கப்ெடும் கருத்துகளாக மாறும். 

குயறகயளப் ெற்றிை அறிைாயமைில் ஆரம்ெிக்கும் காதல் குயறகயளக் காண முடிைாமல் லொவதில் 

முடிகிறது. 

தாக்குதல் ொதுகாப்யெ உறுதிப்ெடுத்துகிறது. அைிக்கும் திறன் மூேம் ொதுகாப்யெ அறிந்து 

பகாள்கிலறாம். ெேவீனம், ெேத்யத ெண்ொகலவா அல்ேது பொறுயமைாகலவா அயடைாளம் 

காண்கிறது. மற்றவயரப் புண்ெடுத்த முடிைாமல் இருப்ெது ெேமாகும். அந்தப் ெேம் பூரணமாக 

அயடைாளம் கண்டு பகாள்ளப்ெட்டு வைிெடப்ெடுகிறது. அயமதிைாக அல்ேது பொிை 

முைற்சிைின்றி சாதிக்கும் ெேம் அயமதிைான திறயமைாகும். முழு நியறவான சக்தி முழுயமைாக 

பமளனமாக இருக்கும். முழுயமைான அறிவு முழுயமைான சக்திைாகும். 

ஒரு கடிதம் இேக்கிைத்தின் ஒரு பவளிப்ொடாகும். ஒரு குறிப்பு எழுதுவது பதாடர்பு பகாள்வதாகும். 

குறிப்பு எழுதுவயத இேக்கிைமாக உைர்த்துவது மனிதனால் சாத்திைமாக்கப்ெடவில்யே. 

ஆரம்ெத்தில், குயறந்தது ஆழ்மனத்திோவது, அது ஒரு கூட்டுப் ெயடப்ொக இருந்தது. திரண்ட 

ஆழ்மனத்தின் முதிர்ச்சி லமல்மனத்தின் சாதயனைாக பவளி வருகிறது. 

லமாி தார்னுயடை ெண்பு நாகாிகமற்ற அவளுயடை மாமாவின் அளவற்ற திறயன கிரகித்துக் 

பகாண்டது. 

திறயம பெறுகிறது, ெண்பு அனுெவிக்கிறது. 

அனுெவிக்கத் லதயவப்ெடும் திறன், ெண்ொகும். 

கண்டனம் பசய்ைப்ெட்ட திறனாக இருக்கும் ெண்பு அனுெவிக்க உாியம பெறுகிறது. 

பெறப்ெட்ட சந்லதாஷம், வித்தாக இருக்கும் ஆன்மீக வளர்ச்சிைாகும்.  

அன்யனக்கும், ெகவானுக்கும் சிஷ்ைர்களாக இருப்ெதும், அவர்களுயடை சூைலில் இருப்ெதும் 

ஆன்மீக சித்தியை முழுயமைாகப் பெற்றுக்பகாள்வதாகும். 

ாிஷிைின் வாழ்நாள் சாதயன ஒரு மந்திரத்தின் மூேம் முழுயமைாக சிஷ்ைனுக்கு அளிக்கப்ெடுகிறது. 

அவர்கள் எழுதிை ஒவ்பவாரு வார்த்யதயும் மந்திரம் ஆகும். 

அவர்களது நாமங்கள் மந்திரங்களாகும், அயவ மனிதயன சத்திைஜீவனாகத் திருவுருமாற்றவல்ேது. 

ைாயன இருந்தாலும் ஆைிரம் ெவுன், இறந்தாலும் ஆைிரம் ெவுன் என்று கூறப்ெடுகிறது. 

அன்யனைின் நிறுவனங்கள் இறங்கு முகமாக இருக்கும்லொதும் அன்யனைின் சூையேத் தாங்கி 

உள்ளன. 

பொருள் பதாிைாமல் தகுதிைற்ற ெிராமணர்கள் லவதத்யத உச்சாித்தாலும், அது இறந்து 

பகாண்டிருக்கும் ஒருவயரப் ெியைக்கச் பசய்யும் சக்தி ெயடத்தது. ஒரு முயற பெறப்ெட்ட சித்தி 

நிரந்தரமானது. 
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ஒரு க்ஷண லநரத்திற்குத் தன்யனச் சந்தித்திருந்தாலும் அவர்களுயடை பொறுப்யெத் தான் 

ஏற்ெதாக அன்யன கூறுகிறார். 

333. “her patience and ideas were nearly worn out before the tete-a-tete was over.” 

She has come to be patient for the arrival of the aunt. 

Only some ideas could be talked to him at that point. All such ideas were out. 

Love-making cannot be done in public. Only two is company. 

They were lovers, but were not in the process of love-making just then. 

Love arises of a sudden and will not wait to be accepted. 

If not accepted, it cannot retire into its origin. 

Love does not release if it is not to be readily absorbed. 

Rather the release in one and receptivity in the other are simultaneous. 

Such a movement is not social. It is a movement non-social. 

The psychological world, though conditioned by the social atmosphere, is not of the society. Certainly 

it is not controlled by the society any more than the blowing winds are. 

Such a moment between them was in the second proposal. 

When it surfaced, time passed without their knowledge, recognition of space was lost, and they never 

knew where they were. At home people did not wait for them or look for them which meant both went out 

of the Minds of people at home. Their absorption in themselves was so full that the chord of connection in 

the subtle world was snapped – a true indication of pure love. 

Love has very many celestial characteristics expressing in the subtle plane of Time, Space, Matter, Life, 

Mind, etc. 

Obliviousness of Time and Space is one such character. 

Any smell, even bad smell, smelling nicely is one possibility. 

Each person has a bodily smell which we do not sense. While in love one smells it. Dirty clothes reveal 

lines of unearthly attraction.  

Abuse, vulgarity, obscenity are received as ordinary occurrences or even their opposites, praise, 

nobility, magnanimity. 

As long as the spell is on, one is incapable of the ordinary thinking process but the process itself may 

be functioning without one’s knowledge. 

In the sky the lovers can see a rainbow invisible to others, even figures like that of a peacock. 

“அவர்களுயடை தனித்த சம்ொஷயண முடிவதற்கு முன், அவளுயடை பொறுயமயும் 

எண்ணங்களும் தீரும் நியேக்கு வந்தன.”   

அவளுயடை அத்யதைின் வருயகக்காக அவள் பொறுயமயுடன் காத்திருந்தாள்.  

அந்த இடத்தில் சிே விஷைங்கயளப் ெற்றிலை அவனிடம் லெச முடியும், அயவ ைாவும் 

லெசப்ெட்டுவிட்டன. 

பொது இடத்தில் காதல் பசய்ை முடிைாது. இருவர் மட்டுலம தனித்து இருக்க லவண்டும். 

அவர்கள் காதேர்களாக இருந்தாலும், காதல் பசய்யும் நியேைில் அப்பொழுது இல்யே. 

திடீபரன காதல் எழும், ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடுவதற்குக் காத்திருக்காது. 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடாவிட்டால், அதனுயடை ஆரம்ெ நியேக்கு அதனால் பசல்ே முடிைாது. 

உடனடிைாக உள்வாங்கிக் பகாள்ளப்ெடாதபொழுது காதல் தன்யன பவளிப்ெடுத்தாது. 

ஒருவர் பவளிப்ெடுத்துவதும் மற்றவர் ஏற்ெதும் ஒலர லநரத்தில் எழும். 

இது லொன்ற இைக்கம் சமூகத்திற்குாிைது அல்ே. இது சமூகத்யதச் சார்ந்திராத ஒன்றாகும். 

சமூகச் சூைோல் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டதாக மனாீதிைான உேகம் இருந்தாலும், அது சமூகத்யத 

லசர்ந்தது அல்ே. நிச்சைமாக அது சமூகத்தின் கட்டுப்ொட்டில் இல்யே. 

இது லொன்ற ஒரு தருணம்தான் அவர்களியடலை இரண்டாவது திருமணப் லெச்சில் இருந்தது. 

அது நிகழ்ந்தபொழுது, லநரம் அவர்கயள அறிைாமலேலை கடந்தது, இடத்யதப் ெற்றிை புாிதல் 

இல்யே, எங்கிருக்கிலறாம் என்ெலத அவர்களுக்குத் பதாிைவில்யே. வீட்டில் இருப்ெவர்கள் எவரும் 

அவர்களுக்காகக் காத்திருக்கவில்யே, அவர்கயளத் லதடவில்யே, வீட்டிலிருப்ெவர்கள் 

மனத்திலிருந்து அவர்கள் பவளிலைறிவிட்டனர் என்ெயத இது  உணர்த்துகிறது. அவர்கள் இருவரும் 

தங்களுக்குள்லளலை ஆழ்ந்துவிட்டிருந்தனர், சூட்சும உேகத்தின் பதாடர்பு துண்டிக்கப்ெட்டிருந்தது. 

தூய்யமைான காதலின் அயடைாளம் இது. 

லநரம், இடம், ஜடம், வாழ்வு, மனம் மற்றும் ெேவற்றின் சூட்சும நியேகளில் பவளிப்ெடும் ெே 

பதய்வீகக் குணங்கள் காதலுக்கு உள்ளன. 
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லநரம் இடத்யதப் ெற்றி எதுவும் அறிைாமல் இருப்ெது அது லொன்ற ஒரு குணாதிசைமாகும். 

எந்த வாசயனயும், பகட்ட வாசயனயும் கூட, நல்ே வாசயனைாகத் பதாிவது ஒரு சாத்திைக் 

கூறாகும் 

ஒவ்பவாருவருக்கும் அவருயடை உடல் வாசயன என்று ஒன்று இருக்கும், நாம் அயத 

உணர்வதில்யே. காதலில் இருப்ெவர்களுக்கு அது பதாியும். அழுக்குத் துணிகள் இைற்யகக்கு 

ஒவ்வாத ஈர்ப்யெ பவளிப்ெடுத்தும். 

நிந்தயன, பவறுக்கத்தக்க பசைல், ஆொசம் ஆகிையவ சாதாரண நடப்புகளாக ஏற்றுக் 

பகாள்ளப்ெடுகின்றன அல்ேது அயவகள் அவற்றின் லநபரதிாியடைான புகழ்ச்சி, உைாிை குணம், 

பெருந்தன்யமைாகவும் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடோம்.   

காதலில் அந்த நியே பதாடரும்வயர, சிந்தயன பசய்ைலவ முடிைாத நியேைில் இருப்ொர்கள். 

ஆனால் அவர்கயள அறிைாமலேலை அது இைங்கிக் பகாண்டிருக்கும். 

அவர்கள், மற்றவர்களுயடை கண்ணுக்குத் பதாிைாத வானவில்யேயும், மைில் லொன்ற 

உருவங்கயளயும் கூட வானத்தில் காண்ொர்கள். 

334. “They were all pressed to go into the house and take some refreshments.” 

This is a social courtesy. 

Their refusing it initially appears to be one of spirit of contradiction. 

Social inferiority finds social superiority in the refusal. 

It is an invitation of the superior aristocracy not dining with the commoners. 

Had they accepted the invitation, the informal courtesy would have been strengthened, and later for 

anyone to disturb it by provocation would be less possible. 

His emotions of superior courtesy were true and genuine, but were nascent. 

They could not formulate themselves by then. The love-lorn attitude is an attitude of the unformed 

emotions. 

A Harijan student from a country town high school entered the university. Boys rarely spoke English in the 

campus. Some mischief maker took this Harijan’s notebook and forged the professor’s signature. By an 

accident the professor was in his class and this notebook came into his hands. He was aghast and unleashed 

a tirade against the boy who stood up speechless not knowing what was happening. At last he decided to 

offer an excuse or apology. He had never spoken one sentence in English. In his condition of cold 

perspiration he said, “I excuse you sir”. Thought does not go into words as soon as they are formed. 

Elizabeth had enough mental alertness even in that condition not to express unformulated phrases. When a 

new idea was born as unformed thought and an effort is made to speak it out, the old words would emerge 

for no fault of theirs. Men lost in the spell of concubines used to call their wives by the names of the 

concubines. 

Mind needs something to link all together so that it may fulfill in Nature. 

Darcy who met them tried to fulfill that meeting in good relationship. Had they allowed it, this meeting 

would have matured as an irrevocable friendship. 

Mind is a dividing instrument but also aggregates. Its function is division and later it unites. This refusal of 

the invitation and the desire to have concealed Lydia’s elopement from Darcy issue out of the same attitude, 

an unhelpful attitude. Here it made Caroline act, there it invited Lady Catherine to attack. 

“வீட்டிற்குள் வந்து சிற்றுண்டி அருந்தி விட்டுச் பசல்லுமாறு அவர்கள் வற்புறுத்தப்ெட்டார்கள்.” 

இது ஒரு சமூக மாிைாயத.  

அவர்கள் மறுப்ெது முதலில் முரண்ொடு லொல் பதாிகிறது. 

சமூகத்தில் கீழ் நியேைில் இருப்ெவர்கள் மறுப்ெதன் மூேம் சமூகத்தில் தாங்கள் உைர் நியேைில் 

இருப்ெதாக நியனக்கிறார்கள். 

சாதாரண மக்களுடன் லசர்ந்து உணவு உண்ணாத உைர்ந்த உைர்குடிைின் அயைப்பு இது. 

அவர்கள் அயைப்யெ ஏற்றுக் பகாண்டிருந்தால் சம்ெிரதாைமற்ற மாிைாயத வலுவயடந்திருக்கும், 

ெின்னர், எவராலும் தூண்டுதல் மூேம் இந்நியேயை பதாந்திரவு பசய்யும் சாத்திைம் மிகக் 

குயறவாகலவ இருந்திருக்கும்.  

அவனுயடை உைர்ந்த மாிைாயதைின் உணர்ச்சிகள் உண்யமைாகவும் லொலி இல்ோமலும் 

இருந்தன, ஆனால் புதிைதாக இருந்தன. 

அயவ தாமாகலவ அப்பொழுது உருவாக முடிைவில்யே. காதலில் கசிந்து உருகுவது உருவம் 

பெறாத உணர்ச்சிகளின் மலனாொவமாகும். 
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ஒரு சிறிை நகரத்துப் ெள்ளிைில் ெடித்த ஹாிஜன மாணவன்  ஒருவன் ெல்கயேக்கைகத்தில் 

லசர்ந்தான். அந்த வளாகத்தில் மாணவர்கள் பொதுவாக ஆங்கிேத்தில் லெசுவதில்யே. ஒரு 

பொல்ோத மாணவன் அந்த மாணவனின் லநாட்டுப் புத்தகத்தில் லெராசிாிைாின் யகபைழுத்யத 

இட்டு விட்டான். எலதச்யசைாக அந்த சமைத்தில் வகுப்ெில் இருந்த லெராசிாிைர் யகைில் அந்த 

லநாட்டுப்புத்தகம் பசன்று விட்டது. அவர் மிகவும் லகாெம் அயடந்து அந்தப் யெையனத் திட்டினார். 

எழுந்து நின்ற அந்தப் யெைனுக்கு என்ன நடக்கிறது என்லற புாிைவில்யே, லெச்சும் எைவில்யே. 

மன்னிப்பு லகார முடிவு பசய்தான். இதற்கு முன் அவன் முழுவதாக ஆங்கிேத்தில் ஒரு வாக்கிைம் 

கூட லெசிைதில்யே. விைர்த்துப் லொன அவன் “உங்கயள மன்னித்து விடுகிலறன் ஐைா” என்று 

கூறினான். பொதுவாக எண்ணிப் லெசுவதில்யே. அந்த நியேயமைில்கூட சாிைாக உருவாகாத 

வார்த்யதகயளப் லெசாத அளவிற்கு எலிசபெத்திற்குப் லொதிை அளவு மனத்தின் கவனம் இருந்தது. 

உருவம் பெறாத எண்ணமாக ஒரு கருத்து லதான்றும்பொழுது அயத பவளிப்ெடுத்தும் சமைத்தில் 

ெயைை வார்த்யதகலள பவளி வரும். மயனவியைத் தவிர மற்பறாரு பெண்ணிடம் பதாடர்பு 

யவத்திருக்கும் ஒருவன், சிே சமைங்களில் மயனவியை அந்த லவபறாரு பெண்ணின் பெையரச் 

பசால்லி அயைப்ொன். 

இைற்யகைில் பூர்த்தி அயடவதற்காக எல்ோவற்யறயும் ஒன்றாக இயணக்க மனத்திற்கு ஏலதா 

ஒன்று லதயவப்ெடுகிறது. 

அவர்கயளச் சந்தித்த டார்சி அந்தச் சந்திப்யெ சுமுகமான முயறைில் பூர்த்தி பசய்ை முைற்சி 

பசய்தான். அவர்கள் அனுமதித்திருந்தால், ெிாிக்க முடிைாத நட்ொக அந்தச் சந்திப்பு முதிர்ச்சி 

பெற்றிருக்கும். 

மனம் ெிாிக்கும், லசர்க்கவும் பசய்யும். அதன் லவயே ெிாிப்ெது, ெிறகு ஒன்று லசர்ப்ெது. அயைப்யெ 

மறுப்ெதும், லிடிைா ஓடிப்லொவயத டார்சிைிடமிருந்து மயறக்க விரும்புவதும் இலத 

மனப்ொன்யமைால் எழுகிறது, இது ெைனற்ற மனப்ொன்யம. இது, இங்கு காரலியன பசைல்ெட 

யவத்தது, அங்கு அவர்கயள எதிர்க்க லேடி காதாியன வரவயைத்தது. 

335. “But the refreshments were declined.” 

The society by offering the citizen the vote, destroys monarchy. 

One not in need of subsidised rations, refusing the ration card does not know that he refuses the basic 

rights of being a citizen. 

What they refuse is not refreshment. It is to share his privilege and through that avail of subtle security. 

Duryodhana refusing Krishna and choosing his army, refused victory. 

In such a refusal we can see the human choice. 

The Indian groom who refuses dowry is suspect. 

The Republicans in fighting against slavery, fought for the Union. 

The Hindi zealots imposing Hindi as national language opt to divide India. 

The Rishis who shunned life perpetuated suffering, pain, evil and death. 

The husband, who rejects the defects of the wife, rejects Romance. 

Every moment we reject something, we accept something. 

It is human choice, a choice for human ignorance. 

Man who accepts grace or refuses does so unconsciously. 

Acting from the ego, one is unconscious. 

Acting rationally, one is less unconscious. 

Unconsciousness comes from ignorance or ego. 

The party, instead of responding socially, had they responded to the spirit of his invitation, would have 

accepted the invitation. 

The self-righteousness of Finn led to the death of Kennedy, and Mary, ruin of Laura and her father, duel 

with Chiltern, but he emerged unscathed. 

It was ignorant compunction. They all lifted him and paid miserably for it. 

All of them were selfless towards Finn. His self-righteousness was selfish. 

Serving selfishness, even selfish conscience will ruin people. 

Selfishness in accepting help or refusing help can only bring ruin to others. 

The only valid relationship with selfishness is avoidance. 

You cannot accept a gift from selfishness and escape punishment in life. 

Man can only outgrow selfishness in himself or in others. 

“ஆனால் சிற்றுண்டி அருந்த அவர்கள் மறுத்து விட்டனர்.” 
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மக்களுக்கு லவாட்டுாியம அளிப்ெதன் மூேம் சமூகம் மன்னராட்சியை அைிக்கிறது. 

மானிை வியேைில் அளிக்கப்ெடும் உணவுப் பொருள்களின் லதயவ இல்ோத ஒருவர் உணவுப் 

ெங்கீட்டு அட்யடயை லவண்டாம் என்று மறுப்ெது குடிமகனின் அடிப்ெயட உாியமயை மறுப்ெது 

என்று அவருக்குத் பதாிவதில்யே.   

அவர்கள் மறுப்ெது சிற்றுண்டியை அல்ே. அவனுயடை பெருயமகயளப் ெகிர்ந்து பகாண்டு, அதன் 

மூேம் சூட்சுமப் ொதுகாப்யெப் பெறுவயத மறுத்தனர். 

துாிலைாதனன், கிருஷ்ணருக்குப் ெதிோக அவரது ெயடயைத் லதர்ந்பதடுப்ெது, பவற்றியை 

மறுப்ெது லொோகிவிட்டது.  

இது லொன்ற மறுப்ெில் நாம் மனித விருப்ெத்யதப் ொர்க்கிலறாம். 

இந்திை மணமகன் வரதட்சயணயை மறுத்தால் சந்லதகம் எழுகிறது.  

குடிைரசுக் கட்சிைினர் அடியமத்தனத்திற்கு எதிராகப் லொராடிை பொழுது நாட்டிற்காகப் 

லொராடினார்கள். 

ஹிந்தி பமாைியைத் தீவிரமாக ஆதாிப்ெவர்கள், ஹிந்தியை நாட்டின் லதசிை பமாைிைாகத் திணிக்க 

முற்ெடுவது இந்திைாவின் ெிாிவியனக்கு வைி வகுக்கிறது. 

வாழ்யவ ஒதுக்கிை ாிஷிகள் துன்ெம், வலி, தீயம, மரணம் ஆகிைவற்யற நியே நிறுத்தினார்கள். 

மயனவிைின் குயறகயள ஏற்க மறுக்கும் கணவன் காதயே விேக்குகிறான். 

ஏலதா ஒன்யற மறுக்கும் ஒவ்பவாரு தருணத்திலும் நாம் ஏலதா ஒன்யற ஏற்றுக்பகாள்கிலறாம். 

இது மனித விருப்ெம், மனித அறிைாயமக்கான விருப்ெம். 

அருயள ஏற்றுக்பகாள்ளலவா அல்ேது மறுக்கலவா பசய்யும் மனிதன் தன்யன அறிைாமல் அவ்வாறு 

பசய்கிறான். 

அகந்யதைிலிருந்து பசைல்ெடும்பொழுது ஒருவர் தன்னியனவின்றி இருக்கிறார். 

விலவகமாக நடந்துபகாள்ளும் ஒருவர் அந்த அளவிற்குத் தன்னியனவின்றி இருப்ெதில்யே. 

தன்யன அறிைாமல் இருப்ெது அகந்யத அல்ேது அறிைாயமைிலிருந்து எழுகிறது. 

சமூகாீதிைாக மறுபமாைி அளிப்ெதற்குப் ெதில், அவனுயடை அயைப்ெின் ஆர்வத்திற்கு அவர்கள் 

ெதில் அளித்திருந்தால் அயைப்ெியன ஏற்றுக்பகாண்டிருப்ொர்கள்.   

தான் லநர்யமைானவன் என்று நியனத்திருந்த Finn-ஆல் பகன்னடியும், லமாியும் இறந்தனர், 

ோராவும் அவளது தகப்ெனாரும் அைிந்தனர், Chiltern-உடன் சண்யடைிட லநர்ந்தது, ஆனால் 

அவனுக்கு எந்த வித ொதிப்பும் ஏற்ெடவில்யே.  

அது அறிைாயமைினால் ஏற்ெட்ட மனவுறுத்தல் ஆகும். அவர்கள் அயனவரும் அவனுக்கு 

உதவினார்கள், அதனுயடை லமாசமான ெேயன அனுெவித்தார்கள்.   

எல்லோரும் Finnடம் தன்னேமற்று நடந்து பகாண்டனர். தான் சாி என்கிற அவனுயடை உணர்வு 

சுைநேமானது.  

சுைநேத்திற்லகா, சுைநேமான மனநியேக்லகா உதவி புாிவது மனிதர்கயள அைிக்கும். 

உதவியை ஏற்றுக்பகாள்வதிலோ அல்ேது மறுப்ெதிலோ இருக்கும் சுைநேம் மற்றவர்களுக்கு 

அைியவத்தான் ஏற்ெடுத்தும். 

சுைநேமானவர்கயளத் தவிர்ப்ெலத சாிைாகும்.  

சுைநேவாதிகளிடமிருந்து பவகுமதி பெற்றால் கண்டிப்ொக வாழ்க்யகைில், தண்டயனைிலிருந்து 

தப்ெித்துக்பகாள்ளலவ முடிைாது.  

மனிதன் தன்னுயடை சுைநேத்யத அல்ேது மற்றவர்களிடம் உள்ள சுைநேத்யதத் தாண்டி வர 

லவண்டும். 

336. “They parted on each side with utmost politeness.” 

Utmost politeness arises in artificial circumstances. 

Because of reconciliation, politeness is asserted. 

Politeness is upgraded by courteous behaviour. To be gracious is the next higher one. 

To be formal is to be less than polite. 

‘Tolerable’ was neither polite nor formal. It was less than both. It was discourtesy. 

The second proposal was truly gracious in the circumstances. 

At Cheapside Darcy was formal in accepting to dine there. 

To be informal is to be better than polite. It is friendly. 

Bingley in agreeing to a ball with Lydia was friendly and informal. 

Caroline’s invitation to dinner was informal; their attention to the patient was formal. 

Goodwill makes politeness gracious in intention. 

Kindness delivers politeness courteously. 
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Gratitude and kindness together express as graciousness. 

Imagine the mental, nervous exercises Mrs. Bennet has to undergo for her to become gracious by nature, we 

will have all the grades of behaviour. 

Goodwill is of the Mind essentially. 

Vital goodwill is liking. 

Charlotte’s goodwill is respect for rank and regard for intelligence. 

Instinctive goodwill is an expansive mental exercise. 

Elizabeth’s goodwill for Jane is biological as that of a mother. 

In human relationship we find interest, kindness, friendliness, good will, informal, formal behaviour, 

courtesy, graciousness are positive. Their various combinations express the various circumstances 

externally, various temperaments internally. When the inner and outer new-combine, temperament becomes 

creative. Mrs. Gardiner with all her goodwill in coming to her married niece comes to Pemberley. Mr. 

Bennet comes to Pemberley to meet Elizabeth. Shades of behaviour enrich life, bringing out various facets 

of behaviour. Caroline comes to Pemberley neither to meet Darcy nor Elizabeth but to preserve her status 

retaining her connection with the tradition of Pemberley. 

“அவர்கள் மிகவும் ெணிவுடன் அவரவர் தியசைில் ெிாிந்தனர்.” 

மிகுந்த ெணிவு பசைற்யகைான சூழ்நியேகளில் எழும். 

ெிணக்கு அைிந்த காரணத்தினால் ெணிவு வலியுறுத்தப்ெடுகிறது.  

ெணிவு மாிைாயதைான நடத்யதைால் உைர்த்தப்ெடுகிறது. அடுத்த உைர்ந்த நியே 

பெருந்தன்யமைாக நடந்துபகாள்வது.  

சம்ெிரதாைமாக இருப்ெது ெணிவுக்கும் கீலை இருக்கும் நியே.  

“ெரவாைில்யே” என்று கூறிைது ெணிவும் இல்யே, சம்ெிரதாைமும் இல்யே. இரண்டுக்கும் கீழ் 

நியேைில் இருந்தது, அது அவமாிைாயதைாகும். 

இரண்டாவது திருமண லவண்டுலகாள் அதன் சூழ்நியேைில் உண்யமைாகலவ லமன்யமைாக 

இருந்தது. 

சீப்யசடில் விருந்துண்ண ஒத்துக் பகாண்டதில் டார்சி சம்ெிரதாைமாக இருந்தான். 

சாதாரணமாக நடந்துபகாள்வது ெணியவ விடச் சிறப்ொனது, அது நட்ொகும். 

ெிங்கிலி, லிடிைாவுடன் நடனமாட ஒத்துக்பகாள்வது சம்ெிரதாைமாக இல்ோமல் நட்புடனும் 

இருந்தது. 

விருந்துக்கு அயைத்த காரலினுயடை அயைப்பு சம்ெிரதாைமற்று இருந்தது; லநாைாளியை 

கவனித்துக் பகாண்டது முயறயுடன் இருந்தது.  

ெணியவ நல்பேண்ணம் லமன்யமைான லநாக்கமாக மாற்றும்.  

ெணிவு அன்ெில் மாிைாயதைாக மாறும்.  

நன்றி உணர்வும் அன்பும் லசர்ந்து லமன்யமைாக பவளிப்ெடும். 

திருமதி பென்னட் லமன்யமைான சுொவம் பகாண்டவளாக மாற லவண்டுபமன்றால் அவள் 

லமற்பகாள்ள லவண்டிை மனம் மற்றும் உணர்வின் ெைிற்சிகயள நாம் கற்ெயன பசய்ைோம், 

அயனத்து பகட்ட நடத்யதகயளயும் நாம் அதில் ொர்க்கோம்.  

நல்பேண்ணம் முக்கிைமாக மனத்யதச் சார்ந்தது. 

உணர்வின் நல்பேண்ணம் விருப்ெமாகும். 

ெதவிக்கு மாிைாயதயும், அறிவுக்கு மதிப்யெயும் அளிப்ெது சார்பேட்டின் நல்பேண்ணம். 

சுொவமான நல்பேண்ணம் விசாேமான மனத்தின் ெைிற்சிைாகும். 

லஜனிடம் எலிசபெத் காட்டும் நல்பேண்ணம், உடல் ாீதிைானது, தாய்யமக்குாிைது.  

ஆர்வம், அன்பு, நட்பு, நல்பேண்ணம், சம்ெிரதாைமற்ற நடத்யத, சம்ெிரதாைமான நடத்யத, 

மாிைாயத, பெருந்தன்யம இயவ ைாவும் மனித உறவில் லநர்மயறைானயவகள். அயவ ெல்லவறு 

விதமாக இயணயும்பொழுது, பவளிைில் ெேவிதமான சந்தர்ப்ெங்கள் எழும், அகத்தில் ெல்லவறு 

மனவுணர்வுகள் எழும். அகத்திலும் புறத்திலும் உள்ள புதிையவ இயணயும்பொழுது, மன 

உணர்வுகள் ெயடக்கும் திறயனப் பெறுகின்றன. திருமதி கார்டினருக்கு இருந்த 

நல்பேண்ணத்தினால் தன்னுயடை மருமகளுடன் தங்க, பெம்ெர்லிக்கு வர முடிகிறது. 

எலிசபெத்யதச் சந்திக்க திரு பென்னட் பெம்ெர்லிக்கு வருகிறார். பவவ்லவறு விதமான நடத்யதகள், 

நடத்யதைின் ெல்லவறு முகங்கயள பவளிக்பகாண்டு வந்து வாழ்யவ வளப்ெடுத்துகின்றன. 

டார்சியைலைா அல்ேது எலிசபெத்யதலைா சந்திப்ெதற்காக காரலின் பெம்ெர்லிக்கு வருவதில்யே, 

பெம்ெர்லிைின் ொரம்ொிைத்லதாடு தன்யனத் பதாடர்பு ெடுத்திக்பகாள்வதன் மூேம் தன்னுயடை 

அந்தஸ்யத நியேநாட்டிக் பகாள்வதற்காக வருகிறாள்.  
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337. “Mr. Darcy handed the ladies into the carriage.” 

Courtesy, formality with guests and ladies, at dinner, at a ball, at receptions, and sendoffs mark the spirit of 

each culture. 

They vastly vary in content, spirit and display. 

Society acquires new values like equality towards inferiors in times of transition. How the new values are 

implemented expresses the maturity of culture. 

A very long list of etiquette, procedure, propriety arises and they modify by themselves according to the 

level of society where it is implemented. One who was elected as Prime Minister of England to seek the 

blessings of his erstwhile Master walked behind him a considerable distance till the Master who had not 

recognized him turned back and inquired. 

On hearing his guru has arrived at the city the disciple, a nationally famous musician, was on his legs, 

removed the towel from his shoulder and wrapped it around his waist. 

Small Men sometimes espouse powerful ideas of which they are uncomfortable. 

The weight of the ideas, their possibility of generating a responsibility when broadcast in their name is so 

oppressive that it deprives the writer of minimum courtesy. A normally courteous Man is unable to 

maintain the courtesy in the context of espousing a powerful idea which he has written about. 

Personalities are not strong enough in many to take a phone call from a friend. 

A rich Man coming to make pranams to a spiritual Man makes the latter shrink if his inner weight of 

personality is light. 

Mother says entering into Sri Aurobindo’s atmosphere one feels the softness that yields sweetly silence. 

Spiritual inner growth usually renders the flesh soft and tender. 

Yoga releases the fat in the body making the hair darker. 

Sri Aurobindo always rose from His seat to receive his visitors. It is a courtesy He maintained uniformly. In 

India it is done to elders. In England ladies are so respected. Sri Aurobindo did it to those who came to 

make pranams to Him. He combined the highest sentiments of Indian spirituality with the Western social 

politeness. 

“பெண்மணிகள் வண்டிைில் ஏறுவதற்கு டார்சி உதவி புாிந்தான்.” 

பெண்கள் மற்றும் விருந்தினர்களிடம், விருந்து, நடனம், வரலவற்பு ஆகிைவற்றில் மாிைாயத 

காட்டுவது, உெசாிப்ெது, வியடபகாடுப்ெது லொன்றயவ ைாவும் ஒவ்பவாரு கோச்சாரத்தின் 

முக்கிைத்துவத்யதக் குறிக்கிறது. 

அயவ, பொருள் ஆர்வம் மற்றும் பவளிப்ொட்டில் பொிை அளவில் லவறுெடும். 

மாற்றம் ஏற்ெடும் சமைங்களில், தாழ்ந்லதார்களுடன் சமத்துவம் லொன்ற புதிை ெண்புகயள சமூகம் 

பெறும். புதிை ெண்புகள் எவ்வாறு பசைல்ெடுத்தப்ெடுகின்றன என்ெது கோச்சாரத்தின் முதிர்ச்சியை 

பவளிப்ெடுத்தும்.  

நாகொிகம், பசைல் முயற, தகுதி உயடயம இவற்றின் நீண்ட ெட்டிைல் எழுகிறது, சமூகத்தின் எந்த 

நியேைில் அயவ பசைல்ெடுத்தப்ெடுகின்றனலவா அதற்கு ஏற்றார்லொல் அயவ தாமாகலவ மாறிக் 

பகாள்கின்றன. இங்கிோந்திற்குப் ெிரதம மந்திாிைாகத் லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டவர், தன்னுயடை 

முன்னாள் ஆசிாிைாிடம் ஆசிகள் வாங்க லவண்டும் என்ெதற்காக, நீண்ட தூரம் அவர் ெின்னால் 

நடந்து பசன்றுபகாண்டிருந்தலொது, அவயர அயடைாளம் பதாிந்துபகாள்ளாத ஆசிாிைர், திரும்ெிப் 

ொர்த்து அவயரப் ெற்றி விசாாித்தார்.  

நாட்டிலேலை ெிரெேமான இயசக் கயேஞர், தன்னுயடை குரு ஊருக்கு வந்துள்ளார் என்று 

லகள்விப்ெட்டு, அவயரப் ொர்க்க நடந்து பசன்று, லதாளில் லொட்டிருந்த துண்யட எடுத்து 

இடுப்ெில் கட்டிக் பகாண்டார்.  

சிறிை மனிதர்கள், சிே சமைம் தங்களுக்கு அபசௌகாிைமாக இருக்கும் சக்தி வாய்ந்த கருத்துகயள 

லமற்பகாள்வார்கள். 

கருத்துகளின் வலியம, எழுதிைவர் பெைாில் அது பவளிைிடப்ெடும்பொழுது, அது உற்ெத்தி பசய்யும் 

பொறுப்புணர்ச்சி மிகவும் கடுயமைாக இருப்ெதால், எழுத்தாளருக்கு மாிைாயத சிறிை அளவிலும் 

கியடப்ெதில்யே. பொதுவாக மாிைாயதைாக இருக்கும் மனிதன், தான் எழுதிைிருக்கும் 

வலியமைான கருத்யத ஆதாிப்ெதற்காக அந்த மாிைாயதயை தக்க யவத்துக்பகாள்ள முடிவதில்யே.  

நண்ொிடமிருந்து வரும் பதாயேலெசி அயைப்யெ எடுத்துப் லெசும் அளவிற்குப் ெேர் ெேம் 

பொருந்திைவர்களாக இல்யே. 

ஒரு ஆன்மீக மனிதயன வணங்க வரும் பசல்வந்தன், அந்த ஆன்மீகவாதி உள் மனத்தில் வலுவற்று 

இருந்தால் அவயரச் சுருங்க யவப்ொன். 
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ஸ்ரீ அரவிந்தாின் சூைலுக்குள் நுயையும்பொழுது ஒருவர் இனியமைான பமௌனத்யத அளிக்கும் 

பமன்யமயை உணருவதாக அன்யன கூறுகிறார்.  

அகத்தில் ஏற்ெடும் ஆன்மீக வளர்ச்சி உடயே மிருதுவாகவும் பமன்யமைாகவும் மாற்றும். 

லைாகம் உடலில் இருக்கும் பகாழுப்யெ பவளிலைற்றுவதன் மூேம் தயே முடியைக் 

கருயமைாக்குகிறது. 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் தன்யனப் ொர்க்க வருெவர்கயள எழுந்து நின்று வரலவற்ொர். இந்த மாிைாயதயை 

ெகவான் அயனவாிடமும் கயடப்ெிடித்தார். இந்திைாவில் பொிைவர்களிடம் இந்த வைக்கம் 

கயடப்ெிடிக்கப்ெடுகிறது. இங்கிோந்தில் பெண்மணிகளுக்கு இந்த மாிைாயத அளிக்கப்ெடுகிறது. 

தன்யன வணங்க வந்தவர்களுக்கு ெகவான் இலத மாிைாயதயை அளித்தார். ெகவான் இந்திை 

ஆன்மீகத்தின் உைர்ந்த மலனாொவத்யத லமற்கத்திை சமூகப் ெணிவுடன் இயணத்துக் பகாண்டார்.  

338. “Elizabeth saw him walking slowly towards home.” 

One in love loses the effective function of every faculty. 

The nervous energy is withdrawn from the bodily muscles. 

Nowhere except in her presence could he be active and alive. 

That was the first touch of love he experienced from her. 

Love fires Man. When its touch is withdrawn he is energy-less. 

Next day he had to witness the provocation of Caroline. 

Ineffective desire to relate takes negative initiative in that direction. 

In their open emotions each gave himself fully to the other in that half an hour. 

Psychologically the proposal was given and accepted once and for all. 

USA after the civil war was huge, teeming, endlessly varied, multicoloured, multilateral, immensely 

materialist, overwhelmingly idealistic, ceaselessly innovative, thrusting, grabbing, buttonholing, noisy, 

questioning, and anxious to do the right thing, to do good, to get rich, to make everybody happy. This was 

the collective attitude and energy that a free people in their success felt after shedding the one fetter of 

slavery. After saturation, it emerges in the individual citizens as an urge to grow inwardly and 

psychologically to repeat the material feat in the vital universality. That will be the birth of the vital 

Individuality. A lover is this dynamic not in the physical or vital plane, but in the mental emotion. Darcy 

was on the verge of exhibiting this character. Just then he was inhibited by the fact that she had not orally 

accepted his silent proposal. Hence the slow walk.  

What USA was in 1870 physically, India is poised to be spiritually NOW, but  like Darcy,  she holds herself 

in leash. India is not living for herself alone. She must live for the world. For the world to happily receive 

her help, she must be overwhelmingly prosperous. American prosperity is one of hard, planned, organized 

work. Indian Prosperity will be one that descends on her from the spiritual heights for what she is in her 

spirit. Her spiritual potential will be changed into actualities of material plenty by the people 

awakening to its reality. 

“அவன் பமதுவாக வீட்யட லநாக்கிச் பசல்வயத எலிசபெத் ொர்த்தாள்.” 

ஒவ்பவாரு திறனின் சிறப்ொன பசைல்ொட்யடயும், காதலில் இருக்கும் ஒருவர் இைக்கிறார். 

உடல் தயசகளிலிருந்து உணர்வுகளின் சக்தி அகற்றப்ெடுகிறது.  

அவள் முன் இருக்கும்பொழுது தவிர லவபறங்கும் அவனால் சுறுசுறுப்ொகவும், ஜீவனுடனும் 

நடந்துபகாள்ள முடிைவில்யே. 

அதுதான் அவளிடமிருந்து அவன் பெற்ற காதலின் முதல் அனுெவம். 

காதல் மனிதனுக்கு சக்தியை அளிக்கிறது. அதனுயடை ஸ்ொிசம் விேக்கப்ெடும்பொழுது அவன் 

வலுவிைந்தவனாகிறான். 

அடுத்த நாள் காரலின் அவனுயடை லகாெத்யத கிளருகிறாள். 

பதாடர்புபகாள்ள விரும்பும் ெைனற்ற ஆயச அந்தத் தியசைில் எதிர்மயறைான தன்முயனப்யெ 

எடுக்கும். 

அவர்களுயடை பவளிப்ெயடைான உணர்ச்சிகளில் அந்த அயர மணி லநரத்தில் அவர்கள் இருவரும் 

ஒருவர் மற்றவருக்குத் தங்கயள முழுயமைாக அளித்தனர்.  

மனத்யதப் பொறுத்த அளவில் திருமண லவண்டுலகாள் விடுக்கப்ெட்டு, இறுதிைாக ஏற்றுக் 

பகாள்ளப்ெட்டுவிட்டது. 

உள்நாட்டுப் லொருக்குப்ெின், அபமாிக்கா பொிதாக, பசைிப்ொக, முடிவில்ோத வித்திைாசங்களுடன் 

இருந்தது. ெே இனத்யதச் லசர்ந்த மனிதர்கள், ெே தரப்ெினர், பொருளுக்கு முக்கிைத்துவம் 

அளிப்ெவர்கள், சிறந்த இேட்சிைவாதிகள், பதாடர்ந்து புதிைன ெயடப்ெவர்கள், முன்லனறத் 
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துடிப்ெவர்கள், வாய்ப்புகயளக் யகப்ெற்றுெவர்கள், மற்றவயர வற்புறுத்திக் லகட்க யவப்ெவர்கள், 

இயரச்சல் இடுெவர்கள், லகள்வி லகட்ெவர்கள், சாிைானயதச் பசய்ை ஆர்வமாக இருப்ெவர்கள், 

நல்ேது பசய்ெவர்கள், ெணக்காரர்களாக மாற விரும்புெவர்கள், எல்லோயரயும் சந்லதாஷப்ெடுத்த 

ஆயசப்ெடுெவர்கள் ஆகிலைாயரக் பகாண்டிருந்தது. அடியமத்தயளயைலிருந்து விடுதயே பெற்ற 

மனிதர்களின் கூட்டு மனப்ொன்யமைாகவும், சக்திைாகவும் இயவ விளங்கின. இது நியறவு 

அயடந்த ெிறகு, தனிப்ெட்ட குடிமக்களிடம் உணர்வின் ெிரெஞ்சத்தில் பொருள்ாீதிைான 

சாதயனயை மீண்டும் ஏற்ெடுத்த அகத்தில் மனாீதிைாக வளரும் உந்துதோக பவளிப்ெடுகிறது அது 

உணர்வில் தனித்துவத்தின் ெிறப்ொக இருக்கும். ஒரு காதேன் ஜட நியேைிலோ அல்ேது உணர்வு 

நியேைிலோ இந்த அளவு பசைோற்றல் உயடைவனாக இருக்க மாட்டான், ஆனால் மனத்தின் 

உணர்ச்சிகளில் இருப்ொன். டார்சி இந்த ஆளுயமயை பவளிப்ெடுத்தும் தறுவாைில் இருந்தான். 

அப்பொழுது அவனுயடை பமௌனமான லவண்டுலகாயள அவள் பவளிப்ெயடைாக ஏற்றுக் 

பகாள்ளவில்யே என்ற உண்யம அவயனத் தடுத்ததால் அவனுயடை நயட தளர்கிறது. 

ஜட நியேைில் 1870ஆம் ஆண்டு அபமாிக்கா இருந்ததுலொல் இந்திைா ஆன்மீகத்தில் இப்பொழுது 

உள்ளது, ஆனால் டார்சியைப் லொல் ொரதம் தன்யனலை அடக்கி யவத்துக் பகாண்டிருக்கிறது. 

இந்திைா தனக்காக மட்டும் வாைவில்யே, உேகத்திற்காக வாை லவண்டும், உேகம் சந்லதாஷமாக 

நம் உதவியைப் பெற லவண்டும் என்றால், ொரதம் அளவு கடந்து பசைிப்ொக இருக்க லவண்டும். 

கடினமாக உயைத்து, திட்டமிட்டு, முயறைான லவயேைின் மூேம் அபமாிக்கா வளம் பெற்றது. 

இந்திைாவின் ஆன்மாவுயடை உைர்வினால், அந்த ஆன்மீக உைரத்திலிருந்து இந்திைாவுக்கு 

ஐஸ்வர்ைம் கியடக்கும். மக்கள் அதன் உண்யம நியேக்கு விைிப்ெயடவதன் மூேம் ொரதத்தாைிடம் 

பொதிந்திருக்கும் ஆன்மீகம் உண்யமைான பசல்வ வளமாக மாறும். 

 

The observations of her uncle and aunt now began; and each of them pronounced him to be 

infinitely superior to anything they had expected. "He is perfectly well-behaved, polite, and 

unassuming," said her uncle. 

அவயன அவளுயடை அத்யதயும், மாமாவும் பவகுவாகப் புகழ்ந்தனர். ‘அவன் மிகவும் 

அடக்கமானவன், ெணிவுள்ளவன், நன்னடத்யத உள்ளவனாக இருக்கிறான்’ என்றார் அவளது 

மாமா.  

339. He would rather follow her. 

அவன் அவயளப் ெின்பதாடருவான்.  

340. “The observations of her uncle and aunt now began.” 

Royal visits, finals in international matches, and events of that significance, though of a short 

duration are topics of loving observations dwelt for a life time, like Sir Lucas’s presentation at court. 

To them meeting Darcy was almost such an event, especially because of his unexpected attitude of a 

friendly gentleman. 

It was an unbelievable experience. 

Unbelievable emotions surge till the newness is worn out. 

This is a newness which will grow with time. 

Such a development in the Master of the House could change Longbourn into Pemberley. 

Pemberley can rise sky high by the power he unleashed if she too had risen to the occasion. 

Even now what happened to Pemberley Jane Austen does not tell us. 

Certainly the progress would have been made. 

Love in human circumstances can turn into hate. 

Love that has touched the boundary of Spirit or crossed it cannot turn into hate. It is love, pure in its spirit. 

Darcy had unleashed such a love. 

The residue of falsehood in her was capable of such a change. 

On her prompting, he reconciled with Lady Catherine which was a fall for him from his height. 

It would not help her shedding her lingering falsehood, but would fortify that. 

Love, devotion, Truth, etc. do need an atmosphere that supports. 

Lady Catherine and Caroline would not be supportive. Lydia too visited her. 

Mr. Bennet and the Gardiners would help. 

It was a sea-change in her life. 

We do not know whether she and Darcy aspired to further heights. 

Should they aspire, there would be scope in her giving up Wickham. 
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“அவளுயடை மாமா, அத்யதைின் கவனிப்புகள் இப்பொழுது ஆரம்ெித்தன.” 

சர் லூகாஸ் சயெைில் உயர நிகழ்த்திையதப் ெற்றி லெசிக் பகாண்டிருப்ெயதப்லொல், 

அரசர்களுயடை விஜைங்கள், சர்வலதச இறுதி வியளைாட்டுப் லொட்டிகள், இது லொன்ற 

முக்கிைமான நிகழ்வுகள், குறுகிை காேத்திற்லக இருந்தாலும், இயவகள் வாழ்நாள் முழுவதும் 

சந்லதாஷத்துடன் லெசப்ெடும். 

டார்சியுடன் ஏற்ெட்ட சந்திப்பு, அதுவும் அவர்கள் எதிர்ொராத விதத்தில் நட்புடன் ஒரு கனவானாக 

ெைகிை அவனது அணுகுமுயற, இது லொன்ற ஒரு நிகழ்வாகும். நம்ெமுடிைாத ஒரு அனுெவமாக 

அது இருந்தது. 

நம்ெமுடிைாத உணர்ச்சிகள் அதனுயடை புதுயம மயறயும்வயர லமபேழுந்த வண்ணம் இருக்கும்.  

இது காேத்லதாடு வளரும் ஒரு புதுயமைாகும். 

குடும்ெத் தயேவாிடம் இது லொன்ற முன்லனற்றம் ஏற்ெட்டால் ோங்ெர்ன் பெம்ெர்லிைாக மாறும். 

அவளும் சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்றவாறு உைர்ந்தால், அவன் கட்டவிழ்த்துவிட்ட சக்திைின் மூேம் 

பெம்ெர்லி வானளாவ உைர முடியும்.   

இப்பொழுதும் பெம்ெர்லிக்கு என்ன நடந்தது என்று லஜன் ஆஸ்டின் நமக்குக் கூறுவதில்யே. 

நிச்சைமாக முன்லனற்றம் அயடந்திருக்கும். 

மனித சந்தர்ப்ெங்களில் அன்பு பவறுப்ொக மாற முடியும். 

ஆன்மாவின் எல்யேகயளத் பதாட்ட அன்லொ அல்ேது அயதத் தாண்டிை அன்லொ பவறுப்ொக 

மாறாது. இது தூய்யமைான நியேைில் உள்ள காதல் ஆகும். 

டார்சி இது லொன்ற காதயேக் கட்டவிழ்த்து விடுகிறான். 

அவளிடம் இன்னமும் மீதமிருக்கும் பொய்யமைால் இதுலொல் மாற முடிந்தது.   

அவள் லகட்டுக்பகாண்டதன் லொில் அவன் லேடி காதாினுடன் சமாதானமானான், அவனுக்கு அது 

பொிை வீழ்ச்சிைாகும். 

இது அவளிடம் இன்னமும் இருக்கும் பொய்யமயைக் கயளை உதவாது, ஆனால் லமலும் 

ெேப்ெடுத்தும். 

காதல், ெக்தி, உண்யம லொன்றயவகளுக்கு அவற்யற ஆதாிக்கும் சூைல் லதயவ.  

லேடி காதாினும், காரலினும் ஆதரவாக இருக்க மாட்டார்கள். லிடிைாவும் அவயள விஜைம் 

பசய்கிறாள். 

திரு பென்னட்டும் கார்டினர் தம்ெதிகளும் உதவி பசய்வார்கள். 

அவளுயடை வாழ்க்யகைில் அது ஒரு மிகப் பொிை மாற்றம் ஆகும். 

அவளும் டார்சியும் லமலும் உைர ஆர்வம் பகாண்டிருந்தார்களா என்ெது நமக்குத் பதாிைவில்யே. 

அவர்கள் அவ்வாறு ஆர்வப்ெட்டால், விக்காமிடமிருந்து விேக அவளுக்கு ஒரு சந்தர்ப்ெம் 

கியடக்கும். 

341. “Each of them pronounced him to be infinitely superior to anything they had expected.” 

There are moments where grace gently envelops and is ready to come to stay if called in with 

solicitude. 

Treated socially it gives way to external attacks giving a nightmare. 

Elizabeth was in one such situation. 

As she had not made it permanent by loving solicitude, the opposite of an attack happened. 

In this sense solicitude and attack are the same. 

Their intensities are the same; the direction is in the reverse. 

To them he was an interesting important Man only. 

Only at Lambton they saw the more interesting dimension of love. 

I am tempted to say that their knowing of his love at once cancelled it by the tragedy. 

It is called the evil eye. 

How can we attribute evil eye to the Gardiner’s who were responsible to bring her there? 

The effect of evil eye can arise by the great size of luck that has come down, as evil is good changing 

its character, here by its volume. Good when perfect circles itself as evil. 

An inherently evil Man was self compelled by circumstance to do good which by virtue of the atmosphere 

swelled to ten times and subsided to double size. As soon as the initial registration was concluded, a visit to 

the property of the Project was met with an accident on its return. Evil even while doing good leaves its 

stamp on the work. 

We saw it in Charlotte’s good will. 

The rule is more abundantly proved by the exception. 
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The Life Divine applied to life generates knowledge that becomes power that can rule the universe. The 

world is too small for its operation. It creates opportunities for everyone to fully share that power if only 

they come forward to drink. 

“தாங்கள் எதிர்ொர்த்தயதவிட அவன் மிகவும் உைர்ந்தவனாக இருக்கிறான் என்று இருவரும் 

கூறினார்கள்.” 

அருயள அக்கயறயுடன் அயைத்தால் அது கனிவாக நம்யமச் சூழ்ந்து, நிரந்தரமாகத் தங்கிவிடத் 

தைாராக இருக்கும் தருணங்கள் உள்ளன.   

சமூகாீதிைாக நடத்தினால், அது பவளித் தாக்குதலுக்கு ஆளாக்கி, ெைமுறுத்தும். 

எலிசபெத் இது லொன்ற ஒரு நியேைில் இருந்தாள். 

அன்ொன அக்கயறயுடன் அவள் அயத நிரந்தரமாக்காத காரணத்தால் தாக்குதலுக்கு லநர்மாறான 

விஷைம் நடந்தது.  

இந்த அர்த்தத்தில் அக்கயறயும் தாக்குதலும் ஒன்லற. 

அவற்றின் தீவிரம் ஒன்லற; தியசதான் மாறி உள்ளது. 

அவர்களுக்கு அவன் சுவாரசிைமான முக்கிைமான மனிதன் மட்டும்தான். 

ோம்ப்டனில்தான் அவர்கள் காதலின் லமலும் சுவாரசிைமான ொிமாணத்யதப் ொர்த்தனர். 

அவனுயடை காதயேப் ெற்றி அவர்கள் பதாிந்துபகாண்டது ஆெத்யத வரவயைத்ததன் மூேம் 

காதயே ரத்து பசய்தது என்றும் நான் கூறுலவன்.  

திருஷ்டி எனப்ெடுவது இதுதான். 

எலிசபெத்யத இங்கு வரவயைத்தலத திருமதி கார்டினர்தான் எனும்பொழுது, எவ்வாறு அவளுயடை 

கண்ெடும்? 

தீயம அதிர்ஷ்டத்தின் குணத்யத மாற்றும் திறன் பகாண்டதால், மிகப் பொிை அதிர்ஷ்டம் 

வரும்லொது, கண்ெட வாய்ப்புள்ளது. நல்ேயவ பூரணமாக இருக்கும்லொது முன்லனறாமல் 

தீயமைாக மாறிவிடுகிறது. 

தீயமயை ெிறவிக் குணமாக பகாண்டிருக்கும் ஒரு மனிதன் சந்தர்ப்ெத்தின் வற்புறுத்தோல் நல்ேயத 

பசய்ை லவண்டி வந்தது. சூழ்நியேைின் லமன்யமைினால் அச்பசைல் ெத்து மடங்காகப் பெருகி, 

ெிறகு அதன் நியே இரண்டு மடங்காக இறங்கிைது. ஒரு பசாத்யத வாங்க ெதிவு பசய்த ெிறகு 

அயதப் ொர்க்கச் பசன்று திரும்ெிைபொழுது விெத்து லநாிட்டது. தீயம, நல்ேது பசய்யும்பொழுதும் 

அதன் முத்தியரயைப் ெதிக்கத் தவறாது.  

சார்பேட்டின் நல்பேண்ணத்தில் இதயன நாம் ொர்த்லதாம். 

விதிவிேக்கின் மூேம் இந்தச் சட்டம் லமலும் நன்றாக நிரூெிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

‘தி யேப் டியவன்’ கருத்துகயள வாழ்க்யகைில் ெின்ெற்றுவதனால் உண்டாகும் அறிவு, உேயக 

ஆளவல்ே சக்திைாக மாறும். இச்சக்தி பசைல்ெடுவதற்கு இவ்வுேகம் மிகச் சிறிைதாகும். இச்சக்தியை 

அனுெவிக்க முன்வருெவர்கள் அயனவருக்கும் அது வாய்ப்புகயள முழுயமைாக உருவாக்கிக் 

பகாடுக்கும். 

342. “He is perfectly well behaved, polite and unassuming.” 

Society is not constituted for us to say this of the majority. 

People are interested in the behaviour only of those who matter. 

Popularity, wealth, power, talents, birth make people VIPs. 

Darcy is of the elite, earned notoriety of manners. 

Now that there is a marked change in it, he is restored to decency. 

Mrs. Gardiner does not expect of him who refused to dance with Elizabeth, ordinary politeness nor did she 

anticipate unassuming behaviour in one she had heard was proud. 

His behaviour drew commentary as they were on his territory. 

They took interest in him as the landlord of Pemberley while he behaved as the lover of Elizabeth. 

All along Elizabeth had a big secret of a private joke which unfolded itself the next day at Lambton. 

Social intercourse is the interchange between the Many. 

It is at the levels of being, consciousness, ananda. 

At the level of emotions it is ananda; work, is consciousness; family, is being. 

He was acting from all the three levels. The Gardiners received it at the level of consciousness. Elizabeth 

responded fully to him. The exchange of the Many with the One arises by implication as he represents the 

force of the Revolution. 

Normally in the society the individual’s relation with the society is of that character. 

The Absolute including the One and the Many can be seen in the parallel of the Ideal of the society; here it 
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is the evolving equality of Men. 

The exchange of Men is a parallel to the universal existence. 

The exchange of the individuals with the ideal is a move towards the transcendent. The Individual raises 

himself and the cosmos towards the Transcendent. Darcy identifying with Longbourn and rising to the ideal 

is his raising the cosmos to the Transcendent. Human life at all levels has minute parallels with the 

divine life. 

“அவன் அடக்கமாகவும், ெணிவாகவும், நன்னடத்யத உள்ளவனாகவும் விளங்குகிறான்.” 

சமூகத்தில் உள்ளவர்கள் ெேயரப் ெற்றி இவ்வாறு நாம் கூற சமூகத்தின் அயமப்பு நம்யம 

அனுமதிப்ெதில்யே. 

ைாயரப் ெற்றி நமக்கு அக்கயற உள்ளலதா அவர்களுயடை நடத்யதயைப் ெற்றிதான் நமக்கு 

ஆர்வம் இருக்கும். 

ெிரெேம், பசாத்து, அதிகாரம், திறயம, ெிறப்பு இயவ ைாவும் மனிதர்கயள முக்கிை நெர்களாக 

ஆக்குகிறது.  

டார்சி உைர்குடியைச் லசர்ந்தவன், ெைக்கவைக்கங்களினால் பகட்ட பெைர் வாங்கிைவன். 

இப்பொழுது அதில் குறிப்ெிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்ெட்டுள்ளது, அவன் ெயைை நாகாிகமான 

நடத்யதக்கு மாறினான். 

எலிசபெத்துடன் நடனமாட மறுத்த அவனிடமிருந்து திருமதி கார்டினர் சாதாரணப் ெணியவயும் 

எதிர்ொர்க்கவில்யே. அவன் கர்வமானவன் என்று லகள்விப்ெட்டிருந்த அவள், அவன் எளியமைாக 

நடந்துபகாள்வான் என்றும் எதிர்ொர்க்கவில்யே.  

அவனுயடை இடத்தில் அவர்கள் இருந்ததால் அவனது நடத்யத விமர்சனத்யத எதிர்பகாண்டது.  

பெம்ெர்லிைின் எஜமானனாக அவர்கள் அவனிடம் அக்கயற பகாண்டிருந்தனர். ஆனால் அவன் 

எலிசபெத்தின் காதேனாக நடந்துபகாண்டான். 

தனிப்ெட்ட விஷைத்யதப் ெற்றி ஹாஸ்ைமாகப் லெச எலிசபெத்திற்கு ஒரு பொிை இரகசிைம் 

எந்லநரமும் இருந்தது, அது அடுத்த நாள் ோம்ப்டனில் பவளிவந்தது.  

சமூகப் ொிமாற்றம் அலநகனின் இயடப் ொிமாற்றம் ஆகும். 

அது ஜீவன், ஆனந்தம், ஜீவிைம் இவற்றின் நியேகளில் உள்ளது. 

உணர்ச்சிகளின் நியேைில் இது ஆனந்தமாகவும், பசைலில் ஜீவிைமாகவும், குடும்ெத்தில்  

ஜீவனாகவும் உள்ளது. 

அவன் மூன்று நியேகளிலிருந்தும் பசைல்ெட்டுக்பகாண்டிருந்தான். கார்டினர் தம்ெதிைினர் அயத 

ஜீவிைத்தில் பெற்றுக் பகாண்டனர். எலிசபெத் முழுயமைாக அவனுக்கு மறுபமாைி அளித்தாள். 

புரட்சிைின் சக்திக்கு அவன் ெிரதிநிதிைாக விளங்குவதால், ஒன்றுடன் ஏற்ெடும் ெேவற்றின் 

ொிமாற்றம் மயறமுகமாக எழுகிறது.  

பொதுவாகச் சமூகத்தில் தனி மனிதனுக்கு சமூகத்துடன் உள்ள உறவு அவ்வாறு இருக்கும். 

சமூகத்தின் இேட்சிைத்திற்கு இயணைாக, ெிரம்மம் ஏகயனயும் அலநகயனயும் 

உட்பகாண்டுள்ளயதப் ொர்க்கோம்; இங்கு இது மனிதனின் சமத்துவமாக பவளிவருகிறது. 

உேகளாவிை வாழ்விற்கு இயணைாக இருப்ெது மனிதர்களின் ொிமாற்றம் ஆகும். 

தனி மனிதர்கள் இேட்சிைத்யதப் ொிமாறிக்பகாள்வது ெிரம்மத்யத லநாக்கி நகர்வதாகும். மனிதன் 

தன்யனயும் ெிரெஞ்சத்யதயும் ெிரம்மத்யத லநாக்கி உைர்த்துகிறான். ோங்ெர்னுடன் டார்சி தன்யன 

அயடைாளப்ெடுத்திக் பகாண்டு இேட்சிைத்யத லநாக்கி உைர்வது, ெிரெஞ்சத்யத ெிரம்மத்திற்கு 

அவன் உைர்த்துவது லொோகும். எல்ோ நியேகளிலும் மனித வாழ்வுக்குத் துல்லிைமான இயணகள் 

பதய்வீக வாழ்வில் உண்டு. 

 

"There is something a little stately in him, to be sure," replied her aunt; "but it is confined to his air, 

and is not unbecoming. I can now say with the housekeeper, that though some people may call 

him proud, I have seen nothing of it." 

“அவனிடத்தில் நிச்சைமாக ஒருவித கம்பீரம் இருக்கிறது. இைற்யகைாகலவ அவன் அப்ெடித்தான் 

லொலும், பொருத்தமில்ோதது லொலில்யே. வீட்டின் ெணிப்பெண் கூறிைதுலொல், சிேர் 

கர்வமுயடைவன் என்று கூறினாலும், நான் அயத அவனிடத்து ஒரு துளியும் ொர்க்கவில்யே” என்று 

அவளது அத்யத கூறினாள்.  

343. The uncle saw polite behaviour, the aunt saw stateliness in him. 

ெணிவான நடத்யதயை மாமா ொர்த்தார், அத்யத அவனுயடை கம்பீரத்யதப் ொர்த்தாள்.  

344. “There is something a little stately in him to be sure” – Mrs. Gardiner. 

Power exercised yields strength. Strength tempered by culture becomes the culture of power. Power 
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is crude in its initial expressions. Power by exercise over a long period becomes strength. At some 

time during some generations power has no need to exercise itself. Power is respected, obeyed and 

recognized. Then power and strength transform themselves into stateliness. Pemberley was in 

existence for generations. We see the degeneration in his pride. Below the pride there can be stateliness. 

Jane Austen never said anything about such a quality in him. All that we know of him is from his 

conversations at Netherfield, Rosings and Hunsford. We are aware of none. Now that he is transformed, 

sheds the pride, the inner endowment of stateliness has an occasion to emerge. At present there is enough 

incentive to his personality to let any submerged stateliness emerge. Stateliness, magnanimity, 

magnificence, opulence, majesty, royalty are traits possessed only by royalty, not others. The aristocrats 

may have a lesser version of them, not the full expression of it as they do not receive the respect due to state 

power as the king does. Such traits do not have a fixed expression, say by the curl of a lip. The poise of the 

body, the look, the wave of the hand, the voice, the way courtesy is expressed, how he silently relates to 

others all express these qualities. It is often seen in how others conduct themselves towards him. When a 

strong Man enters a crowd, the various members suddenly change their behaviour in accordance with his 

personality. A leader always silently prevails. A wealthy Man is likely to be pompous. He may not have the 

personality mainly or only by virtue of his wealth. A pompous Man often sends a pilot to announce his 

greatness. A leader, by virtue of his strength of personality finds all others responding to it. Such great 

qualities survive even mental derangement. Those who dream of such Men defer to them even in their 

dreams. Personality is pervasive. 

“அவனிடம் நிச்சைமாக ஏலதா ஒரு கம்பீரம் உள்ளது என்று திருமதி கார்டினர் கூறினாள்.” 

அதிகாரம் பசலுத்தும்பொழுது ெேம் கியடக்கிறது. வலியம நாகாிகத்தால் ெண்ெடுத்தப்ெடும் 

பொழுது, அது அதிகாரத்தின் நாகாிகமாக மாறுகிறது. ஆரம்ெ பவளிப்ொடுகளில், அதிகாரம் 

நாசூக்கின்றி இருக்கும். காேப்லொக்கில், யகைாளப்ெடும் அதிகாரம் ெேமாக மாறிவிடுகிறது. சிே 

சமைம் சிே தயேமுயறகளில் அதிகாரம் பசலுத்த லவண்டிை அவசிைம் ஏற்ெடுவதில்யே. 

அதிகாரத்திற்கு மாிைாயத அளிக்கப்ெடுகிறது, கீழ்ப்ெடிைப்ெடுகிறது, அயடைாளம் 

பதாிந்துபகாள்ளப்ெடுகிறது. அப்பொழுது அதிகாரமும் ெேமும் கம்பீரமாக திருவுருமாறுகிறது. 

பெம்ெர்லி ெே தயேமுயறகளாக இருந்து வருகிறது. அவனுயடை பெருயமைில் இறக்கத்யதப் 

ொர்க்கிலறாம். பெருயமக்குப் ெின்னால் கம்பீரம் இருக்கோம். அவனிடமுள்ள இந்த குணத்யதப் 

ெற்றி லஜன் ஆஸ்டின் எதுவும் கூறவில்யே. லராசிங்ஸ், பநதர்பீல்ட், ஹன்ஸ்லொர்ட் ஆகிை 

இடங்களில் அவன் லெசிையத யவத்து நாம் அவயனப் ெற்றி பதாிந்துபகாள்கிலறாம். நமக்கு 

எதுவும் பதாிைவில்யே. இப்பொழுது அவன் மாறி, கர்வத்யதக் யக விட்டதால், அவனிடம் உள்ள 

கம்பீரம் பவளிவர ஒரு சந்தர்ப்ெம் கியடக்கிறது. அவனிடம் புயதந்துள்ள கம்பீரம் பவளிவர 

தற்பொழுது எல்ோமும் சாதகமாக இருக்கின்றன. கம்பீரம், பெருந்தன்யம, ெிரம்மாண்டம், 

லமன்யம, ஐஸ்வர்ைம், அரச ேட்சணம் இயவ ைாவும் அரச குடும்ெத்திற்லக உாிைமவ, 

மற்றவர்களுக்கு அல்ே. உைர் குடிைில் ெிறந்தவர்களுக்கு அரசருக்குக் கியடக்கும் மாிைாயத 

கியடக்காது என்ெதால் அவர்களுக்கு இயவ சற்று குயறவான அளவில் இருக்கோம். இது லொன்ற 

சிறப்புகளுக்கு தீர்மானமான பவளிப்ொடு கியடைாது(உ-ம்) இகழ்ச்சிைாகச் சிாிப்ெது, உடலின் 

லதாற்றம், ொர்யவ, யகயை அயசக்கும் விதம், குரல், ெணியவ பவளிப்ெடுத்தும் விதம், 

மற்றவர்களுடன் பமௌனமாகத் பதாடர்புபகாள்ளும் முயற, ஆகிையவ இக்குணங்கயள 

பவளிப்ெடுத்துகின்றன. மற்றவர்கள் அவனிடம் எவ்வாறு நடந்துபகாள்கிறார்கள் என்ெதிலும் 

இயதக் காணோம். ஒரு கூட்டத்தில் வலியம வாய்ந்தவன் ஒருவன் நுயையும்பொழுது ெே 

அங்கத்தினர்கள் திடீபரன்று அவனுயடை ஆளுயமக்கு ஏற்றவாறு தங்களது நடத்யதயை 

மாற்றிக்பகாள்வார்கள். ஒரு தயேவன் எப்பொழுதுலம பமளனமாக அவனது ஆளுயமயைச் 

பசலுத்திக் பகாண்டிருப்ொன். ெணக்கார மனிதன் ஆடம்ெரமாக நடந்துபகாள்வான். அவனிடம் 

ஆளுயம இருக்காது, அல்ேது அது ெணத்தினால் ஏற்ெட்ட ஆளுயமைாக இருக்கும். ஆடம்ெரமான 

மனிதன் தன்னுயடை பெருயமயைப் ெயறசாற்றிக்பகாள்ள, தனக்கு முன்னால் ஆட்கயள 

அனுப்புவான். ஒரு தயேவன் தன்னுயடை ஆளுயமைின் வலியமைினால் மற்றவர்கள் தனக்கு 

ெணிவயதப் ொர்க்கிறான். மனம் கேங்கிை நியேைிலும் இது லொன்ற உைர்ந்த குணங்கள் 

பதாடர்ந்து இருக்கும். இது லொன்ற மனிதர்கயளக் கனவில் காண்ெவர்கள், கனவிலும் 

அவர்களுக்குக் கீழ்ப்ெடிவார்கள். ஆளுயம ெரவும் தன்யமயுயடைது. 

345. “but it is confined to his air.” 

Families, like individuals that rise high usually excel in one aspect and have others in varying 

measures of support. 
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Shankara was initiated at eight, realized at sixteen, completed his mission at thirty two. It tells us the 

infinite scope of the human Mind and its attainments in Shankara. He was a vibhuti. We cannot expect 

such endowments in others. To have one of the great endowments is great. Bearing, mien, air are those 

expressions. The body expressing these noble heights is bearing. The mien is vital bearing. What 

personality carries is air. Faculties have ways of specialized expression. Intelligence memory, thinking, 

intellectuality usually go together. But one can be very pronounced and another least present. If you extend 

the inquiry to body, the health and intelligence may have any possible combinations. Spoonerism, 

malapropism emanating from Oxford dons is revealing. The Mind that speaks of well boiled icicle must 

have a fixed structure, though perverse. Wonderful public speakers sometimes have no tenacious memory 

which lets them down badly. For them the memory of the logic is the best. Mostly it is the memory of the 

habit. A speaker receiving a sudden inspiration in the middle of his speech performs wonders, but in rare 

cases will not be able to go back to their original structure and will feel hamstrung. Gait is noted in Men for 

majesty, in woman for elegance. Elegance of gait emanates from exquisite character inside, inherited or 

acquired. The body inherits the power of character as a form. The substance of character and the substance 

of the body meet. Elegance is beauty of expression. Beauty is a spiritual determinant of Ananda received in 

the Mind. Beauty of character lies in its form. The form of character is rounded smoothness. It expresses as 

mildness of strength. 

“ஆனால் அவன் தன்னுயடை வட்டதிற்குள்லளலை இருந்தான்.” 

தனி மனிதயனப்லொே குடும்ெங்களும் உைர்வயடயும்லொது ஏதாவது ஒரு விஷைத்தில் சிறப்ொக 

இருக்கும், அதற்கு மற்றவர்கள் ெே அளவில் உதவிைிருப்ொர்கள். சங்கரர் எட்டு வைதில் சந்நிைாசி 

ஆனார், ெதினாறு வைதில் சித்தி கியடத்தது, முப்ெத்தி இரண்டு வைதாகும்பொழுது தனது 

ெணியைப் பூர்த்தி பசய்தார். இந்த சாதயன மனித மனத்தின் அளவற்ற வாய்ப்புகயளப் ெற்றியும், 

அதன் ஆற்றயேப் ெற்றியும் சங்கரர் மூேம் பதாிவிக்கிறது. அவர் ஒரு விபூதி. இதுலொன்ற 

திறயமகயள மற்றவர்களிடம் நாம் எதிர்ொர்க்க முடிைாது. ஏதாவது ஒரு திறயம இருந்தாலே 

சிறப்ொனது. நயட, உயட, ொவயன, லதாற்றம், நடத்யத ஆகிையவ அவற்றின் பவளிப்ொடுகள். 

இந்த உைர் ெண்புகயள உடல் பவளிப்ெடுத்துவது நயட. முகத் லதாற்றம், உணர்வின் நடத்யத. 

ஆளுயம ொங்கியன தாங்கிச் பசல்கிறது. திறயமகளுக்குத் தனிச் சிறப்ொன பவளிப்ொடுகள் 

உண்டு. திறயமைான ஞாெகம், சிந்தயன, புத்திசாலித்தனம். இயவ பொதுவாக இயணந்து 

இருக்கும். ஆனால் இவற்றில் ஒன்று குறிப்ெிடத்தக்க வயகைில் இருக்கும், மற்பறான்று இருப்ெலத 

பதாிைாது. உடயே இந்த ஆராய்ச்சிக்கு உட்ெடுத்தினால், ஆலராக்கிைமும், புத்தி கூர்யமயும் எப்ெடி 

லவண்டுபமன்றாலும் இயணந்திருக்கும்.   

பசாற்களின் ஒலிகயளத் தவறுதோக மாற்றி உச்சாிப்ெது, ஒரு பசால்லுக்குப் ெதில் அது லொன்ற 

ஒலி பகாண்ட லவறு பொருள் உயடை லவறு பசால்யேக் கூறுவது லொன்றயவ, ஆக்ஸ்லொர்ட் 

ெல்கயேக்கைக ஆசிாிைர்களிடமிருந்து பவளிவருவது விைப்ெளிக்கிறது. well oiled bicycle 

என்ெதற்குப் ெதிோக well boiled icicle என்று கூறும் மனம் வக்கிரமாக இருந்தாலும் நியேைான 

கட்டயமப்பு பகாண்டதாக இருக்கும். திறயமைான லெச்சாளர்களிடம் சிே சமைம் ெிடிவாதமான 

ஞாெகமறதி இருக்கும், அது அவர்கயள லமாசமான நியேயமக்கு ஆளாக்கும். தர்க்காீதிைான 

ஞாெகலம அவர்களுக்குச் சிறந்தது. பெரும்ொலும் அது ெைக்கத்தின் ஞாெகமாகலவ இருக்கும். ஒரு 

லெச்சாளர் உயர நிகழ்த்திக் பகாண்டிருக்கும்பொழுது, நடுலவ திடீபரன பெரும் ஊக்கத்தால் 

லெச்சில் அற்புதங்கயள நிகழ்த்துவார், ஆனால் அாிதாக சிே சமைங்களில் ெயைை அயமப்புக்குள் 

பசல்ே முடிைாமல் முடக்கப்ெட்ட உணர்யவப் பெறுவார்கள். ஆண்களின் நயடைில், கம்பீரத்யதக் 

காணோம், பெண்களின் நயடைில் லநர்த்தியைக் காணோம். உள்லள இருக்கும் சுொவம், அது 

பெறப்ெட்டலதா அல்ேது ெிறவிைிலேலை அயமந்தலதா, அது அைகாக இருந்தால், நயடைில் லநர்த்தி 

பவளிப்ெடும். குணத்தின் சக்தியை உடல் லதாற்றமாகப் பெறுகிறது. குணத்தின் முக்கிைத்துவமும் 

உடலின் முக்கிைத்துவமும் சந்தித்துக்பகாள்கின்றன. பவளிப்ெடுத்தலின் அைகு லநர்த்தி ஆகும். 

ஆனந்தத்யத, ஆன்மீகமாக நிர்ணைிப்ெது அைகு, இது மனத்தில் பெற்றுக்பகாள்ளப்ெடுகிறது. 

குணத்தின் அைகு அதன் லதாற்றத்தில் உள்ளது. குணத்தின் லதாற்றம் முழுயமைாக பமன்யமைாக 

இருக்கும். தீவிரமில்ோத ெேமாக அது பவளிப்ெடும். 

346. “and is not unbecoming.” 

Ultimate value accommodates appearance. 

Appearance is often at variance with the inner truth. 

Outer appearance perfectly reflecting the inner worth is becoming. 

Greater pretence becomes pompous, false. 
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Culture expressing in the countenance is becoming appearance. 

The inner maturity expressing in the outer culture is becoming. 

Glencora’s impetuous low impulse is unbecoming in the Prime Minister’s wife. 

An improper behaviour that is not wrong is unbecoming. 

Occupation of the being is the ordinary status of Man, but is unbecoming in a devotee. 

Pride in Darcy was unbecoming. 

Behaviour expressing culture in the countenance is becoming. 

It was unbecoming in Mr. Bennet to be sarcastic to his wife before the children. 

It was very unbecoming in Mrs. Bennet to wink at Kitty. 

Elizabeth’s apologetic gratitude became herself very well after conceiving an idea of hiding Lydia’s 

elopement from Darcy. 

The point of progress in one’s life is full of effort. 

The effort expresses in the body, particularly in the face as unformed facial expressions. It expresses 

unease. 

The effortless expression of culture is seen in the ease of behaviour. 

Majesty becomes royalty. 

Forgiving petty misbehaviour becomes greatness. 

It is unbecoming in a great Man to take offence at petty petulance. 

To work above one becomes a Sannyasi. 

To work in the world is all right for a citizen. 

It is unbecoming in a Sannyasi to seek family life. 

It becomes divine nature to live the domestic life ideally. 

It was unbecoming in the gods to compete for Damayanti against a human prince Nala. 

To say Wickham’s intrusion was not unwelcome was unbecoming in Elizabeth. 

“அது பொருத்தமில்ோமல் இல்யே.” 

முடிவான மதிப்பு லதாற்றத்திற்கு இடம் அளிக்கிறது.  

அகத்தில் இருக்கும் உண்யமயுடன் புறத்லதாற்றம் ெேசமைங்களில் லவறுெடும். 

புறத்லதாற்றம் அக மதிப்யெ மிகச் சாிைாகப் ெிரதிெலிக்கும் என்ெதும் பொருந்தும். 

பொிை அளவில் ொசாங்கு பசய்வது ஆடம்ெரமாகவும் லொலிைாகவும் மாறுகிறது. 

முகத்லதாற்றத்தில் நாகொிகம் பவளிப்ெடுவது லதாற்றமாகி விடுகிறது. 

உள்ளத்தில் ஏற்ெடும் முதிர்ச்சி பவளிைில் ெண்ொக பவளிப்ெடும். 

Glencora-வின் கட்டுக்கடங்காத தாழ்ந்த உந்துதல், ெிரதம மந்திாிைின் மயனவிக்குப் 

பொருத்தமில்ோததாக இருக்கிறது. 

தவறில்ோத முயறைற்ற நடத்யத பொருத்தமற்றது.    

ஜீவனின் லவயே மனிதனின் சாதாரண நியேைாகும், அது அன்ொிடத்தில் பொருத்தமற்றதாக 

மாறுகிறது. 

டார்சிைிடம் இருக்கும் கர்வம் பொருத்தமற்றதாக இருந்தது. 

நடத்யத முகத் லதாற்றத்தில் ெண்ொக பவளிப்ெடுவது பொருத்தமாக உள்ளது. 

குைந்யதகளுக்கு எதிாில் திரு பென்னட் தன்னுயடை மயனவிைிடம் குத்தோகப் லெசுவது 

பொருத்தமாக இல்யே. 

கிட்டியைப் ொர்த்து திருமதி பென்னட் கண் சிமிட்டுவது மிகவும் பொருத்தமற்றதாக இருந்தது. 

லிடிைா ஓடிப்லொவயத டார்சிைிடமிருந்து மயறக்கும் எண்ணம் முதலில் எழுந்ததால் 

எலிசபெத்திற்கு, ெின்னர் அவன் பசய்த உதவியை நியனத்து நன்றி உணர்வு எழுவது இைல்ொக 

இருந்தது.  

வாழ்க்யகைில் முன்லனற ஒருவர் எப்பொழுதும் முைற்சி எடுத்தவாறு இருக்க லவண்டும். 

அம்முைற்சி உடலில், முக்கிைமாக முகத்தில், உருவம் பெறாத முகொவங்களாக பவளிப்ெடும். 

அயமதிைின்யம முகத்தில் பதாியும். 

ெண்ெின் எளிதான பவளிப்ொடு இைல்ொன நடத்யதைாகக் காணப்ெடும். 

கம்பீரம் அரச குடும்ெத்தினாின் குணமாக மாறுகிறது. 

சிறிை தவறான நடத்யதயை மன்னிப்ெது உைர்ந்த குணமாகும். 

சிறிை எாிச்சலூட்டும் விஷைங்களுக்காக வருத்தப்ெடுவது பொிை மனிதனுக்குப் பொருத்தமாக 

இருக்காது. 

பொிை பசைல்கயளப் புாிவதற்கு ஒருவன் சந்நிைாசி ஆகிறான்.  
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உேகத்தில் லவயே பசய்வது குடிமகனுக்குச் சாி. 

குடும்ெ வாழ்க்யகயை நாடுவது சந்நிைாசிக்குப் பொருத்தமாகாது. 

குடும்ெ வாழ்க்யகயை இேட்சிைத்லதாடு வாழ்வது பதய்வீக குணம் ஆகும். 

மனித இராஜகுமாரனான நளனுடன் தமைந்திக்காக சுைம்வரத்தில் பதய்வங்கள் லொட்டிைிடுவது 

பொருத்தமாக இல்யே.  

விக்காமின் குறிக்கீடு விரும்ெத்தகாததாக இல்யே என்று எலிசபெத் கூறுவது பொருத்தமாக 

இல்யே. 

347. “I can say I have seen nothing of pride in him” – Mrs. Gardiner. 

To give up a prejudice is progress. 

Yogic practice demands breaking through the old Mindset in favour of the new. 

It is always present, though we see the opportunity only in a crisis. 

To see the intensity of the crisis in non-crisis is yogic perception. 

To see is knowledge, to act is power. 

Having seen a truth but not acting on it is the Mind’s attitude which is not fully saturated. 

Man can wait in any poise for an eternity. 

To him who aspires, the dull moment becomes a crisis. 

Aspiration converts an ordinary moment into an opportunity. 

Opportunity is ever present for an ever living aspiration. 

The parts of the being do not aspire. 

The soul in the surface is constant aspiration. 

The housekeeper saw no pride in him when he prided over the superiority of pride. 

Mrs. Gardiner saw no pride in him when he had shed it. 

Perceptive people can see lurking ambition in a cultured countenance. 

One with a deep insight could have seen in Darcy earlier that the pride was only on the surface, but the 

gentleman was inside. 

It requires a deeper insight to see the scoundrel in Wickham at first meeting. 

A supramental insight could have seen his second proposal in his ‘tolerable’.  

Faria was able to see the count in Dante. 

Mrs. Bennet seeing Jane’s wedding in the beginning is not vision but ambition. 

Millions of dying ambitions create one living aspiration. 

Water flowing up a gradient is possible for pure faith. 

It did flow when our guest house was in Chitrakudam. 

The shamelessness of the fund raiser is the indication of all our ideas coming to fruition if only we do not 

react to him, better still if we see the perverseness of his vision. 

“அவனிடம் கர்வம் ஒரு துளியும் இல்யே என்று என்னால் கூற முடியும்” என்கிறாள் திருமதி 

கார்டினர். 

தவறான அெிப்ெிராைத்யதக் யகவிடுவது முன்லனற்றம் ஆகும். 

லைாகப் ெைிற்சிக்கு, ெயைை மனநியேயைக் யகவிட்டு புதிையத ஏற்க லவண்டும். 

வாய்ப்யெ நாம் ஒரு பநருக்கடி சமைத்தில் மட்டுலம ொர்த்தாலும் அது எப்பொழுதும் உள்ளது. 

பநருக்கடி இல்ோதவற்றிலும் பநருக்கடிைின் தீவிரத்யதப் ொர்ப்ெலத லைாகத்தின் ொர்யவைாகும்.  

ொர்ப்ெது அறிவு, பசைல்ெடுவது சக்தி. 

உண்யமயைப் ொர்த்த ெின்பும் பசைல்ெடாமல் இருப்ெது முழுயமைாக நியறவயடைாத மனத்தின் 

மனப்ொன்யமைாகும். 

மனிதனால் பதாடர்ந்து எந்த நியேைிலும் காத்திருக்க முடியும். 

ஆர்வம்பகாள்ளும் ஒருவனுக்கு மந்த நியே பநருக்கடிைாக மாறி விடுகிறது. 

ஆர்வம், சாதாரணத் தருணத்யத வாய்ப்ொக மாற்றி விடும். 

நிரந்தரமாக இருக்கும் ஆர்வத்திற்கு வாய்ப்பு எப்பொழுதும் காத்திருக்கும். 

ஜீவனின் ெகுதிகள் ஆர்வம்பகாள்வதில்யே. 

லமற்ெரப்ெில் இருக்கும் ஆன்மா நிரந்தர ஆர்வம் பகாள்கிறது. 

கர்வத்தின் உைர்வின் மீது கர்வம் பகாண்டிருந்த அவனிடம் வீட்யடப் ெராமாிக்கும் பெண்மணி 

கர்வத்யதப் ொர்க்கவில்யே. 

அவன் கர்வத்யதக் யக விட்டிருந்ததால் திருமதி கார்டினர் அவனிடம் அக்குணத்யதப் 

ொர்க்கவில்யே. 
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ெண்ெட்ட முகத்லதாற்றத்தில் மயறந்திருக்கும் ஆயசயை, புாிந்துபகாள்ளும் திறனுயடைவர்களால் 

காண முடியும். 

ஆழ்ந்த நுண்ணறிவு உள்ளவர்களால் ஆரம்ெத்தில் டார்சிைிடம் பதன்ெட்ட கர்வம் லமற்ெரப்ெில் 

மட்டுலம இருந்தது என்ெயதயும், அவன் உண்யமைில் நற்ெண்புகயள உயடைவன் என்ெயதயும் 

ொர்த்திருக்க முடிந்திருக்கும்.  

முதல் சந்திப்ெிலேலை விக்காம் தவறானவன் என்று உணர லமலும் ஆழ்ந்த உட்ொர்யவ லதயவ.  

சத்திைஜீவிை நுண்ணறிவு, “ெரவாைில்யே” என்று அவன் கூறிைதில், அவனது இரண்டாவது 

திருமண லவண்டுலகாயளப் ொர்த்திருக்க முடிந்திருக்கும். 

Dante-ைின், குணத்யத Faria-வினால் ொர்க்க முடிந்தது.  

லஜனுயடை திருமணத்யத திருமதி பென்னட் முதலிலேலை ொர்ப்ெது பதாயேலநாக்குப் ொர்யவ 

அல்ே, ஆயச ஆகும்.   

லகாடிக்கணக்கான நியறலவறாத ஆயசகள் ஒரு ஜீவனுள்ள ஆர்வத்யத உருவாக்குகிறது. 

லமட்யட லநாக்கித் தண்ணீர் ொய்வது தூய்யமைான நம்ெிக்யகைால் சாத்திைம் ஆகும். 

நமது விருந்தினர் விடுதி சித்ரகூடத்தில் இருக்கும்பொழுது இது நடந்தது. 

நன்பகாயட வசூலிப்ெவாின் பவட்கங்பகட்டத்தனம், நமது கருத்துகள் அயனத்தும் பவற்றி 

அயடயும் என்ெதற்கான அறிகுறி ஆகும், ஆனால் அவருக்கு நாம் எதிர்வியன ஆற்றாமலிருக்க 

லவண்டும். அவருயடை எதிர்ொர்ப்ெின் வக்கிரத்யத நம்மால் உணர முடிந்தால் லமலும் சிறப்ொன 

ெேன் கியடக்கும்.   

 

"I was never more surprised than by his behaviour to us. It was more than civil; it was really 

attentive; and there was no necessity for such attention. His acquaintance with Elizabeth was very 

trifling." 

“நம்மிடம் அவன் நடந்துபகாண்ட முயற மிகவும் ஆச்சாிைமாக இருந்தது. மாிைாயதயுடன்,  

அக்கயறயும் பதாிந்தது, இவ்வளவு அக்கயற பசலுத்த லவண்டிை அவசிைலமைில்யே. 

எலிசபெத்துடன் அவனுக்கு இருந்த பதாடர்பு குயறவாகலவ இருப்ெதால், அவன் நடந்துபகாண்டது 

ஆச்சாிைமாக இருந்தது.” 

348. Neither of them saw pride in him. 

இருவருலம அவனிடம் கர்வத்யதப் ொர்க்கவில்யே  

349. “I was never more surprised than by his behaviour to us” – Mr. Gardiner. 

He was surprised because she was a mere acquaintance. 

There is one more phenomenon. When you meet a Man from your town to whom you have rarely 

talked in another place, he suddenly becomes close, warm and more than friendly. 

Acquaintance in the native place becomes an affectionate friend elsewhere. 

At home the acquaintance remains so, gives no occasion to expand its reality. 

Elsewhere the same acquaintance becomes precious, is worth cherishing. 

An elderly woman of Salem went to Kurukshetra on a tour. On an impulse she left her group for 

sightseeing, lost her way. She was terrified, unable to speak. She had only heard of Mother. When no prayer 

to the Gods evoked response, in desperation she thought ‘People speak of Mother, won’t She save me?” 

Instantly she heard Tamil voices who took her to her group. 

Great distance from native security gives charm to unknown mild influences. 

Of course Darcy was different now towards Elizabeth which he did not know. 

People from Auroville who go out feel a longing to return after the first or second day. 

It is the atmosphere they miss. 

Meeting a local Man outside, he feels the power of the local atmosphere he then misses. 

Darcy was his new self when they met him. 

His new personality was at work. 

It was a nascent personality. 

Nascent forces are more powerful than usual. 

What impressed Gardiner was the nascent power. 

It was the birth of a new culture in him. 

Though new, it was there in his blood in potential. 

Faculties when born afresh have a fragrance of their own. 

It is its bloom. 
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Fresh faculties are always uncut gems. 

Fresh faculties blooming on their native soil will be like precious stones mounted on a gold setting. 

It is born as a finished gem as the opening flower does not require to be polished like the diamond from the 

mine. Darcy acquiring cultural courtesies is nature putting forth flowers on the plants. 

“நம்மிடம் அவன் நடந்து பகாண்ட விதம் மிகவும் ஆச்சாிைமாக இருந்தது என்று திரு கார்டினர் 

கூறுகிறார்.” 

அவள் பவறும் சிலநகிதிதான் என்ெதால் அவனுயடை நடத்யத அவருக்கு ஆச்சாிைத்யத அளித்தது. 

லமலும் ஒரு நிகழ்வு உள்ளது. நம்மிடம் அதிகம் லெசிைிராத நம் ஊயரச் லசர்ந்த ஒருவயர லவபறாரு 

இடத்தில் நாம் சந்திக்கும்பொழுது அவர் திடீபரன பநருங்கிைவராக, அன்ொக, நட்புக்கும் 

லமோனவராக மாறுகிறார். 

பசாந்த ஊாில் அறிமுகமான ஒருவர் லவபறாரு இடத்தில் ொசமிக்க நண்ெராகிறார். 

பசாந்த இடத்தில் அறிமுகம், அதன் உண்யம நியேயை விாிவுெடுத்துவதற்கு வாய்ப்பு அளிக்காமல் 

அலத நியேைில் இருக்கும்.   

லவறிடங்களில் அலத அறிமுகம் லொற்றிப் ொதுகாக்கப்ெடும் உைர்ந்த மதிப்புள்ளதாக மாறும். 

லசேத்யதச் லசர்ந்த ஒரு வைதான பெண்மணி குருலஷத்திரத்திற்கு சுற்றோப் ெைணம் லமற் 

பகாண்டார். ஒரு உந்துதலில் ஊயரச் சுற்றிப்ொர்ப்ெதற்காக உடன் வந்தவர்கயளப் ெிாிந்து 

வைிமாறிச் பசன்று விட்டார். ெைந்துலொன அப்பெண்மணிக்கு லெச முடிைவில்யே. அவர் 

அன்யனயைப் ெற்றிக் லகள்விப்ெட்டிருந்தார். மற்ற பதய்வங்களுக்குச் பசய்த ெிரார்த்தயன 

ெைனற்றுப் லொனெின், கவயேைில், “எல்லோரும் அன்யனயைப் ெற்றி லெசுகின்றனர், என்யன 

அன்யன காப்ொற்றுவாரா?” என்று லைாசித்தார். உடனடிைாக அங்கு தமிழ் லெசும் குரயேக் லகட்டு 

அவர்களிடம் உதவியை நாடினார், உடன் வந்தவர்களுடன் அவர்கள் லசர்த்து யவத்தனர். 

பசாந்த ஊாின் ொதுகாப்ெிலிருந்து பவகு தூரம் விேகிச் பசல்லும்லொது நாம் அறிைாத மிதமான 

சக்திகள் ொதுகாப்பு அளிக்கின்றன. 

எலிசபெத்திடம் டார்சி இப்பொழுது வித்திைாசமாக நடந்துபகாள்வது அவனுக்லக பதாிைவில்யே. 

ஆலராவில்லிலிருந்து பவளிலை பசல்ெவர்கள் ஓாிரு நாட்களுக்குப் ெிறகு மீண்டும் திரும்ெி வந்துவிட 

ஏங்குவார்கள். 

அவர்கள் ஏங்குவது அந்தச் சூைலுக்காக. 

உள்ளூர் மனிதயன பவளிைில் சந்திக்கும்பொழுது அவன் இைக்கும் உள்ளூர் சூைலின் சக்தியை 

உணருவான். 

அவர்கள் டார்சியைச் சந்தித்தபொழுது அவன் புது மனிதனாகக் காட்சி அளித்தான். 

அவனுயடை புதிை ஆளுயம பசைல்ெட்டுக் பகாண்டிருந்தது. 

அது புதிதாகப் ெிறந்த ஆளுயமைாக இருந்தது. 

புதிை சக்திகள் வைக்கமானயவகயளவிட சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும். 

கார்டினயர ஈர்த்தது அந்தப் புதிை சக்திதான். 

இது அவனிடம் ஏற்ெட்ட புதிை நாகாிகத்தின் ெிறப்ொகும். 

புதிதாக இருந்தாலும் அவனிடம் வித்தாக அவன் இரத்தத்தில் அது இருந்தது. 

திறயமகள் புதிதாகப் ெிறக்கும்பொழுது அவற்றிடம் தனி வாசம் இருக்கும். 

இது அயவ மேர்வதாகும். 

புதிை திறயமகள் எப்பொழுதுலம ெட்யட தீட்டப்ெடாத ரத்தினங்களாக இருக்கும். 

புதிை திறயமகள் பசாந்த மண்ணில் மேரும்பொழுது தங்கத்தில் ெதித்த வியே மதிப்ெற்ற கற்களாக 

இருக்கும். 

சுரங்கத்திலிருந்து எடுக்கப்ெடும் யவரத்திற்கு ெட்யட தீட்டுவதுலொல், பமருலகற்ற லவண்டிை 

அவசிைமில்ோத மேர்ந்த பூயவப்லொல், இது பமருலகற்றிை இரத்தினமாகலவ ெிறக்கிறது.     

350. “It was more than civil, it was really attentive.” 

Civility is formal, attention is personal. 

Formality grows into informal friendliness, attention upgrades into affection. 

Civility can get a wife not love. 

Forces in Nature work for union. 

All human relationships are points of union. 

These forces are positive, neutral or negative. 

A very highly educated Man does not recognize the value of ideas he is exposed to all the time, as his 

comprehension of them is from his point of view. 

It means he receives new ideas to fortify old Ideas of his as his Mind is closed. 
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Mental Individuality giving a negative opening comes forward not to accept nonsensical ideas issuing 

out of celebrities. 

Not to accept ideas just because VIPs voice them is mental Individuality. 

It will give us access to his thought through a negative door. 

Individuality of action can similarly give a negative opening. 

The President of America listens to all experts but is unable to get views that convince him. What is best in 

the circumstances he does, which is not his action as an Individual. 

His Individuality of action now is not able to take initiative. 

One who is not such an Individual will do anything the experts say. 

His Individuality now asserts in not acting on their advice but letting the minimum be done as 

something is to be done. 

This is a negative opening of the Individuality of action. 

He needs not ideas for understanding, but ideas that can be acted upon. 

To enter into the Mental Individuality successfully will give us access to the Individuality of Action, though 

negatively, in time. 

Our own positive conviction, conviction not in Force, but in Being will convert the negative opening in the 

Mind into positive. That Mind can fashion Ideas for Action rather than ideas for understanding. 

Slowness of comprehension reflects the slowness of the world’s receptivity. 

“அவனது நடத்யத மாிைாயதக்கும் லமற்ெட்டதாக இருந்தது; உண்யமைான அக்கயறைாக 

இருந்தது.” 

மாிைாயத சம்ெிரதாைமானது, அக்கயற தனிப்ெட்டது. 

சம்ெிரதாைம், சம்ெிரதாைமற்ற நட்ொக மாறும். அக்கயற ொசமாக உைரும்.  

மாிைாயத மயனவியைப் பெற்றுத் தரோம், ஆனால் காதயே அல்ே. 

இைற்யகைில் சக்தி ஒற்றுயமக்காக லவயே பசய்கிறது. 

எல்ோ மனித உறவுகளும் ஒற்றுயமக்கான யமைங்கள். 

இந்தச் சக்திகள் லநர்மயறைாக, நடுநியேைாக, எதிர்மயறைாக உள்ளன. 

உைர்ந்த கல்வி கற்ற ஒரு மனிதன், அவன் முன் எந்லநரமும் இருக்கும் கருத்துகளின் மதிப்யெ 

தன்னுயடை கண்லணாட்டத்திலேலை புாிந்துபகாள்வதால் சாிைாகப் புாிந்துபகாள்வதில்யே.    

அவனுயடை மனம் மூடிைிருப்ெதால், தன்னுயடை ெயைை கருத்துகயளப் ெேப்ெடுத்திக் 

பகாள்வதற்காக புதிை கருத்துகயள ஏற்றுக்பகாள்கிறான்.  

எதிர்மயறைான விைிப்யெத் தரும் மனத்தின் தனித்துவம் பெற்றவன், ெிரெேங்கள் கூறும் 

அர்த்தமில்ோத கருத்துகயள ஏற்றுக்பகாள்ள முன் வருவதில்யே.  

முக்கிைமானவர்கள் கூறுகிறார்கள் என்ெயதப் பொருட்ெடுத்தாமல், அவர்கள் கூறும் கருத்யத 

ஏற்றுக்பகாள்ள மறுப்ெவர்கள் மனத்தில் தனித்துவம் ெயடத்தவர்கள் ஆவார்கள். 

இது எதிர்மயறைான வைிைின் மூேம் அவனது எண்ணத்யத அணுக நமக்கு வைி வகுக்கும்.  

பசைலின் தனித்துவம் இலதலொல் எதிர்மயறைான விைிப்யெ அளிக்கும். 

அபமாிக்காவின் ஜனாதிெதி எல்ோ வல்லுனர்கள் கூறுவயதயும் லகட்டுக்பகாள்கிறார் ஆனால் 

அவயரத் திருப்திப்ெடுத்தும் கருத்துகள் கியடப்ெதில்யே. அந்த சந்தர்ப்ெத்திற்கு உகந்தயத அவர் 

பசய்கிறார். ஆனால் அது அவரது தனிப்ெட்ட பசைோக இருக்காது. 

பசைலில் அவனுக்கு இருக்கும் தனித்துவத்தால் இப்பொழுது தன்முயனப்பு எடுக்க முடிவதில்யே. 

இதுலொல் இல்ோத மனிதன், வல்லுனர்கள் கூறும் எயத லவண்டுபமன்றாலும் பசய்வான்.   

அவர்களுயடை அறிவுயரயைக் லகட்டு நடக்காமல் இருக்க அவனது தனித்துவம் இப்பொழுது 

வற்புறுத்துகிறது. ஆனால் ஏதாவது பசய்தாக லவண்டும் என்ெதற்காக, சிறிை அளவில் பசய்வதற்கு 

அனுமதிக்கிறது. 

இது பசைலின் தனித்துவத்தின் எதிர்யறைான விைிப்ொகும்.  

புாிந்துபகாள்வதற்கான கருத்துகள் அவனுக்குத் லதயவைில்யே, பசைல்ெடுவதற்கான 

கருத்துகள்தான் லதயவ. 

மனத்தின் தனித்துவத்தில் பவற்றிகரமாக நுயைவது, பசைலின் தனித்துவத்யத அணுக, 

எதிர்மயறைாக இருந்தாலும், லநரத்தில் வைி விடுகிறது.   

நமது லநர்மயறைான திட நம்ெிக்யககள் சக்திைில் இல்ோமல் ஜீவனில் இருப்ெது, மனத்தில் 

இருக்கும் எதிர்மயறைான விைிப்யெ நல்ேதாக மாற்றிவிடும். அந்த மனம், புாிந்து பகாள்வதற்காக 

கருத்துகயள உருவாக்காமல் பசைலுக்குாிை கருத்துகயள உருவாக்கும்,  
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புாிந்துபகாள்வதில் உள்ள நிதானம், உேகத்தின் ஏற்புத் திறனிலுள்ள நிதானத்யதப்  

ெிரதிெலிக்கிறது. 

351. “There was no necessity for such attention.” 

God has no necessity to pay attention to Man. His attention is grace. 

That is why it is often said with a force of insistence which is mistaken for repetition that Grace has 

no need to have a cause for action. 

To bring out the manifold aspects of a Truth, it is endlessly repeated. Those who miss the newly 

stated aspect find it as repetition. 

Incomprehension finds wider aspects of Truth stated as repetition. 

Glencora paid great attention to Alice, Madam Max, Phineas, Lopez, Emily Wharton and a great many 

other people without condescension. It made her widely popular. She was silly, impetuous, longing for 

action. Serious, sedate people, with no urge for action paying attention to simple folk are spoken of as 

divine beings. Men who have risen from below can do so easily. It will be popularity without context. Born 

high, holding high positions still people like Nehru and Gandhiji took to simplicity. It was their greatness. 

Values make Men valuable. I have described values as spiritual skills. 

The physical skill accomplishes work. The vital skill secures relationships. Mental skills assimilate ideas. 

Spiritual skills raise all the other skills to spirit. A carpenter’s values help him cease to be a carpenter and 

raise him to the position to study scriptures. A lawyer, even a lawyer’s clerk expressing values can rise to 

be a law giver. Values of a scholar make him a sage. A nation having VALUES, but not skills at all the 

lower levels can acquire them overnight, but it takes ages for the skills to acquire values. Today, if we 

examine the distribution of skills, capacities, talents, abilities and values, any part of the world can 

acquire ALL, if only they choose. The Presence of the Supramental Consciousness is the prime reason. 

Honour in Japan, technology in Europe and USA have been taken to the penultimate step of total 

perfection. That is the foundation for this accomplishment. Darcy who had inherited wealth and tradition 

put up an abominable pride and contemptible meanness. In a few months he changed himself fully by virtue 

of his foundation. A skill can be acquired, but to acquire it to express a value is very difficult. One can learn 

a word, but to use it in the proper, especially high context is not given to him. Consecration is such a word 

anyone can learn. How many can use it to express the consecration he practices? Skill is in the plane of 

work, values are in the plane of total accomplishment. 

“இது லொன்ற கவனிப்புக்கு அவசிைம் எதுவும் இல்யே.” 

மனிதன் மீது கவனம் பசலுத்தலவண்டிை அவசிைம் கடவுளுக்கு இல்யே. கடவுளின் கவனம் 

அருளாகும். 

இதனால்தான் அருள் பசைல்ெட காரணம் எதுவும் லதயவைில்யே என்று அடிக்கடி வலியுறுத்திக் 

கூறப்ெடுவயத, திரும்ெத் திரும்ெக் கூறப்ெடுவதாகத் தவறாகக் கருதப்ெடுகிறது.   

ஒரு உண்யமைின் எண்ணிறந்த கூறுகயள பவளிக்பகாண்டு வர, அது ெேமுயற திரும்ெத் திரும்ெக் 

கூறப்ெடுகிறது. புதிதாகக் கூறப்ெட்ட கூற்றியன எவர் உணரவில்யேலைா, அவர்களுக்கு இது 

மீண்டும் மீண்டும் கூறப்ெடுவதுலொல் லதான்றும். 

உண்யமைின் விாிவான கூறுகயளப் புாிந்துபகாள்ள முடிைாதபொழுது மீண்டும் மீண்டும் 

கூறப்ெடுவதாகத் லதான்றும். 

Alice, Madam Max, Phineas, Lopez, Emily Wharton ஆகிலைாருக்கும், லமலும் ெேருக்கும், Glencora 

அவர்களது நியேொராது அதிக கவனம் பசலுத்தினாள். இது அவயள மிகவும் ெிரெேமாக்கிைது. 

பசைல்ெடுவதற்கு ஏங்கிை அவள் அர்த்தமில்ோதவளாகவும் லைாசிக்காமல் அவசரமாகச் 

பசைல்ெடுெவளாகவும் இருந்தாள். பசைல்ெடுவதற்கான ஆயச எதுவும் இல்ோத கருத்தாைமுயடை 

அயமதிைான மனிதர்கள், எளிை மனிதர்களிடம் கவனம் பசலுத்தினால், அவர்கள் 

பதய்வீகமானவர்கள் என்று கூறப்ெடுகிறார்கள். கீழ் நியேைிலிருந்து உைர்ந்திருக்கும் மனிதர்களால் 

சுேெமாக இவ்வாறு நடந்துபகாள்ள முடியும். எந்தக் காரணமுமின்றி ெிரெேம் அயடவார்கள். 

உைர்ந்த குடும்ெத்தில் ெிறந்து, லமலும் உைர்ந்த ெதவி வகித்த லநரு, காந்திஜி லொன்றவர்கள் 

எளியமயை ஏற்றுக்பகாண்டனர். அது அவர்களுயடை உைர்வு ஆகும். 

ெண்புகள் மனிதர்கயள உைர்ந்த மதிப்புயடைவர்களாக்குகின்றன. ெண்புகயள ஆன்மீகத் 

திறன்களாக நான் விவாித்துள்லளன். 

உடல் திறன் லவயேயை சாதிக்கிறது. உணர்வின் திறன் உறவுகயளப் பெறுகிறது. மனத்தின் திறன் 

கருத்துகயள கிரகித்துக்பகாள்கிறது. ஆன்மாவின் திறன் மற்ற எல்ோ திறன்கயளயும் ஆன்மாவின் 

நியேக்கு உைர்த்துகிறது. தச்சுலவயே பசய்ெவாின் ெண்புகள், அவயர லவத நூல்கயளப் ெடிக்கும் 
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அளவிற்கு உைர்த்தும். வக்கீல், வக்கீல் குமாஸ்தா ஆகிலைார் தங்களது ெண்புகயள 

பவளிப்ெடுத்தும்பொழுது, அவர்களும் தீர்ப்ெளிக்கும் தகுதியை அயடைோம். ெண்டிதாின் ெண்புகள் 

அவயர முனிவராக்கும். ெண்புகள் இருந்து, கீழ்நியேைில் திறன்கள் இல்ோவிட்டால், ஒரு நாடு 

அவற்யற ஒலர நாளில் முைன்று பெறோம். ஆனால் ெண்புகயளப் பெற திறன்களுக்கு ெே 

காேங்கள் ஆகும்.    

இன்று நாம் திறன்கள், திறயமகள், பசைல் திறன்கள், ஆற்றல், ெண்புகள் ஆகிையவ ெரவிைிருக்கும் 

விதத்யத ஆராய்ந்தால், உேகத்தின் எந்தப் ெகுதிைினரும் அவர்கள் விரும்ெினால் இயவ 

எல்ோவற்யறயும் அயடைோம் என்ெயதப் ொர்க்கோம். இதற்கு முக்கிை காரணம் அங்குள்ள 

சத்திைஜீவிை சக்திலை ஆகும். ஜப்ொனில் மாிைாயதயும், ஐலராப்ொ மற்றும் அபமாிக்காவில் 

பதாைில் நுட்ெமும் முழுயமைான பூரணத்துவத்தின் முந்யதை நியேயை அயடந்துள்ளன. அதுதான் 

இச்சாதயனைின் அடிப்ெயட. பசாத்து, ொரம்ொிைம் ஆகிைவற்யற குடும்ெத்திலிருந்து பெற்றுள்ள 

டார்சி, பவறுக்கத்தக்க கர்வமும், இகழ்ச்சிைான சின்னத்தனமும் பகாண்டிருந்தான். அவனுயடை 

அடிப்ெயடச் சிறப்ெினால் சிே மாதங்களிலேலை அவன் முழுயமைாக மாறினான். ஒரு திறயன 

அயடை முடியும், ஆனால் ஒரு ெண்யெ பவளிப்ெடுத்துவதற்காக அயத அயடவது மிகவும் கடினம். 

ஒருவரால் ஒரு வார்த்யதயைக் கற்றுக்பகாள்ள முடியும், ஆனால் அயதச் சாிைாகவும், முக்கிைமாக 

உைர்ந்த விஷைத்தில் உெலைாகப்ெடுத்துவதும் சுேெம் அல்ே. சமர்ப்ெணம் என்கிற வார்த்யதயை 

ைார் லவண்டுபமன்றாலும் கற்றுக்பகாள்ளோம், ஆனால் எவ்வளவு லெரால் அவர்கள் பசய்யும் 

சமர்ப்ெணத்யத பவளிப்ெடுத்த இயத உெலைாகப்ெடுத்த முடியும்? திறன் பசைோற்றும் நியேைில் 

உள்ளது, முழுயமைான சாதயனைின் நியேைில் ெண்புகள் உள்ளன. 

352. “His acquaintance with Elizabeth was very trifling.” 

Sannyasi is one who goes away from home. It is the first essential step. 

Such an essential step in Integral yoga can be said to be many or can be explained in many ways: 1) All 

inclusive concentration, 2) Consecration, 3) Silence in the Mind, 4) Emergence of the Psychic, 5) First 

Fundamental Siddhi, 6) Aspiration of the whole being, 7) Awakening of the Soul. How can anyone claim to 

be a sadhak or even a devotee without qualifying for one of these initial steps? 

To deserve the attention of Darcy there are a few qualifications none of which they possess. The only 

assumption is his love for their niece. That is out of question. Hence they are baffled. 

Great events in life do have such a surprising beginning – a causeless one. 

A causeless cause is the presence of grace. Grace is the action of God. 

His inner change had raised him to a consciousness that was God-consciousness for them. 

The decision to transform himself went beyond the universal plane, touched the Transcendent. 

However faint, it was God-consciousness. 

The Absolute can be reached by the perfection of any of its aspects. (p. 476 – The Life Divine) 

His desire to win her love as it was LOVE for the sake of LOVE carried that element of perfection. It is a 

condition in which water flows up the gradient, Tom’s wallet appeared on a bush, and Darcy exhibited 

effusive solicitude to Elizabeth. It is an inner condition from where the devotee cannot find himself enough 

to call Mother. It is richness that is fullness overwhelming memory and the censor. Extreme sadness at 

that moment transforms itself into extreme ecstasy. Man develops compunction, ashamed of the joy rising 

at a moment of sadness, forgetting what is happening inside. 

There are practical Men who are skeptic about these exalted moments. Let them try one of these acts of 

transformations. The practical results will not only be there, but will be found in overwhelming measures. 

No practical success can ever give this practical result. To be practical, it is best one gives up practical 

mindedness totally. When a mean boss denies a small payment due, such an attitude brings ten times more – 

Rs. 3000/- in place of Rs. 350/-. The abundant compensation comes from Life outside. The next step where 

the compensation comes out of the mean boss’s hand is difficult to achieve, but possible. Undue yearning 

for gifts worth a paltry sum of Rs. 5/- or even 100/- unleashes forces that make him deliver a gift of 

200,000/- rupees. All that the devotee has to do afterwards is to fully comprehend, appreciate, and rise 

to the occasion of such an event. Inwardly it is done by gratitude commensurate with Grace. 

“எலிசபெத்திடம் அவன் பகாண்டிருந்த அறிமுகம் மிகவும் குயறவாகலவ இருந்தது.” 

வீட்யடத் துறந்து பசல்ெவர் சந்நிைாசி. அது முக்கிைமான முதல்ெடி ஆகும். 

பூரணலைாகத்தில் அது லொன்ற முக்கிைமான ெடிகள் ெேவற்யறக் கூறோம், ெே விதமாக அவற்யற 

விளக்கோம்.  

1. அயனத்யதயும் உள்ளடக்கிை மன ஒருநியேப்ெடுதல். 



299 

 

2. சமர்ப்ெணம். 

3. மனத்தின் பமௌனம். 

4. யசத்திை புருஷனின் பவளிப்ொடு. 

5. முதல் அடிப்ெயடைான சித்தி. 

6. முழு ஜீவனின் ஆர்வம். 

7. ஆன்மாவின் விைிப்புணர்ச்சி. 

இந்த ஆரம்ெ நியேகயளப் பூர்த்தி பசய்ைாமல் எவ்வாறு ஒருவர் தன்யன ஒரு சாதகர் என்லறா 

அன்ெர் என்லறா கூறிக் பகாள்ள முடியும்? 

டார்சிைின் கவனத்திற்குத் தகுதிைானவர்களாக இருப்ெதற்குத் லதயவைான சிே தகுதிகளில் 

ஒன்றுகூட அவர்களிடம் இல்யே. இருக்கும் ஒலர யூகம், அவர்களுயடை மருமகள் லமல் 

பகாண்டிருக்கும் காதல்தான். அதற்குச் சாத்திைலம இல்யே. ஆகலவ அவர்களுக்குப் ெிரமிப்பு 

உண்டாைிற்று. 

வாழ்வில் பொிை நிகழ்வுகள் இதுலொன்ற ஆச்சாிைமூட்டும் ஆரம்ெத்யதக் பகாண்டிருக்கும்—ஒரு 

காரணமில்ோத ஆரம்ெம்.  

ஒரு காரணமில்ோத ஆரம்ெம் அருள் இருப்ெதன் அறிகுறி ஆகும். அருள் இயறவனின் பசைல்ொடு 

ஆகும். 

அவர்களுக்குத் பதய்வீக ஜீவிைமாக விளங்கும் ஜீவிைத்திற்கு அவனது அக மாற்றம்அவயன 

உைர்த்திைது.  

மாறுவதற்கான அவனது முடிவு ெிரெஞ்ச நியேயைத் தாண்டி ெிரம்மத்யதத் பதாட்டது. 

எவ்வளவு வலுவற்றதாக இருந்தாலும் அது பதய்வீக ஜீவிைம் ஆகும். 

அதன் எந்த ஒரு அம்சமும் பூரணமயடவதன் மூேம் ெிரம்மத்யத அயடைோம். 

காதலுக்காகலவ அவனுயடை காதல் இருந்ததால், அவளுயடை காதயேப் பெற லவண்டும் என்கிற 

அவனுயடை ஆயச அதுலொே பூரணமாக இருந்தது. இது நீர் லமட்யட லநாக்கிப் ொய்வது, மற்றும் 

Tom-ன் ெணப்யெ புதாில் கியடத்தது லொன்றது. டார்சிக்கு எலிசபெத்திடம் இருந்த அக்கயற 

உணர்வுபூர்வமானதாக இருந்தது. இது அன்யனயை அயைக்க முடிைாத அளவுக்கு இருக்கும் அக 

நியேைாகும். இது ஞாெகத்யதயும், எச்சாிக்யக உணர்யவயும்  பவற்றிபகாள்கிற முழுயமைான 

பசழுயம ஆகும். அத்தருணத்தின் தீவிர வருத்தம் தீவிர ெரவசமாக திருவுருமாறும். மனிதனுக்கு 

மனவுறுத்தல் ஏற்ெடுகிறது, நம்முள் என்ன நடந்துபகாண்டிருக்கிறது என்ெயத மறந்துவிட்டு, 

வருத்தமான லநரத்தில் சந்லதாஷம் எழுவயதக் கண்டு பவட்கம் எழுகிறது. 

இந்த உைர்ந்த தருணங்கயள சந்லதகிக்கும் ைதார்த்தமான மனிதர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் 

திருவுருமாற்றத்தின் இந்த பசைல்களில் ஏலதனும் ஒன்றியன முைன்று ொர்க்கோம். நயடமுயற 

ெேன்கள் கியடப்ெலதாடு, அளவுக்கு அதிகமாகவும் ெேன்கள் கியடக்கும். இந்த நயடமுயறப் 

ெேயன எந்த நயடமுயற பவற்றியும் அளிக்காது. நயடமுயறக்கு ஏற்றவாறு இருக்க ஒருவர் 

நயடமுயற சுொவத்யத முழுயமைாகக் யகவிடுவதுதான் சிறந்தது. அற்ெத்தனமாக நடந்து 

பகாள்ளும் ஒரு முதோளி சிறிை அளவு ெணொக்கியைத் தர மறுக்கும்பொழுது, இது லொன்ற 

மலனாொவம் ெத்து மடங்கு ெணத்யதக் பகாண்டு வரும். Rs. 350/-. க்கு ெதில் Rs. 3000/-ம் 

கியடக்கும். அொிமிதமான ெேன்கள் பவளி வாழ்க்யகைிலிருந்து வருகின்றன. முதோளிைிடமிருந்து 

ெேன் கியடப்ெது அடுத்த நியே, அது கஷ்டம் என்றாலும் சாத்திைம். ரூொய் ஐந்து அல்ேது நூறு 

ரூொய் மதிப்புள்ள ொிசுக்காக ஏங்கிைது, சக்திகயள விடுவித்து இரண்டு ேட்ச ரூொய்வயர 

நன்பகாயடயை அவருக்குப் பெற்றுத் தந்தது. இதற்குப் ெிறகு அந்த அன்ெர் பசய்ை லவண்டிைது 

அந்நிகழ்ச்சியை முழுயமைாகப் புாிந்துபகாண்டு, ொராட்டி, அது லொன்ற நிகழ்வுக்கு ஏற்றவாறு 

உைர லவண்டிைதுதான். அருளுக்குத் தகுந்தவாறு நன்றி உணர்வு எழுவதன் மூேமும் இது அகத்தில் 

பசய்ைப்ெடுகிறது. 

 

"To be sure, Lizzy," said her aunt, "he is not so handsome as Wickham; or, rather, he has not 

Wickham's countenance, for his features are perfectly good. But how came you to tell us that he 

was so disagreeable?" 

“விக்காயமப்லொல் அைகானவனாக இல்ோவிடினும், அவனுயடை அங்கேட்சணங்கள் எல்ோம் 

மிக நன்றாக இருக்கின்றன. ஆனால் நீ எப்ெடி அவன் ஏற்றுக்பகாள்ளலவ முடிைாதெடி இருக்கிறான் 

என்று கூறினாய்?” என அவளது அத்யத வினவினாள். 

353. “To be sure, Lizzy, he is not so handsome as Wickham.” 

To be handsome is a consummate value in feminine eyes. 

Earning capacity is the ultimate value in a bridegroom. 
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Electoral support cuts across all considerations in politics. 

No such consideration weighs with the Spirit. 

Mysore Maharaja when he solicited Darshan was asked to come in the queue. 

On his complaint, he was put at the head of the queue. 

Excellent dress, table manners, fluent speech, and fine exterior win till today over great inner values 

unattainable by anyone in the world. 

Presentation prevails. 

Monetary policy, an instrument of the effective exterior, ruled the world almost for a century. 

Till today it is the church that canonizes the Saints! Form rules over the content. 

While form is readily accepted on presentation, the content has to acquire world fame before being 

recognized. 

Supramental life presents form that is content. 

With the supreme surge of the inner Spirit, content becomes the perfect form outside. 

Ugliness of the face is converted into the handsomeness of the countenance by reading The Life Divine. 

In this world of human affairs, content has no chance against appearance. 

Even when the appearance exposes itself as devoid of content, its value continues to rise. 

Apparent appearance that serves opposite forces is still sought after – Dr. Radhakrishnan. 

Sri Aurobindo has demonstrated to his devotees that this Force can compel very opposite forces to serve the 

cause and remove them if it chooses – Churchill. 

Pemberley from a higher point of view is only an appearance. 

Even appearance when it grows out of proportion, is overwhelming. 

Beauty is Ananda seen by the Mind. 

Elizabeth’s Mind is fully developed and is able to appreciate beauty truly. 

The conflict between appearance and content highlights the fact that partial endowments do not ultimately 

prevail and can always be tricked on the way. 

As appearance is partial, content too is partial. In that they are equal. Complete perfect appearance has 

no chance against complete content. 

“நிச்சைமாக லிசி, அவன் விக்காயமப் லொல் அைகாக இல்யே” என்று திருமதி கார்டினர் 

கூறுகிறாள். 

அைகாக இருப்ெது பெண்யமைின் கண்களுக்கு நியறவளிக்கும் மதிப்பு ஆகும். 

சம்ொதிக்கும் திறன் ஒரு மணமகனின் அதிகெட்ச மதிப்ொகும். 

அரசிைலில் வாக்காளர்களின் ஆதரவு அயனத்து உணர்வுகயளயும் மீறிைது. 

ஆன்மாவின் விஷைத்தில் அது லொன்ற எந்த உணர்வுக்கும் இடமில்யே. 

யமசூர் மஹாராஜா தாிசனத்திற்கு வந்தபொழுது, வாியசைில் வரச் பசால்லி லகட்டுக் 

பகாள்ளப்ெட்டார். 

அவர் புகார் பசய்த ெிறகு, அவயர வாியசைில் முதோவதாக நிற்கச் பசான்னார்கள். 

சிறப்ொன உயட, விருந்துண்ணும் லமயஜைில் நடந்து பகாள்ளும் நாகாிகமான முயற, திறயமைான 

லெச்சு, லநர்த்திைான புறத்லதாற்றம் இயவைாவும் உேகத்தில் எவராலும் அயடை முடிைாத 

அகப்ெண்புகயள இன்றுவயர பவற்றி பகாள்கிறது. 

லதாற்றம் பவற்றி அயடகிறது.  

பவளித் லதாற்றம் சிறப்ொக விளங்குவதற்குக் கருவிைாக இருந்த பொருளாதாரக் பகாள்யக, 

ஏறக்குயறை ஒரு நூற்றாண்டு காேமாக உேகத்யத ஆண்டு வந்தது. 

இன்று வயர சர்ச்தான் ஒருவயர துறவி என்று தீர்மானிக்கிறது! பொருயளவிட லதாற்றத்திற்லக 

மதிப்புள்ளது. 

லதாற்றம் ொர்த்த உடலனலை ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடுகிறது, பொருயள ஏற்றுக்பகாள்வதற்குமுன் அது 

உேகப் புகழ் அயடை லவண்டும். 

சத்திைஜீவிை வாழ்க்யக உட்பொருளாக இருக்கும் லதாற்றத்யத அளிக்கிறது. 

அகத்திலுள்ள ஆன்மா உைர்ந்த நியேக்கு எழும்லொது உட்பொருள் பூரணமான பவளித் 

லதாற்றத்யதப் பெறுகிறது. 

‘தி யேப் டியவன்’-ஐப் ெடித்தால் அைகற்ற முகமும் பொலிவு பெறும்.  

மனித விவகாரங்கள் நிரம்ெிை இவ்வுேகில் லதாற்றத்திற்கு முன் பொருளுக்கு வாய்ப்லெ இல்யே. 

பொருள் இன்றி லதாற்றம் தன்யன பவளிப்ெடுத்திக்பகாள்ளும் பொழுதும் அதனுயடை மதிப்பு 

பதாடர்ந்து உைருகிறது. 
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லநபரதிரான சக்திகளுக்குச் லசயவ பசய்யும் பவளிப்ெயடைான லதாற்றம்தான் இன்னமும் 

நாடப்ெடுகிறது என்று டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.  

இந்தச் சக்திலை லநபரதிரான சக்திகயள ஒரு விஷைத்திற்குச் லசயவ பசய்ை வற்புறுத்தும், 

விரும்ெினால் அகற்றவும் பசய்யும் என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் தன்னுயடை அன்ெர்களுக்கு எடுத்துக் 

காட்டியுள்ளார். (உ-ம்) சர்ச்சில்.     

உைர்ந்த கண்லணாட்டத்தில் பெம்ெர்லி பவறும் லதாற்றலம. 

லதாற்றம்கூட அளவுக்கு மீறிப் லொகும்பொழுது நம்யம ஆட்பகாள்கிறது.  

மனம் அையக ஆனந்தமாகப் ொர்க்கிறது. 

எலிசபெத்தின் மனம் முழுயமைாக வளர்ந்திருப்ெதால் அையக உண்யமைாகப் ொராட்ட முடிகிறது. 

லதாற்றத்திற்கும், உட்பொருளுக்கும் இயடலை உள்ள முரண்ொடு, ெகுதிைான திறயமகள் 

இறுதிைில் நியேக்காது, நடுவில் ஏமாற்றப்ெடோம் என்ெயத எடுத்துக் காட்டுகிறது.   

லதாற்றம் ெகுதிைானது லொல், பொருளும் ெகுதிைானதுதான். இந்த விதத்தில் அயவ சமமானயவ. 

முழுயமைான சிறப்ொன லதாற்றத்திற்கு, முழுயமைான பொருளுக்கு எதிராகச் பசைல்ெட வாய்ப்லெ 

இல்யே.  

354. “He has not Wickham’s countenance.” 

Countenance is facial expressions to suit the emotions. 

It is an artificial effort to maintain higher standards of social culture. 

Only aristocratic gentlemanliness can maintain it effortlessly. 

Wickham had the talent, employed it for his heinous purposes. 

Darcy did not acquire it as it was superfluous to him. 

He had naturally good features. 

In the journey towards Truth, great souls can create great orders that are not necessarily an order of Truth. It 

can be anything, even a violent disorder or a settled disorder. New religions have been founded like that. 

They last one thousand years. All that gives way to an endeavour of transformation in a trice. Human 

preference can compromise even that. If there is a value in logic for human life, it is equally true that 

human choice that is determination can create something to last a thousand years in spite of the hostile 

circumstances. It is a choice in favour of Thy Will which one reaches giving up the three levels of energy in 

favour of faith. So, it is true that faith moves mountains. Mahabharatha is the typical story of deceit by 

Evil. Krishna destroyed it by Overmental power. Now the Supramental power is there pressing on us. The 

moment we decide to avail of it, the opposing forces are shrunk to their size. Availing of that Force, victory 

is certain. It has a capacity to continue in higher measures to which it grows by itself. In Darcy’s case it 

gave him total victory and had an excess – kosur-பகாசுர்-of helping her to move to her Mind. His decision 

was so perfect that such a formidable aunt was dismissed by a sheet of paper that needed no time or inner 

effort. 

For the infinite consciousness with its knowledge by identity there is in each finite the feeling of the 

Infinite. (p. 977 – The Life Divine). 

It is for the devotee to reach Mother’s consciousness and from there feel any finite. The Infinity will 

certainly be found. The finite Darcy touched was her liberal abuse that took her to the heights of genius – 

genius of abuse. It does not matter what that finite is, even Mrs. Bennet’s excited vulgar exuberances will 

yield to its touch. 

“விக்காமின் முகத்லதாற்றம் டார்சிக்கு இல்யே.” 

உணர்ச்சிகளுக்கு ஏற்றார்லொல் முகொவங்கயள பவளிப்ெடுத்துவது முகத்லதாற்றம் ஆகும். 

அது சமூக நாகாிகத்தின் உைர்ந்த நியேயைத் தக்கயவத்துக் பகாள்வதற்கான பசைற்யகைான 

முைற்சி ஆகும்.  

உைர்குடிைினாின் நற்ெண்புகள் மட்டுலம அயதச் சுேெமாகச் பசய்ை முடியும். 

விக்காமிற்கு அந்தத் திறயம இருந்தது, ஆனால் அவனுயடை பகாடிை பசைல்களுக்கு அயதப் 

ெைன்ெடுத்திக் பகாண்டான். 

டார்சிக்கு அது லதயவைில்யே என்ெதால் அவன் அக்குணத்யதப் பெறவில்யே. 

அவனுக்கு இைற்யகைாகலவ நல்ே அங்கேட்சணங்கள் இருந்தன.  

உண்யமயை லநாக்கிச் பசல்லும்பொழுது உைர்ந்த ஆன்மாக்கள் உைர்ந்த அயமப்புகயள 

உருவாக்க முடியும், அயவ உண்யமைின் அயமப்ொக இருக்க லவண்டும் என்கிற அவசிைம் 

இல்யே. எவ்வாறு லவண்டுமானாலும் இருக்கோம், ஒழுங்கில்ோமல் லமாசமாகவும் இருக்கோம், 

நியேப்ெட்ட ஒழுங்கின்யமைாகவும் இருக்கோம். இவ்வாறுதான் புதிை மதங்கள் லதான்றின. அயவ 
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ஆைிரம் ஆண்டுகள் நியேத்து இருக்கின்றன. அயவ ைாவும் திருவுருமாற்றத்தின் முைற்சிக்கு ஒரு 

க்ஷணத்தில் வைி விடுகின்றன. மனித முன்விருப்ெம் அயதக்கூட விட்டுக் பகாடுக்க முடியும். மனித 

வாழ்வில் தர்க்கத்திற்கு மதிப்பு இருந்தால், எதிராக இருக்கும் சூழ்நியேயையும் மீறி உறுதிைாக 

இருக்கும் மனித விருப்ெம் ஓர் ஆைிரம் வருடத்திற்கு நீடிக்கக்கூடிை ஏதாவது ஒன்யறச் பசய்ை 

இைலும் என்ெதும் உண்யமதான். இது நம்ெிக்யகக்கு ஆதரவாக சக்திைின் மூன்று நியேகயள 

ஒருவர் யகவிடும்பொழுது, “உனது விருப்ெம்” எனும் நியேயை அயடவதாகும். ஆகலவ, நம்ெிக்யக 

மயேயையும் அயசக்கும் என்ெது உண்யமதான்.  

மகாொரதக் கயத, தீயம ஏமாற்றுவயத விளக்குகிறது. பதய்வலோக சக்திைின் மூேம் கிருஷ்ணர் 

தீயமயை அைித்தார். இப்பொழுது சத்திைஜீவிை சக்தி நமக்குக் கியடத்துள்ளது. நாம் இதயனப் 

ெைன்ெடுத்திக்பகாள்ளத் தீர்மானிக்கும் தருணம், எதிர்க்கும் சக்திகள் அவற்றின் அளவிற்குச் சுருங்கி 

விடும், இந்தச் சக்தியை உெலைாகித்தால் பவற்றி நிச்சைம். இது தானாகலவ பொிை அளவிற்கு 

வளர்ந்து, பொிை அளவில் பசைல்ெடுவதற்குாிை திறயம ெயடத்தது. டார்சிைின் விஷைத்தில் இது 

அவனுக்கு முழு பவற்றியை அளித்தது, பகாசுராக, அவயள மனத்திற்கு மாற்றிைது. ெேம் 

பொருந்திை அவனுயடை சித்தியை பவகு சுேெமாக எந்தவித அக முைற்சியும் இன்றி, லநரத்யதயும் 

பசேவைிக்காமல் ஒரு கடிதத்தின் மூேமாகலவ பவற்றிபகாள்ளும் அளவிற்கு அவனுயடை தீர்மானம் 

அவ்வளவு பூரணமானதாக இருந்தது. 

தனித்துவத்தின் மூேம் அறிவு பெற்ற அளவில்ோத ஜீவிைத்திற்கு, ஒவ்பவாரு 

அளவுக்குட்ெட்டதிலும் அளவற்றதன் உணர்வு உள்ளது. (p. 977 – The Life Divine). 

அன்யனைின் ஜீவிைத்யத அயடந்து அங்கிருந்து எந்த ஒரு கண்டத்யதயும் உணருவது அன்ெயரப் 

பொறுத்ததாகும். அகண்டத்யத நிச்சைமாகக் காணோம். 

அவளது தாராளமான நிந்தயன கண்டமாக இருக்கும் டார்சியைத் பதாட்டது, நிந்தயனைின் 

உச்சிக்லக அவயள அயைத்துச் பசன்றது. அந்த கண்டம் என்ன என்ெது ெற்றி அக்கயற இல்யே, 

திருமதி பென்னட்டின் லமாசமான உணர்ச்சிகளின் பவளிப்ொடுகள்கூட அதற்குக் கீழ்ப்ெடியும். 

355. “His features are perfectly good.” 

The inner Mind does not need training. At one look, it can know all the essentials. Women survey 

other women, especially rivals, like that. It is a plane of sensations fully open. They know a Man they 

are interested in like that. She who gives herself at this level to her Man is a fully qualified candidate for 

Romance. Consecration taken to at this level will be rewarding. This faculty rising to the Mind and fully 

rediscovering itself is the faculty that achieves. Great Men like Milton and Mill are not exempt from 

superstition. They do not sense the reality, they go by what they read and hear. Milton could describe India 

as an infernal despotism. His greatness does not give him immunity from gross misconception. Had he had 

the sensation some have, he would not have been misled. Nehru did not have that penetration with China. 

De Gaulle who was no lover of America felt the freedom in the streets of New York. Unity with the high 

enables the discovery of the high in the low. One can be a great poet without rising to that height. The 

sensational opening women have is vital sense faculty. As Mind develops, it is lost. It comes back as subtle 

Mental faculties. It comes back as subtle endowments at any higher level beyond Mind. Man loves his 

ignorance so much that he wants, rather insistently demands, the fruits of knowledge through the 

values of ignorance. It is not ignorance that clings to him. It is he who clings to ignorance. Hence the 

Taste of Ignorance. The phrase is there on pages 1069 and 1070 of The Life Divine. What is awake in 

us is Mind and vital. In the Gnostic Being, it is the conscious Being which is awake and senses Nature. In 

us that Purusha is dormant. By tapas it seeks release. Only the Psychic Being of any level senses Nature. 

What senses in women is not the Psychic, but the vital. One who has perfectly good features need not 

develop a countenance. Perversity, in Wickham, took the positive route of acquiring what Elizabeth called 

captivating softness. It is falsehood. 

“அவனுயடை முகத்லதாற்றம் சிறப்ொக உள்ளது.” 

உள் மனத்திற்குப் ெைிற்சி லதயவ இல்யே. ஒலர ொர்யவைில் அதனால் எல்ோ அடிப்ெயடைான 

விஷைங்கயளயும் பதாிந்துபகாள்ள முடியும். பெண்கள், மற்ற பெண்கயள, முக்கிைமாக 

அவர்களுக்குப் லொட்டிைாக இருக்கும் பெண்கயள இவ்வாறு ஆராய்வார்கள். இது முழுயமைாக 

விைிப்புடன் இருக்கும் உணர்வின் நியேைாகும். தாங்கள் விரும்பும் ஆயணயும் அவர்கள் இவ்வாறு 

பதாிந்துபகாள்வர். இந்த நியேைில் ைார் ஒருத்தி தன்யனலை தன்னுயடை ஆணுக்கு அர்ப்ெணித்துக் 

பகாள்கிறாலளா அவள் அமரகாதலுக்கு முற்றிலும் தகுதி வாய்ந்தவளாக இருப்ொள். இந்த 

நியேைில் பசய்ைப்ெடும் சமர்ப்ெணம் சிறந்த ெேயன அளிக்கும். மனத்தளவில் உைர்ந்து, 

தன்யனலை மீண்டும் கண்டுெிடிக்கும் திறன் சாதிக்க வல்ேது. உைர்ந்த மனிதர்களான Milton- ம், 
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Mill -ம் மூடநம்ெிக்யக இல்ோதவர்களாக இல்யே. அவர்கள் உண்யம நியேயை 

உணர்ந்துபகாள்ளாமல், தாங்கள் ெடித்தயதயும், லகட்ெயதயும் யவத்து பசைல்ெடுெவர்கள் 

ஆவார்கள். Milton –ஆல் இந்திைாயவ பகாடுயமவாய்ந்த எலதச்சதிகார நாடாக விவாிக்க முடிந்தது. 

அவருயடை உைர்வு, அவர் தவறாகப் புாிந்துபகாள்வயதத் தடுக்க முடிவதில்யே. சிேருக்கு 

இருப்ெது லொன்ற உணர்வு அவருக்கு இருந்திருந்தால் அவர் இவ்வாறு தவறாகப் புாிந்து 

பகாண்டிருக்க மாட்டார். லநரு சீனாயவப் ெற்றிப் புாிந்துபகாள்ளவில்யே. 

De Gaulle அபமாிக்காவின் அெிமானிைாக இல்ோதலொதும் நியூைார்க் நகர வீதிகளில் சுதந்திரத்யத 

உணர்ந்தார். 

உைர்ந்ததுடன் உள்ள ஒற்றுயம தாழ்ந்ததில் உைர்ந்தயதக் கண்டுெிடிக்க உதவும். ஒருவர் அந்த 

அளவுக்கு உைராமலேலை பொிை கவிஞனாகோம். பெண்களிடம் உள்ள உணர்வின் விைிப்பு 

முக்கிைமான உணர்வின் திறயம ஆகும். மனம் வளரும்பொழுது இது இைக்கப்ெட்டு சூட்சும 

மனத்தின் திறனாக, மனத்யதத் தாண்டிை ஏதாவது ஒரு உைர்ந்த நியேைில் சூட்சுமத் திறயமகளாகத் 

திரும்ெி வருகிறது. மனிதன் அறிைாயமயை அவன் லவண்டும் அளவுக்கு விரும்புகிறான். அறிவின் 

ெேன்கயள அறிைாயமைின் ெண்புகள் மூேம் வலியுறுத்தி லவண்டுகிறான். அறிைாயம அவயனப் 

ெிடித்து யவத்துக் பகாண்டிருக்கவில்யே, அவன்தான் அறிைாயமயைப் ெிடித்து யவத்துக் 

பகாண்டிருக்கிறான். அதனால்தான் அறிைாயம ருசிைாக இருக்கிறது. இச்பசாற்பறாடர் ‘தி யேப் 

டியவன்’-ல் ெக்கம் 1069 மற்றும் 1070ல் உள்ளது. 

மனமும், உணர்வும் நம்மிடம் விைிப்ொக உள்ளன. ஆத்ம ஜீவனில் தன்னியனலவாடும் 

விைிப்புடனும் இைற்யகயை உணரும் ஜீவனாக இருப்ெது லமல்மனமாகும். நம்முள் அந்த புருஷன் 

பசைேற்று இருக்கிறது. தவத்தின் மூேம் விடுதயேயை நாடுகிறது. யசத்திை புருஷன் எந்த 

நியேைில் இருந்தாலும் இைற்யகயை உணரும். பெண்கள் யசத்திை புருஷன் மூேம் உணர்வது 

இல்யே, புேனுணர்வுகள் மூேலம உணர்கிறார்கள். சிறப்ொன அங்கேட்சணங்கயள உயடைவர் 

அைகான முகத்லதாற்றத்யத வளர்த்துக் பகாள்ள லவண்டிை அவசிைமில்யே. விக்காமிடம் உள்ள 

வக்கிரம், எலிசபெத் விவாிக்கும் தன்வைப்ெடுத்தும் பமன்யமயை, லநர் வைிைின் மூேம் அயடந்தது. 

இது பொய்யம. 

356. “But how came you to tell us that he was so disagreeable.” 

It was true he was disagreeable. It was also true now he was not. 

As in metamorphosis, a change had come over him. 

The change was subtle, defied rules of rationality. What proof could be given? 

Whether it is saving the world or a kidney stone disappearing, millions of acts of this description do 

take place all the time. Man accepts them as a fait accompli and asks for no rational explanation. 

Forgetting that unconscious specimen, let us turn to such events in our own experience. Accept the 

truth of it in gratitude, make that observation knowledge and raise it to the pedestal of faith. Such a faith 

becoming consciousness, Mother’s consciousness begins to form in us. Of the six steps in Perfection, the 

first is to raise work to faith. The next is to raise the consciousness to gnosis. Should we do the above 

experiment, we would have entered that phase. It is there all around us, but we do not know. It is 

unconsciousness. The rationalist who asks for proof will find in his life, in his own work innumerable 

instances of the type. Let him first explain it to himself. In a film about outer space, a young woman 

constantly asked for proof. She herself travelled to outer space and returned. A great many came to hear her 

and heard of her experiences. They asked for proof. She then realized experiences could not be 

explained. She was utterly frustrated and went to some children seeking solace. Dantes in fourteen years 

acquired a great wisdom and through wealth acquired all aristocratic manners. His aim was vengeance. The 

change that came over him no one knew. Mercedes alone knew him at first sight from his voice. It is a 

woman’s intuition. On the very first day when a devotee accepts Mother – initiation, wmø\ - he gets much 

in the potential of consciousness. It is up to him to let it emerge. He allows it to emerge through his 

ignorance as Edmund used his knowledge to wreak vengeance. Mind receives any fresh knowledge and 

changes it into its own fixed habits. What Mother gives unasked Man destroys with a vengeance.  He 

who realizes this, after knowing Her for decades can let all Her consciousness surface. It will be a progress 

of a century or several births. He said the main work in this yoga is calling. He said Mother and Sri 

Aurobindo are more powerful mantras than all the mantras He Himself has written. We are brought to water 

and it is for us to drink. 

“அவன் ஏற்றுக்பகாள்ளலவ முடிைாதெடி இருக்கிறான் என்று நீ எவ்வாறு கூறினாய்.” திருமதி 

கார்டினர்.  
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அவன் ஏற்றுக்பகாள்ளலவ முடிைாதெடி இருந்தான் என்ெது உண்யம, அவன் இப்பொழுது 

அவ்வாறு இல்யே என்ெதும் உண்யம. 

      வளர்ச்சிைில் ஏற்ெடும் உருமாற்றத்யதப்லொல் அவனிடமும் மாற்றம் ஏற்ெட்டுள்ளது.  

ெகுத்தறிவின் விதிகயளயும் மீறி மாற்றம் சூட்சுமமாக இருந்தது. என்ன நிரூெணம் அளிக்க முடியும்? 

உேகத்யதக் காப்ொற்றுவதாக இருக்கட்டும், சிறுநீரகக் கல் மயறவதாக இருக்கட்டும், இலத 

லொன்ற லகாடிக்கணக்கான பசைல்கள் நடந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. அவற்யற மனிதன் 

ஏற்பகனலவ முடிவயடந்துவிட்ட பசைோக ஏற்றுக்பகாள்கிறான். அதற்கு விலவகமான விளக்கம் 

எயதயும் லகட்ெதில்யே. அது லொன்ற தன்னியனவில்ோதவர்கயள மறந்து விட்டு இது லொன்ற 

நிகழ்ச்சிகள் நம் அனுெவத்தில் நடந்தவற்யறப் ொர்ப்லொம்.    

அதிலுள்ள உண்யமயை நன்றியுணர்லவாடு ஏற்றுக்பகாண்டு, கூர்ந்த கவனிப்புகயள அறிவாக 

மாற்றி, நம்ெிக்யகைின் அஸ்திவாரத்திற்லக உைர லவண்டும். இது லொன்ற நம்ெிக்யக ஜீவிைமாக 

மாறும்பொழுது, அன்யனைின் ஜீவிைம் நம்மிடம் உருவாக ஆரம்ெிக்கும். பூரணத்தின் ஆறு 

ெடிகளில் முதல் ெடி லவயேயை நம்ெிக்யகக்கு உைர்த்துவதாகும். அடுத்த ெடி ஜீவிைத்யத ஆத்ம 

அறிவாக உைர்த்த லவண்டும். லமற்கூறிை லசாதயனயை பசய்யும்பொழுது நாம் அந்தக் கட்டத்யத 

அயடலவாம். இது நம்யமச் சுற்றி எல்ோ இடங்களிலும் இருக்கிறது, ஆனால் நமக்குத் 

பதாிவதில்யே. இது தன்யன அறிைாத நியேைாகும். நிரூெணத்யதக் லகட்கும் ெகுத்தறிவுவாதி, 

தன்னுயடை வாழ்க்யகைில், தன்னுயடை லவயேைில், இலத லொன்ற ெே நிகழ்வுகயளப் 

ொர்ப்ொன். முதலில் அவன் இயத தனக்கு விளக்கிக் பகாள்ளட்டும்.  

விண்பவளியைப் ெற்றிை ஒரு தியரப்ெடத்தில் ஒரு இளம் பெண்மணி எப்பொழுதும் நிரூெணம் 

லகட்ொள். அவலள விண்பவளிைில் ெிரைாணம் பசய்து விட்டு திரும்ெினாள். ெேர் அவளுயடை 

அனுெவங்கயள லகட்க வந்தனர், அவர்கள் நிரூெணத்யதக் லகட்டனர். அனுெவங்கயள விவாிக்க 

முடிைாது என்ெயத அப்பொழுது அவள் உணர்ந்தாள். மிகவும் பவறுப்ெயடந்து, ஆறுதல் லதடி, சிே 

குைந்யதகளிடம் பசன்றாள். ெதினான்கு வருடங்களில் டான்லட உைர்ந்த அறியவப் பெற்றான், 

பசாத்தின் மூேம் எல்ோ உைர்குடிப் ெண்புகயளயும் அயடந்தான். அவனுயடை குறிக்லகாள் 

வன்மம். அவனிடம் ஏற்ெட்டிருந்த மாற்றம் ைாருக்கும் பதாிைாது. அவனுயடை குரலிலிருந்து 

அவனிடம் ஏற்ெட்டிருந்த மாற்றத்யத எவரும் அறிைவில்யே. பமர்சிடஸ் மட்டும் முதல் 

ொர்யவைிலேலை பதாிந்துபகாண்டாள். இது ஒரு பெண்ணின் உள்ளுணர்வாகும்.   

அன்யனயை ஏற்றுக்பகாள்ளும் முதல் நாளிலேலை அன்ெர் அவருயடை ஜீவிைத்தில் ஏராளமாகப் 

பெற்றுக்பகாள்கிறார். அயத பவளி வர அனுமதிப்ெது அவர் யகைில் உள்ளது. எட்மண்ட் 

அவனுயடை அறியவப் ெைி தீர்த்துக்பகாள்ள ெைன்ெடுத்திக் பகாண்டதுலொல், அறிைாயமைின் 

மூேம் மனிதன் அயத பவளி வர அனுமதிக்கிறான். எந்த ஒரு புதிை அறியவயும் மனம் பெற்றுக் 

பகாண்டு அயத அதனுயடை ெயைை ெைக்கங்களாக மாற்றி விடுகிறது. லகட்காமலேலை அன்யன 

அளிப்ெயத மனிதன் வன்மத்துடன் அைித்து விடுகிறான். இதயன உணரும் ஒருவர் அன்யனயை 

ெே காேமாக அறிந்த ெிறகு அன்யனைின் எல்ோ ஜீவிைத்யதயும் லமபேை அனுமதிப்ொர். அது 

நூறு வருடங்களிலோ அல்ேது ெே ெிறவிகளிலோ ஏற்ெடும் முன்லனற்றமாக இருக்கும். இந்த 

லைாகத்தில் முக்கிைமான லவயே அயைப்ெதுதான் என்று ெகவான் கூறுகிறார். அன்யன,  

ஸ்ரீ அரெிந்லதா, இயவ இரண்டுலம, தான் எழுதியுள்ள எல்ோ மந்திரங்கயளயும்விட சக்தி 

வாய்ந்தது என்று ெகவான் கூறுகிறார். நாம் தண்ணீர் இருக்குமிடத்திற்கு அயைத்து 

வரப்ெட்டுவிட்லடாம், அயதக் குடிப்ெதும், குடிக்காமல் இருப்ெதும் நம் யகைில்தான் இருக்கிறது. 

 

Elizabeth excused herself as well as she could; said that she had liked him better when they met 

in Kent than before, and that she had never seen him so pleasant as this morning. 

தான் அவ்வாறு நியனத்ததற்கு ஏலதா காரணங்கயளக் கூறிை எலிசபெத், Kent–ல் அவயனச் 

சந்தித்த பொழுது முன்யெக் காட்டிலும் அதிகம் ெிடித்திருந்தது என்றும், இன்று காயே அவ்வளவு 

இனியமைாக நடந்து பகாண்டதுலொல் அவயன தான் ொர்த்தலத இல்யே என்றும் கூறினாள்.  

357. “Elizabeth excused herself as well as she could.” 

It was a question no one could answer, not even Darcy. 

It is the Question the Scientist must ask himself. 

I feel like coining a phrase scientific rationality and explain it by another phrase egoistic rationality. It is 

the complete position of the intellectuals. The ego in any situation readily accepts whatever is convenient to 

itself and rejects whatever is inconvenient. The rejection arises by a rational question. Over the ages a 

justice has prevailed. It is, the lion’s share, the politician is above law, authority is right. It is time for us to 

shout from the housetops that it is superstition. To realize that the scientist is irrational and superstitious 



305 

 

is to emancipate one’s Mind from superstition. To be able to voice it is to be the voice of Sri 

Aurobindo. Sri Aurobindo repeats the arguments of some schools of Indian philosophy with great cogency 

and says at the end, ‘It is all very well. It is theology, not philosophy’. In all His writings he quietly exposed 

the inadequacy, irrationality, illogicality of the past schools of thought. He has never condemned them with 

any vehemence. 

To change as Darcy changed is to change human consciousness into divine consciousness. Consecration 

does it. Consecration exists at the surface as well as in the depth. In between there are several stages. They 

respond according to the intensity. An object lost is readily restored by consecration, if we do not resort to 

searching for it. From that simple humble beginning, one can move to consecrate his entire consciousness 

often. It must be done all the time for the yoga. In our own language the final stage can be described as “Let 

me not accept any work, any emotion, any existence, if is it not consecrated”. Such a devotee will be 

following the sixth rule of Psychic education. Consecration completes what aspiration begins. Surrender 

completes it through nine stages – faith, worship, obedience, adoration, self-giving, delight, Love, ecstasy, 

surrender – and it is better that surrender becomes an attitude and then motive. Even such an effort the ego 

is capable of taking over and building on. So, He advises to work on Shakti so that its overtaking us will 

dissolve the ego. Shakti responds to Faith. Work done in equality by a perfected human instrument 

generates Faith and raises us to Supermind. 

“எலிசபெத், அவளால் இைன்ற அளவிற்கு ஏலதா காரணங்கயளக் கூறினாள்.” 

அந்த ஒரு லகள்விக்கு ைாராலும், ஏன் டார்சிைாலும்கூட ெதில் கூற முடிைாது. 

ஒரு விஞ்ஞானி தன்னிடலம லகட்டுக்பகாள்ள லவண்டிை லகள்வி அது. 

விஞ்ஞானபூர்வமான ெகுத்தறிவு என்கிற பசாற்பறாடயர உருவாக்கி அயத, அகந்யதயுடன் கூடிை 

ெகுத்தறிவு என்கிற பசாற்பறாடர் மூேம் விளக்க நியனக்கிலறன். அறிவாளிகளின் முழுயமைான 

நியே இது. அகந்யத எந்த நியேைிலும் தனக்கு பசௌகாிைமானயத ஏற்றுக்பகாண்டு, 

பசௌகாிைமற்றயத நிராகாித்து விடுகிறது. ெகுத்தறிவின் லகள்வி மூேம் நிராகாிப்பு எழுகிறது. ெே 

காேங்களாக ஒரு நிைாைம் இருந்து பகாண்டு வந்துள்ளது. அது, ஒருவருக்கு நிைாைமில்ோத 

வயகைில் பொிை ெங்கு, அரசிைல்வாதிகள் சட்டத்திற்கு அப்ொற்ெட்டவர்கள், அதிகாரம் பசய்வது 

சாிைானது என்ெயவைாகும். இது மூட நம்ெிக்யக என்று நாம் அயற கூவல் விட லவண்டிை 

லநரமிது. விஞ்ஞானிகள் ெகுத்தறிவற்றவர்களாகவும், மூட நம்ெிக்யக பகாண்டவர்களாகவும் 

இருப்ெயத உணருவது ஒருவரது மனயத மூடநம்ெிக்யகைிலிருந்து  விடுவிக்கும். இதற்கு ஒருவர் 

குரல் பகாடுக்கிறார் என்றால் அது ஸ்ரீ அரவிந்தரது குரோகத்தான் இருக்க லவண்டும்.  

ஸ்ரீ அரவிந்தர் இந்திை லவதாந்தத்தின் சிே வகுப்ெினாின் விவாதங்கயள மீண்டும் மிகத் பதளிவாக 

எடுத்துக் கூறி, இறுதிைில் “எல்ோம் சாிதான், இது மதம் சம்ெந்தப்ெட்ட சாஸ்திரம், லவதாந்தம் 

அல்ே” என்று கூறுகிறார். ெகவானின் எல்ோ எழுத்துக்களிலும் கடந்த காே தத்துவ வகுப்புகளின் 

குயறொடு, ெகுத்தறிவற்ற நியே, பொருத்தமற்ற நியேயைப் ெற்றி பவளிப்ெடுத்தியுள்ளார். ஆனால் 

அவற்யற வன்மத்துடன் அவர் கண்டித்தலத இல்யே. 

டார்சி மாறிையதப்லொல் மாற லவண்டுபமன்றால், மனித ஜீவிைத்யத பதய்வீக ஜீவிைமாக 

மாற்றுவயதப் லொோகும். சமர்ப்ெணம் இயதச் பசய்கிறது. சமர்ப்ெணம் லமல் நியேைிலும் 

உள்ளது, ஆைத்திலும் உள்ளது. இவற்றிற்கு இயடலை ெே நியேகள் உள்ளன. சமர்ப்ெணத்தின் 

தீவிரத்யதப் பொறுத்து அயவ மறுபமாைி அளிக்கும். பதாயேந்த பொருயள நாம் லதடுவயத 

விட்டு, சமர்ப்ெணம் பசய்யும்பொழுது, அது உடனடிைாகக் கியடத்து விடுகிறது, அந்த எளிை 

ெணிவான ஆரம்ெத்திலிருந்து ஒருவர் தன்னுயடை முழு ஜீவிைத்யதயும் அடிக்கடி சமர்ப்ெணம் 

பசய்ை முன் வர லவண்டும். லைாகத்திற்கு இதயனத் பதாடர்ந்து பசய்ை லவண்டும்.   

நம்முயடை பமாைிைில் கூற லவண்டும் என்றால் இறுதிக் கட்டத்யத, “சமர்ப்ெணம் பசய்ைப்ெடாத 

எந்த ஒரு லவயேயையும், எந்த ஒரு உணர்ச்சியையும், எந்த ஒரு வாழ்யவயும் நான் ஏற்றுக் 

பகாள்ளக் கூடாது” என்று விவாிக்கோம். யசத்திை கல்விைின் ஆறாவது சட்டத்யத இது லொன்ற 

ஒரு அன்ெர் ெின்ெற்றுவார். ஆர்வம் ஆரம்ெித்து யவப்ெயத சமர்ப்ெணம் பூர்த்தி பசய்கிறது. 

சரணாகதி ஒன்ெது நியேகளின் மூேம் இயதப் பூர்த்தி பசய்கிறது -- நம்ெிக்யக, வைிொடு, 

கீழ்ப்ெணிவது, லொற்றுவது, சுை-அர்ப்ெணம், ஆனந்தம், அன்பு, ெரவசம், சரணாகதி- சரணாகதி 

மலனாொவமாக மாறி ெிறகு லநாக்கமாக மாறுவது நல்ேது. இது லொன்ற முைற்சியையும் அகந்யத 

லமற்பகாண்டு அதயன லமலும் வளர்க்கும். ஆகலவ, அகந்யத கயரை நம்யம சக்திைில் பசைல்ெட 

ெகவான் அறிவுறுத்துகிறார். சக்தி நம்ெிக்யகக்கு மறுபமாைி அளிக்கும். ஒரு பூரணமான மனிதனால் 

சமநியேைில் பசய்ைப்ெடும் லவயே நம்ெிக்யகயை உருவாக்கும், நம்யம சத்திை ஜீவிைத்திற்கு 

உைர்த்தும்.  
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358. “She had liked him better when they met in Kent than before.” 

Elizabeth gave a partial answer which did not communicate anything to her aunt. 

She did so with her father, Jane, to Darcy at Pemberley and now. 

With her father and Darcy the results were negative. 

With Jane the result was positive. 

Hers was an expression of her temperament; the character of the result was determined by the 

circumstances. 

Our attitude is one that fixes the character of the result. 

With her father she wanted to protect Wickham, with her aunt she wanted to protect herself, with Jane she 

wanted to protect Darcy. 

The character of the result is determined by the character of the person she protects. There is a method by 

which only positive results will always emerge. 

Whether it is an event, or attitude, or person, it must always be positive is the rule. Any event or person has 

the colouring of the ego. Ego can be positive sometimes. What you want to protect must be the Light in 

you, the Mother in you. 

It will always be positive. 

Such an attitude is consecration as it always protects the Mother in us. Wickham can be wrong, she 

may be wrong, Darcy may be wrong, but Mother is always right. 

Consecration always gives the right result. 

In the human context, its human equivalent is sincerity. 

In any small act of hearing or not hearing, one can know his sincerity. 

The triumph of the ego, the willingness to listen, the evaluation of the speaker, the importance of the subject 

throw up attitudes and sincerity is coloured. 

Sincerity is the evolving soul of the embodied being. 

Deeply lurking perversity which is in all can practice colourable imitation of itself however small the 

act is. 

It is heard in the voice, seen in the eyes. 

This too can slightly fail in rare cases where a Man is sincerely selfish or sincerely wicked which will 

give him the true feeling of sincerity and wrong results. The Psychic will not fail even there, nor 

consecration. 

“முன்யெவிட, பகண்ட்-ல் சந்தித்த லொது லமலும் அதிகமாக அவளுக்கு அவயனப் ெிடித்திருந்தது.” 

எலிசபெத் அளித்த ெகுதிைான ெதில் அவளுயடை அத்யதக்கு எயதயும் உணர்த்தவில்யே. 

அவளுயடை தந்யதைிடமும், லஜனிடமும், பெம்ெர்லிைில் டார்சிைிடமும், இப்பொழுதும், அவள் 

இவ்வாலற நடந்துபகாண்டாள்.  

தந்யதைிடமிருந்தும், டார்சிைிடமிருந்தும் ெேன்கள் எதிர்மயறைாக எழுந்தன. 

லஜனிடம் ெேன்கள் லநர்மயறைாக இருந்தன. 

அவளுயடை மனவுணர்வுகளின் பவளிப்ொடாக அவளுயடைது இருந்தது. 

சூழ்நியே ெேன்களின் குணத்யத நிர்ணைித்தது.  

ெேனின் குணத்யத முடிவு பசய்வது நமது மனப்ொன்யம. 

விக்காயம அவளுயடை தந்யதைிடமிருந்தும், தன்யன அத்யதைிடமிருந்தும், டார்சியை 

லஜனிடமிருந்தும் அவள் காப்ொற்ற விரும்ெினாள். 

ெேனின் குணத்யத அவள் காப்ொற்ற விரும்பும் நொின் குணம் தீர்மானிக்கிறது. எப்பொழுதும் 

லநர்மயறைான ெேலன கியடப்ெதற்கு ஒரு பசய்முயற உள்ளது. 

ஒரு நிகழ்ச்சிலைா அல்ேது மனப்ொன்யமலைா அல்ேது நெலரா, எப்பொழுதுலம லநர்மயறைாக 

இருக்க லவண்டும் என்ெதுதான் அச்சட்டம். எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கும் அல்ேது நெருக்கும் 

அகந்யதைின் சாைல் இருக்கும். அகந்யத சிே சமைம் லநர்மயறைாக இருக்கோம். நம்மிடம் 

இருக்கும் ஒளியையும், நம்முள் இருக்கும் அன்யனயையுலம நாம் ொதுகாத்து யவத்துக்பகாள்ள 

லவண்டும். 

இது எப்பொழுதும் லநர்மயறைாகலவ இருக்கும். 

நம்மிடம் உள்ள அன்யனயை எப்பொழுதும் அது ொதுகாப்ெதால், இது லொன்ற மனப்ொன்யமலை 

சமர்ப்ெணம் ஆகும். விக்காம் தவறாக இருக்கோம், அவள் தவறாக இருக்கோம், டார்சியும் தவறாக 

இருக்கோம் ஆனால் அன்யன எப்பொழுதுலம சாிதான். 

சமர்ப்ெணம் எப்பொழுதுலம சாிைான ெேயனத் தரும். 
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மனிதர்கள் விஷைத்தில் இதற்கு இயணைாக இருப்ெது உண்யமைாகும்.  

மற்றவர்கள் லெசுவயத லகட்ெது அல்ேது லகட்காமல் இருப்ெது லொன்ற எந்த ஒரு சிறிை பசைலிலும் 

நாம் எவ்வளவு உண்யமைாக இருக்கிலறாம் என்ெயதத் பதாிந்துபகாள்ளோம்.  

அகந்யதைின் பவற்றி, லகட்க விரும்புவது, லெச்சாளயரக் கணிப்ெது, விஷைத்தின் முக்கிைத்துவம் 

லொன்றயவகள் மனப்ொன்யமகயள பவளிப்ெடுத்தும், உண்யம திாிக்கப்ெடும். 

உண்யம, பொதிந்துள்ள ஜீவனின் வளரும் ஆன்மாவாகும்.  

பசைல் எவ்வளவு சிறிைதாக இருந்தாலும் எல்ோவற்றிலும் இருக்கும் ஆைமான வக்கிரம் 

உண்யமயைப் லொல் லொலிைாக நடந்துபகாள்ளும். 

இயத குரலில் லகட்கோம், கண்களில் ொர்க்கோம். 

ஒரு மனிதன் உண்யமைான சுைநேத்துடன் இருக்கும்பொழுது, அல்ேது உண்யமைாக 

பகட்டவனாக இருக்கும்பொழுது, அவனுக்கு உண்யமைாக இருப்ெது லொன்ற உணர்யவயும் 

தவறான ெேன்கயளயும் அளிக்கும் சிே அாிதான இடங்களில் இதுவும் லதால்வி அயடயும். ஆனால் 

இங்கும் யசத்திை புருஷன் லதால்வி அயடைாது, சமர்ப்ெணமும் லதால்வி அயடைாது. 

359. “Elizabeth had never seen him so pleasant as that morning.” 

Sincerity impresses even those who are determined to misunderstand. 

It is true sincerity, not only in words or only feelings or in countenance only. 

In that case it becomes total. Totality is a reversal of all partial imperfections. 

What sincerity is to behaviour, the Psychic is to character. 

How does a Man bring the Psychic out? 

Soul comes out when the Mind is put aside. 

Mind may not act out of confusion or when stunned or dazed by an accident. 

The being of the body can emerge and protect itself at such moments. 

Mind not acting, the soul can act. 

At such moments the soul acts through another person or an event. 

The Psychic emerges when all attitudes are put aside, better still all motives. 

Even when the Mind does not act, there can be an attitude to protect oneself. 

Then the soul can act only through that attitude. 

The action of the Psychic is the action of the Divine. 

Society by preserving the purity of its status puts each Man in his own place. 

Any attitude however lofty can be non-divine, by virtue of humanity. 

To put aside opinions is a mental effort. 

To put aside attitudes is a vital effort. 

To put aside motives is a physical effort, almost an effort of the being. 

The discipline of not telling anyone but only Mother can largely achieve it. 

The discipline of not even telling Mother, but only remembering Her will more fully achieve it. 

Such a remembrance is possible only for constant remembrance. 

It can be emotional remembrance if greater yogic results are aimed at. 

It is a remembrance of Mother which makes us forget our problem. 

It is a method of solving a problem by forgetting it. 

Our remembrance energises the problem. 

Our remembrance of Mother energises our awakening into the divine consciousness. 

No problem will survive in the divine consciousness. 

“அன்று காயே அவன் இருந்தது லொல் இனியமைாக எலிசபெத் அவயனப் ொர்த்தலத இல்யே.” 

தவறாகப் புாிந்துபகாள்ளத் தீர்மானித்திருப்ெவர்கயளயும் உண்யம கவருகிறது.  

வார்த்யதகளிலோ அல்ேது உணர்வுகளிலோ அல்ேது முகத்லதாற்றத்திலோ மட்டும் அல்ே, இது 

உண்யமைான மனமார்ந்த நியேைாகும். 

அவ்வாபறனில் இது முழுயமைாகி விடுகிறது. ெகுதிைான குயறொடுகளின் மாற்றலம 

முழுயமைாகும்.  

நடத்யதக்கு உண்யமயைப்லொல், குணத்திற்கு யசத்திை புருஷன் ஆகும். 

எவ்வாறு மனிதன் யசத்திை புருஷயன பவளிக்பகாண்டு வருவான்? 

மனம் அகன்றால் ஆன்மா பவளி வரும். 

மனம் குைப்ெத்தில் லவயே பசய்ைாது, அல்ேது ஒரு விெத்தினால் அதிர்ச்சிலைா அல்ேது தியகப்லொ 

ஏற்ெடும் பொழுதும் லவயே பசய்ைாது.  
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இது லொன்ற தருணங்களில் உடலின் ஜீவன் பவளி வந்து தன்யனலை காப்ொற்றிக் பகாள்ளும்.  

மனம் பசைல்ெடாவிட்டால் ஆன்மா பசைல்ெடும். 

இது லொன்ற தருணங்களில் லவபறாரு நெர் மூேமாகலவா அல்ேது ஒரு நிகழ்ச்சிைின் மூேமாகலவா 

ஆன்மா பசைல்ெடும்.  

எல்ோ மலனாொவங்கயளயும், லமலும் சிறப்ொக, எல்ோ லநாக்கங்கயளயும் அகற்றிை ெிறகு, 

யசத்திை புருஷன் பவளிப்ெடும். 

மனம் பசைல்ெடாதலொதும் ஒருவர் தன்யனலை காப்ொற்றிக்பகாள்ள ஒரு அணுகுமுயற இருக்கும். 

ெிறகு ஆன்மாவால் அந்த அணுகுமுயற மூேம்தான் பசைல்ெட முடியும். 

யசத்திை புருஷனின் பசைல்ொடு இயறவனின் பசைல்ொடாகும். 

சமூகம், அதனுயடை நியேைின் தூய்யமயைப் ொதுகாத்துக்பகாள்வதன் மூேம் ஒவ்பவாரு 

மனிதயரயும் அவரவருக்கு உாித்தான இடத்தில் யவக்கிறது.  

மனித குணத்தின் ெண்ெின்ெடி, எந்த உைர்ந்த மலனாொவமாக இருந்தாலும், அது பதய்வீகத் 

தன்யமைற்றதாக இருக்கும். 

அெிப்ெிராைங்கயள ஒதுக்குவது மனத்தின் முைற்சிைாகும். 

மலனாொவங்கயள ஒதுக்கி யவப்ெது உணர்வின் முைற்சிைாகும். 

லநாக்கங்கயள ஒதுக்குவது உடலின் முைற்சிைாகும், ஜீவனின் முைற்சி என்லற கூறோம். 

லவறு ைாாிடமும் கூறாமல் அன்யனைிடம் மட்டும் பசால்வது என்ெது பெரும்ொலும் இயதச் 

சாதிக்கும். 

அன்யனைிடமும் கூறாமல், அன்யனயை மனத்தில் நியனப்ெது மட்டுலம லமலும் முழுயமைாக 

இயதச் சாதிக்கும்.  

இயடைறாது அன்யன நியனவு இருப்ெவருக்லக இது லொன்ற ஞாெகம் சாத்திைம். 

லமலும் பொிை லைாகப் ெேன்கள் குறிக்லகாளாக இருந்தால், இது உணர்வுபூர்வமான நியனவாக 

இருக்கோம்.   

அன்யனைின் ஞாெகம்தான் நமது ெிரச்சியனகயள நம்யம மறக்கச் பசய்யும்.  

ெிரச்சியனயைத் தீர்க்க ஒரு வைி, அயத மறப்ெது. 

நமது நியனவு ெிரச்சியனக்கு சக்தி அளிக்கிறது. 

அன்யனயை நாம் ஞாெகம் யவத்திருப்ெது, நமது விைிப்ெிற்குச் சக்தி அளித்து பதய்வீக ஜீவிைமாக 

மாற்றுகிறது. பதய்வீக ஜீவிைத்தில் எந்த ெிரச்சியனக்கும் இடமில்யே. 

 

"But perhaps he may be a little whimsical in his civilities," replied her uncle. "Your great men often 

are; and therefore I shall not take him at his word about fishing, as he might change his mind 

another day, and warn me off his grounds." 

“ஆனால் அவன் மாிைாயதைாகப் லெசிைது அவன் ஒரு விசித்திரமானவனாக இருக்கோலமா,” என்ற 

அவளது மாமா,பொிை மனிதர்கள் ெே சமைம் இப்ெடித்தான் இருப்ொர்கள், அதனால் மீன் ெிடிக்க 

அயைத்தயத நான் பொிதாக எடுத்துக்பகாள்ள மாட்லடன், ஏபனனில் நாயள அவனது மனம் 

மாறோம், என்யன இங்கிருந்து துரத்தியும் விடோம்.” என்றார்.  

360.  “Perhaps he may be a little whimsical in his civilities” – Mr. Gardiner. 

This little doubt, Caroline’s provocation, Jane’s letter on Lydia go together. 

A doubt may reflect Darcy’s lingering hesitation, Gardiner’s own insufficiency or the incomplete context. 

Elizabeth felt they had mistaken Darcy’s character entirely. 

Each cause fortifies the other causes, making us think there is no primary cause. 

If there is a primary cause here, it is her own reservation about Wickham. 

Mrs. Gardiner on learning a little more about the unreliability of Wickham after Jane’s letter was received 

was surprised that Elizabeth knew all this about Wickham, confirming the partial nature of Elizabeth’s 

communication. 

In a conversation everyone comes out in the measure the prime mover discloses.  

What is always true is below the surface, everyone – Darcy, Gardiner, his wife, Elizabeth – contributes to 

the result. On the surface it can very much differ. Darcy the gentleman employed a ruse – Gardiner’s 

‘whimsical’ is explained. Mrs. Gardiner already moved in her Mind to her old friends – lack of interest can 

justify lack of sincerity in Darcy. 

Elizabeth did NOT know why he was like that – undecided Mind admits such comments. 

As perversity lurks inside, below that lies hostility. 

Deeply buried hostility can emerge as perversity or abuse or hesitation to believe. 
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One may have pronounced doubts about someone else which during a conversation with another may 

sprout as a mild doubt. 

Past feelings of gratitude or offence without fail unconsciously will present to the Mind or even come out as 

speech. 

To be pure, devoted, and not hostile in those depths is not given to Man. 

A devotee who is thus pure loses himself in laya ேைம் in a swoon for long. 

It is the Samadhi of the Jnani or its equivalent. 

The Integral yogi never goes into a Samadhi of any type. 

Mother said She never experienced it. He said He never had it. 

The memory and the censor disappear at that moment. 

Again in the waking consciousness they reappear because they have not dissolved. It is a further stage. 

“அவனுயடை மாிைாயதைான நடத்யத சற்று விசித்திரமாக இருக்கிறது என்று திருமதி கார்டினர் 

கூறுகிறாள்.” 

இந்தச் சிறிை சந்லதகம், காரலினுயடை தூண்டுதல், லிடிைாயவப் ெற்றி லஜனுயடை கடிதம் 

ஒன்றுபகான்று சம்ெந்தப்ெட்டயவ. 

ஒரு சந்லதகம், டார்சிைிடம் நீடித்திருக்கும் தைக்கத்யதப் ெிரதிெலிக்கோம், கார்டினாின் குயறொடு 

அல்ேது முழுயமைற்ற சந்தர்ப்ெச் சூைலும் சந்லதகத்யத எழுப்ெிைிருக்கோம். 

டார்சிைின் குணத்யத அவர்கள் முழுயமைாகத் தவறாகப் புாிந்துபகாண்டு விட்டார்கலளா என்று 

எலிசபெத் நியனத்தாள். 

முக்கிைமான காரணம் எதுவும் இல்யே என்று நம்யம நியனக்க யவக்கும் அளவிற்கு, ஒவ்பவாரு 

காரணமும் மற்ற காரணங்கயள வலுப்ெடுத்துகிறது.   

முக்கிை காரணம் ஒன்று இருக்குலமைானால், அது விக்காயமப் ெற்றிை அவளுயடை முன் 

விருப்ெங்கள்தான். 

லஜனுயடை கடிதம் வந்த ெிறகு, விக்காமின் நம்ெத்தகாத தன்யமயைப் ெற்றி லமலும் சற்று பதாிந்து 

பகாண்ட திருமதி கார்டினருக்கு, எலிசபெத்திற்கு விக்காயமப் ெற்றி இது குறித்து பதாிந்திருப்ெது 

ஆச்சாிைத்யத அளித்தது, எலிசபெத் எல்ோ உண்யமகயளயும் கூறவில்யே என்ெயத இது உறுதி 

பசய்தது.  

உயரைாடும்பொழுது, முக்கிைமான நெர் விஷைத்யத பவளிப்ெடுத்தும் அளவிற்லகற்ெ  மற்றவர்கள் 

பவளிப்ெயடைாகப் லெசுவர். 

டார்சி, கார்டினர், அவருயடை மயனவி, எலிசபெத் அயனவரும் ஆழ்மனதில் ெேனிற்கு காரணமாக 

இருக்கிறார்கள் என்ெது எப்பொழுதும் உண்யம. லமற்ெரப்ெில் இது மிகவும் வித்திைாசப்ெடோம். 

கனவானான டார்சி சூழ்ச்சி பசய்தது ‘விசித்திரம்’ என்று கார்டினர் கூறிையத விளக்குகிறது. திருமதி 

கார்டினர் தனது ெயைை நண்ெர்கயளப் ெற்றி நியனக்க ஆரம்ெித்துவிட்டது ஆர்வம் இல்ோதயதக் 

குறிக்கிறது, இது டார்சிைிடம் இருக்கும் உண்யமைின் குயறொட்யட நிைாைப்ெடுத்தோம்.  

அவன் ஏன் அவ்வாறு இருக்கிறான் என்று எலிசபெத்திற்குத் பதாிைவில்யே- தீர்மானம் இல்ோத 

மனம் இது லொன்ற கருத்துகயள அனுமதிக்கும். 

உள்லள வக்கிரம் ெதுங்கி இருக்கிறது, அதற்கும் கீழ் விலராதம் உள்ளது. 

ஆழ் மனத்தில் உள்ள விலராதம், வக்கிரமாகலவா, நிந்தயனைாகலவா அல்ேது நம்புவதற்குத் 

தைக்கமாகலவா லமபேைோம். 

ஒருவருக்கு ைாலரா ஒருவயரப் ெற்றி ெேத்த சந்லதகம் இருக்கோம், இது லவபறாருவருடன் 

லெசும்பொழுது லேசான சந்லதகமாக முயளக்கோம்.   

கடந்த காே நன்றி உணர்வுகள் அல்ேது குற்ற உணர்வுகள் நம்யம அறிைாமலேலை மனத்திலோ 

அல்ேது லெச்சிலோ தவறாது எழும். 

அந்த ஆைத்தில் தூய்யமைாகலவா, விசுவாசத்துடலனா அல்ேது விலராதம் ொராட்டாமலோ 

இருப்ெது மனிதனால் இைோது. 

இவ்வாறு தூய்யமைாக இருக்கும் அன்ெர் பவகு லநரத்திற்கு ேைத்தில் தன்யனலை இைந்து 

விடுவார்.  

இது ஒரு ஞானிைின் சமாதி நியே அல்ேது அதற்குச் சமமான ஒரு நியேைாகும். 

பூரணலைாகி எந்த விதமான சமாதி நியேயையும் அயடவதில்யே. 

இதயன அனுெவித்தலத இல்யே என்று அன்யனயும், ெகவானும் கூறியுள்ளனர். 

ஞாெகமும் எச்சாிக்யக உணர்வும் அத்தருணத்தில் மயறந்து விடும். 

அயவ கயரைவில்யே என்ெதால் விைிப்பு நியேைில் அயவ மீண்டும் லதான்றும். இது அடுத்த 

கட்டமாகும். 
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361. “Your great men are often whimsical” – Mr. Gardiner. 

As a form of conversation, a reference to some VIP or cine star is so referred and instantly evokes a usual 

reply “He is not my star.” 

The general preference one has has a truth and enters into formal speech. Though here it is utterly not 

meant at all, this reference of ‘your great men’ made him in the end her Darcy, only that she did not 

own him even after the engagement. 

Otherwise this statement is fully valid and true. 

All Men of wealth are not really gentlemen. Some do not even allow pretence. 

Often they assume a behaviour and if the occasion arises suddenly shed it. It is true with people outside 

aristocracy. The aristocrat does not love to really treat a non-aristocrat as an equal. 

In politics the pretences are more quickly shed. FDR would not reply to Churchill’s congratulatory 

telegram on his election. 

The great fondness of Mr. Gardiner for fishing and its uncertainty in view of the social distance between 

him and Darcy made him skeptical. One is wounded by his position. 

Intelligent men espouse ideals, even write popular books. 

If asked to stand by what they advocated, many feel insecure and back out. 

One who has a considerable status, if not endowed by commensurate inner poise of strength, will have 

endless calls on him to grace others with his status, which he cannot do. Strong Men are unapproachable. It 

is very rare that such Men are easily accessible without being bothered as lesser Men. It is one thing 

for him to push people away. It is another thing that no one feels free to ask him for favours though they 

have free access. One can be Silent or active. How can one act in Silence. That of course is the goal before 

us. Pretty girls in the West have several suitors, more than what they like. Not all girls have the strength not 

to let all and sundry follow her. To deny courteously is a great strength. To have the strength not to 

deny because no one dare approach her is more than strength, a poise of inner culture. Such a girl 

may want someone to approach her. He may not be aware of it for years like David Copperfield. Great 

posts in the government go to the deserving occasionally. R.K. Shanmugham Chettiar was so sought after 

for the post of the Finance Minister in free India. 

“உன்னுயடை பொிை மனிதர்கள் ைாவரும் பெரும்ொலும் விசித்திரமாக நடந்து பகாள்கிறார்கள் 

என்று திரு கார்டினர் கூறுகிறார்.”  

உயரைாடலில் ஏதாவது ஒரு முக்கிைமான நெயரலைா அல்ேது நடிகயரலைா இது லொல் 

குறிப்ெிட்டால், “அவர் எனக்குப் ெிடித்த நடிகர் அல்ே,” என்று வைக்கமான ெதில் உடலன எழும். 

ஒருவருயடை பொதுவான விருப்ெத்தில் ஒரு உண்யம இருக்கும், சம்ெிரதாைமாகப் லெச 

ஆரம்ெிப்ொர்கள். ஆனால் இங்கு இதயன நிச்சைமாகக் குறிப்ெிட்டுப் லெசாவிடினும், “உன்னுயடை 

பொிை மனிதர்கள்” என்று அவர் குறிப்ெிட்டது, இறுதிைில் அவயன அவளுயடை டார்சிைாக 

மாற்றிைது, ஆனால் அவள் திருமண நிச்சைத்திற்குப் ெிறகும் அவயனத் தன்னுயடைவனாக 

நியனத்துக்பகாள்ளவில்யே.  

மற்றெடி இந்த கூற்று முழுயமைாக நிைாைமானதும் உண்யமைானதும் ஆகும். 

பசாத்துயடை ஆண்கள் எல்லோரும் உண்யமைில் கனவான்கள் அல்ே. சிேர் அதுலொல் 

ொவயனயும் பசய்ைமாட்டார்கள்.  

பெரும்ொலும் அவர்கள் ஒரு நடத்யதயை லமற்பகாள்வார்கள், ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்ெம் 

எழும்பொழுது திடீபரன அயதக் யகவிட்டு விடுவார்கள். உைர்குடி அல்ோதவர்களிடம் இது 

உண்யம. உைர்குடிைில் ெிறந்தவர்கள், உைர்குடிைில் ெிறக்காதவர்கயள சமமாக நடத்த விரும்ெ 

மாட்டார்கள்.   

அரசிைலில் லொலித்தனம் பவகு வியரவில் யகவிடப்ெடுகிறது. லதர்தலில் பவற்றி பெற்றதற்கு 

சர்ச்சிலிடமிருந்து வந்த வாழ்த்துத் தந்திக்கு ரூஸ்பவல்ட் ெதிேளிக்க மாட்டார்.  

மீன் ெிடிப்ெதில் திரு கார்டினருக்கு இருந்த பொிை விருப்ெமும், அவருக்கும் டார்சிக்கும் இயடலை 

இருக்கும் அந்தஸ்தின் இயடபவளிைினால் இருந்த நிச்சைமின்யமயும், அவயரச் சந்லதகப்ெட 

யவத்தன. ஒருவருக்கு அவருயடை நியேைினால் மனம் புண்ெடுகிறது. 

புத்திசாலிைான ஆண்கள் இேட்சிைங்கயள ஆதாிப்ொர்கள், ெிரெேமான புத்தகங்கயளயும் 

எழுதுவார்கள். 

அவர்கள் ஆதாிக்கும் விஷைத்தில் உறுதிைாக இருக்கும்ெடி லகட்டுக்பகாள்ளப்ெட்டால், ொதுகாப்பு 

இல்ோததுலொல் உணர்ந்து அதிலிருந்து ெின் வாங்குவர்.  
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உைர்ந்த அந்தஸ்தில் இருப்ெவன் அகத்தில் வலியமைற்றவனாக இருந்தால் அந்தஸ்தினால் 

மற்றவர்களுக்கு உதவி புாிை அளவற்ற அயைப்புகள் வரும். ஆனால் அவனால் அயதச் பசய்ை 

முடிைாது. வலியம வாய்ந்த ஆண்கயள அணுகலவ முடிைாது. முக்கிைமற்ற மனிதர்களாகக் 

கருதப்ெடாமல் அவர்கயளச் சுேெமாக அணுகுவது மிகவும் அாிதான விஷைமாகும். அவன் 

மனிதர்கயள ஒதுக்கி அப்புறப்ெடுத்துவது ஒரு விஷைம். அவயனச் சுேெமாக அணுக முடியும் என்ற 

நியேைிலும் எவரும் அவனிடம் உதவி லகட்ெதில்யே என்ெது இன்பனாரு விஷைம். ஒருவர் 

அயமதிைாகவும் இருக்கோம், அல்ேது சுறுசுறுப்ொகவும் இருக்கோம். பமௌனத்தில் எவ்வாறு 

ஒருவர் பசைல்ெட முடியும்? அதுதான் நம்முன் இருக்கும் குறிக்லகாள் ஆகும். லமற்கத்திை நாடுகளில் 

இருக்கும் அைகான பெண்களுக்கு, அவர்கள் விரும்புவயதவிட அதிக ஆண்கள் அவர்கயள 

நாடுவார்கள். அது லொன்ற எல்ோ விதமான ஆண்களும் தங்கயளப் ெின்பதாடர்வயதத் தடுக்கும் 

அளவிற்கு பெண்களுக்கு வலியம இருப்ெதில்யே. மாிைாயதைாக மறுப்ெது பொிை ெேமாகும். 

அவயள அணுகுவதற்கு எவருக்கும் யதாிைம் இல்யே என்ெதால் மறுக்காமல் இருப்ெதற்குத் 

லதயவைான ெேத்யதப் பெற்றிருப்ெது மிகப் பொிை ெேமாகும். அது மனத்தின் நாகாிகத்தின் ஒரு 

நியேைாகும். இது லொன்ற ஒரு பெண் ைாலரனும் ஒருவர் தன்யனத் லதடி வருவயத விரும்புவாள். 

David Copperfield-ஐப் லொல் அவன் ெே வருடங்களாக இயத உணராமல் இருக்கோம். 

அரசாங்கத்தின் உைர்ந்த ெதவிகள் எப்பொழுதாவது தகுந்த நெர்களுக்குப் லொய்ச் லசரும். சுதந்திர 

இந்திைாவின் நிதிமந்திாி ெதவிக்கு R.K.ஷண்முகம் பசட்டிைார் அது லொே அணுகப்ெட்டார்.    

362. “I shall not take him at his word about fishing.” 

Desire debilitates. He becomes weak and complaining by his fondness for fishing. 

A great sincerity not ordinarily found would say that he wished the offer to materialize. 

The capacity to project one’s defects onto another is a human capacity. 

Sri Aurobindo says Man does so with the Absolute about determinism. 

When Man is incapable of conceiving the Non-Being, he calls it a zero or Nihil. Grace acts and in a trice, 

opens an opportunity of over thousand times he could imagine. Man sees the reality. Something in him 

doubts the feasibility of it. It gradually disappears. His own unfitness to receive translates itself as a 

suspicion of the reality of the offer.  

A great opportunity is best received with no thoughts in the Mind. 

Money given to scoundrels when returned or offered to be returned will create such doubts. 

She felt such a wonder at Darcy’s words. 

He felt such a wonder, perhaps with trepidation, at her normal politeness to him. 

Devotees do not easily trust when they hear that Mother seeks Men. 

It is not in the scheme of their things, it is something inconceivable. 

The cosmic scheme of things between the One and the Many is each approaches the other for exchange. It 

is the presence of the ego that gives us the reverse values. 

At least one man told me when I was considering how the population could become rich, “It is difficult for 

such a thought to occur in the Mind”. The joy of the thinking Mind is discovery and the penetration of the 

mystery of creation.  

The joy for the patriot is to discover the key that would usher in freedom. 

It is a greater joy to locate the key of prosperity for all. 

Prosperity in India today is like the service of the Internet, abundant and free. 

It is an abundance the world has not known till the advent of Internet. 

All that one has to do is to learn the operation and acquire a computer. 

Such a computer for prosperity is the Individuality. Prosperity is there all around. 

The atmosphere is like a tree full of ripe fruits. One has to get up the tree and shake it. At every turn of the 

society – agriculture, industrial revolution –prosperity burst forth. Now the phenomenon is the same. Only 

that the abundance of information is phenomenally great. 

“மீன் ெிடிப்ெயதப் ெற்றி அவன் கூறுவயத நான் அப்ெடிலை ஏற்றுக்பகாள்ள மாட்லடன்.” 

ஆயச ெேவீனமாக்கும். மீன் ெிடிப்ெதில் உள்ள நாட்டத்தினால் அவர் ெேவீனமயடந்து குயற 

கூறுகிறார். 

சாதாரணமாகக் காண முடிைாத உைர்ந்த மனநியே உள்ளவர், அது உண்யமைாக நடக்க லவண்டும் 

என்று விரும்புவதாகக் கூறுவார்.  

ஒருவரது குயறொடுகயள மற்றவர் மீது திணிக்கும் திறன் மனிதத் திறயமைாகும். 

தீர்மானிக்கும் விஷைத்தில் மனிதன் ெிரம்மத்துடன் இது லொல் நடந்துபகாள்கிறான் என்று  
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ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

அசத்யத மனிதன் புாிந்துபகாள்ள முடிைாதபொழுது அயத பூஜ்ைம் என்லறா சூன்ைம் என்லறா 

அயைக்கிறான். க்ஷணத்தில் அருள் பசைல்ெட்டு அவன் கற்ெயன பசய்வயதவிட ஆைிரம் மடங்கு 

அதிகமான அளவில் வாய்ப்ெியன அளிக்கிறது. மனிதன் உண்யம நியேைியனப் ொர்க்கிறான். 

அதனுயடை பசைல்ொட்டியன அவனுள் இருக்கும் ஏலதா ஒன்று சந்லதகிக்கிறது. 

இது ெடிப்ெடிைாக மயறந்து விடுகிறது. பெற்றுக்பகாள்ளத் தகுதி இல்ோதபொழுது, வாய்ப்ெின் 

உண்யமைியன ஒருவன் சந்லதகப்ெடுவான். 

மனத்தில் எந்த வித எண்ணமும் இல்ோமல் இருக்கும்பொழுது பொிை வாய்ப்பு சிறப்ொகப் பெற்றுக் 

பகாள்ளப்ெடுகிறது. 

பொல்ோதவர்களுக்குக் பகாடுக்கப்ெட்ட ெணம் திருப்ெி அளிக்கப்ெடும்பொழுதும், அல்ேது 

அளிப்ெதாகக் கூறப்ெடும்பொழுதும், இது லொன்ற சந்லதகங்கள் எழும்.  

டார்சிைின் வார்த்யதகளில் இது லொன்ற அற்புதத்யத அவள் கண்டாள். 

அவள் சாதொரணமாக மாிைாயதயுடன் அவனிடம் நடந்துபகாண்டது அவனுக்கு அச்சம் கேந்த 

அற்புத உணர்யவ அளித்தது. 

அன்யன மனிதர்கயள நாடுகிறார் என்ெயதக் லகட்கும் அன்ெர்களுக்கு சுேெத்தில் இயத நம்ெ 

முடிவதில்யே. 

இது சாதொரணமாக அவர்களுக்கு நடக்காத ஒன்று. அவர்கள் நியனத்துப் ொர்க்க முடிைாதது. 

ெிரெஞ்சத்தில் உள்ள விஷைங்களின் ஏற்ொட்டில், ஒன்றுக்கும் ெேவற்றுக்கும் இயடலை, ஒன்று 

மற்பறான்றுடன் ொிமாற்றத்திற்கு அணுகுகிறது. அகந்யத இருப்ெதினால் லநர்மாறான ெண்புகள் 

கியடக்கின்றன. 

எவ்வாறு மக்கள் ெணக்காரர்களாக மாறுவது என்று நான் லைாசித்துக் பகாண்டிருக்கும்பொழுது, 

குயறந்தது ஒரு நெராவது என்னிடம், ”இது லொன்ற எண்ணம் மனத்தில் எழுவலத கஷ்டம்” என்று 

கூறினார். சிந்திக்கும் மனத்தின் சந்லதாஷலம கண்டுெிடிப்பும், ெயடப்ெின் இரகசிைத்யத ஊடுருவிப் 

ொர்ப்ெதும்தான்.   

நாட்டுப்ெற்று மிக்கவாின் சந்லதாஷம் எவ்வாறு விடுதயேயைப் பெறுவது என்று கண்டு ெிடிக்கும். 

எல்லோருக்கும் ஐஸ்வர்ைத்யத அளிக்கும் வைியைக் கண்டுெிடிப்ெது லமலும் பொிை சந்லதாஷம் 

ஆகும். 

இயணைதளத்தின் உெலைாகத்யதப்லொல் இன்று இந்திைாவுக்கு ஐஸ்வர்ைம் அொிமிதமாகவும், 

இேவசமாகவும் உள்ளது. 

இயணைதளத்தின் கண்டுெிடிப்புவயர உேகம் இந்த அொிமிதத்யத அறிைவில்யே. 

நாம் பசய்ை லவண்டிைது, கணினியை வாங்கி அதன் பசைற்ொட்யடக் கற்றுக்பகாள்வதுதான். 

ஐஸ்வர்ைத்திற்கு இது லொன்ற கணினி தனித்துவம் ஆகும். ஐஸ்வர்ைம் எங்கும் நியறந்து 

இருக்கிறது.  

ெழுத்த ெைங்கள் நியறந்து உள்ள மரம் லொல் சூைல் உள்ளது. மரத்தில் ஏறி ஒருவர் அயத உலுக்க 

லவண்டும். சமூகத்தில் விவசாைம் மற்றும் பதாைில் புரட்சி லொன்ற எல்ோ சமைங்களிலும் பசல்வம் 

பெருகிைது. இப்பொழுது உள்ள நிகழ்வும் அது லொன்றதுதான். தகவலின் அொிமிதம் 

ஆச்சாிைப்ெடும் வயகைில் இப்பொழுது பொிதாக உள்ளது. 

363. “he might change his mind another day and warn me off his grounds.” 

Mr. Gardiner not only expects a refusal, but expects to be sent away. It is not real, but a figment of his 

fancy. 

Subhash Chandra Bose deeply believed that the Japanese would help free India and would allow Indians to 

rule themselves freely. It was against all common sense for an imperialistic nation that had set about 

conquering the world. Still, it was real to Subhash. That freedom was in his Mind, not a reality in Japanese 

conception. 

Percival Spear the great English historian could not see the extraordinary strength of the spirit of Asoka. He 

called it an iron hand with a velvet glove. Has there been such a glove before or after Asoka? Petty Minds 

cannot see historical strength of infinite dimension. The low can submit to the high in abject slavishness, 

can never comprehend its vast great magnificence. The visionary cannot be comprehended by myopic 

short sightedness. He called Indian philosophy a fog of obscurity. He could not fathom the luminous abyss 

of spiritual secrecy. It is a well known phenomenon that the person or organization one solicits one day 

suddenly becomes an anathema in the eyes of the solicitor. It is so because he is a victim to a rumour or 

suddenly develops a fictitious fear. 

Truth, utter Spiritual truth cannot be easily served by the falsehood of society. 
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Generally there is no contact. 

When such contact is established the falsehood receives a shock and disappears. 

Sometimes falsehood inadvertently speaks out the truth and wishes to back out. 

Darcy fell in love and was alarmed by the intensity of her attractiveness. 

Movement towards the truth is not a continuous straight line. It goes back too. The path of spirituality is full 

of pitfalls, dangers. One may accomplish inside and still become a pisacha – devil. One may lose his health 

or life. Thousands came forward to risk their all to explore Spirit. Now there is a hoary tradition of several 

thousand years for the newcomer to follow. Sri Aurobindo has hewn a new path in the virgin forest so that 

Evil and death might be abolished from earth. Man’s cooperation is not available. HE did it all by Himself. 

SHE worked as His instrument. Since 1956 we see changes the world has not witnessed till then. Now that 

the Supramental consciousness is organised on earth even in 1970, we have all the spiritual possibilities at 

our disposal. 

“ஏதாவது ஒரு நாள் அவன் மனம் மாறோம், இங்கிருந்து என்யனத் துரத்தியும் விடோம்.” 

மறுப்யெ மட்டும் திரு கார்டினர் எதிர்ொர்ப்ெதில்யே, அங்கிருந்து பவளிலைற்றப்ெட்டு 

விடுலவாலமா என்றும் எதிர்ொர்க்கிறார். இது உண்யம அல்ே, அவருயடை கற்ெயனைாகும்.  

ஜப்ொனிைர்கள் இந்திைாவிற்குச் சுதந்திரம் வாங்கித் தர உதவி பசய்வார்கள், இந்திைர்கள் 

சுதந்திரமாக ஆட்சி பசய்ை அனுமதிப்ொர்கள் என்று சுொஷ் சந்திர லொஸ் ஆணித்தரமாக 

நம்ெினார். உேகத்யத பவல்லும் லநாக்கத்தில் உள்ள ஏகாதிெத்திை நாடான ஜப்ொன் இவ்வாறு 

நடந்துபகாள்ளும் என்று எதிர்ொர்ப்ெது புத்திசாலித்தனமல்ே. இருப்ெினும் சுொஷ் இயத உண்யம 

என்று நம்ெினார். அவருயடை மனத்தில் அந்த சுதந்திரம் இருந்தது, ஜப்ொனிைர்களின் 

எண்ணங்களில் இது உண்யம நியேைாக இல்யே. 

Percival Spear என்ற பொிை இந்திை சாித்திர வல்லுனருக்கு அலசாகாின் அளவற்ற ஆன்ம ெேத்யத 

உணர முடிைவில்யே. பமன்யமைான யகயுயறகயள அணிந்துள்ள இரும்புக் கரங்கள் என்று அயத 

அவர் விவாித்தார். அலசாகருக்கு முன்னரும் ெின்னரும் இது லொன்ற யகயுயற இருந்திருக்குமா? 

அளவற்ற ொிமாணங்களிலுள்ள சாித்திர வலியமயை சிறிை மனங்களால் ொர்க்க முடிைாது. 

தாழ்ந்தது உைர்ந்ததற்கு ொிதாெமாக அடியமைாகோம், அதனுயடை ெரந்த உைர்ந்த 

ெிரம்மாண்டத்யத அறிந்துபகாள்ளலவ முடிைாது. 

பதாயேலநாக்குப் ொர்யவ இல்ோதவர்களால் பதாயே அறிவு உள்ளவர்கயளப் புாிந்துபகாள்ள 

முடிைாது. இந்திை லவதாந்தத்யத ஒரு பதளிவற்ற ெனிப்ெடேம் என அவர் கூறியுள்ளார். ஆன்மீக 

ரகசிைத்தின் ஒளிைின் ஆைத்யத அவரால் புாிந்துபகாள்ள முடிைவில்யே. ஒருவர் நாடும் ஒரு மனிதர் 

மீலதா அல்ேது ஒரு நிறுவனத்தின் மீலதா ஒரு நாள் திடீபரன்று அவருக்லக பவறுப்பு ஏற்ெடுவது ஒரு 

சாதாரணமான நிகழ்வாகும். இதற்குக் காரணம், அவர் ஒரு வதந்திக்கு ஆளாவலதா அல்ேது 

அவருக்கு ஏற்ெடும் கற்ெயனைான ெைலம ஆகும். 

உண்யமக்கு, முழுயமைான ஆன்மீக உண்யமக்கு, சமூகத்தின் பொய்யமைால் லசயவ பசய்ை 

முடிைாது. 

பொதுவாகத் பதாடர்பு இருப்ெதில்யே. 

அது லொன்ற பதாடர்பு ஏற்ெடும்பொழுது பொய்யம அதிர்ச்சி அயடந்து, மயறந்து விடும். 

சிே சமைம் பொய்யம தன்யன அறிைாமல் உண்யமயைப் லெசி, ெின்வாங்கிக்பகாள்ள விரும்பும். 

டார்சி காதல் வைப்ெட்டான், அவளுயடை வசீகரத்தின் தீவிரத்தினால் ெிரமிப்ெயடந்தான். 

உண்யமயை லநாக்கிச் பசல்வது எப்பொழுதும் லநர் லகாட்டில் இருக்காது. அது ெின்னால் 

திரும்ெியும் பசல்லும். ஆன்மீகப் ொயத லமடு ெள்ளங்களும், ஆெத்துக்களும் நியறந்தது. ஒருவர் 

அகத்தில் சாதித்திருக்கோம், ஆனால் இன்னமும் அவாிடம் ெிசாசுத் தன்யம இருக்கும். ஒருவருக்கு 

உடல் நேம் பகடோம், அல்ேது உைிலர லொகோம். ஆன்மாயவ ஆராய்வதற்காக அவர்களிடமுள்ள 

அயனத்யதயும் துறக்க ஆைிரக் கணக்கான லெர் முன்வந்தனர். புதிதாக வருெவர்கள் ெின் 

ெற்றுவதற்கு ெே ஆைிரக் கணக்கான ெயைை ொரம்ொிைம் உள்ளது. மனிதர்களால் தீண்டப்ெடாத 

காட்டில், தீயமயையும் மரணத்யதயும் உேகத்திலிருந்து அைித்து விடோம் என்ெதற்காக புதிை 

ொயதயை ஸ்ரீ அரவிந்தர் உருவாக்கியுள்ளார்.  

மனிதனுயடை ஒத்துயைப்பு இல்யே. ெகவான் தானாகலவ இயதச் பசய்தார். அன்யன 

ெகவானுயடை கருவிைாக இருந்தார். 1956-லிருந்து, அதுவயர உேகம் கண்டிராத மாற்றங்கயள 

நாம் ொர்க்கிலறாம். 1970-லிருந்து சத்திைஜீவிை சக்தி உேகில் முயறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளதால், 

நம்முயடை உெலைாகத்திற்கு எல்ோ ஆன்மீகச் சாத்திைக் கூறுகளும் உள்ளன. 

 

Elizabeth felt that they had entirely mistaken his character, but said nothing. 
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அவயனப் ெற்றி முற்றிலும் தவறாகப் புாிந்துபகாண்டிருக்கிறார்கள் என நியனத்த எலிசபெத் 

ெதிலேதும் பசால்ேவில்யே. 

364. “Elizabeth felt they had entirely mistaken his character.” 

Her knowledge of the Man was from Netherfield, Hunsford, and the letter.  

It was the knowledge of a girl whom he loved and who had copiously abused him. Their knowledge of him 

was that of the previous half an hour, one of two invitations without the benefit of her relationship of 

rejected love. She herself loved Pemberley, not the Man. Her own heart lovingly longed for Wickham 

who had heinously wronged Darcy. Still their questioning his character hurt her. A Man may wrong his 

wife vastly for long but when another person, even his sister, finds any fault with his wife, it will hurt him. 

Man’s soft corner for the one whom he loves is strongly sensitive. Its psychology is inexplicable. It lies 

in his egoistic centre. There he alone can rule unjustly, but no one is admitted even justly. It may be 

called egoistic justice of injustice. Man wants the world to do him justice to be unjust. It is a monopoly of 

injustice. Aurangazeb’s son raised an army against his father. He ordered his son to be captured uninjured. 

The son jailed his father for eighteen years. He saw the right of jailing his father but that act turning his son 

militarily against him was not seen by him. His solicitude for his son overtook him. His releasing his father, 

he did not see, would quell the wrath of his son was something which did not strike him. That is human 

choice. That is the sense of justice of one who is in absolute power. Each Man is an emperor of his 

psychological kingdom. Romance gained at this point of self-awareness turns into Romance eternal. One’s 

awareness changes from his self to his own Eternal Self deep inside, unborn into the cosmos. Modern times 

recognize cosmic consciousness. It knows of Individuality in a social sense. It is a great beginning. 

Telepathy is known. Secret knowledge of the plants is becoming widely recognized. It is like the 

uneducated rural population wondering about the solar system, coining a proverb out of their profound 

insight “Look at the lunar eclipse, if you do not believe astronomy – சாஸ்திரம் பொய்ைானால் சந்திர 

கிரகணத்யதப் ொர். It is a great opening of a superstitious Mind, not anywhere close to the subject of 

astronomy or the tool of Hubble’s telescope. It is indicative of times, not the symptom of awareness of any 

description. They cannot conceive that the world financial crisis will lend itself to solution by a serious 

touch of this attitude. 

“அவர்கள் அவனுயடை குணாதிசைத்யத முழுயமைாகத் தவறுதோகப் புாிந்துபகாண்டுள்ளார்கள் 

என எலிசபெத் நியனத்தாள்.” 

பநதர்பீல்ட் மற்றும் ஹன்ஸ்லொர்டில் ஏற்ெட்ட சந்திப்ெின் மூேமும், அவனுயடை கடிதம் மூேமும் 

மட்டுலம அவயனப் ெற்றி அவள் பதாிந்து பகாண்டாள். 

இது, அவயன தாராளமாக நிந்தித்த, அவன் காதலிக்கும் பெண்ணினுயடை அறிவாகும். அவன் 

விடுத்த இரண்டு அயைப்புகளில் ஒன்யற ஏற்று அங்கு வந்து, கடந்த அயர மணி லநர அனுெவலம 

அவர்களுக்கு அவயனப் ெற்றி இருந்தது. அவளுக்குப் பெம்ெர்லியைப் ெிடித்திருந்தலத தவிர, 

அவயன அல்ே. டார்சிக்குப் பெருத்த தீங்கியைத்த விக்காமிற்காக அவளது உள்ளம் அன்புடன் 

ஏங்கிைது. அவ்வாறு இருந்தும் அவனுயடை குணத்யதப் ெற்றிை அவர்களது சந்லதகம் அவயள 

ொதித்தது. ஒரு கணவன் அவனுயடை மயனவிக்கு நீண்ட காேமாக தவறியைத்து வந்தாலும், 

லவபறாரு நெர், அவனுயடை சலகாதாிைாகலவ இருந்தாலும், அவனுயடை மயனவிைிடத்து குயற 

கண்டுெிடித்தால், அவயன அது ொதிக்கும். தான் காதலிக்கும் பெண்ணிடத்து ஒரு ஆணுக்கு 

இருக்கும் இளகிை மனம் மிகவும் உணர்ச்சிமிக்கதாக இருக்கும். இதனுயடை மலனாதத்துவத்யத 

விளக்க முடிைாது. இது அவனுயடை அகந்யதைின் யமைத்தில் வீற்றிருக்கிறது. அங்கு அவன் 

மட்டுலம நிைாைமில்ோத முயறைில் நடந்துபகாள்ள முடியும், ஒருவயரயும் அங்கு நிைாைமாகக்கூட 

நுயைை அனுமதிக்க மாட்டான். அநிைாைத்யதப் ெற்றிை அகந்யதயுடன் கூடிை நிைாைம் என்று 

இயத அயைக்கோம். நிைாைமற்று இருக்க, உேகம் அவனிடத்து நிைாைமாக நடந்துபகாள்ள 

லவண்டும் என்று மனிதன் விரும்புகிறான். இது அநிைாைத்தின் ஏகலொக உாியமைாகும். 

ஔரங்கசீப்ெின் மகன், தன்னுயடை தந்யதக்கு எதிராக ஒரு ெயடயைலை எழுப்ெினான். அதற்கு 

அவர் தன்னுயடை மகயன காைப்ெடுத்தாமல் சியற ெிடிக்கக் கட்டயளைிட்டார். மகன் தந்யதயை 

ெதிபனட்டு வருடங்கள் சியறைில் அயடத்து யவத்திருந்தான். தந்யதயை சியறைில் அயடத்தயத 

உாியமைாகக் கருதிை மகன், தன்னுயடை மகனும் இலத இராணுவ முயறயைக் யகைாண்டயத 

உணரவில்யே. மகனுக்கு, தன்னுயடை மகன் லமலிருந்த அக்கயற பவற்றிபகாண்டது. 

அவனுயடை தந்யதயை விடுதயே பசய்வது, அவனுயடை மகனுயடை லகாெத்யதத் தணிக்கும் 

என்று அவனுக்குத் லதான்றவில்யே. அதுதான் மனித விருப்ெம். முழுயமைான அதிகாரத்தில் 
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இருப்ெவரது நிைாை உணர்வு அதுதான். ஒவ்பவாரு மனிதனும் அவனது மனாீதிைான 

இராஜ்ஜிைத்தில் அவலன லெரரசன் ஆவான்.   

சுை விைிப்ெின் இந்தத் தருணத்தில் ஏற்ெடும் காதல் அமரகாதோக மாறுகிறது. ஒருவரது 

விைிப்புணர்ச்சி இதுவயர ெிரெஞ்சத்தில் ெிறந்திராத அவரது Eternal Self ஆக அவரது ஆைத்தில் 

மாறுகிறது. ெிரெஞ்ச ஜீவிைத்யத இன்யறை நவீன காேம் புாிந்துபகாள்கிறது. சமூகக் 

கண்லணாட்டத்தில் இது தனித்துவத்யத அறிந்திருக்கிறது. இது ஒரு பொிை ஆரம்ெம் ஆகும். லெச்சு, 

சமிக்யஞ இன்றி மனத்தினால் கருத்தறிவித்தல் (Telepathy) எல்லோரும் அறிந்தது. பசடிகளின் 

இரகசிை அறிவு இப்பொழுது ெரவோக ைாவருக்கும் பதாிகிறது. இது, சூாிை மண்டேத்யதப் ெற்றி 

கிராமத்தில் இருக்கும் ெடிப்ெறிவில்ோதவர்கள் ஆச்சாிைப்ெடுவது லொோகும். ஆழ்ந்த உட்ொர்யவ 

பகாண்ட அவர்கள் “சாஸ்திரம் பொய்ைானால் சந்திர கிரகணத்யதப் ொர்” என்ற பசாற்பறாடயர 

உருவாக்கினர். இது வான சாஸ்திரத்திற்லகா அல்ேது Hubble’s பதாயேலநாக்குக் கருவிக்லகா 

ஈடானது இல்யே என்றாலும் மூடநம்ெிக்யகைான மனத்தின் சிறப்ொன விைிப்புணர்ச்சிைாகும். இது 

காேத்யதச் சுட்டிக் காட்டுகிறலத தவிர எந்த வித விைிப்புணர்வின் அறிகுறியும் அல்ே. இந்த 

அணுகுமுயறைின் தீவிரமான பசைற்ொட்டினால் உேகத்தின் நிதி பநருக்கடியைத் தீர்க்க முடியும் 

என்று அவர்களால் நியனத்துப் ொர்க்க முடிைவில்யே.   

365. “but said nothing.” 

One is compelled to say nothing from 1) total inability, 

2) comprehensive wisdom, 3) the other is not in a frame of Mind to listen, 4) one finds no words to 

formulate one’s thought, 5) out of deference or affection, 6) one loves the other with a greater solicitude 

than he can have for himself, 7) because he is in another plane, 8) it may be used for self-destruction, 9) 

it can be directly turned against you with venom, 10) it is pointless. All of them belong to Silent will. 

* Anyone talking any sense to Mrs. Bennet in confinement is pointless. 

* Mrs. Gardiner speaking to Lydia was conscious she was not heard. 

* Elizabeth speaking to her father knew he was determined not to act. 

* Caroline warning Elizabeth understood that Elizabeth was not disposed to listen. 

* Charlotte found her valuable advice on Darcy and Bingley fell on deaf  ears. 

* Collins could never know he and his lady love were in two different worlds. 

* Lady Catherine at Rosings or Longbourn was not receptive to any ideas but her own. 

* Darcy could not have told Elizabeth the contents of his letter at the proposal because he had not that 

faculty then nor was she in a mood to listen. 

* Bingley could not have differed from Darcy when he advised him to drop Jane. 

* Mrs. Bennet at the Netherfield ball could not have been given any advice  

       by anyone. 

      About the Silent Will mentioned above:- 

— Its expressions are many, even contrary or appearing to be working at cross purposes and actually 

accomplish by working at cross purposes. 

— The French Revolution was created by Silent Will. 

— Capitalism was compelled to work for socialism more successfully than USSR by a process no one 

ever contemplated as Silent Will. 

— Elizabeth called Darcy back to her at Pemberley by Silent Will. 

— Indian Freedom was achieved through Non-violence by the Silent will of eternal violence which prided 

on its prerogative of being violent. 

— Silent Will of the subconscious accomplishes consciously. 

— Silent will reaches its spiritual acme in domestic life by the chaste Indian wife. 

— For the Bhakta it abridged a lakh of births into an hour of dance. 

— The greatest accomplishment of Silent Will is The Hour of God. 

— One who seeks eternal Delight of endless dimensions will find it useful. 

“ஆனால் எதுவும் கூறவில்யே.” 

1) முழுயமைான இைோயம 2) புாிந்து பகாள்ளும் அறிவு 3) மற்றவர் லெசுவயதக் லகட்கும் மன 

நியேைில் இல்ோதது 4) ஒருவர் தனது எண்ணத்யத வார்த்யதகளால் உருவாக்க முடிைாதது 5)  

மாிைாயத அல்ேது ொசத்தினால் 6) தன் லமல் இருக்கும் அக்கயறயை விட மற்றவர் லமல் அதிக 

அக்கயறயுடன் அன்ொக இருப்ெது 7) லவபறாரு நியேைில் இருப்ெதால் 8) சுை அைிவுக்கு இயத 

ெைன்ெடுத்திக் பகாள்ளோம் 9) நமக்கு எதிராகலவ வன்மத்துடன் அயதத் திருப்புவது 10) இது 
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பொருளற்றது. இவற்றினால் ஒருவர் எயதயும் கூற முடிைாது. இயவ ைாவும் பமௌன உறுதிக்கு 

உாிையவ. 

*தனியமைில் இருக்கும் திருமதி பென்னட்டிடம் ைாலரனும் ஒருவர் எயதலைனும் எடுத்துக் கூறுவது 

அர்த்தமற்றது. 

*லிடிைாவிடம் லெசிக் பகாண்டிருந்த திருமதி கார்டினருக்கு அவள், தான் லெசுவயத லகட்டுக் 

பகாண்டிருக்கவில்யே என்ெது பதாிந்தது. 

* பசைல்ெடப் லொவதில்யே என்ெதில் திரு பென்னட் உறுதிைாக இருப்ெது அவாிடம் லெசிக் 

பகாண்டிருந்த எலிசபெத்திற்குத் பதாிந்தது.  

* எலிசபெத்யத எச்சாித்த காரலினுக்கு, அவள் லகட்டுக்பகாள்ளும் மன நியேைில் இல்யே என்ெது 

புாிந்தது. 

* டார்சி மற்றும் ெிங்கிலியைப் ெற்றி நல்ே அறிவுயர வைங்கிை சார்பேட்டுக்கு தன்னுயடை 

அறிவுயரயை எவரும் லகட்டுக்பகாள்ளவில்யே என்ெது பதாிந்தது.  

* தானும் தன்னுயடை மயனவியும் இரு பவவ்லவறு உேகங்களில் இருப்ெயத காலின்ஸால் 

பதாிந்துபகாள்ள முடிைாது. 

* லராசிங்சிலும், ோங்ெர்னிலும் தன்னுயடை கருத்யதத் தவிர லவறு எந்தக் கருத்யதயும் 

ஏற்றுக்பகாள்ள லேடி காதாின் தைாராக இல்யே. 

*திருமண லவண்டுலகாயளப் ெற்றி கடிதத்தில் எழுதிைிருப்ெயத டார்சிைால் எலிசபெத்திடம் கூறி 

இருக்கலவ முடிைாது, ஏபனனில் அவனிடம் அத்திறயம அப்பொழுது இல்யே, அவளும் 

லகட்டுக்பகாள்ளும் மன நியேைில் இல்யே. 

* லஜயன விட்டுவிடும்ெடி டார்சி கூறிைபொழுது, ெிங்கிலிைால் டார்சி கூறிைதிலிருந்து 

லவறுெட்டிருக்க முடிைாது. 

* பநதர்பீல்ட் நடனத்தில் திருமதி பென்னட்டிற்கு ைாரும் எந்த அறிவுயரயும் அளித்திருக்க முடிைாது.  

லமற்கூறிை பமௌன உறுதியைப் ெற்றி- 

அதன் பவளிப்ொடுகள் ெே, அயவ மாறுெட்டதாகவும் இருக்கும் அல்ேது எதிர் எதிரான 

விஷைங்களுக்காகச் பசைல்ெடும், எதிர் எதிராகச் பசைல்ெடுவதன் மூேம் சாதிக்கவும் பசய்யும்.  

—ெிபரஞ்சுப் புரட்சி பமௌன உறுதிைால் உருவானது. 

—ரஷ்ைாயவவிட, முதோளித்துவம் பொதுவுடயமக்கு பவற்றிகரமாக பசைல்ெட 

வற்புறுத்தப்ெட்டது, இச்பசைல்முயற பமௌன உறுதி என்று எவராலும் நியனத்துப் 

ொர்க்கப்ெடவில்யே.   

—பமௌன உறுதிைின் மூேம் எலிசபெத் பெம்ெர்லிைில், டார்சியை தன்னிடம் திரும்ெ 

வரவயைத்தாள். 

—நிரந்தரமாகக் குடிபகாண்டிருந்த வன்முயறைின் பமௌன உறுதிைின் மூேம் இந்திை சுதந்திரம் 

வன்முயறைின்றி பெறப்ெட்டது. 

—ஆழ்மனத்தின் பமௌன உறுதி தன்னியனலவாடு சாதிக்கிறது.  

—கற்புயடை இந்திை மயனவி மூேம் பமௌன உறுதி குடும்ெ வாழ்க்யகைில் ஆன்மீக உச்சத்யத 

அயடகிறது. 

—ெக்தனுக்கு இது ஒரு ேட்சம் ெிறவிகயள ஒரு மணி லநர ஆனந்த நடனமாகச் சுருக்கி விட்டது.  

—பமௌன உறுதிைின் மிகப் பொிை சாதயன இயறவன் வரும் தருணமாகும்.  

—முடிவில்ோ நிரந்தர ஆனந்தத்யத நாடும் ஒருவருக்கு இது ெைன்ெடும். 

 

"From what we have seen of him," continued Mrs. Gardiner, "I really should not have thought that 

he could have behaved in so cruel a way by anybody as he has done by poor Wickham. He has 

not an ill-natured look. On the contrary, there is something pleasing about his mouth when he 

speaks. And there is something of dignity in his countenance, that would not give one an 

unfavourable idea of his heart. But, to be sure, the good lady who shewed us the house did give 

him a most flaming character! I could hardly help laughing aloud sometimes. But he is a liberal 

master, I suppose, and that, in the eye of a servant, comprehends every virtue." 

“இன்று அவயனப் ொர்த்ததிலிருந்து அவன் விக்காமிடம் கடுயமைாக நடந்துபகாண்டிருப்ெதுலொல் 

ைாாிடமும் நடந்துபகாண்டிருக்க முடிைாது எனத் லதான்றிைது. அவயனப் ொர்த்தால் லமாசமான 

குணம் உள்ளவன்லொல் பதாிைவில்யே. மாறாக அவனது லெச்சிலேலை இனியம இருக்கிறது. 

ொர்ப்ெதற்கும் கம்பீரமாக இருக்கிறான். ைாரும் அவயனப்ெற்றி, குயற பசால்ே மாட்டார்கள் எனத் 

பதாிகிறது. இன்று காயே ெணிப்பெண்மணியும் அவயனப்ெற்றி பவகுவாகப் புகழ்ந்தாள். 

அதயனக் லகட்டு எனக்கு மிகவும் சிாிப்பு வந்தது. அவன் தாராள மனப்ொன்யமயுடன் 
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லவயேக்காரர்களிடம் இருந்திருக்கிறான். இக்குணம் அவயன மிகவும் நல்ேவனாக அவர்கயள 

உணர யவக்கும்” என்று அவளது அத்யத  கூறினாள். 

366. The uncle listening to the changed behaviour of Darcy was inclined to think him whimsical. 

டார்சிைின் மாறிை நடத்யதயைப் ெற்றி லகட்டுக் பகாண்டிருந்த மாமாவுக்கு, அவன் விசித்திரமாக 

நடந்துபகாள்கிறான் என்று நியனக்கத் லதான்றுகிறது.  

367. Mrs. Gardiner is perceptive. 

திருமதி கார்டினருக்குப் புாிந்துபகாள்ளும் திறன் உள்ளது.  

368. Looking at his expression Mrs. Gardiner can say Darcy would not have been cruel to anyone. She herself 

could not see that much in Wickham’s countenance. Nor could Elizabeth ever see in Darcy’s face the 

possibilities of generosity. 

டார்சிைின் முகொவத்யதப் ொர்த்லத அவன் ைாாிடத்தும் கடுயமைாக நடந்துபகாண்டிருக்க 

மாட்டான் என்று திருமதி கார்டினரால் கூற முடிகிறது. விக்காமின் முகத் லதாற்றத்யத யவத்து 

அவளால் இந்த அளவு கூற முடிைவில்யே. எலிசபெத்தால், டார்சிைின் முகத்தில் 

பெருந்தன்யமயைப் ொர்க்கலவ முடிைவில்யே.   

369. “From what we have seen of him” – Mrs. Gardiner.  

One is able to know essentially all about a Man at first sight. 

Long number of years of intimacy is not enough to know what a Man really is. 

These two are true. The first is about what one is to all intents and purposes. The next is an area of 

swabhava where he does not know himself. 

Several millenniums of spiritual experience were distilled into the epic of Mahabharata so that it could be 

claimed that what is not in it is not on earth. It is true. All that was not enough to know 1) The secret of 

creation, 2) The key to abolishing evil, 3) To destroy evil without resorting to a ruse of falsehood, 4) That 

the Spirit is evolving. What you readily perceive is the boundless finite. What escapes your perception is 

the infinity of Freedom that can even lose its freedom. 

For the thinking Mind the joy of existence is discovery, the penetration of the mystery of creation. (P. 

982 The Life Divine)  

In ordinary people that discovery is the discovery of people who matter to them. The mystery of creation 

for them is the key to social accomplishment. People like Mrs. Gardiner, especially women, develop the 

faculty of knowing Men at first sight. Wickham’s wickedness escaped her perception. Women are more of 

sensations than of Mind. So, they develop an intuitive capacity about Men and matters which eludes Men. 

Her perception extended to his behaviour towards Wickham, she readily announced a disbelief in the report 

she had heard. Her insight into Wickham’s mercenary attitude, her inference from Darcy’s visage that there 

could have been no injustice were not enough to know how deeply treacherous he really was. This is so 

because the rogue cunningly turned the very intensity of his evil into intensity of charm. Who could 

conquer Vali who had the boon of receiving half of his enemy’s strength? In him, it was the master stroke. 

She trusted his very character of treachery. And it is Life Response from Darcy that he adored her 

very abuse of which later she was heartily ashamed. Wickham never boasted about his handsome looks 

though he valued them, cashed in on them, and knew their effect on women. As he did not express a 

conscious awareness of his handsomeness, everyone else valued it. Darcy who inordinately valued his 

wealth and status found no one respected him for that. Sir Louis lived in the memory of his presentation. To 

others it became an innocent joke of an innocuous Man. 

“அவனிடம் நாம் ொர்த்தயத யவத்து –திருமதி கார்டினர்.” 

முதல் ொர்யவைிலேலை ஒருவருக்கு மற்றவயரப் ெற்றி எல்ோ விஷைங்கயளயும்  பதாிந்துபகாள்ள 

முடிகிறது. 

ெே வருடங்களாக பநருக்கமாக இருந்தாலும் ஒருவர் உண்யமைில் எப்ெடிப்ெட்டவர் என்று 

பதாிந்துபகாள்ள முடிவதில்யே. 

இயவ இரண்டுலம உண்யமதான். முதோவது, ஒருவருயடை லநாக்கங்கயளயும் 

குறிக்லகாள்கயளயும் பொறுத்தது. அடுத்தது, ஒருவர் தன்யனப் ெற்றிலை அறிைாமல் இருப்ெது, 

சுொவத்யதப் ெற்றிைது.  

மகாொரதம் ெல்ோைிரக்கணக்கான வருட ஆன்மீக அனுெவங்களின் சாரம் ஆகும். இதில் 

இல்ோதாது இவ்வுேகில் இல்யே எனோம். இது உண்யம. ஆனால் இயவ ைாவுலம 1) ெயடப்ெின் 

இரகசிைம், 2) தீயமயை ஒைிக்கும் உொைம், 3) பொய்யமைின் சூழ்ச்சிைின்றி தீயமயை ஒைிப்ெது, 4) 

ஆன்மா பவளிப்ெடுகிறது என்ெது ஆகிைவற்யறப்ெற்றித் பதாிந்துபகாள்ள லொதுமானதாக 
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இல்யே. எல்யேைற்ற கண்டத்யத நாம் உடனடிைாகப் புாிந்துபகாள்கிலறாம். தனது 

சுதந்திரத்யதக்கூட இைக்கக்கூடிை அளவற்ற சுதந்திரத்யதப் ெற்றி நாம் புாிந்துபகாள்ளத் தவறி 

விடுகிலறாம். 

சிந்திக்கும் மனத்திற்கு வாழ்வின் சந்லதாஷம் கண்டுெிடிப்பு ஆகும். ெயடப்ெின் இரகசிைத்யதக் 

கண்டுெிடிப்ெது. (P. 982 The Life Divine)  

சாதாரண மனிதர்களுக்கு அந்தக் கண்டுெிடிப்பு அவர்களுக்கு முக்கிைமாக உள்ள  மனிதர்கயளப் 

ெற்றி அறிந்து பகாள்வதாகத்தான் இருக்கும். அவர்களுக்குப் ெயடப்ெின் இரகசிைம் சமூக 

சாதயனக்கான திறவுலகாோக இருக்கும். திருமதி கார்டினர் லொன்றவர்கள், அதுவும் குறிப்ொகப் 

பெண்கள், முதல் ொர்யவைிலேலை ஆண்கயளப் புாிந்துபகாள்ளும் திறயன வளர்த்துக் 

பகாள்கின்றனர். விக்காமின் தீை குணத்யத அவள் புாிந்துபகாள்ளவில்யே. பெண்கள் 

மனத்யதவிட உணர்வாோனவர்கள். அதனால் இவர்கள் ஆண்கயளப் ெற்றியும் லவறு ெே 

விஷைங்கயளப் ெற்றியும் உள்ளுணர்வால் அறியும் திறயனப் பெறுகின்றனர், ஆண்களுக்கு இந்தத் 

திறயம இல்யே. விக்காமிடம் டார்சி நடந்துபகாண்டயதப் ொர்த்த அவளுக்கு, தான் லகள்விப்ெட்ட 

விஷைத்தில் நம்ெிக்யக ஏற்ெடவில்யே. விக்காமின் ஆதாை மனப்ொன்யமயைப் ெற்றி 

உள்ளுணர்வால் அறிந்திருந்த அவளுக்கு, டார்சிைின் முகொவத்தால் அவனுக்கு அநிைாைத்யதச் 

பசய்திருக்க முடிைாது என்று யூகித்த லொதும், விக்காமின் ஆைமான நம்ெிக்யக துலராகத்யதப் ெற்றி 

பதாிந்துபகாள்ள இயவ லொதுமானதாக இல்யே.  

இது ஏபனனில், அலைாக்கிைனான விக்காம் தந்திரமாக தன்னுயடை தீயமைின் தீவிரத்யத 

கவர்ச்சிைின் தீவிரமாக மாற்றி விட்டிருந்தான். எதிாிைின் சக்திைில் ொதி வாலிக்குப் லொய்ச் லசரும் 

என்ெதால் எவரால் வாலியை பவல்ே முடியும்? அதுதான் அவனுயடை ெேம். விக்காமின் துலராக 

குணத்யத அவள் நம்ெினாள். தனது நிந்தயனயை அவன் லொற்றிையத நியனத்து, ெின்னர் அவள் 

உளமார பவட்கப்ெட்டலத இதற்கு டார்சி அளித்த மறுபமாைி. தன்னுயடை அையகப் ெற்றி விக்காம் 

பெருயமைாகப் லெசிைதில்யே என்றாலும், அயத அவன் மதித்தான், அயத யவத்து காாிைங்கயள 

முடித்துக்பகாண்டான், பெண்களுக்கு அதனால் ஏற்ெடும் ொதிப்புகயள அறிந்திருந்தான். 

அவனுயடை அையக அவன் தானாகலவ பவளிப்ெடுத்திக் பகாள்ளாததால் மற்றவர் அயனவரும் 

அயத மதித்தனர். டார்சி தன்னுயடை பசல்வத்யதயும், அந்தஸ்யதயும் அளவுக்கதிகமாக 

மதித்ததினால், எவரும் அவயன அதற்காக மதிக்கவில்யே. சர் லூைிஸ், தான் ஆற்றிை உயரைின் 

நியனவிலேலை வாழ்ந்து வந்தார். மற்றவர்களுக்கு இது அப்ொவித்தனமான மனிதனின் இைல்ொன 

ஹாஸ்ைமாக இருந்தது.    

370. “I should not have thought that he could have behaved in so cruel a way as he had done by poor Wickham.” 

A delta region cannot be poor. 

A place with 10” rainfall cannot be agriculturally rich. 

The presence of a certain faculty compels Man to be rich and well off. 

The absence of certain aspects prevents a place from becoming something. 

Healthy criminals or diseased saints are not known. 

Mr. Gardiner saw the element of majesty in him and eliminated injustice to anyone. 

It is a sound inference of a rich common sense and deep penetration. 

What Dantes was unable to know of his own life, Faria knew at once because he possessed a wisdom whose 

formula not only explained the issue to him but could convince Dantes himself. Knowledge is power. There 

is a knowledge that is wealth. Wealth is the result of accomplishment of work in the physical, vital planes 

that commands social power. To accomplish work one needs the capacity of various skills. Such a work can 

make a Man survive financially, but not become wealthy. Wealth is social power. The rules of material 

accomplishment and the rules of social accomplishment are the same. Only the plane differs. Material 

organisation of work is what one creates. Social organisation of power exists with which one has to forge an 

effective relationship. The most commonly available centre of power is market. Market is the rich centre of 

all the commercial wealth. He who understands it will find it effectively serving him. It will move towards 

one who values its values. To know them is easy as it is of public knowledge. To follow them, value them, 

cherish them requires a patience of a social dimension. To look at the lives of successful people, one can 

see all these values in their lives. The government is the seat and centre of all social administrative power 

which includes market power as it has military power. Some of these powers are general, others selective, 

yet others are exclusive or inclusive. These powers lend themselves positively as well as negatively. These 

powers allow one man or a body of Men to accumulate wealth as well as power. But to those whose 

emphasis is not on accumulation of any kind, they offer leadership of the nation or even mankind. 
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Once a plateau of this description is reached, beyond this the rise is not generally as a whole plane, but 

many independent lines branch off. 

At this level, the branching off is available at the mental, vital levels as discovery of scientific invention or 

artistic heights, or even mental brilliance such as genius, though all these can be initiated earlier without 

organizing such planes of power. They will be individual success of popularity like Ramanujam or Tom 

Peters. Done on the basis of power, one becomes an Edison or a house of Tata or a corporate house of 

America which can put out thousands of inventions year after year. One fascinating field that is available 

here is Romance. Men at this level become not mature and ripe but coarse and vulgar, in loving 

display. To them romance is at the physical level of dissipation with what they think to be a pretty 

face. Romance is a field that can readily absorb all these energies and ask for more. I do not think that has 

ever happened. We know of organised and unorganised harems. Material culture does not naturally mature 

into spiritual quest. Most of the Rishis were men who were capable of generating this power and who 

channeled it into Spirit. For every successful case, there are thousands of also-rans. Asoka was one who 

created political military power and went on in quest of Spiritual Peace for the world. The Hour of God 

worked above in the heavens and made it possible for knowledge to conquer a power beyond the 

Spiritual power – Supramental Power. It is not a power that seeks exercise as a power – to get for itself. 

Its strategy is self-giving. It wants to descend on earth and help it evolve now accomplishing the work of 

thirty millenniums. It came to abolish evil, death, suffering, pain by abolishing ego. It can accomplish 

through divine Nature if the human nature will surrender to it. Mother has extensively spoken about the 

workings of this Power whose principles Sri Aurobindo has explained in twenty five chapters. It culminates 

in God enjoying Man when he becomes the woman as His paramour. Having come with this mission, He 

saw the dark forces in the occult planes organised and were fed on by the physical urge of honour to fight 

and die the death of a martyr for the cause of patriotism. His Force went to win the wars and particularly the 

freedom of Asian nations headed by India. He was to accomplish His mission through the caste system 

maintained intact and the old fad of non-violence. He did it not without a token compliance to those forces. 

The superstition in the battlefield has lost its force, but the same superstition lives in the market as financial 

crisis. A greater organised impediment is the pride of superstitious faith in the knowledge of the senses. 

Romance, a high fulfillment of it, occupies the highest place in the scheme of things looked at from below, 

though from above it is less than a stray incidence not indispensable. 

I look at life now from below because Man has to start from where he is. He is still possessive of his 

little properties of a trinket. From there Romance Eternal is a mountain peak, as for the Man who 

asked for the Sun to be turned off – the street light. Romance is far better than business of physical 

exertion and academic accomplishments that are mental labour. Romance gives the necessary spiritual 

elevation being based on pure Love. Neither business, politics nor academic degree has that ennobling 

element. It is also true that Man will discard all his possessions without a thought in favour of God. His life 

must prepare him for that. Much of the wealth of the world is in possession of people whose ancestors 

worked like the devil. Necessarily they are stingy. To overcome stinginess not only several millenniums 

should pass but they should pass through ethics and culture. Man must be able to throw away any or all 

accretions on his embodied soul. Power and Money are to be given up. Money must be thrown away. 

Before he throws away Money he must have it in superabundance which means it must be earned 

without physical exertion, not even vital or mental exertions. Internet has largely achieved it. A stingy 

Man cannot enter the eye of the needle. Stinginess is sticking to inconscience. If he comes to Mother, all his 

Money will be taken away. Money due to him will go on spiritual strike to come to him. How can a Man 

who worships Money have any command over it? Grace and Faith are not altogether myths, said He. I feel 

like saying culture and ethics are not altogether myths. To Man who dominates usually and who specially 

dominates woman, He prescribes submission to the woman. To the woman who loves to bear children and 

loves to be dominated by Men, Mother says she must give up both. One great aspect of Romance is it weans 

Mankind from the birth of a child physically, which is essential for the advent of Supermind. It is ego that 

desires progeny. It is taste of physical ignorance. Romance can strike at the root of the physical ego. Mother 

pleads for the abolition of property. I see the present crisis directly related to the possession of property. To 

Man the woman is a property. In these days of women’s freedom successful domestic happiness is earned 

by woman enjoying Man’s domination. 
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“விக்காமிடம் டார்சி கடுயமைாக நடந்து பகாண்டயதப்லொல் லவறு எவாிடமும் இந்த அளவிற்கு 

கடுயமைாக நடந்துபகாண்டிருக்க முடிைாது என்று லதான்றுகிறது,” என்று திருமதி கார்டினர் 

கூறுகிறாள். நதி ொயும் ெகுதி ஏழ்யமைாக இருக்க முடிைாது. 

ெத்து அங்குே மயை பெய்யும் இடம் விவசாைாீதிைாக பசைிப்ொக இருக்க முடிைாது. 

மனிதனிடம் உள்ள ஒரு குறிப்ெிட்ட திறயம, அவயன ெணக்காரனாகவும் வசதி ெயடத்தவனாகவும் 

மாற்றி விடும். 

சிே குறிப்ெிட்ட விஷைங்கள் இல்ோதது ஒரு இடத்யத ஏதாவது ஒன்றில் சிறப்ொக விளங்குவயதத் 

தடுக்கும். 

ஆலராக்கிைமான குற்றவாளிகயளலைா அல்ேது உடல் நேமற்ற ஞானிகயளலைா எவரும் அறிைார்.  

அவனிடம் கம்பீரத்தின் ஒரு அம்சத்யதப் ொர்த்த திரு கார்டினர் அவன் ைாருக்கும் தவறு பசய்ை 

முடிைாது என்று கூறினார். 

பசைிப்ொன இைல்ெறிவு மற்றும் ஆைமாக புாிந்துபகாள்ளும் திறன் ஆகிைவற்றின் சிறந்த 

அனுமானம் இது.     

Dantes-க்கு தன்னுயடை வாழ்க்யகயைப் ெற்றிலை பதாிைாமல் இருக்கும்பொழுது Fariaவிற்கு இருந்த 

அறிவினால் அவனால் உடலன புாிந்துபகாள்ள முடிந்தது, Dantesஐயும் நம்ெ யவக்க முடிந்தது, 

தனக்கும் விளக்கிக்பகாள்ள முடிந்தது. அறிவு சக்திைாகும். பசாத்தாக விளங்கும் அறிவும் உள்ளது. 

ஜட நியேைிலும் உணர்வு நியேைிலும் பசைலின் சாதயனைின் ெேனாக விளங்கும் பசாத்து, சமூக 

அதிகாரத்யதக் கட்டுப்ெடுத்தும். பசைலில் சாதிப்ெதற்கு ஒருவருக்கு ெல்லவறு திறன்கள் அவசிைம். 

இது லொல் பசய்ைப்ெடும் பசைல் பொருளாதாராீதிைாக ஒருவயர வாை யவக்கும், ஆனால் 

ெணக்காரனாக்காது. பசாத்து சமூக சக்திைாகும். பொருள்ாீதிைான சாதயனக்கும் சமூகாீதிைான 

சாதயனக்கும் சட்டங்கள் ஒன்லற. நியேதான் மாறுெடுகிறது. பசைலின் பொருள்ாீதிைான 

அயமப்யெத்தான் ஒருவர் உருவாக்குகிறார். அதிகாரத்தின் சமூக அயமப்புடன் ஒருவர் திறம்ெட 

பதாடர்ெியன ஏற்ெடுத்திக்பகாள்ள லவண்டும்.      

பொதுவாக உள்ள அதிகார யமைம் விைாொரச் சந்யத ஆகும். அயனத்து வணிக பசாத்தின் 

வளம்வாய்ந்த யமைம் சந்யத. இதயன புாிந்துபகாள்ெவர்களுக்கு இது திறம்ெட உதவும். 

இதனுயடை மதிப்யெ மதிப்ெவர்கயள லநாக்கி இது நகரும். இது எல்லோருக்கும் உள்ள 

பொதுவான அறிவு என்ெதால் இவற்யறப் புாிந்துபகாள்வது சுேெம். இவற்யறப் ெின்ெற்ற, மதிக்க, 

லொற்ற, சமூகப் ொிமாணத்தின் பொறுயம லவண்டும். பவற்றி பெற்ற மனிதர்களின் வாழ்க்யகைில் 

இந்த எல்ோ ெண்புகயளயும் ொர்க்கோம். இராணுவ அதிகாரத்யதயும், விைாொரச் சந்யதைின் 

அதிகாரத்யதயும் உள்ளடக்கிை எல்ோ சமூக நிர்வாக அதிகாரத்தின் இருக்யகயும் யமைமும் 

அரசாங்கம்தான். இவற்றில் சிே அதிகாரங்கள் பொதுவானயவ, மற்றயவ குறிப்ெிடத்தக்கயவ. 

லமலும் சிே ெிரத்திலைகமானயவ அல்ேது அயனத்யதயும் உள்ளடக்கிையவ. இந்த அதிகாரங்கள் 

லநர்மயறைாகவும் இருக்கோம், எதிர்மயறைாகவும் இருக்கோம். இந்த அதிகாரங்கள் ைாவும் ஒரு 

மனிதயனலைா அல்ேது ெே மனிதர்கள் லசர்ந்த ஒரு அயமப்ெியனலைா, பசாத்யதயும், 

அதிகாரத்யதயும் அயடை அனுமதிக்கிறது. ஆனால் எவர் ஒருவர் இயவ எதுவும் லவண்டாம் 

என்கிறாலரா, அவருக்கு நாட்டின் தயேயம ெதவியையும் அல்ேது மனித குேத்தின் தயேயம 

ெதவியையும் அளிக்கும். இது லொன்ற ஒரு உச்சத்யத அயடந்தவுடன், இதயனயும் தாண்டி 

உைர்வது என்ெது முழு நியேைின் உைர்வாக இருக்காது. ஆனால் ெே தனித்துவம் ெயடத்த 

கியளகளாகப் ெிாியும்.   

இந்த நியேைில், கியளகளாகப் ெிாிவது, மனம் மற்றும் உணர்வின் நியேைில், விஞ்ஞான 

கண்டுெிடிப்ொகலவா கயேைின் உைர்வுகளாகலவா அல்ேது மனத்தின் திறயம பகாண்ட 

லமதாவித்தனமாகலவாகூட இருக்கோம். இது லொன்ற சக்திைின் நியேகயள முன்னலர 

முயறப்ெடுத்தாமலேலை இயவ அயனத்யதயும் ஆரம்ெித்து யவக்கோம். அயவ இராமானுஜம் 

அல்ேது டாம் பீட்டர்ஸ் லொன்ற தனி மனிதர்களின் பவற்றிைாக இருக்கும். அதிகாரத்தின் 

அடிப்ெயடைில் பசய்யும்பொழுது, ஒருவர் எடிசன் ஆகோம் அல்ேது டாட்டா ஆரம்ெித்த பொிை 

நிறுவனமாக விளங்கோம் அல்ேது பதாடர்ந்து ஒவ்பவாரு வருடமும் ஆைிரக்கணக்கான 

கண்டுெிடிப்புகயள உருவாக்கும் அபமாிக்காவின் பெரு நிறுவனங்கள் லொோகோம்.      

இங்குள்ள ஒரு கவர்கிற களம் அமரகாதோகும். இந்த நியேைில் ஆண்கள் கனிந்து முதிர்ச்சி 

பெறுவதில்யே. ஆனால் நாசூக்கின்றியும், லமாசமாகவும் தங்கயள பவளிப்ெடுத்த வியைகின்றனர். 

அைகான முகத்தினால் உடல்ாீதிைான உணர்வுகயள அவர்கள் காதோகக் கருதுகின்றனர். காதல் 

எனும் களத்தில் இந்த எல்ோ சக்திகளும் உடனடிைாக கிரகித்துக்பகாள்ளப்ெட்டு லமலும் அதிக 

சக்தியை லகட்கும். அது நடந்தலத இல்யே என்று நான் நியனக்கிலறன். முயறப்ெடுத்தப்ெட்ட, 

முயறப்ெடுத்தப்ெடாத அந்தப்புரங்கள் நமக்குத் பதாியும். 
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பொருள்ாீதிைான நாகொிகம் ஆன்மீகத் தாகமாக இைல்ொக முதிர்ச்சி அயடவதில்யே. 

பெரும்ொோன முனிவர்கள் இந்தச் சக்தியை உருவாக்கி அதயன ஆன்மாவிற்கு முயறைாக 

வைிப்ெடுத்தினர். ஒவ்பவாரு பவற்றிகரமான விஷைத்திற்குப் ெின்னாலும் ஆைிரக்கணக்கான 

பவற்றி அயடைாத விஷைங்கள் உள்ளன. அரசிைல்ாீதிைான இராணுவ அதிகாரத்யத உருவாக்கிை 

அலசாகர் உேகத்திற்காக ஆன்மீக அயமதியைத் லதடிச் பசன்றார். இயறவன் வரும் தருணம் 

சுவர்க்கத்தில் பசைல்ெட்டு ஆன்மீகச் சக்தியைத் தாண்டிை சக்தியை பவற்றிபகாள்ள அறிவுக்கு 

சாத்திைமாக்கிைது. அதுதான் சத்திைஜீவிை சக்தி. அச்சக்தி, அதிகாரம் பசலுத்துவதற்காக தனக்காக 

அயத நாடவில்யே. அதன் உொைம் சுை அர்ப்ெணம். பூமிைில் இறங்கி முப்ெது ஆைிரம் ஆண்டின் 

லவயேயை பூர்த்தி பசய்து பவளி வர விரும்புகிறது. அகந்யதயை அைிப்ெதன் மூேம் தீயம, மரணம், 

துன்ெம், வலி ஆகிைவற்யற அைிக்க அது வந்துள்ளது. மனித சுொவம் அதற்குச் சரணயடந்தால் 

இயறவனின் சுொவம் மூேம் அது பசைல்ெடும். 

இந்தச் சக்திைின் பசைல்ொட்யடப் ெற்றி அன்யன விாிவாகக் கூறியுள்ளார், இதனுயடை  

தத்துவங்கயள ஸ்ரீ அரவிந்தர் இருெத்தி ஐந்து அத்திைாைங்களில் விளக்கியுள்ளார். இது, 

தன்யனலை தன் நாைகிைாக ொவிக்கும் மனிதயனக் கண்டு சந்லதாஷமயடயும் இயறவனின் 

உச்சநியேயை அயடகிறது. இந்தப் ெணியை லமற்பகாண்டு வந்த ெகவான், நாட்டுப் ெற்றுக்காக 

சண்யடைிட்டு, திைாகிைாக இறக்க லவண்டும் என்ற உந்துதல் பகாண்ட மயறபுேனான இருண்ட 

சக்திகயளக் கண்டார். ெகவானின் சக்திகள் லொர்கயள பவன்றன. முக்கிைமாக, இந்திைாவின் 

தயேயமைில் இருந்த ஆசிை நாடுகளுக்கு சுதந்திரத்யதப் பெற்றுத் தந்தது. நியேப்ெட்ட ஜாதி 

அயமப்ெின் மூேமாகவும், அர்த்தமற்ற ெயைை பகாள்யகைான அஹிம்யசைின் மூேமும் ெகவான் 

தனது ெணியைச் சாதிக்க லவண்டிைிருந்தது. அந்த சக்திகளுக்குச் சிறிதளவாவது உடன்ெடாமல் 

ெகவானால் இயதச் பசய்ை முடிைவில்யே. லொர்க்களத்தில் மூட நம்ெிக்யககள் வலுவிைந்தன, 

ஆனால் அலத மூட நம்ெிக்யககள் விைாொரச் சந்யதைில் பொருளாதார பநருக்கடிைாகத் 

பதாடர்கின்றன. உணர்வுகளின் அறிவில் லமலும் முயறப்ெடுத்தப்ெட்ட தயட, மூடநம்ெிக்யகைின் 

லமலுள்ள நம்ெிக்யகைில் பெருயம பகாள்கிறது.  

தன்னுயடை உைர்ந்த நியேைில் பூரணம் பெறும் அமரகாதல் கீைிருந்து ொர்க்கும்பொழுது மிகவும் 

உைர்ந்த நியேைில் இருக்கிறது, லமலிருந்து ொர்க்கும்பொழுது இது ஒரு சாதாரணச் சிறிை 

விஷைத்திற்கும் கீழ் உள்ளது. இன்றிையமைாத விஷைமாகத் பதாிைவில்யே. 

இப்லொழுது நான் கீைிருந்து வாழ்யவப் ொர்க்கிலறன். ஏபனனில் மனிதன், அவன் எந்த நியேைில் 

இருக்கிறாலனா அங்கிருந்து ஆரம்ெிக்க லவண்டும். அவனிடம் உள்ள அற்ெ பசாத்துக்களின் லமல் 

அவன் இன்னமும் பசாந்தம் பகாண்டாடுகிறான். பதரு விளக்யக  சூாிைன் என்று நியனத்து 

அயணக்கும்ெடி லகட்ட மனிதனுக்கு, அமரகாதல் மயே உச்சி ஆகும். உடல் உயைப்ொன 

விைாொரமும், மனத்தின் உயைப்ொன கல்விைில் சாதயனகயளயும்விட காதல் லமோனது.    

தூய்யமைான அன்ெின் அடிப்ெயடைில் அமரகாதல் ஆன்மீக உைர்வியன அளிக்கிறது. விைாொரம், 

அரசிைல், கல்விைில் பெற்ற ெட்டம் ஆகிையவ எதற்கும் அந்த லமம்ெடுத்தும் அம்சம் இல்யே. 

இயறவனுக்காக மனிதன் லைாசயனலை பசய்ைாமல் எல்ோ உயடயமகயளயும் துறப்ொன் 

என்ெதும் உண்யம. அவனுயடை வாழ்க்யக இதற்காக அவயனத் தைார் பசய்ை லவண்டும். 

உேகத்தின் பசல்வத்தில் பெரும் ெங்கு கடினமாக உயைத்தவர்களின் சந்ததிைினாிடம் உள்ளது. 

அவர்கள் கஞ்சத்தனமாக இருந்தனர். கஞ்சத்தனத்யதத் தாண்டி வர லவண்டுபமன்றால் ெே ஆைிரம் 

ஆண்டுகயளக் கடக்க லவண்டிைலதாடு, பநறிமுயறகயளயும் கோச்சாரத்யதயும் கடந்து வர 

லவண்டும். 

மனிதனுக்கு தன் ஆன்மாவில் லசர்ந்துள்ள எல்ோவற்யறயும் தூக்கி எறிை முடிை லவண்டும். 

அதிகாரத்யதயும் ெணத்யதயும் யகவிட லவண்டும். ெணத்யதத் தூக்கி ஏறிை லவண்டும். ெணத்யதத் 

தூக்கி எறிவதற்கு முன் மனிதனிடம் ெணம் அொிமிதமாக இருக்க லவண்டும். அந்தப் ெணத்யத 

அவன் உடல் மனம் மற்றும் உணர்வின் உயைப்ெினால் சம்ொதிக்காததாக இருக்க லவண்டும். 

இயணைதளம் இதயனப் பெருமளவில் சாதித்திருக்கிறது. கஞ்சத்தனமாக இருக்கும் ஒருவனுக்கு 

ஊசிைின் காதிலும் நுயைை முடிைாது. கஞ்சத்தனம் உள் மனத்தில் உயறகிறது. இது லொன்ற ஒருவர் 

அன்யனைிடம் வந்தால் அவருயடை ெணம் முழுவதும் எடுத்துக்பகாள்ளப்ெட்டு விடும். 

அவனுக்குாிைது அவனிடம் வருவதற்கு ஆன்மீகத் தயட ஏற்ெடும். ெணத்யத வைிெடும் மனிதனுக்கு 

எவ்வாறு அதன் லமல் அதிகாரம் இருக்கும்? அருளும் நம்ெிக்யகயும் முழுவதுமாகக் கட்டுக்கயத 

இல்யே என்று ெகவான் கூறுகிறார். கோச்சாரமும் பநறிமுயறகளும்கூட முழுவதுமாக 

கட்டுக்கயதகள் அல்ே என்று நான் நியனக்கிலறன். அதிகாரம் பசய்யும் ஆண், முக்கிைமாகப் 

பெண்யண அதிகாரம் பசய்யும் ஆண், பெண்ணுக்கு அடிெணிை லவண்டும் என்று ெகவான் 

கூறுகிறார். குைந்யதகயளப் பெற்பறடுக்க விரும்பும் பெண்ணும், கணவனால் ஆளப்ெட விரும்பும் 
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பெண்ணும் இரண்யடயும் யகவிட லவண்டும் என்று அன்யன கூறுகிறார் அமர காதலின் ஒரு 

பொிை விஷைம், அது, மனித குேம் உடல்ாீதிைான குைந்யதப் ெிறப்யெ புறக்கணிக்கச் பசய்கிறது. 

சத்திைஜீவிை வருயகக்கு இது அத்திைாவசிைமானதாகும். அகந்யததான் வாாியச விரும்புகிறது. 

இது உடல்ாீதிைான அறிைாயமைின் ஒரு ருசிைாகும். ஜட நியேைில் உள்ள அகந்யதயை காதல் 

முற்றிலும் அைித்து விடும். பசாத்து லசர்ப்ெயத அைிக்க லவண்டும் என்று அன்யன கூறுகிறார். 

இன்யறை ெிரச்சியனகளுக்குக் காரணம் பசாத்தாக இருப்ெயத நான் ொர்க்கிலறன். ஆணுக்கு 

பெண் ஒரு பசாத்தாகும். இன்யறை பெண் சுதந்திரத்தில் ஆணால் அடக்கி ஆளப்ெடுவதில் ஒரு 

பெண் பவற்றிகரமான குடும்ெ சந்லதாஷத்யத அனுெவிக்கிறாள்.  

371. “He has not that ill-natured look.” 

For alert senses intentions readily reveal. 

Stumbling upon a great truth by a higher receptivity, we do not realize we stand on the old truth – 

ignorance. 

The aunt’s conclusion was penetrating and profound. 

The false foundation revealed as Lydia. 

That Mrs. Gardiner’s commendable insight was still based on the usual social ignorance is shown by her 

asking what about Pemberley. 

For Darcy the transformation had a limit, to Elizabeth the change left a hangover, and it is seen here in the 

aunt. Pride and Prejudice, in the annals of literature opened an evolutionary window and stopped at 

the first level of progress. Even then it is unparalleled. 

How ultimately Mr. Bennet accepted Darcy fully endorses this view. 

When a great work is perfectly conceived from below and executed and the results are profound, we know 

for a view from above it is clumsy. The street light is the sun to human eyes. Mother laughs at us covering 

her mouth with Her hand. 

It is possible to be pure in law, not in intention. Even then one cannot guarantee subconscious promptings. 

Consecration of impulses gives control over subconscious intention. 

Darcy’s looks had changed so much that she could find no ill-nature in it, which means his change must 

cross the behaviour and deeply touch the character. 

Elizabeth called him mean, proud, selfish and he accepted he was brought up so by the attitude of the 

family. 

To accept the truth of her words at that level Darcy’s sincerity to her should have been the sincerity of a 

lover who worshipped the ground on which she walked. 

A father who put his daughter in the town school preserved her footmark in wet mud covering it with a tile. 

It is certainly an affection that comes from sentiment. 

To Darcy she was sacred in every sense of the word. 

“அவயனப் ொர்த்தால் லமாசமான குணமுள்ளவன்லொல் பதாிைவில்யே.” 

கூர்யமைான உணர்வுகளுக்கு, லநாக்கங்கள் உடனடிைாக பவளிப்ெடும். 

உைர்ந்த ஏற்புத்திறனால் பொிை உண்யமயைத் பதாிந்துபகாள்ளும்பொழுது, நாம் ெயைை 

உண்யமைிலேலைதான் இருக்கிலறாம் என்ெயத உணர்வதில்யே - இது அறிைாயம. 

அத்யதைின் தீர்மானம் கூர்யமைாகவும், ஆைமாகவும் இருந்தது. 

பொய்ைான அடிப்ெயட லிடிைாவின் ரூெத்தில் பவளி வந்தது. 

திருமதி கார்டினாின் ொராட்டத்தக்க நுண்ணறிவு இன்னமும் வைக்கமான சமூக அறிைாயமைின் 

அடிப்ெயடைில்தான் உள்ளது என்ெது பெம்ெர்லியைப் ெற்றி அவள் விசாாிப்ெதில் பதாிகிறது. 

டார்சிைின் திருவுருமாற்றத்திற்கு ஓர் அளவு இருந்தது, எலிசபெத்திடம் மாற்றத்தின் தாக்கம் 

நீடித்தது, இங்கு இது அத்யதைிடம் காணப்ெடுகிறது. Pride and Prejudice, இேக்கிைத்தின் 

வரோற்றில் ஒரு புதிை ொிணாமத்யதத் திறந்து, முதல் நியே வளர்ச்சியுடன் நின்று விட்டது. 

இருந்தாலும் இது தன்னிகரற்றது. 

திரு பென்னட் டார்சியை முடிவில் எவ்வாறு ஏற்றுக்பகாண்டார் என்ெது இக்கருத்யத முழுயமைாக 

ஆதாிக்கிறது.  

ஒரு பொிை பசையே கீைிருந்து பூரணமாக உருவாக்கி, மிகச் சிறப்ொக நியறலவற்றி, ெேன்கள் 

அளவிடற்காிைதாக இருக்கும்பொழுது, லமலிருந்து ொர்க்கப்ெடும் ஒரு ொர்யவக்கு அது குைப்ெமாக 

இருப்ெதுலொல் பதாியும். பதரு விளக்குகள் மனித கண்களுக்கு சூாிைனாகும். அன்யன நம்யமப் 

ொர்த்து யககளால் வாயை மூடிக் பகாண்டு சிாிக்கிறார்.  
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சட்டத்தில் தூய்யமைாக இருப்ெது சாத்திைம், லநாக்கத்தில் இைோது. அப்பொழுதும் ஆழ்மன 

லைாசயனகளுக்கு ஒருவரால் உத்திரவாதம் அளிக்க முடிைாது. 

உந்துதல்களின் சமர்ப்ெணம் ஆழ்மன லநாக்கத்யதக் கட்டுப்ெடுத்தும். 

டார்சிைின் லதாற்றத்தில் பொிதளவு மாற்றம் ஏற்ெட்டிருப்ெதால் அவளால் அவனிடம் எந்த 

லமாசமான குணத்யதயும் ொர்க்க முடிைவில்யே. அவனது மாற்றம், நடத்யதயையும் தாண்டி 

அவனது குணத்யத ஆைமாகத் பதாட்டிருக்க லவண்டும்.  

எலிசபெத் அவயன அற்ெமானவன், கர்வம் பகாண்டவன், சுைநேம் ெயடத்தவன் என்று 

கூறிைலொது, குடும்ெத்தின் மலனாொவத்தால் அவன் அவ்வாறு வளர்க்கப்ெட்டதாக அவன் 

ஒத்துக்பகாண்டான். அந்த நியேைில் அவளுயடை வார்த்யதகளில் இருந்த உண்யமயை ஏற்றுக் 

பகாள்வதற்கு டார்சிைின் உண்யம, அவள் நடந்து பசன்ற பூமியைத் பதாழும் ஒரு காதேனுயடை 

உண்யமைாக இருக்க லவண்டும்.  

தன்னுயடை மகயள நகரத்துப் ெள்ளிைில் லசர்த்த ஒரு தந்யத, மகளின் காேடிச் சுவடுகயள ஈர 

மண்ணில் ெதித்து அதயன ஒரு கல்ோல் மூடி ொதுகாத்து வந்தார். இது நிச்சைமாக 

மனவுணர்வுகளால் எழும் ொசமாகும்.  

அவள் டார்சிக்கு எல்ோ விதத்திலும் பூஜிக்கத்தக்கவளாக இருந்தாள். 

372. “On the contrary there is something pleasing about his mouth.” 

The mouth expresses the vital. 

A charming mouth is far greater than a pleasing mouth. 

Either can express both ways – positive or negative. 

The determinant is not the mouth only. The receiving end too determines. 

As you respond, so it acts. 

She was startled at this encounter and he left. 

She began to think of him, longed for him, he came back. 

An infinite Mind creates infinite chaos. The moment we find something overmastering, the chaos 

disappears, falls into a pattern. It rests with our seeing. 

Going from below, we may construct magnificently over centuries as we earn Money working physically, 

planning the work. Should you shift your centre from physicality to vitality, you see every rupee multiplies 

nine-fold. As the vitality is fortified by speed, organisation, reliability, precision, rewards, unfailing 

systems, the nine-fold expansion rises to nine million fold. This is a recent experience. The rise is from 

physical to vital with some benefit of Mind. We can rise to the Supermind by consecration or raise that one 

act to Supermind. Then it pours down energy, power, force, delight all of which make the nine million fold 

expansion meaningless. One is painfully slow, a trickle. The other is ecstatic, quick and a flood. That 

consecration, as everything in life, is at various levels. At the lowest it completes the act magnificently. At 

the highest it does so for the universe. Still there is a beyond. It is the transcendent. 

Anyone who takes what happens to him as Darcy has taken her abuse, will find a reward as great as he had. 

His reward cannot be explained in earthly terms, hers can be said to be two hundred fold income. He 

simply asked for her, telling himself she was the handsomest woman of his acquaintance. He could not 

conceive what it was for his mean selfish proud personality to enter into her freedom of liveliness and 

expand to the limits of all his acquaintances. To him it was infinity. He never conceived of it. He only 

experienced it on her acceptance. It is true girls at that moment cannot meet the eyes of Men. But she 

sought only Pemberley where her wide-eyed appreciation bloomed. He was to her the bringer of Pemberley. 

She was to him the field of ever expanding delight of which she had no idea nor could she meet its blaze. 

“மாறாக, அவன் லெச்சில் ஏலதா ஒரு இனியம இருக்கிறது.” 

லெசும் வார்த்யதகள் உணர்வியன பவளிப்ெடுத்தும். 

கவர்ச்சிைான லெச்சு இனியமைான லெச்யசவிட உைர்ந்தது. 

இரண்டுலம லநர்மயறைாகவும், எதிர்மயறைாகவும் என இரண்டு விதமாகவும் பவளிப்ெடுத்தும். 

லெச்சு மட்டுலம தீர்மானிக்காது, அதயனப் பெற்றுக்பகாள்ெவரும் தீர்மானிப்ெர். 

நாம் ெதிேளிப்ெதற்கு ஏற்றார்லொல் அது பசைல்ெடும். 

அவயனச் சந்தித்ததில் அவள் அதிர்ச்சி அயடந்தாள், அவன் அங்கிருந்து அகன்றான்.  

அவள் அவயனப் ெற்றி நியனக்க ஆரம்ெித்தாள், ஏங்கினாள், அவன் மீண்டும் வந்தான். 

அகண்டமாக இருக்கும் மனம் அளவற்ற குைப்ெங்கயள உருவாக்குகிறது. அதயன பவற்றி 

பகாள்ளும் ஏதாவது ஒன்யற நாம் கண்டுெிடிக்கும் தருணத்தில் குைப்ெம் மயறந்து ஒரு 

அயமப்புக்குள் வந்து விடுகிறது. நாம் ொர்த்தவுடன் அது அயமதிைாகி விடுகிறது.  
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கீைிருந்து லமலே எழும்பொழுது, லவயேயைத் திட்டமிட்டு, உடல் உயைப்ெினால் ெணம் 

சம்ொதித்து, ெே நூற்றாண்டு காேமாக நாம் ெிரம்மாண்டமாக வளர்ந்து வந்து பகாண்டிருப்லொம். 

ஜடத்திலிருந்து பசைல்ெடுவயத விடுத்து, உணர்வு மூேமாகச் பசைல்ெட்டால், நமது சம்ொத்திைம் 

ஒன்ெது மடங்காகப் பெருகும். லவகம், அயமப்பு, நம்ெகத்தன்யம, நுட்ெம், ொிசுகள், தவறாத 

முயறகள் இவற்றின் மூேம் உணர்வுகள் ெேப்ெடுத்தப்ெடுவதால், ஒன்ெது மடங்காகப் பெருகுவது 

பதாண்ணுறு ேட்சம் மடங்குகளாகப் பெருகும். இது சமீெத்திை அனுெவம். இது மனத்தின் சிே 

ெேன்கலளாடு, ஜடம், உணர்வுக்கு உைர்வதாகும். சமர்ப்ெணம் மூேம் நாம் சத்திை ஜீவிைத்திற்கு 

உைரோம், அல்ேது அந்த ஒரு பசையே சத்திை ஜீவிைத்திற்கு உைர்த்தோம். ெிறகு இது சக்தி, 

ஆற்றல், வலியம மற்றும் ஆனந்தமாகப் பொைிந்து, பதாண்ணுறு ேட்சம் மடங்காகப் பெருகும் 

வளர்ச்சியை அர்த்தமற்றதாக மாற்றும். ஒன்று, மிகவும் நிதானமாக பசாட்டு பசாட்டாகச் 

பசைல்ெடும். மற்றது, ெரவசத்துடன் லவகமாக பவள்ளம்லொல் எழும். வாழ்க்யகைில் எல்ோ 

விஷைங்கயளயும்லொே அந்த சமர்ப்ெணம் ெே நியேகளில் இருக்கும். கீழ் நியேைில் இது பசையே 

ெிரம்மாண்டமாகப் பூர்த்தி பசய்யும்.      

உைர்ந்த நியேைில் இது ெிரெஞ்சத்திற்காக இது லொேச் பசைல்ெடும். இதற்கு லமலும் ஒன்று 

உள்ளது. அது ெிரம்மமாகும். 

நிந்தயனயை டார்சி ஏற்றுக்பகாண்டதுலொல் ஏற்றுக்பகாள்ெவர்களுக்கு, அவனுக்குக் கியடத்தது 

லொேலவ பொிை பவகுமதி கியடக்கும். அவனுக்குக் கியடத்தயத வார்த்யதகளால் விவாிக்க 

முடிைாது, அவளுக்குக் கியடத்தது இருநூறு மடங்கு வருமானம் எனோம். தனக்கு அறிமுகம் 

ஆனவர்களிலேலை அவள்தான் மிகவும் அைகானவள் என்று அவன் உணர்ந்ததால் அவயள 

மட்டுலம அயடை விரும்ெினான். சின்னத்தனம், சுைநேம், கர்வம் இம்மூன்யறயும் பகாண்ட 

அவனுக்கு, அவளுயடை கேகேப்ொன சுொவத்தின் சுதந்திரத்லதாடு இயணவது, தனக்கு 

அறிமுகமானவர்கள் அயனவயரக் காட்டிலும் மிக உைர்ந்தது என்று நியனத்தும் ொர்க்க 

முடிைவில்யே, புாிந்துபகாள்ளவும் முடிைவில்யே. அவள் அவயன ஏற்றுக்பகாண்ட பொழுது, 

அவனால் அனுெவிக்க மட்டுலம முடிந்தது. இது லொன்ற தருணங்களில் பெண்களுக்கு ஆண்களின் 

கண்கயள லநருக்கு லநர் சந்திக்க முடிைாது என்ெது உண்யம. ஆனால் அவள் மிகவும் ரசித்த 

பெம்ெர்லியைலை அவள் விரும்ெினாள். அவளுக்குப் பெம்ெர்லியை அளிப்ெவனாக அவன் 

விளங்கினான். பதாடர்ந்து பெருகும் சந்லதாஷமாக அவள் அவனுக்கு விளங்கினாள், ஆனால் 

அவளுக்கு இயதப் ெற்றி எதுவும் பதாிைவில்யே, அவளால் அதன் தாக்கத்யதச் சந்திக்கவும் 

முடிைவில்யே. 

373. “It emerges when he speaks.” 

Talents are buried; do not show on the face, they reveal in their performance. 

We do not see the soul of anyone, even ours, but we believe it is there inside. 

Those who inflict cruelty on their bodies are child souls in whom the soul is deeply buried and needs strong 

measures to awaken it. 

Darcy was not infatuated, he was in love. 

If a rogue talks to someone, he implies he is himself a good Man, never sees any flaw in his own life. Often 

he goes on to regret that others are not like him. It is unconsciousness. 

Man holds himself before the world as a model to be followed. 

After the proposal, Darcy never entertained that mentality. 

He took contradictions to be complements, maybe compliments. It is a yogic attitude of surrender. 

The direct result of it was she came to Pemberley. 

It was his purity of adoration that brought her to Netherfield and Hunsford. 

He was a true lover, whose love was appreciated after a fashion. 

With marriage in view, love takes a side seat. 

Property prompting marriage finds love an inconvenient interference. 

He was the instrument of the Revolution; she was the beneficiary of that evolution. 

Pride in him had not degenerated into ill-nature. 

Liveliness in her had not blossomed into love. It went up to infatuation and disillusioned her. The intensity 

of Mrs. Bennet may be sublimated as infatuation but cannot soar even to receive love. Mrs. Benent was too 

coarse and strongly vulgar to admit of the vibration of love in her vicinity. Her dynamism was for action, 

for accomplishment, to get husbands for her daughters. It did not have the evanescent purity love needs in 

any small measure. Her husband was a poor creature before the steamroller that she was. All that he could 

offer was the power of freedom for those who could take it and benefit by that. What happened, happened 
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in spite of him, in spite of Elizabeth. She was not even considering her own marriage. After Wickham fell 

out, her heart would not entertain anyone in any sense. No one took interest in her. She was drifting. Darcy 

came on the scene and compelled her attention. 

“அவன் லெசும்பொழுது அது பவளிப்ெடுகிறது.” 

திறயமகள் புயதந்திருக்கும்; முகத்தில் பதாிைாது, பசைலில் பவளிப்ெடும். 

எவருயடை ஆன்மாவும் நம் கண்களுக்குத் பதாிவதில்யே ஆனால் அது உள்லள இருக்கிறது என்று 

நாம் நம்புகிலறாம். 

தங்கள் உடயேலை துன்புறுத்திக் பகாள்ெவர்களது ஆன்மா குைந்யதயைப்லொல் இருக்கும், 

ஆைமாகப் புயதந்திருக்கும் அவர்களது ஆன்மாயவ பவளிக்பகாண்டுவர கடுயமைான 

நடவடிக்யககள் லதயவ. 

டார்சிக்கு இருந்தது லமாகம் அல்ே, அவன் காதல் வைப்ெட்டிருந்தான். 

பொல்ோதவன் ஒருவன் எவாிடமாவது லெசும்பொழுது, தான் மிகவும் நல்ேவன் லொே 

காண்ெித்துக் பகாள்வான், தன்னுயடை வாழ்க்யக அப்ெழுக்கற்றது என்று நியனத்துக்பகாள்வான். 

மற்றவர்கள் தன்யனப்லொல் இல்யேலை என வருந்துவான். இது தன்னியனவற்ற தன்யமைாகும். 

உேகம் ெின் பதாடர லவண்டிை ஒரு உதாரண புருஷனாக, மனிதன் தன்யன முன் நிறுத்துவான். 

திருமண லவண்டுலகாளிற்குப் ெிறகு டார்சி இந்த மலனாொவத்யத லமற்பகாள்ளலவ இல்யே. 

அவன் முரண்ொடுகயள உடன்ொடுகளாகவும், ொராட்டுக்களாகவும் எடுத்துக்பகாண்டான். இது 

சரணாகதிைின் லைாக மனப்ொன்யமைாகும்.  

இதனுயடை லநரடிப் ெேனாக அவள் பெம்ெர்லிக்கு வந்தாள். 

அவனது காதலில் இருந்த தூய்யம, அவயள பநதர்பீல்டிற்கும் ஹன்ஸ்லொர்டிற்கும் வரவயைத்தது. 

அவன் ஒரு உண்யமைான காதேன், அவனது காதல் ஓரளவிற்கு லொற்றப்ெட்டது. 

திருமணம் கண்முன் இருக்கும்பொழுது, காதல் சற்று ெின்னால் நகர்கிறது. 

பசாத்துக்காக நடக்கும் திருமணத்தில் காதல் ஒரு அபசௌகாிைமான குறுக்கீடாக இருக்கும். 

புரட்சிைின் காரணகர்த்தாவாக அவன் இருந்தான்; அந்தப் ொிணாமத்தின் ெேயன அவள் 

அயடந்தாள். 

அவனது கர்வம் லமாசமான சுொவமாக தரம் தாழ்ந்து லொகவில்யே. 

அவளது கேகேப்ொன சுொவம் காதோக மேரவில்யே. லமாகத்தின் ெிடிைில் சிக்கிை அவள், 

ெின்னர் பதளிவு பெற்றாள். திருமதி பென்னட்டிடம் இருந்த பசறிவு லமாகமாக மாறிைிருக்கோம். 

ஆனால் காதயேப் பெற்றுக்பகாள்ளும் அளவிற்குக்கூட உைர முடிைாது. தான் இருக்கும் இடத்தில் 

காதயே அண்ட விடாத அளவிற்கு திருமதி பென்னட் நாசூக்கின்றி நாகாிகமில்ோமல் நடந்து 

பகாண்டாள். அவளுயடை தீவிரம் பெண்களுக்குக் கணவர்மார்கயளத் லதடுவதற்கான பசைலிலும், 

அயதச் சாதிப்ெதிலும் இருந்தது. காதலுக்குத் லதயவைான தூய்யம ஒரு துளியும் அதில் 

புேப்ெடவில்யே. அவளுயடை கணவலரா, ைாருக்கும் அடங்காத மயனவிைின் முன் 

அப்ெிராணிைாக இருந்தார். சுதந்திரத்தினால் ெேன் பெறுெவர்களுக்கு மட்டுலம அவரால் 

சுதந்திரத்யத அளிக்க முடிந்தது. நடந்தது எல்ோலம அவயரயும் மீறி, எலிசபெத்யதயும் மீறி 

நடந்ததுதான். அவள் தன்னுயடை திருமணத்யதப் ெற்றி நியனத்தும் ொர்க்கவில்யே. விக்காம் 

விஷைம் முடிந்தவுடன், அவளால் எவயரப் ெற்றியும் எந்த விதமாகவும் நியனக்க முடிைவில்யே, 

ைாரும் அவளிடம் அக்கயற காண்ெிக்கவில்யே. அவள் பசைல்ெடாமல் இருந்தாள். அப்பொழுது 

டார்சி அங்கு வந்து அவளுயடை கவனத்யதக் கவர்ந்தான். 

374. “There is something of dignity to his countenance that would not give one an unfavourable idea of the 

heart.” 

Her aunt was perceptive and unprejudiced. She readily saw the truth about Wickham. 

Not to offend a Man’s ego even in offering him something wonderful is the best way to dissolve one’s 

ego. 

Man does not like to receive the most coveted prize as a favour and is likely to refuse it. 

Refusing what life offers, life will certainly punish him which it did to Elizabeth and Phineas. 

Life is egoless. Its awards do not honour your ego or sense of honour. 

Man refusing the honour of life, life will dishonour his honour. 

Elizabeth was offered more than she deserved. It was a reward of life. She put up a social attitude which 

meant she denied the greater reward. So life gave her a social punishment by Lydia’s elopement. 

Phineas was not vain. It was oratory that distinguished him. He was pleasant. Barrington picked him up. 

Laura took up the lead and introduced him to the top political elite. He was readily accepted because of 

his pleasant behaviour. 



326 

 

Three times he was elected. Twice he was in office. The third time Marie, Laura, Glencora, and Violet tried 

to put him in office. He took special efforts to ask them not to do so. He was arrested. 

Man receives many free things on the Internet. To give the user something valuable free is a privilege of 

one who wants to dissolve the ego. 

Sri Aurobindo’s consciousness has created a universal organization for everyone to dissolve his ego. 

It is Internet. 

Elizabeth took the attitude of the offended ego to the end. Darcy rose to her occasion every time. Whether it 

is the knowledge of Buddha or Socrates those who cannot even understand it want to receive it standing on 

equal footing  

with the Buddha. Such an egoistic attitude must be fully and respectably recognized by one who can 

effectively offer the knowledge. The giver of knowledge, for its full communication, must have the 

humility of the receiver. The giver who acts as the receiver gives successfully. 

“அவனது லதாற்றத்தில் இருக்கும் கம்பீரம், எவயரயும் அவயனப் ெற்றி குயற கூற யவக்காது.” 

அவளது அத்யதக்குப் புாிந்துபகாள்ளும் திறன் இருந்தது, ொரெட்சமின்றி நடந்துபகாண்டாள். 

விக்காயமப் ெற்றிை உண்யம அவளுக்கு உடலன புாிந்தது. 

மற்றவருக்கு அற்புதமான ஒன்யற அளிக்கும்பொழுது, அவரது அகந்யதயைப் புண்ெடுத்தாத 

வண்ணம் நடந்துபகாள்வலத ஒருவருக்கு தன்னுயடை அகந்யதயைக் கயரப்ெதற்குாிை சிறந்த 

வைிைாகும். 

மிகச் சிறந்த ொிசியன ஒரு சலுயகைாக பெற்றுக்பகாள்வயத மனிதன் விரும்புவதில்யே, 

பெரும்ொலும் அயத மறுத்து விடுவான். 

வாழ்க்யக அளிப்ெயத ஒருவன் மறுக்கும்பொழுது, எலிசபெத்யதயும், Phineas-ம் வாழ்வு 

தண்டித்ததுலொல் அவயனயும் தண்டிக்கும்.  

வாழ்வு அகந்யதைற்றது. வாழ்வின் பவகுமதிகள் நம்முயடை அகந்யதக்கு மாிைாயத அளிக்காது 

அல்ேது மாிைாயத உணர்வுக்கும் மாிைாயத அளிக்காது.  

வாழ்வின் பெருயமகயள மனிதன் மறுக்கும்பொழுது வாழ்வு அவனுயடை மாிைாயதக்கு ெங்கம் 

வியளவிக்கும். 

எலிசபெத்திற்கு அவளுயடை தகுதிக்கு மீறி கியடத்தது. அது வாழ்வின் பவகுமதி. அவள் சமூகத்தில் 

நடந்துபகாண்டது, பொிை ொியச அவள் மறுத்தது லொலிருந்தது அதனால் லிடிைா ஓடிப்லொவதன் 

மூேம் வாழ்வு அவளுக்குச் சமூக தண்டயனயை அளித்தது. 

Phineas உெலைாகமற்றவன் இல்யே. அவனது லெச்சுத் திறன் அவயன வித்திைாசப்ெடுத்திக் 

காண்ெித்தது. இனியமைான குணம் பகாண்டிருந்தான். Barrington அவயனத் லதர்ந்பதடுத்தார். 

ோரா முன்னின்று அவயன உைர்மட்ட அரசிைல் தயேவர்களுக்கு அறிமுகப்ெடுத்தினாள். 

அவனுயடை இனியமைான நடத்யதைால், அவன் உடலன ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்டான். மூன்று 

முயற அவன் லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டான். இரண்டு முயற அவன் ெதவி வகித்தான். மூன்றாவது முயற, 

Marie, Laura, Glencora, மற்றும் Violet அவயன ெதவிைில் அமர்த்த முைற்சி பசய்தனர். அவ்வாறு 

பசய்ை லவண்டாம் என்று மிகவும் லகட்டுக்பகாண்டான். அவன் யகது பசய்ைப்ெட்டான். 

இயணைதளத்தில் இேவசமாக நியறை விஷைங்கள் மனிதனுக்குக் கியடக்கின்றன. நமது அகந்யத 

அைிை லவண்டுபமனில், ஏதாவது ஒரு அாிை பொருயள, அதயனப் ெைன்ெடுத்துெவருக்கு 

இேவசமாகக் பகாடுக்க லவண்டும். 

எல்லோருயடை அகந்யதயையும் கயரப்ெதற்கு உேகளாவிை ஒரு அயமப்ெியன 

ஸ்ரீஅரவிந்தருயடை ஜீவிைம் உருவாக்கியுள்ளது. அது இயணைதளமாகும். 

புண்ெட்ட அகந்யதைின் மலனாொவத்யத இறுதிவயர எலிசபெத் கயடப்ெிடித்தாள். ஒவ்பவாரு 

முயறயும் டார்சி அவளுயடை நியேக்கு ஏற்றவாறு உைர்ந்தான். புத்தர் அல்ேது சாக்ரடீஸ், 

ைாருயடை அறிவாக இருந்தாலும், அதயனப் புாிந்துபகாள்ளவும் முடிைாதவர்கள், புத்தருக்குச் 

சமமாக அதயனப் பெற்றுக்பகாள்ளத் தைாராக இருப்ொர்கள். எவர் ஒருவர் திறம்ெட இந்த 

அறிவியன அளிக்க முடியுலமா அவர் இது லொன்ற அகந்யதயுடன் கூடிை மலனாொவத்யத 

முழுயமைாகவும், மாிைாயதயுடனும் அயடைாளம் கண்டுபகாள்ள லவண்டும், அறிவு முழுயமைாக 

அளிக்கப்ெட லவண்டும் எனில் அயத அளிப்ெவருக்கு, பெற்றுக்பகாள்ெவாின் அடக்கம் இருக்க 

லவண்டும். பகாடுப்ெவர், பெறுெவர்லொல் நடந்து பகாண்டால் அவரால் பவற்றிகரமாக அளிக்க 

முடியும்.    

375. “The good lady gave him a flaming character” – Mrs. Gardiner. 

Mrs. Gardiner responded as much to Darcy as Elizabeth had responded to Pemberley. 

The coming events had cast their shadow already. 
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The relationship of Elizabeth and Darcy can be viewed from the capacity for receptivity. 

She was fully prepared to receive Pemberley, not Darcy. 

It did not once cross her mind that about such a Man she had heard a great scandal from a bad 

character. Her recognizing that wickedness was necessary for receptivity. 

It never occurred to her to condemn the Man who had condemned Darcy. 

Mrs. Gardiner and Darcy opened up, not Elizabeth in that measure. 

Being the daughter of Longbourn she was a small vessel with a great opening. 

Darcy released a force and did two things: 1) Made the force the object of his consciousness, and 2) 

harmonized it. Force becoming the object of his consciousness gave him full control over it. Harmonizing 

the Force extended the harmony to her. This is the process of creation. (P. 120 – The Life Divine) 

In this process there was no scope for social formality. Her part was only to receive it silently. Hence the 

formality, the caution surfaced in her. 

Man lives on the surface of his Mind. Behind it there are two more levels. 

1) Self-forgetful knowledge, 2) Supramental Time vision. Our surface Mind is in Time, full of doubts, 

timid, unable to receive grace. Generally it is unconscious, rejects grace. In deep moments of 

sincerity, as Mrs. Gardiner now wanted to understand Darcy, a flash of the next higher faculty 

appears. All knowledge is there. Only that we have forgotten it. One need not think, argue, and 

reason with. It reveals the truth in a flash and disappears. So her aunt had seen the truth of Darcy 

without any human difficulty. Elizabeth did have some such opening and she too saw the 

magnificence of her own situation. Worldly wisdom whispered into her ears. She grew formal, 

cautious. Her own attitude – ‘I could have become the mistress’ – opened a new world. She availed of 

it in the first half, was not willing to go the full length. Can we know every moment is like that for us? 

At least the moments that open to us can be so availed of. Even in the present we live in the memory 

of the past. The present is not the ever-present to us. 

“வீட்யடப் ெராமாிக்கும் பெண்மணியும் அவயன பவகுவாகப் புகழ்ந்தாள்-திருமதி கார்டினர்.” 

பெம்ெர்லிக்கு எலிசபெத் மறுபமாைி அளித்ததுலொல், திருமதி கார்டினர் டார்சிக்கு மறுபமாைி 

அளித்தாள். 

வரப்லொகும் நிகழ்ச்சிகயளப் ெற்றி முன்கூட்டிலை அறிவிப்புகள் வந்து விட்டன.  

ஏற்புத் திறயனப் பொறுத்து எலிசபெத், டார்சிைின் உறவியனப் ொர்க்கோம். 

அவள் பெம்ெர்லியை ஏற்றுக்பகாள்ள முழுயமைாகத் தைாராக இருந்தாள், டார்சியை அல்ே. 

இது லொன்ற ஒரு மனிதயனப் ெற்றி லமாசமான குணமுயடைவனிடமிருந்து பொிை அவதூயறக் 

லகட்டுக் பகாண்டிருக்கிலறாலம என்று ஒரு முயறகூட அவள் மனத்தில் லதான்றவில்யே. அந்த தீை 

குணத்யத அவள் அயடைாளம் கண்டுபகாள்வது அவளுயடை ஏற்புத் திறனுக்கு அவசிைம்.  

டார்சியைக் குற்றம் சாட்டிைவயனக் கண்டனம் பசய்ை லவண்டும் என்று அவளுக்குத் லதான்றலவ 

இல்யே. 

திருமதி கார்டினருக்கும் டார்சிக்கும் ஏற்ெட்ட அளவிற்கு எலிசபெத்திற்கு விைிப்புணர்வு 

ஏற்ெடவில்யே.   

ோங்ெர்னின் மகளான அவள் பொிை வாய்ப்ெியனப் பெறும் சிறிை ொத்திரமாக இருந்தாள்.  

டார்சி சக்தியை விடுவித்து இரண்டு பசைல்கள் புாிந்தான்: 1) சக்தியை அவனது ஜீவிைத்தின் 

லநாக்கமாக மாற்றினான், 2) அதயனச் சுமுகமாக்கினான். சக்தி அவனுயடை ஜீவிைத்தின் 

லநாக்கமாகும்பொழுது அவனுக்கு அதன் மீது முழுக்கட்டுப்ொடும் கியடத்தது. சக்தியை 

சுமுகமாக்கிைது அவளிடம் சுமுகத்யத ஏற்ெடுத்திைது. இதுதான் ெயடப்ெின் பசைல் முயறைாகும்.(P. 

120 – The Life Divine). இந்தச் பசய்முயறைில் சமூக சம்ெிரதாைத்திற்கு இடலம இல்யே. அதயன 

பமௌனமாகப் பெற்றுக்பகாள்வது மட்டுலம அவளுயடை ெங்காக இருந்தது. அதனால் 

சம்ெிரதாைமும் எச்சாிக்யக உணர்வும் அவளிடம் லமபேழுந்தது. 

மனிதன் லமல் மனத்தில் வசிக்கிறான். இதற்குப் ெின்னால் லமலும் இரண்டு நியேகள் உள்ளன. 1) 

சுைமாக மறக்கப்ெடும் அறிவு 2) சத்திைஜீவிை காேத்தின் காட்சி. நமது லமல் மனம் காேத்தில் 

உள்ளது, சந்லதகங்கள் நியறந்ததாக, சாதுவாக, அருயளப் பெற்றுக்பகாள்ள முடிைாமல் உள்ளது. 

பொதுவாக இது தன்னியனவின்றி இருக்கும், அருயள நிராகாிக்கும். திருமதி கார்டினர் 

இப்பொழுது டார்சியை புாிந்துபகாள்ள விரும்ெிையதப் லொன்ற உண்யமைான ஆழ்ந்த 

தருணங்களில் அடுத்த உைர் நியேைில் இருக்கும் திறன் பவளி வரும். எல்ோ அறிவும் அங்குள்ளது. 

நாம்தான் அயத மறந்து விட்லடாம். நாம் சிந்தயன பசய்ை லவண்டாம், விவாதிக்க லவண்டாம், 

நிைாைப்ெடுத்த லவண்டாம். க்ஷணத்தில் அது உண்யமயை பவளிப்ெடுத்திவிட்டு மயறந்து விடும். 



328 

 

எந்த வித கஷ்டமும் இன்றி அவளுயடை அத்யத டார்சிைின் உண்யமயைப் ொர்த்தாள். 

எலிசபெத்திற்கும் இது லொன்ற விைிப்பு சிறிதளவு இருந்தது, அவளுயடை நியேயமைின் 

ெிரம்மாண்டத்யத அவளும் ொர்த்தாள். உேக அனுெவம் அவள் காதில் ஒலித்தது. அவள் 

சம்ெிரதாைமாகவும் எச்சாிக்யக உணர்வுயடைவளாகவும் மாறினாள். “நான் இதற்கு எஜமானி 

ஆகோம்” என்கிற அவளுயடை மலனாொவம் புதிை உேயக அவளுக்கு அளித்தது. முதல் ொதிைில் 

இதயனப் ெைன்ெடுத்திக்பகாண்ட அவள், இறுதிவயர இலதலொல் நடந்துபகாள்ள 

விருப்ெப்ெடவில்யே. ஒவ்பவாரு தருணமும் நமக்கு இவ்வாறுதான் உள்ளது என்று நமக்குத் 

பதாியுமா? இதுலொல் கியடக்கும் தருணங்கயளைாவது நாம் ெைன்ெடுத்திக்பகாள்ள லவண்டும். 

நிகழ் காேத்திலும் நாம் கடந்த காே நியனவுகளிலேலை வாழ்கிலறாம், நிகழ்காேம் என்றும் 

நிகழ்காேமாக நமக்கு இருப்ெதில்யே.  

376. “I could hardly help laughing aloud sometimes.” 

Goodness overdone becomes ridiculous. 

Anything has its corresponding other side. 

Flaming character goes with the liberal master. 

A lady love is called a flame as she converts his passion into a flame. 

Flame is the appropriate metaphor to love. 

Love is a flame that converts him who harbours it into a flame. 

Mother called Herself a burning brazier. 

That which does not burn is not love. 

One who lives at the edge of his impulses does not live. 

Consecration at those points only is consecration of real sense. 

Darcy and Elizabeth meeting on Pemberley grounds was a moment of that description. 

It is natural to ask how those moments can become normal. 

At a far higher level of living, each moment in its routine life will have this intensity. What is occasional at 

one level is routine at a higher level. 

All moments are moments of growth, as it is in health, so it is in life. 

Once you can consecrate the impulse, you must keep that before your eye as the standard. The first 

consecration is difficult. 

To solve a problem whenever it presents to the Mind as impulse, that impulse must be consecrated. To 

consecrate such an impulse forcing itself to the surface solves it at once. Opinions, attitudes, motives 

consecrated at the level of impulses give way. 

Consecration at that level keeps one eternally alert. 

It takes one from conscious awareness to subconscious awareness. 

Subconscious awareness that remembers Mother opens up the subliminal at the surface. 

Results of subliminal action are almost instantaneous. 

Proceeding further one meets with the Psychic. 

The Psychic coming forward evokes a Life Response of bringing at once all that you want Men, Money, 

material, circumstances, resources, rain, new ideas, new attitudes, etc. 

“சிே சமைங்களில் என்னால் சத்தமாக சிாிக்காமல் இருக்க முடிைவில்யே.” 

அளவுக்கு மீறிை நல்ேது லகலிக்குாிைதாகி விடுகிறது. 

எல்ோவற்றிற்கும் அதனுயடை பதாடர்புள்ள மறுெக்கம் இருக்கிறது. 

பெருந்தன்யமைான எஜமானருடன் தீவிரமான சுொவம் ஒத்துப் லொகும்.  

காதலிக்கும் பெண் தீச்சுடர் என அயைக்கப்ெடுவாள், ஏபனனில், அவள் அவனுயடை 

கட்டுக்கடங்கா ஆர்வத்யதத் தீச்சுடராக மாற்றுகிறாள். 

தீச்சுடர் என்ெது காதலுக்கு மிகச் சாிைான உருவகமாகும். 

காதயேத் தீச்சுடராகப் லொற்றுெவயன காதல் எனும் தீச்சுடர் மாற்றி விடுகிறது.  

அன்யன தன்யனலை எாியும் அடுப்பு என்றயைத்துக் பகாண்டார். 

எாிைவில்யே எனில் அது காதேல்ே. 

ைார் ஒருவன் தன்னுயடை உந்துதல்களின் விளிம்ெில் வாழ்கிறாலனா, அவன் வாழ்வதில்யே.  

அந்த இடங்களில் பசய்ைப்ெடும் சமர்ப்ெணலம உண்யமைான அர்த்தமுள்ள சமர்ப்ெணம் ஆகும். 

பெம்ெர்லிைில் டார்சியும் எலிசபெத்தும் சந்தித்துக்பகாள்வது அது லொன்ற ஒரு தருணமாகும். 

அது லொன்ற தருணங்கள் எவ்வாறு இைல்ொனதாக மாறும் என்ற லகள்வி இைல்ொக எழும். 
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உைர்ந்த நியேைில் உள்ள வாழ்க்யகைில், ஒவ்பவாரு தருணத்திலும் அந்தத் தீவிரம் இருக்கும். ஒரு 

நியேைில் எப்பொழுதாவது நிகழ்வது உைர்ந்த நியேைில் வைக்கமானதாக இருக்கும்.  

எல்ோ தருணங்களும் வளர்ச்சிக்குாிை தருணங்கள்தாம், உடல் நேத்தில் இருப்ெதுலொல் வாழ்விலும் 

இருக்கும்.  

ஒரு முயற உந்துதயேச் சமர்ப்ெணம் பசய்ை முடிந்தால் அதயனலை நமது அளவுலகாோக நம் கண் 

முன்லன யவத்துக்பகாள்ள லவண்டும். முதல் முயற சமர்ப்ெணம் பசய்வது மிகவும் கடினம். 

எப்பொழுபதல்ோம் ஒரு ெிரச்சியன உந்துதோக மனத்தில் உணர்த்தப்ெடுகிறலதா, அதயனத் தீர்க்க 

அந்த உந்துதயேச் சமர்ப்ெணம் பசய்ை லவண்டும். இது லொன்ற உந்துதயேச் சமர்ப்ெணம் பசய்து, 

லமற்ெரப்ெிற்கு வற்புறுத்தி பகாண்டு வரும்பொழுது ெிரச்சியன உடலன தீருகிறது. அெிப்ெிராைம், 

கண்லணாட்டம், லநாக்கம் ஆகிையவ உந்துதலின் நியேைில் சமர்ப்ெணம் பசய்ைப்ெட்டால், அயவ 

விேகும். 

அந்த நியேைில் பசய்ைப்ெடும் சமர்ப்ெணம் ஒருவயர எப்பொழுதும் விைிப்புடன் யவத்திருக்கும். 

இது தன்னியனலவாடு கூடிை விைிப்பு நியேைிலிருந்து ஒருவயர ஆழ்மன விைிப்பு நியேக்கு 

அயைத்துச் பசல்லும். 

ஆழ்மன விைிப்புணர்வு அன்யனயை நியனக்கும்லொது லமற்ெரப்ெில் அடிமனத்யதத் திறக்கும்,  

அடிமனத்தின் பசைல்களின் ெேன்கள் ைாவும் பெரும்ொலும் உடனடிைாகக் கியடக்கும். 

லமலும் முன்லன பசன்றால் யசத்திை புருஷயனக் காணோம். 

முன் லநாக்கி வரும் யசத்திை புருஷன் வாழ்வின் மறுபமாைியை பவளிப்ெடுத்தி, நாம் விரும்பும் 

மனிதர்கள், ெணம், பொருள், சந்தர்ப்ெங்கள், வளங்கள், மயை, புதிை கருத்துகள், புதிை 

மலனாொவங்கள் ைாவற்யறயும் உடனடிைாகக் பகாண்டு வருகிறது. 

377. I suppose that – liberality – in the eyes of the servant comprehends every virtue.” 

This is a profound truth of life applicable to all walks of life. 

The robber baron who provides security is adored in spite of his tyranny, or because of his tyranny. 

A woman who is fully supplied by the husband does not remember the several concubines he has. 

The most corrupt politician is adored as he offers the cheapest rice. 

No one is able to see the manifold evil of Money as it is extremely useful. 

Mr. Bennet is practically oblivious of the steady ruin of the family since his wife does not break the family 

outright. 

The impermissible domination of Darcy even if it banishes his love from him, is acceptable and even 

adorable to Bingley as long as his social prestige is not at stake. 

The Indians had come to accept the British Raj to the point of singing their praise because the Raj provided 

a peaceful administration and a famine free life. Killing thirty million Men does not matter if Stalin offered 

guaranteed employment. 

Socially successful marriages mostly rest on this natural compromise between husband and wife. 

The increasing standard of life all over the world overshadows nuclear proliferation, financial crisis, 

increasing unemployment. 

Children come to accept, even adore cruel parents. 

The most typical example I often quote is the destitute boy who earned a fleet of buses losing the entire 

wealth by paying worshipful submission to his cruel uncle and aunt who drove him out of the house. 

The Being thus reemerges through non-Being as finite soul. 

Lydia exhibited this trait in great perfection when her joy welled up because of Wickham. No shame arose 

in her from inside. She was outside the social discipline like her mother. The two great statements of Mrs. 

Bennet made her an original character full of creative vitality devoid of social conditioning: 1) Redcoats, 2) 

She did not mind anything except for the entail. 

“அவனுயடை தாராள குணம் லவயேக்காரர்களின் ொர்யவைில் அவயன மிகவும் நல்ேவனாகக் 

கருத யவக்கும் என்று நான் நம்புகிலறன்.” 

இது வாழ்வின் எல்ோ விஷைங்களிலும் பொருந்தும் வாழ்வின் பொிை உண்யமைாகும்,  

பகாள்யளக்கார சீமான் பகாடுங்லகாேனாக இருந்தாலும் அவன் அளிக்கும் ொதுகாப்ெினால் 

அவன் லொற்றப்ெடுகிறான், அல்ேது அவனது பகாடுங்லகாலுக்காகப் லொற்றப்ெடுகிறான்.  

கணவனால் முழுயமைாகப் ொதுகாக்கப்ெடும் பெண்ணிற்கு அவனது வாழ்விலுள்ள மற்ற 

பெண்மணிகயளப் ெற்றி ஞாெகம் இருப்ெதில்யே. 

மிகவும் குயறந்த வியேைில் அாிசியை வைங்குவதால் மிக ஊைோன அரசிைல்வாதியை மக்கள் 

லொற்றுகின்றனர். 
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ெணம் மிகவும் உெலைாகமானதாக இருப்ெதால் அதன் ென்மடங்கு தீயமயை எவராலும் ொர்க்க 

முடிவதில்யே. 

குடும்ெம் ெடிப்ெடிைாக அைிந்துபகாண்டு வருவது திரு பென்னட்டிற்குத் பதாிவலத இல்யே, 

ஏபனனில் அவரது மயனவி குடும்ெத்யத முழுவதுமாக அைிப்ெதில்யே.   

அனுமதிக்கப்ெடாத அதிகாரம் பசலுத்தும் டார்சிைால், ெிங்கிலிைின் காதலுக்கு ெங்கம் வந்த 

லொதிலும், தனது சமூக பகௌரவம் ொதிக்காதவயர, அந்த அதிகாரத்யத அவனால் ஏற்றுக்பகாள்ள 

முடியும், லொற்றவும் முடியும்.  

அயமதிைான நிர்வாகத்யதயும், ெஞ்சம் இல்ோத வாழ்க்யகயையும், ஆங்கிே அரசு அளித்ததால் 

அவர்கயளப் புகழும் அளவிற்கு இந்திைர்கள் அவர்கயள ஏற்றுக்பகாண்டிருந்தனர். ஸ்டாலின் 

லவயேக்கு உத்திரவாதம் அளித்தால், அவன் முந்நூறு ேட்ச மக்கயளக் பகான்றது ஒரு 

விஷைமாகலவ இருக்காது.  

கணவன் மயனவிக்குள் இருக்கும் விட்டுக்பகாடுக்கும் மனப்ொன்யம ஒரு திருமண வாழ்க்யகயை 

சமூகாீதிைாக பவற்றிைாக மாற்றுகிறது. 

அணு ஆயுத உற்ெத்தி, பொருளாதார பநருக்கடி, வளர்ந்து வரும் லவயேைில்ோத் திண்டாட்டம் 

ஆகிைவற்யற உேகம் முழுவதும் உைர்ந்து வரும் வாழ்க்யகத்தரம் மயறத்து விடுகிறது.  

கடுயமைாக இருக்கும் பெற்லறார்கயள குைந்யதகள் ஏற்றுக்பகாள்ளவும், ொராட்டவும் ஆரம்ெித்து 

விட்டனர். 

வீட்யட விட்டு பவளிலைற்றிை பகாடுயமக்கார மாமாயவயும் அத்யதயையும் வைிெட்டு, ெணிந்து 

எல்ோ பசாத்தும் அைிந்த ெிறகு, ெே லெருந்துகளுக்கு முதோளிைான ஒரு ஆதரவில்ோத யெையனப் 

ெற்றி நான் குறிப்ெிடத்தக்க உதாரணமாகக் கூறி வந்துள்லளன்.    

அசத்தின் மூேம், கண்டமான ஆன்மாவாக சத் மீண்டும் இவ்வாறு பவளி வருகிறது. 

விக்காமினால் லிடிைாவின் சந்லதாஷம் அதிகாித்தபொழுது அவள் இந்தக் குணத்யத மிகச் சிறப்ொக 

பவளிப்ெடுத்தினாள். அவளுக்கு பவட்கம் என்ெலத எைவில்யே. அவள் அவளுயடை 

தாைாயரப்லொல் சமூக ஒழுக்கங்களுக்கு அப்ொற்ெட்டு இருந்தாள். ெயடக்கும் திறனும், வலியம 

வாய்ந்தவளுமாக, உணர்வுபூர்வமாக தனித்துவம் ெயடத்தவளுமாக இருந்த திருமதி பென்னட் 

சமூகத்திற்குக் கட்டுப்ெடாதவளாக இருந்தாள் என்ெயத அவளுயடை இரண்டு பொிை கூற்றுகள் 

நமக்கு உணர்த்துகின்றன அயவ, 1) இராணுவ வீரர்கள் 2) பசாத்யதத் தவிர லவறு எயதயும் அவள் 

பொருட்ெடுத்தவில்யே.     

 

Elizabeth here felt herself called on to say something in vindication of his behaviour to Wickham; 

and therefore gave them to understand, in as guarded a manner as she could, that by what she 

had heard from his relations in Kent, his actions were capable of a very different construction; and 

that his character was by no means so faulty, nor Wickham's so amiable, as they had been 

considered in Hertfordshire. In confirmation of this she related the particulars of all the pecuniary 

transactions in which they had been connected, without actually naming her authority, but stating 

it to be such as might be relied on. 

எலிசபெத்திற்கு, இப்பொழுது டார்சி விக்காமிடம் நடந்துபகாண்டயத நிைாைப்ெடுத்த லவண்டும் 

எனத் லதான்றிைது. ஆகவவ பவகு ஜாக்கிரயதைாக, எவ்வாறு பகன்டில் தங்கிைிருந்த பொழுது 

டார்சிைின் உறவினர் மூேம் லகள்விப்ெட்டதிலிருந்து, டார்சி லமாசமான குணம் உள்ளவலனைல்ே, 

அவன் நடந்துபகாண்டதற்கு ஏலதா ஒரு காரணம் இருக்கிறது, ஹர்ட்லொர்ட்ஷைாில் தங்கிைிருந்த 

பொழுது தாங்கள் நியனத்திருந்ததுலொல் விக்காம் அவ்வளவு விரும்ெத்தக்கவன் அல்ே எனப் 

புாிையவக்க முைற்சி பசய்தாள். இயத உறுதிப்ெடுத்துவதுலொல் அவர்களுக்குள் நடந்த பகாடுக்கல் 

வாங்கல்கயளப்ெற்றி எடுத்துயரத்து, குறிப்ொக ைார் பகாடுத்த தகவல் என்று கூறாமல், ஆனால் 

இவ்விவரங்கயள முழுவதுமாக நம்ெோம் என்றும் பசான்னாள். 

378. Elizabeth gives out the details of Wickham’s life to Mr. and Mrs. Gardiner which she forgets when the 

news of the elopement comes. Even Mrs. Gardiner was a victim to Wickham’s countenance. 

விக்காமின் வாழ்க்யக விவரங்கயள கார்டினர் தம்ெதிகளுக்குக் கூறும் எலிசபெத், ஓடிப்லொன 

பசய்தி வருகிறபொழுது, அயவ எல்ோவற்யறயும் மறந்து விடுகிறாள். விக்காமின் லதாற்றத்திற்கு 

திருமதி கார்டினரும் ெலிைானாள். 

379. “Elizabeth felt she must explain something about Wickham.” 

Self-preservation is a dominant instinct. 

It degenerates into self-defence in a weak position. 

Man, except in voluble cases, is not called upon to give information to another uncalled for. 
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Information is volunteered for one’s own sake. 

Information is an aspect of structured society. 

Man has an irresistible urge to be within the structured society. 

Only life or inner urges compel him to go out of the structure. 

All progress comes out of going outside the structure. 

The heights and scope within the structure are Himalayan and infinite. 

Yoga lies outside the society. 

Integral yoga lies outside Existence in uncreated Absolute. 

Within each small structure, there is the zone of non-structure. 

Acting there, one becomes creative. 

Within the smallest structure one can be creative enough to go out of the main structure of society. 

Consecration passes through all these stages. 

The last stage is apparently the consecration of impulses. 

Refusing the expression of impulses is negative discipline. 

Converting them into their opposite is transformation. 

An impulse controlled in one place will divert the energy in another place. Till such diversions are 

managed, transformation of any impulse is not possible. 

Behind the impulse is the urge and the motive supported by attitude and opinion. Thinking generates mental 

energy to form opinions. 

Silence in the Mind is great but is only the beginning. 

All these are the disciplines of the individual. They all are submerged when the Psychic emerges. It does so 

in response to sincerity from us and grace from above. We live in a period when the earth’s atmosphere is 

more than saturated by Supergrace. 

“விக்காயமப் ெற்றி ஏதாவது பசால்ே லவண்டும் என்று எலிசபெத் நியனத்தாள்.” 

சுை ொதுகாப்பு ெிரதானமாக எழும் உள்ளுணர்வாகும். 

ெேவீனமான நியேைில் அது சுை தற்காப்ொக மாறி விடும். 

சரளமாகப் லெசும் திறன் அற்றவர்கள், லதயவைில்ோமல், தகவல்கயள இன்பனாருவருக்கு 

பகாடுக்கக் கூடாது.  

ஒருவரது சுை நேத்துக்காகலவ தகவல்கள் முன்வந்து அளிக்கப்ெடுகின்றன. 

கட்டயமக்கப்ெட்டுள்ள சமூகத்தின் ஒரு அம்சம் தகவல்கள் ஆகும். 

அந்த சமூகத்திற்குள் இருப்ெலத மனிதனின் தடுக்க முடிைாத உந்துதல் ஆகும். 

வாழ்லவா அல்ேது உள் உந்துதலோ அவயன அந்தக் கட்டயமப்ெிலிருந்து பவளிலை பசல்ே 

வற்புறுத்தும். 

அந்த அயமப்ெிலிருந்து பவளிலை பசல்லும்பொழுதுதான் எல்ோ முன்லனற்றமும்  ஏற்ெடுகிறது. 

அயமப்ெிற்குள் இருக்கும் உைர்வும், வாய்ப்பும் மயேைளவு பொிைதாகவும் அளவற்றதாகவும் 

இருக்கும். 

லைாகம் சமூக அயமப்புக்கு அப்ொற்ெட்டது. 

பூரணலைாகம் வாழ்வுக்கு பவளிலை சிருஷ்டிக்கப்ெடாத ெிரம்மத்துள் உள்ளது. 

ஒவ்பவாரு சிறிை அயமப்ெிற்குள்ளும் அயமக்கப்ெடாத ெகுதி உள்ளது.  

அங்கிருந்து பசைல்ெடுெவர் ெயடக்கும் திறன் உயடைவராகிறார். 

மிகச் சிறிை அயமப்ெிற்குள், சமூகத்தின் முக்கிைமான கட்டயமப்ெிலிருந்து பவளிலைறும் அளவிற்கு 

ெயடக்கும் திறன் உயடைவராக ஒருவர் இருக்கோம். 

சமர்ப்ெணம் இந்த எல்ோக் கட்டங்கயளயும் தாண்டிச் பசல்கிறது. 

கயடசிக் கட்டம் உந்துதல்களின் சமர்ப்ெணம் ஆகும். 

உந்துதல்கயள ஏற்க மறுப்ெது, எதிர்மயறைான ஒழுக்கத்யத பவளிப்ெடுத்தும். 

அவற்யற அவற்றிற்கு லநர்மாறாக மாற்றுவது திருவுருமாற்றமாகும்.  

ஒரு இடத்தில் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட உந்துதல், சக்தியை லவபறாரு இடத்திற்கு தியச திருப்பும். இது 

லொல், தியச திருப்ெப்ெடுவயத சமாளிக்கும்வயர, எந்த ஒரு உந்துதலின் திருவுருமாற்றமும் 

சாத்திைமில்யே.  

மலனாொவம், அெிப்ெிராைம் இவற்றால் ஆதாிக்கப்ெடும் ஆயசயும் லநாக்கமும், உந்துதலுக்குப் 

ெின்னால் உள்ளன.  

மனத்தில் எழும் பமௌனம் உைர்ந்தது, ஆனால் இது ஆரம்ெம்தான். 
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இயவ எல்ோலம தனி நொின் கட்டுப்ொடுகள் ஆகும். யசத்திை புருஷன் பவளிப்ெடும்பொழுது 

அயவ எல்ோம் மூழ்கி இருக்கும். நம்முயடை உண்யமக்கான ெதிோகவும், லமலிருந்து வரும் 

அருளாலும் இது இவ்வாறு நடந்து பகாள்கிறது. பூமிைின் சூைல் லெரருளால் நியறந்திருக்கும் 

காேகட்டத்தில் நாம் இன்று வாழ்கிலறாம்.  

380. “Therefore gave them to understand in a guarded manner how Wickham was to be understood.” 

She gave out her information after Wickham was exposed. 

In her own heart, no such exposure was contemplated. 

In that measure she was sincere to him, i.e. she was insincere. It is the sincerity of falsehood. 

She saved a rogue’s good name, little knowing she was undermining herself. 

No service to falsehood will go unpunished. 

Man’s justice, even sense of justice is selfish, is defensive. 

Between fairness and liking, the latter will prevail. 

Wisdom after the event, supporting a party that wins is not ideal characters. 

Elizabeth, with respect to Wickham, was like that. 

She gave the information in a guarded manner. It means in a fashion the blame did not hurt him. 

To expect a girl to be truthful with respect to her lover is moonshine. 

People are guarded not to offend the listener. She protects the offender. 

Her behaviour of partiality was fully understandable in the beginning. 

After the Netherfield ball, one smells a rat. It stinks after his desertion to go to Mary King. 

After the proposal, it was unpardonable. It was vulgar on her part, as her mother or Lydia. 

Essentially she was low and coarse in her deeper emotions. 

Her defending or protecting his ‘good’ name offends against the feminine virtue. 

One may justify it as a generally obtaining feminine behaviour. 

Miss King moved away from him knowing his motive. 

Elizabeth’s developed Mind was offended by her ugly vital emotions. 

She had a vested interest to protect his name with her aunt. 

She had not pardoned her aunt to have warned her against him. 

Nor had she forgotten that she had found him mercenary. 

Now added to these, how could she betray Wickham to her aunt. 

She had a soft corner for his falsehood. 

Falsehood is charming by virtue of being falsehood. 

Handsome face is the ultimate argument with any girl. 

“விக்காயம எவ்வாறு புாிந்துபகாள்வது என்று மிகவும் கவனமாக அவர்களுக்குப் புாிை யவத்தாள்.” 

விக்காயமப் ெற்றிை உண்யம பவளிப்ெட்டவுடன் அவள் தனக்குத் பதாிந்த தகவல்கயள 

பவளிப்ெடுத்தினாள். 

அவளுயடை உள்ளத்தில் இதுலொல் அவயன பவளிப்ெடுத்த லவண்டும் என்ற எண்ணலம இல்யே. 

இந்த அளவில் அவள் அவனிடம் உண்யமைாக இருந்தாள், அதாவது அவள் உண்யமைல்ோது 

இருந்தாள். இது பொய்யமைின் உண்யம. 

கைவனின் நல்ே பெையரக் காப்ொற்றினாள், தனக்லக அைியவ ஏற்ெடுத்திக்பகாள்கிறாள் என்று 

அவளுக்குத் பதாிைவில்யே. 

பொய்யமக்குச் பசய்யும் லசயவ நிச்சைம் தண்டிக்கப்ெடும். 

மனிதனின் நிைாைம், நிைாை உணர்வும்கூட சுைநேமானது, தற்காத்துக் பகாள்ளும் 

தன்யமயுயடைது.  

நிைாைம் விருப்ெம் இவற்றில் விருப்ெலம பஜைிக்கும். 

ஒரு நிகழ்ச்சிக்குப் ெிறகு ஏற்ெடும் அறிவு, பஜைிக்கும் கட்சிக்கு அளிக்கப்ெடும் ஆதரவு, ஆகிையவ 

இேட்சிை குணம் அல்ே. 

விக்காம் விஷைத்தில் எலிசபெத் இது லொல்தான் இருந்தாள். 

அவள் மிகவும் கவனமாக தகவயே அளித்தாள். அதாவது, ெைி அவயனப் ொதிக்காதவாறு நடந்து 

பகாண்டாள்.  

காதேனுயடை விஷைத்தில் ஒரு பெண் உண்யமயைப் லெசுவாள் என்று எதிர்ொர்ப்ெது 

முட்டாள்தனம்.  

தாங்கள் கூறுவயதக் லகட்டுக் பகாள்ெவர்கயளப் புண்ெடுத்தக் கூடாது என்ெதில் மக்கள் 

ஜாக்கிரயதைாக உள்ளனர். அவள் குற்றவாளியைப் ொதுகாக்கிறாள். 
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ஆரம்ெத்தில், அவளுயடை ொரெட்சமான நடத்யத முழுயமைாகப் புாிந்துபகாள்ளும்ெடி இருந்தது. 

பநதர்பீல்ட் நடனத்திற்குப் ெிறகு சற்று சந்லதகம் எழுகிறது, அவயளக் யகவிட்டு லமாி கிங்கிடம் 

அவன் பசன்ற ெிறகு அது லமலும் லமாசமாகிறது.   

திருமண லவண்டுலகாளிற்குப் ெிறகு இது மன்னிக்க முடிைாததாக மாறிைது. அவளுயடை 

தாைாயரப் லொல் அல்ேது லிடிைாயவப் லொல் அவள் நடந்துபகாள்வதும் மிகவும் அநாகாிகமாக 

உள்ளது. அடிப்ெயடைில் அவளுயடை ஆைமான உணர்வுகளில் அவள் தாழ்ந்தவளாகவும், 

நாசூக்கின்றியும் இருக்கிறாள்.  

அவனுயடை “நல்ே” பெையர நிைாப்ெடுத்துவலதா அல்ேது காப்ொற்ற நியனப்ெலதா, அவளுயடை 

பெண்யமைின் குணத்யதக் காைப்ெடுத்துகிறது. 

இயத, ஒரு பொதுவான பெண்யமைின் குணம் என்று ஒருவர் நிைாைப்ெடுத்தோம். 

அவனுயடை லநாக்கத்யதப் புாிந்துபகாண்ட லமாி கிங் அவனிடமிருந்து விேகிச் பசன்றாள்.   

எலிசபெத்தின் ெண்ெட்ட மனம் அவளுயடை லமாசமான உணர்வின் உணர்ச்சிகளால் புண்ெட்டது. 

அவளுயடை அத்யதைிடமிருந்து அவனுயடை பெையரக் காப்ொற்ற அவளுக்கு ஒரு தனிப்ெட்ட 

அக்கயற இருந்தது. 

அவனிடம் ஜாக்கிரயதைாக இருக்கும்ெடி அவயள எச்சாித்த அவளுயடை அத்யதயை அவள் 

மன்னிக்கவில்யே. 

அவன் ஆதாை மனப்ொன்யம பகாண்டவன் என்று அவள் பதாிந்து பகாண்டயதயும் அவள் 

மறக்கவில்யே. 

இயவ எல்ோவற்றிற்கும் லமல் அவள் எவ்வாறு இப்பொழுது தன்னுயடை அத்யதைிடம் அவயனக் 

காட்டிக் பகாடுக்க முடியும்.  

அவனுயடை பொய்யமைிடம் அவளுக்கு ஒரு பமன்யமைான உணர்வு இருந்தது. 

பொய்யம, பொய்யமைாக இருப்ெதாலேலை கவர்ச்சிைாக இருக்கிறது. 

அைகான முகம்தான் எந்த ஒரு பெண்ணின் முடிவான விவாதமாக இருக்கும். 

381. “Darcy’s actions were capable of a very different construction.” 

An action is capable of very many different constructions, including opposite conclusions. 

Varying constructions are determined by hearing, listening, seeing, opinion, prejudice and every 

other thing prevalent in the situation. 

The other man’s point of view is powerful because it is the supramental view. 

When a Man wanted to give his all to another, the listener heard the opposite, because of his 

predisposition. 

The other Man’s point of view is capable of expanding on all the above dimensions. 

Her interest here was to defend herself from prejudice and an extended interest was to mitigate the bad 

reputation of Wickham. 

Varying constructions are the prerogative of rapidly spreading rumour. 

The situation admits that. 

Urge in each Man finds a scope for play there. 

The message is of the Being, the embellishments are of the Non-Being. 

In the long run the Being prevails over the Non-Being. 

In rare cases of socially important events, the evolving truth which is of neither the Being nor the Non-

Being will emerge. 

Mrs. Gardiner did not even remember this communication after the elopement as by that time she heard it 

from her niece, her Mind was on her friends at Lambton. 

Elizabeth, intimate as she was with Jane, was very reticent even with her. 

She tried to speak with caution to her aunt whose interest in listening was not keen. 

The colonel’s news of Darcy’s triumph interpreted by Elizabeth in her own way turned out to be true, as it 

was done by the receptive sensation. 

Interpreted mentally, it can go awry as Mind dwells on the words. 

Sensations reach the serious truth and therefore will not fail in a context like this where the issues 

concerned are only sensations. 

There is no idea involved here to allow misinterpretation. 

Senses are unidimensional with respect to events. 

Ideas are multidimensional with respect to interpretations. 

“டார்சிைின் நடத்யதக்கு லவறு ஏலதா சிே காரணங்கள் இருக்கோம்.” 
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ஒரு பசைலுக்கு ெே லவறுெட்ட காரணங்கள் இருக்க முடியும், லநர்மாறான முடிவுகளும் இருக்கோம். 

காதால் லகட்ெது, லெசுவயதக் கவனிப்ெது, கண்ணால் காண்ெது, கருத்து, தவறான அெிப்ெிராைம் 

மற்றும் அந்தச் சந்தர்ப்ெத்தில் நிேவும் எல்ோ விஷைங்களும் ெல்லவறு காரணங்கயளத் 

தீர்மானிக்கும். 

அடுத்தவர் கண்லணாட்டத்தில் ொர்ப்ெது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. ஏபனனில், அது சத்திை 

ஜீவிைத்தின் ொர்யவைாகும். 

தன்னிடம் உள்ள எல்ோவற்யறயும் அடுத்தவருக்குக் பகாடுக்க ஒரு மனிதன் விரும்ெிைபொழுது, 

அயதக் லகட்டுக் பகாண்டிருந்தவருக்கு, அது லநர்மாறாகக் காதில் விழுந்தது, ஏபனனில், அவர் 

முன்னலம ஒரு தீர்மானம் பசய்து யவத்திருந்தார்.  

அடுத்தவர் கண்லணாட்டம் லமற்கூறிை எல்ோப் ொிமாணங்களிலும் விாிவயடைவல்ேது. 

தவறான அெிப்ெிராைத்திலிருந்து தன்யனத் தற்காத்துக்பகாள்வது இங்கு அவளது விருப்ெமாக 

இருந்தது. லமலும், விக்காமின் பகட்ட பெையரச் சாி பசய்வதிலும் அவளது ஆர்வம் இருந்தது.  

ெல்லவறு காரணங்களால் வதந்திகள் லவகமாகப் ெரவுகின்றன.  

சந்தர்ப்ெம் அதற்கு அனுமதி அளிக்கிறது. 

ஒவ்பவாரு மனிதனிடம் உள்ள உந்துதலுக்கும் அங்கு ஒரு வாய்ப்பு கியடக்கிறது.  

பசய்தியை அளிப்ெது சத் ஆகும். அயத அேங்காிப்ெது அசத்தினுயடை ெங்களிப்பு. 

இறுதிைில் ‘அசத்’ யத விட ‘சத்’ தின் ஆதிக்கம் லமலோங்குகிறது. 

சமூகாீதிைாக முக்கிைமான சிே அாிதான நிகழ்வுகளில், சத், அசத் இரண்டினுயடைதும் அல்ோத 

உண்யம பவளிப்ெடும்.  

ஓடிப் லொன பசய்தி வரும்பொழுது திருமதி கார்டினருக்கு இந்த உயரைாடல்கள் சிறிதும் 

ஞாெகத்தில் இல்யே, ஏபனனில் எலிசபெத் லெசிக் பகாண்டிருக்கும்பொழுது அவளுயடை 

எண்ணங்கள் ைாவும் ோம்ப்டனில் உள்ள அவளுயடை நண்ெர்களிடம் பசன்று விட்டிருந்தது.  

லஜனுடன் பநருக்கமாக இருந்தலொதும் அவளுடன் அதிகம் லெசும் வைக்கத்யத எலிசபெத் 

லமற்பகாள்ளவில்யே.  

லகட்டுக் பகாள்வதில் அதிக ஆர்வம் காட்டாத அத்யதைிடம் அவள் எச்சாிக்யகயுடன் லெச முைற்சி 

பசய்தாள். 

டார்சிைின் பவற்றியைப் ெற்றி கர்னல் கூறிையத எலிசபெத் அவளுயடை வைிைிலேலை 

புாிந்துபகாண்டாள். அது உண்யமைாக இருந்தது. ஏபனனில், அது அவளுயடை ஏற்புத் திறனின் 

உணர்வுகளால் புாிந்துபகாள்ளப்ெட்டது. 

மனத்தின் மூேம் புாிந்துபகாண்டிருந்தால் அது தவறாகப் லொைிருக்கும். ஏபனனில், மனம் 

வார்த்யதகளில் ேைிக்கும்.  

முக்கிைமான உண்யமகயள உணர்வுகள் புாிந்துபகாள்ளும், அதனால் உணர்ச்சிகள் சம்ெந்தப்ெட்ட 

இது லொன்ற விஷைங்களில் தவறு ஏற்ெடாது. 

தவறாகப் புாிந்துபகாள்ள இங்கு எந்த ஒரு கருத்தும் இல்யே. 

நிகழ்ச்சிகயளப் பொறுத்தவயர உணர்வுகள் ஒலர மாதிாிைானயவ. 

புாிந்துபகாள்வயதப் பொறுத்து கருத்துகள் ெேதரப்ெட்டயவ. 

382. “Darcy’s character was by no means so faulty” – Elizabeth to her aunt and uncle. 

Life has endless possibilities that enable Man to change his view any how when required. 

Touched in his sensitivities, Man is readily capable of changing as required. 

Men with individuality too change, but not as the society requires or the situation requires. He 

changes as his individuality demands. 

Elizabeth was too resourceful too readily. 

Perhaps seeing her ready change, her aunt’s Mind turned to Lambton readily. 

It also reveals that her own Mind had begun to consider Darcy’s character as not so faulty. Her Mind was 

under the influence of her first information. Mrs. Reynold’s news was only later and recent. The first 

hearing has all the eventual energy to its reception. The second information has no such freedom. It 

has to overcome the influence of the first impression and use only the energy left over. Hence its effect 

is less, partial, secondary, ineffective. It is human nature. The individual is helpless. There are other 

occasions when Man readily accepts fully and wholly as she responded to Pemberley. That is Man’s 

response to Power, Money, woman, etc. In such a case, Man accepts the new forgetting decades of earlier 

experience. He has no thought of overcoming it, because the sight of the new automatically makes him shed 

his all in an instant. Love at first sight acts like that. Man has opinions, attitudes, and motives in several 

degrees. For him to accept something new he has to compromise with them or overcome them. He has his 
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personality built beyond his motives. When he meets one who can fulfil him at that level in her, his whole 

being unorganized as it were behind even the motive rises to embrace her at an equal depth. It is love at first 

sight. One can, in exceptional cases, love another from such a depth even if the other is not inviting him 

from a similar depth. Darcy’s love began as that of an ordinary suitor. After her refusal, it found its real 

depths in him. Hence his total response. She did not understand him as he felt. It was not possible. 

She was really baffled by his solicitude. To the end, she was unaware of the depth of his love. 

“டார்சிைின் குணத்தில் எந்த குயறயும் இல்யே என்று எலிசபெத் தன்னுயடை மாமா, அத்யதைிடம் 

கூறுகிறாள்.”  

மனிதன் லதயவப்ெடும்பொழுது தன்னுயடை கருத்யத எப்ெடி லவண்டுபமன்றாலும் 

மாற்றிக்பகாள்ள வாழ்க்யக அளவற்ற சாத்திைங்கயள அளிக்கிறது. 

மனிதனுயடை உணர்வுகள் பதாடப்ெடும்பொழுது லதயவக்லகற்ெ மனிதனால் உடனடிைாக மாற 

முடியும்.  

தனித்துவம் ெயடத்த மனிதர்களும் மாறுவர். ஆனால், சமூகத்தின் லதயவக்கு ஏற்ெலவா அல்ேது 

சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்ெலவா அல்ே. அவனது தனித்துவத்தின் லதயவக்லகற்ெ மாறுவான். 

எலிசபெத் மிகவும் எளிதாக மிகவும் சமலைாசிதமாக இருந்தாள். 

அவளுயடை உடனடி மாற்றத்யதக் கண்ட அவளது அத்யதைின் மனம் எளிதாக ோம்ப்டயன 

லநாக்கித் திரும்ெிைது. 

டார்சிைின் குணத்தில் அவ்வளவாகக் குயற இல்யே என்று அவளும் கருத ஆரம்ெித்திருப்ெயத இது 

பவளிப்ெடுத்துகிறது. முதலில் கியடத்த பசய்திலை அவள் மனத்தில் இருந்தது. திருமதி பரனால்ட்ஸ் 

கூறிை பசய்திகள் ெின்னர் சமீெத்தில் கியடத்தயவ. முதலில் கியடத்த பசய்திலை மனதில் ஆைமாகப் 

ெதிந்து இருக்கும். அடுத்து கியடக்கும் பசய்திக்கு அந்தச் சுதந்திரம் இருக்காது, முதல் பசய்திைின் 

தாக்கத்யத மீறி, மீதம் உள்ள சக்தியைலை அது ெைன்ெடுத்த லவண்டும். அதனால் இதனுயடை 

ொதிப்பு குயறவாகவும், ெகுதிைாகவும், இரண்டாம் ெக்ஷமாகவும், ெேனற்றதாகவும் இருக்கும். இது 

மனித சுொவம். தனி மனிதனால் எதுவும் பசய்ை முடிைாது. 

அவள் பெம்ெர்லிக்குப் ெதிேளித்தது லொல், மனிதன் முழுயமைாகவும், பமாத்தமாகவும் 

உடனடிைாக ஏற்றுக்பகாள்ளும் லவறு சந்தர்ப்ெங்கள் உள்ளன. அதிகாரம், ெணம், பெண் 

ஆகிைவற்றிற்கு மனிதன் இவ்வாறு மறுபமாைி அளிப்ொன். இது லொன்ற இடத்தில், மனிதன் 

வருடக்கணக்கான ெயைை அனுெவங்கயள மறந்து விட்டு புதிையத ஏற்றுக்பகாள்கிறான். அவன் 

அயதத் தாண்டி வர வவண்டும் என்று நியனப்ெதில்யே, ஆனால் புதிையதப் ொர்க்கும் 

தருணத்திலேலை, அது அவயன ெயைை அனுெவங்கயள எல்ோம் உடனடிைாகக் யகவிடச் 

பசய்கிறது. கண்டதும் காதல் இது லொேத்தான் பசைல்ெடுகிறது. 

மனிதனிடம் அெிப்ெிராைங்கள், மலனாொவங்கள், லநாக்கங்கள் ெே அளவில் உள்ளன. புதிதாக 

ஒன்யற ஏற்றுக்பகாள்ள லவண்டும் என்றால் அவன் அவற்றுடன் உடன்ெட லவண்டும் அல்ேது 

அவற்யறத் தாண்டி வர லவண்டும். அவனது லநாக்கங்கயளயும் தாண்டி அவனுயடை சுொவம் 

வளர்ந்திருக்கும். அவயன அந்த நியேைில் பூர்த்தி பசய்ை இைலும் ஒருத்தியை அவன் 

சந்திக்கும்பொழுது, அவனுயடை முழு ஜீவனும் முயறப்ெடுத்தப்ெடாமல் இருப்ெதால், லநாக்கங்கள் 

கூட சமமான ஆைத்தில் அவயளத் தழுவ வியைகிறது. இது கண்டதும் காதல் ஆகும். சிே 

அபூர்வமான இடங்களில் ஒருவர் மற்றவயர, அவர் அலத ஆைத்திலிருந்து காதயே 

பவளிப்ெடுத்தாமல் இருந்தாலும் அவயரக் காதலிக்க முடியும். டார்சிைின் காதல் சாதாரணக் 

காதேனின் காதோக ஆரம்ெித்தது. அவள் மறுத்தவுடன் அது ஆைமாக மாறிைது. அதனால் 

அவனுயடை மறுபமாைி முழுயமைாக இருந்தது. அவன் உணர்ந்ததுலொல் அவள் அவயனப் புாிந்து 

பகாள்ளவில்யே. இது சாத்திைமும் அல்ே. 

அவனது அக்கயறயைப் ொர்த்து அவளுக்கு உண்யமைிலேலை ஆச்சாிைம் எழுந்தது. இறுதிவயர 

அவனுயடை காதலின் ஆைத்யத அவள் புாிந்துபகாள்ளலவ இல்யே.  

383. “Nor Wickham so amiable.” 

She felt the infinite charm of Wickham. 

Towards Darcy she could feel a gratitude for loving her. 

Sincerity is an attitude; gratitude is an emotion. 

Gratitude in life is the expansive emotion that help generates.  

Soul that recognizes grace of God for the undeserved attention is gratitude in the spiritual life. At its height 

it touches bliss. 

Being shrinks in ignorance in involution. 

Being expanding in emerging knowledge is evolution. 
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Mother says gratitude is recently born on earth.  

Gratitude is symbolized as a young woman in white. 

She is not invited to any of the gods’ conclaves. 

It is Mind that feels gratitude by its light of knowledge. 

The power of gratitude is felt when it is an emotion. 

Only in the sensation in the body is gratitude in its elements when it thrills.  

Thrilling is in ecstasy. 

Ecstasy is the penultimate stage of surrender. 

Surrender completes the great magnificence of gratitude.  

Surrender qualifies for transformation into the Divine. 

Of the nine stages that culminate in surrender, the first is faith. 

Man rarely qualifies himself to faith. 

Faith is the fourth stage of action and the four together become the first of the six stages of perfection. 

He who feels grateful to God for all that he has received so far has no reason to pray in future.  

Gratitude for the past is fulfillment for the future.  

Matter evokes gratitude for material benefit.  

Spirit expands in gratitude for the undeserved grace. 

Material gratitude realizes bliss.  

Spiritual gratitude enjoys in expanding into Delight of Becoming.  

It is identity in bliss turning into delight. 

“விக்காமும் அவ்வளவு விரும்ெத்தக்கவன் அல்ே.” 

விக்காமிடம் அவளுக்கு அளவற்ற கவர்ச்சி இருந்தது. 

டார்சி அவயளக் காதலிப்ெதினால் அவளுக்கு அவன்ொல் நன்றி உணர்வு எழுந்தது. 

உண்யம என்ெது ஒரு மலனாொவம்; நன்றி உணர்வு ஒரு உணர்ச்சி. 

வாழ்க்யகைில் உதவி ஏற்ெடுத்தும் ெரந்த உணர்வு நன்றி ஆகும்.  

தகுதி இல்ோததற்கு இயறவன் அளிக்கும் அருயள அயடைாளம் காணும் ஆன்மா பவளிைிடுவது 

ஆன்மீக வாழ்வின் நன்றியுணர்வாகும். அதனுயடை உச்சத்தில் அது ஆனந்தத்யதத் பதாடும்.  

சிருஷ்டிைில் ஜீவன் அறிைாயமைில் சுருங்குகிறது. 

ஜீவன், பவளிவரும் அறிவில் விாிவயடவது ொிணாமம் ஆகும். 

நன்றியுணர்வு சமீெத்தில்தான் இவ்வுேகில் லதான்றிைது என்று அன்யன கூறியுள்ளார். 

நன்றியுணர்வு பவள்யள உயட உடுத்திை இளம் பெண்மணிைாக உருவகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.  

பதய்வங்களின் கூட்டங்களுக்கு அவயள அயைத்தலத இல்யே. 

தன் அறிவின் ஒளிைால் மனம் நன்றியை உணருகிறது. 

நன்றி ஒரு உணர்ச்சிைாக இருக்கும்பொழுது அதனுயடை சக்தி உணரப்ெடுகிறது.  

உடல் உணர்வில் நன்றி சிறப்ொக இருக்கும்லொது சிலிர்ப்பு ஏற்ெடுகிறது. 

சிலிர்ப்பு லெரானந்தத்தில் எழும். 

லெரானந்தம் சரணாகதிைின் முந்யதை கட்டமாகும். 

நன்றிைின் உைர்ந்த நியேயைப் பூர்த்தி பசய்வது சரணாகதி.  

சரணாகதி இயறவனாக திருவுருமாறும் தகுதியைப் பெறுகிறது. 

சரணாகதியை உச்ச நியேைாகக் பகாண்ட ஒன்ெது கட்டங்களில் முதோவதாக இருப்ெது 

நம்ெிக்யக. 

நம்ெிக்யகக்கு மனிதன் மிகவும் அாிதாக தகுதி பெறுகிறான். 

நம்ெிக்யக பசைலின் நான்காவது கட்டமாகும், முதல் நான்கு கட்டங்களும் லசர்ந்து 

பூரணத்துவத்தின் ஆறு கட்டங்களில் முதல் கட்டமாக மாறுகிறது. 

இதுவயர கியடத்ததற்பகல்ோம் இயறவனுக்கு நன்றி கூறும் ஒருவனுக்கு இனி ெிரார்த்தயனலை 

லதயவைிருக்காது. 

கடந்த காேத்தின் மீது எழும் நன்றி உணர்வு எதிர்காேத்யதப் பூர்த்தி பசய்யும். 

ஜடம், பொருள்ாீதிைான ெேனுக்கு நன்றி உணர்யவ பவளிப்ெடுத்தும். 

தகுதிைில்ோதலொது பெறும் அருளுக்கு நன்றிைில் ஆன்மா விாிவயடகிறது.  

பொருள்ாீதிைான ெேனுக்காக எழும் நன்றி உணர்வு ஆனந்தத்யத ஏற்ெடுத்துகிறது.  

ஆன்மீக நன்றி உணர்வு சிருஷ்டிைின் ஆனந்தமாக விாிவயடவதில் மகிழ்ச்சி அயடகிறது. 

ஆனந்தத்துடன் அயடைாளப்ெடுத்திக் பகாள்வது மகிழ்ச்சிைாக மாறுவதாகும் 
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384.  “As Darcy and Wickham had been considered in Hertfordshire.” 

Public opinion is the first impression. 

One Man’s interested opinion becomes socially accepted public opinion. 

Such opinions can be engineered by interested Men. 

One Man’s prejudice is everyone’s exalted opinion. 

Organised shallow silly superstition is accepted as opinion or even facts. 

What serves our interested ignorance organizes as acceptable, enjoyable, even sacred superstition. 

Behaviour taken as character is the tragedy of superstition. 

The exterior mistaken for inner truth is an illusion everyone clings to. 

Superstition becoming sacred gives pain in parting. 

Everyone was a general victim, Elizabeth was a special victim. 

The victim cherishing his victimization is vital superstition. 

Physical superstition is to believe what is not – land ends in the Atlantic. 

Belief in the senses creates superstition in the Mind – Sun goes round the earth. 

That which is not available is undesirable. 

What is pleasing is desirable goodness. 

The individual can put up a social appearance. It is deceit. 

The individual putting up individual appearances is self-deception. 

Apart from Darcy’s abuse and Wickham’s charm, the relish of scandal is intensely interesting to the 

falsehood of Elizabeth inherited from her mother. 

Truth is valuable in itself. 

Falsehood is enjoyable in itself to the falsehood in our depth. 

Falsehood finds even unrelated truth unpalatable. 

Falsehood is tasty in sensation even before communication. 

Caste system is conditioned falsehood. 

Psychological falsehood is intense in its enjoyment more than social falsehood. Evolution is Truth emerging 

from falsehood. 

To organize falsehood out of truth has a social charm that has the dynamism to travel to the entire 

community. 

To do it psychologically is the ideal for one possessed by Money power. 

“Hertfordshire-ல், டார்சியையும் விக்காயமயும் ெற்றி நியனத்திருந்தது லொல்.” 

பொது மக்களின் கருத்து முதல் அெிப்ெிராைம் ஆகும். 

ஒரு மனிதனின் ொரெட்சமான கருத்து சமூகத்தால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடும் பொதுக் கருத்தாக 

மாறுகிறது. 

ஆர்வம் உள்ள மனிதர்களால் இது லொன்ற கருத்துகயள திட்டமிட்டு உருவாக்க முடியும். 

ஒரு மனிதனுயடை தவறான கருத்து அயனவருயடை உைர்ந்த அெிப்ெிராைமாக மாறுகிறது. 

முயறப்ெடுத்தப்ெட்ட, பவறுயமைான, அர்த்தமில்ோத மூடநம்ெிக்யககள் அெிப்ெிராைமாகலவா 

அல்ேது உண்யமகளாகலவாகூட ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடுகின்றன. 

நமது ொரெட்சமான அறிைாயமக்குத் துயண லொகும் விஷைங்கள் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிைதாக, 

சந்லதாஷமானதாக, புனிதமான மூட நம்ெிக்யககளாகக்கூட முயறப்ெடுத்தப்ெடுகின்றன.  

நடத்யதயை ஒரு குணமாகக் கருதுவது மூடநம்ெிக்யகைின் ஆெத்தாகும்.  

புறத் லதாற்றத்யத அகத்தின் உண்யமைாகத் தவறாகக் கருதுவது எல்லோரும் ெற்றிக் 

பகாண்டிருக்கும் ஒரு மாயைைாகும். 

மூடநம்ெிக்யக புனிதமாகும்பொழுது அயதக் யகவிடுவது லவதயனயை ஏற்ெடுத்துகிறது. 

எல்லோருலம பொதுவாகப் ெலிைானவர்கள், எலிசபெத் ெலிைானது தனிச் சிறப்ொனது.  

ெலிைானவர் அதற்காகப் பெருயமப்ெடுவது உணர்வின் மூடநம்ெிக்யக. 

இல்ோதயத நம்புவது ஜடத்தின் மூடநம்ெிக்யக- அட்ோண்டிக் சமுத்திரத்துடன் நிேப் ெரப்பு 

முடிந்துவிடுவதாக நியனப்ெதுலொல். 

உணர்வுகளில் ஏற்ெடும் நம்ெிக்யக மனத்தில் மூட நம்ெிக்யககயள உருவாக்குகிறது.-சூாிைன் 

பூமியைச் சுற்றுகிறது என்ெது லொல். 

பெற முடிைாதது விரும்ெத்தகாததாக மாறுகிறது. 

இனியமைாக இருப்ெது விரும்ெத்தக்க நல்ேது. 

தனிநெர் ஒரு சமூகத் லதாற்றத்யதப் பெற முடியும். இது ஏமாற்றுவதாகும் 
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ஒருவன் தனக்பகன ஒரு லதாற்றத்யத உருவாக்கிக்பகாள்வது தன்யனலை ஏமாற்றிக் 

பகாள்வதாகும். 

டார்சிைின் நிந்தயனயையும், விக்காமின் கவர்ச்சியையும் தாண்டி, பொய்யமயை தன்னுயடை 

தாைாாிடமிருந்து பெற்றிருந்த எலிசபெத்திற்கு அவதூறின் ருசி மிகவும் சுவாரசிைமாக இருந்தது. 

உண்யம, உண்யமக்காகலவ மதிப்பு வாய்ந்தது.  

நம்முள் ஆைத்தில் இருக்கும் பொய்யம பொய்யமயை விரும்பும்.  

சம்ெந்தமில்ோத உண்யமயும் பொய்யமக்கு ருசிைற்றதாக இருக்கும். 

பொய்யம, பவளிப்ெடுவதற்கு முன்லெ உணர்வுகளில் ருசிக்கும். 

ஒரு நியேக்குக் பகாண்டு வரப்ெட்ட பொய்யமலை ஜாதி அயமப்ொகும். 

சமூகப் பொய்யமயைவிட மனாீதிைான பொய்யம அதிக சந்லதாஷத்யத அளிக்கும். ொிணாமம் 

பொய்யமைிலிருந்து உண்யம பவளிவருவதாகும். 

உண்யமைிலிருந்து பொய்யமயை முயறப்ெடுத்துவதில் சமூகாீதிைான கவர்ச்சி இருப்ெதால் அது 

சமூகம் முழுவதும் தீவிரமாகப் ெரவுகிறது. 

ெண ெேம் பெற்ற ஒருவரால் இயத மனாீதிைாக பசைல்ெடுத்த முடியும். 

385.  “She related all the pecuniary transactions between Darcy and Wickham.” 

The final law and last consummation of human relationship is money transactions. 

A Man is best understood there. 

Money defines mental attitudes. 

It precisely measures the character of attitudes – positive or negative. 

Money represents human labour, more so human ingenuity, ultimately human worth. 

Sometimes one’s character can be exactly measured by the Money he earns. 

In a comprehensive comprehension Money measures everything in Man’s character. 

In the case of Wickham the Money he got - £ 1000, £ 3000, £ 1000+, £ 1000 and £ 5000+ sundry debts 

– from Darcy tells us exactly all that he was. 

Transactions render Man transparent. 

Love never goes by facts or ideas. It goes by liking. 

The heart that loved once remains soft towards his love at that depth, like a stone dropped into a well. No 

amount of baling out water will move the stone. Having voiced these transactions, she allowed Darcy a 

little scope into her heart. 

Another Man, whether it be Bingley or Wickham or even Collins could not see in her anything more than a 

useful wife. 

To Darcy she was a complement that endlessly received his love. 

It came essentially by his attitude, though she did receive. 

Just by taking this attitude any Man can let a great scope of Romance into his life. It is true that such an 

attitude opened in her something good. 

That is enough for his lifetime. 

Indian wives have uniformly done that and made marriage successful in all ordinary cases which is nearly 

95%. 

The Indian disciples gave the same worship to their Gurus. 

It is seen in all walks of life. 

It is a national psychological asset. 

The first thing a wife, or a disciple wishes is long life to the husband or Guru. 

It can be positively organized and drawn upon for the national welfare. 

“டார்சி மற்றும் விக்காம் இயடலை இருந்த ெண சம்ெந்தமான விவகாரங்கயளப் ெற்றி அவள் 

கூறினாள்.” 

மனித உறவில் இறுதிைான சட்டம் ெண விவகாரம்தான், மனித உறவு இறுதிைாகப் பூர்த்தி ஆவதும் 

ெண விவகாரத்தில்தான். 

இந்த இடத்தில் ஒரு மனிதயன நன்றாகப் புாிந்துபகாள்ளோம். 

ெணம் மலனாொவத்யத முடிவு பசய்யும். 

மலனாொவத்தின் லநர்மயறைான அல்ேது எதிர்மயறைான குணத்யத இது துல்லிைமாகக் 

கணக்கிடும். 

மனித உயைப்பு, அயத விட மனித சாமர்த்திைம், இறுதிைாக மனிதனின் மதிப்பு ஆகிைவற்றிற்கு 

ெணம் அயடைாளமாக விளங்குகிறது.   
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சிே சமைங்களில் ஒருவர் சம்ொதிப்ெயத யவத்து அவரது குணத்யத மிகச் சாிைாகக் கணிக்க 

முடியும். 

ெணத்யத யவத்து மனிதனின் குணத்யத முழுயமைாகப் புாிந்துபகாள்ளோம். 

£ 1000, £ 3000, £ 1000+, £ 1000 and £ 5000+ மற்றும் சில்ேயறக் கடன்களுக்கு டார்சிைிடமிருந்து 

விக்காம் ெணம் பெற்றுக் பகாண்டது, அவன் எப்ெடிப்ெட்டவன் என்ெயதத் பதளிவாகக் 

காண்ெிக்கின்றது. 

ெணாீதிைான விவகாரங்கள் மனிதயனத் பதளிவாக விளக்கும். 

உண்யமகள் அல்ேது கருத்துகயள யவத்து காதல் எைாது, விருப்ெத்தின் லொில் எழும். 

கிணற்றில் லொட்ட கல் ஆைத்தில் இருப்ெது லொல் ஒரு முயற காதலித்தவருக்கு காதலித்தவர் 

மீதுள்ள பமன்யமைான உணர்வுகள் ஆைத்தில் எப்பொழுதும் இருக்கும். எவ்வளவுதான் நீயர 

இயறத்தாலும் கல் அப்ெடிலைதான் இருக்கும். இந்த பகாடுக்கல் வாங்கல் விவரங்கயளப் ெற்றிக் 

கூறிை ெிறகு அவள் டார்சிக்குத் தனது உள்ளத்தில் சிறிது இடமளித்தாள். 

ெிங்கிலி, விக்காம் அல்ேது காலின்ஸிற்குக்கூட அவள் ஒரு ெைனுள்ள மயனவிைாக இருப்ொள் 

என்ெயதத் தாண்டி லவறு எயதயும் அவர்களால் அவளிடம் ொர்க்க முடிைவில்யே.  

அவனுயடை காதயே முடிவில்ோது பெற்று அவயனப் பூர்த்தி பசய்ெவளாக அவள் டார்சிக்கு 

விளங்கினாள்.  

முக்கிைமாக இது அவனுயடை மலனாொவத்தால் எழுந்தது. அவளும் அயதப் பெற்றுக்பகாண்டாள். 

இந்த மலனாொவத்யத லமற்பகாள்ளும் எந்த மனிதனாலும் அவனது வாழ்க்யகைில் காதலுக்கான 

வாய்ப்யெ ஏற்ெடுத்திக்பகாள்ள முடியும். இந்த மலனாொவம் அவளிடம் ஏலதா ஒரு நல்ே 

விஷைத்யத விைிப்புறச் பசய்தது என்ெது உண்யம. 

அவனது வாழ்நாளிற்கு அது லொதுமானது 

இந்திை மயனவிகள் இதயனச் பசய்து 95% இடங்களில் திருமண வாழ்க்யகயை பவற்றி பெறச் 

பசய்துள்ளனர். 

இந்திை சிஷ்ைர்களும் தங்களது குருக்கயள இவ்வாலற வைிெட்டனர். 

இயத வாழ்க்யகைில் எல்ோ இடங்களிலும் ொர்க்கோம். 

இது நாட்டின் உளாீதிைான பசாத்தாகும். 

கணவனுயடை நீண்ட ஆயுளுக்காக மயனவியும், குருவின் நீண்ட ஆயுளுக்காக சிஷ்ைனும் முதலில் 

லவண்டுவார்கள். 

இயத லநர்மயறைாக முயறப்ெடுத்தி நாட்டின் நேனுக்காகப் ெைன்ெடுத்தோம். 

386. “She spoke without actually naming the authority.” 

Caution in one’s own affairs is consummate. 

Man survives physically because his caution has become an instinct. 

Her caution was mental to safeguard her feminine reputation. 

We see people on the Internet keeping their name secret without any necessity. They are people of 

maximum efficiency. They will be extremely stingy. He is one who cannot give you the privilege of 

knowing his name. He certainly will not part with the Money he owes you. When touched by Her 

consciousness, he will behave as one who gives his all to you. Maybe he will bring his entire world to 

you. 

Neither Jane nor Elizabeth share their feelings of love with the other in spite of the greatest possible 

intimacy. It does not appear to be a want of confidence. It appears to be the sacred value of their love. There 

is a great joy in sharing thoughts of love with a loved one. There is a greater joy in keeping it to oneself. 

The only ear that it is meant for is her own sacred ears. A woman he is in love with is sacred to him like 

the kali who Sri Aurobindo saw emerging from the idol. She revealed herself to him but not to others. He 

must keep it for himself. It is not meant for any other, however important or intimate he is to him otherwise. 

To be in love is a pride of privilege. 

It is an inner emotion that cannot be exhibited outside without loss. 

That sensitivity is of the inner Mind. It is capable of transcending Time. Time is of the Mind. 

Love is Bliss received in the soul. 

Bliss is of Sachchidananda. 

Sachchidananda touching one’s soul is not an information for another. 

Nor can it be converted into speech or information. 

Speech is oral, is of sound, and belongs entirely to the outside. 

Information is of the Mind that assimilates a sensation according to its mentality. Mind can receive Bliss 
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only as beauty, not as love. 

Beauty is of the lines, love is an emotion. 

“குறிப்ொக ைார் பகாடுத்த தகவல் என்று கூறாமல் அவள் லெசினாள்.” 

ஒருவர் தன் விஷைத்தில் முழுவதுமாக எச்சாிக்யகைாக இருப்ெர். 

எச்சாிக்யக உள்ளுணர்வாக இருப்ெதால் மனிதனால் உடல்ாீதிைாக வாை முடிகிறது. 

அவளுயடை பெண்யமைின் கண்ணிைத்யதப் ொதுகாத்துக்பகாள்ள அவளுயடை எச்சாிக்யக 

உணர்வு மனத்தளவில் இருந்தது. 

இயணைதளத்தில் லதயவைில்ோமல் ஒருவர் தன் பெையர பவளிைிடாமல் இரகசிைமாக 

யவத்திருப்ெயதப் ொர்க்கிலறாம். அவர்கள் மிகவும் திறயமசாலிகள். அவர்கள் மிகவும் 

கஞ்சத்தனமாகவும் இருப்ொர்கள். அவர்களுயடை பெையரக்கூட பதாிந்துபகாள்ளும் சலுயகயை 

நமக்கு அளிக்காதவர்கள். இப்ெடிப்ெட்ட ஒருவன் நமக்குக் பகாடுக்க லவண்டிை ெணத்யதயும் 

பகாடுக்க மாட்டான். இப்ெடிப்ெட்ட ஒருவன் மீது அன்யனைின் ஜீவிைம் ெட்டவுடன் அவன் 

தன்னிடம் உள்ள எல்ோவற்யறயும் நமக்கு அளிக்கும் அளவிற்கு மாறுவான், உேகம் 

முழுவயதயுலம அவன் நமக்கு அளிக்கோம். 

லஜனும், எலிசபெத்தும் பநருக்கமாக இருந்தாலும் அவர்களது காதயே ஒருவாிடம் ஒருவர் ெகிர்ந்து 

பகாள்வதில்யே. அது நம்ெிக்யக இல்யே என்ெதால் அல்ே. அவர்கள் தங்களுயடை காதயேப் 

லொற்றி வந்ததால் அவ்வாறு இருந்தது. நாம் அன்பு பசலுத்தும் ஒருவாிடம் நம் காதயேப் ெகிர்ந்து 

பகாள்வது பொிை சந்லதாஷத்யத அளிக்கும், அயத விடச் சந்லதாஷம் தருவது அயதத் தன்னிடலம 

யவத்துக் பகாள்வது. அவளுக்கு மட்டுலம பதாிந்ததாக அது இருக்க லவண்டும். சியேைிலிருந்து 

பவளிவந்த காளியை ஸ்ரீஅரவிந்தர் ொர்த்தயதப் லொல், ஒரு ஆணுக்கு தான் காதலிக்கும் பெண் 

புனிதமானவள். அவள் அவனுக்குத் தன்யன பவளிப்ெடுத்தினாள், மற்றவர்களுக்கு அல்ே. அயத 

அவன் தனக்காகலவ யவத்துக் பகாள்ள லவண்டும். எவ்வளவுதான் முக்கிைமான அல்ேது 

பநருக்கமான நெராக இருந்தாலும் அது மற்றவர்களுக்காக அல்ே. 

காதலிப்ெது பொிை ொக்கிைம். 

இது நஷ்டம் ஏற்ெடாமல் பவளிைில் காண்ெித்துக்பகாள்ள முடிைாத உள்லள உயறயும் 

உணர்ச்சிைாகும்.  

அது உள் மனத்தின் உணர்வாகும். காேத்யதக் கடந்து பசல்ே இதனால் முடியும். காேம் 

மனத்திற்குாிைது. 

ஆன்மாவில் பெறப்ெடும் ஆனந்தம் காதல் ஆகும். 

ஆனந்தம் சச்சிதானந்தத்திற்குாிைது. 

ஒருவருயடை ஆன்மாயவ சச்சிதானந்தம் பதாடுவது மற்றவருக்கு ஒரு தகவல் அல்ே. 

அயதப் லெச்சாகலவா அல்ேது தகவோகலவா மாற்ற முடிைாது. 

லெச்சு வாய்பமாைிைாகச் பசைல்ெடுவது, அது ஒலிைாகும், முழுயமைாக புறத்திற்குாிைது. 

மனம் தனது மன நியேக்லகற்ெ ஏற்றுக்பகாள்ளும் புேனுணர்வுகள் தகவல்கள் ஆகும். ஆனந்தத்யத 

மனம் அைகாகப் பெற்றுக்பகாள்ளுலம தவிர, காதோக அல்ே.    

அைகு லதாற்றத்திற்கு உாிைது, காதல் ஒரு உணர்ச்சிைாகும். 

387. “Stating it to be such as might be relied on.” 

Man enjoys his own resourcefulness and is mighty proud of it. 

Life rewards such pride with a vehement exposure, as it did here. 

Man is his ego. Life is infinitely vaster than his little ego. 

His pride about his ego’s resourcefulness acts like a taunt to Life which acts to destroy that pride. 

Wickham never had a thought in his Mind when he eloped. It was a taunt to social life. What did life do to 

him? On pain of entering the jail which was implied in Darcy’s compulsion preceded by his threat to Mrs. 

Young, he was to play the husband to Lydia. Should he avoid the same shame in his life, he must have his 

entire Mind occupied by how to captivate her when he had lost all his energy. That will keep Wickham 

forever occupied, as Bennet’s family was after her elopement. 

Falsehood, negative initiative, wrong doing, error and mistake progress by this method – inviting the 

discipline it needs to evolve or emerge into knowledge. 

Elizabeth asked them to rely on her information without disclosing her source. 

Of course she could not disclose the news of value. 

At a time Man needs to make a greater progress than usual so as to cross over to the next plane, life 

presents irrational situations to him. Progress is made by having rational faith in irrational methods. 

The wonder is the method works, indicating the end result. At least Elizabeth faced such situations more 
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than once. Some were of her creation, others were real. They were in both directions – one in which she had 

to believe, the other in which others had to believe in her. She was to convince her father of the danger of 

Lydia without telling him of Wickham’s character. 

She was to carry full conviction with Jane suppressing Darcy’s role in her life. 

She was to inform Darcy at Netherfield about his pride without telling him of her low understanding of his 

character. 

She was to tell Wickham, after the elopement, that she knew more of his roguery at Pemberley but 

suppressing it, she was to be pleasant. She had to ask Jane to believe in his engagement without telling how 

it came about. 

“தான் கூறிை தகவல்கயள முழுயமைாக நம்ெோம் என்று எலிசபெத் கூறுகிறாள்.”  

மனிதன் தன்னுயடை திறயமகயள நியனத்து சந்லதாஷப்ெடுகிறான், மிகவும் பெருயமயும் 

ெடுகிறான். 

இது லொன்ற பெருயமயை வாழ்க்யக இங்கு பசய்தது லொல் கடுயமைாக பவளிப்ெடுத்தும். 

மனிதன் அகந்யதைாோனவன். சிறிைதாக இருக்கும் அவனது அகந்யதயைவிட வாழ்வு அளவற்று 

ெரந்து இருக்கிறது. 

அவனது அகந்யதைின் திறயமகளின்லமல் அவன் பகாண்டிருக்கும் பெருயம வாழ்வுக்கு எதிராகச் 

பசைல்ெட்டு அந்த அகந்யதயை அைிக்கும். 

விக்காம் ஓடிப்லொனபொழுது அவன் மனத்தில் எந்த வித எண்ணமும் இல்யே. சமூக வாழ்வில் இது 

ஒரு இகழ்ச்சிைாகும். அவனுக்கு வாழ்வு என்ன பசய்தது? திருமதி ைங்-ஐ டார்சி அச்சுறுத்திையதக் 

லகட்டு, சியறக்குச் பசல்ே ெைந்து, விக்காம் லிடிைாவின் கணவனாக மாற ஒத்துக் பகாண்டான். 

அவனுயடை வாழ்க்யகைில் இந்த அவமானத்யதத் தவிர்க்க லவண்டும் எனில், தன்னுயடை எல்ோ 

சக்தியையும் இைந்த ெிறகு எவ்வாறு அவயளக் கவருவது என்ெதில் அவன் மனம் முழுவயதயும் 

பசலுத்திைிருப்ொன். லிடிைா ஓடிப்லொனதற்குப் ெிறகு பென்பனட் குடும்ெம் இருந்ததுலொே, 

விக்காம் எப்பொழுதும் இருந்திருப்ொன். பொய்யம, எதிர்மயறைான தன்முயனப்பு, தவறான 

பசைல், தவறு, ெியை ஆகிையவ அறிவாக உருவாவதற்லகா அல்ேது அறிவாக பவளிப்ெடுவதற்லகா 

லதயவைான ஒழுக்கத்யதப் பெற்று, இந்த முயறைால் முன்லனறும். 

ைார் கூறினார்கள் என்ெயதத் பதாிவிக்காமல், தான் கூறுவயத நம்புமாறு எலிசபெத் அவர்கயளக் 

லகட்டுக்பகாண்டாள். 

முக்கிைமான பசய்தியை அவளால் கூற முடிைாது. 

அடுத்த நியேக்குச் பசல்வதற்காக, மனிதன் எப்பொழுதும் இருப்ெயதவிட அதிக முன்லனற்றம் 

அயடை லவண்டிை லநரத்தில், அவனுக்கு வாழ்வு விலவகமற்ற சந்தர்ப்ெங்கயள அளிக்கிறது. 

விலவகமற்ற முயறகளில் லமல் உள்ள விலவகமான நம்ெிக்யகைினால் முன்லனற்றம் ஏற்ெடுகிறது. 

இறுதிப் ெேயன உணர்த்தும் வயகைில் முயற பசைல்ெடுவது அற்புதம் ஆகும். இது லொன்ற 

நியேயமயை எலிசபெத் ெே முயற சந்தித்திருக்கிறாள். சிேவற்யற அவலள உருவாக்கினாள், 

மற்றயவ உண்யமைானயவ. அயவ இரண்டு தியசகளிலும் இருந்தன- ஒன்யற அவள் நம்ெ 

லவண்டி இருந்தது, மற்றதில், மற்றவர்கள் அவயள நம்ெ லவண்டி இருந்தது. விக்காமுயடை 

குணத்யதப் ெற்றி பவளிைிடாமல் லிடிைாவிற்கு ஏற்ெடப் லொகும் ஆெத்யதப் ெற்றி அவளுயடை 

தகப்ெனாயர நம்ெ யவக்க லவண்டி இருந்தது. 

தன் வாழ்வில் டார்சிைின் ெங்கியன மயறத்து லஜனுக்கு அவள் நம்ெிக்யக ஏற்ெடுத்த லவண்டும். 

டார்சிைின் குணத்யத தான் எவ்வளவு தாழ்வாகப் புாிந்துபகாண்டிருக்கிலறாம் என்ெயதப் ெற்றிக் 

கூறாமல் பநதர்பீல்டில் அவள் அவனுயடை கர்வத்யதப் ெற்றி லெச நியனத்தாள். 

விக்காம் ஓடிப்லொன நிகழ்ச்சிக்குப் ெிறகு அவயனச் சந்திக்யகைில், பெம்ெர்லிைில் அவனுயடை 

லமாசமான நடவடிக்யகயைப் ெற்றி தனக்கு நன்கு பதாியும் என்று அவனிடம் கூற நியனத்தாள், 

ஆனால் அயத அடக்கிக் பகாண்டு அவனிடம் இனியமைாகப் ெைகினாள். லஜனிடம், டார்சியுடன் 

தனக்கு நிகழ்ந்த திருமண உறுதி எவ்வாறு ஏற்ெட்டது என்று கூறாமல் அயத நம்பும்ெடி 

லகட்டுக்பகாள்ள லவண்டிைிருந்தது. 

 

Mrs. Gardiner was surprised and concerned; but as they were now approaching the scene of her 

former pleasures, every idea gave way to the charm of recollection; and she was too much 

engaged in pointing out to her husband all the interesting spots in its environs to think of anything 

else. Fatigued as she had been by the morning's walk, they had no sooner dined than she set off 

again in quest of her former acquaintance, and the evening was spent in the satisfactions of an 

intercourse renewed after many years discontinuance. 
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திருமதி. கார்டினருக்கு மிகவும் ஆச்சாிைமாக இருந்தது, அக்கயறைாகக் லகட்டுக் பகாண்டாள். 

ஆனால், வண்டிைில் ெிரைாணம் பசய்தவாலற தன்னுயடை ெயைை இனியமைான இடங்கயளப் 

ொர்த்து பமய்மறந்து, ெயைை ஞாெகங்களால் ஈர்க்கப்ெட்டு, ஒவ்பவாரு இடத்யதயும் தன்னுயடை 

கணவருக்குக் காண்ெித்துக் பகாண்டு வந்ததில் மற்ற எல்ோவற்யறயும் மறந்தாள். கயளப்பு தீர 

உணவருந்தி விட்டு, மீண்டும் தன்னுயடை ெயைை நண்ெர்கயளச் சந்தித்துப் லெசி திருப்தி 

அயடந்தாள், ெே வருடங்கள் கைித்து மீண்டும் நண்ெர்கயளச் சந்தித்ததில் அன்று மாயே முழுவதும் 

திருமதி. கார்டினர் திருப்திைாக இருந்தாள்.  

388. It is not information that convinces, if it is given partially. 

பசய்தியை முழுயமைாகத் பதாிவிக்காவிடில் நம்ெிக்யக எைாது. 

389. “Mrs. Gardiner was surprised and concerned.” 

Mrs. Gardiner who warned her of Wickham was not told these details. It surprised her. 

Mrs. Gardiner was concerned to know of the wrong side of Wickham as he was often with Mr. Bennet’s 

family. 

Mrs. Gardiner got a new evaluation of her niece on knowing those facts now, not as soon as it reached 

Elizabeth. 

That revealed her niece’s partiality for a disreputable character and caused her concern. 

Confidence is created by communication. 

A news is to be communicated to one who has confidence in you at the first possible instance, if she is 

concerned. If not, the confidence will be impaired. 

Delivering the information when compelled by circumstances is selfish or even mercenary. 

This is an uncle who was ready to spend several thousand pounds on his niece. 

He certainly deserved a better treatment from Elizabeth. 

Elizabeth was not only reserved and reticent, but was positively defending a rogue. 

Elizabeth exhibited a lack of confidence in her aunt, but the next day she received the highest reward in her 

life – the visit of Georgiana, Bingley and Darcy with an invitation to Pemberley. 

Her lack of confidence was unbecoming. It showed initially as the provocation, later as elopement. 

Mrs. Gardiner seeing the quality of attention Darcy gave her niece, supposed more than there was between 

them. In the circumstance she was justified in distrusting Elizabeth. Life acts like that. One is evaluated 

not by what one does but by what one is. The invitation was mainly addressed to Mr. and Mrs. Gardiner 

though she too was included. They are elders and married. So propriety requires them to be the leading 

personages of the team. That being the case, how could Elizabeth withhold any information about Darcy 

from her. Of the many causes for the subsequent disturbance, this is also one. No single event will fail to 

play its part in the result. 

“திருமதி கார்டினருக்கு ஆச்சாிைமும் கவயேயும் எழுந்தது.” 

விக்காயமப் ெற்றி அவளுக்கு எச்சாிக்யக விடுத்த திருமதி கார்டினருக்கு இந்த விவரங்கள் 

கூறப்ெடாததால், அது அவளுக்கு ஆச்சாிைத்யத அளித்தது. 

விக்காம் பெரும்ொலும் திரு பென்னட் குடும்ெத்துடன் காணப்ெட்டதால் திருமதி கார்டினருக்கு 

அவனுயடை தவறான ெக்கத்யதப்ெற்றி பதாிந்துபகாள்ள அக்கயற இருந்தது. 

எலிசபெத்திற்கு பசய்தி பதாிந்தவுடலனலை கூறாமல் இப்பொழுது பதாிவித்தது, அவயளப் ெற்றிை 

புதிை கணிப்பு திருமதி கார்டினருக்கு ஏற்ெட்டது. 

மதிப்ெற்ற ஒருவனிடம் அவளுயடை மருமகள் காண்ெித்த ொரெட்சம் அவயள 

கவயேக்குள்ளாக்கிைது. 

ஒருவருடன் ஒருவர் பதாடர்புபகாள்வலத நம்ெிக்யகயை உருவாக்குகிறது. 

நம்மிடம் நம்ெிக்யக உள்ள ஒருவாிடம் நமக்குச் பசய்தி கியடத்த முதல் தருணத்திலேலை 

பதாிவித்துவிட லவண்டும். இல்யேபைனில் நம்ெிக்யக தகர்ந்து விடும். 

சந்தர்ப்ெங்களின் வற்புறுத்தோல் பதாிவிப்ெது சுைநேமானது, ஆதாை மனப்ொன்யம 

பகாண்டதாகும். 

இந்த மாமாதான் தன்னுயடை மருமகளுக்காக ெே ஆைிரம் ெவுன்கள் பசேவைிக்கத் தைாராக 

இருப்ெவர். 

எலிசபெத் அவயர லமலும் சிறப்ொக நடத்திைிருக்க லவண்டும். 

எலிசபெத்திற்குத் தைக்கமும், கூச்சமும் மட்டும் இல்யே. அவள் ஒரு கைவயன நிைாைப்ெடுத்திக் 

பகாண்டும் இருந்தாள். 
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எலிசபெத் தன்னுயடை அத்யதைிடம் நம்ெிக்யகைின்யமயை பவளிப்ெடுத்தினாள், ஆனால் மறு 

நாள் அவளுக்கு வாழ்வு மிக உைர்ந்த பவகுமதி அளித்தது- ஜார்ஜிைானா, ெிங்கிலி மற்றும் டார்சி 

அங்கு வந்தனர், டார்சி அவர்கயள பெம்ெர்லிக்கு அயைத்தான். 

அவளுயடை நம்ெிக்யகைில் இருந்த குயறொடு தகுதிைற்றதாக இருந்தது. முதலில் அது 

எாிச்சலூட்டுவதில் ஆரம்ெித்து, ெின்னர் ஓடிப்லொவதில் முடிந்தது. 

டார்சி தனது மருமகளுக்கு அளிக்கும் கவனத்யதப் ொர்க்கும் திருமதி கார்டினருக்கு 

அவர்களியடலை ஏலதா சற்று அதிகப்ெடிைாக இருப்ெதாகத் லதான்றிைது. அவள் எலிசபெத்யத 

இந்தச் சந்தர்ப்ெத்தில் நம்ொததும் நிைாைலம. வாழ்க்யக இவ்வாறுதான் பசைல்ெடுகிறது. ஒருவர் 

பசைல்ெடுவயத யவத்து அவர் கணிக்கப்ெடுவதில்யே, ஒருவர் எவ்வாறு இருக்கிறார் என்ெயதப் 

பொறுத்துதான் கணிக்கப்ெடுகிறார். கார்டினர் தம்ெதிகளுக்குத்தான் முக்கிைமாக அயைப்பு 

விடுக்கப்ெட்டது. அதில் அவளும் லசர்த்துக்பகாள்ளப்ெட்டாள். அவர்கள் திருமணம் 

ஆனவர்களாகவும், வைதில் பொிைவர்களாகவும் இருந்ததால் மாிைாயத நிமித்தமாக, அவர்கள் 

தயேயமைில் எல்லோயரயும் அயைத்தான். இவ்வாறு டார்சி அவர்களுக்கு மாிைாயத 

அளிக்கும்பொழுது அவள் எவ்வாறு அவயனப் ெற்றிை பசய்தியை அவர்களிடமிருந்து மயறக்க 

முடியும்? ெின்னால் ஏற்ெட்ட ெே ெிரச்சியனகளுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாகும். ஒவ்பவாரு 

நிகழ்ச்சிக்கும் ெேனில் ெங்களிப்பு இருக்கும். 

390. “They were now approaching former scenes of pleasure.” 

The past is compellingly ever present. 

The joy of the past is to repeat known safe emotions. 

Fresh emotions, however enjoyable, are accompanied by a sense of danger. 

The danger is there in the unknown adventure. 

It is not the bringing out the unknown, but the emerging known. (Life Divine, p. 682 ) 

Newness is freshness. 

Newness has nascent energy. 

Emerging energy expands enjoyably. 

Conservation is an emotion that enjoys repetition. 

It is within safe grooves that possesses one effectively. 

Habit is enjoyable, if freshness is enjoyable. 

Coffee drunk for ages is enjoyable. Change is detested. 

An old dress that fits well gives an enjoyable tactile sense. 

Falsehood pervades all the past as knowledge, emotion, sensation, etc. 

Truth is powerful, falsehood is charming, charm comes from its excitement. 

Excitement is unsteady expansion. 

Truth is power, masterful possessiveness. It is steady, not intermittent. 

Falsehood creates suspense, its appeal is excitement, it gives and stops, holds the attention by the withheld 

attention. It is the constitution of falsehood. 

Dynamism cultivated into cultured charm is the forte of falsehood. 

Response to falsehood is universal. 

Truth goes unperceived. 

Truth being the outer status of Spirit, there is nothing in us to respond, our own spirit being deeply buried. 

The whole being responds to falsehood. 

All our senses are utterly false. 

We live in our senses. 

Senses urge. 

Our Spirit is not on the surface. It cannot urge. Hence the success of falsehood over truth. 

“அவர்கள் முன்னர் ொர்த்து இரசித்த இைற்யகக் காட்சிகயள லநாக்கிச் பசன்று பகாண்டிருந்தனர்.” 

கடந்தகாேம் எப்பொழுதுலம மனத்தில் இருக்கும். 

கடந்த காேத்தின் சந்லதாஷத்யத மீண்டும் அனுெவிப்ெது ொதுகாப்ொன ெயைை உணர்ச்சிகயள 

மீண்டும் பெறுவதாகும். 

புதிதாக எழும் உணர்ச்சிகள் எவ்வளவுதான் சந்லதாஷத்யத அளித்தாலும், ஒரு ெை உணர்வும் 

கூடலவ எழுகிறது.  

பதாிைாத, துணிகரமான பசைல்களில் ஆெத்தும் உள்ளது. 
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இது, அறிைாதயத பவளிக்பகாண்டு வருவது அல்ே, அறிந்தது பவளிவருகிறது.(Life Divine, p. 682 ) 

புதிைது, புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கும். 

புதிைதற்கு இளம் சக்தி உண்டு. 

பவளிவரும் சக்தி சந்லதாஷமாக விாிவயடகிறது. 

ொதுகாத்தல் ஒரு உணர்ச்சி ஆகும். மீண்டும் மீண்டும் பசய்வதில் அது சந்லதாஷமயடகிறது. 

இது ஒருவாிடத்தில் சிறப்ொக இருக்கும் ொதுகாப்ொன வட்டத்திற்குள் இருக்கும்.  

புத்துணர்ச்சி சந்லதாஷம் அளிக்கும் எனில் ெைக்கமும் சந்லதாஷம் அளிக்கும். 

காேம் காேமாக காெி குடிப்ெது ருசிக்கும். மாறுதல் பவறுக்கப்ெடும். 

சாிைான அளவில் இருக்கும் ெயைை உயடயை நாம் உடுத்தும் பொழுது, அதன் பதாடு உணர்வு 

சந்லதாஷத்யத அளிக்கும்.  

பொய்யம, எல்ோ கடந்த காேத்யதயும் அறிவு, உணர்ச்சி, புேனுணர்வாக ஊடுருவும்.  

உண்யம சக்தி வாய்ந்தது, பொய்யம கவர்ச்சிைானது, கவர்ச்சி அதன் உற்சாகத்திலிருந்து வருகிறது. 

உற்சாகம் நிதானமில்ோமல் விாிவயடயும். 

உண்யம சக்திைாகும், அதிகாரமாக உாியம பகாண்டாடும், பதாடர்ந்து உறுதிைாக இருக்கும். 

பொய்யம ஆவயேக் கிளப்புகிறது, அது கவனத்யதக் கவருவது உற்சாகத்யத அளிக்கிறது, அது 

அளிக்கும், அளிக்காமலும் இருக்கும், நிறுத்தி யவப்ெதன் மூேம் கவனத்யதக் கவரும். இது 

பொய்யமைின் அயமப்ொகும்.   

ஆற்றயே ெண்ெட்ட கவர்ச்சிைாகப் லெணி வளர்ப்ெது பொய்யமைின் ெேமாகும். 

பொய்யமக்குப் ெதிேளிப்ெது உேகளாவிைது. 

உண்யம கவனிக்கப்ெடுவதில்யே. 

ஆன்மாவின் புற நியேைாக உண்யம இருப்ெதால் நம்முயடை ஆன்மா ஆைத்தில் புயதந்து 

உள்ளதால், அதற்கு மறுபமாைி அளிக்க நம்மிடம் எதுவும் இல்யே.   

முழு ஜீவனும் பொய்யமக்கு ெதிேளிக்கிறது.  

நமது எல்ோ புேன்களும் முழுயமைாகப் பொய்ைாோனயவ. 

நாம் புேன்களால் வாழ்கிலறாம். 

புேன்கள் ஆயசப்ெடும். 

நமது ஆன்மா லமல் ெரப்ெில் இல்யே. அதனால் ஆயசப்ெட முடிைாது. அதனால்தான் உண்யமயை 

பொய் பவல்கிறது. 

391. “Every idea gave way for the charm of recollection.” 

Man does not like to learn anew, cherishes what he has known. 

Learning is progress. It is painful. For the child learning is enjoyable. 

The child learns in freshness. Man is formed, dry, has lost his freshness. 

It happens after one is twenty five. For many it comes at fifteen or ten or even earlier. 

One reaches his intellectual maximum at some time. 

Such people lose themselves in shopping. 

Women level off more quickly than Men. 

Functions and ceremonies and festivals are for these people. 

Their ideals must be converted into periodically repeatable sensible symbols. 

Religion provides for it. ொட்டும் கூத்தும் ொிமளிக்கும். 
To such Men the employer is Brahman ஆண்வட . 

To such women the husband is Purusha புருஷன் . 

Darcy who belonged to this crowd, rose to worship Brahman in her but in deference to Mrs. Bennet’s 

family and his own immediate past, celebrated functions, ceremonies and festivals – restored Lydia to 

womanhood. 

Bingley was lower still. 

His ceremonies had to be fixed by Darcy. 

Elizabeth was one who could rise above these, but loved the lower life, responded to Pemberley. 

Her response to Pemberley was her response to Wickham’s falsehood. 

Wickham was sore that Pemberley was not his, as the MLA who focused on the Chief Minister’s chair for 

long. 

Her response to Pemberley was a vicarious aspiration on behalf of Wickham. 

Yearning for a property just because he came into touch with it without having any semblance of 

right is the violence of low falsehood for the high results of Truth. 



345 

 

One can appreciate the great sense of magnanimous honour of the British who having enjoyed ruling India 

for over a hundred years came forward to quit. Mahatma’s self-abnegation of power enabled the Britisher to 

act so. Gandhiji’s renunciation was the base for the Britisher’s quitting. 

"மீண்டும் நியனத்துப் ொர்க்கும் இன்ெத்யத ஒவ்பவாரு எண்ணமும் ஏற்ெடுத்திைது.” 

மனிதன் புதிதாக எயதயும் கற்றுக்பகாள்ள விரும்புவதில்யே. தனக்குத் பதாிந்தயத நியனத்லத 

சந்லதாஷப்ெடுவான். 

கற்ெது முன்லனற்றம் ஆகும். இது கஷ்டமானது. குைந்யதக்கு கற்ெது சந்லதாஷத்யத அளிக்கும்.  

குைந்யத புத்துணர்ச்சிைால் கற்றுக்பகாள்கிறது. மனிதன் உருவானவன், வறண்டு இருக்கிறான், 

புத்துணர்ச்சியை இைந்து விட்டான்.  

இருெத்தி ஐந்து வைதுக்குப் ெிறகு ஒருவருக்கு இந்நியே ஏற்ெடுகிறது. ெேருக்கு இது ெதியனந்து 

அல்ேது ெத்து வைதிலேலைா அல்ேது இன்னமும் வியரவிலேலைா ஏற்ெட்டு விடுகிறது. 

ஏதாவது ஒரு சமைத்தில் மனிதன் அவனது புத்திசாலித்தனத்தின் உச்சத்யத அயடகிறான். 

இது லொன்ற மனிதர்கள் கயடக்குச் பசன்று பொருள்கள் வாங்குவதில் தங்கயள இைந்து 

விடுகின்றனர். 

ஆண்கயளவிட பெண்கள் வியரவில் ஒரு நியேலைாடு நின்று விடுகின்றனர். 

நிகழ்ச்சிகள், சடங்குகள், ெண்டியககள் இயவ ைாவும் இது லொன்றவர்களுக்குத்தான். 

இவர்களது இேட்சிைங்கள் அவ்வப்லொது திரும்ெத் திரும்ெச் பசய்ைப்ெடும் விலவகமான 

அயடைாளங்களாக மாற்றப்ெட லவண்டும். 

மதங்கள் இதற்கு இடம் அளிக்கின்றன. ொட்டும் கூத்தும் ொிமளிக்கும். 

இது லொன்ற மனிதர்களுக்கு முதோளி தான் Brahman, ஆண்டவன். 

இது லொன்ற பெண்களுக்கு கணவன் தான் Purusha, புருஷன். 

இந்தக் கூட்டத்யதச் லசர்ந்த டார்சி அவளிடம் இருக்கும் ெிரம்மத்யத வைிெட்டான். திருமதி 

பென்னட் குடும்ெத்யதயும், தன்னுயடை சமீெத்திை கடந்த காேத்யதயும் மதித்து, நிகழ்ச்சிகள், 

சடங்குகள், ெண்டியககள் ஆகிைவற்யறக் பகாண்டாடினான், லிடிைாவின் பெண்யமயைக் 

காப்ொற்றினான். 

ெிங்கிலி லமலும் தாழ்ந்த நியேைில் இருந்தான். 

அவனுயடை நிகழ்ச்சிகயள டார்சி உறுதிப்ெடுத்த லவண்டி இருந்தது. 

இயவ எல்ோவற்றிற்கும்லமல் உைரும் திறயம பகாண்ட எலிசபெத், தாழ்ந்த வாழ்க்யகயைலை 

விரும்ெினாள், பெம்ெர்லிக்கு மறுபமாைி அளித்தாள்.  

பெம்ெர்லிக்கு அவள் அளித்த மறுபமாைி விக்காமுயடை பொய்யமக்கு அவள் அளித்த 

மறுபமாைிைாகும். 

ஒரு MLA, முதல் மந்திாி ெதவிக்கு நீண்ட காேமாக ஆயசப்ெட்டதுலொல், பெம்ெர்லி தன்னுயடைது 

இல்யே என விக்காம் வருந்தினான். 

அவள் பெம்ெர்லிக்கு மறுபமாைி அளித்தது விக்காமின் ஆர்வத்தின் சார்ொக பசய்ததாகும். 

ஒரு பசாத்துடன் பதாடர்பு ஏற்ெட்டது என்ெதனால், தனக்கு எந்த வித உாியமயும் இல்ோத அந்த 

பசாத்யத அயடை லவண்டும் என விரும்புவது, உண்யமைின் பொிை ெேனுக்காகச் பசய்ைப்ெடும் 

தாழ்ந்த பொய்யமைின் வன்முயறைாகும். 

நூறு வருடங்களுக்கு லமோக இந்திைாயவ ஆண்ட ஆங்கிலேைர்கள், நாட்யட விட்டுச் பசல்வதற்கு 

முன்வந்தலொது, அவர்களது உைர்ந்த பெருந்தன்யமயை ஒருவரால் புாிந்துபகாள்ள முடிகிறது. 

மகாத்மா காந்தி அதிகாரத்யதத் திைாகம் பசய்தது ஆங்கிலேைர்கயள இவ்வாறு பசைல்ெட 

யவத்தது. காந்திஜிைின் துறவு ஆங்கிலேைர்கள் நாட்யட விட்டுச் பசல்வதற்கு அடிப்ெயடைாக 

இருந்தது.  

392. “Mrs. Gardiner was too much engaged in pointing out all the interesting spots.” 

At the Paris Peace Conference after World War I while the husbands were engaged in peace talks, the 

wives were interested in sight seeing. 

In everyone’s life this divergence can be seen in his outer life in work and inner life at home. 

Further it can be seen between his Mind and vital. 

In an integral life, these vast differences fully resolve and reveal their significance. 

At Potsdam the full pig that Churchill ate endeared him to Stalin. 

Gandhiji’s magnificent success of non-violence was fully vitiated by his unconscious moral violence in 

1942. 

The entire marriage ceremony in the Hindu religion is completed by the seven steps saptapathi– at its end. 

To attract rain, more than prayer it is important to eliminate waste of water. 



346 

 

The billions of the Marshall Plan depended on who initiated for its success. 

The Bank may come to the villager, the Demand Draft may come there, but he must come to us to take it. 

The final success of a huge plan depends on whether you visit Samadhi first or the patron. 

A thirty million dollar project can be completed by an offering of $10. 

Pemberley may be willingly offered, but its acceptance depends upon the vacancy in the Mind that accepts. 

A simple poor scheme accepted leads to an enormous wealth, rejected leads to bankruptcy. 

ICPF’s future depended upon the alertness to protect the phone call. 

The Tsar lost his throne and life because he could not say No to his wife. 

Whether you live up untill sixty or ninety is determined by a simple discipline. 

A life long sacrifice that brings the eternal reward from the enemy is blissfully lost by an irresistible charm 

for a mean act. 

Whether the future is Romance or marriage is determined by the slightest egoistic impulse accepted or 

denied. 

The physical universe confirms it by its physical constants. 

One way of making a company take off – Apple becoming Microsoft – is to discover the little complement 

and honour it. 

In 1943 the Bengal famine was eradicated not so much by the increased supply of food grains as by 

administrative stringency. 

“சுவாரசிைமான இடங்கயளக் காண்ெித்துக் பகாண்டு வருவதில் திருமதி கார்டினர் ஆழ்ந்து 

லொனாள்.” 

முதோம் உேகப் லொருக்குப் ெின்னர் ொாிசில் நடந்த அயமதிக் கூட்டத்தில் கணவன்மார்கள் 

அயனவரும் அயமதிப் லெச்சு வார்த்யதைில் ஈடுெட்டுக் பகாண்டிருக்யகைில் மயனவிமார்கள் 

ஊயரச் சுற்றிப் ொர்ப்ெதில் ஆர்வம் காட்டினர்.  

எல்லோருயடை வாழ்க்யகைிலும் ஒருவருயடை லவயேைில் இருக்கும் புற வாழ்க்யகக்கும், வீட்டில் 

இருக்கும் அக வாழ்க்யகக்கும் இயடலை இந்த வித்திைாசத்யதக் காணோம். 

லமலும், ஒருவனது மனம் உணர்வு இரண்டுக்குமியடலையும் இதயனப் ொர்க்கோம்.  

பூரணமான வாழ்வில் இந்தப் பொிை வித்திைாசங்கள் முழுயமைாகத் தீர்க்கப்ெட்டு அவற்றின் 

முக்கிைத்துவம் பவளிப்ெடும்.  

Potsdam-ல், வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் முழு ென்றியை உண்டது, ஸ்டாலினுக்கு அவர் மீது அன்யெ 

ஏற்ெடுத்திைது. 

காந்திஜிைின் அஹிம்யசைின் மிகப் பொிை பவற்றி, 1942-ல் அவர் தன்யன அறிைாது பசய்த தார்மீக 

வன்முயறைினால் சீர்குயேக்கப்ெட்டது.    

இந்து மத திருமணச் சடங்குகள், இறுதிைில் ஏழு அடிகள் எடுத்து யவப்ெதுடன்- சப்தெதி- பூர்த்தி 

அயடகிறது. 

மயையைத் தருவிக்க, ெிரார்த்தயனயைவிட, நீயர வீணாக்காமல் இருப்ெலத அதிக ெேயனத் தரும். 

மார்ஷல் திட்டத்தின் லகாடிகளின் பவற்றி அயத ைார் ஆரம்ெித்து யவத்தார் என்ெயதப் 

பொறுத்தது. 

ஒரு கிராமவாசிைிடம் வங்கி வரோம், காலசாயே அங்கு வரோம், ஆனால் அயதப் பெற்றுக் 

பகாள்வதற்கு அவன் வங்கிக்கு வர லவண்டும். 

பொிை திட்டத்தின் இறுதி பவற்றி, முதலில் நாம் சமாதி தாிசனம் பசய்கிலறாமா, அல்ேது 

திட்டத்தின் முக்கிைப் புள்ளியைச் பசன்று சந்திக்கிலறாமா என்ெயதப் பொறுத்து இருக்கிறது. 

ெத்து டாேர் காணிக்யக முப்ெது மில்லிைன் டாேர் திட்டத்யதப் பூர்த்தி பசய்யும். 

பெம்ெர்லியை மனமுவந்து அளிக்கோம், ஆனால் பெறுெவருக்கு மனத்தில் அதற்கு இடம் 

இருந்தால்தான் அதயனப் பெற்றுக்பகாள்ள முடியும்.  

எளியமைான சாதாரணத் திட்டம் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்டால், அது பொிை பசல்வத்யதத் லதடித் 

தரும். மறுக்கப்ெட்டால் பெரு நஷ்டம் ஏற்ெடும்.  

ICPF-ன் எதிர்காேம், பதாயேலெசி அயைப்யெக் காப்ொற்றுவதில் உள்ள விைிப்புணர்யவப் 

பொறுத்து இருந்தது. 

மயனவிக்கு மறுப்பு கூற முடிைாததால், ரஷ்ைச் சக்கரவர்த்தி Tsar,  தன்னுயடை அரச ெதவியையும் 

இைந்தார், உைியரயும் இைந்தார். 

நாம் அறுெது வைதுவயர வாழ்கிலறாமா அல்ேது பதாண்ணூறு வைதுவயர வாழ்கிலறாமா 

என்ெயத ஒரு எளியமைான ஒழுக்கலம நிர்ணைிக்கும். 
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எதிாிைிடமிருந்து நிரந்தர பவகுமதியைப் பெறும் வாழ்நாள் திைாகம், சின்னத்தனமான ஒரு 

பசைலுக்காக ஏற்ெட்ட தடுக்க முடிைாத கவர்ச்சிைினால் சந்லதாஷமாக இைக்கப்ெட்டது   

எதிர்காேம் காதோ அல்ேது திருமணமா என்ெது, சிறிை அகந்யதயுடன் கூடிை உந்துதயே ஏற்றுக் 

பகாள்வதாலோ அல்ேது மறுக்கப்ெடுவதாலோ தீர்மானிக்கப்ெடுகிறது. 

ஜட உேகம் அதனுயடை மாறாத ஜடத் தன்யமைால் அயத உறுதி பசய்கிறது.  

ஆப்ெிள் நிறுவனம், யமக்லராசாப்ட் நிறுவனமாக மாறுவது லொே ஒரு நிறுவனம் சிறப்ொகச் 

பசைல்ெட, அயதப் பூர்த்தி பசய்யும் விஷைத்யதக் கண்டுெிடித்து, அதயன ஏற்றுக்பகாள்ள 

லவண்டும். 

1943-ல் வங்காளப் ெஞ்சம் உணவு தானிை உற்ெத்தியைப் பெருக்கிைதால் தீர்க்கப்ெடவில்யே, 

கண்டிப்ொன நிர்வாகத்தால் தீர்க்கப்ெட்டது.  

 

The occurrences of the day were too full of interest to leave Elizabeth much attention for any of 

these new friends; and she could do nothing but think, and think with wonder, of Mr. Darcy's 

civility, and above all, of his wishing her to be acquainted with his sister. 

அன்று நடந்த சம்ெவங்களில் மூழ்கி இருந்த எலிசபெத்திற்கு புதிை நண்ெர்களிடம் கவனம் 

லொகவில்யே. டார்சிைின் மாிைாயதைான நடத்யதயை ஆச்சாிைத்துடன் எண்ணிப் ொர்த்த 

அவளுக்கு அவனுயடை தங்யகயை அறிமுகப்ெடுத்தப்லொவதுதான் மிக்க ஆச்சாிைத்யத அளித்தது.  

393. It is the totality of information that evokes faith. 

தகவல்களின் முழுயமலை நம்ெிக்யகயை ஏற்ெடுத்தும்.  

394. Mrs. Gardiner’s mind turns to Lambton. 

திருமதி கார்டினாின் மனம் ோம்ப்டயன லநாக்கித் திரும்ெிைது.  
395. “The occurrences were too full of interest to leave Elizabeth any time for any thought.” 

The running thoughts of the Mind overcome any serious thought. 

The ceremonies submerge the significance of the festival. 

In the elaborate wedding trappings, the bride is lost. 

The king is forgotten in royal formalities. 

The insignificant many oust the significant centre. 

State Socialism forgot the proletariat for whose sake the state had come into existence. 

Man who made Money forgets himself for whom he made it. 

Education is given up in favour of the degree. 

The personal life is incidental to institutional life which is the permanent basis. 

Almost the lives of all people are routine. 

There is an intense liveliness in the maintenance of the routine. 

It is the life of death fully relished and lived with excitement. 

Any aspect of such a life can be restored to divine life by human choice. 

The social structure is a great fortification for the below average especially when the structure comes 

forward to support the individual for the sake of its own protection. 

This is the story where at one positive point by Darcy and another negative point by Lydia the structure 

faced the danger. 

The result was the whole fabric was essentially broadened vastly by the positive energy of Darcy to include 

Lydia in its fabric. 

It is social progress in the sense every Meryton girl could at least aspire high. 

Already an old maid, Charlotte, was the trail blazer. 

In India more than the usual aristocracy of the landed property, the concept of aristocracy was expanded by 

the aristocracy of caste and according to Percival Spear, after the advent of the Raj, the aristocracy of 

government service was added. The Spiritual aristocracy so far remained outside life. 

Aristocracy of land, wealth, spirit, knowledge, rituals, and service has come into being in India. In America 

the base is so much elevated as to include the whole population in an aristocracy of wealth of work. 

“அன்று நடந்த சம்ெவங்களில் மூழ்கி இருந்த எலிசபெத்திற்கு லவறு எயதப்ெற்றியும் நியனப்ெதற்கு 

லநரலம இல்யே.”  

எந்த ஒரு முக்கிைமான எண்ணத்யதயும் மனத்தில் ஓடும் எண்ணங்கள் பவற்றிபகாள்ளும். 

ெண்டியகைின் முக்கிைத்துவத்யத சடங்குகள் மூழ்கடித்து விடுகின்றன. 

விாிவான திருமணச் சடங்குகளில் மணமகள் முக்கிைத்துவத்யத இைந்து விடுகிறாள். 
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அரச சம்ெிரதாைங்களில் அரசயர மறந்து விடுகின்றனர். 

முக்கிைமான யமைத்யத முக்கிைமற்றயவ பவளிலைற்றி விடுகின்றன. 

ொட்டாளி மக்களுக்காக அயமக்கப்ெட்ட அரசின் பொதுவுயடயமக் பகாள்யக அவர்கயள மறந்து 

விட்டது. 

ெணத்யத தனக்காக சம்ொதித்த மனிதன் தன்யனலை மறந்து விடுகிறான் 

ெட்டத்திற்காக கல்வி யகவிடப்ெடுகிறது.  

நிரந்தர அடிப்ெயடைாக விளங்கும் நிறுவன வாழ்க்யகக்கு தனிப்ெட்ட வாழ்க்யக 

முக்கிைத்துவமற்றது.  

எல்லோருயடை வாழ்க்யகயும் பெரும்ொலும் வைக்கமான ொயதைில் பசன்று பகாண்டிருக்கும். 

வைக்கமான முயறைில் பசைல்ெடுவதில் தீவிரமான சுவாரஸ்ைம் இருக்கும். 

மரணத்தின் வாழ்யவ நாம் முழுயமைாக அனுெவித்து உற்சாகமாக வாழ்கிலறாம். 

மனிதன் விரும்ெினால் இது லொன்ற வாழ்க்யகைின் எந்த ஒரு கூற்யறயும் பதய்வீக வாழ்வாக 

மீண்டும் மாற்றோம். 

சமூகக் கட்டயமப்பு சராசாிக்கும் கீழ் இருப்ெவர்களுக்கு பொிை ெேமாக விளங்குகிறது, 

முக்கிைமாக, அது தன்னுயடை சுை ொதுகாப்புக்காகலவ தனி நெயர ஆதாிக்க முன் வரும் பொழுது 

இவ்வாறு விளங்குகிறது.   

டார்சிைின் ஒரு லநர்மயறைான இடமும், லிடிைாவின் லவபறாரு எதிர்மயறைான இடமும் லசர்ந்து 

அயமப்ெிற்கு ஆெத்யத உருவாக்கிை கயத இது.  

டார்சிைின் லநர்மயறைான சக்திைினால் அயமப்ெிற்கு எந்த லசதமும் ஏற்ெடாமல் லிடிைாயவயும் 

அதில் உள்ளடக்க முடிந்தது.  

பமாிடனில் வசிக்கும் ஒவ்பவாரு பெண்ணும் உைருவதற்கு ஆர்வப்ெடோம் எனும் சமூக 

முன்லனற்றத்யத இது குறிக்கிறது.  

வைதாகி விட்ட சார்பேட் வைி காண்ெித்தாள்.  

இந்திைாவில் நிேச்சுவாந்தார்களின் வைக்கமான ெிரபுத்துவயதவிட ஜாதி அடிப்ெயடைிோன 

ெிரபுத்துவதால், ெிரபுத்துவம் என்ற கருத்து விாிவயடந்தது. சுதந்திரத்திற்குப் ெிறகு அரசாங்க 

லசயவைின் ெிரபுத்துவமும் இவற்றுடன் லசர்ந்து பகாண்டது என Percival Spear கூறியுள்ளார் 

ஆன்மீகப் ெிரபுத்துவம் வாழ்க்யகக்கு அப்ொற்ெட்டு உள்ளது. 

நிேம், பசாத்து, ஆன்மா, அறிவு, சம்ெிரதாைங்கள், லசயவகள் இவற்றின் ெிரபுத்துவம் இந்திைாவில் 

லதான்ற ஆரம்ெித்தன. அபமாிக்காவில் லவயேைின் பசல்வச்பசைிப்ெில் முழு மக்கட்பதாயகயும் 

உைர்குடிைினராக மாறினர்.  

396. “She could but think and think with wonder about Darcy’s civility.” 

Abuse is real, attraction is real. Abuse is not easily forgotten by the Mind, never forgotten by the 

vital. 

Attraction to Wickham was real. The body once responded cannot forget. Akalya, the daughter of 

Brahma, knowing Indra wanted to ravish her, proudly punned on the word marjara, my lover – the 

cat – to become stone. One cannot give up the joy of being loved even at the cost of turning into stone. 

Duryodhana was ready to put Draupadi to shame for she ridiculed him. 

Elizabeth was between the ridicule and fascination. 

A small Man’s sincerity will have the work executed responsibly but subconsciously covet all the benefits 

to himself. Life will almost support him. 

One who wants to destroy another will execute responsibilities in a fashion that the work has to be done 

over again. 

One who is humiliated by the society will burst out in laughter at others’ misfortune which he brought on 

their heads. 

Meanness hurts meanly, serves later, expects to be rewarded to do further harm. 

When no further damage can be done smallness moves away accusing the other. 

To know Life is wider than human smallness, Mother is superior to Life and Men, and yet trust them, one 

needs faith, a faith that believes in the sacred power of irrationality. The monkey in the Professor that 

provokes the dog can never be stopped by any force that belongs to Nature, as it is the chosen method of 

Nature. 

When a work takes off, falsehood in the shape of selfish mean interests will powerfully rear its multiple 

heads outside as events, inside as promptings. The least of them is capable of creating a universe or the 

opposite. To go inside, have a full view of their character, understand them in their truth, and be able to 
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deny their impulse is the human choice needed for a yogi. It is a whole universe against a feeble half 

hearted human effort. Done properly it can bring 20” of rain on the parched land. It can move a million 

rupees towards a stingy cantankerous treacherous unbeliever. It has moved thousand times greater than that. 

Moving is not impossible, but who can make the horse drink. The horse is obstinate, peevish, self-willed, 

prides on its Individuality of misfortune.  

“டார்சிைின் மாிைாயதைான நடத்யதயை அவள் ஆச்சாிைத்துடன் நியனத்துப் ொர்த்தாள்.” 

நிந்தயன உண்யமைானது, கவர்ச்சி உண்யமைானது, மனம் நிந்தயனயை சுேெத்தில் மறக்காது, 

உணர்வு எப்பொழுதும் மறக்காது.  

விக்காம்லமல் இருந்த கவர்ச்சி உண்யமைானது. ஒரு முயற உடன்ெட்ட உடல் மறக்காது. 

ெிரம்மனுயடை புதல்வி அகல்ைா, இந்திரன் தன்யனக் பகடுக்க ஆயசப்ெட்டான் என்ெயத அறிந்த 

அவள், காதேன் மற்றும் பூயன என்ற இரு பொருள் பகாண்ட “மார்ஜரா” என்கிற வார்த்யதயை 

அைகாகப் ெைன்ெடுத்தி, அதன் வியளவாகக் கல்ோக மாறினாள். கல்ோக மாறுவதற்கு 

லநர்ந்தாலும் ஒரு முயற காதலிக்கப்ெடும் சந்லதாஷத்யத ஒருவரால் இைக்க முடிைாது.  

திபரௌெதி தன்யனக் லகலி பசய்ததற்காக துாிலைாதனன் அவயள மானெங்கப்ெடுத்தினான். 

லகலிக்கும், லமாகத்திற்கும் இயடலை எலிசபெத் இருந்தாள். 

சிறிை மனிதனின் நிைாை உணர்வு லவயேயைப் பொறுப்புடன் பசய்து முடிக்கும். ஆனால் தன்யன 

அறிைாமலேலை அதன் ெேன்கயள தனக்லக பெற்றுக்பகாள்ள விரும்புவான். வாழ்க்யக அவயன 

பெரும்ொலும் ஆதாிக்கும். 

இன்பனாருவயர அைிக்க லவண்டும் என்று விரும்புெவர், லவயேயை மீண்டும் பசய்ை லவண்டிை 

விதத்தில் தன்னுயடை பொறுப்புகயள பசய்து முடிப்ொர். 

சமூகத்தால் அவமானப்ெடுத்தப்ெட்ட ஒருவர் மற்றவருக்குக் பகடுதல் பசய்து விட்டு அதனால் 

ஏற்ெட்ட அவரது கஷ்டத்யதப் ொர்த்து சிாிப்ொர்.  

சின்னத்தனம் லமாசமாக நம்யமக் காைப்ெடுத்தும், ெின்னர் உதவி புாியும், லமலும் பகடுதல் பசய்ை 

பவகுமதியை எதிர்ொர்க்கும். 

சிறுயமைால் லமலும் துன்புறுத்த முடிைாதபொழுது மற்றவயர குயற கூறிவிட்டு அகன்று விடும். 

மனித சிறுயமயைவிட வாழ்வு பொிைது என்ெயதயும், வாழ்வுக்கும் மனிதர்களுக்கும் லமல் அன்யன 

இருக்கிறார் என்ெயதயும் பதாிந்துபகாள்வதற்கும், இவற்யற நம்புவதற்கும், ஒருவருக்கு நம்ெிக்யக 

லவண்டும், ெகுத்தறிவற்றதன் புனிதமான சக்தியை நம்பும் நம்ெிக்யக லவண்டும். லெராசிாிைாிடம் 

இருக்கும் மனம் எனும் குரங்கு, நாய் குணத்யதத் தூண்டுவயத, இைற்யகைில் உள்ள எந்த 

சக்திைாலும் தடுக்க முடிைாது, ஏபனனில் அது இைற்யக லதர்ந்பதடுத்த முயறைாகும்.  

ஒரு லவயேயை ஆரம்ெிக்கும்பொழுது, சுைநேமிக்க சின்னத்தனமான ஆர்வத்துடன் இருக்கும் 

பொய்யம, நிகழ்வுகளாக பவளிலையும் உந்துதல்களாக உள்லளயும் அதிக ெேத்லதாடு தயே 

தூக்கும். இவற்றில் மிகக் குயறவானது ெிரெஞ்சத்யத உருவாக்கும் அல்ேது அதற்கு 

லநர்மாறானயதயும் உருவாக்கும். உள்லள பசன்று அவற்றின் குணத்யத முழுவதுமாகப் ொர்த்து, 

அதிலுள்ள உண்யமயை உணர்ந்து, அவற்றின் உந்துதல்கயள மறுப்ெலத ஒரு லைாகிக்கு இருக்க 

லவண்டிை மனித விருப்ெமாகும். அயர மனத்லதாடு பசய்ைப்ெடும் ெேகீனமான மனித முைற்சிக்கு 

எதிராக முழு ெிரெஞ்சமும்  உள்ளது. முழு மனத்லதாடு பசய்தால் வறண்ட பூமிக்கு 20” மயையை இது 

பகாண்டு வரும். லகாடிக்கணக்கான ெணத்யத, கஞ்சத்தனமாக  வீண் விவாதம் பசய்யும் 

நம்ெிக்யகைற்ற துலராகிக்கும் அளிக்கும். இயதவிட ஆைிரம் மடங்கு அதிகமாகவும் அளித்துள்ளது. 

அளிப்ெது சாத்திைம், ஆனால் எவயர இயதப் பெற்றுக்பகாள்ள யவப்ெது? ெிடிவாதம், சிடுசிடுப்பு, 

சுை விருப்ெம், தாித்திரத்தின் தனித்துவத்தின் லமல் பெருயம பகாண்டவராக பெற்றுக்பகாள்ெவர் 

இருக்கிறார். 

397. "Above all his wishing to introduce his sister.” 

Turning points in life are unmistakable. 

He who misses it will either be rewarded with something vastly great or is unfortunate. 

Bingley’s choice of Jane at first sight was a clear signal universally acknowledged. 

That Palliser was a rising star was evident from his work. 

The psychic, as Mother saw in Nehru, shows leadership. 

Organised work honestly done makes for steady progress of leadership. 

Selfless people pass on their luck to others. 

Selfish people are not ashamed of asking for anything. They even ask for the luck of selfless people. 

To implement one’s ideas assured of failure at another’s expense is organized selfishness that is 

unconsciousness. 
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Friendships are lasting as long as non-issues are the meeting ground. 

Friendship is mostly used by selfish people to practice treachery which is impossible in other contexts of 

relationships as there are vested interests. 

Devoid of the organization of selfishness, Man collapses. 

Human relationship is not a field for loyalty or goodness, human goodness is. 

One meets in his life all the human types he needs for his growth. 

Values sprout in innocuous areas, invade vested interests in the measure society is mature. 

A selfish Man has not been true to another for a second. 

Truth and selfishness do not go together. 

Liking, affection, goodness, fairness, honesty, etc. are skin deep. 

Issues like women, prestige, property, Money prick that bubble. 

As long as one does not know your defects or does not question your defects, you trust him. 

Trust is security of psychology. 

Going beyond all these varieties of smallness, the milk of human kindness flows, the infinite charms of the 

incandescent light shines. God is true; Divine in Man is true; we must seek it in ourselves, not in others. 

“இயவ எல்ோவற்றிற்கும் லமோக, அவன் தன்னுயடை சலகாதாியை அறிமுகம் பசய்து யவக்க 

விரும்ெினான்.” 

வாழ்வில் திருப்பு முயனகயளத் தவற விடலவ முடிைாது. 

எவன் ஒருவன் இயதத் தவற விடுகிறாலனா, அவனுக்கு மிகப் பொிை பவகுமதி கியடக்கோம், 

அல்ேது அவன் துரதிர்ஷ்டமானவனாக இருக்கோம். 

முதல் ொர்யவைிலேலை ெிங்கிலி லஜயனத் லதர்ந்பதடுத்தது பதளிவாக இருந்தது, எல்லோராலும் 

ஒப்புக்பகாள்ளப்ெட்டது 

Palliser வளர்ந்து வரும் முக்கிை புள்ளிைாக இருந்தான் என்ெது அவனது பசைற்ொட்டில் பதாிந்தது. 

லநருவிடம் அன்யன ொர்த்ததுலொே, யசத்திை புருஷன் அதனுயடை தயேயம தாங்கும் 

குணத்யதக் காண்ெிக்கின்றது.   

முயறப்ெடுத்தப்ெட்ட பசையே லநர்யமைாகச் பசய்வது தயேயம ெதவிக்கு பதாடர்ந்த 

முன்லனற்றத்யத அளிக்கும். 

தன்னேமற்ற மக்கள் தங்களுயடை அதிர்ஷ்டத்யத மற்றவர்களுக்கும் அளிப்ொர்கள். 

சுைநேமானவர்கள் எயதக் லகட்ெதற்கும் பவட்கப்ெட மாட்டார்கள். தன்னேமற்ற மக்களின் 

அதிர்ஷ்டத்யதயும் அவர்கள் லகட்ொர்கள். 

நிச்சைமாகத் லதால்வி அளிக்கக்கூடிை தனது கருத்துகயள, மற்றவருயடை பசேவில்  

பசைல்ெடுத்துவது முயறப்ெடுத்தப்ெட்ட சுைநேமாகும். அது தன்னியனவின்றி பசைல்ெடுவதாகும். 

விஷைங்கயளப் லெசும்வயர நட்பு நீடிக்கும். 

நம்ெிக்யகத் துலராகத்யதச் பசய்வதற்லக நட்பு பெரும்ொலும் சுைநேமானவர்களால் ெைன்ெடுத்திக் 

பகாள்ளப்ெடுகிறது. மற்ற உறவு முயறகளில் லவறு சிே குறிப்ெிட்ட விருப்ெங்கள் இருப்ெதால் 

அங்கு இதயனச் பசைல்ெடுத்த முடிைாது. 

சுைநேம் இல்யேபைனில் மனிதன் நியேகுயேந்து விடுவான். 

விசுவாசம், நற்குணம் இவற்றிற்குாிை களம் மனித உறவு அல்ே, மனித நற்குணலம அவற்றின் 

களமாகும்.  

ஒரு மனிதன், தான் வளருவதற்குத் லதயவைான எல்ோ விதமான மனிதர்கயளயும் அவன் 

வாழ்க்யகைில் சந்திப்ொன். 

ெண்புகள் தீங்கற்ற இடங்களில் முயளக்கும், சமூகத்தின் முதிர்ச்சியைப் பொறுத்து குறிப்ெிட்ட 

இடங்களில் நுயையும். 

சுைநேமானவன் ஒரு வினாடிகூட மற்றவாிடம் உண்யமைாக இருந்ததில்யே. 

உண்யமயும், சுைநேமும் ஒலர இடத்தில் இருக்காது. 

விருப்ெம், ொசம், நற்குணம், நிைாைம், லநர்யம இயவ ைாவும் ஆைமற்றயவ.  

பெண்கள், பகௌரவம், பசாத்து, ெணம் லொன்ற விஷைங்கள் உண்யமயை பவளிப்ெடுத்தி விடும்.  

நம்முயடை குயற மற்றவருக்குத் பதாிைாதவயர, அல்ேது நம்முயடை குயறயை மற்றவர் லகள்வி 

லகட்காதவயர, நாம் அவயர நம்புலவாம். 

மனத்தின் ொதுகாப்பு நம்ெிக்யகதான். 

இந்த அமனத்து சின்னத்தனங்கயளத் தாண்டி மனித அன்பு பொைிகிறது. ஒளிரும் ஒளி 

எல்யேைில்ோ வசீகரத்யத அளிக்கிறது. இயறவன் உண்யமதான், மனிதனுள் இருக்கும் 

இயறவனும் உண்யமதான்; நாம் அயத நம்மிடலம லதட லவண்டும், ெிறாிடம் அல்ே. 
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