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Chapter 2: Darcy calls on Elizabeth
எலிசபெத்தை சந்ைிக்கும் டார்சி

Darcy arrives promptly the day his sister returns home, to introduce her to Elizabeth. Elizabeth is surprised
that Miss Darcy is shy and not excessively proud as Wickham had claimed. Bingley arrives as well, joining
the party with his sisters. Elizabeth notes that Bingley doesn’t seem to show any interest in Miss Darcy.
The Gardiners are surprised by Darcy’s actions and decide that he is interested in Elizabeth. As he
continues trying to please her family, Elizabeth is duly surprised and when he leaves, he invites them to
dinner at Pemberley.
தனது சக ோதோி வந்திறங் ிய அன்கற, கேலும் ஒரு நோள் தோேதிக் ோேல், அவளை எலிசபெத்திற்கு
அறிமு ப்ெடுத்த டோர்சி அவளை அளைத்து வரு ிறோன். விக் ோம் கூறியிருந்தளதப்கெோல் ர்வியோ
இல்லோேல், ேி வும் சங்க ோஜ சுெோவமுள்ைவைோ ேிஸ் டோர்சி இருந்தது அவளுக்கு ஆச்சோியேோ
இருக் ிறது. சக ோதோி ளுடன், ெிங் ிலியும் வரு ிறோன். ேிஸ் டோர்சியின் ேீது எந்த வித தனிப்ெட்ட
வனத்ளதயும் பசலுத்தோதளத எலிசபெத் ெோர்க் ிறோள். எலிசபெத்திடம், டோர்சி பசலுத்தும்
வனத்ளதப் ெோர்க்கும் ோர்டினர் தம்ெதியினர் ஆச்சோியேளட ின்றனர். அவனுக்கு எலிசபெத் ேீது
ஆர்வம் இருப்ெளத உணர் ின்றனர். பதோடர்ந்து அவளுளடய குடும்ெத்தினர் ேீது டோர்சி
நடந்துப ோள்ளும் விதம் எலிசபெத்திற்கு ஆச்சோியேோ இருக் ிறது. அவன் புறப்ெடும்கெோது,
அவர் ளை பெம்ெர்லிக்கு விருந்துண்ண அளைக் ிறோன்.
Elizabeth had settled it that Mr. Darcy would bring his sister to visit her the very day after her
reaching Pemberley; and was consequently resolved not to be out of sight of the inn the whole of
that morning. But her conclusion was false; for on the very morning after their own arrival at
Lambton these visitors came. They had been walking about the place with some of their new
friends, and were just returned to the inn to dress themselves for dining with the same family,
when the sound of a carriage drew them to a window, and they saw a gentleman and lady in a
curricle driving up the street. Elizabeth, immediately recognising the livery, guessed what it
meant, and imparted no small degree of surprise to her relations by acquainting them with the
honour which she expected. Her uncle and aunt were all amazement; and the embarrassment of
her manner as she spoke, joined to the circumstance itself, and many of the circumstances of the
preceding day, opened to them a new idea on the business. Nothing had ever suggested it
before, but they now felt that there was no other way of accounting for such attentions from such
a quarter than by supposing a partiality for their niece. While these newly born notions were
passing in their heads, the perturbation of Elizabeth's feelings was every moment increasing. She
was quite amazed at her own discomposure; but amongst other causes of disquiet, she dreaded
lest the partiality of the brother should have said too much in her favour; and, more than
commonly anxious to please, she naturally suspected that every power of pleasing would fail her.
பெம்ெர்லிக்கு வந்து கசர்ந்த அன்கற டோர்சி தனது தங்ள ளய அளைத்து வருவோன் என எலிசபெத்
நிளனத்ததோல், விடுதியிலிருந்து அன்று ோளல முழுவதும் எங்கும் பவைிகய கெோ கவண்டோம்
எனத் தீர்ேோனித்தோள். ஆனோல் இவள் நிளனத்ததற்கு ேோறோ , லோம்ப்டனிற்கு வந்து கசர்ந்த அன்று
ோளலகய, டோர்சியும் அவனது தங்ள யும் வந்தனர். நண்ெர் ளுடன் உலோவச் பசன்று
திரும்ெியிருந்த இவர் ள், உணவு உண்ணும்முன் தங் ளைத் தயோர் பசய்துப ோள்வதற் ோ
விடுதிக்கு வந்தபெோழுது, குதிளை வண்டியின் சத்தம் க ட்டு ஜன்னலிலிருந்து எட்டிப் ெோர்த்தனர்.
ஒரு நெரும், அவனுடன் ஒரு பெண்ேணியும் வருவளதக் ண்டனர். எலிசபெத்திற்கு அவர் ள் யோர்
எனத் பதோிந்ததோல், தனது ேோேோவிற்கும், அத்ளதக்கும் விஷயத்ளதக் கூறினோள். அவர் ள்
இருவருக்கும் விஷயத்ளதக் க ட்டதும் ெிைேிப்ெோ இருந்தது. எலிசபெத் கெசிய விதமும், அவன்
இப்பெோழுது இங்கு வருவதும், முதல் நோள் நடந்தளவ ளும், இளவபயல்லோவற்ளறயும் நிளனத்துப்
ெோர்க்கும் பெோழுது அவர் ளுக்கு இது ஒரு புதிய அர்த்தத்ளதக் ப ோடுத்தது. அவனுளடய
ெக் த்திலிருந்து இப்ெடிப்ெட்ட வனம் ிளடப்ெதற்கு ஒகை ஒரு ோைணம் அவள்கேல் ப ோண்ட
விருப்ெம்தோன், கவறு ஒரு ோைணமும் இருக் முடியோது எனத் பதோிந்தது. ேருே ளுக்கு அவன்
அைிக்கும் வனமும், அக் ளறயும் புதிய ெோிேோணத்ளத அவர் ளுக்கு உணர்த்தியது. அவர் ள்
இளதபயல்லோம் நிளனத்துக்ப ோண்டிருக்கும்பெோழுது எலிசபெத்தின் உணர்ச்சி வினோடிக்கு வினோடி
அதி ோித்துக் ப ோண்கட பசன்றது. தன்னுளடய ெதட்டத்ளத நிளனத்து அவளுக்க ஆச்சோியேோ
இருந்தது. ஆனோல் அவளுளடய அளேதியின்ளேக்கு ேற்பறோரு ோைணம், தன்ளனப்ெற்றி
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ேிஸ் டோர்சியின் சக ோதைன் அவைிடம் பவகுவோ ப் பு ழ்ந்து கூறியிருக் லோம். அவர் ளைத்
திருப்திப்ெடுத்த ஆவலோ இருந்தகெோதிலும், தன்னோல் திருப்திப்ெடுத்த முடியோேல் கெோய்விடுகேோ
எனத் தவித்தோள்.
1. Like Mr. Collin’s proposal, men in Darcy’s position cannot wait.
ோலின்ஸின் திருேண கவண்டுக ோளைப் கெோல், டோர்சியின் நிளலளேயில் இருப்ெவர் ைோல்
ோத்திருக் முடியோது.
2. The rule that expectation will postpone holds good here but advances their visit.
எதிர்ெோர்ப்பு விளைவு ளைத் தள்ைிப்கெோடும் என்ற சட்டம் உண்ளேதோன். ஆனோல் இங்கு
அவர் ளுளடய வருள ளய முன்னகை நி ை ளவத்தது.
3. There is no mention here whether Mrs. Gardiner knows of the intended visit.
நி ைவிருக்கும் வருள ளயப் ெற்றி திருேதி ோர்டினருக்குத் பதோியுேோ என்ெது இங்கு
கூறப்ெடவில்ளல.
4. It is not right for her to hide it from them.
அவர் ைிடம் அளத அவள் ேளறத்தது சோி அல்ல.
5. She will be embarrassed to let them know the visit and if they did not come, the embarrassment will
increase.
வருள ளயப் ெற்றி அவர் ள் பதோிந்துப ோள்வது அவளுக்குச் சங் டத்ளத ஏற்ெடுத்தும். அவர் ள்
வைோவிட்டோல் சங் டம் அதி ோிக்கும்.
6. Anyway, as she did with Jane about Darcy’s letter, with her father about Darcy’s proposal, she has a
natural propensity to secrecy. Rightly or wrongly, we see her trait served her well.
எப்ெடி இருந்தோலும், டோர்சியின் டித விஷயத்தில் அவள் கஜனிடமும், டோர்சியின் திருேண
விஷயத்தில் அவைது தந்ளதயிடமும் நடந்து ப ோண்டதுகெோல, இயற்ள யோ கவ இை சியத்ளதப்
ெோது ோக்கும் ேகனோெோவம் அவைிடம் இருந்தது. சோிகயோ, தவகறோ, அவைது குணம் அவளுக்கு
நல்லளதகய பசய்தது.
7. No further comment is possible as Austen has not shared with us her character.
அவைது குணத்ளதப் ெற்றி ஆசிோியர் நம்ேிடம் ெ ிர்ந்து ப ோள்ைோததோல் இதற்கு கேல் நோம் ஒன்றும்
பசோல்ல இயலோது.
8. Nor is there any concern in Elizabeth of the response of Aunt and Uncle. She was concerned about his sister
overrating her values.
ேோேோ, அத்ளதயின் ெதிளலப் ெற்றி எலிசபெத் வளலப்ெடவில்ளல. அவைது ெண்பு ளை
அவனுளடய சக ோதோி அதி ேோ ேதிப்பீடு பசய்வளதப் ெற்றிகய அவள் வளலப்ெட்டோள்.
9. Elizabeth plans not to miss Miss Darcy the next morning. Darcy is a lover and lovers do not wait. He brings
his sister and Bingley on the same day of their coming.
அவனுளடய சக ோதோிளய ேறுநோள் ோளல சந்திப்ெளதத் தவற விடக்கூடோது என்று எலிசபெத்
திட்டேிடு ிறோள். டோர்சி ஒரு ோதலன். ோதலர் ள் ோத்திருப்ெதில்ளல. அவர் ள் வரும் அகத நோைில்
அவன் அவனுளடய சக ோதோிளயயும், ெிங் ிலிளயயும் அளைத்து வரு ிறோன்.
10. It is significant that Darcy does not bring Bingley’s sisters now to the inn. Even to Longbourn he does not
bring them. He brings only Bingley. These are realities of life. Sisters do not like brothers to marry. A rival
is not a conducive companion for invitations that should lead to an engagement .
ெிங் ிலியின் சக ோதோி ளை டோர்சி விடுதிக்கு இப்பெோழுது அளைத்து வைவில்ளல என்ெது
குறிப்ெிடத்தக் து. லோங்ெர்னுக்குக்கூட அவன் அவர் ளை அளைத்து வைவில்ளல. ெிங் ிலிளய
ேட்டுகே அளைத்து வந்தோன். இளவ வோழ்க்ள யின் உண்ளே நிளல ள் ஆகும். சக ோதோி ள்,
அவர் ைது சக ோதைர் ள் திருேணம் பசய்துப ோள்வளத விரும்புவதில்ளல. திருேணம் நிச்சயம்
ஆவதற்கு வோய்ப்ெைிக்கும் ஒரு சூழ்நிளலயில் ஒரு கெோட்டியோைர் எந்த விதத்திலும் துளணயோ
இருக் முடியோது.
11. “Elizabeth settled that Darcy would bring his sister.”
His sister coming was his direct proposal to her.
Savitri asking for a boon of a child is asking for Satyavan to be released.
Veto power in United Nations is to deny her democracy, retaining the autocratic power.
For him it was the greatest diplomatic stroke to announce his intentions.
Diplomacy achieves across the table what the battlefield decides.
To speak one’s ideas as views of the rival is diplomacy.
It takes the other Man’s point of view at least in form.
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Romance is an excellent field for spiritual progress by taking the other Man’s point of view.
To do so, one must totally ignore the opponent’s defects.
He must be shown the truth of his views and how his truths will be stronger if his defects are
discarded.
The discarding of the rival’s defects must be presented as the value of his truths.
Adversity and intelligence create cunning resourcefulness.
Brahmins serving under the king saved their heads by such mental exercises.
The Guru to reach the stupid sishya often resorts to it, announces that both of them are equal
explorers of Truth.
It was an hour of great preparation for her to perform greatly.
Her expectation was more than overwhelming that Georgiana came earlier.
Her Mind was on Jane, so Bingley came also.
Man always wants to receive the new to fortify the old, even if the old and new are inimical.
Trying to quench the fire by oil is the method of the Physical Mind.
Her Mind, at this most crucial moment for her marital prospects, thought of Jane so intensely that Bingley
who was not contemplated the previous day came.
Georgiana and She had the common factor of being victims of Wickham.
Actually seeing Georgiana roused her charming partiality for Wickham which was proved by the
provocation the next day.
Still Darcy never aroused her emotion.
”டோர்சி தன்னுளடய சக ோதோிளய அளைத்து வருவோன் என்று எலிசபெத் நிளனத்தோள்.”
அவனுளடய சக ோதோி வருவது அவனது கநைடித் திருேண கவண்டுக ோள் ஆகும்.
குைந்ளத வைம் க ட்கும் சோவித்திோி, சத்யவோனுளடய விடுதளலளய க ட் ிறோள்.
ஐக் ியநோட்டு சளெயில் நிைோ ோிக்கும் உோிளே இருப்ெது, அதன் ஜனநோய த் தன்ளேளய ேறுத்து,
எகதச்சதி ோைத்ளதத் தக் ளவத்துக்ப ோள்வது கெோலோகும்.
அவனுளடய எண்ணங் ளை அறிவிக்கும் பெோிய இைோஜதந்திைம் ஆகும் அது.
கெோர்க் ைத்தில் தீர்ேோனிக் ப்ெடுவது, அைசியல் சோதுோியத்தோல் கெச்சுவோர்த்ளத ைின் மூலம்
சோதிக் ப்ெடு ின்றது.
தன் எண்ணங் ளை எதிோியின் ருத்தோ ப் கெசுவது இைோஜதந்திைம் ஆகும்.
அது கதோற்றத்திலோவது அடுத்தவர் ண்கணோட்டேோ க் ோணப்ெடு ிறது.
அடுத்தவர் ண்கணோட்டத்ளத கேற்ப ோண்டு ஆன்ேீ முன்கனற்றம் அளடய, ோதல் ஒரு
சிறப்ெோன ைேோகும்.
இவ்வோறு பசய்வதற்கு எதிைோைியின் குளற ளை ஒருவர் முழுவதுேோ ப் புறக் ணிக் கவண்டும்.
அவனுளடய ருத்து ைின் உண்ளேளய அவனுக்குச் சுட்டிக் ோட்ட கவண்டும், அவனுளடய
குளற ள் எல்லோம் நீக் ப்ெட்டோல் எவ்வோறு அவனுளடய உண்ளே ள் வலிளே பெறும்
என்ெளதயும் உணர்த்த கவண்டும்.
கெோட்டியோ இருப்ெவோின் குளற ைின் நிைோ ோிப்பு, அவனுளடய உண்ளே ளுக்கு அைிக் ப்ெடும்
ேதிப்ெோ இருக் கவண்டும்.
துன்ெங் ளும், புத்திசோலித்தனமும் தந்திைம் ேிகுந்த திறன் ளை உருவோக்கும்.
அைசோின் ீழ் கசளவ பசய்து வந்த ெிைோேணர் ள் இது கெோன்ற ேனதின் திறனோல் தங் ளைக்
ோப்ெோற்றி ப ோண்டனர்.
முட்டோைோ இருக்கும் சிஷ்யளன அளடய குரு இந்த உெோயத்ளதக் ள யோள்வோர், தோங் ள்
இருவரும் உண்ளேளயத் கதடுவதில் சேேோனவர் ள் என அறிவிப்ெோர்.
அவள் சிறப்ெோ ச் பசயல்ெட, பெோிய முன்கனற்ெோட்டின் கநைேோகும் இது.
எதிர்ெோர்த்ததற்கு முன்னதோ கவ ஜோர்ஜியோனோ வந்தது அவளுக்கு அதி சந்கதோஷத்ளத அைித்தது.
அவள் ேனம் கஜனிடம் இருந்ததோல் ெிங் ிலியும் வந்தோன்.
ெளையதும், புதியதும் விகைோதேோனதோ இருந்தோலும், ெளையளத ெலப்ெடுத்துவதற் ோ கவ
ேனிதன் எப்பெோழுதும் புதியளதப் பெற விரும்புவோன்.
பநருப்ளெத் தணிக் எண்பணளயப் ெயன்ெடுத்துவது ஜட ேனதின் முளறயோகும்.
அவளுளடய திருேண வோய்ப்ெின் ேி முக் ியேோன இத்தருணத்தில் அவளுளடய ேனம் முழுவதும்
கஜனிடம் இருந்ததோல் முதல் நோைன்று நிளனத்தும் ெோர்க் ோத ெிங் ிலி வரு ிறோன்.
விக் ோேிற்குப் ெலியோனவர் ள் என்ற முளறயில் அவளுக்கும், ஜோர்ஜியோனோவுக்கும் ஒற்றுளே
இருந்தது.
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ஜோர்ஜியோனோளவச் சந்திக்கும்பெோழுது விக் ோம் ேீதிருந்த ெோைெட்சம் அவைிடம் கேபலழு ிறது,
அடுத்த நோள் அவளனப் ெற்றிப் கெசி அவள் தூண்டப்ெடுவது இளத நிரூெிக் ிறது.
இன்னமும் டோர்சி அவளுளடய உணர்ச்சி ளை எழுப்ெவில்ளல.
12. “She expected them the very day after reaching Pemberley.”
That was her assessment from Darcy’s affectionate solicitude.
Manners explain better than explanations.
Civility is lifeless routine; solicitude is a live opening into higher realms.
Someone whose monthly orders are about ten lakhs in his business, started typing
The Life Divine as service. In fifteen days that month he received twenty eight
lakhs of orders, this is by the fresh opening into the rich atmosphere of The Life Divine. This is not the
power of the market as market has been dull for a long while. What should the devotee do now? Elizabeth
changed her Mind in Pemberley which brought Darcy there, but he left in two minutes because she who by
the change of attitude brought him there, suddenly began to think as before. So, he left. Man quickly goes
back to his usual ways. It cancels the opening. Then she began to think where he would be and what he
would think. He came back, delivered wonders that are not in heaven. The devotee should go back to the
original opening of Mind that brought twenty eighty lakhs. He must recollect it and relive it constantly. It
can be done variously. One is to consecrate each sentence and then each line, finally each word. Observe
the Mind. In one minute there will be a hundred ideas, all of them dead routine dull ideas. Replace each
one by a higher lively idea. Better still by Mother. Constant remembrance will make the twenty eight
lakhs into twenty eight crores. Decide to live in Mother only for one week whatever you do, keenly
observe the Mind. Remove the dull ideas. Replace them by live ideas or better still by Mother. Live in
Mother in the immediate background whatever you do. Do the work with Mother in Mind, Mother alone in
the Mind, lakhs will become crores, and 28 will change into 280. The power lies in remembering Mother.
For yoga that power needs to be expressed in work. Even this power will expand endlessly. An attempt
like this will soon break in two minutes. It is necessary to take some time and practice going in. Once you
go in, NEVER come back to the surface. Do it little by little, but retain what is gained. Expand the inner
gain horizontally and vertically. Horizontally means extend the concentration to other topics. Vertically
means periodically go deeper. Once five lakhs has become fourteen lakhs, it means the devotee has had the
opening. He must persist, persevere, expand and deepen. Constant Remembrance has the power. It should
continue day and night. It does not matter how little you progress, but it matters, you surely retain it.
“பெம்பெர்லிக்கு வந்து கசர்ந்த ேறுநோகை அவர் ளை அவள் எதிர்ெோர்த்தோள்.”
டோர்சியின் ெோசேோன அக் ளறயில் எழுந்த அவளுளடய ணிப்பு அது.
விைக் ங் ளைவிட நடத்ளத ள் பதைிவோ விைக்கும்.
ேோியோளத ஜீவனற்ற வைக் ேோன முளற ஆகும். அக் ளற ஜீவகனோடு கூடிய உயர் நிளலக் ோன ஒரு
வோயில் ஆகும்.
ேோதம் ெத்து லட்சம் வியோெோைம் பசய்யும் ஒருவர், கசளவயோ ‘The Life Divine’ஐ ளடப் பசய்யத்
பதோடங் ினோர். ெதிளனந்து நோட் ைில், அந்த ேோதத்து வியோெோைம் இருெத்பதட்டு லட்சேோ
உயர்ந்தது. இது ‘The Life Divine’-ன் பசறிந்த சூைலின் ெலனோகும். சந்ளத நிலவைம் ெல
நோட் ைோ கவ ேந்தேோ இருந்து வந்ததோல், இது சந்ளதயினோல் ஏற்ெட்டதல்ல. இப்பெோழுது
அன்ெர் பசய்ய கவண்டியது என்ன?
பெம்ெர்லியில் எலிசபெத்திற்கு ஏற்ெட்ட ேனேோற்றம் டோர்சிளய அங்கு அளைத்து வந்தது. ேோறிய
ேனநிளலயோல் அவளன வைவளைத்த எலிசபெத், திடீபைன்று ெளையெடி நிளனக் ஆைம்ெித்து
விட்டதோல் இைண்டு நிேிடங் ைில் அவன் அங் ிருந்து அ லு ிறோன்.
ேனிதன் விளைவில் ெளைய வைி ளுக்குச் பசன்று விடு ிறோன். அது வோய்ப்பு ளை ைத்து பசய்து
விடு ிறது. ெிறகு அவன் எங்கு இருப்ெோன், என்ன நிளனப்ெோன் என்று அவள் கயோசிக்
ஆைம்ெித்தோள். அவன் திரும்ெ வந்தோன், பசோர்க் த்தில்கூட ிளடக் ோத அதிசயங் ளை
வைங் ினோன்.
இருெத்தி எட்டு லட்சம் ிளடத்தபெோழுது இருந்த ேனநிளலளய அந்த அன்ெர் ப ோண்டு வை
கவண்டும். அளத எப்பெோழுதும் நிளனத்தவண்ணம் அதிகலகய திளைக் கவண்டும். இளதப்
ெல்கவறு விதேோ ச் பசய்யலோம். ஒவ்பவோரு வோக் ியத்ளதயும், ஒவ்பவோரு வோிளயயும், இறுதியோ
ஒவ்பவோரு வோர்த்ளதளயயும் ஒருவர் சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும். ேனளதக் வனிக் கவண்டும்.
ஒரு நிேிடத்தில் நூறு எண்ணங் ள் எழும், எல்லோம் ஜீவனற்ற, வைக் ேோன எண்ணங் ைோ
இருக்கும். அது கெோன்ற ஒவ்பவோரு எண்ணத்ளதயும் உயிகைோட்டமுள்ை உயர்ந்த எண்ணேோ
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ேோற்ற கவண்டும். கேலும் சிறப்ெோ அன்ளன ஞோெ ம் எை கவண்டும். இளடவிடோத அன்ளன
ஞோெ ம் இருெத்தி எட்டு லட்சத்ளத, இருெத்தி எட்டு க ோடியோ ேோற்றும். ஒரு வோைத்திற்கு, நோம்
என்னபவல்லோம் பசய் ிகறோகேோ அவற்ளற அன்ளன நிளனவுடன் ேட்டும் பசய்யத் தீர்ேோனித்து,
நம் ேனளத உன்னிப்ெோ க் வனிக் கவண்டும். ேந்தேோன எண்ணங் ளை அ ற்ற கவண்டும்.
ஜீவனுள்ை எண்ணங் ைோ ேோற்ற கவண்டும். அன்ளனயோ ேோற்றுவது கேலும் சிறப்ெோனது. நோம்
என்ன பசய்தோலும், ேனம் அன்ளனயிடகே லயித்திருக் கவண்டும். அன்ளனளய ேனதில் இருத்தி,
அன்ளனளய ேட்டுகே ேனதில் இருத்தி, கவளலளயச் பசய்து வரும்பெோழுது லட்சங் ள்
க ோடி ைோ ேோறும், இருெத்தி எட்டு இருநூற்றி எண்ெதோ ேோறும்.
அன்ளனளய ஞோெ த்தில் ளவத்திருப்ெதில்தோன் சக்தி இருக் ிறது. கயோ த்திற்கு அந்தச் சக்தி
கவளலயில் பவைிப்ெட கவண்டும். இந்தச் சக்தியும் முடிவில்லோது விோிவளடயும். இது கெோன்ற
முயற்சி இைண்டு நிேிடங் ைிகலகய முடிவளடந்து விடும். விடோது முயற்சி பசய்ய கவண்டும்.
உள்கை பசன்ற ெிறகு கேல் ேனதிற்குத் திரும்ெகவ கூடோது. சிறிது சிறிதோ ப் பெற்றளதத் தக்
ளவத்துக்ப ோள்ை கவண்டும். அ த்தில் பெற்ற ெலன் ளைப் ெக் வோட்டிலும், கேல் கநோக் ியும்
விோிவுெடுத்த கவண்டும். ெக் வோட்டில் எனும்பெோழுது, ேற்ற விஷயங் ைில் ேனளத
ஒருநிளலப்ெடுத்துதல் ஆகும், கேல்கநோக் ி எனும்பெோழுது, அவ்வப்பெோழுது ேனதின் ஆைத்திற்குச்
பசல்லுதல் ஆகும். ஒரு அன்ெருக்கு ஐந்து லட்சம், ெதினோன்கு லட்சேோ ேோறினோல் அவருக்கு
விைிப்புணர்வு ஏற்ெட்டுள்ைது என்று பெோருள். அவர் பதோடர்ந்து இளடவிடோது முயற்சி பசய்து
விோிவளடய கவண்டும், ஆைத்திற்குச் பசல்ல கவண்டும். இளடவிடோத அன்ளன நிளனவிற்குச் சக்தி
உண்டு. இது இைவும் ெ லும் பதோடை கவண்டும். நேக்கு எவ்வைவு முன்கனற்றம் ிளடக் ிறது
என்ெது முக் ியேல்ல, ஆனோல் இளத நிச்சயேோ த் தக் ளவத்துக் ப ோள் ிகறோம் என்ெதுதோன்
பவகு முக் ியம்.
13. “And consequently resolved not to be out of sight.”
Life is a field of grace. Grace acts nonstop. Every act is an occasion for grace.
One who is spiritually awake waits on every act for the display of grace.
A lover has this attitude to his love. For him it is Romance.
God always overtakes Man. Darcy came earlier than expected by the expectant Elizabeth.
His initiative and her receptivity were attitudes appropriate for the play of grace.
It is not as if one gives and the other receives. It is not as if the infinite and the finite are juxtaposed, or fire
and light are put together. Giving and receiving are the same act with two faces or aspects. The universal
being in its nature keeps the finite and the infinite together. The eye and the sight are one. One is the
function of the other. One exists in another.
What Elizabeth expects is patronage. Her aunt is more alive to that.
Patronage expected activates bodily sensations and makes one tense or expectant.
Pleasure expected expands the expecting part of being.
Love expected melts in self-oblivious dazed obsession and feels the touch in all parts of the being.
The deep seated bliss coming to the surface as delight expands all the intervening zones emitting a light of
its own, spiritualizing everything it touches.
The Absolute is not exhausted by self-creation.
Love knows no exhaustion by being in love, by loving tenderly or being love.
This was the condition of Darcy.
Georgiana having heard a fabulous account of human eminence of Elizabeth was overcome in her original
shyness by a discomfort of embarrassment, waiting for an order from Darcy to act. Consequently she talked
like a machine released into action.
Bingley placed himself under orders not given.
He was big with news but dared not pronounce the sacred name on his lips.
He inquired of all her sisters at home.
Darcy’s guarded determination to adore, her aunt’s quick imagination rising in a flame of understanding the
novel situation, Georgiana the personification of embarrassment,
Bingley under leash all joined together was too much for Elizabeth to act one way or another.
She was pleasurably embarrassed and almost sought relief.
It would be grace, if after their departure, no question was asked of her.
“அங் ிருந்து எங்கும் பவைிகய கெோ கவண்டோம் என்று தீர்ேோனித்தோள்.”
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வோழ்க்ள முழுவதுகே அருள்தோன். அருள் இளடவிடோது பசயல்ெடும் ஒவ்பவோரு பசயலும் அருள்
பசயல்ெடும் சந்தர்ப்ெம்தோன்.
ஆன்ேீ விைிப்புள்ைவர் அருள் பவைிப்ெடுவதற் ோ ஒவ்பவோரு பசயலுக்கும் ெணிவிளட பசய்வோர்.
இந்த ேனப்ெோன்ளே ோதலனுக்கு தன் ோதலில் இருக்கும். அவனுக்கு இது அேை ோதல் ஆகும்.
இளறவன் எப்பெோழுதுகே ேனிதளன பஜயிப்ெோன். எதிர்ெோர்ப்புடன் இருந்த எலிசபெத்
எதிர்ெோர்த்தளதவிட, டோர்சி ஒரு நோள் முன்னதோ கவ வந்தோன்.
அவனுளடய தன்முளனப்பும், அவளுளடய ஏற்புத்தன்ளேயும், அருள் பசயல்ெடுவதற்கு ஏற்ற
ேகனோெோவங் ைோகும்.
ஒருவர் ப ோடுத்து ேற்றவர் பெற்றுக்ப ோள்வது என்ெது கெோலல்ல இது. ண்டமும், அ ண்டமும்
பநருங் ி இருப்ெது கெோலல்ல, அல்லது பநருப்பும், பவைிச்சமும் கசர்ந்து இருப்ெது என்ெதல்ல.
ப ோடுப்ெதும், பெற்றுக்ப ோள்வதும் இைண்டு மு ங் ள், அல்லது இைண்டு கூற்று ள் ப ோண்ட ஒகை
பசயலோகும். ெிைெஞ்ச ஜீவன் இயற்ள யோ
ண்டம், அ ண்டம் இைண்ளடயும் ஒகை இடத்தில்
ளவக் ிறது. ண்ணும், ெோர்ளவயும் ஒன்று. ஒன்று ேற்பறோன்றின் பசயல்ெோடு. ஒன்று ேற்றதில்
இருக் ிறது.
எலிசபெத் எதிர்ெோர்ப்ெது ஆதைளவ. அவளுளடய அத்ளத அளத நன்கு புோிந்து ப ோண்டிருக் ிறோள்.
ஆதைளவ எதிர்ெோர்ப்ெது, உடல் உணர்வு ளைச் சுறுசுறுப்ெோக் ி, ஒருவருக்குப் ெடெடப்ளெ
உண்டோக்கும், அல்லது எதிர்ெோர்ப்ளெ ஏற்ெடுத்தும்.
எதிர்ெோர்க் ப்ெடும் இன்ெம், ஜீவனின் எதிர்ெோர்க்கும் ெோ த்ளத விோிவளடயச் பசய்யும்.
எதிர்ெோர்க் ப்ெடும் ோதல், தன்ளனயறியோத ேயங் ிய நிளலயில் உரு ி, ஜீவனின் எல்லோ
ெோ ங் ைிலும் அதனுளடய ஸ்ெோிசத்ளத உணரும்.
ஆைத்தில் உளறயும் கெைோனந்தம் கேகல சந்கதோஷேோ எழும்பெோழுது, இளடகய உள்ை
இடங் ைில் எல்லோம் தன்னுளடய ஒைிளய பவைிப்ெடுத்தி, விோிவளடயச் பசய்து, அது பதோடும்
இடங் ளைபயல்லோம் ஆன்ேீ ேயேோக்கு ிறது.
சுய ெளடப்ெினோல் ெிைம்ேம் ளைப்ெளடவதில்ளல.
ோதலில் ஈடுெடுவதோலும், பேன்ளேயோ க் ோதலிப்ெதோலும், ோதலோ இருப்ெதோலும், ோதல்
கசோர்வு அளடவதில்ளல.
டோர்சியின் நிளல இதுதோன்.
எலிசபெத்ளதப் ெற்றி உயர்வோ க் க ள்விப்ெட்டிருந்த ஜோர்ஜியோனோ, தன்னுளடய கூச்ச
சுெோவத்தினோல் ஏற்ெட்ட சங் டேோன நிளலயில், டோர்சியின் ஆளணக் ோ ச் பசயல்ெடக்
ோத்திருந்தோள். அதனோல் அவள் இயந்திை தியில் கெச ஆைம்ெித்தோள்.
இடப்ெடோத ட்டளை ைின் ீழ் ெிங் ிலி தன்ளனகய இருத்திக் ப ோண்டோன்.
அவன் பெோிய பசய்தி ளவத்திருந்தோன், ஆனோல் தனது வோயோல் அந்தப் பெயளைக் கூறும் ளதோியம்
அவனுக்கு இல்ளல.
வீட்டிலுள்ை அவைது எல்லோ சக ோதோி ளைப் ெற்றி விசோோித்தோன்.
டோர்சி இை சியேோ ப் கெோற்றத் தீர்ேோனித்தது, புதுளேயோன நிளலளேளய விளைவில்
புோிந்துப ோண்ட அத்ளதயின் உயர்ந்த ற்ெளன, சங் டத்தின் உருவ ேோ ஜோர்ஜியோனோ இருந்தது,
அடக் ி ளவக் ப்ெட்டிருந்த ெிங் ிலி, எல்லோமும் கசர்ந்து ப ோண்டு எலிசபெத்ளத ஏதோவது ஒரு
வைியில் பசயல்ெட விடோேல் தடுத்தது.
அவளுளடய சங் டம் சந்கதோஷம் தைக்கூடியதோ இருந்தது, நிம்ேதிளய நோடியது.
அவர் ள் ிைம்ெிச் பசன்ற ெிறகு அவைிடம் எந்தக் க ள்வியும் க ட் ப்ெடோேல் இருந்தோல், அது
அவளுக்கு பெோிய அருைோ இருக்கும்.
14. “But her conclusions were false.”
Luck that overtakes Man advances Time, abridges Space.
What Man calls luck is spiritual opening.
Spirit that awakes looks ahead, afresh, is agile, abounds with energy.
Spiritual awakening readily changes the atmosphere.
Psychic awakening is spiritual awakening through the act.
Spirit that awakens brushes the act aside and acts by itself.
Spirit awakening through the act is Man acquiring a universal right.
One is getting a favour from a VIP, the other is that becoming one’s legal right.
One is a VIP granting an interview; the other is coming to you for a favour.
Darcy coming early to her is society seeking a favour from her.
The French Revolution distributed the aristocratic power to all.
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What Elizabeth received was its shadow.
At each period of upward transition – agriculture to industry – Society confers vast benefits on all members.
It is copiously abundant.
No one who uses Internet even at the minimum will fail to recognize it.
At the maximum level the abundance is infinite abundance.
A very large part is unnoticed as unorganized energy is wasted, as the seventy mile broad river in spate
cannot be fully utilized by the population.
The organized section of the population benefits more as in recent decades the investment companies
reaped.
Another section tries to prevent the benefits from going to the public by the way they organize the energy.
Medical and educational facilities becoming free will resolve the present crisis.
Blind self-centred policies do not see what is happening.
The world, by its institutional trust, has created enough wealth to make all conveniences – medicine,
education, communication, transport, etc – free for the public.
Six blind Men writing learned theses about the elephant can create blind literature.
The tenth Man, sun going round the earth, broken pencil, and religion is spirituality are otiose when
marriage itself is abolished. Property must be abolished too. They are egoistic social versions.
“ஆனோல் அவளுளடய முடிவு ள் பெோய்யோ இருந்தன.”
ேனிதளன பவற்றிப ோள்ளும் அதிர்ஷ்டம் ோலத்ளதக் குளறக்கும், தூைத்ளதச் சுருக்கும்.
ேனிதன் அதிர்ஷ்டம் என்றளைப்ெது ஆன்ேீ விைிப்ெோகும்.
விைிப்புற்ற ஆன்ேோ முன்ன ாக் ிப் ெோர்க்கும். புதிதோ , சுறுசுறுப்ெோ , சக்தி நிளறந்ததோ இருக்கும்.
ஆன்ேீ விைிப்பு சூைளல உடனடியோ ேோற்றும்.
பசயல் மூலம் ஆன்ேோ விைிப்ெளடவகத ளசத்திய புருஷனின் விைிப்ெோகும்.
விைிப்புறும் ஆன்ேோ பசயளலப் புறக் ணித்து தோனோ கவ பசயல்ெடும்.
பசயல் மூலம் ஆன்ேோ விைிப்ெளடவது, ேனிதன் ெிைெஞ்ச அைவில் உோிளே பெறுவதோகும்.
ஒன்று, ஒரு முக் ிய புள்ைியிடேிருந்து உதவி ிளடப்ெது கெோல், ேற்பறோன்று அது அவனுக்கு
சட்டப்ெடி உோிளேயோ ிவிடுவளதப் கெோல்.
ஒன்று, முக் ிய நெளை நோம் ோண அவர் அனுேதிப்ெது கெோல், ேற்பறோன்று ஒரு உதவிக் ோ அவர்
நம்ேிடம் வருவளதப் கெோல்.
டோர்சி முன்னதோ கவ அவைிடம் வருவது, சமூ ம் அவைிடேிருந்து ஒரு உதவிளய நோடுவது கெோல.
உயர்குடியினோின் அதி ோைங் ளைப் ெிபைஞ்சுப் புைட்சி அளனவருக்கும் வைங் ியது.
எலிசபெத் பெற்றுக்ப ோண்டது அதனுளடய நிைளல ேட்டுகே.
விவசோயத்திலிருந்து பதோைிலுக்கு ேோறுவது கெோன்ற உயர் ின்ற ஒவ்பவோரு ேோறுதலிலும்- சமூ ம்
அதன் உறுப்ெினர் அளனவருக்கும் நிளறய ெலன் ளை அைிக் ிறது. அது ஏைோைேோ
அெோிேிதேோன ெலன் ைோகும்.
இளணயதைத்ளத ேி க் குளறவோ ப் ெயன்ெடுத்துெவரும் அதன் ெயளன உணைத் தவற ேோட்டோர்.
அதி ெட்ச நிளலயில், ஏைோைம் அைவில்லோ ஏைோைேோ இருக்கும்.
எழுெது ளேல் அ லமுள்ை நதி பவள்ைப் பெருக்ப டுத்து ஓடும்பெோழுது ேக் ைோல் அளத
முழுளேயோ ப் ெயன்ெடுத்திக்ப ோள்ை முடியோேல் இருப்ெதுகெோல், முளறப்ெடுத்தப்ெடோத சக்தி
விையம் ஆவதோல் பெரும் ெகுதி வனிக் ப்ெடோேகல கெோய்விடு ிறது.
சேீெ ோலங் ைில் நிதி நிறுவனங் ள் பசைித்ததுகெோல, ேக் ட்பதோள யின் முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட
ெிோிவினர் அதி ப் ெலன் ளைப் பெறு ின்றனர்.
ேற்பறோரு ெிோிவினர் அவர் ைது சக்திளய முளறப்ெடுத்துவது மூலேோ , பெோது ேக் ளுக்கு ெலன் ள்
பசன்றளடவளதத் தடுக்கும் முயற்சியில் ஈடுெடு ின்றனர்.
ேருத்துவம் ேற்றும் ல்வி வசதி ள் இலவசேோ அைிக் ப்ெடும்கெோது, தற்பெோழுளதய இந்த
பநருக் டி தீரும்.
ண்மூடியோ இருக்கும் சுயநலேோன ப ோள்ள ள், தம்ளேச் சுற்றி நடப்ெளதக் வனிப்ெகத
இல்ளல.
உல ம் தன்னுளடய அளேப்ெின் கேலுள்ை நம்ெிக்ள யோல் கெோதுேோன அைவிற்கு ேருத்துவம்,
ல்வி, த வல் பதோடர்பு, கெோக்குவைத்து கெோன்ற ெல பசௌ ோியங் ளை இலவசேோ அைிக் வல்ல
பசல்வத்ளத உற்ெத்தி பசய்துள்ைது.
ண் பதோியோத ஆறு ேனிதர் ள் ஒரு யோளனளயப் ெற்றி அறிவுபூர்வேோன ட்டுளை எழுதுவது,
ண்மூடியோன இலக் ியத்ளத உருவோக்கும்.
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ெத்தோவது ேனிதன், சூோியன் பூேிளயச் சுற்றுவது, உளடந்த எழுதுக ோல், ேதம் என்ெது ஆன்ேீ ம்
கெோன்றளவ கதளவயற்றளவ. திருேணகே அைிக் ப்ெட்ட ெிறகு பசோத்துோிளேயும் அைிக் ப்ெட
கவண்டும். அளவ அ ந்ளதயின் சமூ ப் ெதிப்பு ள் ஆகும்.
15. “On the very morning after their own arrival at Lambton these visitors came.”
We live our lives routinely; take great interest only at times of importance.
The difference between the maximum and minimum progress is to take interest in all things and take
interest occasionally.
Absence of knowledge keeps the society centuries behind.
Absence of interest keeps the Individual generations behind.
The awareness hedge funds have in accumulating profits, the society can have in its progress. Computer is
no ordinary tool. Data are powerful. The fact is, Society since ages past had a thousand times more power
than it needed for progress. It was the taste of ignorance that kept us as we are. Non-reaction achieves
vastly. Not to feel frustration is more powerful. To know that what now frustrates us is a source of our inner
rapture is welcome. Darcy had that knowledge. He was unaware of her abuse as in his eyes she was a
repository of divine goodness. After her abuse, he praised Her to his sister so much that Georgiana
was ready to worship her. He was not sorry for her abuse, nor did he react or refrain from such reactions.
The question of frustration never arose in Darcy. He was trying his best to live up to her divine cadvice. She
was herself ashamed of her words. Every weakness or failure sounds the depths of life’s potentialities. (The
Life Divine, p. 406)
Even such a thought is revolting to us. It creates a reaction. Not to abuse or not to complain is difficult, but
not impossible. Not to react or not to feel frustration is more than impossible. In yoga they are welcome
initial efforts. To convert the frustration into a source of joy, a new knowledge is required. The woman
who killed the mongoose would have been eternally grateful to that poor animal had she known the fact.
Facts, opinions, attitudes, understandings, perspectives are there behind frustrations and ecstasy. Had
Gandhiji understood why Sri Aurobindo advocated the Cripps’ Plan, India would not have been divided.
‘Non-violence is the real source of violence in the Indian context’ was thus presented to Gandhiji. He got
the knowledge after 1947, that too because it was presented to him earlier by Him.
“இவர் ள் லோம்ப்டனுக்கு வந்து கசர்ந்த அன்று ோளலகய இந்த விருந்தினர் ளும் வந்தனர்.”
நோம் நேது வோழ்க்ள ளய வைக் ேோன முளறயிகலகய வோழ்ந்து வரு ிகறோம், முக் ியேோன
கநைங் ைில் ேட்டுகே ேிகுந்த ஆர்வத்ளதக் ோட்டு ிகறோம்.
அதி ெட்ச முன்கனற்றத்தில் நோம் எல்லோ விஷயங் ைிலும் ஆர்வம் ோட்டு ிகறோம், குளறந்தெட்ச
முன்கனற்றத்தில் அவ்வப்கெோது ேட்டுகே ஆர்வம் எழும். இைண்டுக்கும் உள்ை வித்தியோசம்
இதுதோன்.
அறிவு இல்லோவிடில் சமூ ம் ெல நூற்றோண்டு ோலம் ெின்கனோக் ி இருக்கும்.
ஆர்வம் இல்லோவிடில், ேனிதளன ெல தளலமுளற ளுக்கு ெின்கனோக் ி ளவக்கும்.
இலோெத்ளத ஈட்டும் ெணம் சம்ெந்தப்ெட்ட விைிப்புணர்ச்சிளய சமூ ம் தனது முன்கனற்றதிற்குக்
ப ோள்ைலோம். ணினி சோதோைணக் ருவி அல்ல. புள்ைி விவைங் ள் சக்தி வோய்ந்தளவ.
முன்கனற்றத்திற்குத் கதளவயோன சக்திளயப்கெோல் ஆயிைம் ேடங்கு சக்திளய சமூ ம் ோலம்
ோலேோ ப் பெற்றிருந்தது என்ெதுதோன் உண்ளே. நோம் இருக்கும் நிளலயிகலகய இருப்ெது
அறியோளேயின் ருசியோல் ஆகும். எதிர்விளன ஆற்றோேலிருப்ெது அதி அைவில் சோதிக்கும்.
எோிச்சலளடயோேல் இருப்ெது கேலும் சக்தி வோய்ந்தது. இப்பெோழுது உள்ை எோிச்சல், நேது உள்ைத்து
சந்கதோஷத்தின் ெிறப்ெிடம் என்று புோிந்துப ோள்ை கவண்டும். டோர்சிக்கு இந்த அறிவு இருந்தது.
அவளுளடய நிந்தளனளய அவன் உணைகவ இல்ளல, ஏபனனில் அவனுக்கு அவள் பதய்வீ
நற்குணத்தின் ைஞ்சியேோ விைங் ினோள். அவளுளடய நிந்தளனக்குப் ெிறகு தன்னுளடய
சக ோதோியிடம் அவளைப் ெற்றிப் பு ழ்ந்தது ஜோர்ஜியோனோளவ, அவளை பதய்வேோ கவ வைிெட
ளவத்தது. அவள் நிந்தித்ததற் ோ அவன் வருத்தப்ெடகவ இல்ளல, அவன் அதற்கு எதிர்விளன
ஆற்றவும் இல்ளல, தன்ளன அது கெோன்ற பசயலிலிருந்து தடுத்துக்ப ோள்ைவும் இல்ளல. எோிச்சல்
என்ற க ள்விக்க அவனிடம் இடம் இல்ளல. அவளுளடய பதய்வீ ேோன அறிவுளைக்கு
ஏற்றோர்கெோல் அவன் உயை நிளனத்தோன். அவளுளடய வோர்த்ளத ளுக்கு அவகை
பவட் ப்ெட்டோள். ஒவ்பவோரு ெலவீனமும் கதோல்வியும் வோழ்க்ள யின் ஆைத்தில் உள்ை
திறன் ளைப் ெளறசோற்று ின்றன. (The Life Divine, p. 406)
இது கெோன்ற எண்ணம்கூட நேக்கு பவறுப்பூட்டு ிறது. அது நம்ளே எதிர்விளன ஆற்றத்
தூண்டு ிறது. நிந்திக் ோேல் இருப்ெகதோ அல்லது குளற கூறோேல் இருப்ெகதோ டினேோனது,
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ஆனோல் முடியோததல்ல. எதிர்விளன ஆற்றோேலிருப்ெதும், எோிச்சல் அளடயோேல் இருப்ெதும் ேி வும்
டினம். கயோ த்தில் இளவ வைகவற் ப்ெடும் ஆைம்ெ முயற்சி ள் ஆகும். எோிச்சளல சந்கதோஷேோ
ேோற்ற ஒரு புதிய அறிவு கவண்டும். உண்ளேளய அறிந்திருந்தோல் ீோிப்ெிள்ளைளயக் ப ோன்ற
பெண்ேணி வோழ்நோள் முழுவதும் அந்தப் ெிைோணிக்கு நன்றிக் டன்ெட்டவைோ இருந்திருப்ெோள்.
எோிச்சல் ளுக்கும் ெைவசங் ளுக்கும் ெின்னோல், உண்ளே ள், அெிப்ெிைோயங் ள், ேகனோெோவங் ள்,
புோிந்து ப ோண்டளவ ள், கதோற்றங் ள் ஆ ியளவ உள்ைன. ிோிப்ஸ் திட்டத்ளத எதற் ோ
ஸ்ரீஅைவிந்தர் ஆதோித்தோர் என ோந்திஜி புோிந்து ப ோண்டிருந்தோல் நோட்டின் ெிோிவிளனளயத்
தவிர்த்திருக் லோம். ‘இந்தியோளவப் பெோறுத்தவளை அஹிம்ளசகய வன்முளறயின் உண்ளேயோன
ெிறப்ெிடம்’ என்று ோந்திஜிக்கு இதன் மூலம் உணர்த்தப்ெட்டது. 1947-க்குப் ெிறகுதோன் ோந்திஜிக்கு
இந்த அறிவு ிளடத்தது, அதுவும் ெ வோன் அவருக்கு முன்னகை எடுத்துளைத்ததினோல்.
16. “The sound of a carriage drew them to the window.”
Expectation is ever-living.
They expected the visitors later, but now went to the window at the sound.
There is nothing irrational like expectation.
Expectation is anything but rational as it is an insistent desire.
Desires are defined with respect to oneself. Hence the irrationality.
For her it was the unexpected fulfillment of a non-existent desire.
It was not born till the visit to Pemberley.
Even then it was not a hope or desire, it was a thought based on a forgotten proposal.
Her aunt never knew of it till Darcy transparently displayed himself at Lambton.
Hence the nascent energy.
During these moments pleasurable expectation can be expansive or be embarrassing.
The latter issues out of one’s own reservations.
She had countless reservations from her side and from his side.
Her main discomfort was the aunt got an untrue message about Darcy’s love.
His love may have been true, but her own awareness was as new as the aunt’s.
To expect people to understand without explaining is a step that opens into great wonders. Darcy justified
this principle.
In this case she herself knew as much as her aunt, but her aunt assumed a good deal more.
A negative response or suspicion on her aunt’s part could spoil the whole thing.
Her aunt was noble and cultured, put up the most appropriate attitude.
The Bhakta and Jnani who received the same message from Narada put up different attitudes with different
results.
Human choice is great.
Behind that human choice is the determinant of the Individual.
As the Individual is of the cosmos, his determinant becomes the cosmic determinant. Hence its assured
success. (P. 304 – The Life Divine)
Being universal – shedding ego – reaching the Transcendent, the Individual is in human life as the spiritual
Individual. He lives spiritually in Man. Hence the human choice is the cosmic determinant.
“வண்டியின் சத்தம் க ட்டு அவர் ள் ஜன்னளல கநோக் ிச் பசன்றனர்.”
எதிர்ெோர்ப்பு எப்பெோழுதும் ஜீவனுடன் இருக்கும்.
விருந்தினர் ளை இவர் ள் ெின்னர்தோன் எதிர்ெோர்த்தனர் ஆனோல் வண்டியின் சத்தம் க ட்டு
ஜன்னலருக பசல் ின்றனர்.
எதிர்ெோர்ப்ெளதப்கெோல் விகவ ேற்ற பசயல் எதுவும் ிளடயோது.
வலியுறுத்தும் ஆளச என்ெதோல் எதிர்ெோர்ப்பு விகவ ேற்றது.
ஆளச ள் சம்ெந்தப்ெட்ட நெளைப் பெோறுத்கத விைக் ப்ெடு ிறது. ஆ கவ அது விகவ ேற்றது.
அவளைப் பெோறுத்தவளை அது இல்லோத ஆளச, எதிர்ெோர்க் ோேல் பூர்த்தி ஆவது.
பெம்ெர்லிக்குச் பசல்லும்வளை அவைிடம் எந்த வித ஆளசயும் இல்ளல.
அப்பெோழுதும் அது ஒரு நம்ெிக்ள யோ கவோ அல்லது ஆளசயோ கவோ இல்ளல, ேறந்துவிட்டிருந்த
திருேண கவண்டுக ோைின் அடிப்ெளடயில் எழுந்த ஒரு எண்ணேோ இருந்தது.
லோம்ப்டனில் டோர்சி பதைிவோ கவ பவைிப்ெடுத்திக்ப ோண்ட ெிறகுதோன் அவளுளடய அத்ளதக்கு
இளதப் ெற்றித் பதோிய வந்தது.
அதனோல்தோன் சக்தி புத்துணர்ச்சியுடன் இருந்தது.
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இந்தத் தருணங் ைில் சந்கதோஷேோன எதிர்ெோர்ப்பு ள் ெைந்த உணர்வு ள் உளடயதோ வும்
இருக் லோம், அல்லது தர்ேசங் டேோன நிளலளேளய ஏற்ெடுத்தலோம்.
சங் டேோன நிளல ஒருவைது தயக் த்தின் மூலம் எழு ிறது.
அவளுளடய ெக் த்திலிருந்தும் அவனுளடய ெக் த்திலிருந்தும் அவைிடம் எண்ணற்ற தயக் ங் ள்
இருந்தன.
டோர்சியின் ோதளலப் ெற்றி உண்ளேயல்லோத பசய்தி அவளுளடய அத்ளதக்குக் ிளடத்தகத
அவளுக்கு முக் ியேோ ச் சங் டேோ இருந்தது.
அவனுளடய ோதல் உண்ளேயோ இருக் லோம், ஆனோல் அவளுக்கு அது பதோியவந்தது,
அத்ளதக்குத் பதோியவந்தது கெோல் புதிதோ த்தோன் இருந்தது.
விைக் ம் ப ோடுக் ோேகலகய ேனிதர் ள் புோிந்துப ோள்ை கவண்டும் என்று எதிர்ெோர்ப்ெது பெோிய
அற்புதங் ளுக்கு வைிக ோலும். இந்தக் ப ோள்ள ளய டோர்சி நியோயப்ெடுத்தினோன்.
இந்த விஷயத்தில் அவளுளடய அத்ளதக்குத் பதோிந்த அைகவ அவளுக்கும் பதோிந்திருந்தது ஆனோல்
அத்ளத கேலும் ெல விஷயங் ளை யூ ித்தோள்.
ஒரு எதிர்ேளறயோன எண்ணகேோ அல்லது சந்கத கேோ அத்ளதக்கு எழுந்தோல் முழு விஷயத்ளதயும்
அது ப டுத்துவிடக் கூடும்.
அவளுளடய அத்ளத உயர் ெண்பும், நோ ோி மும் உளடயவைோ இருந்ததினோல் ேி ச் சோியோன
ேகனோெோவத்ளத கேற்ப ோண்டோள்.
நோைதோிடேிருந்து பசய்தி ிளடத்தவுடன், ஒரு ெக்தனும், ஒரு ஞோனியும் பவவ்கவறு ேகனோெோவத்ளத
பவைிப்ெடுத்தியதோல், இருவருக்கும் பவவ்கவறு ெலன் ள் ிளடத்தன. ேனித விருப்ெம் ேி
உயர்ந்தது.
ேனித விருப்ெத்திற்குப் ெின்னோல் இருப்ெது தனி நெோின் தீர்ேோனம்.
தனி ேனிதன் ெிைெஞ்சத்திற்குோியவன் என்ெதோல் அவனுளடய முடிவு ெிைெஞ்சத்தின் முடிவோ
ேோறு ிறது. அதனோல் அதற்கு பவற்றி நிச்சயம்.( P. 304 – The Life Divine)
ெிைெஞ்சேோ இருப்ெதோல் அ ந்ளதளயக் ளைந்து ெிைம்ேத்ளத அளடந்தோல் தனி ேனிதன், ேனித
வோழ்வில் ஆன்ேீ ேனிதனோ இருப்ெோன். இளறவன் ேனிதனுக்குள் ஆன்ேீ ேோ வோழ் ிறோன்.
அதனோல் ேனித விருப்ெம் ெிைெஞ்சத்தின் முடிவோ இருக் ிறது.
17. “They saw a gentleman and a lady in a curricle”.
They were in such intense expectation when anyone would look like Darcy.
Intense expectation can create hallucinations.
The Upanishads say Man can create vital hallucinations but not yet physical ones.
Human Mind has an inherent potentiality to do so, not yet revealed.
Man thinks and creates ideas, feels and creates poetry, even hallucinations.
God’s conception is executed as creation.
When God’s conception and execution are one, creation is a marvel.
Neither Jane nor Bingley had the intensity of aspiration of Darcy or Elizabeth.
As long as she was inside Pemberley, he with his friends, the question of intense expectation was not on the
agenda. Their meeting, especially the second one, was creative, creative of impossible expectations in
bothElizabeth as well in as her aunt.
It was the work of Nature; Nature never errs.
Nature never goes about her work half heartedly.
She saw the arrears in the act and went about completing it through Lydia.
To study human movements in Nature’s context is an exercise in wisdom.
Darcy started with ‘tolerable’, ended with two proposals.
She began with the ‘last Man she would ever marry’ and ended up with days of intense longing for another
proposal.
Her refusal lingered in the atmosphere of his inability to propose.
Lydia started with Bingley and ended with Wickham.
The only restraint we witness in Lydia was she did not pursue Bingley after he took to Jane and did not
follow Wickham till he gave up Elizabeth and Miss King. She took the hint of Collins that he was not
interested in her.
We really see the wonder in Mrs. Bennet, after Lydia’s elopement, expressing a desire to have gone to
Brighton.
It is a stroke of genius in Jane Austen to have spoken so out of the mouth of Mrs. Bennet.
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Mr. Bennet fully compensated for his irresponsibility of twenty five years by going to London in search of
the lovers.
“ஒரு னவோனும் அவனுடன் ஒரு பெண்ேணியும் வண்டியில் இருப்ெளத அவர் ள் ண்டனர்.”
அவர் ளுளடய எதிர்ெோர்ப்பு அவ்வைவு தீவிைேோ இருந்ததினோல் யோளைப் ெோர்த்தோலும் டோர்சிளயப்
கெோல் கதோன்று ிறது.
தீவிை எதிர்ெோர்ப்பு ள் ேோயத் கதோற்றங் ளை உருவோக்கும்.
ேனிதனோல் உணர்வின் ேோயத் கதோற்றத்ளத உருவோக் முடியும், ஜடத்தின் கதோற்றத்ளத அல்ல
என்று உெநிஷதங் ள் கூறு ின்றன.
இவ்வோறு பசய்வதற் ோன திறன் ேனித ேனதில் வித்தோ ப் புளதந்துள்ைது. அது இன்னும்
பவைிப்ெடவில்ளல.
ேனிதன் சிந்தளன பசய்து எண்ணங் ளை உருவோக்கு ிறோன், உணர்ந்து விளத ெளடக் ிறோன்,
ேோயத் கதோற்றங் ளையும் ெளடக் ிறோன்.
இளறவனின் ருத்தோற்றல் ெளடப்ெோ ச் பசயல்ெடுத்தப்ெடு ிறது.
இளறவன் ருத்தில் ப ோண்டதும், பசயல்ெடுத்தப்ெட்டதும் ஒன்றோ இருக்கும் சேயத்தில், சிருஷ்டி
அற்புதேோ ிறது.
டோர்சிக்கும், எலிசபெத்திற்கும் இருந்த ஆர்வத்தின் தீவிைம் ெிங் ிலி, கஜன் இருவருக்கும் இல்ளல.
அவள் பெம்ெர்லியில் இருந்தவளை, அவன் அவனுளடய நண்ெர் ளுடன் இருந்தவளை, தீவிை
எதிர்ெோர்ப்பு என்ற க ள்விக்கு இடகே இல்ளல. அவர் ைது சந்திப்பு, குறிப்ெோ இைண்டோவது
சந்திப்பு ெளடப்ெோற்றலுடன் இருந்தது, எலிசபெத்திடமும், அவளுளடய அத்ளதயிடமும் சோத்தியகே
இல்லோத எதிர்ெோர்ப்ளெ ஏற்ெடுத்தியது.
இயற்ள யின் பசயல் இது. இயற்ள ஒரு கெோதும் தவறு பசய்யோது.
அளை ேனதுடன் இயற்ள ஒரு கெோதும் பசயல்ெடோது.
பசயலின் ேீதேிருந்த ெோ ங் ளை அவள் ெோர்த்தோள், லிடியோவின் மூலம் அளதப் பூர்த்தி பசய்ய
முற்ெட்டோள்.
இயற்ள யின் விஷயத்தில் ேனித இயக் ங் ளை ஆைோய்வது அறிவின் ஒரு ெயிற்சியோகும்.
“ெைவோயில்ளல,’ என்று ஆைம்ெித்த டோர்சி இைண்டு திருேண கவண்டுக ோள்வளை பசன்றோன்.
“நோன் திருேணம் பசய்துப ோள்ளும் ளடசி ஆைோ நீ இருப்ெோய்” என்று ஆைம்ெித்த அவள்,
ேீண்டும் ஒரு முளற திருேண கவண்டுக ோைிற் ோ நோட் ணக் ில் தீவிைேோ ஏங்கும்ெடி ஆயிற்று.
அவனோல் கவண்டுக ோள் விடுக் முடியோேல், அவளுளடய ேறுப்பு சூைலில் நிலவி வந்தது.
லிடியோ ெிங் ிலியில் ஆைம்ெித்து விக் ோேில் முடித்தோள்.
லிடியோவிடம் நோம் ெோர்க்கும் ஒகை ட்டுப்ெோடு, ெிங் ிலி கஜளன விரும்பு ிறோன் என்று பதோிந்த
ெிறகு, அவள் அவளனத் பதோடைோததுதோன். எலிசபெத்ளதயும் கேோி ிங்ள யும் விட்டு விக் ோம்
விலகும்வளை அவளன அவள் பதோடைவில்ளல. அவைிடம் அவனுக்கு ஆர்வம் இல்ளல என்ற
ோலின்ஸின் குறிப்ளெ அவள் ஏற்றுக்ப ோண்டோள்.
லிடியோ ஓடிப்கெோன நி ழ்ச்சிக்குப் ெிறகு ெிளைட்டனுக்குப் கெோயிருக் லோகே என்று தனது
ஆளசளய பவைிப்ெடுத்தும் திருேதி பென்னட்டிடம், உண்ளேயில் அதிசயத்ளத நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
திருேதி பென்னட் அவ்வோறு கெசுவது கஜன் ஆஸ்டினின் கேதோவித்தனத்ளதக் ோட்டு ிறது.
ோதலர் ளைத் கதடுவதற் ோ திரு பென்னட் லண்டனுக்குச் பசன்றதன் மூலம், இருெத்தி ஐந்து
வருடங் ைோ ப் பெோறுப்ெில்லோேல் நடந்துப ோண்டளத ஈடு பசய்தோர்.
18. “Elizabeth immediately recognized the livery.”
Interest in a VIP is interest in everything of his.
A VIP is one who has achieved. He is a symbol of achievement.
Aspiration for achievement expresses as interest in the achiever.
An achiever is the human guru of achievement.
The poor are poor today because they admire the wealth they do not have.
The rich are not abolished as the moral support of the poor is there for them.
Capitalism came to stay in USA as every citizen aspired to become a capitalist.
The labourer revolts when that hope is not there.
Duryodhana was powerful as Bhisma, Vidura, Drona, and Kripa supported him.
Falsehood survives because truthful people believe in the virtue of falsehood.
Women were long suppressed as they loved domination.
For one who loves truth Wickham was a pointer, as the whole village adored him even after his exposure.
Falsehood has a natural attraction.
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Going inside, trying to destroy the fortifications of inner falsehood, one will find stiff resistance in himself.
The main support of falsehood is from truth.
The true god of Man is the rich Man.
Man does not think of his god so much as he thinks of the rich Man.
Even his jealousy is his attention.
When people speak of a rich Man, their voice is full of solicitude, their very bodies assume humility.
It is in evidence in people like Collins very much.
Pemberley is not a mere house or an estate; it is a long standing rural institution carrying not only a tradition
of wealth, but that of service, values of a gentleman and generally security for those parts.
She was nothing before its size and weight.
She could not have conceived of it till she saw it herself.
It was capable of evoking love in her for Darcy.
Generally the truth behind love is respectable security.
After visiting Pemberley she was a different person.
“அவர் ைது உளட ளை எலிசபெத் உடனடியோ அளடயோைம் ண்டு ப ோண்டோள்.”
ஒரு முக் ிய நெோின் கேலிருக்கும் ஆர்வம் அவோிடத்தில் உள்ை அளனத்தின் ேீதும் இருக்கும்.
ஒரு முக் ிய நெர் சோதளன புோிந்தவைோ இருப்ெோர். அவர் சோதளனயின் அளடயோைேோ இருப்ெோர்.
சோதிக்கும் ஆர்வம் சோதளன புோிந்தவோின் கேல் ஆர்வேோ பவைிப்ெடும்.
சோதித்தவர், சோதளனயின் ேனித குருவோவோர்.
ஏளை ள் இன்று ஏளை ைோ கவ இருப்ெதற்குக் ோைணம், அவர் ைிடம் இல்லோத பசோத்துக் ளை
அவர் ள் வியப்புடன் ெோர்ப்ெதினோல்.
ஏளை ைின் தோர்ேீ ஆதைவு ெணக் ோைர் ளுக்கு இருப்ெதோல் அவர் ள் அைியோேல் இருக் ின்றனர்.
முதலோைித்துவம் அபேோிக் ோவில் நிலவுவதற்குக் ோைணம், ஒவ்பவோரு குடிே னும் முதலோைி
ஆவதற்குோிய ஆர்வத்ளதக் ப ோண்டிருந்ததோகும்.
அந்த வோய்ப்பு இல்லோதபெோழுது பதோைிலோைி ள் எதிர்ப்ளெக் ோட்டு ின்றனர்.
பீஷ்ேர், விதுைர், துகைோணர், ிருெோசோோியோர் ஆ ிகயோர் ஆதோித்தைினோல் துோிகயோதனன்
சக்திவோய்ந்தவனோ இருந்தோன்.
பெோய்ளேயின் குணத்ளத உண்ளேயுள்ை ேனிதர் ள் நம்புவதோல் பெோய்ளே திளைக் ிறது.
பெண் ளுக்கு, தங் ளை அடக் ியோள்வது ெிடித்திருந்ததோல், அவர் ள் பவகு ோலம் அடக் ி
ளவக் ப்ெட்டிருந்தனர்.
உண்ளேளய விரும்புெவருக்கு விக் ோம் ஒரு எடுத்துக் ோட்டோ இருந்தோன், அவன் குட்டு
பவைிப்ெட்ட ெிறகும் அவளன முழு ிைோேமும் கெோற்றியது. பெோய்ளேக்கு இயற்ள யோ னே ஒரு
வர்ச்சி இருக்கும்.
உள்கை பசன்று உள்கை இருக்கும் பெோய்யின் ெலத்ளத அைிக் முயலும்பெோழுது, நேக்குள்கைகய
அதற்கு வலிளேயோன எதிர்ப்பு எழுவளத நோம் ெோர்க் லோம்.
பெோய்ளேக்கு முக் ியேோ ஆதைவு தருவது உண்ளேதோன்.
ெணக் ோை ேனிதகன ேனிதனுக்கு உண்ளேயோன இளறவன் ஆவோன்.
தனது இளறவளன நிளனப்ெளதவிட ேனிதன் ெணக் ோைளனகய அதி ம் நிளனப்ெோன்.
அவனது பெோறோளேயும் அவன் ப ோடுக்கும் வனம்தோன்.
ெணக் ோை ேனிதளனப் ெற்றி ேக் ள் கெசும்பெோழுது, அவர் ள் குைல் அக் ளறயுடன் ஒலிக்கும்,
உடலும் ெணிளவ பவைிப்ெடுத்தும்.
இது ோலின்ஸ் கெோன்ற ேனிதர் ைில் பதைிவோ த் பதோி ிறது.
பெம்ெர்லி பவறும் ஒரு வீகடோ அல்லது ஒரு எஸ்கடட்கடோ அல்ல. பசல்வத்தின் ெோைம்ெோியத்ளத
ேட்டுேன்றி ஒரு னவோனின் கசளவளயயும், ெண்பு ளையும் பெற்றிருக்கும் ெளைய ிைோேப்புற
அளேப்பு ஆகும் அது. சுற்றியுள்ை இடங் ளுக்குப் ெோது ோப்ெோ வும் அது இருந்து வந்துள்ைது.
அதனுளடய அைவுக்கும் உயர்வுக்கும் முன் அவள் ஒன்றுகே இல்ளல.
அவள் கநைடியோ ப் ெோர்க்கும்வளை அவைோல் இளதக் ற்ெளனயும் பசய்திருக் முடியோது.
டோர்சியின் கேல் ோதளலத் தூண்டும் திறன் இதற்கு இருந்தது.
பெோதுவோ , ோதலுக்குப் ெின்னோல் உள்ை உண்ளே, ேோியோளதக்குோிய ெோது ோப்பு ஆகும்.
பெம்ெர்லி விஜயத்திற்குப் ெிறகு அவள் முழுவதுேோ ேோறி இருந்தோள்.
19. “Guessed what it meant.”
Human enlightenment takes only a minute, if the soul awakes.
Mind takes long, the vital takes a lifetime. The Spirit knows already.
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Mind discovers the unknown; the Spirit brings out the known. (The Life Divine p. 982 )
There are times for a wild guess, but the intensity makes the guess precise.
Intense sincerity is perfectly precise.
Human life oscillates between the truth and falsehood.
Intensity focuses; sincerity turns to the right, the play of the forces become perfect.
The meeting at Lambton was creative, creative of a new material social life in truth for her. For him it was a
psychological reward society had not fashioned so far.
Neither had the experience, as it was new to the collective.
Lack of experience, lack of equipment renders the gem on hand an uncut gem.
A wonderful event of a splendid emotion executed by ill fitted vessels.
The inn at Lambton was exactly expressive of the lack of the hour.
A devotee in such a situation can think of repeating ‘Let Thy will be done’. It is arduous. Suppose he had
succeeded, they would be shifted to Pemberley.
More than ‘Let Thy will be done’, it is important to say ‘Not my will’.
Any devotee will forget it by the overwhelming pressure.
If spoken, only half will come out.
It will come out at our level, not the level in which it should be spoken. There may be a dozen levels of
thought, feeling, sensation, opinion, attitude, motive, each of which will have a bottom and top. To move
from our level to the next level will be frustrating. Anything is a lifetime effort for a non-serious Man who
will give it up very soon. For the serious who persist, it is a lifelong effort, as a volunteer in a party is
separated by a dozen steps from its leadership. For those who are steady and persevering, it moves little by
little. Faith is born at the end of a long effort. It raises Man like a flash, in a flame of recognition.
Moving each stage is like the pedestrian entering a vehicle of faster speed. The change is felt
instantaneously as when you shift from the cycle to the bus. People are moved by the outer circumstances.
Only Darcy moved from inward pressure. At a time the shift offers, our preferences, compromises,
hesitations, understandings, old sensations, habits standing in the way will be clear. Her remembrance is
rare. If there, it can sweep all this away in one stroke, clear the atmosphere, allow Her Will to act.
“இது எளதக் குறிக் ிறது என யூ ிக் முடிந்தது.”
ஆன்ேோ விைிப்புடன் இருந்தோல் ேனிதன் ஞோனம் பெறுவதற்கு ஒரு நிேிடம் கெோதும்.
ேனம் நீண்ட ோலம் எடுத்துக்ப ோள்ளும், உணர்வுக்கு வோழ்நோள் முழுதும் கவண்டும், ஆன்ேோவுக்கு
ஏற்ப னகவ பதோியும்.
அறியோதளத ேனம் ண்டுெிடிக்கும், அறிந்தளத ஆன்ேோ பவைிகய ப ோண்டு வரும்.
நேக்குத் கதோன்றியெடி யூ ிக் லோம் ஆனோல் தீவிைம் யூ த்ளதத் துல்லியம் ஆக்கும்.
தீவிைேோன உண்ளே பூைணேோ துல்லியேோ இருக்கும்.
ேனித வோழ்க்ள உண்ளேக்கும் பெோய்ளேக்கும் இளடகய ஊசலோடு ிறது.
தீவிைம் ஒருமு ப்ெடுத்தும், கநர்ளே உண்ளேளய கநோக் ிச் பசல்லும், சக்தி ைின் பசயலோக் ம்
பூைணேோகும்.
லோம்ப்டனில் நடந்த சந்திப்பு ஆக் பூர்வேோ இருந்தது, அவளுக்கு புதிய பெோருள்ோீதியோன சமூ
வோழ்க்ள ளய உண்ளேயோ உருவோக் ியது. சமூ ம் இதுவளை அைித்திைோத ேனோீதியோன
பவகுேதியோ அது அவனுக்கு இருந்தது.
இருவருக்கும் அது புதியதோ இருந்ததோல், அவர் ளுக்கு அதன் முன் அனுெவம் இருக் வில்ளல,
அனுெவம் இல்லோதது, கதளவயோன சோதனங் ள் இல்லோதது, இைத்தினத்ளத ெட்ளட தீட்டப்ெடோத
ல்லோ க் ோண்ெிக்கும்.
தகுதியற்றவர் ைோல் நிளறகவற்றப்ெட்ட அெோைேோன உணர்ச்சியின் ஒரு அற்புத நி ழ்வு.
அந்த கநைத்தில் கதளவப்ெட்ட உணர்வு ளை பவைிப்ெடுத்த முடியோத அைவிற்கு லோம்ப்டனில்
இருந்த விடுதியின் சூைல் இருந்தது.
இது கெோன்ற சந்தர்ப்ெத்தில் ஒரு அன்ெர் “உங் ள் திருவுள்ைப்ெடி நடக் ட்டும்” என்ெளதக் கூற
ஆைம்ெிக் கவண்டும். இது ேி வும் டினம். ஒரு கவளை இதில் அவன் பவற்றி பெற்றிருந்தோல்
அவர் ள் பெம்ெர்லிக்கு ேோறியிருப்ெர்.
“உங் ள் திருவுள்ைப்ெடி நடக் ட்டும்” என்று கூறுவளதவிட “எனது விருப்ெம் அல்ல” என்று
கூறுவது முக் ியம்.
அைவு டந்த பநருக் டியோல் எந்த ஒரு அன்ெரும் இளத ேறந்து விடுவர்.
அப்ெடிகய கூறினோலும் ெோதிதோன் பவைி வரும்.
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நேது நிளலயிலிருந்துதோன் இச்பசோல் பவைி வரும், எந்த நிளலயிலிருந்து கூற கவண்டுகேோ
அங் ிருந்து எைோது. எண்ணம், உணர்வு, புலனுணர்வு, அெிப்ெிைோயம், ேகனோெோவம், கநோக் ம்
இவற்றின் ெல நிளல ள் இருக் லோம், அளவ ஒவ்பவோன்றுக்கும், கேல் நிளல, ீழ் நிளல என்றும்
இருக்கும். நேது நிளலயிலிருந்து அடுத்த நிளலக்குச் பசல்வது எோிச்சலூட்டும். தீவிைம் இல்லோத
ேனிதனுக்கு எதுவும் வோழ்நோள் கவளலயோ இருக்கும், விளைவில் ள விட்டு விடுவோன். தளலளே
ெதவியிலிருந்து ென்னிபைண்டு ட்டங் ள் ெிோிந்து இருக்கும் பதோண்டளனப் கெோல், தீவிைேோ
இருப்ெவனுக்கு இது வோழ்நோள் முயற்சியோ இருக்கும், அவன் விடோது பதோடருவோன்,
உறுதியோனவர் ளுக்கும், விடோமுயற்சி பசய்ெவர் ளுக்கும் இது சிறிது சிறிதோ ந ரும். நீண்ட நோள்
முயற்சியின் இறுதியில் நம்ெிக்ள ெிறக்கும். இது ேனிதளன க்ஷணத்தில் உயர்த்தி அளடயோைம்
ோட்டும். ஒவ்பவோரு நிளலளயக் டப்ெதும், நடந்து பசல்ெவன் அதிகவ ேோ ச் பசல்லும்
வோ னத்தில் பசல்வதுகெோல் இருக்கும். ளசக் ிள் ெிையோணத்திற்கும், கெருந்துப் ெிையோணத்திற்கும்
உள்ை வித்தியோசத்ளதப்கெோல் ேோற்றம் உடனடியோ உணைப்ெடும். புறச் சூைல் ைோல் ேனிதன்
ேோறு ிறோன். டோர்சி ேட்டும் அ த்தில் ஏற்ெட்ட தோக் த்தோல் ேோறினோன். ேோறுதல் ஏற்ெடும்கெோது
இளடகய குறுக் ிடும் நேது முன் விருப்ெங் ள், சேைசங் ள், தயக் ங் ள், புோிதல் ள், ெளைய
உணர்வு ள், ெைக் ங் ள் ஆ ியளவ விலகும். அன்ளனளய நிளனப்ெகத அோிதோ உள்ைது.
அன்ளனளய நிளனப்ெது இளவ அளனத்ளதயும் உடனடியோ அ ற்றி, சூைளலச் சோி பசய்து
அவருளடய விருப்ெம் பசயல்ெட அனுேதிக்கும்.
20. “Imparted no small degree of surprise to her relations.”
That Darcy should come to see Elizabeth was not in their conception or imagination.
It created an emotion that surpassed surprise.
Nor could it be expressed by the conception of wonder.
Mind functions within limits.
Taken beyond those limits, it has no known response to give.
It stops functioning, dazed.
A dog was eagerly following a scent. It came to a point where the trail split into two. He did not know what
to do. He stopped, looked up and yelled.
Unexpectedly a party got an overwhelming majority. The leader could not conceive of being the head of the
government. He escaped and hid himself away from his party friends.
A girl who was frequently receiving letters from her lover one day stopped the postman and offered to
marry him. His surprise was no ordinary surprise. He was not the one who had been writing to her!
This excessive unexpected surprise was too much for the total atmosphere of theirs which included
both their families. Hence it turned into a tragedy.
Mrs. Bennet at one end, Lady Catherine at another end were not shining pillars of solid culture. The edifice
gave way yielding elopement, which alone the situation deserved. Except the serene manners of the rich
culture of the Gardiners, supported by the newly transformed gentlemanliness of the erstwhile boor, in the
atmosphere there were Bingley and Jane moping, Caroline triumphing, Mary neglected, Kitty crying over
her neglect, and Mr. Bennet enjoying the defeat of his wife. Above all, Elizabeth herself was not there fully
positively. Each thought of hers about Wickham undermined Darcy’s magnificent goodness. Even now she
saw Darcy through the eyes of Wickham. It is significant that she, who spoke so passionately of Pemberley,
did not utter one sentiment of love or a word of praise of him who was all solicitude for her, giving her aunt
the deepest suspicion of ardent love. Had they been invited to lodge in Pemberley, the mean atmosphere of
the inn could have been avoided. How could he invite them to lodge there when they would not walk into
the house for refreshments?
“அவளுளடய உறவினர் ளுக்கு பெோிய ஆச்சோியத்ளத ஏற்ெடுத்தியது.”
எலிசபெத்ளதச் சந்திக் டோர்சி வருவளத அவர் ள் நிளனத்தும் ெோர்க் வில்ளல, ற்ெளனயும்
பசய்யவில்ளல.
அவர் ைது உணர்ச்சி ஆச்சோியத்திற்கும் அப்ெோற்ெட்டு இருந்தது.
ஆச்சோியேோ வும் அளத பவைிப்ெடுத்த முடியவில்ளல.
ேனம் ஒரு எல்ளலக்குள் பசயல்ெடு ிறது.
அந்த எல்ளலளய ேீறிச் பசன்று விட்டோல் என்ன பசய்வது என்று அதற்குப் புோியோது.
பசயல்ெடோது ஸ்தம்ெித்து விடும்.
ஒரு நோய் ஒரு வோசத்ளதப் ெின்ெற்றிச் பசன்று ப ோண்டிருந்தது. வோசளன இைண்டோ ப் ெிோிந்த
இடத்தில் அதற்கு என்ன பசய்வது என்று புோியோேல் நின்றுவிட்டு, குளைக் ஆைம்ெித்து விட்டது.
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எதிர்ெோைோத விதேோ ஒரு ட்சி அதி பெரும்ெோன்ளேளயப் பெற்றது. அைசோங் த்தின் தளலளே
ெதவிளய ஏற்ெளத தளலவைோல் நிளனத்துப் ெோர்க் வும் முடியவில்ளல. தன்னுளடய ட்சி
நண்ெர் ைிடேிருந்து ேளறந்து ஒைிந்து ப ோண்டோர்.
ோதலனிடேிருந்து அடிக் டி டிதம் பெற்றுக் ப ோண்டிருந்த ஒரு பெண், ஒரு நோள் தெோல் ோைளை
அளைத்து அவளைத் திருேணம் பசய்துப ோள்வதோ க் கூறினோள். அவருக்கு எழுந்தது சோதோைண
ஆச்சோியேல்ல. அவளுக்குக் டிதம் எழுதிக் ப ோண்டிருந்தது அவர் அல்ல.
இந்த எதிர்ெோைோத கூடுதலோன ஆச்சோியம் இைண்டு குடும்ெங் ளையும் உட்ப ோண்டிருந்த
அவர் ளுளடய முழு சூைலுக்கும் ேி வும் அதி ேோ இருந்தது. அதனோல் அது கெைோெத்தோ
முடிந்தது.
திருேதி பென்னட்டும், கலடி ோதோினும் உயர்ந்த நோ ோி த்தின் தூண் ைோ விைங் வில்ளல. பெோிய
அளேப்பு சோிந்து ஓடிப்கெோவதில் முடிந்தது. அந்தச் சந்தர்ப்ெத்தில் அதுதோன் நடந்திருக் முடியும்.
ோர்டினர் தம்ெதியினோின் உயர்ந்த ெண்ெோட்டின் அளேதியோன நடத்ளதயும், இதற்கு ஆதைவோ ,
முன்னம் நோ ோி ேற்றவனோ இருந்து இப்பெோழுது னவோ ாக ேோறிய டோர்சிளயத் தவிை, கஜனும்
ெிங் ிலியும் ேனம் தைர்ந்த நிளலயில் இருக்கும் சூைலும், ோைலின் பவற்றிப் பெருேிதத்தில்
இருப்ெதும், கேோி புறக் ணிக் ப்ெட்டும், ிட்டி தன்ளனப் புறக் ணித்ததோல் அழுவதும், திரு
பென்னட் தன்னுளடய ேளனவியின் கதோல்விளயக் ப ோண்டோடுவதுேோ ேற்ற விஷயங் ள் அந்தச்
சூைலில் இருந்தன. இளவ எல்லோவற்றிற்கும் கேல் எலிசபெத்கத அங்கு முழுளேயோ
கநர்ேளறயோன ேனநிளலயில் இல்ளல. விக் ோளேப் ெற்றிய அவளுளடய ஒவ்பவோரு எண்ணமும்,
டோர்சியின் உயர்ந்த நற்குணத்ளத சீர்குளலத்தது. இப்பெோழுதும்கூட அவள் டோர்சிளய, விக் ோேின்
ண்கணோட்டத்தில்தோன் ெோர்க் ிறோள். பெம்ெர்லிளயப் ெற்றி அவ்வைவு உணர்ச்சி ைேோ ப் கெசிய
அவள், அவள் ேீது அவ்வைவு அக் ளற ப ோண்டிருக்கும் அவளனப் பு ழ்ந்து ஒரு வோர்த்ளத கூடப்
கெசவில்ளல, ோதல் உணர்ளவப் ெற்றியும் ஒரு வோர்த்ளத கூறவில்ளல. அது அவளுளடய ோதலின்
தீவிைத்தின் ேீது அத்ளதக்கு சந்கத த்ளத எழுப்ெியது. பெம்ெர்லியில் அவர் ளைத் தங்
ளவத்திருந்தோல் இந்த விடுதியின் ேி ச் சோதோைணேோன சூைளலத் தவிர்த்திருக் லோம். அவர் ள்
சிற்றுண்டி உண்ண வீட்டிற்கு வைோதபெோழுது அவன் எவ்வோறு அவர் ளை அங்கு தங்
அளைத்திருக் முடியும்?
21. “By acquainting them with the honour she expected.”
One of the standing wonders of the world, maybe the one outstanding wonder is Man’s adoration of
social power vested in Money and he who possesses it.
Man’s earliest preoccupation with God is thus revealed in the society.
The mould and the condition of human existence is to look up to strength.
His strength, even his weakness, is nourished by that one strength.
He has all the intelligence he needs at birth. What he needs is wider perspective.
Intelligence is material. Soul’s intelligence is perspective. On his own, Man cannot acquire perspective. By
looking up to those who have it, Man hopes to broaden his perspective. It is the honour Mrs. Gardiner
expected. A wealthy Man’s perspective is national, professional, of his class. A commoner thinks of his
survival only. One’s accomplishment is in proportion to his perspective.
Perspective is socially creative in society, scientifically creative in the field of science. In marriage it
creates possibilities of Romance.
Intelligence is the faculty; perspective is the field.
The field is productive or creative according to our approach.
Horizontal extension is productive.
Vertical aspiration is creative.
That which makes the vertical rise based on horizontal expansion retaining the relationship is an exercise in
integralisation.
Horizontal exercise is for human faculties.
Vertical rise is for spiritual power.
Integralisation is given to the infinite faculties of the Absolute.
Comprehensive preciseness brings about integralisation.
The insignificant relating itself to the significant and becoming significant itself is the uniqueness of the
integralisation.
It is a state one can interchange with the other – the insignificance with the significant.
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At a further stage of perfection, anything can exchange itself with the other.
In this process, at any stage anything can become brittle and crumble.
“எதிர்ெோர்த்த ேோியோளதயுடன் அவள் அவர் ளுடன் அறிமு ேோனோள்.”
உல த்தின் பெோிய அற்புதங் ைில் ஒன்று, அல்லது ஒரு பெோிய அற்புதம், ெணத்தில்
நிளலத்திருக்கும் சமூ அதி ோைத்ளதயும், ெணம் ெளடத்தவளனயும் ேனிதன் கெோற்றுவது ஆகும்.
இளறவனுடன் ேனிதனுக்கு இருக்கும் ஆைம்ெ ஈடுெோடு இது கெோல் சமூ த்தில் பவைிப்ெடு ிறது.
ேனித வோழ்வின் வடிவமும், நிளலளேயும் வலிளேளய எதிர்கநோக் ி இருக்கும்.
அவனது ெலமும், அவனது ெலவீனமும் அந்த ஒரு வலிளேயோல் கெணப்ெடு ிறது.
கதளவப்ெடும் எல்லோ புத்திசோலித்தனமும் ெிறக்கும்பெோழுகத அவனிடம் இருந்தது. அவனுக்குத்
கதளவ ெைந்த ெோர்ளவ.
புத்திசோலித்தனம் பெோருள் ஆகும். ஆன்ேோவின் அறிவுக்குத் பதோளலகநோக்குப் ெோர்ளவ இருக்கும்.
ேனிதனோல் தோனோ கவ இளதப் பெற முடியோது. இத்திறன் இருப்ெவர் ளைப் ெோர்த்து ேனிதன்
தன்னுளடய ெோர்ளவளய விோிவுெடுத்த விரும்பு ிறோன். இந்த ேோியோளதளயத்தோன் திருேதி
ோர்டினர் எதிர்ெோர்த்தோள். ெணக் ோை ேனிதனின் ெோர்ளவ அவனுளடய நிளலக்க ற்றவோறு கதசீய
அைவிலும், பதோைில்ோீதியோ வும் இருக்கும். சோதோைண ேனிதன், தோன் உயிர் வோழ்வளதப் ெற்றி
ேட்டுகே நிளனப்ெோன். ஒருவர் சோதிப்ெது அவருளடய ெோர்ளவளயப் பெோறுத்து இருக்கும்.
ெோர்ளவ சமூ த்தில் சமூ ோீதியோ ஆக் பூர்வேோ இருக்கும், விஞ்ஞோனத்தில் விஞ்ஞோனபூர்வேோன
ெளடப்ெோற்றலுடன் இருக்கும். திருேணத்தில் அேை ோதளல உருவோக்கும் சோத்தியங் ள் உண்டு.
புத்திசோலித்தனம் ஒரு திறளே ஆகும்; பதோளலகநோக்குப் ெோர்ளவ ஒரு ைேோகும்.
நேது அணுகுமுளறக்க ற்ெ இந்தக் ைம் ஆக் பூர்வேோ அல்லது ெளடப்ெோற்றலுடன் கூடியதோ
இருக்கும்.
ெக் வோட்டில் விோிவளடவது ஆக் பூர்வேோ இருக்கும்.
பசங்குத்தோ கேல்கநோக் ிச் பசல்லும் ஆர்வம், ெளடக்கும் திறன் பெற்றது.
உறளவத் தக் ளவத்துக் ப ோண்டு கேலும் உயர்வளத, விோிவளடவதன் அடிப்ெளடயில் பசய்வது,
பூைணேோக்குவதற் ோன ஒரு முயற்சியோகும்.
அ ன்று விோிவளடயும் முயற்சி, ேனித திறளே ளுக் ோனது.
கேல்கநோக் ிச் பசல்லும் உயர்வு ஆன்ேீ ச் சக்திக் ோகும்.
ெிைம்ேத்தின் அைவற்ற திறன் ள், பூைணேோக்கும் திறன் ெளடத்தளவ.
விோிவோன துல்லியம் பூைணத்ளத ஏற்ெடுத்தும்.
முக் ியேற்ற ஒன்று, முக் ியேோன ஒன்றுடன் பதோடர்பு ஏற்ெடுத்திக் ப ோண்டு, முக் ியேோனதோ கவ
ேோறுவது, பூைணேோவதன் தனித்துவம் ஆகும்.
இது ஒன்று ேற்றதோ ேோறும் ஒரு நிளல ஆகும்—முக் ியேற்றது முக் ியேோனதோ ேோறும் நிளல.
அடுத்த சிறப்ெோன நிளலயில், எது கவண்டுேோனலும் தன்ளன எதனுடன் கவண்டுேோனோலும்
ெறிேோற்றிக்ப ோள்ைலோம்.
இச்பசயல் முளறயில் எந்த நிளலயிலும் எதுவும் ெலம் இைந்து உளடந்து கெோ லோம்.
22. “Her uncle and aunt were all amazement.”
Amazement is a door that opens on celestial wonder
Such an emotion of amazement was felt by Mrs. Bennet on hearing of Darcy’s engagement.
To Mr. Bennet it was not the engagement that gave that sense of wonder but Darcy’s finding Lydia, paying
Wickham’s debts, compelling him to marry her, and getting him a commission at his expense. The
amazement was caused by Darcy’s request to the Gardiners to keep the news confidential. It made him
understand that there was no obligation to his brother-in-law and Darcy would not accept the payment back.
Another instance of amazement was Darcy’s confession to Bingley. He had not taken Darcy to be a Man
who could accept his error. Now Darcy confessed and apologized, an inconceivable step. No step of logic
could make him understand it. It is a step into celestial existence. Emotion of surprise maturing into a
dazed mental condition is amazement.
Emotion is a part. Amazement overtakes the whole being. Emotion of a part expanding to the whole being
and overwhelming it is amazement.
People susceptible to flattery are easily moved to emotion.
When the scheme of one’s known emotions are outreached, the emotion that is generated is beyond
measure.
Fear is an emotion, but it is negative.
Desire is another, not a lofty emotion.
18

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

Gratitude is a deep emotion of wide implications.
Man’s deep emotions are stirred when he knows he is trusted.
When he knows he is loved, deeper emotions arise.
People taking one to be of good will flatters his very being.
Towards the end of life one comes to know some information that makes a wife understand her husband’s
deep love unexpressed.
Her very being thrills with a rare emotion she had never experienced.
“அவளுளடய ேோேோவும், அத்ளதயும் வியப்புற்றனர்.”
வியப்பு சுவர்க் த்தின் அதிசயங் ளுக் ோன வோயில் ஆகும்.
டோர்சியின் திருேணம் நிச்சயம் ஆனளதக் க ட்ட திருேதி பென்னட் அது கெோன்ற வியப்ளெ
உணர்ந்தோள்.
டோர்சியின் திருேணம் நிச்சயம் ஆனது திரு பென்னட்டிற்கு வியப்ளெ அைிக் வில்ளல. டோர்சி,
லிடியோளவக் ண்டுெிடித்தது, விக் ோேினுளடய டன் ளை அளடத்தது, திருேணம் பசய்துப ோள்ை
அவளன வற்புறுத்தியது, கேலும் அவனுக்கு ஒரு வருேோனத்ளத ஏற்ெடுத்திக் ப ோடுத்தது
ஆ ியளவகய வியப்ளெ அைித்தன. ோர்டினர் தம்ெதியினளை இந்த விஷயத்ளத இை சியேோ
ளவத்துக்ப ோள்ளுேோறு டோர்சி க ட்டுக்ப ோண்டது வியப்ளெ ஏற்ெடுத்தியது. தனது ளேத்துனருக்கு
தோன் எதுவும் பசய்ய கவண்டியதில்ளல என்றும், டோர்சி ெணத்ளதத் திரும்ெப் பெற்றுக்ப ோள்ை
ேோட்டோன் என்றும் அவர் புோிந்துப ோண்டோர்.
டோர்சி, ெிங் ிலியிடம் தவற்ளற ஒத்துக்ப ோண்டது ஆச்சோியத்ளத ஏற்ெடுத்திய ேற்பறோரு
விஷயேோகும். தன் தவற்ளற டோர்சி ஒத்துக்ப ோள்வோன் என்று அவன் எதிர்ெோர்க் வில்ளல. டோர்சி
ஒத்துக்ப ோண்டு ேன்னிப்பும் க ட்டது நிளனத்துப் ெோர்க் முடியோத ஒரு பசயலோகும். எந்த விதேோன
விைக் ங் ைோலும் இளத அவனுக்குப் புோியளவக் முடியோது. அது சுவர்க் வோழ்வுக் ோன ஒரு ெடி
ஆகும். ஆச்சோிய உணர்வு ேனளத ஒன்றும் விைங் ோேல் திள க் ச் பசய்வது வியப்ெோ ேோறு ிறது.
உணர்ச்சி ஒரு ெகுதி ஆகும். வியப்பு ஜீவன் முழுவளதயும் ஆட்ப ோள் ிறது. ஒரு ெகுதியின்
உணர்ச்சி ஜீவன் முழுளேக்கும் ெைவி அளத பவற்றி ப ோள்ளும்கெோது அது வியப்ெோ ிறது.
மு ஸ்துதிக்கு ேயங்குெவர் ள் எைிதில் உணர்ச்சி வயப்ெடுவோர் ள்
ஒருவருளடய வைக் ேோன உணர்ச்சியின் நிளலளய ேீறிவிட்டோல், பவைிப்ெடும் உணர்ச்சிளய
அைவிடகவ முடியோது.
ெயம் ஒரு உணர்ச்சி, ஆனோல் அது எதிர்ேளறயோனது.
ஆளச இன்பனோன்று, ஆனோல் ஒரு உன்னதேோன உணர்ச்சி அல்ல.
நன்றியுணர்வு ஆைேோன உணர்ச்சியோகும். அதற்குப் ெல ஆழ்ந்த அர்த்தங் ள் உண்டு.
தோன் நம்ெப்ெடு ிகறோம் என்று உணரும் ேனிதனின் ஆைேோன உணர்ச்சி ள் தூண்டப்ெடு ின்றன.
தோன் விரும்ெப்ெடு ிகறோம் என்று அறியும்கெோது ஆழ்ந்த உணர்ச்சி ள் எழு ின்றன.
ஒருவளை நல்லவர் என்று நிளனத்தோல் அவருளடய ஜீவளனகய ேற்றவர் ள் மு த்துதி
பசய்வோர் ள்.
வோழ்வு முடியும் தறுவோயில் சில விஷயங் ளை ஒரு ேளனவி பதோிந்துப ோண்டு, ணவனின்
பவைிப்ெடுத்தப்ெடோத ஆைேோன ோதளலப் புோிந்துப ோள்வோள்.
இதுவளை அனுெவப்ெட்டிைோத அபூர்வேோன உணர்ச்சி ைோல் அவைது ஜீவகன சிலிர்க் ிறது.
23. “The embarrassment of her manner as she spoke.”
Embarrassment is the awkward skill of lack of energy of experience.
It is a stiff manner, a hesitant attitude, inability to meet the looks, an inexpressive smile, or a smile
pathetically expressing itself, an unsteady poise, an inadvertent word.
In extreme cases it can speak the opposite ideas, in negative words.
Silence is best of manners in such moments.
You do not do only the wrong thing, but are aware of it. The latter is the worst part of it.
All such movements inside her expressed her consent – ‘Barkis is willing’.
There was no David available as messenger.
She had to officiate as her own messenger. Hence the heightened embarrassment.
Embarrassment is the unformed ill-equipped awkwardness of the small as he is submerged by the
infinite descent.
It is either the infinite compressing itself into the finite or the finite ungallantly opening into the infinite.
It is love-making in angry words, an irresistible attraction to the detestable.
It is the compunction of falsehood, listening to God that he wants your child to be cooked, loyalty to a
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traitor, betraying a clear cause.
Soon after the wedding, Mr. Bennet saw his wife’s real personality spread before him in all its nakedness,
shorn of all pre-marital wooing. He was now to fully appreciate her to her satisfaction. That is a typical
moment of embarrassment.
Sacrificing emotional truth to social scandal leads to its occult version in the reverse direction,
bringing an unbailable arrest warrant as a reward for indefensible falsehood.
Mother’s opulence scoffed at, refused in an exercise of superiority complex offers material bankruptcy.
The inner sequence belies the outer rule of succession generating a logical embarrassment.
A Man flirts with a girl. As a consequence her mother presents herself in his office asking him to marry the
girl.
Efficiency of falsehood excels the intention of truth unable to acquire efficiency of truth.
“எலிசபெத் கெசிய விதத்தில் அவளுக்கு ஏற்ெட்ட சங் டம் பதோிந்தது.”
சங் டம், சக்தி இல்லோத அனுெவத்தின் இக் ட்டோன திறன் ஆகும்.
ஒரு விளறப்ெோன நடத்ளத, தயக் ேோன அணுகுமுளற, கநருக்கு கநைோ க் ண் ளைச் சந்திக்
முடியோளே, எளதயும் பவைிப்ெடுத்தோத ஒரு புன்னள , அல்லது ெோிதோெேோ தன்ளன
பவைிப்ெடுத்திக்ப ோள்ளும் ஒரு புன்னள , தள்ைோடு ின்ற நளட, வனேில்லோேல் கூறும் ஒரு
வோர்த்ளதயோ இது இருக்கும்.
சில டுளேயோன இடங் ைில் அது கநர்ேோறோன எண்ணங் ைோ கவோ, எதிர்ேளறயோன
வோர்த்ளத ைோ கவோ பவைிப்ெடும்.
அது கெோன்ற தருணங் ைில் பேௌனம் சிறந்த நடத்ளதயோ இருக்கும்.
பதோிந்கத தவறோன பசயல் ள் பசய்யப்ெடும். பதோிந்கத பசய்வதுதோன் கேோசேோனது.
அவளுக்குள் நி ழ்ந்த அதுகெோன்ற எல்லோ சலனங் ளும் அவளுளடய சம்ேதத்ளத பவைிப்ெடுத்தின.
Barkisக்கு சம்ேதம்தோன். தூது பசல்வதற்கு David அங்கு இல்ளல. அவகை அவளுளடய தூதைோ ச்
பசயல்ெட கவண்டும். அதனோல்தோன் கூடுதலோன சங் டம் ஏற்ெடு ிறது.
ீைிறங் ிய அைவற்ற சக்தியில் மூழ் ிய சிறிய ேனிதனின் சோியோ உருவோ ோத, தகுதியற்ற,
இக் ட்டோன நிளலகய சங் டேோ எழு ிறது.
இது அ ண்டம் ண்டேோ ச் சுருங்குவகதோ அல்லது ண்டம் ம்பீைேற்று அ ண்டேோ ேோறுவகதோ
ஆகும்.
இது க ோெேோன வோர்த்ளத ைில் ோதல் பசய்வதோகும். பவறுக் த்தக் வர் ளுக்கு அடக் முடியோத
ஆர்வேோ இருக் ிறது.
ெிள்ளைக் றி சளேக்கும்ெடி டவுள் க ட்டுக் ப ோண்டதற்கு இணங் ியது, துகைோ ியிடம்
விசுவோசேோ இருப்ெது, நல்ல ப ோள்ள க்கு நம்ெிக்ள த் துகைோ ம் பசய்வது ஆ ியளவ
பெோய்ளேயின் ேனவுறுத்தல் ள் ஆகும்.
தனது திருேணம் நளடபெற்றவுடகனகய திரு பென்னட் தன் ேளனவியின் உண்ளேயோன
குணத்ளத முழுவதுேோ உணர்ந்தோர். திருேணத்திற்கு முன் இருந்த ோதல் முழுவதுேோ
ேளறந்துவிட்டிருந்தளதக் ண்டோர். அவளைத் திருப்திப்ெடுத்தும் வள யில் இப்பெோழுது அவர்
அவளைப் புோிந்துப ோள்ை கவண்டும். இது சங் டேோன தருணத்திற்கு ஒரு சோியோன எடுத்துக் ோட்டு
ஆகும்.
சமூ அவதூறு ளுக் ோ உணர்ச்சி ைின் உண்ளேளயத் தியோ ம் பசய்வது, அதன் ேளறந்துள்ை
ெதிப்ெிளன எதிர்திளசக்கு எடுத்துச் பசன்று, நியோயப்ெடுத்த முடியோத பெோய்ளேக்குப் ெோிசோ
ஜோேீனில் பவைி வை முடியோதெடி ள து பசய்யும் உத்தைளவ வைவளைக் ிறது.
அன்ளனயின் பசல்வவைத்ளத இ ழ்ந்து, தன்ளன உயர்வோ நிளனத்து அளத ேறுத்தோல், இது
ெணோீதியோ ஒருவளை திவோலோக்கும்.
உள் விளைவு ள் அடுத்தடுத்து வரும் புற சட்டங் ளைப் பெோய்யோக் ி, அறிவுபூர்வேோன
சங் டங் ளை உற்ெத்தி பசய்யும்.
ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ளணக் ோதலிப்ெது கெோல் நடிக் ிறோன். அதன் விளைவோ பெண்ணின்
தோயோர் அந்த ஆண் கவளல பசய்யும் இடத்திற்குச் பசன்று தன் பெண்ளணத் திருேணம்
பசய்துப ோள்ை கவண்டு ிறோள்.
பெோய்ளேயின் திறளே, உண்ளேயின் திறளனப் பெற முடியோேல், உண்ளேயின் கநோக் த்ளத விடச்
சிறப்ெோ ச் பசயல்ெடு ிறது.
24. “Joined to the circumstance itself and many of the circumstances of the previous day.”
A new understanding about a situation dawns gradually or all of a sudden.
A new understanding about an old situation is an emotion of startling surprise.
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Often circumstances laden with rich possibilities do not readily reveal themselves.
Another small circumstance added to it either fully reveals it or begins to reveal it gradually.
Man longs for joy in material satisfaction or human relationships.
Some seek it in idealistic aspiration or in a quest for God.
Rarely emotional people seeking it in the feminine company of the wife get it, as they aspired for it.
Such a relationship expands in emotions.
Intellectual possibilities widen the borders of those relationships.
Should they be ideal or a quest for God, there is no one more blessed than they are, as it is ideal, ideal
in the complement, towards an ever receding goal.
Mother gives it to a point of satiation.
Man does not know the limit. She knows.
She ends it before it becomes flat.
She does so in income, prosperity, popularity, and all worldly aspirations.
Man is haunted by the sense of sin.
Ramalinga Swami expressed the Divine intention in such cases, asking the devotee to satisfy his unsatisfied
desires.
If not sin, Man lingers after the erstwhile aspirations after they have crossed their limits.
Mother fulfilling subconscious aspirations in the devotee is to relate the Superconscient with the
subconscient.
We see it in Elizabeth’s solicitude for Wickham after she married.
Mrs. Bennet’s subconscious and conscious aspirations were fulfilled in vast abundance, incidentally
answering Mr. Bennet’s too. Wickham was most fulfilled in becoming the brother-in-law of Darcy.
“இப்பெோழுது நடப்ெளவ ளையும், முதல் நோள் நடந்தளவ ளையும் நிளனத்துப் ெோர்க்கும் பெோழுது.”
ஒரு நிளலளேளயப் ெற்றிய புோிதல் ெடிப்ெடியோ ஏற்ெடும் அல்லது திடீபைன்றும் ஏற்ெடும்.
ஒரு ெளைய நிளலளேளயப் ெற்றிய ஒரு புதிய புோிதல், திடுக் ிடும் ஆச்சோிய உணர்ச்சியோகும்.
உயர்ந்த சோத்தியங் ள் நிளறந்த சந்தர்ப்ெங் ள் தம்ளே உடனடியோ பவைிப்ெடுத்திக்
ப ோள்வதில்ளல.
இன்பனோரு சிறிய சந்தர்ப்ெம் அதில் கசரும்கெோது அது முழுவதுேோ பவைிப்ெடு ிறது, அல்லது
ெடிப்ெடியோ பவைிப்ெடுத்த ஆைம்ெிக் ிறது.
ேனிதன் பெோருள்ோீதியோன திருப்தியின் சந்கதோஷத்திற்கும், ேனித உறவு ைின் சந்கதோஷத்திற்கும்
ஏங்கு ிறோன்.
சிலர் அளத உயர்ந்த இலட்சியங் ளுக் ோன ஆர்வத்தினோலும் அல்லது இளறவளனத் கதடியும்
நோடு ிறோர் ள்.
அோிதோ , உணர்ச்சிேயேோனவர் ள் ேளனவி வடிவத்தில் பெண் துளணளய நோடி, அவர் ள்
ஆர்வப்ெட்டதோல் அதளன அளட ிறோர் ள்.
இது கெோன்ற உறவு ள் உணர்ச்சியில் விோிவளடயும்.
அறிவுபூர்வேோன சோத்தியங் ள் அந்த உறவு ைின் எல்ளல ளை விோிவுெடுத்தும்.
அவர் ள் இலட்சியவோதி ைோ இருந்தோலும் சோி, டவுளைத் கதடுெவர் ைோ இருந்தோலும் சோி,
அவர் ளைவிட அதிர்ஷ்டசோலி ள் எவரும் இருக் முடியோது. ஏபனன்றோல் இலக்ள கநோக் ி
பதோடர்ந்து பசல்லும் இலட்சியேோ அது உள்ைது, நிளறவு பசய்யும் இலட்சியேோ உள்ைது.
அன்ளன அதளனத் தி ட்டிப் கெோகும்வளை அைிக் ிறோர்.
ேனிதனுக்கு எல்ளல பதோியோது, அன்ளனக்குத் பதோியும்.
அது ஒரு கதக் நிளலளய அளடவதற்குள் அன்ளன அளத நிளறவு பசய்து விடு ிறோர்.
வருேோனம், பசல்வவைம், பு ழ் ேற்றும் இ வோழ்வுக்குோிய அளனத்து ஆர்வங் ளுக்கும் அன்ளன
இதுகெோல் பசயல்ெடு ிறோர்.
ேனிதன் ெோவ உணர்வோல் பீடிக் ப்ெடு ிறோன்.
இைோேலிங் சுவோேி ள் இது கெோன்ற இடங் ைில் பதய்வீ கநோக் த்ளத பவைிப்ெடுத்து ிறோர்.
திருப்தி அளடயோத ஆளச ளைத் திருப்திப்ெடுத்திக்ப ோள்ைச் பசோல்லி அன்ெர் ளைக் க ட்டுக்
ப ோள் ிறோர்.
ெோவம் என்றில்லோவிட்டோலும் ேனிதன், முந்ளதய ஆர்வங் ள் வைம்ளெ ேீறிய ெிறகும், அவற்றில்
லயித்து நிற் ிறோன்.
ெிைம்ேத்ளத ஆழ்ேனதுடன் பதோடர்புெடுத்துவதற் ோ , அன்ெர் ைின் ஆழ்ேன ஆர்வங் ளை
அன்ளன பூர்த்தி பசய் ிறோர்.
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திருேணத்திற்குப் ெிறகும் விக் ோேிடம் எலிசபெத் அக் ளற ோண்ெிப்ெதில் நோம் இளதக்
ோண் ிகறோம்.
திருேதி பென்னட்டின் ஆழ்ேன ேற்றும் கேல்ேன ஆர்வங் ள் பெரும் அைவில் பூர்த்தியோயின.
திரு.பென்னட்டின் ஆர்வங் ளும் இதகனோடு கசர்ந்து பூர்த்தியோயின. டோர்சிக்கு ளேத்துனனோ
ேோறியதோல் விக் ோமும் தன்னிளறவு பெற்றோன்.
25. “These circumstances opened to the aunt and uncle a new idea on the business.”
They did not know that Elizabeth too felt exactly like them.
This was exactly a valuable occasion to know another Man’s point of view.
Her aunt was perfectly permitted to think that her love for Darcy was unknown to her.
In fact, Elizabeth was innocent. Life, in its infinite possibilities, has this occasion. By this one
exception, Life reveals its unique character. A subject becomes science when the rare exception too is
explained by its rule. To say it is chance is to be non-scientific. In the story Elizabeth was given the
embarrassment of being misunderstood by her aunt and uncle. It was such an irrational situation that
became a door for her to rise. Suppose she endeavored to explain to them the true situation they might not
be convinced. Her own belief that they must believe her made her an ordinary girl and thereby she lost the
opportunity.
To accept the rationality of an irrational situation, one must be a high character.
Higher reason understands the irrational as rational.
Irrationality is a door to higher reason.
It is said about spiritual illumination that it can be comprehended only by those who already know.
Mother has cleared the field and offered a solution.
She gives them a spiritual experience without their asking.
Now, if they try to understand, that knowledge will reveal to them.
Experience precedes explanation.
The very entrance into Her atmosphere is the experience.
Such an experience comes down to the physical plane.
To receive an experience before knowing anything is a privilege.
There is a general feeling that The Life Divine is unintelligible.
Any devotee trying to understand the Book from his own experience will not fail to comprehend it.
To ignore one’s own experience is to conveniently put aside one’s biggest privilege.
They mistake their experience as answers to their prayers.
“அங்கு நிலவிய சூைல் ேோேோவிற்கும், அத்ளதக்கும் இந்த விஷயத்ளதப் ெற்றி புதிய விஷயங் ளைத்
பதோிவித்தன.”
எலிசபெத்தும் தங் ளைப் கெோலகவ உணர் ிறோள் என்று அவர் ளுக்குத் பதோியவில்ளல.
ேற்றவோின் ருத்ளதத் பதோிந்துப ோள்வதற்கு இது ேி உயர்ந்த தருணம் ஆகும்.
டோர்சியின்கேல் எலிசபெத் ப ோண்டிருந்த ோதல் அத்ளதக்குத் பதோியோது என்று நிளனக் அங்கு
அவருக்கு வோய்ப்பு அைிக் ப்ெடிருந்தது.
உண்ளேயில் எலிசபெத் குற்றேற்றவைோ இருந்தோள். வோழ்வின் அைவற்ற சோத்தியங் ைில் இது ஒரு
தருணம் ஆகும். இந்த ஒரு விதிவிலக் ின் மூலம், வோழ்க்ள அதன் தனிப்ெட்ட குணத்ளத
பவைிப்ெடுத்து ிறது. விதிவிலக் ோன ஒரு அோிய விஷயமும், ஒரு விதியின் மூலம்
விைக் ப்ெடும்கெோது அது விஞ்ஞோனம் ஆ ிறது. அது தன்னிச்ளசயோனது என்று பசோல்வது
விஞ்ஞோனம் அல்ல. ளதயில் ேோேோ, அத்ளதயோல் எலிசபெத் தவறோ நிளனக் ப்ெட்டு
சங் டத்துக்கு ஆைோனோள். அது ேி வும் விகவ ேற்ற நிளலளேயோ இருந்தது. அது அவளுளடய
உயர்விற்கு ஒரு வோயிலோ இருந்தது. உண்ளே நிளலளய அவர் ளுக்கு அவள் விைக்
முற்ெட்டிருந்தோல் அவர் ள் அளத நம்ெியிருக் ேோட்டோர் ள். அவர் ள் அவளை நம்ெ கவண்டும்
என்று அவள் எதிர்ெோர்த்தது, அவளை ஒரு சோதோைணப் பெண்ணோ ேோற்றியது. அதனோல் அவள்
வோய்ப்ெிளன இைந்தோள்.
ஒரு விகவ ேற்ற நிளலயின் விகவ த்ளத ஒத்துக்ப ோள்ை ஒருவர் உயர்ந்த ெண்பு ள் உள்ைவைோ
இருக் கவண்டும்.
உயர்ந்த விகவ ம், விகவ ேற்றளத விகவ ேோ ப் புோிந்துப ோள்ளும்.
விகவ ேற்ற நிளல உயர்ந்த விகவ த்திற் ோன வோயில் ஆகும்.
ஆன்ேீ விைக் ங் ளை ஏற்ப னகவ அறிந்தவர் ளுக்குத்தோன் அளதப் புோிந்துப ோள்ை முடியும்
என்று அளதப் ெற்றி கூறப்ெட்டுள்ைது.
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அன்ளன ைத்ளதச் பசப்ெனிட்டு ஒரு தீர்ளவ அைித்திருக் ிறோர்.
அவர் ள் க ட் ோேகலகய, அவர் ளுக்கு ஒரு ஆன்ேீ அனுெவத்ளத அைித்திருக் ிறோர்.
இப்பெோழுது அவர் ள் புோிந்துப ோள்ை முயன்றோல், அந்த அறிவு அவர் ளுக்குப் புலப்ெடும்.
அனுெவம் விைக் த்திற்கு முன் ஏற்ெடு ிறது.
அன்ளனயின் சூைலுக்குள் நுளைவகத ஒரு அனுெவம்தோன்.
அது கெோன்ற அனுெவம் ஜடநிளலக்கு இறங் ி வரு ிறது.
ஒன்ளறத் பதோிந்துப ோள்வதற்கு முன்கெ அனுெவத்ளதப் பெறுவது ஒரு சிறப்புோிளே ஆகும்.
'The Life Divine' ஐ புோிந்துப ோள்ை முடியோது என்று ஒரு பெோதுவோன எண்ணம் உள்ைது.
தன் பசோந்த அனுெவத்திலிருந்து அளதப் புோிந்துப ோள்ை முயலும் அன்ெருக்கு புோியோேல் இருக் ோது.
தனது பசோந்த அனுெவத்ளதப் புறக் ணிப்ெது, ஒருவருளடய ேி ப் பெோிய சிறப்புோிளேளய
பசௌ ோியேோ விலக்குவதோகும்.
அவர் ளுளடய அனுெவத்ளத அவர் ளுளடய ெிைோர்த்தளனக் ோனப் ெலன் ைோ அவர் ள் தவறோ
நிளனக் ிறோர் ள்.
26. “Nothing had ever suggested before.”
Man does not know what is happening to him until it reveals. It is practical experience. There was no
question of her aunt knowing what was happening to her niece. It is psychological ignorance.
Temporal and egoistic ignorance are beyond them. Yoga begins when ego is shed. Then Nature
remains. Surrendering one’s nature, we discover the Psychic. Now we shed the cosmic Ignorance
leaving the last one – the Original Ignorance. (p. 564 – The Life Divine).
Such moments in one’s life are creative moments. It proved to be one in Elizabeth’s life.
Creative moments create their own circumstances.
It is a virginally creative moment.
As Man knows only negatively creative moments, he acts as a burnt cat.
In this case, Mrs. Gardiner acted at her best, her husband was skeptical, Elizabeth was initially inwardly
skeptical.
How does a Man know Lord Shiva would drop gold on his path?
The darkness in him subtly knows how to alertly escape it.
Since His birth, especially since 1956, for the devotees every day is a day of gold.
A devotee’s position is more than lucky, she receives more than grace, wins all the three first prizes where
she believed no prize was honestly awarded.
At the centre a two year old sees Mother coming out of the photo and smiling.
The new generation is receptive.
If all the population takes to self-giving, three thousand times more Money can be generated is an
inspiration that overtakes one who tries to convince himself that Money is generated by trust.
Marriage is blissful by implicit trust.
The trust in His philosophy that there is no defect in the spouse becoming sensational knowledge completes
one’s common place life with a thrill in the body – a knowledge of the Divine in the relationship.
Mrs. Gardiner refused to take any initiative with her niece.
Her non-initiative, in spite of the tragedy, allowed the divine initiative to complete at her house what began
at Pemberley.
Her culture was the cornerstone of the high accomplishment in the story.
“இதற்கு முன்பு எதுவும் உணர்த்தவில்ளல.”
விஷயம் பவைிப்ெடும்வளை தனக்கு என்ன நடக் ிறது என்று ேனிதனுக்குத் பதோிவதில்ளல. இது
நளடமுளற அனுெவம் ஆகும். அவளுக்கு என்ன நடக் ிறது என்று அவளுளடய அத்ளதக்குத்
பதோிவதற் ோன வைிகய இல்ளல. இது ேனதின் அறியோளே ஆகும். இவ்வுல சம்ெந்தேோன
அறியோளேயும், அ ந்ளதயுடன் கூடிய அறியோளேயும் இதற்கு அப்ெோல் உள்ைன. அ ந்ளத ள
விடப்ெடும்கெோது கயோ ம் பதோடங்கு ிறது. ெிறகு சுெோவம் ேீதேிருக் ிறது. நேது சுெோவத்ளதச்
சைணளடயச் பசய்யும்கெோது ளசத்திய புருஷளனக் ோண் ிகறோம். ளடசியோ உள்ை ஆைம்ெ
அறியோளேளயத் தவிர்த்து நோம் இப்பெோழுது ெிைெஞ்ச அறியோளேளயக் ள விடு ிகறோம். (p. 564 –
The Life Divine).
ஒருவைது வோழ்வில் அது கெோன்ற தருணங் ள் சிருஷ்டிக்கும் தருணங் ைோ இருக்கும். எலிசபெத்
வோழ்க்ள யில் அது கெோல இருந்தது.
சிருஷ்டிக்கும் தருணங் ள் அவற்றின் சூைல் ளை அளவ கை உருவோக் ிக் ப ோள்ளும்.
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அது ஒரு தூய்ளேயோன சிருஷ்டிக்கும் தருணம்.
ேனிதன் எதிர்ேளறயோன சிருஷ்டிக்கும் தருணங் ளைகய அறிந்திருப்ெதோல் அவன் சூடுெட்ட பூளன
கெோல் பசயல்ெடு ிறோன்.
இந்த விஷயத்தில் திருேதி ோர்டினர் தன்னோல் முடிந்த அைவுக்குச் சிறப்ெோ ச் பசயல்ெட்டோள்.
அவைது ணவருக்குச் சந்கத ம் இருந்தது. எலிசபெத் ஆைம்ெத்தில் உள்ளூை சந்கத ப்ெட்டோள்.
சிவபெருேோன் தோன் கெோகும் வைியில் தங் த்ளதப் கெோடுவோர் என்று ஒரு ேனிதனுக்கு எப்ெடித்
பதோியும்?
அவனிடமுள்ை இருளுக்கு எவ்வோறு ஜோக் ிைளதயோ அதிலிருந்து தப்ெிப்ெது என்று சூச ேோ த்
பதோியும்.
ெ வோன் அவதோித்ததிலிருந்து, முக் ியேோ 1956 முதல் அன்ெர் ளுக்கு ஒவ்பவோரு நோளும்
பெோன்னோன நோள்தோன்.
ஒரு அன்ெோின் நிளலளே ேி வும் அதிர்ஷ்டேயேோனது. அருளுக்கும் கேலோனளவ அவளுக்குக்
ிளடக் ின்றன, எந்தப் ெோிசும் நியோயேோ அைிக் ப்ெடவில்ளல என்று நிளனத்தவளுக்கு மூன்று
முதல் ெோிசு ள் ிளடக் ின்றன.
ஒரு தியோன ளேயத்தில், ெடத்திலிருந்து அன்ளன பவைிகய வந்து புன்னள ப்ெளத ஒரு இைண்டு
வயது குைந்ளத ெோர்த்தது.
புதிய தளலமுளற ஏற்புத்தன்ளே உளடயதோ இருக் ிறது.
ேக் ள் அளனவரும் சுய அர்ப்ெணத்ளத கேற்ப ோண்டோல் மூவோயிைம் ேடங்கு ெணம்
உற்ெத்தியோகும் என்ெது, ஒருவர் நம்ெிக்ள யின் மூலம் ெணத்ளத உற்ெத்தி பசய்யலோம்
என்ெளதவிட பெோிய ஊக் த்ளத அைிப்ெதோ இருக் ிறது.
திருேணம் பூைணேோன நம்ெிக்ள யினோல் கெோின்ெேோ இருக் ிறது.
வோழ்க்ள த்துளண ேீது எந்தக் குளறயும் இல்ளல என்ற ெ வோனின் தத்துவத்தின் கேலுள்ை
நம்ெிக்ள , உணர்வுபூர்வேோன அறிவோ ேோறுவது, ஒருவைது சோதோைண வோழ்க்ள ளய
சிலிர்ப்பூட்டும் வோழ்க்ள யோ ப் பூர்த்தி பசய் ிறது, உறவில் பதய்வீ த்ளத உணரும் ஞோனத்ளத
அைிக் ிறது.
திருேதி ோர்டினர், ேருே ள் விஷயத்தில் எந்த தன்முளனப்ளெயும் எடுக் ேறுத்தோள்.
துக் ைேோன நி ழ்ளவயும் ேீறி அவள் தன்முளனப்பு எடுக் ோதது, பெம்ெர்லியில் பதோடங் ியது,
அவளுளடய வீட்டில் பதய்வத்தின் தன்முளனப்ெோ ப் பூர்த்தியோனது.
அவைது ெண்ெோடு ளதயில் நி ழ்ந்த உயர்வோன சோதளன ைின் அஸ்திவோைம் ஆகும்.
27. “They now felt that there was no other way of accounting for the attention.”
Rational inferences can be perfectly right or perfectly wrong.
Here it is right, the woman who killed the mongoose was outrageously wrong.
It was a great restraint that they never expressed it to her embarrassment. It is the height of culture.
The child is in the mother’s womb for ten months. It is a great period of biological creation.
Restraint of opinion is a cultural creation of a high order.
Human conclusiveness however compelling, even when it is right, can never be ultimately right, as it is a
partial truth.
Sri Aravindam differs from all other schools – yogic, philosophic, scientific, etc. – in that its approach
is whole while all the others are partial.
Man, organization, society, government, humanity grow when the one is in excess of the other partial one.
The Individual can take such an approach to the whole at the physical, vital, mental or spiritual planes.
Europe ruled the globe when Mind partially in the society played that role.
America rules the world when action at the physical plane has that widest approach, wide enough to cover
the whole nation in freedom.
That freedom must cover all of humanity.
Man should become an Individual in all these planes successively.
The Individual is one who is egoless and who got rid of his nature in favour of the Psychic.
The birth of the Psychic is in the Mind to start with.
It progresses in both sides down to the body and to Supermind.
It becomes the vital psychic and physical psychic.
At the same time the psychic being of all the levels of the spiritual Mind is born in succession.
The physical Psychic and the Supramental Being below and above are born simultaneously and meet
completing the evolution.
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The spiritual range of Mind is the universal plane.
Transcendence is reached in the Supramental plane.
Cosmic consciousness is followed by the transcendent consciousness.
“அவனுளடய வனத்திற்கு கவறு எந்தக் ோைணமும் இருப்ெதோ அவர் ளுக்குத் பதோியவில்ளல.”
விகவ ேோன அனுேோனங் ள் முழுவதும் சோியோ கவோ அல்லது முழுவதும் தவறோ கவோ இருக் லோம்.
இங்கு அது சோியோ உள்ைது. ீோிப்ெிள்ளைளய தோயோர் ப ோன்றது ப ோடூைேோன தவறோகும்.
அவைிடம் அளத பவைிப்ெடுத்தி, அவளை சங் டத்திற்கு ஆைோக் ோதது பெோிய ட்டுப்ெோடோகும்.
இது நோ ோி த்தின் உச்சம்.
குைந்ளத அன்ளனயின் வயிற்றில் ெத்து ேோதங் ள் இருக் ிறது. இது உடல்ோீதியோன ெளடப்ெில்
ேி வும் சிறப்ெோன ோலம்.
ருத்ளதக் கூறுவதில் ட்டுப்ெோட்ளடக் ளடப்ெிடிப்ெது, நோ ோி ெளடப்ெில் ஒரு உயர்ந்த நிளல
ஆகும்.
எவ்வைவு ட்டோயப்ெடுத்தும் சூழ்நிளலயோ இருந்தோலும், ேனிதனின் முடிவு எடுக்கும் திறன், அது
சோியோ கவ இருந்தோலும், இறுதியோ சோியோ இருக் கவ முடியோது. ஏபனன்றோல் அந்த உண்ளே
ெகுதியோனது.
கயோ ம், தத்துவம், விஞ்ஞோனம் கெோன்றவற்றில் ஸ்ரீ அைவிந்தத்தின் அணுகுமுளற பூைணேோனது,
ேற்ற ெிோிவு ள் அளனத்தும் ஒருசோர்புளடயன, இவ்வோறு எல்லோவற்றிலிருந்தும் ஸ்ரீ அைவிந்தம்
கவறுெடு ிறது.
ெகுதியோ உள்ை ஒன்ளறவிட ேற்றது அதி ேோ இருக்கும்கெோது, ேனிதன், நிறுவனம், சமூ ம்,
அைசோங் ம், ேனித சமுதோயம் ஆ ியளவ வைர் ின்றன.
ஜடம், உணர்வு, ேனம் ேற்றும் ஆன்ேீ நிளல ைில் ேனிதன் முழுளேக்கு அது கெோன்ற
அணுகுமுளறளய கேற்ப ோள்ைலோம்.
ேனம் சமூ த்தில் ஓைைவுக்கு அந்தப் ெங் ிளன வ ித்தகெோது ஐகைோப்ெோ உல ம் முழுவளதயும்
ஆண்டது.
நோடு முழுவதும் சுதந்திைம் ெைவக்கூடிய அைவிற்கு ஜடநிளலயில் பசயற்ெோடு ெைந்த
ண்கணோட்டத்ளதக் ப ோண்டிருக்கும். இன்று அபேோிக் ோ உல ம் முழுவளதயும் ஆண்டு வரு ிறது.
ேனித சமுதோயம் முழுவதற்கும் அந்தச் சுதந்திைம் ெைவ கவண்டும்.
ேனிதன் ஒன்றன் ெின் ஒன்றோ இந்த எல்லோ நிளல ைிலும் தனித்துவம் பெற கவண்டும்.
அ ந்ளதயற்றவரும், தனது சுெோவத்ளத ளசத்திய புருஷனுக் ோ க் ள விட்டவரும் தனித்துவம்
பெற்றவர் ஆவோர்.
ளசத்திய புருஷன் ெிறப்ெது முதலில் ேனதில் ஆைம்ெிக் ிறது.
அது இைண்டு ெக் த்திலும், ீகை உடலிலும், கேகல சத்திய ஜீவியத்திலும் முன்கனறு ிறது.
அது உணர்வுோீதியோன ளசத்திய புருஷனோ வும், உடல்ோீதியோன ளசத்திய புருஷனோ வும்
ேோறு ிறது.
அகத சேயத்தில், ஆன்ேீ ேனதின் அளனத்து நிளல ைின் ளசத்திய புருஷன் ஒன்றன் ெின்
ஒன்றோ பதோடர்ந்து ெிறக் ிறோன்.
ஜடோீதியோன ளசத்திய புருஷனும், சத்திய ஜீவியமும், ீகையும் கேகலயும், ஒகை சேயத்தில் ெிறந்து,
சந்தித்து, ெோிணோேத்ளதப் பூர்த்தி பசய் ின்றன.
ேனதின் ஆன்ேீ எல்ளல ெிைெஞ்சத்தின் நிளல ஆகும்.
சத்தியஜீவிய நிளலயில் ெிைம்ேத்ளத அளட ிகறோம்.
ெிைெஞ்ச ஜீவியத்ளத ெிைம்ேத்தின் ஜீவியம் ெின்பதோடர் ிறது.
28. “They could not but help supposing a partiality for their niece.”
Man acts as he is, never takes the effort to assume there will be something new.
To assume something new is to shed the coating of habit and take a fresh look.
The first fresh look pushes the formed habit aside.
Next, the fixed opinion presents.
Next, the potentials for the future opinion arise as a clumsy cloud.
Should one cross that area, character presents as an iron wall.
Only deep meditation can penetrate character.
Crossing character one crosses Nature, swabhava.
Doing so by concentration one sees the Purusha.
Resorting to consecration one meets the Psychic Being.
Their erroneous supposition turned out to be right here because of the positive atmosphere.
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A positive atmosphere can neglect our defects or can even turn them positive depending upon its
intensity. The latter happened here.
The atmosphere was created by his generous attitude of love and her equal expansiveness of glad
receptivity.
There was a pleasant reticence of embarrassment between her and her aunt which was creative. The creative
element in it fulfilled itself later. The element of embarrassment helped bring in Jane’s letters on Lydia.
It is spiritually true that any moment is a summary of the universe.
It reveals only to spiritual vision.
We can get a little more out of it than the mere story offers.
Whether shallow or deep, they have intense good will for Elizabeth.
Good will will do its part.
It has the power to overcome obstacles.
It does not have the power either to transform or remove the obstacle.
The experience was too powerful for Elizabeth and it was the first time she met with such psychological
weight. Even to the Gardiners it appeared to be a little too much. Certainly their good will was strong
enough to commission Darcy into action.
“ேருே ைிடம் ெோைெட்சம் ோட்டோேல் அவர் ைோல் இருக் முடியவில்ளல.”
ேனிதன் எப்கெோதும் கெோலகவ பசயல்ெடு ிறோன். புதிதோ ஏகதனும் இருக்கும் என்று
நிளனப்ெதற் ோன முயற்சியில் ஈடுெடுவதில்ளல.
புதிதோ ஒன்ளற நிளனப்ெதற்கு, நேது ெைக் த்ளதக் ள விட்டு, புதிய ெோர்ளவளய கேற்ப ோள்ை
கவண்டும்.
புதிய ெோர்ளவ ஏற்ப னகவ உருவோ ியுள்ை ெைக் த்ளத அப்புறப்ெடுத்தி விடு ிறது.
அடுத்து நிளலயோன அெிப்ெிைோயம் கதோன்று ிறது.
அளத அடுத்து, குைப்ெேோன கே த்ளதப் கெோல ெின்னர் வைப்கெோகும் அெிப்ெிைோயங் ைின்
சோத்தியங் ள் கதோன்று ின்றன.
அளதக் டந்து பசன்றோல் ஒருவோின் குணோதிசயம் இரும்புச் சுவற்ளறப் கெோல் ோட்சி அைிக் ிறது.
ஆைேோன தியோனத்தின் மூலம்தோன் ஒருவருளடய குணோதிசயத்தினுள் பசல்ல முடியும்.
குணோதிசயத்ளதக் டக்கும்கெோது ஒருவருளடய சுெோவத்ளதக் டக் ிகறோம்.
ேனளத ஒருமு ப்ெடுத்தி அவ்வோறு பசய்யும்கெோது, நோம் “புருஷோ”ளவக் ோணலோம்.
சேர்ப்ெணத்தின் மூலம் ஒருவர் ளசத்திய புருஷளனக் ோணலோம்.
கநர்ேளறயோன சூைலினோல் அவர் ளுளடய தவறோன யூ ம் சோியோ இருந்தது.
ஒரு கநர்ேளறயோன சூைல் நேது குளற ளைக் வனிக் ோது, அல்லது குளற ளை அவற்றின்
தீவிைத்ளதப் பெோறுத்து நிளற ைோ வும் ேோற்றும். இைண்டோவது விஷயம்தோன் இங்கு நடந்தது.
அவனது ோதலின் பெருந்தன்ளேயோன ேகனோெோவத்தோலும், அதற்கு இளணயோன அவைது
சந்கதோஷேோன ஏற்புத்தன்ளேயின் விசோல குணத்தோலும் அச்சூைல் ஏற்ெட்டது.
அவளுக்கும் அத்ளதக்கும் இளடகய சந்கதோஷத்துடன் பேௌனேோன சங் டமும் எழுந்தது. அது
ெளடப்ெோற்றலுடன் இருந்தது. அதிலிருந்த ெளடப்ெோற்றல், ெின்னர் தன்ளனத்தோகன பூர்த்தி
பசய்துப ோண்டது. அதிலிருந்த சங் டம், லிடியோளவப் ெற்றிய கஜனுளடய டிதத்ளத
வைவளைத்தது.
எந்தத் தருணமும் ெிைெஞ்சத்தின் ஒரு சுருக் ம் என்ெது ஆன்ேீ உண்ளே ஆகும்.
ஆன்ேீ ப் ெோர்ளவக்கு ேட்டும்தோன் அது புலப்ெடும்.
ளத வைங்குவளதவிட சற்று கூடுதலோ நோம் அதிலிருந்து பெறலோம்.
கேகலோட்டேோ கவோ அல்லது ஆைேோ கவோ எலிசபெத் ேீது அவர் ள் ப ோண்டிருந்த நல்பலண்ணம்
தீவிைேோ இருந்தது.
நல்பலண்ணம் அதன் கவளலளயச் பசய்யும்.
தளட ளைச் சேோைிப்ெதற் ோன சக்தி அதற்கு உண்டு.
தளட ளை உருேோற்றகவோ, அ ற்றகவோ அதற்கு சக்தி ிளடயோது.
எலிசபெத்திற்கு அனுெவம் ேி வும் சக்தி வோய்ந்ததோ இருந்தது. இது கெோன்ற ேனோீதியோன
ெளுளவ அவள் சந்திப்ெது இதுதோன் முதல் முளற. ோர்டினர் தம்ெதி ளுக்கும் இது சற்று
அதி ேோனதோ த் கதோன்றியது. டோர்சிளயச் பசயல்ெடளவக்கும் அைவிற்கு அவர் ளுளடய
நல்பலண்ணம் நிச்சயேோ சக்தி வோய்ந்ததோ இருந்தது.
29. “While these new born notions were passing in their Minds.”
New born notions are born in thinking Minds.
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New born notions belong to new born situations.
What was puzzling to them was perturbing to Elizabeth.
A new born situation that gives birth to new born notions is a creative moment.
A creative moment is elevating and expansive.
To those who have some guilt, such situations can be distressing.
A human attitude from outside or inside can change the distress into cheerfulness.
The most creative moment in her life was this.
She was well on the way to destroying herself by her guilty consciousness.
It was equally the most magnificent moment in his life.
By his higher attitude that it was so, he was ready to transform her discomfort into one of cheer.
Jane Austen does not tell us what he felt.
To see her there, maybe he felt it was divine sanction to his aspiration.
His resentment of her family raised emotions that repelled her.
Transformation of these feelings drew her to him.
As she was one who could respond more to Pemberley, she was brought there to meet him.
She met him at Netherfield. Though it was not Darcy’s house, it was a very big house.
It was unusual and most unexpected for a girl to stay elsewhere for four days.
It was significant that she left after Darcy withdrew his attentions.
In mental development Elizabeth excelled Jane far too much.
Darcy in character and wealth excelled Bingley very much.
Darcy in marrying Elizabeth acted as an Individual.
She was herself constituted as a mental Individual.
The coming together of two such formed Individuals released an explosion of energy.
To raise Lydia to a socially acceptable status, an energy equivalent to creating a new society is
needed.
Darcy and Elizabeth together constituted such a society.
“புதிதோ த் கதோன்றிய இந்தக் ருத்து ள் அவர் ளுளடய ேனதில் எழுந்தகெோது.”
புதிய ருத்து ள், சிந்திக்கும் ேனதில்தோன் கதோன்றும்.
புதியதோ ப் ெிறக்கும் ருத்து ள், புதியதோ த் கதோன்றும் நிளல ளுக்குச் பசோந்தேோனளவ.
அவர் ளுக்குப் புோியோததோ இருந்த விஷயம் எலிசபெத்திற்கு லக் த்ளத ஏற்ெடுத்தியது.
புதிய ருத்து ளை உருவோக்கும் புதிய நிளலளே ஒரு ெளடக்கும் தருணம் ஆகும்.
ெளடக்கும் தருணம் நம்ளே உயர்த்துவதோ வும் ேனளத விசோலேோக்குவதோ வும் இருக்கும்.
குற்ற உணர்ச்சி உள்ைவருக்கு அது கெோன்ற நிளலளே ள் வருத்தமூட்டுவதோ இருக்கும்.
ஒரு ேனிதனின் ேகனோெோவம் பவைியிலிருந்கதோ அல்லது உள்ைிலிருந்கதோ வருத்தத்ளத
சந்கதோஷேோ ேற்றும்.
அவைது வோழ்வின் ேி ப் பெோிய சிருஷ்டிக்கும் தருணம் இதுதோன்.
தன்னுளடய குற்ற உணர்ச்சியோல் தன்ளனகய அைித்துக்ப ோள்ளும் நிளலயில் அவள் இருந்தோள்.
அதற்குச் சேேோ அவனது வோழ்வில் ேி வும் அற்புதேோன தருணமும் அதுதோன்.
அவனுளடய உயர்ந்த ேகனோெோவத்தோல் அவ்வோறு இருந்தது. அவளுளடய வருத்தத்ளத
சந்கதோஷேோ த் திருவுருேோற்ற அவன் தயோைோ இருந்தோன்.
அவன் என்ன நிளனத்தோன் என்று கஜன் ஆஸ்டின் கூறுவதில்ளல.
அவளை அங்கு ெோர்ப்ெது அவனுளடய ஆர்வத்திற்கு இளறவன் அைிக்கும் அனுேதி என்று அவன்
நிளனத்திருக் லோம்.
அவளுளடய குடும்ெத்தின்கேல் அவனுக்கு இருந்த பவறுப்பு அவளை விலக் க்கூடிய
உணர்வு ளை அவனுக்கு அைித்தன.
இந்த உணர்வு ைின் திருவுருேோற்றம் அவளை அவன்ெோல் ஈர்த்தது.
அவள் பெம்ெர்லிக்கு அதி ேோ ேறுபேோைி அைிக்கும் நிளலயில் இருந்ததோல், அவளனச்
சந்திப்ெதற்கு அவள் அங்க கய வைவளைக் ப்ெட்டோள்.
அவள் பநதர்பீல்டில் அவளனச் சந்தித்தோள். அது டோர்சியின் வீடோ இல்லோவிட்டோலும் ேி ப்
பெோிய வீடோ இருந்தது.
ஒரு பெண் நோன்கு நோட் ள் கவறு இடத்தில் தங்குவது வைக் ேில்லோதது, ேி வும் எதிர்ெோைோதது.
டோர்சி தன் வனத்ளத விலக் ிக் ப ோண்டவுடன் அவள் அங் ிருந்து அ ன்றது குறிப்ெிடத்தக் து.
ேன வைர்ச்சியில் எலிசபெத் கஜளனவிட பவகுவோ சிறப்ெோ இருந்தோள்.
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குணத்திலும், பசல்வ வைத்திலும், டோர்சி ெிங் ிலிளயவிட ேி வும் சிறப்ெோ இருந்தோன்.
டோர்சி எலிசபெத்ளத திருேணம் பசய்துப ோள்வதில் தனித்துவத்துடன் பசயல்ெட்டோன்.
அவகை ேனதைவில் தனித்துவத்துடன் விைங் ினோள்.
அவ்வோறு உருவோக் ப்ெட்ட இைண்டு நெர் ள் இளணந்தது ேி அதி ேோன சக்திளய
பவைிப்ெடுத்தியது.
சமூ ம் ஏற்றுக்ப ோள்ைக் கூடிய நிளலக்கு லிடியோளவ உயர்த்துவதற்கு ஒரு சமூ த்ளத உருவோக் த்
கதளவயோன அைவு சக்தி கதளவப்ெடும்.
டோர்சியும், எலிசபெத்தும் அது கெோன்ற சமூ ேோ விைங் ினோர் ள்.
30. “The perturbation in the Mind of Elizabeth was increasing every moment.”
Space can be seen by the senses, not Time. Time can be felt only by Mind.
They were in their thoughts; she was in the emotions of her Mind.
They were social, she was psychological. Being in Mind, she could conquer Time and hence space.
It was she, by her interest, who brought him back to them. The initiative was taken by the woman.
I said earlier that when Bingley chose Jane for dancing, knowing her own superiority of Mind, Elizabeth in
her depths without any conscious volition fixed on a more worthy groom, Darcy, which by her low
consciousness invited the ‘tolerable’.
She did the same thing at Hunsford.
Again now, not fully subconsciously, she takes initiative to concentrate on him and brings him there again.
It was at Pemberley.
It is lack of receptivity that perturbed her Mind.
The counterpart of her lack of receptivity was his residue in transformation.
It is a fact that he and she could not come together as intensely as they did come together unless some
obstacles were removed. They are 1) The hangover of his ‘tolerable’, 2) Her infatuation, 3) His proud
temperament, 4) The reality of her family’s status and its echo in Lady Catherine’s where she was taken, 5)
His ploy with Bingley.
His ‘tolerable’ continued in his proposal as her inferior connections.
Her infatuation was factually removed by his letter, but lingered in her “your intrusion was not
unwelcome.” Georgiana carried that.
His proud temperament found an echo in Mr. Gardiner suspecting his civility.
Only when Lady Catherine exposed herself to Elizabeth’s ridicule, the reality of her inferior status was
somewhat neutralized.
Bingley was a faithful, grateful friend who did not deserve the treachery by Darcy.
It deserved an open confession.
At the most pleasant and magnificent hour of her life, there was perturbation in her Mind because of such
arrears.
Elizabeth would have enjoyed such exhibition of loving solicitude in private.
She did not know that only the presence of the Gardiners made Darcy’s tender interest possible.
“ஒவ்பவோரு க்ஷணமும் எலிசபெத் ேனதில் ஏற்ெட்ட குைப்ெம் அதி ோித்துக் ப ோண்டிருந்தது.”
புலன் ள் இடத்ளதப் ெோர்க் லோம், கநைத்ளதப் ெோர்க் முடியோது. கநைம் ேனதோல் ேட்டுகே
உணைப்ெடும்.
அவர் ள் அவர் ளுளடய எண்ணங் ைில் ஆழ்ந்திருந்தனர். அவள் அவளுளடய ேனதின்
உணர்ச்சி ைில் ஆழ்ந்திருந்தோள்.
அவர் ள் சமூ ோீதியோனவர் ள், அவள் ேனதோல் ஆனவள். ேனதில் இருப்ெதோல், அவைோல் கநைத்ளத
பவல்ல முடியும், ஆ கவ இடத்ளதயும் பவல்ல முடியும்.
அவளுளடய ஆர்வத்தோல், அவள் அவளன அவர் ைிடம் திரும்ெக்ப ோண்டு வந்தோள்.
பெண்ேணியோல் தன்முளனப்பு எடுக் ப்ெட்டது.
கஜனுளடய ேனதின் உயர்வு ெிங் ிலிக்குத் பதோிந்ததோல், நடனேோடுவதற்கு அவளைத்
கதர்ந்பதடுத்தகெோது, எலிசபெத் தன்ளன அறியோேகலகய அவளனவிட வசதி ெளடத்த டோர்சிளய
ேனதில் இருத்திக்ப ோண்டோள். அவளுளடய தோழ்ந்த ஜீவியம், “ெைவோயில்ளல” என்ற
வர்ணளனளயப் பெற்றுத் தந்தது.
ஹன்ஸ்கெோர்டிலும் அவள் இவ்வோகற நடந்து ப ோண்டோள்.
ேீண்டும் இப்பெோழுது முழு உள்ளுணர்கவோடல்லோேல், அவன் ேீது வனம் பசலுத்த தன்முளனப்பு
எடுத்து, அவளன ேீண்டும் அங்கு வைவளைக் ிறோள். இது பெம்ெர்லியில் நடக் ிறது.
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ஏற்புத்திறன் இல்லோதது அவளைக் குைப்ெேளடயச் பசய்தது.
அவைிடம் ஏற்புத்திறன் இல்லோததற்கு, அவனிடம் உள்ை இளணயோன விஷயம், அவன் இன்னமும்
சற்று ேோற கவண்டும் என்ெதுதோன்.
சில தளட ள் அ ற்றப்ெட்டோல்தோன் அவர் ள் ெின்னர் இளணந்தது கெோல் இளணய முடியும்
என்ெது உண்ளே. அளவ 1)ெைவோயில்ளல என்று அவன் பசோன்னதன் ேீதமுள்ை தோக் ம் 2)
அவளுளடய தீவிைேோன ோதல் ேயக் ம் 3) அவனுளடய ர்வேோன குணம் 4) அவளுளடய
குடும்ெத்தின் உண்ளே நிளலயும், கலடி ோதோின் அங்கு பசன்றகெோது ஏற்ெட்ட அதன் எதிபைோலியும்
5) ெிங் ிலிளய பவல்வதற் ோ அவன் கெோட்ட திட்டம் ஆ ியளவ.
அவன் “ெைவோயில்ளல” என்று கூறியது, அவனுளடய திருேண கவண்டுக ோைிலும் அவளுளடய
தோழ்ந்த பதோடர்பு ைோல் பதோடர்ந்தது.
அவளுளடய தீவிைேோன ோதல் ேயக் ம் அவனுளடய டிதத்தோல் நீங் ியது என்றோலும்,
“உன்னுளடய குறுக் ீடு வைகவற் த்தக் து,” என்று அவள் கூறியதன் மூலம் அந்த ேயக் ம்
அவைிடம் பதோடர்ந்தது. ஜோர்ஜியோனோவிடமும் இது பதோடர்ந்தது.
அவனுளடய ர்வேோன குணம், திரு ோர்டினர் அவனுளடய ேோியோளதளயச் சந்கத ித்ததில்
எதிபைோலித்தது.
கலடி ோதோின் எலிசபெத்தின் ெோி ோசத்திற்கு ைன்த ஆளாக்கிக் பகாண்ட ெிறகுதோன்,
அவளுளடய தோழ்ந்த நிளலயின் உண்ளே நிளல ஓைைவிற்குச் சோி பசய்யப்ெட்டது.
ெிங் ிலி ஒரு விசுவோசமுள்ை நன்றியுள்ை நண்ென். டோர்சியின் துகைோ த்திற்கு அவன் ஏற்றவனல்ல.
அதற்கு ஒரு பவைிப்ெளடயோன ேன்னிப்பு க ட் ப்ெட கவண்டும்.
அவைது வோழ்வின் ேி வும் ே ிழ்ச்சி ைேோன ேற்றும் சிறப்ெோன கநைத்தில் அது கெோன்ற ெளைய
நி ழ்வு ைோல் அவள் ேனதில் குைப்ெங் ள் இருந்தன.
அது கெோன்ற அன்ெோன அக் ளறளய எலிசபெத் தனிளேயில் ே ிழ்ச்சியுடன் அனுெவித்திருப்ெோள்.
ோர்டினர் தம்ெதியினர் அங்கு இருந்ததுதோன் டோர்சியின் பேன்ளேயோன ஆர்வத்ளத சோத்தியம்
ஆக் ிற்று என்று அவளுக்குத் பதோியோது.
31. “She was quite amazed at her own discomposure.”
Composure is lost when self-awareness is lost.
To be aware of one’s discomposure is self-awareness.
Elizabeth was a mentally developed character to have this awareness.
Society has different structures each in relation to one facet – government, market, education, individual,
Money, military, etc.
The Individual too has so many corresponding structures.
We may call them in society and the Individual attitudes or conditionings.
Society for Man is the other Man whom he meets.
Society for Elizabeth was Darcy or her uncle and aunt.
One is composed when the Individual and social structures are in tune.
One is energized and expansively happy if the tuning opens an opportunity for growth.
In periods of growth society energises the Individual.
In periods of conscious growth the Individual energises the society.
The French Revolution energised Darcy without his knowledge.
Darcy energised the Meryton community.
The low consciousness of Meryton and her mother silently resented the incursion of the great energy of
elevation. Hence the perturbation.
As our physical body is growing non-stop, Man’s Mind is always active, particularly in observation. Man
observes acutely in crisis, whereas women observe other women acutely always.
Observation is ever alive.
The surface records what it notices.
The subliminal records everything, even what the surface does not see.
As the subliminal sees the whole world, it has no special memory.
Observation organises the temperament.
More of observation is more active temperament.
Temperament stirred, composure is difficult to maintain.
Temperament is character or personality expressing through manners or behaviour
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There are times when even looks sound like a question.
Elizabeth was more conscious of her uncle and aunt than of the visitors.
They did not talk at all, but their looks told all the tales.
“தோன் அளேதி இல்லோேல் இருப்ெது அவளுக்க ஆச்சோியத்ளத அைித்தது.”
சுய விைிப்புணர்ளவ இைக்கும்பெோழுது ேன அளேதிளயயும் இைந்து விடு ிகறோம்.
ஒருவைது ேன அளேதியின்ளேளய உணர்வகத சுய விைிப்புணர்வோகும்.
எலிசபெத் ேனஅைவில் வைர்ந்த நிளலயில் இருந்ததோல் இந்த விைிப்புணர்வு அவைிடம் இருந்தது.
அைசோங் ம், சந்ளத, ல்வி, தனி நெர், ெணம், இைோணுவம் இது கெோன்ற ஒவ்பவோன்றிற்கும்
பதோடர்ெோ சமூ த்தில் பவவ்கவறு அளேப்பு ள் உள்ைன.
ேனிதனிடமும் இவற்ளறபயோத்த ெல ட்டளேப்பு ள் உள்ைன.
சமூ த்திலும், தனி நெோிலும் இவற்ளற நோம் ேகனோெோவங் ள் அல்லது ெைக் ங் ள் என் ிகறோம்.
தோன் சந்திக்கும் ேற்பறோரு ேனிதகன ேனிதனுக்குச் சமூ ம் ஆகும்.
எலிசபெத்திற்கு சமூ ேோ விைங் ியது டோர்சி அல்லது அவளுளடய ேோேோவும், அத்ளதயுகே.
தனி ேனிதனும் சமூ க் ட்டளேப்பும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணக் ேோ இருக்கும்பெோழுது ஒருவர்
அளேதியோ இருப்ெோர்.
அந்த இணக் ம் வைர்ச்சிக் ோன வோய்ப்ெிளன ஏற்ெடுத்தும்பெோழுது ஒருவர் உற்சோ மும் அதி
அைவு சந்கதோஷமும் அளட ிறோர்.
முன்கனற்றம் ஏற்ெடும் சேயங் ைில் சமூ ம் தனி நெருக்கு உற்சோ ம் அைிக் ிறது.
முழு உணர்கவோடு முன்கனறும் ோலங் ைில் தனி நெர் சமூ த்திற்குச் சக்தி அைிப்ெோர்.
டோர்சிக்குத் பதோியோேகலகய ெிபைஞ்சுப் புைட்சி அவனுக்கு சக்தி அைித்தது.
பேோிடன் சமூ த்திற்கு டோர்சி சக்தி அைித்தோன்.
உயர்ளவ அைிக்கும் ேி ப் பெோிய சக்தி வருவளத பேோிடனின் தோழ்ந்த ஜீவியம் எதிர்த்தது.
அவளுளடய தோயோரும் பேைனேோ எதிர்த்தோள். அதனோல் குைப்ெம் ஏற்ெடு ிறது.
நேது உடல் பதோடர்ந்து வைர்ந்து வருவதோல் ேனிதனின் ேனம் எப்பெோழுதும் சுறுசுறுப்ெோ
இருக் ிறது, முக் ியேோ க் கூர்ந்து வனிப்ெதில் சுறுசுறுப்ெோ இருக் ிறது. பநருக் டி
ஏற்ெடும்பெோழுது ேனிதன் கூர்ந்து வனிப்ெோன், ஆனோல் ஒரு பெண்ேணி ேற்பறோரு
பெண்ேணிளய எப்பெோழுதுகே கூர்ந்து வனிப்ெோள்.
கூர்ந்த வனிப்பு எப்பெோழுதுகே ஜீவனுடன் இருக்கும்.
தோன் வனிப்ெளத கேல்ேனம் ெதிவு பசய்துப ோள்ளும்.
கேல்ேனம் வனிக் ோதளதயும் கசர்த்து அடிேனம் எல்லோவற்ளறயும் ெதிவு பசய்துப ோள்ளும்.
அடிேனம் உல ம் முழுவளதயும் ெோர்ப்ெதோல் அதற்ப ன்று தனிப்ெட்ட ஞோெ ம் ிளடயோது.
கூர்ந்த வனிப்பு ேனநிளலளய முளறப்ெடுத்தும்.
அதி க் வனிப்பு அதி சுறுசுறுப்ெோன ேனநிளலயோகும்.
ேனவுணர்வு லங்கும்பெோழுது ேனளத அளேதியோ ளவத்திருப்ெது டினம்.
ெைக் ங் ள் அல்லது நடத்ளத ள் மூலம் பவைிப்ெடும் சுெோவம் அல்லது குணகே ேனவுணர்வோகும்.
ெோர்ளவகய க ள்வி கெோல் கதோன்றும் தருணங் ளும் உண்டு.
விருந்தினர் ளைவிட எலிசபெத்திற்கு, அவளுளடய ேோேோ ேற்றும் அத்ளதயின் நிளனகவ
அதி ேோ இருந்தது.
அவர் ள் ஒன்றும் கெசோதகெோதும் அவர் ளுளடய ெோர்ளவகய எல்லோவற்ளறயும் கூறின.
32. “She dreaded lest the partiality of the brother should have said too much in her favour.”
Partiality praises fully.
That which sees defects and overlooks is not partial.
In human circumstances great accomplishments always are initially accomplished by a totally blind
partiality.
Rationality in irrational circumstances is an irrational attitude.
Fear of criticism has become fear of too much praise.
This is the effect of the atmosphere.
When the Individual changes, fear is removed.
When the atmosphere is changed, the character of fear is changed.
There is a further change of atmosphere.
There fear changes into courage.
The State governments in India were bankrupt. Now they are overflowing with funds.
In the field of monetary health such a change has occurred. It is the influence of the descent.
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A complaint against a junior officer makes him the chairman of the organization.
The crime of an employee is complained against. The boss invites the employee to draw higher benefits of
such a crime.
A petulant petty behaviour is compelled by life to reverse it putting himself in a reversed position.
Laws of life observed carefully are precise.
Laws of life observed in a charged positive atmosphere function as wrong are right.
Laws of life in a perfect atmosphere become laws of existence.
Mother’s rules always become laws of existence in human circumstances.
Silent will alone can reveal it partially.
Cruelty changing into benevolence is one expression.
Cruelty changing the target is another expression.
Kindness, even grace, received as punishment is common.
Ego receives the phase I positively and then turns against.
“தன்ளனப் ெற்றி பவகுவோ ப் பு ழ்ந்து தனது சக ோதோியிடம் அவன் கெசியிருக் லோம் என்று
நிளனத்து அவள் அஞ்சினோள்.”
ெோைெட்சம் முழுளேயோ ப் பு ழும்.
குளற ளைக் ண்டு ெிடிப்ெதும், வனிக் ோேல் விடுவதும் ெோைெட்சம் இல்லோேலிருப்ெதோகும்.
ேனித சந்தர்ப்ெங் ைில் பெோிய சோதளன ள் எப்பெோழுதுகே ஆைம்ெத்தில் முழுளேயோன ண்
மூடித்தனேோன ெோைெட்சத்தோல் சோதிக் ப்ெட்டன.
ெகுத்தறிவற்ற சந்தர்ப்ெங் ைில் ெகுத்தறிகவோடு பசயல்ெடுவது ெகுத்தறிவற்ற ேகனோெோவம் ஆகும்.
விேோிசனத்ளதக் ண்டு ஏற்ெட்ட ெயம் அதி பு ழ்ச்சியின் ெயேோ ேோறி உள்ைது.
இது சூைலின் தோக் ம் ஆகும்.
ேனிதன் ேோறும்பெோழுது ெயம் நீங்கு ிறது.
சூைல் ேோறும்பெோழுது ெயத்தின் குணமும் ேோறு ிறது.
சூைல் கேலும் ேோறு ிறது.
அங்கு ெயம் ளதோியேோ ேோறு ிறது.
இந்தியோவின் ேோநில அைசோங் ங் ள் ெணம் இல்லோேல் பநோடித்துப் கெோயிருந்தன. இப்பெோழுது
அவற்றிடம் ெணம் அெோிேிதேோ உள்ைது.
பெோருைோதோை நிளலயில் இது கெோன்ற ேோற்றம் ஏற்ெட்டுள்ைது. இது சத்திய ஜீவியம் உல ில்
இறங் ியதன் தோக் ம் ஆகும்.
ீழ்நிளல அதி ோோியின் ேீது சோற்றப்ெட்ட பு ோர், அவருக்கு நிறுவனத்தின் தளலளே ெதவிளய
அைித்தது.
குற்றம் பசய்த ஒரு அலுவலளைப் ெற்றி பு ோர் பசய்யப்ெட்டது. முதலோைி அந்த அலுவலளை அந்தக்
குற்றத்தின் மூலம் அதி ேோன ெலன் ளைப் பெற அளைத்தோர்.
எோிச்சலும், சின்னத்தனேோன நடத்ளதயும் உள்ைவளை, வோழ்க்ள
ட்டோயேோ ேோற்றி, அந்த நெளை
கநர்ேோறோ ேோற்றிவிடு ிறது.
வோழ்க்ள யின் விதி ளைக் கூர்ளேயோ க் வனித்தோல் அளவ துல்லியேோ இருப்ெளதக்
ோணலோம்.
வோழ்க்ள யின் விதி ளை பசறிந்த கநர்ேளறயோன சூைலில் ளடப்ெிடிக்கும்பெோழுது தவறோ ச்
பசயல்ெட்டோலும், அளவ சோியோனளவதோன்.
முழுளேயோன சூைலில் வோழ்க்ள யின் விதி ள் வோழ்வின் சட்டங் ைோ ின்றன.
ேனித சந்தர்ப்ெங் ைில் அன்ளனயின் சட்டங் ள் எப்பெோழுதும் வோழ்வின் சட்டங் ைோ ின்றன.
பேௌன விருப்புறுதி ேட்டும்தோன் அளத ஓைைவிற்கு பவைிப்ெடுத்தும்.
ப ோடிய குணம் உதோை குணேோ ேோறுவது ஒரு பவைிப்ெோடு ஆகும்.
ப ோடிய குணம் அதன் இலக்ள ேோற்றிக்ப ோள்வது ேற்பறோரு பவைிப்ெோடு.
அன்பு, ஏன் அருளும்கூட தண்டளனயோ ப் பெற்றுக்ப ோள்ைப்ெடுவது சோதோைணேோன நி ழ்வோகும்.
அ ந்ளத முதல் நிளலளய நல்ல விதேோ ப் பெற்றுக் ப ோண்டு, ெின்னர் எதிைோ ேோறி விடு ிறது.
33. “More than commonly anxious to please.”
Only good men desire to please.
She was anxious to please him and his sister. She was more than willing.
Should Georgiana’s expectations be sky-high, all her efforts would fail.
It is a wonderful hour in one’s life when she is anxious to please.
Outside small men of mercenary aims, it is high culture that is always willing to please.
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Anxiety to please arises rarely even for good souls.
The hour should demand it.
Better still, what demands is one’s own cultural need.
In her it was the occasion that demanded her to please.
Goodness of culture instinctively is anxious to please whether there is any occasion or not.
Such an inner cultural need is the awakening of the spirit.
Elizabeth’s normal state was liveliness, not an impulse to please.
Wickham had that attitude for a wrong purpose.
Darcy now had that great need out of an overwhelming emotion.
The colonel had a pleasant attitude towards her, not a need to please.
Desire to please is an emotional reaching out to another for relationship.
Desire to know is a desire for identification.
The inner need for identification coming out in mind expresses as the deire for knowledge
She had readily accepted Pemberley.
Darcy never came into her Mind as Wickham was occupying the place.
Now, she endeavoured to please Darcy, an effort to let him into her emotions.
With Wickham no effort was necessary. He readily entered her heart.
Charm, capacity to capture one’s imagination is not cultivated by one.
It is a natural endowment, found in some people.
We attribute it to a handsome face or soft voice.
Should charm be there, none of these endowments are required.
He who is assured of the love of her whom he loves has the pride of living.
Any semblance of it gives an expansive strength.
“திருப்திப்ெடுத்த எப்பெோழுளதயும்விட ஆவலோ இருந்தோள்.”
நல்ல ேனிதர் ள்தோன் திருப்திப்ெடுத்த விரும்புவோர் ள்.
அவளனயும் அவன் சக ோதோிளயயும் திருப்திப்ெடுத்த அவள் ஆவலுடன் இருந்தோள்.
விருப்ெத்துடனும் இருந்தோள்.
ஜோர்ஜியோனோவின் எதிர்ெோர்ப்பு ள் ேி வும் அதி ேோ இருந்திருந்தோல் அவைது முயற்சி ள் யோவும்
கதோல்வி அளடந்திருக்கும்.
பெண் திருப்திப்ெடுத்த ஆவலுடன் இருக்கும் கநைம் ஒருவருளடய வோழ்வில் அற்புதேோன
கநைேோகும்.
ஆதோய ேனப்ெோன்ளேயுளடய சிறிய ேனிதனுக்கு பவைிகய உள்ை உயர்ந்த நோ ோி கே,
எப்பெோழுதும் திருப்திப்ெடுத்தத் தயோைோ உள்ைது.
நல்ல ேனிதர் ளுக்குக்கூட திருப்திப்ெடுத்துவதற் ோன ஆவல் அபூர்வேோ எழு ிறது.
கநைம்தோன் அந்த ஆவளல எழுப்ெ கவண்டும்.
அதற்கும் கேலோ ஒருவருளடய லோச்சோைத் கதளவ அந்த ஆவளல எழுப்பு ிறது.
அவளைப் பெோறுத்தவளை சந்தர்ப்ெம் அவளைத் திருப்திப்ெடுத்த ளவத்தது.
சந்தர்ப்ெம் இருந்தோலும் இல்லோவிட்டோலும் நோ ோி ேோன நல்ல குணம் இயற்ள யோ கவ
திருப்திப்ெடுத்த ஆவலுடன் இருக் ிறது.
இத்தள ய ேனதின் நோ ோி த்திற்குத் கதளவ ஆன்ேோ விைிப்ெளடவதோகும்.
எலிசபெத்தின் சோதைணேோன நிளல ல லப்ெோ இருப்ெது, திருப்திப்ெடுத்த கவண்டும் என்ற
உந்துதல் அவளுக்குக் ிளடயோது.
விக் ோம் தவறோன கநோக் த்திற் ோ அந்தக் குணத்ளதக் ப ோண்டிருந்தோன்.
பெோங் ி வைியும் உணர்ச்சி ைினோல் டோர்சிக்கு இப்பெோழுது அந்தப் பெோிய கதளவ இருந்தது.
ர்னலுக்கு அவைிடம் ஒரு இனிளேயோன அணுகுமுளற இருந்தது, திருப்திப்ெடுத்த கவண்டிய
கதளவ அவருக்கு இல்ளல,
திருப்திப்ெடுத்த விரும்புவது, ஒருவோிடம் உறவு ஏற்ெடுத்திக்ப ோள்வதற் ோன உணர்ச்சிபூர்வேோன
அணுகுமுளற ஆகும்.
பதோிந்துப ோள்ை விரும்புவது, அளடயோைப்ெடுத்திக்ப ோள்ை விரும்புவதோகும்.
அளடயோைப்ெடுத்திக்ப ோள்ை நம்முள் எழும் கதளவ ேனதில் பவைி வருவது அறிவுக் ோன
ஆளசயோ பவைிப்ெடு ிறது.
பெம்ெர்லிளய அவள் உடனடியோ ஏற்றுக்ப ோண்டு விட்டோள்.
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அவளுளடய ேனளத விக் ோம் ஆக் ிைேித்துக் ப ோண்டிருந்ததோல், டோர்சி அவள் ேனதில் எைகவ
இல்ளல.
இப்பெோழுது அவள் டோர்சிளயத் திருப்திப்ெடுத்த முயற்சி பசய்தோள், அது அவளுளடய
உணர்ச்சி ைில் அவளன அனுேதிக்கும் முயற்சியோகும்.
எந்த முயற்சியும் விக் ோம் விஷயத்தில் கதளவப்ெடவில்ளல. அவளுளடய ேனதில் அவன்
உடனடியோ நுளைந்தோன்.
வர்ச்சி ேற்றும் ஒருவைது ற்ெளனளயக் ள ப்ெற்றும் திறளே ஆ ியவற்ளற ஒருவர் முயன்று பெற
முடியோது.
இது சிலோிடம் இயற்ள யோ கவ உள்ை திறளே ஆகும்.
அை ோன மு ம், பேன்ளேயோன குைல் ஆ ியவற்றுடன் நோம் இதளன இளணத்துக் ப ோள் ிகறோம்.
வர்ச்சி இருப்ெின் ேற்ற எந்தத் திறனும் அவசியமில்தை.
தோன் ோதலிக்கும் பெண்ணும் தன்ளனக் ோதலிக் ிறோள் என்ெது ஒருவனுக்கு உறுதியோனோல் அளத
அவன் வோழ்க்ள யின் பெருளேயோ நிளனப்ெோன்.
அவ்வோறு இருப்ெது ஓைைவிற்குத் பதோிந்தோலும் அது பெோிய ெலத்ளத அைிக்கும்.
34. “She naturally suspected that every power of pleasing would fail her.”
God’s grace, Luck, social opening, abundance in transition are always too great for our capacity to
receive or ability to be grateful.
They are like sunlight, in infinite expansive abundance.
Man can never appropriately or gratefully receive grace adequately.
He is too small a receptacle. What comes is always in a flood.
Neither sun, rain nor river’s flow is meant to be fully utilized.
Gratitude is only in emotion. It is an attitude, cannot be practised rationally.
She was aware of her inadequacy.
It is human appreciation of the divine infinity.
The meeting justified her fears, but not the result.
When the whole university expected a student to excel as never before, he could not literally WRITE and
wrote a particle. Still he was awarded a II class. His merit was rewarded.
His inability to write asserted.
Darcy, his singular attitude, his sister, Bingley were all determined to be pleased whatever she did. They
were all pleased beyond measure.
Hierarchy is necessary for functioning.
The subordinate, the student, the wife, the youth can learn and receive the maximum benefit if they take the
attitude of the sishya to the Guru. Some aspects are:
You are here to be pleased, only to be pleased.
It is not for us to take note of defects as our premise is there can be no defects.
If there is a defect, it is only its opposite ill understood by us.
Mind is not to be exercised in this relationship.
Better have this attitude to all generally, so that no possible error can ever arise.
Learn to see the positive results of the negative actions of the Guru.
The height of loyalty is identification.
Human injustice is God’s justice.
All that we receive is grace.
Our attitude of gratitude can render it into supergrace.
Learn to see the atmosphere carrying this message.
The only permissible attitude is gratitude.
“அவளைத் திருப்திப்ெடுத்த கவண்டும் என்று நிளனப்ெது முடியோேல் கெோய் விடுகேோ என்று
இயற்ள யோ கவ அவள் ெயந்தோள்.”
இளறவனின் அருள், அதிர்ஷ்டம், சமூ விைிப்பு, ேோற்றத்தில் ஏற்ெடும் அெோிேிதம், இளவ யோவுகே
பெற்றுக்ப ோள்ைகவோ அல்லது நன்றி உணர்வுடன் ஏற்றுக்ப ோள்ைகவோ நேது திறனுக்கு
எப்பெோழுதுகே ேி வும் அதி ம்தோன்.
அைவற்ற அ ண்ட அெோிேிதத்தில் அளவ சூோிய ஒைிளயப் கெோல் உள்ைது.
அருளைப் கெோதுேோன அைவிற்குச் சோியோ கவோ அல்லது நன்றியுடகனோ ேனிதனோல்
பெற்றுக்ப ோள்ை முடியோது.
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அவன் ஒரு சிறிய ெோத்திைம். வருவது எப்பெோழுதும் பவள்ைம்கெோல் வரு ிறது.
சூோியன், ேளை, நதியின் ஓட்டம், எளதயுகே முழுளேயோ ப் ெயன்ெடுத்திக்ப ோள்ை முடியோது.
நன்றி உணர்வு ஒரு உணர்ச்சியோகும். இது ஒரு ேகனோெோவம், விகவ ேோ க் ளடப்ெிடிக்
முடியோது.
தனது குளறளய அவள் அறிந்திருந்தோள்.
பதய்வீ அனந்தத்ளத ேனிதன் கெோற்றுவதோகும் இது.
சந்திப்பு அவளுளடய ெயத்ளத நியோயப்ெடுத்தியது, ஆனோல் இறுதிப் ெலளன அல்ல.
ஒரு முளற, பேோத்த சர்வ ோலோசோளலயும் ஒரு ேோணவன் இதுவளை இல்லோத அைவுக்கு சிறப்ெோ த்
கதர்வு பெறுவோன் என எதிர்ெோர்த்தது, ஆனோல் அவனோல் எழுதகவ முடியவில்ளல. ேி வும்
குளறவோ கவ எழுதினோன். அப்ெடியும் அவன் இைண்டோம் ெிோிவில் கதர்வு பெற்றோன். அவனுளடய
தகுதிக்கு பவகுேதி ிளடத்தது.
அவனோல் எழுத முடியோதது வலியுறுத்தியது.
டோர்சியின் குறிப்ெிடத்தக் ேகனோெோவம், அவனுளடய சக ோதோி, ெிங் ிலி, யோவரும் அவள் என்ன
பசய்தோலும் திருப்தியுற கவண்டும் என்று தீர்ேோனித்திருந்தனர். அவர் ளுக்கு அைவுக்கு அதி ேோ
சந்கதோஷம் ிளடத்தது.
ஒரு நிறுவனத்தில் ெல நிளல ைில் அதி ோைங் ள் இருப்ெது பசயல்ெோட்டிற்கு அவசியேோ ிறது.
நேக்குக் ீகை கவளல பசய்ெவர், ேோணவன், ேளனவி, இளைஞன் ஆ ிகயோர் குரு சிஷ்ய உறவு
முளறயின் ேகனோெோவத்ளத கேற்ப ோண்டோல், அதி அைவு ற்றுக்ப ோள்ைலோம், அதி ெலளனப்
பெறலோம், சில விஷயங் ள் ெின் வருேோறு:
நோம் திருப்தி அளடவதற் ோ கவ இங்குள்கைோம், திருப்தி அளடவதற் ோ ேட்டுகே.
குளற கை இருக் முடியோது என்ெது நேது ருத்தோ இருப்ெதோல் குளற ளை நோம் வனத்தில்
எடுக் கவ கூடோது.
 ஏகதனும் ஒரு குளற இருந்தோலும், அது அதன் கநர்ேோறோனதுதோன். நோம் தவறோ ப் புோிந்து
ப ோண்டுள்கைோம்.
 இந்த உறவில் ேனளதச் பசலுத்தக் கூடோது.
 பெோதுவோ எல்லோவற்றிற்கும் இந்த அணுகுமுளறளய கேற்ப ோண்டோல் எந்தத் தவறும் எை
சோத்தியகே இல்ளல.
 குருவின் எதிர்ேளறயோன பசயல் ைின் கநர்ேளறயோன ெலன் ளைப் ெோர்க் க் ற்றுக்ப ோள்ை
கவண்டும்.
 அளடயோைப்ெடுத்திக்ப ோள்வகத விசுவோசத்தின் உச்சேோகும்.
 அநியோயம் ஆண்டவனின் நியோயம். ேனிதனின் அநியோயம் இளறவனின் நியோயம் ஆகும்.
 நேக்கு வருவது அளனத்துகே அருள்தோன்.
 நேக்கு நன்றியுணர்வு எழுந்தோல் அருள் கெைருைோகும்.
 இந்தச் பசய்திளயத் தோங் ி வரும் சூைளலப் ெோர்க் க் ற்றுக்ப ோள்ை கவண்டும்.
 அனுேதிக் ப்ெடும் ஒகை ேனப்ெோன்ளே நன்றியுணர்வோகும்.
She retreated from the window, fearful of being seen; and as she walked up and down the room,
endeavouring to compose herself, saw such looks of enquiring surprise in her uncle and aunt as
made everything worse.
தன்ளனப் ெோர்த்து விடுவோர் கைோ எனப் ெயந்த அவள், ஜன்னலிலிருந்து ெின்வோங் ி, அந்த
இடத்தில் குறுக்கும் பநடுக்குேோ நடந்துப ோண்கட, தன்ளன அளேதிப்ெடுத்திக்ப ோள்ை
முயன்றோள். ஆனோல் அவளுளடய ேோேோவும், அத்ளதயும் அவளை ஆச்சோியத்துடன் ெோர்த்தது
அவளை கேலும் தவிக் ளவத்தது.
35. “She retreated from the window, fearful of being seen.”
When she would glue herself to the window, behaviour requires her not to be seen there.
Neither could she be seen there by Darcy, nor by her aunt.
A devotee who feels like her to have a Darsan, Mother will reveal to him.
Prayer is answered when it becomes intense.
Emotions can reach intensity readily which Mind cannot.
Mind’s intensity is a self-forgetful bliss, something like a swoon.
Thrill shows body’s intensity.
Any aspect of Spirit, Mind, vital or even body reaching perfection will take Man to the Absolute. (P. 476 –
The Life Divine)
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This rule is seen in life all the time. Only that it is not so understood.
Especially in Mother’s consciousness, results are startling.
One who has no minimum capacities always despairs.
There is a maximum he can exhaust in himself.
Once he exhausts his maximum he reaches his perfection at his level.
To reach the Absolute in life is to reach the very best possible.
A boy who could not pass an exam when he exhausted himself stood first in the class – the Absolute for
him.
The rule is true in life, but is less evident and more difficult to execute.
The same boy, not a devotee, would have creditably passed, not stood first in the class or the school.
The rule in yoga requires we should do the very best for yogic results.
In life our best gives results.
Elizabeth did not go to the maximum, but exhausted her maximum.
Darcy too exhausted his maximum.
Both were rewarded in life fully to their maximum possible satisfaction.
Mrs. Bennet too exhausted her negative maximum.
It served the purpose of removing the obstacles.
The rule holds good positively or negatively.
Dantes was an extraordinary character. When he exhausted his inconceivable maximum in unimaginable
circumstances, he had such a result.
“தன்ளனப் ெோர்த்து விடுவோர் கைோ என்ற அச்சத்தில் அவள் ஜன்னலிலிருந்து ெின் வோங் ினோள்.”
அவள் ஜன்னலுடன் ஒட்டி இருக் ஆளசப்ெடும் சேயத்தில் அவளுளடய நடத்ளத அவளை அங்கு
ேற்றவர் ள் ெோர்ப்ெளத அனுேதிப்ெதில்ளல.
டோர்சியோலும் அங்கு அவளைப் ெோர்க் முடியோது, அவளுளடய அத்ளதயோலும் ெோர்க் முடியோது.
அவளைப் கெோல் தோிசனத்திற்கு ஏங்கும் ஒரு அன்ெருக்கு அன்ளன தோிசனம் அைிப்ெோர்.
ெிைோர்த்தளன தீவிைேோகும்பெோழுது அது நிளறகவறு ிறது.
உணர்ச்சியோல் தீவிைத்ளத உடனடியோ அளடய முடியும், ேனதோல் முடியோது.
தன்ளனகய ேறந்த ஆனந்த நிளல ேனதின் தீவிைேோகும், ஒரு ேயக் த்ளதப் கெோன்றது.
சிலிர்ப்பு உடலின் தீவிைத்ளதக் ோட்டு ிறது.
ஆன்ேோ, ேனம், உயிர், உடல் இவற்றில் எந்த அம்சமும் பூைணேளடந்தோல்,அது ேனிதளன
ெிைம்ேத்திடம் அளைத்துச் பசல்லும். (P. 476 –The Life Divine)
இந்தச் சட்டம் வோழ்வில் எல்லோ கநைமும் இருக்கும், ஆனோல் அவ்வோறு புோிந்துப ோள்ைப்
ெடுவதில்ளல.
முக் ியேோ அன்ளன ஜீவியத்தில் ெலன் ள் அதிசயத்தக் வள யில் இருக்கும்.
யோோிடம் குளறந்தெட்ச திறளே ளும் இல்ளலகயோ, அவர் எப்பெோழுதும் வருந்துவோர்.
அவோிடகே அவர் தீர்க் க்கூடிய ஒரு அதி ெட்சம் இருக்கும்.
அவருளடய அதி ெட்சத்ளத பசலவைித்த ெிறகு அவருளடய நிளலயில் அவர் பூைணத்ளத
அளட ிறோர்.
வோழ்வில் ெிைம்ேத்ளத எட்டுவது, இருப்ெதில் ேி ச் சிறந்தளத அளடவதோகும்.
ஒரு ெோீட்ளசயில் கதர்ச்சி பெற இயலோத ஒரு ேோணவன் தன்னுளடய திறன் ளை எல்லோம்
பசலவைித்த ெிறகு வகுப்ெில் முதலோவதோ வந்தோன். அவனுக்கு இது ெிைம்ேம்.
வோழ்வில் இந்தச் சட்டம் உண்ளே, ஆனோல் ேி வும் குளறவோ கவ புலப்ெடு ிறது, பசயல்ெடுத்த
ேி வும் டினேோனது.
அகத ேோணவன் அன்ெைோ இல்லோவிடின் நல்ல ேதிப்பெண் பெற்று, கதர்ச்சி பெற்றிருப்ெோன்,
வகுப்ெிகலோ அல்லது ெள்ைியிகலோ முதலோவதோ வந்திருக் ேோட்டோன்.
கயோ ப் ெலன் ளைப் பெறுவதற்கு நோம் நம்ேோல் இயன்ற சிறப்ெோனளதச் பசய்ய கவண்டும் என்ெது
கயோ ச் சட்டம்.
நோம் சிறப்ெோ ச் பசய்வது வோழ்வில் ெலன் ளைக் ப ோடுக்கும்.
எலிசபெத் அதி ெட்சத்திற்குப் கெோ வில்ளல, ஆனோல் தன்னுளடய அதி ெட்சத்ளத முழுவதுேோ த்
தீர்த்தோள்.
டோர்சியும் தன்னோல் இயன்ற எல்லோவற்ளறயும் பசய்து முடித்தோன்.
இருவருக்குகே வோழ்வு அவர் ள் முற்றிலும் திருப்திப்ெடும் வள யில் முழுளேயோன ெலளன
அைித்தது.
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எதிர்ேளறயோன குணங் ளை திருேதி பென்னட்டும் முழுளேயோ பவைிப்ெடுத்தினோள்.
அது தளட ளை விலக் ியது.
கநர்ேளறயோ கவோ அல்லது எதிர்ேளறயோ கவோ சட்டம் பசயல்ெடும்.
Dantes அசோதோைணேோன தோெோத்திைம். ற்ெளனயும் பசய்ய முடியோத சந்தர்ப்ெங் ைில் அவன்
நிளனத்தும் ெோர்க் முடியோத அதி ெட்சத்ளதத் தீர்த்த ெிறகு அவனுக்கு அது கெோன்ற ெலன்
ிளடத்தது.
36. “She walked up and down the room.”
Inner restlessness is outer movement.
Inner quiet is outwardly quiet efficiency.
A dynamic person attempting quiet efficiency cannot make a beginning.
The intermediate steps are many and each will take a long long number of years.
Quiet efficiency can have the work moved dynamically.
Quiet efficiency’s order is mantra in work.
J.P. Morgan exhibited Quiet Efficiency in times of crisis.
The cultural restraint of Mrs. Gardiner is superior to quiet efficiency.
Physical efficiency is by skill and stamina.
Vital efficiency is by pleasant management of men and matters.
Mental efficiency lies in organized planning.
Understanding human motives or physical facts is another of its efficiencies.
Expressing ideas in men or work is a higher mental efficiency.
Letting the Mind of the body do the work is the highest efficiency of Mind.
For that the body must be awake to the Mind.
The body’s efficiency can rise further when the Spirit in it awakes.
Culture is mental awakening in the vital.
Mind awaking in the social body is traditional culture.
Mr. Bennet’s decision to pay his brother in law is mental culture in vital responsibility.
Elizabeth’s preserving Darcy’s good name with Jane is impersonal mental culture in the field of social vital
prejudice.
Culture is efficiency elevated by social maturity.
Dynamic spiritual culture is active good will of an entire society.
Self-giving is an indispensable medium for culture as well as Spirit.
Cultured children born to an uncultured mother and broad minded father, is what we see in Jane and
Elizabeth.
Energy of lack of culture expends itself in the wideness of freedom.
Mrs. Bennet’s coarse force of physical energy turned into the vigorous, dynamic, boisterous good humour
of Lydia.
“அவள் அந்த அளறக்குள் கேலும் ீழுேோ நடக் ஆைம்ெித்தோள்.”
உள்ைத்தில் அளேதி இல்லோதது பவைிகய இவ்வோறு பவைிப்ெடு ிறது.
அ த்தில் அளேதியிருந்தோல் பவைியில் அது அளேதியோன திறனோ பவைிப்ெடும்.
பசயலோக் ம் ேிகுந்த ஒரு நெர், அளேதியோ திறளனக் ள யோை நிளனப்ெளத பசயல்ெடுத்த
முடியோது.
ெல இளடப்ெட்ட நிளல ள் உள்ைன. ஒவ்பவோன்ளறயும் பசய்வதற்குப் ெல வருடங் ள் கதளவ.
அளேதியோன திறளே பசயளல திறனோக் த்துடன் நிளறகவற்றும்.
அளேதியோன திறளே பசயலுக் ோன தோை ேந்திைேோகும்.
J.P. Morgan சிக் லோன கநைத்தில் அளேதியோ திறளேளய பவைிப்ெடுத்தினோர்.
திருேதி ோர்டினோின் நோ ோி ேோன ட்டுப்ெோடு அளேதியோன திறளேளயவிட கேலோனது.
உடலின் திறளே பசயல் திறனிலும், சக்தியிலும் பவைிப்ெடு ிறது.
ேனிதர் ளையும், விஷயங் ளையும் ைம்யேோ க் ள யோள்வது உணர்வின் திறனோகும்.
முளறப்ெடி திட்டேிடுவது ேனதின் திறளேயோகும்.
ேனிதர் ைின் கநோக் ங் ளையும், ஜடோீதியோன உண்ளே ளையும் புோிந்துப ோள்வது அதன்
ேற்பறோரு திறன் ஆகும்.
ேனிதர் ைிலும் பசயல் ைிலும் எண்ணங் ளை பவைிப்ெடுத்துவது ஒரு உயர்ந்த ேனத்
திறளேயோகும்.
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உடலின் ேனளதச் பசயல்ெட ளவப்ெது எல்லோவற்ளறயும்விட உயர்ந்த ேனதின் திறன் ஆகும்.
இவ்வோறு பசய்வதற்கு உடல் ேனதிடம் விைிப்கெோடு இருக் கவண்டும்.
உடலில் உள்ை ஆன்ேோ விைிப்ெளடயும்கெோது உடலின் திறன் கேலும் உயரும்.
ேனம் உணர்வில் விைிப்ெளடவது நோ ோி ம் ஆகும்.
சமூ த்தில் ேனம் விைிப்ெளடவது ெைம்ெளை நோ ோி ம் ஆகும்.
திரு பென்னட் தனது ளேத்துனருக்கு ெணம் தை முடிவு பசய்தது உணர்வுோீதியோ எழுந்த
பெோறுப்ெின், ேனதின் நோ ோி ம் ஆகும்.
கஜனிடம் டோர்சியின் நற்பெயளை எலிசபெத் ோப்ெோற்றி ளவத்திருப்ெது, சமூ த்திலுள்ை உணர்வு
நிளலயின் தவறோன அெிப்ெிைோயத்தின் பெோதுவோன ேனதின் நோ ோி ம் ஆகும்.
நோ ோி ம் சமூ த்தின் முதிர்ச்சியோல் உயர்த்தப்ெட்ட ஒரு திறன்.
பசயல்திறன்ேிக் ஆன்ேீ ேயேோன நோ ோி ம், ஒரு பேோத்த சமூ த்தின் நல்பலண்ணம்.
நோ ோி ம் ேற்றும் ஆன்ேோவின் ஒரு தவிர்க் முடியோத சோதனம், சுய அர்ப்ெணம்.
நோ ோி ேற்ற தோயோருக்கும் ெைந்த ேனம் ெளடத்த தந்ளதக்கும் ெிறக்கும் ெண்புள்ை குைந்ளத ள்
கஜன் ேற்றும் எலிசபெத் கெோல் இருப்ெோர் ள்.
நோ ோி ம் இல்லோதபெோழுது இருக்கும் சக்தி அதி சுதந்திைத்தில் தனது சக்திளய பசலவைிக் ிறது.
திருேதி பென்னட்டின் ஜட சக்தியின் நயேற்ற வலிளே லிடியோவிடம், சக்தி வோய்ந்த பசயல்திறன்
கூடிய அட்ட ோசேோன ே ிழ்ச்சி நிைம்ெிய குணேோ ேோறியது.
37. “Endeavouring to compose herself.”
To compose one’s thoughts is composition.
To compose one’s unsettled feelings is social manners.
Composing oneself arises when the feelings are stirred.
Attraction, attention, need, desire, demand, imagination, aspiration, ambition, etc. can stir up emotions.
Material things stir up sensations.
Ideas unsettle beliefs.
Emotions are stirred by sex attractions.
Here the possibility of Pemberley entering her life stirred her physical emotions.
Social appearance demands composure.
If not composed in a society, one does not belong to it.
One of the ways one belongs to the society is a composed behaviour.
To be composed in a society is to be harmonious with its existence.
Not to be composed in a society is to announce that they disturb him and he does not belong to them.
It is an invitation for ejection.
Not only composure, one must enjoy being in a society for them to sponsor him.
Wickham instantaneously identified with Meryton and expanded in his emotions, and they too did so. That
is social acceptance.
Elizabeth was accepted in Rosings, not like Wickham.
We see in her first visit to Rosings how a hostile silence received her as it is a higher society for her.
A certain society has a status, weight, wealth, culture, its aura. One cannot enter into it readily unless there
is acceptance at all these levels.
Doctors say our Indian food will be fully absorbed by the body though bread and noodles have the same
carbohydrates and other ingredients.
It is Tamil that is spoken in Madurai and Madras but accents differ.
Towel was our shirt. Our shirt since we started using it has undergone more than a dozen changes. Now it is
the slack that is accepted. Dress the best of speakers differently, his performance will lose flavour.
“தன்ளன அளேதிப்ெடுத்திக்ப ோள்ை முயன்றோள்.”
ஒருவருளடய எண்ணங் ளை அளேதிப்ெடுத்திக்ப ோள்வது ேனளதத் பதோகுப்ெதோகும்.
ஒருவருளடய நிளலகுளலந்த உணர்வு ளைத் பதோகுப்ெது சமூ நடத்ளத ஆகும்.
உணர்வு ள் ிைறப்ெடும்கெோது தன்ளனகய அளேதிப்ெடுத்திக்ப ோள்ளும் கதளவ எழு ிறது.
வர்ச்சி, வனம், கதளவ, விருப்ெம், கவண்டுக ோள், ற்ெளன, கெைோளச கெோன்றளவ
உணர்ச்சி ளைக் ிைறும்.
பெோருள்ோீதியோன விஷயங் ள் உணர்வு ளைக் ிைறும்.
எண்ணங் ள் நம்ெிக்ள ளைக் குளலக்கும்.
உடல் வர்ச்சியினோல் உணர்ச்சி ள் ிைறப்ெடு ின்றன.
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பெம்ெர்லி அவளுளடய வோழ்க்ள யில் நுளையப் கெோகும் சோத்தியம் அவளுளடய ஜட
உணர்ச்சி ளைக் ிைறியது.
சமூ த் கதோற்றம் அளேதியோன ேனநிளலளய எதிர்ெோர்க் ிறது.
சமூ த்தில் ஒருவர் அளேதியோ இல்லோவிட்டோல் அவர் அளதச் கசர்ந்தவைோ இருக் முடியோது.
சமூ த்ளதச் சோர்ந்தவைோ இருக் கவண்டும் எனில் ஒருவர் அளேதியோன ேனநிளல உளடயவைோ
இருக் கவண்டும்.
சமூ த்தில் அளேதியோ இருப்ெவர் அதன் வோழ்வுடன் சுமு ேோ இளணந்து இருப்ெோர்.
சமூ த்தில் அளேதியோ இல்லோதவர் சமூ த்தில் இருப்ெவர் ள் தன்ளனத் பதோந்தைவு
பசய்வதோ வும், தோன் அவர் ளைச் கசர்ந்தவர் அல்ல என்ெளதயும் அறிவிக் ிறோர்.
பவைிகயற்றுவதற் ோன அளைப்பு இது.
நிதோனேோ இருப்ெகதோடு ேட்டுேல்லோேல் சமூ ம் தன்ளன ஆதோிப்ெதற் ோ சமூ த்தில்
இருப்ெதற்கு ஒருவர் சந்கதோஷப்ெட கவண்டும்.
விக் ோம் பேோிடனுடன் உடனடியோ ஐக் ியேோனோன், தனது உணர்ச்சி ைில் விசோலேளடந்தோன்.
அவர் ளும் அதற்குப் ெதிலைித்தனர், சமூ ம் அவளன ஏற்றுக்ப ோண்டது.
விக் ோளேப் கெோலல்லோேல் கைோசிங்சில் எலிசபெத் ஏற்றுக்ப ோள்ைப்ெட்டோள்.
முதல் முளறயோ கைோசிங்சிற்கு விஜயம் பசய்தபெோழுது எவ்வோறு எதிர்ேளறயோன ஒரு அளேதி
அவளை வைகவற்றது என நோம் ெோர்க் ிகறோம், ஏபனனில் அவளுக்கு அது ேி வும் உயர்ந்த ஒரு
சமூ ம் ஆகும்.
அந்தஸ்து, வலிளே, பசல்வம், ெோைம்ெோியம், அதனுளடய சூைல் கெோன்றளவ ஒரு சமூ த்திற்கு
இருக்கும். இந்த எல்லோ நிளல ளும் ஏற்றுக் ப ோண்டோல் ேட்டுகே ஒருவர் அச்சமூ த்தில் நுளைய
முடியும்.
பைோட்டியிலும், நூடுல்ஸிலும் இருப்ெதைப்னொல் அகத அைவு ேோவுப் பெோருளும் ேற்ற
பெோருட் ளும் இருந்தோலும், நம்முளடய இந்திய உணவு முழுளேயோகச் பசோிக் ப்ெட்டு விடும்
என்று ேருத்துவர் ள் கூறு ிறோர் ள்.
ேதுளையிலும் பசன்ளனயிலும் கெசுவது தேிழ் என்றோலும் கெசும் வள ேோறுெடு ிறது.
கேல் துண்டு நேது உளடயோ இருந்தது, சட்ளட உெகயோ ப்ெடுத்த ஆைம்ெித்த ெிறகு அது ெல
ேோற்றங் ளைத் தோண்டி வந்துள்ைது. இப்பெோழுது தைர்ந்த சட்ளட ஏற்றுக்ப ோள்ைப்ெடு ிறது.
திறளேயோன கெச்சோைளை வித்தியோசேோ உளட உடுக் ளவத்தோல் அவர் தன்னுளடய கெச்சின்
சுளவளய இைப்ெோர்.
38. “Saw looks of enquiring surprise.”
Enquiry is a natural mental inclination. Surprise is the emotion caused by it.
Looks cannot but express them. Ordinary people lapse into enquiry.
Self-discipline of the highest order stops with looks.
To be able to feel the other person will be embarrassed by such an enquiry and surprise and not express it in
looks is spiritual benevolence surpassing any culture handed down by generations.
Man acts from himself. This Man instinctively identifies himself with the other and honours his inner
responses or non responses.
Savitri says it is a calm ecstasy that weds all souls with one’s soul.
It is a stage where there is no ego, the emotion is universal.
Man is not cultured enough to receive such spiritual benevolence without suspicion.
He who does not suspect is indifferent to such an action of Grace.
Divine Look of Grace crosses the Mind, enters the vital, and reaches the bodily sensation leaves the Mind
thoughtless, mouth speechless.
He who had such an opening will do well to recollect such a sensation.
It is more than an hour of meditation.
Such a sensation at the next level thrills.
The thrill coming to stay in some sense we see the very body smiling.
The body’s sincerity smiles.
Such a penetration awakens the body consciousness whose overflowing joy smiles in delight.
Realisation is to recognize the Divine with a thrill.
Thought recognizes by the difference.
The difference of form is felt by thought.
Difference of sensation is felt by the vital and body.
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Supermind understands not so much by difference as by harmony.
Line and colour express the difference in form and sensation.
Maya the consciousness of Brahman is aware of the Being.
Supermind divides the Being into three.
“ெோர்ளவயிகலகய ஆச்சோியம் லந்த விசோைளண இருப்ெளதக் ண்டோள்.”
விசோோிப்ெது ேனதின் ஒரு இயற்ள யோன விருப்ெேோகும். ஆச்சோியம் அதனோல் ஏற்ெடும்
உணர்ச்சியோகும்.
கதோற்றம் அளத பவைிப்ெடுத்தோேல் இருக் ோது. சோதைணேோன ேனிதர் ள் விசோோிப்ெதில்
ஈடுெடுவோர் ள்.
சுயக் ட்டுப்ெோட்டின் உச்ச ட்டம் ெோர்ளவயுடன் நின்று விடு ிறது.
அது கெோன்ற விசோோிப்ெோலும், ஆச்சோியத்தோலும் ேற்ற நெர் சங் டப்ெடுவோர் என்ெளத உணருவதும்,
அளத மு ெோவத்தில் ோட்டோேல் இருப்ெதும் ஆன்ேீ உதோை குணேோகும். தளலமுளற ைோ
அைிக் ப்ெட்ட நோ ோி ேோன ெண்ளெவிட இது உயர்வோனது.
ேனிதன் தன்னுள்ைிருந்து பசயல்ெடு ிறோன். இந்த ேனிதன் ேற்றவர் ளுடன் உள்ளுணர்வோல்
தன்ளன அளடயோைப்ெடுத்திக் ப ோள் ிறோன், தோன் ெதிலைிப்ெதற்கும் அைிக் ோததற்கும் ேோியோளத
அைிக் ிறோன்.
அளேதியோன பூோிப்கெ எல்லோ ஆன்ேோக் ளையும் ஒரு ஆன்ேோவுடன் இளணக் ிறது என்று சோவித்ோி
கூறு ிறது.
இந்தக் ட்டத்தில் அ ந்ளத இல்ளல, உணர்ச்சி உல ைோவியதோ இருக்கும்.
சந்கத ம் இல்லோேல் இது கெோன்ற ஆன்ேீ ஆதைளவப் பெற்றுக்ப ோள்ை ேனிதன்
ெண்ெடவில்ளல.
சந்கத ப்ெடோத ஒருவன் இது கெோன்ற இளறவனின் அருட் பசயளல அலட்சியப்ெடுத்து ிறோன்.
அருைின் பதய்வீ ப் ெோர்ளவ ேனளதத் தோண்டி உணர்வில் நுளைந்து உடளல அளடயும்பெோழுது
ேனம் பசயலற்றுப் கெோ ிறது, வோய் கெச்சிைந்து விடு ிறது.
எவன் ஒருவனுக்கு இது கெோன்ற விைிப்புணர்வு உள்ைகதோ அவன் இது கெோன்ற உணர்ளவ
ேீண்டும் நிளனவு கூர்வது நல்லது.
இது ஒரு ேணி கநை தியோனத்ளத விடச் சிறந்ததோகும்.
இத்தள ய உணர்வு அடுத்த நிளலயில் சிலிர்க் ளவக்கும்.
ஏகதோ ஒரு விதத்தில் இந்தச் சிலிர்ப்பு நிைந்தைேோகும்பெோழுது உடகல புன்சிோிப்ெளத நோம்
ெோர்க் லோம்.
உடலின் உண்ளே புன்சிோிக்கும்.
இத்தள ய ஊடுருவல் உடலின் ஜீவியத்ளத விைிப்புறச் பசய்யும், இதன் பெருகும் சந்கதோஷம்
ஆனந்தத்தில் புன்சிோிக்கும்.
சிலிர்ப்புடன் இளறவளன அளடயோைம் ோணுவகத ‘சித்தி’யோகும்.
கவறுெோட்டினோல் எண்ணங் ள் புோிந்துப ோள் ின்றன.
கதோற்றத்தின் வித்தியோசம் எண்ணத்தோல் உணைப்ெடு ிறது.
உணர்வின் வித்தியோசம் உயிைோலும் உடலோலும் உணைப்ெடு ிறது.
சத்திய ஜீவியம் வித்தியோசத்ளதவிட சுமு த்தோல் அதி ம் புோிந்துப ோள் ிறது.
க ோடு ளும் நிறங் ளும் கதோற்றத்திலும் உணர்விலும் வித்தியோசத்ளத பவைிப்ெடுத்து ின்றன.
ெிைம்ேனின் ஜீவியேோன ேோளய ‘சத்’ளதப் ெற்றி அறியும்.
சத்திய ஜீவியம் ‘சத்’ளத மூன்றோ ப் ெிோிக் ிறது.
39. “Their looks made everything worse.”
The atmosphere decides the direction, not the attitude of people.
It is possible one’s attitude can be stronger than the atmosphere as with FDR and Churchill.
It happens when the Psychic emerges or the individual is stronger than the atmosphere.
An Individual overcoming Nature is the Psychic emerging.
For that to emerge one must move away from all responses to Nature.
To be lazy, superstitious or take an opinion is to be in Nature.
Calling the Mother is to move to Psychic.
Calling Mother can be from several levels. Calling from each level will help move away from that level. It
happens when that level is saturated.
Silence descending on him is his quitting the Mind.
Silence, drshti, intuition, knowledge are the four levels one has to cross.
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Even on the first level of Silence, the problem will vanish.
The first obstacle is random thoughts.
Next is thinking represented by the censor.
Failure here is certain, rarely one can get beyond.
Faced with the failure, don’t give up, ask Mother to protect you from the censor.
The prayer must be long, very long and intense before it is answered.
When answered it will be one time victory, not a permanent endowment.
One time victory is the Governor coming home for dinner.
Permanent victory is to become the Governor.
For permanent victory one has to repeat it in all other contexts successfully.
Usually after one victory, one will lose all patience and would not be able to repeat it even once which
means the little faith is exhausted.
Faith is generated by perseverance.
Perseverance is to exercise the physical by the Mental.
One’s patience is most tested in such an exercise. It is for this reason consecration is always forgotten.
It is grace to remember consecration.
The unconscious pursuit of grace comes to us as the memory of consecration.
The normal state of Man is NOT to remember consecration.
“அவர் ளுளடய ெோர்ளவ எல்லோவற்ளறயும் கேோசேோக் ியது.”
சூைல் திளசளய நிர்ணயிக்கும், ேனிதர் ைின் ேகனோெோவத்ளத அல்ல.
ரூஸ்பவல்ட், சர்ச்சில், இருவோிடம் இருந்ததுகெோல், ஒருவருளடய ேகனோெோவம் சூைளலவிட
வலிளே வோய்ந்ததோ இருக் முடியும்.
ளசத்திய புருஷன் பவைிவரும்பெோழுது இவ்வோறு ஏற்ெடலோம் அல்லது சூைளலவிட ேனிதன்
வலிளே வோய்ந்தவனோ இருக்கும்பெோழுது ஏற்ெடலோம்.
இயற்ள ளய ேனிதன் பவல்லும்பெோழுது ளசத்திய புருஷன் பவைிப்ெடுவோன்.
அது பவைிவை, ஒருவர் இயற்ள க்கு அைிக்கும் எல்லோ எதிர்விளன ைிலிருந்தும் வில கவண்டும்.
கசோம்கெறியோ கவோ மூடநம்ெிக்ள யுடகனோ இருப்ெதும், அெிப்ெிைோயம் ப ோள்வதும் இயற்ள யில்
இருப்ெதோகும்.
அன்ளனளய அளைக்கும்பெோழுது ளசத்திய புருஷனிடம் பசல் ிகறோம்.
அன்ளனளய ெல நிளல ைிலிருந்து அளைக் லோம். ஒவ்பவோரு நிளலயிலிருந்து அளைக்கும்பெோழுது
நோம் அந்நிளலயிலிருந்து அடுத்த நிளலக்குச் பசல்ல அது உதவும், அந்த நிளல
நிளறவளடயும்பெோழுது இது நி ழ் ிறது.
ஒருவர் ேனளத விட்டு விலகும்பெோழுது பேௌனம் சித்திக்கும்.
ஒருவர் தோண்டிச் பசல்ல கவண்டிய நோன்கு நிளல ள், பேௌனம், திருஷ்டி, உள்ளுணர்வு, அறிவு
ஆ ியளவ.
முதல் நிளலயோன பேௌனத்திகலகய ெிைச்சிளன ேளறந்து விடும்.
முதல் தளட ெல்கவறு எண்ணங் ள் ஆகும்.
இைண்டோவது, எச்சோிக்ள யுடன் சிந்திப்ெது.
இங்கு கதோல்வி நிச்சயம், அோிதோ சிலர் இக் ட்டத்ளதத் தோண்டிச் பசல்வர்.
கதோல்வி ஏற்ெட்டோல் நம்ெிக்ள ளய விடோேல் இந்த எச்சோிக்ள உணர்விலிருந்து நம்ளேக்
ோப்ெோற்ற அன்ளனயிடம் கவண்ட கவண்டும்.
ெதில் ிளடப்ெதற்கு ெிைோர்த்தளன, நீண்டதோ , பவகு நீண்டதோ , தீவிைேோனதோ இருக்
கவண்டும்.
ெிைோர்த்தளன ெலித்தோல் அது ஒரு முளற ிளடத்த பவற்றியோ இருக்கும், நிைந்தைேோனதோ
இருக் ோது.
ஒரு முளற ிளடக்கும் பவற்றி ஆளுநர் நம் வீட்டிற்கு விருந்துக்கு வருவது கெோலோகும்.
நிைந்தை பவற்றி நோகே ஆளுநர் ஆவது கெோல்.
நிைந்தை பவற்றி பெற ஒருவர் ேற்ற எல்லோ இடங் ைிலும் அளத பவற்றி ைேோ பசய்து முடிக்
கவண்டும்.
பெோதுவோ ஒரு முளற பவற்றி ிளடத்த ெின், ஒருவர் பெோறுளேளய இைப்ெோர், ேீண்டும் ஒரு
முளறகூட பசய்ய முடியோேல் கெோகும், இருந்த குளறவோன நம்ெிக்ள ளயயும் தீர்த்து விட்டோர்
என்றோ ிறது.
விடோமுயற்சி நம்ெிக்ள ளய உருவோக்கும்.
40

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

ேனளத உடலில் பசலுத்துவது விடோமுயற்சி ஆகும்.
இது கெோன்ற முயற்சியில் ஒருவைது பெோறுளேக்குச் கசோதளன ஏற்ெடும். இந்த
ோைணத்திற் ோ த்தோன் சேர்ப்ெணம் எப்பெோழுதும் ேறக் ப்ெட்டு விடு ிறது.
சேர்ப்ெணம் ஞோெ ம் இருப்ெது அருள் ஆகும்.
அருளை நம்ளே அறியோேகலகய நோம் ெின் பதோடர்ந்து பசல்வது சேர்ப்ெணத்தின் ஞோெ ேோ
நம்ேிடம் வரு ிறது.
ேனிதனின் இயற்ள யோன ேனநிளல, சேர்ப்ெணத்ளத ஞோெ ம் ளவத்துக்ப ோள்ைக் கூடோது
என்ெதுதோன்.
Miss Darcy and her brother appeared, and this formidable introduction took place. With
astonishment did Elizabeth see that her new acquaintance was at least as much embarrassed as
herself. Since her being at Lambton, she had heard that Miss Darcy was exceedingly proud; but
the observation of a very few minutes convinced her that she was only exceedingly shy. She
found it difficult to obtain even a word from her beyond a monosyllable.
ேிஸ். டோர்சியும், அவளுளடய சக ோதைனும் உள்கை வந்தனர். எந்த அறிமு த்ளத நிளனத்து அவள்
வளலப்ெட்டோகைோ அந்த அறிமு ம் முடிந்தது. தன்ளனப்கெோலகவ ேிஸ். டோர்சியும் சங் டேோன
நிளலயில் இருப்ெளதப் ெோர்த்து ஆச்சோியப்ெட்டோள். அவள் லோம்ப்டனிற்கு வந்ததிலிருந்து,
ேிஸ்.டோர்சி ேி வும் ர்வம் உளடயவள் எனக் க ள்விப்ெட்டிருந்தோள். ஆனோல் அவளைப் ெோர்த்த
சில நிேிடங் ைிகலகய அவள் அப்ெடியல்ல, ேி வும் கூச்ச சுெோவமுள்ைவள் எனத் பதோிந்தது. ஒரு
வோர்த்ளதயிகலகய ெதில் பசோல்லி வந்த ேிஸ். டோர்சிளய கெச ளவப்ெதற்கு எலிசபெத்திற்கு ேி வும்
ஷ்டேோ இருந்தது.
40. The one thing common to her and Miss Darcy, apart from Darcy’s value, is their admiration of Wickham.
டோர்சியின் ேதிப்பீட்ளடத் தவிை அவைிடமும் ேிஸ் டோர்சியிடமும் இருந்த ஒரு ஒற்றுளே, விக் ோம்
கேலிருந்த விருப்ெம்தோன்.
41. Ignorance describes shyness as pride.
அறியோளே பவட் த்ளதக் ர்வேோ விவோிக் ிறது.
42. “Mr. Darcy and his sister appeared.”
To Darcy, his sister is all the family.
Dinner invitations are extended by ladies. She invited them to Pemberley.
What began at Pemberley is consummated at Lambton.
She was anxious to see Georgiana.
Bingley too came.
In him she had double aims, to know about his opinion of Jane and his interest in Georgiana.
The excess indicates grace. Here was an overwhelming excess indicating supergrace.
The meeting was for the introduction. Dinner invitation itself was excess. Bingley’s coming and his lack of
interest in Georgiana are further points of excess.
Presence of supergrace protects against falls.
If there is a loss, it is a loss in the great gain.
Here it led to a tragedy following Caroline’s provocation.
It means the tragedy was stronger than supergrace.
What came to her is grace, to her family is supergrace.
Here grace came to the gentry as a whole. Hence the tragedy.
Looking back, her friend Charlotte’s luck foreshadowed it.
The tragedy can be explained from the formidable opposition of his aunt.
It can also be explained from the dynamic low consciousness of her mother.
The crime was heinous. For a few day’s company Wickham had ruined Elizabeth and her whole family. He
must be creatively heartless, one who enjoys in another’s ruin. He tried it on Darcy. Such characters find
their favourites favourite victims.
Such a character will not spare an opportunity to betray their friends.
A woman’s charm survives such heartless crimes.
She herself would not mind the ruin of anyone.
She exhibited that callousness with respect to Georgiana.
Power in low consciousness insists on expressing itself on those it loves, as they are the only victims
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available.
Power acts as power, whatever the consciousness is.
A Man for a four rupee worth jewel killed a child.
Wickham belongs to that category.
Elizabeth, with respect to Wickham, belongs to that category.
Mother says many people would murder, only they do not have the courage.
If this is the force of callous violence, a good act is the reversal of it.
All good acts need not be a reversal of a murderous instinct.
There are various levels of good acts, as manners, behaviour, character, etc.
They are habitual, socially motivated, psychologically urged.
They are good in themselves.
A cultured Man’s goodness is one that overcomes his evil propensities.
Charlotte’s goodness has the other side. Still it does good.
The goodness of the whole, without the compromise of evil, lets the Psychic emerge.
A gentleman is a social version of the Psychic Being.
No one can deserve the title of ‘gentleman’ without psychologically qualifying himself for unmixed
goodness.
Acts of goodness, even if they are to overcome opposite tendencies, are still acts of good, but will not
qualify a Man to be a gentleman.
Unmixed human goodness is the attitude of entrenched culture.
Culture is the vibration of goodness in consciousness that overcomes the evil in the substance.
Only culture of the consciousness can survive the intensities of life situation.
Anything less than that gives way at the touch of Life.
Life when it touches, touches beyond personality to reach Nature in Man.
Nature in Man is evil.
Wickham was fully revealed at the opportunity of a weekend jollity.
Elizabeth was equally qualified in condoning him, but is not exposed.
Darcy, on the other side, was fully qualified to be the Psychic being of a gentleman.
He was a gentleman in spirit. It was not on the surface.
Elizabeth brought out the hidden goodness in him
“திரு டோர்சியும், அவனுளடய சக ோதோியும் வந்தனர்.”
டோர்சிக்கு அவனுளடய சக ோதோிதோன் குடும்ெகே.
பெண்ேணி ள் விருந்துக்கு அளைத்தனர். அவள் அவர் ளைப் பெம்ெர்லிக்கு அளைத்தோள்.
பெம்ெர்லியில் ஆைம்ெித்தது லோம்ப்டனில் நிளறவளடந்தது.
ஜோர்ஜியோனோளவச் சந்திக் அவள் ஆவலுடன் இருந்தோள்.
ெிங் ிலியும் வந்தோன்.
அவனிடம் அவளுக்கு இைண்டு க ள்வி ள் இருந்தன. அளவ கஜளனப் ெற்றி அவனுளடய
அெிப்ெிைோயத்ளதயும், ஜோர்ஜியோனோ ேீது அவனுக்கு இருக்கும் ஆர்வத்ளதயும் பதோிந்துப ோள்வது
ஆகும்.
அெோிேிதம் அருளைக் குறிக் ிறது. இங்கு அைவில்லோ அெோிேிதம் கெைருளைக் குறிக் ிறது.
அறிமு ப்ெடுத்துவதற் ோ இந்தச் சந்திப்பு ஏற்ெடுத்தப்ெட்டது. விருந்துக்கு அளைத்தகத
அதி ம்தோன். ெிங் ிலி வந்ததும், அவனுக்கு ஜோர்ஜியோனோவின் ேீது எந்த ஆர்வமும் இல்ளல என்ெது
பதோிந்தது கேலும் கூடுதலோ இருந்தது.
கெைருள் கதோல்வியிலிருந்து ோப்ெோற்று ிறது.
நஷ்டகே ஏற்ெட்டோலும் பெோிய இலோெத்தில் ஏற்ெடும் நஷ்டேோ அது இருக்கும்.
ோைலினுளடய தூண்டுதலுக்குப் ெிறகு இங்கு கெைோெத்து எழு ிறது.
கெைருளைவிட கெைோெத்து வலிளேயோ இருக் ிறது என்றோ ிறது.
அவளுக்கு ிளடத்தது அருள், அவளுளடய குடும்ெத்திற்கு அது கெைருள்.
இங்கு நிலச்சுவோந்தோர் அளனவருக்கும் அருள் ிளடத்தது. அதனோல்தோன் கெைோெத்து எழு ிறது.
நி ழ்ந்தவற்ளறத் திரும்ெிப் ெோர்க்கும்பெோழுது, அவளுளடய கதோைி சோர்பலட்டின் அதிர்ஷ்டம் இளத
முன்கூட்டிகய அறிவித்துள்ைது.
அவனுளடய சித்தியின் தீவிைேோன எதிர்ப்பு கெைோெத்தோ உருவோனது எனலோம்.
அவளுளடய தோயோோின் ஆற்றல்வோய்ந்த தோழ்ந்த ஜீவியமும் ஆெத்ளத ஏற்ெடுத்தியிருக் லோம்.
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குற்றம் ப ோடுளேயோனது. சில நோட் ள் உடன் இருந்ததிகலகய விக் ோம், எலிசபெத்ளதயும்
அவளுளடய பேோத்த குடும்ெத்ளதயும் நோசம் பசய்து விட்டோன். அவன் டுளேயோன உள்ைம்
ெளடத்தவனோ இருக் கவண்டும், ேற்றவர் ைது அைிவில் சந்கதோஷப்ெடுெவனோ இருக்
கவண்டும். டோர்சிளய அைிக் முயற்சி பசய்தோன். இது கெோன்ற நெர் ள் தங் ளுக்கு
விருப்ெேோனவர் ளைப் ெலியோக்குவோர் ள்.
இது கெோன்ற ேனிதர் ள் தங் ளுளடய நண்ெர் ளுக்குத் துகைோ ம் பசய்ய எந்த ஒரு
சந்தர்ப்ெத்ளதயும் தவறவிட ேோட்டோர் ள்.
இத்தள ய இைக் ேற்ற குற்றங் ளையும் தோண்டி, ஒரு பெண்ணிற்கு ஏற்ெடும் வர்ச்சி பதோடரும்.
அவகை ேற்ற எவருளடய அைிவுக்கும் வருந்த ேோட்டோள்.
ஜோர்ஜியோனோ விஷயத்தில் அவள் அதுகெோன்ற டுளேயோன ேன நிளலளய பவைிப்ெடுத்தினோள்.
தோழ்ந்த ஜீவியத்தில் உள்ை அதி ோைம், தோன் விரும்புவர் ேீது பவைிப்ெட வற்புறுத்தும். ஏபனன்றோல்
அவர் ள் ேட்டும்தோன் அதி ோைத்திற்குப் ெலியோ த் தயோைோ இருப்ெவர் ள்.
ஜீவியம் எப்ெடிப்ெட்டதோ இருந்தோலும் அதி ோைம் அதி ோைேோ கவ பசயல்ெடும்.
நோன்கு ரூெோய் ேதிப்பு ப ோண்ட நள க் ோ ஒரு ேனிதன் ஒரு குைந்ளதளயக் ப ோளல பசய்தோன்.
விக் ோம் இந்த வள ளயச் கசர்ந்தவன்.
விக் ோம் விஷயத்தில் எலிசபெத் அவ்வள ளயச் கசர்ந்தவள்.
ெலைோல் ப ோளல பசய்ய முடியும், ஆனோல் அவர் ளுக்கு அதற் ோன ளதோியம் இல்ளல என்று
அன்ளன கூறு ிறோர்.
இது ப ோடூைேோன வன்முளறயின் சக்தியோ இருந்தோல், ஒரு நல்ல பசயல் அதற்கு ேோற்றோ
இருக்கும்.
எல்லோ நல்ல பசயல் ளும் ப ோளல பசய்யும் சுெோவத்திற்கு ேோற்றோ இருக் கவண்டிய
அவசியேில்ளல.
ெைக் ங் ள், நடத்ளத ள், சுெோவம் கெோன்ற நல்ல பசயல் ளுக்கு ெல்கவறு நிளல ள் உள்ைன.
அளவ ெைக் ேோனளவ ள், சமூ த்தோல் ஊக் ப்ெடுெளவ ள், ேற்றும் ேனதோல் உந்தப்ெடுெளவ ள்.
அவற்ளறப் பெோறுத்தவளை அளவ நல்லளவ.
நோ ோி முள்ை ேனிதனின் நற்குணம் அவனுளடய ப ட்ட குணங் ளைத் தோண்டி பவைிவரு ிறது.
சோர்பலட்டின் நற்குணத்திற்கு இன்பனோரு ெக் ம் உண்டு. அப்ெடி இருந்தும் அது நல்லளதச்
பசய் ிறது.
முழுளேயின் நற்குணம் தீயளத விட்டுக் ப ோடுக் ோேல் ளசத்திய புருஷளன பவைிப்ெடச் பசய்யும்.
ஒரு னவோன், ளசத்திய புருஷனின் சமூ ப் ெதிப்ெோகும்.
லப்ெடேில்லோத நற்குணம் உள்ைவகை னவோன் என்ற ெட்டத்திற்குத் தகுதியோ முடியும்.
நற்குணத்தின் பசயல் ள் எதிைோன ேகனோெோவத்ளத ேீறி பசயல்ெட கவண்டியிருந்தோலும் அளவ
நல்ல பசயல் கை. ஆனோல் அவ்வோறு பசயல்ெடும் ேனிதன் னவோனின் தகுதிளயப் பெற முடியோது.
லப்ெடேில்லோத ேனித நற்ெண்பு ேனிதனுக்குள் பெோதிந்துள்ை நோ ோி ேோன ேகனோெோவம் ஆகும்.
நோ ோி ம் அ த்தில் உள்ை தீளேளய பவல்லும் ஜீவியத்தின் நற்குணங் ைின் அதிர்வோகும்.
ஜீவியத்தின் நோ ோி ம் ேட்டுகே வோழ்க்ள நிளல ைின் தீவிைங் ளைத் தோண்டி ஜீவித்திருக்கும்.
அதற்குக் குளறவோன எதற்கும் வோழ்க்ள யின் ஸ்ெோிசத்ளதத் தோங்கும் சக்தி ிளடயோது.
வோழ்வு பதோடும்கெோது, ஆளுளேளயத் தோண்டி ேனிதனின் சுெோவத்ளதத் பதோடும்.
ேனிதனுளடய சுெோவம் தீளே ஆகும்.
வோைோந்திை விடுமுளறளய ே ிழ்ச்சியோ க் ப ோண்டோடும்கெோது விக் ோமுளடய சுெோவம் முழுவதுேோ
பவைிப்ெட்டது.
அவளன ேன்னிப்ெதற்கு எலிசபெத்திற்கு அதற்குச் சேேோன தகுதி உண்டு. ஆனோல் அவள்
பவைிப்ெடுத்தவில்ளல.
டோர்சிகயோ ஒரு னவோனின் ளசத்திய புருஷனோ விைங்குவதற்கு முற்றிலும் தகுதியோனவன்.
அவன் ஆன்ேோவில் ஒரு னவோன். அது பவைிகய பதோிவதில்ளல.
அவனுள் ேளறந்திருந்த நல்ல குணங் ளை எலிசபெத் பவைிகய ப ோண்டு வந்தோள்.
43. “And this formidable introduction took place.”
It was formidable for Georgiana to pronounce the invitation.
Elizabeth was frightened by the possible inflated expectation of Georgiana.
It was formidable for Elizabeth as she was to assess Bingley’s interest in her.
Something becomes formidable when it exceeds our capacity.
The introduction, Elizabeth knows, will exceed her social personality.
Georgiana, in a way, is Pemberley.
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What is formidable is not young Georgiana, but the old Pemberley.
Georgiana reminds Elizabeth of Wickham as both responded to him.
Wickham was after Georgiana’s money, but to Elizabeth in her Mind Georgiana would loom superior to
her.
This was so as it was she who sought Wickham and in Georgiana’s case it was Wickham who sought her. It
is a formidable psychological juncture for a girl to meet another girl in such a context.
Rivals are ‘intolerable’ to the feminine Psyche.
A woman will be happier in a rival-free atmosphere than in heaven.
Form looming large makes something formidable.
Much of the superstitious fear would disappear on knowing the truth of it.
What overwhelms imagination becomes formidable.
Rediscovery, formulation, synthesis, letting the truth enlarge itself in the Mind so as to mould it deeply are
the ways of Nature handling the past.
Dealing with the depths is strength.
Something becomes formidable when that strength is overcome.
A courageous Man loves danger as it is an opportunity for his courage to grow endlessly.
This yoga is meant for those who love danger.
Danger is energy that can destroy all structures.
When all structures are demolished there is endless scope to expand.
Expansion is delightful as creation itself is an extension of the Absolute.
It is a process when delight becomes active.
When God offers delight, small souls are intimidated, feeling it formidable.
To know at such a moment gratitude will convert the intimidation into expansive delight is grace.
In any situation there is a saving knowledge.
As there is a saving knowledge, there are saving strategy, saving strength, etc.
Such knowledge, strategy and strength are there that exceeds what one has.
It is a capacity to turn inwardly to Mother.
The entire discipline here reduces to REMEMBRANCE.
Remembrance is silent.
Turning to Mother is active remembrance.
To remember Mother implies forgetting all that we are.
Turning to Her means commissioning all energy to that.
At whatever level, it is one pointedness.
One can be one pointed for some time.
To be so all the time, one’s consciousness must be turned towards Her.
Sense of gratitude enables us to do so.
It is spiritual sincerity.
The Spirit taking interest in the evolution is turning to Mother. It is its sincerity.
Opening is to be in touch with Mother’s consciousness.
Receptivity is the yearning of the soul to relate to Mother.
Sincerity is spiritual identity with Mother.
For one to see the Marvel one must identify with the Mother in life.
Elizabeth has related to Georgiana in the social and psychological consciousness. Hence it is formidable.
In her own Mind, Elizabeth is superior to Georgiana or even Darcy.
This is the first experience of this kind for her.
Newness will be feeble.
The fact that the aunt and uncle feel that she had an undisclosed relationship with Darcy is a source of
embarrassment.
It adds to her discomfort.
Hence it is a formidable introduction.
“இந்த ேி ப் பெோிய அறிமு ம் நி ழ்ந்தது.”
அளைப்ளெ விடுப்ெது ஜோர்ஜியோனோவிற்கு ேி ப் பெோிய விஷயேோ இருந்தது.
ஜோர்ஜியோனோவின் கூடுதலோன எதிர்ெோர்ப்பு எலிசபெத்திற்கு ெயத்ளத ஏற்ெடுத்தியது,
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ெிங் ிலிக்கு ஜோர்ஜியோனோ கேல் இருந்த ஈடுெோட்ளடத் பதோிந்துப ோள்ை கவண்டி இருந்ததோல்
அவளுக்கு அது ேி ப் பெோிய விஷயேோ இருந்தது.
நம் திறளன ேீறிய விஷயம் நேக்கு ேி ப் பெோியதோ உள்ைது.
அறிமு ம் தன்னுளடய சமூ ஆளுளேளய ேீறியதோ இருக்கும் என்று எலிசபெத்திற்குத் பதோியும்.
ஒரு விதத்தில் ஜோர்ஜியோனோதோன் பெம்ெர்லி.
ெதைளேயோன பெம்ெர்லிதோன் பெோிய விஷயேோ இருந்தது, இைம் வயது ஜோர்ஜியோனோ அல்ல.
ஜோர்ஜியோனோ எலிசபெத்திற்கு விக் ோளே நிளனவுெடுத்தினோள், ஏபனனில் அவர் ள் இருவருகே
அவனுடன் சம்ெந்தப்ெட்டிருந்தனர்.
விக் ோேிற்கு ஜோர்ஜியோனோவின் ெணத்தின் கேல் ஆளச. ஆனோல் எலிசபெத்தின் ேனதில்,
ஜோர்ஜியோனோ அவளைவிடச் சிறந்தவைோ த் கதோன்றினோள். ஏபனன்றோல் எலிசபெத்தோன்
விக் ோளே நோடினோள். அவகனோ ஜோர்ஜியோனோளவ நோடினோன். இது கெோன்ற இடத்தில் ஒரு பெண்
ேற்பறோரு பெண்ளணச் சந்திப்ெது ேி ப் பெோிய ேனோீதியோ சங் டேோன சந்தர்ப்ெம் ஆகும்.
பெண் ைின் ேனம் கெோட்டியோைர் ளைச் ச ித்துக் ப ோள்ைோது.
சுவர்க் த்ளதவிட கெோட்டிகய இல்லோத சூைல் ஒரு பெண்ணிற்கு ே ிழ்ச்சிளயத் தரும்.
பெோியதோ முன்கன கதோன்றும் உருவம் ெயத்ளத உண்டோக்குவதோ இருக்கும்.
அவற்றின் உண்ளேளய அறிந்து ப ோண்டோல் ெல மூடநம்ெிக்ள ைின் ெயங் ள் ேளறந்து
கெோகும்.
ற்ெளனக்கு ேீறிய விஷயங் ள் ெயத்ளத ஏற்ெடுத்துவதோ இருக்கும்.
ேீண்டும் ண்டுெிடிப்ெது, உருவோக் ம், கசர்ப்ெது, அளதச் சோியோ உருவோக் உண்ளேளய ேனதில்
பெோியதோ ேோற அனுேதிப்ெது ஆ ியளவ, டந்த ோலத்ளதக் ள யோை இயற்ள
ளடெிடிக்கும்
வைி ைோகும்.
ஆைத்ளத சேோைிப்ெது வலிளேயோகும்.
அந்தப் ெலத்ளதத் தோண்டி வரும்பெோழுது ஏகதோ ஒன்று ேி ப் பெோியதோ ேோறு ிறது.
ளதோியசோலியோ இருக்கும் ேனிதன் ஆெத்ளத விரும்புவோன், ஏபனன்றோல் அவனுளடய ளதோியம்
அைவற்றவள யில் வைை அவனுக்கு ஒரு சந்தர்ப்ெேோ அளேயும்.
இந்த கயோ ம் ஆெத்ளத விரும்புெவருக்கு உோித்தோனது.
எல்லோ அளேப்பு ளையும் அைிக் ஆெத்து சக்திளய அைிக்கும்.
எல்லோ அளேப்பு ளும் அைிந்த ெிறகு விோிவளடய அைவில்லோ வோய்ப்பு ிளடக் ிறது.
ெளடப்கெ ெிைம்ேத்தின் விோிவோக் ம் என்ெதோல், விோிவளடவது சந்கதோஷத்ளத அைிக்கும்.
ஆனந்தம் சுறுசுறுப்ெோ ேோறும் முளறயோகும் இது.
இளறவன் ஆனந்தத்ளத அைிக் முன்வரும்பெோழுது சிறிய ஆன்ேோக் ள் ெயப்ெடும், அளதக் ண்டு
அச்சேளடயும்.
இது கெோன்ற தருணங் ைில் நன்றியுணர்வு ெயத்ளத விோிவளடயும் ஆனந்தேோ ேோற்றும் என்று
பதோிந்துப ோள்வது அருைோகும்.
எந்த ஒரு சந்தர்ப்ெத்திலும் நம்ளேக் ோப்ெோற்றும் அறிவு ஒன்று உண்டு.
ோப்ெோற்றும் அறிளவப் கெோல் ோப்ெோற்றும் உெோயமும், ோப்ெோற்றும் வலிளேயும் உள்ைன.
ஒருவோிடம் இருப்ெதற்கும் கேல் இது கெோன்ற அறிவு, உெோயம், வலிளே உள்ைன.
நோம் உள்கை அன்ளனயிடம் பசல்வகத அத்திறன் ஆகும்.
இங்கு பேோத்தக் ட்டுப்ெோடும் ஞோெ த்திற்குள் அடக் ப்ெடு ிறது.
ஞோெ ம் பேௌனம் ஆகும்.
அன்ளனளய கநோக் ிச் பசல்வது விைிப்புடன் கூடிய ஞோெ ம் ஆகும்.
அன்ளனளய ஞோெ த்தில் ளவத்திருப்ெது நம்ளேகய ேறப்ெதோகும்.
அன்ளனளய கநோக் ிச் பசல்வது நம் அளனத்து சக்திளயயும் அன்ளனயிடம் ஒப்ெளடப்ெது
கெோலோகும்.
எந்த நிளலயிலும் அது ஒருமு ப்ெடுத்தலோகும்.
ஒருவைோல் சிறிது கநைத்திற்கு ஒருமு ப்ெடுத்த முடியும்.
எப்பெோழுதும் அவ்வோறு இருப்ெதற்கு ஒருவருளடய ஜீவியம் அன்ளனளய கநோக் ி இருக்
கவண்டும்.
நன்றி உணர்ச்சி நம்ளே அவ்வோறு இருக் ளவக்கும்.
இது ஆன்ேீ ேோ உண்ளேயோ இருப்ெதோகும்.
ெோிணோேத்தில் ஆர்வம் ோட்டும் ஆன்ேோ அன்ளனளய கநோக் ித் திரும்பு ிறது. இது அதனுளடய
உண்ளே.
அன்ளனயின் ஜீவியத்துடன் பதோடர்ெில் இருப்ெது விைிப்ெோகும்.
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அன்ளனகயோடு பதோடர்புப ோள்ை விளைவது ஏற்புத்திறனோகும்.
உண்ளேயோ இருப்ெது அன்ளனகயோடு ஆன்ேீ ேோ ஐக் ியப்ெடுத்திக்ப ோள்வதோகும்.
அற்புதத்ளதக் ோண்ெதற்கு வோழ்வில் ஒருவர் அன்ளனகயோடு ஐக் ியப்ெடுத்திக்ப ோள்ை கவண்டும்.
சமூ ேற்றும் ேனோீதியோன ஜீவியத்தில், எலிசபெத் ஜோர்ஜியோனோவுடன் பதோடர்புெடுத்திக்
ப ோண்டோள். ஆ கவ அது ேி ப் பெோியதோகும்.
எலிசபெத்தின் ேனதில், அவள் ஜோர்ஜியோனோளவ விட, டோர்சிளயயும் விட கேலோனவைோ
இருந்தோள்.
இது கெோன்ற அனுெவம் அவளுக்கு இது முதலோவதோகும்.
புதியது கலசோ இருக்கும்.
டோர்சியுடன் அவளுக்கு பவைிகய பதோிவிக் ப்ெடோத ஒரு உறவு உள்ைது என்று அவளுளடய ேோேோ,
அத்ளத நிளனப்ெது அவளுக்குச் சங் டத்ளத உண்டோக்கு ிறது.
இது கேலும் அபசௌ ோியத்ளத உண்டோக்கு ிறது.
அதனோல் இது ேி ப் பெோிய அறிமு ேோ இருந்தது.
44. “Her new acquaintance is at least as much embarrassed as she.”
Georgiana has more than one reason to be embarrassed. She was young.
It was the first stranger she met. She heard an exaggerated account of Elizabeth. Today she was rushed to
the inn.
Embarrassment can be by the outer circumstances or inner feelings.
Georgiana had both the reasons.
In addition, Elizabeth’s embarrassment intensified hers.
On the part of Darcy it was no mere suggestion, but an overt declaration of his Mind.
It could not be more explicit.
Only a lover can be so explicit.
When the heart sets itself on something, it knows no half-measures.
To be oblivious of the shame involved in an act is to be in love.
He needed no permission from Elizabeth to bring his sister to her.
Knowing her frankness as he had, he took her permission.
Even in asking for it, he asked her if it was too much.
This is a measure of his deference to her psychological status.
He took every precaution for things to go smooth, but they did not.
Life gave them all enough opportunities to meet pleasantly. The social response of Elizabeth and the
skepticism of Mr. Gardiner lost them all.
As a rule life always opens up to move upwards.
Since the Symbol Dawn, the Dawn is always everywhere presenting itself as an opportunity.
Also it says it is a call for the adventure of consciousness.
It is true there is a chance; it is equally true it is a chance for adventure.
There is no adventure in any of them except Darcy who had already taken that leap into the brilliant light of
Elizabeth. Maybe it was seen in Lydia.
The atmosphere of the French Revolution deserves a full dose of adventure, minor or major.
It was fully announced in Charlotte marrying Longbourn.
Longbourn, Netherfield, Pemberley were in the subtle atmosphere. No one knew anything except
Netherfield.
Mrs. Bennet’s misadventure cancelled Netherfield.
“அவளுளடய புதிய அறிமு மும் அவளைப் கெோலகவ சங் டேோன நிளலயில் இருந்தோள்.”
ஜோர்ஜியோனோ சங் டமுற ஒரு ோைணத்திற்கு கேல் இருந்தன. அவள் வயதில் சிறியவைோ
இருந்தோள்.
அது அவள் ெோர்க்கும் முதல் அன்னிய நெர் ஆகும். எலிசபெத்ளதப் ெற்றி ேிள ப்ெடுத்திகய கூறக்
க ட்டிருக் ிறோள். அவள் இன்று அவசைேோ விடுதிக்கு வைவளைக் ப்ெட்டோள்.
சங் டம், புற சந்தர்ப்ெங் ைோலும் இருக் லோம், அல்லது உள்கை எழும் உணர்வு ைோலும்
இருக் லோம்.
ஜோர்ஜியோனோவுக்கு இைண்டு ோைணங் ளும் இருந்தன.
இதனுடன் கசர்ந்து எலிசபெத்தின் சங் டம் அவளுளடயளத கேலும் அதி ப்ெடுத்தியது.
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டோர்சியின் ெங் ில் இது ஒரு சோதோைண கயோசளனயோ இல்ளல, அவனுளடய ேனதின்
பவைிப்ெளடயோன அறிவிப்ெோ இருந்தது.
இளதவிடத் பதைிவோ இருக் முடியோது.
ஒரு ோதலனோல்தோன் இந்த அைவிற்கு பவைிப்ெளடயோ இருக் முடியும்.
ஒரு விஷயத்தில் ேனம் ஈடுெட்டு விடும்பெோழுது அது முழுவதுேோ ஈடுெடும்.
ஒரு பசயலில் எழும் அவேோனத்ளதப் ெற்றி ோதலுக்குத் பதோியோது.
தன்னுளடய சக ோதோிளய அவைிடம் அளைத்து வருவதற்கு எலிசபெத்தின் அனுேதி அவனுக்குத்
கதளவயில்ளல.
அவளனப் கெோலகவ அவளும் பவைிப்ெளடயோ இருந்ததினோல், அவன் அவளுளடய
அனுேதிளயப் பெற்றோன்.
அளதக் க ட்கும்பெோழுதுகூட அவளுக்கு அது ேி வும் அதி கேோ என்று வினவு ிறோன்.
அவளுளடய உயர்ந்த ேனநிளலக்கு அவன் அைிக்கும் ேோியோளத இது.
எல்லோம் சுமு ேோ நடக் கவண்டும் என்று எல்லோ முன்பனச்சோிக்ள ளையும் எடுத்தோன், ஆனோல்
அவ்வோறு நடக் வில்ளல.
எல்கலோரும் இனிளேயோ ச் சந்தித்துக் ப ோள்ளும்ெடி வோழ்வு கெோதுேோன அைவு சந்தர்ப்ெங் ளை
அைித்தது, எலிசபெத்தின் சமூ ப் பெோறுப்பும், திரு ோர்டினோின் அவநம்ெிக்ள யும்
எல்லோவற்ளறயும் இைக் ச் பசய்தது.
வோழ்வு எப்பெோழுதுகே கேல் கநோக் ிய முன்கனற்றத்திற்குத்தோன் வைி வகுக்கும்.
விடியலின் சின்னம் எப்பெோழுதும் எங்கும் உள்ைது, வோய்ப்ெோ நம்ேிடம் வரு ிறது.
ஜீவியத்தின் ளதோியத்திற்கு விடும் அளைப்புேோகும் அது.
ஒரு வோய்ப்பு இருப்ெது உண்ளே, ளதோியேோ ச் பசயல்ெடுவதற்கும், அது ஒரு வோய்ப்பு என்ெதும்
சேேோன உண்ளே.
டோர்சிளயத் தவிை கவறு எவரும் இந்த டும் முயற்சிளய கேற்ப ோள்ைவில்ளல, அவன்
எலிசபெத்தின் ஒைிக்குள் ஏற் னகவ நுளைந்துவிட்டோன். லிடியோவிடம் இது ஒரு கவளை
ோணப்ெட்டிருக் லோம்.
ெிபைஞ்சுப் புைட்சியின் சூைல் சிறியகதோ அல்லது பெோியகதோ, ஒரு ளதோியேோன பசயல்ெோட்டிற்கு
முழுளேயோ த் தகுதியோனது.
சோர்பலட், லோங்ெர்ளன( ோலின்தை) திருேணம் பசய்துப ோள்வதில் இது முழுளேயோ த் பதோி ிறது.
லோங்ெர்ன், பநதர்பீல்ட், பெம்ெர்லி இளவ சூட்சுேச் சூைலில் இருந்தன.
பநதர்பீல்ளடத் தவிை கவறு எந்த இடத்ளதப் ெற்றியும் எவருக்கும் பதோியோது.
திருேதி பென்னட்டின் தவறோன பசயல்ெோடு பநதர்பீல்ளட ைத்து பசய்தது.
45. “She had heard Miss Darcy was exceedingly proud.”
Pride is the unskilled unorganized culture of stiffness.
Cultured intimacy is pleasantness in relationship.
Intense attraction in the absence of cultured experience shrinks into shyness.
In a rural setting, distance is disappointment. It grows into disagreeableness.
Embarrassment in relationship is elopement in the subtle plane.
Elopement is caused by disequilibrium in the subtle forces of society.
What is disequilibrium in the subtle plane is tragedy in the society.
The subtle plane is structured by energy.
The social plane is upheld by social values.
Elopement does not destroy the society, but the social values.
Social values destroyed brings the middle class to the working class.
Not to lose the class-value is the social value.
It was built over generations like the caste.
Class and caste themselves are not sins.
Coffee taken throughout life is tasty, does not become insipid.
A film seen for the 20th time is insipid.
Even habit too has a personality – rasa – and that retains the taste.
It also goes with the attitude and activates the attitude.
Sincerity is to activate the positive attitude.
Attitude can fail; sincerity can never fail.
Sincerity is the knowledge of the Psychic that acts as attitude.
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Social attitude is insincere in the psychological plane.
Attitude of one plane changes character in another plane.
Widening the perspective solves problems.
Raising the perspective converts problems into opportunities.
Vertical rising is to widen beyond the limits of the plane.
There is a further plane. It is subtle totality.
Moving to subtle totality from the gross physical plane, problems disappear, get converted into
opportunities and rise to become opportunities of a higher type.
The effectivity of sincerity is determined by receptivity.
Opening is an essential condition not in our hands.
Opening increases the energy to that of the higher plane.
It will be in our hands if the Psychic is there.
“ேிஸ் டோர்சி ேி வும் ர்வேோனவள் என்று அவள் க ள்விப்ெட்டிருந்தோள்.”
திறனற்ற முளறப்ெடுத்தப்ெடோத விளறப்ெோன ெண்கெ ர்வம் ஆகும்.
நோ ோி ேோன பநருக் ம் உறவில் இனிளேளய ஏற்ெடுத்தும்.
ெண்ெில்லோத இடத்தில் தீவிைேோன வசீ ைம் பவட் ேோ ச் சுருங்கு ிறது.
ிைோேப்புறங் ைில் தூைம் ஏேோற்றம் அைிக்கும். இது ருத்து கவறுெோடோ வைர் ிறது.
உறவில் ஏற்ெடும் சங் டம், சூட்சுே நிளலயில் ஓடிப்கெோவதோகும்.
சமூ த்தின் சூட்சுேச் சக்தி ைின் சேநிளல ப டுவதினோல் ஓடிப்கெோவது நி ழ் ிறது.
சூட்சுே நிளலயில் சேநிளல ப டுவது, சமூ த்தில் ஆெத்தோ எழு ிறது.
சூட்சுேநிளலச் சக்தியினோல் ட்டளேக் ப்ெடு ிறது.
சமூ நிளல, சமூ ப் ெண்பு ைோல் நிளல நிறுத்தப்ெடு ிறது.
ஓடிப்கெோவது சமூ த்ளதக் ப டுப்ெதில்ளல, ஆனோல் சமூ ப் ெண்பு ளைக் ப டுக் ிறது.
சமூ ப் ெண்பு ள் ப டும்பெோழுது நடுத்தைவர்க் ம் பதோைிலோைவர்க் ேோ ேோறு ிறது.
வர்க் த்தின் ேதிப்ெிளன இைக் ோேல் இருப்ெது சமூ ப் ெண்ெோகும்.
ஜோதி முளறளயப்கெோல் இது ெல தளலமுளற ைோ வைர்ந்து வந்துள்ைது.
வகுப்பும் ஜோதியும் ெோவங் ள் அல்ல.
வோழ்நோள் முழுவதும் ோெி குடித்தோலும், ோெி ருசியோ த்தோன் இருக்கும், சுளவயற்றதோ ேோறோது.
ஒரு திளைப்ெடத்ளத இருெதோவது முளறயோ ப் ெோர்க்கும்பெோழுது, அது சுளவயற்றதோ ி விடு ிறது.
ெைக் ங் ளுக்கும் ஒரு குணம் இருக்கும்-ைஸோ- இது சுளவளயத் தக் ளவத்துக்ப ோள் ிறது.
இது ேகனோெோவத்துடன் இளணந்து பசயல்ெடும், ேகனோெோவத்ளதத் தூண்டவும் பசய்யும்.
உண்ளே கநர்ேளறயோன ேகனோெோவத்ளதத் தூண்டும்.
ேகனோெோவம் தவறலோம்; உண்ளே ஒரு கெோதும் தவறோது.
ேகனோெோவேோ ச் பசயல்ெடும் ளசத்திய புருஷனின் அறிவுதோன் உண்ளே.
ேனோீதியோன நிளலயில் சமூ அணுகுமுளற உண்ளேயல்லோது இருக் ிறது.
ஒரு நிளலயின் அணுகுமுளற கவபறோரு நிளலயில் குணத்ளத ேோற்று ிறது.
ெோர்ளவளய விோிவுெடுத்தினோல் ெிைச்சிளன ள் தீரும்.
ெோர்ளவளய உயர்த்தினோல் ெிைச்சிளன ள் வோய்ப்பு ைோ ேோறும்.
கேல்கநோக் ி உயர்வது அந்த நிளலயின் எல்ளல ளைத் தோண்டி விோிவளடயும்.
கேலும் ஒரு நிளல உள்ைது. அது சூட்சுே முழுளே.
ஜட நிளலயிலிருந்து சூட்சுே முழுளேக்கு ந ரும்பெோழுது ெிைச்சிளன ள் ேளறந்து விடு ின்றன,
அளவ வோய்ப்பு ைோ ேோறு ின்றன, பெோிய வோய்ப்பு ைோ ேோற உயரு ின்றன.
உண்ளேயின் சிறப்பு ஏற்புத்திறனோல் தீர்ேோனிக் ப்ெடு ிறது.
விைிப்புணர்ச்சி ேி வும் அவசியம், ஆனோல் அது நம் ள யில் இல்ளல.
விைிப்புணர்ச்சி அடுத்த நிளலக்குத் கதளவயோன சக்திளய அைிக்கும்.
ளசத்திய புருஷன் இருந்தோல் அது நம் ள யில் இருக்கும்.
46. “Observation of a very few minutes convinced her that she was exceedingly shy.”
It was Sherlock Holmes that made observation a precise science.
For that, observation must be one of sensing, not mere seeing.
Seeing or hearing is essentially a mental act.
Sensing enters into the object of observation and directly feels as it feels.
She could come to such a conclusion as she saw it with her inner Mind.
She has that faculty and she trained herself like that.
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Pride is the acquired self-defence of shyness.
Shyness is the self-awareness of psychological insufficiency.
Also Georgiana would have inwardly shrunk from her as they were sub-conscious rivals.
One woman’s intolerance of another woman, when she is a rival is an unmatched psychological reality in
human affairs.
It is so as the woman cannot pursue a Man as Man does a woman and she has to lie in wait for him to come
to her on his own.
A woman achieves that giving the endeavour of an energy of a lifetime.
In this she does not exclude his own mother from her rivalry.
By virtue of being a woman, even his mother suffers the stigma.
Women achieve as they are capable of this concentration.
It is significant that the news of elopement comes to the place where she met Georgiana the previous day.
Significance of Time and Space cannot be overlooked.
We noted the significance of place in Darcy’s two proposals.
Bingley’s proposal at Longbourn too was earlier noted for its significance.
Elizabeth’s visit to Netherfield has the subconscious significance.
With enough care, one can see the significance of all spaces and times.
For instance we do not know why the elopement was at Brighton at present. Elizabeth’s Mind was on
Wickham intensely who was at Brighton. It is her intensity on Wickham that energized Lydia.
Mrs. Bennet was seriously considering Brighton as a place to find husbands for her daughters.
The combined energies of Lydia, Mrs. Bennet, and Elizabeth must have some result.
As soon as Elizabeth’s Mind turned to Pemberley, Lydia could readily act.
“சில நிேிடங் ள் அவளைக் வனித்ததிகலகய அவள் ேி வும் கூச்ச சுெோவம் உளடயவள் என்ெது
புோிந்தது.”
கூர்ந்த வனிப்ளெத் துல்லியேோன விஞ்ஞோனேோக் ியது பஷர்லோக் கஹோம்ஸ்தோன்.
அவ்வோறு பசய்வதற்கு வனிப்பு உணைப்ெட கவண்டும், பவறுகே ண்ணோல் ெோர்ப்ெது ேட்டும்
கெோதோது.
ெோர்ப்ெதும், க ட்ெதும் அடிப்ெளடயில் ேனதின் பசயலோகும்.
உணருவது, வனிக் ப்ெடும் பெோருளுக்குள் பசன்று, அது உணருவதுகெோல் கநைடியோ
உணைளவக்கும்.
அவளுளடய உள்ேனதின் மூலம் அளதப் ெோர்த்ததோல் அவைோல் இந்த முடிவுக்கு வை முடிந்தது.
அவளுக்கு அத்திறளே உண்டு, அவள் அளதப் கெோல் தன்ளனப் ெைக் ிக் ப ோண்டிருக் ிறோள்.
கூச்ச சுெோவம் உளடயவர் ள் சுய ெோது ோப்ெிற் ோ
ர்வத்ளதக் ள யோள்வர்.
ேனதின் குளறெோடு உணைப்ெடும்பெோழுது கூச்சம் எழு ிறது.
அவர் ள் இருவரும் ஆழ்ேனதில் கெோட்டியோைர் ைோ இருப்ெதோலும், ஜோர்ஜியோனோ அவளுக்கு
எதிைோ உள்கை சுருங் ியிருக் க் கூடும்.
ேனித விவ ோைங் ைில் ஒரு பெண் ேற்பறோரு பெண்ணுக்குப் கெோட்டியோ இருக்கும்கெோது,
அவர் ளுக்குள் ச ிப்புத்தன்ளே இல்லோேல் கெோவது தன்னி ைற்ற ேனோீதியோன உண்ளே நிளல
ஆகும்.
இது ஏபனன்றோல் ஆண் பெண்ளணப் ெின்பதோடர்ந்து பசல்வது கெோல், ஆளணப் ெின் பதோடர்ந்து
ஒரு பெண் பசல்ல முடியோது, அவனோ கவ வருவதற்கு அவள் ோத்திருக் கவண்டும்.
வோழ்நோள் சக்திளயக் ப ோடுத்து, பெரும் முயற்சி எடுத்து, அளத ஒரு பெண் சோதிக் ிறோள்.
இதில் அவள் அவனுளடய தோயோளையும் தனக்குப் கெோட்டி என நிளனக் ிறோள்.
பெண்ணோ இருப்ெதோல் அவனுளடய தோயோரும் இந்த நிளலக்கு ஆைோ ிறோள்.
இந்த விஷயத்தில் ேனளத ஒருநிளலப்ெடுத்த பெண் ைோல் முடிவதோல் அவர் ள் இளதச்
சோதிக் ின்றனர்.
ஜோர்ஜியோனோளவ முதல் நோள் எங்கு சந்தித்தோகைோ, அகத இடத்தில் லிடியோ ஓடிப்கெோன பசய்தி
ிளடப்ெது குறிப்ெிடத்தக் தோகும்.
கநைம், இடம் இவற்றின் முக் ியத்துவத்ளதக் வனிக் ோேல் இருக் முடியோது.
டோர்சியின் இைண்டு திருேண கவண்டுக ோள் ைிலும் இடத்தின் முக் ியத்துவத்ளதப் ெோர்த்கதோம்.
லோங்ெர்னில் ெிங் ிலி திருேணப் கெச்ளச எடுத்ததும் அதனுளடய முக் ியத்துவமும் முன்பு
வனிக் ப்ெட்டது.
பநதர்பீல்டிற்கு எலிசபெத் விஜயம் பசய்தது, ஆழ்ேன முக் ியத்துவம் வோய்ந்தது.
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கெோதுேோன வனிப்பு இருந்தோல் ஒருவர் எல்லோ இடங் ைின் ேற்றும் எல்லோ கநைங் ைின்
முக் ியத்துவத்ளதப் ெோர்க் லோம்.
உதோைணேோ , ஓடிப்கெோகும் நி ழ்வு ஏன் ெிளைட்டனில் நடந்தது என்று நேக்கு இப்பெோழுது
பதோியோது. ெிளைட்டனில் இருக்கும் விக் ோேின் ேீது எலிசபெத்தின் ேனம் தீவிைேோ இருந்தது.
விக் ோம் கேலுள்ை இந்தத் தீவிைம்தோன் லிடியோவிற்குச் சக்தி அைித்தது.
ெிளைட்டனில்தோன் தன்னுளடய பெண் ளுக்குக் ணவன்ேோர் ளைத் கதடகவண்டும் என திருேதி
பென்னட் தீவிைேோ க் எண்ணிக் ப ோண்டிருந்தோள்.
லிடியோ, திருேதி பென்னட், எலிசபெத் மூவோின் சக்தி ள் கசரும்பெோழுது, அதற்கு ஒரு ெலன்
நிச்சயம் இருக் கவண்டும்.
எலிசபெத்தின் ேனம் பெம்ெர்லிளய கநோக் ித் திரும்ெிய அகத சேயம், லிடியோ உடனடியோ ச்
பசயல்ெடத் தயோைோனோள்.
47. “She found it difficult to obtain even a word from her beyond a monosyllable.”
Reticence is a condition when the faculty of speech has fallen silent.
It is a condition where there is no energy for the formation of words.
Reticence, in some cases, can be a coma for speech.
Speech has its source in the solar plexus, forms in the throat.
The throat freezes in conditions of reticence.
Reticence itself can be of various types.
Incapacity to speak, unwillingness to speak, inability to speak are some of the conditions.
Georgiana is the timid sister of a brother far older to her.
It is a dominating relationship by nature.
To her, the presence of Elizabeth was a surprise. She was rushed out of Pemberley in great haste. Darcy’s
intensity of love for Elizabeth was fully felt as pressure by the sister.
A girl like Georgiana does not enjoy such a treatment in such a circumstance.
It looks as if she studied the few sentences she spoke carefully and was full of it before delivery.
The forced formality was almost violence to that child.
It signifies the violence that followed in a little way.
For her to rise to the occasion of her brother who is all anxious to fully please Elizabeth is too great an
effort, involving a violent breaking out of her little shell.
It is a performance beyond her natural capacity.
She is a young child, playing the role of her mother.
Obviously she understands that Darcy is in love with Elizabeth and is forcing her to please his lady love,
while he took all the trouble to separate her from her lover earlier.
It is an unpalatable thought, as emotions bitter.
Thus she has reasons to resent, even resist.
At Pemberley there was Caroline simmering with anger as he had gone to his lady love in preference to her
waiting at home.
The inn itself was not a place for expansive emotions.
Emotions do not expand under orders.
Emotions shrink at the sight of strangers.
“ஒரு வோர்த்ளதக்கு கேல் அவளைப் கெச ளவப்ெதற்க எலிசபெத்திற்குக் ஷ்டேோ இருந்தது.”
கெச்சுத் திறன் பேௌனேோ ி விடும்பெோழுது கெசோத நிளலளே எழு ிறது.
வோர்த்ளத ளை உருவோக் சக்திகய இல்லோத நிளல இது.
கெசோதிருத்தல், சில இடங் ைில் கெச்சு பசயலிைந்த நிளலயோ இருக்கும்.
நோெியிலிருந்து கெச்சு ெிறக் ிறது, பதோண்ளடயில் உருப்பெறு ிறது.
கெசோத நிளல எழும்பெோழுது பதோண்ளட உளறந்து கெோய் விடு ிறது.
கெசோதிருத்தல் ெல வள ப்ெடும்.
கெசும் திறனற்றுப் கெோவது, கெச விருப்ெேில்லோேல் கெோவது, கெச முடியோேல் கெோவது ஆ ியளவ
சில நிளல ள் ஆகும்.
ஜோர்ஜியோனோ தன்ளனவிட வயதில் அதி ம் மூத்தவனோ இருக்கும் சக ோதைனின் ளதோியேற்ற
சக ோதோியோவோள்.
இது இயற்ள யோ கவ அதி ோைம் பசலுத்தும் உறவோகும்.
எலிசபெத் அங்கு இருந்தது அவளுக்கு ஆச்சோியத்ளத அைித்தது. ேி வும் அவசைேோ அவள்
50

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

பெம்ெர்லிளய விட்டு பவைிகயற்றப்ெட்டோள். எலிசபெத் ேீது இருந்த டோர்சியின் ோதலின் தீவிைம்
அவைோல் பநருக் டியோ உணைப்ெட்டது.
ஜோர்ஜியோனோளவப் கெோன்ற ஒரு பெண் இத்தள ய ஒரு சூழ்நிளலயில் அதுகெோல் நடத்தப்ெடுவளத
இைசிப்ெதில்ளல.
அவள் கெசிய சில வோக் ியங் ளை அவள் வனேோ த் தயோர் பசய்து ப ோண்டு கெசுவதற்குத்
தயோைோ இருந்ததுகெோல் கதோன்றியது.
ட்டோயப்ெடுத்தப்ெட்ட சம்ெிைதோயம் அந்தக் குைந்ளதக்கு ஏறக்குளறய வன்முளற கெோல் இருந்தது.
சிறிது கநைத்திற்குப் ெிறகு நடக் ப்கெோகும் வன்முளறளய அது சுட்டிக் ோட்டுவது கெோலிருந்தது.
எலிசபெத்ளத முழுளேயோ த் திருப்திப்ெடுத்த, அவளுளடய சக ோதைனின் ஆர்வத்திற்கு ஏற்ற
வள யில் உயருவதற்கு அவள் பெோிய முயற்சி எடுக் கவண்டி இருந்தது, அவளுளடய சிறிய
கூட்டிலிருந்து பவைிவை ேி வும் டுளேயோன முயற்சியோ அது இருந்தது.
இச்பசயல் அவளுளடய சுெோவேோன திறனுக்கு அப்ெோற்ெட்டதோ இருந்தது.
தன்னுளடய தோயின் ெங் ிளன வ ிக்கும் சிறிய குைந்ளத அவள்.
டோர்சி எலிசபெத்ளதக் ோதலிக் ிறோன் என்ெது பதைிவோ கவ அவளுக்குப் புோி ிறது, தன்னுளடய
ோதலிளயத் திருப்திப்ெடுத்த தன்ளன வற்புறுத்து ிறோன் என்றும் பதோி ிறது. ஆனோல் அவகனோ
ஆைம்ெத்தில் அவள் ோதலனிடேிருந்து அவளைப் ெிோிக் எல்லோ வித முயற்சி ளையும்
கேற்ப ோண்டோன்.
இது ஜீைணிக் முடியோத எண்ணம், சப்ெோன உணர்ச்சி ள் ஆகும்.
க ோெம் ப ோள்ைவும், எதிர்க் வும் அவைிடம் இவ்வோறு ோைணங் ள் உள்ைன.
பெம்ெர்லியில் ோைலின் ோத்துக் ப ோண்டிருக்கும்பெோழுது, டோர்சி தோன் ோதலிக்கும் பெண்ளணப்
ெோர்ப்ெதற்குச் பசன்றதோல் அவள் அங்கு க ோெத்தில் ப ோதித்துக் ப ோண்டிருந்தோள்.
விோிவளடயும் உணர்ச்சி ளுக்கு விடுதி ஏற்ற இடேில்ளல.
ட்டளை ளுக்குக் ீழ் உணர்ச்சி ள் விோிவளடயோது.
அன்னியர் ளைக் ண்டோல் உணர்ச்சி ள் சுருங்கும்.
Miss Darcy was tall, and on a larger scale than Elizabeth; and, though little more than sixteen, her
figure was formed, and her appearance womanly and graceful. She was less handsome than her
brother; but there was sense and good-humour in her face, and her manners were perfectly
unassuming and gentle. Elizabeth, who had expected to find in her as acute and unembarrassed
an observer as ever Mr. Darcy had been, was much relieved by discerning such different feelings.
உயைேோ வும், எலிசபெத்ளதவிட பெோியவைோ வும் ோட்சி அைித்த ேிஸ். டோர்சிக்கு வயது
ெதினோறுக்குச் சற்று கூடுதலோ த்தோன் ஆ ியிருந்தது. ஆனோலும் ெக்குவப்ெட்ட பெண்ேணிகெோல்
இருந்தோள்; அை ோ வும் இருந்தோள். தனது சக ோதைளனவிட அை ில் சற்று குளறவோ இருந்தோலும்,
நல்ல புத்திசோலியோ வும், ல லப்ெோ வும் இருப்ெது அவள் மு த்தில் பதோிந்தது. டோர்சிளயப்கெோல்
அவளும் எதளனயும் எந்தவித உணர்ச்சியும் இன்றி கூர்ந்து வனிப்ெவைோ இருப்ெோள் என்று
நிளனத்த எலிசபெத்திற்கு, அவளுளடய நடத்ளத ேி வும் எைிளேயோ வும் இதேோ வும் இருந்தது
பெருத்த நிம்ேதிளய அைித்தது.
48. “Miss Darcy was tall, on a larger scale than Elizabeth.”
She is tall like her brother and aunt.
She is built on a larger scale as it is usual with affluent people of earlier generations before culture became a
compelling acquisition.
Wealth leads to being well fed. It makes the bodies grow out of all proportion.
Absorption of culture acts in the opposite direction. There arises a balance.
Saturation of energies at the bodily level sometimes results in beauty.
For the ego it is a ready possession.
Mrs. Bennet was an eminent victim of it.
It continued in all her daughters.
Longbourn was a reward for her beautiful face.
Unfortunately or naturally in the circumstances, after her wedding, she utterly neglected her husband,
taking over the management of £2000.
In the story it reaches the climax in the redcoats and entail which despairs him.
Man, in his success, brings out two things in his behaviour.
One is his urgent need to offend the benefactor.
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The other is the shedding of the cultural veil of his defence of weakness.
Now that the work is over, he loves to exhibit his weakness.
To be proud of one’s weakness is the strength of weakness.
It is in all men and women, only that she prides in expressing it.
It is a natural phenomenon universally found.
Manner and culture overcome it, do not transform the vibration.
To pardon another for a weakness in oneself is to have a broad mind.
To adore another overlooking a weakness he too has, one must have spiritual generosity.
Even that can neglect the phenomenon, but not adore it.
Only when we go to the origin of a vibration and transform it is it possible to change the disgust into
adoration.
Transformation is for the Absolute, not for any lesser power.
Mother is in direct touch with the Absolute, therefore She can transform a vibration when surrendered to
Her.
Even there are levels of transformation.
Organised Falsehood when urged to act transformed invented a false reason to act thus, because the
compulsion is from outside.
Phineas Finn refused to change a bit when thus compelled and was relieved by feminine grace through life.
It is low consciousness organised with determination.
All the knowledge of the world and the wealth were not enough for Dantes to transform himself. He
fulfilled his revenge.
In Darcy there were cultural potentials that could respond to the demand from his depth. It was enough to
change, change to accept Mrs. Bennet, but not Wickham around. He sent him to Newcastle far away from
Elizabeth.
A small incident such as the loss of a trivial object while you are trying to shed your cultural sensitivity will
indicate the outcome.
Should you find the object, it shows with the best of efforts you will be transformed.
The consciousness of the world is not used to transformation. It is a new vibration. Only HE and SHE
entertained it.
Whether you need your best effort or least effort is decided by how much are you in His consciousness.
A natural turning to the Higher Consciousness need not exert.
The very best efforts are required when one knows of the Higher Help but his emotions do not naturally
tend towards them.
As in everything, here in this transformation also, knowledge is a great help.
The real knowledge is power.
What we detest is a formation for a purpose. That purpose will not be served unless it is in both the persons
who meet, he who despises and the one despised. What is in the other person is only a reflection of what is
in him. To detest one means to strengthen the vibration. To dissolve that vibration that comes from outside,
one must go inside and find its correspondence. In oneself such a defect will not look like a defect, but
something permissible or even enjoyable. Not to enjoy that in oneself is the first step which not even
Gandhiji could qualify for. One may do so mentally, but the power is in the emotions. For the emotions not
to enjoy what it likes, what is required is not knowledge of the Mind but emotional knowledge. Knowledge
comes from experience; one should have experienced the knowledge of not enjoying this particular defect.
It is not in one’s ego. With respect to this experience one should have given up his ego. One who has the
urge to curse or even to be angry cannot attempt it until he overcomes them. It is all efforts from below.
The power of transformation is not below; it has to come from above. The benefits of working from
below may be Himalayan, still it is only quantitative. It does not have the quality of the above. Imagine a
superstitious villager painstakingly gathering experiences over a lifetime. It can be got from a book in a
trice. One is measuring the mountain by a scale while the other is Google earth taking a photograph. Sri
Aurobindo asked Mother to tell Satprem that when it does happen, it will be far better than anyone’s
imagination.
Nalayini took her husband in a basket to his concubine. Imagine the husband doing the same thing to
Nalayini. It is unimaginable. Transformation achieves that, if one goes to the Origin, or surrender to
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Mother who is in touch with the Origin. There are people who dislike non-vegetarian food. They for
some reason take to it and come to like it. It is at the level of physical sensitivity. I am discussing here
emotional, vital, cultural sensitivities. What is abhorrent in one culture is not so in another culture. It can be
done, not from below, but from above. From below one can control, by discipline, not transform. Higher
knowledge is capable of disciplining lower knowledge. Only light from above can change. Even for that
social approval is necessary.
The Internet is creating market conditions that compel one to change. Everyone changes and soon forgets
the past. In the next generation no one remembers the past. So far so good. It is social transformation.
Cultural transformation goes further. A lady of higher birth marrying willingly one of lower birth will find
she does not conceive. Conception is subconscious. Resistance at that level is real, is insurmountable. In
utter conditions of free choice, one with knowledge of the persons and circumstances, will be the complex
dexterity of life in utilizing the freedom of the atmosphere. Nature lies beyond life in this case. Freedom is
real when Nature is transformed into divine nature.
What we see on the surface has its origin at different levels.
Shyness, we said, is seen as pride.
If the analysis continues, it ends up in some human traits. Some of them are petty triumph over a rival who
either defeated you or was defeated.
Even after total overwhelming success, the desire to humiliate the rival will be evergreen throughout
life.
It is not so much one’s characteristic as it is the general swabhava.
Is it possible to get over it and other such vibrations.
Each of these traits goes with other feelings, opinions, ambitions, etc.
One loves popularity, loves to be thought of as a good Man.
If one is a good Man, he can be that, but cannot expect others to recognize it.
Everyone wants it and wants to deny it to all others.
Good reputation comes to those who are not in the circle of the public.
Nearness excites rivalry.
One may meet another every day, but be psychologically separated.
Jealousy is not excited by newcomers with wealth.
Local people rising in wealth or status excites jealously.
More than rising oneself, one has a greater urge to crush another.
In such an atmosphere the victim develops strength and wins.
But to inwardly overcome the intolerance is not possible as it issues out of a deeper general force.
The best thing is prayer. It succeeds up to a great point.
Beyond that one needs knowledge of the process of creation of jealousy.
That emotionalised can weaken the reaction, not eliminate it.
At this point surrender to Mother is possible.
Less difficult is concentration to reach the Origin.
In the course of these efforts, one may touch a chord of compassion.
It can dissolve the petty vibration.
These are lifetime efforts that end in frustration.
Still frustration in this is better than success in social life.
Patience at each level will reveal it is exhausted in seconds.
Persistence has no alternative, Patience has no end.
All these will help realise that as a method surrender is easier to undertake. It may be difficult to maintain,
but it is worth its while.
Darcy came as Bingley’s guest, ended up the evolutionary hero of Meryton, because he was idealistic,
organised, had deep potentials of Truth. The British traders in India in the 18 th century found themselves as
helpless fugitives. They came here while the Mughal Empire was declining. It was a rule of military
conquerors of an agriculture based nation. The English were from a democratic country for the purposes of
trade, the future of the world. They were organised in their functioning as they represented Mind. India was
vital. The helpless fugitives soon, by the circumstances, became effective rulers.
It was the victory of Mind over the vital, trade over agriculture, organization over the unorganised.
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The role of Darcy was possible by his love of Elizabeth. She was lovable as she represented Mind, ideal,
lively cheerfulness. She could represent Meryton as she was the daughter of Mrs. Bennet. Therefore she
responded to Wickham.
Without her roots in falsehood, she could not have elevated her whole family and indirectly Meryton.
She was not an active initiator of the revolution.
She was only a passive recipient of silent evolutionary benefits.
Her embarrassments in Lambton fully represented what she came from and the flood of social graces
pouring on her.
The parallel with the British in India, if considered in the inverse, is exact.
Darcy was weighty, rich, organized, and idealistic and was anxious to thrust all the luck on the poor girl.
She was the helpless fugitive who turned into an effective conqueror.
She was not expecting anything. He was thrusting everything.
The British came for trade. Life thrust on them trade, power, Spirit, empire, wealth, fame, etc.
It is natural when Spirit comes, prosperity too comes.
The English paid total attention to our Scriptures and for that mere lifeless attention an empire all over the
world came to them as they were already awakened in the Mind.
Sri Aurobindo says they could have created the world government.
They were rigid, worshipped dead forms, employed ruses to rule India.
Their deathless courage and high administrative skills were rewarded.
The sadhak’s capacity to go in is prevented by several things; desire to reply, win an argument, wreak
vengeance, sense of justice and fair play, etc.
An issue before us evokes our sense of justice. Even our prayers are impeded by a strong sense of justice.
As long as one feels the injustice, the prayer will be for justice, not for Mother’s decision. Yearning for
social justice one denies himself the justice of God — injustice.
Darcy when abused never asked for social fairness, or justice or even rational treatment. It was not fair play
he asked for. He only wanted to rise to her expectation. It was an attitude of surrender, a surrender that can
be made only by the strongest whose strength increases by such surrender.
Sense of justice is a human sense.
Any human sense however exalted it is, is a bar to consecration.
It will be an effective bar impossible to cross.
An effective bar is consciousness organized at that level.
To cross that, no consecration will do.
First the organisation of consciousness must be dismantled so as to dissolve consciousness being
knowledge; its dissolution can be only by higher knowledge.
Of course faith of a higher order can overcome consciousness for a given purpose, not generally or fully.
To Darcy, she was the embodiment of justice.
As she had pronounced on him, she was the highest court of appeal for him.
He began to implement her judgement in the spirit of the speaker.
He sought only to do what she said.
It being a creative atmosphere, it led to wider, higher goals for her family.
The only excess he got in the bargain was the power to remove Wickham to a distance so that she would
never be able to meet him for long.
The view of romance is spiritual.
Spirit is freedom, broad-mindedness.
To accept stark injustice as justice is possible to a spiritual view.
The romantic urge in him gave him a spiritual awakening.
The spirit sees no defects in anyone.
Hence this extraordinary sense of fair play to one who was anything but fair.
“ேிஸ் டோர்சி எலிசபெத்ளதக் ோட்டிலும் உயைேோனவைோ வும், பெோிய உருவத்துடனும் இருந்தோள்.”
அவளுளடய சக ோதைன் ேற்றும் சித்திளயப் கெோல் அவள் உயைேோ இருந்தோள்.
நோ ோி த்ளதக் ட்டோயேோ கேற்ப ோண்ட ோல ட்டத்திற்கு முன்பு, முந்ளதய தளலமுளறயினோின்
பசல்வந்தர் ள், வைர்த்தியோ இருப்ெது சோதோைணேோன விஷயம்தோன்.
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பசல்வந்தர் ள் ஆகைோக் ியேோன உணவு உண்ெோர் ள். அதனோல் அவர் ைிடம் நல்ல வைர்த்தி
இருக்கும்.
நோ ோி த்ளத கேற்ப ோள்வது எதிர்திளசயில் பசயல்ெடும். சேநிளல ஏற்ெடுத்த கவண்டிய நிளல
எழும்.
உடல் அைவில் சக்தி பசறிவளடயும்கெோது அது அைள அைிக் ிறது.
அ ந்ளதக்கு அது ஒரு தயோைோன உளடளேயோகும்.
இவ்வோறு ெலியோனவர் ைில் திருேதி பென்னட் சிறந்த உதோைணேோகும்.
அது அவளுளடய எல்லோப் பெண் ைிடமும் பதோடர்ந்தது.
அவளுளடய அை ோன மு த்திற்கு லோங்ெர்ன் பவகுேதியோ க் ிளடத்தது.
அந்தச் சூழ்நிளலயில், துைதிருஷ்டவசேோ கவோ அல்லது சுெோவேோ கவோ, திருேணத்திற்குப் ெிறகு
அவளுளடய ணவளன அவள் முழுளேயோ உதோசீனப்ெடுத்தினோள். இைண்டோயிைம் ெவுனின்
அதி ோைத்ளத அவகை கேற்ப ோண்டோள்.
ளதயின் உச்ச ட்டத்தில் இைோணுவ அதி ோோி ளும், பசோத்து விஷயமும் அவருக்குக் வளலளய
அைிக் ின்றன.
ேனிதன் பவற்றி அளடயும்பெோழுது அவனது நடத்ளதயில் இைண்டு விஷயங் ள்
பவைிப்ெடு ின்றன.
ஒன்று, உதவி பசய்தவர் ேனளதப் புண்ெடுத்துவது.
இைண்டோவது, தனது குளறளய நியோயப்ெடுத்ததுவதற் ோ நோ ோி ேோன மு த்திளைளயக் ள
விடுவது.
கவளல நிளறகவறியவுடன் தன் ெலவீனத்ளத பவைிப்ெடுத்த விரும்புவோன்.
ஒருவைது ெலவீனத்ளத நிளனத்துப் பெருளேப்ெடுவது ெலவீனத்தின் ெலம் ஆகும்.
இது எல்லோ ஆண் ேற்றும் பெண் ைிடமும் உள்ைது. பெண் அளத பவைிப்ெடுத்துவதில்
பெருளேப்ெடு ிறோள்.
இது உல ம் முழுவதும் நிலவும் இயற்ள யோன நி ழ்வு ஆகும்.
ேோியோளதயும், நோ ோி மும் அளத பவற்றிப ோள்ளும், ஆனோல் அதன் அதிர்ளவ ேோற்றோது.
தன்னிடம் உள்ை ெலவீனத்திற் ோ ேற்றவளை ேன்னிப்ெதற்கு ஒரு ெைந்த ேனப்ெோன்ளே கவண்டும்.
ேற்றவோிடம் உள்ை ெலவீனத்ளத ேன்னித்து, அவளைப் கெோற்றுவதற்கு ஒருவருக்கு ஆன்ேீ
உதோைகுணம் கதளவ.
அதுவும்கூட நி ழ்ளவப் புறக் ணிக்குகே தவிை கெோற்றோது.
அதிர்வின் ஆைம்ெ நிளலக்குச் பசன்று அளதத் திருவுருேோற்றினோல் ேட்டுகே பவறுப்ளெ
கெோற்றுதலோ ேோற்ற முடியும்.
திருவுருேோற்றம் ெிைம்ேத்திற்குோியது, அதற்குக் குளறந்த எந்த சக்திக்கும் அல்ல.
அன்ளன ெிைம்ேத்துடன் கநைடித் பதோடர்ெில் உள்ைோர். ஆ கவ அவோிடம் சைணளடந்தோல் ஒரு
அதிர்ளவ அவர் திருவுருேோற்றுவோர். திருவுருேோற்றத்திலும் ெல நிளல ள் உள்ைன.
முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட பெோய்ளே, திருவுருேோறி, பசயல்ெட உந்தப்ெடும்கெோது, அவ்வோறு
பசயல்ெடுவதற்கு பவைியிலிருந்து எழும் ட்டோயத்தினோல் ஒரு பெோய்யோன ோைணத்ளதக் ண்டு
ெிடிக் ிறது.
அவ்வோறு ட்டோயப்ெடுத்தப்ெட்டகெோது Phineas Finn ஒரு துைியும் ேோற ேறுத்தோன். பெண்ளேயின்
அருைோல் வோழ்க்ள யின் மூலம் நிம்ேதி அளடந்தோன்.
தோழ்ந்த ஜீவியம் தீர்ேோனேோ முளறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது.
திருவுருேோற Dantes-க்கு உல த்தின் எல்லோ அறிவும், பசோத்தும் கெோதுேோனதோ இல்ளல. அவன்
ெைி தீர்த்துக் ப ோண்டோன்.
டோர்சியிடம், அவனுளடய கதளவ ளை ஆைத்திலிருந்து பூர்த்தி பசய்வதற் ோன ெண்பு ள் வித்தோ
இருந்தன. ேோற்றம் ஏற்ெட அது கெோதுேோனதோ இருந்தது, திருேதி பென்னட்ளட ஏற்றுக்ப ோள்ளும்
அைவிற்கு ேோற கெோதுேோனதோ இருந்தகத தவிை விக் ோளே ஏற்றுக்ப ோள்ளும் அைவிற்கு அல்ல.
அவளன எலிசபெத்திடேிருந்து பவகு தூைத்திற்கு விலக் ி Newcastle-க்கு அனுப்ெி ளவத்தோன்.
நோம் நேது ெண்ெோட்டின் உணர்விளனக் ளைய முன்வரும்பெோழுது, அற்ெேோன ஒரு பெோருள்
பதோளலவது கெோன்ற ஒரு சிறிய நி ழ்வு ஏற்ெடுவது, ெின்னோல் நி ைப் கெோவளதக் குறிப்ெோ
உணர்த்து ிறது.
பெோருள் ிளடத்து விட்டோல் அதி ெட்ச முயற்சியுடன் நோம் திருவுருேோறப் கெோவளத அது குறிக்கும்.
திருவுருேோற உல த்தின் ஜீவியம் ெயன்ெடுத்தப்ெடுவதில்ளல. இது ஒரு புதிய அதிர்வோகும்.
அன்ளனயும் ெ வோனும் ேட்டுகே இதளனப் ெயன்ெடுத்தினர்.
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அதி ெட்ச முயற்சி கவண்டுேோ அல்லது குளறந்தெட்ச முயற்சி கெோதுேோ என்ெது நோம் எவ்வைவு
தூைம் ெ வோனின் ஜீவியத்தில் உளற ிகறோம் என்ெளதப் பெோறுத்து இருக் ிறது.
இயற்ள யோ உயர்ந்த ஜீவியத்திற்குச் பசல்ல பெரு முயற்சி கதளவயில்ளல.
இளறவனின் உதவிளயப் ெற்றித் பதோிந்திருந்தும் ஒருவைது உணர்ச்சி ள் இயற்ள யோ அதளன
கநோக் ிச் பசல்லோதபெோழுது ேி ப் பெோிய முயற்சி கதளவப்ெடு ிறது.
எல்லோவற்றிலும் இருப்ெளதப்கெோல், இங்கு இந்த திருவுருேோற்றத்திற்கும் அறிவு பெரும்
துளணயோ இருக்கும்.
உண்ளேயோன அறிவு சக்தியோகும்.
ஒரு கநோக் த்திற் ோ ஒன்ளற உருவோக்குவளத நோம் பவறுக் ிகறோம். நிந்திப்ெவர் ேற்றும்
நிந்திக் ப்ெடுெவர் ஆ ிய இருவோிடமும் அந்த கநோக் ம் இருந்தோல் ேட்டுகே அது பூர்த்தியோகும்.
நம்ேிடம் உள்ைதுதோன் ேற்றவோிடம் ெிைதிெலிக் ிறது. ஒருவளை பவறுக் ிகறோம் என்றோல் அந்த
அதிர்ளவ ெலப்ெடுத்து ிகறோம் என்று பெோருள். நம்ேிடம் அதற்கு இளணயோனளதக் ண்டுெிடித்து
ேோற்றினோல் பவைியிலிருந்து வரும் அதிர்ளவக் ளைக் லோம். நம்ேிடம் உள்ை குளற நேக்கு
குளறயோ த் பதோியோது, நியோயேோனதோ கவோ அல்லது சந்கதோஷப்ெடக் கூடியதோ க்கூடத்
கதோன்றும். நம்ேிடம் உள்ை குளறளயக் ண்டு சந்கதோஷப்ெடோேல் இருப்ெகத முதல் ெடியோகும்,
ோந்திஜிகூட இதற்குத் தகுதி வோய்ந்தவைோ விைங் வில்ளல. ேனதோல் ஒருவர் இளதச் பசய்யலோம்,
ஆனோல் சக்தி உணர்வு ைில் உள்ைது. தங் ளுக்குப் ெிடித்தளத உணர்வு ள் அனுெவிக் ோேல்
இருப்ெதற்குத் கதளவயோனது ேனதின் அறிவு அல்ல, உணர்வின் அறிவு. அறிவு அனுெவத்தில்
ிளடக் ிறது; இந்தக் குறிப்ெிட்ட குளறளய அனுெவிக் க் கூடோது என் ிற அறிளவ ஒருவர் உணை
கவண்டும். இது ஒருவோின் அ ந்ளதயில் இல்ளல. இந்த அனுெவத்ளதப் பெோறுத்தவளை ஒருவர்
அ ந்ளதளயக் ள விட்டிருக் கவண்டும். ஒருவளைச் செிப்ெதற்கு அல்லது ஒருவர் ேீது க ோெம்
ப ோள்வதற்கு ஏற்ெடும் உந்துதளலக்கூட, இவற்ளற பவற்றி ப ோண்டோல் ேட்டுகே ஒருவர் முயல
கவண்டும். இளவ எல்லோம் ீைிருந்து எழும் முயற்சி ள். திருவுருேோற்றத்தின் சக்தி ீைிருந்து வருவது
அல்ல; அது கேலிருந்து வை கவண்டும். ீைிருந்து கவளல பசய்வதன் ெலன் ேி ப் பெோிதோ
இருந்தோலும் அது அைவில் ேட்டுகே அவ்வோறு இருக்கும். கேலிருந்து கவளல பசய்வதன்
ெலளனப்கெோல் உயர்ந்ததோ இருக் ோது. மூடநம்ெிக்ள யுள்ை ஒரு ிைோேவோசி ேி வும் ஷ்டப்ெட்டு
அனுெவங் ளை வோழ்நோள் முழுவதும் கச ோிக் ிறோன் என்று ற்ெளன பசய்து ப ோள்கவோம். ஒரு
புத்த த்தின் மூலம் இவ்வனுெவங் ளை ஒரு க்ஷணத்தில் பெற முடியும். ஒன்று, ேளலளய அைவு
க ோலோல் அைப்ெது கெோலோ ிறது, ேற்பறோன்று ணினிளயப் ெயன்ெடுத்தி Google Earth ெடம்
ெிடிப்ெது கெோலோகும். இது நடக்கும்பெோழுது ேனித ற்ெளன ளுக்கு அப்ெோற்ெட்டதோ இருக்கும்
என்று ஒரு அன்ெோிடம் கூறும்ெடி ெ வோன் அன்ளனயிடம் கூறினோர்.
நைோயினி தன்னுளடய ணவளை கூளடயில் சுேந்து கவசி வீட்டிற்கு அளைத்துச் பசன்றோள்.
இளதகய நைோயினிக்கு அவளுளடய ணவர் பசய்வதோ க் ற்ெளனயும் பசய்ய முடியோது. ஒருவர்
மூலத்ளத அளடந்தோல் அல்லது மூலத்துடன் பதோடர்பு ப ோண்டிருக்கும் அன்ளனயிடம்
சைணளடந்தோல், திருவுருேோற்றம் அளதச் சோதிக்கும். சிலருக்கு அளசவ உணவு ெிடிக் ோது. ஏகதோ
சில ோைணங் ளுக் ோ அளத உண்ண ஆைம்ெித்து இைசிக் வும் ஆைம்ெித்து விடுவர். இது
உடலுணர்வின் நிளலயில் இருப்ெது. நோன் இங்கு கெசுவது ேனம், உயிர் ேற்றும் லோச்சோைத்தின்
உணர்வு ளைப் ெற்றியோகும். ஒரு லோச்சோைத்தில் பவறுக் ப்ெடும் விஷயங் ள் ேற்பறோன்றில்
அவ்வோறு இருக் ோது. ீைிருந்து பசயல்ெடும்பெோழுது அல்லோேல் கேலிருந்து பசயல்ெடும்பெோழுது
இளதச் பசய்ய முடியும். ீைிருந்து பசயல்ெடும்பெோழுது ஒருவர் ஒழுக் த்தின் மூலம்
ட்டுப்ெடுத்தலோம், திருவுருேோற்ற முடியோது. உயர்ந்த அறிவு தோழ்ந்த அறிளவக் ட்டுப்ெடுத்தும்.
கேலிருந்து வரும் ஒைி ேட்டுகே ேோற்றத்ளதக் ப ோண்டு வரும். இதற்கும் சமூ அனுேதி கதளவ.
இளணயதைம் உருவோக்கும் சந்ளதயின் நிலவைம் ஒருவளை ேோற வற்புறுத்து ிறது. எல்கலோரும்
ேோறு ின்றனர், டந்த ோலத்ளத விளைவில் ேறந்து விடு ின்றனர். அடுத்த தளலமுளறயில் டந்த
ோலத்ளதப் ெற்றி எவருக்கும் ஞோெ ம் இருப்ெதில்ளல. அது வளை நல்லது. இது சமூ ேோற்றம்.
லோச்சோை ேோற்றம் அடுத்தநிளல. உயர்குடியில் ெிறந்த ஒரு பெண் விரும்ெி தோழ்ந்த குடிளயச் கசர்ந்த
ஆளணத் திருேணம் பசய்து ப ோள்ளும்பெோழுது அவள் ருவுருவதில்ளல. ருத்தோிப்ெது
ஆழ்ேனளதச் சோர்ந்தது, அந்த நிளலயில் எதிர்ப்பு உண்ளேயோனது, பவல்ல முடியோதது.
சுதந்திைேோன விருப்ெத்தின் முழு நிளலளேயில், ேனிதர் ளைப் ெற்றியும், சந்தர்ப்ெங் ளைப்
ெற்றியும் அறிவுள்ை ஒருவர், சூைலின் சுதந்திைத்ளதப் ெயன்ெடுத்திக்ப ோள்ை ெலதைப்ெட்ட
திறளே ளைக் ப ோண்டிருப்ெோர். இந்த இடத்தில் இயற்ள வோழ்விற்கு அப்ெோல் இருக்கும்.
இயற்ள பதய்வீ ேோ ேோறும்கெோது சுதந்திைம் உண்ளேயோகும். கேல் நிளலயில் நோம் ெோர்ப்ெதன்
ெிறப்ெிடம் ெல நிளல ைில் இருக்கும்.
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கூச்ச சுெோவம் ர்வேோ க் ோணப்ெடு ிறது என்று நோம் கூறியுள்கைோம்.
ஆைோய்ச்சிளயத் பதோடர்ந்தோல் அது சில விகசஷ ேனித குணங் ைில் முடிவளட ிறது. நம்ளேத்
கதோற் டித்தவோிடகேோ அல்லது நம்ேிடம் கதோற்றவோிடகேோ நோம் ோண்ெிக்கும் அற்ெத்தனேோன
பவற்றிப் பெருேிதம் அவற்றில் ஒன்றோகும்.
முழுளேயோன அைவு டந்த பவற்றி ிளடத்த ெின்பும் எதிோிளய அவேோனப்ெடுத்த கவண்டும்
என் ிற ஆளச வோழ்நோள் முழுவதும் ெசுளேயோ இருக்கும்.
இது ஒருவருளடய தனிப்ெட்ட குணேோ இல்லோேல் பெோதுவோன சுெோவேோ இருக்கும்.
இளதயும், இது கெோன்ற ேற்ற அதிர்வு ளையும் தோண்டி வருவது சோத்தியேோ.
இந்த ஒவ்பவோரு ெண்பும், ேற்ற உணர்வு ள், அெிப்ெிைோயங் ள், ஆளச ள் இவற்றுடன் கசர்ந்து
இருக்கும்.
ஒருவருக்கு ெிைெலேோ இருப்ெது ெிடிக்கும், நல்ல ேனிதன் என்று ேற்றவர் ள் நிளனப்ெதில்
சந்கதோஷம் எழும்.
ஒருவன் நல்லவனோ இருக் லோம், ஆனோல் ேற்றவர் ள் அளத அங் ீ ோிக் கவண்டும் என்று
எதிர்ெோர்க் க் கூடோது.
எல்கலோரும் இதளன விரும்புவர், ேற்றவர் எல்கலோருக்கும் இத்தகுதிளய அைிக் ேறுப்ெோர் ள்.
பெோது ேக் ைின் வட்டத்திற்குள் இல்லோதவர் ளுக்கு நல்ல பெயர் இருக்கும்.
பநருக் ம், விகைோதத்ளத ஏற்ெடுத்தும்.
ஒருவர் ேற்பறோருவளை தினமும் சந்திக் லோம், ஆனோல் ேனதைவில் ெிோிந்து இருப்ெோர் ள்.
புதிய ெணக் ோைர் ளைக் ண்டு பெோறோளே எைோது.
உள்ளூோில் இருப்ெவர் ள் ெணக் ோைர் ைோவதும், அந்தஸ்தில் உயருவதும் பெோறோளேளயக்
ிைப்பும்.
தோன் உயருவளதவிட ேற்றவளை அைிப்ெதற்குத்தோன் ஒருவருக்கு அதி ஆவல் இருக்கும்.
இது கெோன்ற சூைலில் ெலியோனவர் ெலம் பெற்று பவற்றி பெறுவோர்.
ஆனோல் இது ஆழ்ந்த பெோதுவோன சக்தியோல் ஏற்ெடுவதோல் இந்தச் ச ிப்புத்தன்ளேயற்ற குணத்ளத
ேனதோல் பவல்ல முடியோது.
ெிைோர்த்தளனதோன் சிறந்தது. ஒரு உயர்ந்த நிளலவளை இது பவல்லும்.
அதற்கு கேல் பெோறோளே உருவோகும் பசயல்முளறளயப் ெற்றிய அறிவு ஒருவருக்கு இருக்
கவண்டும்.
உணர்ச்சிவயப்ெட்டவர் ள் எதிர்விளனயின் ெலத்ளதக் குளறக் லோம், முழுவதுேோ நீக் முடியோது.
இந்நிளலயில் அன்ளனயிடம் சைணளடவது சோத்தியம்.
ெிைம்ேத்ளத அளடய ேனளத ஒருமு ப்ெடுத்துவது அவ்வைவு டினம் அல்ல.
இந்த முயற்சி எடுக்கும்கெோது ஒருவர் ருளண உணர்ச்சி ளை ஸ்ெோிசிக் லோம்.
அற்ெேோன அதிர்வு ளை இதனோல் ளைக் முடியும்.
இளவ கதோல்வியில் முடியும் வோழ்நோள் முயற்சி ள் ஆகும்.
சமூ வோழ்வில் பவற்றிளயவிட, இதில் கதோல்வி அளடவது கேலோனது.
ஒவ்பவோரு நிளலயிலும் பெோறுளேளயக் ளடப்ெிடிப்ெது பநோடி ைில் இது ேளறவளதக் ோட்டும்.
விடோமுயற்சிக்கு ேோற்கற ிளடயோது, பெோறுளேக்கு முடிகவ இல்ளல.
இளவபயல்லோம் சைணோ திதோன் எைிதோன வைி என்று புோிய ளவக்கும். பதோடர்ந்து பசய்வது
டினேோ இருக் லோம், ஆனோல் பசய்வது ெலனைிக்கும்.
ெிங் ிலியின் விருந்தோைியோ டோர்சி வந்தோன், அவன் இலட்சியவோதியோ ,
முளறப்ெடுத்தப்ெட்டவனோ , ஆைேோன உண்ளேயின் உளறவிடேோ இருந்ததோல் பேோிடனின்
ெோிணோே தோநோய னோ உருபவடுத்தோன். ெதிபனட்டோம் நூற்றோண்டில் ஆங் ிகலய வியோெோோி ள்
இந்தியோவில் ஒன்றும் பசய்ய இயலோத அ தி ள் கெோல இருந்தனர். மு லோய சோம்ைோஜ்ஜியம் சோிளவ
கநோக் ிச் பசன்று ப ோண்டிருந்த நிளலயில் அவர் ள் வந்தனர். விவசோயத்ளத அடிப்ெளடயோ க்
ப ோண்ட நோட்ளட இைோணுவத்தினோல் பவன்றவர் ள் ஆண்டு வந்தனர். ஆங் ிகலயர் ள்
ேக் ைோட்சி இருந்த நோட்டிலிருந்து, உல த்தின் எதிர் ோலேோ விைங் ப் கெோகும் வர்த்த த்திற் ோ
இங்கு வந்தனர். இவர் ள் ேனளதச் சோர்ந்தவர் ைோ இருந்ததினோல் இவர் ைது பசயற்ெோட்டுமுளற
முளறப்ெடுத்தப்ெட்டு இருந்தது. இந்தியர் ள் உணர்வோலோனவர் ள். ஒன்றும் பசய்ய இயலோத
வியோெோோி ைோ வந்தவர் ள், விளைவில் சந்தர்ப்ெ சூழ்நிளலயோல் திறளேயோ ஆட்சி புோிெவர் ைோ
ேோறினர்.
உணர்வின் ேீது ேனதிற்கும், விவசோயத்தின் ேீது வியோெோைத்திற்கும், அளேப்ெற்ற முளறயின் ேீது
முளறயோன அளேப்புக்கும் ிளடத்த பவற்றியோகும் இது. டோர்சியின் ெங்கு அவன் ோதலித்த
எலிசபெத்தோல்தோன் சோத்தியேோயிற்று. ேனம், ப ோள்ள ேற்றும் ஜீவனுள்ை ல லப்ெோன
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சுெோவத்தினோல் எலிசபெத் எல்கலோரும் விரும்பும் வண்ணம் இருந்தோள். திருேதி பென்னட்டின்
ே ைோ இருந்ததினோல் அவைோல் பேோிடளன ெிைதிெலிக் முடியும். அதனோல் அவள் விக் ோேிற்குப்
ெதிலைித்தோள்.
பெோய்ளேயில் ஊன்றி இருக் ோேல், அவைோல் அவளுளடய பேோத்த குடும்ெத்ளதயும், ேளறமு ேோ
பேோிடளனயும் உயர்த்தியிருக் முடியோது.
புைட்சிளய சுறுசுறுப்ெோ துவக் ிளவக்கும் நெைோ அவள் இருக் வில்ளல.
பசயல்ெடோேல், அவள் பேைனேோன ெோிணோேப் ெலன் ளைப் பெற்றுக் ப ோண்டோள்.
லோம்ப்டனில் அவளுக்கு ஏற்ெட்ட சங் டங் ள், அவள் எங் ிருந்து வந்தோள் என்ெளதயும்
பவள்ைம்கெோல் அவள் கேல் பெோைியும் சமூ த்தின் அருளையும் முழுளேயோ ப் ெிைதிெலிக் ிறது.
இதற்கு இளணயோ இந்தியோவில் ஆங் ிகலயர் ள் இருந்ததன் எதிோிளடளயக் ருதினோல், ேி ச்
சோியோ இருக்கும்.
ெலேோனவனோ , ெணக் ோைனோ , முளறயோ ச் பசயல்ெடுெவனோ , இலட்சியவோதியோ இருந்த
டோர்சி, இந்த ெலவீனேோன பெண்ணின் கேல் எல்லோ அதிர்ஷ்டத்ளதயும் திணிக் ஆவலோ
இருந்தோன்.
ஒன்றும் பசய்ய இயலோத நிளலயற்று இருந்த எலிசபெத் திறளேயோ பவற்றி அளடந்தவைோ
ேோறினோள்.
அவள் எளதயும் எதிர்ெோர்க் வில்ளல. அவன்தோன் எல்லோவற்ளறயும் திணித்துக் ப ோண்டிருந்தோன்.
ஆங் ிகலயர் ள் வியோெோைத்திற் ோ வந்தனர். வோழ்க்ள அவர் ைின் கேல் வியோெோைம், அதி ோைம்,
ஆன்ேோ, சோம்ைோஜ்ஜியம், பசல்வம், பு ழ் எல்லோவற்ளறயும் திணித்தது.
ஆன்ேோ எழும்பெோழுது பசல்வவைமும் கசர்ந்து வருவது இயற்ள .
நேது ஆன்ேீ நூல் ளுக்கு ஆங் ிகலயர் ள் முழு வனம் அைித்தனர். அந்த ஜீவனற்ற
வனத்திற்க உல சோம்ைோஜ்ஜியங் ள் ெல அவர் ளுக்குக் ீழ் வந்தன, ஏபனனில் அவர் ள்
ஏற் னகவ ேனதைவில் விைிப்ெளடந்திருந்தனர்.
அவர் ள் உல அைசோங் த்ளத உருவோக் ியிருக் லோம் என்று ெ வோன் கூறியுள்ைோர்.
அவர் ள் ெிடிவோதேோனவர் ைோவும், ஜீவனற்ற வைிெோட்ளட கேற்ப ோண்டவர் ைோ வும்
இந்தியோளவ ஆை சூழ்ச்சி ளைக் ள யோள்ெவர் ைோ வும் இருந்தனர்.
நிளலயோன ளதோியமும், உயர்ந்த ஆளும் திறனும் உளடய அவர் ளுக்கு அதற்குோிய பவகுேதி ள்
ிளடத்தன.
ெதிலைிக்கும் ஆவல், விவோதத்தில் பஜயிக் கவண்டும் என்ெது, ெைி தீர்த்துக்ப ோள்வது, நியோய
உணர்வு, நியோயேோ நடந்துப ோள்வது கெோன்ற ெல விஷயங் ைோல் ேனதுள் பசல்வதற் ோன
சோத ோின் திறன் தடுக் ப்ெடு ிறது.
நம் முன் உள்ை ஒரு விஷயம் நம்முளடய நியோய உணர்ளவத் தூண்டு ிறது. நேது
ெிைோர்த்தளன ளும் நம்முளடய தீவிை நியோய உணர்வோல் தடுக் ப்ெடு ிறது. அநியோயத்ளத ஒருவர்
உணரும்வளை ெிைோர்த்தளன நியோயத்திற் ோ இருக்குகே தவிை அன்ளனயின் முடிவுக் ோ
இருக் ோது. சமூ நியோயத்திற்கு ஏங்குவது இளறவனின் நியோயத்ளத ேறுப்ெதோகும்---அநியோயம்.
டோர்சிளய நிந்தித்தபெோழுது, சமூ கநர்ளேளயகயோ, நியோயத்ளதகயோ, விகவ ேோ
நடத்தப்ெடுவளதகயோ, நியோயேோன நடவடிக்ள ளயகயோ அவன் க ட் வில்ளல.
அவளுளடய எதிர்ெோர்ப்ெிற்கு ஏற்றவோறு இருக் கவ அவன் விரும்ெினோன். இது சைணோ தியின்
ேனப்ெோன்ளேயோகும், இது கெோன்ற சைணோ தியின் மூலம் கேலும் வலிளேளயப் பெறக்கூடிய
வலிளே பெோருந்திய நெைோல் ேட்டுகே இப்ெடிப்ெட்ட சைணோ திளய கேற்ப ோள்ை முடியும்.
நியோய உணர்வு ஒரு ேனித உணர்வோகும்.
எந்த ேனித உணர்வும், எவ்வைவு உயர்ந்ததோ இருந்தோலும், சேர்ப்ெணத்திற்கு அது தளடயோ
இருக்கும்.
தோண்ட முடியோத அைவிற்கு திறன்ெளடத்த தளடயோ அது இருக்கும்.
ஒரு திறனோன தளட அந்த நிளலயில் முளறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ை ஜீவியேோகும்.
எந்த சேர்ப்ெணத்தோலும் அளதத் தோண்ட முடியோது.
ஜீவியம் அறிவோ இருப்ெளதக் ளைக்கும் அைவிற்கு அந்த ஜீவியத்தின் அளேப்பு முதலில்
அைிக் ப்ெட கவண்டும், கேலும் உயர்ந்த அறிவினோல்தோன் அளதக் ளைக் முடியும்.
உயர்ந்த நம்ெிக்ள , ஒரு குறிப்ெிட்ட கநோக் த்திற் ோ ஜீவியத்ளத பவற்றி ப ோள்ளும் திறன்
வோய்ந்தது, பெோதுவோ கவோ அல்லது முழுளேயோ கவோ அல்ல.
டோர்சிக்கு அவள் நியோயத்தின் உருவ ேோ த் கதோன்றினோள்.
அவனுக்கு அவள் தீர்ப்பு வைங் ிவிட்டதோல் அவன் முளறயிடுவதற்கு அவகை உயர்ந்த
நீதிேன்றேோ விைங் ினோள்.
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கெசுெவோின் உற்சோ த்திற்க ற்ெ அவளுளடய தீர்ப்ளெ அவன் ளடப்ெிடிக் ஆைம்ெித்தோன்.
அவள் கூறியளதகய அவன் பசய்ய விரும்ெினோன்.
அது ெளடக்கும் சூைலோ இருந்ததோல் அது கேலும் ெைந்த உயர்ந்த குறிக்க ோள் ைோ அவளுளடய
குடும்ெத்திற்கு வைி வகுத்தது.
இந்த கெைத்தில் டோர்சிக்குக் ிளடத்த அதி ப்ெடியோன ஒகை விஷயம், அவைோல் விக் ோளே பவகு
நோட் ளுக்குச் சந்திக் முடியோத அைவிற்கு அவளன பவகு தூைத்திற்கு அனுப்ெ முடிந்ததுதோன்.
அேை ோதலின் ெோர்ளவ ஆன்ேீ ேயேோனது.
ஆன்ேோ என்ெது சுதந்திைம், பெருந்தன்ளேயோனது.
அப்ெட்டேோன அநியோயத்ளத நியோயேோ ஏற்றுக்ப ோள்வது ஆன்ேீ ப் ெோர்ளவக்கு சோத்தியம்.
அவனிடம் இருந்த ோதலின் உந்துதல் ஆன்ேீ விைிப்ளெ அவனுக்கு அைித்தது.
ஆன்ேோ எவோிடமும் குளற ோணோது.
அதனோல்தோன் நியோயேோ நடந்துப ோள்ைோதவோிடம் நியோயேோ நடந்துப ோள்ளும் இந்த
அசோதோைண உணர்வு ஏற்ெடு ிறது.
49. “Though little more than sixteen, her figure was formed.”
The figure that forms depends upon the maturity of mind too.
It is not the body that has developed a mind.
It is the mind that acquired a body for its physical expression.
Man is the embodied being of the soul.
The soul is silently buried and allows the Mind and body to rule.
The evolving soul sees the corresponding evolution in the Mind and the body.
Rebirth is unnecessary if the body evolves as much as the soul needs.
Human life is the soul’s adventure in Time in the surface Mind.
Birth is the first mystery in life and death is the second mystery.
Birth is the soul’s adventure in matter. Death is the victory of the soul over matter.
Immortality is knowing the soul in Non-birth and Non-Becoming.
It was the Vedic conception.
To bring the Vedic conception as a reality in Matter and Time is our yoga.
The Silent inactive Purusha of the tradition becomes the evolving active Ishwara.
The supreme Ishwara is the state whose the force-soul and soul of consciousness are one.
To discover the process of consciousness reaching the Superconscient is, He says, the supreme
victory.
Self-absorption is the third possibility of evolution.
It creates the Superconscient and the Inconscient.
They, by evolution, meet in the conscient, the Man.
Man raises himself to the Transcendent.
In reaching the Transcendent, he reaches the Supreme Ishwara through the Superconscient.
Supramental evolution ends here.
Beyond lies the Anandamaya Purusha and the other two Purushas.
It is the Hour of God that made this evolution possible.
Long years of slow Natural evolution can be abridged very much by long preparation.
That results in the Hour of God.
We see it in the life of the world, even in the life of a nation.
One can see it in his own life.
He came to earth to announce the arrival of God.
Indian Freedom was one of its possibilities.
India put herself at the disposal of the Japanese.
India would have remained for centuries as a Japanese colony.
In the Hour of God five hundred years of progress was abridged in fifty years for the world.
“ெதினோறு வயகத ஆ ியிருந்தோலும் அவள் நன்கு வைர்ந்திருந்தோள்.”
உருவோ ியுள்ை கதோற்றம் ேனதின் முதிர்ச்சிளயயும் பெோறுத்தது.
ேனம் உடலோல் வைர்க் ப்ெடவில்ளல.
உடலின் பவைிப்ெோடு ளுக் ோ ேனம் உடளலப் பெற்றுள்ைது.
ேனிதன் ஆன்ேோவின் உருவேோகும்.
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ஆன்ேோ பேைனேோ உள்கை புளதந்துப ோண்டு ேனளதயும் உடளலயும் பசயல்ெட ளவக் ிறது.
பவைிவரும் ஆன்ேோ ேனதிலும் உடலிலும் அதற்கு இளணயோ உருவோவளதக் ோண் ிறது.
ஆன்ேோவிற்குத் கதளவப்ெட்ட அைவு உடல் வைர்ந்து விட்டோல் ேறு ெிறவிகய கதளவயில்ளல.
கேல்ேனதில் ோலத்தில் ஏற்ெடும் ஆன்ேோவின் அனுெவகே ேனித வோழ்க்ள யோகும்.
வோழ்க்ள யில் ஜனனம் முதல் புோியோத புதிர் ஆகும். ேைணம் இைண்டோவது புதிர்.
ஜடத்தில் ஆன்ேோவின் அனுெவம் ெிறப்பு எனில் ஜடத்ளத ஆன்ேோ பவல்வது இறப்பு ஆகும்.
ெிறவோளேயிலும், ெிறப்ெற்ற நிளலயிலும் ஆன்ேோளவ அறிந்துப ோள்வது ேைணத்ளத
பவல்வதோகும்.
இது கவதங் ைின் ருத்தோகும்.
ஜடத்திலும், ோலத்திலும் கவத ருத்து ளை உண்ளேநிளலயோ க் ப ோண்டு வருவது நேது கயோ ம்.
ெைம்ெளையில் வரும் பேௌனேோன பசயலற்ற புருஷோ, பசயலோக் த்துடன் கூடிய ஈஸ்வைோவோ
ேோறு ிறது.
உச்ச ட்ட ஈஸ்வைன் ஒரு நிளலயோகும், அதன் சக்தி-ஆன்ேோவும், ஜீவியத்தின் ஆன்ேோவும் ஒன்கற.
ஜீவியம், ெைேோத்ேோளவ அளடயும் பசயல்முளறளயக் ண்டுெிடிப்ெதுதோன் தளலயோய பவற்றி
என்று ெ வோன் கூறு ிறோர்.
ெோிணோேத்தின் மூன்றோவது சோத்தியக்கூறு சுய ிை ிப்ெோகும்.
இது ெைேோத்ேோளவயும் ஜடஇருளையும் உருவோக்கு ிறது.
அளவ ெோிணோேத்தின் மூலம், ேனிதனில் சந்திக் ின்றன.
ேனிதன் ெிைம்ேத்ளத கநோக் ி தன்ளன உயர்த்திக்ப ோள் ிறோன்.
ெிைம்ேத்ளத அளடயும்பெோழுது அவன் ெைேோத்ேோ மூலம் உச்ச ட்ட ஈஸ்வைளன அளட ிறோன்.
சத்தியஜீவிய ெோிணோேம் இங்கு முடி ிறது.
ஆனந்தேய புருஷனும், ேற்ற இைண்டு புருஷோவும் இதற்கு அப்ெோல் உள்ைன.
இளறவன் வரும் தருணகே இந்தப் ெோிணோேத்ளதச் சோத்தியேோக் ியது.
நீண்ட முன்கனற்ெோடு மூலம் நீண்ட வருடங் ைோ பேதுவோ நி ழும் இயற்ள யோன
ெோிணோேத்ளதச் சுருக் முடியும்.
அது இளறவன் வரும் தருணேோ ேோறு ிறது.
உல த்தின் வோழ்விலும் ஒரு நோட்டின் வோழ்விலும் நோம் இளதப் ெோர்க் ிகறோம்.
ஒருவர் தன்னுளடய வோழ்விகலகய இளதப் ெோர்க் லோம்.
இளறவன் உலகுக்கு வந்துவிட்டளத அறிவிக் வந்தவர் ெ வோன்.
இந்திய சுதந்திைம் இதன் ஒரு ெலன்.
இந்தியோ ஜப்ெோனியர் ைின் வசம் தன்ளன ஒப்ெளடத்தது.
ெல நூற்றோண்டு ோலங் ளுக்கு இந்தியோ ஜப்ெோனின் ஆதிக் த்தின் ீழ் இருந்திருக்கும்.
இளறவன் வரும் தருணத்தில் ஐநூறு ஆண்டு ைில் ஏற்ெடும் முன்கனற்றம் ஐம்ெது வருடங் ைோ
உல த்திற்குச் சுருக் ப்ெட்டது.
50. “Her appearance womanly and graceful.”
Angularities rounded off lead to a graceful appearance.
In the involution, grace becomes ugly or angular.
This is celestial grace.
There is a further grace; it is evolutionary grace.
Celestial grace, in its scheme of things, lets the evil live.
Evolution evolves evil into Grace where the celestial grace becomes evolutionary grace.
Sachchidananda has the option of expressing itself in its opposite.
The Rishis knew of the One and the Many, not how one became the other.
Sri Aurobindo says it came to pass when the One decided to objectify Himself.
That process does not reveal itself to Mind. Only Supermind can know it.
The Absolute becomes Maya, Sachchidanandam becomes Supermind, the comprehending Supermind
becomes apprehending Supermind, all by the process of objectification.
Objectification is the secret of creation.
Spirit creates Time and Space by objectification.
Existence creates Spirit and Truth by objectification.
Atma, Purusha, Ishwara put out their powers Maya, Prakriti, Shakti by the process of objectification.
Conceding the existence of Supermind and the process of objectification, the process of creation reveals to
Man.
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Brahman-Maya is by self-conception, Purusha-Prakriti is by self-limitation, Ishwara-Shakti is by Selfabsorption.
The knowledge of these three possibilities completes what was begun by objectification seen by the
Supermind, initiating the evolution of the Inconscient into Superconscient.
The Supreme Discovery of Consciousness becoming Superconscient is by objectification as well as
conception, limitation, absorption.
Ignorance is an additional factor created by Mind’s self-forgetfulness so as to intensify the delight of Selfdiscovery.
Hence Matter is the Delight of Being.
Matter becoming the object of consciousness to itself again touches upon the secret of creation which is
there at all stages.
The process is completed by the creation of the surface Mind by the reversal of the subliminal.
Mind enters into dividing substance and Time, creating the finite.
Ego rises to possess the divided substance, Life and Mind, to create a separate existence.
It is by concentration that Time becomes Timeless and by consecration Simultaneous Time.
Elizabeth after the proposal moved from the vital to the mind.
She started with the vital falsehood and was reinforced in it by Wickham.
Darcy offered material grace to her through his vital to her vitally virulent falsehood.
She vigourously rejected it, read the letter, moved to the mind.
For giving up vital falsehood largely or essentially, Pemberley, the material grace came to her through his
mentally acceptable good behaviour.
Her own vital residue and his similar residues resulted in the disruption.
Reading the letter, she became objective to recognize her defects.
Refused by the lady, he became objective to know all her objections were valid.
At these points she shed her ego a little. He shed his vital ego considerably.
Moving to mind, giving up vital falsehood, Pemberley became real to her.
Giving up vital, material Pemberley shows the possibility of becoming real.
He puts up mentally acceptable behaviour to which she responds.
Both were not enough to Life as their marriage was to be consummated in life.
Her arrears and his arrears precipitated as elopement.
He opened up further to accept the reality of his shortcomings in the substance.
Life responded, he got them, got them married.
At this point Elizabeth took an extraordinary step to persuade her father to invite the couple to the house.
She was anxious to see Wickham. It created at first Bingley’s engagement, Lady Catherine’s abuse, her
own knowing based on certain knowledge that he could not come back.
Had she not taken initiative to meet Wickham, Lady Catherine’s abuse would not have been there.
The anxiety, rather the knowledge, of fully losing all that she had gained at Pemberley crushed the vital
falsehood sufficiently for Darcy to come again.
Darcy’s great act of magnanimity of wanting not to let her know his act of generosity was the main force
behind to complete the incomplete act.
“அவளுளடய கதோற்றம் பெண்ளேயோ வும், அை ோ வும் இருந்தது.”
அை ோன கதோற்றம் தரும் அைவிற்கு அங் லட்சணங் ள் இருந்தன.
சிருஷ்டியில் அைகு, அை ில்லோேலும், கநர்த்தி இல்லோேலுேோ ேோறு ிறது.
இது பதய்வீ அை ோகும்.
கேலும் ஒரு அைகு உள்ைது. அது ெோிணோே அைகு.
பதய்வீ அைகு தீளேளயத் பதோடர்ந்து இருக் அனுேதிக் ிறது.
ெோிணோேத்தில் தீளே அை ோ பவைி வரு ிறது, இங்கு பதய்வீ அைகு ெோிணோே அை ோ
ேோறு ிறது.
சச்சிதோனந்தத்திற்குத் தன்ளன கநர்ேோறோ பவைிப்ெடுத்துவதற்கு உோிளே உள்ைது.
ஏ ளனயும், அகந ளனயும் ோிஷி ள் அறிவர், எவ்வோறு ஒன்று ேற்றதோ ேோறியது என்ெளத
அறியோர்.
ஏ ன், தன்ளன முன்னிறுத்தி பவைிப்ெடுத்த முயன்றபெோழுது சிருஷ்டி கதோன்றியது என
ஸ்ரீஅைவிந்தர் கூறு ிறோர்.
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ேனதிற்கு இம்முளற புோியோது, சத்திய ஜீவியத்திற்க புோியும்.
தன்ளன பவைிநிறுத்துவதன் மூலம் ெிைம்ேம் ேோளயயோ ிறது, சச்சிதோனந்தம் சத்திய ஜீவியேோ ிறது,
எல்லோவற்ளறயும் தன்னுட்ப ோண்ட சத்தியஜீவியம், பவைிப்ெடுத்தும் சத்திய ஜீவியேோ ிறது.
புறப்பெோருைோக்குவது ெளடப்ெின் இை சியேோகும்.
புறப்பெோருைோக்குவதன் மூலம் ஆன்ேோ கநைத்ளதயும் இடத்ளதயும் உருவோக்கு ிறது.
புறப்பெோருைோக்குவதன்`மூலம் வோழ்வு ஆன்ேோளவயும், சத்தியத்ளதயும் உருவோக்கு ிறது.
ஆத்ேோ, புருஷோ, ஈஸ்வைோ தத்தம் சக்தி ளைப் புறப்பெோருைோக்குவதன் மூலம் ேோளய, ெிைக்ருதி,
சக்தியோ முயற்சி எடுத்தன.
சத்தியஜீவியம் இருப்ெளதயும், புறப்பெோருைோக்கும் முளறளய ஒத்துக்ப ோள்வதும், ெளடப்ெின்
முளறளய ேனிதனுக்குப் புோிய ளவக் ிறது.
ெிைம்ேன்-ேோளய சுய சிந்தளன மூலமும், புருஷோ-ெிைக்ருதி சுய வைம்பு மூலமும், ஈஸ்வைன்-சக்தி சுய
ிை ிப்பு மூலமும் ெளடக் ப்ெட்டன.
சத்திய ஜீவியத்தோல் புறப் பெோருைோக்குவதன் மூலம் ஆைம்ெிக் ப்ெட்டளத இந்த மூன்று
சோத்தியங் ைின் அறிவு பூர்த்தி பசய்து ஜட இருளை ெைேோத்ேோவோ உருவோக்கு ிறது.
ஜீவியம் ெைேோத்ேோவோ ேோறு ிறது எனும் உச்ச ட்ட ண்டுெிடிப்பு, புறப்பெோருைோக்குவதன்
மூலமும், சிந்தளன, வைம்பு, ிை ிப்பு மூலமும் சோத்தியேோ ிறது.
ேனதின் சுய ேறதியின் மூலம், சுய ண்டுெிடிப்ெின் ஆனந்தத்ளதத் தீவிைேோக் , அறியோளே
கூடுதலோன ோைணியோ உருவோக் ப்ெட்டுள்ைது.
அதனோல் ஜடம் சத்தின் ஆனந்தேோ உள்ைது.
ஜடம், ஜீவியத்தின் பெோருைோ ேோறும்பெோழுது, எல்லோ ட்டங் ைிலும் உள்ை ெளடப்ெின்
இை சியத்ளத ேீண்டும் பதோடு ிறது.
அடிேனதின் ேோற்றம் மூலம் கேல்ேனம் உருவோ ி ெளடப்பு பூர்த்தியோ ிறது.
ெிோிக்கும் பெோருள் ேற்றும் கநைத்தில் நுளையும் ேனம், ண்டத்ளத உருவோக்கு ிறது.
ெிோிந்த பெோருள், வோழ்வு, ேனம் இவற்ளற அ ந்ளத உளடளேயோக் ிக்ப ோண்டு தனிப்ெட்ட
வோழ்ளவ உருவோக்கு ிறது.
ஒருநிளலப்ெடுத்துவதன் மூலம் ோலம் ோலேின்ளேயோ வும், சேர்ப்ெணம் மூலம் மூன்றோம்நிளலக்
ோலேோ வும் ேோறு ிறது.
திருேண கவண்டுக ோளுக்குப் ெிறகு எலிசபெத் உணர்விலிருந்து ேனதிற்கு ேோறினோள்.
உணர்வுோீதியோன பெோய்ளேயில் அவள் பதோடங் ி, விக் ோேோல் அதில் நிளல நிறுத்தப்ெட்டோள்.
டோர்சி, அவனது உணர்வின் மூலம் அவளுளடய தீவிைேோன பெோய்ளேக்குப் பெோருள்ோீதியோன
அருளை அைித்தோன்.
அவள் தீவிைேோ அளத விலக் ினோள், டிதத்ளதப் ெடித்தோள், ேனதிற்கு ேோறினோள்.
பெோிதும் அல்லது தவிர்க் முடியோத நிளலயில் உணர்வின் பெோய்ளேளயக் ள விட்டதற்கு,
ேனதோல் ஏற்றுக்ப ோள்ைக் கூடிய அவனுளடய நல்ல நடத்ளதயின் மூலம், அவளுக்குப் பெோருள்
வடிவில் பெம்ெர்லி அருைோ க் ிளடத்தது.
அவைிடம் ேீதேிருந்த உணர்வு ளும் அகதகெோல அவனிடம் ேீதம் இருந்ததும் தளடளய
உண்டோக் ின.
டிதத்ளதப் ெடித்தவுடன் அவனுளடய குளற ளைத் பதோிந்துப ோள்ை அவள் ெோைெட்சேற்ற
நிளலளய கேற்ப ோண்டோள்.
பெண்ணோல் நிைோ ோிக் ப்ெட்டவுடன் அவளுளடய ஆகக்ஷெளண ள் நியோயேோனளவ என்று
அவன் பதோிந்து ப ோண்டோன்.
இந்தக் ட்டத்தில் அவள் சிறிதைவு அ ந்ளதளயக் ள விட்டோள். அவன் தன்னுளடய உணர்வின்
அ ந்ளதளயப் பெோிதும் ள விட்டோன்.
ேனதிற்கு ேோறியதும், உணர்வின் பெோய்ளேளயக் ள விட்டதும் அவளுக்குப் பெம்ெர்லிளயப்
பெற்றுத் தந்தது.
உணர்ளவக் ள விடுவது பெோருள்ோீதியோன பெம்ெர்லி ிளடப்ெதன் சோத்தியத்ளதக் ோட்டு ிறது.
ேனதோல் ஏற்றுக்ப ோள்ைக்கூடிய நடத்ளதளய அவன் பவைிப்ெடுத்தினோன். அதற்கு அவள் ெதில்
அைித்தோள்.
வோழ்வில் திருேணம் பூர்த்தியளடய கவண்டி இருந்ததோல், அளவ இைண்டும் வோழ்விற்குப்
கெோதுேோனதோ இல்ளல.
அவர் ள் இருவோிடமும் ேீதம் இருந்தது ஓடிப்கெோவதில் முடிந்தது.
அவனுக்குள் இருந்த குளற ைின் உண்ளே நிளலளய ஏற்றுக்ப ோள்வதற் ோ அவன் கேலும்
பவைிப்ெளடயோ ேோறினோன்.
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வோழ்வு ேறுபேோைி அைித்தது. அவன் அவற்ளறப் பெற்றுக்ப ோண்டோன். அவர் ளுக்குத் திருேணம்
நடந்தது.
இந்த இடத்தில் அவர் ள் இருவளையும் வீட்டிற்கு அளைக்கும்ெடி தனது த ப்ெனோளைச் சம்ேதிக்
ளவக்கும் அசோதோைண முயற்சிளய எலிசபெத் எடுத்தோள். அவளுக்கு விக் ோளேச் சந்திக் ஆவலோ
இருந்தது. இது முதலில் ெிங் ிலியின் திருேண உறுதிளய உருவோக் ியது, கலடி ோதோினுளடய
நிந்தளனளயப் பெற்றுத் தந்தது, அவனோல் திரும்ெி வை முடியோது என்ற அறிளவயும் அவளுக்கு
அைித்தது.
விக் ோளேச் சந்திக் அவள் தன்முளனப்பு எடுக் ோேல் இருந்திருந்தோல் கலடி ோதோினுளடய
நிந்தளன ஏற்ெட்டிருக் ோது.
பெம்ெர்லியில் தோன் பெற்றளத முழுவதுேோ இைந்து விடுகவோகேோ என் ிற அறிளவக் ோட்டிலும்,
அதளனப் ெற்றிய வளல அவளுளடய உணர்வின் பெோய்ளேளய பநோறுக் ி டோர்சிளய ேீண்டும்
வைவளைத்தது.
தன்னுளடய பெருந்தன்ளேயோன பசயல் அவளுக்குத் பதோியக்கூடோது என விரும்ெிய டோர்சியின்
உயர்ந்த பெருந்தன்ளேதோன், பூர்த்தியோ ோத பசயளலப் பூர்த்தி பசய்ததற்கு முக் ிய சக்தியோ
விைங் ியது.
51. “She was less handsome than her brother.”
The bodily form expressed in lines is seen as handsomeness.
Beauty is the objective form of Ananda as seen by the Mind.
Ananda is the Self-experience of consciousness.
Consciousness is the Self-awareness of the Being.
Being is the personal aspect of the Impersonal Existence.
Existence is the expression of the Absolute in its consciousness Maya.
It is Maya’s first expression, the Absolute’s self-conception.
The Absolute is a Self-existent Infinity that is Eternal.
Even the attributes of infinity or eternity cannot be given to the Absolute.
Attributes are of the Mind.
Mind does not reach the Absolute.
To conceive of the Absolute in Mind conception as a Mental activity should cease and reemerge as Selfconception.
Mind that does not think, divide, organize is Supermind.
Supermind can know the Absolute, though it is not the Absolute.
The Absolute makes itself available to Supermind as a conception and perception.
The Absolute is available at all levels for a different faculty as a different aspect.
In the Inconscient the Absolute is there as something self-conscious.
In each plane the Absolute is there on the higher plane.
To be aware of the higher plane in any plane is awakening.
Awakening is the privilege of the evolving soul.
Man is awake as the animal, plant, mineral are not.
In his awakening Man is endowed with choice.
His exercising the choice is his being human.
Exercising it rightly he is in the being.
Exercising it wrongly he is in the Non-Being.
Non-exercising Self-awareness is the aspiration for transformation.
God enjoys the oscillations of the evolving soul as his Lila.
He enjoys winning the lost soul.
He greatly enjoys in losing the soul that delights in the loss.
Sri Aurobindo calls it Taste of Ignorance.
God enjoys knowledge as well as ignorance.
Maybe He enjoys Ignorance more than the Knowledge.
God enjoys in Darcy the right side, in Lydia the wrong side, in Elizabeth the oscillation.
Man can enjoy his ignorance more fully even after emerging from it.
Elizabeth after emerging from falsehood anxiously returns to it to fully enjoy it.
Emerging knowledge is not readily established.
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The French Republic after its success lapsed into Empire.
The exiled king was invited back to throne.
Tamas swallowing the descending consciousness in 1956 is the crux.
To be able to see that movement in us in its dynamism is a stage.
It is a self-restoring resilience of possessiveness.
Possessiveness possesses.
That possession is the consent of the soul to the status quo.
As Silence is the source of Energy, it is also the source of tamas.
Even at that level there is a choice as self-awareness is never lost.
Buddha extended it to the capacity of Mind to dissolve the soul. It is the self-awareness of the Mind that
dissolves the constructions of the Mind.
Shankara, says Sri Aurobindo, took the ego as the condition of cosmic existence, instead of seeing it as an
intermediary.
Government is our creation for an essential purpose, but is our creation.
Man can dissolve the government and create a new government.
Man creates the Government. Government is not the condition for Man to exist.
Once Government is considered as the condition of existence, democracy, through that illusory door,
becomes dictatorship as in USSR.
Intellect, in spite of its pre-eminence, cannot serve the Divine.
Secondary causes, ultimately, are self-defeating.
Man who surrenders to Sakthi to fulfil himself finds Sakthi asserting.
He has to pull her up at that stage.
Sakthi in spite of her evolutionary role is a secondary cause.
Ishwara is primary, He must keep his primacy.
To see our own ego acting in ordinary affairs like that is the awareness of the infinitesimal of the Infinite.
Capacity to allow Sakthi freedom is the capacity of Purusha to evolve.
Social status is one such for all spiritual seekers.
The sannayasi values the king seeking his advice.
All sannyasis visit the court.
Even after the elopement, Mrs. Bennet believes in going to Brighton.
This is the rigid, entrenched physicality.
Mr. Bennet who refuses to prevent Lydia going, decides to pay Mr. Gardiner, but lapses again in failing to
appreciate Darcy’s magnanimity.
One justification from Mr. Bennet for this is Darcy had mortally offended his pet Lizzy calling her
‘tolerable’ and refusing to dance.
The only compromise Wickham made was to marry Lydia, otherwise he remained unrepentant.
He came to Elizabeth through Lydia ostensibly because of poverty.
It is his falsehood, still intact, trying to ruin Darcy through Elizabeth, coming to her. Just then it was not
so much Wickham seeking her, as she in her new strong position desiring to enjoy Wickham’s
falsehood.
The role of inverted inferiority complex, the discovery of Western psychology, is the discovery of the West
of the strength of entrenched evil in society. It is a spiritual progress of the West.
Lord Krishna conceding the strength of Evil, resorted to ruses in the war.
Elizabeth’s trace of triumph in seeing no regard in Bingley for Georgiana was impermissible as Bingley
was still subservient to Darcy.
In spite of this lapse which led to Caroline’s provocation, Elizabeth saw the magnificent cultural restraint
of the Gardiners.
Elizabeth who explained Wickham’s monetary transactions did so without exposing him. She did her
utmost not to desert Wickham. For every such move of hers towards falsehood, Darcy made one more
uncalled move towards higher truth, his demand for secrecy.
In Mrs. Bennet we see the inflexible structure of low consciousness.
Bingley belongs to that pattern.
Darcy continuously moves up.
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Elizabeth with determination till the end chooses the side of falsehood.
Her father moved once to decision, neutralized it by ingratitude.
She vacillates as he vacillates. He did go either way. She was always choosing the false side.
Moving to falsehood, one feels the self-righteousness.
Moving to truth, one feels the disciplined effort.
To value the one equally as the other is to have the right attitude.
Darcy is oblivious of his effort. He knows Elizabeth and nothing else.
At this stage for one who wants to make continuous progress, the rule is to seek a deeper knowledge.
Emotional knowledge is deeper knowledge.
Power of transformation issues out of the will desiring to surrender.
All will is ill will.
To emotionally recognize this truth, and see its incidence in oneself is sincerity.
Emotional recognition of this fact and surrender releases energy while giving an emotional liberation.
It is the saving grace. Still the dynamism of falsehood can pursue feebly in the shape of earlier promises
being honoured.
It never strikes us to consecrate the earlier promises.
Consecration unfailingly acts changing the circumstances. It has grades.
Consecration changes the other person, it changes our own understanding too. Still the choice remains. Life
takes it up. Transformation is transformation of our will at its origin of its being a thought in the body. To
say Let Thy will be done truly requires a formidable will. Darcy’s exercise on behalf of Wickham in the
Court is the powerful remainder of Lizzy’s falsehood endorsed by the husband’s connivance. The wife
being drawn to her husband’s concubine as both are centred in the husband, the husband’s attractions to the
rival are known phenomena. That two hundred years ago Darcy was made to act by Jane Austen towards
his own transformation shows the seeds of the 1956 descent then. Its reality can be seen only inside.
Upward movement is an irresistible urge wholesome in one’s imagination.
As he is heart whole, he is unable to see the above truths in himself.
A man in his position will react vehemently.
His vehemence would prove the truth inversely, ie, that he is attracted to his rival
He who pleads for equality to all, virulently will deny it, when he is in power. This is the greatest of truth,
greater than that of the inferiority complex. The missing tenth Man represents it. It is a physical illusion
Mind can never see. To know where we are on the scale of one to nine in each event or attitude is a capacity
to change or rather a possibility to change. Possibility becomes reality when the horse drinks. The horse that
chooses to drink acquires self-awareness which is power itself.
The study of Pride and Prejudice was taken up to explain Life Response and the principles of The Life
Divine. This purpose will be better served if in the events of the story we discern possible human responses
to a life situation and how ideals help him move towards the light. The higher the ideal, the greater is the
help. Also as soon as a problem is solved, Man, we see, is anxious to go back to the consciousness of the
problem. Such a study can be extended till we are face to face with the Marvel.
• Caroline’s tirade against Elizabeth – A strong physical vibration is incapable of coming to an end at its
perception of defeat. It exercises itself till its energy is exhausted.
• Man is a creature of his ego and nature more than being mercenary, malicious, etc.
Mr. Bennet’s taking the line of least resistance first and next exhibiting crass ingratitude. He moves to
young men for Kitty and Mary readily.
• Elizabeth who exerted herself after a two minute meeting with him at Pemberley to bring him back
lapses into a social attitude of formality in denying the invitation to the house.
• Man errs, God persists – Elizabeth refuses to expose Wickham fully; her aunt refuses to embarrass her
with probing questions at the inn.
• The most refractory physical can do positively is to retire into inaction – Mrs. Bennet becomes initially
for a few minutes speechless.
• In a positive atmosphere a negative initiative yields good results – Lady Catherine’s abuses complete
the marriage. By an extraordinary fact of human honour, Darcy asks for secrecy of his role. Thus
he removes the original ignorance. Still, the residual atmosphere acts negatively. Lady Catherine’s
initiative removes the last obstacle. To him, it is the knowledge she would accept him. To her her
65

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

“opinion” of a rejected Man’s incapacity to approach the same lady was a psychological barrier. By
raising Elizabeth’s psychological confidence Lady Catherine cleared that impediment. Elizabeth could
conceive of Darcy’s exertions in favour of Lydia however mortifying it was, could also concede his
spending – she says he could afford – (but we do not know how she comprehended his secrecy); still
she did believe that he could not marry into a family where a girl eloped. It is worth seeing how this
impossible veil was removed by Lady Catherine, act of life that is determined to be an instrument of
grace.
“அவளுளடய சக ோதைளனவிட அவள் அை ில் குளறந்தவைோ இருந்தோள்.”
உடல் கதோற்றம் கநர்த்தியோ இருப்ெது அை ோ த் பதோி ிறது.
ஆனந்தத்தின் புறத்கதோற்றம் அை ோ ேனதிற்குத் பதோி ிறது.
ஜீவியத்தின் சுய அனுெவகே ஆனந்தம் ஆகும்.
ஜீவனின் சுய விைிப்புணர்ச்சி ஜீவியம் ஆகும்.
பெோதுவோன பெருவோழ்வின் தனிப்ெட்ட அம்சம் ஜீவனோகும்.
பெருவோழ்வு, அதன் ஜீவியேோன ேோளயயில் ெிைம்ேத்தின் பவைிப்ெோடு ஆகும்.
இது ேோளயயின் முதல் பவைிப்ெோடு ஆகும், ெிைம்ேத்தின் சுய ருவுருவோக் மும் ஆகும்.
நிைந்தைேோன சுய வோழ்வின் அனந்தம் ெிைம்ேேோகும்.
அனந்தம் அல்லது நிைந்தைத்தின் குணங் ளைக் கூட ெிைம்ேத்திற்கு அைிக் முடியோது.
குணங் ள் ேனளதச் சோர்ந்தளவ.
ேனம் ெிைம்ேத்ளத அளடவதில்ளல.
ேனதில் ெிைம்ேத்ளத நிளனத்துப் ெோர்க்கும்பெோழுது ேனதின் பசயலோ இது இல்லோேல் சுய
சிந்தளனயோ ேீண்டும் பவைிவை கவண்டும்.
சிந்திக் ோத, ெிோிவிளனளய ஏற்ெடுத்தோத, முளறப்ெடுத்தோத ேனகே சத்திய ஜீவியேோகும்.
சத்திய ஜீவியத்தோல் ெிைம்ேத்ளத அறிய முடியும், ஆனோல் அது ெிைம்ேேோ இல்ளல.
ெிைம்ேம் சத்திய ஜீவியத்திற்கு எண்ணேோ வும் புோிதலோ வும் தன்ளன அைிக் ிறது.
ெிைம்ேம் எல்லோ நிளல ைிலும் பவவ்கவறு திறனுக் ோ பவவ்கவறு அம்சேோ உள்ைது.
ஜட இருைில் ெிைம்ேம் நனவுபூர்வேோ உள்ைது.
ஒவ்பவோரு நிளலயிலும் ெிைம்ேம் அங்கு, கேலோன உயர்ந்த நிளலயில் உள்ைது.
எந்த ஒரு நிளலயின் உயர்ந்த நிளலளயத் பதோிந்துப ோள்வகத விைிப்புணர்வோகும்.
விைிப்புணர்ச்சி பவைிவரும் ஆன்ேோவிற்குக் ிளடத்த கெறோகும்.
ேனிதன் விைிப்ெோ இருக் ிறோன். விலங்கு, தோவைம், னிேங் ள் விைிப்புடன் இருப்ெதில்ளல.
ேனிதனின் விைிப்ெில் அவனுக்குத் கதர்ந்பதடுக்கும் உோிளே இருக் ிறது.
அவன் ேனிதனோ இருப்ெதோல் அவனோல் கதர்ந்பதடுக் முடி ிறது.
அளதச் சோியோ ெயன்ெடுத்தும்கெோது அவன் ஜீவனில் இருக் ிறோன்.
தவறோ ப் ெயன்ெடுத்தும்பெோழுது அவன் அசத்தில் இருக் ிறோன்.
சுய விைிப்புணர்ளவப் ெயன்ெடுத்தோேல் இருப்ெது திருவுருேோறுவதற் ோன ஆர்வம் ஆகும்.
பவைிவரும் ஆன்ேோவின் ஆட்டத்ளத இளறவன் லீளலயோ அனுெவிக் ிறோன்.
இைந்த ஆன்ேோளவ ேீண்டும் பெறுவதில் அவன் ஆனந்தம் அளட ிறோன்.
இைப்ெதில் ஆனந்தம் பெறும் ஆன்ேோளவ இைப்ெதில் அவன் பெோிதோ ச் சந்கதோஷேளட ிறோன்.
ஸ்ரீ அைவிந்தர் இளத அறியோளேயின் ருசி என் ிறோர்.
அறிவு, அறியோளே இைண்ளடயும் இளறவன் சந்கதோஷேோ அனுெவிக் ிறோன்.
அறிளவவிட அறியோளேளய இளறவன் அதி ேோ அனுெவிக் க்கூடும்.
டோர்சியின் சோியோன ெக் த்ளதயும், லிடியோவின் தவறோன ெக் த்ளதயும், எலிசபெத்தின் ேனதின்
ஆட்டத்ளதயும் இளறவன் அனுெவிக் ிறோன்.
அறியோளேயிலிருந்து பவைிவந்த ெின்பும் ேனிதனோல் அளத கேலும் முழுளேயோ அனுெவிக்
முடியும்.
பெோய்ளேயிலிருந்து பவைிவந்த எலிசபெத் அதளன முழுளேயோ அனுெவிக் ேீண்டும் அதனிடம்
ஆர்வேோ த் திரும்பு ிறோள்.
பவைிவரும் அறிவு உடனடியோ நிளல நிறுத்தப்ெடுவதில்ளல.
ெிபைஞ்சுக் குடியைசு பவற்றி அளடந்த ெிறகு கெைைசோ ேோறியது.
ெதவி இைந்த அைசர் ேீண்டும் அைசைோக் ப்ெட்டோர்.
1956-ல் பூேியில் இறங் ிய சத்திய ஜீவியத்ளத தேஸ் விழுங் ியது ேி முக் ியேோனது.
அந்த இயக் த்ளத நம்ேிடம் அதன் தீவிைத்கதோடு ெோர்க் முடிவது ஒரு ட்டேோகும்.
இது உோிளே ப ோண்டோடுவளத ச ஜ நிளலக்கு ேீட்டுத் தந்து விடும்.
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பசோந்தம் ப ோண்டோடுவது ஆட்ப ோள்ளும்.
தன் வசேோக் ிக்ப ோள்வது, இருக்கும் நிளலயிகலகய பதோடர்ந்து இருப்ெதற் ோன ஆன்ேோவின்
சம்ேதேோகும்.
சக்தியின் ெிறப்ெிடம் பேௌனம் என்ெதுகெோல் தேஸின் ெிறப்ெிடமும் பேௌனம்தோன்.
அந்த நிளலயிலும் கதர்ந்பதடுக்கும் உோிளே இருக் ிறது, ஏபனனில் சுய விைிப்புணர்ச்சி ஒரு
கெோதும் இைக் ப்ெடுவதில்ளல.
ஆன்ேோளவக் ளைக் புத்தர் அத்திறளன ேனதிற்கும் விோிவுெடுத்தினோர். ேனதின் சுய
விைிப்புணர்கவ ேனதின் ட்டளேப்ளெக் ளைக்கும்.
அ ந்ளதளய சங் ைர் இளடப்ெட்ட நிளலயோ க் ருதோேல் ெிைெஞ்ச பெருவோழ்வின் நிளலயோ
எடுத்துக் ப ோண்டோர் என ஸ்ரீ அைவிந்தர் கூறு ிறோர்.
முக் ியேோன கவளலக் ோ ஏற்ெடுத்தப்ெட்டது அைசோங் ம். அது நேது ெளடப்ெோகும்.
ஒரு அைசோங் த்ளதக் ளலத்து புதிய அைசோங் த்ளத ேனிதனோல் உருவோக் முடியும்.
அைசோங் த்ளத ேனிதன் உருவோக்கு ிறோன். ேனிதன் வோை அைசோங் ம் இருக் கவண்டும் என்று
அவசியம் இல்ளல.
ேக் ள் வோழ்வதற்கு அைசோங் ம் கதளவ என்று ஒரு சேயம் ருதப்ெட்டது, ைஷ்யோவில் நடந்தது
கெோல ேக் ைோட்சி அந்த ேோளயயினோல் சர்வோதி ோைேோ ேோறு ிறது.
அறிவோற்றலுக்குத் தனிச் சிறப்பு இருந்தோலும் கூட அதனோல் இளறவனுக்குச் கசளவ பசய்ய
முடியோது.
இைண்டோம் ெட்ச ோைணங் ள், முடிவோ த் கதோற்றுப் கெோ ின்றன.
தன்ளனகய பூர்த்தி பசய்துப ோள்ை சக்திக்குச் சைணளடயும் ேனிதன், சக்தி வலியுறுத்துவளதக்
ோண்ெோன்.
அவளை அவன் அந்தக் ட்டத்தில் நிறுத்த கவண்டியதோயிற்று.
சக்திக்குப் ெோிணோே ெங்கு இருந்தகெோதிலும், இைண்டோம் ெட்ச ோைணேோ த்தோன் விைங்கு ிறது.
ஈஸ்வைன் முதன்ளேயோனவன். தன்னுளடய முக் ியத்துவத்ளத அவன் தக் ளவத்துக்ப ோள்ை
கவண்டும்.
அது கெோன்ற சோதோைண விஷயங் ைில் நேது அ ந்ளத பசயல்ெடுவளதப் ெோர்ப்ெது, அனந்தத்தில்
உள்ை ேி ச் சிறியளத உணருவதோகும்.
சக்திக்குச் சுதந்திைம் அைிக்கும் திறன் புருஷன் பவைிப்ெடுவதற் ோன திறனோகும்.
ஆன்ேீ த்ளத நோடுெவர் ளுக்கு சமூ அந்தஸ்து இதுகெோல் ஒன்றோகும்.
தன்னுளடய அறிவுளைளய நோடும் அைசளை ஒரு சன்னியோசி ேதிக் ிறோர்.
எல்லோ சன்னியோசி ளும் அைசளவக்கு விஜயம் பசய் ின்றனர்.
லிடியோ ஓடிப்கெோன ெிறகும் திருேதி பென்னட் ெிளைட்டனுக்குப் கெோவதில் ஆர்வத்துடன்
இருக் ிறோள்.
இது ெிடிவோதேோன ெைக் த்தினோல் ெலப்ெடுத்தப்ெட்ட ஜடநிளலயோகும்.
லிடியோ கெோவளதத் தடுக் ேறுக்கும் திரு பென்னட், திரு ோர்டினருக்குப் ெணத்ளதத் திருப்ெித் தை
தீர்ேோனிக் ிறோர், ஆனோல் டோர்சியின் பெருந்தன்ளேளயப் ெோைோட்டோது ேீண்டும் தவறு பசய் ிறோர்.
தன்னுளடய பசல்லப் பெண்ணோன எலிசபெத்ளத, “ெைவோயில்ளல” என்று கூறி அவளுடன்
நடனேோட ேறுத்து, டோர்சி அவளைப் புண்ெடுத்தியளத தன்னுளடய பசயலுக்கு நியோயப்ெடுத்திக்
ப ோண்டோர்.
விக் ோம் பசய்த ஒகை சேைசம் லிடியோளவத் திருேணம் பசய்து ப ோண்டதுதோன். ேற்றெடி அவன்
பசய்த தவற்றுக்கு அவன் வருந்தகவயில்ளல.
ஏழ்ளேளயக் ோைணேோ ளவத்துக்ப ோண்டு அவன் லிடியோவின் மூலம் எலிசபெத்திடம் வந்தோன்.
அவனுளடய பெோய்ளே இன்னமும் உறுதியோ இருந்தது, எலிசபெத் மூலம் டோர்சிக்குக் ப டுதல்
விளைவிக் ேீண்டும் வரு ிறோன். ஆனோல் விக் ோம் அவளை நோடுவளதவிட, இச்சேயத்தில் அவள்
அவளுளடய புதிய வலிளேயோன நிளலளேயினோல் அவனுளடய பெோய்ளேளய அனுெவிக்
விரும்பு ிறோள்.
சமூ த்தில் ஆழ்ந்துள்ை தீளேயின் ெலேோ விைங்கும் தோழ்வு ேனப்ெோன்ளேயின் எதிோிளடப் ெங்கு,
கேற் த்திய உைவியலின் ண்டுெிடிப்பு ஆ ியளவ கேற் த்தியினோின் ண்டுெிடிப்ெோகும். இது
கேற் த்திய நோடு ைின் ஆன்ேீ முன்கனற்றம் ஆகும்.
தீளேயின் வலிளேளய ிருஷ்ணர் ஏற்றுக்ப ோண்டு கெோோில் சூழ்ச்சி ளைக் ள யோண்டோர்.
ஜோர்ஜியோனோவிடம் ெிங் ிலிக்கு எந்த ஆர்வமும் இல்லோளதப் ெோர்த்து கலசோ பவற்றிப் பெருேிதம்
அளடந்த எலிசபெத்தின் பசய்ள அனுேதிக் முடியோதது, ஏபனனில், ெிங் ிலி இன்னமும்
டோர்சிக்கு அடங் ியவனோ த்தோன் இருந்தோன்.
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ோைலினுளடய க ோெத்திற்கு வைி வகுத்த இந்தத் தவற்ளறயும் ேீறி, ோர்டினர் தம்ெதி ைின்
நோ ோி ேோன தன்னடக் த்ளத எலிசபெத் ண்டோள்.
விக் ோமுளடய ெண விவ ோைங் ளை, எலிசபெத் அவளன பவைிப்ெடுத்தோத வண்ணம் விவோித்தோள்.
விக் ோளேக் ள விடோேல் இருப்ெதற்கு அவள் பெரும் முயற்சி எடுத்தோள். பெோய்ளேளய கநோக் ி
அவள் எடுத்து ளவத்த ஒவ்பவோரு அடிக்கும், இை சியத்ளதக் ோப்ெோற்ற கவண்டிய உயர்ந்த
உண்ளேளய கநோக் ி டோர்சி ஒவ்பவோரு அடியோ ந ர்ந்தோன்.
திருேதி பென்னட்டிடம் வளைந்து ப ோடுக் ோத தோழ்ந்த ஜீவியத்ளத நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
ெிங் ிலி இந்த வள ளயச் கசர்ந்தவன்.
டோர்சி பதோடர்ந்து முன்கனறு ிறோன்.
எலிசபெத் இறுதிவளை தீர்ேோனேோ பெோய்ளேயின் ெக் த்ளதகய கதர்ந்பதடுக் ிறோள்.
அவளுளடய த ப்ெனோர் ஒரு முளற தீர்ேோனம் எடுக் முயன்று, நன்றி உணர்வு இல்லோத
ோைணத்தோல் அளதப் ெயனற்றதோக் ினோர்.
அவர் ேனம் ஊசலோடும்பெோழுது அவள் ேனமும் ஊசலோடு ிறது. அவர் இைண்டு ெக் ேோ வும்
பசயல்ெட்டோர். அவள் எப்பெோழுதுகே பெோய்யின் ெக் த்ளதத் கதர்ந்பதடுத்தோள்.
பெோய்ளேயின் ெக் ம் கெோகும்பெோழுது, ஒருவருக்கு தோன் பசய்வதுதோன் சோி என் ிற உணர்வு
ஏற்ெடும்.
உண்ளேயின் ெக் ம் இருக்கும்பெோழுது, ஒருவருக்கு ஒழுக் ேோன முயற்சி எடுத்த உணர்வு
இருக்கும்.
இைண்ளடயும் ஒகை ேோதிோியோ ேதிப்ெிடுவது சோியோன ேனப்ெோன்ளேயோகும்.
டோர்சிக்கு அவன் எடுக்கும் முயற்சிளயப் ெற்றித் பதோிவதில்ளல. எலிசபெத்ளதத் தவிை கவறு எதுவும்
அவனுக்குத் பதோிவதில்ளல.
இந்தக் ட்டத்தில் ஒருவர் பதோடர்ந்து முன்கனற கவண்டும் என்றோல் கேலும் ஆழ்ந்த அறிளவ நோட
கவண்டும் என்ெது சட்டம்.
உணர்வுபூர்வேோன அறிவு ஆழ்ந்த அறிவோகும்.
திருவுருேோற்றத்தின் சக்தி, சைணளடயும் ஆளசயின் உறுதியிலிருந்து எழு ிறது.
எல்லோ உறுதியும் ப ட்ட உறுதிதோன்.
இந்த உண்ளேளய உணர்வுபூர்வேோ உணர்ந்துப ோண்டு, அதனுளடய நி ழ்ளவ ஒருவர்
தன்னிடம் ெோர்ப்ெகத உண்ளேயோகும்.
இந்த உண்ளேளய உணர்வுபூர்வேோ அங் ீ ோிப்ெதும், சைணோ தியும், சக்திளய விடுவித்து
உணர்வுபூர்வேோன விடுதளலளய அைிக் ின்றன.
இது நல்ல விஷயம். இருப்ெினும் பெோய்ளேயின் ஆற்றல் முந்ளதய வோக்குறுதி ளுக்கு ேோியோளத
அைிக்கும் வண்ணம் ெலவீனேோ த் பதோடரும்.
முந்ளதய வோக்குறுதி ளைச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும் என்று நேக்குத் கதோன்றுவகத இல்ளல.
சந்தர்ப்ெங் ளை ேோற்றும் வண்ணம் சேர்ப்ெணம் தவோறது பசயல்ெடும். இதற்குப் ெல நிளல ள்
உள்ைன.
சேர்ப்ெணம் ேற்றவளை ேோற்றும், நேது புோிதளலயும் ேோற்றும். இருப்ெினும் கதர்ந்பதடுப்ெது நம்
ள யில் உள்ைது. வோழ்வு இளதத் தன் ள யில் எடுத்துக் ப ோள் ிறது. ெிறப்ெிடத்தில் உடலில் ஒரு
எண்ணேோ த் கதோன்றும் நேது உறுதியின் திருவுருேோற்றகே திருவுருேோற்றேோகும். ‘உன்
திருவுள்ைப்ெடி,’ என்று கூறுவதற்கு வலிளே ேிக் உறுதி கவண்டும். லிசியின் பெோய்ளேளயக்
ணவன் ண்டும் ோணோேல் இருப்ெது, விக் ோேின் சோர்ெில் டோர்சி நீதிேன்றத்தில்
நடந்துப ோள்வளத ஞோெ ப்ெடுத்து ிறது. தன்னுளடய ணவோின் வோழ்வில் இருக்கும் இன்பனோரு
பெண்ணின்ெோல் ேளனவி ஈர்க் ப்ெடு ிறோள், ஏபனனில் இருவருகே ஒகை ஆளணச் சோர்ந்து
உள்ைனர், அந்தப் பெண்ேணியிடம் ணவர் ஈர்க் ப்ெடுவது பதோிந்த விஷயம்தோன். இருநூறு
வருடங் ளுக்கு முன்கெ கஜன் ஆஸ்டின், டோர்சியின் சுய திருவுருேோற்றத்திற்கு அவளனகய
பசயல்ெடளவத்தோள். 1956ல் சத்திய ஜீவியம் புவிக்கு இறங் ப் கெோவதன் வித்தோ அது
விைங்கு ிறது. இதனுளடய உண்ளே நிளல அ த்தில்தோன் பதோியும். கேல்கநோக் ிய முன்கனற்றம்
ஒருவைது ற்ெளனயில் தடுக் முடியோத உந்துதலோ முழுளேயோ உள்ைது.
டோர்சி பூைணவுள்ைம் ெளடத்தவனோ இருந்ததினோல் அவனோல் இந்த உண்ளே ளைத் தன்னிடம்
ெோர்க் முடியவில்ளல.
அவனுளடய நிளலளேயில் இருக்கும் ஒருவர், வன்ேத்துடன் நடந்து ப ோள்வோர்.
அவருளடய வன்ேம் உண்ளேளய கநர்ேோறோ நிரூெிக்கும், அதோவது, அவர் தன்னுளடய
எதிோியின்ெோல் ஈர்க் ப்ெடுவோர்.
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எல்கலோருக்கும் சே உோிளே க ட்கும் ஒருவன் அதி ோைத்தில் இருக்கும்பெோழுது அளதத்
தீவிைத்துடன் ேறுப்ெோன். தோழ்வு ேனப்ெோன்ளேளயவிட, இது ேி ப் பெோிய உண்ளே. ோணோேல்
கெோன ெத்தோவது ேனிதன் இளதப் ெிைதிெலிக் ிறோன். ேனதோல் ெோர்க் முடியோத ஜடநிளலயின்
ேோயத் கதோற்றம் இது. ஒன்றிலிருந்து ஒன்ெதோம் நிளலவளை ஒவ்பவோரு நி ழ்ச்சியிலும் அல்லது
ேகனோெோவத்திலும் நோம் எங் ிருக் ிகறோம் என்று பதோிந்துப ோள்வது ேோறுவதற்கு உதவும், அல்லது
ேோறும் சோத்தியத்ளத ஏற்ெடுத்தும். குதிளை நீளைப் ெரு ஆைம்ெிக்கும்பெோழுது சோத்தியம் உண்ளே
நிளலயோ ிறது. நீளைப் ெரு விரும்பும் குதிளை சுய விைிப்ளெப் பெறு ிறது, அதுகவ சக்தியோகும்.
வோழ்வின் ேறுபேோைிளயயும், 'The Life Divine' நூலின் தத்துவங் ளையும் விைக் 'Pride and Prejudice'
எனும் ளத ஆைோய்ச்சிக்கு எடுத்துக்ப ோள்ைப்ெட்டது. இக் ளதயின் நி ழ்வு ைின் மூலம் எவ்வோறு
வோழ்வின் சூழ்நிளலக்கு ேனிதன் ெதிலைிக் ிறோன், எவ்வோறு இலட்சியங் ள் ஒைிளய கநோக் ி
அவளன உயர்த்து ிறது என்ெளத நோம் புோிந்துப ோள்வது இந்த ஆைோய்ச்சிளய கேலும்
சிறப்ெோக்கும். இலட்சியங் ள் உயர்ந்ததோ இருந்தோல் உதவியும் பெோியதோ இருக்கும். ெிைச்சிளன
தீர்ந்தவுடன் ேனிதன் ேீண்டும் ெிைச்சிளனயின் ஜீவியத்திற்க கெோவளத நோம் ெோர்க் ிகறோம். நோம்
அற்புதத்ளத கநைோ ப் ெோர்க்கும்வளை இந்த ஆைோய்ச்சிளயத் பதோடருவது நல்லது.
- ோைலின் எலிசபெத்ளதக் ண்டனம் பசய்வது- ஒரு வலிளேயோன ஜடநிளல அதிர்வோல்,
கதோல்விளயப் புோிந்துப ோண்டு ஒரு முடிவுக்கு வை இயலோது. அதன் சக்தி முழுவதும் தீரும்வளை அது
தன்ளன ெிைகயோ ப்ெடுத்திய வண்ணம் இருக்கும்.
-ஆதோய ேனப்ெோன்ளே ேற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் சுெோவத்துடன் இருப்ெளதவிட, ேனிதன்
அவனுளடய அ ந்ளத ேற்றும் அவனது இயற்ள யோன சுெோவத்தின் ெளடப்ெோ இருக் ிறோன்.
திரு பென்னட் முதலில் குளறந்தெட்ச எதிர்ப்ளெக் ோட்டு ிறோர், அடுத்து முழுவதுேோ நன்றி
உணர்வு இல்லோேல் பசயல்ெடு ிறோர். உடனடியோ
ிட்டிக்கும், கேோிக்கும் இைம் வோலிெர் ளைத்
கதடு ிறோர்.
-பெம்ெர்லியில் இைண்டு நிேிட சந்திப்ெில் ேீண்டும் அவளன வைவளைக் பெரும் முயற்சியில்
ஈடுெட்ட எலிசபெத், வீட்டிற்கு அளைத்த அவனது அளைப்ளெ ேறுத்து, சம்ெிைதோயத்தின் சமூ
ேனப்ெோன்ளேளய கேற்ப ோள் ிறோள்.
-ேனிதன் தவறு பசய்வோன், பதய்வம் பதோடர்ந்து வற்புறுத்தும் --- விக் ோளே முழுளேயோ
பவைிப்ெடுத்த எலிசபெத் ேறுக் ிறோள்; அவளுளடய அத்ளத, விடுதியில் க ள்வி க ட்டு அவளை
சங் டத்திற்கு உள்ைோக் ோேல் இருக் ிறோள்
-பசயல்ெடோேல் இருப்ெகத ஜடம் கநர்ேளறயோ பசய்யக் கூடியது --- ஆைம்ெத்தில் திருேதி
பென்னட் சில நிேிடங் ளுக்குப் கெச்சிைந்தோள்.
-கநர்ேளறயோன சூைலில் எதிர்ேளறயோன தன்முளனப்பு நல்ல ெலன் ளை அைிக்கும்.---கலடி
ோதோினுளடய நிந்தளன திருேணத்ளத முடித்து ளவத்தது. ேனித ப ௌைவத்தின் ேி ச் சிறப்ெோன
விஷயம், தோன் பசய்தவற்ளற டோர்சி இை சியேோ ளவத்துக்ப ோள்ை விரும்ெியது. இவ்வோறு அவன்
தன்னுளடய ஆைம்ெ அறியோளேளயக் ளைந்தோன். இருப்ெினும் சூைலில் ேீதேிருப்ெது
எதிர்ேளறயோ ச் பசயல்ெடு ிறது. ளடசித் தளடளய கலடி ோதோின் நீக்கு ிறோள். தன்ளன அவள்
ஏற்றுக்ப ோள்வோள் என்று அவனுக்குத் பதோியும். நிைோ ோித்த பெண்ணிடம் அவன் ேீண்டும்
வைேோட்டோன் என்ற அவளுளடய ருத்து ஒரு தளடயோ இருந்தது. எலிசபெத்தின் ேனதின்
நம்ெிக்ள ளய உயர்த்தி கலடி ோதோின் அந்தத் தளடளய அ ற்றினோள். எவ்வைவுதோன் ஷ்டேோ
இருந்தகெோதும் லிடியோளவக் ோப்ெோற்ற அவன் எடுத்த முயற்சிளயயும், அதற் ோ அவன் ெணம்
பசலவைித்தளதயும் புோிந்துப ோண்ட எலிசபெத், அவனோல் பசலவைிக் முடியும் என்று கூறு ிறோள் - (எப்ெடி அவனுளடய இை சியத்ளதத் பதோிந்து ப ோண்டோள் என்று நேக்குத் பதோியவில்ளல)
இருப்ெினும் ஓடிப்கெோன ஒரு பெண்ணின் குடும்ெத்திலிருந்து ஒரு பெண்ளண அவன் திருேணம்
பசய்துப ோள்ைேோட்டோன் என அவள் நம்ெினோள். இந்தத் திளைளய அ ற்றியவள் கலடி ோதோின்.
வோழ்வின் பசயல் அருைின் ருவியோ விைங் உறுதியோ உள்ைது.
52. “But there was sense and good humour in her face.”
Character expressed in manners is temperament.
Not all people are endowed with a formed character.
The impersonal human nature taking personal form is character.
It has a bodily, nervous, mental expression. The spirit too can be added.
The form of the body is given by the parents at birth.
In the first three months of the conception Savitri says there are the heavenly beings looking for suitable
wombs to incarnate.
In those first three months suitable beings from the circumconscient enter the womb.
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The bodily form is fixed, though its fixative character is not absolutely final, its directing influence is great,
especially as the person grows up into Manhood.
In the months of her conception, tradition knows, her cheerfulness is valuable.
In Indian tradition it is celebrated as Seemandham, Valaikappu, a small function at home.
Obviously the mother’s cheerfulness is a major contributing factor in the forming temperament of the child.
In this her subconscious is a major determinant. A woman is more fulfilled at the birth of the first child than
at her wedding.
After the birth attention to the child is of utmost external importance, while the subconscious influence of
the atmosphere reinforces the bodily formation of character.
Of these, the greatest significance is to freedom.
Privilege is the safeguard of freedom.
One’s freedom finds vital expression in the freedom he enjoys and feels.
That freedom is primarily spiritual.
In whichever plane freedom is given, its effect on the child is spiritual.
Presence of property is security.
Affection felt activates the inner joy.
Affection expressed towards the child, organizes the inner joy.
Good humour is the involuntary expression of that joy.
Lydia’s boisterous good humour is the result of being well fed and excessively pampered by a foolish
mother incapable of cultured affection expressed as intense silent affection.
One overflows as energy, the other settles down as sense.
Sense is the base, sensibility is the outer form.
Pemberley has a tradition that seeps down to all children through all its members, visitors, servants and
onlookers.
At the age of sixteen, youth are guileless, expansive, expressive of good will.
Temperament expresses character in manners, I said.
Substance expresses itself as work in life.
By itself it is without ego, as it is subconscient matter.
Should one’s ego soak down to that depth, it is most difficult to get rid of it practically.
Theoretically when one is awake enough to turn to the supramental consciousness enveloping him
around, in a trice the ego disappears.
After the descent of 1956, Man, particularly the devotee, has that celestial opportunity.
Georgiana’s substance is mainly the substance of Pemberley.
That was why Wickham, steeped in that atmosphere, was able to approach her.
It is for the same deeper reason Life brought Darcy a day early.
The Divine Hand was seen in Pemberley twice a day early.
Life is organised in such a way that one Man’s gain is another Man’s loss.
Even at an earlier stage of the divine life, life is organised in such a fashion that one Man’s gain is the gain
of every other Man.
In all acts of good will, one sees the principle.
Darcy preventing Wickham from elopement with Georgiana was good for the future of Wickham.
Wickham’s evil did not see it.
In Lydia marrying, Darcy could easily see his own GOOD.
The American retailer saw a glimpse of it in customer satisfaction.
Internet sees it more often in more and more ways of work or business.
Good will at the height of its selfless self-giving can readily see that anything good is his own good.
Can we think of a work organisation for the world where one Man’s good is every Man’s gain? Conceiving
the coordination, attitudes, strategies of such an organisation in one’s own life, one finds his consciousness
rising to Her consciousness. Her consciousness generates such an organisation. It requires a genius of the
negative type to see there the old intensities of one’s gain is the loss of all others.
Caroline conceived of Darcy’s appreciation as a fatal blow to her as well as irretrievable loss. Had she taken
the view of Elizabeth towards Jane, she could have conceived that a better Man than Darcy would seek her.
She did not know the rule, nor could she believe it. Such an attitude in Elizabeth converted the problem of
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Jane’s wedding or Lydia’s life into an opportunity for her whole family.
A higher attitude converts a problem into an opportunity.
A lower attitude converts an opportunity into a problem.
Mrs. Bennet, on the arrival of Bingley and the possibilities for Jane, began to spread her wings, expanding
her ego that energized the elopement.
The threat of famine in 1965 by a higher attitude of self-sufficiency, solved the food problem, brought
prosperity to rural parts, awakened the self-respect of the Indian, and in several districts led to a minor wave
of industrial revolution.
A similar attitude of USSR in 1945, an attitude of self-reliance, made her into a super-power for forty five
years.
USA responded to the Japanese competition similarly and raised her market strength.
The spreading complementary currency has that great potential.
Its most important value is its capacity to create hundred or thousand times wealth.
In 1933, in Worgl, thirteen times wealth was created in fourteen months. Now that Money travels faster,
passes through organisations that penetrate life more fully, their amplitude of integration cannot stand
comparison with 1933. The world’s wealth can multiply a thousand times. Before multiplying it, one has to
make Money a positive instrument. If done, it would be like the introduction of universal education after
1800. It’s greater value will be the fact of opening the eyes of the world to similar possibilities of
multiplying education, health, insurance, communication and transport. It will be a world where no one
thinks of MONEY as no one thinks food now in the West. The world will forget the material needs of all
types and turn its Mind towards well-being. Welfare will be replaced by well being. In time it will be the
spiritual well being of all. Then Man will realize his own well being entirely depends upon the well being of
ALL. Epidemics in any part of the town are dangerous. Poverty, disease, jealousy are as contagious in the
spiritual plane as infectious diseases in life. Then it will be easy to see the necessity of removing the
bases of all human deficiencies. Early in the 20th century when great thinkers conceived of such a utopia,
the world was in the grip of the physical ego that craved for self-destruction. Today it is destroyed and the
instrument of an abundance of Money is there to complete the process of welfare. It can enable us to initiate
the process of well being.
The paths are twofold. The advanced section in any field helping the backward section is the normal human
rule, as the Marshall Plan did. Man is advanced enough in his emotions to extend that help with a
generosity informed by the awareness of his own good. Marshall Plan, though received as generosity served
to stifle the self-reliance of the recipient nations. Each nation in its constitution as we saw in USSR of 1945,
has enough potentials to create wealth. Not only that, the rule is when you come to spirit, one has to
discover one’s own spirit.
Darcy did it to Mr. Bennet’s family.
Mr. Bennet was not aware of Darcy’s attitude at all.
Several devotees who are distantly related to Mother have realized in their own lives inconceivable
prosperity. Only that they are aware of the prosperity, not its source.
A conscious devotee, actuated by Good will, faith in Mother, remembering Her all the time before he acts,
will see his life expand inwardly like that.
Should he choose, it will express itself likewise outwardly.
The basic qualification is utter truthfulness. There is no compromise. All that the devotee should do is
to shift to Mother’s values from human values.
The main culprit in the Mind is the Will.
Ill will is there fully below the surface of good behaviour.
Should one suspect this truth, he can pray for the transformation of ill will into good will. The enormous
energy released will speak for itself.
This is so as, Mother says, all will is ill-will.
Such prayers are quickly forgotten or resisted sometimes.
Good will which has the spiritual knowledge that the GOOD of one depends upon the GOOD of everyone
else should be our goal. To hold the excess of Spirit, knowledge, information, power, wealth, etc. when
others need it and are willing to receive it, is not permissible. One accumulates what he can, not because he
needs it all. One does not produce tons of paper all for his own consumption. Nothing can be held in
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excess without creating indigestion and destroying what is so held. No excess breath can be so held,
even if it is nourishing. We must be able to understand jealousy as an upward social movement in the plane
of psychology. We cannot feed it. It is dangerous.
“ஆனோல் அவள் மு த்தில் அறிவும் நல்ல ைசளனயும் பதோிந்தது.”
நடத்ளதயில் பவைிப்ெடுத்தப்ெடும் குணம் ேனவுணர்வு ஆகும்.
எல்கலோருக்கும் சிறந்த குணோதிசயம் அளேவதில்ளல.
பெோதுவோன ேனித சுெோவம் தனிப்ெட்ட கதோற்றத்ளத எடுத்துக்ப ோள்வது ஒருவைது குணேோ
ேோறு ிறது.
அதற்கு ஜடம், உணர்வு ேற்றும் ேனதின் பவைிப்ெோடு ள் இருக்கும். ஆன்ேோளவயும் இவற்றுடன்
கசர்த்துக்ப ோள்ைலோம்.
உடல் கதோற்றம் பெற்கறோர் ைோல் ெிறப்ெில் அைிக் ப்ெடு ிறது.
ருவுற்ற முதல் மூன்று ேோதங் ைில், பதய்வீ ஜீவன் ள், அவதோிப்ெதற் ோ பெோருத்தேோன
ருப்ளெளயத் கதடிக் ப ோண்டிருக்கும் என்று சோவித்ோி கூறு ிறது.
அந்த முதல் மூன்று ேோதங் ைில் பெோருத்தேோன ஜீவன் சூைலின் ஜீவியத்திலிருந்து ருப்ளெக்குள்
நுளையும்.
உடலின் கதோற்றம் முடிவு பசய்யப்ெடு ிறது, ஆனோல் அதனுளடய நிைந்தை குணோதிசயங் ள்
முற்றிலும் முடிவோனதோ இருக் ோது. முக் ியேோ அந்த நெர் வைரும்கெோது அளத வைிநடத்தும்
தோக் ம் ேி ப் பெோியதோ இருக்கும்.
ருவுற்ற ோலங் ைில் ஒரு பெண் சந்கதோஷேோ இருப்ெது முக் ியம் என்ெது ேைபு அறிந்த
விஷயேோகும். அவள் சந்கதோஷேோ இருப்ெது ேி முக் ியம்.
இந்தியப் ெோைம்ெோியத்தில் இந்த ோலங் ைில் சீேந்தம், வளை ோப்பு எனும் சிறிய சடங்கு ள்
நடக்கும்.
குைந்ளதயின் குணோதிசயம் உருவோவதில் தோயோோின் சந்கதோஷம் பெோிய ெங் ிளன வ ிக் ிறது.
இளதத் தீர்ேோனிப்ெதில் அவளுளடய ஆழ்ேனம் பெோிய ெங்கு வ ிக் ிறது. திருேணத்ளதவிட முதல்
குைந்ளதப் கெற்றில்தோன் ஒரு பெண்ணுக்கு நிளறவு ஏற்ெடு ிறது.
குைந்ளத ெிறந்தவுடன் அதற்கு அைிக் ப்ெடும் வனம் பவைியில் ேி வும் முக் ியம். சூைலின்
ஆழ்ேனத் தோக் ம் குணத்ளத வலுப்ெடுத்தும்.
இளவ எல்லோவற்ளறயும் விட குைந்ளதக்கு அைிக் ப்ெடும் சுதந்திைம் ேி வும் முக் ியேோனது.
தனிச்சலுள சுதந்திைத்திற்குப் ெோது ோப்பு அைிக்கும்.
ஒருவர் அனுெவிக்கும் சுதந்திைத்திலும், உணரும் சுதந்திைத்திலும், ஒருவைது உணர்வின் சுதந்திைம்
பவைிப்ெடும்.
அந்தச் சுதந்திைம் அடிப்ெளடயில் ஆன்ேீ ோீதியோனது.
எந்த நிளலயில் சுதந்திைம் அைிக் ப்ெட்டோலும் குைந்ளதயின் ேீது அதனுளடய தோக் ம் ஆன்ேீ ேோ
இருக்கும்.
பசோத்து இருப்ெது ெோது ோப்ளெ அைிக்கும்.
உணைப்ெடும் ெோசம் அ த்திலுள்ை சந்கதோஷத்ளதத் தூண்டும்.
குைந்ளதயிடம் ோண்ெிக் ப்ெடும் ெோசம் உள் சந்கதோஷத்ளத முளறப்ெடுத்தும்.
நல்ல ைசளன, தன்னிச்ளசயோ எழும் அந்தச் சந்கதோஷத்தின் பவைிப்ெோடு ஆகும்.
லிடியோவின் ட்டுக் டங் ோத ல லப்ெோன சுெோவம், நல்ல கெோஷோக் ோலும், ஆழ்ந்த அளேதியோன
அன்ளெ ெண்ெட்ட ெோசேோ பவைிப்ெடுத்த இயலோத தோயோர் அைித்த அதி பசல்லத்தோலும்
ஏற்ெட்டதோகும்.
ஒன்று சக்தியோ பெோங் ி வைி ிறது, ேற்பறோன்று அறிவோ ேோறு ிறது.
அறிவு அடிப்ெளட, உணரும் திறன் பவைித் கதோற்றம் ஆகும்.
பெம்ெர்லிக்கு ஒரு ெோைம்ெோியம் உள்ைது, எல்லோ அங் த்தினர் ள், விருந்தினர் ள்,
கவளலக் ோைர் ள், ெோர்ளவயோைர் ள் மூலம் அது எல்லோ குைந்ளத ளுக்கும் கெோய்ச் கசரு ிறது.
ெதினோறு வயதில் இளைஞர் ள் ெடேில்லோேல், விசோலேோன ேனம் ெளடத்தவர் ைோ
நல்பலண்ணத்ளத பவைிப்ெடுத்துெவர் ைோ உள்ைனர்.
ேனவுணர்வு ள் நடத்ளதயில் குணத்ளத பவைிப்ெடுத்தும் என்று நோன் கூறியுள்கைன்.
ேனம் வோழ்வில் பசயலோ பவைிப்ெடு ிறது.
அது சுெோவேோ கவ அ ந்ளதயற்று இருக்கும், ஏபனனில் அது ஆழ்ேன ஜடேோகும்.
ஒருவைது அ ந்ளத அந்த ஆைத்தில் ஊறியிருந்தோல் அதிலிருந்து விடுெடுவது ேி வும் ஷ்டம்.
நளடமுளறயில் தன்ளனச் சுற்றியிருக்கும் சத்திய ஜீவியத்ளத கநோக் ிச் பசல்லும் விைிப்புணர்ளவ
ஒருவர் ப ோண்டிருந்தோல், க்ஷணத்தில் அ ந்ளத ேளறந்து விடும்.
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1956ல் சத்திய ஜீவியம் புவிக்கு இறங் ியெின், ேனிதனுக்கு, முக் ியேோ அன்ெருக்கு அந்த பதய்வீ
வோய்ப்பு உள்ைது.
ஜோர்ஜியோனோவின் ேனம் முக் ியேோ ப் பெம்ெர்லியின் ேனேோகும்.
அதனோல்தோன் அந்தச் சூைலில் மூழ் ியிருந்த விக் ோேோல் ஜோர்ஜியோனோளவ அணு முடிந்தது.
இகத கெோன்ற ஆைேோன ோைணத்துக் ோ த்தோன் வோழ்வு டோர்சிளய ஒரு நோள் முன்னதோ கவ
வைவளைத்தது.
பதய்வத்தின் உதவி இைண்டு முளற பெம்ெர்லியில் ஒரு நோள் முன்னதோ கவ வந்து அருைியது.
ஒரு ேனிதனின் இலோெம் கவப ாருவனின் நஷ்டேோ இருப்ெளதப்கெோல் வோழ்வு
அளேக் ப்ெட்டுள்ைது.
பதய்வீ வோழ்வின் ஆைம்ெக் ட்டத்திகலகய ஒரு ேனிதனின் இலோெம் ேற்ற அளனவருளடய
இலோெேோ இருப்ெளதப்கெோல் வோழ்வு அளேக் ப்ெட்டுள்ைது.
நல்பலண்ணத்தின் எல்லோ பசயல் ைிலும் ஒருவர் இந்தத் தத்துவத்ளதப் ெோர்க் லோம்.
ஜோர்ஜியோனோவுடன் விக் ோம் ஓடிப்கெோகும் முயற்சிளய டோர்சி தடுத்தது விக் ோமுளடய
எதிர் ோலத்திற்கு நன்ளே ெயப்ெதோ இருந்தது. விக் ோமுளடய தீய குணம் இளத உணைவில்ளல.
லிடியோ திருேணம் பசய்து ப ோண்டதில் டோர்சியோல் அவனுக்கு ஏற்ெட்ட நல்லளதச் சுலெேோ ப்
ெோர்க் முடிந்தது.
வோடிக்ள யோைளைத் திருப்திப்ெடுத்தும் விஷயத்தில் ஒரு அபேோிக் விற்ெளனயோைர் இளதக்
ண்டோர்.
இளணயதைம், கவளலயிகலோ அல்லது வியோொைத்திகலோ இளத கேலும் அதி ேோன வைி ைில்
ோண் ிறது.
தன்னலேற்ற அர்ப்ெணத்தின் உச்ச ட்ட நல்பலண்ணத்தில் எந்த ஒரு நல்லதும் தனக்கு நல்லகத
என்ெளத ஒருவர் ெோர்ப்ெோர்.
ஒரு ேனிதனின் நல்ல பசயல் ேற்ற எல்லோ ேனிதர் ளுக்கும் இலோெத்ளத அைிக்கும் வள யில் ஒரு
உல அளேப்ளெ நம்ேோல் கயோசித்துப் ெோர்க் முடியுேோ? இது கெோன்ற ஒரு அளேப்ளெ
உருவோக்கும் முயற்சி, ேகனோெோவங் ள், உெோயங் ள் இவற்ளற ஒருவர் தன்னுளடய பசோந்த
வோழ்க்ள யில் நிளனத்துப் ெோர்த்தோல் தன்னுளடய ஜீவியம் அன்ளனயின் ஜீவியத்திற்கு
உயருவளத அவர் ோண்ெோர். அன்ளனயின் ஜீவியம் அது கெோன்ற அளேப்ளெ உருவோக்கும்.
ஒருவைது இலோெம் ேற்ற எல்கலோருளடய நஷ்டம் என்ற ெளைய ருத்ளத ேனதில் எடுத்துக்ப ோள்ை
அங்கு எதிர்ேளறயோன புத்திசோலித்தனம் கவண்டும்.
எலிசபெத்ளத டோர்சி கெோற்றியது ோைலினுக்குப் பெோிய அடியோ வும், ஈடு பசய்ய முடியோத
நஷ்டேோ வும் பதோிந்தது. கஜனிடம் எலிசபெத் ப ோண்டிருந்த ேனவுணர்ளவப்கெோல் அவளும்
எலிசபெத்திடம் ப ோண்டிருந்தோல் டோர்சிளய விடச் சிறந்த ேனிதன் தன்ளன நோடி வருவோன் என்று
அவள் புோிந்து ப ோண்டிருக் லோம். அவளுக்கு இந்தச் சட்டமும் பதோியோது, அதில் அவளுக்கு
நம்ெிக்ள யும் இல்ளல. எலிசபெத் ப ோண்டிருந்த இது கெோன்ற ேனப்ெோன்ளேயினோல் கஜனுளடய
திருேணம் ேற்றும் லிடியோவின் வோழ்க்ள ஆ ியவற்றில் கதோன்றிய ெிைச்சிளன ள், முழு
குடும்ெத்திற்கும் வோய்ப்ெோ ேோறின.
உயர்ந்த ேகனோெோவம் ெிைச்சிளனளய வோய்ப்ெோ ேோற்றும்.
தோழ்ந்த ேனப்ெோன்ளே வோய்ப்ளெப் ெிைச்சிளனயோ ேோற்றும்.
ெிங் ிலியின் வருள க்குப் ெிறகு கஜனுக்குக் ிளடக் ப்கெோகும் வோய்ப்ெிளன நிளனத்து
தன்னுளடய பசயல் ளையும் ஆர்வத்திளனயும் திருேதி பென்னட் விோிவுெடுத்த ஆைம்ெித்தோள்,
அ ந்ளதளய வைர்த்து ஓடிப்கெோவதற்குச் சக்தி அைித்தோள்.
1965-ல் உணவுப்ெஞ்சம் ஏற்ெட்டகெோது, தன்னிளறவு என்ற உயர்ந்த ேகனோெோவத்ளத
கேற்ப ோண்டதன் மூலம் உணவுப் ெிைச்சிளன தீர்க் ப்ெட்டது, ிைோேப்புறங் ளுக்கு
பசல்வவைத்ளதக் ப ோண்டு வந்தது, இந்தியர் ைின் சுய ேோியோளத விைிப்புற்றது, ெல
ேோவட்டங் ைில் பதோைிற்புைட்சியின் சிறிய அளல உருவோ ியது.
1945ல் ைஷ்யோவில் இது கெோன்ற தன்னம்ெிக்ள யின் அணுகுமுளற நோற்ெதி ஐந்து வருடங் ளுக்கு
நோட்ளட வல்லைசோ ஆக் ியது.
ஜப்ெோனின் கெோட்டிக்கு அபேோிக் ோ இகத கெோன்று ெதிலைித்து தன்னுளடய வியோெோை ெலத்ளத
உயர்த்திக் ப ோண்டது.
ெைவி வரும் இளணயோன நோணயத்திற்கு அந்தப் பெோிய திறன் உள்ைது.
இதனுளடய முக் ியேோன ேதிப்பு நூறு அல்லது ஆயிைம் ேடங்கு பசல்வத்ளத உருவோக்கும்
திறனோகும்.
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1933-ஆம் வருடம், Worgl எனும் இடத்தில் ெதினோன்கு ேோதங் ைில் ெதிமூன்று ேடங்கு பசல்வம்
உருவோக் ப்ெட்டது. இன்று ெணம் கவ ேோ ப் ெயணிக் ிறது, வோழ்ளவ முழுளேயோ ஊடுருவும்
அளேப்பு ளைத் தோண்டிச் பசல் ிறது, அவற்றின் ஒருங் ிளணப்ெின் வீச்ளச 1933ஆம் வருடத்துடன்
ஒப்ெிட முடியோது. உல த்தின் பசல்வம் ஆயிைம் ேடங்கு பெரு முடியும். அளதப் பெருக்குவதற்கு
முன் ெணத்ளத ஒருவர் நல்ல ருவியோ ேோற்ற கவண்டும். இளதச் பசய்தோல் 1800ஆம்
வருடத்திற்குப் ெின் ஏற்ெட்ட உல க் ல்வி கெோல் ஆகும். ல்வி, ஆகைோக் ியம், ோப்பீட்டுத்
திட்டங் ள், பதோளலத்பதோடர்பு, கெோக்குவைத்து ஆ ியவற்றிற்கு இது கெோன்ற சோத்தியத்ளதப்
பெருக் உல த்தின் ண் ளைத் திறப்ெகத இதன் ேி உயர்ந்த ெயனோகும். கேற் த்திய நோடு ைில்
இப்பெோழுது ஒருவரும் உணளவப் ெற்றிக் வளலப்ெடோதது கெோல் ெணத்ளதப் ெற்றி யோரும்
சிந்திக் ோத ஒரு உல ேோ இருக்கும்.
உல ம் ெணத்ளதப்ெற்றி ேறந்து, ேக் ள் நலனில் ேனளதச் பசலுத்தும். நலன் ேக் ள் சந்கதோஷேோ
ேோறும். நோைளடவில் அது அளனவருக்குேோன ஆன்ேீ ச் சந்கதோஷேோ இருக்கும். ெிறகு
ேனிதனுக்கு, தன்னுளடய சந்கதோஷம் ேற்ற யோவோின் சந்கதோஷத்தில் உள்ைது எனப் புோியும்.
பதோற்று கநோய் ஊோின் எந்தப் ெகுதியில் இருந்தோலும் ஆெத்தோனது. வோழ்க்ள யில் உள்ை பதோற்று
கநோய் ள் கெோல் ஆன்ேீ நிளலயில் ஏழ்ளே, கநோய், பெோறோளே ஆ ியளவ பதோற்று கநோய் ைோ
உள்ைன. ெிறகு, எல்லோ ேனித குளறெோடு ைின் அடிப்ெளடளய நீக்குவதன் அவசியத்ளதப்
ெோர்ப்ெது சுலெேோகும். இருெதோம் நூற்றோண்டின் ஆைம்ெத்தில் உயர்ந்த சிந்தளனயோைர் ள் இது
கெோன்ற ஒரு ற்ெளன உல த்ளதப் ெற்றி நிளனத்துப் ெோர்த்தபெோழுது உல ம், அைிளவ நோடும்
ஜடநிளல அ ந்ளதயின் ெிடியில் இருந்தது, இன்று அது அைிக் ப்ெட்டு விட்டது, ெணத்தின்
அெோிேிதம் ஏற்ெட்டுள்ைது, அதனோல் ேக் ள் நலன் ளைப் பூர்த்தி பசய்ய முடியும். ேக் ள்
சந்கதோஷேோ வோை நேக்கு அது உதவும்.
ெோளத இைண்டு வள யோனது. எந்த ஒரு துளறயிலும் முன்கனறியவர் ள் ெின் தங் ியவர் ளுக்கு
உதவுவது, ேோர்ஷல் திட்டம் பசய்தது கெோல் இயற்ள யோன ேனித சட்டேோகும். அவனுளடய
நற்குணத்தின் மூலேோ பெருந்தன்ளேயுடன் அந்த உதவிளயச் பசய்ய உணர்ச்சி ைில் கெோதிய
அைவிற்கு முன்கனறியுள்ைோன். ேோர்ஷல் திட்டம் பெருந்தன்ளேயுடன் பெற்றுக்ப ோள்ைப்ெட்ட
கெோதும், உதவிளயப் பெற்றுக் ப ோண்ட நோடு ைின் தன்னம்ெிக்ள ளய அது திணற அடித்தது.
1945ஆம் வருடம் ைஷ்யோவில் நோம் ெோர்த்ததுகெோல் ஒவ்பவோரு நோட்டினுளடய அளேப்ெிலும்
பசல்வத்ளத உற்ெத்தி பசய்ய கெோதுேோன அைவு திறன் இருக் ிறது. அது ேட்டுேல்லோது நோம்
ஆன்ேோவுக்குள் வரும்பெோழுது நோம் நம் ஆன்ேோளவகய ண்டு ெிடிக் கவண்டும் என்ெது
சட்டேோகும்.
திரு பென்னட் குடும்ெத்திற்கு டோர்சி இதளனச் பசய்தோன்.
திரு பென்னட்டிற்கு டோர்சியின் ேகனோெோவம் பதோியகவ இல்ளல.
அன்ளனளய பதோளலவிலிருந்து பதோடர்புப ோள்ளும் அன்ெர் ள், அவர் ளுளடய வோழ்க்ள யில்
நிளனத்துப் ெோர்க் முடியோத அைவுக்கு பசல்வவைத்ளதக் ோண் ின்றனர். அவர் ளுக்குச் பசல்வம்
ேட்டும் ண்ணுக்குத் பதோி ிறது, அது எப்ெடி வந்தது எனத் பதோிவதில்ளல.
தன்னுணர்வுடன் இருக்கும் ஒரு அன்ெர் நல்பலண்ணத்தின் மூலம் பசயல்ெடுவோர், அன்ளனயின்
ேீது நம்ெிக்ள ப ோண்டவர், தோன் பசயல்ெடுவதற்கு முன் அன்ளனளய எப்பெோழுதும்
நிளனப்ெவர், தன்னுளடய வோழ்வு அ த்தில் அவ்வோறு விோிவளடளதப் ெோர்ப்ெோர்.
அவர் விரும்ெினோல் பவைியிலும், அவைது வோழ்க்ள அவ்வோறு விோிவளடயும்.
முழுளேயோன உண்ளே, இதற் ோன அடிப்ெளடத் தகுதி ஆகும். இதில் எந்த வித சேைசத்திற்கும்
இடேில்ளல. அன்ெர் பசய்ய கவண்டியது எல்லோம் ேனிதப் ெண்பு ைிலிருந்து அன்ளனயின்
ெண்பு ளுக்கு ேோறுவதுதோன்.
ேனதிலுள்ை முக் ியேோன குற்றவோைி விருப்புறுதிதோன்.
நல்ல நடத்ளதயின் ீழ் ப ட்ட எண்ணம் முழுளேயோ உள்ைது.
இந்த உண்ளேளய ஒருவர் சந்கத ித்தோல் ப ட்ட எண்ணம் நல்பலண்ணேோ ேோற அவர்
ெிைோர்த்தளன பசய்யலோம். விடுவிக் ப்ெடும் சக்தியின் அைகவ அளத விைக்கும்.
அன்ளன கூறுவதுகெோல் எல்லோ எண்ணமும் ப ட்ட எண்ணம் என்ெதோல் இது அவ்வோறு
இருக் ிறது.
இது கெோன்ற ெிைோர்த்தளன ள் விளைவில் ேறக் ப்ெட்டுவிடும், அல்லது சில சேயம் எதிர்க் ப்ெடும்.
ஒருவோின் நல்லது ேற்ற எல்கலோருளடய நல்லளதப் பெோறுத்து இருக் ிறது என் ிற ஆன்ேீ அறிவு
ெளடத்த நல்பலண்ணகே நேது இலட்சியேோ இருக் கவண்டும். ஆன்ேோ, அறிவு, த வல்,
அதி ோைம், பசோத்து கெோன்றவற்ளற ேற்றவருக்குத் கதளவப்ெடும் கநைங் ைிலும் பெற்றுக்ப ோள்ைத்
தயோைோ இருக்கும்பெோழுதும் விடோது ெிடித்து ளவத்துக் ப ோண்டிருப்ெது அனுேதிக் ப்ெட
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ேோட்டோது. ஒருவன் தன்னோல் முடிந்தளத எல்லோம் கசர்த்து ளவத்துக்ப ோள்வது, அளவ அவனுக்குத்
கதளவ என்ெதோல் அல்ல. தன்னுளடய கதளவக் ோ கவ ஒருவர் டன் ணக் ில் ோ ிதம் உற்ெத்தி
பசய்வதில்ளல. அஜீைணம் ஏற்ெடோேல் அதி ப்ெடியோ நம்ேோல் ஏற்றுக்ப ோள்ை முடியோது,
அவ்வோறு ளவத்துக் ப ோண்டிருப்ெது அவற்ளற அைித்து விடும். உடலுக்குப் ெலம் அைிப்ெதோ
இருந்தோலும், கதளவக்கு அதி ேோ மூச்சுக் ோற்ளற நம்ேோல் ெிடித்து ளவத்துக்ப ோள்ை முடியோது.
ேனதின் பெோறோளே சமூ முன்கனற்றத்திற் ோன ஒரு வைியோகும் என்ெளத நோம் புோிந்துப ோள்ை
கவண்டும்.
53. “Her manners were perfectly unassuming and gentle.”
The capitalist, the aristocrat, the monarch, the rich man, the priest, the dominating male, the fundamentalist,
the terrorist, the dictator are today reactionaries.
Spiritually ego is an eternal bar.
Historically each one of them was a positive social instrument once.
Now all of them have become anachronistic obstacles.
The entire culture in any country is with the aristocracy of one type or the other.
All the Money society needed was earned by the rich men.
While Britain and France were at war the Rothchilds in Paris were negotiating British bills.
All the knowledge in any country was once found among the priests.
Today the scientists are the priests of knowledge or expertise.
Royalty in any country possesses the art of handling power in times of peace – diplomacy. In one of the
most complicated historical situations at the time of transfer of power to India, it fell to the lot of a member
of Royalty to deliver the goods.
The terrorist is the embodiment of self-sacrifice.
The fundamentalist is the personification of unflinching loyalty to a cause.
It was a dictator who accomplished in 3 years the work of 3 centuries – a work that put the nations on an
administrative basis of equality – when Napoleon gave the world the values of the French Revolution.
Perfectly unassuming manners of Georgiana was developed over centuries starting as an unseemly assertion
of superiority.
Gentleness began similarly, especially among women, centuries ago as a vulgar exhibition of exclusive
superiority.
Those who have consciously tried to lower their voice know how long it took as well as what inner effort it
demanded. They know the value of knowledge – loud voice is boorish, destroys accomplishment – in such
an effort.
In Darcy we also see how, a slight deviation in one generation, renders these high values into selfish
meanness. In him we see an extraordinary change of these low values into high values of a gentleman,
because those potentials were there.
Imagine Mrs. Bennet behaving like Mrs. Gardiner.
Or Wickham acquiring the high values of Darcy.
The treatment of war prisoners is an index of a nation’s culture.
Social culture travels both ways from society to the Individual and vice versa.
Capacities travel from the collectivity to the Individual.
Values go to the collectivity from the Individual.
Often the good and bad, collective and Individual, are found mixed.
Looting was the privilege and prerogative of armies of earlier centuries.
Upto the 19th century the Admiral, the officers, ratings shared the loot according to a formula.
Looting remained upto second world war.
Suspension of fighting during X’mas, saving the lives of enemy soldiers was developed as a culture over
time.
The life of the ambassador was held sacred mostly, Shivaji betrayed it.
Hospitality was an age-old culture all over the world.
It is Individuals who excel in courtesy or err.
For a particular cultural habit to come to stay in a whole nation without any rare exception also, is difficult.
There are always lapses in spite of the heights.
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The military General came under civil authority before 100 or even 150 years. In the second world war,
still, we saw MacArthur defying Truman get dismissed.
Such expressions of culture form the basis of humanity, or human goodness.
It expresses in speech, dress, gestures, poises, attitudes etc.
When the chairman of Ford company met the Prime Minister of India he sat cross legged, absence of
elementary courtesy, not known to a person of that level.
The English King who kept company with his Muslim guest on his pouring his coffee into the saucer was
praised all over for his gentlemanly behaviour.
Culture rises in height when it condones known lapses.
King George V could not restrain himself from asking Gandhiji why he did not wear clothes.
We see friendship and hypocrisy going hand in hand by the exigencies of power as Hindi – Chini bhai bhai
following the invasion of the Indian borders.
Surely culture is not a short term product.
Does it mean it will take long centuries for the uncultured nations to acquire culture?
It must be evaluated taking into account the following ideas:
As many other things, culture is not always indispensable.
Skills, capacities, abilities and talents take generations to be acquired.
Culture takes a longer time, unconscionably longer time.
History, civilization, culture are graded products.
They are acquired by ascent or descent or partial descent.
The ascent is accompanied by a descent at every level.
Hour of God is likely to arise in any nation at any time.
It is always by a great descent especially from spirit.
It can also be by a willingness to draw upon the lost spirit.
Partial descents are accomplished mainly by education, secondarily by power or Money.
Apart from ascent and descent there is horizontal movement of cultural forces occasionally proving to be
very powerful by migration, emigration, institutions integrating with earlier institutions, knowledge
travelling across the border.
Compelling necessity condenses capacities into culture.
To comprehensively understand culture and its spread or growth, one tries to know the same things about
skills or capacities.
Money is a unique medium that combines, when such combinations are possible capacities and culture.
Thus a new sub-culture evolves. Trade is the field eminently meant for it. The Indians who met the
Englishmen found the necessity of communicating without a knowledge of the language. It requires
immediately vast new capacities. This is generally a field for degeneration, but those who are positive on
both sides made the progress of several generations and create a new species of the population. They were
the agents of cross-culture. It is this minority of population that exercised in our scripture like accomplished
scholars. In those days the saying was one who knows English can fully take care of his family. It is
accomplished outside the structure – for both. One Englishman of this description preferred study of Vedas
to being the viceroy of India.
It is a study of culture as growth of societies.
“அவளுளடய நடத்ளத ேி வும் எைிளேயோ வும் இதேோ வும் இருந்தது.”
முதலோைி, உயர்குடியினர், கெைைசர், ெணக் ோைன், ேதகுரு, அதி ோைம் பசய்யும் ஆண், அடிப்ெளடக்
ப ோள்ள வோதி, தீவிைவோதி, சர்வோதி ோோி ஆ ிகயோர் இன்று ெிற்கெோக்குவோதி ள் ஆவர்.
ஆன்ேீ ோீதியில் அ ந்ளத ஒரு நிைந்தைத் தளடயோகும்.
வைலோற்றுோீதியோ கேகல குறிப்ெிட்ட ஒவ்பவோருவரும் கநர்ேளறயோன சமூ க் ருவியோ
விைங் ினோர் ள்.
இன்று அவர் ள் எல்கலோரும் ோலத்திற்கு ஒவ்வோத தளட ைோ ேோறிவிட்டனர்.
எந்த ஒரு நோட்டிலும் முழுக் லோச்சோைமும் ஏதோவது ஒரு வள ப்ெட்ட உயர்குடியினளைச் சோர்ந்ததோ
இருக் ிறது.
சமூ த்திற்குத் கதளவயோன எல்லோப் ெணத்ளதயும் ெணக் ோைர் ள் சம்ெோதித்தனர்.
ெிோிட்டனும், ெிைோன்ைும் கெோோில் ஈடுெட்டுக் ப ோண்டிருக்கும்பெோழுது, ெோோிசில் Rothchilds
ஆங் ிகலயோின் ணக்கு ளை கெைம் கெசிக்ப ோண்டிருந்தனர்.
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எந்த ஒரு நோட்டிலும் எல்லோ அறிவும் ஒரு ோல ட்டத்தில் ேத குருேோர் ைிளடகய ோணப்ெட்டது.
இன்று விஞ்ஞோனி ள்தோன் அறிவின் குருேோர் ள் அல்லது நிபுணத்துவம் வோய்ந்தவர் ள் ஆவர்.
எந்த ஒரு நோட்டிலும் அைச ெதவி வ ிப்ெவர் ள் அளேதி நிலவும் ோலங் ைில் எப்ெடி அதி ோைத்ளதக்
ள யோள்வது என்ற இைோஜதந்திைத்ளதப் பெற்றிருந்தனர். இந்தியோவுக்கு அதி ோைத்ளத ேோற்றும்
சிக் லோன சோித்திை நிளலளேயின்கெோது, நல்லது பசய்வது ஒரு அைச குடும்ெத்ளதச் கசர்ந்தவர் ேீது
விழுந்தது.
சுய தியோ த்தின் ண்கூடோன உருவ ேோ தீவிைவோதி ள் உள்ைனர்.
அடிப்ெளடவோதியோ உள்ைவர் ஒரு ப ோள்ள க் ோ உறுதியோன விசுவோசத்தின் உருவ ேோ
விைங்குவோர்.
ஒரு சர்வோதி ோோி மூன்று நூற்றோண்டு கவளலளய மூன்று வருடங் ைில் முடித்தோர்- பநப்கெோலியன்,
ெிபைஞ்சுப் புைட்சியின் ெலன் ளை உல த்திற்கு அைித்ததன் மூலம் நிர்வோ அடிப்ெளடயில்
சேத்துவத்ளத நோடு ைில் ஏற்ெடுத்தி, மூன்று நூற்றோண்டு ைில் பசய்ய கவண்டிய கவளலளய
மூன்று வருடங் ைில் ஒரு சர்வோதி ோோியோ ச் பசய்து முடித்தோர்.
ஜோர்ஜியோனோவின் எைிளேயின் உச்ச ட்ட நடத்ளத, ெல நூற்றோண்டு ைோ உயர்வு
ேனப்ெோன்ளேயினோல் உருவோக் ப்ெட்ட ெண்ெற்ற வலியுறுத்தலோ பதோடங் ிய ஒன்றோகும்.
ெல நூற்றோண்டு ளுக்கு முன் ெிைத்திகய உயர்வு ேனப்ெோன்ளேயின் கேோசேோன பவைிப்ெோடோ த்
பதோடங் ி, முக் ியேோ ப் பெண் ைிடத்தில் பேன்ளேயோன குணேோ பவைிப்ெட்டது.
தங் ளுளடய குைளலத் தோழ்த்திப் கெச, தன்னுணர்வுடன் முயற்சி எடுத்தவர் ளுக்கு, அம்முயற்சிக்கு
எவ்வைவு நோட் ள் கதளவப்ெட்டன என்றும், எவ்வைவு முயற்சி எடுக் கவண்டி இருத்தது என்றும்
பதோியும்.
இது கெோன்ற முயற்சியில் அவர் ளுக்கு உைத்த குைல் நோசூக் ற்றது, சோதளனளயக் ப டுக்கும் என்ற
ஞோனத்தின் ேதிப்பு பதோியும்.
எவ்வோறு ஒரு தளலமுளறயில் ஏற்ெட்ட ஒரு சிறிய வில ல், இந்த உயர்ந்த ெண்பு ளை சுயநலேிக்
சின்னத்தனேோன சுெோவேோ ேோற்று ிறது என்ெளத டோர்சி விஷயத்தில் ெோர்க் ிகறோம். அவனுளடய
இந்த தோழ்ந்த ெண்பு ள் ஒரு னவோனின் உயர்ந்த ெண்பு ைோ ேோறும் அசோதோைணேோன
ேோற்றத்ளதப் ெோர்க் ிகறோம், ஏபனனில் அதற் ோன வித்து ள் அவனிடம் இருந்தன.
திருேதி பென்னட், திருேதி ோர்டினளைப்கெோல் நடந்துப ோள்வளதக் ற்ெளன பசய்யலோம்.
அல்லது, விக் ோம் டோர்சியின் உயர்ந்த ெண்பு ளைப் ெின்ெற்றுவளதக் ற்ெளன பசய்யலோம்.
கெோர்க் ள தி ளை நடத்தும் முளற ஒரு நோட்டின் ெண்ெின் குறியீடோகும்.
சமூ க் லோச்சோைம், சமூ த்திலிருந்து தனி நெருக்கும், தனி நெோிடேிருந்து சமூ த்திற்கும் பசல்லும்.
திறளே ள் சமூ த்திலிருந்து தனி நெருக்குச் பசல்லும்.
ெண்பு ள் தனி நெோிடேிருந்து சமூ த்திற்குச் பசல்லும்.
தனி நெோிடமும் சமூ த்திலும் நல்லதும் ப ட்டதும் பெரும்ெோலும் லந்கத ோணப்ெடும்.
ப ோள்ளையடிப்ெது முந்ளதய நூற்றோண்டு ைில், இைோணுவத்தினோின் தனிச் சலுள யோ வும் தனி
உோிளேயோ வும் இருந்தது.
ெத்பதோன்ெதோம் நூற்றோண்டுவளை, சிப்ெோய் ளும் அதி ோோி ளும், அவர் ள் ெதவிக்குத் தகுந்தவோறு
ப ோள்ளையடித்தளதப் ெங் ிட்டுக் ப ோண்டனர்.
இைண்டோவது உல ப் கெோர்வளை ப ோள்ளை அடிப்ெது பதோடர்ந்தது.
ோலப்கெோக் ில், ிருஸ்துேஸ் சேயங் ைில் கெோளை நிறுத்தி ளவப்ெதும், எதிோி வீைர் ைின்
உயிோிைப்ளெத் தடுப்ெதும் ஒரு ெண்ெோடோ வைர்ந்துள்ைது.
தூதுவைோ வருெவோின் உயிளைப் புனிதேோ பெரும்ெோலும் ருதினர், சிவோஜி அதற்குத் துகைோ ம்
இளைத்தோர்.
விருந்கதோம்ெல் உல ம் முழுவதும் உயர்ந்த ெண்ெோ விைங் ியது.
தனி நெர் கை ேோியோளத அைிப்ெதிலும் அல்லது தவறிளைப்ெதிலும் சிறந்து விைங் ினர்.
ஒரு குறிப்ெிட்ட ெண்பு ஒரு நோடு முழுவதிலும் எந்த ஒரு அோிதோன விதிவிலக்குேின்றி நிளலத்து
நிற்ெது ேி வும் டினேோகும்.
உயர்ந்ததோ இருந்தோலும் எப்பெோழுதும் ஏதோவது தவறு ள் இருக்கும்.
இைோணுவத் தளலளே அதி ோோி நூறு அல்லது நூற்றி ஐம்ெது வருடங் ளுக்கு முன்பு அைசோங்
அதி ோைத்தின் ீழ் வந்தோர். அவ்வோறு இருந்தும், இைண்டோவது உல ப் கெோோில் Trumanஐ எதிர்த்த
MacArthur ெதவி விலக் ப்ெட்டோர்.
லோச்சோைத்தின் இது கெோன்ற பவைிப்ெோடு ள் ேனித குலம் அல்லது ேனித நற்குணத்தின்
அடிப்ெளடயோ அளே ிறது.
கெச்சு, நளட, உளட, ெோவளன ேற்றும் ேகனோெோவங் ைில் அது பவைிப்ெடும்.
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Ford நிறுவனத்தின் அதி ோோி இந்தியோவின் ெிைதே ேந்திோிளயச் சந்தித்தபெோழுது ோல் கேல் ோல்
கெோட்டு அேர்ந்திருந்தோர். அந்த நிளலயில் இருக்கும் ஒருவருக்கு அடிப்ெளட ேோியோளத
பதோியவில்ளல.
முஸ்லிம் விருந்தினருடன் ெிோிட்டன் அைசர் உடன் இருந்தபெோழுது, நண்ெர் ோெிளய க ோப்ளெயின்
தட்டில் ஊற்றிக் குடிக்கும் பெோழுது, அைசர் அவருக்கு ேோியோளத அைித்து அவ்வோகற நடந்து
ப ோண்டது எல்கலோைோலும் ெோைோட்டப்ெட்டது.
பதோிந்த தவறு ளை ேன்னிப்ெது உயர்ந்த ெண்ெோகும்.
ஏன் சோியோன உளட அணிந்துப ோள்ைவில்ளல என்று ோந்திஜிளயக் க ட் ோேல் ஐந்தோம் ஜோர்ஜ்
ேன்னைோல் இருக் முடியவில்ளல.
அதி ோை பநருக் டியின் ோைணேோ , நட்பும் ெடமும் ஒன்றோ இருப்ெளத, “இந்தியர் ளும்
சீனர் ளும் சக ோதரர் ள்” என்ற க ோஷம் எழும்பெோழுகத, இந்திய சீன எல்ளலயில் கெோர்
எழுந்தளதப் ெோர்த்கதோம்.
நிச்சயேோ ெண்ெோடு குறு ிய ோல விஷயம் அல்ல.
இதனோல் நோ ோி ேில்லோத நோடு ள் நோ ோி த்ளதப் பெற நீண்ட ோலம் கதளவப்ெடும் என்றோ ிறதோ?
ீழ்க் ண்ட ருத்து ளை ேனதில் எடுத்துக்ப ோண்டு இளதக் ணிக் கவண்டும்.
ெல விஷயங் ளைப் கெோல் ெண்ெோடு இன்றியளேயோத விஷயேல்ல.
திறன் ள், திறளே ள், ஆற்றல், பசயல்திறன் ஆ ியவற்ளறப் பெறுவதற்கு ெல தளலமுளற ள்
ஆகும்.
ெண்ெோடு நீண்ட ோலம் எடுத்துக்ப ோள்ளும், எண்ணிலடங் ோத நீண்ட ோலம் எடுத்துக்ப ோள்ளும்.
சோித்திைம், நோ ோி ம், ெண்ெோடு ஆ ியவற்றிற்குப் ெல நிளல ள் உண்டு.
இளவ ளை நோம் கேல் கநோக் ி உயர்ந்கதோ அல்லது ீழ்கநோக் ி இறங் ிகயோ அல்லது ெகுதியோ
ீழ் கநோக் ிகயோ பெற்றுக்ப ோள்ைலோம்.
கேல்கநோக் ிச் பசல்லும் பெோழுது ஒவ்பவோரு நிளலயிலும் ீழ் கநோக் ியும் வை கவண்டியிருக்கும்.
இளறவன் வரும் தருணம் எந்த நோட்டிலும் எந்த கநைத்திலும் எைலோம்.
இது எப்பெோழுதும் ஆன்ேோவிலிருந்து ீழ் இறங்கும் பெோிய சக்தியோல் நி ழும்.
இைந்த ஆன்ேோவின் ேீது பசலுத்தப்ெடும் விருப்ெத்தின் கெோிலும் நி ைலோம்.
ெகுதியோ க் ீைிறங்குவது முக் ியேோ க் ல்வி மூலம் ஏற்ெடும், இைண்டோவதோ அதி ோைம் அல்லது
ெணத்தின் மூலம் ஏற்ெடும்.
இடம் பெயர்வது மூலமும், குடிபெயர்வது மூலமும், நிறுவனங் ள் முந்ளதய நிறுவனங்ளுடன்
இளணவதினோலும், எல்ளல ளைத் தோண்டி அறிவு ெயணிப்ெதோலும், லோச்சோைத்தின் சக்தி ள் கேல்
கநோக் ியும் உயரும், ீைிறங்குவகதோடல்லோேல், சில சேயங் ைில் அ ண்டு, அதி சக்தி
வோய்ந்ததோ ப் ெயணிக்கும்.
அத்தியோவசியம் திறளே ளைப் ெண்ெோடோ ச் சுருக்கும்.
ெண்ெோட்ளடயும், அது ெைவுவளதயும், அதன் வைர்ச்சிளயயும் முழுவதுேோ ப் புோிந்துப ோள்ை,
ஒருவர் இகத விஷயங் ளை திறன் ைிலும் திறளே ைிலும் பதோிந்துப ோள்ை முயற்சி பசய் ிறோர்.
அது கெோன்ற இளணப்பு சோத்தியேோனோல் ெணம் திறளே ளையும் ெண்ெோட்ளடயும் ஒன்று
கசர்க்கும் திறன்ெளடத்த ஒப்ெற்ற சோதனேோகும். இவ்வோறு ஒரு புதிய துளண நோ ோி ம் எழு ிறது.
வியோெோைம் இதற்கு ஒரு சிறந்த ைேோகும். ஆங் ிகலயர் ளைச் சந்தித்த இந்தியர் ள் பேோைி
பதோியோேகலகய அவர் ளுடன் பதோடர்புப ோள்ை கவண்டிய அவசியத்ளத உணர்ந்தனர். அதற்கு
அைவற்ற புதிய திறளே ள் உடனடியோ த் கதளவப்ெட்டன. இது பெோதுவோகச் சோிளவ கநோக் ிச்
பசல்லும் ைேோகும், ஆனோல் இைண்டு ெக் த்திலும் கநர்ேளறயோன எண்ணம் ப ோண்டவர் ள், ெல
தளலமுளற ைின் முன்கனற்றத்ளத ஏற்ெடுத்தி, புதிய வள ேக் ளை உருவோக் ினர். இைண்டு
நோ ோி ங் ளையும் இளணப்ெவர் ைோ அவர் ள் விைங் ினர். இந்தச் சிறுெோன்ளேயினர்தோன்
கதர்ந்த அறிஞர் ளைப்கெோல நேது கவத நூல் ளைக் ற்றனர். அந்த நோட் ைில் யோருக்கு
ஆங் ிலம் பதோி ிறகதோ அவைோல் குடும்ெத்ளதகய ோப்ெோற்ற முடியும் என்ற வைக்கு நிலவி வந்தது.
இருவருக்குகே இது அளேப்ெிற்கு பவைிகய சோத்தியம் ஆயிற்று. இந்த வள ளயச் கசர்ந்த ஒரு
ஆங் ிகலயர் இந்தியோவின் ளவஸ்ைோயோ இருப்ெளத விட, கவத நூளலப் ெடிக் கவ விரும்ெினோர்.
இது ெண்ெோட்ளடச் சமூ த்தின் வைர்ச்சியோ த் பதோிந்துப ோள்ளும் ஆய்வோகும்.
54. “Elizabeth expected to find in her an acute unembarrassed observer.”
Elizabeth expected too much in a young girl as she was flustered.
Acute observation belongs to advanced age interested in everything.
Observation is the result of experience or pressing present need.
Embarrassment comes out of new or artificial situations.
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Human imagination is fertile.
It is capable of expecting anything.
After his first pleasant encounter, this is the second meeting.
Her Mind in unformed, she does not know what to expect.
In such a condition of the Mental, energy will be absorbed to take the correct Mental poise.
In that condition even ordinary thinking sinks to the level of an unintelligent person.
In a mature Mind that lapse does not arise.
She is very young.
Her own Mind has not had a great cultural environment to be enriched.
Whatever enrichment she got from her father was to overcome that of her mother.
Her own father was sarcastic, retiring, petty, not mentally resourceful.
Nor do we see any other Mental influence around her.
She was conscious of a boor in Darcy and a booby in Bingley whose arrival she awaited.
She did not know of the arrival of Bingley.
But his presence in the team can influence her Mind.
Though the Gardiners rose to the occasion, they are by no means people by whom she could feel reassured
in such a situation.
Suppose at that moment she had thought of her mother being there in the place of her aunt, her Mind would
have ceased to work.
The circumstance is a minor adventure to her inexperienced Mind.
Man is trained for any profession.
Life is a profession into which man enters without training.
Marriage is a commitment where he takes the training after the decision is taken.
It is not only true of arranged marriages but love marriages too.
In either case the reality of marriage reveals only after the event.
In this respect marriage serves as significant landmark of life.
The characteristic of life is experience precedes education.
This is so as intuition is involved in the act that represents life.
In the lower plane of matter, education is often, perhaps always through annihilation or inescapable
punishment.
A non-swimmer drowns, electricity shocks or kills.
Life awakens the deeply buried soul like that.
It is a profound truth of existence that pursues Man upto the Absolute.
e.g. Opportunities in life around do not reveal unless sought after.
The closest intimacy to a guru or scripture is no guarantee of learning it.
The Rishis who saw the ultimate truths – sarvam Brahman – did not pursue it.
Its inverse phenomenon is the unpopularity of great souls in their neighbourhood or in their lifetime.
Jealousy of a rich man is the aspiration of the common man.
Wickham’s scandals are his aspiration to status and wealth.
As we address a deaf man loudly, a false poor man aspiring for Truth and wealth uses the language of
scandal.
Surely his praises will not reach the rich man, his scandal will.
A cantankerous spouse is an instrument of perfection.
Especially when the husband seeks psychological fulfillment from the wife, she not only withholds it but
stings at that point the offending aspect of his character. No one else can do him that service this
effectively. When another does he can avoid them, not the wife. In spite of her offence, as Elizabeth did, his
seeking her is the redeeming aspect of life in him.
During the centuries of male domination, the wife managed to make him listen to her. That is the power of
his need for her. Such is the resourcefulness of women or human nature in the most impossible
circumstances.
A few centuries ago for a simple lapse man was in a position to lose his head.
The fact he survives today to enjoy the freedom of a modern society shows the huge reservoir of social
capacity buried under his feet. The evolution of the supramental being that is inconceivable becomes
79

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

conceivable when we know these buried energies and capacities are to come to the surface reversed.
Americans catching up with Europe and excelling them to become world leaders is possible because
unconsciously they draw upon this energy partially.
In ignorance evolution is the discovery of the unknown.
In knowledge it is the bringing out of the known.
This being the first such experience for Elizabeth, she has to discover a new behaviour.
Hence the embarrassment.
Her aunt is a seasoned person of ingrained culture.
To her it is not a new situation.
She knew the response she had to give.
She knew, her culture tells her, her niece would be embarrassed by her wishing to know of her relationship
with Darcy. Hence she refrained.
It was an experience of bringing out the known behaviour.
Delight in its evolution passes through three stages. The first is insensitivity, the next is pain and pleasure
and the last is delight.
The ascetics refused pleasure as it comes with pain.
The Vedic Rishis surrendered their ego thus receiving pain and pleasure with equal sensation.
The third is transformation which, for the human being, is not easy.
Elizabeth was indifferent to Darcy till he proposed.
Now, she is no longer indifferent.
She is willing to surrender herself to the situation and receive all the embarrassment, provocation, praise in
silent equality.
Transformation is not in her power, nor she is contemplating it.
Mr. Bennet, faced with a great obligation to his brother-in-law of several thousand pounds decided like the
Vedic Rishis to surrender to the situation with equality. Life accepted his surrender and paid his debt of
honour on his behalf.
It was Darcy who decided to transform himself, the abuse into a blessing.
That abuse did become a blessing to him making him a true gentleman.
Surely, what Darcy did is not possible for all of us.
Even the great decision of Mr. Bennet, though not unheard of in life, is not within the reach of the common
man.
Bingley, in his turn, in his own way, surrendered to his situation and was fully rewarded likewise.
“எந்த வித சங் ட உணர்ச்சியும் இன்றி, கூர்ந்து வனிப்ெவைோ அவள் இருப்ெோள் என எலிசபெத்
எதிர்ெோர்த்தோள்.”
எலிசபெத் ெதட்டேோ இருந்ததினோல் ஒரு இைம் பெண்ணிடேிருந்து ேி அதி ேோ
எதிர்ெோர்க் ிறோள்.
எல்லோவற்றிலும் ஆர்வேோ இருக்கும் வயதோனவர் ள்தோன் கூர்ந்து வனிப்ெோர் ள்.
அனுெவம் அல்லது அவசியேோன தற்கெோளதய கதளவ கூர்ந்து வனிக் ளவக்கும்.
புதிய நிளலளே அல்லது பசயற்ள யோன நிளலளே ைில் சங் டம் எழும்.
ேனிதனின் ற்ெளன வைம் வோய்ந்தது.
அது எளத கவண்டுபேன்றோலும் எதிர்ெோர்க் வல்லது.
இனிளேயோன முதல் சந்திப்ெிற்குப் ெிறகு இது இைண்டோவது சந்திப்பு ஆகும்.
அவளுளடய ேனம் குைப்ெத்தில் இருப்ெதோல் எளத எதிர்ெோர்க் கவண்டும் என்று அவளுக்குத்
பதோியவில்ளல.
இது கெோன்ற ேனநிளலயில், சோியோன ேனநிளலளய எடுத்துக்ப ோள்ை சக்தி ஈர்த்துக்
ப ோள்ைப்ெடு ிறது.
அந்த நிளலயில் சோதோைணச் சிந்தளனயும், அறிவில்லோத நெர் கயோசிக்கும் அைவிற்கு நிளல இறங் ி
விடு ிறது.
முதிர்ச்சி பெற்ற ேனதில் அந்தத் தவறு எைோது.
அவள் இைம் பெண்.
அவளுளடய ேனம் பசைிப்ெளடயும் வண்ணம் உயர்ந்த லோச்சோைச் சூைல் அவளுக்குக்
ிளடக் வில்ளல.
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அவளுளடய த ப்ெனோோிடேிருந்து ிளடத்த ேன வைம் தோயோோின் ேன வைத்ளத பவல்வதற்க
சோியோ இருந்தது.
அவளுளடய த ப்ெனோரும் குத்தலோ ப் கெசுெவைோ , ஓய்வு எடுப்ெவைோ , சிறிய புத்தி
ப ோண்டவைோ , ேன வைம் அற்றவைோ இருந்தோர்.
அவளைச் சுற்றி ேனத்தோக் ம் ஏற்ெடுத்தும் வண்ணம் கவறு எதுவும் இருப்ெளத நோம்
ெோர்ப்ெதில்ளல.
டோர்சியின் நோசூக் ற்ற தன்ளேளயயும், ெிங் ிலியின் முட்டோள்தனத்ளதயும் அவள் அறிந்திருந்தும்
அவர் ள் வருள ளய அவள் எதிர்ெோர்க் ிறோள்.
அவளுக்கு ெிங் ிலி வருவது குறித்துத் பதோியவில்ளல.
ஆனோல் அவன் அந்தக் குழுவில் இருப்ெது அவளுளடய ேனதில் தோக் த்ளத ஏற்ெடுத்தலோம்.
ோர்டினர் தம்ெதி ள் அந்தச் சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்றவோறு பசயல்ெட்டோலும், அவர் ள் அந்த
நிளலளேயில் அவளுக்கு நம்ெிக்ள ளய ஏற்ெடுத்தும் திறனற்றவர் ள்.
அவளுளடய அத்ளதக்குப் ெதில் அவளுளடய தோயோர் அங்கு இருப்ெதோ அவள் எண்ணி இருந்தோல்
அவளுளடய ேனம் பசயல்ெட்டிருக் ோது.
அனுெவேில்லோத அவளுளடய ேனதிற்கு இந்தச் சந்தர்ப்ெம் ஒரு சிறிய ளதோியேோன பசயலோகும்.
ேனிதன் எந்தத் துளறக்கும் ெயிற்சி பெற்றவன்.
வோழ்க்ள யில்தோன் அவன் எந்தவித முன் அனுெவமும் இன்றி நுளை ிறோன்.
திருேணம் எனும் பெோறுப்ெில், திருேணம் பசய்துப ோள்ை முடிவு பசய்தவுடன், அதற் ோ அவன்
ெயிற்சி எடுத்துக் ப ோள் ிறோன்.
பெோியவர் ள் ெோர்த்து நிச்சயம் பசய்த திருேணங் ைில் ேட்டுேல்லோது ோதல் திருேணங் ளுக்கும்
இது பெோருந்தும்.
இைண்டு விதேோன திருேணங் ைிலும் உண்ளேநிளல, திருேணம் நடந்து முடிந்த ெிறகுதோன்
பவைிப்ெடும்.
இந்த விதத்தில் திருேணம் வோழ்வின் ஒரு முக் ிய ட்டேோ விைங்கு ிறது.
வோழ்க்ள யின் குணோதிசயம், ல்விக்கு முன்ெோ கவ அனுெவம் ஏற்ெடு ிறது.
வோழ்க்ள ளயப் ெிைதிெலிக்கும் பசயலில் உள்ை உள்ளுணர்வினோல் இது இவ்வோறு உள்ைது.
ஜடத்தின் ீழ்நிளலயில் பெரும்ெோலும், ஏன் எப்பெோழுதுகே ல்வி, அைிவினோலும் அல்லது தவிர்க்
முடியோத தண்டளனயினோலும் பெறப்ெடு ிறது.
நீச்சல் பதோியோதவன் மூழ் ி விடுவோன், ேின்சோைம் அதிர்ச்சிளயத் தரும், அல்லது உயிளை எடுத்து
விடும்.
ஆைேோ ப் புளதந்துள்ை ஆன்ேோளவ வோழ்க்ள இவ்வோறு தட்டி எழுப்பு ிறது.
வோழ்வின் ஒரு ஆழ்ந்த உண்ளே, ேனிதளனயும் ெிைம்ேம் வளையிலும் ெின்பதோடர் ிறது.
உதோைணேோ வோழ்க்ள யில் உள்ை வோய்ப்பு ள் நோம் நோடோதவளை பவைிப்ெடுவதில்ளல.
குருவிடம் பநருக் ேோ இருப்ெதினோகலோ, நீதி நூல் ைின் அரு ோளேயில் இருப்ெதினோகலோ அளதக்
ற்றுக்ப ோண்டுவிட முடியும் என்று உறுதியோ க் கூற முடியோது.
முடிவோன உண்ளேயோன, ‘சர்வம் ெிைம்ேம்’ என்று ண்ட ோிஷி ளும் அளதப் ெின் ெற்றவில்ளல.
உயர்ந்த ஆன்ேோக் ள், அவர் ள் இருக்கும் இடத்திகலோ அல்லது அவர் ைது வோழ்நோைிகலோ
ேக் ைின் பவறுப்ளெப் பெறுவது இதன் கநர்ேோறோன நி ழ்வோகும்.
ெணக் ோை ேனிதனின் பெோறோளே சோதோைண ேனிதனின் ஆர்வேோ இருக்கும்.
அந்தஸ்திற்கும், பசோத்துக்கும் ஆளசப்ெட்டதோல் விக் ோம் தவறோன வைி ைில் பசன்றோன்.
ோது க ைோதவோிடம் நோம் உைத்த குைலில் கெசுவளதப் கெோல், பெோய்யோன ஏளை ேனிதன்
உண்ளேக்கும், பசோத்துக்கும் ஆர்வப்ெடும்கெோது அவதூறு கெசு ிறோன்.
நிச்சயேோ அவனுளடய ெோைோட்டுக் ள் ெணக் ோைளன கெோய்ச் கசைோது, அவனுளடய அவதூறோன
கெச்சு கெோய்ச் கசரும்.
நல்ல குணத்ளதப் பெற்றிராத ணவகனோ, ேளனவிகயோ ேி ச் சிறப்ெோன வோழ்க்ள க்குக் ருவியோ
விைங்குவர்.
முக் ியேோ ேளனவியிடம் ேகனோோீதியோன ஆதைளவ ஒரு ணவன் நோடும்பெோழுது, அளத அவள்
அைிக் ேறுப்ெகதோடு அவனுளடய குளறளயயும் சுட்டிக் ோட்டுவோள். கவறு யோரும் இந்த
உதவிளய இளதவிட திறம்ெட அவனுக்குச் பசய்ய முடியோது. கவறு யோகைனும் பசய்தோல், ணவன்
அவர் ளைத் தவிர்த்து விடலோம் ஆனோல் ேளனவியிடம் அவ்வோறு நடந்துப ோள்ை முடியோது.
எலிசபெத் பசய்தது கெோன்ற தவற்ளற ேளனவி பசய்தோலும் அளதயும் ேீறி அவன் அவளை
நோடுவது அவனது வோழ்வின் சிறப்ெோன அம்சேோகும்.
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ஆண் ஆதிக் ம் இருந்த ோலங் ைில் ேளனவி ணவளன ஒருவோறு தன் கெச்ளசக் க ட்
ளவத்தோள். அவனுக்கு அவள் கதளவயோ இருப்ெதினோல் எழும் சக்தியோகும் அது. ேி வும்
சோத்தியேற்ற சூழ்நிளல ைிலும் பெண்ணின் சேகயோசிதம் அல்லது ேனித சுெோவம் இவ்வோறு
இருக்கும்.
சில நூற்றோண்டு ளுக்கு முன்பு சிறிய தவறுக் ோ க்கூட ேனிதன் தன் தளலளய இைக்கும் சூைல்
இருந்தது.
இன்ளறய நோ ோி சமூ த்தின் சுதந்திைத்ளத அனுெவிக் அவன் உயிர் வோழ்ந்து ப ோண்டிருப்ெது
அவனுளடய ோலடியில் சமூ த் திறளே ள் ஏைோைேோ புளதந்துள்ைளதக் ோண்ெிக் ிறது.
புளதந்துள்ை சக்தி ளும், திறளே ளும் கநர்ேோறோ பவைிவரும் என்ெளதத் பதோிந்துப ோள்ளும்
பெோழுது எண்ணிப் ெோர்க் முடியோத சத்தியஜீவனின் ெோிணோேம், சோத்தியேோகும் என்ெளதப்
புோிந்துப ோள்ை முடியும். ஐகைோப்ெியர் ளுக்குச் சேேோ வைர்ந்து, அவர் ளை ேிஞ்சி உல த்
தளலவர் ைோ அபேோிக் ர் ள் ஆவது சோத்தியம், ஏபனனில் அவர் ள் தங் ளை அறியோேகலகய
இச்சக்தியிடேிருந்து ஒரு ெகுதிளயப் பெற்றுக் ப ோள் ின்றனர்.
அறியோளேயில் அறிவுக்ப ட்டோதளதக் ண்டுெிடிப்ெதுதோன் ெோிணோேம் ஆகும்.
அறிவில் அது அறிந்தளத பவைிக்ப ோண்டு வருவதோகும்.
இது, எலிசபெத்திற்கு இது கெோன்ற முதல் அனுெவேோ இருந்ததோல் புதிய நடத்ளதளய அவள்
ண்டுெிடிக் கவண்டியதோயிற்று.
அதனோல் சங் டம் எழு ிறது.
அவளுளடய அத்ளத ெண்ெட்ட நடத்ளதயின் ெக்குவம் பெற்றவைோ இருந்தோள்.
அவளுக்கு அது புதிய நிளலளேயோ இல்ளல.
எவ்வோறு ேறுபேோைி அைிக் கவண்டும் என்று அவளுக்குத் பதோியும்.
டோர்சியுடன் எலிசபெத்திற்கு இருக்கும் உறளவப்ெற்றித் பதோிந்துப ோள்ை விரும்புவது, தன்னுளடய
ேருே ளுக்குச் சங் டத்ளத ஏற்ெடுத்தும் என்று அவளுளடய ெண்ெின் ோைணேோ அவளுக்குத்
பதோியும்.
அதனோல் அவள் தன்ளனக் ட்டுப்ெடுத்திக் ப ோள் ிறோள்.
பதோிந்த நடத்ளதளய பவைிக்ப ோண்டு வரும் ஒரு அனுெவேோகும் இது.
ஆனந்தம் பவைிப்ெடும்பெோழுது அது மூன்று ட்டங் ளைத் தோண்டிச் பசல் ிறது. முதலோவது
உணர்வற்ற நிளல, அடுத்தது வலியும் இன்ெமும், ளடசிக் ட்டம் ஆனந்தேோகும்.
இன்ெத்துடன் கசர்ந்து துன்ெமும் வருவதோல் துறவி ள் இன்ெத்ளத ேறுத்தனர்.
கவத ோல ோிஷி ள் அ ந்ளதளய சைணளடயச் பசய்து, வலிளயயும் இன்ெத்ளதயும் சேேோ ஏற்றுக்
ப ோண்டனர்.
மூன்றோவதோன திருவுருேோற்றம் ேனிதர் ளுக்கு அவ்வைவு சுலெேல்ல.
டோர்சி திருேண கவண்டுக ோள் விடுக்கும்வளை எலிசபெத் அவளன அலட்சியப்ெடுத்தினோள்.
இப்பெோழுது அவள் அலட்சியேோ இல்ளல.
நிளலளேக்கு அவள் சைணளடயத் தயோைோ இருந்தோள், எல்லோ சங் டங் ளையும்,
தூண்டுதல் ளையும், ெோைோட்ளடயும், அளேதியோ சேநிளலயுடன் பெற்றுக்ப ோள்ைத் தயோைோ
இருந்தோள்.
திருவுருேோற்றம் அவளுளடய அதி ோைத்தில் இல்ளல, அளதப் ெற்றி அவள் கயோசிக் வும் இல்ளல.
திரு பென்னட் தன்னுளடய ளேத்துனருக்கு ெல ஆயிைம் ெவுன் ள்வளை டன்ெட்டவைோ
இருந்ததோல், கவத ோல ோிஷி ளைப் கெோல் சூழ்நிளலக்கு சேநிளலயுடன் சைணளடய முடிவு
பசய்தோர். வோழ்வு அவருளடய சைணோ திளய ஏற்றுக்ப ோண்டு அவருளடய சோர்ெில் டளன
அளடத்தது.
டோர்சிதோன் தோகன திருவுருேோற முடிபவடுத்தோன், நிந்தளனளய ஆசீர்வோதேோ ப் பெற்றுக்
ப ோண்டோன்.
அந்த நிந்தளன உண்ளேயிகலகய ஆசீர்வோதேோ ேோறி அவளன ஒரு உண்ளேயோன னவோனோ
ேோற்றியது.
நிச்சயேோ டோர்சி பசய்தளத நம்ேோல் பசய்ய முடியோது.
திரு பென்னட்டின் அந்தப் பெோிய தீர்ேோனம் வோழ்வில் நோம் க ள்விப்ெடோததோ இல்லோவிட்டோலும்
சோதோைண ேனிதனோல் பசய்ய முடியோதது.
ெிங் ிலி, அவனுக்குச் சந்தர்ப்ெம் எழுந்தபெோழுது, அவனுளடய வைியில், அவனுளடய நிளலளேக்கு
சைணளடந்ததோல், இகதகெோல் முழுளேயோ ப் ெயன் அளடந்தோன்.
55. “Elizabeth was much relieved by discerning such different feeling.”
Fear, tension, oppression, responsibility offer relief when removed.
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This is how the low consciousness rises.
In that sense everything has an evolutionary role to play.
Relief from each differs from the other. Language has not found all those words.
It means such reliefs have not become real in life compelling the birth of a word.
The word compromise indicates Man was no longer physically offensive and wants to transact business
without quarrelling.
There is no Tamil equivalent for compromise, as society is not yet really evolved to that level of
civilization. Also non Tamil words ‘maththiyastham’ have met such need as non-Tamil kings were there
for seven hundred or eight hundred years.
Gratitude is not yet born as when the problem is solved, the consequent relief absorbs all the energy,
leaving no energy to feel gratitude.
No Man can do anything for which there is not sufficient energy.
Self-employment is sought by those who abound in energy of action.
As long as one seeks survival, energy shrinks by submission.
Only when there is excess energy the idea of self-employment will occur.
Energy in excess is essential, but it is not enough.
It needs to be directed to become a force of accomplishment.
Force is different from force of accomplishment.
Force is energised by the commitment to goal.
That needs to be supplemented by organisation which converts it into power of accomplishment.
Gratitude is as much an accomplishment as self-employment.
We enjoy a multitude of things – food, dress, conversation, affection, etc.
As we take all these for granted, we give no thought to their formation.
Elizabeth was in an intimidating fresh situation that was extremely inviting.
Intimidation and interest combined to give embarrassment.
To her, it was a great relief to find a girl who was not acute like her brother.
Should she find Georgiana otherwise, there would be no relief; her embarrassment would develop into
intimidation which was enough for her not to want to marry Darcy.
We know how much she despised Caroline.
To think deeply till one reaches the root principle belongs to the aristocracy of thought.
Elizabeth had done a lot of this. It made Darcy perceive in her an extraordinary faculty of brightness of
eyes.
Aristocracy of thought precedes aristocracy of culture of knowledge.
The world shuns aristocracy and puts a premium on equality.
Equality need not be sought by shunning aristocracy.
The truth is all the noble values are found only in aristocracy and royalty but are found mixed with their
opposite of hypocrisy, insincerity, etc.
Aristocracy of values arose out of wealth.
Wealth has its coarse aspects.
When wealth is lost, one pretends to its earlier values.
Can we have aristocratic values unmixed with their opposites?
One who has unmixed truth can have it.
Presently society tries to develop wealth by capacity.
Therefore the values when acquired are mixed.
Acquiring wealth by values will give us unadulterated values.
Can we think of a society like that?
The present value in India is survival. Hence Man aims at the minimum.
Even in the West the aim is economic welfare.
It is not a value that can be unmixed.
All over the world, society enjoys a political, economic order.
In an ethical or spiritual society which will be an ethical or spiritual order, Money cannot have a vitiating
effect.
Societies have been military based, monarchy based. Now it is democratic.
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Culture comes from wealth, education, experience.
In a poor country like India, the prime need is prosperity.
Elizabeth will be a great study for us, if we choose her life for analysis. Should we study all the characters
in the story, we may know much of the essentials of the society.
She started with ‘tolerable’. Any other girl, after that experience, would forget balls for a long time. She
survived it by Mental strength which at once communicated to him in the next ball as her fine eyes.
She is the daughter of not only Mr. Bennet, but Mrs. Bennet.
The distance between the loud mouthed mother and the lively daughter is great.
During her stay at Netherfield, she masterly defended Bingley against Darcy.
In response to such a move, Darcy openly showed his preference to Elizabeth. Caroline, who was thus put
down, saw that, not the Elizabeth who was offended earlier.
She was not seeking relief here.
She was trying to convert ‘tolerable’ into an indirect triumph.
She made him foolishly defend pride of a superiority of Mind that provoked a laughter in her about his
naiveté – she turned away to hide a smile.
As a further compensation, he offered to waltz which she refused.
Next at Hunsford, he made several silent embarrassing awkward visits.
All that ended up in a proposal and refusal and a letter.
The letter made her introspect and removed one prejudice against him.
At Pemberley she opened to it, her very being split open to its depth.
Georgiana’s introduction was offered.
Now that she had accomplished so much positively, a shrewd Georgiana could destroy this edifice.
Hence the embarrassment and consequent relief.
Ordinarily we miss this long weighty background that made the situation complex.
Complexity is fine intricacy of detail.
We certainly do not see this much complexity when Georgiana met her.
Behind each act of life, there is so much.
We make light of or even forget Lydia’s ‘He will choose me’.
How can we know the inverse significance of Lydia’s interference in the reading?
She does not catch our attention even when ‘Wickham’ was dropped so often when she met her sisters at
the inn.
Only when she acted we take note of it.
Man, says Savitri , does not see till the work is over.
God grows in life while Men sleep.
Relief is a wide subject when every type of relief is considered.
Prior to relief there is expectation, need, desire.
Relief of each type differs from others.
Each relief has a different consequence.
Each relief transforms into different aspects.
“அது கெோன்ற வித்தியோசேோன உணர்ளவப் புோிந்துப ோண்ட எலிசபெத் பெருத்த நிம்ேதி
அளடந்தோள்.”
ெயம், இறுக் ம், அடக்குமுளற, பெோறுப்பு இளவ விலகும்பெோழுது நிம்ேதி எழு ிறது.
இவ்வோறுதோன் தோழ்ந்த ஜீவியம் பவைிவரு ிறது.
இந்த விதத்தில் எல்லோவற்றிற்கும் ெோிணோேத்தில் ஒரு ெங்கு உண்டு.
ஒவ்பவோன்றிலிருந்தும் நிம்ேதி ிளடப்ெது ேற்றதிலிருந்து வித்தியோசப்ெடும். எல்லோவற்ளறயும்
வோர்த்ளத ைோல் விவோிக் முடியோது.
இதற் ோன உ ந்த வோர்த்ளத ள் உருவோகும் அைவிற்கு இது கெோன்ற நிவோைணங் ள் வோழ்க்ள யில்
உண்ளேயோ வில்ளல என்றோ ிறது.
சேைசம் என் ிற வோர்த்ளத, ேனிதன் உடல் ெலத்ளதக் ள யோள்வளத விடுத்து, சண்ளடயிடோேல்
கவளலளய முடிக் விரும்பு ிறோன் என்ெளதக் குறிக் ிறது.
compromise என்ெதற்குச் சோியோன தேிழ் வோர்த்ளத இல்ளல, ஏபனனில் சமூ ம் நோ ோி த்தின் அந்த
நிளலக்கு இன்னமும் உயைவில்ளல. எழுநூறு அல்லது எண்ணூறு வருடங் ைோ தேிழ்
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தோய்பேோைியோ இல்லோத ேன்னர் ள் ஆண்டு வந்ததினோல் “ேத்தியஸ்தம்” கெோன்ற வோர்த்ளத ள்
அந்தத் கதளவளயப் பூர்த்தி பசய்தன.
ெிைச்சிளன தீர்ந்தவுடன் அளதத் பதோடர்ந்து ிளடக்கும் நிம்ேதி எல்லோ சக்திளயயும் உள்வோங் ிக்
ப ோண்டு விடுவதோல், நன்றி உணர்வு எழுவதற்கு சக்தி ேீதம் இருப்ெதில்ளல, அதனோல் நன்றி
உணர்வு இன்னமும் ெிறக் வில்ளல.
கெோதுேோன சக்தி இல்லோவிடில் எந்த ேனிதனோலும் எளதயும் பசய்ய முடியோது.
பசயல்ெடுவதற்கு அெோிேிதேோன சக்தி உளடயவர் ள் சுய பதோைில் பசய்வோர் ள்.
எப்ெடியோவது ெிளைத்திருந்தோல் ேட்டும் கெோதும் என்று ஒருவர் விரும்பும்பெோழுது சக்தி ெணிவதன்
மூலம் சுருங்கு ிறது.
சக்தி அதி ேோ இருக்கும்பெோழுதுதோன் சுய பதோைில் பசய்யும் எண்ணம் எழு ிறது.
அதி ப்ெடியோன சக்தி அவசியம், ஆனோல் அது கெோதோது.
அளதச் சோியோன திளசயில் இயக் ி சோதளனயின் சக்தியோ ேோற்ற கவண்டும்.
சக்தி, சோதளனயின் சக்தியிலிருந்து ேோறுெட்டதோகும்.
இலட்சியத்ளத நிளறகவற்றுவதில் தீர்ேோனேோ இருப்ெது சக்திக்குத் பதம்ெைிக் ிறது.
இதனுடன் சோியோன அளேப்பும் கசர்ந்தோல் சோதளனயின் சக்தியோ இது ேோறும்.
சுய பதோைில் கெோல் நன்றிவுணர்வும் பெோிய சோதளனயோகும்.
உணவு, உளட, உளையோடல், ெோசம் கெோன்ற ெலவற்ளற நோம் ே ிழ்ச்சிகயோடு அனுெவிக் ிகறோம்.
இளவ எல்லோம் நேக்குோியது என்று நோம் எடுத்துக்ப ோள்வதோல், நோம் அளவ உருவோவளதப் ெற்றிக்
வளலப்ெடுவதில்ளல.
எலிசபெத் ேி வும் வைகவற் த்தக் தோ இருந்த ட்டோயப்ெடுத்தும் ஒரு புதிய சூழ்நிளலயில்
இருந்தோள்.
ட்டோயமும், சுவோைசியமும் கசர்ந்து சங் டத்ளத உருவோக் ியது.
ஜோர்ஜியோனோ அவளுளடய சக ோதைளனப் கெோல் கூர்ளேயோனவைோ இல்லோதது அவளுக்கு
நிம்ேதியோ இருந்தது.
ஜோர்ஜியோனோ கவறு ேோதிோி இருந்திருந்தோல், அவளுக்கு நிம்ேதி இருந்திருக் ோது, சங் டம்
அச்சுறுத்தலோ ேோறியிருந்திருக்கும், டோர்சிளயத் திருேணம் பசய்துப ோள்ைோேல் இருக் அது
கெோதுேோனதோ இருந்திருக்கும்.
ோைலிளன அவள் எவ்வைவு பவறுக் ிறோள் என்ெது நேக்குத் பதோியும்.
அடிப்ெளடக் ப ோள்ள வளை பசன்று ஆைேோ கயோசிப்ெது உயர்ந்த எண்ணேோகும்.
இளத எலிசபெத் அதி ம் பசய்திருக் ிறோள். அவளுளடய ண் ைின் ஒைிளயப் புோிந்துப ோள்ை
டோர்சிக்கு இது உதவியது.
உயர்ந்த எண்ணம் அறிவின் உயர்ந்த ெண்ெோட்டிற்கு முன் இருக்கும்.
உல ம் ெிைபுத்துவத்ளத விலக் ி சேத்துவத்திற்கு முக் ியத்துவம் அைிக் ிறது.
ெிைபுத்துவத்ளத விலக் ி சேத்துவத்ளத நோட கவண்டிய அவசியேில்ளல.
உயர்ந்த ெண்பு ள் ெிைபு குடும்ெங் ைிலும், அைச குடும்ெங் ைிலும் ேட்டும் ோணப்ெடும் என்ெது
உண்ளே. ஆனோல் இவற்றின் கநபைதிைோன ெோசோங்கு, கெோலித்தன்ளே கெோன்றவற்றுடன் லந்து
ோணப்ெடும்.
ெண்பு ைின் ெிைபுத்துவம், பசல்வ வைத்திலிருந்து எழுந்தது.
பசல்வத்திற்கு அதனுளடய நோசூக் ற்ற தன்ளே ள் உண்டு.
பசோத்ளத இைந்த ெிறகும் ஒருவர் அதனுளடய முந்ளதய ேதிப்பு ளுக்கு பெோய்யோ உோிளே
ப ோண்டோடுவோர்.
ெிைபுத்துவப் ெண்பு ளை அதற்கு எதிைோனதுடன் இளணந்து இல்லோேல் நம்ேோல் பெற முடியுேோ?
லப்ெடேில்லோேல் உண்ளேயோ இருப்ெவர் ைோல் இளதப் பெற முடியும்.
தற்பெோழுது திறளேயினோல் பசல்வத்ளதப் பெறுவதற்கு சமூ ம் முயல் ிறது.
ஆள யோல் பெறப்ெட்ட ெண்பு ள் லந்கத உள்ைன.
ெண்பு ைினோல் பசல்வத்ளதப் பெறும்பெோழுது தூய ெண்பு ள் நேக்குக் ிளடக்கும்.
நம்ேோல் இது கெோன்ற ஒரு சமூ த்ளத நிளனத்துப் ெோர்க் முடியுேோ?
இந்தியோவின் தற்கெோளதய நிளல, உயிர் வோழ்வதுதோன். ஆ கவ ேனிதன் குளறந்தெட்ச
இலட்சியத்ளதகய கேற்ப ோள் ிறோன்
கேற் த்திய நோடு ைிலும்கூட இலட்சியம் பெோருைோதோை நன்ளே ைோ , நலன் ைோ இருக் ிறது.
லப்ெடேில்லோேல் இருக் க்கூடிய ெண்ெோ அது இல்ளல.
உல ம் முழுவதும் அைசியல் ேற்றும் பெோருைோதோை நன்ளே ளை சமூ ம் அனுெவிக் ிறது.
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பநறிமுளற ளைக் ப ோண்ட சமூ த்திலும் அல்லது ஆன்ேீ ோீதியோன சமூ த்திலும் ெணம் ப டுதல்
பசய்யோது.
சமூ ம் இைோணுவத்தின் ீழ், முடியோட்சியின் ீழ் இருந்து வந்துள்ைது, இப்பெோழுது நடப்ெது
ேக் ைோட்சி.
பசல்வம், ல்வி, அனுெவம் இவற்றிலிருந்து நோ ோி ம் ெிறக் ிறது.
இந்தியோளவப்கெோல ஏழ்ளேயோன நோட்டில் பசல்வ வைகே முக் ியேோன கதளவயோகும்.
எலிசபெத் வோழ்க்ள ளய நோம் ஆைோய்ச்சிக்கு எடுத்துக் ப ோண்டோல், அது ஒரு பெோிய ஆைோய்ச்சியோ
இருக்கும். இந்தக் ளதயிலுள்ை எல்லோப் ெோத்திைங் ளையும் நோம் ஆைோய்ந்தோல், சமூ த்தின் ெல
முக் ியேோன விஷயங் ளைப் ெற்றி நோம் அதி ம் பதோிந்துப ோள்ைலோம்.
“ெைவோயில்ளல” என்ெதில் அவள் ஆைம்ெித்தோள். கவறு எந்தப் பெண்ணும் அது கெோன்ற
அனுெவத்திற்குப் ெிறகு நடனத்ளதப் ெற்றி பவகு நோட் ளுக்கு நிளனத்தும் ெோர்க் ேோட்டோள்.
ேனதின் வலிளேயோல் அவள் அளதத் தோங் ிக் ப ோண்டோள், அடுத்த நடனத்தில் அவைது ஆத்ே
நயனங் ைின் மூலம் அளத அவனுக்குத் பதோிவித்தோள்.
அவள் திரு பென்னட்டின் ே ள் ேட்டுேல்ல, திருேதி பென்னட்டின் ே ளுேோவோள்.
அதி ேோ ப் கெசும் தோயோருக்கும், ல லப்ெோன சுெோவம் ப ோண்ட ே ளுக்கும் இருக்கும்
இளடபவைி ேி அதி ம்.
பநதர்பீல்டில் அவள் தங் ியிருந்தபெோழுது, அவள் டோர்சியிடேிருந்து ெிங் ிலிளய
புத்திசோலித்தனத்துடன் ோப்ெோற்றினோள்.
இதற்குப் ெதிலைிப்ெது கெோல் டோர்சி, எலிசபெத் ேீது இருக்கும் விருப்ெத்ளத பவைிப்ெளடயோ கவ
ோண்ெித்தோன். இவ்வோறு அடக் ப்ெட்ட ோைலின், முன்பு புண்ெடுத்தப்ெட்டது எலிசபெத் அல்ல
என்ெளதப் புோிந்து ப ோண்டோள்.
இங்கு அவள் நிம்ேதிளய நோடவில்ளல.
“ெைவோயில்ளல” என்ெளத ேளறமு ேோன பவற்றியோ ேோற்ற முயற்சி பசய்தோள்.
உயர்வு ேனப்ெோன்ளேயினோல் ஏற்ெட்டிருந்த ர்வத்ளத அவன் முட்டோள்தனேோ தற் ோத்துக்
ப ோள்ளும்ெடி பசய்தோள், அவனுளடய அப்ெோவித்தனத்ளதக் ண்டு அவளுக்குள் சிோிப்பு எழுந்தது,
அதளன ேளறக் அவள் மு த்ளதத் திருப்ெிக் ப ோண்டோள்.
கேலும் அவளைச் சேோதோனப்ெடுத்த, அவளுடன் கசர்ந்து நடனேோட முன் வந்தோன், ஆனோல் அவள்
அளத ேறுத்தோள்.
ெிறகு ஹன்ஸ்கெோர்டில் அளேதியோ சங் டத்ளத எழுப்பும் விதேோ அவன் ெல முளற விஜயம்
பசய்தோன்.
இளவ எல்லோம் திருேண கவண்டுக ோள், நிைோ ோிப்பு, ஒரு டிதம் இவற்றில் முடிந்தன.
இக் டிதத்தினோல் அவள் தன்ளனகய புோிந்துப ோள்ை முயன்றோள், அவன் கேலிருந்த ஒரு தவறோன
எண்ணத்ளத அ ற்றினோள்.
பெம்ெர்லியில் அவள் அதற்கு உடன்ெட்டோள், அவளுளடய ஜீவன் அதன் ஆைத்தில் திறந்து
ப ோண்டது.
ஜோர்ஜியோனோவின் அறிமு ம் ிளடத்தது.
அவள் இப்பெோழுது கநர்ேளறயோ இவ்வைவு சோதித்திருப்ெளதப் புத்திசோலியோன
ஜோர்ஜியோனோவோல் அைிக் முடியும்.
அதனோல் முதலில் சங் டம் எழுந்தது, ெிறகு நிம்ேதியோ ேோறியது.
பெோதுவோ , நோம் சூழ்நிளலளய சிக் லோக் ிய இந்த நீண்ட வலிளேயோன ெின்னணிளயக்
வனிப்ெதில்ளல.
சிக் ல், விவைங் ைின் கநர்த்தியோன நுணுக் ம் ஆகும்.
ஜோர்ஜியோனோ அவளைச் சந்தித்தபெோழுது நோம் இவ்வைவு சிக் ளல நிச்சயேோ ப் ெோர்ப்ெதில்ளல.
வோழ்வின் ஒவ்பவோரு பசயலுக்குப் ெின்னோலும் நிளறய விஷயங் ள் உள்ைன.
“அவன் என்ளனத் கதர்ந்பதடுப்ெோன்” என லிடியோ கூறுவளத நோம் பெோிதோ எடுத்துக்
ப ோள்வதில்ளல, ேறந்தும் விடு ிகறோம்.
ெடித்துக்ப ோண்டிருக்கும்பெோழுது லிடியோ குறுக் ிடுவதன் எதிோிளடயோன முக் ியத்துவம் நேக்கு
எப்ெடித் பதோியும்.
அவள் தன்னுளடய சக ோதோி ளை விடுதியில் சந்திக்கும்பெோழுது ெல முளற விக் ோேின் பெயளைக்
குறிப்ெிட்டளத நோம் வனிப்ெதில்ளல.
அவள் பசயல்ெட்ட பெோழுதுதோன் நோம் அளத வனிக் ிகறோம்.
கவளல நடந்து முடியும்வளை ேனிதன் வனிப்ெதில்ளல என்று சோவித்ோி கூறு ிறது.
ேனிதர் ள் உறங் ிக் ப ோண்டிருக்கும்பெோழுது இளறவன் வோழ்வில் வைர்ந்து ப ோண்டிருக் ிறோன்.
86

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

ஒவ்பவோரு வள நிம்ேதிளயயும் ருதும்பெோழுது நிம்ேதி பெோிய ெோடேோ விைங்கு ிறது.
நிம்ேதிக்கு முன் எதிர்ெோர்ப்பு, கதளவ, ஆளச ஆ ியளவ உள்ைன.
ஒவ்பவோரு வள நிம்ேதியும் ேற்றதிலிருந்து கவறுெடு ிறது.
ஒவ்பவோரு நிம்ேதிக்கும் பவவ்கவறு விளைவு உண்டு.
ஒவ்பவோரு நிவோைணமும் பவவ்கவறு விதேோ த் திருவுருேோறு ிறது.

56.

57.
58.
59.

They had not been long together before Darcy told her that Bingley was also coming to wait on
her; and she had barely time to express her satisfaction, and prepare for such a visitor, when
Bingley's quick step was heard on the stairs, and in a moment he entered the room. All
Elizabeth's anger against him had been long done away; but had she still felt any, it could hardly
have stood its ground against the unaffected cordiality with which he expressed himself on seeing
her again. He inquired in a friendly, though general way, after her family, and looked and spoke
with the same good-humoured ease that he had ever done.
இருவரும் கசர்ந்து இருந்த சிறிது கநைத்திகலகய, டோர்சி அவைிடம் வந்து ெிங் ிலியும் அவளை
சந்திக் வருவோன் என்று கூறியளதக் க ட்டு, தன்ளன அதற்குத் தயோர்ெடுத்திக்ப ோண்டு,
தன்னுளடய சந்கதோஷத்ளதத் பதோிவிப்ெதற்குள் ெிங் ிலி உள்கை நுளைந்தோன். அவன்கேல் இருந்த
அத்தளன க ோெமும் அவளை விட்டுப் கெோயிருந்தன, ஏதோவது சிறிது ேீதி இருந்திருக்குகேயோனோல்,
உள்ைன்கெோடு அவன் அவைிடம் கெசியது அளதயும் விலக் ியிருக்கும். அவளுளடய குடும்ெத்தினர்
நலளனப்ெற்றி பெோதுவோ நட்புடன் விசோோித்தோன், எப்பெோழுதும் கெோலகவ ேி வும் நல்லவிதேோ
நடந்துப ோண்டோன்.
Darcy bringing his sister and Bingley without his sisters is a new turn.
டோர்சி சக ோதோிளய அளைத்து வருவதும், ெிங் ிலி சக ோதோி ளை அளைத்து வைோததும் புதிய
திருப்ெம் ஆகும்.
The atmosphere of cordiality is preserved.
சூைலின் சுமு ம் ெோது ோக் ப்ெடு ிறது.
Bingley remains the same forever.
ெிங் ிலி எப்பெோழுதும் ஒகை ேோதிோியோ இருக் ிறோன்.
“Darcy told her Bingley was also coming.”
Because of the sudden departure from Netherfield, she was uncomfortable in meeting Bingley.
The initial relief of seeing Georgiana guileless, was soon about to be compensated by seeing Bingley.
She had not pardoned Bingley for being a boneless wonder, though she had not made a complaint of it.
He was not even bold enough to mention Jane’s name.
It was not out of delicacy, but out of fear of Darcy.
In spite of his love for Jane, he was not bold enough to aspire for marriage with her.
Patronage was paramount.
When survival is threatened, people submit.
Here it is not loss of survival, but the gain of status.
In that sense, Bingley was no desirable character.
Jane married him not for his face or character, but for his wealth.
Even for her, there was no proposal till she was twenty three.
All her beauty could not get her a husband.
It is not as if she received unacceptable proposals and she rejected them.
None of the girls ever received any proposal.
Monetary value of a marriage proposal is an overriding social reality which cannot be mitigated by good
looks or soft speech.
In such a circumstance – of no proposal to anyone – that a first possible proposal of this magnitude arrived
is something to be noted.
No one in the story seemed to take this factor into consideration at all.
In any century, Christopher Sly’s behaviour is the rule.
Devotees who look back will discover everything that had happened to them is of this character.
E.g. An occasion to understand The Life Divine is such a gift of grace, when no one is able to follow the
book.
What does this understanding mean?
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It cannot be evaluated in worldly terms.
What is the realm of knowledge into which such an understanding takes?
Any devotee initially understands that
●The world is created by the Supermind, not the mind.
●Karma is not inevitable.
Think in non-worldly terms about this understanding.
Whatever the level of understanding, these give him the freedom from Mind.
Imagine a Man in monarchy getting freedom from it.
Think of a Muslim woman gaining such freedom.
Education gives freedom from superstition to a village boy.
We think of worldly life, not the higher life.
No Hindu, no Muslim, no Christian can ever dream of such a freedom. Should he get it, it must be by tapas.
For that tapas to give them the result, they must have this knowledge.
We know Catholics in England and Protestants in France till recently were not equal before law, nor the
legally emancipated Negroes in USA were social equals there.
Whether they know it or not, coming to Mother, their lives are free from karma, their souls can make a
progress in aspiring for the higher consciousness.
People wonder about Cuba, China, Vietnam, nuclear proliferation after 1956.
The three decade freedom fight of Vietnam should make the Indians wake up to their own transfer of
freedom.
Imagine the prophesy of FAO. Had it come true, what could we do?
These are external events.
How our souls and inner life are open to higher consciousness, we certainly cannot imagine.
We certainly are not thinking of the Internet, television and cell phones when we use them.
There are things unseen by us, unknown to us.
Tragedy averted, luck received are not things that Man thinks of for long.
After Bingley’s proposal it was readily taken for granted.
After Darcy’s proposal, for Mr. Bennet it was a pleasant joke – a joke for Mary and Kitty.
Can we now wake to the Supergrace that is pressing down?
“ெிங் ிலியும் வந்து ப ோண்டிருப்ெதோ டோர்சி அவைிடம் கூறினோன்.”
பநதர்பீல்டிலிருந்து திடீபைன அவர் ள் புறப்ெட்டதோல் ெிங் ிலிளயச் சந்திப்ெது அவளுக்குச்
சங் டேோ இருந்தது.
ஜோர்ஜியோனோவின் வஞ்சளனயற்ற குணத்ளதப் ெோர்த்ததில் ஏற்ெட்ட ஆைம்ெ நிம்ேதி, ெிங் ிலிளயப்
ெோர்ப்ெதன் மூலம் விளைவில் ஈடு பசய்யப்ெட்டுவிடப் கெோ ிறது.
ளதோியேற்ற ேனிதனோ ெிங் ிலி இருப்ெளத அவள் ேன்னிக் வில்ளல, ஆனோலும் அவள்
அளதப்ெற்றி எவோிடமும் குளற கூறவில்ளல.
கஜனுளடய பெயளைச் பசோல்லக்கூட அவனுக்கு ளதோியம் இல்ளல.
அது நோசூக் ின் ோைணேோ அல்ல, டோர்சியிடம் இருந்த ெயத்தின் ோைணேோ அவன் அவ்வோறு
நடந்து ப ோள் ிறோன்.
கஜனிடம் அவனுக்குக் ோதல் இருந்தகெோதும் அவளைத் திருேணம் பசய்துப ோள்ளும் அைவிற்கு
ஆர்வப்ெட அவனுக்குத் துணிவு இல்ளல.
ஆதைவு அவனுக்கு அதி முக் ியேோனதோ இருந்தது.
வோழ்க்ள க்கு ஆெத்து ஏற்ெடும்பெோழுது ேக் ள் அடி ெணி ின்றனர்.
இங்கு இது வோழ்வதற்கு ஏற்ெட்ட நஷ்டத்ளதக் குறித்து அல்ல, ஆனோல் அந்தஸ்து உயர்வதற் ோ .
இந்த விதத்தில் ெிங் ிலி விரும்ெத்தக் சுெோவம் ப ோண்டவனல்ல.
அவனுளடய குணத்திற் ோ கவோ அல்லது அைகுக் ோ கவோ கஜன் அவளனத் திருேணம் பசய்து
ப ோள்ைவில்ளல, அவனுளடய பசோத்திற் ோ கவ பசய்து ப ோண்டோள்.
அவளுக்கும்கூட இருெத்தி மூன்று வயது ஆகும்வளை எந்தத் திருேணப் கெச்சும் எைவில்ளல.
அவளுளடய அைகு ணவளனத் கதடித் தைவில்ளல.
ஏற்றுக்ப ோள்ை முடியோத வைன் ள் வந்து, அவள் அவர் ளை நிைோ ோித்தோள் என்று எதுவும்
நடக் வில்ளல.
எந்தப் பெண்ணும், எந்தத் திருேண கவண்டுக ோளும் பெறவில்ளல.
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திருேணப் கெச்சில் அந்தஸ்து முக் ியேோன சமூ உண்ளேயோ விைங்கு ிறது. அை ோலும்,
பேன்ளேயோன கெச்சோலும் அதன் முக் ியத்துவத்ளதக் குளறக் முடியவில்ளல.
இது கெோன்ற சூழ்நிளலயில், யோருக்கும் எந்தத் திருேண கவண்டுக ோளும் எைோதகெோது, இந்த அைவு
பெோிய முதல் திருேண கவண்டுக ோள் ிளடக் ப் பெறுவது வனிக் ப்ெட கவண்டிய விஷயம்.
இந்த விஷயத்ளதக் ளதயில் உள்ை எவரும் எண்ணிக்கூட ெோர்க் வில்ளல.
எந்த ஒரு நூற்றோண்டிலும், Christopher Slyயின் நடத்ளததோன் சட்டேோ இருக் ிறது.
தங் ளுக்கு நடந்தளவ ளை அன்ெர் ள் திரும்ெிப் ெோர்த்தோல், நடந்தளவ அளனத்தும் இது கெோன்ற
குணத்ளத உளடயதோ இருப்ெளதக் ோண்ெர்.
(உ-ம்) எவரும் புோிந்துப ோள்ை முடியோத ‘தி ளலப் டிளவன்’ நூளலப் புோிந்துப ோள்ை சந்தர்ப்ெம்
ிளடப்ெது இது கெோன்ற அருைின் ெோிசோகும்.
இந்தப் புோிதலுக்கு என்ன பெோருள்?
உல விஷயங் ைோல் இளதக் ணிக் முடியோது.
இது கெோன்று புோிந்துப ோள்வது அறிவின் எந்தப் ெகுதிளயச் கசர்ந்தது?
எந்த ஒரு அன்ெருக்கும் ஆைம்ெத்தில் புோிவது,
--சத்திய ஜீவியத்தோல் உல ம் ெளடக் ப்ெட்டது, ேனதோல் அல்ல.
-- ர்ேவிளன தவிர்க் முடியோததல்ல.
இந்தப் புோிதளல உல விஷயங் ளுக்கு அப்ெோற்ெட்டு நிளனக் கவண்டும்.
புோிதலின் நிளல எதுவோ இருந்தோலும், இளவ ேனிதனுக்கு ேனதிலிருந்து சுதந்திைம் அைிக் ிறது.
ேன்னைோட்சியில் இருக்கும் ேனிதனுக்கு அதிலிருந்து சுதந்திைம் ிளடப்ெளத ற்ெளன பசய்யலோம்.
ஒரு முஸ்லிம் பெண்ேணிக்கு இத்தள ய சுதந்திைம் ிளடப்ெளத நிளனத்துப் ெோர்க் லோம்.
ஒரு ிைோேத்துச் சிறுவனுக்கு, ல்வி மூடநம்ெிக்ள யிலிருந்து விடுதளல அைிக் ிறது.
நோம் உல வோழ்ளவப் ெற்றி நிளனக் ிகறோம், உயர்ந்த வோழ்ளவப் ெற்றி அல்ல.
முஸ்லிம், ஹிந்து, ிறிஸ்துவர் எவரும் இது கெோன்ற சுதந்திைத்ளதக் னவிலும் நிளனக் முடியோது.
அப்ெடிகய ிளடத்தோலும் அது தவம் மூலம்தோன் ிளடக்கும். அந்தத் தவமும் ெலனைிக்
கவண்டுபேன்றோல் இந்த அறிவு அவர் ளுக்கு இருக் கவண்டும்.
இங் ிலோந்தில் இருக்கும் த்கதோலிக் ர் ளும், ெிைோன்ஸில் இருக்கும் ெிைோபடஸ்டன்டு ளும்
சட்டத்தின் முன் சேீெ ோலம்வளை சேேோ இல்ளல, அடிளேத்தனத்திலிருந்து விடுெட்ட
அபேோிக் ோவில் இருக்கும் நீக்கைோக் ளும் சமூ ோீதியோ சேேோ இல்ளல என்ெது நேக்குத் பதோியும்.
இவர் ளுக்குத் பதோியுகேோ பதோியோகதோ, அன்ளனயிடம் வந்தவுடன் இவர் ள் ர்ேத்திலிருந்து
விடுெட்டு விடு ிறோர் ள். உயர்ந்த ஜீவியத்திற்கு ஆர்வப்ெட இவர் ளுளடய ஆன்ேோக் ள்
முன்கனறலோம்.
1956ற்குப் ெிறகு, ியூெோ, சீனோ, வியட்நோம், அணுஆயுத உற்ெத்தி இவற்ளறப் ெற்றி ேக் ள்
ஆச்சோியப்ெடு ின்றனர்.
வியட்நோேில் நி ழ்ந்த முப்ெது வருட சுதந்திைப் கெோைோட்டம், இந்தியர் ளை தங் ளுக்கு எவ்வோறு
சுதந்திைம் ிளடத்ைது என்ெளதப் ெற்றி கயோசிக் ளவக் கவண்டும்,
FAO-ன் அறிவிப்ளெப் ெற்றி நிளனத்துப் ெோர்க் கவண்டும். அது உண்ளேயோ ியிருந்தோல், நம்ேோல்
என்ன பசய்திருக் முடியும்?
இளவ புற நி ழ்வு ைோகும்.
நம்முளடய ஆன்ேோவும், அ வோழ்வும் எவ்வோறு உயர்ந்த ஜீவியத்திற்கு விைிப்ெோ உள்ைது
என்ெளத நிச்சயேோ நம்ேோல் ற்ெளன பசய்ய முடியோது.
இளணயதைம், பதோளலக் ோட்சி, ள ப்கெசிளய நோம் உெகயோ ிக்கும்பெோழுது அவற்ளறப் ெற்றி
நிச்சயேோ நோம் நிளனப்ெதில்ளல.
நோம் ெோர்க் ோதளவ ளும் உள்ைன, நேக்குத் பதோியோதளவ ளும் உள்ைன.
ஆெத்து விலக் ப்ெட்டளதயும், அதிர்ஷ்டத்ளதப் பெற்றளதயும் ேனிதன் பவகு ோலத்திற்கு
நிளனத்துக் ப ோண்டிருப்ெதில்ளல.
ெிங் ிலி, திருேணத்ளத உறுதி பசய்த ெிறகு அது உடனடியோ அவர் ளுக்கு உோியதோ எடுத்துக்
ப ோள்ைப்ெட்டது.
டோர்சியின் திருேண உறுதிக்குப் ெிறகு, திரு பென்னடிற்கு அது ஒரு இனிளேயோன ஹோஸ்யேோ
இருந்தது - கேோிக்கும், ிட்டிக்கும்கூட அது ஹோஸ்யேோ த் பதோிந்தது.
கெைருள் நம்ேிடம் வருவளதப் பெற்றுக்ப ோள்ை இப்பெோழுது நோம் தயோைோகவோேோ?
60. ‘She had barely time to express her satisfaction.”
Here her lack of time is lack of ability, poise, energy and disposition.
Her being able to see Georgiana and Bingley is grace to her.
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Their coming to her is supergrace.
Supergrace is not something greater in quantity or even quality.
Grace is usually what we expect as a result.
Supergrace is something not in the usual procedure, or law or something within the realm of possibility.
A girl seeking a groom and getting one is grace.
Contrary to custom, his coming to her seeking her is supergrace.
Something that is not heard of, his offering to meet the expenses, is such.
In these cases, it is not the result that is important.
What is important is the knowledge of the beneficiary of how it happened.
In worldly terms, that knowledge helps its recurrence.
In spiritual terms, the material result is the expression of a spiritual inner realization, often unseen.
It is well being, not welfare we seek.
It is spiritual well being.
Spiritual well being is called Sukam.
Sukam is the fourth term of which Samata is the third, Santhi the second.
Sukam is inner spiritual ease.
Sukam succeeds spiritual accomplishment.
Naturally Sukam is far ahead of material accomplishment.
Seeking material accomplishment ends there.
Seeking Sukam includes material accomplishment.
Should one expect it, life and more so the Spirit, on occasions, is capable of giving the end result excluding
the material reward.
Spirit is not thus spiteful.
The mental expectation has that character.
All great accomplishments arrive unexpected.
Expectation activates the memory which remembers the result before it is accomplished, thus robbing a
little of the energy of accomplishment.
Still, in many great accomplishments we see expectation fully rewarded. Here the spiritual reward changes
into material one.
In Man saying ‘Thy Will be done’, it is more important to say ‘Not my will’ as one’s own will acts as
above.
One’s will is there as long as his Mind, vital, body are there.
The brain is the body of the Mind.
Mind may fall silent.
It does not mean the brain too is silent.
The silence of the Mind makes us believe that the brain too is silent.
The silence, however powerful it is, lasts only a short time.
When silence is thus withdrawn or thins, one can see afresh the activity of brain.
Thoughts involuntarily will be seen rising from the brain.
This can be overcome as long as the silence of the Mind is there.
The faculties of Mind are about a dozen.
Each faculty has a structure.
It can fall silent which is silence to us, but unless the structure of that faculty dissolves that silence is not
lasting.
Silence of one faculty does not ensure silence of another.
Obviously the general influence of silence of any faculty is there on all, especially on the related faculties.
Imagination and memory are related faculties.
Discrimination and imagination are not directly related faculties.
The sum of all mental faculties will not represent Mental Silence as the sum of the parts is not equal to the
whole.
Below the Mind are the vital and the physical, each more powerful than the preceding one.
Silence is a great realization, not easy to achieve.
For the purposes of saying Let Thy Will be done, we cannot and need not wait for the Silence of the whole
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embodied being.
One cannot certainly mistake an absorbing silence however rich it is as the ultimate Silence. Hence
the importance of Not My Will.
The only possible protection is to catch the thought of our will or urge like initiative as soon as it rears its
head and consecrate it.
All Mother’s ultimate methods are available to ALL and to one at all levels of his yoga.
The principle involved here can be stated in more than one way, but it is difficult to believe any version as
the belief requires a commensurate knowledge.
That knowledge looks self-contradictory.
To understand; accept and appreciate such knowledge one should start with accepting contradictions are
complements. As the contradictions deepen our faith cannot be easily sustained.
Several versions of this principle.
◊ The highest power is available for the smallest Man.
◊ Results are not at the end of a long process. They can emerge at any level.
◊ What takes long years or months can be had instantaneously.
◊ The power lies not so much in the method as in the sincerity.
◊ Sincerity being the vibration of Real-Idea yields results.
◊ There is no seniority in devotees; there is a grade of sincerity.
◊ Sincerity takes several poises adapting itself to the energy required as well as the strength required.
◊ Those who comprehend the essence of these versions will never be disappointed.
◊ Disappointment is in store only to those who mistake the outer appearance for the inner content.
◊ Any devotee however fresh he is, can seek the ultimate result at least in one item of work with
commensurate sincerity.
◊ One achievement however grand it is, does not by itself assure results in other areas without
commensurate efforts there.
◊ Importance is for opening, sincerity, receptivity.
◊ It is a superstition to believe great results are not for me, it is for great people.
◊ The idea of a great devotee itself is a superstition.
◊ That is why we always see essential arrears of work in senior devotees and newcomers achieving vastly. It
does not prove anything except the rule variously explained above.
◊ Effectivity of the consecration depends upon
— Depth of the consecration
— Comprehension of the problem.
— Absence of mental reservations.
— Intensity of the consecration.
— Thoroughness of the consecration of the problem.
We can embark on a more minute analysis of this meeting, the conversation of people, the emotions they
felt, more importantly the emotions they hid. These can be reviewed 1) in terms of the immediate tragedy,
2) final comedy.
Bingley’s visit was a boon to her.
She could at this point know of his interest in Jane.
Georgiana and Bingley together were too much for her to handle.
She hardly had energy to meet both the situations.
The story is one of Darcy’s love for Elizabeth and till the end she never had one symptom of love for
him.
Her love was for Wickham.
She had once said whether married or single he would be a model young man for agreeable amiable
behaviour.
It meant she loved him to distraction.
Of course her common sense told her she could not marry him.
At this point like Laura, she never wanted him to marry another.
It is a characteristic human situation described as dog in the manger.
Another is that of Phineas who after winning the election, wanted his rival to go to jail.
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Christians say vengeance is for God.
Indians say that another Man’s karma is not our concern.
We forget Phineas and his rival are of the same plane.
Man’s sense of self-righteousness wants another to be punished for the same consciousness – not crime – as
his, with the result Phineas went to jail.
Self-righteousness of low consciousness is self-inflicted punishment.
Low consciousness rises to higher consciousness by denouncing a crime in others which he is capable of.
He disapproves of that crime in others, not in himself.
He disapproves of the expression of the act not the consciousness of the act.
Sincerity at that level makes one a gentleman.
Athos was a gentleman at that level.
He made the further mistake of helping Mordaunt.
To be sincere in consciousness without being vulnerable is strength of consciousness.
It comes from spiritual purity.
Athos is the most perfect gentleman literature depicts.
Udishtra is another.
Earlier I wrote about sincerity.
Superiority prevents sincerity.
Sense of superiority will have power for one who is successfully egoistic.
For one who tries to accept Mother, tries to overcome ego, sense of superiority will bring punishment.
Phineas was so punished.
No one is punished for another’s crime.
It is an integral truth that one receives what he wants to give.
When prayer reaches intensity the problem is solved, or one is shown where he is to change.
The change of attitude solves all problems that appear to be external.
Change of consciousness appears to wipe off all problems arising from inside.
Not to wish for revenge is essential, as it will come back on us.
It will be followed by frustration.
Not to be frustrated when you prevent yourself from wishing for revenge is more frustrating.
At this point knowledge of frustration helps.
Frustration is weakness desiring great acts.
It will only recoil.
It is the law of recoiling.
Elizabeth may not find Bingley a bad character.
She does find him unpardonably weak.
What she does not complain against, her subconscious will complain of.
According to the rules of subconscious reaction, it is possible to say her meeting Bingley led to the news of
elopement.
For anything to accomplish at any level, particularly at a higher level, PATIENCE is necessary in great
measure.
She has embarrassment.
Absence of patience is unable to support the right behaviour which is embarrassment.
Patience needs energy in great increasing quantities.
Energy that comes from action is liveliness.
For an accomplishment at a higher level, energy should come from Silence.
That energy leads to quiet efficiency.
Elizabeth always felt that Wickham was superior to Darcy and she too thoughtlow of Darcy’s manners, till
she saw Pemberley.
Spirit is superior to Mind, but Spirit is humble, egoless.
To know that she was superior to Darcy is inescapable.
To feel that she was superior is assertion of ego.
Of course, the very knowledge, one can say, gives the superiority feeling.
Not the knowledge by itself but the feeling (No. 2) in it does so.
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All great spirits are truly humble.
Her self-awareness of superiority, her formal social attitude, her lack of energy to meet the situation were
the real culprits.
Sincerity to the Spirit is egoless, pleasant, humble, QUIET.
In our own life the fact is to be Mother’s devotee is a superior status.
Our job is to feel really not superior egoistically.
The question is how to do it. To know humility of emotions is sincerity to Spirit helps.
Further any sense of importance is a weakness — a psychological weakness.
One who is not weak has no need to assert, to exhibit, even to know he is superior.
Really superior people over the generations forget their superiority.
What they do by efflux of time, we must be able to do by the richness of Her consciousness.
It is only the inferior that, by his weakness, feels superior.
He has a need to feel superior.
Going one step more inwardly blunts the edge of such assertion.
Knowing superiority is really inferiority, acquiring a shade more of strength, a greater effort at patience,
going a little more inwardly, knowing this sense of superiority spoils work and prevents rising in
consciousness, remembering Mother’s statement that the only humble person She had seen was Sri
Aurobindo, recalling that Spirit is always totally unselfconscious and humble, help our cause.
In other words, it is an occasion to test the power of sincerity to solve the problem. Or, it may change a
problem into an opportunity.
“அவளுளடய திருப்திளய பவைிப்ெடுத்த அவளுக்கு கநைகே இல்ளல.”
இங்கு அவளுளடய ஆற்றல், ெோவளன, சக்தி ேற்றும் அவளுளடய இயற்ள யோன ேன நிளலயின்
குளறளய அவளுளடய கநைேின்ளே ோண்ெிக் ிறது.
ஜோர்ஜியோனோளவயும், ெிங் ிலிளயயும் அவைோல் சந்திக் முடிந்தது அவளுக்கு அருகை.
அவர் ள் அவைிடம் வருவது கெைருைோகும்.
கெைருள் அைவிலும் தைத்திலும் உயர்ந்தது என்ெதல்ல.
நோம் எதிர்ெோர்க்கும் ெலளன பெோதுவோ அருள் என் ிகறோம்.
கெைருள் என்ெது வைக் ேோன நளடமுளறகயோ, சட்டகேோ அல்லது சோத்தியேோ நளடபெறக்
கூடியகதோ அல்ல.
ஒரு பெண் வைளன நோடுவதும், ிளடக் ப் பெறுவதும் அருைோகும்.
வைக் த்திற்கு ேோறோ அவகன அவளை கநோக் ி நோடி வருவது கெைருைோகும்.
பசலளவயும் அவகன ஏற்றுக்ப ோள்வது நோம் க ள்விப்ெடோத ஒன்றோகும்.
இவற்றில் ெலன் முக் ியேல்ல.
ெலனளடந்தவர், இது எப்ெடிக் ிளடத்தது என்ெளதத் பதோிந்துப ோள்வகத முக் ியம்.
பெோருள்ோீதியோ ப் ெோர்த்தோல், இந்த அறிவு ேீண்டும் இது கெோல் நடக் உதவும்.
ஆன்ேீ ேோ ப் ெோர்த்தோல், பெரும்ெோலும் ெோர்க் ப்ெடோத, ஆன்ேீ அ ‘சித்தி’யின் பவைிப்ெோகட
பெோருள்ோீதியோன ெலனோகும்.
நோம் நோடுவது சந்கதோஷகே, நன்ளே ளை அல்ல.
இது ஆன்ேீ ச் சந்கதோஷம்.
ஆன்ேீ ச் சந்கதோஷம், சு ம் என்று அளைக் ப்ெடு ிறது.
சு ம் என்ெது நோன் ோவது ெதேோகும், இதன் மூன்றோவது ெதம் ‘சேதோ’, ‘சோந்தி’ இைண்டோவது
ெதேோகும்.
அ த்தில் ஏற்ெடும் ஆன்ேீ அளேதி, சு ம் ஆகும்.
ஆன்ேீ ச் சோதளனளயத் பதோடர்ந்து சு ம் ஏற்ெடும்.
பெோருள்ோீதியோன சோதளனக்கு ேி வும் முன்னோல் இருப்ெது சு ம்.
பெோருள்ோீதியோன சோதளனளய நோடுவது அங்கு முடிவளட ிறது.
சு த்ளத நோடுவது பெோருள்ோீதியோன சோதளனளயயும் உள்ைடக் ியதோகும்.
இளத ஒருவர் எதிர்ெோர்த்தோல் வோழ்வும், இளத விட ஆன்ேோவும், பெோருளை விலக் ியபதோரு
இறுதிப் ெலளன அைிக் வல்லது.
ஆன்ேோ இவ்வோறு தீங்கு இளைக்கும் குணம் ெளடத்தது அல்ல.
ேனதின் எதிர்ெோர்ப்புக்கு இக்குணம் உண்டு.
எல்லோ பெோிய சோதளன ளும் எதிர்ெோர்க் ோேல் நி ழ் ின்றன.
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ஒரு ோோியத்ளதச் சோதிப்ெதற்கு முன்கெ எதிர்ெோர்ப்பு ெலளனத் தூண்டுவதோல், அச்சோதளனக்குோிய
சிறிய சக்திளயயும் அது எடுத்துக்ப ோண்டு விடு ிறது.
இருப்ெினும், ெல பெோிய சோதளன ைில் நம்முளடய எதிர்ெோர்ப்பு முழுளேயோ ப் பூர்த்தியோவளதப்
ெோர்க் ிகறோம். இங்கு ஆன்ேீ ப் ெலன் பெோருள்ோீதியோன ெலனோ ேோறு ிறது.
“உன் திருவுள்ைப்ெடி நடக் ட்டும்” என்று ேனிதன் கூறும் பெோழுது, “என்னுளடய விருப்ெேல்ல”
என்று கூறுவது கேலும் முக் ியம், ஏபனனில் ஒருவைது விருப்ெம் கேற் ண்டவோறு பசயல்ெடும்.
ஒருவைது ேனம், உணர்வு, உடல் இருக்கும்வளை ஒருவைது விருப்ெமும் இருக்கும்.
ேனதின் உடல் மூளையோகும்.
ேனம் அளேதியோ ி விடலோம்.
மூளையும் அளேதியோ இருக்கும் என்று அர்த்தேல்ல.
ேனம் பேைனேோ இருக்கும்பெோழுது மூளையும் பேைனேோ இருப்ெதோ நம்ளே நம்ெ ளவக் ிறது.
பேௌனம் எவ்வைவு சக்தி வோய்ந்ததோ இருந்தோலும் குளறந்த கநைத்திற்க நீடிக்கும்.
பேௌனம் விலகும்பெோழுதும் அல்லது குளறயும்பெோழுதும் மூளை பசயல்ெடுவளத ஒருவர் ேீண்டும்
ெோர்க் லோம்.
மூளையிலிருந்து எண்ணங் ள் தோனோ கவ கதோன்றுவளதப் ெோர்க் லோம்.
ேனம் பேைனேோ இருக்கும்வளை இளத பவற்றிப ோள்ைலோம்.
ேனதின் திறளே ள் ெல உள்ைன.
ஒவ்பவோரு திறளேக்கும் ஒரு ட்டளேப்பு உண்டு.
அது பேௌனேோகும்பெோழுது நோம் அளத பேௌனம் என் ிகறோம், ஆனோல் அதனுளடய ட்டளேப்பு
ளைந்தோல்தோன் பேௌனம் நிளலத்து நிற்கும்.
ஒரு திறனின் பேௌனம் ேற்பறோன்றின் பேௌனத்ளத உறுதி பசய்யோது.
எந்த ஒரு திறனின் பேௌனமும் எல்லோவற்றின் கேலும் ஒரு தோக் த்ளத ஏற்ெடுத்தும், முக் ியேோ
அதனுடன் பதோடர்புளடய திறளே ைின் கேல் ஏற்ெடுத்தும்.
ற்ெளனயும், ஞோெ மும் ஒன்கறோபடோன்று பதோடர்புளடய திறளே ைோகும்.
ெோகுெோடும், ற்ெளனயும் கநைடியோ த் பதோடர்புளடயளவயல்ல.
ெகுதி ைின் கூட்டுத்பதோள முழுளேக்குச் சேேோ ோதது கெோல, ேனதின் எல்லோத் திறன் ளும்
கசர்ந்து ேனதின் பேௌனத்ளதப் ெிைதிெலிக் ோது.
ேனதின் ீகை உணர்வும், ஜடமும் உள்ைன. ஒவ்பவோன்றும் முந்ளதயளதவிட அதி சக்தி
வோய்ந்தது.
பேௌனம் ேி உயர்ந்த சித்தியோகும், அளதப் பெறுவது அவ்வைவு சுலெேல்ல.
‘உன் திருவுள்ைப்ெடி நடக் ட்டும்’ என்று கூறுவதற்கு, முழுளேயோ ப் பெோதிந்துள்ை ஜீவனின்
பேௌனத்திற் ோ நோம் ோத்திருக் வும் முடியோது, ோத்திருக் கவண்டிய அவசியமுேில்ளல.
ிை ித்துக்ப ோள்ளும் பேௌனம் எவ்வைவு பசழுளேயுடன் இருந்தோலும், அளத முடிவோன
பேைனேோ ஒருவர் தவறோ க் ருத முடியோது. அதனோல்தோன், “என்னுளடய விருப்ெேல்ல” என்ெது
முக் ியேோ ிறது.
நேது விருப்ெம் அல்லது தன்முளனப்ெின் உந்துதல் ேனதில் எழுந்தவுடகனகய அவற்ளறச்
சேர்ப்ெணம் பசய்வது நேக்கு இருக்கும் ஒகை ெோது ோப்பு ஆகும்.
அன்ளனயின் எல்லோ இறுதியோன முளற ளும் எல்கலோருக்கும் ஒருவைது கயோ த்தின் எல்லோ
நிளல ைில் உள்ைன.
இங்கு பசயல்ெடும் தத்துவத்ளத ெல விதேோ க் கூறலோம், ஆனோல் எந்தப் ெதிப்ளெயும் நம்புவது
டினம். ஏபனனில் நம்ெிக்ள க்கு அதற்கு ஈடோன அறிவு கவண்டும்.
அந்த அறிவு முைண்ெோடோ இருப்ெது கெோல் கதோன்று ிறது.
இந்த அறிளவப் புோிந்துப ோள்ை, ஏற்றுக்ப ோள்ை, ெோைோட்ட, ஒருவர் முைண்ெோடு ளை
உடன்ெோடு ைோ முதலில் ஏற்றுக்ப ோள்ை கவண்டும். முைண்ெோடு ஆைேோ ேோறினோல் நேது
நம்ெிக்ள ளயத் தக் ளவப்ெது டினம்.
இந்தத் தத்துவத்தின் ெல்கவறு ெதிப்பு ள்:
ேி ச் சிறிய ேனிதனுக்கும் உதவ ேி ப் பெோிய சக்தி தயோைோ உள்ைது.
◊ நீண்ட பசயல்முளறயின் இறுதியில் ெலன் ள் இல்ளல. எந்த நிளலயிலும் அளவ எைலோம்.
◊ ெல வருடங் ள், ெல ேோதங் ள் எடுத்துக்ப ோள்ெளவ உடனடியோ வும் நி ழும்.
◊ உண்ளேயில்தோன் சக்தி இருக் ிறகத தவிை முளறயில் அல்ல.
◊ உண்ளே அதிர்வோ இருப்ெதோல் முழு எண்ணம் ெலன் ளைத் தரு ிறது.
◊ அன்ெர் ைிடம் பெோியவர்,சிறியவர் என்ற வோிளசக் ிைேம் இல்ளல; அவர் ளுளடய
உண்ளேளயப் பெோறுத்துதோன் வோிளசக் ிைேம் உள்ைது.
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◊ கதளவப்ெடும் சக்தி ேற்றும் வலிளேக்க ற்ெ உண்ளே ெல்கவறு நிளல ளை கேற்ப ோள் ிறது.
◊ இந்தப் ெதிப்பு ைின் சோைத்ளதத் பதைிவோ ப் புோிந்துப ோள்ெவர் ள் ஏேோற்றம்
அளடவகதயில்ளல.
◊ புறத் கதோற்றத்ளத அ நிளலயோ த் தவறோ நிளனப்ெவர் ள்தோன் ஏேோற்றம் அளட ின்றனர்.
◊ புதியதோ வந்த அன்ெர் ைோ இருந்தோலும், ஏதோவது ஒரு கவளலயில் அதற்கு ஈடோன உண்ளே
இருந்தோல், இறுதியோன ெலளன அவர் ள் நோடலோம்.
◊ எவ்வைவு உயர்ந்ததோ ஒன்ளறச் சோதித்தோலும், ேற்ற இடங் ைிலும் அவற்றிற்கு ஈடோன முயற்சி
இல்லோவிடில் ெலன் ளை அைிக்கும் என்ற உறுதி ிளடயோது.
◊ விைிப்பு, உண்ளே, ஏற்புத்திறன் இளவதோன் முக் ியம்.
◊ பெோிய ேனிதர் ளுக்குத்தோன் உயர்ந்த ெலன், எனக் ல்ல என்ெது மூடநம்ெிக்ள யோகும்.
◊ உயர்ந்த அன்ெர் என்ற ருத்கத ஒரு மூட நம்ெிக்ள யோகும்.
◊ இதனோல்தோன் மூத்த அன்ெர் ள் சோதிக் கவண்டியளவ ேீதம் இருப்ெதும், புதியவர் ள்
ஏைோைேோ ச் சோதிப்ெளதயும் நோம் ெோர்க் ிகறோம். ெல்கவறு விதேோ கேகல விைக் ப்ெட்டுள்ை
சட்டத்ளதத் தவிை கவறு எளதயும் இது நிரூெிப்ெதில்ளல.
◊ சேர்ப்ெணத்தின் ெலன் ீழ் ண்டளவ ளைப் பெோறுத்தது.
—சேர்ப்ெணத்தின் ஆைம்.
—ெிைச்சிளனளயப் ெற்றிய பதைிவு.
—ேனத்தளட ள் இல்லோதது.
—சேர்ப்ெணத்தின் தீவிைம்.
—ெிைச்சிளனளய முழுளேயோ ச் சேர்ப்ெணம் பசய்வது.
இந்தச் சந்திப்பு, ேனிதர் ைின் உளையோடல், அவர் ைது உணர்ச்சி ள், முக் ியேோ அவர் ள்
ேளறத்த உணர்ச்சி ள் இவற்ளற கேலும் நுணுக் ேோ நோம் ஆைோய முற்ெடலோம். இவற்ளற
1)உடனடியோ நி ழ்ந்த ஆெத்து மூலமும் 2)இறுதியோன நற்ெலன் மூலமும் ேதிப்ெிடலோம்.
ெிங் ிலியின் வருள அவளுக்கு வைேோ அளேந்தது.
இந்தத் தருணத்தில் அவனுக்கு கஜன் ேீது இருக்கும் விருப்ெத்ளத அவள் பதோிந்துப ோள்ைலோம்.
ஜோர்ஜியோனோவும், ெிங் ிலியும் கசர்ந்து வந்தது அவளுக்குச் சேோைிக் முடியோததோ இருந்தது.
இைண்டு நிளலளேளயயும் சந்திக் அவளுக்குத் பதம்பு இல்ளல.
டோர்சிக்கு எலிசபெத் ேீது இருந்த ோதளலப் ெற்றிய ளத இது, இறுதிவளை அவளுக்கு அவன் ேீது
ோதலின் அறிகுறிகய எைவில்ளல.
அவளுளடய ோதல் விக் ோேின் கேல் இருந்தது.
அவன் திருேணம் ஆனவனோ இருந்தோலும், திருேணம் ஆ ோேல் இருந்தோலும், ஒரு ஏற்புளடய
இனிளேயோன குணமுளடய ஒரு உதோைண வோலிெனோ இருப்ெோன் என அவள் ஒரு முளற
கூறியிருக் ிறோள்.
அவ்வைவு தூைம் அவளனக் ோதலித்தோள் எனத் பதோி ிறது.
அவைோல் அவளனத் திருேணம் பசய்துப ோள்ை முடியோது என அவளுளடய அறிவு கூறு ிறது.
இந்த இடத்தில் லோைோளவப் கெோல் அவன் கவறு யோளையும் திருேணம் பசய்துப ோள்வளத அவள்
விரும்ெவில்ளல.
தனக்குக் ிளடக் ோதது ேற்றவர் ளுக்கும் ிளடக் க் கூடோது என்ற ேனித சுெோவேோகும் இது.
கதர்தலில் பஜயித்த ெிறகும் தன்னுளடய எதிோி சிளறக்குப் கெோ கவண்டும் என்று Phineas
விரும்ெியளதப் கெோன்ற நிளலளேயோகும் இது.
இளறவனிடம்தோன் வன்ேம் என்று ிறிஸ்துவர் ள் கூறு ிறோர் ள்.
ேற்பறோருவனின் விளனப்ெயளனப் ெற்றிய வளல நேக்கு இல்ளல என் ின்றனர் இந்தியர் ள்.
Phineasம் அவனுளடய எதிோியும் ஒகை நிளலளயச் கசர்ந்தவர் ள் என்ெளத நோம் ேறந்து விடு ிகறோம்.
தோன்தோன் சோி என் ிற ேனிதனின் உணர்வு, தோன் பசய்தது கெோன்ற குற்றத்திற் ோ அல்லோேல்,
அகத உணர்வு ப ோண்டதற் ோ ேற்பறோரு ேனிதன் தண்டளன பெற கவண்டும் என விரும்பு ிறது.
இதன் ெலனோ Phineas சிளறக்குச் பசல்ல கநர்ந்தது.
தோழ்ந்த ஜீவியத்தின் சோி என் ிற உணர்வு தனக்க தண்டளனளயத் கதடிக் ப ோள் ிறது.
தோன் பசய்யக்கூடிய குற்றத்ளத ேற்றவர் பசய்யும்கெோது, அளத ண்டிப்ெதன் மூலம் தோழ்ந்த
ஜீவியம் உயர்ந்த ஜீவியேோ உயரு ிறது.
ேற்றவர் ள் பசய்த அந்தக் குற்றத்ளத அவன் ஆகக்ஷெிக் ிறோன், தோன் பசய்வளத அல்ல.
பசயலின் பவைிப்ெோட்ளட அவன் ஆகக்ஷெிக் ிறோன். பசயல் புோிய விளையும் நிளனப்ளெ அல்ல.
அந்த நிளலயில் இருக்கும் உண்ளே ஒருவளன னவோனோக்கு ிறது
Athos அந்த நிளலயில் னவோனோ இருந்தோன்.
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Mordauntற்கு உதவி பசய்து அவன் கேலும் ஒரு தவறு பசய்தோன்.
ெோதிப்ெளடயோேல் ஜீவியத்தில் உண்ளேயோ இருப்ெது ஜீவியத்தின் வலிளேயோகும்.
இது ஆன்ேீ த் தூய்ளேயினோல் வரு ிறது.
Athos இலக் ியச் சித்தோிப்ெிகலகய ேி ச் சிறந்த னவோன் ஆவோன்.
யுதிஷ்டிைர் ேற்பறோருவர்.
முன்னர் நோன் உண்ளேளயப் ெற்றி எழுதிகனன்.
உயர்வு உண்ளேளயத் தடுக்கும்.
உயர்வு ேனப்ெோன்ளே பவற்றி ைேோன அ ந்ளத உளடயவருக்கு சக்தி அைிக்கும்.
அன்ளனளய ஏற்றுக்ப ோள்ை முயலும் ஒருவர் அ ந்ளதளய பவற்றிப ோள்ை முயலும்பெோழுது,
உயர்வு ேனப்ெோன்ளே தண்டளன அைிக்கும்.
Phineas இவ்வோறுதோன் தண்டளன பெற்றோன்.
ேற்றவோின் குற்றத்திற் ோ எவரும் தண்டளன பெறுவதில்ளல.
ஒருவர் ெிறருக்கு அைிக் விரும்புவகத அவருக்குக் ிளடக் ிறது என்ெது பூைணேோன உண்ளே.
ெிைோர்த்தளன தீவிைேளடயும்பெோழுது ெிைச்சிளன தீரு ிறது, அல்லது ஒருவர் எங்கு ேோற கவண்டும்
என்ெளத ோண்ெிக்கும்.
ேகனோெோவம் ேோறினோல் பவைியில் இருப்ெதுகெோல் கதோன்றும் எல்லோப் ெிைச்சிளன ளும் தீரும்.
உள்ைிருந்து எழும் எல்லோப் ெிைச்சிளன ளையும் ஜீவியத்தில் ஏற்ெடும் ேோற்றம் தீர்க்கும்.
ெைி தீர்க்கும் எண்ணம் கூடோது, ஏபனனில் அது நம்ேிடகே திரும்பும்.
அதனுடன் கசர்ந்து எோிச்சலும் வரும்.
ெைி வோங் க் கூடோது என் ிற எண்ணம் எழும்பெோழுது எோிச்சலளடயோேல் இருக் முயல்வது கேலும்
எோிச்சளல அைிக்கும்.
இந்த இடத்தில் எோிச்சலின் அறிவு ெயன்ெடும்.
பெோிய பசயல் ளுக்கு ஆளசப்ெடும் ெலவீனகே எோிச்சல் ஆகும்.
இது எதிர்த்தோக்குதளல அைிக்கும்.
இது எதிர்த்தோக்குதலின் சட்டேோகும்.
எலிசபெத் ெிங் ிலிளய கேோசேோனவனோ க் ருதோேல் இருக் லோம்.
ேன்னிக் முடியோத அைவுக்கு வலிளேயற்றவனோ அவன் இருப்ெளத அவள் ெோர்க் ிறோள்.
அவள் வோய்விட்டுக் குளற கூறோதளத அவளுளடய ஆழ்ேனம் கூறும்.
ஆழ்ேன எதிர்விளனயின் விதி ைின் ெடி, அவள் ெிங் ிலிளயச் சந்தித்தது, ஓடிப் கெோகும் பசய்திக்கு
வைி வகுத்தது என்று கூறலோம்.
எந்த நிளலயிலும், எந்த ஒரு விஷயத்ளதச் சோதிக் கவண்டுபேனில் முக் ியேோ உயர்ந்த
நிளலயில், பெோறுளே பெோிய அைவில் ேி வும் அவசியம்.
அவளுக்குச் சங் டம் எழுந்தது.
பெோறுளே இல்லோவிடில் சோியோன நடத்ளதளய ஆதோிக் இயலோது, இது சங் டேோ எழு ிறது.
பெோறுளேக்குச் சக்தி அதி அைவில் கவண்டும்.
பசயலிலிருந்து வரும் சக்தி சுறுசுறுப்பு ஆகும்.
உயர்ந்த நிளலயில் சோதிக் கவண்டுபேனில் பேௌனத்திலிருந்து சக்தி எை கவண்டும்.
அந்தச் சக்தி அளேதியோன ஆற்றலோ ேோறு ிறது.
டோர்சிளய விட விக் ோம் உயர்ந்தவன் என எலிசபெத் எப்பெோழுதும் நிளனத்திருந்தோள்,
பெம்ெர்லிளயப் ெோர்க்கும்வளையில் டோர்சியின் நடத்ளத ள் தோழ்ந்ததோ இருப்ெதோ வும்
நிளனத்திருந்தோள்.
ேனளதவிட ஆன்ேோ உயர்ந்தது, ஆனோல் ஆன்ேோ அடக் ேோனது, அ ந்ளதயற்றது.
டோர்சிளயவிட அவள் கேலோனவள் என்ெளதத் பதோிந்து ப ோள்ைோேல் இருக் முடியோது.
தோன் கேலோனவள் என நிளனப்ெது அ ந்ளதயின் வலியுறுத்தலோகும்.
கேலோனவள் என் ிற அறிகவ, தோன் கேன்ளேயோனவள் என் ிற உணர்ளவ அைிக்கும்.
அந்த அறிவினோல் ேட்டுேல்லோது, அறிவில் இருக்கும் உணர்வு, உயர்வு ேனப்ெோன்ளேளய
அைிக்கும்.
எல்லோ உயர்ந்த ஆன்ேோக் ளும் உண்ளேயோ கவ அடக் ேோனளவ.
தோன் கேன்ளேயோனவள் என் ிற சுய விைிப்புணர்வு, அவளுளடய சம்ெிைதோயேோன சமூ
ேனப்ெோன்ளே, சந்தர்ப்ெத்ளத எதிர்ப ோள்ைத் கதளவயோன சக்தியின் குளறெோடு இளவ கை
உண்ளேயோன ோைணங் ள் ஆகும்.
அ ந்ளதயற்று இருப்ெது, இனிளே, அடக் ம், அளேதி ஆ ியளவ இருந்தோல் ஆன்ேோவுக்கு
உண்ளேயோ இருக் லோம்.
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நேது வோழ்க்ள யில் அன்ளன அன்ெைோ இருப்ெது, உயர்ந்த நிளல என்ெகத உண்ளே ஆகும்.
உண்ளேயில் நோம் உயர்வோனவர் என்று அ ந்ளதகயோடு நிளனக் ோேல் இருக் கவண்டும்.
இளத எப்ெடிச் பசய்வது என்ெது க ள்வி. உணர்ச்சி ைின் ெணிவு ஆன்ேோவுக்கு உண்ளேயோ
இருப்ெகத என்று பதோிந்துப ோள்வது உதவும்.
முக் ியம் என் ிற எந்த ஒரு உணர்வும் ெலவீனம்தோன்---ேனோீதியோன ெலவீனம்.
ெலவீனேோ இல்லோதவர் ள், தோங் ள் கேன்ளேயோனவர் ள் என்று வலியுறுத்த, பவைிப்ெடுத்த,
அளதத் பதோிந்துப ோள்ைக்கூட அவசியேில்லோதவர் ள்.
ெல தளலமுளற ைோ கவ உண்ளேயோ கவ உயர்ந்தவர் ைோ இருப்ெவர் ள், தங் ளுளடய
கேன்ளேயோன நிளலளய ேறந்து விடுவர்.
ோலப்கெோக் ில் அவர் ள் பசய்வளத அன்ளனயின் ஜீவியத்தின் பசைிப்ெோல் நம்ேோல் பசய்ய முடிய
கவண்டும்.
தோழ்ந்தவகை அவருளடய ெலவீனத்தோல் உயர்ந்தவைோ நிளனத்துக் ப ோள்வோர்.
உயர்ந்தவர் என்று நிளனத்துக்ப ோள்ை அவருக்கு ஒரு கதளவ இருக் ிறது.
கேலும் ஒரு ெடி உள்கை பசல்வது இது கெோன்ற வலியுறுத்தளல ேழுங் டித்து விடும்.
உயர்வு என்ெது உண்ளேயில் தோழ்வு என்று பதோிந்துப ோள்வது, கேலும் ஒரு நிளல வலிளேளயப்
பெறுவது, பெோறுளேளயக் ளடப்ெிடிக் கேலும் முயல்வது, கேலும் சற்று உள்கை பசல்வது,
உயர்வு ேனப்ெோன்ளே கவளலளயக் ப டுக்கும், ஜீவியத்தில் உயருவளதத் தடுக்கும் என்று
பதோிந்துப ோள்வது, தோன் ெோர்த்த ஒகை அடக் ேோன நெர் ஸ்ரீஅைவிந்தர்தோன் என்று அன்ளன
கூறியிருப்ெளத நிளனவுெடுத்திக்ப ோள்வது, ஆன்ேோ எப்பெோழுதும் தன்ளன அறியோதும்,
அடக் ேோ வும் இருப்ெளத நிளனவுெடுத்திக்ப ோள்வது ஆ ியளவ நம்முளடய கநோக் த்திற்கு
உதவும்.
கவறு விதேோ க் கூறகவண்டுபேன்றோல், ெிைச்சிளனளயத் தீர்க் நேது உண்ளேயின் சக்திளயப்
ெோிகசோதிக் இது ஒரு சந்தர்ப்ெேோகும். அல்லது இது ெிைச்சிளனளய ஒரு வோய்ப்ெோ ேோற்றி
விடலோம்.
61. “And prepare for such a visitor – Bingley”
Life exists at many levels; Man meets it at all levels.
Events before our eyes go unnoticed.
We note some events but they do not remain in our memory.
Events constantly present to us present no significance of theirs.
There are minor events, casual words that remind us of the significance of other relationships such as with
the partner or wife or boss.
It shows there is a term of reference inside.
Such a term can be of temperament, society, life or our deeper beliefs.
They are the concentric circles I speak of in consecration.
The fullness, quickness, the wholesomeness of the result is determined by that concentric circle from which
we consecrate.
One vibration from the Supreme can pervade millions of universes.
That Supreme is found inside and outside.
Existence, life, society, movement, act, etc. are a few of their interaction.
Man is the middle term between the two Supremes inside and outside.
He can be the middle term, move to either extremity or roll all the three into One.
Then the vision shows like a microscope the telescopic view.
The greatest of relationship for Man are that of the Guru and the wife.
The Guru starts as the telescope, the wife the microscope.
Reaction removes the power of comprehension as it is of the vital.
The reaction of the vital in the Mind (No.2) is more damaging.
Man’s evolution to Supermind can be described as Man’s acquiring wider, richer comprehension.
Supramental comprehension is power to accomplish.
Ascent enables and compels descent.
Both integrate into existence that is evolved.
The finite in the existence evolved or unevolved is infinite.
The infinite evolving fully out of the finite completes the evolution.
Even then there is a further stage.
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It is a stage where infinite is the finite and they coexist.
Eternity is of that existence.
Such an existence is infinite.
There can be no eternity without infinity.
Infinity is the natural condition of eternity.
Bingley was no ordinary visitor to Elizabeth.
Her interest in Jane was total and hence Bingley occupied her Mind fully.
Our interest is ourselves.
We are related to someone not by physical proximity or even vital interchange, but by the way he occupies
our Mind when he is away.
Jane’s wedding occupied Elizabeth like that, more than Jane.
In this meeting which was extremely positive in every sense, neither her own future, not Jane’s had any
certainty.
Bingley at this moment was a big question.
It could rock her foundations powerfully.
In her case it led to Caroline’s provocation and Lydia’s elopement which meant the uncertainty in her
received a jolt.
It is a crucial moment for anyone.
For Mother’s devotees, it is a moment of great spiritual opportunity.
We have accepted Mother at some level.
Up to that level to remember Mother in a crisis is possible.
Beyond that one cannot remember Her, nor call Her.
It is an occasion to deepen our faith.
Can we remember Her at such a moment and call Her?
In that case, it does open the heavens.
It happened to Elizabeth through the tragedy.
To the devotees it happens at once, as a higher level of opportunity.
This remembrance, this calling is the predecessor of gratitude.
Further, a devotee can raise any moment to be a crucial moment.
It is remembrance at first, calling next, gratitude finally.
Mr. Bennet feeling grateful to Darcy on hearing of his proposal, would have raised that ordinary moment to
a crucial moment.
Elizabeth, on reading Darcy’s letter, moved to the Mind. She did feel gratitude for his loving her.
Had she come forward to give up the charm for Wickham, that moment would have become a crucial
moment in her life.
We know of constant remembrance.
I should talk of instantaneous remembrance.
I should talk of calling Her at once.
Maybe, SHE must call from inside.
Mother does not like meditation. She says it is sleep.
Consecration is far, far more difficult than meditation.
To those who have taken to consecration fully and seriously, this is a useful advice.
One can see in normal serious consecration a gap of a few seconds.
When something important arises, we see for the first few minutes or even several minutes what comes and
occupies us.
If the call is instantaneous, the result is instantaneous.
The fullness of the result depends upon the fullness of our consciousness.
The gap can be closed by will.
It is labour.
It can be closed by knowledge.
It takes less labour, but the result of will is greater than that of knowledge.
It can be done by consciousness.
Moving from will to knowledge to consciousness is work.
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Moving to consciousness is uniting will and knowledge.
Or knowledge acquiring will or will acquiring knowledge.
Alertness to remember Mother achieves all these automatically.
Alertness is aspiration.
Aspiration is the remembrance of a deeper layer of consecration.
Responding to Grace, remembering the constant presence of Grace is aspiration.
For that, the first step is NOT to remember ourselves — the ego.
He who knows the higher value of grace than that of the ego, can so remember Grace.
To know that our present consciousness, as it is constituted, is itself pure Grace, that changes grace into
supergrace.
While eating, we consecrate eating.
We do not see our eating itself is grace.
Nothing deeper in us sees our eating itself is grace.
That which sees so is spiritual sensitivity or awakening.
Spiritual sensitivity becoming Psychic sensitivity is spiritual evolution.
Such spiritual evolution moves up and moves down.
Up through the spiritual range of Mind.
Down to the vital and physical.
They meet at the Supramental Being.
For one who wants to solve a problem, consecration of events is important.
For one who wants to create opportunities, consecration of thoughts is important.
These are the conditions generally when we are occupied.
For a yogi, the unoccupied hours are important.
In the unoccupied hours, mostly it is dullness that is there in the Mind.
Random thoughts, inconsequential thinking, past memories, the censor are occupying the Mind when one is
quiet.
One requires mental alertness to consecrate problems, events without a gap.
One needs spiritual alertness to do so during the unoccupied hours.
Inside there will be resistance, unwillingness, lack of interest to do this.
Without inner readiness of ripeness, one who pushes ahead with a will of determination will soon
discover that he blissfully forgets all this for a while.
We see Elizabeth, after the proposal, completely forgetting it till she came to Pemberley.
Such a thing can be overcome by subconscious aspiration.
Subconscious aspiration is ever present when we live in such a community, sat sangh.
Sri Aurobindo said such communities must be closed after the central figure.
If kept for any reason, the social forces take the evolutionary courses meant for them.
Frustration issues when our effort is by will instead of knowledge.
Shifting from knowledge to consciousness, joy issues.
Growth of consciousness is joy.
Feeling joyful or cheerful, the consciousness grows.
To feel cheerful we must forget the outside world or even ourselves.
Ourselves is our knowledge and will which is ill will.
To forget our will is to give up ill will.
To forget our knowledge is to give up our ignorance as our knowledge is ignorance.
Having given up both, one can move up or down.
Which way he moves is the human choice.
Human choice is unencumbered when will and knowledge are given up.
Will and knowledge constitute ego.
Giving up Ego, one is cheerful, can move upwards by exercising his choice.
Giving up the ego means so many things.
Of course, we avoid assertion.
The words we speak may remain the same after assertion is given up, as Darcy when he handed his letter to
her. The spirit of haughtiness remained.
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He explained to her that what he thought was calmness and coolness of temper in writing it, he later
discovered was bitterness of spirit.
After deciding to change to her opinion, he was able to mistake the bitterness of spirit to be calm and cool.
The ego expresses itself in the tone, accent, pronunciation, voice, gestures, looks, solicitude or its absence,
attitude and what they call the language of the body. We can include the language of the soul.
Darcy had done all this at Pemberley and abundantly passed the test of Elizabeth and her aunt and uncle.
After this what lingered in him by way of subconscious arrears of ego, gave her embarrassment at Lambton
and brought Jane’s letter.
Ego is a product of Nature.
Giving up ego means giving up Nature too.
Her aunt said he was obstinate.
Obstinacy is firmness descending to the physical as its ideal.
After the proposal, he could not stand Mrs. Philips, Mr. Collins, and Mrs. Bennet.
He could suspend his comments in their presence.
He shrugged his shoulders as a response.
Even when his ego was shed, his power remained.
Mr. Bennet who wanted to refuse his consent to the proposal, gave his consent, as he was not a Man to
whom Bennet could refuse anything.
This power can express through the ego or outside it.
Through the ego it will be formidable.
Outside the ego it will be the pure strength of personality.
Mr. Bennet came into unpleasant contact with it.
Incidentally, it shows the personality of Mr. Bennet.
He is one who takes the line of least resistance.
It was awkward of him to agree with Darcy and ask her to refuse him after she had accepted him.
Someone said that after Darcy had been abused so much, no one in his position would have come back to
her.
The spirit in which Darcy did so is the spirit of consecration.
Consecration leads to the first fundamental siddhi — Divine inside, outside and above.
Such a consecration requires all the mental energies occupied with random thoughts and thinking. It also
needs the energies involved in our silent occupation.
Thinking is Mind’s highest power. We cannot withdraw from that without withdrawing all the energies
thus occupied.
To collect all those energies fully is no ordinary human effort.
To direct them so collected requires a formidable will.
Finally when consecration matures, even that will will be surrendered.
Such a consecration will have no energy left to know anything about the other person.
We see Darcy was oblivious of her “Your arrogance, selfishness, conceit”.
To have taken note of them and be offended needs some energy. In Darcy who was decided on doing what
she had said, no energy was left behind.
It was not as if he was offended and overlooked it.
All his energies were fully absorbed in his ‘consecration’ and nothing was left in him to know that he
was offended and to think that he should react or not react.
That is the spirit of consecration that leads to the fundamental siddhi.
Darcy went further.
He not only ‘consecrated’ his efforts, he sought transformation of his behaviour.
We can easily know the intensity of his concentration, if we attempt the same in any single work.
Consecration of any work, serious or ordinary, requires the same intensity of energy.
Darcy was left with no energy to know what he did or what he did not do.
When she was ashamed of those words, he disagreed with her and said they helped him to become a better
Man.
Recall the abuse of someone in the past and imagine yourself justifying it. It is the energy needed to
overcome sensitivity.
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A small problem as the symptom of a great issue, say a certain temperament.
After the refusal of the proposal, if Darcy had decided to change his offensive presentation and withdraw
his unpleasant stiffness, Elizabeth would not have come to Pemberley. Even if she had come, it would not
have pleasantly developed as it did. What she resented was not his manners only. She detested his very
character. A subconscious awareness in him sensed it; he therefore rose to the occasion of changing his
very character. Such an opening in him led to those positive developments at Pemberley and Lambton. But,
at that point she was willing to accept him socially. Socially she was not his equal or his object of
seeking. He longed for her as a psychological possession. In him too though the change of character was
great, it was confined to his consciousness. It did not cross into his substance to any appreciable extent.
Hence the elopement which compelled both to move to the greatest possible depth. He did move into his
substance in his change of character to be able to accept Elizabeth in spite of Lydia and Mrs. Bennet. She
changed to the extent of accepting him.
She had not changed beyond what she had done as soon as she read the letter.
This is a particular phenomenon in consecration. To illustrate it through an example we can take the case of
a child unwilling to go to school daily. The parent tries to send the child resorting to consecration. On any
day the father remembers to consecrate in the morning the child’s unwillingness, the child goes to school.
Suppose he forgets to consecrate one day, the child refuses to go to school. This is his experience. One day
when he does consecrate fully and rightly, in spite of successful consecration, the child refuses to go to
school. The father is baffled. It happens when a new phenomenon arises. Till then the father solved the
problem of sending the child to school. Now, a time comes when the father is to make a greater progress.
The child is a naughty child and represents the naughtiness in the father. Time has come for the father to
overcome his own naughtiness before the child can respond. Now the child’s refusal to go to school is a
symptom of her naughtiness which is his own. In this case unless and until he overcomes his own
naughtiness, the child will not go to school. No longer the refusal to go to school is the problem. It is a
symptom of a deeper malady. It goes to the naughtiness of the child. And further it represents the father’s
naughtiness. One must in such cases discriminate the surface issue from the issue of the depth.
“ெிங் ிலிளய வைகவற் த் தயோைோனோள்.”
ெல நிளல ைில் வோழ்க்ள உள்ைது; ேனிதன் அளத எல்லோ நிளல ைிலும் சந்திக் ிறோன்.
ண் முன்கன நடப்ெளவ ளை நோம் வனிப்ெதில்ளல.
நோம் சில நி ழ்வு ளைப் ெோர்க் ிகறோம் ஆனோல் அளவ நம் ஞோெ த்தில் இருப்ெதில்ளல.
அடிக் டி நேக்கு நடக்கும் விஷயங் ள் அவற்றினுளடய முக் ியத்துவத்ளத நேக்குத்
பதோிவிப்ெதில்ளல.
சிறிய நி ழ்வு ள், இயல்ெோ க் கூறப்ெடும் வோர்த்ளத ள், நேக்கு நேது கூட்டோைி அல்லது ேளனவி
அல்லது முதலோைி கெோன்ற ேற்ற உறவு ைின் முக் ியத்துவத்ளத ஞோெ ப்ெடுத்தும்.
அதனுள் ஒரு பசயல் திட்டம் உள்ைது என்ெளத இது ோட்டு ிறது.
அது கெோன்ற திட்டம், ேனவுணர்வு, சமூ ம், வோழ்வு அல்லது நேது ஆழ்ந்த நம்ெிக்ள ள்
சம்ெந்தப்ெட்டதோ இருக் லோம்.
சேர்ப்ெணத்தில் நோன் குறிப்ெிடும் ஒரு புள்ைிளயச் சுற்றி இருக்கும் வட்டங் ள்தோன் அளவ.
ெலனின் முழுளே, விளைவு, ஆகைோக் ியம் இவற்ளறத் தீர்ேோனிப்ெது நோம் சேர்ப்ெணத்ளத
ஆைம்ெிக்கும் அந்த வட்டங் ள்தோன்.
ெிைம்ேத்திலிருந்து எழும் ஒரு அதிர்வு க ோடிக் ணக் ோன ெிைெஞ்சங் ளை ஊடுருவும்.
அந்தப் ெிைம்ேம் அ ம், புறம் இைண்டிலும் இருக்கும்.
பெருவோழ்வு, வோழ்க்ள , சமூ ம், இயக் ம், பசயல் ேற்றும் ெல, அளவ ஒன்கறோடு ஒன்று இளணந்து
பசயல்ெடும் சில விஷயங் ைோகும்.
அ ம், புறம் இைண்டிலும் உள்ை ெிைம்ேத்தின் இளடப்ெட்ட நிளல ேனிதன் ஆவோன்.
அவன் இளடப்ெட்ட நிளலயில் இருக் லோம், இைண்டு ெக் ங் ைில் எங்கு கவண்டுபேன்றோலும்
ந ைலோம் அல்லது மூன்ளறயும் ஒன்றோக் லோம்.
அதன் ெின்னர் பதோளலதூைக் ோட்சிளய நுண்கநோக் ிளயப் கெோல் ெோர்ளவ ோண்ெிக்கும்.
குரு, ேளனவி இைண்டும் ேனிதனுக்கு ிளடத்திருக்கும் உயர்ந்த உறவு ள் ஆகும்.
குரு பதோளலகநோக் ிளயப் கெோல் ஆைம்ெிப்ெோர், ேளனவி நுண்கநோக் ிளயப் கெோல் இருப்ெோள்.
எதிர்விளன ஆற்றுவது உணர்வுக்குோியதோ இருப்ெதோல், அது புோிந்துப ோள்ளும் சக்திளய
அ ற்றிவிடும்.
ேனதில் எழும் உணர்வின் எதிர்விளன கேலும் ப டுதல் பசய்யவல்லது.
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சத்திய ஜீவியேோ ேனிதன் உருவோவளத ேனிதன் அ ன்ற பசைிப்ெோன உணர்வோற்றளலப்
பெறு ிறோன் என்று விவோிக் லோம்.
சத்தியஜீவிய பதைிவு சோதளனயின் சக்தியோகும்.
கேகல பசல்வது ீைிறங்குவளத இயலச் பசய்யும், வற்புறுத்தும்.
பவைிவந்த பெருவோழ்வோ இைண்டும் இளணயும்.
பெருவோழ்வில் உள்ை அைவுக்குட்ெட்டது பவைிவந்த அல்லது பவைிவைோத அனந்தேோ இருக்கும்.
அந்தத்திலிருந்து முழுளேயோ பவைிவரும் அனந்தம் ெோிணோேத்ளதப் பூர்த்தி பசய் ிறது,
இதற்குப் ெின்னரும் கேலும் ஒரு ட்டம் உள்ைது.
அனந்தகே அந்தம் என் ிற அந்தக் ட்டத்தில் அளவ இளணந்கத இருக்கும்.
அைிவற்ற தன்ளே அந்தப் பெரு வோழ்விற்குோியது.
இது கெோன்ற வோழ்வு அனந்தேோ இருக்கும்.
அனந்தம் இல்லோேல் நிளலகெறு இருக் முடியோது.
நிளலகெற்றின் இயற்ள யோன நிளலதோன் அனந்தம்.
ெிங் ிலி எலிசபெத்திற்குச் சோதோைண விருந்தோைி அல்ல.
கஜன் ேீது அவளுக்கு இருந்த ஆர்வம் முழுளேயோனது, அதனோல் ெிங் ிலி அவளுளடய ேனளத
ஆக் ிைேித்துக் ப ோண்டிருந்தோன்.
நேது ஆர்வம் நம் ேீது ேட்டுகே.
அரு ோளேயினோகலோ அல்லது உணர்வின் ெோிேோற்றத்தினோகலோ நோம் ஒருவருடன் உறளவ
ஏற்ெடுத்திக்ப ோள்வதில்ளல, ஆனோல் அவர் நம்ேிடேிருந்து பதோளலவில் இருக்கும்பெோழுது அவர்
நம் ேனளத ஆட்ப ோள்வதன்மூலம் ஏற்ெடுத்திக் ப ோள் ிகறோம்.
கஜளன விட, கஜனுளடய திருேணம் எலிசபெத்ளத அவ்வோறு ஆட்ப ோண்டிருந்தது.
எல்லோ விதத்திலும் பவகுவோ கநர்ேளறயோ இருந்த இந்தச் சந்திப்ெில், அவளுளடய
எதிர் ோலகேோ, கஜனுளடய திருேணகேோ, எதிலும் ஒரு நிச்சயேின்ளே இருந்தது.
ெிங் ிலி இந்தத் தருணத்தில் பெோிய க ள்விக் குறியோ இருந்தோன்.
இது அவளுளடய அடிப்ெளடளய வலிளேயோ ஆட்டம் ோண ளவக் லோம்.
அவளுளடய விஷயத்தில் இது ோைலினுளடய தூண்டுதலுக்கும், லிடியோ ஓடிப் கெோவதற்கும் வைி
வகுத்தது, அவளுளடய நிச்சயேின்ளேக்கு பெோிய அடி ிளடத்தது.
எவருக்கும் இது ஒரு முக் ியேோன தருணேோகும்.
அன்ளன அன்ெர் ளுக்கு இது ஒரு ேி ப் பெோிய ஆன்ேீ வோய்ப்ெோகும்.
நோம் அன்ளனளய ஒரு அைவில் ஏற்றுக் ப ோண்டுள்கைோம்.
அந்த நிளலவளை, பநருக் டியோன சேயத்தில், அன்ளனளய நிளனவில் ளவத்துக்ப ோள்வது
சோத்தியம்.
அளதயும் தோண்டி ஒருவைோல் அன்ளனளய ஞோெ ம் ளவத்துக்ப ோள்ை முடியோது, அன்ளனளய
அளைக் வும் முடியோது.
நம்முளடய நம்ெிக்ள ளய ஆைப்ெடுத்த இது ஒரு சந்தர்ப்ெேோகும்.
இது கெோன்ற தருணத்தில் நேக்கு அன்ளனயின் ஞோெ ம் வருேோ, அளைக் முடியுேோ?
இவ்வோறு நடந்தோல் அது பசோர்க் ங் ளைத் திறக்கும்.
கெைோெத்து மூலம் எலிசபெத்திற்கு இது நி ழ்ந்தது.
அன்ெர் ளுக்கு இது உயர்ந்த நிளல வோய்ப்ெோ உடனடியோ நி ழும்.
இந்த ஞோெ ம், இந்த அளைப்பு, நன்றியுணர்வுக்கு முன்ெோ எழு ிறது.
கேலும், ஒரு அன்ெர் எந்த தருணத்ளதயும் முக் ியேோன தருணேோ உயர்த்தலோம்.
முதலில் ஞோெ ம், அடுத்தது அளைப்பு, இறுதியோ நன்றியுணர்வு எை கவண்டும்.
டோர்சியின் திருேண உறுதிளயக் க ட்ட ெிறகு திரு பென்னட்டிற்கு நன்றி உணர்வு எழுந்திருந்தோல்,
அந்தச் சோதோைண தருணம் முக் ியேோன தருணேோ ேோறியிருக்கும்.
டோர்சியின் டிதத்ளதப் ெடித்த ெிறகு எலிசபெத் ேனதிற்கு ேோறினோள். அவன் தன்ளனக்
ோதலிப்ெதற் ோ நன்றி உணர்வு அவளுக்கு எழுந்தது.
விக் ோம் கேலிருந்த வர்ச்சிளய அவள் ள விட முன்வந்திருந்தோல், அந்தத் தருணம் அவளுளடய
வோழ்க்ள யில் முக் ியேோன தருணேோ ேோறியிருக்கும்.
நேக்கு இளடவிடோத நிளனளவப் ெற்றித் பதோியும்.
உடனடியோ எழும் ஞோெ த்ளதப் ெற்றி நோன் கெச கவண்டும்.
அன்ளனளய உடனடியோ அளைப்ெளதப் ெற்றி நோன் கெச கவண்டும்.
அன்ளன நம்முள்ைிலிருந்து அளைக் கவண்டும் கெோலும்.
தியோனம் அன்ளனக்குப் ெிடிக் ோதது. அன்ளன, அது தூக் ம் என் ிறோர்.
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சேர்ப்ெணம் பதோளலவில் இருக் ிறது, தியோனத்ளதவிட ேி வும் டினேோனது.
சேர்ப்ெணத்ளதத் தீவிைேோ வும், முழுளேயோ வும் கேற்ப ோண்டவர் ளுக்கு இது உெகயோ ேோன
அறிவுளை ஆகும்.
இயல்ெோன தீவிைேோன சேர்ப்ெணத்தில், சில பநோடி ளுக்கு ஒரு இளடபவைிளய ஒருவர்
ெோர்க் லோம்.
முக் ியேோ ஒன்று எழும்பெோழுது, முதல் சில நிேிடங் ளுக்கு அல்லது ெல நிேிடங் ளுக்கு நம்ேிடம்
எது வந்து நம்ளே ஆக் ிைேித்துக் ப ோள் ிறது என்று நோம் ெோர்ப்கெோம்.
அளைப்பு உடனடியோ எழுந்தோல், ெலனும் உடனடியோ எழும்.
ெலனின் முழுளே நேது ஜீவியத்தின் முழுளேளயப் பெோறுத்தது.
இளடபவைிளய ேன உறுதியின் மூலம் நிைப்ெி விடலோம்.
இது உளைப்பு.
அறிவின் மூலம் இளத நிைப்ெலோம்.
இதற்குக் குளறவோன உளைப்கெ கதளவ. ஆனோல் ேன உறுதியின் ெலன் அறிவின் ெலளன விட
உயர்ந்தது.
ஜீவியத்தின் மூலம் இளதச் பசய்யலோம்.
உறுதியிலிருந்து அறிவுக்கும் ஜீவியத்திற்கும் பசல்வது கவளலயோகும்.
உறுதிளயயும் அறிளவயும் இளணத்து ஜீவியத்திற்குள் நுளையலோம்.
அல்லது அறிவு உறுதிளயயும் அல்லது உறுதி அறிளவயும் பெறுவது.
அன்ளனளய நிளனவுெடுத்திக்ப ோள்வதற் ோன விைிப்பு இளவ எல்லோவற்ளறயும் தோனோ கவ
சோதிக்கும்.
விைிப்பு ஆர்வேோகும்.
சேர்ப்ெணத்தின் ஆைேோன ெகுதியின் நிளனவு ஆர்வேோகும்.
அருளுக்குப் ெதிலைிப்ெது, அருளை இளடவிடோது நிளனவில் ளவத்திருப்ெது, ஆர்வேோகும்.
இதற்கு நம்ளே, நேது அ ந்ளதளய நிளனவுெடுத்திக் ப ோள்ைோேல் இருப்ெது முதல் ெடியோகும்.
அ ந்ளதயின் ேதிப்ளெ விட, அருைின் உயர்ந்த ேதிப்ளெத் பதோிந்திருப்ெவருக்கு அருளை இவ்வோறு
நிளனவுெடுத்திக்ப ோள்ை முடியும்.
நேது தற்பெோழுளதய ஜீவியகே, அது அளேக் ப்ெட்டிருக்கும் விதத்தில், தூய்ளேயோன அருள்
என்று பதோிந்துப ோள்வது அருளைப் கெைருைோ ேோற்றும்.
நோம் உண்ணும் பெோழுது உண்ெளதச் சேர்ப்ெணம் பசய் ிகறோம்.
உண்ெகத அருள் என்ெளத நோம் அறிவதில்ளல.
நம் ஆைத்தில் உள்ை எதுவும் நோம் உண்ெளத அருள் என்று ெோர்ப்ெதில்ளல.
அவ்வோறு ெோர்ப்ெது ஆன்ேீ உணர்வுத் திறன் அல்லது விைிப்புணர்வோகும்.
ஆன்ேீ ப் ெோிணோேத்தில் ஆன்ேீ உணர்வுத்திறன் ளசத்திய புருஷனின் உணர்வுத் திறனோ
ேோறு ிறது.
இது கெோன்ற ஆன்ேீ ப் ெோிணோேம் கேலும் ீழுேோ ந ரும்.
ேனதின் ஆன்ேீ வைம்ெின் மூலம் கேகல பசல்லும்.
ீைிறங்குவதன் மூலம் உணர்ளவயும், உடளலயும் அளடயும்.
அளவ சத்திய ஜீவனில் சந்திக்கும்.
ெிைச்சிளனளயத் தீர்க் விரும்பும் ஒருவருக்கு நி ழ்ச்சி ளைச் சேர்ப்ெணம் பசய்வது முக் ியம்.
வோய்ப்பு ளை உருவோக் விரும்பும் ஒருவருக்கு எண்ணங் ளைச் சேர்ப்ெணம் பசய்வது முக் ியம்.
நம் ேனம் ஆக் ிைேிக் ப்ெட்டிருக்கும்பெோழுது இளவ பெோதுவோன விதி ள் ஆகும்.
கயோ ிக்கு பவறுளேயோ இருக்கும் கநைங் ள் முக் ியேோனளவ.
பவறுளேயோ இருக்கும் கநைங் ைில் ேனதில் ேந்தேோன நிளல எழும்.
ஒருவர் அளேதியோ இருக்கும்பெோழுது, பதோடர்ெற்ற எண்ணங் ள், முக் ியேற்ற சிந்தளன,
டந்த ோல ஞோெ ங் ள், எச்சோிக்ள உணர்வு இளவ ேனத்ளத ஆக் ிைேித்துக் ப ோள்ளும்.
ெிைச்சிளன ளையும், நி ழ்வு ளையும் இளடபவைி இல்லோேல் சேர்ப்ெணம் பசய்ய ஒருவருக்கு
ேனதின் விைிப்புணர்வு கவண்டும்.
பவறுளேயோ இருக்கும் கநைங் ைில் சேர்ப்ெணம் பசய்வதற்கு ஆன்ேீ விைிப்புணர்வு அவசியம்.
இளதச் பசய்வதற்கு அ த்தில் எதிர்ப்பு, விருப்ெேின்ளே, ஆர்வேின்ளே இருக்கும்.
அ ம் முதிர்ச்சி பெற்றுத் தயோைோ வில்ளல எனில், தீர்ேோனேோன உறுதியுடன் ஒருவர் இளதச்
பசய்யும்பெோழுது, சற்று கநைத்திற்கு இளவ எல்லோவற்ளறயும் சந்கதோஷேோ ேறந்து விடுவளதப்
ெோர்ப்ெோர்.
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திருேண கவண்டுக ோைிற்கு ெிறகு பெம்ெர்லிக்கு வரும்வளை, எலிசபெத் எல்லோவற்ளறயும் ேறந்து
விடுவளத நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
ஆழ்ேன ஆர்வம் இருந்தோல் இந்நிளலளய பவற்றிப ோள்ைலோம்.
நோம் சத்சங் ம் கெோன்ற சூைலில் இருக்கும்பெோழுது ஆழ்ேன ஆர்வம் எப்பெோழுதும் ஜீவனுடன்
இருக்கும்.
ளேயேோ விைங் ிய நெருக்குப் ெிறகு இது கெோன்ற சத்சங் ங் ள் மூடப்ெட கவண்டும் என்று
ஸ்ரீஅைவிந்தர் கூறு ிறோர்.
ஏதோவது ஒரு ோைணத்திற் ோ மூடப்ெடோேல் இருந்தோல், அவர் ளுக் ோன ெோிணோே ேோர்க் த்ளத
சமூ சக்தி ள் எடுத்துக்ப ோண்டு விடும்.
அறிவிற்குப் ெதிலோ உறுதியின் மூலம் எழும் நேது முயற்சி ள் எோிச்சளல அைிக்கும்.
அறிவிலிருந்து ஜீவியத்திற்குச் பசல்லும்பெோழுது சந்கதோஷம் எழும்.
ஜீவியம் வைர்வது சந்கதோஷத்ளத அைிக்கும்.
ே ிழ்ச்சியோ வும், சந்கதோஷேோ வும் இருந்தோல் ஜீவியம் வைரும்.
சந்கதோஷேோ இருக் நோம் பவைி உலள யும் நம்ளேயும் ேறந்துவிட கவண்டும்.
நேது அறிவு நம்ளேப் ெற்றி ேட்டுகே, நேது எண்ணம் ப ட்ட எண்ணம் ேட்டுகே.
ப ட்ட எண்ணத்ளதக் ள விடுவது நேது எண்ணத்ளத ேறப்ெதோகும்.
நேது அறிவுதோன் நேது அறியோளே என்ெதோல், அறிளவ ேறப்ெது அறியோளேளயக்
ள விடுவதோகும்.
இைண்ளடயும் ள விட்ட ெின் ஒருவர் கேல் கநோக் ிகயோ அல்லது ீழ் கநோக் ிகயோ ந ைலோம்.
எந்த வைியில் அவர் ந ரு ிறோர் என்ெது ேனித விருப்ெம்.
உறுதிளயயும் அறிளவயும் ள விட்ட ெிறகு ேனித விருப்ெம் தளடயின்றி இருக்கும்.
உறுதியும் அறிவும் கசர்ந்தது அ ந்ளத.
அ ந்ளதளயக் ள விட்டு ஒருவர் ல லப்ெோ இருந்தோல் அவைது விருப்ெத்தின் மூலம் அவர் கேகல
உயைலோம்.
அ ந்ளதளயக் ள விடுவது என்ெது ெல விஷயங் ளை உள்ைடக் ியதோகும்.
நோம் வலியுறுத்தளலத் தவிர்த்து விடு ிகறோம்.
டோர்சி டிதத்ளத அவைிடம் ப ோடுத்தபெோழுது இருந்ததுகெோல், வலியுறுத்தளலக் ள விட்ட ெிறகும்
நோம் கெசுவது ேோறோது, ர்வத்தின் உணர்வு அப்ெடிகயதோன் இருந்தது.
அவன் அக் டிதத்ளத எழுதும்கெோது, அவனிடம் இருந்தது அளேதி, சோந்தம் என்று அவன்
நிளனத்திருந்தோலும், அது சப்புணர்ச்சி என்று அவன் ெின்னர் உணர்ந்தளத அவைிடம்
விைக் ினோன்.
அவளுளடய அெிப்ெிைோயத்திற்கு ேோற முடிவு பசய்த ெிறகு, சப்புணர்ச்சிளய அளேதி சோந்தம்
என்று தவறோ ப் புோிந்துப ோள்ை அவனோல் முடி ிறது.
நோம் கெசும் பதோனி, கெசும் விதம், உச்சோிப்பு, குைல், அளசவு ள், கதோற்றம், அக் ளற அல்லது
அக் ளறயின்ளே, ேகனோெோவம், நேது நளட, ெோவளன ஆ ியவற்றில் அ ந்ளத தன்ளன
பவைிப்ெடுத்திக்ப ோள்ளும். ஆன்ேோவின் பேோைிளயயும் நோம் கசர்த்துக்ப ோள்ைலோம்.
டோர்சி இவற்ளற எல்லோம் பெம்ெர்லியில் பசய்து, எலிசபெத் ேற்றும் அவளுளடய ேோேோ, அத்ளத
இவர் ைின் ணிப்ெில் கதறி விட்டோன்.
இதற்குப் ெிறகு ஆழ்ேனதில் அவனிடம் நிலவிக் ப ோண்டிருந்த ேீதேிருந்த அ ந்ளத லோம்ப்டனில்
அவளுக்குச் சங் டத்ளத ஏற்ெடுத்தியது, கஜனிடேிருந்து டிதத்ளத வைவளைத்தது.
இயற்ள யில் உற்ெத்தியோவது அ ந்ளத.
அ ந்ளதளயக் ள விடகவண்டுபேன்றோல் இயற்ள ளயயும் ள விட கவண்டும்.
அவன் ெிடிவோதக் ோைன் என்று அவளுளடய அத்ளத கூறு ிறோள்.
ஜடத்தின் இலட்சியேோ உடலில் உறுதி இறங்குவது ெிடிவோதம் ஆகும்.
திருேண உறுதிக்குப் ெிறகு திருேதி ெிலிப்ஸ், திரு ோலின்ஸ் ேற்றும் திருேதி பென்னட்ளட
அவனோல் பெோறுத்துக்ப ோள்ை முடியவில்ளல.
அவர் ள் இருக்கும்பெோழுது அவன் விேோிசனத்ளத நிறுத்திக் ப ோள் ிறோன்.
ெதிலைிப்ெதுகெோல் கதோள் ளைக் குலுக் ிக் ப ோள் ிறோன்.
அ ந்ளதளயக் ள விட்ட ெின்பும் அவனுளடய அதி ோைம் ேிஞ்சி இருந்தது.
திருேணத்திற்குச் சம்ேதம் அைிப்ெளத ேறுக் விரும்ெிய திரு பென்னட் சம்ேதம் அைித்தோர்
ஏபனனில் திரு பென்னட்டோல் அவனிடம் எளதயும் ேறுக் முடியோது.
இந்த அதி ோைம் அ ந்ளதயுடகனோ அல்லது அ ந்ளத இல்லோேகலோ பவைிப்ெடுத்தவல்லது.
அ ந்ளதயின் மூலம் இது வல்லளேேிக் தோ ிறது.
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அ ந்ளத இல்லோேல் இது ஆளுளேயின் முழு வலிளேகயோடு இருக்கும்.
திரு பென்னட் அதனுடன் இனிளேயற்ற பதோடர்பு ப ோண்டோர்.
இது திரு பென்னட்டின் ஆளுளேளயக் ோண்ெிக் ின்றது.
குளறந்தெட்ச எதிர்ப்ளெகய அவர் ோட்டக்கூடியவர்.
டோர்சியுடன் ஒத்துப் கெோவதும், அவள் அவளன ஏற்றுக்ப ோண்ட ெிறகு அவளன ேறுக் ச்
பசோல்வதும் அவருக்கு சங் டேோன விஷயங் ைோகும்.
இவ்வைவு நிந்தளனக்குப் ெிறகும் டோர்சிளயப் கெோன்றபதோரு நிளலயில் இருப்ெவர் ேீண்டும்
அவைிடம் வந்திருக் ேோட்டோர் என்று ஒருவர் கூறினோர்.
அவ்வோறு பசய்த டோர்சியின் ஆர்வம் சேர்ப்ெணத்தின் ஆர்வேோகும்.
உள்கை, பவைிகய, கேகல, எங்கும் பதய்வீ ம் எனும் முதல் அடிப்ெளட சித்திக்கு சேர்ப்ெணம் வைி
வகுக்கும்.
இது கெோன்ற சேர்ப்ெணத்திற்கு பதோடர்ெற்ற எண்ணங் ளையும், சிந்தளனளயயும் ப ோண்ட எல்லோ
ேனதின் சக்தி ளும் கதளவப்ெடு ின்றன. நோம் அளேதியோ இருக்கும்பெோழுது பசயல்ெடும்
சக்தி ளும் இதற்குத் கதளவப்ெடும்.
ேனதின் பெோிய சக்தி சிந்தளன ஆகும். அவ்வோறு உெகயோ த்தில் இருக்கும் சக்தி ளைத் திரும்ெப்
பெறோேல் அதிலிருந்து நம்ேோல் வில முடியோது,
அந்த எல்லோச் சக்தி ளையும் ஒன்று கசர்ப்ெது ேனித முயற்சிக்கு அப்ெோற்ெட்டது.
ஒன்று கசர்த்தளத சோியோன திளசயில் பசலுத்த டினேோன உறுதி கவண்டும்.
இறுதியோ சேர்ப்ெணம் முதிர்ச்சி அளடயும்பெோழுது அந்த உறுதியும் சைணளடந்து விடும்.
இது கெோன்ற சேர்ப்ெணத்திற்கு ேற்ற நெளைப்ெற்றித் பதோிந்துப ோள்ை சக்தி எதுவும் ேீதேிருக் ோது.
“உன்னுளடய இறுேோப்பு, சுயநலம், தற்பெருளே” என்று அவள் கூறியளதப்ெற்றி டோர்சிக்கு எதுவும்
பதோியவில்ளல என்ெளத நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
அவள் கூறியவற்ளறக் வனித்து, ேனம் புண்ெடுவதற்கு ஓைைவு சக்தி கவண்டும். அவள்
கூறியவற்ளற எல்லோம் விலக் த் தீர்ேோனித்த அவனுக்குச் சக்தி ேீதம் எதுவும் இருக் வில்ளல.
அவன் ேனம் புண்ெட்டது என்ெகதோ, அளதக் வனிக் த் தவறி விட்டோன் என்ெகதோ ிளடயோது.
அவனுளடய சேர்ப்ெணத்தில் எல்லோ சக்தியும் பசலவைிந்துவிட்டதோல், தோன் ேனம் புண்ெட்டு
விட்கடோம் என்ெதற்க ோ, ெதிலைிக் கவண்டுேோ அல்லது கவண்டோேோ என்று கயோசிப்ெதற்க ோ
சக்தி ேீதம் எதுவும் அவனிடம் இல்ளல.
அதுதோன் அடிப்ெளட ‘சித்தி’க்கு வைி வகுக்கும் சேர்ப்ெணத்தின் ஆர்வம் ஆகும்.
டோர்சி கேலும் முன்கன பசன்றோன்.
அவனுளடய முயற்சி ளைச் சேர்ப்ெணம் பசய்தகதோடல்லோேல் தன்னுளடய நடத்ளதளய
திருவுருேோற்றவும் விரும்ெினோன்.
ஏதோவது ஒரு கவளலயில் நோமும் அளத முயற்சி பசய்தோல் அவனுளடய சேர்ப்ெணத்தின்
தீவிைத்ளதச் சுலெேோ நோம் புோிந்துப ோள்ைலோம்.
எந்த ஒரு கவளலயின் சேர்ப்ெணத்திற்கும், அது முக் ியேோனகதோ அல்லது சோதோைணேோனகதோ, ஒகை
அைவு சக்திதோன் கதளவ.
டோர்சிக்கு, அவன் என்ன பசய்தோன், என்ன பசய்யவில்ளல என்று பதோிந்துப ோள்வதற்கு சக்தி ேீதம்
எதுவும் இல்ளல.
அந்த வோர்த்ளத ளுக் ோ அவள் பவட் ப்ெட்டகெோது, அவன் அதளன ேறுத்து, தன்ளன கேலும்
நல்லவனோ ேோற அளவ உதவின என்று கூறினோன்.
டந்த ோலத்தில் யோகைனும் ஒருவர் நம்ளே நிந்தித்தளத நிளனவுகூர்ந்து, அளத
நியோயப்ெடுத்துவதுகெோல் ற்ெளன பசய்யலோம். உணர்விளன பவற்றிப ோள்ைத் கதளவப்ெடும்
சக்தியோகும் இது.
ஒரு சிறிய ெிைச்சிளன பெோிய விஷயத்தின் அறிகுறியோ இருக் ிறது என்று ஒரு குறிப்ெிட்ட
உணர்வு கூறு ிறது.
திருேண கவண்டுக ோளை நிைோ ோித்த ெிறகு, டோர்சி புண்ெடுத்தும் விதத்தில் நடந்து ப ோண்டளத
ேோற்றவும், இனிளேயற்ற ெிடிவோதத்ளத அ ற்றவும் தீர்ேோனம் பசய்திருந்தோல், எலிசபெத்
பெம்ெர்லிக்கு வந்திருக் ேோட்டோள். அவ்வோகற அவள் வந்திருந்தோலும் இப்பெோழுது நடந்ததுகெோல்
எல்லோம் இனிளேயோ முடிந்திருக் ோது. அவனுளடய நடத்ளதளய ேட்டும் அவள் பவறுக் வில்ளல,
அவனுளடய குணத்ளதகய அவள் பவறுத்தோள். அவனுளடய ஆழ்ேன விைிப்புணர்வுக்கு அது
பதோிந்தது. அதனோல் அவன் நிளலளேக்கு ஏற்றவோறு தன்னுளடய அடிப்ெளடக் குணத்ளத
ேோற்றிக்ப ோள்ை முன் வந்தோன். அவனிடம் ஏற்ெட்ட இது கெோன்ற விைிப்பு பெம்ெர்லியிலும்,
லோம்ப்டனிலும் கநர்ேளறயோன ேோற்றங் ளைக் ப ோண்டு வந்தது. ஆனோல் அந்த இடத்தில் அவள்
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அவளனச் சமூ ோீதியோ ஏற்றுக்ப ோள்ைத் தயோைோ இருந்தோள். சமூ ோீதியோ அவள் அவனுக்குச்
சேேோனவைோ இல்ளல, அவன் நோடும் பெோருைோ வும் இல்ளல. ேனோீதியோ அவன் அவளை
அளடய விரும்ெினோன். அவனுளடய குணத்திலும் பெரும் ேோற்றம் ஏற்ெட்டகெோதும் அது
ஜீவியத்திற்கு ேட்டும் உோியதோ இருந்தது. சிறப்ெோ க் குறிப்ெிடும் அைவிற்கு அவனுளடய ேனதில்
ேோற்றம் ஏற்ெடவில்ளல. இதனோல்தோன் ஓடிப்கெோகும் நி ழ்ச்சி ஏற்ெட்டு, இருவளையும்
சோத்தியப்ெடக்கூடிய அைவிற்கு ஆைேோ உள்கை பசல்ல, நிளலளே ட்டோயப்ெடுத்தியது. அவன்
ேனதிற்கு ேோறு ிறோன், அவனுளடய குணத்தில் ஏற்ெடும் ேோற்றம் லிடியோளவயும் திருேதி
பென்னட்ளடயும் ேீறி எலிசபெத்ளத ஏற்றுக்ப ோள்ை ளவக் ிறது. அவளன ஏற்றுக்ப ோள்ளும்
அைவிற்கு அவள் ேோறு ிறோள்.
டிதத்ளதப் ெடித்தவுடன் ஏற்ெட்ட ேோற்றத்திற்குப் ெிறகு அவைிடம் கேலும் எந்த ேோற்றமும்
ஏற்ெடவில்ளல.
சேர்ப்ெணத்தில் இது ஒரு குறிப்ெிடத்தக் நி ழ்வோகும். ஒரு உதோைணத்துடன் இளத விைக்குவதற்கு,
ெள்ைிக்கு தினமும் பசல்ல விருப்ெேில்லோத ஒரு குைந்ளதளய எடுத்துக் ப ோள்கவோம்.
சேர்ப்ெணத்தின் மூலம் அக்குைந்ளதளய ெள்ைிக்கு அனுப்ெ பெற்கறோர் முயல் ின்றனர்.
குைந்ளதயின் விருப்ெேின்ளேளய ோளலயில் தந்ளத சேர்ப்ெணம் பசய்யும் நோட் ைில் அக்குைந்ளத
ெள்ைிக்குச் பசல்லும். ஒரு நோள் அவர் அளதச் பசய்ய ேறந்துவிட்டோல் அன்று ெள்ைிக்குச் பசல்ல
ேறுக்கும். இது அவருளடய அனுெவம். ஒரு நோள் அவர் முழுளேயோ வும், சோியோ வும் சேர்ப்ெணம்
பசய்த ெிறகும் குைந்ளத ெள்ைிக்குச் பசல்ல ேறுக் ிறது. தந்ளதக்கு ஒன்றும் புோியவில்ளல. புதிய
நி ழ்ச்சி ஒன்று நடக்கும்பெோழுது இவ்வோறு ஏற்ெடு ிறது. அதுவளை குைந்ளதளய ெள்ைிக்கு
அனுப்புவதில் தந்ளதக்கு ெிைச்சிளன ஏற்ெடவில்ளல. இப்பெோழுது தந்ளத கேலும் உயர்ந்த
முன்கனற்றத்ளத அளடய கவண்டும். குைந்ளத குறும்புக் ோை குைந்ளத, தந்ளதயின் அக்குணத்ளதப்
ெிைதிெலிக் ிறது. குைந்ளத ேறுபேோைி அைிக் கவண்டுபேன்றோல், தந்ளத அக்குணத்ளதத் தோண்டி
வை கவண்டும் இப்பெோழுது குைந்ளத தன்னுளடய குறும்ெினோல் ெள்ைிக்குச் பசல்ல ேறுப்ெது
அவருளடய குணகேயோகும். தந்ளத ேோறோதவளை குைந்ளத ெள்ைிக்குச் பசல்லோது. குைந்ளத
ெள்ைிக்குச் பசல்ல ேறுப்ெது இனி ஒரு ெிைச்சிளன இல்ளல, கேலும் ஆைேோன ெிைச்சிளனயின்
அறிகுறி இது. இது குைந்ளதயிடம் குறும்ெோ ேோறு ிறது, கேலும் தந்ளதயின் குறும்புத்தனத்ளத
அது ெிைதிெலிக் ிறது. இது கெோன்ற விஷயங் ைில் கேகலோட்டேோ இருக்கும் விஷயத்திற்கும்,
ஆைத்தில் இருக்கும் விஷயத்திற்குமுள்ை ெோகுெோடு ஒருவருக்குத் பதோிய கவண்டும்.
62. “When Bingley’s quick steps were heard on the steps.”
Youth is full of overflowing energy expressing itself among other things in quick steps.
It is Nature’s energy sustaining life and its growth in the physical.
Vital energy in the temperament expresses through one’s interest.
This interest is primarily in food, clothes, objects – material objects.
Next it is interested in company – physical companionship.
Marriage is the symbolic climax of such companionship.
One reason why marriage becomes insipid is because the vital sags soon.
No portion of mankind ever rises to mental ideas or beliefs to be inspired to action based on them. It is
given to the rare individuals.
The Spiritual Individual is not born in all countries in any good number.
It is religion that thrives in the name of spirituality all over the world.
So far, this is ascent.
All the refined achievements of the world belong to the descent.
By descent I mean spirit expressing in lower planes of Mind, vital and body.
Its growth is twofold.
One is by descent; the other is by the evolution of the faculty. What is Mind to us is at bottom spirit. As the
Mind develops, the spirit inside evolves.
It is furthered by the descent of spirit from above.
Spirit so evolved is called Psychic, in the Mind it is Mental Psychic.
The vital too is spirit.
The spirit is more deeply buried in it.
Before the spirit evolves in the vital as vital Psychic, the Mind in it must evolve.
The rule repeats itself in the body. Only that the vital and Mind should evolve before the buried Spirit
evolves as Physical Psychic.
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It is said that the physical Psychic is the end of evolution while the journey of Psychic upward from Mind
through the spiritual Mental range ends in the Supramental Being.
In that sense the physical Psychic and the Supramental Being are one and therefore meet.
It completes the evolution of spirit into Supermind.
We can further say that in each part of the being beyond the evolution of the spirit, the spirit evolves into
Supermind.
“ேோடிப்ெடியில் ெிங் ிலி கவ ேோ வருவது க ட்டகெோது.”
இளைஞர் ைின் பெோங் ி வைியும் சக்தி ெல விதங் ைில் பவைிப்ெடும்கெோது கவ ேோன
நளடயோ வும் பவைிப்ெடு ிறது.
ஜடநிளலயில், வோழ்க்ள ளயயும் அதன் வைர்ச்சிளயயும் தோங் ிச் பசல்வது, இயற்ள யின்
சக்தியோகும்.
ேனவுணர்வு ைில் உயிோின் சக்தி ஒருவைது ஆர்வத்தின் மூலம் பவைிப்ெடும்.
இந்த ஆர்வம் முக் ியேோ உணவு, உளட, பெோருட் ள் ஆ ியவற்றில் இருக்கும்.
அடுத்து, இது ேற்றவர் ளுடன் கசர்ந்து இருப்ெளத விரும்பு ிறது.
இது கெோன்ற கதோைளேயின் உச்ச ட்ட அளடயோைம் திருேணேோகும்.
உணர்வு ள் விளைவில் குளறந்து விடுவதோல் திருேணம் சுளவயற்றதோ ி விடு ிறது.
ேனித குலத்தின் எந்த ஒரு ெகுதியினரும் ேனதின் ருத்து ைின் அல்லது நம்ெிக்ள ைின்
அடிப்ெளடயில் பசயல்ெட உயருவதில்ளல. அோிதோ ேி ச் சிலகை இவ்வோறு நடந்து ப ோள்வர்.
எல்லோ நோடு ைிலும் ஆன்ேீ ப் புருஷர் ள் அதி அைவில் ெிறந்ததில்ளல.
ஆன்ேீ ம் என்ற பெயோில் ேதம்தோன் உலப ங்கும் தளைத்து வைர் ிறது.
இதுவளை இது ெோிணோேம் ஆகும்.
உல த்தின் எல்லோ சீோிய சோதளன ளும் சிருஷ்டிக்குோியளவ.
சிருஷ்டி எனக் கூறுப்ெடுவது, ேனம், உணர்வு, உடல் இவற்றின் ீழ் நிளல ைில் ஆன்ேோ
பவைிப்ெடுவதோகும்.
இதனுளடய வைர்ச்சி இைண்டு விதேோ இருக்கும்.
ஒன்று சிருஷ்டியினோல், ேற்பறோன்று திறளேயின் ெோிணோேத்தோல். ேனம் என்று நோம் நிளனப்ெது
ீகை ஆன்ேோவோ இருக் ிறது. ேனம் வைரும்பெோழுது உள்கை இருக்கும் ஆன்ேோ பவைி வரு ிறது.
கேலிருந்து ஆன்ேோ ீைிறங்கும்பெோழுது அது அதி ோிக் ிறது.
இவ்வோறு பவைிவரும் ஆன்ேோ ளசத்திய புருஷனோகும், ேனதில் இது ேனதின் ளசத்திய புருஷன்.
உணர்வும் ஆன்ேோதோன்.
அதில் ஆன்ேோ கேலும் ஆைேோ ப் புளதந்துள்ைது.
உணர்வின் ளசத்தியேோ உணர்வில் ஆன்ேோ பவைிவரும் முன் அதிலுள்ை ேனம் பவைிவை
கவண்டும்.
இந்த விதி உடலில் ேீண்டும் எழு ிறது. புளதந்திருக்கும் ஆன்ேோ உடலின் ளசத்தியேோ
பவைிவரும்முன், உணர்வும், ேனமும் பவைிவை கவண்டும்.
உடலின் ளசத்தியம்தோன் ெோிணோேத்தின் முடிவு என்று கூறப்ெடு ிறது, ேனதிலிருந்து ஆன்ேீ
ேனம் வைியோ ளசத்திய புருஷனின் கேல் கநோக் ிய ெயணம் சத்திய ஜீவியத்தில் முடி ிறது.
இந்த விதத்தில் உடலின் ளசத்தியமும் சத்திய ஜீவனும் ஒன்கற, அதனோல் இைண்டும் சந்தித்துக்
ப ோள் ின்றன.
இது ஆன்ேோளவ சத்திய ஜீவியேோ ேோற்றி ெோிணோேத்ளதப் பூர்த்தி பசய் ிறது.
ஜீவனின் ஒவ்பவோரு ெகுதியிலும் ஆன்ேோவின் ெோிணோேத்ளதத் தோண்டி ஆன்ேோ சத்திய ஜீவியேோ
பவைி வரு ிறது என்று நோம் கேலும் கூறலோம்.
63. “In a moment he entered the room.”
Darcy when he had handed over the ladies into the coach at Pemberley walked home slowly.
The walk, as it expresses age, so also expresses the Mind.
There is a secret for everything, for the youth, the energy, the accomplishment.
It can be called the secret of secrets, the ultimate secret, uttamam rahasyam.
It resides in the Self, rather the self residing in the Self.
As creation is by an objective process, its secret is in the subjective.
In Tamil we call it aham-puram, aham is subjective, puram is objective.
That is why Matter is called delight of Being.
Generally the great secret of Spirit lies in not seeking the result in the outer life but seeking it in the inner
world of life.
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The Supreme Ishwara is one where the force of being and the force of consciousness are one.
The force-soul and the consciousness–soul are one there.
The Being changes into Becoming.
Further the Being of the Becoming emerges when it is Marvel.
Man outgoing is efficient and expands in the world thus.
Man going inside outgrows efficiency and expansion.
He is not in need of it anymore.
If he remains in life, he creates efficiency in others to expand.
Indian food crisis ceased to be so, and became an opportunity for India for rural prosperity, industrial
revolution and the emergence of individuality in India.
FDR and Churchill succeeded thus.
Stalin refused the Marshall Plan thus.
The secret of the American prosperity lies in Man relying on himself – a movement of the objective seeking
the subjective.
India instead of looking up to England as before or to America now, must go in and find her own inner
value.
That inner value is not in rituals or the pure spirit, but in the spirit expressing in Matter, Life and Mind.
Looking at life in this angle, we can enumerate all the secrets of
The Life Divine as below:1. Do not stop in the middle – Go into yourself.
2. Unite the extremes – Matter and Spirit.
3. Raise the reconciliation to the maximum – the two reconciliations.
4. God became the world – God created the world is an outgoing movement, while God becoming the
world is an ingoing movement.
5. Do not exclude anything – unite the inconscient and the Superconscient.
6. Realise all in life – the universe and the Transcendence.
7. Remove the externals to go inside – Ego and Nature.
8. Render reason into intuition.
9. Raise the Purusha to Ishwara – The Pure Existent.
10. See Force as the Power of the Being.
11. Not ethics, but the growing delight.
12. Maya is not governed by karma, but by the being.
13. Not Mind, but its origin Supermind.
14. Not Time and Space, but beyond it.
15. Not the creation in ignorance, but creation without ignorance.
16. Replace human existence by Supramental existence.
17. Restore Mind, Life and Matter to their original statuses.
18. Not the desire soul but the Psychic.
19. Man is the determinant.
20. Not the one or the Many but the Absolute.
21. Not life, but life that expresses the Spirit.
22. Not the body that dies, but the one that evolves.
23. Not moksha, but transformation.
So all these reduce themselves to reversing the objectivisation to subjectivisation.
It is said otherwise to be one’s own Self.
That Self is infinite and eternal.
That Self is the eternal that is infinite.
In fact, it transcends both these attributes.
It is often seen as the finite as infinite.
Actually it is one containing ALL.
So, in life, the answer for a problem lies within it.
In today’s life of the world, it is expressed as Spiritual Individuality.
“ஒரு பநோடியில் அவன் அளறக்குள் நுளைந்தோன்.”
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பெம்ெர்லியில் பெண்ேணி ள் வண்டியில் ஏறுவதற்கு உதவி புோிந்த டோர்சி வீட்ளட கநோக் ி
பேதுவோ நடந்தோன்.
நளட வயளத பவைிப்ெடுத்துவதுகெோல் ேனளதயும் பவைிப்ெடுத்து ிறது.
இைளே, சக்தி, சோதளன அளனத்திற்கும் ஒரு இை சியம் உள்ைது.
இளத இை சியங் ைின் இை சியம், முடிவோன இை சியம், உத்தே இை சியம் என்று அளைக் லோம்.
ேனிதன் ஆத்ேோவில் உளறவதற்கு ேோறோ , இை சியம் ஆத்ேோவில் உளற ிறது.
ெளடப்பு பவைியிலிருந்து பசய்யப்ெடுவதோல், இதன் இை சியம் உள்கை இருக் ிறது.
தேிைில் நோம் இளத அ ம், புறம் என் ிகறோம்.
அதனோல்தோன் ஜடம், ஜீவனின் ஆனந்தம் எனப்ெடு ிறது.
பெோதுவோ , ஆன்ேோவின் பெோிய இை சியம் பவைி வோழ்க்ள யில் ெலளன நோடோேல் இருப்ெதில்
அல்ல, வோழ்க்ள யின் அ த்தில் நோடுவதில் இருக் ிறது.
ஜீவனின் சக்தியும், ஜீவியத்தின் சக்தியும் ஒன்றோ இருப்ெது ‘சுப்ோீம் ஈஸ்வைன்’ ஆகும்.
இங்கு சக்தியின் ஆன்ேோவும், ஜீவியத்தின் ஆன்ேோவும் ஒன்கற.
ஆத்ேோ சிருஷ்டியோ ேோறு ிறது.
அற்புதம் எழும்பெோழுது சிருஷ்டியில் உள்ை ஆத்ேோ பவைிப்ெடும்.
ேனிதன் பவைிப்ெளடயோ இருக்கும்கெோது திறளேயுள்ைவனோ இருக் ிறோன், உல த்தில்
இவ்வோறு விோிவளட ிறோன்.
ேனிதன் உள்கை பசல்லும்பெோழுது திறளேளயயும், விோிவளடவளதயும் விஞ்சு ிறோன்.
இனி அவனுக்கு இது கதளவயில்ளல.
அவன் வோழ்க்ள யில் இருந்தோல், ேற்றவர் ள் விோிவளடய அவர் ைிடம் திறளேளய
உருவோக்குவோன்.
இந்திய உணவுப் ெஞ்சம் இவ்வோறு ேளறந்தது, ிைோேங் ள் வைேளடயவும், பதோைிற்புைட்சி
ஏற்ெடவும், தனித்துவம் இந்தியோவில் பவைிப்ெடவும் இது ஒரு வோய்ப்ெோ ேோறியது,
ரூஸ்பவல்ட்டும், சர்ச்சிலும் இவ்வோறு பவன்றனர்.
ேோர்ஷல் திட்டத்ளத ஸ்டோலின் இவ்வோறு ேறுத்தோர்.
அபேோிக் ோவின் பசல்வ வைத்தின் இை சியம், ேனிதன் தன்ளனகய நம்புவதில் உள்ைது -- இது
புறம் அ த்ளத நோடும் ஒரு இயக் ேோகும்.
முன்பு இங் ிலோந்ளத நம்ெியிருந்தளதப்கெோலவும், இப்பெோழுது அபேோிக் ோளவ
நம்ெியிருப்ெளதப்கெோலவும் இல்லோேல், இந்தியோ தன்னுளடய சுய அ ேதிப்ளெத் பதோிந்துப ோள்ை
கவண்டும்.
அ ேதிப்பு சடங்கு ைிகலோ அல்லது தூய்ளேயோன ஆன்ேோவிகலோ இல்ளல, ஜடம், வோழ்வு, ேனம்
இவற்றில் ஆன்ேோ பவைிப்ெடுவதில் உள்ைது.
இந்தக் க ோணத்தில் வோழ்ளவப் ெோர்க்கும்பெோழுது, ‘தி ளலப் டிளவன்’-னின் எல்லோ
இை சியங் ளையும் நோம் ீழ்க் ண்டவோறு ெட்டியலிடலோம்.
1. நடுவில் நிறுத்தோகத- உள்கை பசல்.
2. இைண்டு முளன ைோன ஜடத்ளதயும், ஆன்ேோளவயும் இளண.
3. சேைசத்ளத அதி ெட்சேோ உயர்த்து --இைண்டு சேைசங் ள்.
4. இளறவன் உல ேோனோன்- இளறவன் உலள உற்ெத்தி பசய்தது ஒரு புற இயக் ேோகும்.
இளறவகன உல ேோ ேோறுவது ஒரு அ இயக் ேோகும்.
5. எளதயும் விலக் ோகத -- ஜட இருளையும் ெைேோத்ேோளவயும் இளண.
6. வோழ்க்ள யில் ெிைெஞ்சம், ெிைம்ேம் எல்லோவற்ளறயும் உணர்.
7. உள்கை பசல்ல அ ந்ளத, சுெோவம் கெோன்ற புற விஷயங் ளை அ ற்று.
8. அனுேோனத்ளத உள்ளுணர்வோ ேோற்று.
9. புருஷளன ஈஸ்வைனோ , சத் புருஷனோ உயர்த்து.
10. வலிளேளய ஜீவனின் சக்தியோ ப் ெோர்.
11. பநறிமுளற ள் அல்ல, வைரும் ஆனந்தம்.
12. ேோளய ர்ேத்தோல் ஆைப்ெடவில்ளல, ஜீவனோல் ஆைப்ெடு ிறது.
13. ேனம் அல்ல, அதன் ெிறப்ெிடேோன சத்திய ஜீவியம்.
14. கநைமும், இடமும் அல்ல. அளதயும் தோண்டியது.
15. அறியோளேயில் பசய்த ெளடப்பு அல்ல, அறியோளேயற்ற ெளடப்பு.
16. ேனித வோழ்ளவச் சத்திய ஜீவிய வோழ்வோ ேோற்று.
17. ேனம், வோழ்வு, ஜடம் இவற்ளற ஆைம்ெ நிளலக்குத் திருப்பு.
18. ஆளசப்ெடும் ஆன்ேோ அல்ல, ளசத்திய புருஷன்.
109

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

19. ேனிதன் தீர்ேோனிப்ெவன்.
20. ஏ கனோ, அகந கனோ அல்ல, ெிைம்ேம்தோன்.
21. வோழ்வு அல்ல, ஆன்ேோளவ பவைிப்ெடுத்தும் வோழ்வு.
22. ேைணம் எய்தும் உடலல்ல, உருவோகும் ஒன்று.
23. கேோக்ஷம் அல்ல, திருவுருேோற்றம்.
இளவ அளனத்தும் புறத்ளத அ ேோ ேோற்றுவதில் முடி ின்றன.
கவறு விதேோ க் கூறுவபதன்றோல், இது ஒருவருளடய சுய ஆன்ேோவோகும்.
ஆன்ேோ அனந்தேோனது, சோஸ்வதேோனது.
அனந்தேோ இருக்கும் அந்த ஆன்ேோ சோஸ்வதேோனது.
உண்ளேயில் இது இைண்டும் குணங் ளையும் தோண்டி உள்ைது.
பெரும்ெோலும் அது அந்தேோ வும், அனந்தேோ வும் ெோர்க் ப்ெடு ிறது.
உண்ளேயில் அது எல்லோவற்ளறயும் உள்ைடக் ிய ஒன்றோகும்.
அதனோல் வோழ்வில் எந்த ஒரு ெிைச்சிளனக்கும் ெதில் அதனுள்கைகய உள்ைது.
இன்ளறய உல வோழ்வில் ஆன்ேீ த் தனித்துவேோ இது பவைிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது.
64. “Elizabeth’s anger against Bingley had been long done away.”
One who desires knows no anger.
Anger is only when the object is denied, not when it is given.
Anger is the absence of the object of desire.
Anger is utter helplessness.
He who cannot be angry when deprived of something will always get it.
Darcy was not angry when abusively rejected.
Pleasant expansiveness is the opposite of anger.
He who can be either pleasant or expansive will always succeed.
Pleasant expansiveness never fails.
It can be towards a person, towards a work or by itself.
One achieves with him, the other achieves the work, when it is by itself it can achieve anything.
One, who can so expand at the thought of the Mother, is above achievement.
For him any achievement is for Her, in the realm of the Spirit.
She bends the course of events and lets him achieve his earlier desires.
Beyond that She allows him to achieve his subconscious desires.
There is still a beyond for Her in the subconscious.
She does not use a Man as an instrument unless he denies himself his all, and offers himself for Her work.
Those who have taken to Let Thy will be done, Not my will, the truth of this will be self-evident in their
experience.
It is not a further degree of devotion; it is a shift to Her consciousness.
However close to Her physically, to shift to Her is not given to Man.
Such people who are capable of this shift will already be living for others.
A worldly wise Man ridiculed an idealist looking to live with half-a-dozen selfless people and challenged
him to get one. In reply the idealist asked why we cannot be that to others. ‘It never struck me’ was the
great Man’s reply.
It never strikes devotees to live for Her. They speak that, not realising what it means.
Without realising that the other Man is a soul and wanting to relate with his soul, that attitude will not arise.
It is the light in the body.
Light in the body offers obedience; it need not be exacted.
Light in the body is spirit in the body.
Mind in the body creates Individuality of productive action.
It asks for an understanding, does not ask for orders to obey.
Obeying orders of authority, even spiritual authority is not to offer obedience.
One offers obedience as in it one is fulfilled.
To know that possible fulfillment and seek it is surrender.
Surrender is the initiative of the awakened soul to another soul.
The only relationship between souls is surrender.
This surrender means one losing oneself in the other.
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Bodies do not permit each other losing themselves in the other.
Vital does permit that largely.
What prevents is the different structures.
Mind, of course, has its ideas, habits, preferences, constructions, thoughts that stand in the way.
The structures of the body, vital, Mind are not there in the spirit.
One spirit enters into another as if it glides through.
Each soul has its soul structures, called soul-form.
The soul-form has an individuality.
The form of the soul is the various forms the soul force takes.
Each soul form entering into another soul form is an experience of the soul.
It is endless and infinite.
The nearest thing in human experience is the Mind of the poet or the experience of the musician.
Poetry admits of endless expressions of the truths of life while such a thing in prose is limited, as the
language – form has a limitation.
’Your enemy is your complement’ – in this sense it will explain itself.
What stands in the way of benefiting by the complementary nature is one’s own sensitivity.
To overcome one’s sensitivities at any level is yogic discipline.
To solve a problem it is enough one addresses his own sensitivities at the point it hurts.
A cantankerous wife who has unjustly left her husband will on her own return to him if he addresses
himself at the most sensitive point she hurt him. What hurts him is not the lady, it is his own sensitivity.
“ெிங் ிலியிடம் இருந்த எலிசபெத்தின் க ோெம் பவகு நோட் ளுக்கு முன்கெ ேளறந்துவிட்டிருந்தது.”
ஆளசப்ெடுெவருக்கு க ோெம் பதோியோது.
ஒரு பெோருள் ேறுக் ப்ெடும்பெோழுதுதோன் க ோெம் எழு ிறது, அைிக் ப்ெடும்பெோழுது அல்ல.
ஆளசப்ெடும் பெோருள் ிளடக் ோதபெோழுது க ோெம் எழு ிறது.
க ோெம் முற்றிலுேோன இயலோளே ஆகும்.
ஏகதனும் ஒன்று ிளடக் ோதபெோழுது, க ோெப்ெடோதவருக்கு அது நிச்சயேோ க் ிளடத்து விடும்.
டோர்சிளய நிந்தித்து நிைோ ோித்தபெோழுதும் அவன் க ோெப்ெடவில்ளல
க ோெத்தின் கநபைதிர், இனிளேயோ விசோலேோன ேனகதோடு இருப்ெது.
இனிளேயோ கவோ அல்லது விசோலேோ கவோ இருப்ெவருக்கு எப்பெோழும் பவற்றி ிளடக்கும்.
இனிளேயோ விோிவளடவது ஒருபெோழுதும் கதோற் ோது.
அது ஒரு நெளை கநோக் ிகயோ, ஒரு பசயளல கநோக் ிகயோ அல்லது அதுவோ கவகூட இருக் லோம்.
ஒருவர் தன்னிடகே இதளனப் பெறலோம், ேற்றவர் கவளலயில் சோதிக் லோம், அதோ கவ
இருக்கும்கெோது அது எளத கவண்டுேோனோலும் சோதிக் லோம்.
அன்ளனயின் ஞோெ ம் எழுந்தவுடன் ஒருவர் அதுகெோல விசோலேளடவது சோதளனக்கும் கேலோனது.
ஆன்ேோ சம்ெந்தப்ெட்ட விஷயத்தில் அவருக்கு எந்த சோதளனயும் அன்ளனக் ோ த்தோன்.
நி ழ்ச்சி ைின் கெோக்ள ேோற்றி, அன்ளன அவனது முந்ளதய ஆளச ளை நிளறகவற்றி
ளவக் ிறோர்.
இதளனயும் தோண்டி, அன்ளன அவனுளடய ஆழ்ேன ஆளச ளைப் பூர்த்தி பசய்து ளவக் ிறோர்.
ஆழ்ேனதில் இளதயும் தோண்டிய நிளல அன்ளனக் ோ இருக் ிறது.
ேனிதன் தன்ளன விலக் ி, அன்ளனயின் ெணிக்கு தன்ளன அர்ப்ெணித்துக் ப ோள்ளும்வளை,
ேனிதளன ஒரு ருவியோ அன்ளன ெயன்ெடுத்திக்ப ோள்வதில்ளல.
‘உங் ள் விருப்ெப்ெடி நடக் ட்டும், என் விருப்ெப்ெடியல்ல’ என்ற ேகனோெோவம் உள்ைவர் ளுக்கு
அவர் ைது அனுெவத்தில் இதன் உண்ளே பதைிவோ த் பதோியும்.
இது ெக்தியின் அடுத்த நிளலயல்ல; இது அன்ளனயின் ஜீவியத்திற்கு ேோறுவது.
எவ்வைவுதோன் அன்ளனக்கு அரு ில் இருந்தோலும், அன்ளனயின் ஜீவியத்திற்கு ேோறுவது
ேனிதனுக்கு எைிதோன விஷயேல்ல.
இந்த ேோற்றத்ளதக் ப ோண்டுவை இயலுெவர் ள் ேற்றவர் ளுக் ோ ஏற் னகவ வோை
ஆைம்ெித்திருப்ெர்.
சுயநலேற்ற ஆறு கெருடன் கசர்ந்து வோை நிளனத்திருந்த ஒரு இலட்சியவோதிளய, உல
ஞோனமுளடய ஒரு ேனிதர் ெோி சித்து அம்ேோதிோி ஒரு ேனிதளன அளைத்து வரும்ெடி சவோல்
விட்டோர். ெதிலுக்கு இலட்சியவோதி, ஏன் நோகே அவர் ைில் ஒருவைோ இருக் க் கூடோது எனக்
க ட்டோர். “எனக்கு இது கதோன்றகவ இல்ளல” என உயர்ந்த ேனிதோிடேிருந்து ெதில் வந்தது.
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அன்ளனக் ோ வோை கவண்டும் என்று அன்ெர் ளுக்குத் கதோன்றுவகத இல்ளல. என்ன அர்த்தம்
என்று பதோியோேகலகய அளதப் ெற்றிப் கெசுவோர் ள்.
ேற்றவர் ஒரு ஆன்ேோ, தன்னுளடய ஆன்ேோவுடன் பதோடர்புப ோள்ை விரும்பு ிறது என்று
உணைோேல் இந்த ேகனோெோவம் எைோது.
இது உடலில் இருக்கும் ஒைியோகும்.
உடலில் இருக்கும் ஒைி ெணிளவ அைிக் ிறது, இளதக் ட்டோயப்ெடுத்தி பெறத் கதளவயில்ளல.
உடலின் ஒைி உடலில் இருக்கும் ஆன்ேோவோகும்.
உடலில் இருக்கும் ேனம் ஆக் ச் பசயலின் தனித்துவத்ளத உருவோக்கும்.
இது புோிதளலக் க ட் ிறது, ீழ்ப்ெடிவதற்கு ட்டளை ளை எதிர்ெோர்ப்ெதில்ளல.
அதி ோைத்தின் ட்டளை ளுக்குக் ீழ்ப்ெடிவது, ஆன்ேீ அதி ோைத்தின் ட்டளை ளுக்கு
ீழ்ப்ெடிவதுகூட, ீழ்ப்ெடியோேல் இருப்ெதுதோன்.
ீழ்ப்ெடிதலில் ஒருவர் திருப்தி அளடவதோல் அளத அவர் பசய் ிறோர்.
சோத்தியேோகும் அந்த நிளறளவத் பதோிந்துப ோள்வதும் அளத நோடுவதும் சைணோ தியோகும்.
விைிப்புற்ற ஆன்ேோ ேற்பறோரு ஆன்ேோவிடம் எடுக்கும் தன்முளனப்பு சைணோ தியோகும்.
சைணோ திகய ஆன்ேோக் ள் இளடகய இருக்கும் ஒகை உறவோகும்.
இந்தச் சைணோ தி, ஒருவர் ேற்றவோிடம் தன்ளன இைப்ெதோகும்.
ஒரு உடல் ேற்பறோரு உடலில் இைப்ெளத அளவ அனுேதிப்ெதில்ளல.
உணர்வு அளத அதி அைவில் அனுேதிக்கும்.
பவவ்கவறு வள யோன ட்டளேப்பு கை தடுக் ின்றன.
ேனதின் ருத்து ள், ெைக் வைக் ங் ள், முன் விருப்ெங் ள், ட்டளேப்பு ள், எண்ணங் ள்
ஆ ியளவ குறுக்க நிற்கும்.
உடல், உணர்வு, ேனம் இவற்றின் அளேப்பு ள் ஆன்ேோவில் இல்ளல.
ஒரு ஆன்ேோ ேற்பறோரு ஆன்ேோவிற்குள் நழுவிச் பசல்வது கெோல் நுளையும்.
ஒவ்பவோரு ஆன்ேோவுக்கும் ஆன்ேோவின் வடிவம் எனப்ெடும் ஒரு ட்டளேப்பு உண்டு.
ஆன்ேோவின் வடிவத்திற்குத் தனித்துவம் உண்டு.
ஆன்ேோவின் வடிவம் ஆன்ேோவின் சக்தி எடுக்கும் ெல்கவறு வடிவங் ைோகும்.
ஒவ்பவோரு ஆன்ேோவின் வடிவமும் இன்பனோரு ஆன்ேோவின் வடிவத்தினுள் நுளைவது ஆன்ேோவின்
அனுெவேோகும்.
இது முடிவற்றது, அனந்தேோனது.
ேனித அனுெவத்தில் இதற்கு ஓைைவு நி ைோ இருப்ெது, விஞனின் ேனம் அல்லது ெோட ோின்
அனுெவம் ஆகும்.
வோழ்வின் உண்ளே ைின் அைவற்ற பவைிப்ெோடு ளை விளத அனுேதிக் ிறது, உளைநளடயில்
இது அைகவோடுதோன் இருக்கும், ஏபனனில் பேோைியின் வடிவத்திற்கு ஒரு வளையளற உள்ைது.
‘உன்னுளடய எதிோி உனக்கு உடன்ெோடோ விைங்குெவர்’, என்ெது இந்த அர்த்தத்தில் தன்ளனகய
விைக் ிக் ப ோள்ளும்.
உடன்ெோடோன குணத்திலிருந்து ெயன் அளடவதில் குறுக்க நிற்ெது ஒருவைது நுண்ணுணர்கவ.
ஒருவைது நுண்ணுணர்ளவ எந்த நிளலயிலும் பவற்றிப ோள்வது கயோ க் ட்டுப்ெோடு ஆகும்.
ஒருவைது உணர்வு ோயப்ெடும் இடத்தில் ஒருவர் அதளனச் சோி பசய்தோல், அது ெிைச்சிளனளயத்
தீர்க் ப் கெோதுேோனது.
ேளனவி ோயப்ெடுத்திய ேி வும் முக் ியேோன விஷயத்ளத ணவன் சோி பசய்து ப ோண்டோல்,
நியோயேில்லோத வள யில் ணவளன விட்டுச் பசன்ற ெிடிவோத குணமுள்ை ேளனவி தோனோ கவ
திரும்ெி வருவோள்.
65. “Had she still felt any.”
Resentment is created by relationship.
Expectation is its origin.
Disappointment of expectation is resentment.
Needs are social as well as psychological.
Here it is both.
The ambition of Elizabeth’s life was Jane’s wedding.
Bingley’s arrival and his partiality gave a firm shape to it.
Possibility, expectation, desire, circumstance, initiative, energy, persistence contribute to accomplishment.
An accomplishment can fail at any of these points.
As all of us fully know this phenomenon of accomplishment, devotees are struck by the turn it takes
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in their life when Mother enters.
Her atmosphere always sustains survival of all these parts.
Equally so the insistence of ego to break the act of this atmosphere.
Ego resents interference even from grace.
Ego appreciates grace subordinating itself to it.
It often assumes such a phenomenon.
The construction of the ego lends itself to be dissolved.
This element of flexibility is most prominent in the Mind.
In the body it is very rigid.
Evolution is body becoming Mind.
In favour of benefits, Man is willing to forget any offence.
Socially we see it as self-respect.
Psychologically it is flexibility lending itself to growth.
Spirit is fully flexible.
Matter is fully rigid.
Spirit in Matter is all flexibility capable of a strength of rigidity.
The reversal of flexibility into rigidity takes place in the Supermind.
That reversal is one of the secrets of creation.
In life, a concrete symbol of such a reversal is Man-woman relationship.
It is marriage.
Therefore marriage is a great field for spiritual progress.
It is capable of revealing all the extremities of existence.
Life is for the spirit. Vital usurping it is human life.
To us Elizabeth is the heroine.
To Darcy she is his love.
To Mr. Bennet she is the one who carries something quick.
England is a European country which was then psychologically rocked by the waves of the French
Revolution.
The Mind that was born in Greece two thousand five hundred years ago in the cream of the population
surfaced in all over Europe five hundred years ago.
Mr. Bennet was one of the innumerable beneficiaries of that efflorescence in a small ordinary way.
Mrs. Bennet was impervious to that.
We see the lively play of that Mind in Elizabeth.
Later in America that Mind moved to the very body which thinks in its action.
No gain of a society is utterly lost in subsequent centuries.
The gain – spirit or Mind – moves in the population and activates the very body.
Elizabeth’s very body was full of that Mind, but was submerged in her mother’s vitality – falsehood.
The spiritual gains of innumerable Rishis in India, though officially refused to the population at large, are
gathered in their bodies as light.
It is raw light, not spiritually cultured light, like a bar of gold that cannot be worn as an ornament.
Light in the body lends itself to values to be converted into spiritual realities.
Spiritual realities in Mind, vital and body are mental clarity, pleasant vitality, good health.
Spiritual realities converting themselves by evolution into Psychic truths, become a Real-Idea, conquering
vital strength, sound health capable of rejecting death.
The scope of these is limited by our personality.
A Real-Idea of one working in an office may be a revolutionary practice which the department will take up
later.
Conquering vital strength will catapult him to higher levels in his organization.
Capacity to reject death will prolong his life.
At every moment human choice acts.
For the devotees, right choices all along will take them to a place from where their work will impact
on the life of the world.
Our problem is how to convert it to today’s needs.
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The general method is to shift from life-values to Mother-values.
When this is successful, he will become a star within the scope of his personality.
Can the personality be widened?
One can raise his personality to Individuality.
Of the many steps here the most essential is one has to cease to be small in all respects.
Utter truthfulness achieves it.
An attempt at truth at once organises its opposite at a depth.
That can be safeguarded only by sincerity.
Man is mostly selfish.
It need not be said that selfishness must be changed into selflessness.
Self-giving is better.
In any work emphasis must be on the long term goal, not on the short-term.
This is what we mean when we speak of the root-question.
Shifting from force to being is a central practice cannot be emphasized too much.
Force binds us to Time, karma, life, failures, smallness.
Being lifts us out of Time, wipes out karma; life is without failures and one always looks up to greatness.
They are summed up in cheerful Good will.
Cheerfulness is energy of Ananda.
Good will is positive, outgoing, expansive.
Taking to good will afresh, one will be sorry for the new attitude, as it goes against the grain.
Should it be so, one has to address himself in the depth to convince himself of the knowledge that that
course is ultimately good for him — enlist the selfishness to act selflessly.
In doing so, let him know it is transitory.
Selflessness for the sake of self-giving is the only permissible attitude ultimately.
Long after the successful practice, he will find that smallness of any kind hurts him.
It is the sensitivity of selflessness.
The basic attitude is not to stop in the middle.
Remembrance at the highest level achieves all this.
Remembrance is receptivity at the level of memory.
What receives is receptivity.
Power of thinking is receptivity at the level of thought.
Sensitivity is receptivity at the level of temperament.
Sensation is opening at the level of the nerves or the body.
Spiritual receptivity is in the subtle plane, revealing itself symbolically.
Gratitude that thrills is the receptivity to Mother.
Elizabeth was receptive to Wickham.
Darcy was receptive to the light in her eyes.
Mrs. Gardiner was receptive to the majesty in Darcy.
Mrs. Bennet was receptive to the entail in Collins.
Constant remembrance is a consciousness possession of devotees.
While the queues of sadhaks were approaching The Mother, She turned to a child of nine and smiled as the
child was repeating Her name.
Of the ten birthday cards a sadhak presented to Mother on March
1st, 1965, She pushed through several cards to take the one on the 25th. That devotee had taken to three day
silent calling of The Mother. She heard his call.
Never does a call go unheard by Her.
This is when one orally repeats Her name.
Beyond is the silent call, call from the heart and still beyond that Her own call from inside our hearts.
For those who learn to call like this, much more is there.
One can call a person or an object like that.
Lost objects, uncollected loans respond to such calls.
Yoga is on the broad, deep line with the one aim of reaching Her.
All these mentioned above are not the requirements of yoga.
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Still devotees will like to possess these powers of calling.
As long as one does not use it for egoistic purposes, any skill can be developed.
In a similar state of Mind, mentioning a friend in another country makes him call you at once.
These calls can deepen and reach the body, it calls.
When the calling is not a labour but an enjoyment, they develop along these lines.
Every object the devotee uses acquires this power of his.
Darcy coming to Pemberley a day early we always said was a Life Response to Elizabeth’s wish of
becoming the mistress of it.
There is Darcy’s part in it. Also the part of Mr. and Mrs. Gardiner. Life Response is a phenomenon which
always acts. But at different times it acts through different mechanisms, one of which is calling a person.
He who came thus made enquiries for a couple of minutes and left. I said after that she called him inwardly.
While the earlier call was general, this later call was specifically a call of this type. In an event many
phenomena mix together to bring about the accomplishment. Such events are also subject to other rules.
After Lydia’s marriage, Elizabeth was more than oppressed. She who never thought of Darcy after the
proposal was yearning for him now. Till that moment, her Mind was occupied by Lydia. I have taken
special note earlier of her exerting herself with her father to bring Lydia home not so much for meeting her
as for seeing Wickham once more. Having done that, she created a fresh obstacle for Darcy’s coming to her.
More than that, her own Mind was more on Jane’s wedding than on her own. Churchill was called to the
Ministry by the public demand in 1939, a unique thing in history. His role in the war was evolutionary.
Everywhere God was with him as in Dunkirk. In the case of Russia and India, he took a reactionary view.
Life removed him from power in 1945 so that Indian Freedom could be a smooth process. In the case of
USSR he was compelled to reverse his action. Life Response is unfailing, but in the case of Elizabeth life
response was subject to her need of having Lydia, marrying Jane and meeting the idol of her heart. The
Marvel is seen when the complications of life reveal as complexities through every little detail reversing the
process wherever necessary. The customer who complained to the car company of his car not starting was
shown by the company engineer that the cause was in the long duration of interval in buying vanilla ice
cream. Life is this minute. I have spoken of Mountbatten’s popularity with the Indian masses, his
friendliness, the sacred power of the viceroy coming down to Chandni chowk riots in the person of Edwina.
So Rajaji who was drafted as a Chief Minister against his wishes was forced to quit it in 1954 when he
insisted on a reactionary measure.
“இன்னமும் அவளுக்கு ஏகதனும் க ோெம் ேீதியிருந்திருந்தோல்.”
உறவு க ோெத்ளத உருவோக்கு ிறது.
இதன் ெிறப்ெிடம் எதிர்ெோர்ப்பு.
எதிர்ெோர்ப்ெின் ஏேோற்றம் க ோெேோ ேோறு ிறது.
கதளவ ள் சமூ ோீதியோனளவ, ேற்றும் ேனோீதியோனளவ.
இங்கு அது இைண்டோ வும் உள்ைது.
எலிசபெத்தின் வோழ்வின் இலட்சியகே கஜனுளடய திருேணம்தோன்.
ெிங் ிலியின் வருள யும், அவன் ோண்ெித்த ெோைெட்சமும் அளத உறுதி பசய்தது.
சோத்தியங் ள், எதிர்ெோர்ப்பு, ஆளச, சந்தர்ப்ெம், தன்முளனப்பு, சக்தி, விடோமுயற்சி ஆ ியளவ
சோதளனக்குப் ெங் ைிக் ின்றன.
இவற்றில் எந்த இடத்திலும் ஒரு சோதளன கதோல்வி அளடயலோம்.
நம் எல்கலோருக்கும் இந்த சோதளனயின் நி ழ்ளவப் ெற்றி முழுளேயோ த் பதோியும் ஆதலோல்
அன்ெர் ைின் வோழ்வில் அன்ளன நுளையும்பெோழுது ஏற்ெடும் ேோற்றங் ைோல் அவர் ள் ஆச்சோியம்
அளட ின்றனர்.
அன்ளனயின் சூைல் இந்த எல்லோப் ெகுதி ளையும் நிளலத்திருக் ளவக் ிறது.
அ ந்ளதயும் இதற்குச் சேேோ இந்த சூைலின் பசயளல முறியடிக் வற்புறுத்து ிறது.
அருைின் குறுக் ீட்ளடக்கூட அ ந்ளத விரும்புவதில்ளல.
அருள் தனக்குக் ீழ்ப்ெடிவளத அ ந்ளத விரும்பு ிறது.
இது கெோன்ற நி ழ்ளவ இது பெரும்ெோலும் கேற்ப ோள் ிறது.
அ ந்ளதயின் அளேப்பு அதளனகய ளலத்துக்ப ோள்ை இடம் அைிக் ிறது.
இந்த வளைந்து ப ோடுக்கும் அம்சம் ேனதில் ேி வும் முக் ியேோனதோ விைங்கு ிறது.
உடலில் இது ேி வும் விளறப்ெோ உள்ைது.
உடல் ேனேோவது ெோிணோேேோகும்.
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ெலன் ளுக் ோ ேனிதன் எந்த ஒரு குற்றத்ளதயும் ேறக் த் தயோைோ உள்ைோன்.
சமூ த்தில் இளதச் சுய ேோியோளதயோ நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
ேனோீதியோ வளைந்து ப ோடுக்கும் தன்ளேகய வைர்ச்சிக்கு வைி வகுக்கும்.
ஆன்ேோ முழுவதுேோ வளைந்து ப ோடுக்கும்.
ஜடம் முழுளேயோ விளறப்ெோ இருக்கும்.
ஜடத்தில் இருக்கும் ஆன்ேோ வளைந்து ப ோடுக்கும் தன்ளேயுடன் இருக்கும்.
அது உறுதியோன வலிளே ெளடத்தது.
சத்திய ஜீவியத்தில், வளைந்து ப ோடுப்ெது உறுதியோ ேோறும்.
இந்த ேோற்றம் ெளடப்ெின் இை சியங் ைில் ஒன்றோகும்.
வோழ்க்ள யில் இது கெோன்ற ேோற்றத்தின் ஒரு உறுதியோன அறிகுறி, ஆண்-பெண் உறவு.
இது திருேணேோகும்.
அதனோல் திருேணம் ஆன்ேீ முன்கனற்றத்திற்கு பெோிய ைேோகும்.
வோழ்வின் எல்லோ உச்ச ட்டங் ளையும் பவைிப்ெடுத்தும் திறன் ெளடத்தது இது.
வோழ்வு ஆன்ேோவுக்குோியது. உணர்வு அளதக் ள ப்ெற்றுவது ேனித வோழ்வோகும்.
நேக்கு எலிசபெத்தோன் தோநோய ி.
டோர்சிக்கு அவள் ோதலி.
திரு பென்னட்டிற்கு, அவள் ஏதோவது ஒன்ளற விளைவோ ஏந்திச் பசல்ெவள் ஆவோள்.
ஐகைோப்ெிய நோடோன இங் ிலோந்து, ெிபைஞ்சுப் புைட்சியின் அளல ைோல் ேனோீதியோ
உலுக் ப்ெட்டது.
இைண்டோயிைத்து ஐந்நூறு வருடங் ளுக்கு முன்ெோ
ிோீசில் கேல்தட்டு ேக் ைிடம் ெிறந்த ேனம்,
ஐநூறு வருடங் ளுக்கு முன்பு ஐகைோப்ெோ முழுவதும் ெைவியது.
அந்த ேலர்ச்சியின் நன்ளே ளைப் பெற்ற ணக் ற்ற நெர் ைில் திரு பென்னட் குளறந்தெட்ச,
சோதோைண அைவில் ெயன் பெற்ற ஒருவர் ஆவோர்.
திருேதி பென்னட் அதற்கு இடம் ப ோடுக் வில்ளல.
அந்த ேனதின் சுறுசுறுப்ெோன ஆட்டத்ளத எலிசபெத்திடம் நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
ெின்னர் அந்த ேனம் அபேோிக் ோவில் பசயல்ெடும்பெோழுது சிந்தளன பசய்யும் உடலுக்குப்
ெைவியது.
ெின்னர் வந்த நூற்றோண்டு ைில் சமூ த்தின் எந்த ஒரு ெயனும் முற்றிலுேோ இைக் ப்ெடவில்ளல.
ஆன்ேோ அல்லது ேனதின் ெயன் ேக் ைிளடகய பசன்று உடளல பசயல்ெடுத்தும்.
எலிசபெத்தின் உடல் முழுவதும் அந்த ேனதோல் ஆக் ிைேிக் ப்ெட்டிருந்தது. ஆனோல் அவளுளடய
தோயோோின் பெோய்ளேயில் மூழ் ியிருந்தது.
இந்தியோவில் ெல ோிஷி ைின் ஆன்ேீ பவற்றி ள் அதி ோைபூர்வேோ ேக் ளுக்கு அைிக் ப்ெடோத
கெோதும், அவர் ைது உடல் ைில் அது ஒைியோ ப் ெைவி உள்ைது.
தங் க் ட்டிளய நள யோ அணிய முடியோதது கெோல், இது ெதப்ெடுத்தப்ெடோத ஒைியோகும்,
ஆன்ேீ ேோ ெண்ெடுத்தப்ெட்ட ஒைியல்ல.
உடலின் ஒைி ெண்பு ளை ஆன்ேீ உண்ளே ைோ ேோற்று ிறது.
ேனம், உயிர், உடல் இவற்றின் ஆன்ேீ உண்ளே ள், ேனதின் பதைிவு, இனிளேயோன
உணர்வு ள், நல்ல ஆகைோக் ியம் ஆ ியளவ ஆகும்.
ெோிணோேத்தின் மூலம் ளசத்திய உண்ளே ைோ ேோறும் ஆன்ேீ உண்ளே ள் ஒரு முழு எண்ணேோ
ேோறி, உணர்வின் வலிளேளய பவற்றி ப ோண்டு, ேைணத்ளத விலக்கும் நல்ல ஆகைோக் ியத்ளத
அைிக் வல்லது.
நேது ஆளுளே இவற்றின் வோய்ப்ளெக் ட்டுப்ெடுத்து ிறது.
அலுவல த்தில் ெணி புோியும் ஒருவைது முழு எண்ணம் புைட்சி ைேோ இருக்கும், ெின்னர் அதளன
அந்த இலோக் ோகவ ெின்ெற்ற ஆைம்ெிக்கும்.
உணர்வின் வலிளேளய பவற்றிப ோள்வது, அவைது நிறுவனத்தில் கேலும் உயர் நிளல ளுக்கு
அவளை எடுத்துச் பசல்லும்.
ேைணத்ளத விலக்கும் திறன் உளடயவர் வோழ்க்ள ளய நீட்டித்துக் ப ோள்வோர்.
ஒவ்பவோரு தருணத்திலும் ேனித விருப்ெம் பசயல்ெடு ிறது.
அன்ெர் ள் எல்லோ கநைத்திலும் சோியோ த் கதர்ந்பதடுக்கும்பெோழுது, அவர் ைது பசயலின் தோக் ம்
உல வோழ்க்ள யில் ேோற்றத்ளத ஏற்ெடுத்தும்.
நேது ெிைச்சிளன, இளத எவ்வோறு இன்ளறய கதளவ ளுக்கு ஏற்ெ ேோற்றுவது என்ெதுதோன்.
வோழ்வின் ெண்பு ைிலிருந்து அன்ளனயின் ெண்பு ளுக்கு ேோறுவது பெோதுவோன முளறயோகும்.
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இது பவற்றியளடயும்பெோழுது அவனுளடய ஆளுளேக்கு உட்ெட்ட இடத்தில் அவன் ெிைெலேோ
விைங்குவோன்.
ஆளுளேளய விோிவுெடுத்திக்ப ோள்ை முடியுேோ?
ஒருவர் தனது ஆளுளேளய தனித்துவேோ உயர்த்திக்ப ோள்ைலோம்.
இதற் ோன ெல வைி ைில் ேி வும் முக் ியேோனபதோன்று, எல்லோ விதங் ைிலும் சின்னத்தனேோ
நடந்துப ோள்வளதக் ள விடுவது.
முழுளேயோன உண்ளே இதளனச் சோதிக்கும்.
உண்ளேயோ இருக் முயலும்பெோழுது உடனடியோ இதற்கு கநர் எதிைோனது, ஆைத்தில்
முளறப்ெடுத்திக் ப ோள்ளும்.
உண்ளேயின் மூலம்தோன் அளதத் தடுக் முடியும்.
ேனிதன் பெரும்ெோலும் சுயநலேோனவன்.
சுயநலத்ளத ெைநலேோ ேோற்றகவண்டும் என்று கூற கவண்டிய அவசியேில்ளல.
சுய அர்ப்ெணம் சிறந்தது.
எந்த கவளலயிலும் நீண்ட ோல இலட்சியத்திற்குத்தோன் முக் ியத்துவம் ப ோடுக் கவண்டும்,
குறு ிய ோல இலட்சியத்திற்கு அல்ல.
க ள்வி எங் ிருந்து ஆைம்ெித்தது எனும்பெோழுது நோம் இளதத்தோன் ருது ிகறோம்.
சக்தியிலிருந்து ஜீவனுக்கு ந ருவது முதன்ளேயோன ெைக் ேோகும் என்ெளத ேி வும் அதி ேோ
வலியுறுத்த முடியோது.
கநைம், விளனப்ெயன், வோழ்வு, கதோல்வி ள், சின்னத்தனம் இவற்றுடன் நம்ளே இளணப்ெது
சக்தியோகும்.
ஜீவன், கநைத்திலிருந்து நம்ளே பவைிவைச் பசய் ிறது, ர்ேத்ளத அ ற்று ிறது, வோழ்க்ள யில்
கதோல்வி ள் இல்லோேல் பசய் ிறது, ஒருவளை எப்பெோழுதும் உயர்ந்தளதகய நோடச் பசய் ிறது.
இளவ யோவும் சந்கதோஷேோன நல்பலண்ணத்தில் அடங்கும்.
ஆனந்தத்தின் சக்திகய சந்கதோஷம்.
நல்பலண்ணம் கநர்ேளறயோ நட்புடன் விசோலேோ இருக்கும்.
புதிதோ நல்பலண்ணத்ளத கேற்ப ோள்ளும்கெோது, அது வைக் த்திற்கு ேோறோ இருப்ெதோல், அந்தப்
புதிய ேனப்ெோன்ளேக் ோ ஒருவர் வருத்தப்ெடலோம்.
இது இவ்வோறு இருக்குகேயோனோல், அந்த வைி இறுதியோ அவனுக்கு நல்லகத என்ற அறிளவ
அவனுளடய ஆைத்தில் அவன் நம்ெ கவண்டும். சுயநலத்ளத ெைநலேோ ேோற்ற கவண்டும்.
இவ்வோறு பசய்யும்பெோழுது இது தற் ோலி ம் என்ெளத அவன் பதோிந்துப ோள்ை கவண்டும்.
சுய அர்ப்ெணத்திற் ோ சுயநலேற்று இருப்ெது ேட்டுகே இறுதியோ இருக் கவண்டிய
ேகனோெோவேோகும்.
நீண்ட நோட் ளுக்கு பவற்றி ைேோ இளதப் ெின்ெற்றிய ெிறகு, எந்த ஒரு சின்னத்தனேோன பசயலும்
அவளனப் புண்ெடுத்து ிறது என்ெளத அவன் உணர்வோன்.
இது தன்னலேற்றதின் உணர்வோகும்.
நடுவில் நிறுத்தக்கூடோது என்ெது அடிப்ெளட ேகனோெோவேோகும்.
உச்ச ட்டத்தில் நிளனவுெடுத்திக்ப ோள்வது இளவ எல்லோவற்ளறயும் சோதிக்கும்.
ஞோெ த்தின் நிளலயில் நிளனவுெடுத்திக்ப ோள்வது ஏற்புத்திறனோகும்.
பெற்றுக்ப ோள்வது ஏற்புத்திறன்.
சிந்தளனயின் சக்தி, எண்ணத்தின் நிளலயில் ஏற்புத்திறனோகும்.
நுண்ணுணர்வு ேனவுணர்வு ைின் நிளலயில் ஏற்புத்திறனோகும்.
நைம்பு ள் அல்லது உடலின் நிளலயிலுள்ை விைிப்பு உணர்ச்சி ைோகும்.
ஆன்ேீ ஏற்புத்திறன் சூட்சுே நிளலயில் உள்ைது. அது தன்ளனக் குறிப்ெோ பவைிப்ெடுத்தும்.
புல்லோிப்ளெ ஏற்ெடுத்தும் நன்றி உணர்வு அன்ளனயிடம் நேக்குள்ை ஏற்புத்திறனோகும்.
எலிசபெத் விக் ோேிடம் ஏற்புத்திறனுடன் இருந்தோள்.
அவளுளடய ண் ைின் ஒைிளய டோர்சி ஏற்றுக்ப ோண்டோன்.
டோர்சியிடம் இருந்த ம்பீைத்ளத திருேதி ோர்டினர் ஏற்றுக்ப ோண்டோள்.
ோலின்ஸிடேிருந்த பசோத்திற்கு திருேதி பென்னட் ஏற்புத்திறனுளடயவைோ இருந்தோள்.
இளடயறோத அன்ளன நிளனவு அன்ெர் ள் தன்னிளனகவோடு பெற்றுக் ப ோண்டபதோன்றோகும்.
அன்ளனளய கநோக் ி சோத ர் ைின் வோிளச ந ர்ந்து வந்து ப ோண்டிருந்தபெோழுது, தன்னுளடய
பெயளை உச்சோித்துக் ப ோண்டிருந்த ஒன்ெது வயது குைந்ளதளய திரும்ெிப் ெோர்த்து அன்ளன
புன்னள புோிந்தோர்.
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March 1st, 1965 அன்று ெத்து ெிறந்தநோள் அட்ளட ளை சோத ர் அன்ளனயிடம் ப ோடுத்தபெோழுது,
அன்ளன அதிலிருந்து 25thஅன்று ெிறந்த நோள் ப ோண்டோடும் அன்ெைது அட்ளடளயத்
கதர்ந்பதடுத்தோர். அந்த அன்ெர் மூன்று நோட் ள் இளடயறோத அன்ளன அளைப்ளெ ஏற்றுக்
ப ோண்டிருந்தவர். அவருளடய அளைப்பு அன்ளனக்குக் க ட்டது.
அளைப்ளெ ஒரு கெோதும் அன்ளனயோல் தவற விட முடியோது.
வோய்விட்டு அன்ளனளய அளைக்கும்கெோது இவ்வோறு நி ழும்.
இதற்குப் ெின்னோல் இருப்ெது பேௌனேோன அளைப்பு, உள்ைத்திலிருந்து அளைப்ெது, இதளனயும்
தோண்டியது அன்ளனகய நேக் ோ நம்முள்ைிலிருந்து அளைப்ெது.
எவர் ஒருவர் இவ்வோறு அளைக் க் ற்றுக்ப ோள் ிறோகைோ, அவருக்கு கேலும் விஷயங் ள் ோத்துக்
ப ோண்டிருக் ின்றன.
ஒருவர் இது கெோல் ஒரு நெளைகயோ அல்லது ஒரு பெோருளைகயோ அளைக் முடியும்.
பதோளலந்த பெோருட் ள், திரும்ெி வைோத டன் ள், இம்ேோதிோியோன அளைப்புக்குப் ெதிலைிக்கும்.
அன்ளனளய அளடய கவண்டும் என் ிற ஒகை இலட்சியத்துடன் கயோ ம் உள்ைது.
கேற்கூறியளவ ள் அளனத்தும் கயோ த்திற்குத் கதளவயோனளவ ள் அல்ல.
இருப்ெினும் அன்ெர் ள் அளைப்ெின் இந்தச் சக்தி ளை அளடய விரும்பு ின்றனர்.
அ ந்ளதயுடன் கூடிய பசயல்ெோடு ளுக்கு இளதப் ெயன்ெடுத்தோதவளை எந்தத் திறளேளய
கவண்டுபேன்றோலும் வைர்த்துக்ப ோள்ைலோம்.
இது கெோன்ற ஒரு ேனநிளலயில் கவறு நோட்டில் இருக்கும் நண்ெளைப் ெற்றிக் குறிப்ெிட்டவுடன்,
அது அவளை உடனடியோ நம்ளே அளைக் ளவக்கும்.
இந்த அளைப்பு ஆைேோ உடலினுள் பசன்று அளைக் ளவக்கும்.
அளைப்பு ஒரு கவளலயோ இல்லோேல் சந்கதோஷம் அைிக் க்கூடியதோ இருந்தோல், இந்த வைி ைில்
அளவ வைரும்.
அன்ெர் உெகயோ ப்ெடுத்தும் ஒவ்பவோரு பெோருளுக்கும் அவைது இந்தச் சக்தி ிளடக்கும்.
எலிசபெத் பெம்ெர்லிக்கு எஜேோனியோ கவண்டும் என்ற விருப்ெத்துக்குப் ெதிலைிப்ெதுகெோல் டோர்சி
ஒரு நோள் முன்னதோ கவ அங்கு வரு ிறோன் என்ெளத நோம் கூறி வரு ிகறோம்.
இதில் டோர்சிக்கும் ெங்கு உண்டு, ோர்டினர் தம்ெதி ைின் ெங்கும் உண்டு. வோழ்வின் ேறுபேோைி
எனும் நி ழ்வு எப்பெோழுதும் பசயல்ெடும். பவவ்கவறு சேயங் ைில் பவவ்கவறு முளற ைில்
பசயல்ெடும். இதில் ஒன்று, ஒரு நெளை அளைப்ெது. இவ்வோறு வந்தவர் ஓோிரு நிேிடங் ள்
விசோோித்துவிட்டுச் பசன்று விட்டோர். ெிறகு அவள் அவளை உள்ைிலிருந்து அளைத்தோள். முந்ளதய
அளைப்பு பெோதுவோனது. ெின்னர் அளைத்தது இளதப் கெோன்ற குறிப்ெிடத்தக் அளைப்ெோ
இருந்தது. ஒரு நி ழ்ச்சியில் ெல்கவறு நி ழ்வு ள் ஒன்று கசர்ந்து சோதளனளயப் பூர்த்தி பசய்யும்.
இது கெோன்ற நி ழ்ச்சி ள் ேற்ற விதி ளுக்கும் உட்ெட்டு இருக்கும். லிடியோவின் திருேணத்திற்குப்
ெிறகு எலிசபெத் ேி வும் வருத்தத்திற்கு ஆைோனோள். திருேண கவண்டுக ோைிற்குப் ெிறகு
டோர்சிளயப் ெற்றிகய நிளனக் ோத அவள் இப்பெோழுது அவனுக் ோ ஏங் ினோள். அந்தத்
தருணம்வளை அவளுளடய ேனளத லிடியோ ஆக் ிைேித்துக் ப ோண்டிருந்தோள். லிடியோவின்
திருேணத்திற்குப் ெிறகு அவர் ளை வீட்டிற்கு அளைக்கும்ெடி தந்ளதளயக் க ட்டுக்ப ோள்ை
எடுக்கும் முயற்சியில், லிடியோளவச் சந்திப்ெளதவிட விக் ோளே ேீண்டும் ஒரு முளற ெோர்க்கும்
ஆவல்தோன் அவைிடம் அதி ேோ இருந்தது. இதன் மூலம் டோர்சி அவைிடம் வருவதற்கு ஒரு புதிய
தளடளய ஏற்ெடுத்தினோள். இதற்கும் கேல், அவளுளடய ேனம் முழுவதும் தனது திருேணத்ளதவிட
கஜனுளடய திருேணத்தில்தோன் இருந்தது.
1939ஆம் வருடம், பெோதுேக் ள் க ட்டுக் ப ோண்டதன் பெயோில் சர்ச்சிளல ேீண்டும்
அளேச்சைளவயில் கசர்த்துக் ப ோண்டனர், சோித்திைத்தில் தனித்தன்ளே வோய்ந்ததோ இது இருந்தது.
கெோோில் அவருளடய ெங்கு ேி ச் சிறப்ெோனதோ இருந்தது. Dunkirk- ிடம் இருந்ததுகெோல்
இளறவனது துளண எங்கும் அவருடன் இருந்தது. ைஷ்யோ ேற்றும் இந்தியோவின் விஷயத்தில் அவர்
ெிற்கெோக்குவோதியோ இருந்தோர். இந்திய சுதந்திைம் சுமு ேோ நிளறகவற, 1945ல் வோழ்வு அவளைப்
ெதவியிலிருந்து பவைிகயற்றியது, ைஷ்யோளவப் பெோறுத்தவளையில் அவருளடய பசயளல அவர்
ேோற்றிக்ப ோள்ை வற்புறுத்தப்ெட்டோர். வோழ்வின் ேறுபேோைி தவறகவ தவறோது. எலிசபெத்தின்
விஷயத்தில் இது, அவள் லிடியோளவ வைவளைப்ெதற்கும், கஜனுக்குத் திருேணம் பசய்து
ளவப்ெதற்கும், அவளுளடய உள்ைத்ளதக் வர்ந்தவளன சந்திப்ெதற்கும் உட்ெட்டு இருந்தது.
வோழ்வின் குைப்ெங் ள் ஒவ்பவோரு சிறிய விவைங் ைின் வைியோ அவசியம் ஏற்ெடும் இடங் ைில்
முளற ளை ேோற்றி சிக் லோ பவைிப்ெடும்பெோழுது அற்புதம் நி ழ்வளதப் ெோர்க் ிகறோம். ஒரு
வோடிக்ள யோைர் தன்னுளடய வண்டிளய ிைப்பும்பெோழுது ஏற்ெடும் ெிைச்சிளனளயப் ெற்றி வண்டி
நிறுவனத்தில் முளறயிட்டபெோழுது அந்நிறுவனத்தின் ஆய்வோைர், அவர் வன்னிலோ ஐஸ் ிோீம்
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வோங்கும்பெோழுது ஏற்ெட்ட ோலதோேதகே இதற்குக் ோைணம் என்று சுட்டிக் ோட்டினோர். வோழ்வு
அவ்வைவு நுணுக் ேோனது. இந்திய ேக் ைிளடகய பேௌண்ட்ெோட்டனுளடய ெிைெலம், கதோைளே
ெற்றி நோம் முன்னம் கெசியுள்கைோம். ளவஸ்ைோய் ெதவியின் புனிதேோன சக்திெளடத்த அவர்,
சோந்தினி பசௌக் ில் நடந்த லவைத்திற்கு எட்வினோவுடன் விஜயம் பசய்தது ெற்றியும் கெசி
இருக் ிகறோம். 1954ல், அவைது விருப்ெத்திற்கு ேோறோ இைோஜோஜி முதல் ேந்திோியோ
நியேிக் ப்ெட்டகெோது, அவைது ஒரு ெிற்கெோக்குக் ப ோள்ள யினோல், அவர் பவைிகயற
வற்புறுத்தப்ெட்டோர்.
66. “It could hardly have stood the ground against the unaffected cordiality with which he expressed himself.”
Unaffected cordiality is sincerity of seeking.
Unaffected cordiality can co-exist, disparate aspects can co-exist.
It is one expression of human nature’s miracle.
Similar traits go together not because they are similar, but because of other unknown causes.
Opposites co-exist as they are complements.
Spendthrift miserliness is a phrase of His that these opposite qualities jointly serve a purpose.
To know why two traits co-exist in some event is to have the capacity to know the Marvel.
By the time one arrives there, the superstition of all the previous eight levels dissolves.
Deep conviction goes with intense superstition.
Each serves the cause fully.
One who feels he is not superstitious is expressing a superstition.
We say falsehood needs the basis of truth.
Truth, till it becomes total, also needs the support of falsehood.
Lord Krishna needed it.
If you are one who has overcome any of the superstitions arising out of property, status, degree, reputation,
this will be evident when you compare yourself now with the earlier mindset.
Superstition like agnosticism and atheism, serves mankind.
Superstition is a psychological balm, soothing in the extreme.
It is like organization, a great support initially, a bar afterwards.
The secret of life can be expressed as overcoming the greatest present support. It expresses the philosophy
of the objective becoming subjective.
When the objective and subjective become one, one rises to the next plane.
Time and Space unite thus to become Spirit.
The secret is in the reversal, involution becoming evolution.
Accomplishment is productive, knowing the secret is creative.
Creative accomplishment is Marvel.
Elizabeth’s move to Mind is productive of Pemberley.
Darcy’s discovering the inner fascination in the outer abuse of Elizabeth is creative of Romance.
This can become a formula of accomplishment at two levels – productive and creative.
MGR’s success on the screen was productive; his success in politics is creative. It happened only to him,
not to many other actors.
Apart from being an actor, he expressed in the acting a value the society was then aspiring for.
Acting is a profession. It is partial.
Social value is of the whole.
Expressing the value of the whole in the partial field, Man is drawn out of it to play a great role, a creative
accomplishment.
This phenomenon is seen everywhere in the housewife who ridiculed the saint not to think of her as the
crane.
Mother’s consciousness is a whole, a whole that includes the universe.
Productive accomplishment in any field expressing Mother’s values is creative accomplishment at the wider
level of the society which is Man’s universe.
Hence the importance of perfection in the imperfect conditions.
We often see fulfillment of one prayer announces without our efforts or intentions the answering of several
other prayers.
One prayer completes all other prayers.
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Refusal to pray removes the potentialities of problems.
It is anxiety that compels us to pray.
Anxiety energises the problem.
Soul can positively forget the problem by rising above that.
Mind can negatively forget the problem by indifference.
Mind cannot positively do so.
Doing so positively, Mind becomes Supermind.
The formula of the Marvel is one, its applications are endless.
Each application in itself is a rich whole one would not like to avoid because he knows the one formula.
The one general formula and the many different applications are wonders each in their own unique capacity.
The accomplishment moves along several lines simultaneously.
Those lines begin with aspiration, skill, physical, manners.
Aspiration – energy – force – power – accomplishment is one line.
Skill – capacity – talent – ability is another line.
Physical – vital – Mental – Spiritual is another line.
Yet another is manners – behaviour – character – personality – Individuality.
We see the physical plane goes with skill as well as aspiration and energy.
Values are spiritual skills.
If we want to enrich the complexity, we can say values are there at all levels. Values of skills, values of
capacity, values of talents, etc.
Should we be bent on reaching the Marvel, we must pronounce that all these aspects can be
attributed to all of them having the supramental harvest of human traits expanding in all directions
and dimensions. These terms will make sense when we see them in the characters of the story.
In the preliminary stages they can be shown with precision as the offensive manners of Darcy against the
pleasing manners of Wickham. As we proceed along the complexity will appear as confusion for several
reasons 1) words are not precisely defined in the language, e.g. Johnson gives opinion as the meaning of
thinking 2) These aspects will always overlap, e.g. I assign skill to the physical and define it as energy
organized whereas skill is there in the vital, mental, spiritual planes. Also I define values as spiritual skills.
And values are found in advanced analysis for the skill, capacity, talent and abilities. With an abundant
patience and a great allowance for initial confusion, one can wade through and emerge with about 75%
clarity. Presently all these words, though not precisely defined, are precisely used in the writing and
speaking. Still a word like strength, a wonder in itself, can cause a rich confusion because strength belongs
to substance. Strength is the essence of status in one place, wealth in another context. Even patience can be
expressed as strength of patience or patience of strength. Should there be tolerance to develop 75%
precision, we can witness our progress to 100% exact use value without trying to define. By the time we
come to the last page in the book no one need have any question.
Let us take some known instances for the employment of these concepts. Also the situations where these are
missing, as in the conversation at Netherfield.
• Mrs. Gardiner’s manners in not embarrassing Elizabeth by raising questions is manners expressed
through higher psychological values to please and not offend the niece. They can pass for spiritual
values in manners.
• Mrs. Bennet’s initiative to send Jane on horseback is an occasion where she uses force of initiative
in the absence of skill of sensitive culture.
• ‘Tolerable’ is utter lack of vital manners.
• Lydia’s he will choose me is excess of physical energy expressing through absence of manners.
• Jane’s unwillingness to be expressive of love for Bingley is a character of sensitive spiritual value
of self-restraint. It emerges out of silent will.
• Lydia’s and Wickham’s shameless impudence after the marriage is the strength of falsehood
expressing their character of depravity.
• Mr. Bennet’s decision to pay is a character of the value of a gentleman’s inability to be obliged to
another where energy rises to power.
• Darcy’s wish of secrecy after Lydia’s marriage is the height of aristocratic culture not wanting to
exhibit one’s value. It is character expressing the potential strength of Pemberley.
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Elizabeth’s interest in Jane goes beyond character and personality. Here she expresses her
individuality of self-giving in total self-oblivion.
• Lady Catherine’s strength of status, wealth and character meets the strength of Lizzy’s
individuality of Mentally creative liveliness. One is reactionary and the other is evolutionary.
• Darcy had the ability to use the energy of his character to shed his own offensive manners and use
the innate talents to create the manners of a gentleman.
• Mary who had read enough had not developed the skill of conversation.
Rather she grew inadvertent in conversation.
• In Darcy’s transformation we see all these lines simultaneously moving parallel to each other to be
consummated for himself and for her.
• Darcy whose love was genuine was not possessed of skilful manners demanded of a lover who
proposes.
• Whether these examples are enough for readers to come up with examples in the story, I do not
know.
“ெிங் ிலி உண்ளேயோன உள்ைன்கெோடு கெசியதிலிருந்து அவளுளடய ேீதி க ோெமும் அவளை
விட்டு வில ியிருக்கும்.”
உண்ளேயோன உள்ைன்பு உண்ளேயோ நோடும்.
உண்ளேயோன உள்ைன்பு ஒன்று கசர்ந்து இருக்கும், முற்றிலும் ேோறுெட்ட விஷயங் ள் இளணந்து
இருக் முடியும்.
இது ேனித சுெோவத்தின் அற்புதங் ைில் ஒரு பவைிப்ெோடு ஆகும்.
இது கெோன்ற குணங் ள் ஒன்று கசர்ந்து இருப்ெது, அளவ ஒன்றுகெோல் இருப்ெதோல் அல்ல,
பதோியோத கவறு ோைணங் ளுக் ோ .
உடன்ெோடோ விைங்குவதோல் எதிர் எதிைோனளவ கசர்ந்து இருக்கும்.
ஊதோோியோன ஞ்சத்தனம் என்ெது ெ வோனின் ஒரு பசோற்பறோடர் ஆகும், இந்த இைண்டு
கநபைதிைோனளவ இளணந்து ஒரு கநோக் த்ளத நிளறகவற்றும்.
சில நி ழ்ச்சி ைில் ஏன் இைண்டு குணங் ள் கசர்ந்து இருக் ின்றன என்ெளதத் பதோிந்துப ோள்வது
அற்புதத்ளதத் பதோிந்துப ோள்ளும் திறன் ஆகும்.
இந்த நிளலளய ஒருவர் எட்டும்பெோழுது, முந்ளதய எட்டு நிளல ைின் மூடநம்ெிக்ள ள் ளைந்து
விடும்.
ஆைேோன திடநம்ெிக்ள தீவிைேோன மூடநம்ெிக்ள யுடன் கசர்ந்து இருக்கும்.
இைண்டும், கநோக் த்ளத முழுளேயோ ப் பூர்த்தி பசய்யும்.
தோன் மூடநம்ெிக்ள யற்றவன் என்று ஒருவன் நிளனத்தோல், அவன் மூடநம்ெிக்ள ளய
பவைிப்ெடுத்து ிறோன் என்றோ ிறது.
பெோய்ளேக்கு அடிப்ெளடயோ உண்ளே கதளவ என் ிகறோம்.
உண்ளே முழுளேயோகும்வளை அதற்குப் பெோய்ளேயின் ஆதைவு கதளவப்ெடு ிறது.
ிருஷ்ண ெ வோனுக்கு இது கதளவப்ெட்டது.
பசோத்து, அந்தஸ்து, ெட்டம், பு ழ் இவற்றின் மூலம் எழும் மூடநம்ெிக்ள ைில் ஏதோவது ஒன்ளற
நோம் பவற்றி ப ோண்டுவிட்கடோம் எனில், நோம் இப்பெோழுது இருப்ெதற்கும், முன்னர் இருந்த ேன
நிளலக்குமுள்ை வித்தியோசத்தின் மூலம் பதைிவோ த் பதோியும்.
அவநம்ெிக்ள , நோத்தி வோதம் கெோன்ற மூடநம்ெிக்ள ள் ேனித குலத்திற்குச் கசளவ புோி ின்றன.
மூடநம்ெிக்ள , ேனோீதியோன ேருந்தோ வும், அதி ெட்ச ஆதைவோ வும் இருக் ிறது.
இது ஒரு அளேப்ளெப்கெோல் ஆைம்ெத்தில் பெோிய ஆதைவோ வும், ெின்னர் தளடயோ வும்
ேோறிவிடு ிறது.
தற்கெோது இருக்கும் பெோிய ஆதைளவத் தோண்டி வருவளத, வோழ்வின் இை சியேோ
பவைிப்ெடுத்தலோம். புறம் அ ேோகும் தத்துவத்ளத இது பவைிப்ெடுத்து ிறது.
புறமும், அ மும் இளணயும்பெோழுது ஒருவர் அடுத்த நிளலக்கு உயர் ிறோர்.
கநைமும், இடமும் இவ்வோறு இளணந்து ஆன்ேோவோ ேோறு ிறது.
இை சியம், சிருஷ்டி ெோிணோேேோ ேோறுவதில் இருக் ிறது.
சோதளன ஆக் வைம் ப ோண்டது, இை சியத்ளதத் பதோிந்துப ோள்வது ெளடக்கும் திறனுளடயது.
ெளடக்கும் திறனுடன் கூடிய சோதளன அற்புதம் ஆகும்.
எலிசபெத் ேனதிற்கு ேோறியது பெம்ெர்லியின் ஆற்றலோகும்.
எலிசபெத்தின் பவைிப்ெளடயோன நிந்தளனயில், உள்ைோர்வத்ளத டோர்சி ண்டு ெிடித்தது
அேை ோதலின் ெளடப்ெோற்றல் ஆகும்.
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ஆக் வைம், ெளடப்ெோற்றல் என்ற சோதளனயின் இைண்டு நிளல ைின் ஒரு விதியோ இது ேோறலோம்.
திளையில் MGR-ன் பவற்றி ஆக் பூர்வேோ இருந்தது, அைசியலில் ெளடப்ெோற்றலுடன் இருந்தது.
இது இவருக்கு ேட்டும்தோன் சோத்தியேோயிற்று, கவறு ெல நடி ர் ளுக்கு இதுகெோல் அளேயவில்ளல.
நடி ைோ ேட்டுேல்லோேல், அன்று சமூ ம் ஆர்வத்துடன் எதிர்ெோர்த்த ெண்பு ளையும் தனது
நடிப்ெில் பவைிப்ெடுத்தினோர்.
நடிப்பு ஒரு பதோைில். அது ெகுதியோனது.
சமூ ப் ெண்பு முழுளேயோனது.
முழுளேயின் ேதிப்ெிளனப் ெகுதியில் பவைிப்ெடுத்துவதில், ேனிதன் ெளடப்ெோற்றலுடன் கூடிய
சோதளனளய நிளறகவற்றும் பெோிய ெங் ிளன வ ிக் கவண்டி உள்ைது.
‘ப ோக்ப ன்று நிளனத்தளனகயோ ப ோங் ணவோ’ என்று ஒரு முனிவளைப் ெோர்த்துக் க ட்ட ஒரு
இல்லத்தைசியின் வோழ்வில் நடந்தது கெோன்ற நி ழ்வு ளை எங்கும் ெோர்க் லோம்.
அன்ளனயின் ஜீவியம் முழுளேயோனது, ெிைெஞ்சத்ளத உள்ைடக் ியது.
அன்ளனயின் ெண்பு ளை பவைிப்ெடுத்தும் எந்த ஒரு துளறயிலும் ஏற்ெடும் ஆக் த்திறன் வோய்ந்த
சோதளன, சமூ த்தின் விசோலேோன நிளலயில் இருக்கும் ெளடக்கும் சோதளனயோகும், இதுகவ
ேனிதனின் ெிைெஞ்சேோ வும் விைங்கு ிறது.
அதனோல்தோன் நிளலளே சிறப்ெோ இல்லோதகெோதும் முழுச்சிறப்பு முக் ியேோ க் ருதப்ெடு ிறது.
ஒரு ெிைோர்த்தளன நிளறகவறும்பெோழுது, நேது முயற்சிகயோ அல்லது எந்த எண்ணகேோ
இல்லோேகலகய கவறு ெல ெிைோர்த்தளன ளுக்கும் ெதில் ிளடக் ிறது.
ஒரு ெிைோர்த்தளன ேற்ற எல்லோப் ெிைோர்த்தளன ளையும் பூர்த்தி பசய் ிறது.
ெிைோர்த்தளன பசய்ய ேறுப்ெது ெிைச்சிளன ைின் சோத்தியங் ளை அ ற்று ிறது.
வளலகய ெிைோர்த்தளன பசய்ய நம்ளே வற்புறுத்து ிறது.
வளல ெிைச்சிளனக்கு சக்தி அைிக் ிறது.
ெிைச்சிளனக்குகேல் உயர்வதன் மூலம் ஆன்ேோ கநர்ேளறயோ ப் ெிைச்சிளனளய ேறக் லோம்.
ெிைச்சிளனளய அலட்சியப்ெடுத்துவதன் மூலம் ேனம் அளத எதிர்ேளறயோ ேறக் லோம்.
ேனதோல் அளத கநர்ேளறயோ ச் பசய்ய முடியோது.
அவ்வோறு கநர்ேளறயோ ச் பசய்யும்பெோழுது ேனம் சத்திய ஜீவியேோ ிறது.
அற்புதத்தின் விதிமுளற ஒன்றுதோன், அதனுளடய ெிைகயோ ங் ள் அைவற்றளவ.
ஒவ்பவோரு ெிைகயோ மும் ஒருவர் தவிர்க் விரும்ெோத ஒரு பசைிப்ெோன முழுளேயோகும், ஏபனனில்
அவருக்கு அந்த ஒரு விதிமுளற பதோியும்.
ஒரு பெோதுவோன விதிமுளறயும், ெல்கவறு ெிைகயோ ங் ளும், ஒவ்பவோன்றும் தத்தம் அலோதியோன
திறனில் அற்புதேோனளவ ைோகும்.
சோதளன ெல விதங் ைில் ஒகை சேயத்தில் நளட பெறு ிறது.
ஆர்வம், திறளே, ஜடம், நடத்ளத ைிலிருந்து அளவ ஆைம்ெிக் ின்றன.
ஆர்வம்-பதம்பு-சக்தி- வலிளே-சோதளன இளவ ஒரு வோிளச.
திறளே-திறன்-பசயல்திறன்-வல்லளே இளவ அடுத்த வோிளச.
ஜடம்-உயிர்-ேனம்-ஆன்ேி ம் இளவ கவபறோரு வோிளச.
ெைக் வைக் ங் ள், நடத்ளத ள், சுெோவம், ஆளுளே தனித்துவம் இளவ ேற்பறோன்று.
ஜட நிளலயில் திறளேயும் இருக்கும், ஆர்வமும், சக்தியும் இருக்கும்.
ெண்பு ள் ஆன்ேீ த் திறன் ைோகும்.
சிக் லோன நிளலளேளய கேலும் அதி ப்ெடுத்த கவண்டுபேன்றோல், திறளே ைின் ெண்பு ள்,
திறன் ைின் ெண்பு ள், பசயல்திறனின் ெண்பு ள் கெோன்றளவ எல்லோ நிளல ைிலும் உள்ைன என
நோம் கூறலோம்.
அற்புதத்ளத அளடய நோம் தீர்ேோனேோ இருந்தோல், சத்தியஜீவிய நிளலயில் ஏைோைேோன ேனிதப்
ெண்பு ளை எல்லோத் திளச ைிலும், எல்லோப் ெோிேோணங் ைிலும் விோிவளடயச் பசய்யலோம். இளவ
எல்லோவற்றிற்கும் இந்த அம்சங் ள் அளனத்ளதயும் உோித்தோக் லோம் என நோம் கூற கவண்டும்.
இந்த வோச ங் ைின் அர்த்தத்ளத இக் ளதயின் தோெோத்திைங் ைில் புோிந்துப ோள்ைலோம்.
விக் ோேின் இனிளேயோன நடத்ளதக்கு எதிைோன டோர்சியின் டுளேயோன நடத்ளதயில் இவற்ளறத்
துல்லியேோ க் ளதயின் ஆைம்ெக் ட்டங் ைில் ோட்ட முடியும். கேகல பசல்லச் பசல்ல, ெல
ோைணங் ைினோல் சிக் ல் குைப்ெேோ த் பதோியும்.
1.பேோைியில் வோர்த்ளத ள் துல்லியேோ விைக் ப்ெடல்ளல (உ-ம்) ஜோன்சன் “சிந்தளன” என்ெதற்கு
“அெிப்ெிைோயம்” என்று பெோருள் தரு ிறோர்.
2. இந்த அம்சங் ள் எப்பெோழுதும் ஒன்ளறபயோன்று சோர்ந்ததோ இருக்கும் (உ-ம்) திறளே ஜடத்ளதச்
சோர்ந்ததோ க் கூறி, அது ஒழுங்குெடுத்தப்ெட்ட சக்தி என்று விைக் ியுள்கைன். ஆனோல் உயிர், ேனம்,
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ேற்றும் ஆன்ேீ நிளல ைிலும் திறளே உள்ைது. கேலும் நோன் ெண்பு ளை ஆன்ேீ த் திறளே ள்
என விவோித்துள்கைன். திறளே, திறன், ஆற்றல், பசயல்திறன் இவற்றின் கேம்ெட்ட ஆய்வில்
ெண்பு ள் ோணப்ெடு ின்றன. ஏைோைேோன பெோறுளேயுடன் ஆைம்ெக் குைப்ெங் ளுக்குப் ெிறகு
ஒருவர் 75% பதைிவு பெறலோம். தற்பெோழுது இந்த எல்லோ வோர்த்ளத ளும் துல்லியேோ
விைக் ப்ெடோவிடினும், எழுத்திலும் கெச்சிலும் துல்லியேோ ப் ெயன்ெடுத்தப்ெடு ின்றன.
இருப்ெினும், வியப்ெைிக்கும் “வலிளே” கெோன்ற வோர்த்ளத, அதி க் குைப்ெத்ளத உருவோக்கும்.
ஏபனனில், வலிளே ஜடத்திற்குோியது. ஒரு இடத்தில் “வலிளே” அந்தஸ்ளதக் குறிக் ிறது, கவபறோரு
இடத்தில் “பசோத்து” என்ெளதக் குறிப்ெிடு ிறது. “பெோறுளே.” என்ெளத, “பெோறுளேயின் வலிளே”
என்றும் “வலிளேயின் பெோறுளே” என்றும் கூறலோம். 75% துல்லியத்ளதக் ப ோண்டு வை முயற்சி
எடுக்கும்பெோழுது, நேது முயற்சி பதைிவோ விைக் ப்ெடோேகலகய, இதனுளடய ெயன் ேதிப்பு நூறு
சதவி ிதத்ளத எட்டுவளதப் ெோர்க் லோம். புத்த த்தின் ளடசிப் ெக் த்திற்கு வரும்பெோழுது
எவருக்கும் எந்தக் க ள்வியும் இருக் ோது.
இந்தக் ருத்து ளைப் புோிந்துப ோள்ை சில பதோிந்த நி ழ்ச்சி ளைப் ெோர்ப்கெோம். பநதர்பீல்டில்
நடந்த உளையோடல்கெோல இளவ இல்லோத சந்தர்ப்ெங் ளையும் ெோர்ப்கெோம்.
 க ள்வி ளை எழுப்ெி எலிசபெத்ளதச் சங் டத்திற்கு ஆைோக் க்கூடோது என்று திருேதி ோர்டினர்
நடந்துப ோள்வது உயர்ந்த ேனோீதியோன ெண்ளெக் ோண்ெிக் ின்றது. அது எலிசபெத்ளத
ே ிழ்விப்ெதற் ோ பசய்யப்ெட்டகத தவிை, புண்ெடுத்துவதற் ோ அல்ல. அவற்ளற நடத்ளதயின்
ஆன்ேீ ப் ெண்பு ைோ எடுத்துக்ப ோள்ைலோம்.
 கஜளன குதிளையில் அனுப்புவது திருேதி பென்னட்டின் தன்முளனப்பு, உணர்ச்சி ேிகுந்த
நோ ோி த்தின் திறளே இல்லோத ோைணத்தோல் தன்முளனப்ெின் சக்திளய அவள் ள யோள்வளதக்
ோட்டு ிறது.
 “ெைவோயில்ளல” என்று கூறியது, உணர்வின் ெண்பு ள் முற்றிலும் இல்லோதளதக் ோட்டு ிறது.
 சோியோன நடத்ளத இல்லோத ோைணத்தோல் லிடியோவின் அதி ப்ெடியோன சக்தி, “அவன் என்ளனத்
கதர்ந்பதடுப்ெோன்” என அவளைக் கூற ளவக் ிறது.
 ெிங் ிலியின் ேீதிருக்கும் தன்னுளடய ோதளல கஜன் பவைிப்ெடுத்த விரும்ெோதது, சுய
ட்டுப்ெோட்டின் உணர்வுபூர்வேோன ஆன்ேீ ப் ெண்ெோகும். இது, பேௌன உறுதியின்
அடிப்ெளடயில் எழு ிறது.
 திருேணத்திற்குப் ெிறகு லிடியோவும், விக் ோமும் பவட் கே இல்லோேல் நடந்துப ோள்வது,
அவர் ைது முளறயற்ற குணத்ளத பவைிப்ெடுத்தும் பெோய்ளேயின் வலிளே ஆகும்.
 திரு பென்னட் டளன அளடக் த் தீர்ேோனம் பசய்வது, ேற்றவருக்கு டன்ெட்டு இருப்ெளத
ஏற்றுக்ப ோள்ை முடியோத ஒரு னவோனின் ெண்ெிற்கு எடுத்துக் ோட்டோ உள்ைது. இங்கு சக்தி,
வலிளேயோ ேோறு ிறது.
 லிடியோவின் திருேணத்திற்கு உதவி பசய்த விஷயத்ளத இை சியேோ டோர்சி ளவத்துக்ப ோள்ை
விரும்புவது, உயர்குடியினர் தங் ைது ெண்பு ளை பவைிப்ெடுத்த விரும்ெோத தன்னடக் த்ளதக்
ோண்ெிக் ிறது, இது பெம்ெர்லியின் வலிளேளய பவைிப்ெடுத்தும் ெண்ெோகும்.
 குணம், ஆளுளே இவற்ளறத் தோண்டி கஜன்ேீது எலிசபெத்திற்கு ஆர்வம் உள்ைது. அவள்
தன்னுளடய சுய அர்ப்ெணத்தின் தனித்துவத்ளத அவளுக்க பதோியோேல் பவைிப்ெடுத்து ிறோள்.
 ேனதோல் ெளடப்ெோற்றலும், ல லப்ெோன சுெோவமும், தனித்துவமும் ெளடத்த எலிசபெத்தின்
வலிளேளய, கலடி ோதோினுளடய அந்தஸ்து, பசோத்து, குணம் ஆ ியவற்றின் ெலம் சந்திக் ிறது.
ஒன்று ெிற்கெோக்குத்தனேோனது, ேற்பறோன்று ெோிணோேத்திற்குோியது.
 டோர்சிக்கு, அவனுளடய சுெோவத்தின் சக்திளயப் ெயன்ெடுத்தி ேற்றவர் ளை ோயப்ெடுத்தும்
நடத்ளத ளை ேோற்றிக்ப ோள்ைவும், அவனுளடய இயற்ள யோன திறளே ளைப் ெயன்ெடுத்தி ஒரு
னவோனின் நடத்ளதளயப் பெறவும் முடிந்தது.
 கெோதுேோன அைவு ெடித்திருந்த கேோி, உளையோடும் திறளன வைர்த்துக்ப ோள்ைவில்ளல.
உளையோடலில் வனக் குளறவோ வும் இருந்தோள்.
 டோர்சியின் திருவுருேோற்றத்தில் நோம், இளவ அளனத்தும் ஒன்றுக்ப ோன்று இளணயோ ந ர்ந்து
டோர்சிக்கும், எலிசபெத்திற்கும் முழு நிளறளவ அைிப்ெளதப் ெோர்க் ிகறோம்.
 டோர்சியின் ோதல் உண்ளேயோ இருந்தகெோதும், திருேண கவண்டுக ோள் விடுக்கும் ஒரு
ோதலுனுளடய திறளே ள் அவனுக்கு இருக் வில்ளல.
 இக் ளதயிலிருந்து உதோைணங் ளை எடுத்துக் ோட்டுவதற்கு, வோச ர் ளுக்கு இந்த
உதோைணங் ள் கெோதுேோ என்று எனக்குத் பதோியவில்ளல.
67. “Bingley enquired in a friendly way.”
To be friendly is a psychological capacity in the society.
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Neither Darcy, nor Collins was capable of it. Nor Lady Catherine.
To feel friendly to another one must be unencumbered inside.
Natural friendliness requires more; a sense of inner satisfaction.
Not many are inwardly psychologically content.
To him his wealth was a source of satisfaction.
Darcy’s friendship was a feather in his cap.
Even after marriage, he would be more proud of Darcy than of the wife.
As a matter of fact, he now had a contentment which a happy marriage could give.
Wickham did not have that psychological resource; his resource was a socially pleasant exterior.
Collins could be clownish, not friendly.
Sir Lucas’s friendliness would be squeamish.
Not to be clownish or snobbish but friendly, one needs a social endowment which he has unlike Darcy.
Bingley was not only friendly, but pleasant.
One who is pleased with himself, can be pleasant to others.
Pleasantness is force expressing joy without an edge.
Force is powerful or sharp.
Force that is mild becomes pleasant when joy mingles with it.
Bingley was all that truly.
To be angular hurts; Bingley had no such angularity.
It appears Bingley was not in his previous day’s schemes and perhaps at the last minute Bingley joined
them with a wish to see her.
While one is in love, anyone or anything related to her is an object of dear love.
Why does love have this strange quality about it?
Love is really aimed at God.
Man loves a woman because he takes her to be his God.
God is never attainable.
Even when God responds, he withdraws after delivering Man’s requirement.
The unattainable is always an object of love.
What is true of love is true of Truth, Beauty, Joy, Light, etc.
There is a definition of His about Truth – state of absence of conflicts – that gives a clue to Romance.
One, who seeks to fully avoid conflicts with his spouse, will directly see the face of Romance.
Not to have conflicts, one can say, both should cooperate.
That is human life. If successful, it will be a happy marriage.
To permit no conflict in either on one’s own effort releases the power of Romance.
We all do it with our boss.
It is under duress.
What is done under duress, if done by a higher knowledge, this is achievable, but that higher knowledge is
difficult.
Veda speaks of woman who upset even this capacity.
That is for those who do yoga, not a householder.
Carter forgot the birthday of Rosaline.
The truth of married life emerges here.
Man and woman living together is a pressure on the conscious temperament.
Not only Man and woman, any two deciding to live together will generate this pressure, if work is to be
done together.
Work brings out the weak points of temperament.
To deny oneself the relief of irritation generates this pressure.
Even otherwise, living together gets on the nerves.
Brothers, sisters, mother and sister get over it by turning the intensity into positive.
It is done by good will.
Good will retains the intensity changing the direction.
In this sense, socially such people are ideal.
Going back one step, there is no difference between good will and ill-will.
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This is a philosophic view, not useful to life.
A philosophic view becomes useful when it expresses emotional energy.
Interest and practice convert the philosophical mental view into an emotional view.
We find Darcy’s manners abominable, Bingley’s nervelessness not commendable, Mr. Bennet’s secrecy
and sarcasm not commendable, etc. What then should be one’s behaviour and what does it take?
Of course, we will appreciate Wickham’s exterior to be true and such a person is welcome. Or the
Gardiners are desirable.
One who does not suffer from disease, ignorance or poverty will not have any major defects.
If these are the material requirements, what are the psychological standards?
One who is content with himself will be a good citizen.
But Collins who is more than content with himself is pompous.
From Mother’s point of view, can we say there is a desirable inner standard? Yes, there is.
One who always tries to please others will be a good citizen.
Why is it so?
Even here one can be foolish and cut a sorry figure.
But Mother’s rules require us NOT to take initiative.
Not taking initiative reduces the chances of being foolish.
The idea of pleasing another may lead one astray.
The sensation of pleasing another can never go wrong.
That sensation makes one feel as another.
That is unity in sensation.
The attitude to please, through the perception of sensation, always works.
It is not a Psychic faculty, but has a Psychic touch.
No one who looks for it can say that he is unaware of another’s sensations.
Hence the complete success.
Youth is usually full of energy, enthusiasm, good will.
Remember your own youth, add good will to it. It is enough.
To simply think of The Mother before we speak to anyone will make him feel pleasant, as Her
consciousness touches him.
It is an elementary discipline, never fails.
Whoever is the character, if we find something desirable in him or
her — Bingley, Mrs. Gardiner — it can be reduced to a formula according to Mother.
That will be included in Her name.
“ெிங் ிலி நட்புடன் விசோோித்தோன்.”
நட்புடன் ெைகுவது சமூ த்தில் ேனதின் ஒரு திறனோகும்.
டோர்சி, ோலின்ஸ், கலடி ோதோின் மூவருக்கும் இத்திறன் இல்ளல.
ேற்றவோிடம் நட்புடன் இருப்ெதற்கு ஒருவர் எந்த ேனத்தளடயும் இல்லோேல் இருக் கவண்டும்.
இயற்ள யோன நட்பு கேலும் எதிர்ெோர்க்கும்; ேனத்திருப்திளய எதிர்ெோர்க்கும்.
ெலருக்கு உள்ைத்தில் திருப்தி இருக் ோது.
அவனுக்கு அவனுளடய பசோத்து திருப்திளய அைிக் ிறது.
டோர்சியின் நட்பு அவனுக்கு கேலும் ஒரு ப ௌைவேோ இருந்தது.
திருேணத்திற்குப் ெிறகும் அவனுளடய ேளனவிளயவிட டோர்சிளய நிளனத்து அவன் ேி வும்
பெருளேப்ெடுவோன்.
உண்ளேயில் ஒரு சந்கதோஷேோன திருேணம் அைிக் க்கூடிய ேனத்திருப்தி இப்பெோழுது அவனுக்கு
இருந்தது.
விக் ோேிடம் அந்த ேனோீதியோன வைம் இல்ளல; அவனோல் பவைியில் இனிளேயோ நடந்துப ோள்ை
முடிந்தது.
ோலின்ஸ் க ோேோைித்தனேோ இருந்தோன், கதோைளேயோ இல்ளல.
சர் லூ ோசின் நட்பு ெணிவுடன் இருந்தது.
க ோேோைித்தனேோ வும், கெோலியோ வும் இல்லோேல் நட்புடன் இருக் ஒருவருக்கு சமூ த் திறளே
இருக் கவண்டும். டோர்சிளயப் கெோலல்லோேல் இது அவனுக்கு இருந்தது.
ெிங் ிலி நட்புடனும், இனிளேயோ வும் இருந்தோன்.
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யோர் ஒருவர் தன்ளனக் ண்கட திருப்தி அளட ிறோகைோ, அவைோல் ேற்றவர் ளுடன் இனிளேயோ ப்
ெை முடியும்.
எந்தவித வைம்பும் இல்லோேல் சக்தி பவைிப்ெடுத்தும் சந்கதோஷகே இனிளேயோகும்.
சக்தி வலிளேயோ கவோ அல்லது கூர்ளேயோ கவோ இருக்கும்.
ேிதேோ இருக்கும் சக்தி சந்கதோஷத்துடன் கசரும்பெோழுது இனிளேயோ ேோறு ிறது.
ெிங் ிலி உண்ளேயில் இளவ அளனத்துேோ இருந்தோன்.
இனிளேயற்று இருப்ெது ோயப்ெடுத்தும்; ெிங் ிலியிடம் இக்குணம் இல்ளல.
முதல் நோள் திட்டத்தில் ெிங் ிலியின் வருள இடம் பெறவில்ளல, ளடசி கநைத்தில் எலிசபெத்ளதப்
ெோர்க் விரும்ெி அவர் ளுடன் அவன் கசர்ந்து ப ோண்டிருக் லோம்.
ஒருவர் ோதலிக்கும் சேயத்தில், ோதலியுடன் சம்ெந்தப்ெட்ட எந்த ஒரு நெரும் அல்லது எந்த ஒரு
விஷயமும் அவருக்கு விருப்ெமுள்ைதோ இருக்கும்.
இந்த அபூர்வேோன குணம் ோதலில் ஏன் எழு ிறது?
ோதல் உண்ளேயில் பதய்வத்ளத கநோக் ித்தோன் உள்ைது.
ஒரு பெண்ளண ஒரு ஆண் ோதலிக்கும்பெோழுது அவளைத் தன்னுளடய பதய்வேோ அவன்
ெோவிக் ிறோன்.
பதய்வத்ளத ஒருகெோதும் அளடயகவ முடியோது.
பதய்வம் ெதிலைிக்கும்பெோழுதுகூட, ேனிதனது கதளவ ளை வைங் ிய ெிறகு வில ிக் ப ோள் ிறது.
அளடய முடியோதகத எப்பெோழுதும் விருப்ெப்ெடும் பெோருைோ ிறது.
ோதலில் எது உண்ளேகயோ அதுகவ உண்ளே, அைகு, சந்கதோஷம், ஒைி ஆ ியவற்றிற்கும் உண்ளே
ஆகும்.
உண்ளேளயப் ெற்றி ெ வோனின் ஒரு விைக் ம்- முைண்ெோடு ள் அற்ற நிளல- அேை ோதலுக்கு இது
ஒரு குறிப்ளெ அைிக் ிறது.
ேளனவியுடன் முைண்ெோடு ளை முற்றிலுேோ த் தவிர்க் நிளனப்ெவர் கநைடியோ அேை ோதளல
உணருவோர்.
முைண்ெோடு ள் இல்லோேல் இருக் இருவரும் ஒத்துளைக் கவண்டும்.
இதுதோன் ேனித வோழ்க்ள . பவற்றி ைேோ இருந்தோல் அது ஒரு சந்கதோஷேோன திருேணேோ
அளேயும்.
தங் ைிளடகய முைண்ெோடு எைக்கூடோது என்று இருவரும் முளனந்தோல், அேை ோதலின் சக்திளய
இது விடுவிக்கும்.
நேது முதலோைியிடம் நோம் அளனவரும் இதளனச் பசய் ிகறோம்
இளதக் ட்டோயத்தின்கெோில் பசய் ிகறோம்.
ட்டோயத்தின்கெோில் பசயல்ெடுவளத, உயர்ந்த அறிவின் மூலம் பசயல்ெட்டோல், இதளனச் சோதிக்
முடியும், ஆனோல் அந்த உயர்ந்த அறிவு டினேோனது.
இந்தத் திறளேளயயும் வீணோக்கும் பெண் ளைப் ெற்றி கவதம் கெசு ிறது.
அது கயோ ம் பசய்ெவர் ளுக்குத்தோகன தவிை, குடும்ெஸ்தர் ளுக்கு அல்ல.
கைோசலினுளடய ெிறந்த நோளை ோர்ட்டர் ேறந்து விடு ிறோர்.
திருேண வோழ்வின் உண்ளே இங்கு பவைி வரு ிறது.
ஆணும் பெண்ணும் இளணந்து வோழ்வது தன்னிளனவுள்ை ேனவுணர்வு ைின் ேீது அழுத்தத்ளதக்
ப ோடுக்கும்.
ஆணும் பெண்ணும் கசர்ந்து வோழும்கெோது ேட்டுேல்லோேல், எந்த இைண்டு நெர் ளும், ஒரு
கவளலளய முடிப்ெதற் ோ ச் கசர்ந்து வோைத் தீர்ேோனிக்கும்பெோழுது, அது ஒரு அழுத்தத்ளத
உருவோக்கு ிறது.
ேனவுணர்வு ைின் ெலவீனேோன இடங் ளை கவளல பவைிக்ப ோண்டு வரும்.
எோிச்சல் எழுள யில் அதளனத் தணித்துக்ப ோள்ை ஒருவர் ேறுக்கும்பெோழுது, அது இந்த
அழுத்தத்ளத உற்ெத்தி பசய் ிறது.
இல்லோவிடினும் கசர்ந்து வோழ்வது எோிச்சலூட்டும்.
சக ோதைர் ள், சக ோதோி ள், தோய், சக ோதோி இவர் ள் இதன் தீவிைத்ளத கநர்ேளறயோ ேோற்றி
பவற்றி ப ோள் ின்றனர்.
நல்பலண்ணத்தோல் இது பசய்யப்ெடு ிறது.
நல்பலண்ணம், திளசளய ேோற்றுவதன் மூலம் தீவிைத்ளதத் தக் ளவத்துக்ப ோள்ளும்.
இந்த அர்த்தத்தில் சமூ ோீதியோ இது கெோன்றவர் ள் உயோிய ெண்புளடயவர் ைோ இருப்ெர்.
ஒரு ெடி ெின்கன பசன்றோல், நல்பலண்ணத்திற்கும் ப ட்ட எண்ணத்திற்கும் வித்தியோசம்
ிளடயோது.
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இது தத்துவம், வோழ்க்ள க்குப் ெயன்ெடோது.
தத்துவக் ண்கணோட்டம், உணர்வுபூர்வேோன சக்திளய பவைிப்ெடுத்தும்பெோழுது ெயனுள்ைதோ
ேோறு ிறது.
ஆர்வமும், நளடமுளறயும் தத்துவோீதியோன ேனதின் ெோர்ளவளய உணர்வுபூர்வேோன ெோர்ளவயோ
ேோற்று ிறது.
டோர்சியின் நடத்ளத பவறுப்ெிற்குோியதோ இருப்ெளத நோம் ெோர்க் ிகறோம், ெிங் ிலிக்குத் ளதோியம்
இல்லோதது ெோைோட்டத்தக் தல்ல, திரு பென்னட்டின் இை சியமும், க லியும் ெோைோட்டத்தக் தல்ல.
ெின் ஒருவர் எவ்வோறு நடந்துப ோள்ை கவண்டும்? அளத எவ்வோறு பசய்வது?
விக் ோேின் பவைித் கதோற்றத்ளத உண்ளே என்று நோம் ெோைோட்டுகவோம், அது கெோன்ற நெளை
வைகவற்கெோம். ோர்டினர் தம்ெதியினர் விரும்ெத்தக் வர் ைோ இருப்ெர்.
கநோய், அறியோளே அல்லது வறுளேளய அனுெவிக் ோதவர் ளுக்கு எந்த பெோிய குளறயும்
இருக் ோது.
இளவ பெோருள்ோீதியோன கதளவ ைோ இருந்தோல் ேனதின் அைவுக ோல் என்னவோ இருக்கும்?
ேன நிளறவுளடயவர் நல்ல குடிே னோ இருப்ெோர்.
ஆனோல் நிளறந்த ேனநிளறகவோடு இருக்கும் ோலின்ஸ் ஆடம்ெைேோ இருக் ிறோன்.
அன்ளனயின் ண்கணோட்டத்தில், ேனதிற்கு ஒரு விரும்ெத்தக் அைவுக ோல் உள்ைது என்று நோம்
கூறலோேோ? ஆம், உள்ைது.
ேற்றவளை எப்பெோழுதும் திருப்திெடுத்த முயல்ெவர் நல்ல குடிே னோ இருப்ெோர்.
ஏன் இப்ெடி?
இங்கும் ஒருவர் முட்டோைோ இருந்து ெோிதோெேோ க் ோட்சி அைிக் லோம்.
நோம் தன்முளனப்பு எடுக் க் கூடோது என்ெது அன்ளனயின் சட்டம்.
தன்முளனப்பு எடுக் ோவிடின் முட்டோைோகும் வோய்ப்பு குளறவோ இருக்கும்.
ேற்றவளைத் திருப்திப்ெடுத்த நிளனக்கும்பெோழுது ஒருவர் வைி தவறலோம்.
ேற்றவளைத் திருப்திப்ெடுத்த கவண்டும் என் ிற உணர்வு தவறகவ தவறோது.
அந்த உணர்வு இருவரும் ஒன்று என் ிற நிளனப்ளெத் தரும்.
அது உணர்வில் ஒற்றுளேயோகும்.
திருப்திப்ெடுத்தும் ேகனோெோவம் உணர்ளவ அறிவதன் மூலம் எப்பெோழுதும் பவற்றி அளடயும்.
இது ளசத்திய புருஷனின் திறளேயல்ல, ளசத்திய புருஷனின் அளடயோைத்ளதக் ப ோண்டது.
இளத எதிர்ெோர்க்கும் எவரும் ேற்றவைது உணர்வு ளைக் வனிக் வில்ளல என்று கூற
ேோட்டோர் ள்.
அதனோல்தோன் முழு பவற்றி ிளடக் ிறது.
பெோதுவோ சக்தி, ஆர்வம், நல்பலண்ணம் நிளறந்ததோ இைளே இருக்கும்.
நேது இைளேளய ஞோெ ப்ெடுத்திக்ப ோண்டு அதனுடன் நல்பலண்ணத்ளதச் கசர்த்தோல் அதுகவ
கெோதுேோனது.
ஒருவோிடம் கெசுவதற்கு முன் நோம் அன்ளனளய நிளனக்கும்பெோழுது, அன்ளனயின் ஜீவியம்
அவளைத் பதோடுவதோல், அவர் இனிளேளய உணருவோர்.
இது ஒரு அடிப்ெளடக் ட்டுப்ெோடு ஆகும், ஒரு கெோதும் கதோல்வி அளடயோது.
ெிங் ிலி, திருேதி ோர்டினர் கெோன்ற எந்த தோெோத்திைேோ இருந்தோலும் சோி, அவர் ைிடம் ஏதோவது
விரும்ெத்தக் குணத்ளத நோம் ெோர்த்தோல், அளத ஒரு விதிமுளறயோ ேோற்றி விடலோம் என அன்ளன
கூறு ிறோர்.
அன்ளனயின் பெயோில் அது கசர்க் ப்ெட்டுவிடும்.
68. “He enquired after her family.”
A casual civility on this occasion becomes a crucial determinant.
It is the moment that changes a casual word to a significant symptom.
His coming itself is for her an indication of his continued interest.
Had he given up Jane, he would not have taken this initiative to call on her.
A meeting is a meeting of emotions, intentions, possibilities.
His presence was all absorbing to her, leaving no energy to handle Georgiana.
In Bingley she saw his lingering interest in Jane, in Georgiana any possibility in his direction, in Darcy the
truth of his emotional intentions. All were positive and blotted all her energies away, leaving none to visit
Pemberley. As she was low in energy then, Caroline could poke her. This was a moment when all the
energy of her life was spent on successfully managing it.
Only some people get such opportunities.
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One dries up for the rest of his life after expending his energy so.
It is so when the energy is from his temperament.
Should the energy issue out of the being, the Psychic, as the energy is being spent, one witnesses the
surging of that energy in spurts.
That happens to consecration.
It did happen to Darcy, at least when he saw her at Pemberley.
At his first meeting, he received her in his temperament.
Afterwards he moved to the Psychic.
At Lambton he was overflowing with positive energy.
The turning point comes out of an act, or an attitude with which the act is done.
Charles II refusing to accept Monk delivered to him was such an act.
Monk permitting Athos to take the million to Charles II is another.
Darcy’s quest for Lydia qualified for it.
Elizabeth standing up to Lady Catherine increased her confidence.
Elizabeth said it was her character, to rise in strength when challenged.
Ultimately it is the quality of the infinite.
Here the strength of character being greater than the challenge, it grows.
Growth is by a stimulus.
A stimulus leads to growth.
Whether it is in a positive or negative direction, the rule holds good.
The Being behind enjoys and grows by both the movements, shrinking as well as expanding.
Darcy related to her for the purposes of his proposal from one such poise if not exactly from the Psychic.
Creation is from unity to multiplicity and back to unity.
The movements both are in Supermind, having the character of harmony and joy.
The first movement in Mind or life is painful.
The second movement even there is joyful.
In the lower hemisphere, when one moves behind both the movements, one is in the Psychic, whose all
movements are of joy.
We have various descriptions of it.
1) Moving to the being from force, 2) Emerging Psychic, 3) From surface to the inner being of the
subliminal, 4) Objectification reversing into subjectification, 5) consecration, 6) Moving from the part to
the whole, 7) Moving to the higher plane, 8) From Time to Timelessness, 9) Giving up the ego, 10) Mind
moving to Supermind.
In life it can be variously called:
-- Unfailing accomplishment.
-- Conquering death.
-- Marriage changing into Romance.
-- Problems changing into opportunities.
-- Ever increasing joy.
Darcy could find Lydia and get her married. We do not see that neither Mr. Bennet nor Mr. Gardiner could
have traced her or made him marry her. We understand how it was possible for Darcy socially. We
overlook the fact that by a decision to marry Elizabeth in spite of the elopement, he moved to a higher
plane. His success was because of his being in the higher plane. Whenever Mother acts we err like this.
Even life acts expressing Mother’s Force. Whoever accomplishes – law, society, Money, power – it is
Mother’s Force that does so. Human choice to interpret it can close the door of grace. Elizabeth exactly did
so and even went further wanting to hide the news from Darcy. At Lambton when she spoke to Darcy about
Lydia, it is a surprise to us. She never had a relationship with him to speak it. The pressure of Grace made
her speak. It is true he came at an inconvenient moment. Whatever the character of the moment, he would
not ask what had happened. Suppose she refused to disclose, it would be normal, though it was not easy for
her. That led to the discovery. Now that she was married, Lizzy regreted her having spoken. Mother tells us
after the descent of the Supramental Force, the tamas of the earth asserted and swallowed it. This is human
initiative to deny the Grace, he himself called down as in the Hound of Heaven. The story of the
gurukal, the priest of the famous Guruvayur temple is an instance. He was in the presence of the chariot
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from heaven. It was in the kolam before the house. He called his wife and children to enter it. No one saw
the chariot. Everyone refused. The servant saw it. She entered. The gurukal and the servant went to moksha,
leaving the family behind.
• It is not God is unavailable to Man.
• Man, in his best moments, calls God.
• God does respond unfailingly.
• As a rule Man refuses.
We see all this in Elizabeth’s behaviour variously.
• After the proposal, she never thought of it once.
• After reading his letter, she changed her Mind with respect to her allegations, but never once did it make
her think of Darcy warmly.
• She refused the invitation for refreshments.
• She never seriously thought why Bingley came to Longbourn.
• After her aunt’s letter too, her Mind never became positive to Darcy.
• Her attitude was one of complaint, grievance, petulance.
• She never finally gave up Wickham.
She took initiative to see him after his treachery.
• She sent Money to him till his death.
• She pleaded for his promotion in life.
Man is dark, unconscious, ungrateful, loves the taste of ignorance, is lost in inconscience, finds his
equilibrium in falsehood and darkness, though the spark is there inside.
Though Man prays, he likes to do things himself without help even from God.
When prayer is granted, it is My prayer that worked.
Ego remains.
It is in its last vestige.
Many ask Mother to grant them the power to surrender, Mother laughs.
The last move is not unknown to devotees, but the ego cunningly usurps his soul.
Man cannot easily know that his ego is duping him.
Of course, ego is powerless against sincerity.
How can an ordinary Man move to that sincerity.
Ego will be flat, dull, uninspiring. Sincerity readily gives an opening, it is lively, opening is self-evident,
full of energy.
This is unmistakable.
Having come to this end, when one finds himself flat, what next?
One way is to acknowledge the insincerity sincerely to Mother.
Another way is to refuse the solution to the problem till we move to sincerity.
Pray to Mother to move to sincerity and wait till the prayer is granted.
Undertake to test the sincerity in every little movement.
Sitting at dinner, refuse to eat till consecration moves to sincerity.
Pray, refuse to eat till there is opening. Persist.
If the resistance is too stiff, do not resist, resistance will grow.
Every day at meals examine the length of resistance, the strength of resistance.
If it slackens, there is hope.
Persistence creates faith.
When the resistance cracks, it is an opening.
Get one work done by pure consecration.
Till then the struggle is great.
It would not be a full wiping out of resistance.
The main block goes away thus.
One can move now, however slowly.
If not the dissolution of the ego, it must at least give way once.
Once that happens, the most common follow up is to forget it.
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Remember it, resurrect it, let it relive forever.
It is a considerable battle continued forever.
“அவைது குடும்ெத்ளதப் ெற்றி அவன் விசோோித்தோன்.”
இந்தச் சந்தர்ப்ெத்தில் ஒரு இயல்ெோன ேோியோளத முக் ியேோன தீர்ேோனிக்கும் விஷயேோ
ேோறு ிறது.
இது சோதோைண வோர்த்ளதளய முக் ியேோன அறிகுறியோ ேோற்றும் தருணம் ஆகும்.
அவன் அங்கு வருவகத அவனுளடய பதோடர்ந்த விருப்ெத்ளத எடுத்துக் ோட்டும் அறிகுறியோ
அவளுக்குத் பதோி ிறது.
அவன் கஜளனக் ள விட்டிருந்தோல் அவளைச் சந்திக் அவன் தன்முளனப்பு எடுத்திருக்
ேோட்டோன்.
உணர்ச்சி ள், கநோக் ங் ள், சோத்தியங் ள் ஆ ியவற்றின் ஒரு சந்திப்கெ, சந்திப்ெோகும்.
அவன் அங்கு இருந்தது அவளுளடய சக்தி முழுவளதயும் ிை ித்துக் ப ோண்டதோல்,
ஜோர்ஜியோனோளவக் வனிக் அவைிடம் சக்தி ேீதம் எதுவும் இல்ளல.
கஜனிடம் அவனுக்கு இன்னமும் விருப்ெம் இருப்ெளத ெிங் ிலியிடம் அவள் ண்டோள், அவன்ெோல்
எந்த ஆர்வமும் இல்லோதளத ஜோர்ஜியோனோவிடம் ண்டோள், உணர்வுபூர்வேோன கநோக் ங் ைின்
உண்ளேளய டோர்சியிடம் ண்டோள். எல்லோம் கநர்ேளறயோ இருந்தன, அவளுளடய எல்லோ
சக்திளயயும் அளவ ிை ித்துக் ப ோண்டு, பெம்ெர்லிக்கு விஜயம் பசய்வதற்கு ேீதம் சக்தி எளதயும்
விட்டு ளவக் வில்ளல. அவள் அப்பெோழுது ெலவீனேோன நிளலயில் இருந்ததோல் ோைலினோல்
அவளைத் தூண்ட முடியும். அவளுளடய வோழ்நோள் சக்தி முழுவதும் அதளன பவற்றி ைேோ
சேோைித்த தருணம் இது.
சிலருக்க இது கெோன்ற வோய்ப்பு ள் ிளடக்கும்.
இதுகெோல் சக்திளயச் பசலவைித்த ெிறகு, ஒருவர் ேீதமுள்ை வோழ்க்ள யில் பதம்ெில்லோேல்
இருப்ெோர்.
சக்தி, ேனவுணர்வு ள் மூலம் பெறப்ெட்டிருந்தோல் இவ்வோறு இருக்கும்.
ஜீவனிலிருந்கதோ, ளசத்திய புருஷனிலிருந்கதோ சக்தி பெறப்ெட்டிருந்தோல், சக்தி
பசலவைியும்பெோழுது அந்தச் சக்தி ேீண்டும் பெோங் ி எழுவளத ஒருவர் ெோர்க் லோம்.
சேர்ப்ெணத்தில் இவ்வோறு நி ழும்.
டோர்சிக்கு இந்த அனுெவம் அவளை பெம்ெர்லியில் ெோர்க்கும் பெோழுதுதோவது ஏற்ெட்டது.
அவனுளடய முதல் சந்திப்ெில் அவளை அவன் தன்னுளடய உணர்வு ைில் பெற்றுக் ப ோண்டோன்.
ெிறகு அவன் ளசத்திய புருஷனுக்கு ேோறினோன்.
லோம்ப்டனில் அவனிடம் கநர்ேளறயோன சக்தி பெோங் ி வைிந்து ப ோண்டிருந்தது.
திருப்புமுளன ஒரு பசயலிலிருந்து எழு ிறது, அல்லது அச்பசயல் பசய்யப்ெடும்
ேனப்ெோன்ளேயிலிருந்து எழு ிறது.
இைண்டோம் சோர்லஸிடம் ேங்க் எனும் இைோணுவ அதி ோோி வந்தபெோழுது அவளை ஏற் ேறுத்தது,
இது கெோன்ற ஒரு பசயலோகும்.
இைண்டோம் சோர்லஸிடம் க ோடிக் ணக் ோன ெணத்ளத ஆகதோஸ் எடுத்துச் பசல்ல ேங்க் அனுேதி
அைித்தது ேற்பறோரு பசயலோகும்.
லிடியோளவ டோர்சி கதடியது இது கெோன்றது.
கலடி ோதோினுக்கு எதிைோ எலிசபெத் நிற் முடிந்தது, அவளுளடய தன்னம்ெிக்ள ளய
அதி ோித்தது.
சவோல் எழும் கநைங் ைில் கேலும் வலிளே அளடவது தன்னுளடய குணம் என்று எலிசபெத்
கூறினோள்.
முடிவோ இது அனந்தத்தின் குணேோகும்.
இங்கு சவோளலவிட குணத்தின் வலிளே அதி ேோ இருப்ெதோல் அது வைர் ிறது.
வைர்ச்சி ஒரு தூண்டுதலோல் ஏற்ெடு ிறது.
தூண்டுதல் வைர்ச்சிக்கு வைி வகுக்கு ிறது.
இது கநர்ேளறயோ இருந்தோலும் சோி, எதிர்ேளறயோ இருந்தோலும் சோி, இந்தச் சட்டம் இதற்குப்
பெோருந்தும்.
சுருங்குவது, விசோலேளடவது ஆ ிய இைண்டு இயக் ங் ள் மூலமும் ெின்னோல் இருக்கும் ஜீவன்
சந்கதோஷப்ெடும், வைரும்.
ளசத்திய புருஷனிலிருந்து இல்லோவிட்டோலும்கூட, திருேணப் கெச்ளச எழுப்புவதற் ோ இது
கெோன்ற ஒரு நிளலயிலிருந்து டோர்சி அவளுடன் பதோடர்பு ப ோண்டோன்.
ெளடப்பு, ஏ னிலிருந்து அகந னோ வும், திரும்ெ ஏ னுக்குச் பசல்வதோ வும் உள்ைது.
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சுமு மும், சந்கதோஷமும் உளடய இைண்டு இயக் ங் ளும் சத்திய ஜீவியத்தில் உள்ைன.
ேனதிகலோ அல்லது வோழ்விகலோ நி ழும் முதல் இயக் ம் கவதளனயோனது.
அங்குகூட இைண்டோவது இயக் ம் சந்கதோஷத்ளதக் ப ோண்டதோகும்.
ீகை உள்ை ெகுதியில், இைண்டு இயக் ங் ைின் ெின்னோல் ஒருவர் பசல்லும்பெோழுது, அவர்
ளசத்திய புருஷனிடம் இருப்ெதோல், அங்கு எல்லோ இயக் ங் ளும் சந்கதோஷம் ேிக் தோய் உள்ைன.
இதனுளடய ெல்கவறு வர்ணளன ள் உள்ைன.
1) சக்தியிலிருந்து ஜீவனுக்குச் பசல்வது 2) பவைி வரும் ளசத்திய புருஷன் 3) கேல்ேனதிலிருந்து
அடிேனதின் ஜீவனுக்குச் பசல்வது 4) புறம் அ ேோவது 5) சேர்ப்ெணம் 6) ெகுதியிலிருந்து
முழுளேக்குச் பசல்வது 7) உயர்ந்த நிளலக்குச் பசல்வது 8) ோலத்திலிருந்து ோலேின்ளேக்குச்
பசல்வது 9) அ ந்ளதளயக் ள விடுவது, 10) ேனம் சத்திய ஜீவியேோவது.
வோழ்வில் இளத ெல விதேோ அளைக் லோம்:
-- கதோல்வி அளடயோத சோதளன.
-- ேைணத்ளத பவல்வது.
-- திருேணம் ோதலோ ேோறுவது.
-- ெிைச்சிளன ள் வோய்ப்பு ைோ ேோறுவது.
-- எப்பெோழுதும் அதி ோிக்கும் சந்கதோஷம்.
லிடியோளவக் ண்டு ெிடித்து அவளுக்குத் திருேணம் பசய்து ளவக் டோர்சியோல் முடிந்தது. திரு
பென்னட், திரு ோர்டினர் இருவைோலுகே அவளைக் ண்டு ெிடித்து திருேணத்ளத முடித்திருக்
முடியோது என்ெளத நோம் ெோர்ப்ெதில்ளல. சமூ ோீதியோ டோர்சியோல் இது எவ்வோறு சோத்தியேோயிற்று
என்ெளத நோம் புோிந்து ப ோள் ிகறோம். ஓடிப் கெோன நி ழ்ச்சிக்குப் ெிறகும் எலிசபெத்ளத திருேணம்
பசய்துப ோள்ை அவன் தீர்ேோனித்தது, அவளன உயர்ந்த நிளலக்கு அளைத்துச் பசல்வளத நோம்
வனிப்ெதில்ளல. உயர்ந்த நிளலயில் இருந்ததோல் அவனோல் சோதிக் முடிந்தது.
அன்ளன பசயல்ெடும் கெோபதல்லோம் நோம் இவ்வோறு தவறு பசய் ிகறோம். வோழ்வும் அன்ளனயின்
சக்திளய பவைிப்ெடுத்தும் விதத்தில் பசயல்ெடு ிறது. யோர் சோதித்தோலும்-சட்டம், சமூ ம், ெணம்,
அதி ோைம்- அன்ளனயின் சக்திகய இளதச் பசய் ிறது. இதளன விைக்கும் ேனித விருப்ெம்
அருளுக்குத் தளடயோ ேோறலோம். எலிசபெத் இதளனகய பசய்தோள், கேலும் ஒரு ெடி பசன்று
டோர்சியிடேிருந்து பசய்திளய ேளறக் விரும்ெினோள். லோம்ப்டனில் லிடியோளவப் ெற்றி டோர்சியிடம்
அவள் கெசியது நேக்கு ஆச்சோியத்ளத அைிக் ிறது. இளதப் கெசும் அைவிற்கு அவளுக்கு
அவனுடன் உறவு இருந்தகத இல்ளல. அருைின் அழுத்தம் அவளைப் கெச ளவத்தது. அவன் ஒரு
இக் ட்டோன சேயத்தில் வந்தோன் என்ெது உண்ளே. அத்தருணத்தின் குணம் எப்ெடி
இருந்திருந்தோலும், அவன் என்ன நடந்தது எனக் க ட்டிருக் ேோட்டோன். அவள் பவைியிட
ேறுத்திருந்தோலும், அது இயற்ள யோ த்தோன் இருந்திருக்கும். ஆனோல் பவைியிடோேல் இருப்ெது
அவளுக்குச் சுலெேோ இருந்திருக் ோது. ண்டு ெிடிப்ெதற்கு இது வைி வகுத்தது. இப்பெோழுது
அவளுக்குத் திருேணம் முடிந்து விட்ட நிளலயில், அளத பவைியிட்டதற்கு எலிசபெத் வருந்து ிறோள்.
சத்தியஜீவிய சக்தி உல த்தில் இறங் ியபெோழுது, பூேியின் தேஸ் வலியுறுத்தி அதளன விழுங் ியது
என அன்ளன கூறியுள்ைோர். அருளை ேறுக்கும் ேனிதனின் தன்முளனப்ெோகும் இது. ‘Hound of
Heaven’ ல் நடந்ததுகெோல, இது அவகன ஏற்ெடுத்திக் ப ோண்டது. பு ழ் பெற்ற குருவோயூர்
க ோயிலில் பூளஜ பசய்ெவோின் ளத ஒரு உதோைணேோகும். சுவர்க் த்திலிருந்து இறங் ி வந்த கதர்,
அவர் வீட்டின் முன்பு கெோடப்ெட்டிருந்த க ோலத்தின் கேல் நின்று ப ோண்டிருந்தது.
ேளனவிளயயும், குைந்ளத ளையும் அளைத்து, அவர் கதோில் ஏறச் பசோன்னோர். அவர் ளுக்குத் கதர்
ண்ணில் ெடவில்ளல. எல்கலோரும் ேறுத்தனர். கவளலக் ோோி கதளைப் ெோர்த்தோள். குடும்ெத்தினளை
அங்க கய விட்டு விட்டு குருக் ளும், கவளலக் ோோியும் கதோில் ஏறி கேோட்சத்திற்குச் பசன்றனர்.
• இளறவன் ேனிதனுக்கு இல்ளல என்ெதில்ளல.
• ேனிதன், அவனது சிறப்ெோன தருணங் ைில் இளறவளன அளைக் ிறோன்.
• இளறவன் தவறோது ெதிலைிப்ெோர்.
• ேனிதன் தவறோது ேறுப்ெோன். ெல்கவறு விதேோ இளவ அளனத்ளதயும் எலிசபெத்தின்
நடத்ளதயில் நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
• திருேண கவண்டுக ோைிற்குப் ெிறகு அவள் அளதப் ெற்றி நிளனக் கவ இல்ளல.
• அவனுளடய டிதத்ளதப் ெடித்த ெிறகு, தன்னுளடய குற்றச்சோட்டு ளைப் பெோறுத்தவளையில்
தன்னுளடய ேனளத ேோற்றிக் ப ோண்டோள், ஆனோல் டோர்சிளயப் ெற்றி அன்ெோ நிளனக்
அவளுக்குத் கதோன்றகவ இல்ளல.
• சிற்றுண்டிக்கு அவன் அளைத்தளத அவள் ேறுத்தோள்.
• ெிங் ிலி ஏன் லோங்ெர்னுக்கு வந்தோன் என்று அவள் உண்ளேயில் கயோசிக் கவ இல்ளல.
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•அவளுளடய அத்ளதயின் டிதத்திற்குப் ெிறகும், அவளுளடய ேனம் டோர்சிளய நிளனத்து
ேோறவில்ளல.
• அவளுளடய ேனப்ெோன்ளே குளற கூறுவதோ , வருத்தப்ெடுவதோ , க ோெப்ெடுவதோ இருந்தது.
• விக் ோளே அவள் இறுதிவளை ேனதிலிருந்து அ ற்றவில்ளல.
அவன் நம்ெிக்ள த் துகைோ ம் பசய்த ெிறகும் அவளனச் சந்திக் தன்முளனப்பு எடுத்தோள்.
•அவனுளடய இறுதிக் ோலம்வளை அவனுக்கு அவள் ெணம் அனுப்ெிக் ப ோண்டிருந்தோள்.
• அவனுளடய வோழ்க்ள யில் அவன் முன்கனற யோசித்துக் ப ோண்டிருந்தோள்.
ேனிதனிடத்து பெோறி உள்ைகெோதும், அவன் இருைோ வும், தன்னிளனவற்றும்,
நன்றியற்றவனோ வும், அறியோளேயின் ருசிளய விரும்புவனோ வும், ேனச்சோட்சி
இல்லோதவனோ வும், பெோய்ளே, இருள் இைண்டிலும் சே நிளலளயக் ப ோண்டவனோ வும்
இருக் ிறோன்.
ேனிதன் ெிைோர்த்தளன பசய் ிற கெோதிலும், இளறவனிடேிருந்துகூட உதவி எதிர்ெோர்க் ோேல்,
தோகன விஷயங் ளைப் பூர்த்தி பசய்துப ோள்ை விரும்புவோன்.
ெிைோர்த்தளன ெலிக்கும்பெோழுது, ெலித்தது என்னுளடய ெிைோர்த்தளனதோன் எனக் கூறுவோன்.
அ ந்ளத பதோடர்ந்து இருக் ிறது.
அது ளடசி அளடயோைேோ விைங்கு ிறது.
சைணளடவதற் ோன சக்திளய அைிக்கும்ெடி ெலரும் அன்ளனளயக் க ட் ின்றனர், அன்ளன
சிோிக் ிறோர்.
ளடசியோ ச் பசய்ய கவண்டியது அன்ெர் ளுக்குத் பதோியோததல்ல, ஆனோல் அ ந்ளத தந்திைேோ
அவனது ஆன்ேோளவக் ள ப்ெற்று ிறது.
தன்னுளடய அ ந்ளத தன்ளன ஏேோற்று ிறது என்ெளத ேனிதனோல் சுலெேோ ப் புோிந்துப ோள்ை
முடியோது.
உண்ளேக்கு எதிைோ அ ந்ளத வலிளேயற்றது.
எவ்வோறு ஒரு சோதோைண ேனிதன் அந்த உண்ளே நிளலக்குச் பசல்வது?
அ ந்ளத ஜீவனற்றும், ேந்தேோ வும், ஊக் ேைிக் ோேலும் இருக்கும்.
உண்ளே உடனடியோ ஒரு விைிப்ளெ ஏற்ெடுத்தும், ஜீவனுடன் இருக்கும், விைிப்பு புலப்ெடும், சக்தி
நிளறந்ததோ இருக்கும்.
இது சந்கத த்திற்கு இடேின்றி இருக்கும்.
இந்த இறுதிக் ட்டத்திற்கு வந்த ெிறகு ஒருவர் ஜீவனற்று இருந்தோல், அடுத்தது என்ன?
உண்ளேயில்லோேல் இருப்ெளத உண்ளேயோ அன்ளனயிடம் ஒத்துக்ப ோள்வது ஒரு முளறயோகும்.
ேற்பறோரு வைி, நோம் உண்ளேக்கு ந ரும்வளை ெிைச்சிளனக்குோிய தீர்ளவ ஏற் ேறுப்ெது,
உண்ளேயிடம் பசல்வதற்கு அன்ளனயிடம் ெிைோர்த்தளன பசய்து, ெிைோர்த்தளன ெலிக்கும்வளை
ோத்திருக் கவண்டும்.
ஒவ்பவோரு சிறிய அளசவிலும் உண்ளேளயப் ெோீட்சித்துப் ெோர்க் கவண்டும்.
உணவு உண்ண உட் ோரும்பெோழுது, சேர்ப்ெணம் உண்ளேயோகும்வளை உண்ணோேல் இருக்
கவண்டும்.
விைிப்பு ஏற்ெடும்வளை சோப்ெிடக் கூடோது, ெிைோர்த்தளன பசய்ய கவண்டும், பதோடர்ந்து முயல
கவண்டும்.
எதிர்ப்பு ேி க் டுளேயோ இருந்தோல், எதிர்க் க் கூடோது, எதிர்ப்பு அதி ோிக்கும்.
ஒவ்பவோரு நோளும் உணவு உண்ணும்பெோழுது எதிர்ப்ெின் அைளவயும், எதிர்ப்ெின் வலிளேளயயும்
ஆைோய கவண்டும்.
அது தைர்ந்தோல், நம்ெிக்ள ெிறக் ிறது.
விடோமுயற்சி நம்ெிக்ள ளய உருவோக்கும்.
எதிர்ப்பு முறியும்பெோழுது விைிப்பு ஏற்ெடு ிறது.
ஒரு கவளலளய முழுளேயோன சேர்ப்ெணம் மூலம் பசய்ய கவண்டும்.
அதுவளை கெோைோட்டம் ேி ப் பெோியது.
எதிர்ப்ளெ முழுளேயோ அ ற்றி விடமுடியோது.
முக் ியேோன தளட இவ்வோறு நம்ேிடேிருந்து ேளறயும்.
பேதுவோ கவ இருந்தோலும் ஒருவர் இப்பெோழுது ந ைலோம்.
அ ந்ளத ளையோேலிருந்தோலும் ஒரு முளறயோவது அது வைி விட கவண்டும்.
ஒரு முளற இவ்வோறு நடந்துவிட்டோல் இதற்குப் ெின்னோல் பெோதுவோ நடப்ெது அளத ேறந்து
விடுவதுதோன்.
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அளத நிளனவில் ளவத்துக் ப ோள், அதற்கு ேீண்டும் உயிர் அைி, எப்பெோழுதும் அது உயிருடன்
இருக் ட்டும்.
பதோடர்ந்து நடக்கும் பெோிய கெோைோட்டேோகும் இது.
To Mr. and Mrs. Gardiner he was scarcely a less interesting personage than to herself. They had
long wished to see him. The whole party before them, indeed, excited a lively attention. The
suspicions which had just arisen of Mr. Darcy and their niece directed their observation towards
each with an earnest though guarded inquiry; and they soon drew from those inquiries the full
conviction that one of them at least knew what it was to love. Of the lady's sensations they
remained a little in doubt; but that the gentleman was overflowing with admiration was evident
enough.
திரு. ோர்டினர் தம்ெதி ளுக்கு அவளனப் ெோர்க் கவண்டும் என்ற ஆவல் அதி ம் இருந்தது. எதிோில்
இருந்த அளனவளையும் அவர் ள் சுவோைசியேோ க் வனித்தனர். டோர்சிளயப் ெற்றியும்,
தங் ளுளடய ேருே ளைப் ெற்றியும் எழுந்த சந்கத த்ளதப் கெோக் ிக்ப ோள்ளும் பெோருட்டு பவகு
ஜோக் ிைளதயோ அவர் ள் ண்டுெிடிக் முயன்றதிலிருந்து அதில் ஒருவர் ேட்டும் ோதலிக் ிறோர்
எனப் புோிந்தது. எலிசபெத் என்ன நிளனக் ிறோள் என்ெது சந்கத ேோ இருந்தது, ஆனோல் அவனுக்கு
அவள்ேீது இருக்கும் ோதல் பதைிவோ த் பதோிந்தது.
69. Mr. and Mrs. Gardiners need no more than a few minutes to know the truth.
உண்ளேளயத் பதோிந்துப ோள்ை ோர்டினர் தம்ெதி ளுக்குச் சில நிேிடங் ளுக்கு கேல்
கதளவப்ெடவில்ளல.
70. Darcy’s overflowing admiration is on the surface to see.
டோர்சி அவளை அதி ப்ெடியோ ப் கெோற்றுவது பவைிப்ெளடயோ கவ பதோிந்தது.
71. “To Mr. and Mrs. Gardiner he was scarcely a less interesting personage than herself.”
Bingley was the topic of the whole village and particularly at Longbourn for long.
Family is built upon vital interest.
Mainly family is a vital structure.
Non-family members however close do not enter into our emotions.
In Mr. Gardiner’s coming forward to salvage Lydia, we see its truth.
A great fact about that professed help is Mrs. Gardiner, contrary to habit, espouses cheerfully her husband’s
munificence.
That is super grace, if marriage is grace.
The husband and wife were mightily interested in Darcy for the sake of Elizabeth and Bingley for Jane.
They are people of pure good will.
The very fact they were with her at Pemberley and at Lambton is an important good omen which we cannot
afford to miss.
It is the arrangement of Grace, rendered through Life Response always ignored or forgotten.
Their invitation to lake, rescheduling it to Derbyshire, invitation to Pemberley, news of Darcy’s absence,
each of these events if analysed according to Life Response will yield a lot of views.
 Removal of Wickham from her Mind by Darcy’s letter released the positive energy.
 Removal of Bingley from Jane’s Mind as impossibility is a negative method of positive development in
the sense depression was removed.
 Mr. Bennet was at last triumphant about the wife’s failure.
 Lydia was moving to fulfil her ambitions. Her energies were no longer in Elizabeth’s life as she made for
Wickham.
 Elizabeth, having abused, was no longer under a burden.
 Seeing Anne removed one more weight from her heart.
 It is significant she went there against her wishes and it is equally significant he came there unexpected.
 The rush of positive forces was announced by Georgiana and Bingley.
 The negative forces were announced by Caroline and Lydia.
 Do we see here the excess of positive forces?
 We see no distant sign of Mrs. Bennet at all.
 There was further disabusing of Elizabeth’s Mind about Wickham.
The rules of Life Response appear to be those of rational common sense.
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It raises the issue of Faith vs common sense.
Taking out a list of events under both, an exhaustive list, will help at this stage.
The crucial question is the attitude of the human choice.
Let us consider some ideas of The Mother and resolve any apparent conflicts.
 Faith never fails.
 It is necessary to exhaust all steps dictated by common sense or rationality.
 Common sense can fail, not faith.
 Faith may sometimes be struck up for the clearance of steps of common sense.
 Faith, by itself, ultimately will clear those steps.
 If cleared, faith will work at once.
 Between common sense and faith, faith is preferable.
 Even when common sense appears to work, it is faith that moves the affairs.
 To willfully choose common sense instead of faith, will be an eternal block.
 Human attitude decides.
 Maybe it is best to move common sense by faith.
 Common sense can solve problems, but cannot raise consciousness.
 Faith solves the problems raising the consciousness.
 Practically exhaust steps dictated by common sense, move further by faith.
Instances from the story
1) Darcy moved by faith.
2) Mr. Bennet decided to pay by faith.
3) Lydia ran away by impulsive, foolish faith.
4) Bingley and Jane submitted to the circumstances in faith, helplessly.
5) Elizabeth refused refreshments by common sense.
6) Mrs. Bennet always acted dynamically by her own foolish conviction of what was to her common sense.
7) Elizabeth similarly believed Wickham.
8) Caroline throughout the story followed her own inspirations of rational common sense.
9) Lady Catherine acted at Longbourn like that.
10) Lizzy refused Collins in great good faith.
11) Collins was convinced of his great valuable educated common sense.
12) Mr. Bennet asked his daughter to refuse Darcy – common sense.
13) Wickham shifted to Miss King as his common sense told him of hope of success.
Common sense or rationality is what Man knows to be valid social experience.
Faith is the belief of the Individual in the Divine, something higher than himself.
According to these definitions one is the best of the past and the other is the endless potential of the future.
Obviously one is severely limited and the other is limitless.
Individuality can be intense selfless independence of circumstances.
It can also degenerate into intense selfish uniqueness.
The direction is decided by the attitude of human choice.
The upward human tendency is severely limited by the compelling downward pull that is irresistible.
Mr. and Mrs. Gardiner were not less interested in Bingley and Darcy.
In their character we see pronounced good will, self-restraint of aristocratic cultural sensitivity.
It was permissible for them to have assumed a relationship of love between Darcy and their niece.
Human nature allows it to shape into doubt or even suspicion.
Culture of good will compels one inwardly to suspend judgment and create a powerful positive atmosphere.
Elizabeth herself was in the dark about Darcy.
It is a situation where the truth is to be understood rightly without her explaining it.
It is a creative atmosphere for goodwill of culture.
The happy outcome at the end was facilitated by the Gardiners good will, fortified by their ability and
willingness to pay a high sum on behalf of Mr. Bennet.
Darcy has pronounced Individuality with respect to Elizabeth.
Individuality is the character of personality.
He shed his abominable behaviour, raised his character to personality – shifting the strength of Pemberley
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to love of romance – and exercised his Individuality utterly disregarding the existing social opinion of
conventional morality and to uphold the revolutionary one that has the flavour of the French Revolution. To
convert the negative situation into positive situation all the energies of the revolution spilling into
England were necessary. Even for Jane to marry Bingley the social energies required were great. To Lydia
an ocean of energy was needed. No less was needed for Elizabeth.
One Man’s perfection that can save the world here saves her world. Piety or general spirituality of a family,
as in the case of the gurukal family, brings high offers of wedding. A poor Man who took to genuine but
shallow spirituality saw his three daughters marry into wealth and his son rising in a small business to great
heights. Such elevation must be sustained by the beneficiary of the next generation without which the
backlash will hurt. Pakistan was formed without the Muslims investing any energy politically. The three
contributing causes were the Muslims of Persian origin were a royal dynasty, the evolutionary pressure of
the converted Muslims and the divide and rule policy of the British. Neither was there any potential strength
to rule a nation nor did they resort to a dynamic system. The system naturally cracks. On the other hand in
USA we witness in the earlier centuries the energy of nascent individuality. Soon she was ushered into
plenty which formed a solid material foundation. Independence was a creative political effort whose excess
energy made money multiply like dust. Soon after Independence the issue of slavery and secession took the
shape of violent conflict of civil war. Whatever its immediate outcome for the status of slaves, the Union
became a reality enjoying the overflowing energies of reconciliation of conflicts. As native freedom
received the settlers in the 16th, 17th centuries offering them a field of expansive evolutionary growth, the
two world wars offered USA an economic reality that could mature into political military world leadership.
Once the world accepted that reality, it has taken the appearance of cultural superiority. The world’s wealth
is being thrust on them for their use. The whole world of excess population is willing to be their market,
offering their services at rock bottom prices. Had we known the life of Elizabeth in Pemberley it could
have had the fragrance of the USA of the 20 th century. She chose to retain her charm for the falsehood of
the scoundrel who more than ruined the whole family. America too enjoys the charm of scientific
superstition, discounts Man who has achieved all this in favour of Matter which is deadening. Should they
recognize the value of rationality, Individuality, they will reenter the evolutionary stream. No longer
pollution will threaten nor the soaring unemployment. They have converted the opportunity of excess
wealth into a problem of unemployment.
What do we mean when we say one Man’s perfection can save the world?
To have the divine consciousness in all parts of the being in all the planes can be that perfection.
Or, we can say the evolution must have moved from ignorance to knowledge.
In fact it can be described from Being, Consciousness, Ananda or their 12 aspects.
For our purposes here, the purpose of the interest of the Gardiners in Bingley, it is best described
from the point of view of consecration.
How our consecration succeeds to solve problems and where it fails is known to us.
We also have experienced areas where consecration refuses to touch.
Consecration does not penetrate the settled order of things – order of the universe or the order of the world
we live in because they are so fundamental where our concentration does not collect intensity.
Successfully consecrating the running thoughts, we see lurking behind the thinking faculty represented by
the censor. It is presently beyond the ken of our consecration, not that it is really so for anyone or for us in
altered conditions.
In an important negotiation having won abundantly our point of view, handsomely conceded by the other
party, we wait for a few hours or a few days for its formal ratification through documentation.
It is a rich occasion for us to witness what is potential in the next concentric circle and how common sense
presents itself.
While the power of success we have won is a hard won labour, its one presentation appears to have
equal power.
Obviously it is not under human control. Elizabeth enjoyed that divine uncertainty after Jane’s engagement.
Darcy, who was incapable of questioning Elizabeth’s insincerity, was not thus tormented. It was the view of
the transformed Mind.
The simplest method is to pray for protection from that depth.
As the Mind activates itself, we must activate the Soul, the Psychic, by slipping into it either by aspiration
135

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

or prayer or recollecting the hundred occasions where faith worked wonders.
Thrill of gratitude, if it is in our power, will work. A deep sensational effort to feel grateful will do the
work.
We must grant more than success to grace and super grace.
One should move from thought to emotional sensations.
“அவள் ேீது இருந்த ஆர்வத்திற்குச் சேேோ அவன் ேீதும் ோர்டினர் தம்ெதி ளுக்கு ஆர்வம்
இருந்தது.”
அந்தக் ிைோேம் முழுவதும் குறிப்ெோ லோங்ெர்னில், ெிங் ிலிளயப் ெற்றிய கெச்சோ கவ இருந்தது.
உணர்வின் ஆர்வத்தின் அடிப்ெளடயில் குடும்ெம் உருவோ ிறது.
முக் ியேோ , குடும்ெம் ஒரு உணர்வுபூர்வேோன ட்டளேப்ெோகும்.
நேது குடும்ெத்ளதச் கசைோதவர் ள் எவ்வைவுதோன் பநருக் ேோனவர் ைோ இருந்தோலும், நேது
உணர்ச்சி ைில் இருக் ேோட்டோர் ள்.
லிடியோளவக் ோப்ெோற்ற திரு ோர்டினர் முன் வருவதில் நோம் அதன் உண்ளேளயப் ெோர்க் ிகறோம்.
வைக் த்திற்கு ேோறோ திருேதி ோர்டினர் தனது ணவனுளடய உதோை குணத்திற்கு ே ிழ்ச்சியுடன்
ஆதைவு அைித்தது, அந்தப் ெ ிைங் ேோன உதவிளயப் ெற்றிய பெோிய உண்ளேயோகும்.
திருேணம் அருள் என்றோல், இது கெைருள் ஆகும்.
எலிசபெத்திற் ோ டோர்சி ேீதும், கஜனுக் ோ ெிங் ிலி ேீதும், ணவன் ேளனவி இருவரும் ேிகுந்த
ஆர்வம் ப ோண்டிருந்தனர்.
அவர் ள் தூய நல்பலண்ணம் ப ோண்டவர் ள்.
பெம்ெர்லியிலும், லோம்ப்டனிலும் அவர் ள் அவளுடன் இருந்தது, நோம் வனிக் ோேல் இருக்
முடியோத முக் ியேோன நல்ல அறிகுறி ஆகும்.
வோழ்வின் எதிபைோலி மூலம் அைிக் ப்ெடும் அது, அருைின் ஏற்ெோடோகும். அது எப்பெோழுதும்
புறக் ணிக் ப்ெடு ிறது, அல்லது ேறக் ப்ெடு ிறது.
Lakeற்கு விடுத்த அளைப்பு, அளத படர்ெிளஷயருக்கு ேோற்றியது, பெம்ெர்லிக்கு விடுத்த அளைப்பு,
டோர்சி அங்கு இல்லோதளதப் ெற்றிய பசய்தி, ஆ ியவற்ளற வோழ்வின் எதிபைோலியின் அடிப்ெளடயில்
ஆைோய்ந்தோல் ெல ருத்து ளை பவைிப்ெடுத்தும்.
 டோர்சியின் டிதத்தின் மூலம் அவள் ேனதிலிருந்து விக் ோம் அ ன்றது கநர்ேளறயோன சக்திளய
விடுவித்தது.
 நிளறகவறோது என்று கஜன் ேனதிலிருந்து ெிங் ிலிளய அ ற்றியது, கநர்ேளறயோன வைர்ச்சியில்
ஒரு எதிர்ேளறயோன பசயல்ெோடோகும். அதன் மூலம் ேன அழுத்தம் அ ற்றப்ெட்டது.
 தன் ேளனவியின் கதோல்விளயக் ண்டு திரு பென்னட் இறுதியில் பவற்றிக் ைிப்ெில் இருந்தோர்.
 லிடியோ அவளுளடய ஆளச ளை நிளறகவற்றிக்ப ோள்ை விளைந்தோள். அவள் ேனம் விக் ோம்
ேீது இருந்ததோல் அவளுளடய சக்தி ள் இப்பெோழுது எலிசபெத்தின் ேீது இருக் வில்ளல.
 நிந்தளன பசய்த ெிறகு எலிசபெத் சுளேயிலிருந்து விடுெட்டோள்.
 Anne வில ியவுடன் அவள் ேனதிலிருந்து கேலும் ஒரு ெோைம் அ ன்றது.
 அவள் இஷ்டப்ெடோேகலகய அங்கு பசன்றதும், எதிர்ெோர்க் ோேல் அவன் அங்கு வந்ததும்,
குறிப்ெிடத்தக் தோகும்.
 கநர்ேளறயோன சக்தி ள் ஜோர்ஜியோனோ ேற்றும் ெிங் ிலி மூலம் ஏற்ெட்டன.
 எதிர்ேளறயோன சக்தி ள் ோைலின் ேற்றும் லிடியோ மூலம் ஏற்ெட்டன.
கூடுதலோ உள்ை கநர்ேளறயோன சக்திளய நோம் இங்கு ோண் ின்கறோேோ?
 திருேதி பென்னட்ளட நோம் இங்கு ோண்ெகத இல்ளல.
 விக் ோளேப் ெற்றி எலிசபெத் ேனதில் கேலும் பதைிவு ஏற்ெட்டது.
வோழ்வின் எதிபைோலிக் ோன விதி ள் விகவ ேோன இயல்ெறிவுக்கு உோியளவ.
நம்ெிக்ள யோ, இயல்ெறிவோ என்ற வோதத்ளத இது எழுப்பு ிறது.
இைண்டிற்கும் ீழ் அடங்கும் நி ழ்ச்சி ளைப் ெட்டியலிட்டோல்-- நீண்டபதோரு ெட்டியல்-- இந்தக்
ட்டத்தில் உதவும்.
ேனித விருப்ெத்தின் ேகனோெோவகே முக் ியேோன க ள்வியோகும்.
அன்ளனயின் சில ருத்து ளை ருத்தில் எடுத்துக்ப ோண்டு, எந்த ஒரு பவைிப்ெளடயோன
முைண்ெோடு ளையும் நோம் தீர்க் லோம்.
 நம்ெிக்ள ஒரு கெோதும் கதோல்வி அளடயோது.
 இயல்ெறிவும், விகவ மும் கூறும் எல்லோ முளற ளையும் முழுவதுேோ த் தீர்ப்ெது அவசியம்.
 இயல்ெறிவு கதோற் லோம், நம்ெிக்ள கதோற் ோது.
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 இயல்ெறிவின் நடவடிக்ள ளை அ ற்றுவதற் ோ சில சேயம் நம்ெிக்ள ெலிக் ோேல்
கெோ லோம்.
 நம்ெிக்ள கய இறுதியில் அந்த நடவடிக்ள ளை தோனோ கவ அ ற்றும்.
 அ ற்றப்ெட்டவுடன் நம்ெிக்ள உடனடியோ ச் பசயல்ெடும்.
 அறிவிற்கும் நம்ெிக்ள க்கும் இளடகய, நம்ெிக்ள கய விரும்ெத்தக் து.
 அறிவு பசயல்ெடுவதுகெோல் கதோன்றினோலும், நம்ெிக்ள கய விஷயங் ளைச் சோதிக்கும்.
 நம்ெிக்ள க்குப் ெதில் இயல்ெறிளவ விருப்ெத்துடன் கதர்ந்பதடுப்ெது ஒரு நிைந்தைத் தளடயோ
இருக்கும்.
 ேனித ேகனோெோவம் தீர்ேோனிக் ிறது.
 நம்ெிக்ள யின் மூலம் இயல்ெறிளவச் பசயல்ெட ளவப்ெது ேி வும் சிறந்ததோ இருக் லோம்.
 இயல்ெறிவினோல் ெிைச்சிளன ளைத் தீர்க் முடியும், ஆனோல் ஜீவியத்ளத உயர்த்த முடியோது.
 நம்ெிக்ள ஜீவியத்ளத உயர்த்துவதன் மூலம் ெிைச்சிளன ளைத் தீர்க் ிறது.
 இயல்ெறிவு கூறும் முளற ளை நளடமுளறயில் பசயல்ெடுத்திய ெிறகு, நம்ெிக்ள யின் மூலம்
கேலும் முன்கனற கவண்டும்.
ளதயிலிருந்து நி ழ்வு ள்.
1) நம்ெிக்ள யினோல் டோர்சி பசயல்ெட்டோன்.
2) திரு பென்னட் நம்ெிக்ள யின் மூலம் ெணத்ளதத் திருப்ெித் தைத் தீர்ேோனித்தோர்.
3) முட்டோள்தனேோன நம்ெிக்ள யோன ஒரு உந்துதலில் லிடியோ ஓடிப்கெோ ிறோள்.
4) ெிங் ிலியும், கஜனும் கவறு வைியின்றி நம்ெிக்ள கயோடு சந்தர்ப்ெத்திற்குப் ெணி ின்றனர்.
5) இயல்ெறிவினோல் எலிசபெத் சிற்றுண்டிளய ேறுக் ிறோள்.
6) திருேதி பென்னட், அறிவுள்ைவைோ நடந்துப ோள்வதோ நிளனத்துக் ப ோண்டு, தன்னுளடய
முட்டோள்தனேோன திட நம்ெிக்ள யுடன் எப்பெோழுதும் ஆற்றலுடன் பசயல்ெட்டோள்.
7) எலிசபெத் இகத கெோல் விக் ோளே நம்ெினோள்.
8) ளத முழுவதும் ோைலின் தன்னுளடய விகவ ேோன இயல்ெறிவு அைித்த ஊக் த்தின் மூலம்
பசயல்ெட்டோள்.
9) லோங்ெர்னில் கலடி ோதோின் அவ்வோறு பசயல்ெட்டோள்.
10) பெோிய நம்ெிக்ள யின் பெயோில் எலிசபெத் ோலின்தை நிைோ ோித்தோள்.
11) ோலின்ஸ் தன்னுளடய உயர்ந்த ேதிப்புவோய்ந்த ெடிப்ெின் மூலம் பெற்ற இயல்ெறிளவ
நம்ெினோன்.
12) திரு பென்னட் தனது ே ளை டோர்சிளய நிைோ ோிக்கும்ெடி க ட்டுக் ப ோண்டோர்- ெோகுெோடு.
13) பவற்றி ிளடக்கும் எனும் நம்ெிக்ள ளய விக் ோேின் அறிவு அவனுக்கு அைித்ததோல் அவன்
ேிஸ் ிங் ிடம் பசன்றோன்.
ெோகுெோடு அல்லது விகவ ம் ேனிதன் அறிந்த முக் ியேோன சமூ அனுெவேோகும்.
அவளனவிட உயர்ந்ததோன இளறவனிடம் ேனிதனுக்கு இருக்கும் ேனதின் நம்ெிக்ள கய அறிவு
சோர்ந்த திட நம்ெிக்ள யோகும்.
இந்த விைக் ங் ைின்ெடி ஒன்று டந்த ோலத்தின் ேி ச் சிறந்தது, ேற்பறோன்று எதிர் ோலத்தின்
முடிவில்லோத சோத்தியேோகும்.
ஒன்று அைவுக்குட்ெட்டது, ேற்பறோன்று அைவில்லோதது.
சந்தர்ப்ெங் ைில் தீவிைேோ தன்னலேற்று சுதந்திைேோ இருப்ெகத தனித்துவம் ஆகும்.
இது தீவிைேோன சுயநலத்துடன் கூடிய தனித்தன்ளேயோ வும் தைம் இறங் லோம்
ேனித விருப்ெத்தின் ேனப்ெோன்ளே இதன் திளசளயத் தீர்ேோனிக் ிறது.
கேபலழும் ேனிதத்தன்ளே தவிர்க் முடியோத ீைிறங்கும் சக்தியின் வற்புறுத்தலினோல் ேி வும்
ட்டுப்ெடுத்தப்ெடு ிறது.
ோர்டினர் தம்ெதி ளுக்கு ெிங் ிலி, டோர்சி இருவோிடமும் இருந்த ஆர்வத்தில் குளறகவதும் இல்ளல.
அவர் ளுளடய குணத்தில் நோம் பதைிவோன நல்பலண்ணத்ளதயும், உயர்குடியினோின் நோ ோி த்தின்
நுண்ணுணர்வோன சுயக் ட்டுப்ெோட்ளடயும் ெோர்க் ிகறோம்.
டோர்சிக்கும் தங் ைது ேருே ளுக்கும் இளடகய ோதலிருப்ெளத அவர் ள் யூ ித்ததில் தவகறதும்
இல்ளல.
அது சந்கத ேோ கவோ அல்லது சந்கத ப்ெடும்ெடியோ கவோ உருவோ ேனித சுெோவம் இடம்
அைிக் ிறது.
நல்பலண்ணத்தின் நோ ோி ம், ேனதின் தீர்ப்ளெ ஒதுக் ி ளவத்து, சக்திவோய்ந்த கநர்ேளறயோன
சூைளல உருவோக்கு ிறது.
டோர்சிளயப் ெற்றி எலிசபெத்திற்க எதுவும் பதோியோேல் இருந்தது.
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இது, அவள் விைக் ோேகலகய உண்ளேளயச் சோியோ ப் புோிந்துப ோள்ை கவண்டிய நிளலளேயோகும்.
நோ ோி த்தின் நல்பலண்ணத்திற்கு இது ெளடப்ெோற்றலுடன் கூடிய சூைலோகும்.
ோர்டினர் தம்ெதி ைின் நல்பலண்ணத்தோல் இறுதியில் முடிவு சந்கதோஷேோ அளேந்தது. திரு
பென்னட்டின் சோர்ெில் ஒரு பெோிய பதோள ளய விருப்ெத்துடன் அைிக் முடிந்தது இளத கேலும்
ெலப்ெடுத்தியது.
எலிசபெத்ளதப் பெோறுத்தவளை டோர்சியிடம் பதைிவோன தனித்துவம் இருந்தது.
தனித்துவம் ஆளுளேயின் குணோதிசயம் ஆகும்.
பவறுக் த்தக் நடத்ளதளய அவன் ள விட்டு அவனுளடய ஆளுளேளய உயர்த்திக் ப ோண்டோன்பெம்ெர்லியின் ெலத்ளத அேை ோதலோ ேோற்றினோன்-ெிபைஞ்சுப் புைட்சியின் தோக் ம் ப ோண்ட
புைட்சி ைேோன ஒன்ளற நிளலநோட்ட, அப்கெோளதய சம்ெிைதோயேோன பநறிமுளற ைின் சமூ
அெிப்ெிைோயங் ளைக் ருத்தில் ப ோள்ைோேல் தன்னுளடய தனித்துவத்ளத அவன் ள யோண்டோன்.
எதிர்ேளறயோன நிளலளேளய கநர்ேளறயோன நிளலளேயோ ேோற்ற இங் ிலோந்தில் ெைவியிருந்த
புைட்சியின் எல்லோ சக்தி ளும் கதளவயோ இருந்தன. கஜன் ெிங் ிலிளயத் திருேணம் பசய்து
ப ோள்வதற்கும் சமூ சக்தி அதி அைவில் கதளவப்ெட்டது. டலைவு சக்தி லிடியோவிற்குத்
கதளவப்ெட்டது. எலிசபெத்திற்குத் கதளவப்ெட்ட சக்தியும் அதற்குக் குளறவோ இல்ளல. ஒரு
ேனிதனின் பூைணத்துவம் உலள க் ோப்ெோற்றும் என்ற உண்ளே இங்கு இவளைக்
ோப்ெோற்று ிறது. குருக் ள் குடும்ெத்தில் இருந்தது கெோல், குடும்ெத்தின் ெக்தி அல்லது பெோதுவோன
ஆன்ேீ நிளல, உயர்ந்த இடங் ைிலிருந்து திருேண கவண்டுக ோளை வைவளைக் ிறது.
உண்ளேயோன ஆனோல் ஆைேில்லோத ஆன்ேீ த்ளதப் ெின்ெற்றி வந்த ஒரு ஏளையின் மூன்று
பெண் ளுக்கும், பசல்வந்தர் ளுடன் திருேணம் நடந்தது, அவருளடய ே னும் சிறிய அைவில்
பதோைில் ஆைம்ெித்து உயர்ந்த நிளலளய அளடந்தோன். இந்த உயர்ளவ அடுத்த தளலமுளறயினரும்
தக் ளவத்துக்ப ோள்ை கவண்டும், இல்ளலபயனில் இதனுளடய ெின் விளைவு ள் கேோசேோ
இருக்கும்.
அைசியல்ோீதியோ எந்த வித சக்திளயயும் பசலவைிக் ோேல் முஸ்லீம் ள் ெோ ிஸ்தோளனப் பெற்றனர்.
இதற்கு மூன்று முக் ிய ோைணங் ள் உள்ைன - பெர்சியோவிலிருந்து வந்த முஸ்லீம் ள் அைச
குடும்ெத்ளதச் கசர்ந்தவர் ைோ இருந்தது, ேதம் ேோறிய முஸ்லிம் ைின் ெோிணோே அழுத்தம் ேற்றும்
ஆங் ிகலயர் ைின் ெிோித்து ஆளும் ப ோள்ள . ஒரு நோட்ளட ஆைகவண்டிய வலிளே அங்கு
இல்ளல, ஆற்றல்வோய்ந்த அளேப்பும் அவர் ைிடம் இல்ளல. இது கெோன்ற அளேப்பு இயல்ெோ
நிளலத்து நிற் ோது. அபேோிக் ோவில் ஆைம்ெ நூற்றோண்டு ைில் புத்துணர்ச்சியுடன் கூடிய
தனித்துவத்தின் சக்திளய நோம் ெோர்க் ிகறோம். அங்கு விளைவில் அெோிேிதம் ஏற்ெட்டது, உறுதியோன
பெோருள்ோீதியோன அடித்தைம் அளேந்தது.
ஆக் ப்பூர்வேோன அைசியல் முயற்சியோன சுதந்திைத்தினோல் ஏற்ெட்ட அதி ப்ெடியோன சக்தி, தூசி
கெோல் ெணத்ளதப் பெருக் ியது. சுதந்திைத்திற்குப் ெிறகு உடனடியோ , அடிளேத்தனமும்,
ெிோிவிளனவோதமும், பெோிய உள்நோட்டுக் லவைத்ளத எழுப்ெியது. அடிளே ைின் நிளலயில்
உடனடி ேோற்றம் எதுவோ இருந்தோலும், முைண்ெோடு ள் ளையப்ெட்டதில் எழுந்த அெோிேிதேோன
சக்தி நோட்ளட ஒருளேப்ெடுத்தியது. நோட்டின் சுதந்திைம், ெதினோறு ேற்றும் ெதிகனைோம்
நூற்றோண்டு ைில் குடிகயறியவர் ளுக்கு விசோலேோன ெோிணோே வைர்ச்சிக் ோன ைத்ளத அைித்தன,
இைண்டு உல ப் கெோர் ள் அபேோிக் ோவிற்கு பெோருைோதோை உண்ளே நிளலளய அைித்து, அைசியல்
ேற்றும் இைோணுவ ெலத்தில் உல த் தளலளேக்கு வைிக ோலியது. அந்த உண்ளேளய உல ம்
ஏற்றுக்ப ோண்ட ெிறகு, நோ ோி கேன்ளேயின் கதோற்றத்ளத அது பெற்றது. உல த்தின் பசல்வம்
அவர் ள் ேீது அவர் ைது உெகயோ த்திற் ோ த் திணிக் ப்ெடு ிறது. உல த்தின் அதி
ஜனத்பதோள முழுவதும் அவர் ளுக்கு சந்ளதயோ விைங் த் தயோைோ உள்ைது. ேி க் குளறந்த
ட்டணத்திற்கு தங் ைது கசளவ ளை அைிக் முன் வரு ின்றன
பெம்ெர்லியில் எலிசபெத்தின் வோழ்க்ள ளயப் ெற்றி நேக்குத் பதோிந்திருந்தோல், இருெதோம்
நூற்றோண்டு அபேோிக் ோளவப் கெோல் அது இருந்தது நேக்குத் பதோிய வரும். பேோத்தக்
குடும்ெத்ளதயும் நோசேோக் ிய ஒரு அகயோக் ியனின் பெோய்ளேக் ோ அவள் அவன்ெோல் இருந்த
வசீ ைத்ளதத் தக் ளவத்துக் ப ோண்டோள். விஞ்ஞோனபூர்வேோன மூடநம்ெிக்ள ைின் வர்ச்சிளய
அபேோிக் ோவும் சந்கதோஷேோ அனுெவிக் ிறது, ஜடத்திற்குச் சோத ேோ இளவ எல்லோவற்ளறயும்
சோதித்திருக்கும் ேனிதளன சந்கத ிக் ிறது. ெகுத்தறிவு, தனித்துவம், இவற்றின் ேதிப்ளெ அவர் ள்
பதோிந்துப ோண்டோல், அவர் ள் ெோிணோேத்தின் ஓட்டத்தில் ேீண்டும் நுளைவர். சுற்றுப்புறத்
தூய்ளேக்க டும், கவளலயில்லோத் திண்டோட்டமும் ெயமுறுத்தோது. அதி பசல்வம் உற்ெத்தி
பசய்யும் வோய்ப்ெிளன அவர் ள் கவளலயில்லோத் திண்டோட்டேோ ேோற்றி விட்டனர்.
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ஒரு ேனிதனின் பூைணத்துவம் முழு உலள யும் ோப்ெோற்றும் என்று கூறும்பெோழுது நோம் என்ன
அர்த்தத்தில் கூறு ிகறோம்?
ஜீவனின் எல்லோ ெோ ங் ைிலும், எல்லோ நிளல ைிலும், பதய்வீ ஜீவியத்ளதக் ப ோண்டிருப்ெளத
அந்தப் பூைணத்துவம் என்று கூறலோம்.
அல்லது, ெோிணோேம் அறியோளேயிலிருந்து அறிவுக்கு ேோறியிருக் கவண்டும் என்றும் நோம்
கூறலோம்.
ஜீவன், ஜீவியம், ஆனந்தம் அல்லது அவற்றின் ென்னிபைண்டு அம்சங் ள் மூலம் இளத
விவோிக் லோம்.
இங்கு நேது கதளவக்கு, ெிங் ிலியின் கேல் ோர்டினர் தம்ெதி ள் ோண்ெிக்கும் ஆர்வத்ளத
சேர்ப்ெணத்தின் ண்கணோட்டத்திலிருந்து விவோிக் லோம்.
நேது சேர்ப்ெணம் எவ்வோறு ெிைச்சிளன ளைத் தீர்த்து ளவக் ிறது, எங்கு அது கதோல்வி அளட ிறது
என்று நேக்குத் பதோியும்.
சேர்ப்ெணம் பதோட ேறுக்கும் இடங் ளையும் நோம் அனுெவித்திருக் ிகறோம்.
நிளலயோ உள்ை விஷயங் ளைச் சேர்ப்ெணம் ஊடுருவோது- ெிைெஞ்சத்தின் வோிளசக்
ிைேங் ளையும் அல்லது நோம் வோழும் உல த்தின் வோிளசளயயும் ஊடுருவோது- ஏபனனில், நேது
சேர்ப்ெணம் தீவிைத்ளதப் பெற முடியோத அைவிற்கு அவ்வைவு அடிப்ெளடயோனதோ இருக்கும்.
ஓடும் எண்ணங் ளை பவற்றி ைேோ ச் சேர்ப்ெணம் பசய்யும்கெோது, எச்சோிக்ள உணர்வுடன்
இருக்கும் சிந்தளன பசய்யும் திறன் ெின்னோல் ேளறந்திருப்ெளத நோம் ெோர்க் ிகறோம். அது
தற்பெோழுது நேது சேர்ப்ெணத்தின் வைம்ெிற்கு அப்ெோல் உள்ைது. யோகைனும் ஒருவருக்க ோ அல்லது
நேக்க ோ ேோறிய சூழ்நிளலயில் அது உண்ளேயில் அவ்வோறு இருப்ெதில்ளல.
ஒரு முக் ியேோன கெச்சு வோர்த்ளதயில் நம்முளடய ருத்துக்கு அெோைேோன பவற்றி ிளடத்த ெின்,
ேற்ற தைப்ெினைோல் அது நன்கு ஒப்புக்ப ோள்ைப்ெட்ட ெிறகு, அளத முளறயோன ஆவணேோ
உறுதிப்ெடுத்தப்ெட, நோம் சில ேணி கநைங் ளுக்க ோ அல்லது சில நோட் ளுக்க ோ ோத்திருக்
கவண்டியுள்ைது
ளேயப்புள்ைிளயச் சுற்றி இருக்கும் அடுத்த வட்டத்தில் வித்தோ உள்ைளதக் ோண்ெதற்கும்,
இயல்ெறிவு எவ்வோறு தன்ளன முன்னிளலப்ெடுத்து ிறது என்ெளதப் ெோர்ப்ெதற்கும் இது நேக்கு ஒரு
சிறந்த சந்தர்ப்ெேோ இருக்கும்.
நம் பவற்றியின் சக்தி, டின உளைப்ெின் ெலனோ இருக்கும் பெோழுது, அது முன்னிளலப்ெடுத்தும்
ஒரு விஷயம் அதற்குச் சேேோன சக்தி உள்ைதோ த் கதோன்று ிறது.
இது ேனித ட்டுப்ெோட்டிற்குள் இல்ளல. கஜனுளடய திருேண நிச்சயத்திற்குப் ெிறகு நிச்சயேின்ளே
சுத்தேோ இல்லோத நிளலளய எலிசபெத் அனுெவித்தோள்.
எலிசபெத்தின் உண்ளேளயச் சந்கத ப்ெட முடியோத டோர்சி, இவ்வோறு கவதளனப் ெடவில்ளல.
திருவுருேோறிய ேனதின் ெோர்ளவ இது.
ெோது ோப்ெிற் ோ அந்த ஆைத்திலிருந்து ெிைோர்த்தளன பசய்வகத ேி எைிளேயோன முளறயோகும்.
ேனம் தன்ளனச் சுறுசுறுப்ெோக் ிக்ப ோள்வளதப்கெோல், ஆர்வம், ெிைோர்த்தளன அல்லது நம்ெிக்ள
ஏற்ெடுத்திய நூற்றுக் ணக் ோன அற்புதங் ளை ஞோெ ப்ெடுத்திக்ப ோள்வதன் மூலம் ளசத்திய
புருஷளனயும், ஆன்ேோளவயும் நோம் தூண்ட கவண்டும்.
நன்றியுணர்வு ஏற்ெடுத்தும் புல்லோிப்பு நம் அதி ோைத்தின் ீழ் இருந்தோல் பசயல்ெடும். நன்றி
உணர்வு எை எடுக் ப்ெடும் ஆைேோன உணர்ச்சி ைேோன முயற்சி இதற்கு உதவும்.
அருளுக்கும், கெைருளுக்கும் நோம் பவற்றிக்கும் கேலோன ஒன்றிளன அைிக் கவண்டும்.
எண்ணத்திலிருந்து உணர்ச்சிபூர்வேோன உணர்வு ளுக்கு ஒருவர் ேோற கவண்டும்.
72. “The Gardiners longed to see him for long.”
Family and friendship are built on intense personal interest.
Inside a family marriage of anyone is of paramount interest.
The two main sides of this are romantic and social elevation.
If Man of all age responds fully to anything they are to the attributes of the ego, Money, power, sex.
The healthiest, most noble part of anyone’s marriage is all other attributes are nobly fulfilled in the couple’s
fulfillment.
In this human world to see the hearts of Men and women ennobled and elevated in the romantic
fulfillment of a couple is divinely rewarding.
That is the door through which Man is universalized.
The heart develops by emotions.
The Mind develops by reason, understanding, discovery of law of events.
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Soul of Man develops by ceasing to reason.
He who ceases to reason is above reason, knows already what reason has to tell him.
Reason acts by observation of individual events and coordinating them.
The soul’s observation is quicker and includes coordination.
The soul observes events inside, not outside.
We call the soul’s action faith.
Faith finds play when we act.
Even when we do not act there is a faith.
It is not conscious of acting.
It is the consciousness of faith.
Consciousness of faith in life matures into consciousness.
In serious characters, one dominant motive will occupy their consciousness.
It will be difficult to consecrate it.
Should it be consecrated, one must transcend Nature.
Transcending Nature, one discovers the soul of Nature, the Psychic.
The Gardiners were on the borders of Nature, capable of moving into a behaviour touched by the Psychic.
Mr. Bennet was one capable of such behaviour when pressed by life.
The aristocratic gentlemen always try to act from the Psychic or at least by a behaviour sanctioned by the
Psychic.
Apart from the great truth of the virtue of a gentleman, the aristocrats have unjustly earned the name of
hypocrites.
The reason is twofold 1) human nature 2) Genteel poverty.
The Englishman in India who was considered a God incarnate had also been known as unreliable.
The basic reason was he offered something true and genuine which the Indians could not bring themselves
to believe. Another reason that rests on human nature was he was offering us something his own
Nature will not permit. Indians did see his partiality to the Muslims and his anxiety to exploit the division.
It was also true that the lower ranks whom the Indians met with were not always equal to the top ranks.
The rigorous demands of diplomacy at the highest level cannot be fully appreciated by the common people.
It is too subtle in general and branded unreliable when it goes against their interests.
Devotees can fully appreciate the lack of trust of people in the aristocracy if they see how their own Minds
act in consecration.
By no stretch of imagination the public will be able to imagine in Darcy the selfless lover.
It is easy to see his boorish behaviour.
The English Man was not able to see the truth in Gandhiji for the same reason.
It is common experience poor unintelligent people always distrust the intelligence of a Man of
integrity because intelligence is suspect.
All these phenomena of life one can meet with in his own Mind with respect to consecration.
D’ Artagnan was never able to trust Charles II or Monk till he was handsomely paid.
He had a higher intelligence that could not be supported by his own strength of the vital – wealth and status.
Even Athos suspected D’Artagnan at the execution of the king. On knowing the truth he apologized to
D’Artagnan handsomely and explained how Mind naturally suspects.
It is culture which prevents Mind from suspecting.
At the bottom of the scale the lowest vital feels disappointed when it has nothing to suspect. Then it goes on
to assume that all is not fully known to its penetration.
Culture versus consciousness:
He who attains culture never once steps down without entirely losing it.
What is not fully possessed cannot deserve the name of either culture or consciousness. It is true of all
possessions like patience or integrity.
We notice our loss of higher behaviour, not the higher consciousness.
For a cultured Man culture is a normal possession. So he notices its loss.
For a devotee Mother’s consciousness is not a normal possession.
One strains to solve a problem, reaches higher consciousness and then comes back to human consciousness.
He does not see it as a lapse. He feels he resumes his normality.
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Man is not aware of the lapse.
Normally there is no aspiration for higher consciousness.
Aspiration releases energy.
It changes the atmosphere, rises to levels of inspiration to others.
It happens on Darsan days, birthdays only.
The Psychic rule of better than the previous moment is what can raise the consciousness and keep it
up forever.
For that the Psychic should be in the front.
The devotee is not in that condition.
This cannot be done without The Mother consciously acting in our life.
Tapasya is like the exploration of the earlier centuries.
What Mother offers is the modern transport.
One does not set out now as the earlier explorers.
If one does, his achievement will be little.
Around one’s birthday or Darsan days a devotee can raise his own consciousness and keep it up for a short
while certainly.
The first thought of his success is ‘Enough’, ‘let me resume life’.
Should a Man not crave for a resumption of life, he becomes a sadhak, enters yoga.
He cannot maintain it remaining there.
To maintain that level, he must attempt to raise himself.
There are so many snares.
The most famous of snares is the last infirmity.
Public opinion is social consciousness.
Aspiration for that is abandoning higher consciousness.
Growth compelled by life in Individuals.
Life compels the Individuals to grow in culture, consciousness, capacity.
Rare Individuals are capable of resisting it.
Others accept the pressure to grow in their own weakness.
Growth whether it is positive or negative is growth.
Life is in Time and Space and growth, at least, change is inescapable.
Only Mrs. Bennet breaks down defeating life.
Lady Catherine grows in frustration as her structure is inflexible.
The most visible growth is seen in Elizabeth.
It is from false, irrational vanity that delights in the security of superstition evaluating all the world from her
own point of view to rational thinking compelled by facts offensively obtruded into her life by a loving
soul.
Especially in a young woman it is rare that too in 2 hours.
It made her despicable in her own eyes.
In a trice she discovered the culprit, vanity.
Attention of one, neglect of the other, she recognized made her vain.
A greater growth is seen in Darcy.
It is a growth not seen in any character in literature.
It is caused by romantic love.
He truly takes the contradiction of abuse into complement to his soul.
Three months is a miraculously short time for such a change.
It was possible by the inherent potential power of the English gentleman.
The ideal of the Gentleman is so cherished even by those who are the very opposite.
We see the motivating power of the goal in him.
To utterly be oblivious of the stark reality before one’s eyes and to take it as the very opposite is possible
only to the evolving soul – the Psychic inside.
Bingley who makes greater progress in submission even to give up his love for the sake of security in
psychological status, is unique.
I wish the readers consider each character in the story from this point of view on the four lines of change, 1)
141

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

Physical, vital, etc. 2) Energy, force, etc. 3) Skill, capacity, etc. 4) Manners, behaviour.
One can review even events on these scales similarly.
It will be interesting to simultaneously consider all the other changes that are there in this light.
Man wants to see God as the Gardiners wanted to see Darcy for long.
The first step is Silence. Random thoughts, thinking are obstacles in the surface.
Then comes the solid resistance of the inconscient in the substance.
The obstacles are many while I am mentioning only the major or convenient landmarks.
A determination that is higher concentration will overcome the random thoughts. Knowledge that
there is no knowledge in thinking breaks the barrier and one can slowly overcome the obstacles step
by step.
Substance cannot be handled by methods known to the human Mind. Only grace can help it
overcome. When it does it, it is done at once.
Man has to begin where he is.
The first thing to be done is to recognize grace in all activities small and great.
Attention to grace when saturated to maturity attracts Grace.
The uninterrupted completion of any small act is by Grace.
This must begin as an unbroken observation and move down deep till it reaches the substances.
Observation is in the surface Mind.
Appreciation of that observation is in the depth of the surface Mind.
Emotional appreciation takes it to the heart.
Sensational appreciation goes to the nerves.
Its becoming a physical sensation goes to the subconscient.
Received at the depth of substance the body thrills.
Constant thrilling, at least frequent thrilling of the body by the occurrence of grace and its observation takes
the receptivity of grace to the substance.
The Gardiners longed to see him for long.
When they saw him they discovered majesty in him.
They respected their niece’s sensitivities regarding Darcy.
Darcy’s first response is an invitation to fishing.
Next it was a dinner invitation.
It was followed by their being the channel for his magnanimous activity.
That is why later they became integrated with the life of Pemberley.
For a cultural conquest it takes this knowledge, patience, magnanimous good will, excellent manners.
To see God there are spiritual equivalents.
Silence, cheerfulness, value of the other Man’s opinion, patience that knows no end, self-giving and all that
go with it.
“அவளனப் ெோர்க் கவண்டும் என்று நீண்ட நோட் ைோ
ோர்டினர் தம்ெதியினர் விரும்ெினர்.”
தீவிைேோன தனிப்ெட்ட விருப்ெத்தின் கெோில் குடும்ெமும் நட்பும் உருவோ ின்றன.
ஒரு குடும்ெத்தினுள் எவைது திருேணமும் ேி வும் முக் ியேோனதோ விைங்கு ிறது.
இதன் இைண்டு முக் ிய விஷயங் ள் ோதலும், சமூ உயர்வும் ஆகும்.
அ ந்ளத, ெணம், அதி ோைம், இச்ளச ஆ ியவற்றில் எந்த வயது ஆணும் முழு ஈடுெோடு
ப ோண்டிருப்ெோன்.
ேற்ற எல்லோ குணங் ளும் தம்ெதி ைிடம் சிறப்ெோ நிளறவளடவகத, யோவருளடய திருேணத்திலும்
சிறப்ெோன, ேி வும் கேன்ளேவோய்ந்த ெகுதியோகும். இந்த ேனித உல ில் ஆண், பெண் இருவைது
உள்ைங் ளும் ோதலின் நிளறவில் கேன்ளேயும் உயர்ளவயும் அளடவது பதய்வீ ச் சிறப்ெோகும்.
இந்த வோயில் வைிதோன் ேனிதன் ெிைெஞ்சேோ ிறோன்.
உள்ைம் உணர்ச்சி ைோல் வைர் ிறது.
ெகுத்தறிவு, புோிதல், ேற்றும் நி ழ்வு ைின் விதி ளைப் ெற்றிய ண்டுெிடிப்ெினோல் ேனம் வைர் ிறது,
ெகுப்ெளதக் ள விட்டோல் ேனிதனின் ஆன்ேோ வைரும்.
ெகுப்ெளதக் ள விட்டவன் அதற்கும் கேலிருக் ிறோன், ெகுத்தறிவு அவனுக்குக் கூறப் கெோவது
என்ன என்ெது அவனுக்கு முன்னகே பதோிந்திருக்கும்.
தனிப்ெட்ட நி ழ்ச்சி ளைக் கூர்ந்து வனித்து அவற்ளற ஒருங் ிளணப்ெதன் மூலம் ெகுத்தறிவு
பசயல்ெடும்.
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ஆன்ேோவின் கூர்ந்த வனிப்பு விளைவோ வும் ஒருங் ிளணந்தும் இருக்கும்.
ஆன்ேோ அ த்தில் நடக்கும் நி ழ்ச்சி ளைக் வனிக்கும், புறத்தில் உள்ைளவ ளை அல்ல.
ஆன்ேோவின் பசயளல நோம் நம்ெிக்ள என் ிகறோம்.
நோம் பசயல்ெடும்பெோழுது நம்ெிக்ள ஆட்டத்ளதக் ோண் ிறது.
நோம் பசயல்ெடோதகெோதும் நம்ெிக்ள இருக் ிறது.
பசயல்ெடுவளத அது உணர்வதில்ளல.
இது நம்ெிக்ள யின் ஜீவியம் ஆகும்.
வோழ்க்ள யில் நம்ெிக்ள யின் ஜீவியம், ஜீவியேோ முதிர்ச்சி அளட ிறது.
தீவிைேோன ெோத்திைங் ைில் ஒரு முதன்ளேயோன கநோக் ம் அவர் ளுளடய ஜீவியத்ளத
ஆக் ிைேித்துக் ப ோண்டிருக்கும்.
அதளனச் சேர்ப்ெணம் பசய்வது டினம்.
அது சேர்ப்ெணம் ஆ கவண்டுபேன்றோல் ஒருவர் சுெோவத்ளதக் டக் கவண்டும்.
சுெோவத்ளதக் டக்கும்பெோழுது, ளசத்திய புருஷனோ விைங்கும் ஆன்ேோவின் சுெோவத்ளத ஒருவர்
ண்டுெிடிப்ெர்.
ோர்டினர் தம்ெதியினர் சுெோவத்தின் எல்ளலயில் இருந்தனர். ளசத்திய புருஷன் பதோடும் நடத்ளதக்கு
ேோறும் திறனுளடயவர் ைோ இருந்தனர்.
வோழ்க்ள
ட்டோயப்ெடுத்தும்பெோழுது, திரு பென்னட் இவ்வோறு நடந்துப ோள்ளும்
திறனுளடயவைோ இருந்தோர்.
உயர்குடி னவோன் ள் எப்பெோழுதுகே ளசத்திய புருஷனிலிருந்து பசயல்ெட முயலுவர், அல்லது
ளசத்திய புருஷன் அனுேதிக்கும் நடத்ளதளயயோவது கேற்ப ோள்வர்.
ஒரு ெண்புள்ை னவோன் என்ற உயர்ந்த உண்ளேக்கும் அப்ெோற்ெட்டு, உயர்குடியினர் கெோலியோ ச்
பசயல்ெடுெவர் ள் எனும் நியோயேற்ற பெயளையும் பெற்றுள்ைனர்.
இதற்குக் ோைணங் ள் இைண்டு, 1) ேனித சுெோவம் 2) தங் ைது ஏழ்ளேளயக் ோட்டிக்ப ோள்வதில்
தயக் ம்.
டவுைின் அவதோைேோ க் ருதப்ெட்ட இந்தியோவில் இருந்த ஆங் ிகலயர் ள் நம்ெிக்ள க்கு
உ ந்தவர் ைோ க் ருதப்ெடவில்ளல.
இதற்கு அடிப்ெளடக் ோைணம், அவர் ள் உண்ளேயோ வும், நிஜேோ ஏகதோ ஒன்றிளன
இந்தியர் ளுக்கு அைிக் முன் வந்தனர், ஆனோல் இந்தியர் ளுக்கு நம்ெிக்ள வைவில்ளல.
ேனித சுெோவத்ளதச் சோர்ந்த ேற்பறோரு ோைணம், அவனது சுெோவகே அனுேதிக் ோத ஒன்றிளன
அைிப்ெதற்கு முன் வந்ததுதோன். முஸ்லிம் ளுக்கு அவர் ள் ோண்ெித்த ெோைெட்சத்ளதயும், இந்து
முஸ்லிம் ைிளடகய நிலவிய ெிோிவிளனளயப் ெயன்ெடுத்திக்ப ோள்ளும் அவர் ைது ஆர்வத்ளதயும்
இந்தியர் ள் ண்டனர். இந்தியர் ள் சந்தித்த ீழ் நிளலயில் இருந்தவர் ள், கேல் நிளலயில்
இருந்தவர் ளுடன் எப்பெோழுதும் சேேோ இல்ளல.
ேி வும் உயர்ந்த நிளலயிலுள்ை ைோஜ தந்திைத்தின் தீவிைேோன எதிர்ெோர்ப்பு ளை சோதோைண
ேக் ைோல் முழுளேயோ ப் புோிந்துப ோள்ை முடியோது. அது பெோதுவோ ேி வும் நுட்ெேோனதோ
இருக்கும். அவர் ளுளடய ஆர்வத்திற்கு எதிைோ இருக்கும்கெோது நம்ெ முடியோதது எனக்
குறிப்ெிடப்ெடும்.
சேர்ப்ெணத்தில் தங் ளுளடய ேனம் எவ்வோறு பசயல்ெடு ிறது என்று உணரும் அன்ெர் ளுக்கு,
உயர்குடியினோின் ேீது ேக் ளுக்கு இருக்கும் நம்ெிக்ள யின்ளேளய முழுளேயோ ப் புோிந்துப ோள்ை
முடியும்.
தன்னலேற்ற ோதலனோ டோர்சிளய ேக் ள் ற்ெளனயும் பசய்ய முடியோது.
அவனுளடய நடத்ளதளயச் சுலெேோ ப் ெோர்க் முடியும்.
அகத ோைணத்தினோல்தோன் ஆங் ிகலயைோல் ோந்திஜியிடம் இருந்த உண்ளேளய உணை
முடியவில்ளல.
புத்திசோலியோ இல்லோத ஏளை ேனிதர் ள், எப்பெோழுதும் கநர்ளேயோன ேனிதனது
புத்திசோலித்தனத்ளதச் சந்கத ிப்ெோர் ள் என்ெது சோதோைண அனுெவம், ஏபனனில் புத்திசோலித்தனம்
சந்கத த்திற்குோியது.
வோழ்வின் இந்த எல்லோ நி ழ்வு ளையும், சேர்ப்ெணத்ளதப் பெோறுத்தவளை ஒருவர் அவைது
ேனதிகலகய ோணலோம்.
D’ Artagnan, தோன் பெருேைவில் ெணம் பெறும்வளை, இைண்டோம் சோர்ல்ஸ் ேன்னர் அல்லது
இைோணுவ அதி ோோி Monkஐ நம்ெவில்ளல.
பசல்வம், அந்தஸ்து என் ிற இைண்டு முக் ியேோன உணர்வின் வலிளேயினோலும் ஆதோிக்
முடியோத உயர்ந்த அறிவு அவனிடம் இருந்தது.
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அைசளைக் ப ோன்றதில் D’Artagnan-ஐ, Athos கூட சந்கத ித்தோன். உண்ளே பதோிந்த ெிறகு
D’Artagnan-னிடம் ேனதோை ேன்னிப்பு க ட்டுக் ப ோண்டோன், ேனம் எவ்வோறு இயற்ள யோ கவ
சந்கத ிக் ிறது என்று விைக் ினோன்.
நோ ோி ம் ேனம் சந்கத ப்ெடுவளதத் தடுக்கும்.
அைவுக ோலில் ீகை இருக்கும் தோழ்ளேயோன உணர்வு, சந்கத ப்ெட எதுவும் இல்லோத கெோது
ஏேோற்றேளடயும். தனது அறிவுக்கு விஷயம் முழுவதும் பதோியவில்ளல என்று யூ ித்துக் ப ோள்ளும்.
நோ ோி ம், ஜீவியம் இைண்டுக்கும் இளடகய உள்ை கவறுெோடு.
நோ ோி த்ளத அளடந்தவன், அதளன முழுளேயோ இைந்தோலன்றி அதிலிருந்து ஒரு முளறயும் ீகை
இறங் ேோட்டோன்.
முழுளேயோ ப் பெறப்ெடோதளத நோ ோி ம் என்கறோ அல்லது ஜீவியம் என்கறோ அளைக் முடியோது.
பெோறுளே, கநர்ளே கெோன்ற அளனத்து விஷயங் ளுக்கும் இது பெோருந்தும்.
நேது உயர்ந்த நடத்ளத இைக் ப்ெடுவளத நோம் உணர் ிகறோம், உயர்ந்த ஜீவியத்ளத அல்ல.
நோ ோி முள்ை ேனிதனுக்கு நோ ோி ம் ஒரு இயல்ெோன உளடளே ஆகும். அதனோல் அவன் அதன்
இைப்ளெ உணர் ிறோன்.
அன்ெருக்கு அன்ளனயின் ஜீவியம் இயல்ெோன உளடளேயல்ல.
ஒரு ெிைச்சிளனளயத் தீர்க் ஒருவர் ேி வும் ெிையோளசப்ெடு ிறோர், உயர்ந்த ஜீவியத்ளத அளடந்து,
ெிறகு ேீண்டும் ேனித ஜீவியத்திற்குத் திரும்பு ிறோர்.
அளத ஒரு தவறோ அவர் ெோர்ப்ெதில்ளல. தனது இயல்ெோன நடத்ளதக்குத் திரும்புவதோ அவர்
நிளனக் ிறோர்.
ேனிதனுக்கு தவற்றின் உணர்கவ இல்ளல.
பெோதுவோ உயர்ந்த ஜீவியத்திற் ோன ஆர்வம் இருப்ெதில்ளல.
ஆர்வம் சக்திளய விடுவிக்கும்.
அது சூைளல ேோற்றி, ேற்றவர் ளுக்கு ஊக் ேைிக்கும் நிளலக்கு உயரும்.
தோிசன நோட் ைிலும், ெிறந்த நோட் ைிலும் ேட்டுகே இது நடக்கும்.
முந்ளதய தருணத்ளத விடச் சிறப்ெோ இருப்ெது என்ற ளசத்திய புருஷனின் சட்டம், ஜீவியத்ளத
உயர்த்தி அகத நிளலயில் நிைந்தைேோ ளவத்திருக்கும்.
இதற்கு ளசத்திய புருஷன் முன்னணியில் இருக் கவண்டும்.
அன்ெர் அந்த நிளலயில் இல்ளல.
அன்ளன தன்னிளனகவோடு நேது வோழ்க்ள யில் பசயல்ெட்டோலன்றி இவ்வோறு நளடபெறோது.
தவம் முந்ளதய நூற்றோண்டு ளை ஆைோய்வது கெோன்றது.
அன்ளன அைிப்ெது நவீன யு கெோக்குவைத்து சோதனம் ஆகும்.
ஆைம்ெ ஆய்வோைர் ளைப்கெோல் இப்பெோழுது கதடும் முயற்சியில் ஒருவர் இறங்குவதில்ளல.
இவ்வோறு ஒருவர் பசய்தோல், அவருளடய சோதளன குளறவோ கவ இருக்கும்.
தனது ெிறந்த நோள் அல்லது தோிசன நோட் ைில், அன்ெர் தன்னுளடய ஜீவியத்ளத உயர்த்தி,
ண்டிப்ெோ குளறந்த கநைத்திற்கு அளதத் தக் ளவத்துக்ப ோள்ை முடியும்.
அவனது பவற்றியின் முதல் எண்ணம், ‘கெோதும்’, ‘நோன் வோழ்க்ள ளய ேீண்டும் ஆைம்ெிக் ிகறன்’
என்ெதுதோன்.
வோழ்க்ள ளய ேீண்டும் பதோடங் ஒரு ேனிதன் விளையோவிட்டோல், அவன் சோத னோவோன்,
கயோ த்தில் நுளைவோன்.
அங்க கய இருந்துப ோண்டு அவனோல் அளத நிளலநிறுத்திக்ப ோள்ை முடியோது.
அந்த நிளலளயத் தக் ளவத்துக்ப ோள்வதற்கு அவன் தன் நிளலளய உயர்த்திக்ப ோள்ை முயல
கவண்டும்.
இதில் பெோறி ள் ெல உள்ைன.
இறுதியோன ெலவீனகே எல்கலோரும் அறிந்த பெோறியோகும்.
பெோது ேக் ைின் அெிப்ெிைோயம் சமூ ஜீவியேோகும்.
அதற்கு ஆர்வப்ெட உயர்ந்த ஜீவியத்ளதக் ள விடகவண்டும்.
தனி ேனிதனில் வோழ்க்ள வைர்ச்சிளய வற்புறுத்து ிறது.
நோ ோி ம், ஜீவியம், திறளே இவற்றில் ஒருவர் வைை வோழ்வு வற்புறுத்து ிறது.
அோிய சிலைோல் இதளனத் தடுக் முடியும்.
ேற்றவர் ள் தங் ளுளடய ெலவீனத்தினோல் வைருவதற் ோன அழுத்தத்ளத ஏற்றுக் ப ோள் ின்றனர்.
கநர்ேளறகயோ அல்லது எதிர்ேளறகயோ, வைர்ச்சி வைர்ச்சிதோன்.
கநைம், இடம் ேற்றும் வைர்ச்சியில் வோழ்வு உள்ைது, ேோற்றம் தவிர்க் முடியோதது.
திருேதி பென்னட் ேட்டும்தோன் வோழ்க்ள ளயத் கதோற் டித்து, கதோல்வி அளடந்தோள்.
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கலடி ோதோினுளடய ஏேோற்றம் அதி ோிக் ிறது. ஏபனனில் அவைது குணம் வளைந்து ப ோடுக்கும்
தன்ளேயுளடயதல்ல.
ேி வும் பவைிப்ெளடயோன வைர்ச்சி எலிசபெத்திடம் பதோி ிறது.
இது, பெோய்ளே ேற்றும் மூடநம்ெிக்ள அைிக்கும் ெோது ோப்ெில் திளைக்கும் அறிவற்ற வீண்
பெருளேளயக் ப ோண்ட எலிசபெத், பசய்தி ைின் அடிப்ெளடயில் உல ம் முழுவளதயும்
தன்னுளடய ண்கணோட்டத்தின் அடிப்ெளடயில் ணிப்ெதிலிருந்து, டோர்சியினோல் விகவ ேோன
சிந்தளனக்கு ேோறியதோல், ஏற்ெட்ட வைர்ச்சியோகும்.
முக் ியேோ ஒரு இைம் பெண்ணிடம் இைண்கட ேணி கநைத்தில் இது நடப்ெது அோிது.
அவளுளடய ெோர்ளவயிகலகய அவள் பவறுக் த்தக் வைோ இருந்தோள்.
ஒரு க்ஷணத்தில், வீண் பெருளேதோன் இதற்குக் ோைணம் என அவள் ண்டுெிடித்தோள்.
ஒன்றில் வனம் பசலுத்தியதும், ேற்றளதப் புறக் ணித்ததும், அவளை இவ்வோறு ஆக் ியது என்று
அவள் புோிந்து ப ோண்டோள்.
கேலும் பெோிய வைர்ச்சி டோர்சியிடம் ோணப்ெட்டது.
இது இலக் ியத்தில் எந்த தோெோத்திைத்திலும் ெோர்த்திைோத ஒரு வைர்ச்சியோகும்.
அேை ோதலோல் எழுந்த வைர்ச்சி இது.
நிந்தளனயின் முைண்ெோட்டிளன அவனுளடய ஆன்ேோவின் உடன்ெோடோ அவன் உண்ளேயிகலகய
எடுத்துக் ப ோள் ிறோன்.
மூன்று ேோதங் ைில் இது கெோன்ற ேோற்றம் ஏற்ெட்டது ஒரு அதிசயேோகும்.
ஆங் ில னவோனின் உள்ைிலிருக்கும் சக்தியினோல் இது சோத்தியேோயிற்று.
னவோனின் இலட்சியம், கநர்ேோறோ இருப்ெவர் ைோல்கூட இது கெோல் கெோற்றப்ெடு ிறது.
இலட்சியத்தின் ஊக் ேைிக்கும் சக்திளய நோம் அவனிடம் ெோர்க் ிகறோம்.
ண் முன்னோல் இருக்கும் பதைிவோன உண்ளேளயத் பதோிந்துப ோள்ைோேல் இருப்ெதும், அதளன
கநர்ேோறோ ப் புோிந்துப ோள்வதும், ளசத்திய புருஷளன அ த்தில் ப ோண்டுள்ை பவைிவரும்
ஆன்ேோவோல் ேட்டுகே முடியும்.
ெிங் ிலி தனது ேனநிளலயின் ெோது ோப்ெிற் ோ , தன்னுளடய ோதளலக்கூட விட்டுக் ப ோடுத்து,
ெணிவதன் மூலம் கேலும் முன்கனற்றேளடவது அலோதியோனது.
இக் ளதயிலுள்ை ஒவ்பவோரு தோெோத்திைத்ளதயும் இக் ண்கணோட்டத்தில் ீகை குறிப்ெிட்டுள்ை
நோன்கு ேோற்றங் ள் மூலம் ருத கவண்டும் என்று நோன் விரும்பு ிகறன்.
1) ஜடம், உயிர், கெோன்றளவ, 2) சக்தி, வலிளே, கெோன்றளவ 3) திறளே, திறன் கெோன்றளவ
4)ெைக் வைக் ம், நடத்ளத.
இந்த அைவுக ோலில் இகத கெோல் ஒருவர் நி ழ்வு ளையும் ெோிசீலளன பசய்யலோம்.
இந்த விஷயத்தின் ீைிருக்கும் ேற்ற எல்லோ ேோற்றங் ளையும் ஒகை சேயத்தில் ருதுவது
சுவோைசியேோ இருக்கும்.
ோர்டினர் தம்ெதியினர் டோர்சிளய நீண்ட ோலேோ ப் ெோர்க் விரும்ெியதுகெோல் ேனிதன்
இளறவளனப் ெோர்க் விரும்பு ிறோன்.
இதற்கு முதல் ெடி பேௌனேோகும். இலக் ில்லோ எண்ணங் ள், சிந்தளன ஆ ியளவ கேகல இருக்கும்
தளட ைோகும்.
அடுத்தது அ த்தில் இருக்கும் ஜடஇருைின் உறுதியோன எதிர்ப்பு.
தளட ள் ெல உள்ைன, ஆனோல் நோன் குறிப்ெிடுெளவ, முக் ியேோனவற்ளறயும் அல்லது
பசௌ ோியேோன திருப்புமுளன ளை ேட்டுகே.
உயர்ந்த ஒருநிளலப்ெடுதலோ இருக்கும் உறுதி, இலக் ில்லோத எண்ணங் ளை பவற்றி ப ோள்ளும்.
சிந்தளனயில் அறிவு இல்ளல என் ிற அறிவு, தளட ளை உளடக்கும். ஒருவர் தளட ளை
பேதுவோ ெடிப்ெடியோ பவற்றிப ோள்ைலோம்.
ேனித ேனதிற்குத் பதோிந்த முளற ைின் மூலம் ேனளதக் ள யோை முடியோது. அருைின்
துளணகயோடுதோன் அளத பவற்றிப ோள்ை முடியும். அது பசயல்ெடும்பெோழுது, அது உடனடியோ ச்
பசய்து முடிக் ப்ெடும்.
ேனிதன், தோன் இருக்கும் இடத்திலிருந்து ஆைம்ெிக் கவண்டும்.
பெோியகதோ, சிறியகதோ, எல்லோ பசயல் ைிலும் அருளை உணர்ந்துப ோள்வகத முதலில் பசய்யப்ெட
கவண்டியபதோன்றோகும்.
அருளுக்கு அைிக் ப்ெடும் வனம் நிளறவளடயும்பெோழுது அருளை ஈர்க்கும்.
தடங் ல் இல்லோேல் எந்த ஒரு சிறிய பசயலும் பூர்த்தி ஆவது அருைினோல்தோன்.
இது அ த்ளதச் பசன்றளடயும்வளை, பதோடர்ந்து கூர்ந்து வனித்து ஆைத்திற்குச் பசல்ல கவண்டும்.
வனிப்ெது கேல்ேனதில் இருக் ிறது.
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அந்தக் வனிப்ெின் ெோைோட்டு கேல்ேனதின் ஆைத்தில் உள்ைது.
உணர்ச்சிபூர்வேோன ெோைோட்டு இளத உள்ைத்திற்கு அளைத்துச் பசல் ிறது.
உணர்வுபூர்வேோன ெோைோட்டு நைம்பு ளுக்குச் பசல் ிறது.
ஜடநிளலயின் உணர்வோ ேோறும்கெோது இது ஆழ்ேனதிற்குச் பசல் ிறது.
அ த்தின் ஆைத்தில் பெற்றுக்ப ோள்வது உடளலச் சிலிர்க் ளவக் ிறது.
அருைினோல் அடிக் டி உடல் சிலிர்க்கும்பெோழுது, அளதக் வனிப்ெது அருைின் ஏற்புத் திறளன
ேனதிற்கு எடுத்துச் பசல் ிறது.
ோர்டினர் தம்ெதி ள் நீண்ட நோட் ைோ அவளனப் ெோர்க் ஏங் ிக் ப ோண்டிருந்தனர்.
அவர் ள் அவளனப் ெோர்த்தபெோழுது அவனிடம் ம்பீைத்ளதக் ண்டனர்.
டோர்சியின் ேீது தங் ளுளடய ேருே ளுக்கு இருக்கும் உணர்வு ளை அவர் ள் ேதித்தனர்.
ேீன் ெிடிக் விடுக்கும் அளைப்பு டோர்சியின் முதல் ேறுபேோைியோகும்.
அடுத்தது விருந்துண்ண விடுக்கும் அளைப்பு.
இதளனத் பதோடர்ந்து அவனுளடய பெருந்தன்ளேயோன பசயலுக்கு அவர் ள் வைி வகுத்தனர்.
இதனோல்தோன் அவர் ள் ெின்னர் பெம்ெர்லியின் வோழ்க்ள யுடன் இளணந்தனர்.
இந்த அறிவு, பெோறுளே, பெருந்தன்ளேயோன நல்பலண்ணம், சிறப்ெோன நடத்ளத ள் ஆ ியளவ
லோச்சோை பவற்றிக்குத் கதளவப்ெடு ின்றன.
இளறவளனக் ோண்ெதற்கு ஆன்ேீ ோீதியோன சேோனேோன விஷயங் ள் உள்ைன.
பேௌனம், ல லப்பு, அடுத்தவோின் அெிப்ெிைோயத்ளத ேதித்தல், அைவற்ற பெோறுளே, சுய
அர்ப்ெணம், கெோன்றளவ இதிலடங்கும்.
73. “The whole party excited a substantial attention.”
Any party of people excites attention.
We meet at functions and festivals.
In England periodically people meet at parties.
Parties are part of their social culture which is alien to us.
One important reason for frequent parties is to let young people meet.
The composition of dinner parties discloses the social stratification.
The elite is solicited.
The less important worm their way into parties.
Here it is Darcy who openly solicits Elizabeth’s favour, though she is yearning for his attention.
His need is love and romance.
Hers is Pemberley and status.
Romance is a complement to status.
There will be no romance for Darcy if she had had no mercenary needs.
Elizabeth’s need for Pemberley subconsciously rises as romance in Darcy.
The woman’s romance is for security.
That Man can emotionally expand into a woman’s personality is his fulfillment psychologically.
The woman by expanding herself safely in security of a property finds her fulfillment.
One becomes the complement of the other as the nut fits into the bolt serving a wider purpose.
Attention is the flow of personal energy in a social differential.
Here Darcy and Bingley are social heavens descending on Lambton inn.
The western world has offered young people excellent social opportunities to fall in love meeting in public.
Even today it is beyond the imagination of Indians.
Though the Indian youth has the security of arranged marriage which the western youth is deprived of, the
Indian cannot visualize the joys of finding a boy or girl of their own liking.
Cultures differ vastly in all social respects.
To appreciate cultural differences is a measure of great wisdom.
Only the knowledge beyond the structure of culture can have it.
Of course, that wisdom is higher than all the cultures.
Where people meet there in life.
It is there people get to know the other, often intimacy is forged.
Life is human relationship; intense life is intimate relationship.
Human life is egoistic life.
Ego is the first stage of constructive psychological organization in the lower triplicity.
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Time has come when ego is a bar.
Trade came along with coins for Man to transcend Time and Space taking him out of his insularity and the
worship of the soil.
Trade by the inflow of Money, and its capacity to make Man produce his maximum helped him to
overcome the determinism of Nature – famine.
Cosmic life is Soul relating to soul without egoistic barrier to penetrate the infinity of the other as a step to
universalize himself.
The parties are the first step towards the goal of cosmic harmony.
Marriages, trade partnership, political alliances originate in those parties.
They are the very meets where the opposite forces unleash gossip, bear tales to destroy one Man rising.
Caroline does that at Pemberley.
Such meets accomplish by silent participation more than open negotiation.
Even in the open negotiations what prevails is the silent understanding.
Darcy won her not by the open proposal, but giving her silently the idea that she is desirable.
After he silently demonstrated his willingness abundantly, she silently demanded of him restoration of
Lydia, reconciliation of Bingley and Jane.
Silence sustains activity. (The Life Divine - P. 29)
There is a Silence beyond that Silence (The Life Divine – P. 29)
It is that Silence that permitted the French Revolution.
At that deeper level friends and relatives serve a Man by jealousy, annihilation.
As long as ego is the principle, its dominant motive is not so much survival as the destruction of another.
No one is so available. Those who selflessly offer to help a selfish Man are fully trapped. His one aim is not
to benefit by the help but to use it as an access to destroy the one who helps. The selfish Man is mortally
offended if the benefactor escapes. The whole community sympathizes with the selfish Man, finds the
escaped victim abominable. The ‘laudable’ aim of the public is they must ruin the benefactor and while he
is on the road they all should celebrate by laughing.
There are waves of positive movements like the Freedom Movement or other ideals such as better care of
health, need for a higher standard of education, etc.
Every movement of value starts like this wave spreads through the Press, media and the family conclave.
Dinner parties are active fields where such ideals acquire FORM, niceties, attitudes, strategies, etc. through
which they enter the social fabric and entrench themselves there.
The Americans call it operationalising an ideal; it is thus a value is cultivated into the society.
People ask what shall I do?
The exalted ideal must be adjusted to the local context and the appropriate strategy evolved.
When the wave of atheism swept Tamilnadu, youth dropped the caste mark, stopped visiting the temples,
took to non-religious weddings.
Wherever people meet such as dinner parties these strategies are discussed, news how the social elite follow
them is discussed.
It forms the social climate, may be the cultural climate of the society.
It is sometimes called the cultural main stream.
It is the live end of social growth.
The word of mouth, otherwise called gossip, is of paramount value for this purpose. Fashion spreads thus
for those to whom it is important.
The capital of today, the court of yester years are the cultural oases.
Negatively they degenerate into gossip, even vicious gossip.
News has always a tendency to become sensational in the hands of characters who are trying to exhaust in
themselves the sensationalism of the day.
Through this route news becomes entertainment.
It will be a glorious day for humanity when Man as a reporter, editor, reader refuses to entertain
sensationalism, as he has overcome in the last few centuries the entertainment of torture or execution.
That was to overcome physicality.
Overcoming sensationalism is to overcome vitality.
It is certainly a cultured gathering if no one there feels free to release a piece of such gossip.
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If the ranks are hesitant to carry a sensational gossip to the leader or the top echelon, we can certainly say, it
is a cultured cross section.
For Darcy it is a pre-proposal meet.
We do not know whether he really proposed to propose to her on the next day.
His behaviour did look like that very much.
Jane Austen says Bingley was eager to please, Georgiana was eager and Darcy was determined to be
pleased.
In the entire story this scene is one full of positive emotions devoid of (Mrs. Bennet’s winking) vulgar
premeditation.
Obviously here Darcy had completely won her refractory heart.
At least after the second proposal she grew petulantly demanding, demanding of his explanations for many
things and embarrassed him a little.
Everyone’s emotions, attitude, sensitivity were positively full, even rich.
It is remarkable that no one was impatient for great results.
As the provocation as well as elopement followed, we are led to think that there should have been
subconscious impatience.
When something is smoothly accomplished, surely, there would have been substantial patience appropriate
to the occasion.
Impatience can express as embarrassment which was there in more than one way.
To be embarrassed is to be culturally sensitive finding oneself unequal to the situation.
The cultural strength needed not to be embarrassed in such a situation should have come over some
generations of equal wealth.
Religious scholarship or spiritual training can give it after a few occasions.
Elizabeth had personality enough to abuse the offer of wealth, standup to a Lady Catherine, not to receive
the full glow of love delivered over the platter of Pemberley.
Jane Austen had a background of clergy. Elizabeth had no such.
Such situations acquire an unequal weight even in imagination.
Ayala lived in her imagination enough to know an angel there.
It gave her the strength to reject her cousin Tom Tringle.
People who unwittingly refuse wealth are those who are not aware of its social, psychological weight. What
is rich fullness to these who enjoy it is an unbearable weight even in contemplation. They have the weight
of personality to refuse what they do not know.
Such a party of people excites substantial attention.
In the inner life we do have similar parties of various descriptions demanding our attention.
For the yogi the only problem is to go beyond that phenomenon.
It requires a deeper concentration of wider dimension inclusive of the outer and inner.
Mother said to a congress M.P. to a question whether those 12 yogis would not arise from the sadhaks, that
they were learning such a concentration.
For a householder who does not launch himself on yoga the varieties of such attention is interesting and
useful.
One who takes to ‘Let Thy will be done, Not my will’, when the concentration gathers he discovers that this
is an easier method than deepening the consecration.
This mantra, as others, will hit a bottom beyond which, it is difficult to move.
Concentrations reach the depth consciously permitted by the being.
Should one cross by a rare sincerity, there is a limit set by the subconscious.
To open the subconscious so that concentration can penetrate is aspiration.
It is subconscious sincerity where the body consciousness opens and aspires.
This mantra effectively solves the problem as we wish.
So, it is My will, not Thy will. Hence the importance to repeat NOT my will.
The heart, if it opens, and aspires is better than the Mind, but there too the character of limitation remains,
though the opening is easier, in the case of the heart.
He, who wants to penetrate those depths, must be willing to forget people, events whose memory dilutes the
concentration.
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Deeper inner concentrations that include the outer are capable of reaching the family experiences,
community’s memory and beyond.
Our reaching such depths will be indicated by one’s capacity to overcome irresistible physical sensations
like sneezing.
One in Jnana yogic Samadhi is not aware of bodily sensations even when he is branded.
This is inner concentration of the most powerful kind.
To move another’s thought against his selfish interest while he is free will indicate the concentration
embracing the other.
To be able to repeat this mantra with no expectation to have one’s own problem solved is not impossible,
but is difficult in view of the deeper sincerity required.
One who attempts such things can see the answer inside the problem.
The Answer inside the Problem
Like the missing tenth Man, this can be considered as a problem of perspective.
It consists of asking whether there is anything I can do.
Though not readily Mr. Bennet, Darcy with respect to Bingley, Elizabeth, Caroline could have known the
answers.
Darcy could not have easily recognized what he should have done as his step is a step of transformation.
No Indian politician can conceive that the problem of Kashmir lies in the final refusal of the Brahmin.
It was certainly a wonder of deep spiritual sincerity that Gandhiji realized the violence of 1946 was his own
Non-Violence artificially suppressed into the subconscious.
It was a violence suppressed.
K.B. Smellie who writes with a rare penetration says in 1957 that no one has discovered the causes of
events from 1789 to 1939.
They are,
1.The physicality that was disappearing from earth giving a parting kick.
2.Dying capitalism indulging in depression allowing wars to absorb its ill effects.
3.Missed opportunities of establishing the world union.
The first cause can be known only to integral yogis. Marx categorically explained the second phenomenon
which love of ignorance neglected willfully. The answers to these problems, problems created by a partial
view can be solved by taking the view of the whole. Idealism was feeble. Hence the world union was a lip
service. The financial crisis has one clear demonstration in 1907 though only experience based, devoid of
theory.
Mr. Bennet, like a true English Man declared ‘I am responsible’. So, the decision he refused to take when
Lydia went to Brighton, he took after she left home. It was not impossible for Darcy to know his
irrationality of preventing Bingley’s marriage while he wanted to marry Elizabeth. He found the answer.
Caroline’s reversal was mercenary.
Darcy’s transformation could not have been suggested by her abuse, but he could certainly know the
validity of her accusations when he regained calm – if ever one can regain. But that might not have won
her, a changed polite behaviour. He went further and changed his character. The context he was courting
was not strongly met even by that transformation, a transformation of consciousness. It required a
transformation of substance. The principle can be followed deeper at the last levels of reversals but
presently they are out of our scope as we have no possible illustrations in the story here.
How does it apply to a devotee in politics?
Firstly he must win an election without bribing the voters.
To be in power and be different from those in power is not conceivable.
Even in social life a small minority differs in values from the vast majority.
Politics today is not without such shining examples though they are stray which means life admits of such a
phenomenon.
To be incorruptible is different from having a whole administration so.
The principle here is the devotee must be above board in word and deed.
Many can rise to that level.
It is impossible NOT to have a justification inwardly about the corruption of others.
Elizabeth was not false, but she fully adored the Man who was false.
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Violence, sex are human vibrations.
One can culturally rise above them.
To raise one’s swabhava free of them is to enjoy the same status universally.
Rajaji accused Gandhiji of moral violence in 1942.
Moral violence enters his life of Non-violence through fads.
Smallness, attachment to them is violence in attitudes.
Parents, who complain against children for having questionable values, refuse to see it as an extension of
their own suppressed values.
Consecration by the parents will reveal those limits.
The significance of small ACT arises out of it.
Intense yearning of power in politics refuses to share power with those who helped them to power in the
state while claiming an undue share of it in the centre.
They are not stray exception – They are stark realities inescapable.
Churchill called Nehru the leader of a tiny minority.
Life compels him to lose power after saving the world and England.
He was forced to seek the help of USSR whom he tried to crush.
Keynes monetary policies for this reason are a remedy of a secondary cause.
To give up Money value after giving up Money is still difficult.
Sri Aurobindo speaks of a sannyasi’s Mental control breaking down.
Sublimation is different from suppression.
Even sublimation will not qualify for integration.
Culture overcomes incest which is great. Still it is not integration.
At the integrated state one is incapable of transgression.
There is nothing to be transgressed.
“வந்தவர் அளனவரும் அதி
வனத்ளத ஈர்த்தனர்.”
விருந்தினர் யோைோ இருந்தோலும் வனத்ளத ஈர்ப்ெர்.
விகசஷங் ைிலும் விைோக் ைிலும் நோம் ெலளைச் சந்திக் ிகறோம்.
இங் ிலோந்தில் விருந்து ைில் ேக் ள் அவ்வப்கெோது சந்தித்துக்ப ோள்வர்.
விருந்து ள் அவர் ைது சமூ நோ ோி த்தின் ஒரு ெகுதி ஆகும், நேக்கு அது அந்நியேோனது.
அடிக் டி விருந்து ஏற்ெோடு பசய்யும்பெோழுது இைம் வயதினர் சந்தித்துக்ப ோள்ை ஒரு சந்தர்ப்ெம்
ிளடப்ெது அதற்கு ஒரு முக் ிய ோைணேோகும்.
விருந்தில் லந்து ப ோள்ெவர் ள் சமூ த்தின் ெல நிளல ளை பவைிப்ெடுத்துவோர் ள்.
கேல்தட்டு ேக் ள் ஆதோிக் ப்ெடுவோர் ள்.
சற்று ீழ் நிளலயில் இருப்ெவர் ள் விருந்து ைில் எவ்வோறோவது நுளைந்து விடுவோர் ள்.
இங்கு எலிசபெத் டோர்சியின் வனத்திற் ோ ஏங் ினோலும், அவளுளடய ஆதைளவ டோர்சிதோன்
பவைிப்ெளடயோ கவ நோடு ிறோன்.
அன்பும், ோதலும் அவனுளடய கதளவ ள்.
பெம்ெர்லியும், அந்தஸ்தும் அவளுளடய கதளவ ள்.
அந்தஸ்திற்கு உடன்ெோடோ இருப்ெது ோதல்.
அவளுக்குப் பெோருள்ோீதியோன கதளவ ள் இருந்திருக் ோவிடின் டோர்சி ேீது ோதகல எழுந்திருக் ோது.
எலிசபெத் பெம்ெர்லிளய நோடுவது டோர்சியின் ஆழ்ேனதில் ோதலோ எழு ிறது.
பெண்ணின் ோதல் ெோது ோப்ெிற் ோ எழு ிறது.
பெண்ணின் ஆளுளேயில் ஒரு ஆண் உணர்ச்சிபூர்வேோ விசோலேளடயும் பெோழுது, அவன்
ேனதைவில் நிளறவு பெறு ிறோன்.
பசோத்து அைிக்கும் ெோது ோப்ெில் விோிவளடவதில் பெண் நிளறவளட ிறோள்.
திருகு, ஆணியில் சோியோ ப் பெோருந்துவது கெோல், கேலும் ெைந்த கநோக் ங் ளுக் ோ ஒருவர்
ேற்றவளைப் பூர்த்தி பசய்ெவைோ ேோறு ிறோர்.
சமூ த்தின் கவறுெோடு ைில் தனிப்ெட்ட சக்தியின் ஓட்டகே வனேோகும்.
இங்கு டோர்சியும் ெிங் ிலியும் லோம்ப்டன் விடுதியில் சமூ பசோர்க் ங் ைோ விைங்கு ின்றனர்.
பெோது இடங் ைில் இைம் வயதினர் சந்தித்துக் ோதளல ஏற்ெடுத்திக்ப ோள்ை அருளேயோன சமூ
வோய்ப்புக் ளை கேற் த்திய உல ம் அைித்துள்ைது.
இந்தியர் ளுக்கு இன்றும் இது ற்ெளனக்கு எட்டோத ஒன்றோகும்.

150

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

குடும்ெத்தினர் ெோர்த்து நிச்சயிக் ப்ெடும் திருேணங் ைில் இந்திய இளைஞர் ளுக்கு இருக்கும்
ெோது ோப்பு, கேற் த்திய இளைஞர் ளுக்குக் ிளடப்ெதில்ளல என்றோலும், தங் ளுக்கு
விருப்ெேோனவர் ளைத் கதர்ந்பதடுக்கும் சந்கதோஷத்ளத இந்திய இளைஞர் ள் ற்ெளன பசய்ய
முடியோது.
சமூ த்தில் எல்லோ விதங் ைிலும் நோ ோி ம் வித்தியோசப்ெடு ிறது.
லோச்சோை வித்தியோசங் ளைப் புோிந்துப ோள்வது உயர்ந்த விகவ ேோகும்.
லோச்சோை அளேப்ளெத் தோண்டிய அறிவு இருந்தோல் ேட்டுகே இது சோத்தியம்.
அந்த விகவ ம் எல்லோ நோ ோி த்ளதயும் விட உயர்ந்தது.
ேக் ள் சந்தித்துக்ப ோள்வதில் வோழ்க்ள இருக் ிறது.
அங்குதோன் ஒருவர் ேற்றவளைத் பதோிந்துப ோள் ிறோர், பெரும்ெோலும் பநருக் ம் ஏற்ெடு ிறது.
ேனித உறகவ வோழ்வோகும்; தீவிைேோன வோழ்க்ள பநருக் ேோன உறவோகும்.
ேனித வோழ்வு அ ந்ளதயோலோனது.
ீழ்நிளலயில் மூன்றோ இருக்கும் ஆக் பூர்வேோன ேகனோோீதியோன அளேப்ெில் அ ந்ளத முதலோவது
ட்டேோகும்.
அ ந்ளத தளட என் ிற கநைம் வந்து விட்டது.
கநைத்ளதயும் இடத்ளதயும் டக் ேனிதனுக்கு ெணமும், வியோெோைமும் ிளடத்தன, ேண்ளணத்
பதோழுதுப ோண்டு தனியோ இருந்தவளன பவைிகய ப ோண்டு வந்தது.
வியோெோைம் ெணப் பெருக் த்தின் மூலமும், ேனிதனின் உச்ச ட்ட திறளன பவைிக்ப ோண்டு வரும்.
அதனுளடய திறனின் மூலமும், ெஞ்சம் கெோன்ற இயற்ள யின் நிர்ணயங் ளைத் தோண்டி வை
உதவியது.
அ ந்ளத தளடபசய்யோேல் ஒரு ஆன்ேோ ேற்பறோரு ஆன்ேோவுடன் தன்ளன ெிைெஞ்சப்ெடுத்திக்
ப ோள்வதற் ோன ஒரு ெடியோ , ேற்றதன் அனந்தத்ளத ஊடுருவித் பதோடர்புப ோள்வது, ெிைெஞ்ச
வோழ்வோகும்.
ெிைெஞ்ச சுமு த்தின் இலட்சியத்திற் ோன முதல் ெடி விருந்து ள் ஆகும்.
திருேணங் ள், வியோெோைக் கூட்டளேப்பு, அைசியல் கூட்டணி அந்த விருந்து ைில் ஏற்ெடும்.
இது கெோன்ற இடங் ைில்தோன் எதிர் எதிைோன சக்தி ள் வம்புப் கெச்ளசப் ெைப்பும், ஒரு ேனிதன்
உயர்வளதக் ப டுக்கும் வள யில் ட்டுக் ளத ளைப் ெைப்பும்.
பெம்ெர்லியில் ோைலின் அளதச் பசய் ிறோள்.
பவைிப்ெளடயோன கெச்சு வோர்த்ளதயோ இல்லோேல், பேௌனேோ க் லந்துப ோள்வதன் மூலம் இது
கெோன்ற சந்திப்பு ள் சோதிக் ின்றன.
பவைிப்ெளடயோன கெச்சு வோர்த்ளத ைிலும் பேௌனேோன புோிதகல பவற்றி அளட ிறது.
பவைிப்ெளடயோன திருேண கவண்டுக ோள் மூலம் டோர்சி அவளை அளடயவில்ளல,
அவள் விரும்ெத்தக் வள் என் ிற எண்ணத்ளத பேௌனேோ அவளுக்கு அைிப்ெதன் மூலம்
அளடந்தோன்.
அவன் பெரும் அைவில் தன்னுளடய விருப்ெத்ளத பேைனேோ எடுத்துக் ோட்டிய ெின்பு அவள்,
லிடியோளவத் கதடும் ெணிளயயும், ெிங் ிலிளயயும் கஜளனயும் கசர்த்து ளவப்ெளதயும்
அவனிடேிருந்து பேைனேோ எதிர்ெோர்த்தோள்.
பேௌனம் பசயற்ெோட்டிளன நீட்டிக் ிறது. (The Life Divine - P. 29)
அந்த பேௌனத்திற்குப் ெின்னோல் ஒரு பேௌனம் உள்ைது. (The Life Divine – P. 29)
அந்த பேௌனம்தோன் ெிபைஞ்சுப் புைட்சிக்கு வைி வகுத்தது.
அந்த ஆைேோன நிளலயில் நண்ெர் ளும், உறவினர் ளும் பெோறோளேயின் மூலமும், அைிப்ெதன்
மூலமும் ஒரு ேனிதனுக்குச் கசளவ பசய்வர்.
அ ந்ளத முக் ியேோனதோ இருக்கும்வளை, தோன் வோழ்வளதவிட ெிறளை அைிப்ெகத அதற்குப்
ெிைதோன கநோக் ேோ உள்ைது. இதற்கு எவரும் ிளடப்ெதில்ளல. தன்னலேற்று சுயநலவோதிக்கு
உதவி பசய்ய முன் வருெவர் ள் முழுளேயோ ச் சிக் ிக் ப ோள் ின்றனர். உதவியினோல்
ெலனளடவது பெறுெவோின் கநோக் ேல்ல, ஆனோல் அதன் மூலம் உதவி பசய்தவளை அைிப்ெகத
அவைது குறிக்க ோைோ உள்ைது. உதவி பசய்தவர் தப்ெித்து விட்டோல், சுயநலவோதி டுளேயோ
ெோதிக் ப்ெடு ிறோன். சமுதோயம் முழுவதும் சுயநலவோதிக் ோ ெோிதோெப்ெடு ிறது, தப்ெித்தவன்
பவறுக் த்தக் வனோ ப் ெோர்க் ப்ெடு ிறோன். உதவி பசய்தவளை அைிப்ெகத பெோது ேக் ைின்
பேச்சத்தக் குறிக்க ோைோ உள்ைது, அவன் ஷ்டப்ெடும்பெோழுது அவளனக் ண்டு ள ப ோட்டிச்
சிோித்து ே ிழ்வர்.
சுதந்திை இயக் ம் அல்லது ேற்ற இலட்சியங் ைோன உடல் நலம், உயர்ந்த ல்விமுளற கெோன்ற
கநர்ேளறயோன இயக் ங் ைின் அளல ளும் உள்ைன.
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ஒவ்பவோரு சிறப்ெோன இயக் மும் இந்த அளல கெோல் ஆைம்ெித்து, ெத்திோிள ள், ஊட ங் ள்,
குடும்ெ அளேப்பு ள் மூலம் ெைவு ிறது.
இது கெோன்ற இலட்சியங் ள், கதோற்றம், பசம்ளே, ேகனோெோவங் ள், உெோயங் ள்
கெோன்றவற்றிற்கு பசயலோக் க் ைங் ைோ விைங்குவது, விருந்து ள் ஆகும். இவற்றின் மூலம்
அளவ சமூ அளேப்ெினுள் நுளைந்து அங்க கய தங் ளை ஸ்திைப்ெடுத்திக் ப ோள் ின்றன.
இலட்சியத்ளத பசயல்ெடுத்துவது என்று அபேோிக் ர் ள் இதளன அளைக் ின்றனர்; இவ்வோறு இது
சமூ த்தில் உருவோக் ப்ெட்ட ஒரு ெண்ெோகும்.
நோன் என்ன பசய்ய கவண்டும் என்று ேக் ள் க ட் ிறோர் ள்.
நேது நிளலக்க ற்ெ உயர்ந்த இலட்சியத்ளத ேோற்றி அதற்க ற்ற உெோயத்ளத உருவோக் கவண்டும்.
தேிழ் நோட்டில் நோத்தி அளல ெைவியபெோழுது, இளைஞர் ள் பநற்றிக் குறி கெோன்ற ஜோதி
அளடயோைங் ளைக் ள விட்டனர், க ோவிலுக்குப் கெோவளத நிறுத்தினர், ேதச் சடங்கு ள் இல்லோத
திருேணத்ளத கேற்ப ோண்டனர்.
விருந்து கெோன்ற நி ழ்ச்சி ைில் ேக் ள் சந்திக்கும் கெோபதல்லோம் இந்த உெோயங் ள்
விவோதிக் ப்ெட்டன, சமூ த்தின் கேல் ேட்டத்தில் இருப்ெவர் ள் எவ்வோறு இதளனப் ெின்
ெற்று ின்றனர் என்ெதும் விவோதிக் ப்ெட்டன.
சமூ ச் சூைளல இது உருவோக்கு ிறது, சமூ த்தின் நோ ோி ச் சூைளலயும் இது உருவோக் லோம்.
இது சில சேயங் ைில் நோ ோி த்தின் ெிைதோனப் கெோக் ோ அளைக் ப்ெடு ிறது.
சமூ வைர்ச்சியின் ஜீவனுள்ை முடிவோ இது உள்ைது.
இந்த கநோக் த்திற்கு வம்பு எனப்ெடும் வோய் வைிச் பசய்தி முக் ியேோனோதோ இருக் ிறது.
நோ ோி த்ளத முக் ியம் என்று நிளனப்ெவர் ளுக்கு நோ ோி ம் இவ்வோறு ெைவும்.
இன்ளறய தளலந ைம், அந்நோைின் அைச சளெ ஆ ியளவ லோச்சோைத்தின் ெோளலவனச் கசோளல ள்
ஆகும்.
எதிர்ேளறயோ அளவ வம்புப் கெச்சோ வும், கேோசேோன வம்ெோ வும் தைம் தோழ்ந்து கெோகும்.
ஒரு நோைில் ஏற்ெடும் ெைெைப்ெோன நி ழ்வில் தங் ளை இைக்கும் நெர் ைிடம் ிளடக்கும் பசய்தி ள்
ெைெைப்ெோ ேோறும்.
இந்த வைியோ ச் பசய்தி பெோழுதுகெோக்கு நி ழ்ச்சியோ ேோறு ிறது.
டந்த சில நூற்றோண்டு ைில் சித்திைவளத, ேைண தண்டளன கெோன்ற பசய்தி ளைத் தோண்டி
வந்தது கெோல ேனிதன், பசய்தி கச ோிப்ெவர், ெதிப்ெோசிோியர் ேற்றும் வோச ைோ இருக்கும்கெோது
ெைெைப்ளெ அனுேதிக் ோது இருந்தோல் அது ேனித குலத்தின் பெருளே வோய்ந்த தினேோ இருக்கும்.
ஜடத்தன்ளேளயத் தோண்டி வருவதற் ோ அது நி ழ்ந்தது.
ெைெைப்ளெ பவற்றிப ோள்வது உணர்ளவ பவற்றிப ோள்வதோகும்.
வம்பு கெசோேல் இருக்கும் கூட்டம் நிச்சயேோ நோ ோி ேோனது.
தங் ைது தளலவோிடம் அல்லது கேலிடத்திடம் பதோண்டர் ள் ெைெைப்ெோன வம்ளெ எடுத்துச்
பசல்லத் தயங்குவது ஒரு லோச்சோை அளடயோைம் ஆகும்.
டோர்சிக்கு, இது கவண்டுக ோள் எழுப்புவதற்கு முன் ஏற்ெடும் சந்திப்பு.
அடுத்த நோள் அவன் அவைிடம் திருேணப் கெச்ளச எடுப்ெதோ இருந்தோனோ என்ெது ெற்றி நேக்குத்
பதோியோது.
அவன் நடந்துப ோண்டது அவ்வோறுதோன் பவகுவோ இருந்தது.
திருப்திப்ெடுத்தும் ஆர்வத்துடன் ெிங் ிலியும், ஆவலுடன் ஜோர்ஜியோனோவும், ே ிழ்ச்சி அளடயும்
தீர்ேோனத்துடன் டோர்சியும் இருந்தனர் என்று கஜன் ஆஸ்டின் கூறு ிறோள்.
முழுக் ளதயில், இந்தக் ோட்சிதோன் கநர்ேளறயோன உணர்ச்சி ளை முழுளேயோ க் ப ோண்டதோ
உள்ைது, திருேதி பென்னட் ண் சிேிட்டும் கேோசேோன பசயல் இங்கு இல்ளல.
இங்கு டோர்சி முழுளேயோ அவளுளடய ெிடிவோதேோன உள்ைத்ளத பஜயித்திருந்தோன்.
குளறந்தது இைண்டோவது கவண்டுக ோைிற்குப் ெிறகு அவள் நியோயேற்ற முளறயில்
எதிர்ெோர்ப்ெவைோ வும், ெல விஷயங் ளுக்கு அவனிடேிருந்து விைக் ங் ளைக் க ோருெவைோ வும்
ேோறி அவளனச் சற்று சங் டத்திற்குள்ைோக் ினோள்.
எல்கலோருளடய உணர்ச்சி ள், ேகனோெோவம், உணர்வு, ஆ ியளவ கநர்ேளறயோ முழுளேயோ வும்,
பசைிப்ெோ வும் இருந்தன.
பெோிய ெலன் ளுக் ோ எவரும் பெோறுளேளய இைக் ோேல் இருந்தது சிறப்ெோனது.
தூண்டுதலும், ஓடிப்கெோவதும் பதோடர்ந்தபெோழுது, ஆழ்ேனப் பெோறுளேயின்ளே ஏற்ெட்டிருக்
கவண்டும் என்று நேக்கு நிளனக் த் கதோன்று ிறது.
எந்தவிதத் தடங் லுேின்றி ஒன்ளறச் சோதிக்கும்பெோழுது, அந்தச் சந்தர்ப்ெத்திற்க ற்ெ அதி ேோன
பெோறுளே ண்டிப்ெோ இருந்திருக் கவண்டும்.
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பெோறுளேயின்ளே சங் டேோ பவைிப்ெடலோம், ஒன்றுக்கு கேற்ெட்ட விதத்தில் அங்கு அது
இருந்தது.
சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்ெ நோம் இல்லோதகெோது நோ ோி நுண்ணுணர்கவ சங் டேோ எழு ிறது.
இது கெோன்ற சந்தர்ப்ெத்தில் சங் டப்ெடோேல் இருப்ெதற்குத் கதளவப்ெடும் லோச்சோை வலிளே,
அதற்குச் சேேோன பசோத்துளடய சில தளலமுளற ைில் ஏற்ெட்டிருக்கும்.
சில சந்தர்ப்ெங் ளுக்குப் ெிறகு ேதத்தின் கேன்ளேயோன அறிவு, அல்லது ஆன்ேீ ப் ெயிற்சி இதளன
அைிக் லோம்.
பசோத்து அைிக் ப்ெடுவளத நிந்திக் வும், கலடி ோதோிளன எதிர்த்து நிற் வும், பெம்ெர்லி எனும்
தட்டில் ளவத்து அைிக் ப்ெட்ட ோதலின் முழு ஒைிளயப் பெற்றுக் ப ோள்ைோேல் இருக்கும்
அைவிற்கு எலிசபெத்தின் ஆளுளே இருந்தது.
ேத கெோத ோின் ெின்னணி கஜன் ஆஸ்டினுக்கு இருந்தது. எலிசபெத்திற்கு அந்த அனுெவம் இல்ளல.
நேது ற்ெளனயிலும்கூட இது கெோன்ற சந்தர்ப்ெங் ள், ஒவ்வோத முக் ியத்துவத்ளத அளடயும்.
அங்கு ஒரு கதவளத இருக் ிறோள் என்று பதோிந்துப ோள்ளும் அைவிற்கு Ayala அவளுளடய
ற்ெளன உல ில் வோழ்ந்தோள்.
அவளுளடய உறவினன் Tom Tringle-ஐ நிைோ ோிக்கும் அைவிற்கு வலிளேளய அவளுக்கு அது
அைித்தது.
தனக்க அறியோேல் பசோத்ளத ேறுக்கும் ேனிதர் ள், அதனுளடய சமூ , ேகனோோீதியோன
வலிளேளய உணைோதவர் ள் ஆவர். இதளன முழுளேயோ சந்கதோஷேோ அனுெவிப்ெளத
நிளனத்துப் ெோர்ப்ெதுகூட இவர் ளுக்குத் தோங் முடியோத ெோைேோ இருக் ிறது. அவர் ளுக்குத்
பதோியோதளத ேறுக்கும் அைவிற்கு அவர் ைது ஆளுளே வலிளேயோ உள்ைது.
இவர் ளைப் கெோன்றவர் ள் ணிசேோன அைவிற்கு வனத்ளத ஈர்ப்ெர்.
நேது வனத்ளத கவண்டு ின்ற வள யில், ெல்கவறு வள ப்ெட்ட இது கெோன்ற ெலளை நேது அ
வோழ்க்ள யில் ெோர்க் லோம்.
கயோ ிக்கு உள்ை ஒகை ெிைச்சிளன அந்த நி ழ்ளவத் தோண்டிச் பசல்வதுதோன்.
அ ம், புறம் இைண்ளடயும் உட்ப ோண்ட ெைந்த ெோிேோணத்தின் ஆழ்ந்த ஒருநிளலப்ெடுதல் இதற்குத்
கதளவப்ெடு ிறது.
சோத ர் ைிடேிருந்து அது கெோன்ற ென்னிபைண்டு கயோ ி ள் வை ேோட்டோர் ைோ என்ற ஒரு
ெிைமு ோின் க ள்விக்கு, அவர் ள் அது கெோன்ற ஆழ்ந்த ஒருநிளலப்ெடுதளலக் ற்று வரு ிறோர் ள்
என்று அன்ளன ெதில் கூறினோர்.
கயோ த்தில் ஈடுெடோேல் குடும்ெ வோழ்க்ள யில் உள்ை ஒருவருக்கு இது கெோன்ற கவறு ெட்ட
வனங் ள் சுளவயுள்ைதோ வும், உெகயோ முள்ைதோ வும் இருக்கும்.
‘உங் ள் விருப்ெப்ெடி நடக் ட்டும், என் விருப்ெம் அல்ல’ என்ெளத ஏற்றுக் ப ோண்டவர் ேனளத
ஒருநிளலப்ெடுத்தும் பெோழுது, சேர்ப்ெணத்ளதத் தீவிைப்ெடுத்துவளதவிட, இது சுலெேோன வைியோ
இருப்ெளத உணர்வர்.
ேற்றவற்ளறப்கெோல இந்த ேந்திைமும் இறுதி நிளலக்குப் கெோகும்கெோது, அதற்கு கேல் அளத
ந ர்த்துவது டினேோ இருக்கும்.
ஜீவன் தன்னிளனகவோடு அனுேதித்த ஆைத்ளத ஒருநிளலப்ெடுதல் அளடயும்.
அோிதோ உண்ளேயுடன் ஒருவர் அந்த நிளலளயக் டந்தோல் ஆழ்ேனம் ஒரு எல்ளலளய
நிர்ணயிக்கும்.
ஒருநிளலப்ெடுதல் ஊடுருவ ஆழ்ேனத்ளத விைிப்ெளடயச் பசய்வகத ஆர்வேோகும்.
இது ஆழ்ேன உண்ளேயில் உடலின் ஜீவியம் விைிப்ெளடந்து ஆர்வப்ெடுவதோகும்.
நோம் விரும்புவது கெோல் இந்த ேந்திைம் திறம்ெடப் ெிைச்சிளனளயத் தீர்க்கும்.
அதனோல் இது, ‘என்னுளடய விருப்ெம், உன்னுளடய விருப்ெேல்ல’ என்றோ ிறது. ‘என்னுளடய
விருப்ெேல்ல’ என்று ேீண்டும் ேீண்டும் கூறுவது இதனோல் முக் ியேோ ிறது.
உள்ைம் விைிப்ெளடந்து ஆர்வப்ெட்டோல் அது ேனத்ளதவிட சிறப்ெோ ச் பசயல்ெடும். ஆனோல்
உள்ைத்ளதப்கெோல விைிப்ெளடவது எைிதோ இருந்தோலும் ட்டுப்ெடுத்தும் குணம் பதோடர்ந்து
இருக்கும்.
அந்த ஆைங் ளை ஊடுருவ விரும்புெவர், ஒருநிளலப்ெடுதளல ெலவீனப்ெடுத்தக்கூடிய
ேனிதர் ளையும் நி ழ்வு ளையும் ேறக் த் தயோைோ இருக் கவண்டும்.
புறத்ளத உள்ைடக் ிய ஆைேோன அ ஒருநிளலப்ெடுதல், குடும்ெ அனுெவங் ளையும், சமூ த்தின்
ஞோெ த்ளதயும், அதற்கு அப்ெோலும் எட்டக்கூடிய திறன் ெளடத்தது.
அது கெோன்ற ஆைத்ளத அளடவது, தும்ேல் கெோன்ற அடக் முடியோத உடலின் உந்துதல் ளை
பவல்லும் திறன் மூலம் உணர்த்தும்.
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ஞோன கயோ சேோதியில் இருப்ெவர், சூடு கெோடப்ெட்டோலும் உடல் உணர்வு ளை அறிய ேோட்டோர்.
இது ேி ச் சக்தி வோய்ந்த அ ஒருநிளலப்ெடுதல் ஆகும்.
ஒருவர் கவளல எதுவும் இல்லோேல் இருக்கும்பெோழுது தன்னுளடய சுயநலேோன விருப்ெத்திற்கு
எதிைோ ேற்றவைது எண்ணத்ளத ேோற்றும்பெோழுது, ஒருநிளலப்ெடுதல் ேற்றவளையும் ெற்றிக்
ப ோள்ளும்.
ஒருவருளடய ெிைச்சிளன தீருவதற் ோன எதிர்ெோர்ப்பு இல்லோேல் இந்த ேந்திைத்ளத உச்சோிப்ெது
இயலோத ோோியம் அல்ல. ஆனோல் இதற்கு ஆைேோன ெக்தி கதளவப்ெடுவதோல் இது டினேோனது.
இளத முயலுெவர், ெிைச்சிளனக்குள்கைகய அதற் ோன தீர்வு இருப்ெளதக் ோணலோம்.
ெிைச்சிளனக்குள்கைகய தீர்வு
பதோளலந்து கெோன ெத்தோவது ேனிதளனப் கெோல் இதளனப் புோிதலின் ெிைச்சிளனயோ க் ருதலோம்.
நோன் பசய்ய கவண்டியது ஏதோவது இருக் ிறதோ என்ற க ள்விளயக் ப ோண்டது இது.
திரு பென்னட்டிற்கு உடனடியோ ப் ெதில் பதோிந்திருக் ோவிட்டோலும் டோர்சி, ெிங் ிலி, எலிசபெத்,
ோைலின் ஆ ிகயோருக்கு ெதில் பதோிந்திருக் லோம்.
டோர்சியின் முயற்சி திருவுருேோறும் முயற்சியோ இருந்ததினோல் தோன் என்ன பசய்திருக் கவண்டும்
என்ெளத டோர்சி சுலெேோ த் பதோிந்துப ோண்டிருக் முடியோது.
ெிைோேணனின் இறுதியோன ேறுப்கெ ோஷ்ேீர் ெிைச்சிளனக்குத் தீர்வு என்ெளத எந்த இந்திய
அைசியல்வோதியோலும் புோிந்துப ோள்ைகவ முடியோது.
1946-ல் ஏற்ெட்ட வன்முளறக்கு ஆழ்ேனதில் பசயற்ள யோ அடக் ப்ெட்ட தன்னுளடய
அஹிம்சோவோதம்தோன் ோைணம் என்று ோந்திஜி உணர்ந்தது, ஆழ்ந்த ஆன்ேீ உண்ளேயின்
அற்புதேோகும்.
அது அடக் ப்ெட்ட வன்முளறயோகும்.
1789 லிருந்து 1939வளை நடந்த நி ழ்வு ளுக் ோன ோைணங் ளை யோரும் ண்டுெிடிக் வில்ளல
என்று அோிய கூர்ந்த வனிப்புடன் எழுதும் K.B. Smellie, 1957ல் இவ்வோறு கூறியுள்ைோர்.
அளவ,
1. ேளறந்து வரும் ஜடத்தன்ளே ெிோியும்பெோழுது ப ோடுக்கும் அடி.
2. ேளறந்து வரும் முதலோைித்துவம் கசோர்ளவ ஏற்ெடுத்தும்பெோழுது அதனுளடய கேோசேோன
விளைவு ளைக் ிை ித்துக்ப ோள்ை கெோர் ளை அனுேதிக் ிறது.
3. உல ஒற்றுளேளய நிறுவுவதற்கு இைந்த வோய்ப்பு ள்.
முதல் ோைணம் பூைணகயோ ி ளுக்கு ேட்டுகே பதோிந்திருக் முடியும். அறியோளேயின் ேீதிருந்த
விருப்ெத்தோல் அது கவண்டுபேன்கற புறக் ணிக் ப்ெட்டது என்று இைண்டோவது ோைணத்ளத Karl
Marx தீர்ேோனேோ விைக் ினோர். ெகுதியோன ண்கணோட்டத்தினோல் உருவோன இந்த
ெிைச்சிளன ளை முழுளேயின் ெோர்ளவயின் மூலம் தீர்க் முடியும். இலட்சியவோதம் ெலவீனேோ
இருந்தது. அதனோல் உல ஒற்றுளே பவறும் வோயைவில்தோன் இருந்தது. 1907-ல் பெோருைோதோை
பநருக் டி ோைணங் கைோடு விைக் ப்ெடோேல், நளடமுளறயில் பதைிவோ ஒரு முளற
பவைிப்ெட்டது.
உண்ளேயோன ஆங் ிகலயளனப்கெோல் திரு பென்னட், “நோன்தோன் பெோறுப்பு” என்று கூறினோர்.
ெிளைட்டனுக்கு லிடியோ பசல்லும்பெோழுது எடுக் ேறுத்த முடிளவ அவள் வீட்ளட விட்டுச் பசன்ற
ெிறகு எடுத்தோர். தோன் எலிசபெத்ளதத் திருேணம் பசய்துப ோள்ை விரும்பும்பெோழுது ெிங் ிலியின்
திருேணத்ளதத் தடுப்ெது விகவ ேல்ல என்று டோர்சிக்குத் பதோியும். அவனுக்குப் ெதில் ிளடத்தது.
ோைலினுளடய ேோற்றம் ஆதோய ேனப்ெோன்ளே உளடயதோ இருந்தது. எலிசபெத்துளடய
நிந்தளனயோல் டோர்சியின் திருவுருேோற்றம் ஏற்ெட்டிருக் ோது. ஆனோல் ஒருவனோல் அளேதிளய
ேீண்டும் பெற முடியும் என்றோல், அந்த அளேதி ிளடத்த ெிறகு அவளுளடய நிந்தளனயின்
ெின்னோல் இருந்த உண்ளேளய அவன் ண்டிப்ெோ ப் புோிந்துப ோள்வோன். ேோறிய ெணிவோன
நடத்ளதயோல் அவளை பஜயித்திருக் முடியோது. அவனுளடய குணத்ளதகய அவன் ேோற்றிக்
ப ோண்டோன். அந்த ஜீவியத்தின் ேோற்றத்தின் மூலம்கூட அவனோல் ோதலில் பவற்றி அளடய
முடியவில்ளல. அவனுளடய ேனமும் ேோற கவண்டியிருந்தது. ேோற்றங் ைின் ளடசி நிளல ைில்
இந்தத் தத்துவத்ளத ஆைேோ ப் ெின்ெற்றலோம், ஆனோல் இக் ளதயில் நேக்குச் சோத்தியேோகும்
விைக் ம் ஏதும் இல்லோத ோைணத்தோல் தற்பெோழுது அவற்றிற்கு வோய்ப்ெில்ளல.
ஒரு அன்ெருக்கு அைசியலில் இது எவ்வோறு பெோருந்தும்?
முதலில் அவர் வோக் ோைர் ளுக்கு லஞ்சம் எதுவும் ப ோடுக் ோேல் கதர்தலில் பஜயிக் கவண்டும்.
அதி ோைத்தில் இருந்து ப ோண்டு அதி ோைத்தில் இருக்கும் ேற்றவர் ைிடேிருந்து வித்தியோசேோ
இருப்ெது எண்ணிப் ெோர்க் முடியோதது.

154

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

சமூ வோழ்விலும்கூட சிறுெோன்ளேயினர் பெரும்ெோன்ளே ேக் ைிடேிருந்து ெண்பு ைில்
ேோறுெடு ின்றனர்.
இது கெோன்ற சிறப்ெோன உதோைணங் ளைக் ப ோண்டது இன்ளறய அைசியல். அளவ எப்கெோகதோ
ஒருமுளற நி ழ்ந்தோலும் வோழ்வு இதுகெோன்ற நி ழ்வு ளை அனுேதிக் ிறது.
ஒருவர் ஊைலில் ஈடுெடோேல் இருப்ெது முழு நிர்வோ மும் அவ்வோறு இருப்ெதிலிருந்து கவறுெட்டது.
அன்ெர் பசோல்லிலும் பசயலிலும் தூய்ளேயோ இருக் கவண்டும் என்ெது இங்குள்ை தத்துவேோகும்.
அந்த நிளலக்குப் ெலைோலும் உயை முடியும்.
ேற்றவர் ைின் ஊைளல நோம் உள்ளூை நியோயப்ெடுத்தோேல் இருப்ெது முடியோத ோோியம்.
எலிசபெத்திடம் பெோய்ளே இல்லோவிடினும் பெோய்யோ இருக்கும் ேனிதளன அவள் பெோிதும்
கெோற்று ிறோள்.
வன்முளற, இச்ளச ஆ ியளவ ேனித அதிர்வு ள் ஆகும்.
நோ ோி த்தின் மூலம் ஒருவர் இவற்றிற்கு கேல் உயைலோம்.
ஒருவைது சுெோவம் இவற்றிலிருந்து விடுெட்டு உயரும்பெோழுது இகத அந்தஸ்ளத உல ைோவிய
அைவில் அனுெவிக் லோம்.
1942ஆம் ஆண்டில் ைோஜோஜி தோர்ேீ வன்முளறக் ோ
ோந்திஜிளயக் குற்றம் சோட்டினோர்.
அஹிம்ளசளயப் ெின்ெற்றிய அவருளடய வோழ்க்ள யில் தோர்ேீ வன்முளற அர்த்தேற்ற
எண்ணங் ைோ நுளை ிறது.
சின்னத்தனம், அதனுடன் ஏற்ெடும் ெற்று, ேனப்ெோன்ளேயில் வன்முளறயோகும்.
குைந்ளத ைின் சந்கத த்திற்குோிய ெண்பு ளைப் ெற்றி குளற கூறும் பெற்கறோர் ள், அது
தங் ளுளடய அடக் ி ளவக் ப்ெட்ட ெண்பு ைின் ெிைதிெலிப்பு என்று உணை ேறுக் ின்றனர்.
பெற்கறோர் ள் பசய்யும் சேர்ப்ெணம் அந்த வைம்பு ளை பவைிப்ெடுத்தும்.
சிறிய பசயலின் முக் ியத்துவம் இதிலிருந்து எழு ிறது.
அைசியல் அதி ோைத்திற்குத் தீவிைேோ ஏங்குெவர் ள், அந்தப் ெதவிக்கு வை உதவி புோிந்தவர் ளுடன்
ேோநிலத்தில் அந்த அதி ோைத்ளதப் ெ ிர்ந்துப ோள்ை ேறுப்ெோர் ள், ஆனோல் ேத்திய அைசில்
அவர் ளுளடய தகுதிக்கு ேீறிய ெங் ிளனக் க ோருவர்.
அளவ அங்ப ோன்றும் இங்ப ோன்றுேோ நடக்கும் விதிவிலக்கு ள் அல்ல- அளவ தப்ெ முடியோத
பவைிப்ெளடயோன உண்ளே ள் ஆகும்.
கநருளவ சர்ச்சில் சிறிய சிறுெோன்ளேயினோின் தளலவர் என்று அளைத்தோர்.
உல த்ளதயும், இங் ிலோந்ளதயும் ோப்ெோற்றிய ெிறகு ெதவிளய இைக் அவர் வோழ்வோல்
வற்புறுத்தப்ெட்டோர்.
ைஷ்யோளவ நசுக் நிளனத்த அவர் அவர் ளுளடய உதவிளய நோட கவண்டி வந்தது.
இந்தக் ோைணத்திற் ோ Keynes-ன் பெோருைோதோைக் ப ோள்ள , இைண்டோம்ெட்ச ோைணத்தின்
தீர்வோ உள்ைது.
ெணத்ளதக் ள விட்ட ெிறகும் அதன் ேதிப்ெிளனயும் ள விடுவது கேலும் டினேோனது.
சன்யோசியின் ேனக் ட்டுப்ெோடு ளலவது ெற்றி ஸ்ரீ அைவிந்தர் கெசு ிறோர்.
சமூ ோீதியோ ஏற்றுக்ப ோள்ளும் வள யில் பவைிப்ெடுத்துவது அடக் ி ளவப்ெதிலிருந்து
கவறுெட்டது.
அடக் ி ளவப்ெதுகூட ஒருளேப்ெடுத்துவதற்கு ஏற்றதோ ோது.
நோ ோி ம், முளறயற்ற உறளவ பவற்றிப ோள்வது சிறப்ெோனது. இருப்ெினும் இது ஒருங் ிளணப்பு
ஆ ோது.
ஒருங் ிளணந்த நிளலயில் வைம்பு ேீறிப் கெோ ஒருவைோல் முடியோது.
வைம்பு ேீற எதுவும் இல்ளல.
74. “The suspicions of Darcy and their niece just arose.”
Man’s love of a woman is of universal interest.
To them such a suspicion is a pleasant unbelievable surprise.
Their suspicion was no real suspicion. It was an interested perception.
The word suspicion was used as they never heard of it till then.
A real suspicion gives a juicy delight.
To enjoy such a faculty in one, he suspects others.
Neither the aunt and uncle are naturally suspicious, nor is there any truth in it.
The situation creates it; it is the creativity of the situation.
Situations are creative and carry the character of the atmosphere.
Such situations are created by the individual, society, life.
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Since 1956 all these situations are made positive by the descent.
Anything negative since then, is willful perversity of ignorance by Man.
We see the evolutionary force entering Men to elevate them and Man willfully seeking a perverse choice.
Churchill is the best example.
That is how ignorance becomes knowledge.
Once created each vibration runs its course.
Ignorance cannot self-dissolve; it has to work itself out.
Louis XIV asserted the right of the king to become the absolute monarch after Parisians rose in revolt for 10
years. It was worn out during the reign of Louis XVI when he was guillotined. Again Napoleon reverted to
the Empire. Monarchy thus survived for a few thousand years. Still it lingers as a token. Suspicion arises in
the aunt not necessarily from her own temperament, but from the general atmosphere.
After a vibration is shed by a Man, it lingers in the atmosphere.
We also see in Jane and Elizabeth an absolute secrecy even between themselves about their love affairs till
the engagement is real.
It is a wise attitude in girls of this age.
Till the engagement is certain, anything may change.
Disclosing one’s attitudes, preferences till then may land one in awkwardness.
It is a commendable restraint.
Situations become creative when the alternatives are present.
Creativity in the physical plane is the possibilities there.
In the vital plane they are too numerous.
Mind extends these possibilities to infinity.
Idea that leads to action
In us will and knowledge are separate.
In the Real-Idea they are one.
The Real-Idea is a vibration of the being.
Supermind is Being moving into the determinative self-knowledge (Page 144 – The Life Divine)
It is an Idea that leads to action.
All ideas that have accomplished are thus qualified in various measures.
In the Real Idea consciousness and will that are united separate by involution in Mind. Human choice can
unite it to become the Real-Idea again which is the secret of creation (Page 358 -The Life Divine)
This is evolution. All those who choose like that are evolutionary individuals, if not evolutionary adults.
Elizabeth did so partially moving from the vital to the Mind.
Mr. Bennet by his decision did so very well.
Darcy went further.
His action benefitted three girls of the Bennet family.
Even Jane was capable of it in a small way.
Every act thus qualifies for being evolutionary.
What are not evolutionary are involutionary, the early part of evolution.
Real-Idea is a self-creative action.
Self-sufficiency in food is such an idea, behind the Green Revolution.
Equality which one accords to another is a political ideal.
Equality which one feels is a self-creative idea capable of fulfilling itself.
Individuality is a self-creative idea capable of fulfilling itself, an idea that leads to action, in its own social
context is a Real-Idea.
First of all an individual becomes one by self-perception.
His self-perception as a first move of reality overcomes the society.
The moment he psychologically discovers his individuality, he comes to fulfil his needs material as well as
psychological.
Darcy after her refusal never for a moment considered who will give him Elizabeth or what will so give her
to him.
He knew what and how he should go about it.
It is self-creative.
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That made her aspire to become the mistress of Pemberley and meet him at his own premises.
He made the first move and went on to complete it.
Discovering the unknown in ignorance; bringing out the known in knowledge. (Page 982 -The Life Divine)
Ignorance can evolve as well as knowledge.
Both will have results without fail.
Only that the results of ignorance will not be known to it as it is ignorant.
Knowledge too will have the result but it is the result it knows as it is knowledge.
Even in knowing there are grades.
Darcy’s effort at change of character – transformation – knows it would secure Elizabeth ultimately.
Mr. Bennet when he took the decision to pay his brother-in-law knew it was right, but he never knew at that
moment that that decision would find Lydia married. He absolutely had no knowledge that it would
accomplish Jane’s marriage as well as Lizzy’s and take her to Pemberley. In the wildest of his imagination
he would not have conceived that he would be relieved of the duty of payment.
What he knew was it was his duty and it would lead to good results.
Mrs. Bennet was ignorant, but dynamically ignorant.
She did not know her initiatives would drive Bingley away.
Lydia’s marriage and Elizabeth’s marriage were not in her conscious conception.
They emerged out of her ignorant endeavour.
It is the bringing out of the unknown.
Gandhiji’s Non-Violence made him evolve. He evolved to knowing the real character of violence, its
inevitability in our life. He was sincere enough to acknowledge it. The violence was the unknown he
brought out of his ignorant evolution.
In Churchill and Stalin there was knowledge and ignorance, each acted in its own way. Churchill knew the
role of courage and its victory. It did come out. He never knew that his reactionary politics will be shown
the way out. There he was ignorant, he brought out the unknown. In refusing the Marshall Plan Stalin knew
its price was political freedom. He restored USSR on his own and it made her a super power. He never
knew that his ignorance too evolved and it would bring out the unknown. He was succeeded by Khrushchev
who denounced him and that was the foundation of USSR dissolving in 1990. As an exercise, a
comprehensive one, we can try with each character in the story and see the value of this truth of The Life
Divine. It is best done in our own life events.
Go in to rise above is the occult secret He was to discover after ten years of yoga. (P. 277 - The Life
Divine)
Meeting with a problem we go out to it seeking an answer.
The Gardiners saw Darcy was intensely in love with their niece. Without that there was no need to call on
her at the inn and invite them all to dinner. It was quite obvious. They could have directly asked her about it
accusing her of secrecy. They did not. They preferred to wait, to go in and see the truth more clearly. After
Swami Vivekananda showed Him the supermind, he left without telling Him how to reach there. He took
ten years to discover the method. The method is not to go to the Absolute from our surface Mind or its
depth the inner Mind. That can only lead to moksha. Sri Aurobindo saw there is the subliminal below the
inner Mind and the Psychic is lodged there. He saw that first we must go down into the subliminal, reach
the Psychic and rise then through the spiritual range of Mind to reach the supermind. This was the occult
secret He was seeking for ten years. It is explained in pages 276 and 277 of The Life Divine.
We see the Gardiners, Elizabeth, Jane, Caroline, Darcy, Mr. Bennet following this method partially or fully,
each according to their need.
The Gardiners, in spite of their suspicion, refrained from questioning their niece. That is the extent to which
they went inside. When Darcy came to them at their own house they learnt more but not all. On receiving
Elizabeth’s letter asking for information, Mrs. Gardiner understood the whole truth i.e. Elizabeth was in
ignorance. Such a patience can come only from rich mature culture. Culture itself is formed by such a
process of first going in and assimilating the essence of experience and to wait for that essence to rise to the
higher surface social experience. It is enduring. It need not err like Darcy by his offensive behaviour or like
Mr. Bennet who ignores the great act of gentlemanly munificence to his family which involved a social
sacrifice, cultured compromise as well as material expense. The ACT brought him Darcy as son-in-law
raising his social status sky high, through a rare psychological fulfillment in the pet daughter’s life.
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Incidentally it is a unique triumph over his refractory wife. He goes to Pemberley at all odd hours not only
to be with Elizabeth but to celebrate his life time victory over the misfortune of marriage. His patience that
was extended to the whole family as unrestricted freedom was richly rewarded.
When you see something most powerful-being-behind the world, illusionism and Nihilism disappear, truth
emerges. (The Life Divine – Page.119)
After describing His views on Maya and Nihilism, Sri Aurobindo speaks of the most powerful Being,
reaching there all confusions disappear.
A patient scholar can describe each character from this point of view.
We can try some cases major or minor.
Elizabeth sponsors Jane, adores Wickham, provokes Darcy, crosses swords with Collins, stands up against
Lady Catherine, receives the romantic patronage of Pemberley and Darcy, was an affectionate victim of the
cultured indulgence of the Gardiners, abuses Darcy, cross examines the colonel, fulfilled in Jane’s
engagement and Lydia’s restoration and still was in distress when she was face to face with the naked fact
that she was a selfish creature. Within three or four minutes the Sun dawns in her life, her oscillations,
vacillations, erroneous adorations, the traps into which she walked all disappeared. The most powerful truth
about her life was not any of the experiences she had met with, but that she was a selfish vain creature who
was despicable in her own eyes. She discovered it at the Hunsford Park. That was Mental knowledge. When
it was spoken to Darcy, it revealed its true power.
Each of the major familiar events can thus be explained.
Caroline is a minor character.
In her own eyes she was the central major character of the course of events.
The truth is Darcy never responded to her.
She would rather give up her brother than giving up the privilege of visiting Pemberley.
She knew Darcy loved Elizabeth and not her.
That truth becomes self-evident-socially approved – to her only after Darcy’s engagement.
Immediately the truth of her situation dawns with the weight of social reality that touches the psychological
sensitivity.
She wrote a pleasant letter to Elizabeth, exercising the faculty learned from her eminent schooling.
These schools are adepts in preparing students for presentation.
It is used in life mostly for dissimulation.
Her ego trip from ‘when can I wish you joy’ to ‘her teeth are not good’ shows the wide range in which such
a personality can travel.
Darcy is a yogi of a sort.
Man makes progress by consecrating the impacts from outside.
Ordinary Man grapples with these impacts for his growth.
A devotee makes psychological progress by consecration.
A sadhak has no such necessities as all outer contacts are under his control.
His world is inside. Problems are temperamental, from ego and Nature.
He cannot go inside as long as the ego survives.
After the dissolution of the ego, he is a universalised personality meeting only Nature from inside through
the temperament and the subconscious.
It requires a consecration at the subconscious level.
That is what Sri Aurobindo describes as continuous battle on a considerable territory.
Progress thus to be made is from universalisation to transcendentalisation
Probably the earliest revelations are subconscious insecurity, fear, darkness.
Should they be consecrated one needs the energies of all the being.
Mother insists on work, because while in work we lose ourselves in work.
It is difficult to understand or think or organize and consecrate at the same time.
For that understanding and consecration cannot be separate.
Consecration cannot precede understanding.
The understanding MUST be through the consecration i.e. the process of understanding loses itself in the
process of consecration. It is a major step in yoga.
Human relationship must then receive the same treatment.
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Most difficult of all is to subject work to such an intensity of consecration.
In Darcy and Mr. Bennet, one conscious and the other unconscious we see it.
Elizabeth uses her Mind to ‘Consecrate’ her obsessed vital. It is partial.
At that level of work, work becomes body’s worship.
The forces of the subconscious initially present themselves as Mental ideal, vital relationships, physical
movements.
Later they arise as sensitivities of the Mental, Vital, physical planes.
Dealing with the subconscious sensitivities is yogic torture.
As Master and Mother have gone ahead, our difficulty is not universal but only personal, the one we
contribute to the Play.
A sadak said as He spoke words appeared to issue out of a cave.
No wonder, They never invited any to do this yoga.
“டோர்சி ேற்றும் எலிசபெத்ளதப் ெற்றிய சந்கத ம் அவர் ளுக்கு அப்பெோழுது எழுந்தது.”
ஆணுக்குப் பெண்ணின் கேல் உள்ை ோதல் உல ைோவிய ஆர்வேோகும்.
அது கெோன்ற சந்கத ம் அவர் ளுக்கு ஒரு நம்ெ முடியோத இனிளேயோன ஆச்சோியேோ இருந்தது.
அவர் ளுளடய சந்கத ம் நிஜேோன சந்கத ம் அல்ல. அது ஒரு ஆர்வத்தினோல் ஏற்ெட்ட ருத்தோ
இருந்தது.
அதுவளை அந்த விஷயத்ளதப் ெற்றி அவர் ள் க ள்விப்ெட்டிருக் ோததோல், ‘சந்கத ம்’ என்ற
வோர்த்ளத உெகயோ ப்ெடுத்தப்ெட்டது.
நிஜேோன சந்கத ம் ஒரு சுளவயோன ே ிழ்ளவ அைிக் ிறது.
அது கெோன்ற திறளன அனுெவிப்ெதற் ோ , அவன் ேற்றவர் ளைச் சந்கத ிக் ிறோன்.
ேோேோவும், அத்ளதயும் இயற்ள யோ கவ சந்கத ப்ெடுெவர் ள் அல்ல, கேலும் அதில் எந்த
உண்ளேயும் இல்ளல.
சந்தர்ப்ெம் அளத உருவோக்கு ிறது. அது சந்தர்ப்ெத்தின் ெளடக்கும் திறனோகும்.
சந்தர்ப்ெங் ள் சிருஷ்டிக்கும் தன்ளே உளடயளவ, அளவ சூைலின் தன்ளேளயக் ப ோண்டிருக்கும்.
அது கெோன்ற சந்தர்ப்ெங் ள் தனி ேனிதனோலும், சமூ த்தோலும், வோழ்க்ள யோலும்
உண்டோக் ப்ெடு ின்றன. உருவோக் ப்ெடு ின்றன.
1956 முதல் சத்தியஜீவியம் புவியில் இறங் ியதோல் இந்த எல்லோ சந்தர்ப்ெங் ளும் கநர்ேளறயோ
உள்ைன.
அதற்குப் ெிறகு எதிர்ேளறயோ உள்ைளவ அளனத்தும் ேனிதன் ெிடிவோதேோ கவண்டுபேன்கற
பெற்ற அறியோளேயோல் ஏற்ெட்டளவ.
ெோிணோே சக்தி ேனிதனுக்குள் நுளைந்து, அவளன உயர்த்துவளதயும், அவன் கவண்டுபேன்கற
ெிடிவோதேோ ஒன்ளறத் கதர்ந்பதடுப்ெளதயும் நோம் ோண் ிகறோம். Churchill இதற்கு ஒரு சிறந்த
உதோைணேோவோர்.
இவ்வோறுதோன் அறியோளே அறிவோ ேோறு ிறது.
ஒரு முளற உருவோக் ப்ெட்டோல் ஒவ்பவோரு அதிர்வும் அதன் வைக் ப்ெடி பசயல்ெடும்.
அறியோளே தோனோ கவ ேளறயோது, அது முயன்று ேளறய கவண்டும்.
ெோோிஸ் ந ைத்ளதச் கசர்ந்தவர் ள் ெத்து வருடங் ைோ ச் பசய்த ிைர்ச்சிக்குப் ெிறகு, ெதினோன் ோம்
லூயி ஏ ோதிெதியோ ேோறுவதற் ோ அைசோின் உோிளேளய வலியுறுத்தினோன். ெதினோறோம் லூயி
ெதவிக்கு வந்தபெோழுது இது ெயனற்றுப் கெோய் அவன் ப ோளல பசய்யப்ெட்டோன். ேீண்டும்
பநப்கெோலியன் ஆட்சி முளறளய ேன்னைோட்சிக்கு ேோற்றினோன். முடியோட்சி இவ்வோறு சில ஆயிைம்
ஆண்டு ள் தளைத்தது. இன்னமும் அது ஒரு அளடயோைேோ த் பதோடர் ிறது. திருேதி ோர்டினருக்கு
அவளுளடய இயல்ெோன ேனப்கெோக் ினோல் சந்கத ம் எைவில்ளல, பெோதுவோன சூைலினோல்
எழு ிறது.
ேனிதன் ஒரு அதிர்ளவக் ள விட்ட ெிறகும், அது சூைலில் பதோடர்ந்து நிலவும்.
கஜன், எலிசபெத் இருவோிளடகயயும் அவர் ைது திருேணம் உறுதியோகும்வளை அவர் ைது ோதல்
இை சியேோகவ இருந்தளதப் ெோர்க் ிகறோம்.
இந்த வயதில் இருக்கும் பெண் ளுக்கு இது ஒரு அறிவுள்ை ேனப்ெோன்ளேயோகும்.
திருேணம் உறுதியோகும்வளை எது கவண்டுபேன்றோலும் ேோறலோம்.
அதுவளை ஒருவைது ேனப்ெோன்ளே ள், முன் விருப்ெங் ள் ஆ ியவற்ளற பவைிப்ெடுத்துவது
அவளைச் சங் டத்திற்கு ஆைோக் லோம்.
இது கெோற்றத்தக்
ட்டுப்ெோடு ஆகும்.
ேோற்று விஷயங் ள் இருக்கும்பெோழுது நிளலளே ள் ெளடப்ெோற்றல்ேிக் தோ ேோறு ிறது.
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ஜட நிளலயில் இருக்கும் ெளடப்ெோற்றல் அங்கு சோத்தியங் ைோ உள்ைன.
உணர்வு நிளலயில் அளவ ணக் ிலடங் ோது இருக் ின்றன.
இந்தச் சோத்தியங் ளை ேனம் அனந்தத்திற்கு நீட்டிக் ிறது.
பசயலுக்கு வைி வகுக்கும் ருத்து.
நம்ேிடம் உறுதியும் அறிவும் தனித்தனியோ உள்ைன.
முழு எண்ணத்தில் அளவ ஒன்றோ இருக் ின்றன.
முழு எண்ணம் ஜீவனின் ஒரு அதிர்வோகும்.
நிர்ணயம் பசய்யும் சுய அறிளவப் பெறும் ஜீவன், சத்திய ஜீவியேோகும். (Page 144 – The Life Divine)
பசயலுக்கு வைி வகுக்கும் ஒரு எண்ணேோகும் இது.
சோதளன புோிந்த எல்லோக் ருத்து ளும் ெல்கவறு அைவில் இவ்வோறு தகுதி அளட ின்றன.
முழு எண்ணத்தில், இளணந்து இருக்கும் ஜீவியமும் உறுதியும் ேனதில் சிருஷ்டியினோல் ெிோி ின்றன.
ேனித விருப்ெத்தினோல் அதளன ேீண்டும் முழு எண்ணேோ இளணக் முடியும், இது சிருஷ்டியின்
இை சியேோகும்.
இது ெோிணோேேோகும். அவ்வோறு கதர்ந்பதடுப்ெவர் ள் அளனவரும், ெோிணோேத்தில் வயதில்
மூத்தவர் ைோ இல்லோவிடினும், ெோிணோே தனி ேனிதர் ள் ஆவோர் ள்.
உணர்விலிருந்து ேனதிற்கு ேோறிய எலிசபெத் ஓைைவிற்கு இவ்வோறு பசயல்ெட்டோள்.
திரு பென்னட் அவருளடய தீர்ேோனத்தின் மூலம் அவ்வோறு சிறப்ெோ ச் பசயல்ெட்டோர்.
டோர்சி கேலும் சிறப்ெோ ச் பசயல்ெட்டோன்.
அவனுளடய பசய்ள யினோல் பென்னட் குடும்ெத்தின் மூன்று பெண் ள் ெயனளடந்தனர்.
சிறிய அைவில் இதளனச் பசய்ய கஜனோலும் முடியும்.
ஒவ்பவோரு பசயலும் இவ்வோறு ெோிணோேத்திற்குத் தகுதி உளடயதோ ிறது.
ெோிணோேத்திற்கு உோியதோ இல்லோதளவ ள் எல்லோம் ெோிணோேத்தின் ஆைம்ெப் ெகுதியோன
சிருஷ்டிக்கு உோியளவ ள் ஆகும்.
முழு எண்ணம், சுயேோன ெளடப்ெோற்றலுளடய பசயலோகும்.
உணவில் தன்னிளறவு அளடவது ெசுளேப் புைட்சிக்குப் ெின்னோல் இருக்கும் இது கெோன்ற ஒரு
திட்டேோகும்.
ஒருவர் ேற்பறோருவருக்கு அைிக்கும் சேத்துவம் ஒரு அைசியல் இலட்சியேோகும்.
ஒருவர் உணரும் சேத்துவம், சுயேோ ப் ெளடக் ப்ெட்ட ருத்தோகும், அது தன்ளனகய பூர்த்தி
பசய்துப ோள்ளும் திறன் ெளடத்தது.
தனித்துவம், தன்ளனகய நிளறவளடயச் பசய்யவல்ல பசயலுக்கு வைி வகுக்கும் சுய ெளடப்ெின்
ருத்தோகும், அதனுளடய சமூ நிளலயில் அது ஒரு முழு எண்ணேோகும்.
முதலில் சுயபுோிதலின் மூலம் ஒருவர் தனித்துவம் பெறு ிறோர்.
உண்ளே நிளலயின் முதல் நடவடிக்ள யோ அவனது சுயபுோிதல் சமூ த்ளத பவற்றி ப ோள் ிறது.
அவனது தனித்துவத்ளத அவன் ேனதைவில் ண்டு ெிடிக்கும் தருணம், அவன் தனது
பெோருள்ோீதியோன ேற்றும் ேனோீதியோன கதளவ ளைப் பூர்த்தி பசய்துப ோள்ை முன் வரு ிறோன்.
அவளுளடய நிைோ ோிப்புக்குப் ெிறகு, எலிசபெத்ளத யோர் தனக்கு அைிக் ப் கெோ ிறோர் என்கறோ,
அல்லது எது அவளை அவனுக்கு அைிக் ப்கெோ ிறது என்கறோ டோர்சி ஒரு பநோடியும்
நிளனக் வில்ளல.
என்ன பசய்ய கவண்டும், எவ்வோறு பசய்ய கவண்டும் என்று அவனுக்குத் பதோிந்திருந்தது.
இது சுய ெளடப்ெோற்றலோகும்.
பெம்ெர்லிக்கு எஜேோனியோ கவண்டும் என் ிற ஆர்வத்ளத அவளுக்கு அது ஏற்ெடுத்தியது,
அவனுளடய வீட்டிகலகய அவளனச் சந்திக் வும் ளவத்தது.
அவன் முதல் அடிளய எடுத்து ளவத்து அதளனப் பூர்த்தி பசய்தோன்.
அறியோளேயில் பதோியோதளதக் ண்டுெிடிப்ெது; அறிவில் பதோிந்தளத பவைிக் ப ோண்டு வருவது.
(Page 982 -The Life Divine)
அறியோளே, அறிவோ உருவோ லோம்.
இைண்டும் தவறோது ெலன் ளை அைிக்கும்.
அறியோளேயின் ெலன் ள், அது அறியோளேயோ இருப்ெதோல் அதற்குத் பதோியோது கெோகும்.
அறிவுக்கும் ெலன் ள் உண்டு, ஆனோல் அது அறிவுள்ைதோ இருப்ெதோல், அதற்கு அளதத்
பதோிந்துப ோள்ை முடியும்.
பதோிந்துப ோள்வதிலும் ெல நிளல ள் உள்ைன.
குணத்ளத ேோற்றிக்ப ோள்ை டோர்சி எடுக்கும் முயற்சியினோல் அவன் அளடந்த திருவுருேோற்றத்திற்கு,
எலிசபெத் முடிவில் ிளடப்ெோள் என்று பதோியும்.
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திரு ோர்டினருக்கு ெணத்ளத திருப்ெித் தந்து விட கவண்டும் என்று திரு பென்னட் முடிவு
பசய்தபெோழுது அது சோியோன முடிவு என்று அவருக்குத் பதோியும், ஆனோல் அந்த முடிவு லிடியோ
திருேணத்ளத முடித்து ளவக்கும் என்று அவருக்கு அப்பெோழுது பதோியகவ பதோியோது. இளதத்
பதோடர்ந்து இது கஜனுளடய திருேணத்ளதயும், எலிசபெத்துளடய திருேணத்ளதயும் முடித்து
ளவக்கும், எலிசபெத்ளதப் பெம்ெர்லிக்கு அளைத்துச் பசல்லும் என்றும் அவருக்கு நிச்சயேோ த்
பதோியோது. ெணத்ளதத் திருப்ெிக் ப ோடுக்கும் பெோறுப்ெிலிருந்து விடுெடுவோர் என்று அவர்
ற்ெளனயிலும் நிளனத்துப் ெோர்த்திருக் ேோட்டோர்.
இது தன்னுளடய டளே, இது நற்ெயளன அைிக்கும் என்று ேட்டுகே அறிந்திருந்தோர்.
திருேதி பென்னட் அறியோளேயில் இருந்தகெோதும் ஆக் பூர்வேோ இருந்தோள்.
தன்னுளடய தன்முளனப்பு ெிங் ிலிளய அங் ிருந்து பவைிகயற்றும் என்று அவளுக்குத்
பதோியவில்ளல.
லிடியோவின் திருேணத்ளதயும், எலிசபெத்தின் திருேணத்ளதயும் அவள் நிளனத்தும் ெோர்க் வில்ளல.
அளவ அவளுளடய அறியோளேயின் முயற்சியினோல் பவைி வந்தது.
அறியப்ெடோதளத பவைிக்ப ோண்டு வருவதோகும் இது.
ோந்திஜியின் அஹிம்சோவோதம் அவர் பவைி வை உதவியது. வன்முளறயின் உண்ளேயோன
குணத்ளதயும், நேது வோழ்க்ள யில் அது தவிர்க் முடியோதது என்ெளதயும் அவைோல்
பதோிந்துப ோள்ை முடிந்தது. அதளன ஒத்துக்ப ோள்ளும் அைவிற்கு அவோிடம் உண்ளே இருந்தது.
அவருளடய அறியோளேயின் ெோிணோேத்தோல், அறியப்ெடோதளத அவர் பவைிக்ப ோண்டு வந்தகத
வன்முளறயோ ேோறியது.
சர்ச்சில், ஸ்டோலின் இருவோிடமும் அறிவும் இருந்தது, அறியோளேயும் இருந்தது. ளதோியத்தின்
ெங் ிளனயும் அதனுளடய பவற்றிளயயும் சர்ச்சில் அறிந்திருந்தோர். அதனோல் பவற்றியும்
அளடந்தோர். அவருளடய ெிற்கெோக்குக் ப ோள்ள ள் புறக் ணிக் ப்ெடும் என்று அவருக்குத்
பதோிந்திருக் வில்ளல. அந்த விஷயத்தில் அவர் அறியோளேயுடன் இருந்தோர், அறிய முடியோதளத
பவைிக் ப ோண்டு வந்தோர். ேோர்ஷல் திட்டத்ளத ஸ்டோலின் ேறுத்தபெோழுது, அதன் விளல அைசியல்
சுதந்திைம் என்று அவருக்குத் பதோியும். ைஷ்யோளவ அதன் முந்ளதய நிளலக்குக் ப ோண்டு வந்து
வல்லைசோ ேோற்றினோர். அவருளடய அறியோளேயும் பவைிப்ெட்டு, அது அறிய முடியோதளத
பவைிக்ப ோண்டு வரும் என்று அவருக்குத் பதோியவில்ளல. அவருக்குப் ெின்னோல் வந்த குருஷ்கஷவ்
அவளைக் ண்டனம் பசய்தோர், இதுதோன் USSR, 1990ஆம் வருடம் சிளதந்து கெோனதற்கு
அடித்தைேோ அளேந்தது. ஒரு விோிவோன ெயிற்சியோ , இக் ளதயிலுள்ை ஒவ்பவோரு
தோெோத்திைத்தின் மூலமும் ‘தி ளலப் டிளவன்’-னின் இந்த உண்ளேயின் ேதிப்ெிளனத்
பதோிந்துப ோள்ை முயலலோம். நேது வோழ்வின் நி ழ்வு ள் மூலம் இளத கேலும் சிறப்ெோ ப் புோிந்து
ப ோள்ைலோம். ‘கேகல உயருவதற்கு உள்கை பசல்’ என்ெது ேளறபுலனோன இை சியேோகும். ெத்து
வருடம் கயோ ம் பசய்த ெின் ெ வோன் இதளனக் ண்டு ெிடித்தோர். (P. 277 - The Life Divine)
ெிைச்சிளன வரும்பெோழுது நோம் தீர்ளவ புறத்தில் கதடு ிகறோம்.
டோர்சி தங் ளுளடய ேருே ளைத் தீவிைேோ க் ோதலிக் ிறோன் என்ெளத ோர்டினர் தம்ெதி ள்
ெோர்த்தனர். இல்ளலபயனில் அவர் ளைச் சந்திக் அவன் விடுதிக்கு வந்திருக் ேோட்டோன்,
விருந்துக்கும் அளைத்திருக் ேோட்டோன். இது பதைிவோ கவ பதோிந்தது. அவள் இை சியேோ
ளவத்திருந்தளதக் குற்றம்சோட்டி, அவைிடம் அவர் ள் கநைடியோ கவ க ட்டிருக் லோம், ஆனோல்
அவ்வோறு அவர் ள் க ட் வில்ளல. ோத்திருந்து உண்ளேளயத் பதைிவோ த் பதோிந்துப ோள்ை
அவர் ள் முடிவு பசய்தனர். சுவோேி விகவ ோனந்தர் சத்திய ஜீவியத்ளத ெ வோனுக்குக் ோண்ெித்த
ெிறகு, எவ்வோறு அளத அளடய கவண்டும் என்ெளதக் கூறோேல் விட்டு விட்டோர். அதன் முளறளயக்
ண்டுெிடிக் ெ வோனுக்குப் ெத்து வருடங் ள் ஆயின. கேல் ேனதிலிருந்கதோ அல்லது உள்
ேனதிலிருந்கதோ ெிைம்ேத்ளத அளடயும் வைி அல்ல இது. இது கேோக்ஷத்திற்கு ேட்டும்தோன் வைி
வகுக்கும். உள் ேனதிற்குக் ீழ் அடி ேனம் இருப்ெளதயும் அங்கு ளசத்திய புருஷன் குடி
ப ோண்டிருப்ெளதயும் ஸ்ரீ அைவிந்தர் ெோர்த்தோர். முதலில் நோம் அடி ேனதிற்குச் பசன்று, ளசத்திய
புருஷளன அளடந்து, ெிறகு ேனதின் ஆன்ேீ நிளல ைின் மூலம், சத்திய ஜீவியத்ளத அளடய
உயை கவண்டும். இதுதோன் ெத்து வருடங் ைோ ெ வோன் நோடிய ேளறபுலனோன இை சியேோகும்.
‘தி ளலப் டிளவன்’-ன் ெக் ங் ள் 276 ேற்றும் 277-ல் இது விைக் ப்ெட்டுள்ைது.
ோர்டினர் தம்ெதியினர், எலிசபெத், கஜன், ோைலின், டோர்சி, திரு பென்னட் ஆ ிகயோர், அவைவர் ள்
கதளவக்கு ஏற்ெ, ெகுதியோ கவோ அல்லது முழுளேயோ கவோ இந்த முளறளயப் ெின்ெற்றி வருவளத
நோம் ெோர்க் ிகறோம். ோர்டினர் தம்ெதி ளுக்குச் சந்கத ம் இருந்தகெோதும், தங் ளுளடய ேருே ளை
எந்தக் க ள்வியும் க ட் வில்ளல. அந்த அைவிற்கு அவர் ள் அ த்தில் இருந்தனர். டோர்சி
அவர் ைது வீட்டிற்கு வந்தகெோது, கேலும் சற்று பதோிந்துப ோண்டனகை தவிை, முழுவளதயும் அல்ல.
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விவைங் ளைக் க ட்டு எலிசபெத்திடேிருந்து டிதம் வந்தபெோழுது, திருேதி ோர்டினருக்கு எலிசபெத்
அறியோளேயில் இருக் ிறோள் என்ற முழு உண்ளேயும் பதோிந்தது, இது கெோன்ற பெோறுளே,
வைளேயோன முதிர்ந்த நோ ோி த்தின் மூலம்தோன் வரும். முதலில் நேக்குள்கை பசன்று, அனுெவத்தின்
சோைத்ளத உள்வோங் ிக் ப ோண்டு, அது சமூ த்தின் உயர்ந்த இடத்திற்குச் பசல்வதற்குப்
பெோறுளேயுடன் ோத்திருப்ெதன் மூலம் நோ ோி ம் உருவோ ிறது. இது நிளலத்து இருக்கும்.
டோர்சியின் புண்ெடுத்தும் நடத்ளதளயப் கெோலகவோ, சமூ ோீதியோன தியோ ம், நோ ோி ேோ விட்டுக்
ப ோடுத்தல், னவோனோ விைங் ிய டோர்சி பெோருள் உதவி பசய்த பெருந்தன்ளேயோன பசயளல
திரு பென்னட் புறக் ணிப்ெது கெோன்ற தவற்ளறகயோ இதனோல் பசய்ய முடியோது. இச்பசயல்
டோர்சிளய அவருக்கு ேருே னோக் ி அவருளடய பசல்ல ே ைின் வோழ்க்ள யில் ேனோீதியோன அோிய
நிளறளவ ஏற்ெடுத்துவதன் மூலம் அவருளடய சமூ அந்தஸ்ளத வோனைோவுக்கு உயர்த்தியது.
அவைது பசல்ல ே ைின் வோழ்க்ள யில் ஏற்ெட்ட ஒரு அோிய ேன நிளறவின் மூலம் அது நி ழ்ந்தது.
ெிடிவோத குணமுள்ை ேளனவியிடம் அவருக்குக் ிளடத்த பவற்றி இது. பெம்ெர்லிக்கு அவர்
எப்பெோழுது கவண்டுபேன்றோலும் பசன்று எலிசபெத்துடன் இருக் முடிந்தகதோடல்லோேல், அவைது
திருேணத்தினோல் ஏற்ெட்ட துைதிர்ஷ்டத்ளத பவன்றளதயும் ப ோண்டோட முடிந்தது. அவருளடய
பெோறுளேளய தளடயில்லோத சுதந்திைேோ அவைது குடும்ெம் முழுவதற்கும் அவர் வைங் ியதற்கு
பவகுேதி ிளடத்தது.
சக்தி வோய்ந்த ஜீவன் உல த்தின் ெின்னோல் இருப்ெளத நோம் ெோர்க்கும்பெோழுது ேோயோவோதம்,
சூன்யவோதம் ஆ ியளவ ேளறந்து உண்ளே பவைிவரு ிறது. (The Life Divine – Page.119)
ேோளய, சூன்யம் இவற்ளறப் ெற்றிய தனது ருத்து ளை ெ வோன் விைக் ிய ெிறகு ேி வும் சக்தி
வோய்ந்த ஜீவன் அங்கு பசல்ள யில் எல்லோக் குைப்ெங் ளும் ேளறவளதப் ெற்றி அவர் கெசு ிறோர்
ஒரு ல்விேோன் பெோறுளேயோ ஒவ்பவோரு தோெோத்திைத்ளதயும் அவருளடய ண்கணோட்டத்தில்
விவோிக் லோம்.
சில பெோிய அல்லது சிறிய தோெோத்திைங் ளைப் ெற்றி நோம் விைக் முயலலோம்.
எலிசபெத் கஜளன ஆதோிக் ிறோள், விக் ோளேப் கெோற்று ிறோள், டோர்சிளயத் தூண்டு ிறோள்,
ோலின்தை எதிர்க் ிறோள், கலடி ோதோினுக்கு எதிைோ நிற் ிறோள், பெம்ெர்லி ேற்றும்
டோர்சியிடேிருந்து ோதலின் ஆதைளவப் பெறு ிறோள், ோர்டினர் தம்ெதி ைின் நோ ோி
பவைிப்ெோடு ளை அனுெவிக் ிறோள், டோர்சிளய நிந்திக் ிறோள், ர்னளலக் குறுக்கு விசோைளண
பசய் ிறோள், கஜனுளடய திருேணம் நிச்சயம் ஆனதிலும் லிடியோ ிளடத்ததிலும்
நிளறவளட ிறோள், இருப்ெினும், தோன் ஒரு சுயநலவோதி என் ிற பவைிப்ெளடயோன உண்ளேளய
கநருக்கு கநர் எதிர் ப ோள்ளும்பெோழுது வருத்தேளட ிறோள். மூன்று அல்லது நோன்கு நிேிடங் ைில்
அவள் வோழ்வில் ஒைி ஏற்ெடு ிறது, அவைது தடுேோற்றங் ள், ஊசலோட்டங் ள், அவள் சிக் ிக்
ப ோண்ட பெோறி எல்லோமும் ேளறந்து விடு ின்றன. அவைது வோழ்க்ள யின் ேி வும் சக்தி வோய்ந்த
உண்ளே, அவள் சந்தித்த அனுெவங் ள் அல்ல, ஆனோல் அவளுளடய ெோர்ளவயிகலகய
பவறுக் த்தக் வைோ சுயநலேிக் ஜீவனோ அவள் இருந்ததுதோன். ஹன்ஸ்கெோர்ட் ெோர்க் ில்தோன்
அவள் இதளன உணர்ந்தோள். இது ேனதின் அறிவோகும். டோர்சியிடம் இளதப் ெற்றிப் கெசும்
பெோழுது அதன் உண்ளேயோன வலிளே பவைிப்ெட்டது.
ஒவ்பவோரு பெோிய நி ழ்ளவயும், இவ்வோறு விைக் லோம்.
ோைலின் ஒரு சிறிய தோெோத்திைம்.
அவைது ெோர்ளவயில், நி ழ்வு ைின் கெோக் ின் ஒரு ளேயேோன தோெோத்திைேோ அவள்
உணர்ந்தோள்.
டோர்சி அவளுக்கு ேறுபேோைி அைிக் கவ இல்ளல என்ெதுதோன் உண்ளே. பெம்ெர்லிக்கு விஜயம்
பசய்யும் உோிளேளயக் ள விடுவளதவிட, அவைது சக ோதைளனக் ள விடுவதற்கு அவள் தயோைோ
இருப்ெோள்.
டோர்சி எலிசபெத்ளதக் ோதலிக் ிறோன், தன்ளன அல்ல என அவளுக்குத் பதோியும்.
டோர்சியின் திருேண நிச்சயத்திற்குப் ெிறகுதோன், பதைிவோ கவ சமூ த்தின் அங் ீ ோைத்ளதப் பெற்ற
அந்த உண்ளே அவளுக்குப் புோிந்தது.
அவளுளடய நிளலளேயின் உண்ளே, ேன உணர்ளவத் பதோடும் சமூ த்தின் உண்ளே நிளலயோ
உடனடியோ அவைிடம் எழுந்தது.
தனது உயர்வோன ெள்ைிப்ெடிப்ெில் பெற்ற திறளேளய உெகயோ ித்து எலிசபெத்திற்கு ஒரு
இனிளேயோன டிதத்ளத அவள் எழுதினோள்.
இந்தப் ெள்ைிக்கூடங் ள் ேோணவர் ளை முன்னிளலப்ெடுத்துவதில், தயோர் பசய்வதில் திறளே
வோய்ந்தளவ.
அகந ேோ இது வோழ்க்ள யில் ெோசோங்கு பசய்வதற்க உெகயோ ப்ெடுத்தப்ெடு ிறது.
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‘நோன் எப்பெோழுது உனது சந்கதோஷத்திற் ோ வோழ்த்த முடியும்’ என்ெதிலிருந்து, ‘அவளுளடய
ெற் ள் நன்றோ இல்ளல’ என்று கூறும் அைவிற்கு அவைது அ ந்ளத ீைிறங் ியது, அது கெோன்ற
ேனிதர் ள் எவ்வைவு தூைம் ேோறலோம் என்ெளதக் ோட்டு ிறது.
டோர்சி ஒரு விதேோன கயோ ி ஆவோன்.
பவைியிலிருந்து வரும் தோக் ங் ளைச் சேர்ப்ெணம் பசய்வதன் மூலம் ேனிதன் முன்கனற்றம்
அளட ிறோன்.
சோதோைணேோன ேனிதன் தன்னுளடய வைர்ச்சிக் ோ இந்தத் தோக் ங் கைோடு கெோைோடு ிறோன்.
ஒரு அன்ளன அன்ெர் சேர்ப்ெணத்தின் மூலம் ேனோீதியோன முன்கனற்றத்ளதப் பெறு ிறோர்.
அளனத்துப் புறத்பதோடர்பு ளும் அவைது ட்டுப்ெோட்டில் இருப்ெதோல், ஒரு சோத ருக்கு இது
கெோன்ற கதளவ ள் இல்ளல.
அவைது உல ம் அவர் ேனதிகலகய இருக் ிறது. ெிைச்சிளன ள் ேனளதச் சோர்ந்தளவ,
அ ந்ளதயிலிருந்தும் சுெோவத்திலிருந்தும் வருெளவ.
அ ந்ளத உள்ைவளை அவைோல் உள்கை கெோ முடியோது.
அ ந்ளத ளைந்த ெிறகு, ேனவுணர்வு ைின் மூலமும், ஆழ்ேனதின் மூலமும், இயற்ள ளய ேட்டும்
உள்ைிலிருந்து சந்திக்கும் ெிைெஞ்ச ேனிதனோ அவர் விைங்கு ிறோர்.
அதற்கு ஆழ்ேன நிளலயில் ஒரு சேர்ப்ெணம் கதளவ.
இளதத்தோன் ெ வோன் அதி இடங் ைில், பசய்ய கவண்டிய பதோடர்ந்த யுத்தம் என வர்ணிக் ிறோர்.
இவ்வோறோன முன்கனற்றம் ெிைெஞ்சேயத்திலிருந்து ெைேனிடம் பசல்வதோ இருக் கவண்டும்.
முதல் முதலில் பவைிப்ெடுவது ஆழ்ேனப் ெோது ோப்ெின்ளே, ெயம் ேற்றும் இருள் ஆ ியளவ ைோ
இருக்கும்.
அவற்ளறச் சேர்ப்ெணம் பசய்வதற்கு ஒருவருக்கு ஜீவனின் சக்தி முழுவதும் கதளவப்ெடும்.
பசயலில் நோம் நம்ளேகய ேறந்து விடுவதோல் அன்ளன பசயளல வலியுறுத்து ிறோர்.
ஒகை சேயத்தில் புோிந்துப ோள்வதும், சிந்திப்ெதும், முளறப்ெடுத்திக்ப ோள்வதும், சேர்ப்ெணம்
பசய்வதும் ேி வும் டினம்.
அதற்கு, புோிதலும் சேர்ப்ெணமும் பவவ்கவறோ இருக் முடியோது.
புோிதலுக்கு முன் சேர்ப்ெணம் எை முடியோது.
புோிதல், சேர்ப்ெணத்தின் மூலம் இருக் கவண்டும். அதோவது, சேர்ப்ெணம் பசய்யும்கெோது புோிதல்
ேளறந்து விடும். கயோ த்தில் இது ஒரு பெோிய ெடியோகும்.
ேனித உறவு இவ்வோகற நடத்தப்ெட கவண்டும்.
கவளலளய இந்த அைவு தீவிைேோன சேர்ப்ெணத்திற்கு உட்ெடுத்துவது எல்லோவற்ளறயும் விட
ேி வும் டினேோனது.
டோர்சி, திரு பென்னட் ஆ ியவர் ைில், ஒருவர் தன்னிளனகவோடும் ேற்றவர் தன்னிளனவற்றும்
இருப்ெளத நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
எலிசபெத், தனது ெிடிவோதேோன உணர்ளவச் சேர்ப்ெணம் பசய்வதற்கு ேனளத
உெகயோ ப்ெடுத்து ிறோள். அது ெகுதியோனது.
பசயலின் அந்த நிளலயில் பசயல் உடலின் வைிெோடோ ிறது.
ஆழ்ேனதின் சக்தி ள், முதலில் ேனதின் இலட்சியேோ வும், உணர்வின் உறவு ைோ வும், உடலின்
அளசவு ைோ வும் தங் ளை பவைிப்ெடுத்திக்ப ோள் ின்றன.
ெிறகு அளவ ேனம், உணர்வு ேற்றும் ஜட நிளல ைின் நுண்ணுணர்வு ைோ எழு ின்றன.
ஆழ்ேன நுண்ணுணர்வு ளைக் ள யோள்வது கயோ த்தில் ப ோடுளே ஆகும்.
ெ வோனும், அன்ளனயும் முன்னகே இளதச் பசய்திருப்ெதோல், நேது ஷ்டம் உல ைோவியது அல்ல,
தனிப்ெட்டது. ஆட்டத்திற்கு அது நேது ெங் ைிப்ெோகும்.
ெ வோன் கெசியகெோது, வோர்த்ளத ள் ஒரு குள யிலிருந்து வந்தது கெோல் இருந்ததோ ஒரு அன்ெர்
கூறினோர்.
அவர் ள் இந்த கயோ த்ளதச் பசய்ய எவளையும் அளைக் ோதது ஆச்சோியம் இல்ளல.
75. “The Gardiners directed their observation towards each with an earnest though guarded enquiry.”
The guarded enquiry is the cultural restraint absent in Mrs. Bennet.
Great authors say nothing escapes a woman’s observation.
It is an evolutionary capacity issuing from her waiting for the Man.
Generals observe the battle field thus.
At court the king is so observed by all.
Most of us live on the surface.
Some Men are full, full in their living.
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They can rise to the intensity of such observation.
The nodus of life is where the transcendent, the cosmic and the individual meet. (Page. 37-The Life
Divine).
He is a fully developed spiritual Man or Individual.
In trying to win Elizabeth Darcy miserably failed as an aristocrat the social Man. He rose to be a full Man
with a view to winning her. For this purpose he shed the offending vital ego – selfishness, pride – moved to
her own point of view – universal view – and refashioned his manners accordingly. Thus Darcy moved
away from the human vital centre to the universal cosmic centre which for our purposes is an equivalent of
the Transcendent.
The enquiries of the Gardiners were of silent looks, not oral questions.
Elizabeth was mightily disturbed by those looks.
There is a higher cultural status where even the looks do not betray.
It is very refined inner attitude of apparent non-concern which is really the refined inner regard to the
feelings of the other persons. The family who spoke confidential matters not noticing the entry of the butler
in panic requested him to keep it confidential. The butler asked what?
What high culture acquires, a servant turning himself to the spirit of service also acquires. This butler
seasoned himself not to listen to the conversation at the table.
Gentlemen in the 18th century have developed such a keen sense of honour in speech, in duel, in keeping up
promise, etc.
Culture is the repository of the magnificence of social greatness.
In the Individual it rises to its acme.
The pure Self is there without the sinews of energy, flaws of duality, scar of division (Page 22 – The Life
Divine).
This is the purity of the Self transcendent.
This cannot be sustained in imperfect human conditions.
The Gardiners are cultured in the extreme, but cannot refrain from the enquiry of looks. Darcy, the lover,
the transformed soul, can rise to that height at one point, the point of love for Elizabeth. Even after the
engagement she could not prevent the presentation of her mother or her sister. Darcy was polite, but could
not refrain from shrugging the shoulders after they left. To her abuse, he did not blink his eye lashes. Love
sustains the lover.
To obedient loving Indian children of 20 or 25, the freedom in the west to choose the marriage partner is
inconceivable. It is not a freedom given or taken. Since the beginning of Time it is there. The idea of
parents interfering even by suggestion is unthinkable, though
Mrs. Bennet always qualifies for exceptions.
Mrs. Gardiner never asking Elizabeth about Darcy is not existent in India.
How children’s reading, visits, dress are forcefully prescribed in India by the parents in an affectionate
family as an expression of affection, till it creates stress in the stomach to miss the exam is to be
experienced to be believed.
One who has wrestled with his urges and impulses for consecration knows how as he was summoning all
his courage to surrender them finds the parallel success of the urges rearing in full force.
Expectation in those who are endowed with it will play a similar role.
Even these urges inherited as habits retain their intransigence.
It is like asking a lover not to think of his lady love.
Those vibrations are not controllable by verbal expressions of consecration.
It is a vain attempt.
Even non-verbal aspirations are often rudely interfered with.
Aspiration becoming emotional and heart-whole can somewhat handle it.
Mother born in the emotional heart, taking up our call can certainly get the better of it.
Whether these vibrations will cease after the inner call of Mother loses its peak momentum can be known
only in practice as it varies with individuals.
Neither the One nor the Many is ultimate, but the Absolute that includes both. (Page 634-The Life Divine)
The Gardiners are guarded in their earnest inquiry.
Human actions are a play between the ignorance and the knowledge and therefore caution is called for as
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we are moving through a crowded traffic.
The Psychic Being is devoid of ignorance; it chooses its path where it is its own determinant, not depending
upon caution.
The President traveling needs no caution of the ordinary citizen who is subject to traffic rules. He is a rule
unto himself. All traffic stops to give way to him.
Sri Aurobindo calls it Self-conception.
The Self-conception chooses its own forms. Its force is compressed into its form.
The force evolves into perfect form through a rhythm and procress. (Page 304 – The Life Divine).
Darcy, by his decision to rise to her expectations, had a touch of this self-conception. We see its working
out later in his life.
A decision taken by the Psychic needs no guarded approach as it is devoid of ignorance.
Removal of the ignorance removes the element of uncertainty.
No longer it is evolution from ignorance to knowledge, but it is from lesser to greater light (Page 1013 –
The Life Divine)
The guarded poise is always there in life as it is evolution in ignorance.
Moving to evolution in knowledge, the Psychic comes forward.
Its choice is not between success and failure, but between smaller success and greater success.
The devotee who is wedded to Truth and the values of The Mother is at once in this situation.
One who follows all the social values at the higher side is in the same position.
Constant calling Mother for a while at once shifts one to this consciousness.
From the point of success Man is in such a situation while doing the works that are under his control.
In ordinary circumstances a strife ridden wedded life at once shifts to harmony if one of them accepts Good
Manners as an article of faith.
Sound common sense in common place acts, acts like them.
With a child known to be naughty, a pleasant attitude of taking the child’s point of view has the same result.
Culture is created by decisions.
Not to embarrass their niece is the decision.
To arrive at such a decision requires a cultural capacity.
To honour that decision in spirit needs the culture of manners.
The majority fails in both; a substantial minority takes the decision but fail to honour it. The rare ones
succeed in both.
Those who utterly fail trust themselves to karma.
Those who half succeed believe partially in their effort and leave the rest to karma.
All these decisions – mental consciousness – have their corresponding spiritual status.
On page 70 of The Life Divine Sri Aurobindo writes that the Indian Mind was occupied by Sat Brahman,
Purusha, Atma. It is the witness Purusha. One who realizes the Witness Purusha is subjected to karma, as it
is his Mind that sees the witness Purusha. It is a partial spiritual realization. Supermind sees the Ishwara. To
him there is no karma. In the next chapter Sri Aurobindo describes the Being and Becoming. That Being is
not the witness Purusha. Purna Yoga moves from Mind to Supermind. Purna yoga moves away from the
One and the Many to that which includes both.
To stop at the middle is not desirable. He advocates not to stop at the realisation of the witness Purusha.
Purna yoga sees Brahman, Purusha, Ishwara as one.
Purna yoga does not exclude something as undivine.
Purna yoga moves away from the surface to the subliminal.
It demands overcoming ego and Nature.
It demands realization in this birth avoiding rebirth by compelling the body too to evolve along with the
soul.
This yoga is a yoga of spiritual evolution.
It demands Spirit expressing in life.
It also demands not to exclude what was exceeded.
Our aim is not moksha, but transformation.
What is to be realized is the Divine soul.
All these conditions are in life, can be discovered in Pride and Prejudice. He who makes his analysis
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exhaustive can find elucidation to all principles of The Life Divine.
Guarded inquiry of the Gardiners, total abandoning of the family of Mr. Bennet, dynamic ignorant
initiatives of Mrs. Bennet, constant taunting of Lizzy, withdrawing herself into her own shell of Jane,
seeking compensation for neglect in music and reading of Mary, wild boisterous wandering of Kitty and
Lydia are the features of life we see. To such a village how did Bingley and Darcy come. The social force
that brought them to this village at one end, Mr. Bennet’s family at another end are the aspects of the
spectrum of life in Meryton.
Superconscient above, Inconscient below, conscient in the middle is the life we know. The Superconscient
here – Darcy – is vitally vitiated. The two first significant acts at the first assembly are Bingley’s liking of
Jane and Darcy’s comment on Lizzy. Prior to that we see the insistence of the wife and the petulant
refractory behaviour of the husband. As a result of Darcy’s stay at Netherfield, Longbourn is offered to the
family in some way. We see that opening becoming a victim to the determined insistence of Mrs. Bennet.
As soon as Darcy spoke of her fine eyes, Wickham comes there into whose arms Elizabeth walks as a
willing victim. Darcy’s interest takes shape, becomes an offer to dance. Bingley was put down to Jane. Jane
was sought after by Bingley’s sisters. Elizabeth, after rejecting Collins, inwardly expands about the
falsehood of Wickham with a sweet vengeance. Darcy comes closer to her in the dance only to be
provoked. As devotees we must see the parallel in our lives to these sequences. That alone will help.
Descending Grace, its pointed preference, its offensive rudeness, pompous offer of benevolence, demand,
sarcastic neglect, willful triumph over the wife’s disappointment, seeking seclusion, wild spreading of
empty headedness, pleasant presentation of conscious falsehood, its warm reception are the realities of life.
The first significant Life Response was growing interest in Wickham drives away Grace. No one is able to
see the correspondence. On the other hand all the impetuous urges are let loose with redoubled vigour.
Seeking heaven, man enters Hell (Savitri). It is not seen till later when Darcy’s letter arrives. It is grace
Elizabeth recognizes her vanity. It is equally an act of aspiring readiness that Mr. Bennet realises his
obligation to the family and later to the grace descended. Mrs. Bennet wants to go to Brighton, Lady
Catherine wants to be obeyed, Elizabeth found Darcy teasing till she discovered that she was a selfish
creature. This narration that appears simple is profound on reflection.
An enquiry has to be guarded when the negative possibility is there.
Walking on a narrow bridge one has the chance to fall, not when walking on solid earth.
One who answers in an interview from a constructed pattern of his own personality which is made up of
many assumptions, he has to be alert lest
he should go wrong.
For one who candidly answers, such a chance is not there.
Manners can fail as they are superficial.
Behaviour too can fail when one’s basic beliefs are questioned.
Character can always betray us as our temperament is not under our own control.
Personality has far less chance of failure.
Individuality never fails, especially when it is psychic Individuality.
The Psychic is like neutral equilibrium which cannot be disturbed.
Culture as well as sensitivity too can fail, not Psychic sensitivity.
Psychic cannot fail as it is in harmony with all other things.
The Three Musketeers were in each other’s confidence in the first phase.
That confidence was never lost, but later doubts came and disappeared.
Their confidence was noble in every sense of the word.
It had the spiritual power of friendship.
One of them became a Bishop and the Jesuit General.
The other became a Baron.
The third was on the way to being the Marshal and inherited the estates of the other two.
Spiritual power of friendship, loyalty, devotion, etc. can be translated into material prosperity if one
chooses.
Here it gets so translated by itself.
Affection in culture has that power.
Culture itself is rare.
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It governs all the outer behaviour and inner emotions.
To govern inner realities of the substance touching Money or property, culture must blend with affection.
The doctor in US who discharged the debts of his relatives in India exhibits culture based on family
affection.
The basis is human goodness.
“ ோர்டினர் தம்ெதி ள் தங் ள் முன் இருந்த ஒவ்பவோருவளையும் அக் ளறயுடன் வனித்தனர்,
ஆனோல் பவகு ஜோக் ிைளதயோ க் ண்டுெிடிக் முயன்றனர்.”
நோ ோி ேோன, ட்டுப்ெோடோன, ஜோக் ிைளதயோன விசோோிப்பு திருேதி பென்னட்டிடம் அறகவ இல்ளல.
ஒரு பெண்ணின் வனத்திலிருந்து எதுவும் தப்ெோது என்று பு ழ் பெற்ற எழுத்தோைர் ள்
கூறியுள்ைனர்.
இது, பெண் ஆணுக் ோ க் ோத்திருப்ெதன் மூலம் எழுந்த ெோிணோேத் திறனோகும்.
இைோணுவ அதி ோோி ள் இவ்வோறுதோன் கெோர்க் ைத்ளதக் வனிப்ெோர் ள்.
அைச சளெயில் இவ்வோறுதோன் அைசன் எல்கலோைோலும் வனிக் ப்ெடு ிறோன்.
நம்ேில் பெரும்ெோலோகனோர் கேகலோட்டேோ வோழ் ிகறோம்.
சில ேனிதர் ள் வோழ்வதில் முழுளேயோ இருக் ிறோர் ள்.
இது கெோன்ற வனிப்ெின் தீவிைத்திற்கு அவர் ைோல் உயை முடியும்.
ெைேன், ெிைெஞ்சம் ேற்றும் ேனிதன் சந்திக்கும் இடத்தில் வோழ்வில் சிக் ல் எழு ிறது. (Page. 37-The
Life Divine).
அவன் முழுளேயளடந்த ஆன்ேீ ேனிதன் அல்லது தனி நெர் ஆவோன்.
எலிசபெத்ளத அளடய முயலும்கெோது டோர்சி, ஒரு ெிைபு குடும்ெத்து ேனிதனோ கேோசேோன
கதோல்விளய அளடந்தோன். அவளை அளடவதற் ோ ஒரு முழு ேனிதனோ உயர்ந்தோன்.
இதற் ோ அவன், துன்புறுத்தும் உணர்விலிருக்கும் அ ந்ளதளயயும், சுயநலத்ளதயும், ர்வத்ளதயும்
ள விட்டோன். அவளுளடய ண்கணோட்டத்திற்கு-- உல ைோவிய ண்கணோட்டத்திற்கு--ேோறினோன்.
அதற்குத் தகுந்தோற்கெோல தனது நடத்ளதளய ேோற்றிக்ப ோண்டோன். இவ்வோறு டோர்சி ேனித
உணர்வின் ளேயத்திலிருந்து உல ைோவிய ெிைெஞ்ச ளேயத்திற்கு ேோறினோன். நம்ளேப்
பெோறுத்தவளை இது ெைேனுக்கு இளணயோனது.
ோர்டினர் தம்ெதி ளுளடய விசோோிப்பு ள் பேௌனேோன ெோர்ளவ ைோ கவ இருந்தன, வோயினோல்
க ட் ப்ெட்ட க ள்வி ைோ இல்ளல.
இந்தப் ெோர்ளவ ைோல் எலிசபெத் ேி வும் அளேதி இைந்தோள்.
ெோர்ளவ ள்கூட ோட்டிக் ப ோடுக் ோேல் இருப்ெது ஒரு உயர்ந்த நோ ோி நிளல ஆகும்.
பவைிப்ெளடயோ லட்சியம் பசய்யோேல் இருப்ெது ேி வும் நோ ோி ேோன ேகனோெோவேோகும். இது
ேற்றவோின் உணர்வு ளுக்கு ேதிப்ெைிக்கும் ேனதின் உண்ளேயோன நோ ோி ேோகும்.
சளேயல் ோைன் உள்கை நுளைந்தளதக் வனிக் ோது இை சியேோன விஷயங் ளைப் கெசிக்
ப ோண்டிருந்த குடும்ெத்தினர், ெயந்து கெோய் விஷயத்ளத இை சியேோ ளவத்துக்ப ோள்ளுேோறு
அவனிடம் க ட்டுக் ப ோண்டனர். சளேயல் ோைன், “என்ன” என்று க ட்டோன்.
உயர்ந்த நோ ோி ம் பெறுவளத, கவளலயின் ஜீவனில் ஆழ்ந்து ஈடுெடும் கவளலக் ோைனும்
பெறுவோன். வீட்டில் கெசுவளதக் க ட் ோேல் இருப்ெதற்கு சளேயல் ோைன் தன்ளனத் தயோர்ெடுத்தி
ளவத்துக் ப ோண்டிருந்தோன்.
கெச்சிலும், சண்ளடயிடுவதிலும், வோக்கு தவறோளேயிலும் ெதிபனட்டோம் நூற்றோண்ளடச் கசர்ந்த
னவோன் ள் ஒரு பதைிவோன ேோியோளத உணர்ளவக் ப ோண்டிருந்தனர்.
நோ ோி ம் சமூ ச் சிறப்ெின் கேன்ளேயின் இருப்ெிடம் ஆகும்.
தனி ேனிதனிடம் இது அதன் உச்சத்ளத அளட ிறது.
சக்தியின் வலிளே ள், இைட்ளட ைின் குளற ள், ெிோிவிளனயின் அளடயோைம் இல்லோேல்
தூய்ளேயோன ஆன்ேோ அங்குள்ைது. (Page 22 – The Life Divine).
இதுதோன் ஆன்ேோவின் தூய்ளேயோகும்.
பூைணேற்ற ேனித நிளல ைில் இளவ நீடிக் ோது.
ோர்டினர் தம்ெதி ளுக்கு ேி உயர்வோன நோ ோி ம் இருந்தது, ஆனோலும் ெோர்ளவயின் மூலம்
விசோைளண பசய்யோேல் இருக் முடியவில்ளல. திருவுருேோறிய ஆன்ேோவோன ோதலன் டோர்சி ஒரு
ட்டத்தில் எலிசபெத்ளதக் ோதலிக்கும் நிளலக்கு உயை முடியும். திருேண உறுதிக்குப் ெின்பும் கூட
அவைோல் தன்னுளடய தோயோளைகயோ, சக ோதோிளயகயோ முன்னிளலப்ெடுத்தோேல் இருக்
முடியவில்ளல. டோர்சி நோ ோி ேோ நடந்து ப ோண்டோன், ஆனோல் அவர் ள் பசன்ற ெிறகு
கதோள் ளைக் குலுக் ிக் ப ோள்ைோேல் இருக் முடியவில்ளல. அவள் நிந்தித்தபெோழுது ண் ளைக்
கூட சிேிட்டவில்ளல, ோதல் ோதலிப்ெவளைத் தோங் ிக் ப ோள்ளும்.
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இருெது அல்லது இருெத்து ஐந்து வயது இருக்கும் இந்தியக் குைந்ளத ளுக்கு கேற் த்திய நோடு ைில்
இருப்ெது கெோல் வோழ்க்ள த் துளணளய கதர்ந்பதடுக்கும் சுதந்திைத்ளதப் ெற்றி நிளனத்தும் ெோர்க்
முடியோது. இந்தச் சுதந்திைம் அைிக் ப்ெடுவதும் இல்ளல, எடுத்துக்ப ோள்ைப்ெடுவதும் இல்ளல.
பதோன்று பதோட்டு அங் ிருக்கும் வைக் ேோகும் இது. பெற்கறோர் ள் ருத்து பசோல்வளதக்கூட
நிளனத்துப் ெோர்க் முடியோது.
திருேதி பென்னட் எப்பெோழுதுகே விதிவிலக் ோனவள்.
டோர்சிளயப் ெற்றி திருேதி ோர்டினர் எலிசபெத்திடம் எந்த க ள்வியும் க ட் ோேல் இருப்ெது
இந்தியோவில் ெோர்க் முடியோதபதோன்றோகும்.
குைந்ளத ைின் ெடிப்பு, பவைிகய பசல்வது, உளட, இளவ யோவற்ளறயும் அன்ெின் அடிப்ெளடயில்,
ஒரு அன்ெோன குடும்ெத்தின் பெற்கறோர் ைோல் குைந்ளத ள் ேீது திணிக் ப்ெடும்பெோழுது, அது
அவர் ளுக்கு வயிற்றில் அழுத்தத்ளத ஏற்ெடுத்தி ெள்ைித் கதர்வுக்குச் பசல்ல முடியோத
நிளலளேக்குக் ப ோண்டு வருவளத நம்புவது டினம்.
ஆளச ளையும், உந்துதல் ளையும் ஒருவர் சேர்ப்ெணம் பசய்யப் ெோடுெடும்பெோழுது, அதற்கு
இளணயோ அந்த ஆளச ளும், உந்துதல் ளும், எவ்வோறு முழு வலிளேயுடன் ேீண்டும் எழும் என்று
அவருக்குத் பதோியும்.
இது கெோன்றவர் ளுளடய எதிர்ெோர்ப்பு ள் இதற் ிளணயோன பசயளலப் புோியும்.
ெைக் ங் ைோ நோம் பெற்றிருக்கும் இந்த ஆளச ளும் அவற்றின் ெிடிவோதத்ளதத் தக் ளவத்துக்
ப ோள்ளும்.
தோன் ோதலிக்கும் பெண்ளணப் ெற்றி நிளனக் ோேல் இருக்கும்ெடி ஒரு ோதலளன க ட்டுக்
ப ோள்வது கெோலோகும் இது.
சேர்ப்ெணத்தின் வோய்பேோைி பவைிப்ெோடு ைோல் அந்த அதிர்வு ளைக் ட்டுப்ெடுத்த முடியோது.
இது ஒரு வீண் முயற்சி.
பேைனேோ எழும் ஆர்வத்திற்கும் டுளேயோ குறுக் ீடு எழும்.
உணர்ச்சி ைேோ வும், முழு ேனத்கதோடும் உள்ை ஆர்வம், அந்தக் குறுக் ீடு ளைச் சற்று சேோைிக்கும்.
உணர்வுபூர்வேோன உள்ைத்தில் இருக்கும் அன்ளனயோல் நேது அளைப்ளெ ஏற்றுக்ப ோண்டு,
அதிலிருந்து நிச்சயேோ சிறப்ெோனளத பவைிக்ப ோண்டுவை முடியும்.
அ த்திலிருந்து எழும் அன்ளனயின் அளைப்பு உச்ச ட்ட கவ த்ளத இைக்கும்பெோழுது, இந்த
அதிர்வு ள் ேளறந்து கெோகுேோ என்ெளத நளடமுளறயில்தோன் பதோிந்துப ோள்ை முடியும், ஏபனனில்
இது நெருக்கு நெர் வித்தியோசப்ெடும்.
ஏ கனோ அல்லது அகந கனோ முடிவோனதல்ல, இைண்ளடயும் உள்ைடக் ிய ெிைம்ேகே முடிவோனது.
(Page 634-The Life Divine)
ோர்டினர் தம்ெதியினர் தங் ைது அக் ளறயோன விசோோிப்ெில் எச்சோிக்ள யுடன் இருந்தனர்.
ேனித பசயல் ள் அறிவுக்கும் அறியோளேக்கும் இளடகய நடக்கும் ஆட்டேோகும், அதனோல், பநோிசல்
ேிக் இடத்ளத நோம் டப்ெதோல் இங்கு எச்சோிக்ள யோ இருக் கவண்டும்.
ளசத்திய புருஷனுக்கு அறியோளே ிளடயோது; எச்சோிக்ள உணர்ளவ நம்ெி இல்லோேல், அது
கதர்ந்பதடுக்கும் ெோளதளய அதுகவ முடிவு பசய் ிறது.
சோதோைண ேக் ள் கெோக்குவைத்து விதி ளைப் ெின்ெற்ற கவண்டும் என்ெது கெோன்ற எச்சோிக்ள ,
ஜனோதிெதிக்குக் ிளடயோது. அவர் ளவத்தகத அவருக்குச் சட்டம் ஆகும். அளனத்து
கெோக்குவைத்தும் அவருக்கு வைி விடும்.
ஸ்ரீ அைவிந்தர் இதளன தன்னிச்ளசயோன சிந்தளன என் ிறோர்.
தன்னிச்ளசயோன சிந்தளன தன்னுளடய கதோற்றங் ளைத் தோகன கதர்ந்பதடுக் ிறது. அதனுளடய
சக்தி அதன் உருவத்தினுள் சுருக் ப்ெட்டுள்ைது.
சக்தி, பூைணேோன கதோற்றேோ ஒரு லயத்தின் மூலமும், ஒரு முளறயின் மூலமும் பவைிப்ெடு ிறது.
(Page 304 – The Life Divine).
அவளுளடய எதிர்ெோர்ப்ெிற்கு ஏற்றோர்கெோல் உயைத் தீர்ேோனிப்ெதன் மூலம், டோர்சிக்கு சுய
ருவுருவோக் த்தின் ஸ்ெோிசம் ிளடக் ிறது. இதனுளடய பசயல்ெோட்ளட ெின்னோல் அவனுளடய
வோழ்க்ள யில் நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
ளசத்திய புருஷனோல் எடுக் ப்ெடும் தீர்ேோனத்திற்கு எச்சோிக்ள யோன அணுகுமுளற
அவசியேில்ளல, ஏபனனில் அதற்கு அறியோளே ிளடயோது.
அறியோளேளய விலக்குவது நிச்சயேின்ளேளய விலக்கும்.
இனியும் இது அறியோளேயிலிருந்து அறிவுக்குச் பசல்லும் வைர்ச்சி அல்ல. குளறந்த ஒைியிலிருந்து
கேலும் பெோிய ஒைிக்குச் பசல்வதோகும். (Page 1013 – The Life Divine)
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அறியோளேயிலிருந்து உருவோவதோல், எச்சோிக்ள யோன நிளல வோழ்க்ள யில் எப்பெோழுதும்
பதோடரும்.
அறிகவோடு ெோிணோேத்திற்குச் பசல்லும்பெோழுது ளசத்திய புருஷன் முன்கன வரு ிறோன்.
இதனுளடய கதர்ந்பதடுப்பு பவற்றிக்கும் கதோல்விக்கும் இளடகய அல்ல, சிறிய பவற்றிக்கும் பெோிய
பவற்றிக்கும் இளடகய ஆகும்.
உண்ளேளயயும், அன்ளன கூறும் ெண்பு ளையும் ேனதோை ஏற்றுக் ப ோண்டிருக்கும் அன்ெர் ளுக்கு
உடனடியோ இந்நிளல ிளடக்கும்.
அளனத்துச் சமூ ப் ெண்பு ளையும் உயர்ந்த நிளலயில் ெின்ெற்றும் ஒருவர் இகத நிளலயில்
இருப்ெோர்.
சிறிது கநைத்திற்கு அன்ளனளய இளடவிடோது அளைப்ெது, உடனடியோ ஒருவளை இந்த
ஜீவியத்திற்கு அளைத்துச் பசல்லும்.
பவற்றியின் அடிப்ெளடயில், அவனுளடய ட்டுப்ெோட்டில் இருக்கும் கவளலளயச்
பசய்யும்பெோழுது ேனிதன் இது கெோன்ற நிளலயில் இருக் ிறோன்.
நல்ல ெைக் வைக் ங் ளை ஒருவர் நம்ெிக்ள கயோடு கேற்ப ோள்ளும்பெோழுது சோதோைணச்
சந்தர்ப்ெங் ைில் சச்சைவோ உள்ை திருேண வோழ்க்ள உடனடியோ ச் சுமு த்ளத அளடயும்.
சிறப்ெோன இயல்ெறிவு பெோதுவோன பசயல் ைில் இவ்வோறு பசயல்ெடும்.
குறும்புக் ோைக் குைந்ளதளய அதனுளடய ண்கணோட்டத்தில் ெோர்க்கும் இனிளேயோன
அணுகுமுளறளயக் ள யோளும்பெோழுது இகத ெலன் எழும்.
முடிவு ைின் மூலம் நோ ோி ம் உருவோ ிறது.
தங் ளுளடய ேருே ளைச் சங் டத்திற்கு ஆைோக் க் கூடோது என்ெது அவர் ளுளடய தீர்ேோனேோ
இருந்தது.
இந்தத் தீர்ேோனம் எடுப்ெதற்கு லோச்சோைத் திறன் கதளவப்ெடு ிறது.
ஆன்ேோவில் அந்த முடிளவக் ப ௌைவிப்ெதற்கு நோ ோி நடத்ளத கவண்டும்.
பெரும்ெோலோனவர் ள் இைண்டிலும் கதோற்று விடு ின்றனர்; சிலர் முடிளவ எடுக் ின்றனர், ஆனோல்
அளதச் பசயல்ெடுத்துவதில்ளல. அோிதோன சிலகை இைண்டிலும் பஜயிப்ெர்,
ெடு கதோல்வி அளடெவர் ள் ர்ேத்ளத நம்புெவர் ைோ இருப்ெர்.
ெகுதியோன பவற்றி அளடெவர் ள் தங் ளுளடய முயற்சியோல் அந்த பவற்றிளயப் பெற்றதோ
நம்புவோர் ள், ேீதிளயக் ர்ேத்திடம் விட்டு விடுவோர் ள்.
ேனதின் ஜீவியேோன இந்த அளனத்து முடிவு ளும் அதனுடன் பதோடர்புளடய ஆன்ேீ அந்தஸ்ளதப்
பெற்றிருக்கும்.
‘தி ளலப் டிளவன்’ -ன் எழுெதோவது ெக் த்தில், சத் ெிைம்ேம், புருஷோ ேற்றும் ஆத்ேோ ஆ ியளவ
இந்திய ேனளத ஆக் ிைேித்துக் ப ோண்டிந்ததோ ெ வோன் எழுதியுள்ைோர். அது சோட்சி புருஷன்
ஆகும். ஒருவைது ேனகே சோட்சி புருஷளனப் ெோர்ப்ெதோல், சோட்சி புருஷனின் சித்தி ிளடப்ெவர்
ர்ேத்திற்குக் ட்டுப்ெட்டவர் ஆவோர். இது ெகுதியோன ஒரு ஆன்ேீ ச் சித்தி ஆகும். சத்திய ஜீவியம்
ஈஸ்வைளனக் ோண் ிறது. இவளைக் ர்ேம் ெோதிப்ெதில்ளல. அடுத்த அத்தியோயத்தில், சத் ேற்றும்
அசத்ளத வர்ணிக் ிறோர். அந்த சத், சோட்சி புருஷன் அல்ல. பூைண கயோ ம் ேனதிலிருந்து சத்திய
ஜீவியத்திற்குச் பசல் ிறது. பூைண கயோ ம், ஏ ன் அகந னிடேிருந்து, ஏ ன்-அகந ன் இைண்ளடயும்
உள்ைடக் ிய ஒன்றிற்குச் பசல் ிறது.
இளடகய நிறுத்துவது விரும்ெத்தக் தல்ல. சோட்சி புருஷளன அளடந்தவுடன் நிறுத்த கவண்டோம்
என ெ வோன் கூறு ிறோர்.
பூைணகயோ ம், ெிைம்ேன், புருஷன், ஈஸ்வைளன ஒன்றோ ப் ெோர்க் ிறது.
பூைணகயோ ம் எளதயும் பதய்வீ ம் அல்லோதது என்று தவிர்க் ோது.
பூைணகயோ ம் கேலிருந்து அடி ேனதிற்குச் பசல்லும்.
இது அ ந்ளதளயயும் சுெோவத்ளதயும் ள விட கவண்டும் என்று எதிர்ெோர்க் ிறது.
ஆன்ேோவுடன் கசர்ந்து உடலும் வைை கவண்டும் என்று வற்புறுத்துவதன் மூலம் இந்தப் ெிறவியில்
இது ‘சித்திளய’ எதிர்ெோர்த்து, ேறுெிறவிளயத் தவிர்க் கவண்டு ிறது.
ஆன்ேீ ப் ெோிணோேத்தின் கயோ ேோகும் இது.
வோழ்வில் ஆன்ேோ பவைிப்ெட கவண்டும் என்று இது எதிர்ெோர்க் ிறது.
தோண்டிச் பசன்றளத விலக் க் கூடோது என்றும் இது எதிர்ெோர்க் ிறது.
நேது இலட்சியம் திருவுருேோற்றகே தவிை கேோக்ஷம் அல்ல.
பதய்வீ ஆன்ேோகவ நேது ‘சித்தி’யோ இருக் கவண்டும்.
இந்த எல்லோ நிெந்தளன ளும் வோழ்வில் உள்ைன, Pride and Prejudice-ல் இவற்ளறப் ெோர்க் லோம்.
ஆைோய்ச்சிளய விோிவுெடுத்தினோல், ‘தி ளலப் டிளவன்’-ன் எல்லோத் தத்துவங் ளும் புோியும்.
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ோர்டினர் தம்ெதி ைின் ஜோக் ிைளதயோன விசோைளண, திரு பென்னட் குடும்ெத்தினளை முழுவதுேோ
புறக் ணித்தது, திருேதி பென்னட்டின் ஆற்றல்வோய்ந்த அறிவற்ற தன்முளனப்பு ள், எலிசபெத்தின்
பதோடர்ந்த நிந்தளன ள், எல்லோவற்றிலிருந்தும் ஒதுங் ியிருக்கும் கஜன், தோன்
புறக் ணிக் ப்ெட்டளத ெடிப்ெதிலும் இளசயிலும் ஈடு பசய்த கேோி, அடங் ோத ேற்றும்
மூர்க் த்தனேோ ஊளைச் சுற்றும் ிட்டி ேற்றும் லிடியோ ஆ ியளவ இங்கு நோம் ோணும் வோழ்வின்
அம்சங் ைோகும். இது கெோன்ற ஒரு ிைோேத்திற்கு ெிங் ிலியும், டோர்சியும் எவ்வோறு வந்தனர்?
அவர் ளை அளைத்து வந்த சமூ சக்திளய ஒரு ெக் த்திலும், பென்னட் குடும்ெத்தினளை ேறு
ெக் த்திலும் பேோிடன் ப ோண்டிருந்தது.
கேகல ெைேோத்ேோ, ீகை ஜடஇருள் இளவ இைண்டிற்கும் இளடகய ஜீவன், இது நேக்குத் பதோிந்த
வோழ்வு ஆகும். உணர்வு நிளலயில் சீர்குளலந்த டோர்சி இங்கு ெைேோத்ேோ ஆவோன். முதல் சந்திப்ெில்
ஏற்ெட்ட இைண்டு குறிப்ெிடத்தக் நி ழ்வு ள் கஜன் ேீது ெிங் ிலிக்கு ஏற்ெட்ட விருப்ெமும்,
எலிசபெத்ளதப் ெற்றி டோர்சி பசய்த விேோிசனமும் ஆகும். இதற்கு முன்னர் நோம் திருேதி
பென்னட்டின் வற்புறுத்தளலயும், திரு பென்னட்டின் முன் க ோெமும், ெிடிவோதமுேோன
நடத்ளதளயயும் ெோர்க் ிகறோம். டோர்சி பநதர்பீல்டில் தங் ியதன் விளைவோ , ஏகதோ ஒரு விதத்தில்
அந்தக் குடும்ெத்திற்கு லோங்ெர்ன் அைிக் ப்ெடு ிறது. திருேதி பென்னட்டின் ெிடிவோதேோன
வற்புறுத்தலோல் அந்த வோய்ப்பு வீணோவளதக் ோண் ிகறோம். டோர்சி அவைது அை ிய ண் ளைப்
ெற்றிப் கெசியவுடன், அங்கு வரும் விக் ோேிடம் எலிசபெத் விருப்ெத்கதோடு ெலியோ ிறோள். டோர்சிக்கு
அவள் ேீது ஆர்வம் உருவோ ி, அவளை நடனேோட அளைக் ிறோன். ெிங் ிலியும் கஜனும்
நடனத்திற்கு ஒன்று கசரு ின்றனர். ெிங் ிலியின் சக ோதோி ள் கஜளன நோடு ின்றனர். ோலின்தை
ேறுத்த ெிறகு, எலிசபெத் சந்கதோஷேோ வன்ேத்துடன் விக் ோேின் பெோய்ளேக்கு ேனதில் இடம்
அைிக் ிறோள். நடனத்தில் அவளை பநருங் ிய டோர்சி அவைோல் நிந்திக் ப்ெடு ிறோன். இந்த
நி ழ்வு ைில் அன்ளன அன்ெர் ைோ ிய நோம் இவற்றிற்கு இளணயோனவற்ளற நேது வோழ்க்ள யில்
ெோர்க் கவண்டும். இது ேட்டும்தோன் நேக்கு உதவும்.
அருள் வருவது, அதன் குறிப்ெிட்ட முன் விருப்ெங் ள், அவற்றின் புண்ெடுத்தும் கநர்த்தியற்ற குணம்
அைிக்கும் தோைோைேோன ெலன் ள், கவண்டுக ோள், க லியோன அலட்சியம், ேளனவியின்
ஏேோற்றத்ளத கவண்டுபேன்கற பவற்றியோ க் ப ோண்டோடுவது, தனிளேளய நோடுவது,
முட்டோள்தனம், அறிந்து ப ோண்கட பெோய்ளேளய இனிளேயோ பவைிப்ெடுத்துவது, அதளன
ேனப்பூர்வேோ வைகவற்ெது ஆ ியளவ வோழ்வின் உண்ளே நிளல ள் ஆகும். முதல் குறிப்ெிடத்தக்
வோழ்வின் எதிபைோலி, அருளை ஒதுக்கும் விக் ோம் ேீது எழும் ஆர்வம். இந்தத் பதோடர்ளெ
ஒருவைோலும் வனிக் முடியவில்ளல. ேற்பறோரு புறத்தில், அளனத்து அஜோக் ிைளதயோன
உந்துதல் ளும் இைட்டிப்ெோன சக்தியுடன் ட்டவிழ்த்து விடப்ெடு ின்றன. சுவர்க் த்ளத நோடும்
ேனிதன் நை த்தில் நுளை ிறோன் என சோவித்திோியில் கூறப்ெட்டுள்ைது. ெின்னர் டோர்சியின் டிதம்
வரும்வளை அது உணைப்ெடுவதில்ளல. எலிசபெத் தனது வீண் பெருளேளய உணர்வது அருைோகும்.
குடும்ெத்திற்கு தோன் ஆற்ற கவண்டிய டளேளயயும், ெின்னர் தோன் பெற்ற அருளையும் திரு
பென்னட் பதோிந்துப ோண்டது அவைது உடனடியோன ஆர்வத்ளதக் ோண்ெிக் ிறது. திருேதி
பென்னட் ெிளைட்டனுக்குச் பசல்ல விரும்பு ிறோள், கலடி ோதோின் தனக்கு ேற்றவர் ள் ீழ்ப்ெடிய
கவண்டும் என விரும்பு ிறோள். தோன் சுயநலேோனவள் என்று உணரும்வளை டோர்சி தன்ளனக் க லி
பசய்வதோ எலிசபெத் நிளனத்தோள். சோதைணேோ த் கதோன்றும் இந்த வர்ணளன கயோசளன பசய்து
ெோர்க்கும்பெோழுது ஆைேோனதோ இருக்கும்.
எதிர்ேளறயோன சோத்தியங் ள் இருக்கும்பெோழுது விசோைளணளயக் வனேோ ச் பசய்ய கவண்டும்.
குறு லோன ெோலத்தில் நடக்கும்பெோழுது விழுவதற் ோன வோய்ப்பு ள் உள்ைன, சே தளையில்
நடக்கும்பெோழுது ெயப்ெட கவண்டிய அவசியேில்ளல.
ெல ருத்து ளை ப ோண்ட ஒருவர் கநர்மு த் கதர்வில் ெதிலைிக்கும்பெோழுது தவறு ஏற்ெடோேல்
இருக் ேி வும் வனேோ இருக் கவண்டும்.
பதைிவோ ெதிலைிக்கும் ஒருவருக்கு இந்த நிளலளே எைோது.
ெைக்க ேைக்கங் ள் கேகலோட்டேோ இருப்ெதோல் அளவ கதோல்வி அளடயலோம்.
ஒருவைது அடிப்ெளடயோன நம்ெிக்ள ள் சந்கத ிக் ப்ெடும்கெோது நடத்ளதயும் கதோல்வி
அளடயலோம்.
நேது ேனநிளல நம் ட்டுப்ெோட்டில் இல்லோததோல் நேது குணோதிசயம் நம்ளேக் ோட்டிக்
ப ோடுக் லோம்.
ஒருவைது ஆளுளே கதோல்வி அளடயும் சோத்தியங் ள் குளறவு.
தனித்துவம், முக் ியேோ ளசத்தியேோன தனித்துவம் ஒரு கெோதும் கதோல்வி அளடயோது.
ளசத்தியம் நடு நிளலயோனது, அது ஒரு கெோதும் ெோதிப்ெளடயோது.
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நோ ோி மும், உணர்வு ளும்கூட கதோல்வி அளடயலோம். ளசத்திய உணர்வு ள் கதோல்வி அளடயோது.
ளசத்தியம் ேற்ற எல்லோவற்றுடன் சுமு ேோ இருப்ெதோல் அது கதோல்வி அளடய முடியோது.
ஆைம்ெத்தில், Three Musketeers ஒருவர் கேல் ஒருவர் நம்ெிக்ள ப ோண்டிருந்தனர்.
அந்த நம்ெிக்ள ேளறயகவ இல்ளல, ஆனோல் ெின்னர் சந்கத ம் கதோன்றி ேளறந்தது.
அவர் ளுளடய நம்ெிக்ள ேி ச் சிறந்தது.
அதற்கு நட்ெின் ஆன்ேீ ச் சக்தி இருந்தது.
ஒருவர் ெோதிோியோைோ வும், கைோேன் த்கதோலிக் ப் ெிோிவின் தளலளே ெதவியும் ிளடக் ப் பெற்றோர்.
ேற்பறோருவர் பெரும் முதலோைியோனோர்.
மூன்றோேவர் இைோணுவ அதி ோோியோனோர், ேற்ற இருவருளடய பசோத்துக் ளையும் பெற்றோர்.
ஒருவர் விரும்ெினோல், நட்ெின் ஆன்ேீ ச் சக்தி, விசுவோசம், ெக்தி கெோன்றவற்ளற அெோிேிதேோன
பசல்வ வைேோ ேோற்றலோம்.
இங்கு அது தோனோ கவ அவ்வோறு ேோறு ிறது.
நோ ோி த்தில் அன்ெிற்கு அந்தச் சக்தி உண்டு.
நோ ோி கே அோிதோனது.
எல்லோ புற நடத்ளதளயயும், அ உணர்வு ளையும் அது அடக் ி ஆள் ிறது.
ெணம் அல்லது பசோத்ளதப் ெற்றிய அ த்தின் உண்ளே நிளலளய ஆள்வதற்கு, ெண்பு அன்புடன்
இளணய கவண்டும்.
அபேோிக் ோவில் உள்ை ேருத்துவர், இந்தியோவில் உள்ை உறவினோின் டன் ளை அளடத்தது
குடும்ெப் ெோசத்தினோல் விளைந்த நோ ோி ம் ஆகும்.
இதன் அடிப்ெளட ேனிதனின் நல்ல குணம் ஆகும்.
76. “They soon drew the conclusion that at least one of them knew how to love.”
Such conclusions are usually right, exceptionally not, even dangerous.
To take for granted Willohby’s love will not prove right.
This situation of mostly being right, applies to accomplishment generally and fully to rare accomplishment.
Accomplishment goes by its own rules, not by appearances.
Rare accomplishment is what belongs to a future that crosses two or three levels of social structure brought
down Now by the rare composition of the individual. It is the future Hour of God becoming Hour of a rare
Man.
To consider the characters and events of the story from this point of view we will cross one more reversal.
Movements of accomplishment travel in two phases of positive and negative energies.
In the first phase things go smooth as with Jane.
Not to take advantage, not to be impatient, not to be expectant is wisdom.
This attitude blunts the force of the second negative phase.
Jane alone did so with Bingley outwardly.
Darcy overlooked his own rough behaviour, took for granted her approval, violence on the sensitivity of her
character.
In the measure the second phase of negative propensities is neutralized by the attitudes of the first phase,
work is accomplished.
We see precipitate results in Charlotte’s wedding when she followed these rules.
Such right attitude in the first phase is forethought.
In the case of the gurukal’s daughters on whom supramental grace descended such forethought was
accompanied by good will that is rare in human nature.
So the strategy to accomplish is to have in the first phase forethought, good will, patience, humility and all
those attitudes that will be called for in the second phase.
One who has it is a cultured Man.
A Man or woman who accepts this attitude before marriage will find his marriage a success, laying the
strong foundation for Romance.
Caroline had no patience with Darcy. Nor could she conceive that Elizabeth had any attraction even when
Darcy told her. Her own £20,000, good looks, status loomed large in her Mind. There was no subtle
perception of the drift. She relied on a tactic which was denied to courting woman. She was not self-aware
to know of the negative results of her fawning following the urge of the flesh while she was fully aware of
the vulgarity of Mrs. Bennet. Suppose she was one without these blemishes and one endowed with these
strengths, she would have waited for Darcy to court her. Maybe that could have been an opening. Fanny in
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Persuasion does this by her social position. She went further to listen to him about his lady love. She was
addressed words of love which worked as they would. To arrive at a complex comprehensive strategy of
accomplishment that could become a fool proof system will be necessary for one to become an author.
● Accomplishment can be observed all the time of the day.
● The subtle power of accomplishment lies in the tone, voice, gesture, body- language, language of the
circumstances and atmosphere.
● Rules of exception are of greater importance.
● Absence of expectation is a grand rule.
● Initiative is inimical.
● The right attitude will be that of a gentleman – when someone owes you Money, KNOW everything you
OWE him.
● Attend to the second phase while in the first phase.
● Do not be enamoured of the success of the scoundrel because you do not have the perfection in honesty
which he has in dishonesty.
Perfection performs.
● Study your own successes from these points of view.
● Study your own failures from these points of view.
● Exceptions are extraordinary.
● Vacillation is of the Mind. Values neutralize vacillations.
● Do not lose sight of the infinite power of the subtle plane entering the work. Welcome them with open
arms. Offence to subtle forces must be absent in the subconscious too.
● Look far ahead, go to the Origin to satisfy yourself.
● Know the role of the spouse in accomplishment.
● Accomplishment anywhere can be organised anywhere else.
The best such source is the spouse.
It becomes better if executed by the culture of Good will as the latter is self-giving.
● In a Man’s life all pockets are generally related in their organization.
● In a subtle sense they are precisely organised in terms of other pockets.
● Further the occult organisation reveals the correspondence between these pockets in their deeper
relationships.
● The deep relationships also reveal the patterns of correspondence.
● Knowledge of these relationships help us accomplish big work by a small key.
● Beyond lies the causal plane embracing all.
● These planes are intermixed and interrelated.
● Ego’s presence limits the scope of action.
● Ego, if not abolished can be removed for one action.
● Removal of the ego widens the scope as trade widened all over the country the limitations of agriculture
to the locality.
● They reveal only to subtle senses or subtle sight.
● Sight reveals the relations.
● Power to move them is in the Will, a Will that governs both.
● A comprehensive subtle Will, issues out of subtle knowledge.
● There is no comprehensive circumstance to accomplish in the wide world as the psychological extension
in the spouse whose proximity renders it physically real.
● It is a transparent field which reveals the outer opportunities in terms of inner finer details of intricacy of
human nature.
● A comprehensive field of consummate accomplishment will be one whose each pocket of existence –
work, family, club, friends, hobby, etc – is voluntarily organised in terms of every other pocket. Authority
can perfectly accomplish creating a tradition while freedom even when it is accomplishing will be a chaotic
sprawling devoid of the structure of beauty or elegance of execution.
● Its Master Centre of accomplishment is inside where the spouse is on the emotional throne. In such a
situation not only there will be no possibility of problems, but inner movements can create vast
opportunities of Mankind unheard of in history.
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“அவர் ள் இருவோில் ஒருவருக் ோவது ோதல் பசய்யத் பதோியும் என்ற முடிவுக்கு அவர் ள்
உடனடியோ வந்தனர்.”
அது கெோன்ற முடிவு ள் சோதோைணேோ ச் சோியோ கவ இருக்கும், விதிவிலக் ோ சோியில்லோேலும்
இருக்கும், ஆெத்தோனதோ வும் கூட இருக்கும்.
Willohby-யின் ோதளல இயல்ெோ எடுத்துக்ப ோள்வது சோியோ இருக் ோது.
அகந ேோன சூைல் ள் சோியோனதோ இருப்ெதோல், இளவ பெோதுவோன சோதளன ளுக்குப்
பெோருந்தும், அோிய சோதளன ளுக்கு முழுவதுேோ ப் பெோருந்தும்.
சோதளன ள் அவற்றின் சட்டப்ெடிகய பசயல்ெடும், கதோற்றத்ளதப் பெோருத்தல்ல.
இப்பெோழுது ேனிதனின் அோிய கூட்டளேப்ெினோல் ஏற்ெட்ட சமூ அளேப்ெில் இைண்டு அல்லது
மூன்று நிளல ளைக் டக்கும் அோிய சோதளன எதிர் ோலத்திற்குோியது ஆகும். இது எதிர் ோலத்தின்
இளறவன் வரும் தருணம், அோிய ேனிதனின் தருணேோ ேோறுவதோகும்.
இந்தக் ண்கணோட்டத்தில் ளதயிலுள்ை ெோத்திைங் ளையும், நி ழ்வு ளையும் ெோர்ப்ெது, நோம்
இன்னுபேோரு ேோற்றத்ளதத் தோண்டுவதோகும்.
சோதளன ைின் இயக் ங் ள் கநர்ேளறயோ வும், எதிர்ேளறயோ வும் இைண்டு நிளல ைில்
ெயணிக்கும்.
முதல் நிளலயில், கஜனுக்கு நி ழ்ந்தது கெோல விஷயங் ள் தளடயின்றி நளடபெறும்.
தவறோன முளறயில் சோத ேோ சூழ்நிளலளயப் ெயன்ெடுத்திக்ப ோள்ைோேல் இருப்ெது,
பெோறுளேகயோடு இருப்ெது, எதிர்ெோர்ப்பு ள் இல்லோேல் இருப்ெது ஆ ியளவ விகவ ம் ஆகும்.
இந்தக் ண்கணோட்டம் இைண்டோவதோ உள்ை எதிர்ேளறயோன சூைலின் சக்திளய ேழுங் டித்து
விடும்.
கஜன் ேட்டும்தோன் ெிங் ிலி விஷயத்தில் இளத பவைிப்ெளடயோ ச் பசய்தோள்.
டோர்சி, தனது கேோசேோன நடத்ளதளயயும் ேீறி, அவள் அவளன ஏற்றுக்ப ோண்டு விடுவோள் என
அவகன முடிவு பசய்தோன், அவைது குணோதிசயத்தின் தீவிைேோன உணர்ச்சி ளையும் அவன்
பெோிதோ எடுத்துக்ப ோள்ைவில்ளல.
இைண்டோவது நிளலயிலுள்ை எதிர்ேளறயோன ேகனோெோவத்ளத, முதல் நிளலயின் ண்கணோட்டம்
ஈடு பசய்வதற்க ற்ெ கவளல முடிக் ப்ெட்டு விடும். இந்தச் சட்டங் ளை சோர்லட் ெின்ெற்றும்கெோது,
அவைது திருேணம் நளடபெறுவதில் நோம் துோிதேோன ெலன் ளைப் ெோர்க் ிகறோம்.
முதல் நிளலயில் இது கெோன்ற சோியோன அணுகுமுளற விகவ ம் ஆகும்.
குருக் ைின் பெண் ைின் ேீது சத்தியஜீவிய அருள் இறங் ியகெோது, அது கெோன்ற விகவ த்துடன்,
ேனிதனிடம் அோிதோ
ோணப்ெடும் நல்பலண்ணமும் கசர்ந்து இருந்தது.
ஆ கவ சோதிப்ெதற் ோன யுக்தி, முதல் நிளலயில் விகவ ம், நல்பலண்ணம், பெோறுளே, ெணிவு
ேற்றும் இைண்டோம் நிளலக்குத் கதளவயோன எல்லோ குணங் ளையும் பெற்றிருக் கவண்டும்.
அளதப் பெற்றுள்ை ேனிதன் நோ ோி ேோன ேனிதன் ஆவோன்.
திருேணத்திற்கு முன் இந்தக் ண்கணோட்டத்ளத ஏற்றுக்ப ோள்ளும் ஆகணோ அல்லது பெண்கணோ,
திருேண வோழ்க்ள ேி வும் பவற்றி ைேோ இருப்ெளதக் ோண்ெர். ோதலுக் ோன வலுவோன
அஸ்திவோைம் அவர் ளுக்கு இருக்கும். டோர்சியிடம் ோைலினுக்குப் பெோறுளே இல்ளல. டோர்சி கூறிய
ெின்னரும் எலிசபெத்திற்கு எந்த ஈர்ப்பும் இருப்ெதோ அவைோல் நிளனத்தும் ெோர்க் முடியவில்ளல.
அவைிடேிருந்த இருெதோயிைம் ெவுன் ள், அவளுளடய அை ிய கதோற்றம் ேற்றும் அந்தஸ்து
ேட்டுகே அவள் ேனதில் இருந்தன. எலிசபெத்ளத கநோக் ி அவன் ேனம் திரும்ெியளத அவள்
உணைகவயில்ளல. ோதலிக்கும் பெண் ள் பசய்யக்கூடோத ஒரு யுக்திளய அவள் நம்ெியிருந்தோள்.
திருேதி பென்னட்டின் பவறுக் த்தக் நடவடிக்ள ளய அவள் அறிந்திருந்தும், தனது ஜட
உந்துதலினோல் ஏற்ெடக்கூடிய எதிர்ேளறயோன ெலன் ளை அவள் அறிந்திருக் வில்ளல. இந்தக்
குளற ள் இல்லோேல் இந்தப் ெலங் ளை அவள் பெற்றிருந்தோல் டோர்சிகய அவளைக் ோதலிப்ெதற்கு
அவள் ோத்துக் ப ோண்டிருந்திருப்ெோள். அது அவளுக்கு ஒரு விைிப்ளெ ஏற்ெடுத்தியிருக்கும்.
Persuasionல் இளத அவைது சமூ அந்தஸ்தின் மூலம் பசய் ிறோள். அவள் அவனுளடய ோதலிளயப்
ெற்றி அவனிடம் விசோோிக்கும் அைவிற்குச் பசல் ிறோள். அவைிடம் கூறப்ெட்ட ோதல் வோர்த்ளத ள்,
அளவ பசய்ய கவண்டியளதச் பசய்தன. சோதளன புோிவதற்குத் கதளவயோன முழுளேயோன,
விோிவோன, தவறு ஏற்ெடோத ஒரு திட்டத்ளதத் தீட்டுவது ஒரு நூலோசிோியருக்குத் பதோிந்திருக்
கவண்டும்.
● நோள் முழுவதிலும் சோதளனளயக் ோணலோம்.
● குைலின் தன்ளே, குைல், ளசள , நளட உளட ெோவளன, நிளலளே ேற்றும் சூைலின் பேோைி
ஆ ியவற்றில் சோதளனயின் சூட்சுேேோன சக்தி உள்ைது.
● விதி விலக்கு ைின் சட்டங் ள் ேி முக் ியேோனளவ.
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● எதிர்ெோர்ப்பு இல்லோேல் இருப்ெது ஒரு பெோிய சட்டம் ஆகும்.
● தன்முளனப்பு எதிைோனது.
● சோியோன அணுகுமுளற ஒரு னவோனின் அணுகுமுளற கெோலிருக்கும், ஒருவர் நேக்குப் ெணம்
தைகவண்டியிருந்தோல், நோம் அவருக்குத் தை கவண்டிய அளனத்ளதயும் பதோிந்துப ோள்ை கவண்டும்.
●முதல் நிளலயில் இருக்கும்கெோது, இைண்டோம் நிளலயின் ேீது வனம் பசலுத்த கவண்டும்.
● தீயவனுளடய பவற்றிளயக் ண்டு ேயங் க் கூடோது. ஏபனன்றோல், பெோய்யின் ேீது
அவனுக்குள்ை பூைணத்துவம் உண்ளேயின் ேீது நேக்கு இல்ளல. பூைணத்துவம் பசயலோக் ம்
ப ோண்டது.
● இந்தக் ண்கணோட்டத்தில் நேது பவற்றி ளை ஆைோய கவண்டும்.
● இந்தக் ண்கணோட்டத்தில் நேது கதோல்வி ளை ஆைோய கவண்டும்.
● விதி விலக்கு ள் அசோதோைணேோனளவ.
● சஞ்சலம் ேனதிற்குோியது. ெண்பு ள் சஞ்சலங் ளைச் சேன்ெடுத்தும்.
● சூட்சுே நிளலயின் அைவற்ற சக்தி பசயலில் நுளைவளதக் ோணத் தவறக்கூடோது. இரு ைம் நீட்டி
அவற்ளற வைகவற் கவண்டும். சூட்சுேச் சக்தி ளுக்குத் தவறிளைப்ெளத ஆழ் ேனதிலும் பசய்யக்
கூடோது.
● பதோளலதூைப் ெோர்ளவ கவண்டும். ஆைம்ெத்திற்குச் பசன்று நம்ளேத் திருப்திப்ெடுத்திக்ப ோள்ை
கவண்டும்.
● சோதளன புோிவதில் வோழ்க்ள த் துளணயின் ெங்ள அறிந்துப ோள்ை கவண்டும்.
● எங்கு நி ழும் சோதளனளயயும் எங் ிருந்து கவண்டுேோனோலும் ஏற்ெடுத்தலோம். அதற் ோன ேி ச்
சிறந்த ஆதோைம் வோழ்க்ள த் துளணயோகும். நல்பலண்ணம் தன்ளன அைிக்கும் என்ெதோல்,
நல்பலண்ணத்தின் ெண்பு கைோடு பசய்து முடித்தோல் அது கேலும் சிறப்ெோ அளேயும்.
● ஒரு ேனிதனின் வோழ்வில், அளனத்துப் ெகுதி ளும் அவற்றின் அளேப்பு ைில் ஒன்கறோபடோன்று
பதோடர்பு ப ோண்டதோ இருக்கும்.
● ஒரு நுட்ெேோன ண்கணோட்டத்தில் ெோர்த்தோல், ேற்ற ெகுதி ைின் விஷயத்தில் அளவ துல்லியேோ
அளேக் ப்ெட்டிருக்கும்.
● கேலும் இந்தப் ெகுதி ளுக் ிளடகய அவற்றின் ஆழ்ந்த பதோடர்பு ைில் உள்ை ஒரு ஒற்றுளேளய
இை சியேோன அளேப்பு பவைிப்ெடுத்து ிறது.
● ஆைேோன பதோடர்பு ள் அதற்கு இளணயோன அளேப்ளெயும் பவைிப்ெடுத்து ின்றன.
● இந்தத் பதோடர்பு ளைப் ெற்றிய அறிவு, சிறிய முயற்சியின் மூலம் பெோிய கவளலளயச் சோதிக்
நேக்கு உதவு ிறது.
● இதற்கு அப்ெோல் அளனத்ளதயும் தழுவியுள்ை ோைணநிளல உள்ைது.
● இந்த நிளல ள் ஒன்றுடன் ஒன்று இளணந்தும், ஒன்கறோபடோன்று பதோடர்பு ப ோண்டதோ வும்
உள்ைன.
● அ ந்ளத இருப்ெது பசயலின் வோய்ப்ளெக் ட்டுப்ெடுத்து ிறது.
● அ ந்ளத முழுவதுேோ நீக் ப்ெடோவிட்டோலும் ஒரு பசயலுக் ோ அ ற்றப்ெடலோம்.
● விவசோயம் ஒரு இடத்திற்குள்கைகய வளையறுக் ப்ெட்டிருந்தகெோது, வியோெோைம் நோடு முழுதும்
ெைவியது கெோல் அ ந்ளத அ ற்றப்ெடும்கெோது வோய்ப்பு பெருகு ிறது.
● சூட்சுேேோன உணர்வு ளுக்கும், சூட்சுேேோன ெோர்ளவக்கும் ேட்டுகே அளவ பவைிப்ெடும்.
● ெோர்ளவ உறவு ளை பவைிப்ெடுத்தும்.
● அவற்ளற ந ர்த்துவது விருப்புறுதியில் உள்ைது, இைண்ளடயும் பசயல்ெடுத்தும்
விருப்புறுதியோகும் அது.
● ஒரு ஒருங் ிளணந்த சூட்சுேேோன விருப்புறுதி, சூட்சுேேோன அறிவிலிருந்து வரு ிறது.
● இப்ெைந்த உல ில் சோதிப்ெதற்கு அளனத்ளதயும் உள்ைடக் ிய சூழ்நிளல இல்ளல, ஏபனனில்,
அரு ிகலகய இருக்கும் வோழ்க்ள த் துளணயின் ேனோீதியோன நீட்டிப்பு அளத ஜடோீதியோ
உண்ளேயோக்கு ிறது.
● ேனித சுெோவ சிக் ல் ைின் நுணுக் ேோன விவைங் ளை, புறவோய்ப்பு ைோ பவைிப்ெடுத்தும்
பதைிவோன ைேோகும் அது.
● கவளல, குடும்ெம், பெோழுது கெோக்கு இடம், நண்ெர் ள், பெோழுது கெோக்கு கெோன்ற
வோழ்க்ள யின் ஒவ்பவோரு ெகுதியும் ேற்ற ெகுதி ளைப் பெோறுத்து தோேோ கவ ஏற்ெடுவது
பூைணேோன சோதளனக் ோன ஒருங் ிளணந்த ைேோகும். அதி ோைம் ஒரு ெோைம்ெோியத்ளத உருவோக் ி
சிறப்ெோ ச் சோதளன புோியலோம். சுதந்திைம், சோதிக்கும்பெோழுதுகூட, அை ிய ட்டளேப்பு
இல்லோேகலோ அல்லது நைினேோன முளறகயோ இல்லோேகலோ தோறுேோறோ இருக்கும்.
● அ த்தில் இருக்கும் அதனுளடய சோதளனயின் ளேயத்தில், வோழ்க்ள த் துளண ஒரு உணர்ச்சி
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ேிக் சிம்ேோசனத்தில் அேர்ந்திருப்ெோர். அது கெோன்ற சூழ்நிளலயில், ெிைச்சிளன ள் இல்லோேல்
இருப்ெகதோடு, அதன் அ இயக் ங் ள் சோித்திைத்தில் ேனித குலம் க ள்விப்ெட்டிைோத
வோய்ப்புக் ளை உருவோக்கும்.
77. “Of the lady’s sensation they were in a little doubt.”
Sensations are precisely sensed in its plane.
When there is an intervening plane it is ‘tolerable’.
Subconscious relationship may be two reversals apart.
In truth seeking truth in the falsehood, as Darcy seeks Elizabeth, the first movement is a repulsion.
Mrs. Bennet’s being a complement to Darcy reveals in a hostile relationship.
She pushes and comes to a dead end. He pushes and at the dead end he sees he is to reverse. They are
complements in this sense.
In marrying Elizabeth he is accepting the unevolved light in her mother, Mrs. Bennet.
These are two factors that are not perceived to be complements.
Mrs. Bennet and Darcy are extreme unacceptable examples.
Her fulfillment is maximum in Darcy.
The husband and wife too are complements, but it is somewhat evident.
Wickham and Darcy too are complements.
It can be explained that Darcy needs Wickham’s behaviour.
Wickham was given by life the opportunity of becoming an owner of a Pemberley if he so chose and
exerted himself.
He desired a short cut.
Elizabeth would have been in ecstacy to marry Pemberley and Wickham as its owner, if Darcy abandons it
to him joining the army.
In a short time Wickham would have entirely gambled away the property. Its deeper results would have
been two.
1) He would hate her.
2) He would subject her to a tyranny his character implied.
At this point whether Elizabeth would be disillusioned or still owe affectionate allegiance to him is the
human choice. If they had children the boy would have learnt what the father refused. It is social
evolution. Spiritual evolution is Wickham choosing honesty could have risen to Darcy’s position or even
gone further. Elizabeth’s exhausting her temperamental energy at Lambton, Mrs. Bennet and Darcy being
complements and further Wickham and Darcy playing the role of complements are not openings given by
the story. The Marvel hides behind them.
Physical sensations like heat, etc. allow no compromise for a second.
They cannot be controlled.
Vital sensations such as anger too allow no compromise, but can be controlled to an extent.
Mind acts through understanding rather than sensations.
It allows the opposite to grow fully till the work is spoiled – Mrs. Bennet’s initiatives.
She has lost her physical, vital sensations with respect to Bingley and is developing her Mental ideas!
Mind was born in Greece in the Individual. It again showed in the collective in Europe. It was Mind in the
physical.
Mind in the vital governs which is still unborn.
All the problems we see now are Mind in travail at the level of governing majority.
This being the social situation Sri Aurobindo tells us of the Hour of God and instructs us about the
power of human choice when it relies on Them.
All the prayers of the devotees answered have this influence.
The world forces that fulfilled His thoughts are of this character.
The rational Man in governing power is not yet born.
Presently even the thinking Man is not yet born.
Atom bomb, speculation, unemployment, superstition are their ideals.
It is vitality, not mentality.
They are unable to learn from their own extraordinary examples – FDR, Churchill.
Of course even the Himalayas cannot be seen by a blind Man.
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Has there been any recognition of how India became free?
The worst blindness is on the part of the Indians.
Even when warned as Marx did, they shut their eyes to it and call Malthus and Marx bogey.
Malthus saved the world by forethought.
Marx saved capitalism for two hundred years.
No longer will it work.
Population is no problem if Mind is awake.
For a blind Mind population is a hurricane.
Like Japan who made progress by suicide, the world will act.
What is accomplished at anytime is done by positive factors.
The negative never achieves.
When it does, as the scandal of Wickham, it is not by its negative factors but by the positive front it
acquires for that purpose.
Elizabeth’s accomplishment essentially is energized by Darcy’s ideal, the Gardiners’ culture, Jane’s
patience, father’s freedom, Lydia’s dynamism, her mother’s energy, her own liveliness.
Darcy’s ideal works when he shed his aggressive vitality.
Mr. and Mrs. Gardiner were on the fringes offering silent support of Goodwill.
Jane’s patience prevented the deterioration of the atmosphere even as her stupidity negatively contributes.
Her father’s enforced freedom spreads all over, can we say Darcy’s ideal too reflects Mr. Bennet’s freedom.
Lydia threw all her energy to enjoy, not even to marry. Such one pointed concentration uplifts the
atmosphere.
Mrs. Bennet is the only one who has any energy in any appreciable quantities. Her husband is indolent, Jane
is passive, and Mary is in solitude. Bingley is like Jane, Darcy has no excess of energy than to maintain his
stiffness, and Elizabeth’s energy is for social intercourse, not for social accomplishment. What energy is
available in her is directed towards Jane’s fulfillment. We can say as much for force, power, skill, capacity,
talent, ability, manners, behavior, character, personality, Individuality, etc.
In this context Darcy’s role fits the line in Savitri.
One Man’s perfection can save the world.
Hence the greatest value is placed on the culture of the Gardiners.
When a Man has a burning unanswered question as Karna’s desire to know of his mother, one simple word,
an information, will meet the requirement.
Now that Man has absolutely no question what is the use even of the celestial voice. It cannot even be
retained as a word as memory has no context to retain it.
Darcy had to deliver Pemberley to Elizabeth who was unaware of its existence and there was no desire in
her for it. When she saw it she wants it without Darcy.
Acting in inner life, you can see Elizabeth inside.
Spiritual perception can reveal the descending grace struggling like Darcy.
The last infirmity of noble Minds, says Richard, is the security Man seeks in the superstition of social
status.
Richard thinks hard, sincerely like the German surgeon’s quest for soul in dissecting the brain.
The Man is not ashamed of seeking invisible soul in the visible brain.
His plane of existence is physical, his ideas are physical.
Instead of ascending to the spiritual plane, he demands its descent on him.
He declares Man wants to ascend to the society for its recognition but the Spirit, he implies, should come
down to him.
Mrs. Bennet and Elizabeth do it.
Now that Bingley is there, he must come and eat his dinners at her house, and get engaged to Jane. She
overlooks the social reality or even the social convention.
Elizabeth sees Darcy’s interest in her. Instead of valuing in her own self what he values and rising to his
occasion, she insists he must chase her as a lover. He has not come as a social entity. His value of her is
Mental light which the Gardiners seem to have in some measure. Now that Darcy has revealed his worth,
the least Elizabeth could have done was to part with the partiality for Wickham. She does not even respect
the higher values he had revealed. Not once Darcy the person comes to her Mind. To her Darcy is
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another officer.
To acquire a valued result of a higher plane for one’s lower values is Man’s eternal attitude.
She has a higher endowment, but only social values.
Darcy attempted it and saw it never worked.
He readily changed on his own.
It is clear higher results are for higher values only.
It is significant the aunt sees no love in Elizabeth.
Human perception, in these affairs, is unfailing.
There is no receiving without giving.
What is that she offers Darcy or even Pemberley?
Grace gives even when you have nothing to offer.
Man has known that phenomenon and expects it.
The eight reversals:
1. Positive approaching negatively. ‘Tolerable’ is only his invisible interest.
This is on the surface Mind, complement coming as contradiction. Her positive part here is not to be upset
and postpone the result.
2. The negative changing into positive with shallow depth.
This is in the depth of the surface Mind, seen by perceptive people like Charlotte. He has outgrown the
negativity. She has not only not outgrown the negative aspect, but plans to expose him whenever possible.
Inwardly ready to receive a Wickham who would scandalize. At the same time she gives a strong
subconscious response going to Netherfield. In spite of changing positively, he grows alert, withdraws
attention.
3. Overcoming caution, the positive takes shape.
This is in the inner Mind, consciousness. He openly praises her at Rosings to the colonel. She remains
neutral, somewhat withdrawing her resistance.
4. The positive aspect acquires substance.
The proposal. It is in the substance of the inner Mind. It becomes a confrontation. As she never reacted to
‘tolerable’ he never reacted to her abuse. He takes it positively, raises himself sky high.
5. The positive is fully positive – Subliminal, consciousness.
He comes to Pemberley, enquires after her family, goes away.
6. Positively full expression as result – Subliminal, substance.
Spends half an hour pleasantly, invites to fishing and refreshment. Offers to introduce Georgiana, acts as a
love–lorn youth.
7. Concrete positive act – response from surface of the substance.
Decides to find Lydia, expresses interest in her in spite of the elopement.
8. Act moves to substance, the substance of the substance.
Finds Lydia, gets her married, pays for it, accepts Wickham as brother-in-law. Desires the service to be
unegoistic impersonal. The Marvel in his life, in the life of her family emerges. Fully developing each of
these stages from the story, from the eight planes the explanation of the reversals will be self-evident. A
further attempt on these lines, though partial, can be tried to all, at least, most events.
To progress on these lines of eight reversals, one should be capable of All-inclusive concentration whose
centre moves away from Mind to behind the heart. At the first stage thoughts cease. Random thoughts run
out. The faculty of thinking ceases to function. Silence in the Mind enters, silence because thoughts do not
run and later the faculty for thinking falls silent. It is the Silence of Mind to which silence of thought
matures. Initially it moves in a unidimensional movement of depth like a well or a bore well. Later it can
widen the scope. Then what is excavated is a lake. One does not think at this stage, but feels. As the thought
ceased in two stages – random, and thinking – emotions too are at two levels. In fact thought, emotion,
sensation exists at number of levels. Two is enough for our consideration. The surface emotions are those
that occupies our heart and nerves. To let them cease concentration should collect at the heart. It is a
deepening movement. At that stage one cannot feel the usual sympathy or fellow feeling he felt so far. The
first contact or opening to Mother can open to this depth. Unless the devotee realizes its value,
cherishes it by his behaviour, one comes back to the original status in a few days. Should the outer
behaviour – speaking, feeling, sensing, reaction, response – be tuned to this inner opening, it comes to stay
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and can even grow. Human nature enjoys to the maximum any power put at its disposal. Man receives this
opening as a power. That Man is the ego. The right thing to do is to go to the depth of this opening and
express the new found force in work. It does not suggest itself to one in fifty years. Going behind the
emotions one faces sensations vital as well as physical. In Samadhi one loses the sensations. One should go
beyond the physical sensation in waking status. Expressing the new found force from the depths of the
soul, one will be purifying the mind, emotions and sensations. At this point, one can observe a
dichotomy of surface personality and the new found centre trying to organize the subliminal personality. It
is a point of human choice. To choose the depth is work. Mother says Man is lazy when that work faces
him. One’s centre of personality moves behind the heart, to the Psychic centre. The bhakta goes into laya
லயம் trance from this centre; we act as usual, but from this new centre, expressing the soul-force. The
Psychic rules can be followed at this stage, nor earlier.
As a child cannot stop growing, Man, who has arrived at the soul-life cannot stop growing. Non-stop
growing, aspiration for that, is constant remembrance. From that one centre that aspiration should
spread all over.
Body thrills when that centre touches the physical consciousness for a second. Calling from there is not by
words or emotions, not even sensations. It is by the vibration of the Being, the Real-Idea. It is supramental.
Man at last has moved from the mental centre to the supramental centre in him. Remaining there, he will be
newly creating that centre in him. This is a depth that permits consecration of breathing, even heart beats.
Mother had gone to the cell consciousness beyond the physical consciousness, discovered the Mind of the
cell. She found the cells aspiring. She went further to the material Mind. They too were aspiring in Her.
One indication of reaching the physical consciousness is expectation dissolves in its structure.
Expectation exists as thought, emotion and sensation. The power of the descent dissolving the structure of
expectation at various level can be perceived. Cheerfulness issuing from this depth, is the cheerfulness that
can be the foundation of yoga. At Pemberley when Darcy was civil to the visitors, we see he is incapable of
thought. There is no volition. We perceive in him no emotional perception, may be not even sensational
perception. When he calls for help at the inn to the Elizabeth who was immobilized, he appears to act
involuntarily. The previous day the Gardiners were under a great commendable restraint. In Darcy we see
no movement to be restrained. There was a silence in him. He had moved down from the surface. While
on the surface, Mind indulges in logic, philosophy appropriate to each situation. Now there will be no
energy, no movement of any description. Transformation is possible in such quietude. One cannot find
words to voice a prayer. This calm is almost on the borders of the subconscious. Moving further one is
qualified to call down the Superconscient, raising the subconscient to the centre behind the heart. Yoga
begins; consecration from there will be a step towards the first fundamental siddhi. One can occasionally
see Mother at that centre behind the heart. It is a new creation on earth. It is the supramental centre not yet
created in Man. He who does it is a yogic pioneer.
Sri Aurobindo’s Action
Since His birth in 1872, the developments of the world lend themselves to be explained in terms of what He
said about Evil. Since His birth there was forty years of peace. Before the Earth aspires for Supermind there
are various things to be done. Abolition of war acquires the priority. His physical arrival on earth brought
about a lasting peace. He tried to avoid the wars in the subtle plane, but found the dark forces organized
which could only exhaust themselves by a fight. In my scale of values, it was the stage of overcoming the
physicality of earth. Political democracy was born when Cromwell assumed power, but it was industrial
revolution that was to usher in economic democracy raising the GDP sharply. Technology is Mind
expressed in Matter. America used technology to usher in freedom into life directly. Europe sought
technology to create wealth and through that give a concrete shape to the democratic content of life. It
is education that plays that role universally. In USSR it was dictatorship that released Individuality by first
totally suppressing it or even abolishing it. Nature’s goal is human opulence. It is arrived at by a great
number of varying cultures finding unified bases of existence. For that to concretize into a reality territorial
unity is necessary. Nature is amoral. It does not mind foreign domination if that purpose will be served.
Karl Marx, Charles Darwin, railways, finance becoming a more pronounced social power greater than
military or political power, trade creating greater wealth than land, 26,000 inventions in one century,
masses of people becoming millionaires in one generation, universalizing education are around His year of
birth. Hundred years ago more than accumulating wealth, depriving another of his rights was a dominant
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impulse. Today no one dare voice it from a platform. It is a non-issue. Discouraging selfishness, assertion
of ego personal or national, denying evil statutory rights was an invisible movement from that period. When
He started writing in the 1920’s there was a burst of original ideas in physics, economics, and literary
criticism. Every influence in the world that blunted the ego, denied evil can be traced to His actions, even
birth.
There is no evolution without values.
One does not become a Man as long as he has fear – The Mother.
No one can qualify to be a Man without love.
Love makes one human.
It is true of all the twelve attributes of the Spirit.
The cart cannot move. It needs a self-moving part that can drag a weight.
Any amount of embellishment cannot give the cart mobility.
A corrupt politician may become a monarch, not a Man.
A prostitute may become rich, popular, even rule the country, and not become a woman, not even for a day.
Service does not make a professor a Ramanujam.
Originality can make anyone an Einstein.
Wealth can make a Man wealthy not cultured.
No scientist will be born in the Indian soil.
America cannot produce a Rishi.
Selfishness can never mature into an aspect of spirituality.
Marriage does not mature into Romance.
A talented labourer can become rich or popular, but not a leader.
Salaried employment generates security, not wealth.
Evolution is upward effort inside.
No amount of outward effort can result in upward movement of evolution.
Reading can generate a scholar, not a thinker.
Selfishness can give power, but can serve no one.
Infinite gossip will equip one for intrigues, can never build an organization.
Knowing the other gives power over him, only knowing yourself wins his love.
Presents can secure a pretty girl, but precious little of her love.
Absence of love looks for presents, gives them to others.
Pure love presents oneself as the present.
There is no romance where there is no danger.
There is no evolution where total dissolution is not insisted upon.
For an evolving soul, routine life is living death.
Spirit scores a victory over life in death – Sri Aurobindo.
Death makes life immortal.
Birth is the adventure of Spirit in Time.
Birth and death make dark life a Marvel.
“பெண்ேணியின் உணர்ளவப் ெற்றி அவர் ளுக்குச் சிறிது சந்கத ம் இருந்தது.”
உணர்வு ள் அவற்றின் நிளல ைில் துல்லியேோ உணைப்ெடும்.
இளடகய ஒரு நிளல இருக்கும்கெோது அது, ‘ெைவோயில்ளல’ என்று பவைிப்ெடு ிறது.
ஆழ்ேனத் பதோடர்பு ள் இைண்டு ேோற்றங் ளுக்கு அப்ெோல் இருக் லோம்.
டோர்சி எலிசபெத்ளத நோடியதுகெோல, பெோய்ளேயில் உண்ளேளய நோடும் உண்ளேக்கு முதல்
அளசவு பவறுக் த்தக் தோ இருக்கும்.
டோர்சிக்கு, திருேதி பென்னட் உடன்ெோடோ இருப்ெது ஒரு நட்ெில்லோத உறளவ
பவைிப்ெடுத்து ிறது.
அவள் முயற்சியினோல் முன்கனறி அதற்கு கேல் பசல்ல முடியோத ஒரு நிளலக்கு வரு ிறோள். அவன்
அந்த நிளலக்கு வந்த ெிறகு, தோன்தோன் ேோற கவண்டும் என்ெளத உணரு ிறோன். இந்த அர்த்தத்தில்
அவர் ள் உடன்ெோடோ உள்ைனர்.
எலிசபெத்ளதத் திருேணம் பசய்துப ோள்வதன் மூலம் அவன் திருேதி பென்னட்டின் உருவோ ோத
ஒைிளய ஏற்றுக் ப ோள் ிறோன்.
இந்த இைண்டு விஷயங் ளும் உடன்ெோடு ைோ ப் ெோர்க் ப்ெடுவதில்ளல.
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திருேதி பென்னட்டும், டோர்சியும் ஏற்றுக்ப ோள்ைகவ முடியோத உதோைணங் ைோகும்.
டோர்சியிடம் அவைது ேன நிளறவு ேி அதி அைவில் இருந்தது.
ணவனும் ேளனவியும்கூட ஒருவருக்ப ோருவர் உடன்ெோடு ள் ஆவோர் ள். ஆனோல் இது
ஓைைவிற்கு பவைிப்ெளடயோ த் பதோியும்.
விக் ோமும் டோர்சியும்கூட உடன்ெோடு ள்தோன்.
விக் ோேின் நடத்ளத டோர்சிக்குத் கதளவ என்று இளத விைக் லோம்.
விக் ோம் விரும்ெியிருந்தோல், அதற் ோ உளைத்திருந்தோல், ஒரு பெம்ெர்லிக்குச் பசோந்தக் ோைனோ
ஆ க்கூடிய வோய்ப்ளெ வோழ்க்ள அவனுக்கு அைித்திருக்கும்.
அவன் குறுக்கு வைிளய நோடினோன்.
பெம்ெர்லிளய விக் ோமுக்கு அைித்துவிட்டு, டோர்சி இைோணுவத்தில் கசர்ந்திருந்தோல், விக் ோம்
பசோந்தக் ோைனோ இருக்கும் பெம்ெர்லிளய ேணம் புோிந்து, எலிசபெத் ெைவசம் அளடந்திருப்ெோள்.
விளைவில், விக் ோம் பசோத்து முழுவளதயும் சூதோட்டத்தில் இைந்திருப்ெோன். அதன் ஆைேோன
இைண்டு ெலன் ள், 1) அவன் அவளை பவறுத்திருப்ெோன், 2) அவனது சுெோவத்தினோல் அவளைக்
ப ோடுளேப்ெடுத்தியிருப்ெோன்.
இந்தக் ட்டத்தில் எலிசபெத் பதைிவளடந்திருப்ெோைோ அல்லது அவனிடம் இன்னமும் அன்பு
ப ோண்டிருந்திருப்ெோைோ என்ெது ேனித விருப்ெேோகும். அவர் ளுக்கு குைந்ளத ள் இருந்திருந்தோல்
தந்ளத ேறுத்தளத, ே ன் ற்றுக் ப ோண்டிருந்திருப்ெோன். இது சமூ ப் ெோிணோேம் ஆகும். விக் ோம்
கநர்ளேளயக் ளடப்ெிடித்து, டோர்சியின் நிளலக்க ோ அல்லது அதற்கு கேலும் உயர்வது ஆன்ேீ ப்
ெோிணோேம் ஆகும். லோம்ப்டனில் எலிசபெத் அவைது ேனவுணர்வு ைின் சக்திளயச் பசலவைிப்ெது,
திருேதி பென்னட்டும், டோர்சியும் ஒருவருக்ப ோருவர் உடன்ெோடு ைோ இருப்ெது, கேலும்
விக் ோமும் டோர்சியும் ஒருவருக்ப ோருவர் உடன்ெோடு ைோ விைங்குவது ஆ ியளவ ளதயில்
அைிக் ப்ெட்டுள்ை வோய்ப்பு ள் அல்ல, அளவ ளுக்குப் ெின்னோல் அற்புதம் ஒைிந்துள்ைது.
பவப்ெம் கெோன்ற உடலின் உணர்ச்சி ள் ஒரு வினோடி கூட சேைசத்ளத அனுேதிப்ெதில்ளல.
அவற்ளறக் ட்டுப்ெடுத்த முடியோது.
க ோெம் கெோன்ற உணர்வின் உணர்ச்சி ள் கூட சேைசத்ளத அனுேதிப்ெதில்ளல, ஆனோல்
ஓைைவிற்கு அவற்ளறக் ட்டுப்ெடுத்தலோம்.
உணர்வு ளைவிட புோிதலின் மூலம் ேனம் பசயல்ெடு ிறது.
திருேதி பென்னட்டின் தன்முளனப்பு ளைப் கெோல, கவளல ப டும்வளை முழுவதுேோ எதிைோனளத
வைை அது அனுேதிக் ிறது.
ெிங் ிலிளயப் பெோறுத்த அைவில், அவள் தன்னுளடய உடல் ேற்றும் உணர்வு ைின்
உணர்ச்சி ளை இைந்து, அவளுளடய ேனதின் ருத்து ளை வைர்த்துக் ப ோள் ிறோள்.
ேனம் ிகைக் நோட்டு ேனிதனிடம் ெிறந்தது. ேீண்டும் அது ஐகைோப்ெோவில் ேனித சமுதோயத்தில்
ோணப்ெட்டது. அது ஜடத்தில் ேனேோ இருந்தது.
உணர்வில் ேனம் அடக் ி ஆளும். அது இன்னமும் கதோன்றவில்ளல.
தற்பெோழுது நோம் ோணும் ெிைச்சிளன ள் அளனத்தும் அடக் ி ஆளும் பெரும்ெோன்ளேயினோிடம்
உள்ை ேனதின் கவதளன ஆகும்.
சமூ நிளல இவ்வோறு இருக்ள யில், ெ வோன் நேக்கு இளறவன் வரும் தருணத்ளதப் ெற்றிக்
கூறு ிறோர். ேனித விருப்ெம் அவற்ளற நம்ெியிருக்கும்கெோது அதன் சக்திளயப் ெற்றி
அறிவுறுத்து ிறோர்.
அன்ெர் ைின் நிளறகவறிய ெிைோர்த்தளன ள் அளனத்திற்கும் இந்தத் தோக் ம் உண்டு.
ெ வோனது எண்ணங் ளைப் பூர்த்தி பசய்த உல சக்தி ள் இப்ெடிப்ெட்டளவகய ஆகும்.
அதி ோைத்ளத அடக் ி ஆளும் விகவ ேோன ேனிதன் இன்னமும் ெிறக் வில்ளல.
தற்பெோழுது சிந்திக் ின்ற ேனிதன் கூடப் ெிறக் வில்ளல.
அணுகுண்டு, ெங்குச்சந்ளத வியோெோைம், கவளலயில்லோத் திண்டோட்டம், மூட நம்ெிக்ள ஆ ியளவ
இவர் ைது இலட்சியங் ள்.
அது உணர்வுபூர்வேோனது, ேனத்ளதச் சோர்ந்தது அல்ல.
ரூஸ்பவல்ட் ேற்றும் சர்ச்சிளலப் கெோல், அவர் ளுளடய பசோந்த அனுெவத்திலிருந்கத அவர் ைோல்
ற் முடியவில்ளல.
இேயேளலளயக்கூட ஒரு ெோர்ளவயற்றவனோல் ோண முடியோது.
இந்தியோ எவ்வோறு விடுதளல அளடந்தது என்ெளதப் புோிந்துப ோள்ை முடியுேோ?
இந்தியர் ள் ேி வும் கேோசேோ
ண்மூடி ைோ உள்ைனர்.
ேோர்க்ஸ் இவர் ளை எச்சோித்த கெோதும், அதளன ேதிக் ோது ண்மூடி ைோய் Malthus-ஐயும், ேோர்க்ஸ்ஐயும் பெோய்யர் ள் என்றனர்.
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முன்கயோசளனயினோல் Malthus உலள க் ோப்ெோற்றினோர்.
இருநூறு வருடங் ளுக்கு ோர்ல் ேோர்க்ஸ் முதலோைித்துவத்ளதக் ோப்ெோற்றினோர்.
இப்பெோழுது அது கவளல பசய்யோது.
ேனம் விைிப்புடன் இருந்தோல் ஜனத்பதோள ஒரு ெிைச்சிளனகய அல்ல.
ண்மூடியோன ேனதிற்கு ஜனத்பதோள ஒரு டும்புயல் கெோன்றது.
தற்ப ோளல கெோன்ற முயற்சி மூலம் ஜப்ெோன் முன்கனறியது கெோல் உல ம் பசயலோற்றும்.
எந்த கநைத்திலும் சோதிக் ப்ெட்டளவ, கநர்ேளறயோன விஷயங் ைோல் நடந்தளவ.
எதிர்ேளறயோ உள்ைது ஒரு கெோதும் சோதிக் ோது.
விக் ோேின் அவதூளறப்கெோல் அது சோதித்தோல், அது எதிர்ேளறயோன சக்தி ைின் மூலம் அல்ல.
ஆனோல் அந்த கநோக் த்திற் ோ அது கேற்ப ோள்ளும் கநர்ேளறயோன முளனப்ெின் மூலம்
சோதிக் ின்றது.
டோர்சியின் இலட்சியம், ோர்டினர் தம்ெதி ைின் ெண்பு, கஜனின் பெோறுளே, தந்ளதயின் சுதந்திைம்,
லிடியோவின் சுறுசுறுப்பு, தோயோோின் சக்தி, எலிசபெத்தின் சுய உற்சோ ம் ஆ ியளவ அவளுளடய
சோதளனக்குத் பதம்பூட்டின.
அவனுளடய டுளேயோன உணர்வு ளை டோர்சி ள விட்ட ெிறகு அவனது இலட்சியம்
பசயல்ெடு ிறது.
ோர்டினர் தம்ெதி ள் நல்பலண்ணத்தின் பேௌனேோன ஆதைளவ அைித்தனர்.
கஜனுளடய முட்டோள்தனம் எதிர்ேளறயோன ெங் ைிப்ளெ அைித்தோலும் கூட, அவைது பெோறுளே
சூைளலக் ப டோேல் தடுத்தது.
அவைது தந்ளத அைித்த சுதந்திைம் எங்கும் ெைவியது. டோர்சியின் இலட்சியமும் திரு பென்னட்டின்
சுதந்திைத்ளதப் ெிைதிெலிப்ெதோ நோம் கூறலோேோ?
ே ிழ்ச்சிளய அனுெவிப்ெதற் ோ லிடியோ தன்னுளடய எல்லோ சக்திளயயும் உெகயோ ித்தோள்,
தன்னுளடய திருேணத்திற் ோ க்கூட அவள் அவ்வோறு பசய்யவில்ளல. அது கெோன்ற ஒன்றிளனக்
குறித்த ேனக்குவிப்பு சூைளல உயர்த்தியது.
திருேதி பென்னட்டுக்கு ேட்டும்தோன் ணிசேோன அைவு சக்தி இருந்தது. அவைது ணவர்
கசோம்கெறியோ இருந்தோர். கஜன் சோத்வீ ேோ இருந்தோள், கேோி தனிளேயில் இருந்தோள். ெிங் ிலி
கஜளனப்கெோல் இருந்தோன். டோர்சிக்கு, அவனது இணக் ேற்ற தன்ளேளயத் தக்
ளவத்துக்ப ோள்ளும் அைவுக்க சக்தி இருந்தது. எலிசபெத்தின் சக்தி சமூ உறவு ளுக் ோ
ேட்டுகே இருந்தது, சமூ சோதளன ளுக் ோ இல்ளல. அவைிடம் இருந்த சக்தி கஜனுளடய
நிளறவுக் ோ கவ பசலவைிக் ப்ெட்டது. சக்தி, அதி ோைம், திறன், திறளே, ஆற்றல், ேோியோளத,
நடத்ளத, குணோதிசயம், ஆளுளே, தனித்துவம் கெோன்றவற்றிற்கும் இளதகய நோம் கூறலோம்.
இந்த விஷயத்தில், ‘ஒரு ேனிதனின் பூைணத்துவம் உலள க் ோப்ெோற்றும்’, என்ற சோவித்திோியில்
வரும் வோக் ியம் டோர்சிக்கு ேி வும் பெோருந்தும்.
ஆ கவ ோர்டினர் தம்ெதி ைின் நோ ோி த்தின் ேீது அதி ெட்ச ேதிப்பு ளவக் ப்ெட்டுள்ைது.
ர்ணன் தன்னுளடய தோளயப் ெற்றித் பதோிந்துப ோள்ை விரும்ெியது கெோல, ஒரு ேனிதனின்
ெதிலைிக் ப்ெடோத க ள்வியின் தோ த்திற்கு ஒரு சோதோைண வோர்த்ளத, ஒரு த வல் கெோதுேோனது.
ேனிதனுக்கு இப்பெோழுது எந்தக் க ள்வியும் இல்ளல எனும் பெோழுது பதய்வீ க் குைலுக்கும் என்ன
ெயன் இருக் ிறது. ஞோெ சக்திக்கு அளதத் தக் ளவத்துக்ப ோள்ை கதளவ இல்லோததோல், அளத
ஒரு வோர்த்ளதயோ க் கூட தக் ளவத்துக்ப ோள்ை முடியோது.
பெம்ெர்லிளயப் ெற்றிகய அறிந்திைோத, அதற்கு ஆர்வமும்ெடோத எலிசபெத்திற்கு, டோர்சி அதளன
அைித்தோ கவண்டும். அவள் பெம்ெர்லிளயப் ெோர்த்தகெோது, டோர்சி இல்லோேல் அளத ேட்டும் பெற
விரும்பு ிறோள்.
அ வோழ்வில் பசயல்ெடும்பெோழுது நேக்குள் எலிசபெத்ளத நோம் ோணலோம்.
ீைிறங்கும் அருள் டோர்சிளயப் கெோல் ஷ்டப்ெடுவளத ஆன்ேீ ப் ெோர்ளவ பவைிப்ெடுத்தும்.
சமூ அந்தஸ்து எனும் மூட நம்ெிக்ள யில் ேனிதன் நோடும் ெோது ோப்பு, பெோிய ேனிதர் ளுளடய
ேனதின் இறுதி ெலவீனம் என்று Richard, கூறியுள்ைோர்.
பஜர்ேோனிய அறுளவ சி ிச்ளச நிபுணர் மூளைளயப் ெிோிக்கும்கெோது ஆன்ேோளவத்
கதடுவளதப்கெோல், Richard ஷ்டப்ெட்டு உண்ளேயோ ச் சிந்திக் ிறோர்.
ண்ணுக்குத் பதோியோத ஆன்ேோளவக் ண்ணுக்குத் பதோியும் மூளையில் கதடுவதற்கு ேனிதன்
பவட் ப்ெடுவதில்ளல.
அவன் வோழும் நிளல ஜடேோனது, அவனது எண்ணங் ள் ஜடேோனளவ.
ஆன்ேீ நிளலக்கு உயருவதற்குப் ெதிலோ , தன் ேீது அது இறங் கவண்டும் என கவண்டு ிறோன்.
அதன் அங் ீ ோைத்திற் ோ ேனிதன் சமூ த்திற்கு உயை விரும்புவதோ அவன் கூறு ிறோன். ஆனோல்
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ஆன்ேோ அவனிடம் இறங் ி வைகவண்டும் என்று அவன் எதிர்ெோர்க் ிறோன்.
திருேதி பென்னட்டும் எலிசபெத்தும் அளதச் பசய் ிறோர் ள்.
இப்பெோழுது ெிங் ிலி அங்கு இருப்ெதோல், அவர் ைது வீட்டிற்கு வந்து, உணவு அருந்தி, கஜனுடன்
திருேணத்ளத நிச்சயிக் கவண்டும் என அவள் எதிர்ெோர்க் ிறோள். சமூ உண்ளே நிளலளயயும்,
சமூ ப் ெைக் த்ளதயும் அவள் வனிப்ெது இல்ளல.
டோர்சிக்கு தன் கேல் உள்ை ஆர்வத்ளத எலிசபெத் உணர் ிறோள். அவைிடம் அவன் ோணும்
ேதிப்ளெ உணர்ந்து, அவனுக்குத் தகுந்தோற்கெோல் உயருவதற்குப் ெதிலோ , ஒரு ோதலனோ அவள்
ெின்கன அவன் வை கவண்டும் என்று எதிர்ெோர்க் ிறோள். அவன் ஒரு சமூ ேனிதனோ அங்கு
வைவில்ளல. அவளுளடய ேனதின் ஒைிக் ோ அவளை ேதித்தோன். அந்த ஒைிளய ோர்டினர்
தம்ெதி ளும் ஓைைவுக்குப் பெற்றிருந்தனர். டோர்சி தன்னுளடய ேதிப்ளெ இப்பெோழுது
பவைிப்ெடுத்தியதோல், விக் ோம் கேல் ப ோண்டிருந்த ெோைெட்சத்ளதக் ள விடுவதுதோன் எலிசபெத்
குளறந்தெட்சம் பசய்திருக் க் கூடியது ஆகும். அவன் பவைிப்ெடுத்திய உயர் ெண்பு ளைக் கூட
அவள் ேதிக் வில்ளல. ஒரு முளற கூட டோர்சி என்ற ேனிதன் அவள் ஞோெ த்திற்கு வைவில்ளல.
அவளைப் பெோறுத்தவளை டோர்சி இன்பனோரு அதி ோோி.
ஒருவருளடய தோழ்ந்த ெண்பு ளுக்கு உயர்ந்த நிளலயில் பெோிய ெலளனப் பெறுவது ேனிதனின்
நிைந்தைேோன கநோக் ம் ஆகும்.
அவைிடம் உயர்ந்த திறளே ள் இருந்தன, ஆனோல் அளவ சமூ ப் ெண்பு ள் ேட்டுகே.
டோர்சி முயற்சி பசய்தோன், அது ஒருகெோதும் ெலனைிக் ோதளதக் ண்டோன்.
அவன் தோனோ கவ ேோறினோன்.
உயர்ந்த ெலன் ள் உயர்ந்த ெண்பு ளுக்கு ேட்டுகே என்ெது பதைிவு.
எலிசபெத்திடம் அத்ளத ோதளலப் ெோர்க் வில்ளல என்ெது குறிப்ெிடத்தக் து.
இந்த விஷயங் ைில் ேனிதனின் ெோர்ளவ தவறோது.
ப ோடுக் ோேல் எளதயும் பெற முடியோது.
டோர்சிக்க ோ அல்லது பெம்ெர்லிக்க ோ அவள் எளத அைிக் முன் வரு ிறோள்?
நம்ேிடம் அைிப்ெதற்கு ஒன்றும் இல்லோதகெோதும் அருள் நேக்கு அைிக்கும்.
ேனிதனுக்கு இந்த நி ழ்வு பதோியும் என்ெதோல் அவன் அளத எதிர்ெோர்க் ிறோன்.
எட்டு நிளல ேோற்றங் ள்
1.கநர்ேளற, எதிர்ேளறயோ அணுகுவது.
“ெைவோயில்ளல” என்று கூறியது அவனுளடய பவைிகய பதோியோத ஆர்வம். இது கேல் ேனதில்
உள்ைது. உடன்ெோடு, முைண்ெோடோ வரு ிறது. இங்கு அவளுளடய கநர்ேளறயோன ெங்கு ேன
வருத்தம் அளடயோேல் இருப்ெதும், ெலளனத் தள்ைிப் கெோடோேல் இருப்ெதும்தோன்.
2.எதிர்ேளற ஆைேற்ற கநர்ேளறயோ ேோறுவது.
இது கேல் ேனதின் ஆைத்தில் உள்ைது, சோர்பலட்ளடப்கெோல் புோிந்துப ோள்ைக் கூடியவர் ள்
இதளனப் ெோர்ப்ெர். அவன் எதிர்ேளறளயத் தோண்டி விட்டோன். அவள் எதிர்ேளறயோன அம்சத்ளதத்
தோண்டோதகதோடல்லோேல், இயன்ற கெோபதல்லோம் அவளனக் ோட்டிக் ப ோடுக் த் திட்டேிடு ிறோள்.
அவதூறு ஏற்ெடுத்தக்கூடிய விக் ோளே ேனதில் பெற்றுக்ப ோள்ைத் தயோைோ இருக் ிறோள். அகத
சேயத்தில் பநதர்பீல்டிற்குப் கெோவதன் மூலம் ஒரு வலுவோன ஆழ்ேனப் ெதிளல அைிக் ிறோள்.
கநர்ேளறயோ ேோறியும் கூட, அவன் எச்சோிக்ள யோ இருக் ிறோன், வனத்ளத விலக் ிக்
ப ோள் ிறோன்.
3.எச்சோிக்ள ளயத் தோண்டி வரும்கெோது, கநர்ேளற உருவோ ிறது.
இது உள் ேனதிலும், ஜீவியத்திலும் உள்ைது. கைோசிங்சில் அவன் அவளை பவைிப்ெளடயோ
ர்னலிடம் பு ழ் ிறோன். அவள் ஓைைவிற்கு எதிர்ப்ளெக் குளறத்துக் ப ோண்டு நடுநிளலயோ
இருக் ிறோள்.
4.கநர்ேளறயோன அம்சம், நற்குணத்ளதப் பெறு ிறது.
திருேண கவண்டுக ோள். இது உள் ேனதின் குணத்தில் உள்ைது. இது ஒரு எதிர்ப்ெோ ேோறு ிறது.
‘ெைவோயில்ளல’ என்று அவன் கூறியதற்கு அவள் எவ்வோறு ெதிலைிக் வில்ளலகயோ, அகத கெோல்
அவைது நிந்தளனக்கும் அவன் ெதிலைிக் வில்ளல. அளத நல்ல விதேோ எடுத்துக் ப ோண்டு
வோனைவு உயரு ிறோன்.
5.கநர்ேளறயோனது முழுவதுேோ கநர்ேளறயோ உள்ைது- ஆழ்ேனம், ஜீவியம்.
அவன் பெம்ெர்லிக்கு வரு ிறோன். அவளுளடய குடும்ெத்ளதப் ெற்றி விசோோிக் ிறோன், திரும்ெிப்
கெோய் விடு ிறோன்.
6.கநர்ேளறயோ , முழு பவைிப்ெோடோ ெலன் வரு ிறது - அடி ேனம், பெோருள்.
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ேீன் ெிடிக் வும், உணவருந்தவும் அளைத்து, அளை ேணி கநைத்ளத இனிளேயோ க் ைிக் ிறோன்.
ஜோர்ஜியோனோளவ அறிமு ப்ெடுத்த விளை ிறோன். ோதல் வயப்ெட்ட இளைஞனோ நடந்து
ப ோள் ிறோன்.
7.திடேோன கநர்ேளறயோன பசயல்- ேனதின் கேகலோட்டேோன ேறுபேோைி.
லிடியோளவக் ண்டுெிடிக் முடிவு பசய் ிறோன், அவள் ஓடிப்கெோனளதயும் ேீறி எலிசபெத்திடம்
ஆர்வம் ோட்டு ிறோன்.
8.பசயல் பெோருளுக்கு ந ர்ந்து, பெோருைின் பெோருளுக்கு ந ர் ிறது.
லிடியோளவக் ண்டுெிடித்து, அவளுக்குத் திருேணத்ளத நடத்தி ளவத்து, அதற்குப் ெணம்
பசலவைித்து, விக் ோளே ளேத்துனனோ ஏற்று, இவ்வைவு கசளவ ளும் அ ந்ளதயின்றி
பெோதுவோனதோ இருக் கவண்டும் என விரும்பு ிறோன். அவனுளடய வோழ்விலும், அவைது
குடும்ெத்தினோின் வோழ்விலும் அற்புதம் விளை ிறது. ளதயின் ஒவ்பவோரு நிளலளயயும் எட்டு
நிளல ைிலிருந்தும் முழுவதுேோ விோிவுெடுத்தினோல் ேோற்றங் ைின் விைக் ம் பதைிவோகும். இகத
ோீதியில் பதோடர்ந்து முயன்றோல் எல்லோவற்றிற்கும் அல்லது பெரும்ெோலோன நி ழ்வு ளுக்கு விைக் ம்
ிளடக்கும்.
இந்த எட்டு ேோற்றங் ைின் மூலேோ முன்கனறுவதற்கு ஒருவருக்கு அளனத்ளதயும் உள்ைடக் ிய
ஒருமு ப்ெடுதல் சோத்தியப்ெட கவண்டும். அதன் ளேயம் ேனதிலிருந்து இதயத்திற்குப் ெின்னோல்
பசல்ல கவண்டும். முதல் நிளலயில் எண்ணங் ள் நின்று விடும். கநோக் ங் ைற்ற எண்ணங் ள்
ேளறயும். எண்ணும் திறன் பசயலிைக்கும். ேனதினுள் பேௌனம் குடிகயறும். எண்ணங் ைின் ஓட்டம்
இல்லோததோலும், ெின்னர் எண்ணும் திறன் பேௌனம் அளடவதோலும் பேௌனம் ஏற்ெடு ிறது.
எண்ணங் ைின் பேௌனம் ேனதின் பேௌனேோ முதிர்ச்சியளட ிறது. ஒரு ிணறு அல்லது
ஆழ்துளை ிணறு கெோல முதலில் அது ஒகை அைவிலோன ஆைத்தின் இயக் ேோ ேோறு ிறது.
ெின்னர் அது தன்ளன விோிவுெடுத்திக்ப ோள்ைலோம். ெின்னர் பவைிப்ெடுவது ஒரு ஏோி கெோன்றது.
இந்த நிளலயில் ஒருவர் சிந்திப்ெதில்ளல, உணரு ிறோர். கநோக் ேற்ற எண்ணங் ள், குறிப்ெிட்ட
எண்ணங் ள் என்ற இைண்டு நிளல எண்ணங் ளும் நின்றதுகெோல், உணர்ச்சி ளும் இைண்டு
நிளல ைில் உள்ைன. உண்ளேயில் எண்ணம், உணர்வு ேற்றும் உணர்ச்சி ெல நிளல ைில்
உள்ைன. நோம் ருதுவதற்கு இைண்டு கெோதுேோனது. பவைிகய பதோியும் உணர்ச்சி ள்
உள்ைத்ளதயும், உணர்வு ளையும் ஆக் ிைேிப்ெளவ. அளவ ளை நிறுத்துவதற்கு ஒருநிளலப்ெடுதல்
உள்ைத்தில் ஏற்ெட கவண்டும். அது ஒரு ஆைப்ெடுத்தும் இயக் ேோகும். அந்த நிளலயில் இதுவளை
இருந்த ெச்சோதோெகேோ ேற்றவர் ளுக் ோ வருத்தப்ெடுவகதோ முடியோத பசயலோகும். இந்த ஆைத்தில்
அன்ளனயுடன் முதல் பதோடர்கெோ அல்லது விைிப்கெோ ஏற்ெடலோம். அதன் ேதிப்ளெ உணர்ந்து,
அன்ெர் அவைது நடத்ளத மூலம் அளத ேனதில் கெோற்றோவிட்டோல், சில நோட் ைிகலகய அவர்
ெளைய நிளலக்குத் திரும்ெிவிடுவோர். கெசுவது, உணர்வது, பதோிந்துப ோள்வது, எதிர்விளன
ஆற்றுவது, ேறுபேோைி கெோன்ற புற நடத்ளத ளை இந்த அ விைிப்புடன் இளணயச் பசய்தோல் அது
நிளலத்து நின்று வைைவும் பசய்யும். ேனித சுெோவம் தனக்குக் ிளடக்கும் அதி ோைத்ளத அதி ெட்சம்
அனுெவிக்கும். ேனிதன் இந்த விைிப்ளெ அதி ோைேோ ப் பெற்றுக் ப ோள் ிறோன். அந்த ேனிதன்
அ ந்ளதயோல் ஆனவன். இந்த விைிப்ெின் ஆைத்திற்குச் பசன்று, புதிதோய் பெற்ற சக்திளய பசயலில்
பவைிப்ெடுத்துவதுதோன் பசய்யப்ெட கவண்டிய சோியோன விஷயேோகும். ஐம்ெது வருடங் ைில் கூட
இது ஒருவருக்கும் கதோன்றுவதில்ளல. உணர்ச்சி ைின் ெின்னோல் பசல்லும்கெோது, ஒருவர் உணர்வு
ேற்றும் ஜட உணர்வு ளைச் சந்திக் ிறோர். சேோதி நிளலயில் ஒருவர் உணர்வு ளை இைக் ிறோர்.
ஒருவர் விைிப்பு நிளலயில் ஜட உணர்வு ளைக் டந்து பசல்ல கவண்டும். ஆன்ேோவின்
ஆைத்திலிருந்து புதியதோகப் பெற்ற சக்திளய பவைிப்ெடுத்தினோல், ேனம், உணர்வு ள் ேற்றும்
உணர்ச்சி ளை ஒருவர் தூய்ளேப்ெடுத்திக் ப ோள்வோர். இந்த இடத்தில் அடிேனதிலுள்ை
ஆளுளேளய ஒழுங்குெடுத்த முயலும் கேல் ேனம், புதியதோ ப் பெற்ற ளேயம் ஆ ிய இைண்டு
கவறுெட்டவற்ளற ஒருவர் ோணலோம். இது ேனித விருப்ெம் பசயல்ெட கவண்டிய தருணேோகும்.
ஆைத்ளதத் கதர்ந்பதடுப்ெகத கவளல ஆகும். அந்த கவளல வரும்கெோது ேனிதன் கசோம்கெறியோ
இருப்ெோன் என அன்ளன கூறு ிறோர். ஒருவைது ஆளுளேயின் ளேயம் இதயத்திற்குப் ெின்னோல்
உள்ை ளசத்திய புருஷனின் ளேயத்திற்குச் பசல் ிறது. அன்ெர் இந்த ளேயத்திலிருந்து லயம், சேோதி
நிளலக்குச் பசல் ிறோர். நோம் வைக் ம் கெோல் பசயல்ெடு ிகறோம். ஆனோல் இந்தப் புதிய
ளேயத்திலிருந்து ஆன்ேோவின் சக்திளய பவைிப்ெடுத்தி ஒருவர் பசயல்ெடு ிறோர். இந்த நிளலயில்
ளசத்திய புருஷனின் சட்டங் ளைப் ெின்ெற்றலோம், இதற்கு முன்பு அல்ல.
ஒரு குைந்ளதயின் வைர்ச்சிளய நிறுத்த முடியோததுகெோல, ஆன்ேோவின் மூலம் வோழ்க்ள ளய
நடத்தும் ேனிதனோலும் வைருவளத நிறுத்த முடியோது. இளடவிடோத வைர்ச்சிக் ோன ஆர்வம்
இளடயறோத அன்ளன நிளனவோகும். அந்த ஒரு ளேயத்திலிருந்து அந்த ஆர்வம் எங்கும் ெைவ
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கவண்டும். ஒரு வினோடி அந்த ளேயம் ஜட நிளலயின் ஜீவியத்ளதத் பதோடும்கெோது உடல்
சிலிர்க்கும். அங் ிருந்து அளைப்ெது வோர்த்ளத ைினோகலோ அல்லது உணர்ச்சி ைினோகலோ அல்ல,
உணர்வு ைினோலும் அல்ல. அது ‘சத்’தின் அதிர்வு ைோல், முழு எண்ணத்தினோல் எழும். அது சத்திய
ஜீவியேோகும். ேனிதன் இறுதியோ அவனுளடய ேனதின் ளேயத்திலிருந்து, சத்தியஜீவிய
ளேயத்திற்குச் பசன்றுள்ைோன். அங்கு இருந்து ப ோண்டு, அவன், அவனிடம் அந்த ளேயத்ளத
புதியதோ ஏற்ெடுத்துவோன். அந்த ஆைம் சுவோசிப்ெளதயும் இதயத் துடிப்ளெயும் கூட சேர்ப்ெணம்
பசய்ய அனுேதிக்கும். அன்ளன ஜட ஜீவியத்திற்கு அப்ெோல் உள்ை உயிைணுவின் ஜீவியத்திற்குச்
பசன்று அதன் ேனளதக் ண்டு ெிடித்தோர். அணுக் ள் ஆர்வப்ெடுவளதக் ண்டோர். அவர் கேலும்
ஜட ேனதிற்குச் பசன்றோர். அன்ளனயிடம் அளவயும் ஆர்வத்ளதக் ப ோண்டிருந்தன. ஜடநிளல
ஜீவியத்ளதச் பசன்றளடவதன் ஒரு அளடயோைம், அதன் ட்டளேப்ெில் எதிர்ெோர்ப்பு ளைவதோகும்.
எண்ணேோ வும், ேனபவழுச்சியோ வும், உணர்வோ வும் எதிர்ெோர்ப்பு இருக் ிறது. சத்திய
ஜீவியத்தின் சக்தி ெல நிளல ைில் எதிர்ெோர்ப்ெின் ட்டளேப்ளெக் ளைப்ெளத உணைலோம். இந்த
ஆைத்தில் எழும் உற்சோ ம் கயோ த்தின் அஸ்திவோைேோ விைங்கும் உற்சோ ேோ இருக் லோம்.
பெம்ெர்லியில் விருந்தினர் ைிடம் டோர்சி ேோியோளதயோ ப் ெை ியகெோது, அவன் சிந்தனோ
சக்தியற்றவன் என்ெளதக் ோண் ிகறோம். தீர்ேோனிக்கும் சக்தி இல்லோதவன். ேனபவழுச்சி ப ோண்ட
ெோர்ளவகயோ, உணர்வு ேிக் ெோர்ளவகயோ இல்லோதவன் என்ெளத நோம் உணரு ிகறோம். விடுதியில்
எலிசபெத் பசயலற்று இருந்த நிளலயில் அவன் உதவி பசய்ய முற்ெட்டது தோனோ கவ
பசயல்ெடுவது கெோலத் கதோன்று ிறது. முதல் நோைன்று ோர்டினர் தம்ெதி ள் ேிகுந்த
ட்டுப்ெோட்டுடன் இருந்தனர். டோர்சி ட்டுப்ெோடோ இருப்ெதற்குோிய எந்த இயக் த்ளதயும் நோம்
ெோர்ப்ெதில்ளல. அவனிடம் ஒரு பேௌனம் இருந்தது. அவன் கேல் ேனதிலிருந்து ீகை
பசன்றுள்ைோன். கேல் ேனதில் இருக்கும்கெோது ேனம் நிளலளேக்க ற்ற நியோயத்திலும்,
தத்துவத்திலும், ஈடுெடும். இப்பெோழுது எந்த சக்தியும் இல்ளல, எந்த விதேோன சலனமும் இல்ளல.
இந்த அளேதியோன நிளலளேயில் திருவுருேோற்றம் சோத்தியேோகும். ெிைோர்த்தளன பசய்ய ஒருவருக்கு
வோர்த்ளத கை ிளடக் ோது. அளேதி ஏறக்குளறய ஆழ்ேனதின் எல்ளலயில் இருக்கும். கேலும்
பசன்றோல், ஒருவர் ெைேோத்ேோளவ அளைத்து ஆழ்ேனளத இதயத்திற்குப் ெின்னோல் இருக்கும்
ளேயத்திற்கு உயர்த்த தகுதி உளடயவர் ஆ ிறோர். கயோ ம் ஆைம்ெேோ ிறது. அங் ிருந்து
பசய்யப்ெடும் சேர்ப்ெணம் முதல் அடிப்ெளடயோன சித்திளய கநோக் ி ஒரு ெடி பசல்வதோகும்.
இதயத்தின் ெின்னோல் இருக்கும் அந்த ளேயத்தில் ஒருவர் சில சேயங் ைில் அன்ளனளயக்
ோணலோம். இது பூேியில் ஒரு புதிய ெளடப்ெோகும். இது ேனிதனிடம் இதுவளை ெளடக் ப்ெடோத
சத்திய ஜீவிய ளேயேோகும். இதளனச் பசய்ெவர் ஒரு கயோ முன்கனோடி ஆவோர்.
ஸ்ரீ அைவிந்தோின் பசயல்ெோடு ள்.
1872-ஆம் வருடம் ெ வோன் அவதோித்ததிலிருந்து உல த்தில் நளடபெற்று வரும் பசயல் ள்
அளனத்ளதயும் தீளேளயப் ெற்றி அவர் கூறியவற்றிலிருந்து விைக் லோம். அவர்
அவதோித்ததிலிருந்து நோற்ெது வருடங் ளுக்கு அளேதி இருந்தது. பூேி சத்திய ஜீவியத்திற்கு
ஆர்வப்ெடுவதற்கு முன்பு பசய்யப்ெட கவண்டியளவ ெல உள்ைன. கெோர் ளை ஒைிப்ெது அவற்றில்
முதன்ளேயோனது. இவ்வுல ில் ெ வோன் ெிறந்தது நிைந்தை அளேதிளயக் ப ோண்டு வந்தது. சூட்சுே
நிளலயில் அவர் கெோர் ளைத் தவிர்க் முயன்றோர். ஆனோல் இருண்ட சக்தி ள் கெோர் மூலகே
தங் ளை பவைிகயற்றிக்ப ோள்ளும் என்ெளதக் ண்டோர். ெண்பு ளுக் ோன எனது அைவுக ோலில்,
அது பூேியின் ஜடத்தன்ளேளய பவல்லும் ட்டேோ இருந்தது. Cromwell அதி ோைத்ளத ஏற்றவுடன்
அைசியல் ஜனநோய ம் ெிறந்தது. ஆனோல் பெோருைோதோை ஜனநோய த்ளத ஏற்ெடுத்தி நோடு ைின்
வருவோளயக் ணிசேோ உயர்த்திய பதோைில் புைட்சியோ அது இருந்தது. ஜடத்தில் ேனம்
பவைிப்ெடுவது பதோைில் நுட்ெேோ ிறது. வோழ்க்ள யில் கநைடியோ ச் சுதந்திைத்ளத ஏற்ெடுத்த
அபேோிக் ோ பதோைில் நுட்ெத்ளத உெகயோ ித்தது. ஐகைோப்ெோ பசல்வத்ளத உற்ெத்தி பசய்வதற்கு
பதோைில் நுட்ெத்ளத நோடியது. அதன் மூலம் வோழ்க்ள யின் ஜனநோய ேன நிளறவுக்கு ஒரு
திடேோன உருவம் அைித்தது. உல ம் முழுதும் ல்வி அந்தப் ெங் ிளன வ ித்து வரு ிறது.
ைஷ்யோவில் முதலில் தனித்துவத்ளத முழுவதுேோ அடக் ி ளவத்து, ஒைித்து, ெிறகு சர்வோதி ோைம்
தனித்துவத்ளத விடுவித்தது. இயற்ள யின் குறிக்க ோள் ேனிதனின் பசல்வவைம் ஆகும். ெல
கவறுெட்ட நோ ோி ங் ள் ஒருேித்த வோழ்வின் அடிப்ெளடளயக் ண்டு ெிடிப்ெதன் மூலம் அது
பெறப்ெடு ிறது. அது உண்ளே நிளலயோ உருப்பெற நோட்டினுள் ஒற்றுளே கதளவ. இயற்ள
பநறிமுளறயற்றது. அந்தக் குறிக்க ோள் நிளறகவறுவதற்கு அந்நிய நோடு ைின் ஆதிக் த்ளத அது
பெோருட்ெடுத்துவதில்ளல. ோர்ல் ேோர்க்ஸ், சோர்லஸ் டோர்வின், இையில் கெோக்குவைத்து, நிதி
ஆ ியளவ இைோணுவ அதி ோைத்திற்கும், அைசியல் அதி ோைத்திற்கும் கேலோன சமூ அதி ோைேோ
ேோறுவது, நிலத்ளதவிட வர்த்த ம் அதி அைவில் பசல்வத்ளத உற்ெத்தி பசய்வது, ஒரு
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நூற்றோண்டில் 26,000 ண்டுெிடிப்புக் ள், ஒரு தளலமுளறயில் ஏைோைேோகனோர் லட்சோதிெதி ைோவது,
ல்விளய உல ைோவியதோக்குவது ஆ ியளவ ெ வோன் ெிறந்த சேயத்தில் ஏற்ெட்டன. நூறு
வருடங் ளுக்கு முன்பு பசல்வம் கச ோிப்ெளத விட ேற்பறோருவோின் உோிளேளயப் ெறிப்ெகத
ெலேோன உந்துதலோ இருந்தது. இன்று ஒருவரும் அவ்வோறு கேளட கெோட்டு கெச முடியோது. இது
ஒரு விஷயகே இல்ளல. சுயநலத்ளதத் தடுப்ெது, தனிப்ெட்ட நெோின் அல்லது நோட்டின் அ ந்ளதளய
வலியுறுத்துவது, சட்டோீதியோன தீய உோிளே ளை அைிக் ேறுப்ெது ஆ ியளவ அந்தக்
ோலத்திலிருந்கத ண்ணுக்குத் பதோியோத இயக் ங் ைோகும். 1920ம் வருடத்தில் ெ வோன் எழுத
ஆைம்ெித்தகெோது, பெௌதி ம், பெோருைோதோைம் ேற்றும் இலக் ிய விேோிசனம் ஆ ியவற்றில்
ஏைோைேோன பசோந்தக் ருத்து ள் கதோன்றின. உல ில் அ ந்ளதளய ேழுங் டித்த, தீளே ளை ேறுத்த
ஒவ்பவோரு தோக் த்தின் அளடயோைத்ளதயும் அவருளடய பசயல் ைிலிருந்தும், அவருளடய
ெிறப்ெிலிருந்தும் ெோர்க் லோம்.
ெண்பு ள் இன்றி ெோிணோேம் இல்ளல.
ெயம் உள்ைவளை ஒருவன் ேனிதனோ ஆ முடியோது என அன்ளன கூறியுள்ைோர்.
அன்பு பசலுத்தோேல் ஒருவன் ேனிதனோ இருக் முடியோது.
அன்பு ஒருவளன ேனிதனோக்கு ிறது.
ஆன்ேோவின் ென்னிபைண்டு ெண்பு ளுக்கும் இது உண்ளே.
வண்டி தோனோ கவ ந ைோது. ெளுளவ இழுக் , தோனோ கவ இயங்கும் ஒரு ெகுதி அதற்குத் கதளவ.
எவ்வைவுதோன் அைகுெடுத்தினோலும் அது வண்டிளய ந ர்த்தோது.
ஊைல் அைசியல்வோதி ஒரு அைசைோ லோம், ேனிதனோ முடியோது.
ஒரு கவசி ெணக் ோோியோ லோம், பு ளைப் பெறலோம், நோட்ளடக்கூட ஆைலோம். ஒரு நோளைக்குக்கூட
ஒரு பெண்ணோ இருக் முடியோது.
கசளவ பசய்யும் ஒரு கெைோசிோியர் ணித கேளத இைோேோனுஜேோ முடியோது.
சுய ஆற்றல் எவளை கவண்டுேோனோலும் ஒரு Einstein ஆ ேோற்ற முடியும்.
பசல்வம் ஒருவளை ெணக் ோைைோ ஆக் லோம், ெண்புள்ைவைோ ஆக் முடியோது.
இந்திய ேண்ணில் எந்த விஞ்ஞோனியும் ெிறக் ேோட்டோர்.
அபேோிக் ோ ஒரு ோிஷிளய உருவோக் முடியோது.
சுயநலம் ஆன்ேீ த்தின் ஒரு அம்சேோ ஒரு பெோழுதும் முதிர்ச்சி அளடய முடியோது.
திருேணம் ோதலோ முதிர்ச்சி அளடவதில்ளல.
கதர்ச்சி பெற்ற ஒரு பதோைிலோைி ெணக் ோைனோ லோம் அல்லது பு ழ் பெற்றவனோ ேோறலோம்,
தளலவனோ முடியோது.
சம்ெைம் பெறும் உத்திகயோ ம் ெோது ோப்ளெ அைிக்கும், பசல்வத்ளத அைிக் ோது.
ெோிணோேம் அ த்தில் ஏற்ெடும் உயர்வதற் ோன முயற்சி ஆகும்.
எந்த அைவு புற முயற்சியும் ெோிணோே உயர்ளவ அைிக் முடியோது.
ெடிப்பு ஒரு ல்விேோளன உருவோக்கும், சிந்தளனயோைளை உருவோக் ோது.
சுயநலம் அதி ோைத்ளத அைிக் லோம், ஆனோல் எவருக்கும் ெயனைிக் ோது.
அைவற்ற வம்புப் கெச்சு ஒருவருளடய ஆர்வத்ளதத் தூண்டும், ஒரு நிறுவனத்ளத உருவோக்
முடியோது.
ேற்றவளைப் ெற்றி அறிவது அவர் ேீது அதி ோைத்ளத அைிக்கும். நம்ளேப் ெற்றி அறிவது ேட்டுகே
ேற்றவைது அன்ளெ பவல்லும்.
பவகுேதி அைிப்ெதன் மூலம் ஒரு அை ிய பெண்ளண அளடயலோம், அவளுளடய அன்ளெச் சற்று
கூட அளடய முடியோது.
அன்பு இல்லோத நிளல பவகுேதி ளை எதிர்ெோர்க் ிறது, பவகுேதி ளை ேற்றவர் ளுக்கு
அைிக் ிறது.
தூய்ளேயோன அன்பு தன்ளனகய பவகுேதியோ அைிக் ிறது.
ஆெத்து இல்லோத இடத்தில் ோதல் இருக் ோது.
முழுவதுேோ க் ளலக் ப்ெட்டோல்தோன் ெோிணோேம் சோத்தியம் ஆகும்.
வைரும் ஆன்ேோவிற்கு, சோதோைண வோழ்க்ள ேைணத்தின் வோழ்வோகும்.
ஆன்ேோ ேைணத்தில் வோழ்க்ள ளய பவல் ிறது என ெ வோன் கூறியுள்ைோர்.
ேைணம் வோழ்ளவ அைிவற்றதோக்கு ிறது.
ெிறப்பு ோலத்தில் ஆன்ேோவின் சிறப்ெோன அனுெவம் ஆகும்.
ெிறப்பும் இறப்பும் இருண்ட வோழ்ளவ அற்புதேோக்கு ின்றன.
78. “That the gentleman was overflowing with admiration was evident.”
Overflowing emotions are self-evident exhibitions.
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The emotion of the part – vital – in saturating the whole overflows.
Pleasant people are pleased to see it.
Mean personality is offended by overflowing goodness.
Jealousy, competition, suspicion, demand, envy, doubt, hostility all belong to a scale responding from
various levels.
Goodwill, generosity, admiration, help, appreciation, trusts, devotion is their positive aspects.
All of them are human poises that are choices.
Man determined from outside is small.
Inner determination discounts the small.
Man grows from smallness by outgrowing it.
Vitally it is by competition and jealousy.
Physically it is by tamas and disbelief.
Its mental expressions are suspicion, difference of opinion, etc.
Quantity of energy fixes quality of impression.
The plane of existence varies its expression.
Each plane, say the vital, can split into high and low.
Each plane can subdivide into physical, vital, mental.
Good humour in excess without brains or breeding becomes in Lydia boisterousness.
Excess here is excess of energy.
In Mr. Bennet cultural restraint that offers freedom to others becomes indolence in action, sarcasm in
speech.
To speak freely his ideal thoughts one needs a receptive atmosphere.
A restrictive atmosphere renders goodness of speech null and void and then the energy seeking expression
becomes sarcastic.
Sarcasm is small pungent speech where excess energy converts into intensity.
Sarcasm is a sharp relationship of the mental poise.
He who cannot respond to a pleasant thought as it lacks energy responds to a sharp thought that stings.
When everyone is like that sarcasm becomes the culture of that community that lacks education,
broadmindedness.
Anything that overflows is healthy as long as it is positive.
Even negative things indicate growth by overflowing.
At the end of evolution overflowing in either case is welcome.
Growth ultimately is growth of Truth.
It is a law without exception.
The direction of this law is evolution.
Men, family, organization, society, humanity, earth, universe all evolve.
Involution is itself evolution.
Darcy here is overflowing with love.
It is a great moment.
One can overflow with energy, capacity, love, force, even evolution.
The great of soul in great moments do overflow in everything.
Socially the cultured one find themselves overflowing with every conceivable social goodness through their
human kindness.
Human goodness can have characteristics – positive or negative.
Divine goodness is characterless.
Everything Divine goodness is good.
The Gardiners were pleased to see Darcy so overflowing.
It is a nice human heart that delights in another’s love.
It is a universal vibration that catches another’s sensation.
Presence of a universal vibration is the absence of ego in that measure.
It is characteristic that all, father, sister, aunt, except the mother considered Elizabeth’s engagement
marriage.
All exhibit no recognition of her high social elevation.
186

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

She, of course, knows that too well.
What made her change her Mind towards Darcy is that elevation.
Mary, Kitty, Lydia have taken it for granted, do not seem to be touched in their emotions by the vast wealth.
Marriage is so great a relief.
It leaves no energy for further comprehension.
It left no energy in her to think of Darcy.
She was not overflowing like Darcy at any time.
Hers was a material satisfaction.
It was not a psychological fulfillment.
Material satisfaction leads to contentment, not overflowing.
Societies do not overflow with energy except at festivals.
It is the energy of the invalid – no commendable energy.
When a nation is attacked, she rises with patriotic fervour.
Wars, revolutions release the energy of a society to overflowing.
During great waves of prosperity as in the industrial revolution enormous energy moving in excess quietly
charges the society for the purposes of higher enjoyment. At those times energy does not overflow.
Families overflow with energy during periods of continuous expansion. Cultured families learn to absorb
such exuberant excess into its culture.
They do overflow with affection in their interactions.
The excess of energy of a society is released when it evolves.
The new formations of structures do absorb those overflowing energies.
At times of national creativity something wells up to overflow.
It is not energy or force, but it is the social capacity.
Overflowing social capacity in thought produces great poets.
Overflowing social energies of production created industrial revolution.
Roman Empire was founded and spread by overflowing political capacity.
Excess physical energies ends in conquest, vital energy in the formation of thought, mental energy in
spiritual conquest.
In the physical form of an individual excess mental energy results into a handsome face, vital energy in a
pleasant exterior.
Wealth and status in excess tend to overflow in quiet deep waves of human energy psychological as well as
social.
They settle down into culture.
Culture developing a handsome appearance gives one excellence.
It gives beauty light.
Light begins as bright rises to brilliance.
It has higher ranges of scintillating brilliance or even iridescent glow.
Physical light, vital glow, mental brilliance, spiritual tejas each having several grades constitutes the scale.
Light is knowledge.
The light of will is the brilliance of action.
All these are described of Men, to woman is granted only a pretty face that is variously bright.
Flowing energy in body to saturation is life.
Excess energy makes the body grow.
Physical energy sustains the body.
Vital energy in the body makes it grow.
Mental energy in the vital is energetic dynamic life.
Mental energy in the body gives it life, awakes the mental sensation in the bodily organs.
Overflowing physical energy in abundant excess procreates.
From this fundamental stage the body, vital, Mental can receive the spiritual supramental energies.
In a scale based on the above, they progress.
That will be the minimum in the descent.
Its maximum will be the body in its consciousness and substance will be fully supramentalised.
The minimum will be like owning shares in Tata Company.
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The maximum will be raising one’s own company to the level of the Tata Company.
In the minimum I spoke of the descent of only energy.
Beyond energy is the force, force with light, consciousness, being.
For energy one needs aspiration, for force, direction, for light the higher part of the consciousness, for them
to combine one must integrate with the other – force and light, for consciousness their integration must
become unity, for being, the object of consciousness should become subject.
One, who understands this scale of gradation flawlessly, can proceed to fill up the endless gaps each level
has which is a parallel to acquire a house and furnish it.
Even there the house could be a well fitted one needing only furniture, or a shell that needs plastering,
wiring, fitting, etc.
The descent does all this depending upon the quality, quantity, intensity of aspiration.
As inside a computer there are countless chips and each chip carries millions of commands, still when
tuned it responds with a single touch, human system is complex in the extreme, but when tuned it will
respond instantaneously.
Faith, in its spirit can bring the whole thing into you.
“அவனிடம் வியப்பு பெருக்ப டுத்து ஓடியது பவைிப்ெளடயோ த் பதோிந்தது.”
பெோங் ி வைியும் உணர்ச்சி ள் பவைிப்ெளடயோ கவ உணர்த்தவல்லளவ.
உணர்விலிருக்கும் ெகுதியின் உணர்ச்சி முழுளேளய நிளறவளடயச் பசய்யும்பெோழுது பெோங் ி
வைி ிறது.
இனிளேயோன ேனிதர் ளுக்கு அளதப் ெோர்ப்ெது இன்ெேோ இருக்கும்.
சிறிய ேனம் ெளடத்தவர் ள் ததும்பும் நற்குணத்ளதப் ெோர்த்து எோிச்சல் அளடவோர் ள்.
பெோறோளே, கெோட்டி, சந்கத ம், எதிர்ெோர்ப்பு, ெோைோட்ட ேனம் வைோேல் இருப்ெது, குைப்ெம்,
ெள ளே இளவ யோவும் ஒரு அைவுக ோளலச் கசர்ந்தளவ, ெல்கவறு நிளல ைிலிருந்து ேறுபேோைி
அைிக் ின்றன.
நல்பலண்ணம், பெருந்தன்ளே, வியப்பு, உதவி, ெோைோட்டுவது, நம்ெிக்ள , ெக்தி ஆ ியளவ
இவற்றின் கநர்ேளறயோன அம்சங் ைோகும்.
இளவ எல்லோகே கதர்ந்பதடுக் ப்ெட்ட ேனித நிளல ள் ஆகும்.
ேனிதன் பவைியிலிருந்து நிர்ணயிக் ப்ெடும்பெோழுது சிறியவனோ இருக் ிறோன்.
அ த்தில் ஏற்ெடும் தீர்ேோனம் சிறியளதத் தள்ளுெடி பசய் ிறது.
சிறியளதத் தோண்டி வந்து ேனிதன் வைரு ிறோன்.
உணர்வுோீதியோ , கெோட்டி பெோறோளே மூலம் அவன் வைரு ிறோன்.
ஜட நிளலயில் கசோம்கெறித்தனத்தோலும் அவநம்ெிக்ள யினோலும் வைரு ிறோன்.
சந்கத ம், ருத்து கவறுெோடு ள் கெோன்றளவ இதனுளடய ேனதின் பவைிப்ெோடு ள் ஆகும்.
சக்தியின் அைவு ெதிவின் தைத்ளத முடிவு பசய் ிறது.
பவைிப்ெோடு ள் நிளலளயப் பெோறுத்து கவறுெடும்.
உணர்வு கெோன்ற ஒவ்பவோரு நிளலளயயும் எடுத்துக்ப ோண்டோல், அது கேல் நிளல, ீழ் நிளல
என்று ெிோியும்.
ஒவ்பவோரு நிளலயும் ஜடம், உணர்வு, ேனம் என்று ெிோி ிறது.
அறிவும், நல்ல வைர்ப்பும் இல்லோத அதி ப்ெடியோன உற்சோ ம், லிடியோவிடம் ஆர்ப்ெோட்டேோ
பவைிப்ெடு ிறது.
அதி ப்ெடியோன சக்திகய இங்கு அதி ேோ இருப்ெதோகும்.
ேற்றவர் ளுக்குச் சுதந்திைம் அைிக்கும் திரு பென்னட்டின் நோ ோி க் ட்டுப்ெோடு,
கசோம்கெறித்தனேோ வும், குத்தல் கெச்சோ வும் ேோறு ிறது.
இலட்சியேோன ருத்து ளை தளடயின்றிப் கெசுவதற்கு ஒருவருக்கு ஏற்புத்திறனுளடய சூைல்
கதளவப்ெடு ிறது.
ட்டுப்ெோடோன சூைல் நல்ல கெச்ளச ெயனற்றதோ வும், ஒன்றுேில்லோததோ வும் ேோற்றி விடு ிறது,
ெிறகு பவைிப்ெடும் சக்தி குத்தல் கெச்சோ ேோறு ிறது.
உெோியோ இருக்கும் சக்தி தீவிைேோ ேோறும்பெோழுது எழும் ோைேோன கெச்சு குத்தலோ பவைிப்ெடும்.
ேன நிளலயின் கூர்ளேகய குத்தல் கெச்சோ உள்ைது.
சக்தி இல்லோததோல் இனிளேயோன எண்ணத்திற்கு ேறுபேோைி அைிக் முடியோதவன் துன்புறுத்தும்
டுளேயோன எண்ணத்திற்குப் ெதிலைிப்ெோன்.
அளனவரும் அவ்வோறு இருக்கும்பெோழுது, ெடிப்பும் ெைந்த ேனமும் இல்லோத அந்தச் சமுதோயத்தின்
ெண்ெோ , குத்தல் கெச்சு ேோறு ிறது.
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அதி ேோ உள்ை எதுவும் நல்லதோ இருக்கும்வளை ஆகைோக் ியேோனதுதோன்.
எதிர்ேளறயோன விஷயங் ளும் அெோிேிதத்தின் மூலம் வைர்ச்சிளயக் குறிப்ெிடு ிறது.
ெோிணோேத்தின் முடிவில் இைண்டிலும் அெோிேிதம் வைகவற் த்தக் து.
முடிவில், வைர்ச்சி உண்ளேயின் வைர்ச்சியோகும்.
இது விதிவிலக் ில்லோத சட்டேோகும்.
இந்தச் சட்டத்தின் திளச ெோிணோேம் ஆகும்.
ேனிதர் ள், குடும்ெம், நிறுவனம், சமூ ம், ேனித குலம், பூேி, ெிைெஞ்சம் அளனத்தும்
உருவோ ின்றன.
சிருஷ்டிகய, ெோிணோேேோகும்.
இங்கு டோர்சியின் ோதல் அைவற்றதோ இருக் ிறது.
இது ஒரு உயர்ந்த தருணேோகும்.
சக்தி, திறளே, ோதல், வலிளே ேற்றும் ெோிணோேம் கூட ஒருவோிடம் ஏைோைேோ இருக் லோம்.
உயர்ந்த தருணங் ைில் ஆன்ேோவில் உயர்ந்தது, எல்லோவற்றிலும் பெோங் ி வைியும்.
சமூ த்தில் ெண்பு ேிக் வர் ள் அவர் ைது ேனிதோெிேோன அன்ெினோல் ேனதில் நிளனத்துப்
ெோர்க் க்கூடிய அளனத்து சமூ நற்குணத்தினோலும் நிளறந்து இருப்ெளதக் ோண்ெோர் ள்.
நல்லகதோ அல்லது ப ட்டகதோ, ேனித நற்குணத்திற்கு தனிப் ெண்பு ள் இருக் லோம்.
பதய்வீ நற்குணத்திற்கு குணங் ள் ிளடயோது.
பதய்வீ நற்குணம் எல்லோமும் நல்லதுதோன்.
டோர்சியின் பெருக்ப டுத்து ஓடும் ோதளலக் ண்டு ோர்டினர் தம்ெதி ளுக்குச் சந்கதோஷேோ
இருந்தது.
ேற்றவைது அன்ெில் சந்கதோஷப்ெடும் உள்ைம் நல்ல உள்ைேோகும்.
ேற்பறோருவோின் உணர்விளன ெற்றிக்ப ோள்வது உல ைோவிய அதிர்வோகும்.
உல ைோவிய அதிர்வு இருந்தோல் அந்த அைவிற்க ற்ெ அ ந்ளதயும் இருக் ோது.
தோயோளைத் தவிை, தந்ளத, சக ோதோி, அத்ளத, அளனவரும் எலிசபெத்தின் திருேண உறுதிளயக்
ருதுவது குறிப்ெிடத்தக் து.
அவைது பெோிய சமூ உயர்விளன எவரும் அளடயோைம் ண்டுப ோள்ைவில்ளல.
அவளுக்கு அது நன்றோ கவ பதோியும்.
அந்த உயர்கவ டோர்சிளய கநோக் ி அவளுளடய ேனத்ளத ேோற்றியது.
கேோி, ிட்டி, லிடியோ யோவரும் அளத இயல்ெோனது என்று எடுத்துக் ப ோண்டனர். ெைந்த பசல்வம்
அவர் ளுளடய உணர்ச்சி ளைத் பதோடவில்ளல என்று கதோன்று ிறது.
திருேணம் பெருத்த நிம்ேதிளய அைிக் ிறது.
கேலும் புோிந்துப ோள்ை சக்தி எளதயும் அது ேீதம் ளவப்ெதில்ளல.
டோர்சிளயப் ெற்றி நிளனக் அது அவைிடம் சக்தி எளதயும் ேீதம் ளவக் வில்ளல.
எந்த கநைத்திலும், டோர்சிளயப் கெோல் அவைிடம் ோதல் பெருக்ப டுக் வில்ளல.
அவைது திருப்தி பெோருள்ோீதியோனது.
அது ேனதின் நிளறவு இல்ளல.
பெோருள்ோீதியோன திருப்தி ேன நிளறளவ அைிக்கும், பெோங் ி வைியோது.
திருவிைோக் ைில் ேட்டுகே சமூ த்தில் சக்தி பெோங் ி வைியும்.
இது ஆற்றலற்ற சக்தி ஆகும் –கெோற்றத்தக் சக்தி அல்ல.
நோடு தோக் ப்ெடும்பெோழுது யோவரும் கதசீயப் ெற்றுடன் எழுவர்.
கெோர் ளும், புைட்சி ளும் சமூ த்தின் சக்திளயப் பெருக்ப டுத்து ஓடும் வள யில் விடுவிக்கும்.
பதோைில் புைட்சிளயப்கெோல் பசல்வவைம் பெருக்ப டுத்த சேயங் ைில் உெோியோ இருக்கும் சக்தி
சமூ த்ளத கேலும் உயர்ந்த சந்கதோஷங் ளை அனுெவிக் பசறிவூட்டு ிறது. அந்த கநைங் ைில்
சக்தி பெருக்ப டுக் ோது.
பதோடர்ந்து விோிவளடயும்பெோழுது குடும்ெங் ள் சக்தியினோல் பெோங் ி வைியும். ெண்புள்ை
குடும்ெங் ள் அது கெோன்ற ஆர்வேிக் சக்திளய ெண்ெோ
ிை ித்துக்ப ோள்ைக் ற்றுக்ப ோள்வர்.
அவர் ைின் ெோிேோற்றங் ைில் அவர் ைது ெோசம் பெருக்ப டுத்து ஓடும்.
சமூ ம் உருவோகும்பெோழுது அதன் உெோி சக்தி விடுவிக் ப்ெடு ிறது.
அளேப்ெின் புதிய உருவோக் ம் அெோிேிதேோன அச்சக்தி ளைக் ிை ித்துக் ப ோள் ிறது.
கதசீய ஆக் பூர்வேோன தருணங் ைில் பெருக்ப டுத்து ஓட ஏகதோ ஒன்று ஊற்பறடுக்கும்.
இது சக்திகயோ அல்லது வலிளேகயோ அல்ல, சமூ த் திறளே ஆகும்.
எண்ணத்தில் பெருக்ப டுத்து ஓடும் சமூ த் திறளேகய உயர்ந்த விஞர் ளை உருவோக்கு ிறது.
உற்ெத்தியில் சமூ சக்தி ைின் அெோிேிதம் பதோைிற்புைட்சிளய உருவோக் ியது.
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அைசியல் திறளேயின் அெோிேிதத்தோல் கைோேோபுோி இைோஜ்ஜியம் அளேக் ப்ெட்டது, ெைவியது.
உெோியோ இருக்கும் ஜடநிளலச் சக்தி ள ப்ெற்றுவதில் முடி ிறது, உணர்வின் சக்தி
எண்ணங் ளைத் கதோற்றுவிப்ெதிலும், ேனதின் சக்தி ஆன்ேீ பவற்றி ைிலும் முடி ிறது,
உெோியோ இருக்கும் ேனதின் சக்தி ஒருவருக்கு அை ோன மு த்ளத அைிக் ிறது, உணர்வின் சக்தி
இனிளேயோன புறத்கதோற்றத்ளத அைிக் ிறது.
அதி ப்ெடியோ இருக்கும் பசல்வமும், அந்தஸ்தும், ேனோீதியோ வும் சமூ ோீதியோ வும் ஆழ்ந்த ேனித
சக்தி அளல ைோ ப் பெருக்ப டுக் ின்றன.
அளவ நோ ோி ங் ைோ நிளலக் ின்றன.
அை ோன கதோற்றத்ளத உருவோக்கும் லோச்சோைம் ஒருவருக்கு உயர்விளன அைிக் ிறது.
அைகுக்கு அது ஒைிளய அைிக் ிறது.
பவைிச்சேோ இருக்கும் ஒைி ெிை ோசேோ உயர் ிறது.
கேலும் அவற்றிற்கு உயர்ந்த வோிளசயில் ெைெைக்கும் ெிை ோசமும் அல்லது பவவ்கவறு
வர்ணங் ைில் ஒைிரும் தன்ளேயும் இருக்கும்.
ஜடத்தின் ஒைி, உணர்வின் ெைெைப்பு, ேனதின் ெிை ோசம், ஆன்ேீ கதஜஸ் ஆ ியவற்றின்
ெல்கவறு நிளல ள் அைவுக ோலோ உள்ைன.
ஒைி அறிவோகும்.
உறுதியின் ஒைி பசயலின் ெிை ோசேோகும்.
இளவ யோவுகே ஆளணக் குறிக் ிறது, ெலதைப்ெட்ட ெிை ோசங் ளை உளடய அை ிய மு ம்
ேட்டுகே பெண்ணுக்கு உோித்தோனது.
உடலில் ெோயும் ஒைி நிளறவளடவது வோழ்வோகும்.
அதி ப்ெடியோன சக்தி உடல் வைை உதவும்.
ஜட சக்தி உடளலப் கெோற்றிப் ெோது ோக் ிறது.
உடலில் உள்ை உணர்வின் சக்தி அதளன வைர்க் ிறது.
உணர்விலுள்ை ேனதின் சக்தி சுறுசுறுப்ெோன ஆற்றல் வோய்ந்த வோழ்வோகும்.
அதற்கு வோழ்வு அைிப்ெது உடலிலுள்ை ேனதின் சக்தி. அது உடல் உறுப்பு ைில் ேன உணர்வு ளை
எழுப்பும்.
ஏைோைேோ இருக்கும் பெருக்ப டுக்கும் ஜட சக்தி சந்ததி ளை உருவோக்கு ிறது.
இந்த அடிப்ெளடக் ட்டத்திலிருந்து உடல், உயிர், ேனம் ஆ ியவற்றிற்கு சத்தியஜீவிய சக்தி ளை
பெற்றுக்ப ோள்ை முடியும்.
இந்த அைவுக ோலின் அடிப்ெளடயில் அளவ முன்கனறு ின்றன.
சிருஷ்டியில் அது குளறந்தெட்சம் ஆகும்.
ஜீவியத்திலும் பெோருைிலும் உடல் முழுளேயோ சத்திய ஜீவியேோ ேோறுவது அதி ெட்சேோகும்.
குளறந்தெட்சம் என்ெது டோடோ நிறுவனத்தில் ெங்கு ள் இருப்ெது கெோலோகும்.
ஒருவைது பசோந்த நிறுவனத்ளத டோடோ நிறுவனத்திற்கு இளணயோ உயர்த்துவது கெோன்றது
அதி ெட்சேோகும்.
குளறந்தெட்சத்தில் சக்திளயப் ெற்றி ேட்டும்தோன் நோன் சிருஷ்டியில் குறிப்ெிட்கடன்.
சக்திக்கு அப்ெோல் இருப்ெது வலிளே. ஒைி, ஜீவியம், ஜீவளனக் ப ோண்ட வலிளே.
சக்திக்குத் கதளவப்ெடுவது ஆர்வம், வலிளேக்கு திளச, ஒைிக்கு ஜீவியத்தின் உயர்ந்த ெோ ம், இளவ
யோவும் ஒன்று கசை, ஒன்று ேற்பறோன்றுடன் இளணய கவண்டும். -வலிளேயும் ஒைியும் இளணய
கவண்டும்- ஜீவியம் ஒன்றுெட ஒற்றுளே கவண்டும், ஜீவனுக்கு, ஜீவியத்தின் புறம் அ ேோ
கவண்டும்.
இந்த நிளல ைின் அைவுக ோளலத் தவறில்லோேல் புோிந்துப ோள்ெவர், ஒவ்பவோரு நிளலயில்
இருக்கும் முடிவில்லோ இளடபவைி ளை நிைப்ெ முற்ெடலோம். ஒரு வீட்ளட வோங் ி அதற்குத்
கதளவயோன பெோருட் ளை வோங்குவதற்குச் சேேோகும் இது.
அங்கும், அந்த வீட்டிற்கு ேைச் சோேோன் ள் ேட்டுகே கெோதும் என்ற நிளல இருக் லோம் அல்லது பூச்சு
கவளல, ேின் இளணப்பு ோன உெ ைணங் ள், இதை இளணப்பு ள் கதளவப்ெடும் பவறும்
ட்டடேோ வும் இருக் லோம்.
ஆர்வத்தின் தைம், அைவு, தீவிைம் இவற்ளறப் பெோறுத்து சிருஷ்டி இவற்ளறச் பசய் ிறது.
ணினிக்குள் ணக் ற்ற நுண்ணிய ெோ ங் ள் உள்ைன. அளவ ஒவ்பவோன்றும் க ோடிக் ணக் ோன
ட்டளை ளைத் தோங் ி நிற் ின்றன, அது இளசவுெடுத்தப்ெடும்கெோது ஒரு முளற பதோட்டோகல
நேக்குப் ெதிலைிக்கும். இது கெோல் ேனித அளேப்பு சிக் லோனது, ஆனோல் இளசவு பெறும்பெோழுது
அது உடனடியோ ப் ெதிலைிக்கும்.
நம்ெிக்ள , அதனுளடய ஆர்வத்தில் எல்லோவற்ளறயும் நேக்குள் அைிக்கும்.
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Elizabeth, on her side, had much to do. She wanted to ascertain the feelings of each of her
visitors; she wanted to compose her own, and to make herself agreeable to all; and in the latter
object, where she feared most to fail, she was most sure of success, for those to whom she
endeavoured to give pleasure were prepossessed in her favour. Bingley was ready, Georgiana
was eager, and Darcy determined, to be pleased.
எலிசபெத் தன் ெங் ிற்குச் பசய்ய கவண்டியளவ அதி ம் இருந்தன. வந்திருக்கும் ஒவ்பவோருவரும்
எவ்வோறு நிளனக் ிறோர் ள், எப்ெடி உணரு ிறோர் ள் எனத் பதோிந்துப ோள்ை நிளனத்த எலிசபெத்,
தோனும் தன்ளன அளேதிப்ெடுத்திக் ப ோண்டு அவர் ைிடம் இனிளேயோ ப் ெைகுவதற்குப்
ெிையத்தனப்ெட்டோள். அவர் ளைத் திருப்திப்ெடுத்த முடியோேல் கெோய்விடுகவோகேோ எனப் ெயந்த
அவள், அவர் ள் மூவரும் தனக்கு ஆதைவோ கவ நடந்துப ோண்டு திருப்தியோ இருக்
தோங் ைோ கவ முன்வருவளதக் ண்டோள். எலிசபெத்தோல் ே ிழ்ச்சியளடய ெிங் ிலி தயோைோ
இருந்தோன், ஜோர்ஜியோனோ ஆவலோ இருந்தோள், டோர்சி தீர்ேோனேோ இருந்தோன்.
Bingley was ready to be pleased, Georgiana was eager and Darcy determined to be pleased. This indicates a
positive atmosphere.
ெிங் ிலி சந்கதோஷேளடயத் தயோைோ இருந்தோன், ஜோர்ஜியோனோ ஆவலுடன் இருந்தோள், டோர்சி
சந்கதோஷேளடயத் தீர்ேோனேோ இருந்தோன். இது கநர்ேளறயோன சூைளல உணர்த்து ிறது.
In spite of the very positive atmosphere, there was total absence of social psychological strength, because
she was not composed. Georgiana was more than shy. Bingley brought no strength. In the absence of
strength which was further poked by Caroline the next day, Lydia was able to elope.
நல்ல விதேோ இருந்தகெோதிலும், அவள் அளேதியோ இல்லோததோல், சமூ ோீதியோ ேனதின் ெலம்
அங்கு முழுளேயோ இல்ளல. ஜோர்ஜியோனோவின் சங்க ோஜம் அதி ேோ இருந்தது. ெிங் ிலியிடம்
வலிளேகய இல்ளல. வலிளே இல்லோததோலும், கேலும் அது ோைலினோல் ேறுநோள்
தூண்டப்ெட்டதோலும், லிடியோவோல் ஓடிப் கெோ முடிந்தது.
The elopement would have been impossible if Elizabeth had had personal strength or wealth or if there had
been overflowing cheerfulness in their meeting. For all the good luck of Mr. and Mrs. Gardiner, they do not
carry strength to prevent the elopement.
எலிசபெத்திடம் சுய வலிளேகயோ அல்லது பசோத்கதோ அல்லது அவர் ைது சந்திப்ெில் உற்சோ கேோ
இருந்திருந்தோல் ஓடிப் கெோவது இயலோத ஒன்றோ இருந்திருக்கும். ோர்டினர் தம்ெதி ள்
அதிர்ஷ்டத்ளதத் தோங் ி வருெவர் ைோ இருந்தகெோதும் ஓடிப் கெோவளதத் தடுக்கும் அைவிற்கு
வலிளே பெற்றவர் ைோ இல்ளல.
For some reason Caroline could have been missing thus avoiding the disturbing movement. The atmosphere
strong enough to let Elizabeth meet Darcy once and his sister again without Caroline. Caroline is bent on
marrying Darcy. She has £ 20,000 and is supported by her sister. She could not be ejected from the scheme
without having her say. She is, in her opinion, the earlier claimant.
ஏகதோ ஒரு ோைணத்திற் ோ
ோைலின் அங்கு வைோேல் இருந்ததோல் அங்கு அளேதி சீர்குளலயோேல்
இருந்தது. ோைலின் இல்லோேல் டோர்சிளயயும் அவனது சக ோதோிளயயும் ேீண்டும் எலிசபெத் தனிகய
சந்திக் அனுேதிக்கும் அைவுக்குச் சூைல் வலிளேயோ இருந்தது. டோர்சிளயத் திருேணம்
பசய்துப ோள்ை ோைலின் தீர்ேோனேோ இருந்தோள். அவைிடம் இருெதோயிைம் ெவுன் இருக் ிறது,
ஆதோிக் ஒரு சக ோதோி இருக் ிறோள். அவளுளடய அனுேதி இல்லோேல் அவளை இதிலிருந்து
அ ற்ற முடியோது. ோைலினுளடய அெிப்ெிைோயத்தில் தனக்குத்தோன் முதல் உோிளே இருப்ெதோ
அவள் நிளனக் ிறோள்.
Readiness to be pleased, eager to please, determined to please all are good but not enough to prevent
Caroline to be there.
சந்கதோஷப்ெடத் தயோைோ இருப்ெது, சந்கதோஷப்ெடுத்த ஆவலோ இருப்ெது, சந்கதோஷேளடயத்
தீர்ேோனேோ இருப்ெது எல்லோகே நல்லளவதோன், ஆனோல் இளவ யோவுகே ோைலின் அங்கு
இல்லோேல் இருக் ப் கெோதுேோனளவ அல்ல.
“Elizabeth, on her side, had much to do.”
Grace, when it brings all, Man has to do much.
Supergrace, sometimes, does even that for Man.
Willingness to receive brings Grace.
Gratitude brings in Supergrace.
Elizabeth, when supergrace of Romance came to her, received it as Pemberley.
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Leaving aside all her disqualifications, the offence at first – ‘tolerable’ – had that effect even at the end.
The first impression made by Wickham on her had some aspects.
1) He was extremely pleasant, 2) The star visitor preferred her, 3) To her mortally offended heart, and he
brought a balm of scandal.
In return she was to the end pleasant to him – not unwelcome – after he devastated her entire family.
Preference to a woman is feminine pride. She preferred him to the end.
Support received by those who sustained heart-wounds, receives eternal gratitude. She was the channel of
Darcy’s Money going to Wickham.
Acts leave impressions on us at each level of our existence.
They do not dissolve by themselves. By themselves they grow.
Neutralizing circumstances neutralize at their own level.
Even after neutralizing scars, stains will be left on the fabric.
They are countless registration in us.
Each is a block.
By consecration it can be largely neutralized.
By a substantial sincerity in the consecration each can be converted into an opportunity.
High academic qualifications that became a bar to wedding were converted into a rare opportunity by an
offering.
Man’s poverty is largely due to his anxiety to prevent others from becoming affluent.
Should one reverse it, he will become affluent.
One’s aspirations for others are realized in his own life.
Devotees see golden light on their birthdays, even Sri Aurobindo in brilliant Gold.
They overlook such supergrace in the supramental plane.
There is no greater privilege than being His devotee. She is He.
On a great occasion lapses, problems, defects, complaints arise because one of those concerned does
not rise to the occasion.
Each one rising to the occasion, the problem becomes opportunity.
Ways in which a problem changes into an opportunity:
1) Instantaneous remembrance.
2) Mother coming Herself to us a minute before the problem arrives.
3) A problem that can raise mortal fear giving an exhilaration of Joy.
4) When the problem does not touch the surface Mind but is received by the Psychic.
5) Knowing the real cause of the problem.
6) If you see Mother before or behind the problem.
7) Should you see HER inside the problem it will turn into Supergrace.
8) If you have already exhausted the vibration brought by the problem.
9) When it is brought to you by one who has great good will for you.
10) If a grace flower arrives simultaneously.
Problems come to us in number of ways.
Even opportunities come through as many ways.
One description as above can be given for each and it will be really endless.
If you reverse the formula we can see what we usually do when Grace announces itself to us.
It turns romance into marriage.
It reduces Darcy to Pemberley.
Kumbhakarnan converted a boon into a curse.
Man has the capacity to convert an ascending movement into a descending one.
Darcy converted Lydia’s exuberance into Jane’s delight and Lizzy’s fulfillment.
There are no problems or opportunities. There are situations – our view gives it the character.
We are the determinant. We give the character to characterless events.
Characterisation belongs to human nature not the waves of creation.
The Hour of God enables the Universe to convert its present consciousness into divine consciousness.
It needs an evolutionary instrument.
Only Man can be that.
192

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

The Indian orthodoxy converted August 15, 1947 into a moment of communal riots.
The riots that flared up much earlier shows the grip of orthodoxy on the national consciousness.
Routine life needs routine energy.
Excess energy given to routine events turns them to live moments, problems into opportunities.
Mrs. Bennet belies this rule as she gives excess energy to a great event and spoils it, as the excess has a
character.
The character as well as the excess has their own way of determining the result.
The difference between a family that continually rises and the other which struggles to survive is the former
knows there is much to do at any time.
That is the same difference between the rich and poor nations.
A French professor in Pondicherry keeps his apartment spick and span.
An Indian who saw that understood the time, energy, skill, discipline needed to keep the apartment so.
That is the difference between Indian poverty and French prosperity.
During the war every nation produces more. One nation crossed in its production ten times. After the war
the ten times production comes to stay raising the prosperity.
Without the pressure of the war it never occurs to anyone to raise the production and prosperity
thus.
It is aspiration.
Aspiration is achievement.
Aspiration constitutes the difference between progress and backwardness.
Devotees often ask “I am doing everything, what more can I do?”
It really means they understand everything is to be done, but they do not do it.
The thing they should do is to do what they have believed in.
During the days of Kant it was a great revolution when they discovered the objective fact is different from
the subjective.
The idea that society is a collective entity is not real for many as they conceive of the society a collection of
various individuals.
Planchet who made 1,00,000 crowns by D’ Artagnan’s adventure after a lapse of time suggested another
project.
His master answered ‘It is my project’ meaning only when it is his own idea the results will issue.
Between success and failure in every fresh circumstance lies one such secret.
“எலிசபெத் தன் ெங் ிற்குச் பசய்ய கவண்டியளவ அதி ம் இருந்தன.”
எல்லோவற்ளறயும் அருள் ப ோண்டு வரும்பெோழுது ேனிதன் அதி ேோ ச் பசய்ய கவண்டும்.
கெைருள் சில சேயங் ைில் அதளனயும் ேனிதனுக்குச் பசய் ிறது.
பெற்றுக்ப ோள்ைத் தயோைோ இருப்ெது அருளைக் ப ோண்டு வரும்.
நன்றியுணர்வு கெைருளைக் ப ோண்டு வரும்.
ோதலின் கெைருள் எலிசபெத்திற்குக் ிளடத்தபெோழுது அளத அவள் பெம்ெர்லியோ ப் பெற்றுக்
ப ோண்டோள்.
அவளுளடய குளறெோடு ள் அளனத்ளதயும் விலக் ிவிட்டுப் ெோர்த்தோல், ‘ெைவோயில்ளல’ என்ற
முதல் தவறு, இறுதியிலும்கூட அந்தப் ெலளன அவளுக்கு அைித்தது.
விக் ோம் அவைிடம் ஏற்ெடுத்திய முதல் ெோதிப்ெிற்குச் சில அம்சங் ள் இருந்தன.
1) அவன் ேி வும் இனிளேயோனவனோ இருந்தோன். 2) ெிைெலேோ இருந்த அவன் அவளை
விரும்ெினோன். 3) புண்ெட்ட உள்ைத்திற்கு அவன் அவதூளற ேருந்தோ அைித்தோன்.
இதற்குப் ெிைதி உெ ோைேோ அவள் இறுதிவளை, அவன் பேோத்த குடும்ெத்ளத அைித்த ெிறகும்கூட,
அவனிடம் இனிளேயோ ப் ெை ினோள். அவள் அளத விரும்ெோேல் இல்ளல.
ஒரு பெண்ளண விரும்புவது அப்பெண்ணிற்குப் பெருளே. இறுதிவளை அவள் அவளன
விரும்ெினோள்.
உள்ைம் புண்ெட்டவர் ளுக்கு ஆதைவு ிளடக்கும்பெோழுது நிைந்தை நன்றியுணர்வு எழு ிறது.
டோர்சியின் ெணம் விக் ோேிற்குக் ிளடப்ெதற்கு அவள் ஒரு ருவியோ விைங் ினோள்.
நேது வோழ்வின் ஒவ்பவோரு நிளலயிலும் பசயல் ள், நம் ேீது அளடயோைத்ளத விட்டுச் பசல் ின்றன.
அளவ தோேோ கவ ளைவதில்ளல. தோேோ கவ அளவ வைர் ின்றன.
ஈடு ட்டும் சந்தர்ப்ெங் ள், அவற்றின் நிளலயிகலகய சேன் பசய்து ப ோள் ின்றன.
தழும்பு ளைச் சோி பசய்த ெின்பும் ளற ள் ேீதேிருக்கும்.
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அளவ நம்ேிடம் ணக் ிலடங் ோ ெதிவு ைோ உள்ைன.
ஒவ்பவோன்றும் ஒரு தளடயோகும்.
சேர்ப்ெணத்தின் மூலம் இளதப் பெரும்ெோலும் சோி பசய்து விடலோம்.
சேர்ப்ெணத்தில் ணிசேோன அைவுக்கு உண்ளே இருந்தோல் ஒவ்பவோன்ளறயும் ஒரு வோய்ப்ெோ
ேோற்றி விடலோம்.
உயர்ந்த ல்வித் தகுதி ள் திருேணத்திற்குத் தளடயோ ேோறிய பெோழுது, ோணிக்ள யின் மூலம் ஒரு
அோிய வோய்ப்ெோ அளவ ேோற்றப்ெட்டன.
ேற்றவர் ைின் வைர்ச்சிளயத் தடுக்கும் வளலகய ேனிதனின் ஏழ்ளேக்கு ஒரு முக் ிய
ோைணேோகும்.
அளத ஒருவர் ேோற்றினோல் அவர் ெணக் ோைைோ ேோறுவோர்.
ேற்றவர் ளுக் ோ ஆர்வப்ெடுவது அவைது வோழ்க்ள யிகலகய பூர்த்தியோ ி விடும்.
அன்ெர் ள் தங் ைது ெிறந்த நோட் ைில் பெோன்பனோைிளயப் ெோர்ப்ெர், ஸ்ரீ அைவிந்தளையும்
ெிை ோசேோன பெோன்பனோைியில் ோண்ெர்.
சத்தியஜீவிய நிளலயில் இது கெோன்ற கெைருளை அவர் ள் வனிப்ெதில்ளல.
ெ வோனின் ெக்தைோ இருப்ெளதவிட பெோிய ெோக் ியம் கவபறதுவும் இருக் முடியோது. அன்ளனகய
ெ வோன்.
தவறு ள், ெிைச்சிளன ள், குளறெோடு ள், குளற ள், உயர்ந்த சந்தர்ப்ெங் ைில் எழும், ஏபனனில்
அதில் சம்ெந்தப்ெட்டிருக்கும் ஒருவர் அந்தச் சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்றவோறு உயைோததோல்.
ஒவ்பவோருவரும் சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்றவோறு உயர்ந்தோல் ெிைச்சிளன வோய்ப்ெோ ேோறும்.
ெிைச்சிளன ள் வோய்ப்ெோ ேோறும் விதங் ள்:
1) உடனடியோ எழும் அன்ளனயின் ஞோெ ம்.
2) ெிைச்சிளன நம்ளே பநருங்குவதற்கு ஒரு நிேிடம் முன்கெ அன்ளன நம்ேிடம் வருவது.
3) ேைண ெயத்ளத அைிக் கூடிய ெிைச்சிளன, பெரும் ே ிழ்விளன அைிக்கும் பெோழுது.
4) ெிைச்சிளன கேல்ேனளதத் பதோடோதபெோழுது ளசத்தியத்தோல் அதளனப் பெற்றுக்ப ோள்வது.
5) ெிைச்சிளனயின் உண்ளேயோன ோைணத்ளதத் பதோிந்துப ோள்வது.
6) ெிைச்சிளனயின் முன்கெோ அல்லது அதன் ெின்கெோ அன்ளனளயப் ெோர்க்கும்பெோழுது.
7) ெிைச்சிளனக்குள் அன்ளனளயப் ெோர்த்தோல் அது கெைருைோ ேோறும்.
8) ெிைச்சிளன ப ோண்டு வந்த அதிர்ளவ ஏற் னகவ நோம் தீர்த்து விட்டிருந்தோல்.
9) நம்ேிடம் உயர்ந்த நல்பலண்ணம் உளடயவர் ைோல் ெிைச்சிளன எழும் பெோழுது.
10) அகத சேயம் grace ேலர் வரும் பெோழுது.
ெிைச்சிளன ள் ெல வைி ைில் நம்ேிடம் வரு ின்றன.
வோய்ப்பு ளும் ெல வைி ைில் வரு ின்றன.
ஒவ்பவோன்றுக்கும் கேற்கூறியவோறு ஒரு விைக் ம் தைலோம், இது உண்ளேயில் முடிவற்றதோ
இருக்கும்.
இந்தக் க ோட்ெோட்ளட நோம் ேோற்றும்பெோழுது அருள் நம்ேிடம் வரும் சேயம் பெோதுவோ நோம் என்ன
பசய்கவோம் என்ெளதப் ெோர்க் லோம்.
இது அேை ோதளல திருேணேோ ேோற்றும்.
இது டோர்சிளயப் பெம்ெர்லியோ ச் சுருக்கும்.
வைத்ளத சோெேோ கும்ெ ர்ணன் ேோற்றினோன்.
கேல் கநோக் ிச் பசல்லும் இயக் த்ளத ீழ் கநோக் ி வைச் பசய்யும் திறளே ேனிதனுக்கு இருக் ிறது.
லிடியோவின் ட்டுக் டங் ோத உணர்ச்சி ளை, டோர்சி கஜனுளடய சந்கதோஷேோ வும், லிசியின்
நிளறவோ வும் ேோற்றினோன்.
ெிைச்சிளன ள், வோய்ப்பு ள் என்று ஒன்றும் ிளடயோது. நேது ெோர்ளவ சூழ்நிளல ளுக்கு குணத்ளத
அைிக் ிறது.
நோம்தோன் தீர்ேோனிப்ெவர் ள். குணேற்ற நி ழ்வு ளுக்கு நோம்தோன் குணத்ளத அைிக் ிகறோம்.
குணத்ளதத் தீர்ேோனிப்ெது ேனித சுெோவம், ெளடப்ெின் அளல ள் அல்ல.
இளறவன் வரும் தருணம் தற்கெோளதய ஜீவியத்ளதத் பதய்வீ ஜீவியேோ ேோற்ற ெிைெஞ்சத்திற்கு
உதவு ிறது. அதற்கு ெோிணோே ருவி கதளவப்ெடு ிறது.
ேனிதன் ேட்டுகே ருவியோ இருக் முடியும்.
இந்திய ெதைளேப்ெற்று, 1947ஆம் வருடம் ஆ ஸ்ட் ேோதம் 15ஆம் கததி, நோட்டிற்கு விடுதளல
ிளடத்தளத ேதக் லவைேோ ேோற்றியது.
இதற்கு பவகு முன்கெ எழுந்த லவைம், நோட்டின் ஜீவியத்தின் ேீது ெதைளேப்ெற்று ப ோண்டிருந்த
ெிடிளயக் ோட்டு ிறது.
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சீைோன வோழ்க்ள க்குச் சீைோன சக்தி கதளவ.
வைக் ேோன நி ழ்வு ளுக்கு அைிக் ப்ெடும் அதி ப்ெடியோன சக்தி, அவற்ளற ஜீவனுள்ை
தருணங் ைோ ேோற்றி ெிைச்சிளன ளை வோய்ப்பு ைோ ேோற்று ின்றன.
பெோிய நி ழ்வுக்கு அதி ப்ெடியோன சக்திளய அைித்து அளதக் ப டுத்துவிடும் திருேதி பென்னட்,
கேகல கூறப்ெட்ட சட்டத்ளதப் பெோய்யோக்கு ிறோள், ஏபனனில், அதி ப்ெடியோ உள்ைதற்கு ஒரு
குணம் உண்டு.
குணத்திற்கும், அதி ப்ெடியோ உள்ைதற்கும் முடிவு ளைத் தீர்ேோனிக் என்று ஒரு ெோணி உண்டு.
பதோடர்ந்து முன்கனற்றம் அளடயும் ஒரு குடும்ெத்திற்கும், ெிளைத்திருக் கவ ஷ்டப்ெடும் ஒரு
குடும்ெத்திற்கும் உள்ை வித்தியோசம், எந்த கநைத்திலும் பசய்வதற்கு நிளறய உள்ைன என்று
முந்ளதய குடும்ெத்துக்கு பதோிந்திருப்ெதுதோன்.
ெணக் ோை நோட்டிற்கும் ஏளை நோட்டிற்கும் உள்ை வித்தியோசமும் இளதப் கெோன்றதுதோன்.
புதுச்கசோியில் ஒரு ெிபைஞ்சுப் கெைோசிோியர் தனது வீட்ளட ேி சுத்தேோ ளவத்திருப்ெோர்.
அவ்வோறு ளவத்துக்ப ோள்வதற்கு கநைம், சக்தி, திறன், ஒழுங்கு, எவ்வைவு கதளவப்ெடும் என்று
அளதப் ெோர்த்த ஒரு இந்தியர் புோிந்துப ோண்டோர்.
இதுதோன் இந்திய ஏழ்ளேக்கும், ெிைோன்ஸின் பசல்வ வைத்திற்கும் உள்ை வித்தியோசம் ஆகும்.
கெோோின்கெோது எல்லோ நோடு ளும் உற்ெத்திளயப் பெருக்கு ின்றன. ஒரு நோடு அதன் உற்ெத்திளய
ெத்து ேடங்கு தோண்டியது. கெோருக்குப் ெிறகு அந்தப் ெத்து ேடங்கு உற்ெத்தி நிளலத்து நின்று
பசல்வ வைத்ளத உயர்த்து ிறது.
கெோோின் அழுத்தம் இல்லோேல், உற்ெத்திளயயும், பசல்வ வைத்ளதயும் இவ்வோறு உயர்த்த கவண்டும்
என்று எவருக்கும் கதோன்றுவகதயில்ளல.
இது ஆர்வேோகும்.
ஆர்வகே சோதளனயோகும்.
முன்கனற்றம், ெிற்கெோக்கு நிளல இைண்டுக்கும் இளடகய உள்ை வித்தியோசம் ஆர்வம் ஆகும்.
அன்ெர் ள் அடிக் டி க ட்ெது, “ நோன் அளனத்ளதயும்’ பசய் ிகறன், நோன் கேலும் என்ன பசய்ய
முடியும்?”
உண்ளேயில் எல்லோவற்ளறயும் பசய்தோ கவண்டும் என்று அவர் ளுக்குத் பதோியும் ஆனோல்
அவர் ள் பசய்வதில்ளல.
அவர் ள் நம்புவளத அவர் ள் பசய்ய கவண்டும்.
Kant-ன் ோலத்தில் புற உண்ளே அ நிளலயிலிருந்து ேோறுெட்டது என்ெளத அவர் ள் ண்டு
ெிடித்தது, பெோிய புைட்சியோகும்.
சமூ ம் என்ெது கூட்டு நிறுவனம் என்ற ருத்து ெல கெருக்கு உண்ளேயோ த் பதோிவதில்ளல.
ஏபனனில் ெல்கவறு தனி நெர் ளை ப ோண்டது சமூ ம் என்று அவர் ள் ருது ிறோர் ள்.
D’ Artagnan னுளடய துணி ைேோன பசயலோல் லட்சம் crowns (ெிோிட்டிஷ் நோணயம்) சம்ெோதித்த
Planchet, சில ோலங் ள் ைித்து கவபறோரு திட்டத்ளதப் ெோிந்துளைத்தோர்.
அவருளடய எஜேோனர், ’இது என்னுளடய திட்டம்’ எனப் ெதிலைித்தோர், அவருளடய பசோந்தக்
ருத்தோ இருக்கும்பெோழுது ேட்டும்தோன் ெலன் ள் எழும் என்ெது இதன் அர்த்தேோகும்.
ஒவ்பவோரு புதிய சந்தர்ப்ெத்திலும் பவற்றிக்கும், கதோல்விக்கும் இளடகய இது கெோன்ற ஒரு
இை சியம் உள்ைது.
85. “Elizabeth wanted to ascertain the feelings of each of her visitors.”
Hers is not feelings, but knowing as she is a mental character.
She wants that knowledge in detail.
At first sight she discerns there is nothing between Bingley and Georgiana.
Perhaps Georgiana was still in the dream of Wickham.
In the whole story Elizabeth stands out as a pronounced mental character. None other equals her.
Perhaps Jane Austen conceived Pride and Prejudice as a story where the woman emerges into her own
marked Individuality of Mind.
Women go by general impression, do not exercise their Minds.
Darcy’s organized vital gave way at one blow from her Mind of clarity.
He said ‘She a beauty’ earlier so that later he could discover the brilliance of her Mind.
As it was a negative relationship of a negative personality – (on the surface) he had to exhaust the lower
side to discover the higher side.
All characters except Lady Catherine, Collins, and Mrs. Bennet undergo this process of exhausting the
lower side.
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Jane had to shed her gullibility.
Bingley had to give up his readiness to fall in love with a pretty face.
Mr. Bennet had to give up his indolence and irresponsibility.
Elizabeth was to overcome her charm.
All these characters were compelled by life to change.
In their change there was also a partial inner effort.
As against people who refuse to change in spite of outer compulsion, those who change are better.
Even Wickham made a great progress staying a married Man. On any day he was capable of walking out of
the house in search of Money.
That he was a brother-in-law of Darcy made him stay.
Mother wants happy stories. This is one.
Shakespeare’s tragedies are powerful but as you read them that atmosphere comes into our house.
Hugo and Dumas are great authors, but their works are oppressive. Pride and Prejudice is bright and
cheerful.
To know is to identify with the object.
How to know The Mother.
To know fully is to know.
Mother can never be known unless we know Her fully.
Mind and heart are parts.
So neither of them, even by a full attempt, can know Mother fully.
The body too is a part.
But it is the full being in the sense life and Mind have evolved out of it.
A full knowledge is given only to the Being; the next best is to the body.
To cease to think, to stop feeling is to move away from the Mind and the heart to the body. Not to have
physical sensation too is to move into the Being.
It is Samadhi in the waking state.
Can an ordinary Man try it?
Yes, if his emotions can overpower his thought.
Further if his sensation too can overwhelm the emotions.
Ultimately if he can move into his existence – into spirit – he moves into his spiritual being.
This is the first half of the journey, the inward part.
The other half is to express his being in his Mind, the heart and the body.
Should Her memory be sweet, an increasing sweetness and one returns to that sweetness, a beginning
is made.
Attention is unfailing. This is attention to the spirit.
Attention that is compelling from the awakened Being is Grace.
Till then one has to pay attention to the spirit, increase its intensity, return to it the moment the outward
occupation ends.
The first half of going in is involution.
The other half of expressing the Spirit in the parts of our being is spiritual evolution.
It is all not done just by thought and its concentrated intensity.
Detachment from the outer condition enabled by giving up intoxicants, politics, and sex enables one to turn
more inside.
Attachment to thought and emotions when given up opens us more.
They can also be given up inwardly.
The thrill of thinking, feeling, sensing are best given up.
They can also be given up subconsciously.
Elizabeth was careful, meticulous, could know in all details, and was capable of penetration.
She wanted to know whether Bingley was still interested in Jane and whether he had any interest in
Georgiana.
Both she readily discovered.
It is a thorough, unfailing method not all are capable of.
There is a higher method. Only Darcy followed it.
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It is a method of indifference, or submission to circumstance, or as devotees call, ‘Let Thy will be done,
Not my will.’
Often ordinary people follow this method by mistake.
Elizabeth not knowing that Darcy was in love with her, became this method by indifference. It is silent will
by default. Its immediate result was Darcy’s intensity rose.
Even after the proposal, as she understood all that was involved in it by her utter penetration, she forgot it
because it was not for her.
Again by default, she followed that method raising Darcy’s interest to the intensity of Selftransformation.
Mr. Bennet never expected Bingley to marry Jane as he was too worldly wise to believe £4000 would fall
for a pretty face of £50.
In the case of Darcy, it rose to disapproval and opposition, apparently by Darcy’s pride, but really by its
impossibility. Of course, it was after their engagement. But his opinion could prove to be stronger than the
engagement. His indifference to Bingley and opposition to Darcy are negative adherence to ‘Let Thy will
be done, Not my will.’
Devotees are to adhere to it positively, with rising devotion, not allowing expectation to rise.
How can the eye not see what is before it?
While deeply interested in something, it does happen.
This too is by circumstance or by default.
Devotees are to consciously choose by positively shifting to Mother, Her will, Not our will.
It is not impossible to succeed in any chosen work. Small or big. It rings the bell of yoga.
It opens up the Being.
One sees the Infinite at work.
I call my Theory Comprehensive Theory, because it qualifies to be a science.
In life if a method is 40% successful, it is acceptable. As long as one single trifle does not conform to the
Law, it does not qualify for Law. The scientist limits his field of enquiry to Matter. He may limit himself,
but he will not enter the comity of nations. A Man who is popular in his village may like to delimit his
legislative constituency to his village but he will never enter the legislature. The principles I enunciate here
are principles of this Theory. Every incident and every shade of an incident must be unfailingly
explained in the light of the Theory. I have only one incident –- her refusal of the refreshment. In my
view it could have prevented the catastrophe.
The moment the Japanese troops came near Sri Aurobindo’s village, they were compelled to surrender.
Iacocca decided to take $2 salary as a symbolic effort.
That carried the full significance of his final victory.
It was a decisive turning point.
Mr. Bennet’s decision to pay had that significance. In the subtle plane time does not adhere to the sequence
we know.
In our own experiment we can see even in the subtle plane how the time sequence works.
One may choose a twenty four hour day to make his consecration perfect.
It can be begun with one hour to be gradually extended.
Twenty four hours, even one hour is too strenuous an effort for a devotee.
Such people can choose one work, raise the concentration, perfect the consecration, maintain the
intensity, bring about the result. One who was waiting for an interview for a polytechnic saw such a
change. It helped him enter Engineering college later, get foreign training and at long last resign his fat
salaried job to become an entrepreneur.
This is fidelity to work through fidelity to method.
Fidelity to Mother in utter disregard of the work is for the devotee.
As time passes, the devotee finds the very thought of the work or method is a positive hindrance.
One must think of Her, and Her only. Even here it is better to feel.
Emotions open wider than thought.
Perfection of consecration
1) Consecration’s completion has a range between a minimum and a maximum.
2) If it is a problem, its solution is minimum.
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3) A problem can be solved at the expense of another, i.e. its solution gives rise to another minor or even a
major problem.
4) A solution now may turn into a problem later.
5) Such an after effect often removes a vast obstacle of long past.
6) A solution of a problem of life and death may raise a crop of pinpricks.
7) The solution at once leads to the creation of a major opportunity.
8) The Supramental descent was swallowed by the rising waves of tamas of earth — The greatest
opportunity instead of remaining so wipes off the greatest possible eternal obstacle.
9) A solution of one problem at once automatically solves all such existing problems.
10) One solution wipes out the very basis for such other problems.
11) Solution of a physical problem opens up innumerable vital, mental, spiritual opportunities.
12) One solution leads to a higher enjoyment of existing opportunities.
13) Every such solution turns into an inconceivable opportunity e.g. loans dissolve giving rise to assets
of the same magnitude.
14) A smaller claim denied changes into a greater claim unclaimed granted.
15) Life opens at a higher, vaster level because consecration dissolved one major problem.
16) Consecration compels the problem to withdraw as it considers itselfas an opportunity.
17) Dissolving a material problem of stifling human relationship opens up an unheard of spiritual
opportunity such as reading The Life Divine.
18) Withdrawal of an asura gradually but in a widespread fashion creates applied mental knowledge for the
world population.
19) Evil like black magic undone reduces an evil like nuclear forces.
20) Absence of one Titan allows a whole nation to awaken psychically to The Mother and Sri Aurobindo.
Various levels as well as aspects of culture:
Spirit expressing through manners, behaviour, personality and Individuality is culture.
What is the cultural level of the Bennet family? How far it proved to be its doom and its luck? Can the role
of culture be explained in the events that accomplished?
Skill, capacity, talent, ability, energy, force, power*are capable of earning which has the other side of
losing, i.e. they are unstable faculties.
Culture that once earns will not lose what is earned, i.e. culture is a stable enduring faculty, can only
grow, can never lose what is earned.
What makes culture enduring? The answer is spirit. The spirit can never lose. The evolving spirit can
never fail to be growing.
Spirit expressing through our faculties expresses values.
Evolving spirit expressing through the parts of being or its faculties expresses evolutionary gains which
know no reversals.
Evolution is light emerging out of darkness.
Spirit is light. Once light descends on anything there is no question of darkness – hence there is no going
back.
Skill is physical efficiency.
Vital expressing through physical skill is energetic efficiency.
Mind expressing through the energetic efficient skill makes it informed of mental clarity of direction.
Spirit expressing through the same is deliverance from lapse.
As it becomes a stable possession, it is called culture.
So, culture is energetic efficiency mentally organized and guided delivered from fundamental darkness.
The aspects of culture are as many as we spoke of earlier.*
Such aspects of culture merge together to become One.
So, we speak of physical culture, vital culture, mental culture, spiritual culture, social culture, psychological
culture, aristocratic culture, high culture, low culture, national culture, political culture, each of them
expressing in its own field the exact essence of culture. We can also include feminine culture, and culture of
the gentleman.
What is the truth of Individuality? How to present it?
Darcy had the greatest reward as a present for her, but his presentation made her reject it.
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Realising his error, he did what should be done – go in – and instead of him, life presented to her the
irresistible part of his offer, the least – Pemberley.
Today in the eyes of the world population, one nation stands outstandingly high, another nation is at the
bottom, with the rest are in various positions.
It is true some nations are outstanding in some respects.
It is equally true that other nations are, even in their opinion, abysmally low.
No great purpose will be served to show where each nation stands.
We know when the right strategy is used to express the right knowledge all nations can accomplish
simultaneously, as the great and poor Men boarding a plane simultaneously arrive.
That strategy is the right complement.
The high and low being complements arrive simultaneously.
Their arriving simultaneously shows their equality.
One is high, the other is low is in our egoistic, ignorant conception.
What is that complement?
We know such complements in trade and market.
In other areas work is needed to formulate such complements.
There is no giving or taking. Theirs is accomplishment together.
Those who have advanced technology use work organization.
They are unaware of the subtle organization which can raise the result abnormally.
The software engineers of India do not know of the subtle organizational knowledge they have. It is
elementary.
On the scale of accomplishment, emotional nations’ cultural societies, spiritual communities have a great
deal more which the technological communities do not have and cannot readily acquire. That is the
argument in practical trade for world cooperation. Each nation can legitimately contribute.
With the Individual, the argument is the same, the working it out must be different. Our job is to present to
every Individual in a fashion it is inspiring to his emotional comprehension. Of course NO ego is
permissible on our part.
Everything is of FULL value, not only Good or skill :
Mother says it is Grace even when we fall flat on the ground.
It is a grace laden statement.
She holds herself responsible to people whom She saw for a second.
We really do not know the deep spiritual import of such statements.
For us to discover this truth in the story is a welcome yogic effort.
It is easy to acknowledge Bingley’s interest in Jane as good, but not his ignominious desertion of
forgetfulness.
It is this desertion that made him grow out of playboy love of a pretty face into a steady lover who
cherished the woman he loved, though unable to assert his way against Darcy.
We can say his silent assertion growing in strength changed the situation.
To us Elizabeth’s violent reaction to Caroline’s warning and Caroline’s wanton provocations at Pemberley
were, to say the least, unfortunate circumstances.
On a review, we see the value of both. The first did serve Elizabeth to reinforce her regret after reading
Darcy’s letter. She could at least unknowingly feel awkward that she had overlooked the warning. Had she
married Darcy with no negative interference of Caroline, Caroline’s visits to Pemberley would have some
undeserved dignity.
Now that she took extraordinary efforts to reverse and be pleasant, her role in Pemberley would fit her
character better.
Lydia’s elopement ruined the whole family. If she had not run away she would not have been married,
Jane’s fate would have remained as a deserted girl. Even Elizabeth could have had the satisfaction of being
pleasantly received by Darcy at Pemberley and no more. Whether it would have necessarily led to wedding
is not certain. Now she was able to see how deeply he loved her, in spite of what happened. She was at a
loss to know why Darcy loved her at all or why he married her.
The small lapse of Lydia’s ‘Darcy’ was of immense significance to Elizabeth and the whole family.
Lady Catherine’s tirade and Elizabeth’s resistance surely created a new relationship between them where
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the reconciliation was not a concession but a recognition of Elizabeth’s merit.
We must go further to the full length.
“விருந்தினர் ள் ஒவ்பவோருவோின் உணர்வு ளையும் பதோிந்துப ோள்ை எலிசபெத் விரும்ெினோள்.”
இங்கு அவளுக்கு உணர்வு ள் முக் ியம் அல்ல. அவள் ேனதோலோனவைோ இருப்ெதோல், பதோிந்து
ப ோள்வகத முக் ியேோ இருந்தது.
அளத விவைேோ த் பதோிந்துப ோள்ை விரும்ெினோள்.
முதல் ெோர்ளவயிகலகய ெிங் ிலிக்கும் ஜோர்ஜியோனோவிற்கும் இளடகய ஒன்றும் இல்ளல என்ெளத
அவள் புோிந்துப ோண்டோள்.
ஜோர்ஜியோனோ இன்னமும் விக் ோளேப் ெற்றிய னவிகலகய இருந்தோள் கெோலும்.
ளத முழுவதிலும் எலிசபெத் குறிப்ெிடத்தக் ேனதோலோன தோெோத்திைேோ விைங்கு ிறோள். கவறு
எவரும் அவளுக்கு இளணயோ இல்ளல.
பெண், அவளுளடய விகசஷேோன தனிப்ெட்ட ேனதின் தனித்துவத்துடன் பவைிப்ெடுவளத
இக் ளதயின் ருவோ கஜன் ஆஸ்டின் ருதியிருக் லோம். பெண் ள் பெோதுவோன அெிப்ெிைோயப்ெடி
பசயல்ெடு ிறோர் ள், அவர் ளுளடய ேனளத உெகயோ ிப்ெதில்ளல.
டோர்சியின் முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட உணர்வு ள் அவள் ேனதிலிருந்த பதைிவினோல் ஒகை அடியில்
வில ியது.
முன்னர், ‘அவள் ஒரு அைகு’ என்று அவன் கூறியதோல், ெின்னர் அவைது ேனதின் உயர்ளவ
அவனோல் ண்டுெிடிக் முடிந்தது.
கேற்ெைப்ெில் அது ஒரு எதிர்ேளறயோன நெோின் எதிர்ேளறயோன உறவோ இருந்ததோல், உயர்ந்த
ெகுதிளயக் ண்டுெிடிப்ெதற்கு அவன் தோழ்ந்த ெகுதிளய முழுவதுேோ த் தீர்க் கவண்டியிருந்தது.
கலடி ோதோின், ோலின்ஸ் ேற்றும் திருேதி பென்னட்ளடத் தவிை ேற்ற எல்லோ தோெோத்திைங் ளும்
தோழ்ந்த ெகுதிளயத் தீர்க் இந்த முளறளய கேற்ப ோள்ை கவண்டியிருந்தது.
கஜன் அவளுளடய அப்ெோவித்தனத்ளதக் ள விட கவண்டியிருந்தது.
அை ிய பெண்ளணக் ண்டோல் ோதலிக் த் தயோைோ உள்ை குணத்ளத ெிங் ிலி ள விட
கவண்டியிருந்தது.
திரு பென்னட் அவருளடய கசோம்கெறித்தனத்ளதயும், பெோறுப்ெின்ளேளயயும் ள விட
கவண்டியிருந்தது.
எலிசபெத் அவளுளடய அைள த் தோண்டி வை கவண்டியிருந்தது.
இவர் ள் அளனவரும் வோழ்வோல் ேோறுவதற்கு வற்புறுத்தப்ெட்டோர் ள்.
அவர் ளுளடய ேோற்றத்தில் ஓைைவு அ முயற்சியும் இருந்தது.
புற வற்புறுத்தல் இருக்கும்கெோதும் ேோற ேறுப்ெவர் ளைவிட சோதைணேோ ேோறுெவர் ள்
சிறப்ெோனவர் ள்.
திருேணேோனவனோ விக் ோம்கூட ேி ப் பெோிய முன்கனற்றத்ளத அளடந்தோன். எந்தச் சேயத்திலும்
ெணத்ளதத் கதடி அவனோல் வீட்ளட விட்டு பவைிகயற முடிந்திருக்கும்.
டோர்சியின் ச லனோ இருந்தது அவளனத் திருேண வோழ்க்ள யில் நிளலத்திருக் ளவத்தது.
அன்ளன ே ிழ்ச்சியோன ளத ளை விரும்பு ிறோர். இது அது கெோல் ஒன்று.
Shakespeare-ன் கசோ நோட ங் ள் சக்தி வோய்ந்தளவ, ஆனோல் அவற்ளறப் ெடிக்கும்பெோழுது அந்தச்
சூைல் நம் வீட்டிற்கு வரு ிறது.
Hugo- வும், Dumas-ம் சிறந்த ஆசிோியர் ள். ஆனோல் அவர் ளுளடய நூல் ள் டுளேயோனளவ.
'Pride and Prejudice' சந்கதோஷேோனது, உற்சோ ேோனது.
அன்ளனளய எவ்வோறு பதோிந்துப ோள்வது?
முழுவதுேோ த் பதோிந்துப ோள்வகத பதோிந்துப ோள்வதோகும்.
அன்ளனளய முழுவதுேோ த் பதோிந்து ப ோள்ைோேல் அவளை ஒருகெோதும் அறிய முடியோது.
ேனமும் உள்ைமும் ெகுதி ள் ஆகும்.
முழு முயற்சியினோலும் கூட அன்ளனளய முழுவதுேோ த் பதோிந்துப ோள்ை முடியோது.
உடலும் ஒரு ெகுதிதோன்.
வோழ்வும், ேனமும் உடலிலிருந்து உருவோனதோல், அது முழு ஜீவன் ஆகும்.
ஜீவனுக்கு ேட்டும்தோன் முழு அறிவு அைிக் ப்ெட்டுள்ைது, அடுத்த இடம் உடலுக்கு ஆகும்.
சிந்திப்ெளத நிறுத்தி, உணர்வளதயும் நிறுத்தும்பெோழுது, ேனம், உள்ைம் இவற்றிலிருந்து நோம்
உடலுக்கு ந ரு ிகறோம். உடலின் உணர்வு ளும் இல்லோேல் இருப்ெது ஜீவனுக்கு ேோறுவதோகும்.
இது விைிப்பு நிளலயில் சேோதி ஆகும்.
ஒரு சோதோைண ேனிதன் இளதச் பசய்ய முடியுேோ?
அவனுளடய உணர்ச்சி ள், அவனுளடய எண்ணங் ளை பவற்றிப ோள்ளும்பெோழுது முடியும்.
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கேலும், அவனது உணர்வும் உணர்ச்சி ளை பவற்றிப ோள்ை முடிந்தோல் இது சோத்தியேோகும்.
முடிவோ அவன் அவனது வோழ்விற்கும் ஆன்ேோவிற்கும் ந ை முடிந்தோல், அவன் ஆன்ேீ ஜீவனுக்கு
ந ருவோன்.
இது ெயணத்தின் முதல் ெோதி ஆகும், அ த்தில் பசய்யப்ெடும் ெோதி.
அவனுளடய ேனம், உள்ைம், உடல் இவற்றில் ஜீவன் பவைிப்ெடுவது ேீதமுள்ை ெோதி.
அன்ளனயின் ஞோெ ம் இனிளேயோ இருந்தோல், இனிளே அதி ோித்தோல், ஒருவர் அந்த
இனிளேக்குத் திரும்பும்பெோழுது, ஒரு ஆைம்ெம் ஏற்ெடு ிறது.
வனம் தவறகவ தவறோது. இது ஆன்ேோவுக்கு அைிக்கும் வனேோகும்.
விைிப்புற்ற ஜீவனின் வனம் அருைோகும்.
அதுவளை ஒருவர் ஆன்ேோவுக்குக் வனம் பசலுத்த கவண்டும், அதன் தீவிைத்ளத அதி ப்ெடுத்த
கவண்டும், புற கவளல ள் முடிவளடயும் தருணத்தில் அதனிடம் திரும்ெ கவண்டும்.
முதல் ெகுதியோன உள்கை பசல்வது சிருஷ்டியில் உள்ைது.
நேது ஜீவனின் ெோ ங் ைில் ஆன்ேோளவ பவைிப்ெடுத்தும் ேற்ற ெகுதி ஆன்ேீ ப் ெோிணோேேோகும்.
இவற்ளற எண்ணத்தோகலோ அதனுளடய பசறிவோன தீவிைத்தோகலோ பசய்து விட முடியோது.
கெோளதப்பெோருட் ள், அைசியல், ஆண்-பெண் உறவு, இவற்ளறக் ள விடுவதன் மூலம் பவைி
நிளலளேயில் ஏற்ெடும் ெற்றற்ற தன்ளே நம்ளே கேலும் உள்கநோக் ிச் பசல்ல உதவும்.
எண்ணம், உணர்ச்சி ள் இவற்றின் ேீது ளவத்திருக்கும் ெற்ளற விட்டு விட்டோல், நேக்கு கேலும்
விைிப்பு ஏற்ெடும்.
இவற்ளற நம் ேனதிலிருந்தும் நோம் அ ற்றி விடலோம்.
சிந்தளன, உணர்வு, சூட்சுே உணர்வு இவற்றின் சந்கதோஷங் ளை விட்டு விடுவது சிறந்தது.
அவற்ளற ஆழ்ேனதிலிருந்தும் அ ற்றி விடலோம்.
எலிசபெத், வனேோ , உன்னிப்ெோ , எல்லோவற்ளறயும் விவைேோ அறிந்துப ோள்ளும் திறனும்,
ஊடுருவும் திறனும் உளடயவைோ இருந்தோள்.
ெிங் ிலிக்கு, கஜனிடம் இன்னமும் விருப்ெம் இருக் ிறதோ, ஜோர்ஜியோனோவிடம் ஏதோவது நோட்டம்
இருந்ததோ என்று அவள் பதோிந்துப ோள்ை விரும்ெினோள்.
இைண்ளடயும் உடனடியோ அவள் ண்டுெிடித்தோள்.
இது பூைணேோன, கதோல்வி அளடயோத முளறயோகும், அளனவைோலும் இது முடியோது.
கேலும் உயர்ந்த முளற ஒன்று உள்ைது. டோர்சி ேட்டுகே அளத கேற்ப ோண்டோன்.
இது அலட்சியப்ெடுத்தும் அல்லது சந்தர்ப்ெத்திற்கு அடிெணியும் முளறயோகும், அல்லது, அன்ெர் ள்
அளைப்ெது கெோல், ‘உன் திருவுள்ைப் ெடி நடக் ட்டும், என்னுளடய விருப்ெம் அல்ல’ என்ெது
கெோன்ற முளறயோகும்.
பெரும்ெோலும் சோதோைண ேக் ள் இந்த முளறளயத் தவறுதலோ ப் ெின்ெற்றுவோர் ள்.
டோர்சி தன்ளனக் ோதலிக் ிறோன் என்ெளத அறியோத எலிசபெத், அலட்சியப்ெடுத்துவதன் மூலம்
இந்த முளறளயப் ெின்ெற்று ிறோள். இயல்ெோ எழும் பேௌன உறுதி இது. டோர்சியின் தீவிைம்
உயர்ந்தகத இதன் உடனடிப் ெலன்.
ஊடுருவி அறியும் திறனோல் நடந்த எல்லோவற்ளறயும் அறிந்துப ோண்ட அவள், திருேண
கவண்டுக ோைிற்குப் ெிறகு அளத ேறந்தும் விட்டோள், ஏபனனில் அது அவளுக்குோியது அல்ல.
ேீண்டும் இயல்ெோ அவள் அந்த முளறளயப் ெின்ெற்றினோள், டோர்சி திருவுருேோறும் அைவுக்கு
ஆர்வத்ளத ஏற்ெடுத்தினோள்.
ெிங் ிலி, கஜளனத் திருேணம் பசய்து ப ோள்வோன் என்று திரு பென்னட் ஒரு பெோழுதும்
எதிர்ெோர்க் வில்ளல, நோலோயிைம் ெவுன் ேதிப்புள்ை ஒருவன் பவறும் ஐம்ெது ெவுனுக்குச்
பசோந்தக் ோோியோன அை ோன பெண்ளண ள ப்ெிடிப்ெோன் என்ெளத நம்ெக்கூடியவர் அல்ல அவர்.
டோர்சி விஷயத்தில் பவைிப்ெளடயோ அது டோர்சியின் ர்வத்தினோல் எனத் கதோன்றினோலும், அது
இயலோத ஒன்று என்று நிளனத்ததோல், அவர் திருேண கவண்டுக ோளை ஏற்றுக்ப ோள்ைவில்ளல,
எதிர்க் வும் பசய்தோர். இது திருேண உறுதிக்குப் ெின்தோன் நி ழ்ந்தது. ஆனோல் அவருளடய ருத்து
திருேண உறுதிளயவிட வலுவோ இருந்தது. ெிங் ிலியிடம் அவர் ோண்ெித்த அலட்சியமும்,
டோர்சியின் ேீது அவருக்கு எழுந்த எதிர்ப்பும், ‘உன் திருவுள்ைப்ெடி நடக் ட்டும், என் விருப்ெம்
அல்ல’ என்ெளத எதிர்ேளறயோ ப் ெின்ெற்றுவதோகும்.
அன்ெர் ள் இதளன அதி ெக்தியுடன், எந்த வித எதிர்ெோர்ப்பும் இன்றி கநர்ேளறயோ ப் ெின்ெற்ற
கவண்டும்.
ண் முன்கன இருப்ெளத எப்ெடிப் ெோர்க் ோேல் இருக் முடியும்?
ஏதோவது ஒன்றில் விருப்ெம் அதி ேோ இருந்தோல், அது நடக்கும்.
இதுவும் சந்தர்ப்ெத்தினோல் அல்லது இயல்ெோ கவ நடப்ெதோ இருக்கும்.
201

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

கநர்ேளறயோ அன்ளனயிடம் வருவதன் மூலம், தன்னுணர்வுடன் அன்ெர் ள் கதர்ந்பதடுக்
கவண்டும், அன்ளனயின் விருப்ெேோ இருக் கவண்டும், நேது விருப்ெேல்ல.
கதர்ந்பதடுத்த எந்த கவளலயிலும், பெோியகதோ அல்லது சிறியகதோ, பவற்றி பெறுவது என்ெது
நடக் முடியோததல்ல. கயோ த்திற்கு விடுக்கும் அளைப்பு ேணியோகும் இது.
இது ஜீவளன விைிப்ெளடயச் பசய் ிறது.
அனந்தம் பசயல்ெடுவளத ஒருவர் ோணலோம்.
என்னுளடய தத்துவம் அளனத்ளதயும் உள்ைடக் ியது என்று நோன் கூறுகவன், ஏபனனில் இது
விஞ்ஞோனத்திற்குத் தகுதி பெறு ிறது.
வோழ்க்ள யில் ஒரு வைிமுளற 40% பவற்றி அைிப்ெதோ இருந்தோல் அளத ஏற்றுக்ப ோள்ைலோம்,
ஐந்திற்கு ஒன்று ெழுதில்ளல. ஒரு அற்ெேோன விஷயம் சட்டத்திற்கு இணங் ோதவளை அது
சட்டத்திற்குத் தகுதி உளடயதோ இருக் ோது. விஞ்ஞோனி ஜடத்துடன் தன்னுளடய விசோைளணளய
நிறுத்திக் ப ோள் ிறோர். அவர் தன்ளன அைவுக்குட்ெடுத்திக் ப ோள்ைலோம், ஆனோல் நோட்டில்
ேோியோளத ிளடக் ோது. தனது ிைோேத்தில் ெிைெலேோ விைங்கும் ஒருவர், தனது சட்டேன்றத்
பதோகுதிளய அந்த ிைோேத்துடன் நிறுத்திக்ப ோள்ை விரும்ெலோம். ஆனோல் அவைோல் சட்டேன்றத்தில்
நுளையகவ முடியோது. இங்கு நோன் பதைிவுெடுத்தும் ப ோள்ள ள் இந்தத் தத்துவத்தின்
ப ோள்ள ள் ஆகும். ஒவ்பவோரு நி ழ்வும், ஒரு நி ழ்வின் ஒவ்பவோரு சோயலும், இந்தத் தத்துவத்தின்
அடிப்ெளடயில் தவறோேல் விைக் ப்ெட கவண்டும். ஒரு உதோைணம்- சிற்றுண்டிக் ோன அளைப்ளெ
அவள் ஏற் ேறுப்ெது- என் ருத்துப்ெடி அது பெோிய ஆெத்ளதத் தவிர்த்திருக் லோம்.
ஜப்ெோனியர் ைின் ெளட ஸ்ரீ அைவிந்தோின் ிைோேத்திற்கு அரு ில் வந்த அத்தருணத்தில், சைணளடய
வற்புறுத்தப்ெட்டனர்.
Iacocca, $2 சம்ெைத்ளத ஒரு அளடயோைேோ ப் பெற்றுக்ப ோள்ைத் தீர்ேோனித்தோர்.
அவருளடய இறுதி பவற்றியின் முழு முக் ியத்துவத்ளத அது ோண்ெித்தது.
தீர்ேோனிக்கும் திருப்பு முளனயோ அது அளேந்தது.
திரு பென்னட் ெணத்ளதத் திருப்ெித் தை முடிபவடுத்ததற்கு இந்த முக் ியத்துவம் இருந்தது. சூட்சுே
நிளலயில் கநைம், நோம் அறிந்த கெோக் ிளன ஒட்டி இருக் ோது.
நேது கசோதளனயிகலகய, எவ்வோறு ோலத்தின் கெோக்கு சூட்சுே நிளலயிலும் பசயல்ெடு ிறது
என்ெளத நோம் ெோர்க் லோம்.
இருெத்தி நோன்கு ேணி கநைம்ப ோண்ட ஒரு நோளை எடுத்துக்ப ோண்டு ஒருவர் சேர்ப்ெணத்ளதப்
பூைணேோக் முயலோம்.
ஒரு ேணி கநை சேர்ப்ெணம் என்று ஆைம்ெித்து ெடிப்ெடியோ அதி ோித்துக்ப ோள்ைலோம்.
இருெத்தி நோன்கு ேணி கநைம், ஒரு ேணி கநைம்கூட அன்ெருக்கு ேி வும் டுளேயோன முயற்சியோ
இருக்கும்.
இது கெோன்றவர் ள் ஒரு கவளலளயத் கதர்ந்பதடுத்து, ேன ஒருநிளலப்ெடுதளல உயர்த்தி,
சேர்ப்ெணத்ளதப் பூைணேோக் ி, தீவிைத்ளத நிளல நிறுத்தி, ெலளனக் ப ோண்டு வை கவண்டும்.
பதோைில் நுட்ெக் ல்லூோியில், கநர்மு த் கதர்வுக்குக் ோத்துக் ப ோண்டிருந்த ஒருவர் இது கெோன்ற
ேோற்றத்ளதப் ெோர்த்தோர். ெின்னர் பெோறியியல் ல்லூோியில் கசருவதற்கு அவருக்கு இது உதவியோ
இருந்தது, பவைிநோட்டுப் ெயிற்சி ிளடத்து, நல்ல ஊதியம் ிளடத்து வந்த தன்னுளடய பெோிய
கவளலளய விட்டு விட்டு சுய பதோைில் பசய்ெவைோ ேோறினோர்.
இது பசய்முளறயின் ேீது இருக்கும் உண்ளேயின் மூலம் கவளலயில் உண்ளேயோ இருப்ெதோகும்.
கவளலளயப் ெற்றி லட்சியம் பசய்யோேல் அன்ளனயிடம் உண்ளேயோ இருப்ெது அன்ெருக்கு
உோித்தோகும்.
ோலப்கெோக் ில், கவளல அல்லது பசய்முளறயின் எண்ணகே கநர்ேளறயோன தளடயோ
இருப்ெளத அன்ெர் ோண்ெோர்.
அன்ளனளய, அன்ளனளய ேட்டுகே நிளனக் கவண்டும். இங்கும்கூட உணர்வது சிறப்ெோனது.
எண்ணத்ளதவிட உணர்ச்சி ள் கேலும் சிறப்ெோ வைி விடும்.
சேர்ப்ெணத்தின் பூைணத்துவம்:
1) சேர்ப்ெணம் பூர்த்தியோவதில் அதி ெட்சத்திற்கும் குளறந்தெட்சத்திற்கும் இளடப்ெட்ட ஒரு
வளையளற உள்ைது.
2) அது ஒரு ெிைச்சிளனயோ இருந்தோல், அதன் தீர்வு குளறந்தெட்சேோ இருக்கும்.
3) ஒரு ெிைச்சிளன, ேற்பறோரு ெிைச்சிளனளய உருவோக்குவதன் மூலம் தீரும். அதோவது இதன் தீர்வு
கவபறோரு ெிைச்சிளனக்கு, அது பெோியகதோ அல்லது சிறியகதோ, அதற்கு வைி க ோலும்.
4) இப்கெோளதய ஒரு தீர்வு ெின்னோல் ஒரு ெிைச்சிளனயோ ேோறலோம்.
5) இதுகெோல் ஏற்ெடும் ெின்விளைவு பவகு நோட் ைோ உள்ை பெோிய தளடளய நீக்கும்.
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6) வோழ்வோ, சோவோ எனும் ெிைச்சிளனக்குக் ிளடத்த தீர்வு ெல சிறிய ெிைச்சிளன ளை
உருவோக் லோம்.
7) தீர்வு உடனடியோ ப் பெோிய வோய்ப்புக்கு வைி வகுக் ிறது.
8) சத்திய ஜீவியம் புவியில் இறங் ியபெோழுது, பூேியின் தேஸ் அளல கெோல் எழும்ெி அளத
விழுங் ியது. பெோிய வோய்ப்பு, பெோிய வோய்ப்ெோ கவ இருப்ெதற்குப் ெதில், ேி ப் பெோிய
சோத்தியேோகும் நிைந்தைத் தளடளய அ ற்று ிறது.
9) ஒரு ெிைச்சிளனக்குக் ிளடக்கும் தீர்வு, உடனடியோ த் தோேோ கவ அது கெோன்ற எல்லோப்
ெிைச்சிளன ளையும் தீர்க் ிறது.
10) ஒரு தீர்வு அது கெோன்ற ேற்ற ெிைச்சிளன ைின் அடித்தைங் ளைகய அ ற்று ிறது.
11) ஜட நிளலயிலுள்ை ெிைச்சிளன ைின் தீர்வு அைவற்ற உணர்வு, ேனம் ேற்றும் ஆன்ேீ
வோய்ப்பு ளை உருவோக்கு ிறது.
12) ஒரு தீர்வு, தற்கெோது உள்ை வோய்ப்பு ளை கேலும் நன்றோ அனுெவிப்ெதற்கு வைி வகுக் ிறது.
13) இது கெோன்ற ஒவ்பவோரு தீர்வும், நிளனத்துப் ெோர்க் முடியோத வோய்ப்ெோ ேோறு ிறது. (உ-ம்)
டன் ள் தீர்ந்து அதற்குச் சேேோ பசோத்து கசரு ிறது.
14) ேறுக் ப்ெட்ட ஒரு சிறிய க ோோிக்ள , க ோைப்ெடோத பெோிய க ோோிக்ள யோ வைங் ப்ெடு ிறது.
15) சேர்ப்ெணம் ஒரு பெோிய ெிைச்சிளனளயத் தீர்த்ததினோல், வோழ்க்ள உயர்ந்து கேலும் ெைந்த
நிளலயில் விைிப்ெளட ிறது.
16) சேர்ப்ெணம், அதனகய வோய்ப்ெோ க் ருதுவதோல் ெிைச்சிளனளய வில வற்புறுத்து ிறது.
17) இறுக் ேோன ேனித உறவில் ஏற்ெடும் பெோருள்ோீதியோன ெிைச்சிளனளயத் தீர்க்கும்பெோழுது,
‘தி ளலப் டிளவன்’ நூளலப் ெடிப்ெது கெோன்ற க ள்விப்ெட்டிைோத ஆன்ேீ வோய்ப்பு ிளடக் ிறது.
18) ஒரு அசுைன் ெடிப்ெடியோ , ஆனோல் ெைவலோன முளறயில் விலகுவது, உல ேக் ளுக்கு
பசயல்முளற சோர்ந்த அறிளவ உருவோக்கு ிறது.
19) பசய்விளன கெோன்ற தீய சக்தி ளைச் பசயலற்றதோ ேோற்றும்பெோழுது, அணு சக்தி கெோன்ற
தீளே குளற ிறது.
20) ஒரு அைக் ன் இல்லோேல் இருப்ெது, ளசத்திய அைவில் நோடு முழுவளதயும் அன்ளன ேற்றும்
ஸ்ரீஅைவிந்தளை உணை ளவக் ிறது.
லோச்சோைத்தின் ெல்கவறு நிளல ளும், அம்சங் ளும்:
ெைக் வைக் ங் ள், நடத்ளத ள், குணம், தனித்துவம் மூலம் ஆன்ேோ பவைிப்ெடுவது லோச்சோைம்
ஆகும்.
பென்னட் குடும்ெத்தின் லோச்சோை நிளல என்ன? இது எவ்வைவு தூைம் குடும்ெத்தின்
அதிர்ஷ்டேோ வும், துைதிர்ஷ்டேோ வும் ேோறியது? சோதித்த நி ழ்வு ைில் லோச்சோைத்தின் ெங் ிளன
விைக் முடியுேோ?
திறன், திறளே, ஆற்றல், சக்தி, வலிளே, ெலம் ஆ ியளவ வருேோனத்ளத ஈட்டவும் பசய்யும், அகத
சேயம் நஷ்டம் ஏற்ெடும் ேறு ெக் மும் உண்டு, அதோவது இளவ நிளலயற்ற திறன் ள் ஆகும்.
நோ ோி ம், ஒரு முளற பெற்றளத ஒரு கெோதும் இைக் ோது. அதோவது நோ ோி ம் நிளலயோன நீடித்த
திறளே ஆகும், வைை ேட்டுகே முடியும், பெற்றளத ஒரு கெோதும் இைக் ோது.
நோ ோி த்ளத நிளலக் ச் பசய்வது எது? ஆன்ேோகவ நிளலக் ச் பசய் ிறது. ஆன்ேோ ஒரு கெோதும்
இைக் ோது. பவைி வரும் ஆன்ேோ வைைோேல் இருக் கவ முடியோது.
நேது திறளே ள் மூலம் பவைிப்ெடும் ஆன்ேோ ெண்பு ளை பவைிப்ெடுத்தும்.
ஜீவனின் ெகுதி ைின் மூலம், அல்லது அதனுளடய திறளே ள் மூலம் பவைிப்ெடும் வைரும்
ஆன்ேோ, ெோிணோே இலோெங் ளை பவைிப்ெடுத்து ிறது, இந்த இலோெங் ளுக்கு இைப்கெ
ிளடயோது.
இருைிலிருந்து ஒைி பவைி வருவது ெோிணோேம் ஆகும்.
ஆன்ேோகவ ஒைியோகும். ஒரு முளற ஒைி ஏதோவது ஒன்றின் ேீது இறங் ிவிட்டோல் இருள் என்ற
க ள்விக்க இடேிருக் ோது. அதனோல் திரும்புவது என்ற கெச்சுக்க இடேில்ளல.
திறன் ஜடோீதியோனது- திறளே
உடல் திறனோல் பவைிப்ெடும் உணர்வு சக்திவோய்ந்த திறளேயோ இருக்கும்.
சக்திவோய்ந்த திறளேயோன திறன் மூலம் பவைிப்ெடும் ேனம், பசயல்ெடத்தக் ேனத்பதைிளவ
அைிக்கும்.
இதன் மூலகே பவைிப்ெடும் ஆன்ேோ தவறு ைிலிருந்து விடுதளல அைிக்கும்.
இது நிளலயோன உளடளேயோ ேோறுவதோல், இது லோச்சோைம் என்று அளைக் ப்ெடு ிறது.
ஆ கவ லோச்சோைம் ேனதோல் முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட அடிப்ெளடயோன இருைிலிருந்து
வைிநடத்தப்ெட்ட சக்தி வோய்ந்த திறளேயோகும்.
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லோச்சோைத்தின் அம்சங் ள் நோம் முன்னம் குறிப்ெிட்டதுகெோல் ெல உள்ைன.
இது கெோன்ற அம்சங் ள் இளணந்து ஏ னோ ேோறு ிறது.
ஜடநிளலக் லோச்சோைம், உணர்வின் லோச்சோைம், ேனதின் லோச்சோைம், ஆன்ேீ க் லோச்சோைம்,
சமூ க் லோச்சோைம், ேகனோோீதியோன லோச்சோைம், உயர்குடியினோின் லோச்சோைம், உயர்ந்த
லோச்சோைம், தோழ்ந்த லோச்சோைம், கதசீய லோச்சோைம், அைசியல் லோச்சோைம் இளவ ஒவ்பவோன்றும்,
அவற்றின் ைங் ைில், லோச்சோைத்தின் உண்ளேயோன சோைத்ளத பவைிப்ெடுத்துவளதப் ெற்றி நோம்
கெசு ிகறோம். பெண்ளேயின் லோச்சோைத்ளதயும் உயர்குடியினோின் லோச்சோைத்ளதயும் இதில் நோம்
கசர்த்துக்ப ோள்ைலோம்.
தனித்துவத்தின் உண்ளே என்ன? அளத எவ்வோறு முன்னிளலப் ெடுத்துவது?
டோர்சி தன்ளன வைங்குவதன் மூலம் ேி ப் பெோிய பவகுேதிளய அவளுக்கு அைித்தோன், ஆனோல்
அவன் அைித்த விதம் அவளை நிைோ ோிக் ளவத்தது.
தவற்ளற உணர்ந்த அவன் என்ன பசய்ய கவண்டுகேோ அளதச் பசய்தோன், உள்கை பசல்வதன்
மூலம் திருவுருேோறினோன், அவனுக்குப் ெதிலோ , வோழ்க்ள அவளுக்கு அவன் குளறந்தெட்சேோ
அைிக் க்கூடிய, அவைோல் ேறுக் முடியோத பெம்ெர்லிளய அைித்தது.
உல ேக் ைின் ெோர்ளவயில் இன்று ஒரு நோடு ேி உயர்ந்த இடத்தில் உள்ைது, ேற்பறோரு நோடு
ீகை உள்ைது, ேற்ற நோடு ள் ெல்கவறு நிளலயில் உள்ைன.
சில நோடு ள், சில விஷயங் ைில் முதன்ளேயோ இருக் ின்றன என்ெது உண்ளே.
ேற்ற நோடு ள் அவற்றின் அெிப்ெிைோயத்திகலகய ேி வும் தோழ்ந்ததோ உள்ைன என்ெதும் சேேோன
உண்ளே.
ஒவ்பவோரு நோடும் எந்த நிளலயில் உள்ைது என்ெளதக் ோண்ெிப்ெதினோல் எந்த பெோிய கநோக் மும்
நிளறகவறப் கெோவதில்ளல.
சோியோன அறிளவ பவைிப்ெடுத்த சோியோன உெோயத்ளதப் ெயன்ெடுத்தும்பெோழுது, எல்லோ நோடு ளும்
ஒகை கநைத்தில் சோதிக்கும் என்ெது நேக்குத் பதோியும். ஒகை விேோனத்தில் ெிையோணம் பசய்யும்
ெணக் ோைனும், ஏளையும் ஒகை கநைத்தில்தோன் வந்து கசருவோர் ள்.
அந்த உெோயம் சோியோன உடன்ெோடோ இருக்கும்.
உயர்ந்ததும் தோழ்ந்ததும் உடன்ெோடோ இருப்ெதோல் ஒகை கநைத்தில் வந்து கசரு ின்றனர்.
ஒகை கநைத்தில் வந்து கசருவது அவர் ைது சேநிளலளயக் ோண்ெிக் ின்றது.
ஒன்று உயர்ந்தது, ேற்றது தோழ்ந்தது என்ெது நேது அ ந்ளதயில் உள்ைது, இது அறியோளேயில்
எழும் எண்ணேோகும்.
அந்த உடன்ெோடு எது?
வியோெோைத்திலும், சந்ளதயிலும் இது கெோன்ற உடன்ெோடு ளை நோம் அறிகவோம்.
ேற்ற இடங் ைில் இது கெோன்ற உடன்ெோடு ளை ஏற்ெடுத்த கவளல கதளவப்ெடு ிறது.
ப ோடுப்ெகதோ, எடுத்துக்ப ோள்வகதோ அவர் ைிடம் ிளடயோது. அவர் ளுளடயது இளணந்து
சோதிப்ெதோகும்.
முன்கனறிய நவீன பதோைில் நுட்ெம் உளடயவர் ள் அளேப்பு முளறளய கவளலயில்
ெயன்ெடுத்துவர்.
ெலளன அசோதோைணேோ உயர்த்தும் சூட்சுே அளேப்பு முளறளயப் ெற்றி அவர் ளுக்குத்
பதோியவில்ளல.
சூட்சுேேோன முளறப்ெடுத்திய அறிவு தங் ளுக்கு இருப்ெது, இந்தியோவில் உள்ை பேன்பெோருள்
பெோறியோைர் ளுக்குத் பதோியவில்ளல. இது ஆைம்ெ நிளல அறிவோகும்.
சோதளனயின் அைவுக ோலில், உணர்ச்சிபூர்வேோன நோடு ைின் நோ ோி சமூ ங் ளுக்கும், ஆன்ேீ ச்
சமுதோயங் ளுக்கும் அதி அைவில் சூட்சுே அறிவு உள்ைது, பதோைில்நுட்ெ சமுதோயங் ளுக்கு இது
இல்ளல, உடனடியோ ப் பெற்றுக்ப ோள்ைவும் முடியோது. உல ஒற்றுளேக் ோ , நளடமுளற
வியோெோைத்தில் நடக்கும் விவோதம் இதுதோன். ஒவ்பவோரு நோடும் சோியோன முளறயில் ெங் ைிப்ளெ
அைிக் லோம்.
தனி நெளைப் பெோறுத்தவளை விவோதம் அகததோன், பசயற்ெோட்டு முளறதோன் வித்தியோசப்ெடும்.
ஒவ்பவோருவருக்கும், அவைவருளடய உணர்ச்சிபூர்வேோன பதைிவுக்கு ஊக் மூட்டும் வள யில்
அைிப்ெகத நேது கவளலயோகும். நேது ெங் ில் அ ந்ளத என்ெது அறகவ இருக் க் கூடோது.
எல்லோவற்றிற்கும் முழு ேதிப்புள்ைது, நல்லதற்க ோ அல்லது திறளே வோய்ந்ததற்க ோ ேட்டுேல்ல.
நோம் குப்புற விழுந்தோலும் அதுவும் அருகை என் ிறோர் அன்ளன.
அருளைத் தோங் ியுள்ை கூற்று இது.
ஒரு வினோடிகய சந்தித்திருந்தோலும் அவர் ளுக்கு அன்ளன பெோறுப்கெற் ிறோர்.
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இது கெோன்ற கூற்றுக் ைின் ஆழ்ந்த ஆன்ேீ க் ருத்து ளைப் ெற்றி நேக்கு உண்ளேயில்
பதோிவதில்ளல.
இந்த உண்ளேளய இக் ளதயில் ண்டுெிடிக் முன்வருவது நேக்கு வைகவற் த்தக் கயோ முயற்சி
ஆகும்.
கஜன் ேீது ெிங் ிலிக்கு இருக்கும் ஆர்வத்ளத நல்லது என்று அங் ீ ோிப்ெது சுலெேோகும், ஆனோல்
பவட் க்க டோன அவனது ேறதிளய அங் ீ ோிக் முடியோது.
இந்தக் ள விடுதகல, அை ோன மு த்ளதக் ண்டோல் ோதலிப்ெது என்று விளையோட்டுத்தனேோ
இருந்தவளன உறுதியோன ோதலனோ ேோற்றியது. டோர்சிக்கு எதிைோ த் தன்னுளடய வைிளய
வலியுறுத்த முடியோதகெோதும், தோன் ோதலித்த பெண்ளணப் கெோற்றினோன்.
அவனுளடய பேௌனேோன வலியுறுத்தல் வலிளே அளடந்து, நிளலளேளய ேோற்றியது என நோம்
கூறலோம்.
ோைலினுளடய எச்சோிக்ள க்கு எலிசபெத்தின் டுளேயோன ெதிலும், பெம்ெர்லியில் ோைலின்
கவண்டுபேன்கற எோிச்சளலக் ிைப்ெியதும், நம்ளேப் பெோறுத்தவளை துைதிஷ்டேோன சந்தர்ப்ெங் ள்
ஆகும்.
ெோிசீலளன பசய்யும்பெோழுது, இைண்டினுளடய ேதிப்ளெயும் நோம் உணரு ிகறோம். டோர்சியின்
டிதத்ளதப் ெடித்த ெிறகு எலிசபெத் தன்னுளடய தவளற உணர்ந்தளத வலியுறுத்த முதலோவது
உதவி பசய்தது. எச்சோிக்ள ளய ேதிக் ோேல் விட்டதற்கு, அவள் தன்ளன அறியோேகலகய
சங் டேோ உணர்ந்திருப்ெோள். ோைலினுளடய எதிர்ேளறயோன குறுக் ீடு இல்லோேல் அவள்
டோர்சிளயத் திருேணம் பசய்து ப ோண்டிருந்தோல், ோைலினுளடய பெம்ெர்லி விஜயங் ள், தகுதி
இல்லோத கெோதும், ஓைைவு ேோியோளத பெற்றிருக்கும்.
இப்பெோழுது அவள் ேோறிக்ப ோள்ைவும், இனிளேயோ இருக் வும் பெரும் முயற்சி எடுத்ததோல்,
பெம்ெர்லியில் அவளுளடய ெங்கு, அவளுளடய குணத்திற்கு கேலும் சிறப்ெோ ப் பெோருந்து ிறது.
லிடியோ ஓடிப் கெோனது பேோத்த குடும்ெத்ளதயும் அைித்தது. அவள் ஓடிப்கெோயிருக் ோவிட்டோல்
அவளுக்குத் திருேணம் நடந்திருக் ோது. கஜனும் ள விடப்ெட்ட பெண்ணோ இருந்திருப்ெோள்.
பெம்ெர்லியில், டோர்சியோல் சந்கதோஷேோ வைகவற் ப்ெட்ட திருப்தி ேட்டும் எலிசபெத்திற்குக்
ிளடத்திருக்கும் அதற்கு கேல் ஒன்றும் ஏற்ெட்டிருக் ோது. இது திருேணத்தில் முடிந்திருக்குேோ
என்ெது நிச்சயம் இல்ளல. நடந்த விஷயத்திற்குப் ெிறகும், அவன் தன்ளன எவ்வைவு ஆைேோ க்
ோதலிக் ிறோன் என்ெளத இப்பெோழுது அவைோல் ெோர்க் முடிந்தது. டோர்சி ஏன் தன்ளனக்
ோதலித்தோன், ஏன் தன்ளனத் திருேணம் பசய்து ப ோண்டோன் என்று அவளுக்குப் புோியகவ இல்ளல.
லிடியோவின் சிறிய தவற்றினோல் எலிசபெத்திற்கும், பேோத்த குடும்ெத்திற்கும் ேி வும்
முக் ியேோனவனோ டோர்சி ேோறினோன்.
கலடி ோதோின் வளசேோறி பெோைிந்ததும், எலிசபெத்தின் எதிர்ப்பும் நிச்சயேோ ஒரு புதிய உறளவ
அவர் ளுக் ிளடகய உருவோக் ியது, சேைசம் ஒரு சலுள யோ இல்லோேல், எலிசபெத்தின் தகுதிளய
அங் ீ ோிப்ெதோ இருந்தது.
கேலும் விவைேோ நோம் ஆைோய கவண்டும்.
86. “She wanted to compose her own and make herself agreeable to all.”
To be agreeable is to be sociable.
To compose herself is to be psychological.
To identify with others is to be spiritual.
Society grows by being sociable.
Darcy till recently was not sociable as he was aloof with aversion.
Neither Mr. nor Mrs. Bennet tried to be agreeable to all.
He was aloof, she was aggressively sarcastic.
No society grew around them.
The birth of Elizabeth was out of the ordinary. She was a Mind in the vital of their society.
A Mind attracts.
It attracted the Force of the French Revolution.
Mind is most attractive to the vital.
The warped vital in the Mind of Darcy was attracted to her Mind.
Higher plane’s attraction to a lower plane is descent, is irresistible.
Elizabeth and Darcy are not the hero and heroine of the story.
But they really are.
From being socially disagreeable Darcy moved to the point of mentally understandable.
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Human characters in a story approached from their temperament become dynamos of energy.
Wickham made Elizabeth like that.
Bingley’s arrival brought about that change in Mrs. Bennet.
The obligation he was under released the energy of Mr. Bennet.
Events reveal their potential energy when they are touched by the right causes.
A crisis or an opportunity is one where events and characters act on one another releasing the right
temperament.
Lydia’s elopement stirred the whole village, undid Mr. Bennet’s family, made Darcy rise to new heights,
helped Lizzy to shed her veil, and the Gardiners exhibit any good will required by the situation.
Moments thus become live, creative, explosive, revolutionary, evolutionary.
She had to compose herself as she was ruffled in her emotions.
The strength of one’s personality is tested at such a moment.
Such a moment, a moment when the most desirable Man openly behaves to express his love, as against the
earlier negative explosion, is a lifetime event. She was just 21. For her age, her behaviour was
commendable. Initial expression of love turns all one’s being into uncontrollable energy. It is not physical
energy for action or Mental energy for thought or emotional energy of affection. She suddenly felt that
Darcy was all love and was anxious to demonstrate before this important audience. A Man at such moments
will be less under his control. It is not her love, nor readiness to love.
It is a Man in love, in an uncontrollable form.
A Man suddenly in the presence of some people, finding a woman readily becoming all emotion of love for
him, will lose his poise utterly. It is an overwhelming moment. There are dull Men who cannot know that
their wife loves him especially when she is one capable of fully hiding her love. There are moments when it
suddenly dawns on him. At that point he becomes beside himself.
One can always create such a moment with the spouse. Once created, he can be periodically raising the
intensity of that emotion and feel afresh at a higher level. It can have the character of eternal Romance even
if it is at a low mundane level of domestic married life. Life will be one of rich emotion. In an affectionate
family, life between members is always like that. To write down a scale of life where harmony is at the
physical level of work, emotional level of affection, Mental level of understanding is an intellectual
exercise not known generally. Patriots, idealists, creative artists, poets live such a life with respect to
patriotism, idealism, creativity, poetry, etc. Should the spouse share the ideals of their spouse, it is a rare
fulfillment domestic life rarely knows, as it will be doubly rich.
The pride of living is given to them by life or God.
An organization thus with devoted members will enjoy an emotional existence and growth that will grow by
emotional energy. Families alone stand a chance of such existence.
Mental emotion is far superior to pure emotions.
Here she only wanted to compose her disturbed emotions.
After reading the letter, she wanted to move away from the vital to the Mind.
After writing the letter, he moved from vital ignorance to Supramental knowledge whose speed of action
is far greater.
Man through his Mind which is involved in the Inconscient evolves to Supermind. It is presently through
ignorance.
He has the choice of evolving through knowledge.
He who is in Mind instead of choosing mental ignorance must choose Mental knowledge.
Even in choosing Mental knowledge there are steps, lapses, backlashes.
They are very subtle.
His job is to be fully alert and choose the Mental knowledge precisely.
Then the evolution in ignorance becomes evolution in knowledge.
Evolution in knowledge is evolution of Supermind.
It is the emergence of the Mental Psychic.
For this shift instead of relying on his own efforts, the devotee relies on Mother. It is surrender to The
Mother.
For the surrender to be full, submerging the memory and the censor is our part.
To be able to rely on the Mother, even to execute this surrender is given to the soul who is already
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surrendered in its existence.
The Tamil saint asks Shiva if he has not fully surrendered himself to Him already and if his sins and virtues
are not His.
‘Nandrey seivaai, pizhai seivaai naaney atharkku naayagamey.’
A flawless consecration is the beginning.
Darcy, instead of taking outer efforts or even thinking of doing so, went in to his Psychic and made his
consecration perfect.
He was not aware of her abuse, her inferior connections, his superior status, he was aware ONLY of
Elizabeth who rose to his expectations or assumptions.
That Mental Psychic maturing through vital Psychic, Physical Psychic becomes the Supramental Being.
His part is to shift from ego and Nature to Mother.
In doing so, it must be perfect, exhaustive, precise.
One experiment yields all the results.
“அவள் தன்ளன அளேதிப்ெடுத்திக்ப ோள்ைவும், எல்கலோருக்கும் ெிடித்த வண்ணம் தன்ளன ேோற்றிக்
ப ோள்ைவும் விரும்ெினோள்.”
ஏற்றுக்ப ோள்ைக் கூடியவைோ இருப்ெது, கூடிப் ெைகும் தன்ளே உளடயவைோ இருப்ெதோகும்.
அவள் அளேதியோ இருக் முயல்வது, ேனளதச் சோர்ந்தது.
ேற்றவருடன் அளடயோைப்ெடுத்திக்ப ோள்வதும் ஆன்ேீ ோீதியோனது.
எல்கலோருடனும் கூடிப் ெைகுவதன் மூலம் சமூ ம் வைரும்.
சேீெ ோலம்வளை டோர்சியோல் இவ்வோறு இருக் முடியவில்ளல, ஏபனனில் அவன் பவறுப்ெினோல்
தனித்து இருந்தோன்.
பென்னட் தம்ெதியினரும் எல்கலோைோலும் ஏற்றுக்ப ோள்ைக் கூடியவர் ைோ இல்ளல.
அவர் தனித்து இருந்தோர், அவள் ஆக்கைோஷேோ க் குத்தல் கெச்சுக் ளைப் கெசுெவைோ இருந்தோள்.
அவர் ளைச் சுற்றி எவரும் இருக் வில்ளல.
எலிசபெத்தின் ெிறப்பு சிறப்பு ேிக் து. அவர் ளுளடய சமூ த்தின் உணர்வில் அவள் ேனேோ
விைங் ினோள்.
ேனம் ஈர்க்கும்.
ெிபைஞ்சுப் புைட்சியின் சக்திளய இது வர்ந்தது.
ேனம், உணர்வுக்கு ேி வும் வசீ ைேோனது.
டோர்சியின் ேனதிலுள்ை க ோணலோன உணர்வு அவளுளடய ேனதோல் ஈர்க் ப்ெட்டது.
உயர்நிளல ீழ்நிளலயினோல் வைப்ெடுவது, கேலிருந்து ீைிறங்குவதோகும், தடுக் முடியோதது.
எலிசபெத்தும் டோர்சியும் ளதயின் நோய ன் நோய ி அல்ல.
ஆனோல் அவர் ள் உண்ளேயில் அப்ெடிப்ெட்டவர் ள்தோன்.
சமூ ோீதியோ ஏற்றுக்ப ோள்ை முடியோதவனோ இருக்கும் டோர்சி, ேனதோல் புோிந்துப ோள்ைக்
கூடியவனோ ேோறு ிறோன்.
ஒரு ளதயிலுள்ை ேனித தோெோத்திைங் ளை அவர் ைது ேனவுணர்வு ைோல் அணுகும்பெோழுது,
அவர் ள் சக்தி வோய்ந்தவர் ைோ ேோறு ின்றனர்.
விக் ோம் எலிசபெத்ளத இவ்வோறு ேோற்றினோன்.
திருேதி பென்னட்டிடம் அந்த ேோற்றத்ளதக் ப ோண்டு வந்தது ெிங் ிலியின் வருள .
அவன் ட்டுப்ெட்டிருந்த ட்டோயம் திரு பென்னட்டின் சக்திளய விடுவித்தது.
நி ழ்ச்சி ளுக்கு, உண்ளேயோன ோைணம் இருக்கும்பெோழுது, அளவ ேளறந்திருக்கும் சக்திளய
விடுவிக் ின்றன.
நி ழ்ச்சி ளும், நெர் ளும் ஒன்றன் ேீது ஒன்று பசயல்ெட்டு சோியோன ேனவுணர்வு ளை விடுவிப்ெது
பநருக் டி அல்லது வோய்ப்ெோகும்.
லிடியோ ஓடிப்கெோனது பேோத்த ிைோேத்ளதயும் லக் ியது, திரு பென்னட் குடும்ெத்திற்குப் பெோிய
ெோதிப்ளெ ஏற்ெடுத்தியது. டோர்சிளய புதிய உச்சத்திற்கு எடுத்துச் பசன்றது, எலிசபெத்திற்கு
அவளுளடய திளைளய அ ற்ற உதவியது, அந்தச் சந்தர்ப்ெத்திற்குத் கதளவப்ெட்ட
நல்பலண்ணத்ளத ோர்டினர் தம்ெதியினர் பவைிப்ெடுத்த உதவியது.
தருணங் ள், இவ்வோறு ஜீவனுள்ைதோ , ெளடப்ெோற்றலுடன், டுளேயோன உணர்வு ளை
பவைிப்ெடுத்துவதோ , புைட்சி ைேோ , ெோிணோேத் தன்ளேயுடயதோ ேோறு ின்றன.
அவள் ேன அளேதிளய இைந்திருந்ததினோல் தன்ளன அளேதிப்ெடுத்திக்ப ோள்ை கவண்டியிருந்தது.
இது கெோன்ற தருணத்தில் ஒருவைது ஆளுளேயின் ெலம் கசோதிக் ப்ெடு ிறது.
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முன்னம் எதிர்ேளறயோ க் டுளேயோ ப் கெசிய ேி வும் விரும்ெத்தக் ஒரு ேனிதன்,
பவைிப்ெளடயோ த் தன் ோதளலத் பதோிவிக்கும் இது கெோன்ற ஒரு தருணம் ஒரு வோழ்நோள்
நி ழ்வோகும். அவளுக்கு வயது இருெத்தி ஒன்றுதோன். அவளுளடய வயதுக்கு அவள் நடந்து
ப ோண்டது ெோைோட்டத்தக் து. ோதலின் ஆைம்ெ பவைிப்ெோடு, ஒருவைது ஜீவளன அடக் முடியோத
சக்தியோ ேோற்று ிறது. இது பசயலுக்குத் கதளவயோன ஜடநிளலச் சக்திகயோ அல்லது
எண்ணத்திற்குத் கதளவப்ெடும் ேனதின் சக்திகயோ அல்லது ெோசத்திற்குத் கதளவப்ெடும்
உணர்வுபூர்வேோன சக்திகயோ அல்ல. டோர்சிக்குத் தன் ேீது ோதல் இருப்ெளதயும், இந்த
முக் ியேோனவர் ள் முன்பு அதளன பவைிப்ெடுத்த அவன் ஆவலோ இருப்ெளதயும் அவள் திடீபைன
உணர்ந்தோள். இது கெோன்ற கநைங் ைில் ஒரு ேனிதன் தன் ட்டுப்ெோட்டிற்குள் இருக் ேோட்டோன்.
இது அவளுளடய ோதகலோ அல்லது அவள் ோதலிக் த் தயோைோ இருப்ெகதோ அல்ல.
ோதல் வயப்ெட்ட ேனிதன் இவன், அடக் முடியோத நிளலயில் இருப்ெவன்.
சிலர் முன்னிளலயில் ஒரு பெண் திடீபைன அவளுளடய ோதளல பவைிப்ெடுத்தும் வண்ணம் நடந்து
ப ோள்ளும்பெோழுது, ஒரு ஆண் தன் நிளலளய முழுவதுேோ இைப்ெோன். இது பவற்றிப ோள்ளும் ஒரு
தருணேோகும். புத்திகூர்ளே இல்லோத ணவனுக்கு, முக் ியேோ அவன் ேீதுள்ை தனது ோதளல
ேளறக்கும் திறனுளடயவைோ அவனுளடய ேளனவி இருக்கும்பெோழுது, அவனோல் அவளுளடய
ோதளலத் பதோிந்துப ோள்ை முடியோது, தீடீபைன அவனுக்கு ஞோகனோதயம் எழும் தருணங் ள்
உண்டு. அந்த இடங் ைில் அவன் தன் வசேிைப்ெோன். ணவன் ேளனேியிடகேோ அல்லது ேளனவி
ணவனிடகேோ இது கெோன்ற தருணத்ளத எப்பெோழுதும் உருவோக் லோம். ஒரு முளற உருவோக் ிய
ெிறகு அந்த உணர்ச்சியின் தீவீைத்ளத அதி ப்ெடுத்திக் ப ோண்கட வரும் பெோழுது, ஒரு உயர்ந்த
நிளலயில் புத்துணர்ச்சிளய உணைலோம். சோதோைணக் குடும்ெ திருேண வோழ்க்ள யின் நிளலயில்
அது இருந்தோலும், அேை ோதலின் குணத்ளத அது ப ோள்ைலோம். வோழ்க்ள பசறிந்த உணர்ச்சியுடன்
இருக்கும். ெோசேோன குடும்ெத்தில் எல்கலோருக்கும் இளடகய வோழ்வு அவ்வோறுதோன் இருக்கும்.
கவளலயின் ஜடநிளலயில், ெோசத்தின் உணர்ச்சி நிளலயில், புோிதலின் ேனதின் நிளலயில் சுமு ம்
இருக்கும்பெோழுது வோழ்வின் அைவுக ோளல எழுத முற்ெடுவது, பெோதுவோ அறிந்திைோத அறிவின்
ெயிற்சியோகும். கதசெக்தி, இலட்சியம், ெளடப்ெோற்றல், விளத இவற்ளறப் பெோறுத்தவளை நோட்டுப்
ெற்று உளடயவன், இலட்சியவோதி, ளலஞர் ள், விஞன் இது கெோன்ற வோழ்க்ள வோழு ின்றனர்.
ணவன் ேளனவி இருவரும், ஒருவர் ேற்றவைது இலட்சியங் ளைப் ெ ிர்ந்து ப ோள்ளும்பெோழுது,
குடும்ெ வோழ்க்ள அறிந்திைோத அோிய நிளறவோ இருக்கும், ஏபனனில், அது இைட்டிப்பு பசறிவோ
இருக்கும்.
அவர் ளுக்கு வோழ்க்ள யின் பெருளே, வோழ்வு அல்லது இளறவனோல் அைிக் ப்ெடு ிறது.
விசுவோசேோன அங் த்தினர் ளை உளடய ஒரு நிறுவனம் உணர்ச்சிபூர்வேோன வோழ்ளவயும்,
வைர்ச்சிளயயும் ப ோண்டதோ இருக்கும். இது உணர்வுபூர்வேோன சக்தியினோல் கேலும் வைரும்.
இது கெோன்ற வோழ்விற்கு குடும்ெங் ளுக்கு ேட்டுகே சந்தர்ப்ெம் ிளடக்கும்.
ேனதின் உணர்ச்சி ள் தூய்ளேயோன உணர்ச்சி ளை விட ேி உயர்ந்தளவ.
இங்கு அவள் தன்னுளடய அளேதி குளலந்த உணர்ச்சி ளை அளேதிப்ெடுத்திக்ப ோள்ைகவ
விரும்பு ிறோள்.
டிதத்ளதப் ெடித்த ெிறகு அவள் உணர்விலிருந்து ேனதிற்கு ேோற விரும்பு ிறோள்.
டிதத்ளத எழுதிய ெிறகு, அவன் உணர்வின் அறியோளேயிலிருந்து, பசயலின் கவ ம் கேலும்
அதி ேோ இருக்கும் சத்திய ஜீவிய அறிவிற்கு ந ர்ந்தோன்.
ஜட இருைில் இருக்கும் ேனதின் மூலம் ேனிதன் சத்திய ஜீவியத்தில் பவைிப்ெடு ிறோன். தற்பெோழுது
இது அறியோளேயின் மூலம் ஏற்ெடு ிறது.
அறிவின் மூலம் பவைிவரும் ஒரு இடம் அவனுக்கு இருக் ிறது.
ேனதோல் பசயல்ெடும் ஒருவன் ேனதின் அறியோளேக்குப் ெதில் ேனதின் அறிளவத் கதர்ந்பதடுக்
கவண்டும்.
ேனதின் அறிளவத் கதர்ந்பதடுக்கும்பெோழுதும் ெல நிளல ள், தவறு ள், டுளேயோன ெின்
விளைவு ள் இருக்கும்.
அளவ ேி வும் சூட்சுேேோ இருக்கும்.
முழுளேயோ எச்சோிக்ள யோ இருந்து, ேனதின் அறிளவத் துல்லியேோ கதர்ந்பதடுப்ெகத
அவனுளடய கவளலயோகும்.
ெின்னர் அறியோளேயின் ெோிணோேம் அறிவின் ெோிணோேேோ ேோறு ிறது.
அறிவில் எழும் ெோிணோேம் சத்திய ஜீவியத்தின் ெோிணோேேோகும்.
இது, ேனதின் ளசத்திய புருஷன் பவைிப்ெடுவதோகும்.
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இந்த ேோற்றத்திற்குத் தன்னுளடய சுய முயற்சி ளை நம்ெோேல், அன்ெர் ள் அன்ளனளய
நம்பு ிறோர் ள். இது அன்ளனக்குச் சைணளடவதோகும்.
சைணோ தி முழுளேயோ இருப்ெதற்கு, ஞோெ த்ளதயும், எச்சோிக்ள உணர்ளவயும் ள விடுவகத
நோம் பசய்ய கவண்டியதோகும்.
அன்ளனளய நம்ெ முடிவதற்கு ஏன் சைணளடவதற்குக்கூட, வோழ்வில் ஏற் னகவ சைணளடந்துள்ை
ஆன்ேோவிற்க சோத்தியப்ெடும்.
‘நன்கற பசய்வோய், ெிளை பசய்வோய், நோகன அதற்கு நோய கே.’
ஒரு தேிழ் முனிவர் சிவளனப் ெோர்த்து, அவர் இளறவனிடம் முழுளேயோகச் சைண் அளடந்த ெிறகு,
தனது நல்லதும் ப ட்டதும் இளறவனதுதோகன எனக் க ட் ிறோர்.
தவறற்ற சேர்ப்ெணம்தோன் ஆைம்ெம்.
எந்த புற முயற்சியும் எடுக் ோேல், அல்லது முயற்சி எடுக் நிளனத்தும் ெோர்க் ோேல் டோர்சி ளசத்திய
புருஷனிலிருந்து தன்னுளடய சேர்ப்ெணத்ளதப் பூைணேோ ச் பசய்தோன்.
அவளுளடய நிந்தளன, அவளுளடய தோழ்ந்த உறவு ள், அவனுளடய உயர்ந்த அந்தஸ்து இவற்ளற
அவன் உணைவில்ளல, தன்னுளடய எதிர்ெோர்ப்ெின் நிளலக்கு அல்லது யூ ங் ைின் நிளலக்கு
உயர்ந்த எலிசபெத்ளத ேட்டுகே அவன் அறிவோன்.
உணர்வின் ளசத்தியத்தோலும் உடலின் ளசத்தியத்தோலும் முதிர்ச்சி பெறும் ேனதின் ளசத்தியம்,
சத்திய ஜீவனோ ேோறு ிறது.
அ ந்ளத, சுெோவம் இவற்றிலிருந்து அன்ளனக்கு ேோறுவகத அவனுளடய ெங் ோகும்.
அவ்வோறு பசய்யும்பெோழுது, அது பூைணேோ வும், முழுளேயோ வும், துல்லியேோ வும் இருக்
கவண்டும்.
ஒரு ெோிகசோதளன எல்லோ முடிவு ளையும் அைிக் ிறது.
87. “Where she feared most to fail, she was assured of great success.”
Life rewards with most success when Man is most unprepared.
The rewards and responses of Life are rarely grasped in full.
In India there is the greatest appreciation, but the understanding is warped and mutilated.
In the West Man shifted to Mind and was rewarded with a vast success that was large as life, but it is a
thwarted ununderstanding that returns to him no success outside the life-area that is in his command.
Even the view that Life is a force to be recovered is not there. Life is not at any grand level of idealism. The
Industrial Revolution raised the standard of living. It was enough for Man to be lost in it. Four hundred
years ago the static life during the reign of Elizabeth gave Shakespeare to England. His plays were received
as plays for the theatre and he was forgotten. Society, as it always is, was indifferent to the genius it had
produced, till France two hundred years later discovered the greatness of Shakespeare when she
produced writers like Hugo and Dumas.
Her intellectual eminence discovered the value of Shakespeare. In India Life is an eternal theme. Dharma is
the ultimate ideal. But it is warped by the faith in karma. Dharmam thalaikaakkum endranar.
Dharmaputhirar thalaiyai tharmam kaakkavillai.
Dharma will spare the head was the belief. But even Yudhishthira’s head was not saved by his dharma.
There it was at a loose end. It is Sri Aurobindo’s Sri Aravindam that answers fully. To Him All Life is
Yoga. The principle of this faith describes every known situation past or present.
But the application of the rules is not simple. It meets with illusions or superstitions at eight levels in the
shape of the missing tenth Man, broken pencil, sun moves round the earth, God made the world, the answer
to a problem is inside it, evil is the perfection of good, there is no evil, the world is a Marvel. According to
Him this knowledge will come into force on its own accord in 30,000 years, but human aspiration can bring
it down in thirty years. As the man resisted the descent with full force, He withdraws into the subtle plane
and made the descent possible in 1956. Man is not aware of it. None of us feel it. How can we sense a thing
for which we have no faculty in us. We must now create a new faculty by shifting from human values to
divine values. No rationality is developed yet. How to move to Supermind? But the human choice is, He
says, capable of it.
We must discover that choice in us.
The power of the human choice can best be seen by making it oneself. It crosses all the eight reversals and
delivers the supramental goods. Its power emerges by its perfection.
Unless Man is stripped off all supports as Draupadi was – the kingdom of Pandavas, the loss of five
husbands, the support of august elders, the saree that covered her shame – Man will not make the right
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human choice. Till then he will indulge in the taste of ignorance. The Mahabharata war was won at the
moment Draupadi was disrobed and Krishna responded. The rest was procedures.
India won her Freedom in 1910 in the subtle plane. He was asked to go to Pondicherry to do yoga. There
was no dynamic leadership in the Congress. Only in 1915 the Mahatma arrived from Natal. It was he who
converted the petitioning body into a mass movement. He took to ahimsa, Non-violence with a vengeance.
Life presented Jalianwallah bagh in 1919 showing the inevitability of violence for winning Freedom.
Gandhiji’s course was unshaken. On the anniversary of the shooting he launched the salt satyagraha. Britain
introduced democratic reforms. The Khilafat movement saw the solidarity of Hindu-Muslim unity. Jinnah
was a Congress leader. In 1939 when war broke out with England fighting to save the world for democracy,
Gandhiji took the view of not supporting the war. The Mahatma launched the individual satyagraha. During
the war on the insistence of Roosevelt Churchill sent the Cripps Mission. Sri Aurobindo overtly interfered
and pleaded for its acceptance. War ended. Interim government was formed. Nehru presided over it. The
RIN ratings raised the revolt in Bombay. It was on February 19, 1946. Attlee announced the Cabinet
Mission on February 20, 1946 in the Parliament.
India’s readiness to violently revolt was announced on February 19. Indian Freedom was won on that day as
Krishnadarsanam to Draupadi. The evil in the world was so entrenched that two wars killing millions of
Men were necessary to destroy its basis. Sri Aurobindo’s tapas in the Himalayas which unleashed the
French Revolution upgraded by his physical Presence on earth was insufficient to bring down the
Supramental descent. He was to go to the subtle plane and work there.
Man prefers to believe his old outworn experiences to what is happening to him just at present.
Capacity to listen to an idea of grace has its influence on events.
Willingness to think of Mother itself has great power over events.
The fact that someone speaks to you of Grace is also powerful.
Sometimes Grace appears as words or thoughts or sights. It is powerful.
No Man can come into an atmosphere of Grace without being positively affected by it.
The fact that Darcy was inclined to like Elizabeth brought Collins’ proposal to her.
Bingley was not interested in Jane except as a power of shade of Darcy’s interest in Elizabeth.
Suppose a Man has an issue before him and he is fortunate enough to think of relying on the Mother, it is
impossible for the issue not to be affected by Her positively.
After the sunrise there will be no darkness unless there is a cloud.
One who has chosen Mother and later forgotten Her will find Her following him in spite of his indifference.
Grace acts fully in the total absence of other negative influences.
To perfect one’s consecration is to cross the stage of moksha.
One can ask Her anything, even Supramental siddhi.
It is better not to ask even that, and wait for Her to give.
In asking for the Supramental, the true aspiration expresses and it is rewarded.
At the same time the desire too rears its head. It too has its effect. Express the desire; ask for protection
from desire, move to ‘Let Thy will be done, not my will’.
Nothing that is asked ultimately remains unsanctioned.
No desire fails to leave its trail behind.
Asking is aspiration working through ambition.
Very low personalities roughly organized at the lowest level will be FULLY rewarded for their
ambitions.
They had to resort to appropriate methods.
One who is willing for that can try it.
He will be rewarded if he is still at the lower levels.
Mrs. Bennet asked non-stop, hard, insistently.
It was totally refused to her.
Her daughter later fulfilled her mother’s ambition threefold.
The fulfillment explains her personality, the social infrastructure, the character of the instrument
and the opposing and supporting forces.
Bingley was afraid of asking.
He came to the brink of asking several times, but waited for sanction.
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The sanction came to cancel.
He silently accepted the very opposite of his aspiration.
His apparently silent will moved in the atmosphere, made Elizabeth get the secret from the Colonel, abuse
Darcy, made him introspect and confess before the path was cleared for Bingley.
Even after that Mrs. Bennet exercised her exuberant excess of energy by winking.
He was to wait for her support to dissolve in the atmosphere.
Studying Bingley’s aspirations and Darcy’s urges we see how the forces blend.
Bingley’s submission made Darcy submit to the circumstances his proposal had raised.
Darcy’s abuse of power was echoed by Elizabeth’s abuse of privilege.
Elizabeth reversed her refusal, Darcy reversed his cancellation of proposal, Bingley reversed his silent
submission.
Take up any two characters and see the course of events.
Finally we will be able to consider all the characters in that fashion from the beginning simultaneously.
Now we get stray glimpses.
Then it will be lightning steadied in the sky.
Each character’s action will better explain to us in the light of another character.
With the simultaneous addition of one more perspective from one more character, one more dimension will
reveal.
It is Elizabeth’s rude, powerful, irresistible, subconscious initiative to ultimately secure – fix – Darcy that
made him describe her as ‘tolerable’.
She went to Netherfield to mitigate ‘tolerable’ which she did.
That made him cautious, Caroline offensive.
Mrs. Bennet came there, ‘demanded’ that Bingley and Darcy do what she desired.
Caroline who offered to wish Darcy joy had a prevision of the end and ironically reconciled to it. It is what
happened at the end when she wrote to Elizabeth fully and magnanimously reconciling the differences. Jane
in bed declares she would not go away from Netherfield unless and until Bingley declared.
It was Elizabeth who persuaded her to borrow the coach and leave.
Elizabeth saw he finally subconsciously committed and left.
Bingley in announcing the Netherfield ball overruling Caroline announces that ultimately he would
disregard Darcy.
It is significant that Darcy who prevented Bingley from returning to Netherfield, brought him to the inn.
The sleeping aristocrat announces that the aristocrat in Darcy better go to sleep.
When Elizabeth told them they were charmingly grouped in the path and ran home, it was her desire that
Darcy, hereafter, should chase her and her period of chasing was over.
Father and mother wanted their way with Elizabeth.
For Darcy to propose to her, Collins, her mother’s candidate, had to exhaust his chance.
Her father’s desire that Elizabeth should be independent was fulfilled by her being independent of him – He
first refused consent.
He refused consent to her because he ‘knew’ Darcy paid for Lydia.
In the very beginning she pushed her husband, and he agreed reluctantly.
Finally he was pushed into luck after its appearing as tragedy, but reluctantly agreed to endorse the
engagement with Darcy.
He said at that time Bingley might like her.
It turned out Wickham liked Lydia – her miniature.
Kitty’s cough in the beginning and her mother’s winking at the end were linked. Kitty who kept the heinous
secret of the elopement, was to expose her mother when she winked.
Jane’s unwillingness to tell Elizabeth what she heard of Darcy from Lydia, later refused to believe her
engagement and even opposed it mildly.
“எங்கு முற்றிலும் கதோற்று விடுகவோகேோ என்று ெயந்த அவளுக்கு பெோிய பவற்றி
உறுதியோக் ப்ெட்டது.”
ேனிதன் தயோைோ இல்லோதகெோது வோழ்க்ள பெரும் பவற்றிளய அவனுக்கு அைிக் ிறது.
வோழ்வின் பவகுேதி ளும், ேறுபேோைி ளும், பெரும்ெோலும் முழுளேயோ க் ிை ித்துக்
ப ோள்ைப்ெடுவதில்ளல.
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இந்தியோவில் ெோைோட்டு ேி ச் சிறப்ெோ உள்ைது. ஆனோல் புோிதல் க ோணலோ வும், உருேோறியும்
உள்ைது.
கேற் த்திய நோடு ைில் ேனிதன் ேனளத வைர்த்துக் ப ோண்டதோல், வோழ்ளவப்கெோல் பெோிதோ
ெைந்த பவற்றி அவனுக்கு அைிக் ப்ெட்டது, ஆனோல் குறிக் ிடும் அறிவு ேீண்டும் எழும்பெோழுது,
அவனுளடய ட்டுப்ெோட்டில் இருக்கும் அவனுளடய வோழ்க்ள க்கு பவைிகய அவனுக்கு எந்த
பவற்றிளயயும் அது அைிக் ோது.
வோழ்க்ள , திரும்ெப் பெற கவண்டிய ஒரு சக்தி எனும் ருத்துகூட அங்கு இல்ளல.
இலட்சியவோதத்தின் எந்தச் சிறப்ெோன நிளலயிலும் வோழ்வு இல்ளல. பதோைிற்புைட்சி வோழ்க்ள யின்
தைத்ளத உயர்த்தியது. இதில் தன்ளன ேறக் ேனிதனுக்கு இது கெோதுேோனதோ இருந்தது. நோனூறு
வருடங் ளுக்கு முன்பு, எலிசபெத் ைோணியின் ஆட்சிக் ோலத்தில் இருந்த நிளலயோன வோழ்க்ள
கஷக்ஸ்ெியளை இங் ிலோந்திற்கு அைித்தது. அவருளடய நோட ங் ள் கேளட நோட ங் ைோ
ஏற்றுக்ப ோள்ைப்ெட்டு அவர் ேறக் ப்ெட்டோர். சமூ ம் அதனுளடய வைக் ப்ெடி, தோன் உருவோக்கும்
கேளத ளை அலட்சியப்ெடுத்தும், இருநூறு வருடங் ளுக்குப் ெிறகு ெிைோன்ஸ், Hugo ேற்றும் Dumas
கெோன்ற எழுத்தோைர் ளை உருவோக் ியபெோழுது, கஷக்ஸ்ெியோின் பெருளேளயக் ண்டுெிடித்தது.
ெிைோன்ஸின் புத்திசோலித்தனத்தின் கேன்ளே கஷக்ஸ்ெியோின் ேதிப்ளெ ண்டுெிடித்தது.
இந்தியோவில் வோழ்க்ள நிைந்தைேோ ப் கெசப்ெடும் விஷயேோ இருக் ிறது. தர்ேம் முடிவோன
ப ோள்ள யோ உள்ைது. ஆனோல் இது ர்ேத்தின் ேீதுள்ை நம்ெிக்ள யோல் உருேோறி உள்ைது.
தர்ேம் தளல ோக்கும் என்றனர், தர்ேபுத்திைர் தளலளய தர்ேம் ோக் வில்ளல.
தர்ேம் தளல ோக்கும் என்ெது நம்ெிக்ள . ஆனோல் தருேோின் தளலளயக் கூட தர்ேம் ோக் வில்ளல.
அங்கு அது விைக் முடியோததோ உள்ைது. ஸ்ரீ அைவிந்தோின் அைவிந்தம் இதளன முழுளேயோ
விைக்கு ிறது. ெ வோளனப் பெோறுத்தவளையில் வோழ்வளனத்தும் கயோ ம்தோன். இந்த
நம்ெிக்ள யில் உள்ை க ோட்ெோடு நேது டந்த ோல, நி ழ் ோல நிளலளே ள் அளனத்ளதயும்
விவோிக் ிறது.
ஆனோல் விதி ளைப் ெிைகயோ ப்ெடுத்துவது சுலெேல்ல. பதோளலந்துகெோன ெத்தோவது ேனிதன்,
உளடந்த எழுதுக ோல், பூேிளய சூோியன் சுற்று ிறது, உல த்ளதக் டவுள் ெளடத்தோன்,
ெிைச்சிளனக்குோிய தீர்வு அதனுள்கைகய இருக் ிறது, தீளே நல்லதின் பூைணம் ஆகும், தீளே
என்ெகத ிளடயோது, உல ம் ஒரு அற்புதம் கெோன்ற கதோற்றங் ளையும் மூடநம்ெிக்ள ளையும்
எட்டு நிளல ைில் இது சந்திக் ிறது. ெ வோனின் ருத்துப்ெடி இந்த அறிவு முப்ெதோயிைம்
வருடங் ைில் தோேோ கவ நளடமுளறக்கு வரும், ஆனோல் ேனித ஆர்வம் இதளன முப்ெது
வருடங் ைில் பூேிக்குக் ப ோண்டு வைலோம். ீைிறங் ிய சத்திய ஜீவியத்ளத ேனிதன் வலிளேயுடன்
தடுத்ததினோல், ெ வோன் சூட்சுே உல த்திற்குச் பசன்று சத்திய ஜீவியம் 1956 ஆம் வருடம் புவிக்கு
இறங்குவளதச் சோத்தியேோக் ினோர். ேனிதனுக்கு இளதப் ெற்றி எதுவும் பதோியோது. நோம் எவரும்
இளத உணர்வதில்ளல. ஒன்றிளன உணருவதற்குோிய திறளே நம்ேிடம் இல்லோதகெோது எவ்வோறு
நோம் அளத உணை முடியும்? ேனிதப் ெண்பு ைிலிருந்து பதய்வீ ப் ெண்பு ளுக்கு ேோறி நோம்
இப்பெோழுது புதியபதோரு திறளேளய உருவோக் கவண்டும். ெகுத்தறிவு இன்னும் வைைவில்ளல.
எவ்வோறு சத்திய ஜீவியத்திற்கு ேோறுவது? ஆனோல் ேனித விருப்ெத்தோல் இது முடியும் என்று
ெ வோன் கூறு ிறோர்.
அந்த விருப்ெத்ளத நோம் நம்ேிடம் ண்டு ெிடிக் கவண்டும்.
ேனித விருப்ெத்தின் சக்திளய நோகே கதர்ந்பதடுப்ெதன் மூலம் சிறப்ெோ ப் ெோர்க் லோம். இது எல்லோ
எட்டு நிளல ேோற்றங் ளையும் தோண்டி சத்தியஜீவிய நன்ளே ளை நேக்கு அைிக் ிறது. அதன்
சிறப்ெின் மூலம் அதன் சக்தி பவைிப்ெடு ிறது.
ெோண்டவர் ளுளடய இைோஜ்ஜியத்ளதயும், ஐந்து ணவன்ேோர் ளையும், ேதிப்ெிற்குோிய
பெோிகயோர் ைின் ஆதைளவயும், ேோனத்ளதக் ோப்ெோற்றும் புடளவளயயும் இைந்து, திபைௌெதிளயப்
கெோல் நிைோதைவோ ேனிதன் இருக்கும்பெோழுதுதோன் அவன் சோியோன ேனித விருப்ெத்ளதத் கதர்வு
பசய்வோன். அதுவளை அறியோளேயின் ருசிளய அனுெவித்துக் ப ோண்டிருப்ெோன். திபைௌெதி து ில்
இைந்து ிருஷ்ணர் ோப்ெோற்றும் அத்தருணத்தில் ே ோெோைதப் கெோர் பவற்றி அளட ிறது. ேீதி
நடந்தளவ எல்லோகே பசயல்ெோடு முளற ைோகும்.
சூட்சுே நிளலயில் இந்தியோவுக்கு 1910-ஆம் வருடம் சுதந்திைம் ிளடத்து விட்டது. புதுச்கசோிக்குச்
பசன்று கயோ ம் பசய்யும்ெடி ெ வோன் க ட்டுக்ப ோள்ைப்ெட்டோர். ோங் ிைசில் ஆற்றல் வோய்ந்த
தளலளே அப்பெோழுது இல்ளல. 1915-ஆம் வருடம்தோன் பதன் ஆப்ெிோிக் ோவிலிருந்து ே ோத்ேோ
ோந்தி இந்தியோவுக்கு வந்தோர். அவர்தோன் குளற ளை எடுத்துச் பசோல்லும் குழுக் ைோ இருந்தளத
ஒரு பெோிய இயக் ேோ ேோற்றினோர். அவர் அஹிம்ளசளயத் தீவிைேோ ப் ெின்ெற்ற ஆைம்ெித்தோர்.
சுதந்திைம் பெற வன்முளறயின் அத்தியோவசியத்ளத உணர்த்த, 1919ஆம் வருடம்
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ஜோலியன்வோலோெோக் சம்ெவத்ளத வோழ்க்ள அைித்தது. ோந்திஜியின் கெோக்கு ஆட்டம்
ோணவில்ளல. அச்சம்ெவத்தின் ஆண்டு நிளறவில் உப்புச் சத்தியோக் ிை ப் கெோைோட்டத்ளதத்
துவக் ினோர். ஆங் ில அைசு ஜனநோய ச் சீர்திருத்தங் ளை அறிமு ப்ெடுத்தியது. Khilafat இயக் ம்
இந்து-முஸ்லிம் ஒற்றுளேளய ஏற்ெடுத்தியது. ஜின்னோ ஒரு ோங் ிைஸ் தளலவைோ இருந்தோர். 1939ஆம் வருடம் இங் ிலோந்துடன் உல த்தில் ஜனநோய த்ளத ோப்ெோற்ற ஏற்ெட்ட கெோோில் ோந்திஜி
கெோளை ஆதோிக் வில்ளல. ே ோத்ேோ தனி நெர் சத்தியோக் ிை த்ளதத் துவக் ினோர். கெோோின்கெோது,
ரூஸ்பவல்ட்டின் வற்புறுத்தலினோல், சர்ச்சில் ிோிப்ஸ் குழுளவ இந்தியோவிற்கு அனுப்ெினோர்.
அவர் ைது ெோிந்துளை ளை ஏற்றுக்ப ோள்ளுேோறு ஸ்ரீ அைவிந்தர் பவைிப்ெளடயோ கவ க ட்டுக்
ப ோண்டோர். கெோர் நின்று, இளடக் ோல அைசோங் ம் உருவோனது. கநரு அதற்குத் தளலளே
தோங் ினோர். ெம்ெோயில் டற் ெளடயினர் (Royal Indian navy) ிைர்ச்சிளய ஆைம்ெித்தனர். இது
நடந்தது ெிப்ைவோி ேோதம், 19ஆம் கததி, 1946-ஆம் வருடம். ேறு நோள் அட்லீ ெோைோளுேன்றத்தில்
ோெிபனட் ேிஷளன அறிவித்தோர்.
தீவிைேோ எதிர்ப்ளெத் பதோிவிக் த் தயோைோ இருப்ெளத இந்தியோ, ெிப்ைவோி ேோதம்,19-ஆம் கததி
அன்று அறிவித்தது. திபைௌெதிக்கு ிருஷ்ண தோிசனம் ிளடத்ததுகெோல், இந்திய சுதந்திைத்திற்கு
அன்று பவற்றி ிளடத்தது. க ோடிக் ணக் ோன கெர் ளை ெலி வோங் ிய இைண்டு கெோர் ள்,
உல த்தில் ஆைேோ கவரூன்றி இருந்த தீளேளய, அதன் அடிப்ெளடயில் அைிக் அவசியேோ
இருந்தன. இேய ேளலயில், ஸ்ரீ அைவிந்தர் பசய்த தவம் ெிபைஞ்சுப் புைட்சியின் சக்திளய
விடுவித்தது, பூேியில் அவர் கதோன்றியது கேலும் அதளன கேம்ெடுத்தியது, ஆனோல் சத்தியஜீவிய
சக்திளய பூேிக்கு ப ோண்டு வை அளவ கெோதவில்ளல. சூட்சுே உலகுக்குச் பசன்று அவர் அதற் ோ ச்
பசயல்ெட கவண்டியிருந்தது.
ேனிதன், தற்பெோழுது அவனுக்கு நடக்கும் விஷயங் ளை நம்ெோேல், ெளைய ளநந்து கெோன
அனுெவங் ளைகய நம்ெ விருப்ெப்ெடு ிறோன்.
அருளைத் தோங் ி வரும் ருத்து ளைக் க ட்டுக்ப ோள்ளும் திறன் இருப்ெது, நி ழ்ச்சி ைில்
அதனுளடய தோக் த்ளத ஏற்ெடுத்தும்.
அன்ளனளய நிளனக் விருப்ெப்ெடுவகத நி ழ்வு ைின் ேீது பெோிய சக்திளயக் ப ோண்டிருக்கும்.
அருளைப் ெற்றி நம்ேிடம் ஒருவர் கெசுவகத வலிளே வோய்ந்ததோ இருக்கும்.
வோர்த்ளத ைோ , எண்ணங் ைோ ேற்றும் ோட்சி ைோ அருள் சிலசேயங் ைில் கதோன்றும். இது
சக்தி வோய்ந்தது.
எந்த ஒரு ேனிதனோலும் அருைின் கநர்ேளறயோன ெோதிப்ெில்லோேல் அருைின் சூைலுக்குள் வை
முடியோது.
டோர்சி எலிசபெத்ளத விரும்பும் சோத்தியம் ோலின்ஸின் திருேண கவண்டுக ோளை வைவளைத்தது.
டோர்சிக்கு எலிசபெத் ேீது இருந்த ஆர்வத்தின் ஒரு சோயலோ ெிங் ிலிக்கு கஜன் ேீது இருந்தகத தவிை,
அவனுக்கு கவபறந்த ஆர்வமும் இல்ளல.
ஒரு ேனிதனுக்கு ஒரு ெிைச்சிளன இருக்கும்பெோழுது, அதிர்ஷ்டவசேோ அன்ளன ஞோெ ம் வந்தோல்,
அன்ளனயின் ஸ்ெோிசத்தோல் அந்தப் ெிைச்சிளன தீர்க் ப்ெட்டு விடும்.
சூோிகயோதயத்திற்குப் ெிறகு கே ங் ள் இருந்தோலன்றி இருள் இருக் ோது.
அன்ளனளயத் கதர்ந்பதடுத்து, ெின்னர் ஒருவர் அன்ளனளய ேறந்து விட்டிருந்தோல், அவருளடய
அலட்சியத்ளதயும் ேீறி அன்ளன அவளைப் ெின் பதோடர்ந்து வருவளத அவர் ெோர்ப்ெோர்.
ேற்ற எதிர்ேளறயோன தோக் ங் ள் எதுவும் இல்லோேல் இருக்கும்பெோழுது அருள் முற்றிலுேோ ச்
பசயல்ெடும்.
சேர்ப்ெணத்ளதப் பூைணேோ ச் பசய்வது கேோக்ஷ நிளலளயக் டப்ெது கெோலோகும்.
அன்ளனளய ஒருவர் என்ன கவண்டுபேன்றோலும் க ட் லோம், சத்திய ஜீவிய சித்திளயக் கூடக்
க ட் லோம்.
அளதயும் க ட் ோேல் இருப்ெது நல்லது, அன்ளனகய நேக்கு அைிப்ெதற்கு நோம் ோத்திருக்
கவண்டும்.
சத்தியஜீவிய சக்திளய கவண்டும்பெோழுது உண்ளேயோன ஆர்வம் பவைிப்ெடு ிறது, இதற்கு
பவகுேதி ிளடக் ிறது.
அகத சேயம் ஆளசயும் ேனதில் தளல தூக்கும். இதற்கும் அதன் விளைவு இருக்கும். ஆளசளய
பவைிப்ெடுத்து; ஆளசயிலிருந்து ெோது ோப்பு க ள், ‘உன் திருவுள்ைப் ெடி நடக் ட்டும், என்
விருப்ெேல்ல’ என்ெதற்கு ேோறு.
க ட்ெது அளனத்தும் ிளடக்கும்.
ஆளச ள் அவற்றினுளடய தடத்ளதத் தவறோது விட்டுச் பசல்லும்.
க ட்ெது கெைோவல் மூலம் பசயல்ெடும் ஆர்வேோகும்.
213

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

ேி வும் ீழ் நிளலயில் உள்ை நன்கு முளறப்ெடுத்தப்ெடோத ேி வும் தோழ்ந்த ேனிதர் ளுளடய
கெைோவல் முற்றிலுேோ ப் பூர்த்தி பசய்யப்ெடு ிறது.
அவர் ள் அதற்க ற்ற சோியோன முளற ளைப் ெின்ெற்ற கவண்டும்.
அதற்கு விருப்ெப்ெடுெவர் ள் முயற்சி பசய்து ெோர்க் லோம்.
ஒருவன் இன்னமும் ீழ் நிளல ைில் இருந்தோல், அவனுக்கு பவற்றி ிளடக்கும்.
திருேதி பென்னட் இளடவிடோது டுளேயோ வற்புறுத்திக் க ட்டோள்.
அது முழுவதுேோ அவளுக்கு ேறுக் ப்ெட்டது.
அவளுளடய ே ள் தோயோோின் ஆளசளய மூன்று ேடங் ோ ெின்னர் நிளறகவற்றினோள்.
அவளுளடய குணத்ளத, சமூ த்தின் அடிப்ெளட வசதி ளை, அளத ஏற்ெடுத்திய ருவியின்
குணத்ளத, எதிர்க்கும் ேற்றும் ஆதோிக்கும் சக்தி ளை நிளறவு விைக்கு ிறது,
ெிங் ிலிக்குக் க ட்ெதற்கு ெயேோ இருந்தது.
ெல முளற அவன் க ட்கும் நிளலக்கு வந்தோன், ஆனோல் ஒப்புதலுக் ோ க் ோத்துக் ப ோண்டிருந்தோன்.
ைத்து பசய்வதற்கு ஒப்புதல் ிளடத்தது.
அவன் தன்னுளடய ஆர்வத்திற்கு கநர்ேோறோனளத பேௌனேோ ஏற்றுக் ப ோண்டோன்.
அவனுளடய பவைிப்ெளடயோன பேௌன உறுதி சூைலில் பசயல்ெட்டுக் ப ோண்டிருந்தது,
ர்னலிடேிருந்து இை சியத்ளதப் பெற்றுக்ப ோள்ை அது எலிசபெத்திற்கு உதவியது, டோர்சிளய
நிந்தித்து, அவன் தன்ளனகய ஆைோய்ந்துப ோள்ை உதவியது, ெிங் ிலியின் ெோளதயிலிருந்த தளட ள்
நீங்குவதற்கு முன்பு, அவன் தன்னுளடய தவற்ளற ஒப்புக்ப ோள்ை ளவத்தது.
இதற்கு ெிறகும்கூட, திருேதி பென்னட் ண் சிேிட்டுவதன் மூலம் தன்னுளடய உணர்ச்சி ேிக்
அதி ப்ெடியோன சக்திளயப் ெயன்ெடுத்து ிறோள்.
சூைலில் ளைய அவளுளடய ஆதைவுக் ோ அவன் ோத்துக் ப ோண்டிருந்தோன்.
ெிங் ிலியின் ஆர்வங் ளையும், டோர்சியின் உந்துதல் ளையும் ஆைோயும்பெோழுது எவ்வோறு சக்தி ள்
இளண ின்றன என்று நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
ெிங் ிலி அடிெணிந்தது, திருேண கவண்டுக ோள் எழுப்ெிய சந்தர்ப்ெங் ளுக்கு டோர்சிளய அடிெணிய
ளவத்தது.
அதி ோைத்ளத டோர்சி துஷ்ெிைகயோ ம் பசய்தது, எலிசபெத் தன்னுளடய உோிளேளய துஷ்ெிைகயோ ம்
பசய்ததில் எதிபைோலித்தது.
எலிசபெத் அவளுளடய நிைோ ோிப்ளெயும், டோர்சி அவனது திருேண கவண்டுக ோளை ைத்து
பசய்தளதயும், ெிங் ிலி பேைனேோ அடிெணிந்தளதயும் ேோற்றிக் ப ோண்டனர்.
ஏதோவது இைண்டு தோெோத்திைங் ளை எடுத்துக் ப ோண்டு நி ழ்வு ைின் கெோக்ள ெர்ர்க்
கவண்டும்.
இறுதியோ , இகத முளறயில் நோம் எல்லோப் ெோத்திைங் ளையும் ஆைம்ெத்திலிருந்து ஒகை கநைத்தில்
ருத முடியும்.
இப்பெோழுது நேக்கு அங்ப ோன்றும் இங்ப ோன்றுேோ க் ண் ைில் பதன்ெடு ிறது.
ெின்னர் அது வோனத்தில் நிளலபெற்ற ேின்னளலப் கெோல் பதன்ெடும்.
ஒவ்பவோரு தோெோத்திைத்தின் பசயலும், கவபறோரு தோெோத்திைத்தின் மூலம் நேக்குத் பதைிவோ
விைங்கும்.
ேற்றும் ஒரு தோெோத்திைத்திலிருந்து இன்னுபேோரு ெோர்ளவளய அகத கநைத்தில் கசர்ப்ெதன் மூலம்,
கேலும் ஒரு ெோிணோேம் பவைிப்ெடும்.
அவளைப்ெற்றி, ‘ெைவோயில்ளல” என்று டோர்சிளயக் கூற ளவத்த எலிசபெத்தின் டுளேயோன,
சக்திவோய்ந்த, தடுக் முடியோத, ஆழ்ேனத் தன்முளனப்பு, இறுதியோ அவளன அவளுக்குப் பெற்றுத்
தந்தது.
‘ெைவோயில்ளல’ என்ெளத நிவர்த்தி பசய்ய அவள் பநதர்பீல்டுக்குச் பசன்றோள், அதளனச்
பசயல்ெடுத்தவும் பசய்தோள்.
அது, அவளன எச்சோிக்ள யோ இருக் வும், ோைலிளனப் புண்ெடுத்துெவனோ வும் ேோற்றியது.
திருேதி பென்னட் அங்கு வந்து, ெிங் ிலியும் டோர்சியும் தோன் விரும்புவளதச் பசய்ய கவண்டும்
என்று எதிர்ெோர்க் ிறோள்.
டோர்சியின் சந்கதோஷத்திற்கு வோழ்த்து பதோிவித்த ைோலினுக்கு, முடிவின் முன்னுணர்வு இருந்தது,
அதற்குத் தன்ளன உட்ெடுத்திக் ப ோண்டோள். அவள் எலிசபெத்திற்கு முழுளேயோ ப்
பெருந்தன்ளேயோ தன்னுளடய கவறுெோடு ளைச் சேோதோனம் பசய்துப ோள்ளும் வண்ணம் டிதம்
எழுதியகெோது, இறுதியில் அதுதோன் நடந்தது. ெிங் ிலி தன்னுளடய சம்ேதத்ளதத்
பதோிவிக் ோதவளையில், உடல் நலம் குன்றி இருந்த கஜன், பநதர்பீல்ளட விட்டுக் ிைம்ெமுடியோது
என அறிவிக் ிறோள்.
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வண்டிளயக் க ட்டு வோங் ி, அங் ிருந்து ிைம்ெ அவளைச் சம்ேதிக் ளவத்தது எலிசபெத்தோன்.
இறுதியோ அவன் ஆழ்ேனதில் ஒப்புக் ப ோண்டு, ெிறகு ிைம்ெினோன் என்ெளத எலிசபெத்
ெோர்த்தோள்.
ோைலிளனயும் ேீறி பநதர்பீல்ட் நடனத்ளதப் ெிங் ிலி அறிவித்தது, முடிவில் அவன் டோர்சிளய
லட்சியம் பசய்ய ேோட்டோன் என்ெளத உணர்த்து ிறது.
பநதர்பீல்டிற்குப் ெிங் ிலி திரும்புவளதத் தடுத்த டோர்சி, அவளன விடுதிக்கு அளைத்து வருவது
குறிப்ெிடத்தக் து.
பசயலிைந்து இருக்கும் ெிைபுத்துவம் டோர்சிளயயும் அதளனக் ள விடத் தூண்டு ிறது.
அவர் ைது ெோளதயில் வரும் வண்ணம் சூழ்ந்துள்ைனர் என்று எலிசபெத் அவர் ைிடம் கூறி
வீட்டிற்குத் திரும்ெியபெோழுது, தன்னுளடய ெின்பதோடைல் முடிந்தது, இனி டோர்சிதோன் அவள்
ெின்னோல் வை கவண்டும் என்ெது அவளுளடய ஆளசயோ இருக் ிறது.
தோயோரும், தந்ளதயும் அவர் ைது வைியில் எலிசபெத் பசல்ல கவண்டும் என்று விரும்பு ின்றனர்.
அவளுக்கு டோர்சி திருேண கவண்டுக ோள் விடுப்ெதற்கு, அவளுளடய தோயோர் கதர்ந்பதடுத்த
ோலின்ஸ், அவனுளடய வோய்ப்ளெ முழுவதுேோ த் தீர்க் கவண்டும்.
எலிசபெத் சுதந்திைேோ இருக் கவண்டும் என்ற அவளுளடய த ப்ெனோோின் விருப்ெம்,
அவோிடேிருந்கத அவள் சுதந்திைேோ இருப்ெதில் நிளறவளடந்தது. முதலில் அவர் தன்னுளடய
சம்ேதத்ளத ேறுத்தோர்.
டோர்சி லிடியோவிற் ோ ப் ெணம் பசலவைித்தோன் என்ெது அவருக்குத் பதோிந்திருந்ததினோல், அவர்
சம்ேதம் அைிக் ேறுக் ிறோர்.
ஆைம்ெத்திகலகய அவள் தன்னுளடய ணவளை உந்து ிறோள், அவர் விருப்ெேில்லோேல்
சம்ேதிக் ிறோர்.
முடிவில் கெைோெத்தோ த் கதோன்றுவது அவருக்கு அதிர்ஷ்டத்ளத அைிக் ிறது, ஆனோல்
விருப்ெேில்லோேல் டோர்சியுடன் ஏற்ெடும் திருேண உறுதிளய ஏற்றுக்ப ோள் ிறோர்.
ெிங் ிலிக்கு அவளைப் ெிடிக் லோம் என்று அச்சேயத்தில் அவர் கூறு ிறோர்.
அவளுளடய சிறிய உருவேோ இருக்கும் லிடியோளவ, விக் ோேிற்குப் ெிடித்துப் கெோ ிறது.
ஆைம்ெத்தில் ிட்டி இருமுவதும், இறுதியில் அவளுளடய தோயோர் ண் சிேிட்டுவதும்
ஒன்கறோபடோன்று சம்ெந்தப்ெட்டளவ. பவறுக் த்தக் பசயலோன ஓடிப்கெோனளத இை சியேோ
ளவத்திருந்த ிட்டி, அவளுளடய தோயோர் ண் சிேிட்டுவளதக் ோட்டிக் ப ோடுக் ிறோள்.
டோர்சிளயப் ெற்றி லிடியோவிடேிருந்து பதோிந்து ப ோண்டளத, எலிசபெத்திடம் கூற கஜன்
விரும்ெவில்ளல, ெின்னர் அவளுளடய திருேண உறுதிளய நம்ெ ேறுத்தோள், ேிதேோ அளத
எதிர்க் வும் பசய்தோள்.
88. “They were prepossessed to please her.”
That prepossession is compassionate grace.
The Divine is prepossessed because we are essentially Divine.
We are prepossessed by our Nature or even ego.
Ego can be controlled by thought with difficulty.
We are unconscious of our nature.
It acts on its own.
Even after the action we may not be aware of it.
To be free of the ego is to be civilized.
To overcome nature is to be cultured.
Nature is subconscious in us.
It never occurs to man to overcome nature.
One does not think of giving up hunger.
But in acting according to rules of the Mind, our nature gets the better of us.
As Man has cultured, idealistic rules, it is possible for him to think he must honour them.
Nature always gets the better of Man.
It is not by thought he can win over nature.
Maybe subtle thought will be of partial help.
Constant remembrance will remind us or prevent us from acting against our decision.
One can pray ahead to protect himself from such lapses.
When they yield the results, it will be a slow process.
Once a Man lapses, the first indispensable step is to rectify the lapse which is more difficult than to
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prevent the lapse.
Emotionally it takes the form of regret.
We will find there is no regret at our lapse.
The determination NOT to lapse must be deeper than the level where that regret originates.
If one does not succeed there, one has to examine his emotional beliefs.
To prevent that lapse, one has to emotionally be committed NOT to let himself do a thing that will lead to
regret.
How did they all come to be prepossessed to please her?
Man wanting to reach Mother, his God, finds his sincerity is limited.
His desire for Mother is true, but his own sincerity will be the determinant.
In the evolution of things Man does sincerely think of God and it ends as a sincere thought. He has
progressed to sincerity of thought which is not enough for God realization.
In the case of Mother, his sincerity to him means the well-being or welfare of his family or his country, or
one of his ideals which Mother grants.
Mother honours what we really are, our sincerity.
A Man who is disturbed by the unsettled condition of his family knows that his sincerity to Mother includes
the condition of the family.
If he disregards his family and proceeds to Mother and Mother accepts his sincerity of surrender, he knows
his own family will be perfectly all right when Mother accepts him.
But he does not have that instinctive certitude to give up his concerns to Mother. What does he do in that
context?
Whichever path he takes – praying for Mother or family – the result will be the solution of the family
problem.
Should he in his sincerity have that instinctive certitude that the small is included in the big, he can straight
away go to Mother and She will take care of the family.
Sincerity is the light of the Soul.
Incomplete sincerity is preferable to insincere completeness.
Wherever we are, whatever our problem, whatever is the level of sincerity to pitch high SINCERELY is the
best strategy.
Darcy did it. He proposed and was rejected.
The next option to him was to explain his true love and plead his case. It will be reliance on explanation.
Explanation takes part of the energy making him ineffective to that extent. He decided to accept the truth of
her statement, work inside and WAIT. Being quiet collects strength inside which has the power to change
her, and the outer circumstances. It happened. Darcy did so to get Elizabeth. We want to get the Mother.
Give your problems to her however partially, but give yourself to Mother fully sincerely. As in Darcy’s
case, Mother will come to us in full grace. They were thus prepossessed.
“அவளைத் திருப்திப்ெடுத்த அவர் ள் முன்கூட்டிகய தயோைோ இருந்தனர்.”
ஆட்ப ோள்வது ெோிவோன அருைோகும்.
நோம் அடிப்ெளடயில் இளறவன் என்ெதோல் இளறவன் ஆட்ப ோண்டுள்ைோர்.
நோம் நேது சுெோவத்தோலும், அ ந்ளதயோலும் ஆட்ப ோள்ைப்ெட்டிருக் ிகறோம்.
அ ந்ளதளய எண்ணத்தோல் ஷ்டப்ெட்டு அடக் லோம்.
நேக்கு நேது சுெோவத்ளத ெற்றித் பதோிவதில்ளல.
அது தன்னோல் பசயல்ெடு ிறது.
பசயலுக்குப் ெின்பும், நேக்கு அளதப் ெற்றித் பதோியோேல் இருக் லோம்.
அ ந்ளதயின்றி இருப்ெது, நோ ோி ேோ இருப்ெதோகும்.
சுெோவத்ளத பவற்றிப ோள்வது ெண்ெிளன அைிக் ிறது.
சுெோவம் ஆழ்ேனேோ நம்ேிடம் இருக் ிறது.
சுெோவத்ளதக் ள விட கவண்டும் என்று ேனிதனுக்குத் கதோன்றுவகத இல்ளல.
ெசிளய விட்டு விட கவண்டும் என்று ஒருவர் நிளனப்ெதில்ளல.
ேனதின் விதி ைின்ெடி நடந்து ப ோள்ளும்பெோழுது, நேது சுெோவம் நம்ளேத் கதோற் டித்து
விடு ிறது.
ேனிதனுக்கு நோ ோி , இலட்சிய விதி ள் இருப்ெதோல் அவற்றிற்கு ேோியோளத அைிக் கவண்டும்
என்று அவன் நிளனப்ெது சோத்தியம்தோன்.
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சுெோவம் எப்பெோழுதும் ேனிதளனத் கதோற் டிக் ிறது.
எண்ணத்தின் மூலம் அவன் சுெோவத்ளத பவற்றிப ோள்ை முடியோது.
சூட்சுே எண்ணம் ஓைைவிற்கு உதவி புோியலோம்.
இளடயறோத நிளனவு நம்முளடய முடிவுக்கு எதிைோ நோம் பசயல்ெடுவளதத் தடுக்கும் அல்லது
ஞோெ ப்ெடுத்தும்.
இது கெோன்ற தவறு ைிடேிருந்து ோப்ெோற்றிக்ப ோள்ை முன்கூட்டிகய ெிைோர்த்தளன பசய்து
ப ோள்ைலோம்.
அது ெலன் ளை நிதோனேோ அைிக்கும்.
ஒரு முளற ேனிதன் தவறும்பெோழுது முதலில் பசய்ய கவண்டிய இன்றியளேயோத கவளல தவற்ளறத்
திருத்திக்ப ோள்வது. தவற்ளறத் தடுப்ெளதவிட இது டினேோனது.
உணர்வுபூர்வேோ இது வருத்தேோ எழும்.
நோம் பசய்த தவற்றுக்கு எந்த வித வருத்தமும் இருக் ோது என்ெளத நோம் உணர்கவோம்.
வருத்தம் எழும் நிளலளய விட தவறு பசய்யக் கூடோது எனும் தீர்ேோனம் கேலும் ஆைேோ இருக்
கவண்டும்.
அங்கு ஒருவர் பவற்றி பெறோவிட்டோல், அவர் தன்னுளடய உணர்ச்சியின் நம்ெிக்ள ளை ஆைோய
கவண்டும்.
அந்தத் தவற்ளறத் தவிர்க் , வருத்தப்ெடளவக்கும் தவறு ளைச் பசய்யக் கூடோது என்று
உணர்ச்சிபூர்வேோ உறுதியோ இருக் கவண்டும்.
அவளைத் திருப்தி பசய்ய கவண்டும் என்று அவர் ள் எவ்வோறு முன்கூட்டிகய தீர்ேோனித்தனர்?
அவனுளடய டவுைோன அன்ளனளய அளடவதற்கு, தன்னிடம் உண்ளே குளறவோ உள்ைளத
ேனிதன் ோண்ெோன்.
அன்ளனயிடம் அவனுக்கு இருக்கும் ஆர்வம் உண்ளேதோன், ஆனோல் அவனுளடய உண்ளேகய
நிர்ணயம் பசய்வதோ இருக்கும்.
விஷயங் ள் பவைிவரும்பெோழுது ேனிதன் உண்ளேயோ இளறவளன நிளனக் ிறோன், இது
உண்ளேயோன எண்ணேோ முடி ிறது. அவன் எண்ணங் ைின் உண்ளே நிளலக்கு
முன்கனறியிருக் ிறோன், ஆனோல் இது இளறவளன உணைப் கெோதுேோனதோ இருக் ோது.
அன்ளனயிடம் அவன் ப ோண்டிருக்கும் உண்ளே, அவனுளடய குடும்ெம் அல்லது நோட்டின்
நலனுக் ோ இருக்கும் அல்லது அவனுளடய ப ோள்ள ளுக் ோ இருக்கும், அன்ளன அதளன
அவனுக்கு வைங்குவோர்.
நோம் உண்ளேயில் எவ்வோறு இருக் ிகறோம் என்ெதற் ோ வும், நேது உண்ளேக் ோ வும் அன்ளன
நம்ளே ஏற்றுக்ப ோள் ிறோர்.
குடும்ெத்தின் நிளலயில்லோ நிளலளேயினோல் லங் ியிருக்கும் ஒரு ேனிதனுக்கு, அன்ளனயிடம்
அவன் எவ்வைவு உண்ளேயோ இருக் ிறோன் என்ெதில், அவனுளடய குடும்ெ நிளலயும்
அடங் ியிருக்கும் என்ெது பதோியும்.
குடும்ெத்ளதப்ெற்றிக் வளலப்ெடோேல் ஒருவன் அன்ளனளய கநோக் ிச் பசல்லும்பெோழுது,
அன்ளன அவனுளடய உண்ளேயோன சைணோ திளய ஏற்றுக் ப ோள் ிறோர், தன்ளன அன்ளன
ஏற்றுக்ப ோள்ளும் பெோழுது தன்னுளடய குடும்ெம் சிறப்ெோ இருக்கும் என்று அவனுக்குத் பதோியும்.
ஆனோல் தன்னுளடய வளல ளை அன்ளனயிடம் விட்டுவிட கவண்டும் என் ிற உள்ளுணர்வின்
உறுதி அவனுக்கு இருப்ெதில்ளல, இந்த விஷயத்தில் அவன் என்ன பசய்வோன்?
அன்ளனக் ோ அல்லது குடும்ெத்திற் ோ ப் ெிைோர்த்தளன பசய்வது என்ற எந்த வைிளயத்
கதர்ந்பதடுத்தோலும் குடும்ெப் ெிைச்சிளன தீர்ந்து விடும்.
பெோியதில் சிறியதும் அடங் ியுள்ைது என் ிற உள்ளுணர்வின் உறுதி அவனுளடய உண்ளேயில்
இருக்குகேயோனோல், அவன் கநைோ அன்ளனயிடம் பசல்லலோம், அன்ளன அவனுளடய
குடும்ெத்ளதப் ெோர்த்துக் ப ோள்வோர்.
உண்ளே ஆன்ேோவின் ஒைியோகும்.
முடிவு பெறோத உண்ளே உண்ளேயல்லோத முழுளேளயவிட கேலோனது.
நோம் எங் ிருந்தோலும், நம் ெிைச்சிளன எதுவோ இருந்தோலும், உண்ளேயின் நிளல எதுவோ
இருந்தோலும், உச்ச ட்ட உண்ளே சிறப்ெோன உெோயேோ இருக்கும்.
டோர்சி இளதச் பசய்தோன். அவன் கவண்டுக ோள் விடுத்தோன், நிைோ ோிக் ப்ெட்டோன்.
அடுத்து அவன் பசய்யக் கூடியது, தன்னுளடய உண்ளேயோன ோதளல விைக் ேோ எடுத்துச்
பசோல்லி ேன்றோடுவது. அது விைக் த்ளத நம்புவதோகும். விைக் ம் சக்தியின் ஒரு ெகுதிளய எடுத்துக்
ப ோண்டு, அவளன அந்த அைவிற்குத் திறனற்றவனோக் ி விடும். அவள் கூறியதில் உள்ை
உண்ளேளய அவன் ஏற்றுக்ப ோண்டு, உள்கை கவளல பசய்து ோத்துக்ப ோண்டிருக் த்
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தீர்ேோனித்தோன். அளேதியோ இருப்ெதினோல் உள்ைத்தில் வலிளே கூடும், இதற்கு அவளையும், புற
சந்தர்ப்ெங் ளையும் ேோற்றும் சக்தி இருக்கும். இவ்வோகற நடந்தது. எலிசபெத் ிளடக் டோர்சி
இவ்வோறு நடந்து ப ோண்டோன். நேக்கு அன்ளன கவண்டும். ெகுதியோ இருந்தோலும் அன்ளனயிடம்
நேது ெிைச்சிளன ளை விட்டுவிட கவண்டும், ஆனோல் நம்ளே முழுளேயோ உண்ளேயோ
அன்ளனயிடம் அைிக் கவண்டும். டோர்சிக்கு நடந்தளதப்கெோல், அன்ளன நம்ேிடம் முழுளேயோன
அருளைத் தோங் ி வருவோர். அவர் ள் இவ்வோறு முன்கூட்டிகய முடிபவடுத்திருந்தனர்.
89. “Bingley was ready, Georgiana was eager, Darcy was determined to be pleased.”
Darcy is will, Georgiana is feelings, Bingley is unformed.
Will is determined, feelings are eager, the unformed is ready to form as he is told.
When life is positive, everything and everyone acts like this.
In negative conditions, they all turn against.
That blissful choice is given to us.
The Indian has remitted it to fate or karma.
The westerner has not been willing to see an all powerful karma in his life. He gives another name to it.
‘God wills it’. Yet it is the same in another frame of Mind.
Man has moved from No.9 to No.1 through nine hundred stages.
At each stage, he found he could get over the obstacles.
That is the power and process of civilization.
For each of the outer stages of nine hundred or ninety or nine there is a corresponding stage inside.
Whether he knows it or not, when he has an outer victory, he has won an inner victory as the outer
victory is impossible without the inner.
Man, individually, gives up the fight at any stage.
What he has given up another takes up and in time the society too takes up.
As others move where he has failed, at some stage Man rises to the occasion.
Sooner or later Man in the abstract, if not our particular individual, is going to win over a given situation.
And then he too will follow suit.
As he takes courage from other successful individuals, he can take courage from a principle or
knowledge.
In him there are hidden potentialities in infinite measure.
He has the answer in himself.
The answer is within the problem.
Any problem yields to perseverance.
The more one thinks of a problem, the more it lends itself to solution.
In Romance, it will be clearer still.
Here it is an inner victory at each stage.
One more thing. Each time he wins a victory in Romance he sees his territory greater outside and inside,
thus offering a greater delight.
As knowledge is in stages, Romance too is in stages.
One who is successful in Romance will be successful in outer life.
Only that self giving and love are greater and sweeter in Romance.
Wickham, Bingley and Darcy must have drawn different levels of happiness from the marriage.
The greater Man enjoys better.
The normal average Man receives from the society as it develops.
The society develops technologically which is easy to see and easy to benefit from.
Social development of the society is less visible.
It is difficult to see the psychological development of the society even when we benefit from it.
One inventor makes the technological development possible.
One great humanitarian leader raises the society socially.
One religious leader gives the society the gift of psychological upliftment.
Man, as an individual, receives them all positively as well as negatively.
He who receives the social benefit negatively can only overcome it to become positive.
For him to move to the next stage, he must be positive in the earlier stage.
We look down on the gambler, drunkard, slum dweller, the criminal, etc.
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He does not at all consider himself like that. To him he is self-sufficient. But that mental attitude at all
levels is in a large majority.
We would like to cater to them only as long as we are of that Mind.
For us to do benefit to the world, we should be attractive to the people.
It is possible for us, of course theoretically, to offer an attractive programme to people at all levels, instead
of declaring that they are not our concern.
All these stages are in us or were in us.
Sympathy with the population can bring it to the surface.
More than sympathy, one needs commensurate patience.
Patience arises in appreciating the things he appreciates as he does.
To appreciate another like this, one needs to identify himself with him at the level of the Soul.
People do not ask for methods they can follow, they ask for methods which will give them results at once in
spite of what they are.
Any method will give the results his inner attitude deserves.
The world can be willing, ready, eager to satisfy us as Bingley and others are towards Elizabeth.
Can we learn how to do it?
Can we discover how Elizabeth did it?
We would like our environment ‘to be ready, eager, determined’ to please us.
What has she done for that?
What was the contribution of Darcy for that?
Would we not like to be in a similar situation when Men and events are so poised?
Are there not grades in such Men and such events in our life?
Since coming to Mother we see this phenomenon at the level of life we were in.
It is sometimes total, at other times partial.
Is there not a discipline for us to arrive at a full response of Men and matters where it is partial now?
Is it not possible for us to continually raise this human response?
Is it the end? Is there not a divine response beyond that? Is it open to us?
Are there not grades in that divine response?
The answer to all the above questions is a full, rich, positive, yes.
Our part is to fully aspire for it with consummate determination without relaxing it.
The process consists of several grades, with each grade falling into several parts.
As a rule, without exception, to go beyond each part takes decades, often a full lifetime. In the experience of
spiritually knowledgeable people, it takes several births.
To explain the process and to understand it is the easiest part of it.
What matters lies in the doing of it.
Nine out of ten people, after seriously attempting it will forget it.
We saw after Darcy proposed to Elizabeth, the proposal never came to her Mind for any consideration, as is
the most natural consequence — she was not meant for it.
One who does not so forget the effort, after an initial period, begins to see inner richness growing and the
outer revealing Life Response. What Darcy did to win her, I propose we should do to win life. Yoga is to
win Mother.
The procedure at all levels of life is the same and life divides into hundreds or more parts as we see the
voter at the bottom, the leader wielding power at the top.
We must begin where we are, as it is the only place where we can begin.
The fixed rules at any levels — and for all the levels — are well known to us. They can again be stated for
convenience, but there will be nothing new.
1) Moving to a higher level has two parts, the one outer and the other the corresponding inner. Outwardly I
may be seeking a promotion as an employee, a bigger order as a business man, a higher post as a politician,
a greater harmony with my wife or a harmony instead of a disharmony. Inwardly, it will be a desire for the
higher. The essential thing is to shift the effort from the outer to the inner. It should be based on a
spiritual knowledge that the inner is more powerful than the outer, that inner determines the outer, that there
is no outer life without the inner formation. Inside we see a desire. Instead of its being a desire, it can be a
desert. To move the will from the one to the other, as explained earlier, is a great effort. There is nothing
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wrong for one to take the effort. It is like one today walking to Europe. The plane takes him there in one
day effortlessly. Replacing our effort by a call to Mother gets the result. To do so for the result is
human. To do so, to get the result, as a means to reach Mother is given to the devotee. To accomplish this
first step is luck, grace. To maintain it at all costs is more essential in moving ahead. Even at this level one
can move from desert to ‘Let Thy will be done, not my will’. I may deserve it or desire it but it is better that
it comes to me as Her will, not my will. It is a great step ahead, if one accomplishes it, as it will royally
serve him in future further steps. Even in ‘Thy Will’ there are innumerable stages. We can happily accept
any measure of success at this stage and proceed ahead.
2) By this time the object of desire — promotion, etc. would have come — would have been achieved. At
this point there are two options. Such options face us at all stages. One is horizontal to extend this capacity
to achieve other desires. The other is vertical. Without horizontally expanding one can build on the basis of
a single victory to rise further above. A promotion due in three years coming in three months, can lead us to
the next promotion. One has to exercise his choice at this point. Having secured a promotion he can apply
this method to win the first rank for the son, to recover a lost loan given to a friend and so on. Whether
horizontal extension or vertical growth, the total gain will be the same as it is determined by the
strength of our personality. Still the choice for different people is obvious. To raise the strength of
personality is to spiritually evolve. If we should consider it, we must consider it at the fag end of this effort
as that is the foundation on which strength is to be built up. We can go on adding ideas about further steps,
but the amount of energy available will determine the further course. Where the energy ends, there ends the
efforts. Energy is created by aspiration. In that event one should switch over to aspiration. Sometimes
the positive rule is not so important as the negative rule. When the down trend is there, it hits a bottom,
a rock bottom. The rule then is,
Not to push further.
Wait till the momentum gains by itself.
This is the version of Vedic darkness.
General attitudes to be always kept in view are the twenty rules of how to perfect consecration.
Perfection of Consecration
1) Consecration’s completion has a range between a minimum and a maximum.
2) If it is a problem, its solution is minimum.
3) A problem can be solved at the expense of another, i.e. its solution gives rise to another minor or even a
major problem.
4) A solution now may turn into a problem later.
5) Such an after effect often removes a vast obstacle of long past.
6) A solution of a problem of life and death may raise a crop of pinpricks.
7) A solution at once leads to the creation of a major opportunity.
8) The supramental descent was swallowed by the rising waves of tamas of earth — The greatest
opportunity instead of remaining so wipes off the greatest possible eternal obstacle.
9) A solution of one problem at once automatically solves all such existing problems.
10) One solution wipes out the very basis for such other problems.
11) Solution of a physical problem opens up innumerable vital, mental, spiritual opportunities.
12) One solution leads to a higher enjoyment of existing opportunities.
13) Every such solution turns into an inconceivable opportunity — e.g. Loans dissolve giving rise to assets
of the same magnitude.
14) A smaller claim denied changes into a greater claim unclaimed granted.
15) Life opens at a higher, vaster level because consecration dissolved one major problem.
16) Consecration compels the problem to withdraw as it considers itself as an opportunity.
17) Dissolving a material problem of stifling human relationship opens up an unheard of spiritual
opportunity such as reading The Life Divine.
18) Withdrawal of an asura gradually but in a wide spread fashion creates applied mental knowledge for the
world population.
19) Evil like black magic undone reduces an evil like nuclear forces.
20) Absence of one Titan allows a whole nation to awaken psychically to The Mother and Sri Aurobindo.
Hereafter the effort must be full, many-sided, non-stop, never letting the accomplishment slide down —
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Even in this effort inner faith must precede. Assuming one’s effort meets with continuous success, he
will find this glorious success is only for the part of the day, maybe for a few minutes or some seconds. It
has to be cherished and by faith and perseverance must be gradually lengthened to one full hour and finally
the whole day.
Here we meet with an eternal culprit.
Something in us will cry, ‘Enough, Stop’.
That is the general ill-will, hostility of human nature. No scope must ever be allowed for that cry. As long
as the effort is predominant, it is a human effort. We can often see the descent. The first appearance of
descent is a great moment, a moment that will lead to the emergence of the Psychic. That must be fostered
by our gratitude. A time comes when the descent of grace overtakes the ascent of human effort. At this
point a mere Man becomes a devotee, a devotee matures into sadhakhood. Beyond this point, the sadhak
always has the opportunity to entirely give over his own effort into that of the descending Grace.
Theoretically this is true even for a long earlier period which is availed of by rare souls. Mother says it
leads to sudden conversions which have a tendency to lapse. Even there truth, sincerity, faith, Grace abide.
The lapse is not inevitable. A parallel to this yogic effort is the mature purity of culture which is
accumulated in the aristocracy of all nations with its crown in the crown. In India the chaste wife fully
shares it. All the
dutiful citizens, in the enveloping atmosphere of the Spirit, find the light in their body rises to the surface to
close the gap of centuries or even millenniums. One is free to attempt an abridged version in his life at the
human or yogic level as he chooses.
The great victory raises the greatest danger.
Success and failure alternate in varying measures.
One deals with them according to his own swabhava, character or nature.
At the end, one can see one of the rules has justified itself richly.
Let us consider what we touched upon earlier, the rare soul of great luck who meets with uniform success in
succession, he will be face to face with the raw urges of human nature with their full evolutionary force.
It is a rare moment where no possible response or restraint can be thought of.
It will be like Elizabeth’s unrestricted abuse of the loving soul of Darcy.
The most essential thing at that point is a supreme Quietude of utter patience and forbearance.
Any attempt to handle it – reject, accept, consecrate – will raise its force.
Our quiet reaching its climax of perfection will find the force docile to our will.
It is the penultimate stage to Thy Will. Actually it is our own will.
Till it becomes docile to one’s own will, one has to be eternally patient, without the slightest movement as
any movement will make it vigorous.
It will not last more than a few seconds.
The more frequent it recurs the more fortunate is the Man.
At some point it falls QUIET fully permanently.
It is the time when our will is surrendered and Thy will begins operation.
On seeing Elizabeth at Pemberley Darcy was at such a moment.
It was too much for him.
He could not handle himself.
He moved away.
When the white heat of the moment passed away, they met again.
The curious looks of the aunt and uncle at the inn during the visit of Darcy and others was such a moment
for them and to Elizabeth.
What in yoga calls for equality, in life calls for its human equivalent, patience that has no end.
Right response at that moment achieves in celestial dimensions.
Mr. Bennet on hearing his monetary obligations were discharged by the lover of his dear daughter, came to
such a moment, but missed.
His sarcasm that all his life was a defence, ruined the divine opportunity given to him by Darcy.
“ெிங் ிலி தயோைோ இருந்தோன், ஜோர்ஜியோனோ ஆவலோ இருந்தோள், டோர்சி திருப்தி அளடயத்
தீர்ேோனேோ இருந்தோன்.”
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டோர்சி ேன உறுதி உளடயவன், ஜோர்ஜியோனோ உணர்வோலோனவள், ெிங் ிலி சோியோ
உருவோ ோதவன்.
ேனம் தீர்ேோனேோ உள்ைது, உணர்வு ள் ஆவலோ உள்ைன, உருவோ ோதது ேற்றவர் கூறுவளதப்
கெோல உருவோ த் தயோைோ உள்ைது.
வோழ்வு கநர்ேளறயோ இருக்கும்பெோழுது, எல்லோமும் எல்கலோரும் இது கெோல் பசயல்ெடுவோர் ள்.
எதிர்ேளறயோன கநைங் ைில், அளவ எல்லோகே எதிைோ ேோறு ின்றன.
அந்த ஆனந்தேோன விருப்ெம் நேக்கு அைிக் ப்ெட்டுள்ைது.
இளத இந்தியர் ள் விதி அல்லது ர்ேம் எனக் கூறு ின்றனர்.
கேற் த்திய ேனிதன் அவனது வோழ்க்ள யில், சக்தி வோய்ந்த ர்ேத்ளதப் ெோர்ப்ெதற்குத் தயோைோ
இல்ளல. அவன் அதற்கு கவறு பெயர் தரு ிறோன். ‘இது இளறவனது விருப்ெம்’. கவபறோரு ேன
நிளலயில் இதுவும் அகத கெோன்றதுதோன்.
பதோள்ைோயிைம் ட்டங் ைின் வைியோ ேனிதன் ஒன்ெதோவது நிளலயிலிருந்து ஒன்றோம் நிளலக்கு
வந்துள்ைோன்.
தளட ளைத் தோண்ட முடியும் என்ெளத அவன் ஒவ்பவோரு ட்டத்திலும் ெோர்த்தோன்.
நோ ோி த்தின் சக்தியும் பசயல்முளறயும் அதுதோன்.
பதோள்ைோயிைகேோ அல்லது பதோண்ணூகறோ அல்லது ஒன்ெகதோ, இந்த ஒவ்பவோரு பவைி
ட்டத்திற்கும் அதற்கு ஒப்ெோன ட்டம் உள்கை இருக் ிறது. இது அவனுக்குத் பதோியுகேோ,
பதோியோகதோ, பவைியில் பவற்றி ிளடக்கும்பெோழுது அவனுக்கு அ த்திலும் பவற்றி ிளடக் ிறது,
ஏபனனில் அ த்தில் பவற்றி ஏற்ெடோேல் புறத்தில் பவற்றி ிளடக் ோது.
ேனிதன் தனியோ ப் கெோைோடுவளத, எந்தக் ட்டத்திலும் விட்டு விடு ிறோன்.
அவன் ள விட்டளத கவபறோருவன் எடுத்துக் ப ோள் ிறோன், கநைம் வரும்பெோழுது சமூ மும்
எடுத்துக் ப ோள் ிறது.
அவன் கதோற்ற இடத்தில் ேற்றவர் ள் பதோடரும்பெோழுது, ஏகதோ ஒரு ட்டத்தில் ேனிதன்
சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்றவோறு உயரு ிறோன்.
உடனடியோ கவோ அல்லது ெின்னகைோ, நோம் குறிப்ெிடும் நெர் இல்ளலபயன்றோலும், பெோதுவோ
ேனிதன் அைிக் ப்ெட்டிருக்கும் நிளலளேளய பஜயிக் ப் கெோ ிறோன். ெிறகு கதோற்றவனும் ெின்
பதோடர்வோன்.
ேற்ற பவற்றி பெற்ற ேனிதர் ைிடேிருந்து அவன் ளதோியத்ளதப் பெறுவதுகெோல, ஒரு
ப ோள்ள யிலிருந்கதோ அல்லது ஒரு அறிவிலிருந்கதோ அவன் ளதோியத்ளதப் பெறலோம்.
அவனிடம் அைவற்ற திறளே ள் பெோதிந்துள்ைன.
அவனிடகே ெதில் உள்ைது.
ெதில் ெிைச்சிளனயிகலகய உள்ைது.
பதோடர்ந்து முயன்றோல் எந்த ஒரு ெிைச்சிளனளயயும் தீர்க் முடியும்.
எவ்வைவுக்ப வ்வைவு ஒருவர் ெிைச்சிளனளயப் ெற்றி நிளனக் ிறோகைோ, அந்த அைவில் அதற் ோன
தீர்வும் ிளடக்கும்.
பெருங் ோதலில் இது இன்னமும் பதைிவோ இருக்கும்.
இங்கு அது ஒவ்பவோரு நிளலயிலும் அ பவற்றியோகும்.
ோதலில் ஒவ்பவோரு முளறயும் ஒருவன் பவற்றி அளடயும்பெோழுது, கேலும் உயர்ந்த சந்கதோஷத்ளத
அைிக்கும் அ த்தின் எல்ளலயும், புறத்தின் எல்ளலயும் விோிவளடவளத அவன் ெோர்க் ிறோன்,
அறிவு ெல ட்டங் ைில் இருப்ெளதப் கெோல், ோதலுக்கும் ெல ட்டங் ள் உள்ைன.
யோர் ஒருவர் ோதலில் பவற்றி அளட ிறோகைோ, அவர் பவைி வோழ்க்ள யிலும் பவற்றி ைேோ
இருப்ெோர்.
ோதலில், சுய அர்ப்ெணமும் அன்பும், அதி ேோ வும் இனிளேயோ வும் இருக்கும்.
விக் ோம், டோர்சி, ெிங் ிலி மூவரும் தங் ைது திருேணத்தில் பவவ்கவறு அைவு ைில்
சந்கதோஷத்ளதப் பெற்றிருப்ெோர் ள்.
பெோிய ேனிதன் சந்கதோஷத்ளத கேலும் சிறப்ெோ அனுெவிப்ெோன்.
சோதோைணச் சைோசோி ேனிதன் சமூ ம் முன்கனறும்பெோழுது, அதிலிருந்து பெற்றுக் ப ோள் ிறோன்.
சமூ ம் பதோைில் நுட்ெத்தில் வைரு ிறது, இளதச் சுலெேோ ப் ெோர்க் முடி ிறது, சுலெேோ
இதிலிருந்து ெயனளடய முடி ிறது.
சமூ த்தின் சமூ ோீதியோன முன்கனற்றம் அவ்வைவோ
ண்ணுக்குத் பதோியோது.
சமூ த்தின் ேகனோோீதியோன வைர்ச்சிளய நோம் அதன் மூலம் ெலளனப் பெற்றோலும், ெோர்ப்ெது
ேி வும் டினம்.
ஒரு ண்டுெிடிப்ெோைர், பதோைில்நுட்ெ வைர்ச்சிளயச் சோத்தியேோக்கு ிறோர்.
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ேனிதோெிேோனம் உளடய ஒரு உயர்ந்த தளலவர் சமூ த்ளதச் சமூ ோீதியோ உயர்த்து ிறோர்.
ஒரு ஆன்ேீ த் தளலவர் ேகனோோீதியோன நிளறளவச் சமூ த்திற்கு அைிக் ிறோர்.
ேனிதன், ஒரு தனி நெைோ இளவ எல்லோவற்ளறயும் கநர்ேளறயோ வும் எதிர்ேளறயோ வும் பெற்றுக்
ப ோள் ிறோன்.
எவன் ஒருவன் சமூ நன்ளே ளை எதிர்ேளறயோ ப் பெற்றுக் ப ோள் ிறோகனோ, அவன் அளதத்
தோண்டி வந்தோல்தோன் கநர்ேளறயோ ேோற முடியும்.
அடுத்த ட்டத்திற்கு அவன் கெோ கவண்டுபேன்றோல், ஆைம்ெக் ட்டங் ைில் அவன் கநர்ேளறயோ
இருக் கவண்டும்.
சூதோடி, குடி ோைன், கசோியில் வசிப்ெவன், குற்றவோைி கெோன்றவர் ளை நோம் ேதிப்ெதில்ளல.
தன்ளன அவன் அவ்வோறு ருதுவகத இல்ளல. அவளனப் பெோறுத்தவளை, அவன்
தன்னிளறவுளடயவனோ இருக் ிறோன். ஆனோல் ெலோிடமும் அந்த ேனப்ெோன்ளே எல்லோ
நிளல ைிலும் இருக் ிறது.
நோமும் அந்த ேன நிளலயில் இருந்தோல்தோன், நோம் அவர் ளுக்கு உதவ முடியும்.
உல த்திற்கு நோம் நல்லது பசய்வதற்கு, ேக் ளுக்கு நோம் ெிடித்தேோனவர் ைோ இருக் கவண்டும்.
அவர் ளைப் ெற்றி நேக்கு அக் ளற இல்ளல என்று கூறோேல், எல்லோ நிளல ைிலும் உள்ை
ேக் ளுக்கு நல்ல திட்டங் ளை நம்ேோல் அைிக் முடியும்.
இந்த எல்லோக் ட்டங் ளும் நம்ேிடம் உள்ைன, அல்லது நம்ேிடம் இருந்தன.
ேக் ைிடம் அனுதோெம் இருப்ெது அளத பவைிகய ப ோண்டு வரும்.
அனுதோெத்ளதவிட, ஒருவருக்கு அதற்கு ஈடோன பெோறுளே கதளவப்ெடு ிறது.
ஒருவன் ெோைோட்டும் விஷயத்ளத, அவன் ெோைோட்டுவதுகெோல் ெோைோட்டுவதில் பெோறுளே எழு ிறது.
இளதப் கெோலகவ கவபறோருவளைப் ெோைோட்டுவதற்கு, ஒருவர் அவருடன் ஆன்ேோவின் அைவில்
அளடயோைப்ெடுத்திக்ப ோள்ை கவண்டும்.
தோங் ள் ெின்ெற்ற கவண்டிய முளறளயப் ெற்றி ேக் ள் க ட் ேோட்டோர் ள், தோங் ள்
எப்ெடிப்ெட்டவர் ள் என்ெளதப் ெற்றிக் வளலப்ெடோேல் உடனடியோ ப் ெலன் ளைத் தரும்
வைி ளைப் ெற்றி க ட்ெோர் ள்.
எந்த ஒரு முளறயும், ஒருவனுளடய அ த்தின் ேனப்ெோன்ளேக்க ற்ெ ெலனைிக்கும்.
ெிங் ிலியும், ேற்றவர் ளும் எலிசபெத்ளதத் திருப்திப்ெடுத்த ஆவலோ இருப்ெளதப்கெோல், உல ம்
விருப்ெத்துடன் நம்ளேத் திருப்திப்ெடுத்தத் தயோைோ ஆவலோ இருக் லோம்.
அளத எவ்வோறு பசய்வது என்று நோம் ற்றுக்ப ோள்ைலோேோ?
எலிசபெத் இளத எவ்வோறு பசய்தோள் என்ெளத நோம் ண்டுெிடிக் லோேோ?
நேது சுற்றுப்புறச் சூைல் நம்ளேத் திருப்திப்ெடுத்தத் ‘தயோைோ , ஆவலோ , உறுதியோ ’ இருக்
கவண்டும் என்று விரும்பு ிகறோம்.
அதற்கு அவள் என்ன பசய்தோள்?
அதற்கு டோர்சியின் ெங் ைிப்பு என்ன?
ேனிதர் ளும், நி ழ்வு ளும் அவ்வோறு இருக்கும்கெோது, நோமும் அது கெோன்ற நிளலளேயில் இருக்
விரும்ெ ேோட்கடோேோ?
நேது வோழ்க்ள யில் அது கெோன்ற ேனிதர் ைிடமும், நி ழ்வு ைிலும் ெல தைங் ள் இல்ளலயோ?
அன்ளனயிடம் வந்த ெிறகு நோம் வோழ்க்ள யில் முன்பு இருந்த நிளலயில் இந்த நி ழ்ளவப்
ெோர்க் ிகறோம்.
அது சில சேயங் ைில் முழுளேயோ வும், ேற்ற சேயங் ைில் ெகுதியோ வும் இருக்கும்.
இப்பெோழுது ெகுதியோ உள்ை விஷயங் ைில் ேனிதர் ைிடேிருந்தும், நி ழ்வு ைிலிருந்தும் முழு
ேறுபேோைிளயப் பெறுவதற்கு நேக்கு ஒரு ட்டுப்ெோடு உள்ைதோ?
ேனிதனின் இந்த ெதிளல பதோடர்ந்து நம்ேோல் உயர்த்த முடியோதோ?
இதுதோன் முடிவோ? அதற்கு அப்ெோல் ஒரு பதய்வீ ெதில் ிளடயோதோ? இது நேக்கு உண்டோ?
அந்த பதய்வீ ேறுபேோைியில் ெல வோிளச ள் இல்ளலயோ?
கேற் ண்ட அளனத்துக் க ள்வி ளுக்கும், ஒரு முழுளேயோன, பசறிவோன, கநர்ேளறயோன ெதில்
‘ஆம்’ என்ெதுதோன்.
சிறிதும் குளறயோத முழுளேயோன தீர்ேோனத்துடன் ஆர்வப்ெடுவதுதோன் நேது ெங் ோகும்.
இந்தச் பசயல்முளற ெல நிளல ளைக் ப ோண்டது. ஒவ்பவோரு நிளலக்கும் ெல ெகுதி ள் உண்டு.
ஒவ்பவோரு ெகுதிளயயும் தோண்டிச் பசல்வதற்கு, விதி விலக்க இல்லோேல், ெல வருடங் ள்
கதளவப்ெடும். ஆன்ேீ அறிவு ெளடத்தவர் ைின் அனுெவத்தில் இதற்குப் ெல ெிறவி ள்
கதளவப்ெடும்.
முளறளய விைக்குவதும், அளதப் புோிந்துப ோள்வதும், அதில் ேி ச் சுலெேோன ெகுதி ைோகும்.
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அளதச் பசய்வதில்தோன் விஷயம் இருக் ிறது.
ெத்து கெர் ைில் ஒன்ெது கெர் தீவிைேோ இதளன முயன்று ெோர்த்து விட்டு ெிறகு ேறந்து
விடுவோர் ள்.
எலிசபெத்திற்கு டோர்சி திருேண கவண்டுக ோள் விடுத்தெின், எந்த விதேோ வும் அளதக் ருதுவதற்கு
அவளுக்கு நிளனவிற்க வைவில்ளல, ஏபனனில் அவள் அதற்கு உோித்தோனவைோ இல்ளல
என்ெதோல், ேி வும் இயல்ெோனபதோரு விளைவோ இருந்தது.
முயற்சிளய இவ்வோறு ேறந்து விடோேல் இருப்ெவர், ஆைம்ெக் ோலத்திற்குப் ெிறகு அ த்தின் வைம்
வைருவளதயும், புறம் வோழ்வின் ேறுபேோைிளய பவைிப்ெடுத்துவளதயும் ெோர்க் ஆைம்ெிக் ின்றனர்.
அவளை பஜயிக் டோர்சி பசய்தளத, வோழ்ளவ பஜயிக் நோம் பசய்ய கவண்டும் என்ெது எனது
கவண்டுக ோள். கயோ ம், அன்ளனளய அளடவதற் ோ .
வோழ்வின் எல்லோ நிளல ைின் பசய்முளறயும் ஒன்கற. வோக் ோைர் ீகையும், அதி ோைத்தில் இருக்கும்
தளலவர் கேகலயும் இருப்ெளதப் கெோல், வோழ்வும் நூறு அல்லது அதற்கும் அதி ேோன ெோ ங் ளைக்
ப ோண்டதோகும்.
நோம் இருக்கும் இடத்தில் ஆைம்ெிக் கவண்டும், ஏபனனில் அந்த ஒரு இடத்திலிருந்துதோன் நோம்
ஆைம்ெிக் முடியும்.
எந்த ஒரு நிளலயின் நிளலயோன விதி ளும், எல்லோ நிளல ைின் விதி ளும் நேக்கு நன்றோ த்
பதோிந்தளவ ள்தோன். ேீண்டும் அதளனப் ெட்டியலிடலோம், ஆனோல் அதில் புதிதோ ஒன்றும்
இருக் ோது.
1. உயர்ந்த நிளலக்குச் பசல்வதில் இைண்டு நிளல ள் உள்ைன, ஒன்று புற நிளல, ேற்பறோன்று
இதளன ஒத்த அ நிளல. புறத்தில், கவளலயில் ெதவி உயர்ளவயும், வியோெோோியோ கேலும் பெோிய
வியோெோைத்ளதயும், அைசியல்வோதியோ கேலும் உயர்ந்த ெதவிளயயும், ேளனவியுடன் கேலும்
சிறப்ெோன சுமு த்ளதயும், அல்லது ெிணக் ிற்குப் ெதிலோ சுமு த்ளதயும் நோடுெவனோ இருக் லோம்.
அ த்தில், இது உயர்ந்தளத அளடவதற்குோிய ஆளசயோ இருக்கும். முயற்சிளயப் புறத்திலிருந்து
அ த்திற்கு ேோற்றுவகத முக் ியேோனதோகும். அ ம் புறத்ளதவிட வலிளே வோய்ந்தது, அ ம் புறத்ளத
நிர்ணயிக் ிறது, அ ம் உருவோ ோேல் புற வோழ்க்ள என்ெது ிளடயோது என் ிற ஆன்ேீ அறிவின்
அடிப்ெளடயில் இது இருக் கவண்டும். அ த்தில் நோம் ஒரு ஆளசளயப் ெோர்க் ிகறோம். அது
ஆளசயோ இல்லோேல் ள விடுதலோ இருக் லோம். முன்னம் விைக் ியளதப்கெோல், விருப்ெத்ளத
ஒன்றிலிருந்து ேற்பறோன்றுக்கு ேோற்றுவது பெோிய முயற்சியோகும். ஒருவர் முயற்சி எடுப்ெதில்
தவகறதும் இல்ளல. இது, இன்று ஒருவர் ஐகைோப்ெோவிற்கு நடந்து பசல்வது கெோலோகும். சுலெேோ
விேோனத்தில் ஒகை நோைில் அங்கு பசன்றளடந்து விடலோம். நேது முயற்சிக்குப் ெதில் அன்ளனளய
அளைப்ெது ெலளன அைிக்கும். ெலனுக் ோ அவ்வோறு பசய்வது ேனித குணம். அன்ளனளய
அளடவதற் ோன ஒரு வைியோ அவ்வோறு பசய்து ெலளனப் பெறுவது அன்ெருக்கு உோித்ததோகும்.
இந்த முதல் ெடிளயச் சோதிப்ெது அதிர்ஷ்டம், அருள். கேலும் முன்கனறுவதற்கு எப்ெடியோவோது
இளதத் தக் ளவத்துக்ப ோள்வது ேி வும் முக் ியம். இந்த நிளலயில்கூட ஒருவர் ள விடும்
நிளலயிலிருந்து ‘தங் ைது திருவுள்ைப்ெடி நடக் ட்டும், எனது விருப்ெேல்ல’ என்ற நிளலக்கு
ேோறலோம். எனக்கு அது ஆளசயோ இருக் லோம் அல்லது நோன் அதற்குத் தகுதி உளடயவைோ
இருக் லோம், ஆனோல் அது எனது விருப்ெேோ இல்லோேல், அன்ளனயின் விருப்ெேோ என்னிடம்
வைட்டும். இதளன ஒருவர் சோதித்தோல், அது ேி உயர்ந்த ெடியோகும். ஏபனனில் எதிர் ோலத்தில்
கேலும் ெல ெடி ளைத் தோண்டி முன்கனற இது சிறப்ெோ உதவி புோியும். ‘தங் ள் விருப்ெம்’
என்ெதிலும் ணக் ற்ற நிளல ள் உள்ைன. இந்தக் ட்டத்தில் நோம் பவற்றிளய எந்த அைவுக்கும்
சந்கதோஷேோ ஏற்றுக்ப ோண்டு கேலும் முன்கனறலோம்.
2. இதற்குள் ஒருவர் எதிர்ெோர்த்த ெதவி உயர்வு கெோன்றளவ ிளடத்திருக்கும், ேற்ற
எதிர்ெோர்ப்பு ளையும் சோதித்திருப்ெோர். இந்த இடத்தில் இைண்டு விதேோ த் கதர்ந்பதடுக் லோம்.
எல்லோ ட்டங் ைிலும் இந்தத் கதர்ந்பதடுப்பு நம்ளே எதிர்ப ோள் ின்றன. ஒன்று, ேற்ற ஆளச ளை
அளடவதற்கு இந்தத் திறளேளய விோிவுெடுத்துவது, இது ெைந்து இருக்கும். ேற்பறோன்று விோிந்து
பசல்லும் நிளல. ெைந்து விோிவளடயோேல் ஒரு தனி பவற்றியின் அடிப்ெளடயில் கேலும் உயை
ஒருவர் முயலலோம். மூன்று வருடங் ைில் வை கவண்டிய ெதவி உயர்வு மூன்று ேோதங் ைில் வருவது,
நேது அடுத்த ெதவி உயர்வுக்கு வைி வகுக்கும். இந்த இடத்தில் ஒருவர் அவருளடய விருப்ெத்ளதச்
பசயல்ெடுத்த கவண்டும். ெதவி உயர்வு ிளடத்த ெின், இகத முளறளய ே ன் முதலோவதோ
வருவதற்கும், நண்ெருக்குக் ப ோடுத்து இைந்த டளன ேீட்ெதற்கும், இது கெோன்ற ெலவற்றுக்கும்
ெயன்ெடுத்தலோம். ெைந்து விோிவளடவதோ இருந்தோலும், விோிந்து வைர்வதோ இருந்தோலும், பேோத்த
ெலன் என்ெது ஒன்றோ த்தோன் இருக்கும் ஏபனனில் இதளனத் தீர்ேோனிப்ெது நேது ஆளுளேயின்
வலிளே. இருப்ெினும் பவவ்கவறு ேனிதர் ைின் கதர்ந்பதடுப்பு பதைிவோ உள்ைது. ஆளுளேயின்
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வலிளேளய உயர்த்துவது ஆன்ேீ ேோ பவைிவருவதோகும். இளத நோம் ருத கவண்டுபேன்றோல்,
இந்த முயற்சியின் ளடசிக் ட்டத்தில்தோன் ருத கவண்டும், ஏபனனில் வலிளேளய வைர்க்
இதுதோன் அடித்தைேோகும். கேலும் முன்கனற நோம் ெல ருத்து ளைச் கசர்த்துக் ப ோண்கட
கெோ லோம், ஆனோல் இதன் கெோக்ள த் தீர்ேோனிப்ெது சக்தியின் அைளவப் பெோறுத்து இருக் ிறது.
சக்தி முடிவளடயும் இடத்தில் முயற்சியும் முடிவளடயும். ஆர்வம் சக்திளய உருவோக்கு ிறது.
ஆள யோல் ஒருவர் ஆர்வத்திற்கு ேோற கவண்டும். சில சேயங் ைில் எதிர்ேளறயோன விதிளயவிட
முக் ியேோனதோ கநர்ேளறயோன விதி இருக் ோது.
இறங்குமு ேோ இருக்கும்பெோழுது அது அடிேட்டத்ளதத் பதோடு ிறது. அப்பெோழுது ளடப்ெிடிக்
கவண்டிய விதி,
கேலும் வற்புறுத்தக் கூடோது.
அதுவோ கவ கவ த்ளத அதி ோித்துக்ப ோள்ைக் ோத்திருக் கவண்டும்.
இது கவத இருைின் ஒரு ெதிப்ெோகும்.
சேர்ப்ெணத்ளத எவ்வோறு பூைணேோ ச் பசய்வது என்ெதன் (120 ம் ெக் த்தில் கூறியுள்ை) இருெது
விதி ளை நோம் எப்பெோழுதும் ருத்தில்ப ோள்வது பெோதுவோன ேனப்ெோன்ளேயோ இருக்
கவண்டும்.
சேர்ப்ெணத்தின் பூைணத்துவம்.
1) சேர்ப்ெணம் பூர்த்தியோவதில் அதி ெட்சத்திற்கும், குளறந்தெட்சத்திற்கும் இளடப்ெட்ட ஒரு
வளையளற உள்ைது.
2) அது ஒரு ெிைச்சிளனயோ இருந்தோல், அதன் தீர்வு குளறந்தெட்சேோ இருக்கும்.
3) ஒரு ெிைச்சிளன, ேற்பறோரு ெிைச்சிளனளய உருவோக்குவதன் மூலம் தீரும். அதோவது இதன் தீர்வு
கவபறோரு ெிைச்சிளனக்கு, அது பெோியகதோ அல்லது சிறியகதோ, வைி க ோலும்.
4) இப்கெோளதய ஒரு தீர்வு ெின்னோல் ஒரு ெிைச்சிளனயோ ேோறலோம்.
5) இது கெோல் ஏற்ெடும் ெின்விளைவு பவகு நோட் ைோ உள்ை பெோிய தளடளய நீக்கும்.
6) வோழ்வோ, சோவோ எனும் ெிைச்சிளனக்குக் ிளடத்த தீர்வு, ெல சிறிய ெிைச்சிளன ளை
உருவோக் லோம்.
7) தீர்வு உடனடியோ ப் பெோிய வோய்ப்புக்கு வைி வகுக் ிறது.
8) சத்திய ஜீவியம் புவிக்கு இறங் ியபெோழுது, பூேியின் தேஸ் அளல கெோல் எழும்ெி அளத
விழுங் ியது. பெோிய வோய்ப்பு, பெோிய வோய்ப்ெோ கவ இருப்ெதற்குப் ெதில், சோத்தியேோகும் ேி ப்
பெோிய நிைந்தைத் தளடளய அ ற்று ிறது.
9 ஒரு ெிைச்சிளனக்குக் ிளடக்கும் தீர்வு, உடனடியோ த் தோேோ கவ அது கெோன்ற எல்லோப்
ெிைச்சிளன ளையும் தீர்க் ிறது.
10) ஒரு தீர்வு, அது கெோன்ற ேற்ற ெிைச்சிளன ைின் ோைணங் ளைகய அ ற்று ிறது.
11) ஜட நிளலயிலுள்ை ெிைச்சிளன ைின் தீர்வு, ணக் ற்ற உணர்வு, ேன, ஆன்ேீ வோய்ப்பு ளை
அைிக் ிறது.
12) ஒரு தீர்வு, தற்கெோது உள்ை வோய்ப்பு ைின் உயர்ந்த சந்கதோஷத்திற்கு வைி வகுக் ிறது.
13) இது கெோன்ற ஒவ்பவோரு தீர்வும் நிளனத்துப் ெோர்க் முடியோத வோய்ப்ெோ ேோறு ிறது. (உ.ம்)
டன் ள் தீர்ந்து அதற்குச் சேேோ பசோத்து கசரு ிறது.
14) ேறுக் ப்ெடும் ஒரு சிறிய க ோோிக்ள பெோிய க ோோிக்ள யோ ேோறி க ட் ோேகலகய
வைங் ப்ெடு ிறது.
15) சேர்ப்ெணம் ஒரு பெோிய ெிைச்சிளனளயத் தீர்த்ததினோல், வோழ்க்ள உயர்ந்து கேலும் ெைந்த
நிளலயில் விைிப்ெளட ிறது.
16) சேர்ப்ெணம் தன்ளனகய வோய்ப்ெோ க் ருதுவதோல், ெிைச்சிளனளய வில வற்புறுத்து ிறது.
17) அழுத்தேோன ேனித உறவில் ஏற்ெடும் பெோருள்ோீதியோன ெிைச்சிளனளயத் தீர்க்கும்பெோழுது,
‘தி ளலப் டிளவன்’ நூளலப் ெடிப்ெது கெோன்ற க ள்விப்ெட்டிைோத ஆன்ேீ வோய்ப்பு ிளடக் ிறது.
18) ஒரு அசுைன் ெடிப்ெடியோ ஆனோல் ெைவலோன முளறயில் விலகுவது உல ேக் ளுக்குச்
பசயல்முளற சோர்ந்த அறிளவ உருவோக்கு ிறது.
19) பசய்விளன கெோன்ற தீய சக்தி ளை பசயலற்றதோ ேோற்றும்பெோழுது, அணு சக்தி கெோன்ற
தீளே குளற ிறது.
20) ஒரு அைக் ன் இல்லோேல் இருப்ெது, நோடு முழுவளதயும் அன்ளன ேற்றும் ஸ்ரீ அைவிந்தளை
கநோக் ி ளசத்தியோீதியோ விைிப்ெளடய அனுேதிக் ிறது.
இனி முயற்சி முழுளேயோ வும், ெல விதங் ைோ வும், இளடவிடோேலும், சோதளனளயக்
குளறயவிடோேலும் இருக் கவண்டும். இந்த முயற்சியிலும் கூட, உள்ைத்தின் நம்ெிக்ள கய
முன்னோல் இருக் கவண்டும். ஒருவைது முயற்சி பதோடர்ந்த பவற்றிளயத் தருவதோ ளவத்துக்
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ப ோண்டோல், இந்த உயர்ந்த பவற்றி ஒரு நோைின் ஒரு ெகுதியில் ேட்டுகே, சில நிேிடங் ளுக்க ோ
அல்லது சில பநோடி ளுக்க ோ இருக்கும் என்ெளத அவன் ோண்ெோன். அது கெோற்றப்ெட கவண்டும்.
நம்ெிக்ள யோலும், இளடவிடோத முயற்சியோலும் ெடிப்ெடியோ அளத ஒரு ேணி கநைத்திற்கும், ெிறகு
நோள் முழுவதற்கும் நீட்டிக் கவண்டும்.
இங்கு நோம் நிைந்தை குற்றவோைிளயச் சந்திக் ிகறோம்.
நேக்குள் ஏகதோ ஒன்று, ‘கெோதும், நிறுத்து’ என்று கூறும்.
அது ேனித சுெோவத்தின் பெோதுவோன ப ட்ட எண்ணம், விகைோத ேனப்ெோன்ளே ஆகும். அதற்கு எந்த
வோய்ப்பும் அைிக் க் கூடோது. முயற்சி முதன்ளேயோ இருக்கும்வளை இது ேனித முயற்சியோ
இருக்கும். நோம் இது ீைிறங்குவளதப் பெரும்ெோலும் ெோர்க் லோம். முதல் இறக் ம், ளசத்திய புருஷன்
பவைிப்ெடுவதற்குோிய பெோிய தருணேோ இருக்கும். நன்றி உணர்வோல் இளதப் கெோற்றி வைர்க்
கவண்டும். ேனித முயற்சி கேபலழுவளத, ீைிறங்கும் அருள் பவற்றிப ோள்ளும் ஒரு கநைம்
வரு ிறது. இந்த இடத்தில் ஒரு சோதோைண ேனிதன் ெக்தனோ ேோறு ிறோன், ெக்தன் சோத னோ
முதிர்ச்சி அளட ிறோன். இந்த இடத்திற்கு கேல், சோத ன் தன்னுளடய முயற்சிளய முழுவதுேோ க்
ள விட்டு, ீைிறங்கும் அருைிற்கு உட்ெடுத்திக்ப ோள்ளும் வோய்ப்ளெ எப்பெோழுதும் பெறு ிறோன்.
பவகு ோலத்திற்கு முன்பும் இது உண்ளேயோ த்தோன் இருந்தது, அோிதோ சில ஆன்ேோக் ள் இளதப்
பெற்றனர். இது தவறு பசய்யும் கெோக்குளடய திடீர் ேோற்றத்திற்கு வைி வகுக் ிறது என்று அன்ளன
கூறு ிறோர். அங்கும் சத்தியம், உண்ளே, நம்ெிக்ள , அருள் இருக் ின்றன. இந்தத் தவறு தவிர்க்
முடியோததல்ல. எல்லோ நோடு ைின் உயர்குடியில் அதன் ேகுடத்தின் ேகுடேோ ச் கசர்ந்துள்ை
லோச்சோைத்தின் முதிர்ந்த தூய்ளேகய இந்த கயோ முயற்சிக்கு இளணயோனதோகும். இந்தியோவில்
ற்புக் ைசியோ இருக்கும் ேளனவி இதற்கு இளணயோனவள். ஆன்ேோவின் சூைலில் இருக்கும்
டளே உணர்ச்சியுள்ை ேக் ள் யோவரும் நூற்றோண்டு ைின் அல்லது ஆயிைம் ஆண்டு ைின்
இளடபவைிளய நிைப்புவதற்கு உடலிலுள்ை ஒைி கேபலழுவளதக் ோண் ின்றனர். ேனித நிளல
அல்லது கயோ நிளலயில், ஒருவன் கதர்ந்பதடுப்ெதற்கு ஏற்றோர்கெோல் நோம் நம்முளடய
வோழ்க்ள யில் இதன் சுருக் ேோன ெதிப்ளெ முயன்று ெோர்க் லோம்.
ேி ப் பெோிய பவற்றி ேி ப் பெோிய ஆெத்ளத ஏற்ெடுத்து ிறது.
பவற்றியும் கதோல்வியும் பவவ்கவறு அைவு ைில் ேோறி ேோறி வரும்.
ஒருவருளடய சுெோவம், குணம், இயல்பு இவற்ளறப் பெோறுத்து ஒருவர் அவற்ளற எதிர்ப ோள்வோர்.
இறுதியில் ஒரு சட்டம் அதளனகய சிறப்ெோ நியோயப்ெடுத்திக்ப ோள்வளதக் ோண்ெோர்.
ஆைம்ெத்தில் நோம் கூறியளதப் ெற்றி சற்று ருதுகவோம். பதோடர்ந்து பவற்றி பெற்று வரும் அோிதோன
அதிர்ஷ்ட ஆன்ேோளவச் சற்று ெோர்க் லோம், முழுளேயோன ெோிணோே சக்திளயக் ப ோண்ட ேனித
உந்துதல் ளை கநருக்கு கநர் சந்திக்கும் நிளலயில் அவன் இருப்ெோன்.
சோத்தியப்ெடக்கூடிய ெதிளலகயோ அல்லது ட்டுப்ெோட்ளடகயோ நிளனத்தும் ெோர்க் முடியோத
தருணேோகும் அது.
டோர்சிளயப்கெோல் ஒரு அன்ெோன ஆன்ேோவுக்குக் ட்டுப்ெோடில்லோேல் எலிசபெத் நிந்தளன பசய்தது
கெோலோகும் இது.
முழுளேயோன பெோறுளேயும், ச ிப்புத்தன்ளேயும் ப ோண்ட உயர்ந்த அளேதிளயக்ப ோள்வகத இந்த
நிளலயில் முக் ியேோ ச் பசய்யப்ெட கவண்டியதோகும்.
அளதக் ள யோை, நிைோ ோிக் , ஏற்றுக்ப ோள்ை, சேர்ப்ெணம் பசய்ய எடுக் ப்ெடும் எந்த முயற்சியும்
அதனுளடய சக்திளயக் கூட்டும்.
நேது அளேதி அதன் பூைணத்தின் உச்சத்ளத எட்டும்கெோது, அந்தச் சக்தி நேது ேன உறுதிக்குப்
ெணிவோ இருக்கும்.
இது ‘தங் ள் விருப்ெம்’ என்ெதற்கு முந்ளதய நிளலயோகும். உண்ளேயில் இது நம்முளடய விருப்ெம்.
ஒருவருளடய ேன உறுதிக்கு அது ெணியும்வளை, ஒருவர் எந்த ஒரு சிறிய சலனமும் இன்றி நீடித்த
பெோறுளேளயக் ளடப்ெிடிக் கவண்டும். ஏபனன்றோல், எந்த ஒரு சலனமும் அந்தச் சக்திளயத்
தீவிைப்ெடுத்தும்.
சில பநோடி ளுக்கு கேல் அது நீடிக் ோது.
எவ்வைவுக்ப வ்வைவு அடிக் டி அது ஏற்ெடு ிறகதோ, அவ்வைவுக் வ்வைவு ேனிதன்
அதிர்ஷ்டசோலியோ இருப்ெோன்.
ஒரு நிளலயில் அது முழுவதுேோ நிைந்தை அளேதிளய அளட ிறது.
நம் விருப்ெம் சைணளடந்து ‘தங் ள் விருப்ெம்’ பசயல்ெடத் துவங்கும் கநைேோகும் அது.
பெம்ெர்லியில் எலிசபெத்ளதப் ெோர்த்தகெோது டோர்சி அது கெோன்ற தருணத்தில் இருந்தோன்.
அது அவனுக்கு ேி வும் அதி ேோனதோ இருந்தது.
அவனோல் அவளனகய ள யோை முடியவில்ளல.
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அவன் அங் ிருந்து வில ினோன்.
அந்தத் தருணத்தின் தீவிை உணர்ச்சி ேளறந்தவுடன், அவர் ள் ேீண்டும் சந்தித்தனர்.
டோர்சி ேற்றும் ேற்றவர் ைின் விஜயத்தின்கெோது, விடுதியில் ேோேோ ேற்றும் அத்ளதயின் ஆர்வமுள்ை
ெோர்ளவ, அவர் ளுக்கும், எலிசபெத்திற்கும் அது கெோன்ற தருணம் ஆகும்.
கயோ த்தில் சேத்துவத்ளத கவண்டுவது, ேனித வோழ்க்ள யில் அதற் ிளணயோன முடிவற்ற
பெோறுளேளய கவண்டு ிறது.
அந்தத் தருணத்தில் சோியோன ெதில் பதய்வீ அைவில் சோதிக்கும்.
தனது டன் ளைத் தன்னுளடய பசல்லப் பெண்ணின் ோதலன் அளடத்து விட்டோன் என்ெளதக்
க ள்வியுறும் திரு பென்னட், அது கெோன்ற தருணத்ளத அளடந்தோர், ஆனோல் அளதத் தவற
விட்டோர்.
அவைது வோழ்க்ள முழுவதும் தற் ோப்ளெப் கெோலிருந்த அவைது க லிப்கெச்சு, டோர்சியோல்
அைிக் ப்ெட்ட பதய்வீ ச் சந்தர்ப்ெத்ளதப் ெோைோக் ியது.

90.
91.

92.
93.

In seeing Bingley, her thoughts naturally flew to her sister; and oh! How ardently did she long to
know whether any of his were directed in a like manner. Sometimes she could fancy that he
talked less than on former occasions, and once or twice pleased herself with the notion that, as
he looked at her, he was trying to trace a resemblance. But, though this might be imaginary, she
could not be deceived as to his behaviour to Miss Darcy, who had been set up as a rival to Jane.
No look appeared on either side that spoke particular regard. Nothing occurred between them that
could justify the hopes of his sister. On this point she was soon satisfied; and two or three little
circumstances occurred ere they parted, which, in her anxious interpretation, denoted a
recollection of Jane not untinctured by tenderness, and a wish of saying more that might lead to
the mention of her, had he dared. He observed to her, at a moment when the others were talking
together, and in a tone which had something of real regret, that it "was a very long time since he
had had the pleasure of seeing her;" and, before she could reply, he added, "It is above eight
months. We have not met since the 26th of November, when we were all dancing together at
Netherfield."
ெிங் ிலிளயப் ெோர்த்தவுடன் எலிசபெத்திற்குத் தன்ளனயறியோேல் கஜனுளடய ஞோெ ம் வந்தது.
அவனுக்கும் அகதகெோல் அவளுளடய ஞோெ ம் வந்திருக்குேோ எனத் பதோிந்துப ோள்ை
ஆளசப்ெட்டோள். முன்ேோதிோி கெசவில்ளலகயோ என அவளுக்குத் கதோன்றியது. குளறவோ ப்
கெசு ிறோகனோ என நிளனத்தோள். தன்ளன அவன் ெோர்க்கும்பெோழுது, ‘கஜளன ஒத்தோற்கெோல்
இருக் ிறோள்’ என்று அவனுக்குத் கதோன்றியிருக் லோம் என்று நிளனத்து சந்கதோஷப்ெட்டோள். இது
பவறும் ற்ெளனயோ க்கூட இருக் லோம் ஆனோல் கஜனிற்குப் கெோட்டியோ சித்தோிக் ப்ெட்டிருந்த
ேிஸ். டோர்சியிடம் அவன் இயல்ெோ ப் ெை ிக் ப ோண்டிருந்தளதப் ெோர்த்த எலிசபெத்திற்கு எந்த
சந்கத மும் எைவில்ளல. அவர் ைிளடகய குறிப்ெோ ச் பசோல்லும்ெடி எதுவும் பதோியவில்ளல.
அவனது சக ோதோி எதிர்ெோர்த்தளத உறுதிப்ெடுத்துவதுகெோல் எதுவும் அவர் ைிளடகய
இருக் வில்ளல. இதனோல் எலிசபெத் சற்றுத் திருப்தியளடந்தோள். அவன் ேி வும் அன்ெோ
கஜளனப்ெற்றி நிளனக் ிறோன் என்ெதும், கேலும் சற்று ளதோியம் இருந்தோல் இன்னமும் அதி ேோ
அவளைப்ெற்றி ஏதோவது பசோல்வோன் என்றும் அவளுக்குத் கதோன்றியது. ேற்றவர் ள் கெசிக்
ப ோண்டிருக்கும்பெோழுது, ெிங் ிலி எலிசபெத் அருக வந்து ேி வும் வருத்தேோன குைலில்,
‘அவளைப் ெோர்த்து பவகு நோட் ைோ ி விட்டன’ என்றோன். அவள் ெதிலைிப்ெதற்குள், ‘எட்டு
ேோதத்திற்கும் கேல் ஆ ிவிட்டது, நவம்ெர் 26 அன்று பநதர்பீல்டில் கசர்ந்து நடனேோடும்
பெோழுதுதோன் அவளைக் ளடசியோ ப் ெோர்த்தது’ என்றோன்.
Bingley talked less on this occasion.
இந்தச் சேயத்தில் ெிங் ிலி அதி ம் கெசவில்ளல.
Of course, Darcy has not lifted the ban, but has not banned his meeting her.
டோர்சி அவன் தளடளய அ ற்றவில்ளல. ஆனோல் அவன் அவளைச் சந்திப்ெளதத் தளட
பசய்யவில்ளல.
Bingley does not directly inquire about Jane.
கஜளனப்ெற்றி ெிங் ிலி கநைடியோ க் க ட்ெதில்ளல.
I am not sure whether it was the etiquette of the time or it is Darcy’s doing.
அது அந்தக் ோல ட்டத்தின் ேோியோளதயோ அல்லது டோர்சியினோலோ என்று பதோியவில்ளல.
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94. Elizabeth’s conclusion that there is no love in him for Miss Darcy is true here, but no one saw Darcy’s love
for her. It is true a formed interest in the person is unmistakable, but it is possible, as the Kural says, for
them to pass as strangers.
ஜோர்ஜியோனோவிடம் அவனுக்குக் ோதல் இல்ளல என்ற எலிசபெத்தின் தீர்ேோனம் இங்கு உண்ளே.
ஆனோல் டோர்சிக்கு அவள் கேல் இருந்த ோதளல எவரும் வனிக் வில்ளல. ஒருவர் கேல் உள்ை
ஆர்வம் பதைிவோ த் பதோியும். ஆனோல், திருக்குறள் கூறுவது கெோல அவர் ள் அந்நியர் ள் கெோலத்
கதோற்றம் அைிப்ெதும் சோத்தியம்.
95. ‘Two or three little incidents’ – They are unmistakable for an eye looking for symptoms.
‘இைண்டு அல்லது மூன்று சிறிய நி ழ்வு ள்’— அறிகுறி ளைத் கதடும் ண் ைிடேிருந்து அளவ
தப்ெோது.
96. ‘It is very long time’ ‘ 26th November’ are clear indications of interest.
‘அவளைப் ெோர்த்து பவகு நோட் ள் ஆ ிவிட்டன’, ‘நவம்ெர் இருெத்தோறோம் கததி’, ஆ ியளவ
பதைிவோ ஆர்வத்ளதக் குறிப்ெளவ ள் ஆகும்.
97. It is remarkable that Elizabeth was never once interested in Bingley.
ெிங் ிலியின் ேீது எலிசபெத்திற்கு ஒரு முளறகூட ஆர்வம் ஏற்ெடவில்ளல என்ெது
குறிப்ெிடத்தக் து.
98. The most he could ask is whether all her sisters were at home.
அவன் அதி ெட்சேோ க் க ட் க்கூடியது, அவளுளடய சக ோதோி ள் அளனவரும் வீட்டில்
உள்ைனைோ என்ெதுதோன்.
99. Elizabeth saw there was no relationship between Bingley and Miss Darcy.
ெிங் ிலிக்கும் ஜோர்ஜியோனோவிற்கும் இளடகய எந்த உறவும் இல்ளல என்ெளத எலிசபெத் ண்டோள்.
100. “In seeing Bingley, her thoughts naturally flew to her sister.”
Association of ideas is an article of faith for Mental functioning.
It occurs by memory, thinking, decision, and imagination.
Two friends had an important occasion while bathing in the river.
Sixty years later whenever that friend came into the Mind of the other, he found himself in the bathroom.
Those who have attempted to perfect consecration would have seen the phenomenon of rushing memories
or thought while trying to cross each border.
To ward off those intrusions is yoga royal.
Once the intrusion subsides, the basic undefined urge not confined to Mind or vital or even physical reveals
like a lightning that is a thunder.
It takes its course.
It never respects any human endeavour if one is capable of any, except the passive, detached calm that
matures into quietude.
Beyond this passive response, that Himalayan wave of power can come under Man’s control. It is pure
Yoga. One is on the royal road of yoga. No longer he belongs to this world. He is clearly beyond human
vibrations but in the universe.
There is a further glorious step where that urge which is now an intrusion reveals the potential of changing
into a help for one’s yoga.
During such periods old contacts, after decades, show up often partially or even fully transformed.
A husband who ignorantly abused a loving wife more out of lack of manners than out of ill will, suddenly
will put up a sweet behaviour of admiring qualities unknown to the wife herself to her utter surprise.
Often it comes through one who has a similar character.
What the husband despised in a devotee, at this change, another, maybe his sister, or mother, will appreciate
as if ordered from somewhere.
Men reversing their character, events changing in an opposite fashion, atmosphere growing rich to a degree
of non-recognition are the reflections of such an inner development.
Elizabeth was so attached to Jane that it never occurred to her that Jane did not reciprocate her emotion in
similar affairs or to the same degree.
An aspiring soul is eager to go out to all the other souls scarcely expecting any response except receptivity.
Should one stay there, he becomes a sadhak.
We see in her anxieties, hesitations, embarrassments.
Life lies in overcoming them successfully.
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The outer accomplishment is really an inner accomplishment.
For anyone -- the mountain climber, the explorer, the genius, the entrepreneur, the leader, the pioneer,
Romance is a greater adventure than their best success.
I am tempted to say if the tapasvin who has conquered God or Brahman, turns his attention to a woman or
the wife he has deserted, he would find his yogic effort was easier.
The woman has stolen a march over the Man in this path, as in the most hazardous, inhibiting success of
human life; she has won moksha by serving her dominating husband. The chaste woman is a past master,
past moksha. Traditionally true love has insurmountable barriers, usually social barriers. In the absence of
social barriers as in the present day West, the barriers are the more formidable psychological ones. It is a
rock on which romance quickly crashes.
For one who is intent on Romance, the psychological barrier in the spouse is not insurmountable.
Success there gives him Romance of lasting nature but it may not be the most intense he can feel or the
eternal romance his heart craves.
The hardest of barriers are one’s own.
Overcoming them, romance becomes eternal romance.
Romance is most attractive at all ages for both the sexes because it is a psychological life removed by ten or
even hundred steps from the ordinary life. It is a penultimate step to yogic consummation.
Anyone who can conceive these barriers in successive gradations can try the same experiment in ordinary
events of life.
It will give the same type of thrill at an initial stage.
It is a useful enjoyable feasible taste of Romantic thrill.
Self-giving has a little of it, even as creativity does.
But romance is comprehensive.
Indian husbands or wives do not have romance as a possible goal.
To them the goal is a happy married life.
Should they taste a little of it, life will be vastly different, as Darcy found Elizabeth civil at Pemberley after
seeing her swarupa at Hunsford.
Elizabeth sponsored Jane’s wedding and it went astray.
Initially it developed on right smooth lines.
On Bingley’s side there was a rude interference. It was effective though unpardonable.
On Jane’s side her mother overplayed an impermissible initiative and added to it a mean triumph over Mrs.
Lucas.
Collins’ arrival and intention energized her to activate herself in another direction.
Our concern is only Elizabeth.
She gave herself to scandalous falsehood willingly.
Let us consider this issue from the point of view of rescuing a shipwrecked cause entirely by herself.
Elizabeth was unaware of this cause from her side, though there were enough indications had she
chosen to observe.
She did not know that Time worked it out in its own way when the cause was removed.
In her position what should a devotee do?
She saw Jane was a victim of an illusion – that Caroline was sincere.
If believing the duplicity of Caroline was Jane’s error, Elizabeth should have thought of any duplicity to
which she was a victim.
Even that thought would have given her perception a depth she did not have.
As I have taken the position of a devotee, a deep meditation itself would have changed the situation.
Another alternative to a devotee is to not react to the development and refer the issue to Mother each time it
comes to her Mind.
Instead she developed opinions, reactions, prejudices.
She never knew her own very strong reactions to Darcy would make the hands of Darcy strong in removing
Bingley from Jane.
Darcy was one who tried to achieve his goals by strength, not by reason.
Darcy’s effort to remove Bingley was his way of coming close to Elizabeth.
It was a method of ignorance and therefore it must be exhausted.
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He was to exhaust his ignorance as she chose to organise her own ignorance.
Hers was a sisterly interest which was insufficient for accomplishing a marriage.
In her position a devotee resorting to one of the methods of the Mother could have solved the problem
within a short time.
To us it is a valuable lesson.
Elizabeth wanted to know from Bingley the truth about Jane, but social relationship did not permit her to
ask him. Even had she asked him, the answers might not have led to a satisfactory solution.
Physically Man can successfully do his best readily without hindrance – He can buy a book or raise his
buying to a house of his capacity.
Any man can effectively act up to his maximum physical capacity.
It is true vitally.
Mentally his maximum is thought, not act.
With the passage of time – the centuries – this capacity of Man rises.
Individuals raise in themselves such a social capacity to the individual maximum.
As his psychological, social, administrative, financial status rises, this capacity too rises.
Devotees know their devotion vastly raises this endowment, offering newer faculties their peers do
not have.
One trying to exceed this limit fails.
One who aims less high than his ability succeeds, but misses his best.
Standing at one’s best real endowment, he faces a choice.
The choice is between the mercenary and the ideal, the low and the high, the human and the divine.
This choice, for the same endowment, raises the quality of Man very high.
Two nationally eminent Men were simultaneously offered by the Society the same opportunities for wider
service beyond the borders of India.
One readily responded to the paid part of it and was amply rewarded financially for the next twenty five
years. His status remained static. The other equally readily responded to ideas, not material reward. He
began to rise in international reputation rapidly. At the end of twenty five years he was easily one of the
most distinguished Men in the world. His fame brought as a byproduct ample funds for his institute. Neither
of them was ideal in any sense of the word. It is typically the human choice. One had sharp personal
manners. The other had an extraordinary pleasant exterior.
The same personality is differently rewarded for the type of choice.
Whatever one’s human abilities, he finds them rewarded at a far higher level when he takes to Mother.
Let us move the same pattern from the mundane life to psychological life.
The psychological life I speak of is entirely an inner life.
It will be devoid of the twenty seven human traits Man has to reject.
Let us suppose this Man repeats his experience of moving from the physical to the Mental in this
psychological plane.
Let us meet him when he reaches his maximum and not consider in detail the earlier stages.
That peak of his accomplishment will be eternal romance.
While at its peak, he has the human choice between the lower psychological and the higher divine.
Human choice can make a Man ideal, romantic, divine.
The first decisive victory at this psychological crux is the emergence of the Mental Psychic Being.
Yoga begins here.
The subsequent step of progress is simultaneously in both the directions of the lower and the higher.
Downwards one passes through the consciousness and substance of the Mental, Emotional, Sensational and
Physical.
Upwards too he passes through Silence, Light, Intuition, knowledge while each level splits into
consciousness and substance.
Of course it is not a straight path. It is a zigzag one.
Each when complete meets at the Supermind as the Psychic Being matures into Supramental Being.
At each stage Man is offered the choice of effort or faith.
Effort is human, laborious. Faith is instantaneous.
To shift from his own endowments to faith is a task that follows him to the end in both directions.
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Man sees, experiences, that years of labour is replaced by an instant of Faith.
That is no easy shift, from taste of ignorance to knowledge.
It is a shift from substance to consciousness.
It is a shift from Time to Simultaneous Time.
It is a shift from the part to the integral whole.
The Psychic represents that wholeness in each part of our being. It shifts from the Psychic of the part to the
central Psychic.
After she wished to be the mistress of Pemberley her heart changed towards Darcy.
She never knew that he thought of her with all his heart all day long.
Man is very much like Elizabeth and God is like Darcy.
Why is there, then all the sufferings of the world?
After she changed towards Darcy, she did undergo infinite trials.
Why? Because she was thinking of Pemberley and not of Darcy.
Man seeks the objects of his pleasure, not the Mother who offers it.
Sri Aurobindo calls it Taste of Ignorance.
How then are we to cure that state of affairs?
One can acquire the knowledge that is power.
To know Mother is waiting with more gifts than we can aspire for, is that sacred knowledge.
It can be acquired in more than one way.
1. To read The Life Divine and secure its essence as a guidance of life.
2. To look back on your life, especially since you knew Mother, and see for yourself how every desirable
thing came to you. It is true of every small thing too.
3. Make a fresh experiment NOW. Accept this Knowledge as SHE gives at the greatest depth possible
today, even if you have not understood it as it should be understood. And then sit in three day prayer where
you do not ask for anything but only Mother.
4. Take the knottiest of problems you have if there is one in your life and examine if each of the knots is not
only your own creation.
5. The best of the courses that can be suggested is to choose any person around you and decide to give him
what he cherishes. His reception of it will be self-explanatory.
6. Choose a cantankerous person you know and decide to be nicest towards him in your behaviour inside as
well as outside. You will get a rare lesson in life.
7. Choose one in dharidram and offer in grades what he would most cherish. As the quality of your offer
rises, he will put up a greater refusal. The way he refuses each time is the rarest human lesson one can learn
in life.
8. Do it to the world at large with patriotism and love as ideals. You are likely to get the ultimate human
wisdom.
“ெிங் ிலிளயப் ெோர்த்தவுடன் அவள் ேனம் அவளுளடய சக ோதோிளய கநோக் ிச் பசன்றது.”
ேனம் பசயல்ெடுவதற்கு, எண்ணங் ள் ஒன்று கசருவது ஒரு வலுவோன நம்ெிக்ள யோகும்.
ஞோெ ம், சிந்தளன, முடிவு, ற்ெளன இவற்றின் மூலம் இது ஏற்ெடு ிறது.
ஆற்றில் குைித்தது இைண்டு நண்ெர் ளுக்கு ஒரு முக் ியேோன தருணேோ இருந்தது.
அறுெது வருடங் ள் ைித்து அந்த நண்ெோின் ஞோெ ம் ேற்றவருக்கு எழுந்தகெோபதல்லோம், தோன்
குைியலளறயில் இருப்ெளதக் ண்டோர்.
சேர்ப்ெணத்ளதப் பூைணேோக் முயன்றவர் ள், ஒவ்பவோரு எல்ளலளயத் தோண்டும்பெோழுதும்
ஞோெ ங் ளும், எண்ணங் ளும் கவ ேோ எழுவளத ெோர்த்திருப்ெர்.
அந்தக் குறுக் ீடு ளை விைட்டுவகத சிறப்ெோன கயோ ேோகும்.
குறுக் ீடு ள் ேளறந்தவுடன் ேனம், உணர்வு, உடல் ஆ ியவற்றின் எல்ளல ளுக்கு உட்ெடோத
அடிப்ெளடயோன வளையறுக் ப்ெடோத ஆளச ள், இடியோ இருக்கும் ேின்னளலப் கெோல்
பவைிப்ெடும்.
இது அதன் கெோக் ில் பசல்லும்.
அளேதியோ ேோறும் பசயலற்ற, ெற்றற்ற சோந்திளயத் தவிை எந்த ஒரு ேனித முயற்சிளயயும் இது
எப்பெோழுதும் ேதிக் ோது.
இந்த பசயலற்ற ெதிளலத் தோண்டி, அந்தச் சக்தியின் ேி ப் பெோிய அளல ேனிதனின்
ட்டுப்ெோட்டிற்குள் வை முடியும். இது தூய்ளேயோன கயோ ம் ஆகும். ஒருவர் உயர்வோன கயோ த்தின்
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ெோளதயில் இருக் ிறோர். இனி அவர் இந்த உல த்ளதச் கசர்ந்தவர் அல்ல. அவர் பதைிவோ ேனித
அதிர்வு ளுக்கு அப்ெோல் உள்ைோர் ஆனோல் ெிைெஞ்சத்தினுள் உள்ைோர்.
இப்பெோழுது குறுக் ீடோ இருக்கும் உந்துதலுக்கு, ஒருவைது கயோ த்திற்கு உதவியோ ேோறும்
திறனுள்ை கேலும் ஒரு கேன்ளேயோன நிளல உள்ைது.
இது கெோன்ற சேயங் ைில் ெளைய பதோடர்பு ள் ெல வருடங் ள் ைித்து, ெகுதியோ கவோ அல்லது
முழுளேயோ கவோகூட திருவுருேோறிய கதோற்றத்துடன் பவைிப்ெடும்.
ப ட்ட எண்ணம் எதுவும் இல்லோது எவ்வோறு நடந்துப ோள்ை கவண்டும் என்று பதோியோத ஒரு
ணவன், அறியோளேயில் அன்ெோன ேளனவிளய நிந்தளன பசய்தவன். திடீபைன ேளனவிக்க
பதோியோத அவளுளடய சிறப்ெோன குணங் ளைப் கெோற்றி, அவளை ஆச்சோியப்ெடுத்தும் வள யில்
இனிளேயோ நடந்துப ோள்வோன்.
இகதகெோல் குணம் ப ோண்ட ஒருவோின் மூலம்தோன் இது பெரும்ெோலும் நி ழும்.
இந்த ேோற்றம் ஏற்ெடும்பெோழுது, ணவன் அன்ெோிடம் பவறுத்த விஷயத்ளத, யோகைோ ஒருவர்
அவனுளடய சக ோதோிகயோ அல்லது தோயோைோ கவோகூட இருக் லோம், இட்ட ட்டளைக்கு ெணிவது
கெோல கெோற்ற ஆைம்ெிப்ெர்.
ஆண் ள் அவர் ளுளடய குணத்ளத ேோற்றிக்ப ோள்ளும்பெோழுது, நி ழ்வு ள் கநர்ேோறோன
முளறயில் ேோறுவது, அளடயோைம் பதோியோத அைவுக்கு சூைல் பசைிப்ெளடவது கெோன்றளவ, இது
கெோன்ற அ முன்கனற்றத்தின் ெிைதிெலிப்பு ைோகும்.
கஜனிடம் ேி வும் ெோசேோ இருந்த எலிசபெத்திற்கு, கஜன் இளதப் கெோன்ற விஷயங் ைில்
தன்னிடம் அகத அைவிற்கு அவளுளடய உணர்ச்சி ளைக் ோண்ெிக் வில்ளல என்று
கதோன்றகவயில்ளல.
ஆர்வமுள்ை ஒரு ஆன்ேோ ஏற்புத்திறளனத் தவிை கவறு எந்த வித எதிர்ெோர்ப்புேின்றி ேற்ற
ஆன்ேோக் ைிடம் பசல்வதற்கு ஆர்வேோ உள்ைது.
அங்க கய ஒருவர் நிளலத்திருந்தோல் அவர் சோத ைோ ேோறுவோர்.
அவைிடம் ெயங் ளையும், தயக் ங் ளையும், சங் டங் ளையும் நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
வோழ்க்ள அவற்ளற பவற்றி ைேோ த் தோண்டி வருவதில் உள்ைது.
புற சோதளன உண்ளேயில் அ சோதளனயோகும்.
ேளல ஏறுெவர், ஆைோய்ச்சியோைர், கேதோவி, பதோைிலதிெர், தளலவர், முன்கனோடி, யோைோ
இருந்தோலும், அவர் ைது ேி உயர்ந்த பவற்றிளயவிட உயர்வோனது பெருங் ோதல்.
இளறவளனகயோ அல்லது ெிைம்ேத்ளதகயோ பவற்றி ப ோண்ட ஒரு தெஸ்வி, ஒரு பெண்ணிடகேோ
அல்லது அவர் ள விட்ட ேளனவியிடகேோ, அவைது வனத்ளதத் திருப்ெினோல், தன்னுளடய கயோ
முயற்சி சுலெேோ இருப்ெளதக் ோண்ெோர்.
ேனித வோழ்வின் ேி ஆெத்தோன விஷயங் ைில் பவற்றி பெற்றளதப்கெோல இந்தப் ெோளதயிலும்,
ஆளண விட பெண் கேலோன பவற்றிளய அளடந்துள்ைோள். அடக் ியோளும் ணவனுக்குப்
ெணிவிளட பசய்து கேோக்ஷத்ளத அவள் பெற்றுள்ைோள். ற்புளடய பெண் திறளேயோனவள்,
கேோக்ஷத்திற்கு அப்ெோற்ெட்டவள். உண்ளேயோன ோதலுக்கு பவல்ல முடியோத தளட ள்
இருக் ின்றன, பெோதுவோகச் சமூ த் தளட ள் உள்ைன. இன்ளறய கேற் த்திய நோடு ளைப் கெோல்
சமூ த் தளட ள் இல்ளலபயன்றோலும், தளட ள் பெரும்ெோலும் வலிளே வோய்ந்த ேனதின்
அடிப்ெளடயில் இருக்கும். ோதளல விளைவில் சிதறடித்து விடும் ெோளற கெோன்றளவ அளவ.
ோதலில் தீவிைேோ இருக்கும் ஒருவருக்கு, ோதலிப்ெவோிடம் இருக்கும் ேகனோோீதியோன தளட ள்,
பவல்லக் கூடியளவயோ இருக்கும்.
அங்கு ிளடக்கும் பவற்றி நிைந்தைேோன ோதளல அைிக்கும், ஆனோல் அது அவனோல் தீவிைேோ
உணைப்ெடுவது கெோலிருக் ோது, அல்லது அவனது உள்ைம் ஏங்கும் பெருங் ோதலோ வும் இருக் ோது.
ஒருவைது பசோந்தத் தளட கை டினேோன தளட ள் ஆகும்.
அவற்ளற பவற்றிப ோள்ளும்பெோழுது ோதல் அேை ோதலோ ேோறும்.
எல்லோ வயதினருக்கும், ஆண், பெண் இருவருக்குகே ோதல் ேி வும் வர்ச்சியோனது, ஏபனனில் இது
சோதோைண வோழ்க்ள யிலிருந்து ெத்து அல்லது நூறு ெடி ள் தள்ைி இருக்கும் ேனோீதியோன
வோழ்வோகும்.
கயோ ம் முழுளே அளடய, இது ளடசிப் ெடிக்கு முதற்ெடியோகும்.
இந்தத் தளட ளை அடுத்தடுத்த வோிளசக் ிைேத்தில் ஒருவைோல் எண்ணிப் ெோர்க் முடியுபேன்றோல்,
வோழ்க்ள யின் சோதோைண நி ழ்வு ைில் இகத ெோிகசோதளனளய அவர் முயன்று ெோர்க் லோம்.
ஆைம்ெ நிளலயில் இகத கெோன்றபதோரு சிலிர்ப்ளெ இது அைிக்கும்.
இது ோதல் சிலிர்ப்ெின் ெயனுள்ை, சந்கதோஷேோன, சோத்தியப்ெடக்கூடிய ருசியோகும்.
சுய அர்ப்ெணத்திற்கு இந்த ருசி சற்று உள்ைது, ெளடக்கும் திறனுக்கும் உண்டு.
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ஆனோல் ோதல் விோிவோனது.
இந்திய ணவர் ளுக்கும் அல்லது ேளனவி ளுக்கும், ோதல் ஒரு இலக் ோ இருப்ெதில்ளல.
அவர் ளுளடய இலக்கு சந்கதோஷேோன திருேண வோழ்க்ள .
ஹன்ஸ்கெோர்டில் எலிசபெத்தின் ஸ்வரூெத்ளதப் ெோர்த்த ெிறகு, பெம்ெர்லியில் அவள்
ேோியோளதயோ நடந்து ப ோண்டளத டோர்சி ெோர்த்தளதப் கெோல், ோதளலச் சற்று அனுெவித்துப்
ெோர்த்தோல், வோழ்க்ள கய ேி வும் வித்தியோசேோ இருக்கும்.
கஜனுளடய திருேணத்திற்கு எலிசபெத் ஆதைவோ இருந்தோள். அது ெயனற்றுப் கெோனது.
ஆைம்ெத்தில் அது சுமு ேோ முன்கனறியது.
ெிங் ிலியின் ெக் த்தில் ஒரு டுளேயோன குறுக் ீடு இருந்தது. ேன்னிக் முடியோதது என்றோலும்
ெயனைிக் க் கூடியதோ இருந்தது.
கஜனுளடய ெக் த்திலிருந்து அனுேதிக் முடியோத தன்முளனப்ளெ அவளுளடய தோயோர்
எடுக் ிறோள், திருேதி லூ ோசிடம் சின்னத்தனேோ பவற்றிப் பெருேிதத்ளத பவைிப்ெடுத்து ிறோள்.
ோலின்ஸ் வருள யும் அவனது கநோக் மும் கவபறோரு திளசயில் அவள் தன்ளன
ஈடுெடுத்திக்ப ோள்ை சக்தி அைித்தன.
நேது அக் ளற எலிசபெத்ளதப்ெற்றி ேட்டுகே.
அவதூறோன பெோய்ளேக்கு அவள் தன்ளன உட்ெடுத்திக் ப ோண்டோள்.
ஒரு அைிவிலிருந்து அவகை முற்றிலுேோ க் ோப்ெோற்றிக்ப ோள் ிறோள் என் ிற க ோணத்திலிருந்து
இந்த விஷயத்ளத நோம் ருதலோம்.
எலிசபெத்திற்கு, தன்னுளடய ெக் த்திலிருந்த இந்தக் ோைணத்ளதப் ெற்றித் பதோிந்திருக் வில்ளல.
கூர்ந்து வனித்திருந்தோல் அவளுக்குப் கெோதுேோன அறிகுறி ள் பதன்ெட்டிருக்கும்.
அந்தக் ோைணம் அ ற்றப்ெட்டபெோழுது ோலகே அதனுளடய வைியில் பசயல்ெட்டு விஷயத்ளத
முடித்தது என்ெது அவளுக்குத் பதோியவில்ளல.
அவளுளடய நிளலயில் ஒரு அன்ெர் என்ன பசய்ய கவண்டும்?
ோைலின் உண்ளேயோ இருக் ிறோள் என் ிற ேோயத்கதோற்றத்திற்கு கஜன் ெலியோவளத அவள்
ெோர்த்தோள்.
ோைலினுளடய பெோய்யோன நடத்ளதளய நம்புவது கஜனுளடய தவறோகும், தோனும் இகத கெோல்
எந்த பெோய்ளேக்குப் ெலியோகனோம் என்ெளத எலிசபெத் நிளனத்துப் ெோர்த்திருக் கவண்டும்.
இந்த எண்ணகே, அவைிடம் இல்லோத புோிதலின் ஆைத்ளத அவளுக்கு அைித்திருக்கும்.
ஒரு அன்ெோின் நிளலயிலிருந்து ெோர்த்தோல் ஆழ்ந்த தியோனகே நிளலளேளய ேோற்றி இருக்கும்.
அன்ெர் பசய்ய கவண்டிய இன்பனோரு விஷயம், நடக்கும் விஷயங் ளுக்கு எதிர்விளன
ஆற்றோேலிருப்ெது, விஷயம் ேனதில் எழும் ஒவ்பவோரு முளறயும் அன்ளனயிடம் கூறுவது.
இதற்குப் ெதிலோ அவைிடம் ருத்து ள், எதிர்விளன, தவறோன அெிப்ெிைோயம் ஆ ியளவ
உருவோயின.
டோர்சியிடம் அவள் டுளேயோ நடந்துப ோண்டது, கஜனிடேிருந்து ெிங் ிலிளய அ ற்ற ளவக்கும்
அைவுக்கு டோர்சிளய ெலப்ெடுத்தும் என்று அவளுக்கு ஒரு கெோதும் பதோியவில்ளல.
டோர்சி தன்னுளடய இலக்கு ளை தன்னுளடய வலிளேயின் மூலம் சோதிப்ெவனோ இருந்தோன்,
அறிவின் மூலம் அல்ல.
ெிங் ிலிளய அ ற்றும் டோர்சியின் முயற்சி, எலிசபெத்ளத பநருங்குவதற்கு அவனுளடய வைியோ
இருந்தது.
இது அறியோளேயினோல் பசய்யப்ெட்டது என்ெதோல் அந்த அறியோளே தீர்க் ப்ெட கவண்டும்.
அவனுளடய அறியோளேளய அவன் தீர்க் கவண்டியிருந்தது, ஏபனனில் அவள் தன்னுளடய
அறியோளேளய முளறப்ெடுத்திக் ப ோண்டிருந்தோள்.
அவளுளடய சக ோதோி ெோசம் திருேணத்ளத முடிக் ப் கெோதுேோனதோ இல்ளல.
அவளுளடய நிளலயில் ஒரு அன்ெர், அன்ளனயின் முளற ஒன்ளறப் ெின்ெற்றி விளைவிகலகய
ெிைச்சிளனளயத் தீர்த்திருப்ெோர்.
நேக்கு இது ஒரு பெோிய ெோடேோகும்.
கஜளனப் ெற்றிய உண்ளேளய ெிங் ிலியிடேிருந்து பதோிந்துப ோள்ை கவண்டும் என்று எலிசபெத்
விரும்ெினோள். ஆனோல் சமூ உறவு அவனிடம் அளதப்ெற்றிக் க ட் அவளை அனுேதிக் வில்ளல.
அவள் அப்ெடிகய க ட்டிருந்தோலும், ெதில் ள் திருப்தி ைேோன தீர்ளவ அைித்திருக் ோது.
உடலோல், ேனிதன் எந்த ஒரு தளடயுேின்றி, பவற்றி ைேோ அவனோல் முடிந்த சிறப்ெோனளத
உடனடியோ ச் பசய்வோன். அவனோல் ஒரு புத்த ம் வோங் முடியும், அல்லது அவனுளடய
திறனுக்க ற்ெ ஒரு வீடு வோங்குேைவிற்கு அவனோல் உயை முடியும்.
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எந்த ஒரு ேனிதனும் அவனுளடய ஜடநிளலயின் அதி ெட்சத் திறளேக்கு ஏற்ெ திறம்ெடச்
பசயல்ெடுவோன்.
உணர்வுோீதியோ இது உண்ளே.
ேனதைவில் அவனுளடய அதி ெட்சம் அவனது எண்ணம், பசயல் அல்ல.
ோலப் கெோக் ில், நூற்றோண்டு ைில், ேனிதனின் இந்தத் திறளே உயர் ிறது.
இது கெோன்ற சமூ த் திறளே ளை ேனிதன் தனக்குள் அதி ெட்சேோ வைர்த்துக் ப ோள் ிறோன்.
அவனது ேகனோோீதியோன, சமூ ோீதியோன, நிர்வோ , பெோருைோதோை நிளல வைரும்பெோழுது, இந்தத்
திறளேயும் உயர் ிறது.
அன்ெர் ளுக்கு, அவர் ைது ெக்தி இத்திறளேளய அதி அைவில் உயர்த்தும் என்றும்,
அவர் ளுக்குச் சேேோ இருப்ெவர் ைிடம் இல்லோத புதிய திறன் ளைத் தங் ளுக்கு அைிக்கும்
என்ெதும் பதோியும்.
இந்த எல்ளலளயத் தோண்ட முயல்ெவர் ள் கதோல்வி அளட ின்றனர்.
ஒருவன் தன்னோல் முடிந்ததற்கும் குளறவோ கவ முயலும்பெோழுது பவற்றி அளட ிறோன், ஆனோல்,
தனது உச்ச நிளலளய அளடவதில்ளல.
ஒருவன் ேி ச் சிறப்ெோ உண்ளேயோன திறளேயுடன் இருக்கும்பெோழுது, கதர்ந்பதடுக் கவண்டிய
நிளலளய எதிர்ப ோள் ிறோன்.
ஆதோயம் ேற்றும் இலட்சியம், தோழ்ந்தது ேற்றும் உயர்ந்தது, ேனிதன் ேற்றும் இளறவன், இவற்றிற்கு
இளடகய கதர்ந்தடுக் கவண்டும்.
அகத திறளேயுடன் பசய்யப்ெடும் இந்தத் கதர்ந்பதடுப்பு ேனிதனுளடய தைத்ளத ேி அதி ேோ
உயர்த்து ிறது.
நோடைவில் ெிைசித்தி வோய்ந்த இைண்டு நெர் ளுக்கு, இந்திய எல்ளலக்கு அப்ெோல் கேலும் பெோிய
ெணிக் ோ , ஒகை சேயத்தில், ஒகை ேோதிோியோன வோய்ப்பு ள் அைிக் ப்ெட்டன.
ஒருவர், அதில் ஊதியம் அைிக் ப்ெட்ட ெகுதிளய உடனடியோ ஏற்றுக்ப ோண்டு அடுத்த இருெத்து
ஐந்து வருடங் ளுக்கு அதற்குோிய ெலன் ளை பெோருைோதோை ோீதியோ ப் பெற்றோர். அவருளடய
அந்தஸ்து ஒகை நிளலயில் இருந்தது. ேற்றவர் எந்தப் பெோருள்ோீதியோன ெலளனயும்
எதிர்ெோர்க் ோேல் ருத்து ளை ஏற்றுக்ப ோண்டு பசயல்ெட ஆைம்ெித்தோர். உல ைோவிய நிளலயில்
அவர் பு ழ் கவ ேோ உயை ஆைம்ெித்தது. இருெத்தி ஐந்து வருட முடிவில் அவர் உல த்தில் பு ழ்
பெற்றவர் ைில் ஒருவைோ விைங் ினோர். அவைது பு ழ் அவைது நிறுவனத்திற்கு அதி அைவு
நிதிளயப் பெற்றுத் தந்தது. இருவருகே உண்ளேயில் இலட்சியவோதி ைோ இல்ளல. இது ேனித
விருப்ெகேயோகும். ஒருவருக்குத் தனிப்ெட்ட சுெோவம் தீவிைேோ இருந்தது. ேற்றவருக்கு
அசோதோைணேோன இனிளேயோன புறத் கதோற்றம் இருந்தது.
ஒகை ேோதிோியோன ஆளுளேக்கு, அவைவைது கதர்ந்பதடுப்புக்கு ஏற்றோர் கெோல், பவவ்கவறு விதேோ
ெலன் ிளடத்தது.
ஒருவைது ேனிதத் திறளே ள் எப்ெடிப்ெட்டதோ இருந்தோலும், அவர் அன்ளனளய ஏற்றுக்
ப ோள்ளும்பெோழுது, ேி உயர்ந்த நிளலயில் அவற்றிற்குப் ெலன் ிளடப்ெளதப் ெோர்க் ிறோர்.
இகத தன்ளேளய நோம் சோதோைண உல வோழ்க்ள யிலிருந்து, ேகனோோீதியோன வோழ்க்ள க்கு
எடுத்துச் பசல்ல கவண்டும்.
நோன் கூறும் ேகனோோீதியோன வோழ்க்ள என்ெது முற்றிலுேோன அ வோழ்க்ள யோகும்.
ேனிதன் நிைோ ோிக் கவண்டிய இருெத்தி ஏழு ேனிதப் ெண்பு ைில் இல்லோதது இது.
ேனதின் இந்த நிளலயில் ஒரு ேனிதன் ஜடநிளலயிலிருந்து ேனதிற்குச் பசல்லும் அவனது
அனுெவத்ளத ேீண்டும் பசயல்ெடுத்து ிறோன் என்று ளவத்துக் ப ோள்கவோம்.
அவனுளடய ஆைம்ெக் ட்டங் ளை விோிவோ க் ருதோேல் அவன் உச்சக் ட்டத்ளத எட்டும்கெோது
அவளனச் சந்திப்கெோம்.
அவனது அந்த உச்சக் ட்ட சோதளன அேை ோதலோ இருக்கும்.
அதன் உச்சத்தில் இருக்கும்பெோழுது, தோழ்ந்த ேனதிற்கும், உயர்ந்த இளறவனுக்கும் இளடகய
அவன் கதர்ந்பதடுக் கவண்டும்.
ேனித விருப்ெம், ேனிதளன இலட்சியவோதியோ வும், ோதல் நிளறந்தவனோ வும், பதய்வீ ம்
பெோருந்தியவனோ வும் ேோற்றலோம்.
இந்த ேனதின் முக் ியேோன இடத்தில் ஏற்ெடும் முதல் உறுதியோன பவற்றி, ேனதின் ளசத்திய
புருஷன் பவைிப்ெடுவதோகும்.
கயோ ம் இங்கு துவங்கு ிறது.
தோழ்ந்தது, உயர்ந்தது என்ற இைண்டு திளச ளை கநோக் ி முன்கனற்றத்தின் அடுத்த ெடி ஒகை
சேயத்தில் ஏற்ெடு ிறது.
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ஒருவர் ீழ்கநோக் ிச் பசல்லும்கெோது, ேனம், உணர்ச்சி, உணர்வு, ஜடம் இவற்றின் ஜீவியத்ளதயும்,
அ த்ளதயும் டந்து பசல்ல கவண்டும்.
கேல் கநோக் ிச் பசல்லும்பெோழுதும், பேௌனம், ஒைி, உள்ளுணர்வு, அறிவு ஆ ியவற்ளறக் டந்து
பசல் ிறோன், ஒவ்பவோரு நிளலயும் ஜீவியம், அ ம் என்று இைண்டோ ப் ெிோி ிறது.
இது கநைோன ெோளத அல்ல, வளைவு ள் நிளறந்த ெோளதயோகும்.
ளசத்திய புருஷன் சத்திய ஜீவனோ முதிர்ச்சி அளடயும்பெோழுது முழுளேயளடயும் ஒவ்பவோன்றும்
சத்திய ஜீவியத்தில் சந்தித்துக் ப ோள் ின்றன.
ஒவ்பவோரு ட்டத்திலும், ேனிதனுக்கு முயற்சி அல்லது நம்ெிக்ள ஆ ியவற்றிலிருந்து
கதர்ந்பைடுக்கும் வோய்ப்பு அைிக் ப்ெடு ிறது.
முயற்சி ேனிதனுக்குோியது, டினேோனது. நம்ெிக்ள உடனடி ெலளன அைிக்கும்.
தன்னுளடய சுய திறளே ைிலிருந்து நம்ெிக்ள க்கு ேோறுவது ஒரு பெோிய கவளலயோகும், இது
அவளன இறுதிவளை இைண்டு திளச ைிலும் ெின்பதோடரும்.
ெல வருட டின உளைப்பு, ஒரு க்ஷண நம்ெிக்ள யோ ேோறுவளத ேனிதன் ெோர்க் ிறோன்,
உணர் ிறோன்.
அறியோளேயின் ருசியிலிருந்து அறிவுக்கு ேோறுவது எைிதோனதல்ல.
இது ேனதிலிருந்து ஜீவியத்திற்கு ேோறுவதோகும்.
ோலத்திலிருந்து மூன்றோம் நிளலக் ோலத்திற்கு ஏற்ெடும் ேோற்றம் இது.
ெகுதியிலிருந்து, பூைணேோன முழுளேக்கு ஏற்ெடும் ேோற்றம் இது.
நேது ஜீவனின் ஒவ்பவோரு ெோ த்திலும் அந்த முழுளேயின் ெிைதிநிதியோ ளசத்தியம் விைங்கு ிறது.
ெகுதியின் ளசத்தியத்திலிருந்து ளேயத்திலிருக்கும் ளசத்தியத்திற்கு இது ேோறு ிறது.
பெம்ெர்லிக்கு எஜேோனியோ கவண்டும் என்ற அவைது ஆளசக்குப் ெிறகு அவைது உள்ைம்
டோர்சியிடம் பசன்றது.
அவன் நோள் முழுவதும் ேனதோை அவளைகய நிளனத்துக் ப ோண்டிருந்தோன் என்ெது அவளுக்குத்
பதோியகவ இல்ளல.
ேனிதன் எலிசபெத்ளதப் கெோலகவ இருக் ிறோன், இளறவன் டோர்சிளயப் கெோலிருக் ிறோன்.
ெின் ஏன் உல த்தில் இவ்வைவு துன்ெங் ள் உள்ைன?
அவள் டோர்சிளய கநோக் ிச் பசன்ற ெிறகு, அைவற்ற ஷ்டங் ளை அனுெவித்தோள்.
ஏபனன்றோல் அவள் பெம்ெர்லிளயப் ெற்றிகய நிளனத்துக் ப ோண்டிருந்தோள். டோர்சிளயப் ெற்றி
அல்ல.
ேனிதன் அவனுக்கு இன்ெம் அைிக்கும் பெோருட் ளைகய நோடு ிறோன், அவற்ளற அைிக்கும்
அன்ளனளய நோடுவதில்ளல.
இதளன ‘அறியோளேயின் ருசி’ என ெ வோன் அளைக் ிறோர்.
இந்த நிளலளய நோம் எவ்வோறு சோி பசய்வது?
சக்தியோ விைங்கும் அறிளவ ஒருவர் பெறலோம்.
நோம் ஆர்வப்ெடக்கூடியளதவிட, அதி அைவு ெோிசு ளைத் தருவதற்கு அன்ளன ோத்திருக் ிறோர்
என்று பதோிந்துப ோள்வதுதோன் அந்தப் புனிதேோன அறிவு.
ெல வைி ைில் அளத அளடயலோம்.
1. 'தி ளலப் டிளவன்' நூளலப் ெடித்து அதன் சோைத்ளத நேது வோழ்க்ள க்கு வைி ோட்டியோ ப் ெயன்
ெடுத்தலோம்.
2. அன்ளனளய அறிந்ததிலிருந்து, நோம் ஆளசப்ெட்ட ஒவ்பவோரு விஷயமும் எவ்வோறு நேக்குக்
ிளடத்தது என்று நேது வோழ்க்ள ளயத் திரும்ெிப் ெோக் லோம். ஒவ்பவோரு சிறு விஷயத்திலும் இது
உண்ளே.
3. புதிய கசோதளனளய இப்பெோழுது ஆைம்ெிக் கவண்டும். சோத்தியேோகும் ேி ப் பெோிய ஆைத்தில்,
அன்ளன இன்று நேக் ைிக்கும் இந்த அறிளவ, எவ்வோறு புோிந்துப ோள்ை கவண்டுகேோ, அவ்வோறு
நோம் புோிந்துப ோள்ைோவிட்டோலும், ஏற்றுக்ப ோள்ை கவண்டும். அதற்குப் ெிறகு, மூன்று நோட் ள்
ெிைோர்த்தளனளயத் பதோடங் கவண்டும். அதில், அன்ளனளயத் தவிை கவறு எளதயும் நோடக்
கூடோது.
4.நேது வோழ்க்ள யில் ேி வும் சிக் லோன ெிைச்சிளன என்று ஒன்று இருந்தோல் அளத எடுத்துக்
ப ோண்டு, அதில் ஒவ்பவோரு முடிச்சும் நம்ேோல் ேட்டுகே ஏற்ெட்டதோ என்று ெோர்க் கவண்டும்.
5. நம்ளேச் சுற்றி இருப்ெவர் ைில் ஒருவளைத் கதர்ந்பதடுத்து அவருக்கு அவர் விரும்புவளத அைிக்
கவண்டும். அவருளடய ஏற்புத்திறகன சுய விைக் ேோ இருக்கும்.
6. நேக்குத் பதோிந்த ஒரு கேோசேோன நெளைத் கதர்ந்பதடுத்து, அவோிடம் உள்ளும் புறமும்
இனிளேயோ நடந்துப ோள்ை முடிவு பசய்யும்பெோழுது நேக்கு வோழ்வில் அோிய ெோடம் ஒன்று
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ிளடக்கும்.
7. தோித்திைத்தில் வோடும் ஒருவளைத் கதர்ந்பதடுத்து, அவர் ேி வும் விரும்புவளதப் ெடிப்ெடியோ
அவருக்கு அைிக்கும்பெோழுது, நோம் ப ோடுப்ெது தைத்தில் உயர்ந்து ப ோண்கட கெோகும். சேயத்தில்,
அவரும் அவருளடய ேறுப்ளெப் பெோிதோக் ிக் ப ோண்கட கெோவோர். ஒவ்பவோரு முளறயும் அவர்
ேறுக்கும் விதம், வோழ்க்ள யில் ஒருவர் ற்றுக்ப ோள்ளும் அோிய ெோடேோ இருக்கும்.
8. கதச ெக்தியுளயயும், அன்ளெயும் இலட்சியேோ ஏற்றுக்ப ோண்டு, உல த்திற்குச் கசளவ
பசய்தோல், நேக்கு முடிவோன ேனித விகவ ம் ிளடக்கும்.
101. “How ardently did she long to know whether any of his were directed in a like manner.”
Her interest in Jane was unequalled.
She was trying to achieve for her sister, not even to herself, with no foundation of values, rather on a
negative foundation.
The highest achievement or possibility in one’s highest part can only be realized in the measure there is the
foundation of values in the lower planes.
For world civilization, peace and prosperity are essential.
It is fully realized all over the world.
It is not equally realized that Trust is necessary beyond prosperity.
Mother says Trust is different from surrender or even superior to it.
It is values that make anything in us valuable.
It is the honour of the British trade that gave them an empire and opened the possibility of founding a world
government.
Their respect for women in the 18th century was a national asset that helped them expand.
Men all over the world never thought of physical purity when they had the means, always resorted to
endless women as a rule. Durant says there is no word in any language for male chastity.
For one to rise above, the physical purity that conserves physical energy is essential. No one can take to
yoga without brahmacharyam. Man was a debauchee and that prevented him from rising beyond the vital.
Women all over the world were compelled to be chaste due to lack of property or earning capacity.
To a large extent she compensated for Man’s licentiousness.
In the 18th century England, because of the great respect given to women, Men could not impose on women
the rules of chastity which he was flagrantly indulging in violating.
The world was on the threshold of great Mental conquests, in Britain the possibility of founding the world
government arose, but the compromise of married woman withdrew from the social fabric the only moral
support it had.
For a variety of reasons of which laxity in sex morals was one, Greece could not conceive of stepping into
spirit.
Indian spiritual eminence was sacrificed at the altar of selfishness.
The five hundred year old Roman Empire could not conceive of the economic power following political
power and thus withered.
France was vigorous even after Charlemagne. Territorial unity gave her energy. She rejected the new
efflorescence of thought, Protestantism. Her energies were rechanneled into language and literature. She
produced literary giants though not equal to Shakespeare. Intellectuality was the result. Absence of
character, in spite of her formidable eminence robbed her of European leadership. They made promiscuity a
rule, impurity an instrument of indulgence, women became Men in dissipation.
America established freedom, created abundant prosperity, won world leadership, showed evolutionary
leadership. After the war, in the name of freedom, they destroyed the little values in family, thus forfeiting
her larger claim.
It is another thing to make it a virtue.
Without hard work in the physical, self-giving in the vital, honourable manners in the Mind, purity in the
body, no individual or nation can rise, whatever their assets otherwise.
Elizabeth could not be approached by pride and conceit.
Darcy could not be admitted into the Mind as long as charm of falsehood was there.
Even after the healthy turn in Pemberley, life demanded from both of them a greater truth in the substance
to enjoy a greater felicity in marriage.
Purity is needed not only in the body, but at all levels.
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The body needs to be clean, washed daily, if the opportunity of founding the world government is to be
availed of.
He who washed the body daily cannot achieve anything if he is not willing to work hard, organise his life,
be truthful in his relationships and establish purity at all levels.
Organisation is as indispensable as purity.
Each contributes its mite.
For growing into the next plane of advance, everything is indispensable.
He who has one strength must use it to gain others.
A strength is no excuse to discard another virtue.
Raoul’s love was total, but it was an inversion of the absence of mother.
It could not be consummated in spite of its intensity.
Louise’s lameness because of him already confirmed it.
In a crisis, it is important to know what the other thinks.
The other Man’s point of view is not yet a view of life.
It is the first step for the Many to relate to Many.
Diplomats wield great power as they are able to assess the other Man’s point of view.
Mind is so resourceful that in an event two people of good will can consider dozens of views.
Mean people take a perverse view.
In either case, it is resourcefulness that works.
Shiva could not conceive how Basmasuran would think about the boon.
Sensation feels alike.
Thought thinks differently.
Thought, He said, understands from difference. Hence it tries to be different.
When thought senses, it becomes a perception.
To sense alike is an animal faculty.
To think differently is to be Mental. It is perception when the thought begins to sense.
It is the one thing Mrs. Bennet was not capable of. Hence her trouble.
She wanted to know whether his Mind too went to Jane and also wanted to know whether Georgiana had
any place there.
It is quite a human situation in the sense that no situation is in the hands of Man as fully as he would like.
What we call a human problem is a situation when Man being fully right, the circumstances are not
under his control.
It is not so when the Psychic is in front.
Once the Psychic has emerged all the situations are under its control.
Psychic is the being, therefore it controls.
Mind is Nature which is not under the control of a part being a whole.
In spite of seeing the situation under his control, Man loves the uncertainty of Nature – taste of ignorance.
To know the taste of ignorance is ultimately the taste of knowledge is the wisdom of the Absolute that
includes the being and Non-Being.
We see that movement in Darcy from the proposal to Pemberley to the inn and finally to London.
The fact that Darcy had a clue as to where Lydia could be was a rare occasion of grace which we are likely
to fully and readily overlook.
“அவனுக்கும், அவளைப் கெோல் கஜனுளடய ஞோெ ம் எழுந்திருக்குேோ என்று பதோிந்துப ோள்ை
ேி வும் ஆளசப்ெட்டோள்.”
கஜனிடம் இருந்த அவைது ஆர்வம் ஈடு இளணயற்றது.
எந்த விதப் ெண்ெின் அடிப்ெளடயும் இல்லோேல், ெோர்க் ப் கெோனோல் எதிர்ேளறயோன
அடிப்ெளடயில் அவளுக் ோ க்கூட அல்லோேல், அவளுளடய சக ோதோிக் ோ அவள் ெோடுெடு ிறோள்.
ீழ் நிளல ைில் ெண்ெின் அடித்தைம் இருப்ெளதப் பெோறுத்து ஒருவைது உயர்ந்த ெோ த்திலிருந்து
ேி ப் பெோிய சோதளன அல்லது சோத்தியத்ளத நிளறகவற்ற முடியும்.
அளேதியும் ஐஸ்வர்யமும் உல நோ ோி த்திற்கு முக் ியேோனளவ.
உல ம் முழுவதுகே இதளன முழுளேயோ உணர்ந்துள்ைது.
ஐஸ்வர்யத்ளதயும் தோண்டி நம்ெிக்ள அவசியம் என்ெது இதற்குச் சேேோ உணைப்ெடவில்ளல.
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சைணோ தியிலிருந்து நம்ெிக்ள வித்தியோசேோனது, ஏன், உயர்ந்ததும்கூட என்று அன்ளன
கூறு ிறோர்.
நம்ேிடம் இருப்ெளத ேதிப்புள்ைதோக்குவது நேது ெண்பு கை.
ஆங் ிகலயோின் வியோெோைத்தின் கநர்ளேகய அவர் ளுக்கு சோம்ைோஜ்ஜியத்ளத அைித்தது, உல
அைசோங் ம் நிறுவும் சோத்தியத்ளதயும் உருவோக் ியது.
ெதிபனட்டோம் நூற்றோண்டில் அவர் ள் பெண் ளுக்கு அைித்த ேோியோளத நோட்டின் பசோத்தோ
இருந்தது. அது அவர் ள் விோிவளடய உதவி பசய்தது.
உல ம் முழுவதும் வசதி ெளடத்த ஆண் ள் உடலின் தூய்ளேளயப் ெற்றி நிளனத்துப்
ெோர்க் கவயில்ளல. ணக் ற்ற பெண் ைிடம் உறவுப ோள்ளும் ெைக் த்ளதச் சட்டேோ
கேற்ப ோண்டனர். ஆணின் ற்புக்கு எந்த பேோைியிலும் வோர்த்ளத ிளடயோது என்று Durant
கூறு ிறோர்.
ஒருவர் உயருவதற்கு உடலின் சக்திளயப் ெோது ோக்கும் உடல் தூய்ளே முக் ியம். ெிைம்ேச்சோியத்ளத
அனுஷ்டிக் ோேல் ஒருவர் கயோ த்ளத கேற்ப ோள்ை முடியோது. ேனிதன் சிற்றின்ெத்ளத
அனுெவிப்ெவனோ இருந்தோன். உணர்வு நிளலளயத் தோண்டி வைை விடோேல் அவளன அது
தடுத்தது. பசோத்து இல்லோததோலும், சம்ெோதிக்கும் திறளே இல்லோததோலும் உல ம் முழுவதும்
பெண் ள் ற்புடன் இருக் கவண்டியதோயிற்று.
ஆணின் வைம்பு ேீறல் ளை அதி அைவில் பெண் ஈடு பசய்தோள்.
ெதிபனட்டோம் நூற்றோண்டு இங் ிலோந்தில் பெண் ளுக்கு உயர்ந்த ேோியோளத அைிக் ப்ெட்டதோல்,
ஒழுக் ேோ நடந்துப ோள்ைோத ஆண் ைோல் ற்ெின் சட்டங் ளை பெண் ைின் ேீது சுேற்ற
முடியவில்ளல.
உல ம் ேனதின் பவற்றியின் விைிம்ெில் இருந்தது. ெிோிட்டனில் உல அைசோங் த்ளத உருவோக்கும்
சோத்தியம் எழுந்தது. ஆனோல் திருேணேோன பெண் ைின் விட்டுக்ப ோடுத்தல் அதற்கு இருந்த ஒகை
தோர்ேீ ஆதைளவ சமூ க் ட்டளேப்ெிலிருந்து விலக் ியது.
ஆண் பெண் உறவின் ஒழுக் த்தில் ஏற்ெட்ட ண்டிப்ெின்ளே உட்ெட ெல்கவறு ோைணங் ளுக் ோ
ிகைக் நோடு ஆன்ேீ த்தில் நுளைவளதப் ெற்றி நிளனத்துப் ெோர்க் முடியவில்ளல.
இந்திய ஆன்ேீ உயர்வு சுயநலத்தினோல் இைக் ப்ெட்டது.
அைசியல் அதி ோைத்ளதத் பதோடர்ந்து பெோருைோதோை அதி ோைத்ளத நிளனத்துப் ெோர்க் ோததோல்
ஐந்நூறு வருட கைோே சோம்ைோஜ்ஜியம் அைிந்தது.
Charlemagneக்குப் ெிறகும் ெிைோன்ஸ் ெலம் பெோருந்தியதோ இருந்தது. நோட்டில் நிலவிய ஒற்றுளே
அதற்குச் சக்திளய அைித்தது. புதியதோய் ேலர்ந்த Protestantism-ஐ அது ஒதுக் ியது. அதன் சக்தி
பேோைியிலும், இலக் ியத்திலும் திருப்ெி விடப்ெட்டது. கஷக்ஸ்ெியர் அைவிற்கு இல்லோவிட்டோலும்
அது இலக் ிய ஜோம்ெவோன் ளை உருவோக் ியது. இவற்றின் விளைவோல் அறிவுத் திறன் தளைத்தது.
வலிளேயோன உயர்வு இருந்தும்கூட நல்ல குணம் இல்லோததோல், அது ஐகைோப்ெோவின் தளலளே
ெதவிளயப் பெற முடியவில்ளல. ஒழுக் ேின்ளேயும், தூய்ளேக் க டும் ெைவலோ நிலவின.
தங் ளைகய அைித்துக்ப ோள்வதில் பெண் ளும் ஆண் ளைப் கெோலகவ இருந்தனர்.
அபேோிக் ோ சுதந்திைத்ளத உருவோக் ியது. ஏைோைேோன பசல்வவைத்ளத ஏற்ெடுத்தியது. உல த்
தளலளேளயப் பெற்றது. சிறப்ெோன தளலளே தோங்கும் திறளன பவைிப்ெடுத்தியது. கெோருக்குப்
ெிறகு விடுதளலயின் பெயோில், குடும்ெங் ைில் இருந்த சில ெண்பு ளை அைித்து, இதன் மூலம்
தன்னுளடய உயர்ந்த உோிளே ளை இைந்தது.
அளத ஒரு நல்ல குணேோ க் ருதுவது இன்பனோரு விஷயம்.
உடல்ோீதியோ
டின உளைப்ெில்லோேல், உணர்வுோீதியோ சுய அர்ப்ெணம் பசய்யோேல், ேனதில்
உயர்வோன குணங் ள் இல்லோேல், உடலில் தூய்ளே இல்லோேல், எந்த நெரும், எந்த நோடும்,
எவ்வைவு பெோருள் வைம் பெற்றிருந்தோலும் உயர்ளவ அளடய முடியோது.
வீண் பெருளேயோலும், இறுேோப்ெின் மூலமும் எலிசபெத்ளத பநருங் முடியோது.
பெோய்ளேயின் வர்ச்சி இருந்தவளை டோர்சிளய ேனதோல் ஏற்றுக்ப ோள்ை முடியவில்ளல.
பெம்ெர்லியில் ஏற்ெட்ட ஆகைோக் ியேோன ேோற்றத்திற்குப் ெிறகும், திருேணத்தில் கேலும் பெோிய
ஆனந்தத்ளத அனுெவிக் அவர் ள் இருவோிடமும் வோழ்வு அ த்தில் கேலும் பெோிய உண்ளேளய
எதிர்ெோர்த்தது.
தூய்ளே உடலில் ேட்டும் அல்ல, எல்லோ நிளல ைிலும் கதளவ.
உல அைசோங் ம் நிறுவும் வோய்ப்ெிளனப் ெயன்ெடுத்திக்ப ோள்ை கவண்டுபேன்றோல் உடளல
சுத்தேோ ளவத்துக்ப ோள்ை கவண்டும், தினமும் நீைோட கவண்டும்.
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தினமும் உடளல சுத்தப்ெடுத்துெவர், டினேோ உளைக் விரும்ெோவிட்டோல், வோழ்ளவ
முளறப்ெடுத்திக் ப ோள்ைோவிட்டோல், தனது உறவு ைில் உண்ளேயோ இல்லோவிட்டோல், எல்லோ
நிளல ைிலும் தூய்ளேளய நிளல நிறுத்தோவிட்டோல், எளதயும் சோதிக் முடியோது.
தூய்ளேளயப்கெோல் முளறப்ெடுத்தலும் இன்றியளேயோதது.
ஒவ்பவோன்றும் தனது ெங்ள அைிக் ிறது.
முன்கனற்றத்தின் அடுத்த நிளலக்கு வைருவதற்கு அளனத்துகே இன்றியளேயோதளவ.
ஒரு விஷயத்தில் ெலம் ப ோண்டவன், ேற்றவற்ளற அளடய, அந்தப் ெலத்ளதப்
ெயன்ெடுத்திக்ப ோள்ை கவண்டும்
கவபறோரு குணச்சிறப்ளெ ஒதுக் ெலம் ஒரு ோைணம் ிளடயோது.
Raoul-ன் ோதல் முழுளேயோ இருந்தது, ஆனோல் தோயோர் இல்லோதளத ஈடு பசய்வது கெோல்
இருந்தது.
அது தீவிைேோ இருந்தகெோதும், பூர்த்தி அளடய முடியவில்ளல.
அவனோல் Louise-இடம் ஏற்ெட்ட ஊனம் ஏற் னகவ அளத உறுதி பசய்து விட்டது.
பநருக் டியோன கநைத்தில், ேற்றவர் என்ன நிளனக் ிறோர் என்ெளதத் பதோிந்துப ோள்வது முக் ியம்.
அடுத்தவோின் ண்கணோட்டம் இன்னும் வோழ்வின் ெோர்ளவயோ ேோறவில்ளல.
இது ெலருக்கு ெலோிடம் பதோடர்புப ோள்வதற் ோன முதல் ெடியோகும்.
இைோஜதந்திோி ள் உயர்ந்த அதி ோைம் பசலுத்துவோர் ள், ஏபனனில் அவர் ைோல் அடுத்தவோின்
ண்கணோட்டத்ளத ேதிப்ெிட முடி ிறது.
நல்பலண்ணம் ப ோண்ட இருவர், ஒரு நி ழ்வில் ெல ருத்து ளைப் ெோிசீலிக் முடியும் அைவிற்கு
ேனம் வைம் பெோருந்தியதோ உள்ைது.
சின்ன புத்தி உள்ைவர் ள் வக் ிைேோன ருத்ளதக் ப ோள்வர்.
இைண்டிலும் சேகயோசிதகே பசயல்ெடு ிறது.
ெஸ்ேோசுைன் எப்ெடி வைத்ளதப் ெற்றி நிளனப்ெோன் என்ெளத சிவபெருேோனோல் எண்ணிப் ெோர்க்
முடியவில்ளல.
உணர்வு ள் ஒகை ேோதிோியோ உணர் ின்றன.
எண்ணம் வித்தியோசேோ நிளனக்கும்.
எண்ணம் வித்தியோசத்திலிருந்து புோிந்துப ோள் ிறது என்று ெ வோன் கூறியுள்ைோர். ஆ கவ அது
வித்தியோசேோ இருக் முயல் ிறது.
எண்ணம் உணரும்பெோழுது, அது புலனுணர்வோ ேோறு ிறது.
ஒகை ேோதிோியோ உணருவது விலங் ின் திறளேயோகும்.
வித்தியோசேோ எண்ணுவது ேனளதச் கசர்ந்தது. எண்ணம் உணை ஆைம்ெிக்கும்பெோழுது
புலனுணர்வோ ேோறு ிறது.
இது திருேதி பென்னட்டோல் இயலோத ஒன்று. அதனோல்தோன் அவள் ஷ்டப்ெட்டோள்.
ெிங் ிலியும் கஜளனப் ெற்றி நிளனத்தோனோ என்று அவள் பதோிந்துப ோள்ை விரும்ெினோள், கேலும்
ஜோர்ஜியோனோவிற்கு அவன் ேனதில் இடம் இருக் ிறதோ என்றும் பதோிந்துப ோள்ை விரும்ெினோள்.
எந்த ஒரு நிளலளேயும் ேனிதன் விரும்பும் வண்ணம் அவனது ட்டுப்ெோட்டிற்குள் முழுளேயோ
இருப்ெதில்ளல என்ெது சோதோைணேோ இருக் க்கூடிய ேனித நிளலயோகும்.
ேனிதப் ெிைச்சிளன என்று நோம் கூறுவது, ேனிதன் முற்றிலுேோ சோியோ இருக்கும்பெோழுது
சந்தர்ப்ெங் ள் அவனது ட்டுப்ெோட்டிற்குள் இல்லோேல் இருப்ெது.
ளசத்தியம் முன்னோல் இருக்கும்பெோழுது நிளலளே இவ்வோறு இருக் ோது.
ளசத்தியம் பவைிப்ெட்ட ெின், எல்லோ நிளலளே ளும் அதன் ட்டுப்ெோட்டிற்குள் இருக்கும்.
ளசத்தியகே ஜீவனோகும், அதனோல் அது ட்டுப்ெடுத்து ிறது.
ேனம் சுெோவேோகும், முழுளேயோ உள்ை ெகுதிக்குக் ட்டுப்ெட்டதோ அது இல்ளல.
நிளலளே அவனது ட்டுப்ெோட்டிற்குள் இருப்ெளதப் ெோர்த்த ெிறகும் சுெோவத்தின்
நிச்சயேின்ளேளய ேனிதன் விரும்பு ிறோன், இது அறியோளேயின் ருசியோகும்.
அறியோளேயின் ருசி, அடிப்ெளடயில் அறிவின் ருசி என்ெளதத் பதோிந்துப ோள்வது, சத்-அசத்
இைண்ளடயும் உள்ைடக் ிய ெிைம்ேத்தின் விகவ ம் ஆகும்,
திருேண கவண்டுக ோள், பெம்பெர்லி, விடுதி, இறுதியில் லண்டன் என்று அந்த இயக் த்ளத
டோர்சியிடம் நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
லிடியோ எங் ிருப்ெோள் என்ெளதப் ெற்றி டோர்சிக்குத் பதோிந்திருந்தது அருைின் அோிய சந்தர்ப்ெேோகும்.
இளத நோம் முழுளேயோ வும், உடனடியோ வும், அகந ேோ
வனிக் ோேல் விட்டு விடு ிகறோம்.
102. “Sometimes she could fancy that he talked less than on former occasions.”
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He appeared so as he was depressed because of disappointment.
The disappointment was not due to Jane’s non-availability.
He had no will to avail of her who was readily available.
This was a depression that made him realise his own inability.
This is a self-awareness of a negative endowment.
It generates power negatively.
Hence the concentration deprived him of the enthusiasm to talk.
On former occasions he was his usual expansive cheerfulness.
His forte was to be genial, pleasing, outgoing.
All those faculties were now frozen.
Problems are occasions for progress.
For a thinking character it creates new ideas.
For submissive characters it creates a silent power of defence.
For a yogic character it generates a more powerful consecration.
A more powerful consecration raises the effectivity through efficiency.
A more powerful consecration that raises the effectivity by values moves from thought to consciousness.
Consecration of values raises the level of consciousness since values are spiritual skills.
It is to move from the efficiency of the part to the efficiency of the whole.
It was the most positive pleasant moment for her when everyone loved to please her.
Only that she did not have enough energy to handle the situation.
To move from one part to the whole is not usually possible.
It is possible when all the parts are moved by spiritual values.
In Mother’s consciousness even that is possible as Her consciousness is a whole that can move a part to the
whole.
We avail of Her consciousness to solve a problem.
We must avail of it to raise our consciousness.
Problems are on the surface.
Consciousness is in the depth.
Her consciousness is capable of delivering the whole or the part as the devotee chooses.
In these occasions what acts is the temperament, not the soul.
The irresistible urge to dominate others is an egoistic impulse found universally.
The world that knows this fact well, does not know equally well the same urge to submit to a
dominating personality.
Both are two different expressions of Man’s gregarious instinct.
The three levels of supramental existence are 1) God in all, 2) All in God and 3) God in all as individuality.
This is cosmic creation.
Ego interferes to dominate or submit in the relationships.
Human existence is human relationship.
Of this, friendship is the most noble.
Family fosters such relationships and uses them to pass on cultural values.
Of all the human relationships a few stand out. Parent – child, brother – sister, Guru - sishya, friendships,
husband – wife are the best.
To grow psychologically by the exchange or interchange of agreeable personal traits is human relationships.
To help another to grow psychologically by one’s expansive attitude of good will is a credential to be
human.
What Man most expects from human relationships is the balm of companionship.
Companionship at once expands one being to two beings.
The sensation of inner expansion is agreeable to human beings.
In close binding relationship by physical proximity one outgrows the need for the other. It satiates.
One reason why marriages grow flat after some time is the incapacity to enjoy the other’s company.
A good story can be read more than once with increasing joy.
The Prince of Wales read Pride and Prejudice sixteen times.
The young novice reads the plot and follows it with excitement.
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A mature reader enjoys the characterisation.
Dumas and Hugo had life knowledge. Their writings reveal life.
A great poet crystalises life’s truth in poetic symbolism.
Shakespeare offers us life knowledge in unforgettable phrases of pithy terseness that have become
household phrases.
He who enjoys the author in his story enjoys intensely.
Man is a creature of circumstances.
Opinions circumstances create are superstitions.
The most corrupt politicians are the ideal heroes of the rural cinema fans.
No Man ever thinks that knowledge is not in thinking but in silence.
In traditional households tyranny is not seen as tyranny but tradition.
Today the entire teaching community along with parents and students do sincerely believe that
memorisation is knowledge.
No Man can convince an Indian that a fair complexion does not make one pretty.
Nor can anyone in the world convince anyone else that sweet, pleasant, affectionate attention is not at all
Romance.
So, also, that a well dressed Man is not by virtue of that a gentleman.
Popularity is character, wisdom is a popular notion.
Consensus is wisdom is a recent conception.
There was a time when sixteen children made for full manhood.
Today one or two children is the norm.
Are not both outside any rational norm?
They are topical opinions.
Topical opinions or fashions can never pass for eternal wisdom.
Beard and long hair is the hallmark of the Sannyasi.
Wigs and robes were once so in England.
One’s status was and is valued by the number of dresses one has.
A fluent speaker goes for an intelligent Man.
Old is gold is an eternal theme.
Europe was the world for five centuries.
America is the vanguard of culture is the present opinion.
Anything in Sanskrit, Latin or Greek is divine.
Men respected women in Europe.
Women adored Men in India and Asia.
Harem is the symbol of royalty.
Nuclear weapons are military strength.
Democracy is political progress.
Tradition is spirituality.
Nobel Prize is the symbol of wisdom.
In the name of fighting superstition Man creates a new version of it.
What is right is what is convenient.
Bingley finally marrying Jane was explained so far in more than one way. One aspect of it has not yet been
mentioned. The lover’s one occupation is to think of his love. His one preference is to talk of her. Life
does not give him many people or many opportunities where he can freely talk. Such people must be in his
confidence, not so much by way of information as in terms of sensitivity. Not many men are there who can
respect another’s sensitivity, especially in love. It would be rude violence to talk of one’s love to another
who by nature is not sensitive. No one will transgress that barrier. Once if that transgression occurs, he will
not pardon himself for the rest of his life. Love is a precious possession whose sensitivity cannot be touched
even once even positively.
No one except the lover knows the value of not touching that sensitivity. Touching the sensitivity is to
compromise it. Once compromised, it is not love, at least the love of its original flavour. Louis XIV while
in love could not wait for a moment to talk of Louise. He could do so only to Saint-Aignon. He was a count
who was obliged to listen to the king, not one who could enter into the king’s emotion with sympathy. Love
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is so sensitive that one cannot bring himself to unburden his love even to his lady love. It is because of this
sensitivity marriage turns it off. Love is a true vibration of Truth in its experience of its consciousness that
is power of knowledge. That experience is Self-experience. Because it is Self-experience, others, not even
his lady, can share it without destroying the purity of the Self. Hence it is alive till the object of love is
secured permanently socially. Love of The Mother, in that respect, consummates itself inside one’s
emotions. Nearness to the Mother physically demands implicit, unquestioning devotion to all that She does
or is. One does not have that much of knowledge or patience. So, it slides down to a physical compromise.
A live Divine turns into a statue, an idol. What Darcy did towards Elizabeth, Bingley for different reasons
did differently which created enormous psychological intensity that was capable of influencing the outer
events. In this sense Bingley offering to meet Elizabeth at the inn, ostensibly without any invitation from
Darcy is of vast significance in life.
“முன்னம் கெசியளதவிடச் சற்று குளறவோ ப் கெசு ிறோகனோ என்று அவள் நிளனத்தோள்.”
ஏேோற்றத்தின் ோைணேோ ேனச்கசோர்வு அளடந்திருந்ததினோல் அவன் அவ்வோறு ோட்சி அைித்தோன்.
ஏேோற்றம் கஜன் அங்கு இல்லோததினோல் அல்ல.
தயோைோ இருந்த அவளை அளடவதற்குோிய உறுதி அவனிடம் இல்ளல.
இந்த ேனச்கசோர்கவ அவனுளடய இயலோளேளய அவளன உணை ளவத்தது.
இது எதிர்ேளறயோன திறனின் சுய விைிப்புணர்ச்சி ஆகும்.
இது சக்திளய எதிர்ேளறயோ உற்ெத்தி பசய் ிறது.
ேனம் இதில் லயித்திருந்ததோல் அவனுக்குப் கெசுவதற்குோிய உற்சோ ம் இல்ளல.
முந்ளதய சந்தர்ப்ெங் ைில் அவன் வைக் ம்கெோல் ல லப்ெோ , சந்கதோஷேோ இருந்தோன்.
உற்சோ ேோ , இனிளேயோ , பவைிப்ெளடயோ இருப்ெது அவனது ெலேோகும்.
இப்பெோழுது அத்திறளே ள் அளனத்தும் உளறந்து கெோயிருந்தன.
ெிைச்சிளன ள் முன்கனற்றத்திற் ோன வோய்ப்பு ைோகும்.
சிந்தளன பசய்யும் நெோிடம் இது புதிய ருத்து ளை உருவோக்கும்.
அடிெணியும் குணம் உளடயவர் ளுக்கு தற் ோப்ெின் பேௌனேோன சக்திளய இது உருவோக்கு ிறது.
ஒரு கயோ ியிடம் அது கேலும் சக்தி வோய்ந்த சேர்ப்ெணத்ளத உருவோக்கு ிறது.
கேலும் சக்தி வோய்ந்த ஒரு சேர்ப்ெணம் திறளே மூலம் பசயல் திறளன அதி ோிக் ிறது.
ெண்பு ைின் மூலம் பசயல் திறளன அதி ோிக்கும் கேலும் சக்தி வோய்ந்த ஒரு சேர்ப்ெணம்
எண்ணங் ைிலிருந்து ஜீவியத்திற்குச் பசல் ிறது.
ெண்பு ள் ஆன்ேீ த் திறன் ைோ இருப்ெதோல் அவற்ளறச் சேர்ப்ெணம் பசய்வது, ஜீவியத்தின்
நிளலளய உயர்த்து ிறது.
இது ெகுதியின் திறளேயிலிருந்து, முழுவதின் திறளேக்குச் பசல்வதோகும்.
அவளைத் திருப்திப்ெடுத்த அளனவரும் விரும்ெியகெோது, அது அவளுக்கு ேி வும் கநர்ேளறயோன,
இனிளேயோன தருணேோ இருந்தது.
ஆனோல் அந்த நிளலளேளயக் ள யோள்வதற்குத் கதளவயோன சக்திதோன் அவைிடம் இல்ளல.
ஒரு ெகுதியிலிருந்து முழுளேக்குச் பசல்வது பெோதுவோ ச் சோத்தியேல்ல.
எல்லோப் ெகுதி ளும் ஆன்ேீ ப் ெண்பு ைோல் இயக் ப்ெடும்கெோது அது சோத்தியேோகும்.
அன்ளனயின் ஜீவியம், ெகுதிளய முழுளேக்கு ந ர்த்தும் முழுளேயோ இருப்ெதோல், அன்ளனயின்
ஜீவியத்தில், அதுவும்கூட சோத்தியம்தோன்.
ஒரு ெிைச்சிளனளயத் தீர்ப்ெதற்கு நோம் அன்ளனயின் ஜீவியத்ளதப் ெயன்ெடுத்திக் ப ோள் ிகறோம்.
நம் ஜீவியத்ளத உயர்த்திக்ப ோள்வதற்கு நோம் அதளனப் ெயன்ெடுத்திக்ப ோள்ை கவண்டும்.
ெிைச்சிளன ள் கேல் நிளலயில் உள்ைன.
ஜீவியம் ஆைத்தில் உள்ைது.
அன்ெர் விரும்புவதற்க ற்ெ முழுளேளயகயோ அல்லது ெகுதிளயகயோ அன்ளனயின் ஜீவியத்தோல்
வைங் முடியும்.
இந்தத் தருணங் ைில் ேனவுணர்வுதோன் பசயல்ெடு ிறது, ஆன்ேோ அல்ல.
ேற்றவர் ளை அதி ோைம் பசய்ய கவண்டும் என் ிற அடக் முடியோத ஆளச அ ந்ளதயுடன் கூடிய
உந்துதலோ இருக் ிறது, இது உல ைோவியது.
இந்த உண்ளேளய நன்கு அறிந்த உல ம், ஆதிக் ம் பசலுத்தும் ஆளுளேயிடம் ெணியும் இதன்
சேேோன உந்துதளல அறியோது.
கூடி வோழும் ேனிதனுளடய உள்ளுணர்வின் இைண்டு பவவ்கவறு பவைிப்ெோடு ள்தோன்
இைண்டுகே.
சத்தியஜீவிய வோழ்வின் மூன்று நிளல ள் உள்ைன, அளவ
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1) எல்லோவற்றிலும் இளறவன் இருக் ிறோன்.
2) எல்லோம் இளறவனுள் இருக் ின்றன.
3) ெிைத்கய குணமுளடயவன்கெோல் இளறவன் எல்லோவற்றிலும் உள்ைோன்.
இது ெிைெஞ்சத்தின் ெளடப்ெோகும்.
அதி ோைம் பசய்வதற்க ோ அல்லது அடிெணிவதற்க ோ உறவு ைில் அ ந்ளத குறுக் ிடு ிறது.
ேனித வோழ்வு ேனித உறவோகும்.
இவற்றுள் நட்பு தளலயோனது.
இதுகெோன்ற உறவு ளைக் குடும்ெம் கெோற்று ிறது, லோச்சோைப் ெண்பு ளைத் பதோடர்வதற்கு
ெயன்ெடுத்து ிறது.
அளனத்து ேனித உறவு ைில், சில உறவு ள் சிறப்ெோ இருக் ின்றன. பெற்கறோர்-குைந்ளத,
சக ோதைன்-சக ோதோி, குரு-சிஷ்யன், நட்பு ள், ணவன்-ேளனவி இளவ ேி வும் சிறப்ெோனளவ.
ஏற்றுக்ப ோள்ைக் கூடிய தனிப்ெட்ட ேனிதப் ெண்பு ளைப் ெோிேோறிக்ப ோண்டு ேனோீதியோ
வைருவகத ேனித உறவு ள் ஆகும்.
ஒருவைது நல்பலண்ணத்தின் பெருந்தன்ளேயோன ேனப்ெோன்ளேயின் மூலம், ேற்றவர்
ேகனோோீதியோ வைருவதற்கு உதவி பசய்வது, ேனிதனோ இருப்ெதற்குோிய தகுதியோகும்.
ேனித உறவு ைில் ேனிதன் ேி வும் எதிர்ெோர்ப்ெது கதோைளேயின் ஆறுதளலத்தோன்.
கதோைளே ஒரு ஜீவளன உடனடியோ இைண்டு ஜீவன் ைோ விோிவளடயச் பசய் ிறது.
அ ம் விோிவளடவதன் உணர்வு ேனிதர் ளுக்கு ஏற்றுக்ப ோள்ைக் கூடிய ஒன்று.
அரு ில் இருப்ெதோல் ஏற்ெடும் பநருக் ேோன உறவு ைில், ஒருவருக்கு ேற்றவர் கதளவப்ெடுவதில்
இருவரும் விஞ்சுவர். இது திருப்திளய அைிக்கும்.
சிறிது ோலத்தில் திருேணம் சுளவயற்றுப் கெோவதன் ஒரு ோைணம், ஒருவருக்கு ேற்றவைது
துளணளய அனுெவிக்கும் திறன் இல்லோததோல்.
ஒரு நல்ல ளதளய ஒரு முளறக்கு கேல், கேலும் சுவோைசியத்துடன் ெடிக் லோம்.
கவல்ஸ் நோட்டு இைவைசர், 'Pride and Prejudice-ஐ ெதினோறு முளற ெடித்துள்ைோர்.
புதியதோ ப் ெடிப்ெவர் ளதயின் ருளவப் ெடித்து ஆவலுடன் பதோடருவோர்.
முதிர்ச்சி பெற்ற வோச ர் ெோத்திைப் ெளடப்ெிளன இைசிப்ெோர்.
Dumas, Hugo இருவருக்கும் வோழ்வின் அறிவு இருந்தது. அவர் ளுளடய எழுத்துக் ள் வோழ்ளவ
பவைிப்ெடுத்து ின்றன.
ஒரு பெோிய விஞன் வோழ்வின் உண்ளே ளைத் துல்லியேோ க் விளதயில் பதோிவிக் ிறோன்.
வோழ்வின் அறிவிளன, கஷக்ஸ்ெியர் ேறக் முடியோத, சுருக் ேோ த் பதைிவுெடக் கூறும் ஆற்றல்
வோய்ந்த பசோற்பறோடர் ைோ அைித்துள்ைோர். இளவ நேது குடும்ெத்தில் அன்றோடம் ெயன்ெடுத்தும்
பசோற்பறோடர் ைோ ேோறியுள்ைன.
தோசிோியளை அவைது ளதயில் கெோற்றுெவர், ளதளய ஆழ்ந்து அனுெவிப்ெோர்.
ேனிதன் சந்தர்ப்ெங் ைின் ள ப்ெோளவ ஆவோன்.
சந்தர்ப்ெங் ள் உருவோக்கும் அெிப்ெிைோயங் ள் மூடநம்ெிக்ள ள் ஆகும்.
ேி வும் ஊைல் ேலிந்த அைசியல்வோதி ிைோேப்புற திளைப்ெட ைசி ர் ைின் இலட்சிய தோநோய னோ
விைங்கு ிறோர்.
அறிவு சிந்தளன பசய்வதில் இல்ளல, பேௌனத்தில்தோன் இருக் ிறது என்று எந்த ஒரு ேனிதனும்
நிளனப்ெதில்ளல.
ெளைளேயோன குடும்ெங் ைில் ப ோடுளே, ப ோடுளேயோ ப் ெோர்க் ப்ெடுவதில்ளல, குடும்ெத்தின்
லோச்சோைேோ ப் ெோர்க் ப்ெடு ிறது.
இன்று பேோத்த ஆசிோியர் சமுதோயமும், பெற்கறோர் ளும், குைந்ளத ளும், ேனப்ெோடம் பசய்வதுதோன்
அறிவு என்று உண்ளேயோ நம்பு ிறோர் ள்.
அைள த் தருவது நிறேல்ல என்று ஒரு இந்தியளன நம்ெ ளவக் எவைோலும் முடியோது.
அன்ெோன, இனிளேயோன, ெோசேோன வனிப்பு ோதகல அல்ல என்று உல த்தில் எவைோலும்
எவளையும் நம்ெளவக் முடியோது.
இது கெோலகவ சிறப்ெோ உளட அணிந்தவன், நற்குணங் ளைப் பெற்ற னவோனோ இருப்ெோன்
என்று கூற முடியோது.
ெிைெலம் என்ெது குணம், அறிவு என்ெது பெோதுவோன ருத்து.
ஒருேித்த ருத்கத அறிவு நுட்ெம் என்ெது சேீெத்தில் ஏற்ெட்ட ருத்தோகும்.
ெதினோறு குைந்ளத ள் பெற்றவன் முழுளேயோன ஆண் என்று ஒரு ோலம் இருந்தது.
இன்று ஓோிரு குைந்ளத ளைப் பெற்றுக்ப ோள்வகத வைக் ேோ உள்ைது.
இைண்டுகே விகவ ேோன விதிமுளறக்கு அப்ெோல் இருக் ிறதல்லவோ?
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இளவ முக் ியேோன அெிப்ெிைோயங் ள்.
முக் ியேோன அெிப்ெிைோயங் கைோ அல்லது நோ ோி கேோ, நிளலயோன அறிவு நுட்ெேோ இருக்
முடியோது.
நீைேோன தளல முடியும் தோடியும் சன்னியோசிக் ோன அளடயோைங் ள்.
நீண்ட உளடயும், தளல அங் ியும் இங் ிலோந்தில் ஒரு ோலத்தில் அவ்வோறு இருந்தன.
ஒருவோிடம் இருக்கும் உளட ைின் எண்ணிக்ள ளய ளவத்து ஒருவருளடய அந்தஸ்து
ணிக் ப்ெட்டது, ணிக் ப்ெடு ிறது.
சைைேோ ப் கெசுெவர் அறிவோைியோ க் ருதப்ெடு ிறோர்.
ெதைளேயோன விஷயங் ள் சிறப்ெோனளவ என்று பதோன்றுபதோட்டு பசோல்லப்ெடு ிறது.
ஐந்து நூற்றோண்டு ளுக்கு ஐகைோப்ெோகவ உல ேோ இருந்தது.
இன்ளறய அெிப்ெிைோயப்ெடி அபேோிக் ோ லோச்சோைத்தின் முன்கனோடியோ உள்ைது.
சேஸ் ிருதம், லத்தீன் ேற்றும் ிகைக் பேோைியில் உள்ை எதுவும் பதய்வீ ேோ க் ருதப்ெடு ிறது.
ஐகைோப்ெோவில் ஆண் ள் பெண் ளை ேோியோளதகயோடு நடத்தினர்.
இந்தியோவிலும், ஆசியோவிலும் ஆண் ள் பெண் ைோல் கெோற்றப்ெட்டனர்.
அந்தப்புைம் அைச குடும்ெத்தின் அளடயோைம் ஆகும்.
அணு ஆயுதங் ள் இைோணுவ ெலேோ இருக் ின்றன.
ஜனநோய ம் அைசியல் முன்கனற்றேோகும்.
ெோைம்ெோியம் ஆன்ேீ ேோகும்.
கநோெல் ெோிசு அறிவின் அளடயோைேோகும்.
மூட நம்ெிக்ள ளய எதிர்க்கும்கெோது ேனிதன் அதன் புதிய ெதிப்ளெ உருவோக்கு ிறோன்.
நேக்குச் பசௌ ோியேோ இருப்ெது சோியோனதோ க் ருதப்ெடு ிறது.
ெிங் ிலி இறுதியோ கஜளனத் திருேணம் பசய்துப ோள்வது இதுவளை ெல வைி ைில்
விைக் ப்ெட்டுள்ைது. இதன் ஒரு அம்சம் இது வளை கூறப்ெடவில்ளல. ோதலனின் ஒரு கவளல
ோதலிளயப் ெற்றி நிளனப்ெது, அவன் அதி ம் விரும்புவது அவளைப் ெற்றிப் கெசுவது. ேனம்
விட்டுப் கெசுவதற்கு நிளறய ேனிதர் ளைகயோ அல்லது சந்தர்ப்ெங் ளைகயோ வோழ்வு ஒருவனுக்கு
அைிப்ெதில்ளல. இது கெோன்றவர் ள், த வல் ளைப் பெற்றுக்ப ோள்வளதவிட உணர்வுோீதியோ ,
அவனுளடய நம்ெிக்ள க்கு உோியவர் ைோ இருக் கவண்டும். முக் ியேோ , ோதலில் ேற்றவோின்
உணர்ளவ ேதிக்கும் அைவிற்கு ெல ஆண் ள் இருப்ெதில்ளல. நுண்ணறிவு இல்லோத ஒருவோிடம்
தன்னுளடய ோதளலப் ெற்றிப் கெசுவது டுளேயோன வன்முளறயோ இருக்கும். அந்தத் தளடளய
எவரும் தோண்டேோட்டோர் ள். அப்ெடித் தோண்டிச் பசன்றுவிட்டோல், அவன் தன்ளன வோழ்நோள்
முழுவதும் ேன்னிக் ேோட்டோன். ோதல் விளலேதிப்ெற்ற பசோத்தோகும், அதனுளடய உணர்வு ளை
கநர்ேளறயோ க்கூட ஒரு முளறயும் பதோட முடியோது.
ோதலளனத் தவிை கவறு எவருக்கும் அந்த உணர்ளவத் பதோடோேலிருப்ெதன் ேதிப்ளெப் ெற்றித்
பதோியோது. உணர்ளவத் பதோடுவது விட்டுக் ப ோடுப்ெது கெோலோகும். ஒரு முளற இவ்வோறு பசய்து
விட்டோல் அது ோதல் அல்ல. குளறந்தெட்சம் ஆைம்ெத்தில் இருந்த ோதளலப் கெோலிருக் ோது
ெதினோன் ோம் லூயிக்கு, தோன் ோதலிக்கும்பெோழுது லூயிஸ்-இடம் கெசுவதற்கு ஒரு பநோடியும்
ோத்திருக் முடியவில்ளல. Saint-Aignon-னிடம் ேட்டுகே அவனோல் இவ்வோறு நடந்துப ோள்ை
முடிந்தது. அைசருக்குக் ட்டுப்ெட்டிருந்த உயர் வோிளசயில் இருந்த அவன், அைசர் கெசுவளதக்
க ட்டுக்ப ோள்ை கவண்டிய ட்டோயத்தில் இருந்தோன். அனுதோெத்துடன், அைசோின் உணர்வு ைில்
நுளைந்துவிட முடியோதவனோ இருந்தோன். தன்னுளடய ோதலியிடம்கூட ோதலின் ெோைத்ளத
இறக் ிவிட முடியோத அைவிற்கு ோதல் உணர்வுபூர்வேோனது. இந்த உணர்வினோல்தோன் திருேணம்
ோதளல அைித்து விடு ிறது. அறிவின் சக்தியோ இருக்கும் ஜீவியத்தின் அனுெவத்தில் ோதல்
உண்ளேயின் ஒரு உண்ளேயோன அதிர்வோகும். அந்த அனுெவம் சுய அனுெவேோகும். அது சுய
அனுெவேோ இருப்ெதோல், சுயத்தின் தூய்ளேக்குப் ெங் ம் ஏற்ெடோத வள யில், அவனுளடய
ோதலியிடம்கூட அந்த அனுெவத்ளதப் ெ ிர்ந்துப ோள்ை முடியோது. அதனோல் ோதலிளய
சமூ ோீதியோ நிைந்தைேோ அளடயும்வளை அது ஜீவனுடன் இருக் ிறது. இந்த விதத்தில்
அன்ளனயின் அன்பு ஒருவைது உணர்ச்சி ளுக்குள், தன்ளனத்தோகன நிளறவுெடுத்திக் ப ோள் ிறது.
ஜட நிளலயில் அன்ளனயிடம் பநருங் ி இருப்ெதற்கும், அன்ளன நேக்குச் பசய்வதற்கும், அவ்வோறு
இருப்ெதற்கும், பூைணேோன சந்கத த்திற்கு இடேில்லோத ெக்தி அவசியம். ஒருவருக்கு இந்த
அைவிற்கு அறிகவோ, பெோறுளேகயோ இல்ளல. அதனோல் ஜடநிளலயில் சேோதோனப்ெடுத்திக்ப ோள்ை
கவண்டியிருக் ிறது. ஜீவனுள்ை பதய்வம் ற்சிளலயோ கவோ அல்லது விக் ிைகேோ கவோ ேோறி
விடு ிறது. எலிசபெத்திற்கு டோர்சி பசய்தளத, ெிங் ிலி கவறு ோைணங் ளுக் ோ வித்தியோசேோ ச்
பசய்தோன். இது புற நி ழ்வு ைில் ெோதிப்பு ளை ஏற்ெடுத்தக்கூடிய ஏைோைேோன ேகனோோீதியோன
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தீவிைத்ளத ஏற்ெடுத்தியது. இந்தக் ருத்துப்ெடி, டோர்சியிடேிருந்து எந்த அளைப்பும் இன்றி, ெிங் ிலி
எலிசபெத்ளத விடுதியில் சந்திக் விரும்புவது, வோழ்க்ள யில் ேி வும் முக் ியத்துவம் வோய்ந்தது.
103. “Once or twice pleased herself with the notion that he looked at her he was trying to trace a resemblance?”
A true lover sees in everyone his love.
A true devotee sees everywhere The Mother.
Love is of the type of bhakti.
Individuality of love is Romance.
Unity is the spirit of Individuality.
Romance seeks complete unity with the object of love.
The Upanishad says the eater is being eaten.
According to it, the world is created by Hunger.
It is this Hunger that becomes Desire and Death.
Man never values his life when he seeks love.
Death is no obstacle to him.
She alone Matters.
Elizabeth’s interest in Jane was without parallel and inconceivable.
She never loved.
With Wickham it was charm, not love.
The one concern for Man is to possess others or objects.
That is the one thing she was fully free of.
She never wanted to possess anyone or anything, not even Wickham.
More than love, she appeared to endeavour to benefit Wickham in some manner or other.
She was rational enough to heed the advice of her aunt.
She had a rare solicitude for her sister.
In some sense, she was an individual.
The energy of the Individual is psychological.
The force of the Individual is that of the ascending God.
The power of the Individual is the power of new creation.
The organisation of the Individual is of cosmic existence.
The truth of the Individual is that of the Being.
The goodness of the Individual is the milk of human kindness.
The beauty of the Individual is the form of joy of self-formation.
The love of the Individual is the love of Ananda.
The joy of the Individual is the joy when bliss becomes delight.
The earthly fact of the Individual is extraordinary efficiency.
There is no great virtue in the marriage of persons like Bingley or Jane.
Neither of them can rise to the social ideal of marriage of their time.
Though it is social, both of them can only conform by obedience, cannot rise to the ideal by their strength.
Neither has any strength of any description.
They are lifeless objects of neutral equilibrium who can in a routine atmosphere be routine members of that
society.
They were married by the superior human courtesy of Darcy and the passionate sisterly energy of Elizabeth.
Elizabeth gave to Jane’s marriage the double energy of both their weddings.
Even in Bingley, Love had the power of self-fulfillment.
Between Bingley and Jane if anyone was in love of some sort it was he.
She had nothing to do with love or liking. She yearned for wedding intensely. As we said earlier in this
infamous episode of his life, Bingley in utter submission made more than one progress.
His submission was strong enough essentially to overcome the domination of Darcy.
In his success Bingley was not even supported by his lady love.
What is the source of his strength?
Outer circumstances are there, but what were the inner circumstances.
The subtle truth in this four pronged relationship was Elizabeth could not be married without Jane being
first married, as the order of priority in her heart was that.
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Still it is a truth outside of Bingley.
In Bingley his submission to Darcy was self-chosen and sincere.
Sincerity never fails.
At that level of sincerity Bingley placed his love for Jane, though next to his submission.
Darcy could not avail of that submission without simultaneously conceding the truth of Bingley’s love for
Jane, though unvoiced.
It is like Yama in Mahabharata granting Savitri the boon of children.
Incidentally Yama is portrayed as one who cannot fathom Savitri’s prayer.
Gods are often portrayed as those who could be tricked by Mind.
It is because they are inside their egos.
Darcy, in England of 18th century, exhibited the human relations now prevailing in Indian villages between
the strong and the weak.
In a primitive culture the strong implicitly obeys the weak.
In a work culture the strong and the weak acquire the aspects of work culture and their own relationship is
governed by that.
In a superior social culture, the weak prefers to obey out of culture the strong even when he disregards work
culture.
In the Indian villages, we find the primitive culture of brute strength lingering in some measure alongside
the various gradations of superior social culture.
In the West, there are two different aspects 1) the work habits of the individual such as punctuality,
orderliness, cleanliness, etc. at the personal level, 2) the national work culture inherited by the individual as
1) capacity to work in a team with respect to work, 2) personal manners towards other members of the team
that is demanded by the coordination of work. 3) To obey a rule instead of a person 4) To work as part of
the organisation. The latter has not acquired the force of the former. Individually some may have
acquired it in some measure. I have not known anyone of that description. Those things issue out of
thought of the nation called national ways of idealist functioning. When C. Subramaniam pronounced that a
nation must be self-sufficient in food, it issued out of the longstanding dharma of the nation – Asoka’s
giving up the war, Manuneedhi Cholan’s sense of justice, Sibi’s compassion – Subramaniam was not
brilliant. He was not westernized. He drew on the national tradition. In FDR’s new deal, and Churchill’s
patriotism I see it. Nowhere else, especially in the vast majority of top intellectuals in the world, there is the
opposite conviction, a source of organised ununderstanding. Mother called intellectuals stupid. The British
soldier fights for his country, not for his general. The army does not panic when the general dies. The
Indian army disintegrates when the general is captured.
There is corporate efficiency in the West where the authority of the organisation is imposed on the
individual. The individual has not acquired the values of corporate culture as a personal value. He remains
his own person. When asked to act in an organisation as an Individual he is as authoritarian or clumsy as his
own individuality is. He is no better than a Marwari there.
How did Darcy move from ‘tolerable’ to the secrecy of helping Lydia?
Work is done by the physical, vital, Mental or Spiritual.
The progress of the West is by Mind.
Mind’s tools are organisation and its planning.
It is true Spirit is more powerful than Mind.
But Spirit is not related to work except in exceptional circumstances.
In our yoga spirit is always in our work.
Devotees often meet the results of Spirit – Psychic – in work but accept the results, totally neglect and
forget the Process.
Once you know the process, it becomes one’s permanent possession.
Beyond the process is the essence that is Brahman.
Though we have seen many such results, as we have not learned the process out of it, let us now do
something and secure a great result and totally disregard the result to discover the value of the process.
Mind taking a work thinks, plans, organises and executes.
Thinking requires facts, planning requires work ideas; organisation needs subtle ideas that can be expressed
only by attitudes. Then it is executed.
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This execution needs some time, enough capital, and several other circumstances.
These facts have a consciousness, so also the planning and organisation do have their own consciousness.
Instead of collecting the facts, plan, organise and execute, one can directly acquire their consciousness by
the clarity of Mind in meditation.
The Consciousness can be flawlessly acquired by the perfection of thought.
Now work is done swiftly as Darcy won Elizabeth.
At Pemberley we witnessed the miracle of her being there, his civil behaviour, his subtle second proposal,
his love-lorn yearning to please her which made Mrs. Gardiner see majesty in his countenance.
A devotee working for six years accomplished a very big project passing through every procedural hazard
conceivable torturing and humiliating in nature. Five years later unconsciously he adopted the above
method. In five minutes he got a project twice as big and finalized it in sixty-eight days. This is a conscious
process available to all devotees. I would wish them all to move to the essence – Brahman. It is attained by
removing the ego and Nature from the thought.
“ஓோிரு முளற அவன் அவளைப் ெோர்த்த கெோது, ‘கஜளனப்கெோல் இருக் ிறோகைோ’ என்று அவன்
நிளனப்ெது கெோல் கதோன்றியது.”
ஒரு உண்ளேயோன ோதலர், அளனவோிடமும் தோன் ோதலிப்ெவளைக் காண்ெோர்.
ஒரு உண்ளேயோன அன்ெர் எல்லோ இடங் ைிலும் அன்ளனளயக் ோண்ெோர்.
ோதல் ெக்திளயப் கெோன்றது.
ோதலின் தனித்துவம் பெருங் ோதலோகும்.
ஒற்றுளே தனித்துவத்தின் ஆன்ேோ ஆகும்.
பெருங் ோதல் ோதலிப்ெவோிடம் முழுளேயோன ஐக் ியத்ளத நோடு ிறது.
விழுங்குெேன் விழுங் ப்ெடு ிறோன் என்று உெநிஷதம் கூறு ிறது.
அதன்ெடி உல ம் ெசியோல் உருவோக் ப்ெட்டது.
இந்தப் ெசிதோன் ஆளசயோ வும் ேைணேோ வும் ேோறு ிறது.
ோதலிக்கும்கெோது ஆண் அவனுளடய உயிளை ேதிப்ெதில்ளல.
ேைணம் அவனுக்கு ஒரு தளட இல்ளல.
அவள் ேட்டுகே அவனுக்கு முக் ியம்.
கஜன் ேீது எலிசபெத் ப ோண்டிருந்த ஆர்வம் இளணயற்றது, நிளனத்துப் ெோர்க் முடியோதது.
அவள் ோதலிக் கவ இல்ளல.
விக் ோேிடம் அவளுக்கு இருந்தது வர்ச்சி, ோதல் அல்ல.
ேனிதனுளடய ஒரு விருப்ெம் ேற்றவர் ளைகயோ அல்லது பெோருட் ளைகயோ பசோந்தேோக் ிக்
ப ோள்வதுதோன்.
அவளுக்கு அது கெோன்ற எண்ணகே இல்ளல.
விக் ோம் உள்ெட எவளையும் எளதயும் எப்பெோழுதுகே பசோந்தேோக் ிக் ப ோள்ை அவள்
விரும்ெியதில்ளல.
ோதளலக் ோட்டிலும் ஏகதனும் ஒரு வைியில் அவள் விக் ோமுக்கு நல்லது பசய்ய முயன்றோள்.
அத்ளதயின் அறிவுளைளயக் க ட்கும் அைவிற்கு அவள் அறிவுள்ைவைோ இருந்தோள்.
சக ோதோியிடம் அவளுக்கு ஒரு அோிதோன அக் ளற இருந்தது.
ஒரு விதத்தில், அவள் தனித்துவம் ப ோண்டவைோ இருந்தோள்.
தனி நெோின் சக்தி ேனத்தோலோனது.
தனி நெோின் கவ ம் கேபலழும் இளறவனுளடயது.
தனி நெோின் சக்தி புதிய ெளடப்ெின் சக்தியோகும்.
தனி நெோின் முளறப்ெடுத்தல் ெிைெஞ்ச வோழ்வினுளடயது.
தனி நெோின் உண்ளே ஜீவனுளடயது.
தனி நெோின் நல்ல குணம் ேனித அன்ெின் சோைேோகும்.
தனி நெோின் அைகு சுய உருவோக் த்தின் சந்கதோஷேோகும்.
தனி நெோின் ோதல் ஆனந்தத்தின் ோதலோகும்.
தனி நெோின் சந்கதோஷம் ஆனந்தம் கெைோனந்தேோகும் சந்கதோஷேோகும்.
தனி நெோின் அப்ெட்டேோன உண்ளே அசோதோைணத் திறளேயோகும்.
ெிங் ிலி, கஜன் கெோன்றவர் ைின் திருேணத்தில் பெோிய விஷயம் ஒன்றும் இல்ளல.
அந்தக் ோல ட்டத்தினுளடய திருேணத்தின் சமூ இலட்சியேோ அவர் ைோல் உயை முடியோது.
அது சமூ நிளலயோ இருந்தோலும்கூட, அவர் ைோல் ீழ்ப்ெடிய முடியுகே தவிை, அவர் ளுளடய
ெலத்தோல் இலட்சியத்திற்கு உயை முடியோது.
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இருவருக்குகே எந்த விதேோன வலிளேயும் ிளடயோது.
அவர் ள் நடு நிளலயோ உள்ை ஜீவனற்ற ஜீவன் ள். அந்தச் சமூ த்தில் சீைோன சூைலில் ஒகை சீைோன
அங் த்தினைோ இருக் க் கூடியவர் ள்.
டோர்சியின் உயர்ந்த ேனித நற்ெண்பும், எலிசபெத்தின் உணர்ச்சி ேிக் சக ோதை சக்தியும், கஜன்ெிங் ிலி திருேணத்ளத நிளறகவற்றியது.
கஜனின் திருேணத்திற்கு தங் ள் இருவருளடய திருேணத்தின் இரு ேடங்கு சக்திளயயும் எலிசபெத்
அைித்தோள்.
சுய நிளறவின் சக்தி ெிங் ிலியின் ோதலுக்குக்கூட இருந்தது.
ெிங் ிலி ேற்றும் கஜனுக்கு இளடகய ஓைைவு ோதல் இருந்தது என்றோல் அது ெிங் ிலியிடம்
ேட்டும்தோன்.
ோதல், விருப்ெம் கெோன்றவற்றில் அவளுக்கு ஈடுெோடில்ளல. அவள் தீவிைேோ திருேணத்திற்கு
ஏங் ினோள். ெிங் ிலியுளடய வோழ்வின் இந்த கேோசேோன நி ழ்வில், அவனது முழுளேயோன அடி
ெணிதலினோல் ஒன்றுக்கும் கேற்ெட்ட முன்கனற்றத்ளத அளடந்தோன்.
டோர்சியின் ஆதிக் த்ளத பவற்றிப ோள்ளும் அைவிற்கு அவனது ெணிவு உறுதியோ இருந்தது.
அவனது பவற்றியில், அவனது ோதலியின் ஆதைளவக்கூட ெிங் ிலி பெறவில்ளல.
அவனது ெலத்தின் மூல ோைணம் எது?
புறச் சூைல் ள் உள்ைன, அ ச் சூைல் ள் யோளவ?
இந்த நோன்குமுளன உறவில் உள்ை சூட்சுேேோன உண்ளே, கஜனுக்கு முதலில் திருேணம்
நளடபெறோேல் எலிசபெத்திற்கு நடக் ோது என்ெதுதோன். முதலில் கஜனுக்கு நடக் கவண்டும்
என் ிற எண்ணம் அவள் ேனதில் இருந்தது.
இது ெிங் ிலிக்கு அப்ெோற்ெட்ட உண்ளேயோகும்.
ெிங் ிலி டோர்சியிடம் ெணிந்தது, அவனோ கவ கதர்ந்பதடுத்துக் ப ோண்டது, உண்ளேயோனது.
உண்ளே எப்பெோழுதும் கதோல்வி அளடவதில்ளல.
கஜன் ேீது ப ோண்டிருந்த ோதளல ெிங் ிலி அந்த உண்ளேயின் நிளலயில் இருத்தினோன். ஆனோல்
அது அவனுளடய ெணிவுக்கு ஒரு ெடி ீகைதோன் இருந்தது.
கஜன் ேீது ெிங் ிலிக்கு இருந்த ோதல் பவைிகய பதோிவிக் ப்ெடோத கெோதும், அந்தக் ோதளல ஒப்புக்
ப ோள்ைோேல், அந்தப் ெணிதளல டோர்சியோல் ஒகை கநைத்தில் ஏற்றுக்ப ோள்ை முடியவில்ளல.
ே ோெோைதத்தில் யேன் சோவித்ோிக்கு குைந்ளத ளை வைேோ அைித்தது கெோலோகும் இது.
சோவித்ோியின் ெிைோர்த்தளனளய யேன் புோிந்துப ோள்ை முடியோதவர் கெோல் சித்தோிக்கப்ெட்டுள்ைது.
ேனதோல் ஏேோற்றப்ெடக் கூடியவர் ள் கெோல டவுள் ள் பெரும்ெோலும் சித்தோிக் ப்ெட்டுள்ைனர்.
ஏபனனில் அவர் ள் அவர் ளுளடய அ ந்ளதக்குள் உள்ைனர்.
இந்திய ிைோேங் ைில் வலிளே வோய்ந்தவனுக்கும் ெலவீனேோனவனுக்கும் இளடகய உள்ை
இன்ளறய நிளலளேளய, ெதிபனட்டோம் நூற்றோண்டில் இங் ிலோந்தில் டோர்சி பவைிப்ெடுத்தினோன்.
ெதைளேயோன நோ ோி த்தில் வலிளே வோய்ந்தவன் ேளறமு ேோ ெலவீனேோ இருப்ெவனுக்குக்
ீழ்ப்ெடி ிறோன்.
கவளலயில் உள்ை நோ ோி த்தில், வலிளே வோய்ந்தவனும் வலிளேயற்றவனும் கவளலயின்
நோ ோி த்தில் உள்ை அம்சங் ளைப் பெறு ின்றனர், அவர் ளுளடய உறளவ அது ஆளு ிறது.
உயர்வோன சமூ நோ ோி த்தில், கவளலயின் நோ ோி த்ளத ஒருவன் ேதிக் ோத கெோதும்,
ெலவீனேோனவன், நோ ோி த்தின் ோைணேோ வலிளே வோய்ந்தவனுக்குக் ீழ்ப்ெடி ிறோன்.
இந்தியக் ிைோேங் ைில் ப ோடுளேயோன வலிளே உயர்ந்த சமூ ோீதியோன நோ ோி த்தின் ெல்கவறு
வோிளசக் ிைேத்துடன் கசர்ந்து ஓைைவிற்கு இன்னமும் நிலவு ிறது.
கேற் த்திய நோடு ைில் இைண்டு அம்சங் ள் உள்ைன.
1) கநைம் தவறோளே, ஒழுங்குமுளற, சுத்தம் கெோன்ற தனி நெோின் கவளலயில் இருக்கும் ெைக்
வைக் ங் ள்.
2) தனிப்ெட்டவர் ைோல் பெறப்ெட்ட ஒரு நோட்டின் கவளல லோச்சோைம்.
அளவ,
1) கவளலளய ஒரு குழுவோ ச் பசய்யும் திறன்.
2) கவளலளய ஒருங் ிளணக் குழுவில் உள்ை ேற்ற அங் த்தினர் ைிடம் நேது தனிப்ெட்ட
நடத்ளத.
3) ஒரு ேனிதருக்குப் ெணிவதற்குப் ெதில் ஒரு விதிமுளறக்குப் ெணிவது.
4) ஒரு நிறுவனத்தின் அங் ேோ கவளல பசய்வது.
ெின்னோல் கூறப்ெட்டது, முதலில் கூறப்ெட்டவற்றின் சக்திளயப் பெறவில்ளல. தனிப்ெட்ட
முளறயில் சிலர் ஓைைவிற்கு அளதப் பெற்றிருக் லோம். அது கெோன்ற எவளையும் நோன் அறிகயன்.
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நோட்டின் இலட்சிய பசயல்ெோடு என்று அளைக் ப்ெடும் நோட்டின் எண்ணங் ைிலிருந்து அளவ
பவைிப்ெடு ின்றன. திரு.சி.சுப்ெிைேணியம் நோடு உணவுப் பெோருள் உற்ெத்தியில் தன்னிளறவு பெற
கவண்டும் என்று கூறியகெோது அது, பதோன்றுபதோட்டு விைங்கும் அகசோ ர் கெோளைக் ள விட்டது,
ேனுநீதிச் கசோைனின் நியோய உணர்வு, சிெிச்சக் ைவர்த்தியின் ருளண கெோன்ற நோட்டின்
தர்ேத்திலிருந்து கூறப்ெட்டது. சி.சுப்ைேணியம் பெோிய அறிவோைி அல்ல. கேற் த்திய நோ ோி ம்
ப ோண்டவர் அல்ல. நோட்டின் ெோைம்ெோியத்ளதப் ெின்ெற்றினோர். ரூஸ்பவல்ட்டின் புதிய
திட்டத்திலும், வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலின் நோட்டுப் ெற்றிலும் நோன் இளதப் ெோர்க் ிகறன். கவறு எங்கும்
முக் ியேோ உல த்தின் தளல சிறந்த அறிவோைி ைிடம், முளறப்ெடுத்திய புோியோளேயின்
ெிறப்ெிடேோ இருக்கும் இதற்கு எதிைோன நம்ெிக்ள
ோணப்ெடுவதில்ளல. அறிவோைி ளை
அன்ளன முட்டோள் ள் என்று கூறு ிறோர். ஆங் ிகலய சிப்ெோய் அவனது நோட்டிற் ோ ப்
கெோைோடு ிறோன். அவனது அதி ோோிக் ோ அல்ல. அதி ோோி ேைணேளடயும்கெோது இைோணுவம் பீதி
அளடவதில்ளல. இைோணுவ அதி ோோி சிளற ெிடிக் ப்ெட்டோல் இந்திய இைோணுவம் சிதறிப்
கெோ ிறது.
கேற் த்திய நோடு ைில் நிர்வோ த் திறளே உள்ைது. அங்கு நிர்வோ த்தின் அதி ோைம் தனி நெர் ேீது
சுேத்தப்ெடு ிறது. நிர்வோ த்தின் லோச்சோைத்ளத தனிப்ெட்ட ெண்ெோ தனி நெர் பெறவில்ளல.
அவன் அவனோ கவ இருக் ிறோன். ஒரு நிறுவனத்தில் தனி நெைோ ச் பசயல்ெடும் கெோது
அவனுளடய தனித்துவத்தில் உள்ை அகத அைவு எகதச்சதி ோைத்துடகனோ, திறளேயற்ற
முளறயிகலோ அவன் பசயல்ெடு ிறோன். அந்த இடத்தில் அவன் ஒரு ேோர்வோடிளயப் கெோல்
இருக் ிறோன்.
‘ெைவோயில்ளல’ என்று கூறிய டோர்சி, எவ்வோறு லிடியோளவ இை சியேோ க் ோப்ெோற்றும் அைவிற்கு
ேோறு ிறோன்?
ஜடம், உணர்வு, ேனம் அல்லது ஆன்ேீ த்தின் மூலம் கவளல நளடபெறு ிறது.
கேற் த்திய நோடு ைின் முன்கனற்றம் ேனதின் மூலம் ஏற்ெட்டுள்ைது.
ேனதின் ருவி ள் முளறயோன நிர்வோ மும் திட்டேிடுதலும் ஆகும்.
ேனளதவிட ஆன்ேோ சக்தி வோய்ந்தது.
ஆனோல், விதிவிலக் ோன சந்தர்ப்ெங் ளைத் தவிை ேற்ற சேயங் ைில் ஆன்ேோ கவளலயுடன்
பதோடர்பு ப ோண்டதல்ல.
நேது கயோ த்தில் ஆன்ேோ எப்பெோழுதும் நம்முளடய கவளலயில் உள்ைது.
ஆன்ேோவின் ெலன் ைோ ளசத்தியம், அன்ெர் ளுக்குப் பெரும்ெோலும் கவளலயில் ிளடக் ிறது.
ெலளன ஏற்றுக்ப ோண்டு முளறளய முற்றிலுேோ ப் புறக் ணிக் ின்றனர், ேறந்தும் விடு ின்றனர்.
பசயல்முளற பதோிந்து விட்டோல், அது ஒருவருளடய நிளலயோன பசோத்தோ ி விடும்.
பசயல்முளறக்குப் ெின்னர் சோைம் உள்ைது. அது தோன் ெிைம்ேம்.
இது கெோன்ற ெல ெலன் ளை நோம் ெோர்த்திருந்தோலும், இதிலிருந்து அதன் பசயல்முளறளய நோம்
ற் ோததோல், இப்பெோழுது நோம் ஏகதனும் பசய்து ேி ப் பெோிய ெலளனப் பெறகவண்டும். ெலளன
முழுவதுேோ ப் புறக் ணித்து, பசயல்முளறயின் ேதிப்ளெக் ண்டுெிடிக் கவண்டும்.
ேனம் ஒரு கவளலளய எடுத்துக்ப ோள்ளும்பெோழுது, சிந்தளன பசய் ிறது, திட்டேிடு ிறது,
முளறப்ெடுத்து ிறது, பசயல்ெடுத்து ிறது.
சிந்தளனக்கு விவைங் ள் கவண்டும், திட்டேிடுதலுக்கு கவளலயின் ருத்து ள் கதளவ,
ேகனோெோவத்தோல் ேட்டுகே பவைிப்ெடுத்தக்கூடிய சூட்சுேக் ருத்து ள் முளறப்ெடுத்தலுக்கு
கதளவ. ெிறகு இது பசயல்ெடுத்தப்ெடு ிறது.
பசயல்ெடுத்துவதற்கு, கநைம், கெோதுேோன முதலீடு, கவறு ெல சந்தர்ப்ெங் ள் கதளவப்ெடும்.
இவற்றிற்கு ஜீவியம் உண்டு, திட்டேிடுதலுக்கும் முளறப்ெடுத்தலுக்கும் அதனதன் ஜீவியங் ள்
உண்டு.
விவைங் ளைச் கச ோித்தல், திட்டேிடுதல், முளறப்ெடுத்தல், பசயற்ெடுத்தல், இவற்றிற்குப் ெதிலோ ,
தியோனத்தில் ிளடக்கும் ேனதின் பதைிவோல் இவற்றின் ஜீவியத்ளத கநோிளடயோ ப் பெறலோம்.
எண்ணத்தின் பூைணத்துவம் மூலம் ஜீவியத்ளத எந்த விதக் குளறயுேின்றிப் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம்.
டோர்சி எலிசபெத்ளத பஜயித்ததுகெோல், இப்பெோழுது கவளல விளைவில் பசய்யப்ெடு ிறது.
பெம்ெர்லியில், அவள் அங் ிருக்கும் அற்புதத்ளதயும், அவனுளடய ேோியோளதயோன நடத்ளதளயயும்,
அவனுளடய சூட்சுேேோன இைண்டோவது திருேண கவண்டுக ோளையும், அவளைத் திருப்திப்ெடுத்த
அவன் ோதலோல் ஏங்குவளதயும், இதன் மூலம் திருேதி ோர்டினர் அவனது ம்பீைேோன
கதோற்றத்ளதக் ண்டளதயும் நோம் ெோர்த்கதோம்.
ஆறு வருட உளைப்புக்குப் ெின், ஒரு அன்ெர் நோம் நிளனத்துப் ெோர்க் முடியோத அைவிற்கு
நளடமுளற ஆெத்து ளையும், கவதளனளயயும், அவேோனத்ளதயும் தோண்டி ேி ப் பெோிய
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திட்டத்ளதச் சோதித்து பவற்றி பெற்றோர். ஐந்து வருடங் ளுக்குப் ெிறகு தன்ளன அறியோேகலகய
கேற்கூறிய முளறளய கேற்ப ோண்டோர். ஐந்கத நிேிடங் ைில் அவருக்கு இைண்டு ேடங்கு பெோிய
திட்டம் ிளடத்து, அதளன அறுெத்தி எட்டு நோட் ைிகலகய முடித்தோர். இந்த நனவுபூர்வேோன முளற
எல்லோ அன்ெர் ளுக்கும் உள்ைது. இதன் சோைேோன ெிைம்ேத்ளத கநோக் ி யோவரும் பசல்ல கவண்டும்
என நோன் விரும்பு ிகறன். எண்ணங் ைிலிருந்து அ ந்ளதளயயும் சுெோவத்ளதயும் அ ற்றுவதன்
மூலம் இதளன அளடய முடியும்.
104. “Though this might be imaginary, she could not be deceived as to his behaviour to Miss Darcy.”
Elizabeth stood before the greatest opportunity of her life when all the visitors came. The subtle second
proposal of these is -- one who seeks your acquaintance is now a reality as she faces Georgiana. At this
moment her Mind is on Jane. It is the most intense interest in Jane, a selfless interest. Her perception at this
point is unfailing. All selfish Men have this perception. The obstacle in Jane’s engagement was thus
removed whereas a similar perception of a selfish Man would not clear the obstacle. We must distinguish
between clearing the obstacle and creating an opportunity and know the corresponding attitudes. In
this context two ideas are most helpful. 1) To know the smallest act that prevents the completion of a work,
2) To know the smallest act that will open up the greatest opportunity. They are unfailing. When the work
rises further, even these fail and we see a block in the Mind or a disturbance in the sensitivity of the vital.
The Mental block will be a belief of the society or tradition. The block in the vital sensitivity is one vital
preference we are unable to give up. There is no compromise. They must willingly be given up. For him
who has crossed such barriers, beyond them a work may not take off. In this case it may not be a life
problem but an opportunity to make yogic progress. Or it may be a wider problem of the universe beyond
the strength of his personality. Or, he may rely on a human instrument. Whatever the case at the moment
of human choice, he, at this point, will forget the consecration and move to thinking of what he can
do. Again there is no compromise. Consecration has no alternative here. Knowing this he may move to
consecration but it may not move. It is a moment fit for three day prayer. It is unfailing. To sum up:
Nothing fails, except our choice. Coming to this juncture he will find that concentration at this point may
not last three or four minutes. To extend it for seventy two hours is imperative. Memory, distraction,
random thoughts, thinking, suppressed inner reactions, slight sensations and a host of other things will
rudely interfere. For one who is sincere but not capable of mastering inner strength, time accomplishes. For
one who vacillates, it is a pitiable spectacle. He can pray not to vacillate at this stage. It is really a yogic
effort before which earning a fortune is a trifle. The sooner one comes to this point the better.
Elizabeth wanted to know from Bingley two pieces of information.
Darcy’s intense wish was to know whether Elizabeth would relent in her opinion.
Bingley wanted to know what Jane’s situation was.
At such points life comes to a dead end.
It is all right for people not to know many things.
It happens to us, devotees, a few hundred times in the day – ‘I just do not know what to do’ we say at those
times.
In important matters devotees do know they must consecrate, but most of the time it does not come to
Mind. At other times it comes to Mind, but we disregard it. There are times when consecration does not
move. On rare occasions there is a stiff resistance to consecration. There are occasions when one is in a
dilemma.
At such moments it never strikes us to consecrate the dilemma.
Man seeks an answer in thought and the Mind persists in it. There it stops.
For days on end, even longer than days and months, the idea that that dilemma must be consecrated never
rises in the Mind.
Mind relies on its capacity to think.
Seeking consecration is to give up its capacity to think.
If twenty such issues remain unsolved in our life, we can see for years we never thought of consecration.
To know it must be consecrated is to move from Mind to Spirit.
Often we act without consecration.
Consecration comes to Mind after the work is initiated or over.
Even after that failure to consecrate we can consecrate that failure.
When tried we soon give it up.
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It is because of strong subconscious resistance.
Once we struggle in an issue for days on end or years on end without success, we realise the value of
remembrance.
Constant remembrance is as far removed from remembrance as remembrance is removed from
subconscious resistance.
Aspiration is Mother visiting us without our knowing.
Our normal functioning that moves away from aspiration is active rejection of Mother.
Mind cannot remember Mother; Soul cannot forget Mother.
When there is no thrill, you can be sure we actively want not to think of Mother.
At the first sight Elizabeth saw Bingley was not interested in Miss Darcy.
It is sensational observation, unfailing, does not need to observe twice.
Man living in Mind comes to the thought of an issue when he chooses.
It is living in mental thought.
There is Mental sensation, vital sensation, physical sensation.
A poor relative relates to a rich relative through vital sensation.
It is ever-present.
Whether it is Mental sensation, vital sensation, or physical sensation, it is there always.
Mental sensation keeps the object of adoration in the thought.
Vital sensation keeps it in the feeling.
Physical sensation cannot wait. It acts.
Raja Sir was the founder of a university.
His staff that had access to him had him in their vital sensation.
At home a professor’s mother spoke about Rajeswari’s aunt’s daughter.
The professor whose sensations were preoccupied by ‘Raja Sir’ heard it as
Raja sir aunt’s daughter. He heard Rajeswari as Raja Sir.
The lover lives in his vital sensation.
Therefore her name is ever present in his vital.
Distance lends charm. Hence the sensation.
After marriage as the woman is physically possessed, the seat of relation moves from conscious sensation to
subconscious sensation.
It is just below the surface as the eyelids protect the eyes.
Vital sensation keeping Mother is bhakti.
Physical sensation doing so is siddhi.
Mental sensation is constant remembrance.
Darcy was thus in love with Elizabeth.
He kept her in his Mental sensation.
To her, Darcy was not like that.
She, at first, related to Wickham through her vital sensation.
After her disenchantment, the Mind gave him up, but not the vital.
Even in the vital it was not the conscious surface, but the subconscious depth.
Idealists keep their ideal in their Mental sensation.
Patriots do so in their vital sensation.
A sadak could not sleep as Freedom was in his Mind.
Their meeting at the inn means Darcy and Elizabeth have done all that they could do. It is worth knowing in
the greatest detail what they had done. It only led to the elopement which meant there was something more
to be done. To analyse the three day prayer from this point of view will give us the answers. Decision,
concentration, steady pursuit will accomplish any work at its level.
Darcy had decided to accept her disregarding all the objections on her past. That made her respond at
Pemberley. He responded to the light in her eyes. She responded to what was valuable in him – Pemberley.
With full clearance in both of them this meeting went on fully smoothly on either side. He had not decided
to accept her family. He only accepted to marry her in spite of what her family was. The family through
elopement demanded he must accept them too. She accepted Pemberley not the great values in him as the
owner of Pemberley which came out in his unsolicited help to Lydia. When we sit in a three day prayer any
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problem is solved as we call Mother. Her atmosphere is enough to solve any human problem of health,
Money, family feud, etc. Devotees do not sit in such a prayer to overcome anger or jealousy. If their
problem is created by anger or jealousy the problems are solved by the power of calling in spite of the fact
anger jealousy is not dissolved. A three day prayer is rarely resorted to by devotees to overcome jealousy or
a national problem of drought or poverty. Theory says any problem national or international can be so
solved by a three day prayer, but devotees are capable of such deep concentration, may not be able to decide
as deeply as it requires. Apart from vast issues like that and simple life problems there are some
intermediate issues as
1. You want your spoilt son to pass a great exam.
2. Your affectionate husband must give up gambling or drink.
3. A huge amount that is outstanding beyond the limitation.
4. A family member whose chronic disease when a successful treatment is found refuses to undergo
the treatment fully.
5. You want your father or son to cease to take bribes.
Problems like this are not great, but get complicated by your own indulgence of a child, your incapacity to
be severe in emotion to your husband, the amount has grown to huge proportion not by your desert but by
circumstances, your unwillingness to discipline the family member to the rigour of the treatment or your
father or son’s inaccessibility to your good offices. In the first year of your new business you may have got
the results others get in ten years, but your own imagination does not reach out to fifty years of result. Faith
may not rise to that level. In all these prayers, what matters is the clarity, precision, depth and faith of
the Decision. Decision does matter and the maintenance and pursuit of the ideal is of significance.
Anything is possible if you can follow all the rules of which the Decision is of significance. Once the
decision is decisive, concentration will be constantly interfered with by random thoughts, thinking, and past
memory. As long as these and such other things interfere, the results will be elusive. As the Decision was
arrived at by considerable exercise of Will, so the concentration must be built up gradually. Of course a few
minutes can be concentrated to begin with. It should be extended every day by some minutes. One has to
wait for the concentration to reach three days. This never fails. One in a million cases will fail for which
there will be reasons of the following type.
1. In a project of service the subconscious base of the prayer will be for personal glory.
2. While one’s prayer is more than powerful there will be another motive that a rival or rival
organization should not succeed. Such a thought will be effective in one’s own project.
3. The most common impediment is faith in one’s own capacity to pray instead of Mother’s
power.
4. The sub conscious will fully believe in the opposite.
5. You may be personally wedded to one whose rasi is failure or constitution false or they may be the
beneficiaries.
6. In spite of your long relationship with Mother, there will be something deeply averse to Mother. It
will be instinctive.
7. Your full disapproval of what happens before your eyes to which Mother has given full approval.
8. Your unwillingness to shift to Mother’s way of life sufficient to complete the project on hand.
9. You may know the small significant act that will clear the obstacle while you are unwilling to do
it.
10. Solicitude to low consciousness.
“இது பவறும் ற்ெளனயோ க்கூட இருக் லோம், ஜோர்ஜியோனோவிடம் அவன் நடந்து ப ோண்ட விதம்,
அவளுக்கு எந்தச் சந்கத த்ளதயும் எழுப்ெவில்ளல.”
எல்லோ விருந்தினர் ளும் வந்தபெோழுது, எலிசபெத் தன் வோழ்நோைின் ேி ப் பெோிய வோய்ப்ெின் முன்
நின்று ப ோண்டிருந்தோள். தனது நட்ளெ நோடும் ஜோர்ஜியோனோளவ எதிர்ப ோள்ளும்பெோழுது, அவள்
இப்பெோழுது உண்ளேயோ கவ தன் முன்கன இருப்ெளதக் ோண் ிறோள், இந்த வோய்ப்ெின் மூலம்
இைண்டோவது சூட்சுேத் திருேண கவண்டுக ோள் விளை ிறது. இந்தத் தருணத்தில் அவள் ேனம்
கஜனிடம் இருக் ிறது, இது கஜன் ேீதுள்ை தீவிைேோன தன்னலேற்ற ஆர்வேோகும். இந்த இடத்தில்
அவளுளடய புோிதல் தவறுவகத இல்ளல. அளனத்து சுயநலேோனவர் ைிடமும் இந்தப் புோிதல்
இருக்கும். கஜனுளடய திருேணத்திற்கு இருந்த தளட இவ்வோறு அ ற்றப்ெட்டது, ஆனோல் கவறு
ஒரு சுயநலேோனவோின் இது கெோன்ற புோிதல் தளட ளை நீக் ோது. தளட ளை அ ற்றுவதற்கும்,
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வோய்ப்பு ளை உருவோக்குவதற்கும் உள்ை வித்தியோசத்ளத நோம் புோிந்துப ோள்ை கவண்டும்,
அதனுடன் பதோடர்புளடய அணுகுமுளறளயத் பதோிந்துப ோள்ை கவண்டும். இந்த விஷயத்தில்
இைண்டு ருத்து ள் ேி வும் ெயனுள்ைளவ ைோ இருக்கும் 1) ஒரு கவளல பூர்த்தியோவளதத் தளட
பசய்யும் ேி ச் சிறிய பசயளலத் பதோிந்துப ோள்வது, 2) ேி ப் பெோிய வோய்ப்ளெ அைிக்கும் ேி ச்
சிறிய பசயளலத் பதோிந்துப ோள்வது, இளவ தவறகவ தவறோது. கவளல கேலும் உயரும்பெோழுது
இளவயும் கதோல்வி அளடயும், ேனதில் ஒரு தளடளய நோம் ெோர்ப்கெோம், அல்லது உணர்வின்
நுண்ணறிவில் ஒரு குைப்ெத்ளதப் ெோர்ப்கெோம். சமூ த்தின் ேீகதோ அல்லது ெண்ெோட்டின் ேீகதோ
உள்ை ஒரு நம்ெிக்ள ேனதின் தளடயோ இருக்கும். உணர்வின் நுண்ணறிவில் இருக்கும் தளட,
நம்ேோல் ள விட முடியோத ஒரு உணர்வின் விருப்ெம் ஆகும். சேைசம் என்ற கெச்சுக்க இடேில்ளல.
அளவ ளை விருப்ெத்துடன் ள விட கவண்டும். இது கெோன்ற தளட ளைக் டந்தவர் ளுக்கு
இளதத் தோண்டி கவளல நளடபெறோது. இந்த விஷயத்தில் இது ஒரு வோழ்க்ள ப் ெிைச்சிளனயோ
இருக் ோது, கயோ த்தில் முன்கனற்றம் அளடய ஒரு வோய்ப்ெோ இருக்கும். அல்லது, அவனது
ஆளுளேயின் வலிளேளயத் தோண்டிய ெிைெஞ்சத்தின் ஒரு பெோிய ெிைச்சிளனயோ இருக்கும்.
அல்லது, அவன் ஒரு ேனிதளனக் ருவியோ நம்ெி இருக் லோம். ேனித விருப்ெம் இந்தத்
தருணத்தில் எதுவோ இருந்தோலும், அவனுக்கு இந்த நிளலயில் சேர்ப்ெணம் ேறந்துவிடும், தோன்
என்ன பசய்யலோம் என்று நிளனக் ஆைம்ெிப்ெோன். இங்கும் சேைசத்திற்கு இடேில்ளல,
சேர்ப்ெணத்திற்கு இங்கு ேோற்று எதுவும் ிளடயோது. இளதத் பதோிந்துப ோண்டு அவன் சேர்ப்ெணம்
பசய்ய முற்ெடலோம், ஆனோல் சேர்ப்ெணம் பசய்ய இயலோது. மூன்று நோட் ள் ெிைோர்த்தளன
ஆைம்ெிக் இது உ ந்த தருணேோ இருக்கும். இது ஒருகெோதும் கதோல்வி அளடயோது. இவற்றின்
ளேயக் ருத்து என்னபவன்றோல் நேது விருப்ெத்ளதத் தவிை கவறு எதற்கும் கதோல்வி ஏற்ெடோது.
இந்த நிளலயில் ேனளத ஒரு நிளலப்ெடுத்துவது, மூன்று அல்லது நோன்கு நிேிடங் ளுக்கு கேல்
நீடிக் ோது என்ெளத ஒருவர் ோண்ெோர். அளத எழுெத்து இைண்டு ேணி கநைம் பதோடைச் பசய்வது
அவசியம். ஞோெ ம், வனத் திருப்ெம், குறிப்ெற்ற எண்ணங் ள், சிந்தளன, அடக் ப்ெட்ட ேன
எதிர்விளன ள், கலசோன உணர்வு ள் ேற்றும் ெல்கவறு விஷயங் ள் தீவிைேோ ேனதில் குறுக் ிடும்.
ஒருவர் உண்ளேயோ இருந்து, அ வலிளே குளறவோ இருக்கும்பெோழுது ோலம் சோதிக்கும்.
அளலெோயும் ேனம் உள்ைவருக்கு இது ஒரு ெோிதோெ ைேோன நிளலயோகும். இந்த நிளலயில், ேனம்
அளலெோயோேல் இருப்ெதற்கு அவர் ெிைோர்த்தளன பசய்யலோம். இது ஒரு கயோ முயற்சியோகும்.
இதனுடன் ஒப்ெிடும்பெோழுது, அதி அைவு பெோருளைச் சம்ெோதிப்ெது ேி வும் அற்ெேோன
விஷயேோ இருக்கும். எவ்வைவு விளைவில் ஒருவர் இந்த நிளலக்கு வரு ிறோகைோ, அந்த அைவு
ேி வும் நல்லது.
ெிங் ிலியிடேிருந்து இைண்டு த வல் ளைத் பதோிந்துப ோள்ை எலிசபெத் விரும்ெினோள்.
எலிசபெத் தன்னுளடய அெிப்ெிைோயத்தின் டுளேளயக் குளறத்துக் ப ோள்வோைோ என்ெது
டோர்சியின் தீவிைேோன விருப்ெேோ இருந்தது.
கஜனுளடய நிளலளே என்னபவன்று பதோிந்துப ோள்ை ெிங் ிலி விரும்ெினோன்.
இது கெோன்ற இடங் ைில் வோழ்க்ள அதற்கு கேல் ந ை முடியோத ஒரு நிளலக்கு வந்து விடு ிறது.
ெல விஷயங் ளைத் பதோிந்துப ோள்ைோேல் இருப்ெது ேக் ளுக்குச் சோிதோன்.
நேக்கு, அன்ெர் ளுக்கு, இது கெோல் ஒரு நோைில் சில நூறு முளற ைோவது நி ழும். “எனக்கு என்ன
பசய்வது என்கற பதோியவில்ளல” என்று நோம் அது கெோன்ற சேயங் ைில் கூறுகவோம்.
முக் ியேோன விஷயங் ைில் சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும் என்ெது அன்ெர் ளுக்குத் பதோியும்,
ஆனோல் பெரும்ெோலும் அவர் ள் ேனதில் அது கதோன்றுவகத இல்ளல. கவறு சேயங் ைில் ேனதில்
எழுந்தோலும், அதளன நோம் ருதுவதில்ளல. சில சேயங் ைில் சேர்ப்ெணம் ந ருவகத இல்ளல.
அோிய சேயங் ைில் சேர்ப்ெணத்திற்குக் டுளேயோன எதிர்ப்பு இருக் ிறது. ஒருவர் முடிவு பசய்ய
முடியோத சங் டேோன சந்தப்ெங் ளும் உண்டு.
அது கெோன்ற கநைங் ைில் சங் டத்ளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும் என்று நேக்குத்
கதோன்றுவகத இல்ளல.
ேனிதன் எண்ணத்தில் ெதிளல நோடு ிறோன், ேனம் விடோப்ெிடியோ அதில் நீடிக் ிறது. அத்துடன்
அது நின்றுவிடு ிறது.
ெல நோட் ளுக்கு, ஏன் நோட் ளையும், ேோதங் ளையும் டந்தும்கூட, சங் டத்ளதச் சேர்ப்ெணம்
பசய்ய கவண்டும் என்ெது ேனதில் கதோன்றுவகத இல்ளல.
எண்ணங் ைின் திறளன ேனம் நம்பு ிறது.
சேர்ப்ெணத்ளத நோடுவது எண்ணும் திறளனக் ள விடுவதற் ோ .
அது கெோன்ற இருெது ெிைச்சிளன ள் நம் வோழ்வில் தீர்க் ப்ெடோேல் இருந்தோல், வருடக் ணக் ோ ,
சேர்ப்ெணத்ளதப்ெற்றி நோம் நிளனக் கவயில்ளல என்று ெோர்க் லோம்.
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அளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும் என்று பதோிவது ேனதிலிருந்து ஆன்ேோவுக்குச் பசல்வதோகும்.
பெரும்ெோலும் நோம் சேர்ப்ெணம் பசய்யோேல் பசயல்ெடு ிகறோம்.
பசயளல ஆைம்ெித்த ெிறக ோ அல்லது முடித்த ெிறக ோதோன் சேர்ப்ெணம் நிளனவுக்கு வரும்.
சேர்ப்ெணம் பசய்ய ேறந்தளதயும் சேர்ப்ெணம் பசய்யலோம்.
முயற்சி பசய்தெின் சிறிது ோலத்தில் நோம் அளதக் ள விட்டு விடு ிகறோம்.
வலுவோன ஆழ்ேன எதிர்ப்ெினோல் அவ்வோறு நி ழ் ிறது.
நோள் ணக் ில் அல்லது வருடக் ணக் ில் ஒரு விஷயத்துக் ோ க் ஷ்டப்ெட்ட ெின், கதோல்வி
அளடயும் பெோழுது, அன்ளனளய நிளனவு கூறுவதன் முக் ியத்துவத்ளத உணர் ிகறோம்.
நிளனவுப ோள்வது ஆழ்ேன எதிர்ப்ெிலிருந்து வில ியிருப்ெதுகெோல் இளடயறோத நிளனவு, நிளனவு
ப ோள்வதிலிருந்து வில ியிருக் ிறது.
நேக்க பதோியோேல் அன்ளன நம்ேிடம் வருவது ஆர்வேோகும்.
ஆர்வத்திலிருந்து விலகும் நம் வைக் ேோன பசயல்ெோடு தீவிைேோ அன்ளனளய விலக்குவதோகும்.
ேனம் அன்ளனளய ஞோெ ம் ளவத்திருக் முடியோது. ஆன்ேோவோல் அன்ளனளய ேறக் முடியோது.
ேனக் ிைர்ச்சி இல்லோதகெோது நோம் அன்ளனளய நிளனக் விரும்புவதில்ளல என்று நேக்கு
நிச்சயேோ த் பதோியும்.
ெிங் ிலிக்கு ஜோர்ஜியோனோவின் ேீது ஈடுெோடு இல்ளல என்று எலிசபெத்திற்கு முதல்
ெோர்ளவயிகலகய பதோிந்தது.
உணர்வுபூர்வேோன வனிப்புக் ள் தவறோ இருப்ெதில்ளல, இைண்டு முளற வனிக் கவண்டிய
அவசியம் இல்ளல.
ேனதில் வோழும் ேனிதன், அவன் விரும்பும்கெோது, ஒரு விஷயம் அவன் வனத்திற்கு வரு ிறது.
அது ேனதின் எண்ணங் ைில் வோழ்வதோகும்.
ேன உணர்வு, புலன் உணர்வு, ஜட உணர்வு ஆ ியளவ உள்ைன.
ஒரு ஏளை உறவினர் ெணக் ோை உறவினோிடம் புலன் உணர்வு மூலம் பதோடர்பு ப ோள் ிறோர்.
அது எப்பெோழுதும் இருக் க் கூடியது.
ேன உணர்கவோ, புலன் உணர்கவோ அல்லது ஜட உணர்கவோ இளவ எப்பெோழுதும் இருப்ெளவ.
ேன உணர்வு விரும்பும் பெோருளை எண்ணத்தில் ளவத்துக் ப ோள் ிறது.
புலன் உணர்வு அளத உணர்ச்சி ைில் ளவத்துக் ப ோள் ிறது.
ஜட உணர்வோல் ோத்திருக் முடியோது, அது பசயல்ெடு ிறது.
ைோஜோ சர் அண்ணோேளல பசட்டியோர் ஒரு ெல் ளலக் ை த்தின் நிறுவனர்.
அவருடன் பதோடர்ெில் இருந்த அவருளடய ஊைியர் ள் அவருடன் உணர்வுோீதியோ பதோடர்பு
ப ோண்டிருந்தனர்.
ஒரு கெைோசிோியோின் தோயோர்,’ ைோகஜஸ்வோியின் அத்ளத ே ளைப்’ ெற்றி வீட்டில் கெசினோர்.
கெைோசிோியோின் உணர்வு ள், ைோஜோ சர் ேீகத இருந்ததோல், ‘ைோஜோ சர் அத்ளத ே ள்’ என்று அது
அவருக்குக் க ட்டது. ைோகஜஸ்வோி என்ெது ைோஜோ சர் என்று அவருக்குக் க ட்டது.
ோதலி அவனது புலனுணர்வு ைில் வோழ் ிறோள்.
ஆள யோல் அவளுளடய பெயர் எப்பெோழுதும் அவனுளடய உணர்வில் நிளலத்திருக் ிறது.
பதோளலவு வசீ ைத்ளத அைிக் ிறது. அதனோல்தோன் உணர்வு ஏற்ெடு ிறது.
திருேணத்திற்குப் ெிறகு பெண் உடல்ோீதியோ பசோந்தேோ ி விடுவதோல், உறவு, தன்னிளனகவோடு
கூடிய உணர்விலிருந்து ஆழ்ேன உணர்வுக்குச் பசன்று விடு ிறது.
ண் இளே ள் ண் ளைப் ெோது ோப்ெது கெோல் அது கேல் நிளலக்குச் சற்று ீகை உள்ைது.
புலன் உணர்வில் அன்ளனளய ளவத்திருப்ெது ெக்தியோகும்.
ஜட உணர்வு அவ்வோறு பசய்வது, ‘சித்தி’யோகும்.
ேன உணர்வு இளடயறோத நிளனவோகும்.
எலிசபெத் ேீது டோர்சியின் ோதல் இவ்வோறு இருந்தது.
அவன் அவளைத் தனது ேன உணர்வில் ளவத்திருந்தோன்.
அவளுக்கு டோர்சி அது கெோலில்ளல.
அவள் முதலில் தன்னுளடய புலனுணர்வின் மூலம் விக் ோமுடன் பதோடர்பு ஏற்ெடுத்திக்
ப ோண்டோள்.
அவள் பதைிவு பெற்றவுடன் ேனம் அவளனக் ள விட்டது, ஆனோல் உணர்வு ள விடவில்ளல.
உணர்வில்கூட, அது தன்னிளனகவோடு கூடிய கேற்ெைப்பு அல்ல, ஆழ்ேன ஆைேோகும்.
இலட்சியவோதி ள் தங் ளுளடய இலட்சியங் ளை ேன உணர்வில் ளவத்திருப்ெோர் ள்.
நோட்டுப் ெற்று ப ோண்டவர் ைின் இலட்சியங் ள் புலனுணர்வில் இருக்கும்.
நோட்டு விடுதளல ஒரு சோத ோின் ேனதில் இருந்ததோல் அவைோல் உறங் முடியவில்ளல.
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விடுதியில் சந்தித்துக் ப ோண்டதன் பெோருள் டோர்சியும், எலிசபெத்தும் தங் ைோல் முடிந்த
அளனத்ளதயும் பசய்து முடித்தனர் என்றோ ிறது. அவர் ள் பசய்தளதப் ெற்றி விவைேோ த்
பதோிந்துப ோள்வது ெயனுள்ைதோ இருக்கும். அது ஓடிப்கெோவதில் முடிந்ததோல், பசய்வதற்கு கேலும்
இருந்தது என்ெது பதைிவோ ிறது. இந்தக் க ோணத்திலிருந்து மூன்று நோள் ெிைோர்த்தளனளய
ஆைோய்ந்தோல் ெதில் ள் ிளடக்கும். தீர்ேோனித்தல், ஒருமு சிந்தளன, நிதோனேோ ப் ெின்பதோடர்தல்
ஆ ியளவ எந்த ஒரு கவளலளயயும் அதன் நிளலயில் சோதிக்கும்.
அவளுளடய டந்த ோலத்ளதப் ெற்றிய ஆட்கசெளண ளை ேீறி அவளை ஏற்றுக்ப ோள்ை டோர்சி
தீர்ேோனித்திருந்தது, அவளைப் பெம்ெர்லியில் ெதிலைிக் ளவத்தது. அவளுளடய ண் ைின்
ஒைிக்கு அவனும் ெதிலைித்தோன். அவனிடம் ேதிப்பு வோய்ந்ததோ இருந்த பெம்ெர்லிக்கு அவள்
ெதிலைித்தோள். இைண்டு ெக் த்திலிருந்தும் எழுந்த முழு சம்ேதத்தினோல், இந்தச் சந்திப்பு இருவர்
ெக் த்திலிருந்தும் சுமு ேோ நடந்கதறியது. அவளுளடய குடும்ெத்ளத ஏற்றுக்ப ோள்ை அவன்
தீர்ேோனித்திருக் வில்ளல. அவளுளடய குடும்ெம் எப்ெடிப்ெட்டதோ இருந்தோலும், அளதயும் ேீறி
அவளைத் திருேணம் பசய்து ப ோள்ை அவன் தீர்ேோனித்திருந்தோன். ஓடிப்கெோவதன் மூலம், குடும்ெம்
தங் ளையும் அவன் ஏற்றுக்ப ோள்ை கவண்டும் என்று எதிர்ெோர்த்தது. அவள் பெம்ெர்லிளய ஏற்றுக்
ப ோண்டிருந்தோள், லிடியோளவக் ண்டுெிடிப்ெதன் மூலம் க ட் ோேகலகய பசய்த உதவியினோல்
பவைிவந்த அவனுளடய உயர்ந்த ெண்பு ளை அல்ல. நோம் மூன்று நோட் ள் ெிைோர்த்தளனளய
கேற்ப ோண்டு அன்ளனளய அளைக்கும்பெோழுது எல்லோப் ெிைச்சிளன ளும் தீரு ின்றன.
ஆகைோக் ியம், ெணம், குடும்ெப் ெள கெோன்றவற்ளறத் தீர்க் அன்ளனயின் சூைல் கெோதுேோனது.
க ோெம், பெோறோளே ஆ ியவற்ளற பவற்றிப ோள்ை, அன்ெர் ள் இது கெோன்ற ெிைோர்த்தளனளய
கேற்ப ோள்வதில்ளல. க ோெம், பெோறோளே, இளவ ளையோவிட்டோலும் இவற்றோல் எழுந்த
ெிைச்சிளனளய அளைப்பு தீர்த்து விடும். பெோறோளேளய பவற்றிப ோள்ைகவோ அல்லது நோட்டின்
ெிைச்சிளன ைோன ெஞ்சம், ஏழ்ளேளயப் கெோக் கவோ ஒருவர் மூன்று நோள் அளைப்ளெ
கேற்ப ோள்வதில்ளல. நோடைோவிய, உல ைோவிய ெிைச்சிளன ளை மூன்று நோள் அளைப்பு தீர்க்கும்
என்று கூறப்ெட்டோலும், அன்ெர் ளுக்கு ஆழ்ந்த ஒருமு சிந்தளன இருந்தோலும், ெிைச்சிளனக்குத்
கதளவயோன அைவிற்கு ஆைேோன ஒருநிளலப்ெடுத்தளல கேற்ப ோள்ை முடிவதில்ளல.
அது கெோன்ற பெோிய விஷயங் ள் ேற்றும் எைிளேயோன வோழ்வின் ெிைச்சிளன ளைத் தவிை, சில
நடுத்தைேோன ெிைச்சிளன ள் உள்ைன.
அளவ,
1) ப ட்டுப்கெோன ே ன் ஒரு பெோிய ொீட்ளசயில் கதற கவண்டும்.
2) அன்ெோன ணவன் சூதோட்டத்ளதயும் குடிப்ெைக் த்ளதயும் விடகவண்டும்.
3) ோலவதரயத ளய ேீறி திரும்ெி வைோத பெோிய டன் பதோள உள்ைது.
4) தீைோத வியோதி உள்ை ஒரு குடும்ெ அங் த்தினர், அதற் ோன உயர்ந்த சி ிச்ளச இருக்கும்
பெோழுதும் அந்தச் சி ிச்ளசளய ஏற்றுக்ப ோள்ை முற்றிலுேோ ேறுப்ெது.
5)தந்ளதகயோ அல்லது ே கனோ இலஞ்சம் வோங்குவளதக் ள விட கவண்டும் என விரும்புவது.
இது கெோன்ற ெிைச்சிளன ள் பெோிதல்ல, குைந்ளதக்கு அதி ேோ ச் பசல்லம் ப ோடுப்ெது,
ணவனிடம் டுளேயோ நடந்துப ோள்ைோதது, டன் அைவு நோம் க ட் ோததனோல் அல்லோேல்,
சந்தர்ப்ெச் சூழ்நிளலயோல் அதி ேோனது, சி ிச்ளசக்கு உட்ெட குடும்ெ அங் த்தினளைக்
ட்டோயப்ெடுத்த விரும்ெோதது, தந்ளதகயோ, ே கனோ நம்ளேச் சுலெேோ அணு முடியோேல்
இருப்ெது கெோன்ற நேது நடத்ளத ைோல் விஷயங் ள் சிக் லோ ி விடு ின்றன. ேற்றவர் ளுக்கு ெத்து
வருடங் ைில் ிளடக்கும் ெலன் ள், நேக்கு வியோெோைத்தின் முதல் வருடத்திகலகய ிளடத்து
விடலோம். ஆனோல் நேது ற்ெளனயில் ஐம்ெது வருடங் ளுக்குப் ெிறகு ிளடக்கும் ெலளனப் ெற்றி
நிளனக் கவ முடியோது. நம்ெிக்ள அந்த அைவிற்கு உயைோேல் இருக் லோம். தீர்ேோனத்தின் பதைிவு,
துல்லியம், ஆைம், நம்ெிக்ள இளவதோன் நோம் பசய்யும் இந்தப் ெிைோர்த்தளன ைில் முக் ியேோகும்.
தீர்ேோனம் முக் ியம், இலட்சியத்ளதத் பதோடர்ந்து முயன்று ோப்ெோற்றுவதும் முக் ியம். எல்லோ
விதி ளையும் ெின்ெற்றினோல் எளதயும் சோதிக் முடியும், ஆனோல் இவற்றில் முக் ியேோனது
முடிபவடுப்ெதுதோன். முடிளவத் தீர்ேோனம் பசய்த ெிறகு, பதோடர்ெற்ற எண்ணங் ளும், சிந்தளனயும்,
டந்த ோல ஞோெ ங் ளும், ேன ஒருமு ப்ெடுதலில் இளடவிடோது குறுக் ிடும். இது கெோன்ற
குறுக் ீடு ளும், கவறு ெல தளலயீடு ளும் இருக்கும்வளை ெலன் ள் ிளடக் ோது. டினேோன
உறுதியின் மூலம் முடிபவடுத்ததுகெோல், ஒருமு சிந்தளனளய ெடிப்ெடியோ அதி ோிக் கவண்டும்.
ஆைம்ெத்தில் சில நிேிடங் ளுக்குச் பசய்யலோம், ஒவ்பவோரு நோளும் கநைத்ளத அதி ோித்துக்
ப ோண்கட வை கவண்டும். ஒருமு சிந்தளன மூன்று நோள் ெிைோர்த்தளனயோ ேோற ஒருவர்
ோத்திருக் கவண்டும். இதற்குத் கதோல்வி என்ெகத ிளடயோது.
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லட்சக் ணக் ோனவற்றில் ஒன்று கதோற்றுப் கெோ லோம், ீழ்க் ண்ட விதேோ அதற்குக் ோைணங் ள்
இருக்கும்.
1) கசளவத் திட்டத்தில் ெிைோர்த்தளனயின் ஆழ்ேன அடித்தைம் தனிப்ெட்ட பு ழுக் ோ இருக்கும்.
2) ஒருவைது ெிைோர்த்தளன ேி வும் சக்தி வோய்ந்ததோ இருந்தோலும், கெோட்டியோ இருப்ெவரும்
அவைது நிறுவனமும் பஜயிக் க் கூடோது என் ிற கநோக் மும் இருக்கும். இது கெோன்ற எண்ணம்
அவருளடய திட்டத்திற்க ெலித்து விடும்.
3) அன்ளனயின் சக்திளயவிட, ஒருவருக்கு தன்னுளடய ெிைோர்த்தளன பசய்யும் திறளேயின்
கேலிருக்கும் நம்ெிக்ள கய பெரும்ெோலும் பெோதுவோ இருக்கும் தளடயோகும்.
4) ஆழ்ேனம் கநர்ேோறோனளதகய முழுளேயோ நம்பும்.
5) கதோல்வி அளடயும் இைோசி உளடயவளைகயோ அல்லது பெோய்யோன அளேப்பு ப ோண்டவோிடகேோ
நோம் பநருக் ேோ இருப்கெோம், அல்லது அவர் ள் ெயனளடெவர் ைோ இருப்ெர்.
6) அன்ளனயிடம் பவகு ோலம் பநருக் ேோ இருக்கும்பெோழுதும், ஏகதோ ஒன்று ஆைேோ
அன்ளனயிடம் விருப்ெேில்லோேல் இருக்கும். இது உள்ளுணர்வோ இருக்கும்.
7) அன்ளன முழுவதுேோ ஒப்புதல் அைித்த ஒன்று நம் ண் முன் நடக்கும்பெோழுது அளத நோம்
முழுளேயோ ஏற்றுக்ப ோள்ை ேறுப்ெது.
8) ள யிலிருக்கும் திட்டத்ளதப் பூர்த்தி பசய்யத் கதளவயோன அைவு அன்ளனயின் வைிக்கு ேோற
விரும்ெோதது.
9) சிறிய குறிப்ெிட்ட பசயல் தளடளய நீக்கும் என்று பதோிந்திருந்தும் அளதச் பசய்ய
விருப்ெப்ெடோதது.
10) தோழ்ந்த ஜீவியத்தின் ேீது அக் ளற ோண்ெிப்ெது.
105. “Miss Darcy had been set up as a rival to Jane”.
One becomes a rival to another when both claim the same goal.
A claim creates rivals.
Jealousy can rise without any right or desert.
Setting up a rival where there is no rivalry is evolution moving from Being to Non-Being.
The significance of this rivalry indicates Darcy’s love moving from marriage to Romance.
It is seen in Lydia’s elopement.
It moves Jane’s marriage from convention to the aspiration of youth.
Moksha is to reach the immutable Soul, the witness Purusha.
Here Jivatma dissolves in the soul.
That is how the Rishis came to declare that Jivatma has no eternity.
Soul in this context is desire soul.
At this stage the Psychic Being is not formed.
Ego dissolves giving birth to the Psychic Being.
We can also say the ego is transformed into the Psychic Being.
Sachchidananda is the product of Nature.
Psychic Being is the evolving Spirit outside Nature.
The President is elected within the structure of a government.
Napoleon was elected by the entire society outside any structure of government.
Consciousness in this wider picture is inconscient, power is powerlessness, Ananda is pleasure, pain and
indifference.
A girl gets married arranged by her parents.
Love-marriages are still within the social boundaries.
In a full evolution there is no marriage, when romance is discovered.
Hence the vastness of Supermind.
The Being of Sachchidananda is the infinite being against the finite being which can be seen by the Mind.
The Being outside Sachchidananda can be seen only by Supermind.
It is the Infinite Being of the Absolute reached by evolution.
It is the Infinite Being that is of the Absolute co-terminus with the Absolute.
The Divine Soul is lodged in Sachchidananda.
At this stage Sachchidananda transcends Nature.
Society is a structured existence created by the human Mind.
Within the society there are other subordinated structures.
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Education is organised by the collective Mind to expedite human learning.
Family is the unit of the organised society that precedes the school where social, cultural learning is in a
human context of relationship.
Man domesticated the animal, organised transport and communication.
It was followed by his mastering natural energies to widen the transport.
Language is a tool man fashioned to exchange thoughts.
Natural sound is organised into speech and writing by human ingenuity.
Government is a consummate organisation by which an organised minority ruled to serve the unorganised
majority.
Each such structure is to be overtaken so that the Mind that organised is to be superseded by the Spirit
which is to continue the human progress in a spontaneous realm.
It is readily seen in education, family, scientific discovery, poetic creation.
It is not readily seen in military, government and other fields.
Lydia opened Netherfield.
Darcy opened the higher realms.
They met in the field of Wickham’s agreeable exterior of falsehood.
It is impossible for Man to conceive the organised bodily organs of Man giving place to subtle centres of
energy.
Nor do we see organised knowledge organised into thought disappearing in the Silence of Gnana.
Physical domination passes to spiritual love through passionate possession, affectionate attachment, mental
loyalty.
Lydia is physical, Jane is vital, Elizabeth is mental, Darcy is spiritual.
Mrs. Bennet is physical. Her husband’s freedom is spiritual.
Many who stepped out of the family organisation outside the loop were thus left out of the family progress.
Kitty lost her right by submitting herself to Lydia.
Mr. Bennet is an unconscious achiever by Silence.
Mrs. Bennet is an active destroyer of conventions opening the wider realms for greater forces to enter.
Nothing can be created without destroying the existing structure.
Stupidity thus is an active collaborator.
Evolution of Organisation
The society and the Individual exist on many levels. At each level there are many intensities. They have so
many traits. The permutation and combination is the whole of life. As far as the story is concerned, about
three fourths of them are covered. Let us look at some points where such description is useful.
Manners, behaviour, character, personality, individuality are organisations of energy for accomplishment.
Manners are the organised energy for social relationship – Wickham.
Behaviour is the organisation of one’s belief – Jane.
Character is the organisation of social beliefs – Mr. Bennet.
Personality is the character transferable to all fields – Darcy, who wishes to marry her in spite of social
distance.
Individuality is the character of personality – Darcy who married Elizabeth in defiance of society.
Manners win social approval, can win international recognition.
Behaviour wins our psychological endorsement -- Louis XIV.
Character compels others to submit to our will – Athos.
Personality persuades others to follow the leader – Gandhi, Churchill, FDR.
Individuality compels the universe to submit to one’s will – Not yet born.
‘Thank you’ is manners on the surface, can be called surface manners, or manners of manners or character
of the unformed energy of Manners.
Punctuality can be maintained only by those who have character in some measure or in some aspect.
It is still on the surface of work, cannot accomplish all by itself.
It is the manners of character.
Mr. Bennet’s decision is of the character of character. It can be styled characteristic character.
Bingley’s submission is characteristic, has the strength of character.
He is essentially submissive.
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Submission is the most important characteristic.
His submissiveness has the strength of character.
Still it is at the level of surface Manners.
It is characteristic Manners.
Manners in this respect with the strength of character.
Lydia’s manners had the character of impudence and shamelessness.
“கஜனுக்குப் கெோட்டியோ ஜோர்ஜியோனோ சித்தோிக் ப்ெட்டிருந்தோள்.”
இருவரும் ஒகை இலட்சியத்ளத அளடய விரும்பும்கெோது, ஒருவர் ேற்றவருக்குப் கெோட்டியோைைோ
ேோறிவிடு ிறோர்.
உோிளேக் ோன க ோோிக்ள எதிோி ளை உருவோக்கு ிறது.
பெோறோளே எந்த வித உோிளேகயோ அல்லது ள விடுதகலோ இன்றி எைலோம்.
கெோட்டி இல்லோதகெோதும் கெோட்டிளய ஏற்ெடுத்துவது, சத்திலிருந்து அசத்திற்குச் பசல்லும்
ெோிணோேேோகும்.
இந்தப் கெோட்டியின் முக் ியத்துவம், டோர்சியின் ோதல் திருேணத்திலிருந்து அேை ோதலுக்கு
ேோறுவளதக் குறிப்ெிடு ிறது.
லிடியோ ஓடிப்கெோவதில் இது பதோி ிறது.
இது கஜனுளடய திருேணத்ளத ேைெிலிருந்து இைம் வயதினோின் ஆர்வேோ ேோற்று ிறது.
சோட்சி புருஷனோ விைங்கும் ேோறுெோடற்ற ஆன்ேோளவ அளடவகத கேோக்ஷம் ஆகும்.
இங்கு ஜீவோத்ேோ ஆன்ேோவில் ளை ிறது.
ஜீவோத்ேோவிற்கு நித்தியத்துவம் ிளடயோது என்று ோிஷி ள் இவ்வோறுதோன் கூறினர்.
இந்த விஷயத்தில் ஆன்ேோ ஆளசப்ெடும் ஆன்ேோவோகும்.
இந்தக் ட்டத்தில் ளசத்திய புருஷன் உருவோ வில்ளல.
அ ந்ளத அைிந்து ளசத்திய புருஷன் ெிறக் ிறோன்.
அ ந்ளத ளசத்திய புருஷனோ த் திருவுருேோறு ிறது என்றும் நோம் கூறலோம்.
இயற்ள உருவோக்குவது சச்சிதோனந்தத்ளத.
ளசத்திய புருஷன் இயற்ள க்கு பவைிகய உருவோகும் ஆன்ேோவோகும்.
அைசோங் த்தின் அளேப்புக்குள் ஜனோதிெதி கதர்ந்பதடுக் ப்ெடு ிறோர்.
அைசோங் த்தின் அளேப்புக்கு பவைிகய பேோத்த சமுதோயமும் கசர்ந்து பநப்கெோலியளனத்
கதர்ந்பதடுத்தது.
இந்த ெைந்த ெோர்ளவயில் ஜீவியம் ஜட இருைோகும், சக்தி சக்தியற்றதோகும், இன்ெம், வலி,
அலட்சியம் ஆ ியளவ ஆனந்தேோகும்.
ஒரு பெண்ணின் திருேணம் பெற்கறோர் ைோல் ஏற்ெோடு பசய்யப்ெடு ிறது.
ோதல் திருேணங் ள் இன்னமும் சமூ த்தின் எல்ளல ைில் உள்ைன.
முழு ெோிணோேத்தில் பெருங் ோதல் வந்த ெிறகு திருேணம் என்ெது இல்ளல.
அதனோல்தோன் சத்திய ஜீவியம் அ ன்று விோிந்துள்ைது.
சச்சிதோனந்தத்தின் ஜீவன் ண்டேோன ஜீவனுக்கு எதிைோன அ ண்ட ஜீவனோகும். இதளன ேனதோல்
ோண முடியும்.
சச்சிதோனந்தத்திற்கு பவைியில் இருக்கும் ஜீவளன சத்திய ஜீவியத்தோல் ேட்டுகே ோண முடியும்.
ெோிணோேத்தினோல் அளடந்த ெிைம்ேத்தின் அ ண்டேோன ஜீவன் இது.
ெிைம்ேத்ளதச் சோர்ந்த அ ண்டேோன ஜீவனோன இது ெிைம்ேத்துடன் இளணந்து உள்ைது.
சச்சிதோனந்தத்தில் பதய்வீ ஆன்ேோ உளற ிறது.
இந்தக் ட்டத்தில் சச்சிதோனந்தம் இயற்ள ளயக் டந்து பசல் ிறது.
ேனித ேனதோல் உண்டோக் ப்ெட்ட ட்டளேக் ப்ெட்ட வோழ்கவ சமூ ேோகும்.
சமூ த்தினுள் ேற்ற உெ அளேப்பு ள் உள்ைன.
ேனிதன் ற்ெளத துோிதப்ெடுத்துவதற் ோ , ல்வி சமூ த்தினோல் முளறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது.
முளறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ை சமூ த்தின் ஒரு அங் ம் குடும்ெேோகும். இது ேனித உறவு ைின்
அளேப்ெில், சமூ க் லோச்சோைக் ல்விளய அைிக்கும் அளேப்ெிற்கு முன் உள்ைது.
ேனிதன் விலங்கு ளைப் ெைக் ினோன், கெோக்குவைத்ளதயும் த வல் பதோடர்ளெயும்
முளறப்ெடுத்தினோன்.
கெோக்குவைத்ளத கேலும் விோிவுெடுத்த அவனுளடய இயற்ள யோன சக்தி ளைப் ெிைகயோ ித்தோன்.
எண்ணங் ளைப் ெோிேோறிக்ப ோள்ை ேனிதன் பேோைிளய உருவோக் ினோன்.
இயற்ள யோன ஒலிளயப் கெச்சோ வும் எழுத்தோ வும் அவனுளடய புத்தி கூர்ளேயோல்
முளறப்ெடுத்தினோன்.
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அைசோங் ம் ஒரு முழுளேயோன அளேப்ெோகும், இதன் மூலம் முளறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ை
சிறுெோன்ளேயினர், முளறப்ெடுத்தப்ெடோத பெரும்ெோன்ளேயினளை ஆட்சி பசய் ின்றனர்.
இயல்ெோன விஷயங் ைில் ேனிதனின் முன்கனற்றத்ளதத் பதோடை கவண்டிய முளறப்ெடுத்திய
ேனம், ஆன்ேோவினோல் விலக் ப்ெட்டு, அது கெோன்ற ஒவ்பவோரு அளேப்ளெயும் தோண்டி வை
கவண்டும்.
ல்வி, குடும்ெம், விஞ்ஞோனக் ண்டுெிடிப்பு, விளதப் ெளடப்பு ஆ ியவற்றில் இதளனச்
சுலெேோ ப் ெோர்க் லோம்.
இைோணுவம், அைசோங் ம், கேலும் ேற்ற துளற ைில் சுலெேோ இளதப் ெோர்க் முடியோது.
பநதர்பீல்டில் லிடியோ வோய்ப்ளெ உருவோக் ினோள்.
உயர்ந்த விஷயங் ளை டோர்சி பவைிப்ெடுத்தினோன்.
ஏற்றுக்ப ோள்ளும் வள யில் இருந்த விக் ோேின் புற பெோய்ளேத் கதோற்றத்தில் அவர் ள் சந்தித்துக்
ப ோண்டனர்.
முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட ேனிதனின் உடல் உறுப்பு ள் சூட்சுேச் சக்தியின் ளேயேோ ேோறும் என்ெளத
ேனிதனோல் நிளனத்துப் ெோர்க் கவ முடியோது.
முளறயோன அறிவு எண்ணேோ முளறப்ெடுத்தப்ெட்டு ஞோனத்தின் பேௌனத்தில் ேளறவளதயும் நோம்
ெோர்ப்ெதில்ளல.
உணர்ச்சி ைேோன உளடளே, ெோசேோன ெற்று, ேனதின் விசுவோசம் இவற்றின் மூலம் ஜடநிளல
ஆதிக் ம், ஆன்ேீ அன்ெோ ேோறு ிறது.
லிடியோ ஜடநிளலயிலும், கஜன் உணர்வுோீதியோ வும், எலிசபெத் ேனதிலும், டோர்சி ஆன்ேீ ேோ வும்
இருந்தனர்.
திருேதி பென்னட் ஜடோீதியோ இருந்தோள். அவளுளடய ணவோின் சுதந்திைம் ஆன்ேீ ேோனது.
குடும்ெ அளேப்ெிலிருந்து பவைிகயறிய ெலர், இவ்வோறு குடும்ெ முன்கனற்றத்திற்கு அப்ெோல்
உள்ைனர்.
லிடியோவுக்குப் ெணிவதன் மூலம் ிட்டி தன்னுளடய உோிளேளய இைந்தோள்.
பேௌனத்தோல் தன்னிளனவின்றிச் சோதித்தவர் திரு பென்னட்.
ேைபு ளை தீவிைேோ அைிப்ெவைோ இருந்த திருேதி பென்னட், கேலும் உயர்ந்த சக்தி ள்
நுளைவதற்கு, கேலும் ெைந்த விஷயங் ளுக்கு வைி வகுத்தோள்.
தற்கெோது உள்ை அளேப்ளெ அைிக் ோேல் எளதயும் உருவோக் முடியோது.
இவ்வோறு ேடளே சுறுசுறுப்ெோ இளணந்து கவளல பசய் ிறது.
அளேப்ெின் ெோிணோேம்
சமூ மும், ேனிதனும் ெல்கவறு நிளல ைில் உள்ைனர். ஒவ்பவோரு நிளலயிலும் ெல தீவிைங் ள்
உள்ைன. அவற்றிற்குப் ெல குணங் ள் உள்ைன. வோழ்வு முழுவதுகே இது கெோன்ற பவவ்கவறு
விஷயங் ள் பவவ்கவறு விதேோ இளணவதோகும். ளதளயப் பெோறுத்தவளை, பெரும்ெோலோன
தோெோத்திைங் ள் இதில் அடங்குவோர் ள். இது கெோன்ற உெகயோ ப்ெடும் விைக் ங் ள்
சிலவற்ளறப் ெோர்ப்கெோம்.
ெைக் வைக் ங் ள், நடத்ளத, குணம், ஆளுளே, தனித்துவம் இளவ யோவும் சோதளனக்குோிய
சக்தியின் அளேப்பு ள் ஆகும்.
ெைக் வைக் ங் ள் சமூ உறவிற் ோன முளறப்ெடுத்திய சக்தி(உ-ம்) விக் ோம்.
நடத்ளத ஒருவைது முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட நம்ெிக்ள . (உ-ம்) கஜன்.
முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட சமூ நம்ெிக்ள ள் ஒருவைது குணம். (உ-ம்) திருேதி பென்னட்
எல்லோத் துளற ைிலும் பசலுத்தக் கூடிய குணம் ஆளுளே. (உ-ம்) சமூ இளடபவைி
இருக்கும்பெோழுதும் டோர்சி அவளைத் திருேணம் பசய்துப ோள்ை விரும்புவது.
ஆளுளேயின் குணம் தனித்துவம். (உ-ம்) சமூ த்ளத எதிர்த்து எலிசபெத்ளத டோர்சி திருேணம்
பசய்து ப ோண்டது
ெைக்க ேைக்கங் ளுக்கு, சமூ த்தின் ஒப்புதல் ிளடக்கும், உல ைோவிய அங் ீ ோைமும் ிளடக்கும்.
நடத்ளத நேது ேனதின் ஒப்புதளலப் பெறும்.- ெதினோன் ோம் லூயி.
குணம், ேற்றவர் ளை நேது விருப்ெத்திற்குப் ெணிய ளவக்கும்.(உ-ம்) Athos.
ோந்தி, சர்ச்சில், ரூஸ்பவல்ட் கெோன்ற தளலவர் ளை ேற்றவர் ள் ெின்ெற்ற ஆளுளே அறிவுறுத்தும்.
ெிைெஞ்சம் ஒருவைது விருப்ெத்திற்கு அடிெணிய தனித்துவம் வற்புறுத்தும்- அது கெோன்றவர்
இன்னமும் ெிறக் வில்ளல.
‘நன்றி’ எனக் கூறுவது கேற்ெைப்ெில் உள்ை நல்ல நடத்ளத, இதளன கேல்ேன நடத்ளத,
நடத்ளத ைின் நடத்ளத, அல்லது நடத்ளத ைின் உருவோ ோத சக்தியின் குணம் என்றும் கூறலோம்.
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ஏகதோ ஒரு அைவிகலோ அல்லது ஒரு விஷயத்திகலோ நற்குணம் இருந்தோல்தோன் ஒருவைோல் கநைம்
தவறோளேளயக் ளடப்ெிடிக் முடியும்.
இது இன்னமும் கவளலயின் கேற்ெைப்ெில்தோன் உள்ைது, அளனத்ளதயும் தோனோ கவ சோதிக்
முடியோது.
இது குணத்தின் ெைக் வைக் ேோகும்.
திரு பென்னட்டின் முடிவு குணத்திகலகய சிறப்ெோன குணேோகும். இதளனக் குறிப்ெிடத்தக்
குணபேன்றும் கூறலோம்.
ெிங் ிலி அடிெணிவது தனித்தன்ளே வோய்ந்தது, குணத்தின் வலிளே பெற்றது.
அடிப்ெளடயில் அவன் ெணிெவன்.
அடிெணிவது ேி வும் முக் ியேோன குணச்சிறப்ெோகும்.
அவனுளடய ெணிதலுக்குக் குணத்தின் வலிளே இருக் ிறது.
ஆனோல் அது இன்னமும் கேகலோட்டேோன நடத்ளதயோ த்தோன் இருக் ிறது.
இது குறிப்ெிடத்தக் நடத்ளதயோகும்.
இந்த விஷயத்தில் நடத்ளத குணத்தின் வலிளேயுடன் இருக் ிறது.
லிடியோவின் நடத்ளதயில் அதி ப் ெிைசங் ித்தனமும், பவட் ங்ப ட்டத்தனமும் இருந்தன.
106. “No look appeared on either side that spoke of particular regard.”
This is the efficiency Man has attained in the field of human sensational comprehension.
All that Sri Aurobindo wants us to attain is possible if consecration attains this keenness and
precision.
The animals have it for physical security.
Man must attain it for vital security.
Yoga can be described as Man attaining in vital, mental security which the animal has secured for
physical security.
Great changes in the world never come from below. They are always from above.
The French Revolution descended on France from the Himalayas.
Rising from below, whatever experience or compelling evidences are, at best they can give an
understanding to the Mind which has no real power to change.
Gandhiji’s ahimsa could rouse the nation but nothing moved for thirty years when he promised it in a year.
When Freedom came ultimately the forces represented were the Royal Indian Navy ratings’ revolt, the
sterling balances, Mountbatten’s receptivity, the communal carnage all expressing Sri Aurobindo’s Force.
If such a Force is to accomplish in any other field, there must be a human instrument as a channel from
above.
In the fortunate circumstance of one willing to be such an instrument, it is enough for him to perfect his
consecration with respect to the issue he chooses.
His faith will achieve it. If he has none, he can try to have faith in any work.
What works in a small place will work in a weighty matter.
Electricity, if it can operate in a small area, will run a big motor.
What matters is electricity should be there.
Electricity being there, there is Power.
Power will accomplish.
Of course, the necessary conditions must be fulfilled.
The last Man given the vote, Democracy comes into existence.
After that people can elect a Prince. It is up to the people.
The power for the ordinary Man to lead the nation is born.
But that Power can come only from above.
Caroline had created a regard where none existed.
It is not even in Nature.
Human mind becoming creative in the dark mental substance acts like this.
We do not see how this seed, a negative seed in the dark mental substance has served as the seed of the
further transformation in Darcy’s mental substance helping him to make further progress.
As he dreads this, if a devotee – he or she – sees Mother’s figure there or Her light, or anything that
suggests Her Presence that devotee can try yoga with success.

260

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

I see that seed behind Bennet’s decision, Elizabeth’s courage with Lady Catherine, Bingley’s tapas in
the depth of his surface consciousness.
I mention the Grace behind Darcy’s finding Lydia.
This understanding will lead one to see that.
Life is fully interrelated at that level, in this way.
In Elizabeth, her choice of falsehood prevented her from seeing it.
The Mental light that let her see the truth in Darcy’s letter has the opposite character.
Collins is a great character creative at his level in his own way. To serve Darcy who slighted him is an urge
of the small.
Energies moving at that level made him write to Bennet about Lydia and later Darcy.
Charlotte’s good will was the good will of poverty.
Good will of poverty, disease and ignorance can only act like this.
Money earned by hard work is the wealth of poverty.
It cannot serve to remove the present poverty of the emotional nations that reached there through culture. It
can never never serve spiritual nations.
Truman had no manners with Molotov. Nehru returned without being able to talk to one who was crude and
mannerless.
FDR and Hoover were mean to each other.
Stalin was able to enjoy the emotion in Radhakrishnan and acknowledge it.
The extraordinary courtesy Mountbatten exhibited in India could not be fully reciprocated by Nehru, Patel
or Gandhiji. Patel was brutal to the Viceroy. When he threatened to quit, Patel destroyed his letter. Patel did
not have the courteous language a Viceroy demands.
Mr. Bennet’s sarcasm
The greatest possibility had come to Meryton. Mr. Bennet put up his pranks. Not a single act or part of an
act is without its own unique evolutionary position.
From where did Mr. Bennet act in this case?
It is from the depth of the surface Mind.
He was a gentleman by birth and upbringing, not by swabhava, i.e. a character he had received from his
soul.
A gentleman of that description will not have a streak of sarcasm in him.
He was the son of an aristocrat who had not been a gentleman by instinct.
His father was the grandfather of a buffoon, Collins, and the father of a stingy Man, Collins’s father.
The element of stinginess is in the background.
His wife’s extravagance is the complement to this suppressed consciousness of stinginess.
Sarcasm is the stinginess of generosity that expresses as freedom.
Stinginess goes with secrecy.
His own emotional stinginess comes back to him as the sarcasm of Bingley’s sisters.
His generosity comes to him through Bingley’s generous appreciation of Jane.
He delays disclosing his visit to Bingley.
Life delays the disclosure of the final result.
Work out the correspondences between his jokes, secret, artifice to tell it at last, petulant comment about the
sprain in the ankle, wishing his wife’s failure and Caroline’s interference, Darcy’s endorsement, Bingley’s
complicity, Darcy’s reversal, Lady Catherine’s visit, Collins’ rude letters, apology of Darcy to Bingley,
engagement, elopement, Mrs. Gardiner’s good offices and the end.
Each of these topics needs a full length discussion in the minutest detail possible.
The devotee launching himself on that voyage now that he knows all the rules will be a revelation to him at
every moment.
Then every word of these conversations, every shade of them will be a Marvel.
Tolerable
This word has been discussed at great length.
It is really endless.
It is really endless as Life is endless.
Literary criticism is confined to character.
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Our endeavour is to extend it to Life.
Life is not the end, but we have no knowledge to go to existence or Existence.
Life exists at eight levels.
We are confined to the shallow surface.
All that we have so far considered is at seven more levels again.
Tolerable belongs to the subconscious, not even to subliminal where the Superconscious and subconscious
meet.
After her refusal to his proposal, his inner effort of knowing the truth of his defects took him to the
subconscious. Its opening to the superconscient light brought it down to meet the subconscious sincerity.
Thus this meeting moved that centre to the subliminal which is the center of the Psychic. It is at that
moment he heard her call him, “I want to be the mistress of Pemberley”. We see the live soul of Pemberley.
She wanted Pemberley, NOT Darcy. She and Darcy met at Pemberley. As soon as that meeting had taken
place, he was alert, as he had been at Netherfield. It was echoed by her desire not to be thought of as
soliciting him. He left. She silently called him. He came back. Their reconciliation was from either side
with hesitation and reservation. Therefore this reconciliation did not reach its natural depth. We have seen it
so many times, but not inclusively from the points of view of every character. Looking at it philosophically,
or from Life, we have to know the role of every character at this meeting. We have exhausted our
information about some views. About other views, we have no information. We are not free to imagine.
Still a few things are clear. One is the rule that what we wish for others, occurs to us. Bennet wanted his
wife to fail. That vibration of failure made Darcy who was surprised and pleased to see her, go away.
It is at that moment of time his wife’s brute insistence of Lydia’s wedding acted in the atmosphere.
Is there an end to this inquiry?
Where is the Marvel here?
Tolerable reveals as social wonder in the second proposal.
Can we see that end in the beginning?
Now that we know the course of the story, it is possible for us to see the end in the beginning.
She was not courting Darcy, nor did she know her subconscious was doing it.
This offence of ‘tolerable’ came to her because she was without her knowledge courting him.
She was able to respond cheerfully then as her subconscious knew she had succeeded in getting his
attention.
On the surface, as said earlier, her Mind was on Jane whose mind was on Bingley.
Bingley, to secure sanction for his marriage, was focused on Darcy.
Darcy in trying to secure Elizabeth “understood’ that Wickham was to be removed from the picture, before
it became true.
Wickham was keen on forging a relationship with Darcy and had an eye on his Money.
To bring Darcy to her room in Hunsford Elizabeth started at the end of Jane, which was the only end
open to her.
At the subconscious level, everyone was right according to the end goal of the story.
Everyone pursued his goal non-stop.
It was the tether end of their temperament.
Our analysis revealing a real link at this level is the first success we can have.
That is, we may not better understand the story, but will begin to understand Life at the shallowest level.
It is too much out of the way if we say Bennet wanted Lydia to run away and ‘hoped’ Darcy would get her
married. I know subconsciously there is enough truth in it, but I am unable to reveal it to myself from the
available facts.
‘Subconsciously’ everyone knew the immediate outcome and the final one.
We know in defending Wickham by hiding facts, Elizabeth facilitated the elopement. We cannot go further.
“குறிப்ெோ ச் பசோல்லும்ெடி இருவர் ெக் த்திலிருந்தும் எதுவும் பதோியவில்ளல.”
உணர்வின் மூலம் புோிந்துப ோள்ளும் திறனில் ேனிதன் அளடந்துள்ை திறளேயோகும் இது.
சேர்ப்ெணம் ஆர்வத்துடனும் துல்லியேோ வும் ளடப்ெிடிக் ப்ெட்டோல், ஸ்ரீ அைவிந்தர்
விரும்புவளதப்கெோல், அளனத்ளதயும் நம்ேோல் அளடய முடியும்.
விலங்கு ள் உடலின் ெோது ோப்ெிற் ோ இளதப் பெற்றுள்ைன.
உணர்வின் ெோது ோப்ெிற் ோ ேனிதன் இளத அளடய கவண்டும்.
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உணர்வு, ேனம் இவற்றின் ெோது ோப்ெிளன ேனிதன் அளடவதற் ோ ச் பசய்யப்ெடுவது கயோ ம்,
விலங்கு ள் இதளன ஜடநிளலப் ெோது ோப்ெிற் ோ ப் பெறு ிறது.
உல த்தின் உயர்ந்த ேோற்றங் ள் ீைிருந்து ஒரு கெோதும் ஏற்ெடோது. கேலிருந்துதோன் வரும்.
ெிபைஞ்சுப் புைட்சி இேய ேளலயிலிருந்து ெிைோன்ஸில் இறங் ியது.
ீைிருந்து உயரும்பெோழுது, அனுெவங் கைோ அல்லது ட்டோயப்ெடுத்தும் சோன்று கைோ எளவ
இருந்தோலும், அவற்றோல் அதி ெட்சம் ேனதிற்குப் புோிதளல அைிக் முடியும், ேோற்றுவதற்கு அதற்கு
அதி ோைம் ிளடயோது.
ோந்திஜியின் அஹிம்ளசயினோல் நோட்ளட பவகுண்படை ளவக் முடிந்தது, ஆனோல் ஒரு வருடத்தில்
சுதந்திைம் பெற்று விடலோம் என்று வோக் ைிக் ப்ெட்டளத நிளறகவற்ற முப்ெது வருடங் ள் ஆயின.
இறுதியில் சுதந்திைம் ிளடத்தபெோழுது, ைோயல் இந்திய ப்ெற்ெளடயினோின் ிைர்ச்சி, ேீதேிருந்த
ெிோிட்டிஷ் ெவுன், ேவுண்ட்கெட்டனுளடய ஏற்புத்திறன், வகுப்புவோதப் ெடுப ோளல ள், இளவ
எல்லோம் ஸ்ரீஅைவிந்தோின் சக்திளய பவைிப்ெடுத்தின.
இது கெோன்ற ஒரு சக்தி கவறு துளறயில் சோதிப்ெதற்கு கேலிருந்து வைி நடத்த ஒரு ேனிதக் ருவி
இருக் கவண்டும்.
ஒருவர் அது கெோன்ற ருவியோ விைங் முன் வரும் அதிர்ஷ்டேோன சந்தர்ப்ெத்தில், அவர்
எடுத்துக்ப ோண்ட விஷயத்தில் தனது சேர்ப்ெணத்ளதப் பூைணேோக் ினோல் கெோதுேோனது.
ஒருவருளடய நம்ெிக்ள அதளனச் சோதிக்கும். நம்ெிக்ள எதுவும் இல்ளலபயனில், ஏதோவது ஒரு
கவளலயில் நம்ெிக்ள ளய கேற்ப ோள்ை முயற்சி பசய்யலோம்.
சிறிய இடத்தில் பசயல்ெடுவது, பெோிய விஷயங் ைிலும் பசயல்ெடும்.
சிறிய விஷயத்தில் இயங்கும் ேின்சோைம், ஒரு பெோிய விளசப்பெோறிளய இயக் வும் உதவும்.
ேின்சோைம் அங்கு இருப்ெகத முக் ியம்.
ேின்சோைம் இருந்தோல் சக்தி இருக் ிறது.
சக்தி சோதிக்கும்.
இதற்குத் கதளவயோன சூழ்நிளல ள் இருக் கவண்டும்.
ளடசி ேனிதனுக்கும் ஓட்டுோிளே ிளடத்த ெின் ேக் ைோட்சி அமுலுக்கு வரு ிறது.
இதற்குப் ெிறகு ேக் ள் ஒரு இைோஜகுேோைளனத் கதர்ந்பதடுக் லோம். ேக் ளைப் பெோறுத்தது இது.
சோதோைண ேனிதனுக்கு நோட்ளட ஆளும் சக்தி ெிறக் ிறது.
ஆனோல் இந்தச் சக்தி கேலிருந்து ேட்டும்தோன் வை முடியும்.
ோைலின், தன்னிடம் இல்லோத ேோியோளதளய உருவோக் ினோள்.
அவளுளடய சுெோவத்திலும் அது இல்ளல.
இருைோன ேனதினுள் ேனித ேனம் ெளடக்கும் திறன் பெறும்பெோழுது இவ்வோறு பசயல்ெடும்.
இருைோன ேனதினுள் எவ்வோறு இந்த எதிர்ேளறயோன விளத, டோர்சி கேலும் முன்கனற அவனது
ேனதில் திருவுருேோற்றத்ளத ஏற்ெடுத்த ஒரு வித்தோ இருந்தது என்ெளத நோம் ெோர்ப்ெதில்ளல.
இதற்கு ஒருவர் ெயப்ெடுவதோல் ஒரு அன்ெர், ஆகணோ அல்லது பெண்கணோ, அன்ளனயின்
உருவத்ளதகயோ அல்லது அன்ளனயின் ஒைிளயகயோ அங்கு ெோர்த்தோல் அல்லது அன்ளன
இருப்ெளத ஏகதனும் அவருக்கு உணர்த்தினோல் அந்த அன்ெர் கயோ ம் பசய்ய முயன்று அதில்
பவற்றி பெறலோம்.
திரு பென்னட்டின் தீர்ேோனத்திலும், கலடி ோதோினிடம் எலிசபெத் ோண்ெித்த ளதோியத்திலும், கேல்
ேனதின் ஆைத்தில் ெிங் ிலியின் தவத்திலும் இந்த விளதளய நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
டோர்சி லிடியோளவக் ண்டு ெிடித்ததற்குப் ெின்னோல் அருள் உள்ைது என்று நோம்
குறிப்ெிட்டுள்கைோம்.
இந்தப் புோிதல் ஒருவளை அதளனப் ெோர்க் ளவக்கும்.
இந்த விதேோ அந்த நிளலயில் வோழ்வு முழுளேயோ ஒன்கறோடு ஒன்று பதோடர்பு ப ோண்டுள்ைது.
எலிசபெத் பெோய்ளேளயத் கதர்ந்பதடுத்ததோல் அவைோல் இளதப் ெோர்க் முடியவில்ளல.
டோர்சியின் டிதத்தில் உள்ை உண்ளேளயப் ெோர்த்த அவைது ேனதின் ஒைிக்கு, கநர்ேோறோன குணம்
இருக் ிறது.
ோலின்ஸ், அவனுளடய ெோணியில் அவனுளடய நிளலயில் ெளடக்கும் திறன் பெற்ற உயந்த
ெோத்திைம் ஆவோன்.
அந்த நிளலயில் பசயல்ெட்டுக் ப ோண்டிருந்த சக்தி அவளன லிடியோளவப் ெற்றியும், ெின்னர்
டோர்சிளயப் ெற்றியும் திரு பென்னடிற்குக் டிதம் எழுத ளவத்தது.
சோர்பலட்டின் நல்பலண்ணம் வறுளேயின் நல்பலண்ணேோ இருந்தது.
வறுளே, கநோய், அறியோளே ஆ ியவற்றின் நல்பலண்ணம் இவ்வோறுதோன் பசயல்ெடும்.
டின உளைப்ெின் மூலம் சம்ெோதிக் ப்ெட்ட ெணம் வறுளேயின் பசோத்தோகும்.
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லோச்சோைத்தின் மூலம் அந்த இடத்ளத அளடந்துள்ை உணர்ச்சிபூர்வேோன நோடு ைின் தற்கெோளதய
வறுளேளய அ ற்ற, இது உதவ முடியோது. ஆன்ேீ ேயேோன நோடு ளுக்கு இதனோல் ஒரு கெோதும்
உதவகவ முடியோது.
Truman-க்கு Molotov-விடம் ேோியோளத இல்ளல. ெண்ெடோத, ேோியோளத பதோியோத ஒருவளைச் சந்திக்
பசன்ற கநரு அவருடன் கெச முடியோேல் திரும்ெினோர்.
ரூஸ்பவல்ட்டும், ஹூவரும் ஒருவகைோடு ஒருவர் அற்ெத்தனேோ நடந்து ப ோண்டனர்.
டோக்டர் ைோதோ ிருஷ்ணனிடம் இருந்த உணர்ச்சிளயக் ண்டு ஸ்டோலினோல் சந்கதோஷப்ெட முடிந்தது,
அளத ஒப்புக்ப ோள்ை முடிந்தது.
இந்தியோவில் அசோதோைண ேோியோளதளய பவைிப்ெடுத்திய பேௌன்ட்ெோட்டனுக்குச் சேேோ கநரு,
ெட்கடல் ேற்றும் ோந்திஜியோல், முழுளேயோ அந்த ேோியோளதளயத் திருப்ெிச் பசலுத்த
முடியவில்ளல. ெட்கடல் ளவஸ்ைோயிடம் டுளேயோ கவ நடந்து ப ோண்டோர். அவர் பவைிகயற
அச்சுறுத்தியபெோழுது, ெட்கடல் அவருளடய டிதத்ளதக் ிைித்துப் கெோட்டோர். ளவஸ்ைோய்
எதிர்ெோர்க்கும் ேோியோளதயோன கெச்சு ெட்கடலிடம் இல்ளல.
திரு பென்னட்டின் குத்தல் கெச்சு.
பேோிடனுக்கு ேி ப்பெோிய வோய்ப்பு ிளடத்துள்ைது. திரு பென்னட் விளையோட்டுத்தனேோ
இருந்தோர். எந்த ஒரு பசயகலோ, அல்லது பசயலின் ஒரு ெகுதிகயோ, அதனுளடய தனிப்ெட்ட
ெோிணோே நிளலயின்றி இருப்ெதில்ளல.
இந்த விஷயத்தில் திரு பென்னட் எங் ிருந்து பசயல்ெட்டோர்?
கேல் ேனதின் ஆைத்திலிருந்து பசயல்ெட்டோர்.
ெிறப்ெிலும், வைர்ப்ெிலும் அவர் னவோனோ விைங் ினோர் சுெோவத்தினோல் அல்ல. அதோவது
அவைது குணம் அவைது ஆன்ேோவினோல் பெறப்ெட்டது.
குத்தல் கெச்சின் ஒரு ீற்றுகூட அது கெோன்ற சோன்கறோோிடம் இருக் ோது.
அவர் உள்ளுணர்வினோல் சோன்கறோனோ இல்லோத ெிைபுவின் ே ன் ஆவோர்.
இவருளடய த ப்ெனோர் க ோேோைியோ விைங் ிய ோலின்ஸின் ெோட்டனோர் ஆவோர், ஞ்சனோ
விைங் ிய ோலின்ஸின் தந்ளதயின் த ப்ெனோர் ஆவோர்.
ஞ்சத்தனம் அவருளடய ெின்னணியில் இருக் ிறது.
அடக் ி ளவக் ப்ெட்ட ஞ்சத்தனத்தின் ஜீவியத்திற்கு அவருளடய ேளனவியின் ஊதோோித்தனம்
உடன்ெோடோ விைங்கு ிறது.
பெருந்தன்ளேயின் ஞ்சத்தனம் சுதந்திைேோ பவைிப்ெடுவது குத்தல் கெச்சோகும்.
ஞ்சத்தனம் இை சியத்துடன் இளணந்து இருக்கும்.
அவருளடய உணர்ச்சியின் ஞ்சத்தனம், ெிங் ிலி சக ோதோி ைின் க லிப் கெச்சோ அவோிடம்
திரும்ெி வரு ிறது.
கஜளன ெிங் ிலி ேனதோைப் கெோற்றுவதன் மூலம், அவருளடய பெருந்தன்ளே அவோிடம் வரு ிறது.
ெிங் ிலிளயச் சந்தித்தளத அவர் தோேதேோ க் கூறு ிறோர்.
இறுதிப் ெலளன வோழ்க்ள தோேதம் பசய் ிறது.
அவருளடய ஹோஸ்யங் ள், இை சியங் ள், இறுதியில் விஷயத்ளதக் கூறும் யுக்தி, ணுக் ோலில்
ஏற்ெடும் சுளுக்ள ப் ெற்றித் பதோிவிக்கும் எோிச்சலூட்டும் ருத்து, ேளனவியின் கதோல்விக்கும்,
ோைலினுளடய குறுக் ீட்டிற்கும் பதோிவிக்கும் வோழ்த்து, டோர்சியின் சம்ேதம், ெிங்லியின் கூட்டுச் சதி,
டோர்சியின் ேோற்றம், கலடி ோதோினுளடய விஜயம், ோலின்ஸ் எழுதும் டுளேயோன டிதங் ள்,
ெிங் ிலியிடம் டோர்சி ேன்னிப்பு க ட்ெது, திருேண உறுதி, ஓடிப்கெோவது, திருேதி ோர்டினோின் நல்ல
பசயல் ள் ேற்றும் முடிவு ஆ ியவற்றின் பதோடர்பு ளை ஆைோயலோம்.
ஒவ்பவோரு விஷயத்ளதயும் சோத்தியப்ெடும் அைவிற்கு விோிவோ , விைக் ேோ விவோதிக் கவண்டும்.
எல்லோ விதி ளும் அன்ெருக்குத் பதோிந்திருப்ெதோல், இந்த ஆைோய்ச்சிளய கேற்ப ோள்ளும் அவருக்கு
ஒவ்பவோரு தருணத்திலும் பெோிய உண்ளே புலப்ெடும்.
ெிறகு இந்த உளையோடல் ைின் ஒவ்பவோரு வோர்த்ளதயும் ஒவ்பவோரு சோயலும் அற்புதேோ இருக்கும்.
‘ெைவோயில்ளல’- இந்தச் பசோல்ளல விோிவோ விவோதித்துள்கைோம்.
இது உண்ளேயில் முடிவில்லோதது.
வோழ்வு முடிவில்லோததுகெோல் இதுவும் உண்ளேயில் முடிவில்லோதது.
தோெோத்திைத்திற்கு ேட்டுகே இலக் ிய விேோிசனம் உோித்தோனது.
நேது முயற்சி இதளன வோழ்க்ள க்கும் எடுத்துச் பசல்வது.
வோழ்வு முடிவல்ல. ஆனோல் நேக்கு வோழ்விற்க ோ அல்லது பெருவோழ்விற்க ோ கெோகும் அைவிற்கு
அறிவு இல்ளல.
எட்டு நிளல ைில் வோழ்வு உள்ைது.
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நோம் ஆைேில்லோத கேற்ெைப்ெில் வோழ் ிகறோம்.
இதுவளை நோம் ருதிய விஷயங் ள் எல்லோம், ேீண்டும் ஏழு நிளல ைில் உள்ைன.
ெைவோயில்ளல என்ெது ஆழ்ேனதிற்குோியது, ெைேோத்ேோவும், ஆழ்ேனமும் சந்திக்கும் இடேோன அடி
ேனதில்கூட அது இல்ளல.
திருேண கவண்டுக ோளை அவள் நிைோ ோித்தெின் அவன் தனது குளற ைில் உள்ை உண்ளேளயத்
பதோிந்துப ோள்ை எடுக்கும் அ முயற்சி அவளன ஆழ்ேனதிற்கு அளைத்துச் பசன்றது. ெிைம்ேத்தின்
ஒைிளயத் பதோட்ட அது, ஆழ்ேன உண்ளேயிலிருந்து அவளனச் ளசத்திய புருஷன் உளறயும் அடி
ேனதிற்கு எடுத்துச் பசன்றது. இந்தத் தருணத்தில்தோன், ‘நோன் பெம்பெர்லிக்கு எஜேோனியோ
கவண்டும்’ என்ற அவைது அளைப்பு அவனுக்குக் க ட்டது. பெம்ெர்லியின் ஜீவனுள்ை ஆன்ேோளவ
நோம் ெோர்க் ிகறோம். அவள் பெம்ெர்லிளய விரும்ெினோள், டோர்சிளய அல்ல. இருவரும் பெம்ெர்லில்
சந்தித்துக் ப ோள் ின்றனர். சந்திப்ெிற்குப் ெிறகு, பநதர்பீல்டில் இருந்ததுகெோல் அவன்
விைிப்ெளடந்தோன். தோன் அவளன ஆதோிப்ெது கெோன்றபதோரு எண்ணம் அவனுக்கு எைக்கூடோது
என்று அவள் விரும்புவதில் அது எதிபைோலிக் ிறது. அவன் அங் ிருந்து அ ன்றோன், அவள்
பேைனேோ அவளனத் திரும்ெ அளைக் ிறோள், அவனும் வரு ிறோன். இருவோிடேிருந்தும்
தயக் த்துடனும், ேனத்தளடயுடனும் அவர் ைது சேைசம் இருந்தது. அதனோல் இந்தச் சேைசம்
அதனுளடய இயல்ெோன ஆைத்ளதத் பதோடவில்ளல. நோம் இளதப் ெல முளற ெோர்த்திருந்தோலும்,
ஒவ்பவோரு தோெோத்திைத்ளதயும் உள்ைடக் ிய ண்கணோட்டத்தில் ெோர்த்திருக் ேோட்கடோம்.
தத்துவோீதியோ கவோ, அல்லது வோழ்விலிருந்கதோ அளதப் ெோர்க்கும்பெோழுது, இந்தச் சந்திப்ெில்
ஒவ்பவோரு ெோத்திைத்தின் ெங் ிளனயும் நோம் பதோிந்துப ோள்ை கவண்டும். சில ருத்து ைின்
விவைங் ளை நோம் ஆைோய்ந்து விட்கடோம். ேற்ற விவைங் ளைப் ெற்றிய த வல் ள் நம்ேிடம்
இல்ளல. நம்ேோல் ற்ெளன பசய்யவும் முடியவில்ளல. இருப்ெினும் சில விஷயங் ள் பதைிவோ
உள்ைன. ேற்றவருக் ோ நோம் ஆளசப்ெடுவது நேக்க
ிளடக்கும் என்ற விதி அதில் ஒன்றோகும்.
திரு பென்னட் தன்னுளடய ேளனவி கதோற் கவண்டும் என்று விரும்ெினர். கதோல்வியின் இந்த
அதிர்வுதோன், எலிசபெத்ளதப் ெோர்த்து ஆச்சோியப்ெட்டு சந்கதோஷேளடந்த டோர்சிளய அங் ிருந்து
அ ல ளவத்தது. இந்தத் தருணத்தில்தோன் லிடியோவின் திருேணத்ளதக் குறித்து அவைது
ேளனவியின் டுளேயோன வலியுறுத்தல் பசயல்ெட்டது.
இந்த விசோைளணக்கு ஏகதனும் முடிவு உண்டோ?
அற்புதம் இங்கு எங்குள்ைது?
இைண்டோவது திருேண கவண்டுக ோைில், ‘ெைவோயில்ளல’ என்ெளத சமூ அதிசயேோ , அந்த
முடிளவ நோம் ஆைம்ெத்திகலகய ெோர்க் முடியுேோ?
ளதயின் கெோக்கு நேக்கு இப்கெோது பதோிந்திருப்ெதோல், முடிளவ நம்ேோல் ஆைம்ெத்திகலகய ெோர்க்
இயலும்.
அவள் டோர்சிளயக் ோதலிக் வில்ளல. அவைது ஆழ்ேனம் அவளனக் ோதலிக் ிறது என்றும்
அவளுக்குத் பதோியவில்ளல.
அவளை அறியோேகலகய, அவள் அவளனக் ோதலிப்ெதோல், ‘ெைவோயில்ளல’ என்ற அவேதிப்பு
அவளுக்கு வந்தது.
அவனது வனத்ளதப் பெற்று விட்கடோம் என்று அவைது ஆழ்ேனதிற்கு பதோிந்திருந்ததோல்,
அவைோல் ே ிழ்ச்சியோ அதளன ஏற்றுக்ப ோள்ை முடிந்தது.
முன்பு கூறியது கெோல, கேல் ேனதில் அவள் ேனம் கஜன் ேீது இருந்தது. கஜனின் ேனகேோ ெிங் ிலி
ேீது இருந்தது.
தனது திருேணத்திற்கு அனுேதி பெறுவதற் ோ ெிங் ிலி, டோர்சியின் ேீது வனம் ப ோண்டிருந்தோன்.
எலிசபெத்ளத அளடயும் முயற்சியில் ஈடுெட்டிருந்த டோர்சி, அது உண்ளேயோவதற்கு முன்னர்
ெிங் ிலி அங் ிருந்து அ ற்றப்ெட கவண்டும் என்று புோிந்துப ோண்டோன்.
விக் ோேிற்கு டோர்சியின் ெணத்தின் ேீது ஒரு ண் இருந்தது. அவனுடன் உறவு ஏற்ெடுத்திக்ப ோள்ை
ஆர்வேோ இருந்தோன்.
கஜனிடம் ேட்டும்தோன் அவளுக்கு வோய்ப்பு இருந்ததோல், ஹன்ஸ்கெோர்டில் டோர்சிளயத் தனது
அளறக்கு வைவளைக் அவள் கஜனிடேிருந்து ஆைம்ெித்தோள்.
ளதயின் இறுதி இலக் ின்ெடி ஆழ்ேன நிளலயில் அளனவர் பசய்ததும் சோிதோன்.
ஒவ்பவோருவரும் அவைவருளடய இலக்ள நிறுத்தோேல் பதோடர்ந்து ப ோண்டிருந்தோர் ள்.
அது அவர் ளுளடய ேகனோெோவத்தின் எல்ளலயோகும்.
நேது ஆைோய்ச்சி இந்த நிளலயில் ஒரு உண்ளேயோன பதோடர்ளெ பவைிப்ெடுத்துவது நேக்கு
ஏற்ெடக்கூடிய முதல் பவற்றியோகும்.
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அதோவது, நேக்குக் ளத நன்கு புோியோேல் இருக் லோம், ஆனோல் வோழ்க்ள ளய அதன் ஆைேோன
நிளலயில் புோிந்துப ோள்ை ஆைம்ெிப்கெோம்.
லிடியோ ஓடிப்கெோ கவண்டும், டோர்சி அவளுக்குத் திருேணம் பசய்து ளவத்து விடுவோன் என்று
திரு.பென்னட் விரும்ெினோர் என்று பசோல்வது ேி வும் அதி ப்ெடியோ இருக்கும். இதில் கெோதுேோன
உண்ளே உள்ைது என ஆழ்ேனதில் எனக்குத் பதோியும். ஆனோல் இருக்கும் விவைங் ளை ளவத்து
அளதக் கூற முடியவில்ளல.
ஆழ்ேனதில் எல்கலோருக்கும் உடனடி விளைவு ளைப் ெற்றியும், இறுதி விளைளவப் ெற்றியும்
பதோியும்.
உண்ளே ளை ேளறத்து விக் ோளே நியோயப்ெடுத்துவதன் மூலம், ஓடிப்கெோவதற்கு எலிசபெத்
ோைணேோ இருந்தோள். இதற்கு கேல் நோம் கெோ முடியோது.
107. “Nothing occurred between them that could justify the hopes of his sister.”
The above statement contains the germinal idea – rule of life – of the individual emerging in the
society, society taking the first step to break out of the fixed mould which we see in Bill Gates,
Churchill, FDR, Gandhiji, Tom Peters, Shankara, Buddha, Jesus, etc. Sri Aurobindo does not belong
to this plane. Even in him, at His plane, the principle is the same.
At the vital plane, people are this sensitive and alert.
The transformation called for is to acquire the same faculty in the subtle Mental plane.
Had she heard ‘tolerable’ with such a Mental opening, the three marriages could have been completed
before Wickham deserted her. It is now an argument.
Events in Time, thus, move into Timelessness.
It is a simultaneous movement of abridging Space.
Space and Time abridged is a movement away from Mind towards Spirit.
Space and Time abolished is to move towards consciousness, the Spirit in consciousness. It is the Spirit in
the apprehending Supermind. To move to the Spirit in the comprehending consciousness from there, Mind
has to restore its connection with the Supermind.
Spirit in the apprehending Supermind is in three levels.
Man has to move his individuality to Jivatma to God there.
It is simultaneously a movement to God in the apprehending Supermind. (refer to page 239 in The Life
Divine).
Construct parallel explanations to this from p. 239 about Matter.
Find parallel events in Pride and Prejudice.
This is a faculty which rises from Mind to Supermind.
Portions of this book occasionally rise to several of these levels.
Locate them, make a list of them.
Locate parallel movements in you and label them accordingly.
Darcy’s acts and words from Pemberley in the two meetings to the second proposal can be so analysed.
A clean floor left uncleaned one day will reveal itself to a sensitive foot.
Sensitive weak people in the nerves readily feel Mother’s Presence as a pressure.
Mother’s atmosphere anywhere cannot be mistaken.
Darcy’s love for Elizabeth was not known to anyone until Mrs. Gardiner said it. It was one-sided.
Suppose Elizabeth reciprocated his love, could it be unknown to others.
It certainly is possible with one exception.
It could escape people’s observation, not life’s.
Life would throw them together with an extraordinary accuracy as in “Love Affair”.
That few will miss.
The absence of physical purity prevented its consummation directly.
Intensity is greatest, but its consummation requires purity.
True love does not run smooth for several reasons.
The very first is the earth’s atmosphere is not pure enough to permit it.
In the past the major barrier has been social class, caste.
Presently in true love we see the barrier is psychological.
Where psychological barrier is absent, the social sanction is not enough for it to precipitate and perpetuate.
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It is for this reason we see many cases of true love as a second or third experience lasting for a short or long
period.
It is not true true love cannot flower when marriages are arranged.
Social sanction is needed for social personalities.
Beyond that the sanction of the psychological plane is as essential.
Purity is indispensable for this sanction.
Spirit’s love is different from marriage as well as romance.
There is a spirit, the Psychic, in Mind, vital and body.
At each level it has a part.
At these levels love is universal, it cannot be possessive.
Apart from individual endowment at all these levels, this wider sanction at these levels goes beyond society
to life to universality and to transcendence.
Love at higher altitudes does not conflict with Truth, Power or Beauty.
Also the more it is given, to more members, the more intense and pure it grows.
Separation is of the ego, possessiveness is its power and choice.
Love at this level is Truth, Power and Joy.
It is no longer bliss but delight.
Those who have had a glimpse of it say God is Love.
There was no hope for Bingley’s sister as she had not good will in her.
Elizabeth conceived of Jane’s marriage, an impossible social rise, in utter good will.
At last it was consummated.
It is true of all good will.
Good will is fulfilled in Time.
Will that is of the Self is Self-fulfilled.
In this yoga we see Self often. It is Self-conception, Self-limitation, Self-absorption, Self-Conscious Being,
Self-Existence, Self-Consciousness, Self-Delight, etc.
To us it is self, self-fulfilment, etc.
The importance of Good-Will cannot be overemphasized.
A devotee cannot have a better prayer than praying for ONLY good will.
Ill-will precedes perversity and treachery that end in hostility.
Will, good or bad, will be irresistible.
Irresistible impulse effectively resisted will fulfil itself instantaneously.
Consecration carried to it effectively converts idea into Real-Idea.
We are in it, at its borders, when a prayer is answered.
Man is so ungrateful that he entirely forgets Mother, Grace, etc. and feels the relief from his problem.
Man cannot put out good behaviour to receive.
Presently the one faculty dominant in him is destruction.
He cannot destroy anyone outside his fold.
The closer a person is the more effectively he will be destroyed.
We can protect from the enemies, not from friends.
We must qualify ourselves from here not only by an incapacity to hurt or betray but by positively espousing
the opposite.
It is spiritual generosity.
A mean perverse person of malicious depravity on receiving an immense help NOT really hurting us
or better still to do good to us in return is that Qualification.
It will qualify us to be a good human being, not enough to do yoga.
Yoga requires detachment or positive attachment spiritually.
Not to let the Mind function in any fashion is good.
At any given time nothing justifies NOT to hope for supramentalisation.
For us supramentalisation is a process of aeons.
We know such a transformation requires millions of changes in us, in our environment, on earth, etc.
In spite of these facts, the truth is it is readily quickly possible for anyone.
At this moment such a possibility presents if we aspire and at each such moment of aspiration an opening to
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reach a great height opens. This is what we overlook.
We are like a child that is offered a basket full of fruits.
The child starts eating and discovers its limitation.
We know of old age, the limitations of babyhood.
Old age is infirm only in the measure of our accepting it.
Had Darcy accepted her refusal, there the journey ends.
What matters is attitude.
One whose attitude is gratitude never closes.
Morris Goodman had physical faith; a further lease of life came to him.
Above the physical faith lies vital, mental and spiritual faith.
Any perceptive person who has moved up can know the opportunities of now existed earlier.
We are interested in the opportunities to stagnate, deteriorate.
We never try to know Grace as the turning to it, our turning to the descending of it.
We know it as survival, not aspiration.
Human choice is a great topic from that perspective.
Aspiration awakes Man to the higher plane at once.
Man loves to be unconscious.
To stagnate, to be possessed by stagnation is an instinct of involution meeting evolution.
When we are awake, it is God that is awake in us.
It is the Omnipresent Reality that is awake to its Self-Existence.
It is a rare privilege to see Oneself as Omnipresent Reality.
A fool remains a fool, loves to be a fool at the end of a long simple convincing argument.
To be able to see the fool in another is social awakening.
To be able to see it in us is spiritual awakening.
The hope of a sister is the brother should not marry.
The advent of another woman in her territory is not what any woman would admit.
The human ego, in the woman, is more exclusive and much more possessive.
God is possessive of all his creations, collectively and individually.
God can possess more easily if there is no ego in Man.
Hope is the expectation of the energy of urge based on knowledge of a future possibility.
Hope is an exercise of mental emotion.
In cases where it is true, it fulfils itself by its existing strength.
In cases of insufficient strength, hope energises the existing strength.
The animal’s hope is survival.
The human hope is the fulfillment of human capacities.
The divine hope is to quickly convert involution into evolution.
Aspiration is the hope of striving soul to enjoy knowledge better, to discover ignorance is knowledge.
Social elevation by tricks is the hope of Mrs. Bennet.
Elizabeth and Jane hoped for inconceivable social rise.
Hope becomes a reality by the will of imagination.
The body hopes NOT to die.
The Vital hopes by its intensity to evolve into Mind.
The Mind hopes to emerge out of the body and the vital and evolve into spirit.
Father and daughter silently aspired intensely to enormously compensate the fall of the family by his
marriage.
It was conscious in him, subconscious in her.
His interest was in her, she was interested in Jane.
She was interested in Jane to distraction.
Interest is the hope of emotions.
Hope is a fine emotion that sustains life.
Physical hope is pleasure to oneself.
Giving pleasure to another is vital hope.
Hope in the Mind organizes that concept for eternity.
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Of all the known types of hope, the lover’s hope is the best.
Hope is the consciousness of Joy informed of Truth.
Hope born out of goodness energises the soul.
Hence the venom in the statement ‘leave hope behind’.
Here is a cross section of authority that presides over this short event which is a localised version of
Mr. Bennet’s family.
The individual temperament, circumstances, culture, generosity or its opposite, giving or taking and all
social intercourses are limited by this version of authority.
Particularly the national religions are so fashioned.
The ultimate determinant in government, nations, families, organisations, etc. is this Authority.
Changing society means changing this authority and in time its percolation down.
As is the King, so is the population.
Usually the Kings are autocratic. Even if they demand no compliance, the people follow him.
Today the world in all walks of life follows the mind-set of Newton and Darwin.
They in turn took after the Greeks and in recent centuries Paris.
All values are conditioned by this ultimate authority.
One who is perceptive of this element in society is called a wise Man.
This political authority is sometimes superseded by cultural leadership.
Even that domination has compromises which recognise each person’s importance over the other.
The Individual receives these authorities into his character.
Compliance is to the Authority, lapses are in the fringes.
The compromise between these two distinguishes itself as the culture of the nation, family or the Individual.
Emotional people instinctively fall into this pattern.
Thinking Men find their thinking pattern is set by this attitude.
Every Individual is most influenced by one or two people often one.
It is always a partner, boss, friend or a spouse.
For all Men, especially vital Men, it is a great moment when he discovers that his thoughts are not his own.
The basic pattern of a nation is fixed by the national society.
At that level organised work, hard physical work, arbitrary exercising of absolute authority, enlightened by
the spiritual light are some urges or energies. They give rise to efficiency, honour, submissiveness,
generosity of freedom as their contribution.
The society is a growing organism whose essence collects in the Individual.
The social existence is subconscious. Its essence is consciousness.
The essence starts with the physical.
As the Individual is an ego separate from the whole, for the essence collected to be preserved, there must be
a reversal into consciousness.
Reversals are there to effect a demarcation.
To begin with society is a plane of energy in a physical mass.
The biological mass by organising into physical skills changes into a formed social mass.
The subconscious organisation is already there in the animal consciousness.
The animal consciousness changing into human consciousness is the first stage of social evolution.
It is seen also in the domesticated vegetation and animals.
Problems ceasing and becoming opportunities is the life version of that evolutionary step.
The first acquirement of accomplishment is Authority.
Authority itself is at the end of the chain that begins with energy but at a lower level than human life.
Authority is an organisation of power.
A congress volunteer in 1930, nobody in 1950 could become a national celebrity in 1960 when this power
of Authority is used with skill in management. It is Sadasivam who is a tyrant.
Tyranny became the complement to submissiveness.
Here we see an orthodox Indian family basically generous but intolerant, dynamic and successful at the
national and world level.
Today that tyranny and submissiveness can be less in evidence.
Infused by a spiritual generosity that prompted Sadasivam to pay double to the dismissed workers, double
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the amount they demanded, reveals the social potential in India. For one who started with 150/- p.m. to
refused to work for Money, to donate several crores to public causes, is the hall mark of spiritual
generosity. When MSS gave all her royalties away, people suspected that the account is inexact! The public
service is an illusion. The time for public service has not come. It is the turn of the public to serve. The
politicians are revealing the potential.
“அவனுளடய சக ோதோியின் நம்ெிக்ள ளை நியோயப்ெடுத்தும் அைவிற்கு அவர் ைிளடகய எதுவும்
இருக் வில்ளல.”
சமூ த்தில் பவைிப்ெடும் தனி ேனிதனின் துைிர்விடும் ருத்ளதக் ப ோண்ட கேகல கூறப்ெட்டளவ
வோழ்க்ள யின் சட்டேோகும். ஒரு இறுக் ேோன அச்ளச உளடத்து, பவைிவை சமூ ம் எடுக்கும் முதல்
ெடியோகும் இது. ெில் க ட்ஸ், சர்ச்சில், ரூஸ்பவல்ட், ோந்திஜி, டோம் பீட்டர்ஸ், சங் ைர், புத்தர்,
இகயசு ஆ ியவர் ைிடம் நோம் இளதப் ெோர்க் ிகறோம். ஸ்ரீ அைவிந்தர் இந்நிளலக்குோியவர் இல்ளல.
அவருக்கும் அவருளடய நிளலயில் இகத தத்துவம்தோன்.
உணர்வு நிளலயில் ேனிதர் ள் இந்த அைவிற்கு நுண்ணறிவுடனும் எச்சோிக்ள யுடனும் உள்ைனர்.
இதற்குத் கதளவயோன திருவுருேோற்றம் இகத திறளன சூட்சுே ேனநிளலயிலும் பெறுவதோகும்.
இது கெோன்ற ேன விைிப்புடன் “ெைவோயில்ளல” என்ெளத அவள் க ட்டிருந்தோல், விக் ோம் அவளைக்
ள விடுவதற்கு முன்னகை மூன்று திருேணங் ளும் நடந்திருக்கும். இப்பெோழுது அது பவறும்
விவோதம்தோன்.
ோலத்தில் இவ்வோறு நி ழ்வு ள் ோலேின்ளேக்குச் பசல் ின்றன.
அகத சேயம் இது இடம் சுருங் ி வரும் இயக் முேோகும்.
இடமும் ோலமும் சுருங்குவது, ேனதிலிருந்து வில ி ஆன்ேோளவ கநோக் ிய இயக் ேோகும்.
இடமும், ோலமும் அைிக் ப்ெடும்பெோழுது ஜீவியத்ளத கநோக் ிச் பசல் ிகறோம், ஜீவியத்தில் உள்ை
ஆன்ேோவுக்கு ந ரு ிகறோம். இது பவைிப்ெடுத்தும் (apprehending) சத்திய ஜீவியத்தில் இருக்கும்
ஆன்ேோவோகும். அங் ிருந்து எல்லோவற்ளறயும் தன்னுட்ப ோண்ட (comprehending) ஜீவியத்தில்
உள்ை ஆன்ேோவுக்கு ந ருவதற்கு, ேனம் சத்திய ஜீவியத்துடன் பதோடர்ளெப் புதுப்ெித்துக்ப ோள்ை
கவண்டும்.
பவைிப்ெடுத்தும் சத்திய ஜீவியத்தில் ஆன்ேோ மூன்று நிளல ைில் உள்ைது.
ேனிதன் தன்னுளடய தனித்துவத்ளத ஜீவோத்ேோவுக்கும், அங்குள்ை இளறவனுக்கும் ேோற்ற
கவண்டும்.
பவைிப்ெடுத்தும் சத்திய ஜீவியத்தில் இது அகத கநைத்தில் நி ழும் இளறவளன கநோக் ிச் பசல்லும்
இயக் ேோகும். (page 239 in The Life Divine)
ெக் ம் 239-லிருந்து ஜடத்ளதப் ெற்றி இதற்கு இளணயோன விைக் த்ளத உருவோக் கவண்டும்.
ேனளதச் சத்தியஜீவிய நிளலக்கு உயர்த்தும் திறனோகும் இது.
இப்புத்த த்தின் ெகுதி ள் சில சேயங் ைில் இந்நிளல ள் ெலவற்றின் அைவுக்கு உயரு ின்றன.
இவற்ளறக் ண்டுெிடித்துப் ெட்டியலிட கவண்டும்.
இதற்கு இளணயோனவற்ளற நம்ேிடம் ண்டுெிடித்து அவற்றிற்கு ஏற்றோர்கெோல் பெயோிட
கவண்டும்.
பெம்ெர்லியில் ஏற்ெட்ட இைண்டு சந்திப்பு ைிலிருந்து இைண்டோவது திருேண கவண்டுக ோள்வளை,
டோர்சியின் வோர்த்ளத ளையும், பசயல் ளையும் இவ்வோறு ஆைோயலோம்.
சுத்தேோன தளை ஒரு நோள் சுத்தப்ெடுத்தப்ெடோவிட்டோல், நுண்ணுணர்வுள்ை ோல் ளுக்கு அது
பதோிந்து விடும்.
நுண்ணுணர்வுள்ை ெலவீனேோன ேக் ள் அவர் ைது உணர்வில் அன்ளனளய ஒரு அழுத்தேோ
உணர்வர்.
அன்ளனயின் சூைளல எங் ிருந்தோலும் புோிந்துப ோள்ைோேல் இருக் முடியோது.
திருேதி ோர்டினர் கூறும்வளை எலிசபெத் ேீது டோர்சிக்கு இருக்கும் ோதளலப் ெற்றி ஒருவருக்கும்
பதோியவில்ளல. ஒரு ெக் க் ோதலோ அது இருந்தது.
எலிசபெத் அவனுளடய ோதலுக்குப் ெதிலைித்திருந்தோல் ேற்றவர் ளுக்கு இளதப் ெற்றி பதோியோேல்
இருந்திருக்குேோ?
ஒரு விதிவிலக்குடன் இது நிச்சயேோ முடியும்.
ேக் ைின் வனத்திலிருந்து அது தப்ெித்துக் ப ோண்டிருக் லோம், ஆனோல் வோழ்வின்
வனத்திலிருந்து தப்ெ முடியோது.
‘ ோதல் விவ ோைத்தில்’ இருப்ெளதப் கெோல், அவர் ளைப் ெற்றி வோழ்வு அசோதோைணேோன
துல்லியத்கதோடு ோண்ெித்து விடும்.
சிலர் அதில் தப்ெித்துக் ப ோள்வோர் ள்.
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உடல் தூய்ளே இல்லோதது கநைடியோ அது நிளறவளடவளதத் தடுத்தது.
தீவிைம் ேி ச் சிறப்ெோனது, ஆனோல் அது நிளறவளடய தூய்ளே கதளவ.
உண்ளேயோன ோதல் ெல ோைணங் ளுக் ோ சுமு ேோ இருக் ோது.
பூேியின் சூைல் அதளன அனுேதிக்கும் அைவிற்கு தூய்ளே இல்லோதகத முதல் ோைணேோகும்.
டந்த ோலத்தில் சமூ ப் ெிோிவோன வகுப்பும் ஜோதியும் பெோிய தளட ைோ இருந்தன.
இன்று உண்ளேயோன ோதலில் ேனகே தளடயோ இருப்ெளத நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
ேனத் தளட இல்லோவிடில் ோதல் ஆைேோ வைை சமூ த்தின் அனுேதி கெோதுேோனதோ இல்ளல.
இந்தக் ோைணத்தினோல்தோன் ெல உண்ளேயோன ோதல் ளை நோம் குளறந்த ோலத்திற்க ோ அல்லது
நீண்ட நோட் ளுக்க ோ நிளலத்து இருக்கும் இைண்டோவது அல்லது மூன்றோவது அனுெவேோ ப்
ெோர்க் ிகறோம்.
குடும்ெத்தினர் ெோர்த்து நிச்சயிக் ப்ெடும் திருேணங் ைில் உண்ளேயோன ோதல் ேலைோது என்ெது
உண்ளேயல்ல.
சமூ த்தில் முக் ியேோ இருப்ெவர் ளுக்கு சமூ த்தின் அனுேதி கவண்டும்.
இதளனயும் தோண்டி ேனதின் அனுேதி ேி வும் முக் ியம்.
இந்த அனுேதிக்குத் தூய்ளே இன்றியளேயோதது.
திருேணம், ோதல் இவற்றிலிருந்து கவறுெட்டது ஆன்ேோவின் அன்பு.
ேனம், உணர்வு ேற்றும் உடலில் ளசத்தியேோன ஆன்ேோ உள்ைது.
ஒவ்பவோரு நிளலயிலும் இதற்கு ஒரு ெோ ம் உண்டு.
இந்த நிளல ைில் ோதல் உல ைோவியது, தனக்க என்று பசோந்தம் ப ோண்டோட முடியோது.
இந்த எல்லோ நிளல ைிலும், தனிப்ெட்ட திறளே ளுக்கு அப்ெோல், இந்த நிளல ைில் உள்ை கேலும்
ெைந்த அனுேதி, சமூ த்ளதத் தோண்டி, வோழ்வுக்கும், உல த்திற்கும், ெிைம்ேத்தின் நிளல வளையிலும்
பசல்லும்.
உண்ளே, சக்தி அல்லது அைகு ஆ ியவற்றுடன் உயர்ந்த நிளலயில் உள்ை ோதலுக்கு முைண்ெோடு
எைோது.
கேலும் ெலருக்கு அதி அைவில் இளத அைிக்கும்கெோது கேலும் தீவிைேோ வும் தூய்ளேயோ வும்
இது வைரும்.
ெிோிவு அ ந்ளதக்குோியது, உோிளே ப ோண்டோடுவது அதனுளடய சக்தி, விருப்ெம்.
இந்த நிளலயில் ோதல் உண்ளே, சக்தி ேற்றும் சந்கதோஷேோகும்.
இது இனி ஆனந்தேோ இருக் ோது, கெைோனந்தேோ இருக்கும்.
இதளனக் ண்டவர் ள் இளறவன் என்றோல் அன்பு என்ெர்.
ெிங் ிலியின் சக ோதோியிடம் நல்பலண்ணம் இல்லோத ோைணத்தோல் அவளுக்கு எந்த வோய்ப்பும்
இல்ளல.
கஜனுளடய திருேணத்ளத எலிசபெத் ேனதோல் ருதினோள், நடக் கவ முடியோத சமூ உயர்ளவ
முழுளேயோன நல்பலண்ணத்தோல் சோத்தியேோக் ினோள்.
இறுதியில் அது நிளறவளடந்தது.
எல்லோ நல்பலண்ணத்திற்கும் இது பெோருந்தும்.
நல்பலண்ணம் கநைத்தில் பூர்த்தி அளடயும்.
சுயத்தின் விருப்ெம் சுயேோ கவ பூர்த்தி அளடயும்.
இந்த கயோ த்தில் நோம் அடிக் டி சுயத்ளதப் ெோர்க் ிகறோம். இது சுய உருவோக் ம், சுயக் ட்டுப்ெோடு,
சுய ிை ித்தல், தன்னிளனவுள்ை ஜீவன், சுய வோழ்வு, தன்னிளனவு, சுய ஆனந்தம் ஆ ியன.
இது நேக்கு சுயம், தன்னிளறவு கெோன்றளவ ஆகும்.
நல்பலண்ணத்தின் முக் ியத்துவத்ளத இதற்கு கேலும் வலியுறுத்த முடியோது.
நல்பலண்ணத்திற் ோ ப் ெிைோர்த்தளன பசய்வளத விட கவறு சிறந்த ெிைோர்த்தளன அன்ெருக்கு
இருக் முடியோது.
வக் ிைம், துகைோ ம் இவற்றிற்கு முன்னோல் வரும் ப ட்ட எண்ணம் ெள ளேயில் முடியும்.
எண்ணம், நல்லகதோ அல்லது ப ட்டகதோ, தடுக் முடியோதது ஆகும்.
தடுக் முடியோத உந்துதல் ளை திறம்ெடத் தடுத்தோல், உடனடியோ அது தன்ளனகய பூர்த்தி
பசய்துப ோள்ளும்.
அதனிடம் சேர்ப்ெணத்ளதத் திறம்ெடச் பசய்தோல், எண்ணத்ளத முழு எண்ணேோ ேோற்றும்.
ெிைோர்த்தளன ளுக்குப் ெதில் ிளடக்கும்பெோழுது, நோம் அதில் அதன் எல்ளல ைில் இருப்கெோம்.
ேனிதன் நன்றி ப ட்டவனோ இருக் ிறோன், முழுளேயோ அன்ளனளய, அருளை ேறந்து
விடு ிறோன், ெிைச்சிளனயிலிருந்து விடுெட்டதற்கு நிம்ேதி அளட ிறோன்.
பெற்றுக்ப ோள்வதற் ோ ேனிதனோல் நல்லவனோ நடிக் முடியோது.
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தற்பெோழுது அவனிடம் கேகலோங் ி இருக்கும் ஒரு திறன் அைிப்ெதுதோன்.
அவனுளடய ெிடிக்குள் இல்லோதவளன அவனோல் அைிக் முடியோது.
பநருக் ேோ இருப்ெவளனச் சுலெேோ அைிப்ெோன்.
நோம் எதிோியிடேிருந்து நம்ளேக் ோப்ெோற்றிக் ப ோள்ைலோம், நண்ெர் ைிடேிருந்து ோப்ெோற்றிக்
ப ோள்ை முடியோது.
ேற்றவளைத் துன்புறுத்தகவோ அல்லது துகைோ ம் பசய்யகவோ முடியோேல் இருப்ெகதோடு,
கநர்ேளறயோ அதற்கு எதிைோனோளத ஆதோிக் நம்ளேத் தகுதியோக் ிக்ப ோள்ை கவண்டும்.
இது ஆன்ேீ ப் பெருந்தன்ளேயோகும்.
சின்னத்தனம், வக் ிை ேனம், சீைைிக்கும் ப ட்ட எண்ணம் ப ோண்ட ஒருவர் பெோிய உதவிளயப்
பெறும்பெோழுது, நம்ளேக் ோயப்ெடுத்தோேல் இருப்ெதும் அல்லது அதற்கும் கேலோ நேக்கு நல்லது
பசய்வதும்தோன் அந்தத் தகுதியோகும்.
இது நேக்கு நல்ல ேனிதனோ இருக்கும் தகுதிளய அைிக்குகே தவிை, கயோ ம் பசய்யப்
கெோதுேோனதோ இருக் ோது.
கயோ த்திற்குத் கதளவப்ெடுவது ெற்றற்று இருப்ெது, அல்லது கநர்ேளறயோன ஆன்ேீ ப் ெற்று.
ேனம் கெோன கெோக் ின்ெடி பசயலோற்றோேல் இருப்ெது நல்லது.
சத்தியஜீவியேயேோ கவண்டும் என்று ஆளசப்ெடோேல் இருப்ெளத எந்த கநைத்திலும் எதுவும்
நியோயப்ெடுத்தோது.
நேக்கு சத்திய ஜீவியேயேோக் ல் ஒரு யு த்தில் பசய்ய கவண்டிய ெணியோகும்.
இது கெோன்ற திருவுருேோற்றத்திற்குக் க ோடிக் ணக் ோன ேோறுதல் ள் நம்ேிடமும், நேது சுற்றுப் புறச்
சூைலிலும், பூேியிலும் கதளவப்ெடும் என்று நேக்குத் பதோியும்,
இந்த உண்ளே ளுக்கும் கேலோ , இது விளைவோ உடனடியோ எல்கலோருக்கும் சோத்தியேோகும்
என்ெதுதோன் உண்ளே.
நேக்கு ஆர்வம் இருந்தோல், இது கெோன்ற ஆர்வப்ெடும் ஒவ்பவோரு தருணத்திலும், கேலும் உயர்ந்த
நிளலக்குச் பசல்ல ஒரு வோயில் திறந்துப ோள்ளும். நோம் இளதத்தோன் வனிப்ெதில்ளல.
கூளட நிளறய ெைங் ள் ிளடத்த சிறு ெிள்ளை ள்கெோல் நோேிருக் ிகறோம்.
சோப்ெிட ஆைம்ெிக்கும் குைந்ளத, அளத எங்கு நிறுத்த கவண்டும் என்ெளத பதோிந்துப ோள் ிறது.
நேக்கு வகயோதி ம் பதோியும், குைந்ளதப் ெருவத்தின் எல்ளலயும் பதோியும்.
நோம் ஏற்றுக்ப ோள்ளும் அைவிற்கு ேட்டுகே வகயோதி ம் ெலவீனேோ த் பதோியும்.
அவளுளடய நிைோ ோிப்ளெ டோர்சி ஏற்றுக் ப ோண்டிருந்தோல் அத்துடன் ெயணம்
முடிவளடந்திருக்கும்.
ேகனோெோவகே முக் ியம்.
நன்றி உணர்ளவ ேகனோெோவேோ க் ப ோண்டவருக்கு என்றும் பதோடரும்.
Morris Goodmanற்கு உடலின் கேல் நம்ெிக்ள இருந்தது; புனர் பஜன்ேம் ிளடத்தது.
ஜட நம்ெிக்ள க்குகேல் உணர்வு, ேனம், ஆன்ேீ நம்ெிக்ள ள் உள்ைன.
பதோளலகநோக்குப் ெோர்ளவயுளடய கேலும் உயர்ந்துள்ை ஒருவர், தற்பெோழுது இருக்கும் வோய்ப்பு ள்
முன்னகே இருந்தளத அறிந்திருப்ெோர்.
ஒகை இடத்தில் கதங் ி நிற்ெதற்கும், கேலும் கேோசேோவதற்குேோன வோய்ப்பு ளை நோம்
விரும்பு ிகறோம்.
ீைிறங்கும் அருளுக்கு உடன்ெடுவது அருள் என்று பதோிந்துப ோள்ை நோம் ஒரு கெோதும்
முயலுவதில்ளல.
இளத, நோம் உயிர் வோழ்வதற் ோ என்று பதோிந்து ப ோண்டுள்கைோகே தவிை ஆர்வேோ க்
ருதுவதில்ளல.
இந்தப் ெோர்ளவயில் ேனித விருப்ெம் ேி ப் பெோிய தளலப்ெோகும்.
ஆர்வம் ேனிதளன உயர்ந்த நிளலக்கு உடனடியோ விைிப்புறச் பசய் ிறது.
ேனிதன் ண்மூடியோ இருக் விரும்பு ிறோன்.
கதக் ேளடவதும் கதக் த்தின் ெிடியில் இருப்ெதும் சிருஷ்டியும் ெோிணோேமும் சந்திக்கும்
உள்ளுணர்வோகும்.
நோம் விைிப்புடன் இருக்கும்கெோது நம்முள் இளறவன் விைிப்ெோ இருக் ிறோன்.
சுய இருத்தலில் விைிப்ெோ உள்ை எங்கும் வியோெித்துள்ை உண்ளே நிளலயோகும் இது.
தன்ளனகய எங்கும் வியோெித்துள்ை உண்ளே நிளலயோ க் ோண்ெது ஒரு அோிதோன
சிறப்புோிளேயோகும்.
ஒரு நீண்ட சோதோைணேோன திருப்தியைிக் க்கூடிய விவோதத்திற்குப் ெிறகு, ஒரு முட்டோள்
முட்டோைோ கவ இருக் ிறோன், முட்டோைோ இருக் விரும்பு ிறோன்.
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இன்பனோருவோிடம் முட்டோளைப் ெோர்ப்ெது சமூ விைிப்ெோகும்.
நம்ேிடம் அளதப் ெோர்ப்ெது ஆன்ேீ விைிப்ெோகும்.
சக ோதைன் திருேணம் பசய்துப ோள்ைக் கூடோது என்ெது ஒரு சக ோதோியின் விருப்ெேோகும்.
தனது எல்ளலக்குள் இன்பனோரு பெண் வருவளத எந்தப் பெண்ணோலும் ஏற்றுக்ப ோள்ை முடியோது.
பெண்ணிடம் உள்ை ேனித அ ந்ளத ேி வும் ெிைத்திகய ேோனது, ேி வும் தன்வசப்ெடுத்தக் கூடியது.
கூட்டோ வும், தனிப்ெட்ட முளறயிலும் இளறவன் அளனத்து சிருஷ்டிக்கும் உோியவன் ஆவோன்.
ேனிதனிடம் அ ந்ளத இல்லோவிட்டோல் இளறவன் கேலும் சுலெேோ ச் பசோந்தேோக் ிக்ப ோள்ைலோம்.
எதிர் ோல சோத்தியத்தின் அறிவின் அடிப்ெளடயில் எழும் உந்துதலின் சக்தியின் எதிர்ெோர்ப்புதோன்
நம்ெிக்ள யோகும்.
நம்ெிக்ள ேன உணர்ச்சியின் ஒரு ெயிற்சியோகும்.
அது உண்ளேயோ இருக்கும் இடங் ைில், அதன் இப்கெோளதய ெலத்தோல் தன்ளனகய பூர்த்தி
பசய்துப ோள் ிறது.
ெலம் குளறவோ உள்ை இடங் ைில் நம்ெிக்ள இப்பெோழுது உள்ை ெலத்திற்குச் சக்தி அைிக் ிறது.
விலங் ின் நம்ெிக்ள உயிர் ெிளைத்திருப்ெகதயோகும்.
ேனிதனின் நம்ெிக்ள ேனிதத் திறளே ளைப் பூர்த்தி பசய்வகதயோகும்.
பதய்வத்தின் நம்ெிக்ள விளைவோ சிருஷ்டிளயப் ெோிணோேேோ ேோற்றுவகதயோகும்.
அறிளவ கேலும் சிறப்ெோ அனுெவிப்ெதற்கும், அறியோளேளய அறிவு என்று ண்டுெிடிப்ெதற்கும்
முயலும் ஆன்ேோவின் நம்ெிக்ள , ஆர்வத்தில் எழு ிறது.
தந்திைத்தின் மூலம் சமூ த்தில் உயர்வது திருேதி பென்னட்டின் நம்ெிக்ள யோகும்.
நிளனத்துப் ெோர்க் முடியோத சமூ ஏற்றத்ளத கஜனும் எலிசபெத்தும் எதிர்ெோர்த்தோர் ள்.
ற்ெளனயின் உறுதியின் மூலம் நம்ெிக்ள உண்ளே நிளலயோ ேோறு ிறது.
உடல் ேைணேளடய விரும்புவதில்ளல.
தனது தீவிைத்தோல் உணர்வு ேனேோ ேோற விரும்பு ிறது.
உடளலயும் உணர்ளவயும் விட்டு பவைிகயறி ேனம் ஆன்ேோவோ ேோற விரும்பு ிறது.
திரு பென்னட்டின் திருேணத்தோல் குடும்ெத்திற்கு ஏற்ெட்ட சோிளவ பெோிய அைவில் ஈடு ட்ட
அவரும், ே ளும், பேைனேோ , தீவிைேோ ஆர்வப்ெட்டனர்.
அவோிடம் அது கேல்ேனதில் இருந்தது, அவைிடம் ஆழ்ேனதில் இருந்தது.
அவைது அக் ளற அவள் ேீது இருந்தது. அவைது அக் ளற கஜன் ேீது இருந்தது.
வனத்ளதத் திளச திருப்பும் அைவிற்கு அவள் கஜன் ேீது ஆர்வம் ப ோண்டிருந்தோள்.
ஆர்வம் உணர்ச்சியின் நம்ெிக்ள யோகும்.
நம்ெிக்ள வோழ்ளவ நிளல நிறுத்தும் சிறந்த உணர்ச்சியோகும்.
உடல்ோீதியோன நம்ெிக்ள ஒருவருக்கு ே ிழ்ளவ அைிக் வல்லது.
ேற்றவருக்கு இன்ெத்ளத அைிப்ெது உணர்வின் நம்ெிக்ள யோகும்.
ேனதின் நம்ெிக்ள அந்தக் ருத்ளத நிைந்தைேோ முளறப்ெடுத்து ிறது.
நேக்குத் பதோிந்த எல்லோ விதேோன நம்ெிக்ள ைில் ோதலோின் நம்ெிக்ள கய ேி ச் சிறந்தது.
உண்ளேளய அறிந்த சந்கதோஷத்தின் ஜீவியம் நம்ெிக்ள யோகும்.
நல்ல குணத்திலிருந்து உருவோன நம்ெிக்ள ஆன்ேோவுக்குச் சக்தி அைிக் ிறது.
‘நம்ெிக்ள ளய விட்டுச் பசல்' என்ற விஷத்தனேோன வோக் ியம் அதனோல்தோன் உருவோயிற்று.
இந்தச் சிறிய நி ழ்விற்குத் தளலதம தோங்கும் திரு பென்னட் குடும்ெம், அதி ோைத்தின் ஒரு உள்ளூர்
ெதிப்ெோ விைங்கு ின்றனர்.
தனிப்ெட்ட ேனிதனின் குணோதிசயம், சூழ்நிளல, நோ ோி ம், தயோை குணம் அல்லது அதற்கு
எதிோிளடயோன குணம், அைிப்ெது, பெற்றுக்ப ோள்வது, ேற்றும் அளனத்து சமூ ப் ெோிேோற்றங் ளும்,
அதி ோைத்தின் இந்தப் ெதிப்ெினோல் அைவுக்கு உட்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைன.
முக் ியேோ கதசீய ேதங் ள் இவ்வோறு உருவோக் ப்ெட்டுள்ைன.
அைசோங் ம், கதசங் ள், குடும்ெங் ள், நிறுவனங் ள் கெோன்றவற்றில் இறுதியோ த் தீர்ேோனிப்ெது
இந்த அதி ோைகேயோகும்.
சமூ த்ளத ேோற்றுவது என்றோல், இந்த அதி ோைத்ளத ேோற்றுவதோகும். ோலப்கெோக் ில் இது
ஊடுருவிச் பசல்லும்.
ேன்னன் எவ்வைி, ேக் ள் அவ்வைி.
வைக் ேோ அைசர் ள் எகதச்சதி ோைேோ இருப்ெோர் ள். அவர் க ட் ோவிட்டோலும் ேக் ள்
அவர் ளுக்குக் ீழ்ப்ெடிவோர் ள்.
இன்று உல த்தில் அளனத்துத் தைப்ெிலும், நியூட்டன் ேற்றும் டோர்வினுளடய ேன நிளல ளைப்
ெின்ெற்று ிறோர் ள்
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அவர் ள் ிகைக் நோட்ளடயும், சேீெ நூற்றோண்டு ைில் ெிைோன்தையும் ெின் ெற்று ிறோர் ள்.
அளனத்துப் ெண்பு ளும் இந்த முடிவோன அதி ோைத்திற்கு உட்ெட்டுள்ைன.
சமூ த்தில் இதளனப் புோிந்துப ோள்ெவன் அறிவோைி என அளைக் ப்ெடு ிறோன்.
லோச்சோைத் தளலளேயினோல் இந்த அைசியல் அதி ோைம் சில சேயங் ைில் ெின்னுக்குத்
தள்ைப்ெடு ிறது.
அந்த ஆதிக் ம்கூட சேைசங் ளுக்கு உட்ெட்டது. இது ேற்றவர் ேீது ஒருவருக்கு இருக்கும்
ஒவ்பவோருவோின் முக் ியத்துவத்ளத அங் ீ ோிக் ிறது.
இந்த அதி ோைங் ளைத் தனி நெர் தனது குணோதிசயத்தில் பெற்றுக்ப ோள் ிறோர்.
ட்டுப்ெடுவது அதி ோைத்திற்கு. தவறு ள் விைிம்பு ைில் உள்ைன.
இளவ இைண்டிற்குேோன சேைசம், நோட்டின், குடும்ெத்தின் ேற்றும் தனி நெோின் லோச்சோைேோ த்
தன்ளனகய அளடயோைப்ெடுத்திக்ப ோள் ிறது.
உணர்வுபூர்வேோன ேனிதர் ள் சுெோவத்திகலகய இந்த அளேப்ெில் வந்து விடு ிறோர் ள்.
சிந்தளன பசய்யும் ேனிதர் ள், அவர் ள் சிந்திக்கும் விதம் இந்த அணுகுமுளறயோல்
தீர்ேோனிக் ப்ெடுவளதக் ோண்ெோர் ள்.
ஒவ்பவோரு ேனிதனுக்கும், ஓோிைண்டு ேனிதர் ைின், பெரும்ெோலும் ஒருவோின் தோக் ம் ேி வும்
அதி ேோ இருக்கும்.
இது பெரும்ெோலும் ஒரு ச கூட்டோைியோ கவோ, எஜேோனனோ கவோ அல்லது வோழ்க்ள த்
துளணயோ கவோ இருக்கும்.
எல்லோ ேனிதர் ளுக்கும், முக் ியேோ உணர்வுோீதியோன ேனிதர் ளுக்கு, அவர் ளுளடய
எண்ணங் ள் அவர் ளுளடய பசோந்த எண்ணங் ள் இல்ளல என்று ண்டு ெிடிப்ெது ேி ப் பெோிய
தருணேோகும்.
நோட்டின் அடிப்ெளட அளேப்பு நோட்டின் சமூ த்தினோல் முடிவு பசய்யப்ெடு ிறது.
அந்த நிளலயில் முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட கவளல, டினேோன உடல் உளைப்பு, முழுளேயோன
அதி ோைத்ளத ேனம் கெோன கெோக் ில் ெிைகயோ ிப்ெது, ஆன்ேீ ஒைியினோல் பதைிவு பெறுவது
ஆ ியளவ சில உந்துதல் ள் அல்லது சக்தி ள் ஆகும்.
அளவ திறளே, ப ௌைவம், ீழ்ப்ெடியும் குணம், சுதந்திைத்தின் பெருந்தன்ளே ஆ ியவற்ளறத்
தங் ளுளடய ெங் ைிப்ெோ அைிக் ின்றன.
சமூ ம் ஒரு வைரும் ஜீவனோகும். அதன் சோைோம்சம் தனி ேனிதனிடம் கசரு ிறது.
சமூ வோழ்வு ஆழ்ேனதில் உள்ைது. அதன் சோைோம்சம் ஜீவியேோகும்.
சோைோம்சம் ஜடத்தில் பதோடங்கு ிறது.
முழுளேயிலிருந்து ெிோிந்த அ ந்ளதயோ ேனிதன் இருப்ெதோல், கச ோிக் ப்ெட்ட சோைோம்சம்
ெோது ோக் ப்ெடுவதற்கு , ஜீவியத்ளத கநோக் ிய ேோற்றம் கவண்டும்.
ேோற்றங் ள் எல்ளல ளை ஏற்ெடுத்துவதற் ோ உள்ைன.
முதலில், சமூ ம் ஒரு ஜடப் பெோருைில் ஒரு சக்தியின் நிளலயோ உள்ைது.
உடல்ோீதியோன அந்தப் பெோருள் உடல் திறனோ முளறப்ெடுத்திக் ப ோள்ளும்கெோது,
உருவோக் ப்ெட்ட சமூ ப் பெோருைோ ேோறு ிறது.
விலங்கு ைின் ஜீவியத்தில் ஆழ்ேன அளேப்பு ஏற்ப னகவ உள்ைது.
விலங்கு ஜீவியம் ேனித ஜீவியேோ ேோறுவது, சமூ ப் ெோிணோேத்தின் முதல் நிளலயோகும்.
வீட்டில் வைரும் தோவைங் ைிலும், விலங்கு ைிலும்கூட இதளனக் ோணலோம்.
ெிைச்சிளன ள் தீருவதும் வோய்ப்பு ைோ ேோறுவதும் ெோிணோேப் ெடியின் வோழ்க்ள ப் ெதிப்ெோகும்.
சோதளன முதலில் பெறுவது அதி ோைம் ஆகும்.
சக்தியில் பதோடங்கும் வோிளசயில் அதி ோைம் இறுதியில் உள்ைது. ஆனோல் ேனித வோழ்ளவவிட ீழ்
நிளலயில் உள்ைது.
முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட சக்தி அதி ோைம் ஆகும்.
அதி ோைத்தின் இந்தச் சக்திளயத் திறளேயுடன் நிர்வோ த்தில் ெயன்ெடுத்தி, 1930ல் ோங் ிைஸ்
பதோண்டைோ வும், 1950ல் எந்தப் ெிைெலமும் அளடயோேல் இருந்த டுளேயோன நெர், 1960ல் கதச
அைவில் முக் ியத்துவம் பெற்றோர்.
டுளே ெணிவிற்கு உடன்ெோடோ ஆயிற்று.
இங்கு ஆசோைேோன பெருந்தன்ளேயோன ஆனோல் ச ிப்புத்தன்ளேயற்ற ஒரு இந்தியக் குடும்ெம்,
கதசீய அைவிலும், உல அைவிலும், சக்தி வோய்ந்ததோ வும், பவற்றி ைேோ வும் விைங்குவளத நோம்
ெோர்க் ிகறோம்.
இன்று அந்தக் டுளேயும் ெணிவும் அந்த அைவு பவைிகய பதோிவதில்ளல.
ஆன்ேி தயோை குணத்தினோல், கவளலளய விட்டு நீக் ப்ெட்ட பதோைிலோைர் ளுக்கு, அவர் ள்
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க ட்டளதவிட இைண்டு ேடங்கு ெணத்ளத அந்த நெர் அைித்தது, இந்தியோவின் சமூ த் திறளேளய
பவைிப்ெடுத்து ிறது. ேோதம் நூற்று ஐம்ெது ரூெோய்க்கு கவளலயில் கசர்ந்தவர் ெணத்திற் ோ
கவளல பசய்ய ேறுத்து க ோடிக் ணக் ோன ெணத்ளத சமூ
ோைணங் ளுக்கு நன்ப ோளட அைித்தது
ஆன்ேீ உதோை குணத்தின் அளடயோைேோகும். MSS (M.S.சுப்புலக்ஷ்ேி- சதோசிவம்) உோிளேத்
பதோள முழுவளதயும் நன்ப ோளடயோ அைித்தகெோது, ணக் ில் ஏகதோ தவறு இருப்ெதோ ேக் ள்
சந்கத ப்ெட்டோர் ள். பெோதுத் பதோண்டு ஒரு ேோளய. பெோது நல கசளவக் ோன கநைம் இன்னமும்
வைவில்ளல. பெோது ேக் ள் கசளவ பசய்ய கவண்டிய தருணேோகும் இது. அைசியல்வோதி ள்
தங் ைது திறளேளய பவைிப்ெடுத்து ிறோர் ள்.
108. “On this point she was soon satisfied”
A right perception helps solve a problem if there is any.
Perception is knowledge. Only that will have the power of solving a problem.
The problem was artificially created, but she conceded it might be a possibility.
A right perception removes a possible support of her mental energy to the problem.
As this was ultimately happily solved, we may concede that her perception helped.
Jane’s perception is more powerful.
Her perception can be so powerful as to disillusion Jane and go further to remove Caroline’s hope.
As Elizabeth was not trying to solve the problem on her own perception only, he never attempted such
concentration assuring she could.
Darcy prevented the marriage on his incorrect judgement, but mainly by a foolish perverse impulse to
demonstrate to Elizabeth that his own love for her was an uncontrollable passion and he spoke from his
heart, avoiding any arts or policy.
Even if there were no other barriers, it would not have furthered his cause. It is the wisdom of
incomprehension.
It partly issues from the fact that he took it for granted that Pemberley was beyond compare a valuable
covetable possession.
His perception was not right.
It never strikes us that when a topic is discussed all the issues and persons also will be there in the subtle
plane.
These forces will work out a compromise between themselves.
There is no mention in the text at this point that she was thinking of her own marriage which is the only
item on the agenda.
It is a great measure of selflessness that serves here subconsciously as Silent Will.
We can even say that his great passionate urge to close the proposal created the elopement.
In this regard he was like Lydia.
There is a knowledge that can give you satisfaction on any point.
Here she is satisfied by her own observation. It is sensational.
Above the senses, like thinking, there are subtle senses, insight, intuition, direct knowledge.
How does one move from one to the other?
One moves to thinking by coordinating facts.
By coordinating facts, he arrives at ideas, Real-Idea.
What does one actually do?
At the lower levels there is something one can do.
At higher levels one should do nothing.
That way the world knows the secret of Knowledge, wealth, health, fame, power, Men, Women, authority,
etc.
The secret of various things is really not to seek them.
Wealth – Do not think of it, as it lies in power, seek power.
Power – implement ALL that you already know.
Health – Do not disturb its balance, be cheerful.
Fame – Know you do not deserve it, be good or at least appear good.
Men – graki is the first and the last principle.
Women – Be tricky, false, appear to reject them.
Knowledge – Silence.
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Authority – Be ready to be cruel and tyrannical.
Wealth comes to Jane and Elizabeth like that.
Wickham attains popularity with his false character.
The secret of secrets is the Supramental secret which is everywhere.
It is to prefer Mother to anything, knowing Mother that clearly.
The secret of Knowledge can be stated as the ability to explain to an idiot understanding the process of his
thought.
The Power behind the throne comes to us when we realize what we are.
The Power behind the Society comes to us when we cannot use it.
The Power behind Nature comes to us when we realize we are the source of Nature.
Beyond that there is nothing to be sought.
You become All – Existence.
It is Absolute, Brahmam. It is Sri Aravindha Brahmam – the Brahmam of Sri Aurobindo.
As we have stated the secret in terms of knowledge so it can be stated in terms of love, power, truth,
accomplishment and everything on earth. In terms of Truth, the secret is to feel one with the other.
In terms of Love, an act completed must give JOY and cheerfulness.
In terms of power, the work should never fail.
In terms of Spirit, the Psychic should emerge.
What is common to all these, Unity, Joy, Success, Psychic, etc. equality that is the consciousness of
Infinity.
Equality for common Man is Non-Reaction.
Non-Reaction at the bottom, cheerfulness at the top.
Elizabeth remains cheerful even on hearing ‘tolerable’.
Cheerfulness accomplishes sooner or later.
It accomplishes by the energy of cheerfulness.
One’s cheerfulness releases the energy of the cheerfulness of people, events and objects.
In extreme negative atmosphere, it releases the energy of destruction or obstruction.
Elizabeth’s continued cheerfulness after ‘tolerable’ activated Mrs. Bennet, Caroline, invited Wickham and
Collins. In the second round, she released the cultured energy of the Gardiners, the cheerfulness of Lydia to
elope and the cheerfulness of Wickham for a weekend fling. Then it lands on Bingley and Jane for the
engagement. Darcy arrives at his cheerfulness through London slums. Finally she dashes the hopes of
Lady Catherine and relieves her father.
Cheerfulness that comes from her meets the oppression of Bingley and her father, her mother’s urge for
action.
If at any given moment such as ‘tolerable’, we start from every character and his temperament – sarcasm,
excitement, desire not to be branded, jealousy, offence, assertion, etc. and we travel to the end of the story,
which we are now doing in patches, we will meet the Marvel at the level of our perception.
The extraordinary patience of non-reaction in Elizabeth at ‘tolerable’, when penetrated with concentrated
will, will reveal the vision of Darcy and Lizzy at Church. We have said enough to build that patchy
penetration at over 100 places. While in Mother’s consciousness, as the Man in Burma forest felt the desire
of divine love that the tiger should eat him, we will feel the touch momentarily. Wickham’s initial delivery
of the scandal can reveal the purification of Darcy. Then reading this book or any book will be a yogic
experience. We can see Mother in ourselves and everywhere, the first fundamental Siddhi.
Man gets the maximum joy at any moment in any work.
Here she gets it in her satisfaction on this point.
Mother says the only joy in human life is sex.
Unless given up it can prevent you from entering yoga.
The ultimate joy unknown to humanity is God enjoying Man.
The Vedic Rishis saw this goal in its penultimate aspect of Man enjoying God.
There are acts where the consciousness in the cells opens up communion with the universal and
transcendent existence at the level of bliss or delight.
From this point of view every act of every character in spite of its contrary appearance is an act of Joy at the
level they can enjoy.
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The most unpardonable act to me is to force Collins on Elizabeth.
The most shameless act is to send Jane on horseback.
A very mean act is for Bennet to wish for his wife’s failure.
He sought her as a wife for marital joy which was a disappointment.
Now he is shut up in the library.
His only meeting of the family is at tea and dinner when the wife would be there.
He must speak something.
The maximum politeness of his is sarcasm.
The only thing he wants to talk of is his love for his wife.
With the greatest restraint of the impulse to abuse it becomes sarcasm.
Sarcasm gives him the joy of domestic happiness vicariously.
The causal truth of it is seen in Elizabeth’s reaching Pemberley where he visits her.
Instead of seeing the end only, we can see it all along gradually.
The great comedy is when we know the end, we have a private joke on seeing the course.
Even in the first reading of the book we can gradually acquire that knowledge.
Should we have that knowledge in sensation NOW, the future celestial joys will now readily be true.
Look back on any failure of yours. With the present knowledge imagine you had faced it years before. It is
a kind of rear vision. The Power of that vision is enough to avert that failure.
“இந்த விஷயத்தில் அவள் விளைவில் திருப்தி அளடந்தோள்.”
ஏதோவது ெிைச்சிளன இருந்தோல், சோியோன புோிதல் அதளனத் தீர்க் உதவும்.
புோிதல் அறிவோகும். இதற்கு ேட்டும்தோன் ெிைச்சிளனளயத் தீர்க்கும் சக்தி உண்டு.
ெிைச்சிளன பசயற்ள யோ உருவோக் ப்ெட்டது, ஆனோல் அவள் அது சோத்தியேோனதோ இருக் லோம்
என்று ஒப்புக் ப ோண்டோள்.
ெிைச்சிளனக்கு அவள் ேனதின் சக்தி அைித்திருக் க்கூடிய ஆதைளவ, சோியோன புோிதல் அ ற்று ிறது
முடிவோ இது சந்கதோஷேோ த் தீர்க் ப்ெட்டதோல், அவளுளடய புலனறிவுதோன் உதவியது என்று
ஒப்புக்ப ோள்ைலோம்.
கஜனுளடய ேனத் பதைிவு கேலும் சக்தி வோய்ந்தது.
கஜளனத் பதைிவளடயச் பசய்யும் அைவிற்கும், ோைலினுளடய நம்ெிக்ள ளய அ ற்றும்
அைவிற்கும் அவளுளடய அறிவுணர்ச்சி சக்தி வோய்ந்தது.
எலிசபெத் தன்னுளடய அறிவோல் ேட்டுகே ெிைச்சிளனளயத் தீர்க் முயற்சி பசய்யோத ோைணத்தோல்,
அவைோல் இயலும் என்று அவனோல் உறுதியோ இருக் முடியவில்ளல.
டோர்சி தன்னுளடய தவறோன அெிப்ெிைோயத்தினோல் திருேணத்ளதத் தளட பசய்தோன், ஆனோல் அவள்
ேீது தனக்கு இருக்கும் ோதல் அடக் முடியோத ஆர்வம் என்ெளதயும், கெோலித்தனேோ இல்லோேல்
தன் உள்ைத்திலிருந்து எழு ிறது என்ெளதயும், அவளுக்கு எடுத்துக் ோட்ட கவண்டும் என்று
அறிவில்லோேல் நம்புவதோல், முக் ியேோ இவ்வோறு நடந்து ப ோள் ிறோன்.
கவறு தளட ள் இல்லோேல் இருந்திருந்தோலும் அவன் இவ்வோறுதோன் நடந்து
ப ோண்டிருந்திருப்ெோன். புோிந்துப ோள்ைோேல் பசய்யும் ோோியம் இது.
பெம்ெர்லி எதனுடனும் ஒப்ெிடமுடியோத விளலேதிப்ெற்ற பசோத்து என்ெளத அவன் ருதியதோல்
ஏற்ெட்ட நடத்ளத இது.
அவன் புோிந்துப ோண்டது சோியல்ல.
ஒரு விஷயத்ளதப் ெற்றி விவோதிக்கும்பெோழுது, அது சம்ெந்தப்ெட்ட எல்லோ விஷயங் ளும்,
நெர் ளும், சூட்சுே நிளலயில் அங்கு இருப்ெோர் ள் என்று நேக்குத் கதோன்றுவகத இல்ளல.
இந்தச் சக்தி ள் தங் ளுக்குள்கைகய ஒரு சேைசத்ளத ஏற்ெடுத்திக்ப ோள்ளும்.
ஒகை முக் ியேோன விஷயேோ அவைது திருேணத்ளதப் ெற்றி அவள் ேனதில் நிளனத்துக்
ப ோண்டிருப்ெதோ இந்த இடத்தில் ளதயில் எங்கும் குறிப்ெிடப்ெடவில்ளல.
சுயநலேற்று இருப்ெது இங்கு பெோிய அைவில் பேௌன உறுதியோ ஆழ்ேனதில் பசயல்ெடு ிறது.
திருேண கவண்டுக ோளை நிறுத்தி விட கவண்டும் என் ிற அவனது தீவிைேோன பெோிய உந்துதல்,
ஓடிப்கெோவளதத் தூண்டியது எனவும் நோம் கூறலோம்.
இந்த விஷயத்தில் அவன் லிடியோளவப் கெோலிருந்தோன்.
எந்த விஷயத்திலும் நேக்குத் திருப்தி அைிக் க்கூடிய ஒரு அறிவு இருக் ிறது.
இங்கு அவள் தன்னுளடய கூர்ந்த வனிப்ெில் திருப்தி அளட ிறோள். இது உணர்ச்சிேயேோனது.
புலன் ளுக்கும் கேலோ சிந்தளனளயப் கெோல் சூட்சுே உணர்வு ள், ஆழ்ந்த அறிவு, உள்ளுணர்வு,
கநைடி ஞோனம் கெோன்றளவ உள்ைன.
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ஒன்றிலிருந்து ேற்றதற்கு ஒருவர் எவ்வோறு பசல் ிறோர்?
விவைங் ளை ஒருங் ிளணப்ெதன் மூலம் ஒருவர் சிந்தளன பசய்ய ஆைம்ெிக் ிறோர்.
விவைங் ளை ஒருங் ிளணப்ெதன் மூலம் ஒருவருக்குக் ருத்து ளும் முழு எண்ணங் ளும்
ஏற்ெடு ின்றன.
ஒருவர் உண்ளேயில் என்ன பசய் ிறோர்?
ீழ் நிளலயில் ஒருவர் பசய்யக்கூடியது ஒன்று உள்ைது.
உயர்ந்த நிளலயில், ஒருவர் எதுவும் பசய்யக் கூடோது.
அறிவு, பசோத்து, உடல் நலம், பு ழ், சக்தி, ஆண், பெண், அதி ோைம் கெோன்றவற்றின் இை சியத்ளத
இவ்வோறு உல ம் பதோிந்துப ோள் ிறது.
இந்தப் ெல்கவறு விஷயங் ைின் இை சியம் உண்ளேயில் அவற்ளற நோடோேல் இருப்ெதுதோன்.
பசோத்து— இது அதி ோைத்ளதக் ப ோண்டிருப்ெதோலும், அதி ோைத்ளத நோடுவதோலும் இளதப்ெற்றி
நிளனக் க் கூடோது.
சக்தி —நேக்கு ஏற் னகவ பதோிந்த அளனத்ளதயும் பசயல்ெடுத்த கவண்டும்.
உடல் நலம்—சே நிளலளயத் பதோந்தைவு பசய்யக் கூடோது. உற்சோ ேோ இருக் கவண்டும்.
பு ழ்—நேக்குத் தகுதியில்ளல என்ெளத அறிந்துப ோள்ை கவண்டும். நல்லவைோ இருக் கவண்டும்,
குளறந்த ெட்சம் நல்லவைோ த் கதோன்ற கவண்டும்.
ஆண்— ிைோக் ிதோன் முதலோவதும் ேற்றும் ளடசியோன தத்துவம்.
பெண்—தந்திைேோ வும், பெோய்ளேயோ வும் இருக் கவண்டும். அவற்ளறக் ள விடுவது கெோல்
கதோன்ற கவண்டும்.
அறிவு-- பேௌனம்
அதி ோைம்— இைக் ேற்றவைோ வும், ப ோடுளேப்ெடுத்துெவைோ வும் இருப்ெதற்குத் தயோைோ இருக்
கவண்டும்.
அவ்வோறுதோன் கஜன் ேற்றும் எலிசபெத்திற்குச் பசோத்து ிளடக் ிறது.
விக் ோம் அவனது பெோய்ளேயின் மூலம் ெிைெலம் அளட ிறோன்.
எங்கும் வியோெித்திருக்கும் சத்திய ஜீவியத்தின் இை சியம்தோன் இை சியத்திற்ப ல்லோம் கேலோன
இை சியம் ஆகும்.
அன்ளனளய இவ்வைவு பதைிவோ அறிந்திருப்ெதோல், ேற்ற எல்லோவற்ளறயும்விட அன்ளனளய
விரும்புவகத கேலோனது.
ஒரு முட்டோளுக்கு அவனுளடய எண்ண ஓட்டத்ளத எப்ெடிப் புோிந்துப ோள்வது என்ெளத விைக்கும்
திறளன அறிவின் இை சியம் என்று கூறலோம்.
நோம் யோர் என்ெளத நோம் உணரும்கெோது நேக்கு இல்லோத அதி ோைம் நேக்குக் ிளடக் ிறது.
சமூ த்தின் அதி ோைத்ளத நம்ேோல் உெகயோ ப்ெடுத்த முடியோதகெோது அது நேக்குக் ிளடக் ிறது.
இயற்ள யின் உற்ெத்தி ஸ்தோனம் நோம் என்று உணரும்பெோழுது இயற்ள யின் ெின் உள்ை சக்தி
நேக்குக் ிளடக் ிறது.
இதற்கு கேல் நோடுவதற்கு ஒன்றும் இல்ளல.
நோம் அளனத்துேோ ேோறு ிகறோம்- வோழ்வு.
இது ெிைம்ேம். இது ஸ்ரீ அைவிந்த ெிைம்ேம்- ஸ்ரீ அைவிந்தோின் ெிைம்ேம்.
அறிவின் மூலம் இை சியத்ளத நோம் விைக் ியதுகெோல, இதளன அன்பு, சக்தி, உண்ளே, சோதளன
கெோன்ற உல ிலுள்ை அளனத்தின் மூலமும் விைக் லோம். உண்ளேயின் மூலம் விைக் ினோல்,
நம்ளே இன்பனோருவருடன் ஐக் ியப்ெடுத்திக்ப ோள்வகத இை சியம் ஆகும்.
ோதளலப் பெோறுத்தவளை பூர்த்தியோன ஒரு பசயல் சந்கதோஷத்ளதயும், ே ிழ்ச்சிளயயும் தை
கவண்டும்.
சக்திளயப் பெோறுத்தவளை பசய்யப்ெடும் கவளல கதோல்வி அளடயகவ கூடோது.
ஆன்ேோளவப் பெோறுத்தவளை ளசத்தியம் பவைிப்ெட கவண்டும்
ஒற்றுளே, சந்கதோஷம், பவற்றி, ளசத்தியம் கெோன்றவற்றிற்குப் பெோதுவோ இருப்ெது, அனந்தத்தின்
ஜீவியேோன சேத்துவம் ஆகும்.
சோதோைண ேனிதனின் சேத்துவம் எதிர்விளன ஆற்றோேலிருப்ெது.
ீழ் நிளலயில் எதிர்விளன ஆற்றோேலிருப்ெது கேல் நிளலயில் ல லப்ெோ இருக்கும்.
‘ெைவோயில்ளல’ என்ெளதக் க ட்ட கெோதும்கூட எலிசபெத் உற்சோ ேோ இருந்தோள்.
உற்சோ ம் விளைவிகலோ அல்லது சிறிது ோலத்திற்குப் ெிறக ோ சோதிக்கும்.
உற்சோ த்தின் சக்தியினோல் இது சோதிக் ிறது.
ேனிதர் ள், நி ழ்வு ள், பெோருட் ள் இவற்றின் உற்சோ த்தின் சக்திளய ஒருவைது உற்சோ ம்
விடுவிக்கும்.
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தீவிைேோன எதிர்ேளறயோன சூைலில், அைிவு அல்லது தளட, இவற்றின் சக்திளய இது விடுவிக்கும்.
“ெைவோயில்ளல’ என்ற ெிறகும் எலிசபெத் பதோடர்ந்து உற்சோ ேோ இருந்தது திருேதி பென்னட்,
ோைலின் இருவளையும் சுறுசுறுப்ெோ ச் பசயல்ெட ளவத்தது. விக் ோம், ோலின்ஸ் இருவளையும்
வைவளைத்தது. இைண்டோவது சுற்றில் ோர்டினர் தம்ெதி ைின் ெண்ெட்ட சக்திளயயும், லிடியோ
ஓடிப்கெோவதற்கு அவளுளடய உற்சோ த்ளதயும், வோை இறுதிக் ப ோண்டோட்டத்திற்கு விக் ோேின்
உற்சோ த்ளதயும் அவள் விடுவித்தோள்.
இதற்குப் ெிறகு கஜன்-ெிங் ிலியின் திருேண உறுதிளய பசயல்ெடுத்தினோள். லண்டனில் இருக்கும்
குடிளசப் ெகுதி ைின் வைியோ டோர்சி தன்னுளடய உற்சோ த்ளதப் பெறு ிறோன். இறுதியோ , கலடி
ோதோினுளடய நம்ெிக்ள ளைத் த ர்த்து தன்னுளடய த ப்ெனோருக்கு நிம்ேதிளய அைிக் ிறோள்.
ெிங் ிலி ேற்றும் அவளுளடய த ப்ெனோோின் அழுத்தம், பசயலோற்றுவதற் ோன அவைது தோயோோின்
உந்துதல் ஆ ியவற்றிற்கு அவைது உற்சோ ம் பெோருத்தேோ இருந்தது.
‘ெைவோயில்ளல’ என்ெது கெோன்ற எந்த ஒரு தருணத்திலும் ஒவ்பவோரு தோெோத்திைத்திலிருந்தும்,
அவனது ேன உணர்வு ைிலிருந்தும் – ெோி ோசப் கெச்சு, உத்கவ ம், முத்திளை குத்தப்ெடோேல்
இருப்ெதற் ோன ஆளச, பெோறோளே, குற்றம், வலியுறுத்தல் கெோன்ற ேன உணர்வு ைில் ஆைம்ெித்து,
இப்பெோழுது நோம் சிறு சிறு ெகுதியோ ஆைோய்ந்து வருவளத இக் ளதயின் இறுதிவளை
பதோடர்ந்தோல், நோம் புோிந்துப ோள்வதற்க ற்ெ அற்புதத்ளதப் ெோர்ப்கெோம்.
‘ெைவோயில்ளல’ என்றபெோழுது எலிசபெத் எதிர்விளன ஆற்றோேல் ோண்ெித்த அசோதோைணப்
பெோறுளேளய தீவிை வனத்துடன் ஊடுருவிப் ெோர்த்தோல், அது டோர்சி ேற்றும் எலிசபெத்தின்
ெோர்ளவளய, ‘சர்ச்’சில் பவைிப்ெடுத்தும். நோம் நூற்றுக்கும் கேலோன இடங் ைில் அந்த ஆழ்ந்த
வனிப்ளெப் ெற்றி கெோதுேோன அைவு கூறியிருக் ிகறோம். ெர்ேோ ோட்டில் ஒரு புலி தன்ளன
உண்ண கவண்டும் என் ிற பதய்வீ அன்ெின் ஆளசளய உணர்ந்த ஒரு ேனிதளனப் கெோல்,
அன்ளனயின் ஜீவியத்தில் நோம் அன்ளனயின் ஸ்ெோிசத்ளத க்ஷண கநைத்திற்கு உணருகவோம்.
விக் ோம் ஆைம்ெத்தில் ெைப்ெிய அவதூறு, டோர்சி தூய்ளேப்ெடுத்திக்ப ோள்வளத
பவைிப்ெடுத்து ிறது. இந்தப் புத்த த்ளதகயோ அல்லது கவறு எந்தப் புத்த த்ளதகயோ ெடிப்ெது
கயோ அனுெவேோ இருக்கும். நம்ேிடமும் ேற்றும் எல்லோ இடங் ைிலும் அன்ளனளயப் ெோர்க்
முடியும், இதுதோன் முதல் சித்தியோகும்.
எந்த கவளலயிலும், எந்த கநைத்திலும், ேனிதனுக்கு அதி ெட்ச சந்கதோஷம் ிளடக் ிறது.
இந்த விஷயத்தில் அவளுளடய திருப்தியில் அவளுக்கு அதி ெட்ச சந்கதோஷம் ிளடத்தது.
ஆண் பெண் உறவில்தோன் ேனிதனுக்கு சந்கதோஷம் என்று அன்ளன கூறு ிறோர்.
அளதக் ள விட்டோல்தோன் கயோ ம் இயலும்.
இளறவன் ேனிதளன நிளனத்துச் சந்கதோஷப்ெடுவதுதோன் முடிவோன சந்கதோஷம் என்ெது ேனித
குலத்திற்குத் பதோியோது.
ேனிதன் இளறவளன நிளனத்து சந்கதோஷப்ெடுவகத இந்த இலக் ிற்கு முந்ளதய நிளலயோ
கவத ோல ோிஷி ள் ண்டனர்.
ஆனந்தம் ேற்றும் கெைோனந்த நிளலயில் அணுவிலுள்ை ஜீவியம் ெிைெஞ்ச ெிைம்ே வோழ்வுடன்
பதோடர்ளெ ஏற்ெடுத்துவது கெோன்ற பசயல் ள் உள்ைன.
இந்தக் க ோணத்தில் ஒவ்பவோரு ெோத்திைத்தின் ஒவ்பவோரு பசயலும், அதன் கநர்ேோறோன
கதோற்றத்ளதயும் ேீறி, அளவ அனுெவிக் க்கூடிய நிளலக்க ற்றவோறு சந்கதோஷேோன பசயலோ
இருக் ிறது.
எலிசபெத் ேீது ோலின்தைத் திணிப்ெது ேன்னிக் முடியோத பசயலோகும்.
குதிளையில் கஜளன அனுப்ெியது ேி வும் பவட் ங்ப ட்ட பசயலோகும்.
தன் ேளனவி கதோற் கவண்டும் என்று பென்னட் விரும்புவது ேி வும் அற்ெத்தனேோன பசயலோகும்.
திருேண வோழ்வின் சந்கதோஷத்திற் ோ அவளைத் திருேணம் பசய்து ப ோண்டோர், ஆனோல் அவருக்கு
அதில் ஏேோற்றகே ிளடத்தது.
இப்பெோழுது அவர் நூல த்தில் தஞ்சம் புகுந்துள்ைோர்.
ேளனவி இருக்கும் கதனீர் கநைத்திலும், இைவு விருந்திலுகே அவர் குடும்ெத்ளதச் சந்தித்தோர்.
அவர் ஏதோவது கெசியோ கவண்டும்.
அவருளடய அதி ெட்ச ேோியோளத குத்தல் கெச்சுக் ள்தோம்.
அவருளடய ேளனவியின் ேீதோன ோதளலப் ெற்றி ேட்டுகே அவர் கெச விரும்ெினோர்.
நிந்தளன பசய்யும் உந்துதளலக் ட்டுப்ெடுத்திக்ப ோள்வது குத்தல் கெச்சோ ேோறிவிடு ிறது.
குத்தல் கெச்சு அவருக்கு குடும்ெ சந்கதோஷத்ளத ேளறமு ேோ அைிக் ிறது.
எலிசபெத் பெம்ெர்லிளய அளடவதும், அவர் அவளைச் சந்திக் அங்கு பசல்வதிலும், இதன் ோைண
ோோியத்தின் உண்ளே பதோி ிறது.
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முடிளவ ேட்டும் ெோர்ப்ெளதவிட நோம் இதளனப் ெடிப்ெடியோ
ளத முழுவதிலும் ெோர்க் லோம்.
முடிவு நேக்குத் பதோியும்பெோழுது அதன் கெோக்ள ப் ெோர்ப்ெது கவடிக்ள யோ இருக்கும்.
முதல் முளறயோ ப் புத்த த்ளதப் ெடிக்கும்பெோழுகத ெடிப்ெடியோ இந்த அறிளவ நோம் பெற்றுக்
ப ோள்ைலோம்.
இப்பெோழுது நேக்கு உணர்வில் அந்த அறிவு இருந்தோல், எதிர் ோலத்தின் பதய்வீகச் சந்கதோஷங் ள்
இப்பெோழுகத உண்ளேயோ ி விடும்.
நம்முளடய கதோல்விளய நோம் திரும்ெிப் ெோர்த்து, இப்பெோழுது இருக்கும் அறிவின் மூலம் ெல
வருடங் ளுக்கு முன் நோம் அதளன எதிர்ப ோண்டது கெோல் ற்ெளன பசய்து ெோர்க் லோம். இது
ெின்புறக் ோட்சி கெோலிருக்கும். இந்தக் ோட்சியின் சக்தி அந்தத் கதோல்விளயத் தடுக் ப்
கெோதுேோனதோ இருக்கும்.
109. “Two or three little circumstances occurred ere they parted which in her anxious interpretation denoted a
recollection of Jane not untinctured with tenderness.”
The little circumstances are not little circumstances, but ultimately revealed to be determining
circumstances.
Good peeps through invisible chinks.
How consecration works, how consecration is perfected and when everything is favourable, how the
establishment resists are seen here. The points that deserve our attention are
• The rise of £ 50 to £ 4000 is no easy social task.
• A pretty face can be pretty but is of little value in marriage.
• A greedy dynamism of her mother which is enough to prevent all marriages and lose the entail, can
be overcome by ‘Silent Will’ of the beneficiary.
• The power of good will of one on another, especially when the other is oblivious of her own self.
• The responsibility of her father’s irresponsibility.
• Marriage is more of seeking property than a husband.
• Lydia’s Man–hunting pushes two other marriages by her urge.
• Absence of any real interest for any sister in Jane.
• Absence of any formal or human recognition in Jane about the extraordinary interest Elizabeth
took in her.
• Her obliviousness and helplessness about how her mother constantly destroys her own chances.
• Even when Grace comes to one stupidity stands in the way.
• With a nerveless Man like Bingley to inspire him to have his way not being conceivable in the
circumstances, an elopement, a virulent refusal of a magnificent proposal and the coming down of
a Lady Catherine to Longbourn are called for.
• How commendable it is of both the girls to refuse to attempt to fix Bingley.
• Deceit of a wealthy girl who is affectionate is soothing to a comparatively poor girl of no will.
• Silent will of a pure will can overcome elopement and draw out of Darcy several thousand pounds.
An act is accomplished along the chain that begins with energy, but it depends on very many other
things such as Time, Space, Society in which it occurs, the forces that actuate it, etc.
In this case we see the significance of the French Revolution.
One important force is that of aristocracy in relation to neo-rich.
It is a village setting. In London the same will differently turn out.
In 2000 AD whether Bingley’s Money or Darcy’s Pemberley would have carried the same weight is a
question.
Whether any self-respecting girl would have in 2000 AD cared to respond to Bingley is a psychological
question.
Had Bingley been a scholar in any of the modern subjects and Jane’s education been domestic, the outcome
will be different.
Bingley, Jane, Elizabeth, Darcy and all others are fully social beings except Elizabeth in a limited measure.
There is some individuality in her.
Imagine that all these main characters are formed Individuals, formed enough for 2000 AD, and then this
course of events cannot be certain.
Today education is indispensable.
Individuality has not yet become indispensable.
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Honesty and a sense of honour is more expected today in any country than 200 years ago.
Of course, today elopement does not matter as it will not be called any more elopement.
No Catherine will initiate a trip to Longbourn today.
The power behind that society is different from power behind today’s society.
Such a power is in each individual and in different periods act differently.
It was period when life was slowly emerging out of tragedy not towards a period where no tragedy is there,
but out of the iron grip of oppressive dark forces.
The work becomes great only when it stands out of Time and Space.
Can we launch on such a study?
It will be a study of human values not aristocratic values.
Society is a standing wonder as an active ant hill is to us.
The Queen sprays a liquid over all the ants that bind them together.
Human society is bound together by a subtle, causal bond.
It is easily seen in a joint family separated all over the country.
To see the invisible bond one needs invisible eyes.
When a relative dies 1000 miles away an insatiable hunger takes hold of another for days.
A Man enjoying food or game or something more deeply, all people around too enjoy.
It is a belief that to eat without sharing it with others will cause stomach pain.
Alexandrina took away Crosbie from Lily. In a year of barren life she died.
The belief that if a sister suffers poverty a Man cannot prosper.
It is a law of life. Vivekananda’s hunger at the railway station was felt by the owner of the sweet meat shop
in his siesta.
Mirunalini’s death was communicated to Sri Aurobindo by the fall of her picture to the ground.
A lost property was fully restored in three days when Mother’s picture was taken around daily.
Mrs. Bennet’s extension into Non-Being extended the cancelled four thousand to realise ten.
We must see the binding force of The Mother’s Consciousness, feel it and be able to commission it to
work.
Man works in the field or factory.
We work in the plane of consciousness.
It is above the power behind the throne.
Reaching that deeper center of consciousness, one has the power over the universe.
He can have the power to rule the world, order its affairs.
He who had no need to use that power can do yoga.
Moksha too is union with God.
Yoga is union with God.
One is union with His atmosphere; the other is with His power.
One is like being a guest in Prime Minister’s house for ten days and the other is to be the Prime Minister.
“அவர் ள் ெிோிவதற்கு முன்னம் ஏற்ெட்ட இைண்டு அல்லது மூன்று நி ழ்வு ளைப் ெற்றியும், கஜன்
பேன்ளேயுடன் நடந்து ப ோண்டளதப் ெற்றியும் அவள் ஆர்வேோ விைக் ி ஞோெ ப்ெடுத்து ிறோள்.”
சிறிய சந்தர்ப்ெங் ள் சிறியதோ இல்ளல, ஆனோல் தீர்ேோனிக்கும் சந்தர்ப்ெங் ைோ பவைிப்ெட்டன.
ண்ணுக்குத் பதோியோத துவோைம் வைியோ நல்ல விஷயங் ள் வரு ின்றன.
சேர்ப்ெணம் எவ்வோறு பசயல்ெடு ிறது, சேர்ப்ெணத்ளத எவ்வோறு பூைணேோக்குவது, எல்லோம்
சோத ேோ இருக்கும்பெோழுது எவ்வோறு அளேப்பு தடுக் ிறது என்ெளத இங்கு ெோர்க் லோம்.
நோம் வனிக் கவண்டிய விஷயங் ள்1) ஐம்ெது ெவுன் வருேோனத்திலிருந்து, நோலோயிைம் ெவுன் வருேோனத்திற்கு உயருவது சுலெேோன
சமூ ச் பசயல் அல்ல.
2) ஒரு அை ிய மு ம் அை ோ இருக் லோம். ஆனோல் திருேணத்தில் அை ோன மு த்திற்கு ேதிப்பு
ிளடயோது.
3) அளனத்து திருேணங் ளைத் தடுக் வும், பசோத்ளத இைக் வும் கெோதுேோன அைவு இருந்த
அவளுளடய தோயோோின் கெைோளச ெிடித்த ஆற்றளல, பெறுெவோின் பேௌன உறுதியோல்
பவற்றிப ோள்ை முடியும்.
4) ஒருவருக்கு ேற்றவர் கேலிருக்கும் நல்பலண்ணத்தின் சக்தி, முக் ியேோ ேற்றவர் தன்ளனப்
ெற்றிகய அறியோேலிருக்கும் பெோழுது.
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5) அவளுளடய தந்ளத பெோறுப்ெற்று இருப்ெதோல் ஏற்ெடும் அவளுளடய பெோறுப்பு.
6) பசோத்திற் ோ த்தோன் திருேணம் பெரும்ெோலும் நோடப்ெடு ிறகத தவிை ணவனுக் ோ அல்ல.
7) லிடியோ ஆணின் ெின்னோல் கெோவது ேற்ற இைண்டு திருேணங் ளை அவளுளடய உந்துதலினோல்
நடத்தி ளவக் ிறது.
8) கஜன் ேீது ேற்ற சக ோதோி ளுக்கு எந்த வித உண்ளேயோன ஆர்வமும் இல்லோதது.
9) கஜன் ேீது எலிசபெத் அசோதோைண ஆர்வம் ோண்ெிப்ெதற்கு, கஜனிடம் சோதோைணேோ கவோ
அல்லது ேனித அங் ீ ோிப்கெோ எதுவும் இல்ளல.
10) அவளுளடய வோய்ப்பு ளை எவ்வோறு தோயோர் பதோடர்ந்து ப டுக் ிறோள் என்று அவளுக்குத்
பதோியோேல் இருப்ெதும், அதற்கு அவள் ஒன்றும் பசய்ய இயலோேல் இருப்ெதும்.
11) ஒருவருக்கு அருள் ிளடக்கும்பெோழுதும் முட்டோள்தனம் வைியில் குறுக் ிடு ிறது.
12) ெிங் ிலிளயப்கெோல் முதுப லும்ெில்லோத ேனிதளன அவனுளடய விருப்ெதிற்க ற்ெ
நடந்துப ோள்ை அவனுக்கு ஊக் ேைிப்ெது நிளனத்துப் ெோர்க் முடியோததோ இருப்ெதும்,
ஓடிப்கெோவதும், சிறந்த திருேண கவண்டுக ோளைத் தீவிைேோ ேறுப்ெதும், லோங்ெர்னுக்கு கலடி
ோதோின் வருவதும் வனிக் த்தக் விஷயங் ள் ஆகும்.
13) ெிங் ிலிளயத் திருேணத்திற்குச் சம்ேதிக் ளவக் இைண்டு பெண் ளும் முயற்சி எடுக்
ேறுப்ெது கெோற்றத்தக் து.
14) ெோசேோ இருக்கும் ெணக் ோைப் பெண் ஏேோற்றுவது, எண்ணங் கை இல்லோத ஏளைப்
பெண்ணுக்கு ஆறுதளலத் தரும்.
15)தூய்ளேயோன எண்ணத்தின் பேௌன உறுதி, ஓடிப்கெோவளதத் தடுக்கும், டோர்சியிடேிருந்து ெல
ஆயிைம் ெவுன் ளைப் பெற்றுத் தரும்.
சக்திகயோடு ஆைம்ெிக் ப்ெடும் வோிளசயில் ஒரு பசயல் சோதிக் ிறது, ஆனோல் இது ோலம், இடம்,
சமூ ம், இவற்றில் நளடபெறும் ெல ேற்ற விஷயங் ளைப் பெோறுத்தும், இளதச் பசயல்ெடுத்தும்
சக்திளயப் பெோறுத்தும் உள்ைது.
இந்த விஷயத்தில் நோம் ெிபைஞ்சுப் புைட்சியின் முக் ியத்துவத்ளதப் ெோர்க் ிகறோம்.
புதுப்ெணக் ோைர் ளுக்கும் ெிைபுக் ளுக்கும் உள்ை பதோடர்பு ஒரு முக் ிய சக்தியோ உள்ைது.
இது ிைோேத்தில் நடப்ெது. இதுகவ லண்டனில் கவறு விதேோ நடக்கும்.
ி. ெி. இைண்டோயிைம் ஆண்டில், ெிங் ிலியின் ெணத்திற்கும் டோர்சியின் பெம்ெர்லிக்கும் இகத அைவு
ேதிப்பு இருந்திருக்குேோ என்ெது க ள்வி.
ி. ெி. இைண்டோயிைம் ஆண்டில், சுய ேோியோளதயுள்ை ஒரு பெண் ெிங் ிலி ேீது அக் ளற
ோண்ெித்திருப்ெோைோ என்ெது ஒரு ேனதின் க ள்வியோகும்.
நவீன ோல ெோடங் ைில், ெிங் ிலி ஒரு அறிஞனோ இருந்து, கஜன் ஒரு குடும்ெப் பெண்ணோ
இருந்திருந்தோல், இதனுளடய விளைவு கவறு விதேோ இருந்திருக்கும்.
ெிங் ிலி, கஜன், எலிசபெத், டோர்சி, ேற்ற யோவருகே முழுளேயோ ச் சமூ த்ளதச் சோர்ந்தவர் ைோ
இருந்தனர், எலிசபெத் ேட்டும் சற்று ேோறுதலோ இருந்தோள். அவைிடம் ஓைைவிற்கு தனித்துவம்
இருந்தது.
இந்த முக் ியேோன ெோத்திைங் ள் அளனவரும் சோியோ உருவோன தனி நெர் ள் என்றும், ி. ெி.
இைண்டோயிைம் ஆண்டிற்கு உ ந்த நெர் ள் என்றும் ற்ெளன பசய்து ப ோண்டோல், இந்த
நி ழ்ச்சி ள் நடக்கும் கெோக்கு நிச்சயேோனதோ இருக் ோது.
இன்று ல்வி இன்றியளேயோத ஒன்றோகும்.
தனித்துவம் இன்னும் இன்றியளேயோததோ ேோறவில்ளல.
இருநூறு வருடங் ளுக்கு முன் இருந்தளதவிட, நோணயமும் ேோியோளத உணர்வும் இன்று எந்த ஒரு
நோட்டிலும் அதி ேோ எதிர்ெோர்க் ப்ெடு ிறது.
இன்று ஓடிப்கெோவது ஒரு விஷயகே இல்ளல, ஏபனனில், இனி அது ஓடிப்கெோவது என்று
அளைக் ப்ெடுவதில்ளல.
இன்று எந்த ோதோினும் லோங்ெர்னுக்கு விஜயம் பசய்யும் தன்முளனப்ளெ எடுக் ேோட்டோள்.
அன்ளறய சமூ த்தின் ெின்னோல் இருந்த சக்திளயவிட, இன்ளறய சமூ த்தின் சக்தி
வித்தியோசேோனது.
இது கெோன்ற சக்தி ஒவ்பவோரு ேனிதனிடமும் பவவ்கவறு சேயத்தில் பவவ்கவறு விதேோ ச்
பசயல்ெடும்.
கெைோெத்திலிருந்து வோழ்வு பேதுவோ பவைிவந்து ப ோண்டிருந்த ோலேோ அது இருந்தது, ஆெத்து
இல்லோத ோலத்ளத கநோக் ிச் பசல்வதோ இல்லோேல், அடக் ி ஆளும் தீங்கு விளைவிக்கும்
சக்தி ைின் இரும்புப் ெிடியிலிருந்து பவைி வருவதோ அது இருந்தது.
கநைம், இடம் இவற்ளறத் தோண்டி நிற்கும்பெோழுதுதோன் கவளல சிறப்ெோனதோ ேோறு ிறது.
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இந்த ஆைோய்ச்சிளய நோம் ஆைம்ெிக் லோேோ?
ேனிதப் ெண்பு ளைப் ெற்றிய ஆைோய்ச்சியோ இது இருக்கும், உயர்குடிப் ெண்பு ளைப் ெற்றியதோ
அல்ல.
சமூ ம் சுறுசுறுப்ெோ இருக்கும் எறும்புப் புற்றுகெோல் நம் ண் முன் இருக்கும் அதிசயேோகும்.
ைோணி எறும்பு ஒரு திைவத்தின் மூலம் ேற்ற எல்லோ எறும்பு ளையும் இளணத்து ளவக் ிறது.
ேனித சமுதோயம், சூட்சுே, ோைண ெிளணப்ெின் மூலம் இளணக் ப்ெட்டுள்ைது.
நோடு முழுவதிலும் ெிோிந்து இருக்கும் கூட்டுக் குடும்ெத்தில் நோம் இதளனச் சுலெேோ ப் ெோர்க் லோம்.
ண்ணுக்குத் பதோியோத ெிளணப்ளெப் ெோர்ப்ெதற்கு ஒருவருக்குக் ண்ணுக்குத் பதோியோத ண் ள்
கவண்டும்.
ஆயிைம் ளேல் ளுக்கு அப்ெோல் ஒரு உறவினர் இறந்து விடும்பெோழுது, ஒருவருக்கு நோட் ணக் ில்
தீைோத ெசி ஏற்ெடும்.
ஒருவர் உணளவகயோ, விளையோட்ளடகயோ அல்லது கவறு ஏகதனும் ஒன்ளறகயோ ஆழ்ந்து
அனுெவிக்கும்பெோழுது, சுற்றி உள்ை அளனவரும் அளத அனுெவிப்ெர்.
ேற்றவர் ளுக்குக் ப ோடுக் ோேல் உண்டோல் வயிற்று வலி வரும் என்று ஒரு நம்ெிக்ள உள்ைது.
Lily-டேிருந்து, Crosbie-ளய, Alexandrina ெறித்துக் ப ோண்டோள், ஒரு வருட வறண்ட வோழ்க்ள க்குப்
ெிறகு அவள் இறந்து கெோனோள்.
சக ோதோி வறுளேயில் இருந்தோல், சக ோதைன் வைேோ இருக் முடியோது என்ெது ஒரு நம்ெிக்ள .
ெிறந்த பெண் ஷ்டப்ெடக்கூடோது, இதுதோன் வோழ்வின் சட்டம்.
இையில் நிளலயத்தில் விகவ ோனந்தருக்குப் ெசி எடுத்தபெோழுது, இனிப்புக் ளட ளவத்திருந்த
முதலோைி அளத அவைது உறக் த்தில் உணர்ந்தோர்.
ேிருணோைினி இறந்தது அவைது ெடம் ீகை விழுந்ததன் மூலம் ஸ்ரீ அைவிந்தருக்கு
உணர்த்தப்ெட்டது.
அன்ளனயின் புள ப்ெடத்ளத வீட்ளடச் சுற்றி தினமும் எடுத்துச் பசன்றது, பதோளலந்து கெோன
பெோருளை ேீட்டுத் தந்தது.
அசத்ளத கநோக் ி திருேதி பென்னட் பசன்றது, ைத்தோ ிய நோலோயிைம் ெவுளன ெத்தோயிைம் ெவுனோ
ேோற்றியது.
அன்ளன ஜீவியத்தின் ெிளணக்கும் சக்திளய நோம் ெோர்க் கவண்டும், உணை கவண்டும், அதளன
பசயலில் ஈடுெடுத்த கவண்டும்.
ேனிதன் நிலத்திகலோ அல்லது பதோைிற்சோளலயிகலோ கவளல பசய் ிறோன்.
நோம் ஜீவியத்தின் நிளலயில் கவளல பசய் ிகறோம்.
நேக்கு இல்லோத சக்திக்கும் கேலோனது இது.
ஜீவியத்தின் ஆைத்திலுள்ை அந்த ளேயத்ளத அளடயும்பெோழுது, ெிைெஞ்சத்தின் சக்தி ஒருவருக்குக்
ிளடக் ிறது.
அவனுக்கு உல த்ளத ஆளும் சக்தி ிளடக்கும், அதனுளடய விவ ோைங் ளை அதி ோைம் பசய்யும்
சக்தி ிளடக்கும்.
அந்தச் சக்தியின் அவசியம் இல்லோதவர் கயோ த்தில் ஈடுெடலோம்.
கேோக்ஷமும் இளறவனுடன் இளணவதோகும்.
கயோ ம் இளறவனுடன் இளணவதோகும்.
ஒன்று இளறவனின் சூைலுடன் இளணவது, ேற்பறோன்று இளறவனின் சக்தியுடன் இளணவது.
ஒன்று ெிைதே ேந்திோியின் வீட்டில் ெத்து நோட் ளுக்கு விருந்தினைோ இருப்ெது கெோன்றது,
ேற்பறோன்று ெிைதேைோ இருப்ெது கெோலோகும்.
110. “A wish of saying more than might lead to mention of Jane.”
This is the skill of the sense of a diplomat.
In life there are occasions when by mentioning a word things are accomplished and vice versa.
To receive visitors and give them a send off is an urban habit.
Like animals the rural folk silently part hours before one leaves and recognize the visitor routinely
sometime after his coming.
Spiritual developments announce early ahead by subtle symptoms.
One must be alert to respond to it.
Bingley’s taking Netherfield was such an event in Meryton.
Mrs. Bennet over activated herself and sent them packing soon.
It was seen in Mrs. Gardiner’s invitation to Derbyshire, Charlotte’s invitation to Hunsford, before the
second proposal by Lady Catherine’s visit.
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People are not able to stand up to the society as they are part of it.
People stand up to the society as they have outgrown it.
They outgrow the society by building up their Individuality that fully includes the society.
Their instrument is Individuality.
Up to a point they choose what is dictated by the society.
One can choose it by submission or discrimination.
Discrimination saturates to a point where one has to lead the society.
Initially he leads the society by persuasion.
Later he does so by dictation.
It is done by the assimilation of the social view agreeably.
In the later stages society readily accepts one as he receives from above – from Mind or Spirit.
No one can become an Individual who does not receive from above.
We say the Mental Man leads the vital population.
A certain pamphlet quickly sells 100,000 copies and rises to a million as there is a message from above,
from the Mind.
FDR’s call is one such.
Churchill’s call was not anyone could contemplate then.
Nor was it in human comprehension – a call of Non-Violence.
Elizabeth was anxious to confirm her good luck she felt the previous day for Jane too from every
possible point of view.
She confirmed it abundantly from Bingley and Georgiana.
Her wondering assessment as new to herself as her aunt was fully completed.
But she was unaware of the magnitude of her marrying Darcy.
It required one more concentric circle to the opened and covered.
Lydia opened it up, Darcy completed it.
In everyone’s life decisive moments appear to fix his future often.
We only recognise the health hazards when the doctor grants a period of life to a patient.
It may be at the age of five or fifty. It is equally dangerous, determinative to one’s life or career.
Positively moments that lift one’s life come once or many times. Mostly we receive the benefit and later
disregard it, sometimes even forget it.
Passing SSLC is a crucial education point of transition like that. One who failed opens a shop. Another who
passed ends up as a D.R.O. (District Revenue Officer).
In the late life the difference is acute.
A faulty arrest warrant can destroy a beautiful career or life.
We note only monetary benefits or social advantages.
We do not know that Life is full of such moments and human choice decides our progress.
Life gives us the opportunities from outside.
Psychology gives us the opportunities from inside.
Life’s opportunities from outside which are apparently determinative can by a psychological choice be
made to change its character.
Psychological obstacles or opportunities can by a spiritual choice be always made a point of progress.
Yogically one who has attained a certain elevation of consciousness will find it the greatest joy to be
progressing all the time.
Such persons who feel they are so awake all the time do not recognize that their ‘waking’ moments are only
three or four minutes.
To know life thus is to be spiritually awake.
The rule is to be gaining always. It is essential NOT to slide down once a point is gained.
Elizabeth is happily struggling now at one such point.
Life is live sometimes and only then its progress is made. It is a moment when our temperament is on
edge.
She is at one such moment. Bingley particularly is on such an edge.
He longs to speak out Jane, but is on a psychological embargo.
It is a point that can be called a reversal.
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For such a mental reversal, one has to change his opinions.
Changing the vital attitudes is another reversal when life accordingly changes.
Physical reversal changes the physical functioning.
Yoga is an experiment on one’s own body.
Even at the mental level there three reversals are inbuilt.
Giving up the mental opinions, the devotee’s mental world changes, i.e. ideas, circumstances, people of that
opinion enter his life.
His life attracts people of that vital status when the vital attitude in the mind changes.
Property, wealth, status seek him for a similar change in the physical sensation of the Mind.
It is kind of life when one feels it is the last day of his life.
It is at such moment Elizabeth receives Jane’s letter at Hunsford opening in the social plane new physical
realities.
It was shattering for the appearance.
In reality it accomplished four marriages as Wickham’s marriage is now the marriage of the family.
Not to know that there would be corresponding inner development to the outer new events is not to have
yogic experience.
We see her Mind fully on Jane. So, the outer world must expand to include Jane in it, as the original
opening is only for her.
It is grace. By supergrace it extends to include Lydia.
Elizabeth has at heart Jane’s as well as Lydia’s well being and that is why Darcy’s coming near her gets
socially extended. In wanting to save Lydia whether she was deeply concerned to save the career of
Wickham is not hinted by the text. At least she had no single word of condemnation of Wickham. She had
the goodness to call him Mr. Wickham! The dread of the ruin of the family is obvious. It opened a further
inner dimension of understanding to her. She was opened to the last depth in her.
Life events are life movements, moving to disclose life, existence, God.
What is revealed also depends upon the perceiving Mind.
The maximum Mind can see is only Mental perception and not beyond.
To see life by Mind, Mind has to develop its subtle dimension.
Through subtle dimension Mind has to develop Mental Consciousness and go beyond to see the Mental
Being, the Psychic to see existence or God.
The very fact Bingley had come to Netherfield is not for a country house.
It must be in response to some aspect of Meryton life.
Meryton as we know longs for eligible bachelors.
But Bingley, ostensibly, looks for a bride in London, not in Meryton.
At the first assembly he fell for Jane.
It is in the nature of things as she is exceedingly pretty and he is an unthinking Man. And on the other side
the girls and particularly their mother clamours for wedding.
Bingley looks to Darcy for permission.
Darcy is possibly competing with Bingley.
Jane is stupid, which Bingley does not see as he is so.
Darcy might look up for someone prettier or not stupid.
Elizabeth cannot bid less than Jane.
In the subconscious Darcy and Elizabeth choose each other.
All this are all right in our imagination or our subconscious.
Life is real, concrete, materialistic, etc.
So, we start from reality and move towards a subconscious reality.
This line of our assumed argument may be borne out by the story.
If we scrupulously adhere to the text, it does lend its support to this assumption.
To move from this precarious subtle dimension for us to penetrate to the Mental Consciousness, we have, in
our Mind, to move to Mental Consciousness i.e. remove ego.
Reading the text not for egoistic assertion, we get glimpses of the Consciousness of the story which is being
pressed upon by the force of the French Revolution. Such an approach yielded so far these one thousand
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and five hundred pages of thoughts and insights. There arose too several Psychic insights in this process. It
finds Darcy in great moments as a Being or being. Of course we see the process of transformation in him.
“அதி ம் கெசினோல், கஜளனப் ெற்றிப் கெச கவண்டி வருகேோ என்று நிளனக் ிறோன்.”
சோேர்த்தியேோ இருப்ெவோின் திறன் இது.
ஒரு வோர்த்ளதளயக் குறிப்ெிட்டவுடன் வோழ்வில் விஷயம் முடியும் தருணங் ள் உண்டு, முடியோேலிருக்கும்
தருணங் ளும் உண்டு.
விருந்தினர் ளை வைகவற்ெதும், வைி அனுப்ெி ளவப்ெதும் ந ர்ப்புற வைக் ேோகும்.
நோட்டுப்புற ேக் ள் விலங்கு ளைப்கெோல் ஒருவர் புறப்ெடுவதற்கு முன் பேௌனேோ ப் ெிோிவர்,
ேீண்டும் திரும்ெி வரும்பெோழுது அவர் ளை அளடயோைம் ண்டுப ோள்வர்.
சூட்சுே அளடயோைங் ைோல் ஆன்ேீ முன்கனற்றங் ள் முன்ெோ கவ அறிவிக் ப்ெடு ின்றன.
அளத ஏற்றுக்ப ோள்வதற்கு ஒருவர் விைிப்புடன் இருக் கவண்டும்.
ெிங் ிலி பநதர்பீல்ளடத் கதர்ந்பதடுப்ெது பேோிடனில் அது கெோன்ற நி ழ்ச்சியோகும்.
திருேதி பென்னட் அைவுக் தி ேோ ச் பசயல்ெட்டு அவர் ளை அங் ிருந்து சீக் ிைேோ க் ிைப்ெி
அனுப்ெினோள்.
திருேதி ோர்டினர் டர்ெிஷயருக்கு வருேோறு விடுத்த அளைப்ெிலும், ஹன்ஸ்கெோர்டிற்கு வருேோறு
சோர்பலட் விடுத்த அளைப்ெிலும், இைண்டோவது திருேண கவண்டுக ோைிற்கு முன்பு நி ழ்ந்த கலடி
ோதோின் விஜயத்திலும் இதளனப் ெோர்க் முடிந்தது.
சமூ த்தின் ஒரு ெகுதியோ ேக் ள் இருப்ெதோல் அளத அவர் ைோல் எதிர்க் முடிவதில்ளல.
ேக் ள் சமூ த்ளத ேீறி வைர்ந்து விட்டதோல், அவர் ள் அதளன எதிர்ப ோள் ின்றனர்.
சமூ த்ளத முழுவதுேோ உள்ைடக் ிய தங் ளுளடய தனித்துவத்ளத வைர்ப்ெதன் மூலம் ேக் ள்
சமூ த்ளத ேீறி வைர் ின்றனர்.
அவர் ைது ருவி தனித்துவேோகும்.
ஒரு ட்டம்வளை ேக் ள் சமூ ம் ட்டளையிடுவளத ஏற்றுக்ப ோள் ின்றனர்.
அடிெணிவதன் மூலகேோ அல்லது ெோகுெோட்டின் மூலகேோ ஒருவர் அளதத் கதர்ந்பதடுக் லோம்.
ஒரு இடத்தில் ெோகுெோடு நிளறவளட ிறது, இங் ிருந்து ஒருவர் சமூ த்ளத வைி நடத்திச் பசல்ல
கவண்டும்.
ஆைம்ெத்தில் அவன் சமூ த்ளத இணங் ளவப்ெதன் மூலம் வைி நடத்து ிறோன்.
ெிறகு அவன் அதி ோைத்தின் மூலம் பசயல்ெடு ிறோன்.
சமூ ப் ெோர்ளவளய ஏற்றக் ப ோண்டு உட் ிை ித்துக்ப ோள்வதன் மூலம் இது பசய்யப்ெடு ிறது.
அவன் ேனதிலிருந்கதோ அல்லது ஆன்ேோவிலிருந்கதோ பெற்றுக்ப ோள்வதோல் ெின்னர் சமூ ம்
அவளன உடனடியோ ஏற்றுக் ப ோள் ிறது.
கேலிருந்து பெற்றுக்ப ோள்ைோத ஒருவன் தனி ேனிதனோ உருவோ ேோட்டோன்.
ேனதோலோன ேனிதன் உணர்வுபூர்வேோ இருக்கும் ேக் ளை வைி நடத்துவோன் என நோம்
கூறு ிகறோம்.
ேனதிலிருந்து பசய்திளயத் தோங் ி வரும் ஒரு குறிப்ெிட்ட விைம்ெைச் சிற்கறடு, விளைவோ லட்சம்
ெிைதி ள் விற் ப்ெடு ிறது. ெிறகு ெத்து லட்சேோ உயர் ிறது.
இது கெோன்றதுதோன் ரூஸ்பவல்ட் விடுத்த அளைப்பும்.
சர்ச்சிலின் அளைப்பு அன்று யோரும் நிளனத்துப் ெோர்க் முடியோததோ இருந்தது.
அஹிம்ளசக்கு விடுத்த அளைப்பு அது. ேனிதன் புோிந்துப ோள்ைக் கூடியதல்ல.
சோத்தியேோகும் ஒவ்பவோரு க ோணத்திலிருந்தும் கஜனுக்கும் ிளடக் ப் கெோகும் அதிர்ஷ்டத்ளத
முந்ளதய தினம் உணர்ந்த எலிசபெத், அளத உறுதி பசய்வதற்கு ஆவலோ இருந்தோள்.
ெிங் ிலியிடேிருந்தும், ஜோர்ஜியோனோவிடேிருந்தும் அவள் இதளனச் சிறப்ெோ உறுதி பசய்து
ப ோண்டோள்.
அவளுளடய அத்ளதளயப் கெோல் அவளுக்க புதிதோ இருந்த அவளுளடய ஆச்சோியேோன ணிப்பு
முழுளேயோ ப் பூர்த்தியோனது.
டோர்சிளயத் திருேணம் பசய்துப ோள்வதன் ெோிேோணம் அவளுக்குத் பதோியவில்ளல.
ஒகை ளேயம் உள்ை கேலும் ஒரு வட்டம் அதற்குத் கதளவயோ இருந்தது.
லிடியோ அளத ஆைம்ெித்து ளவத்தோள், டோர்சி அளதப் பூர்த்தி பசய்தோன்.
ஒவ்பவோருவர் வோழ்விலும் தீர்ேோனிக்கும் தருணங் ள் ஒருவருளடய எதிர் ோலத்ளத பெரும்ெோலும்
முடிவு பசய் ின்றன.
ஒரு கநோயோைிக்கு ேருத்துவர் வோழ்நோளை வைங்கும் பெோழுதுதோன் நோம் உடல் நலக்
க ோைோறு ளைப் ெோர்க் ிகறோம்.
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இது ஐந்து வயதிகலோ அல்லது ஐம்ெது வயதிகலோ ஏற்ெடலோம். ஒருவைது வோழ்க்ள அல்லது
வோழ்க்ள ப் கெோக் ிற்கு இது ஆெத்தோ இருக்கும், தீர்ேோனிப்ெதோ வும் இருக்கும்.
ஒருவைது வோழ்க்ள ளய உயர்த்தும் கநர்ேளறயோன தருணங் ள் ஒரு முளறகயோ அல்லது ெல
முளற கைோ எழும். பெரும்ெோலும் நோம் அதனுளடய ெலளனப் பெற்றுக்ப ோண்டு, ெிறகு
அலட்சியப்ெடுத்தி விடு ிகறோம், சில சேயம் ேறந்தும் விடு ிகறோம்.
SSLC கதர்வில் பவற்றி பெறுவது இது கெோன்ற ஒரு முக் ியேோன ட்டேோகும், இதில் கதோல்வி
அளடந்த ஒருவர் ளட திறந்தோர். இதில் கதர்வு பெற்ற ஒருவர் D.R.O.வோ கவளலயில் கசர்ந்தோர்.
வோழ்க்ள யின் ெிற் ோலத்தில் வித்தியோசம் பெோிதோ இருக்கும்.
ள து பசய்யப் ெிறப்ெிக் ப்ெட்ட பெோய்யோன ஆளண, அை ோன வோழ்க்ள ப் கெோக்ள யும்
வோழ்ளவயும் ப டுக் வல்லது.
நோம் பெோருள்ோீதியோன ெலன் ளையும் அல்லது சமூ நன்ளே ளையும் ேட்டுகே வனிக் ிகறோம்.
இது கெோன்ற தருணங் ள் நிளறந்தது வோழ்க்ள என்று நேக்குத் பதோிவதில்ளல, ேனித விருப்ெம்
நேது முன்கனற்றத்ளதத் தீர்ேோனிக் ிறது என்றும் நேக்குத் பதோிவதில்ளல.
பவைியிலிருந்து வோழ்வு வோய்ப்பு ளை அைிக் ிறது.
ேனம் உள்ைிலிருந்து வோய்ப்பு ளைத் தரு ிறது.
தீர்ேோனிப்ெளவ ைோ த் கதோற்றேைிக்கும் பவைியிலிருந்து வரும் வோழ்வின் வோய்ப்பு ள், ேனதின்
ஒரு விருப்ெத்தின் மூலம் அதனுளடய குணத்ளத ேோற்றவல்லது.
ேனதின் தளட ள் அல்லது வோய்ப்பு ளை ஒரு ஆன்ேீ விருப்ெத்தின் மூலம் முன்கனற்றத்தின் ஒரு
இடேோ ேோற்ற முடியும்.
கயோ த்தில் ஒரு குறிப்ெிட்ட உயோிய நிளலளய ஜீவியத்தில் அளடந்த ஒருவர் எல்லோ கநைமும்
முன்கனற்றம் அளடந்து ப ோண்டிருப்ெது ேி ப் பெோிய சந்கதோஷம் என்ெளத உணர்வோர்.
தோங் ள் எல்லோ கநைமும் அவ்வோறு விைிப்புடன் இருப்ெதோ நிளனத்துக் ப ோண்டிருக்கும் இது
கெோன்ற நெர் ள், மூன்று அல்லது நோன்கு நிேிடங் ளுக்க தோங் ள் விைிப்பு நிளலயில் உள்ைனர்
என்ெளதப் புோிந்துப ோள்வதில்ளல.
வோழ்க்ள ளய இவ்வோறு பதோிந்துப ோள்வது ஆன்ேீ விைிப்ெோகும்.
எப்பெோழுதும் முன்கனறிக் ப ோண்கட இருக் கவண்டும் என்ெதுதோன் சட்டம், ஒரு இடத்ளத
அளடந்தவுடன் அதிலிருந்து ீைிறங் ோேல் இருப்ெது முக் ியம்.
எலிசபெத் இப்பெோழுது அது கெோன்ற ஒரு இடத்தில் ே ிழ்ச்சியுடன் திணறிக் ப ோண்டிருக் ிறோள்.
வோழ்க்ள சிலசேயங் ைில் ஜீவனுள்ைதோ இருக் ிறது, அந்தச் சேயங் ைில்தோன் அதனுளடய
முன்கனற்றம் ஏற்ெடு ிறது. நேது ேனவுணர்வு ள் விைிம்ெில் இருக்கும் தருணேோகும் இது.
அவள் அது கெோன்ற ஒரு தருணத்தில் இருக் ிறோள். குறிப்ெோ ெிங் ிலி அது கெோன்ற நிளலயின் ஒரு
விைிம்ெில் இருக் ிறோன்.
அவனுக்கு கஜளனப் ெற்றிப் கெச ஆவலோ உள்ைது, ஆனோல் ேனம் தளட பசய் ிறது.
ேோற்றம் என இந்த இடத்ளதக் கூறலோம்.
ேனம் இவ்வோறு ேோறுவதற்கு ஒருவருளடய அெிப்ெிைோயம் ேோற கவண்டும்.
வோழ்க்ள இளதபயோட்டி ேோறும்பெோழுது முக் ியேோன ேனப்ெோன்ளே ளை ேோற்றிக்ப ோள்வது
ேற்பறோரு ேோற்றம் ஆகும்.
ஜடத்தில் ஏற்ெடும் ேோற்றம் உடல் பசயல்ெடுவளத ேோற்றும்.
ஒருவைது உடலில் பசய்யப்ெடும் கசோதளன கயோ ம் ஆகும்.
ேனதின் நிளலயிலும் மூன்று வித ேோற்றங் ள் உள்ைடங் ியுள்ைன.
ேனதின் அெிப்ெிைோயங் ளைக் ள விடும்பெோழுது அன்ெோின் ேனோீதியோன உல ம் ேோறு ிறது,
அதோவது, ருத்து ள், சந்தர்ப்ெங் ள், அகத அெிப்ெிைோயம் ப ோண்ட ேக் ள் அவைது வோழ்வில்
நுளைவது கெோன்ற ேோற்றங் ள் ஏற்ெடு ின்றன.
ேனதின் உணர்வு ேனப்ெோன்ளே ேோறும்பெோழுது அவனது வோழ்க்ள அகத உணர்வு நிளல
ப ோண்ட ேனிதர் ளை ஈர்க்கும்.
ேனதின் ஜட உணர்வில் இது கெோன்ற ேோற்றத்திற் ோ பசோத்து, ெணம், அந்தஸ்து ஆ ியளவ
அவளன நோடு ின்றன.
இதுதோன் வோழ்வின் ளடசி நோள் என்று ஒருவர் உணரும் வோழ்ளவப் கெோலோகும் இது.
இது கெோன்ற ஒரு தருணத்தில்தோன் சமூ நிளலயில் புதிய ஜடநிளல உண்ளே ளைக் ோண்ெிக்கும்
வண்ணம் கஜனுளடய டிதம் எலிசபெத்திற்கு ஹன்ஸ்கெோர்டில் ிளடக் ிறது.
கதோற்றத்திற்கு அது இடி கெோல் உள்ைது.
இப்பெோழுது விக் ோேின் திருேணமும் இக்குடும்ெத்தின் திருேணம் என்ெதோல், உண்ளேயில் இது
நோன்கு திருேணங் ளைச் சோத்தியேோக் ியது.
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பவைியில் ஏற்ெடும் புது நி ழ்வு ளுக்குத் பதோடர்ெோன அ முன்கனற்றம் உண்டு என்ெளதத்
பதோிந்துப ோள்ைோேல் இருப்ெது, கயோ அனுெவம் இல்லோேல் இருப்ெது கெோன்றது.
அவள் ேனம் கஜனிடம் முழுளேயோ இருப்ெளத நோம் ெோர்க் ிகறோம். அவளுளடய முதல் விைிப்கெ
கஜனுக் ோ என்ெதோல், பவைி உல ம் கஜளனயும் அதில் உள்ைடக் ியவோறு விோிவளடய
கவண்டும்.
இது அருள். கெைருைினோல் லிடியோவிற்கும் அதன் ெலன் ிளடக் ிறது.
கஜன், லிடியோ, இருவைது நலன் குறித்தும் எலிசபெத் உள்ைத்தில் அக் ளற இருப்ெதோல், அவைிடம்
பநருங்கும் டோர்சியும் சமூ ோீதியோ விோிவளட ிறோன். லிடியோளவக் ோப்ெோற்ற விரும்பும் அவளுக்கு
விக் ோேின் வோழ்க்ள ப் கெோக்ள க் குறித்த அக் ளற இருப்ெதோ க் ளதயில் எங்கும்
குறிப்ெிடப்ெடவில்ளல. விக் ோளேப்ெற்றி அவள் நிந்தளனயோ எதுவும் கூறுவதில்ளல. அவளன
Mr. Wickham என்று ேோியோளதயுடன் அளைக் ிறோள். குடும்ெத்தின் அைிளவப் ெற்றிய ெயம்
பவைிப்ெளடயோ த் பதோி ிறது. புோிதலின் கேலும் ஒரு அ ெோிேோணத்ளத அவளுக்கு ஏற்ெடுத்தியது.
அவளுளடய ஆைத்தின் இறுதிவளை விைிப்ளெ ஏற்ெடுத்தியது.
வோழ்வு, பெருவோழ்வு, இளறவன் ஆ ியவற்ளற பவைிப்ெடுத்தும் வோழ்வின் இயக் ங் ைோ
வோழ்வின் நி ழ்வு ள் இருக்கும்.
பவைிப்ெடுத்தப்ெடுவது ேனதின் புோிதளலயும் பெோறுத்தது.
அதி ெட்சம் ேனம் ெோர்க் க் கூடியது ேனம் புோிந்துப ோள்ளும் அைவிற்குத்தோன், அதற்கு அப்ெோல்
அல்ல.
ேனதினோல் வோழ்ளவப் ெோர்ப்ெதற்கு ேனம் அதன் சூட்சுேப் ெோிேோணத்ளத வைர்த்துக்ப ோள்ை
கவண்டும்.
சூட்சுேப் ெோிேோணத்தின் மூலம் ேனதின் ஜீவியத்ளத ேனம் வைர்க் கவண்டும், அதளனயும்
தோண்டிச் பசன்று ேனதின் ஜீவளனப் ெோர்க் கவண்டும், இளறவன் அல்லது பெருவோழ்ளவப்
ெோர்க் ளசத்தியத்ளதக் டக் கவண்டும்.
ிைோேப்புற வீட்டில் தங் கவண்டும் என்ெதற் ோ ெிங் ிலி பநதர்பீல்டிற்கு வைவில்ளல.
பேோிடன் வோழ்வின் ஒரு அம்சத்திற்குப் ெதிலைிப்ெதற் ோ வந்திருக் கவண்டும்.
தகுதியோன இளைஞர் ளுக் ோ பேோிடன் ஏங்கு ிறது.
ஆனோல் ெிங் ிலி பவைிப்ெளடயோ த் தனக்குோிய பெண்ளண லண்டனில் கதடு ிறோகன தவிை,
பேோிடனில் அல்ல.
முதல் சந்திப்ெிகலகய அவன் கஜளன விரும்ெ ஆைம்ெித்து விட்டோன்.
அவள் ேி வும் அை ோ இருப்ெதினோலும், அவன் கயோசளனயற்ற ேனிதனோ இருப்ெதோலும் இது
இயல்ெோ நடக் ிறது. ேற்பறோரு ெக் த்தில், பெண் ளும், குறிப்ெோ அவர் ளுளடய தோயோரும்
திருேணத்ளதத் தீவிைேோ எதிர் கநோக்கு ிறோர் ள்.
ெிங் ிலி டோர்சியின் அனுேதிளய எதிர்ெோர்க் ிறோன்.
டோர்சி ெிங் ிலியுடன் கெோட்டியிடு ிறோன் கெோலும்.
கஜன் அறிவற்றவைோ இருக் ிறோள், தோனும் அவ்வோறு இருப்ெதோல் ெிங் ிலி அதளனப்
ெோர்ப்ெதில்ளல.
கேலும் அை ோன பெண்ளணகயோ அல்லது முட்டோைோ இல்லோத ஒருத்திளயகயோ டோர்சி நோடலோம்.
கஜன் நோடுெவளன விட குளறவோனவளன எலிசபெத்தோல் நோட முடியோது.
ஆழ்ேனதில் டோர்சியும் எலிசபெத்தும் ஒருவளை ஒருவர் கதர்ந்பதடுத்துள்ைனர்.
இளவ எல்லோம் நேது ற்ெளனயிகலோ அல்லது நேது ஆழ்ேனதிகலோ சோிதோன்.
வோழ்க்ள உண்ளேயோனது, திடேோனது, பெோருள்ோீதியோனது.
ஆதலோல் நோம் உண்ளேயிலிருந்து ஆழ்ேன உண்ளேக்கு ந ர் ிகறோம்.
நோம் யூ ம் பசய்யும் இந்த விதேோன விவோதம் இக் ளதயின் மூலம் ஏற்ெட்டிருக் லோம்.
நோம் ளதளயக் வனேோ ப் ெடிக்கும்பெோழுது, இந்த யூ ம் சோியோ இருப்ெதோ த் கதோன்று ிறது.
இந்த அெோய ைேோன சூட்சுேப் ெோிேோணத்திலிருந்து நோம் ந ர்ந்து ேனதின் ஜீவியத்திற்குள்
ஊடுருவ, நோம் ேனதினுள் ேனதின் ஜீவியத்திற்கு ந ை கவண்டும். அதோவது அ ந்ளதளய அ ற்ற
கவண்டும்.
அ ந்ளதயின் வலியுறுத்தலுக் ோ இல்லோேல் இக் ளதளயப் ெடிக்கும்பெோழுது, ெிபைஞ்சுப்
புைட்சியின் சக்தியினோல் ஏற்ெட்ட ளதயின் ஜீவியத்தின் ோட்சி ளை நோம் ோண் ிகறோம். இது
கெோன்ற அணுகுமுளற, இதுவளை ஆயிைத்து ஐநூறு ெக் ங் ளைக் ப ோண்ட எண்ணங் ளையும்,
ஆழ்ந்த அறிளவயும் அைித்துள்ைது. இந்தப் கெோக் ில் ெல ளசத்திய நுண்ணறிவு ளும்
எழுந்துள்ைன. இளவ, டோர்சிளய ‘சத்’தோ வும், ஜீவனோ வும் ெோர்க் ிறது. அவனிடம் திருவுருேோற்றம்
ஏற்ெடுவளத நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
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111. “He observed to her, at a moment when others were talking together and in a tone of regret that it was a
long time since he had the pleasure of seeing her.”
The tone and the way he spoke conveyed more than the contents.
Darcy who changed his attitude on Jane at his proposal, had not spoken to Bingley on that yet.
Change of understanding is not change of attitude or act.
At every step the procedure has to be pushed.
Every moment is Mother’s Marvel, but what we see, even when it discloses is the Marvel of the
circumstances, temperament or the overpowering force.
In Pride and Prejudice we see the Marvel of the French Revolution.
In Crosbie we see the Marvel of his vacillating temperament.
In Dantes, revenge is the motive.
Our eyes must be on the Mother as in the court the king is observed.
Bingley is cautious of the circumstances, his tone, his words, and how tender the emotions he conveyed as
his whole being is NOT on Jane but on Darcy.
Do we think of The Mother as Bingley thinks of Darcy?
The market, production, labour are focusing on different things.
The cost of production is unrelated to the price.
It is really not unrelated but to our view it is unrelated.
To be able to see them all from ONE centre, the human centre is the view.
Darcy learnt the hard way that knowledge is to be obtained from above and not from below.
A Man goes to Apollo for shoulder pain, passes all the tests, pays seventy thousand rupees, the pain
remains, comes to his family doctor who at one look gives him two tablets and the pain is gone.
The academic Westerner seeks knowledge from the data and gets the data which he proudly presents in
statistics, graphs, etc.
Our view is of the surface, life is in the subliminal.
Hence we miss the fact, leave alone the reality.
Land prices in India are a symbol of the rising Individuality.
The nation is vibrating with the nascent energy as the child is overflowing with physical energy.
Two people are at logger heads. The reconciliation is from a higher point of view.
What is the higher point of view between the employer and the employee who is asking for a raise when the
company is losing?
“ேற்றவர் ள் கெசிக் ப ோண்டிருக்கும்பெோழுது ெிங் ிலி அவைருக வந்து ேி வும் வருத்தேோன
குைலில் ‘அவளைப் ெோர்த்து பவகு நோட் ைோ ி விட்டன என்றோன்’.”
அவனுளடய குைலும், கெசிய விதமும், வோர்த்ளத ளைவிட அதி ேோ உணர்த்தியது.
தன்னுளடய திருேண கவண்டுக ோைின்பெோழுது, கஜளனப் ெற்றிய தன்னுளடய அெிப்ெிைோயத்ளத
ேோற்றிக் ப ோண்ட டோர்சி, ெிங் ிலியிடம் அளதப் ெற்றி இன்னமும் கெசவில்ளல.
புோிதலில் ஏற்ெடும் ேோற்றம், ேனப்ெோன்ளே அல்லது பசயலின் ேோற்றம் அல்ல.
ஒவ்பவோரு ெடியிலும் பசயல்முளறளய முன்கன ந ர்த்த கவண்டும்.
ஒவ்பவோரு தருணமும் அன்ளனயின் அற்புதம்தோன், ஆனோல் அது பவைிப்ெடும்பெோழுது, அது
சந்தர்ப்ெங் ள், ேனவுணர்வு, அல்லது பவற்றி ப ோள்ளும் சக்தியின் அற்புதேோ பவைிப்ெடுவளத
நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
ெிபைஞ்சுப் புைட்சியின் அற்புதத்ளத நோம் 'Pride and Prejudice'-ல் ெோர்க் ிகறோம்.
ஊசலோடும் ேனவுணர்வு ைின் அற்புதத்ளத நோம் Crosbie யிடம் ெோர்க் ிகறோம்.
Dantesயிடம் ெைி வோங்குவகத கநோக் ேோ இருக் ிறது.
அைச சளெயில் எல்கலோருளடய வனமும் அைசர் ேீகத இருப்ெது கெோல், நம் வனம் முழுவதும்
அன்ளனயிடம் இருக் கவண்டும்.
ெிங் ிலியின் முழு ஜீவனும் கஜனிடம் இல்லோேல் டோர்சியிடம் இருப்ெதோல், சந்தர்ப்ெங் ள், குைல்,
வோர்த்ளத ள், அவன் பவைிப்ெடுத்திய பேன்ளேயோன உணர்வு ள் எல்லோவற்றிலும் அவன்
எச்சோிக்ள யோ இருக் ிறோன்.
ெிங் ிலி, டோர்சிளய நிளனப்ெது கெோல் நோம் அன்ளனளய நிளனக் ிகறோேோ?
சந்ளத, உற்ெத்தி, உளைப்பு இளவ எல்லோம் பவவ்கவறு விஷயங் ைில் வனம் பசலுத்து ின்றன.
உற்ெத்திக் ோன பசலவிற்கும், விற்ெளன விளலக்கும் பதோடர்ெில்லோேல் இருக் ிறது.
உண்ளேயில் அதில் பதோடர்ெில்லோேல் இல்ளல, நேது ெோர்ளவக்கு அவ்வோறு பதோி ிறது.
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ஒரு ளேயத்திலிருந்து அவற்ளற நோம் ெோர்க் முடிவதற்கு, ேனிதனின் ளேயம்தோன் ெோர்ளவயோகும்.
அறிளவ கேலிருந்து பெற கவண்டும், ீைிருந்து அல்ல என்று டோர்சி டினேோன ெயிற்சிக்குப் ெிறகு
பதோிந்து ப ோண்டோன்.
ஒரு ேனிதன் கதோள்ெட்ளட வலிக்கு அப்ெல்கலோ ேருத்துவ ேளனக்குச் பசல் ிறோன், எல்லோ
கசோதளன ளுக்கும் தன்ளன உட்ெடுத்திக் ப ோள் ிறோன், எழுெதோயிைம் ரூெோய் பசலுத்து ிறோன்,
வலி பதோடர் ிறது, குடும்ெ ேருத்துவோிடம் ோண்ெிக் ிறோன், அவர் ஒகை ெோர்ளவயில் இைண்டு
ேோத்திளை ள் ப ோடுக் ிறோர், வலி ேளற ிறது.
கேற் த்திய ல்வி நிபுணர் த வல் ைிலிருந்து அறிளவ நோடு ிறோர், அவற்ளறப் பெற்றுக் ப ோண்டு
பெருளேயோ புள்ைி விவைேோ வும் வளைெடேோ வும் அைிக் ிறோர்.
நேது ெோர்ளவ கேற்ெைப்ெில் உள்ைது, வோழ்வு அடிேனதில் உள்ைது.
ஆதலோல் நோம் உண்ளே நிளலளய ேட்டுேல்லோது, விவைங் ளையும் தவற விட்டு விடு ிகறோம்.
இந்தியோவில் நிலத்தின் விளல உயர்ந்து வரும் தனித்துவத்தின் அளடயோைேோ உள்ைது.
உடலின் சக்தி ஒரு குைந்ளதயிடம் பெோங் ி வைிவளதப் கெோல், புதிய சக்தியினோல் நோடு
உற்சோ ேோ இருக் ிறது.
இைண்டு நெர் ள் ஒருவகைோபடோருவர் ெள ளேயுடன் உள்ைனர். சேைசம் உயர்ந்த
ண்கணோட்டத்தில் உள்ைது.
நிறுவனம் நஷ்டத்தில் ஓடும்பெோழுது சம்ெை உயர்வு க ட்கும் பதோைிலோைிக்கும் முதலோைிக்கும்
இளடகய எது உயர்ந்த ண்கணோட்டம்?
112. “Before she could reply.”
His anxiety shows his incapacity.
Each Man acts in many things with utter self-confidence and total abandon.
In many other things every Man, at every moment, is anxious about something.
Whatever it is, it is his God. To Bingley Darcy occupies that position.
Bingley acts like that out of weakness.
Man, abandoning his greatest strength, is dependent like this on a wife, or a friend. It is divine.
A sadhak’s privilege is to be dependent on God like that.
The strength that courts the role of weakness is devotion.
Devotion that is utter dependence gives birth to love.
Dependence is constant reminding of one’s origin.
Consecration keeps one in touch with Mother in ever increasing joy.
Bingley was in this, alert patiently waiting for developments since his departure from Netherfield till Darcy
confessed to him.
To develop strength weakness waits for long in patient anxiety.
Anxiety is active nervous expectation.
It is directly against patience.
Subjecting anxiety to patience strength develops.
Strength is capacity to be immobile.
The will that compels restless mobility to be immobile develops strength.
In Bingley is silent will.
In him it is conscious but he suppresses it to be subconscious.
He gives Darcy the impression of having forgotten Jane.
He is a shallow character flitting from one girl to another.
Darcy’s refusal made him acquire the strength he never had.
Darcy describes it as Bingley’s excessive modesty.
Bingley’s excessive weakness becomes a handy playfield for Darcy’s self assertion and Caroline’s
vicarious revenge against Elizabeth.
Strength of Will in weakness develops negatively in Bingley by the negative assertion of Darcy and the
mean triumph of Caroline.
The volcanic eruption of Elizabeth at the proposal was energized by the conspiracy of Caroline and Darcy
supported by the potential energy collected in Mr. Hurst as inertia. Mr. and Mrs. Hurst’s inertia and
complicity is one essential source of energy for Darcy and Caroline.
“அவள் ெதிலைிப்ெதற்கு முன்கெ.”
அவனுளடய ெதட்டம் அவனுளடய திறளேயின்ளேளயக் ோண்ெிக் ிறது.
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பூைணேோன தன்னம்ெிக்ள யுடனும், எதற்கும் வளலப்ெடோேலும் ஒவ்பவோரு ேனிதனும் ெல
விஷயங் ைில் பசயல்ெடு ிறோன்.
ேற்ற ெல விஷயங் ைில் ஒவ்பவோரு ேனிதனும், ஒவ்பவோரு தருணத்திலும் ஏகதோ ஒன்றிளன
நிளனத்துக் வளலப்ெடு ிறோன்.
அது எதுவோ இருந்தோலும், அது அவனுளடய இளறவன் ஆகும். ெிங் ிலிக்கு, டோர்சிகய டவுள்.
வலிளே இல்லோத ோைணத்தோல் ெிங் ிலி அது கெோல் பசயல்ெடு ிறோன்.
ேனிதன் தன்னுளடய ேி ப் பெோிய ெலத்ளதக் ள விடும் பெோழுது, தன்னுளடய ேளனவிளயகயோ
அல்லது நண்ெளனகயோ இது கெோல் நம்பு ிறோன். இது பதய்வீ ேோனது.
இளறவனிடம் இது கெோன்ற நம்ெிக்ள ப ோள்வது ஒரு சோத னுளடய உோிளேயோகும்.
ெலவீனத்தின் ெங் ிளன ஆதோிக்கும் ெலம் ெக்தியோகும்.
முழுளேயோ ஒன்றிளன நம்ெியிருக்கும் ெக்தி ோதளல உருவோக்கு ிறது.
ஒருவருளடய மூல ோைணத்ளத இளடயறோது நிளனவுெடுத்துவது ஒன்ளறச் சோர்ந்திருப்ெதோகும்.
சேர்ப்ெணம் ஒருவளை அன்ளனயுடன் எப்பெோழுதும் அதி ோிக்கும் சந்கதோஷத்துடன் பதோடர்பு
ளவத்துக் ப ோள் ிறது.
ெிங் ிலி, தோன் பநதர்பீல்ளட விட்டுக் ிைம்ெியது முதல் டோர்சி அவனிடம் ஒப்புக்ப ோள்ளும் வளை,
பெோறுளேயுடன் விைிப்ெோ முன்கனற்றங் ளுக்குக் ோத்துக் ப ோண்டிருந்தோன்,
ெலத்ளத உண்டோக்குவதற்கு ெலவீனம் பெோறுளேயுடனும், வளலயுடனும் நீண்ட ோலம்
ோத்திருக் ிறது.
வளல சுறுசுறுப்ெோன உணர்வின் எதிர்ெோர்ப்பு ஆகும்.
இது பெோறுளேக்கு கநர் எதிைோனது.
வளலளயப் பெோறுளேயோ ேோற்றினோல் ெலம் ிளடக்கும்.
பசயல்ெடோேல் இருப்ெது வலிளேயின் திறனோகும்.
நிதோனேில்லோேல் இருக்கும் பசயற்ெோட்ளட பசயல்ெடோேல் இருக் வலியுறுத்தும் உறுதி
வலிளேளய அைிக்கும்.
ெிங் ிலியிடேிருந்தது பேௌன உறுதி.
அவனிடம் அது தன்னிளனகவோடு இருக் ிறது, ஆனோல் அவன் அளத ஆழ்ேனதினுள்
அடக் ிவிடு ிறோன்.
கஜளன ேறந்து விட்டது கெோன்றபதோரு உணர்ளவ அவன் டோர்சிக்கு அைிக் ிறோன்.
ஒரு பெண்ணிலிருந்து ேற்பறோரு பெண்ணிற்குத் தோவும் ஆைேில்லோத ெோத்திைம் அவன்.
டோர்சியின் ேறுப்பு அவனிடம் எப்பெோழுதும் இல்லோத ெலத்ளத அவன் பெற்றுக்ப ோள்ை உதவியது.
ெிங் ிலியின் அைவுக் தி ேோன ெணிவு என அளத டோர்சி வர்ணிக் ிறோன்.
ெிங் ிலியின் அதி ப்ெடியோன ெலவீனம், டோர்சியின் சுய வற்புறுத்தலுக்கும், எலிசபெத்திற்கு எதிைோ
ோைலின் ெைி தீர்த்துக்ப ோள்ைவும் உதவி புோிந்தது.
ெலவீனத்தில் ேன உறுதியின் வலிளே, டோர்சியின் எதிர்ேளறயோன வலியுறுத்தல் மூலமும்,
ோைலினுளடய சின்னத்தனேோன பவற்றியின் மூலமும், எதிர்ேளறயோ ெிங் ிலியிடம் உருவோ ிறது,
திரு Hurst-டிடம் பசயலற்ற நிளலயில் கசர்ந்திருந்த சக்தியின் ஆதைவு பெற்றிருந்த ோைலின் ேற்றும்
டோர்சியின் சூழ்ச்சியோல் சக்தி பெற்று, திருேண கவண்டுக ோைின்பெோழுது எோிேளலகெோல்
எலிசபெத் பவடித்தோள். ஹர்ஸ்ட் தம்ெதி ைின் பசயலற்ற தன்ளேயும், அவர் ள் உடந்ளதயோ
இருந்ததும் டோர்சிக்கும் ோைலினுக்கும் சக்திளய அைித்தது.
113. “It is about eight months. We have not met since 26th November.”
Memory of a lover will be exact, unfailing.
Non-stop memory of the lady qualifies one to be a lover.
Bingley and Darcy are very different lovers.
Dantes was an ideal Man who gave his heart to Mercedes.
Mercedes was one not hurt by the treacherous character of Fernand.
Even she, when she learnt how Dantes was betrayed, refused to touch her husband’s wealth.
Lily Dale was an Indian soul, who could not love a second time.
Lydia is live flesh like her mother.
Mary Thorne had a steadiness that is rare in this world.
Lucy Lufton was firm and kept up her dignity and right to love.
Of all these people, Darcy was the only one who was a true lover.
Squire Dale was soft in heart, rough in speech.
Girls readily fall for a Crosbie for his being a swell.
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Fanny Roberts was an ideal wife.
Mary Palliser had the right feminine virtue of truth and firmness.
Phineas was loved by all but he deserved no love.
Glencora married one man, loved another, but was a true wife.
It is a typical case of ephemeral love appearing to be everlasting.
Burgo loved genuinely without any thought of any consequences.
He was innocently ignorant.
Mary Floods was a typical girl who could love to secure a husband.
Madame Max’s rejection of the coronet in the future hope of winning a handsome husband was the courage
of the feminine heart.
Laura was a typical case. It is a pity she was sorely disappointed in marriage and love.
Violet Chiltern’s love of a violent lover demonstrated the deep truth of woman wanting to be dominated.
Her intuitive knowledge of Phineas’ fickleness and consequent rejection was a handsome tribute to her.
Frailty is the Non-Being of chastity.
The virtue of chastity is the psychological fulfillment it gives the woman. If it gives the same fulfillment to
the husband, which is not obligatory, it is great.
Devotees do not see or realize that no prayer, not even consecration is any more needed by them.
If there is any doubt about my strange proposition, it is enough one looks at Elizabeth from the beginning.
‘Tolerable’ does not answer to this description. Even in Netherfield his self-discipline on Saturday not
speaking one word went against the spirit of this proposition. It must begin to be clear at Rosings, Hunsford
visits of Darcy. Till now the reader may have an excuse. Once she is at Pemberley it is unmistakable that
Grace – Darcy’s grace – pressed upon her from all sides.
Mother when She enters the life of the devotee, does not give him any occasion to pray. She does his work
ahead of the event.
It may be asked why then are there illnesses, problems, hindrances, etc?
My categorical answer is because Man does not remember Her at all.
He not only forgets Her, he adds to his quiver a variety of arrows.
1) He readily trusts his own abilities.
2) Sometimes there is a conscious thought that his work must be done not by Grace but by his desert.
3) Often he doubts whether Grace is capable of ‘this task’ whether it is not too much for him to expect
Mother to accomplish this much for him.
4) He looks for a precedent in his life in vain and despairs.
5) Very often he simply forgets to remember Her at all.
6) At other times he justifies himself saying why bother Mother for all these trifles.The smaller the items
one refers to Her, the greater is the devotee.
7) He boasts to others that as Mother is on his side, he does not care.
8) He wants to be an important devotee who never fails.
9) He is very very often found serving ONE who wants to ruin him.
10) He considers obstacles as his instruments.
11) He takes up an impossible project as a challenge for someone who detests
receiving help from him.
12) He sponsors for long years the cause of someone who using his help wants to triumph over him.
13) There are those who are anxious to bring discredit to him. He takes up their causes with enthusiasm.
14) He seeks a good name from one who is praying for his ruin, even death.
15) He simply overlooks people worshipping vital deities.
16) When impossible obstacles are overcome without his effort, he wishes to build upon them the next
superstructure.
17) Active mentality interferes.
18) Mixes obstacles with right approaches.
19) Goes directly against Mother’s rules.
20) Gives a handle to his enemy to beat him with.
21) Careless about serious compromises.
22) Tries to fulfil a work overlooking essential requirements.
292

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VI

23) Being casual in consecration.
If you are one who has such an arrear – one of the above – take it up, clear the arrears, the work will be
complete.
In one of my books I mentioned a case of Rs. 7000/- advanced to a trader for coir business. The next two
years there was drought and the coconut harvest was poor. The trader could not clear his early arrears to
another and supply coir to me. In the meantime my circumstances changed and I was no longer interested in
the work. Now I wanted the advance to be returned. The trader, it was obvious to me, began to dodge. In
another six months the promissory note would lapse. My intense consecration totally failed. But there was
calm fullness in me which said everything was all right. I consulted a friend as to where I could have gone
wrong. What defied my understanding was plain to him. He said the friend for whose sake I started the
business was no longer a friend but did not wish me well any more. The block in my mind was removed.
• The next morning I decided to meet the trader.
• I went out to work and returned.
• On my way I saw the trader in his fields.
• I walked towards him.
• He met me half way.
• He offered to clear the loan at once.
• In half an hour he paid me for the cash paddy worth Rs. 7000/- .
• He promised to pay interest later and paid it.
“நவம்ெர் ேோதம் இருெத்தி ஆறோம் கததிக்குப் ெிறகு நோங் ள் சந்தித்துக்ப ோள்ைவில்ளல, சுேோர் எட்டு
ேோதங் ைோ ி விட்டன.”
ஒரு ோதலனின் ஞோெ சக்தி ேி ச் சோியோ இருக்கும், தவறோது.
ஒரு பெண்ேணியின் இளடவிடோத ஞோெ ம் ோதலனோ இருப்ெதற்குோிய தகுதியோகும்.
ெிங் ிலியும், டோர்சியும் பவவ்கவறு விதேோன ோதலர் ள் ஆவர்.
Mercedes-ற்கு தன்னுளடய உள்ைத்ளத அைித்த Dantes ஒரு இலட்சிய ேனிதனோவோன்.
Fernand-ன் நம்ெத்த ோத குணத்தோல் Mercedes ோயப்ெடவில்ளல.
அவள்கூட, Dantes எவ்வோறு துகைோ ம் இளைக் ப்ெட்டோன் என்று அறிந்துப ோண்ட பெோழுது,
தன்னுளடய ணவோின் பசோத்ளதத் பதோட ேறுத்தோள்.
Lily Dale, இந்திய ஜீவனோ இருந்தோள், அவளுக்கு இைண்டோவது முளறயோ
ோதல் எைவில்ளல.
லிடியோ அவளுளடய தோயோளைப் கெோல் சுறுசுறுப்ெோன ஜட நிளலளய உளடயவள்.
Mary Thorne-னிடம் இவ்வுல த்தில் அோிதோ க் ோணப்ெடும் நிதோனம் இருந்தது.
Lucy Lufton உறுதியோ இருந்தோள், தன்னுளடய ண்ணியத்ளதயும், ோதலிக்கும் உோிளேளயயும்
ோப்ெோற்றி வந்தோள்.
இவர் ள் அளனவோிலும் டோர்சி ேட்டுகே உண்ளேயோன ோதலனோ இருந்தோன்.
Squire Dale உள்ைத்தைவில் பேன்ளேயோ வும், கெச்சில் முைட்டுத்தனேோ வும் இருந்தோன்.
Crosbie-யின் நோ ோி த்ளதக் ண்டு பெண் ள் உடனடியோ அவனிடம் ேயங் ினர்.
Fanny Roberts ஒரு இலட்சிய ேளனவியோ இருந்தோள்.
Mary Palliser-டம் சோியோன பெண்ளேயின் ெண்ெோன உண்ளேயும் உறுதியும் இருந்தன.
Phineas-ஐ எல்கலோரும் விரும்ெினர், ஆனோல் அன்புக்கு அவன் ெோத்திைேோனவகன அல்ல.
Glencora ஒருவளனக் ோதலித்து கவபறோருவளன ேணந்து ப ோண்டோள், ஆனோல் உண்ளேயோன
ேளனவியோ விைங் ினோள்.
நிைந்தைேோ இருப்ெதுகெோல் கதோன்றும் நிளலயில்லோ ோதலின் சோியோன உதோைணேோகும் இது.
எந்த வித ெின் விளைவு ளைப் ெற்றி எந்தவித எண்ணமும் இல்லோேல், Burgo உண்ளேயோ க்
ோதலித்தோன்.
அவன் தன்னுளடய அறியோளேளயப் ெற்றி அறியோத அப்ெோவியோ இருந்தோன்.
ஒரு ணவளன அளடவதற் ோ
ோதலிக் முடியும் என் ிற பெண்ணோ Mary Floods விைங் ினோள்.
எதிர் ோலத்தில் அை ோன ணவளன அளடயும் நம்ெிக்ள யில் Madame Max அைசமுடிளயத்
துறந்தது பெண்ளேயின் உள்ைத்தின் ளதோியேோகும்.
Laura சிறந்த உதோைணேோவோள். திருேணத்திலும், ோதலிலும் அவள் ேி வும் ஏேோற்றேளடந்தது
வருத்தத்திற்குோியது.
டுளேயோன குணம் ப ோண்டவன் ேீது இருந்த Violet Chiltern-ன் ோதல், தோன் அடக் ி
ஆைப்ெடகவண்டும் என்று ஒரு பெண் விரும்பு ிறோள் என்ற உண்ளேளயத் பதோிவிக் ிறது.
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Phineas-ன் செல புத்திளயப் ெற்றிய அவளுளடய உள்ளுணர்வும், அதனோல் நி ழ்ந்த நிைோ ோிப்பும்,
அவளுக்குக் ிளடத்த சிறந்த ெோைோட்டோகும்.
ெலவீனம், ற்ெின் அசத்தோகும்.
ற்பு, பெண்ணிற்கு ேன நிளறளவ அைிக் ிறது. இகத ேன நிளறளவ ட்டோயம் இல்லோதகெோதும்
ணவன் அளடந்தோல், அது பெோிய விஷயேோகும்.
ெிைோர்த்தளனகயோ அல்லது சேர்ப்ெணகேோகூட இனி அன்ெருக்குத் கதளவயில்ளல என்ெளத
அவர் ள் ெோர்ப்ெதில்ளல, அல்லது உணர்வதில்ளல.
என்னுளடய விகனோதேோன கூற்றில் ஏகதனும் சந்கத ம் இருந்தோல், ஒருவர் எலிசபெத்ளத
ஆைம்ெத்திலிருந்து வனித்து வந்தோல் கெோதுேோனது. ‘ெைவோயில்ளல’ என்ெது இந்த வர்ணளனக்குப்
ெதிலைிக் ோது. பநதர்பீல்டில் சனிக் ிைளேயன்று அவனுளடய சுயக் ட்டுப்ெோட்டினோல் ஒரு
வோர்த்ளதகூட கெசோேல் இருந்தது இந்த வர்ணளனக்கு எதிைோ உள்ைது. டோர்சியின் கைோசிங்ஸ்
ேற்றும் ஹன்ஸ்கெோர்ட் விஜயத்தில் இது பதைிவோ கவண்டும். இதுவளை ெடிப்ெவர் ஒரு
சேோதோனம் கூறிக்ப ோள்ைலோம். அவள் பெம்ெர்லிக்கு வந்தவுடன் அருள்- டோர்சியின் அருள்அவளை எல்லோப் ெக் ங் ைிலிருந்தும் பநருங்குவது, சந்கத த்திற்கு இடேில்லோதது.
அன்ெருளடய வோழ்க்ள யில் அன்ளன வரும்பெோழுது, ெிைோர்த்தளன பசய்யும் சந்தர்ப்ெத்ளத
அன்ளன அவருக்கு அைிப்ெதில்ளல, நி ழ்வுக்கு முன்னகை அன்ளன எல்லோவற்ளறயும் பசய்து
விடு ிறோர்.
ெின் ஏன் கநோய், ெிைச்சிளன ள், தளட ள் உள்ைன என்ற க ள்வி எைலோம்.
ேனிதன் அன்ளனளய நிளனவில் ப ோள்வகத இல்ளல என்ெதுதோன் என்னுளடய தீர்ேோனேோன
ெதிலோகும்.
அன்ளனளய ேறப்ெகதோடு ேட்டுேல்லோேல் அதற்குப் ெல ோைணங் ளையும் ற்ெித்துக்
ப ோள்வோன்.
1) அவன் தன்னுளடய திறளே ளை உடனடியோ நம்பு ிறோன்.
2) சில சேயங் ைில் அவனுளடய கவளல அருைினோல் நடக் க் கூடோது, அளதப் புறக் ணிப்ெதன்
மூலம் நடக் கவண்டும் என்று உணர்ந்கத எண்ணு ிறோன்.
3) அருைினோல் ‘இந்த கவளலளயச்’ பசய்ய முடியுேோ என்ற சந்கத ம் அவனுக்கு அடிக் டி எழும்,
கேலும் இதளன நடத்தி முடிக் அன்ளனளய எதிர்ெோர்ப்ெது அதி ம் இல்ளலயோ என்ற க ள்வியும்
அவனுக்கு எழும்.
4) அவன் தனது வோழ்க்ள யில் ெயனில்லோேலும், அவநம்ெிக்ள யுடனும் ஒரு முன் நி ழ்ளவத்
கதடு ிறோன்.
5) ெலசேயம் அவன் அன்ளனளய நிளனக் கவ ேறந்து விடு ிறோன்.
6) ேற்ற சேயங் ைில், இந்த அற்ெ விஷயங் ளுக்கு ஏன் அன்ளனளயத் பதோந்தைவு பசய்ய
கவண்டும் என்று நியோயப்ெடுத்திக்ப ோள்வோன். எவ்வைவுக்ப வ்வைவு சிறியதோ உள்ை
விஷயங் ளுக் ோ அன்ளனளய நோடு ிறோகனோ, அந்த அைவு அவன் பெோிய அன்ளன அன்ெர்
ஆவோன்.
7) அன்ளன தன் ெக் த்தில் இருப்ெதோல் அவனுக்குக் வளலகய இல்ளல என்று ேற்றவர் ைிடம்
பெருளே கெசுவோன்.
8) கதோல்விகய அளடயோத ஒரு முக் ியேோன அன்ெைோ இருக் கவண்டும் என விரும்புவோன்.
9) தன்ளன அைிக் நிளனப்ெவருக்கு அவன் அடிக் டி கசளவ பசய்வளதப் ெோர்க் லோம்.
10) தளட ளை அவனது ருவி ைோ க் ருதுவோன்.
11) தன்னிடம் உதவி பெறுவளத பவறுப்ெவருக் ோ , டினேோன சவோலோ எடுத்துக் ப ோண்டு
பசய்வோன்.
12) தன்னுளடய உதவிளயப் பெற்றுத் தன்ளனகய பவற்றிப ோள்ை நிளனப்ெவருக்கு ெல
வருடங் ளுக்கு ஆதைவு அைிப்ெோன்.
13) அவனுக்கு ப ட்ட பெயர் ஏற்ெடுத்த ஆர்வேோ உள்ைவர் ளுக்கு உற்சோ ேோ உதவி புோிவோன்.
14) தன்னுளடய அைிளவயும், ேைணத்ளதயும் விரும்புவருக்கு நல்ல பெயர் வோங் ித் தை விளைவோன்.
15) சிறு பதய்வங் ளை வைிெடுெவளை அவன் லட்சியம் பசய்வதில்ளல.
16) அவனுளடய முயற்சி இன்றிகய டினேோன தளட ளை பவன்றுவிடும்பெோழுது, அதன் ெலத்தில்
அடுத்த பெோிய விஷயத்ளத ஆைம்ெிக் முற்ெடு ிறோன்.
17) சுறுசுறுப்ெோன ேன நிளல குறுக் ிடும்.
18) சோியோன அணுகுமுளறயுடன் தளட ளையும் லப்ெது.
19) அன்ளனயின் சட்டங் ளுக்கு எதிைோ நடப்ெது.
20) தன்ளனத் தோக்குவதற்கு ெள வனுக்குச் சந்தர்ப்ெம் அைிப்ெது.
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21) முக் ியேோன சேைசங் ைில் அஜோக் ிைளதயோ இருப்ெது.
22) முக் ியேோ த் கதளவப்ெடும் விஷயங் ளைக் வனிக் ோேல் ஒரு கவளலளயப் பூர்த்தி பசய்ய
முயல்வது.
23) சேர்ப்ெணத்ளத பவகு சோதோைணேோ எடுத்துக்ப ோள்வது.
கேற்கூறியவற்றில் ஏகதனும் ஒன்று நம்ேிடம் ெோக் ி இருந்து அதளன முதலில் பூர்த்தி பசய்து
விட்டோல், கவளல நிளறவளடயும். கதங் ோய் நோர் வியோெோைத்தில் ஒரு வியோெோோிக்கு Rs.7000/- முன்
ெணம் ப ோடுத்தளதப் ெற்றி நோன் குறிப்ெிட்டுள்கைன். அடுத்த இைண்டு வருடங் ளுக்கு ேளை
இல்லோத ோைணத்தோல் கதங் ோய் விளைச்சல் குளறவோ இருந்தது. வியோெோோிக்கு கவபறோருவோிடம்
இதற்கு முன்பு அவர் வோங் ியிருந்த டளனத் திருப்ெிக் ப ோடுக் முடியோேல் கெோனது. அவைோல்
எனக்குத் கதங் ோய் நோர் தை முடியவில்ளல. இதற் ிளடயில் என்னுளடய நிளலளே ேோறி, அந்தத்
பதோைிலில் எனக்கு நோட்டம் இல்லோேல் கெோனது. நோன் ப ோடுத்த முன் ெணத்ளதத் திரும்ெக்
க ட்கடன். வியோெோோி சோக்கு பசோல்ல ஆைம்ெித்தோர். இன்னும் ஆறு ேோதங் ைில் டன் ெத்திைம்
ோலோவதியோ ி விடும் நிளலளே இருந்தது. என்னுளடய ஆழ்ந்த சேர்ப்ெணம் முழுளேயோ த்
கதோல்வி அளடந்தது. ஆனோல் முழுளேயோன அளேதி என்னிடம் குடி ப ோண்டது, எல்லோம் சோியோ
இருப்ெளத உணர்ந்கதன். எங்கு தவறு பசய்திருப்கென் என என்னுளடய நண்ெோிடம் க ட்கடன்.
எனக்குப் புோியோதது, அவருக்குத் பதைிவோ இருந்தது. எந்த நண்ெருக் ோ இந்தத் பதோைிளல
ஆைம்ெித்கதகனோ, அவர் இனியும் எனக்கு நண்ெைோ இருக் வில்ளல, என்னுளடய நலனிலும்
அவருக்கு அக் ளற இல்ளல என்ெளத உணர்த்தினோர். ேனதிலிருந்த தளட வில ியது.
• அடுத்த நோள் ோளல அந்த வியோெோோிளயச் சந்திக் த் தீர்ேோனித்கதன்.
• கவளலக்குச் பசன்று திரும்ெிகனன்.
• வரும் வைியில் அந்த வியோெோோிளய அவருளடய நிலத்தில் ெோர்த்கதன்.
• அவளை கநோக் ி நடந்கதன்.
• அவர் ெோதி வைியில் என்ளனச் சந்தித்தோர்.
• உடனடியோ என்னுளடய டளனத் திருப்ெித் தை ஒத்துக் ப ோண்டோர்.
• அளை ேணி கநைத்தில், Rs.7000/- ற்குச் சேேோன பநல்ளலக் ப ோடுத்தோர்.
• வட்டிளயப் ெிறகு ப ோடுப்ெதோ க் கூறி அளதயும் நிளறகவற்றினோர்.
Elizabeth was pleased to find his memory so exact; and he afterwards took occasion to ask her,
when unattended to by any of the rest, whether all her sisters were at Longbourn. There was not
much in the question, nor in the preceding remark; but there was a look and a manner which gave
them meaning.
அவனுளடய ஞோெ சக்திளயப் ெோர்த்து எலிசபெத் சந்கதோஷேளடந்தோள். எல்லோ சக ோதோி ளும்
லோங்ெர்னில்தோன் இருக் ிறோர் ைோ என்று அவன் யோரும் இல்லோத சேயேோ ப் ெோர்த்துக் க ட்டதில்
ஒரு புதிய அர்த்தம் இருப்ெதோ அவளுக்குத் கதோன்றியது. இந்தக் க ள்வியினைா அல்லது இதற்கு
முன்பு அவன் கூறியதினைா விகசஷேோ எதுவும் இல்ளல, ஆனோல் அவனுளடய ெோர்ளவயும்,
நடத்ளதயும்தோன் தனி அர்த்தத்ளத ஏற்ெடுத்தியது.
114. By seeing very little of Darcy, she knew all the changes that came over him.
டோர்சிளய அதி ம் ெோர்த்திைோத அவளுக்கு அவனிடம் ஏற்ெட்டிருந்த ேோற்றம் பதோிந்தது.
115. Bingley whispers to Elizabeth about their dancing at Netherfield when he was not observed. Certainly, he
evinces interest in her for the sake of Jane, but takes care he is not observed. His subordination to Darcy is
in spirit and total.
ெிங் ிலிளய எவரும் வனிக் ோதபெோழுது, அவன் கஜனுடன் பநதர்பீல்டில் நடனேோடியளதப் ெற்றி
எலிசபெத்திடம் இை சியேோ க் குறிப்ெிடு ிறோன். கஜன் ேீது தனக் ிருக்கும் ஆர்வத்ளத அவைிடம்
பவைிப்ெடுத்து ிறோன் ஆனோல் தன்ளன யோரும் வனிக் ோேல் இருக் கவண்டும் என்ெதில்
வனேோ இருக் ிறோன். டோர்சியிடம் ெணிந்து கெோவதில் அவன் ஆர்வேோ வும், முழுளேயோ வும்
இருக் ிறோன்.
116. “Elizabeth was pleased to find his memory exact.”
Exactness of memory is the interest in his lady love.
To see one thing in the other is understanding.
To see one thing as the symbol of another and every other thing is ultimate wisdom.
To see energy or interest as human activities is human vision.
To see them as grace in action is to shed the scales from the eyes.
We know ‘tolerable’ is a proposal.
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It says “you are wise and innocent. I was not even ‘tolerable’. Thanks.”
Mind thinks. Thinking Mind shuts out grace.
Mind that cannot think turns to Mother as well as Supermind.
There is protection, all round protection, you don’t have to ask, only receive it quietly.
Know not the work, know Mother, Mother only.
No one except Elizabeth could have laughed at ‘tolerable’.
It was non-human, almost on the verge of the divine.
Except that one magnanimous response, in all the rest she was Elizabeth with a vengeance.
It was not only natural, but necessary.
Only such behaviour in her made him realize what she was.
At Netherfield she took the side of Bingley.
Her support then gave him strength to grow inwardly steady in favour of Jane.
Her taunting Darcy at the dance gave him the reality of her attraction to Wickham.
Her refusal to Dance with him – Waltz – made him see the real stuff of which she was made.
As Lady Catherine’s abuse gave her strength, her own abuse gave Darcy the resolution to change.
It was a strong virulent abuse a Man would not have heard from any woman at his proposal.
Memory is one of the faculties of Mind, but is constantly functioning.
We cannot exist if there is no memory.
There is a belief that memory is Man.
Without memory we cannot function for one hour or even one minute.
Thinking is the rightful faculty of Mind.
But imagination is more powerful and creative. The poets are from there.
What do we mean by going beyond the Mind?
It means no faculty should function as it does now.
All faculties are alive all the time.
How can they not function?
In dhyana thinking does not function.
It is different from its not functioning in sleep.
In sleep thinking is suspended.
In dhyana thinking is superseded.
The instrument of thinking is occupied by silence in dhyana.
Imagination gives form to the future possibilities.
Suspending imagination, the energy of imagination can create greater possibilities or make present
possibilities actualities.
Should all mental faculties be suspended, immediately Mind becomes more powerful and all its faculties
rise to silence.
Rising non-stop Mind becomes Supermind.
Simultaneously Mind descends to the vital and body. The vital and the body are mentalised. The body is
also vitalised.
Supramentalisation of the parts of the being is this yoga.
It needs no methods.
Whatever it now does – thinks, feels, acts – it must then do in reference to the Divine instead of referring to
the ego.
Darcy who was acting as Darcy, after her rejection changed his centre of reference to Elizabeth.
It is Darcy’s consecration to Elizabeth or the higher values she represented.
It is aristocracy consecrating to the commoners.
Elizabeth was at great pains to know how much Jane’s possibilities were alive.
It was a moment when she needed all her interest to her own self.
She had spurned the great opportunity of her life inadvertently and now, as if by a miracle, it had come back
in abundant magnificence.
Anyone in her place would have been oblivious of everything and would be overwhelmed by Darcy’s
attentive looks.
This is how God enjoys.
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God who sought delight created darkness into which he hid himself.
He tries to emerge from the darkness.
The darkness leads Him astray, and he flounders.
All the time God who watches God who stumbles enjoys the struggle to emerge out of darkness especially
when He sees the pitfalls created by the darkness while all the time He is free to dissolve the darkness.
From outside, it is clear.
From inside it is stumbling, struggle, learning to walk!
Man sees it is property, honour, etc. lost and is in utter pain to restore it.
It is God’s play which he observes and enjoys.
What enjoys is the vision of the whole – the whole.
What suffers is the part.
Should we see Elizabeth as God sees her, we will have the Supramental vision.
In that case, we must see ourselves like that.
Having seen it, Mother said, ‘Oh, this is how God enjoys Himself.’
For us human, the moral right, the human good warps our vision.
The vital, physical sensitivities are too real to our physical sight.
David Korten of the Club of Rome who partially sees the truth of Money talks of phantom wealth, not
realizing he has discovered the ultimate power of society to create unending supplies of Money – or as a
matter of fact, Anything.
Man is God who is enjoying himself involved in the ignorance he has created for his Lila.
“அவனுளடய துல்லியேோன ஞோெ சக்திளயப் ெோர்த்து எலிசபெத் சந்கதோஷேளடந்தோள்.”
அவன் ோதலிக்கும் பெண்ணின் கேலுள்ை ஆர்வம், துல்லியேோன ஞோெ சக்திக்கு ோைணம்.
ஒரு விஷயத்ளத ேற்பறோன்றில் ெோர்ப்ெது புோிதலோகும்.
ஒரு விஷயம் ேற்பறோன்றின், ேற்ற எல்லோவற்றின் அளடயோைம் என்ெளதப் ெோர்ப்ெது முடிவோன
விகவ ேோகும்.
சக்தி அல்லது ஆர்வம் ஆ ியவற்ளற ேனித பசயல் ைோ ெோர்ப்ெது ேனிதப் ெோர்ளவயோகும்.
அவற்ளற அருைின் பசயலோ ப் ெோர்ப்ெது ண்ணின் திளைளய அ ற்றுவது கெோலோகும்.
‘ெைவோயில்ளல’ எனக் கூறியது திருேணத்திற் ோன கவண்டுக ோைோகும்.
‘நீ விகவ ேோனவன், எைிளேயோனவன், என்ளனப் ‘ெைவோயில்ளல’ என்றுகூடக் கூறமுடியோது.
நன்றி’, என்ெது அதன் பெோருைோகும்.
ேனம் சிந்திக் ிறது. சிந்திக்கும் ேனம் அருளைத் தடுத்து விடு ிறது.
சிந்திக் முடியோத ேனம் அன்ளனளய கநோக் ியும், சத்திய ஜீவியத்ளத கநோக் ியும் திரும்பு ிறது.
ெோது ோப்பு எல்லோவற்றிக்கும் இருக் ிறது, நோம் க ட் கவண்டியதில்ளல, அளேதியோ ப்
பெற்றுக்ப ோள்ை கவண்டும்.
கவளலளயப் ெற்றித் பதோிந்துப ோள்ை கவண்டோம், அன்ளனளய ேட்டும் பதோிந்து ப ோண்டோல்
கெோதும்.
எலிசபெத்ளதத் தவிை கவறு எவரும் ‘ெைவோயில்ளல’ என்ெளதக் க ட்டு சிோித்திருக் ேோட்டோர் ள்.
இது ேனிதத் தன்ளேயோ இல்ளல. பதய்வீ ம் கெோலகவ இருந்தது.
அந்த ஒரு பெருந்தன்ளேயோன ேறுபேோைிளயத் தவிை ேற்ற எல்லோவற்றிலும் எலிசபெத்
வன்ேத்துடன் இருந்தோள்.
இது இயல்ெோ ேட்டுேின்றி அவசியேோ க்கூட இருந்தது.
அவள் அவ்வோறு நடந்துப ோண்டதோல்தோன், அவள் எப்ெடிப்ெட்டவள் என்ெளத அவன்
உணர்ந்தோன்.
பநதர்பீல்டில் அவள் ெிங் ிலிளய ஆதோித்தோள்.
அவளுளடய ஆதைவு, கஜனுக்குச் சோத ேோ அவனது அ வைர்ச்சிக் ோன வலிளேளய அவனுக்கு
அைித்தது.
டோர்சிளய நடனத்தின்கெோது அவள் இ ழ்ந்து கெசுவது, விக் ோம் கேலிருந்த அவளுளடய ஈர்ப்ெின்
உண்ளேளய அவனுக்குப் புோிய ளவத்தது.
அவள் அவனுடன் நடனேோட ேறுத்தது, அவளைப் ெற்றிய சோியோன புோிதளல அவனுக்கு அைித்தது.
கலடி ோதோினுளடய நிந்தளன அவளுக்குப் ெலத்ளத அைித்ததுகெோல் அவளுளடய நிந்தளன, ேோற
கவண்டும் என்ற தீர்ேோனத்ளத டோர்சிக்கு அைித்தது.
ஒரு ேனிதன் தன்னுளடய திருேண கவண்டுக ோைில் எந்த ஒரு பெண்ணிடேிருந்தும் இவ்வைவு
டுளேயோன நிந்தளனளயக் க ட்டிருக் ேோட்டோன்.
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ேனதின் ஒரு திறன் ஞோெ சக்தி, அது இளடயறோது பசயல்ெட்டுக் ப ோண்டிருக்கும்.
ஞோெ ம் இல்ளல எனில் நோம் உயிர் வோை முடியோது.
ஞோெ கே ேனிதன் என்ற ஒரு நம்ெிக்ள இருக் ிறது.
ஞோெ ேின்றி நம்ேோல் ஒரு ேணி கநைம் அல்லது ஒரு நிேிடம் கூடச் பசயல்ெட முடியோது.
ேனதின் பசோந்தேோன திறன் சிந்தளனகய.
ஆனோல் ற்ெளன கேலும் சக்தி வோய்ந்தது, ெளடக்கும் திறனுளடயது. விஞர் ள் அந்த
இடத்திற்குோியவர் ள் ஆவர்.
ேனளதத் தோண்டிச் பசல்வது என்றோல் என்ன?
இப்பெோழுது பசயல்ெடுவளதப்கெோல் எந்தத் திறளேயும் பசயல்ெடக்கூடோது என்றோ ிறது.
எல்லோத் திறளே ளும் எல்லோ கநைங் ைிலும் ஜீவனுடன் உள்ைன.
எவ்வோறு அளவ பசயல்ெடோேல் இருக்கும்?
தியோனத்தில் சிந்தளன பசயல்ெடோது.
இது உறக் த்தில் பசயல்ெடோேல் இருப்ெதிலிருந்து ேோறுெட்டதோகும்.
உறக் த்தில் சிந்தளன நிறுத்தி ளவக் ப்ெடு ிறது.
தியோனத்தில் சிந்தளன ெின்னுக்குத் தள்ைப்ெடு ிறது.
தியோனத்தில் சிந்தளனயின் ருவிளய பேௌனம் ஆட்ப ோண்டு விடு ிறது.
ற்ெளன எதிர் ோல சோத்தியங் ளுக்கு உருவம் அைிக் ிறது.
ற்ெளனளய நிறுத்தி விட்டோல், ற்ெளனயின் சக்தி கேலும் பெோிய சோத்தியங் ளை உருவோக் லோம்
அல்லது தற்பெோழுளதய சோத்தியங் ளை உண்ளேயோக் லோம்.
எல்லோ ேனத் திறன் ளையும் ஒதுக் ி ளவத்தோல், உடனடியோ ேனம் கேலும் வலிளே அளட ிறது,
அதன் எல்லோத் திறன் ளும் பேௌனத்திற்கு உயர் ின்றன.
ேனம் பதோடர்ந்து உயரும்பெோழுது சத்திய ஜீவியேோ ேோறு ிறது.
அகத கநைத்தில் ேனம், உணர்வு நிளலக்கும், உடலின் நிளலக்கும் இறங்கு ிறது. உணர்வும்
உடலும் ேனேோ ிறது. உடலும் உணர்வுோீதியோ ேோறு ிறது.
ஜீவனின் ெகுதி ள் சத்திய ஜீவியேயேோவதுதோன் இந்த கயோ ம்.
இதற்கு முளற கதளவயில்ளல.
இப்பெோழுது இது என்ன நிளனக் ிறகதோ, உணர் ிறகதோ, பசயல்ெடு ிறகதோ, இது இளறவளனக்
குறித்துச் பசயல்ெட கவண்டும், அ ந்ளதளயத் பதோடர்புெடுத்தி அல்ல.
டோர்சியோ ச் பசயல்ெட்டுக் ப ோண்டிருந்த டோர்சி, அவள் நிைோ ோித்த ெின் எலிசபெத்ளதக் குறித்து
பசயல்ெட ஆைம்ெித்தோன்.
இது எலிசபெத்திற்கு டோர்சியின் சேர்ப்ெணம் ஆகும், அல்லது அவள் ெிைதிெலித்த உயர்ந்த
ெண்பு ளுக்குச் சேர்ப்ெணம் ஆகும்.
இது சோதோைண ேக் ைிடம் உயர்குடியினர் பசய்யும் சேர்ப்ெணம்.
கஜனுளடய சோத்தியங் ள் எவ்வைவு தூைம் உண்ளேயோ இருக் ின்றன என்று பதோிந்துப ோள்ை
எலிசபெத் ேி வும் ெிையோளசப்ெட்டோள்.
அவளுளடய அத்தளன ஆர்வங் ளும் அவளுக் ோ கவ கதளவப்ெடும் தருணேோ அது இருந்தது.
அவைது வோழ்க்ள யின் பெோிய வோய்ப்ளெ அவள் தவறுதலோ பவறுத்து ஒதுக் ி விட்டோள். ஒரு
அற்புதம்கெோல் அது ேி ப் பெோிய அைவில் இப்பெோழுது ேீண்டும் திரும்ெி வந்துள்ைது.
அவள் இடத்தில் கவறு எவரும் எல்லோவற்ளறயும் ெற்றித் பதோிந்துப ோண்டிருக் முடியோது,
டோர்சியின் வனேோன ெோர்ளவயில் அதி சந்கதோஷம் அளடந்திருப்ெர்.
இவ்வோறுதோன் இளறவன் சந்கதோஷப்ெடு ிறோன்.
ஆனந்தத்ளத நோடிய இளறவன் இருளை உற்ெத்தி பசய்து அதனுள் தன்ளன ேளறத்துக்
ப ோண்டோன்.
இருைிலிருந்து பவைி வை அவன் முயலு ிறோன்.
இருள் அவனுக்குத் தவறோன வைிளயக் ோண்ெிக் ிறது, அவன் தடுேோறு ிறோன்.
இருைிலிருந்து ேீண்டு வருவதற் ோன தனது கெோைோட்டத்ளத எந்கநைமும் வனித்து வரும் இளறவன்
அதளன ே ிழ்ச்சியுடன் அனுெவிக் ிறோன். இருளை அவனோல் எப்பெோழுது கவண்டுபேன்றோலும்
ளைத்துவிட இயலும் என்றோலும், குறிப்ெோ அந்த இருள் உருவோக் ிய ஆெத்து ளைக்
ோணும்கெோது அவ்வோறு அனுெவிக் ிறோன்.
பவைியிலிருந்து இது பதைிவோ ப் புோி ிறது.
உள்ைிலிருந்து ெோர்க்கும்பெோழுது இது தடுேோற்றம், கெோைோட்டம், நளட ெயில்வது கெோல்
இருக் ிறது.
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இது பதோளலந்த பசோத்து, பதோளலந்த ேோியோளத என்று ேனிதன் ெோர்க் ிறோன், அதளன ேீட்
பெறும் முயற்சி எடுக் ிறோன்.
அவன் கூர்ந்து வனிப்ெதும், சந்கதோஷப்ெடுவதும் இளறவனின் விளையோட்டோகும்.
முழுளேகய, முழுளேயின் ெோர்ளவகய, சந்கதோஷப்ெடு ிறது.
ெகுதி ஷ்டப்ெடு ிறது.
இளறவன் அவளைப் ெோர்ப்ெதுகெோல் நோம் எலிசபெத்ளதப் ெோர்த்தோல், நேக்கு சத்திய ஜீவியப்
ெோர்ளவ ிளடக்கும்.
அவ்வோபறனில், நோம் நம்ளேயும் அது கெோலகவ ெோர்க் கவண்டும்.
இளதப் ெோர்த்த அன்ளன “ஓ, இவ்வோறுதோன் இளறவன் தன்ளனகய அனுெவித்துக்
ப ோண்டிருக் ிறோன்” என்று கூறினோர்.
ேனிதர் ைோ ிய நேக்கு, தோர்ேீ உோிளே, ேனிதனின் நற்குணம் நேது ெோர்ளவளய
க ோணலோக்கு ிறது.
நேது ெோர்ளவக்கு ஜடோீதியோன உணர்வு ளும், உடல்ோீதியோன உணர்வு ளும் ேி வும் உண்ளே
கெோல் பதோி ிறது.
ெணத்ளதப் ெற்றிய உண்ளேளயப் ெகுதியோ ப் ெோர்க்கும் கைோேோபுோி சங் த்தின் David Korten,
ற்ெளனயோன பசல்வத்ளதப் (phantom wealth) ெற்றிப் கெசும்பெோழுது, முடிவற்ற பசல்வத்ளத
உற்ெத்தி பசய்வதற்கும், உண்ளேயில் எளத கவண்டுேோனோலும் உற்ெத்தி பசய்வதற் ோன
சமூ த்தின் முடிவோன சக்திளயக் ண்டு ெிடித்திருக் ிகறோம் என்ெளதகய உணைவில்ளல.
தனது லீளலக் ோ தோன் ெளடத்த அறியோளேயில் மூழ் ி இருப்ெளத அனுெவித்துக்
ப ோண்டிருக்கும் இளறவகன, ேனிதனோவோன்.
117. “Afterwards he took occasion to ask her…”
Jane Austen takes care to let us know how cautious Bingley is in speaking to Elizabeth.
Caution, like patience, is a basic characteristic of character.
The animal uses physical caution.
Bingley exercised vital caution.
The thinker needs a Mental caution.
Copernicus arrived at his monumental discovery by one such cautious attitude. He changed the perspective
when his calculations went wrong to Man-centred movement.
David Korten when he stumbled on a valuable view on Money incautiously rushed to announce phantom
wealth.
It is not phantom wealth; it is the most material, vital, Mental wealth of the world.
Wealth is the power of welfare and well being that which increases the weal, the common weal.
Agriculture produces grains, wealth. Really the society makes land produce; again society makes the market
and the factory produce. Now society has acquired the capacity to make human relations, human trust,
and institutions produce great wealth.
Land and factory were personally owned. It was inevitable. A great Mind called to expropriate the means of
production. Market, wide national institutions should not be personally owned. Profit as grains and the
product belong to the people. The land owner or the factory owner cannot consume. The production
belongs to people. Everything on earth, including knowledge, belongs to people. The ruling power was
taken away from the monarchs. In democracy people have the power to choose the ruler. Money is not to be
possessed. It is to be used. Can we use scientific knowledge?
The call was given in 1848. It must be implemented now. Successful capitalism is no answer to
communism. It is a palliative. Keynes resorted to secondary causes – money. It can postpone the malady. It
cannot cure. It is not cure we seek of the problem. We seek progress. Money and economics are partial.
Man is the whole as it is Man who created Money. As a matter of fact, to arrive at the whole we must
go to that which created Man. War that was the pride of nations became a problem in the last century.
War is a tool for Man. Man awoke. War was eschewed. After 2500 years, Man unconsciously realized the
value of Asoka’s policy. Mrs. Bennet wanted to go to Brighton after the elopement. Our problem is not
Money, crisis, unemployment, ecology. Our problem is knowledge. What is our conception of knowledge?
As it is knowledge, it is widely believed to be Science, worse still, technology. If people can be weaned
away from technology, can we make the population see what science is? The world must seriously raise the
fundamental question about science again. That which generates a problem is not knowledge. Nor is it
knowledge that makes Man shun life. The religions of the world have not addressed the question of
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creation. What does science say about creation? Materialism is no adequate philosophy for life. Can we
create anything, leave alone life, in the world relying on matter? How can life, Mind, Spirit be ignored? Can
we buy a book confining ourselves to matter? A book is to be written by the Mind. It is a Mental thought
that takes you to the shop. No Mind can write the book. All Minds do not. Have you been a writer? Can you
write without inspiration? Without inspiration, one can write facts which will not be a book. Any book is
written by inspiration. Inspiration is not matter, nor does it come from matter. Before going to the root
cause, let us at once solve the crisis by moving to Man, the centre.
Bingley dared not pronounce Jane’s name.
Even afterwards, he only asked about all her sisters.
This is the caution Man has inherited from the animal.
No devotee ever thinks of being cautious like this in following Mother where it is more essential,
rather absolutely indispensable.
No plane while in the air slows its speed to ten miles without falling.
Our devotees while in Mother go to a wedding, worse still, to a funeral.
There is nothing Man needs to know as to the procedures, attitudes, care, caution etc. in following Mother,
once he chooses Mother.
He chooses Mother, not Mother’s values.
Choosing Mother’s values is a human choice.
The problem with Man is he wants to choose Mother for Her Grace while he has the freedom to go back to
human values as he desires.
It is disastrous.
This is an odd bargain like a Man becoming vegetarian on the days he has no non-vegetarian food.
Of course here health is not hurt, taste sulks.
The plane changing speed destroys itself.
Imagine a train choosing not to stop at the stations but between the stations. How efficient the railway will
be.
Yoga is not for one of these possibilities.
To be a serious devotee benefitted by Her consciousness, a regularity is essential.
People cannot follow rules written in a book.
They can follow an example.
An example must be uncompromising.
People cannot see the compromise in the example. It is no example to them.
No one is capable of following the example of Darcy.
Not to wish ill to one who abuses is not in human nature.
Darcy ignored the abuses and adored Elizabeth.
No one can receive that advice.
Bingley’s caution is a momentous moment in his life.
Mother gives the devotees its positive version all the time.
Sri Aurobindo speaks of Self-conception of the Absolute as the origin of creation.
The conception of a child is a consummate moment in the lady’s life or in the lives of the couple.
That moment must synchronize from both sides.
It starts unconsciously, perhaps in the spirit, saturates the spiritual plane, travels to the bodily plane via
Mind and vital saturating each of the planes. It is the beginning of a life.
Mother gives us such a moment for the greatest opportunity in our life and comes along with the
movement to the point of conception. It is a moment for the Man to exercise his choice – human choice –
in Her favour. Man always chooses in favour of his ego. For a yogi every year, day and moment is such a
choice. A devotee who makes that right choice once rises to the top of the world. The very best example is
there before us. Darcy makes such a choice, not only for himself, but for her also. She extends it to Jane and
later it is extended to Lydia and the family.
Should a devotee become conscious of the Mother acting in him, he will surely see these movements I
speak of from the beginning till the consummation. It is for him to be alert as Bingley is. Whether it is
one’s daughter’s marriage, the sale of a property, a big political job on the agenda, as he knows them by
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heart, he can see forces enter, saturate, spill over and arrive at a point of consummation. At that moment,
let him make a Mother’s choice.
One’s choice fully made makes one’s life full forever.
Between Man who makes one such choice and the yogi whose life is of such choices, lie the gradations
between the most successful Man and the yogi who becomes the Supramental Being.
Will the devotees find this too much for their energies?
“ெிறகு அவளைக் க ட்கும் சந்தர்ப்ெத்ளத ஏற்ெடுத்திக் ப ோண்டோன்.”
எலிசபெத்திடம் கெசும்பெோழுது ெிங் ிலி எவ்வைவு எச்சோிக்ள யுடன் இருக் ிறோன் என்ெளத நேக்கு
உணர்த்த கஜன் ஆஸ்டின் அக் ளற எடுத்துக் ப ோள் ிறோள்.
பெோறுளேளயப் கெோல எச்சோிக்ள யும் ஒரு அடிப்ெளட குணோதிசயம் ஆகும்.
விலங்கு உடலைவில் எச்சோிக்ள யோ இருக்கும்.
ெிங் ிலி உணர்வு நிளலயில் எச்சோிக்ள யோ இருக் ிறோன்.
சிந்தளனயோைனுக்கு ேனதின் எச்சோிக்ள கவண்டும்.
இது கெோன்ற ஒரு எச்சோிக்ள யோன அணுகுமுளறயினோல், க ோெர்னி ஸின் முக் ியேோன
ண்டுெிடிப்பு நி ழ்ந்தது. ேனிதளன ளேயேோ க்ப ோண்ட இயக் த்ளத கநோக் ி அவருளடய
ணிப்பு ள் தவறோ ச் பசன்றபெோழுது அவர் தன்னுளடய ெோர்ளவளய ேோற்றிக் ப ோண்டோர்.
ெணத்தின் ேதிப்பு வோய்ந்த ருத்ளதக் ண்டு ெிடித்த David Korten, எச்சோிக்ள யில்லோேல்
ற்ெளனயோன பசல்வத்ளத அறிவிக் அவசைப்ெட்டோர்.
இது ற்ெளனச் பசல்வம் அல்ல, இது உல த்தின் பெோருள்ோீதியோன, உணர்வு ோீதியோன, ேன
ோீதியோன பசல்வேோகும்.
நலன் ேற்றும் நலவோழ்வின் சக்தி, பசல்வேோகும். இது பெோதுவோன நல்வோழ்ளவ அதி ோிக் ிறது.
விவசோயம் தோனியங் ளையும், பசல்வத்ளதயும் உற்ெத்தி பசய் ிறது. சமூ ம் நில விளைச்சளல
ஏற்ெடுத்து ிறது, சமூ ம் வணி வோய்ப்ளெயும், பதோைிற்சோளல உற்ெத்திளயயும் உண்டு
ெண்ணு ிறது. இப்பெோழுது சமூ ம், ேனித உறவு ள், ேனித நம்ெிக்ள , பெரும் பசல்வத்ளத
உற்ெத்தி பசய்யும் நிறுவனங் ளையும் பெற்றுள்ைது.
நிலமும், பதோைிற்சோளலயும் தனிப்ெட்டவோின் பசோத்தோ இருந்தன. இது தவிர்க் முடியோததோ
இருந்தது. உற்ெத்தியின் உத்தி ளைக் ள ப்ெற்றும்ெடி ஒரு அறிவோைி கூறினோர். சந்ளதயும்,
நோட்டின் பெோிய நிறுவனங் ளும் தனிப்ெட்டவோின் பசோத்தோ இருக் க் கூடோது. தோனியங் ள்,
விளைபெோருள் ள் கெோன்ற இலோெங் ள் ேக் ளுக்குச் பசோந்தேோனளவ. நிலத்தின்
பசோந்தக் ோைகைோ அல்லது பதோைிற்சோளலயின் பசோந்தக் ோைகைோ, தோங் கை விளைபெோருளை
உெகயோ ப்ெடுத்த முடியோது. உற்ெத்தி ேக் ளைச் கசர்ந்தது. அறிவு உட்ெட உல ில் உள்ை
அளனத்தும் ேக் ளுக்குச் பசோந்தேோனளவ. அைசர் ைிடேிருந்து அைசோளும் அதி ோைம்
ெறிக் ப்ெட்டது. ேக் ைோட்சியில் ஆள்ெவளைத் கதர்ந்பதடுக்கும் அதி ோைம் ேக் ளுக்கு உள்ைது.
ெணத்ளத உளடளேயோக் ிக்ப ோள்ைக் கூடோது. அது பசலவைிக் ப்ெட கவண்டும். நோம் விஞ்ஞோன
அறிளவப் ெயன்ெடுத்தலோேோ?
1848ல் அளைப்பு விடுக் ப்ெட்டது. அதளன இப்பெோழுது பசயல்ெடுத்தியோ கவண்டும்.
பவற்றி ைேோன முதலோைித்துவம் பெோதுவுளடளேக் ப ோள்ள க்குப் ெதிலோ இருக் முடியோது. இது
கநோய் தீர்க்கும் ேருந்தல்ல. Keynes இைண்டோம் நிளல ோைணேோன ெணத்ளத கேற்ப ோண்டோர். இது
ெிணிளயத் தள்ைிப் கெோடுகே தவிை, குணப்ெடுத்தோது. ெிைச்சிளனளயக் குணப்ெடுத்த கவண்டும்
என்று நோம் நிளனப்ெதில்ளல, நோம் நோடுவது முன்கனற்றத்ளத. ெணமும் பெோருைோதோைமும்
ெகுதிதோன். ெணத்ளத உற்ெத்தி பசய்த ேனிதகன முழுளேயோனவன். முழுளேளய அளடய
ேனிதளனப் ெளடத்தவனிடகே நோம் பசன்றோ கவண்டும். முன்பு பெருளேயோ க் ருதப்ெட்ட கெோர்
டந்த நூற்றோண்டில், ெிைச்சிளனயோ ேோறியது. கெோர் ேனிதனுக்கு ஒரு ருவியோகும். ேனிதன்
விைிப்ெளடந்தோன். கெோர் தவிர்க் ப்ெட்டது. இைண்டோயிைத்து ஐந்நூறு ஆண்டு ளுக்குப் ெிறகு
ேனிதன் தன்ளன அறியோேகலகய அகசோ ோின் ப ோள்ள யின் ேதிப்ளெ உணர்ந்தோன்.
லிடியோ ஓடிப்கெோன நி ழ்வுக்குப் ெிறகு திருேதி பென்னட் ெிளைட்டனுக்குச் பசல்ல விரும்ெினோள்.
ெணம், பநருக் டி, கவளலயில்லோத் திண்டோட்டம், சுற்றுப்புறச் சூைலியல், இளவ நேது
ெிைச்சிளன ள் அல்ல. நேது ெிைச்சிளன அறிவுதோன். அறிளவப் ெற்றி நோம் என்ன புோிந்து
ப ோண்டுள்கைோம்? விஞ்ஞோனத்ளதயும், பதோைில் நுட்ெத்ளதயும் அறிவு எனக் ருது ிகறோம்.
ேக் ளை பதோைில் நுட்ெத்ளத ேறக் டிக் ச் பசய்தோல் விஞ்ஞோனம் என்றோல் என்ன என்று
அவர் ளைப் ெோர்க் ளவக் முடியுேோ? விஞ்ஞோனத்ளதப் ெற்றிய இந்த அடிப்ெளடக் க ள்விளய
உல ம் ேறுெடியும் க ட் கவண்டும். எது ெிைச்சிளனளய உற்ெத்தி பசய் ிறகதோ அது அறிவல்ல,
வோழ்ளவத் துறக் ச் பசய்வதும் அறிவு ிளடயோது. உல த்தில் எந்த ேதமும் ெளடப்ளெப் ெற்றிப்
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கெசவில்ளல. ெளடப்ளெப் ெற்றி விஞ்ஞோனம் என்ன கூறு ிறது? பெோருள்ோீதியோன வோழ்வு
கெோதுேோன வோழ்க்ள த் தத்துவம் அல்ல. வோழ்ளவத் தவிர்த்து, ஜடத்ளத நம்ெி நோம் உல ில்
எளதகயனும் உருவோக் முடியுேோ? எவ்வோறு வோழ்வு, ேனம், ஆன்ேோ இவற்ளறப் புறக் ணிக்
முடியும். ஜடத்ளத ேட்டும் நம்ெி நம்ேோல் ஒரு புத்த ம் வோங் முடியுேோ? ஒரு புத்த ம் ேனதோல்
எழுதப்ெட கவண்டும். ேனதில் எழும் எண்ணம் நம்ளேக் ளடக்கு அளைத்துச் பசல் ிறது. எந்த
ேனதோலும் புத்த த்ளத எழுத முடியோது. எல்லோ ேனதிற்கும் இது சோத்தியேல்ல. எப்பெோழுதோவது
நோம் எழுத்தோைைோ இருந்திருக் ிகறோேோ? ஊக் ம் இல்லோேல் எழுத முடியுேோ? ஊக் ம் இல்லோேல்
ஒருவர் விவைங் ளை ேட்டுகே எழுத முடியும், அது புத்த ேோ இருக் ோது. எந்த ஒரு புத்த மும்
ஊக் த்துடன்தோன் எழுதப்ெடு ிறது. ஊக் ம், ஜடேல்ல, ஜடத்திலிருந்தும் எழுவதல்ல. இதன் மூல
ோைணத்திற்குச் பசல்வதற்கு முன், நோம் உடனடியோ இந்த பநருக் டிளய ளேயேோ விைங்கும்
ேனிதனிடம் பசல்வதன் மூலம் தீர்ப்கெோம்.
கஜனுளடய பெயளைக் கூறவும் ெிங் ிலிக்கு ளதோியம் இல்ளல.
ெிறகும்கூட அவன் அவளுளடய எல்லோ சக ோதோி ளைப்ெற்றி ேட்டும் விசோோிக் ிறோன்.
இந்த எச்சோிக்ள உணர்விளன ேனிதன் விலங் ிலிருந்து பெற்றுக் ப ோண்டுள்ைோன்.
அன்ளனளயப் ெின்ெற்றுவதில், ேி வும் அவசியேோன இந்த இடத்தில், ெோர்க் ப் கெோனோல்
முற்றிலும் இன்றியளேயோத இந்த இடத்தில், எந்த அன்ெரும் இவ்வோறு எச்சோிக்ள யோ இருக்
கவண்டும் என்று நிளனப்ெதில்ளல.
எந்த ஒரு விேோனமும் உயகை ெறக்கும் பெோழுது ீகை விழுந்து விடோேல், அதன் கவ த்ளத ெத்து
ளேல் ைோ க் குளறக் முடியோது.
நேது அன்ெர் ள் அன்ளனயிடம் இருக்கும்பெோழுது திருேணத்திற்குச் பசல்வர், ஏன் இறுதிச்
சடங்கு ளுக்குக் கூடச் பசல்வர்.
அன்ளனளயத் கதர்ந்பதடுத்த ெிறகு, அன்ளனளயப் ெின்ெற்றுவதற்கு, முளற ள், ேகனோெோவங் ள்,
வனம், எச்சோிக்ள இவற்ளறப் ெற்றி எளதயும் பதோிந்துப ோள்ை கவண்டியதில்ளல.
அவன் அன்ளனளயத் கதர்ந்பதடுக் ிறோன், அன்ளன கூறும் ெண்பு ளை அல்ல.
அன்ளனயின் ெண்பு ளைத் கதர்ந்பதடுப்ெது ஒரு ேனித விருப்ெேோகும்.
அன்ளனயின் அருளுக் ோ ேனிதன் அன்ளனளய விரும்புவோன், ஆனோல் அவன் விருப்ெத்திற்கு
ஏற்றோர்கெோல், ேனிதப் ெண்பு ளுக்குத் திரும்ெிச் பசல்லும் சுதந்திைம் அவனுக்கு உண்டு. இதுதோன்
ேனிதனிடம் இருக்கும் ெிைச்சிளன.
இது கெைைிளவத் தரும்.
அளசவ உணவு இல்லோத நோட் ைில், ேனிதன் ளசவத்திற்கு ேோறுவது கெோன்ற கெைேோகும் இது.
இங்கு உடல் நலம் ெோதிப்ெளடவதில்ளல, ருசி முடக் ப்ெடு ிறது.
விேோனம் கவ த்ளத ேோற்றும்பெோழுது, தன்ளனகய அைித்துக்ப ோள் ிறது.
ஒரு புள வண்டி இையில் நிளலயத்தில் நிற் ோேல் இைண்டு ஊர் ளுக்கு நடுகவ நிற்ெதோ ளவத்துக்
ப ோண்டோல், எவ்வைவு ஆற்றலுளடயதோ ையில்கவ நிர்வோ ம் இருக்கும்?
இந்த சோத்தியங் ைில் ஒன்றிற் ோ கயோ ம் இல்ளல.
அன்ளனயின் ஜீவியத்தினோல் நன்ளே பெற்று, தீவிைேோன அன்ளன அன்ெைோ இருப்ெதற்கு ஒரு
ஒழுங்கு முளற அவசியேோகும்.
புத்த த்தில் எழுதப்ெட்டிருக்கும் விதி ளை ேக் ைோல் ெின்ெற்ற முடியோது.
ஒரு உதோைணத்ளத அவர் ைோல் ெின்ெற்ற முடியும்.
உதோைணம் சேைசத்திற்கு அப்ெோற்ெட்டு இருக் கவண்டும்.
உதோைணத்தில் சேைசத்ளத ேக் ைோல் ெோர்க் முடியோது, அது உதோைணேோ கவ அவர் ளுக்கு
இருக் ோது.
டோர்சியின் உதோைணத்ளத யோைோலும் ெின்ெற்ற முடியோது.
யோர் நிந்தளன பசய் ிறோகைோ அவர் ளுக்குக் ப டுதல் நிளனக் ோேல் இருப்ெது ேனித
சுெோவத்திகலகய இல்ளல.
நிந்தளன ளை டோர்சி புறக் ணித்தோன், எலிசபெத்ளதப் கெோற்றினோன்.
யோைோலும் அந்த அறிவுளைளய ஏற்றுக்ப ோள்ை முடியோது.
ெிங் ிலியின் எச்சோிக்ள உணர்வு அவனது வோழ்வில் ேி முக் ியேோன தருணேோகும்.
அன்ளன எப்பெோழுதுகே அதன் கநர்ேளறயோன உணர்வு ளைகய அன்ெர் ளுக்கு அைிக் ிறோர்.
ெிைம்ேத்தின் சுய ருவுருவோக் கே ெளடப்ெின் மூலம் என ஸ்ரீ அைவிந்தர் கெசு ிறோர்.
ருவுரும் தருணகே ஒரு பெண்ேணி அல்லது ஒரு தம்ெதி ைின் வோழ்வில் நிளறவளடயும்
தருணேோகும்.
இைண்டு தைப்ெிலிருந்தும் அத்தருணத்ளத ஒருங் ிளணக் கவண்டும்.
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இது தன்னிளனவின்றி ஆன்ேோவில் ஆைம்ெிக் ப்ெடு ிறது, ஆன்ேீ நிளலளய நிளறவளடயச்
பசய் ிறது, ேனம், உணர்வு வைியோ ஒவ்பவோரு நிளலளயயும் நிளறவளடயச் பசய்து ஜட
நிளலக்குப் ெயணம் பசய் ிறது. ஒரு வோழ்வின் ஆைம்ெம் இது.
நேது வோழ்வில் ேி ப் பெோிய வோய்ப்ெிற்கு அன்ளன இது கெோன்ற ஒரு தருணத்ளத அைிக் ிறோர்.
ருத்தோற்றல் ஏற்ெடும் அைவிற்கு ஒரு இயக் த்துடன் வரு ிறோர்.
ேனிதன் தன் விருப்ெத்ளத, ேனித விருப்ெத்ளத, அன்ளனக்குச் சோத ேோ பசயல்ெடுத்த இது ஒரு
தருணேோகும். ேனிதன் எப்பெோழுதும் தன்னுளடய அ ந்ளதக்குச் சோத ேோ கவ கதர்ந்பதடுப்ெோன்.
கயோ ிக்கு ஒவ்பவோரு வருடமும், ஒவ்பவோரு நோளும், ஒவ்பவோரு பநோடியும் இது கெோன்ற ஒரு
தருணேோகும். ஒரு முளற சோியோனளதத் கதர்ந்பதடுக்கும் ஒரு அன்ெர் உல த்தின் உச்சிளய
அளடவோர். நம் முன் ேி ச் சிறந்த உதோைணம் ஒன்றுள்ைது. டோர்சி தனக்கு ேட்டுேின்றி, அவளுக்கும்
கசர்த்து கதர்ந்பதடுக் ிறோன். அவள் அதளன கஜனிடமும், ெிறகு லிடியோவிடமும், தன்
குடும்ெத்திற்கும் விோிவளடயச் பசய் ிறோள்.
அன்ளன நம்ேிடம் பசயல்ெடுவளத நோம் உணர்ந்தோல், ஆைம்ெம் முதல் அது நிளறவளடயும்வளை
நோன் கெசிவரும் இந்த இயக் ங் ளை நோம் நிச்சயேோ ப் ெோர்ப்கெோம். ெிங் ிலிளயப் கெோல்
எச்சோிக்ள யோ இருக் கவண்டியது அவன் பெோறுப்பு. ஒருவருளடய பெண்ணின் திருேணேோ
இருக் ட்டும், பசோத்து விற்ெதோ இருக் ட்டும், ஒரு பெோிய அைசியல் பெோறுப்பு வருவதோ
இருக் ட்டும், அவனுக்கு அளவ ேனதைவில் பதோியும் என்ெதோல் சக்தி ள் உள்கை நுளைந்து,
நிளறந்து, வைிந்து, நிளறவோகும் இடத்திற்கு வருவளத அவன் ெோர்ப்ெோன். அந்தத் தருணத்தில்
அன்ளனயின் விருப்ெத்ளத அவன் எடுக் ட்டும்.
ஒருவர் முழுளேயோ த் கதர்ந்பதடுக்கும்பெோழுது, அவைது வோழ்க்ள என்பறன்றும் முழுளேயோ
இருக்கும்.
பெோிதும் பவற்றியளடந்த ஒரு ேனிதனுக்கும், சத்திய ஜீவனோ ேோறும் கயோ ிக்கும் இளடகய உள்ை
ெல வோிளசக் ிைேங் ளைப் கெோல், இது கெோன்ற ஒரு கதர்ந்பதடுப்ளெச் பசய்யும் ஒரு
ேனிதனுக்கும், இது கெோன்ற சந்தர்ப்ெங் ள் நிளறந்த கயோ ியின் வோழ்க்ள க்கும் இளடகய, ெல
வோிளசக் ிைேங் ள் உள்ைன.
அன்ெர் ைின் சக்தி ளுக்கு இது ேி வும் அதி ேோ இருக்குேோ?
118. “There was not much in the question, nor in the preceding remark, but there was a look and a manner which
gave them meaning.”
It is such a look and a manner that decide issues at all levels.
Is it possible for us to know such a look and manner of The Mother at this very moment.
Should we know that, our life changes overnight.
A young lady runs away from Madurai to Madras and struggles to change for years.
To some, it comes after 14 years of discipline to pamper mean bosses.
An ideal husband drudges under a mean wife all his life and dies at 85 years of age without tasting a
moment of freedom.
What comes in human life through long years of cruelty, meanness, tyranny, as in the case of Bennet,
Mother gives for ONE full hour of sincere receptivity informed by gratitude.
I have mentioned how to perfect consecration.
In another place I listed 23 errors we are capable of.
Devotees know all the rules of The Mother.
What is needed is a Decision like that of Darcy to make the transition.
Then we can see Mother’s Look and Manner that give this meaning.
One important sidelight is not to allow ill will of revenge.
When it comes to us, we see it as a power that sweeps through.
It is an inner elevation as well as inner expansiveness.
The whole atmosphere gets charged with the power of Light.
Silence rings.
Silence urges you to act.
Mind looks creative for a second.
The idea that flashed through realizes itself.
One feels like presiding over the world or the universe.
Mother is seen in all Her splendor.
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In great moments of suspended animation, strong characters among the devotees pray for a result.
Stronger characters repeat ‘Let Thy Will be done, Not my will’. Bingley is neither a devotee nor
strong. Whatever the devotee wishes, what results will be different.
It will be according to the laws of Life and God’s will.
God’s will, as we know of Mother, sanctions the devotee’s subconscious desires.
Should he be one who has subconscious sincerity, Mother’s descent sanctions what is there in his world
before his subconscious or far outside his subconscious.
Suppose he is a patriot or global citizen, his ideals there would have been unformed. Maybe they are
according to the formation of these ideals which even his subconscious may not reach for any formulation.
Often he finds no ready echo.
Then one took to chanting Sri Aurobindo’s Gayatri.
There was a response of Sri Aurobindo’s Light.
The devotee would rather stick to the non-responsive Let Thy Will be done.
It opens his heart a little and moves the emotions there.
Mother’s Feet on the heart in imagination helps this realization.
The devotee moves to his being and prays for its opening.
He prays for Her to come into his heart and being and call the Divine Mother.
It gives a deep meditation which turns into a sleep that is blissful.
In the thickness of one’s consciousness, on some occasions, it is likely to turn into an unconscious sleep.
Unconscious sleep arrived at by this route helps reduce one’s unconsciousness.
The character of the effect can only be known at the next effort at going into one’s Being.
It is not easy to read these developments in terms of outer events though very precise correspondences are
there.
The look and manner convey all. They convey what the speech does not.
Imagine the self-restraint of Bingley at that moment.
His will to talk about Jane had gone silent then.
If you are one who has seriously practised yogic silence, you would know such a silence is not available to
Man.
What Sri Aurobindo got in three days – in fact in one day – of practice of Silence is the gain of 18 births.
Silence is overlaid by every faculty of Mind, particularly thinking and memory. Sri Aurobindo calls the
persistent thinker acting as observer, the censor. The censor remains even after silence sets in.
The last stage of silence is challenged by the will of the inner urge of existence.
Coming face to face with it, practising silence or exerting silence against that urge, one finds the urge
getting the better of us powerfully.
It is like the leaf on the running stream trying to control the flow of the river.
At this stage, if the devotee turns to Mother in surrender, in the measure he succeeds, he will find the
irresistible urge gradually quieting down.
That is the power of surrender.
If mental surrender of the thought is difficult, the succeeding stages of light, intuition, knowledge are more
difficult.
What the Jnani does in Samadhi, the sadhaka does in awakening, something inconceivable to the human
Mind.
All this is knowledge of methods. How can we attain it?
Knowledge is power.
This knowledge of surrender is knowledge of the Mind.
Mental knowledge has the mental power – to describe it to another.
Let your self acquire that knowledge. It is self-knowledge, knowledge of self-awareness.
Dwell in concentration on that self-knowledge, it becomes Self-knowledge.
Such a Self-knowledge is inherently powerful.
This conversion is done in concentration.
Its consolidation is practiced in consecration.
When it comes to serious affairs, all Men do it without fail.
Most are readily rewarded with success. Others are rewarded in time.
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We see a nerveless Bingley, a boneless wonder, was rewarded in one year.
Human progress individually as well as collectively moves like this.
The whole society, every individual there, is fully awake for endless progress all the time, but at the vital
level, negatively.
The vital alertness must be Mental alertness by evolution.
Negative interest must become positive, not in the narrow sense of vertical growth, but in the wider sense of
Non-Being becoming the only Being, extending Sachchidananda to its opposite. (p. 110, The Life Divine)
Mrs. Bennet is the other end, the opposite end of Sachchidananda of Mr. Bennet.
Mr. Bennet getting the cooperation of a good wife, prudent in expenses, cultured in upbringing the children,
lady-like in behaviour, is part of a wider social evolution.
The family must have met with social success of £2000 income.
Life, against the wishes of Mr. Bennet compelled him to express himself in his opposite – his wife which
led to his situation in the story.
She opened the Non-Being through Lydia’s running away and wanted to go to Brighton with all the family.
Not only the society, the whole world opened wide before them with Darcy at the apex, and Bingley as
kosur, a byproduct.
The opposite of Sachchidananda – Bennet – is the wife in the daughter.
Mr. Bennet, Sachchidananda expressing in his opposite represented by the light in the daughter is
Sachchidananda expressing in its evolutionary fullness in its opposite.
We see Bingley’s silence in this context of social evolution.
Of the many things, the silence of Bingley is one strong pillar which upholds the social evolution of
Longbourn rising to Pemberley.
We see the dimension of wealth.
There are the more important dimensions of culture and psychology.
Society is broadened at its foundations in its stability by the volcanic eruption of elopement of 1789
becoming the usual event of 2000 A.D.
“க ள்வியில் அதி ம் ஒன்றுேில்ளல, அதற்கு முந்ளதய குறிப்ெிலும் எதுவும் இல்ளல, ஆனோல்
ெோர்ளவயும், நடத்ளதயும் அர்த்தமுள்ைதோ இருந்தன.”
இது கெோன்ற ெோர்ளவயும், நடத்ளதயுகே எல்லோ நிளல ைிலும் விஷயங் ளைத் தீர்ேோனிக் ின்றன.
அன்ளனயின் இது கெோன்ற ெோர்ளவளயயும், ெோங்ள யும் இந்தத் தருணத்தில் பதோிந்துப ோள்ை
நம்ேோல் சோத்தியேோ ?
நேக்கு இது பதோிந்தோல், நேது வோழ்க்ள ஒகை நோைில் ேோறிவிடும்.
ஒரு இைம் பெண் ேதுளையிலிருந்து, பேட்ைோசிற்கு ஓடிப்கெோ ிறோள், ெல வருடங் ைோ ேோற
முடியோேல் ஷ்டப்ெடு ிறோள்.
சிலருக்குப் ெதினோன்கு வருடக் ட்டுப்ெோட்டிற்குப் ெின் சின்னத்தனேோ இருக்கும் முதலோைியிடம்
அன்பு ோட்ட முடி ிறது.
ஒரு இலட்சிய புருஷன், தனது வோழ் நோள் முழுவதும் ேளனவிக்கு அடிளேயோ வோழ்ந்து,
சுதந்திைத்ளத அனுெவிக் ோேகலகய 85-ஆம் வயதில் இறந்து விடு ிறோர்.
பென்னட்டிற்குக் ிளடத்தது கெோல், ெல வருட டுளே, சின்னத்தனம், ப ோடுளே மூலம் ேனித
வோழ்க்ள க்குக் ிளடப்ெளத, ஒரு ேணி கநை நன்றி லந்த உண்ளேயோன ஏற்புத் திறனுக்கு
அன்ளன அைிக் ிறோர்.
சேர்ப்ெணத்ளத எவ்வோறு பூைணேோக்குவது என்ெளதப்ெற்றி நோன் குறிப்ெிட்டுள்கைன்.
கவபறோரு இடத்தில் நோம் பசய்யும் இருெத்தி மூன்று தவறு ளைப் ெற்றிக் குறிப்ெிட்டுள்கைன்.
அன்ெர் ளுக்கு அன்ளனயின் சட்டம் எல்லோம் பதோியும்.
டோர்சிளயப் கெோல ேோற கவண்டும் என் ிற தீர்ேோனம்தோன் அன்ெர் ள் எடுக் கவண்டியது.
அப்பெோழுது நோம் இந்த அர்த்தத்ளத அைிக்கும் அன்ளனயின் ெோர்ளவ ேற்றும் ெோங் ிளனப்
ெோர்க் லோம்.
ெைி வோங் கவண்டும் என் ிற ப ட்ட எண்ணம் ேட்டும் இல்லோேல் இருந்தோல் கெோதும்.
நம்ேிடம் அது வரும்பெோழுது நோம் அளத அளல கெோல் டந்து பசல்லும் சக்தியோ ப் ெோர்க் ிகறோம்.
அ த்தில் ஏற்ெடும் ஏற்றம் இது. இது அ ம் விசோலேளடவதுேோகும்.
ஒைியின் சக்தியோல் முழுச் சூைலும் சக்தி பெறு ிறது.
பேௌனம் ோீங் ோைேிடு ிறது.
பேௌனம் நம்ளேச் பசயல்ெடத் தூண்டு ிறது.
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ேனம் ஒரு வினோடி ெளடக்கும் திறளனப் பெறு ிறது.
ேின்னலோ எழுந்த எண்ணம் தோனோ கவ உண்ளேயோ ிறது.
உல த்திற்க ோ அல்லது ெிைெஞ்சத்திற்க ோ தளலளே தோங்குவதுகெோல் ஒருவர் உணரு ிறோர்.
அன்ளன அற்புதேோ க் ோட்சி அைிப்ெோர்.
தன்னிளனவற்ற உயர்ந்த தருணங் ைில் அன்ெர் ைில் வலிளேயோனவர் ள் ெலனுக் ோ ப்
ெிைோர்த்திப்ெர். கேலும் வலிளேயோனவர் ள், ‘உங் ள் திருவுள்ைப்ெடி நடக் ட்டும், என்
விருப்ெேல்ல’ என்ெோர் ள். ெிங் ிலி அன்ெனும் இல்ளல, வலிளே வோய்ந்தவனும் இல்ளல.
அன்ெர் ைின் விருப்ெம் எதுவோ இருந்தோலும், ெலன் ள் வித்தியோசேோ இருக்கும்.
இது, வோழ்வின் சட்டங் ளையும், இளறவனின் விருப்ெத்ளதயும் பெோறுத்து இருக்கும்.
இளறவனின் விருப்ெம் அன்ளன விஷயத்தில் நோம் அறிந்தது கெோல, அன்ெோின் ஆழ்ேன
விருப்ெங் ளைப் பூர்த்தி பசய் ிறது.
ஆழ்ேனதில் உண்ளே இருந்தோல், அவருளடய உல த்தில் ஆழ்ேனதிற்கு முன்னோல் இருப்ெளதகயோ
அல்லது ஆழ்ேனதிற்கு அப்ெோல் இருப்ெளதகயோ அன்ளன அைிக் ிறோர்.
அவன் ஒரு கவளை கதச ெக்தனோ கவோ அல்லது உல க் குடிே னோ கவோ இருந்தோல், அங்கு
அவனுளடய ப ோள்ள ள் உருவோ ோேல் இருந்திருக்கும். இந்தக் ப ோள்ள ள் உருவோவதற்கு
ஏற்றோர்கெோல் அளவ இருக் ின்றன கெோலும். அளவ ளை அவனுளடய ஆழ்ேனம்கூட உருவோக்
முடியோேல் இருக் லோம். பெரும்ெோலும் அவனுக்கு உடனடியோ எந்தப் ெதிலும் ிளடப்ெதில்ளல.
ெிறகு ஒருவர் ஸ்ரீ அைவிந்தோின் ோயத்ோிளயப் ெடிக் ஆைம்ெித்தோர்.
ஸ்ரீ அைவிந்தோின் ஒைி அவருக்கு ெதிலோ க் ிளடத்தது.
ேறுபேோைி அைிக் ோத ‘உங் ள் விருப்ெம்’ என்று கூறுவளத அன்ெர் ள் கேற்ப ோள்வோர் ள்.
இது அவனுளடய உள்ைத்ளதச் சற்று திறந்து, உணர்ச்சி ளை அங்கு அளசக்கும்.
உள்ைத்தில் அன்ளனயின் திருவடிளயக் ற்ெளன பசய்துப ோள்வது இதளன உணை உதவு ிறது.
அன்ெர் ள் தங் ைது ஜீவனுக்குச் பசன்று விைிப்பு ஏற்ெட ெிைோர்த்தளன பசய்து ப ோள் ின்றனர்.
அவன் தன்னுளடய உள்ைத்திலும் ஜீவனிலும் அன்ளன வைகவண்டும் என்ெதற் ோ ப் ெிைோர்த்தளன
பசய் ிறோன், அன்ளனயின் அளைப்ளெ கேற்ப ோள் ிறோன்.
இது ஆழ்ந்த தியோனத்ளத அைிக் ிறது, ெிறகு இது ஆனந்தம் தரும் தூக் ேோ ேோறு ிறது.
ஒருவருளடய ஜீவியத்தின் னத்தில், சில சந்தர்ப்ெங் ைில், இது உணர்ேற் தூக் ேோ
ேோறுவதற்கு வோய்ப்புள்ைது.
இவ்வைியோ வந்த உணர்ேற் தூக் ம் ஒருவைது தன்ளன ேறந்த தன்ளேளயக் குளறக்கும்.
விளைவின் தன்ளே ஒருவைது ஜீவளன அளடவது அடுத்த முயற்சியில்தோன் பதோிய வரும்.
துல்லியேோன பதோடர்பு ள் இருக்கும்கெோதும், பவைி நி ழ்வு ைின் அடிப்ெளடயில் இந்த
வைர்ச்சி ளைப் ெற்றித் பதோிந்துப ோள்வது அவ்வைவு சுலெேல்ல.
ெோர்ளவயும், ெோங்கும் எல்லோவற்ளறயும் பதோிவிக்கும். கெச்சு பதோிவிக் முடியோதளத இளவ
உணர்த்தும்.
அத்தருணத்தில், ெிங் ிலியின் சுய ட்டுப்ெோட்ளடப் ெற்றி நோம் ற்ெளன பசய்து ெோர்க் லோம்.
கஜளனப் ெற்றிப் கெச கவண்டும் என் ிற அவனது விருப்ெம் அப்பெோழுது பேௌனேோ ி விட்டது.
கயோ பேௌனத்ளதத் தீவிைேோ ப் ெயின்ற ஒருவைோ நோம் இருந்தோல் அது கெோன்ற பேௌனம்
ேனிதனுக்கு ிளடக் க் கூடியது அல்ல என்ெளத நோம் பதோிந்து ப ோண்டிருப்கெோம்.
மூன்று நோட் ள் பேௌனத்தில்--- ெோர்க் ப் கெோனோல் ஒகை நோள் பேௌனத்தில்-- ஸ்ரீ அைவிந்தர்
பெற்றது ெதிபனட்டு ெிறவி ைில் ிளடக் கவண்டிய ஒன்றோகும்.
ேனதின் எல்லோத் திறன் ளையும், முக் ியேோ சிந்தளன, ஞோெ ம் இவற்ளற பேௌனம்
ஆக் ிைேித்துக் ப ோண்டுள்ைது. ருத்தோ
வனிக்கும் பதோடர்ந்த சிந்தளனயோைளை,
ண் ோணிப்ெோைர் என ஸ்ரீஅைவிந்தர் கூறு ிறோர். பேௌனம் குடி ப ோண்ட ெிறகும் எச்சோிக்ள
உணர்வு பதோடர் ிறது.
பேௌனத்தின் ளடசிக் ட்டத்திற்கு, வோைகவண்டும் என் ிற அ உந்துதலின் உறுதி சவோலோ
உள்ைது.
அளத கநருக்கு கநர் எதிர்ப ோள்ளும்பெோழுது, அந்த உந்துதலுக்கு எதிைோ பேௌனத்ளதக்
ள யோளும்கெோதும் அல்லது பசலுத்தும்பெோழுதும், அந்த உந்துதல் நம்ளேப் ெலேோ பவற்றி
ப ோள் ிறது.
இது ஓடும் நீகைோளடயில் ேிதக்கும் ஒரு இளல நீோின் கெோக்ள க் ட்டுப்ெடுத்த முயல்வது
கெோலோகும்.
இந்தக் ட்டத்தில் ஒரு அன்ெர் அன்ளனயிடம் சைணளடயும்பெோழுது, அவைோல் இயலும் அைவிற்கு
தடுக் முடியோத அந்த உந்துதல் ெடிப்ெடியோ அளேதியோ ிக் ப ோண்டு வருவளத ெோர்ப்ெோர்.
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இதுதோன் சைணோ தியின் சக்தி.
ேனோீதியோ எண்ணத்ளதச் சைண் பசய்வது டினம் என்றோல், அடுத்தடுத்த ட்டங் ைோன ஒைி,
உள்ளுணர்வு ேற்றும் அறிவு ஆ ியவற்ளறச் சைண் பசய்வது கேலும் டினம்.
சேோதி நிளலயில் ஒரு ஞோனி பசய்வளத, விைிப்பு நிளலயில் சோத ன் பசய் ிறோன், இது ேனிதன்
நிளனத்துப் ெோர்க் கவ முடியோத ஒன்று.
இளவ முளற ளைப் ெற்றிய அறிவோகும். இளத நோம் எவ்வோறு பெறுவது?
அறிகவ சக்தியோகும்.
சைணோ தியின் இந்த அறிவு ேனதின் அறிவோகும்.
ேனதின் அறிவிற்கு, ேற்றவருக்கு இளத விைக்கும் அைவிற்கு ேனதின் சக்தி உண்டு.
நோம் அந்த அறிளவப் பெற கவண்டும், அது சுய அறிவோகும், சுய விைிப்புணர்ச்சியின் அறிவு.
அந்த சுய அறிவில் ஆழ்ந்து வோசம் பசய்யும்பெோழுது அது சுயத்தின் அறிவோ ிவிடும்.
இது கெோன்ற சுயத்தின் அறிவு இயல்ெோ கவ சக்தி வோய்ந்தது.
இந்த ேோற்றம் ஆழ்ந்த ேன ஒருநிளலப்ெடுதலில் நளடபெறு ிறது.
இதன் இளணப்பு சேர்ப்ெணத்தில் அனுஷ்டிக் ப்ெடு ிறது.
முக் ியேோன விஷயங் ைில் எல்லோ ேனிதர் ளும் இளதத் தவறோது பசய் ின்றனர்.
பெரும்ெோகலோருக்கு உடனடியோ பவற்றி ிளடத்து விடு ிறது. ேற்றவர் ளுக்கு ோலப்கெோக் ில்
பவற்றி ிளடக் ிறது.
ளதோியேில்லோத ெிங் ிலிளய நோம் ெோர்க் ிகறோம், முதுப லும்ெில்லோத ெிறவி அவன், ஒரு
வருடத்தில் அவனுக்குப் ெலன் ிளடத்தது.
ேனித முன்கனற்றம் தனிப்ெட்ட நிளலயிலும், கூட்டோ வும், இவ்வோறு ஏற்ெடு ிறது.
பேோத்தச் சமூ மும், அங் ிருக்கும் ஒவ்பவோருவரும், எல்லோ கநைமும் முடிவற்ற முன்கனற்றத்திற்கு
முழுளேயோ விைிப்புடன் உள்ைனர், ஆனோல் உணர்வு நிளலயில் எதிர்ேளறயோ இருக் ின்றனர்.
உணர்வின் விைிப்பு ெோிணோேத்தில் ேனதின் விைிப்ெோ இருக் கவண்டும்.
எதிர்ேளறயோன ஆர்வம் கநர்ேளறயோனதோ ேோற கவண்டும், அைவு எனும் குறு ிய
ண்கணோட்டத்தில் இல்லோேல், அசத் சத்தோ ேோறும் ெைந்த கநோக் ில் இருக் கவண்டும்,
சச்சிதோனந்தத்ளத அதற்கு கநர்ேோறோனதோ நீட்டிக் கவண்டும். (p. 110, The Life Divine)
திருேதி பென்னட் ேறு முளனயில் இருக் ிறோள். திரு பென்னட் இருக்கும் சச்சிதோனந்தத்தின் கநர்
எதிர் முளனயில் இருக் ிறோள்.
திரு பென்னட்டிற்கு ஒரு நல்ல ேளனவியின் ஒத்துளைப்பு ிளடப்ெதும், அவள் வனேோ ச்
பசலவைிப்ெதும், குைந்ளத ளை ெண்புள்ைவர் ைோ வைர்ப்ெதும், பெண்ளேயின் நைினத்துடன்
நடந்துப ோள்வதும், விோிவோன சமூ ப் ெோிணோேத்தின் ெகுதியோகும்.
இைண்டோயிைம் ெவுன் வருேோனத்துடன் குடும்ெம் சமூ பவற்றிளயச் சந்தித்திருக் கவண்டும்.
திரு பென்னட்டின் விருப்ெத்திற்கு எதிைோ , வோழ்வு அவளை தோன் நிளனப்ெதற்கு ேோறோ
பவைிப்ெடுத்த வற்புறுத்தியது. ளதயில் அவருளடய ேளனவி அவளை இந்நிளலக்கு
ஆைோக்கு ிறோள்.
திருேதி பென்னட், லிடியோ ஓடிப்கெோவதன் மூலம் அசத்திற்கு வைி விடு ிறோள், குடும்ெத்துடன்
ெிளைட்டனுக்குச் பசல்ல விரும்பு ிறோள்.
சமூ ம் ேட்டுேல்ல, முழு உல மும் அவர் ள் முன் திறந்து ப ோண்டது, டோர்சி அதன் உச்சியிலும்,
ெிங் ிலி ப ோசுைோ வும் வந்தனர்.
ே ைிடம் ோணப்ெடும் ேளனவி-- திரு பென்னட்டின்-- சச்சிதோனந்தத்தின் கநர் எதிைோனது.
பென்னட்டின் கநர் எதிைோனதில் பவைிப்ெடும் சச்சிதோனந்தத்தின் ெிைதிநிதியோ விைங்கும் ே ைிடம்
இருக்கும் ஒைி, கநர் எதிைோனதில் ெோிணோே முழுளேயோ பவைிப்ெடும் சச்சிதோனந்தம் ஆகும்.
சமூ ப் ெோிணோேத்தின் இந்த விஷயத்தில் நோம் ெிங் ிலியின் பேௌனத்ளதப் ெோர்க் ிகறோம்.
ெல விஷயங் ைில் லோங்ெர்ன், பெம்ெர்லியோ உயரும் சமூ ப் ெோிணோேத்தில் ெிங் ிலியின்
பேௌனம் ஒரு ெலேோன தூணோ விைங்கு ிறது.
பசல்வத்தின் ெோிேோணத்ளத நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
லோச்சோைம், உைவியல் கெோன்ற கேலும் முக் ியேோன ெோிேோணங் ள் உள்ைன.
1789-ல் பெோிய எோிேளலயோ பவடித்த ஓடிப்கெோகும் நி ழ்வு என்ெது, 2000-ல் சோதோைண நி ழ்வோ
ேோறி இருப்ெது, சமூ ம் அதன் அடித்தைத்தில் விோிவளடந்து உறுதியோ நிற்ெளதக் ோண்ெிக் ிறது.
It was not often that she could turn her eyes on Mr. Darcy himself; but, whenever she did catch a
glimpse, she saw an expression of general complaisance, and in all that he said she heard an
accent so far removed from hauteur or disdain of his companions, as convinced her that the
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improvement of manners which she had yesterday witnessed, however temporary its existence
might prove, had at least outlived one day. When she saw him thus seeking the acquaintance and
courting the good opinion of people with whom any intercourse a few months ago would have
been a disgrace -- when she saw him thus civil, not only to herself, but to the very relations whom
he had openly disdained, and recollected their last lively scene in Hunsford Parsonage -- the
difference, the change was so great, and struck so forcibly on her mind, that she could hardly
restrain her astonishment from being visible. Never, even in the company of his dear friends at
Netherfield, or his dignified relations at Rosings, had she seen him so desirous to please, so free
from self-consequence or unbending reserve, as now, when no importance could result from the
success of his endeavours, and when even the acquaintance of those to whom his attentions
were addressed would draw down the ridicule and censure of the ladies both of Netherfield and
Rosings.
டோர்சிளய அவைோல் அடிக் டி ெோர்க் முடியவில்ளல என்றோலும், எப்பெோழுபதல்லோம் அவளனப்
ெோர்த்தோகைோ, அவன் மு த்தில் ஒரு திருப்தி நிலவுவளதக் ண்டோள். அவன் கெசிய அளனத்திலும்
ேற்றவர் ளைப்ெற்றி குளறயோ எதுவும் அவன் உணைவில்ளல என்ெது பதோிந்தது. கநற்று
அவனுளடய நடத்ளதயில் இருந்த ேோற்றம் தற் ோலி ேோ இருக் லோம். ஆனோல் இன்பனோரு நோளும்
நீடித்திருக் ிறது என்ெளத வனித்தோள். சில ேோதங் ள் முன்பு அவளைப்ெற்றி ேட்டுேல்லோேல்,
யோளைப்ெற்றிபயல்லோம் அவதூறோ ப் கெசினோகனோ, யோருடன் கெசினோல் அவேோனம் எனக்
ருதினோகனோ, அவர் ளுடன் ச ஜேோ ப் கெசிக் ப ோண்டிருந்தளதக் ண்டோள். ஹன்ஸ்கெோர்ட்
இல்லத்தில் நடந்த சம்ெவங் ள் ஞோெ த்திற்கு வந்தன, அப்பெோழுது இருந்ததற்கும், இப்பெோழுது
இருப்ெதற்கும் உள்ை வித்தியோசத்ளதப் ெோர்த்து அதனோல் எழுந்த ெிைேிப்ளெ அவைோல்
ட்டுப்ெடுத்திக்ப ோள்ை முடியவில்ளல. தன்னுளடய நண்ெர் ளுடன் பநதர்பீல்டில் இருந்த
பெோழுகதோ அல்லது கைோஸிங்ஸில் இருக்கும் ேதிப்ெிற்குோிய அவனது உறவினர் ைிடகேோ இந்த
அைவிற்கு தன்ளன உயர்வோ நிளனத்துக் ப ோண்டு வில ிப் கெோ ோேல் ே ிழ்விக்கும் கநோக் த்தில்
கெசி அவள் ெோர்க் வில்ளல. அப்ெடி அவர் ளை ே ிழ்விப்ெதில் பவற்றியளடந்தோன் என்றோலும்
அதனோல் அவனுக்கு எந்தவித லோெமும் இருக் ோது. கேலும் யோருடன் கெசிக் ப ோண்டிருந்தோகனோ,
அவர் ளுடன் அவனுக்குப் ெைக் மும் உண்டு என்று பதோிந்தோல், கைோஸிங்ஸில் இருக்கும்
பெண்ேணி ளும், பநதர்பீல்டில் இருக்கும் பெண்ேணி ளும் க லியும், ண்டனமும்
பதோிவிப்ெோர் ள்.
119. It is true Darcy’s manners have really improved over his Netherfield days.
பநதர்பீல்டில் இருந்தளதவிட டோர்சியின் நடத்ளதயில் உண்ளேயோன முன்கனற்றம் இருக் ிறது
என்ெது உண்ளேதோன்.
120. He had endeavoured to change deeply enough.
ேோற கவண்டும் என்று அவன் ஆைேோ முயற்சி எடுத்துள்ைோன்.
121. Elizabeth sees Darcy desirous of pleasing her, quite different from his behaviour at Netherfield, Rosings or
Hunsford. They were before his change of attitude. Now that the attitude is changed, he actively seeks to
please her and others for her.
டோர்சி, தன்ளனத் திருப்தி பசய்ய கவண்டும் என்ெதில் ஆவலோ இருப்ெளத எலிசபெத் ெோர்க் ிறோள்.
பநதர்பீல்ட், கைோசிங்ஸ் அல்லது ஹன்ஸ்கெோர்டில் இருந்தளதவிட அவனது நடத்ளத வித்தியோசேோ
இருந்தது, இது அவனது ேோறிய ேகனோெோவத்திற்கு முன்பு இருந்த நிளல. இப்பெோழுது
ேகனோெோவம் ேோறியுள்ைதோல், அவளைத் திருப்திப்ெடுத்த கவண்டும் என்ெதில் அவன் தீவிைேோ
உள்ைோன், அவளுக் ோ ேற்றவர் ளையும் திருப்திப்ெடுத்த ஆவலோ உள்ைோன்.
122. New roles, as Miss Darcy has to play, however brief, do not easily come.
புதிய ெங் ிளன ஜோர்ஜியோனோ வ ிக் கவண்டி இருப்ெதோல், எவ்வைவு குறு ிய ோலத்திற் ோ
இருந்த கெோதிலும், சுலெத்தில் அவைோல் அளதச் பசய்ய முடிவதில்ளல.
123. “It was not often that she could turn her eyes on Mr. Darcy himself.”
Man or woman does not easily forgive the offence received.
Long after a Man’s wound is forgotten, his friendship restored, wound more than compensated, life or the
society around reminds him of the past episode.
One’s response then becomes a record in the cultural history of his community.
The culture of the place then is evaluated by how it responds to an old event.
Sensitivities, in that sense, are not mortal.
Life, its turns, its reversals, its bounties can make a Man forget for a while or forever, act in direct
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opposition to it, but it has no power to dissolve it.
An act done never dies, however deep it is buried.
It has no capacity to lose its form, to dissolve itself.
The power that formed is not life, it lies behind life, in Mind and still behind.
Force becomes Form by the being inside the force.
It is the being, which when awake and choosing to reverse, can dissolve in it.
It is transformation.
The being that is awake is the Psychic Being.
When the Psychic Being dissolves the form, it knows its evolutionary purpose has been served.
Should one wish to get over the sensitivities, one should at least try to know the evolutionary purpose of
that form.
Darcy passed through all this unconsciously, but successfully.
He was NOT hurt by her abuse.
She gave a form to her abuse, but he never received it and gave it life.
He only saw the Marvel, and desired to qualify for the Marvel.
The only thing he did receive was ‘had you been a gentleman’ and it rankled in him for long, he said.
To overcome sensitivities is to undo their forms which is not given to Man.
Mother’s atmosphere can wipe off their effects, not their existence.
We see Collins activated the offences through his letters.
She was not fully free to look at Darcy as and when she chose.
It was a delicate moment as she was in a phase of life of her own that evolves beyond development –
evolution.
Language, trade, education, Money, technology are several of the many social institutions.
Social institutions subdivide themselves so as to serve the growing society at the four different stages.
Language is in four stages of conversation, written language, prose and poetry.
They serve the stages of survival, growth, development and evolution.
Coin, currency, cheque, credit card are the versions of Money serving the four stages of social growth
respectively.
Manners and behaviour, character and personality serve the four stages of social growth.
Personality helps society evolve.
Individuality helps society universalize.
Science, scientific discovery, technology, commercialization, retailing, manufacturing are stages of
technology serving the various stages of social evolution.
Man seeking woman for procreation, marriage, domestic happiness, romance thus serves those four stages
of social growth.
• Any new born institution integrates with all existing institutions.
• Integration is the aim, not cooperation or coordination.
Physical, vital, mental, spiritual are parts of the being corresponding to the four stages of social growth.
Mrs. Bennet and Lady Catherine are physical. Collins goes with them. Lydia, Kitty and Wickham are vital.
Father and Mary are Mental, Elizabeth and Darcy can almost be described as Spiritual or Mental–Spiritual.
Mrs. Gardiner will take upon herself a unique position of being cultural. The hero and the heroine can also
be classified as energyless vital but they would prefer not to enter the scale with any precise definition.
She closely scrutinized him and felt his change had survived one day at least.
Her exact precise understanding of him barred her further growth.
The physical Man acts and learns.
The vital Man feels to learn.
The Mental Man’s way of learning is to think.
It will never strike him that not thinking is a greater knowledge.
And he cannot control thinking.
To know that moving towards Mother with an attitude of surrender, She does for him what he cannot easily
do. When he does succeed, he takes a long period longer than several lives.
To understand that surrender as an attitude, better still a motive, is capable of achieving what Man cannot
achieve is grace.
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Wherever Mind is developed as character or personality, the ego too is equally well organized which
prevents the attitude of surrender.
In the event of Mind understanding surrender, surrender is powerful.
In the absence of Mind, surrender is easily acquired but will not have the power of Mental surrender.
Turning from one’s own effort to surrender is to enjoy bliss as delight to those who have acquired bliss.
For others who are ignorant the transition is from effort to effortlessness.
Effort is of the Mind. Effortlessness is of the soul. Effort of the soul to move from static joy to dynamic
joy is to convert bliss to delight.
Mental Silence makes the Mind grow.
Spiritual Silence makes the soul evolve, making bliss into Delight.
One can awake to his soul at any time and evolve there.
All that he has to do is to fully move away from everything human to everything Divine.
It is consecration consummate.
Consecration consummates itself by concentration in all the parts.
Supergrace surrounds Men particularly devotees offering to accept his surrender. To accept it is grace.
Supergrace passing through ignorance becomes grace.
By great effort she had arrived at the most precise right opinion about his behaviour.
It requires great intelligence for this task. She had it.
A devotee in her place is not to exercise her Mind.
It is an impossible task.
Assuming it is possible, let us see what happens.
Darcy at that moment does this unconsciously.
With respect to her he does yoga unconsciously.
The movement on the surface of the Mind stops and opens in the measure of the activity stopped – a point
opens towards the depth.
How wide is the opening, how deep it is is determined by the power and strength of consecration practised
up to that point.
The opening will not last more than a few seconds.
They are the Hours of God for him.
Assuming he was most alert and responds at his human best, he succeeds in preserving that opening, which
means it constantly comes to him periodically for a few seconds, and gradually builds on it in width and
depth.
Darcy did it to open on behalf of aristocracy to include the commoners of the Longbourn level, incidentally
not rejecting the falsehood of his youth – Wickham – but absorbing it into his Pemberley life.
In one whose inner awakening can see what happens, he will see Mother at work, replacing his effort by
Her grace. This is what She calls getting the benefit of ten lives in the meditation with Her.
The descent of light is celestial knowledge.
Human resistance and compromise is human wisdom.
As the depths increase Silence increases. One can see for a little while the Silence beyond Silence which is
Silence behind Silence.
The opening closes and gradually dries up to rear again in twenty four hours or a few days. In this interval
one must patiently wait for it to revive without lapsing into Mental or vital activities. When it comes back it
has to be fostered with great care. No method known can equal this spiritual splendour.
“டோர்சிளய அவைோல் அடிக் டி திரும்ெிப் ெோர்க் முடியவில்ளல.”
ஆகணோ அல்லது பெண்கணோ அவர் ளுக்கு ஏற்ெட்ட அவேோனத்ளதச் சுலெத்தில்
ேன்னிப்ெதில்ளல.
ேனிதனின் ோயம் ேறக் ப்ெட்ட பவகு நோட் ளுக்குப் ெிறகு, அவனுளடய நட்பு ேீட் ப்ெட்டு,
ோயங் ள் ஈடு பசய்யப்ெட்டுவிட்ட ெிறகு, வோழ்கவோ அல்லது சுற்றி இருக்கும் சமுதோயகேோ டந்த
ோல நி ழ்ச்சிளய நிளனவுெடுத்தும்.
அப்பெோழுது ஒருவருளடய ேறுபேோைி அவருளடய சமுதோயத்தின் லோச்சோை சோித்திைத்தின் ஒரு
ெதிவு கெோலோ ி விடு ிறது.
அந்த இடத்தின் லோச்சோைம் அது எவ்வோறு ெளைய நி ழ்வுக்குப் ெதிலைிக் ிறது என்ெளதப்
பெோறுத்து ணிக் ப்ெடு ிறது.
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உணர்வு ள் அந்த அர்த்தத்தில் நிளலயோனதோ இருக் ோது.
வோழ்க்ள , அதன் திருப்ெங் ள், அதன் ேோற்றங் ள், அதனுளடய அெோிேிதங் ள், ேனிதளனச் சற்று
கநைத்திற்க ோ அல்லது நிைந்தைேோ கவோ ேறந்து விடச் பசய்யும், அதற்கு கநபைதிைோ ச் பசயல்ெடும்,
ஆனோல் அளதக் ளைக் அதற்குச் சக்தி ிளடயோது.
நடந்து விட்ட ஒரு பசயல், எவ்வைவு ஆைத்தில் புளதந்திருந்தோலும் ஒரு கெோதும் ேளறயோது,
அதனுளடய உருவத்ளத இைக் அதற்குத் திறளே இல்ளல, தன்ளனகய ளைத்துக்ப ோள்ைவும் அது
திறனற்றது.
உருவோன சக்தி வோழ்வு அல்ல. வோழ்வுக்குப் ெின்கனயும், ேனதிலும், அதற்கும் ெின்னோலும்
இருக் ிறது.
சக்தியின் உள்கை இருக்கும் ஜீவனோல் சக்தி வடிவம் பெறு ிறது.
ஜீவன் விைிப்ெோ இருக்கும்பெோழுதும், ேோற விருப்ெப்ெடும்பெோழுதும், அதில் ளைந்து விட முடியும்.
இது திருவுருேோற்றம்.
விைிப்புடன் இருக்கும் ஜீவன் ளசத்திய புருஷனோகும்.
ளசத்திய புருஷன் வடிவத்ளதக் ளைக்கும்பெோழுது, அதனுளடய ெோிணோே கநோக் ம் பூர்த்தி
அளடந்து விட்டது என்று அதற்குத் பதோியும்.
உணர்வு ளைத் தோண்டி வை கவண்டும் என்று ஒருவர் விரும்ெினோல், அந்த வடிவத்தின் ெோிணோே
கநோக் த்ளதயோவது ஒருவர் பதோிந்துப ோள்ை முயல கவண்டும்.
டோர்சி இவற்ளற தன்ளன அறியோேல் டந்து வந்தோலும், பவற்றி பெற்றோன்.
அவளுளடய நிந்தளனயோல் அவன் புண்ெடவில்ளல.
அவளுளடய நிந்தளனக்கு அவள் உருவம் ப ோடுத்தோள், ஆனோல் அவன் அளதப் பெற்றுக்
ப ோள்ைவும் இல்ளல, அதற்கு உயிர் ப ோடுக் வும் இல்ளல.
அவன் ண்டது அற்புதத்ளத ேட்டுகே, அதற்குத் தகுதி உளடயவனோ ேோற விரும்ெினோன்.
‘நீ னவோனோ இருந்திருந்தோல்’ என் ிற விேோிசனத்ளத ேட்டுகே அவன் பெற்றோன், அது அவனுக்கு
பவகு நோட் ளுக்கு உறுத்தலோ இருந்தது என்று அவன் கூறியுள்ைோன்.
நுண்ணுணர்வு ைின் வடிவங் ளை ேோற்றி அளேப்ெதுதோன் அவற்ளற பவற்றிப ோள்வது
என்ெதோகும். இது ேனிதனோல் இயலோது.
அன்ளனயின் சூைல் அதனுளடய ெோதிப்பு ளை அைித்து விடும், அவற்ளறகய அல்ல.
ோலின்ஸ் தன்னுளடய டிதங் ள் மூலம் அவேோனங் ளை கேலும் தீவிைப்ெடுத்தினோன் என்ெளத
நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
அவளனப் ெோர்க் விரும்ெிய கெோபதல்லோம், அவைோல் அவளனச் சுலெேோ ப் ெோர்க்
முடியவில்ளல.
வைர்ச்சிளயயும் தோண்டி பவைிவரும் அவளுளடய வோழ்க்ள யின் ட்டத்தில், அவள் இருந்த
பேன்ளேயோன தருணேோகும் அது.
பேோைி, வியோெோைம், ல்வி, ெணம், பதோைில் நுட்ெம் கெோன்றளவ ெல்கவறு சமூ அளேப்பு ைோகும்.
சமூ அளேப்பு ள், வைரும் சமூ த்திற்கு நோன்கு பவவ்கவறு ட்டங் ைில் கசளவ பசய்வதற் ோ
தங் ளைகய ெிோித்துக் ப ோள் ின்றன.
உளையோடல், எழுதும் பேோைி, உளைநளட, விளத என்று நோன்கு ட்டங் ைில் பேோைி உள்ைது.
வோழ்வது, வைர்ச்சி, முன்கனற்றம், ெோிணோேம் என்ற ட்டங் ளுக்கு அளவ கசளவ பசய் ின்றன.
நோணயம், ெணம், ோகசோளல, ிபைடிட் ோர்டு --- இளவ சமூ வைர்ச்சியின் நோன்கு ட்டங் ளுக்கு
தத்தம் நிளலக்கு ஏற்றவோறு கசளவ பசய்யும் ெணத்தின் ெதிப்பு ள் ஆகும்.
ெைக் ங் ளும், நடத்ளதயும், குணமும், ஆளுளேயும் சமூ வைர்ச்சியின் நோன்கு ட்டங் ளுக்குச்
கசளவ பசய் ின்றன.
சமூ ம் உருவோவதற்கு ஆளுளே உதவி புோி ிறது.
சமூ ம் ெிைெஞ்சேயேோ ஆவதற்கு தனித்துவம் உதவி புோி ிறது.
விஞ்ஞோனம், விஞ்ஞோனக் ண்டுெிடிப்பு ள், பதோைில் நுட்ெம், வியோெோைேயேோக் ம், சில்லளற
வியோெோைம், உற்ெத்தி ஆ ியளவ சமூ வைர்ச்சிக்குப் ெல்கவறு ட்டங் ைில் உதவும் பதோைில்
நுட்ெத்தின் நிளல ள் ஆகும்.
சந்ததி ளை உருவோக்குவதற்கும், திருேணம், குடும்ெ சந்கதோஷம், அேை ோதல், இவற்றிற் ோ வும்
ஆண், பெண்ளண நோடுவது சமூ வைர்ச்சியின் அந்த நோன்கு ட்டங் ளுக்கு உதவி புோி ிறது.
• புதிதோ உருவோகும் எந்த ஒரு நிறுவனமும், தற்பெோழுது நிலவும் நிறுவனங் ளுடன்
ஒருங் ிளண ின்றன.
• ஒருங் ிளணப்கெ இலட்சியேோகும், ஒற்றுளேகயோ அல்லது இளணவகதோ அல்ல.
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சமூ வைர்ச்சியின் நோன்கு ட்டங் ளுக்கு இளணயோ இருப்ெது ஜீவனின் ஜடம், உணர்வு, ேனம்,
ஆன்ேி ப் ெகுதி ள் ஆகும்.
திருேதி பென்னட்டும், கலடி ோதோினும் ஜட நிளலயில் இருப்ெவர் ள். ோலின்ைும் அகத
நிளலயில் இருப்ெவன்தோன். லிடியோ, விக் ோம், ிட்டி உணர்வுோீதியோனவர் ள். தந்ளதயும், கேோியும்
ேனதோல் ஆனவர் ள்.
எலிசபெத்தும், டோர்சியும் ஆன்ேீ ம் அல்லது ேனம்-ஆன்ேி ம் என்ற நிளலயில் இருப்ெவர் ள்
ஆவர். திருேதி ோர்டினர் லோச்சோைோீதியோ சிறப்ெோன நிளலயில் இருப்ெவள் ஆவோள்.
தோநோய னும், நோய ியும் வலிளேயற்றவர் ள், உணர்வுோீதியோனவர் ள், எந்த வித துல்லியேோன
விவைணத்துக்கும் அடங் ோதவர் ள்.
அவள் அவளன உன்னிப்ெோ ஆைய்ந்து ெோர்த்தோள், அவனுளடய ேோற்றம் ஒரு நோளைக்க னும்
நீடித்திருப்ெளதக் ண்டோள்.
அவளனப்ெற்றி அவள் துல்லியேோ ப் புோிந்துப ோண்டது, அவள் கேலும் வைர்வதற்குத் தளடயோ
இருந்தது.
ஜட ேனிதன் பசயல்ெடுவதன் மூலம் ற்றுக்ப ோள் ிறோன்.
உணர்வோலோன ேனிதன் உணர்வதன் மூலம் ற்றுக்ப ோள் ிறோன்.
ேனத்தோலோன ேனிதன் சிந்தளனயோல் ற்றுக்ப ோள் ிறோன்.
சிந்தளன பசய்யோேலிருப்ெகத கேலும் பெோிய அறிவு என்று அவனுக்குத் கதோன்றுவகத இல்ளல.
அவனோல் சிந்தளனளயக் ட்டுப்ெடுத்த முடிவதில்ளல.
சைணாகதி ேனப்ெோன்ளேயுடன் அன்ளனயிடம் பநருங்கும்பெோழுது, நம்ேோல் சுலெேோ ச் பசய்ய
முடியோதளத அன்ளன நேக் ோ ச் பசய் ிறோர் என்ெளதத் பதோிந்துப ோள்ை கவண்டும். அவன்
பவற்றி அளட ிறகெோதும், ெல ெிறவி ளைக் ோட்டிலும் அதி ேோன ோலம் அவனுக்குத்
கதளவப்ெட்டிருக்கும்.
ஒரு ேனப்ெோன்ளேயோ வும், கேலும் சோியோ ச் பசோல்லப் கெோனோல் ஒரு கநோக் ேோ வும் இருக்கும்
சைணோ தி ேனிதனோல் இயலோதளதச் சோதிக்கும் என்ெளதப் புோிந்துப ோள்வது அருைோகும்.
குணேோ கவோ அல்லது ஆளுளேயோ கவோ ேனம் வைர்ந்திருக்கும் இடங் ைில், அ ந்ளதயும்
சிறப்ெோ முளறப்ெடுத்தப்ெட்டிருக்கும், அது சைணோ தி பசய்யும் ேனப்ெோன்ளேளயத் தளட
பசய்யும்.
ேனம் சைணோ திளயப் புோிந்துப ோள்ளும்பெோழுது சைணோ தி சக்தி வோய்ந்ததோ இருக்கும்.
ேனம் பசயல்ெடோவிட்டோல், சைணோ திளயச் சுலெேோ கேற்ப ோள்ைலோம், ஆனோல் அதற்கு
ேனோீதியோன சைணாகதியின் சக்தி இருக் ோது.
நம்முளடய முயற்சிளயக் ள விட்டுவிட்டு சைணோ திளய கேற்ப ோண்டோல், ஆனந்தம் பெற்றவர்
ஆனந்தத்ளத கெைோனந்தேோ அனுெவிக் லோம்.
அறியோளேயில் இருப்ெவர் ளுக்கு இந்த ேோற்றம் முயற்சியிலிருந்து முயற்சியற்ற நிளலக்குச்
பசல்வதோகும்.
முயற்சி ேனதிற்குோியது. முயற்சியின்ளே ஆன்ேோவுக்குோியது. நிளலயோ இருக்கும் சந்கதோஷத்ளத
ஆற்றல் வோய்ந்த சந்கதோஷேோ ேோற்ற ஆன்ேோ எடுக்கும் முயற்சி, ஆனந்தத்ளதப் கெைோனந்தேோ
ேோற்றும் முயற்சி ஆகும்.
ேனதின் பேௌனம் ேனளத வைைச் பசய்யும்.
ஆன்ேீ பேௌனம் ஆன்ேோளவ உருவோக்கு ிறது, ஆனந்தத்ளதப் கெைோனந்தேோ ேோற்று ிறது.
எந்த கநைத்திலும் ஒருவர் ஆன்ேோவில் விைிப்புற்று அங்கு வைைலோம்.
ேனிதத் தன்ளேயிலிருந்து பதய்வீ த் தன்ளேக்கு முற்றிலுேோ ேோறுவகத அவன் பசய்யக் கூடியது.
இது சேர்ப்ெணம் நிளறவளடவதோகும்.
எல்லோ ெோ ங் ளும் ஒருநிளலப்ெடும்பெோழுது சேர்ப்ெணம் தன்ளனகய நிளறவளடயச் பசய் ிறது.
ேனிதனின் சைணோ திளய, முக் ியேோ அன்ெோின் சைணோ திளய ஏற்றுக் ப ோண்டு கெைருள்
அவளனச் சூழ்ந்து ப ோள் ிறது. இதளன ஏற்றுக்ப ோள்வது அருைோகும். கெைருள் அறியோளேளயக்
டந்து பசல்லும்பெோழுது அருைோ ிறது.
பெரு முயற்சியின் மூலம் அவனுளடய நடத்ளதளயப் ெற்றிய ேி த் துல்லியேோன சோியோன
அெிப்ெிைோயத்திற்கு அவள் வந்துள்ைோள்.
இந்த கவளலளயச் பசய்வதற்கு சிறந்த புத்திசோலித்தனம் கதளவ. அவளுக்கு அது இருந்தது.
அவள் இடத்தில் ஒரு அன்ெர் தனது ேனளதப் ெிைகயோ ிக் க்கூடோது.
இது ேி வும் டினேோன ஒரு பசயலோகும்.
இது இயலும் என்று ளவத்துக்ப ோண்டு, என்ன நடக் ிறது எனப் ெோர்ப்கெோம்.
அந்தத் தருணத்தில் டோர்சி தன்ளன அறியோேல் இளதச் பசய் ிறோன்.
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அவள் விஷயத்தில் அவன் தன்ளன அறியோேகலகய கயோ ம் பசய் ிறோன்.
ேனதின் கேற்ெைப்ெில் இயக் ம் நின்று விடு ிறது, பசயல்திறன் நின்று விடுவதற்க ற்ெ ஆைத்தில்
ஒரு விைிப்பு ஏற்ெடு ிறது.
அந்த இடம்வளை ெின்ெற்றப்ெட்ட சேர்ப்ெணத்தின் சக்திளயயும் வலிளேளயயும் பெோறுத்து,
விைிப்பு எவ்வைவு விசோலேோ வும் ஆைேோ வும் இருக் ிறது என்ெது நிர்ணயிக் ப்ெடு ிறது.
சில பநோடி ளுக்கு கேல் அவ்விைிப்பு நிளலப்ெதில்ளல.
அவனுக்கு அளவ இளறவன் வரும் தருணங் ைோகும்.
அவன் ேி வும் எச்சோிக்ள யோ வும், ேி வும் சிறப்ெோ வும் நடந்து ப ோள் ிறோன் எனில் அவன் அந்த
விைிப்ளெக் ோப்ெோற்றி ளவத்துக்ப ோள்வதில் பவற்றி அளட ிறோன் என்றோ ிறது. அதோவது, அவன்
பதோடர்ந்து சில பநோடி ள் அந்நிளலயில் இருக் கநோிடு ிறது, ெடிப்ெடியோ விோிந்து ஆைேோ வும்
அது வைரு ிறது.
லோங்ெர்னில் இருக்கும் சோதோைண ேக் ளை உள்ைடக் ி, அவனது இைளேக் ோல பெோய்ளே குணம்
ெளடத்த விக் ோளேயும் நிைோ ோிக் ோேல், அவளனயும் பெம்ெர்லியில் ிை ித்துக் ப ோண்டு,
உயர்குடியினோின் சோர்ெோ டோர்சி அவ்விைிப்ளெப் பெற்றோன்.
என்ன நடக் ிறது என்று அறிந்துப ோள்ளும் திறனுளடய ஒருவருளடய அ விைிப்பு, அவனுளடய
முயற்சிக்குப் ெதிலோ அன்ளனயின் அருள் பசயல்ெடுவளதப் ெோர்க்கும். இளதத்தோன் தன்ளன
நிளனத்து தியோனம் பசய்யும்பெோழுது ெத்து ெிறவி ைின் ெலளனத் தோன் அைிப்ெதோ அன்ளன
கூறு ிறோர்.
ஒைி ீைிறங்குவது பதய்வீ அறிவோகும்.
ேனித எதிர்ப்பும், சேைசமும் ேனித விகவ ேோகும்.
ஆைம் அதி ோிக்கும்பெோழுது பேௌனமும் அதி ோிக் ிறது. சிறிது கநைத்திற்கு ஒருவர் பேௌனத்திற்கு
அப்ெோலுள்ை பேௌனத்ளதப் ெோர்க் லோம், இது பேௌனத்தின் ெின்னோலுள்ை பேௌனேோகும்.
வோயில் மூடிக் ப ோள் ிறது, ெடிப்ெடியோ க் குளறந்து, இருெத்தி நோன்கு ேணி கநைத்திகலகயோ
அல்லது சில நோட் ைிகலகயோ ேீண்டும் தளல தூக்கு ிறது. ேனோீதியோன அல்லது
உணர்வுபூர்வேோன பசயல் ைில் ஈடுெடோேல், இந்த இளடப்ெட்ட ோலத்தில் ஒருவர் அது ேீண்டும்
துைிர்விட பெோறுளேயோ க் ோத்திருக் கவண்டும். அது ேீண்டும் திரும்ெி வரும்பெோழுது அளதப்
ெத்திைேோ ப் கெணிப் ெோது ோக் கவண்டும். நோம் அறிந்த எந்த ஒரு முளறயும் இந்த ஆன்ேீ
அற்புதத்திற்கு ஈடோ ோது.
124. “She saw him courting the acquaintance of people.”
She saw it as a clear conscious reversal of manners in Darcy.
She saw the change outlived the Pemberley meeting by one day.
Now it had to last. She did not know she had something to do with it.
Had she known it, whether she could have done it, is another thing. The rule is to raise our behaviour in all
small things sky high. This is the moment when one like Elizabeth would inwardly triumph over her rivals,
plan to speak to her sister of her accomplishment, write to a friend like Charlotte pleasant letters befitting
her inner triumph. There is nothing in the text to indicate any such thing. In yogic language it is called
ego’s movements, self-assertions, satisfactions. The right thing for the devotee is to go inwardly to such
energies and assume the opposite, of humility, good will, self-realisation, etc. till Quiet is established
inwardly. Perhaps she went to Pemberley without any such inner preparations and met with the provocation
of Caroline.
The life of the devotee meets with several occasions like this. They are unaware of it and allow it to lapse
because of unalert casual behaviour. e.g. In any case of a serious devotee at a moment when momentum
gathers there will be a big monetary opportunity, an occasion to contribute to the body of the world’s
knowledge, a property’s chance of turning the corner, a refractory member of the family becoming
cooperative and about a dozen such opening. His business NOW is to fortify each and raise its level one
inch which is the best of protections. Even great cleaning can raise the atmosphere. Of course, one has to be
alert raising the richness inside. Every cooperative member must be encouraged fully. Any new initiative
around him must be positive and in consecration. Till the work is accomplished it must be one of increasing
alertness to continuously raise the atmosphere of the place. This, after a fashion happened, after Lydia left
for Newcastle.
Darcy apart from being anxious to please her, tried to keep up the momentum of good will of the
previous day.
It was a crucial moment. Just then, as if from nowhere the birthday of someone will come into the Mind. In
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a trice the Mind will reflect on it. It is enough to bring the balance a little lower. Those who have faced such
rigours of mental discipline know how hard it is NOT to lapse. Well, suppose one lapses, the most urgent
thing to be done is to reverse that lapse which is harder than not reflecting. Usually there are moments
one is overwhelmed by a flood of occasions to lapse. One gives up. Is there a hope at such a moment?
There is, if you don’t despair. The very idea of not despairing arrests of a sudden all intrusions; a mild
richness enters and comes to stay. It will stay by itself. It will grow in richness to acquire sweetness if there
is a sense of gratitude. Gratitude is of the whole being. The idea of gratitude is welcome, but may not
directly help. As and when the sense rises and fully saves the situation, the thinking Mind will distantly
pose in silence the question “Should I feel gratitude to the dear one who treacherously betrayed me?” The
yogic answer is always yes whether the devotee is ready or not. Should he be sensitive in his soul and
accept that knowledge that he should be grateful even to such betrayal, he will witness a layer of human
superstition suddenly vanishing. It is a great spiritual realization. At the same moment with or without his
awareness everyone who had ever betrayed him will find his act reversed in the subtle plane. It is not given
to the devotee to know that at once or even later. But, positive results will start flowing to him. Of them all,
the spiritual ones are the best – No one will be able to betray him anymore in this life. Wickham will
not be able to scandalize Darcy to anyone. Our own human material life is only a small tip of a huge
submerged iceberg of a life that is as big as the universe. It is best NOT to dwell on betrayal or anything
negative. Dwelling on them energises them. Succeeding in such an attempt, one can see the power and true
dimensions of his Mind. Though it is only Mind, one will see its proportions world wide.
In the cosmic consciousness each soul courts every other soul.
The French Revolution came to wipe away the split in the population between the aristocrats and the
commoners.
All progress in civilization moves, at least on one side, towards unity.
It is a pity the move towards unity splits the society later.
Darcy was now forced to forge a unity at two levels, one of himself with Longbourn and the other within
Longbourn which had been lately split.
The secret of creation is unity dividing into two and again restoring that unity. (P. 358 – The Life
Divine)
The age old complaint against Man is, he is unconscious about his selfishness.
From the base physical till he crosses over into the Supermind this blindness dogs him.
It is a wonder with Darcy that at the first blow, he fully realized the error.
Elizabeth realised it about her family, Wickham and her vanity.
No human being at the age of twenty one can accomplish that feat. She stopped there.
Darcy beyond that point courted Wickham, Lydia, the Gardiners, Mr. Bennet and Mr. Bingley, a
psychological feat for anyone at the age of twenty eight.
You may have had an occasion when someone undeservingly attributed to you a mean motive. Or you may
have excellent evidence to refute another’s faulty argument. A memory may insistently recur. For yoga
these are elementary exercises. Try not to resent the mean inside, nor to present the excellent argument or
banish the intruding memory. Then you can know the prodigious success Darcy had with himself.
Of all the culprits of the Mind, it is the expectation that is most difficult to contend with.
Indian spiritual tradition enjoins on the sishya, the subordinate, the wife that no expectation can ever be
harboured.
Each culture has such climax points of self-restraint.
They are not to be destroyed with their outer forms.
Their inner essence is of the greatest value not only for civilisation but for culture for all times – eternity.
Courting the acquaintance of people is feeling grateful to the society that accepts.
Darcy was one who despised Meryton society.
It was disagreeable for him to recognise the society or be recognised by it.
He never wanted to be one of them.
The thought of gratitude to the Divine is rare in Men.
With other Men it is conspicuously absent in him.
It is so because gratitude was not born on earth till recently.
Gratitude is the Brahman lost in ignorance recognising the Brahman
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that is not so lost.
Taken as a discipline to offer gratitude to Mother, it will be seen that the thought of it never occurs to Man.
How can Man be grateful when he does not even remember Her?
It is a success to remember Her, be grateful to Her in thought.
We offer gratitude forgetting things done; one must be grateful for being alive or merely being.
What gives reality to gratitude is gratitude as sensation.
It can be vital or physical.
It is physical sensation that thrills.
A prayer to be unfailingly grateful is better as prayer than all prayers.
To become a being of gratitude is, in the spiritual sense, the ultimate prayer.
An American after a year of stay in India returned home.
On his way he alighted in London and employed a porter.
“After a year it is rewarding to see a little manliness” he said to himself.
Manliness, in its absence, is oppressive.
How much more rewarding it is to see humanitarian emotion – a poor translation – after a long interval!
It is rare to see a Man as Napoleon exclaimed on seeing Goethe.
'May I become a being of gratitude’ is a prayer which when answered is a spiritual realisation par
excellence!
To feel grateful to the Divine is an ennobling human emotion.
To feel grateful to the divine in Man is a divine sensation.
“அறிமு ேோனவர் ைிடம் அவன் கெசிக் ப ோண்டிருந்தளத அவள் ெோர்த்தோள்.”
அளத டோர்சியின் நனவுபூர்வேோன ேோறிய நடத்ளதயோ அவள் ண்டோள்.
பெம்ெர்லியில் பதன்ெட்ட அவனது ேோறிய நடத்ளத கேலும் ஒரு நோள் நீடித்திருப்ெளத அவள்
ண்டோள்.
இப்பெோழுது அது நிளலத்து நிற் கவண்டும். அதற்கு அவள் பசய்ய கவண்டியது ஏகதோ
ஒன்றுள்ைது என்று அவளுக்குத் பதோியவில்ளல.
அவளுக்கு அது பதோிந்திருந்தோல் அவைோல் அளதச் பசய்ய முடிந்திருக்குேோ என்ெது கவறு விஷயம்.
எல்லோ சிறு விஷயங் ைிலும் நம்முளடய நடத்ளதளய நோம் வோனுயைத்திற்கு உயர்த்த கவண்டும்.
இந்த ஒரு தருணத்தில்தோன், எலிசபெத் கெோன்ற ஒருத்தி, தன்னுளடய எதிோிக்கு எதிைோ ேனதினுள்
பவற்றிப் பெருேிதம் அளடவோள், அவளுளடய சோதளனளயப் ெற்றி சக ோதோியிடம் கெச
திட்டேிடுவோள், சோர்பலட் கெோன்ற கதோைிக்கு தன்னுளடய அ பவற்றிக்குப் பெோருந்தும் வண்ணம்
இனிளேயோ
டிதம் எழுதுவோள். ஆனோல் ளதயில் இது கெோல் எதுவும் இல்ளல. கயோ பேோைியில்
இதளன அ ந்ளதயின் அளசவு ள், சுய வலியுறுத்தல் ள், ேன நிளறவு ள் எனலோம். உள்கை
இருக்கும் சக்தி வோய்ந்த இடங் ளுக்குச் பசன்று பேௌனம் ேனதில் நிளலக்கும்வளை, ெணிவு,
நல்பலண்ணம், சுயபுோிதல் கெோன்றளவ ளை கேற்ப ோள்ை கவண்டும். இதுகெோல் தன்ளனத் தயோர்
பசய்துப ோள்ைோேல் அவள் பெம்ெர்லிக்குச் பசன்றோள் கெோலும், அதனோல் ோைலினுளடய
தூண்டுதளல எதிர்ப ோள்ை கவண்டி வந்தது.
அன்ெர் ைின் வோழ்வில் இது கெோன்ற ெல சந்தர்ப்ெங் ள் எழு ின்றன. ஆனோல் அன்ெர் ள் இளத
அறிவதில்ளல. விைிப்ெோ இல்லோததோலும், அலட்சியேோ இருப்ெதோலும் இதளனத் தவற
விடு ின்றனர். (உ-ம்) தீவிைேோன அன்ெோிடம் உத்கவ ம் கசரும் கநைத்தில், பெோிய பெோருள்ோீதியோன
வோய்ப்பு, உல அறிவிற்குப் ெங் ைிக் ஒரு சந்தர்ப்ெம், பசோத்து அளடயும் வோய்ப்பு, எதிைோ இருந்த
குடும்ெ நெர் ஒருவோின் ஒத்துளைப்பு கெோன்ற ெல வோய்ப்பு ள் எழும். இப்பெோழுது அவன்
ஒவ்பவோன்ளறயும் ெலப்ெடுத்தி ஒவ்பவோன்ளறயும் ஒரு அங்குல அைவுக்கு உயர்த்தி சிறந்த
ெோது ோப்ெோ ேோற்ற கவண்டும். சுத்தத்ளத கேற்ப ோள்வதும் சூைளல உயர்த்தும். அ த்தின்
வைத்ளதயும் ஒருவர் வனேோ உயர்த்த கவண்டும். ஒத்துளைப்பு தரும் ஒவ்பவோருவளையும்
உற்சோ ப்ெடுத்த கவண்டும், அவளனச் சுற்றி எந்த ஒரு புதிய தன்முளனப்பும் கநர்ேளறயோ இருக்
கவண்டும், சேர்ப்ெணத்தின் மூலம் எடுக் ப்ெட கவண்டும். கவளல முடியும்வளை பதோடர்ந்து
எச்சோிக்ள ளய அதி ோித்தும், அந்த இடத்தின் சூைளலத் பதோடர்ந்து உயர்த்தியும் வை கவண்டும்.
லிடியோ நியு ோசிலுக்குச் பசன்ற ெிறகு இது ஒரு விதேோ நடந்கதறியது.
டோர்சி அவளைத் திருப்திப்ெடுத்த கவண்டும் என்று விரும்ெியகதோடு, முந்ளதய நோைின்
நல்பலண்ணத்தின் கவ த்ளதத் தக் ளவத்துக்ப ோள்ை முயற்சி பசய்தோன்.
அது ஒரு முக் ியேோன தருணம். அப்பெோழுது எங் ிருந்கதோ யோகைோ ஒருவருளடய ெிறந்த நோள்
ஞோெ த்திற்கு வரும். க்ஷண கநைத்திற்கு ேனம் அளதப் ெற்றி நிளனக்கும். சேநிளலளயச் சிறிது
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ீகை இறக் இது கெோதுேோனது. டுளேயோன ேனக் ட்டுப்ெோட்ளட எதிர் ப ோண்டவர் ளுக்குத்
தவறு பசய்யோேல் இருப்ெது எவ்வைவு டினம் என்ெது பதோியும். ேனக் ட்டுப்ெோட்ளட இைந்து
விட்டோல், பசய்ய கவண்டிய முக் ியேோனது அளத ேீட்ெதுதோன். தவற்ளறப் ெற்றி நிளனக் ோேல்
இருப்ெளதவிட இது டினேோனது. ேனக் ட்டுப்ெோட்ளட இைக் அெோிதேோ வோய்ப்பு ள்
ஒருவருக்கு எழும் தருணங் ளும் உண்டு. ேனம் கசோர்ந்து கெோ ிறது. இது கெோன்ற கநைத்தில்
ஏகதனும் நம்ெிக்ள உள்ைதோ? வளலப்ெடோேல் இருப்ெதுதோன் சிறந்த வைி. வளலப்ெடோேல்
இருக்கும்பெோழுது எல்லோக் குறுக் ீடு ளையும் அது திடீபைன அ ற்றி விடு ிறது, ேிதேோன பசைிப்பு
உள்கை நுளைந்து நிளலத்து நிற் ிறது. இது தோனோ கவ நிளலத்து நிற்கும். நன்றி உணர்வு
இருந்தோல், இனிளேளயப் பெறுவதற் ோ அதன் பசழுளே வைரு ிறது. நன்றி உணர்வு முழு
ஜீவனுக்கும் உோியது. நன்றி உணர்வு வைகவற் த்தக் துதோன், ஆனோல் அதனோல் கநோிளடயோ
உதவ முடியோேல் கெோ லோம். உணர்வு கேபலழுந்து நிளலளேளய முழுளேயோ க்
ோப்ெோற்றும்பெோழுது, சிந்திக்கும் ேனம் பேதுவோ இந்தக் க ள்விளய எழுப்பும். ”எனக்கு நம்ெிக்ள
துகைோ ம் பசய்த அன்புக்குோியவருக்கு நோன் நன்றி உணர்வுடன் இருக் கவண்டுேோ?” அன்ெர்
தயோைோ இருக் ிறோகைோ இல்ளலகயோ, கயோ ம் அைிக்கும் ெதில் எப்பெோழுதுகே ஆம் என்ெதுதோன்.
தனக்குத் துகைோ ம் பசய்ெவோிடமும் நன்றி உணர்வுடன் இருக் கவண்டும் என் ிற அந்த அறிவு
அவனது ஆன்ேோவில் எழும்பெோழுது, ேனித மூட நம்ெிக்ள யின் ஒரு அடுக்கு திடீபைன
ேளறவளதப் ெோர்ப்ெோன். இது உயர்ந்த ஆன்ேீ ச் சித்தியோகும். அகத தருணத்தில், அவனுக்குத்
பதோிந்கதோ பதோியோேகலோ, அவனுக்குத் துகைோ ம் பசய்த அளனவரும் தங் ைது பசயல் சூட்சுே
நிளலயில் ேோறுவளதக் ோண்ெோர் ள். அன்ெர் ளுக்கு இது உடனடியோ கவோ அல்லது ெிறகும்கூட
பதோியோது. ஆனோல் கநர்ேளறயோன ெலன் ள் வை ஆைம்ெிக்கும். இவற்றில் ஆன்ேீ ப் ெலன் கை
சிறந்ததோ இருக்கும். வோழ்க்ள யில் அவனுக்கு யோரும் இனி துகைோ ம் பசய்யகவ முடியோது.
டோர்சிளயப் ெற்றிய அவதூளற விக் ோம் இனி எவோிடமும் எழுப்ெ முடியோது. ெிைெஞ்சத்தின் அைவு
இருக்கும் வோழ்க்ள யில் நேது பெோருள்ோீதியோன வோழ்க்ள ேி ச் சிறியது. துகைோ த்ளதகயோ
அல்லது எந்த எதிர்ேளறயோன விஷயங் ளைப் ெற்றிகயோ நிளனத்த வண்ணம் இருக் க் கூடோது.
அவற்ளறப் ெற்றி நிளனக்கும்பெோழுது நோம் அதற்குச் சக்தி அைிக் ிகறோம். இந்த முயற்சியில் நேக்கு
பவற்றி ிளடத்தோல், நோம் நேது ேனதின் உண்ளேயோன சக்திளயயும் ெோிேோணத்ளதயும் ோணலோம்.
அது ேனோீதியோனதுதோன் என்ற கெோதும், அதனுளடய வி ிதோசோைத்ளத உல ம் முழுவதும்
ெோர்ப்கெோம்.
ெிைெஞ்ச ஜீவியத்தில் ஒவ்பவோரு ஆன்ேோவும் ேற்ற ஒவ்பவோரு ஆன்ேோளவயும் விரும்பும்.
உயர்குடியினருக்கும் சோதோைண ேக் ளுக்கும் இளடகய இருந்த ெிோிளவ அ ற்ற ெிபைஞ்சுப் புைட்சி
ஏற்ெட்டது.
நோ ோி த்தில் எல்லோ முன்கனற்றமும் ஒற்றுளேளய கநோக் ி ஒகை ெக் ேோ ந ர் ிறது.
ஒற்றுளேளய கநோக் ிச் பசல்வது ெின்னர் சமூ த்ளதப் ெிோிப்ெது ெோிதோெத்திற்குோியது.
ஒற்றுளேக் ோ டோர்சி இைண்டு நிளல ைில் கெோைோட வற்புறுத்தப்ெடு ிறோன். ஒன்று, தன்ளன
லோங்ெர்னுடன் இளணக் முயலு ிறோன், இைண்டோவதோ ெிோிந்துள்ை லோங்ெர்னுக்கு இளடகய
ஒற்றுளேளய ஏற்ெடுத்து ிறோன்.
இளணந்து இருப்ெது இைண்டோ ப் ெிோிந்து ேீண்டும் இளணவகத ெளடப்ெின் இை சியம் ஆகும்.
(P. 358 – The Life Divine)
ேனிதனுக்கு அவனுளடய சுயநலத்ளதப்ெற்றித் பதோிவதில்ளல என்ெகத ோலந்பதோட்டு உள்ை
குற்றச்சோட்டு.
அடித்தைேோன ஜடத்திலிருந்து அவன் சத்திய ஜீவியத்ளதத் தோண்டும்வளை இந்த அறியோளே
அவளனத் பதோடரு ிறது.
தோன் பெற்ற முதல் அடியிகலகய டோர்சி அவனுளடய தவற்ளற முழுளேயோ ப் புோிந்துப ோண்டோன்
என்ெது ஆச்சோியம்.
தன்னுளடய குடும்ெம், விக் ோம், தன்னுளடய வீண்பெருளே ஆ ியவற்ளறப் ெற்றி எலிசபெத்
புோிந்து ப ோண்டோள்.
இருெத்தி ஒரு வயதில் எந்த ஒரு ேனிதனோலும் இந்த சோதளனளயப் புோிய முடியோது, அவள்
அத்துடன் நிறுத்திக் ப ோண்டோள்.
டோர்சி அந்த இடத்ளதத் தோண்டி, விக் ோம், லிடியோ, ோர்டினர் தம்ெதி ள், திரு பென்னட்,
திரு.ெிங் ிலி யோவளையும் விரும்ெி நோடினோன், இருெத்தி எட்டு வயதில் எவருக்கும் இது ேனோீதியோன
சோதளனயோகும்.
நம்ேிடம் சின்னத்தனம் இருப்ெதோ தவறோ நம்ளே எவகைனும் குற்றம் சோட்டிய சந்தர்ப்ெம் நேக்கு
ஏற்ெட்டிருக்கும், அல்லது ேற்றவோின் தவறோன குற்றச்சோட்ளட ேறுக்கும் சிறப்ெோன ஆதோைம்
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நேக்குக் ிளடத்திருக்கும். ஒரு ஞோெ ம் ட்டோயேோ ேீண்டும் ேீண்டும் எழும். கயோ த்திற்கு இளவ
ஆைம்ெப் ெயிற்சி ள் ஆகும். ேனதின் சின்னத்தனத்ளதக் ண்டு க ோெம் ப ோள்ைோேல் இருக் முயல
கவண்டும், சிறப்ெோன விவோதத்ளத வைங் கவோ அல்லது குறுக் ிடும் ஞோெ த்ளத நீக்குவளதகயோ
ேறுக் கவண்டும். அப்பெோழுது டோர்சிக்கு, அவன் ேீகத ிளடத்த ேி ப் பெோிய பவற்றி நேக்குப்
புோியும்.
ேனதின் அளனத்து குளற ைிகலகய, எதிர்ெோர்ப்புதோன் இருப்ெதற்குள் சேோைிக் ேி வும்
டினேோனது.
இந்திய ஆன்ேீ த்தில், சிஷ்யன், ீகை கவளல பசய்ெவர், ேளனவி இவர் ைிடம் எந்த எதிர்ெோர்ப்பும்
எைோது.
ஒவ்பவோரு லோச்சோைத்திற்கும் இது கெோன்ற சுய ட்டுப்ெோட்டின் உச்ச ட்டங் ள் உள்ைன.
அவற்றின் பவைித் கதோற்றத்ளத ளவத்து அவற்ளற அைித்து விட முடியோது.
நோ ோி த்திற்கு ேட்டுேல்லோது எல்லோ ோலங் ைின் லோச்சோைத்திற்கும் உள்ளுளற சோைகே ேி
ேதிப்பு வோய்ந்தது.
அறிமு ேோனவர் ளை ஆதோிப்ெது நம்ளே ஏற்றுக்ப ோள்ளும் சமூ த்திற்கு நோம் நன்றி
ோண்ெிப்ெதோகும்.
பேோிடன் சமூ த்ளத பவறுத்தவன் டோர்சி.
அந்தச் சமூ த்ளத அங் ீ ோிப்ெகதோ அல்லது சமூ த்தோல் தோன் அங் ீ ோிக் ப்ெடுவளதகயோ
அவனோல் ஏற்றுக்ப ோள்ை முடியோது.
அவன் அதில் ஒரு அங் ேோ இருக் விரும்ெியகதயில்ளல.
இளறவனுக்கு நன்றி கூறும் எண்ணம் ேனிதனுக்கு எழுவது ேி வும் அபூர்வம்.
ேற்ற ேனிதர் ள் ேீது நன்றி எழுவது அவனிடம் அறகவ இல்ளல.
சேீெ ோலம்வளை நன்றி உணர்வு உல ில் ெிறக் ோததோல் அவ்வோறு உள்ைது.
அறியோளேயில் தன்ளன இைந்த ெிைம்ேம், அவ்வோறு இைந்து விடோேல் இருக்கும் ெிைம்ேத்ளத
அளடயோைம் பதோிந்துப ோள்வகத நன்றி உணர்வோகும்.
அன்ளனக்கு நன்றி உணர்வுடன் இருப்ெளத ஒரு ட்டுப்ெோடோ எடுத்துக்ப ோள்ை கவண்டும்
என் ிற எண்ணகே ேனிதனுக்கு எழுவதில்ளல.
அன்ளனயின் நிளனகவ இல்லோதபெோழுது, எவ்வோறு ேனிதன் நன்றி உணர்வுடன் இருப்ெோன்?
அன்ளனளய நிளனவில்ப ோள்வதும், அன்ளனயிடம் எண்ணத்தில் நன்றி உணர்வுடன் இருப்ெதும்,
ஒரு பவற்றியோகும்.
நடந்தளவ ளை ேறந்துவிட்டு நோம் நன்றி கூறு ிகறோம்; உயிருடன் இருப்ெதற்கும் அல்லது ஒரு
ஜீவனோ இருப்ெதற்க ஒருவர் நன்றி உணர்வுடன் இருக் கவண்டும்.
நன்றி உணர்வுக்கு உண்ளே நிளலளய அைிப்ெது, உணர்வில் நன்றியுடன் இருப்ெதோகும்.
இது உணர்வுோீதியோ வும் இருக் லோம், உடல்ோீதியோ வும் இருக் லோம்.
உடல் உணர்வு சிலிர்ப்ெோ எழு ிறது.
தவறோேல் நன்றியுடன் இருப்ெதற் ோன ெிைோர்த்தளனகய எல்லோப் ெிைோர்த்தளன ளையும் விட
சிறந்த ெிைோர்த்தளனயோகும்.
நன்றி உணர்வுள்ை ஒரு ஜீவனோ இருப்ெகத ஆன்ேீ அர்த்தத்தில் முடிவோன ெிைோர்த்தளனயோகும்.
இந்தியோவில் ஒரு வருடம் தங் ிய ஒரு அபேோிக் ர் தோய் நோடு திரும்ெினோர்.
வைியில் லண்டனில் இறங் ி ஒரு சுளே தூக்குெவளன அேர்த்திக் ப ோண்டோர்.
“ஒரு வருடத்திற்குப் ெிறகு சற்று ஆண்ளேளயப் ெோர்க் சந்கதோஷேோ உள்ைது” என்று தனக்குத்
தோகன கூறிக் ப ோண்டோர்.
ஆண்ளே இல்லோதகெோது அது அடக்குமுளறயோ உள்ைது.
ேனிதோெிேோனமுள்ை உணர்ச்சி ளை ெல நோட் ளுக்குப் ெிறகு ெோர்ப்ெது ேி வும் ேன நிளறளவத்
தரும் ஒன்று.
Goethe-ளய ெோர்த்த பநப்கெோலியன் இது கெோன்ற ேனிதர் ளைக் ோண்ெது அோிது என்று கூறினோர்.
‘நோன் நன்றியுள்ை ஜீவனோ ேோற முடியுேோ’ என் ிற ெிைோர்த்தளனக்கு ெதில் ிளடப்ெது
எல்லோவற்ளறயும் விட சிறந்த ஆன்ேீ ச் சித்தியோகும்!
இளறவனிடம் நன்றி உணர்வுடன் இருப்ெது ஒரு கேன்ளேயோன ேனித உணர்ச்சியோகும்.
ேனிதனில் இருக்கும் இளறவனுக்கு நன்றி ெோைோட்டுவது பதய்வீ உணர்வோகும்.
125. “With whom any intercourse a few months ago would have been a disgrace.”
If life is full of anything, it is its contradictions.
Except those who have reached the summits of culture and stayed there, people do not know how to handle
great joys or great disappointments.
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To handle a good fortune quietly is more difficult than handling misfortune.
Patience is hailed as a great virtue for these reasons.
Patience is equality in human circumstances.
Equality is the consciousness of the Infinite.
Elizabeth’s great hour was at Lambton with Darcy and others.
Its opposite comes to her after Lydia left for New castle.
She does not know on what she is to exercise her Mind or how.
It is frustration in the extreme.
It rises in intensity when Bingley was engaged.
Devotees rarely have exalted spiritual experiences – Silence in the depths, melting goodness in pardoning a
heinous crime, lahima – lightness in the body – vision of the future, a world saving idea, soul identification
with the wife, divine sweetness in drinking water, Sri Aurobindo in the subtle plane, The Mother’s concrete
Presence – and, as the rule requires, it should have its opposites. It is inevitable – Vedic darkness. What to
do then? The best advice is to let them pass. It is possible to put MOTHER before and after each
tormenting memory instead of participating in them. He who succeeds in it will escape spiritual
depression. The best that can happen to him is to go to sleep. Mother says the subconscious is hell. It rises
in dreams. Her Grace mitigates hell into human life. We see after the second proposal Elizabeth discovered
that all she had suffered was her own imagination and was not real. The real solution is to have the
knowledge earlier. In its absence we have to resort to palliatives. If possible one can repeat one of the many
mantras of Sri Aurobindo or The Mother or lie down relaxing. It is the Mind that activates itself.
Knowledge, a higher knowledge than the irritant is the answer. One who is reminded by a failure can
recall the higher knowledge that that failure led to a greater victory.
Courting those who were a disgrace earlier is the stamp of life.
Life that is in concentric circles has an inbuilt reward for consecration.
By consecration I mean consecration without fail when it rises.
As consecration in the Centre gives ready full results, consecration of events that lie in farther concentric
circles gives unfailing full results when it is unfailingly attended to.
That one event which recurs represents a long list of its own category.
Politics is a field where the least deserving can rise to the most coveted post.
The great truth here is the least valuable is really the most prized.
So in consecration the ordinary event that recurs in the memory, when consecrated, is capable of solving
one type of problem all the world over. It is revealing. Nothing will present to one’s consciousness if there
is no truth or relevance in its connection.
Every such presentation has its own spiritual story to tell.
One who desires to know the real spread of his spiritual personality can take up one such recurring event,
consecrate, see the reach his Self has.
A book a devotee reads repeatedly with great abiding interest springs out of near-oblivion to limelight.
That would show him the global reach of Mother’s consciousness through his own interest that is the
instrumentation.
Interest is the vital instrument to reach the wider world outside.
It is also an instrument to reach one’s inner depth.
To be able to know the outer world inside is yogic knowledge.
One who is NOT interested in yoga, but desires to reach all his friends of good will from whom he is
socially detached, can use this faculty to serve them a great dish of grace, if not supergrace. Should he be
fully cautious, he will see his folks prosper beyond measure which is in no one’s capacity. Presently it fully
happens unconsciously. There are days when pension is far greater than the last salary received which
means some devotee is bestowing Mother’s Blessings on his friends and relatives in his inner being.
Darcy she found changed to the very opposite.
In taking to the Mother this is what any devotee does, but it is ephemeral.
I am asking them to do so lastingly and in depth seriously.
The change can be explained in two ways, which are the same but described variously. 1) By a decision and
persistence reach the depth never to lose it, 2) assume consciousness–responsibility.
A decision when it is serious, resourceful, thoughtful breaks the crust of our surface life, but it is likely to
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be transitory after some time. Once the crust gives way learn never to lose what is gained. It needs no
explanation as no Man who rises in the society ever slides down. Once some substantial gain is made, then
every small act does matter. No middle class Man will ever quarrel in a shop or with a rickshaw puller as it
will bring him down socially. Can you think of any employee arriving at the office disheveled? Between the
middle class and the lower class how many such behaviours are there? Will any one commit such an error?
Who will risk going to jail? Who will sleep at the railway station? Between the middle class and the upper
class there are many aspects of behaviours. No one will err. When one errs no one will miss seeing it. The
process is the same here in consciousness. And we know ALL the rules of life as well as ALL the rules of
the Mother. The one important thing we all forget is consecration before the act. Should we forget, is it not
necessary to correct it fully, stopping in the middle? Can this be compromised? In our vast deep great
enthusiasm we initiate a great project in utter truthfulness and it starts at a high level. After that we are
shy to continue to adhere to the same degree of truthfulness. There can be no compromise in Truth.
Admitting no compromise, sliding down is ruled out. Had there been any lapse, it just raises non-stop and
reaches a peak to remain there forever. Strain, exhaust, endeavour, find every drop of energy, remind
yourself of every rule of Mother, go ahead with dedication, reach there. Once you reach the goal, maintain
it.
What is consciousness–responsibility?
It is the constitutional responsibility of the Prime Minister.
Once you take all your employees, colleagues, partners into you, your personality expands a hundred or two
hundred times.
Your performance too expands a hundred to two hundred times.
To begin one must believe in the principle.
It expands your character and personality based on knowledge.
As it is based only on knowledge, it is likely to lapse.
Each lapse of any Man must be at once corrected externally, an organisational mechanism put in to
remain forever, but you must hasten to discover the same inside you and set about rectifying it.
Anger, impatience are the major contributors.
Elimination of these will take a lifetime.
Elimination of anger, impatience in work is not so exhaustive a work.
Accomplishing it in work, the work will rise thousand fold.
Our only work is to maintain it.
Even the central core successfully addressed will last for five years at a thousand fold expansion.
Did not Darcy accomplish it in a few months?
Initially, he did so only with respect to Elizabeth.
Later he extended it to the family as far as the two marriages are concerned.
He did not do so with the entire family or with his entire personality.
All this can be done later, first let us expand a hundred or thousand times.
Decision is important.
Faith in the Decision is important.
Determination is important.
Uncompromising attitude is important.
Accomplishment must be an attitude and Goal.
Accomplishment then accomplishes Itself.
It is NOT we who accomplish, it is SHE who accomplishes.
“யோருடன் உளையோடுவது அவேோனம் என்று சில ேோதங் ளுக்கு முன்பு நிளனத்திருந்தோகனோ.”
முைண்ெோடு ைோல் வோழ்வு நிைம்ெியுள்ைது.
லோச்சோைத்தின் உச்சிக்குச் பசன்று அங்க கய தங் ி விட்டவளைத் தவிை, ேற்றவர் ளுக்குப் பெோிய
சந்கதோஷங் ளையும் அல்லது பெோிய ஏேோற்றங் ளையும் எவ்வோறு ள யோள்வது என்ெது பதோியோது.
அதிர்ஷ்டத்ளத அளேதியோ க் ள யோள்வது துைதிர்ஷ்டத்ளதக் ள யோள்வளதவிடக் டினேோகும்.
இந்தக் ோைணங் ளுக் ோ பெோறுளே பெோிய நற்குணேோ க் ருதப்ெடு ிறது.
ேனித சந்தர்ப்ெங் ைில் பெோறுளே சேத்துவம் ஆகும்.
சேத்துவம் அனந்தத்தின் ஜீவியம் ஆகும்.
லோம்ப்டனில் டோர்சியுடனும் ேற்றவர் ளுடன் இருந்தது எலிசபெத்திற்குச் சிறப்ெோன கநைேோகும்.
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லிடியோ நியு ோசிலுக்குப் புறப்ெட்ட ெிறகு அதனுளடய கநர்ேோறோனது அவளுக்கு வரு ிறது.
எதில் அல்லது எப்ெடி அவள் ேனளதப் ெிைகயோ ிக் கவண்டும் என்று அவளுக்குத் பதோியவில்ளல.
அது எோிச்சலின் உச்ச ட்டேோகும்.
ெிங் ிலிக்குத் திருேணம் நிச்சயம் ஆன ெிறகு இதன் தீவிைம் கேலும் அதி ோிக் ிறது.
ஆைத்தில் பேௌனம், ப ோடுளேயோன குற்றத்ளத ேன்னிக்கும் உருகும் நற்குணம், உடல் கலசோவது,
எதிர் ோலத்தின் ோட்சி, உல த்ளதக் ோப்ெோற்றவல்ல ஒரு ருத்து, ேளனவியுடன் ஆன்ேோ
அளடயோைப்ெடுத்திக்ப ோள்வது, குடிக்கும் தண்ணீோில் பதய்வீ இனிளே, சூட்சுே உல ில்
ஸ்ரீஅைவிந்தர், அன்ளன ஸ்திைேோ அங்கு இருப்ெது கெோன்ற ஆன்ேீ அனுெவங் ள்
அன்ெர் ளுக்கு அோிதோ கவ ஏற்ெடும். இவற்றிற்கு எதிைோனதும் இருக் கவண்டும் என்ெளதத்தோன்
சட்டமும் எதிர்ெோர்க் ிறது. இந்த கவத இருள், தவிர்க் முடியோதது. ெின் என்ன பசய்ய கவண்டும்?
அளவ டந்து கெோ அனுேதிப்ெகத சோியோன அறிவுளை ஆகும். அவற்றில்
ெங்ப டுத்துக்ப ோள்வதற்குப் ெதிலோ , ஒவ்பவோரு துன்புறுத்தும் ஞோெ த்திற்கு முன்னும் ெின்னும்,
அன்ளனளய முன்னிறுத்துவது சோத்தியேோகும். இதில் பவற்றி அளடெவர் ஆன்ேீ ேன
அழுத்தத்திலிருந்து தப்ெித்துக்ப ோள்வர். அவருக்கு நடக் க்கூடிய ேி ச் சிறந்த விஷயம், உறங் ச்
பசல்வதுதோன்.
ஆழ்ேனம் நை ம் என்று அன்ளன கூறு ிறோர். னவு ைில் அது கேபலழும். அன்ளனயின் அருள்
ேனித வோழ்வில் நை த்ளதத் தணிக் ிறது. இைண்டோவது திருேண கவண்டுக ோைிற்குப் ெிறகு,
உண்ளேயல்லோத தன்னுளடய ற்ெளனயோன ோைணங் ைோல் தோன் ஷ்டப்ெட்டளத எலிசபெத்
ண்டு ெிடிப்ெளத நோம் ெோர்க் ிகறோம். ஆைம்ெத்திகலகய அறிவு இருப்ெதுதோன் சோியோன தீர்வு. இது
இல்லோதகெோது தணிக்கும் ேருந்ளத நோம் நோட கவண்டும். ஸ்ரீ அைவிந்தர் அல்லது ஸ்ரீ அன்ளன
ேந்திைங் ைில் ஒன்றிளன முடிந்தோல் நோம் உச்சோிக் லோம், அல்லது ஓய்வோ ப் ெடுத்துக்ப ோள்ைலோம்.
ேனம் தன்ளனகய பசயல்ெடுத்திக்ப ோள்ளும். எோிச்சளலக் ோட்டிலும் உயர்ந்த அறிவுதோன் சிறந்த
ெதில். கதோல்வி ஞோெ த்திற்கு வரும்பெோழுது இதுகவ பவற்றிக்கு வைிவகுத்தது என் ிற உயர்ந்த
அறிளவ நிளனவு கூறலோம்.
அவேோனம் என்று ருதியவர் ளை ஆதோிப்ெது வோழ்வின் முத்திளையோகும்.
ஒரு ளேயத்ளதச் சுற்றி வட்டங் ைோ இருக்கும் வோழ்விற்குச் சேர்ப்ெணத்தின் நற்ெலன் ள் உண்டு.
சேர்ப்ெணம் என்று நோன் ருதுவது, சந்தர்ப்ெம் எழும்பெோழுது தவறோேல் சேர்ப்ெணம்
பசய்வதுதோன்.
ளேயப் புள்ைியில் இருக்கும் சேர்ப்ெணம், ெலன் ளை முழுளேயோ உடனடியோ அைிப்ெதோல்,
வட்டத்தின் விைிம்ெில் இருக்கும் நி ழ்வு ைின் சேர்ப்ெணமும், தவறோேல் அதளன கேற்ப ோள்ளும்
பெோழுது, தவறோேல் முழுப் ெலன் ளை அைிக் ிறது.
அந்த ஒரு நி ழ்ச்சி ேீண்டும் ேீண்டும் நடக்கும்பெோழுது அதன் வள ளயச் கசர்ந்த ெலவற்ளற அது
ெிைதிெலிக் ிறது.
குளறந்த தகுதியுளடயவர் ேி வும் உயர்ந்த ெதவிளய வ ிப்ெது அைசியலில் நடக்கும்.
இருப்ெதற்குள் குளறந்த ேதிப்பு வோய்ந்தது உண்ளேயில் ேி வும் ேதிப்புள்ைதோ இருப்ெகத இங்கு
பெோிய உண்ளேயோகும்.
ஆதலோல் சேர்ப்ெணத்தில், ஞோெ த்தில் எழும் சோதோைண நி ழ்ளவச் சேர்ப்ெணம் பசய்யும்பெோழுது,
உல ம் முழுவதிலும் ஒரு வள ப் ெிைச்சிளனளயத் தீர்க் அதனோல் இயலும். இது நேக்கு ஒரு
உண்ளேளய உணர்த்து ிறது. ஒன்றின் பதோடர்புளடய உண்ளேகயோ அல்லது சம்ெந்தகேோ
இல்லோத ெட்சத்தில், ஒருவைது ஜீவியத்திற்கு எதுவும் புோியோது.
இது கெோன்ற ஒவ்பவோரு அறிமு த்திற்கும் ஒவ்பவோரு ஆன்ேீ க் ளத இருக்கும்.
ஒருவருக்கு தன்னுளடய ஆன்ேீ க் குணத்தின் உண்ளேயோன வீச்ளசத் பதோிந்துப ோள்ை கவண்டும்
என் ிற விருப்ெம் இருந்தோல், அளதப் கெோன்ற ேீண்டும் ேீண்டும் ஏற்ெடும் ஒரு நி ழ்ளவ எடுத்துக்
ப ோண்டு, சேர்ப்ெணம் பசய்து அவனுளடய சுயம் எவ்வைவு தூைம் பசல் ிறது என்ெளதப்
ெோர்க் லோம்.
ஒரு புத்த த்ளத ஒரு அன்ெர் ேி வும் ஆர்வத்துடன் ேீண்டும் ேீண்டும் ெடிக்கும்பெோழுது, இதுவளை
ண்ணில்ெடோதது பவைிச்சத்திற்கு வரு ிறது.
ருவியோ விைங்கும் அவனுளடய சுய ஆர்வத்தின் மூலம் அன்ளனயின் ஜீவியம் உல ம் முழுவதும்
பசன்றளடவளத அது ோண்ெிக் ின்றது.
ஆர்வம், ெைந்த பவைி உல த்ளத அளடவதற் ோன முக் ியேோன ருவியோகும்.
ஒருவருளடய ஆைத்திற்கும் அது அளைத்துச் பசல்லும்.
பவைி உல த்ளத அ த்தில் பதோிந்துப ோள்வது கயோ அறிவோகும்.
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கயோ த்தில் ஒருவருக்கு ஈடுெோடு இல்ளல என்ற கெோதும், சமூ ோீதியோ பதோடர்பு இல்லோத
நண்ெர் ள் ேீது நல்பலண்ணம் ப ோண்டவர் ள், இத்திறளனப் ெயன்ெடுத்தி அவர் ளுக்குப்
கெைருளை அைிக் முடியோேல் கெோனோலும், அருளை வைங் லோம். அவன் முழுவதுேோ
எச்சோிக்ள யோ இருக்கும்ெட்சத்தில், அவனது உறவினர் ள் தங் ைது தகுதிக்கு ேீறிய பசல்வச்
பசைிப்புடன் இருப்ெளதப் ெோர்க் லோம். தற்பெோழுது இது தன்னிளனவின்றி நடக் ிறது, ளடசியோ
வோங் ிய சம்ெைத்ளதக் ோட்டிலும் அதி ஓய்வூதியம் ிளடப்ெளதப் ெோர்க்கும்பெோழுது, யோகைோ ஒரு
அன்ெர் தன் நண்ெர் ளுக்கும், உறவினர் ளுக்கும் தனது அ த்தில் அன்ளனயின் அருளை
அைிப்ெதோ த் பதோி ிறது.
டோர்சி முற்றிலும் ேோறிவிட்டது அவளுக்குத் பதோிந்தது.
அன்ளனளய ஏற்றுக்ப ோள்ளும் அன்ெர் யோவரும் இளதத்தோன் பசய் ின்றனர், ஆனோல் இது
குறு ிய ோலத்திற்கு ேட்டுகே இருக்கும்.
நிைந்தைேோ இருப்ெது கெோலவும், தீவிைேோ வும், ஆைேோ வும் பசய்யும்ெடி அவர் ளை நோன்
க ட்டுக் ப ோள் ிகறன்.
ேோற்றத்ளத இைண்டு வள யோ விைக் லோம். அளவ ஒகை ேோதிோியோ இருந்தோலும், ெல்கவறு
விதேோ விைக் ப்ெட்டுள்ைது. 1) ஆைத்ளத அளடந்து, அளத இைக் ோேல் இருப்ெதற் ோன
முயற்சிளயத் தீர்ேோனேோ உறுதியுடன் ளடப்ெிடிப்ெது. 2) தோர்ேீ ப் பெோறுப்ளெ ஏற்றுக்
ப ோள்வது.
தீவிைேோ வும், திறளேேிக் தோ வும், ஆழ்ந்த கயோசளனக்குப் ெிறகு எடுத்ததோ வும் உள்ை முடிவு
நேது கேல்ேன வோழ்வின் கேல் ஓட்ளட உளடக் ிறது. ஆனோல் சிறிது கநைத்திற்குப் ெிறகு டந்து
பசல்வதோ ேோறி விடும் வோய்ப்புள்ைது. அந்த கேல் ஓடு வைி விட்டுவிட்டோல், பெற்றளத
இைக் ோேல் இருக் க் ற்றுக்ப ோள்ை கவண்டும். இதற்கு விைக் ம் கதளவயில்ளல, ஏபனனில்
சமூ த்தில் உயர்ந்த எந்த ஒரு ேனிதனும் ீைிறங் ேோட்டோன். ணிசேோன பவற்றி ிளடத்த ெிறகு
ஒவ்பவோரு சிறிய பசயலும் முக் ியம் வோய்ந்ததோ இருக்கும். நடுத்தை வர்க் த்தினர் எவரும்
ளடயிகலோ அல்லது ோிக்க்ஷோ ஓட்டுனோிடகேோ சண்ளடயிட ேோட்டோர், ஏபனனில் இது சமூ த்தில்
நம்ளே ீழ் நிளலக்கு இறக் ி விடும். கநர்த்தியோ உளட அணியோேல் எவகைனும்
அலுவல த்திற்குச் பசல்வோைோ? நடுத்தை வர்க் த்தினருக்கும், ீழ் ேட்டத்தினருக்கும் இளடகய இது
கெோன்ற எவ்வைவு நடத்ளத ள் உள்ைன? எவகைனும் ஒருவர் இது கெோன்ற தவற்றிளனச்
பசய்வோைோ? யோர் சிளறச்சோளல பசல்ல விரும்புவோர்? யோர் புள வண்டி நிளலயத்தில் ெடுத்து
உறங்குவோர்?
நடுத்தை வர்க் த்தினருக்கும், கேல் ேட்டத்தினருக்கும் இளடகய நடத்ளதயில் ெல கூற்று ள்
உள்ைன. யோரும் தவறு பசய்யேோட்டோர் ள். ஒருவர் தவறு பசய்யும்கெோது, எவரும் அளதக்
வனிக் த் தவற ேோட்டோர் ள். இங்கு ஜீவியத்திலும் முளற அளதப் கெோன்றதுதோன். நேக்கு
வோழ்வின் எல்லோச் சட்டங் ளும், அன்ளனயின் எல்லோச் சட்டங் ளும் பதோியும். (உ-ம்) பசயலுக்கு
முன்னோல் சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும் என்ெளத நோம் முக் ியேோ ேறந்து விடு ிகறோம். நோம்
ேறந்து விட்கடோகேயோனோல், நடுவில் நிறுத்தி, அதளன முழுளேயோ ச் சோி பசய்துப ோள்ை
கவண்டோேோ? இதற்கு ேோற்று ஏகதனும் உண்டோ? நம்முளடய ெைந்த ஆைேோன பெோிய உற்சோ த்தில்
நோம் ஒரு பெோிய திட்டத்ளத முழுளேயோன உண்ளேகயோடு ஆைம்ெிக் ிகறோம், அது உயர்ந்த
நிளலயில் பதோடங்கு ிறது. ெிறகு அகத அைவு உண்ளேளயக் ளடப்ெிடிக் நேக்கு ஒரு தயக் ம்
எழு ிறது. உண்ளேக்குச் சேைசம் என்ெகத ிளடயோது. சேைசத்ளத அனுேதிக் ோததோல் ீைிறிங் ி
வருவது சோத்தியகே அல்ல. ஏகதனும் தவறு கநர்ந்திருந்தோலும், இது பதோடர்ந்து உயர்ந்து
ப ோண்டிருக்கும், உச்சிளய அளடந்து அங்க கய நிைந்தைேோ த் தங் ி விடும். டினேோ உளைத்து,
சக்தி தீரும்வளை கவளல பசய்து, பெோிய முயற்சி பசய்து, கதளவயோன ஒவ்பவோரு துைி சக்திளயயும்
ண்டு ெிடித்து, அன்ளனயின் ஒவ்பவோரு சட்டத்ளதயும் ஞோெ ப்ெடுத்திக் ப ோண்டு, சிைத்ளதயுடன்
முன்கனறி இலட்சியத்ளத அளடய கவண்டும். இலட்சியத்ளத அளடந்து விட்டோல், அளதத் தக்
ளவத்துக்ப ோள்ை கவண்டும்.
தோர்ேீ ப் பெோறுப்பு என்றோல் என்ன?
இது அைசியல் சோசனத்தில் ெிைதே ேந்திோியின் பெோறுப்பு கெோன்றதோகும்.
நேது ஊைியர் ள், உடன் கவளல பசய்ெவர் ள், கூட்டோைி ள் ஆ ிய இவர் ளை நோம் நேது
பெோறுப்ெில் எடுத்துக் ப ோள்ளும்பெோழுது, நேது ஆளுளே நூறு அல்லது இருநூறு ேடங்கு
விோிவளட ிறது.
நேது பசயல் திறனும் நூறு அல்லது இருநூறு ேடங்கு விோிவளட ிறது.
ஆைம்ெிப்ெதற்கு, ஒருவர் அடிப்ெளடக் ப ோள்ள ளய நம்ெ கவண்டும்.
அறிவின் அடிப்ெளடயில் நேது குணத்ளதயும் ஆளுளேளயயும் இது விசோலேோக்கும்.
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இது அறிவின் அடிப்ெளடயில் ேட்டுகே இருப்ெதோல், இதற்குத் தவறு ஏற்ெட வோய்ப்புள்ைது.
எந்த ஒரு ேனிதனின் ஒவ்பவோரு தவறும் உடனடியோ ப் புறத்தில் சோி பசய்யப்ெட கவண்டும், ஒரு
நிைந்தைேோன பசயல்முளற அேல்ெடுத்தப்ெட கவண்டும். ஆனோல் உடனடியோ அ த்தில் அதற்குத்
பதோடர்ெோனளதக் ண்டுெிடித்து சோி பசய்யவும் கவண்டும்.
க ோெம், பெோறுளேயின்ளே, இைண்டினுளடய ெங் ைிப்பு பெோிதோ இருக்கும்.
இவற்ளற அ ற்றுவது வோழ்நோள் கவளலயோகும்.
கவளலயில் பெோறுளேயின்ளே ேற்றும் க ோெத்ளதத் துறப்ெது டினேோன பசயல் அல்ல.
கவளலயில் இளதச் சோதிக்கும்கெோது கவளல ஆயிைம் ேடங் ோ உயரும்.
இதளனத் தக் ளவத்துக்ப ோள்வகத நேது கவளலயோகும்.
முக் ியேோன விஷயத்ளத பவற்றி ைேோ சோி பசய்யும்கெோது அது ஆயிைம் ேடங்கு விோிவளடந்து,
ஐந்து வருடங் ளுக்கு நீடிக்கும்.
டோர்சி சில ேோதங் ைிகலகய இளதச் சோதிக் வில்ளலயோ?
ஆைம்ெத்தில் அவன் எலிசபெத் விஷயத்தில் ேட்டும் அவ்வோறு பசய்தோன்.
ெின்னர் இைண்டு திருேணங் ளைப் பெோறுத்த வளையில், அவன் அவைது குடும்ெத்திற்கு அளதச்
பசய்தோன்.
பேோத்த குடும்ெத்திற்க ோ அல்லது அவனது முழு ஆளுளேயினோகலோ அவன் இளதச்
பசய்யவில்ளல.
இளவ எல்லோவற்ளறயும் நோம் ெின்னோல் பசய்துப ோள்ைலோம், முதலில் நோம் நூறு அல்லது ஆயிைம்
ேடங்கு விோிவளடயலோம்.
முடிபவடுப்ெது முக் ியேோகும்.
முடிவின் ேீதோன நம்ெிக்ள முக் ியம்.
உறுதியோ இருப்ெது முக் ியம்.
சேைசம் பசய்து ப ோள்ைோத ேனப்ெோன்ளே முக் ியம்.
சோதளன ஒரு ேனப்ெோன்ளேயோ வும், இலட்சியேோ வும் இருக் கவண்டும்.
சோதளன ெிறகு தன்ளனகய சோதித்துக் ப ோள்ளும்.
நோம் சோதிப்ெதில்ளல, அன்ளனகய சோதிக் ிறோர்.
126. “The difference was so great she could hardly restrain her astonishment from being visible.”
Such changes go on all the time in society and life.
It strikes us only when our interest or temperament is touched.
What she sees now is positive to her. Positive or negative, change is change.
Charlotte saw such changes in Longbourn when Collins was rejected.
On seeing Jane Bingley’s sisters put up such a changed attitude.
After ‘tolerable’ Darcy noticed in Elizabeth brightness that brought on him similar changes.
An outsider seeing Bingley renting Netherfield would have seen it in Meryton.
Wickham’s arrival, his handsome appearance, his suave manners which she described as captivating
softness brought such a perceptible change perceived by every feminine heart there.
Lady Catherine felt it in Elizabeth – a genteel pretty girl.
The Colonel and Darcy’s calling at Hunsford was seen by Charlotte like that.
The vicarage to Collins was one like that.
Collins’ arrival was seen by Mrs. Bennet like that.
Yogically all events are like that and are positive.
Darcy who was eager to avoid people was now eager to cultivate them.
It was something unmistakable to her.
Bingley’s caution, avoidance of Jane’s name was one such.
Mind does not usually see such things.
Sensation does not miss them, but it sees only sensations.
No sensation can see the French Revolution behind Bingley and Darcy.
Caroline who loved Darcy to distraction could not see his attraction to Elizabeth till he spoke out.
To see Pemberley behind the friendship of Caroline to Jane, Man is not presently endowed with senses.
Now that it is accomplished can we think back to such an argument, and from that argument develop such a
perception? The real power lay in Elizabeth and Darcy. Elizabeth was lost in Jane. Bingley was ‘lost’
in Jane. Darcy could consummate it only by canceling. Its reversal released the original power. This
though true, is a poor beginning.
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The seven ignorances are 1) Practical ignorance, 2) Constitutional ignorance, 3) Psychological ignorance, 4)
Temporal ignorance, 5) Universal ignorance, 6) Cosmic ignorance, 7) Original ignorance.
The crux is the constitutional ignorance.
It means the parts of the being are separated.
Elizabeth was in the vital. Her Mental was separate from the vital.
On reading the letter she moved from the vital to the Mental.
Her illusion was thus removed.
Next is the psychological ignorance.
When the psychological ignorance is removed from her, she sees the value of Pemberley and he comes
there.
Temporal ignorance.
He was on the point of a proposal. It was postponed by Lydia.
Universal ignorance.
He extended his interest in her to Jane and Lydia.
Cosmic ignorance.
In the cosmos the Many seek spiritual relations with her. Not to know the One, the Cosmic Divine is
Cosmic ignorance.
Darcy not only accepted Jane, Lydia, Wickham, he came to see the unity of the commoners with that of
aristocracy.
Thus cosmic ignorance is wiped out.
Original ignorance.
The Force of the French Revolution offers knowledge of the Absolute.
For Darcy, it is a knowledge of the human value, to be a gentleman. He wanted his service to be kept as a
secret.
Practical ignorance.
Practical ignorance will be shed only when the Original ignorance is shed.
Now he knew Elizabeth was willing and he could propose again.
That practical ignorance was removed by its best representative Lady Catherine knocking against Elizabeth.
She discovered she was wrong.
It made Darcy feel he was right.
“ேோற்றம் அவ்வைவு பெோியதோ இருந்ததினோல், பவைியில் ோண்ெித்துக் ப ோள்ைோேல் அவைோல்
ஆச்சோியத்ளதக் ட்டுப்ெடுத்திக்ப ோள்ை முடியவில்ளல.”
சமூ த்திலும் வோழ்க்ள யிலும் இது கெோன்ற ேோற்றங் ள் ஏற்ெட்ட வண்ணம் இருக்கும்.
நேது ஆர்வகேோ அல்லது ேனவுணர்வு கைோ பதோடப்ெடும்பெோழுதுதோன் நேக்குப் புோி ிறது.
அவள் இப்பெோழுது ெோர்ப்ெது அவளுக்கு கநர்ேளறயோனது. நல்லகதோ அல்லது ப ட்டகதோ, ேோற்றம்
ேோற்றம்தோன்.
லோங்ெர்னில் ோலின்ஸ் நிைோ ோிக் ப்ெட்டபெோழுது சோர்பலட் இது கெோன்ற ேோற்றங் ளைப்
ெோர்த்தோள்.
கஜளனக் ண்ட ெிங் ிலியின் சக ோதோி ள், அது கெோன்ற ேோறிய ேகனோெோவத்ளதக்
கேற்ப ோண்டனர்.
‘ெைவோயில்ளல’ என்று கூறிய ெிறகு, டோர்சி எலிசபெத்திடம் ெிை ோசத்ளதப் ெோர்த்தோன், அது
அவனிடமும் அகத கெோன்ற ேோற்றத்ளத ஏற்ெடுத்தியது.
பநதர்பீல்டில் ெிங் ிலி வோடள க்கு வருவளதக் ோணும் பவைியோட் ள், பேோிடனிலும் இளதப்
ெோர்த்திருப்ெர்.
விக் ோேின் வருள , அவனுளடய அை ோன கதோற்றம், வசீ ோிக்கும் பேன்ளே என அவள்
வர்ணிக்கும் அவனுளடய கநர்த்தியோன நடத்ளத ள் இது கெோன்று உணைக் கூடிய ஒரு ேோற்றத்ளத
ஒவ்பவோரு பெண்ணிற்கும் ஏற்ெடுத்தியது.
ஒரு அை ிய பெண்ணோன எலிசபெத்திடம் இந்த ேோற்றத்ளத கலடி ோதோின் உணர்ந்தோள்.
ஹன்ஸ்கெோர்டிற்கு டோர்சியும், ர்னலும் வந்தது அது கெோல் இருந்தளத சோர்பலட் ண்டோள்.
ோலின்ஸின் ெோதிோியார் ெதவியும் அத்தள ய ஒன்றோகும்.
ோலின்ஸின் வருள ளய திருேதி பென்னட் அது கெோல் ெோர்த்தோள்.
கயோ ோீதியோ எல்லோ நி ழ்வு ளும் அது கெோலகவ கநர்ேளறயோ உள்ைன.
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ேனிதர் ளைத் தவிர்க் விரும்ெிய டோர்சி, இப்பெோழுது அவர் ளுடன் நட்புடன் இருக் ஆவலோ
இருந்தோன்.
அவளுக்கு இது சந்கத த்திற்கு இடேில்லோேல் இருந்தது.
ெிங் ிலி எச்சோிக்ள யுடன் கஜனுளடய பெயளை உச்சோிக் த் தவிர்த்தது இத்தள ய ஒன்றோகும்.
ேனம் இது கெோன்ற விஷயங் ளைச் சோதோைணேோ ப் ெோர்ப்ெதில்ளல.
உணர்வு ள் இதளனப் ெோர்க் ோேல் இருக் ோது, ஆனோல் அது உணர்வு ளை ேட்டுகே ெோர்க்கும்.
ெிங் ிலி ேற்றும் டோர்சிக்குப் ெின்னோல் ெிபைஞ்சுப் புைட்சியின் தோக் த்ளத எந்த உணர்வும்
ெோர்க் ோது.
தடுேோற்றம் ஏற்ெடும் வண்ணம் ோைலின் டோர்சிளயக் ோதலித்தோள், அவன் பவைிப்ெளடயோ ப்
கெசும்வளை அவன் எலிசபெத்ளத ோதலிப்ெளத அவைோல் ெோர்க் முடியவில்ளல.
கஜனுடன் ோைலினுக்கு இருக்கும் நட்ெிற்குப் ெின்னோல் பெம்ெர்லி இருப்ெளதப் ெோர்ப்ெதற்கு
ேனிதனுக்கு தற்பெோழுது எந்தப் புலன் ளும் வைங் ப்ெடவில்ளல. இப்பெோழுது இது சோதிக் ப்ெட்டு
விட்டதோல், நோம் அது கெோன்ற விவோதத்ளதத் திரும்ெிப் ெோர்க் முடியுேோ, அந்த விவோதத்தின்
மூலேோ ப் புோிந்துப ோள்ை முடியுேோ? உண்ேயோன சக்தி டோர்சியிடமும் எலிசபெத்திடமும்
இருக் ிறது. கஜளனப் ெற்றிய நிளனப்ெிகலகய எலிசபெத் இருக் ிறோள். ெிங் ிலி கஜனுளடய
நிளனப்ெில் தன்ளன இைந்து விட்டோன். இளத ைத்து பசய்வதன் மூலம் ேட்டுகே டோர்சியோல்
அதளன நிளறவளடயச் பசய்ய முடியும். இதனுளடய கநர்ேோறோனது ஆைம்ெச் சக்திளய
விடுவித்தது. இது உண்ளேயோ இருப்ெினும், கேோசேோன ஆைம்ெேோகும்.
ஏழுவள அறியோளே ள் 1)நளடமுளற அஞ்ஞோனம், 2)அளேப்ெின் அஞ்ஞோனம், 3)ேனதின்
அஞ்ஞோனம், 4) ோலத்தின் அஞ்ஞோனம், 5)உல த்து அஞ்ஞோனம், 6)ெிைெஞ்ச அஞ்ஞோனம்,7)ஆதியின்
அஞ்ஞோனம்.
அளேப்ெின் அஞ்ஞோனகே உண்ளேயோன ெிைச்சிளனயோகும்.
ஜீவனின் ெகுதி ள் ெிோிந்துள்ைன என்றோ ிறது.
எலிசபெத் உணர்வு நிளலயில் இருந்தோள், அவளுளடய ேனம் உணர்விலிருந்து ேோறுெட்டு
இருந்தது.
டிதத்ளதப் ெடித்த ெிறகு அவள் உணர்வு நிளலயிலிருந்து ேனதிற்கு ேோறினோள்.
இவ்வோறு அவள் பதைிவு பெற்றோள்.
அடுத்தது ேனதின் அஞ்ஞோனம்.
ேனதின் அறியோளே அவைிடேிருந்து அ ன்ற ெிறகு பெம்ெர்லியின் ேதிப்ளெ அவள் உணர் ிறோள்,
அவன் அங்கு வரு ிறோன்.
ோலத்தின் அஞ்ஞோனம்.
அவன் திருேண கவண்டுக ோள் விடுக் த் தயோைோ இருந்தோன். லிடியோவோல் அது தள்ைிப்
கெோயிற்று.
உல அஞ்ஞோனம்.
அவள் கேல் இருந்த ஆர்வத்ளத அவன், கஜன் லிடியோ இருவோிடமும்கூடக் ோண்ெித்தோன்.
ெிைெஞ்ச அஞ்ஞோனம்.
ெிைெஞ்சத்தில் அகந ன் அவைிடம் ஆன்ேீ உறவிளன நோடு ிறது. ஏ ளன அறியோதது, ெிைெஞ்ச
இளறவன் ெிைெஞ்ச அஞ்ஞோனேோ உள்ைது.
கஜன், லிடியோ, விக் ோம் இவர் ளை டோர்சி ஏற்றுக் ப ோண்டகதோடு, சோதோைண ேக் ளுக்கும்,
உயர்குடியினருக்கும் ஒற்றுளேளய உருவோக் வும் அவன் வந்தோன்.
இவ்வோறு ெிைெஞ்ச அஞ்ஞோனம் அ ற்றப்ெட்டது.
ஆதியின் அஞ்ஞோனம்.
ெிபைஞ்சுப் புைட்சியின் சக்தி ெிைம்ேத்தின் ஞோனத்ளத அைிக் ிறது.
டோர்சிக்கு, இது னவோனோ விைங்குவதற்குத் கதளவயோன ேனிதப் ெண்ெிளனப் ெற்றிய
அறிவோகும். தன்னுளடய கசளவளய அவன் இை சியேோ ளவத்துக்ப ோள்ை விரும்ெினோன்.
நளடமுளற அஞ்ஞோனம்.
ஆதியின் அஞ்ஞோனம் அ ன்ற ெிறகுதோன் நளடமுளற அஞ்ஞோனம் அ லும்.
இப்பெோழுது எலிசபெத்திற்கு விருப்ெம் உள்ைது, ேீண்டும் திருேணப் கெச்ளச எடுக் லோம் என்று
அவனுக்குத் பதோியும்.
கலடி ோதோின், அவளுளடய நடத்ளதயோல் எலிசபெத்தின் நளடமுளற அஞ்ஞோனத்ளத நீக் ினோள்.
தோன் தவறு என்ெளத எலிசபெத் உணர்ந்தோள்.
அது டோர்சிளய தோன் சோி என்று உணை ளவத்தது.
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127. “Never in the company of his dear friends at Netherfield nor in the midst of his dignified relatives at
Rosings, had she seen him so desirous to please.”
Man becomes Man when he meets his God; Elizabeth was his God.
Man has the human potential as well as divine potential.
Human choice is his choosing to exhibit what he wants.
Darcy was the anathema of her life; and she was his victim.
Now she witnessed an unknown side of his personality.
He being an infinite being, there is no wonder at other sides of his personality.
She was astonished at his behaviour. Was she not a wonder to his vision?
No change is unidimensional.
The French Revolution cut off the heads of aristocrats.
Its wave in England severed the psychological heads of aristocrats.
The French Revolution and the Russian Revolution are major events of history.
They brought about vast changes in social structure as the two world wars.
Man had come to cherish his physical prowess and adore his fighting qualities as sacred. They could not be
given up without those bodies being destroyed.
To introduce liberty, equality is to rise from the physical to the Mental.
To consider all citizens equal before Law the Russian Revolution brought in dictatorship. It was converted
into proletarian dictatorship. America developed Individuality and entrepreneurship to sustain capitalism.
By an inverse logic there Socialism flourished under the guise of capitalism. The march of civilisation
cannot be halted. It can be postponed by a hundred years. Capitalism is the ego of vital possessiveness.
The company of dear friends, dignified relatives, etc. is still NOT the whole, but only a part.
He knew he was moving towards Elizabeth.
The path to reach Elizabeth is the path from the part to the whole, from the part of aristocracy to the whole
of the society.
Moksha is from the spirit in Man to the Spirit itself, from a small part to a small whole.
Transformation is from the ego to the Absolute via Nature, from the soul imprisoned in separative
ignorance to the Origin of the Soul that is no part of any existence.
It is a movement that can be traced in every character in the story.
Glencora was enamoured of the romance–ephemeral but was led to the domestic life of the Prime
Minister’s Wife.
Still she longed for the lost part which shows the goal she attained was still a part, maybe a greater part of
the Social Whole.
To trace the life of each character from a particular part to a particular whole is to study Pride and Prejudice
from the point of view of our yoga.
Even Bingley who cherished submission when he emerged out of it by the permission of Darcy grew in
stature subconsciously.
It is seen in his steady loyalty to Jane contrary to his flimsy character.
Mrs. Bennet could not break out of her shell. She still wanted to visit Brighton. Nor could she make any
progress in any fashion. She accomplished without changing her knowledge or view. Elizabeth came out of
her vital. Mr. Bennet came out of his insularity. Wickham was trapped into marriage. Lydia was brought
from her infinite freedom to domestic duties. Mrs. Bennet was unmoving incapable of perception.
Evolution was stopped by her rigidity. Her limitation was echoed in Elizabeth by her lingering solicitude
for Wickham, her father’s non-recognition of Darcy’s magnanimous munificence. The realities of the
bottom determine the possibilities of the body as well as the peak. Pride and Prejudice is a revolutionary
piece of literature of the England of 1789.
Darcy at this moment was on the verge of a great happiness.
He hoped it would become his own permanently.
This was a vast positive turn in his life where hope was almost a reality.
Bingley is not like this. He feels he has lost everything and no hope is seen in the horizon.
It is a point of transition in the lives of both of different character.
Of course for the yogi on the borders or on the other side of it life itself is of no great consequence as
it is one of positive joy on the border of being a Marvel.
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It has always been my aim to get a human version of this great glory for the serious devotee.
Though every one knows about everything, since there are so many unexplored regions in view of the seven
ignorances, I am at pains to find some formula which will be reassuring.
Mother’s formula is cheerfulness.
When a devotee knows he has done his very best, has exhausted his efforts in implementing all that he has
known, the formula can be Be Quiet. It is to have faith in Her, equivalent to saying Let Thy Will be done,
Not my will. Making allowance to human nature, this can still be made more perfect. Man in asking for
boons is capable of in the depth of his heart articulating that he does not need it. Sometimes it is spoken out.
How can you save the Man from himself. Is it wise to do so? Will Mother approve of it?
Knowing Her ways with us, taking into account her warnings, based on my own experience with
myself and various others, I am fashioning this ONE Mantra for Man.
Exhaust your best; Be Quiet.
One who has somewhat succeeded in it, must be told how to preserve it.
A good many will find they are not really serious to solve their problems or avail of their opportunities.
There will do best by the above as The Mother gives them what they are not serious about
themselves. Hence,
You have given me more than I ignorantly asked for.
If you are following methods, exhaust them.
Following faith, be steady in faith.
Relying on Mother, make that reliance cheerful.
Should you prefer a mantra, Chant it non-stop.
Anything may break at any point and frustration will set in.
Frustration will change into cheerfulness if you rely on vital knowledge.
Mental knowledge may not convert vital frustration.
Vital knowledge that converts frustration into cheerfulness is perseverance.
Perseverance will create faith.
At any moment the sagging faith may revive, it is grace.
That in you which has implicit faith in grace, is the soul.
Soul is not on the surface.
If the surface sulks, give up the faith in the surface.
Keep QUIET.
You will be trickling down to the depth very very slowly.
Persevere in the process.
See whether in that perseverance a drop of cheerfulness arises?
Cheerfulness is the soul smiling through the ignorance of life.
Remind yourself that the soul sustains life not vice versa.
Let one drop of cheerfulness double.
Do anything at this point – Chant Mother, a mantra, voice or prayer, etc – that will increase the
cheerfulness.
Life, frustration, failure will give way to hope, cheerfulness, SOUL.
Learn not to losewhat is gained.
Soon you will see that failure is not for you.
You will see the SOUL has taken up your effort.
You will equally see Mother has taken up the work.
The WORK is to reach Mother.
You will SEE SHE is trying hard to reach you.
“பநதர்பீல்டில் தன்னுளடய அன்ெோன நண்ெர் ைிடமும், கைோசிங்சில் இருக்கும் ேதிப்பு வோய்ந்த
உறவினர் ைிடமும் அவன் இந்த அைவுக்கு அவர் ளைத் திருப்திப்ெடுத்த முயன்றளத அவள்
ெோர்த்ததில்ளல.”
ேனிதன் தன் இளறவளனச் சந்திக்கும்பெோழுது ேனிதனோ ிறோன்; அவனுக்கு எலிசபெத் தோன்
இளறவன்.
ேனிதனுக்கு ேனிதத் திறனும் உள்ைது, பதய்வீ த் திறனும் உள்ைது.
ேனிதன் தனக்கு கவண்டியளத பவைிப்ெடுத்துவது ேனித விருப்ெேோகும்.
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அவளுளடய வோழ்க்ள யில் டோர்சி ஒரு பவறுக் ப்ெட்ட நெர் ஆவோன்; அவள் அவனுக்குப்
ெலியோனோள்.
இப்பெோழுது அவள் அவனுளடய குணத்தின் அறியப்ெடோத ஒரு ெக் த்ளதப் ெோர்க் ிறோள்.
அவன் அனந்தேோன ஜீவனோ இருப்ெதோல், அவனுளடய ஆளுளேயில் கவறு ெக் ங் ள்
இருப்ெதில் ஆச்சோியம் ஒன்றுேில்ளல.
அவனுளடய நடத்ளதளயப் ெோர்த்து அவள் ஆச்சோியேளடந்தோள். அவனுளடய ெோர்ளவயில் அவள்
ஒரு அற்புதம் அல்லவோ?
எந்த ஒரு ேோற்றமும் ஒகை ெோிேோணம் ப ோண்டதல்ல.
ெிபைஞ்சுப் புைட்சி ெிைபுக் ைின் தளல ளைத் துண்டித்தது.
இவ்வளலயின் தோக் ம் இங் ிலோந்தில் ெிைபுக் ைின் தளலளய ேனோீதியோ துண்டித்தது.
ெிபைஞ்சு புைட்சியும் ைஷ்யப் புைட்சியும் சோித்திைத்தில் இரு பெோிய நி ழ்வு ைோகும்.
இைண்டு உல ப் கெோர் ள் பசய்தது கெோல், சமூ அளேப்ெில் பெரும் ேோற்றத்ளத இளவ
ஏற்ெடுத்தின.
ேனிதன் தன்னுளடய உடல் வலிளேளயப் கெோற்ற ஆைம்ெித்துள்ைோன், அவனுளடய
கெோர்க்குணத்ளதப் புனிதேோ க் ருத ஆைம்ெித்துள்ைோன். இந்த ேகனோெோவங் ள் அைியோதவளை
கெோோிடுவளதக் ள விட முடியோது.
சுதந்திைத்ளதயும், சேத்துவத்ளதயும் ளடப்ெிடிக் ஜட நிளலயிலிருந்து ேனதின் நிளலக்கு உயை
கவண்டும்.
சட்டத்தின் முன் யோவரும் சேம் என்ெளத ைஷ்யப் புைட்சி சர்வோதி ோைத்தின் மூலம் ப ோண்டு வந்தது.
இது பதோைிலோை வர்க் த்தின் சர்வோதி ோைேோ ேோறியது. முதலோைித்துவத்ளத நிளல நிறுத்த,
அபேோிக் ோ தனித்துவத்ளதயும் பதோைில் முளனவர் ளையும் வைர்த்தது. முதலோைித்துவம் என் ிற
கெோர்ளவயில் கநர்ேோறோன விகவ த்தின் மூலம் அங்கு ேக் ைோட்சி தளைத்தது. நோ ோி த்தின்
முன்கனற்றத்ளத நிறுத்த முடியோது, நூறு வருடங் ளுக்கு அளதத் தள்ைிப் கெோடலோம், உணர்வின்
பசோந்தம் ப ோண்டோடும் அ ந்ளததோன் முதலோைித்துவம் ஆகும்.
பநருங் ிய நண்ெர் ள், ண்ணியேோன உறவினர் ள் கெோன்றவர் ைின் கதோைளே
முழுளேயோனோதல்ல, ெகுதிதோன்.
எலிசபெத்ளத கநோக் ி அவனது ேனம் பசல்வது அவனுக்குத் பதோியும்.
எலிசபெத்ளத அளடயும் ெோளத ெகுதியிலிருந்து முழுளேக்கும், உயர்குடியிலிருந்து சமூ ம்
முழுவதற்கும் பசல்லும் ெோளதயோகும்.
கேோக்ஷம் என்ெது ேனிதனின் ஜீவனிலிருந்து ஆன்ேோவிற்க பசல்வதோகும், சிறிய ெகுதியிலிருந்து
சிறிய முழுளேக்குச் பசல்வதோகும்.
இயற்ள யின் வைியோ அ ந்ளதயிலிருந்து ெிைம்ேத்திற்கு ேோறுவதும், ெிோிக்கும் அறியோளேயில்
சிளற ெிடிக் ப்ெட்டிருக்கும் ஆன்ேோவிலிருந்து எந்த வோழ்வின் ெகுதியோ வும் இல்லோத ஆன்ேோவின்
மூலத்திற்கு ேோறுவதும் திருவுருேோற்றேோகும்.
ளதயில் ஒவ்பவோரு தோெோத்திைத்திலும் இந்த இயக் த்ளத நோம் ோணலோம்.
Glencora குறு ிய ோலத்திற்கு பெருங் ோதலில் ேயங் ி இருந்தோள், ஆனோல் ெிைதே ேந்திோியின்
ேளனவியோ க் குடும்ெ வோழ்க்ள நடத்தினோள்.
இன்னமும் அவள் இைந்த ெகுதிக் ோ ஏங் ினோள், அவள் அளடந்த இலட்சியம் ெகுதிதோன்
என்ெளதயும், சமூ முழுளேயின் பெரும் ெகுதியோ அது இருக் லோம் என்ெளதயும் இது
உணர்த்து ிறது.
ஒவ்பவோரு ெோத்திைத்தின் வோழ்க்ள ளயயும், ஒரு குறிப்ெிட்ட ெகுதியிலிருந்து, ஒரு குறிப்ெிட்ட
முழுளேவளை ஆைோய்வதற்கு, நேது கயோ த்தின் ண்கணோட்டத்தில் 'Pride and Prejudice'-ஐப் ெடிக்
கவண்டும்.
டோர்சிக்கு அடிெணிவளத விரும்ெிய ெிங் ிலி, அவனுளடய அனுேதியுடன் அதிலிருந்து பவைிவந்த
பெோழுது, ஆழ்ேனதில் உயர்ளவ அளடந்தோன்.
அவனுளடய விளையோட்டுத்தனேோன குணத்திற்கு ேோறோ கஜனிடம் அவன் உறுதியோ
விசுவோசேோ இருந்ததில் இது பதோி ிறது.
திருேதி பென்னட்டோல் தன்னுளடய கூட்ளட விட்டு பவைிகய வை முடியவில்ளல. அவள் இன்னமும்
ெிளைட்டனுக்குப் கெோ விரும்ெினோள். அவைோல் எந்த விதத்திலும் எந்த முன்கனற்றத்ளதயும்
அளடய முடியவில்ளல. அவளுளடய அறிளவகயோ அல்லது ருத்ளதகயோ ேோற்றிக் ப ோள்ைோேல்
அவைோல் சோதிக் முடிந்தது. எலிசபெத் தன்னுளடய உணர்விலிருந்து பவைிகய வந்தோள்.
திரு பென்னட் அவருளடய தனிளேயிலிருந்து பவைி வந்தோர். விக் ோம் திருேண வளலயில் சிக் ிக்
ப ோண்டோன்.
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அைவற்ற சுதந்திைத்ளத அனுெவித்துக் ப ோண்டிருந்த லிடியோ குடும்ெக் டளே ளை ஏற் கவண்டி
வந்தது. புோிந்துப ோள்ளும் திறன் இல்லோத திருேதி பென்னட் ேோறுவகதயில்ளல. அவளுளடய
ெிடிவோதத்தோல் வைர்ச்சி நின்று விடு ிறது. அவள் பசய்யும் தளட, விக் ோம் ேீது இன்னமும்
எலிசபெத் அனுதோெம் ப ோண்டிருப்ெதிலும், டோர்சியின் பெருந்தன்ளேயோன உயர்ந்த பசயளல
தந்ளத அங் ீ ோிக் ேறுப்ெதிலும் எதிபைோலிக் ிறது. ீைிருக்கும் உண்ளே நிளல ள் ஜடநிளலயின்
சோத்தியங் ளையும், உச்சத்தில் இருக்கும் சோத்தியங் ளையும் தீர்ேோனிக் ின்றன. 1789-ஆம் வருட
இங் ிலோந்து இலக் ியத்தில் 'Pride and Prejudice' ஒரு புைட்சிப் ெளடப்பு ஆகும்.
இந்தத் தருணத்தில் டோர்சி பெோிய சந்கதோஷத்தின் விைிம்ெில் இருந்தோன்.
தனக்கு அது நிைந்தைேோ ச் பசோந்தேோ ி விடும் என் ிற நம்ெிக்ள யில் இருந்தோன்.
நம்ெிக்ள பெரும்ெோலும் உண்ளே நிளலயோ விைங் ிய அவனுளடய வோழ்க்ள யில், பெோிய
கநர்ேளறயோன திருப்ெம் அது.
ெிங் ிலியின் நிளலளே கவறு விதேோ இருந்தது. எல்லோவற்ளறயும் இைந்து விட்கடோம்,
நம்ெிக்ள யின் ீற்றுகூட இல்ளல என்ெது கெோல் அவன் உணர்ந்தோன்.
இது இைண்டு பவவ்கவறு குணங் ளைக் ப ோண்டவர் ைின் வோழ்க்ள யில் ேோற்றம் ஏற்ெடும்
இடேோகும்.
விைிம்பு ைிகலோ அல்லது அதன் ேறு ெக் த்திகலோ இருக்கும் கயோ ி ளுக்கு வோழ்க்ள கய
அவ்வைவு முக் ியம் வோய்ந்ததல்ல, ஏபனனில் அது அற்புதத்தின் விைிம்ெில் இருக்கும் ஒரு
கநர்ேளறயோன சந்கதோஷேோகும்.
தீவிைேோன அன்ெருக்கு இந்தப் பெோிய அற்புதத்தின் ேனிதப் ெதிப்ளெப் பெற்றுத் தருவகத
என்னுளடய இலட்சியேோ இருந்து வந்துள்ைது.
எல்கலோருக்கும் எல்லோவற்ளறயும் ெற்றித் பதோிந்திருந்தோலும், ஏழுவள அஞ்ஞோனத்தின்
ோைணேோ , ெல ஆைோயப்ெடோத இடங் ள் இருப்ெதோல், நம்ெிக்ள அைிக் க்கூடிய சில
முளற ளைக் ண்டுெிடிக் முளன ிகறன்.
அன்ளனயின் முளற ல லப்ெோ இருப்ெது.
தன்னோல் முடிந்த அளனத்ளதயும் சிறப்ெோ ச் பசய்து முடித்து விட்கடோம், முழு முயற்சிளயயும்
எடுத்தோ ி விட்டது என ஒரு அன்ெருக்குத் பதோியும்பெோழுது, அவர் பசய்ய கவண்டியது அளேதியோ
இருப்ெதுதோன். அன்ளனயிடம் நம்ெிக்ள ளவத்து, தங் ள் திருவுள்ைப்ெடி நடக் ட்டும், எனது
விருப்ெேல்ல என்று கூறுவதற்குச் சேேோகும் இது. ேனித சுெோவத்திற்கு இடம் அைித்து இதளன
கேலும் சிறப்ெோ ச் பசய்யலோம். வைங் ளைக் க ட்கும் ேனிதனோல் அளவ அவசியேல்ல என்று
ஆைத்தில் பதைிவோ க் கூறவும் முடியும். சில சேயங் ைில் அளவ பவைிப்ெளடயோ ப்
கெசப்ெடு ின்றன. ேனிதளன அவனிடேிருந்கத எவ்வோறு ோப்ெோற்றுவது? இவ்வோறு பசய்வது
சோியோ? அன்ளன இளத ஒப்புக் ப ோள்வோைோ?
நம்ேிடம் அன்ளன நடந்துப ோள்ளும் வைி ளை அறிந்ததினோல், அவருளடய எச்சோிக்ள ளைக்
ருத்தில் எடுத்துக் ப ோண்டு, என்னுளடய அனுெவங் ைின் அடிப்ெளடயிலும், கவறு ெலோின்
அனுெவங் ைின் அடிப்ெளடயிலும், நோன் ேனிதனுக்கு இந்த ஒரு ேந்திைத்ளத உருவோக் ியுள்கைன்.
‘உன்னோல் முடிந்த அளனத்ளதயும் பசய்து முடி; அளேதியோ இரு.’
இதில் ஒருவர் ஓைைவிற்கு பவற்றி அளடந்து விட்டோல், அளத எவ்வோறு ோப்ெோற்றி ளவத்துக்
ப ோள்வது என்று அவருக்குக் ற்றுத் தை கவண்டும்.
ெலரும் தங் ளுளடய ெிைச்சிளன ளை உண்ளேயிகலகய தீர்க் கவண்டும் என் ிற ஆர்வகேோ
அல்லது வோய்ப்பு ளைப் ெயன்ெடுத்திக்ப ோள்ை கவண்டும் என் ிற ஆர்வகேோ இல்ளல என்ெளதப்
புோிந்துப ோள்வர். ஆதலோல் அளேதியோ இருப்ெதன் மூலம் அன்ளன நேக்கு கவண்டும்
என்ெளதகய அைிப்ெோர்.
நோன் அறியோளேயில் க ட்டளதவிட நீங் ள் எனக்கு அதி ேோ கவ அைித்துள்ைீர் ள்.
முளற ளைப் ெின்ெற்று ிகறோம் என்றோல், அவற்ளற முழுளேயோ த் தீர்த்துவிட கவண்டும்.
நம்ெிக்ள ளயப் ெின்ெற்றுவதில் உறுதியோன நம்ெிக்ள யுடன் இருக் கவண்டும்.
அன்ளனளய நம்பும்பெோழுது அந்த நம்ெிக்ள ளயச் சந்கதோஷேோ ளவத்துக்ப ோள்ை கவண்டும்.
ேந்திைத்ளத உச்சோிக் விருப்ெப்ெட்டோல், இளடவிடோது உச்சோிக் கவண்டும்.
எந்த இடத்தில் கவண்டுபேன்றோலும், எது கவண்டுபேன்றோலும் த ர்ந்து எோிச்சல் எைலோம்.
உணர்வின் அறிளவ நம்ெிச் பசயல்ெட்டோல் எோிச்சல் சந்கதோஷேோ ேோறும்.
ேனோீதியோன அறிவு உணர்வு ோீதியோன எோிச்சளல ேோற்றோது.
எோிச்சளல சந்கதோஷேோ ேோற்றும் உணர்வுோீதியோன அறிவு விடோமுயற்சியோகும்.
விடோமுயற்சி நம்ெிக்ள ளய உருவோக்கும்.
எந்த கநைத்திலும் கசோர்ந்து கெோன நம்ெிக்ள ேீண்டும் எழும், இது அருள்.
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அருைின் கேல் ேட்டற்ற நம்ெிக்ள ளவத்திருப்ெது நேது ஆன்ேோ.
ஆன்ேோ கேற்ெைப்ெில் இல்ளல.
கேல்ேனம் இயங் ேறுத்தோல் கேற்ெைப்ெில் நம்ெிக்ள ளயக் ள விட கவண்டும்.
அளேதியோ இரு.
ேி வும் பேதுவோ நோம் ஆழ்ேனதிற்குள் பசல்கவோம்.
விடோேல் முயல கவண்டும்.
அந்த விடோமுயற்சியில் ஒரு துைி சந்கதோஷம் எழு ிறதோ என்று ெோர்க் கவண்டும்.
வோழ்வின் அறியோளேயின் மூலம் ஆன்ேோ புன்னள ப்ெது சந்கதோஷம் ஆகும்.
ஆன்ேோகவ வோழ்ளவத் தக் ளவத்துக் ப ோள் ிறது, வோழ்வு ஆன்ேோளவ அல்ல என்ெளத நோம்
ேறந்து விடக் கூடோது.
ஒரு துைி சந்கதோஷம் இைட்டிப்ெோ கவண்டும்.
இந்த இடத்தில் அன்ளனயின் பெயளை உச்சோிப்ெது, ேந்திைத்ளத உச்சோிப்ெது, அன்ளனக்குக் குைல்
ப ோடுப்ெது அல்லது ெிைோர்த்தளன பசய்வது கெோன்ற சந்கதோஷத்ளத அதி ோிக் க்கூடிய எளத
கவண்டுேோனோலும் பசய்யலோம்.
வோழ்வு, எோிச்சல், கதோல்வி ஆ ியளவ, நம்ெிக்ள , சந்கதோஷம், ஆன்ேோவுக்கு வைிவிடும். பெற்றளத
இைக் ோேல் இருக் க் ற்றுக்ப ோள்ை கவண்டும்.
கதோல்வி நேக்குோியதல்ல என்று விளைவில் நோம் ெோர்ப்கெோம்.
நேது முயற்சிளய ஆன்ேோ எடுத்துக் ப ோண்டுவிட்டது என்ெளதப் ெோர்ப்கெோம்.
அன்ளன நேது கவளலளய எடுத்துக் ப ோண்டு விட்டோர் என்ெளதயும் நோம் ெோர்ப்கெோம்.
நேது கவளல அன்ளனளய அளடவகத.
அன்ளன நம்ளே அளடய பெரு முயற்சி எடுப்ெளத நோம் ெோர்ப்கெோம்.
128. “Had she seen him so desirous to please, so free of self-consequence or unbending reserve as now.”
Self-consequence is the consequence of ego.
She had originally seen him as a distasteful personality.
Now he solicited company, desirous to please, shed all reserve.
She noted the vast changes in him oblivious of the great change in her.
We see the great truth that the outer reflects the inner.
Before Sri Aurobindo’s horse riding test, he had a vision of sannyasi who gave him a trisul திோிசூலம், It
made him abstain from the test.
Coming to India, he was contemplating Indian Freedom.
It led him to journalism and jail.
God sent him to Pondicherry to redeem the world for God.
Darcy was only interested in fine eyes.
It made him reverse his decision about Jane, rescue Lydia.
In doing so, he shed his stiffness, aloofness, courted people, desired to please them and mixed with Collins
and Mrs. Philips.
What was sensitive was no longer sensitive to him.
Employers are now called Sir. In another ten or twenty years it would be an anachronism. Employers may
be offended if called Sir as it is now in USA.
It was pleasing for her to observe.
It was a moment of climax to be soon followed by an anti-climax.
He might have asked them all to lodge in Pemberley had they agreed to go in for refreshment.
That would have taken a different turn avoiding the accident of Caroline’s provocation.
But there were aspects of temperament in both to be overcome by the compelling external events of
concrete social reality.
Neither he nor she in courting each other would have contemplated Jane and Lydia becoming part of their
plot.
To Elizabeth to save Wickham’s career and life was as important as Jane. She was at peace now that he was
of her family.
In times of transition individuals as well as communities become undue beneficiaries or undeserving
victims of social change.
Elizabeth and family were such beneficiaries because of the sweeping changes of the French Revolution.
A more interesting point which is not easy to appreciate is the role of Wickham, a detestable scoundrel.
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During the days of monarchy the king and the palace had the lion’s share of national prosperity while the
population was bereft of essentials.
In India apart from this economic – political phenomenon, the religious version was conspicuous.
The political, social, religious aristocracy ruled for centuries.
Now the reverse was happening. It was inevitable.
In Darcy’s fascination for the fine eyes of Elizabeth, it is understandable that Elizabeth benefited.
Its extension to Jane and Lydia was a windfall for the family.
The more deeply buried secret of the culture was Wickham.
Wickham was a witness to the cultural riches of Pemberley.
He acquired the externals of it with a strong base of falsehood.
The falsehood of Wickham was the falsehood of the vanishing society.
The subtle key to the story is not so much Elizabeth as Wickham.
Elizabeth’s attraction to Wickham has this truth behind Darcy’s love for her.
It is the eighth reversal in social evolution.
Social evolution of stability, prosperity, culture, etc. has behind it the spiritual evolution of Truth and
Goodness.
The evil of Wickham in the guise of a pleasant exterior had the truth of social evolution supported by the
spiritual evolution.
Whenever Man is taunted by the obscene realities posing as the ruling powers of justice, Man is in for
the high end of spiritual evolution.
Their strategy is to trap the idealist into an oppressive situation and go on challenging him with the speck of
imperfections in him till he fully emerges into perfection.
“திருப்திப்ெடுத்த இவ்வைவு ஆவலோ அவன் இருப்ெளத அவள் இதுவளை ெோர்த்ததில்ளல,
தற்பெருளே எதுவுேின்றி அல்லது தயக் ம் ஏதுேின்றி இப்பெோழுது இருந்தோன்.”
தற்பெருளே அ ந்ளதயின் ெின் விளைவு ஆகும்.
அவனுளடய ெண்ெற்ற நடத்ளதளயகய அவள் ஆைம்ெத்தில் ெோர்த்திருக் ிறோள்.
இப்பெோழுது அவன் நட்ளெ நோடினோன், திருப்திப்ெடுத்த ஆர்வேோ இருந்தோன், தயக் ங் ளை
விட்டு விடத் தயோைோ இருந்தோன்.
தன்னிடம் ஏற்ெட்டிருக்கும் ேோற்றத்ளத அறியோதவைோ அவனிடம் பெோிய ேோற்றத்ளத அவள்
ண்டோள்.
புறம் அ த்ளதப் ெிைதிெலிக் ிறது என் ிற பெோிய உண்ளேளய நோம் ெோர்க் ிகறோம்.
குதிளைகயற்றப் ெோீட்ளசக்கு முன்பு, ஒரு சந்நியோசி திோிசூலத்ளத ப ோடுப்ெது கெோன்ற ோட்சிளய
ஸ்ரீ அைவிந்தர் ண்டோர். அந்தப் ொீட்ளசயிலிருந்து ெ வோன் வில ிக் ப ோண்டோர்.
இந்தியோவிற்கு வந்த ெிறகு இந்திய சுதந்திைத்ளதப் ெற்றி ஆழ்ந்து கயோசிக் லோனோர்.
இது அவளைப் ெத்திோிள த் துளறக்கும் சிளற வோசத்திற்கும் அளைத்துச் பசன்றது.
இளறவன் அவளைப் ெோண்டிச்கசோிக்குச் பசன்று உல த்ளத இளறவனுக்கு ேீட்டுத் தரும்ெடி
க ட்டுக் ப ோண்டோர்.
டோர்சிக்கு அவைது ஆத்ே நயனங் ள் ேீது ேட்டும்தோன் ஆர்வேிருந்தது.
இது அவளன, கஜளனப் ெற்றிய அவனது தீர்ேோனத்ளத ேோற்றிக்ப ோள்ை ளவத்தது, லிடியோளவக்
ோப்ெோற்றவும் ளவத்தது.
இவ்வோறு பசய்யும்பெோழுது அவன் தன்னுளடய ெிடிவோதத்ளதத் தைர்த்தினோன், தனிளேளய
விலக் ினோன், ேற்றவர் ளுடன் நட்புடன் இருக் ஆைம்ெித்தோன், அவர் ளைத் திருப்திப்ெடுத்த
ஆவலோ இருந்தோன், ோலின்ஸ் ேற்றும் திருேதி ெிலிப்ஸுடன் உறவோடினோன்.
எது அவனுக்கு ஏற்றுக்ப ோள்ை முடியோதெடி இருந்தகதோ, அது இப்பெோழுது சோதோைணேோ த்
பதோிந்தது.
முதலோைி ளை, “சோர்” என்று இன்று இப்பெோழுது அளைக் ின்றனர். ெத்து அல்லது இருெது
வருடங் ளுக்குப் ெிறகு இது ோலத்திற்கு ஒவ்வோததோ இருக்கும். ‘சோர்’ என்று அளைத்தோல்
முதலோைி ளுக்கு இன்ளறய அபேோிக் ோளவப் கெோல் க ோெம் வைலோம்.
வனிப்ெது, அவளுக்கு ே ிழ்ச்சியோ இருந்தது.
உச்ச ட்டத்தின் தருணேோ இருந்த அது, விளைவில் கநர்ேோறோன ட்டத்ளத எதிர்ப ோள்ை கவண்டி
வந்தது.
அவர் ள் கதநீர் அளைப்ளெ ஏற்றுக்ப ோண்டிருந்தோல் அவர் ளைப் பெம்ெர்லியில் தங்குேோறு
க ட்டுக் ப ோண்டிருந்திருப்ெோன்.
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விஷயம் கவறு விதேோ நடந்து அது ோைலினின் தூண்டுதளலத் தவிர்த்திருக்கும்.
ஆனோல் உறுதியோன சமூ த்தின் உண்ளே நிளலயோன வற்புறுத்தும் புற நி ழ்வு ைின் மூலம்,
பவற்றிப ோள்ை கவண்டிய ேனவுணர்வு ைின் கூற்று ள் இருவோிடமுகே இருந்தன.
அவனும் அவளும் ஒருவளை ஒருவர் நோடும்பெோழுது கஜனும், லிடியோவும் அவர் ளுளடய திட்டத்தில்
ஒரு ெகுதியோ ேோறுவோர் ள் என நிளனத்தும் ெோர்த்திருக் ேோட்டோர் ள்.
எலிசபெத்திற்கு, விக் ோமுளடய உத்திகயோ ம், வோழ்க்ள இைண்ளடயும் ோப்ெோற்றுவது, கஜன்
கேலுள்ை ஆர்வத்ளதப் கெோலகவ முக் ியேோனதோ இருந்தது. அவன் இப்பெோழுது அவள்
குடும்ெத்தில் ஒருவனோ ேோறியது அவளுக்கு நிம்ேதியோ இருந்தது.
ேோற்றம் ஏற்ெடும் ோலங் ைில் தனி நெரும் சமுதோயமும் சமூ ேோற்றத்தின் சிறந்த ெலன் ளைப்
பெறுெவர் ைோ ேோறு ிறோர் ள், அல்லது கதளவயில்லோேல் அதற்குப் ெலியோ ிறோர் ள்.
ெிபைஞ்சுப் புைட்சி அளலயினோல் ஏற்ெட்ட ேோற்றத்தில் எலிசபெத்தும் அவைது குடும்ெமும் அளதப்
கெோன்ற ெலன் ளைப் பெற்றனர்.
நோம் சுலெேோ ப் ெோைோட்ட முடியோத கேலும் ஒரு சுவோைசியேோன விஷயம் பவறுக் த்தக்
அகயோக் ியனோன விக் ோேின் ெங்கு ஆகும்.
ேன்னைோட்சியில் அைசருக்கும் அைண்ேளனக்கும் நோட்டின் பசோத்தில் பெரும் ெங்கு இருந்தது,
ேக் ளுக்கு அத்தியோவசிய விஷயங் கை ேறுக் ப்ெட்டன.
இந்தியோவில், இந்தப் பெோருைோதோை அைசியல்ோீதியோன நி ழ்கவோடு, ேத சம்ெந்தேோன ெதிப்பும்
பவைிப்ெளடயோ கவ இருந்தது.
அைசியல், சமூ , ேத ெிைபுத்துவம் ெல நூற்றோண்டு ைோ ஆண்டு வந்துள்ைன.
இப்பெோழுது இதற்கு ேோறோனது நடக் ிறது, இது தவிர்க் முடியோததோகும்.
எலிசபெத்தின் ஆத்ே நயனங் ளை டோர்சி ைசித்தது எலிசபெத்திற்கு நன்ளேளயகய அைித்தது.
இது கஜன் ேற்றும் லிடியோவிற்கும் நன்ளே ெயத்தது குடும்ெத்திற்குக் ிளடத்த அதிர்ஷ்டேோகும்.
நோ ோி த்தின் ஆைத்தில் புளதந்திருக்கும் இை சியம் விக் ோம்தோன்.
பெம்ெர்லியின் லோச்சோை வைளேளயக் ண்டவன் விக் ோம்.
வலிளேயோன பெோய்யின் அடிப்ெளடயில் அவன் அதனுளடய புறத் கதோற்றங் ளைப்
பெற்றிருந்தோன்.
விக் ோேின் பெோய்ளே ேளறந்து வரும் சமூ த்தின் பெோய்ளேயோகும்.
ளதயின் சூட்சுேேோன தோெோத்திைம் விக் ோம்தோகன தவிை, எலிசபெத் அல்ல.
டோர்சிக்கு அவள் கேலிருக்கும் ோதலுக்குப் ெின்னோல், விக் ோம் ேீதுள்ை எலிசபெத்தின் ஆர்வத்தில்,
இந்த உண்ளே இருக் ிறது.
இது சமூ ப் புைட்சியின் எட்டோவது ேோற்றம் ஆகும்.
ஸ்திைத்தன்ளே, பசல்வவைம், லோச்சோைம் கெோன்றளவ ைின் சமூ வைர்ச்சிக்குப் ெின்னோல்
உண்ளே ேற்றும் நல்லதன் ஆன்ேீ வைர்ச்சி உள்ைது.
இனிளேயோன புறத்கதோற்றத்தின் ெின்னோல் ேளறந்திருந்த விக் ோேின் தீய எண்ணத்திற்கு, ஆன்ேீ
வைர்ச்சியின் ஆதைளவப் பெற்ற சமூ வைர்ச்சியின் உண்ளே இருந்தது.
எப்பெோழுபதல்லோம் ேனிதன் நியோயத்தின் ஆளும் சக்தியோ பவறுப்பூட்டும் உண்ளே ளை
எதிர்ப ோள் ிறோகனோ, அப்பெோழுபதல்லோம் ேனிதன் ஆன்ேீ வைர்ச்சியின் உச்ச நிளலயில்
இருக் ிறோன்.
ஒரு இலட்சியவோதிளய அடக்கும் நிளலளேக்கு உட்ெடுத்தி, அவன் பூைணத்துவத்ளத
அளடயும்வளை அவனுளடய குளறெோட்ளட சவோல் விட்ட வண்ணம் இருக்கும் உெோயத்ளத அளவ
ள யோள் ின்றன.
129. In an ever-changing society, those who refuse to change create problems.
The Bennet family, Darcy, Lady Catherine are rich examples of it.
Now she finds Darcy changing. Still she is unaware of her own change.
Society is not a fixed entity. It is composed of organizations and institutions it has created with their subunits. Life changes at various levels. New organisations are born. They slowly integrate with the existing
institutions. Government, Military, education, banks are so affected. Society develops fresh knowledge and
a host of new tools. Revolutionary changes such as agriculture, trades, manufacture, travel, exploration,
discoveries, innovations arise. All change the society. It is social evolution. There are beneficiaries and
victims at each stage. Beneficiaries of one period are victims of another period. The ideal keeps moving,
compelling change.
The ideal of a respectable marriage is transcended by the ideal of romantic marriage. Darcy, who was the
beneficiary of aristocracy, became a victim of its deficiencies when he pursued Romance as an ideal.
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The Industrial Revolution was followed by the French Revolution, the Russian Revolution, the revolution
of Market economy, the revolution of service economy, the revolution of the aging population. Society,
especially the social theories remain at the earliest agricultural or market levels which the actual pressures
of moving forces chaotically affect all the existing institutions. Thinkers must evolve a social theory
suitable to each of these periods and ONE eminently suited to the chaos of the present condition. Anything
short of it is moonshine.
The emphasis on any one aspect production, distribution, employment, market fluctuations is the blind
man’s description of the elephant. People must open their eyes; see the elephant, before describing it.
Solutions are simple. One must open the eyes.
Darcy had an ideal – Romance – which compelled him to see.
We must have an ideal, the ideal of understanding the Man.
It will solve all the problems before they are created.
Our societies have advanced far ahead more than we are willing to see.
What Darcy did can be described as Single-minded devotion.
There are two stages in it.
One is to be collected and direct all the energies to the object.
The other is to withdraw all the energies from the object and have it concentrated in the Mind.
It is possible to go beyond.
Concentration creates power for achievement.
Withdrawing expands one wider than the issue at a higher level.
An affectionate attentive wife is a phenomenon always present with alertness.
The same service can be rendered equally well or even better if she focuses on the service and not on her
doing the service, not even on the husband.
The first is the concentration on the husband for service with affection.
The next is concentration of the service well done which has the implicit capacity to reach its destination.
It is more difficult to receive a service rendered gracefully than rendering it perfectly.
Suppose the husband chooses 1) to receive the service as gracefully as it deserves or better still, 2) to render
the wife similar service to honour what she is to him, the plane of service rises vastly.
Whether the service is offered, or received, whether the object is the husband or the wife or the Service,
behind all this is the Spirit of Service.
Spirit of Service is love which is one aspect of Ananda or Delight.
The Indian wife’s ideal is love of service to offer affection.
The very spirit of the Indian Soul, male or female, to whatever age he belongs or status is Love of Soul in
person, Time, Space or work. In knowledge it had reached Sachchidananda. In courage it took delight in
dying for others. In wealth it acquired a great capacity to gather and love to give it away. In service which
excels knowledge, courage and wealth, it can express the Soul so that service can become loving Service.
That which combines all is the integral soul.
“ேோறிக் ப ோண்கட இருக்கும் சமூ த்தில் ேோற ேறுப்ெவர் ள் ெிைச்சிளனளய உருவோக்குவர்.”
பென்னட் குடும்ெம், டோர்சி, கலடி ோதோின் ஆ ிகயோர் இதற்குச் சிறந்த உதோைணங் ள்.
டோர்சி ேோறிக்ப ோண்டு வருவளத அவள் இப்பெோழுது ெோர்க் ிறோள், இன்னமும் அவளுளடய சுய
ேோற்றம் அவளுக்குத் பதோியவில்ளல.
சமூ ம் ஒரு அளசயோத பெோருள் அல்ல. அது, அதனுளடய ிளை ஸ்தோெனத்தின் அளேப்பு ளையும்,
நிறுவனங் ளையும் ப ோண்டது. வோழ்வு ெல்கவறு நிளல ைில் ேோறு ிறது. புதிய நிறுவனங் ள்
கதோன்று ின்றன. அளவ ஏற்ப னகவ உள்ை அளேப்பு ளுடன் இளண ின்றன. அைசோங் ம்,
இைோணுவம், ல்வி, வங் ி ள் இவ்வோறு ேோற்றத்திற்கு உள்ைோ ின்றன. சமூ த்தில் புதிதோ அறிவு
வைர் ிறது, புதிய ருவி ள் கதோன்று ின்றன. விவசோயம், வியோெோைம், உற்ெத்தி, சுற்றுலோ,
ஆைோய்ச்சி, ண்டுெிடிப்பு ள் ேற்றும் புதிய ண்டுெிடிப்பு ைில் புைட்சி ைேோன ேோற்றங் ள்
எழு ின்றன. எல்லோம் சமூ த்ளத ேோற்று ின்றன. இது சமூ ப் ெோிணோேேோகும். ஒவ்பவோரு
ட்டத்திலும் ெயனளடெவரும் உண்டு, ெலியோகுெவர் ளும் உண்டு. ஒரு ட்டத்தில்
ெயனளடெவர் ள் கவபறோரு ட்டத்தில் ெலியோவோர் ள். இலட்சியம் முன்கனறிக்
ப ோண்கடயிருக்கும். ேோற்றத்ளத வலியுறுத்தும்.
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ப ௌைவேோன திருேணத்தின் இலட்சியத்ளத ோதல் திருேணத்தின் இலட்சியம் டந்து பசல் ிறது.
உயர்குடியின் நன்ளே ளைப் பெற்ற டோர்சி, அேை ோதளல இலட்சியேோ நோடியபெோழுது
உயர்குடியின் குளறெோடு ளுக்குப் ெலியோனோன்.
பதோைிற் புைட்சிளய, ெிபைஞ்சுப் புைட்சி, ைஷ்யப் புைட்சி, வியோெோை பெோருைோதோைப் புைட்சி, கசளவ
பெோருைோதோைப் புைட்சி, வயதோனவர் ைின் ேக் ட்பதோள ஆ ியளவ பதோடர்ந்தன.
ஆைம்ெ விவசோயம் அல்லது சந்ளத ஆ ியவற்றின் அடிப்ெதடயிகலகய சமூ க் ருத்து ள் உள்ைன,
இளவ இன்றிருக்கும் நிறுவனங் ளைக் குைப்ெேோ ெோதிக் ின்றன. சிந்தளனயோைர் ள் ஒவ்பவோரு
ோல ட்டத்திற்கும் ஏற்றோர்கெோல் தத்துவங் ளை உருவோக் கவண்டும், முக் ியேோ தற்பெோழுளதய
நிளலளேக்கு ஏற்றவோறு திறளேயோன ருத்திளன உருவோக் கவண்டும். இதற்குக் குளறந்த எதுவும்
வீண் ற்ெளனயோ இருக்கும்.
உற்ெத்தி, விநிகயோ ம், கவளல வோய்ப்பு, சந்ளத ஏற்ற இறக் ங் ள், இவற்றின் ஏதோவது ஒரு
அம்சத்ளத வலியுறுத்துவது, ஒரு யோளனளயக் ண் பதோியோதவர் ள் விைக்குவளதப் கெோலோகும்.
ேக் ள் ஏதோவது ஒன்ளற விைக்குவதற்குமுன் ண் திறந்து ெோர்க் கவண்டும்.
தீர்வு ள் எைிளேயோனளவ. ஒருவர் ண் ளைத் திறந்து ெோர்க் கவண்டும்.
டோர்சிக்குக் ோதல் எனும் இலட்சியம் இருந்தது, அவளன அது ெோர்க் ளவத்தது.
நேக்கு ஒரு இலட்சியம் கவண்டும், ேனிதளனப் புோிந்துப ோள்ளும் இலட்சியம் கவண்டும்.
ெிைச்சிளன ள் உருவோவதற்கு முன்கெ அவற்ளற இது தீர்த்து விடும்.
நோம் ெோர்க் விரும்பும் அைவுக்கு ேி வும் கேலோ நேது சமூ ங் ள் வைர்ந்துள்ைன.
டோர்சி பசய்தளத ஒரு முளனப்ெோன ெக்தி எனலோம்.
இதில் இைண்டு ட்டங் ள் உள்ைன.
ஒன்று, அளேதியோ இருந்து ப ோண்டு சக்தி முழுவளதயும் விஷயத்தின் ேீது பசலுத்த கவண்டும்.
ேற்பறோன்று, எல்லோச் சக்தி ளையும் விஷயத்திலிருந்து திரும்ெப் பெற்றுக் ப ோண்டு, அளத ேனதில்
ஒருநிளலப்ெடுத்த கவண்டும்.
இதளனத் தோண்டியும் பசல்ல முடியும்.
ேனளத ஒரு நிளலப்ெடுத்துவது சோதிப்ெதற் ோன சக்திளய அைிக்கும்.
ஒரு விஷயத்திலிருந்து ெின் வோங்கும்பெோழுது அவ்விஷயத்ளதவிட உயர்ந்த நிளலயில் நோம்
விசோலேளடகவோம்.
ெோசேோ
வனத்துடன் ெோர்த்துக்ப ோள்ளும் ஒரு ேளனவி, எப்பெோழுதும் எச்சோிக்ள உணர்வு
உளடயவைோ இருப்ெோள்.
இகத கசளவளய அவள் சிறப்ெோ கவோ அல்லது கேலும் சிறப்ெோ கவோ, அந்தச் கசளவ பசய்வதில்
ேனளதச் பசலுத்தோேல், ஏன் ணவனிடமும் கூட ேனளதச் பசலுத்தோேல், பசய்யும் கசளவயில்
வனத்ளதச் பசலுத்துவதன் மூலம் நிளறகவற்றலோம்.
முதலோவது ெோசத்துடன் கசளவ பசய்வதற் ோ
ணவனிடத்தில் ேனளத ஒரு நிளலப்ெடுத்துவது.
அடுத்தது, கசளவயில் வனத்ளத ஒருமு ப்ெடுத்துவதன் மூலம் சிறப்ெோ நிளறகவற்றி அதனுளடய
இலக்ள அளடய உதவி பசய்வது.
கநர்த்தியோ அைிக் ப்ெடும் கசளவளய ஏற்றுக்ப ோள்வது, அதளனப் பூைணேோ ச் பசய்வளதவிட
டினேோனது.
ணவன் ஒரு கவளை, 1)கசளவளய அை ோ அளத ஏற்றுக்ப ோள்ளும் விதத்திகலோ அல்லது கேலும்
சிறப்ெோ ஏற்றுக்ப ோள்வளதகயோ, 2) ேளனவி தன்னிடம் நடந்துப ோள்வதற்கு ேோியோளத அைிக்கும்
விதத்தில் அவளுக்கு இகத கெோன்ற கசளவளய பசய்வளதகயோ கதர்ந்பதடுத்தோல், கசளவயின்
நிளல அதி அைவு உயரும்.
கசளவ வைங் ப்ெட்டோகலோ அல்லது பெறப்ெட்டோகலோ, விஷயம் ணவகனோ, ேளனவிகயோ
அல்லது கசளவகயோ, எதுவோ இருந்தோலும், இவற்றிற்குப் ெின்னோல் இருப்ெது கசளவயின் ெின்
உள்ை ஆர்வம் அல்லது கநோக் ம்தோன்.
கசளவயின் ெின் உள்ை ஆர்வகேோ அல்லது கநோக் கேோ அன்புதோன். அந்த அன்பு ஆனந்தம்
அல்லது கெைோனந்தத்தின் ஒரு அம்சேோகும்.
இந்திய ேளனவியின் இலட்சியம், ெோசத்ளத அைிப்ெளதத் தன்னுளடய கசளவயோ நிளனப்ெது.
இந்திய ஆன்ேோவின் ேனநிளல ஆகணோ அல்லது பெண்கணோ, எந்த வயதினைோ இருந்தோலும் சோி,
அந்தஸ்து எவ்வோறோ இருந்தோலும் சோி, ஒரு நெர், ோலம், இடம் அல்லது கவளலயில் உள்ை
ஆன்ேோவின் அன்கெயோகும். அறிவில் அது சச்சிதோனந்தளத அளடந்துள்ைது. ளதோியத்தில்
ேற்றவர் ளுக் ோ உயிர் விடும் துணிவு பெற்றது. பசல்வவைத்ளதப் பெரும் அைவில் ஈட்டி
ேற்றவர் ளுக்கு ப ோடுப்ெதில் ஆனந்தம் அளட ிறது. கசளவயில், இது அறிவு, ளதோியம், பசல்வ
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வைம் இவற்ளற ேிஞ்சு ிறது, இது ஆன்ேோளவ பவைிப்ெடுத்தும்பெோழுது, கசளவ அன்ெோன
கசளவயோ ேோறும். இளவ எல்லோவற்ளறயும் இளணப்ெது பூைண ஆன்ேோவோகும்.
130. “Would draw down the ridicule of ladies in Netherfield and Rosings.”
Between Men and Women, Women represent reaction more.
Between youth and age, it is age that chooses to resist.
What is progress and resistance with Mother?
Conscious awareness is progress, unconsciousness is resistance.
No one likes work, anyone chooses not to exert.
For every drop of work, there is a ton of pull backwards.
Women represent stability, conservation as children are to be reared in stable quietude.
It is this ballast of stability turned to transformation that becomes the ‘Non-Being’ of the ‘Being’.
Masculine and feminine principles of Nature are the mechanism creation has chosen.
Philosophically, from the time of Vedas, creation is explained in terms of Vidya and Avidya.
The secret of creation, says Sri Aurobindo, is unity dividing into its opposites and seeking unity again.
Movement that is the basis of creation is facilitated by the polarity.
Nature seeks them in various ways, e.g. Light and Darkness, Purusha-Prakriti; Mind and Matter; Spirit and
Matter, etc.
Integral Yoga has taken as its goal the discovery of this principle in oneself and integrating it with God in
Delight.
To be able to discover this apparent discord in small movements is its acme.
Someone refusing to return our due creates an intense pleasure in us springing from the opposite of
possessiveness, sustains his refusal. As with a refractory woman ‘giraki’ pays and its withdrawal by man
restores good behaviour, our due comes when we cease to enjoy the refusal. Knowledge in integral yoga is
to trace the origin of each problem to us.
Such a knowledge wipes off our separation from the universe. It is not ego but the ignorance of Nature.
Man in acting, minds what ridicule or praise will be attracted.
It is the vital alertness of his existence.
I wish the devotees know what it is to be spiritually alert.
While in serious prayer or consecration or even dhyana, from somewhere an impulse sometimes suggest the
closing of a pen or a book before us. Occasionally it may become irresistible. It means by human
standards we
have sufficient patience, but when raised to the standards of the spirit, it falls short of the mark.
More than how to get the better of it, it is important we understand it. Patience is no mean virtue one can
acquire in perfection at any level. Between December 5 th and December 9th, the hostile forces used to
suggest to Mother to give up yoga as He Himself could not do it. It happened every year to Her. To us it
comes in various ways.
1.Is it not enough we are devotees, why should I enter yoga?
2.Am I really capable of yoga?
3.Is there any indication Mother wants me to do yoga?
Under the title ‘Openings into yoga’ about 38 articles have already been published in Malarnda Jeeviyam to
answer these doubts. About 100 more are to appear yet.
4.I am a householder, not a yogi.
5.I may take to yoga, how can I introduce my children to it? Is it right?
6.I feel like being quiet.
7.Mother says for a small right thing there is a great reward, for a small lapse there is heavy punishment
awaiting. I would rather not risk.
Of course without risk there is no yoga, without total risk there is no Mother. Do we see that to be an
acceptable member of the society all the time we risk all we have? As we are used to it, we do not
realise the great subconscious effort we are all the time taking.
8.The perfection yoga demands is daunting.
9.I cannot be my normal Self, if I take to yoga.
10.I see around me no one taking to yoga, why should I?
11.I am already 45. Am I going to make a fresh beginning?
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No such question arose in Darcy.
Lydia got a husband. If she stuck to him it is great. She was like her mother.
Jane got Bingley. A happy comfortable household with no stress.
What did Darcy get?
Primarily he got a lively educated female guardian for Georgiana.
From the time of her attempted elopement, it was his preoccupation.
Though he had seen Elizabeth’s character in display, he could have never anticipated the playful thrusts of
hers which were taunts to him all the time.
He learnt to see wisdom there and pledged to rise to these standards.
It would be practical romance all the time seeing higher standards of attitude and rising to it – a continuous
social effort.
Behind that not fully known to her, totally unknown to him lay the vast territory of psychological romance.
When he saw in her higher sensitivities, such as her wish for Jane’s wedding, it would be his romantic
joy to rise to it and fulfil it.
He was like Charlotte who wanted Jane to fix Bingley.
Imagine Jane refusing to do it and fulfilling herself by an inner longing.
Elizabeth’s personality had all the potentials to open in several sides for a psychological adventure.
One such was her discipline to meet Lydia’s money requirements within her own personal pocket
allowance.
It was her allegiance to the charm of Wickham without being a victim to his falsehood and not meeting him.
She did persuade Darcy to write to his aunt about the marriage and later reconcile with her. Imagine the
adventure of manners she was thus courting. These are social.
When her own psychological impulses open after the physical longings were satiated, Darcy will not easily
comprehend them or meet her needs. There was one around the corner made possible by the unexpected
visits of her father. To see an inner psychological potential in her opening and finding a social or personal
opening is the adventure he is in. Rising to it is Romance pure.
Ridicule is as powerful as a physical attack. It is of the vital.
Ridicule is powerful because Man lives on social approbation.
At the Mental level, people question the beliefs and undermine the confidence.
Man knows society trusts him. He is part of the social beliefs.
Rivals and enemies delight to tell one who they want to run down that no one believes him.
Worse still, they try to create doubts in himself about his own belief.
Should a Man give in, he is undone.
All this is very, very powerful, as Man is a live part of the society.
He is not yet an Individual.
An Individual does not compare himself with others. He evaluates himself against an ideal conviction of his
which is the essence of positive social experience and exceeds it.
Certainly Bingley does not aspire for Individuality.
Of course Darcy was an Individual. She awoke his dormant Individuality.
The pinnacle of aristocratic Individuality is honour.
The same for the industrial culture is entrepreneurship.
Honour and entrepreneurship are not Individuality by themselves.
They are aspects of Individuality.
Individuality similarly includes genius, pioneer, explorer, discoverer, etc.
Still even the sum of all these characteristics cannot constitute Individuality.
These are all human endowments. Hence they cannot transcend the human.
To start with one needs a universal element, a non-ego.
At the end as ego is an initial bar, Nature is the final bar. The Individual must be universal as well as free of
Nature, transcendental.
Individuality does not admit of ego, and demands a strong element of the Infinite to be transcendental.
Ridicule is from the society.
Trust also is of the society.
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Without excelling them, there will be no birth of Individuality.
Not to be bothered by ridicule, is one qualification of Individuality.
“பநதர்பீல்ட் ேற்றும் கைோசிங்சில் இருக்கும் பெண்ேணி ைின் ஏைனத்துக்கு ஆைோவோன்.”
ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இளடகய, பெண் தன்னுளடய உணர்ச்சி ளை அதி ேோ க் ோண்ெித்துக்
ப ோள்வோள்.
இைளேக்கும் வயதுக்கும் இளடகய, வயதோனவர் கை அதி ம் எதிர்ப்ெோர் ள்.
அன்ளனயிடம் முன்கனற்றம் என்றோல் என்ன, எதிர்ப்பு என்றோல் என்ன?
தன்னிளனகவோடு விைிப்ெோ இருப்ெது முன்கனற்றம், தன்னிளனவின்றி இருப்ெது எதிர்ப்பு.
யோருக்கும் கவளல பசய்வது ெிடிப்ெதில்ளல, ஷ்டப்ெட விரும்புவதில்ளல.
ஒவ்பவோரு துைி கவளல பசய்வதற்கும் ெல ேடங்கு எதிர்ப்பு நம்ேிடம் இருக்கும்.
நிளலயோன அளேதியில் குைந்ளத ளை வைர்க் கவண்டியிருப்ெதோல் பெண் உறுதிக்கும்,
ோப்ெற்றுதலுக்கும் ெிைதிநிதியோ இருக் ிறோள்.
வலிளேளய அைிக்கும் உறுதி திருவுருேோறும்பெோழுது சத்தின் அசத்தோ ேோறு ிறது.
ஆண் பெண் சுெோவத்தின் இயற்ள யின் ப ோள்ள ளை வைிமுளறயோ ெளடப்பு
கதர்ந்பதடுத்திருக் ிறது.
தத்துவோர்த்தேோ , கவத ோலத்திலிருந்து வித்யோ, அவித்யோ ஆ ியவற்றின் அடிப்ெளடயில் ெளடப்பு
விைக் ப்ெட்டுள்ைது.
இளணந்திருப்ெது கநர்ேோறோ ப் ெிோிந்து ேீண்டும் இளணவதற்கு விருப்ெப்ெடுவகத ெளடப்ெின்
இை சியம் என்று ஸ்ரீ அைவிந்தர் கூறு ிறோர்.
கநர் எதிைோனவற்றின் இயக் கே ெளடப்ெின் அடிப்ெளடயோகும்.
ெல்கவறு வைி ைில் இயற்ள அவற்ளற நோடு ிறது(உ-ம்) ஒைியும் இருளும்; புருஷ ெிை ிருதி;
ேனமும் ஜடமும், ஆன்ேோவும் ஜடமும் கெோன்றளவ.
இந்தக் ப ோள்ள ளய தன்னிடத்தில் ண்டுெிடித்து, இளதப் கெைோனந்தத்தில் இருக்கும்
இளறவகனோடு இளணப்ெகத பூைண கயோ த்தின் இலட்சியேோகும்.
சிறிய அளசவு ைில் இந்த பவைிப்ெளடயோன முைண்ெோடு ளைக் ண்டு ெிடிக் இயலுவகத இதன்
உச்ச ட்டேோகும்.
நேக்குச் பசோந்தேோனளத ஒருவர் திருப்ெித் தை ேறுக்கும்பெோழுது, அது நம்ேிடம் கநர்ேோறோன
சந்கதோஷத்ளத உண்டோக் ி, அவனது ேறுப்ளெத் பதோடை ளவக் ிறது. ெிடிவோதமுள்ை ஒரு
பெண்ேணியின் ிைோக் ி அவளுக்கு அதனுளடய ெலன் ளை அைிக் ிறது, ஆண் அளதக் ள விடும்
பெோழுது நற்குணங் ளைத் திரும்ெப் பெறு ிறோன், நோம் ேறுப்ெதில் உள்ை சந்கதோஷத்ளதக்
ள விடும்பெோழுது நேக்குோியது நேக்குக் ிளடக் ிறது. ஒவ்பவோரு ெிைச்சிளனயின் மூலத்கதோடு
நேக்கு உள்ை பதோடர்ளெக் ண்டுெிடிப்ெகத பூைண கயோ ஞோனேோகும்.
இது கெோன்ற அறிவு ெிைெஞ்சத்திலிருந்து நோம் ெிோிந்து இருப்ெளத அ ற்று ிறது, இது
அ ந்ளதயல்ல, இயற்ள ளயப் ெற்றிய அறியோளேயோகும்.
ேனிதன் பசயல்ெடும்பெோழுது, எதனோல் ஏைனம் பசய்யப்ெடுவோகனோ அல்லது எதனோல்
பு ைப்ெடுவோகனோ, அளதப் ெற்றிக் வளலப்ெடு ிறோன்.
இது அவனது வோழ்வின் உணர்வின் விைிப்புணர்ச்சியோகும்.
ஆன்ேீ விைிப்பு என்றோல் என்ன என்று அன்ெர் ள் பதோிந்துப ோள்ை கவண்டும் என்று நோன்
விரும்பு ிகறன்.
தீவிைேோன ெிைோர்த்தளனயிகலோ, சேர்ப்ெணத்திகலோ அல்லது தியோனத்திகலோ, எங் ிருந்கதோ ஒரு
உந்துதல் எழுந்து நம் முன் இருக்கும் ஒரு புத்த த்ளதகயோ அல்லது கெனோளவகயோ மூடி
ளவக்கும்ெடி க ட்டுக்ப ோள்ளும்.
சிலசேயம் அது தடுக் முடியோதெடி இருக்கும். ேனித அைவுக ோலின்ெடி நேக்குப் கெோதுேோன
அைவு பெோறுளே இருக் ிறது, ஆன்ேோவின் நிளலக்க ற்ெ இந்தப் பெோறுளே கெோதுேோனதோ
இருக் ோது என்று இதற்குப் பெோருள். இதிலிருந்து சிறப்ெோ பவைி வரும் வைிளயக் ண்டு
ெிடிப்ெளதவிட, நோம் இளதச் சோியோ ப் புோிந்துப ோள்ை கவண்டும், எந்த நிளலயிலும் பெோறுளேளய
பூைணேோ ப் பெற முடியோது. December 5th முதல் December 9th வளை, தீய சக்தி ள் ெ வோனோல்
பசய்ய முடியோத கயோ த்ளத, அன்ளனளயயும் ள விடுேோறு வலியுறுத்திய வண்ணம் இருந்தன.
ஒவ்பவோரு வருடமும் இது பதோடர்ந்தது. நேக்கு இது ெல்கவறு வள யில் எழு ின்றது.
1. அன்ெைோ இருந்தோல் கெோதோதோ, நோன் ஏன் கயோ ம் பசய்ய கவண்டும்?
2. கயோ ம் பசய்ய நோன் தகுதியோனவன்தோனோ?
3. நோன் கயோ ம் பசய்ய கவண்டும் என்று அன்ளன விரும்புவதற்கு ஏகதனும் அறிகுறி இருக் ிறதோ?
இந்தச் சந்கத ங் ளுக்குப் ெதிலைிக்கும் வள யில், பூைண கயோ வோயில் ள் எனும் தளலப்ெின் ீழ்
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38 ட்டுளை ள், ‘ேலர்ந்த ஜீவியத்தில்’ பவைி வந்துள்ைன. கேலும் நூறு ட்டுளை ள்
வைவிருக் ின்றன.
4. நோன் குடும்ெத்தில் இருப்ெவன், கயோ ி அல்ல.
5. நோன் கயோ த்ளத கேற்ப ோள்ைலோம், எவ்வோறு என் குைந்ளத ளை அதற்கு அறிமு ப்ெடுத்துவது?
இது சோியோ?
6. நோன் அதமைியாக இருக் ெிோியப்ெடு ிகறன்.
7. சிறிய நல்ல பசயலுக்குப் பெோிய ெோிசும், சிறிய தவறுக்கு ேி ப் பெோிய தண்டளனயும் ோத்துக்
ப ோண்டிருக் ின்றன என்று அன்ளன கூறு ிறோர். நோன் துணிந்து முயற்சி எடுக் ப் கெோவதில்ளல.
துணிவு இல்லோேல் கயோ ம் இல்ளல, முழுளேயோன துணிவு இல்லோேல் அன்ளன இல்ளல. சமூ ம்
ஏற்றுக்ப ோள்ளும் விதத்தில் அதில் ஒரு அங் த்தினைோ இருக் , நோம் எந்கநைமும் துணிவோ முயற்சி
எடுக் ிகறோேோ? நோம் அதற்குப் ெை ிக் ப ோண்டு விட்டதோல், நம்முளடய பெோிய ஆழ்ேன
முயற்சிளய நோம் உணருவதில்ளல.
8.கயோ ம் புோிவதற்குத் கதளவயோன ஒழுங்குமுளற ெயமுறுத்து ிறது.
9. நோன் கயோ ம் பசய்ய ஆைம்ெித்தோல் நோன் நோனோ இருக் முடியோது.
10. என்ளனச் சுற்றி இருப்ெவர் ள் எவரும் கயோ ம் பசய்யவில்ளல, நோன் ேட்டும் ஏன் பசய்ய
கவண்டும்?
11. எனக்க ோ வயது நோற்ெதி ஐந்து ஆ ிறது. இனிகேல் நோன் புதிதோ ஆைம்ெிக் ப் கெோ ிகறனோ?
இது கெோன்ற எந்தக் க ள்வியும் டோர்சியின் ேனதில் எைவில்ளல.
லிடியோவுக்கு ஒரு ணவன் ிளடத்து விட்டோன், அவள் அவனுடன் கசர்ந்து வோழ்ந்தோகல
கெோதுேோனது. அவள் அவளுளடய தோயோளைப் கெோலிருக் ிறோள்.
கஜனுக்குப் ெிங் ிலி ிளடத்தோன். எந்த விதப் ெிைச்சிளனயும் இல்லோத வசதியோன சந்கதோஷேோன
குடும்ெம்.
டோர்சிக்கு என்ன ிளடத்தது?
முதன்ளேயோ , ஜோர்ஜியோனோளவ அக் ளறயோ ப் ெோர்த்துக்ப ோள்ை அவனுக்கு ஒரு ல லப்ெோன
ெடித்த பெண் ிளடத்தோள்.
அவள் ஓடிப்கெோ எடுத்த முயற்சி முதல் அதுகவ அவன் ேனளத ஆக் ிைேித்துக் ப ோண்டிருந்தது.
எலிசபெத்தின் குணத்ளத அவன் ெோர்த்திருந்தகெோதும், எந்கநைமும் ெைித்துளைப்ெது கெோன்ற
அவளுளடய விளையோட்டுத்தனேோ வோர்த்ளத ளை அவன் ேீது திணிப்ெளத அவன்
எதிர்ெோர்த்திருக் ேோட்டோன்.
அங் ிருக்கும் விகவ த்ளத அவன் ெோர்க் க் ற்றுக்ப ோண்டோன், அந்த அைவுக்கு உயைத்
தீர்ேோனித்தோன்.
உயர்ந்த ேகனோெோவத்ளதப் ெோர்த்து அதற்க ற்றோற்கெோல் உயருவது, ோதலில் பதோடர்ந்து பசய்ய
கவண்டியபதோன்றோகும்- இளடவிடோத ஒரு சமூ ோீதியோன முயற்சி.
இதற்குப் ெின்னோல் அவளுக்கு முழுளேயோ த் பதோியோத, அவனுக்கு முற்றிலுேோ த் பதோியோத,
ேகனோோீதியோன பெருங் ோதலின் விசோலேோன ைம் உள்ைது.
கஜனுளடய திருேணத்ளதக் குறித்த அவைது விருப்ெம் கெோன்ற அவளுளடய உயர்ந்த
நுண்ணுணர்வு ளைக் ோணும் அவனுக்கு, அதற்க ற்றோர்கெோல் உயர்ந்து அவற்ளறப் பூர்த்தி
பசய்வகத அவனது ோதலின் பெரும் ே ிழ்ச்சியோ இருக்கும்.
ெிங் ிலிளய கஜன் திருேணம் பசய்துப ோள்ை கவண்டும் என விரும்ெிய சோர்பலட்ளடப்கெோல்
அவன் இருந்தோன்.
கஜன் அளத ேறுத்து, தன்னுளடய விருப்ெத்தினோகலகய அளத நிளறகவற்றிக்ப ோள்வது கெோல
ற்ெளன பசய்யலோம்.
ேனோீதியோ த் துணிந்து பசயல் புோிவதற்கு, ெல்கவறு ெக் ங் ைிலிருந்தும் விைிப்ெளடயும் திறன்
எலிசபெத்தின் ஆளுளேக்கு இருந்தது.
தன்னுளடய கசேிப்ெிலிருந்து லிடியோவுக்கு உதவி பசய்யும் ட்டுப்ெோடு அவளுளடய ஆளுளேக்கு
இருந்தது.
விக் ோமுளடய வர்ச்சிக்குப் ெலியோனதோல் ஏற்ெட்ட விசுவோசத்தில் அவள் உதவி பசய் ிறோள்,
அவனுளடய பெோய்ளேக்குப் ெணியவில்ளல அவளனச் சந்திக் வும் இல்ளல.
திருேணத்ளதக் குறித்து சித்திக்குக் டிதம் எழுதும்ெடி டோர்சிளயக் க ட்டுக் ப ோள் ிறோள்,
அவளுடன் சேைசம் பசய்து ப ோள்ளும்ெடி ெின்னர் வற்புறுத்து ிறோள். அவள் இவ்வோறு
நடந்துப ோள்ளும் விதத்ளத நோம் ற்ெளன பசய்யலோம்.
இளவ சமூ ோீதியோனளவ.
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ஜடநிளல விருப்ெங் ள் பூர்த்தியோன ெின், அவளுளடய ேனதின் உந்துதல் ள் எை ஆைம்ெித்தோல்,
டோர்சிக்கு அவற்ளறப் புோிந்துப ோள்வதும், பூர்த்தி பசய்வதும் அவ்வைவு சுலெேோ இருக் ோது.
அவளுளடய த ப்ெனோோின் எதிர்ெோைோத வருள யோல் அவைது விருப்ெம் சற்று பூர்த்தியோ ிறது.
அ த்தின் ேகனோோீதியோன வித்திளன அவைிடம் ெோர்ப்ெது, சமூ ேற்றும் தனிப்ெட்ட விைிப்ெிளனக்
ண்டுெிடிப்ெது, அவனுக்கு பெோிய சோ சச் பசயலோ இருக்கும். அதற்க ற்றோர் கெோல் அவன்
உயருவது தூய்ளேயோன அேை ோதலோ இருக்கும்.
க லி பசய்வது உடளலத் துன்புறுத்துவதற்குச் சேேோகும். இது உணர்வுக்குோியது.
சமூ ஆதைவில் ேனிதன் இருப்ெதோல், க லி பசய்வது ேி வும் சக்தி வோய்ந்தது.
ேனோீதியோன நிளலயில், ேனிதர் ள் நம்ெிக்ள ளைச் சந்கத ிப்ெோர் ள், தன்னம்ெிக்ள ளய
குளறத்து ேதிப்ெிடுவோர் ள்.
சமூ ம் தன்ளன நம்பு ிறது என்று ேனிதனுக்குத் பதோியும். அவன் சமூ நம்ெிக்ள ைின் ஒரு
அங் ேோவோன்.
எதிோி ளும், கெோட்டியோைர் ளும் யோளை அைிக் கவண்டும் என்று நிளனக் ிறோர் கைோ, அவோிடம்
பசன்று, அவளை யோரும் நம்ெவில்ளல என்ெோர் ள்.
அதற்கும் கேலோ , அவருளடய நம்ெிக்ள ளயகய அவளைச் சந்கத ிக் ளவப்ெோர் ள்.
ஒரு ேனிதன் அதற்கு இடம் ப ோடுத்து விட்டோல், அவன் அைிந்தோன்.
ேனிதன் சமூ த்தின் ஜீவனுள்ை ெகுதி என்ெதோல், இளவ எல்லோகே ேி வும் சக்தி வோய்ந்தளவ.
அவன் இன்னமும் தனி ேனிதன் அல்ல.
ஒரு தனி ேனிதன் தன்ளன ேற்றவர் ளுடன் ஒப்ெிட்டுப் ெோர்த்துக்ப ோள்ை ேோட்டோன். அவனுளடய
கநர்ேளறயோன சமூ அனுெவத்தின் அடிப்ெளடயில், அவனுளடய இலட்சியேோன உறுதியுடன்,
தன்ளனக் ணித்துக் ப ோண்டு அளத ேிஞ்ச நிளனப்ெோன்.
நிச்சயேோ ெிங் ிலி தனித்துவத்தில் ஆர்வம் ோண்ெிப்ெதில்ளல.
டோர்சி தனித்தன்ளே ெளடத்தவன் ஆவோன். அவனுளடய பசயலற்று இருந்த தனித்தன்ளேளய
அவள் விைிப்புறச் பசய்தோள்.
ெிைபுத்துவத்தின் தனித்தன்ளேயின் உச்சம் ேோியோளதயோகும்.
பதோைில் நுட்ெக் லோச்சோைத்தின் உச்சம் சுய பதோைில் பசய்வதோகும்.
ேோியோளதயும், சுய பதோைிலும், அவற்ளறப் பெோறுத்தவளை தனித்தன்ளேயோ ோது.
அளவ தனித்துவத்தின் அம்சங் ைோகும்.
தனித்துவத்தில், கேதோவித்தனம், முன்கனோடி, ஆய்வோைர், ண்டுெிடிப்ெோைர் கெோன்றளவ
அடங் ியுள்ைன.
இந்த எல்லோக் குணங் ளும் கசர்ந்துகூட தனித்துவம் ஆ ோது.
இளவ எல்லோம் ேனிதத் திறளே ள். அதனோல் இளவ ேனிதளனக் டந்து பசல்ல முடியோது.
ஆைம்ெத்தில், ஒருவருக்கு உல ைோவிய ஆதோைப் பெோருள் ஒன்று கவண்டும், அ ந்ளதயற்று
இருப்ெது.
இறுதியில் அ ந்ளத ஆைம்ெத் தளட என்றோல், இயற்ள இறுதித் தளடயோகும். தனி ேனிதன்
ெிைெஞ்சத்திற்குோியவனோ இருப்ெகதோடு, இயற்ள யிலிருந்து விடுெட்டு ெிைம்ேதிற்குோியவனோ
இருக் கவண்டும்.
தனித்துவம் அ ந்ளதளய அனுேதிப்ெதில்ளல, ெிைம்ேேோவதற்கு அனந்தத்தின் வலுவோன ஆதோைப்
பெோருளை எதிர்ெோர்க் ிறது.
க லி சமூ த்திலிருந்து வரு ிறது.
நம்ெிக்ள யும் சமூ த்திலிருந்து வரு ிறது.
இவற்ளற பவற்றி ப ோண்டோல்தோன் தனித்துவம் ெிறக்கும்.
க லிளயக் ண்டு வளலப்ெடோேல் இருப்ெது தனித்துவத்தின் ஒரு தகுதியோகும்.
---------------
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Absolute, 275
Accomplishment
by negative energy, 171
by positive energy, 171
factors of, 113
strategies of, 171
Acts
immortal, 309
importance of, 266
types of, 275
Adversity, 4
Amzement
forms of, 18
Anachronistic obstacles, 75
Ananda, 133
Anger
traits of, 110
Aristocracy
its values, 83
Ascent, 75, 97, 106
Aspiration
achieves, 13
fulfilling by different forms, 21
Atmosphere, 16, 39
accomplishes, 313
changes the emotion, 30
Attitude, 39, 47
results of, 70
Authority, 266
Avidya, 334
Awakening
social, 266
spiritual, 8, 266
Awareness
of people's, 332
Becoming, 108
Behaviour
of middle class, 318
of upper class, 318
Being, 108, 133
infinite, 256
spiritual, 196
Brahman, 245
Calling
importance of, 113
its four levels, 39
Calm ecstasy, 38
Caution
characteristic of, 299
Centre
Human, 289
centre of consciousness
universal power, 280

Changes
from above, 260
negative, 322
positive, 322
Character
abscence of, 236
its role, 209
Chastity, 291
Cheerfulness
accomplishes, 275
results of, 325
Choice
man's, 228
Circumstances
determining ones, 280
little ones, 280
Civility, 6
Complements, 175
Composition, 37
Composure, 29
Concentration
all inclusive, 175
reasons for failure, 250
Consciousness, 133, 240
Change of, 260
changes of, 90
responsibility, 318
the Mother's, 280
Consciousness change
social evolution, 266
Consecration, 280, 318
its perfections, 218
its traits, 240
powers of, 156
results of, 97
Consensus
is wisdom, 240
Creation
secrets of, 113
Creative moments
birth of, 27
Culture, 75
aspects of, 196, 245
levels of, 196
social greatness, 164
vs consciousness, 140
Descent, 75, 97, 106, 156
Devotion, 290
Dhyana, 296
Dimensions
of culture, 303
of psychology, 303
of wealth, 303
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Diplomacy, 4
Discomposure, 29
Discrimination, 291
Disequilibrium
causes of tragedy, 47
Divine soul, 256
Division
restores unity, 313
Efficiency
types of, 36
Effort, 228
Ego, 97, 113, 256
its movements, 313
Eight reversals, 175
Embarrassment
lack of energy, 19
natures of, 19
Emotion
processof, 60
Emotions, 37
desire, 18
fear, 18
gratitude, 18
negative ones, 186
overflowing, 186
positive ones, 186
energy, 175
Energy
aspects of, 128
aspectsin life, 186
directed to, 83
need of, 90
vital, 106
Enquiry, 38
guarded, 164
Equality, 318
Eternity, 97
Events, 97
Every word
significance of, 260
Evolution, 206
development of, 309
Excess
is grace, 41
Exhausting maximum
results of, 34
Expansiveness
accomplishes, 110
Expectation
aspects of, 11
Experiences
Mother offers, 22
spiritual, 318
Facts
coordination of, 275
Faith, 140, 228
Falsehood

attracts, 13
Fame, 275
Family
vital structure, 133
Festivals
reasons of, 146
Formidable, 43
Freedom
significance of, 70
French Revolution
effects of, 8
Friendliness
its capacity, 124
Functions
reasons of, 146
Goodness
levels of, 41
types of, 41
Goodwill
power of, 25
Grace, 90, 192, 209
aspects of, 7
brings abundance, 33
Gratitude, 313
Habits
shedding, 25
Health, 275
Hope, 266
Hospitality
human goodness, 75
Hostility
raises doubts, 334
Human choice
cosmic determinant, 11
Human goodness
negative, 186
positive, 186
Human life
soul's adventure, 59
Human movements
in nature, 12
Human vision, 296
Idea
leads to action, 156
Ideas
association of, 228
Ignorance
discovering the unknown, 156
types of, 23
Ignorances
seven types of, 322
Individual
emerging, 266
traits of, 245
Individuality, 133, 284, 334
of man's, 164
truth of, 196
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Individuals
releases energy, 27
their raise, 228
Individuals growth
by life, 140
Infinity, 97
Initiative
results of, 124
Inner feelings
results of, 46
Inner realisation
material results, 90
Inner-outer, 329
Inner-Outer
relatioship of, 36
Integralisation, 17
Intelligence, 4
Intense sicerity
perfectly precise, 15
Irrational, 22
Jealousy, 256
Joy, 275
Knowledge, 299
bringing out the known, 156
higher, 318
is power, 51
of frustration, 10
Known, 79
Life
all is yoga, 209
existence, 284
full of opposites, 284
its responses, 209
its rewards, 209
laws of, 30
levels of, 97, 218, 260
psychological, 228
rules of, 266
scales of, 206
Life response, 63, 113
rules of, 133
Looks
significance of, 303
Love, 8, 124
different traits of, 291
forms of, 245
self-oblivious, 7
Man
an individual, 24
divine potential, 325
evolutionary progress, 59
his powers, 218
his qualities, 266
human potential, 325
is universalised, 140
longing for god, 140
Manners, 6

significance of, 303
Man's
Attitude, 291
social power, 17
Many, 60
Marriage, 113
arranged ones, 146
love, 146
significance of, 146
Memory, 296
Methods
results of exhausting those, 325
Mind
attributes of, 63
conquers time and space, 28
exercising it, 196
limits of, 16
powers of, 296
superiority of, 28
tools of, 245
types of, 175
Moksha, 325
Mother, 215, 240
rely upon, 325
remebering, 6
remembrance of, 97
results of, 6
rules of, 133
solves problems, 291
Mother's
choice, 299
force, 128
Nature
aspects of, 12
its nature, 215
transcending, 140
Non-initiative
results of, 23
Non-reaction, 275
Not my will, 15
Objectification, 60
Observation, 48
depends on age, 79
Observations, 164
Obstacle
clearing it, 250
One, 60
Opinion
restraint of, 24
Opposite traits
co exist, 119
Oppurtunity
creating it, 250
Organisation
evolution of, 256
Organised
its result, 209
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Partiality, 30
Parties
significance of, 146
Patience, 318
Patronage
is paramount, 87
Paychic Being
awakening, 309
Perception
qualities of, 275
Perfection
in consecration, 196
one man's, 133
performs, 171
Perseverance, 39
Perspective, 17
Pleasing
benefits of, 33
different aspects of, 31
results of, 124
Point of view
other man's, 4, 22, 236
Power, 275
accomplishes, 260
acts as power, 41
aspects of, 275
Prayer's result
depends on intensity, 34
Prepossession, 215
Problem
solutions in it, 146
solving in Mother's way, 228
solving in one's way, 228
Problems
Changes to oppurtunities, 192
its traits, 240
solutions of, 90
way to progress, 240
Progress, 334
in society, 10
moves to unity, 313
Psychic, 8, 164
maturing to Supramental Being, 206
progress of, 24
steps to reach, 25
Psychic Being, 256
Psychical growth
depends on wealth, 51
Psychological, 206
Psychological energy
movements of, 128
overflows, 128
Purity, 266
at all levels, 236
physical, 236
Qualities
of man's, 164

Rational, 22
Reason, 140
Receptivity, 303
Relationship, 240
Relief
consequences of, 83
Remembrance, 43
Resentment, 113
Resistance, 334
Reticence
types of, 50
Reversal, 284
Ridicule, 334
Rising
from below, 260
Rivalry, 256
Romance
aspects of, 334
for one, 334
means to man, 146
means to woman, 146
successful outer life, 218
Sacred knowledge
way to acquire, 228
Sanction, 266
Sarcasm, 260
Self
secrets of, 108
types of, 266
Self confidance, 290
Self-conception, 164, 299
Self-consequence, 329
Self-experience, 240
Sensation
forms of, 38
Sensations, 37
Shift, 228
Silence, 90, 303
principles of, 90
Sincerity, 215
Situation, 156
Situations
handling those, 228
Small acts
great oppurtunity, 250
Sociable, 206
Social
growth of, 309
its values, 47
Society
changes of, 280, 332
components of, 332
means to one, 29
Solicitude, 6
Soul, 325
Soul awakening
enightenment, 15
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Soul form, 110
Space, 266
significance of, 48
Spirit
frredom, 51
of service, 332
prosperity, 51
Spiritual, 206
realities of, 113
Spiritual values, 97
Sri Aurobindo
actions of, 175
teachings of, 334
Stinginess, 260
Strength, 290
is status, 119
is wealth, 119
Success, 275
Sukam, 90
Super grace, 90, 192
Super mind, 63
infinite, 256
Superstition
serves, 119
Supramental Being, 106
Supramental existence
levels of, 240
Supramentalisation, 296
Surrender, 110
power of, 309
powers of, 303
Suspicion, 156
Taste of ignorance, 63
Temperament
expressions of, 70
The French revolution
atmosphere of, 46
The French Revolution, 260, 280, 313
changes, 325
ita marvel, 289
The Hour
of God, 59

The Hour of God, 175
The Life Divine, 6
explanations of, 63
its principles, 156
levels of understanding, 87
principles of, 108, 164
Thy will be done, 15
Thy will, not my will, 146, 196, 303
Time, 266
significance of, 48
Time and Space
traits of, 280
Timelessness, 266
Total abandon, 290
Transformation, 309
levels of, 51
Transition
social changes, 329
Understanding, 296
Union
with His atmosphere, 280
with His powers, 280
Unity, 275
divides, 313
Unknown, 79
Value
of everything, 196
Values, 236
spiritual skills, 119
Vidya, 334
Wealth, 275
Will
bad, 266
good, 266
ours, 218
Thy, 218
Word
its power, 284
Words
significance of, 266
Yoga
qualification of, 266
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