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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 சககோதோி வந்திறங்கிய அன்கற கேலும் ஒருநோள்கூட தோேதிக்கோேல் எலிசபெத்திற்கு
அறிமுகப்ெடுத்த டோர்சி அவளை அளைத்து வருகிறோன். விக்கோம் கூறியிருந்தளதப் கெோல் கர்வியோக
இல்லோேல், ேிகவும் சங்ககோஜ சுெோவமுள்ைவைோக ேிஸ். டோர்சி இருந்தது அவளுக்கு ஆச்சோியேோக
இருக்கிறது. சககோதோிகளுடன், ெிங்கிலியும் வருகிறோன். ேிஸ். டோர்சியின் ேீது எந்த வித தனிப்ெட்ட
கவனத்ளதயும் பசலுத்தோதளத எலிசபெத் ொர்க்கிறாள். எலிசபெத்தின் ேீது டோர்சி பசலுத்தும்
கவனத்ளதப் ெோர்க்கும் கோர்டினர் தம்ெதியினர் ஆச்சோியேளடகின்றனர். பதோடர்ந்து அவர்கைிடம்
டோர்சி நடந்துபகோள்ளும் விதம் எலிசபெத்திற்கு ஆச்சோியேோக இருக்கிறது. ேறுநோள் அவர்களை
பெம்பெர்லிக்கு விருந்துண்ண அளைக்கிறோன்.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Their visitors stayed with them above half an hour; and when they arose to depart, Mr. Darcy
called on his sister to join him in expressing their wish of seeing Mr. and Mrs. Gardiner, and Miss
Bennet, to dinner at Pemberley, before they left the country. Miss Darcy, though with a diffidence
which marked her little in the habit of giving invitations, readily obeyed. Mrs.Gardiner looked at her
niece, desirous of knowing how she, whom the invitation most concerned, felt disposed as to its
acceptance, but Elizabeth had turned away her head. Presuming, however, that this studied
avoidance spoke rather a momentary embarrassment than any dislike of the proposal, and seeing
in her husband, who was fond of society, a perfect willingness to accept it, she ventured to engage
for her attendance, and the day after the next was fixed on.
அளைேணி கநைத்ைிற்கும் மேலாக அவர்களுடன் இருந்து விட்டு, ெிறகு கிைம்ெ ஆயத்தேோன
பெோழுது, கோர்டினர் தம்ெதிகளையும், எலிசபெத்ளதயும் பெம்ெர்லிக்கு விருந்துண்ண அளைக்க,
தன்னுளடய சககோதோிளயயும் தன்னுடன் கசர்ந்து அளைக்கக் ககோோினோன். ேிஸ் டோர்சிக்கு
இவ்வோறோக நடந்து பகோண்டு ெைக்கேில்ளல என்றோலும் உடனடியோக அதற்கு இணங்கினோள்.
தன்னுளடய ேருேகளை உத்கதசித்துத்தோன் இந்த அளைப்பு என்ெதை புோிந்துபகோண்ட திருேதி
கோர்டினர், அவளுளடய சம்ேதத்ளத எதிர்ெோர்த்து அவளை ம ாக்கினாள். எலிசபெத் உடகன தன்
முகத்தைத் திருப்ெிக் பகோண்டோள். சங்கடேோக உணர்ந்ததோகலகய அவள் அவ்வோறு நின்றிருப்ெதோகத்
கதோன்றியது. ஏபனனில் அவைது கதோற்றத்தில் ேறுப்கெதும் பதோியவில்ளல. நண்ெர்களுடன்
ெைகுவதில் ேிகுந்த விருப்ெம் பகோண்ட தனது கணவோின் ஆர்வத்ளதப் புோிந்துபகோண்ட அவள்,
தோனோககவ தங்கைது ஒப்புதளல அைித்தோள். நோளை ேறுநோள் என கததியும் குறிக்கப்ெட்டது.
Why does Elizabeth turn her face away?
ஏன் எலிசபெத் தன்னுளடய முகத்தைத் திருப்ெிக் பகோள்கிறோள்?
Propriety requires the invitation to be addressed to the elders.
பெோியவர்களுக்கு அளைப்பு விடுப்ெமை ேோியோளதயோகக் கருதப்ெடுகிறது.
The visit and the invitation show how ill-formed the social consciousness is.
வருளகயும், அளைப்பும் சமூக உணர்வு எவ்வைவு சோியில்லோேல் உள்ைது என்ெளதக் கோண்ெிக்கிறது.
Therefore it can be poked.
ஆககவ இதில் தளலயிட முடியும்.
As their estimation of Darcy rises, their opinion of Wickham sinks. Circumstances seem to build up for the
anti-climax of the news of elopement. Following the events with the subsequent event in mind, the course of
events and the measure of energy in those events will confirm the rules of life.
அவர்களுக்கு டோர்சியின் கேல் உள்ை ேதிப்பு உயரும்பெோழுது, விக்கோளேப் ெற்றிய அெிப்ெிைோயம்
குளறகிறது. உச்சகட்டேோன ஓடிப்கெோவளத கநோக்கி சந்தர்ப்ெச் சூைல்கள் பசல்கின்றன.
அடுத்தடுத்து நடக்க இருக்கும் நிகழ்ச்சிகளை ேனத்தில் எடுத்துக்பகோண்டு, நிகழ்ச்சிகளைப் ெின்
ெற்றினோல், நிகழ்ச்சிகைின் கெோக்கும், அதன் சக்தியின் அைவும் வோழ்வின் சட்டங்களை
உறுதிப்ெடுத்தும்.
“The visitors stayed there above half-an-hour.”
Except an impatient impulse Darcy had no reason to rush that visit. Whether Bingley too similarly
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joined them is not known, but it is possible.
There are times when Man is willing to act like Obama now, but either his establishment is an obstacle, or
he does not exactly know what to do.
Manmohan Singh was like that before the last election but acted.
It was not rational, but successful.
In moments like this we see the irrational includes the rational strategy.
That is not the only way to act at such moments.
One can rationally argue like FDR, vitally inspire like Churchill, or like Gorbachev use the power from
inside to dissolve an organization of 70 years.
Intuition acts whether rationally explained or not.
Intuition can also be a wrong intuition like Hitler or the Japanese.
The Psychic intuition is always right.
Vital intuition may or may not be right.
Darcy’s intuition was fully right with respect to this visit.
The element of urgency led to the violent eruption on the following two days from Caroline and Lydia.
Now that Manmohan has done it, if he comes forward to put his scheme on a rational theoretical basis, he
will not face any trouble in the future but other nations will find a leading light there.
That way the Prime Minister will be offering an opening to the world to understand the Theory of Social
Evolution.
Obama, Peterson, Krugman may expect to fit a square peg in a round hole by their tradition.
Such people when, in their own terms, shown a clear solution have the capacity to be difficult, saying they
do not understand.
We can know the answer but should not be anxious to make them understand, as they have decided
NOT to drink.
Our understanding must be one of Self-knowledge ready to give of itself, but not anxious they should
accept.
Creative moments end when creation ends. It was such an hour.
For the rest of her life as well as his life it created all that was possible.
A moment becomes creative when ‘my will’ is fully withdrawn or when Time moves into simultaneous
Time. It can be expressed in fifty six ways representing the central idea of each chapter of 'Savitri'.
Knowledge becomes creative when it becomes integral. Ananda becomes spiritually creative when it
becomes Delight from static Ananda. Creativity comes to life when it becomes again consciousness.
Creative Matter is Delight of Being.
Mother says woman becomes creative giving up desire for physical extension and Man vital domination.
Man’s spiritual creativity reaches supramental harmony when he is capable of surrender to the
woman, without losing his individuality.
Creation completes its cycle in the Marvel when everything on earth – Men, objects, events – acquires their
own individuality and is capable of expressing it.
We talk of supramental creativity. There is creativity at all levels physical, vital, Mental, Spiritual.
Physical creativity is procreation.
Vital creativity is releasing enormous amount of energy as Gandhiji released the patriotic fervour all over
India.
Mental creativity is the generation of fresh ideas at all levels.
Spiritual creativity is to rediscover fresh spiritual insights in the Scriptures.
A greater creativity lies in the combination of any of these fields, two or more, as Rome created Law from
Greek enlightenment. Creativity in its own line reaches the acme when the Spirit or Mental express
through act or ideas.
This is spiritual evolution as Spirit in itself evolves in life through the act of matter, relationship of the
vital, idea of the Mind.
From the point of view of the accomplishment in view, such a stay must be fine tuned.
Finishing it too soon, a minute saved will take a month later to compensate.
Lingering a little more, it will pass on the initiative into the hands of the other creating social or
psychological consequences.
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Charlotte pointed out this truth to Elizabeth about Jane, but her view was to fix Bingley.
Darcy at Netherfield took a conscious decision of aloofness whose time-consequences we know later.
Life evaluates Men and measures.
Its measures include Time, Space, energy, joy and all the aspects of life as well as spirit.
An author like Jane Austen conceiving a plot does it almost at one stroke when all these measures fall into
proper places.
Orators in Parliament are eloquent, eloquence being at a premium. One in a committee avoids eloquence to
clarify his point of view through facts. A great negotiation is a transaction of essence of sensation of
interest.
Premarital courting awards Silence to the parties in such crucial moments.
Romance is born when both are able to retain this essential relationship and exchange thoughts to expand
another’s JOY.
A yogi holding his colloquy with his Self delights in Silence, grows in communication, expands in living
Silence.
All this exists as long as he remains a second.
Moksha is to lose the separate identity.
Marvel is to retain the identity and function to express the Marvel.
As elsewhere, this too has a capacity to expand horizontally.
Spiritual evolution is led leisurely by Nature in the universe and by the Absolute instantaneously outside
Nature.
Human choice is alive even here.
Coming to these areas, Mother exclaimed ‘Oh, the Lord enjoys thus’.
We can feel all these stages in our own life.
What the soul needs forever, life permits only for a little while.
Soul retires behind to yearn silently.
Neither life nor body nor Mind can sustain the constant presence of the boon for long without spiritually
evolving to the right ripeness.
Since the advent of Freedom in India in 1947 till the eighties life was apparently dull to the unevolved
onlooker. The nation has been astir since 1980. The crown of that change is the living hope in the young
hearts which in practice expresses as inter-caste love marriages. The worst is the corrupt politician.
Post war material development was in a boom all over the world. Post Cold War was marked more by well
being based on secure vast welfare than an insistence on material aggrandizement. In Asian nations
particularly in India the politician makes the most of the sunshine of prosperity and we do not see an end in
sight. In the field of international life there was a burst of social harvest in wealth, health, security,
confidence. America is to international life what the politician is to Indian awakening. When Darcy
proposed to Elizabeth and proceeded to mend himself qualifying for her sweet love, Lydia went into action
to extend the evolution to the Non-Being of free love fostered by the falsehood of Wickham’s charm. It
was the climax of the tragic life developed by Mrs.Bennet. It was given to Darcy, the evolutionary leader
to embrace the aberration as a normal crop and put the family on the social map of Meryton again with
himself or Elizabeth as a crown jewel. This is the penultimate step of the wider revolution we have in
Mind. The final refusal of the Brahmin who denied to the society his spiritual brilliance now sees the
material splendour in infinite proportions going in abundance to the very same segments that were denied
the Spirit. In the final phase of the vital ego, America holds on to its apparent advantage not realising she is
choosing the same path of spiritual India, Mental Greece, Vital Rome and Britain earlier. She must take to
the evolutionary path of Self-giving.
“விருந்தினர்கள் அளை ேணி கநைத்ைிற்கும் மேலாக அங்கிருந்தனர்.”
பெோறுளேயற்ற ஒரு உந்துதளலத் தவிை, இந்த வருளகளயத் துோிதப்ெடுத்த டோர்சிக்கு கவறு
கோைணங்கள் இல்ளல. இகத கெோல்தோன் ெிங்கிலியும் கசர்ந்து பகோண்டோனோ என்ெது
பதோியவில்ளல, ஆனோல் இது சோத்தியம்தோன்.
ஒெோேோளவப்கெோல் இப்பெோழுது நடந்துபகோள்ை ேனிதன் தயோைோக இருக்கும் கநைங்கள் உண்டு,
ஆனோல் ஒன்று அவனது அளேப்பு தளடயோக இருக்கலோம் அல்லது அவனுக்கு என்ன பசய்வது
என்று சோியோகத் பதோியோேல் இருக்கலோம்.
பசன்ற கதர்தலுக்கு முன்பு ேன்கேோகன் சிங்கும் இவ்வோறுதோன் இருந்தோர், ஆனோல் அவர்
பசயல்ெட்டோர்.
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அது விகவகேோனதோக இல்ளல, ஆனோல் பவற்றி கிளடத்தது.
இது கெோன்ற தருணங்கைில், விகவகேற்ற பசயல்கள் விகவகேோன உெோயத்ளத உள்ைடக்கியளவ
என்ெளத நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
இது கெோன்ற தருணங்கைில் அவ்வோறு ேட்டுகே பசயல்ெடக் கூடோது.
ரூஸ்பவல்ட்கெோல் தர்க்கோீதியோக ஒருவர் விவோதம் பசய்யலோம், சர்ச்சிளலப்கெோல்
உணர்வுபூர்வேோக ஊக்குவிக்கலோம், எழுெது வருட அளேப்ளெக் களைக்க அக வலிளேளய
ககோர்ெகசவ்கெோல் ெயன்ெடுத்தலோம்.
தர்க்கோீதியோக விைக்கப்ெட்டோலும், விைக்கப்ெடோவிட்டோலும் அளேப்புகள் பசயல்ெடும்.
ஹிட்லளைப்கெோல், ஜப்ெோனியர்களைப்கெோல் உள்ளுணர்வு தவறோகவும் இருக்கலோம்.
ளசத்தியத்தின் உள்ளுணர்வு எப்பெோழுதும் சோியோக இருக்கும்.
உணர்வின் உள்ளுணர்வு சோியோக இருக்கலோம், இல்லோேலும் இருக்கலோம்.
இந்த வருளகளயப் பெோறுத்தவளை டோர்சியின் உள்ளுணர்வு முற்றிலும் சோியோக இருந்தது.
அவசைப்ெட்டதன் விளைவு, பதோடர்ந்த இைண்டு நோட்களுக்கு, கோைலினிடேிருந்தும்
லிடியோவிடேிருந்தும் தீவிைேோன பசயல்களுக்கு வைி வகுத்தது.
இப்பெோழுது ேன்கேோகன் சிங் பசய்து கோண்ெித்து விட்டதோல், அவருளடய திட்டத்ளத,
தர்க்கோீதியோக நளடமுளறயின் அடிப்ெளடயில் பசயல்ெட முன் வந்தோல், எதிர்கோலத்தில் அவர் எந்த
ெிைச்சிளனளயயும் எதிர்பகோள்ை ேோட்டோர். கேலும் ேற்ற நோடுகளுக்கு ஒைி விைக்கோக
விைங்குவோர்.
சமூக வைர்ச்சியின் தத்துவத்ளத உலகத்திற்குப் புோிய ளவக்க இதன் மூலேோக ெிைதே ேந்திோி ஒரு
விைிப்ளெ ஏற்ெடுத்துவோர்.
ஒெோேோ, பீட்டர்சன், Krugman மூவரும் தங்களுளடய ெளைய வைக்கப்ெடி பெோருந்தோத ஒன்ளறச்
பசயல்ெடுத்த முற்ெடுவோர்கள்.
இதுகெோன்ற ேனிதர்களுக்கு, அவர்களுளடய ஆட்சிக் கோலத்திகலகய பதைிவோன தீர்ளவ
கோண்ெித்துக் பகோடுத்தோலும், அளதக் கடினேோக உணருவதோல், புோியவில்ளல என்று கூறி
விடுவோர்கள்.
நேக்குப் ெதில் பதோிந்திருக்கலோம், ஆனோல் அவர்களுக்குப் புோிய ளவக்க அவசைப்ெடக் கூடோது,
ஏபனனில் அவர்கள் புோிந்துபகோள்ை ேறுக்கின்றனர்.
நோம் புோிந்துபகோள்வது நம்முளடய சுய அறிவோக இருக்க கவண்டும், தோனோககவ பகோடுக்கத்
தயோைோக உள்ைதோக இருக்க கவண்டும், அவர்கள் ஏற்றுக்பகோள்ை கவண்டும் என்று ஆர்வப்ெடக்
கூடோது.
ெளடப்பு முடிவளடயும்பெோழுது ெளடக்கும் தருணங்களும் முடிவளடகின்றன. இது அது கெோன்ற
ஒரு கநைேோகும்.
அவளுளடய ேீதி வோழ்நோள் முழுவதற்கும், அவனுளடய வோழ்நோைிற்கும், என்னபவல்லோம்
சோத்தியகேோ அவற்ளற அது உருவோக்கியது.
‘என்னுளடய விருப்ெம்’ என்ெளத முழுளேயோக விலக்கி விடும்கெோகதோ அல்லது கநைம் மூன்றோம்
நிளலக் கோலத்திற்கு ேோறிவிடும்கெோகதோ, அத்தருணம் ெளடக்கும் தருணேோகி விடும். ‘தி ளலப்
டிளவன்’ னின் ஒவ்பவோரு அத்தியோயத்தின் ளேயக் கருத்துகைின் மூலம் ஐம்ெத்து ஆறு வைிகைில்
இதளன விைக்கலோம். அறிவு பூைணத்துவம் அளடயும்பெோழுது, ெளடக்கும் திறளனப் பெறுகிறது.
அளசவற்ற ஆனந்தம் கெைோனந்தேோக ேோறும்பெோழுது, அது ஆன்ேீகேோகப் ெளடக்கும் திறளனப்
பெறுகிறது. இது ேீண்டும் ஜீவியேோக ேோறும்பெோழுது ெளடக்கும் திறன் ேீண்டும் உயிர்
பெறுகிறது. ெளடக்கும் ஜடப்பெோருள் ஜீவனின் ஆனந்தேோகும்.
பெண், உடல்ோீதியோக விோிவளடயும் ஆளசளயக் ளகவிடும்பெோழுதும், ஆண் உணர்வுோீதியோக
அதிகோைம் பசய்வளதக் ளகவிடும்பெோழுதும், அவர்கள் ெளடக்கும் திறளனப் பெறுகிறோர்கள் என
அன்ளன கூறுகிறோர்.
ேனிதன் தன்னுளடய தனித்துவத்ளத இைக்கோேல், பெண்ணிற்கு அடிெணியும்பெோழுது, அவனது
ஆன்ேீகப் ெளடக்கும் திறன் சத்திய ஜீவிய சுமுகத்ளத எட்டுகிறது.
உலகத்தில்- ேனிதர்கள், பெோருட்கள், நிகழ்வுகள் – கெோன்ற ஒவ்பவோன்றும் தங்களுக்பகன்று
தனித்துவத்ளதப் பெற்று, அதளன பவைிப்ெடுத்தும் திறளனயும் பெறும்பெோழுது, அற்புதத்தில்
ெளடப்ெின் சுைற்சி பூர்த்தியோகிறது.
நோம் சத்திய ஜீவிய ெளடப்ளெப் ெற்றிப் கெசுகிகறோம். ஜடம், உணர்வு, ேனம், ஆன்ேீகம் கெோன்ற
எல்லோ நிளலகைிலும் ெளடக்கும் திறன் உள்ைது.
உடல்ோீதியோன ெளடப்பு வம்ச விருத்தி ஆகும்.
உணர்வின் ெளடக்கும் திறன், கோந்திஜி இந்தியோ முழுவதும் கதசப்ெற்றின் சக்திளய விடுவித்தது
கெோல், அெோிேிதேோன சக்திளய விடுவிக்கிறது.
எல்லோ நிளலகைிலும் புதிய கருத்துகளை உருவோக்குவது ேனதின் ெளடக்கும் திறன் ஆகும்.
கவத நூல்கைிலுள்ை புதிய ஆன்ேீக உண்ளேகளைக் கண்டுெிடிப்ெது ஆன்ேீகப் ெளடக்கும் திறன்.
கைோம் சோம்ைோஜ்யம், கிகைக்க ஞோனத்திலிருந்து சட்டத்ளத உருவோக்கியது கெோல், இவற்றில்
ஒன்றுக்கும் கேற்ெட்ட துளறகள் இளணயும்கெோது, ெளடப்ெின் திறனுக்கு கேலும் பெோிய
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வோய்ப்புள்ைது. ஆன்ேோகவோ அல்லது ேனகேோ பசயலின் மூலேோககவோ அல்லது கருத்தின்
மூலேோககவோ பவைிப்ெடும்பெோழுது ெளடப்ெின் திறன் உச்சத்ளத எட்டுகிறது.
வோழ்வில், ஆன்ேோ ஜடத்தின் பசயல் மூலமும், உணர்வின் உறவின் மூலமும், ேனத்தின் கருத்தின்
மூலமும் பவைிவருவகத ஆன்ேீகப் ெோிணோேம் ஆகும்
சோதளனளயக் கருத்தில் எடுத்துக்பகாண்டு அந்தக் கண்கணோட்டத்தில் ெோர்க்கும்பெோழுது, அச்
சோதளனளய நுணுக்கேோக இளசவுெடுத்த கவண்டும்.
அளத விளைவில் முடிக்கும்பெோழுது, ேிச்சப்ெடுத்திய ஒரு நிேிடத்ளதச் சோி பசய்ய ஒரு ேோதம்
கதளவப்ெடும்.
கேலும் தோேதப்ெடுத்தினோல், சமூகோீதியோன அல்லது ேனோீதியோன விளைவுகளை ஏற்ெடுத்தவல்ல
கவபறோன்றின் ளககைில், அது அதனுளடய தன்முளனப்ளெ அைித்து விடும்.
கஜளனப் ெற்றிய இந்த உண்ளேளய எலிசபெத்திற்கு சோர்பலட் சுட்டிக் கோண்ெிக்கிறோள், ஆனோல்
அவளுளடய எண்ணம் ெிங்கிலிளய நிச்சயம் பசய்வதில் இருந்தது.
பநதர்பீல்டில், டோர்சி தனியோக இருக்க தன் சுய உணர்வுடன் தீர்ேோனம் பசய்தோன், இதனுளடய
கோலத்தின் ெின் விளைவு நேக்குப் ெின்னர் பதோிய வருகிறது.
ேனிதர்களையும், நடவடிக்ளககளையும் வோழ்வு கணிக்கிறது.
கநைம், இடம், சக்தி, சந்கதோஷம், ேற்றும் வோழ்வின், ஆன்ேோவின் எல்லோ கூற்றுகளையும், இதன்
நடவடிக்ளககள் உள்ைடக்கியுள்ைன.
களதயின் கருளவ உருவோக்கும்பெோழுது, கஜன் ஆஸ்டின் கெோன்ற கதோசிோியர், ஒகை முயற்சியில்
பசய்து முடிக்கிறோர், எல்லோ விஷயங்களும் தத்தம் இடத்தில் அைகோக அளேந்து பகோண்டு
விடுகின்றன.
ெோைோளுேன்றத்தில் கெச்சோைர்கள் சிறப்ெோகச் பசயல்ெடுவோர்கள், சிறப்ெோன கெச்சுக்கு அங்கு
ேதிப்பு உள்ைது. ஒரு குழுவில் உண்தேகள் மூலோக தன்னுளடய கருத்ளதத் பதைிவுெடுத்த
கவண்டும் என்றால் ஒருவர் கெச்சுத் திறளேளயத் தவிர்க்கிறோர். நேக்கு ஆர்வேிருக்கும்
விஷயத்தின் சோைத்ளதப் ெோிேோறிக்பகோள்வது சிறப்ெோன கெச்சு வோர்த்ளத நடத்துவதோகும்.
அது கெோன்ற முக்கியேோன தருணங்கைில், திருேணத்திற்கு முன் எழும் கோதல்
சம்ெந்தப்ெட்டவர்கைிடம் பேௌனத்ளத ஏற்ெடுத்துகிறது.
இந்த முக்கியேோன உறவிளன இருவரும் தக்க ளவத்துக்பகோள்ளும் பெோழுது அேைகோதல்
ெிறக்கிறது, ஒருவர் ேற்றவைது சந்கதோஷத்ளத அதிகப்ெடுத்த எண்ணங்களைப் ெோிேோறிக்
பகோள்வர்.
ஒரு கயோகி, தன்னுளடய உளையோடளலத் தவிர்த்து, பேௌனத்தில் ஆனந்தம் அளடகிறோர்,
தகவளலப் ெோிேோறிக்பகோள்வது வைர்கிறது, வோழும் பேௌனத்தில் விசோலேளடகிறோர்.
அவர் தன்னிடேிருந்து விலகி நிற்கும்பெோழுது இளவ எல்லோம் நடக்கின்றன.
தனிப்ெட்ட அளடயோைத்ளத இைப்ெது கேோக்ஷம் ஆகும்.
அளடயோைத்ளதத் தக்க ளவத்துக்பகோள்வது அற்புதம் ஆகும். பசயல்ெடுவது அற்புதத்ளத
பவைிப்ெடுத்துவதோகும்.
கவறு இடங்கைில் இருப்ெளதப் கெோல் இதற்கும் தைத்தில் விசோலேளடயும் திறனுண்டு.
ெிைெஞ்சத்தில் ஆன்ேீகப் ெோிணோேம் இயற்ளகயினோல் நிதோனேோகவும், இயற்ளகக்கு பவைிகய
ெிைம்ேத்தினோல் உடனடியோகவும் வைி நடத்தப்ெடுகிறது.
இங்கும் ேனித விருப்ெம் ஜீவனுடன் உள்ைது.
இந்த இடங்களுக்கு வரும்பெோழுது அன்ளன “ஒ, இளறவன் இவ்வோறு சந்கதோஷத்ளத
அனுெவிக்கிறோனோ” என்கிறோர்.
இந்த எல்லோக் கட்டங்களையும் நோம் நேது வோழ்க்ளகயிகலகய உணைலோம்.
ஆன்ேோவுக்கு என்பறன்றும் கதளவப்ெடுவளத வோழ்வு சிறிது கநைத்திற்கக அனுேதிக்கிறது.
ஆன்ேோ ெின்னோல் ஓய்பவடுத்துக் பகோண்டு அளேதியோக ஏங்குகிறது.
வோழ்கவோ, உடகலோ, ேனகேோ, சோியோன முதிர்ந்த நிளலளய ஆன்ேீக ோீதியில் அளடயோேல், வைத்ளத
நீண்ட நோட்களுக்குத் பதோடர்ந்து தக்க ளவத்துக்பகோள்ை முடியோது.
1947-ல் இந்தியச் சுதந்திைத்திற்குப் ெிறகு, எண்ெதுகள்வளை, வைர்ச்சியற்ற ெோர்ளவயோைனுக்கு
வோழ்வு கசோர்வோக இருந்தது. 1980 முதல் நோடு எழுச்சி அளடந்துள்ைது.
அந்த ேோற்றத்தின் ேகுடேோக விைங்குவது இைம் உள்ைங்கைில் நம்ெிக்ளக, இது கோதல் கலப்புத்
திருேணங்கைோக சமூகத்தில் பவைிப்ெடுகிறது. கேோசேோக விைங்குவது ஊைல் ேலிந்த
அைசியல்வோதிகள். உலகப் கெோருக்குப் ெின்னோல் பெோருைோதோை வைர்ச்சி அதிக அைவில்
உலபகங்கும் ஏற்ெட்டது. தனி நெோின் பெோருள்ோீதியோன வைர்ச்சிளயவிட, சமூக நலனுக்கக
முக்கியத்துவம் அைிக்கப்ெட்டது. ஆசிய நோடுகைில், முக்கியேோக இந்தியோவில், அைசியல்வோதிகள்
பசல்வ வைத்தோல் பெரும் ெயனளடந்து வருகின்றனர், இதற்கு முடிகவ நம் கண்களுக்குப்
புலப்ெடவில்ளல. உலகைோவிய வோழ்வில், பசல்வ வைம், ஆகைோக்கியம், ெோதுகோப்பு, நம்ெிக்ளக
இவற்றின் சமூக நிளலளே சிறப்ெோககவ உள்ைன. இந்திய விைிப்புணர்ச்சிக்கு அைசியல்வோதிகள்
கெோல், உலகைோவிய வோழ்வுக்கு அபேோிக்கோ விைங்குகிறது.
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எலிசபெத்திற்கு டோர்சி கவண்டுககோள் விடுத்த ெிறகு, அவைது கோதலுக்குத் தகுதி பெறும்
அைவிற்குத் தன்ளன ேோற்றிக் பகோள்ை ஆைம்ெித்தோன். விக்கோேின் பெோய்ளேயோன கவர்ச்சிக்குப்
ெலியோகி, லிடியோ பசயலில் ஈடுெட்டு, ெோிணோேத்ளதச் சுதந்திை கோதலின் அசத்திற்குக் பகோண்டு
பசன்றோள். திருேதி பென்னட்டோல் உருவோன ஆெத்தோன வோழ்வின் உச்சகட்டேோக அது இருந்தது.
ெோிணோேத்தின் தளலவனோக விைங்கிய டோர்சியின் பெோறுப்ெில் அக்குடும்ெம் இயல்பு நிளலளேக்கு
வந்தது. பேோிடனின் சமூக வட்டத்திற்குள் அக்குடும்ெத்ளதத் திரும்ெக் பகோணர்ந்து, அவளனகயோ
அல்லது எலிசபெத்ளதகயோ குடும்ெத்திற்கு ேணி ேகுடேோக விைங்கச் பசய்தோன். நம் ேனத்தில்
இருக்கும் கேலும் விசோலேோன ெோிணோேத்தின் இறுதிக் கட்டத்திற்கு முந்ளதய கட்டேோகும் இது.
ெிைோேணனின் இறுதி ேறுப்ெோல் சமூகத்திற்கு அவனுளடய ஆன்ேீகத் திறளன அைிக்க ேறுத்தது.
இப்பெோழுது பெோருைோதோை அற்புதத்தினோல் அைவற்ற பசல்வம், ஆன்ேோ ேறுக்கப்ெட்ட அகத
ேக்களுக்குப் கெோய்ச் கசருவளதப் ெோர்க்கிறோன். உணர்வின் அகந்ளதயின் இறுதிக் கட்டத்தில்,
அன்று ஆன்ேீக இந்தியோ, ேனோீதியோன கிோீஸ், உணர்வுோீதியோன கைோம் ேற்றும், ெிோிட்டன் நடந்து
பகோண்டளதப் கெோலகவ இன்று அபேோிக்கோவும் நடந்து பகோள்கிறது என்ெளத அது
உணைவில்ளல. சுய அர்ப்ெணத்தின் ெோளதளய அது கதர்ந்பதடுக்க கவண்டும்.
“When they arose to depart, Mr. Darcy called on his sister to join him to invite them to dinner.”
Dinners are diplomatic tools more powerful than armaments in the battlefield.
What we know as civilisation is primarily better organisation for accomplishment.
As one goes further there is less violence and little effort in doing things.
Present organisations become future fields of work.
What Men physically did is done later by silent systems of coordination.
Every system in its working gradually integrates with the others.
One characteristic of this organisation, production of energy, work, etc. tends to become infinite.
Society has long outgrown producing products. Thinkers are still thinking in terms of products.
In such thinking production and consumption can remain unreconciled.
Society produces energy, power, symbols, systems, systems of integrating power.
Products meet the need of welfare.
All the rest ministers to well being.
Well being is psychological as well as spiritual.
At a certain point production is consumed by producers in a great measure as consumers are also
producers of other aspects of life.
As evolution is tending to Self-existence it is natural that producers consume what they produce.
Agriculture in its inception was for self-consumption.
It is right the end has the characteristics of the beginning.
Economy moving to be the Society functions overlap and coalesce.
The division of Mathematics, Physics, Chemistry are now being blurred making knowledge unitary.
Unity is the Spirit of Individuality.
Creation moves from unity to unity through division.
Dinners are perfect end products in a ceremony of many dimensions.
Stalin and Churchill liked each other as both were good eaters.
The dinner at Pemberley was glum and cross indicating the future.
The Psychic evolution of Krishnavatar was consummated with his lila with the gopis.
Dinner is an occasion of physical enjoyment of luxury.
Popes used dinner to poison their rivals.
In the present day the abundance of Money is the overwhelming expression of social power spilling over.
What is produced by the society is for social consumption not for personal hoarding.
Now that hot-war and cold-war are no longer a live force, Society must take care of its health, education,
entertainment for which society is producing an enormous wealth.
In a man’s backyard if mango trees produce thousands of fruits, a miser will let it rot which all the
neighbours will rightly enjoy before the days of sales came.
Monetary economy is really political economy. Should politics emancipate economy from its morass,
Society will elevate economy as well as politics to the status of Science.
The world has created life-science. It is yet to create the Science of Life.
Technology is dazzling. People are overwhelmed by it. Thinkers should not be. Money is flung far and
wide, penetrates all corners of life. One is overpowered by its presence. It is all right for the vital. The
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Mind cannot or should not be overpowered by the dazzling vital power. In that case, it is not Mind but
vital, a vital prone to superstition.
The several crisis we face are not in finance, climate or unemployment but when society has developed to
the Mental level, Man is trying to rule it by his vital Mind.
It is very true that great projects in the most momentous hours are decided by small significant events.
It is opportune to discuss rectification here.
Until one masters rectification – repair in a machine – one cannot use any instrument however
wonderful.
Lapses are there, especially lapses in consecration.
We react or try to be quiet. The lapses multiply.
The thought of reversing the lapse of consecration never occurs.
Mind analyses the causes of lapse, which energises the lapse.
Rectification or reversal requires a sharp, sudden break with the atmosphere of lapse.
A serious strong prayer to reverse is not easy even after that.
Mind has a grievance against someone or something.
If nothing is there, Mind delights in grievance as if it is its right.
Most of us, most of the time, accept the lapse and take it as final.
He who reverses a lapse successfully is great.
Should he do it, the results will be better than before.
The power of reversing the lapse is greater than that of the lapse.
We see it in the story only in Darcy and Mr.Bennet.
For one who is forging ahead, one lapse is too many.
A moving project of consecration is an aeroplane flying.
What can a doctor in the middle of an operation do if the blood pressure rises?
Normally if the original determination is perfect, subsequent lapses do not come.
If they come, they come by the lax external atmosphere.
It generally arises by the freedom misused.
Sometimes it is done intentionally.
The latter is dangerous, but lends itself to be scotched by its initiative.
The general lapse is too difficult to handle.
Should there be a lapse of consecration in the projects of a serious devotee, apart from immediately
rectifying it, he must prepare his own consciousness to be invulnerable in future.
In calling his sister to join him in a dinner invitation, the sensation he felt was a complete opening of
his being to Elizabeth.
The first Touch of Mother most of us remember as such an opening.
Yoga needs such an opening to be there permanently.
We can try to reach it daily once or periodically as the being permits.
The first opening is by Her Grace, from outside.
Such an opening from inside lasts a little longer.
Yearning for such an opening is aspiration.
Aspiration is an attitude of sincerity.
Sincerity is an attitude of the Being turning to the Divine.
Mind is flat and fixed.
Vital is thick.
The physical is dark.
Sincerity penetrates the flatness, thickness and darkness of the parts of Being.
In Darcy the sincerity to please Elizabeth, shedding his vital crudities is seen.
One lady said the first TOUCH of the Mother made her feel like dancing.
Another Man oppressed by forty years of social inferiority at the Darsan found it falling like scales.
One who visited the Samadhi on December 5th in the evening said he never felt the same opening even
when he stood before Her later.
Another at such a first touch saw his subtle body rise out of him and go to the room of the Mother.
The Being split open down to the cells is another experience.
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Aspiration is to yearn for such an opening that came by itself.
Such an aspiration, in theory, leads to waking Samadhi.
Concentration needed to make consecration effective is this.
Go in, continue to go in, don’t be deterred by obstacles of any kind -- flatness, thickness, darkness – never,
never give up till the Being opens up.
Once it opens up you gain a spiritual handle, use it with advantage.
There is no greater privilege than to long for Mother – Darcy did so.
“அவர்கள் கிைம்ெத் தயோைோனபெோழுது டோர்சி தன்னுளடய சககோதோிளய தன்னுடன் கசர்ந்து
அவர்களை விருந்துக்கு அளைக்கும்ெடி ககட்டுக் பகோண்டோன்.”
கெோர்க்கைத்தில் உள்ை ஆயுதங்களைவிட விருந்துகள்தோம் ைோஜதந்திைேிக்க சக்தி வோய்ந்த
கருவிகளாகும்.
நோகோிகம் என்று நோம் அறிந்தது, அடிப்ெளடயில் சோதளனக்குோிய சிறப்ெோன அளேப்ெோகும்.
ஒருவர் கேலும் முன்கனறிச் பசல்லும்பெோழுது, பசயல்கள் புோிவதில், குளறந்த வன்முளறயும், சிறு
முயற்சியுகே கதளவப்ெடுகின்றன.
இன்ளறய அளேப்புகள் எதிர்கோலத்தின் கவளலக்குோிய கைங்கைோக ேோறுகின்றன.
ேனிதன் உடலோல் பசய்தது, ெின்னர் ஒருங்கிளணக்கும் அளேதியோன அளேப்ெின் மூலம்
நடந்கதறின.
ஒவ்பவோரு பசயல்முளறயும் அதன் பசயற்ெோட்டில் ெடிப்ெடியோக ேற்றவற்றுடன் இளணகின்றன.
இந்த அளேப்ெின் ஒரு தனிச் சிறப்பு, சக்தியின் உற்ெத்தி, கவளல கெோன்றளவ அனந்தேோக
ேோறுகின்றன.
சமூகம் பவகு நோட்களுக்கு முன்கெ பெோருட்களை உற்ெத்தி பசய்வளதத் தோண்டி வைர்ந்து விட்டது.
சிந்தளனயோைர்கள் இன்னமும் பெோருட்கைின் அடிப்ெளடயிகலகய சிந்திக்கின்றனர்.
இது கெோன்ற சிந்தளனயில், உற்ெத்தியும், நுகர்வுத் திறனும் சேைசத்திற்கு உட்ெடோேல்
இருக்கலோம்.
சக்தி, அதிகோைம், அளடயோைங்கள், முளறகள், சக்திளய ஒருங்கிளணக்கும் முளறகள்
கெோன்றவற்ளற சமூகம் உருவோக்குகிறது.
நலத் திட்டங்கைின் கதளவளய பெோருட்கள் பூர்த்தி பசய்கின்றன.
ேற்றளவ, நலேோக இருப்ெதற்கு ெயன்ெடுகின்றன.
நலேோக இருப்ெது, ேனோீதியோகவும் இருக்கும், ஆன்ேீகோீதியோகவும் இருக்கும்.
நுகர்கவோர் வோழ்வின் ேற்ற அம்சங்களை உற்ெத்தி பசய்ெவர்கைோக இருப்ெளதப் கெோல், ஒரு
குறிப்ெிட்ட இடத்தில், உற்ெத்தி, உற்ெத்தி பசய்தவர்கைோல் பெரும் அைவில்
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
ெோிணோேம் சுய வோழ்ளவ கநோக்கிச் பசல்லும்கெோது, உற்ெத்தியோைர்கள் தோங்கள் உற்ெத்தி
பசய்வளதப் ெயன்ெடுத்துவது இயற்ளககய.
விவசோயம் சுய கதளவக்கோக ஆைம்ெிக்கப்ெட்டது.
முடிவு ஆைம்ெத்தின் குணோதிசயங்களைக் பகோண்டிருப்ெது சோியோனதுதோன்.
பெோருைோதோைம் சமூகத்திற்கு நகரும்பெோழுது, பசயற்ெோடுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று கசருகின்றன,
இளணகின்றன.
கணிதம், பெௌதிகம், இைசோயனம் இவற்றின் ெிோிவிளன இப்பெோழுது ேளறந்து, ஒன்றன்
அடிப்ெதடயான அறிவோக ேோறிவிட்டது.
தனித்துவத்தின் ஜீவன் ஒற்றுளே ஆகும்.
ஐக்கியத்திலிருந்து ெளடப்பு, ெிோிவிளனயின் மூலம் ஐக்கியத்திற்கு ேோறுகிறது.
ெல ெோிேோணங்கள் பகோண்ட ஒரு விைோவில் விருந்து சிறந்த இறுதிக் கட்டேோக விைங்குகிறது.
ஸ்டோலின், சர்ச்சில் இருவரும் உணவுப்ெிோியர்கைோக இருந்ததினோல், இருவருக்கும் ஒருவளை
ஒருவர் ெிடித்திருந்தது.
பெம்ெர்லியில் விருந்து, எதிர்கோலத்ளத உணர்த்தும் வண்ணம் உற்சோகேற்றும், சந்கதோஷம்
இல்லோேலும் இருந்தது.
கிருஷ்ணோவதோைத்தின் ளசத்திய ெோிணோேம் ககோெிளககளுடன் அதேந்ை லீளலயில் முழுளே
அளடந்தது.
ஜடநிளலயில் ஆடம்ெைத்ளத அனுெவிப்ெதற்கு விருந்து ஒரு சந்தர்ப்ெேோக அளேகிறது.
தங்களுளடய எதிோிகளை விஷம் ளவத்துக் பகோல்ல கெோப்ெோண்டவர்கள் விருந்ளதப் ெயன்ெடுத்திக்
பகோண்டனர்.
ெணத்தின் அெோிேிதம் தற்பெோழுது சிதறும் சமூக அதிகோைத்தின் பெரும் பவைிப்ெோடு ஆகும்.
10

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

சமூகம் உற்ெத்தி பசய்வது, சமூகம் ெயன்ெடுத்திக் பகோள்வதற்கோககவ தவிை, தனிப்ெட்ட முளறயில்
ெதுக்கி ளவப்ெதற்கோக அல்ல.
இப்பெோழுது நோடுகளுக்கிளடகய ஆயுதங்ககைோடு நளடபெறும் கெோர்களும், ஆயுதேின்றி
நளடபெறும் கெோர்களும் ேளறந்து விட்டதோல், ஆகைோக்கியம், கல்வி, பெோழுதுகெோக்கு சோதனங்கள்
இவற்றிற்கோக அெோிேிதேோன பசல்வத்ளத உற்ெத்தி பசய்யும் சமூகம், இவற்ளறப் ெற்றி அக்களற
எடுத்துக்பகோள்ை கவண்டும்.
கஞ்சனோக இருக்கும் ஒரு ேனிதனின் கதோட்டத்தில் ஆயிைக் கணக்கோன ேோம்ெைங்கள் இருக்கும்
பெோழுது, அவன் அவற்தற அழுக கவண்டுபேன்றோலும் விடுவோகன தவிை, அவற்தற ேற்றவர்கள்
அனுெவிக்க விடேோட்டோன்.
ெணோீதியோன பெோருைோதோைம், உண்ளேயில் அைசியல்ோீதியோன பெோருைோதோைம் ஆகும்.
பெோருைோதோைத்ளத அதனுளடய குைப்ெத்திலிருந்து விடுவிக்க அைசியல் உதவினோல், சமூகம்,
பெோருைோதோைத்ளதயும் அைசியளலயும் விஞ்ஞோனத்தின் அந்தஸ்திற்கு உயர்த்தும்.
வோழ்வியளல உலகம் ெளடத்துள்ைது. வோழ்வின் விஞ்ஞோனத்ளத அது இன்னமும்
ெளடக்கவில்ளல.
பதோைில் நுட்ெம் அற்புதேோக உள்ைது. ேக்களுக்கு அது சந்கதோஷத்ளத ஏற்ெடுத்தியுள்ைது.
சிந்தளனயோைர்கள் அவ்வோறு உணைக் கூடோது. ெணம் எல்லோ இடங்கைிலும் சிதறியுள்ைது.
வோழ்வின் எல்லோ இடங்கைிலும் ஊடுருவியுள்ைது. அதனோல் ஒருவன் பவற்றி பகோள்கிறோன். இது
உணர்வுக்குச் சோி, உணர்வின் சக்திக்கு ேனம் அடிெணியக் கூடோது, அடிெணிய முடியோது.
இவ்வோறு இல்லோவிட்டோல் அது ேனம் இல்ளல, உணர்வோகும், மூடநம்ெிக்ளகக்கு உள்ைோகும்
உணர்வோகும்.
நோம் சந்திக்கும் ெல ெிைச்சிளனகள் ெணம் சம்ெந்தப்ெட்டகதோ, ெருவநிளலகயோ அல்லது
கவளலயில்லோத் திண்டோட்டகேோ அல்ல, ஆனோல் சமூகம் ேனதின் நிளலக்கு வைர்ந்திருக்கும்
பெோழுது, ேனிதன் அளத உணர்வின் ேனதோல் ஆை முயற்சிப்ெதோல் எழும் ெிைச்சிளனககை ஆகும்.
சிறிய முக்கியேோன நிகழ்வுகைோல் முக்கியேோன தருணங்கைில் பெோிய திட்டங்கள்
தீர்ேோனிக்கப்ெடுகின்றன என்ெது ேிகவும் உண்ளே.
இவற்ளறச் சோி பசய்ய இங்கு இது ஒரு சந்தர்ப்ெேோகும்.
ஒருவர் சோி பசய்வதில் கதர்ச்சி பெற்றோல்தோன்- ஒரு இயந்திைத்ளதப் ெழுது ெோர்ப்ெதுகெோல- ஒரு
கருவி எவ்வைவுதோன் அற்புதேோனதோக இருந்தோலும் அளதப் ெயன்ெடுத்த முடியும்,
தவறுகள் ஏற்ெடலோம், முக்கியேோக சேர்ப்ெணத்தில் தவறுகள் ஏற்ெடலோம்.
நோம் ேறுபேோைி அைிக்கிகறோம், அல்லது அளேதியோக இருக்க முயற்சிக்கிகறோம். தவறுகள்
பெருகுகின்றன.
சேர்ப்ெணத்தில் ஏற்ெடும் தவற்ளறத் திருத்திக்பகோள்ை கவண்டும் என்கிற எண்ணம் எழுவகத
இல்ளல.
தவறுகள் ஏற்ெடக் கோைணேோக இருந்தவற்ளற ேனம் ஆைோயும், அது தவறுக்கு கேலும் சக்தி
அைிக்கிறது.
சோி பசய்வகதோ அல்லது ேோற்றகேோ, தவற்றின் சூைலிலிருந்து திடீபைன விடுெட்டோல்தோன்
சோத்தியேோகும்.
இதற்குப் ெிறகும், ேோறுவதற்கோகச் பசய்யப்ெடும் தீவிைேோன ெிைோர்த்தளன அவ்வைவு எைிதல்ல.
ஏதோவது ஒன்றின் கேகலகயோ அல்லது யோர் ேீதோவகதோ ேனதில் வருத்தம் இருக்கும்.
எதுவும் இல்ளலபயனில், வருத்தப்ெடுவளத அதன் உோிளேயோக நிளனத்து ேனம் சந்கதோஷேோக
அதில் திளைத்துக் பகோண்டிருக்கும்.
நம்ேில் பெரும்ெோலோகனோர் பெரும்ெோலும், தவற்ளற ஏற்றுக்பகோண்டு, அளத முடிவோகவும் ஏற்றுக்
பகோள்கவோம்.
தவற்ளற பவற்றிகைேோகச் சோி பசய்ெவன் ேிகவும் உயர்ந்தவன்.
அவன் அவ்வோறு பசய்தோல், ெலன்கள் முன்னர் இருந்தளதவிடச் சிறப்ெோக இருக்கும்.
தவற்றின் சக்திளயவிட, தவற்ளற ேோற்றிக் பகோள்ளும்பெோழுது எழும் சக்தி கேலும் பெோியது.
களதயில் நோம் இதளன டோர்சியிடமும் திரு பென்னட்டிடமும் ேட்டுகே ெோர்க்கிகறோம்.
முன்கனறிச் பசல்லும் ஒருவருக்கு ஒரு தவகற ேிக அதிகம்.
சேர்ப்ெணத்தின் இயக்கம் ஒரு விேோனம் ெறப்ெது கெோலோகும்.
ஒரு அறுளவச் சிகிச்ளசக்கு இளடகய இைத்தக் பகோதிப்பு அதிகேோகி விட்டோல் ஒரு ேருத்துவைோல்
என்ன பசய்ய முடியும்?
பெோதுவோக, ஆைம்ெ உறுதி பூைணேோக இருந்தோல் ெின்னர் எந்தத் தவறும் எைோது.
அப்ெடிகய தவறு ஏற்ெட்டோல், அது தைர்ச்சியோன புறச்சூைலின் மூலம் எழும்.
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சுதந்திைத்ளதத் தவறோகப் ெயன்ெடுத்தும்பெோழுது பெோதுவோக இது எழும்.
சில சேயங்கைில் கவண்டுபேன்கற இவ்வோறு பசய்யப்ெடுகிறது.
ெின்னோல் குறிப்ெிட்டது ஆெத்தோனது ஆனோல், அதனுளடய தன்முளனப்ெோல் தோகன தவற்றுக்கு
முற்றுப்புள்ைி ளவத்து விடும்.
பெோதுவோன தவற்ளறக் ளகயோள்வது ேிகக் கடினம்.
தீவிைேோன அன்ெருளடய திட்டங்கைில், சேர்ப்ெணத்தில் தவறு ஏற்ெட்டோல், உடனடியோக அளதத்
தீர்ப்ெகதோடு, எதிர்கோலத்தில் இது கெோன்ற தவற்றுக்கு ஆைோகோேல் இருக்க தன்னுளடய
ஜீவியத்ளதத் தயோர் பசய்துபகோள்ை கவண்டும்.
விருந்துக்கோன அளைப்ளெ விடுக்க தன்னுளடய சககோதோிளயயும் கசர்த்துக் பகோண்டது,
அவனுளடய ஜீவன் எலிசபெத்ளத முற்றிலுேோக விரும்புவளத, உணர்வோக அவனுக்கு அைித்தது.
இது கெோன்ற ஒரு விைிப்ெிளன நோம் அன்ளனயின் முதல் ஸ்ெோிசத்தில் அனுெவித்தளத ஞோெகம்
ளவத்திருப்கெோம்.
கயோகம் நிைந்தைேோக இருப்ெதற்கு இது கெோன்ற விைிப்பு கதளவ.
நோம் தினமும் ஒரு முளற இளத அளடய முயற்சிக்கலோம் அல்லது ஜீவன் அனுேதிக்கும் அைவிற்கு
அவ்வப்கெோது அளடயவும் முயற்சி பசய்யலோம்.
முதல் விைிப்பு அன்ளனயின் அருைோல் பவைியிலிருந்து எழும்.
அகத்திலிருந்து எழும் அது கெோன்ற விைிப்பு, சற்று நீண்ட கநைம் நிளலத்திருக்கும்.
இது கெோன்ற ஒரு விைிப்புக்கு ஏங்குவது ஆர்வேோகும்.
ஆர்வம் உண்ளேயின் ஒரு ேகனோெோவேோகும்.
இளறவளன கநோக்கித் திரும்பும் ஜீவனின் ேகனோெோவகே உண்ளேயோகும்.
ேனம் சுவோைசியேின்றியும், நிளலயோகவும் உள்ைது.
உணர்வு இறுகி உள்ைது.
ஜடம் இருைோக உள்ைது.
ஜீவனின் ெகுதிகளான எைிளேத்தன்ளே, இறுக்கம், இருள் ஆகியவற்ளற உண்ளே ஊடுருவுகிறது.
எலிசபெத்ளத திருப்திப்ெடுத்த டோர்சி ளகயோளும் உண்ளேயில், அவனுளடய உணர்வின்
கடுளேகளை அவன் ளகவிடுவளதக் கோண்கிகறோம்.
அன்ளனயின் முதல் ஸ்ெோிசம் தனக்கு நடனேோடும் உணர்ளவ அைித்தது என ஒரு பெண்ேணி
கூறினோர்.
தோழ்வு ேனப்ெோன்ளேயோல் நோற்ெது வருடங்கள் அவதிப்ெட்டுக் பகோண்டிருந்த ஒருவர், தோிசனத்தின்
மொது பசைில்கள் உைிர்வதைப் மொல் அது ேளறவளதக் கண்டோர்.
டிசம்ெர் ேோதம் ஐந்தோம் கததியன்று ேோளல சேோதி தோிசனத்தில் கிளடத்த விைிப்புணர்வு, ெின்னர்
அன்ளனயின் முன் நின்ற கெோதுகூட கிளடக்கவில்ளல என்றோர் ஒருவர்.
கவபறோருவருக்கு, முதல் ஸ்ெோிசத்தின்கெோது அவருளடய சூட்சுே உடல் பவைிப்ெட்டு
அன்ளனயின் அளறக்குள் பசன்றளதக் கண்டோர்.
கவபறோருவோின் அனுெவம், அவருளடய ஜீவன் முழுவதும் விைிப்ெளடந்தது.
தோனோககவ ஏற்ெடும் இது கெோன்ற விைிப்ெிற்கோக ஏங்குவகத ஆர்வேோகும்.
இது கெோன்ற ஆர்வம், தத்துவோர்த்தேோக, விைிப்பு நிளல சேோதிக்கு வைி வகுக்கும்.
சேர்ப்ெணத்ளதச் சிறப்புறச் பசய்வதற்கு ஒருமுகப்ெடுத்தல் இவ்வோறு இருக்க கவண்டும்.
உள்கை பசல், பதோடர்ந்து உள்கை பசல், சுவோைசியம் குன்றிய நிளல, உணர்ச்சியற்ற நிளல, இருள்கெோன்ற எந்த விதேோன தளடகளையும் கண்டு ேனம் தைைோகத- ஜீவன் விைிப்புறும்வளை
முயற்சிளயக் ளகவிடோகத.
ஜீவன் விைிப்புறும்பெோழுது நேக்குக் கிளடப்ெது ஆன்ேீக உதவி, இளதச் சிறப்ெோகப்
ெயன்ெடுத்திக்பகோள்ை கவண்டும்.
அன்ளனக்கோக ஏங்குவளதவிட பெோிய ெோக்கியம் கவபறதுவும் இல்ளல. டோர்சி இவ்வோறுதோன்
பசயல்ெட்டோன்.
8. “Miss Darcy with a diffidence readily obeyed.”
The effectivity of an organisation is determined by the hierarchy it has.
Hierarchies are created to thoroughly execute the intention of the organisation without involving the
boss in the procedure.
Sri Aurobindo’s principle that one’s boss is the Mother is implemented by the hierarchy in detail.
Dinner invitations are preeminently of the ladies.
Hierarchy implements the authority through values.
Values are vehicles of power that raise the lower parts of the being to the effectivity of spirit.
The tendency in an organization even when hierarchy is there is to relate to the chief, thus making him
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relate to the whole organization individually.
The work must be done and reported to him.
Work is best executed through hierarchy.
There is outside the work a cultural hierarchy.
The human value of a society is built-up by the cultural hierarchy.
Reception, send off, leave taking are the fringe part of this culture.
Animals don’t receive, take leave, they relate to work.
Selfish communities where selfishness is valued as social assets do not relate with people, only relate to
work.
Culturally mature societies have hierarchies of work, human relationships, personal sensitivities, etc.
In such a society a major work because of these cultural hierarchies will be accomplished as a minor work
often dispensing with Money.
What Mother proposed to Auroville is Mother’s version of such a society.
Body is an organism of several functional hierarchies. Cultural sensitivities introduce a higher hierarchy
making it vastly more efficient. An important work executed by a raw Man and a cultured Man will thus
vastly differ in time, quality, energy, maybe ten or even a hundred times.
Individual values are great. Individual values representing the social values are greater by virtue of their
integration.
Diffidence comes from young age, inexperience, newness, guilt consciousness.
Darcy seems to have spoken so highly of Elizabeth that his sister evinced interest in meeting her. That
could be a cause of her diffidence.
Georgiana knew in their position the normal course would be to send an invitation to the inn and receive
them at Pemberley.
The very fact that Darcy wanted to pay a visit to Elizabeth where she was, gave an additional reason for
her to be diffident.
Darcy himself, a burnt cat, had reason enough to be hesitant. His emotions could infect his sister.
A girl of Pemberley must be self-confident or over self-confident, but the truth is not.
Diffidence is incapacity.
Incapacity, Sri Aurobindo says, comes from being a separate entity.
This incapacity through strife becomes love.
The enveloping presence of Bingley could generate a general atmosphere of diffidence.
Darcy, contrary to what the circumstances would suggest, did not have any idea of Bingley for Georgiana.
It shows how magnanimously or benevolently he was oblivious of his own self interests!
Except that he was an affectionate brother, the text gives us no other idea.
Lady Catherine, Anne, Darcy, Georgiana all have the suggestion of a touch of retardation, if not mentally
but socially.
The absence of energy in Pemberley as well as Rosings confirms it.
Elizabeth was embarrassed; Gardiners were curious, Georgiana was diffident, Bingley anxious, Darcy
ready and willing to act.
For great accomplishments on a scale hitherto unknown this is the best possible atmosphere.
It actually turned out to be the opposite.
Of these, even for the opposite outcome there are enough symptoms.
Life is Great, it is human choice that decides Life.
Miss Darcy was acting against her own will, under her brother’s direction.
Mother says Man does not know where to change while changing itself is not difficult.
Knowledge of what to change is not there. It takes time, She says.
Knowledge of Man is knowledge of the ego – egoistic knowledge.
Where to change is the knowledge of the soul.
In other words, it is a change from ego to the soul.
The first step is knowledge.
While in ego Man is blind.
How can a blind Man see? Can he ever see?
Calling Mother, She moves him from ego to the soul – He awakes.
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In that sense calling is sincerity. We see Man often forgets to call.
The thought of The Mother moves Man from ego to the soul.
Hence the importance of calling, remembering.
Even when he calls, Man wants to be in ego, out of old habit.
He does believe the security of ego. Hence the resistance, feeling of flatness.
Feeling of flatness must tell him he is working backwards.
Still, persistent calling brings the force down making him feel his body will break.
The fear stops the Force entering.
The knowledge that flatness, resistance, forgetfulness is ego is a breakthrough.
While in ego he is unconscious. Being conscious he is outside ego.
That change creates receptivity, opening.
Man, who persists, creates faith and he reaches receptivity.
After all this, Man blissfully goes back to oblivion.
Sri Aurobindo calls that oblivion Taste of Ignorance.
Taste of ignorance changing into Taste of knowledge is new birth.
To be aware of one is ego, is negative awareness.
Of the two great steps, emerging out of ego is the first.
Man is not in ego, Man is ego. He is so identified with it.
To realise one is ego, is the first step.
Consecration is in two stages. One is of the thought; the other is of the ego that generates thought.
Thought creates problems.
Thought when consecrated solves the problems it has created.
The origin of thought is ego.
Ego of thought consecrated will dissolve the roots of the thought.
As there is ego behind the thought, there is ego behind the feeling and the act.
They are the egos of the vital and the physical.
The tenth Man, the broken pencil cannot be got over as long as the situation does not change.
Ego is personal. Shedding the ego, one becomes impersonal, universal.
Consecration expands the work hundred or thousand fold when the ego behind the thought or
feeling or action is shed.
Dissolution of ego changes the context from the personal to the universal.
Hence the phenomenal expansion.
Such dissolution gives the feeling of chillness, a symptom of the Psychic emerging.
The camouflage of the ego is a long experience of life. First of all we forget.
Self-righteousness, insistence on our point of view, our capacity, reliance on the result produced are some
expressions of the ego.
Cock-sureness is a clear symptom of the ego.
Insistence is another.
Obstinacy is the physical insistence.
It is easily forgotten that obstinacy is not firmness.
Superstition is a fertile field that supports the ego.
The other Man’s point of view is an easy corrective to the Mental ego.
Widening the perspective is another.
Reaction is a sure indication of the presence of ego.
Sensitivity is another strong representative of the ego in all parts of being.
Physical sensitivity is most difficult to get rid of.
Vital sensitivity causes quarrels.
“ஜோர்ஜியோனோ நோணத்துடன் உடனடியோகக் கீழ்ப்ெணிந்தோள்.”
ஒரு நிறுவனத்தின் பசயல் திறன் அதனுளடய நிர்வோகிகைின் வோிளசக்கிைேத்தோல்
தீர்ேோனிக்கப்ெடுகிறது.
அந்த வோிளசக்கிைேம் அதனுளடய பசயல்முளறயில், நிறுவனத்தின் முதலோைிளய சம்ெந்தப்ெட
ளவக்கோேல், நிறுவனத்தின் கநோக்கத்ளத திறளேயோகப் பூர்த்தி பசய்வதற்கோக
உருவோக்கப்ெடுகிறது.
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அன்ளனதோன் ஒருவருளடய முதலோைி என்கிற ஸ்ரீ அைவிந்தோின் தத்துவத்ளத, நிர்வோகிகைின்
வோிளசக்கிைேம் விோிவோகப் ெின்ெற்றுகிறது.
விருந்துக்கோன அளைப்புகள் முக்கியேோகப் பெண்கைோல்தோன் விடுக்கப்ெடுகின்றன.
வோிளசக்கிைேம் அதிகோைத்ளதப் ெண்புகைின் மூலம் பசயல்ெடுத்தும்.
சக்திளயத் தோங்கிச் பசல்லும் ெண்புகள், ஜீவனின் தோழ்ந்த ெகுதிகளை ஆன்ேோவின் பசயல்திறன்
அைவிற்கு உயர்த்துகின்றன.
வோிளசக்கிைேம் இருந்தகெோதிலும், ஸ்தோெனம் அதன் தளலவருடன் பதோடர்புபகோள்ை விளைவதன்
மூலம், அவளை நிறுவனத்திலுள்ை அளனவோிடமும் தனித்தனியோகத் பதோடர்புபகோள்ை ளவக்கும்.
கவளல பசய்து முடிக்கப்ெட்டவுடன், அவருக்குத் பதோிவிக்கப்ெட கவண்டும்.
வோிளசக்கிைேம் மூலம் கவளல சிறப்ெோகச் பசயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
கவளலக்கு பவைிகய கலோச்சோை வோிளசக்கிைேம் ஒன்று உள்ைது.
கலோச்சோை வோிளசக்கிைேத்தினோல் ேனிதப் ெண்புகள் சமூகத்தில் வைர்கின்றன.
ெண்ெின் ெக்குவம் அளனவளையும் ெண்புள்ளவராக ேோற்றும்.
வைகவற்பு, ெிோிவுெசோைம், விளட பெறுவது ஆகியளவ இந்தக் கலோச்சோைத்தின் விைிம்புகைில்
உள்ைன.
விலங்குகளுக்கு இளவ எதுவும் கிளடயோது.
கவளல ேட்டும் முக்கியேோனோல் சமூகத்தில் சுயநலம் ஆட்சி புோியும்.
கலோச்சோைத்தில் முதிர்ச்சி அளடந்த சமூகத்தில், கவளல, ேனித உறவுகள், தனிப்ெட்ட
உணர்வுகைின் வோிளசக்கிைேம் உள்ைன.
இது கெோன்ற சமூகத்தில் கலோச்சோைப் ெின்னணி இருப்ெதோல், பெோிய கவளலயும், சிறிய
கவளலளயப் கெோல் ெணத்தின் உெகயோகத்ளதத் தவிர்த்து சோதிக்கப்ெடுகின்றன.
அது கெோன்ற சமூகத்தின் அன்ளனயின் ெதிப்ளெ ஆகைோவில்லில் அன்ளன உருவோக்க
முளனந்தோர்.
ெல உறுப்புக்கைின் பசயல்ெோடு நிளறந்தது உடலின் அளேப்பு. கலோச்சோை உணர்வுகைின் உயர்ந்த
வோிளசக்கிைேம் உடளல கேலும் சிறந்த திறனுளடயதோக ஆக்குகிறது. ெண்ெடோத ஒரு ேனிதனும்,
ெண்ெட்ட ஒரு ேனிதனும் பசய்யும் முக்கியேோன கவளலயில் கநைம், தைம், சக்தி ஆகியவற்றில் ெத்து
அல்லது நூறு ேடங்கு வித்தியோசப்ெடும்.
தனிப்ெட்ட ெண்புகள் உயர்ந்தளவ. சமூகப் ெண்புகளைப் ெிைதிெலிக்கும் தனிப்ெட்ட ெண்புகள்,
அவற்றின் ஒருளேப்ெோட்டினோல் கேலும் உயர்ந்தளவயோகும்.
இைம் வயது, அனுெவேின்ளே, புதுளே, குற்ற உணர்வு இவற்றின் கோைணேோக
தன்னம்ெிக்ளகயின்ளே ஏற்ெடுகிறது.
தன்னுளடய சககோதோியிடம் எலிசபெத்ளதப்ெற்றி டோர்சி ேிகவும் உயர்வோகப் கெசியிருப்ெோன்
கெோலும், அது எலிசபெத்ளதச் சந்திக்கும் ஆவளல அவைிடம் தூண்டியது. அவளுளடய
தன்னம்ெிக்ளகயின்ளேக்கு அது ஒரு கோைணேோக இருக்கலோம்.
ஜோர்ஜியோனோவுக்கு, ைங்களுளடய அந்தஸ்திற்கு ஏற்ெ, பெோதுவோக அவர்கள் ைங்கியிருக்கும்
விடுதிக்கு அளைப்ெிதன அனுப்ெி, பெம்ெர்லியில் அவர்களை வைகவற்க கவண்டும் என்ெதுதோன்
முளற என்று பதோியும்.
எலிசபெத் இருக்கும் இடத்திற்குச் பசன்று அவர்களைச் சந்திக்க டோர்சி விரும்ெியது, அவளை
கேலும் சங்கடத்திற்கு உள்ைோக்குகிறது.
சூடு கண்ட பூளனளயப்கெோல் இருந்த டோர்சி தயங்கினோன், அவனுளடய உணர்ச்சிகைின்
ெோதிப்பும் சககோதோியிடம் ஏற்ெட்டிருக்கும்.
பெம்ெர்லியில் இருக்கும் ஒரு பெண், தன்னம்ெிக்ளகயுடன் இருக்க கவண்டும் அல்லது அைவுக்கு
அதிகேோன தன்னம்ெிக்ளகயுடன் இருக்க கவண்டும் ஆனோல் உண்ளே இவ்வோறு இல்ளல.
தன்னம்ெிக்ளகயற்று இருப்ெது இயலோளேகய.
இயலோளே, தனி ஜீவனோக இருப்ெதினோல் எழுகிறது என்று ஸ்ரீ அைவிந்தர் கூறுகிறோர்.
சச்சைவின் மூலம் இந்த இயலோளே கோதலோக ேோறுகிறது.
ெிங்கிலி அங்கிருப்ெதோல் தன்னம்ெிக்ளகயற்ற பெோதுவோன சூைல் ஒன்றிளன அது உருவோக்கலோம்.
சூழ்நிளல எடுத்துளைக்கும் சந்தர்ப்ெத்திற்கு கநர்ேோறோக, ஜோர்ஜியோனோவிற்கு ெிங்கிலி என்ற
எண்ணம் டோர்சியின் ேனதில் எைகவ இல்ளல.
தன்னுளடய சுய விருப்ெங்களைப்ெற்றி எதுவும் பதோியோேல், அவன் எவ்வோறு
பெருந்தன்ளேயோகவும், ஆதைவோகவும் இருந்திருக்கிறோன் என்ெளத இது கோண்ெிக்கிறது.
அவன் ஒரு ெோசமுள்ை சககோதைன் என்ெளதத் தவிை கவறு ஒன்றும் நேக்குக் களதயில்
பதோிவதில்ளல.
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கலடி கோதோின், ஆன், டோர்சி, ஜோர்ஜியோனோ யோவரும் ேனோீதியோக இல்லோவிடினும், சமூகோீதியோக
குளறெோடு உள்ைவர்கைோக உள்ைனர்.
பெம்ெர்லி, கைோசிங்ஸ், இரு இடங்களும் வலிளே குன்றி இருப்ெது இதளன உறுதிப்ெடுத்துகிறது.
எலிசபெத் சங்கடத்திற்குள்ைோகிறோள்; கோர்டினர் தம்ெதிகள் ஆவலுடன் உள்ைனர், ஜோர்ஜியோனோ
தன்னம்ெிக்ளக இல்லோேல் உள்ைோள், ெிங்கிலி கவளலயுடன் இருக்கிறோன், டோர்சி பசயல்ெட
தயோைோகவும் விருப்ெத்துடனும் உள்ைோன்.
இதுவளை ககள்விப்ெட்டிைோத பெோிய சோதளனகளுக்கு இதுதோன் ேிகச் சிறந்த சூைலோக இருக்கும்.
நடந்தபதன்னகவோ இதற்கு கநர்ேோறோனது.
இவற்றில் கநர்ேோறோன ெலனுக்கும் கெோதுேோன அறிகுறிகள் உள்ைன.
வோழ்க்ளக சிறப்ெோனது. வோழ்ளவத் தீர்ேோனிப்ெது ேனித விருப்ெகே.
ஜோர்ஜியோனோ தன்னுளடய விருப்ெத்திற்கு ேோறோக சககோதைன் பசோல்ெடி பசயல்ெட்டுக்
பகோண்டிருந்தோள்.
ேோறுவது கடினேோக இல்லோதகெோதும் ேனிதனுக்கு எங்கு ேோறுவது என்ெது பதோியோது என்று
அன்ளன கூறுகிறோர்.
எளத ேோற்றுவது என்ெது பதோிவதில்ளல. இதற்கு கநைம் கதளவப்ெடுகிறது என்று அன்ளன
கூறுகிறோர்.
ேனிதனின் அறிவு அகந்ளதயின் அறிவோக உள்ைது-அகந்ளதயுடன் கூடிய அறிவு.
எங்கு ேோறுவது என்கிற அறிவு ஆன்ேோவின் அறிவோகும்.
இது அகந்ளதயிலிருந்து ஆன்ேோவுக்கு ேோறுவதோகும்.
முதல் ெடி அறிவோகும்.
அகந்ளதயில் ேனிதன் கண்மூடியோக உள்ைோன்.
கண்மூடியோன ேனிதன் எவ்வோறு ெோர்க்க முடியும்? அவனோல் எப்பெோழுகதனும் ெோர்க்க முடியுேோ?
அன்ளனளய அளைத்தோல், அவர் அவளன அகந்ளதயிலிருந்து ஆன்ேோவுக்கு ேோற்றுவோர், அவன்
விைிப்ெளடகிறோன்.
இந்த விதத்தில் அளைப்பு உண்ளேயோனது. ேனிதன் பெரும்ெோலும் அளைக்க ேறந்துவிடுவளத நோம்
ெோர்க்கிகறோம்.
அன்ளனயின் நிளனவு ேனிதளன அகந்ளதயிலிருந்து ஆன்ேோவுக்கு ேோற்றுகிறது.
இதனோல்தோன் அளைப்பும் அன்ளனயின் நிளனவும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
அளைக்கும்பெோழுதும் ெளைய ெைக்கத்தின் கோைணேோக அவன் அகந்ளதயிகலகய இருக்க
விரும்புகிறோன்.
அகந்ளத அைிக்கும் ெோதுகோப்ளெ அவன் நம்புகிறோன். அதனோல்தோன் எதிர்ப்பு எழுகிறது,
ஜீவனில்லோேல் இருக்கிறோன்.
ஜீவனில்லோேல் இருக்கும் உணர்வு, அவன் ெின் கநோக்கிச் பசல்வளத அவனுக்கு உணர்த்த
கவண்டும்.
இருப்ெினும், பதோடர்ந்த அளைப்பு சக்திளயக் கீைிறக்கி அவன் உடல் பநோறுங்கும் உணர்விளன
அவனுக்கு அைிக்கும்.
அந்தப் ெயம் சக்தி நுளைவளதத் தடுக்கிறது.
ஜீவனின்றி இருப்ெது, எதிர்ப்பு, ேறதி என்ெது அகந்ளத என்கிற அறிவு, ஒரு திருப்புமுளனயோகும்.
அகந்ளதயில் அவன் தன்னிளனவின்றி இருக்கிறோன். தன்னிளனகவோடு இருக்கும்கெோது அவன்
அகந்ளதயற்று இருக்கிறோன்.
அந்த ேோற்றம் ஏற்புத்திறளனயும் விைிப்புணர்ளவயும் உருவோக்குகிறது.
விடோேல் முயற்சி பசய்யும் ேனிதன் நம்ெிக்ளகளய உருவோக்கி ஏற்புத்திறளன அளடகிறோன்.
இளவ எல்லோவற்றிற்குப் ெிறகு ேனிதன் சந்கதோஷேோக ேறந்து விடுகிறோன்.
அந்த ேறதிளய ஸ்ரீ அைவிந்தர் அறியோளேயின் ருசி என்கிறோர்.
அறியோளேயின் ருசி அறிவின் ருசியோக ேோறுவது புதிய ெிறப்ெோகும்.
ஒருவருக்குத் தன்னுளடய அகந்ளதயின் நிளல பதோிவது எதிர்ேளறயோன விைிப்புணர்வோகும்.
இைண்டு பெோிய கட்டங்கைின் முதல் கட்டம் அகந்ளதயிலிருந்து பவைிவருவதோகும்.
ேனிதன் அகந்ளதயில் இல்ளல, ேனிதகன அகந்ளதயோக இருக்கிறோன். அதனுடன் அந்த அைவிற்கு
ஐக்கியேோகி உள்ைோன்.
தோன் அகந்ளத என உணருவகத முதல் ெடியோகும்.
சேர்ப்ெணம் இைண்டு நிளலகைில் உள்ைது. ஒன்று எண்ணத்ளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்வது;
ேற்பறோன்று அந்த எண்ணத்ளத உற்ெத்தி பசய்யும் அகந்ளதளயச் சேர்ப்ெணம் பசய்வது.
எண்ணம் ெிைச்சிளனகளை உருவோக்குகிறது.
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எண்ணங்களைச் சேர்ப்ெணம் பசய்யும்பெோழுது அளவ உருவோக்கிய ெிைச்சிளனகளையும் அது
தீர்க்கிறது.
எண்ணத்தின் ெிறப்ெிடம் அகந்ளத.
எண்ணங்கைின் அகந்ளதளயச் சேர்ப்ெணம் பசய்யும்பெோழுது, எண்ணங்கைின் கவளையும் அது
களைத்து விடுகிறது.
எண்ணத்தின் ெின்னோல் அகந்ளத இருப்ெதுகெோல், உணர்வுக்கும், பசயலுக்கும் ெின்னோலும்
அகந்ளத உள்ைது.
அளவ உணர்வு ேற்றும் ஜடத்தின் அகந்ளதகள் ஆகும்.
ெத்தோவது ேனிதன், உளடந்த கெனோ ஆகியளவ, நிளலளே ேோறோேல் ேோறோது.
அகந்ளத தனிப்ெட்டது. அகந்ளதளயக் ளகவிடும்பெோழுது ஒருவர் தனித்தன்ளேளய இைந்து
உலகைோவியவைோக ேோறுகிறோர்.
எண்ணம், உணர்வு ேற்றும் பசயலுக்குப் ெின்னோல் உள்ை அகந்ளதளயக் ளகவிடும்பெோழுது
சேர்ப்ெணம், கவளலளய நூறு அல்லது ஆயிைம் ேடங்கு விோிவளடயச் பசய்கிறது.
அகந்ளத களையும்பெோழுது, விஷயத்ளத தனிப்ெட்டதிலிருந்து உலகத்திற்கு உோியதோக
ேோற்றுகிறது.
அதனோல்தோன் அது அைவற்று விோிவளடகிறது.
அகந்ளத ேளறயும்பெோழுது குைிர்ந்த உணர்வு ஏற்ெடும். இது ளசத்தியம் பவைிவருவதற்கோன
அளடயோைம் ஆகும்.
அகந்ளதயின் உருேோற்றம் வோழ்வின் நீண்ட அனுெவேோகும். முதலோவதோக நோம் ேறந்து
விடுகிகறோம்.
தோன் பசய்வதுதோன் சோி என்ற எண்ணம், நேது கருத்ளத வலியுறுத்துவது, நேது திறளே,
ெலன்களை நம்புவது ஆகியளவ அகந்ளதயின் சில பவைிப்ெோடுகள் ஆகும்.
இறுோப்புடன் கூடிய நம்ெிக்ளக அகந்ளதயின் பதைிவோன அறிகுறி ஆகும்.
வலியுறுத்துவது ேற்பறோரு அறிகுறி.
ெிடிவோதம் உடலின் வலியுறுத்தல் ஆகும்.
ெிடிவோதம் உறுதிப்ெோடு அல்ல என்ெது எைிதோக ேறக்கப்ெடுகிறது.
அகந்ளதக்குப் பெரும் துளண பசல்வது மூடநம்ெிக்ளக.
ேனத்தின் அகந்ளதளயச் சுலெேோக சோி பசய்வது அடுத்தவர் கண்கணோட்டத்தில் அணுகுவது.
ேற்பறோன்று ெரந்ை அணுகுமுதறயாகும்.
எதிர்விளன ஆற்றுவது அகந்ளத இருப்ெதன் நிச்சயேோன அறிகுறியோகும்.
எைற்கும் உணர்ச்சிவயப்ெடுைல் ஜீவனின் எல்லோப் ெகுதிகைிலும் அகந்ளத இருப்ெதன் ெலேோன
அறிகுறியாகும்.
உடலின் உணர்ளவக் ளக விடுவது ேிகவும் கடினம்.
உணர்வின் நுண்ணுணர்வு சச்சைளவ ஏற்ெடுத்தும்.
9. “Mrs.Gardiner looked at her niece.”
Events take form in the subtle plane and emerge in the physical plane.
The formation and expression have the same rules in both the planes.
Energy collects as essence till it saturates.
It is the foundation.
Till saturation no further superstructure can be attempted.
Once the foundation is laid, it splits into parts.
Each has a form.
The form is preceded by force.
The form subdivides according to the needs.
Each subdivided form cultivates its culture of work.
Work is executed in all planes by a hierarchy.
Each level of hierarchy develops its rule of delivery of goods – force.
Such a system develops in full detail till it becomes compact.
Once the system works, it develops tradition.
Tradition develops customs and usage known as social procedures.
Dinner invitations are extended by ladies.
It is given to the elders in the group or the family.
Still Mrs.Gardiner knows the true recipient is Elizabeth.
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So, she wants to take her permission.
Her permission is given by the averted face.
It is an occasion where Yes is communicated by a No.
Embarrassment is permitted to be negative in a positive situation.
Her embarrassment is due to the excessive solicitude of Darcy.
Every shade of behaviour is determined by society, individual, the given circumstance, temperament,
culture and the combined human choices of those concerned.
Collectively they have the power of accomplishment, power to open a new dimension, reverse the course
of events or anything the human choice decides.
Human choice is divine choice.
Mrs.Gardiner seemed to be a repository of culture and generosity.
She would not appropriate the invitation meant for her niece just because it was extended to her.
She wrote of her husband’s compunction about the borrowed feathers for the help of Lydia and was
characteristically relieved when Elizabeth knew the truth.
There are crown-jewels in the culture of a nation.
Mind rules Europe. Mind is inherently expansive and hence generous.
Spirit is all generosity. Asoka eschewing violence issued out of the spiritual basis of Indian culture.
Not to use the power when one is saturated with it is not in human nature. Nor does power that corrupts
permit it. The power of self-abnegation comes out of the Spirit that is underlying. Gandhiji created all the
power of Indian Freedom. On its advent, there was no thought of Gandhi occupying the throne. History
gives us no precedents. The joint family in India is a symbol of self-denial. We hear of a doctor who in
spite of his extreme popularity charged no fees to a third of his patients and half the charge to the rest. He
is reported to have seen fifteen students through Engineering education at his expense. Partly it comes
from his grandfather who was a diamond merchant. Truly it is the endowment of the Indian soil that is
spiritual.
When France was the cultural leader the whole of Europe took after France.
The British Empire made Britain the jewel of Europe. It was her turn to be worshipped by all the nations.
Now it is the turn of America because of her wealth.
The world can accept the leadership of a nation for her cultural eminence, her political power or abundant
wealth.
For whatever reason when the world comes to worship a nation, all the forces within that nation rise to
their acme to overcome any other defect she has.
When the Time comes all cultures can at once rise to the occasion so that cultural development will
be even in the world. A formula can hasten that HOUR.
Social sensitivity ensures maintenance of social status.
It comes from social self-awareness.
Yoga is Self-awareness, Man’s awareness that he is a soul.
The first step in yoga is the awareness of the ego, rather the self-awareness of the ego.
For the ego to be aware of itself as ego and come forward to dissolution is the beginning of yoga.
It is a step that deludes the practitioners because it involves a reversal of a superstition that is
overwhelming.
The superstition is so overwhelming that when Grace gives a momentary opening, Man overlooks it or is
unaware of it.
Man can get it back by years of effort at consecration when it becomes perfect.
He who does it steps into Individuality.
Surrender of the ego thus gives a touch of Supramental Silence.
Surrender of the ego thus initiated culminates in the surrender of sensitivity.
There are three levels of sensitivity.
It is a touch of Silence as it confines itself to the spot where from the ego
withdrew.
Supramental Silence when it is overwhelming can spread all over the being as a sensation.
To think of gratitude at this moment fortifies the experience.
To feel gratitude as a sensation enables the experience to recur.
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Such an experience is one of universal benevolence.
The great soul instinctively feel a compassion that is universal.
It is the beginning of cosmic consciousness.
The three grades of Supramental existences are 1) God in all, 2) All in God, 3) God in each as
individuality. They are triune. Vedas explain this through Agni being the father, servant and one in whom
all others merge as in the wheel the spokes meet at its centre.
The Divine Soul conceives, perceives and senses them all.
The Gardiners looked at their niece as it was a great moment in their lives.
Two days later Darcy had a great moment in his life when he learnt of the elopement.
One may wonder what was his thought at that moment and what any other Man would think then.
One would think that he knew it before the proposal and was therefore lucky (to have escaped).
Or it would confirm his opinion about the family.
A few would still hesitate before finally giving up.
The light he saw in her eyes vastly excelled the tragedy he was in in going for Lydia.
Therefore, he chose to serve her family.
Such decisions are not arrived at by a process of thinking.
If at all one takes such a decision, it must be instantaneous.
The Mind that acts instantaneously is not in time. It is in Timelessness.
After finding Lydia, the one thought in his Mind would be that Elizabeth should know it, as he did it only
for her.
He asked for confidentiality.
Such a Mind must have been in Simultaneous Time as it is not human.
It is in simultaneous Time because he had retained the Timelessness of his Mind while he was acting in
Time.
The whole essence of the story seems to converge in the actions of Darcy after the meeting at Pemberley.
Incidentally we see that a family led astray for twenty five years can still be saved and there are forces in
life capable of it.
Human choice, human decision is capable of such a consequence. Here it is the power of Romance,
the French Revolution, Bennet’s sense of responsibility, the light in her eyes brought it about.
That was two hundred years ago. With Her consciousness around us we must be able to achieve like Darcy
or even more now. To be in Mother utterly for a full day is capable of doing it. Darshan days, birthdays
carry the same power.
“திருேதி கோர்டினர் தன்னுளடய ேருேகளை கநோக்கினோள்.”
நிகழ்ச்சிகள் சூட்சுே நிளலயில் கதோன்றி ஜட நிளலயில் பவைிவரும்.
உருவோவதற்கும், பவைிப்ெோட்டிற்கும் இைண்டு நிளலகைிலும் ஒகை சட்டம்தோன்.
சக்தி நிளறவளடயும்வளை அதனுளடய சோைம் கசர்ந்து பகோண்டிருக்கும்.
இதுதோன் அடித்தைோகிறது.
நிளறவளடயும்வளை அதற்கு கேல் எந்தக் கட்டிடத்ளதயும் எழுப்ெ முடியோது.
அடித்தைம் அளேந்தவுடன் இது ெகுதிகைோகப் ெிோிகிறது.
ஒவ்பவோன்றுக்கும் ஒரு கதோற்றமுண்டு.
கதோற்றத்திற்கு முன் சக்தி வருகிறது.
கதோற்றம் அதன் கதளவக்கு ஏற்றோற்கெோல் கேலும் ெிோிகிறது.
ெிோிந்த ஒவ்பவோன்றும் அதற்குோிய கவளலயின் கலோச்சோைத்ளத ஏற்ெடுத்திக்பகோள்ளும்.
எல்லோ நிளலகைிலும் கவளல ஒரு வோிளசக்கிைேம் மூலம் பசயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
வோிளசக் கிைேத்தின் ஒவ்பவோரு நிளலயும் அைன் பொருட்கதள வழங்குவைற்கான சட்டத்ளத
உருவோக்கிக் பகோள்கிறது-சக்தி.
இது கெோன்ற ஒரு முளற கச்சிதேோக ோறும்வளை முழு விவைங்களுடன் வைர்ந்து பகோண்டிருக்கும்.
முளற பசயல்ெட ஆைம்ெித்தவுடன் அது ஒரு வைக்கத்ளத உருவோக்கும்.
ெைம்ெளை வைக்கங்கள் சமூகச் பசயல்முளற எனப்ெடும் ெைக்கங்களையும், ெயன்ெோட்ளடயும்
உருவோக்கும்.
விருந்துக்கோன அளைப்பு பெண்கைோகலகய விடுக்கப்ெடுகின்றன.
குடும்ெத்திகலோ அல்லது ஒரு குழுவின் மூத்த நெோிடகேோ அந்த அளைப்பு விடுக்கப்ெடுகிறது.
இருப்ெினும், திருேதி கோர்டினருக்கு இதன் உண்ளேயோன பெறுனர் எலிசபெத் என்று பதோியும்.
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அதனோல் அவைது அனுேதிளயப் பெற அவள் விளைகிறோள்.
முகத்ளதத் திருப்ெிக்பகோண்டதன் மூலம் அவளுளடய சம்ேதம் பதோிவிக்கப்ெடுகிறது.
‘கவண்டோம்’ என்ெதன் மூலம் ‘கவண்டும்’ என்று கூறப்ெடும் ஒரு சந்தர்ப்ெேோகும் இது.
கநர்ேளறயோன சூழ்நிளலயில் சங்கடம் எதிர்ேளறயோக அனுேதிக்கப்ெடுகிறது.
அவைது சங்கடம் டோர்சியின் அைவுக்கு அதிகேோன அக்களறயோல் எழுகிறது.
ஒவ்பவோரு நடத்ளதயின் சோயலும் சமூகத்தோல், தனிநெைோல், சந்தர்ப்ெங்கைோல், ேன நிளலயோல்,
கலோச்சோைத்தோல், சம்ெந்தப்ெட்டவர்கைின் இளணந்த ேனித விருப்ெங்கைோல்
நிர்ணயிக்கப்ெடுகிறது.
சோதிப்ெதற்கும், புதிய ெோிேோணங்களை உருவோக்குவதற்கும், நிகழ்ச்சிகைின் கெோக்ளக
ேோற்றுவதற்கும் அல்லது ேனித விருப்ெம் தீர்ேோனிக்கும் எளத கவண்டுபேன்றோலும் பசய்வதற்கும்
கூட்டோக அளவகளுக்குத் திறன் உள்ைது.
ேனித விருப்ெம் பதய்வீக விருப்ெம் ஆகும்.
திருேதி கோர்டினர், கலோச்சோைம் ேற்றும் பெருந்தன்ளேயின் கைஞ்சியேோக விைங்கினோள்.
தனக்கு அைிக்கப்ெட்டது என்ற கோைணத்திற்கோக அவளுளடய ேருேகளுக்கோக விடுக்கப்ெட்ட
அளைப்ளெ அவள் ெறித்துக் பகோள்ைவில்ளல.
லிடியோவுக்குச் பசய்த உதவியினோல் தன்னுளடய கணவருக்கு ஏற்ெட்ட ேன உறுத்தளல விைக்கி
எலிசபெத்திற்கு கடிதம் எழுதுகிறோள், எலிசபெத்திற்கு உண்ளே பதோிந்த ெிறகு ேன நிம்ேதி
அளடகிறோள்.
ஒரு நோட்டின் கலோச்சோைத்தில் சில ேணி ேகுடங்கள் விைங்குகின்றன.
ஐகைோப்ெோளவ ேனம் ஆள்கிறது. ேனம் எப்பெோழுதும் விசோலேோக இருக்கும் தன்ளேயுளடயது
அதனோல் பெருந்தன்ளேயோக உள்ைது.
ஆன்ேோ பெருந்தன்ளேயோனது. இந்தியக் கலாச்சோைத்தின் ஆன்ேீக அடிப்ெளடயில் வன்முளறளய
அகசோகர் தவிர்த்தோர். ஒருவர் அதிகோைம் நிளறந்தவைோக இருக்கும்பெோழுது அதளனப்
ெயன்ெடுத்தோேல் இருப்ெது ேனித சுெோவத்தில் இல்ளல. ஊைளலத் தூண்டும் அதிகோைம் அதற்கு
அனுேதி அைிப்ெதில்ளல. அடித்தைத்தில் இருக்கும் நேது தியோகத்தின் சக்தி ஆன்ேோவிலிருந்து
எழுகிறது. இந்தியச் சுதந்திைத்திற்குத் கதளவயோன அத்தளன சக்திளயயும் கோந்திஜி
உருவோக்கினோர். சுதந்திைம் கிளடத்தபெோழுது கோந்திஜிக்கு தளலளே ெதவி வகிக்ககவண்டும்
என்கிற எண்ணகே எைவில்ளல. சோித்திைத்தில் இதற்கு முன்கனோடிகய இல்ளல. இந்தியக் கூட்டுக்
குடும்ெம் சுய ேறுப்ெின் ஒரு அளடயோைம் ஆகும். ேிகவும் ெிைெலேோன ஒரு ேருத்துவர் மூன்றில் ஒரு
ெங்கு கநோயோைிகைிடம் கட்டணம் வசூலிக்கவில்ளல, ேீதி கெோிடம் ெோதி அைவு கட்டணகே
வோங்கினோர். அவருளடய பசலவில் ெதிளனந்து ேோணவர்கள் பெோறியியல் கல்லூோியில் கசர்ந்து
ெட்டம் வோங்கினர். ளவை வியோெோோியோக இருந்த அவருளடய ெோட்டோனோோிடேிருந்து அவர் இந்தக்
குணத்ளதப் பெற்றிருந்தோர். ஆன்ேீகேயேோன இந்திய ேண்ணின் இயற்ளகயோன வைம் இது.
கலோச்சோைத்தின் தளலளேயோக ெிைோன்ஸ் விைங்கியபெோழுது ஐகைோப்ெோ முழுவதும் ெிைோன்தைப்
ெின்ெற்றியது.
ஆங்கிகலய அைசு ெிோிட்டளன ஐகைோப்ெோவின் ேணிேகுடேோக்கியது. எல்லோ நோடுகளும்
ெிோிட்டளனப் ெின்ெற்ற ஆைம்ெித்தன.
இப்பெோழுது பசல்வ வைத்தோல் அபேோிக்கோ அவ்வோறு விைங்குகிறது.
கலோச்சோைச் சிறப்ெோல், அைசியல் பசல்வோக்கோல் அல்லது அெோிேிதேோன பசல்வத்தோல் உலகம் ஒரு
நோட்டின் தளலளேளய ஏற்றுக்பகோள்ளும்.
எந்த ஒரு கோைணத்திற்கோகவும் உலகம் ஒரு நோட்ளட வைிெட ஆைம்ெித்தோல், அந்த நோட்டின்
அளனத்து சக்திகளும் நோட்டின் ேற்ற குளறகளை அகற்றும் அைவிற்கு உயரும்.
கநைம் வரும்பெோழுது எல்லோ கலோச்சோைமும் சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்றவோறு உயர்ந்து, உலகத்தில்
கலோச்சோை முன்கனற்றம் சேேோக இருக்கும். அந்த கநைத்ளத ஏகதனும் ஒரு விதி துோிதப்ெடுத்தும்.
சமூக நுண்ணுணர்வு, சமூக அந்தஸ்ளதத் பதோடர்ந்து நிளலநிறுத்த உதவுகிறது.
இது சமூகச் சுய விைிப்ெின் மூலம் ஏற்ெடுகிறது.
கயோகம் சுய விைிப்ெோகும், தோன் ஒரு ஆன்ேோ என ேனிதன் உணர்வதோகும்.
கயோகத்தின் முதல் ெடி, அகந்ளதயின் சுய விைிப்புணர்ளவவிட நேது அகந்ளதளய நோம்
உணருவதுதோன்.
அகந்ளத தன்ளன உணர்ந்து அதளனக் களைக்க முன்வருவது கயோகத்தின் ஆைம்ெேோகும்.
ெின்ெற்றுெவர்களை ஏேோற்றும் கட்டம் இது, ஏபனனில் அடக்கி ஆளும் ஒரு மூடநம்ெிக்ளகளய
ேோற்றிக் பகோள்ளும் பசயலோகும் இது.
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மூடநம்ெிக்ளக நம்ளே அந்த அைவிற்கு ஆட்பகோண்டிருப்ெதோல், அருள் நேக்கு ஒரு க்ஷண கநை
விைிப்ெிளன அைிக்கும்பெோழுது ேனிதன் அளதக் கவனிப்ெதில்ளல அல்லது அளதப் ெற்றி
உணைோேல் இருப்ெோன்.
ெல வருட முயற்சிக்குப் ெிறகு சேர்ப்ெணம் பூைணத்துவம் பெறும்பெோழுது ேனிதனோல்
இவ்விைிப்ளெத் திரும்ெப் பெற முடியும்.
இதளனச் பசய்ெவன் தனித்துவம் பெறுகிறோன்.
அகந்ளதளயச் சைணளடயச் பசய்வது இவ்வோறு சத்திய ஜீவிய பேௌனத்ளத அைிக்கிறது.
இவ்வோறு பதோடங்கி ளவக்கப்ெட்ட அகந்ளதளயச் சைணளடயச் பசய்யும் முயற்சி உணர்வின்
சைணோகதியில் முடிகிறது.
உணர்வின் மூன்று நிளலகள் உள்ைன.
அகந்ளத கதரந்ை இடத்தில் அது தன்ளன இருத்திக் பகோள்வதோல், அது பேௌனத்தின் ஸ்ெோிசம்
ஆகும்.
சத்திய ஜீவிய பேௌனம் அதிக அைவில் இருக்கும்பெோழுது, ஜீவனின் எல்லோப் ெகுதிகைிலும் அது
உணர்வோகப் ெைவுகிறது.
இத்தருணத்தில் நன்றியுடன் இருப்ெது அனுெவத்ளத ெலப்ெடுத்தும்.
நன்றிளய உணர்வோக உணரும்பெோழுது அனுெவம் ேீண்டும் ஏற்ெடுகிறது.
இது கெோன்ற அனுெவம் உலகைோவிய உதோை குணேோக இருக்கும்.
உயர்ந்த ஆன்ேோவிற்கு உள்ளுணர்வோக எழும் ெோிவு உலகைோவியது.
இது ெிைெஞ்ச ஜீவியத்தின் ஆைம்ெேோகும்.
சத்திய ஜீவிய வோழ்வின் மூன்று நிளலகள், 1) எல்லோவற்றிலும் இளறவன், 2) எல்லோமும்
இளறவனிடத்தில், 3) தனித்துவேோக ஒவ்பவோன்றிலும் இளறவன். அளவ மூன்றோகும். அக்னிளயத்
தந்ளதயோகவும், கவளலக்கோைனோகவும், சக்கைத்தில் உள்ை கம்ெிகள் நடுவில் சந்தித்துக்
பகோள்வளதப் கெோல் ேற்ற அளனத்தும் குவியும் ஒன்றோகவும், கவதம் இளத விவோித்துள்ைது.
பதய்வீக ஆன்ேோ உருவோக்குகிறது, புோிந்து பகோள்கிறது, எல்லோவற்ளறயும் உணருகிறது.
கோர்டினர் தங்களுளடய ேருேகளை கநோக்கினர், ஏபனனில் அவர்கைது வோழ்க்ளகயில் அது ஒரு
முக்கியேோன தருணேோகும்.
இைண்டு நோட்கள் கைித்து ஓடிப்கெோனளதக் ககள்வியுற்ற டோர்சிக்கு, அவனது வோழ்க்ளகயின்
பெோிய தருணேோக அது அளேந்தது.
அந்தத் தருணத்தில் அவன் ேனத்தில் என்ன எண்ணம் இருந்திருக்கும், கவறு எந்த ேனிதனும் என்ன
நிளனத்திருப்ெோன் என்ெளத நிளனத்தும் ெோர்க்க முடியோது.
திருேண கவண்டுககோைிற்கு முன்கெ அவனுக்கு அது பதோிந்து விட்டதோல், அதிர்ஷ்டவசேோக
அவன் தப்ெித்துக் பகோண்டோன் என்று ஒருவர் நிளனக்கலோம்.
அல்லது அக்குடும்ெத்ளதப் ெற்றிய அவனது கருத்து உறுதியோகி இருக்கும்.
இறுதியோக ளகவிடுவதற்கு முன்பு, சிலர் இன்னமும் தயங்குவோர்கள்.
லிடியோளவக் கோப்ெோற்றும் ெணியில் ஏற்ெட்ட கெைோெத்ளதவிட, எலிசபெத்துளடய ஆத்ே
நயனங்கைில் அவன் கண்ட ஒைி ேிகச் சிறப்ெோக இருந்தது.
அதனோல் அவன் அக்குடும்ெத்திற்கு உதவி புோிய விரும்ெினோன்.
சிந்தளன பசய்வதன் மூலம் அது கெோன்ற தீர்ேோனங்களுக்கு ஒருவர் வருவதில்ளல.
ஒருவர் அது கெோன்ற தீர்ேோனம் எடுத்தோல், அது நிளனத்த உடகனகய எடுத்ததோக இருக்கும்.
உடனடியோகச் பசயல்ெடும் ேனம் கோலத்தில் இருக்கோது. கோலத்ளதக் கடந்து இருக்கும்.
லிடியோளவக் கண்டுெிடித்தவுடன் அவன் ேனதில், எலிசபெத்திற்கு அது பதோிய கவண்டும் என்கிற
எண்ணம்ைான் இருந்ைிருக்க மவண்டும், ஏபனனில் அளத அவன் பசய்தகத அவளுக்கோகத்தோன்.
ஆனால் அதளன இைகசியேோக ளவத்துக்பகோள்ை கவண்டினோன்.
இது கெோன்ற ேனம் மூன்றோம் நிளலக் கோலத்தில் இருந்திருக்க கவண்டும் ஏபனனில் இது ேனித
சுெோவம் அல்ல.
அவன் கோலத்தில் பசயல்ெட்டோலும் அவன் ேனதின் கோலத்ளதக் கடந்த நிளலளயத் தக்க ளவத்துக்
பகோண்டிருந்ததினோல், இது மூன்றோம் நிளலக் கோலத்தில் இருக்கிறது.
களதயின் முழு சோைமும் பெம்ெர்லி சந்திப்ெிற்குப் ெிறகு டோர்சியின் பசயல்கைில் குவிகிறது
கெோலுள்ைது.
இருெத்தி ஐந்து வருடங்கைோக திளச பதோியோேல் இருந்த குடும்ெத்ளத இன்னமும் கோப்ெோற்ற
முடியும், வோழ்வில் இதற்குோிய சக்திகள் உள்ைன என்ெளத நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
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ேனித விருப்ெம், ேனிதத் தீர்ேோனம் இது கெோன்ற விளைவிளன ஏற்ெடுத்த முடியும். அேை கோதலின்
சக்தி, ெிபைஞ்சுப் புைட்சி, பென்னட்டின் கடளே உணர்ச்சி, அவைது ஆத்ே நயனங்கைின் ஒைி
ஆகியவற்றின் சக்தி இங்கு அவ்வோறு பசயல்ெட்டன.
அது இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்தது. அன்ளனயின் ஜீவியம் இப்பெோழுது நம்ளேச் சுற்றி
இருப்ெதோல், டோர்சிளயப் கெோலகவோ அல்லது அதற்கும் கேகலகயோ நம்ேோல் சோதிக்க முடிய
கவண்டும். ஒரு நோள் முழுவதும் அன்ளனயின் ிதனவில் முழுதேயாக மூழ்கி இருப்ெது இளதச்
சோதிக்கும். தோிசன நோட்களுக்கும், ெிறந்த நோட்களுக்கும் இந்தச் சக்தி உண்டு.
10. “The invitation most concerned Elizabeth.”
Often the beneficiary of a work is not the one who worked for it.
In our limited view, the parents who brought up the boy should be the main beneficiary of his income.
It goes to the girl who marries him as he seeks a girl of his later status.
Family is a wider view. The benefits go to build up the family.
Often the primary cause will be removed from the scene.
It happens when the authority of the place is in the hands of a mean evil boss.
In a yogic sense, such an occurrence serves the devotee to overcome evil and meanness forever even when
he enters a wider field.
In life it is an intolerable cruelty.
Here the invitation went to Mrs.Gardiner as she was the elder of the party, a social etiquette.
The flow in a river is in excess of the underground seepage which is in some cases for miles around for a
great depth.
To us the seepage is a waste.
Ecology knows the value of such seepage.
In this case Jane and Lydia were the beneficiaries of the seepage.
Water can flow without loss in cement lined canals, not in rivers.
Life is like a river not a metal tube.
Invitation is a great social institution which creates social power by human interaction.
Who will go to another’s house without invitation and if he goes what can be accomplished.
In a big function graced by all the population of the locality and its VIPs, a perceptible onlooker will know
how the host has reached this social success.
Things do not happen by themselves.
Society is a live organism.
It insists on its rules in its growth.
Mrs. Bennet was the undoing of Mr. Bennet.
Elizabeth came to redeem the irredeemable.
Mrs.Gardiner was the cultural instrument for its consummation.
In the event of this invitation we see how the aunt dexterously did it.
The highest achievement of culture is collected in the sensitivities of the community.
That culture is the being of that society.
When the evolutionary forces want the being to open to the Non-Being it activates the shameless
impudence to disturb the equilibrium of their sensitivities.
Lydia from her family, Wickham from Darcy’s side joined together to bring down the edifice of social
respectability of Elizabeth and Darcy.
Darcy solved their problem socially. It is the acme of social evolution.
The next step was yoga for Darcy.
Of course his yoga would solve the problem of his sensitivity psychologically taking the social solution
further.
Should he continue his yoga, by virtue of his yoga Lydia and Wickham would overcome shameless
impudence as well as insensitivity.
Spirit in India that raised itself to the Immutable Spirit, degenerated by selfish possession perpetuated by
caste. Its nadir is shameless impudence as evidenced by today’s public life. The Supramental Energy in the
atmosphere gaining authority in social life can redeem the situation. The employment guarantee is the
first positive indication of that Authority. It is preceded by the rising value of real estate, an
expression of the Indian spiritual Individuality. To know the national developments since 1956 or 1947
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in this light and an interpretation of the international events in that view will reveal the entire course of
human history from the point of view of yoga. Pride and Prejudice has well served this goal through a life
interpretation. The limitation of the story limits our enquiry. Our own life is limitless.
The evolutionary significance of Elizabeth’s continued charm for the falsehood of Wickham left
undeveloped in the story provides the key for that inquiry to continue in our life.
The purposes of these pages of commentary are 1) To understand the story as an expression of Life
Response, 2) To explain the principles of 'The Life Divine'. Practically it has two uses. 1) How our
consecration can be upgraded 2) Whether our own problems can be solved applying this knowledge.
A story is one event in the long chain of actions in the Society. So, the principles of Life Response are
embedded in it. Some ideas of 'The Life Divine' such as contradictions are complements are amply
illustrated by the story. On the perfection of consecration I have dwelt at greater length. Solving our
problems are here self–evident, if we keenly observe the decisions of the characters. I have used Mr.
Bennet’s decision with advantage. Very much has been said on Darcy’s response to her rejection. Because
it was a decision of transformation it cannot be easily exhausted until our study of his decision helps to
dissolve a long standing problem of ours. Usually we describe it as a deep decision. Seeing the quality of
his decision in terms of the quality of the following result will clarify further. The direct result of his
decision to help her at the inn led to his finding Lydia. More than describing the decision in terms of depth,
i.e. strength, if we see it in terms of sincerity, the magnitude and complexity of finding the fugitives will
reveal itself. We also see the monumental turnover of Darcy’s help, its vast results, could not touch her
vulgar sympathy with Wickham. The one is social accomplishment of sincerity, strength and goodwill.
The other can be accomplished only by the strength of purity of psychological transformation. Such
considerations open the inquiry wider. Every event – his regret of not receiving her at Pemberley – every
word – Mr. Wickham – every attitude – her aunt’s reticence acquire prominence demanding a finer
consideration of character of Life. In the future pages at least let us touch upon it as much as the situation
lends itself. Darcy is inexhaustible; also he is limited.
“இந்த அளைப்பு முக்கியேோக எலிசபெத்திற்கோக விடுக்கப்ெட்டது.”
ஒரு கவளலயின் ெலன் அதற்கோக உளைத்தவருக்குப் பெரும்ெோலும் கெோய்ச் கசைோது.
நம்முளடய வளையளறக்குட்ெட்ட கண்கணோட்டத்தில் ேகளன வைர்த்த பெற்கறோருக்கக,
அவனுளடய வருேோனம் முக்கியேோகப் கெோய்ச் கசை கவண்டும்.
அவனுளடய நிளலக்குப் பெோருத்தேோன பெண்ளண அவன் நோடுவதோல் அவளன ேணக்கும்
பெண்ணுக்கக அது கிளடக்கிறது.
குடும்ெம் என்ெது ஒரு அகன்ற ெோர்ளவயோகும், குடும்ெத்ளத வைர்க்க ன்தேகள் ெயன்ெடுகின்றன.
பெரும்ெோலும் அடிப்ெளடயோன கோைணம் ெோர்ளவயிலிருந்து அகற்றப்ெட்டு விடுகிறது.
சின்னத்தனேோக இருக்கும் தீய குணம் பகோண்ட முதலோைியிடம் அந்த இடத்தின் அதிகோைம்
இருக்கும்பெோழுது இவ்வோறு ஏற்ெடுகிறது.
கயோகத்தின் ெோர்ளவயில் அன்ெர் கேலும் விோிந்த கைத்திற்குள் நுளையும்பெோழுது, இது கெோன்ற
ஒரு நிகழ்வு அவருக்குத் தீளேளயயும் சின்னத்தனத்ளதயும் நிைந்தைேோக பவற்றிபகோள்ை
உதவுகிறது.
வோழ்க்ளகயில் இது தோங்கிக்பகோள்ை முடியோத பகோடுளேயோகும்.
அளைப்பு சமூக ேோியோளத கோைணேோக இங்கு வயதில் மூத்தவைோக இருந்த திருேதி கோர்டினருக்கு
விடுக்கப்ெட்டது.
நிலத்தடி நீர்க்கசிளவவிட ஒரு ஆற்றின் நீகைோட்டம் அதிகேோக உள்ைது. சில இடங்கைில் அது
ளேல் கணக்கில் அதிக ஆைேோகவும் இருக்கும்.
நேக்கு நீர்க்கசிவு வீண் கெோல் கதோன்றுகிறது.
இந்ை நீர்க்கசிவின் ேைிப்தெ சுற்றுப்புறச் சூைலியல் அறியும்.
இந்த இடத்தில் கஜனும், லிடியோவும் இதனுளடய ெலளனப் பெற்றனர்.
சிபேண்டினோல் கட்டப்ெட்ட கோல்வோய்கைில் நீர் வீணோகோது, ஆறுகைில் அவ்வோறு அல்ல.
வோழ்க்ளக ஆறு கெோன்றது, உகலோகத்தோல் ஆன குைோய் கெோன்றது அல்ல.
ேனிைத் பதோடர்ெின் மூலம் சமூகச் சக்திளய உருவோக்கும் உயர்ந்த சமூக அளேப்கெ,
அளைப்ெோகும்.
அளைப்பு இல்லோேல் யோர் ஒருவர் வீட்டிற்குப் கெோவோர், அப்ெடிகய பசன்றோலும் அவைோல் என்ன
சோதிக்க முடியும்?
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அந்த இடத்தின் ேக்கள் அளனவரும் ேற்றும் முக்கியஸ்தர்களும் வருளக தரும் ஒரு பெோிய
விைோவிளன, அதளனப் புோிந்துபகோள்ைக்கூடிய ஒருவர் ெோர்க்கும்பெோழுது, அளத ஏற்ெோடு
பசய்திருப்ெவர் எவ்வோறு அத்தளகய சமூகோீதியோன பவற்றிளய அளடந்திருப்ெோர் என்ெளதத்
பதோிந்து பகோள்வோர்.
விஷயங்கள் தோேோககவ நளடபெறுவதில்ளல.
சமூகம் உயிகைோட்டமுள்ை ஒரு ஜீவனோகும்.
அதனுளடய வைர்ச்சியில் அதன் விதிகளை அது வற்புறுத்தும்.
திரு பென்னட்டின் கதோல்விக்குக் கோைணம் திருேதி பென்னட்தோன்.
ேீட்க முடியோதளத ேீட்க வந்தவள் எலிசபெத்.
அது நிளறவளடய கலோச்சோைக் கருவியோக விைங்கியவள் திருேதி கோர்டினர்.
இந்த அளைப்ெின்பெோழுது அளத அவளுளடய அத்தை எவ்வைவு சோதுோியேோகக் ளகயோண்டோள்
என்ெளத நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
கலோச்சோைத்தின் ேிக உயர்ந்த சோதளன சமுதோயத்தின் உணர்வுகைில் கசகோிக்கப்ெடுகிறது.
அந்தக் கலோச்சோைகே அந்த சமூகத்தின் ஜீவனோகும்.
சத், அசத்ளத ஏற்றுக்பகோள்ை ெோிணோேச் சக்திகள் விரும்பும்பெோழுது, அவற்றின் உணர்வுகைின்
சேநிளலளயக் பகடுக்கும் வளகயில், அது பவட்கங்பகட்ட அவேோனத்ளத ஊக்குவிக்கிறது.
அவளுளடய குடும்ெத்திலிருந்து லிடியோவும், டோர்சியின் ெக்கத்திலிருந்து விக்கோமும் இளணந்து
எலிசபெத் ேற்றும் டோர்சியின் சமூக ேோியோளதளயக் குளலத்தனர்.
டோர்சி அவர்களுளடய ெிைச்சிளனளய சமூகோீதியோகத் தீர்த்து ளவத்தோன். சமூகப் ெோிணோேத்தின்
உச்சக் கட்டம் அது.
டோர்சியின் அடுத்த கட்டம் கயோகம் ஆகும்.
அவனுளடய கயோகம் சமூகத் தீர்வுகளை கேலும் முன்கன எடுத்துச் பசன்று அவனுளடய
ேனோீதியோன உணர்வுகைின் ெிைச்சிளனளயத் தீர்த்து ளவக்கும்.
அவன் கயோகத்ளதத் பதோடருகிறோன் எனில், அவனுளடய கயோகத்தின் சிறப்ெோல், லிடியோவும்
விக்கோமும் பவட்கங்பகட்ட அவேோனத்ளதயும், உணர்வின்ளேளயயும் தோண்டி வருவர்.
இந்தியோவில் ஆன்ேோ ெிைம்ேத்தின் ஆன்ேோவளை உயர்ந்தது, ஆனோல் ஜோதிகளால் ஏற்ெட்ட
சுயநலம் கோைணேோக அது சீைைிந்து கெோனது. இன்ளறய பெோது வோழ்வு, அதனுளடய
பவட்கங்பகட்ட அவேோன நிளலளய உணர்த்துகிறது. சமூக வோழ்வில் அதிகோைம் பெற்று வரும்
சூைலில் உள்ை சத்திய ஜீவிய சக்தியோல் நிளலளேளய ேீட்டுத் தை முடியும். அந்த அதிகோைத்தின்
முதல் கநர்ேளறயோன அறிகுறி உறுதியோன கவளல வோய்ப்பு. இதற்கு முந்ளதய நிகழ்வு இந்திய
ஆன்ேீகத் தனித்துவத்தின் பவைிப்ெோடோன நிலத்தின் விளல உயர்வது. 1956 அல்லது 1947 முதல்
நோட்டில் ஏற்ெட்டிருக்கும் வைர்ச்சிளய இந்தக் கண்கணோட்டத்தில் பதோிந்துபகோள்வது,
உலகைோவிய நிகழ்வுகளை இந்தக் கண்கணோட்டத்தில் விைக்குவது, ேனிதகுல சோித்திைத்தின் முழுப்
கெோக்கும் கயோகத்தின் கண்கணோட்டத்தில் நேக்குப் புோியும். வோழ்க்ளகளய விைக்குவதன் மூலம்
'Pride and Prejudice' இதளனச் சிறப்ெோககவ பசய்துள்ைது. களதயின் வளையளற நம்முளடய
விசோைளணளய அைவுக்குட்ெடுத்துகிறது. நேது வோழ்க்ளகக்கு அைகவ கிளடயோது.
விக்கோேின் பெோய்ளேயினோல் பதோடர்ந்து கவைப்ெடும் எலிசபெத்தின் ெோிணோே
முக்கியத்துவத்ளதப் ெற்றி களதயில் கேலும் கூறப்ெடோததோல் நம்முளடய வோழ்க்ளகயில் நோம்
பதோடர்ந்து அந்தக் ககள்விளய எழுப்புவதற்குச் சந்தர்ப்ெம் அைிக்கப்ெட்டுள்ைது.
இந்த விைக்கங்கைின் கநோக்கம், 1) வோழ்வின் ேறுபேோைியின் பவைிப்ெோடோக இக்களதளயப்
புோிந்து பகோள்வது, 2) 'தி ளலப் டிளவன்' கருத்துகளை விைக்குவது. நளடமுளறயில் இதற்கு
இைண்டு ெயன்கள் உள்ைன. 1) நம்முளடய சேர்ப்ெணத்தின் தைத்ளத எவ்வோறு உயர்த்துவது? 2)
இந்த அறிளவப் ெயன்ெடுத்தி நம்முளடய ெிைச்சிளனகளைத் தீர்த்துக்பகோள்ை முடியுேோ?
ஒரு களத, சமூகத்தின் ெல பசயற்ெோடுகைில் ஏற்ெடும் ஒரு நிகழ்வோகும். ஆதலோல் வோழ்வின்
ேறுபேோைியின் தத்துவங்கள் இதில் அடங்கியுள்ைன. தி ளலப் டிளவனின் முைண்ெோடு உடன்ெோடு
என்ெது கெோன்ற சில கருத்துகள் இக்களதயில் நன்கு விைக்கப்ெட்டுள்ைன. சேர்ப்ெணத்தின்
பூைணத்துவத்ளதப் ெற்றி விவைேோகக் குறிப்ெிட்டுள்கைன். கதோெோத்திைங்கைின் தீர்ேோனங்களை
நோம் கவனேோக ஆைோய்ந்தோல், நேது ெிைச்சிளனகளைத் தீர்ப்ெது ெற்றி அவற்றில் பதைிவோககவ
உள்ைது. திரு பென்னட்டின் தீர்ேோனத்ளத நோன் சோதகேோகப் ெயன்ெடுத்திக் பகோண்டுள்கைன்.
அவைது நிைோகோிப்புக்கு, டோர்சியின் எதிர்விளனளயப் ெற்றி அதிகேோககவ கெசப்ெட்டுள்ைது.
திருவுருேோற்றத்தினோல் எடுத்த தீர்ேோனம் என்ெதோல், அவனுளடய தீர்ேோனத்ளத நோம் ஆைோய்வதன்
மூலம் நம்முளடய நீண்ட நோள் ெிைச்சிளன தீரும்வளை நேது ஆைோய்ச்சி தீைோது. பெோதுவோக நோம்
அளத ஆழ்ந்த தீர்ேோனம் என்கிகறோம். அவனது தீர்ேோனத்தின் தைத்ளத கீழ்க்கண்ட ெலன்கள்
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கேலும் பதைிவோக்கும். அவளுக்கு உதவி பசய்ய அவன் விடுதியில் எடுத்த தீர்ேோனத்தின் கநைடிப்
ெலன், லிடியோளவக் கண்டுெிடிக்க வைி வகுத்தது. அவனது தீர்ேோனத்தின் ஆைத்ளத அதோவது
வலிளேளயவிட, அதன் உண்ளேளயக் கவனித்தோல் தப்ெி ஓடியவர்களைக் கண்டு ெிடிப்ெதில்
உள்ை சிக்கலும் அதன் ெோிணோேமும் தோேோககவ பவைிப்ெடும். விக்கோம் கேல் அவளுக்கு இருக்கும்
கதளவயற்ற ெோிளவ டோர்சியின் உதவியின் முக்கியேோன பெோிய ெலன்கள் பதோடுவதில்ளல.
ஒன்று- உண்ளே, வலிளே, நல்பலண்ணத்தின் சமூகச் சோதளன. ேற்பறோன்ளற, ேனைின்
திருவுருேோற்றத்தின் தூய்ளேயின் வலிளேயோல் ேட்டுகே சோதிக்க முடியும். இது கெோன்ற கருத்துகள்
விசோைளணளய கேலும் விோிவுெடுத்துகின்றன. பெம்ெர்லியில் அவளை வைகவற்க முடியோேல்
கெோனதற்கு வருத்தப்ெடுவது கெோன்ற ஒவ்பவோரு நிகழ்வும், ‘திரு விக்கோம்’ கெோன்ற ஒவ்பவோரு
வோர்த்ளதயும், அவளுளடய அத்தையின் பேௌனம் கெோன்ற ஒவ்பவோரு ேகனோெோவமும், வோழ்வின்
குணோதிசயத்ளதப் ெற்றி நுணுக்கேோகக் கருதுவதற்கோன முக்கியத்துவத்ளதப் பெறுகின்றன. இனி
வரும் ெக்கங்கைிலோவது சந்தர்ப்ெச் சூைலின் கதளவக்ககற்ெ இளதக் கருதுகவோம். டோர்சிளயப்
ெற்றி அளவிறந்து ஆைோயலாம், அவன் அைவுக்குட்ெட்டவனும் கூட.
11. “Elizabeth turned away her head.”
It is a negative assent by embarrassment.
‘Tolerable’ was negative attraction.
Mr. Bennet’s sarcasm was the willingness of the refractory character.
Mrs. Bennet’s initiatives were clearing the obstacle by physicality.
Charlotte’s fixing Bingley was the goodwill of personal failure.
Jane’s not wanting to appear to be chasing Men was readiness by refusal.
Wickham’s captivating softness was a desire to ruin Darcy.
Lady Catherine’s abuse was sanction by exhaustion of the existent.
Anne’s silence was subtle foreknowledge of the result.
Darcy’s silent visit to Hunsford was the physical announcing its consent by its presence.
Collin’s proposal was an invitation to love the great personality.
Elizabeth’s ‘I am a selfish creature’ was the subconscious reversing consciously.
Darcy’s confession to Bingley was the appreciation of submission by natural domination.
His second proposal was winning by accepting defeat.
Aunt’s reticence was energizing by cultural appreciation.
Introducing Georgiana was the subtle second proposal.
Elizabeth’s provoking him at the dance was a subconscious initiative to expose the whole family before his
real assent.
Bingley’s renting Netherfield was the French Revolution arriving there.
Darcy’s desire for secrecy with the Gardiners was the true gentleman’s emergence in a dark murky
atmosphere.
Her violent abuse of Darcy was an act of grace to him and an act of inverted self-realisation in Elizabeth.
Charlotte’s invitation to Elizabeth was her implementing her original goodwill to her.
Collins’ two letters to Mr. Bennet was a call to Pemberley to descend on Longbourn.
The shameless impudence of Lydia announced the remainder of the transformation.
Elizabeth turned her face away, not from the dinner, but she knew it was a proposal.
She was overwhelmed by the social reality indicated by the invitation and therefore she turned her face
away.
The supramental descent was not gracefully and gratefully welcomed by the earth consciousness, but the
tamas rose up and swallowed it.
The street light was a blinding Sun to the Man who wanted it to be turned off.
Great acts are received as if they are refused.
Examine the early years of a great soul. Every point of contact will appear to be a rebuff or a rejection as
the touch of greatness was too much for the smallness of mundane existence.
The local response to any great soul is bitter life – negative.
Ramanujam failed in intermediate (in Mathematics).
Newton religiously lectured to empty classrooms.
David was unaware of the love of Agnes.
A Man of low consciousness who witnessed his property rose in value phenomenally in a short time chose
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to dissociate with it.
Mother gives more than what the devotee asks for in his ignorance.
Most of them discover a reason not to accept it.
Life offering more than what one deserves frightens people.
The small cannot receive the great without raising its receptivity.
Wickham is welcome; Darcy meets with rejection.
People who were physically close to Mother and Sri Aurobindo could not receive consciously, received
subconsciously.
Impacts of life overflow the limited surface being.
The subliminal being as vast as the universe fully receives all the impacts of life.
The surface has developed a memory of the past, as it is not in its view.
The subliminal sees all at once and needs no aid of memory to know the past.
Elizabeth’s turning away in joy, Darcy’s asking her to introduce Georgiana are great strategies of
life to accomplish what life has not hitherto known.
Humanity has not created a strategy or even an attitude to communicate its most profound thought to the
public or those in power.
Those who have the knowledge, if they are in power, can do it, but cannot explain it – FDR, Churchill,
Gandhiji, Drag.
The Indian employment programme was explained to the Prime Minister and the Finance Minister in a
session of one and half hours before it could carry credibility ten years before it was implemented.
Darcy could not explain his Mind or his strategy to anyone with conviction.
Society totally forgets even great achievements.
Lord Krishna could not create any diplomatic strategy or rational arguments to put the case of Pandavas to
the court. The Power was released in the atmosphere by the Faith of Draupadi.
It is so because humanity has not yet developed human instruments of delivery or reception.
Such instruments are in the subtle plane only. Work can only be done in that plane. Sri Aurobindo
withdrew into that plane for accomplishing the descent of the Supramental Consciousness.
The only example of such an accomplishment is the flawed Indian Freedom. Still it is a great achievement.
Hence the very great importance of Mr. Bennet’s decision of responsibility.
Darcy excelled it by adding anonymity to his accomplishment.
In yoga, Sri Aurobindo says, the best part of it is calling Mother.
It is a well known strategy least used effectively.
Oral or Mental calling is understood as calling while its power lies in the subtle plane when calling loses
its Mental articulation.
All human problems yield to verbal calling.
Problems in the universal plane respond only to calling from the subtle plane.
Man often longs for results not in his plane, but in a higher social plane. NOT knowing that it can be
reached only by the subtle plane.
Their visit to the inn was the climax of a positive phase in Darcy’s relationship with Elizabeth and assumes
significance to us on the following scores.
1) The external atmosphere changed the next day and the following day.
2) Those changes destroyed all the hopes in Elizabeth.
3) It raised Darcy to higher and better changes inwardly.
4) It saved the family from a dreadful situation.
5) It completed the one goal, a cherished goal of Elizabeth – Jane’s wedding.
As devotees, what do we learn from these transitions. We learn the following.
▪ At a crisis Man – Elizabeth – puts up an unexpected opposite behaviour.
▪ Man is capable of trusting the erstwhile rival or enemy pressed by events.
▪ Love does admit such developments.
▪ Silent will achieves.
▪ A development that confirms one’s worst suspicions and prompts Man to give up all hope can under
hope and love make him act in the opposite way.
▪ Such decisions are made instantaneously without the thought process.
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▪ Culture can rise to offer unimaginable cooperation.
▪ The true heights to which a gentleman can rise.
▪ Problems can be changed into opportunities by human choice.
▪ Revolutions can abridge a hundred or two hundred years of the future.
▪ What is single-minded devotion?
▪ A great work to be completed requires earlier obstacles to be removed.
▪ The power of pure Good-Will.
▪ Human initiative for great sacrifices of broadminded generosity can go completely unseen and the
impossible great result can be taken for granted as chance or luck.
▪ Human perversity to hide the secret from the very person who saved the issue.
▪ The vast psychological distance human Mind can travel from pride, selfishness, arrogance, conceit to
self-giving that utterly humiliates him.
▪ How we devotees receive grace and refuse to see its workings.
▪ Himalayan change in one Man is to another no particular change but one of the possibilities of life.
“எலிசபெத் தன்னுளடய தளலளய திருப்ெிக் பகோண்டோள்.”
இது சங்கடத்தோல் எழும் எதிர்ேளறயோன சம்ேதம் ஆகும்.
‘ெைவோயில்ளல’ என்ெது எதிர்ேளறயோன வசீகைம் ஆகும்.
திரு பென்னட்டின் குத்தல் கெச்சு ெிடிவோத குணத்தின் விருப்ெம் ஆகும்.
திருேதி பென்னட்டின் தன்முளனப்பு, உடல் உளைப்ெோல் தளடகளை அகற்றுகிறது.
தனிப்ெட்ட கதோல்வியினோல் ஏற்ெடும் நல்பலண்ணம், சோர்பலட் ெிங்கிலிளய நிச்சயம் பசய்வதில்
பதோிகிறது.
ஆளணப் ெின் பதோடர்ந்து பசல்வதுகெோல் கதோன்றக் கூடோது என்று கஜன் விரும்புவது, ேறுப்ெின்
மூலம் அவைது தயோர் நிளலளயக் கோண்ெிக்கின்றது.
டோர்சிளய அைிக்க கவண்டும் என்று விக்கோம் விரும்புவது, அதனவதரயும் கவரும் பேன்ளேயோக
அவனிடம் பவைிப்ெடுகிறது.
இருப்ெளதத் தீர்ப்ெதன் மூலம் கலடி கோதோினுளடய நிந்தளனக்கு அனுேதி கிளடத்தது.
ஆன்-உளடய பேௌனம், ெலன் சூட்சுேேோக முன்கூட்டிகய பதோிவைாகும்.
டோர்சி பேைனேோக ஹன்ஸ்கெோர்டிற்குச் பசல்வது ஜடநிளலயின் சம்ேதத்ளதக் குறிக்கிறது.
கோலின்ஸின் திருேண கவண்டுககோள் உயர்ந்த ஆளுளேளய கோதல் பசய்வதற்கான அளைப்ெோகும்.
ைான் ஒரு சுயநலேோனவள் என்கிற எலிசபெத்தின் ஆழ்ேன எண்ணம், தன்னிளனகவோடு
ேோறியபதோன்றோகும்.
ைான் இயல்ெோகச் பசய்யும் அதிகோைத்திற்கு ெிங்கிலி அடிெணிவளத டோர்சி ஏற்றுக்பகோள்வது,
ெின்னர் அவனுக்கிளைத்த தவற்ளற ஒப்புக்பகோள்ள தவக்கிறது.
கதோல்விளய ஒப்புக் பகோள்வதன் மூலம் பவற்றியளடவது அவனது இைண்டோவது திருேண
கவண்டுககோள்.
கலோச்சோை உயர்வு அத்தையின் தயக்கத்ளத ஊக்கப்ெடுத்துகிறது.
ஜோர்ஜியோனோளவ அறிமுகப்ெடுத்துவது சூட்சுேேோக நடக்கும் இைண்டோவது திருேண
கவண்டுககோள்.
எலிசபெத் அவளன நடனத்தில் எோிச்சலூட்டுவது, அவனது உண்ளேயோன சம்ேதத்திற்கு முன்பு
குடும்ெம் முழுவளதயும் பவைிப்ெடுத்தும் அவைது ஆழ்ேன தன்முளனப்ெோகும்.
பநதர்பீல்டிற்கு ெிங்கிலி வருவது ெிபைஞ்சுப் புைட்சி அங்கு வருவளதக் குறிக்கிறது.
கோர்டினர் தம்ெதிகைிடம் டோர்சி இைகசியத்ளதக் கோப்ெோற்றி ளவத்துக்பகோள்ளும்ெடி மகட்ெது,
இருண்ட சூைலில் உண்ளேயோன கனவோனின் குணம் பவைிவருவளதக் கோண்ெிக்கின்றது.
டோர்சிளய அவள் கடுளேயோக நிந்தித்தது, அவனுக்கு அருைோகவும், அவளுக்குத் தன்ளனகய ேோற்றி
புோிந்துபகோள்ைவும் உதவியது.
எலிசபெத்ளத சோர்பலட் அளைத்தது, அவளுளடய ஆைம்ெ நல்பலண்ணத்ளதச்
பசயல்ெடுத்துவளதக் கோண்ெிக்கிறது.
கோலின்ஸ், திரு பென்னட்டிற்கு எழுதிய இைண்டு கடிதங்கள், பெம்ெர்லி லோங்ெர்ன் ேீது
வந்திறங்குவதற்கோன அளைப்ெோகும்.
இன்னமும் திருவுருேோற கவண்டும் என்ெளத ஞோெகப்ெடுத்துவது லிடியோவின் பவட்கங்பகட்ட
அவேோனகைேோன நடத்ளத.
விருந்துக்கு அளைத்த அளைப்பு அல்ல, அது திருேண கவண்டுககோைோகும் என்ெளதப் புோிந்து
பகோண்ட எலிசபெத் முகத்ளதத் திருப்ெிக் பகோண்டோள்.
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அளைப்ெின் மூலம் உணர்த்தப்ெட்ட சமூக உண்ளே நிளலயினோல் ஆட்பகோள்ைப்ெட்ட அவள்
முகத்ளதத் திருப்ெிக் பகோண்டோள்.
சத்திய ஜீவியம் புவியில் இறங்கியளத பூேியின் ஜீவியம் ளினோகவும், நன்றி உணர்கவோடும்
வைகவற்கவில்ளல, ஆனோல் தேஸ் கேபலழுந்து அதளன விழுங்கிக் பகோண்டது.
பதரு விைக்கு, கண்ளணக் குருடோக்கும் அைவிற்கு சூோியன் கெோல இருப்ெைாகக் கூறி ேனிதன்
அளத அளணக்க விரும்ெினோன்.
பெோிய பசயல்கள் மவறு வழியில்லாேல் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடுவது மொன்மற
பெற்றுக்பகோள்ைப்ெடுகின்றன.
பெோிய ஆன்ேோவின் ஆைம்ெ நோட்களை ஆைோய கவண்டும். உயர்வின் ஸ்ெோிசம் இவ்வுலக வோழ்வின்
சிறுளேக்கு ேிகவும் அதிகேோக இருப்ெதோல், பதோடர்ெின் ஒவ்பவோரு இடமும் எதிர்ப்பு கெோலகவோ
அல்லது நிைோகோிப்பு கெோலகவோ கதோன்றும்.
எந்த ஒரு பெோிய ஆன்ேோளவயும் அவர் வசிக்கும் இடத்தில் கநோிளடயோக ஏற்றுக்பகோள்ை
ேோட்டோர்கள். கசப்ெோன வோழ்வோக இருக்கும்.
இண்டர்ேீடியட் கதர்வில் இைோேோனுஜம், கணக்குப் ெோடத்தில் கதர்ச்சி பெறவில்ளல.
நியூட்டன் ேிகவும் சிைத்ளதயோக ஆைில்லோத வகுப்ெளறக்கு விோிவுளையோற்றினோர்.
Agnes-உளடய கோதளலப் ெற்றி Davidற்கு பதோிந்திருக்கவில்ளல.
தோழ்ந்த ஜீவியம் உள்ை ேனிதன் தன்னுளடய பசோத்து அைவுக்கதிகேோக குறுகிய கோலத்திகலகய
உயருவளதப் ெோர்த்தவுடன், அதிலிருந்து விடுெட முடிவு பசய்தோன்.
அன்ெர் அறியோளேயில் ககட்ெளதவிட அதிகேோககவ அன்ளன அவனுக்கு வைங்குகிறோர்.
அளத ஏற்றுக்பகோள்ைோததற்கு ெலரும் ஒரு கோைணத்ளதக் கண்டுெிடிப்ெர்.
ஒருவருளடய தகுதிக்கு கேலோக வோழ்வு அைிக்கும்பெோழுது, அது அவர்களை ெயமுறுத்துகிறது.
சிறியது தனது ஏற்புத் திறளன அதிகோித்துக் பகோண்டோல் ேட்டுகே பெோியளதப் பெற முடியும்.
விக்கோம் வைகவற்புக்குோியவனோக இருக்கிறோன்; டோர்சி நிைோகோிப்ளெ எதிர்பகோள்கிறோன்.
அன்ளனக்கும் ெகவோனுக்கும் அருகிகலகய இருந்தவர்கள் தன்னுணர்வுடன் அவர்கதளப்
பெற்றுக்பகோள்ை முடியவில்ளல, ஆழ் ேனத்தில் பெற்றுக்பகோண்டனர்.
அைவுக்குட்ெட்ட கேற்ெைப்ெிலுள்ை ஜீவனுக்கு வோழ்வின் தோக்கங்கள் அதிகேோகத் பதோிகின்றன.
ெிைெஞ்சத்ளதப்கெோல் ெைந்திருக்கும் அடிேன ஜீவன் வோழ்வின் எல்லோத் தோக்கங்களையும்
முழுளேயோகப் பெற்றுக்பகோள்கிறது.
கடந்த கோலத்தின் ஞோெகத்ளத கேல்ேனம் வைர்த்துக் பகோண்டுள்ைது, ஏபனனில் அது அதன்
ெோர்ளவயில் இல்ளல.
அடிேனம் எல்லோவற்ளறயும் உடனடியோகப் ெோர்க்கும், கடந்த கோலத்ளதத் பதோிந்துபகோள்ை
ஞோெகத்தின் உதவி அதற்கு அவசியேில்ளல.
சந்கதோஷத்தில் எலிசபெத் திரும்ெிக்பகோள்வதும், ஜோர்ஜியோனோளவ அவளுக்கு அறிமுகப்ெடுத்த
டோர்சி கவண்டுவதும், இதுவளை வோழ்வு அறிந்திைோத சோதிக்கப் ெயன்ெடும் பெோிய உத்திகள் ஆகும்.
பெோது ேக்களுக்ககோ அல்லது அதிகோைத்தில் இருப்ெவர்களுக்ககோ வோழ்வின் ஆழ்ந்த எண்ணத்ளதத்
பதோியப்ெடுத்த ஒரு உத்திளயகயோ அல்லது ஒரு ேகனோெோவத்ளதகயோ ேனித குலம்
உருவோக்கவில்ளல.
இந்த அறிவு பகோண்ட ரூஸ்பவல்ட், சர்ச்சில், கோந்திஜி, Drag கெோன்றவர்கள் அதிகோைத்தில்
இருந்தோல் இதளனச் பசய்யலோம், ஆனோல் இதளன விைக்க முடியோது.
ெிைதே ேந்திோிக்கும், நிதி ேந்திோிக்கும், இந்திய கவளல வோய்ப்புத் திட்டத்ளதப் ெற்றி அவர்களுக்கு
நம்ெிக்ளக ஏற்ெடும் அைவிற்கு ஒன்றளை ேணி கநைம் விைக்கிய ெிறகும், அளத அேல்ெடுத்த ெத்து
வருடங்கள் ஆயிற்று.
நம்ெிக்ளகயுடன் தன்னுளடய எண்ணத்ளதகயோ அல்லது தன்னுளடய உெோயத்ளதகயோ எவோிடமும்
விைக்க டோர்சியால் முடியவில்ளல.
பெோிய சோதளனகளையும் சமூகம் முழுளேயோக ேறந்து விடுகிறது.
ெோண்டவர்களுக்கு ஆதைவோக சளெயில் விவோதிக்க கிருஷ்ணரால் எந்த வித ைோஜதந்திை
யுக்திதயகயோ அல்லது விகவகேோன வோதங்களைகயோ முன்ளவக்க முடியவில்ளல. திபைௌெதியின்
நம்ெிக்ளகயால் சூைலில் சக்தி விடுவிக்கப்ெட்டது.
விநிகயோகிக்ககவோ அல்லது பெறுவதற்ககோ இன்னமும் ேனித கருவிகளை ேனித குலம்
உருவோக்கோததோல் இது இவ்வோறு உள்ைது.
இது கெோன்ற கருவிகள் சூட்சுே நிளலயில்தோன் உள்ைன. அந்த நிளலயில் ேட்டுகே கவளல பசய்ய
முடியும். சத்திய ஜீவிய சக்தி புவியில் இறங்குவதற்கு, ஸ்ரீ அைவிந்தர் அந்நிளலக்குச் பசல்ல
கவண்டியதோயிற்று.
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இது கெோன்ற ஒகை சோதளன, குளறெோடு நிளறந்த இந்தியச் சுதந்திைம்தோன். இருப்ெினும் அது ஒரு
பெோிய சோதளனயோகும்.
எனகவ திரு பென்னட் பெோறுப்ளெ ஏற்றுக்பகோள்ளும் முடிவு முக்கியத்துவம் வோய்ந்ததோக
இருக்கிறது.
டோர்சி தன்னுளடய சோதளனளய இைகசியேோக ளவத்துக் பகோண்டு கேலும் உயர்ந்தோன்.
கயோகத்தில் ேிகச் சிறந்தது அன்ளனளய அளைப்ெதுதோன் என ஸ்ரீ அைவிந்தர் கூறுகிறோர்.
ேிகச் சிறந்த உெோயேோன இது, குளறவோககவ திறம்ெடப் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
வோயினோல் அல்லது ேனதினோல் அளைப்ெது அளைப்பு எனப் புோிந்துபகோள்ைப்ெடுகிறது. ஆனோல்
ேனதினோல் உச்சோிப்ெளத அளைப்பு இைக்கும்கெோது, அதன் சக்தி சூட்சுே நிளலயில்
பசயல்ெடுகிறது.
எல்லோ ேனிதப் ெிைச்சிளனகளும் வோய்பேோைி அளைப்ெிற்குப் ெதிலைிக்கும்.
சூட்சுே நிளலயிலிருந்து எழும் அளைப்ெினோல் ேட்டுகே ெிைெஞ்ச நிளலயில் இருக்கும்
ெிைச்சிளனகளுக்குத் தீர்வு கிளடக்கும்.
ேனிதன் பெரும்ெோலும் தன்னுளடய நிளலயில் ெலன்களுக்கோக ஏங்க ேோட்டோன், கேலும் உயர்ந்த
சமூக நிளலயின் ெலன்களுக்கோக ஏங்குவோன். சூட்சுே நிளலயினோல் ேட்டுகே அந்த நிளலளய
அளடய முடியும் என்ெளத அவன் அறிவதில்ளல.
எலிசபெத்துடன் டோர்சிக்கு ஏற்ெடும் கநர்ேளறயோன உறவின் உச்சகட்டம் அவர்கள் ைங்கியிருந்ை
விடுதிக்கு அவன் பசன்றது. அது கீழ்க்கண்ட வளககைில் நேக்கு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
1) புறச்சூைல் ேறு நோளும் அதற்கு அடுத்த நோளும் ேோறியது.
2) அந்த ேோற்றங்கள் எலிசபெத்தின் அளனத்து நம்ெிக்ளககளையும் அைித்தன.
3) இது டோர்சிக்கு கேலும் உயர்ந்த ேற்றும் சிறந்த ேோற்றங்களை உள்கை உருவோக்கியது.
4) இது குடும்ெத்ளத ஆெத்தோன நிளலளேயிலிருந்து கோப்ெோற்றியது.
5) எலிசபெத் ேிகவும் விரும்ெிய கஜனுளடய திருேணம் எனும் ஒரு இலக்ளக இது பூர்த்தி பசய்தது,
இந்த ேோற்றங்கைிலிருந்து அன்ெர்கைோகிய நோம் என்ன பதோிந்து பகோள்கிகறோம்?
கீழ்க்கண்டவற்ளறத் பதோிந்து பகோள்கிகறோம்.
▪பநருக்கடியோன கநைத்தில் எலிசபெத்ளதப் கெோல ேனிதன் எதிர்ெோைோத கநபைதிைோன நடத்ளதளய
கேற்பகோள்கிறோன்.
▪நிகழ்ச்சிகள் வற்புறுத்தும்பெோழுது ேனிதனோல் முன்னோள் எதிோிளயகயோ, ெளகவளனகயோ நம்ெ
முடியும்.
▪கோதல் இது கெோன்ற நடத்ளதகளை அனுேதிக்கும்.
▪பேௌனத்ைில் எழும் ேமனாசக்ைி சோதிக்கும்.
▪ஒருவைது ேிகவும் கேோசேோன சந்கதகத்ளத உறுதி பசய்து, எல்லோ நம்ெிக்ளககதளயும் இைக்கச்
பசய்யும் ஒரு நடவடிக்ளக, நம்ெிக்ளகயினோலும் கோதலினோலும் அவளன கநபைதிைோக
நடந்துபகோள்ை ளவக்கும்.
▪இது கெோன்ற முடிவுகள் எந்த வித கயோசளனயும் இன்றி உடனடியோக எடுக்கப்ெடுகின்றன.
▪நோம் நிளனத்துப் ெோர்க்க முடியோத ஒத்துளைப்ளெ கலோச்சோைம் அைிக்கும்.
▪உண்ளேயோன உயைத்திற்கு ஒரு கனவோன் உயை முடியும்.
▪ேனித விருப்ெத்தின் மூலம் ெிைச்சிளனகளை வோய்ப்புகைோக ேோற்ற முடியும்.
▪எதிர்கோலத்தில் நூறு அல்லது இருநூறு வருடங்களை புைட்சிகள் சுருக்க முடியும்.
▪ஒருமுக ெக்தி என்றோல் என்ன?
▪ஒரு பெோிய கவளலளய முடிக்க கவண்டுபேனில் ஆைம்ெத் தளடகளை அகற்ற கவண்டும்.
▪தூய்ளேயோன நல்பலண்ணத்தின் சக்தி.
▪ெைந்த பெருந்தன்ளேமயாடு ேனிைன் ைானாகமவ முன்வந்து பசய்யும் உயர்ந்த தியோகங்கள்
எவைோலும் கவனிக்கப்ெடோேகலகய கெோய்விடுகின்றன, நடக்ககவ முடியோத பெோிய விதளவுகள்
ைற்பசயலானைாகமவா அல்லது அதிர்ஷ்டேோககவோ தங்களுக்மக உோியதோகவும் எடுத்துக்
பகோள்ைப்ெடுகின்றன.
▪உதவி பசய்தவோிடேிருந்கத இைகசியத்ளத ேளறக்க நிளனக்கும் ேனிதனின் வக்கிைம்.
▪கர்வம், சுயநலம், கடுளே, அகந்ளத இவற்றிலிருந்து முழுளேயோகச் சுய அர்ப்ெணத்திற்கு
ேோறுவதற்கு, ேனித ேனம் பெரும் அைவில் ேனோீதியோக ெயணம் பசய்வது அவளன அவேோனப்ெட
ளவக்கிறது.
▪அன்ெைோகிய நோம் அருளைப் பெற்றுக்பகோண்டு அவ்வாறு அதனுளடய பசயல்ெோட்ளடக் கோண
ேறுக்கிகறோம்.
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▪ஒரு ேனிதனிடத்தில் ஏற்ெடும் இேோலய ேோற்றம், ேற்பறோருவனுக்குக் குறிப்ெிட்ட ேோற்றேோகத்
பதோியோதகெோதும், வோழ்வில் சோத்தியேோகக் கூடிய விஷயேோக அது இருக்கும்.
12. “This studied avoidance spoke of momentary embarrassment.”
Elizabeth was now on the point of being lifted sky-high to Pemberley.
As a Chief Minister can in a trice take in a volunteer into his cabinet, consecration takes us into Mother’s
consciousness.
Beyond the consecration that solves the problem which is not difficult, there are other higher levels of
deeper, wider, richer consecration where Man can see the wonder that Mother is.
After controlling the random thoughts which is itself a great feat, Man comes face to face at successive
levels with the overwhelming power of thinking, the urge to act, the irresistible temperamental urge and
many more. Not many reach such points. At these points before the idea of consecration arises, these
powers go ahead of the helpless human effort. To stop there, and concentrate enough to overcome it is an
effort of years with no assurance of success. This is the human effort at consecration. To remember
Mother at that point, to be able to call Her is to see the wonder She is. In a trice SHE quells the mental
urge and relieves Man of it utterly, as one sitting in the plane rises into the air to fly at five hundred miles
an hour. At each successive further stage SHE reveals as a great power. It is an experience that cannot be
explained.
Yogic wisdom lies in believing this power of surrender and being alert to call Her to accept our own
surrender.
Darcy, after her rejection, had taken such an attitude towards Elizabeth. It is an attitude of a yogi. Such an
attitude must pervade all our behaviour, if yoga has to come to stay. An attitude is a vital inclination
endorsed by the Mental opinion. Therefore it is powerful. For yoga to progress and consummate itself there
is a greater tool; it is motive. Motive is of the body as well as the Being. Motive does the yoga of the
Being. Even the motive can dissolve taking the yoga to a wider field that includes Non-Being. At this stage
pain, pleasure, indifference, instead of being rejected, can be transformed into Delight.
The momentary embarrassment arises out of lack of full mastery of the situation.
Mastery here has many facets.
She is young and totally inexperienced.
Marriage is a onetime experience to anyone. No one can have long experience in this.
The experience that is missing has to come by age and ingrained culture.
It comes to aristocracy, nobility and royalty.
A question whether such a mastery will attract that power arises.
It is an essential truth of creation which is incidental to creation.
Unless food is brought to me with devotion to where I am, I won’t eat is the statement of a Tamil Saint.
By application one raises a question “If one masters all the secrets of Money, will Money tend to move
towards him?”
The answer is Yes. Also it is true of anything else like power, leadership, accomplishment, etc.
Two further questions arise. 1) Why is it so? 2) How does one master it?
Mastery is essential knowledge.
Knowledge is power. Knowledge is the source of power.
Mastery gives the knowledge.
The field tends to the concentrated centre of power.
Mastery is acquired either from below or from above.
From below by prolonged practical experience gives practical mastery. Shastri and Kamaraj had such a
mastery of political power from below.
From above it comes from spirit.
Indira was with her father and by witnessing the process of power over long years she had that mastery.
Spiritual persons concentrating on any subject will have such a mastery.
What is mastery of wealth and how is it acquired?
Wealth is social individual power that creates welfare and well being.
All that Man consumes in one fashion or another is wealth.
Life on earth exists at several levels.
Even human life exists in ten or hundred levels of life – style.
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It starts from crude existence and moves towards sophisticated life.
Such a wealth has two parts – one on the surface of details, two at the fundamental level of strength.
The surface knowledge arises out of individual, social skills.
Fundamental strength issues out of movement, i.e. work.
He who works produces wealth.
Each type of wealth arises out of a different work skill.
Energy moving ending in wealth has rules of accomplishment efficiency, of Time, Space, waste, strategies,
attitudes. One acquires all these either by positive values or negative ones. He who mixes both loses. In
acquiring this mastery one can gather the details or essentials. Doing so in details, he will accumulate
wealth when he works. Acquiring essentials, it becomes power when the WILL endorses such knowledge.
Wealth starts moving to him when such a mastery is saturated. The phrase Wealth of Nations can be
rephrased as Wealth of humanity. Wealth is produced by production. It is the beginning. When products
are consumed, wealth creation is completed. To know that much is mastery, but partial mastery. Before
production and after consumption energy is at play. Better to know the origin and end of such energy or
know such cycles. That will give mastery. The ego possesses such a mastery. Egoistic mastery gives
egoistic wealth. Non-egoistic mastery is the secret of creation of wealth. Wealth is part of existence.
Knowledge of existence will complete the mastery of wealth creation.
Phantom wealth is a question.
Darcy’s character was not the aristocratic character.
One does not become a doctor, aristocrat, or a Brahmin by birth.
The birthright is a phantom right, a right devoid of content.
Its versions are many.
One of them has content but is used for wrong purposes.
The other devoid of content, acquires a negative content.
Society is potentially powerfully organised to create knowledge, power, wealth, organization or anything it
desires.
As land and factory produced wealth, society is capable of producing wealth in terms of Money by its
organised maturity.
We see society has thus produced language in thousands of varieties branching into every conceivable
vocation.
Every field of profession has its own brand of language – jargon, parlance.
Society educated itself by a developed organization and an equally developed prose blended into a system.
Society organized itself into police and army to defend its borders and establish law and order inside.
An enormously wealthy society is capable of producing has several uses to upgrade itself – education,
health, insurance, etc.
The Money so produced goes into private hands for hoarding or speculation which can destroy the
financial health of the society.
The American dream of becoming a rich man is not a laudable goal in the 21 st century. It was a goal of the
17th or 18th century.
To espouse a goal of an earlier century is to be backward.
Wealth is not phantom; Man gives wealth the character of phantom.
It is true the gladiator was thrown to a hungry lion as an amusement to people in earlier centuries. We need
not be excited by such a goal today.
Money is an instrument of Man’s progress.
He need not worship an instrument he has created.
The studied avoidance was a glorious moment of Elizabeth’s emotional fulfillment.
She was poised to shift from the Bennet family to Darcy’s.
It is to elevate Longbourn to Pemberley.
Nothing more could be wished for just at that moment either by her or by him.
They had risen to the peak of the possibility of their world – their being.
The forces at work had decided at that point to expand their evolution to their Non-Being to include the
welfare of Lydia and well being of Jane.
It is always through a plunge into darkness.
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Such moments in another fashion came to her through ‘tolerable’, to her father through his decision to pay
back the money.
Everyone at any moment has such an alternative if he can avail of it.
The least is availed of by consecration – an entry into Her Consciousness.
He who starts successfully with consecration solves his outer and inner problems, avails of the outer and
inner opportunities and stands on the threshold of his maximum potentiality.
So far his yoga was by his own effort.
Now came a moment when his own effort could be given up in favour of Her grace – it is done by
surrender.
This knowledge is captured in Let Thy Will be done, NOT my will.
It is a moment of take off into Supramental consciousness.
To overcome the lower pulls is a great impediment.
Not to desire the higher consciousness is a positive appearance of a negative consciousness.
It is to be done by renouncing one’s own will.
Even that exercise can be one of ego.
Mind, rather the awakening soul, giving oneself to Her in almost an oblivious moment, finds itself lifted
into grace.
It is a self-forgetful movement into the higher consciousness.
One’s greater appreciation of the divine than the ego does it.
It is a subconscious knowledge marked by utter calm.
Cheerfulness issuing from there is yogic cheerfulness.
Avoidance is natural, biological; studied avoidance is cultural, cultivated, acquired.
Life becomes civilized when the natural is overtaken by the acquired.
In yoga the natural is our natural impulses; the acquired is the yogic culture.
Random thoughts are natural; consecrated Silence is acquired yogic culture.
In wider evolution, the natural is in the Being, the acquired, the aberration, the artificial are Non-Being.
I said earlier Elizabeth was in her finest hour, the elopement expanded it into a wider area to benefit her
whole family. There is a further dimension not contemplated by the story. Lydia and Jane were now
fulfilled, but the false charm of Wickham survived in her vital. Had Darcy expanded to that further
dimension, she would have overcome that charm for falsehood and Wickham would have taken to truth,
giving up falsehood.
Devotees take to consecration seriously often make substantial progress, even when the quality of
consecration is not perfect. Such devotees can make the experiment of perfecting one line of consecration
and at once see the deeper results inside. One who wants to take a book from the shelf, takes it without
consecration, but there is a great calm in him. To go further he must catch himself as the impulse of going
to the shelf rises and consecrate that impulse. It is a big step forward if possible. That impulse we see
issuing out of Mind, but it is in the emotions and deeper still in the sensations of the body. To carry the
consecration on this one line – one impulse – to its origin in the body is possible. When done, it is a great
breakthrough. It must be preserved, expanded horizontally to other impulses. The day changes, the outer
atmosphere changes to quiet, a new atmosphere is created inside. To preserve this yogic gain is to prevent
a big boulder from rolling down an incline. The inner calm will be evident. When it is self-evident, it
comes to stay. Should it become Self-evident the yogic journey is on. Such great successful efforts can
be individually handed over to surrender.
Comes knowledge of the Mother!
“வலுக்கட்டோயேோக அவள் தவிர்த்தது க்ஷண கநை சங்கடத்ளத உணர்த்துகிறது.”
பெம்ெர்லியின் உயைத்திற்கு உயர்த்தப்ெடுவதற்கு எலிசபெத் தயோைோக இருந்தோள்.
ஒகை பநோடியில் ஒரு பதோண்டளை தன்னுளடய ேந்திோி சளெயில் கசர்த்துக்பகோள்ை ஒரு முதல்
ேந்திோிக்கு முடிவதுகெோல், சேர்ப்ெணம் நம்ளே அன்ளன ஜீவியத்திற்குள் அளைத்துச் பசல்லும்.
எைிதோக ஒரு ெிைச்சிளனளயத் தீர்க்கும் சேர்ப்ெணத்ளதயும் தோண்டி, அன்ளன ஒரு அற்புதம் என்று
ேனிதனோல் ெோர்க்க இயலும் அைவிற்கு கேலும் ஆைேோன, ெைந்த, வைம் பெோருந்திய சேர்ப்ெணம்
உள்ைது.
பதோடர்ெற்ற எண்ணங்களைக் கட்டுப்ெடுத்திய பெோிய பசயலுக்குப் ெின் ேனிதன், சிந்தளனயின்
பெரும் சக்தி, பசயல்ெடுவதற்கோன உந்துதல், தடுக்கமுடியோத ேனவுணர்வுகைின் உந்துதல் கெோன்ற
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கேலும் ெலவற்ளற அடுத்தடுத்த நிளலகைில் கநருக்கு கநர் எதிர்பகோள்கிறோன். ெலரும் இது
கெோன்ற இடங்களை அளடவதில்ளல. இது கெோன்ற இடங்கைில் சேர்ப்ெணத்தின் எண்ணம்
எழுவதற்கு முன் இந்தச் சக்திகள் பசயலற்ற ேனித முயற்சிக்கும் கேகல பதோடர்ந்து பசல்கின்றன.
அங்கு நின்று அளத பவற்றிபகோள்ளும் அைவிற்கு சேர்ப்ெணம் பசய்ய ெல வருட முயற்சி
கதளவப்ெடும், ஆனோல் இதற்கும் உத்திைவோதம் இருப்ெதில்ளல. இதுதோன் சேர்ப்ெணத்தில்
ேனிதன் எடுக்கும் முயற்சி. அந்த இடத்தில் அன்ளனளய நிளனப்ெதும், அன்ளனளய அளைக்க
முடிவதும், அன்ளனயின் அற்புதத்ளதப் ெோர்க்கவும் உதவும். விேோனத்தில் இருக்கும் ஒருவர்
ஆகோயத்தில் உயகை பசன்று ேணிக்கு ஐநூறு ளேல் கவகத்தில் ெறப்ெதுகெோல், ஒரு க்ஷணத்தில்
அன்ளன ேனத்தின் உந்துதளல அடக்கி, ேனிதளன அதிலிருந்து முற்றிலுேோக விடுவிக்கிறோர்.
அடுத்தடுத்த ஒவ்பவோரு நிளலயிலும் பெோிய சக்தியோக அன்ளன பவைிப்ெடுகிறோர். இந்த
அனுெவத்ளத விவோிக்க முடியோது.
சைணோகதியின் இந்தச் சக்திளய நம்புவதும், நேது சைணோகதிளய ஏற்றுக்பகோள்ை அன்ளனளய
அளைக்க விைிப்புடன் இருப்ெதும் கயோக அறிவோகும்.
நிைோகோிப்புக்குப் ெிறகு, டோர்சி எலிசபெத்திடம் இகத கெோன்ற ேகனோெோவத்ளத கேற்பகோண்டோன்.
இது ஒரு கயோகியின் ேனப்ெோன்ளேயோகும். கயோகம் நிளலத்து நிற்க கவண்டுபேனில் இது கெோன்ற
ேகனோெோவம் நேது எல்லோ நடத்ளதகைிலும் பவைிப்ெட கவண்டும். ேனதின் கருத்து உணர்வின்
விருப்ெத்திற்கு ஒப்புதல் அைிப்ெது ேகனோெோவேோக ேோறுகிறது. அதனோல் இது சக்தி வோய்ந்ததோக
உள்ைது. கயோகம் முன்கனறவும், தோனோககவ முழு நிளறவளடயவும் கநோக்கம் எனும் கவபறோரு
உயர்ந்த கருவி உள்ைது. கநோக்கம் உடலுக்கும் உோியது, ஜீவனுக்கும் உோியது. கநோக்கம் ஜீவனின்
கயோகத்ளதச் பசய்கிறது. அசத்ளத உள்ைடக்கிய கேலும் விசோலேோன கைத்திற்கு கயோகத்ளத
எடுத்துச் பசல்வதன் மூலம் கநோக்கமும் களைந்து கெோகலோம். இந்த நிளலயில் வலி, இன்ெம்,
அலட்சியம் ஆகியவற்ளற நிைோகோிக்கோேல் அவற்ளற ஆனந்தேோகத் திருவுருேோற்றலோம்.
நிளலளே நம் முழுக் கட்டுப்ெோட்டில் இல்லோததோல் க்ஷண கநை சங்கடம் எழுகிறது.
கதர்ச்சித்திறனில் இங்கு ெல அம்சங்கள் உள்ைன.
அவள் வயதில் சிறியவள், முழுளேயோக அனுெவேில்லோதவள்.
திருேணம் எவருக்கும் வோழ்வில் ஒரு முளற ஏற்ெடும் அனுெவேோகும். இதில் யோருக்கும் நீண்ட
அனுெவம் இருக்கோது.
நம்ேிடம் இல்லோத அனுெவம், வயதோலும், நம்முள் பெோதிந்திருக்கும் ெண்ெோலும் எை கவண்டும்.
இது உயர்குடியினருக்கும், உயர் ெண்புகள் உளடயவருக்கும், அைச குடும்ெத்தினருக்கும் எைிதோக
எழும்.
அந்தச் சக்திளய அது கெோன்ற திறளே ஈர்க்குேோ என்ற ககள்வி எழுகிறது.
இது ெளடப்ெின் முக்கியேோன உண்ளேயோகும், இது ெளடப்ெிற்கு தற்பசயலோன விஷயமுேோகும்.
நோன் இருக்கும் இடம் கதடி, ெக்தியுடன் என் ெசிக்கு அன்னம் பகோண்டு வந்தோல் ேட்டுகே
உண்கென் என்ெது ஒரு தேிழ்த் துறவியின் கூற்று.
ஒருவர் ஒரு ககள்விளய எழுப்புகிறோர் ‘ெணத்தின் எல்லோ இைகசியங்களையும் ஒருவர் கற்றுத்
கதர்ச்சி பெற்று விட்டோல், ெணம் அவளை கநோக்கி நகருேோ?’
‘ஆம்’ என்ெது ெதில். அதிகோைம், தளலளே, சோதளன கெோன்றவற்றிற்கும் இது உண்ளே.
கேலும் இைண்டு ககள்விகள் எழுகின்றன. 1) ஏன் அது அவ்வோறு உள்ைது? 2) இதில் ஒருவர்
எவ்வோறு கதர்ச்சி அளடய முடியும்?
கதர்ச்சி பெறுவது அடிப்ெளட அறிவோகும்.
அறிவு சக்தியோகும். அறிவு சக்தியின் ெிறப்ெிடேோகும்.
கதர்ச்சித்திறன் பெறுவது அறிளவ அைிக்கிறது.
சக்தியின் பசறிவோன ளேயத்ளத கநோக்கி கைம் நகரும்.
கதர்ச்சிளய கேலிருந்தும் பெறலோம், கீைிருந்தும் பெறலோம்.
நீண்ட நோள் நளடமுளற அனுெவம், நளடமுளறத் திறளன கீைிருந்து அைிக்கிறது. சோஸ்திோியும்,
கோேைோஜரும் இது கெோன்ற அைசியல் அதிகோைத்தின் திறளன கீைிருந்து பெற்றனர்.
கேலிருந்து வருவது ஆன்ேோவிலிருந்து எழும்.
இந்திைோகோந்தி தன்னுளடய தந்ளதயுடன் இருந்து, அதிகோைம் இயங்கும் முளறளயப் ெல
வருடங்கைோகக் கவனித்து வந்ததினோல் அதில் கதர்ச்சி பெற்றிருந்தோர்.
ஆன்ேீகப் புருஷர்கள் எந்த விஷயத்திலும் தங்களை ஒருமுகப்ெடுத்திக்பகோள்வதன் மூலம் அது
கெோன்ற திறளனப் பெறுவர்.
பசல்வத்தில் கதர்ச்சி பெறுவது என்றோல் என்ன? எவ்வோறு அளதப் பெறுவது?
பசல்வம் என்ெது சமூகத்தின் தனிப்ெட்ட சக்தி, இது நலளனயும், நல்வோழ்ளவயும் உருவோக்குகிறது.
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ஏதோவது ஒரு விதத்தில் ேனிதன் பசல்வத்ளத ேட்டுகே ெயன்ெடுத்துகிறோன்.
உலகில் வோழ்க்ளக ெல நிளலகைில் உள்ைது.
ேனித வோழ்க்ளகயும் ெத்து அல்லது நூறு நிளலகைில் பவவ்கவறு ெோணியில் உள்ைது.
இது ெண்ெடோத வோழ்வில் ஆைம்ெித்து, நயோன வோழ்ளவ கநோக்கிச் பசல்கிறது.
இது கெோன்ற பசல்வம் இரு ெகுதிகைோக உள்ைது, விவைங்கைின் கேற்ெைப்ெிலும், வலிளேயின்
அடிப்ெளட நிளலயிலும் உள்ைது.
தனிப்ெட்ட அல்லது சமூகத் திறன்கைோல் கேல்ேன அறிவு எழுகிறது.
அடிப்ெளட வலிளே, கவளல எனும் இயக்கத்திலிருந்து எழுகிறது.
கவளல பசய்ெவர்கள் பசல்வத்ளத உற்ெத்தி பசய்வர்.
பவவ்கவறு கவளலத் திறனோல் ஒவ்பவோரு விதேோன பசல்வம் உருவோகிறது.
பசல்வத்ளதப் ெளடக்கும் சக்திக்கு சோதிக்கும் திறன், கோலம், இடம், விையம், உெோயங்கள்,
ேகனோெோவங்கள் ஆகியவற்றின் சட்டங்கள் உண்டு. கநர்ேளறயோன ெண்புகள் மூலேோககவோ
அல்லது எதிர்ேளறயோன ெண்புகள் மூலேோககவோ இவற்ளற ஒருவர் பெறுகிறோர். இைண்ளடயும்
கலப்ெவருக்கு இைப்பு ஏற்ெடுகிறது. இந்தத் திறளனப் பெறும்பெோழுது, ஒருவர் விவைங்களைச்
கசகோிக்கலோம் அல்லது அத்ைியாவசியோனவற்ளறச் கசகோிக்கலோம். நுணுக்கேோக கவளல பசய்யும்
பெோழுது, ஒருவர் பசல்வத்ளதயும் கசகோித்துக் பகோள்வோர். அத்ைியாவசியோனவற்ளற அறிந்ைதும்
அது கெோன்ற அறிளவ விருப்புறுதி ஏற்கும்பெோழுது அது ஆற்றலாக ேோறுகிறது. அது கெோன்ற
திறன் ஒருவோிடம் முழுளேயளடயும்பெோழுது பசல்வம் அவளை கநோக்கி வருகிறது. மைசங்களின்
பசல்வ வைத்ளத ேனித குலத்தின் பசல்வ வைம் என்றும் கூறலோம். உற்ெத்தி பெருகும்பெோழுது
பசல்வமும் பெருகுகிறது. இது ஆைம்ெம். உற்ெத்தி பசய்யப்ெட்டளவகளைப் ெயன்ெடுத்தும்
பெோழுது பசல்வத்தின் உற்ெத்தியும் பூைணம் பெறுகிறது. இந்த அைவு பதோிந்துபகோள்வது
திறனோகும், ஆனோல் அது ெகுதியோன திறன். உற்ெத்திக்கு முன்னரும், ெயன்ெோட்டிற்குப் ெின்னரும்
சக்தியின் கவளல பதோிகிறது. இந்தச் சக்தியின் ெிறப்ெிடத்ளதயும் முடிளவயும் பதோிந்துபகோள்வது
நல்லது, அல்லது இது கெோன்ற பதோடர்களைத் பதோிந்துபகோள்வதும் நல்லது. அது நேக்குத் திறளன
அைிக்கும். அகந்ளதக்கு இத்திறன் உண்டு. அகந்ளதயுள்ை திறன் அகந்ளதயுள்ை பசல்வத்ளத
அைிக்கும். அகந்ளதயற்ற திறகன பசல்வம் ஈட்டுவதிலுள்ை இைகசியம். பசல்வம் வோழ்வின் ஒரு
ெகுதியோகும். வோழ்ளவப் ெற்றிய அறிவு பசல்வம் ஈட்டும் திறளன முழுளேயளடயச் பசய்யும்.
ேளறமுகேோன பசல்வம் ககள்விக்குோியது.
டோர்சியின் குணம் உயர்குடியினோின் குணேல்ல.
ஒருவர் ெிறப்ெின் மூலம் ேருத்துவைோககவோ, உயர்குடியினைோககவோ அல்லது ெிைோேணனோககவோ
ஆவதில்ளல.
ெிறப்புோிளே ேளறமுகேோனது, அது அர்த்தேற்ற உோிளேயோகும்.
இதனுளடய ெதிப்புகள் ஏைோைம்.
அவற்றில் ஒன்றிற்குப் பெோருள் உண்டு, ஆனோல் தவறோன கநோக்கங்களுக்கோக அது ெயன்ெடுத்தப்
ெடுகிறது.
விஷயம் எதுவுேில்லோத ேற்பறோன்று, எதிர்ேளறயோன பெோருளைப் பெறுகிறது.
அறிவு, அதிகோைம், பசல்வம், அளேப்பு அல்லது விரும்பும் எளதயும் உருவோக்க, சமூகம் சக்தி
வோய்ந்ததோக திறனுடன் முளறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது.
நிலமும், பதோைிற்சோளலயும் பசல்வத்ளத உற்ெத்தி பசய்வளதப்கெோல், சமூகத்திற்கு அதனுளடய
முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட அனுெவத்தினோல் ெணத்தின் அடிப்ெளடயில் பசல்வத்ளத உற்ெத்தி பசய்யும்
திறனுண்டு.
எண்ணிப் ெோர்க்கக்கூடிய ஒவ்பவோரு துளறயிலும் ஆயிைக்கணக்கோன வளககைில் சமூகம்
பேோைிளய உற்ெத்தி பசய்துள்ைது.
ஒவ்பவோரு பதோைில்துளறக்கும் வோசகங்கள், கெசும் ெோங்கு என்று அதனுளடய பேோைி உண்டு.
வைர்ந்த அளேப்ெினோலும், இதற்குச் சேேோக வைர்ந்த உளைநளடயினோலும் கல்விளயப் பெறும்
சமூகம் ஒரு அளேப்ெோக உருவோயிற்று.
எல்ளலகளைப் ெோதுகோக்கவும், சட்டம் ஒழுங்ளக நிளலநோட்டவும், சமூகம் இைோணுவத்ளதயும்,
கோவல் துளறளயயும் அளேத்தது.
சமூகம் உற்ெத்தி பசய்யும் அெோிேிதேோன பசல்வம், கல்வி, ஆகைோக்கியம், கோப்பீடு
கெோன்றவற்றிற்குப் ெயன்ெட்டு கேலும் தைத்ளத உயர்த்திக்பகோள்கிறது.
இவ்வோறு உற்ெத்தி பசய்யப்ெட்ட ெணம் தனிப்ெட்டவோின் ளககளுக்குச் பசன்று, ெதுக்கப்ெட்டும்,
தவறோன முதலீடுகைில் பசலவைிக்கப்ெட்டும், சமூகத்தின் பெோருைோதோை நிளலளயச் சீர்
குளலக்கும்.
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இருெத்தி ஒன்றோம் நூற்றோண்டில் ெணக்கோைனோக கவண்டும் என்கிற அபேோிக்கனின் கனவு
கெோற்றத்தக்கதல்ல. 17ஆம் அல்லது 18ஆம் நூற்றோண்டின் இலட்சியேோக இது இருந்தது.
முந்ளதய நூற்றோண்டின் இலட்சியத்ளத ஆதோிப்ெது ெின்கனோக்கிச் பசல்வதோகும்.
பசல்வம் ேளறமுகேோனதல்ல; ேனிதன் அதற்கு அக்குணத்ளத அைிக்கிறோன்.
முந்ளதய நூற்றோண்டுகைில் கைோேோபுோி விளையோட்டோன ெசித்திருக்கும் சிங்கத்திற்கு வீைளன
உணவோக வீசி எறிவது கெோன்றளவ ேக்களுக்குப் பெோழுதுகெோக்கு அம்சங்கைோக இருந்தன. இது
கெோன்ற இலட்சியங்கள் இன்று நேக்கு உற்சோகம் அைிப்ெதில்ளல.
ேனிதனின் முன்கனற்றத்திற்கு ெணம் ஒரு கருவியோக உள்ைது.
ேனிதன் உருவாக்கிய கருவிளய அவன் வைிெட கவண்டிய அவசியேில்ளல.
எலிசபெத் கவண்டுபேன்கற தவிர்த்தது, அவைது உணர்வுபூர்வேோன நிளறவின் கெோற்றத்தக்க
தருணேோகும்.
அவள் பென்னட் குடும்ெத்திலிருந்து டோர்சி குடும்ெத்திற்கு ேோறும் நிளலயில் இருந்தோள்.
லோங்ெர்ளன, பெம்ெர்லி அைவுக்கு உயர்த்தும் பசயல் இது.
அவனோகலோ அல்லது அவைோகலோ அந்தத் தருணத்தில் கேலும் எதற்கும் ஆளசப்ெட்டிருக்க
முடியோது.
அவர்கைது நிளலயில் சோத்தியேோகக்கூடிய உச்சத்திற்கு அவர்கைது ஜீவனில் அவர்கள்
உயர்ந்தோர்கள்.
அந்த இடத்தில் பசயல்ெட்டுக்பகோண்டிருந்த சக்திகள், லிடியோவின் நலளனயும், கஜனுளடய நல்
வோழ்ளவயும் உள்ைடக்க, அவற்றின் ெோிணோேத்ளத அவற்றின் அசத்திற்கு விோிவளடயச் பசய்யத்
தீர்ேோனித்திருந்தது.
இது எப்பெோழுதுகே இருைில் மூழ்குவதன் மூலம் நளடபெறும்.
இது கெோன்ற தருணங்கள், கவறு விதேோக அவளுக்குப் ‘ெைவோயில்ளல’ என்ெதன் மூலமும்,
அவளுளடய தகப்ெனோருக்கு ெணத்ளதத் திருப்ெித் தை முடிவு பசய்ததன் மூலமும் எழுந்தன.
அளதப் ெயன்ெடுத்திக்பகோள்ை முடிந்தோல் ஒவ்பவோருவருக்கும் எந்த ஒரு தருணத்திலும் இது
கெோன்ற ேோற்று ஒன்று உள்ைது.
சேர்ப்ெணத்தின் மூலம் குளறந்தெட்சத்ளதப் பெறலோம். அது அன்ளனயின் ஜீவியத்தின் நுளை
வோயிலோக இருக்கும்.
சேர்ப்ெணத்துடன் பவற்றிகைேோக ஆைம்ெிப்ெவர் அவருளடய அகம் ேற்றும் புறப்
ெிைச்சிளனகளைத் தீர்த்துக்பகோள்கிறோர், அகம் ேற்றும் புற வோய்ப்புகளைப்
ெயன்ெடுத்திக்பகோள்கிறோர், அவைோல் சோத்தியேோகக்கூடிய அதிகெட்ச ெலன்களைப் பெறும்
நிளலயில் இருக்கிறோர்.
இதுவளை கயோகம் ஒருவருளடய சுய முயற்சியில் இருந்தது.
இப்பெோழுது சுய முயற்சிளயக் ளகவிட்டு அன்ளனயின் அருைின் மூலம் பசயல்ெட கவண்டும்
என்கிற தருணம் வந்துள்ைது. சைணோகதியின் மூலம் இது சோத்தியம்.
‘தங்கைது விருப்ெம் ிதறமவறட்டும், என்னுளடய விருப்ெேல்ல’ என்ெதுதோன் இந்த அறிவு.
சத்திய ஜீவியத்திற்கு உயை கவண்டிய தருணேோகும் இது.
கீைிருந்து நம்ளே இழுப்ெனவற்ளறத் தோண்டி வருவது பெோிய தளடயோக உள்ைது.
எதிர்ேளறயோன ஜீவியத்தின் கநர்ேளறயோன கதோற்றம், உயர்ந்த ஜீவியத்திற்கு ஆளசப்ெடோேல்
இருப்ெது.
ஒருவைது சுய விருப்ெத்ளதத் துறப்ெதன் மூலம் இளதச் பசய்யலோம்.
இந்த முயற்சியும் அகந்ளதக்குோியதோக இருக்கலோம்.
ேனம் ேற்றும் விைிப்புற்ற ஆன்ேோ, தனக்குத் பதோியோேகலகய அன்ளனயிடம் தன்ளன அைிப்ெதன்
மூலம் அருளைப் பெறுகிறது.
உயர்ந்த ஜீவியத்திற்குச் பசல்லும் தன்ளன ேறந்த இயக்கேோகும் இது.
அகந்ளதளயவிட, ஒருவர் கேலும் அதிகேோக இளறவளனப் கெோற்றுவது, இதளனச் பசய்கிறது.
இது முழுளேயோன அளேதியில் இருக்கும் ஆழ்ேன அறிவோகும்.
அங்கிருந்து எழும் சந்கதோஷம் கயோக சந்கதோஷேோகும்.
தவிர்ப்ெது இயற்ளகயோனது, உடல்ோீதியோனது; கவண்டுபேன்கற தவிர்ப்ெது ெண்புக்குோியது,
உருவோக்கப்ெட்டது, பெறப்ெட்டது.
பவைியிலிருந்து பெறப்ெட்டது இயற்ளகயோக உள்ைளத விஞ்சும்பெோழுது வோழ்க்ளக
ெண்ெட்டதோக ேோறுகிறது.
கயோகத்தில் இயல்ெோக இருப்ெது நேது இயல்ெோன உந்துதல்கள்; பவைியிலிருந்து பெறப்ெட்டது
கயோகக் கலோச்சோைம் ஆகும்.
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பதோடர்ெற்ற எண்ணங்கள் இயல்ெோனளவ; கயோக கலோச்சோைத்தின் மூலம் பெறப்ெட்டது
சேர்ப்ெணம் பசய்யப்ெட்ட பேௌனம்.
கேலும் விசோலேோன ெோிணோேத்தில் இயல்ெோனது சத் ஆகும். பெறப்ெட்டது, இயல்பு வைியிலிருந்து
விலகுவது, பசயற்ளகயோனது ஆகியளவ அசத் ஆகும்.
எலிசபெத் அவளுளடய வோழ்வின் சிறப்ெோன தருணத்தில் இருந்தோள். முழுக் குடும்ெமும்
ெலனளடயும் வளகயில் ஓடிப்கெோவது நிகழ்ந்தது. களதயில் கயோசிக்கப்ெடோத கேலும் ஒரு
ெோிேோணம் உள்ைது. லிடியோவும், கஜனும், நிளறவு பெற்றனர். ஆனோல் விக்கோேின் பெோய்ளேயின்
கவர்ச்சி எலிசபெத்தின் உணர்வுகைில் நிளல பகோண்டது. அந்தப் ெோிேோணத்திற்கு டோர்சி கேலும்
விோிவளடந்திருந்தோல், அவள் அந்தப் பெோய்ளேளய பவற்றி பகோண்டிருந்திருப்ெோள், விக்கோம்
பெோய்ளேளயக் ளகவிட்டு உண்ளேக்கு ேோறியிருப்ெோன், சேர்ப்ெணத்ளதத் தீவிைேோகப் ெின்ெற்றும்
அன்ெர்கள், சேர்ப்ெணத்தின் தைம் சிறப்ெோக இல்லோதகெோதும், கணிசேோன அைவுக்கு
முன்கனறுகின்றனர். ஏதோவது ஒன்றில் சேர்ப்ெணத்ளத சிறப்ெோகச் பசய்வதன் மூலம் அன்ெர்கள்
உடனடியோக ஆழ்ந்த ெலளனக் கோண்ெர். ஒருவர் அலேோோியிலிருந்து ஒரு புத்தகத்ளதச் சேர்ப்ெணம்
பசய்யோேல் எடுக்கும்பெோழுதும் அவருள் ஆழ்ந்த அளேதி நிலவுவளதக் கோண்ெோர். அவர் கேலும்
ஒரு ெடி மேமல பசன்று புத்தகத்ளத எடுக்க கவண்டும் என்கிற உந்துதல் எழும்பெோழுகத அளதச்
சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும். இது சோத்தியேோனோல், இது ேிகப் பெோிய முன்கனற்றம் ஆகும்.
ேனதிலிருந்து எழுவதுகெோல் கதோன்றும் உந்துதல் உணர்ச்சிகைில் உள்ைது, கேலும் ஆைத்தில்
உடலின் உணர்வுகைில் உள்ைது. இந்த உந்துதல், உடலில் ஜனிக்கும் இடத்ைில் சேர்ப்ெணத்தை
மேற்பகாள்வது சாத்ைியம். இவ்வோறு பசய்தோல் அது ேிகப் பெோிய திருப்புமுளனயோக இருக்கும்.
இது ெோதுகோக்கப்ெட்டு ேற்ற உந்துதல்களுக்கும் விோிவுெடுத்தப்ெட கவண்டும். அன்ளறய நோள்
ேோறுகிறது, பவைிச் சூைல் அளேதியோக ேோறுகிறது, புதிய சூைல் ேனதில் உருவோகிறது. இந்த
கயோக முன்கனற்றத்ளதப் ெோதுகோத்துக் பகோள்வது, ஒரு பெோிய ெோறோங்கல்ளலச் சோய்வோன
தைத்தில் கீகை சோியோேல் தடுப்ெது கெோன்றது. ேனதின் அளேதி பவைிப்ெளடயோகத் பதோியும். அது
நேக்கக பதோிய வரும்பெோழுது நிைந்தைேோகி விடும். சுயேோகத் பதோிந்துபகோள்ளும்பெோழுது
கயோகத்தின் ெயணம் பதோடரும். இது கெோன்ற பெோிய பவற்றிகைேோன முயற்சிகளைத்
தனித்தனியோக சைணோகதிக்கு உட்ெடுத்தலோம்.
அன்ளனளயப் ெற்றிய அறிளவப் பெறலோம்.
13. “Seeing in her husband, who was fond of society, a perfect willingness to accept it, a day was fixed.”
Life speaks to us all the time through people, events, objects, sounds and movements, if only we care
to see it and try to understand it.
His fondness of society indicated the final positive outcome.
That the wife recognized the husband’s eagerness was an additional positive argument of the
circumstances.
As the invitation threw up side issues which were more important than the main issue, when we try to
consecrate an impulse, from the sides other impulses will invade. To patiently consecrate each one of them
before coming back to the central issue is to organize the consecration in its pristine purity. Now the depths
of human nature, its evil, violence, vengeance, begin to reveal in full force. No longer it is consecration,
but a battle with the ill-will of our own subconscious darkness. To consecrate it, Mother says, is hell.
Behind that lies human perversity and more particularly the hostility to the Divine. One can keep it at bay
without stirring it into activity by giving battle. Returning to consecration, consecration is found to be pure,
calm, more easily possible than before. One who has experienced this and turned to surrender instead
of this human endeavour, knows the true greatness of Mother’s spiritual prowess. That prowess is
limpid grace which cannot be offended by the human smallness. We see Darcy took this attitude to
Elizabeth after her refusal. The French Revolution entered into him as a divine spark to assume this
attitude. To us a call to Mother sends Her Grace as this capacity to ignore human offensiveness arising out
of mean, intriguing, small perversity. Even petty jealousy explains to this attitude truly so that no offence is
received or registered. It only tells us the work we are to do inside.
The feminine instinct to please the husband is psychologically creative.
Capacity to please another is a distant beginning of supramental consciousness.
Every Jivatma in the cosmic consciousness relates with every other Jivatma. This is supramental. There is
no limiting separate ego in the cosmic consciousness.
When you want to please another your temperament as well as his temperament opens. Only in open
temperaments can there be consecration.
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No real consecration is possible when the Mind is flat.
When the Mind is flat consecration will be a thought not a movement.
Thought is active in the Mind, because Mind believes in thinking.
For a complete consecration of thought we must examine our belief in our thinking and be willing to
withdraw the Mind from that belief. In such a case the Silence that descends on us will not be partial but
the total silence of the entire Mind.
Mauni Sadhu of Ramanashram came to Sri Aurobindo’s Darsan.
On passing through His Room, Sadhu said he could not speak.
Silence in His room was compelling.
Normally Mind is occupied with thought–beliefs as well as thought patterns.
Occupation is superstition of active consciousness.
Superstition is an agreeable belief occupying our consciousness.
The body is occupied by human sensations.
To be free of all occupation, superstition, conditioning is a basic necessity for yoga.
These are the human structures consciousness acquires.
To seek moksha, Sri Aurobindo says, is the last vestige of selfishness of the human soul.
The yogi relaxes often into human ways of life.
It is an unconscious relaxation.
The yogi needs to learn conscious relaxation.
Man is gregarious; therefore he is fond of society.
In the West, as the boy and the girl have to find their own partners, social gatherings become a necessity.
Society forms itself in the beginning allowing no freedom at all to the individual.
At this stage the society is tyrannical, cruel, will crush the individual fully if he tries to differ from the
social goal.
There are outer compelling events that arise out of necessity when the individual learns a skill and
distinguishes himself.
The bourgeois who organises a trade where many learn such a skill distinguishes himself as a leader.
The African savage who presides over a thousand members is a leader in his own right.
The world never lacked explorers on many scales who stood out from the rest.
World travelers were there at all times who were never one of the many.
Pioneers of all sorts have dotted the pages of history.
Such Men did not dissolve their personalities in the social whole.
Still only when one thinks, thinks differently from others, the earliest traces of individuality are
born.
Every century has made its contributions to the growing civilisation.
Every such advance did contribute its mite to individuality.
Originally Man learns from society whether it is skill or values.
Later when the movement reverses, it is the Individual who teaches the society.
Man, who separates from the society to become an Individual, goes out of his way to become inclusive, to
include all others in him. Unity is the spirit of Individuality.
It is a process of shedding his ego, and becoming an Individual.
Finally when he overcomes Nature, he changes his own human nature into divine nature.
“நண்ெர்களுடன் ெைகுவதில் ேிகுந்த விருப்ெம் பகோண்ட தன்னுளடய கணவைது ஆர்வத்ளதப்
புோிந்துபகோண்ட திருேதி கோர்டினர், தோகன தங்கைது முழுச் சம்ேதத்ளத அைித்தோள்.”
ேனிதர்கள், நிகழ்வுகள்,பெோருட்கள், ஒலிகள், இயக்கங்கள் மூலம் வோழ்வு எந்கநைமும் நம்முடன்
உளையோடிக் பகோண்டுள்ைது. நோம் அளதப் ெோர்க்க முயல கவண்டும், புோிந்துபகோள்ை முயற்சிக்க
கவண்டும்.
சமூகத்தின் கேலுள்ை அவருளடய ெோசம் முடிவில் ஏற்ெடப்கெோகும் கநர்ேளறயோன ெலளனச்
சுட்டிக் கோட்டியது.
கணவோின் ஆர்வத்ளத ேளனவி புோிந்துபகோண்டது இந்தச் சூழ்நிளலயின் ேற்பறோரு கநர்ேளறயோன
விஷயேோகும்.
அளைப்பு ெிைதோன விஷயத்ளதவிட முக்கியேோன கிளை விஷயங்களை பவைிப்ெடுத்தியதுகெோல்,
நோம் ஒரு உந்துதளலச் சேர்ப்ெணம் பசய்யும்பெோழுது, கவறு ெக்கங்கைிலிருந்து ேற்ற உந்துதல்கள்
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எழும். ெிைதோன விஷயத்திற்கு வரும் முன், ேற்ற உந்துதல்கள் ஒவ்பவோன்ளறயும் பெோறுளேயோக
சேர்ப்ெணம் பசய்வதற்கு, சேர்ப்ெணத்ளதப் ெளைய தூய்ளேயுடன் முளறப்ெடுத்த கவண்டும்.
இப்பெோழுது ேனித சுெோவத்தின் ஆைங்கள், அதனுளடய தீளே, வன்முளற, வன்ேம் ஆகியளவ
முழு தீவிைத்துடன் பவைிப்ெடும். இது இனியும் சேர்ப்ெணம் அல்ல, நம்முளடய ஆழ்ேன இருைின்
பகட்ட எண்ணத்துடன் ஏற்ெடும் கெோைோட்டேோக இருக்கும். இளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்வது நைகம்
கெோலிருக்கும் என்று அன்ளன கூறுகிறோர். இதற்கும் ெின்னோல் இருப்ெது ேனித வக்கிைம், கேலும்
குறிப்ெோக இளறவனிடம் நோம் பகோண்டிருக்கும் ெளகளே உணர்வு, இவற்ளறச் பசயல்ெடவிடோேல்
கெோைோடி, இளவகளை ஒருவர் தன்ளன பநருங்க விடோேல் பசய்யலோம். இப்பெோழுது அவர்
ேீண்டும் சேர்ப்ெணத்ளத கேற்பகோள்ளும்பெோழுது சேர்ப்ெணம் தூய்ளேயோகவும், அளேதியோகவும்,
முன்ளெவிடச் சுலெேோகவும் இருப்ெளதப் ெோர்க்கலோம். இந்ை அனுெவங்கதள பகாண்ட ஒருவர்
ேனித முயற்சிக்குப் ெதிலோக, சைணோகதிளய ேீண்டும் கேற்பகோள்ளும்பொழுது, அவருக்கு
அன்ளனயின் ஆன்ேீக வலிளேயின் உண்ளேயோன சிறப்பு பதோியும்.
ேனித சிறுளேயினோல் ெோதிக்கப்ெடோத அந்த வலிளே பதைிவோன அருைோகும். எலிசபெத்தின்
நிைோகோிப்புக்குப் ெிறகு, டோர்சி இந்த ேனப்ெோன்ளேளயத்தோன் அவைிடம் கேற்பகோண்டோன். இந்த
ேனப்ெோன்ளேளய அவன் கேற்பகோள்ை ெிபைஞ்சுப் புைட்சி ஒரு பெோறியோக அவனுள் நுளைந்தது.
அன்ளனளய அளைப்ெது நேக்கு அன்ளனயின் அருளை அைிக்கும். சின்னத்தனம், சூழ்ச்சி, வக்கிைம்
இவற்றின் மூலம் எழும் ேனிதனின் அவேதிப்ளெ அலட்சியப்ெடுத்தும் திறளன அைிக்கும்.
பெோறோளேயும் நம்ளே ெோதிப்ெதில்ளல. நோம் உள்கை பசய்ய கவண்டிய கவளலளய ேட்டுகே இது
கூறுகிறது. கணவோின் விருப்ெத்ளதப் பூர்த்தி பசய்யும் பெண்ளேயின் உள்ளுணர்வு ேன அளவில்
ெளடக்கும் திறனுளடயது.
ேற்றவளைத் திருப்திப்ெடுத்தும் திறன் சத்திய ஜீவியத்தின் பதோளலதூை ஆைம்ெேோக இருக்கும்.
ெிைெஞ்ச ஜீவியத்தில் ஒவ்பவோரு ஜீவோத்ேோவும் ேற்ற ஒவ்பவோரு ஜீவோத்ேோவுடன்
பதோடர்புபகோள்கிறது. இது சத்திய ஜீவியேோகும். ெிைெஞ்ச ஜீவியத்தில் அைவுக்குட்ெடுத்தும்
தனிப்ெட்ட அகந்ளத கிளடயோது.
நோம் ஒருவளை சந்கதோஷப்ெடுத்த நிளனக்கும்பெோழுது இருவைது ேனவுணர்வுகளும்
விைிப்ெளடகின்றன. விைிப்ெளடந்த ேனவுணர்வுகைோல்தோன் சேர்ப்ெணம் பசய்ய இயலும்.
ேனம் பவறுளேயோக இருக்கும்பெோழுது உண்ளேயோன சேர்ப்ெணம் சோத்தியம் அல்ல.
ேனம் பவறுளேயோக இருக்கும்பெோழுது சேர்ப்ெணம் ஒரு எண்ணேோக இருக்குகே தவிை இயக்கேோக
இருக்கோது.
ேனதில் எண்ணம் சுறுசுறுப்ெோக இருக்கும், ஏபனனில் சிந்தளனளய ேனம் நம்புகிறது.
எண்ணத்ளதப் பூைணேோக சேர்ப்ெணம் பசய்வதற்கு நேது சிந்தளன ேீதோன நேது நம்ெிக்ளகளய
நோம் ஆைோய கவண்டும், அந்த நம்ெிக்ளகயிலிருந்து ேனளத விலக்கிக்பகோள்ைத் தயோைோக இருக்க
கவண்டும். அப்பெோழுது நம்முள் இறங்கும் பேௌனம் ெகுதியோக இருக்கோது, ேனம் முழுவதின்
முழுளேயோன பேைனேோக இருக்கும்.
ைேணோஸ்ைேத்ளதச் கசர்ந்த பேௌன சோது ஸ்ரீ அைவிந்தளை தோிசிக்க வந்தோர்.
ெகவோனுளடய அளறளயக் கடந்து பசன்றகெோது அவைோல் கெச முடியவில்ளல என்று கூறினோர்.
ெகவோன் அளறயில் இருந்த பேௌனம், வலிளேயோக இருந்தது.
எண்ணங்கைின் நம்ெிக்ளக, எண்ணங்கைின் ெோங்கு இவற்றோல் பெோதுவோக ேனம் ஆக்கிைேிக்கப்
ெட்டிருக்கும்.
சுறுசுறுப்ெோன ஜீவியத்தின் மூடநம்ெிக்ளக ஆக்கிைேித்துக்பகோள்கிறது.
நேது ஜீவியத்ளத ஆக்கிைேித்துக் பகோண்டிருக்கும் ேனதிற்குகந்த நம்ெிக்ளககய
மூடநம்ெிக்ளகயோகும்.
ேனித உணர்வுகைோல் உடல் ஆக்கிைேிக்கப்ெட்டுள்ைது.
ேனளத அளேதியோகவும், மூடநம்ெிக்ளக இல்லோேலும், ெக்குவப்ெடுத்ைியும் ளவத்துக்பகோள்வகத
கயோகத்தின் அடிப்ெளடத் கதளவயோகும்.
இளவ ஜீவியம் பெறும் ேனித கட்டளேப்புகள் ஆகும்.
ேனித ஆன்ேோவின் சுயநலேோன களடசி அளடயோைம் கேோக்ஷத்ளத நோடுவது என்று ஸ்ரீ அைவிந்தர்
கூறுகிறோர்.
ேனித வோழ்க்ளக முளறகைில் கயோகி அடிக்கடி ஓய்பவடுத்துக் பகோள்கிறோர்.
இது தன்னுணர்வற்று ஓய்பவடுத்துக்பகோள்வதோகும்.
தன்னுணர்கவோடு ஓய்பவடுத்துக்பகோள்ை கயோகி கற்றுக்பகோள்ை கவண்டும்.
ேனிதன் கூடி வோழ்ெவன், அதனோல் அவன் சமூகத்ளத விரும்புகிறோன்.

38

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

கேற்கத்திய நோடுகைில் ஆணும் பெண்ணும் தோங்ககை தங்களுளடய வோழ்க்ளகத் துளணளயத்
கதடிக் பகோள்ை கவண்டும் என்ெதோல் சமூகக் கூட்டங்கள் அவசியேோகின்றன.
தனி நெருக்கு எந்த வித சுதந்திைத்ளதயும் அைிக்கோேல், சமூகம் ஆைம்ெத்தில் தன்ளன உருவோக்கிக்
பகோள்கிறது.
இந்த நிளலயில் சமூகம் பகோடுளேயோகவும் கடுளேயோகவும் உள்ைது, சமூக இலட்சியத்திலிருந்து
தனி நெர் ேோறுெட்டோல், அவளன முற்றிலுேோக அைித்து விடுகிறது.
தனி ேனிதன் ஒரு திறளனக் கற்று அதில் கதர்ச்சி பெறும்பெோழுது, அவசியத்தின் கோைணேோக
நிர்ப்ெந்திக்கும் புற நிகழ்ச்சிகள் எழும்.
வியோெோைத்ளத கேற்பகோள்ளும் நடுத்தைவர்க்கத்ளதச் கசர்ந்த ேக்கள், ெல திறளேகளை வைர்த்துக்
பகோண்டு தளலவனோக விைங்குகின்றனர்.
ஆயிைம் கெர்கைின் தளலவனோக விைங்கும் ஆப்ெிோிக்க நோட்டு ெண்ெடோத ேனிதன், அவனுளடய
வைியில் ஒரு தளலவனோக உள்ைோன்.
ேற்றவர்கைிடேிருந்து ேோறுெட்ட ெல நிளல ஆய்வோைர்களுக்கு உலகத்தில் ெஞ்சகே கிளடயோது.
எல்லோக் கோலங்கைிலும் உலகத்ளதச் சுற்றிப் ெயணம் பசய்ெவர்கள் இருந்தனர். ஆனோல் ஒருவளைப்
கெோல் ேற்பறோருவர் இல்ளல.
சோித்திைத்தில் ெல தைப்ெட்ட முன்கனோடிகள் என்றும் இருந்திருக்கின்றனர்.
இது கெோன்ற ேனிதர்கள் தங்களுளடய சுெோவத்ளத சமூகத்தில் முற்றிலுேோக அைித்து விடவில்ளல.
ஒருவர் சிந்திக்கும் பெோழுதுதோன், ேற்றவோிடேிருந்து ேோறுெட்டு சிந்திக்கும்பெோழுது,
தனித்துவத்தின் ஆைம்ெ அளடயோைங்கள் ெிறந்தன.
வைர்ந்து வரும் நோகோிகத்திற்கு ஒவ்பவோரு நூற்றோண்டும் அதனுளடய ெங்ளக அைித்து வந்துள்ைது.
இது கெோன்ற முன்கனற்றம் ஒவ்பவோன்றும் தன்னோல் இயன்றளத தனித்துவத்திற்கு
வைங்கியுள்ைது.
திறகனோ அல்லது ெண்கெோ, ேனிதன் முதலில் சமூகத்திலிருந்து கற்றுக் பகோள்கிறோன்.
ெிறகு இயக்கம் ேோறுெடும்பெோழுது ேனிதன் சமூகத்திற்குக் கற்றுக் பகோடுக்கிறோன்.
சமூகத்திலிருந்து ெிோிந்து ேனிதன் தனி ேனிதனோக ேோறும்பெோழுது, தன்னுளடய வைிளயயும் ேீறி,
எல்லோவற்ளறயும் உள்ைடக்கியவனோகவும், அவனுள் எல்கலோளையும் உள்ைடக்கிக்பகோள்ைவும்
விளைகிறோன். ஒற்றுளே தனித்துவத்தின் ஜீவனோகும்.
அகந்ளதளயக் ளகவிட்டு தனிேனிதனோக ேோறும் பசயல்முளற இது.
இறுதியோக அவன் இயற்ளகளயத் தோண்டி வரும்பெோழுது, அவனது ேனித சுெோவத்ளதத் பதய்வீகச்
சுெோவேோக ேோற்றுகிறோன்.
Bingley expressed great pleasure in the certainty of seeing Elizabeth again, having still a great
deal to say to her, and many enquiries to make after all their Hertfordshire friends. Elizabeth,
construing all this into a wish of hearing her speak of her sister, was pleased; and on this
account, as well as some others, found herself, when their visitors left them, capable of
considering the last half-hour with some satisfaction, though while it was passing the enjoyment
of it had been little. Eager to be alone, and fearful of enquiries or hints from her uncle and aunt,
she stayed with them only long enough to hear their favourable opinion of Bingley, and then
hurried away to dress.
ேீண்டும் எலிசபெத்ளதச் சந்திப்கெோம் என்ெதில் ெிங்கிலிக்கு ேிகுந்த சந்கதோஷம் உண்டோயிற்று.
அவனுக்கு அவைிடம் பசோல்வதற்கு நிளறய விஷயங்கள் இருந்தன. ஹர்ட்கெோர்ட்ஷயோில்
இருக்கும் தன்னுளடய நண்ெர்களைப்ெற்றி நிளறய பதோிந்துபகோள்ை கவண்டியிருந்தது.
தன்னுளடய சககோதோிளயப்ெற்றி தோன் கெசிக் ககட்க கவண்டும் என்ெதுதோன் அவனது விருப்ெேோக
இருக்கிறது எனத் பதோிந்து எலிசபெத் சந்கதோஷப்ெட்டோள். அவர்களுடன் இருந்த களடசி
அளைேணி கநைத்தில் எழுந்த சந்கதோஷத்ளதவிட ெிறகு அளதப்ெற்றி நிளனத்துப் ெோர்த்தபெோழுது
எழுந்த திருப்தி அதிகேோக இருந்தது. தனியோக இருக்க கவண்டும் என்று விரும்ெியதோலும், தனது
ேோேோவும் அத்ளதயும் ஏதோவது ககட்டுவிடப்கெோகிறோர்ககைோ என ெயந்ததினோலும் ,
ெிங்கிலிளயப்ெற்றி ெோைோட்டிப் கெசியளத ேட்டும் ககட்டுவிட்டு, உளடேோற்றிக் பகோள்ை
அவசைேோக உள்கை பசன்றோள்.
14. It was cultured of them not to probe her relations with Darcy.
டோர்சியுடன் அவளுக்கு இருக்கும் உறவிளன ஆைோயோேல் இருக்கும் நோகோிகம் அவர்களுக்கு
இருந்தது.
15. It helped save the situation.
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இது நிளலளேளயக் கோப்ெோற்ற உதவியது.
16. “Bingley expressed great satisfaction in seeing Elizabeth again.”
The rules of subtle life and those of social life very rarely coincide.
Sometimes they are at variance; at other times they are contradictory.
To express pleasure at a pleasurable act is social nicety.
In the subtle plane this is a must, otherwise life will punish.
Though the rules are the same apparently, there is a vast difference in their implementation.
Indians in the north as well as south wear sarees and dhotis.
In the actual wearing of it there is a vast difference.
In the subtle plane there is a limit to which gratitude can be expressed.
Expressing gratitude beyond that point, it will go wrong.
Bingley’s great satisfaction made it real for her to visit Pemberley the next day but there was Caroline’s
provocation and the next visit was tragically cancelled.
Bingley was a weak character and this was a positive but hot moment.
He had no courage to mention Jane’s name to her.
He talked to Elizabeth while others were not looking at him.
His expressing great satisfaction was overdoing for him.
Even gratitude overdone by a weak character or to a weak character will rudely disturb the
equilibrium of life energies.
One who in his psychological goodness once offered to his erstwhile boss of inner darkness a substantial
token of help, lost his income for the next forty years. This is what Sri Aurobindo calls psychological
ignorance.
Any mistake, error, lapse once committed will be an eternal bar to progress unless they are inwardly
reversed. Inner reversal is difficult, but not impossible.
Refusal of good luck by a spirit of contradiction is universal.
If you have once done so, now it will explain through its results.
Trying to reverse such a thought we can see the magnitude of expressing it.
Man seeks satisfaction more than accomplishment.
It is obvious that a satisfied Man will not accomplish.
Satisfaction, superstition, occupation are human endowments.
Our normal consecration is within this limitation while consecration’s true power lies outside all this.
It is a spiritual self-awareness to know one’s own occupations.
Generally we deal with others who are occupied like ourselves.
Only in a crisis we deal with life, which is not thus occupied.
One who is not occupied is fresh. His freshness is contagious.
Occupations are alive psychological organisms. They act instantaneously according to their norms.
From within an occupation one cannot act freely; the occupation will express itself without fail through our
own acts.
To be free of one’s occupation in one act, Man becomes enormously efficient.
Government of India found all state governments bankrupt fifteen years ago. Now they are all flooded with
Money and are contemplating to give a house to every one.
The financial discipline of not wasting the Money of the central government by the state governments has
achieved this transformation.
Money – Wealth – is created by the Individual awakening.
There is no other source of wealth on earth.
We do not know all that had happened to bring about this change.
But the Theory says one single discipline fully implemented can bring about this change from bankruptcy
to abundance.
The Individual awakening is to overcome an occupation.
Present American prosperity has at its basis physical freedom of the vast unlimited geographical space of
the nation.
Education and employment in the post war to women all over the world has resulted in the freedom of the
women everywhere.
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Yoga is to shed satisfaction, superstition, occupation.
That Freedom is to be experienced not to be explained.
There are other Men who have an urge to accomplish. It is an ever-present urge.
They will accomplish at a high level in life.
Devotees who have such an urge will serve Mother at such high levels.
It will be a human accomplishment.
For a devotee or a sadhak, what is desirable is divine accomplishment.
For that one has to deny himself this urge and detach himself from that.
For a human effort it requires an austerity greater than what is required to control anger or sex. Viradham
A deep patience stronger than the urge, when developed, can wait for the urge to pass away gently, maybe
inch by inch.
The most powerful method is the easiest to understand, but it never comes to Mind. It is surrender of our
human effort to Mother.
Once we take any effort, Mother will be totally forgotten as there will be no energy to remember Her.
Remembrance of Mother at a point when our will is trying to overcome the urge is next to impossibility.
He who so remembers is more than a devotee, a serious sadhak.
Remembrance by itself cannot lead to surrender.
Surrender is an act of all our will.
The nature of will is assertion not abnegation.
The will developing self-abnegation is surrender.
It is not done in the physical, subtle planes.
It belongs to the causal plane.
The attitude of surrender maturing into motive of surrender delights in the act of surrender.
Such a delight is creative of surrender.
To trace all this in Darcy will make this process clear.
Elizabeth after moving to the Mental from the vital did not do anything.
Darcy took a decision in the depth of transformation.
In him we see the process unfolding.
Society does not honour Man’s urges or desires as he would want.
Neither Darcy not Bingley would leave the inn had it not been required by good social manners.
Both are in love; lovers have no time to waste.
Man’s growth of personality has too many directions of which one is his capacity to tune himself to the
social requirement.
All progress issues out of self-denial.
Of all the people it is the lover who is least capable of self-denial in the matter of giving up his privilege to
be with his lady love.
The greatest privilege of the devotee is to be with Mother inwardly.
That is not a privilege anyone can deny to the devotee.
But to secure the inner intimacy that is fulfilling is not given to him all the time.
Should it be there, he does not mind giving up all his prayers or even consecration.
While he is in Her Presence inside the whole world is there inside giving him a universal fulfillment.
Should he be fortunate he will see in Her all the world including him.
Mind is satisfied by a knowledge.
Emotions are full when their requirements are met.
Mother is always at Man’s door to evoke a response from him. The moment he gives a full throated
response, She withdraws putting exacting conditions on his devotion.
One of those strange conditions is he should not try to know anything about his future, the results of his
piety.
“It is not for you” is the reply Sri Aurobindo gave Mother to her questions.
To put oneself in Her hands without desiring to know anything is the most difficult condition to be
fulfilled.
The faith required for that is great indeed.
Blessed are those who can have that Faith.
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“எலிசபெத்ளத ேீண்டும் ெோர்ப்ெதில் ெிங்கிலி ேிகுந்த திருப்திளய பவைிப்ெடுத்தினோன்.”
சூட்சுே வோழ்வின் விதிகளும் சமூக வோழ்வின் விதிகளும் கவறுெட்டளவ.
சில சேயங்கைில் அளவ கவறுெட்டிருக்கும், ேற்ற சேயங்கைில் முைண்ெோடோக இருக்கும்.
சந்கதோஷேோன பசயலிலுள்ை சந்கதோஷத்ளத பவைிப்ெடுத்துவது சமூக நன்னடத்ளத ஆகும்.
சூட்சுே நிளலயில் இது அத்தியோவசியேோனது, இல்லோவிடில் வோழ்வு தண்டிக்கும்.
சட்டங்கள் பவைிப்ெளடயோக ஒன்றோக இருப்ெினும், அவற்ளறச் பசயல்ெடுத்துவதில் ேிகப் பெோிய
வித்தியோசம் உள்ைது.
பதன் இந்தியோவிலும் வட இந்தியோவிலும் ேக்கள் புடளவயும் கவஷ்டியும் அணிகின்றனர்.
ஆனோல் அவற்ளற உடுத்துவதில் ேிகப் பெோிய வித்தியோசம் இருக்கிறது.
சூட்சுே நிளலயில் நன்றியுணர்ளவ பவைிப்ெடுத்துவதற்கு ஒரு அைவு இருக்கிறது.
அளத ேீறி நன்றிளய பவைிப்ெடுத்தினோல் அது தவறோகப் கெோகும்.
ெிங்கிலி திருப்தியளடந்தது, அவள் ேறுநோள் பெம்ெர்லிக்குச் பசல்வளத உண்ளேயோக்கியது.
ஆனோல் அங்கு கோைலின் எோிச்சலூட்டியது அடுத்த விஜயத்ளத ைத்து பசய்தது.
ெிங்கிலி ஒரு வலிளேயற்ற ெோத்திைம். இது கநர்ேளறயோன ஆனோல் தீவிைேோன தருணேோகும்.
கஜனுளடய பெயளை அவைிடம் கூறுவதற்கு அவனுக்கு ளதோியம் இல்ளல.
ேற்றவர்கள் அவளனப் ெோர்க்கோத சேயத்தில் அவன் எலிசபெத்துடன் கெசுகிறோன்.
ேிகவும் திருப்தி அளடந்தளத அவன் பவைிப்ெடுத்துவது அதிகப்ெடியோக அவன் பசய்வதோக
உள்ைது.
வலிளேயற்ற ஒருவர் அதிகப்ெடியோன நன்றிவுணர்ளவக் கோண்ெித்தோலும், அல்லது
வலிளேயற்றவோிடம் அவ்வுணர்ளவ பவைிப்ெடுத்தினோலும், வோழ்வின் சக்திகைின் சேநிளலளய
அது கடுளேயோக ெோதிக்கும்.
நல்ல உள்ைம் ெளடத்த ஒருவர், அகத்தில் இருள் குடியிருக்கும் முன்னோள் முதலோைிக்கு பெரும்
உதவி பசய்ய முன்வந்தபெோழுது, அடுத்த நோற்ெது வருடங்களுக்கு தன்னுளடய வருேோனத்ளத
இைக்கிறோர். இளதத்தோன் ஸ்ரீ அைவிந்தர் ேனத்தின் அறியோளே என்கிறோர்.
ஒரு முளற பசய்த எந்த ஒரு தவறும், ெிளையும், குளறெோடும், அகத்தில் ேோற்றப்ெடோவிட்டோல்,
அளவ முன்கனற்றத்திற்கு நிைந்தைத் தளடயோகி விடும். அகத்தில் ேோறுவது கடினம், ஆனோல்
இயலோததல்ல.
ஒரு முைண்ெோட்டு உணர்வோல் அதிர்ஷ்டத்ளத ேறுப்ெது உலகைோவியது.
ஒரு முளற நோம் அவ்வோறு பசய்திருந்தோல், இப்பெோழுது அதனுளடய ெலன் மூலம் அது நேக்கு
விைக்கேைிக்கும்.
அது கெோன்ற ஒரு எண்ணத்ளத ேோற்றிக்பகோள்ை முயற்சி பசய்வதன் மூலம் அது பவைிப்ெடுத்தும்
ெோிேோணத்ளதப் ெோர்க்கலோம்.
சோதிப்ெளதவிட ேனிதன் திருப்தி அளடவளதகய அதிகேோக நோடுகிறோன்.
திருப்தி அளடந்த ேனிதன் சோதிக்க ேோட்டோன் என்ெது பதைிவு.
ேன நிளறவு, மூட நம்ெிக்ளக, ேனம் எண்ணங்கைோல் ஆக்கிைேிக்கப்ெட்டிருப்ெது, யோவும் ேனிதத்
திறளேகள் ஆகும்.
இந்த அைவுக்குட்ெட்டு இருப்ெது நேது இயல்ெோன சேர்ப்ெணம், ஆனோல் சேர்ப்ெணத்தின்
உண்ளேயோன சக்தி இளவ எல்லோவற்றிற்கும் அப்ெோற்ெட்டது.
நம் ேனம் ஆக்கிைேிக்கப்ெட்டுள்ைளதத் பதோிந்துபகோள்வது ஆன்ேீக சுய விைிப்புணர்ச்சியோகும்.
இந்த விதத்தில் நம்ளேப்கெோல் இருப்ெவர்கைிடம்தோன் நோம் பெோதுவோகத் பதோடர்பு ளவத்துக்
பகோள்கவோம்.
பநருக்கடியோன கநைத்தில்தோன் நோம் இவ்வோறு ேனம் ஆக்கிைேிக்கப்ெடோத வோழ்வுடன்
பதோடர்புபகோள்கிகறோம்.
ேனத்தோல் ஆக்கிைேப்ெட்டிருக்கோத ேனிதன் புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கிறோன். அவனுளடய
புத்துணர்ச்சி பதோற்றும் தன்ளேயுளடயது.
ேனம் ஆக்கிைேிக்கப்ெட்டிருப்ெது உயிகைோட்டத்கதோடு இருக்கும் ேனதின் ஜீவனோகும். அவற்றின்
விதி முளறகளுக்ககற்ெ அளவ கணப்பெோழுதில் பசயல்ெடும்.
ேனம் ஆக்கிரேிக்கப்ெட்டிருக்கும்பொழுது ஒருவைோல் சுதந்திைேோகச் பசயல்ெட முடியோது; நோம்
ஆட்பகோள்ைப்ெட்டிருந்தோல் அளவ நம் பசயலில் தவறோது பவைிப்ெடும்.
ஒரு பசயலில் ேனம் அளேதியோக இருந்தோல் ேனிதன் பெரும் அைவில் திறளேசோலியோக
ேோறுவோன்.
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ெதிளனந்து வருடங்களுக்கு முன்பு இந்திய அைசோங்கம், எல்லோ ேோநில அைசோங்கங்களும் திவோலோன
நிளலளேயில் இருப்ெளதக் கண்டது. இப்பெோழுது எங்கும் அெோிேிதேோக ெணம் உள்ைது.
ஒவ்பவோருவருக்கும் ஒரு வீடு அைிக்க அைசு முன் வருகிறது.
ேத்திய அைசின் ெணத்ளத, ேோநில அைசு வீணடிக்கக்கூடோது என்கிற பகோள்ளக இந்த
திருவுருேோற்றத்ளதச் சோத்தியேோக்கியது.
ெணம்-பசல்வம்- இவற்ளற உருவோக்கியது தனி நெோின் விைிப்புணர்ச்சி.
உலகில் பசல்வத்திற்கு கவறு எந்த மூலோதோைமும் கிளடயோது.
இந்த ேோற்றத்ளதக் பகோண்டுவந்த எல்லோவற்ளறயும் ெற்றி நேக்குத் பதோியோது.
ஆனோல் ஒரு கட்டுப்ெோடு முழுளேயோகப் ெின்ெற்றப்ெடும்பெோழுது திவோலோன நிளலளே
அெோிேிதத்திற்கு ேோறும் என தத்துவம் கூறுகிறது.
தனி நெோின் விைிப்புணர்வு ேன ஆக்கிைேிப்ளெ பவற்றி பகோள்ளும்.
நோட்டின் ெைந்த அைவற்ற நிலப்ெைப்ெின் ஜடோீதியோன சுதந்திைம், இன்ளறய அபேோிக்க
ஐஸ்வர்யத்திற்கோன அடிப்ெளடயோகும்.
உலகப் கெோருக்குப் ெிறகு உலபகங்கும் பெண்களுக்குக் கிளடத்த கல்வியும், கவளல வோய்ப்பும்,
பெண்களுக்கு எல்லோ இடங்கைிலும் சுதந்திைத்ளத அைித்துள்ைன.
திருப்தி, மூடநம்ெிக்ளக, ேன ஆக்கிைேிப்பு ஆகியவற்ளற அகற்றுவகத கயோகேோகும்.
அந்தச் சுதந்திைம் அனுெவிக்கப்ெட கவண்டும், விவோிக்கப்ெட முடியோது.
சோதிக்கத் துடிக்கும் கவறு சிலர் உள்ைனர். இது நிைந்தைேோன உந்துதலோகும்.
வோழ்க்ளகயில் உயர்ந்த நிளலயில் அவர்கள் சோதிப்ெர்.
இது கெோன்ற உந்துதலுள்ை அன்ெர்கள் அன்ளனக்கு உயர்ந்த நிளலகைில் கசளவ பசய்வர்.
இது ேனித சோதளனயோக இருக்கும்.
ஒரு அன்ெருக்ககோ அல்லது ஒரு சோதகருக்ககோ, பதய்வீகச் சோதளனகய உகந்தது.
இதற்கு ஒருவர் இந்த உந்துதளல ேறுக்க கவண்டும், அதிலிருந்து விலகி இருக்க கவண்டும்.
ககோெத்ளதயும் சிற்றின்ெத்ளதயும் அடக்கத் கதளவப்ெடும் தவத்ளதவிட, உந்துதளல அடக்கும்
ேனித முயற்சிக்கு அதிக தீவிைம் கவண்டும். விைதேோக எடுத்துக்பகோள்ை கவண்டும்.
உந்துதளலவிட வலிளே வோய்ந்ததோக இருக்கும் ஆழ்ந்த பெோறுளே உருவோகும்பெோழுது, உந்துதல்
அளேதியோக சிறிது சிறிதோக கடந்து பசல்வதற்கு அது கோத்திருக்கும்.
ேிகவும் சக்தி வோய்ந்த முளற புோிந்துபகோள்வதற்கு ேிகவும் எைிதோனது, ஆனோல் அது ேனதில்
எைகவ எைோது. நேது ேனித முயற்சிளய அன்ளனக்குச் சைணளடயச் பசய்வதோகும் இது.
ஏதோவது முயற்சிளய நோம் எடுத்தோல், அன்ளனளய நிளனக்க சக்தி எதுவும் ேீதம் இருக்கோது
என்ெதோல், அன்ளனளய அங்கு முழுளேயோக ேறந்து விடுகவோம்.
உந்துதளல பவற்றிபகோள்ை நேது ேனம் முயலும்பெோழுது அன்ளனளய நிளனவு பகோள்வது
சோத்தியேில்லோதது.
இவ்வோறு நிளனவுபகோள்ை முடிந்த ஒருவர் அன்ெருக்கும் கேலோனவர், தீவிைேோன சோதகைோவோர்.
அன்ளனளய நிளனவில்பகோள்வது ேட்டுகே சோதளனக்கு வைி வகுக்கோது.
சைணோகதி நம்முளடய எல்லோ உறுதியின் பசயல்ெோடோகும்.
ேன உறுதியின் சுெோவம் வலியுறுத்தகல தவிை விட்படோைித்தல் அல்ல.
தோனோககவ விட்படோைிக்கும் ேன உறுதி சைணோகதியோகும்.
ஜடநிளலயிகலோ, சூட்சுே நிளலயிகலோ இது பசய்யப்ெடுவதில்ளல.
இது கோைண நிளலக்குோியது.
சைணோகதியின் ேனப்ெோன்ளே சைணோகதியின் கநோக்கேோக முதிர்ச்சியளடயும்பெோழுது,
சைணளடயும் பசயலில் ஆனந்தப்ெடுகிறது.
இது கெோன்ற ஆனந்தம் சைணோகதியின் ெளடப்ெோகும்.
டோர்சியிடம் இளவ எல்லோவற்ளறயும் ஆைோய்வது இந்த முளறளயத் பதைிவோக்கும்.
உணர்விலிருந்து ேனதிற்கு ேோறிய எலிசபெத் கேற்பகோண்டு எதுவும் பசய்யவில்ளல.
திருவுருேோற்றத்தின் ஆைத்தில் டோர்சி ஒரு முடிளவ எடுத்தோன்.
அவனிடத்தில் பசயல்முளற பவைிப்ெடுவளத நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
ேனிதன் விரும்புவதற்கு ஏற்ெ சமூகம் அவனது ஆளசகளையும், உந்துதல்களையும்
பகௌைவிப்ெதில்ளல.
நல்ல சமூகப் ெைக்கங்கைின் கோைணேோக டோர்சியும் ெிங்கிலியும் விடுதிளய விட்டுச் பசன்றனர்.
இருவருகே கோதலிப்ெதோல் அவர்களுக்கு வீணடிக்க கநைேில்ளல.
ேனிதனின் ஆளுளேயின் வைர்ச்சியில் ெல ெோிணோேங்கள் உள்ைன, அவற்றில் ஒன்று சமூகத்
கதளவகளுக்கு ஏற்ெ அவன் தன்ளன இளணத்துக்பகோள்வது.
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எல்லோ முன்கனற்றமும் சுய ேறுப்ெினோல் எழுகிறது.
எல்கலோளையும்விட, கோதலிக்கும் ஒரு ஆணோல்தோன், தோன் கோதலிக்கும் பெண்ணுடன் கசர்ந்து
இருக்கும் தன்னுளடய வோய்ப்ெிளன விட்டுக்பகோடுக்க முடியோது.
அன்ளனயுடன் அகத்தில் உடனிருப்ெது அன்ெருக்குக் கிளடத்திருக்கும் ேிகப் பெோிய கெறோகும்.
இந்தப் கெற்ளற ஒரு அன்ெருக்கு எவைோலும் ேறுக்க முடியோது.
ஆனோல் நிளறவோக இருக்கும் அக பநருக்கம் எல்லோ கநைமும் அவனுக்குக் கிளடப்ெதில்ளல.
அவ்வோறு இருக்கக் கிளடத்து விட்டோல், அவன் தன்னுளடய எல்லோப் ெிைோர்த்தளனகளையும், ஏன்,
சேர்ப்ெணத்ளதயும் ளகவிடத் தயோைோக உள்ைோன்.
அன்ளன உள்கை இருக்கும்பெோழுது, முழு உலகமும் அவனுள் இருக்கும், அது அவனுக்கு
உலகைோவிய நிளறளவத் தரும்.
அவன் அதிர்ஷ்டசோலியோக இருந்தோல், அவன் உள்ெட உலகம் முழுவளதயும் அன்ளனயிடம்
கோண்ெோன்.
ஒரு அறிவினோல் ேனம் திருப்தி அளடகிறது.
உணர்ச்சிகைின் கதளவகள் பூர்த்தி பசய்யப்ெடும்பெோழுது அளவ முழுளேயோக உள்ைன.
ேனிதனிடேிருந்து ஒரு ேறுபோழிதய எழுப்புவைற்காக அன்ளன எப்பெோழுதும் அவனது வோயிலில்
கோத்திருக்கிறோர். அவன் முழுளேயோகப் ெதிலைிக்கும்பெோழுது அவனது ெக்திக்கு கடுளேயோன
நிெந்தளனகளை விதித்து விலகி விடுகிறோர்.
அவனுளடய ெக்தியின் ெலன்களையும், அவனது எதிர்கோலத்ளதப் ெற்றியும் பதோிந்துபகோள்ை
அவன் முயற்சிக்கக் கூடோது என்ெது அவற்றில் ஒரு விகனோதேோன நிெந்தளனயோகும்.
அன்ளன ககட்ட ககள்விக்கு, ஸ்ரீ அைவிந்தர் ‘இது உனக்கல்ல’ என்று ெதில் கூறினோர்.
எளதப் ெற்றியும் பதோிந்துபகோள்ை ஆளசப்ெடோது நம்ளே அன்ளனயின் ளககைில் ஒப்ெளடப்ெது,
நிளறகவற்றுவைற்கு ேிகவும் கடினேோன ஒரு நிெந்தளனயோகும்.
இதற்குத் கதளவப்ெடும் நம்ெிக்ளக ேிகப் பெோியது.
அந்த நம்ெிக்ளக உள்ைவர்கள் ேிகவும் அதிர்ஷ்டசோலிகள்.
17. “Having a great deal to say to her.”
Speech is emotions saturated voiced.
In a lover, love is saturated, constantly grows to overflowing.
In society it turns into speech, with her as the centre of the talk.
It is the rule of growth, even the body grows like that.
The growth of the body is achieved by the excessively created physical energy. It expresses in the growing
child as play. Play is the means of action by which energy is created in excess.
Bingley had a great deal to say to Elizabeth about his love of Jane.
He had been denied the human vehicle that could receive the outpouring. Elizabeth would suit the purpose
especially as it was the theme close to her heart.
In such a state of Mind, the very word Jane sounded sweet.
He would like to repeat it endlessly, or want the word to repeat itself.
A Rishi by long tapas realises a spiritual truth, it is his mantra.
His long experience can go into a short formula.
It is the occult power of words.
It is the secret of education.
It is the power of self-giving, one giving his all to several others.
The basis of spirituality is total self-giving.
No Rishi can die without giving all his treasure to another.
It is the biological basis of womanhood that longs to give itself fully physically to the male in utter
submission for the purpose of conception.
Yoga is a greater goal for woman who takes to it by giving up that nobility in her.
Self-giving taken as an attitude or motive can render a man spiritual.
Man’s spirituality at the biological physicality is to impregnate every woman.
To become social he must give up that privilege and confine his urges to one woman.
A lover sees his love in every one.
For Bingley Elizabeth was Jane.
He could see only Jane in Elizabeth.
She felt Bingley had already tried to trace Jane’s likeness in her.
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To be in love is to be doing bhakti yoga, only that the deity here is his girl, not any goddess of heaven.
It is the reason the lover does not want any stranger to mention his love’s name to him as it becomes a
sacrilege.
It is for the same reason he wants to talk only of her in an agreeable company whose credibility he can
trust.
The lover in love has found the infinite in the finite.
It is endless, his dwelling on her cannot conceive of an end.
Courting before marriage has this character.
After marriage the social, physical realities intrude.
The nature of forces moving in society is arranged that a Man’s intensity for a girl generates in her equal
intensity for another Man.
It is so because people are partial, unidimensional.
Should a Man be a whole it is likely to evoke an intensity for him.
To be a whole means his love must spring from all parts of his being.
Surely when uninhibited by the vital, social, mental, physical, bodily realities, the emotion of love retains
its purity of intensity.
It is again self-giving that evokes a response for him, not another.
Pure self-giving never fails.
There is one exception.
As the selfish Man can be offended by the popularity of his friend by his serving him, Self-giving can be
denied by those who are meanness personified that is self-gratification. Such a person will offend him who
loves her. Those people do not belong to the social life. They are meant for yogic life. It is an exception
one does not come across in life.
In this story we find an exceptional exhibition of character in Bingley.
Of course, Bingley was a light, shallow character who can readily fall in love and readily forget.
Here we see the true lover evolving in him a little and winning Jane not by the courtesy of his friend or
sister, but by the strength of his own longing.
Caroline was a nobody for Bingley. Darcy alone mattered.
When Darcy confessed to Bingley, Bingley had not taken the trouble to consult Caroline. She was not
there. Bingley directly went to Jane.
One secondary reason for Bingley’s steadiness may be the spirit of contradiction.
The subtle, occult reason for his firmness was the contagion of Darcy’s firmness about Elizabeth.
His first visit to Jane passed off uneventfully.
He proposed to her in the second visit.
This can be explained from Mrs. Bennet, Mr. Bennet, Darcy, Caroline and Bingley himself.
Mrs. Bennet’s obstinate folly full of initiative was at its bottom sincere.
The first visit represented folly, the second sincerity.
Mr. Bennet did not want to thwart his wife though he too was sincere.
Darcy’s confession was true, sincere, and magnanimous. But he postponed it since Hunsford till the second
visit to Netherfield.
Of course, the confession involved pain.
The pain had to play its own role.
Caroline whether she had a hold on Bingley or not, was very strong in her antipathy to Elizabeth. Such
antipathies do not give way without some self-assertion.
Bingley’s loyalty to Darcy was a physical dependence on him.
Even when Darcy gave him the permission, the personality of Bingley could only act as he was
constituted, not as Darcy wished. When an act is reversed it will always traverse the path and pattern
through which it was originally done.
Bingley’s stoicism during this period was, for him, a yogic attitude.
Mother is there behind everything Good, behind every success.
Mother is equally there behind every failure.
Mother reveals more behind a failure, than behind a success.
This is so because failure is a greater formation than success.
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Success is a fixed construction and therefore limited.
Failure is a non-construction from which success rises in a greater measure.
In this sense failure can be seen as the Formless from which Form arises.
Had Bingley married Jane without any interference it would have been a social success.
His personality was not a successful social formation.
So it failed.
That failure had not contented itself with being a failure.
It was a creative failure.
It was a failure that can create a greater success by its original capacity of formation.
He accepted Darcy’s advice and agreed not to act.
His heart had not accepted. That was why Darcy removed him from Netherfield.
His heart stuck to her and yearned at a deeper level.
What that longing created was not only successful love, but a personality in him that carried a greater
clarity of effectivity.
In time Bingley’s yearning was rewarded.
Now Caroline and Darcy knew that they could no longer handle Bingley as before, now that he had
acquired another boss in Jane.
Those who have the subtle vision can see Mother behind failure. In their vision Mother will be more
brilliant.
A devotee who had such a subtle vision saw a senior sadhak to whom he was often going at his peak of
fame standing dark in the meditation hall while all those who came to him went to Mother resplendent.
Man seeks an asylum of a strong Man for psychological security.
It generally ends as subservience in that generation. If there is emancipation it is in the next generation.
What happens in the subsequent generation in life, happens in the same life time in higher consciousness.
Devotees can know in their lives what happened to those of weak character who related to them for long.
Darcy emancipated Bingley from his weak character to some extent.
Loafers, people with no formed character, those who dissipate, when they take to devotees, take to family
life, acquire a character, give up dissipation.
There is one more phenomenon with Mother.
Those who seek emancipation can do so from their imperfections, not from their ego.
As long as their ego remains undissolved with respect to their relationship with the devotee, emancipation
from the defect sufficiently for them to find their feet will make them turn against the devotee.
Should he do so, he will lose his recent gain, but cannot hurt the devotee.
Should the weak Man overcome his weakness on his own, he will not try to hurt anyone.
Mother wants the devotees to take interest in others in the measure their duties compel.
Beyond that limit, the devotee’s interest in another will become officious and will invite the other Man’s
karma in the life of the devotee.
Of all the yogic restraints, a few stand out as difficult ones.
Of them, this is one.
Yoga is an exercise of a series of restraints.
Restraint combines the knowledge of science and the culture of arts.
If developed, it develops into a cultural sensitivity.
Sensitivities constitute the border line between life and yoga.
Sensitivities are the opening of temperament into life.
The moment Elizabeth was in was a great moment in significance, was very fine in quality when one
cannot afford to honour other niceties.
Every moment, every movement is significant.
In business transactions, between lovers, when a bride is negotiated, the seconds, the shades carry
significance.
Lord Silverbridge was in love with poor Lady Mabel with his father’s approval. She was in love with her
cousin Tregear. Both being poor, they decided not to marry. He went to Lady Mary. In a conversation with
Silverbridge Lady Mabel grew emotional and emotions express themselves. She said both Tregear and she
were poor as beggars. It rang a bell with Silverbridge. It disclosed her heart to him. He asked if she told
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him she loved Tregear and would marry him except for his poverty. At that moment she entirely lost
him. The labour that she went through in the entire story with the active help of his father was pathetic.
She could never get him back. He was lost to the American beauty.
Elizabeth turning her face away in embarrassment cancelled the dinner, though as against the elopement
this turning away was nothing.
In the cosmic scheme of things this turning away is the elopement.
Culture gives knowledge of life, a knowledge to please people, events. More than that a knowledge not to
offend anything intentionally or not. They are subtle events.
Mr. Bennet receiving his wife’s news of Bingley’s arrival had that negative tone through his sarcasm.
One can see Lizzy’s unwillingness to visit Hunsford in the light of the explosive proposal.
As the cultural life was mostly strewn with failures, the truth is expressed in a proverb of negative tone.
When in love, the Mind, particularly the emotions, are full of her.
Emotions are the origin of words.
One drop of emotion would appear to be a great volume of words.
Writers who feel they have a dozen volumes to write will find on commencing to write that they run out of
matter in the first volume.
Bharathi felt like that.
The effervescence of emotions subsides into a few words.
Liquids condense a thousand times from the state of vapour.
Any amount of goods turned into cash, entered into a cheque will reduce to one single figure.
The fact is for the lover the expanding emotions are overfull. They have the appearance of having a great
volume.
Lovers who speak endlessly on nothing do so about any subject around love, find themselves utterly silent
when it comes to decisions about love.
Essentials are dense, as they are condensed.
Vital love is voluble, expanding in all directions.
Mental love is far more concentrated. Its aspirations reduce to a mantra.
Always it is her name.
Dantes when he met Mercedes after twenty years found the name Mercedes sweet in spite of her betrayal.
Bingley was not one capable of that intensity. Still he felt something of the intensity of love.
Any sound that startles a lover will speak her name.
Love that is not intensely occupying the whole being is not love.
Godward emotions do not reach that intensity till the soul opens.
The vital can yearn for a girl, but can only worship his god.
One who loves Money for Money’s sake will have that intensity of keenness, but even to him it will not be
sweet.
Those who seek power and adore it, see it personified in their leader will have sharpness of intensity or
more. Still there will be no sweetness. Power, Money, sex are thus powerful sources of attraction for the
ego.
A major realisation of Purna yoga is to discover the infinity in the finite.
It is seen by all devotees indirectly – food meant for ten goes sufficiently round to twelve or more.
Here we see the tendency to expand, not the full expansion.
When a plant gives a maximum of five flowers, one devotee could pluck three hundred from it, a
miraculous material expansion.
The world’s financial assets have risen by a great number of trillion dollars.
No one sees the Supramental Force behind it.
Management principles we have devised are all principles that will bring the infinity out of the finite.
When all the principles are flawlessly implemented in one company, it can produce all the requirement of
its product for the world.
The increasing Money supply in India is a poor expression of it.
Any token of his love – Desdemona’s kerchief – is such a source of infinite love for the lover.
Romance for the lover is to be filled with infinite force in all his finite characteristics.
Traditional yogas end in discovering the Purusha and liberating it.
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Our yoga discovers the fullness of the Purusha in its evolution.
It goes further ahead and sees the Spirit emerge in Mind, a process of spiritualising the Mind. The Spirit
emerges through the Mind as Spiritual light, instead of thoughts as before.
The Vital has the Spirit buried in it. Its stirring makes the vital formidable. In spiritual evolution in the vital
plane, the vital itself evolves into Spirit first passing through the Mind. In the physical plane the ACT itself
is fully spiritualized, i.e. its energy is no longer physical but spiritual. In utter identification the devotee
finds the identification moves from the static state to active emotional realisation. Its fulfillment comes
when the identification of the Mind through the emotional expansion finally moves to become an act in the
physical plane. It is a spiritual Act.
The one significant discipline the devotee should take up is his capacity to see in every small movement
Mother, feel lively and cheerful, offer gratitude.
The lover does it by virtue of being a lover.
In any routine act there are ten or twenty small parts.
Each part is capable of being alive. Left to itself it will instantaneously become dull.
One who is alert will wake up in each of them, offer gratitude, feel lively, see the tendency of the part to
expand.
Encouraged to expand, it will extend to infinity.
We know light can be dull, grey or bright. It grows to brilliance, becomes scintillating, resplendant.
Aspiration raises the quality of light. Calm, quiet, stillness, peace, Silence are stages of spiritual
consciousness.
Each has its own subdivisions depending upon its strength and vastness.
A devotee invited another into the meditation room. He knew his own calm.
When the invited devotee entered into the meditation room, he saw a new atmosphere. When she sat in
meditation, he felt a solid strength settling down into deep quietude.
Time is subjective, Space is objective.
Space can be sensed, Time cannot be so sensed.
Time can be felt only by Mind.
Changing the parts of space into cheerfulness is the first stage.
Changing the parts of Time into liveliness is a higher stage.
God lies beyond Time and Space.
God is Love; the lover while in love sees God in her.
The institution of marriage, though one of low key Romance, always lends itself to be upgraded.
Men sometimes cherish more than one woman.
Obviously, it cannot generate the intensity required by love.
Man loves a woman, marries another. It is a sacrilege for him to forget his love. Should he by a discipline
turn entirely to his wife he will see love rising to Romance.
“அவைிடம் கூறுவதற்கு நிளறய இருந்தன.”
நிளறவளடந்த உணர்ச்சிகளை பவைிப்ெடுத்துவது கெச்சோகும்.
கோதலனிடம் கோதல் முழுளே பெறுகிறது, நிைம்ெி வைியும் அைவிற்கு பதோடர்ந்து வைர்ந்த வண்ணம்
இருக்கும்.
சமூகத்தில் இது அவளை ளேயப்ெடுத்திய கெச்சோக ேோறுகிறது.
இது வைர்ச்சியின் விதிமுளற ஆகும், உடலும் இவ்வோறுதோன் வைர்கிறது.
அதிகப்ெடியோக உருவோக்கிய ஜடநிளலச் சக்தியோல் உடலின் வைர்ச்சி சோத்தியேோகிறது.
குைந்ளதயிடம் இது விளையோட்டோக பவைிப்ெடுகிறது. விளையோட்டின் மூலம் அெோிேிதேோன சக்தி
உருவோகிறது.
கஜனிடம் தனக்கு இருக்கும் கோதளலப் ெற்றி எலிசபெத்திடம் கூறுவதற்கு ெிங்கிலியிடம் நிளறய
இருந்தது.
அவன் கூறுவளதக் ககட்டுக்பகோள்ை எவரும் இல்ளல. எலிசபெத்தின் ேனதிற்கு ெிடித்தேோன
விஷயம் என்ெதோல் அவன் கூறுவளதக் ககட்ெதற்கு அவள் ஏற்றவைோக இருந்திருப்ெோள்.
இது கெோன்ற ேனநிளலயில் கஜன் என்கிற வோர்த்ளதகய இனிளேயோக இருந்தது.
அளத முடிவில்லோேல் ேீண்டும் ேீண்டும் கூறுவதற்கு அவனுக்கு விருப்ெம் இருந்தது, அல்லது அந்த
வோர்த்ளதளய ேீண்டும் ேீண்டும் ககட்ெதற்கு விரும்ெினோன்.
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நீண்ட தவத்தின் மூலம் ஒரு ோிஷி ஆன்ேீக உண்ளேளய உணர்கிறோர், அது அவருளடய
ேந்திைேோகும்.
அவருளடய நீண்ட அனுெவம் ஒரு சிறிய சூத்திைத்தில் அடங்கிவிடும்.
இது வோர்த்ளதகைின் ேளறபுலனோன சக்தி ஆகும்.
இது கல்வியின் இைகசியம் ஆகும்.
இது சுய அர்ப்ெணத்தின் சக்தியோகும், ஒருவர் தன்னிடமுள்ை அளனத்ளதயும் ெலருக்கு அைிப்ெது.
ஆன்ேீகத்தின் அடிப்ெளட முழுளேயோன சுய அர்ப்ெணம் ஆகும்.
தன்னிடம் உள்ை எல்லோ பெோக்கிஷங்களையும் ேற்றவருக்கு அைிக்கோேல் ஒரு ோிஷியோல்
ேைணேளடய முடியோது.
குைந்ளதப் கெறுக்கோக தன்ளன முழுளேயோக உடல்ோீதியோக ஆணுக்குச் சேர்ப்ெிப்ெது
பெண்ளேயின் உயிோியல் அடிப்ெளடயோகும்.
அந்த உன்னதேோன குணத்ளதக் ளகவிட்டு விட்டு கயோகத்ளத கேற்பகோள்வது பெண்ணுக்கு
உயர்ந்த இலட்சியேோகும்.
சுய அர்ப்ெணம் ஒரு ேகனோெோவேோக அல்லது கநோக்கேோக எடுத்துக் பகோள்ைப்ெடும்பெோழுது
ேனிதளன ஆன்ேீகேயேோக்குகிறது.
உயிோியல்ோீதியோக ஜடநிளலயில் ஆணின் ஆன்ேீகம் ஒவ்பவோரு பெண்ளணயும் கர்ப்ெம் தோிக்கச்
பசய்வகதயோகும்.
சமூகோீதியோக ேோறுவதற்கு அவன் அந்த உோிளேளயக் ளகவிட்டு விட்டு அந்த உந்துதளல ஒகை
பெண்ணுடன் நிறுத்திக்பகோள்ை கவண்டும்.
ஒரு கோதலனுக்கு அவன் காண்ெவர் அதனவாிலும் அவன் காைலிமய பைாிவாள்.
ெிங்கிலிக்கு எலிசபெத் கஜளனப் கெோல் பதோிந்தோள்.
எலிசபெத்தில் அவன் கஜளன ேட்டுகே ெோர்த்தோன்.
தன்னிடம் கஜனுளடய சோயளல அவன் ஏற்கனகவ ெோர்க்க முயற்சித்தளத எலிசபெத் உணர்ந்தோள்.
கோதலிப்ெது ெக்தி கயோகம் கெோன்றது. ஆனோல் இங்கு எந்த பதய்வமும் இல்லோது அவனது கடவுள்
அவன் கோதலிக்கும் பெண்ணோக இருக்கும்.
இதனோல்தோன் தன்னுளடய கோதலியின் பெயளை கவறு எவர் உச்சோித்தோலும் அது அவனுக்கு
இைசிப்ெதில்ளல, அவேோியோளத பசய்வது கெோல் உணருகிறோன்.
அதனோல்தோன் அவனுக்கு நம்ெிக்ளக இருப்ெவோிடம் ேட்டுகே அவளைப் ெற்றி ேட்டுகே கெச
விரும்புகிறோன்.
கோதலில் ஒரு கோதலன் அந்தத்தில் அனந்தத்ளதக் கோண்கிறோன்.
இது முடிவற்றது, அவைிடம் அவன் லயித்திருப்ெது ஒரு முடிவுக்கக வைோது.
திருேணத்திற்கு முன்பு ெைகுவதற்கு இந்த குணோதிசயம் உண்டு.
திருேணத்திற்குப் ெிறகு சமூகோீதியோன ேற்றும் உடல்ோீதியோன உண்ளே நிளலகள் எழுகின்றன.
ஒரு பெண்ணின் கேலுள்ை ஒரு ஆணின் தீவிைம் அவைிடம் கவபறோரு ஆணின் ேீது அகத அைவு
தீவிைத்ளத உற்ெத்தி பசய்வதுகெோல், சமூகத்தில் இயங்கும் சக்திகைின் கெோக்கு
அளேக்கப்ெட்டுள்ைது.
ேனிதர்கள் ெகுதியோகவும் ஒகை ெோிேோணத்ளத உளடயவர்கைோகவும் இருப்ெதோல் இவ்வோறு
உள்ைது.
ேனிதன் முழுளேயோனவனோக இருந்தோல் அது அவனிடம் ஒரு தீவிைத்ளத உண்டோக்கும்.
முழுளேயோக இருப்ெது என்றோல், அவனுளடய கோதல் அவனுளடய ஜீவனின் எல்லோ
ெோகங்கைிலிருந்தும் எை கவண்டும்.
உணர்வு, சமூகம், ேனம், ஜடம், உடல் ஆகியவற்றின் உண்ளே நிளலகைோல் தளடெடோதபெோழுது
நிச்சயேோக கோதலின் உணர்ச்சி தீவிைத்தின் தூய்ளேளயத் தக்க ளவத்துக்பகோள்ளும்.
ேீண்டும் சுய அர்ப்ெணம்தோன் அவனுக்குப் ெதிலைிக்கிறது, கவபறதுவும் இல்ளல.
உண்ளேயோன சுய அர்ப்ெணம் ஒரு கெோதும் கதோற்ெதில்ளல.
ஒரு விதிவிலக்கு உள்ைது.
ஒரு சுயநலவோதி தனக்குச் கசளவ பசய்ததினோல் நண்ெனுக்கு ஏற்ெடும் ெிைெலத்ளதக் கண்டு
வருத்தம் அளடவளதப் கெோல், சின்னத்தனத்தின் உருவகேோக இருப்ெவர்கள், சுய அர்ப்ெணத்ளத
ேறுக்கவும் பசய்வர், இதில் ேன நிளறவும் அளடவர். இது கெோன்றவர் தன்ளனக் கோதலிப்ெவளனப்
புண்ெடுத்துவர். இவர்கள் சமூக வோழ்விற்கு உோியவர்கள் அல்ல. இவர்கள் கயோக வோழ்க்ளகக்கு
உோியவர்கள். இது கெோன்ற விதிவிலக்ளக ஒருவர் வோழ்க்ளகயில் சந்திப்ெதில்ளல.
இந்தக் களதயில் அசோதோைண குணோதிசயம் பவைிப்ெடுவளத ெிங்கிலியிடம் நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
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ெிங்கிலி பேன்ளேயோன ஆைேில்லோத குணத்ளதக் பகோண்டவன், விளைவில் கோதலில் விைவும்
அவனோல் முடியும், உடனடியோக ேறந்து விடவும் முடியும்.
இங்கு அவனிடமுள்ை உண்ளேயோன கோதலன் சற்று பவைிவந்து, நண்ென் அல்லது சககோதோியின்
உதவியின்றி, அவனுளடய ஆளசயின் வலிளேயினோல், கஜளன பவற்றிபகோள்வளதப்
ெோர்க்கிகறோம்.
ெிங்கிலிக்குக் கோைலின் ஒரு பெோருட்கட அல்ல. டோர்சி ேட்டுகே அவனுக்கு முக்கியம்.
டோர்சி, ெிங்கிலியிடம் தன்னுளடய குற்றத்ளத ஒப்புக்பகோண்டபெோழுது, ெிங்கிலி, கோைலினிடம்
ஆகலோசளன ககட்கும் முயற்சிளய எடுக்கவில்ளல. அவள் அங்கு இல்ளல. ெிங்கிலி கநைடியோக
கஜனிடம் பசன்றோன்.
ெிங்கிலியுளடய உறுதியின் இைண்டோவது கோைணம் அவனிடம் உள்ை முைண்ெோடோகவும்
இருக்கலோம்.
எலிசபெத்திடம் டோர்சி பகோண்டிருந்த உறுதிகய ெிங்கிலியின் உறுதியின் ேளறபுலனோன
சூட்சுேேோன கோைணேோகும்.
கஜனுடன் முதல் முளறயோக ஏற்ெட்ட சந்திப்ெில் எதுவும் நடக்கவில்ளல.
இைண்டோவது முளறயோகச் பசன்றகெோது அவன் திருேண கவண்டுககோள் விடுத்தோன்.
திருேதி பென்னட், திரு பென்னட், டோர்சி, கோைலின், ெிங்கிலி இவர்கள் மூலமும் இளத விைக்கலோம்.
திருேதி பென்னட்டின் ெிடிவோதேோன முட்டோள்தனத்தின் தன்முளனப்புகைின் கீழ் உண்ளேயோன
தீவிைம் இருந்தது.
முதல் விஜயம் முட்டோள்தனத்ளதப் ெிைதிெலித்தது, இைண்டோவது உண்ளேளயப் ெிைதிெலித்தது,
திரு பென்னட்டும் உண்ளேயோக இருந்தகெோதும், ேளனவிளயத் தடுக்க விரும்ெவில்ளல.
டோர்சி தன்னுளடய தவற்ளற ஒப்புக்பகோண்டது உண்ளேயோகவும், கநர்ளேயோகவும்
பெருந்தன்ளேயோகவும் இருந்தது. ஆனோல் அவன் அளத ஹன்ஸ்கெோர்டிலிருந்து இைண்டோவது
முளறயோக பநதர்பீல்டிற்குச் பசல்லும்வளை தோேதப்ெடுத்தினோன்.
ஆனோல் ஒப்புக்பகோள்வது வலிளய ஏற்ெடுத்தியது.
வலி அதனுளடய ெங்ளக ஆற்றியோக கவண்டும்.
ெிங்கிலியின் ேீது கோைலினுக்கு அதிகோைம் இருந்தகதோ, இல்ளலகயோ, எலிசபெத் ேீது
இயற்ளகயோககவ ேிகவும் பவறுப்பு பகோண்டிருந்தோள். இது கெோன்ற பவறுப்பு சில சுய
வலியுறுத்தல் இன்றி விலகோது.
ெிங்கிலி, டோர்சிளயச் சோர்ந்து இருந்ததினோல் அவனிடம் விசுவோசேோக இருந்தோன்.
டோர்சி அனுேதி பகோடுத்தபெோழுதும், ெிங்கிலி அவனுளடய குணோதிசயத்திற்கு ஏற்றவோறுதோன்
நடந்துபகோள்ை முடிந்தது, டோர்சி விரும்ெியது கெோலல்ல.
ஒரு பசயல் ேோற்றப்ெடும்பெோழுது, அது ஆைம்ெத்தில் ெின்ெற்றிய ெோளதளயயும், வளகளயயும்தோன்
எப்பெோழுதும் கேற்பகோள்ளும்.
இந்தக் கோலகட்டத்தில் ெிங்கிலி கேற்பகோண்ட விருப்பு பவறுப்ெற்ற நிளல, ஒரு கயோக
ேனப்ெோன்ளேயோகும்.
எல்லோ நல்லதற்குப் ெின்னோலும், ஒவ்பவோரு பவற்றிக்குப் ெின்னோலும் அன்ளன இருக்கிறோர்.
அகதகெோல் ஒவ்பவோரு கதோல்விக்குப் ெின்னோலும் அன்ளன இருக்கிறோர்.
பவற்றிளயவிட, கதோல்விக்குப் ெின்னோல் அன்ளன அதிகேோக பவைிப்ெடுகிறோர்.
ஏபனனில் பவற்றிளயவிட கதோல்விதோன் பெோிதோகத் பதோியும்.
பவற்றி ஒரு நிளலயோன அளேப்பு, அதனோல் அைவுக்குட்ெட்டது.
கதோல்வி கட்டளேக்கப்ெடோதது, இதிலிருந்து பவற்றி அதிக அைவில் எழும்.
இந்த விதத்தில் கதோல்விளய உருவேில்லோததிலிருந்து எழும் உருவேோகப் ெோர்க்கலோம்.
ெிங்கிலி, கஜளன எந்த விதத் தடங்கலுேின்றி திருேணம் பசய்து பகோண்டிருந்தோல், அது ஒரு சமூக
பவற்றியோக இருந்திருக்கும்.
அவனுளடய ஆளுளே பவற்றிகைேோன சமூக உருவோக்கம் அல்ல.
அதனோல் அது கதோல்வி அளடந்தது.
அந்தத் கதோல்வி அளதத் கதோல்வியோக ஏற்றுக்பகோள்ைவில்ளல
அது ெளடக்கும் கதோல்வியோக இருந்தது.
அந்தத் கதோல்வி தனது திறனோல் கேலும் பெோிய பவற்றிளய உருவோக்கக்கூடியதோக இருந்தது.
அவன் டோர்சியின் அறிவுளைளய ஏற்றுக்பகோண்டு பசயல்ெடோேல் இருப்ெதற்கு
ஒத்துக்பகோண்டோன்.
அவனுளடய உள்ைம் ஏற்றுக்பகோள்ைவில்ளல. அதனோல்தோன் டோர்சி அவளன பநதர்பீல்டிலிருந்து
அகற்றினோன்.
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அவனுளடய உள்ைம் அவள் ேீது உறுதியோக இருந்தது, ஆைத்தில் அவளுக்கோக ஏங்கினோன்.
அந்த ஏக்கம் ஏற்ெடுத்தியது பவற்றிகைேோன கோதளல ேட்டுேல்ல, கேலும் பதைிவோகத் திறம்ெடச்
பசயல்ெடும் ஆளுளேளயயும் கூட.
சோியோன சேயத்தில் ெிங்கிலியின் ஏக்கத்திற்கு பவகுேதி கிளடத்தது.
இப்பெோழுது அவனுக்கு கேலும் ஒரு எஜேோனியோக கஜன் கிளடத்துவிட்டதோல் முன்னர் நடந்து
பகோண்டதுகெோல் ெிங்கிலிளய இனியும் ளகயோை முடியோது என்று டோர்சியும் கோைலினும் புோிந்து
பகோண்டனர்.
சூட்சுேப் ெோர்ளவ உள்ைவர்களுக்கு கதோல்விக்குப் ெின்னோல் அன்ளன இருப்ெது பதோியும்.
அவர்களுக்கு அன்ளன கேலும் ெிைகோசேோகத் பதோிவோர்.
இது கெோன்ற சூட்சுேப் ெோர்ளவ பகோண்டிருந்த ஒரு அன்ெர், புகைின் உச்சத்தில் இருந்த ஒரு மூத்த
சோதகளைச் சந்திக்கச் பசன்றுபகோண்டிருந்த சேயத்தில், அந்த சோதகர் கருளேயோக தியோனளேயக்
கூடத்தில் நின்று பகோண்டிருப்ெளதயும், அவோிடம் வந்தவர்கள் யோவரும் அன்ளனளய கநோக்கிப்
ெிைகோசத்துடன் பசன்றுபகோண்டிருப்ெளதயும் கண்டோர்.
ேகனோோீதியோன ெோதுகோப்ெிற்கு வலிளே பெோருந்திய ேனிதனிடம் ேனிதன் தஞ்சம் புக
விரும்புகிறோன்.
இது பெோதுவோக அந்தத் தளலமுளறயினோிடம் ெணிந்து கெோகிறது. விடுதளல அடுத்த
தளலமுளறயில் தோன் ஏற்ெடும்.
வோழ்க்ளகயில் அடுத்தடுத்த தளலமுளறயில் நடப்ெது உயர்ந்த ஜீவியத்தில் அந்த
தளலமுளறயிகலகய நடந்து விடுகிறது.
தங்கைிடம் நீண்ட நோட்கள் பதோடர்புபகோண்டிருந்த வலிளேயற்றவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று
அன்ெர்களுக்கு, அவர்கைது வோழ்வில் பதோியும்.
ெிங்கிலிளய அவனது வலிளேயற்ற குணோதிசயத்திலிருந்து டோர்சி ஓைைவிற்கு விடுதளல பசய்தோன்.
கவளலயற்றுத் திோிெவர்கள், சோியோக உருவோகோத குணமுள்ைவர்கள், அைிச்சோட்டியம் பசய்ெவர்கள்
அன்ெர்கைோக ேோறினோல், குடும்ெ வோழ்க்ளகளய கேற்பகோண்டோல், புதிய குணத்ளதப் பெற்று
அைிச்சோட்டியத்ளதக் ளகவிடுவர்.
அன்ளனயிடம் கேலும் ஒரு பெரு நிகழ்வு உள்ைது.
விடுதளலளய நோடுெவர்கள், அவர்களுளடய குளறகைிலிருந்து நோடலோகே தவிை,
அகந்ளதயிலிருந்து அல்ல.
அவர்களுக்கு அன்ெருடன் இருக்கும் உறளவப் பெோறுத்தவளை, அவர்கைது அகந்ளத களையோேல்
இருக்கும்வளை, புதிய சூழ்நிளலளயச் சேோைிக்க திறன் இருக்கும் அைவிற்கு அவர்கள் தங்கைது
குளறயிலிருந்து விடுதளல அளடவது அவர்களை அன்ெருக்கு எதிைோக ேோற்றி விடும்.
ஒருவன் அவ்வோறு நடந்துபகோண்டோல், அவன் சேீெத்தில் பெற்ற ெலளன இைப்ெோன், ஆனோல்
அன்ெளைக் கோயப்ெடுத்த முடியோது.
வலிளேயற்றவன், தோனோககவ தன்னுளடய ெலவீனத்ளத பவற்றிபகோண்டோல், அவன் எவளையும்
கோயப்ெடுத்த முயலேோட்டோன்.
அன்ெர்கள், ேற்றவர்கைிடம் தங்கைது கடளேக்குத் கதளவயோன அைவிற்கு அக்களற
எடுத்துக்பகோள்ை கவண்டும் என்று அன்ளன கூறுகிறோர்.
அந்த எல்ளலளய ேீறினோல் ேற்றவோிடம் உள்ை அன்ெைது அக்களற வைம்புக்கு ேீறியதோக ேோறி,
ேற்றவைது கர்ேத்ளத அன்ெர் தன்னுளடய வோழ்வில் ஏற்கும்ெடி அளேந்து விடும்.
கயோகத்தின் கட்டுப்ெோடுகைில் ேிகச் சில ேிகவும் கடினேோக விைங்கும்.
அவற்றில் இது ஒன்று.
ெல கட்டுப்ெோடுகள் நிளறந்தது கயோகம்.
விஞ்ஞோனத்தின் அறிளவயும், களலயின் கலோச்சோைத்ளதயும் கட்டுப்ெோடு இளணக்கிறது.
இது வைர்ச்சி அளடந்தோல் கலோச்சோை நுண்ணுணர்வோக இது வைரும்.
வோழ்க்ளகக்கும் கயோகத்திற்கும் இளடகய நுண்ணுணர்வு எல்ளலக்ககோடோக உள்ைது.
வோழ்வில் ேனவுணர்வின் வோயில் நுண்ணுணfர்வுகைோகும்.
ேற்ற யங்கதள ேைிக்கும் ெக்குவம் அற்று இருந்ை ம ரத்ைில் எலிசபெத் வந்ை தருணம் ேிகவும்
முக்கியத்துவம் வோய்ந்த உயர்ந்ை சிறந்ை தருணேோக இருந்ைது.
ஒவ்பவோரு தருணமும், ஒவ்பவோரு இயக்கமும் முக்கியேோனது.
வியோெோைப் ெோிவர்த்தளனகைில், கோதலர்களுக்கிளடயில், திருேணத்திற்குப் பெண் ெோர்ப்ெதில்,
ஒவ்பவோரு வினோடியும் ஒவ்பவோரு இதழயும் முக்கியத்துவம் வோய்ந்தது.
Lord Silverbridge தன்னுளடய தந்ளதயின் ஒப்புதகலோடு ஏளைப் பெண்ணோன Lady Mabel-ஐக்
கோதலித்தோன். அவள் அவளுளடய உறவினனோன Tregear என்ெவளனக் கோதலித்துக்
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பகோண்டிருந்தோள். இருவரும் ஏளைகைோக இருந்ததோல் திருேணம் பசய்துபகோள்ை கவண்டோம்
என்று தீர்ேோனித்தனர். அவன் Lady Mary யிடம் பசன்றோன். Lady Mabel, Silverbridgeஉடன்
உளையோடிக் பகோண்டிருந்தபெோழுது உணர்ச்சிவயப்ெட்டோள், உணர்ச்சிகள் தங்களைத் தோேோககவ
பவைிப்ெடுத்திக்பகோள்ளும். தோனும், Tregear-ம் ெிச்ளசக்கோைர்கள் கெோல ஏளைகள் என்றோள். இது
Silverbridgeற்கு உண்ளேளய உணர்த்தியது. அவைது உள்ைத்ளத அவனுக்குப் புோியளவத்தது.
Tregear-டம் அவளனக் கோதலிப்ெதோகவும், ஏளையோக இல்லோவிட்டோல் அவளனத் திருேணம்
பசய்துபகோள்ைத் தயோைோக இருப்ெதோகவும் அவனிடம் அவள் கூறினோைோ என்று Silverbridge
வினவினோன். அந்தத் தருணத்தில் அவள் அவளன முற்றிலுேோக இைந்தோள். அவளுளடய
தந்ளதயின் உதவியுடன் அவள் களத முழுவதும் ெட்ட கஷ்டம் ேிகவும் ெோிதோெத்திற்குோியது.
அவைோல் அவளனத் திரும்ெப் பெற முடியவில்ளல. ஒரு அபேோிக்க அைகியிடம் அவளன
இைந்தோள்.
சங்கடத்தில் எலிசபெத் முகத்ளத திருப்ெிக்பகோண்டது விருந்ளத ைத்து பசய்தது, ஆனோல்
ஓடிப்கெோகும் நிகழ்ளவப் ெோர்க்கும்பெோழுது இது ஒரு விஷயகே இல்தல எனலோம்.
ெிைெஞ்சத்ளதப் பெோறுத்தவளை முகத்ளதத் திருப்ெிக் பகோண்டது ஓடிப் கெோவதற்கு வைி வகுத்தது.
ெண்பு வோழ்வின் அறிளவ அைிக்கிறது. ேக்களையும், நிகழ்வுகளையும் திருப்திப்ெடுத்தும் ஒரு
அறிளவத் தருகிறது. கேலும் எவ்வோறு எளதயும் புண்ெடுத்தக்கூடோது என்கிற அறிளவயும்
தருகிறது. இளவ சூட்சுேேோன நிகழ்வுகள்.
ெிங்கிலியின் விஜயத்ளதப் ெற்றி திரு பென்னட் தன்னுளடய ேளனவியின் மூலம் ககள்விப்ெடும்
பெோழுது, அவைது ககலிப் கெச்சில் அந்த எதிர்ேளறயோன பதோனி இருந்தது.
கசப்ெோன திருேண கவண்டுககோைில், ெின்னர் எலிசபெத்திற்கு ஹன்ஸ்கெோர்ட் பசல்வதில் உள்ை
விருப்ெேின்ளேளய நோம் ெோர்க்கலோம்.
இந்த உண்ளேயின் எதிர்ேளறயோன பவைிப்ெோகட ‘முதல் ககோணல் முற்றும் ககோணல்’ என்ெது.
நோகோிக வோழ்க்ளக பெரும்ெோலும் கதோல்விகைோல் நிளறந்திருந்ததோல், உண்ளே எதிர்ேளறயோன
பதோனியிலுள்ை ஒரு ெைபேோைியோல் பவைிப்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
கோதல் வசத்தில் இருக்கும் ஒருவனின் ேனதில், குறிப்ெோக உணர்ச்சிகைில், அவள் நிளறந்திருப்ெோள்.
வோர்த்ளதகைின் ெிறப்ெிடம் உணர்ச்சிகைோகும்.
உணர்ச்சியின் ஒரு துைி அைவற்ற வோர்த்ளதகளைப்கெோல் கதோன்றும்.
ெல ெோகங்கைோக ஒரு புத்தகம் எழுத கவண்டும் என்று நிளனக்கும் எழுத்தோைர்கள், முதல்
ெோகத்திகலகய அவர்கள் நிளனத்தளத எழுதி முடித்திருப்ெளதக் கோண்ெர்.
இவ்வோகற ெோைதியோர் உணர்ந்தோர்.
பெோங்கிவைியும் உணர்ச்சிகள் சில வோர்த்ளதகைிகலகய அடங்கி விடுகின்றன.
நீைோவியின் வடிவம் ஆயிைம் ேடங்கு ஒடுங்கினோல்தோன் திைவநிளல வரும்.
பெோருட்கள் எந்த அைவில் இருந்தோலும், அது ெணேோக ேோற்றப்ெட்டு, கோகசோளலயோக எழுதப்ெடும்
பெோழுது ஒரு எண்ணோகச் சுருங்குகிறது.
ஒரு கோதலனுக்கு விோிவளடயும் உணர்ச்சிகள் நிைம்ெிவைியும் என்ெதுதோன் உண்ளே. அதிக
அைவில் இருப்ெது கெோலத் கதோன்றும்.
விஷயகே இல்லோேல் முடிவில்லோேல் கெசும் கோதலர்கள், கோதல் சம்ெந்தேோக எந்த விஷயேோக
இருந்தோலும் அது கெோலப் கெசுவர், கோதலில் முடிவு எடுக்க கவண்டும் என்கிற கட்டம்
வரும்பெோழுது முழுளேயோக பேௌனேோகி விடுவர்.
பசறிவளடந்து இருப்ெதோல் முக்கியேோனளவ அடர்த்தியோக இருக்கும்.
உணர்வுபூர்வேோன கோதல் கெச்சுச்திறன் உளடயது, எல்லோத் திளசகைிலும் விோிவளடயும்.
ேனோீதியோன கோதல் பசறிவோக இருக்கும். அதனுளடய ஆர்வம் ஒரு ேந்திைத்தில் அடங்கி விடும்.
எப்பெோழுதுகே அது அவளுளடய பெயைோக இருக்கும்.
Dantes இருெது வருடங்களுக்குப் ெிறகு Mercedes-ஐச் சந்தித்தபெோழுது, அவள் துகைோகம்
இளைத்திருந்தகெோதும், அவளுளடய பெயர் அவனுக்கு இனிளேயோக இருந்தது.
ெிங்கிலியினோல் அந்த அைவு தீவிைத்ளத பகோண்டுவை முடியோது, ஆனோலும் அது கெோன்ற ஒரு
கோதலின் தீவிைத்ளத அவன் உணர்ந்தோன்.
திடுக்கிட ளவக்கும் எந்த ஒரு ஒலியும், கோதலனுக்கு அவள் பெயைோகத் கதோன்றும்.
முழு ஜீவளனயும் தீவிைேோக ஆட்பகோள்ைோத கோதல், கோதகல அல்ல.
ஆன்ேோ விைிப்புறும்வளை பதய்வத்ளத கநோக்கியுள்ை உணர்ச்சிகள் அந்த தீவிைத்ளத அளடயோது.
உணர்வு ஒரு பெண்ணுக்கோக ஏங்கும், ஆனோல் அவனுளடய இளறவளன வைிெடத்தோன் முடியும்.
ெணத்திற்கோககவ ெணத்ளத விரும்புெவருக்கு ஆர்வத்தின் அந்தத் தீவிைம் இருக்கும், ஆனோல்
அவருக்கும் அது இனிளேயோக இருக்கோது.
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அதிகோைத்ளத நோடுெவரும், கெோற்றுெவரும், தங்கைது தளலவளை அதன் உருவகேோககவ ெோர்ப்ெர்.
தீவிைத்தின் கூர்ளேயும் அதிகேோககவ இருக்கும். இருந்தோலும் அங்கு இனிளே இருக்கோது.
அதிகோைம், ெணம், சிற்றின்ெம் ஆகியளவ அகந்ளதக்கு வலிளேவோய்ந்த ஈர்ப்ெின் ெிறப்ெிடங்கைோக
விைங்குகின்றன.
பூைண கயோகத்தின் ேிகப் பெோிய சித்தி, கண்டத்தில் அகண்டத்ளதக் கண்டுெிடிப்ெதுதோன்.
இளத எல்லோ அன்ெர்களும் ேளறமுகேோகக் கண்டுள்ைனர்- ெத்து கெர்களுக்குச் பசய்த உணவு
ென்னிபைண்டு கெர்களுக்கும், அதற்கு கேலும் கெோதுேோனதோக இருக்கும்.
இங்கு நோம் விோிவளடயும் தன்ளேளயப் ெோர்க்கிகறோம், முழு விோிவோக்கத்ளத அல்ல.
ஒரு பசடி அதிகெட்சம் ஐந்து பூக்களை ேட்டுகே அைிக்கும் என்ற நிளலயில், ஒரு அன்ெைோல் அச்
பசடியிலிருந்து முன்னூறு பூக்களைப் ெறிக்க முடிந்தது. இது நம்ெமுடியோத அைவுக்கு ஜடநிளல
விோிவளடவதோகும்.
உலகத்தின் பெோருைோதோைச் பசோத்து ெல்லோயிைக்கணக்கோன ேடங்கோக வைர்ந்துள்ைது.
இதற்குப் ெின்னோல் இருக்கும் சத்திய ஜீவிய சக்திளய எவரும் கவனிப்ெதில்ளல.
நம்ேோல் திட்டேிடப்ெட்டிருக்கும் கேலோண்ளேத் தத்துவங்கள் யோவும் கண்டத்திலிருந்து,
அகண்டத்ளதக் பகோண்டு வரும் தத்துவங்கள் ஆகும். ஒரு நிறுவனத்தில் எல்லோ தத்துவங்களையும்
தவறில்லோேல் பசயல்ெடுத்திய ெிறகு, உலகத்தின் அளனத்து கதளவக்கும் அந்நிறுவனத்தின்
பெோருளை அதனோல் உற்ெத்தி பசய்ய முடியும்.
இந்தியோவில் வைர்ந்துவரும் ெணத்தின் இருப்பு அதனுளடய சிறிய பவைிப்ெோடு ஆகும்.
அவனுளடய கோதலின் எந்த ஒரு அளடயோைமும்- Desdemona’s வின் ளகக்குட்ளடளயப் கெோல்கோதலனுக்கு அைவற்ற கோதலின் ெிறப்ெிடேோகும்.
ஒரு கோதலுனுளடய பெருங்கோதலில், அவனுளடய அைவற்ற குணோதிசயங்கள் அைவற்ற சக்தியோல்
நிைப்ெப்ெட கவண்டும்.
ேைபுவைி கயோகம், புருஷோளவக் கண்டு ெிடித்து அதற்கு விடுதளலளயப் பெற்றுத் தருவகதோடு
முடிகிறது.
நேது கயோகம், புருஷோவின் முழுளேளய அதனுளடய ெோிணோேத்தில் கண்டு ெிடிக்கிறது.
இது கேலும் பசன்று, ேனதில் ஆன்ேோ பவைிவருவளதக் கோண்கிறது, இது ேனளத ஆன்ேீக
ேயேோக்கும் முளறயோகும். ஆன்ேோ ேனதிலிருந்து முன்பு கெோல் எண்ணங்கைோக பவைிப்ெடோேல்
ஆன்ேீக ஒைியோக பவைி வருகிறது.
உணர்வுக்குள் ஆன்ேோ புளதந்துள்ைது. அது அளசக்கப்ெடும்பெோழுது உணர்வு வல்லளே
ேிக்கதோகிறது. உணர்வுநிளலயின் ஆன்ேீகப் ெோிணோேத்தில், உணர்கவ முதலில் ேனளதக் கடந்து
பசன்று ஆன்ேோவோக பவைிவருகிறது. ஜடநிளலயில் பசயகல முழுளேயோக ஆன்ேீகேயேோகிறது.
அதோவது, அதன் சக்தி ஜடநிளலயில் இல்லோேல் ஆன்ேீகேயேோகிறது. அன்ெர் முழுளேயோக
ஐக்கியப்ெடுத்திக் பகோள்ளும்பெோழுது இச்பசயல் பசயலற்ற நிளலயிலிருந்து சுறுசுறுப்ெோன
உணர்ச்சிபூர்வேோக உணரும் நிளலக்கு ேோறுவளதக் கோண்ெோர். உணர்வுபூர்வேோக விோிவளடவதன்
மூலம் ேனம் ஐக்கியப்ெடுத்திக் பகோள்வது, ஜடநிளலயில் ஒரு பசயலோக ேோறும்பெோழுது, அது
நிளறவளடகிறது. இது ஆன்ேீகச் பசயலோகும்.
ஒவ்பவோரு சிறு இயக்கத்திலும் அன்ளனளயக் கோண்ெது என்கிற ஒரு கட்டுப்ெோட்ளட அன்ெர்கள்
தங்கைது திறனுக்கு ஏற்ெ எடுத்துக்பகோள்ை கவண்டும். கலகலப்ெோகவும், சந்கதோஷேோகவும், நன்றி
உணர்வுடனும் இருக்க கவண்டும்.
கோதலனோக இருப்ெதினோல், ஒரு கோதலனோல் இவ்வோறு நடந்துபகோள்ை முடியும்.
எந்த ஒரு வைக்கேோன பசயலிலும் ெத்து அல்லது இருெது ெகுதிகள் இருக்கும்.
ஒவ்பவோரு ெகுதியும் ஜீவனுடன் இருக்கும். அளத அவ்வோகற விட்டுவிட்டோல் அது ஜீவளன
இைந்து விடும்.
எச்சோிக்ளகயோக இருப்ெவர் அளவ ஒவ்பவோன்றிலும் விைித்துக்பகோள்வோர், நன்றி கோட்டுவோர்,
கலகலப்ெோக உணர்வோர், ெகுதியின் விோிவளடயும் தன்ளேளயக் கோண்ெோர்.
விோிவளடய ஊக்குவித்தோல் இது அனந்தத்ளதத் பதோடும்.
ேங்கலாக சாம்ெல் ிறத்ைில் இருந்ைாலும், சிறிமை பவளிச்சோக இருந்ைாலும், அதை ஒளி என ாம்
அறிமவாம். ஒளி வளர்ந்து ெிரகாசிக்கும், ெளெளப்ொன பஜாலிப்ொக ோறும். ஒைியின் தைத்ளத
ஆர்வம் உயர்த்துகிறது. அளேதி, சோந்தம், சேோதோனம், பேௌனம் ஆகியளவ ஆன்ேீக ஜீவியத்தின்
நிளலகைோகும்.
ஒவ்பவோன்றும் அதனதன் வலிளேக்கும் அைவுக்கும் ஏற்றவோறு உட்ெிோிவுகளைக் பகோண்டுள்ைது.
ஒரு அன்ெர் ேற்பறோருவளை தியோன அளறக்குள் அளைத்தோர். அவருக்கு தன்னுளடய அளேதிளயப்
ெற்றித் பதோியும்.
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அளைக்கப்ெட்ட அன்ெர் தியோன அளறக்குள் நுளைந்தவுடன் ஒரு புதிய சூைளலக் கண்டோர்.
அளைக்கப்ெட்ட அப்பெண்ேணி தியோனத்தில் அேர்ந்தவுடன் திடேோன வலிளே ஆழ்ந்த
அளேதியோக அங்கு குடிகயறுவளத அன்ெர் உணர்ந்தோர்.
கோலம் அகத்திற்குோியது, இடம் புறத்திற்குோியது.
இடத்ளத உணை முடியும், கோலத்ளத இது கெோல் உணை முடியோது.
ேனதோல் ேட்டுகே கோலத்ளத உணை முடியும்.
இடத்தின் ெோகங்களை சந்கதோஷத்தோல் ேோற்றுவது முதல் நிளலயோகும்.
கோலத்தின் ெோகங்களை கலகலப்ெோக ேோற்றுவது உயர்ந்த நிளலயோகும்.
இடத்ளதயும் கோலத்ளதயும் தோண்டி இளறவன் இருக்கிறோன்.
இளறவன் அன்ெோனவன்; ஒரு கோதலன், கோதலிக்கும் சேயத்தில் அவைிடம் இளறவளனக்
கோண்கிறோன்.
திருேண அளேப்ெில் கோதல் உணர்வு குளறவோக இருப்ெினும், எப்பெோழுது கவண்டுபேன்றோலும்
உயர்த்திக்பகோள்ை அனுேதிக்கும்.
ஆண்கள் சில சேயம் ெல பெண்களைப் கெண விரும்புவர்.
ஆனோல் அது கோதலுக்குத் கதளவயோன தீவிைத்ளத உருவோக்கோது.
ஆண் ஒரு பெண்ளணக் கோதலிக்கிறோன், கவபறோரு பெண்ளணத் திருேணம் பசய்து பகோள்கிறோன்.
அவன் கோதலிளய ேறப்ெது ஒரு பகோடிய பசயலோகும். அவன் ஒரு கட்டுப்ெோட்டுடன் தன்னுளடய
ேளனவியுடன் வோழ்ந்தோல், கோதல் அேரகோதலோக ேோறுவளதக் கோண்ெோன்.
18. “Many enquiries to make after all the Hertfordshire friends.”
Whoever we meet, we meet only God.
Hertfordshire meant to Bingley, Jane.
One becomes Many is the rule of creation.
The many of Hertfordshire was Jane becoming many.
The delicacy with which Elizabeth avoided mentioning this meeting to Jane was to spare her the pains in
the event of events taking another direction. Jane heard all that from Bingley and was disappointed that her
sister never told her. But the same Bingley was good enough not to mention Darcy’s interference. Here is
the situation Mother speaks of.
In a given situation a slight right thing or a slight wrong thing leads to vast results of the same character.
Kitty hid the secret of elopement and ruined the family.
Lydia gave out the secret and made Darcy’s proposal possible.
In Elizabeth we see both: 1) At Lambton, not to hurt Jane, 2) At Hunsford, not to ruin Darcy. One spared
Jane and the other spared Darcy.
Had Jane been hurt, her wedding might not have come off.
Had Darcy been hurt, Elizabeth’s marriage would have been ruined.
Every rich situation could be ruined as when Elizabeth turned her face away.
The above are excellent examples of this principle, but because of crossing the purposes and planes, the
full truth is unable to emerge. The fact of Jane’s frustrated response to Elizabeth, “How long had this been
going on?” and the father’s refusal “you want to marry a rich Man for his wealth” are equally great
examples which cannot for similar reasons be explained to satisfaction.
The truths of life are many. These unhelpful examples are powerful vehicles of such truth. The inadequate
text material prevents us from unraveling the secret so that the Marvel can emerge.
No social existence is possible without everyone knowing about every one.
In a big family and an intimate group of friends as in politics, no real life is possible without each knowing
every thing about every other person.
It is the vital bondage of sensation.
News spreads orally.
In the mental plane thoughts pervade the atmosphere and all share it even when there is no oral
communication.
It is equally true of the physical sensation.
All this is valid and true, since in the world there is one body, one vital and one Mind, and to cap it all,
ONE spirit.
It is our ego that creates separativity.
The negative current of such social news is called gossip and is frowned on.
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How could the positive acquire life, if the negative is not existent?
What does it tell us personally?
We cannot afford to gossip, but gossip is essential for existence.
The justification is the same as in poisonous creatures.
We see the necessity of police, but don’t see the same about criminals.
As the tree cannot exist without its roots in the soil, no honest citizen can function without the criminals
doing their part.
The oxygen Man inhales and the carbon dioxide the plant inhales are balanced in the atmosphere.
Should the criminals disappear, the honest citizen should upgrade himself above good as well as evil.
Man transcends ethics when he tastes the active delight arising out of static bliss.
Parents do not beat their children when the children cease to be naughty.
Existence of gossip indicates a certain level of social evolution.
Human procreation ceases when the Supramental Being does not need to be born of a mother.
Social intercourse energises social existence.
The more vital a Man is like Bingley, the more he is energized by such exchange.
Darcy may not like such a life as in Hertfordshire.
But he needs similar intercourse with another class of people.
The sannyasi does not need it and shuns it.
The thinker and the scholar need the thoughts of people, not the exchange with the population.
There is no exception to that.
The present exchange is mainly vital.
Sri Aurobindo’s yoga does not shun life, but accepts it.
Accepting life means accepting it at the higher end.
It does not even mean going and mingling with the population.
It means to accept the consciousness–responsibility for their lives.
Yoga is meant for the rare few.
Yogis do it away from life.
This yoga is to be done at home taking the responsibilities of all in the family and around us.
Accepting the responsibility of the irresponsible is the way this yoga is to be done.
It amounts to earning for the gambling requirements of the gambling members of the family.
In truth it is possible to meet such gambling requirements with less difficulty than rising to the destructive
occasion of consciousness whose constitution is dissolution.
All that one has built in a lifetime will dissolve at one touch of such a member.
The yogi must fortify himself against such an exigency without imposing restrictions on such a member.
Such a member coming to you is an indication of the course of the yogi’s sadhana.
The yogi must develop the privilege of discovering the intelligence of stupidity.
The yogi can do so only when he releases the infinity of every type of energy.
The destructive members release only the finite vibrations of destruction.
The infinite energies of the yogi will not be overwhelmed by the finite destructive vibrations.
The infinite destructive vibrations can fully balance the infinite constructive vibration which is the
vibration of creation.
Revolutions arise when the limited social structure resists change.
The yogi meets these vibrations in the beginning inside.
When he attains the inner balance of constructive and destructive forces he arrives at some stability.
Next he is faced with similar conditions outside.
He becomes God when balance at this level is attained.
The inner balance is attained when the ego is dissolved.
It is a balance of universal forces seen inside.
The outer balance can be reached when Nature is outgrown.
Sri Aurobindo won the world wars from inside.
A greater work that needs to be done was to be done in the subtle plane.
Earth lost the opportunity of His avatar to reach the outer balance in the physical plane.
The human choice sadhaks make is of that significance.
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Darcy, two hundred years ago, made such a right human choice at his own psychological level.
Such a human choice for Man, the devotee, is to choose Mother at every moment.
She will abridge eons into a trice.
An experiment at one’s own level is always possible.
Of course it is not done speaking or writing.
All articulation oral, and mental is to be given up in favour of Silence in the beginning and later Silence
beyond Silence.
It is a passage of rapid ascent through the spiritual ranges of Mind.
Enquiries are the essence of existence.
Many good souls flower in meeting old friends and relatives.
To think of them, to know of them is a dear instance in lovely life.
To the devotee the Mother is like that.
He cannot forget Her.
Forgetting Her for a moment is to come out of water for the fish.
A greater step is to so relate to the Divine in our human relationships.
It is more difficult, but richly sweeter.
Darcy discovered that sweetness in her abuse.
Maybe Darcy found the abuse sweet.
Something richer than abuse, is obscenity and treachery.
Unless one has the purest supramental consciousness, betrayal will not reveal the Mother hidden in it.
Disgusting vulgarity is equally so.
Maybe they are on a par with the beauty of the cobra.
To us, as we are, even the thought will be revolting.
Consciousness first, sensitivity next. It is the supramental consciousness that sees the Marvel in poison.
Long after the descent of that, the great part of our being will be in our old consciousness.
Harassed by the manager who carried false tales to Mother regularly, a sadhak decided to leave the
Ashram. At 4 A.M. he got up with tears in his eyes to leave. Mother appeared and said “I want you,
don’t go.” Should the sadhak curse the manager or see him as a source of Mother’s Darshan? Teased,
one’s nerves will burn. Harassed, one’s heart will be crushed. The greater the sadhak, the nearer will be the
agent of teasing, more thorough will be the betrayal, more heinous will be the crime of treachery. A short
Bengali sadhak went to Sri Aurobindo and told Him, Mother was a hostile force. Mother slapped her on
the cheek. On hearing it from the Mother, He said She should not have done it. As Mother said, this is not
a discipline human beings can accept.
We are disgusted by the poison coming from outside.
It rarely occurs to us that that poison is inside us.
When we realize that poison is in us, we are that poison, we will see nothing in us will be revolted,
disgusted, or penitent.
That is the ultimate act of selfishness.
At that point Man is outside the purview of civilized, cultured human emotions.
Bhishma, Vidura, Kripa, Drona could feel no compunction at Draupadi being disrobed.
What bound them to that shame?
It is the low consciousness of superstition about false duty, gratitude.
How many Men murder their parents?
Is he a human being?
Are we exempt from such a consciousness in our depth?
Can we know it was Thy Will which was executed?
To us social approval is important.
For better Men the psychological approval matters.
Are we better Men than Bhishma and Vidura?
What then is the secret?
Bhishma who took to celibacy against his will, was incapable of protecting Draupadi’s chaste purity.
Deep down in us we are inconscient.
The greatness of Mother’s consciousness that we miss is She spares us those ordeals.
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The ordinary population is insensitive.
Grace gives us the opportunity to rise to Supramental consciousness without having to face the realities of
inconscient human nature, as a poor boy receiving a scholarship is spared the ordeals of ignorance.
To be aware of it and feel gratitude to that is of paramount significance. Of all the gratitudes Man
offers the Divine, this is of special value.
Man is utterly incapable of every good fortune he is given without his desert.
He is inconscient.
Society itself is giving all of us innumerable boons we do not deserve by what we really are.
God excels society.
Mother’s Grace is something that by the greatest stretch of our wildest imagination we cannot know.
Those who are in ideal public life see it day in and day out.
Those individuals who have taken such an ideal as a personal ideal are those who can understand
Mother’s Consciousness in action.
Leaving Pondicherry going to his own place, a devotee found the daily meal he was eating inedible. It
struck him that inedible food was delicious in Pondicherry because of Her Consciousness.
Taste comes not from food, but by what tastes the food.
A poor village boy taken up by a rich Man in a metropolis given all the comforts of a sophisticated home
and the benefits of city living and the commensurate education is incapable of feeling what he receives
gratis unless he is deprived of it. When it is withdrawn, he is angry. When it is given, he is not grateful.
Aching shoulder prevents one from dressing. Receding ache makes itself felt. Should he be sensitive, he
will know what it is for the ache to remain. It is the precise clear moment to feel grateful to the Divine. For
a perfectly conscious soul, every movement deserves an intense movement of gratitude. Feeling it in a
crisis is great. Feeling it at other times is yoga. One can go back and offer gratitude and thus become a
Being of gratitude. It is complete Self-awareness in yoga. It is a Self-awareness of emotions. Mother spoke
to the carpet on which She walked like Solomon. Like deaf people who do not hear people shouting at
them, we, the devotees, refuse to hear Mother’s voice, or feel Her touch which is all over.
The value of human life lies in values.
Based on experience, there are staunch believers in astrology. They would have studied their horoscope
thoroughly. Such people rarely come to Mother. There are exceptions. Such people know the forecast of
chronic diseases, accidents in the horoscope were belied on coming to Mother. More important for them is
an occasion when good fortune is received. As it was not in their horoscope, such people do know that it is
Mother’s grace. Man is not capable of recognising the good he has received. It is not given to Man to
recognize and appreciate what he was given as fortune, what he was spared as misfortune. Ordinary people
cannot comprehend it. In spite of all this there will be some defects in their lives when they compare
themselves with others who are their equals now. They will ask why Mother has not removed it. The
ordinary Man, in the spiritual sense, is like a convict serving a life term. Mother takes him out of the jail,
makes him an MLA. He wonders why he was not in the Cabinet. A very bright politician and a
distinguished orator joined violent politics. Charged with seventeen murders he was imprisoned with the
cases going on. During the period of Freedom Struggle he served a prison term with Rajaji. Struck by the
brilliance of this youth, Rajaji took to him and asked him to read out Shakespeare to him. After twenty
years when the youth was facing capital punishment on several cases, Rajaji appealed to Prasad for
clemency. He was released. He became an M.P. A great majority of the devotees are in such a position.
Rarely people value the gifts. A Brahmin youth told his friend when both were M.A.s that they both owed
their degrees to the local college. His father was serving the temple selling coconuts and bathis. The other
boy’s parent was running a coffee stall starting as a server.
He told his friend, “Chettiar founded the college in our town. We owe our degrees to him, otherwise I
would be selling bathis, you cups of coffee”. One boy went to the college where there was a statue of the
Chettiar who by that time had become unpopular and the statue was covered. He fell flat on the ground
prostrating in gratitude. He later retired as a professor of English in a college. Rare is the soul that thinks of
what it has received from the society.
The protection of Darcy was psychologically indispensable for Bingley.
Protection begins from us, goes to the family, community and ultimately to the society. Beyond lies the
protection of life. No Man can neglect it. Self-protection is there for anyone by his personal strength.
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Those who lack that defend themselves by anger.
Even inside the family, weakness or assumed weakness will not be spared.
He will be undone. His weakness will precipitate as a disease for which there is no cure.
It will not happen in cultured families.
One who has not the full support of the family cannot make it in the society. Society will push him down
one level or even several levels.
Rarely outsiders dwell in villages.
In a crisis for him, no one will take his side. His position is always vulnerable.
Beyond the society lies life.
Without social support life can crush a Man. With social sympathy life will often reward him in an
extraordinary way.
A college lecturer was awarded IAS and he rose to the very pinnacle of service. One who was superior to
him refused to take the IAS. His social roots were poor. He never rose beyond a college professorship. The
first one was strongly rooted in his own society.
Accidents, mishaps occur from life to those whose foundations in the society are feeble. Rewards,
promotions, luck are the order of the day for those who are integrated with their own society. Phineas Finn
was favoured by high politicians, all fashionable ladies and he rose phenomenally, but his social status in
his place was nil. Such a Man has no right to take umbrage. He did and it undid him unfairly. Not having
social roots, one has no right to feel offence. At least it is not wise. It will do him harm, an irreparable
harm. It is a law of life no human being can overlook without hurting himself.
Every Man uses a strategy. It is used at its best.
Bingley’s strategy was to exhaust his potential without crossing the limits set by Darcy.
We all repeat the several mantras of Sri Aurobindo, Mother’s name, Bhagavan’s name. A few repeat the
most difficult of mantras which Mother Herself used all Her life.
Most of us use them at the merest surface, orally, pronounced loudly.
Mental articulation is better.
Silent Mental articulation carries the power of Mental Silence.
Deeper down is the emotional repetition, i.e. the emotions repeat the mantra.
Even there, there is a silent version.
Let me not go to the physical where nothing can be traced.
The silent version in the Mind or emotions is different from the Mind itself taking up the repetition. So, the
heart itself can take up the repetition.
Mother can take up the repetition in Mind or the heart.
In the repetition of ‘Let Thy Will be done, NOT my will’ there is one more dimension that deserves our
attention.
In all the above including Mother taking up the repetition which will be most powerful, it is our will that
acts. In the silent Mind or Heart it is our will. In wanting Mother to take up the repetition again, it is our
will that acts. One can have that perception. That perception is a landmark in yoga.
Recognising the truth of this observation, we must be able to withdraw our will and pray for Thy Will to be
commissioned. One thus breaks into the territory of yoga. There will be nothing human, nothing of the
Mind, no semblance of ego, not even the influence of Nature. The Mental articulation still has a role to
play. We see it slowly dies down and Thy will comes into its own pulled back by the remnants of our will.
Only to counteract it we repeat ‘not my will’. Once we arrive here, we must renew or allow the mantra
to renew itself in terms of every small intrusion of memory or thinking. Beyond that there is only the
action of Thy Will which transforms us.
“பஹர்ட்கெோர்ட்ஷயர் நண்ெர்களைப் ெற்றிக் ககட்ெதற்கு நிளறய இருந்தது.”
நோம் யோளைச் சந்தித்தோலும் இளறவளனத்தோன் சந்திக்கிகறோம்.
பஹர்ட்கெோர்ட்ஷயர் என்றோல் ெிங்கிலிக்கு கஜன்தோன்.
ஏகன் அகநகனோவது ெளடப்ெின் சட்டேோகும்.
பஹர்ட்கெோர்ட்ஷயர் அகநகனோவது கஜன் அகநகனோக ேோறுவதோகும்.
நிகழ்வுகள் திளசேோறிப் கெோகும்பெோழுது ஏற்ெடும் வலிளயத் தவிர்க்க நிளனத்ததினோல், கஜனிடம்
இந்தச் சந்திப்ளெப் ெற்றிக் குறிப்ெிடுவளத எலிசபெத் நயத்துடன் தவிர்த்தோள். ெிங்கிலியிடேிருந்து
எல்லோ விஷயங்களையும் பதோிந்துபகோண்ட கஜன், தன்னுளடய சககோதோி இளதப்ெற்றி எதுவும்
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கூறோதது குறித்து ஏேோற்றேளடந்தோள். ஆனோல் டோர்சியின் குறுக்கீடு ெற்றி அமை ெிங்கிலி எதுவும்
கூறவில்ளல. அன்ளன கூறும் இடம் இதுதோன்.
ஒரு குறிப்ெிட்ட சூழ்நிளலயில், சிறிய சோியோன பசயகலோ அல்லது சிறிய தவறோன பசயகலோ, ஒகை
ேோதிோியோன ேிகப் பெோிய ெலன்களை அைிக்கும்.
ஓடிப்கெோவளதப்ெற்றி கிட்டி ேளறத்தது குடும்ெத்ளதகய அைித்தது.
லிடியோ இைகசியத்ளத பவைியிட்டு டோர்சியின் திருேணத்ளதச் சோத்தியேோக்கினோள்.
எலிசபெத்திடம் இைண்ளடயும் ெோர்க்கிகறோம்: 1) கஜளனப் புண்ெடுத்தக்கூடோது என்று
லோம்ப்டனில் முயன்றது 2) டோர்சிக்குக் பகடுதல் பசய்யக்கூடோது என்று ஹன்ஸ்கெோர்டில்
முயன்றது. ஒன்று கஜளனக் கோப்ெோற்றியது, ேற்பறோன்று டோர்சிளயக் கோப்ெோற்றியது.
கஜன் புண்ெட்டிருந்தோல் அவளுளடய திருேணம் தளடப்ெட்டிருக்கலோம்.
டோர்சி புண்ெட்டிருந்தோல் எலிசபெத்தின் திருேணம் தளடப்ெட்டிருக்கும்.
எலிசபெத் முகத்ளதத் திருப்ெிக் பகோண்டகெோது நிகழ்ந்ததுகெோல் ஒவ்பவோரு சிறந்த வோய்ப்ளெயும்
பகடுக்க முடியும்.
கேற்கூறியளவ இந்தத் தத்துவத்தின் ேிகச் சிறந்த உதோைணங்கைோகும். ஆனோல்
குறிக்ககோள்களையும் நிளலகளையும் குறுக்கிடும்பெோழுது முழு உண்ளேயும் பவைிவை
முடிவதில்ளல. எலிசபெத்ளத கநோக்கி கஜன் எோிச்சலுடன், “இது எவ்வைவு நோைோக நடந்து
பகோண்டிருக்கிறது?” என்று வினவியதும், “நீ ஒரு ெணக்கோைளன அவனுளடய பசோத்திற்கோகத்
திருேணம் பசய்துபகோள்ை விரும்புகிறோய்” என்று தந்ளத ேறுப்ெதும், ஒத்த கோைணங்களுக்கோக
திருப்திகைேோக விைக்க முடியோத ேிகச் சிறந்த உதோைணங்கைோகும்.
வோழ்வின் உண்ளேகள் ெல. உதவ முடியோத இந்த உதோைணங்கள் உண்ளேளய ெலேோகத் தோங்கிச்
பசல்கின்றன. களதயில் அைிக்கப்ெட்டிருக்கும் விஷயங்கள், அற்புதம் பவைிப்ெடும் அைவிற்கு
இைகசியத்தின் சிக்களல அவிழ்க்கப் கெோதுேோனதோக இல்ளல.
எல்கலோருக்கும் எல்கலோளைப்ெற்றியும் பதோியோேல் சமூக வோழ்வு சோத்தியேோகோது.
பெோிய குடும்ெத்திலும், அைசியலில் இருக்கும் பநருக்கேோன நண்ெர்கள் ேத்தியிலும்,
ஒவ்பவோருவளைப் ெற்றியும் எல்லோவற்ளறயும் பதோிந்துபகோள்ைோேல் உண்ளேயோன வோழ்வு இருக்க
முடியோது.
இது உணர்வுகைின் முக்கியப் ெிளணப்ெோகும்.
பசய்திகள் வோய் வைியோகப் ெைவும்.
ேனதின் நிளலயில் எண்ணங்கள் சூைளல வியோெித்துக்பகோள்கின்றன, வோய்விட்டுப் கெசோேகலகய
அளனவரும் அளதப் ெகிர்ந்து பகோள்கின்றனர்.
இது உடல்ோீதியோன உணர்வுகளுக்கும் பெோருந்தும்.
இளவ அளனத்தும் ஏற்கத்தக்களவயோகும், உண்ளேயுேோகும், ஏபனனில் இவ்வுலகத்தில் இருப்ெது
ஒரு உடல், ஒரு உணர்வு, ஒரு ேனம், எல்லோவற்றிற்கும் கேலோக ஒரு ஆன்ேோ.
நேது அகந்ளத ெிோிவிளனளய உருவோக்குகிறது.
இது கெோன்ற சமூகச் பசய்தியின் எதிர்ேளற நடப்ெிற்குப் பெயர் வம்பு. இது பவறுக்கத்தக்கது.
எதிர்ேளற என்று ஒன்று இல்லோவிடின், எவ்வோறு கநர்ேளறக்கு ஜீவன் இருக்கும்?
நேக்குத் தனிப்ெட்ட முளறயில் இது கூறுவது என்ன?
நோம் வம்பு கெசக்கூடோது, ஆனோல் வோழ்விற்கு வம்பு அவசியம்.
விஷ ஜந்துக்களை நியோயப்ெடுத்துவதுகெோல், வம்புப் கெச்சும் இவ்வோறு நியோயப்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
கோவல்துளறயின் அவசியத்ளத நோம் உணர்கிகறோம், ஆனோல் குற்றவோைிகளை இகதகெோல் நோம்
ெோர்ப்ெதில்ளல.
ேண்ணில் கவர் ஊன்றோேல் ேைம் வைை முடியோது என்ெதுகெோல், குற்றவோைிகள் தங்களுளடய
கவளலளயச் பசய்யோேல், எந்த ஒரு கநர்ளேயோன குடிேகனோலும் பசயல்ெட முடியோது.
ேனிதன் சுவோசிக்கும் ஆக்சிஜனும், பசடிகள் சுவோசிக்கும் கோர்ென் ளட ஆக்ளசடும் சூைலில்
சேநிளலப்ெடுகின்றன.
குற்றவோைிகள் ேளறந்து விட்டோல், ஒரு கநர்ளேயோன குடிேகன் நல்லது பகட்டது இைண்டிற்கும்
கேலோகத் தன்ளன கேம்ெடுத்திக்பகோள்ை கவண்டும்.
பசயலற்று இருக்கும் கெைோனந்தத்திலிருந்து பசயல்ெடும் ஆனந்தத்ளத ேனிதன் அனுெவிக்கும்
பெோழுது அவன் பநறிமுளறகளைக் கடந்து பசல்கிறோன்.
குைந்ளதகள் குறும்புத்தனத்ளத விட்டுவிடும்பெோழுது பெற்கறோர்கள் அவர்களை அடிப்ெதில்ளல.
சமூகத்தில் வம்பு நிலவுவது, சமூகப் ெோிணோேத்தின் ஒரு குறிப்ெிட்ட நிளலளயக் குறிக்கிறது.
தோயோர் இல்லோேகலகய சத்திய ஜீவன் ெிறக்கலோம் என்கிற நிளலளே எழும்பெோழுது ேனிதனின்
இனப்பெருக்கம் நின்று விடும்.
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சமூகப் ெோிேோற்றம் சமூக வோழ்விற்குச் சக்தி அைிக்கிறது.
ெிங்கிலிளயப் கெோல் ஒருவன் எவ்வைவுக்பகவ்வைவு உணர்வுோீதியோக இருக்கிறோகனோ,
அவ்வைவுக்கவ்வைவு இது கெோன்ற ஒரு ெோிேோற்றத்தின் மூலம் அவன் சக்தி பெறுகிறோன்.
ஹர்ட்கெோர்ட்ஷயோில் இருக்கும் வோழ்க்ளகளயப் கெோன்ற ஒன்றிளன டோர்சி விரும்ெோேல் இருக்கக்
கூடும்.
ஆனோல் அவனுக்கு கவபறோரு நிளலயில் இருக்கும் ேக்ககைோடு இது கெோன்ற ெோிேோற்றம்
கதளவப்ெடுகிறது.
சன்னியோசிக்கு இது கதளவப்ெடுவதில்ளல, அதனோல் இளத விலக்குகிறோர்.
சிந்தளனயோைர்களுக்கும் அறிவோைிகளுக்கும் ேக்கைின் எண்ணங்கள் கதளவப்ெடுகின்றன,
ெோிேோற்றம் அல்ல.
அதற்கு விதிவிலக்கு கிளடயோது.
தற்பெோழுது இருக்கும் ெோிேோற்றம் உணர்வுோீதியோனது.
ஸ்ரீ அைவிந்தோின் கயோகம் வோழ்ளவ விலக்கவில்ளல, ஏற்றுக்பகோள்கிறது.
வோழ்ளவ ஏற்றுக்பகோள்வது எனில், அளத உயர்ந்த நிளலயில் ஏற்றுக்பகோள்வதோகும்.
ேக்களை கநோக்கிச் பசன்று அவர்களுடன் கலந்துபகோள்வது என்றுகூட அர்த்தேோகோது.
அவர்களுளடய வோழ்வின் தோர்ேீகப் பெோறுப்ளெ ஏற்றுக்பகோள்வது என்ெதோகும்.
அோிதோன ேிகச் சிலருக்கக கயோகம் உோித்தோகும்.
கயோகிகள் வோழ்ளவ விட்டு விலகி கயோகத்ளத கேற்பகோள்கின்றனர்.
குடும்ெத்தில் உள்ைவர்கைது பெோறுப்ளெயும், நம்ளேச் சுற்றி இருப்ெவர்களுளடய பெோறுப்ளெயும்
ஏற்றுக்பகோண்டு, இந்த கயோகத்ளத வீட்டில் கேற்பகோள்ை கவண்டும்.
பெோறுப்ெற்றவர்களுளடய பெோறுப்ளெயும் ஏற்றுக்பகோள்வகத இந்த கயோகம் பசய்யப்ெட
கவண்டிய முளறயோகும்.
சூதோடும் குடும்ெ அங்கத்தினர்களுக்கு சூதோடத் கதளவப்ெடுெவனவற்ளற சம்ெோதித்துக் பகோடுப்ெது
கெோலோகும் இது.
அைிக்கும் தன்ளேயுளடய ஜீவியம் உளடயவளை அளடவளதவிட, சூதோடத் கதளவயோனவற்ளற
பூர்த்தி பசய்து பகோடுப்ெது உண்ளேயில் அவ்வைவு கஷ்டேல்ல.
அது கெோன்ற ஒரு நெோின் ஸ்ெோிசம் ஒரு முளற ெட்டோகல வோழ்நோள் முழுவதும் ஒருவர்
உருவோக்கியது களைந்து விடும்.
இது கெோன்ற ஒரு நெோிடம் கட்டுப்ெோடுகளை விதிக்கோேல் இது கெோன்ற ஒரு பநருக்கடிக்கு எதிைோக
கயோகி தன்ளனகய ெலப்ெடுத்திக்பகோள்ை கவண்டும்.
இது கெோன்ற ஒரு நெர் வருவது கயோகியுளடய சோதளனயின் கெோக்கின் ஒரு அறிகுறியோகும்.
முட்டோள்தனத்தின் புத்திசோலித்தனத்ளதக் கண்டுெிடிக்கும் திறளன கயோகி வைர்த்துக்பகோள்ை
கவண்டும்.
ஒவ்பவோரு வளகயோன சக்தியின் அனந்தத்ளதயும் கயோகி விடுவிக்கும்பெோழுது ேட்டுகே அவைோல்
அத்திறளன வைர்த்துக்பகோள்ை முடியும்.
அைிக்கும் தன்ளேயுளடயவர்கள் அைவுக்குட்ெட்ட அைிக்கும் அதிர்வுகளைத்தோன்
விடுவிக்கின்றனர்.
கயோகியின் அனந்தேோன சக்திகள் இது கெோன்றவர்கைோல் ஆட்பகோள்ைப்ெடோது.
அைிக்கக்கூடிய அனந்தேோன அதிர்வுகள், ெளடக்கும் அதிர்வோன எல்ளலயற்ற ஆக்கபூர்வ
அதிர்ளவ முழுளேயோகச் சேன்ெடுத்தும்.
அைவுகுட்ெட்ட சமூக அளேப்பு ேோற்றத்ளத எதிர்க்கும்பெோழுது புைட்சிகள் எழும்.
இந்த அதிர்வுகளை ஆைம்ெத்தில் கயோகி தனக்குள் சந்திக்கிறோர்.
அைிக்கும் ேற்றும் ெளடக்கும் சக்திகைின் சேநிளலளய அகத்தில் பெறும்பெோழுது அவர் சற்று
உறுதியோன நிளலக்கு வருகிறோர்.
அடுத்து அவர் பவைியில் இகத கெோன்ற நிளலளேகளை எதிர்பகோள்கிறோர்.
இந்த நிளலயில் அவர் சேநிளல எய்து விட்டோல் அவர் கடவுைோகிறோர்.
அகந்ளத களைந்தவுடன் அகத்தில் சேநிளல பெறுகிறோர்.
இது அகத்தில் கோணப்ெடும் உலகைோவிய சக்திகைின் சேநிளலயோகும்.
சுெோவத்ளதத் தோண்டி வரும்பெோழுது பவைியில் சேநிளலளய அளடயலோம்.
உலகப் கெோர்களை ஸ்ரீ அைவிந்தர் அகத்தில் பவற்றி பகோண்டோர்.
ஒரு பெோிய பசயளலச் பசய்ய கவண்டிவரும் பெோழுது அளத சூட்சுே நிளலயிலிருந்து பசய்ய
கவண்டும்.
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ஜட நிளலயில் புற சேநிளல அளடவதற்கு, அவதோைேோக விைங்கிய ெகவோன் அைித்த வோய்ப்ளெ
இவ்வுலகம் இைந்தது.
சோதகர்கள் கேற்பகோள்ளும் கதர்ந்பதடுத்தல் அது கெோன்ற முக்கியத்துவம் வோய்ந்தது.
இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு டோர்சி அவனுளடய ேனத்தின் அைவில் அது கெோன்ற சோியோன
விருப்ெத்ளதத் கதர்ந்பதடுத்தோன். அன்ெைோக இருப்ெவருக்கு அது கெோன்ற கதர்ந்பதடுப்பு
ஒவ்பவோரு தருணமும் அன்ளனளயத் கதர்ந்பைடுப்ெதோகும்.
அன்ளன நீண்ட கோலத்ளத ஒரு க்ஷணேோகச் சுருக்கி விடுவோர்.
ஒருவருளடய நிளலயிகலகய கசோதளன பசய்துபகோள்வது எப்பெோழுதும் சோத்தியம்.
ஆனோல் இது கெசிகயோ அல்லது எழுதிகயோ பசய்யப்ெடுவதில்ளல.
வோய்விட்டுப் கெசுவளதயும், ேனதோல் பவைிப்ெடுத்துவளதயும் ளகவிட்டு, முதலில்
பேௌனத்ளதயும், ெின்னர் பேௌனத்ளதக் கடந்த பேௌனத்ளதயும் கேற்பகோள்ை கவண்டும்.
ேனதின் ஆன்ேீக நிளலகைின் மூலம் கவகேோக கேபலழும் ெோளத இது.
விசோைளணகள் வோழ்வின் சோைம் ஆகும்.
ெளைய நண்ெர்களையும், உறவினர்களையும் சந்திக்கும்பெோழுது ெல நல்ல நிளனவுகள் ேலரும்.
அவர்களைப் ெற்றி நிளனப்ெதும், அவர்களைப் ெற்றித் பதோிந்துபகோள்வதும், அைகோன
வோழ்க்ளகயின் அருளேயோன நிகழ்வுகள் ஆகும்.
அன்ெருக்கு அன்ளன இது கெோலோகும்.
அவைோல் அன்ளனளய ேறக்க முடியோது.
அன்ளனளய ஒரு க்ஷணம் ேறப்ெது, நீோிலிருந்து ேீன் தளைக்கு வருவது கெோலோகும்.
நேது ேனித உறவுகைில் இளறவனிடம் பதோடர்புபகோள்வகத கேலும் உயர்ந்த ஒரு ெடியோகும்.
இது கேலும் கடினேோனது, ஆனோல் வைேோன இனிளேயோனது.
அவளுளடய நிந்தளனயில் டோர்சி இனிளேளய உணர்ந்தோன்.
நிந்தளனளய டோர்சி இனிளேயோக உணர்ந்திருப்ெோன் கெோலும்.
அநோகோிகமும், துகைோகமும் நிந்தளனளயவிடப் பெோியளவ.
ேிகத் தூய்ளேயோன சத்தியஜீவிய ஜீவியம் ஒருவோிடம் இல்லோவிடில், துகைோகத்தின் ெின்னோலுள்ை
அன்ளன கண்ணுக்குத் பதோியோது. பவறுக்கத்தக்க ஈனத்தனமும் இகத கெோல்தோன்.
அளவ ெோம்ெின் அைகிற்கு ஒப்ெோனது.
நேக்கு நோம் இருக்கும் நிளலயில் எண்ணம்கூட எதிர்க்கும்.
முதலில் ஜீவியம், அடுத்தது நுண்ணுணர்வு. விஷத்திலும் அற்புதத்ளதப் ெோர்ப்ெது சத்தியஜீவிய
ஜீவியம்.
அது பூேியில் இறங்கிய பவகு நோட்களுக்குப் ெிறகு, நேது ஜீவனின் பெரும் ெகுதி நேது ெளைய
ஜீவியத்திகலகய இருக்கும்.
பெோய்யோன தகவல்களை அன்ளனயிடம் எடுத்துச் பசன்று கேலோைர் துன்புறுத்தியதோல், ஒரு
சோதகர் ஆசிைேத்ளத விட்டு விலகத் தீர்ேோனித்தோர். அதிகோளல நோன்கு ேணிக்கு கண்ணீருடன்
விைித்து எழுந்த அவர் கிைம்ெ ஆயத்தேோனோர். அன்ளன அவர் முன் கதோன்றி, ‘கிைம்ெோகத, நீ
எனக்கு கவண்டும்’ என்றோர். கேலோைளை அந்த சோதகர் ககோெித்துக்பகோள்ை கவண்டுேோ, அல்லது
அன்ளனயின் தோிசனத்திற்கு வைி வகுத்தவர் என சந்கதோஷப்ெட கவண்டுேோ? ககலி பசய்தோல்
ஒருவைது உணர்வுகள் புண்ெடும். துன்புறுத்தப்ெட்டோல் ஒருவைது உள்ைம் பநோறுங்கும். சோதகர்
உயர்ந்தவைோக இருந்தோல், ககலி பசய்ெவரும் அருகிகலகய இருப்ெோர், துகைோகம் கேலும்
முழுளேயோக இருக்கும், ஏேோற்றுதல் கேலும் கடுளேயோக இருக்கும். குள்ைேோன வங்கோை சோதகர்
ஒருவர் ஸ்ரீ அைவிந்தோிடம் பசன்று அன்ளன ஒரு தீய சக்தி என்று கூறினோர். அன்ளன
அப்பெண்ேணிளயக் கன்னத்தில் அளறந்தோர். அன்ளனயிடேிருந்து இளதப் ெற்றித்
பதோிந்துபகோண்ட ெகவோன், அன்ளன இவ்வோறு பசய்திருக்கக் கூடோது என்று கூறினோர். அன்ளன
கூறியளதப் கெோல், ேனிதர்கள் ஏற்றுக்பகோள்ைக் கூடிய கட்டுப்ெோடு அல்ல இது.
பவைியிலிருந்து வரும் விஷத்ளதக் கண்டு நேக்கு பவறுப்பு ஏற்ெடுகிறது.
அந்த விஷம் நேக்குள்கைதோன் இருக்கிறது என்று நேக்குப் புோிவதில்ளல.
நம்ேிடம் உள்ை விஷத்ளதப் ெற்றியும், நோம்தோன் விஷம் என்றும் பதோிந்துபகோண்டவுடன், நம்ேிடம்
உள்ை எதுவும் எதிர்க்கோது, பவறுப்ெளடயோது, வருந்தோது.
அது சுயநலத்தின் உச்சகட்டம்.
அந்த இடத்தில் ேனிதன் நோகோிகேோன, ெண்புேிக்க ேனித உணர்ச்சிகளுக்கு பவைிகய இருக்கிறோன்.
திபைௌெதி துகிலுோிக்கப்ெட்டபெோழுது, பீஷ்ேர், விதுைர், கிருெோச்சோோியோர், துகைோணர் எவருக்கும்
குற்ற உணர்ச்சி எைவில்ளல.
அந்த அவேோனம் நடக்கும்பெோழுது, எது அவர்களைக் கட்டிப்கெோட்டது?
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பெோய்ளேயோன கடளே, நன்றி உணர்ளவப்ெற்றிய மூடநம்ெிக்ளகயின் தோழ்ந்த ஜீவியம் ஆகும்
இது.
எத்தளன கெர் தங்களுளடய பெற்கறோர்களைக் பகோளல பசய்கின்றனர்?
அவன் ஒரு ேனிதனோ?
நேது ஆைத்தில் ேனச்சோட்சி என்ெகத இல்ளலயோ?
‘இறைவனின் விருப்ெம்’ என்ெதுதோன் நிளறகவற்றப்ெட்டது என்ெது நேக்குத் பதோியுேோ?
நேக்கு சமூக ஒப்புதல் முக்கியம்.
சிறந்த ேனிதர்களுக்கு ேனைின் ஒப்புதல் முக்கியேோனது.
பீஷ்ேளையும் விதுைளையும்விட சிறந்த ேனிதர்கைோ நோம்?
ெிறகு இைகசியம்தோன் என்ன?
பீஷ்ேர் தனது விருப்ெத்திற்கு எதிைோக ெிைம்ேச்சோியத்ளத கேற்பகோண்டோர், திபைௌெதியின் கற்ெின்
தூய்ளேளய அவைோல் கோப்ெோற்ற முடியவில்ளல.
ஆைத்தில் நோம் ஜட இருைோக இருக்கிகறோம்.
நம்ளே அந்தக் கடுளேயோன கசோதளனக்கு உட்ெடுத்தோேலிருக்கும் அன்ளனயின் மேன்தேதய
நோம் கவனிக்கத் தவறிவிடுகிகறோம்.
சோதோைண ேக்கள் உணர்வற்று இருக்கின்றனர்.
கல்விக்கோன உதவித்பதோளக பெறுவதன் மூலம் ஒரு ஏளைச் சிறுவன் அறியோளேயிலிருந்து பவைி
வருவதுகெோல், ேனித சுெோவேோன ஜட இருைின் உண்ளேகளை எதிர்பகோள்ைோேல் சத்திய
ஜீவியத்திற்கு உயை அருள் நேக்கு வோய்ப்ெைிக்கிறது.
அளத உணர்ந்து, அதற்கு நன்றிகயோடு இருப்ெது ேிகவும் முக்கியம். இளறவனுக்குத் பதோிவிக்கும்
ெலவித நன்றிகைில் இதுதோன் ேிகவும் விகசஷேோனது.
ேனிதனுக்கு அைிக்கப்ெடும் ஒவ்பவோரு நல்ல அதிர்ஷ்டத்ளதயும் அவன் அளதக் ளகவிடோேல்
பெற்றுக்பகோள்ை ேோட்டோன்.
அவன் ஜடஇருைில் இருப்ெவன்.
சமூககே நேக்கு எண்ணிலடங்கோ வைங்களை அைிக்கிறது, ஆனோல் நோம் உண்ளேயில் அதற்குத்
தகுதி உளடயவர்கைோக இருப்ெதில்ளல.
இளறவன் சமூகத்ளத ேிஞ்சுகிறோன்.
அன்ளனயின் அருள் நேது அதிகெட்ச கற்ெளனக்கும் அப்ெோற்ெட்டது.
பெோது வோழ்க்ளகயில் இருப்ெவர்கள் இளத நோள்கதோறும் கோண்ெர்.
இது கெோன்ற இலட்சியத்ளத தங்கைது தனிப்ெட்ட இலட்சியேோக எடுத்துக்பகோண்டிருக்கும்
நெர்கள், பசயலில் அன்ளனயின் ஜீவியத்ளதப் புோிந்துபகோள்ளும் திறன் உளடயவர்கள்.
ெோண்டிச்கசோியிலிருந்து பசோந்த ஊருக்குத் திரும்ெிச் பசன்ற ஒரு அன்ெர், தினமும் அவர் உண்ணும்
உணவு சுளவயற்றதோக இருப்ெளதக் கண்டோர். இகத உணவு ெோண்டிச்கசோியில் சுளவயோக
இருந்தது அன்ளனயின் ஜீவியத்தோல் என்ெளதப் புோிந்துபகோண்டோர்.
உணவிலிருந்து சுளவ வருவதில்ளல, எதனோல் உணவு ருசிக்கிறது என்ெதுதோன் முக்கியம்.
ஒரு ஏளைப் ளெயனுக்கு ஒரு ெணக்கோைர் வசதியோன வீட்டின் எல்லோ பசௌகோியங்கள், நகை
வோழ்க்ளகயின் வசதிகள், தைேோன கல்வி இளவ அளனத்ளதயும் அைிக்கும்பெோழுது, அவன்
இலவசேோகப் பெறுவளத, அளவ நிறுத்தப்ெடும்வளை உணைேோட்டோன். அைிப்ெளத நிறுத்தி
விட்டோல் ககோெப்ெடுவோன், அளவ அைிக்கப்ெடும்பெோழுது அவனுக்கு நன்றி இருக்கோது.
கதோள்ெட்ளடயில் வலி இருக்கும்பெோழுது உளடகள் உடுத்திக்பகோள்வைில் சிரேம் இருக்கும்.
சிரேம் குதறயும்பொழுது வலியும் குதறந்துள்ளது என்ெதை உணர்கிமறாம். வலி என்பறன்றும்
இருந்ைால் அது எவ்வளவு சிரோக இருக்கும் என நுட்ெோன உணர்வுதடயவர் அறிந்து
பகாள்கிறார். இளறவனிடம் நன்றி உணர்ளவக் கோட்ட இது ேிகவும் சோியோன தருணேோகும்.
பூைணேோன தன்னுணர்வுடன் இருக்கும் ஆன்ேோவிற்கு, ஒவ்பவோரு இயக்கமும் தீவிைேோன நன்றி
உணர்வுடன் இருக்க கவண்டிய இயக்கேோகும். பநருக்கடியோன கநைத்தில் இளத உணர்வது
சிறப்ெோனது. ேற்ற சேயங்கைில் உணர்வது கயோகம் ஆகும். ஒருவர் ேீண்டும் திரும்ெிச் பசன்று
நன்றிளய பவைிப்ெடுத்தலோம், இதன் மூலம் நன்றியின் ஜீவனோக ேோறலோம். கயோகத்தில் இது
முழுளேயோன சுய விைிப்புணர்ச்சியோகும். உணர்ச்சிகைின் விைிப்ெோகும் இது. சோலேளனப் கெோல்,
கம்ெைத்தின் ேீது நடந்து பசன்ற அன்ளன அதனுடன் கெசினோர். கோது ககைோகதோருக்கு
அவர்கைிடம் உைக்கப் கெசுவது ககட்கோததுகெோல், எல்லோ இடங்கைிலும் நீக்கேற நிளறந்திருக்கும்
அன்ளனயின் குைளல அன்ெர்கைோகிய நோம் ககட்க ேறுக்கிகறோம், அன்ளனயின் ஸ்ெோிசத்ளத
உணை ேறுக்கிகறோம்.
ேனித வோழ்வின் ேதிப்பு ெண்புகைில் உள்ைது.
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அனுெவத்தின் அடிப்ெளடயில் கஜோசியத்ளதத் தீவிைேோக நம்புெவர்கள் உண்டு. அவர்கள்
தங்களுளடய ஜோதகத்ளத முற்றிலுேோக ஆைோய்ந்திருப்ெர். இது கெோன்ற ேனிதர்கள் பெோதுவோக
அன்ளனயிடம் வருவதில்ளல. இதற்கு விதி விலக்கோனவர்களும் உண்டு. நோள்ெட்ட கநோய்
ெற்றியும், விெத்துகளைப் ெற்றியும் அவர்களுக்கு ஜோதகப்ெடி முன்னகை பதோிந்திருக்கும்.
அன்ளனயிடம் வந்த ெிறகு அளவ பெோய்யோனதும் பதோியும். நல்ல அதிர்ஷ்டம் அவர்களைத் கதடி
வருவது குறிப்ெிடத்தக்கது. அவர்கைது ஜோதகத்தில் இல்லோத அதிர்ஷ்டம் வருவது அன்ளனயின்
அருைோல் என்று அவர்களுக்குத் பதோியும். தோன் பெற்ற நல்லளத உணரும் திறன் ேனிதனுக்கு
இல்ளல.
ேனிதனுக்கு தனக்கு வந்த அதிர்ஷ்டத்ளதப் ெற்றியும், தோன் தப்ெித்துக்பகோண்ட துைதிர்ஷ்டத்ளதப்
ெற்றியும் பதோிந்துபகோள்ை இயலோது. சோதோைண ேக்கைோல் இளதப் புோிந்துபகோள்ை முடியோது.
இவற்ளறயும் ேீறி இப்பெோழுது அவர்களுக்குச் சேேோக இருப்ெவர்ககைோடு ஒப்ெிட்டோல்,
அவர்களுளடய வோழ்க்ளகயில் சில குளறகள் இருக்கும். அன்ளன ஏன் அவற்ளற அகற்றவில்ளல
என அவர்கள் ககட்ெோர்கள். ஆன்ேீகோீதியோக சோதோைண ேனிதன் ஒரு ஆயுள் ளகதி கெோல்
இருக்கிறோன். அன்ளன அவளனச் சிளறயிலிருந்து விடுதளல பசய்து ஒரு MLA-ஆக ேோற்றுகிறோர்,
ஆனோல் அவகனோ ஏன் தோன் இன்னமும் ேந்திோி சளெயில் இல்ளல என வியப்புறுகிறோன்.
திறளேசோலியோன ஒரு அைசியல்வோதியும், சிறந்த கெச்சோைருேோன ஒருவர் தீவிை அைசியலில் கசர்ந்து
பகோண்டோர். அவருக்கு எதிைோக ெதிகனழு பகோளலக் குற்றச்சோட்டுகள் இருந்தன, விசோைளணக்
ளகதியோக சிளறயில் அளடக்கப்ெட்டிருந்தோர். சுதந்திைப் கெோைோட்ட கோலத்தில் அவர்
இைோஜோஜியுடன் சிளறயில் ஒன்றோக இருக்க கநோிட்டது. அவருளடய புத்திசோலித்தனத்ளதக் கண்டு
வியந்த இைோஜோஜி, அவளைத் தனக்கோக கஷக்ஸ்ெியர் புத்தகத்ளதப் ெடிக்க கவண்டினோர். இருெது
வருடங்களுக்குப் ெிறகு அந்த இளைஞர் ெல வைக்குகளுக்கோக ேைண தண்டளனளய எதிர்பகோண்டு
இருந்தபெோழுது, இைோஜோஜி அவருக்கோக ஜனோதிெதியிடம் கருளண ேனு விடுத்து விடுதளல
கிளடக்கச் பசய்தோர். அவர் ெோைோளுேன்ற உறுப்ெினர் ஆனோர். அன்ெர்கள் ெலரும் இவ்வோறுதோன்
உள்ைனர். ேக்கள் பெரும்ெோலும் தோங்கள் அளடயும் ெலன்கைின் ேதிப்ளெ அறிவதில்ளல. ஒரு
ெிைோேண இதளஞன் ைன் நண்ெனிடம், தோங்கள் இருவரும் M.A ெட்டம் பெற்றதன் பெருளே
தோங்கள் ெடித்த கல்லூோிக்குப் கெோய்ச் கசை கவண்டும் என்று கூறினோன். அவனுளடய தந்ளத
ககோவிலில் கதங்கோயும், ஊதுவத்தியும் விற்றுக் பகோண்டிருந்தவர். ேற்பறோரு ளெயனின் தகப்ெனோர்
ஊைியைோக ஆைம்ெித்து கோெிக்களட நடத்திக் பகோண்டிருந்தவர். அவன் தன் நண்ெனிடம், ‘நம்
ஊோில் பசட்டியோர்தோன் கல்லூோிளய நிறுவினோர். நோம் அவருக்குத்தோன் கடளேப்ெட்டிருக்கிகறோம்,
இல்ளலபயனில் நோன் ஊதுவத்தி விற்றுக் பகோண்டிருப்கென், நீ கோெிக்களடயில் கவளல ெோர்த்துக்
பகோண்டிருப்ெோய்’ என்றோன். அச்சேயத்தில் பசட்டியோர் தன்னுளடய பசல்வோக்ளக இைந்திருந்தோர்,
அதனோல் பசட்டியோோின் சிளல கல்லூோியில் மூடி ளவக்கப்ெட்டிருந்தது. அவன் தளையில் விழுந்து
பசட்டியோர் சிளலளய நன்றியுடன் வணங்கினோன். அவன் ெின்னர் கல்லூோியில் ஆங்கிலப்
கெைோசிோியைோக ஓய்வு பெற்றோன். சமூகத்திலிருந்து பெற்றுக்பகோண்டளத நன்றி உணர்வுடன்
ஏற்றுக்பகோள்ெவர் ேிகச் சிலகை.
டோர்சியோல் ெோதுகோக்கப்ெடுவது ேகனோோீதியோக ெிங்கிலிக்கு அத்தியோவசியேோக இருந்தது.
ெோதுகோப்பு நம்ேிடேிருந்து ஆைம்ெிக்கப்ெட்டு, குடும்ெம், சமுதோயம், இறுதியோக சமூகத்தில்
முடிவளடகிறது. இதளனயும் தோண்டி இருப்ெது வோழ்வின் ெோதுகோப்பு. எவரும் அளதப்
புறக்கணிக்க முடியோது. யோவருக்கும் அவைவோின் சுய வலிளேயினோல் சுய ெோதுகோப்பு இருக்கிறது.
இது இல்ளலபயனில், அவர் ககோெத்தின் மூலம் தன்ளனத் தற்கோத்துக்பகோள்வோர்.
ெலவீனேோனவர்ககைோ அல்லது ெலவீனம் என்று நிளனத்துக் பகோண்டிருப்ெவர்ககைோ,
குடும்ெத்திலிருந்தும் தப்ெ முடியோது.
அவன் அைியும் நிளலயில் இருப்ெோன். அவனுளடய ெலவீனம் ஒரு கநோய்கெோல் தங்கி விடும்,
அளத குணப்ெடுத்த முடியோது.
ெண்புள்ை குடும்ெங்கைில் இவ்வோறு நளடபெறோது.
குடும்ெத்தின் முழு ஆதைவும் இல்லோதவருக்கு சமூகத்தில் எதுவும் பசய்ய முடியோது. சமூகம் அவளன
ஒரு நிளல அல்லது ெல நிளலகள் கீகை தள்ளும்.
பெரும்ெோலும் பவைி ஆட்கள் கிைோேங்கைில் வசிப்ெதில்ளல.
பநருக்கடியோன கநைங்கைில் எவரும் அவனுக்கு ஆதைவோக இருக்கேோட்டோர்கள். அவனுளடய
நிளலளே எப்பெோழுதும் ஆெத்தில் இருக்கும்.
சமூகத்திற்கு அப்ெோல் வோழ்வு உள்ைது.
சமூகத்தின் ஆதைவு இல்லோவிடில், வோழ்க்ளக ஒரு ேனிதளன நசுக்கி விடக்கூடும். சமூகத்தின்
ஆதைவு இருந்தோல் வோழ்க்ளக பெரும்ெோலும் அசோதோைண வளகயில் அவனுக்கு பவகுேதி அைிக்கும்.
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கல்லூோி ஆசிோியர் ஒருவர் IAS அதிகோோியோகி, அவருளடய ெணியில் உச்ச நிளலளய அளடந்தோர்.
அவளைவிட உயர்ந்த நிளலயில் இருந்த ஒருவர் IAS கதர்விளன எழுத ேறுத்து விட்டோர்.
அவருளடய சமூக ஆைம்ெச் சூைல் ேிகவும் சோதோைணேோனது. அவர் கல்லூோிப் கெைோசிோியர் ெதவிக்கு
கேல் உயைவில்ளல. முதலோேவர் அவைது சமூகத்தில் நன்கு கவரூன்றி இருந்தவர்.
சமூகத்தில் அடித்தைம் ெலவீனேோக இருப்ெவர்களுக்கு விெத்துகளும், ஆெத்துகளும்
ஏற்ெடுகின்றன. சமூகத்துடன் இளணந்து இருப்ெவர்களுக்கு பவகுேதிகள், ெதவி உயர்வுகள்,
அதிர்ஷ்டம் ஆகியளவ அன்றோடம் ஏற்ெடும். Phineas Finnற்கு பெோிய அைசியல்வோதிகள், நோகோிகப்
பெண்ேணிகைின் ஆதைவு இருந்தது, அவன் ஆச்சோியப்ெடும் வளகயில் உயர்ந்தோன், ஆனோல்
அவனுளடய இடத்தில் அவனுக்கு சமூக அந்தஸ்து என்ெகத இல்ளல. இது கெோன்ற ஒரு
ேனிதனுக்கு ேனத்தோங்கல் அளடயும் உோிளேகய கிளடயோது. அவன் அவ்வுோிளேளயக்
பகோண்டோடினோன், அது அவனுக்கு நியோயத்ளத வைங்கவில்ளல. சமூக அடித்தைம்
இல்லோதபெோழுது ஒருவருக்கு ககோெப்ெட உோிளே கிளடயோது. இது விகவகமுேல்ல. இது
அவனுக்குச் சோிபசய்ய முடியோத அைவிற்கு தீங்கிளைக்கும். எந்த ஒரு ேனிதனோலும் தன்ளனக்
கோயப்ெடுத்திக்பகோள்ைோேல் இளதக் கவனிக்கோேல் விட்டுவிட முடியோது என்ெதுதோன் வோழ்வின்
சட்டம்.
ஒவ்பவோரு ேனிதனும் ஒரு யுக்திளயக் ளகயோளுகிறோன். அதளனச் சிறப்ெோகக் ளகயோளுவோன்.
டோர்சி இடும் கட்டுப்ெோடுகளை ேீறோேல், தனக்கு சோத்தியேோகக்கூடியளத அளடய கவண்டும்
என்ெதுதோன் ெிங்கிலியின் யுக்தி.
ஸ்ரீ அைவிந்தோின் ெல ேந்திைங்களையும், அன்ளனயின் நோேத்ளதயும், ெகவோனின் நோேத்ளதயும்
நோம் ேீண்டும் ேீண்டும் உச்சோடனம் பசய்கிகறோம். அன்ளன தன் வோழ்நோள் முழுவதும் உச்சோித்த
ேிகவும் கஷ்டேோன ேந்திைத்ளத ேிகச் சிலர் உச்சோடனம் பசய்வர்.
நம்ேில் ெலரும் கேகலோட்டேோகவும், வோய்விட்டும், உைத்த குைலிலும் ேந்திைத்ளத உச்சோிக்கிகறோம்.
ேனதோல் பசய்வது நல்லது.
ேனதோல் பேைனேோக உச்சோிப்ெது ேனதின் பேௌன சக்திளயத் தோங்கிச் பசல்லும்.
இதற்கு ஆைத்தில் இருப்ெது உணர்வுபூர்வேோன உச்சோடனம், அதோவது உணர்ச்சிகள் ேந்திைத்ளத
உச்சோிக்கும்.
அங்கும் பேௌனேோக பசய்யப்ெடும் நிளல ஒன்றுள்ைது.
ஜட நிளலயில் எதுவும் கோணப்ெடுவதில்ளல.
ேனம் அல்லது உணர்ச்சிகைின் பேௌனேோன ெதிப்பு, ேனகே உச்சோிப்ெதிலிருந்து கவறுெட்டது.
அதனோல் உச்சோிப்ெளத உள்ைகே கேற்பகோள்ைலோம்.
ேனம் அல்லது உள்ைத்தில் உச்சோிப்ெளத அன்ளனகய கேற்பகோள்ைலோம்.
‘தங்கைது திருவுள்ைப்ெடி நடக்கட்டும், எனது விருப்ெேல்ல’ என்று கூறுவதில், நம் கவனத்திற்குக்
பகோண்டுவை கவண்டிய கவபறோரு ெோிேோணம் உள்ைது.
கேற்கூறிய எல்லோவற்றிலும், அன்ளன நேக்கோக கேற்பகோள்ளும் உச்சோடனம் உட்ெட (இதுகவ
ேிகவும் சக்தி வோய்ந்தது) பசயல்ெடுவது நேது உறுதிதோன். நேது அளேதியோன ேனதிகலோ அல்லது
உள்ைத்திகலோ இருப்ெது நேது உறுதிதோன். அன்ளனகய ேீண்டும் உச்சோடனத்ளத கேற்பகோள்ை
கவண்டும் என நோம் விரும்புவது, நேது உறுதி பசயல்ெடுவது ஆகும். இந்த அறிவு ஒருவருக்கு
இருக்கலோம். இது கயோகத்தில் ஒரு ளேல்கல்லோக இருக்கும்.
இந்தக் கண்டுெிடிப்ெின் உண்ளேளயப் புோிந்துபகோண்டு, நோம் நேது விருப்ெத்ளத விலக்கி,
‘ைிருவுள்ளத்ைின் விருப்ெம்’ பசயல்ெட ெிைோர்த்தளன பசய்துபகோள்ை முடிய கவண்டும். இவ்வோறு
ஒருவர் கயோகத்தின் எல்ளலக்குள் நுளைகிறோர். அங்கு ேனிதன் பசய்யக் கூடியது எதுவும்
இருக்கோது, ேனகேோ, அகந்ளதகயோ, இயற்ளகயின் தோக்ககேோ எதுவும் இருக்கோது. ேனதோல்
உச்சோிப்ெது இன்னமும் ெங்கு வகிக்கிறது. இது பேதுவோகச் பசயலிைந்து, நேது விருப்ெம் ேளறந்து,
‘தங்கைது திருவுள்ைம்’ முன்னுக்கு வருகிறது. எதிைோகச் பசயல்ெடுவதற்குத்தோன் நோம், ‘எனது
விருப்ெேல்ல’ என்று கூறுகிகறோம். நோம் இந்நிளலக்கு வந்துவிட்கடோபேன்றோல், ஞோெகம் அல்லது
சிந்தளனயின் குறுக்கீட்டின் அடிப்ெளடயில் ேந்திைம் தன்ளனத் தோகன புதுப்ெித்துக்பகோள்ை நோம்
அனுேதிக்க கவண்டும். இதற்கு அப்ெோல் நம்ளேத் திருவுருேோற்றும் அன்ளனயின் விருப்ெம்
ேட்டும்தோன் இருக்கும்.
19. “Elizabeth construed all that as a wish to hear her speak of her sister.”
Suggestions are more powerful being subtle.
Suggestions are like symbols that carry great power.
Commenting on the sex appeal of films, an American said that their films contain a lot of sex, but Indian
films being suggestive do greater harm.
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Bingley’s hint was suggestive.
Suggestion draws the attention of our Minds below the surface. Therefore it is more powerful.
Symbols are of the whole. Their appeal is indirect. Hence the power.
Direct appeal can be more powerful than the indirect. At other times indirect appeal is more powerful.
A movement for liberation which cannot appeal to the army directly makes an indirect appeal. Its direct
appeal can be more powerful.
In defending a community’s honour an indirect appeal will stir the whole community at its depths.
European nations are governed by Mind. They appeal directly.
Asian nations are subtle. They resort to indirect appeal.
The power of salt satyagraha was very great as its appeal for swaraj was indirect through salt.
The power of silent will is great because it is indirect.
The devotee who found the broken glass on Mother’s picture welding together on its own, did not pray for
it to Mother.
The unvoiced prayer being from the subconscious proved to be more effective.
Bingley, she sensed, would rather wish her to talk about Jane.
He would not on his own break the embargo laid by Darcy.
When they met the next day Bingley never talked to them nor was she allowed to talk. The platform was
taken over by Caroline. The timidity of Bingley is self-evident.
Elizabeth on that day was on the defensive.
Pride and Prejudice, ridiculed as a fairly tale, excels human nature.
Shakespeare gave us the truths of life through tragedies only, as the truth of human nature is best seen in
tragedy.
Lenin’s efforts at Revolution were set at naught, after seventy years with human nature asserting its way.
Lord Krishna could only destroy the crude greed of men in power.
In spite of a miraculous response from the public, FDR had to reverse himself.
Gandhiji was a wonder to the world, but in 1946 Punjab made him see the reality of human violence. He
was sincere to recant Non-violence.
Churchill won the war but lost the elections.
Nehru’s world fame crashed on the truth of Chinese militarism.
This being the truth till this day, what in Jane Austen in 1789 espoused the cause of the French
Revolution through a happy ending story.
Was she an evolutionary genius?
How could she conceive of the transformation of Darcy?
She did so in the context of Romance.
Perhaps she had an inkling of 1956.
This should make us look for similar indications in our own life before we came to know Mother.
That can give us a satisfaction that we were intended for Mother.
Mother said everyone who joined the Ashram was with Her in Her previous births. She held Herself
responsible to everyone whom She had seen even for a second.
Should we go back realistically to any such event in our life, it will now help us to awaken to Her Presence
in the atmosphere. She says He and She have been on earth since creation. Why not pray for Supramental
realization with Faith?
She says Man can ask Her for anything.
It is better not to ask Her even for that and say ‘Let Thy will be done, NOT my will’.
To know Mother is with us is a spiritual privilege.
In this wide world of ours, what is left unsaid exceeds what is spoken.
Mother saw the Mantra of Life in Sanskrit in the occult world. She entered.
In democratic governments the official Secrets Act keeps the doings of the government secret for thirty
years after which it becomes public information.
Even when it is made public, much remains unknown to the world.
They are the real decisions that steered the government in its own days. Can the world ever know what
made Hitler invade Russia? We know of it, as Mother has told us.
In the earlier pages I wrote of a word spoken by Lady Mabel to Lord Silverbridge which made him drop
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out. Maybe he himself did not remember it later. Decisions being subconscious, we are unaware of it. We
know America entered World War II because the Germans breaking their promise sunk the American
merchant ships. Of course, it may be the ultimate reason truly. Often it may not be the true reason. What
made America do so is the cause of Freedom in the world compelled by the presiding Spirit.
We cannot speak about the Force behind the French Revolution.
A sadhak made pranams to a tantric guru and had a spiritual experience.
When he told Mother She said it was She who was pressing it upon him.
An unemployed youth loitering in the dispensary of a neighbouring doctor for years was offered by the
doctor, a job in the university. He was eternally grateful to the doctor. The youth blissfully forgot that a
week earlier his brother had arranged for him to visit Sri Aurobindo’s Room. Mother gives, Man
recognises the hand of the doctor. No one who has come to know of the Mother directly or indirectly has
escaped luck.
He attributes it to the immediate human agency that played the role of the instrument.
Devotees do not see Mother visiting them in the dream or even during their grateful moments.
Supramental knowledge can reveal the whole universe in any one Act. One sees that inside in the
causal plane where the universe exists.
In the story we adore Elizabeth’s selfless devotion to Jane, are disgusted by the vicious scandal of
Wickham about Darcy. In spite of our antipathy to Wickham, we see in the story what that scandal did to
Darcy. It helped him to emerge out of his vital weakness to social magnificence. It would be possible for
us to see that process in minute details, to see the turns it takes if Austen had shared with us the inmost
thoughts of Darcy and the intrinsic motives of Wickham. It would help us see how the Supermind works in
human ignorance. The flower that fragrantly opens is welcome. The ant that bites is not so welcome. Such
a knowledge would enable us to see the equal greatness of both the processes.
Savitri speaks of his equal spirit gave its vast assent. It is poetic grandeur of a spiritual intensity. On
marrying Mrs. Bennet, on the very first occasion Bennet saw the vast human realities of her nature, and
decided to accept it on its own terms retiring into the library. This act of passive acceptance of a dynamic
destruction of all his values better expresses to us the equal spirit of Savitri.
Darcy fell in love. He wanted to marry her and take her away forever to Pemberley, never to think of Lydia
and Mrs. Bennet. That is love of an ardent soul, which can retain its intensity in spite of the filth in which
he found her. We know he flowered into an individual, conquered his defects, courted her again,
appreciated what he had earlier detested, identified with Lydia, Wickham, Jane and Bingley, served their
causes with understanding, extended his new joy to all of them on their own terms. The Individual is one
who stands out, but includes all within him. Here we see the Unity of Being expressing in the Individual in
the cosmic harmony. So the profundity of the Being expressing in the simplicity of the Individual
gives us its definition. “Unity is the Spirit of Individuality”. To fully appreciate this mantra, one needs to
know the process of creation. A casual reader will miss it.
A vast surrender is his greatest strength is an idea in 'Savitri'.
Contradictions are presented here as complements. We can see this process unfolding in Jane. Jane was not
a strong character. She was stupid, and loved dearly stupidity in others. In one principle she was strength
itself. She did not want to fix Bingley. Even in the eyes of Elizabeth whose very life was identified with
her own life, in spite of the vast differences in temperament, she did not want to own that she longed for
Bingley till the very eve of her engagement. Her mind was clear. The clarity of her Mind gave her strength
to adhere to her own principle silently. Her defence against Elizabeth in this regard can be convicted of
hypocrisy. In our words, we can say she surrendered to her idea. The rule is any law or principle fully
followed accomplishes itself. Her inner determination raised an equal inner determination in an equally
nerveless Bingley who, on Darcy’s chastisement, went into hibernation. He did not protest or differ, nor
did he seek an explanation. The sentence was passed. He became his own executioner. The parallel
between Bingley and Jane is complete. Jane’s silence burst out as a volcano through Lizzy. Silence has
potential energy. What Jane was unwilling to explain even to Elizabeth, Elizabeth vigorously explained to
Darcy who saw the truth of it. His seeing the fullness of the truth did not lead him to action. After Lydia’s
wedding, Darcy in two visits saw for himself the truth Elizabeth had spoken. Then he confessed to
Bingley. Darcy’s confession to Bingley was a direct reflection of Jane’s confirmation to herself of
Bingley’s love for her and her love for him. What Jane and Bingley did ratify in their inner convictions, in
66

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

the outer circumstances of Darcy became a reversal of confession. We see her vast surrender revealing its
great strength in the unfolding layers of social life of Meryton and the psychological lives of Darcy,
Bingley, and Jane. This process more fully perceived, will let us into one of the eight reversals of life.
What the surface Mind refuses, the subconscious achieves in the subliminal through the superconscient,
placing before us the process of psychological evolution.
What can we say about Bingley’s sincerity?
His sincerity in the depths ultimately proved him to be faithful to Jane.
Sincerity is the truth in things.
To be sincere a Man must be something of an individual.
One who is a cog in the wheel can be sincere to the wheel, not to another.
Sincerity is the light of the Psychic. It can be described as its attitude.
The attitude of the soul is to witness, as it forges no relationship.
In the widest scheme of things, everyone is sincere to himself.
Knowledge is that which appreciates each from his own point of view as well as his wider point of view.
We can extend the concept of sincerity to inanimate objects.
This is a wide philosophical extension to which no justice can be done here.
Jane stayed at Netherfield for four days. The place too has a sincerity. It got her back as its mistress.
Though it appears farfetched, there is a truth in it.
In England even in those days the primary responsibility for marriage rested with the girls. The part of the
mother was an affectionate interest of responsibility. Mrs. Bennet acted like an Indian mother which issued
out of her intense physicality. Her sense of urgency became greater as she was subconsciously aware of
frittering away the resources extravagantly. She came with £ 5000. Her own daughters did not have even
that much. It created a panic in her. Above all she wanted to be acting all the time. The beauty of the girls
had given her a delusion and she thought of it often. Looking at it from the wave of the Revolution, we see
the force entering her and activating her as she was constituted. As the atmosphere was totally positive
and pregnant with possibilities, her own wishes were over- fulfilled just as Mother concedes our
forgotten subconscious desires till we are put to shame.
Anyone can see the infinite power of Her consciousness if he examines the boons he has been receiving in
its proper perspective.
The irresistible joy one feels with respect to an event announces its fulfillment.
This particular sentence reveals such a joy in Bingley.
The devotee who sent in his brother to the theatre for an operation on his legs said suddenly he felt an
overwhelming joy on seeing Mother in white dress. It made him stop his prayer. The result of the operation
was miraculous.
We see in Bingley that surging joy. Still the word Jane had a ban on it.
She too did feel such a joy then.
It certainly is a bliss to see the Mother.
To be in an inner state where prayer is superfluous is delight.
Does his story tell us about any great saint who wished intense inner delight to all Mankind?
Of course it is a great prayer.
Mother says if one drop of divine Love descends the earth will be crushed.
Will intense inner delight in all allow that one drop to come down?
Is it the aspiration of the body, the aspiration of the cells that will make it possible?
Should the earth itself aspire?
The decision of Mr. Bennet to pay his brother in law was a decision of his very body, the subconscient
substance.
The love of Lady Mary, of all the heroines of Trollope, stands out in that it was total, centred in her body
consciousness.
She could conceive of no possible compromise or alternate to her love.
On receiving the letter of his accident, she could not even read it.
On meeting him at Lady Mabel’s, she without a thought threw herself into his arms.
Glencora, her mother, was flimsy, as her character was shallow.
Mary inherited the strong character of her father based on fabulous wealth. That had given her a strength
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girls do not ordinarily have. It is lovely to see such steadfast devotion especially when the recipient is a
worthy gentleman. Seen as the daughter of Glencora, she adds a great dimension of appreciation.
Romance subsides after marriage, why?
Before marriage it is seeking, after it is possession is the usual answer.
Energy will be released for what you seek, not for what you possess.
It is said graduation is a milestone in education. Education begins after graduation. All great men begin to
learn after graduation.
To make graduation as a goal is to finish before beginning.
Romance is to a conquest of joy of life which begins in marriage.
The two great advantages in marriage are positive and negative.
Positively marriage is a field for intense intimate cooperation.
For one who wants to achieve at a higher level in every detail of life, a family offers a greater opportunity
than office, party or club.
Negatively, to overcome an obstacle is a great victory.
Even for that family offers a greater occasion.
In accomplishment one satisfies himself, satisfies the work, satisfies others.
First is the selfish man, the next is the achiever in work, the last is psychological accomplishment.
For psychological accomplishment, of course, the wife offers the greatest occasion.
In an office if the work is done well, the boss is satisfied.
At home it is not the work that counts, but the satisfaction of the wife that counts.
To do the work successfully so that the wife will be satisfied opens an impossible dimension of intense
challenge.
To overcome the obstacles of the wife’s temperament is a greater challenge.
Work is a primary field; self-satisfaction is a wider field.
When that self is that of the other it widens it further.
One who considers intellectually work in these three fields positively as well as negatively will see his
Mind entering into fields he has not thought of. To please another is greater than all the work. To
please a wife is a receding goal.
Mrs. Bennet wanted to satisfy herself in the marriage of her children.
Mr. Bennet wanted to accomplish his duty by thwarting his wife.
Bingley sought satisfaction for himself.
Jane sought the same thing for herself according to her ideal.
Mary wanted to accomplish in music and studies what is available only in the society.
Kitty and Lydia never thought. Their idea of accomplishment was to grab physically what was available.
Elizabeth wanted to accomplish in Jane’s life.
Caroline’s fulfillment was the satisfaction of Darcy.
Collins’ was more than sure he was a repository of everyone’s accomplishment.
Charlotte knew her own accomplishment had never come her way till then.
Her motto was to seize the opportunity by the forelock.
Darcy believed anyone could be proud of his relationship.
He never knew that there could be people who did not care for him.
Wickham’s one centre of life was Darcy – to ruin his reputation.
Not one of them knew that they were all part of life and Life had a role to play in their life.
Sir Lucas was unaware of the consequences of an initiative.
For the slight Darcy administered to him at the Netherfield ball, Sir Lucas responded by sending a false
alarm to Lady Catherine. That is not a mechanism he was aware of.
Life accomplished itself through the various initiatives of people.
Lady Catherine scarcely understood that she was placed in a position from where an initiative would have
its opposite effect.
The colonel was least aware of disclosing the secret to the very person concerned.
Jane Austen did not know that she was being a literary agent of the French Revolution.
That all these characters were moving around a centre – the centre of Elizabeth – is not seen by anyone.
Pride and Prejudice is announcing 2000 AD in 1789 through Lydia the feminine heroine.
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Bingley was choked with longing, unable even to pronounce ‘Jane’.
Along with Bingley Jane too was equally suffering.
Behind Jane Mrs. Bennet was destroying herself by frustration.
No one knew that by then Lydia’s plans were matured.
Mr. Bennet’s general suffering had not yet become particularized.
All devotees have been in such a situation some time or other.
Their consecration comes to a stop for one of the twenty three reasons cited earlier.
For the devotee the question of consecration failing does not arise.
It is either lack of receptivity or comprehension or unwillingness to address a known problem. Outside
these there is NONE.
Lack in the receptivity yields to greater concentration.
What to do if concentration refuses to rise in intensity.
Remain there, give up your inability to Her, you shade off into meditation or sleep. On waking you find
the problem solved.
Lack of comprehension is readily solved if you ask anyone around you.
Unwillingness to discipline an erring member has no solution as long as you rely on your strength. Tell
Mother, “My brother is refractory, I am unable to discipline him, I shall surrender him to you”.
Concentration at this point as said above through meditation or sleep solves the problem. Beyond all these
explainable causes lies a grand one. It is
You may not want a problem
to be solved for inexplicable reasons.
You have to live with it, because it is a fulfillment of your own wishes. Even this yields to the above
method once, not always. Darcy unconsciously took up the distress of Jane, Bingley, Mrs. Bennet, Lydia,
Elizabeth, her father and by his own greater progress relieved all their miseries. What Darcy did for all
the others, we must be able to do for ourselves.
There is no unsolvable problem, but one may choose NOT to solve a particular problem of his.
All that has come to Man is ONLY from above, his exertions are meaningless.
No one need prove it rationally, nor understand it rationally.
Such a ‘rational’ exercise is to organize ignorance.
Ignorance itself is a creation from above.
No yoga can be initiated by one who cannot absolutely see this truth.
Thinking of one’s past, especially after knowing Mother, one can know this Truth.
Sri Aurobindo says that if we look inside when someone has harmed us, we will certainly see our
contribution, however small it is. The significance lies there.
His own part is the exertion to receive what came from above.
To effectively initiate oneself into yoga is to acquire this vision of spiritual knowledge.
Going beyond the point at which one came to Mother, if one can see this Truth, it is a greater vision. In
practice it is difficult.
There are concrete occasions where one’s contribution is self-evident.
What comes from above reveals subtly, sometimes it is unseen even in the subtle plane, as it remains
in the occult or even causal planes.
Those hints are generally not seen, if seen, quickly forgotten.
The proposition admits of no argument as our very body is what is assumed by the Soul – it is an embodied
being.
Devotees, who have seriously taken to Mother, can think of any recent work in this light. Should he be one
endowed with vision or at least subtle vision, he will see the very beginning above.
Such a knowledge is the knowledge of Superconscient in the aspiring soul.
One who has that knowledge will not meet with obstacles in life.
Obstacles in life show that knowledge is forgotten.
To remind oneself of that knowledge effectively in life is to overcome the obstacles.
God uses such devices to reach Man – Churchill’s exhortation to the people brought the spiritual force to
the population.

69

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

Reminding oneself of it is inspiration that aspires higher.
The Individual is one who inspires the world.
“தன்னுளடய சககோதோிளயப்ெற்றி தோன் கெசிக் ககட்க கவண்டும் என்ெது அவனது விருப்ெேோக
இருக்கும் என எலிசபெத் பெோருள் பகோண்டோள்.”
கயோசளனகள் சூட்சுேேோக இருப்ெதோல் அதிக சக்தி வோய்ந்தளவயோக இருக்கும்.
கயோசளனகள் அதிக சக்திளயத் தோங்கி வரும் சின்னங்கள் கெோன்றளவ.
திளைப்ெடங்கைில் ெோலியல் கோட்சிகள் அதிகேோக இருப்ெதோகக் கருத்து பதோிவிக்கப்ெட்டபெோழுது,
தங்கைது ெடங்கள் அவ்வோறு இருந்தோலும், இந்தியத் திளைப்ெடங்கைில் அது ேளறமுகேோக
அைிக்கப்ெடுவதோல் அளவதோன் அதிக கசதத்ளத விளைவிக்கும் என்று ஒரு அபேோிக்கர் கூறினோர்.
ெிங்கிலியின் குறிப்பு ேளறமுகேோக இருந்தது.
கேற்ெைப்ெின் கீகை நேது ேனதின் கவனத்ளத ஆகலோசளன ஈர்க்கிறது. அதனோல் அது அதிக சக்தி
வோய்ந்தது.
சின்னங்கள் முழுளேக்குோியளவ. அவற்றின் கவண்டுககோள் ேளறமுகேோக இருக்கும். அதனோல்
அளவ சக்தி வோய்ந்தளவ.
கநைடித் தோக்கம் ேளறமுகேோக கவண்டுவளதவிட சக்தி வோய்ந்தது. கவறு சில சேயங்கைில்
ேளறமுகேோன தோக்கம் அதிக சக்தி வோய்ந்ததோக இருக்கும்.
ஒரு விடுதளல இயக்கம் கநைடியோக இைோணுவத்திடம் தோக்கத்ளத ஏற்ெடுத்த முடியோதகெோது,
ேளறமுகேோக கவண்டுககோள் விடுக்கிறது. கநைடித் தோக்கம் கேலும் சக்தி வோய்ந்ததோக இருக்கக்
கூடும்.
ஒரு சமுதோயத்தின் ேோியோளதளயக் கோப்ெோற்றும்பெோழுது, ேளறமுக முளறயீடு அந்த பேோத்த
சமுதோயத்ளதயும் அதன் ஆைத்தில் தூண்டி எைச் பசய்யும்.
ஐகைோப்ெிய நோடுகளை ஆளுவது ேனம். அவர்கள் கநைடியோக முளறயிடுவர்.
ஆசிய நோடுகள் நுட்ெேோகச் பசயல்ெடும். அவர்கள் ேளறமுக கவண்டுதளல கேற்பகோள்வர்.
சுதந்திைத்தின் கவண்டுககோள் ேளறமுகேோக உப்ெின் மூலம் ககட்கப்ெட்டதோல், உப்புச்
சத்யோக்கிைகத்தின் சக்தி ேிகப் பெோியதோக இருந்தது.
பேௌன உறுதி ேளறமுகேோக இருப்ெதோல் சக்தி வோய்ந்ததோக உள்ைது.
அன்ளனயின் ெடத்திலுள்ை கண்ணோடி உளடந்திருப்ெளதக் கண்ட ஒரு அன்ெர், ெிைோர்த்தளன
பசய்யோேகலகய அது தோனோககவ கசர்ந்துபகோண்டளதக் கண்டோர்.
பவைியிடப்ெடோத ெிைோர்த்தளன ஆழ்ேனதிலிருந்து எழுவதோல் அதிக திறனுளடயதோக இருந்தது.
தோன் கஜளனப் ெற்றிப் கெச கவண்டும் என ெிங்கிலி விரும்புகிறோன் என்ெளத அவள் உணர்ந்தோள்.
டோர்சி கெோட்ட தளடளய ெிங்கிலி அவனோககவ ேீற ேோட்டோன்.
ேறுநோள் அவர்கள் சந்தித்துக் பகோண்டபெோழுது ெிங்கிலி அவர்கைிடம் கெசகவ இல்ளல, அவளும்
கெச அனுேதிக்கப்ெடவில்ளல. அந்த இடம் கோைலினோல் எடுத்துக்பகோள்ைப்ெட்டது. ெிங்கிலியின்
ககோளைத்தனம் பதோிந்ததுதோன்.
அன்று எலிசபெத் தற்கோப்புடன் இருந்தோள்.
கட்டுக் களத என்று ெோிகசிக்கப்ெடும் 'Pride and Prejudice' ேனித சுெோவத்ளத விஞ்சுகிறது.
ேனித சுெோவத்தின் உண்ளே துன்ெத்தில்தோன் சிறப்ெோக பவைிப்ெடும் என்ெதோல், துன்ெத்தில்
முடியும் களதகள் மூலம் கஷக்ஸ்ெியர் வோழ்வின் உண்ளேகளைத் பதோிவித்தோர்.
ேனித சுெோவத்தின் வலியுறுத்தலினோல் எழுெது வருடங்களுக்குப் ெிறகு பலனினுளடய
புைட்சிக்கோன முயற்சிகள் ெயனற்றுப் கெோயின.
அதிகோைத்தில் இருக்கும் ேனிதர்கைின் கெைோளசளய ேட்டுகே அைிக்க கிருஷ்ண ெகவோனுக்கு
முடிந்தது.
பெோது ேக்கைிடேிருந்து அதிசயத்தக்க வளகயில் எழுந்த ேறுபேோைிளய ேீறியும் ரூஸ்பவல்ட் ேோற
கவண்டி வந்தது.
உலகத்தின் அதிசயேோக கோந்திஜி விைங்கினோர், ஆனோல் 1946-ல் ேனித வன்முளறயின் உண்ளே
நிளலளய ெஞ்சோப் அவருக்கு உணர்த்தியது. அஹிம்ளசளயப் ெற்றிய கருத்ளத அவர் முழு
ேனதுடன் ேோற்றிக் பகோண்டோர்.
சர்ச்சில் கெோோில் பஜயித்தோர், ஆனோல் கதர்தலில் கதோல்வி அளடந்தோர்.
சீனோவின் ஆக்கிைேிப்பு கநருவின் உலகப் புகளை ெோதித்தது.
இந்நோள்வளை உண்ளே இதுவோக இருக்கும்பெோழுது, சந்கதோஷேோன முடிவுள்ை களதயின் மூலம்
எது கஜன் ஆஸ்டிளன 1789-ஆம் வருடம் ெிபைஞ்சு புைட்சிளய ஆதோிக்கச் பசய்தது?
அவள் ஒரு ெோிணோே கேதோவியோ?
டோர்சியின் திருவுருேோற்றத்ளத அவைோல் எவ்வோறு நிளனத்துப் ெோர்க்க முடியும்?
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அேைகோதளல ளேயேோக ளவத்து அவைோல் அளதச் பசய்ய முடிந்தது.
1956-ஆம் வருடத்தின் அறிகுறி அவளுக்கு ஒரு கவளை பதோிந்திருக்கக்கூடும்.
நோம் அன்ளனயிடம் வருவதற்கு முன்பு நேது வோழ்க்ளகயில் நேக்கு இது கெோன்ற அறிகுறிகள்
கிளடத்தனவோ என்ெளத இது நம்ளேப் ெோர்க்க ளவக்க கவண்டும்.
நோம் அன்ளனக்கு உோித்தோனவர்கள் என்ற திருப்திளய அது நேக்கு அைிக்கும்.
ஆசிைேத்தில் கசர்ந்த அளனவரும் முற்ெிறவியில் தன்னுடன் இருந்தவர்கள் என அன்ளன
கூறுகிறோர். ஒரு க்ஷண கநைம் ேட்டுமே ஆயினும் தன்ளனச் சந்தித்தவர்கைின் பெோறுப்ளெ, தோன்
ஏற்ெதோக அன்ளன கூறுகிறோர்.
நேது வோழ்க்ளகயில் நிகழ்ந்த அது கெோன்ற நிகழ்ச்சிளய எண்ணிப் ெோர்த்தோல், சூைலில் அன்ளன
இருப்ெளத நோம் உணைலோம். ெளடப்ெின் ஆைம்ெத்திலிருந்கத, தோனும் ெகவோனும் பூேியில் இருந்து
வருவதோக அன்ளன கூறுகிறோர். நோம் ஏன் சத்திய ஜீவிய சித்திளய அளடவதற்கு முழு
நம்ெிக்ளகயுடன் ெிைோர்த்தளன பசய்யக் கூடோது?
தன்னிடம் ேனிதன் எளத கவண்டுபேன்றோலும் ககட்கலோம் என்று அன்ளன கூறுகிறோர்.
ஆனோல் அன்ளனயிடம் எதுவும் ககட்கோேல் ‘தங்கைது திருவுள்ைப்ெடி நடக்கட்டும், எனது
விருப்ெேல்ல’ என்று கூறுவகத சிறந்தது.
நம்முடன் அன்ளன இருக்கிறோர் என்று பதோிந்துபகோள்வகத ஆன்ேீகச் சிறப்பு ஆகும்.
நேது இந்த ெைந்த உலகில், கெசப்ெட்டளதவிட கெசப்ெடோதகத அதிகம்.
அன்ளன நுளைந்த ேளறபுலனோன உலகத்தில், வோழ்க்ளகயின் ேந்திைம் சேஸ்கிருதத்தில்
எழுதப்ெட்டிருப்ெளதக் கண்டோர்.
ேக்கைோட்சி நளடபெறும் நோடுகைின் அைசோங்கங்கைில் அதிகோைபூர்வேோன இைகசியங்கள், முப்ெது
வருடங்களுக்கு அைசோங்கத்தின் ெணிகளை இைகசியேோக ளவத்திருக்கும், அதற்குப் ெிறகு அது
பெோதுத் தகவலோக ேோறும்.
ெகிரங்கேோகத் பதோிவிக்கப்ெட்ட ெிறகும் ெல விஷயங்கள் உலகத்திற்குத் பதோியோேகலமய
இருக்கும்.
அளவதோம் அைசோங்கத்ளத அந்நோட்கைில் வைி நடத்திய உண்ளேயோன தீர்ேோனங்கள் ஆகும்.
ைஷ்யோவின் ேீது ெளடபயடுக்க ஹிட்லர் ஏன் முடிவு பசய்தோன் என உலகத்திற்கு என்றோவது பதோிய
வருேோ? அன்ளன நேக்குக் கூறியிருப்ெதோல் நேக்கு அது பதோியும்.
Lord Silverbridgeடம் Lady Mabel கூறிய ஒரு வோர்த்ளத அவளன அவைிடேிருந்து விலக்கியது.
அவனுக்கக ெின்னோல் இளதப் ெற்றி ஞோெகம் இல்லோேல் இருந்திருக்கக்கூடும். முடிவுகள்
ஆழ்ேனதில் எடுக்கப்ெடுவதோல் அவற்ளற நோம் அறிவதில்ளல. பஜர்ேோனியர்கள் தங்களுளடய
வோக்குறுதிளய ேீறி அபேோிக்க வணிகக் கப்ெல்களை மூழ்கடித்ததோல், அபேோிக்கோ இைண்டோம்
உலகப் கெோோில் ெங்ககற்றது. இதுதோன் உண்ளேயில் முடிவோன கோைணேோக இருக்கலோம். ெல
சேயம் இது உண்ளேயோன கோைணேோக இருக்கோது. தளலளே தோங்கி இருக்கும் ஆன்ேோவோல்
வற்புறுத்தப்ெட்டு சுதந்திைத்திற்கோக அபேோிக்கோ அவ்வோறு முடிவு எடுத்தது.
ெிபைஞ்சுப் புைட்சியின் ெின்னோலுள்ை சக்திளயப் ெற்றி நம்ேோல் கெச முடியோது.
தோந்திோிக குருளவ வணங்கிய சோதகருக்கு ஆன்ேீக அனுெவம் கிளடத்தது.
அவர் அன்ளனயிடம் இளதப்ெற்றிக் கூறியபெோழுது, தோமன அவருக்கு அவ்வனுெவத்ளத வலிய
அைித்ததோக அன்ளன கூறினோர்.
அருகில் இருந்த ஒரு ேருத்துவோின் ேருந்தகத்தில் ெல வருடங்கைோகச் சுற்றிக் பகோண்டிருந்த
கவளலயில்லோத ஒரு இளைஞனுக்கு, அம்ேருத்துவர் சர்வகலோசோளலயில் ஒரு கவளல வோங்கித்
தந்தோர். அவன் அம்ேருத்துவோிடம் என்பறன்றும் நன்றியுடன் இருந்தோன். இதற்கு ஒரு வோைம் முன்பு
அவனுளடய சககோதைர் அவளன ெகவோனின் அளறக்கு அளைத்துச் பசன்றளத அவன் ேறந்து
விட்டோன். அன்ளன அைிக்கிறோர், ேனிதன் ேருத்துவோின் ெங்கைிப்ளெத்தோன் ெோர்க்கிறோன்.
கநைடியோககவோ அல்லது ேளறமுகேோககவோ அன்ளனளயத் பதோிந்துபகோண்டவர்களுக்குத் தவறோது
அதிர்ஷ்டம் வரும்.
கருவியோக விைங்கிய ேனிதனுக்குத்தோன் அவன் தனது நன்றிளயத் பதோிவிப்ெோன்.
கனவில் அன்ளன வருவது அன்ெர்களுக்குத் பதோிவதில்ளல, அவர்கைது உயர்ந்த தருணங்கைில்
அன்ளன வருவதும் அவர்களுக்குத் பதோிவதில்ளல.
எந்த ஒரு பசயலிலும் சத்திய ஜீவிய அறிவோல் முழு ெிைெஞ்சத்ளதயும் பவைிப்ெடுத்த முடியும்.
ெிைெஞ்சம் இருக்கும் இடேோன கோைண உலகினுள் ஒருவர் அளதப் ெோர்க்கிறோர். இக்களதயில்
கஜனிடம் எலிசபெத் கோண்ெிக்கும் தன்னலேற்ற ஆர்வத்ளத நோம் கெோற்றுகிகறோம், டோர்சிளயப்
ெற்றி விக்கோம் கிைப்ெிய துஷ்டத்தனேோன அவதூளற பவறுக்கிகறோம். விக்கோம் ேீது நேக்கு
பவறுப்பு இருந்தோலும், அவனுளடய அவதூறு டோர்சிக்கு என்ன பசய்தது என்ெளத நோம்
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ெோர்க்கிகறோம். வலிளேயற்ற உணர்வு நிளலயிலிருந்து சமூக கேன்ளேக்கு பவைிவை அவனுக்கு
இது உதவியது. டோர்சியின் உள்ேன எண்ணங்களையும், விக்கோேின் உள்ைோர்ந்த
கநோக்கங்களையும், கஜன் ஆஸ்டின் ெகிர்ந்து பகோண்டிருந்தோல் அந்த முளறளய நுணுக்கேோகவும்,
அதில் ஏற்ெடும் திருப்ெங்களையும் நம்ேோல் ெோர்க்க முடியும். ேனித அறியோளேயில் சத்திய ஜீவியம்
எவ்வோறு பசயல்ெடுகிறது என்ெளதப் ெோர்க்க இது நேக்கு உதவும். வோசத்துடன் ேலரும் ேலர்
வைகவற்கத்தக்கதோக இருக்கும். கடிக்கும் எறும்புகளை நோம் விரும்புவதில்ளல. இது கெோன்ற அறிவு
இைண்டு முளறகைின் சேேோன உயர்விளனப் ெோர்க்க நேக்கு உதவும்.
ெகவோனின் சேேோன உற்சோகம், பெோிய உயர்விளன 'சோவித்ோி'க்கு அைித்தளதப் ெற்றி அது
கெசுகிறது. இது ஆன்ேீகச் பசறிளவ கவிளத வடிவில் கேன்ளேயோக அைிக்கப்ெட்டதோகும். திருேதி
பென்னட்ளட ேணம் புோிந்த திரு பென்னட், முதல் சந்தர்ப்ெத்திகலகய ேனித சுெோவத்தின் உண்ளே
நிளலகளை அவைிடம் கண்டதோல், அதளன அவ்வோகற ஏற்றுக்பகோள்ைத் தீர்ேோனித்து நூலகத்தில்
தஞ்சம் புகுந்தோர். அவைது அளனத்துப் ெண்புகைின் அைிளவ, அளேதியோக ஏற்றுக்பகோண்ட
அவைது இச்பசயல், ‘சோவித்ோி’ நூலின் பேய்ப்பெோருளுக்குச் சேேோக கேலும் பதைிவோக நேக்கு
விைக்குகிறது.
டோர்சி கோதலிக்க ஆைம்ெித்தோன். அவளைத் திருேணம் பசய்துபகோண்டு, லிடியோளவப் ெற்றியும்
திருேதி பென்னட்ளடப் ெற்றியும் ஒரு பெோழுதும் நிளனக்கோேல், நிைந்தைேோக அவளைப்
பெம்ெர்லிக்கு அளைத்துப் கெோக விரும்ெினோன். உண்ளேயோன ஆன்ேோவின் கோதல் அது. தோழ்ந்த
நிளலயிலிருந்து அவளைக் கண்படடுத்தோலும் தீவிைம் சிறிதைவும் குளறயோேல் இருக்கிறோன். ஒரு
தனி ேனிதனோக அவன் ேலர்ந்தது, தன்னுளடய குளறகளை பவற்றி பகோண்டது, ேீண்டும் அவளை
நோடியது, முன்னர் பவறுத்தளத இப்பெோழுது ெோைோட்டியது, லிடியோ, விக்கோம், கஜன், ெிங்கிலி
ஆகியவர்களுடன் தன்ளன ஐக்கியப்ெடுத்திக்பகோண்டது, அவர்களுக்கு உதவி புோிந்தது,
தன்னுளடய சந்கதோஷத்ளத அவர்களுடன் ெகிர்ந்துபகோண்டது ஆகியளவ நேக்குத் பதோியும்.
தனித்துவம் ெளடத்தவன் தனியோகத் பதோிவோன், ஆனோல் எல்கலோளையும் தன்னுள்
அடக்கிக்பகோள்வோன். ெிைெஞ்சத்தின் சுமுகத்தில், சத்தின் ஒற்றுளே தனி நெோில் பவைிப்ெடுவளத
நோம் இங்கு ெோர்க்கிகறோம். ஜீவனின் ஆழ்ந்த தன்ளே, தனி நெோின் எைிளேயில் பவைிப்ெடுவது
அதனுளடய விைக்கத்ளத நேக்கு அைிக்கிறது. ‘ஒற்றுளே தனித்துவத்தின் சோைேோகும்.’ இந்த
ேந்திைத்ளத முழுளேயோக நோம் புோிந்துபகோள்ை, ெளடப்ெின் பசயல் முளறளய நோம்
பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும். பெோதுவோகப் ெடிப்ெவர்கள் இதளனக் கவனிக்கத் தவறி விடுவோர்கள்.
ஒருவருளடய ெைந்த சைணோகதி அவருளடய ேிக உயர்ந்த ெலம் என்ெது ‘சோவித்ோி’யின் ஒரு கருத்து.
இங்கு முைண்ெோடுகள் உடன்ெோடுகைோக உள்ைன. இந்தச் பசயல்முளற கஜனிடம்
பவைிப்ெடுவளதப் ெோர்க்கிகறோம். கஜன் ஒரு வலிளே பெோருந்திய ெோத்திைம் அல்ல. அவள்
அறிவற்றவைோகவும், ேற்றவர்கைிடம் உள்ை அறிவீனத்ளத ேிகவும் இைசிப்ெவைோகவும்
இருக்கிறோள். ஒரு விதத்தில் அவள் வலிளே வோய்ந்தவள். அவள் தனக்கு ெிங்கிலிதோன் என்று
நிச்சயம் பசய்ய விரும்ெவில்ளல. கஜனுளடய வோழ்வுடன் ெின்னிப் ெிளணந்திருந்த எலிசபெத்தின்
முன்னிளலயில், ேனவுணர்வுகைில் இருவருக்கும் ேிகப் பெோிய வித்தியோசம் இருந்தும், திருேணம்
உறுதியாகும்வளை, தோன் ெிங்கிலிக்கோக ஏங்குவளத பவைிப்ெடுத்த கஜன் விரும்ெவில்ளல. அவள்
பதைிவோக இருந்தோள். ேனத்தின் பதைிவு அவளுளடய பகோள்ளகயில் அளேதியுடன் உறுதியோக
இருக்க அவளுக்கு உதவியது. இந்த விஷயத்தில் அவள் தன்ளன எலிசபெத்திடேிருந்து
தற்கோத்துக்பகோள்ை நிளனத்தது கெோலித்தனம் எனலோம். அவைது கருத்துக்கு அவள் இணங்கினோள்
எனக் கருதலோம். எந்த ஒரு சட்டத்ளதயும், கருத்ளதயும் முழுளேயோகப் ெின்ெற்றினோல் அது
சோதிக்கும். அவளுளடய உள்ைத்தின் உறுதி, அவளைப் கெோன்கற ளதோியேில்லோத ெிங்கிலியின்
உள்ைத்திலும் உறுதிளய ஏற்ெடுத்தியது, டோர்சியின் பசோற்ெடி அவன் பசயல்ெடோேல் இருந்தோன்.
அவன் எதிர்க்கவில்ளல, ேோறுெட்ட கருத்து பதோிவிக்கவில்ளல, விைக்கமும் ககட்கவில்ளல. தீர்ப்பு
வைங்கப்ெட்டது. அவகன அவளனத் தண்டிப்ெவனோக இருந்தோன். ெிங்கிலிக்கும் கஜனுக்கும்
இளடகய இருந்த ஒத்தளவ, முழுளேயளடந்தன. கஜனுளடய பேௌனம், எலிசபெத் மூலம்
எோிேளலயோக பவடித்தது. பேௌனத்தில் சக்தி வித்தோக உள்ைது. தன்னிடத்தில்கூட கஜன்
விைக்கேைிக்க விரும்ெோதளத, எலிசபெத் டோர்சியிடம் தீவிைேோக விவோித்தோள், அதிலுள்ை
உண்ளேளய அவன் உணர்ந்தோன். அவன் உண்ளேயின் முழுளேளய உணர்ந்தோலும், அது
அவளனச் பசயல்ெட ளவக்கவில்ளல. லிடியோவின் திருேணத்திற்குப் ெிறகு இைண்டு முளற டோர்சி
அங்கு பசன்றகெோது, எலிசபெத் கூறியவற்றிலுள்ை உண்ளேளயப் ெோர்த்தோன். ெிறகு அவன்
ெிங்கிலியிடம் தன்னுளடய குற்றத்ளத ஒத்துக்பகோண்டோன். கஜனும் ெிங்கிலியும் ஒருவளை ஒருவர்
கோதலிப்ெளத கஜன் தனக்கக உறுதி பசய்து பகோண்டதன் ெிைதிெலிப்பு, டோர்சி குற்றத்ளத ஒத்துக்
பகோண்டதோகும். கஜனும், ெிங்கிலியும் உள்ைத்தின் நம்ெிக்ளகளய உறுதி பசய்தது, டோர்சிளயக்
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குற்றத்ளத ஒத்துக் பகோள்ளும்ெடி ேோற்றியது. எலிசபெத்தின் சைணோகதி பேோிடனின் சமூக வோழ்வில்
பவைிப்ெடும் பெோிய ெலத்ளதயும், டோர்சி, ெிங்கிலி, கஜன் இவர்களுளடய ேகனோோீதியோன
வோழ்ளவயும் பவைிப்ெடுத்தியது. இந்தச் பசய்முளறளய கேலும் முழுளேயோகப் புோிந்துபகோண்டோல்,
வோழ்வின் எட்டு ேோற்றங்கைில் ஒன்றிற்கு நம்ளே அது அளைத்துச் பசல்லும். கேல் ேனம்
ேறுப்ெளத, ேனதின் ெோிணோேத்தின் பசய்முளறளய நம் முன் நிறுத்தி ெிைம்ேத்தின் வைியோக
ஆழ்ேனம் அடிேனத்தில் சோதிக்கும்.
ெிங்கிலியின் கநர்ளேளயப் ெற்றி நோம் என்ன கூற முடியும்?
ஆைத்தில் அவனிடேிருந்த கநர்ளே இறுதியில் கஜனிடம் அவளன உண்ளேயோக இருக்க ளவத்தது.
உண்ளே என்ெது விஷயங்கைின் ேீது இருக்கும் சத்தியேோகும்.
ஒரு ேனிதன் உண்ளேயோக இருக்கிறோன் எனில், அவன் ஓைைவிற்கு தனி நெைோக இருக்க
கவண்டும்.
ஒன்றின் சிறிய ெோகேோக இருந்தோலும் அதற்குத்தோன் உண்ளேயோக இருக்க முடியுகே தவிை
கவபறோன்றிற்கு இருக்க முடியோது.
உண்ளே, ளசத்தியத்தின் ஒைியோகும். அதன் ேனப்ெோன்ளே என இதளனக் கூறலோம்.
சோட்சியோக இருப்ெகத ஆன்ேோவின் ேனப்ெோன்ளே, ஏபனனில் இது எந்த உறளவயும்
ஏற்ெடுத்துவதில்ளல.
பெோதுவோக ஒவ்பவோருவரும் அவைவர்களுக்கு உண்ளேயோக உள்ைனர்.
ஒவ்பவோன்ளறயும் தன்னுளடய கண்கணோட்டத்திலிருந்தும், கேலும் தன்னுளடய அகண்ட
கண்கணோட்டேோகவும் புோிந்துபகோள்வது அறிவோகும்.
உயிைற்ற பெோருட்களுக்கும் நோம் உண்ளேயின் கருத்ளத எடுத்துச் பசல்லலோம்.
இந்த அகண்ட தத்துவோீதியோன விோிவோக்கத்திற்கு இங்கு எந்த நியோயத்ளதயும் பசய்ய முடியோது.
பநதர்பீல்டில் கஜன் நோன்கு நோட்கள் தங்கியிருந்தோள். இடத்திற்கும் ஒரு உண்ளே உண்டு. இது
அவளை எஜேோனியோகத் திரும்ெப் பெற்றுக்பகோண்டது. சோத்தியேில்லோதது கெோல் கதோன்றினோலும்
இதில் ஒரு உண்ளே உள்ைது.
இங்கிலோந்தில் அன்ளறய நோட்கைிலும் திருேணத்தின் அடிப்ெளடப் பெோறுப்பு பெண்கைிடம்தோன்
இருந்தது. அப்பெோறுப்ெில் அன்புடன் அக்களற கோண்ெிப்ெது தோயோோின் ெங்கோக இருந்தது. திருேதி
பென்னட், அவளுளடய தீவிை ஜடத்தன்ளே கோைணேோக இந்தியத் தோயோர் கெோல் பசயல்ெட்டோள்.
ஊதோோித்தனேோகச் பசலவைிக்கிகறோம் என்ெளத ஆழ்ேனத்தில் உணர்ந்திருந்ததினோல், அவளுளடய
அவசைம் அதிகேோக இருந்தது. அவள் ஐயோயிைம் ெவுனுடன் வந்தவள். அவளுளடய பெண்கைிடம்
அந்த அைவு ெணமும் இல்ளல. இது அவைிடம் ெயத்ளத உண்டோக்கியது. எல்லோவற்றிற்கும்
கேலோக, அவள் எந்கநைமும் பசயல்ெட்டுக் பகோண்டிருக்க கவண்டும் என்று விரும்ெினோள்.
பெண்களுளடய அைகு அவளுக்கு கற்ெளனயோன கதோற்றத்ளத அைித்தது, அளதப் ெற்றி அடிக்கடி
நிளனத்துக் பகோண்டிருந்தோள். புைட்சி அளலயின் கண்கணோட்டத்தில் ெோர்க்கும்பெோழுது,
அவளுளடய அளேப்புக்கு ஏற்றவோறு சக்தி அவளுள் நுளைவளதயும், அவளைச் பசயல்ெட
ளவப்ெளதயும் நோம் ெோர்க்கிகறோம். சூைல் கநர்ேளறயோகவும், வோய்ப்புகைோல்
நிளறந்திருந்ததினோலும், நோம் பவட்கப்ெடும் அைவிற்கு நோம் ேறந்து விட்டிருக்கும்
விருப்ெங்களையும் அன்ளன பூர்த்தி பசய்வதுகெோல், அவளுளடய விருப்ெங்கள்
அைவுக்கதிகேோககவ பூர்த்தியோயின.
தோன் பெறும் வைங்களைச் சோியோகப் புோிந்துபகோண்டு ஒருவர் ஆைோய்ந்தோல், அன்ளன ஜீவியத்தின்
அைவற்ற சக்திளய எவரும் உணைலோம்.
ஒரு நிகழ்ச்சிளயப் பெோறுத்தவளை, ஒருவர் உணரும் தடுக்க முடியோத சந்கதோஷம் அதன் நிளறளவக்
கோண்ெிக்கின்றது.
இந்த குறிப்ெிட்ட வோக்கியம், ெிங்கிலியிடம் இது கெோன்ற சந்கதோஷத்ளத பவைிப்ெடுத்துகிறது.
ஒரு அன்ெர் தன்னுளடய சககோதைளன, கோலில் ஒரு அறுளவ சிகிச்ளசக்கோக சிகிச்ளச அளறக்கு
அனுப்ெியபெோழுது, அன்ளனளய பவண்ணிற உளடயில் கண்டு, தன்னுளடய ெிைோர்த்தளனளய
நிறுத்தினோர். அறுளவ சிகிச்ளசயின் முடிவு அதிசயக்கத்தக்கதோக இருந்தது.
ெிங்கிலியிடம் அந்த துள்ைி எழும் சந்கதோஷத்ளதப் ெோர்க்கிகறோம். ஆனோலும் கஜன் என்கிற
வோர்த்ளதளய அவனோல் கூற முடியவில்ளல.
அப்பெோழுது அவளுக்கும் அது கெோன்ற சந்கதோஷம் எழுந்தது.
அன்ளனயின் தோிசனம் நிச்சயம் ஆனந்தத்ளத அைிக்கும்.
ெிைோர்த்தளன ேிதேிஞ்சியதோக இருக்கும் அக நிளல சந்கதோஷத்ளத அைிக்கும்.
ேனித குலம் முழுவதற்கும் அைவற்ற சந்கதோஷத்ளத விரும்ெிய ஏகதனும் ஒரு பெோிய துறவிளயப்
ெற்றியதோ அவனது களத?
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இது பெோிய ெிைோர்த்தளன ஆகும்.
இளறவனின் ஒரு துைி அன்பு கீைிறங்கினோல் இவ்வுலகம் தோங்கோது என்று அன்ளன கூறுகிறோர்.
நம் அளனவோின் அைவற்ற சந்கதோஷம் அந்த ஒரு துைிளய கீைிறங்க அனுேதிக்குேோ?
உடலின் ஆர்வேோ அல்லது அணுக்கைின் ஆர்வேோ, எது இளதச் சோத்தியேோக்கும்?
பூேிகய இதற்கு ஆர்வப்ெட கவண்டுேோ?
திரு பென்னட் தன்னுளடய ளேத்துனருக்குப் ெணத்ளதத் திருப்ெித் தை முடிவு பசய்தது, ஆழ்ேனப்
பெோருைோன அவருளடய உடலின் தீர்ேோனேோகும்.
Trollope நோவல்கைின் கதோநோயகிகைில், கலடி கேோியின் கோதல் முழுளே பெற்று உடலின்
ஜீவியத்தில் குடி பகோண்டிருப்ெதோல் கேன்ளேயோக பவைிப்ெடுகிறது.
எந்த வித சேைசத்ளதயும், கோதலுக்கு ேோற்றோக கவபறளதயும் அவைோல் நிளனத்தும் ெோர்க்க
முடியவில்ளல.
அவனுளடய விெத்ளதப் ெற்றிய கடிதத்ளதப் பெற்றுக்பகோள்ளும்பெோழுது, அவைோல் அளதப்
ெடிக்கவும் முடியவில்ளல.
Lady Mabel-ன் இல்லத்தில் அவளனச் சந்தித்தபெோழுது, எந்த வித கயோசளனயும் இன்றி அவனது
அரவதணப்ெில் விழுந்ைாள்.
அவளுளடய தோயோைோன Glencora, ஆைேில்லோத குணத்ளதக் பகோண்டு உறுதியற்றவைோக
இருந்தோள்.
பெரும் பசல்வந்தைோன தகப்ெனோோின் வலிளேயோன குணத்ளத கேோி பெற்றிருந்தோள். சோதோைணேோக
பெண்கைிடம் கோணோத வலிளேளய அது அவளுக்கு அைித்தது. பெறுெவர் தகுதியுள்ை கனவோனோக
இருக்கும்பெோழுது இது கெோன்ற உறுதியோன ஈடுெோடு சிறப்ெோக உள்ைது. Glencoraவின் ேகைோக
அவளைக் கோணும்பெோழுது, அவளை கேலும் ெோைோட்ட கவண்டும் என்று கதோன்றுகிறது.
திருேணத்திற்குப் ெிறகு கோதல் குளறந்து விடுவது ஏன்?
திருேணத்திற்கு முன் நோடுவது முக்கியேோக உள்ைது, ெிறகு தனக்குச் பசோந்தம் பகோண்டோட
ஆைம்ெிக்கிறது.
நோம் நோடுவதற்கு சக்தி விடுவிக்கப்ெடுகிறது. நம்ேிடம் உள்ைதற்கு விடுவிக்கப்ெடுவதில்ளல.
கல்வியின் ளேல்கல் ெட்டம் பெறுவது என்று கூறப்ெடுகிறது. ஆனோல் ெட்டம் பெற்ற ெின்தோன்
கல்விகய ஆைம்ெிக்கிறது. ெட்டம் பெற்ற ெிறகுதோன் எல்லோ உயர்ந்த ேனிதர்களும் கற்க
ஆைம்ெிக்கின்றனர்.
ெட்டம் பெறுவளத இலட்சியேோகக் பகோள்வது ஆைம்ெிப்ெதற்கு முன்னகை முடித்து விடுவதோகும்.
திருேணத்தில் ஆைம்ெிக்கும் வோழ்வின் சந்கதோஷத்ளத பவற்றி பகோள்வகத கோதலோகும்.
திருேணத்தின் இைண்டு பெோிய நன்ளேகள் நல்லதும் பகட்டதுேோகும்.
கநர்ேளறயோக, தீவிைேோன பநருங்கிய ஒத்துளைப்ெின் கைம் திருேணேோகும்.
வோழ்வின் ஒவ்பவோரு விவைத்திலும் உயர்ந்த நிளலயில் சோதிக்க விரும்பும் ஒருவருக்கு, அலுவலகம்,
கட்சி அல்லது பெோழுதுகெோக்கு ேன்றங்களைவிட குடும்ெகே கேலும் உயர்ந்த வோய்ப்ெிளன
அைிக்கிறது.
தளடளயத் தோண்டி வருவது, எதிர்ேளறயோக பெோிய பவற்றியோகும்.
இதற்கும் குடும்ெம் கேலும் பெோிய சந்தர்ப்ெத்ளத அைிக்கிறது.
சோதிக்கும்பெோழுது ஒருவர் தன்ளனகய திருப்திப்ெடுத்திக்பகோள்கிறோர், கவளலளயத்
திருப்திப்ெடுத்துகிறோர், ேற்றவர்களையும் திருப்திப்ெடுத்துகிறோர்.
முதலில் குறிப்ெிட்டவர் சுயநலவோதி, அடுத்தவர் கவளலயில் சோதிப்ெவர், இறுதியோகக்
குறிப்ெிடப்ெட்டது ேகனோோீதியோன சோதளனயோகும்.
ேகனோோீதியோன சோதளனக்கு ேளனவி ேிகவும் உயர்ந்த சந்தர்ப்ெத்ளத அைிக்கிறோள்.
அலுவலகத்தில் கவளல சிறப்ெோகச் பசய்யப்ெட்டோல் முதலோைி திருப்தி அளடகிறோர்.
வீட்டில் கவளல முக்கியேல்ல, ேளனவியின் திருப்திகய முக்கியேோனது.
ேளனவி திருப்தி அளடயும் அைவிற்கு கவளலளய பவற்றிகைேோக முடிப்ெது, கடுளேயோன
சவோலின் சோத்தியேற்ற ெோிேோணத்திற்கு வைி வகுக்குகிறது.
ேளனவியின் ேனவுணர்வுகைின் தளடகளைத் தோண்டி வருவது கேலும் பெோிய சவோலோகும்.
கவளல அடிப்ெளடக் கைம்; சுய திருப்தி ெைந்த கைேோகும்.
தன்னலேற்று இருப்ெது இதளன கேலும் விசோலப்ெடுத்தும்.
இந்த மூன்று கைங்கைிலும் எதிர்ேளறயோகவும், கநர்ேளறயோகவும், கவளலளய
புத்திசோலித்தனேோகக் கருதுெவர், அவர் நிளனத்தும் ெோர்த்திைோத துளறகைில் அவர் ேனம்
நுளைவளதப் ெோர்ப்ெோர். ேற்றவளைத் திருப்திப்ெடுத்துவது எல்லோ கவளலளயயும்விட உயர்ந்தது.
ேளனவிளயத் திருப்திப்ெடுத்துவது, இலட்சியம் பதோடர்ந்து வைர்வதோகும்.
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திருேதி பென்னட் தன்னுளடய குைந்ளதகைின் திருேணத்தின் மூலம் தன்ளனத் திருப்திப்ெடுத்திக்
பகோள்ை விரும்ெினோள்.
திரு பென்னட் தன்னுளடய ேளனவியின் திட்டங்கைில் குறுக்கிடுவதன் மூலம் தனது கடளேளயப்
பூர்த்தி பசய்ய விரும்ெினோர்.
ெிங்கிலி தன்னுளடய திருப்திளயகய நோடினோன்.
கஜன், தனது இலட்சியத்தின்ெடி தனது திருப்திளய நோடினோள்.
இளசயிலும், ெடிப்ெிலும் சோதிக்க விரும்ெிய கேோி சமூகத்தில் கிளடப்ெளத ேட்டுகே சோதிக்க
விரும்ெினோள்
கிட்டியும், லிடியோவும் எளதப் ெற்றியும் நிளனக்கவில்ளல, எபதல்லோம் கிளடக்கிறகதோ, அவற்ளறப்
பெற்றுக்பகோள்வகத அவர்களுக்குச் சோதளனயோக இருந்தது.
எலிசபெத் கஜனுளடய வோழ்க்ளகயில் சோதிக்க விரும்ெினோள்.
கோைலினின் ேனநிளறவு டோர்சியின் திருப்தியில் இருந்தது.
எல்கலோருளடய சோதளனக்கும் தோகன கோைணம் எனக் கோலின்ஸ் உறுதியோக நம்ெினோன்.
சோர்பலட்டுக்கு, தோன் அதுவளை சோதிக்கவில்ளல என்ெது பதோிந்திருந்தது.
கிளடத்த வோய்ப்ெிளன அவள் ெயன்ெடுத்திக்பகோண்டோள்.
தன்னுடன் பதோடர்பு பகோள்வது எல்கலோருக்கும் பெருளேயோக இருக்கும் என டோர்சி நம்ெினோன்.
அவளன ேதிக்கோதவர்களும் இருப்ெோர்கள் என அவனுக்குத் பதோியகவயில்ளல.
டோர்சியின் நற்பெயளைக் பகடுக்கும் வளகயில், விக்கோம் தன்னுளடய வோழ்வின் ஒரு ளேயத்தில்
அவளன ளவத்திருந்தோன்.
அவர்கள் யோவரும் வோழ்வின் ஒரு ெகுதி என அவர்களுக்குத் பதோியவில்ளல, அவர்கைது வோழ்வில்
ெங்ககற்க வோழ்க்ளகக்கும் ஒரு ெங்கு இருந்தது என்றும் அவர்களுக்குத் பதோியவில்ளல.
தன்முளனப்ெின் விளைவுகளைப் ெற்றி சர் லூகோசிற்குத் பதோியவில்ளல.
பநதர்பீல்ட் நடனத்தில் டோர்சி சர் லூகோசிற்குக் கோண்ெித்த அவேோியோளத அவளை, தவறோன
எச்சோிக்ளகளய கலடி கோதோினுக்கு விடுக்க ளவத்தது. அது எவ்வோறு பசயல்ெடும் என்ெது ெற்றி
அவருக்குத் பதோியவில்ளல.
ேனிதர்கைின் ெல்கவறு தன்முளனப்புகைோல் வோழ்க்ளக சோதித்துக் பகோண்டது.
தன்முளனப்பு எடுத்தோல் அது கநர்ேோறோன விளைளவ ஏற்ெடுத்துகிற நிளலயில் இருக்கிகறோம்
என்ெளத கலடி கோதோின் உணைகவ இல்ளல.
சம்ெந்தப்ெட்டவோிடகே இைகசியத்ளதப் ெகிர்ந்து பகோள்கிகறோம் என்று கர்னல் துைியும்
உணைவில்ளல.
ெிபைஞ்சுப் புைட்சியின் இலக்கிய கர்த்தோவோக தோன் இருப்ெது கஜன் ஆஸ்டினுக்குத் பதோியவில்ளல.
எல்லோ கதோெோத்திைங்களும் எலிசபெத்ளத ளேயேோக ளவத்துச் பசயல்ெடுவளத எவரும்
கவனிக்கவில்ளல.
பெண்ளேயின் கதோநோயகியோன லிடியோ மூலம், 1789-கலகய, கி.ெி.2000த்தில் நடக்க இருப்ெளத,
'Pride and Prejudice' அறிவித்திருக்கிறது.
ஏக்கத்தினோல் கெச முடியோத நிளல ஏற்ெட்ட ெிங்கிலிக்கு, ‘கஜன்’ பெயளை உச்சோிக்கமவ
முடியவில்ளல.
ெிங்கிலியுடன் கசர்ந்து, கஜனும் துன்ெப்ெட்டுக் பகோண்டிருந்தோள்.
கஜனுடன் திருேதி பென்னட்டும் ஏேோற்றத்தினோல் தன்ளனத் துன்புறுத்திக் பகோண்டிருந்தோள்.
அந்த கநைத்தில் லிடியோவின் திட்டங்கள் ஒரு முடிளவ எட்டி இருந்தது. எவருக்கும்
திரு பென்னட்டின் பெோதுவோன கஷ்டங்கள் குறிப்ெிடத்தக்கதோக இன்னமும் ேோறவில்ளல.
எல்லோ அன்ெர்களும் இது கெோன்ற ஒரு நிளலளேயில் ஏதோவது ஒரு சேயம் இருந்துள்ைனர்.
முன்னர் குறிப்ெிட்டிருந்த இருெத்தி மூன்று கோைணங்கைில் ஏதோவது ஒன்றினோல் அவர்களுளடய
சேர்ப்ெணம் நின்று விடுகிறது.
சேர்ப்ெணம் கதோல்வி அளடவது என்ெகத அன்ெர்களுக்குக் கிளடயோது.
இது ஏற்புத்தன்ளே இல்லோதது, புோிந்துபகோள்ை முடியோதது அல்லது பதோிந்த ெிைச்சிளன ேீது
கவனம் பசலுத்த முடியோதது ஆகும். இவற்றிற்கு பவைிகய கவபறதுவும் இல்ளல.
ஏற்புத்தன்ளேயில் குளற இருப்ெது கேலும் உயர்ந்த சேர்ப்ெணத்திற்கு வைி வகுக்கும்.
சேர்ப்ெணத்தின் தீவிைம் உயை ேறுக்கும்பெோழுது என்ன பசய்வது?
அகத நிளலயில் இருந்துபகோண்டு, நேது இயலோளேளய அன்ளனயிடம் அைித்து, தியோன
நிளலளயகயோ அல்லது தூக்க நிளலளயகயோ எட்ட கவண்டும். விைித்து எழும்பெோழுது ெிைச்சிளன
தீர்ந்திருப்ெளத நோம் ெோர்க்கலோம்.
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நம்ளேச் சுற்றி இருப்ெவர்கைிடம் ககட்டுத் பதோிந்துபகோண்டோல், புோிந்துபகோள்வதிலுள்ை குளற
உடனடியோகத் தீர்ந்து விடுவளத நோம் ெோர்க்கலோம்.
நோம் நேது வலிளேளய நம்பும்வளையில், தவறு பசய்யும் ஒருவளைக் கட்டுப்ெடுத்த விரும்ெோததற்கு
எந்தத் தீர்வும் கிளடயோது. ‘என்னுளடய சககோதைன் எதற்கும் ெடியோதவனோக இருக்கிறோன்,
அவளனக் கட்டுப்ெடுத்த என்னோல் முடியவில்ளல, நோன் அவளனத் தங்கைிடம் சேர்ப்ெணம்
பசய்கிகறன்’ என்று அன்ளனயிடம் கூற கவண்டும். இந்த இடத்தில் தியோனம் அல்லது
உறக்கநிளல மூலம் ேனளத ஒருமுகப்ெடுத்தினோல் ெிைச்சிளன தீரும். விைக்க முடியும் இந்த
கோைணங்களுக்குப் ெின்னோல் கேன்ளேயோன கோைணம் ஒன்றுள்ைது, அது விைக்க முடியோத
கோைணங்களுக்கோகப் ெிைச்சிளன தீருவளத நோம் விரும்ெோேல் இருக்கலோம்.
ெிைச்சிளன பதோடை கவண்டும் என்ற நேது விருப்ெம் நிளறகவறுவதோல், நோம் அதனுடன் வோழ்ந்தோக
கவண்டும். கேற்கூறிய பசயல்முளறக்கு இது ஒரு முளற இணங்கும், எப்பெோழுதும் அல்ல. கஜன்,
ெிங்கிலி, திருேதி பென்னட், லிடியோ, எலிசபெத், அவளுளடய தந்ளத ஆகியவர்களுளடய
துன்ெங்களை டோர்சி தன்ளன அறியோேகலகய ஏற்றுக்பகோண்டோன், அவனுளடய சுய
முன்கனற்றத்தோல் அவர்களுளடய கஷ்டங்களைத் தீர்த்தோன். டோர்சி ேற்றவர்களுக்குச் பசய்தளத
நோம் நேக்குச் பசய்துபகோள்ை முடிய கவண்டும்.
தீைோத ெிைச்சிளனயில்ளல, தீர்க்கோத ெிைச்சிளனயுண்டு. தீர்க்க முடியோத ெிைச்சிளன எதுவும்
இல்ளல. தன்னுளடய ஒரு குறிப்ெிட்ட ெிைச்சிளனளயத் தீர்க்க ஒருவர் விரும்ெோேல் இருக்கலோம்.
ேனிதன் பெற்ற அளனத்துகே கேலிருந்து வந்தளவதோன், அவனுளடய முயற்சிகள்
அர்த்தேற்றளவ.
விகவகேோக யோரும் அளத நிரூெிக்க கவண்டிய அவசியேில்ளல, விகவகத்துடன் புோிந்துபகோள்ை
கவண்டிய அவசியமுேில்ளல.
இது கெோன்ற விகவகேோன ெயிற்சி அறியோளேளய முளறப்ெடுத்தும்.
அறியோளேகய கேலிருந்து ெளடக்கப்ெட்டதுதோன்.
இந்த உண்ளேளய முழுளேயோகப் ெோர்க்க முடியோதவர்கள் எந்த ஒரு கயோகத்ளதயும் ஆைம்ெிக்க
முடியோது.
அன்ளனளய அறிந்துபகோண்ட ெிறகு, ஒருவருளடய கடந்த கோலத்ளதப்ெற்றி நிளனத்துப்
ெோர்த்தோல், இந்த உண்ளேளய ஒருவர் பதோிந்துபகோள்ைலோம்.
நம்ளே ஒருவர் புண்ெடுத்தும்பெோழுது, நோம் நம்ளே ஆைோய்ந்து ெோர்த்தோல், எவ்வைவு சிறியதோக
இருப்ெினும் அதற்கு நம்முளடய ெங்கைிப்ளெ நோம் ெோர்க்கலோம். முக்கியத்துவம் அங்கு உள்ைது.
கேலிருந்து வந்தளதப் பெற்றுக்பகோள்ளும் முயற்சிகய அவனுளடய ெங்கோகும்.
ஒருவர் கயோகத்தில் தன்ளனத் திறம்ெட ஈடுெடுத்திக் பகோள்வது, ஆன்ேீக அறிவின் இந்தப்
ெோர்ளவளயப் பெறுவதோகும்.
அன்ளனயிடம் வந்த அந்தத் தருணத்ளதத் தோண்டி ஒருவர் இந்த உண்ளேளயப் ெோர்ப்ெது கேலும்
உயர்ந்த ெோர்ளவயோக இருக்கும். நளடமுளறயில் இது கடினேோனது.
ஒருவைது ெங்கைிப்பு பதைிவோக பவைிப்ெடும் உறுதியோன சந்தர்ப்ெங்கள் உள்ைன.
கேலிருந்து வருவன சூட்சுேேோக பவைிப்ெடுத்தும், சிலசேயங்கைில் சூட்சுே நிளலயிலும் இது
ெோர்க்கப்ெடுவதில்ளல, ஏபனனில் அது ேளறபுலனோன நிளலயிகலோ அல்லது கோைண நிளலயிகலோ
உள்ைது.
அந்த அறிகுறிகள் பெோதுவோகக் கவனிக்கப்ெடுவதில்ளல, கவனித்தோலும் விளைவோக ேறக்கப்ெட்டு
விடும்.
பெோதிந்துள்ை ஜீவனோக இருக்கும் ஆன்ேோகவ நம் உடளல அனுேோனம் பசய்வதோல் எந்த வித
விவோதத்திற்கும் கருத்து உடன்ெடுவதில்ளல.
அன்ளனளயத் தீவிைேோகப் ெற்றியிருக்கும் அன்ெர்கள் சேீெத்ைிய பசயல் எளதயும் இந்தக்
ககோணத்தில் நிளனத்துப் ெோர்க்கலோம். அவருக்கு அகக் கோட்சிகள் கிட்டும் மெறு இருந்தோலும்
அல்லது சூட்சுேப் ெோர்ளவ இருந்தோலும், விஷயத்ைின் ஆரம்ெம் அவருக்கு மேலிருந்து பைாியும்.
இது கெோன்ற அறிவு, ஆர்வப்ெடும் ஆன்ேோவினுள் இருக்கும் ெைேோத்ேோவின் அறிவோகும்.
இந்த அறிவு இருப்ெவருக்கு வோழ்க்ளகயில் தளடககை எைோது.
தளடகள் இருப்ெது இந்ை அறிவு ேறக்கப்ெட்டு விட்டது என்ெளதக் கோட்டுகிறது.
வோழ்க்ளகயில் ஒருவர் அந்த அறிளவத் திறம்ெட நிளனவுெடுத்திக்பகோண்டோல், தளடகளை பவற்றி
பகோள்ைலோம்.
ேனிதனிடம் வருவதற்கு இளறவன் இது கெோன்ற உெோயங்களைப் ெயன்ெடுத்துகிறோர். ேக்களுக்கு
சர்ச்சில் கூறிய அறிவுளை ஆன்ேீகச் சக்திளய அவர்களுக்கு அைித்தது.
இளத ஒருவர் நிளனவு கூர்வது உயர்ந்ததற்கு ஆர்வப்ெடும் ஊக்கேோகும்.
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உலகத்திற்கு ஊக்கேைிப்ெவன் தனி ேனிதன் ஆவோன்.
20. “Elizabeth was pleased on this account as well as some others.”
To be pleased is to know the outside in terms of inner approval.
Man constantly tries to please himself, sometimes to please others.
To be pleased is vital, it is to be human.
Such a one can meet with obstacles in consecration.
He who tries only to please others and is pleased in the process is not selfish, is trying to cross the borders
of being human. He will not meet with obstacles in consecration. His vital consecration will, in reaching
others, give him a sweetness of relationship which can mature into love. To his mental view what he views
will look beautiful, even those who are beautiful to others will reveal beauty to his view.
The knowledge we spoke of earlier that ALL is from above only when it is received in Mind will reveal as
light outside, a gently spreading light all around.
Being the knowledge of the soul in the Mind it is faith.
Such a faith in Mind gives a stability in the vital, security in the body.
It has its equivalent in the body which is subconscient.
The body knows through sensation.
The above knowledge, the vital sweetness in reaching others can reach the body as sensation. The body
thrills.
They are all higher terms. Jane and Bingley received their lower terms.
It was a mild faith in their feeble character.
Mrs. Bennet and Lydia reached the same vibration as a physical certitude. It was dark. Their cocksureness
arose from this knowledge received negatively at the lowest point of their physical Minds. Had the
atmosphere been negative they all would have been crushed. All comes only from above is true here as
everyone’s benefit directly came only from Darcy and the French Revolution. To see in Collins, Lady
Catherine, Anne, and Charlotte the level of this sensation, its character and to describe them in terms of the
story is to further widen this enquiry.
A life of consecration is a life that pleases the Divine.
A life lived with reference to the Divine pleases the Divine.
It can be done by those who are aware of the Divine in Life.
Awareness qualifies it, remembrance enables it.
One deciding to do it can do so only if the available energy permits it.
As mentioned earlier, in the story there is no mention of people resorting to prayer to have their problems
redressed.
When Lydia ran away no mention of prayer was made by anyone.
All their efforts were minimal, but came to naught.
Man relying on his capacities invariably fails.
This attitude is really one that does not want to rely on the Divine.
Devotees retain this attitude to the end in one form or another.
It becomes a psychologically objectionable obstacle for a devotee.
• First it comes as, ‘I have not done anything wrong’.
It does not occur to us the reliance is on ourselves.
• Is it not right to help my sister?
Rightness is still mine, not the Divine’s.
• I have consecrated. The emphasis is on my consecration.
I should not leave something undone.
Again one is thinking of one’s efforts.
• The idea “I have entirely relied on Mother” subtly retains the centre of action in oneself.
• What else can I do? Retains the flavour of the above.
• Shifting our faith to Mother, we disappear. And that sense of one’s non-existence is the right indication
of right consecration.
• At a lesser height, right attitude of consecration lifts the weight of the problem off the consciousness.
We forget it.
Forgetting it, it gets consecrated.
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• A shade further, the problem moves to Mother, gets solved or presents itself almost instantaneously. At
this stage we know our consecration is right, proper, full.
Elizabeth’s pleasure is from the limited social structure.
That structure has enormous power within it.
One can enjoy any amount of power sanctioned from within that structure.
The common Man is not permitted to cross that limit.
He will be ostracized.
He who crosses that structure is an Individual within that limit.
The power that comes by crossing that limit to the Individual is limitless.
He who crosses the structure gets the minimum of Individual power.
He who breaks that limit gets the maximum power of the Individual.
At school, education is structured.
One who gets out of the structure, of course, faces a wider field of education.
Still, he will be receiving the education from outside the school through the mental structure he has
inherited from the school. This is the minimum for the Individual.
One who breaks out of that structure flowers as a genius. He gets the maximum.
Man in the society accepts hundreds of constraints and enjoys the power in that limit.
Even within that limit what one can receive is enormous.
All the million intellectuals about the world are the products of that structure.
The excessive power Wickham wielded is the power of psychological manners.
The power on which Jane relied is the power of the ideal the society approves.
Mrs. Bennet did enjoy a great power.
It is the power of woman within marriage granted to her by her husband.
It is social power of marriage psychologically wrested from the husband.
Caroline and Louisa enjoyed a great respectability.
It is the power of fashion that came to them through Money and education.
Even within limits, he who knows how to draw the power of a certain social layer can draw infinitely
more than what he now enjoys.
About forty or fifty types of social psychological power can be described.
Beyond the psychological power lie the spiritual and the Supramental.
Mother’s power is Supramental. He who painstakingly learns how to avail of it will find his patience
rewarded by the very best in this world.
The crucial thing is giving up what we at present enjoy.
Every Man alive seeks pleasure; no one seeks sorrow.
Creation itself arose in quest of delight.
The growing baby plays nonstop experiencing physical delight.
Man in his youth and age seeks the joy of company in the family.
His greatest delight is in marriage which fulfils his wife’s desires.
In ripe old age Men and women enjoy being with grandchildren.
Mature Men in their idealism wish for the joy of the world.
The most intense expression of this seeking for Joy is found in romance and moksha.
Mind seeks knowledge.
Body seeks accomplishment through actions.
It is the heart that seeks JOY.
Mental knowledge and physical action meet, reconcile and consummate in the emotional fulfillment
yielding joy.
In this sense, heart represents the whole Man.
Emotional understanding is more complete than Mental understanding.
Sri Aurobindo said the highest Man can seek on earth is to discover God. In our life where we exist, we
discover the results of our own understanding.
We are part of the community or society.
Whose achievement is the society?
At first sight, it appears to be there by itself.
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A little examination reveals that social wisdom and communal experience have created the society and are
maintaining it.
The enquiry extends to the world which we assume to be the creation of God.
To know what God is, how he has created the world is Theory of creation.
Rishis have discovered we are God.
The greatest Quest, if there is one, is to know God, how Man became God, how He created the earth
according to Sri Aurobindo.
Sri Aurobindo called this the Hour of God.
Any accomplishment is worked for, for ages almost with no apparent results, as a child sent to school is
getting educated for twenty long years.
All the invisible labour collects their essence at a great moment and is ready to yield all the results.
It is a creative moment fully pregnant with all the possibilities.
In the life of a national movement, even that of a party, the founders are met with such results.
Its miniature is seen in families, small institutions or even in a village.
Great things occur in quick succession as if heaven is emptying itself on us.
In the life of Darcy, the Lambton meeting was such an Hour of God.
All results come only from above.
From below all our labour is to receive it.
To understand that our labour is productive or even creative is an illusion.
It is Man who writes, not the paper or even the pen.
The boy who goes through the school and college is being educated by the family, the father. His part is
only to receive the benefit.
All the education comes from the society. The student is only the beneficiary.
All the water comes from rain, earth’s part is only to receive it.
Man earns, the family spends.
In the Ashram everything, every idea, system, work, etc. was from Mother.
The part of the sadhak was only to be the beneficiary.
All the Bennet family’s benefits issued only out of Darcy.
Jane’s wedding was his doing.
Finding Lydia was his.
Payment to Wickham was his.
No one could have made Wickham marry Lydia.
It is he who did it.
As to Elizabeth and Pemberley, she had absolutely no knowledge, initiative or part in her wedding. All
initiative, work, responsibility was Darcy’s. Love was his, labour too was his.
The moment Man succeeds, especially with Money, the first thing he seeks is to consolidate it as
social status.
The thing that he needs then is culture which is a distant goal.
He can only secure the outer trappings of culture.
Even education is a long distant goal.
Status comes readily, security is at once awarded.
Psychological security is what at once sails into one.
What we see as social power is a collection of such individual success.
Economics is defined as the science of scarcity.
The world knows no scarcity of any description.
Infinity is inherent; it is given out through the policy of plenty.
He who takes bath in a river uses a particle of the river.
A visitor to a library cannot avail of a drop of what is there.
Scarcity is Man’s understanding of God’s infinite plenty.
Of course, the microscope can only see a spot, not the whole.
Rain pours, what the plant needs is a handful of water.
One who conquers a country and has become the master, for his own personal maintenance how much he
can use the available resources.
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Social resources are endless; Man draws upon them a little.
Cultural resources are far greater.
Spirit is all resources.
In the spiritual plane anything can be converted into anything.
And everything can be created out of nothing.
A tiny atom has in it all the energy we can conceive of.
A short Mantra carries the universal power in it.
Ages of psychological fulfillment for the Man is in a single attitude expressive of the smile of his wife.
The single leaf of a cheque can contain all the Money in the bank.
0 – Zero -- contains the creation.
One tiny signature validates a great document.
The invisible Spirit inside presides over all our life.
Society is all power. It is a universe of power, knowledge and enjoyment.
The instrument that taps that power must be creative.
Those who multiply success have seen that the next step is equal to the sum of all previous
accomplishments.
It is a creative formula.
The Money lender is not a creative agent of development.
Nor is the mother-in-law a suitable vehicle to deliver love.
Trade, after it is established, shows infinite expansion.
To Britain trade unintentionally gave an empire.
The organised system of education produces the intelligentsia that soon rules the country.
Market is a creative plane, especially for Money.
One small piece of information entering a fertile Mind creates a world shaking theory of gravitation.
It is rarely seen that a cultured affectionate family by its invisible touches produces vast cultural forces
powerful enough to rule the world.
The mountain is not dead, the sea is not lifeless.
They can rise as great powers to preside over the world.
It is thus the French Revolution was created in the Himalayas.
The power of technology is seen by all.
That the whole world is an infinite complexity of intricate technology is not seen.
Our human body is not flesh and blood.
It contains all the creative power of the world, programmed into its minutest part, ready to reveal at one
touch of temperament.
Man is the world, the universe.
The universe is in the atom.
The knowledge of it was discovered long ago.
It is perfected into a Marvel now.
Man is stumbling and groping.
He must open his eyes and see.
“இந்த விஷயத்திலும் ேற்ற சில விஷயங்கைிலும் எலிசபெத் திருப்தி அளடந்தோள்.”
அகத்தின் ஒப்புதல் மூலம் புறத்ளதத் பதோிந்துபகோள்ளும்பெோழுது திருப்தி ஏற்ெடுகிறது.
ேனிதன் இளடவிடோது தன்ளனகய திருப்திப்ெடுத்திக்பகோள்ை முயலுகிறோன், சில சேயங்கைில்
ேற்றவர்களையும் திருப்திப்ெடுத்த முயலுகிறோன்.
திருப்தி அளடவது உணர்வுக்குோியது, ேனிதத் தன்ளேகயோடு இருப்ெது.
இது கெோன்ற ஒருவர், சேர்ப்ெணத்தில் தளடகளைச் சந்திக்கலோம்.
ேற்றவளைத் திருப்திப்ெடுத்த ேட்டுகே முயல்ெவர், அச்பசயலில் திருப்தி அளடவது, சுயநலேோகோது,
ேனித சுெோவத்ளதத் தோண்ட முயல்கிறோர். சேர்ப்ெணத்தில் அவர் தளடகளைச் சந்திக்க ேோட்டோர்.
அவைது உணர்வுபூர்வேோன சேர்ப்ெணம் ேற்றவர்களை அளடயும்பெோழுது, அவருக்கு உறவில்
இனிளேளய ஏற்ெடுத்தும், இதுகவ கோதலோக முதிர்ச்சி பெறும். அவர் கோண்ெது அவைது ேனத்தின்
ெோர்ளவயில், அைகோகத் கதோன்றும். ேற்றவர்களுக்கு அைகோகத் கதோன்றுெவர்கள்கூட, அவைது
ெோர்ளவக்கு அைளக பவைிப்ெடுத்துவோர்கள்.

80

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

எல்லோகே கேலிருந்து வருெளவதோன், அளத ேனத்தில் பெற்றுக்பகோள்ளும்பெோழுது அது ஒைியோக
பவைிப்ெடும், சுற்றிலும் பேதுவோக ஒைிளயப் ெைப்புவதோக இருக்கும் என்கிற அறிளவப்ெற்றி நோம்
முன்னர் கெசிகனோம்.
ேனதில் ஆன்ேோவின் அறிவு நம்ெிக்ளகயோகும்.
ேனதில் இது கெோன்ற நம்ெிக்ளக, உணர்வில் உறுதிளயயும், உடலில் ெோதுகோப்ளெயும்
அைிக்கிறது.
இதற்குச் சேேோக உடலில் இருப்ெது ஆழ்ேனேோகும்.
உணர்வின் மூலம் உடல் அறிந்துபகோள்கிறது.
கேகல கூறப்ெட்ட அறிவு, உணர்வின் இனிளே, ேற்றவளை அளடயும்பெோழுது உணர்வோக
உடளலச் பசன்றளடயும். உடல் சிலிர்க்கும்.
அளவ எல்லோமுகே உயர்ந்த நிளலயில் பெறுெளவ. கஜனும், ெிங்கிலியும் கீைோன நிளலயில்
பெறுகின்றனர்.
அவர்கைது வலிளேயற்ற குணோதிசயத்தில் இது ேிதேோன நம்ெிக்ளகயோகும்.
திருேதி பென்னட்டும், லிடியோவும் அகத அதிர்ளவ ஜடநிளல உறுதியோக அளடந்தனர். இது
இருைோக இருந்தது. அவர்களுளடய ேனதின் கீழ்நிளலயில், எதிர்ேளறயோகப் பெற்றுக்பகோண்ட
அறிவின் மூலம் இந்த உணர்வு அவர்களுக்கு எழுந்தது. சூைல் எதிர்ேளறயோக இருந்திருந்தோல்,
அவர்கள் அளனவரும் அைிக்கப்ெட்டிருப்ெோர்கள். அளனத்துகே கேலிருந்துதோன் வருகின்றன
என்ெது இங்கு உண்ளே, ஏபனனில் எல்கலோருளடய நன்ளேகளும் டோர்சியிடேிருந்தும், ெிபைஞ்சுப்
புைட்சியின் மூலேோகவும் கநைடியோக வந்தளவ. கோலின்ஸ், கலடி கோதோின், ஆன், சோர்பலட்
இவர்கைிடம் இந்த உணர்வின் நிளல ேற்றும் அதன் குணத்ளதப் ெோர்ப்ெது, இக்களதயின்
அடிப்ெளடயில் அவற்ளற விைக்குவது, கேலும் இந்த ஆைோய்ச்சிளய விோிவுெடுத்தும்.
சேர்ப்ெணம் பசய்யப்ெட்ட வோழ்க்ளக இளறவனுக்கு உகந்தது.
இளறவனுக்கோக வோழ்வது இளறவளன ேகிழ்விக்கும்.
வோழ்க்ளகயில் இளறவளன உணர்ெவர்கைோல் இளதச் பசய்ய முடியும்.
பதோிந்துபகோள்வது அளதத் தகுதியுள்ைதோக்குகிறது, ஞோெகம் ளவத்துக்பகோள்வது அளதச்
பசயல்ெட ளவக்கிறது.
இளதச் பசய்யத் தீர்ேோனிப்ெவருக்கும் இதைச் பசய்ய சக்ைி இருந்ைால் ேட்டுமே பசய்ய இயலும்.
முன்னர் குறிப்ெிட்டதுகெோல் இக்களதயில் எவரும் தங்கைது ெிைச்சிளனகள் தீை, ெிைோர்த்தளன
எதுவும் கேற்பகோள்வதில்ளல.
லிடியோ ஓடிப்கெோனபெோழுதும் யோரும் ெிைோர்த்தளன பசய்ததோக எங்கும் குறிப்ெிடப்ெடவில்ளல.
எல்கலோருளடய முயற்சியும் குளறந்த அைவிகலகய இருந்தது, ஆனோல் ெலன் எதுவும்
ஏற்ெடவில்ளல.
தன்னுளடய திறளேகளை நம்பும் ேனிதன் தவறோேல் கதோற்ெோன்.
இளறவளன நம்ெோேல் இருக்க விரும்பும் ேனப்ெோன்ளே இது.
இந்த ேனப்ெோன்ளேளய அன்ெர்கள் இறுதிவளை ஏகதோ ஒரு விதத்தில் தக்க ளவத்துக் பகோள்வர்.
அன்ெருக்கு இது ேகனோோீதியோக விரும்ெத்தகோத தளடயோக உள்ைது.
-‘நோன் தவறு எதுவும் பசய்யவில்ளல’ என்ற எண்ணம் முதலில் எழும்.
நோம் நம்ளேகய நம்புகிகறோம் என்ெது நேக்குத் கதோன்றுவதில்ளல.
-என்னுளடய சககோதோிக்கு உதவி பசய்வது தவறோ? இன்னமும் நோன் பசய்வதுதோன் சோி, இளறவன்
பசய்வதல்ல.
-நோன் சேர்ப்ெணம் பசய்து விட்கடன். வலியுறுத்தல் எனது சேர்ப்ெணத்தின் ேீதுதோன் இருக்கிறது.
எதையும் பசய்து முடிக்கோேல் நோன் விட்டு விடக் கூடோது.
ேீண்டும் ஒருவர் தன்னுளடய முயற்சிளய ேட்டுகே நிளனக்கிறோர்.
-“நோன் முற்றிலுேோக அன்ளனளய நம்ெி இருக்கிகறன்” என்று ஒருவர் கூறும்கெோது, பசயலின்
ளேயம் அவோிடகே உள்ைது.
-நோன் கவறு என்ன பசய்வது?
இது கேற்கூறியவற்றின் ேணத்ளதத் தக்களவத்துக் பகோள்கிறது.
-நம்ெிக்ளகளய அன்ளனளய கநோக்கி ேோற்றும்கெோது சுயம் ேளறந்துவிடுகிறது. சுயம் ேளறவது
சோியோன சேர்ப்ெணத்தின் சோியோன அறிகுறியோகும்.
-ெிைச்சிளன தீவிைேளடயும் முன், சேர்ப்ெணத்தின் சோியோன ேகனோெோவம் ெிைச்சிளனயின் ெோைத்ளத
ஜீவியத்திலிருந்து அகற்றுகிறது. நோம் ேறந்து விடுகிகறோம். ேறக்கப்ெடும்பெோழுது அது சேர்ப்ெணம்
ஆகிவிடுகிறது.
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-அடுத்த நிளலயில் ெிைச்சிளன அன்ளனயிடம் பசல்கிறது, தீர்க்கப்ெட்டுவிடுகிறது அல்லது
உடனடியோக தன்ளன முன்னிறுத்திக்பகோள்கிறது. இந்தக் கட்டத்தில் நம்முளடய சேர்ப்ெணம்
சோியோனது, முளறயோனது, முழுளேயோனது என்று நேக்குத் பதோியும்.
எலிசபெத்தின் சந்கதோஷம் அைவுகுட்ெட்ட சமூக அளேப்ெிலிருந்து வருகிறது.
அந்த அளேப்ெிற்கு அெோிேிதேோன சக்தி இருக்கிறது.
அந்த அளேப்பு அனுேதிக்கும் சக்திளய ஒருவர் எந்த அைவிற்கு கவண்டுபேன்றோலும்
அனுெவிக்கலோம்.
சோதோைண ேனிதனுக்கு அந்த எல்ளலளயத் தோண்டுவதற்கோன அனுேதி கிளடயோது.
அவன் ஒதுக்கப்ெட்டு விடுவோன்.
அந்த அளேப்ளெத் தோண்டுெவன், அந்த எல்ளலக்குள் ஒரு தனி ேனிதனோவோன்.
அந்த எல்ளலளயத் தோண்டுவதன் மூலம் தனி நெருக்குக் கிளடக்கும் சக்தி அைவற்றது.
அந்த அளேப்ளெத் தோண்டுெவருக்கு குளறந்தெட்சேோக தனிப்ெட்ட சக்தி கிளடக்கும்.
அந்த எல்ளலளய ேீறுெவருக்கக தனிநெோின் அதிகெட்ச சக்தி கிளடக்கிறது.
ெள்ைியில் கல்வி கட்டளேக்கப்ெட்டுள்ைது.
அந்த அளேப்ளெத் தோண்டி பவைிகய வருெவர், கல்வியின் கேலும் அகண்ட கைத்ளதச் சந்திப்ெோர்,
இருப்ெினும் ெள்ைியிலிருந்து பெற்ற ேனத்தின் அளேப்ெின் மூலம் ஒருவர் ெள்ைிக்கு
பவைியிலிருந்து கல்விளயப் பெறுவோர். ஒரு தனி நெருக்கு இது குளறந்தெட்சேோக இருக்கும்.
இந்த அளேப்ெிலிருந்து ஒருவர் பவைிவரும்பெோழுது அவர் ஒரு கேளதயோக ேலருவோர். அவருக்குக்
கிளடப்ெது அதிகெட்சேோக இருக்கும்.
சமூகத்தில் இருக்கும் ேனிதன் நூற்றுக்கணக்கோன கட்டுப்ெோடுகளை ஏற்றுக்பகோள்கிறோன், அந்த
அைவில் அவன் அதிகோைத்ளத அனுெவிக்கிறோன்.
அந்த எல்ளலக்குள் ஒருவர் பெற்றுக்பகோள்வகத அெோிேிதேோக இருக்கும்.
உலகத்தில் இருக்கும் ககோடிக்கணக்கோன அறிவோைிகள் அந்த அளேப்ெினோல்
உருவோக்கப்ெட்டவர்கள்தோம்.
விக்கோம் பெற்றிருந்த அதிகப்ெடியோன சக்தி, நடத்ளதயினோல் ஏற்ெடும் ேனதின் சக்தியோகும்.
கஜன் நம்ெியிருந்த சக்தி, சமூகம் ஒப்புக்பகோள்ளும் இலட்சியத்தின் சக்தி.
திருேதி பென்னட் பெரும் அதிகோைத்ளத அனுெவித்தோள்.
திருேணத்தில் கணவன் ேளனவிக்கு அைிக்கும் அதிகோைம் இது.
கணவனிடேிருந்து ேகனோோீதியோக ளகப்ெற்றப்ெடும் திருேணத்தின் சமூகச் சக்தி இது.
கோைலினும், லூயிசோவும் அதிக ேோியோளதளய அனுெவித்தனர்.
ெணத்தோலும் ெடிப்ெோலும் அவர்கள் பெற்ற நோகோிகத்தின் சக்தி அது.
எல்ளலக்குட்ெட்ட அைவில்கூட, யோர் ஒருவருக்கு ஒரு குறிப்ெிட்ட சமூகத் தைத்தின் சக்திளயப்
பெற்றுக்பகோள்ைத் பதோிந்திருக்கிறகதோ, அவைோல் தற்பெோழுது அனுெவிக்கும் சக்திளயவிட அதிக
அைவில் பெற்றுக்பகோள்ை முடியும்.
நோற்ெது அல்லது ஐம்ெது விதேோன சமூக ேகனோோீதியோன சக்திளய விவோிக்க முடியும்.
ேனதின் சக்திக்கும் அப்ெோல் ஆன்ேீகம் ேற்றும் சத்திய ஜீவிய சக்தியும் உள்ைன.
அன்ளனயின் சக்தி சத்திய ஜீவிய சக்தியோகும். இச்சக்திளய எவ்வோறு ெயன்ெடுத்திக்பகோள்வது
என்று முயன்று கற்றுக்பகோள்ளும் ஒருவனுளடய பெோறுளேக்கு, இது உலகத்தின் ேிக உயர்ந்த
ெலளன அைிக்கும்.
இப்பெோழுது அனுெவித்துக்பகோண்டிருப்ெளத விட்டு விடுவது இங்கு ேிகவும் முக்கியம்.
வோழும் ஒவ்பவோரு ேனிதனும் இன்ெத்ளத நோடுகிறோன்; எவரும் துக்கத்ளத நோடுவதில்ளல.
ஆனந்தத்ளத அனுெவிக்க கவண்டிய தோககே ெளடப்ெோக உருவோனது.
வைரும் குைந்ளத உடல் ஆனந்ைத்ைிற்கோக இளடவிடோது விளையோடிக் பகோண்டிருக்கும்.
இைளேயிலும், வகயோதிகத்திலும் ேனிதன் குடும்ெத்துடன் கசர்ந்து சந்கதோஷேோக இருக்க
விரும்புகிறோன்.
ேளனவியின் ஆளசகளைப் பூர்த்தி பசய்யும் திருேணகே அவனது பெோிய சந்கதோஷேோக உள்ைது.
வயதோன ெிறகு ஆண்களும் பெண்களும் கெைக் குைந்ளதகளுடன் இருப்ெளதகய விரும்புவர்.
முதிர்ச்சி பெற்ற ேனிதர்கள் கலோக கக்ஷேத்ளத இலட்சியேோகக் கருதுவர்.
சந்கதோஷத்ளத நோடும் ேிகவும் தீவிைேோன பவைிப்ெோடு, அேை கோதலிலும் கேோக்ஷத்திலும்
கோணப்ெடுகிறது.
ேனம் அறிளவ நோடுகிறது.
உடல் பசயல்ெடுவதன் மூலம் சோதளனகளை நோடுகிறது.
சந்கதோஷத்ளத நோடுவது உள்ைம்.
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சந்கதோஷத்ளத அைிக்கும் உணர்வுபூர்வேோன நிளறவில், ேனதின் அறிவும், உடலின் பசயலும்
சந்தித்துக் பகோள்கின்றன, ஒத்துப்கெோகின்றன, முழுளே அளடகின்றன.
இதன்ெடி உள்ைம் முழு ேனிதளனப் ெிைதிெலிக்கிறது.
ேனதோல் புோிந்துபகோள்வளதவிட, உணர்ச்சிகைோல் புோிந்துபகோள்வது கேலும் முழுளேயோனது.
இளறவளனக் கண்டுெிடிப்ெகத உலகில் ேனிதன் நோடக்கூடிய ேிக உயர்ந்த விஷயம் என்று
ஸ்ரீஅைவிந்தர் கூறுகிறோர். நோம் இருக்கும் வோழ்வில் நோம் புோிந்துபகோண்டவற்றின் ெலன்களை நோம்
புோிந்துபகோள்கிகறோம்.
நோம் சமூகம் அல்லது சமுதோயத்தின் ஒரு அங்கேோகவோம்.
சமூகம் யோருளடய சோதளன?
முதல் ெோர்ளவயில் இது தோனோககவ கதோன்றியது கெோலுள்ைது.
சிறிது ஆைோய்ந்தோல், சமூக அறிவும் சமுதோய அனுெவமும் சமூகத்ளத உருவோக்கி அதளனப்
ெோதுகோத்து வருகிறது எனத் பதோியும்.
இளறவனின் ெளடப்பு என நோம் கருதும் உலகத்திற்கும் இந்த விசோைளண பதோடர்கிறது.
இளறவன் என்றோல் என்ன, உலகத்ளத அவன் எவ்வோறு ெளடத்தோன் எனத் பதோிந்துபகோள்வது
ெளடப்ெின் தத்துவேோகும்.
நோம்தோன் கடவுள் என ோிஷிகள் அறிந்தனர்.
பெோிய கதடல் என்று ஒன்று இருந்தோல், அது இளறவளனத் பதோிந்துபகோள்வதும், ேனிதன்
எவ்வோறு இளறவனோனோன், எவ்வோறு கடவுள் உலளகப் ெளடத்தோன் என்ெளதத்
பதோிந்துபகோள்வகத என ஸ்ரீஅைவிந்தர் கூறுகிறோர்.
இளத இளறவன் வரும் தருணம் என்று ஸ்ரீ அைவிந்தர் கூறுகிறோர்.
ஒரு குைந்ளத கல்வி கற்க இருெது வருடங்கள் எடுத்துக்பகோள்வது கெோல், ெலன் எதுவுேின்றி ெல
கோலங்கைோக சோதளனகள் பசய்யப்ெட்டு வந்துள்ைன.
கண்ணுக்குத் பதோியோத உளைப்ெின் சோைம் பெோிய தருணத்தில் ஒன்று கசர்ந்து எல்லோப்
ெலன்களையும் அைிக்கத் தயோைோக இருக்கும்.
எல்லோச் சோத்தியங்களும் முழுளேயோக நிளறந்து இருக்கும் ெளடக்கும் தருணேோக இது இருக்கும்.
கதசீய இயக்கத்திலும், ஒரு கட்சியிலும்கூட, அளத நிறுவியவர்கள் இது கெோன்ற ெலன்களைக்
கோண்ெர்.
இதன் சிறிய வடிவம் குடும்ெங்கைிலும், சிறிய நிறுவனங்கைிலும், கிைோேங்கைிலும்கூட
கோணப்ெடுகிறது.
பசோர்க்ககே முழுவதுேோக நேக்குக் கிளடப்ெதுகெோல், பெோிய விஷயங்கள் அடுத்தடுத்து பதோடர்ந்து
நளடபெறும்.
லோம்ப்டன் சந்திப்பு டோர்சியின் வோழ்வில் அது கெோன்ற இளறவன் வரும் தருணேோகும்.
எல்லோப் ெலன்களும் கேலிருந்துதோன் வருகின்றன.
கீைிருந்து அவற்ளறப் பெற்றுக்பகோள்வதுதோன் நேது அளனத்து உளைப்ெோக இருக்க கவண்டும்.
நேது உளைப்பு ஆக்கபூர்வேோனது அல்லது ெளடக்கும் திறனுளடயது என்று புோிந்துபகோள்வது
பவறும் ேோளய.
எழுதுவது ேனிதகன தவிை, கோகிதகேோ அல்லது எழுதுககோகலோகூட அல்ல.
ெள்ைிக்கும் கல்லூோிக்கும் பசன்று கல்வி ெயிலும் ஒரு ளெயனுக்கு, குடும்ெமும், தந்ளதயும்,
கல்விளய அைிக்கின்றனர். அவனுளடய ெங்கு ெலளனப் பெறுவது ேட்டுகே.
அளனத்துக் கல்வியும் சமூகத்திலிருந்து வருகிறது. ேோணவன் அதனோல் ெயனளடெவன் ேட்டுகே.
தண்ணீர் முழுவதும் ேளையின் மூலம் கிளடக்கிறது. நீளைப் பெற்றுக்பகோள்வது ேட்டுகே பூேியின்
ெங்கு.
ஆண் சம்ெோதிக்கிறோன், குடும்ெம் பசலவைிக்கிறது.
ஆசிைேத்தில் எல்லோமும், ஒவ்பவோரு கருத்தும், பசயல்முளறயும், கவளலயும், அன்ளனயிடேிருந்து
எழுந்தளவகைோகும்.
சோதகனின் ெங்கு ெலளனப் பெறுவது ேட்டுகே.
பென்னட் குடும்ெத்தினருக்குப் ெலன்களை அைித்தது டோர்சி ேட்டுகே.
கஜனுளடய திருேணம் அவனுளடய பசயல்.
லிடியோளவக் கண்டு ெிடித்ததும் அவகன.
விக்கோேிற்குப் ெணம் பகோடுத்ததும் அவன்தோன்.
கவறு எவைோலும் லிடியோளவத் திருேணம் பசய்துபகோள்ை விக்கோளே சம்ேதிக்க ளவத்திருக்க
முடியோது.
இளதச் பசய்ததும் அவகன.
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எலிசபெத்ளதயும், பெம்ெர்லிளயயும் பெோறுத்தவளை, திருேணத்ளதப் ெற்றிய அறிகவோ,
தன்முளனப்கெோ அல்லது ெங்கைிப்கெோ எதுவும் இல்ளல. எல்லோ தன்முளனப்பும், கவளலயும்,
பெோறுப்பும் டோர்சியுளடயதோக இருந்தது. கோதலித்தவனும் அவகன, அதற்கோக உளைத்தவனும்
அவகன.
ேனிதன் பவற்றி அளடந்தவுடகனகய, முக்கியேோகப் ெண விஷயத்தில் பவற்றி
அளடந்தவுடகனகய, முதல் விஷயேோக அவன் நோடுவது அதளன சமூக அந்தஸ்தோக
ேோற்றுவதுதோன்.
பதோளலதூை இலக்கோக இருக்கும் ெண்கெ அவனுக்கு அப்பெோழுது கதளவப்ெடும் விஷயேோகும்.
ெண்ெின் பவைித் கதோற்றங்களை ேட்டுகே அவனோல் பெற முடியும்.
கல்வியும் பதோளல தூை இலக்கோககவ இருக்கும்.
அந்தஸ்து விளைவில் கிளடக்கிறது, ெோதுகோப்பு உடனடியோக அைிக்கப்ெடுகிறது.
ஒருவர் உடனடியோக ேகனோோீதியோன ெோதுகோப்ளெப் பெறுகிறோர்.
சமூகச் சக்தியோக நோம் ெோர்ப்ெது அது கெோன்ற தனிப்ெட்ட பவற்றிகைின் பதோகுப்பு.
பெோருைோதோைம் ெற்றோக்குளறளயப் ெற்றிய விஞ்ஞோனம் என்கிகறோம்.
உலகத்தில் எந்த விதப் ெற்றோக்குளறயும் கிளடயோது.
அனந்தம் இயற்ளகயோக அளேயப்பெற்றது; அெோிேிதம் மூலம் அது பவைிவருகிறது.
நதியில் நீைோடுெவர் ேிகக் குளறவோன அைவு நீளைகய உெகயோகிப்ெர்.
நூலகத்திற்குச் பசல்ெவர் அங்கிருப்ெதில் ஒரு சிறு துளி அளதவக்கூட ெயன்ெடுத்துவதில்ளல.
இளறவனின் அனந்தேோன அெோிேிதத்ளத ேனிதன் ெற்றோக்குளறயோகப் புோிந்துபகோள்கிறோன்.
ளேக்கைோஸ்ககோப் ஒரு புள்ைிளயத்தோன் ெோர்க்குகே தவிை முழுவளதயும் அல்ல.
ேளை பகோட்டுகிறது, ஆனோல் பசடிக்ககோ ஒரு ளகயைவு நீர்தோன் கதளவப்ெடும்.
ஒரு நோட்ளடக் ளகப்ெற்றி அதளன ஆள்ெவைோல் அங்கிருக்கும் பசல்வ வைங்கைில் தன்னுளடய
பசோந்தத் கதளவகளுக்கு எவ்வைவுதோன் உெகயோகிக்க முடியும்?
சமூகத்தின் வைங்கள் அைவற்றளவ; ேனிதன் அவற்றில் சிறிதைகவ ெயன்ெடுத்திக் பகோள்கிறோன்.
கலோச்சோை வைங்கள் கேலும் அதிகம்.
ஆன்ேோ எல்லோ வைங்களையும் உட்பகோண்டது.
ஆன்ேீக நிளலயில் எளத கவண்டுபேன்றோலும் எதோக கவண்டுபேன்றோலும் ேோற்றலோம்.
ஒன்றுேில்லோததிலிருந்து அளனத்ளதயும் உருவோக்கலோம்.
ஒரு சிறிய அணுவில், நம்ேோல் நிளனத்துப் ெோர்க்கக் கூடிய அளனத்து சக்திகளும் அடங்கியுள்ைன.
ஒரு சிறிய ேந்திைம் ெிைெஞ்ச சக்திளயத் தோங்கி உள்ைது.
ெல கோலங்கைோக ேனிதனின் உள்ைம் நிளறளவளடந்து வருவது ேளனவியின் புன்னளகயில்தோன்.
வங்கியில் இருக்கும் அளனத்து ெணத்ளதயும் ஒகை கோகசோளலயில் அடக்கி விடலோம்.
பூஜ்யம் ெளடப்ளெ உள்ைடக்கியது.
ஒரு சிறிய ளகபயழுத்து ஒரு பெோிய ஆவணத்ளதச் பசல்லுெடியோக்குகிறது.
கண்ணுக்குத் பதோியோத ஆன்ேோ நம்ளே வோழ்நோள் முழுவதும் வைி நடத்திச் பசல்கிறது.
சமூகம் சக்தி வோய்ந்தது. சக்தி, அறிவு, சந்கதோஷம் இவற்ளற உள்ைடக்கிய ெிைெஞ்சம் இது.
இந்தச் சக்திளய பவைிக்பகோண்டு வரும் கருவி ெளடக்கும் திறன் பெற்றதோக இருக்க கவண்டும்.
பவற்றிளயப் பெருக்கிக் பகோண்கட கெோகும் ஒருவர், தனது அடுத்த நிளல, முந்ளதய சோதளனகள்
அளனத்ளதயும் உள்ைடக்கியதோக இருக்கும் என்ெளதப் ெோர்த்திருப்ெோர்.
இது ஒரு ெளடக்கும் சூத்திைம் ஆகும்.
வட்டிக்குப் ெணம் பகோடுப்ெவர் முன்கனற்றத்ளத உண்டோக்குெவர் அல்ல.
அமைமொல் ேோேியோர் அன்ளெ அள்ளி வழங்குெவைோக இருக்க முடியோது.
வியோெோைம் நிளல நிறுத்தப்ெட்டெின் அைவற்று விோிவளடகிறது.
ெிோிட்டனுக்கு வியோெோைம் எதிர்ெோைோத விதேோக ஒரு சோம்ைோஜ்யத்ளதகய அைித்தது.
முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட கல்வி புத்திசோலிகளை உருவோக்குகிறது, அவர்கள் விளைவில் நோட்ளட
ஆள்கின்றனர்.
ெணத்திற்கு சந்ளத ஒரு ெளடக்கும் கைேோகும்.
புத்திசோலியின் ேனதில் ஒரு சிறிய தகவல் நுளையும்பெோழுது, உலகத்தின் ேிகப் பெோிய தத்துவேோன
புவி ஈர்ப்ெின் உண்ளே பவைிப்ெடுகிறது.
ெண்புள்ை ெோசேோன குடும்ெம், அதன் கண்ணுக்குப் புலப்ெடோத ஸ்ெோிசங்கைோல், உலகத்ளத ஆளும்
அைவிற்கு ெைந்த ெண்புேிக்க சக்திகளை உருவோக்குவளதப் அோிதோகப் ெோர்க்கிகறோம்.
ேளல ஜீவளன இைக்கவில்ளல, கடல் ஜீவனுடன் உள்ைது.
உலகத்திற்குத் தளலளே தோங்கும் அைவிற்கு பெோிய சக்திகைோக அளவ உயை முடியும்.
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இவ்வோறு ெிபைஞ்சுப் புைட்சி இேய ேளலயில் உருவோனது.
பதோைில் நுட்ெத்தின் சக்திளய நோம் அளனவரும் கோண்கிகறோம்.
நுட்ெேோன பதோைில் நுட்ெத்ளதப் கெோல் அனந்தேோன சிக்கல்கள் நிளறந்ததுதோன் இவ்வுலகம்
என்ெது ெோர்க்கப்ெடுவதில்ளல.
இைத்தமும் சளதயும் கசர்ந்தது ேட்டுேல்ல நேது உடல்.
உலகத்தின் அளனத்து ெளடக்கும் சக்தி அடங்கியது இவ்வுடல், இதன் ேிகச் சிறிய ெோகமும்
திட்டேிடப்ெட்டுள்ைது, ேனவுணர்வுகளை ஒரு முளற பதோட்டோல், அது தன்ளன பவைிப்ெடுத்தத்
தயோைோக உள்ைது.
ேனிதன் உலகமுேோவோன், ெிைெஞ்சமுேோவோன்,
ெிைெஞ்சம் அணுவில் உள்ைது.
இதளனப் ெற்றிய அறிவு பவகு நோட்களுக்கு முன்கெ கண்டுெிடிக்கப்ெட்டுவிட்டது.
இப்பெோழுது இது அற்புதேோக பூைணம் பெற்றுள்ைது.
ேனிதன் தள்ைோடுகிறோன், தடுேோறுகிறோன்.
அவன் கண்களைத் திறந்து ெோர்க்க கவண்டும்.
21. “Considering the last half an hour with some satisfaction.”
Mind considering what has happened is assimilation of experience.
Food is digested, absorbed and finally assimilated into the system.
Mind observes, recognises, remembers, recalls.
The subliminal Mind does the same thing to everything that happens around us whether we take note of it
or not.
Man is a universal personality visible to himself at one point of mental sensation.
The purpose of the yoga is to relieve the human being from the imprisonment of ego, and restore its cosmic
relationship. This is the first step.
Accomplishment is the basis of human life.
A large majority is incapable of it.
They serve another person who accomplishes.
Human accomplishment is there before our eyes.
The American accomplishes fifty times more than the Indian.
The Indian, if only he chooses to know his own endowment for accomplishment, can accomplish five
hundred times more than the American.
Should the world awaken to its own inherent faculty, the idea of scarcity will disappear.
The aim of our society is to introduce Sri Aurobindo to the world.
His own next goal is the establishment of world government.
His final goal is the birth of the Supramental Being.
Ours is the simplest, one step further, to wipe out poverty.
Imagine each devotee finding himself a hundred times more capable overnight. It is done by change of
attitude.
Mother says the greatest of victories is not announced by the beat of drum.
The world is forging ahead all around us.
Let us too benefit by that.
One of the strategies I advocate is GOODWILL.
Goodwill accomplishes more than great capacities.
There are those who lose themselves in the next half an hour.
They live in imagination.
Those who live in the past consolidate experience.
Experience as well as imagination are parts of life.
Both together make up a whole of life.
One common difficulty for the devotees is their quick rise in life leaves no time for adjustment through
experience.
Anyone can learn from the first experience.
To know without previous experience is impossible.
Courting, wooing, proposing all easily flounder on the rock of inexperience.
Those who live in imagination are creative.
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When economists were trying to explain the world, it was Marx who said that explaining was not the thing,
but changing the world was the ideal.
Everyone was looking for a boy or a girl. Only Darcy was looking for light in the eyes. He stood out.
The one thing common to a lover and a devotee is the constant remembrance.
Devotees think of the Mother when problems arise. He is human.
He who thinks of Her all the time qualifies for a devotee.
Such a one meets with no problems; opportunities are beside the point for him.
Constant remembrance is constant Presence.
The outer Presence matures into inner Presence.
Often it results in a guiding inner voice.
Man is selfish; at best his selfishness extends to his family. A few idealists are interested in ideals or the
nation. Even if it is an interest in international ideals, still it is all the world below.
Life lies above which can be reached when we transcend human life.
Above when the ideals are realized as force of an Idea, its coming down on earth and revealing as result is
instantaneous.
To us our small problems and petty relationships matter. Sri Aurobindo says even escaping birth is a petty
ideal.
Society allows Man to go out and seek a girl, not the woman.
The woman has to wait for the Man to come and court her.
We may say it is the cruelty of social justice.
Actually it is a biological law which the society has adopted.
Further, it is a principle of higher accomplishment found in all walks of life.
Instead of viewing it as social tyranny, we may look on it as social wisdom.
Society in enjoining this rule to woman, recognises her role in higher accomplishment. It is social
credit to womanhood.
All small things are sought after.
All great things wait for the world to deliver them.
A guru may have several disciples who have come to him.
The one disciple who has distinguished himself will be one to whom the guru went in search of the boon.
God, Mother, gives all boons unasked for.
But the greater boons Man has to seek from them at great pains.
Nobel Prizes are usually awarded to those who are nominated by two distinguished members.
There is no Nobel Prize for philosophy or war or soldiering.
As the services rendered by Russell and Churchill were out of the ordinary, the Royal Academy of Sweden
invented an excuse in these cases and awarded the Prize for literature.
Social power is available in copious abundance. It is, I said, earlier, in three levels.
All members of the society avail of it when society acquires a new power.
Its greater abundance waits for him who crosses the social conditioning.
Its greatest opulence demands the Individual to break the social structure in its essence.
Relationship with Mother is increasingly enjoyable similarly.
Constant remembrance for the lover is to dwell in her consciousness.
For the Indian or for a pious person to be constantly repeating Mother’s name is possible.
It just becomes a meaningless sound, though it can be most powerful.
When the power cannot be retained in the repetition, it is not lost.
What retains the power is consciousness.
Constant remembrance is possible if you sit in one place all the time.
One has duties all the time. The question is whether they can be combined.
It is nothing new in the human experience, but one does not practice it with God.
The boy who takes an exam, a mother who has a daughter for marriage, one who is called for an interview,
one waiting for a judgment, all of them keep the issue full in their consciousness while doing the work.
Such dwelling in the consciousness gives intensity, not certainty of success.
Mother’s Name when given intensity assumes success automatically.
Our religious practices are so shallow that one can repeat the word Mother and not retain power.
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When the power remains there, repetition becomes impossible.
Powerful repetition is possible if there is the knowledge that Mother’s Name carries the power.
Faith is in social influence or Money, but not in the power of Mother.
One has to see this power in action in small and big issues.
Repeating Mother’s Name for three days solves any problem.
It secures an interview with the Prime Minister.
You can choose any issue which in your opinion is impossible and try.
A success there must produce faith.
If it does, it is the beginning. Keep that Faith settled inside and go about doing the work, without that
intensity coming down.
To keep that intensity at least for three days is necessary.
Once it is established in can be prolonged in Time, deepened in intensity.
Remembrance from such a state does not desert.
It is as powerful as or more powerful than Japa.
Should it generate JOY, it comes to stay.
Such meetings will never desert one’s memory.
The subtle visions in the dream sometimes can have practical results.
If someone hits you in the dream, you may carry a mark of that touch on your body.
Some of these events register in the mind a permanent picture. Hence the phrase ‘captures the
imagination’.
One of the Spiritual themes I am writing about is everything comes from above. There is nothing down
below.
Whether it is the degree from a college, or victory in election, they come to the Individual from the society.
The labour of the individual contributes NOTHING.
If you are one who delights in self-giving, examine your next project and see what the recipient
contributes. His contribution is only resistance.
The nakedness of selfishness which appropriates what is given as its own by right will be revealing.
Most of them turn against the benefactor to mortally harm him.
Totally selfish people receiving the benefits voluntarily extended by people of self-giving will easily
explain that on their part they do nothing.
In other circumstances the process is blurred.
Spiritual perception well developed will make us see the total role of grace in human life.
Why is it so? What then is the meaning of creation?
These are basically philosophic questions to answer which the enquiry must be extended to the conscient in
the inconscient.
Such an inquiry begins there, ends in the Absolute.
Ours is a Mental inquiry confining our scope to Sachchidananda.
Bihar, the seat of great empires is the most backward state in India.
Punjab a home of fighters suffered the worst in the 1947 communal riots.
Kashmir the home of pure bred Brahmins is part of Pakistan.
Southern states which felt less the ravages of invasion are progressive now.
Germany the home of hell in two World Wars is a leading economy.
Greece the leader of thought is now forgotten.
A broader enquiry will answer these questions too.
“களடசி அளை ேணி கநைத்ளதச் சற்று திருப்தியுடன் நிளனத்துப் ெோர்க்க முடிந்தது.”
நடந்தவற்ளற நிளனத்துப் ெோர்ப்ெது, அனுெவங்களை உட்கிைகித்துக் பகோள்வதோகும்.
உணவு ஜீைணேோகி, கிைகித்துக் பகோள்ைப்ெட்டு, உடலில் கலக்கிறது.
ேனம் கவனித்து, புோிந்துபகோண்டு, ஞோெகத்திலிருத்தி ளவத்து, ேீண்டும் நிளனவுகூருகிறது.
நோம் கவனித்தோலும், கவனிக்கோவிட்டோலும், அடிேனம் நம்ளேச் சுற்றி நடப்ெனவற்ளற எல்லோம்
இவ்வோறு நிளனவுகூருகிறது.
ேன உணர்வின் ஒரு இடத்தில் ேனிதன், தோன் ஒரு ெிைெஞ்ச ேனிதன் என்ெளதக் கோண்ெோன்.
அகந்ளதயிலிருந்து ேனிதளன விடுெட ளவப்ெதும், ெிைெஞ்ச உறவிளன ேீட்டுத் தருவதும்
கயோகத்தின் கநோக்கேோகும். இது முதல் ெடி.
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சோதளன ேனித வோழ்வின் அடிப்ெளடயோகும்.
பெரும்ெோலோன நெர்களுக்கு இது இயலோது.
சோதளன புோியும் கவபறோருவருக்கு அவர்கள் ஊைியம் புோிவர்.
ேனித சோதளன நம் கண்களுக்கு முன் உள்ைது.
இந்தியர்களைவிட அபேோிக்கர்கள் ஐம்ெது ேடங்கு அதிகம் சோதிக்கின்றனர்.
சோதளன புோிய தங்களுக்கு இருக்கும் திறளேளயப் ெற்றி இந்தியர்கள் பதோிந்துபகோண்டோல்,
அவர்கைோல் அபேோிக்கர்களைவிட ஐநூறு ேடங்கு அதிகம் சோதிக்க முடியும்.
உலகம் தன்னிடம் பெோதிந்திருக்கும் திறளேளய உணர்ந்தோல், ெற்றோக்குளற என்ெகத ேளறந்து
விடும்.
நேது அளேப்ெின் இலட்சியம், ஸ்ரீ அைவிந்தளை உலகுக்கு அறிமுகப்ெடுத்த கவண்டும் என்ெகத.
ெகவோனின் அடுத்த இலட்சியம், உலக அைசோங்கம் நிறுவப்ெட கவண்டும் என்ெது.
ெகவோனின் முடிவோன இலட்சியம் சத்திய ஜீவன் ெிறப்ெதுதோன்.
நம்முளடய இலட்சியம் ேிகவும் எைிளேயோனது, கேலும் ஒரு ெடி பசன்று, ஏழ்ளேளய நீக்க
கவண்டும் என்ெகத.
ஒவ்பவோரு அன்ெரும் ஒகை நோைில் நூறு ேடங்கு திறளேசோலியோக ேோறுவதோக கற்ெளன
பசய்யலோம். ேகனோெோவத்ளத ேோற்றினோல் இது சோத்தியம்.
ேிகப் பெோிய பவற்றிகள் தண்கடோைோ கெோட்டு அறிவிக்கப்ெடுவதில்ளல என்று அன்ளன
கூறுகிறோர்.
நம்ளேச் சுற்றி உலகம் முன்கனறி வருகிறது.
நோமும் அதன் மூலம் ெயனளடய கவண்டும்.
இதற்கு நோன் கூறும் ஒரு உெோயம் நல்பலண்ணம் ஆகும்.
பெோிய திறன்களைவிட நல்பலண்ணம் அதிக அைவில் சோதிக்கும்.
அடுத்த அளை ேணி கநைத்தில் தங்களைகய இைப்ெவர்களும் உண்டு.
அவர்கள் கற்ெளனயில் வோழ்ெவர்கள்.
கடந்த கோலத்தில் வோழ்ெவர்கள் அனுெவத்ளத ஒன்று திைட்டுகிறோர்கள்.
அனுெவம், கற்ெளன இைண்டுகே வோழ்வின் ெகுதிகள்தோம்.
இைண்டும் கசர்ந்து வோழ்ளவ முழுளேயோக்குகிறது.
அன்ெர்கள் வோழ்வில் விளைவோக உயர்வளடவதோல், அனுெவத்தின் மூலம் தங்களைச் சோிப்ெடுத்திக்
பகோள்ை கநைம் கிளடப்ெதில்ளல என்ெதுதோன் அவர்களுக்கு இருக்கும் பெோதுவோன ஒரு
ெிைச்சிளன.
முதல் அனுெவத்திலிருந்து எவரும் கற்றுக்பகோள்ைலோம்.
முந்ளதய அனுெவம் எதுவுேின்றி பதோிந்துபகோள்வது சோத்தியேில்லோதது.
கோதலிப்ெது, கவருவது, திருேண கவண்டுககோள் விடுப்ெது, இளவ யோவும் அனுெவம்
இல்லோவிட்டோல் கதோல்விளயச் சந்திக்கும்.
கற்ெளனயில் வோழ்ெவர்கள் ெளடக்கும் திறனுளடயவர்கள்.
உலகத்ளத விைக்க பெோருைோதோை நிபுணர்கள் முயற்சி பசய்தபெோழுது, விைக்க முயல்வது
முக்கியேல்ல, உலகத்ளத ேோற்றுவகத இலட்சியேோகும் என்று Marx கூறினோர்.
ஒவ்பவோருவரும் ஒரு ஆளணகயோ அல்லது ஒரு பெண்ளணகயோ கதடிக் பகோண்டிருந்தனர், டோர்சி
ேட்டுகே கண்கைில் ஒைிளயத் கதடிக்பகோண்டிருந்தோன். அவன் தனித்து நின்றோன்.
ஒரு கோதலனுக்கும், ஒரு அன்ெருக்கும் பெோதுவோக இருப்ெது இளடயறோத நிளனவுதோன்.
ெிைச்சிளனகள் எழும்பெோழுது அன்ெர்கள் அன்ளனளய நிளனக்கின்றனர். அவன் ேனிதன்
ஆவோன்.
எவர் ஒருவர் அன்ளனளய எந்கநைமும் நிளனக்கிறோகைோ அவகை அன்ெைோவோர்.
இது கெோன்ற ஒருவருக்கு ெிைச்சிளனககை எழுவதில்ளல; வோய்ப்புகள் அவருக்குப் பொருட்மட
அல்ல.
இளடயறோத நிளனவு, அன்ளன இளடயறோது இருப்ெது கெோலோகும்.
பவைியில் அன்ளன பதோிவது உள்ைத்தில் குடிபகோள்வதுகெோல் முதிர்ச்சி பெறும்.
அது பெரும்ெோலும் உட்குைலோக நம்ளே வைி நடத்தும்.
ேனிதன் சுயநலேோனவன்; அவனுளடய சுயநலம், அதிகெட்சேோக குடும்ெ விஷயத்தில்
கோணப்ெடும். சில இலட்சியவோதிகள், இலட்சியங்கைிலும், நோட்டின் ேீதும் ஆர்வம் பகோண்டிருப்ெர்.
அது உலகைோவிய இலட்சியங்கைில் கோண்ெிக்கும் ஆர்வேோக இருந்தோலும், அது அளனத்தும் கீழ்
உள்ை உலகம்தோன்.
நோம் ேனித வோழ்ளவக் கடக்கும்பெோழுது, கேலிருக்கும் வோழ்ளவ அளடயலோம்.
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ஒரு கருத்தின் சக்தியோக இலட்சியங்கள் கேகல உணைப்ெடும்பெோழுது, அது கீைிறங்கி பூேிக்கு
வருவதும், ெலனோக பவைிப்ெடுவதும் க்ஷணத்தில் நடக்கிறது.
நேக்கு நேது சிறிய ெிைச்சிளனகளும், அற்ெேோன உறவுகளும் முக்கியேோகப்ெடுகின்றன.
ெிறப்ெிலிருந்து விடுதளல பெறுவது, அற்ெேோன இலட்சியம் என்று ஸ்ரீ அைவிந்தர் கூறுகிறோர்.
ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ளண நோட சமூகம் அனுேதிக்கிறது, பெண்ேணிளய அல்ல.
ஒரு பெண், தன்ளன கநசிக்க, ஒரு ஆணுக்கோகக் கோத்திருக்க கவண்டும்.
சமூக நீதியின் பகோடுளே என இளத நோம் கூறலோம்.
இது சமூகம் ஏற்றுக்பகோண்டுள்ை உயிோியல்ோீதியோன சட்டேோகும்.
கேலும் இது வோழ்க்ளகயின் எல்லோ இடங்கைிலும் கோணப்ெடும் உயர்ந்த சோதளனயின் ககோட்ெோடு
ஆகும்.
சமூகக் பகோடுளேயோக இளதப் ெோர்க்கோேல் சமூக அறிவோக இளத நோம் ெோர்க்கலோம்.
பெண்ணிடம் இந்தச் சட்டத்ளத வற்புறுத்தும் சமூகம், உயர்ந்த சோதளனயில் அவளுளடய
ெங்கிளன அங்கீகோிக்கிறது. பெண் இனத்திற்கு அைிக்கப்ெட்ட சமூக பகௌைவம் இது.
எல்லோ சிறு விஷயங்களும் நோடப்ெடுகின்றன.
எல்லோ பெோிய விஷயங்களும், உலகம் அவற்ளற அைிக்கக் கோத்துக் பகோண்டிருக்கின்றன.
ஒரு குருவிடம் ெல சிஷ்யர்கள் வந்திருக்கலோம்.
இவர்கைில் சிறந்து விைங்கும் ஒரு சிஷ்யர், குருகவ கதடிச் பசன்று பெற்றவைோக இருப்ெோர்.
இளறவனும் அன்ளனயும் ககட்கோேகலகய வைங்களை அைிப்ெர்.
ஆனோல் கேலும் உயர்ந்த வைங்களை ேனிதன் ேிகவும் கஷ்டப்ெட்டு அவர்கைிடம் நோட கவண்டும்.
இைண்டு முக்கியேோன அங்கத்தினர்கைோல் ெோிந்துளைக்கப்ெட்டவர்களுக்கு பெோதுவோக கநோெல்
ெோிசு வைங்கப்ெடுகிறது.
தத்துவம், கெோர் அல்லது ெளடத்திறன் ஆகியவற்றிற்கு கநோெல் ெோிசு வைங்கப்ெடுவது இல்ளல.
ரஸ்ைலும், சர்ச்சிலும் பசய்ை மசதவகள் அசாைாரணதவகளாக இருந்ைைினால், சுவீடன் நோட்டின்
Royal Academy, இவர்கைது விஷயத்தில் ஒரு கோைணத்ளத உருவோக்கி இலக்கியத்திற்கோன ெோிளச
அவர்களுக்கு அைித்தது.
சமூகச் சக்தி, நோன் முன்னர் கூறியதுகெோல் மூன்று நிளலகைில் அைவற்று அெோிேிதேோக உள்ைது.
சமூகம் புதிய சக்தி பெறும்பெோழுது, சமூகத்தின் அளனத்து அங்கத்தினர்களும் அதளனப்
பெறுகின்றனர்.
சமூகக் கட்டுப்ெோடுகளைத் தோண்டி வருெவருக்கு கேலும் அெோிேிதம் கோத்துக்பகோண்டிருக்கிறது.
ேனிதன், சமூக அளேப்ளெ அதனுளடய சோைத்தில் உளடத்துக் பகோண்டு பவைிவை கவண்டும்
என்று அதன் ேிகப் பெோிய வைம் எதிர்ெோர்க்கிறது.
இகதகெோல் அன்ளனயுடன் ஏற்ெடும் உறவு கேலும் இனிளேயோக இருக்கும்.
ஒரு கோதலன் இளடயறோது கோதலிளய நிளனவில் பகோள்வது, அவைது ஜீவியத்தில் வோழ்வதோகும்.
ஒரு இந்தியனுக்ககோ அல்லது பதய்வ ெக்தியுள்ை ஒரு ேனிதனுக்ககோ, அன்ளனயின் நோேத்ளத
இளடவிடோது உச்சோித்துக் பகோண்டிருப்ெது சோத்தியம்.
இது ேிகவும் சக்தி வோய்ந்ததோக இருந்தோலும், அர்த்தேற்ற ஒலியோக ேோறுகிறது.
ேீண்டும் ேீண்டும் உச்சோிப்ெதில் சக்திளயத் தக்களவத்துக் பகோள்ைோவிடினும், அதனுளடய சக்தி
குளறவதில்ளல.
சக்திளயத் தக்க ளவத்துக்பகோள்வது ஜீவியம் ஆகும்.
ஒகை இடத்தில் எந்கநைமும் உட்கோர்ந்திருந்தோல் இளடயறோத ஞோெகம் சோத்தியம்.
எல்லோ கநைமும் ஒருவருக்குச் பசய்வதற்குக் கடளேகள் இருக்கும். இைண்ளடயும் கசர்க்க முடியுேோ
என்ெதுதோன் ககள்வி.
ேனித அனுெவத்தில் இது புதிது அல்ல, ஆனோல் ஒருவர் இளத இளறவன் விஷயத்தில்
அனுசோிப்ெதில்ளல.
ெோீட்ளசக்குத் தயோைோகும் ேோணவன், திருேண வயதுள்ை பெண்ணின் தோயோர், கநர்முகத் கதர்வுக்குச்
பசல்லும் ஒருவர், நீதிேன்றத் தீர்ப்புக்குக் கோத்திருப்ெவர், இவர்கள் யோவரும், எந்த கவளல பசய்யும்
பெோழுதும் இந்த விஷயங்களைத் தங்கைது நிளனவில் முழுளேயோக ளவத்திருப்ெர்.
ஜீவியத்தில் இது கெோன்ற ஞோெகம், நிச்சயேோக பவற்றி கிளடக்கும் என்கிற உறுதி
அைிக்கோவிடினும், தீவிைத்ளத அைிக்கும்.
அன்ளனயின் நோேத்திற்குத் தீவிைம் அைிக்கப்ெடும்பெோழுது, தோனோககவ பவற்றியும் கிளடக்கிறது.
நேது ேத ெைக்க வைக்கங்கள் அவ்வைவு ஆைேற்றளவயோக இருப்ெதோல், நோம் சக்திளயத் தக்க
ளவத்துக்பகோள்ைோேல் அன்ளனயின் நோேத்ளத உச்சோிக்கிகறோம்.
சக்தி அங்கு இருந்தோல் ேீண்டும் ேீண்டும் அளைப்ெது சோத்தியேற்றதோகி விடும்.
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அன்ளனயின் நோேம் சக்திளயத் தோங்கி உள்ைது என்கிற அறிவு இருந்தோல், அளதத் தீவிைேோக
உச்சோிப்ெது சோத்தியம்.
சமூகச் பசல்வோக்கின் ேீகதோ அல்லது ெணத்தின் ேீகதோ நம்ெிக்ளக உள்ைது, ஆனோல் அன்ளனயின்
சக்தி ேீது அல்ல.
சிறிய விஷயங்கைிலும் பெோிய விஷயங்கைிலும் இந்தச் சக்தி பசயல்ெடுவளத ஒருவர் ெோர்க்க
கவண்டும்.
மூன்று நோட்களுக்கு அன்ளனயின் பெயளை இளடயறோது அளைப்ெது, எந்த ெிைச்சிளனளயயும்
தீர்த்துவிடும்.
ெிைதேேந்திோிளய கெட்டி கோணும் வோய்ப்ளெ இது அைிக்கும்.
நோம் சோத்தியேில்லோதது என்று நிளனக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்ளதயும் கதர்ந்பதடுத்து, நோம் முயற்சி
பசய்து ெோர்க்கலோம்.
அதில் கிளடக்கும் பவற்றி நம்ெிக்ளகளய ஏற்ெடுத்த கவண்டும்.
நம்ெிக்ளக ஏற்ெட்டோல், இது ஆைம்ெேோக இருக்கும். அந்த நம்ெிக்ளகளய அகத்தில் நிளல நிறுத்தி,
தீவிைம் குளறயோத வண்ணம் நம் கவளலளயச் பசய்த வண்ணம் இருக்க கவண்டும்.
அந்தத் தீவிைத்ளத மூன்று நோட்களுக்கோவது தக்க ளவத்துக்பகோள்வது அவசியம்.
அவ்வோறு அது நிளலத்து நின்றுவிட்டோல், அளத நீண்ட கோலத்திற்கு நீட்டித்து, தீவிைத்ளதயும்
ஆைப்ெடுத்தலோம்.
இந்த நிளலயிலிருந்து அன்ளனளய நிளனத்தோல், அந்த நிளனவு நம்ளே விட்டு அகலோது.
ஜெத்திற்குோிய சக்தி இதற்கு உண்டு அல்லது அதற்கும் கேல் சக்தி வோய்ந்ததோகவும் இருக்கும்.
இது சந்கதோஷத்ளத உருவோக்கினோல், சந்கதோஷம் நிைந்தைேோகி விடும்.
இது கெோன்ற சந்திப்பு ஒருவைது ஞோெகத்ளத விட்டு என்றும் அகலோது.
கனவுகைில் எழும் சூட்சுேக் கோட்சிகள் சில சேயங்கைில் நளடமுளறப் ெலன்களை அைிக்கும்.
யோகைனும் ஒருவர் நம்ளே அடிப்ெது கெோல் கனவு வந்தோல், உண்ளேயிகலகய நேது உடலில் அதன்
அளடயோைத்ளதப் ெோர்க்கலோம்.
இது கெோன்ற சில விஷயங்கள் நேது ேனத்தில் நிைந்தைேோன ெடேோகப் ெதிந்து விடும்.
அதனோல்தோன் ‘கற்ெளனளய ெடம் ெிடிப்ெது’ என்ற பசோற்பறோடர் எழுந்தது.
அளனத்துகே கேலிருந்துதோன் வருகிறது என்கிற ஒரு ஆன்ேீகக் கருத்ளதத்தோன் எழுதி வருகிகறன்.
கீகை எதுவும் இல்ளல.
கல்லூோியிலிருந்து கிளடக்கும் ெட்டகேோ அல்லது கதர்தலில் பெறும் பவற்றிகயோ ஒருவருக்கு
சமூகம் அைிப்ெதோகும். தனிப்ெட்டவோின் உளைப்பு எளதயும் அைிப்ெதில்ளல.
சுய அர்ப்ெணத்தில் சந்கதோஷப்ெடுெவைோக நோம் இருந்தோல், நேது அடுத்த திட்டத்தில், பெற்றுக்
பகோள்ெவோின் ெங்கைிப்ளெ நோம் கவனிக்க கவண்டும். அவைது ெங்கைிப்பு எதிர்ப்ெோகத்தோன்
இருக்கும்.
தனக்கு அைிக்கப்ெட்டளத உோிளேயோகச் பசோந்தம் பகோண்டோடும் அப்ெட்டேோன சுயநலம்
குறிப்ெிடத்தக்கதோக இருக்கும்.
உதவி பசய்தவளைகய துன்புறுத்தும் அைவிற்குப் பெரும்ெோலோகனோர் ேோறுவர்.
சுயநலேற்ற ேனிதர்கள் தோங்கைோககவ முன் வந்து உதவி பசய்யும்பெோழுது, அதன் ெலன்களைப்
பெற்றுக்பகோள்ளும் சுயநலவோதிகள், இதில் தங்கைது ெங்கைிப்பு எதுவும் இல்ளல என்று கூறுவர்.
ேற்ற சந்தர்ப்ெங்கைில் பசய்முளற பதைிவோக இருக்கோது.
ஆன்ேீகோீதியோகப் புோிந்துபகோள்வது சிறப்ெோக இருப்ெது, ேனித வோழ்க்ளகயில் அருைின் முழு
ெங்ளகப் ெோர்க்க நேக்கு உதவும்.
இது ஏன் இவ்வோறு உள்ைது? ெின் ெளடப்ெின் அர்த்தம்தோன் என்ன?
இளவ அடிப்ெளடயில் ெதிலைிக்க கவண்டிய தத்துவோீதியோன ககள்விகள் ஆகும், இதற்கோன
விசோைளணளய ஜட இருைில் உள்ை ஜீவனிடம் ஆைம்ெிக்க கவண்டும்.
இது கெோன்ற விசோைளண அங்கு ஆைம்ெேோகி ெிைம்ேத்தில் முடிகிறது.
நேது விசோைளண ேனத்தின் விசோைளண ஆகும், அது சச்சிதோனந்தத்ளத ேட்டுகே உள்ைடக்கியது.
பெோிய சோம்ைோஜ்யங்கைின் அாியதணயான பீகோர் ேோநிலம் இன்று இந்தியோவில் ேிகவும் ெின்
தங்கிய ேோநிலேோக உள்ைது.
கெோைோைிகைின் ெிறப்ெிடோன ெஞ்சோப் 1947 ேதக் கலவைத்தில் ேிகவும் ெோதிப்ெளடந்தது.
தூய்தேயான வம்சாவளி ெிைோேணர்கைின் இடேோன கோஷ்ேீர், இன்று ெோகிஸ்தோனின் ஒரு
ெகுதியோக உள்ைது.
ெளடபயடுப்ெோல் ேிகவும் ெோதிக்கப்ெடோத பதன் ேோநிலங்கள் இன்று முன்கனறி வருகின்றன.
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இைண்டு உலகப் கெோர்கைோல் ேிகவும் ெோதிக்கப்ெட்ட பஜர்ேனி இன்று பெோருைோதோைத்தில்
முன்னணியில் இருக்கிறது.
எண்ணங்கைின் தளலளேளய வகித்த கிகைக்க நோடு இன்று ேறக்கப்ெட்டு விட்டது.
கேலும் அகண்ட விசோைளண இந்தக் ககள்விகளுக்கும் ெதிலைிக்கும்.
22. “Though while it was passing, the enjoyment has been little.”
Life has inherent contradictions expressing as reversals.
The most glorious moment of a woman’s life is the delivery of a child.
It is the most painful experience she has.
Finn’s proposal refused by Laura gave him an intense delight.
The Man in the Burma forest felt the joy of a tiger about to eat him.
An intense prayer leading to success, Man receives the success as relief from the prayer. He does not feel
the joy of prayer, nor does he want to continue it. Any event is full of joy and sorrow raised. At any time
any emotion can be in excess.
A painful loan was paid off, the documents retrieved. Contrary to expectation there was neither relief nor
joy. From that bank the client went to another bank which was taking over the loan. There was a spurt of
joy when the documents were remitted into the second bank. No relief would come while the document
was still in his hands.
Perverse personalities are offended when they are given what they asked for.
They enjoy if the object is not forthcoming.
Mr. Bennet was disappointed that the dance meet was a success.
Coveted promotions received often produce a counter emotion.
With a team of twelve senators an educationist was waging a war against the management for ten years.
The management came forward to nominate one from the group to the syndicate. It was lost to the least
deserving member of the group which created a split between the leader and the other. The subtle truth
here is when the coveted elevation came, his immature subconscious sulked and escaped.
What remains a mystery to all his colleagues all their life is easily resolved from this view.
At the wedding ceremony a girl who waited for the marriage for five years could not sign her name for
several minutes.
Tess lost her marriage by voluntary disclosures as her own conscience wanted to cancel the marriage.
Man’s unconsciousness has many versions.
One of them is what everyone knows, he will not know.
A manager is an organised thief. The whole village knows, not the employer.
Everyone will have a similar defect.
He who seeks maximum accomplishment must correct himself there.
Minimum efficiency arises where we know what others do not know.
How to know such a defect.
He who knows of himself in that area and allows that defect without rectifying as a discipline, is
meant for yoga.
The miraculous change Darcy witnessed is because of that.
We see the Duke expecting Lady Mary to change.
What kind of folly is it? How to correct it?
A rational analysis will clear it. He must decide to be rational.
In his case, it came through the accident to Tregear.
Accident gives a pressure to the vital.
A rational Man must act without that pressure on the vital.
Rationality has grades.
Our major obstacles will be where we are irrational.
That we are more rational than others is no answer.
Are we rational where we meet with obstacles?
In that sense all our problems are simple. We do not want to solve them.
Construct a scale of rationality from physical to the Mental with ten points.
If it is done with ten points within the Mind, all the world problems can be solved.
That which has limits, is human.
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That which is not moving is egoistic.
That which we are not aware of, is unconsciousness.
Darcy woke up where he was unconscious.
To all the devotees, Darcy is the best example, not Elizabeth.
Serious devotees will do to create at least one deep opening that gives a fabulous personal result.
One single disturbance, if permitted, will take a long time to rectify itself.
Such a thing happened at Lambton which rectified itself through elopement.
It was a creative lapse.
What is a lapse, is an opening, if taken positively.
A writer sometimes writes three or four or even seven or eight times which is no loss to him.
In life if something is to be changed, say a job, we feel it is a great loss when the compulsion is from
outside.
Compulsion coming from inside, the loss is seen as an opportunity.
Spiritually, even death is such a desirable essential change.
Man cannot be brought to appreciate death as such.
Bingley’s marriage was the small Man’s efficiency.
Darcy’s marriage was the creativity of a great soul.
Wickham’s scandal was his walking into the prison of matrimony.
French people are known for their cleanliness and orderliness.
For one to reach their standard once is a labour.
To maintain it in Indian conditions is yoga of the body.
Sri Aurobindo has said Indians cannot think.
Since 712 AD no Indian Army that faced the outsider won.
They cannot fight, are known to be poor fighters.
In no walk of life is there organisation of any type.
Without thought, fighting skills, or organisation, what can they do.
Work is anathema to the Indian.
We see the most perfect resourceful application in organising corruption.
For selfish interest of any description there is endless energy if not direction or organisation.
Such a nation which could not fight was spared both the World Wars.
What is the source of that opportunity?
Does it mean Spirit offers to overcome any defect of any nation using its strength?
Will Europe develop vital Individuality?
What is the future of Greece?
The first thing Darcy had to acquire was good manners.
The first thing India has to acquire is territorial unity.
In territorial unity the value is placed on land.
The birth of the Internet tells us social evolution is not a smooth succession.
Apparently service economy has upgraded into Internet.
The linking threads are tenuous.
One thing certain is that Service, the Internet has begun to say, must be free service.
Presently free service is compensated by the advertisement income.
When the truth reveals itself we will see the subtle plane is more creative of everything, e.g. Money.
The biologist seeing the gap in evolution will make a progress.
Management coming to see the value of creativity, at least productivity, in the subtle plane will help
advance knowledge.
The educationist who sees that will abolish the entire period of education as he can deliver the knowledge
in the subtle plane.
One field where people can be made to see it is marriage.
Sales can easily see it and fully use it.
In the family life, if one or all can see the role of the subtle plane, the family will rise to the top of the
society.
Organisation of the army helped the Englishman to conquer India.
92

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

Indians are capable of subtle organisation.
The employment programme seems to have utilized it.
Green Revolution professed it.
Asoka in eschewing violence held it up as an ideal.
Territorial unity, subtle organisation, Individuality are the future assets of India.
Transfer of Power was organised by Sri Aurobindo by a subtle organisation in spite of Partition and
violence. The orthodoxy got the better of Him. It resulted in a murder at the Ashram gate. Should India
which is now enjoying the excess production of Money, understand the integration of politics, economics
and development, she will be great.
“அளதப் ெற்றி நிளனத்துப் ெோர்த்தபெோழுது எழுந்த சந்கதோஷம் அதிகேோக இல்ளல.”
பவைிப்ெடும் முைண்ெோடுகளை உளடயது வோழ்க்ளக.
ஒரு பெண்ணின் வோழ்க்ளகயில் ேிகவும் உன்னதேோன தருணம், குைந்ளதளயப் பெற்பறடுக்கும்
தருணம்தோன்.
அவளுக்கு இது அதிக அைவில் வலிளய அைிக்கும் அனுெவம் ஆகும்.
Finn விடுத்த திருேண கவண்டுககோளை Laura ேறுத்தது, அவனுக்கு அதிக சந்கதோஷத்ளத
அைித்தது.
ெர்ேோ கோட்டில் இருந்த ேனிதன், தன்ளன விழுங்கவிருக்கும் புலியின் ேகிழ்ச்சிளய அனுெவித்தோன்.
தீவிைேோன ெிைோர்த்தளன பவற்றி அைிக்கும்பெோழுது, ெிைோர்த்தளனயின் ெலனோக அந்த பவற்றிளய
ேனிதன் பெற்றுக்பகோள்கிறோன். ெிைோர்த்தளனயின் சந்கதோஷத்ளத அவன் உணருவதில்ளல,
அளதத் பதோடைவும் விரும்புவதில்ளல. எந்த ஒரு நிகழ்வும் சந்கதோஷம் அல்லது வருத்தம்
நிளறந்ததோக இருக்கும். எந்த கநைத்திலும் எந்த உணர்ச்சி கவண்டுபேன்றோலும் நிைம்ெி வைியலோம்.
ஒரு பெோிய கடன் திருப்ெிக் பகோடுக்கப்ெட்டு, ெத்திைங்கள் திரும்ெப் பெற்றுக்பகோள்ைப்ெட்டன.
எதிர்ெோர்த்ததற்கு ேோறோக நிம்ேதியும் எைவில்ளல, சந்கதோஷமும் எைவில்ளல. அந்த
வோடிக்ளகயோைர் அந்த வங்கியிலிருந்து புதிய கடளன அைித்த கவபறோரு வங்கிக்குச் பசன்றோர்.
இைண்டோவது வங்கியில் ெத்திைங்களைக் பகோடுத்தபெோழுது அவருள் சந்கதோஷம் பெோங்கி
எழுந்தது. அவோிடம் ெத்திைங்கள் இருக்கும்வளை அவருக்கு நிம்ேதி கிளடக்கவில்ளல.
ககட்ெது கிளடக்கும்பெோழுது வக்கிை குணம் ெளடத்தவர்கள் வருத்தேளடகின்றனர்.
கவண்டுவது கிளடக்கோேல் இருக்கும்பெோழுது அவர்கள் சந்கதோஷேளடகின்றனர்.
நடனத்தில் யோவரும் சந்தித்துக்பகோண்டது பவற்றி அளடந்தது என்ெளத அறிந்த திரு பென்னட்
ஏேோற்றேளடந்தோர்.
விரும்ெி ஆவலுடன் எதிர்ெோர்க்கும் ெதவி உயர்வு கிளடக்கும்பெோழுது, பெரும்ெோலும் அதற்கு
எதிைோன உணர்ச்சி ஏற்ெடுகிறது.
ென்னிபைண்டு senate அங்கத்தினர்களுடன் கசர்ந்துபகோண்டு, ஒரு கல்வியோைர் நிர்வோகத்ளத
எதிர்த்து ெத்து வருடங்கைோகப் கெோைோடிக்பகோண்டிருந்தோர். அவர்கைிலிருந்து ஒருவளை சிண்டிககட்
அங்கத்தினைோக நியேிக்க நிர்வோகம் முன்வந்தது. அவர்கைில் ேிகவும் குளறந்த தகுதியுள்ை
ஒருவருக்கு அந்தப் ெதவி கிளடத்ததோல், தளலவருக்கும் அதளனப் பெற்ற அங்கத்தினருக்கும்
இளடகய ஒரு ெிோிவு ஏற்ெட்டது. விரும்ெிய உயர்வு வரும்பெோழுது, அவருளடய முதிர்ச்சி பெறோத
ஆழ்ேனம் சிணுக்கமுற்று, தப்ெித்துக்பகோண்டதுதோன் இங்குள்ை சூட்சுே உண்ளேயோகும்.
அவருளடய சக ஊைியர்கள் அளனவருக்கும் வோழ்நோள் முழுவதும் இது புதிைோக இருப்ெளத இந்தக்
கண்கணோட்டம் சுலெேோகத் தீர்க்கும்.
ஐந்து வருடங்கைோக தன்னுளடய திருேணத்ளத எதிர்ெோர்த்து கோத்துக்பகோண்டிருந்த ஒரு பெண்,
திருேணச் சடங்கின் பெோழுது தன்னுளடய பெயளை ெல நிேிடங்களுக்கு தகபயழுத்ைிட முடியோேல்
திளகத்து நின்றோள்.
Tess-ன் ஆழ்ேனம் திருேணத்ளத இைத்து பசய்ய விரும்ெியதோல், அவள் தன்னிச்ளசயுடன்
விஷயங்களை பவைியிட்டது திருேணத்ளத இைக்கச் பசய்தது.
ேனிதனின் தன்னிளனவில்லோத் தன்ளேக்கு ெல ெதிப்புகள் உண்டு.
ேற்றவர்களுக்குத் பதோிவது தனக்குத் பதோியோது என்ெது அவற்றில் ஒன்றோகும்.
ஒரு கேலோைர் திருட்ளட முளறயோகச் பசய்ெவர். கிைோேம் பேோத்தத்திற்கும் அது பதோியும்,
முதலோைிக்கு ேட்டும் பதோியவில்ளல.
எல்கலோருக்கும் இது கெோன்ற குளற இருக்கும்.
யோர் ஒருவர் அதிகெட்ச சோதளனளய நோடுகிறோகைோ, அவர் தன் குளறளய அங்கு சோி பசய்துபகோள்ை
கவண்டும்.
ேற்றவர்களுக்குத் பதோியோதது நேக்குத் பதோியும் இடங்கைில் குளறந்தெட்ச திறன் எழும்.
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இது கெோன்ற குளறளய எவ்வோறு கண்டறிவது?
அந்த இடத்தில் தன்ளனப் ெற்றித் பதோிந்திருக்கும் ஒருவர், அளதத் திருத்தோேல், அக்குளறளய ஒரு
கட்டுப்ெோடோக ஏற்றுக்பகோள்வது கயோகத்திற்குோியது.
இதன் மூலம்தோன் டோர்சி வியக்கத்ைக்க ேோற்றத்ளத அளடந்தோன்.
கலடி கேோி ேோறகவண்டும் என்று Duke எதிர்ெோர்ப்ெளத நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
இது எந்த வளக முட்டோள்தனம்? எவ்வோறு அளதத் திருத்துவது?
விகவகேோன ஆைோய்ச்சி இளதத் பதைிவோக்கும். விகவகேோக இருக்க அவர் தீர்ேோனிக்க கவண்டும்.
இவைது விஷயத்தில், Tregear ற்கு நடந்த விெத்தின் மூலம் பதைிவு கிளடத்தது.
விெத்து உணர்வுக்கு ஒரு அழுத்தத்ளத அைிக்கிறது.
விகவகேோன ேனிதன் உணர்வில் இந்த அழுத்தம் இல்லோேல் பசயல்ெட கவண்டும்.
விகவகத்திற்கு ெல நிளலகள் உண்டு.
நோம் விகவகேின்றி இருக்கும் இடங்கள் நேக்குப் பெோிய தளடகள் ஆகும்.
நோம் ேற்றவர்களைக் கோட்டிலும் விகவகேோக இருக்கிகறோம் என்ெது ெதில் கிளடயோது.
எங்கு தளடகளைச் சந்திக்கிகறோமோ, அங்கு நோம் விகவகேோக இருக்கிகறோேோ?
இந்த விதத்தில் நேது எல்லோப் ெிைச்சிளனகளும் எைிளேயோனளவ. அளதத் தீர்க்க நேக்கு
விருப்ெேில்ளல.
ஜட நிளலயிலிருந்து ேனத்தின் நிளலவளை, விகவகத்தின் அைவுககோளல ெத்து நிளலகைில்
தயோோிக்க கவண்டும்.
ேனதில் ெத்து நிளலகள்வளை விகவகேோக நடந்து பகோண்டோல் உலகத்தின் எல்லோப்
ெிைச்சிளனகளையும் தீர்க்கலோம்.
ேனிதனுக்கு அைவு உண்டு.
நகைோதது அகந்ளதயோல் ஆனது.
நோம் பதோிந்துபகோள்ைோேல் இருப்ெது, விைிப்ெின்றி இருப்ெது.
எங்கு தன்ளன அறியோத வண்ணம் இருந்தோகனோ, அங்கு டோர்சி விைித்துக் பகோண்டோன்.
எல்லோ அன்ெர்களுக்கும் டோர்சிதோன் சிறந்த உதோைணம், எலிசபெத் அல்ல.
தீவிைேோன அன்ெர்கள் ஏதோவது ஒரு விஷயத்தில் ஆைேோக விைிப்புணர்வு ஏற்ெடும் வளகயில்
பசயல்ெட்டு சிறந்த ெலளனக் கோண்ெர்.
ஏகதனும் ஒரு இளடயூறு ஏற்ெட்டோல், அது தன்ளனச் சோிபசய்துபகோள்ை நீண்ட கோலம் எடுத்துக்
பகோள்ளும்.
லோம்ப்டனில் இது கெோன்ற ஒரு விஷயம் நடந்தது, அது ஓடிப்கெோன நிகழ்வின் மூலம் தன்ளனகய
சோி பசய்து பகோண்டது.
இது ஆக்கபூர்வேோன தவறோகும்.
தவற்ளற கநர்ேளறயோக எடுத்துக்பகோண்டோல் அது விைிப்புணர்ளவ அைிக்கும்.
ஒரு எழுத்தோைர் மூன்று, நோன்கு அல்லது ஏழு, எட்டு முளறகூட ேீண்டும் ேீண்டும் எழுதத் தயங்க
ேோட்டோர், அதனோல் அவர் நஷ்டேளடவதில்ளல.
வோழ்க்ளகயில் சில விஷயங்கைில், உதோைணேோக உத்திகயோகத்தில், புற வற்புறுத்தலின் கெோில்
ேோறகவண்டும் எனும்பெோழுது, நோம் அளத பெோிய நஷ்டேோக உணருகிகறோம்.
உள்ைிருந்து வற்புறுத்தல் எழும்பெோழுது, நஷ்டம் வோய்ப்ெோக ெோர்க்கப்ெடுகிறது.
ஆன்ேீகோீதியோக, ேைணமும் இது கெோன்ற விரும்ெப்ெடுகின்ற இன்றியளேயோத ேோற்றேோகும்.
ஆனோல் ேைணத்ளத இவ்வோறு ேனிதனோல் ஏற்றுக்பகோள்ை முடியோது.
ெிங்கிலியின் திருேணம் சிறிய ேனிதனின் திறனோல் நடந்ததோகும்.
டோர்சியின் திருேணம் உயர்ந்த ஆன்ேோவோல் உருவோக்கப்ெட்டது.
விக்கோமுளடய அவதூறு அவளனத் திருேணம் எனும் சிளறயில் அளடத்தது.
சுத்தத்திற்கும், ஒழுங்கிற்கும் ெிபைஞ்சு ேக்கள் பெயர் கெோனவர்கள்.
ஒருவருக்கு, அவர்களுளடய தைத்ளத ஒருமுளற அளடவதற்கக அதிக உளைப்பு கதளவப்ெடும்.
இந்திய நிளலளேகைில் இளதத் பதோடர்ந்து கெணுவது உடலின் கயோகேோகும்.
இந்தியர்கைோல் சிந்தளன பசய்ய முடியோது என்று ஸ்ரீ அைவிந்தர் கூறியுள்ைோர்.
கி.ெி.712-லிருந்து பவைி ெளடபயடுப்ளெ எதிர்பகோண்ட எந்த இந்திய இைோணுவமும் பவற்றி
பெற்றதில்ளல.
அவர்கைோல் சண்ளடயிட முடியோது, சண்ளடயிடும் திறனில்லோதவர்கள்.
வோழ்க்ளகயின் எந்தத் துளறயிலும், எந்த விதேோன ஒழுங்குமுளறயும் கிளடயோது.
எண்ணங்கள், கெோோிடும் திறன்கள், ஒழுங்கோன அளேப்பு எதுவுேின்றி அவர்கைோல் என்ன பசய்ய
முடியும்?
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இந்தியர்கள் கவளல பசய்வளத பவறுக்கிறோர்கள்.
ஊைல் புோிவதில் பகட்டிக்கோைர்கள்.
சோியோன திளசகயோ அல்லது அளேப்கெோ இல்லோவிடினும், அவர்கைிடம் எல்லோ விதேோன
சுயநலேோன ஆர்வங்களுக்கு அைவற்ற சக்தி இருக்கும்.
கெோோிடும் திறனில்லோத இது கெோன்ற நோடு, இைண்டு உலகப் கெோர்கைிலிருந்து தப்ெித்துக்
பகோண்டது.
அந்த வோய்ப்பு எவ்வோறு ஏற்ெட்டது?
எந்த நோட்டின் எந்தக் குளறளயயும், ஆன்ேோ தனது வலிளேளயப் ெயன்ெடுத்தி பவற்றிபகோள்ளும்
என்றோகிறதோ?
ஐகைோப்ெோ தனது உணர்வின் தனித்துவத்ளத வைர்த்துக்பகோள்ளுேோ?
கிகைக்க நோட்டின் எதிர்கோலம் என்ன?
முதல் விஷயேோக டோர்சி பெற கவண்டியிருந்தது நல்ல நடத்ளதளய.
இந்தியோ பெற கவண்டிய முதல் விஷயம் நோட்டின் ஒற்றுளே.
நோட்டின் ஒற்றுளேயின் ேதிப்பு நிலத்தில் உள்ைது.
இளணயதைத்தின் ெிறப்பு, சமூகப் ெோிணோேம் சீைோன பதோடர் நிகழ்வோக இல்ளல என்ெளத
உணர்த்துகிறது.
கசளவப் பெோருைோதோைம் இளணயதைேோக உயர்ந்துள்ைது.
இளணக்கும் விஷயங்கள் நுட்ெேோனளவ.
இளணயதைம் இலவச கசளவயோக இருக்க கவண்டும்.
தற்பெோழுது இலவச கசளவ விைம்ெை வருேோனத்தோல் ஈடு பசய்யப்ெடுகிறது.
உண்ளே தோனோககவ பவைிப்ெடும்பெோழுது, எல்லோவற்ளறயும் ெளடக்கும் திறளன சூட்சுே நிளல
பெற்றுள்ைது என நோம் ெோர்ப்கெோம் (உ-ம்) ெணம்.
ெோிணோேத்தில் இருக்கும் இளடபவைிளயப் ெோர்க்கும் உயிோியல் நிபுணர் முன்கனற்றம் அளடவோர்.
நிர்வோகம், ெளடக்கும் திறனின் ேதிப்ெிளன, குளறந்தெட்சம் உற்ெத்திளய, சூட்சுே நிளலயில்
ெோர்ப்ெது உயர்ந்த அறிவிளனப் பெற உதவும்.
இளதப் ெோர்க்கும் ஒரு கல்வியோைைோல் அறிளவ சூட்சுே நிளலயில் அைிக்க முடியும் என்ெதோல்,
கல்வி கற்கும் முழு கோல அைளவயும் நீக்கி விடுவோர்.
திருேணத்தில் இளத நோம் ெோர்க்கலோம்.
விற்ெளனயில் இளதச் சுலெேோகப் ெோர்க்கலோம், முழுளேயோகப் ெயன்ெடுத்திக் பகோள்ைலோம்.
குடும்ெ வோழ்க்ளகயில், சூட்சுே நிளலயின் ெங்கிளன ஒருவகைோ அல்லது அளனவருகேோ ெோர்க்க
முடிந்தோல், சமூகத்தின் உச்சத்திற்கு அக்குடும்ெம் உயரும்.
இைோணுவத்தின் அளேப்பு இந்தியோளவக் ளகப்ெற்ற ஆங்கிகலயருக்கு உதவியது.
சூட்சுே அளேப்ளெ ஏற்ெடுத்த இந்தியர்கைோல் முடியும்.
கவளல வோய்ப்புத் திட்டம் இளதப் ெயன்ெடுத்தியுள்ைது.
ெசுளேப் புைட்சி, இளத ஒப்புக்பகோண்டது.
அகசோகர் வன்முளறளயத் தவிர்த்தபெோழுது, அளத ஒரு இலட்சியேோகக் கருதினோர்.
நோட்டின் ஒற்றுளே, சூட்சுே அளேப்பு, தனித்துவம், இளவ யோவும் இந்தியோவின் எதிர்கோல
பசல்வங்கள் ஆகும்.
ெிோிவிளனளயயும், வன்முளறளயயும் ேீறி, ஸ்ரீ அைவிந்தர் சூட்சுே அளேப்ெின் மூலம், அதிகோை
ேோற்றத்ளதச் பசயல்ெடுத்தினோர். ெதழளேவோதம் அவளைத் கதோற்கடித்தது. இதன் ெலனோக ஆசிைே
வோயிலில் ஒரு பகோளல நடந்தது. ெணத்தின் அெோிேிதத்ளத இப்பெோழுது அனுெவிக்கும் இந்தியோ,
அைசியல், பெோருைோதோைம், வைர்ச்சி இவற்றின் ஒருங்கிளணப்ளெப் புோிந்துபகோண்டோல், உயர்ந்த
நிளலக்கு எழும்.
23. “Eager to be alone.”
To be alone at this moment is the tapas of the lover.
In such intense moments thought becomes silent emotion.
To be in company is to be bombarded by their silent queries.
The more formed one’s personality is, the more he is qualified to enjoy love.
Darcy before and after the proposal was a different personality.
During periods of gathering concentration one desires to be alone.
It is a period when a new subtle formation silently takes place.
Devotees, at such times, see Mother.
Seeing Mother inside is one third of the first fundamental siddhi.
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Seeing Her as Divine is another.
Seeing Her in others, the third part, is Her universal personality.
These are Her three personalities – Individual, Universal, transcendental.
Nature that attempted the most opulent result in India contrived that there should form no fixed faculties
that would stand in the way – the power to think, organise, fight, or to work.
The varied languages and cultures based on it form the basis for such an experimentation.
Russia responded to Marx as she had no privileges at that time.
In Britain and Germany, the two countries where the Revolution was expected the worker was far better
off preventing that possibility.
The greater the variety, the richer the opulence.
What is folly is folly in a social context.
Outside such a context, folly is one human endowment.
He who is in pursuit of knowledge cannot confine himself to one context – social context.
One who can see by his Mind the right place obscenity occupies in a very wide context, cannot stand that
as a vital sensitivity.
The physical has no such sensitivity.
There was a period in India when devadasis wielded great status.
The Absolute among other things is also called Alone.
It is said It tolerates the universe.
To be alone is joy. Not to be alone is greater joy.
Why then the question of tolerating the universe?
It could take joy even in the universe it tolerates.
Sabrina who idolized David had come to adore her imagination more than the real David. Finally she
married not David but Linus.
Human love lives in one’s imagination. Hence he captured her imagination.
Imagination is more creative than thinking.
Elizabeth wished to be alone at that moment. Her aunt tacitly honoured her wishes.
Sachchidananda is realized as Bliss or consciousness or Being.
To realize it as all the three simultaneously is to reach the Absolute that is Alone.
The nearest representative of that Alone in life is to be alone with the idea of love, not even with the lover.
While she is with him it is her senses that find play.
When she is alone it is her Mind that senses.
One is objective and the other is subjective.
Human love at its height gives the partial goal – subjective or objective.
When the subjective and objective roll into one, Man walks out of the human realms.
It can be felt or realized only when She too rises to that height.
Elizabeth’s purity of love did not rise beyond the beautiful grounds of Pemberley.
Only Darcy was in love with her.
She was still in love with Wickham.
Glencora to the end loved Burgo not Palliser.
It was shallow love, but it lasted all her life.
Elizabeth was severely alone in her love, not sharing her Mind with anyone.
Perhaps it is a girlish trait generally as things were uncertain till the engagement.
Even after the engagements, she only spoke out the result without taking into confidence either her father
or Jane about the history of its development.
Her aunt was a witness to it.
Perhaps Jane heard it from Bingley or her aunt.
Elizabeth to whom Jane had refrained from sharing her feelings of Bingley had no reason to tell her about
Darcy.
It seems that Elizabeth was innately reticent in such matters.
Earlier she had reasons to keep it back from Jane as Bingley was involved.
No longer was that obstacle there.
When you have to deal with a person in accomplishing a work that touches his personality, his acting in
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unknown ways is common.
All wise Men do not err there.
Beyond human nature, when the work touches life, its responses surprise all.
One certainly cannot feel that a workshop will charge 9000/- for a Rs. 300/- job and in 24 hours send a
legal notice for it. Nor can we anticipate Life to expel the workshop manager who issued that notice to be
expelled from his parent organisation.
No one can imagine organized falsehood without any ostensible reason arrange for its collective
suicide.
Human possessiveness aggrandized by selfishness cannot give away a book to secure national fame.
One would like to die if the spouse would be distressed by a certain act like giving away a book. These
may be justified (!) as they are hidden in the subtle plane. Even after knowing, one finds human nature
wincing. That wincing is the vital selfish egoistic sensitivity in the negative.
Knowledge comes when it does, NOT through explanations.
Explanations exclude experience.
“தனிளேயில் இருக்க விரும்ெினோள்.”
இந்தத் தருணத்தில் தனிளேயில் இருப்ெது கோதலருக்குத் தவம் கெோன்றது.
இது கெோன்ற தீவிைேோன தருணங்கைில் எண்ணம் பேௌனேோன உணர்ச்சியோக ேோறும்.
ேற்றவர்ககைோடு கசர்ந்து இருக்கும்கெோது, அவர்களுளடய பேௌனேோன ககள்விகைோல் துளைக்கப்
ெடுகவோம்.
ஒருவருளடய ஆளுளே நன்கு உருவோகியிருந்தோல், கோதலிக்க அவர் கேலும் தகுதி உளடயவர்
ஆவோர்.
திருேண கவண்டுககோைிற்குப் ெிறகு, டோர்சியின் ஆளுளே, அவன் முன்னர் இருந்ததிலிருந்து
ேோறுெட்டு இருந்தது.
ேனத்ளத ஒருமுகப்ெடுத்தும்பெோழுது, ஒருவர் தனியோக இருக்க விரும்புவோர்.
இச்சேயத்தில் புதிய சூட்சுே உருவகம் பேைனேோக நளடபெறும்.
இது கெோன்ற கநைங்கைில் அன்ெர்கள் அன்ளனளயக் கோண்ெர்.
அன்ளனளய அகத்தில் கோண்ெது, முதல் அடிப்ெளட சித்தியில் மூன்றில் ஒரு ெோகேோகும்.
அன்ளனளய இதறவனாகக் கோண்ெது ேற்பறோரு ெகுதி.
மூன்றோவது ெகுதியோக, அன்ளனளய ேற்றவர்கைிடம் கோண்ெது, அன்ளனயின் ெிைெஞ்ச
ஆளுளேயோகும்.
இளவ அன்ளனயின் மூன்று ஆளுளேகள் ஆகும் — தனிப்ெட்டது, உலகைோவியது,
ெிைம்ேத்திற்குோியது.
இந்தியோவில் அெோிேிதேோக ெலளன ஏற்ெடுத்த முயற்சி பசய்த இயற்ளக, அதற்குத் தளடயோக
இருக்கும் கயோசிப்ெது, முளறப்ெடுத்துவது, கெோைோடுவது, பசயலோற்றுவது கெோன்ற எந்த
நிளலயோன திறளேகளும் உருவோகக் கூடோது என முளனந்தது.
இது கெோன்ற ெோிகசோதளனக்குப் ெல்கவறு விதேோன பேோைிகளும், கலோச்சோைங்களும்
அடிப்ெளடயோக அளேகின்றன.
Marx பசோல்ெடி அன்று ைஷ்யோ நடந்துபகோண்டது, ஏபனனில் அன்று அதற்கு எந்தச் சிறப்புோிளேயும்
இல்ளல.
ெிோிட்டனிலும், பஜர்ேனியிலும், பதோைிலோைிகள் வசதியுடன் இருந்ததோல், அங்கு
எதிர்ெோர்க்கப்ெட்ட புைட்சி தடுக்கப்ெட்டது.
ெல வளகயோன விஷயங்கள் அதிகேோக இருந்தோல் அெோிேிதமும் பசைிப்ெோக இருக்கும்.
ேடளே சமூகத்தின் ெோர்ளவயில் ேடளேயோக இருக்கும்.
இது கெோன்ற ெோர்ளவக்கு பவைிகய ேடளே ஒரு ேனிதத் திறன் ஆகும்.
அறிளவத் கதடிச் பசல்லும் ஒருவர், சமூகப் ெோர்ளவ எனும் ஒகை விஷயத்தில் தன்ளன
கட்டுப்ெடுத்திக்பகோள்ை முடியோது.
ேிகவும் அகன்ற கண்கணோட்டத்தில், ஆெோசம் இடம் பெற்றிருக்கும் சோியோன இடத்ளத ேனதோல்
ெோர்க்க முடிெவருக்கு, அளத உணர்வின் நுண்ணுணர்வோக ஏற்றுக்பகோள்ை முடியோது.
ஜடநிளலக்கு இந்த உணர்வு இல்ளல.
கதவதோசிகளுக்கு உயர்ந்த அந்தஸ்து ஒரு கோலத்தில் இந்தியோவில் இருந்தது.
ெிைம்ேம் ஏகன் என்றும் அளைக்கப்ெடுகிறது.
இது உலகத்ளதகய சகித்துக்பகோள்கிறது எனக் கூறப்ெடுகிறது.
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தனிளே சந்கதோஷத்ளத அைிக்கிறது, தனித்து இல்லோேல் இருப்ெது கேலும் அதிக சந்கதோஷத்ளத
அைிக்கும்.
ெின் ஏன் உலகத்ளதச் சகித்துக்பகோள்வது என்ற ககள்வி எழுகிறது.
அது சகித்துக்பகோள்ளும் உலகத்திலும் அது சந்கதோஷேோக இருக்கும்.
David-ஐ பூஜித்து வந்த Sabrina, உண்ளேயோன David-ஐவிட அவைது கற்ெளனளயகய அதிகம்
கெோற்றினோள். இறுதியோக அவள் David-ஐத் திருேணம் பசய்து பகோள்ைவில்ளல, Linus ஐ
திருேணம் பசய்து பகோண்டோள்.
ஒருவைது கற்ெளனயில் ேனிதனின் கோதல் வோழ்கிறது. அதனோல்தோன் அவன் அவளுளடய
கற்ெளனளயச் சிளற ெிடித்தோன்.
சிந்திப்ெளதவிட கற்ெளன கேலும் ெளடக்கும் திறனுளடயதோக இருக்கும்.
அத்தருணத்தில் எலிசபெத் தனிகய இருக்க விரும்ெினோள். அவளுளடய அத்தை தோனோககவ புோிந்து
பகோண்டு அவளுளடய விருப்ெத்திற்கு ேோியோளத அைித்தோள்.
கெைோனந்தம், ஜீவியம் அல்லது ஜீவனோக, சச்சிதோனந்தம் பெற்றுக்பகோள்ைப்ெடுகிறது.
அளத அந்த மூன்றோகவும் ஒகை சேயத்தில் பெறுவது தனியோக இருக்கும் ெிைம்ேத்ளத
அளடவதோகும்.
கோதலருடன் தனித்து இருப்ெளதவிட, கோதல் எனும் கருத்துடன் தனித்து இருப்ெகத வோழ்க்ளகயில்
ஏகனுக்கு இளணயோக விைங்கும் நிளலயோகும்.
அவள் அவனுடன் இருக்கும்பெோழுது அவைது உணர்வுகள் ேகிழ்ச்சி அளடகின்றன.
அவள் தனியோக இருக்கும்பெோழுது உணருவது அவைது ேனம்தோன்.
ஒன்று புறத்திற்குோியது, ேற்பறோன்று அகத்திற்குோியது.
ேனிதக் கோதல் அதன் உச்சத்தில் ெகுதியோன இலட்சியத்ளத அகத்தில் அல்லது புறத்தில்
அைிக்கிறது. அகமும், புறமும் ஒன்றோக இளணயும்பெோழுது, ேனித ஆதிக்கத்திலிருந்து ேனிதன்
பவைி வருகிறோன்.
அவளும் அந்த அைவுக்கு உயர்ந்தோல்தோன் அளத உணைகவோ அல்லது புோிந்துபகோள்ைகவோ
முடியும்.
பெம்ெர்லியின் அைகு ேிக்க இடங்களைத் தோண்டி எலிசபெத்தின் கோதலின் தூய்ளே உயைவில்ளல.
டோர்சிதோன் அவளைக் கோதலித்தோன்.
அவள் இன்னமும் விக்கோளேக் கோதலித்துக் பகோண்டிருந்தோள்.
Glencora, இறுதிவளை Burgo-ளவக் கோதலித்தோள், Palliser-ஐ அல்ல.
அது ஆைேில்லோத கோதலோக இருந்த கெோதும், அவளுளடய வோழ்நோள் முழுவதும் அது நீடித்தது.
எலிசபெத் தன்னுளடய கோதளல எவருடனும் ெகிர்ந்துபகோள்ைோேல் தனித்து இருந்தோள்.
திருேணம் உறுதியோகும்வளை எதுவும் நிச்சயம் இல்ளல என்கிற பெண்ளேயின் உணர்வினோல்
அவள் அவ்வோறு நடந்துபகோண்டிருக்கலோம்.
திருேணம் நிச்சயம் ஆன ெிறகும் அவள் இறுதிப் ெலளனப்ெற்றி ேட்டுகே கெசினோகை தவிை,
அவளுளடய தந்ளதயிடகேோ அல்லது கஜனிடகேோ நடந்தளவகளைப் ெற்றிக் கூறவில்ளல.
அவளுளடய கோதலின் சோட்சி அவளுளடய அத்தை ேட்டுகே.
ெிங்கிலியிடேிருந்கதோ அல்லது அவளுளடய அத்தையிடேிருந்கதோ, கஜன் பதோிந்துபகோண்டிருக்க
கவண்டும்.
ெிங்கிலிளயப் ெற்றி தன்னுளடய உணர்வுகளை எலிசபெத்திடம் ெகிர்ந்துபகோள்ைோேல் இருந்த
கஜனிடம் டோர்சிளயப் ெற்றிக் கூற எலிசபெத்ைிற்கு அவசியேில்தல.
இது கெோன்ற விஷயங்கைில் எலிசபெத் இயல்ெோன பேௌனத்துடன் இருந்தோள்.
ெிங்கிலியும் சம்ெந்தப்ெட்டிருந்ததோல், அவள் கஜனிடம் விஷயத்ளதக் கூறோேல் இருந்ததற்கு
ஆைம்ெத்தில் கோைணம் இருந்தது.
அந்தத் தளட இனி அங்கில்ளல.
ஒரு கவளலளயச் சோதிப்ெதற்கோக ஒருவருடன் நோம் பதோடர்புபகோள்ளும்பெோழுது, அது அவருளடய
ஆளுளேளயத் பதோட்டோல், இதற்கு முன் நடந்திைோத விதத்தில் அவர் பசயல்ெடுவது சோைாைணேோன
நிகழ்வோகும்.
எல்லோ புத்திசோலிகளும் அந்த இடத்தில் தவறு பசய்ய ேோட்டோர்கள்.
ேனித சுெோவத்ளதத் தோண்டி, கவளல வோழ்க்ளகளயத் பதோடும்பெோழுது, அதனுளடய ெதில்
எல்கலோளையும் ஆச்சோியப்ெடுத்தும்.
ஒரு ெட்டளற, Rs. 300/- பெறுேோனமுள்ை கவளலக்கு Rs. 9000/- கூலி ககட்டு, இருெத்தி நோன்கு
ேணி கநைத்தில், அதற்கு வக்கீல் கநோட்டீசும் அனுப்பும் என்று ஒருவர் நிச்சயம் எதிர்ெோர்க்க
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ேோட்டோர். அளத அனுப்ெியவளை, அவருளடய தோய் ஸ்தோெனேோன அந்தப் ெட்டளறயிலிருந்து
வோழ்க்ளக நீக்கும் என்றும் நோம் எதிர்ெோர்க்க முடியோது.
முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட பெோய்ளே பவைிப்ெளடயோன கோைணம் எதுவுேின்றி தனது அைிவுக்குக்
கோைணேோக இருக்கும் என்று யோரும் கற்ெளன பசய்ய முடியோது.
சுயநலகே உருவோன ஒரு ேனிதனின் பசோந்தம் பகோண்டோடும் குணம், கதசீய அைவில்
ெிைெலத்ளதப் பெற, ஒரு புத்தகத்ளதத் தருவதற்கு இடம் அைிக்கோது.
ஒரு புத்தகத்ளத ேற்றவருக்கு பகோடுப்ெது கெோன்ற பசயல், தம்ெதிகைில் ஒருவருக்கு வருத்தத்ளத
அைிக்கிறது என்றோல், ேற்றவருக்கு இறந்து விடலோம் என்று கதோன்றும். இளவ சூட்சுே நிளலயில்
ேளறந்துள்ைதோல், இவற்ளற நியோயப்ெடுத்தலோம் (!) இது பதோிந்த ெிறகும், ேனித சுெோவம்
கவதளனயில் தவிப்ெளதப் ெோர்க்கலோம். இந்த கவதளன எதிர்ேளறயோக இருக்கும் உயிோின்
அகந்ளதயுடன் கூடிய சுயநலேோன உணர்வுத் திறனோகும்.
அறிவு கிளடக்கும்பெோழுது கிளடக்கும், விைக்கங்கைின் மூலம் வருவதில்ளல.
விைக்கம் அனுெவத்ளத விலக்குகிறது.
24. “Fearful of inquiries or hints from the aunt.”
Man survives by temperament. Temperament is alive by sensitivity.
Sensitivity organizes itself by values.
The accomplishment of values is the possession of culture.
Individual, family, local, community, social cultures have the same foundation but vary in their expression.
Unity is their being, multiplicity is their power.
The old yogas are unidimensional, seeking release of the spirit.
The new evolution is doublefold, unity expressing in multiplicity and multiplicity seeking union.
It expresses as the outer becoming the inner, the lower rising to the higher.
Thus the lower is transformed into the higher.
It creates forms, rises, transforms and integrates.
Darcy’s manners created the new forms of a gentleman, rose to heights of nobility, transformed his vitality
into spirituality, integrated with Longbourn.
Elizabeth was sensitive, Mrs.Gardiner was cultured.
Sensitivity and culture go together.
Temperament is energy converted into emotional attitudes.
Thought is mental energy forming words to express our ideas.
Will is force taking the form to implement ideas.
Action is the form of physical energy – to execute an idea.
Movement is energy in action.
Force is energy in action creating results.
Life Response is the spontaneous action arising by the force of difference in energy equilibrium.
Hesitation is the thought of force in inadequate quantities.
Anxiety is the tension of inadequate forces in decision to act.
Impulse is a little of force exceeding its original form by itself.
The fear Elizabeth felt from her aunt is no longer there among Western children.
Western cultural manners have come to realize that it is not good manners to ask after another’s opinion
even if it is a child.
That is their social contribution to building Individuality.
Among us, where to have Individuality is selfish and arrogant, it is uncivilized if we are indifferent to
another’s emotional intensities.
It stems from the basis of a joint family.
Beyond these two social truths in general, the ideal of individuality in India and the human goodness of
tenderness in the West survive.
Both, if properly developed, will reach any goal we want to achieve.
Mr. Bennet by his irresponsibility and Mrs. Bennet by her destructive initiatives released energies,
organized them into action of social response, created unexpected possibilities and finally completed three
marriages. It is not a desirable method for anyone to follow.
We see in a positive atmosphere society and more so Life are determined to accomplish their goals in the
individual lives, taking whatever energy is socially available.
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Lydia took up the energy in the atmosphere to achieve her goal.
She was a raw social product who had not yet developed shame, but some restraint.
As soon as Bingley’s name was heard she said, ‘He will choose me’.
But when he chose Jane, she had the restraint to give it up.
When Collins arrived, her advances to him could only arise as an interference to his reading.
When he turned to Charlotte, Lydia honoured that choice.
She brought Wickham to them and quietly relinquished him to Elizabeth.
She hunted for Men. The only Man she did not seriously consider was Darcy, perhaps because of his
aloofness.
As soon as Wickham was free from Elizabeth and Miss King, Lydia set to work and got him as a physical
possession.
Lydia never felt the vibration of fear Elizabeth felt out of sensitivity.
In the early days of social formation to know everything about everyone was a survival value.
With a little civilization, one develops the restraint not to be inquisitive.
It directly leads to a greater sense of awareness, responsibility and a capacity to survive on his own
strength.
Negatively it degenerates into petty selfishness, rigid and rustic.
Mr. Bennet who gave a long rope to his wife was not devoid of his own responsibility when Lydia ran
away.
He owned it handsomely and translated it into a heavy decision.
Not to evince unhealthy curiosity comes with great social self-awareness through education and
sophisticated living. In itself it is good. In a village no one can be teased by another without being
immediately protected by public response. This is a demonstration of a high sense of goodness. In the
urban areas, under the notion of non-interference, Man allows teasing and tyranny.
A doctor meeting with an accident in Delhi was left on the spot for six hours because the police have the
habit of charging the good Samaritan.
At 11 PM a mental ruffian waylaid a Man and threatened him. The friend who was with the victim, under
the noble sentiment of non-interference, moved to a distance of fifty yards. The fact is the ruffian was
one who was introduced by this ‘civilised’ friend. Small men degenerate in all circumstances. Great souls
rise in all circumstances.
A devotee having come to Mother can witness the phenomenon that he can only rely on Mother not on
human agencies, by the fact that men exhibit their wrong side readily as soon as the situation becomes
serious. Lydia was ready, resourceful, shameless, but was endowed with some essential practical social
restraints.
Honouring privacy is good. Offering ready help is equally good. For the Man what matters is how he
arrives at his choice of action. The value of human choice cannot be emphasized in excess.
“அத்தை ஏகதனும் ககள்விகள் ககட்ெோகைோ, அல்லது குறிப்ெினோல் உணர்த்துவோகைோ என்கிற
ெயத்தில் தனிளேளய நோடினோள்.”
ேனிதன் ேன உணர்வுகைோல் வோழ்கிறோன். ேன உணர்வு நுட்ெேோன உணர்வுகைோல் ஜீவனுடன்
உள்ைது.
ெண்புகள் மூலம் நுண்ணுணர்வுகள் தங்களை முளறப்ெடுத்திக் பகோள்கின்றன.
ெண்புகைின் சோதளன நோகோிகத்ளதப் பெறுவதோகும்.
தனி நெர், குடும்ெம், உள்ளூர், சமுதோயம், சமூகக் கலோச்சோைம் இளவகள் ஒகை அடிப்ெளடளயக்
பகோண்டளவ, ஆனோல் பவைிப்ெோட்டில் வித்தியோசப்ெடும்.
ஒற்றுளே அவற்றின் ஜீவன், ெல்வளகப்ெோடு அவற்றின் சக்தி.
ெளைய கயோகங்கள் ஒகை ெோிேோணத்ளதக் பகோண்டளவ, ஆன்ேோவின் விடுதளலளய அளவ
நோடுகின்றன.
புதிய ெோிணோேம் இைண்டு விதேோனது, ஒன்று ஒற்றுளே ெல்வளகப்ெோட்டில் பவைிப்ெடுவது,
ேற்பறோன்று ெல்வளகப்ெோடு ஐக்கியத்ளத நோடுவது.
புறம் அகேோக ேோறுவதோகவும், தோழ்ந்தது உயர்ந்ததோக உயர்வதோகவும் இது பவைிப்ெடுகிறது.
தோழ்ந்தது உயர்ந்ததோக இவ்வோறு திருவுருேோறுகிறது.
இது கதோற்றங்களை உருவோக்குகிறது, உயர்த்துகிறது, திருவுருேோற்றுகிறது, இளணக்கிறது.
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டோர்சியின் நடத்ளத ஒரு கனவோனின் புதிய கதோற்றங்களை உருவோக்கியது, கேன்ளேயின்
உச்சத்திற்கு உயர்ந்தது, உணர்வு நிளலளய ஆன்ேீக நிளலக்கு திருவுருேோற்றியது, லோங்ெர்னுடன்
இளணத்தது.
எலிசபெத் நுட்ெேோன உணர்வுகள் உளடயவைோக இருந்தோள். திருேதி கோர்டினர்
ெண்புளடயவைோக இருந்தோள்.
நுண்ணுணர்வும் ெண்பும் ஒரு கசை இருக்கும்.
சக்தி உணர்வுபூர்வேோன ேகனோெோவங்கைோக ேோறுவது ேன உணர்வுகள் ஆகும்.
நேது கருத்துகளை பவைிப்ெடுத்த வோர்த்ளதகளை உருவோக்கும் ேனதின் சக்தி, எண்ணங்கைோகும்.
கருத்துகளை பசயல்ெடுத்த வடிவம் எடுக்கும் சக்தி விருப்புறுதி.
ஒரு கருத்ளதச் பசயல்ெடுத்தும் ஜடநிளலயின் சக்தி பசயல் ஆகும்.
இயக்கம் பசயலில் உள்ை சக்தி ஆகும்.
பசயலில் உள்ை சக்தி ெலன்களைத் கதோற்றுவிப்ெது ஆற்றல்.
சக்தியின் சேநிளலயில் கவற்றுளேயின் வலிளேயிலிருந்து, தன்னிச்ளசயோக எழுவது வோழ்வின்
ேறுபேோைி.
எண்ணங்கைில் கெோதுேோன அைவு வலிளே இல்ளல எனில் தயக்கம் எழுகிறது.
பசயல்ெட எடுக்கும் தீர்ேோனத்தில் கெோதுேோன வலிளே இல்லோவிடில் ெதட்டம் எழுகிறது.
சக்தி அதனுளடய ஆைம்ெத் கதோற்றத்ளத ேீறுவது ஓைைவுக்கு உந்துதலோக பவைிப்ெடுகிறது.
எலிசபெத் தன்னுளடய அத்தைளயக் கண்டு ெயந்ததுகெோல் இன்ளறய கேற்கத்திய நோட்டுக்
குைந்ளதகள் ெயப்ெடுவது இல்ளல.
ேற்றவோின் அெிப்ெிைோயத்ளதப்ெற்றி, அது குைந்ளதயோக இருந்தோலும், ககட்ெது நல்ல ெண்பு
கிளடயோது என்று கேற்கத்திய நோகோிகம் உணர்ந்துள்ைது.
தனித்துவத்ளத வைர்க்க அது அவர்கைது சமூகப் ெங்கைிப்பு ஆகும்.
நேக்கு தனித்துவம் சுயநலேோகவும் ஆணவேோகவும் பதோிகிறது. ேற்றவர்கைது உணர்ச்சிகளை நோம்
ேதிக்கோவிட்டோல், அது நோகோிகேற்று இருப்ெதோகக் கருதப்ெடுகிறது.
கூட்டுக் குடும்ெத்தின் அடிப்ெளடயிலிருந்து எழுவது இது.
பெோதுவோக இந்த இைண்டு சமூக உண்ளேகளையும் தோண்டி, இந்தியோவில் தனித்துவக்
பகோள்ளகயும், கேற்கத்திய நோடுகைின் பேன்ளேயோன ேனித நற்ெண்பும் உயிர்வோழ்கின்றன.
இைண்டும் சோியோன வைர்ச்சி பெற்றோல், நோம் சோதிக்க விரும்பும் எந்த இலக்ளகயும் அளடயலோம்.
திரு பென்னட், தனது பெோறுப்ெற்ற பசயலோலும், திருேதி பென்னட், அவளுளடய பகடுதளல
விளைவிக்கும் தன்முளனப்புகைோலும் சக்திகளை விடுவித்தனர், அவற்ளறச் சமூக ேறுபேோைியின்
பசயலோக முளறப்ெடுத்தினர், எதிர்ெோர்க்கோத சோத்தியங்களை உருவோக்கினர், இறுதியோக மூன்று
திருேணங்களை நடத்தி முடித்தனர். இது எவரும் ெின்ெற்றக்கூடிய விரும்ெத்தக்க முளறயல்ல.
கநர்ேளறயோன சூைலில், சமூகமும் அதற்கு கேல் வோழ்வும் சமூகத்தில் உள்ை சக்திகளைப்
ெயன்ெடுத்தி, தனிப்ெட்டவோின் வோழ்வில் தங்களுளடய இலக்ளக அளடயத் தீர்ேோனேோக உள்ைன
என்ெளத நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
லிடியோ தன்னுளடய இலக்ளக அளடய சூைலில் உள்ை சக்திளயப் ெயன்ெடுத்திக்பகோண்டோள்.
அவள் சமூகத்தில் ெதப்ெடோதவைோக இருந்தோள், அவேோன உணர்ச்சி எதுவுேின்றி, ஆனோல் சற்று
கட்டுப்ெோட்டுடன் இருந்தோள்.
ெிங்கிலியின் பெயளைக் ககட்டவுடகனகய, ‘அவன் என்ளனத் கதர்ந்பைடுப்ெோன்’ என்று அவள்
கூறினோள்.
அவன் கஜளனத் கதர்ந்பதடுத்தபெோழுது, அளதக் ளகவிடும் கட்டுப்ெோடு அவைிடம் இருந்தது.
கோலின்ஸ் வந்தபெோழுது, அவன் ெடிக்கும்பெோழுது எழுந்த குறிக்கீடோக ேட்டுகே அவளுளடய
முயற்சி இருந்தது.
அவன் சோர்பலட்ளடத் கதர்ந்பதடுத்தபெோழுது, லிடியோ அதற்கு ேோியோளத அைித்தோள்.
அவள் விக்கோளே அவர்கைிடம் அளைத்து வந்தோள், அளேதியோக எலிசபெத்திற்கு அவளன விட்டுக்
பகோடுத்தோள்.
அவள் ஆண்களைத் கதடி அளலந்தோள். அவள் தீவிைேோகக் கருதோத ஒகை ேனிதன் டோர்சிதோன்.
அவன் யோருடனும் ஒட்டோேல் தனித்து இருந்ததோல் அவ்வோறு இருந்திருக்கலோம்.
எலிசபெத்திடேிருந்தும், ேிஸ் கிங்கிடேிருந்தும் விக்கோம் விடுெட்டெின், லிடியோ பசயலில் இறங்கி
அவளனத் தன்னுளடய உடளேயோக்கிக்பகோண்டோள்.
நுட்ெேோன உணர்வின் கோைணேோக எலிசபெத்திற்கு எழுந்த ெயத்தின் அதிர்ளவ லிடியோ ஒரு
கெோதும் உணைவில்ளல.
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சமூகம் உருவோகிக்பகோண்டிருந்த ஆைம்ெ நோட்கைில், எல்கலோளைப்ெற்றி அளனத்ளதயும் பதோிந்து
பகோள்வது உயிர் வோழ்வதற்கு அவசியேோக இருந்தது.
நோகோிகம் சற்று முன்கனறும்பெோழுது, ெிறளைப் ெற்றி அறிந்துபகோள்ளும் ஆவலில் கட்டுப்ெோட்ளட
ஒருவர் வைர்த்துக்பகோள்கின்றார்.
விைிப்புணர்ச்சி, பெோறுப்பு, சுய வலிளேயில் உயிர் வோழும் திறன், இவற்ளற அதிகப்ெடுத்த இது
வைி வகுக்கிறது.
எதிர்ேளறயோக, அற்ெேோன சுயநலம், ெிடிவோதம், முைட்டுத்தனேோக இது சீர் குளலகிறது.
தன்னுளடய ேளனவிக்கு அதிக சுதந்திைத்ளத திரு பென்னட் அைித்தோலும், லிடியோ ஓடிப்கெோனதில்
அவருக்கும் பெோறுப்பு இருந்தது.
அவர் அைகோக பெோறுப்ளெ ஏற்றுக்பகோண்டு பெோிய தீர்ேோனம் எடுத்தோர்.
பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும் என்கிற ஆகைோக்கியேில்லோத ஆளசளய பவைிப்ெடுத்திக்பகோள்ைோேல்
இருப்ெது, உயர்ந்த சமூக விைிப்புணர்ச்சியோக, கல்வியின் மூலமும், கநர்த்தியோன வோழ்க்ளகயின்
மூலமும் வருகிறது. இது நல்லது. கிைோேத்தில் ஒருவர் ேற்றவளைக் ககலி பசய்ய முடியோது,
ஏபனனில், பெோது ேக்கள் அவளைக் கோப்ெோற்ற உடனடியோக முன்வருவோர்கள். நற்ெண்ெின்
உயர்ந்த பவைிப்ெோடு இது. குறுக்கிடக் கூடோது என்கிற பெயோில், நகைத்தில் இருப்ெவர்கள்
ககலிளயயும், பகோடுளேளயயும் அனுேதிக்கின்றனர்.
படல்லியில், விெத்தில் அடிெட்டுக் கீகை விழுந்திருந்த ஒரு ேருத்துவர் ஆறு ேணி கநைேோக
அங்கககய கிடந்தோர். ஏபனனில், ெிறருக்கு உதவும் நல்ல ேனிதர்களை கோவல்துளற குற்றம்
சோட்டும்.
ஒரு முைடன் இைவு ெதிகனோரு ேணிக்கு, ஒருவளை வைியில் ேடக்கி ேிைட்டிக் பகோண்டிருந்தோன்.
ேோட்டிக் பகோண்டவோின் நண்ெர், குறுக்கிடக் கூடோது என்கிற நல்ல ேனப்ெோன்ளேயில் ஐம்ெது அடி
தூைம் தள்ைிச் பசன்றோர். உண்ளே என்னபவன்றோல், ேிைட்டிக் பகோண்டிருந்த முைடன், இந்த
நோகோிகேோன நண்ெர் அறிமுகப்ெடுத்தியவர்தோன். சிறிய ேனிதர்கள் எல்லோச் சந்தர்ப்ெங்கைிலும்
நிளல இறங்கி விடுவர். உயர்ந்த ேனிதர்கள் எல்லோச் சந்தர்ப்ெங்கைிலும் உயருவர்.
அன்ளனயிடம் வந்த ெிறகு, அன்ளனளய ேட்டுகே நம்ெ முடியும், ேனிதர்களை நம்ெ முடியோது
என்ெளத அன்ெர்கள் ெோர்த்திருப்ெோர்கள். ஏபனனில், நிளலளே தீவிைேோகும்பெோழுது ேனிதர்கள்
தங்கைது தவறோன அம்சத்ளத பவைிப்ெடுத்துவோர்கள். லிடியோ தயோைோகவும், திறளேககைோடும்,
பவட்கேின்றியும் இருந்தோள், ஆனோல் சில முக்கியேோன நளடமுளறச் சமூகக் கட்டுப்ெோடுகளைக்
பகோண்டிருந்தோள்.
ஒருவைது தனிளேளய ேதிப்ெது நல்லது, தயோைோக உதவி புோிவதும் அளதப்கெோல் நல்லது. ஒரு
ேனிதனுக்கு, அவன் எவ்வோறு ஒரு பசயளலத் கதர்ந்பதடுக்கிறோன் என்ெதுதோன் முக்கியம்.
ேனித விருப்ெத்தின் ேதிப்ளெ அதிகப்ெடியோக வலியுறுத்த முடியோது.
25. “She hurried away to dress.”
Englishmen and women change their dress before dinner.
It is not clear how this ceremony started originally. I can only think of two possible reasons. As they hunt
often, one has to change the hunting habit before sitting for dinner. The other is the dinner is a ceremonial
occasion which they take very seriously requiring a formal dress. In their culture eating occupies a very
important place. It is seen that those who eat very well are valued for their endowment. Louis XIV
respected anyone who ate very well. There is nothing wrong in eating, but they also drink along with
eating and after eating. Placing such an emphasis on eating does not contribute to civilized living. The
Europeans are proud in going about the world to help population to save their souls by civilizing the
population. It is a case of physician, heal thyself. To propose to civilize others is not a civilizing impulse. It
is true a nation is ahead of others and their ways quickly spread. In matters of technology it is true. People
readily borrow, imitate or even steal technologies. The gun, gun powder, printing, silk, tea, double entry,
Arabic numerals, dress, shipping technology, coins, etc. have spread all over the world thus. The most
outstanding examples are Greek thought, Roman Law, art, Napoleon’s code, British democracy,
Marx’s socialism. Nations must learn from one another. The Indian Five Year Plans are a conscious
imitation of the Soviet Plans. Every nation without exception is eager to claim superiority in one respect or
another. Some of them like India are even proud of imitating Britain then, America now. Humanity in this
respect has not acquired the minimum culture, in spite of vast cultural advances in particular areas. It is the
wisdom of humanity that quickly imitates ways of better life. India was not even able to imitate the least of
technologies in agriculture till the Government organized for such adoption. India was never able to copy
the military organization of the West till today. Organisation, even for imitation, requires Mind which
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is non-existent in India.
Young people look at the mirror too often, young women do it more.
The miser counts his accumulation like that.
As the market prices show an upward trend, some people revalue their properties and add up the total as
often as they can.
When a strength accumulates, it enjoys attention and demands it. It grows with that attention.
Attention, as the rule says, can be paid in both ways.
Water receives attention by using it sparingly and field results rise at once.
By profusely using water in great quantities one pays attention to water in another fashion and the same
results issue.
Money proliferates either by miserliness or generous spending.
Darcy’s nobility issuing forth in generosity of magnanimous attention is something to be looked at from all
sides all the time. Hence she retired.
Such ideas are not frequently entertained by the Mind.
The Mind becomes those ideas by identification.
It is impossible for anyone at any age to be tranquil in such situations.
It was a great credit to her to be poised after Darcy left.
If we are to appreciate Elizabeth or her aunt, imagine Mrs. Bennet in that place.
Even Mr. Bennet on hearing of her engagement to Darcy could not express a positive response in some
fashion. The weight of the proposition was so great that he could, of necessity, become negative before
responding.
No wonder Lambton was followed by London.
More food in the gullet chokes and it is thrown out.
Greater prosperity than the nerves, the status can sustain, give way as a rupture which is set right by higher
forces and by better hands. Tregear met with an accident as the resistance of the Duke was unrelenting
even after his election to the House of Commons. Mistaken evaluation of status is not always a mistake.
They are the subtle indication of realities we do not see, but the world around perceives according to their
lights.
When life enters human schemes, great openings occur.
Pemberley was positive, Lydia was negative; neither was in their scheme.
A capacity in our temperament to sense an opportunity is an opening.
The opening at Pemberley was created by Darcy invisibly.
She gave an emotional call for that opportunity to enter her by, “I wish to be the mistress of Pemberley”.
Mrs.Gardiner was the catalytic agent for this development.
Life is a plane of energy in action or inaction but always in equilibrium.
Energy is the being moving into action.
A community loves action, especially actions that excite.
Whether it is good or bad does not matter as long as there is action.
Bingley silently stirred Meryton. Wickham pleasantly excited everyone.
Darcy loved to see he was respected.
Wickham longed to see the waves of attention he set in motion.
Longing is the sustained intensity of organized emotions.
Intensity is to pack more movement of energy into a small pocket.
Intensity is by definition short-lived.
Intensity coming to stay is strength elevating itself.
Strength is the essence of power collecting in the substance.
Mastery is strength of knowledge in the Mind.
Opportunity is the higher plane entering into the lower plane.
Lower plane opening into the higher plane is the problem for the higher plane.
Catastrophe is the opportunity for the Non-Being.
Public opinion can either be high or low, never factual.
Public opinion being vital can never be factual that is of Matter.
Frank Tregear was unacceptable to the Duke as he was not of aristocracy but Isabel was acceptable in spite
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of her grandfather being a day labourer.
It is the rationality of egoistic mercenary culture.
Silverbridge was on fire, being a lover, unable to be steady for a while.
Lady Mary was on fire with love but went unheeded, bringing out the difference between the love of Man
and the love of a woman.
For all higher accomplishments, the ideal woman’s attitude sets the standard.
Routine works and works of small importance can be done by going out. Even they have originally been
created only by inner readiness not by outgoing.
All works of significance are to be done only by going inside.
At the shallowest level, it is Silent Will.
Deep down it is accomplished by Silent aspiration, an aspiration that refuses to go into words or even
longing emotions.
Silent aspiration when mature becomes waking Samadhi.
As it refuses to go into articulated words, at deeper levels it refuses to be comprehended by the surface
understanding.
It acquires a fullness that comes from richness that saturates itself while collecting.
It is a process where life changes into existence.
At that stage its spread is, first, to all who are of that level, next to all those to whom his aspiration can
reach.
At one point it touches Mother’s consciousness.
At another point of greater intensity it induces Mother’s consciousness to enter into us.
Should he be one endowed with subtle vision, he may sometimes in some measure see this process.
At this point he may see all his well wishers who were not known to him.
To know those who loved him through opposition or betrayal, one has to go further in inner intensity.
Mother like Solomon knew the languages of animals.
It is known from below by retaining the animal sensation or from above through the subtle Mind which
comprehends through sensations.
Silent vibrations settle down in this process in good measure.
When the Silence becomes concrete in these depths, vision develops leading to intuition and knowledge.
All this is not enough to find the feet of the criminal and harlot sacred.
It does not require greater depth, but at this level one must shed his own inherited sensitivities.
“அவள் உளட ேோற்ற அவசைேோக உள்கை பசன்றோள்.”
இங்கிலோந்தில் ஆண்களும் பெண்களும் இரவு விருந்துக்கு முன் உளட ேோற்றிக் பகோள்வர்.
இந்தப் ெைக்கம் எவ்வோறு ஆைம்ெித்தது என்ெது பதோியவில்ளல. இைண்டு கோைணங்களைக்
கூறலோம். அவர்கள் பெரும்ெோலும் கவட்ளடயோடுவதில் ஈடுெடுவதோல், இரவு விருந்துக்கு முன்
அச்சூைலிலிருந்து ேோறுெட்டு விைங்குவதற்கோக இருக்கலோம். இரவு விருந்து என்ெது ஒரு
முக்கியேோன நிகழ்வோகக் கருதப்ெடுவதோல், அதற்ககற்ற உளட அணிய முற்ெடலோம்.
அவர்களுளடய நோகோிகத்தில் உண்ெது ேிக முக்கியேோன இடத்ளத வகிக்கிறது. நன்றோக
உண்ெவர்கள் அவர்களுளடய பசல்வ வைத்திற்கோக ேதிக்கப்ெட்டனர். ெதினோன்கோம் லூயி
நன்றோக உண்ெவர்களை பெோிதும் ேதித்தோர். உண்ெது தவறல்ல, ஆனோல் அவர்கள் உண்ணும்
பெோழுதும், உணவுக்குப் ெின்பும், ேது அருந்தும் ெைக்கத்ளதக் பகோண்டிருந்தனர். உணவுக்கு இந்த
அைவு முக்கியத்துவம் அைிப்ெது நோகோிகத்திற்கு எந்த விதத்திலும் ெயன்ெடப் கெோவதில்ளல.
ஐகைோப்ெியர்கள் உலக ேக்களை நோகோிகம் ேிகுந்தவர்கைோக ஆக்குவதில் பெருளே பகோள்கின்றனர்.
ஒரு ேருத்துவர் முதலில் தன்ளனக் குணப்ெடுத்திக்பகோள்ை கவண்டும், ேற்றவர்களை
நோகோிகப்ெடுத்த முயல்வது நோகோிகேோன உந்துதல் கிளடயோது. ேற்றவர்களைவிட, முன்கனற்றம்
அளடந்துள்ை நோட்டின் வைிமுளறகள் விளைவோகப் ெைவும் என்ெது உண்ளே. பதோைில் நுட்ெத்தில்
இது உண்ளே. பதோைில் நுட்ெத்ளத ேக்கள் கடனோகப் பெறுவர், ெின்ெற்றுவர், திருடவும் பசய்வர்.
துப்ெோக்கி, பவடி ேருந்து, அச்சடித்தல், ெட்டு, கதநீர், வைவு பசலவுக் கணக்கு, அைபு முளற எண்கள்,
உளட, கப்ெல் கட்டுேோனத் பதோைில் நுட்ெம், நோணயங்கள் கெோன்றளவ இவ்வோறு உலகம்
முழுவதும் ெைவின. கிகைக்க சிந்தளன, கைோேோபுோியின் சட்டம், களல, பநப்கெோலியனது பநறி,
ஆங்கிகலயோின் ேக்கைோட்சி, Marx-ன் பெோதுவுளடளேக் கருத்து ஆகியளவ ேிகச் சிறந்த
உதோைணங்கள் ஆகும். ஒவ்பவோரு நோடும் ேற்ற நோடுகைிலிருந்து கற்றுக்பகோள்ை கவண்டும். நேது
ஐந்தோண்டுத் திட்டங்கள், ைஷ்யோவின் திட்டங்கைின் பவைிப்ெளடயோன ெிைதிெலிப்ெோகும்.
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ஒவ்பவோரு நோடும் ஏதோவது ஒரு விதத்தில் தங்களுளடய கேன்ளேளய நிளலநோட்ட ஆர்வேோக
உள்ைன. இந்தியோளவப் கெோன்ற சில நோடுகள், முன்னர் ெிோிட்டளனயும், இப்பெோழுது
அபேோிக்கோளவயும் ெின்ெற்றுவதில் பெருளே பகோள்கின்றன. சில குறிப்ெிட்ட விஷயங்கைில்
அதிகக் கலோச்சோை முன்கனற்றம் இருந்தும், ேனித குலம் இந்த விஷயத்தில் குளறந்தெட்ச
நோகோிகத்ளதப் பெறவில்ளல. ேனித குலத்தின் விகவகம் விளைவோக கேலோன வோழ்க்ளகயின்
வைிகளைப் ெிைதிெலிக்க முற்ெடுகிறது. அைசோங்ககே விவசோயத்தில் பதோைில் நுட்ெத்ளத
அறிமுகப்ெடுத்தும்வளை, குளறந்தெட்ச பதோைில் நுட்ெத்ளதக்கூட இந்தியோவோல் விவசோயத்தில்
ெின்ெற்ற முடியவில்ளல. இன்றுவளை கேற்கத்திய நோடுகைின் இைோணுவ அளேப்ளெ
இந்தியோவோல் பகோண்டுவை முடியவில்ளல. அளேப்பு முளறளயப் ெோர்த்து, அளதப் கெோல்
உருவோக்குவதற்கும் அறிவு கவண்டும், இது இந்தியோவில் இல்ளல.
இைம் வயதினர் அடிக்கடி கண்ணோடியில் தங்களைப் ெோர்த்துக்பகோள்வர், இைம் பெண்கள் கேலும்
அதிகேோகக் கண்ணோடி முன் நிற்ெர்.
கஞ்சன் அடிக்கடி ெணத்ளத எண்ணிப் ெோர்ப்ெோன்.
பசோத்தின் விளல ஏறும்பெோழுபதல்லோம் சிலர் தங்கைது பசோத்துக்களை ேீண்டும் ேதிப்ெிட்டு,
அடிக்கடி ேதிப்ளெக் கணக்கிட்டுக் பகோண்டிருப்ெர்.
ஒரு வலிளே திைளும்பெோழுது, அது கவனத்ளதக் கண்டு சந்கதோஷப்ெடும், கவனத்ளத
எதிர்ெோர்க்கும். அந்தக் கவனிப்ெோல் அது வைரும்.
கவனம் இைண்டு விதேோகவும் அைிக்கப்ெடலோம்.
தண்ணீளை விையம் பசய்யோேல் கவனேோக உெகயோகித்தோல் நிலத்தின் விளைச்சல் உடனடியோக
உயரும்.
ஒருவர் நீளை அைவுக்கதிகேோக உெகயோகிப்ெதன் மூலம் தண்ணீருக்கு கவபறோரு விதத்தில் கவனம்
பசலுத்துவதோல், இகத ெலளன அளடயலோம்.
கஞ்சத்தனேோக இருந்தோலும், தோைோைேோக பசலவைித்தோலும், ெணம் பெருகும்.
பெருந்தன்ளேயோக டோர்சி அதிக கவனம் அைிப்ெதோல் பவைிப்ெடும் அவனது உயர்ந்த குணம்,
எல்லோ கநைங்கைிலும், எல்லோப் ெக்கங்கைிலிருந்தும் ெோர்க்கப்ெட கவண்டிய ஒன்று. அதனோல்
அவள் ஓய்பவடுத்துக் பகோள்கிறோள்.
இது கெோன்ற கருத்துகளை ேனம் அடிக்கடி நிளனத்துப் ெோர்ப்ெதில்ளல.
அவற்றுடன் ஐக்கியப்ெடுத்திக்பகோள்வதன் மூலம் ேனம் அந்தக் கருத்துகைோக ேோறும்.
இது கெோன்ற சந்தர்ப்ெங்கைில், எவருக்கும், எந்த வயதிலும் அளேதியோக இருப்ெது கடினம்.
டோர்சி கிைம்ெிய ெிறகு அவள் அளேதியோக இருந்தது ேிகவும் கெோற்றத்தக்கது.
எலிசபெத்ளதகயோ அல்லது அவளுளடய அத்தைளயகயோ நோம் ெோைோட்ட கவண்டும் என்று
நிளனக்கும்பெோழுது அந்த இடத்தில் திருேதி பென்னட்ளடக் கற்ெளன பசய்து ெோர்க்கலோம்.
டோர்சியுடன் அவளுளடய திருேண உறுதிளய அறிந்த ெிறகும், திரு பென்னட்டோல் எந்த
விதேோகவும் கநர்ேளறயோக ேறுபேோைி அைிக்க முடியவில்ளல. விஷயத்தின் ெோைம் அவ்வைவு
அதிகேோக இருந்ததினோல் ெதிலைிப்ெதற்கு முன், அவசியத்தின் கோைணேோக அவைோல்
எதிர்ேளறயோக ேோறலோம்.
லோம்ப்டளன லண்டன் பதோடர்ந்தது ஆச்சோியேில்ளல.
உணவுக் குைோயில் உணவு அதிகேோகி விடும்பெோழுது, அது பவைிகய தள்ைப்ெடுகிறது.
நேது நிளல தோங்க முடியோத அைவிற்கு பசல்வம் கிளடக்கும்பெோழுது தடுேோற்றம் ஏற்ெடுகிறது,
இது உயர்ந்த சக்தியோலும், கேலும் திறளே வோய்ந்தவர்கைோலும் சோி பசய்யப்ெடுகிறது.
ெோைோளுேன்றத்திற்கு கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட ெிறகும், Duke-ன் இளடயறோத எதிர்ப்ெோல், Tregear
விெத்ளதச் சந்திக்க கநோிட்டது. நிளலளேளயத் தவறோகக் கணிப்ெது எப்பெோழுதும் தவறோகோது.
அளவ நோம் ெோர்க்கோத உண்ளே நிளலயின் சூட்சுே அறிகுறிகள் ஆகும், ஆனோல் சுற்றி இருக்கும்
உலகம் அதனுளடய அறிவினோல் புோிந்துபகோள்கிறது.
ேனிதனின் விஷயங்கைில் வோழ்வு நுளையும்பெோழுது பெோிய வோய்ப்புகள் கிளடக்கின்றன.
பெம்ெர்லி கநர்ேளறயோக இருந்தது, லிடியோ எதிர்ேளறயோக இருந்தது, இைண்டுகே வோழ்வின்
திட்டத்தில் இருக்கவில்ளல.
ஒரு வோய்ப்ெிளன உணரும் திறன் நம்ேிடம் இருப்ெது ஒரு விைிப்ெோகும்.
பெம்ெர்லியில் விைிப்பு, கண்ணுக்குத் பதோியோேல் டோர்சியோல் உருவோக்கப்ெட்டது.
“நோன் பெம்ெர்லிக்கு எஜேோனியோகியிருக்கலோம்” என்று அவள் ேனத்தில் எழுந்த எண்ணம், அந்த
வோய்ப்ெிற்கு அவள் அைித்த உணர்வுபூர்வேோன அளைப்பு.
இந்த முன்கனற்றத்ளத துோிதப்ெடுத்தியது திருேதி கோர்டினர்.
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சக்தி பசயல்ெட்கடோ அல்லது பசயல்ெடோேமலா இருக்கும் கட்டகே வோழ்வோகும், ஆனோல்
எப்கெோழுதும் அது சேநிளலயில் இருக்கும்.
ஜீவன் பசயல்ெடும்பெோழுது சக்தி ெிறக்கிறது.
சமுதோயம் பசயளல விரும்பும், முக்கியேோக ஊக்குவிக்கும் பசயல்களை விரும்பும்.
பசயல் நல்லதோ அல்லது பகட்டதோ என்ெது முக்கியேல்ல, பசயல்ெோகட முக்கியம்.
பேோிடளன ெிங்கிலி அளேதியோகத் தூண்டினோன். விக்கோம் இனிளேயோக எல்கலோருளடய
ஆர்வத்ளதயும் தூண்டினோன்.
தோன் ேதிக்கப்ெட கவண்டும் என்று டோர்சி விரும்ெினோன்.
தோன் கிைப்ெிய கவனத்தின் அளலளயக் கோண விக்கோம் ஏங்கினோன்.
முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட உணர்ச்சிகைின் நீடித்த பசறிவு, ஏக்கம்.
சக்தியின் இயக்கத்ளதச் சிறிய இடத்தில் கேலும் அதிகேோக இருத்துவது, பசறிவு.
பசறிவு குளறந்த கோலத்திற்கக நீடிக்கும்.
வலிளே அதளனகய உயர்த்திக்பகோள்ளும்பெோழுது பசறிவு நிளலத்து நிற்கும்.
அகத்தில் சக்தியின் சோைம் கசருவது வலிளேயோகும்.
கதர்ச்சித் திறன் என்ெது ேனதில் அறிவின் வலிளேயாகும்.
உயர்ந்த நிளல தோழ்ந்த நிளலக்குச் பசல்வது வோய்ப்பு.
தோழ்ந்த நிளல உயர்ந்த நிளலக்குள் பசல்வது, உயர்ந்த நிளலயில் ெிைச்சிளனகளை உண்டோக்கும்.
கெைைிவு அசத்திற்கு வோய்ப்ெோகும்.
பெோது ேக்கைின் அெிப்ெிைோயம் உயர்ந்ததோக இருக்கும் அல்லது தோழ்ந்ததோக இருக்கும், ஒரு
கெோதும் உண்ளேயோக இருக்கோது.
பெோது ேக்கைின் அெிப்ெிைோயம் உணர்விலிருந்து எழுவதோல், அது ஒரு கெோதும் ஜடத்தின்
உண்ளேயோக இருக்க முடியோது, ஜடத்ளதச் சோர்ந்ததோக இருக்க முடியோது.
Frank Tregear- உயர் குடியில் ெிறக்கோத கோைணத்தோல், Duke-கினோல் அவளை ஏற்றுக்பகோள்ை
முடியவில்ளல, ஆனோல் தினக் கூலி வோங்குெவைது கெத்தியோக இருந்த Isabelஐ ஏற்றுக்பகோள்ை
முடிந்தது.
இது அகந்ளத பவைிப்ெடும் ஆதோய ேனப்ெோன்ளேயின் ெகுத்தறிவு ஆகும்.
Silverbridge கோதலனோக இருந்ததினோல், சிறிது கநைத்திற்கு தன்ளனக் கட்டுப்ெடுத்திக்பகோள்ை
முடியோேல் பகோதிப்ெளடந்தோன்
கலடி கேோி கோதல் வயப்ெட்டிருந்தோள், ஆனோல் அவைது கோதல் ஏற்றுக்பகோள்ைப்ெடவில்ளல. இது
ஆணின் கோதலுக்கும் பெண்ணின் கோதலுக்கும் உள்ை வித்தியோசத்ளத கோட்டுகிறது.
இலட்சியப் பெண்ேணியின் ேனப்ெோன்ளே எல்லோ உயர்ந்த சோதளனகைின் தைத்ளதயும்
நிர்ணயிக்கிறது.
வைக்கேோன கவளலகளையும், சிறிதைவு முக்கியத்துவம் வோய்ந்த கவளலகளையும், பவைிகய
பசய்து முடிக்கலோம். ஆனோல் அளவயும் அகத்தில் ேனமுவந்து ஆைம்ெத்தில் உருவோக்கப்ெட்டனகவ
தவிை பவைிகய அல்ல.
எல்லோ முக்கிய கவளலகளும் அகத்தில்தோன் பசய்யப்ெட கவண்டும்.
கேபலழுந்தவோோியோகப் ெோர்த்தோல், இது பேௌன விருப்புறுதியோகும்.
பவைிப்ெளடயோகப் கெசப்ெட்கடோ அல்லது ஏங்கும் உணர்ச்சிகளை பவைியில் கோண்ெிக்ககவோ
ேறுக்கும் பேைனேோன ஆர்வத்தோல் இது ஆைத்தில் சோதிக்கப்ெடுகிறது.
பேௌனேோன ஆர்வம் முதிர்ச்சி அளடயும்பெோழுது விைிப்பு நிளல சேோதியோக ேோறுகிறது.
கெச்சு நின்று விடுவதோல், நோம் நேது கேல் ேனத்தின் மூலம் இளதப் புோிந்துபகோள்ை முடியோது.
கசகோிக்கப்ெடும்பெோழுது, தன்ளனகய நிளறவுெடுத்திக்பகோள்ளும் பசறிவிலிருந்து அது முழுளே
பெறுகிறது.
இம்முளறயின் மூலம் வோழ்க்ளக பெரு வோழ்வோக ேோறுகிறது.
முதல் கட்டத்தில், அகத நிளலயில் இருப்ெவர்கைிடம் இது ெைவுகிறது, அடுத்து யோருக்பகல்லோம்
அவைது ஆர்வம் பசன்றளடய முடியுகேோ அங்பகல்லோம் ெைவும்.
ஒரு கட்டத்தில் இது அன்ளனயின் ஜீவியத்ளதத் பதோடும்.
கவபறோரு அதிக பசறிவோன இடத்தில் இது அன்ளனயின் ஜீவியம் நம்முள் நுளையத் தூண்டுகிறது.
ஒருவருக்கு சூட்சுேப் ெோர்ளவ இருந்து விட்டோல் இந்தச் பசய்முளறளய ஏகதோ ஒரு அைவில் சில
சேயம் அவர் ெோர்க்கலோம்.
இந்த இடத்தில் அவர் அறிந்திைோத, அவர் ேீது நல்பலண்ணம் பகோண்டவர்களை அவர் ெோர்க்கக்
கூடும்.
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எதிர்ப்ெின் மூலகேோ அல்லது நம்ெிக்ளகத் துகைோகத்தின் மூலகேோ அவோிடம் அன்பு
பசலுத்தியவர்களைத் பதோிந்துபகோள்ை, ஒருவர் கேலும் அகத்தின் பசறிவிளன அளடய கவண்டும்.
சோலேன் அைசளைப் கெோல் அன்ளனக்கும் விலங்குகைின் பேோைி பதோியும்.
கீழ் நிளலயில் விலங்குகைின் உணர்ளவத் தக்க ளவத்துக்பகோள்வதன் மூலம் இதளன அறியலோம்,
அல்லது உணர்வுகள் மூலம் புோிந்துபகோள்ளும் சூட்சுே நிளலயின் வைியோக கேலிருந்தும் இந்த
அறிளவப் பெறலோம்.
இந்தச் பசய்முளறயில் கணிசேோன அைவில் பேௌனேோன அதிர்வுகள் தங்கி விடும்.
இந்த ஆைங்கைில் பேௌனம் உறுதியோக நிளல பெற்று விட்டோல், கோட்சிகள் பதோிய ஆைம்ெிக்கும்,
இது அறிவுக்கும் உள்ளுணர்வுக்கும் வைி வகுக்கும்.
இளவ அளனத்துகே திருடனின் அடிளயத் திருவடியோகக் கோண்ெதற்கும், தோசியின் கற்ளெப்
கெோற்றவும் கெோதுேோனதோக இருக்கோது.
இதற்கு கேலும் ஆைம் அவசியேில்ளல, ஆனோல் இந்த நிளலயில் ஒருவர் தோன் பெற்றிருக்கும்
நுண்ணுணர்வுகளை அகற்ற கவண்டும்.
But she had no reason to fear Mr. and Mrs. Gardiner's curiosity; it was not their wish to force her
communication. It was evident that she was much better acquainted with Mr. Darcy than they
had before any idea of; it was evident that he was very much in love with her. They saw much to
interest, but nothing to justify inquiry.
அவள் திரு. கோர்டினர் தம்ெதிகளைப் ெோர்த்து ெயப்ெட கவண்டியதற்கு அவசியகே இல்ளல.
அவர்களுக்கு அவளை வற்புறுத்திப் கெச ளவக்கும் விருப்ெகே இல்ளல. அவளுக்கு டோர்சியுடன்
எவ்வைவு தூைம் ெைக்கம் இருக்கிறது என அவர்கள் நிளனத்தோர்ககைோ, அதளனக்கோட்டிலும்
அதிகம் இருக்கிறது என்ெளத இப்பெோழுது புோிந்து பகோண்டனர். அவன் அவளைக் கோதலிப்ெது
கண்கூடோகத் பதோிந்தது. அதளன சுவோைசியத்கதோடு கவனித்தனகை தவிை, அளதப்ெற்றி ககள்வி
ககட்க விரும்ெவில்ளல.
26. The opinion framed by the Gardiners was right.
கோர்டினர் தம்ெதியினோின் அெிப்ெிைோயம் சோியோனதோக இருந்தது.
27. But it could be entirely in the wrong as she, on the basis of some report, thought Darcy to be proud and
after meeting so many times found Wickham acceptable.
இது முழுளேயோகத் தவறோகவும் கெோகலோம், ஏபனனில், சில பசய்திகைின் அடிப்ெளடயில், அவள்
டோர்சி கர்வம் ெிடித்தவன் என்று எண்ணினோள், ெல சந்திப்புகளுக்குப் ெிறகும் விக்கோம்
ஏற்றுக்பகோள்ைக் கூடியவனோக இருப்ெளதப் ெோர்த்தோள்.
28. “She had no reason to fear Mr. and Mrs. Gardiners’ curiosity.”
Culture is offended to give an offence to another.
Culture is the ultimate essence of civilization and history.
Social power changing into psychological power of the society is culture.
Culture is the innate universal goodness, expressed to another as goodwill.
Culture is the emotional fabric which like the swan picks up the good only.
What the efficient Man does by power, culture accomplishes by silent good wishes.
Skills can be given in the school. Capacity comes from one’s own action.
Efficiency is ephemeral. Talent can be given by inheritance if the identification is complete. Ability is won
by one’s own inner freedom. Culture is given by an affectionate atmosphere of freedom by parents of
great consideration.
Freedom is spiritual culture.
One can awaken the spirit in another, but the other must foster it.
The variety of culture is as many as there are walks in life.
To acquire a certain type of culture, one must be identified with the spirit of it.
Organisational culture comes to one from an organization when he is identified with the spirit of
organisation like Kurien.
The success of the Green Revolution issued from a greater depth than the organisational culture, to the
Spirit of the unborn Individuality of India.
The cradle of culture is the family.
The national or social culture is passed on to the offspring through the family affection in freedom.
Work culture is efficiency. It comes through work values.
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To divide or reduce the family to nuclear family is to destroy the very possibility of formation of culture. It
is to supplant culture by efficiency.
Efficiency is the flower of the plant; culture its fruit.
The wider the formation of culture, the deeper it is found in the Individual.
The width and depth come from freedom.
If anything is utterly trustworthy, it is culture.
Social skill is the beginning and Individual culture is the end of a chain of social formation of skill,
capacity through energy, power.
Yoga begins where culture ends. There begins the spiritual culture.
Skill, capacity, energy, power, etc. are human.
Spiritual culture uses the above in equality, non-reaction, i.e. in Silence.
Psychic culture has them all in increasing delight.
A lively cheerfulness in Man indicates its presence in life.
A human culture expresses temperamental value, spiritual culture shows silent power, Psychic culture
indicates Delight in living.
A devotee acquiring human culture will rise in the society to its very top.
It is pure Grace that the idea expressive of progress occurs to anyone, particularly a devotee.
Many organisations ask for the abolition of armaments or veto.
They are like the wishes of beggars, rising from below.
Generosity of an empty hand is no generosity.
What rises from below can only hinder in every sense of the word.
What sound will create Silence?
Man’s knowledge is ignorance.
To realise that all his capacities will only interfere is a little wisdom.
To us, light comes from the lamps.
Sunlight is the only light. There is no other light.
Even sunlight is a reflection of Light in Matter.
What is constructive role of falsehood in daily life.
Anyone who achieves can examine the contribution of the spouse to the achievement, especially if the
devotee is one who achieves for Mother.
One who achieves has a destructive spouse.
In destruction the husband or wife helps.
In construction the husband or wife hinders.
Construction is by truth, destruction is by falsehood.
Compromise here is to energise falsehood.
The rules of Psychic accomplishment are seen in all walks of life, especially in health.
A lady had high B.P., sugar, heart problems and various minor ailments like pus in the ear. She had two
major operations, spent a total of fifteen months in hospital in twenty years. Emergencies were more than
once in a month. She met scores of ladies of her age none of whom suffered like her. After treating her for
ten years the doctor demonstrated to her that what had been diagnosed all these years as heart problem was
the pressure by acidity only. The heart was entirely free. Further he made her observe that acidity for her
was not so much by food as by irritation. Neither the blood vessels nor any other contributing factor
showed symptoms of B.P. It arose when she disturbed herself. Sugar tablets brought the reading low which
meant there is no sugar. She was away from home for a month when no ailment was there. The doctor
categorically pronounced the heart was entirely free, there was no B.P., or sugar. She had an irritating
temperament. Her problem was nothing good suited her. Anything good irritated her. She had taken to
falsehood, was very able in telling stories in a fashion that no one could discover. She was capable of
claiming her illiterate father to be a graduate when she was assured of secrecy. Like this there were many
skeletons in her Mind. There was constant fear it would burst. She was inimical to Mother and spirituality.
When her husband came to Mother she moved to her death bed. All her ill-will about others turned into
diseases in her. This doctor after ten patient years gently told her that. This was blatant to the doctor in
this case. This is the only truth about health. There are no diseases in the world, only temperamental
distortions. Only an Indian doctor can know this because of the spiritual foundation. He has this as a
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personal endowment. To convert his knowledge into an impersonal system is no great task. Should it be
done, 75% of the hospitals can be closed. The same is true about poverty. Poverty is Man’s intense delight
in material suffering.
A question is asked, can Indian prosperity rise thousand fold in forty years? Yes. The distance between the
top and bottom is a thousand times. Lack of education, technology, culture, organization is the bar.
Creation of infrastructure will raise the present prosperity a thousand-fold or more. Money was said to be
the problem so far. No longer it is true. As the foundation of Light is there, the population must awake to
it. The rest is work. It is ignorance and ill will towards oneself. Man’s ill will to others realises itself in his
life.
Elizabeth’s rise from £ 50 to £ 10,000 gives us the method of Prosperity.
Goodwill of one who is capable of it can cure the world of its ills.
Egoistic goodwill is ill will.
All those who are grappling with the ailments of the world, do not find among them one who conceives of
human right to employment. Even those outside think of employment as a possibility not one of right.
That one among them should think of it is Grace.
The beheading of Charles I, the French Revolution, the Russian Revolution, the 1929 crisis have not made
a dent in their ignorance. Why should there be a Veto in United Nations? No world organisation has come
out with an idea for World government, abolition of Veto, total abolition of poverty, injustice. In this
context through Green Revolution, Ahimsa, Freedom Movement, Employment Guarantee India is bidding
for world leadership. He who sponsors any other goal is beside the point. The future Individual will
sponsor any of them or all of them. When I say methods are utterly useless, it feels like an outrage.
If one who knows all the methods has one ailment increasing and incurable, what does it mean.
Relying entirely on methods leads you by a subtle route away from the power centre.
Mentally, it is the devious capacity of the Mind.
Spiritually it means there is a basic hostility to the Divine.
To such people it would not strike them to ask THE ONE person who can help.
Another cannot, should not take interest in such people.
If taken, the problem will shift to him, with or without relief to the other.
There is no problem that cannot be cured if there is no obstacle listed under 23 heads.
“Well, it is his karma” is an invalid statement here.
One is willful in suffering.
He must be allowed to suffer.
This applies to us all.
“கோர்டினர் தம்ெதிகைின் ஆர்வத்ளதக் கண்டு அவள் ெயப்ெட கவண்டிய அவசியேில்ளல.”
ேற்றவளைப் புண்ெடுத்த ெண்பு அனுேதிக்கோது.
நோகோிகம் ேற்றும் சோித்திைத்தின் முடிவோன சோைம் ெண்பு.
சமூகத்தின் சக்தி சமூகத்தின் ேனதின் சக்தியோக ேோறுவது ெண்பு.
உலகைோவிய உள்ைோர்ந்த நற்ெண்பு ேற்றவோிடம் நல்பலண்ணேோக பவைிப்ெடுவது ெண்பு.
ெோலிலிருந்து நீளை அன்னப்ெட்சி ெிோிப்ெளதப்கெோல், உணர்வுபூர்வேோன அளேப்ெோன ெண்பு,
நல்லளத ேட்டும் எடுத்துக்பகோள்கிறது.
திறளேசோலி வலிளேயின் மூலம் பசய்வளத ெண்பு பேௌனேோன நல்பலண்ணங்கைோல் சோதிக்கும்.
திறளேகளைப் ெள்ைிக்கூடம் அைிக்கலோம். திறன்கள் ஒருவைது சுய பசயலோல் எழும்.
பசயல் திறன் குறுகிய கோலத்திற்கக இருக்கும். ஐக்கியப்ெடுவது முழுளேயோக இருந்தோல் ஆற்றல்
ெைம்ெளை வைியோக வரும். ஒருவைது ேனதின் சுதந்திைத்தின் மூலம் வல்லளே பெறப்ெடுகிறது.
அதிக அக்களற எடுத்துக்பகோள்ளும் பெற்கறோர்கள் அன்புடன் சுதந்திைேோக இருக்க அனுேதிப்ெது
ெண்ளெ உருவோக்கும்.
சுதந்திைம் ஆன்ேீகப் ெண்ெோகும்.
ஒருவர் ேற்றவருளடய ஆன்ேோளவ விைிப்ெளடயச் பசய்யலோம். ஆனோல் ேற்றவர் அளதப் கெணிப்
ெோதுகோக்க கவண்டும்.
ெண்புகள் வோழ்க்ளகளயப் கெோல் ெலதைப்ெட்டளவ.
ஏகதனும் ஒரு ெண்ளெப் பெற ஒருவர் அதன் ஆன்ேோவுடன் ஐக்கியப்ெடுத்திக்பகோள்ை கவண்டும்.
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பவண்ளேப் புைட்சியின் தந்ளத வர்கீஸ் குோியளனப் கெோல், நிறுவனத்தின் ஆன்ேோவுடன் ஒருவர்
ஐக்கியப்ெடுத்திக்பகோள்ளும்பெோழுது அவருக்கு, நிர்வகிக்கும் ெண்பு அந்த நிறுவனத்திலிருந்து
கிளடக்கிறது.
அளேப்ெின் கலோச்சோைத்திலிருந்து அல்லோேல், கேலும் ஆைத்திலிருந்து கிளடத்த ெசுளேப்
புைட்சியின் பவற்றி, இந்தியோவின் உருவோகோத தனித்துவத்தின் ஆன்ேோவுக்கு கிளடக்கிறது.
ெண்ெின் ெிறப்ெிடம் குடும்ெம்.
நோட்டின் ெண்கெோ அல்லது சமூகத்தின் ெண்கெோ, குடும்ெத்தின் சுதந்திைேோன சூைல் மூலம்
குைந்ளதகளுக்கு அைிக்கப்ெடுகிறது.
கவளலயின் கலோச்சோைம் திறளேயோகும். இது கவளலயின் ெண்புகைோல் வருகிறது.
கூட்டுக் குடும்ெம் தனி குடும்ெேோக ேோறுகிறபெோழுது ெண்புகள் உருவோவதன் சோத்தியங்கள்
பகடுக்கப்ெடுகின்றன. இது ெண்புகளுக்கு ேோற்றோக திறளேளய உருவோக்குகிறது.
ஆற்றல் ஒரு பசடியின் ேலர் கெோன்றது; ெண்பு அதன் கனி.
ெண்புகள் ெைந்து உருவோகும்பெோழுது, தனி நெோில் அது ஆைேோக கோணப்ெடும்.
ெண்புகள் ெைந்து இருப்ெதும், ஆைேோக இருப்ெதும் சுதந்திைத்தினோல் ஏற்ெடுகின்றன.
ஏகதனும் ஒன்று முழுளேயோக நம்ெிக்ளகக்கு உோியதோக இருக்குேோனோல், அது ெண்பு ஆகும்.
சமூகத்தினோல் உருவோக்கப்ெட்ட திறன், சக்தி ேற்றும் வலிளேயினோல் விளைந்த திறளே
ஆகியவற்றின் ஆைம்ெேோக சமூகத் திறனும், இறுதியோக தனி நெோின் ெண்பும் விைங்குகின்றன.
கலோச்சோைம் முடியும் இடத்தில் கயோகம் ஆைம்ெிக்கின்றது. அங்கு ஆன்ேீகக் கலோச்சோைம்
ஆைம்ெிக்கின்றது.
திறன், திறளே, சக்தி, வலிளே கெோன்றளவ ேனிதனுக்குோியளவ.
கேற்கூறியவற்ளற ஆன்ேீகக் கலோச்சோைம் சேத்துவத்திலும் எதிர்விளன ஆற்றோேலிருப்ெதிலும்,
அதோவது, பேௌனத்திலும் ெயன்ெடுத்துகிறது.
அதிகோிக்கும் சந்கதோஷேோக இளவ அளனத்தும் ளசத்திய ெண்ெில் உள்ைன.
ேனிதன் கலகலப்ெோக இருந்தோல் அவனுளடய வோழ்வில் சந்கதோஷம் இருப்ெது பதைிவு.
ேனிதப் ெண்பு ேனவுணர்வுகைின் ேதிப்ளெ பவைிப்ெடுத்துகிறது, பேௌன சக்திளய ஆன்ேீகப்
ெண்பு கோண்ெிக்கின்றது, வோழ்க்ளகயில் ஆனந்தத்ளத ளசத்தியப் ெண்பு குறிப்ெிடுகிறது.
ேனிதப் ெண்ளெ பெறும் அன்ெர் வோழ்வின் உச்சத்ளத அளடவோர்.
முன்கனற்றத்ளத பவைிப்ெடுத்தும் எண்ணம் கதோன்றுவது எவருக்கும் பெோிய அருைோகும்,
முக்கியேோக ஒரு அன்ெருக்கு.
ஆயுத தைவோடங்கள் அல்லது ைத்து பசய்யும் அதிகோைத்ளத ெயன்ெடுத்தும் உோிளே ஆகியவற்ளற
ெல அளேப்புகள் நீக்க கவண்டும் என்று ககட்கின்றன.
அளவ ெிச்ளசக்கோைர்கைின் விருப்ெங்களைப் கெோன்றளவ. கீைிருந்து கேபலழுெளவ.
பவறும் ளகயின் பெருந்தன்ளே, பெருந்தன்ளேயோகோது.
கீைிருந்து எழுெளவ எல்லோ விதத்திலும் தளடயோக ேட்டுகே இருக்கும்.
எந்த ஒலி பேௌனத்ளத உருவோக்கும்?
ேனிதனின் அறிவு அறியோளேயோகும்.
ஒருவனுளடய திறளேகள் அளனத்தும் தளடயோக ேட்டுகே இருக்கும் என்று உணர்வகத
அறிவோகும்.
ஒைி விைக்குகைிலிருந்து வருகிறது என்று நோம் நிளனக்கிகறோம்.
சூோிய ஒைி ேட்டும்தோன் ஒைி, கவபறந்த ஒைியும் கிளடயோது.
சூோிய ஒைியும் கூட ேற்ற பெோருட்கைின் ேீது விழும் ஒைியின் ெிைதிெலிப்கெயோகும்.
தினசோி வோழ்க்ளகயில் பெோய்ளேயின் ஆக்கபூர்வேோன ெங்கு என்ன?
எவர் ஒருவர் சோதிக்கிறோகைோ, முக்கியேோக அன்ளனக்கோக ஒருவர் சோதிக்கும்பெோழுது,
அவர் தன்னுளடய கணவன் அல்லது ேளனவியின் ெங்கு என்ன என்று ஆைோய்ந்து ெோர்க்கலோம்.
சோதிப்ெவோின் வோழ்க்ளகத் துளண கோோியத்ளத பகடுப்ெவைோக இருப்ெோர்.
பகடுப்ெதில், கணவகனோ அல்லது ேளனவிகயோ உதவி புோிவர்.
முன்கனற்றத்தில் கணவன் அல்லது ேளனவி தளடயோக விைங்குவர்.
வைர்ச்சி உண்ளேயின் மூலம் எழும், பெோய்ளே அைிளவ ஏற்ெடுத்தும்.
இங்கு சேைசம் பெோய்ளேக்குச் சக்தி அைிப்ெது கெோலோகும்.
வோழ்க்ளகயின் எல்லோ விஷயங்கைிலும், முக்கியேோக உடல் நலத்தில், ளசத்திய சோதளனயின்
சட்டங்களைப் ெோர்க்கலோம்.
ஒரு பெண்ேணிக்கு உயர் இைத்த அழுத்தம், நீைைிவு, இருதயக் ககோைோறு ேற்றும் கோதில் சீழ் வைிவது
கெோன்ற கவறு ெல சிறு பதோந்தைவுகள் இருந்தன. இைண்டு பெோிய அறுளவ சிகிச்ளச நடந்து கடந்த
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இருெது வருடங்கைில், ெதிளனந்து ேோதங்கள் ேருத்துவேளனயில் இருந்தோர். ேோதத்திற்கு ஒரு
முளறக்கு கேல் உடல்நிளல கேோசேோகி விடும். அவர் சந்தித்த சே வயதுள்ை பெண்கள் எவரும்
அவளைப் கெோல் கஷ்டப்ெடவில்ளல என்ெளதயும் ெோர்த்தோர். ெத்து வருடங்கைோக சிகிச்ளச
அைித்து வந்த ேருத்துவர், அப்பெண்ேணிக்கு இருதயத்தில் எந்தக் ககோைோறும் இல்ளல என்றும்,
அவருக்கு இருப்ெது அேிலத்தன்ளேயின் அழுத்தகே என்றும் கூறினோர். இருதயம் ேிகவும்
ஆகைோக்கியேோக இருந்தது. அேிலத்தன்ளேயும் அவருக்கு உணவினோல் ஏற்ெடவில்ளல,
எோிச்சலினோல்தோன் என்ெளத ேருத்துவர் சுட்டிக் கோட்டினோர். இைத்த அழுத்தத்திற்கோன எந்த வித
அறிகுறியும் இல்ளல. ேன உளைச்சல் ஏற்ெடும் பெோழுதுதோன் இைத்த அழுத்தமும் அதிகோித்தது.
நீைைிவுக்கு அைித்த ேோத்திளைகள் சர்க்களை அைளவ ேிகவும் குளறத்ததோல் நீைைிவு கநோயும் இல்ளல
என்ெது பதைிவோனது. ஒரு ேோதம் வீட்ளட விட்டு பவைிகய பசன்றிருந்தபெோழுது அவருக்கு எந்த
விதக் ககோைோறும் இல்ளல. இைத்த அழுத்தகேோ, சர்க்களை கநோகயோ அல்லது இருதயக் ககோைோகறோ
எதுவும் இல்ளல என்று ேருத்துவர் கூறி விட்டோர். அவருக்கு எோிச்சலளடயும் சுெோவம் இருந்தது,
எந்த நல்ல விஷயத்ளதயும் அவைோல் ஏற்றுக்பகோள்ை முடியவில்ளல. நல்ல விஷயங்கள் அவருக்கு
எோிச்சளல ஊட்டின. அவோிடம் பெோய்ளே நிளறந்திருந்தது. எவரும் கண்டு ெிடிக்க
முடியோதவண்ணம் கற்ெளனக் களதகளைக் கூறி வந்தோர். விஷயத்ளத இைகசியேோக
ளவத்துக்பகோள்ைக் கூடியவர்கைிடம், ெடிப்ெறிவில்லோத தன்னுளடய தகப்ெனோளை ெட்டம்
பெற்றவர் எனக் கூறி வந்தோர், இது கெோல் ெல கவண்டோத விஷயங்கள் ேனதில் இருந்ததினோல்,
எப்பெோழுதோவது அளவ பவைிப்ெட்டு விடுகேோ என்கிற ெயத்தில் எந்கநைமும் இருந்தோர்.
அன்ளனக்கும், ஆன்ேீகத்திற்கும் எதிைோக இருந்தோர். அவருளடய கணவர் அன்ளனயிடம் வந்த
பெோழுது அவர் ேைணப் ெடுக்ளகயில் விழுந்தோர். எல்கலோர் ேீதும் அவருக்கிருந்த பகட்ட
எண்ணங்கள் அவோிடம் கநோய்கைோக ேோறின. ெத்து வருட பெோறுளேக்குப் ெின் ேருத்துவர்
அப்பெண்ேணியிடம் உண்ளேளய எடுத்துளைத்தோர். ேருத்துவருக்கு இப்பெண்ேணியின்
விஷயத்தில் இளவ பதைிவோகத் பதோிந்தன. உடல் நலத்ளதப் ெற்றிய ஒகை உண்ளே இதுதோன்.
உலகத்தில் கநோய் என்ெகத கிளடயோது, ேனவுணர்வுகள் சிளதயும்பெோழுதுதோன் கநோயோக
பவைிப்ெடுகிறது. ஆன்ேீக அடித்தைம் இருப்ெதோல் இந்திய ேருத்துவருக்கக இந்த உண்ளே புோியும்.
இது ேருத்துவருக்கு இருக்கும் சுய திறன் ஆகும்.
இந்த அறிளவ பெோதுவோனதோக முளறப்ெடுத்துவது பெோிய கவளல இல்ளல. இது நடந்தோல் 75%
ேருத்துவ ேளனகள் மூடப்ெடலோம். வறுளேக்கும் இகத உண்ளேதோன். பெோருள்ோீதியோக
துன்ெப்ெடுவதில் ேனிதன் ஆனந்தம் அளடவதோல், வறுளே நீடிக்கிறது.
நோற்ெது வருடங்கைில் இந்தியோவின் சுபீட்சம் ஆயிைம் ேடங்கு உயை முடியுேோ என்கிற ககள்வி
எழுகிறது. இதற்குப் ெதில், “ஆம்” என்ெதுதோன். கீழ் நிளலக்கும் கேல்நிளலக்கும் இளடகய உள்ை
வித்தியோசம் ஆயிைம் ேடங்கோகும். சோியோன கல்வி, பதோைில் நுட்ெம், நோகோிகம், அளேப்பு இல்லோதது
தளடயோக உள்ைது. சோியோன உள் கட்டளேப்ளெ உருவோக்கினோல் தற்பெோழுது இருக்கும்
சுபீட்சத்ளத ஆயிைம் ேடங்கு அல்லது அதற்கும் கேலும் உயர்த்தலோம். இதுவளை ெணம் ஒரு
ெிைச்சிளனயோகக் கருதப்ெட்டு வந்தது. இனி இது உண்ளேயல்ல. ஒைியின் அடித்தைம் இருப்ெதோல்,
ேக்கள் இதற்கு விைித்துக்பகோள்ை கவண்டும். ேற்றெடி கவளலதோன் எல்லோகே. இது ஒருவர் தன்
ேீகத பகோண்டுள்ை அறியோளேயும், பகட்ட எண்ணமுேோகும். ேனிதன் ேற்றவோிடம் கோண்ெிக்கும்
பகட்ட எண்ணம், அவனது வோழ்விகலகய ெிைதிெலிக்கும்.
எலிசபெத் ஐம்ெது ெவுனிலிருந்து, ெத்தோயிைம் ெவுன் வருேோனத்ளத எட்டுவது பசல்வ வைத்ளதப்
பெறும் முளறளய நேக்குக் கோட்டுகிறது.
ஒருவருளடய நல்பலண்ணத்திற்கு அத்திறன் இருந்தோல் அது உலகத்தின் தீளேகளை அைிக்கும்.
அகந்ளதயுடன் கசர்ந்து இருக்கும் நல்பலண்ணம் பகட்ட எண்ணேோகும்.
உலகத்தின் ெிைச்சிளனகளைத் தீர்ப்ெதற்கோகப் கெோைோடிக் பகோண்டிருப்ெவர்கள், கவளல வோய்ப்பு
ேனிதனின் உோிளே என்ெளதப் புோிந்துபகோள்வதில்ளல. இதில் ஈடுெடோதவர்கள்கூட, கவளல
வோய்ப்ளெ ஒரு சோத்தியேோகக் கருதுவகை தவிை, உோிளேயோக நிளனக்க ேோட்டோர்கள்.
அவர்கைில் ஒருவர் அவ்வோறு நிளனப்ெது அருைோகும்.
முதலோம் சோர்லஸ்-ன் சிைச்கசதம், ெிபைஞ்சுப் புைட்சி, ைஷ்யப் புைட்சி, 1929 பநருக்கடி இளவ யோவும்
அவர்களுளடய அறியோளேயில் எந்தப் ெோதிப்ளெயும் ஏற்ெடுத்தவில்ளல. ஐக்கிய நோட்டு சளெயில்
ைத்து பசய்யும் உோிளே ஏன் இருக்க கவண்டும்? உலக அைசோங்கம் நிறுவப்ெட கவண்டும், ைத்து
பசய்யும் அதிகோைம் நீக்கப்ெட கவண்டும், வறுளேளய முழுளேயோக ஒைிக்க கவண்டும், அநீதி
ஒைிக்கப்ெட கவண்டும் என்கிற எண்ணம் எந்த உலக அளேப்ெிற்கும் எைவில்ளல. இந்த விதத்தில்,
ெசுளேப் புைட்சி, அஹிம்ளச, சுதந்திை இயக்கம், உறுதியோன கவளல வோய்ப்பு, இளவகள் மூலம்
இந்தியோ உலகத் தளலளேக்குத் தகுதிளயப் பெறுகிறது. கவறு ஏகதனும் ஒரு இலட்சியத்ளத
111

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

ஆதோிப்ெது இதற்குச் சம்ெந்தேில்லோதது. எதிர்கோல ேனிதன் இவற்றில் ஏதோவது ஒன்ளறகயோ
அல்லது எல்லோவற்ளறயுகேோ ஆதோிப்ெோன். முளறகள் முழுளேயோகப் ெயனற்றளவ என்று நோன்
கூறுவது ஏற்றுக்பகோள்ை முடியோததோக இருக்கும்.
எல்லோ முளறகளையும் அறிந்த ஒருவருக்கு ஒரு கநோய் அதிகோித்தும், குணப்ெடுத்த முடியோததோகவும்
இருக்கிறது என்றோல், இதன் அர்த்தம் என்ன?
முளறகளை ேட்டுகே முழுளேயோக நம்ெி இருப்ெது, சக்தியின் ளேயத்திலிருந்து நம்ளே ஒரு
சூட்சுேப் ெோளத வைியோக பவைிகய அளைத்துச் பசன்று விடும்.
ேனோீதியோக இது ேனத்தின் தவறோன திறளேயோகும்.
ஆன்ேீகோீதியோக, இது இளறவனிடம் பகோண்டிருக்கும் ஒரு அடிப்ெளட ெளக உணர்வோகும்.
இது கெோன்ற ேனிதர்களுக்கு, உதவி பசய்யக்கூடிய முக்கியேோன ஒருவோிடம் ககட்க கவண்டும்
என்று கதோன்றோது.
ககட்கத் கதோன்றுவது அருள்.
கவபறோருவர் இது கெோன்றவர்கைிடம் ஆர்வம் கோண்ெிக்க முடியோது, கோண்ெிக்கவும் கூடோது.
அப்ெடிக் கோண்ெித்தோல், ேற்றவருக்குப் ெிைச்சிளன தீர்ந்தகதோ இல்ளலகயோ, ஆர்வம்
கோண்ெித்தவருக்குப் ெிைச்சிளன எழும்.
முன்னர் குறிப்ெிட்டிருந்த இருெத்தி மூன்று வித தளடகைில் ஒன்றுகூட இல்ளலபயனில் எந்த விதப்
ெிைச்சிளனளயயும் தீர்த்து விடலோம்.
‘இது அவனுளடய கர்ே விளன,’ என்ெது இங்கு பசல்லுெடியோகோது.
துன்ெப்ெட ஒருவர் விரும்புகிறோர்.
துன்ெத்ளத அனுெவிக்க அவளை அனுேதிக்க கவண்டும்.
இது நம் எல்கலோருக்கும் பெோருந்தும்.
29. “It was not their wish to force communication.”
Compulsion is human, freedom divine.
Compulsion is a faith that desires to achieve more with less.
Ignorance mistaken as knowledge has the strategy of compulsion.
Compression of will is compulsion.
Compulsion is the climax of one who believes in methods.
Rigid form results in compulsion.
Organisation fulfilling ideals resorts to compulsion.
Communication forced generates falsehood.
Expanding energy becomes directed force.
Mrs. Bennet is to Mrs.Gardiner what Meryton is to London.
Commerce spreads culture, education or anything beneficial commercially.
Culture conserves everything good and valuable.
Commerce is an institution that gives incentive to ego.
Culture is an institution that sees the value of preserving the essence.
Communication expands, culture contracts.
Link in thought is found to be missing as it is in the subtle plane.
One of the small significant things is the aunt’s invitation to Elizabeth.
Her aunt’s culture consoled Jane, constructed her life, condoned Lydia’s crime.
Social relationship with Pemberley needs so much of service.
Selfish culture degenerates into generosity of the ego.
The Indian Brahmin relieved himself of his service when he made knowledge hereditary, instituting caste.
The Indian Kshatriya was fully relieved of his role when the country was conquered. The Indian Vysya had
not much of role to play when prosperity receded. The Indian Sudra evaporated, evaporated into an
industrial worker reversing his character. The untouchable lost his stigma by law but not by custom.
Europe lost her class in America. India’s caste is mitigated in the cities but is reorganising itself at higher
levels within government and corporation. The woman is at the head of this reorganisation.
Longbourn is not family-centred.
Each wants to accomplish for himself, not for the family or its members.
Life is not yet human. It is ruled by the equilibrium of energy.
Society works for its survival, growth, development and not yet fully for its evolution. There is no
question of Society consciously working for the evolution of the Individual.
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The earliest symptom of such a sense is seen in insurance.
Insurance is fully positive, can never be used negatively.
Money is a symbolic organisation largely negative but the most powerful instrument of social evolution so
far created. Presently it is used with a vengeance to destroy the society.
Government is preservative, not creative; presently it preserves dead forms.
The awakening Individual since 1900 compels the government to become a welfare state.
In USA where capitalism tried to steal a march over socialism, the psychological results were building up
Individuality enormously, which by what people love to call the irony of life made the goals of socialism
realise themselves at a higher level than the socialist state. The socialist state tried to serve the collective by
destroying the Individual with the result it destroyed itself.
Life is merciless because it is ruled not by ethics, but by energy.
Society is not yet human-centred. It is buoyed up by its abstract success mainly making technology the
major culprit. Technology with a vengeance is destroying the ego.
The only human-centred organisation of the family is being destroyed without handing over its human
values to other institutions. If family is to be destroyed, its values must be taken up by higher and wider
social organisations. None is in sight. Destruction of the family takes Man to his original animal status. For
Yoga it is a must – family should go, not for social evolution.
Freedom is the basis of all prosperity and culture.
The Gardiners exhibited the very opposite culture to Longbourn.
USA that rules the world today was founded on the physical freedom of the country.
Britain, the home of democracy, emancipated the Catholics only one hundred years ago.
Protestants were discriminated against in France.
Spirit at any level is informed of freedom.
Ashram students reared in freedom excel in any walk of life.
Imagine in how many fashions we are always hedged in.
Social inhibitions are many; psychological restrictions are too many.
Silent will is efficacious by the absence of freedom to speak.
It proves the rule of opposites.
Summerhill, a school of total fifty nine students, since its inception has followed utter freedom from
syllabus and discipline as understood elsewhere. The students have all become distinguished in every walk
of life they have entered.
Dissipation is the negative use of freedom.
One will be surprised by the length of the list of dissipations if anyone writes out every act of dissipation in
his life.
Remove one of them, you will see life brightening up.
For one week remove all acts of dissipation. One will discover himself to be Christopher Sly of
Shakespeare.
Darcy’s life of pride and conceit is one of dissipation for a gentleman.
The spell of charm of Wickham is dissipation organized into pleasant exterior.
From birth to death life is one of discipline.
Man makes it one of dissipation.
Discipline is to organise life according to an ethical will.
Dissipation is to let life flow into the channel of energy as it enters us.
Colloquialism is a dissipation of conversational language.
Language is the product of mental discipline of verbalised thoughts.
Dictionary is the vocabulary of the language disciplined into an alphabetical order.
“அவளை வற்புறுத்திப் கெச ளவப்ெதில் அவர்களுக்கு விருப்ெேில்ளல.”
வற்புறுத்துவது ேனிதத்தன்ளே, சுதந்திைம் இளறவனுக்குோியது.
குளறந்தளதக் பகோண்டு அதிகம் சோதிக்க விரும்பும் நம்ெிக்ளக, கட்டோயத்தோல் எழுகிறது.
அறிவு எனத் தவறோகக் கருதப்ெடும் அறியோளே வற்புறுத்தல் எனும் உெோயத்ளதக் ளகயோளும்.
விருப்ெத்தின் அழுத்தம் வற்புறுத்தலோக எழுகிறது.
முளறகைில் நம்ெிக்ளக உள்ைவர்கைின் உச்சகட்டம் வற்புறுத்தல் ஆகும்.
உறுதியோன வடிவம் வற்புறுத்தலில் முடிகிறது.
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இலட்சியங்களை நிளறகவற்றும் அளேப்புகள் வற்புறுத்தளல கேற்பகோள்கின்றன.
கட்டோயப்ெடுத்தப்ெடும் பதோடர்பு பெோய்ளேளய உருவோக்குகிறது.
விோிவளடயும் சக்தி இயக்கப்ெடும் வலிளேயோகிறது.
லண்டனுக்கு பேோிடன் எவ்வோறு விைங்குகிறகதோ, அகத கெோல் திருேதி கோர்டினருக்கு திருேதி
பென்னட் விைங்குகிறோள்.
கலோச்சோைம், கல்வி, வியோெோைோீதியோக விளையும் எந்த நன்ளேயும் வோணிெம் மூலம் ெைவுகிறது.
நல்லளவகளையும், விளல ேதிப்புள்ைளதயும் கலோச்சோைம் ெோதுகோக்கிறது.
அகந்ளதக்கு ஊக்கேைிப்ெது வோணிெம்.
விஷயங்கைின் சோைத்ளத கலோச்சோைம் ெோதுகோக்கிறது.
பதோடர்பு விோிவுெடுத்துகிறது, கலோச்சோைம் சுருக்குகிறது.
எண்ணங்கள் சூட்சுே நிளலயில் இருப்ெதோல், அவற்றின் பதோடர்பு இைக்கப்ெடுகிறது.
அத்தை எலிசபெத்திற்கு விடுத்த அளைப்பு ஒரு சிறிய முக்கியத்துவம் வோய்ந்த நிகழ்வோகும்.
அவளுளடய அத்தையின் ெண்பு கஜளன சேோதோனப்ெடுத்தியது, அவளுளடய வோழ்க்ளகளய
அளேத்துக் பகோடுத்தது, லிடியோவின் குற்றத்ளத ேன்னித்தது.
பெம்ெர்லியுடன் ஏற்ெடும் சமூக உறவிற்கு அந்த அைவு உதவி கதளவப்ெடுகிறது.
சுயநலேோன ெண்பு அகந்ளதயின் பெருந்தன்ளேயோக தைம் தோழ்கிறது.
ஜோதி அளேப்ளெ உருவோக்கி, அறிளவ ெைம்ெளை வைி வருவதுகெோல் அளேத்ததோல், இந்தியோவில்
ெிைோேணர்கள் தங்கைது கசளவளய இைந்தோர்கள். நோடு ளகப்ெற்றப்ெட்டகெோது, இந்திய
க்ஷத்ோியர்கள் தங்கைது ெங்ளக இைந்தோர்கள். பசல்வவைம் குளறந்தகெோது, இந்திய
ளவஸ்யர்கைின் ெங்கு குளறந்தது. இந்தியச் சூத்திைர்கள் பதோைிற்சோளலயில் ெணியோற்றத்
பதோடங்கியகெோது தங்கைது அளடயோைத்ளத இைந்தோர்கள். தீண்டத்தகோதவர்கள், சட்டத்தின்
மூலம் தங்கைது கைங்கத்ளத இைந்தோர்கள், ேைெினோல் அல்ல. ஐகைோப்ெோ அபேோிக்கோவிடம் தனது
வகுப்பு வோதத்ளத இைந்தது. இந்திய நகைங்கைில் ஜோதி ெோகுெோடு ஓைைவு குளறந்துவிட்டோலும்,
அைசோங்கத்திலும் நிறுவனங்கைிலும் அதிக அைவில் அது முளறப்ெடுத்தப்ெட்டு வருகிறது. இந்த
முளறப்ெடுத்தலுக்கு பெண்கண தளலளே தோங்குகிறோள்.
லோங்ெர்னில் குடும்ெத்ளத ளேயேோகக் பகோண்ட வோழ்வு இல்ளல.
ஒவ்பவோருவரும் தங்களுக்கோககவ சோதித்துக்பகோள்ை விரும்புகின்றனர், குடும்ெத்திற்ககோ அல்லது
குடும்ெத்திலுள்ைவர்களுக்ககோ அல்ல.
வோழ்க்ளகயில் இன்னமும் ேனிதோெிேோனம் இல்ளல, அது சக்தியின் சேநிளலயோல் ஆைப்ெடுகிறது.
தோன் உயிர் வோழ்வதற்கும், தனது வைர்ச்சிக்கும், தனது முன்கனற்றத்திற்கும் சமூகம்
பசயல்ெடுகிறது, இன்னமும் முழுளேயோக அதனுளடய ெோிணோேத்திற்கோக அல்ல. தனி ேனிதனின்
ெோிணோேத்திற்கோக சமூகம் தன்னுணர்கவோடு பசயல் புோிவதில்ளல.
இது கெோன்ற அறிகுறிகள் கோப்பீட்டில் முதன் முதலில் எழுந்தது.
கோப்பீடு முழுளேயோக கநர்ேளறயோனது, எதிர்ேளறயோக அளதப் ெயன்ெடுத்தகவ முடியோது.
ெணம், பெரும்ெோலும் எதிர்ேளறயோக உள்ை ஒரு அளடயோைேோன அளேப்ெோகும், ஆனோல்
இதுவளை உருவோகியுள்ைவற்றில் அது ேிகவும் சக்தி வோய்ந்த சமூகப் ெோிணோேத்தின் கருவி ஆகும்.
தற்பெோழுது இது சமூகத்ளத அைிப்ெதற்கோக வன்ேத்துடன் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
அைசோங்கம் இருப்ெளதப் ெோதுகோக்கிறது, புதிதோகப் ெளடப்ெதில்ளல. அது தற்கெோது ஜீவனற்ற
பவைித் கதோற்றங்களைப் ெோதுகோக்கிறது.
விைிப்புறும் ேனிதன் 1900-ஆம் ஆண்டு முதல் ேக்கள் நல அைசோக ேோற அைசோங்கத்ளத வலியுறுத்தி
வந்துள்ைோன்.
அபேோிக்கோவில் பெோதுவுடளேக் பகோள்ளகளய முதலோைித்துவம் பவல்ல முயன்றதோல் ஏற்ெட்ட
ேனோீதியோன ேோற்றத்தோல் தனித்துவம் பெோிய அைவில் வைர்ந்தது. இதுதோன் வோழ்க்ளகயின் நியதி
என ேக்கள் கூறுவது கெோல், இது பெோதுவுளடளே அைளசவிட, பெோதுவுடளேயின் ெலன்களை
கேலும் உயர்ந்த நிளலயில் தோங்கைோககவ பெறுவதற்கு வைி வகுத்தது. பெோதுவுளடளே அைசு தனி
ேனிதளன அைித்து சமுதோயத்திற்குச் கசளவ பசய்ய முயன்று, தன்ளனகய அைித்துக் பகோண்டது.
வோழ்வு இைக்கேற்றது, ஏபனனில் அது சக்தியின் மூலம் ஆைப்ெடுகிறது, பநறிமுளறகைோல் அல்ல.
ேனிதளன ளேயேோக ளவத்து வோழ்வு இன்னமும் பசயல்ெடவில்ளல. பதோைில் நுட்ெத்தின் ேீது
குற்றம் சோட்டி, புோிந்துபகோள்ை முடியோத பவற்றியில் ேிதந்து பகோண்டிருக்கிறது. பதோைில் நுட்ெம்
வன்ேத்துடன் அகந்ளதளய அைிக்கிறது.
ேனிதளன ளேயேோக ளவத்து இயங்கும் குடும்ெம் எனும் ஒகை அளேப்பு, அதனுளடய ேனிதப்
ெண்புகளை ேற்ற அளேப்புகைிடம் ஒப்ெளடக்கோேல் அைிந்து வருகிறது. குடும்ெம் அைிக்கப்ெட
கவண்டும் என்றோல், அதனுளடய ெண்புகளை கேலும் உயர்ந்த அகண்ட சமூக அளேப்புகள்
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கேற்பகோள்ை கவண்டும். கண்ணுக்கு முன் எதுவும் பதோியவில்ளல. குடும்ெம் அைியும்பெோழுது
ேனிதன் ேீண்டும் அவனுளடய ஆைம்ெ விலங்கு நிளலக்குத் தள்ைப்ெடுகிறோன். கயோகத்திற்கு இது
முக்கியம்- குடும்ெம் ேளறய கவண்டும் ஆனோல் சமூகப் ெோிணோேத்திற்கு அல்ல.
எல்லோ சுபீட்சத்திற்கும் நோகோிகத்திற்கும் சுதந்திைகே அடிப்ெளடயோகும்.
லோங்ெர்னுக்கு கோர்டினர் தம்ெதிகள் கநர்ேோறோன ெண்ளெ பவைிப்ெடுத்தினர்.
இன்று உலகத்ளத ஆளும் அபேோிக்கோ அதன் ஜடநிளலச் சுதந்திைத்தில் அளேக்கப்ெட்டது.
ேக்கைோட்சியின் ெிறப்ெிடேோன ெிோிட்டன், நூறு வருடங்களுக்கு முன்புதோன் கத்கதோலிக்க
ேக்களுக்கு விடுதளல அைித்தது.
ெிைோன்ஸ் Protestant-களை ெோைெட்சேோக நடத்தியது.
எந்த நிளலயிலும் ஆன்ேோவுக்குச் சுதந்திைம் உண்டு.
சுதந்திைேோக வைரும் ஆசிைே ெள்ைியில் ெடிக்கும் குைந்ளதகள், வோழ்க்ளகயின் எல்லோ
இடங்கைிலும் ெோிேைிப்ெர்.
நோம் எவ்வைவு விதேோகக் கட்டுப்ெட்டுள்கைோம் என்ெளத நிளனத்துப் ெோர்க்கலோம்.
சமூகத் தளடகள் ெல உள்ைன, ேனோீதியோன கட்டுப்ெோடுகள் கேலும் அதிகேோக உள்ைன.
கெசுவதற்கு சுதந்திைம் இல்லோத இடங்கைில் பேௌன விருப்புறுதி ெயனைிக்கவல்லது.
கநர்ேோறோனவற்றின் விதிகளை இது நிரூெிக்கிறது.
பேோத்தம் ஐம்ெத்ைி ஒன்ெது ேோணவர்களைக் பகோண்ட Summerhill எனும் ெள்ைி, ஆைம்ெிக்கப்ெட்ட
நோள் முதகல, ேற்ற இடங்கைில் உள்ை ெோடத் திட்டம், ஒழுக்கம் இவற்றிலிருந்து ேோறுெட்ட பூைண
சுதந்திைம் அைித்து வந்துள்ைது. ேோணவர்கள் தோங்கள் நுளைந்த வோழ்க்ளகயின் எல்லோத்
துளறகைிலும் சிறந்து விைங்கி வருகின்றனர்.
சுதந்திைத்ளத எதிர்ேளறயோகக் ளகயோளும்பெோழுது அைிச்சோட்டியம் எழுகிறது.
நோம் நேது வோழ்க்ளகயில் பசய்த அைிச்சோட்டியங்களைப் ெட்டியலிட்டோல், அதன் அைளவக் கண்டு
நேக்கக வியப்பு எழும்.
அவற்றில் ஏதோவது ஒன்ளற அகற்றினோல் வோழ்வு ெிைகோசேோவளத நோம் ெோர்க்கலோம்.
ஒரு வோைத்திற்கு எல்லோ அைிச்சோட்டிய பசயல்களையும் நீக்கலோம். கஷக்ஸ்ெியோின் Christopher Sly
கெோல் நோம் இருப்ெளத உணைலோம்.
டோர்சியின் கர்வமும், ேேதையும் கனவோனின் வோழ்வில் இருக்கும் ஒரு அைிச்சோட்டியம் ஆகும்.
விக்கோேின் கவர்ச்சி இனிளேயோன புறத்கதோற்றேோக முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட அைிச்சோட்டியம் ஆகும்.
ெிறப்பு முதல் இறப்புவளை வோழ்க்ளக கட்டுப்ெோடுகள் நிளறந்தது.
ேனிதன் அளத அைிச்சோட்டியேோக ேோற்றுகிறோன்.
பநறிமுளறப்ெடி வோழ்க்ளகளய முளறப்ெடுத்துவது ஒழுக்கேோகும்.
வோழ்க்ளக நம்முள் நுளையும்பெோழுது, சக்தியின் கெோக்கில் அளத அனுேதிப்ெது
அைிச்சோட்டியேோகும்.
கெச்சு வடிவம் நளடமுளறப் கெச்சோக ேோறுவது ஒரு அைிச்சோட்டியம் ஆகும்.
எண்ணங்கள் வோர்த்ளதகைோக ேோறும் ேனக் கட்டுப்ெோட்டின் பவைிப்ெோகட பேோைி ஆகும்.
ஒரு பேோைியின் பசோல் திறன் அகை வோிளசப்ெடி ஒழுங்களேக்கப்ெட்டதுதோன் பசோல் அகைோதி.
30. “It was evident that she was much better acquainted with Darcy.”
This is a partial truth.
Gaps in understanding result in false impressions.
They can do incalculable harm as well as incalculable good.
Their inference is justified, but inferences are not facts.
‘Rationality’ fails to become rational because of similar reasons.
Rationality to be true, at every stage, has to exercise caution.
As a situation admits of more than one inference, he who wishes to be rational must refrain from relying on
any one ignorance.
To be rational means to base oneself on existing facts.
Logic and rationality are the governing principles of life, but not conclusive principles.
Logic too can err at every turn.
That which is true must be logical and rational.
But because something is rational and logical it need not be true.
Truth in life is intangible, impalpable, inconceivable.
When the Psychic emerges, it knows NOT to be deluded by the wrong choices.
Aunt in English refers to the sister of father or mother.
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It admits of an error.
In Tamil one is chithi the other is mami.
Even here whether she is elder to the parent or younger admits of doubt.
Periamma is elder, sinnamma is younger.
The ambiguity is removed.
Language is not precise in all occasions.
In understanding there is more than language. There is Time, Space, circumstances and a host of other
details.
The wisdom of a culture that is aware of such pitfalls is captured in telling stories.
A clever traveler who asked the husband for pickles when he went in and saw the lady laden with jewels
asked for the jewels as the husband’s instruction was ‘give him what he wants’.
Culture is the acme of social living.
No one suspected Lydia was partial to Wickham. Still she eloped with him.
The Gardiners saw there was greater intimacy between Darcy and Elizabeth. It was not true, but they
married.
Life is too vast and too complex for the human Mind to probe.
Lydia’s frequent mention of Wickham indicated that distant possibility.
Elizabeth’s embarrassment against Darcy’s overflowing openness does contain a clue to the fact that it was
all from his side.
There we understand after the event.
Is there a way for us to know this much before these events?
“He will choose me” of Lydia, if this could have alerted a Man’s attention, Lydia’s doings since then did
contain the clue.
Lydia was not after Wickham, not even a husband. She looked for a Man.
She was physically over mature.
Elizabeth’s trying age makes us understand that all Bennet girls found that age trying.
About Georgiana Elizabeth talks of Darcy’s spirit; she talks of it from the memory of Mrs. Bennet’s spirit.
Glencora tried to run away after marriage.
She was motherless. Lydia’s mother worked in the direction of elopement.
Lady Mary never contemplated running away.
Mother for an unmarried girl is the entire society.
A parent for the child is all the society.
Glencora had the security of wealth, in the sense her lapses would be condoned because of her wealth. Her
impunity came from that security.
Glencora’s joy was to break the rules for the sheer joy of it.
That the Duke could be so devoted and identified with a wife whose love was entirely given to Burgo
shows the life of lifelessness.
What was vital intransigence in Glencora was physical transgression in Lydia, as Lydia has the physical
impurity due to shamelessness.
Lydia had no shame nor did she have social shame.
In that, Lydia and Wickham will equal each other.
For a perceptive view it is evident that Darcy and Elizabeth had an intimate relationship.
Everyone is that perceptive in their affairs.
Reaction blurs perception.
Non-reaction makes perception clear.
The world, if it takes to non-reaction, will learn it for 200 years.
Non-reaction above is the outer behaviour.
Inner non-reaction carries inner power.
Even there a sense of inner triumph is difficult to overcome.
When the Man who injured you is punished, one cannot even attempt inner non-reaction.
Only active good-will qualifies for it.
To decide no ill-will of any shade should be entertained is a good beginning.
It secures the cooperation of our will.
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When the outer is conquered and not the inner, occasions to react will present.
Absence of such occasions confirms inner non-reaction.
Even major sacrifices as that of Mr. Bennet, do not qualify outer non-reaction. They are the source of
reaction as it compensates.
Patronage is a positive compensation.
Indulgence of weakness in others is also such a compensation.
Social environment endorsing the outer, inner non-reaction is a milestone.
Life’s endorsement is greater.
Beyond that people who wish to overcome reaction come to you.
They can come positively, negatively or even in a neutral fashion.
Negative response comes from outside as provocation.
Positive response is we are inwardly provoked, but we have the knowledge.
Non-Reaction in the atmosphere is Shanti.
It is the negative aspect of Shanti.
Appreciation of creation gives positive Shanti.
Darcy’s interest in Elizabeth was not seen before Pemberley.
Society in its growing phase is looking for Individuals it can grow through, as George Marshall was
observing promising young Men like Eisenhower.
Mother’s consciousness is actively looking for human response, receptivity, desert.
Non-reaction is with respect to people, events, thoughts, emotions.
Man’s self-esteem can be negative or positive.
In his thoughts he can value himself as a superior person.
It is expressed in his work.
Instead of saying to himself ‘after he left’ one phrases it as ‘after I dismissed him’. It is a negative selfesteem classified as non-reaction. Personal evaluation on all fronts like that is the process of acquiring
culture. Social psychology enables a Man to keep a smiling countenance to a hostile or uncultured
environment.
Once a Man walks into the zone of spirituality, one of utter Truth, all his countenances will be thrown out;
society will be determined to destroy him.
It is inevitable.
Inner strength will protect.
Desire to win social approval invites stronger hostility.
It is not necessary to be pleasant, unless with a pleasant feeling you want to destroy determined hostility
ruthlessly.
Indian family culture permits the elders at home to practice all this with other members.
Their maximum gain is neutral.
They cannot pass over to creativity positively as their instrument is Mind.
Even the height to which this culture has taken its vanguard is a standing wonder. In friendship, wifehood,
discipleship, studentship they come out as splendours.
Pisirandaiyar’s friendship in the subtle plane that made the king die with him is not something you can
hear from a culture where people delight in over-eating or are unwashed for years.
This was an occasion where the Gardiners and Elizabeth were in tune.
She wanted no intrusion; they did not try to intrude.
As far as this situation is concerned, everything sailed smoothly.
The tragedy came in to open up a further dimension of Romance in marriage.
We cannot say no one warned them. Nor was this a situation that could benefit by a warning.
There are situations where warnings can save. Other situations are there when no warning is of use.
Life warned Darcy about Georgiana and saved her life.
A warning could save because the offender had no sanction and he was weak.
No warning could have saved Lydia.
Man under the spell of superstition is not one who can benefit by warning.
Dr. Primrose was more than warned. He spurned the warning.
The Duke did not heed the warning of Mrs. Finn or Lady Cantrip.
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He yielded to the compulsion of life.
The opposite of warning is a symptom of opportunity.
Such symptoms are for those who are in a ripe social atmosphere to avail of the opportunity.
Those who are in a previous stage are blind to the opportunities.
When offered they would not be able to appreciate or avail of it.
Elizabeth was in one such blinded situation.
Charlotte was fully alive to any scent of an opportunity.
Opportunities are availed of from the next higher plane when they are on the very border.
Opportunities that are removed by one or more planes are non-existent to people.
Elizabeth was the best example as she was in the plane of social acceptability of pleasantness and the
opportunity was in the social pinnacle available to her inner light and not to her outer manners.
The Gardiners were a kind of cultural bridge between Darcy and Elizabeth.
“அவள் டோர்சியுடன் நன்றோக ெோிச்சயப்ெட்டிருந்தோள் என்ெது பதைிவோக இருந்தது.”
இது ஒரு ெகுதியோன உண்ளே.
சோியோகப் புோிந்துபகோள்ைோதது தவறோன அெிப்ெிைோயத்ளத ஏற்ெடுத்தும்.
அளவ கணக்கிட முடியோத பகடுதளலச் பசய்யும், கணக்கிட முடியோத நல்லவற்ளறயும் பசய்யும்.
அவற்றின் அனுேோனங்கள் நியோயேோனளவ, ஆனோல் அனுேோனங்கள் உண்ளேகள் அல்ல.
இகத கெோன்ற கோைணங்கைினோல் விகவகத்தன்ளே விகவகேோக ேோறுவதில்ளல.
ஒவ்பவோரு கட்டத்திலும் விகவகம் உண்ளேயோக இருக்க, அது எச்சோிக்ளகயோக பசயல்ெட
கவண்டும்.
ஒன்றுக்கு கேற்ெட்ட அனுேோனத்ளதச் சந்தர்ப்ெம் அனுேதிப்ெதோல், விகவகேோக இருக்க விரும்பும்
ஒருவர் எந்த ஒரு அறியோளேளயயும் நம்புவளதத் தவிர்க்க கவண்டும்.
இருக்கும் உண்ளேகைின் அடிப்ெளடயில் பசயல்ெடுவது விகவகேோகும்.
தர்க்கமும் விகவகமும் வோழ்க்ளகளய ஆளும் பகோள்ளககைோக இருக்கின்றன, ஆனோல் முடிவோன
பகோள்ளககள் அல்ல.
தர்க்கமும்கூட ஒவ்பவோரு வோய்ப்ெிலும் தவறோகலோம்.
உண்ளேயோக இருப்ெது நம்ெக்கூடியதோகவும் விகவகேோகவும் இருக்க கவண்டும்.
நம்ெக்கூடியதோகவும், விகவகேோகவும் இருப்ெதனோகலகய அளவ உண்ளேயோக இருக்க கவண்டும்
என்கிற அவசியேில்ளல.
வோழ்க்ளகயில் உண்ளே திடேற்றது, பதோட்டு உணை முடியோதது, நிளனத்தும் ெோர்க்க முடியோதது.
ளசத்திய புருஷன் பவைிப்ெடும்பெோழுது அது தவறோக கதர்ந்பதடுத்து ஏேோறோது.
தந்ளத அல்லது தோயோோின் சககோதோிளய ஆங்கிலத்தில் Aunt என்கிகறோம்.
இதில் தவறு ஏற்ெட வோய்ப்புண்டு.
தேிைில் ஒன்று ‘சித்தி’ ேற்பறோன்று ‘அத்தை’.
இங்கும் அவர்கள் பெற்கறோர்களைவிட சிறியவர்கைோ அல்லது பெோியவர்கைோ என்ற சந்கதகம்
எழும்.
பெோியம்ேோ அம்ேோளவவிட வயதில் மூத்தவர், சின்னம்ேோ வயதில் இளையவர்.
சந்கதகம் நீக்கப்ெடுகிறது.
பேோைி எப்பெோழுதுகே துல்லியேோக இருப்ெதில்ளல.
புோிந்துபகோள்வதில் பேோைிக்கு அப்ெோற்ெட்ட விஷயங்கள் உள்ைன. கநைம், இடம், சந்தர்ப்ெங்கள்,
ேற்ற ெல விஷயங்கள் உள்ைன.
இது கெோன்ற ஆெத்துக்களைப் ெற்றி அறிந்துள்ை நோகோிகத்தின் ேதிநுட்ெம் ெல களதகள் மூலம்
சிறப்ெோக பவைிப்ெடுகிறது.
ஒரு புத்திசோலியோன வைிப்கெோக்கன் ஒரு கணவனிடம் ஊறுகோய் ககட்டு விட்டு வீட்டிற்குள் பசன்ற
பெோழுது, அவனுளடய ேளனவி அதிக நளககள் அணிந்திருப்ெளதப் ெோர்த்து நளககளைக்
ககட்டோன். ஏபனனில், ‘அவன் ககட்ெளதக் பகோடு’ என்ெது கணவனின் கட்டளையோக இருந்தது.
சமூக வோழ்வின் உச்சம் கலோச்சோைம் ஆகும்.
விக்கோம் ேீது லிடியோவுக்கு நோட்டம் இருப்ெதோக எவரும் சந்கதகிக்கவில்ளல. இருப்ெினும்
அவனுடன் அவள் ஓடிப்கெோனோள்.
டோர்சிக்கும் எலிசபெத்திற்கும் இளடகய பநருக்கம் அதிகேோக இருப்ெதோக கோர்டினர் தம்ெதியினர்
நிளனத்தனர். இது உண்ளேயல்ல. ஆனோலும் அவர்கள் திருேணம் பசய்து பகோண்டனர்.
ேனித ேனம் கசோதித்துப் ெோர்க்க முடியோத அைவிற்கு வோழ்க்ளக ேிகவும் ெைந்தது, ேிகவும்
சிக்கலோனது.
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விக்கோளேப் ெற்றி லிடியோ அடிக்கடி குறிப்ெிட்டது, அதன் சோத்தியத்ளத உணர்த்தியது.
டோர்சியின் அெோிேிதேோன பவைிப்ெளடயோன குணம் எலிசபெத்திற்குச் சங்கடத்ளத
உண்டோக்கியது, இளவ அளனத்தும் அவன் தைப்ெிலிருந்துதோன் எழுந்தன என்ெளத
உணர்த்துகிறது.
நிகழ்வுக்குப் ெிறகு நோம் அளத அங்கு புோிந்துபகோள்கிகறோம்.
நிகழ்வுகளுக்கு முன்கெ இந்த அைவிற்குப் புோிந்துபகோள்ை ஏகதனும் வைி நேக்கு உள்ைதோ?
லிடியோ கூறிய, ‘அவன் என்ளனத் கதர்ந்பைடுப்ெோன்,’ என்ெது எவகைனும் ஒருவோின் கவனத்ளத
ஈர்த்திருந்தோல், அதற்குப் ெிறகு லிடியோவின் பசயல்கள் யோவும், அவருக்குக் குறிப்ளெ
உணர்த்தியிருக்கும்.
லிடியோ விக்கோளேத் கதடிச் பசல்லவில்ளல, ஒரு கணவளனக்கூட கதடிச் பசல்லவில்ளல. ஒரு
ஆளண நோடிச் பசன்றோள்.
அவள் உடல்ோீதியோக அதிக முதிர்ச்சி பெற்றிருந்தோள்.
எலிசபெத்தின் அக்காலத்ைின் ைிருேணப் ெருவத்தைத் ைாண்டிய வயது, பென்னட் குடும்ெத்துப்
பெண்கள் அளனவரும் அந்த வயதின் ைாக்கத்ளத உணருவளத நேக்குப் புோிய ளவக்கிறது.
ஜோர்ஜியோனோவின் ேீது டோர்சி பகோண்டிருந்த அக்களறளயப் ெற்றி எலிசபெத் கெசுகிறோள், திருேதி
பென்னட்டின் உற்சோகத்ளத அவள் பெற்றிருந்ததினோல் இவ்வோறு கெச முடிகிறது.
திருேணத்திற்குப் ெிறகு Glencora ஓடிப் கெோக முயன்றோள்.
அவளுக்குத் தோயோர் இல்ளல. ஓடிப் கெோவதற்கு வைி வகுக்கும் வளகயில் லிடியோவின் தோயோர்
பசயல்ெட்டோள்.
ஓடிப்கெோவளதப் ெற்றி ஒருகெோதும் கலடி கேோி கயோசிக்கவில்ளல.
திருேணேோகோத பெண்களுக்குத் தோயோர்தோன் முழு சமூகமும்.
குைந்ளதக்குப் பெற்கறோகை சமூகம் ஆகும்.
Glencora விற்கு பசோத்தின் ெோதுகோப்பு இருந்தது, அவளுளடய தவறுகளைச் பசோத்து ேன்னித்து
விடும். அந்தப் ெோதுகோப்ெினோல் அவள் தண்டளனயிலிருந்து தப்ெினோள்.
அதன் சந்கதோஷத்திற்கோககவ சட்டங்களை உளடப்ெது, Glencora விற்கு ேகிழ்ச்சிளய அைித்தது.
Burgoவிற்கக தனது கோதல் முழுவளதயும் அைித்த தன்னுளடய ேளனவியுடன் ஐக்கியப்ெடுத்திக்
பகோண்டு, அவளுக்கு Duke விசுவோசேோக இருந்தது, ஜீவனற்ற வோழ்க்ளகயின் ஜீவளன
பவைிப்ெடுத்துகிறது.
Glencoraவின் உணர்வு நிளல ெிடிவோதம் லிடியோவிடம் ஜடநிளலயின் வைம்பு ேீறலோக இருந்தது,
ஏபனனில் பவட்கங்பகட்ட தன்ளேயினோல் லிடியோவிடம் உடலின் தூய்ளே இல்ளல.
லிடியோவிற்கு அவேோன உணர்ச்சியும் இல்ளல, சமூக அவேோனமும் இல்ளல.
இதில் லிடியோவும் விக்கோமும் சோி நிகைோனவர்கள்.
புோிந்துபகோள்ைக் கூடியவர்களுக்கு, டோர்சிக்கும் எலிசபெத்திற்கும் இளடகய பநருக்கேோன உறவு
இருந்தது என்ெது பதைிவோகப் புோியும்.
ஒவ்பவோருவரும் அவர்கைது விஷயத்தில் அந்த அைவு அறிவுடன் இருந்தனர்.
எதிர்விளன ஆற்றும்பெோழுது அறிவு ேங்குகிறது.
எதிர்விளன ஆற்றோேல் இருப்ெது புோிந்துபகோள்ளும் திறளனத் பதைிவோக்குகிறது.
எதிர்விளன ஆற்றோேலிருப்ெளத உலகம் கேற்பகோண்டோல், அளதக் கற்றுக்பகோள்ை இருநூறு
வருடங்கள் ஆகும்.
புறத்தில் எதிர்விளன ஆற்றோேலிருப்ெது பவைி நடத்ளதயோகும்.
அகத்தில் எதிர்விளன ஆற்றோேலிருப்ெது அகத்தின் வலிளேளயத் தோங்கியிருக்கும்.
அங்கும்கூட, அகத்தில் ஏற்ெடும் பவற்றி உணர்ளவத் தோண்டி வருவது கடினம்.
நம்ளே புண்ெடுத்திய ேனிதன் தண்டிக்கப்ெடும்பெோழுது அகத்தில் எந்த உணர்வும் எைோேலிருப்ெது
ேிகவும் கடினம்.
தீவிைேோன நல்பலண்ணம் ேட்டுகே இளதச் சோதிக்கும்.
எந்த விதேோன பகட்ட எண்ணமும் எைக் கூடோது என்று தீர்ேோனிப்ெது ஒரு நல்ல ஆைம்ெம்.
நேது உறுதியின் ஒத்துளைப்ளெ இது பெறுகிறது.
புறத்ளத பவற்றி பகோண்டு அகத்ளத பவற்றி பகோள்ைோவிட்டோல் எதிர்விளன ஆற்றும்
சந்தர்ப்ெங்கள் எழும்.
இது கெோன்ற சந்தர்ப்ெங்கள் இல்ளலபயனில், அகத்தில் எதிர்விளன ஆற்றோேல் இருப்ெது
உறுதியோகிறது.
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திரு பென்னட்டின் பெோிய தியோகம் கெோன்றளவகளும் பவைிகய எதிர்விளன புோியோேல்
இருப்ெதற்குத் தகுதி பெறவில்ளல. அளவ ஈடு பசய்து விடுவதோல் எதிர்விளனக்கு மூல கோைணேோக
உள்ைன.
ஆதைவு அைிப்ெது கநர்ேளறயோக ஈடு பசய்வதோகும்.
ேற்றவர்கைிடம் உள்ை ெலவீனத்தில் குறுக்கிடுவதும் இது கெோன்ற ஒரு சேைசம் ஆகும்.
புறத்ளதச் சமூகச் சூைல் ஆதோிக்கும்கெோது, அகத்தில் ேறுபேோைி அைிக்கோேல் இருப்ெது ஒரு ளேல்
கல் ஆகும்.
வோழ்வின் ஆதைவு ேிகப் பெோியது.
இதளனத் தோண்டி, எதிர்விளன ஆற்றுவளத பவற்றிபகோள்ை கவண்டும் என்ெவர் நம்ேிடம் வருவர்.
அவர்கள் நல்ல விதேோகவும் வைலோம், கநர்ேோறோகவும் வைலோம், நடுநிளலளேகயோடும் வைலோம்.
எதிர்ேளறயோன ெதில் பவைியிலிருந்து எோிச்சலூட்டுவதோக வரும்.
கநர்ேளறயோன ெதில் வரும்கெோது நேக்குள் எோிச்சல் எழும், ஆனோல் அதற்ககற்ற அறிவு நேக்கு
இருக்கும்.
சூைலில் எதிர்விளன இல்ளலபயனில் சோந்தி நிலவும்.
இது சோந்தியின் எதிர்ேளற அம்சேோகும்.
ெளடப்ளெப் ெோைோட்டுவது கநர்ேளறயோன சோந்திளய அைிக்கும்.
எலிசபெத்திடம் டோர்சிக்கு இருக்கும் ஆர்வம் பெம்ெர்லிக்கு வருவதற்கு முன்னோல் பதோியவில்ளல.
Eisenhower-ஐப் கெோன்ற நம்ெிக்ளகக்குோிய இளைஞர்களை George Marshall கவனித்து
வந்ததுகெோல், வைர்ந்து வரும் கட்டத்தில், சமூகம் அதனுடன் கசர்ந்து வைைக்கூடிய தனி
ேனிதர்களை எதிர்ெோர்க்கிறது.
ேனிதனின் ெதில், ஏற்புத்திறன், ளகவிடுதல் கெோன்றவற்ளற அன்ளனயின் ஜீவியம் தீவிைேோக
எதிர்ெோர்க்கிறது.
எதிர்விளன ஆற்றோேலிருப்ெது ேனிதர்கள், நிகழ்வுகள், எண்ணங்கள், உணர்வுகள்
ஆகியளவகளைப் பெோறுத்து உள்ைது.
ேனிதனின் சுய ேதிப்பீடு கநர்ேளறயோகவும் இருக்கலோம், எதிர்ேளறயோகவும் இருக்கலோம்.
ஒருவருளடய எண்ணங்கைில் அவர் தன்ளனகய உயர்வோகக் ேதிப்ெிட்டுக் பகோள்ைலோம்.
இது அவருளடய பசயலில் பவைிப்ெடும்.
‘அவன் விட்டுச் பசன்ற ெிறகு’ என்று கூறுவதற்குப் ெதில் ‘நோன் அவளன கவளல நீக்கம் பசய்த
ெிறகு’ என்று கூறுவது எதிர்ேளறயோன சுய ேதிப்பீடோகும். எல்லோ இடங்கைிலும் இது கெோல
சுயேோகக் கணித்துக்பகோள்வது, நோகோிகத்ளதப் பெறும் பசயல்முளறயோகும். விகைோதேோன அல்லது
நோகோிகேற்ற சூைலிலும் சிோித்த முகத்துடன் இருப்ெதற்கு சமூக உைவியல் ேனிதனுக்கு உதவுகிறது.
பூைணேோன உண்ளே நிைம்ெிய ஆன்ேீகச் சூைலில் ேனிதன் நுளைந்து விட்டோல், அவனுளடய
எல்லோ கதோற்றங்களும் தூக்கி எறியப்ெட்டு விடும், சமூகம் அவளன அைிக்க உறுதிபகோள்ளும்.
இது தவிர்க்க முடியோதது.
அக வலிளே கோப்ெோற்றும்.
சமூகத்தின் அனுேதிளயப் பெறும் ஆளச கேலும் ெலேோன விகைோதத்ளத எதிர்பகோள்ளும்.
இனிளேயோன உணர்வுடன், உறுதியோக இருக்கும் ெளகளேளய கடுளேயோக அைிக்க கவண்டும்
என்று விரும்ெினோலன்றி, இனிளேயோக இருக்க கவண்டும் என்கிற அவசியேில்ளல.
இந்தியக் குடும்ெங்கைில் வீட்டில் இருக்கும் பெோியவர்கள் குடும்ெத்தினோிடம் இவ்வோறு
நடந்துபகோள்ை நோகோிகம் அனுேதிக்கிறது.
அவர்களுளடய அதிகெட்ச இலோெம் நடுநிளலயோக இருக்கும்.
அவர்கைது கருவி ேனம் என்ெதோல், அவர்கள் ெளடப்ெோற்றலுக்கு கநர்ேளறயோகக் பசல்ல
முடியோது.
இந்தக் கலோச்சோைம் அதன் முன்கனோடிளய எடுத்துச் பசன்றிருக்கும் உயைம் அதிசயத்தக்கதோக
உள்ைது. நண்ென், ேளனவி, சிஷ்யன், ேோணவன் ஆகிய நிளலகைில் அளவ அற்புதங்கைோக பவைி
வந்துள்ைன.
சூட்சுே நிளலயில் ெிசிைோந்ளதயோருடன் இருந்த நட்ெின் கோைணேோக, அவர் இறந்தவுடன் அைசரும்
இறந்தது கெோன்ற நிகழ்வுகளை, அதிக உணவு உண்ெதில் இன்ெம் கண்டும், ெல நோட்கள்
குைிக்கோேல் இருப்ெளத நோகோிகேோகவும் பகோண்ட ேக்கைிடமும் நோம் ெோர்க்க முடியோது.
இந்தச் சந்தர்ப்ெத்தில் எலிசபெத்தும் கோர்டினர் தம்ெதிகளும் ஒகை ேன நிளலயில் இருந்தனர்.
அவள் தளலயீட்ளட விரும்ெவில்ளல; அவர்கள் தளலயிட முயலவில்ளல.
இந்த நிளலளேளயப் பெோறுத்தவளை எல்லோம் சுமுகேோக நடந்கதறின.
திருேணத்தில் கோதலின் கவபறோரு ெோிேோணத்ளத பவைிப்ெடுத்துவதற்கோக ஆெத்து எழுந்தது.
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எவரும் அவர்களை எச்சோிக்கவில்ளல என்று கூற முடியோது. இது எச்சோிக்ளக மூலேோகத் தடுக்க
முடிந்திருக்கும் சந்தர்ப்ெமும் இல்ளல.
எச்சோிக்ளககள் கோப்ெோற்றும் சந்தர்ப்ெங்களும் உண்டு. எந்த எச்சோிக்ளகயும் ெயனற்றுப் கெோகும்
சந்தர்ப்ெங்களும் உண்டு.
ஜோர்ஜியோனோளவப் ெற்றி வோழ்வு டோர்சிக்கு எச்சோிக்ளக விடுத்து அவளுளடய வோழ்க்ளகளயக்
கோப்ெோற்றியது.
குற்றம் புோியும் விக்கோம் வலிளேயற்றவனோக இருந்தோன், வோழ்வு அவனுக்கு அனுேதி
அைிக்கவில்ளல, ஆதலோல் எச்சோிக்ளக ஆெத்ளதத் தவிர்த்தது.
எந்த எச்சோிக்ளகயும் லிடியோளவக் கோப்ெோற்ற முடிந்திருக்கோது.
மூடநம்ெிக்ளகயில் மூழ்கியிருக்கும் ேனிதளன எந்த எச்சோிக்ளகயும் கோப்ெோற்றோது.
Dr.Primrose அதிக அைவில் எச்சோிக்கப்ெட்டோர். அவர் எச்சோிக்ளகளய அலட்சியப்ெடுத்தினோர்.
Mrs.Finn, Lady Cantrip ஆகிகயோருளடய எச்சோிக்ளகளய Duke பெோருட்ெடுத்தவில்ளல.
வோழ்வின் வற்புறுத்தலுக்கு அவர் இணங்கினோர்.
எச்சோிக்ளகக்கு கநர்ேோறோனது வோய்ப்ெின் ஒரு அறிகுறி.
இது கெோன்ற அறிகுறிகள், கனிந்த சமூகச் சூைலில் இருப்ெவர்களுக்கு வோய்ப்ெிளனப்
ெயன்ெடுத்திக்பகோள்ை எழுகிறது.
முந்ளதய நிளலயில் இருப்ெவர்கள் வோய்ப்புகளுக்குக் கண்மூடியோக உள்ைனர்.
வோய்ப்புகள் அைிக்கப்ெடும்பெோழுது அவர்கைோல் அளதப் ெோைோட்டவும் முடியோது,
பெற்றுக்பகோள்ைவும் முடியோது.
எலிசபெத் இது கெோன்று கண்மூடியோக இருந்தோள்.
வோய்ப்புகளுக்கு சோர்பலட் முழுளேயோக விைிப்புடன் இருந்தோள்.
எல்ளலயின் அருகிகலகய இருக்கும் வோய்ப்புகளை அடுத்த உயர்ந்த நிளலயில் பெற்றுக்பகோள்ை
முடியும்.
அைற்கும் அைிகோன உயர் ிதலகளில் இருக்கும் வாய்ப்புகதள ேக்களால் அறியக்கூட இயலாது.
எலிசபெத் சமூகம் ஏற்றுக்பகோள்ளும் இனிளேயோன நிளலயில் இருந்ததோல், அவள் ஒரு சிறந்த
உதோைணேோவோள். அவளுளடய அகத்தின் ஒைிக்கு சமூகத்தின் உச்சகட்ட வோய்ப்பு கிளடத்தது,
அவளுளடய புற நடத்ளதக்கு அல்ல.
டோர்சிக்கும் எலிசபெத்திற்கும் இளடகய கோர்டினர் தம்ெதிகள் நோகோிகத்தின் ெோலேோக விைங்கினர்.
31. “It was evident that he was very much in love with her.”
No one can miss a nation on the eve of a revolution.
No one can miss knowing one in love anxious to display.
In food, taste is its best part. No amount of quantity can replace it.
Man being gregarious longs for companionship; the company of a woman whom you know delights in
yours has a sweetness that crosses the border of humanity.
The subtle smell of that fragrant friendship is capable of transforming stench into perfume.
Such enjoyment is a gateway to heaven as Samadhi is to yoga.
No human will, or perhaps divine will, can resist that call.
Such a call evokes a movement from grace.
It is a call answered by grace.
It is a communion that changes Time into Timelessness, even simultaneous Time.
It is God’s Touch in our physical consciousness to which it thrills.
God created this world for this delight.
In contemplation of this sensation as it moves in the Mind to deeper zones of its substance, delight is
experienced in the Mental depths.
What causes this delight is the personality of the woman.
That she is a woman carries the feminine fragrance.
It comes divinised from another human end.
It can be discovered inside us in our own feminine part.
The distance between these two experiences is infinitely great.
One is Man seeking an interview with the head of the nation for the joy of it and its prestige; the other is
the head of the nation needing our company as indispensable for living.
Human speech thus rises to celestial music.
It gives us an atmosphere where the sea is lemonade; population consists of Newtons, Socrates,
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Shakespeare and only such personalities.
The delight Darcy felt while he was with her was such a one permissible or possible two hundred
years ago.
Such a delight has various other intensities, in various other expressions.
It could be felt in any human contact or relationship.
The touch of any object or event too can generate the same delight modified by the circumstances.
One who possesses that delight can pass it to others by thought.
Thousand-fold prosperity for India, global guaranteed employment are two themes now mooted.
Mastery of Mother’s consciousness by one who possesses this delight realizes these goals.
It implies that the capacity, skills, force, power to accomplish these goals is in his consciousness already.
It exists by virtue of this Delight, not acquired by experience.
This is a consciousness that receives everything from above not from below.
It expands as it flows as it is a movement of Self-giving.
The aim of the Gnostic Being is to be.
It Delights in others’ delight.
Movement is Delight, non-movement is Delight, one moving into another is Delight, each reflecting its
own inner status.
After achieving such a delight Sri Aurobindo and The Mother courted higher levels of yoga where the very
body burned.
Mother coming into such a yogic state felt like howling.
She then realised that HE in such a condition never disclosed it.
The evil, darkness in creation is so dense that in overcoming it the yogi enjoys the height of Delight for
which the universe is created.
To feel its touch in human existence, human relationship is the privilege THEY extend to us.
Its acme is felt in treachery, betrayal, criminality and prostitution.
It is this that makes their feet sacred.
One drop of what Darcy felt then can fulfill the whole life.
The intensity of this delight comes from the fact that a whole life is compressed into one hour.
The Individual condenses the universe as well as the Transcendent.
The intensity of Delight comes from the intensity of compression.
Skill makes us happy as a world of energy is put into one movement.
Expanding energy is enjoyment.
In all enjoyment everything connected expands.
Contracting movement that condenses energy is intense enjoyment.
Eye contact is all for lovers.
Eyes express the soul emotions.
The windows of the eyes collects the joy of the being and delivers.
Elizabeth not being able to stand the intensity of such attention averted her face in embarrassment.
Gratitude carries sweetness and intensity.
In the thickness of the physical consciousness it thrills by intense compression.
Gratitude is recently born in the earth consciousness as the earth consciousness has not permitted that
density till now.
When a contractor offers for half the rate a better quality, the customer doubts as the devotee doubts
Mother’s power, relying on the low price and better service.
There is No outer event that does not reflect our inner movement.
The Gardiners had assumed more than was real, as Darcy assumed more than Elizabeth felt.
Elizabeth assumed higher value for Wickham than he deserved.
Bingley loved not Jane, but the intensity of Elizabeth’s interest in her.
Bingley is not Bingley, but Darcy extended.
Only Elizabeth and Darcy are real characters in the story.
Everyone else is an extension of them either psychologically or socially.
Darcy is the hero; Elizabeth is the heroine, not Bingley and Jane.
Nature achieves its purpose through Man’s propensities.
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The last remnant of the Moghul Empire giving way to British authority is never understood as Nature’s
uniting the territory of India.
The Russian Revolution was not understood as the birth of the Individual by destroying the very physical
body of Men.
American colonization was not understood till recently as man seeking freedom to grow from being a serf
into a person.
What we see is not Nature’s purpose; God’s purpose is more deeply hidden.
Timor of Athens, till his death could not conceive he was learning the truth of selfish faithless human
nature.
As long as we are part of a movement, we cannot know the Purpose.
If at all Man learns, he learns by looking back on the history.
We see many ideas emerging out of history.
▪ Whatever a nation achieved will not be totally lost – India, Greece.
▪ Any force that stands in the way of human march will be destroyed – caste, class.
▪ Prophesies of great Men will come true not according to them, but according to the possibilities of
historical development – Socialism in USSR.
▪ Denying a live vibration, it will grow elsewhere with a vengeance - America, Freedom.
▪ History is moving towards the ideal of human unity – Sri Aurobindo.
▪ Refusing to learn in time, one may have to learn from their inferiors - Europe learns from America.
▪ Wedded to rigidities, evolutionary opportunities will be missed – UK
▪ It is not easy to break away from the long tradition of a country - USSR, China.
▪ Man would rather die than change – World wars.
▪ Being civilised is invitation to the uncivilized to conquer.
▪ Failure to rise to the higher level loses what one has – Greece.
▪ Even a sincere nation may go astray - Germany.
▪ Vitality destroys itself when it has to grow into mentality – USSR, Japan.
▪ It is possible for Man to shift to air travel from mule riding – South America.
▪ Orthodoxy feels it is the ultimate wisdom of the ages – India.
▪ Part can never understand the whole – Economics.
▪ Dissipation loses the opportunity of leadership – France.
A most positive event is followed by a tragedy in our experience.
At Lambton it was because the area of operation widened.
A child falls down and is suspected to have a fracture after his mother delivered a speech on Mother.
An hourly consecration must be undertaken till the next speech comes.
The speaker and the centre at which the speech was given must each from their own point of view trace the
reason instead of accusing someone.
Before such a meeting could take place last year there was a great disturbance leading to the suspension of
Malarnda Jiviyam.
International economics enthusiastically responds and the sleep for a week comes back. Why?
The academic learning is organized stupidity. It always, even when they are positive, comes as sleep.
How can we respond to it?
Sri Aurobindo did not take steps to avert the Bengal famine because there was no call from Bengal or from
Bengali sadhaks.
As long as we do not see intellectuality is stupidity, the sleep is inevitable.
An hourly consecration must rise to the intensity of dissolving the appreciation of ignorance.
Stupidity is understandable, but stupidity evaluating itself as knowledge is sleep.
It is like Throwing Stones.
When they surrender, they can only throw stones!
We should find the reason from our side, only from our side.
There should be no effort to overcome the resistance by calling.
The reason in us in both cases must be found and eradicated.
Otherwise the meeting in Madras and the article for Orio must wait.
No compromise in such occasions is permissible.
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There was an accident on returning from Beauty Land for the first time.
Mother Estate’s well started on His Anniversary broke down.
These mishaps are to be rectified only inside us.
If not, one has to wait.
Such services can be done only by devotees; non-devotees cannot do it.
When the field of economics is receptive to Sri Aurobindo, there is no use saying they are intellectuals.
The occasion to do this service must make us more humble, humble enough to be fit instruments. This is
not an occasion for feeling the privilege or importance of service. It will be egoistic or selfish. They will be
blatant. After removing such obstacles, there must be neutral safety. The JOY of Self-giving is the real
protection. One must see the several stages from egoistic service to total Self-giving and dividing that into
several stages, it must be conquered. It was a day of extreme delight and sweetness. On a day like this no
such report should be received. The manager who asked for the factory, after some years, when his
Managing Director asked him to sign away the cost of machinery, could not remember his earlier attitude!
The ego’s characteristic is it can never see any flaw in itself. All the sources of flaws are only in the ego.
All the unanswerable questions devotees ask arise from this view. The ego which gleefully risks another
Man’s life, reputation, property cannot only know its doing, but will accuse his victim for his own
unpardonable betrayal. One must be patient, not react.
Of all the superstitions, the egoistic superstition is the crux.
As long as others suffer because of one’s egoistic activities, the ego will be self-righteous. Only when the
cause of ego is hurt, the ego will be awake. Even after that, the ego will point its finger at all others, may
not awaken to its real cause, may not stop its activities. Then great punishments become great acts of
Grace. “Her punishments are grace” are His words. One is not even permitted to feel sorry for the
developments as even that is sympathy for the ego.
Sincerity at that point is impossible, but necessary. Nothing but sincerity can protect. It is a sincerity that
ONE is an Ego. Such was the Duke’s position which was blatant to everyone, except him. Mother told no
one that he was egoistic, even when he vulgarly asserted his ego. A sadhak had the temerity to ask Her, “I
am doing everything you are asking for. Why is there no result”. Early morning he chanted Sivananda
Lahari, an act of direct betrayal to The Mother and Sri Aurobindo.
“அவன் அவளைக் கோதலிக்கிறோன் என்ெது பதைிவோகத் பதோிந்தது.”
புைட்சி நடக்கவிருக்கும் நோட்ளட எவரும் கவனிக்கத் தவற ேோட்டோர்கள்.
கோதலிப்ெவர் அளத பவைிப்ெடுத்த ஆவலோக இருப்ெளத எவரும் கவனிக்கத் தவற ேோட்டோர்கள்.
உணவில் அதன் ருசிதோன் சிறப்ெோன அம்சம். அைவு அதளன ஈடு பசய்யோது.
கூடி வோை விரும்பும் ேனிதன் துளணக்கோக ஏங்குவோன்; அவனது துளணயில் ேகிழ்ச்சி அளடயும்
பெண்ணின் துளண அைிக்கும் ஆனந்தம் ேனித எல்ளலக்கு அப்ெோற்ெட்டது.
வோசமுள்ை அந்த நட்ெின் பேல்லிய ேணம் நோற்றத்ளதயும் வோசமுள்ைதோக ேோற்றவல்லது.
கயோகத்திற்கு சேோதி கெோல், இது கெோன்ற சந்கதோஷம் பசோர்க்கத்தின் வோயிலோகும்.
அந்த அளைப்ளெ எந்த ேனித உறுதியோலும், பதய்வீக உறுதியோலும் கூட ேறுக்க முடியோது.
இது கெோன்ற அளைப்பு, அருைிலிருந்து ஒரு இயக்கத்ளத ஏற்ெடுத்துகிறது.
அருள் ெதிலைிக்கும் அளைப்பு இது.
அது கோலத்ளத கோலேின்ளேக்கும், மூன்றோம் நிளல கோலத்திற்கும்கூட ேோற்றும் இளணப்ெோக
உள்ைது.
இது நேது ஜீவியத்ளதச் சிலிர்க்க ளவக்கும் இளறவனின் ஸ்ெோிசேோகும்.
இந்த ஆனந்தத்திற்கோக இளறவன் உலளகப் ெளடத்தோன்.
இந்த உணர்வு ேனதினுள் ஆைேோன இடங்களுக்கு நகருவளத நிளனத்துப் ெோர்ப்ெது ேனதின்
ஆைங்கைில் ஆனந்தளத அைிக்கிறது.
இந்த ஆனந்தத்ளத ஏற்ெடுத்துவது பெண்ணின் ஆளுளே.
அவள் ஒரு பெண்ணோக இருப்ெதோல் பெண்ளேயின் வோசத்ளதத் தோங்கி வருகிறோள்.
கவபறோரு ேனித முளனயிலிருந்து இது பதய்வீகேோக ேோறி வருகிறது.
நம்முள் இருக்கும் பெண்ளேயிகலகய இதளனக் கண்டு ெிடிக்கலோம்.
இந்த இைண்டு அனுெவங்களுக்கிளடகய இருக்கும் இளடபவைி அைவற்றது.
ஒன்று, சந்கதோஷத்திற்கோகவும் பகௌைவத்திற்கோகவும் ஒருவர் நோட்டின் தளலவருடன் சந்திப்ளெ
நோடுவது; ேற்பறோன்று, நோட்டின் தளலவர் வோழ்க்ளகயின் அத்தியோவசியத்திற்கோக நேது
துளணளய நோடுவது.
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ேனிதப் கெச்சு இவ்வோறு பதய்வீக இளசயோக உயருகிறது.
சமுத்திைம் குைிர்ெோனம் கெோலவும், ேக்கள் அளனவரும் Newton, Socrates, Shakespeare
கெோன்றவர்களைப் கெோலவும் இருக்கும் சூைளல இது நேக்கு அைிக்கும்.
இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு அனுேதிக்கப்ெட்ட அல்லது சோத்தியேோகும் ஆனந்தத்ளத டோர்சி
அவளுடன் இருக்கும்பெோழுது அனுெவித்தோன்.
அது கெோன்ற ஆனந்தம் ெல்கவறு ேற்ற பவைிப்ெோடுகைில் ெல்கவறு ேற்ற பசறிளவக்
பகோண்டிருக்கும்.
எந்த ஒரு ேனிதத் பதோடர்ெிலும் அல்லது உறவிலும் இளத உணைலோம்.
ஏதோவது ஒரு பெோருளைகயோ அல்லது ஒரு நிகழ்ளவகயோ ஸ்ெோிசிக்கும்பெோழுது
சந்தர்ப்ெங்களுக்ககற்ெ அகத ஆனந்தத்ளத அது உருவோக்கும்.
எவர் ஒருவர் இந்த ஆனந்தத்ளத அனுெவிக்கிறோகைோ அவர் ேற்றவர்களுக்கு எண்ணங்கள் மூலம்
இளத அைிக்க முடியும்.
இந்தியோவின் ஆயிைம் ேடங்கு சுபீட்சம், உலகைோவிய உறுதியோன கவளல வோய்ப்பு, இந்த இைண்டு
விஷயங்களும் இப்பெோழுது எழுப்ெப்ெட்டுள்ைன.
இந்த ஆனந்தம் கிளடக்கப் பெற்ற ஒருவர் அன்ளனயின் ஜீவியத்தில் கதர்ச்சித் திறளன
அளடந்தோல், இந்த இலட்சியங்களை அளடவோர்.
இந்த இலட்சியங்களைச் சோதிக்க கவண்டிய திறன், திறளே, சக்தி, வலிளே ஆகியளவ அவருளடய
ஜீவியத்தில் ஏற்கனகவ இருக்கிறது என்ெளத இது சுட்டிக் கோட்டுகிறது.
இந்த ஆனந்தத்தினோல் இது உள்ைகத தவிை, அனுெவத்தோல் பெறப்ெட்டதல்ல.
இந்த ஜீவியம் எல்லோவற்ளறயும் கேலிருந்து பெற்றுக்பகோள்ளும், கீைிருந்து அல்ல.
இது சுய அர்ப்ெணத்தின் இயக்கம் என்ெதோல், அதன் ஓட்டத்தில் அது விோிவளடகிறது.
ஆத்ே அறிவு பெற்றிருக்கும் ேனிதனின் இலட்சியம் அவ்வோறு இருப்ெதுதோன்.
ேற்றவர்கைது சந்கதோஷத்தில் இது ஆனந்தம் பெறும்.
சலனம் ஆனந்தம் ஆகும், சலனேின்ளேயும் ஆனந்தம் ஆகும், ஒன்று ேற்பறோன்ளற கநோக்கிச்
பசல்வதும் ஆனந்தம், ஒவ்பவோன்றும் அதனுளடய அக நிளலளயப் ெிைதிெலிக்கிறது.
இந்த ஆனந்த நிளலளய அளடந்த ஸ்ரீ அைவிந்தரும் அன்ளனயும் கயோகத்தில் கேலும் உயர்ந்த
நிளலகளை அளடந்தனர், அங்கு அவர்களுக்கு உடல் எோிவது கெோல் இருந்தது.
அந்த கயோக நிளலளய அளடந்த அன்ளனக்கு ஓலேிட கவண்டும் கெோலிருந்தது.
ெகவோன் அந்த நிளலளய அளடந்தபெோழுது, அவர் அளத பவைியில் கோண்ெித்துக்பகோள்ைகவ
இல்ளல என்ெளத அன்ளன ெிறகு உணர்ந்தோர்.
தீளேயும், இருளும் ெளடப்ெில் அவ்வைவு அடர்த்தியோக இருப்ெதோல், அளத பவற்றிபகோள்ளும் ஒரு
கயோகி, எந்த ஆனந்தத்ளத அனுெவிக்க இவ்வுலகம் ெளடக்கப்ெட்டுள்ைகதோ, அந்த ஆனந்தத்தின்
உச்சத்ளத அனுெவிப்ெோர்.
ேனித வோழ்வில் அதன் ஸ்ெோிசத்ளத உணர்வதற்கோக ெகவோனும் அன்ளனயும் ேனித உறவு எனும்
கெற்ளற நேக்கு அைித்துள்ைனர்.
நம்ெிக்ளகத் துகைோகம், வஞ்சளன, குற்றம் புோியும் குணம், விெச்சோைம் ஆகியவற்றில் இதன்
உச்சகட்டம் உணைப்ெடுகிறது.
இதனோல்தோன் அவர்கைது அடி திருவடியோகிறது.
அப்பெோழுது டோர்சி உணர்ந்ததன் ஒரு துைி, முழு வோழ்க்ளகளயயும் நிளறவு பசய்யவல்லது.
பேோத்த வோழ்க்ளகளயயும் ஒரு ேணி கநைேோகச் சுருக்க முடியும் என்கிற உண்ளே இந்த
ஆனந்தத்தின் தீவிைத்ளதக் கோண்ெிக்கிறது.
ெிைெஞ்சம், ெிைம்ேம் இைண்ளடயும் ேனிதன் சுருக்குகிறோன்.
ஆனந்தத்தின் தீவிைம், சுருக்கப்ெட்டதன் தீவிைத்திலிருந்து எழுகிறது.
சக்தி முழுவதும் ஒரு இயக்கத்தில் இடப்ெடுவதோல், திறளே நம்ளே சந்கதோஷப்ெடுத்துகிறது.
விோிவளடயும் சக்தி சந்கதோஷம் ஆகும்.
எல்லோ சந்கதோஷங்கைிலும் சம்ெந்தப்ெட்ட அளனத்தும் விோிவளடயும்.
சக்திளயச் பசறிவளடயச் பசய்யும் இயக்கம் அதிக அைவில் சந்கதோஷேோக இருக்கும்.
கோதலர்களுக்குக் கண்கள் சந்திப்ெகத எல்லோமுேோகும்.
ஆன்ேோவின் உணர்ச்சிகளைக் கண்கள் பவைிப்ெடுத்துகின்றன.
ஜீவனின் சந்கதோஷத்ளத கண்கைின் ஜன்னல் கசகோித்து அைிக்கும்.
இது கெோன்ற கவனிப்ெின் தீவிைத்ளத எலிசபெத்தோல் எதிர்பகோள்ை முடியோததோல், சங்கடத்தில்
முகத்ளதத் திருப்ெிக் பகோண்டோள்.
இனிளேளயயும் தீவிைத்ளதயும் நன்றி உணர்வு தோங்கியுள்ைது.
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இது தீவிைேோன பசறிவின் மூலம் உடல் ஜீவியத்தின் அடர்த்தியில், சிலிர்ப்ெோக ேோறுகிறது.
நன்றி உணர்வு உலகத்தின் ஜீவியத்தில் சேீெத்தில்தோன் ெிறந்துள்ைது, ஏபனனில் இதுவளை
உலகம் அந்தச் பசறிவிளன அனுேதிக்கவில்ளல.
தைேோன பெோருளைப் ெோதி விளலக்கு அைிக்க ஒரு ஒப்ெந்ததோைர் முன்வரும்பெோழுது, அன்ளனயின்
சக்திளய அன்ெர்கள் சந்கதகிப்ெதுகெோல், குளறந்த விளல, தைேோன கசளவளய நிளனத்து நேக்கு
சந்கதகம் எழுகிறது.
புறம் அகத்ளதத் தவறோது ெிைதிெலிக்கும்.
எலிசபெத் உணர்ந்தளதவிட அதிகேோக டோர்சி அவளைப் ெற்றி யூகித்ததுகெோல், கோர்டினர்
தம்ெதிகளின் யூகம் உண்ளேக்கும் கேலோக இருந்தது.
எலிசபெத் விக்கோளே அவனுளடய தகுதிக்கும் ேீறி ேதிப்ெிட்டோள்.
ெிங்கிலி கஜளன கோதலிப்ெளதவிட, அவள் ேீது எலிசபெத்திற்கு இருந்த தீவிை ஆர்வத்ளத
விரும்ெினோன்.
ெிங்கிலி, ெிங்கிலியோக இல்லோேல் டோர்சியின் பதோடர்ச்சியோக விைங்கினோன்.
எலிசபெத், டோர்சி இருவர் ேட்டுகே இக்களதயில் உண்ளேயோன ெோத்திைங்கள் ஆவர்.
ேற்ற யோவரும், ேகனோோீதியோககவோ அல்லது சமூகோீதியோககவோ அவர்கைின் பதோடர்ச்சி ஆவோர்கள்.
டோர்சி இங்கு கதோநோயகன், எலிசபெத் கதோநோயகி, ெிங்கிலிகயோ, கஜகனோ அல்ல.
இயற்ளக அதனுளடய கநோக்கங்களை ேனிதனின் ேனப்ெோங்கினோல் சோதிக்கிறது.
ஆங்கிமலய ஆைிக்கத்ைிற்கு முகலோயப் கெைைசின் இறுதிக் கோலம் வைி அைித்தது, இந்திய நோட்டின்
ஒற்றுளேக்கோக இயற்ளகயின் பசயல் என்று புோிந்துபகோள்ைப்ெடகவயில்ளல.
ேக்கைின் ஜட உடளல அைிப்ெதன் மூலம் தனி ேனிதனின் ெிறப்ெோக, ைஷ்யப் புைட்சி புோிந்து
பகோள்ைப்ெடவில்ளல.
அடிளேயோக இருப்ெதிலிருந்து ேனிதனோக ேோற ேனிதன் நோடும் சுதந்திைம்தோன், அபேோிக்கோவில்
குடிகயற அவர்களைத் தூண்டியது என்று சேீெத்திய கோலம்வளை புோிந்துபகோள்ைப்ெடவில்ளல.
நோம் ெோர்ப்ெது இயற்ளகயின் குறிக்ககோளை அல்ல; இளறவனின் குறிக்ககோள் கேலும் ஆைத்தில்
ேளறந்துள்ைது.
ஏபைன்ஸ் நோட்டு Timorக்கு சுயநலேோன நம்ெிக்ளகயற்ற ேனித சுெோவத்தின் உண்ளேளயக்
கற்றுக்பகோள்கிகறோம் என்று இறுதிவளை புோிந்துபகோள்ை முடியவில்ளல.
நோம் ஒரு இயக்கத்தின் ெகுதியோக இருக்கும்வளை குறிக்ககோளை நம்ேோல் புோிந்துபகோள்ை முடியோது.
ேனிதன் அப்ெடிகய கற்றுக்பகோண்டோலும், சோித்திைத்தில் நடந்தளவகளைப் ெோர்த்து
கற்றுக்பகோள்வோன்.
சோித்திைத்தின் வோயிலோக ெல கருத்துகள் பவைி வருவளத நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
▪தோன் சோதித்தளத ஒரு நோடு முழுளேயோக இைந்து விடோது (உ-ம்) இந்தியோ, கிோீஸ்
▪ஜோதி, வர்க்கம் கெோன்ற ேனித முன்கனற்றத்திற்குத் தளடயோக இருக்கும் எந்த சக்தியும்
அைிக்கப்ெட்டு விடும்.
▪உயர்ந்த ேனிதர்கைின் வோக்கு ெலிக்கும், ஆனோல் அளவ ைஷ்யோவின் பெோதுவுடளேளயப்கெோல்,
அவர்கள் நிளனப்ெது கெோலல்லோேல் சோித்திை வைர்ச்சியின் சோத்தியங்களைப் பெோறுத்து ெலிக்கும்.
▪ஜீவனுள்ை அதிர்வுகள் தடுக்கப்ெட்டோல், அது ேற்ற இடங்கைில் வன்ேத்துடன் வைரும்.
(உ-ம்) அபேோிக்கோ, சுதந்திைம்
▪ேனித ஒற்றுளேயின் இலட்சியத்ளத கநோக்கிச் சோித்திைம் நகருகிறது- ஸ்ரீ அைவிந்தர்.
▪கோலத்தில் கற்றுக்பகோள்ைோவிட்டோல், அபேோிக்கோவிடேிருந்து ஐகைோப்ெோ கற்றுக்பகோள்வளதப்
கெோல், ஒருவர் அவர்களைவிட தோழ்ந்தவர்கைிடேிருந்து கற்றுக்பகோள்ை கவண்டி வரும்.
▪வளைந்து பகோடுக்கோத தன்ளே ெோிணோே வோய்ப்புகளை இைந்து விடும். (உ-ம்) இங்கிலோந்து.
▪ஒரு நோட்டின் நீண்ட கலோச்சோைத்திலிருந்து பவைி வருவது அவ்வைவு சுலெேல்ல. (உ-ம்) ைஷ்யோ
ேற்றும் சீனோ.
▪ேோறுவளதவிட ேனிதன் இறப்ெகத கேல் எனக் கருதுவோன் (உ-ம்) உலகப் கெோர்கள்.
▪நோகோிகேோக இருப்ெது நோகோிகேற்றவர்களுக்கு தங்களை பவற்றிபகோள்ை விடும் அளைப்பு.
▪அடுத்த நிளலக்கு உயைோதது இருப்ெளதயும் இைக்க ளவக்கும் (உ-ம்) கிகைக்க நோடு.
▪உண்ளேயோக இருக்கும் நோடும் வைி தவறிப் கெோகலோம். (உ-ம்) பஜர்ேனி.
▪உணர்வுநிளல ேனதின் நிளலக்கு வைரும்பெோழுது தன்ளனகய அைித்துக்பகோள்ளும்.
(உ-ம்) ைஷ்யோ, ஜப்ெோன்.
▪ககோகவறு கழுளதயின் ேீது ெிையோணம் பசய்த ேனிதன் இன்று விேோனத்தில் ெிையோணம் பசய்ய
முடியும் (உ-ம்) பதன் அபேோிக்கோ.
▪கோலம் கோலேோக ெதழளேவோதம் தன்ளன முடிவோன விகவகேோகக் கருதுகிறது (உ-ம்) இந்தியோ.
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▪ெகுதி முழுளேளயப் புோிந்துபகோள்ைகவ முடியோது (உ-ம்)பெோருைோதோைம்.
▪அைிச்சோட்டியம் தளலளே ெதவிளய இைக்கிறது (உ-ம்) ெிைோன்ஸ்.
ஒரு நல்ல விஷயத்ளதத் பதோடர்ந்து ஆெத்து எழும் என்ெது நேது அனுெவம்.
லோம்ப்டனின் நிகழ்வுகள் ெைவலோக நடந்ததோல் அவ்வோறு இருந்தது.
தோயோர் அன்ளனளயப் ெற்றி தனது உளைளய முடித்த ெிறகு அவைது குைந்ளத கீகை விழுந்து
எலும்பு முறிவு ஏற்ெட்டது.
அடுத்தமுளற உளை நிகழ்த்தும்வளை ஒவ்பவோரு ேணி கநைத்ளதயும் சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும்.
கெச்சோைரும் தியோன ளேயமும் ேற்றவர்களைக் குளற பசோல்வளதத் தவிர்த்து, தங்களுளடய
கண்கணோட்டத்தில் இதற்குோிய கோைணத்ளதக் கண்டு ெிடிக்க முயல கவண்டும்.
பசன்ற வருடம் இது கெோன்ற ஒரு கூட்டம் நடப்ெதற்கு முன் பெோிய சலசலப்பு ஏற்ெட்டு ேலர்ந்த
ஜீவியம் இதழ் நிறுத்தி ளவக்கப்ெட்டது.
உலகப் பெோருைோதோைம் உற்சோகத்துடன் ேறுபேோைி அைிக்கிறது, ஒரு வோைத்திற்கு ேீண்டும்
பசயலற்று இருக்கிறது. ஏன்?
கல்விமுளற முளறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ை ேடளேயோகும். இது கநர்ேளறயோக இருக்கும்பெோழுதுகூட
எப்பெோழுதும் பசயலற்ற தன்ளேயோக வருகிறது.
இதற்கு நோம் எவ்வோறு ெதிலைிக்க கவண்டும்?
வங்கோைப் ெஞ்சத்ளதத் தவிர்க்க ஸ்ரீ அைவிந்தர் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்ளல, ஏபனனில்
அவருக்கு வங்கோைத்திலிருந்கதோ, வங்கோை சோதகர்கைிடேிருந்கதோ எந்த அளைப்பும் வைவில்ளல.
புத்திசோலித்தனம் என்ெது ேடளே என்று நோம் ெோர்க்கோதவளையில் பசயலற்ற தன்ளே தவிர்க்க
முடியோதது.
ேணிக்கு ஒருமுளற சேர்ப்ெணம் பசய்வது அறியோளேளயப் ெோைோட்டுவளதக் களைக்கும் அைவிற்கு
தீவிைேளடய கவண்டும்.
ேடளேளயப் புோிந்துபகோள்ைலோம், ஆனோல் ேடளே தன்ளன அறிவோகக் கணித்துக் பகோள்வது
உறக்கம் ஆகும்.
இது கல்ளல விட்படறிவது கெோலோகும்.
அளவ சைணளடயும்பெோழுது அளவகைோல் கற்களை விட்படறியத்தோன் முடியும்.
நம் ெக்கத்திலிருந்து, நம் ெக்கத்திலிருந்து ேட்டுகே இதற்குோிய கோைணத்ளதக் கண்டு ெிடிக்க
கவண்டும்.
அளைப்ெின் மூலம் இந்த எதிர்ப்ளெத் தோண்டிவை எந்த முயற்சியும் இருக்கக் கூடோது.
இைண்டு விஷயங்கைிலும் நம்முள் இருக்கும் கோைணத்ளதக் கண்டுெிடித்து அவற்ளற நீக்க
கவண்டும்.
இல்லோவிடில் பசன்ளனயில் நடக்கும் கூட்டமும் Orio-தவப் ெற்றிய கட்டுளையும் கோத்திருக்க
கவண்டும்.
இது கெோன்ற சந்தர்ப்ெங்கைில் எந்த சேைசத்திற்கும் அனுேதி கிளடயோது.
Beauty Land-லிருந்து திரும்ெி வரும்பெோழுது முதன் முளறயோக ஒரு விெத்து ஏற்ெட்டது.
ெகவோனின் ஜன்ே தினத்தன்று ஆைம்ெிக்கப்ெட்ட Mother Estate லிருக்கும் கிணறு வற்றியது.
நம்முள்கை கவளல பசய்வதன் மூலம்தோன் இந்த விெத்துகளைச் சோி பசய்ய கவண்டும்.
இல்ளலபயனில் ஒருவர் கோத்திருக்க கவண்டும்.
அன்ெர்கைோல் ேட்டுகே இது கெோன்ற கசளவளயச் பசய்ய முடியும்; ேற்றவர்கைோல் முடியோது.
பெோருைோதோைத்துளற ெகவோனிடம் ஏற்புத்திறனுடன் இருக்கும்பெோழுது, அவர்கள் நிபுணர்கள்,
அறிவோைிகள் என்று கூறுவதில் ெயன் எதுவும் இல்ளல. இந்தச் கசளவளயச் பசய்யும் தகுதியோன
கருவியோக நோம் இருப்ெதற்கு நோம் கேலும் அடக்கத்துடன் இருக்க கவண்டும். இந்த வோய்ப்பு
கிளடத்ததற்ககோ அல்லது முக்கியேோனவைோக உணருவதற்ககோ இது சந்தர்ப்ெம் அல்ல. அவ்வோறு
நடந்துபகோள்வது அகந்ளத ேற்றும் சுய நலத்ளத பவைிப்ெடுத்துவதோக இருக்கும். இது கெோன்ற
தளடகளை நீக்கிய ெிறகு நடுநிளலயோன ெோதுகோப்பு இருக்க கவண்டும். நம்ளே ேற்றவருக்கு
அைிக்கும்பெோழுது எழும் சந்கதோஷம் உண்ளேயோன ெோதுகோப்ளெ அைிக்கும். அகந்ளதயுடன்
பசயல்ெடுவதிலிருந்து, தன்னலேற்று பசயல்ெடுவதற்கு இளடகய இருக்கும் ெல நிளலகளை
ஒருவர் ெோர்க்க கவண்டும், இளத கேலும் ெல கட்டங்கைோகப் ெிோித்து, அவற்ளற பவற்றிபகோள்ை
கவண்டும். அன்ளறய நோள் ேிகவும் இனிளேயோனதோகவும், ஆனந்தத்ளத அைிக்கும் நோைோகவும்
இருக்கும். அது கெோன்ற நோைில் இது கெோன்ற தகவல் எதுவும் வைக் கூடோது. பதோைிற்சோளலளயத்
தனக்குக் ககட்ட கேலோைர், ெல வருடங்களுக்குப் ெிறகு அவருளடய முதலோைி இயந்திைத்தின்
விளலளய விட்டுக் பகோடுக்கும்ெடி ககட்டபெோழுது, தன்னுளடய ெளைய ேனப்ெோன்ளேளய
ேறந்துவிட்டிருந்தோர்.
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அகந்ளத தன்னிடம் உள்ை குளறளய ஒரு கெோதும் ெோர்க்கோது. குளறகைின் ெிறப்ெிடகே
அகந்ளதயோகும். இந்தக் கண்கணோட்டதில்தோன் அன்ெர்கள் ெதிலைிக்க முடியோத ககள்விகளைக்
ககட்ெர். ேற்றவைது வோழ்க்ளக, புகழ், பசோத்து இவற்றில் சந்கதோஷேோகத் துணிந்து பசயல்ெடும்
அகந்ளத, தன்னுளடய பசயல்ெோட்ளட அறியோதகதோடு, தன்னுளடய ேன்னிக்க முடியோத
துகைோகத்திற்கும் ேற்றவர் கேல் ெைி சுேத்தும். ஒருவர் பெோறுளேகயோடு இருக்க கவண்டும்.
எதிர்விளன ஆற்றக் கூடோது.
அளனத்து மூடநம்ெிக்ளககைில் அகந்ளதயுடன் கூடிய மூடநம்ெிக்ளககய ேிகப் பெோியது.
ஒருவைது அகந்ளத பவைிப்ெடும் பசயல்கைோல் ேற்றவர்கள் ெோதிக்கப்ெடும்வளை அகந்ளத
தன்ளனச் சோி என்று நிளனத்துக்பகோள்ளும். அகந்ளதயின் கநோக்கம் ெோதிக்கப்ெடும்பெோழுதுதோன்
அது விைித்துக்பகோள்ளும். இதற்குப் ெிறகும்கூட அது ேற்றவர்களைத்தோன் சுட்டிக் கோட்டும்,
உண்ளேயோன கோைணத்ளத அறியோது, தன்னுளடய பசயல்களை நிறுத்தோது. பெோிய தண்டளனகள்
பெோிய அருைோக ேோறும். ‘அன்ளனயின் தண்டளனகள், அருள்’ என்ெது ெகவோனின் கூற்று.
நடந்தளவகளுக்கு வருந்துவதற்குக்கூட ஒருவருக்கு அனுேதி கிளடயோது, ஏபனனில் அதுவும்
அகந்ளதக்கு நோம் அனுதோெம் பதோிவிப்ெது கெோலோகிவிடும்.
அந்த இடத்தில் உண்ளேயோக இருப்ெது ேிகவும் கடினம், ஆனோல் அவசியேோனது. உண்ளே
ேட்டுகே அங்கு கோப்ெோற்றும். நம்ேிடமுள்ை அகந்ளதளய ஒத்துக்பகோள்வதுதோன் அந்த உண்ளே.
Duke-ன் நிளலளேயும் இது கெோன்றுதோன் இருந்தது, அவளைத் தவிை ேற்ற யோவருக்கும் அது
பவைிப்ெளடயோககவ பதோிந்தது. ஒருவோின் நோகோிகேற்ற நடத்ளத அகந்ளதளய வலியுறுத்திய
பெோழுதும் அன்ளன அளதப்ெற்றி அவர்கைிடம் கூறியதில்ளல.
ஒரு சோதகர் துணிச்சலுடன் அன்ளனளய கநோக்கி “தோங்கள் ககட்கும் அளனத்ளதயும் நோன்
பசய்கிகறன், ஏன் ெலன் கிளடப்ெதில்ளல?” என்று வினவினோர். அன்ளனக்கும், ெகவோனுக்கும்
கநைடித் துகைோகச் பசயலோக ஒவ்பவோரு நோள் கோளலயும் அவர் சிவோனந்த லஹோிளயப் ெோைோயணம்
பசய்வோர்.
32. “They saw much to interest, but nothing to justify enquiry.”
Darcy became an object of interest as he removed the one offensive trait in him.
If we see a proprietor trusting a swindling manager, we must know it is not this man’s defect, but a general
phenomenon.
Every Man will have a directly opposite defect to his great virtue.
It is at that point no self-awareness will arise.
In a place where there are a hundred employees working, in an unlocked drawer Rs. 10,000/- was left
untouched for months. It is a rare loyalty of workers.
Such a Man can rise to any heights in management.
He is unable to resist freely enjoying others’ Money. It is not an aspect he can know or correct himself.
Unless he corrects in this area, the other faculty will not take off.
A Man offers a cheap price but the customer is not convinced.
It is because the devotee relies on cheap price not on Mother.
Some related ideas are
·
One who advises others NOT to do something, will be doing it.
It is so because this is the compensating mechanism.
Can we get rid of it?
Such people will be very intelligent or wise.
They cannot change unless they concede to themselves they are stupid in this respect.
It is not possible for him to do so.
·
What a Man knows to be essential knowledge he will not be following.
It is so because he mistakes his knowledge to be practice.
Unless one addresses this superstition, he would not get over this defect.
Mental knowledge becoming physical practice must pass through interest.
He must take interest in this idea till he gets the result.
It is a serious impossibility.
It is a wrong mindset.
It requires more than ordinary effort.
Darcy’s interest is the interest of one oblivious of everything other than his love.
All lovers achieve this during a period of love.
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All great achievements give Man this interest during a period.
This is great indeed and cannot be achieved outside that period.
Yogic concentration extends this outside such a period, covers all Mind, quiets the impulse of memory,
turns off the urge of censor.
The four consecrations – food, sleep, speech, action – Mother requires can be done then.
This when it lasts is Mental Silence. There is Silence beyond Silence further.
For this Silence to be settled, the Silence must overpower occupation.
In the transition the most difficult to overcome is expectation.
Expectation is the endowment of immaturity.
The power of this knowledge mitigates expectation.
Abiding interest in this Silence can help achieve it permanently.
When consecration is interfered with by memory or thinking, we are at a loss.
Our thinking is baffled. It never occurs to us to consecrate thinking.
Remembering consecration is grace.
Fear of hundred things is accumulated inside.
Fear activates memory as well as thinking.
Fear is the opposite of Faith.
Faith is great, faith becoming Mental Knowledge is greater.
Beyond lies emotional knowledge and physical knowledge.
Physical knowledge is the knowledge of physical sensation.
It achieves instantaneously.
Gratitude is born when knowledge is consecrated.
It thrills when the physical knowledge of sensation is consecrated.
Once achieved, it must be maintained by extending horizontally.
Human contacts give knowledge. It can be gained in one experience.
Till the experience is received, the contact survives.
The moment the experience is got, the contact ceases.
Not to lose a contact is taste of ignorance.
Taste of ignorance must change into taste of knowledge.
The great thing in Darcy is not that he loved Elizabeth, but he saw his low vulgar manners, was
ashamed of it and changed it to gentlemanly manners.
To be a devotee who can receive most as a devotee, nothing less than Darcy’s change is demanded.
Very few of us can concede such a change even in thought.
In the family or personal situation it presents in various ways – All are excuses.
* The mother cannot refrain from attending the daughter’s delivery.
* The husband cannot disbelieve the wife’s falsehood.
* The wife cannot refrain from interfering in the affairs of the husband.
* One cannot keep secrets.
* The wife cannot stop cursing the husband.
* One cannot give up his friends.
In all these situations the devotees will happily act in the opposite direction when they like.
It is simple insincerity, egoistic selfishness, hostility to Truth.
When the devotees are asked not to lend the flower book to Ashram going persons, because I am disturbed,
they refuse. When it is pointed out it hurts them, no one lends the book.
A Sincerity is needed here.
It comes from utter Truthfulness.
The vast wealth will come to those who pass this test, not to others.
Several people read the books and expect prosperity.
It is obvious they must follow what they read; it is not enough to accept the idea.
Mother said many will murder, only they do not have courage.
We know parents go and murder children, children ardently wish for the early death of parents, brothers.
They are real human intensities.
Mother says goodness is not enough but Man has to rise above good as well as evil.
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I want devotees to be really inwardly Good, have active goodwill. Such a goodwill will compel one to be
sincere. He cannot lie.
There is no compromise with Goodness, with Sincerity, Truthfulness.
No one who fully qualifies on these three scores can fail to get the fabulous wealth I have in Mind.
“அவர்கள் சுவோைசியத்துடன் கவனித்தனகை தவிை, ககள்வி ககட்க கவண்டும் என்று
விருப்ெப்ெடவில்ளல.”
தன்னுளடய ஒரு கவண்டோத குணத்ளதக் ளகவிட்டதோல் டோர்சி விரும்ெத்தக்கவனோக ேோறினோன்.
திருடும் கேலோைளை நம்பும் உோிளேயோைளை நோம் ெோர்த்தோல், இது அந்த ேனிதனின் குளற அல்ல,
பெோதுவோக நிகழ்வதுதோன் எனப் புோிந்துபகோள்ை கவண்டும்.
ஒவ்பவோரு ேனிதனிடத்தும் அவனிடம் இருக்கும் உயர்வோன குணத்திற்கு கநர் எதிைோன குளற
ஒன்றிருக்கும்.
இந்த இடத்தில் எந்த சுய விைிப்பும் ஏற்ெடோது.
நூறு பதோைிலோைிகள் கவளல பசய்யும் ஒரு இடத்தில், பூட்டப்ெடோத அலேோோியில் ரூெோய்
ெத்தோயிைம் ெல ேோதங்கள் இருந்தது, எவரும் அளதத் பதோடவில்ளல. பதோைிலோைிகைின் இந்த
கநர்ளே ேிகவும் அோிதோனது.
இப்ெடிப்ெட்ட ேனிதன் நிர்வோகத்தில் எந்த உயைத்ளதயும் அளடயலோம்.
இவனோல் ேற்றவர்களுளடய ெணத்ளதச் சுகேோக அனுெவிப்ெளதத் தடுக்ககவ முடிவதில்ளல, இந்த
குணத்ளத அவனோல் புோிந்துபகோள்ைவும் முடியோது, சோி பசய்துபகோள்ைவும் முடியோது.
இந்த இடத்ளதச் சோி பசய்துபகோள்ைோேல் ேற்ற திறன்கள் ெயன் தைோது.
ஒருவர் குளறந்த விளலக்குப் பெோருளைத் தை விரும்புகிறோர், ஆனோல் அளத வோங்குெவருக்கு
நம்ெிக்ளக எழுவதில்ளல.
ஏபனனில் அன்ெருக்கு குளறந்த விளல ேீது நம்ெிக்ளக உள்ைகத தவிை, அன்ளன ேீது அல்ல.
இதன் பதோடர்ெோக சில கருத்துகள்:
ேற்றவர்களுக்குக் கூறும் அறிவுளைளய ஒருவர் தோகன ெின்ெற்ற ேோட்டோர்.
சோி பசய்ய கவண்டியிருப்ெதோல் இவ்வோறு நடந்துபகோள்ை கவண்டியுள்ைது.
இதிலிருந்து நோம் விடுெட முடியுேோ?
இப்ெடிப்ெட்ட ேனிதர்கள் புத்திசோலியோகவும், விகவகேோகவும் இருப்ெோர்கள்.
இந்த விஷயத்ளதப் பெோறுத்தேட்டில், தோங்கள் அறிவற்றவர்கைோக இருப்ெளத
ஒப்புக்பகோள்ளும்வளை அவர்கைோல் ேோற முடியோது.
இவ்வோறு நடந்துபகோள்வது ஒருவருக்குச் சோத்தியேல்ல. ·
எது முக்கியேோன அறிவு என்று பதோிந்திருக்கும் ேனிதன் அளதப் ெின்ெற்றுவதில்ளல.
தோன் பதோிந்து பகோண்டிருப்ெதுதோன் அறிவு என அவன் நிளனத்துக்பகோள்வதோல் இவ்வோறு
நடந்துபகோள்கிறோன்.
இந்த மூடநம்ெிக்ளகளய ஒருவர் சோி பசய்யும்வளை இந்தக் குளறெோட்டிலிருந்து அவைோல் ேீை
முடியோது.
ேனதின் அறிவு உடல் ெைக்கேோக விருப்ெத்தின் கெோில் ேோறுகிறது.
ெலன் கிளடக்கும்வளை இந்தக் கருத்தில் ஒருவர் ஆர்வம் கோண்ெிக்க கவண்டும்.
இது ேிகவும் கடினம்.
இது தவறோன எண்ணம்.
இதற்கு அதிக முயற்சி கதளவ.
டோர்சியின் ஆர்வம் தன்னுளடய கோதளலத் தவிை ேற்ற எளதப் ெற்றியும் அறியோேல் இருக்கும்
ஆர்வேோகும்.
கோதலிக்கும்கெோது ஒரு சேயத்தில் கோதலர்கள் யோவரும் அளடயும் நிளல இது.
எல்லோ பெோிய சோதளனகளும் ேனிதனுக்கு இந்த ஆர்வத்ளத ஒரு சேயத்தில் அைிக்கும்.
இது ேிகவும் பெோிய விஷயேோகும், அந்தக் கட்டத்திற்குப் ெிறகு இப்ெடிப்ெட்ட ஆர்வத்ளத
அளடவது சோத்தியேல்ல.
கயோக நிளலயின் ஒருமுகப்ெடுத்தல் இந்த ஆர்வத்ளத அந்த கோலகட்டத்ளதயும் தோண்டி எடுத்துச்
பசல்லும், ேனளத ஆக்கிைேித்து, ஞோெகத்தின் உந்துதளல அளேதிப்ெடுத்தி, எச்சோிக்ளக
உணர்வின் தூண்டுதளலயும் நீக்கி விடும்.
அன்ளன ககோரும் உணவு, தூக்கம், கெச்சு, பசயல் ஆகியவற்றின் சேர்ப்ெணம் அப்பெோழுது
சோத்தியேோகும்.
இது நிளலத்து நிற்கும்பெோழுது ேனதில் பேௌனம் நிலவும். பேௌனத்ளதயும் தோண்டி ஒரு பேௌனம்
உள்ைது.
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இந்த பேௌனம் நிளலக்க கவண்டுபேன்றோல், ேனளத ஆக்கிைேித்துக் பகோண்டிருப்ெளத பேௌனம்
பவற்றிபகோள்ை கவண்டும்.
இந்த ேோற்றம் ஏற்ெடும் கட்டத்தில், எதிர்ெோர்ப்ளெத் தோண்டி வருவகத ேிகவும் கடினேோன
பசயலோகும்.
முதிர்ச்சி பெறோத ேனம் எதிர்ெோர்க்கிறது.
இந்த அறிவின் சக்தி எதிர்ெோர்ப்ளெக் குளறக்கிறது.
இந்த பேௌனத்தில் பதோடர்ந்த ஆர்வம் இருப்ெது அளத நிைந்தைேோக்கி விடும்.
ஞோெககேோ அல்லது சிந்தளனகயோ சேர்ப்ெணத்தில் குறுக்கிட்டோல் நேக்கு நஷ்டம் ஏற்ெடும்.
நேது சிந்தளனக்கு குைப்ெம் ஏற்ெடுகிறது. சிந்தளனளயச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும் என்று
நேக்குத் கதோன்றுவகத இல்ளல.
சேர்ப்ெணத்ளத ஞோெகம் ளவத்திருப்ெது அருள்.
நூறு விஷயங்களைப் ெற்றிய ெயம் நம்முள் இருக்கும்.
ெயம் ஞோெகத்ளதயும் சிந்தளனளயயும் பசயல்ெட ளவக்கிறது.
நம்ெிக்ளகக்கு கநர்ேோறோனது ெயம்.
நம்ெிக்ளக உயர்ந்தது, நம்ெிக்ளக ேனதின் அறிவோக ேோறுவது கேலும் உயர்ந்தது.
இதளனயும் தோண்டி இருப்ெது உணர்வுபூர்வேோன அறிவும், உடலின் அறிவும் ஆகும்.
உடலின் அறிவு உடல் உணர்வின் அறிவோகும்.
இது உடனடியோகச் சோதிக்கும்.
அறிளவ சேர்ப்ெணம் பசய்யும்பெோழுது நன்றி உணர்வு எழுகிறது.
உணர்வின் ஜட அறிவு சேர்ப்ெணம் பசய்யப்ெடும்பெோழுது சிலிர்ப்பு எழுகிறது.
ஒரு முளற இளத அளடந்து விட்டோல், இதளன கேலும் விோிவுெடுத்தி நிளலபெறச் பசய்ய
கவண்டும்.
ேனிதனின் பதோடர்பு நேக்கு அறிளவத் தருகிறது. ஒரு அனுெவத்தில் இதளனப் பெறலோம்.
அனுெவம் கிளடக்கும்வளை பதோடர்பு நீடிக்கிறது.
அனுெவம் கிளடத்த தருணத்திகலகய பதோடர்பு ேளறந்து விடுகிறது.
பதோடர்ளெ இைக்கோேலிருப்ெது அறியோளேயின் ருசியோகும்.
அறியோளேயின் ருசி அறிவின் ருசியோக ேோற கவண்டும்.
டோர்சி எலிசபெத்ளதக் கோதலித்தது பெோிய விஷயேல்ல, ஆனோல் தன்னுளடய கீைோன நடத்ளதளய
உணர்ந்து, அதற்கோக பவட்கப்ெட்டு, அளத ஒரு கனவோனின் நடத்ளதயோக ேோற்றிக் பகோண்டகத
பெோிய விஷயோகும்.
டோர்சி ேோறியது கெோல் ேோறினோல்தோன், ஒரு அன்ெர் பெறக் கூடிய அளனத்தும் ஒரு அன்ெருக்குக்
கிளடக்கும்.
இது கெோன்ற ேோற்றத்ளத நம்ேோல் எண்ணிப் ெோர்க்கவும் முடியோது.
குடும்ெத்திகலோ அல்லது தனிப்ெட்ட நிளலயிகலோ இது ெல்கவறு வைிகைில் எழுகிறது. எல்லோகே
ஒரு சோக்குதோன்.
*பெண்ணிற்குப் ெிைசவம் ெோர்க்கோேல் ஒரு தோயோைோல் இருக்க முடியோது.
*ேளனவியின் பெோய்ளேளய கணவனோல் நம்ெோேல் இருக்க முடியோது.
*கணவனின் விஷயங்கைில் ேளனவி குறுக்கிடோேல் இருக்க முடியோது.
*ஒருவைோல் இைகசியங்களைக் கோப்ெோற்ற முடியோது.
*ேளனவி கணவளனத் திட்டோேல் இருக்க முடியோது.
*தன்னுளடய நண்ெர்களை ஒருவைோல் ளகவிட முடியோது.
இந்த எல்லோச் சந்தர்ப்ெங்கைிலும் அன்ெர்கள் தோங்கள் விரும்பும் சேயத்தில் சந்கதோஷேோக
கநர்ேோறோகச் பசயல்ெடுவோர்கள்.
இது முழுளேயோன பெோய்ளே, அகந்ளதயுடன் கூடிய சுயநலம், உண்ளேக்கு எதிைோனது.
எனக்குத் பதோந்தைவு ஏற்ெடுவதோல், ேலர்களைப் ெற்றிய புத்தகத்ளத ஆசிரேம் பசல்ெவருக்குத் தை
கவண்டோம் என்று அன்ெர்களைக் ககட்டுக்பகோள்ளும்பெோழுது, அவர்கள் ேறுக்கின்றனர்.
அவர்களை அது ெோதிக்கும் என்று கூறும்பெோழுது அவர்கள் எவருக்கும் அளதக் பகோடுப்ெதில்ளல.
இங்கு உண்ளே கதளவப்ெடுகிறது. இது பூைணேோன உண்ளே நிளலயிலிருந்து எழுகிறது.
இந்தச் கசோதளனளயத் தோண்டுெவருக்கு திைண்ட பசல்வம் வந்து கசரும், ேற்றவர்களுக்கு அல்ல.
ெலர் புத்தகங்களைப் ெடித்து சுபீட்சத்ளத எதிர்ெோர்க்கின்றனர்.
ெடிப்ெளதப் ெின்ெற்ற கவண்டும், கருத்துகளை ஏற்றுக்பகோண்டோல் ேட்டும் கெோதோது.
ெலர் பகோளலயும் பசய்வர், அவர்களுக்குத் ளதோியம்தோன் இல்ளல என்று அன்ளன கூறுகிறோர்.
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குைந்ளதகளை பகோளல பசய்யும் பெற்கறோர்களும் உண்டு, பெற்கறோர்களும், சககோதைர்களும்
விளைவில் ேைணேளடய கவண்டும் என விரும்பும் குைந்ளதகளும் உண்டு. இளவ உண்ளேயோன
ேனித தீவிைங்கள் ஆகும்.
நற்குணம் ேட்டுகே ேனிதனுக்குப் கெோதோது, குணகே அைிய கவண்டும் என்று அன்ளன
கூறுகிறோர்.
அன்ெர்கள், உண்ளேயோக உள்ைத்தில் நல்லவர்கைோகவும், தீவிை நல்பலண்ணம்
உளடயவர்கைோகவும் இருக்க கவண்டும் என்று நோன் விரும்புகிகறன். இப்ெடிப்ெட்ட
நல்பலண்ணம் ஒருவளை நல்லவனோக இருக்க வற்புறுத்தும். அவைோல் பெோய் பசோல்ல முடியோது.
நற்குணம், உண்ளே, சத்தியம் இவற்றுக்கு ேோற்று எதுவுகே இல்ளல.
இந்த மூன்று விஷயங்கைிலும் முழுளேயோகத் கதர்ச்சி பெற்றவர்கள் எவரும் நோன் கூறும் பசல்வ
வைத்ளதப் பெறோேல் இருக்க முடியோது.
Of Mr. Darcy it was now a matter of anxiety to think well; and, as far as their acquaintance
reached, there was no fault to find. They could not be untouched by his politeness; and had they
drawn his character from their own feelings and his servant's report, without any reference to any
other account, the circle in Hertfordshire to which he was known would not have recognised it for
Mr. Darcy. There was now an interest, however, in believing the housekeeper; and they soon
became sensible that the authority of a servant who had known him since he was four years old,
and whose own manners indicated respectability, was not to be hastily rejected. Neither had
anything occurred in the intelligence of their Lambton friends that could materially lessen its
weight. They had nothing to accuse him of but pride; pride he probably had, and if not, it would
certainly be imputed by the inhabitants of a small market-town where the family did not visit. It
was acknowledged, however, that he was a liberal man, and did much good among the poor.
இப்பெோழுது அவர்கள் டோர்சிளயப்ெற்றி நல்லெடியோக ேட்டுகே நிளனக்க கவண்டும். அவர்கள்
ெோர்த்தவளை அவனிடம் எந்தக் குளறயும் பதன்ெடவில்ளல. அவனுளடய ெணிவு அவர்களை
ேிகவும் பநகிைச் பசய்தது. ேற்ற எந்த வைியோகவுேின்றி தோங்கள் உணர்ந்ததிலிருந்தும், அவனுளடய
ெணிப்பெண் கூறியவற்றிலிருந்தும், அவனுளடய குணத்ளதப்ெற்றி அவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு
வந்திருந்தோல், அவளனப்ெற்றி அறிந்திருந்த ஹர்ட்கெோர்ட்ஷயர் வட்டத்தில், அதுதோன் டோர்சி எனப்
புோிந்து பகோண்டிருந்திருக்க ேோட்டோர்கள். இப்பெோழுது அவ்வீட்ளடப் ெைோேோிப்ெவோின் கூற்ளற
நம்ெ கவண்டும் என்ற ஆவல் உண்டோயிற்று. நோன்கு வயது முதல் அவளனத் பதோிந்திருந்த ஒரு
பெண்ேணி, ேிக்க ேோியோளதயுடன் விைங்கிய அப்பெண்ேணியின் நல்ல அெிப்ெிைோயத்ளத
விலக்கக் கூடோது எனப் புோிந்து பகோண்டனர். லோம்ப்டனில் இருந்த நண்ெர்களும் அவனுளடய
நல்ல குணத்ளத உறுதிப்ெடுத்தினர். அவனிடம் பெருேிதத்ளத தவிை கவபறளதயும் அவர்கள்
கோணவில்ளல. பெருேிதம் இல்லோவிட்டோலும்கூட, அக்குடும்ெத்தினர் பசன்றிைோத வியோெோை
ஸ்தலேோன அச்சிறிய ஊோில் வசிப்ெவர்கள் அவனுக்குப் பெருேிதம் இருப்ெதோக அவன்கேல் குற்றம்
சோட்டிவிடுவோர்கள். அவனுளடய தோைோை ேனப்ெோன்ளே எல்கலோைோலும் ஏற்றுக் பகோள்ைப்ெட்டது,
ஏளைகளுக்கு நிளறய உதவிகள் பசய்து வந்தோன்.
33. The news of Wickham’s profligacy coming is in a parallel to Darcy coming closer together.
விக்கோேின் ஊதோோித்தனத்ளதப் ெற்றிய பசய்தி வருவது டோர்சி பநருங்கி வருவதற்கு
இளணயோனது.
34. “Of Mr. Darcy it was now a matter of anxiety to think well.”
To think of a bad Man well is a revolution in the Mind.
Every sadhak and every devotee are members of Mother’s Army who can win Her war, if they realise their
role in Her consciousness.
A citizen is different from a government servant who delivers the power of the government through each
act of his.
A devotee gets a problem or opportunity, which if solved or availed of through Her consciousness has
universal impact.
Money due to a devotee collected by faith will change in the whole world the character of credit. Everyone
will easily collect his dues.
One devotee raising his prosperity a thousand fold purely by his faith will raise the national prosperity
similarly. That is Mother’s service.
A poisonous fever Mother suffered in Japan resulted in the disappearance of that fever from Japan.
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Any devotee may remember the opportunities availed of or problems solved entirely by faith will now find
it fully expressed similarly if not in the whole world, at least in the world he knows.
That is why Mother said if anything should happen in the world, it must first be done in the Ashram.
The desire to know his future is an all absorbing passion in Man. Equally so Man longs to know of his
previous births.
Man does not know his desire is a bar for the growth of his soul.
Surrender is no easy yogic discipline. Not many can attempt.
Maharishi quipped when a Man asked him to distinguish between him and Sri Aurobindo, “Complete His
surrender first, I shall answer later”.
Surrender of any act, any faculty is not easy. Even for one who meets with success there, can he
contemplate surrendering his desire to know of his future and past?
Maybe it is the very last step in surrender.
Whatever success one meets with, it is worth trying to know the cosmic measure of Her Grace.
When successful he directly plunges into his inner world.
The future belongs to the imagination of Mind, the past to the memory.
By such surrender Man overcomes his memory as well as thinking.
Irresponsibility made Mr. Bennet forget what would happen to Lydia.
Insensitivity made Darcy forget his ‘tolerable’ to Elizabeth.
These are negative implementations of a positive faculty.
One led to elopement, the other led to copious abuse of Darcy.
Man forgets his acts, life does not. Like a seed in the soil, it sprouts and grows. When Man returns to it, it
is a big bush or a small tree or a thorny bush.
Mind is a wonderful instrument. It works in life according to the rules of life of which these two are
example. Mind can work in the physical according to the rules of that plane. That we see in the initiatives
of Mrs. Bennet. Mind can also work in the higher planes of Silence, Light, Intuition, Knowledge. Mother
offers us the golden opportunity of working in the Supermind. She opens to us this plane through prayers.
Through consecration the Supramental plane is always open.
The stiffness of the Mind, supported by occupation, bothered by memory and thinking keeps the
consecration to their area.
Forgetting the past and future partially weans the Mind from these rigidities.
When met with some success in this way, one reaches the depths of the Mind – its substance – where he
finds the forgotten ghosts are alive with a greater force.
To be as patient here as in the shallow regions of Mind one finds the weighty truth of the statement. That
which has an end is no patience. Again if he shifts his reliance on himself to Mother, he will find the
impossible surrender becomes a possible act of consecration.
This is the moment for Man to know the great value of small acts.
Small acts are forgotten, but they get buried deep down.
One who slighted the population finding it does not affect his life, when he stands for election, finds each
vote acquiring its original fullness of proportion.
Once he relegates his weight to Mother, he finds the greater the weight, the easier it is to consecrate. What
is the key? Everything appears to be the key. The key does not lie in the acts or attitudes even. The key lies
in one’s relation with Mother.
The idea of having to like a Man whom you detest in altered circumstances is revolting to the mental
emotion.
It is this thought that Elizabeth voiced to Charlotte in response to her recommending Darcy.
Mind may be convinced.
The emotion in the Mind refuses to be convinced.
Should it have been formed into sensitivity, it will revenge later if forced.
Can we not educate the emotions to accept the opposite when true?
The emotions will have physical roots as the ideas have emotional basis.
At the deepest level if it can sense the opposite, emotions can be changed.
It should occur by the experience of physical sensation to the opposite.
Beyond this the meanness of the Man or the evil in him can persist in the original opinion.
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The snob’s change is no change as he has no roots.
Transformation changes to the opposite. Therefore it is possible.
Short of transformation, any change is not reliable.
In transformation, the very fact it was bitter now makes it sweet.
The idea of helping the world is egoistic, like civilizing a population or saving souls.
If help can go to others by the accumulation of strength and if some come seeking help recognising the
storage, help is in place.
All the rest is a play of the ego.
Irritation, annoyance, flat dullness, disappointment, expectation are symptoms of the presence of the ego.
The caste system is fully disregarded when a Man becomes a saint. All castes readily accept his greatness
in all respects.
That does not mean the caste from which he hails is upgraded in the popular opinion.
Rama and Krishna have not elevated the castes in which they were born, because it is not transformation.
Even when the Saint is transformed, the untransformed population will not revere the caste of the Saint. If
the Saint is transformed by virtue of belonging to his caste, how the population will respond remains to be
seen.
Darcy’s enjoyment of the marriage was genuine.
Human life is lived by beliefs and faith.
Belief in God is Faith. Mind fashioning its own beliefs is faith.
All beliefs and faiths are pale reflections of Faith.
Every culture and consequently every Man has developed faiths.
Subconscious experience turning into conscious guide is human faith.
Whatever is its absolute value, it has complete practical value for the Individual.
It is the highest superstition ignorance can formulate.
In its widest form it rules the world, as the scientific field, for long.
The Hour of God beckons to Man to break out of it to enter the golden era of Supermind.
'Savitri' opens with that Dawn.
It miniaturizes itself to a particular event where human choice is exercised.
Some of its mental, vital components:
 There is a limit for anything.
 We cannot afford to be in a hurry.
 This is too much for me.
 The known is a safe territory.
 I know what is good for me.
 Whatever I do by myself works out.
 Tradition is ultimately right.
 That which is big is great.
 Time cures.
 There is a higher power.
 My wife (husband) is always right.
 It is better never to change.
 Don’t let any newcomer in.
 After all, horoscope proves to be right.
 Whatever happens I suffer.
 Whatever happens I win.
 The world may change, I cannot benefit.
 I knew it when I was a boy.
“இப்பெோழுது டோர்சிளயப் ெற்றி நல்ல விதேோககவ கயோசிக்கத் கதோன்றியது.”
கேோசேோன ேனிதளன நல்ல விதேோக நிளனப்ெது ேனதின் புைட்சியோகும்.
ஒவ்பவோரு சோதகரும், ஒவ்பவோரு அன்ெரும் அன்ளனயின் ெளட வீைர்கள். அவர்கள் அன்ளனயின்
ஜீவியத்தில் தங்கைது ெங்ளக உணர்ந்தோல் அன்ளன கூறும் கெோளை பஜயிக்க முடியும்.
அைசோங்கத்தின் அதிகோைத்ளதத் தன்னுளடய ஒவ்பவோரு பசயல் மூலமும் பவைிப்ெடுத்தும் அைசோங்க
ஊைியோிலிருந்து ேோறுெட்டவர் ஒரு குடிேகன்.
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ஒரு ெிைச்சிளனகயோ அல்லது ஒரு வோய்ப்கெோ அன்ெருக்கு வரும்பெோழுது, அளத அன்ளன
ஜீவியத்தின் உதவியுடன் தீர்த்தோகலோ அல்லது பெற்றுக்பகோண்டோகலோ, உலக அைவில்
அதனுளடய தோக்கம் இருக்கும்.
அன்ெருக்கு வை கவண்டிய ெணம் நம்ெிக்ளகயின் மூலம் பெறப்ெட்டோல், அது கடனின்
குணோதிசயத்ளதகய உலகம் முழுவதிலும் ேோற்றி விடும். எல்கலோரும் தங்களுக்கு வை கவண்டிய
ெோக்கிளயச் சுலெேோக திரும்ெப் பெற முடியும்.
அன்ளனயின் ேீதுள்ை நம்ெிக்ளகயினோல் ேட்டுகே ஒரு அன்ெர் தன்னுளடய சுபீட்சத்ளத ஆயிைம்
ேடங்கு உயர்த்தினோல், அகத கெோல் நோட்டின் ஐஸ்வர்யத்ளதயும் அவர் உயர்த்துவோர். இதுதோன்
அன்ளனக்குச் பசய்யும் கசளவ.
ஜப்ெோனில் அன்ளனளய விஷ ஜுைம் தோக்கியெின் அந்நோட்ளட விட்கட அது ேளறந்தது.
முழுளேயோக, அன்ளன ேீதுள்ை நம்ெிக்ளகயின் மூலம் வோய்ப்ளெப் பெற்றுக்பகோண்டது அல்லது
ெிைச்சிளனளயத் தீர்த்தது அன்ெருக்கு ஞோெகம் இருந்தோல், உலகம் முழுவதிலும் இல்லோவிடினும்
தனக்குத் பதோிந்த அைவில் இகத கெோன்ற அதன் பவைிப்ெோடுகளைப் ெோர்க்கலோம்.
அதனோல்தோன் உலகத்தில் ஏதோவது ஒன்று நடக்க கவண்டும் எனில், அது முதலில் ஆசிைேத்தில்
நளடபெற கவண்டும் என்று அன்ளன கூறியுள்ைோர்.
எதிர்கோலத்ளதப் ெற்றித் பதோிந்துபகோள்ளும் ஆர்வம் ேனிதனுக்கு அதிகம் உண்டு. இகத கெோல்
முற்ெிறவிளயப் ெற்றித் பதோிந்துபகோள்ளும் ஆர்வமும் அவனுக்கு உள்ைது.
ஆன்ேோவின் வைர்ச்சிக்கு ஆளச ஒரு தளட என்று ேனிதனுக்குத் பதோிவதில்ளல.
சைணோகதி சுலெேோன கயோகக் கட்டுப்ெோடு அல்ல. ெலைோலும் அளத முயலவும் முடியோது.
ைேண ேகோிஷி, அவருக்கும் ெகவோன் ஸ்ரீ அைவிந்தருக்கும் உள்ை வித்தியோசத்ளதப் ெற்றிக் ககட்ட
ஒருவோிடம், “முதலில் ெகவோனிடம் சைணோகதிளய முழுளேயோக முடித்து விட்டு வோ, ெிறகு நோன்
ெதிலைிக்கிகறன்” என்றோர்.
எந்த ஒரு பசயளலயும் அல்லது ஒரு திறளேளயயும் சைணளடயச் பசய்வது சுலெேல்ல. அப்ெடிகய
அதில் பவற்றி கிளடத்தோலும், தன்னுளடய எதிர்கோலம், கடந்தகோலம் இவற்ளறப் ெற்றித்
பதோிந்துபகோள்ளும் ஆளசளய சைணளடயச் பசய்ய நிளனத்தும் ெோர்க்க முடியுேோ?
இது சைணோகதியின் களடசிப் ெடியோக இருக்கலோம்.
எந்த அைவு பவற்றி கிளடத்தோலும், அன்ளன அருைின் ெிைெஞ்ச அைளவத் பதோிந்துபகோள்ை
முயல்வது ெயனுளடயது.
பவற்றி அளடந்தோல் அவன் கநைடியோக தன்னுள் மூழ்கி விடுவோன்.
எதிர்கோலம் ேனதின் கற்ெளனக்குோியது, கடந்த கோலம் ஞோெகத்திற்குோியது.
ஞோெகத்ளதயும், சிந்தளனளயயும், ேனிதன் இது கெோன்ற சைணோகதியின் மூலம்
பவற்றிபகோள்கிறோன்.
திரு பென்னட்டின் பெோறுப்ெின்ளே லிடியோவுக்கு என்ன நடக்கும் என்ெளத ேறக்கச் பசய்தது.
‘ெைவோயில்ளல,’ என்று எலிசபெத்ளதப் ெோர்த்து டோர்சி கூறியளத, அவனுளடய உணர்வின்ளே
அவளன ேறக்கச் பசய்தது.
இவற்றில் கநர்ேளறயோன திறன் எதிர்ேளறயோகச் பசயல்ெடுகிறது.
ஒன்று ஓடிப்கெோவதில் முடிந்தது, ேற்பறான்று டோர்சிக்கு அைவுக்கு அதிகேோக நிந்தளனளய
வைங்கியது.
ேனிதன் தனது பசயல்களை ேறந்து விடுகிறோன், வோழ்க்ளக ேறப்ெதில்ளல. ேண்ணில் உள்ை
விளதளயப் கெோல் அது துைிர்த்து வைரும். ேனிதன் திரும்ெி வரும்பெோழுது, அது பெோிய
புதைோககவோ அல்லது சிறிய ேைேோககவோ அல்லது முட்கள் நிளறந்த புதைோககவோ முளைத்திருக்கும்.
ேனம் ஒரு அற்புதேோன கருவி. இது வோழ்க்ளகயில் வோழ்வின் விதிகளுக்கு ஏற்ெ பசயல்ெடும், இளவ
இைண்டும் இதற்கு உதோைணங்கள். ஜடநிளலயின் சட்டத்திற்ககற்ெ ேனம் அங்கு பசயல்ெடும்.
இளத நோம் திருேதி பென்னட்டின் தன்முளனப்புகைில் ெோர்க்கிகறோம். பேௌனம், ஒைி,
உள்ளுணர்வு, அறிவு கெோன்ற உயர்ந்த நிளலகைிலும் ேனம் பசயல்ெடும். சத்திய ஜீவியத்தில்
பசயல்ெட அன்ளன நேக்குப் பெோன்னோன வோய்ப்ளெ அைிக்கிறோர். ெிைோர்த்தளனயின் மூலம்
இந்நிளலளய அன்ளன நேக்கு வைங்குகிறோர்.
சேர்ப்ெணத்தின் மூலம் சத்திய ஜீவிய நிளல எப்பெோழுதும் திறந்திருக்கும்.
ேனதின் ெிடிவோதம், எளதப்ெற்றியோவது எப்பெோழுதும் நிளனத்துக் பகோண்டிருப்ெது,
ஞோெகத்தினோலும் சிந்தளனயினோலும் கவளலப்ெடுவது, இளவ யோவும் சேர்ப்ெணத்ளத
இவற்றிக்கோககவ ெயன்ெடுத்திக் பகோள்கிறது.
கடந்த கோலத்ளதயும் எதிர்கோலத்ளதயும் ேறப்ெது ேனளத இந்த இறுக்கங்கைிலிருந்து ஓைைவிற்கு
விடுவிக்கிறது.
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இவ்வோறு சற்று பவற்றி கிளடத்த ெின், ஒருவர் ேனதின் ஆைத்ளத அளடகிறோர், அங்கு ேறந்து
விட்ட கவண்டோத விஷயங்கள், கேலும் அதிக சக்தியுடன் உயிருடன் இருப்ெளதக் கோண்ெோர்.
கேல் ேனதில் இருப்ெதுகெோல் இந்த ஆைத்திலும் பெோறுளேயுடன் இருந்தோல், இந்தக் கூற்றின்
உண்ளேளய உணைலோம். எதற்கு முடிவு உண்கடோ, அது பெோறுளே அல்ல.
தன் ேீதுள்ை நம்ெிக்ளகளய அன்ளன ேீதுள்ை நம்ெிக்ளகயோக ேோற்றும்பெோழுது, கஷ்டேோக
விைங்கிய சைணோகதி எைிதோன சேர்ப்ெணேோக ேோறுகிறது.
இது சிறிய பசயல்கைின் உயர்ந்த ேதிப்ளெ ேனிதன் உணரும் தருணேோகிறது.
சிறிய பசயல்கள் ேறக்கப்ெட்டு விடுகின்றன. ஆனோல் அளவ ஆைத்தில் புளதந்து விடுகின்றன.
ேக்களை அவேதிக்கும் ஒருவர், தன்னுளடய வோழ்வு இதனோல் எந்த விதத்திலும்
ெோதிக்கப்ெடவில்ளல என்ெளதக் கோண்ெவர், கதர்தலில் நின்றோல், ஒவ்பவோரு வோக்கும் அதனுளடய
ஆைம்ெ சுய ரூெத்ளத பவைிப்ெடுத்துவளதக் கோண்ெோர்.
அன்ளனயிடம் ஒருவர் தன்னுளடய ெோைத்ளத ஒப்ெளடக்கும்பெோழுது, ெோைம் அதிகோிக்க அதிகோிக்க,
சேர்ப்ெணம் சுலெேோவளதப் ெோர்ப்ெோர். இதன் இைகசியம் என்ன? எல்லோகே ெதிலோக உள்ைது.
பசயல்கைிகலோ அல்லது ேனப்ெோன்ளேயிமலா கூட இதன் இைகசியம் இல்ளல. ஒருவருக்கு
அன்ளனயுடன் இருக்கும் உறவில்தோன் ெதிலுள்ைது.
பவறுத்து ஒதுக்கிய ஒரு ேனிதளன, ேோறிய சந்தர்ப்ெத்தில் ஏற்றுக்பகோள்ை கவண்டியிருப்ெது,
ேனதின் உணர்ச்சிகளை எதிர்ப்ெதோக இருக்கும்.
எலிசபெத்திடம் டோர்சிளயப் ெோிந்துளைக்கும் சோர்பலட்டிடம் இந்த உணர்ச்சிகளைத்தோன் அவள்
பவைிப்ெடுத்துகிறோள்.
ேனம் சேோதோனம் ஆகக்கூடும்.
ேனதின் உணர்ச்சிகள் சேோதோனம் ஆக ேறுக்கிறது.
ேனவுணர்வுகைோக இது ேோறினோல், ெின்னர் வற்புறுத்தப்ெட்டோல், வன்ேத்துடன் நடந்துபகோள்ளும்.
கநர்ேோறோனது உண்ளேயோக இருக்கும் ெட்சத்தில் அதளன ஏற்றுக்பகோள்ை உணர்ச்சிகளை நோம்
ெண்ெடுத்த முடியோதோ?
கருத்துகளுக்கு உணர்வுபூர்வேோன அடித்தைம் இருப்ெதுகெோல், உணர்ச்சிகளும் உடலில் கவர்
ஊன்றியிருக்கும்
உடலின் ஆைத்தில் இளத உணர்ந்தோல் உணர்ச்சிகளை ேோற்ற முடியும்.
கநர்ேோறோன உடல் உணர்வுகைின் அனுெவத்தோல் இது ஏற்ெட கவண்டும்.
இதளனயும் தோண்டி, ேனிதனின் சின்னத்தனம் அல்லது அவனிடம் இருக்கும் தீளே, முதல்
அெிப்ெிைோயத்திகலகய விடோப்ெிடியோக இருக்கும்.
குளைெவனின் ேோற்றம் ேோற்றம் அல்ல, ஏபனனில் அவன் எங்கும் கவர் ஊன்றியிருக்க ேோட்டோன்.
திருவுருேோற்றம் கநர்ேோறோனதற்கு ேோறுகிறது. அதனோல் இது சோத்தியம் ஆகிறது.
திருவுருேோற்றத்ளதத் தவிை கவறு எந்த ேோற்றத்ளதயும் நம்ெ முடியோது.
திருவுருேோறும்பெோழுது கசப்ெோக இருந்தளவகள் இப்பெோழுது இனிளேயோக இருக்கும்.
ேக்களை நோகோிகேோக்க கவண்டும் அல்லது அவர்களைக் கோப்ெோற்றி உலகத்திற்கு உதவி புோிய
கவண்டும் கெோன்ற கருத்து அகந்ளதக்குோியது.
வலிளேயினோல் உதவி பசய்வதும், வலிளேளய அளடயோைம் கண்டு உதவிளய நோடி வருெவருக்கு
உதவுவதும் சோியோனது.
ேற்ற யோவுகே அகந்ளதயின் விளையோடல்தோன்.
எோிச்சல், நச்சோிப்பு, உற்சோகேின்றி இருப்ெது, ஏேோற்றம், எதிர்ெோர்ப்பு கெோன்றளவ அகந்ளத
இருப்ெதற்குோிய அறிகுறிகள்.
ேனிதன் சந்நியோசி ஆகும்பெோழுது ஜோதி முழுளேயோக அப்புறப்ெடுத்தப்ெடுகிறது. எல்லோ
ஜோதியினரும் அவைது உயர்ளவ எல்லோ விதத்திலும் உடனடியோக ஏற்றுக் பகோள்கின்றனர்.
அதனோல் ேக்கள் ெோர்ளவயில் அவருளடய ஜோதி உயர்ந்ததோகி விடோது.
ைோேரும், கிருஷ்ணரும் அவர்கள் ெிறந்த குலத்ளத உயர்த்தவில்ளல, ஏபனனில் அது
திருவுருேோற்றேில்ளல.
ஒரு ேகோன் திருவுருேோறிய ெின்பும், ேோற்றம் அளடயோத ேக்கள், அவர் ெிறந்த குலத்ளத ேதிக்க
ேோட்டோர்கள். தங்கைது ஜோதிளயச் கசர்ந்தவர் என்ற கோைணத்தினோகலகய, ஒரு ேகோன்
திருவுருேோறினோல், ேக்கள் எவ்வோறு எதிர்பகோள்வர் என்ெளத இனிதோன் ெோர்க்க கவண்டும்.
திருேணத்தினோல் டோர்சி அளடந்த சந்கதோஷம் உண்ளேயோக இருந்தது.
ககோட்ெோடுகைோலும், நம்ெிக்ளகயோலும் ேனித வோழ்க்ளக வோைப்ெடுகிறது.
கடவுளை நம்புவது நம்ெிக்ளக. ேனம் அதனுளடய ககோட்ெோடுகளை உருவோக்கிக்பகோள்வது
நம்ெிக்ளக.
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அளனத்து ககோட்ெோடுகளும், நம்ெிக்ளககளும் திட நம்ெிக்ளகயின் ேங்கலோன ெிைதிெலிப்புகைோகும்.
ஒவ்பவோரு கலோச்சோைமும் நம்ெிக்ளககளை வைர்த்துக் பகோண்டுள்ைன. அதன் ெலனோக ஒவ்பவோரு
ேனிதனும் நம்ெிக்ளககளை வைர்த்துக் பகோண்டுள்ைோன்.
ஆழ்ேன அனுெவம் தன்னிளனகவோடு வைிகோட்டியோக ேோறுவது ேனித நம்ெிக்ளக.
இதன் முழுளேயோன ெலன் எதுவோக இருந்தோலும், ேனிதனுக்கு இது முழுளேயோன நளடமுளறப்
ெலளன அைிக்கும்.
இது அறியோளே வடிவளேக்கும் பெோிய மூடநம்ெிக்ளகயோகும்.
விஞ்ஞோனம் எனும் ரூெத்தில் இது பெோிதோக நீண்ட நோட்கைோக உலளக ஆண்டு வருகிறது.
இதளன விட்டு பவைிகயறி சத்திய ஜீவியத்தின் பெோற்கோலத்திற்குள் நுளைய இளறவன் வரும்
தருணம் ேனிதளன அளைக்கிறது.
அந்த விடியலுடன் 'சோவித்ோி' ஆைம்ெேோகிறது.
ேனித விருப்ெம் பசயல்ெடுத்தப்ெடும் ஒரு குறிப்ெிட்ட நிகழ்வில், இது தன்ளன சிறிய உருவோக
ேோற்றிக் பகோள்கிறது.
இதன் ேனம் ேற்றும் உணர்வின் ெோகங்கள் சில:
எதற்கும் ஒரு அைவு உண்டு.
நோம் அவசைப்ெட முடியோது.
இது எனக்கு ேிகவும் அதிகம்.
பதோிந்தது ெோதுகோப்ெோனது.
எனக்கு எது நல்லது என்று எனக்குத் பதோியும்.
நோனோககவ பசய்வது எல்லோம் பவற்றி அளடகிறது.
முடிவோக ேைபு சோி.
பெோியது உயர்ந்தது.
கோலம் குணேோக்கும்.
உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ைது.
என்னுளடய ேளனவி(கணவன்) எப்பெோழுதும் சோி.
எப்பெோழுதும் ேோறோேலிருப்ெகத கேலோனது.
புதியவர் எவளையும் உள்கை விடோகத.
 ஜோதகம் சோியோககவ கணிக்கிறது.
எது நடந்தோலும் எனக்குத்தோன் ெோதிப்பு.
எது நடந்தோலும் நோன்தோன் பஜயிக்கிகறன்.
உலகம் ேோறலோம், அதனோல் எனக்குப் ெயனில்ளல.
நோன் சிறு ளெயனோக இருந்த கெோகத எனக்கு அது பதோியும்.
35. “As far as their acquaintance reached, there was no fault to find.”
Man relies on his experience, when it is favourable.
All life experiences can be summarized into one belief.
It is his mantra.
Keeping it always before him, he realises it.
It is the maximum of his life possibilities.
He can exchange it with Mother’s grace; it will be the minimum.
Man can never conceive of Mother’s maximum.
Mother has no fixed maximum.
Prayer is only to get over the mental limitation.
Mind readily goes to a mental belief.
To reach an emotional belief beyond Mental belief is great.
One can so reach a physical belief, even a belief of the Being.
Ordinary Man rests on an emotional belief not being able to reach a Mental belief.
One who rests on his physical belief lives as a human animal.
He who rests on a mental belief can rise to a spiritual faith.
Crossing Mental, vital, physical beliefs is to Supramentalise oneself.
Human maximum is to achieve what society sanctions to him. It is an achievement of his world.
Mother’s minimum is an achievement in the universe – his universe.
Her maximum is in the plane of transcendence.
In the most intense moments, the devotee who is able to practice surrender will see Mother’s maximum in
137

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

a work.
Non-movement is to sense Silence.
The power of active Silence comes when one understands Silence and adores it for its own sake.
Silence at that point is saturated with Silent power.
Silence maturing into light is Mental Silence.
Silence that saturates itself with its own power is Silence beyond Silence.
To accept an experience as it is, is Mental, human, rising from below.
To accept an experience as it really is in itself is to leave humanity in favour of divinity.
For a Man to surrender his soul, he must possess it.
Can one who does not possess his soul, practice surrender?
He can surrender only what he has.
Surrendering what he has dispenses with acquiring something higher to be surrendered later.
Done in sincerity, it opens up the higher regions.
Done ignorantly, it enables him to rise to the maximum ignorant possibility.
An ignorant voter rising in politics and deciding to live in the village will explain this.
Intellectual arguments are intelligently linked.
Link in the subtle plane does not reveal to intellect.
Link in the causal plane precipitates the result at once.
Silent will effectuates the thought in the will.
There is a Silent emotional will as well as one in the physical will.
The Will of the being is beyond.
Surrendering it, the Will of the Being acts.
Will of the Mother comprises of the Will of the Being as well as the Will of the evolving Being.
The traditional conception of Lokamatha is Prakriti, ignorantly called Shakti.
The Supramental Maha Shakti is the Divine Mother who presides over the creation.
Her universal Form came here in 1946.
Devotees can see Mother’s Supramental Form in meditation as a particle.
Melting emotions easily reach there.
Absolute Truthfulness qualifies for it for a second.
Utter Truthfulness at its absolute level is the finest ideal for a devotee.
It sees the Marvel, sees no evil.
To that vision 'Savitri' will reveal itself.
Life will seek such a devotee.
Man does the human best, i.e. what ego can do to itself.
The human best for Mother is to constantly refer every thought that comes to Mind to Her.
Mother’s best is NOT to exercise any human faculty.
The very exercise of a faculty is to express belief in it.
The Jnani forgets all that he is in favour of the Soul he is.
The yogi sees the whole world from his evolving soul which he reaches forgetting the world in the
evolving Soul.
To see Mother or Sri Aurobindo in their pictures is to have subtle darshan or darshan in the subtle plane.
When several simple people see it, the vision itself becomes a ridicule – a social view of a spiritual fact.
Every morning devotees pray. One can have one moment of Supramental consciousness in that prayer.
The basic condition is to be one-pointed all the time.
The whole being collected at its deepest point ready to pour itself out through each event is consecration.
Relaxation for the devotee is to express himself thus in activities he likes.
Relaxation in the sense of abandoning that concentration in favour of social life is not for the devotee.
Not increasing concentration may be relaxation.
Abandoning concentration is not relaxation.
Mother’s relaxation is to unfold oneself as a Marvel.
Initially it may be a discipline.
Once the faculty is there, it becomes enjoyable, a relaxation.
Discipline becoming relaxation is Mother’s life.
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Relaxation becoming the discipline is its maximum.
Darcy’s discipline is to enjoy Elizabeth’s memory in expanding joy of the being.
He loved her; she was in love with Pemberley and Wickham.
Darcy discovered that ‘tolerable’ Elizabeth was his psychological Sun.
Consecration becoming steady maturing into surrender results in Silence, peace and calm inside, prosperity
and success outside.
Man does not wish for more, because he does not know there is more.
Gayatri reveals the Sun of knowledge between the brows.
Sri Aurobindo’s Gayatri is the Sun of integral knowledge that is power to evolve the Spirit in Man.
One is to stand first in India in the IAS examination; the other is to pass the examination of national
politics as the top candidate to found free India to become the first Prime Minister.
Human superstition can be described from spirit, knowledge, emotion, acts, life, and equilibrium and from
every other point of view of existence.
Darcy’s superstition was the anachronism of the obsolete aristocracy.
Should Man emancipate himself from one side, he will view the highest for a split second.
Man’s efforts are two, overcoming ego and discovering the soul of Nature.
The acme of human ego is the physical ego.
The greatest Minds of today have found their supreme triumph in declaring their sense of glory in the
material ego of earth.
It started with the Mental ego of Greece and Spiritual ego of India.
That Indian who can recognise his own spiritual ego can open the supramental heavens for humanity.
Should his shedding his ego be right, the ego of no other country should offend him.
Absence of offence is the presence of humility.
One can know the points of his personality which are offended by the ego of other nations and remove it.
Should another Man’s success be an eyesore, it is a point to be worked on.
Should there be a triumph, it is another point.
To react, to dislike, to take umbrage indicates the presence of ego.
Wherever the ego is shed, the nation will exhibit capacity to equal the rival.
Gayatri is Sun, Sri Aurobindo’s Gayatri is the Supramental Sun.
His name is a more powerful mantra. So is Mother’s Name.
An American devotee took to Sri Aurobindo’s Gayatri. Once in 1970 he repeated it 700 times and all the
time saw the Sun behind the heart.
In 1980 we lived in a spacious house whose roof was thin.
The hall was a big one with both the walls as windows.
In summer heat became unbearable in spite of copious breeze.
Pouring water on the floor did not solve the problem.
All the inmates upstairs went downstairs, but relief was not substantial.
Wet towels were used with small benefit.
The outside temperature crossed 104F (40C) and the house with thin roof is just like an oven.
Just then we heard this American devotee had again taken to Gayatri.
He too saw the relationship between his chanting and the rise in temperature.
He suspended the chanting and the temperature came down to 100F.
Such a chanting reveals the Supramental Sun behind the heart.
Dwell on Sri Aurobindo long enough and deep enough.
He will show Himself in his original splendour inside you.
He will appear inside, outside, in the sky, in others or everywhere.
I was given Sri Aurobindo’s book on Upanishads for reading.
When I opened the book I saw the figure of someone I do not know.
The sadhak who gave me the book explained it was the figure of a sadhak who worked in the paint
department. It was his book.
In the Vicar of Wakefield, Dr. Primrose lost his Money, his daughter, his house in a fire, his son in a duel
and a second daughter too by kidnapping. In jail he remained unchanged from his ideal. The situation
changed. The baronet entered the picture, punished the guilty, married his daughter, had the other daughter
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married to his nephew, saved his son. Just then his lost Money was recovered. It is not a fairy tale. Life
acts exactly like this. When it takes away or gives it does so copiously. It can never act in isolation.
“அவர்கள் ெோர்த்தவளை, எந்தக் குளறயும் அவனிடம் பதன்ெடவில்ளல.”
தனக்குச் சோதகேோக இருக்கும்பெோழுது ேனிதன் தன்னுளடய அனுெவத்ளத நம்புகிறோன்.
வோழ்க்ளகயின் அளனத்து அனுெவங்களையும் ஒகை பகோள்ளகயோகத் பதோகுத்து விடலோம்.
இதுதோன் ஒருவருளடய ேந்திைேோக இருக்கும்.
அளத எப்பெோழுதும் அவன் தன் கண் முன்கன ளவத்திருப்ெது, அவளன அளத உணை ளவக்கும்.
அது அவனுளடய வோழ்வின் சோத்தியங்கைின் அதிகெட்சேோகும்,
அன்ளனயின் அருளுடன் ஒப்ெிட்டோல், அது குளறந்தெட்சேோக இருக்கும்.
அன்ளன அைிக்கக்கூடிய அதிகெட்சத்ளத ேனிதனோல் கற்ெளன பசய்யகவ முடியோது.
அன்ளனயிடம் நிளலயோன அதிகெட்சம் என்ெது கிளடயோது.
ெிைோர்த்தளன ேனதின் வளையளறளயத் தோண்டி வருவதற்குத்தோன்.
ேனோீதியோன நம்ெிக்ளகளய ேனம் உடனடியோக ஏற்கும்.
ேனதின் நம்ெிக்ளகளயத் தோண்டி, உணர்வுோீதியோன நம்ெிக்ளகளய அளடவது உயர்ந்தது.
உடல்ோீதியோன நம்ெிக்ளகளய அவ்வோறு ஒருவர் அளடயலோம், ஜீவனின் நம்ெிக்ளகளயயும்கூட
அளடயமுடியும்.
சோதோைண ேனிதன் ேனோீதியோன நம்ெிக்ளகளய அளடய முடியோததோல், உணர்வுோீதியோன
நம்ெிக்ளகயிகலகய திருப்தி அளடந்து விடுகிறோன்.
உடல்ோீதியோன நம்ெிக்ளகளயச் சோர்ந்து வோழும் ேனிதன் ேனித விலங்கோக வோழ்கிறோன்.
ேனோீதியோன நம்ெிக்ளகளயச் சோர்ந்து வோழும் ேனிதன் ஆன்ேீகோீதியோன நம்ெிக்ளகக்கு உயை
முடியும்.
ேனம், உணர்வு, உடல் இவற்றின் நம்ெிக்ளககளைத் தோண்டி வருவது ஒருவளை சத்திய
ஜீவனோக்கும்.
சமூகம் அனுேதிக்கும் அைவிற்கு ேனிதன் அதிகெட்ச சோதளன புோிவோன். இது அவனது உலகத்தின்
சோதளனயோக இருக்கும்.
அன்ளனயின் குளறந்தெட்சம் என்ெது அவனுளடய ெிைெஞ்ச அைவு சோதளனயோக இருக்கும்.
அன்ளனயின் அதிகெட்சம் ெிைம்ே நிளலயில் இருக்கும்.
தீவிைேோன தருணங்கைில் சைணோகதிளயப் ெின்ெற்றும் அன்ெர்கள், ஒரு பசயலில் அன்ளனயின்
அதிகெட்சத்ளதக் கோண்ெர்.
சலனம் இல்லோேல் இருப்ெது பேௌனத்ளத உணருவதற்கோக.
பேௌனத்ளத ஒருவர் புோிந்துபகோண்டு, அதற்கோககவ அளதப் கெோற்றினோல், பேௌனத்தின்
பசயலோற்றும் சக்தி எழும்.
அந்த இடத்தில் பேௌனம் பேௌனத்தின் சக்தியோல் நிளறந்திருக்கும்.
பேௌனம் ஒைியோக முதிர்ச்சி பெறும்பெோழுது ேனதின் பேைனேோக ேோறுகிறது.
பேௌனம் தன்னுளடய சக்தியோகலகய நிளறந்திருக்கும்பெோழுது பேௌனத்திற்கு அப்ெோலுள்ை
பேௌனேோக இருக்கும்.
ஒரு அனுெவத்ளத அது இருப்ெளதப் கெோலகவ ஏற்றுக்பகோள்வது, ேனதிற்குோியது.
ேனிைத்தன்ளேயுடன் இருப்ெது கீைிருந்து கேபலழுவதோகும்.
அனுெவம், உண்ளேயோக அது எவ்வோறு உள்ைகதோ, அகத கெோல் அளத ஏற்றுக்பகோள்வது, ேனிதத்
தன்ளேயிலிருந்து விலகி பதய்வீகத்ளத அளடவதோகும்.
ஒருவன் தனது ஆன்ேோளவச் சைணளடயச் பசய்வதற்கு, முதலில் அவன் தன்னுளடய ஆன்ேோளவ
உணை கவண்டும்.
ஆன்ேோளவ உணைோதவன் சைணோகதிளய கேற்பகோள்ை முடியுேோ?
அவனிடம் இருப்ெளதத்தோன் அவன் சைணளடயச் பசய்ய முடியும்.
தன்னிடம் இப்பெோழுது இருப்ெளதச் சைணளடயச் பசய்தோல், ெின்னர் சைணளடயச் பசய்வதற்கு
ஏகதனும் உயர்ந்தளதப் பெற இது அனுேதிக்கோது.
இளத உண்ளேயுடன் பசய்தோல் உயர்ந்த நிளலகளை அது திறக்கும்.
அறியோளேயுடன் பசய்தோல், அதிகெட்ச அறியோளேயின் சோத்தியங்களுக்கு இது உயர்த்தும்.
அைசியலில் உயர்ளவ அளடந்து, கிைோேத்திகலகய வோைத் தீர்ேோனிக்கும் அப்ெோவியோன ஒரு
வோக்கோைைோல் இளத விைக்க முடியும்.
அறிவுபூர்வேோன விவோதங்கள் யோவும் அறிவுபூர்வேோக இளணக்கப்ெட்டுள்ைன.
சூட்சுே நிளலயில் இருக்கும் இளணப்பு அறிவுக்குப் புலப்ெடுவதில்ளல.
கோைண உலகில் இருக்கும் இளணப்பு உடனடியோகப் ெலளன அைிக்கும்.
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பேௌன விருப்புறுதி உறுதியில் இருக்கும் எண்ணத்ளத பூர்த்தி பசய்யும்.
பேௌனேோன உணர்வுபூர்வேோன உறுதி ஒன்றுள்ைது, உடலின் உறுதியிலும் ஒன்றுள்ைது.
ஜீவனின் உறுதி அதற்கு அப்ெோலுள்ைது.
அளதச் சைணளடயச் பசய்தோல் ஜீவனின் உறுதி பசயல்ெடும்.
ஜீவனின் உறுதியும் பவைிவரும் ஜீவனின் உறுதியும் கசர்ந்தது அன்ளனயின் உறுதி.
அறியோளேயில் சக்தி என்று அளைக்கப்ெட்டு வந்த ெிைகிருதிளய கலோகேோதோ என ேைபு கருதியது.
ெளடப்புக்குத் தளலளே தோங்கும் அன்ளனகய சத்தியஜீவிய ேஹோ சக்தியோகும்.
1946-ல் அன்ளனயின் ெிைெஞ்சத் கதோற்றம் உலகில் அவதோித்தது.
தியோனத்தில் அன்ளனயின் சத்தியஜீவிய வடிவத்ளத ஒரு சிறு துைியோக அன்ெர்கள் ெோர்க்கலோம்.
உருகும் உணர்ச்சிகள் சுலெேோக அங்கு பசன்றளடயும்.
முழுளேயோன உண்ளே ஒரு க்ஷணத்திற்கு அதற்குத் தகுதி பெறும்.
பூைணேோன உண்ளேயின் முழுளேயோன அைவு அன்ெருக்குச் சிறப்ெோன இலட்சியேோகும்.
இது அற்புதத்ளதப் ெோர்க்கும், தீளேளயப் ெோர்க்கோது.
அந்தப் ெோர்ளவக்கு 'சோவித்ோி' தன்ளனகய பவைிப்ெடுத்திக்பகோள்ளும்.
வோழ்வு இப்ெடிப்ெட்ட அன்ெளை நோடும்.
ேனிதன் தன்னோல் முடிந்த அதிகெட்சத்ளதச் பசய்கிறோன், அதோவது அகந்ளத தனக்கு என்ன
பசய்துபகோள்ை முடியுகேோ அளதச் பசய்கிறோன்.
ேனிதன் அதிகெட்சம் பசய்ய கவண்டியது, ேனதில் எழும் ஒவ்பவோரு எண்ணத்ளதயும்
அன்ளனக்குச் சேர்ப்ெணம் பசய்வதுதோன்.
ேனிதத் திறளேகள் எதளனயும் ளகயோைோேல் இருப்ெகத அன்ளனயிடம் சிறந்தது.
திறளேகளைக் ளகயோள்வகத அதன் ேீது நம்ெிக்ளகளய பவைிப்ெடுத்துவதோகும்.
ஞோனி ேற்ற எல்லோவற்ளறயும் ேறந்து ஆன்ேோவோக இருக்கும் தன்ளன ேட்டுகே நம்புகிறோன்.
பவைிவரும் ஆன்ேோவில் உலளககய ேறந்து, பவைிவரும் ஆன்ேோளவ அளடயும் கயோகி, இந்த முழு
உலளகயும் தன்னுளடய பவைிவரும் ஆன்ேோவில் கோண்கிறோன்.
ஸ்ரீ அைவிந்தளையும், அன்ளனளயயும் அவர்களுளடய புளகப்ெடத்தில் கோண்ெது சூட்சுேத்
தோிசனேோகும், அல்லது சூட்சுே உலகில் அவர்கைது தோிசனத்திற்குச் சேேோனது.
எைிளேயோன ெலர் இளதப் ெோர்க்கும்பெோழுது, இந்தக் கோட்சிகய நளகப்ெிற்குோியதோகி விடுகிறது.
இது ஆன்ேீக உண்ளேயின் சமூகப் ெோர்ளவ.
அன்ெர்கள் காதலயில் ெிைோர்த்தளன பசய்கின்றனர். அப்ெிைோர்த்தளனயின்மொது சத்திய
ஜீவியத்தை ஒரு க்ஷணோவது உணரலாம்.
ஒகை முதனப்மொடு இருப்ெகத இதற்கோன அடிப்ெளடக் கட்டுப்ெோடு ஆகும்.
ஆைேோன இடத்தில் முழு ஜீவனும் கசகோிக்கப்ெட்டு, ஒவ்பவோரு நிகழ்வின் மூலமும் பவைிப்ெடக்
கோத்திருப்ெது சேர்ப்ெணம் ஆகும்.
அன்ெர்களுக்கு பெோழுதுகெோக்கு என்ெது தனக்கு விருப்ெேோன பசயல்கைில் இவ்வோறு தன்ளன
பவைிப்ெடுத்துவதுதோன்.
சமூக வோழ்வின் பெோழுதுகெோக்கிற்கோக தனது குறிக்ககோளைக் ளகவிடுவது அன்ெர்களுக்கு
உோித்தோனதல்ல.
ஒருமுகப்ெடுத்துவளத அதிகோிக்கோது இருப்ெகத ஓய்வோக இருக்கக் கூடும்.
ஒருமுகப்ெடுத்துவளதக் ளகவிடுவது ஓய்வு அல்ல.
ஒரு அற்புதேோக, ஒருவர் தன்ளன பவைிப்ெடுத்துவகத அன்ளன கூறும் பெோழுதுகெோக்கோகும்.
ஆைம்ெத்தில் இது ஒரு கட்டுப்ெோடோகத் பதோியலோம்.
இதற்குோிய திறன் இருந்தோல், இது சந்கதோஷேோகவும் பெோழுதுகெோக்கோகவும் ேோறுகிறது.
கட்டுப்ெோடு ஓய்வோக ேோறுவது அன்ளன வோழ்வோகும்.
ஓய்வு வோழ்க்ளக ஒரு கட்டுப்ெோடோக ேோறுவது இதன் அதிகெட்சம் ஆகும்.
ஜீவனின் திைண்ட சந்கதோஷத்தில், எலிசபெத்தின் நிளனவில் சந்கதோஷப்ெடுவகத டோர்சியின்
வோழ்க்ளக முளறயோக இருந்தது.
அவன் அவளைக் கோதலித்தோன், அவகைோ பெம்ெர்லிளயயும் விக்கோளேயும் கோதலித்தோள்.
‘ெைவோயில்ளல’ எனும்ெடி இருந்த எலிசபெத், தனக்கு ேனதின் ஒைியோக இருப்ெளத டோர்சி
கண்டோன்.
சேர்ப்ெணம் நிதோனேோக சைணோகதியோக முதிர்ச்சி பெறும்பெோழுது, அகத்தில் பேௌனம், அளேதி
ேற்றும் சோந்தேோகவும், புறத்தில் ஐஸ்வர்யம் ேற்றும் பவற்றியோகவும் ேோறுகிறது.
ேனிதன் அதிகத்திற்கு ஆளசப்ெடுவதில்ளல, ஏபனனில் அதிகம் இருப்ெகத அவனுக்குத் பதோியோது.
புருவங்களுக்கு இளடகய உள்ை அறிவின் ஒைிளய கோயத்ோி ேந்திைம் பவைிப்ெடுத்துகிறது.
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பூைண அறிவின் ஒைியோக இருக்கும் ஸ்ரீ அைவிந்தோின் கோயத்ோி, ேனிதனுள் இருக்கும் ஆன்ேோளவ
பவைிக்பகோண்டு வரும் சக்தி ெளடத்தது.
ஒன்று IAS கதர்வில் இந்தியோவில் முதலோவதோக வருவது கெோன்றது, ேற்பறோன்று இந்திய
அைசியலில் முதலோவதோக கதர்ச்சி பெற்று, சுதந்திை இந்தியோவின் முதல் ெிைதே ேந்திோியோகும்
தகுதிளயப் பெறுவது கெோன்றதோகும்.
ஆன்ேோ, அறிவு, உணர்ச்சி, பசயல்கள், வோழ்வு, சேன்ெோடு ேற்றும் வோழ்வின் ஒவ்பவோரு
கண்கணோட்டத்திலும் ேனித மூடநம்ெிக்ளகளய விவோிக்கலோம்.
கோலத்திற்கு ஒவ்வோத வைக்கற்றுப் கெோன ெிைபுத்துவம் டோர்சியின் மூட நம்ெிக்ளகயோகும்.
ஒரு ெக்கத்திலிருந்து ேனிதன் தன்ளன விடுவித்துக்பகோள்ளும்பெோழுது, அவன் க்ஷண கநைத்திற்கு
உயர்ந்தளதக் கோண்ெோன்.
அகந்ளதளய பவற்றிபகோள்வதும், இயற்ளகயின் ஆன்ேோளவக் கண்டுெிடிப்ெதும், ேனிதனின்
இைண்டு முயற்சிகள் ஆகும்.
ேனித அகந்ளதயின் உச்சம் உடலின் அகந்ளதயோகும்.
உலகின் பெோருள்ோீதியோன அகந்ளதயின் பவற்றிளயகய இன்ளறய அறிவோைிகள் தங்கைது ேிகப்
பெோிய பவற்றியோகக் பகோண்டோடுகின்றனர்.
கிகைக்க நோட்டின் ேனதின் அகந்ளதயோகவும், இந்தியோவின் ஆன்ேீக அகந்ளதயோகவும் இது
ஆைம்ெிக்கப்ெட்டது.
தனது ஆன்ேீக அகந்ளதளய அளடயோைம் கண்டுபகோள்ளும் இந்தியனோல் ேனித குலத்திற்கக
சத்திய ஜீவிய பசோர்க்கத்ளதக் கோண்ெிக்க முடியும்.
அவன் அகந்ளதளயக் ளகவிடுவது சோியோக இருப்ெின், கவறு எந்த நோட்டின் அகந்ளதயும் அவளன
ெோதிக்கக் கூடோது.
புண்ெடோேல் இருப்ெது அடக்கத்தின் அறிகுறியோகும்.
ேற்ற நோடுகைின் அகந்ளதயோல் ெோதிப்ெளடயும் தனது ஆளுளேயின் இடங்களைத்
பதோிந்துபகோண்டு அவற்ளற ஒருவர் அகற்றலோம்.
ேற்றவனது பவற்றிளயச் சகித்துக்பகோள்ை முடியவில்ளல என்றோல், அந்த குணத்ளதச் சோி பசய்ய
கவண்டும்.
பவற்றிப் பெருேிதம் அளடந்தோல், அது கவபறோரு விஷயம்.
ேறுபேோைி அைிப்ெது, பவறுப்ெது, ககோெப்ெடுவது அகந்ளதயின் அறிகுறிகைோகும்.
எங்கு அகந்ளத ளகவிடப்ெட்டோலும், எதிோிக்குச் சேேோக ேோறும் திறளேளய நோடு பவைிப்ெடுத்தும்.
கோயத்ோி சூோியனோகும், ஸ்ரீ அைவிந்தோின் கோயத்ோி சத்திய ஜீவிய சூோியனோகும்.
ெகவோனின் நோேமும், அன்ளனயின் நோேமும், கேலும் சக்தி வோய்ந்த ேந்திைங்கள் ஆகும்.
ஸ்ரீ அைவிந்தோின் கோயத்ோிளய ஒரு அபேோிக்கர் உச்சோடனம் பசய்யும் வைக்கத்ளத கேற்பகோண்டோர்.
ஒரு முளற 1970-ஆம் வருடம் எழுநூறு முளற கோயத்ோி ேந்திைத்ளத உச்சோடனம் பசய்யும்பெோழுது,
ஒவ்பவோரு முளறயும் தனது இருதய குளகயினுள் சூோியளனக் கண்டோர்.
1980ஆம் வருடம், பேல்லிய கூளைவோய்ந்த பெோிய வீட்டில் குடியிருந்கதோம்.
இைண்டு ெக்க சுவர்களும் ஜன்னலோக விைங்கிய பெோிய கூடம் ஒன்றிருந்தது.
அைவு கடந்த கோற்று வீசியும், பவய்யில் தோங்க முடியோததோக இருந்தது.
தளையில் தண்ணீர் ஊற்றினோலும் ெயனின்றி இருந்தது.
கேல் ேோடியில் இருப்ெவர்கள் யோவரும் கீகை குடிபெயர்ந்தனர், ஆனோல் பவப்ெத்திலிருந்து
விடுதளல கிளடக்கவில்ளல.
ஈைத் துவோளலகள் அதிக ெலனைிக்கவில்ளல.
பவைி பவப்ெநிளல 104F (40C)ஆக இருந்தது, வீடு அடுப்புகெோல் தகித்தது.
அப்பெோழுது இந்த அபேோிக்க அன்ெர் ேீண்டும் கோயத்ோி ேந்திைத்ளத உச்சோடனம் பசய்ய
ஆைம்ெித்துள்ைோர் எனக் ககள்விப்ெட்கடோம்.
தன்னுளடய உச்சோடனத்திற்கும் பவப்ெ நிளல ஏறுவதற்கும் உள்ை பதோடர்ளெ அவரும் ெோர்த்தோர்.
அவர் தன்னுளடய உச்சோடனத்ளத நிறுத்தினோர், பவப்ெநிளல நூறோகக் குளறந்தது.
இது கெோன்ற உச்சோடனம் இருதயத்திற்குப் ெின்னோல் சத்தியஜீவிய சூோியன் இருப்ெளதக்
கோட்டுகிறது.
நீண்ட கநைத்திற்கு ஆழ்ந்த நிளலயில் ஸ்ரீ அைவிந்தோிடம் லயித்திருக்க கவண்டும்.
ெகவோன் தனது சுய ஒைியுடன் நேக்குள் கோட்சி அைிப்ெோர்.
அகம், புறம், ஆகோயம், ேற்றவர்கள், எல்லோ இடங்கள் என்று ெகவோன் அளனத்திலும் கோட்சி
அைிப்ெோர்.
உெநிஷதத்ளதப் ெற்றி ெகவோன் எழுதிய புத்தகம் ஒன்று எனக்கு ெடிக்கக் பகோடுக்கப்ெட்டது.
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அந்தப் புத்தகத்ளத ெிோித்தபெோழுது, எனக்கு அறிமுகம் ஆகோத ஒருவைது உருவம் அதில் பதோிந்தது.
வண்ணம் பூசும் ெிோிவில் கவளல ெோர்த்து வந்த ஒரு சோதகோின் உருவம் அது என்று அப்புத்தகத்ளத
அைித்த சோதகர் கூறினோர். இப்புத்தகம் அவருளடயது.
Vicar of Wakefield-ல், Dr. Primrose, தன்னுளடய ெணம், ேகள் ேற்றும் வீட்ளட ஒரு தீ விெத்தில்
இைந்தோர், ேகளன ஒரு சண்ளடயில் இைந்தோர். இைண்டோவது ேகள் கடத்தப்ெட்டோள். அவர்
சிளறச்சோளலயில் தன்னுளடய இலட்சியத்திலிருந்து வழுவோேலிருந்தோர். நிளலளே ேோறியது. ெிைபு
ஒருவர் அங்கு வந்து கசர்ந்தோர், குற்றவோைிகளைத் தண்டித்தோர், அவருளடய ேகளைத் திருேணம்
பசய்து பகோண்டோர், ேற்பறோரு ேகளை தன்னுளடய சககோதோியின் ேகனுக்குத் திருேணம் பசய்து
ளவத்தோர், ேகளனக் கோப்ெோற்றினோர். அப்பெோழுது அவர் இைந்த ெணமும் திரும்ெக் கிளடத்தது.
இது கட்டுக்களதயல்ல. வோழ்வு இவ்வோறுதோன் பசயல்ெடும். எடுத்துக்பகோள்ளும்பெோழுதும்,
அைிக்கும்பெோழுதும் வோழ்வு அைவற்றுச் பசயல்ெடும். வோழ்வோல் தனித்து பசயல்ெடகவ முடியோது.
36. “They could not be untouched by his politeness.”
Politeness of perfect proportions can win world fame several times over.
Mother says the Supramental cannot be imitated.
Any trait is partial; it lends itself to imitation by energy from other parts.
How can the whole be imitated?
Is there a symptom of the true distinguishing from the fake?
If you are full in anything, then submit this to that feeling. It will reveal.
Elizabeth’s embarrassment itself was proof of the truth of his politeness as the weight of that truth was felt
on her nerves.
The test for Gandhiji’s spirituality came in the communal riots.
Churchill won the war not by his original power. The power came from Sri Aurobindo to win the war, not
to win the elections. Had Churchill won the war on his own strength, he would have won the elections also.
FDR was great to move the nation, but after 1936 he resorted to monetary policy. In 1939 war came to his
rescue. The New Deal was his own power.
It was a resourceful, powerful aristocracy serving the non-aristocratic cause.
So it petered out. It unleashed the ghost to complete his purpose.
Sri Aurobindo says secondary causes will not win a total victory.
One coming from outside cannot serve the purpose fully.
The leaders of the revolution were from the ranks. They served the purpose.
FDR was not from the indigent immigrants. Had he hailed from there, the Depression would have been
overcome then.
Marx and Lenin were not from the working class. Stalin was.
The idea of revolution coming from the Mind of a worker could have achieved in England or Russia what
Marx intended.
To Lenin it was an ideal.
To Stalin it was life.
Gandhiji could not abolish caste in its spirit.
A harijan could have done it.
The power of the movement of Periyar comes from the fact he was from the oppressed.
Englishmen fighting for Indian freedom is welcome, but cannot carry power.
They could not be untouched by his politeness, as it came from a mental clarity.
Mental clarity is light in the thought.
To have light in the Mind is a higher stage.
Light in the Mind reveals between the brows.
It is the light of the witness Purusha.
Purushothama is beyond the witness Purusha and includes that.
The Supramental light is behind the heart. It issues from the Supramental Sun.
The Jnani attains the light of the Spirit – the witness Purusha or Purushothama.
He does not try to illumine his parts by that light, but there is some illumination.
The Supramental light is a light issuing from each part of the being through its workings – thought, feeling,
action.
It is universal transcendental light.
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There is no question of illumining the parts with that light.
That light issues by the spiritual evolution of each part which means the evolution by illumination.
Its original colour is golden.
In the Mind, vital, body when it descends, gold in colour gets modified.
By the time it reaches the body the golden colour becomes a kind of pinkish cream.
What is clarity in the Mind becomes mastery in the vital, accomplishment in the body.
In yoga they are spiritual clarity, spiritual mastery, spiritual accomplishment.
In life it is social clarity, social mastery, social accomplishment.
In Europe all these are Mental.
In America all these are physical.
Europeans who are Mental and cultured are overwhelmed by the physical achievement of America.
Military might was physical prowess that ruled the world till 1945. Higher standard of living is the vital
accomplishment in the physical.
By that America dominates Europe and Asia.
Europe has not realised its cultural, Mental strength.
Elizabeth who was culturally superior and who was adored for that by Darcy was lost by the power
of material splendour of Pemberley.
It was her luck that she was adored by Darcy. It was a measure of his awakening.
He could awaken only by her abuse, by Wickham’s scandal.
The affluent low awakening to the greatness of the high was a landmark in social evolution.
She was aware of her superiority to him.
It was mainly a subconscious awareness, partly conscious.
What she responded to in Wickham was not so much scandal as his captivating softness.
My theme is as soon as Bingley fixed on Jane, Elizabeth knew she was meant for a higher Man. She
subconsciously chose Darcy, before Darcy noticed her -- the woman taking initiative. Later in Wickham
she saw the endowment she wanted in Darcy.
It was a precarious combination which alone life permitted her.
She struggled with that as Jane and Bennet responded later.
Darcy was a weighty character tending to seriousness and his good manners were a few months old.
Wickham was a shallow character, his manners were learnt in childhood. He had been assiduously
cultivating it as it was his only asset.
It was a countenance in Wickham, not culture.
The tender heart of Mr. Dale, the squire, comes out as cold words. He could be tender to Lily Dale and her
sister, only formal to their mother. Tenderness in speech is not something one directly expresses from the
tenderness in heart.
It requires one generation of cultivation. We see that failure in the Duke. To acquire or to give up, in
society, is a process of a generation, in life a process of a birth. Supermind abridges the Time. Still the
niceties of expressions are missing. It is like Indian punctuality when they imitate the West. Opening in the
Spirit in the depths to Supermind is open to all who are really spiritual either by tapas or genuine religious
piety like the western saints. Spirit is there in religion, thinking, culture, truthfulness, sincerity in
accomplishment, in any kind of perfection, not only in the tapasvi, muni, yogi, sage, sadhu, sannyasi.
Darcy’s action can be equated to that of the American railway engineer in Jules Verne’s story.
Darcy decided to shed his defects and become an individual.
It was a decision that totally rejected conformity of any description.
Such decisions are seen in world leaders, not in domestic circumstances.
In Around the World in Eighty Days, Mr. Fogg’s train came to a decrepit bridge.
The bridge was weak. The alternative was to walk fifteen miles upstream, cross over the river through a
ford and come back on the other side. The driver knew a theoretical possibility from his memory of a train
crossing a river at the highest speed even without a bridge. He decided to do so now which many
passengers readily endorsed. Passépartout suggested that the passengers cross over the bridge first and later
the empty train, without risking the lives of passengers, could do the experiment. Velocity overcame
gravity.
No one would listen. It meant a doubt was admitted. A possibility was seen and to act on it as it was an
144

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

actuality is Individuality. Risk is no issue. Risk destroys the entire human weakness by offering it to
daunting circumstances. The Individual does not go by the result, he goes by the joy of action for its own
sake. The physical warrior loves to die in action. The vital leader courts challenges regardless of risk. Risk
is the process of weakness rising to strength. How can it be avoided? Always risk succeeds, ennobling Man
in the process. Spiritual risk is more difficult than the lower risks. One cannot aspire for Individuality
unless he enjoys the risk, the opportunity of entirely destroying his weakness. Sri Aurobindo says that is
why it was the kshatriyas who scaled the greatest heights in Spirit. As knowledge beckons, courage and its
exhibition are exhilarating. A greater courage than in the battlefield is required to give away all one’s
possessions, more psychological courage to humble one’s great soul in low service. The greatest of all
courage lies in allowing oneself to be outside the society as an outcaste. The criminal and harlot are beyond
the outcaste and untouchable. If Man does not consciously court it, life gives the spiritual Man the
circumstances to be a sudra, harijan, criminal, harlot. It is the wisdom of reversal in the social set up. To
realize that is spiritual awakening.
What Darcy realized is the greatness of humility before his lady love.
Wisdom is to realize the value of the opposite.
That is the value of democracy.
It is the value of America.
Man realising the value of the poor voter is democracy.
It is extended when the woman too is valuable.
The society that values the criminal, adores the harlot will rise in value.
Will agriculture rise more in value than manufacture?
What about valuing ignorance more than knowledge.
Tom Peters advocated rewarding errors.
Can we reward corruption, laziness, betrayal, shamelessness, imprudence?
It is a far higher stage of social yoga inconceivable now.
Life makes the corrupt rich Man respectable, above law.
The actress has become famous nationally, internationally.
Now power and popularity serve her to raise her status.
Not to shrink from wrong doing is a high qualification of higher yoga.
He says if Man refuses to murder one Man when god wants him, many more murders would take place.
You can be on either side, not on the borderline having to exercise discrimination all the time.
He can come to the border raise himself and be there.
Man has taken full advantages of all these higher principles for his lower life.
To understand Man, to see it all around is more than wisdom.
To see it in oneself is supramental wisdom.
To see it in oneself and not in others is divine goodness.
Like Darcy we must know abuse is rare advice.
Elizabeth is a personality of light in adoration of falsehood.
A yogi will get a personality of darkness adoring obscurity.
He can get the lady of Light who alone is capable of discerning the highest value deeply hidden in him.
Impersonal knowledge helps remove individual sensitivities.
To Darcy Elizabeth was not the child of Longbourn, she was a personality of light neutralizing the
personality of Longbourn into the impersonality of Light.
Widower’s marriage socially wipes out the odium of his previous marriage.
Widow remarriage extends that to woman.
Artificial insemination impersonalizes a personal crime.
CID inspector adopting underhand dealings to catch the criminal legitimizes him.
All the higher principles of legitimizing negative behavior are there in life behind the screen.
In supramentalising life, they must come to the surface positively.
Supramental life is above etiquette as well as ethics.
Man, today should decide what is proper to him, not what is proper.
He who has subtle vision can see the inner light dissolving the outer crime.
What is crime outside is not a crime inside.
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When that inner emerges outside as a supramental act of marvel, the crime becomes a divine service, an act
of Marvel.
When Man is exhorted to kill the venomous Man coming along with a cobra, he has the right vision of evil.
It is only traditional wisdom spoken of the guru, met with Govinda.
No leader can be faithfully followed by a large number.
They, in practice, go against the leader.
A great leader is a success impersonally.
Personally, in the sense of how many followed his values in their personal lives, no great leader ever
succeeded.
Society creates leaders with great difficult endeavour.
It has not yet succeeded in increasing sincere followers as well.
The latter is more difficult than the former.
Individuality breaks evolutionary ground.
An Individual is the leader who needs no followers.
“அவனுளடய ெணிவு அவர்களைத் பதோட்டது.”
சிறப்ெோன அைவில் இருக்கும் ெணிவு ெல ேடங்கு உலகப் புகளை அைிக்கும்.
சத்திய ஜீவியத்ளதப் கெோன்று மொலியாக இன்பனான்தற உருவாக்க முடியோது என்று அன்ளன
கூறுகிறோர்.
எந்த ஒரு குணவியல்பும் ெகுதியோனது; ேற்ற ெகுதிகைின் சக்தியோல் அளதப் கெோல் நடிக்கலோம்.
முழுளேளய எவ்வோறு கெோலியோகப் ெின்ெற்ற முடியும்?
கெோலியிலிருந்து உண்ளேளய கவறுெடுத்தி பதோிந்துபகோள்ை ஏகதனும் அறிகுறி உண்டோ?
ஏகதனும் ஒன்றில் நோம் முழுளேயோக இருந்தோல், அந்த உணர்வுக்கு இளதப் ெணியச் பசய்ய
கவண்டும். இது உண்ளேளய பவைிப்ெடுத்தும்.
அவனுளடய உண்ளேயோன ெணிளவ எலிசபெத் உணர்ந்ததோல் அதன் ெோைம் தோங்கோேல்
அவளுக்கு சங்கடம் எழுகிறது.
ேதக் கலவைத்தின் மூலம் கோந்திஜியின் ஆன்ேீகத்திற்குச் கசோதளன எழுந்தது.
சர்ச்சில் தன்னுளடய சுய சக்தியோல் கெோோில் பவற்றி பெறவில்ளல. கெோோில் பவற்றி பெற
அவருக்கு ஸ்ரீ அைவிந்தோிடேிருந்து சக்தி கிளடத்தது, கதர்தலில் பஜயிக்க அல்ல. அவர் தன்னுளடய
சுய வலிளேயோல் கெோோில் பவற்றி பெற்றிருந்தோல், கதர்தலிலும் அவர் பஜயித்திருப்ெோர்.
ரூஸ்பவல்ட் சிறப்ெோக நோட்ளட முன்கனறச் பசய்தோர் ஆனோல் 1936-க்குப் ெிறகு அவர்
பெோருைோதோைக் பகோள்ளகளய கேற்பகோண்டோர், 1939-ஆம் வருடம் கெோர் எழுந்து அவளைக்
கோப்ெோற்றியது. புதிய ஒப்ெந்தம் அவைது சுய வலிளேயோல் எழுந்தது.
வைளே பெோருந்திய, சக்திவோய்ந்த ெிைபுத்துவம் சோதோைண ேக்களுக்குச் பசய்யும் கசளவயோகும்
இது.
அதனோல் அது ேளறந்து கெோனது. ஆனோல் அவருளடய கநோக்கத்ளதப் பூர்த்தி பசய்ய
ேளறமுகேோக சக்திளய விடுவித்தது.
இைண்டோம்ெட்ச கோைணங்கள் முழுளேயோன பவற்றிளய அைிக்கோது என்று ஸ்ரீ அைவிந்தர்
கூறுகிறோர்.
பவைியிலிருந்து வருவது கநோக்கத்ளத முழுளேயோகப் பூர்த்தி பசய்யோது.
புைட்சித் தளலவர்கள் அடிேட்டத்திலிருந்து வந்தனர். அவர்கள் கநோக்கத்ளதப் பூர்த்தி பசய்தனர்.
குடிகயறிய எைிய ேக்கைில் ஒருவர் அல்ல ரூஸ்பவல்ட். அவர்கைில் ஒருவைோக அவர்
இருந்திருந்தோல், பெோருைோதோைத் பதோய்ளவ அப்பெோழுகத பவன்றிருக்கலோம்.
Marx, Lenin இருவரும் பதோைிலோை வர்க்கத்ளதச் கசர்ந்தவர்கள் அல்ல. ஸ்டோலின் பதோைிலோைியோக
இருந்தவர்.
ஒரு பதோைிலோைியின் ேனதிலிருந்து எழும் புைட்சியின் கருத்து, Marx-ன் கநோக்கத்ளத
இங்கிலோந்திலும் ைஷ்யோவிலும் பூர்த்தி பசய்திருக்கும்.
பலனினுக்கு இது ஒரு இலட்சியேோக இருந்தது.
ஸ்டோலினுக்கு இது வோழ்க்ளக.
ஜோதிளய அதன் ஆன்ேோவில் கோந்திஜியோல் ஒைிக்க முடியவில்ளல.
ஒரு ஹோிஜனோல் இளதச் பசய்திருக்க முடியும்.
பெோியோர் ஒடுக்கப்ெட்ட ெிோிவினைோக இருந்ததோல், அவைது இயக்கம் வலிளே ேிகுந்ததோக இருந்தது.
இந்தியச் சுதந்திைத்திற்கு ஆங்கிகலயர்கள் கெோோிடுவது வைகவற்கத்தக்கது, ஆனோல் அது வலிளே
உளடயதோக இருக்கோது.
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அது ேனதின் பதைிவிலிருந்து எழுவதோல், அவருளடய ெணிவினோல் அவர்கள் ெோதிக்கப்ெடோேல்
இருக்க முடியோது.
ேனதின் பதைிவு எண்ணத்தில் ஒைியோகும்.
ேனதில் ஒைியிருப்ெது கேலும் உயர்ந்த நிளலயோகும்.
ேனதின் ஒைி புருவங்களுக்கு ேத்தியில் பவைிப்ெடும்.
இது சோட்சி புருஷனின் ஒைியோகும்.
சோட்சி புருஷளனயும் தோண்டி, அதளனயும் உள்ைடக்கியது புருகஷோத்தேன்.
சத்திய ஜீவிய ஒைி இருதயத்தின் ெின்னோல் உள்ைது. சத்திய ஜீவிய சூோியனிடேிருந்து இது ஒைி
பெறுகிறது.
சோட்சி புருஷன் அல்லது புருகஷோத்தேனோக விைங்கும் ஆன்ேோவின் ஒைிளய ஞோனி பெறுகிறோன்.
தன்னுளடய ெோகங்களை அந்த ஒைியின் மூலம் ஒைியூட்ட அவன் முயற்சி பசய்வதில்ளல, ஆனோல்
அவனிடத்து சற்று ஒைியுள்ைது.
ஜீவனின் ஒவ்பவோரு ெகுதியிலிருந்தும் அவற்றின் பசயல்ெோடுகைோன எண்ணம், உணர்ச்சிகள்,
பசயல்கள் மூலம் பவைிவரும் ஒைிகய சத்திய ஜீவிய ஒைியோகும்.
இது ெிைம்ேத்தின் உலகைோவிய ஒைியோகும்.
இந்த ஒைியின் மூலம் ெகுதிகளை ஒைியூட்டச் பசய்வது என்ற ககள்விக்கக இடேில்ளல.
அந்த ஒைி ஒவ்பவோரு ெோகத்தின் ஆன்ேீகப் ெோிணோேத்தின் மூலம் பவைி வருகிறது. அது ஒைியின்
மூலம் ஏற்ெடும் ெோிணோேம் ஆகும்.
இது பெோன்னிறத்தில் இருக்கும்.
ேனம், உணர்வு ேற்றும் உடலில் இது இறங்கும்பெோழுது நிறம் ேோறுகிறது.
உடலில் இறங்கும் சேயத்தில் பெோன்னிறம், இைம் சிவப்பு கலந்த பவண்ணிறேோக ேோறுகிறது.
ேனதில் பதைிவோக இருப்ெது, உணர்வில் கதர்ச்சித் திறனோகவும், உடலில் சோதளனயோகவும்
ேோறுகிறது.
கயோகத்தில் இளவ ஆன்ேீகத் பதைிவு, ஆன்ேீகத் திறளே, ஆன்ேீகச் சோதளனயோகும்.
வோழ்வில் இது சமூகத் பதைிவு, சமூகத் திறளே, சமூகச் சோதளன.
ஐகைோப்ெோவில் இளவ யோவும் ேனதிற்குோியளவ.
அபேோிக்கோவில் இளவ உடலுக்குோியளவ.
ேனைிற்கு உாியவர்களாகவும், நோகோிகம் ேிகுந்தவர்கைோகவும் இருக்கும் ஐகைோப்ெியர்களை,
அபேோிக்கோவின் ஜடநிளலச் சோதளன பவற்றி பகோள்கிறது.
1945ஆம் ஆண்டுவளை இைோணுவ ெலகே ஜடநிளலயின் வலிளேயோக உலளக ஆண்டது. உடலில்
உணர்வின் சோதளனகய உயர்ந்த தைேோன வோழ்க்ளகயோகும்.
இதன் மூலம் ஐகைோப்ெோளவயும் ஆசியோளவயும் அபேோிக்கோ ஆதிக்கம் பசய்கிறது.
ஐகைோப்ெோ தனது கலோச்சோை வலிளேளயயும் ேனதின் வலிளேளயயும் உணைவில்ளல.
ெண்ெில் உயர்ந்தவைோக எலிசபெத் இருந்ததினோகலகய, டோர்சியோல் கெோற்றப்ெட்ட அவள்
பெம்ெர்லியின் பசல்வவைத்தின் வலிளேயில் தன்ளன இைந்தோள்.
டோர்சி அவளை விரும்ெியது அவைது அதிர்ஷ்டேோகும். அவனது விைிப்புணர்ச்சியின் அைளவ இது
குறிக்கிறது.
அவளுளடய நிந்தளனயோலும், விக்கோேின் அவதூறோலும்தோன் அவனோல் விைிப்ெளடய முடிந்தது.
வைேோன தோழ்ந்தது உயர்ந்ததின் சிறப்புக்கு விைித்துக் பகோள்வது, சமூகப் ெோிணோேத்தில் ஒரு
ளேல்கல் ஆகும்.
அவளனவிட அவள் உயர்வோக இருந்தது அவளுக்குத் பதோியும்.
இது முக்கியேோக ஒரு ஆழ்ேன விைிப்புணர்ச்சி, ஓைைவிற்கு உணர்ந்தும் இருந்தோள்.
விக்கோமுளடய அவதூளறவிட, அவனுளடய ஈர்க்கும் பேன்ளேயோல் அவள் கவைப்ெட்டோள்.
ெிங்கிலி கஜனிடம் நோட்டம் பகோண்டளதக் கண்டு, தோன் கேலும் ஒரு உயர்ந்த ேனிதனுக்கு
உோியவள் என எலிசபெத் புோிந்துபகோண்டு, டோர்சி அவளைக் கவனிப்ெதற்கு முன்கெ ஆழ்ேனதில்
அவள் அவளனத் கதர்ந்பதடுத்தோள். இது பெண் எடுக்கும் தன்முளனப்பு. ெின்னர் டோர்சியிடம்
அவள் எதிர்கநோக்கிய குணங்களை விக்கோேிடம் கண்டோள்.
இது ஒரு அெோயகைேோன கசர்க்ளகயோகும். வோழ்வு அவளுக்கு அளத ேட்டுகே அனுேதித்தது.
அவள் இந்த விஷயத்தில் ேிகவும் கெோைோடினோள். கஜனும் பென்னட்டும் ெின்னர் ெதிலைித்தனர்.
டோர்சி வலிளேயோன ெோத்திைேோகவும் தீவிைத்ளத நோடுெவனோகவும் இருந்தோன், அவன் நல்ல
நடத்ளதகளைப் பெற்று சில ேோதங்ககை ஆயிருந்தன. விக்கோம் ஆைேில்லோத ெோத்திைேோக
விைங்கினோன், குைந்ளதப் ெருவத்தில் கற்ற நடத்ளதகளைக் பகோண்டிருந்தோன். அதுதோன்
அவனுளடய ஒகை பசோத்தோக இருந்ததினோல், தீவிைேோக அளதப் கெணி வைர்த்து வந்தோன்.
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விக்கோேின் பவைித் கதோற்றேோக அது இருந்தகத தவிை, ெண்ெோக இல்ளல.
Mr. Dale-ன் பேன்ளேயோன உள்ைம் கடும் பசோற்கைோக பவைிப்ெடுகிறது. Lily Dale-லிடமும்,
அவளுளடய சககோதோியிடமும் அவைோல் பேன்ளேயோக நடந்துபகோள்ை முடிந்தது, அவர்களுளடய
தோயோோிடம் உெசோைேோகத்தோன் கெச முடிந்தது. பேன்ளேயோன கெச்சு ஒருவைது பேன்ளேயோன
உள்ைத்திலிருந்து கநைடியோக பவைிப்ெடுவதில்ளல.
இதளனப் பெற ஒரு தளலமுளறக் கோலம் கவண்டும். Duke இதில் கதோல்வியுறுவளத நோம்
ெோர்க்கிகறோம். ஏதோவது ஒன்ளறப் பெறுவகதோ அல்லது ளகவிடுவகதோ, சமூகத்தில் ஒரு
தளலமுளறக் கோலத்தில் நளடபெறுவதோகும். வோழ்வில் ஒரு ெிறவியில் ஏற்ெடுவதோகும். சத்திய
ஜீவியம் கோலத்ளதச் சுருக்கும். ஆனோலும் பவைிப்ெோடுகைின் நயங்கள் கோணோேல் கெோய்
விடுகின்றன. கேற்கத்திய நோடுகளைப் ெின்ெற்ற முயலும் இந்தியர்கைின் கநைம் தவறோளே
கெோலோகும் இது. தவத்தின் மூலம் ஆன்ேீகேோக இருப்ெவர்களுக்கும், கேற்கத்திய ஞோனிகள் கெோல்
உண்ளேயோன பதய்வெக்தி உளடயவர்களுக்கும், ஆன்ேோவின் ஆைத்தில், சத்திய ஜீவியத்திற்கு
விைிப்ெளடவது சோத்தியம். தெஸ்வி, முனிவர், கயோகி, சோது, சந்நியோசி என்று இவர்கைிடம்
ேட்டுேல்லோேல், ேதம், சிந்தளன, கலோச்சோைம், உண்ளே, சோதளனயில் கநர்ளே என்று எந்த
விதேோன பூைணத்துவத்திலும் ஆன்ேோ உள்ைது.
Jules Verne களதயில் வரும் அபேோிக்க பெோறியோைோின் பசயலுக்குச் சேேோக டோர்சியின் பசயளல
ஒப்ெிடலோம்.
டோர்சி தன்னுளடய குளறகளைக் ளகவிட்டு தனி ேனிதனோக ேோறத் தீர்ேோனித்தோன்.
எந்த ஒரு வர்ணளனக்கும் முழுளேயோக ஒத்துப் கெோகோத ஒரு தீர்ேோனேோக அது இருந்தது.
உலகத் தளலவர்கைிடம் இது கெோன்ற தீர்ேோனத்ளதப் ெோர்க்கலோம், குடும்ெச் சூழ்நிளலகைில்
அல்ல.
Around the World in Eighty Days-எனும் களதயில், Mr. Fogg ெிைோயணம் பசய்த புளகவண்டி
ெழுதளடந்திருந்த ெோலத்ளத வந்தளடந்தது.
ெோலம் ெலவீனேோக இருந்தது. நீகைோட்டத்ளத எதிர்த்து ெதிளனந்து ளேல்கள் ஆற்ளறக் கடந்து
பசன்று எதிர்ப்ெக்கத்ளத அளடயலோம். அதிகவகேோக புளக வண்டிளய ஓட்டினோல், ெோலம்
இல்லோேகலகய ஆற்ளற வண்டி கடந்து விடும் என்று ஓட்டுனருக்கு ஞோெகத்திற்கு வந்தது. அவர்
அளதச் பசயல்ெடுத்த முன்வந்தோர், ெல ெயணிகளும் அதற்கு இணங்கினர். ெிையோணிகள்
அளனவரும் ஆற்ளறக் கடந்து பசல்லவும், ெிறகு ெிையோணிகைின் உயிருக்கு ஆெத்தில்லோேல்
வண்டி கோலியோக ஆற்ளற கடக்க கவண்டும் என்று Passépartout கூறியளத அளனவரும்
ஏற்றுக்பகோண்டனர். புவிஈர்ப்ளெ கவகம் பவற்றி பகோண்டது.
எவரும் பசவிேடுக்க ேோட்டோர்கள். ஒரு சந்கதகம் ஏற்றுக்பகோள்ைப்ெட்டது. சோத்தியத்ளதக்
கண்டனர், அது உண்ளேயோக சம்ெவிக்கும் என்ெதோல் அதன்ெடி பசயல்ெட்டனர், இதுதோன்
தனித்துவம். ஆெத்து ஒரு பெோருட்டல்ல. கடினேோன சூழ்நிளலகளுக்கு இணங்கி, ஆெத்து முழு
ேனித குலத்தின் ெலவீனத்ளத அைிக்கிறது. ெலளன எதிர்ெோர்த்து ேனிதன் பசயல்ெடுவதில்ளல,
பசயல்ெடும் சந்கதோஷத்திற்கோககவ பசயல்ெடுவோன். கெோர் வீைன் கெோோிடும்பெோழுது இறந்ைால்
ேகிழ்வான். உணர்வுபூர்வேோன தளலவர் ஆெத்ளதப் பெோருட்ெடுத்தோேல் சவோலோக
எடுத்துக்பகோள்வோர். துணிச்சளல எதிர்பகோள்ளும்கெோது ெலவீனம் ெலேோக ேோறுகிறது. இளத
எவ்வோறு தவிர்ப்ெது? எப்பெோழுதும் துணிச்சலோன பசயகல பவற்றி அளடயும், அதனுளடய
பசய்முளறயில் அது ேனிதளன கேம்ெடுத்தும். தோழ்ந்த ஆெத்துக்களைவிட ஆன்ேீக ஆெத்து
கேலும் கடினேோனது. ெலவீனத்ளத முழுளேயோக அைிக்கும் வோய்ப்ளெ அைிக்கும் ஆெத்ளத
எதிர்பகோள்ைோவிடின் தனித்துவம் பெற முடியோது. இதனோல்தோன் க்ஷத்ோியர்கள் ஆன்ேோவின்
உயர்ந்த நிளலகளை அளடந்தனர் என ஸ்ரீ அைவிந்தர் கூறுகிறோர். அறிவு வரும்கெோது ளதோியமும்
அதன் பவைிப்ெோடுகளும் ேகிழ்வூட்டுவதோக உள்ைன. நம்ேிடம் உள்ைனவற்ளறபயல்லோம்
துறப்ெதற்கு கெோர்க்கைத்தில் கதளவப்ெடும் ளதோியத்ளதவிட அதிக ளதோியம் கதளவ. ஒரு பெோிய
ஆன்ேோ கீைோன கசளவ பசய்து ெணிவுடன் நடந்துபகோள்ை அதிக ேன ளதோியம் கவண்டும்.
சமூகத்ளத விட்டு பவைிகயற்றப்ெட்டவளனப் கெோல் இருப்ெதற்கு எல்லோவற்ளறயும்விட அதிக
அைவு ளதோியம் கவண்டும். பவைிகயற்றப்ெட்டவளனயும், தீண்டத்தகோதவளனயும் தோண்டி
இருப்ெவர்கள் குற்றவோைியும் விெச்சோோியும். ேனிதன் தன்னுணர்வுடன் இதில் ஈடுெடோவிடில்,
சூத்திைனோக, ஹோிஜனோக, குற்றவோைியோக, விெச்சோோியோக இருக்கும் சூழ்நிளலளய
ஆன்ேீகவோதிக்கு வோழ்க்ளக அைிக்கும். சமூக அளேப்ெில் இது ேோற்றத்தின் அறிவோகும். இதளன
உணர்வது ஆன்ேீக விைிப்ெோகும்.
டோர்சி தன்னுளடய கோதலியின் முன் ெணிவின் உயர்விளன உணர்ந்தோன்.
கநர்ேோறோனதின் ேதிப்ளெ உணருவகத விகவகேோகும்.
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ேக்கைோட்சியின் ெண்பு அதுதோன்.
இது அபேோிக்கோவின் ெண்ெோகும்.
ேக்கைோட்சியில் ஏளை வோக்கோைோின் ேதிப்ளெ ேனிதன் உணருகிறோன்.
பெண்ணும் ேதிப்ெிற்குோியவைோக இருக்கும்பெோழுது, இது அங்கு விோிவுெடுத்தப்ெடுகிறது.
குற்றவோைிளய ேதிக்கும், விெச்சோோிளயப் கெோற்றும் சமூகம் ேதிப்ெில் உயரும்.
பதோைில் உற்ெத்திளயவிட விவசோயம் ேதிப்ெில் உயருேோ?
அறிளவவிட அறியோளேளய அதிகேோக ேதிப்ெது ெற்றி என்ன கூறுவது?
Tom Peters தவறுகளுக்குப் ெோிசைிக்கப் ெோிந்துளைத்தோர்.
ஊைல், கசோம்கெறித்தனம், நம்ெிக்ளகத் துகைோகம், பவட்கேின்ளே, விகவகேற்ற பசயல்,
இளவகளை நோம் ெோைோட்ட முடியுேோ?
இப்பெோழுது நிளனத்துப் ெோர்க்க முடியோத சமூக கயோகத்தின் ேிக உயர்ந்த நிளலயோகும் இது.
ஊைல் ேலிந்த ெணக்கோைளன சட்டத்ளதயும் தோண்டி ேதிக்கும் வோழ்வு இது.
ஒரு நடிளக நோட்டைவிலும் உலகைோவிய நிளலயிலும் ெிைெலேளடகிறோள்.
இப்பெோழுது அதிகோைமும் ெிைெலமும் அவளுளடய நிளலளய உயர்த்துகிறது.
தவறு பசய்யத் தயங்கோேல் இருப்ெது உயர்ந்த கயோகத்திற்கோன தகுதியோகும்.
ஒருவளன பகோளல பசய்ய கவண்டும் என்று இளறவன் விரும்புவளத ேனிதன் ேறுக்கும்பெோழுது,
அது கெோன்ற ெல பகோளலகள் நிகழும் என்று ெகவோன் கூறுகிறோர்.
நோம் எந்தப் ெக்கம் கவண்டுபேன்றோலும் இருக்கலோம், எப்பெோழுதும் ெோகுெோடு பசய்த வண்ணம்
எல்ளலக் ககோட்டில் இருக்கக் கூடோது.
அவன் எல்ளலக் ககோட்டிற்கு வந்து, தன்ளனகய உயர்த்திக் பகோண்டு அங்கககய தங்கலோம்.
ேனிதன் தனது கீழ் நிளல வோழ்க்ளகக்கு எல்லோ உயர்ந்த பகோள்ளககளையும் தனக்குச் சோதகேோக
எடுத்துக் பகோண்டுள்ைோன்.
ேனிதளனப் புோிந்துபகோள்வதும், சுற்றி இருப்ெனவற்றில் இளதப் ெோர்ப்ெதும் அறிவுளடளேயோகும்.
நம்ேிடகே இதளனப் ெோர்ப்ெது சத்திய ஜீவிய அறிவோகும்.
ேற்றவர்கைிடம் ெோர்க்கோேல் நம்ேிடகே கோண்ெது பதய்வீக நற்குணேோகும்.
டோர்சிளயப் கெோல் நோமும் நிந்தளனளய அோிய அறிவுளை என்று புோிந்துபகோள்ை கவண்டும்.
பெோய்ளேளயப் கெோற்றும் எலிசபெத் ஒைியின் தன்ளே பெோருந்தியவள்.
ஒரு கயோகி பதைிவின்ளேளயப் கெோற்றினோல் இருண்ட ஆளுளேளயப் பெறுவோர்.
அவருளடய ஆைத்தில் புளதந்துள்ை ேிக உயர்ந்த ேதிப்ளெ ஊடுருவிக் கோணும் ஒைிபெோருந்திய
பெண்ேணிளய அவர் பெற கவண்டும்.
தனி ேனித நுண்ணுணர்வுகளை அகற்ற பெோதுவோன அறிவு உதவும்.
டோர்சிக்கு எலிசபெத் லோங்ெர்னுளடய குைந்ளதயோகத் பதோியவில்ளல. லோங்ெர்னுளடய தன்ளேளய
ஒைியோக சேநிளலப்ெடுத்த வந்த ஒைியின் ஆளுளேளயக் பகோண்டவைோக விைங்கினோள்.
ேளனவிளய இைந்த ஒருவர் திருேணம் பசய்துபகோள்ளும்பெோழுது, முந்ளதய திருேணத்தின்
பவறுப்புகள் சமூகோீதியோக துளடக்கப்ெட்டு விடுகின்றன.
கணவளன இைந்த ேளனவியின் திருேணமும் இகத உணர்ளவ பெண்ணுக்கு அைிக்கிறது.
பசயற்ளக முளறயில் கருவுருவது தனிப்ெட்ட குற்றத்ளதப் பெோதுவோனதோக ேோற்றுகிறது.
CID அதிகோோி, ஒரு குற்றவோைிளயப் ெிடிக்க தவறோன வைிகளை கேற்பகோள்வது முளறயோனதோகக்
கருதப்ெடும்.
எதிர்ேளறயோன நடத்ளதகளை முளறப்ெடுத்தும் எல்லோ உயர்ந்த பகோள்ளககளும் வோழ்க்ளகயில்
திளைக்குப் ெின் உள்ைன.
வோழ்ளவ சத்தியஜீவியேயேோக்கும்பெோழுது, அளவ யோவும் கநர்ேளறயோக கேபலை கவண்டும்.
ெண்ெோடு, அறம் இவற்றிற்கு அப்ெோலிருப்ெது, சத்திய ஜீவிய வோழ்வு.
தனக்கு எது நல்லது, எது நல்லதல்ல என்று ேனிதன் இன்று தீர்ேோனிக்க கவண்டும்.
சூட்சுேப் ெோர்ளவ உள்ைவர் அகத்திலுள்ள ஒைி, பவைியில் இருக்கும் குற்றத்ளத களைப்ெளதப்
ெோர்க்கலோம்.
புறத்தில் குற்றேோகத் பதோிவது அகத்தில் குற்றம் இல்ளல.
அகம் அற்புதத்தின் சத்திய ஜீவிய பசயலோக பவைிவரும்பெோழுது, குற்றமும் அற்புதத்தின் ஒரு
பசயலோக, பதய்வீகச் கசளவயோக ேோறும்.
ெோம்புடன் வரும் விஷமுள்ை ேனிதளனக் பகோல்ல ஒருவர் அறிவுறுத்துகிறோர் எனில் அவருக்கு
தீளேயின் சோியோன ெோர்ளவ இருக்கிறது.
ககோவிந்தாிடம் கண்டதைப்மொல், இங்கு குருவின் ெரம்ெதர ஞானத்தைப் ெற்றி ேட்டுமே
மெசப்ெடுகிறது.
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எந்தத் தளலவளையும் அதிகம் கெர்கள் உண்ளேயுடன் ெின்ெற்ற முடியோது.
நளடமுளறயில் அவர்கள் தளலவருக்கு எதிைோக ேோறுவோர்கள்.
ஒரு பெோிய தளலவர் பெோதுவோக பவற்றி பெறலோம்.
தனிப்ெட்ட முளறயில் அவருளடய பகோள்ளககளை பசோந்த வோழ்க்ளகயில் எவ்வைவு கெர்
ெின்ெற்றினர் எனப் ெோர்த்தோல், எந்த பெோிய தளலவரும் இதில் பவற்றி பெற ேோட்டோர்கள்.
சமூகம் ேிகவும் கடினேோன முயற்சிக்குப் ெின்னர் தளலவர்களை உருவோக்குகிறது.
உண்ளேயோன பதோண்டர்களை உருவோக்குவதில் இதுவளை அது பவற்றி பெறவில்ளல.
முந்ளதயளதவிட ெின்னர் கூறப்ெட்டது கடினம்.
தனித்துவம் ெோிணோேத்தின் கைத்ளதத் தகர்க்கிறது.
பதோண்டர்கள் கதளவப்ெடோத தளலவகன தனிேனிதனோவோன்.
37. “Had they drawn his character from their own feelings and his servant’s report,
Meryton would not have recognized it for Mr. Darcy.”
Liking a person, you draw his character from that liking.
When you don’t like also you do the same thing.
Liking and disliking are opposite veils over the Mind.
To understand a person Mentally, one must rise above vitality.
The formula for a devotee is like what is good in him and don’t dislike what is otherwise.
This is what we do about our family members.
Next, try to rise above liking and disliking and relate to him pleasantly.
This is entrance to yoga.
To start with, do so towards a few people around you.
Add the same attitude towards events.
Extend it to the past relationships with these few people.
Darcy started it with Elizabeth and extended to Jane and Lydia.
Psychologically this will give a rare fulfillment you have never experienced.
Materially you would have expanded horizontally and vertically in all fields and in all fashions.
By this time you are qualified to receive a fabulous wealth.
You can certainly receive it.
Either by overcoming it inwardly and disregarding it outwardly you can enter into yoga if you choose.
If yoga is not attractive to you, you can read and study one of His major works which is all knowledge in
the world abridged.
If you are action oriented, you can enter public life and shine there at four or five levels above your present
status.
If you are an emotional person and concentrate on family and friends, you will discover the friend on the
fringe becoming as intimate as your brother.
Yoga is a great avenue. Life in any department will open its doors to rich rewards psychologically as
well as socially. Material rewards are easier than these.
Man always decides on something better. So, they think of Darcy’s character.
A progressive Man cannot do better.
What is the position of a devotee?
A child missed the annual day performance falling ill for two years in succession.
For the third the mother became alert thirty days earlier and took care of feeding. The child fell down, hurt
himself and again missed.
The devotee to whom she reported this asked whether she remembered Mother.
The mother recognized that Mother had never come into her Mind.
At all crucial points, the duty of the devotee is to Remember MOTHER.
You can catch yourself hundreds of times forgetting Her.
To remember Her is the ultimate discipline.
To remember Her with joy is no discipline, but a joyful progress, an existence in Mother.
Succeeding there, what has not moved till now moves.
It is a great beginning difficult to maintain, more difficult to expand, most difficult to enjoy.
Enjoyment in relating to Mother effectively is existence in Her consciousness.
Very soon – in a few minutes – it will become flat and forgotten.
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It is resistance.
Now, can one bring himself to consecrate resistance?
Resistance yielding is victory.
It may again peter out.
Resistance changing into joy is to enter into yogic consciousness.
Yogic consciousness is ever present freshness.
Our nature letting the yogic consciousness remain is receptivity.
Sincerity is to long for more of it.
To keep it up without its becoming flat is opening.
Calling from there can mature into calling from the physical.
It evokes a response from Grace.
Call and grace are spiritual realities.
It is a call that never fails to bring down grace.
After so many turns mishaps, tragedies, confrontations, the end was smooth.
What brought that happy end?
Historians can speak now of early events.
The journalist can be profound in pronouncing on past events.
The story Pride and Prejudice is there before us. We can travel through the events any number of times.
Can we feel in our senses or know in our understanding what could be done at the moment which will
bring this end?
It is not a knowledge born in the world yet.
It can be known when the Original Ignorance is shed.
Such a thing is happening in the world now, particularly in India.
To do in such a way to generate a positive result is the first part of it;
to know how it actually came about is the second part of it.
One is the strategy, the other is the knowledge.
The knowledge can easily come after the event.
It can also come before the event.
In each ACT if the choice is made from the right side, right results will come.
If the choice is made from the light it is better.
The best is from Mother – a consecrated decision.
To know how it happened after the event is to know Her ways.
Mother’s consciousness is like new technology. We are the users.
Still the user too must know something of how to use the technology.
Individuality, economics, rationality are serious topics. Experts in one field by virtue of the expertise desire
to enter into the discussion. They end up talking about a serious topic that requires not only study, but
serious original thinking, as ordinary newspaper readers. Still, it is possible for us to take their unthinking
comments, discover behind them a serious value and by giving credence to them shape them into
something durable. That is how the Many relate to the other members of the Many so that relationship can
ultimately lead to the one with the One.
Such an approach made a below average graduate into an above average post-graduate teacher of
university fame.
The aunt and uncle are here forging fresh human relationships with Darcy on the best possibility of
cultural attitudes.
To relate to another the best rule is to relate ONLY to his best characteristics.
That way you activate only the best part in you.
By definition one goes to a mind-set of not knowing any evil in himself or another.
It is a good basis for supramental consciousness.
If Man does not imagine any evil, there is none in the world.
Any evil that is there is the creation of the human Mind by its own choice.
Incidentally, we see here the power of human choice.
Conversely what the human Mind activates is its reality.
It is the power of Maya.
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It is true in the realm of Mind, not so beyond Mind in the Supermind.
For a few thousand years the world believed in monarchy and monarchy survived.
For hundred years John Maynard Keynes kept up the myth of creating the market by the investment of
Money.
Magic works creating the illusion in the human Mind that the magician confirms.
The most advanced state in India was described for a few decades as the most backward state and the entire
educated population of Tamilnadu believed it and elected them to power.
Darcy believed in her being an angel and she was an angel.
Emily believed Lopez to be a gentleman, but he was not.
Emily was the motherless daughter of a rigid Wharton.
Rigidity cannot produce knowledge in the Mind.
Even the angel she later married was a rigid angel.
Rigidity, fixity, absence of freedom, exclusiveness can only produce darkness.
A motherless girl’s Mind organises itself in the freedom of the society whereas a mother lets the daughter’s
Mind shape on her own.
Even at the age of 18 or 20, children will be spoiled if the mother is not there.
A bad wicked mother is better than a motherless state.
Glencora and Alice Vavasoor are other motherless characters.
A mother should be there till the wife comes in.
A mother is the psychological society for the children.
If only the devotee behaves as Mother wants, no one will recognise him.
Not that Man cannot reach his ideal, he is lazy to reach it.
I have written on this topic innumerable times. Still it has value in writing.
As we speak to another there is pleasure, triumph, satisfaction, irritation.
We don’t know these are all responses of the ego.
When we know, we do not want to give them up.
Trying to give them up, we see it is not possible. Really it is unwillingness.
In this, Darcy willingly gave up his selfishness.
As we do a work, we see there is an urge to take something or speak to another.
It is ego’s preference, or Nature’s pressure.
We anxiously shift to it. We never try to deny it or consecrate it.
We always come up with an explanation. It never strikes us to consecrate that explanation.
As we consecrate that explanation, a feeble memory interferes.
It never occurs to us to consecrate that interference too. It is a major progress, if we do.
As the interferences are consecrated, an inner weight gathers. It is the power of consciousness.
Successful consecration is the sanction of the projects -- work starts there. The project has to be worked,
results must issue, there are grades in the result.
It is commendable one does it.
This is the first stage of perfecting consecration.
Behind this successful effort, there will be dullness. It is occupation.
To be aware of the occupation is to be conscious.
It takes time, some hundred years.
To be aware of occupation is grace.
The original process of perfecting consecration must be repeated fully.
It is far more weighty.
When Mother said She was doing the work, and Sri Aurobindo was doing the sadhaks’ yoga, HE was
acting in the subconscious of the sadhaks to support their yoga, to do in an instance what they could not
do in years on end.
At that point the devotee can either avail of the yogic advantage of grace or use it for his personal
indulgence.
“தோங்கள் உணர்ந்ததிலிருந்தும், அவனுளடய ெணியோைர் கூறியவற்றிலிருந்தும் அவனுளடய
குணத்ளதப் ெற்றித் பதோிந்து பகோண்டிருந்தோல்.”
பேோிடன் ேக்கள் அதுதோன் டோர்சி எனப் புோிந்து பகோண்டிருந்திருக்க ேோட்டோர்கள்.
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ஒருவளை நேக்குப் ெிடித்து விட்டோல், நோம் அந்த ககோணத்திலிருந்து அவருளடய குணத்ளதக்
கணிப்கெோம்.
நேக்கு ஒருவளைப் ெிடிக்கோவிடினும் இகத கெோல்தோன் நடந்து பகோள்கவோம்.
ெிடிக்கும், ெிடிக்கோது என்ெது ேனதின் எதிபைதிைோன திளைகள்.
ஒருவளை ேனத்தைவில் புோிந்துபகோள்ை கவண்டும் என்றோல், உணர்ளவத் தோண்டி வை கவண்டும்.
அன்ெருக்குோிய சட்டம், ஒருவோிடம் உள்ை நல்லளத விரும்ெ கவண்டும், அதற்கு கநர்ேோறோக
இருப்ெளத பவறுக்கக்கூடோது.
குடும்ெத்தில் உள்ைவர்கைிடம் நோம் இவ்வோறுதோன் நடந்துபகோள்கிகறோம்.
அடுத்து, விருப்பு பவறுப்ளெத் தோண்டி ஒருவோிடம் இனிளேயோக இருக்க கவண்டும்.
கயோகத்தின் நுளை வோயில் இது.
நம்ளேச் சுற்றி இருக்கும் சிலோிடேிருந்து முதலில் இளத ஆைம்ெிக்கலோம்.
இகத ேனப்ெோன்ளேளய நிகழ்வுகைின் ேீதும் கேற்பகோள்ைலோம்.
இந்த சில ேனிதர்களுடன் கடந்தகோல உறவுகைிலும் இளத விோிவுெடுத்தலோம்.
எலிசபெத்திடம் இளத ஆைம்ெித்த டோர்சி, கஜன் ேற்றும் லிடியோவிடம் இவ்வோறு நடந்து பகோள்ை
ஆைம்ெித்தோன்.
நோம் இதுவளை அனுெவித்திைோத ேன நிளறளவ இது அைிக்கும்.
பெோருள்ோீதியோக, நோம் அைவிலும், தைத்திலும் எல்லோத் துளறகைிலும், எல்லோ விதத்திலும்
முன்கனறி இருப்கெோம்.
இந்தச் சேயத்தில் அெோிேிதேோன பசல்வத்ளதப் பெற நோம் தகுதி உளடயவைோக இருப்கெோம்.
நோம் நிச்சயேோக அளதப் பெறுகவோம்.
அகத்தில் அளத பவற்றி பகோண்கடோ அல்லது புறத்தில் அளதப் ெற்றிக் கவளலப்ெடோேல்
இருந்கதோ, நோம் விரும்ெினோல் கயோகத்ளத கேற்பகோள்ைலோம்.
கயோகம் பசய்ய விருப்ெேில்ளல என்றோல், ெகவோனின் ஏகதனும் ஒரு பெோிய புத்தகத்ளத எடுத்துப்
ெடிக்கலோம். அளவ உலக அறிவு அளனத்தின் சுருக்கங்கைோகும்.
நோம் பசயலோற்றுெவைோக இருந்தோல், பெோது வோழ்க்ளகயில் நுளைந்து, இப்கெோது இருக்கும்
நிளலளயவிட நோன்கு அல்லது ஐந்து நிளலகள் உயர்ந்து, சிறந்து விைங்கலோம்.
நோம் உணர்வுபூர்வேோனவைோக இருந்து, குடும்ெம், நண்ெர்கள் ேீது கவனம் பசலுத்துெவைோக
இருந்தோல், தூைத்து நண்ெர்களும் நம்முளடய சககோதைளனப் கெோல் பநருக்கேோனவர்கைோக
ேோறிவிடுவர்.
கயோகம் ஒரு பெோிய கைேோகும். ேகனோோீதியோகவும், சமூகோீதியோகவும் உயர்ந்த பவகுேதிகளை,
வோழ்க்ளக, எந்தத் துளறயிலும் அைிக்கத் தயோைோக உள்ைது. பெோருள்ோீதியோன பவகுேதி
ேற்றளவகளைவிடச் சுலெேோனது.
ேனிதன் எப்பெோழுதும் சிறப்ெோனளதகய விரும்புவோன். அதனோல் அவர்கள் டோர்சியின் குணத்ளத
நல்ல விதேோகப் ெோர்க்க ஆைம்ெித்தனர்.
முற்கெோக்கு சிந்தளனயுள்ை ேனிதன் இளதவிடச் சிறப்ெோகச் பசயல்ெட முடியோது.
அன்ெோின் நிளல என்ன?
இைண்டு வருடங்கைோக பதோடர்ந்து ெள்ைி ஆண்டு விைோவில் கலந்துபகோள்ை முடியோேல்
குைந்ளதயின் உடல் நலம் ெோதிக்கப்ெட்டது.
மூன்றோவது வருடம், தோயோர் முப்ெது நோட்களுக்கு முன்ெிலிருந்கத குைந்ளதக்கு நல்ல கெோஷோக்கு
அைித்து குைந்ளதளயக் கவனித்து வந்தோர். குைந்ளத கீகை விழுந்து அடிெட்டுக் பகோண்டு ேீண்டும்
ஆண்டு விைோவில் கலந்துபகோள்ை முடியோேல் கெோயிற்று.
இளதப்ெற்றிக் கூறிய தோயோோிடம் அன்ெர், அவருக்கு அன்ளனயின் ஞோெகம் இருந்ததோ எனக்
ககட்டோர்.
அன்ளனயின் ஞோெகம் எைகவ இல்ளல என்று தோயோருக்குப் புோிகிறது.
எல்லோ பநருக்கடியோன கநைங்கைிலும் அன்ெோின் கடளே அன்ளனளய நிளனவு பகோள்வதுதோன்.
நூறு முளற நோம் அன்ளனளய ேறந்தளதப் ெோர்க்கலோம்.
அன்ளனளய நிளனவுபகோள்வதுதோன் இறுதியோன கட்டுப்ெோடு ஆகும்.
சந்கதோஷத்துடன் அன்ளனளய நிளனப்ெது, கட்டுப்ெோடு அல்ல ஆனோல் அது ஒரு சந்கதோஷேோன
முன்கனற்றம், அன்ளனயிடம் இலயிப்ெதோகும்.
இங்கு நோம் பவற்றி பெற்றோல், இதுவளை நடக்கோதது இனி நடக்க ஆைம்ெிக்கும்.
இது ஒரு பெோிய பதோடக்கேோக இருந்தோலும், பதோடர்ந்து நிளலநிறுத்த கடினேோக இருக்கும்,
விோிவளடயச் பசய்ய கேலும் சற்று கடினேோக இருக்கும், சந்கதோஷேோக அனுெவிக்க ேிகவும்
கடினேோக இருக்கும்.
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அன்ளனயுடன் பதோடர்புபகோள்வளதத் திறம்ெடச் சந்கதோஷேோக அனுெவிப்ெது, அன்ளனயின்
ஜீவியத்தில் வோழ்வதோகும்.
பவகு விளைவில், சில நிேிடங்கைிகலகய, அது சுவோைசியம் குன்றி ேறக்கப்ெட்டும் விடும்.
இது எதிர்ப்பு.
இந்த எதிர்ப்ளெ ஒருவர் சேர்ப்ெணம் பசய்ய முடியுேோ?
எதிர்ப்பு ேளறவது பவற்றியோகும்.
இது ேீண்டும் கதோல்வி அளடயலோம்.
எதிர்ப்பு சந்கதோஷேோக ேோறுவது, கயோக ஜீவியத்தில் நுளைவதோகும்.
கயோக நிளலயின் ஜீவியம் எப்பெோழுதும் புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கும்.
கயோக ஜீவியத்ளத நேது சுெோவம் தக்க ளவத்துக்பகோள்வது ஏற்புத்திறன் ஆகும்.
அதற்கோக கேலும் ஏங்குவது, ேனதில் உண்ளேயோக இருப்ெது.
அந்நிளலளய ஜீவனுடன் ளவத்துக்பகோள்வது, விைிப்பு.
அங்கிருந்து எழும் அளைப்பு உடலிலிருந்து எழும் அளைப்ெோக முதிர்ச்சி பெறும்.
அருைிலிருந்து ஒரு ேறுபேோைிளய அது தூண்டுகிறது.
அளைப்பும் அருளும் ஆன்ேீக உண்ளேகள் ஆகும்.
இந்த அளைப்பு அருளைப் பெற்றுத்தை தவறுவகத இல்ளல.
ெல திருப்ெங்கள், இளடயூறுகள், ஆெத்துகள், எதிர்ப்புகள் இருந்தும், முடிவு சுமுகேோக இருந்தது.
சந்கதோஷேோன முடிளவ எது அைித்தது?
ஆைம்ெகோல நிகழ்வுகளைப் ெற்றி சோித்திை ஆய்வோைர்கள் இப்பெோழுது கெசலோம்.
கடந்தகோல நிகழ்வுகளைப் ெற்றி ெத்திோிளகயோைர்கள் ஆழ்ந்து அறிந்து கூற முடியலோம்.
Pride and Prejudice களத நம் முன்கன உள்ைது. எவ்வைவு முளற கவண்டுபேன்றோலும் நோம்
நிகழ்வுகளை ஆைோயலோம். இத்தருணத்தில் என்ன பசய்தோல் இந்த முடிளவக் பகோண்டு வை முடியும்
என்று நம்ேோல் உணைகவோ அல்லது பதோிந்திருக்ககவோ வோய்ப்புண்டோ?
இந்த அறிவு உலகத்தில் இன்னமும் ெிறக்கவில்ளல.
ஆைம்ெ அறியோளேளய நீக்கி விட்டோல் இந்த அறிவு நேக்குக் கிளடக்கும்.
இப்ெடிப்ெட்ட நிகழ்வு இப்பெோழுது உலகத்தில், குறிப்ெோக இந்தியோவில் ஏற்ெட்டு வருகிறது.
இதன் முதல் ெகுதி, கநர்ேளறயோன ெலளனப் பெறுவதற்கோன முளறயில் பசய்யப்ெட கவண்டும்;
உண்ளேயில் எவ்வோறு இப்ெலன் எழுந்தது என்று பதோிந்துபகோள்வது அடுத்த ெகுதியோகும்.
ஒன்று உெோயம், அடுத்தது அறிவு.
இந்த அறிவு ஒரு நிகழ்விற்குப் ெிறகு சுலெேோகக் கிளடக்கும்.
நிகழ்வுக்கு முன்பும் இது கிளடக்கலோம்.
ஒவ்பவோரு பசயலிலும், சோியோன ெக்கத்திலிருந்து கதர்ந்பதடுத்தோல், சோியோன ெலன்கள்
கிளடக்கும்.
ஒைியின் மூலம் கதர்ந்பைடுப்ெது உகந்தது.
அன்ளனயின் மூலம் கதர்ந்பைடுப்ெது சிறப்ெோனது- சேர்ப்ெணம் பசய்யப்ெட்ட முடிவோக இருக்கும்.
நிகழ்ச்சிக்குப் ெிறகு, எவ்வோறு நடந்தது என்று பதோிந்துக்பகோள்வது, அன்ளனயின் வைிகளை
பதோிந்து பகோள்வதோகும்.
அன்ளனயின் ஜீவியம், புதிய பதோைில் நுட்ெத்திற்குச் சேேோனது. நோம் அளதப்
ெயன்ெடுத்துெவர்கள் ஆகவோம்.
ெயன்ெடுத்துெவருக்கும், பதோைில் நுட்ெத்ளத எவ்வோறு உெகயோகிக்க கவண்டும் என்று
பதோிந்திருக்க கவண்டும்.
தனித்துவம், பொருைோதோைம், விகவகம் இளவ தீவிைேோன விஷயங்கைோகும். கதர்ச்சி பெற்றிருக்கும்
ஒரு துளறயின் நிபுணர்கள், அளத விவோதம் புோிய விளைவோர்கள். ஆைோய்வகதோடு, சுயேோன
சிந்தளனயும் கதளவப்ெடும் தீவிைேோன விஷயத்ளத அவர்கள் சோதோைண தினசோிளயப்
ெடிப்ெவர்கள் கெோல் கெச ஆைம்ெிப்ெர். இருப்ெினும், கயோசளனயின்றி கூறும் அவர்கைது
கருத்துகளை நம்ேோல் எடுத்துக்பகோள்ை முடியும், அதன் ெின்னோல் இருக்கும் உண்ளேயோன
ேதிப்ளெ கண்டுெிடிக்க முடியும், அவற்றின் ேீது நேக்குள்ை நம்ெிக்ளகயோல், அவற்றிற்கு
உறுதியோன ஒரு வடிவம் பகோடுக்க முடியும். இவ்வோறுதோன் ெலரும், ெலருடன் பதோடர்புபகோண்டு,
அதன் மூலம் ஏற்ெடும் உறவு, ஒருவளை ஏகனிடம் பசன்றளடய வைி வகுக்கும்.
இது கெோன்ற அணுகுமுளற, சைோசோிக்கும் கீைிருந்த ெட்டதோோிளய, சைோசோிக்கும் கேல், ெல்களலக்
கைகத்தில் ெிைெலேோன முதுகளல ஆசிோியைோக்கியது.
அத்தையும், ேோேோவும் நோகோிக ேகனோெோவத்தின் மூலம் டோர்சியுடன் சிறந்த உறவிளன இங்கு
ஏற்ெடுத்துகின்றனர்.
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ேற்றவருடன் பதோடர்புபகோள்ளும்கெோது, அவைது சிறந்த குணங்களுடன் ேட்டுகே
பதோடர்புபகோள்வது சிறந்தது.
இதன் மூலம் நோம் நேது சிறந்த ெகுதிளய ேட்டுகே பசயல்ெடுத்துகவோம்.
நம்ேிடகேோ அல்லது ேற்றவோிடகேோ எந்தத் தீளேளயயும் கோண முடியோத ேன நிளலக்கு நோம்
ேோறுகவோம்.
சத்திய ஜீவியத்திற்கு இது சிறந்த அடிப்ெளடயோகும்.
எந்தத் தீளேளயயும் ேனிதன் கற்ெளன பசய்துபகோள்ைோவிடின் உலகில் தீளேகய கிளடயோது.
உலகில் தீளே என்று ஒன்று இருப்ெின், அது ேனிதன் விரும்ெிப் ெளடப்ெதுதோன்.
ேனித விருப்ெத்தின் சக்திளய நோம் இங்கு ெோர்க்கிகறோம்.
ேனித ேனம் பசயல்ெடுத்துவது அதன் உண்ளே நிளலயோகும்.
ேோளயயின் சக்தி அது.
ேனதின் நிளலயில் இது உண்ளே, ேனளதத் தோண்டிய சத்திய ஜீவிய ேனதில் அல்ல.
சில ஆயிைம் வருடங்கைோக உலகம், முடியோட்சிளய நம்ெியது, அதனோல் தளைத்தது.
நூறு வருடங்கைோக John Maynard Keynes, ெணத்ளத முதலீடு பசய்வதன் மூலம், வியோெோைச்
சந்ளதளய உருவோக்கலோம் எனும் கதோற்றத்ளத ஏற்ெடுத்தி ளவத்திருந்தோர்.
ேனித ேனதில் கதோற்றங்களை உருவோக்கி, அளத ேந்திைவோதி உறுதி பசய்யும் விதேோக தந்திைம்
பசயல்ெடுகிறது.
இந்தியோவில் ேிகவும் முன்கனறிய ேோநிலம், ெல வருடங்கைோக ேிகவும் ெின்தங்கிய ேோநிலேோக
கருதப்ெட்டு வந்தது, தேிழ் நோட்ளடச் கசர்ந்த ெடித்த ேக்கள் அளனவரும் அளத நம்ெி, அவர்களை
ஆட்சிக்குக் பகோண்டு வந்தனர்.
டோர்சி அவளை கதவளதயோகக் கருதினோன், அவளும் ஒரு கதவளதயோக இருந்தோள்.
Emily, Lopez-ஐ ஒரு கனவோனோக எண்ணினோள், ஆனோல் அவன் அவ்வோறு இல்ளல.
Emily, கடுளே நிைம்ெிய Wharton-னின் தோயில்லோப் பெண்.
கடுளே, ேனதில் அறிளவ வைர்க்கோது.
ெின்னர் அவள் திருேணம்பசய்து பகோண்ட கனவோனும், கடுளேயுள்ைம் பகோண்டவனோக
இருந்தோன்.
கடுளே, ேோறோத்தன்ளே, சுதந்திைம் இல்லோளே, குறுகிய ேனப்ெோன்ளே இளவ யோவும் இருளைகய
உருவோக்கும்.
சமூகம் அைிக்கும் சுதந்திைத்தில், தோயில்லோப் பெண்ணின் ேனம் தோகன தன்ளன முளறப்ெடுத்திக்
பகோள்ளும் ஆனோல் தோயோர் பெண்ணின் ேனளத அவளுளடய இஷ்டப்ெடிகய உருவோக்கிக்
பகோள்ை அனுேதிப்ெோள்.
தோயோோில்லோத குைந்ளதகள் 18 அல்லது 20 வயதிலும் பகட வோய்ப்புண்டு.
தோயோர் இல்லோத நிளலளயவிட பகோடுளேயோன தோயோர் இருப்ெது கேலோனது.
Glencoraவிற்கும், Alice Vavasoorவிற்கும் கூட தோயோர் இல்ளல.
ேளனவி வரும்வளை தோயோர் இருக்க கவண்டும்.
குைந்ளதகளுக்குத் தோயோர் ேனதின் சமூகம் கெோல் இருப்ெோள்.
அன்ளன விரும்புவதுகெோல் அன்ெர் நடந்து பகோண்டோல், எவருக்கும் அவளை அளடயோைம் கோண
முடியோது.
ேனிதனோல் தன்னுளடய இலட்சியத்ளத அளடய முடியோது என்ெதல்ல, அவனுக்கு அளத
அளடயச் கசோம்ெலோக உள்ைது.
இளதப் ெற்றி நோன் ெலமுளற எழுதியுள்கைன். இருப்ெினும் இளதப் ெற்றி ேறுெடியும் எழுதுவது
ெயனுள்ைது.
ேற்றவோிடம் கெசும்பெோழுது, இன்ெம், பவற்றிப் பெருேிதம், திருப்தி, எோிச்சல் எழுகிறது.
இளவ யோவும் அகந்ளதயின் பவைிப்ெோடுகள் என்று நேக்குத் பதோிவதில்ளல.
நேக்குத் பதோிய வரும்பெோழுது, அவற்ளறக் ளகவிட நோம் விரும்புவதில்ளல.
ளகவிட முயற்சி பசய்யும்பெோழுது, அது சோத்தியேில்ளல என்ெளத நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
உண்ளேயில் அது விருப்ெேின்ளே.
இங்கு, டோர்சி ேனமுவந்து அவனுளடய சுயநலத்ளதக் ளகவிடுகிறோன்.
நோம் ஒரு கவளல பசய்யும்பெோழுது, ஏகதனும் ஒரு பெோருளை எடுக்ககவோ அல்லது ேற்றவோிடம்
கெசுவதற்ககோ ஒரு உந்துதல் எழும்.
இது அகந்ளதயின் விருப்ெம் அல்லது சுெோவத்தின் வற்புறுத்தலோகும்.
நோம் அதற்கு உடனடியோக இணங்குகிகறோம். அளத ேறுக்ககவோ அல்லது சேர்ப்ெணம்
பசய்வதற்ககோ நோம் முயல்வகத இல்ளல.
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நோம் ஏகதனும் விைக்கம் அைிக்கத் தயோைோக உள்கைோம். அந்த விைக்கத்ளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய
கவண்டும் என்று நேக்குத் கதோன்றுவகத இல்ளல.
நோம் அந்த விைக்கத்ளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய முற்ெடும்பெோழுது, ஒரு கலசோன ஞோெகம்
குறுக்கிடுகிறது.
குறுக்கிடும் அந்த ஞோெகத்ளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும் என்று நேக்குத் கதோன்றுவகத
இல்ளல. நோம் இவ்வோறு பசய்தோல் அது பெோிய முன்கனற்றேோக இருக்கும்.
குறுக்கீடுகள் சேர்ப்ெணம் பசய்யப்ெடும்பெோழுது, நேக்குள் வலிளே அதிகோிக்கிறது. இது
ஜீவியத்தின் சக்தியோகும்.
பவற்றிகைேோன சேர்ப்ெணம், திட்டங்கைின் ஒப்புதளலக் குறிக்கிறது---அங்கு கவளல
பதோடங்குகிறது. திட்டம் பசயலோற்றப்ெட கவண்டும். ெலன் கிளடக்க கவண்டும். ெலனில் ெல
தைங்கள் உண்டு.
ஒருவர் இதளனச் பசய்வது கெோற்றத்தக்கது.
சேர்ப்ெணத்ளதப் பூைணேோக்குவதன் முதல் ெடியோகும் இது.
இந்த பவற்றிகைேோன முயற்சிக்குப் ெின்னோல், சுவோைசியம் குன்றிய நிளல இருக்கும். ேனம்
கவபறோன்றினோல் ஆக்கிைேிக்கப்ெட்டிருக்கும்.
ேன ஆக்கிைேிப்ெின் விைிப்புணர்ச்சி, தன்னிளனகவோடு இருப்ெது.
இவ்விைிப்புணர்ச்சி ஏற்ெட சில நூறு வருடங்கள் எடுக்கும்.
ேனளத ஆக்கிைேித்துக் பகோண்டிருப்ெளத அறிவது, அருள்.
சேர்ப்ெணத்ளதப் பூைணேோக்குவதன் ஆைம்ெமுளறளய முழுளேயோக ேீண்டும் பசய்ய கவண்டும்.
இது கேலும் வலிளே வோய்ந்தது.
அன்ளன, தோன் கவளல பசய்து பகோண்டிருப்ெதோகவும், ஸ்ரீ அைவிந்தர் சோதகர்கைின் கயோகத்ளதச்
பசய்து பகோண்டிருப்ெதோகவும் கூறியபெோழுது, சோதகர்கைின் கயோகத்திற்கு உறுதுளணயோக, ெல
வருடங்கைோக அவர்கைோல் பசய்ய முடியோதளத, க்ஷணத்தில் முடிக்க, ெகவோன் அவர்களுளடய
ஆழ்ேனதில் பசயல்ெட்டுக் பகோண்டிருந்தோர்.
அந்த இடத்தில் அன்ெர், அருைின் கயோகப் ெலளனப் பெறலோம் அல்லது பசோந்த
உெகயோகத்திற்கோகப் ெயன்ெடுத்திக் பகோள்ைலோம்.
38. “There was now an interest in believing the housekeeper.”
In the proposal Darcy spoke low of her family as he believed she would appreciate his love for her
that way better.
It was a wrong belief, as offence does not win a rational argument.
Not to offend is to achieve.
Well, he had offended, what to do now?
His belief in rational plain speaking was great.
He could give up his belief with great difficulty, but it would remain as a fact – a fact that her family was
low and he loved her in spite of it.
The problem was not only to convince her, but to inspire her to adore him.
That did not admit even an approach to offensive sentiments.
Darcy did successfully overcome it. How can a devotee in that position do it?
The devotee at that moment can see that there is an occupation of egoistic or natural urge to act. That urge
energises the wrong belief.
Surely one has to work on that urge and withdraw it.
Darcy’s belief was unless she knew her low position and that he loved her in spite of it, his own intensity
would not be appreciated.
For her to know of his intensity and appreciate it, it is not the way.
He must go in, increase his appreciation further till the vibration reaches her which he did. The work was
never accomplished even by reminding of the offence. It was always accomplished by Darcy’s higher
appreciation of her nobler values. It could make her know what he wanted her to know. Whether she knew
it or not is immaterial. It will be done. When Darcy did follow the higher method of going in, she did first
appreciate the value of Pemberley and after the elopement more fully appreciated the lowness of her family
which she had seen in reading his letter. He also confessed it at the second proposal. NOT to take note of
her defects was the best way of making her know his greatness. It was vastly helped by the idea,
wherever possible, that Elizabeth was really not low, not even her family. To know their lowness and
tolerate it is, Mother says, superiority. The humility that knows that Elizabeth’s family is NOT low will
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accomplish. Yoga needs the knowledge that Longbourn is great and ‘cultured’.
The theory of accomplishment says Man will respond not to the presentation of rational facts, but to
the other Man’s deeper sincerity.
• Facts do not speak, if at all they speak, they only offend.
• As long as Darcy relied on facts, he would fail.
• What would speak to Darcy’s inner conviction is the need of Elizabeth.
• What would speak to Elizabeth is that Darcy really, sincerely, humbly needs her.
• She expected him to handsomely acknowledge her inner superiority and court it with humility.
• Such an attitude could not in any way remind her of her inferiority.
That the Gardiners were there was life’s sanction to her wedding.
• Mabel did feel superior and lost Silverbridge.
• Mabel did not want to betray Tregear.
Elizabeth too did not want to betray Wickham but she achieved it through Lydia.
Pemberley overwhelmed Elizabeth.
• Silverbridge’s boyishness could not overwhelm mature Mabel as Tregear was manly. Also she was from
the oldest aristocracy.
• Accomplishment needs sincerity, humility, not facts, arguments, etc.
• Such sincerity can arise not from Mind but from emotions.
• This is marriage. Therefore emotional sincerity is essential.
• Should the emotions go on strike, don’t resist them as it will energise them.
Wait for it to flag.
• Waiting in sincerity gives the opening.
• Even the vital yields to sincerity.
• Do not resort to sincerity for the result.
• Sincerity for sincerity’s sake will pay.
• Time is not necessary if greater sincerity is there.
• Patience abridges Time.
• Sincerity abridges Time, space, Mind.
• Sincerity is the emotion of Psychic Light.
Darcy’s accomplishment has many more sides. Let us see what we can get.
He prepared himself to forget what he had told her.
His decision to forget could remove the memory of that idea, but not the faith in his conviction.
To dissolve the faith in that conviction one has to be convinced of something opposite or something higher.
It can relieve the Mind to a great extent.
She was offended in the vital; his Mental relief could not dissolve her vital hurt.
To persuade his own vital that she was not inferior to him was to be not true.
Being not true, it will not work.
This he could do if he compared himself with her in her part of the light and shut out of his mind the
memory of her family. A tall order.
At this moment, it was grace, if he could think of consecration of his vital instead of teaching anything to
the vital.
Consecration will work, but for that even the expectation that consecration will give the result must not be
there. It must be consecration pure and simple.
The vital cannot be consecrated from the Mind. One should do so from his own vital.
Normally this is impossible. The only alternate is to call Mother at that point which is consecration of the
obstructing Mind.
It is easier to convince the Mind of an impossible idea – that Longbourn was not inferior – than to persuade
his vital to accept it.
Should one succeed there it is great. Darcy succeeded there by a one-pointed concentration. It is good.
One-pointed concentration will give us the result we seek for. For yoga it must be a general concentration.
Had Darcy tried the general concentration, Elizabeth would have given up Wickham, turned to him with
love, forgotten Pemberley, been steeped in gratitude that he ever loved her, discovered the nobility of
Darcy the person and thus opened the field to Romance. In that case as Caroline formally reversed her
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behaviour, Lady Catherine would have really reversed her deeper attitude to Elizabeth having discovered
the true greatness of Elizabeth by virtue of Darcy’s love for her.
The organisation of human belief contains human history in essence.
Man guides himself by his Mental beliefs.
His life, however, is moved by the forces of life not controlled by his thoughts.
Still the only power he has is his thought.
How these beliefs are formed and fashioned is a standing wonder.
Belief arises by direct experience.
Experiences are varied, conflicting, apparently unrelated.
Beliefs are the essence of experiences self-formulated.
It is all done subconsciously, operated consciously.
Human ingenuity lies in conscious justification of a subconscious power.
Reviewing the characters of this story from this point of view, we will have a compendium of a hilarious
collection. Some of these principles are,
• Man believes his irresponsibility is responsibility.
• Pursuing his own petty interests petulantly, Man hopes his highest hopes will be fulfilled in the finest
fashion.
• One who has nothing to hope for, wishes for the impossible.
• Man believes his heart’s desire can be reached by his physical exertion.
• When he fails, he sincerely believes he was thwarted by all others.
• His own situation, he knows, is something to be adored universally.
• As long as energy is there, one believes it can be expressed in action.
• Her own power, Lady Catherine believes, would be universally respected.
• Losing oneself in domestic responsibilities, one is totally fulfilled.
• Exhausting one’s interest, one fulfils his duties.
• Physical punishments are effective deterrents.
• Impulse of desire must be instantly enjoyed.
• The whole world has no right to interfere with one’s enjoying its potentials.
• My own desires are life giving; other’s desires are obscene obstructions.
• All I can do is to be lost in myself.
• I need someone to dictate to me all the time.
• I need someone to dominate all the time submissively.
• Possibility of desire is powerfully attractive.
Man is not endowed with any inherent judgement.
Even to trust the report of the housekeeper, they needed another occasion.
One is not endowed with judgment because Man judges by thought facts of the senses.
When the Mind develops its own senses – subtle senses – then it will be unerring.
Villagers, uneducated people, low caste members, people of undeveloped Minds do have a sense Mind
which is unerring for purposes of sensation.
For a social life governed by law – i.e. Mind – that sense is inadequate and when it serves, it will serve ill.
Successful businessmen and Money lenders have that sense which is their forte in society.
One who seeks Mental development or psychological growth cannot make any progress until he
totally discounts this faculty.
One can have a low faculty like biting but he can teach himself not to bite.
As masters they will be exacting, vastly successful in areas of lowest social ideal. Should they awaken
Mentally – as it is a vital faculty they now enjoy – and teach themselves not to bite psychologically, their
vital Mind will be replaced by No. 3.
The progress will be phenomenal.
Utter truthfulness is a sheet anchor here.
Silent, cold Phileas Fogg, on hearing of suttee, decided to rescue the victim. It is a magnificent revelation
of humanity within.
His project became a success on the strength of his decision. It was a Mental decision, not a Psychic
decision, but an unegoistic, decision of a perfectly punctual Mind that was calm.
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There was no tension in him, no wavering.
He was self-possessed which is psychological strength.
When he found he lost, he was calm. While imprisoned he was calm.
When he won he was calm.
Though it is mental calm, even authors cannot create such a calm character.
There was no sense of superiority or accomplishment.
His humanity could succeed because of lack of ego.
Calm courage that is fitting in the battlefield can naturally emerge then.
“வீட்ளடப் ெைோேோிப்ெவளை நம்புவதில் இப்பெோழுது ஆர்வம் உண்டோயிற்று.”
திருேண கவண்டுககோைில் டோர்சி அவளுளடய குடும்ெத்ளதப்ெற்றி தைக் குளறவோகப் கெசினோன்.
இவ்வோறு கெசுவதினோல் அவள் அவனுளடய கோதளல அதிகேோகப் கெோற்றுவோள் என அவன்
நிளனத்தோன்.
தவறோன நம்ெிக்ளகயோக அது இருந்தது, ேனளதப் புண்ெடுத்தும் கெச்சு விகவகேோன விவோதத்தில்
பஜயிக்கோது.
புண்ெடுத்தோேல் இருப்ெது சோதிக்கும்.
அவன் அவளைப் புண்ெடுத்தி விட்டோன், இப்பெோழுது என்ன பசய்வது?
விகவகத்துடன் உண்ளேளயப் கெசுவதில் அவனுக்கு இருந்த நம்ெிக்ளக உயர்ந்தது.
ேிகவும் கஷ்டப்ெட்டு அவன் அவனுளடய நம்ெிக்ளகளயக் ளகவிடலோம், ஆனோல் அவன்
கூறியளவ உண்ளேயோக இருக்கும் - அவளுளடய குடும்ெம் தோழ்ந்தது, இருப்ெினும் அவன்
அவளைக் கோதலிக்கிறோன் என்கிற விஷயம் உண்ளேயோக இருக்கும்.
அவளை நம்ெ ளவக்க கவண்டும் என்ெது ேட்டும் ெிைச்சிளனயல்ல, தன்ளனப் கெோற்ற அவளை
ஊக்குவிப்ெதும் ஆகும்.
புண்ெடுத்தும் கெச்சுக்கைின் அணுகுமுளறளயக்கூட அது அனுேதிக்கவில்ளல.
டோர்சி இளத பவற்றிகைேோகத் தோண்டி வந்தோன். இந்த இடத்தில் ஒரு அன்ெர் எவ்வோறு
நடந்துபகோள்ை கவண்டும்?
அந்தத் தருணத்தில் அகந்ளதயினோகலோ அல்லது இயற்ளகயோககவ பசயல்ெட கவண்டும் என்கிற
உந்துதல் அன்ெருக்கு எழும். அந்த உந்துதல் தவறோன நம்ெிக்ளகக்கு சக்தி அைிக்கும்.
இந்த உந்துதளல அடக்கி அதளனக் ளகவிடுவதற்கு ஒருவர் முயல கவண்டும்.
தன்னுளடய தோழ்ந்த நிளலளய உணர்ந்து, அளதயும் ேீறி அவன் தன்ளனக் கோதலிக்கிறோன் என்று
அவள் பதோிந்து பகோண்டோல்தோன், அவனுளடய தீவிைத்ளத அவள் புோிந்துபகோள்வோள் என்று டோர்சி
நம்ெினோன்.
அவனுளடய தீவிைேோன கோதளல அவள் உணை, கெோற்ற, இது முளறயல்ல.
அவனுளடய கோதலின் தீவிைத்ளத அவள் உணை, அவன் தன்னுள்கை பசன்று, தோன் கெோற்றுவளத
அதிகோித்து, அந்த அதிர்வுகள் அவளைச் பசன்றளடய முயல கவண்டும். அவன் அளதச் பசய்தோன்.
அவளைப் புண்ெடுத்தியளத நிளனவுெடுத்திப் ெோர்த்தபெோழுதும் அவனோல் சோதிக்க முடியவில்ளல.
அவளுளடய உயர் குணங்களை அவன் ெோைோட்டியபெோழுதுதோன் சோதிக்க முடிந்தது. அவள் என்ன
பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும் என்று அவன் விரும்ெினோகனோ, அதளன நிளறகவற்ற முடிந்தது.
அவள் அளதப்ெற்றித் பதோிந்துபகோண்டோைோ, இல்ளலயோ என்ெது ஒரு விஷயம் அல்ல. இந்த
கவளல முடிந்து விடும். டோர்சி அகத்தில் தன்ளன ேோற்றிக்பகோள்ளும் உயர்ந்த முளறளயக்
களடப்ெிடிக்க ஆைம்ெித்தவுடன் அவள் முதலில் பெம்ெர்லியின் ேதிப்ளெ உணை ஆைம்ெித்தோள்,
ஓடிப்கெோகும் நிகழ்ச்சிக்குப் ெிறகு, கடிதத்தில் அவள் ெடித்திருந்தெடி, தன்னுளடய குடும்ெத்தின்
தோழ்ந்த நிளலளய முற்றிலுேோக உணர்ந்தோள். அவனும் இைண்டோவது திருேண கவண்டுககோைில்
அளத ஒப்புக்பகோண்டோன். அவன், அவளுளடய குளறளய முழுளேயோகப் புறக்கணிப்ெகத,
அவனுளடய கேன்ளேளய அவள் பதோிந்துபகோள்ை சிறந்த முளறயோக இருக்கும். எலிசபெத்
உண்ளேயில் அவ்வைவு தோழ்ந்தவள் அல்ல, அவளுளடய குடும்ெமும் தோழ்ந்தது அல்ல என்ற
எண்ணம் அதற்கு பெரும் உதவியோக இருந்தது. ஒருவருளடய தோழ்ந்த நிளலளய உணர்ந்து,
அளதப் பெோறுத்துக்பகோள்வகத சிறப்ெோனது என்று அன்ளன கூறுகிறோர். எலிசபெத்தின் குடும்ெம்
தோழ்ந்தது அல்ல என உணரும் ெணிகவ சோதிக்கும். லோங்ெர்ன் சிறப்ெோனது, நோகோிகம் ேிகுந்தது
எனும் அறிவு கயோகத்திற்கு அவசியம்.
விகவகேோன உண்ளேகளுக்கு ேனிதன் ெதிலைிக்க ேோட்டோன், ேற்ற ேனிதனின் ஆழ்ந்த
உண்ளேக்கக ெதிலைிப்ெோன் என்ெது ஒரு கவளல பூர்த்தியோவதற்குோிய ககோட்ெோடோகும்.
•உண்ளேகள் கெசோது, அப்ெடிகய கெசினோலும், அளவ புண்ெடுத்தகவ பசய்யும்.
•உண்ளேகளை நம்பும்வளை டோர்சிக்கு பவற்றி கிளடக்கோது.
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•எலிசபெத் கவண்டும் என்கிற கதளவகய டோர்சியின் உள்ைத்தில் எழும் திடேோன நம்ெிக்ளகக்கு
வலுவூட்டும்.
•டோர்சி உண்ளேயோக அடக்கத்துடன் தன்ளன நோடுகிறோன் எனும் அறிகவ எலிசபெத்திற்கு
நம்ெிக்ளகளய அைிக்கும்.
•தன்னுளடய உள்ைத்தின் கேன்ளேளய அவன் அைகோகத் பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும், ெணிவுடன்
அளத விரும்ெ கவண்டும் என்று அவள் எதிர்ெோர்த்தோள்.
•இது கெோன்ற ேகனோெோவம் அவளுளடய தோழ்ந்த நிளலளய ஞோெகப்ெடுத்தோது. கோர்டினர்
தம்ெதிகள் அங்கு இருந்தது, வோழ்க்ளக அவைது திருேணத்திற்கு அைித்த ஒப்புதல் ஆகும்.
•Mabel-ன் உயர்வு ேனப்ெோன்ளேயினோல், Silverbridge-ஐ இைக்க கநோிட்டது.
•Mabel, Tregearஐ ஏேோற்ற கவண்டும் என்று விரும்ெவில்ளல. எலிசபெத்தும் விக்கோேிற்கு
நம்ெிக்ளகத் துகைோகம் பசய்ய விரும்ெவில்ளல, ஆனோல் லிடியோ மூலம் அது நிளறகவறியது.
பெம்ெர்லியோல் எலிசபெத் ஆட்பகோள்ைப்ெட்டோள்.
•Tregear ஆண்களுக்குோிய கம்பீைத்துடன் இருந்ததினோலும், Mabel ெளைளே வோய்ந்த
உயர்குடியிலிருந்து வந்ததினோலும், Silverbridge-ன் சிறுெிள்ளைத்தனம், அவளை
ஆட்பகோள்ைவில்ளல.
•சோதளன புோிய உண்ளே, ெணிவு கவண்டும், விஷயங்ககைோ விவோதங்ககைோ அல்ல.
•இது கெோன்ற உண்ளே உணர்ச்சிகைிலிருந்து எழும், ேனதிலிருந்து அல்ல.
•இது திருேணம் என்ெதோல், உணர்ச்சிகைின் உண்ளே அவசியம்.
•உணர்ச்சிகள் பசயல்ெட ேறுத்தோல், அவற்ளற எதிர்க்கக் கூடோது, ஏபனனில் அளவதோன்
உணர்ச்சிகளுக்கு சக்தி அைிக்கும். அது கேலழும்ெக் கோத்திருக்க கவண்டும்.
•உண்ளேகயோடு கோத்திருப்ெது விைிப்புணர்ச்சிளய அைிக்கும்.
•உண்ளேக்கு உணர்வும் அடிெணியும்.
•ெலனுக்கோக உண்ளேளய ஏற்றுக்பகோள்ைக் கூடோது.
•உண்ளேக்கோககவ உண்ளேளய ஏற்றுக்பகோள்வது ெலனைிக்கும்.
•கேலும் உயர்ந்த உண்ளே இருந்தோல் கநைம் அவசியேில்ளல.
•பெோறுளே கநைத்ளதச் சுருக்கும்.
•கநைம், இடம், ேனம் இவற்ளற உண்ளே சுருக்கும்.
•ளசத்திய ஒைியின் உணர்ச்சிகய, உண்ளேயோகும்.
டோர்சியின் சோதளனக்கு கேலும் ெல அம்சங்கள் உள்ைன. எது நேக்குப் புோிகிறது எனப்
ெோர்ப்கெோம்.
அவைிடம் கூறியவற்ளற அவன் ேறக்கத் தயோைோக இருந்தோன்.
அவன் ேறக்கத் தீர்ேோனித்தது அந்தக் கருத்தின் நிளனளவ அகற்றலோம், ஆனோல் அவனுளடய
உறுதியோன பகோள்ளகயின் கேலுள்ை நம்ெிக்ளகளய ேோற்றோது.
அந்த உறுதியின் கேலுள்ை நம்ெிக்ளகளயக் களைக்க, ஒருவர் அதற்கு கநர்ேோறோனளத அல்லது
கேலும் உயர்ந்தளத நம்ெ கவண்டும்.
அது அதிக அைவில் ேன நிம்ேதிளய அைிக்கும்.
அவள் உணர்வுபூர்வேோக புண்ெட்டிருந்தோள்; அவளுளடய உணர்வின் கோயத்ளத அவனுளடய ேன
நிம்ேதியோல் அகற்ற முடியவில்ளல.
அவள் தனக்குத் தோழ்ந்தவள் அல்ல என்ற அவனது உணர்ளவ அவன் தன்ளனகய நம்ெ ளவப்ெது,
அவன் உண்ளேயோக இல்லோேல் இருப்ெதோகும்.
உண்ளேயோக இல்லோத ெட்சத்தில் அது பசயல்ெடோது.
அவளுளடய ஒைியுடன் தன்ளன ஒப்ெிட்டுப் ெோர்த்து, அவளுளடய குடும்ெத்ளத ேனதிலிருந்து
அகற்றினோல்தோன் இது சோத்தியேோகும். இது ேிகவும் கடினேோன பசயல்.
இந்தத் தருணத்தில் உணர்வுக்குக் கற்ெிக்க முயற்சி பசய்வளதவிட, அளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய
முயல்வது அருைோகும்.
சேர்ப்ெணம் ெலனைிக்கும். அதற்குச் சேர்ப்ெணம் ெலனைிக்கும் என்ற எதிர்ெோர்ப்பு இருக்கக்
கூடோது. தூய்ளேயோன எைிளேயோன சேர்ப்ெணேோக இது இருக்க கவண்டும்.
ேனதிலிருந்து உணர்ளவச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய முடியோது. ஒருவர் தன்னுளடய உணர்விலிருந்கத
அளதச் பசய்ய கவண்டும்.
சோைாரணேோக இது சோத்தியேில்லோதது. அந்த இடத்தில் அன்ளனளய அளைப்ெதுதோன் ஒகை
வைியோகும். அது தளட பசய்யும் ேனதின் சேர்ப்ெணேோகும்.
லோங்ெர்ன் தோழ்ந்தது அல்ல என்ற சோத்தியேில்லோத ஒரு கருத்ளத, அவனுளடய உணர்ளவ ஏற்றுக்
பகோள்ை ளவப்ெளதவிட, அவனுளடய ேனளத நம்ெ ளவப்ெது சுலெம்.
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அங்கு ஒருவர் பவற்றி பெற்றோல் அது சிறப்ெோனது. ஒரு விஷயத்தில் ேனளத ஒருமுகப்ெடுத்தி
டோர்சி இதளனச் சோதித்தோன். இது நல்ல விஷயம். ஒரு விஷயத்தில் ேனளத ஒருமுகப்ெடுத்துவது
நோம் நோடும் ெலளன அைிக்கும். கயோகத்திற்கு பெோதுவோன ஒருநிளலப்ெடுதல் கதளவ. டோர்சி
இதளன முயன்றிருந்தோல் எலிசபெத் விக்கோளேக் ளகவிட்டிருப்ெோள், டோர்சிளயக் கோதலிக்க
ஆைம்ெித்திருப்ெோள், பெம்ெர்லிளய ேறந்திருப்ெோள், அவன் அவளைக் கோதலித்ததற்கோக நன்றி
உணர்வில் மூழ்கியிருந்திருப்ெோள், டோர்சியின் உயர் ெண்ளெ உணர்ந்திருப்ெோள், அது
பெருங்கோதலுக்கு வைிககோலியிருக்கும். கோைலின் அவளுளடய நடத்ளதளய ேோற்றிக்
பகோண்டதுகெோல், கலடி கோதோினும், டோர்சி எலிசபெத்ளதக் கோதலித்த கோைணத்தினோல்,
அவளுளடய உண்ளேயோன உயர்விளன உணர்ந்து, எலிசபெத் ேீதிருந்த அவளுளடய ஆழ்ந்த
அெிப்ெிைோயத்ளத ேோற்றிக் பகோண்டிருந்திருப்ெோள்.
ேனித நம்ெிக்ளகயின் அளேப்பு ேனித வைலோற்றின் சோைத்ளத உட்பகோண்டது.
ேனிதன், அவனுளடய ேனதின் நம்ெிக்ளகயின் வைி நடக்கிறோன்.
அவனுளடய வோழ்க்ளக, அவனுளடய எண்ணங்கைோல் கட்டுப்ெடுத்தப்ெடோத வோழ்வின்
சக்திகைோல் வைி நடத்தப்ெடுகிறது.
இருப்ெினும், அவனுளடய ஒகை சக்தி அவனுளடய எண்ணம்தோன்.
எவ்வோறு இந்த நம்ெிக்ளககள் கதோன்றுகின்றன, உருவோகின்றன என்ெது ஒரு பெோிய
அதிசயம்தோன்.
கநைடியோன அனுெவத்தின் மூலம் நம்ெிக்ளககள் எழுகின்றன.
அனுெவங்கள், ெல வளககைோகவும், ஒன்கறோபடோன்று முைண்ெட்டும், ஒன்கறோபடோன்று
பதோடர்ெில்லோததோகவும் இருக்கும்.
சுயேோக உருவோன அனுெவங்கைின் சோைம் நம்ெிக்ளககள் ஆகும்.
இளவ ஆழ்ேனதில் உருவோகி கேல் ேனதில் பசயல்ெடுகின்றன.
ஒரு ஆழ்ேனச் சக்திளய தன்னிளனகவோடு நியோயப்ெடுத்துவதில் ேனிதனின் புத்தி கூர்ளே
உள்ைது.
இந்தக் கண்கணோட்டத்தில் இக்களதயின் கதோெோத்திைங்களை ஆைோய்ந்தோல், சுவோைசியேோன ெல
விஷயங்கள் கிளடக்கும். இந்தக் ககோட்ெோடுகைில் சில,
•ேனிதன் தன் பெோறுப்ெற்ற தன்ளேளய பெோறுப்பு என நம்புகிறோன்.
•ேனிதன் தன்னுளடய அற்ெேோன விருப்ெங்களைப் ெின்ெற்றும்பெோழுது, தன்னுளடய உயர்ந்த
நம்ெிக்ளககள் சிறப்ெோகப் பூர்த்தி பசய்யப்ெடும் என்று நம்புகிறோன்.
•எதிர்ெோர்ப்ெதற்கு எதுவும் இல்லோத ஒருவன், சோத்தியேில்லோததற்கு ஆளசப்ெடுகிறோன்.
•உடல் முயற்சியோல் உள்ைத்தின் ஆளசளய அளடய முடியும் என ேனிதன் நம்புகிறோன்.
•அவன் கதோல்வி அளடயும்பெோழுது, ேற்றவர்கைோல் அவன் கதோற்கடிக்கப்ெட்டோன் என
உண்ளேயோக நம்புகிறோன்.
•அவனுளடய நிளலளே உலகளனத்தும் கெோற்றப்ெட கவண்டிய ஒன்று என்று அவனுக்குத்
பதோியும்.
•சக்தி இருக்கும்வளை அளதச் பசயலில் பவைிப்ெடுத்த முடியும் என்று ஒருவன் நம்புகிறோன்.
•கலடி கோதோின், தன்னுளடய வலிளே எல்கலோைோலும் ேதிக்கப்ெடும் என்று நம்புகிறோள்.
•குடும்ெப் பெோறுப்ெில் ஒருவர் ஆழ்ந்து விடுவது, அவருக்கு முழுளேயோன நிளறளவ அைிக்கிறது.
•ஒருவருளடய ஆர்வங்களைத் தீர்க்கும்பெோழுது அவருளடய கடளேகள்
நிளறகவற்றப்ெடுகின்றன.
•உடல்ோீதியோன தண்டளன குற்றங்களைத் தடுக்கும்.
•ஆளசகைின் உந்துதல்களை உடனடியோக அனுெவிக்க கவண்டும்.
•ஒருவர் முழு அைவில் அவற்ளற அனுெவிப்ெளதத் தடுப்ெதற்கு உலகம் முழுவதிற்கும் உோிளே
கிளடயோது.
•என்னுளடய பசோந்த ஆளசகள் வோழ்வு அைிப்ெது; ேற்றவர்கைது ஆளசகள் பவறுப்பூட்டும்
தளடகள்.
•என்னுள்கை நோன் ஆழ்ந்து விடுவகத நோன் பசய்யக்கூடியது.
• ான் என்ன பசய்ய மவண்டும் என்று பசால்வைற்கு எல்லா ம ரங்களிலும் ஒருவர் இருக்க
மவண்டும்.
•எல்லோ கநைங்கைிலும் எனது ஆதிக்கத்திற்கு அடிெணிய எனக்கு ஒருவர் கதளவ.
•ஆளசயின் சோத்தியம் சக்திவோய்ந்த ஈர்ப்பு ஆகும்.
ேனிதனுக்கு இயற்ளகயோன ேதிப்ெிடும் திறளே இல்ளல.
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வீட்ளடப் ெைோேோிப்ெவோின் கூற்ளற நம்புவதற்குக்கூட அவர்களுக்கு கவபறோரு சந்தர்ப்ெம்
கதளவப்ெட்டது.
ேனிதன் புலன்கைின் எண்ணங்கள் மூலம் கணிப்ெதோல், அவனுக்கு ேதிப்ெிடும் திறன் இல்ளல.
ேனம் தன்னுளடய சூட்சுேப் புலன்களை வைர்த்துக்பகோள்ளும்பெோழுது, அது தவறோக இருக்கோது.
கிைோே ேக்கள், ெடிக்கோத ெோேைர்கள், தோழ்ந்த வகுப்ெினர், ேனம் வைர்ச்சி அளடயோத ேக்கள்,
ஆகிகயோருக்கும் உணர்வு ேனம் உள்ைது, புலனுணர்வில் அது தவறு பசய்யோது.
ேனம் எனும் சட்டத்தின் மூலம் ஆைப்ெடும் சமூக வோழ்விற்கு அந்த உணர்வு கெோதுேோனது அல்ல,
அது உதவும்பெோழுது பகடுதல் விளையும்.
பவற்றிகைேோன பதோைிலதிெர்களுக்கும், ெணம் கடன் பகோடுப்ெவர்களுக்கும், அந்த உணர்வு
இருக்கும், அதுதோன் சமூகத்தில் அவர்கைது ெலேோகும்.
ேன வைர்ச்சி அல்லது ேகனோோீதியோன வைர்ச்சிளய நோடும் ஒருவர், இந்தத் திறளன முழுவதுேோக
விலக்கோதவளை, எந்த வித முன்கனற்றத்ளதயும் அளடய முடியோது.
குத்தலோகப் கெசுவது கெோன்ற தோழ்ந்த திறன் ஒருவருக்கு இருக்கலோம், ஆனோல் அவ்வோறு நடந்து
பகோள்ைக் கூடோது என்று அவர் தனக்கக கற்றுக்பகோடுத்துக் பகோள்ைலோம்.
எஜேோனர்கைோக அவர்கள் ேிகவும் கண்டிப்ெோனவர்கைோக இருப்ெோர்கள், ேிகவும் தோழ்ந்த சமூக
இலட்சியத்தில் பெரும் பவற்றி பெறுவோர்கள். இப்பெோழுது அவர்கள் சந்கதோஷேோக அனுெவிப்ெது
உணர்வில் என்ெதோல், அவர்கள் ேனதோல் விைிப்புற்று, ேனதின் அைவில் இனி குத்தலோகப் கெசக்
கூடோது என்று கற்ெித்துக் பகோண்டோல், அவர்களுளடய உணர்வு ேனம் மூன்றோம் எண் நிளலக்கு
ேோறி விடும்.
முன்கனற்றம் அைவற்றதோக இருக்கும்.
இங்கு முழுளேயோன உண்ளே ேிகவும் இன்றியளேயோதது.
பேைனேோக இறுக்கேோக இருந்த Phileas Fogg, உடன்கட்ளட ஏறுவளதப்ெற்றிக்
ககள்விப்ெட்டவுடன், ெலியோகுெவளைக் கோப்ெோற்றத் தீர்ேோனித்தோர். இது ேனிதோெிேோனத்தின்
ேிகப் பெோிய பவைிப்ெோடோகும்.
அவருளடய தீர்ேோனத்தின் வலிளேயில் அவருளடய திட்டம் பவற்றி அளடந்தது. அது ேனதின்
தீர்ேோனம், ளசத்தியத்தின் தீர்ேோனம் அல்ல, ஆனோல் அளேதியோன, துல்லியேோன ேனதின்
அகந்ளதயற்ற தீர்ேோனம்.
அவருள் ெதட்டம் இல்ளல, குைப்ெமும் இல்ளல.
அவர் அளேதியோக இருந்தது அவருளடய ேன வலிளே.
அவர் கதோல்வி அளடந்தகெோது அளேதியோக இருந்தோர். சிளறயில் அளடத்தபெோழுதும்
அளேதியோக இருந்தோர்.
பவற்றி பெற்றபெோழுதும் அளேதியோக இருந்தோர்.
இது ேனதின் அளேதியோக இருந்தோலும், கதோசிோியர்கள்கூட இப்ெடிப்ெட்ட அளேதியோன
கதோெோத்திைத்ளதப் ெளடக்க முடியோது.
உயர்வு ேனப்ெோன்ளேகயோ அல்லது சோதித்த உணர்கவோ எதுவும் அவோிடம் இல்ளல.
அகந்ளத இல்லோத கோைணத்தோல் அவைது ேனிதோெிேோனம் பஜயித்தது.
கெோர்க்கைத்திற்குப் பெோருந்தும் அளேதியோன ளதோியம் அப்பெோழுது அங்கு இயற்ளகயோககவ
எைலோம்.
39. “They soon become sensible.”
Man becomes sensible when it pleases him or benefits him.
Reversely when it does not suit him a perverse attitude arises in him.
With a vengeance he refuses to be sensible.
Man refused to take note of Sri Aurobindo and the Mother even when they came on earth, lived here, wrote
on their philosophy, served Mankind in spite of their refusal and betrayal.
Those who took to them were not aware of their spiritual possibilities.
Those who are serious or genuine and dedicate their lives to serve them, treat them as religious gurus or at
best as Rishis.
Even after the descent of 1956, how many of us have felt it ourselves?
We laugh at the missing tenth man.
We see the absurdity of the broken pencil.
We wake up at the discovery of Copernicus.
Still we irrationally defend rationality.
We superstitiously adhere to scientific thought.
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We autocratically implement democracy.
America flowered in freedom. We worship America but deny that freedom to all others if we can and to
ourselves.
We worship our conquerors and even send them ardent invitations to come and rule us.
We adore the instruments of our creation to which we have become slaves.
We abuse everyone for our defects and deficiencies.
We invoke the Force, it descends and accomplishes our work, but it never catches our attention.
We have done it. It is our own experience. We asked for it and got it.
We refuse to see it.
We do not even know we are that unconscious.
Is there any salvation for our unconsciousness?
We know Mother all our life, still we are unconscious of everything She does to us.
To become conscious from being unconscious is the miracle we face.
Blind men may go wrong with the elephant.
But we are not blind. We only close our eyes.
Will this horse drink? Can we open our eyes?
Life compels us to open our eyes by the pressure of a problem.
Is it possible for us to open our eyes avoiding a problem?
Yes, if we seek cheerfulness, joy, romantic fulfillment.
Joy is understood as the pleasure of success or victory. It is the joy of possession, an egoistic pleasure. It is
a lesser joy.
There is a great joy, truly infectious, expanding.
It is a joy of selflessness, self-giving.
He who does not open his eyes, if only he seeks a wider joy, can get it from others, by giving them what
they want.
Once they taste the joy of self-giving, they can open their eyes.
Then he finds the more he gives, the greater is the joy.
The more comes by quantity or quality.
It also comes by multiplying the receiving end, by reaching more beneficiaries.
This is at the horizontal level as an elderly Man enjoys the relationship of his relatives and friends in a
ceremony. It can expand horizontally. His horizontal expansion enables him to give to the ONE on behalf
of all the Many.
It – the Joy – matures into delight of the evolving spirit endlessly.
A devotee who gives Mother to others when it is sought after practices self-giving at the universal level.
He who gives himself to Her, especially on behalf of all of them, feels the Delight of Creation. In practice
it translates into an aspiration for Mother to oneself at the end, after all receive Her.
Desire for Joy makes unconsciousness consciousness.
To be sensible is to appreciate the benefit by sensation.
Elizabeth became sensible of Wickham’s goodness.
He pleased her in her vital, physical sensations.
They were from her mother.
Her mother was a specimen of flesh.
She had the urges, impulses, sensations of the flesh.
The flesh cannot take note of truth.
It is readily aware of falsehood.
To such people when we report facts, first falsifying it, it will be intelligible.
You may want to tell such a friend that you met his brother and he was coming to him.
If you report it, he will receive it as lifeless.
Suppose you falsify it saying, “I saw someone who resembled your brother, but it is not, but I thought he
was coming to you. I am sorry I am not clear”.
He will listen to you with attention or even animation.
Or, you tell him, “I saw your sister,” and correct yourself, “I am sorry, I saw my sister who told me your
brother is coming to you”.
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Falsifying information secures attention.
One minute information extends to three or four minutes.
He likes you. You have falsified a true fact, created an atmosphere of falsehood, he enters into it and
perfectly understands it. Mrs. Bennet is like that, like the railway driver who cannot hear you suddenly
hears you well on entering the engine.
Jules Verne, as any author, creates such a sensation by the missing day and captures the attention of
readers.
To capture the same attention through truth is very difficult.
Glencora spent £50,000, created a needless atmosphere of social frenzy to occupy herself and enjoyed the
‘idea’ of living for her husband.
When he lost the Prime Ministership, she died.
She could only live in an atmosphere of frenzy.
People call it happiness – It is taste of ignorance.
To think how each person at Lambton became sensible is an interesting topic.
In smaller issues immediate benefit determines sensitivity.
In different depths, sensible assessment belongs to the value at that depth.
Pleasantness at a club meeting differs from the terms of business negotiation.
Sensations understand the issue of the moment.
Character considers the weighty issue for the future.
Mr. Bennet says of the elopement that in time it will pass away.
It will pass away if there is any big infusion of wealth, not otherwise.
Wickham focused on the popularity of the hour.
Darcy weighed the consequences for the Pemberley tradition.
Society puts both of them together sometime and creates uncertainties.
To ensure certainties among uncertainties is stability.
To activate uncertain transitional interests because the atmosphere carries certainties is dissipation
organised and deeply enjoyed for the moment.
He who creates certainties and he who dissipates out of it, both have their knowledge organised.
Should he have a different organisation, he will have different results.
In the case of no organisation, he can have fabulous results.
Great organisation can give greater results.
No organisation at lower levels yields nil results.
Below that, organisation is needed for survival.
No organisation there will destroy the foundations of survival.
Results of organisation depend upon the level of the plane.
Marriage is a social organisation.
Freedom there for the strong creates opportunities for romance.
Freedom in marriage preserves harmony.
Freedom for the weak releases their initiatives and destroys marriage.
As freedom presents itself in different levels of marriage, it creates stability, prosperity, joy, romance,
celestial romance.
Freedom is creative or destructive depending on the plane of action.
Sensibility is the knowledge of the senses.
Comprehension is the Mind’s way of knowing.
The physical knows by trying to possess the object.
Different senses have different ways of recognising the environment.
Recognition matures into remembrance and finally recalling is born.
Recognition is by the mental element, remembrance is by its memory, recalling is by the initial capacity of
possession.
Any new faculty in Man gets immediately applied to all the areas of its existence as well as possession.
Someone, in practicing self-giving, who goes to help another, can at once see the object of help seeking to
utilise his services in all possible ways.
Maximum utilisation is Man’s inherent faculty of existence and functioning.
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Man acts, feels, knows or keeps quiet by either inability or higher ability.
Stopping an activity generates higher activity.
Capacity to stop is the opposite of capacity to initiate.
Initiation increases by ability.
Stopping an activity commissions the next higher faculty.
If someone can, he can rise up to the Absolute by stopping the activity on hand, ⎯ Sarva aramba
parithiyagi.
The physical seeks domination by destruction of the rival.
The vital domination is to compel willing adorable submission as Darcy exacts from Bingley.
Mental domination tries to win an argument.
Mind can feel the superiority of domination by NOT arguing but having a private satisfaction that the last
argument lies with him ⎯ Mr. Bennet.
Only in the context of a given accomplishment these various levels of capacity reveal to others or to
oneself.
Spirit calls to progress without exhausting one experience.
Lower experience can come to one as higher essence.
Shankaracharya was taunted by the absence of experience at Banaras.
Experience has a completeness which essence does not have.
Culture has completeness at the social level which Money does not have.
At the supramental level essence itself gives the fullness of experience as life there is integral.
This the devotee sees in any new field – e.g. law – Where he needs services that he is better informed by
the professional whose help he seeks.
Partial experience gives efficiency.
Experience of the whole offers effectivity.
He who seeks to please the last Man seeks effectivity.
Desire to fully answer a stupid Man is not irrational, but the rationality of effectivity.
The highest human challenge for a Man is the cantankerous perversity of a wife who refuses to be
pleased.
She can exercise that perversity only with a husband and only when there is freedom.
To create a scale of human experience in terms of its capacity to make me grow will reveal the value of
friendship, family, wife, the role of each power such as Money, property, benefit, etc. in that context.
Marriage will emerge on top of every such list.
Tsar lost his kingdom because he could not say No to his Queen.
Kashmir was lost as Nehru could not resist the scope of indulgence.
The ladies decided the scope of the peace treaty after World War I.
Churchill could win the war but had no control over his mother or wife.
Birbal demonstrated the ultimate power of women.
Sri Aurobindo’s surrender to woman is tempered with a pulling back.
It shows accomplishment lies in the feminine faculty of Man.
Man who thwarts his wife does wish for her fulfillment.
The Rishi gives half of his spiritual gains to his wife through his subliminal.
It was Draupadi’s devotion to Krishna that won their war.
Maya represents the feminine aspect.
It can delude the world for a thousand years.
It can delude even its creator – Shankara.
“அவர்கள் விளைவில் அர்த்தமுள்ைவர்கைோக ேோறினர்.”
ேனிதளன ஏகதனும் ஒன்று திருப்தி பசய்யும்பெோழுகதோ அல்லது அதனோல் ெயனளடயும்
பெோழுகதோ அர்த்தமுள்ைவனோக ேோறுகிறோன்.
இதற்கு கநர்ேோறோக, ஏகதனும் ஒன்று அவனுக்குப் பெோருந்தோது கெோனோல், வக்கிைேோன
ேகனோெோவம் அவனிடம் எழுகிறது.
வன்ேத்துடன் அவன் அறிவுள்ைவனோக ேோற ேறுக்கிறோன்.
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ஸ்ரீ அைவிந்தரும், அன்ளனயும் பூேியில் அவதோித்து, ேனித குலம் அவர்களைக் கவனிக்க
ேறுத்தகெோதும், அவர்களுக்குத் துகைோகம் பசய்தகெோதும், இங்கு வோழ்ந்து, தங்களுளடய
தத்துவத்ளதப் ெற்றி எழுதி, ேனித குலத்திற்குச் கசளவ பசய்தளத ேனிதன் உணைவில்ளல.
அவர்களைப் ெின்ெற்றியவர்களும் அவர்களுளடய ஆன்ேீகச் சோத்தியங்களைப்
புோிந்துபகோள்ைவில்ளல.
தீவிைேோககவோ அல்லது உண்ளேயோககவோ தங்களுளடய வோழ்ளவ அவர்களுளடய கசளவயில்
அர்ப்ெணித்துக் பகோண்டவர்களும் ெகவோன்-அன்ளனளய ஆன்ேீகக் குருவோககவோ அல்லது
அதிகெட்சம் ோிஷிகைோககவோ ஏற்றுக் பகோண்டனர்.
1956-ல் சத்திய ஜீவியம் புவியில் இறங்கிய ெிறகும்கூட நம்ேில் எத்ைதன கெர் அதளன
உணர்ந்கதோம்?
பதோளலந்து கெோன ெத்தோவது ேனிதளன நிளனத்துச் சிோிக்கிகறோம்.
உளடந்த கெோன எழுதுககோல் அெத்தளதப் ெோர்க்கிகறோம்.
Copernicus-ன் கண்டுெிடிப்ெில் நோம் விைித்துக் பகோள்கிகறோம்.
இருந்தும், நோம் விகவகத்ளத விகவகேில்லோேல் நியோயப்ெடுத்துகிகறோம்.
விஞ்ஞோனபூர்வேோன எண்ணத்ளத நோம் மூடநம்ெிக்ளகயுடன் ெின்ெற்றுகிகறோம்.
ேக்கைோட்சிளய நோம் ஏகோதிெத்திய முளறயில் பசயல்ெடுத்துகிகறோம்.
அபேோிக்கோ சுதந்திைத்தில் ேலர்ந்தது. நோம் அபேோிக்கோளவப் கெோற்றுகிகறோம், ஆனோல் நம்ேோல்
முடியும் என்கிற கெோதும், ேற்றவர்களுக்குச் சுதந்திைம் அைிக்க ேறுக்கிகறோம், நேக்கும்
அைித்துக்பகோள்ை ேறுக்கிகறோம்.
நம்ளே பவன்றவர்களை நோம் பதோழுகிகறோம், நம்ளே ஆை அவர்களுக்கு உண்ளேயுடன் அளைப்பு
விடுக்கிகறோம்.
நோம் ெளடத்த கருவிகளை நோம் கெோற்றுகிகறோம், அவற்றிற்கு நோம் அடிளேயோகி விட்கடோம்.
நம்முளடய குளறகளுக்கும் குளறெோடுகளுக்கும் நோம் ேற்றவர்களை நிந்திக்கிகறோம்.
சக்திளய நோம் தூண்டுகிகறோம், அது கீைிறங்கி வந்து நேது கவளலளய முடிக்கிறது, ஆனோல் அது
நேது கவனத்ளதக் கவருவதில்ளல.
நோம் இளதச் பசய்துள்கைோம். இது நம்முளடய பசோந்த அனுெவம். நோம் இளத விரும்ெிப்
பெற்கறோம்.
அளதப் ெோர்க்க நோம் ேறுக்கிகறோம்.
நோம் அவ்வைவு கண்மூடிகைோக இருக்கிகறோம் என்ெகத நேக்குத் பதோியவில்ளல.
நேது கண்மூடித்தனத்திற்கு ஏகதனும் விடிவுகோலம் உண்டோ?
வோழ்நோள் முழுவதும் நேக்கு அன்ளனளயத் பதோியும், இருப்ெினும் அன்ளன நேக்குச் பசய்யும்
எல்லோவற்ளறப் ெற்றியும் அறியோதவைோக நோம் இருக்கிகறோம்.
கண்மூடியோக இருப்ெதிலிருந்து தன்னிளனவுக்கு வருவது நேக்குப் பெோிய அற்புதேோகும்.
யோளனளயத் தடவிப் ெோர்த்த ெோர்ளவயற்றவர்கள் தவறு பசய்யலோம்.
நோம் ெோர்ளவயற்றவர்கள் அல்ல. நோம் நேது கண்களை மூடிக்பகோள்கிகறோம்.
இந்தக் குதிளை நீளைப் ெருகுேோ? நோம் கண்களைத் திறந்து பகோள்ைலோேோ?
ஒரு ெிைச்சிளனயின் ெோைத்தினோல் நேது கண்களைத் திறந்துபகோள்ை வோழ்க்ளக நம்ளே
வற்புறுத்துகிறது.
ெிைச்சிளனளயத் தவிர்த்து விட்டு நம்ேோல் கண்களைத் திறந்துபகோள்ை முடியுேோ?
ஆம். கலகலப்பு, சந்கதோஷம், கோதலில் நிளறவு இவற்ளற நோம் நோடினோல் நம்ேோல் முடியும்.
பவற்றியின் இன்ெம் சந்கதோஷம் எனப் புோிந்துபகோள்ைப்ெடுகிறது. இது உளடளேெடுத்திக்
பகோள்வதன் சந்கதோஷம் ஆகும். இது அகந்ளதயுடன் கூடிய இன்ெம். இது சிறிய சந்கதோஷேோகும்.
உண்ளேயோககவ பதோற்றிக்பகோள்ைக்கூடிய, விோிவளடயும் பெோிய சந்கதோஷம் ஒன்றுள்ைது,
அது தன்னலேற்ற ேற்றும் சுய அர்ப்ெணத்தின் சந்கதோஷேோகும்.
யோர் ஒருவர் கண்களை மூடிக் பகோண்டிருக்கிறோகைோ, அவர் கேலும் பெோிய சந்கதோஷத்ளத
நோடினோல், ேற்றவர்களுக்கு என்ன கவண்டுகேோ, அளத அைிப்ெதன் மூலம், அவர்கைிடேிருந்து
சந்கதோஷத்ளதப் பெற்றுக்பகோள்ைலோம்.
ஒரு முளற சுய அர்ப்ெணத்தின் சந்கதோஷத்ளத அனுெவித்து விட்டோல், அவர்கள் கண்களைத்
திறந்து பகோண்டு விடுவோர்கள்.
அதிகேோகக் பகோடுக்கக் பகோடுக்க, சந்கதோஷமும் பெருகும் என்ெளத அவர் உணர்வோர்.
அைவிலும் தைத்திலும் அதிக சந்கதோஷம் எழும்.
பெறுெவர்களைப் பெருக்குவதன் மூலமும், ெயனளடெவர்களை அதிகோிப்ெதன் மூலமும்
சந்கதோஷம் பெருகும்.
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முதியவர் ஒருவர், தன்னுளடய பசோந்த ெந்தங்களுடனும் நண்ெர்களுடனும் ஒரு விகசஷத்தில்
உறளவ அனுெவிப்ெளதப் கெோன்ற ஒகை நிளல சந்கதோஷம் இது. இது கேலும் அகண்டு
விோியலோம். இவ்வோறு அவர் விோிவளடவது, எல்லோருளடய சோர்ெோகவும் ஏகனுக்கு அவைோல்
தன்ளன அைிக்க முடிகிறது.
இந்தச் சந்கதோஷம் பவைிவரும் ஆன்ேோவின் ஆனந்தேோக அைவற்று முதிர்ச்சி பெறுகிறது.
அன்ளனளய கவண்டுெவருக்கு ஒருவர் அன்ளனளய அைிக்கும்பெோழுது, அவர் உலக அைவில் சுய
அர்ப்ெணத்ளதப் ெின்ெற்றுகிறோர். அன்ளனக்குத் தன்ளன அைிப்ெவர், முக்கியேோக
எல்கலோருளடய சோர்ெோகவும் தன்ளனகய அன்ளனக்கு அைிப்ெவர், ெளடப்ெின் ஆனந்தத்ளத
உணருகிறோர். நளடமுளறயில், அளனவரும் அன்ளனளயப் பெற்றுக்பகோண்ட ெிறகு இறுதியில்
அவருக்கு அன்ளன ேீதோன ஆர்வேோக இது ேோறுகிறது.
சந்கதோஷத்திற்கு ஆளசப்ெடுவது, தன்னிளனவின்றி இருப்ெளத தன்னிளனவுள்ைதோக
ேோற்றுகிறது.
புலனுணர்வுகைோல் ெயளனப் ெோைோட்டுவது அறிவுளடளே.
விக்கோமுளடய நற்குணத்ளத எலிசபெத் உணர்ந்தோள்.
அவளுளடய உணர்வில் ஜட நிளலயின் உணர்வுகளை அவன் திருப்திப்ெடுத்தினோன்.
அளவ அவளுளடய தோயோோிடேிருந்து அவள் பெற்றுக்பகோண்டளவ.
அவளுளடய தோயோர் ஜடேோக இருந்தோள்.
உடலின் ஆளசகள், உந்துதல்கள், உணர்வுகளை அவள் பகோண்டிருந்தோள்.
உடல் உண்ளேளயப் புோிந்துபகோள்ைோது.
பெோய்ளேளய அது உடனடியோகப் புோிந்துபகோள்ளும்.
இது கெோன்றவர்களுக்கு நோம் உண்ளேகளைக் கூறும்பெோழுது, முதலில் அளதப்
பெோய்ளேப்ெடுத்தி ெிறகு கூறுவது, புோிந்துபகோள்ைக் கூடியதோக இருக்கும்.
இது கெோன்ற ஒரு நண்ெோிடம், அவருளடய சககோதைளனச் சந்தித்ததோகவும், அவர் நண்ெளைச்
சந்திக்க வந்து பகோண்டிருப்ெதோகவும் கூற நோம் விரும்புகவோம்.
அளத அவ்வோகற கூறினோல் அச்பசய்திளய அவர் ஜீவனில்லோேல் பெற்றுக்பகோள்வோர்.
“நோன் உன் சககோதைளனப் கெோன்ற ஒருவளைப் ெோர்த்கதன், ஆனோல் அவர் உன் சககோதைன்
இல்ளல, அவர் உன்ளனச் சந்திக்க வந்து பகோண்டிருப்ெதோக நிளனத்கதன், ேன்னிக்கவும் எனக்குத்
பதைிவோக இல்ளல.” என்று கூறுவதோக ளவத்துக் பகோள்கவோம்.
அவர் நோம் கூறுவளதக் கவனத்துடன் ககட்டுக் பகோள்வோர், உற்சோகத்துடனும் ககட்டுக் பகோள்வோர்.
இல்ளலபயனில் நோம் இவ்வோறு கூறலோம், “நோன் உன் சககோதோிளயப் ெோர்த்கதன்.” நம்ளேத்
திருத்திக்பகோண்டு “ேன்னிக்கவும், நோன் என் சககோதோிளயப் ெோர்த்கதன், உன்னுளடய சககோதைன்
உன்ளனப் ெோர்க்க வந்து பகோண்டிருப்ெதோக அவள் கூறினோள்.”
பெோய்யோக்கப்ெட்ட பசய்திகள் கவனத்ளத ஈர்க்கும்.
ஒரு நிேிடச் பசய்தி மூன்று அல்லது நோன்கு நிேிடங்களுக்கு இழுக்கப்ெடும்.
அவனுக்கு என்ளனப் ெிடிக்கும். உண்ளேயோன ஒரு பசய்திளயப் பெோய்ளேப்ெடுத்தி, பெோய்யோன
ஒரு சூைளல நோன் உருவோக்கிகனன், அவன் அதற்குள் நுளைந்து ேிகச் சோியோகப் புோிந்து
பகோள்கிறோன். அதுவளை நோம் கெசுவது கோதில் விைோத புளகவண்டி ஓட்டுனருக்கு, என்ஜின்
சத்ைத்ைில் ன்றாகக் ககட்க ஆைம்ெிப்ெது கெோல், திருேதி பென்னட் இருக்கிறோள்.
எந்த ஒரு கதோசிோியளைப் கெோலகவ Jules Verne-ம், தவறிய ஒரு நோளை ளவத்து சுவாைசியப்ெடுத்தி,
ெடிப்ெவர்கைின் கவனத்ளத ஈர்க்கிறோர்.
உண்ளேயின் மூலம் அகத அைவு கவனத்ளதக் கவருவது ேிகவும் கடினம்.
Glencora £50,000ெவுன் பசலவைித்து தன்ளன ஈடுெடுத்திக் பகோள்வதற்கோக சமூக கவகம் பகோண்ட
கதளவயற்ற ஒரு சூைளல உருவோக்கினோள், தன்னுளடய கணவனுக்கோக வோழ்கிகறோம் என்று
எண்ணுவதில் சந்கதோஷப்ெட்டோள்.
கணவன் ெிைதே ேந்திோி ெதவிளய இைந்தபெோழுது அவள் ேைணேளடந்தோள்.
அவைோல் கவகம் பகோண்ட ஒரு சூைலில்தோன் இருக்க முடியும்.
இளத சந்கதோஷம் என்ெர் ேக்கள்- இது அறியோளேயின் ருசியோகும்.
லோம்ப்டனில் உள்ை ஒவ்பவோருவரும் எவ்வோறு அறிவுள்ைவர்கைோக ேோறினோர்கள் என்ெது ஒரு
சுவோைசியேோன விஷயேோகும்.
சிறிய விஷயங்கைில் உடனடி ெலன் உணர்வுத் திறளனத் தீர்ேோனிக்கிறது.
பவவ்கவறு ஆைங்கைில் அறிவுபூர்வேோன கணிப்பு அந்த ஆைத்தின் ேதிப்ளெச் சோர்ந்துள்ைது.
பெோழுதுகெோக்கு ேன்றங்கைில் கூடும்பெோழுது ஏற்ெடும் இன்ெம், வியோெோைப் கெச்சு
வோர்த்ளதகைிலிருந்து வித்தியோசப்ெடும்.
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அந்தத் தருணத்தின் ெிைச்சிளனளய உணர்வுகள் புோிந்துபகோள்ளும்.
குணம், வலிளேயோன ெிைச்சிளனகளை எதிர்கோலத்ளத நிளனத்து கருத்தில் எடுத்துக்பகோள்ளும்.
ஓடிப்கெோனது கோலப் கெோக்கில் ேனதிலிருந்து அகன்று விடும் என்று திருேதி பென்னட்
கூறுகிறோள்.
அதிக அைவு ெண வைவு ஏற்ெட்டோல் இவ்விஷயம் ேறக்கப்ெடலோம், இல்ளலபயனில் சோத்தியேல்ல.
அந்தத் தருணத்தின் ெிைெலத்தில் விக்கோம் கவனம் பசலுத்திக் பகோண்டிருந்தோன்.
பெம்ெர்லியின் ெோைம்ெோியத்திற்கு ஏற்ெடப் கெோகும் விளைவுகளைப் ெற்றி டோர்சி கயோசித்தோன்.
சமூகம் சிலசேயம் அளவ இைண்ளடயும் இளணத்து நிச்சயேின்ளேளய உருவோக்கும்.
நிச்சயேின்ளேக்கு இளடகய உறுதிப்ெோட்ளட உறுதிப்ெடுத்துவது ஸ்திைத் தன்ளேயோகும்.
சூைல் உறுதிப்ெோட்ளடத் தோங்கிச் பசல்கிறது என்ெதோல், நிச்சயேில்லோத இளடக்கோல ஆர்வங்களை
ஊக்குவிப்ெது அைிவுக்கு வைி வகுக்கும், இது அந்தத் தருணத்தில் ஆழ்ந்த ேகிழ்ச்சி அைிப்ெதோக
இருக்கும்.
உறுதிப்ெோட்ளட உருவோக்குெவருக்கும், அளத விையம் பசய்ெவருக்கும் முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட
அறிவு இருக்கும்.
அவருக்கு கவறுெட்ட அளேப்பு இருப்ெின் ெலன்களும் கவறு விதேோக இருக்கும்.
முளறப்ெடுத்தப்ெடோேல் இருந்தோல் அவருக்கு சிறந்த ெலன்கள் கிளடக்கும்.
சிறப்ெோக முளறப்ெடுத்தப்ெட்டோல் கேலும் பெோிய ெலன்களை அைிக்கும்.
கீழ் நிளலகைில் நன்கு முளறப்ெடுத்தப்ெடோதது எந்தப் ெலளனயும் அைிக்கோது.
இதற்குக் கீழ் நிளலயில் உயிர்வோை முளறப்ெடுத்துதல் அவசியம்.
அங்கு முளறப்ெடுத்தப்ெடோேல் இருந்தோல் உயிர்வோழ்வதற்குோிய அடித்தைங்கள்
அைிக்கப்ெட்டுவிடும்.
முளறப்ெடுத்தலின் ெலன்கள் தைத்தின் நிளலளயப் பெோறுத்து இருக்கும்.
திருேணம் ஒரு சமூக அளேப்ெோகும்.
வலிளேயோனவர்களுக்கு, அங்கிருக்கும் சுதந்திைம் பெருங்கோதலின் வோய்ப்புகளை உருவோக்குகிறது.
திருேணத்தில் சுதந்திைம் சுமுகத்ளதப் ெோதுகோக்கிறது.
ெலவீனேோனவர்கைின் சுதந்திைம் தன்முளனப்ளெ எடுக்களவத்து திருேணத்ளதக் பகடுக்கிறது.
திருேணத்தில் சுதந்திைம் பவவ்கவறு நிளலகைில் இருப்ெதோல் அது ஸ்திைத்தன்ளே, சுபீட்சம்,
சந்கதோஷம், கோதல், பதய்வீகக் கோதல் ஆகியவற்ளற உருவோக்குகிறது.
பசயல்ெடும் நிளலளயப் பெோறுத்து சுதந்திைம் ெளடக்கக்கூடியதோகவும் அைிக்கக்கூடியதோகவும்
இருக்கும்.
அறிவுளடளே புலன்கைின் அறிவோகும்.
ேனம் புோிந்துபகோள்ளும் சக்தியோல் பதோிந்துபகோள்கிறது.
ஒரு பெோருளைச் பசோந்தேோக்கிக் பகோள்வதன் மூலம் உடல் பதோிந்துபகோள்கிறது.
பவவ்கவறு புலன்கள் பவவ்கவறு விதேோகச் சுற்றுப்புறத்ளத அளடயோைம் கண்டுபகோள்கின்றன.
அளடயோைம் பதோிந்துபகோள்வது ஞோெகேோக முதிர்ச்சி அளடந்து இறுதியோக நிளனவு கூர்வதில்
முடிகிறது.
அளடயோைம் கோண்ெது ேனதிற்குோியது, நிளனவில் ளவத்துக்பகோள்வது அதன் ஞோெகம், நிளனவு
கூர்வது உளடளேயின் ஆைம்ெ ஆற்றல்.
ேனிதனின் எந்தப் புதிய திறனும் இருப்ெளவ அளனத்திலும் ேற்றும் உளடளேகைிலும்
உடனடியோகச் பசயல்ெட ஆைம்ெிக்கும்.
சுய அர்ப்ெணத்ளதக் களடப்ெிடிப்ெவர் ேற்றவருக்கு உதவி பசய்ய முற்ெடும்பெோழுது,
பெற்றுக்பகோள்ெவர் எல்லோ விதத்திலும் அவைது உதவிளயப் ெயன்ெடுத்திக்பகோள்ை
விரும்புவளதக் கோண்ெோர்.
அதிகெட்சேோக உெகயோகப்ெடுத்திக் பகோள்வது, ேனிதனுள்கை உளறயும் வோழ்வின் திறன் ேற்றும்
பசயல்ெடும் ஆற்றல்தோன்.
இயலோளேயோகலோ அல்லது உயர்ந்த ஆற்றலினோகலோ ேனிதன் பசயல்ெடுகிறோன், உணர்கிறோன்,
பதோிந்து பகோள்கிறோன், அல்லது அளேதியோக இருக்கிறோன்.
ஒரு பசயற்ெோட்ளட நிறுத்தினோல் கவபறோரு உயர்ந்த பசயல் உருவோகிறது.
நிறுத்தும் ஆற்றல், பதோடங்குவதற்கோன ஆற்றலின் கநர்ேோறோனதோகும்.
ஆைம்ெிப்ெது ஆற்றலின் மூலம் அதிகோிக்கிறது.
ஒரு பசயளல நிறுத்துவது அடுத்த உயர்ந்த திறளேளயச் பசயல்ெடுத்தும்.
ஒருவைோல் இயன்றோல் ளகயிலிருக்கும் கவளலளய நிறுத்துவதன் மூலம் அவர் ெிைம்ே நிளலக்கு
உயைலோம் --- சர்வ ஆைம்ெப் ெோித்தியோகி.
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எதிோிளய அைிப்ெதன் மூலம் ஜடம் அதிகோைத்ளத நோடுகிறது.
ெிங்கிலியிடேிருந்து டோர்சி வலிந்து பெறுவளதப் கெோல், விரும்ெி சந்கதோஷத்துடன் அடிெணிவளத
உணர்வின் அதிகோைம் வற்புறுத்தும்.
ேனதின் அதிகோைம் விவோதத்தில் பஜயிக்க விரும்பும்.
விவோதம் பசய்யோேல் இருப்ெதன் மூலம் ேனம் தன்னுளடய உயர்ளவ உணரும், ஆனோல் இறுதி
விவோதம் தன்னுளடயதுதோன் எனும் தனிப்ெட்ட திருப்தி இருக்கும். (உ-ம்) திரு பென்னட்.
ஒரு குறிப்ெிட்ட சோதளனளயப் பெோறுத்த ேட்டுகே அறிவுத் திறனின் இந்தப் ெல்கவறு நிளலகள்,
ேற்றவர்களுக்ககோ அல்லது தனக்கக பவைிப்ெடுத்திக்பகோள்ளும்.
ஒரு அனுெவத்ளத இைக்கோேல் முன்கனற ஆன்ேோ அளைக்கிறது.
தோழ்ந்த அனுெவங்கள் உயர்ந்த சோைேோக ஒருவருக்கு ஏற்ெடலோம்.
அனுெவம் இல்லோததோல் சங்கைர் கோசியில் இகைப்ெட்டோர்.
சோைத்திற்கு இல்லோத முழுளே அனுெவத்திற்கு உண்டு.
சமூக அைவில் ெணத்திற்கு இல்லோத முழுளே ெண்புக்கு உண்டு.
சத்திய ஜீவிய நிளலயில் வோழ்வு பூைணேோக இருப்ெதோல் அனுெவத்தின் முழுளேளய சோைம்
அைிக்கிறது.
எந்த ஒரு புதிய துளறயிலும் அன்ெர் இதளனப் ெோர்க்கலோம். (உ-ம்) சட்டம். அவருக்கு உதவி
கதளவப்ெடும் இடங்கைில் சட்ட வல்லுனோின் உதவிளய நோடும்பெோழுது அவர் சோியோன
தகவல்களைப் பெறுவோர்.
ெகுதி அனுெவம் திறளேளய அைிக்கும்.
முழுளேயின் அனுெவம் ெயனைிக்கக்கூடியதோக இருக்கும்.
களடசி ேனிதளனயும் திருப்திப்ெடுத்த நிளனப்ெவர் சிறப்ெோகச் பசயல்ெடுத்த விரும்புவோர்.
அறிவற்ற ஒரு ேனிதனுக்கு முழுளேயோகப் ெதிலைிக்க ஆளசப்ெடுவது விகவகேற்ற பசயல் அல்ல,
பசயல் திறனின் விகவகேோகும்.
திருப்தியுற ேறுக்கும் ெிடிவோதேோன வக்கிைபுத்தியுள்ை ேளனவி ேனிதனின் ேிகப் பெோிய
சவோலோகும்.
கணவனிடம் ேட்டுகே, அதுவும் சுதந்திைம் இருந்தோல் ேட்டுகே, அவைோல் அந்த வக்கிை குணத்ளத
பவைிப்ெடுத்த முடியும்.
நம்ளே வைர்க்கும் திறனின் அடிப்ெளடயில் ேனித அனுெவத்தின் அைவுககோளல உருவோக்கினோல்,
அது, நட்பு, குடும்ெம், ேளனவி ஆகியவற்றின் ேதிப்ளெயும், ெணம், பசோத்து, ெலன் கெோன்ற
சக்திகைின் ெங்ளகயும் அந்தச் சூழ்நிளலளயப் பெோறுத்து பவைிப்ெடுத்தும்.
இது கெோன்ற ஒவ்பவோரு ெட்டியலிலும் முதல் இடம் வகிப்ெது திருேணம்.
Tsar, தன்னுளடய அைசிக்கு ‘முடியோது’ என்று கூற முடியோத கோைணத்தோல் இைோஜ்ஜியத்ளத
இைந்தோர்.
தனிச் சிறப்புோிளே அைிக்கும் வோய்ப்ளெ கநரு தடுக்க முடியோத கோைணத்தோல் கோஷ்ேீளை இைக்க
கநோிட்டது.
முதலோம் உலகப் கெோருக்குப் ெிறகு பெண்கள் அளேதி உடன்ெடிக்ளகயின் வோய்ப்ளெத்
தீர்ேோனித்தனர்.
சர்ச்சிலோல் கெோளை பஜயிக்க முடிந்தது, ஆனோல் அவருளடய ேளனவிளயயும் தோயோளையும்
அவைோல் அடக்க முடியவில்ளல.
பெண்ேணிகைின் முடிவோன சக்திளய பீர்ெோல் நிரூெித்துக் கோண்ெித்தோர்.
பெண்ணுக்குச் பசய்ய கவண்டிய சைணோகதிளயப் ெற்றிக் கூறும் ஸ்ரீ அைவிந்தோின் கருத்து
ெின்னுக்கு இழுக்கப்ெடுகிறது.
ஆணிடம் உள்ை பெண்ளேயின் திறனில் சோதளன அடங்கியுள்ைது என்ெளத இது கோண்ெிக்கிறது.
ேளனவிளய முறியடிக்கும் ஆண் அவளுளடய நிளறளவயும் விரும்புகிறோன்.
ோிஷி தன்னுளடய அடிேனம் மூலம் ஆன்ேீகப் ெலன்கைில் ெோதிளய ேளனவிக்கு அைிக்கிறோர்.
கிருஷ்ணர் ேீது திபைௌெதிக்கு இருந்த ெக்தியோல் அவர்கள் கெோோில் பவற்றி பெற்றனர்.
ேோளய பெண்ளேயின் அம்சத்தின் ெிைதிநிதியோக விைங்குகிறது.
ஆயிைம் வருடங்களுக்கு இது உலகத்ளத ஏேோற்ற முடியும்.
இளத உருவோக்கிய சங்கைளையும் இதனோல் ஏேோற்ற முடியும்.
40. “The authority of the servant is not to be easily rejected.”
Perfection at any level can lead to accomplishment at any higher level.
A barmaid married Peter the Great, as she could know his moods.
The dutiful housewife got the better of the brahmachari.
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The butcher qualifies for moksha.
America excelled Europe thus.
Dickens’s rise in the world was by his powers of observation.
Warren Buffet had only one capacity to his credit.
The Brahmin remained on the top of Indian society by knowledge.
Courage is enough to rule a country.
Money, by itself, achieves total mastery over all the rest.
Honour served the British thus.
Culture alone raised Japan.
Efficiency raised Germany again to the top.
What matters is implementation.
Glencora who loved Burgo to the end, made Palliser her slave by service.
Trollope’s one faculty is to sense people’s sensation. He wrote forty seven novels.
Memorisation kept the Brahmins at the top of the society.
Organisation may become rotten, but retains its power.
A child can upset Europe, says Sri Aurobindo.
A thousand year organization can come down overnight if authority shifts elsewhere.
The Indians lost their civilised cultured power to the Moghul’s rule.
Structure achieves within the structure.
Structurelessness achieves the peak in a few.
Structurelessness becoming the structure is spiritual evolution.
Mrs. Bennet and Mr. Bennet had different structures.
Lydia grew by abolishing the social structure.
Falsehood aims at abolishing any structure.
Elopement is the forerunner of woman’s freedom.
Falsehood is the pioneer of freedom outside the Truth.
The authority of no one who is sincere can be rejected.
Sincerity is the ultimate authority.
The power, success, calm, strength of Phileas Fogg arose from the fact that he was at bottom sincere,
good, did not covet even the woman he saved.
It was his authority that made Passepourtout succeed in kidnapping Aouda.
He who is sincere belongs to the Absolute.
The miser is sincere to his Money.
Miserliness comes from the efficiency of the small Man by extraordinary exertion.
Universality is the extension of the society.
Transcendentality is the extension of the spirit.
Goodwill is the extension of God in human context.
Offspring are the physical extension of parents.
Propagation of ideas is the extension of Mind.
Trade extends the power of human relationship to power and authority.
The extension of Being in the universe is the spiritual force.
Sense extends Mind into Space.
Imagination extends Mind into Time.
It is done by movement and its observation.
Observation is Spirit’s extension by Mind into Time.
Joy expands the body and its parts.
Joy is the increase of positive energy by action or imagination.
Imagination is the action of Mind into the future.
Spirit enjoys its action; it also enjoys non-action.
To enjoy varieties of action is creativity.
Enjoyment is the experience of the Spirit through consciousness.
Being enjoys by being.
Consciousness enjoys being conscious of what it really is.
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Ananda is the enjoyment of the experience of consciousness.
To enhance that enjoyment God created ignorance.
Ignorance is the reversal of knowledge.
Knowledge is the extension of consciousness that is Light.
Rejection is taking something into our non-existence.
Rejection and acceptance are the same acts in opposite directions.
Man grows by both.
Man has always an audience in Mind. He addresses them constantly.
It can even be an imaginary audience.
Man has his god likewise.
In practice his wife occupies that place.
No Man can exist without such psychological extensions.
When they cease, he begins to die.
Man is gregarious, physical.
He is still a part of a universal single body.
One who turns to yoga, obviously cannot be centred in the body or the vital.
He cannot even be centred in the Mind or the Spirit. As this is a yoga of evolving Spirit, he must be centred
in the spirit of each part of his being.
It is a centreless existence.
In that it is a whole existence trying to be integral.
Can we, by virtue of being a devotee, get a glimpse of it?
A Man steals, another cheats, a third honestly earns.
The last Man belongs to the society, the other is suspect while the first is a social outcaste. If each of them
earn Rs. 1000/- thus and a devotee earns the same amount by consecration, the amount will remain the
same but he will belong to Mother. The criminal may feel the consequence of going to jail. The dishonest
Man is likely to be suspect when Rs. 1000/- is lost somewhere. Like that a devotee who earns Rs. 1000/by consecration enables everyone in his social position to earn the same amount. Also that Rs. 1000/- will
continue to come to him endlessly. Once you make a phone call from a booth, it ends there. Making the
same call from your phone that you acquire enables you to make calls hereafter.
An act done in Mother has endless spiritual consequences which if we look back we can easily see in
our past experience. No act in Mother is a mere act.
Acts in different planes have different consequences.
The authority of the servant got a sanction when Mrs.Gardiner saw Darcy.
For the authority to be there is personal; for it to be accepted is power, impersonal.
Authority is one’s strength becoming power over another.
Strength becomes power when you understand another Man’s strength and see you have more.
Strength is static, power is strength in action, kinetic strength.
Knowledge by communication and receptivity becomes power of knowledge.
Love or affection converting into power of love is the birth of family.
It occurs at childbirth, earlier when the Man conceives a child in the woman.
Spiritual knowledge is communicated by initiation, mantra, atmosphere, received by devotion, given by the
grace of the guru.
It always has the potential to develop further in the disciple.
It is the society that became the Individual by ego.
Society is reborn at a higher level by the Individual again reaching the society.
It is a mutual process, society and the Individual fortifying each other.
History can be written as the growth of Mind, vital, Individuality, spirit, comfort, luxury, thought, action,
love, etc.
Capturing all of them in one single expression, we have the history of culture and civilization.
The history of consciousness is the history of creation.
The history of culture conceived of as one expression of creation is Marvel.
One can see a glimpse of this if he is fully awake when a prayer is answered.
The army is protecting our borders and the police are keeping law and order.
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We can know it only when there is a disturbance or threat.
Till then one can know it only in theory.
Knowing our neighbours, the slum dwellers as we do, we can imagine what they would do if the police
were not there.
It would not be mere theory. The sensation is practical.
The body can feel the protection.
Man will not reject any beneficial authority.
Whether it is right or wrong, legal or illegal, Man will readily accept an authority that is beneficial.
Legal authority is right, positive authority.
Protection Money is illegal authority. Man accepts it.
Where the long arm of law does not extend, the energetic social forces can organise themselves culturally
or illegally to benefit some rough population.
The rough members of the society organise themselves for their benefit, extending a protection to shop
keepers.
In the slums the government allotted tenements soar in price.
What was originally allotted free, now costs a few lakhs.
The transfer is illegal.
As most of the present occupants are illegal, illegal possession becomes a socially ‘legal benefit’.
In China concubinage is as great an institution as marriage.
Illegal trading in small arms across the globe, like the drug trade, is widespread.
Society connives at it.
In 19th century England it was a passion to buy smuggled goods among the best of citizens.
Conscience is there, not social conscience.
Irrespective of religion, nationality, age, education, wealth, the one thing the population readily fully
responds to is higher standard of living.
Higher standard of living is the social basis of status.
In these areas, restraints, law, conscience, shame do not work.
These people consider conscientious people as those who are incapable of surviving as others do.
Kitty and Lydia think of Mary as one such.
The Theory of Development can be seen in operation within the family, but is not easily comprehensible as
in the wider society.
At the other end the theory reveals in wide life that is existence.
“ெணியோைர் கூறியளதச் சுலெேோக நிைோகோிக்க முடியோது.”
எந்த நிளலயில் பூைணத்துவம் இருந்தோலும், அது எந்த உயர் நிளலயிலும் சோதிக்க வைி வகுக்கும்.
ேதுக்களடயில் கவளல ெோர்க்கும் ஒரு பெண்ேணி, Peter the Great-ஐ திருேணம் பசய்து
பகோண்டோள், ஏபனனில், அவைோல் அவனது ேனநிளலகளைப் புோிந்துபகோள்ை முடிந்தது.
கடளே உணர்வுள்ை ேளனவியோல் ஒரு ெிைம்ேச்சோோிளய பவல்ல முடிந்தது.
கசோப்புக் களடக்கோைன் கேோக்ஷத்திற்குத் தகுதி உளடயவன் ஆகிறோன்.
இவ்வோறு அபேோிக்கோ ஐகைோப்ெோளவ விஞ்சியது.
கூர்ந்த கவனிப்ெின் சக்தியினோல் டிக்பகன்ஸ் உலகப் புகழ் பெற்றோர்.
Warren Buffetற்கு பெருளேயோக கூறிக்பகோள்ை ஒகை ஒரு திறளேதோன் இருந்தது.
ெிைோேணர்கள் அறிவில் சிறந்தவர்கைோக இருந்ததினோல் இந்தியச் சமுதோயத்தின் உச்சியில்
இருந்தனர்.
ஒரு நோட்ளட ஆை ளதோியம் கெோதுேோனது.
ெணகே எல்லோவற்ளறயும்விட ெிைதோனேோக உள்ைது.
நன்ேதிப்பு இவ்வோறு ஆங்கிகலயர்களுக்கு விைங்கியது.
ெண்பு ேட்டுகே ஜப்ெோளன உயர்த்தியது.
ஆற்றல் பஜர்ேனிளய ேீண்டும் உச்சத்திற்கு உயர்த்தியது.
பசயற்ெடுத்துவகத முக்கியம்.
Burgo–ளவ இறுதிவளை கோதலித்த Glencora, Palliser-ஐத் தன்னுளடய அடிளேயோக்கிக் பகோண்டோள்.
Trollope-ன் ஒரு திறளே, ேக்கைின் உணர்வுகளைப் புோிந்துபகோள்வதுதோன். நோற்ெத்தி ஏழு
நோவல்களை அவர் எழுதினோர்.
ேனப்ெோடம் பசய்யும் திறன் ெிைோேணர்களை சமூகத்தின் உச்சியில் ளவத்திருந்தது.
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அளேப்பு ெயனற்றுப் கெோகலோம், ஆனோல் அதன் சக்திளயத் தக்க ளவத்துக்பகோள்கிறது.
ஒரு குைந்ளத ஐகைோப்ெோளவத் கதோற்கடிக்கலோம் என்று ஸ்ரீ அைவிந்தர் கூறுகிறோர்.
அதிகோைம் இடம் ேோறும்பெோழுது ஆயிைம் வருட அளேப்பு ஒகை நோைில் அைியலோம்.
முகலோயர் ஆட்சியிடம் இந்தியர்கள் தங்கைது நோகோிக கலோச்சோைச் சக்திளய இைந்தனர்.
அளேப்ெிற்குள் அளேப்பு சோதிக்கும்.
அளேப்ெின்றி இருப்ெது பவகு சிலோிடத்தில் ேிக உயர்ந்தளதச் சோதிக்கும்.
அளேப்ெின்றி இருப்ெது அளேப்ெோக ேோறுவது ஆன்ேீகப் ெோிணோேேோகும்.
திரு பென்னட்டும், திருேதி பென்னட்டும் பவவ்கவறு அளேப்ளெக் பகோண்டவர்கள்.
சமூக அளேப்ளெ அைிப்ெதன் மூலம் லிடியோ வைர்ந்தோள்.
எந்த ஒரு அளேப்ளெயும் அைிப்ெகத பெோய்ளேயின் இலட்சியேோக இருக்கிறது.
ஓடிப்கெோன நிகழ்வு பெண் சுதந்திைத்தின் முன்கனோடி ஆகும்.
உண்ளேக்கு பவைிகய பெோய்ளேகய சுதந்திைத்தின் முன்கனோடி ஆகும்.
உண்ளேயோக இருக்கும் எவருளடய அதிகோைத்ளதயும் நிைோகோிக்க முடியோது.
உண்ளேகய முடிவோன அதிகோைம் ஆகும்.
Phileas Fogg-ன், சக்தி, பவற்றி, அளேதி, வலிளே ஆகியளவ, அவர் ஆைத்தில் உண்ளேயோகவும்,
நல்லவைோகவும், அவர் கோப்ெோற்றிய பெண் ேீது ஆளசப்ெடோேலும் இருப்ெதிலிருந்து எழுந்ததோகும்,
அவருளடய அதிகோை ெலத்தோல்தோன் Passepourtout, Aouda-ஐக் கடத்த முடிந்தது.
எவர் ஒருவர் உண்ளேயோக இருக்கிறோகைோ, அவர் ெிைம்ேத்திற்கு உோியவைோவோர்.
கஞ்சன் ெணத்திற்கு உண்ளேயோக இருக்கிறோன்.
சிறிய ேனிதனின் அசோதோைண முயற்சியின் திறளேயோல் எழுவது கஞ்சத்தனம்.
சமூகம் விோிவளடவதன் மூலம் உலகைோவிய தன்ளேளய அளடகிறது.
ஆன்ேோ விோிவளடயும்பெோழுது ெிைம்ேநிளல எழுகிறது.
ேனிதனிடத்து இளறத்தன்ளே விோிவளடவது நல்பலண்ணேோக எழுகிறது.
குைந்ளதகள் பெற்கறோர்கைின் உடல்ோீதியோன விோிவோக்கம் ஆவர்.
ேனதின் விோிவோக்கம் கருத்துகளைப் ெைப்புகிறது.
ேனித உறவின் வலிளேளய வியோெோைம் சக்தியோகவும் அதிகோைேோகவும் விோிவுெடுத்துகிறது.
ெிைெஞ்சத்தில் சத் விோிவளடவது ஆன்ேீகச் சக்தியோகும்.
புலன் ேனளத இடத்திற்கு விோிவளடயச் பசய்கிறது.
கற்ெளன ேனளத கோலத்திற்கு நகர்த்துகிறது.
இது இயக்கத்தினோலும் அதனுளடய கூர்ந்த கவனிப்ெினோலும் ஏற்ெடுகிறது.
ேனதின் மூலம் கோலத்திற்கு ஆன்ேோ விோிவளடவது கூர்ந்த கவனிப்பு.
சந்கதோஷத்தினோல் உடலும் அதன் ெோகங்களும் விோிவளடகின்றன.
பசயலினோகலோ அல்லது கற்ெளனயினோகலோ கநர்ேளறயோன சக்தி பெருகுவது சந்கதோஷம்.
ேனதின் பசயற்ெோடு எதிர்கோலத்ளத கநோக்கிச் பசல்வது கற்ெளன.
ஆன்ேோ பசயளல ேகிழ்ச்சிகயோடு அனுெவிக்கிறது; பசயல்ெடோேல் இருப்ெளதயும் அனுெவிக்கிறது.
ெல்கவறு பசயல்களை ேகிழ்ச்சிகயோடு அனுெவிப்ெது ெளடப்ெோற்றல் ஆகும்.
ஜீவியத்தின் மூலம் ஆன்ேோவுக்குக் கிளடக்கும் அனுெவம் சந்கதோஷம்.
சத்-ஆக இருப்ெதினோகலகய ஜீவன் சந்கதோஷப்ெடுகிறது.
தோன் தன்னிளனகவோடு உண்ளேயில் இருப்ெதினோகலகய ஜீவியம் சந்கதோஷப்ெடுகிறது.
ஜீவியத்தின் அனுெவத்தினோல் ஏற்ெடும் சந்கதோஷம் ஆனந்தம் ஆகும்.
அந்த சந்கதோஷத்ளத பேருகூட்ட இளறவன் அறியோளேளய உருவோக்கினோன்.
அறிவிற்கு கநர்ேோறோனது அறியோளே.
ஒைியோக விைங்கும் ஜீவியம் விோிவளடவது அறிவோகும்.
நேது அசத்தில் ஏதோவது ஒன்ளற உள்வோங்கிக் பகோள்வது நிைோகோிப்பு.
நிைோகோிப்பும் ஏற்றுக்பகோள்வதும் பவவ்கவறு திளசயில் உள்ை ஒகை பசயல்கள்தோன்.
இைண்டினோலும் ேனிதன் வைருகிறோன்.
ேனிதனின் ேனதில் எப்பெோழுதும் ெோர்ளவயோைர் இருப்ெர். அவன் இளடவிடோது
ெோர்ளவயோைருடன் உளையோற்றிக்பகோண்கட இருப்ெோன்.
அது கற்ெளனயோன ெோர்ளவயோைர்கைோகக்கூட இருக்கலோம்.
இகதகெோல் ேனிதனுக்கு அவனுளடய இளறவனும் உண்டு.
நளடமுளறயில் அந்த இடத்ளத அவனுளடய ேளனவி ஆக்கிைேித்துக் பகோள்கிறோள்.
இப்ெடிப்ெட்ட ேனோீதியோன விோிவோக்கம் இல்லோேல் எந்த ேனிதனோலும் இருக்க முடியோது.
அளவ நீங்கி விட்டோல் அவன் இறந்து விடுவோன்.
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ேனிதன் கூடி வோை ெிோியப்ெடுெவன், உடலோலோனவன்.
இன்னமும் அவன் ெிைெஞ்சத்ைில் உள்ள ஒகை உடலின் ஒரு ெகுதிதோன்.
கயோகத்ளத கேற்பகோள்ெவர், உடலிகலோ அல்லது உணர்விகலோ ளேயப்ெடுத்திக்பகோள்ை
முடியோது.
ேனம் அல்லது ஆன்ேோவிகலோகூட அவர் ளேயப்ெடுத்திக்பகோள்ை முடியோது. இது பவைி வரும்
ஆன்ேோவின் கயோகம் என்ெதோல், அவருளடய ஜீவனின் ஒவ்பவோரு ெோகத்தின் ஆன்ேோவிலும்
தன்ளன ளேயப்ெடுத்திக்பகோள்ை கவண்டும்.
இது ளேயம் இல்லோத ஒரு வோழ்வோகும்.
அந்த விஷயத்தில் பூைணேோக இருக்க முயலும் முழு வோழ்வோகும் அது.
நோம் அன்ெைோக இருப்ெதினோல் அந்த கோட்சிளயப் பெற முடியுேோ?
ஒரு ேனிதன் திருடுகிறோன், ேற்பறோருவன் ஏேோற்றுகிறோன், மூன்றோவதோக இருப்ெவன்
கநர்ளேயுடன் சம்ெோதிக்கிறோன்.
களடசி ேனிதன் சமூகத்திற்கு உோியவன், இைண்டோவது ேனிதன் சந்கதகத்திற்கு உோியவன், முதல்
ேனிதன் சமூகத்தில் இருக்கத் தகுதியற்றவன். ஒவ்பவோருவரும் ஆயிைம் ரூெோய் தங்களுக்கக உோிய
முளறயில் சம்ெோதிப்ெதோக ளவத்துக் பகோள்கவோம், ஒரு அன்ெரும் சேர்ப்ெணத்தின் மூலம் அகத
அைவு சம்ெோதிக்கிறோர் எனும்பெோழுது, அைவு ஒன்றோக இருந்தோலும் அன்ெர் அன்ளனக்கு
உோியவர். குற்றவோைி, அவன் பசய்ளகயின் ெலனோக சிளறச்சோளலக்குப் கெோகும் வோய்ப்புண்டு.
கவறு ஒரு இடத்தில் ஆயிைம் ரூெோய் பதோளலந்தோலும் கநர்ளேயற்ற ேனிதன் ேீது சந்கதகம் எழும்.
இகத கெோல் சேர்ப்ெணம் மூலம் ஆயிைம் ரூெோய் சம்ெோதிக்கும் அன்ெர், சமூகத்தில் தன்
நிளலயிலுள்ை ேற்றவர்களும் அகத அைவு ெணத்ளதச் சம்ெோதிக்க வைி வகுப்ெோர், கேலும்
அத்பதோளக பதோடர்ந்து முடிவில்லோேல் வந்து பகோண்டிருக்கும். பெோதுத் பதோளலகெசியிலிருந்து
ஒரு முளற அளைத்தோல், அளைப்பு அத்துடன் முடிந்து விடும், அதுகவ நம் பதோளலகெசியிலிருந்து
அடுத்தடுத்து கெசிக் பகோண்டிருக்கலோம்.
அன்ளனயிடம் ஒரு பசயல் முடிவற்ற ஆன்ேீக விளைவுகளை அைிக்கும். இவற்ளற நோம் கடந்த
கோல அனுெவங்கைில் ெோர்க்கலோம். எந்த ஒரு பசயலும் அன்ளனயிடம் பவறும் பசயல் அல்ல.
பவவ்கவறு நிளலயில் உள்ை பசயல்களுக்கு பவவ்கவறு விளைவுகள் இருக்கும்.
திருேதி கோர்டினர் டோர்சிளயப் ெோர்த்த ெிறகு ெணியோைோின் கூற்றுக்கு ேதிப்பு கிளடத்தது.
அதிகோைம் அங்கிருப்ெது தனிப்ெட்ட விஷயேோகும்; அளத ஏற்றுக்பகோள்வது வலிளே,
பெோதுவோனது.
ேற்றவோின் ேீது சக்தியோக ேோறும் ஒருவருளடய ெலம் அதிகோைம் ஆகும்.
ேற்றவோின் வலிளேளய நோம் புோிந்துபகோண்டு, நேக்கு அளதவிட அதிக வலிளே இருப்ெளத
உணரும்பெோழுது, வலிளே அதிகோைேோக ேோறுகிறது.
வலிளே நிளலயோனது. அதிகோைம் பசயலில் உள்ை இயங்கும் வலிளேயோகும்.
பதோடர்ெினோலும் ஏற்புத்திறனோலும் ஏற்ெடும் அறிவு, அறிவின் சக்தியோக ேோறுகிறது.
அன்கெோ அல்லது ெோசகேோ, அன்ெின் சக்தியோக ேோறும்பெோழுது, குடும்ெம் ெிறக்கிறது.
குைந்ளதப் ெிறப்ெில் இது ஏற்ெடுகிறது, ஆைம்ெத்தில் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிற்குத் தோய்ளேளய
அைிக்கும்பெோழுது நிகழ்கிறது.
தீட்ளச, ேந்திைம், சூைல் மூலம் பெறப்ெடும் ஆன்ேீக அறிவு, ெக்திகயோடு பெற்றுக்
பகோள்ைப்ெடுகிறது, குருவின் அருைினோல் அைிக்கப்ெடுகிறது.
எப்பெோழுதும் இது சிஷ்யர்கைிடத்தில் கேலும் வைரும் திறனுளடயது.
சமூகம் அகந்ளதயினோல் தனி ேனிதனோக ேோறியுள்ைது.
தனி ேனிதன் ேீண்டும் சமூகத்துடன் கசர்ந்துபகோள்ளும்பெோழுது, அது உயர்ந்த நிளலயில் ேீண்டும்
ெிறக்கிறது.
சமூகமும், ேனிதனும் ஒருவளை ஒருவர் ெலப்ெடுத்திக்பகோள்ளும் ெைஸ்ெை பசயல்முளற இது.
ேனம், உணர்வு, தனித்துவம், ஆன்ேோ, பசௌகோியம், ஆடம்ெைம், எண்ணம், பசயல், அன்பு
இவற்றின் வைர்ச்சியோக சோித்திைத்ளத எழுதலோம்.
ஒகை பவைிப்ெோட்டில் இளவ எல்லோவற்ளறயும் தகப்ெற்றும்கெோது, கலோச்சோைம் ேற்றும்
நோகோிகத்தின் வரலாறு நேக்குக் கிதடக்கிறது.
ஜீவியத்தின் வரலாறு ெளடப்ெின் வரலாறாகும்.
ெளடப்ெின் ஒரு பவைிப்ெோடோக, கலோச்சோைத்தின் வரலாற்தறப் புோிந்துபகோள்வது அற்புதேோகும்.
ெிைோர்த்தளன நிளறகவறும்பெோழுது ஒருவர் முழுளேயோக விைிப்புடன் இருந்தோல் இதளன
உணைலோம்.
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நேது எல்ளலகளை இைோணுவம் கோப்ெோற்றுகிறது, கோவல் துளற, சட்டம் ஒழுங்ளக நிளல
நோட்டுகிறது.
ஏகதனும் ஒரு கலகம் அல்லது அச்சுறுத்தல் வரும்பெோழுதுதோன் இதளன நோம் உணர்கவோம்.
அதுவளை இதளன நம்ேோல் நளடமுளறயில் உணைமுடியோது.
நேது அருகில் வசிக்கும் குடிளசவோசிகள், கோவல்துளற இல்லோவிடில் என்ன பசய்வோர்கள் என்று
நேக்குத் பதோியும்.
இது நளடமுளறயற்றதோக இருக்கோது. நளடமுளறயில் உணைப்ெடுவதோக இருக்கும்.
உடலோல் அந்தப் ெோதுகோப்ளெ உணை முடியும்.
ேனிதன் எந்தப் ெயனளடயும் அதிகோைத்ளதயும் நிைோகோிக்க ேோட்டோன்.
சோிகயோ அல்லது தவகறோ, சட்டத்திற்கு உட்ெட்கடோ அல்லது சட்டத்திற்குப் புறம்ெோககவோ, எப்ெடி
இருந்தோலும் ெயன் கிளடக்கும் அதிகோைத்ளத ஏற்றுக்பகோள்வோன்.
சட்டத்திற்கு உட்ெட்ட அதிகோைம் சோியோனது, கநர்ேளறயோனது.
முளறயற்ற பசயல்களுக்கோக பெறப்ெட்ட ெணம் சட்டத்திற்குப் புறம்ெோனது. ேனிதன் அளத ஏற்றுக்
பகோள்கிறோன்.
சட்டம் புகோத இடங்கைில் ஆற்றலுள்ை சமூகச் சக்திகள் கலோச்சோைோீதியோகவும் அல்லது சட்டத்திற்கு
விகைோதேோகவும் தங்களை முளறப்ெடுத்திக் பகோண்டு, சில சமூக விகைோதிகைின் நன்ளேக்குச்
கசளவ புோியும்.
சமூக விகைோதிகள் தங்களுளடய நன்ளேக்கோக தங்களை முளறப்ெடுத்திக் பகோண்டு
களடக்கோைர்களுக்கு ெோதுகோப்பு அைிக்கின்றனர்.
குடிளச ேோற்று வோோியம் அைித்த வீடுகள் விளல ஏறுகிறது.
இலவசேோக அைிக்கப்ெட்ட வீடுகள் இப்பெோழுது சில லட்சங்கள் விளல கெோகின்றன.
இவ்வோறு ேோற்றுவது சட்டப்ெடி குற்றம்.
தற்பெோழுது வசிப்ெவர்கைில் பெரும்ெோலோகனோர் சட்டத்திற்குப் புறம்ெோக அங்கு வோழ்வதோல்,
சட்டத்திற்குப் புறம்ெோன உளடளே, சமூகோீதியோக சட்டோீதியோன நன்ளேயோகி விடுகிறது.
திருேணம் பசய்து பகோள்ைோேல் ஒரு பெண்ணுடன் வோழ்வது, சீனோவில் திருேணத்ளதப் கெோல்
பெோிய அளேப்ெோக உள்ைது.
கெோளத ேருந்து வியோெோைத்ளதப்கெோல் சட்டத்திற்குப் புறம்ெோன ஆயுத வியோெோைம் உலகம்
முழுவதும் ெைவியுள்ைது.
சமூகமும் இதற்கு உடந்ளதயோக இருக்கிறது.
ெத்பதோன்ெதோம் நூற்றோண்டில் இங்கிலோந்தில் கடத்தல் பெோருள்கள் வோங்குவது என்ெது உயர்
குடிேக்கள் இளடகய ஒரு கேோகேோக இருந்தது.
ேனச்சோட்சி இருக்கிறது, சமூகோீதியோன ேனசோட்சி அல்ல.
ேதம், நோடு, வயது, கல்வி, பசோத்து, இளவ எதுவோக இருந்தோலும் ேக்கள் உயர்ந்த வோழ்க்ளகத்
தைத்ளத நோடுகிறோர்கள்.
உயோிய வோழ்க்ளகத்தைம் அந்தஸ்தின் சமூக அடித்தைேோகும்.
இந்த இடங்கைில் கட்டுப்ெோடு, சட்டம், ேனசோட்சி, அவேோனம் இவற்றிற்கு இடகே இல்ளல.
இவர்கள் ேனச்சோட்சி உளடயவர்களைப் ெோர்த்து அவர்களுக்கு ேற்றவர்களைப் கெோல் வோைத்
பதோியோேல் இருப்ெதோல் ெோவங்கள் என்ெர்.
கிட்டியும் லிடியோவும் கேோிளய இவ்வோறு கருதுகின்றனர்.
வைர்ச்சியின் தத்துவம் குடும்ெத்தில் பசயல்ெடுவளதப் ெோர்க்கலோம், ஆனோல் இதளன சமூகத்தின்
பசயல்ெோட்டில் புோிந்துபகோள்வதுகெோல் சுலெேோகப் புோிந்துபகோள்ை முடியோது.
ேறு முளனயில், பெருவோழ்வோக விைங்கும் அகண்ட வோழ்வில் இருப்ெளத இத்தத்துவம்
பவைிப்ெடுத்துகிறது.
41. “Whose manner indicated respectability.”
Mrs. Reynolds conducted herself respectably and spoke with cultured restraint.
Elizabeth would have wondered if her mother had that much poise, if her Mind had gone to her at that
moment.
When we have an opinion favourable to ourselves, we do not question it ourselves.
Even status does not gain respectability as wealth does not automatically confer status.
Wealth, strength, stability, security, status, integrity, respectability, reputation, goodness, culture are
different concepts. One does not at once grant another.
These things are sensitive and people are equally sensitive. That one look, one gesture of the body, a
certain accent, how one sniffs, mien, bearing will readily reveal what you really are.
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Not all people can refrain from shrinking in the presence of a VIP, even a mere rich Man. At that moment
the other Man acquires an aggressive tone.
There are people who at the sight of slight strength readily but squeamishly expand, giving an opening to
the other person. Expansiveness is strength. It can also serve a snob. Every one can comment, but only a
few pass right comments. Elizabeth might not remember Reynolds or even Wickham’s portrait as she was
overwhelmed by Pemberley.
Wealth, the weight of wealth carries the weight of years and the weight of experience of those years.
The splendour of the building, the magnificence of its look, the refined luxury of the rooms, and the
excellent prospect from various windows were not lost on her. She certainly was one who could value
them from her own experience of appreciation. It needs an imagination to respect another’s
accomplishment. She had it. Her subconscious aspiration subtly reached Pemberley’s value.
No one can know the master as the servant can.
An intelligent servant knows all about him.
A servant is a perfect shield to the master.
He knows his master very well, as he sees the master at all hours when others cannot see him.
Service is loyalty, should service and loyalty combine it makes a human wonder.
Through loyalty service becomes divine.
The spirit of the four castes is not so much to create a hierarchy as to allow specialization of each of the
great endowments of Man.
The courage of the Kshatriya is indispensable to the community if anything is. He readily dies for others.
Wealth is not less indispensable. Even the Man who lays down his life for others cannot part with all the
wealth he has earned to all and sundry.
It is a greater act of self-giving.
Is the need of Man for service less? Those who can die for the community and even those who can part
with their wealth to others cannot serve the community equally well, especially cannot offer loving service.
Knowledge by its pre-eminence acquired a pride of place in the social hierarchy and each endowment was
socially defined.
There are occasions when one can offer service to another. At these moments one can examine how well
he can do so. Let him try to offer it with love. There will be a resistance or incapacity. All these must be in
a Man with one of them more prominent. It is not the human propensity that chooses these vocations.
Presently it is fixed by birth. Not many will qualify for any. No one will qualify for all.
To shave a Man in those days with those primitive blades without causing pain, one needs the capacity to
give an injection to a child without its knowing. It is possible. But how many can do it? It is to teach a
virago polite behaviour or a lazy Man the virtues of dynamic work. The caste system was a great system –
which degenerated by shifting to heredity.
The master-servant relationship is a door to moksha.
Mrs. Reynolds was not formal, insincere, hypocritical to Mrs. Gardiner.
Hypocrisy is the conscious taking of an insincere attitude.
The same act can be done either way.
Entrenched culture enables a Man to be pleasant where another will be hypocrite. Hypocrisy triumphs in
being hypocritical.
The British saw through the Indian hypocrisy, and Muslim Loyalty.
For an Indian, practice means profession.
The fact an Indian speaks out as an idea, he feels he follows it.
The fact he was born as an Indian, in spite of his not practicing yoga, the Indian feels, entitles him to
spiritual realization.
He believes it. He is not intelligent enough to see his self-deception.
Darcy’s power issued from the fact he was not deceiving himself.
The moment one takes that decision not to cheat the world or practice self-deception, the plane of subtle
Mind opens and reveals the world as it really is.
He who sees that must be true to that vision.
To be able to take the consecration there and be sincere to the result is an entry into yoga.
Compromise, generosity, realism, etc. are Mental versions of self-deception.
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Men are treacherous with a glee.
Man longs for an occasion to betray someone.
When in relation to the Divine, the one urge he has is intense betrayal.
One knows he betrays the Divine actively.
He enjoys that power of betrayal.
There is nothing human there; or to be human is to be hostile.
Man is hostile to the Divine.
Not to be hostile to the Divine is yoga.
It needs no methods.
To realise his hostility and sincerely wish to give up hostility, no method is necessary. Sincerity is
surrender.
The French Revolution released a great power of equality.
It gave equality to the world; it abolished serfdom in Europe.
Sri Aurobindo noted the great fact that they added fraternity to the other two.
There is no equality without liberty. Both are raised by fraternity.
It is self-giving that practices fraternity.
Mr. Bennet practised liberty.
Darcy practised equality with Elizabeth and fraternity with her family.
The first thing anyone notices in America is equality based on liberty.
The book by Alex Tocqueville is still in print because it is the European view of America.
He could see that power and see a hundred years later how it would be in the world.
Mother asks happy stories to be written.
One reason why Shakespeare went unnoticed for over a hundred years is humanity has the subtle sense that
appreciation of tragedy will energise the tragic sense.
Victor Hugo discovered Shakespeare for England and let loose that tragedy on France.
Mr. Bennet, in that sense, was shrewd. Had he appreciated Darcy, greater luck would have come to his
family which means his wife would die.
Philanderers live a long time because many women enjoy thinking of them.
Women value the joy he gives them more than their reputation.
It is a biological urge.
Hence long life.
A handsome face is what no Man or woman can resist.
It lives in their minds till their death.
As long as the philanderer lives in the Minds of women, he will not die.
Longevity is the love of human hearts.
Hearts do not follow social rules, they follow their own yearning.
A handsome Man convicted, put to social shame will be fully acceptable to a woman even when she knows
he does not love her.
It is attraction, not love.
As the hungry Man values food, the ordinary Man values respectability.
It is difficult to attain, not easy to maintain when acquired.
Rising from below, anything is difficult to attain.
Receiving from above, anything is not difficult to attain.
Imagine Bernard Shaw’s flower girl speaking like a duchess. It is not possible in ages. The professor
trained her to do so in six months.
Receiving from above, you are given everything. The only thing you have to do is to rise to the occasion.
Man’s resourcefulness being infinite, he can do it in the minimum time if he sets himself to it.
The experiment ‘Hole in the Wall’ reveals the infinite resourcefulness of the human Mind to learn.
With the advent of Internet, we see Man enters into the intricacies of the market, language, alphabet,
system, the composition of electricity and tries inconceivable combinations to create a new comfort.
Life, psychology, temperament, Time, Space, Mind, Memory, imagination, energy, force, power,
organisation, opinion, attitude, motive, if similarly approached will open the doors above, take us a
hundred steps towards heaven. That it should occur to Man is grace. The two immediate goals can be
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individual welfare and well being. A collective effort can wait. It is possible for every Man to learn how to
be always successful and how to be always cheerful. One who does it can extend it to his family and
organisation if they are not perverse and cantankerous. Man is in Time. Spirit is in Timelessness. Man
seeking Spirit without shunning life, he is likely to enter the Simultaneous Time. That happens to each
devotee when his prayer is answered. That is the beginning. What he possesses as an individual
endowment must then be converted into a general system which everyone can follow. It is the power of the
Mind which organises knowledge into a system of power. India possesses the light of the Spirit in the
physical. How it can be converted into the power of life to benefit the nation was already shown by Sri
Aurobindo in yoga – one hundred people organising themselves.
“வீட்ளடப் ெைோேோிப்ெவோின் நடத்ளதகள் ேோியோளதக்குோியளவகைோக இருந்தன.”
திருேதி பைனோல்ட்ஸ் ேோியோளதயுடன் நடந்துபகோண்டோள், ெண்புடனும் அடக்கத்துடனும்
கெசினோள்.
எலிசபெத் அச்சேயம் தன்னுளடய தோயோளை நிளனத்திருந்தோல், இது கெோல் தன்னுளடய தோயோர்
நடந்துபகோள்ை முடியுேோ என வியந்திருப்ெோள்.
நேக்குச் சோதகேோக ஒரு அெிப்ெிைோயம் நேக்கு இருந்தோல், நோம் அளதச் சந்கதகிக்க ேோட்கடோம்.
ெணம் அந்தஸ்ளத தோனோககவ அைிக்கோதளதப்கெோல், அந்தஸ்தும் ேோியோளதளயப் பெறோது.
பசோத்து, வலிளே, ஸ்திைத்தன்ளே, ெோதுகோப்பு, அந்தஸ்து, கநர்ளே, கண்ணியமுளடளே, புகழ்,
நற்குணம், ெண்பு இளவ யோவும் பவவ்கவறு கருத்துகைோகும். ஒன்று ேற்பறோன்ளற அைிக்கோது.
இளவ உணர்ச்சிேிக்களவ, ேக்களும் இதற்குச் சேேோக உணர்ச்சிேிக்கவர்கைோக உள்ைனர். அந்த
ஒரு ெோர்ளவ, உடலின் ஒரு அளசவு, குறிப்ெிட்ட ஒரு பதோனி, எவ்வோறு ஒருவர் முகருகிறோர், முகத்
கதோற்றம், நடத்ளத இளவ எல்லோம் உண்ளேயில் நோம் யோர் என்ெளத பவைிப்ெடுத்தும்.
ஒரு முக்கியஸ்தோின் முன் சுருங்கோேல் எல்கலோைோலும் இருக்க முடியோது, ஒரு ெணக்கோை ேனிதன்
முன்கூட நிற்க முடியோது. அத்தருணத்தில் அந்த ேற்ற ேனிதன் அதிகோைத் பதோனியில் தன்ளன
பவைிப்ெடுத்துவோன்.
ஒருவோிடம் சிறிதைவு வலிளேளயக் கண்டோலும் அவருக்கு சிலர் உடனடியோகப் ெணிவுடன்
விோிவளடவர், எதிைோைிக்கு வோய்ப்ெிளன அைிப்ெர். விோிவளடவது ெலேோகும். இது
குளைெவனுக்கும் உதவும். எல்கலோைோலும் கருத்து பசோல்ல முடியும் ஆனோல் ேிகச் சிலகை சோியோன
கருத்ளதத் பதோிவிப்ெர். எலிசபெத் பெம்ெர்லியோல் ஆட்பகோள்ைப்ெட்டிருந்ததோல், அவைோல்
பைனோல்ட்தை ஞோெகம் ளவத்துக்பகோள்ை முடியோேல் கெோகலோம், அல்லது விக்கோேின்
உருவப்ெடம் கூட ேறந்து கெோகலோம்.
ெல வருடங்கைின் சுளேளயயும், அந்த வருடங்கைின் அனுெவத்தின் சுளேளயயும், பசோத்தும்,
பசோத்தின் ெோைமும் தோங்குகின்றன.
கட்டிடத்தின் சிறப்ளெயும், அதன் கம்பீைத்ளதயும், அளறகைின் கநர்த்தியோன ஆடம்ெைத்ளதயும்,
ஜன்னல் வைியோகத் பதோிந்த சிறப்ெோன கோட்சிகளையும் அவள் கோணத் தவறவில்ளல. தன்னுளடய
பசோந்த ைசளனயின் அனுெவத்திலிருந்து அவற்ளற ேதிப்ெிட அவைோல் நிச்சயேோக முடியும்.
ேற்றவோின் சோதளனளய ேதிக்க ஒருவருக்குக் கற்ெளன வைம் கதளவ. அவளுக்கு அது இருந்தது.
அவளுளடய ஆழ்ேன ஆர்வம் சூட்சுேேோகப் பெம்ெர்லியின் ேதிப்ளெ உணர்ந்தது.
எஜேோனளன அவருளடய ெணியோைளைப்கெோல் கவறு எவரும் பதோிந்துபகோள்ை முடியோது.
ஒரு புத்திசோலியோன ெணியோைனுக்கு அவளைப்ெற்றி எல்லோம் பதோிந்திருக்கும்.
எஜேோனனுக்கு ெணியோைகன சிறந்த ெோதுகோவலனோக இருப்ெோன்.
அவனுக்கு தன்னுளடய எஜேோனளைப் ெற்றி நன்கு பதோிந்திருக்கும், ஏபனனில் ேற்றவர்கைோல்
ெோர்க்க இயலோத ேற்ற சேயங்கைில்கூட அவனோல் தன் எஜேோனளனப் ெோர்க்க முடிகிறது.
கசளவ விசுவோசத்திற்குோியது, கசளவயும் விசுவோசமும் கசருவது ேனித அற்புதம் ஆகும்.
விசுவோசத்தின் மூலம் கசளவ பதய்வீகேோக ேோறுகிறது.
நோன்கு ெிோிவுகள் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டதன் முக்கியேோன கோைணம், தளலமுளறகளை
உண்டோக்குவதற்கோக ஏற்ெட்டளதவிட, ேனிதனின் உயர்ந்த திறளேகளைக் குறிப்ெிடத்தக்கதோக
ேோற்றுவதற்கோக உருவோனளவயோகும்.
க்ஷத்தியர்கைின் ளதோியம் சமுதோயத்திற்கு ேிகவும் இன்றியளேயோதது. ேற்றவர்களுக்கோக அவன்
உயிளைவிடத் தயோைோக இருப்ெோன்.
பசோத்தும் இன்றியளேயோதது ஆகும். ேற்றவர்களுக்கோக உயிளைகய விடும் ேனிதன்கூட
தன்னுளடய பசோத்ளத எவருக்கும் விட்டுக்பகோடுக்க ேோட்டோன்.
இது சுய அர்ப்ெணத்தின் கேலும் உயர்ந்த பசயல்.
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கசளவ பசய்வதற்கோன கதளவ ேனிதனுக்கு குளறவோ? சமுதோயத்திற்கோக உயிளைக்
பகோடுப்ெவனும், ேற்றவர்களுக்கு தன்னுளடய பசோத்ளதக் பகோடுப்ெவனும்கூட, சமுதோயத்திற்கு
இதற்குச் சேேோக கசளவ பசய்ய முடியோது, முக்கியேோக அன்புடன் கசளவ பசய்ய முடியோது.
அறிவின் ஒப்புயர்வோன நிளல சமூகத்தில் பெருளேயோன இடத்ளதப் பெற்றுள்ைது, ஒவ்பவோரு
திறளேயும் சமூகோீதியோக வளையறுக்கப்ெட்டுள்ைது.
ஒருவர் ேற்றவருக்குச் கசளவ பசய்யும் சந்தர்ப்ெங்கள் உண்டு. இந்தத் தருணங்கைில் அவர்
எவ்வைவு சிறப்ெோகச் கசளவ பசய்ய முடியும் என்று ஆைோய்ந்து ெோர்க்கலோம். அன்புடன் கசளவ
பசய்ய அவர் முன்வை கவண்டும்.
இதற்கு எதிர்ப்பு அல்லது இயலோளே ேனிதனிடத்தில் இருக்கும், இளவ அளனத்தும் அவனிடம்
உள்ைகெோது, அவற்றில் ஏகதனும் ஒன்று கேகலோங்கி இருக்கும். பசயளலத் கதர்ந்பதடுக்கும்
கெோக்கு ேனிதனின் நோட்டத்தினோல் அல்ல. தற்பெோழுது இது ெிறப்ெின் மூலம்
நிச்சயிக்கப்ெடுகிறது. ெலரும் எதற்கும் தகுதி உளடயவர்கைோக இருக்க ேோட்டோர்கள். எல்கலோரும்
எல்லோவற்றிற்கும் தகுதி பெற ேோட்டோர்கள்.
ஒரு கோலத்தில், ெழளேயோன கத்தியோல் வலியின்றி ஒருவருக்கு முகச் சவைம் பசய்வது, ஒரு
குைந்ளதக்கு வலி பதோியோேல் ஊசி குத்தும் திறனுக்கு ஒப்ெோனது. இது சோத்தியம். ஆனோல்
எவ்வைவு கெைோல் இளதச் பசய்ய முடியும்? இது அடங்கோப்ெிடோோிக்குப் ெண்ெட்ட நடத்ளதளயக்
கற்றுக்பகோடுப்ெது கெோலகவோ அல்லது கசோம்கெறிக்கு சுறுசுறுப்ெோக கவளல பசய்வதன்
சிறப்ளெக் கற்றுக்பகோடுப்ெது கெோலமவா இருக்கும். ஜோதி அளேப்பு சிறந்த அளேப்ெோக இருந்தது,
ஆனோல் ேைபுத் பதோடர்ெோக அது சீைைிந்துள்ைது.
எஜேோனர்-கவளலக்கோைன் உறவு கேோக்ஷத்திற்கோன நுளைவோயிலோகும்.
திருேதி பைனோல்ட்ஸ், சம்ெிைதோயேோககவோ, உண்ளேயில்லோேகலோ, கெோலித்தனேோககவோ, திருேதி
கோர்டினோிடம் நடந்து பகோள்ைவில்ளல.
கெோலித்தனம், உண்ளேயற்ற ேகனோெோவத்ளத அறிந்கத ஏற்றுக்பகோள்வதோகும்.
ஒகை பசயளல இைண்டு விதேோகச் பசய்யலோம்.
ஆைேோக கவரூன்றிய கலோச்சோைம் ேனிதளன இனிளேயோனவனோக ேோற்றுகிறது, ேற்றவகனோ
கெோலியோக இருப்ெோன். கெோலியோக இருப்ெதில் கெோலித்தனம் பவற்றிப் பெருேிதம் பகோள்கிறது.
இந்தியர்கைின் கெோலித்தனத்ளதயும், முஸ்லிம்கைின் விசுவோசத்ளதயும் ஆங்கிகலயர்கள்
பதோிந்துபகோண்டனர்.
இந்தியனுக்கு பசயல்முளறப்ெடுத்துவது என்ெது பதோைில்.
ஒரு உண்ளேளய ஒரு கருத்தோக இந்தியன் கெசும்பெோழுது, அளதப் ெின்ெற்றுவதோக அவன்
உணருகிறோன்.
இந்தியனோகப் ெிறந்ததினோல், அவன் கயோகத்ளதப் ெின்ெற்றோவிட்டோலும்கூட, ஆன்ேீகச்
சித்திக்குத் தகுதி உளடயவன் என இந்தியன் நிளனத்துக்பகோள்கிறோன்.
அவன் அளத நம்புகிறோன். தன்ளனகய ஏேோற்றிக்பகோள்வளதத் பதோிந்துபகோள்ளும்
புத்திசோலித்தனம் அவனுக்கில்ளல.
டோர்சி தன்ளனகய ஏேோற்றிக்பகோள்ைோததோல் சக்திளயப் பெறுகிறோன்.
உலகத்ளத ஏேோற்றக் கூடோது, தன்ளனகய ஏேோற்றிக்பகோள்ைக் கூடோது என்கிற தீர்ேோனம்
எடுக்கும் அத்தருணத்தில், சூட்சுே ேனநிளல விைிப்ெளடந்து, தன் நிளலளய உள்ைது உள்ைவோகற
பவைிப்ெடுத்துகிறது.
அளதப் ெோர்க்கும் ஒருவன் அந்தக் கோட்சிக்கு உண்ளேயோக இருக்க கவண்டும்.
அங்கு சேர்ப்ெணத்ளத கேற்பகோண்டு, கிளடக்கும் ெலனுக்கு உண்ளேயோக இருப்ெது, கயோகத்தின்
நுளை வோயிலோக இருக்கும்.
சேைசம், பெருந்தன்ளே, உண்ளே நிளல கெோன்றளவ சுய ஏேோற்றலின் ேனப்ெதிப்புகள் ஆகும்.
ேனிதர்கள் துகைோகத்தில் பெரு ேகிழ்வளடகின்றனர்.
யோருக்கோவது துகைோகம் பசய்யும் சந்தர்ப்ெத்திற்கோக ேனிதன் ஏங்குகிறோன்.
இளறவனுடன் பதோடர்புபகோள்ளும் சேயத்தில் அவனிடம் இருக்கும் ஒரு உந்துதல் தீவிை
துகைோகம்தோன்.
தீவிைேோக இளறவனுக்குத் துகைோகம் இளைக்கிகறோம் என்று ஒருவருக்குத் பதோியும்.
அந்தத் துகைோகத்தின் சக்திளய அவன் சந்கதோஷேோக அனுெவிக்கிறோன்.
அங்கு ேனிதத் தன்ளே ஒன்றும் இல்ளல; அல்லது ேனிதத் தன்ளேயுடன் இருப்ெது ெளகளே
உணர்வுடன் இருப்ெது கெோலோகும்.
ேனிதன் இளறவனுக்கு எதிைோக இருக்கிறோன்.
இளறவனுக்கு எதிைோக இல்லோேல் இருப்ெது கயோகம் ஆகும்.
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இதற்கு முளறகள் கதளவயில்ளல.
அவனுளடய எதிர்ப்ளெ உணர்ந்து, எதிர்ப்ளெ உண்ளேயோகக் ளகவிட விரும்ெினோல், எந்த
முளறயும் கதளவயில்ளல. உண்ளே சைணோகதியோகும்.
சேத்துவத்தின் பெோிய சக்திளய ெிபைஞ்சுப் புைட்சி விடுவித்தது.
அது உலகத்திற்கு சேத்துவத்ளத அைித்தது; ஐகைோப்ெோவில் அடிளே முளறளய ஒைித்தது.
ேற்ற இைண்டிற்கும் அளவ கதோைளேளய அைித்த பெோிய உண்ளேளய ஸ்ரீ அைவிந்தர் கவனித்தோர்.
சுதந்திைம் இல்லோேல் சேத்துவம் இருக்க முடியோது. இைண்டுகே கதோைளேயினோல்
வைர்க்கப்ெடுகின்றன.
கதோைளேளய அனுசோிப்ெது சுய அர்ப்ெணம் ஆகும்.
திரு பென்னட் சுதந்திைத்ளதக் களடப்ெிடித்தோர்.
எலிசபெத்துடன் சேத்துவத்ளதயும், அவளுளடய குடும்ெத்துடன் கதோைளேளயயும் டோர்சி
ெின்ெற்றினோன்.
அபேோிக்கோவில் எவரும் முதலில் கவனிப்ெது சுதந்திைத்தின் அடிப்ெளடயில் அளேந்த
சேத்துவத்ளதத்தோன்.
Alex Tocqueville-ன் புத்தகம் இன்னமும் அச்சிமலமய இருக்கிறது, ஏபனனில் அது ஐகைோப்ெோவின்
கண்கணோட்டத்தில் அபேோிக்கோளவப் ெற்றியது.
அந்த சக்திளயயும், நூறு வருடங்களுக்குப் ெிறகு அது எவ்வோறு இவ்வுலகில் இருக்கும் என்ெளதயும்
அவைோல் ெோர்க்க முடிந்தது.
சந்கதோஷேோன களதகளை எழுதும்ெடி அன்ளன கவண்டினோர்.
கசோகத்தில் முடியும் களதகளைப் ெோைோட்டுவது, கசோக உணர்வுக்கு உயிரூட்டும் எனும் சூட்சுேேோன
அறிவு ேனித குலத்திற்கு இருந்த கோைணத்தோல்தோன், கஷக்ஸ்ெியர் நூறு வருடங்களுக்கு கேல்
கவனிக்கப்ெடோேல் இருந்தோர்.
Victor Hugo, கஷக்ஸ்ெியளை இங்கிலோந்திற்குக் கண்டுெிடித்துக் பகோடுத்தோர், அந்தத் துன்ெத்ளத
ெிைோன்ஸில் ெைப்ெினோர்.
அந்த விதத்தில் திரு பென்னட் புத்திசோலியோக இருந்தோர். அவர் டோர்சிளயப் ெோைோட்டியிருந்தோல்
கேலும் பெோிய அதிர்ஷ்டம் அவருளடய குடும்ெத்திற்குக் கிளடத்திருக்கும், அதோவது அவர்
ேளனவி இறந்திருப்ெோள்.
பெண் ெித்தர்கள் நீண்ட நோட்கள் வோழ்வோர்கள், ஏபனனில் ெல பெண்ேணிகள் அவர்களை
நிளனத்து சந்கதோஷப்ெட்டுக் பகோண்டிருப்ெோர்கள்.
தங்களுளடய நற்பெயளைவிட, அவன் தரும் சந்கதோஷத்ளத பெண்ேணிகள் ேதிக்கின்றனர்.
இது உடலின் உந்துதலோகும்.
அதனோல் ஆயுள் நீடிக்கிறது.
அைகோன முகத்ளத எந்த ஒரு ஆகணோ அல்லது பெண்கணோ எதிர்க்க முடியோது.
அவர்கள் இறக்கும்வளை அவர்களுளடய ேனதில் அது நிளலத்திருக்கும்.
பெண் ெித்தன் பெண்கைின் ேனதில் வோழும்வளை இறக்க ேோட்டோன்.
ேனித உள்ைத்தின் அன்புதோன் ஆயுளை நீட்டிக்கிறது.
உள்ைங்கள் சமூக விதிகளைப் ெின்ெற்றுவதில்ளல, பசோந்த ஏக்கங்களைகய ெின்ெற்றும்.
அைகுளடய ஆண் குற்றம் சோட்டப்ெட்டவனோக இருந்தோலும், சமூகத்தில் அவேோனத்திற்கு
உள்ைோனவனோக இருந்தோலும், ஒரு பெண், அவன் தன்ளனக் கோதலிக்கவில்ளல என்று
பதோிந்திருந்தும் அவளன முழுளேயோக ஏற்றுக்பகோள்வோள்.
இது கவர்ச்சி, கோதலல்ல.
ெசியோல் வோடும் ேனிதனுக்கு உணவு முக்கியம்கெோல் சோதோைண ேனிதனுக்கு ேோியோளத முக்கியம்.
அளதப் பெறுவது கஷ்டம், கிளடத்தோலும் தக்க ளவத்துக்பகோள்வது சுலெேல்ல.
கீைிருந்து கேகல உயரும்பெோழுது எளதயுகே பெறுவது கஷ்டம்.
கேலிருந்து பெற்றுக்பகோள்ளும்பெோழுது எளதயுகே பெற்றுக்பகோள்வது கஷ்டேல்ல.
பெர்னோட்ஷோவின் பூக்கோைப் பெண்ேணி உயர்குடிப் பெண்கெோல் கெசுவளதக் கற்ெளன பசய்து
ெோர்க்கலோம். இது சோத்தியேோக பவகு காலம் ஆகும். கெைோசிோியர் ஆகற ேோதங்கைில் அவளை
அவ்வோறு கெசுவதற்குப் ெைக்கினோர்.
கேலிருந்து பெற்றுக்பகோள்ளும்பெோழுது, நேக்கு எல்லோம் அைிக்கப்ெடுகிறது. அதற்கு
ஏற்றோர்கெோல் உயருவது ேட்டுகே நேது கவளல. ேனிதனது திறளே அைவற்று இருப்ெதோல்,
அவன் ேனம் ளவத்தோல் குளறந்த கநைத்திகலகய அளதச் பசய்து முடிப்ெோன்.
‘சுவற்றில் துதள’ எனும் கசோதளன, ேனித ேனம் கற்றுக்பகோள்ை கவண்டிய அைவற்ற
திறளேகளை பவைிப்ெடுத்துகிறது.
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இளணயதைம் வந்த ெின்பு வியோெோைம், பேோைி, வோர்த்ளத, அளேப்பு, ேின்சோைத்தின் பதோகுப்பு
ஆகியவற்றின் நுணுக்கங்களை அறிந்துபகோண்டு, புதிய பசௌகோியங்களை உருவோக்க, நிளனத்துப்
ெோர்க்க முடியோத ெலவற்ளற ஒன்று கசர்க்க ேனிதன் முயலுகிறோன்.
வோழ்க்ளக, உைவியல், ேனவுணர்வு, கநைம், இடம், ேனம், ஞோெகம், கற்ெளன, சக்தி, அதிகோைம்,
வலிளே, அளேப்பு, கருத்து, ேனப்ெோன்ளே, கநோக்கம் கெோன்றவற்ளற இகதகெோல் அணுகினோல்,
கேல் நிளல வோயில்கள் திறக்கும், பசோர்க்கத்ளத கநோக்கி நூறு அடிகள் நம்ளே அளைத்துச்
பசல்லும். ேனிதனுக்கு இவ்வோறு நளடபெறுவது அருைோகும். இைண்டு உடனடி இலட்சியங்கள்
ேனிதனின் நலமும், நல்வோழ்வும். கூட்டு முயற்சி கோத்திருக்கலோம். எவ்வோறு எப்பெோழுதும் பவற்றி
பெறுவது, எவ்வோறு எப்பெோழுதும் சந்கதோஷேோக இருப்ெது என்று ஒவ்பவோரு ேனிதனும்
கற்றுக்பகோள்ை முடியும். ஒருவைோல் இது முடியும் என்றோல், இளத அவைது குடும்ெத்திடமும்,
நிறுவனத்திடமும், இைண்டுகே ெிடிவோத குணேில்லோேலும், வக்கிை குணேில்லோேலும் இருக்கும்
ெட்சத்தில், விோிவு ெடுத்தலோம். ேனிதன் கோலத்திற்குள் இருக்கிறோன், ஆன்ேோ கோலத்திற்கு
அப்ெோற்ெட்டு உள்ைது. வோழ்க்ளகளயத் துறக்கோது ேனிதன் ஆன்ேோளவ நோடும்பெோழுது, அவன்
மூன்றோம் நிளல கோலத்தில் நுளைய வோய்ப்புண்டு. இது ஒவ்பவோரு அன்ெருக்கும், அவைது
ெிைோர்த்தளன நிளறகவறும்பெோழுது ஏற்ெடுகிறது. இது ஆைம்ெம். அவனது தனிப்ெட்ட திறளேளய,
எல்கலோரும் ெின்ெற்றக் கூடிய பெோதுவோன முளறயோக அவன் ேோற்ற கவண்டும். ேனதின் சக்தி
அறிளவ சக்தியின் அளேப்ெோக முளறப்ெடுத்துகிறது. ஆன்ேோவின் ஒைிளய இந்தியோ ஜடோீதியோக
பெற்றிருக்கிறது. நூறு கெர்கள் தங்களை முளறப்ெடுத்திக் பகோண்டு கயோகத்தில் ஈடுெட்டோல், அந்த
ஒைிளய எவ்வோறு நோட்டின் ெயனுக்கோக வோழ்க்ளகயின் சக்தியோக ேோற்றுவது என்ெளத ஸ்ரீ
அைவிந்தர் ஏற்கனகவ கோண்ெித்துள்ைோர்.
42. “Neither had anything occurred in the intelligence of their Lambton friends that could materially lessen its
weight.”
Truth will come out one day.
In the long run, public opinion proves to be true generally.
Great spiritual masters have always been unpopular in their locality during their lifetime.
This is because the people are steeped in falsehood and sense the danger.
Darcy had an abominable exterior, but was true inside.
The inner truth prevailed at the end.
There are parents partial to one child.
In their subconscious they disapprove of their conscious behaviour.
Their subconscious comes true in the life of the neglected child.
What about the devotee’s truth to Mother?
There are sincere devotees hampered by family circumstances.
There are others who in their insincerity find the excuse of the family.
It might be in the matter of material offering or psychological surrender.
Either in the last days of their lives or after the sincerity of their deepest wishes will come true.
Suppose a devotee with some property wishes to offer it all to Mother but is hampered by the lack of
devotion of the family.
Obviously his greater attachment to the family makes him hesitate.
The answer is he must be fully detached from the family.
Should there be any truth in his sincerity, resorting to ‘Thy will be done not my will’ will realise his
sincerity.
The devotee knows that such an offering will make his family abundantly prosperous in spite of their lack
of devotion.
For any devotee it is an excellent yogic challenge.
He will see the practical reality of the yogic truth in his inner struggle. The struggle is for him, not for
the issue.
A good writer, if he is a devotee, will be writing the best of stories if he depicts the inner struggle of such a
devotee, bringing out all the rules of yoga.
Of all the offerings property is the easiest to be given up.
Its value is at the bottom.
To give up family is obviously more difficult.
Most difficult of them all are the opinions and ideas we have.
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In the descent, property is the most comprehensive which completes and saturates the mental, vital
surrender.
A partial line of full attempt will be to start with the property – body – and rise to the attachment to it and
then to the idea of owning property. One can start at either end. Very soon the Man who has given up the
property as an offering, finds it impossible to give up the idea of the mental security of the property.
Beliefs, attachments, possessions are there in property, material objects, people, their value for us,
the idea of attachment more than the attachment. Unrelated ideas lodged in the Mind, strong
opinions, entrenched attitudes of Mind, etc. are a formidable list.
For the most serious person who binds himself by nothing or nobody, more than giving up any of these
things, the Decision to give them up and the knowledge why they should be given up are of importance. It
will be of very great help if he knows how all of them have formed, entered into him, lodged there and
how they presently rule the Being. This review is of great value.
Once the Decision is taken, and gradually step by step implemented, there will be a lightness in the soul
collecting. What comes down will happily reinforce this process.
Great souls, great in every way, can go to the very ROOT of them directly, withdraw the Being totally and
sense the liberation at once.
Still the completion of the process needs Time and a procedure which once started will not stop.
Where the Samadhi of the Jnani ends, this process begins. It is as wide as the universe, as high as the
Transcendent.
In whatever measure this is done, it is the most glorious moment of a Man’s life.
They now have to take a decision as to his gentlemanliness.
Decisions are mental, vital, physical, even spiritual.
They are great and small, positive and negative.
Decisions can be internal, external, mixed. Some decisions are,
- Like Darcy, a Man out of love desires to marry a poor girl.
- A Man out of affectionate duty decides to support a refractory, lazy brother for life.
- Patriotism, idealism, makes one devote his life or property or both to the country.
- A rich Man wants to offer a great help to a poor friend very deserving or undeserving.
- A low Man seeks help from a high placed Man against the rich Man’s organisation.
- One decides not to bribe in these days while he seeks that help rarely or often.
- A woman chooses to marry for love a talented Man, presently the last level worker.
- A Man chooses to destroy an ideal Man.
- One loves to serve everyone in the family affectionately.
I am not considering the negative acts like stealing, bribing, etc. Theoretically, as a decision, the rules will
apply to both. I cannot be exhaustive because it covers all life. My list of rules will be exhausting regarding
the essential and in some sense can be considered exhaustive.
- Any decision will be effective at the level of the depth it is taken.
- That depth is in the substance of the Mind. Of course it can go to the vital and physical and reach the
substances there. For all human purposes, the substance of the Mind must be enough.
- At the depth where the decision is taken we must accept the decision fully.
The effectivity of the decision is determined by the measure of acceptance.
- Such an acceptance depends upon the knowledge about that decision at that level.
- The decision can be divided into two parts 1) essential, 2) details.
- Essential is more important, but ultimately the details too are equally important.
- The social environment is the atmosphere that supports and sanctions the decision.
- The inner and outer (4 Quadrants) decide the outcome.
- No Man can decide to accomplish something beyond his level of personality.
- No Man need fail in a project within the level of his personality.
- Darcy and Bennet took such decisions.
Darcy’s decision was taken about Elizabeth, but as it was taken very deeply in the substance of his Mind,
when the occasion came to include Lydia and Wickham, he could readily expand it.
Mr. Bennet’s decision was taken in the vital substance and by the strength of the social atmosphere which
honours such commitment; he was relieved of the duty.
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This is an occasion for us to know the strength of social power in action. Society has its opinions,
values, traditions. It is a society that very much values the honouring of one’s commitments whether the
other person insists or not.
Mr. Bennet decided to honour it deeply and sincerely.
The positive side of society was so benevolent as to bless Mr. Bennet for his utter sincerity of purpose. It
rose to the occasion and relieved him of a duty which could have only oppressed him by his inability to
discharge it.
Life is vaster than society.
When pleased, the society can suddenly lift a Man sky high.
This is one of the principles of development that one who knows the social aspirations and can be in tune
with that can at once rise to its heights.
Time has come for Man to rise to Supermind merely by consenting to it and effectively disengaging
himself from the past.
Sri Aurobindo came to announce that to Man.
I am tempted to say, this is an Hour of Supergrace.
As long as he carries some human load he cannot soar high.
There is a Delight in Man knowing his tutelage and willingly giving them up. At that moment a Delight is
born in soaring high.
It is that delight God seeks in creation.
Just an offering of two lakhs opens the door for several thousand crores.
One word of goodwill opens the door to a high political post.
It is all around us.
Man should open his eyes and see that.
Seeing is getting.
Man is focused on putting down other Men.
That Delight comes to him in shifting from there to Goodwill.
The solicitude Man has for a wealthy Man is instantaneous and endless.
That solicitude is a vital superstition.
As superstition, the results of your thought will be that of superstition.
Here is a Truth as everywhere.
It is your Mind that gives the value to the result, by its attitude.
One can see the hidden infinite here.
As I always say, such experiments can be done only once.
This is so because when you repeat you expect a result which you do not deserve. The first time it is to
know the hidden power.
One is trying to sell six plots at a time the market rate is thirty five lakhs of rupees.
After the sale of two plots the market goes down to thirty and sales are difficult.
The Man does not know it is his own rasi as stated by the horoscope.
If he is a devotee he can switch over to Mother and try to rectify it.
Even if he is a devotee, when he does not know of his horoscope, it stagnates.
A three day prayer is not what he can do.
A favourable circumstance enters and he is able to sell two more.
Now is the time for him to discover the infinite in the finite.
First he must become a devotee; by his intensity, he must neutralize the down trend, without which no
experiment can be done.
The plot can sell for thirty five or seventy five or any figure he fixes because the price is what he fixes.
Every devotee who has made the experiment knows this. Maybe he received the boon oblivious – His
being oblivious freed the field from his negative thoughts.
The plot responds to attention, affection, service, skill, energy, power, power of the market, power of the
plot to please you, its own joy to become infinite or for any reason or for no reason, it can give you any
price -- seventy five or even one hundred and seventy five. When the extreme circumstances change, Man
attributes the result to that. Objects can be made to respond as they are not perverse or refractory. Men
cannot so change unless the seller changes accordingly. It requires the effort of Darcy. Not only in sales,
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this can be done anywhere, not for egoistic reasons. He who removes the egoistic reasons will always
evoke an infinite response without any effort.
“லோம்ப்டனில் இருந்த நண்ெர்களும் டோர்சியின் நற்குணத்ளத உறுதிப்ெடுத்தினர்.”
உண்ளே ஒருநோள் பவைிப்ெடும்.
இறுதியோக, பெோது ேக்கைின் அெிப்ெிைோயம் பெோதுவோக உண்ளே என்று நிரூெணேோகிறது.
உயர்ந்த ஆன்ேீகத் தளலவர்கள், அவர்களுளடய வோழ்நோைில், எப்பெோழுதுகே தங்கள் இடத்தில்
ெிைெலேோக இருப்ெதில்ளல.
ேக்கள் பெோய்ளேயில் மூழ்கி இருப்ெதோலும், ஆெத்ளத உணர்வதோலும், இவ்வோறோன நிளலளே
ஏற்ெடுகிறது.
டோர்சியிடம் பவறுக்கத்தக்க புறத்கதோற்றம் இருந்தது, ஆனோல் அகத்தில் அவன்
உண்ளேயோனவனோக இருந்தோன்.
அகத்தின் உண்ளே இறுதியில் பவற்றி பெற்றது.
ஒரு குைந்ளதயிடம் ெோைெட்சம் கோட்டும் பெற்கறோர்கள் உண்டு.
அவர்களுளடய ஆழ்ேனதில், தங்களுளடய அந்த நடத்ளதளய அவர்கள் ஏற்றுக்பகோள்வதில்ளல.
புறக்கணிக்கப்ெட்ட குைந்ளதயின் வோழ்க்ளகயில் அவர்கைது ஆழ்ேன விருப்ெம் உண்ளேயோகிறது.
அன்ளனயிடம் அன்ெர்கள் பகோண்டுள்ை உண்ளேளயப் ெற்றி என்ன கூற முடியும்?
குடும்ெச் சூழ்நிளலயோல் ெோதிக்கப்ெடும் உண்ளேயோன அன்ெர்கள் உண்டு.
கவறு சிலர் குடும்ெத்தின் கெோில் ெைிளயப் கெோட்டு உண்ளேயில்லோேல் இருக்கின்றனர்.
இது பெோருள்ோீதியோன கோணிக்ளகயிகலோ அல்லது ேனோீதியோன சைணோகதியிகலோ இருக்கலோம்.
அவர்கைது வோழ்க்ளகயின் இறுதிக் கட்டத்திகலோ, அல்லது அதற்குப் ெிறககோ, அவர்களுளடய
ஆழ்ந்த விருப்ெங்கைின் தீவிைம் நிளறகவறும்.
உதோைணத்திற்கு, தன்னிடம் இருக்கும் எல்லோ பசோத்ளதயும் அன்ளனக்கு கோணிக்ளகயோக அைிக்க
விரும்பும் ஒரு அன்ெர், குடும்ெத்தோோிடம் ெக்தி இல்லோத கோைணத்தோல் தடுக்கப்ெடலோம்.
குடும்ெத்தினோிடம் அவருக்கு இருக்கும் உயர்ந்த ெற்று அவளைத் தடுக்கிறது.
குடும்ெத்திலிருந்து முழுளேயோகப் ெற்றற்று இருப்ெதுதோன் தீர்வோக இருக்கும்.
அவைது தீவிைத்தில் ஏகதனும் உண்ளே இருந்தோல், ‘தங்கைது விருப்ெம் நிளறகவறட்டும், எனது
விருப்ெேல்ல,’ என்று கூறுவது அவைது உண்ளேக்குப் ெலன் அைிக்கும்.
குடும்ெத்தோருக்கு ெக்தி இல்லோத கெோதும், இது கெோன்ற கோணிக்ளக குடும்ெத்திற்கு அெோிேிதேோக
சுபீட்சத்ளத அைிக்கும் என்று அன்ெருக்குத் பதோியும்.
எந்த ஒரு அன்ெருக்கும் இது ஒரு ேிகச் சிறந்த கயோகச் சவோலோகும்.
கயோக உண்ளேயின் நளடமுளற உண்ளே நிளலளய அவனுளடய உள்ைத்தில் ஏற்ெடும்
கெோைோட்டத்தில் அவன் உணர்வோன். அவனுக்குத்தோன் கெோைோட்டகே தவிை, விஷயத்திற்கு அல்ல.
ஒரு நல்ல எழுத்தோைர் அன்ெைோக இருக்கும் ெட்சத்தில் கயோகத்தின் எல்லோ விதிகளையும் எடுத்துக்
கோட்டும் வண்ணம், அது கெோன்ற அன்ெோின் உள்ைத்தில் ஏற்ெடும் கெோைோட்டத்ளத அவருளடய
களதயில் சிறப்ெோக பவைிக் பகோண்டுவை முடியும்.
அளனத்து கோணிக்ளககைிலும் பசோத்ளத விட்டுக்பகோடுப்ெகத பவகு சுலெேோனது.
இதன் ேதிப்பு ேிகவும் குளறவு.
குடும்ெத்ளத விட்டுக்பகோடுப்ெது உண்ளேயில் கேலும் கடினேோனது.
நேது அெிப்ெிைோயங்களையும் கருத்துகளையும் ளக விடுவது எல்லோவற்ளறயும்விட கடினேோனது.
கீைிறங்கும்பெோழுது பசோத்து அளனத்ளதயும் உள்ைடக்கியதோக உள்ைது, ேனம் ேற்றும் உணர்வின்
சைணோகதிளய முழுளேயளடயச் பசய்கிறது, நிளறவளடயச் பசய்கிறது,
ஜட நிளலயில் இருக்கும் பசோத்தில் ஆைம்ெித்து, அதன் ேீதுள்ை ெற்று, அதளன
உளடளேயோக்கிக்பகோள்ளும் எண்ணம் என முழுளேயோன முயற்சிளய ெகுதியோக ஆைம்ெிக்கலோம்.
எந்த முளனயிலிருந்து கவண்டுபேன்றோலும் இதளனத் பதோடங்கலாம். பசோத்ளத கோணிக்ளகயோக
அைித்த ேனிதன், விளைவில் பசோத்து அைிக்கும் ெோதுகோப்ெின் எண்ணத்ளதக் ளகவிட முடியோேல்
இருப்ெளதப் ெோர்ப்ெோன்.
பசோத்து, ஜடப்பெோருட்கள், ேனிதர்கள், இவற்றின் ேதிப்பு ஆகியவற்றின் ேீது நம்ெிக்ளககள்,
ெிளணப்பு, உோிளே பகோண்டோடும் ேகனோெோவம் ஆகியளவ நேக்கு இருக்கும். ெிளணப்ளெவிட,
அளதப் ெற்றிய கருத்து கேகலோங்கியிருக்கும். ேனதில் இருக்கும் பதோடர்ெற்ற கருத்துகள்,
வலுவோன அெிப்ெிைோயங்கள், ஆைேோக கவரூன்றியிருக்கும் ேனதின் ேகனோெோவங்கள் கெோன்றளவ
ஒரு வலுவோன ெட்டியல் ஆகும்.
எதனோலும், எவைோலும் தன்ளனப் ெிளணத்துக்பகோள்ைோத கருத்தோைமுளடய ஒரு நெருக்கு, இளவ
எதளனயும் ளகவிடுவளதவிட, இவற்ளறக் ளகவிட எடுக்கும் தீர்ேோனமும், ஏன் ளகவிடப்ெட
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கவண்டும் என்கிற அறிவுகே முக்கியேோனளவ. இளவ எல்லோம் எவ்வோறு உருவோயின, எவ்வோறு
அவனுள் நுளைந்து, தங்கி, எவ்வோறு ஜீவளன தற்பெோழுது ஆளுகிறது என்று பதோிந்துபகோள்வது
முக்கியம். இந்த ஆய்வு ேிகவும் ெயனுள்ைது.
ஒரு முளற தீர்ேோனம் எடுத்த ெிறகு, ெடிப்ெடியோகச் பசயற்ெடுத்த ஆைம்ெித்தெின், ஆன்ேோவில்
கலசோன ஒரு உணர்ச்சி எழும். எழும் உணர்ச்சி இம்முளறளய சந்கதோஷேோக வலுப்ெடுத்தும்.
எல்லோ விதத்திலும் உயர்ந்து இருக்கும் ஆன்ேோக்கள், கநைடியோக அவற்றின் கவருக்குச் பசன்று
ஜீவளன முழுளேயோகப் ெின்னிழுத்துக் பகோள்வதன் மூலம் சுதந்திைத்ளத உடனடியோக உணைலோம்.
இருப்ெினும் முளற முழுளேயோகப் பூர்த்தியளடய கநைம் கதளவப்ெடும், ஒரு முளற பதோடங்கப்ெட்ட
பசய்முளற நிற்கோது.
ஞோனியின் சேோதி முடிவளடயும் இடத்தில் இச்பசய்முளற ஆைம்ெிக்கிறது. இது
ெிைெஞ்சத்ளதப்கெோல் விோிந்தும், ெிைம்ேத்ளதப் கெோல் உயர்ந்தும் இருக்கும்.
எந்த அைவில் இது பசய்யப்ெட்டோலும், ேனிதனின் வோழ்க்ளகயில் இது ஒரு கேன்ளேயோன
தருணேோகும்.
அவன் கனவோனோக இருக்கும் தன்ளேளயக் குறித்து அவர்கள் இப்பெோழுது தீர்ேோனம் எடுக்க
கவண்டும்.
தீர்ேோனங்கள் ேனம், உணர்வு, உடல் ேற்றும் ஆன்ேீகோீதியோனளவ.
அளவ பெோிதோகவும், சிறியதோகவும், கநர்ேளறயோகவும், எதிர்ேளறயோகவும் இருக்கும்.
தீர்ேோனங்களை உள்ைிருந்து எடுக்கலோம், பவைியிலிருந்தும் எடுக்கலோம், கலந்தும்
எடுக்கப்ெடலோம்.
தீர்ேோனங்கைில் சில,
-டோர்சிளயப்கெோல் கோதல் வயப்ெட்ட ஒரு ேனிதன் ஏளைப் பெண்ளண ேணந்துபகோள்ை
ஆளசப்ெடுகிறோன்.
-ஒரு ேனிதன் ெோசமும் கடளேயுணர்வும் பகோண்டிருப்ெதோல், கசோம்கெறியோக இருக்கும்
சககோதைளன வோழ்நோள் முழுவதும் ஆதைவைிக்கத் தீர்ேோனிக்கிறோன்.
-நோட்டுப்ெற்றும், இலட்சியமும், தன்னுளடய வோழ்க்ளக ேற்றும் பசோத்து அல்லது இைண்ளடயுகே
ஒருவளை நோட்டுக்கு அர்ப்ெணிக்க ளவக்கும்.
-ஒரு ெணக்கோை ேனிதன் தன்னுளடய ஏளை நண்ெனுக்கு, அவனுக்குத் தகுதி இருக்கிறகதோ
இல்ளலகயோ, பெோிய உதவி பசய்ய விரும்புகிறோன்.
-ெணக்கோை ேனிதனின் அளேப்புக்கு எதிைோக, தோழ்ந்த நிளலயிலிருக்கும் ஒரு ேனிதன், அந்த
அளேப்ெில் உயர் ெதவியிலிருக்கும் ஒரு ேனிதனின் உதவிளய நோடுகிறோன்.
-இன்ளறய கோல கட்டத்தில் இலஞ்சம் பகோடுக்கக் கூடோது என்று ஒருவர் தீர்ேோனிக்கிறோர், ஆனோல்
அளத அவர் அோிதோககவோ அல்லது அடிக்கடிகயோ நோடுகிறோர்.
-தற்பெோழுது களடநிளல ஊைியைோக உள்ை திறளேசோலியோன ஒரு ேனிதளன, ஒரு பெண்
கோதலித்து ேணக்க விரும்புகிறோள்.
-ஒரு இலட்சியவோதிளய ஒரு ேனிதன் அைிக்க விளைகிறோன்.
-குடும்ெத்தில் உள்ை யோவருக்கும் அன்புடன் கசளவ பசய்ய ஒருவர் விரும்புகிறோர்.
-எதிர்ேளறயோன பசயல்கைோன இலஞ்சம், திருட்டு இவற்ளற நோன் கருத்தில்
எடுத்துக்பகோள்ைவில்ளல. தீர்ேோனம் என்ற முளறயில், இந்தச் சட்டங்கள் இைண்டிற்கும்
பெோருந்தும். வோழ்க்ளக முழுவதற்கும் பெோருந்தும் என்ெதோல், இது முழுளேயோன ெட்டியல் அல்ல.
என் சட்டங்கைின் ெட்டியல் முழுளேயோக இருக்கும், சில கண்கணோட்டத்தில் முழுளேயோனதோகக்
கருதலோம்.
-எந்தத் தீர்ேோனமும், எந்த ஆைத்தில் எடுக்கப்ெடுகிறகதோ அந்த நிளலயில் திறம்ெடச் பசயல்ெடும்.
-அந்த ஆைம் ேனதினுள்கை உள்ைது. அது உணர்வு நிளல, ஜடநிளலயின் உள்ளும் பசன்றளடயும்.
அளனத்து ேனித கநோக்கங்களுக்கும் ேனகே கெோதுேோனதோக இருக்கும்.
-எந்த ஆைத்தில் தீர்ேோனம் எடுக்கப்ெடுகிறகதோ, அங்கு அந்த முடிளவ நோம் முழுளேயோக
ஏற்றுக்பகோள்ை கவண்டும்.
-ஏற்றுக்பகோள்ளும் அைளவப் பெோறுத்து தீர்ேோனத்தின் பசயலோக்கமும் இருக்கும்.
-இது கெோல் ஏற்றுக்பகோள்வது அந்த நிளலயில் உள்ை அந்தத் தீர்ேோனத்ளதப் ெற்றிய அறிளவப்
பெோறுத்து இருக்கும்.
-தீர்ேோனத்ளத இைண்டு ெகுதிகைோகப் ெிோிக்கலோம் 1) அவசியேோனளவ 2) விவைங்கள்.
-தீர்ேோனங்கைில் அவசியேோன ெகுதி ேிக முக்கியேோனது. ஆனோல் இறுதியில் விவைேோன ெகுதியும்
அகத அைவு முக்கியேோனது.
-சமூகச் சூைல் தீர்ேோனத்ளத ஆதோிக்கும், அனுேதிக்கும் சூைலோகும்.
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-நோன்கு முளனகைிலிருந்தும் அகமும் புறமும் ெலளனத் தீர்ேோனிக்கும்.
-ஒருவர் தன்னுளடய ஆளுளேளயத் தோண்டி சோதிக்க, தீர்ேோனம் எடுக்க முடியோது.
-தன்னுளடய ஆளுளேக்கு உட்ெட்ட எந்த ஒரு திட்டத்திலும் எவரும் கதோல்வி அளடய
கவண்டியதில்ளல.
-டோர்சியும், பென்னட்டும் இப்ெடிப்ெட்ட தீர்ேோனங்களை எடுத்தனர்.
டோர்சி எடுத்த தீர்ேோனம் எலிசபெத்ளதப் ெற்றியது, ஆனோல் அது அவனுளடய ேனதின்
ஆைத்திலிருந்து எடுக்கப்ெட்டதோல், லிடியோளவயும் விக்கோளேயும் கசர்த்துக்பகோள்ை ஒரு சந்தர்ப்ெம்
எழுந்தகெோது, அவனோல் உடனடியோக அளத விோிவளடயச் பசய்ய முடிந்தது.
திரு பென்னட்டின் தீர்ேோனம் உணர்வுபூர்வேோக எடுக்கப்ெட்டது, இது கெோன்ற பெோறுப்ளெக்
கோப்ெோற்றும் சமூகச் சூைலின் வலிளேயோல் எடுக்கப்ெட்ட அத்தீர்ேோனம், அவளைக்
கடளேகைிலிருந்து விடுவித்தது.
பசயல்ெடும் சமூகச் சக்தியின் வலிளேளயத் பதோிந்துபகோள்ை நேக்கு இது ஒரு சந்தர்ப்ெேோகும்.
சமூகத்திற்கு அதனுளடய கருத்துகள், ெண்புகள், ெோைம்ெோியம் உள்ைன. ஒருவைது கடளே
உணர்ளவ, அவர் வலியுறுத்துகிறோகைோ இல்ளலகயோ, சமூகம் நிச்சயேோக அளத ேதிக்கிறது.
திரு பென்னட் அளத நிளறகவற்ற ஆைேோகவும் உண்ளேயோகவும் தீர்ேோனித்தோர்.
திரு பென்னட்டின் நியோய உணர்விற்கு சமூகத்தின் கநர்ேளறயோன ெக்கம் ஆதைவோக இருந்தது.
சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்றவோறு அது உயர்ந்து, அவைோல் பசய்ய முடியோத ஒரு கடளேளய நிளறகவற்றி
அவருக்கு நிம்ேதிளய அைித்தது.
சமூகத்ளதவிட அகண்டது வோழ்க்ளக.
சமூகம் திருப்தி அளடயும்பெோழுது, ேனிதளன ைிடீபைன அது வோனுயைத்திற்கு உயர்த்தும்.
சமூக ஆர்வங்களை அறிந்திருக்கும் ஒருவர், அதனுடன் இளசந்து இருக்கும் ஒருவர், உடனடியோக
சமூகத்தின் உச்சத்ளத அளடய முடியும் என்ெது முன்கனற்றத்தின் ககோட்ெோடுகைில் ஒன்றோகும்.
அதற்குச் சம்ேதம் பதோிவிப்ெதன் மூலமும், கடந்த கோலத்திலிருந்து திறம்ெட விடுெடுவதன் மூலமும்,
சத்திய ஜீவியத்திற்கு உயை ேனிதனுக்கு கநைம் வந்துள்ைது.
ேனிதனுக்கு இளத அறிவிக்க ெகவோன் அவதோித்தோர்.
இது கெைருைின் கநைம் ஆகும்.
ஏகதனும் ேனித ெோைத்ளத அவன் சுேக்கும்வளை அவனோல் உயை முடியோது.
ேனிதனுக்கு தனக்கிருக்கும் ெோதுகோப்ளெப் ெற்றித் பதோிந்திருப்ெதிலும், அளத விருப்ெத்துடன் ளக
விடுவதிலும் ஒரு ஆனந்தம் உள்ைது. அத்தருணத்தில் ேிகவும் அதிக அைவில் ஆனந்தம்
ஏற்ெடுகிறது.
இந்த ஆனந்தத்ளதத்தோன் இளறவன் ெளடப்ெில் நோடுகிறோன்.
இைண்டு லட்ச ரூெோய் கோணிக்ளக ெல ஆயிைம் ககோடிகைின் வோய்ப்ெிற்கு வைி வகுத்தது.
நல்பலண்ணத்கதோடு கூறப்ெட்ட ஒரு வோர்த்ளத பெோிய அைசியல் ெதவிக்கு வைி ககோலியது.
இது நம்ளேச் சுற்றி உள்ைது.
ேனிதன் விைிப்புடன் அளத உணை கவண்டும்.
ெோர்ப்ெது பெறுவதோகும்.
அங்கிருந்து நல்பலண்ணத்திற்கு ேோறும்பெோழுது ஆனந்தம் எழுகிறது.
ேனிதனுக்கு ஒரு ெணக்கோை ேனிதன் ேீது இருக்கும் அக்களற உடனடியோக எழுகிறது, முடிவற்றும்
இருக்கும்.
அந்த அக்களற உணர்வின் மூடநம்ெிக்ளகயோகும்.
மூடநம்ெிக்ளகளயப்கெோல் நேது எண்ணத்தின் ெலனும் மூடநம்ெிக்ளகக்கு உோியதோக இருக்கும்.
எங்கும் இருப்ெதுகெோல் இங்கு இருப்ெது உண்ளேயோகும்.
நேது ேனம், அதனுளடய ேகனோெோவத்தோல் ெலனுக்கு ேதிப்பு அைிக்கிறது.
ேளறந்திருக்கும் அனந்தத்ளத ஒருவர் இங்கு ெோர்க்கலோம்.
நோன் எப்பெோழுதும் கூறுவதுகெோல் இது கெோன்ற கசோதளனகளை ஒரு முளறதோன் பசய்ய
கவண்டும்.
ஏபனனில் நோம் ேீண்டும் கசோதளனயில் இறங்கும்பெோழுது நம் தகுதிக்கு ேீறிய ெலளன நோம்
எதிர்ெோர்ப்கெோம். ேளறந்திருக்கும் சக்திளயத் பதோிந்துபகோள்ை முதல் முளற கசோதளன
ெயன்ெடுகிறது.
ஒரு ேளனயின் விளல முப்ெத்தி ஐந்து லட்சேோக இருக்கும்பெோழுது ஒருவர் ஆறு ேளனகளை ஒகை
சேயத்தில் விற்க முயல்கிறோர்.
இைண்டு ேளனகளை விற்றெின் விளல முப்ெது லட்சேோக இறங்குகிறது, விற்ெளன கடினேோகி
விடுகிறது.
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இது தன்னுளடய ஜோதக ைோசி என்று அந்த ேனிதருக்குத் பதோியோது.
அவர் அன்ெைோக இருந்தோல் அன்ளனயிடம் வந்து அதளனச் சோி பசய்துபகோள்ை முயலலோம்.
அவர் அன்ெைோக இருந்தோலும் தன்னுளடய ஜோதகத்ளதப் ெற்றி பதோியோது இருப்ெின் ஒரு
கதக்கநிளல ஏற்ெடும்.
அவர் பசய்யக்கூடியது மூன்று நோள் ெிைோர்த்தளன அல்ல.
சோதகேோன ஒரு சூழ்நிளல உருவோகி கேலும் இைண்டு ேளனகளை அவைோல் விற்க முடிந்தது.
கண்டத்தில் அகண்டத்ளதக் கண்டு ெிடிப்ெகத இனி அவருளடய கவளல.
முதலில் அவர் அன்ெைோக கவண்டும்; விளல இறக்கத்ளத அவருளடய தீவிைத்தினோல் சோி பசய்ய
கவண்டும், இது இல்லோேல் எந்தச் கசோதளனளயயும் பசய்ய முடியோது.
ேளனளய முப்ெத்தி ஐந்து அல்லது எழுெத்தி ஐந்து அல்லது அவர் நிர்ணயிக்கும் எந்த விளலக்கும்
விற்கலோம், ஏபனனில் அவர் நிர்ணயிப்ெதுதோன் விளல.
இந்தச் கசோதளனளய பசய்திருக்கும் அன்ெர்கள் ஒவ்பவோருவருக்கும் இது பதோியும். வைத்ளத
அவருக்குத் பதோியோேகலகய அவர் பெற்றிருக்கலோம். அவருக்குத் பதோியோேல் இருந்தகத
எதிர்ேளறயோன எண்ணங்கைிலிருந்து அவளை விடுவித்திருக்கும்.
கவனம், ெோசம், கசளவ, திறன், சக்தி, வலிளே, சந்ளதயின் வலிளே, நம்ளேத் திருப்திப்ெடுத்த
முயலும் ேளனயின் சக்தி, அனந்தேோக ேோறுளகயில் ஏற்ெடும் ேகிழ்ச்சி அல்லது எதோவது ஒரு
கோைணத்திற்கோககவோ அல்லது கோைணகே இல்லோேலும் ேளன ேறுபேோைி அைிக்கும் விதம், நேக்கு
எந்த விளலளயயும் பெற்றுத் தரும்- எழுெத்தி ஐந்து அல்லது நூற்றி எழுெத்து ஐந்தும் தைலோம்.
தீவிைேோன சூழ்நிளல ேோறும்பெோழுது, ேனிதன் ெலனுக்கு அளதக் கோைணேோக்குகிறோன்.
பெோருள்கள் வக்கிைேோககவோ ெிடிவோத குணமுள்ைதோககவோ இல்லோததோல், அளவ ேறுபேோைி
அைிக்கும். விற்ெவர் அதற்ககற்றோற்கெோல் ேோறோதவளை ேனிதர்கைோல் அவ்வோறு ேோற முடியோது.
இதற்கு டோர்சி எடுத்தது கெோன்ற முயற்சி கதளவ. விற்ெளனயில் ேட்டுேல்ல, எங்கு
கவண்டுபேன்றோலும் இளதச் பசய்யலோம், கோைணம் அகந்ளதக்குோியதோக இருக்கக் கூடோது.
அகந்ளதயோன கோைணங்களை அகற்றி விட்டோல், எந்த வித முயற்சியும் இன்றி அைவற்ற
ெலன்களை எப்பெோழுதும் வைவளைக்கலோம்.
43. “They had nothing to accuse him of but pride; pride he probably had, and if not it would certainly be
imputed by the inhabitants of a small market town where the family did not visit.”
In human life that evaluates itself by moral ethical standards there is always the hesitation of doing
wrong.
There are communities who out of circumstances have not acquired an ethical attitude, but an attitude of
survival. They are very efficient.
In divine life, each act is an occasion of the finite becoming infinite.
In the normal human condition it cannot be seen for long as it will be overwhelmed by tamas. Always it
can be seen once.
Even there the act is governed by essentials and details.
Working on essentials, the results will be overwhelming.
Working on details, one sees the responding details moving the essentials.
To see a detail is as powerful as the essentials is great.
Even that issues out of an attitude.
To discover the detail as essential, one has to look at the least Man in his circumstance or the least detail as
most important. A great public meeting depends upon the working of the loudspeaker. Such a view reveals
the equal Brahman in both. Then how to see Brahman there? We know the importance of the loudspeaker.
It is a material view. There is a vital view of reaching the people, Mental view of the value of the idea. Go
from there to the Spiritual view that as Spirit all are equal. At any point you are stuck, resort to
contemplation – concentration on an idea where meditation reveals as contemplative thought – and the
secret will be revealed. The secret is inside. Without finding the infinity inside he may not discover it
outside. It is the secret. Man when he enjoys wants to speak it to everyone. When he knows it will
offend someone, he keeps the secret from him. Knowing that secret will somehow reach him, it
becomes a great secret. Secret is to enjoy something wholly, in its infinite dimension.
The Rishis carried a great many secrets. Its opposite lies in the scoundrel who enjoys secretly very
many betrayals. Wickham did enjoy destroying Darcy’s reputation without knowing what had happened
between Darcy and Elizabeth.
When Life wanted Wickham to be an instrument to destroy Darcy’s pride, it did. Wickham never knew
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what happened at all.
Secrecy is intensity.
Sarcasm is a poison of thought.
Secret sarcasm that kills another gives the maximum negative delight to the perpetrator.
One tending to yoga can benefit from all this if he has the yogic perception.
Otherwise they are lifelong grievances.
Frustrating, lifelong grievances are symptoms to tell you about your temperament.
It is impossible to get rid of them.
Even when one is successful in the encounter, the grievance will rear its head as social status, prestige,
fairness, right, etc.
The Mind longs to know what happened to the offender.
As long as that longing is there, the lesson will not be learnt.
What comes to you comes because of what you are.
Vengeance will insist on knowing the other Man is punished.
Life will give him a stiff NO.
It will become a Marvel when you correct yourself without gloating over the other Man’s fall.
It is human nature at its peak.
For it to become neutral is to enter Timelessness.
Challenges and taunts in life are life’s instruments to reverse our temperament at the sixth or seventh level.
One who is sarcastic must know it is the needle’s eye for him who is the camel.
Secrecy works both ways, not sarcasm.
Sense of self-sufficiency results in pride in the absence of culture.
Pride is an organization of energy based on the self.
Culture is the organization of power based on the society.
Pride can hurt others; culture cannot.
Self-esteem, self-confidence are good and essential.
They can develop into vanity, pride or culture.
Lower energy organizing into higher faculties is by human choice.
In life this is done by experience over several generations.
How can the devotee accomplish this by consecration?
What is accomplished over generations is accomplished in a few years by consecration.
Initially consecration will be easy, will readily yield phenomenal results.
Energy from below must be integrated with culture from above.
It is a work of the whole in the part.
Consecration must rise to that occasion i.e. integrate the part in the whole.
In practice to consecrate a small act, one has to consecrate the whole life.
For instance, public opinion is a great powerful force.
It is fickle-minded.
To consecrate the fickle-minded public and secure their vast power, one has to master the ficklemindedness in him.
It is a rule that never fails. It has no exceptions.
It is possible when one masters the basic urge natural in him.
The urge and its miniature version impulse are all triggered by the human initiative, human choice in us.
In a simple abridgement, one who keeps to common sense on the right side with Mother in the centre will
always be totally protected.
Common sense on the wrong side – for mercenary reasons – will give the protection, but tension will be
there forever.
To get the endless power of the public opinion on the side of Mother, one should be unegoistic.
Absence of egoism with utter common sense will secure the public power for selfless service.
A small market town where the family does not visit mistakes aloofness for pride even as shyness is
taken for pride.
People do not think, they sense, feel and arrive at a decision.
Foresters have their rules, and whether they are right or wrong, they live by that.
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Indian villagers imagine corrupt politicians to be ideal.
Subconsciously they appreciate the collection of corrupt wealth.
The urban Man has a hundred such beliefs, not different in quality.
Looking back a hundred years, one sees the social will implements itself.
The surface faiths are only the available human medium through which the will of the society works itself
out.
The yogi is trying to be the instrument of the divine will.
For that, he must cross by knowledge and will these human layers of superstition. It is a labour of lives, the
greatest ideal for any human effort.
Mother offers to lighten the burden, shorten the passage, lift Man to Supermind.
How can Man avail of this?
It is grace that offers. It is supergrace that avails of it.
Man instead of undertaking this stupendous cosmic labour, when he arrives at the capacity to do so, must
avail of the descending grace, surrendering his capacity. Should Man do this, the Hour of God sails into
action.
A natural question arises here.
Why should he equip himself for this labour and surrender it. Why not offer the surrender before that?
There lies the secret infinite power of surrender.
The egoless Man is not to acquire the ego and then surrender it.
Surrender is available at all points of human life.
The Gita asks us to surrender Mental beliefs of dharma and offers moksha.
Mother tells us to surrender ALL that we have at any point of our life and opt for transformation.
The world can arrive at that knowledge only subconsciously.
It is given to Man, not prior to that.
I offer to the devotees, as before, to practice it in any small daily activity and see the evolutionary power of
surrender. Darcy did it two hundred years ago.
What accomplished in Darcy was an attitude.
He was an aristocratic Individual of high mettle potentially.
His surface, by training, was selfish and arrogant as a behaviour.
Romance was not for Charlotte who sought security in marriage.
Nor was it meant for Wickham who would not mind weekend dissipations.
Romance for Lydia was the company of a Man.
Darcy’s inner mature Personality was made for Romance.
It is that personality that saw the light in her eyes and he saw the possibility of eternal romance in her.
Her own vehement refusal made his determination complete.
At that moment, without exercising his Mind, he surrendered his Will to Romance.
Anything less would have taken a different course.
Take any one of your daily activities, small, tough, good or bad.
Instead of thinking, stop thinking. Instead of consecrating, get into the attitude of total surrender –
surrender of thoughts, feeling and sensations – and go deep inside in concentration. You may arrive at the
total human surrender or you may arrive at the total surrender possible for you at that moment.
Its spiritual value cannot be explained in human terms. The inner personality expands to infinity inside, if
you permit outside too. At that point the being that aimed at winning the South Indian trophy decides to
soar to Wimbledon semifinals. His life works itself out. The local fame in music reaches world fame. The
fascination for the socialism of Karl Marx becomes a new approach to economics. It is capable of
abolishing unemployment in the world or poverty or even psychological misery. Of course it cannot handle
human perversity. It can, if it chooses. Such a surrender that brings you a cup of coffee is capable of
giving a cup of coffee to everyone in the world who has not tasted coffee. Surrender in Silent will will give
silent will to all those who have been practicing it in one way or another. He who gives away his Money,
by this surrender, will open the flood gates of Money to all those of his temperament.
“கர்வத்ளதத் தவிை கவறு எளதப் ெற்றியும் குளற கூற அவர்களுக்கு அவனிடம் எதுவும் இல்ளல;
அவனிடம் கர்வம் இருந்திருக்கலோம், அவ்வோறு இல்லோவிட்டோலும்கூட, அக்குடும்ெம் பசன்றிைோத
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வியோெோை ஸ்தலேோன அச்சிறு ஊோில் வசிப்ெவர்கள், அவனுக்கு கர்வம் இருப்ெதோகக் குற்றம் சோட்டி
விடுவோர்கள்.”
தோர்ேீக பநறிமுளறப்ெடி ேனித வோழ்க்ளக தன்ளனகய ேதிப்ெிடும்பெோழுது தவறு பசய்ய
எப்பெோழுதுகே ேனம் தயங்குகிறது.
சந்தர்ப்ெச் சூழ்நிளலயோல் பநறிமுளறகளைப் பெற்றிைோத சில சமுதோயங்கள் உயிர்வோைத்
கதளவயோன ஒரு ேகனோெோவத்ளதக் பகோண்டிருக்கும். அவர்கள் ேிகவும் திறளேசோலிகைோக
இருப்ெோர்கள்.
பதய்வீக வோழ்வில் ஒவ்பவோரு பசயலும் அந்தம் அனந்தேோகும் ஒரு சந்தர்ப்ெேோகும்.
சோதோைண ேனித நிளலளேகைில் “தேஸ்” ஆட்பகோண்டுவிடுவதோல், அந்நிளல நீண்ட கோலத்திற்கு
இருக்கோது. எப்பெோழுதும் அளத ஒரு முளறதோன் ெோர்க்க முடியும்.
அங்கும் பசயல் முக்கியேோனளவகைோலும் விவைங்கைோலும் ஆைப்ெடுகிறது.
முக்கியேோனவற்றில் ஈடுெடும்பெோழுது ெலன்கள் அைவுக்கு அதிகேோக இருக்கும்.
விவைங்கைில் ஈடுெடும்கெோது ேறுபேோைி அைிக்கும் விவைங்கள் முக்கியேோனவற்ளற நகர்த்துவளத
ஒருவர் கோண்கிறோர்.
முக்கியேோனவற்ளறப்கெோல் விவைங்களும் சக்தி வோய்ந்தளவ என்று ெோர்ப்ெது ேிக உயர்ந்தது.
அதுவும்கூட ஒரு ேனப்ெோன்ளேயிலிருந்து வருகிறது.
விவைங்களை முக்கியேோனளவகள் எனக் கண்டுெிடிப்ெதற்கு, ஒருவைது சூைலில் களடசி
ேனிதளனகயோ அல்லது களடசி விவைத்ளதகயோ முக்கியேோனதோக அவர் ெோர்க்க கவண்டும். ஒரு
பெோிய பெோதுக்கூட்டம் ன்றாக அதேய மவண்டும் எனில் ஒலி பெருக்கியும் சிறப்ொக கவளல
பசய்ய மவண்டும். இது கெோன்ற ெோர்ளவ இைண்டிலும் சேேோன ெிைம்ேத்ளத பவைிப்ெடுத்துகிறது.
ெின் எவ்வோறு அங்கு ெிைம்ேத்ளதக் கோண்ெது? ஒலி பெருக்கியின் முக்கியத்துவம் நேக்குத் பதோியும்.
அது பெோருள்ோீதியோன ெோர்ளவ. ேக்களைச் பசன்றளடயும் உணர்வுபூர்வேோன ெோர்ளவயும்,
கருத்தின் ேதிப்ெின் ேீதுள்ை ேனதின் ெோர்ளவயும் ஒன்றுண்டு. அங்கிருந்து ஆன்ேோவோக
அளனவரும் சேம் என்கிற ஆன்ேீகோீதியோன ெோர்ளவக்குச் பசல்ல கவண்டும். எந்த இடத்தில்
தடங்கல் ஏற்ெட்டோலும் ஆழ்ந்து நிளனத்துப் ெோர்க்க கவண்டும். ஒரு கருத்தில் ேனளத
நிளலநிறுத்தும்பெோழுது தியோனம் ஆழ்ந்த எண்ணேோக பவைிப்ெடுகிறது. அப்பெோழுது இைகசியம்
புலப்ெடும். இைகசியம் உள்கை இருக்கிறது. ேனதில் உள்ை அனந்தத்ளதக் கண்டு ெிடிக்கோேல்,
அளத பவைிகய கண்டுெிடிக்க முடியோது. இதுதோன் இைகசியம். ேனிதன் ேகிழ்ச்சியுடன்
இருக்கும்கெோது, அளதப் ெற்றி அளனவருடன் கெச விரும்புகிறோன். எவகைனும் ஒருவளை அது
புண்ெடுத்தும் என்று பதோியும்பெோழுது அவோிடம் இைகசியத்ளத அவன் பவைிப்ெடுத்துவதில்ளல.
எப்ெடியோவது இைகசியம் அந்த ேனிதளைச் பசன்றளடயும் எனத் பதோியும்பெோழுது, அது ேிகப்
பெோிய இைகசியேோகிறது. இைகசியம், அதன் அைவற்ற ெோிேோணத்தில் முழுவதுேோக சந்கதோஷேோக
அனுெவிக்கப்ெடுகிறது. ோிஷிகைிடம் ெல பெோிய இைகசியங்கள் இருந்தன. ஒரு அகயோக்கியனிடம்
இதற்கு கநர்ேோறோனது இருக்கும். அவன் இைகசியேோகப் ெல துகைோகங்களை நிளனத்து
சந்கதோஷப்ெடுகிறோன். டோர்சிக்கும் எலிசபெத்திற்கும் இளடகய என்ன நடந்தது என்று அறியோேல்
டோர்சியின் நற்பெயளைக் பகடுப்ெதில் விக்கோம் சந்கதோஷம் அளடந்தோன்.
டோர்சியின் கர்வத்ளத அைிக்க வோழ்க்ளக விக்கோளே ஒரு கருவியோகப் ெயன்ெடுத்திக்பகோள்ை
விரும்ெியபெோழுது அது நடந்தது. என்ன நடந்தது என்று விக்கோேிற்குத் பதோியகவ இல்ளல.
இைகசியகே தீவிைம்.
எண்ணம் விஷேோகும்பெோழுது குத்தல் கெச்சு எழுகிறது.
ேற்றவளைக் பகோல்லும் அைவிற்கு இைகசியேோக குத்தலோகப் கெசுவது, கெசுெவருக்கு அதிகெட்ச
ஆனந்தத்ளத அைிக்கிறது.
கயோகம் பசய்ெவருக்கு அதற்குோிய ஞோனம் இருந்தோல் இளவ எல்லோவற்றிலிருந்தும் ெயன்
பெறலோம்.
இல்லோவிடில் அளவ வோழ்நோள் ேனத்தோங்கல்கைோக இருக்கும்.
எோிச்சலூட்டும் வோழ்நோள் ேனத்தோங்கல்கள், நேது ேன உணர்வுகளைக் குறிக்கும் அளடயோைங்கள்.
அவற்ளறக் ளகவிடுவது சோத்தியேல்ல.
இளத எதிர்பகோள்வதில் ஒருவர் பவற்றி அளடந்தோலும், ேனத்தோங்கல்கள் சமூக அந்தஸ்தோகவும்,
பகௌைவேோகவும், கநர்ளேயோகவும், உோிளேயோகவும் தளலதூக்கும்.
குற்றம் பசய்தவர் என்ன ஆனோர் என்று அறிந்துபகோள்ை ேனம் ஏங்கும்.
அந்த ஏக்கம் இருக்கும்வளை ெோடம் கற்றுக்பகோள்ை முடியோது.
நோம் எவ்வோறு இருக்கிகறோகேோ, அதற்ககற்றெடி விஷயங்கள் நம்ேிடம் வரும். (அகம் புறத்ளத
நிர்ணயிக்கும்)
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ேற்றவன் தண்டிக்கப்ெட்டு விட்டோன் என்று அறிந்துபகோள்ை வக்கிைம் வலியுறுத்தும்.
வோழ்க்ளக அவனுக்கு அளத ேறுக்கும்.
ேற்றவனது கதோல்விளயக் பகோண்டோடோேல் தன்ளனச் சோி பசய்துபகோள்ளும்பெோழுது அற்புதம்
எழுகிறது.
இது ேனித சுெோவத்தின் உச்சேோகும்.
இது நடுநிளலளேக்கு ேோறும்பெோழுது கோலேின்ளேக்குள் நுளைகிகறோம்.
ஆறு அல்லது ஏைோவது நிளலயில் நேது ேனவுணர்வுகளை ேோற்றிக்பகோள்ை, சவோல்களும்
நிந்தளனகளும் வோழ்க்ளகயின் கருவிகைோக விைங்குகின்றன.
குத்தலோகப் கெசும் குணமுளடயவன், இது ஒட்டகத்ளத ஊசியின் கோதில் நுளைப்ெது கெோலோகும்
என்று பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும். இங்கு அவன்தோன் ஒட்டகம்.
இைகசியம் இைண்டு விதேோகவும் பசயல்ெடும், குத்தல் கெச்சு அவ்வோறு பசயல்ெடோது.
ெண்பு இல்லோத இடத்தில் தன்னிளறவின் உணர்வு கர்வத்தில் முடியும்.
நம்ளேப் ெற்றிய முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட சக்தி கர்வேோக பவைிப்ெடுகிறது.
சமூகத்ளதச் சோர்ந்த முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட சக்தி ெண்ெோடோகும்.
கர்வம் ேற்றவர்களைப் புண்ெடுத்தும்; ெண்பு புண்ெடுத்தோது.
சுய பகௌைவம், தன்னம்ெிக்ளக இைண்டுகே நல்லளவ, முக்கியேோனளவ.
அளவ வீண்பெருளே, கர்வம் அல்லது ெண்ெோடோக ேோறலோம்.
ேனித விருப்ெத்தின் மூலம் தோழ்ந்த சக்தி உயர்ந்த திறன்கைோக முளறப்ெடுத்திக் பகோள்ளும்.
வோழ்க்ளகயில் இது ெல தளலமுளறகைின் அனுெவத்தினோல் பசய்யப்ெடுகிறது.
சேர்ப்ெணத்தின் மூலம் அன்ெைோல் இளத எவ்வோறு சோதிக்க முடியும்?
ெல தளலமுளறகைில் சோதிக்கப்ெட்டளத, சேர்ப்ெணத்தின் மூலம் சில வருடங்கைில் சோதித்து
விடலோம்.
ஆைம்ெத்தில் சேர்ப்ெணம் சுலெேோக இருக்கும், அதிசயத்தக்க ெலன்களையும் அைிக்கும்.
கீைிருந்து வரும் சக்தி, கேலிருந்து வரும் ெண்புடன் ஐக்கியேோக கவண்டும்.
இது ெகுதியில் முழுளேயின் பசயல்ெோடோகும்.
சேர்ப்ெணம் அந்தச் சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்றவோறு பசயலோற்ற கவண்டும், அதோவது ெகுதிளய
முழுளேயில் இளணக்க கவண்டும்.
சிறிய பசயளல சேர்ப்ெணம் பசய்வதற்கு நளடமுளறயில் ஒருவர் முழு வோழ்க்ளகளயயும்
சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும்.
உதோைணேோக, பெோதுேக்கைின் அெிப்ெிைோயம் வலிளே வோய்ந்த சக்தியோகும்.
இது ேோறும் தன்ளேயுளடயது.
திட புத்தியில்லோதவர்களைச் சேர்ப்ெணம் பசய்து, அவர்களுளடய ெைந்த சக்திளயப் பெறுவதற்கு,
ஒருவர் தன்னுளடய உறுதியற்ற ேனத்தன்ளேளய பவற்றிபகோள்ை கவண்டும்.
இது ஒரு கெோதும் தவறோத சட்டேோகும். இதற்கு விதி விலக்கு கிளடயோது.
இயற்ளகயோக அவனிடம் உள்ை அடிப்ெளட உந்துதளல அவன் பவற்றி பகோண்டோல் இது
சோத்தியம்.
ேனித தன்முளனப்ெினோலும், ேனித விருப்ெத்தினோலும், ஆளசயும் அதன் சிறிய ெதிப்ெோன
உந்துதலும் தூண்டிவிடப்ெடுகின்றன.
அன்ளனளய நடுவிலும், அடிப்ெளட அறிளவ சோியோன இடத்திலும் இருத்துெவர் முழுப்
ெோதுகோப்ளெ எப்பெோழுதும் பெறுவர்.
ஆதோயத்திற்கோக தவறோன ெக்கத்தில் அறிளவ இருத்துவது ெோதுகோப்ளெ அைிக்கும், ஆனோல்
எப்கெோதும் ெதட்டம் இருக்கும்.
பெோதுேக்களுளடய அெிப்ெிைோயத்தின் அைவற்ற சக்திளய அன்ளனயின் ெக்கம் பெறுவதற்கு,
ஒருவர் அகந்ளதயற்று இருக்க கவண்டும். முழுளேயோன அடிப்ெளட அறிவுடன் அகந்ளதயற்று
இருந்தோல், தன்னலேற்ற கசளவக்கு பெோதுேக்கைின் சக்திளயப் பெறலோம்.
அந்தக் குடும்ெம் விஜயம் பசய்யோத ஒரு சிறிய வியோெோை நகைத்தில், தனிளேயோக இருப்ெது கர்வம்
எனவும், நோணம் கூட கர்வம் எனவும் தவறோக நிளனத்துக்பகோள்ைப்ெடுகிறது.
ேக்கள் சிந்தளன பசய்வதில்ளல, அவர்கள் அறிந்து, உணர்ந்து ஒரு தீர்ேோனத்திற்கு வருகின்றனர்.
கோட்டுவோசிகளுக்பகன்று சில சட்டங்கள் உள்ைன. அளவ சோிகயோ அல்லது தவகறோ, அதன்ெடி
அவர்கள் வோழ்கின்றனர்.
இந்திய கிைோே ேக்கள் ஊழல் அைசியல்வோதிகளை இலட்சிய புருஷர்கைோக நிளனத்துக்
பகோள்கின்றனர்.
கநர்வைியில் சம்ெோதிக்கோத பசோத்ளத அவர்கள் ஆழ்ேனதில் கெோற்றுகின்றனர்.
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நகைத்தில் இருக்கும் ேனிதனுக்கு இது கெோன்ற நூறு நம்ெிக்ளககள் உள்ைன, தைத்தில் அளவ
வித்தியோசப்ெடுவதில்ளல.
நூறு வருடங்கள் ெின் கநோக்கிப் ெோர்க்கும்பெோழுது, சமூகத்தின் உறுதி தோனோககவ பசயல்ெடுவளத
நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
சமூகத்தின் உறுதி பசயல்ெடுவதற்கு, கேற்ெைப்ெில் உள்ை நம்ெிக்ளககள் ேட்டுகே ஒகை ேனித
சோதனேோகும்.
பதய்வத்தின் விருப்ெத்திற்கு ஒரு கருவியோக விைங்க கயோகி முயலுகிறோர்.
அதற்கு அவர் மூடநம்ெிக்ளகயின் ேனித அடுக்குகளை அறிவு ேற்றும் உறுதியின் மூலம் கடக்க
கவண்டும். வோழ்நோள் முயற்சி இது, எந்த ேனித முயற்சிக்கும் இது உயர்ந்த இலட்சியம் ஆகும்.
சுளேளயக் குளறத்து, ெோளதளயச் சுருக்கி, ேனிதளன சத்திய ஜீவியத்திற்கு உயர்த்த அன்ளன
உதவி அைிக்க முன்வருகிறோர்.
இளத ேனிதன் எவ்வோறு ெயன்ெடுத்திக்பகோள்வது?
அருள், அைிக்க முன்வருகிறது. பெற்றுக்பகோள்வது, கெைருள்.
இந்த ெிைம்ேோண்ட ெிைெஞ்ச முயற்சிளய ேனிதன் ஏற்றுக்பகோள்வதற்குப் ெதிலோக, இதளனச்
பசய்யும் திறன் பெறும்பெோழுது, அவனுளடய திறளனச் சைணளடயச் பசய்து விட்டு, கீைிறங்கும்
அருளை ஏற்றுக்பகோள்ை கவண்டும். ேனிதன் இளதச் பசய்யும்பெோழுது, இளறவன் வரும் தருணம்
அவனது பசயலில் நுளையும்.
இயல்ெோன ககள்வி ஒன்று இங்கு எழுகிறது.
ஏன் இந்த உளைப்புக்குத் தன்ளன ஆயத்தப்ெடுத்திக் பகோண்டு, ெிறகு அளதச் சைணோகதிக்கு
உட்ெடுத்த கவண்டும்? ஏன் அதற்கு முன்ெோககவ சைணளடயச் பசய்யக் கூடோது? அங்குதோன்
சைணோகதியின் அைவற்ற சக்தியின் இைகசியம் உள்ைது.
அகந்ளதயற்ற ேனிதன், அகந்ளதளயப் பெற்ற ெிறகு அதளனச் சைணளடயச் பசய்யக் கூடோது.
ேனித வோழ்வில் எல்லோ இடங்கைிலும் சைணோகதி உள்ைது.
கீளத, தர்ேத்தின் ேனோீதியோன நம்ெிக்ளககளைச் சைணளடயச் பசய்யச் பசோல்கிறது, கேோக்ஷத்ளத
அைிக்கிறது.
நேது வோழ்வில் எந்தக் கட்டத்திலும் நம்ேிடம் உள்ை அளனத்ளதயும் சைணோகதிக்கு உட்ெடுத்தி,
நம்ளேத் திருவுருேோறும்ெடி அன்ளன கூறுகிறோர்.
ஆழ்ேனதில் ேட்டுகே இந்த அறிளவ நோம் பெற முடியும்.
அதற்கு முன்ெோக இந்த அறிவு ேனிதனுக்கு அைிக்கப்ெடவில்ளல.
எந்த ஒரு சிறிய தினசோி பசயலிலும், சைணோகதிளயப் ெின்ெற்றி, சைணோகதியின் ெோிணோே சக்திளய
உணருேோறு அன்ெர்கைிடம் நோன் ககட்டுக்பகோள்கிகறன். இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு டோர்சி
இளதச் பசய்தோன்.
சோதித்தது டோர்சியின் ேனப்ெோன்ளேகய.
உயர்ந்த ேனவுறுதியின் திறளனக்பகோண்ட உயர்குடி ேனிதன் அவன்.
ெயிற்சியின் கோைணேோக அவனுளடய கேல் ேனம் சுயநலேோகவும் கடுளேயோன நடத்ளத
உளடயதோகவும் இருந்தது.
திருேணத்தில் ெோதுகோப்ளெ எதிர்கநோக்கிய சோர்லட் கோதளல நோடவில்ளல.
வோை இறுதிக் ககைிக்ளககைில் ேனளதச் பசலுத்திய விக்கோேிற்கும் கோதலில் நோட்டம் இல்ளல.
லிடியோவுக்கு கோதல் என்ெது ஒரு ஆணின் துளணதோன்.
டோர்சியின் முதிர்ந்த அக ஆளுளே கோதலுக்கு உோியதோக இருந்தது.
அந்த ஆளுளேகய அவைது கண்கைில் ஒைிளயக் கண்டது, அேைகோதலின் சோத்தியத்ளத அவைிடம்
அவன் கண்டோன்.
வன்ேத்துடன் அவள் நிைோகோித்தது, அவனது தீர்ேோனத்ளத முழுளேயோக்கியது.
அத்தருணத்தில் அவன் தன்னுளடய ேனளதச் பசலுத்தோேல் தன்னுளடய உறுதிளய கோதலுக்குச்
சேர்ப்ெித்தோன்.
இளதவிடக் குளறந்த எந்த ஒரு பசயலும் கவறு விதேோகச் பசயல்ெட்டிருக்கும்.
சிறியகதோ, கடினேோனகதோ, நல்லகதோ அல்லது பகட்டகதோ, நேது தினசோி பசயல்கைில் ஏகதோ
ஒன்றிளனத் கதர்ந்பதடுக்க கவண்டும்.
சிந்தளன பசய்வதற்குப் ெதிலோக சிந்திப்ெளத நிறுத்த கவண்டும். சேர்ப்ெணம் பசய்வதற்குப்
ெதிலோக முழுளேயோன சைணோகதிளய கேற்பகோண்டு, எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள், உணர்வுகள்
இவற்ளறச் சைணளடயச் பசய்து, ேனளத ஒருமுகப்ெடுத்தி, ஆைேோக உள்கை பசல்ல கவண்டும்.
நோம் முழுளேயோன ேனித சைணோகதி நிளலளய அளடயலோம் அல்லது அத்தருணத்தில் நம்ேோல்
இயன்ற முழுளேயோன சைணோகதிளய அளடயலோம். ேனித வோர்த்ளதகைில் அதனுளடய ஆன்ேீக
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ேதிப்ளெ விைக்க முடியோது. அகத்தின் ஆளுளே அனந்தேோக உள்கை விோிவளடயும், நோம்
அனுேதித்தோல் பவைியிலும் விோிவளடயும். இந்த இடத்தில் பதன் இந்தியக் ககோப்ளெளயக்
ளகப்ெற்ற தீர்ேோனிக்கும் ஒருவர், விம்ெிள்டன் அளை இறுதி ஆட்டத்திற்கு உயருகிறோர்.
அவருளடய வோழ்வு அதளனச் பசயல்ெடுத்துகிறது. இளசயில், உள்ளூோில் புகழ் பெற்றிருந்த
ஒருவர், உலகப் புகழ் பெறுகிறோர். கோர்ல் ேோர்க்ஸின் பெோதுவுளடளே வோதத்தின் கேல் இருந்த
ஆர்வம், பெோருைோதோைத்தின் ேீது புதிய அணுகுமுளறயோக ேோறுகிறது. உலகத்தில் கவளலயில்லோத்
திண்டோட்டத்ளத ஒைிக்ககவோ அல்லது வறுளே அல்லது ேனத் துயைங்களை அகற்றகவோகூட
இதனோல் இயலும். ஆனோல் ேனித வக்கிைத்ளத இதனோல் சேோைிக்க முடியோது. விரும்ெினோல்,
இதனோல் முடியும். ஒரு ககோப்ளெ கோெிளய நம்ேிடம் பகோண்டு வரும் இது கெோன்ற சைணோகதி,
கோெிகய அருந்தோத உலகத்திலுள்ை அளனவருக்கும் கோெிளய அைிக்கவல்லது. பேௌன உறுதியில்
சைணோகதிளய கேற்பகோள்ளும்பெோழுது, அதளன ஏகதோ ஒரு விதத்தில் களடப்ெிடிப்ெவர்
அளனவருக்கும் பேௌன உறுதிளய இது அைிக்கும். தன்னிடம் உள்ை ெணத்ளத ேற்றவருக்கு
அைிப்ெவர், இந்தச் சைணோகதியின் மூலம், அவளைப் கெோலகவ ேனவுணர்வுகளைக்
பகோண்டவர்கள் அளனவருக்கும் ெணம் வரும் வைிளயக் கோண்ெிப்ெோர்.
44. “It was acknowledged that he was a liberal Man and did much good among the poor.”
The good acknowledged by people at a distance carries a truth.
Man meets in his life good, bad, etc. and winds up with luck or the opposite.
What does the Man who ends up with luck acknowledge?
What does his opposite member acknowledge?
The one congratulates himself on his capacity, the other curses God.
The one received material wealth; he does not remember God.
The other received spiritual wealth in disguise. His gratitude is a curse.
Cursing is the shortcut to a greater spiritual goal.
Gratitude is orally voiced and verbalized.
The heart does not speak. It expands in the emotion of gratitude which directly reaches God.
The body senses gratitude and thrills. It thrills in god.
Beyond the body, the Being of man neither voices nor feels gratitude.
He is one with God and other souls.
It is identification where there is no second to communicate.
In the yoga of earth there are further zones.
Man ends with his body or Being.
Beyond the human soul there is the soul of Nature.
Beyond the vital Nature, there is the material Nature.
Earth is the inconscient.
God is awake in that inconscient.
Man, in the yoga of earth, can reach there and begin the evolution of earth.
Man’s evolving into Supramental Being ends in his subconscient body.
Only when the evolution should go beyond the Vigyanamaya Purusha does yoga seek a farther reach.
It is evolution of Nature and material Nature.
Contemplating yoga at those levels, Man sinks into Silence behind Silence.
It is Silence beyond Silence.
If there is an end, the end is Brahman the Absolute.
What will make Mother acknowledge we are Her true children?
Do we acknowledge Mother’s Presence at any moment?
Nothing short of total consecration that is perfect can do it.
She says people offer their souls, work, wealth, life to the Divine but only those who offer all the four are
true children of the Divine.
Suppose you want to offer your getting up, it means all the concentration must be on getting up.
It means our thought of getting up and the sensations that originate it.
In other words, the centre must be behind the heart and the concentration must be All-inclusive.
All-inclusive concentration has subliminal memory.
It does not have the interference of the censor.
The censor disappears when the thinking centre rises above the head or goes behind the heart.
193

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

That is the condition of cheerfulness.
It is one thing we want to be cheerful.
It is another thing the cheer rises from inside.
Both can be of the Mind.
That way we are in Time.
It can be of the soul, the Purusha.
It means we are in Timelessness.
Moving to Timelessness is to be a Rishi, but it will not serve our purpose.
We must move to the evolving soul-Psychic.
The Psychic is not only inside, but it is also outside.
Then we are in the Simultaneous integrality of Time–eternity and the Timeless–Eternal.
It is a plane that is naturally cheerful.
Even there, there is the cheerfulness of the plane, our own cheerfulness, Mother’s cheerfulness.
When everything is all right, very much all right, like the descent in 1956, the Force will achieve allowing
the Nature to effect its compromise.
Next is to evolve the soul in Nature.
If not all the time, we can try that once periodically.
Our success there will keep consecration at its peak.
No longer it is work.
Work is to surrender more and more fully.
Mrs.Gardiner was to move from prejudice against to a favourable prejudice.
He who consecrates may have his grip of one of Time, Mind, ego, Space, finite. He must move from one to
all gradually.
Memory and thinking interfere in consecration.
If we remember something, it means we have faith in it.
Even if it comes by itself, it only means our faith in it lingers.
Thinking is a greater stronger faculty of the Mind.
We see since our childhood we have forgotten, given up many things we ardently believed then, because
we really overcame them in thought.
What lingers in thought is still what we believe in, in some fashion or another.
Now we have undergone the experience that no friend as a friend will endorse Mother.
No friend, in my experience, can be rational, leave alone his endorsing Mother.
Still, friends come to the Mind.
It only means, in spite of the experience, the faith in the sentiment of friendship is there.
It defies consecration.
It is a vital superstition of possessiveness or a physical one of the same type.
You can take up one such case where Mother was grossly betrayed by a friend.
Is it the friend that betrayed Mother or the sweet sentiment of friendship in me that betrayed
Mother?
It is the latter.
Without reference to him, we can systematically attack the inner sentiment by consecration.
When it is thus wiped out, he will come, the meeting will be more pleasant than ever before.
It will benefit both, hurt none.
We have a way of projecting our weakness on to others.
All our sentiments are egoistic, separative.
Give up ego, you will be one with the friend in the soul.
It will expand him inwardly.
You will realize the value of giving up the friendship for him, for you.
The world is too much with us is very true every minute.
To relate to others from inside detached is to accept yoga.
Even our ideals are some kind of prejudice.
If you want to know the truth of one of your ideals, consecrate it, keep quiet.
Several responses are possible.
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▪ The beneficiary will pronounce it is superfluous or beside the point.
▪ The beneficiary will ask for the ideal service in an unideal way.
▪ The fulfillment of the ideal will be canceling the ideal.
▪ There will be unappreciative acceptance of the work.
▪ It may be selfishly availed of.
▪ It may be received sarcastically.
▪ You may be accused of selfishness.
▪ You may be charged with treachery.
▪ It may be used to destroy you.
All these show the imperfection of your understanding of the ideal or imperfections of your ideal.
Consecration clarifies comprehension.
What experience can give in many events, consecration can give in as many times of consecration.
It reduces a year or years to a single soul effort.
At other times the ideal will start being positive, tend to be negative.
With the greatest perception, that mixture can be seen even in the beginning.
To consecrate the negative will clear it; it is best done by consecrating the positive too. God who has
removed darkness from Savitri offers to remove light also.
Compromises undermine consecration.
The best rule is do not compromise if you can consecrate.
Compromise is to accept what is objectionable.
Instead of accepting the objectionable, consecrate before accepting it.
There are occasions when you insistently discover that the most easily forgotten duty is consecration.
Remembrance is grace, consecration is its consummation.
Readiness remembers.
The soul that is ready to dissolve at Mother’s feet remembers.
Remembrance is the live link in the subtle plane to the physical plane.
Elizabeth’s wish to be mistress of Pemberley was fortified by Darcy’s visit and the cultured reticence
of the Gardiners.
She wished, her wish was being granted. This is the rule.
It does not mean the wish is right.
Within limits the wish will be supported, sanctioned and fulfilled.
The devotee is not permitted to wish, desire or be ambitious.
It is best NOT to desire, not to take initiative to desire.
Instead of wishing, if he can abandon the wish and can release cheerfulness in not wishing, it is the best for
him.
Ofcourse, his desire may overtake him.
In the event of his not being able to control it, he can try to withdraw after it has overtaken it.
Suppose he is unable to withdraw the ambition, at least he must not throw his weight on the side of desire.
This will at once reveal all the defects and all the sources of future impossible trouble.
What cannot be controlled, he can consecrate.
That will neutralize the bad effects and complete his ambition that was impermissible.
But the very next time, this should not be repeated.
Repetition is indulgence.
Indulgence will be checked by failure or trouble.
At that point he will level off. He can see that at this point there is no difference between the outer
accomplishment and inner conquest.
Memory is the yoga of Mind.
Teach the Mind to remember, the consciousness to be cheerful.
At a thousand points we compromise, give up, level off.
Leveling off is impermissible.
Elizabeth leveled off after Pemberley. Darcy widened after Pemberley.
Darcy’s greater effort was supported by Bennet’s decision, Bingley’s calm submission, and Jane’s
resignation.
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“அவன் தோைோை ேனப்ெோன்ளேயுளடயவன், ஏளைகளுக்கு நிளறய உதவி பசய்து வந்தவன் என்ெது
ஏற்றுக்பகோள்ைப்ெட்டது.”
பதோளலவிலிருக்கும் ேக்கள் ஏற்றுக்பகோள்ளும் நல்ல விஷயங்கைில் உண்ளே உள்ைது.
நல்லது, பகட்டது கெோன்றவற்ளற ேனிதன் அவனுளடய வோழ்க்ளகயில் சந்திக்கிறோன்,
வோழ்க்ளகயில் அவனுக்கு அதிர்ஷ்டம் ஏற்ெடுகிறது, அல்லது அதற்கு ேோறோகவும் நடக்கிறது.
அதிர்ஷ்டம் பெறும் ேனிதன் எதளன ஒப்புக்பகோள்கிறோன்?
அதிர்ஷ்டம் பெறோதவன் எளத ஒப்புக்பகோள்கிறோன்?
ஒருவன் தன்னுளடய ஆற்றலுக்குத் தன்ளனகய ெோைோட்டிக் பகோள்கிறோன், ேற்றவன் இளறவளனச்
செிக்கிறோன்.
பசல்வவைம் பெறுெவன் இளறவளன நிளனவில் ளவத்துக்பகோள்வதில்ளல.
ேற்றவன் கவறு ரூெத்தில் ஆன்ேீக வைம் பெறுகிறோன். இவனுளடய நன்றியுணர்தவ செிப்ெைன்
மூலம் காண்ெிக்கிறான்.
சோெேிடுவது கேலும் உயர்ந்த ஆன்ேீக இலட்சியத்திற்கோன குறுக்கு வைியோகும்.
நன்றி வோயோல் கெசப்ெட்டு வோர்த்ளத வடிவபேடுக்கிறது.
உள்ைம் கெசுவதில்ளல. நன்றிவுணர்வின் உணர்ச்சியில் அது விோிவளடந்து, இளறவளன
கநைடியோகச் பசன்றளடகிறது.
உடல் நன்றியோல் சிலிர்க்கிறது. இது இளறவனிடத்தும் சிலிர்க்கும்.
உடளலத் தோண்டி, ேனிதனின் ஜீவன் நன்றிளயத் பதோிவிப்ெதும் இல்ளல, உணர்வதும் இல்ளல.
இளறவனுடனும் ேற்ற ஆன்ேோக்களுடனும் அவன் ஒன்றி இருக்கிறோன்.
எல்லோம் ஒன்றிய நிளலயில் இருப்ெதோல், ஏகதனும் பதோிவிக்க அங்கு இைண்டோவது என்று ஒன்றும்
இல்ளல.
உலகத்தின் கயோகத்தில் கேலும் இடங்கள் உண்டு.
ேனிதன், உடல் அல்லது ஜீவனுடன் முடிவளடந்து விடுகிறோன்.
ேனித ஆன்ேோளவத் தோண்டி இயற்ளகயின் ஆன்ேோ உள்ைது.
உணர்வின் இயற்ளகளயத் தோண்டி பெோருள்ோீதியோன இயற்ளக உள்ைது.
உலகம் ஜட இருைோகும்.
அந்த ஜட இருைில் இளறவன் விைிப்புடன் இருக்கிறோன்.
ேனிதன், உலகத்தின் கயோகத்தில், அங்கு பசன்று, பூேியின் ெோிணோேத்ளத ஆைம்ெிக்கலோம்.
சத்திய ஜீவனோக உருவோகும் ேனிதன், அவனுளடய ஆழ்ேன உடலில் முடிவளடகிறோன்.
ெோிணோேம், விஞ்ஞோனேய புருஷளனத் தோண்டிச் பசல்லும்பெோழுதுதோன் கயோகம் கேலும் அதிக
தூைம் பசன்றளடவளத நோடுகிறது.
இது இயற்ளக ேற்றும் பெோருள்ோீதியோன இயற்ளகயின் ெோிணோேம்.
அந்த நிளலகைில் கயோகத்ளதப் ெற்றி ஆழ்ந்து சிந்திக்கும்பெோழுது ேனிதன் பேௌனத்திற்குப்
ெின்னோலுள்ை பேௌனத்தில் மூழ்கி விடுகிறோன்.
இது பேௌனத்ளதத் தோண்டிய பேௌனேோகும்.
முடிவு என்று ஒன்றிருந்தோல், அது ெிைம்ேனும் ெிைம்ேமுகேயோகும்.
நோம் அன்ளனயின் உண்ளேயோன குைந்ளதகள் என்று அன்ளனளய எது ஏற்றுக்பகோள்ை
ளவக்கும்?
எந்தத் தருணத்திலும் அன்ளன இருப்ெளத நோம் ஏற்றுக்பகோள்கிகறோேோ?
முழுளேயோன சேர்ப்ெணத்தோல் ேட்டுகே இதளனச் சோதிக்க முடியும்.
ேனிதர்கள் தங்கைது ஆன்ேோ, கவளல, பசோத்து, வோழ்க்ளக எல்லோவற்ளறயும் இளறவனுக்கு
அைிப்ெதோக அன்ளன கூறுகிறோர், ஆனோல் நோன்ளகயும் அைிப்ெவர்கள் ேட்டுகே இளறவனின்
உண்ளேயோன குைந்ளதகள் ஆவர்.
தூக்கத்திலிருந்து எழுந்துபகோள்வளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும் என்றோல், கவனம் முழுவதும்
எழுந்து பகோள்வளதப் ெற்றிகய இருக்க கவண்டும்.
எழுந்துபகோள்ை கவண்டும் என்கிற எண்ணம், ேற்றும் அளத எழுப்பும் உணர்வுகளைச் சுற்றி நம்
சிந்தளன இருக்க கவண்டும்.
ளேயம் இருதயத்திற்குப் ெின்னோலும், கவனம் எல்லோவற்ளறயும் உள்ைடக்கியதோகவும் இருக்க
கவண்டும்.
அளனத்ளதயும் உள்ைடக்கிய கவனம் அடி ேன நிளனவோக இருக்கும்.
எச்சோிக்ளக உணர்வின் குறுக்கீடு அதற்குக் கிளடயோது.
சிந்தளன பசய்யும் ளேயம் தளலக்குகேல் எழும்பெோழுகதோ அல்லது இருதயத்திற்குப் ெின்னோல்
பசல்லும்பெோழுகதோ எச்சோிக்ளக உணர்வு ேளறந்து விடுகிறது.
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இதுதோன் கலகலப்ெோன சுெோவத்தின் நிளலயோகும்.
நோம் சந்கதோஷேோக இருக்க விரும்புகிகறோம் என்ெது ஒரு விஷயம்.
சந்கதோஷம் உள்ைிருந்து எழுகிறது என்ெது கவபறோரு விஷயம்.
இைண்டுகே ேனளதச் சோர்ந்ததோக இருக்கலோம்.
அந்த விதத்தில் நோம் கோலத்தில் இருக்கிகறோம்.
அது புருஷன் எனும் ஆன்ேோவோகவும் இருக்கலோம்.
நோம் கோலத்திற்கு அப்ெோல் இருக்கிகறோம் என்றோகிறது.
கோலத்திற்கு அப்ெோல் பசல்வது ோிஷிகளுக்குோியது, ஆனோல் இது நம்முளடய கநோக்கத்திற்கு
உதவோது.
நோம் பவைிவரும் ஆன்ேோவின் ளசத்தியத்திடம் பசல்ல கவண்டும்.
ளசத்தியம் அகத்தில் ேட்டுேில்ளல, புறத்திலும் உள்ைது.
எல்ளலயற்ற கோலமும் நிளலயோன கோலேின்ளேயும் ஒருங்கிளணயும் இடத்தில் நோம் இருக்கிகறோம்.
இது இயல்ெோககவ சந்கதோஷேோக இருக்கும் நிளலயோகும்.
அங்கு கூட, அந்த நிளலயின் சந்கதோஷம், நம்முளடய சந்கதோஷம், அன்ளனயின் சந்கதோஷம்
உள்ைன.
1956-ஆம் வருடம் சத்திய ஜீவியம் கீைிறங்கியதுகெோல், எல்லோம் ேிகச் சோியோக இருக்கும்பெோழுது,
இயற்ளகளய, அதனுளடய சேைசத்ளத அனுேதிப்ெதன் மூலம் சக்தி சோதிக்கும்.
அடுத்தது, இயற்ளகயில் ஆன்ேோளவ பவைிவைச் பசய்வது.
எல்லோ கநைமும் இல்லோவிடினும், அவ்வப்பெோழுது ஒரு முளற நோம் அளத முயற்சி பசய்து
ெோர்க்கலோம்.
நேக்கு அங்கு கிளடக்கும் பவற்றி சேர்ப்ெணத்ளத உச்சியில் நிளல நிறுத்தும்.
இனி அது ஒரு கவளலயோக இருக்கோது.
கேலும் அதிகேோக சைணோகதிளய கேற்பகோள்வகத கவளலயோக இருக்கும்.
திருேதி கோர்டினருக்கு, டோர்சி தற்பெருளே பகோண்டவன் என்ற தவறோன அெிப்ெிைோயத்திலிருந்து,
அவனுளடய பெருளேளயப் கெோற்றும் நல்ல அெிப்ெிைோயத்திற்கு ேோற கவண்டியிருந்தது.
சேர்ப்ெணத்ளத கேற்பகோள்ெவருக்கு, கநைம், ேனம், அகந்ளத, இடம், அைவுக்குட்ெட்டது
ஆகியவற்றின் ேீது ெிடிப்பு இருக்கக் கூடும். ஒன்றிலிருந்து அளனத்துக்கும் அவர் ெடிப்ெடியோக
ேோறகவண்டும்.
சேர்ப்ெணத்தில் ஞோெகமும் சிந்தளனயும் குறுக்கிடும்.
ஏதோவது ஒன்று நேக்கு ஞோெகம் இருந்தோல், நேக்கு அதில் நம்ெிக்ளகயுள்ைது என்று பெோருள்.
அது தோனோககவ எழுந்தோலும், நேது நம்ெிக்ளக அதன் ேீது நிளலத்திருக்கிறது என்றுதோன்
பெோருைோகிறது.
சிந்தளன, ேனதின் உயர்ந்த வலிளே வோய்ந்த திறன் ஆகும்.
முன்பு நோம் தீவிைேோக நம்ெியளவகளை ேறந்திருக்கிகறோம், ளகவிட்டிருக்கிகறோம் என்ெளத
குைந்ளதப் ெருவம் முதகல நோம் ெோர்க்கிகறோம். ஏபனனில் நோம் உண்ளேயில் எண்ணத்தில்
அளவகளைத் தோண்டி வந்து விட்கடோம்.
இன்னமும் ஏகதோ ஒரு விதத்தில் நோம் நம்பும் விஷயங்கள் நம் எண்ணத்தில் நீடிக்கின்றன.
நேது அனுெவத்தில் எந்த ஒரு நண்ெனும் ஒரு நண்ெனோக அன்ளனளய ஏற்றுக்பகோள்ை ேோட்டோன்
என்று ெோர்த்திருக்கிகறோம்.
எனது அனுெவத்தில் எந்த ஒரு நண்ெனும், அன்ளனளய ஏற்றுக்பகோள்ைோதது ேட்டுேல்லோேல்,
விகவகேோகவும் இருப்ெதில்ளல.
இருப்ெினும் நண்ெர்கள் ேனதில் எழுகிறோர்கள்.
அனுெவத்ளதயும் ேீறி, நட்புணர்வின் ேீது நம்ெிக்ளக உள்ைது என்றுதோன் அர்த்தேோகிறது.
இது சேர்ப்ெணத்ளத எதிர்க்கிறது.
இது உளடளே உணர்வின் மூட நம்ெிக்ளகயோகும், அல்லது அகத கெோன்ற ஜடோீதியோன
ஒன்றோகும்.
நண்ெைோல் அன்ளனக்கு முழுளேயோகத் துகைோகம் இளைக்கப்ெட்ட இது கெோன்ற ஒரு சம்ெவத்ளத
நோம் எடுத்துக் பகோள்ைலோம்.
அன்ளனக்குத் துகைோகம் இளைத்தது நண்ெைோ அல்லது நேக்கிருந்த நட்ெின் இனிளேயோன
உணர்வோ?
ெின்னோல் கூறப்ெட்டதுதோன் துகைோகம் இளைத்தது.
அவளனப் ெற்றிக் கருதோேல் நேது உள்ளுணர்வுகளை சேர்ப்ெணத்தின் மூலம் அகற்றலோம்.
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இவ்வோறு அது அகற்றப்ெட்டெின், நண்ென் நம்ேிடம் வருவோன், சந்திப்பு முன்னம் இருந்தளதவிட
கேலும் இனிளேயோக இருக்கும்.
இருவருக்கும் இது நன்ளே ெயப்ெதோக இருக்கும், இருவளையும் புண்ெடுத்தோது.
நேது ெலவீனத்ளத ேற்றவோிடம் முன்னிளலப்ெடுத்தும் வைி ஒன்று நம்ேிடம் உள்ைது.
நேது உணர்வுகள் அளனத்தும் அகந்ளதயுடன் இருக்கும், ெிோிக்கும் தன்ளேயுளடயதோக இருக்கும்.
அகந்ளதளயக் ளகவிட்டோல் நண்ெருடன் ஆன்ேோவில் இளணந்திருப்கெோம்.
இது அவளை அகத்தில் விோிவளடயச் பசய்யும்.
அவருக்கோகவும் நேக்கோகவும் நட்ளெக் ளகவிடுவதன் ேதிப்ளெ நோம் உணர்கவோம்.
உலகம் நம்முடன் கூடகவ இருக்கிறது என்ெது ஒவ்பவோரு நிேிடத்திலும் உண்ளேதோன்.
ேற்றவர்கைிடம் நோம் ேனதைவில் ெற்றற்று இருப்ெது கயோகத்ளத ஏற்றுக்பகோள்வதோகும்.
நேது இலட்சியங்கள்கூட ஒரு விதேோன தவறோன அெிப்ெிைோயம்தோன்.
நேது ஒரு இலட்சியத்ளதப் ெற்றிய உண்ளேளய நோம் பதோிந்துபகோள்ை கவண்டுபேன்றோல்,
அளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்து விட்டு அளேதியோக இருக்க கவண்டும்.
ெல்கவறு ெதில்கள் சோத்தியம்.
▪ெலன் பெறுெவர் இது கதளவயற்றது என்ெோர் அல்லது விஷயத்திற்குச் சம்ெந்தேில்லோதது
என்ெோர்.
▪ெலன் பெறுெவர் இலட்சிய கசளவளய இலட்சியேற்ற முளறயில் எதிர்ெோர்ப்ெோர்.
▪இலட்சியம் நிளறகவறுவது இலட்சியத்ளத ைத்து பசய்து விடும்.
▪கவளலளயப் பெற்றுக் பகோள்ெவர்கள் அளதப் கெோற்ற ேோட்டோர்கள்.
▪இளதச் சுயநலத்துடன் பெற்றுக்பகோள்வர்.
▪இளத ஏைனேோகவும் பெற்றுக்பகோள்ைக் கூடும்.
▪நோம் சுயநலவோதி என்று குற்றம் சோட்டப்ெடலோம்.
▪துகைோகம் இளைத்து விட்கடோம் என்றும் குற்றம் சோட்டப்ெடலோம்.
▪நம்ளே அைிக்கவும் அது ெயன்ெடுத்தப்ெடலோம்.
இலட்சியத்ளத நோம் சோியோகப் புோிந்துபகோள்ைோததோலும் அல்லது இலட்சியகே குளறெோடுடன்
இருப்ெதோலும் இவ்வோறு நிகழ்கின்றன.
சேர்ப்ெணம் புோிதளலத் பதைிவுெடுத்துகிறது.
ெல நிகழ்வுகைில் அனுெவம் தருவளத சேர்ப்ெணம் ெல ேடங்கு அைிக்கும்.
ஒரு வருடத்ளதகயோ அல்லது ெல வருடங்களைகயோ இது ஆன்ேோவின் ஒகை ஒரு முயற்சியோகக்
குளறத்து விடும்.
ேற்ற சேயங்கைில் கநர்ேளறயோக ஆைம்ெிக்கும் இலட்சியம் எதிர்ேளறயோக ேோறுகிறது.
ேிக உயர்ந்த அறிவுணர்வின் மூலம், ஆைம்ெத்திகலகய இைண்டும் கசர்ந்து இருப்ெளத நோம்
கோணலோம்.
எதிர்ேளறளயச் சேர்ப்ெணம் பசய்தோல் அது நீங்கி விடும்; கநர்ேளறளயயும் சேர்ப்ெணம்
பசய்வதன் மூலம் கேலும் சிறப்ெோக எதிர்ேளறளய நீக்கலோம். சோவித்திோியிடேிருந்து இருளை
அகற்றிய இளறவன், ஒைிளயயும் அகற்ற விளைகிறோன்.
சேைசங்கள் சேர்ப்ெணத்ளத வலுவற்றதோக்குகின்றன.
சேர்ப்ெணம் பசய்ய முடிந்தோல் சேைசத்திற்கு உடன்ெடோேல் இருப்ெகத சிறப்ெோனது.
ஆட்கசெளணக்குோியளத ஏற்றுக்பகோள்வதுதோன் சேைசம் ஆகும்.
ஆட்கசெளணக்குோியளத ஏற்றுக்பகோள்வதற்குப் ெதில், அளத ஏற்றுக்பகோள்ளும் முன்பு
சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும்.
சேர்ப்ெணகே, ேிகவும் சுலெேோக ேறக்கப்ெட்டுவிட்ட கடளே என்ெளத நோம் கட்டோயப்ெடுத்ைி
கண்டுெிடிக்கும் சந்தர்ப்ெங்கள் உள்ைன.
நிளனவுகூர்வது அருள், சேர்ப்ெணம் அளத நிளறவு பசய்கிறது.
தயோர் நிளல நிளனவுெடுத்தும்.
அன்ளனயின் திருவடிகைில் களைந்துவிடத் தயோைோக உள்ை ஆன்ேோ ஞோெகம் ளவத்துக்பகோள்ளும்.
நிளனவுகூர்வது சூட்சுே நிளலயில் ஜட நிளலயுடன் ஏற்ெடும் ஜீவனுள்ை இளணப்ெோகும்.
பெம்ெர்லிக்கு எஜேோனி ஆக கவண்டும் என்ற எலிசபெத்தின் விருப்ெம் டோர்சியின் வருளகயோலும்
பேைனேோக இருந்த கோர்டினர்கைின் ெண்ெினோலும் ெலப்ெடுத்தப்ெட்டது.
தன்னுளடய விருப்ெம் நிளறகவற கவண்டும் என்று அவள் விரும்ெினோள். இதுதோன் சட்டம்.
விருப்ெம் சோியோனது என்று இதற்குப் பெோருைல்ல.
ஒரு வளையளறக்குள் விருப்ெம் ஆதோிக்கப்ெடும், அனுேதிக்கப்ெடும், பூர்த்தி அளடயும்.
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விரும்புவதற்ககோ, ஆளசப்ெடுவதற்ககோ அல்லது கெைோளசப்ெடுவதற்ககோ அன்ெருக்கு அனுேதி
இல்ளல.
ஆளசப்ெடோேலும், ஆளசப்ெடுவதற்குத் தன்முளனப்பு எடுக்கோேலும் இருப்ெது சிறந்தது.
விரும்புவதற்குப் ெதில், விருப்ெத்ளதக் ளகவிட்டு, விரும்ெோேல் இருப்ெதில் சந்கதோஷத்ளத
பவைிப்ெடுத்துவகத அவனுக்கு ேிகச் சிறந்தது.
அவனுளடய ஆளச அவளன பவற்றி பகோள்ைலோம்.
அதளன அவனோல் கட்டுப்ெடுத்த முடியோேல் இருக்கும்பெோழுது, அது பவற்றி அளடந்தெின்
அதிலிருந்து விடுெட அவன் முயலலோம்.
கெைோளசயிலிருந்து விடுெட முடியோேல் இருந்தோல், ஆளசயின் ேீது அவன் அதிகக் கவனம்
பசலுத்தோேல் இருக்க கவண்டும்.
இது உடனடியோக எல்லோக் குளறகளையும் பவைிப்ெடுத்தும், எதிர்கோலத் துன்ெங்கைின் உற்ெத்தி
ஸ்தோனத்ளதயும் பவைிப்ெடுத்தும்.
கட்டுப்ெடுத்த முடியோதளத அவன் சேர்ப்ெணம் பசய்யலோம்.
பகட்ட ெலன்களை அது சேநிளலப்ெடுத்தும், அனுேதிக்க முடியோத அவனுளடய ஆளசளயப்
பூர்த்தி பசய்யும்.
ஆனோல் அடுத்த முளற இதளன ேீண்டும் பசய்யக் கூடோது.
ேீண்டும் பசய்வது அனுெவிப்ெது கெோலோகும்.
கதோல்வி அல்லது பதோந்தைவோல் ேீண்டும் பசய்வது தடுக்கப்ெடும்.
அந்த நிளலயில் அவன் கதக்க நிளலளய அளடந்து விடுவோன். இந்த இடத்தில் புற சோதளனக்கும்
அக பவற்றிக்கும் வித்தியோசம் இல்ளல என்ெளத அவன் உணர்வோன்.
ஞோெகம் ேனதின் கயோகம் ஆகும்.
ேனதிற்கு ஞோெகம் ளவத்துக்பகோள்ைவும், ஜீவியத்திற்கு சந்கதோஷேோக இருப்ெதற்கும்
கற்றுக்பகோடுக்க கவண்டும்.
ஆயிைம் இடங்கைில் நோம் சேைசம் பசய்துபகோள்கிகறோம், ளகவிட்டு விடுகிகறோம், கதக்க நிளலளய
அளடந்து விடுகிகறோம்.
ஒகை நிளலயில் தங்கி விடுவது அனுேதிக்க முடியோததோகும்.
பெம்ெர்லிக்குப் ெிறகு எலிசபெத் அகத நிளலயில் தங்கி விடுகிறோள், டோர்சி விோிவளடகிறோன்.
பென்னட்டின் தீர்ேோனத்தோல், ெிங்கிலியின் அளேதியோன அடிெணிதலோல், கஜனுளடய
ஏற்றுக்பகோள்ளும் தன்ளேயினோல், டோர்சியின் கேலும் உயர்ந்த முயற்சி ஆதோிக்கப்ெட்டது.
With respect to Wickham, the travellers soon found that he was not held there in much
estimation; for though the chief of his concerns with the son of his patron were imperfectly
understood, it was yet a well-known fact that, on his quitting Derbyshire, he had left many debts
behind him, which Mr. Darcy afterwards discharged.
விக்கோளேப் பெோறுத்தவளையில் அவனுக்கு அவ்வூோில் நல்ல பெயர் இல்ளல என்ெளத இவர்கள்
கண்டனர். டோர்சியுடன் அவனுக்கிருந்த விவகோைங்கள் தவறோகப் புோிந்து பகோள்ைப்ெட்டன.
படர்ெிஷயளை விட்டுச் பசல்லும்கெோது அவன் நிளறய கடன்களை ளவத்துவிட்டுப்
கெோயிருந்ததும், அவற்ளற ெிறகு டோர்சி அளடத்ததும் அளனவரும் அறிந்தது.
45. “With respect to Wickham, the travelers soon found that he was not held there in much estimation.”
For one who wants to know, news will come.
He decides what type of news he wants.
When Man says he wants a peaceful life, he means he should have abundant prosperity and unquestionable
authority.
It is the psychological goal of a material life.
He who seeks progress risks all that and seeks psychological security so that he may adventure in spirit.
The best of methods is to withdraw the ego or at least the initiatives of the ego. Suppose, by his best efforts
he is not able to succeed fully, is there any alternative to that?
1. He must know this is the ideal towards which he must move and anything else is a compromised
alternative.
2. It is best to understand what is happening. By indulging in his imagination, he certainly is evoking the
power of his imagination. Imagination is powerful, but it can be mixed with ambition, ego, impatience, etc.
As long as one can keep the imagination pure, sure the power of his imagination will accomplish itself.
That certainly can be a method. The power of that imagination is the power of the knowledge of his
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personality. In the absence of any other power the power of PURE imagination is permissible.
Suppose he is willing not to indulge in his own imagination, his desire, or ambition, the ego is powerless.
This is a great gain. More than his imagination, the Silence of the Mind is more powerful. He can
understand that sooner or later he must switch over to it and in the meantime the imagination that is not
under his control can be allowed to run its course, without conscious indulgence on his part. It is no
ordinary realization even if it is not fully implemented just now.
How does a devotee act who is on the positive half of this inevitable compromise?
One simple basic method is to decide to refer silently every memory and thought that appears in the Mind
to Mother.
Perhaps this is the simplest of methods.
To do so even for one issue, as it has the power to solve it, is not easy.
Whatever work we do, if this decision becomes a discipline, it is a strong basis.
This can be done through work.
It can also be done through serious consecration.
Another method is to constantly ask for overflowing joy.
Fear that permeates the being is pervasive and deep.
Any responsibility will stir up fear.
Joy is the opposite of it.
Should the call of joy succeed in any measure, one can know SHE is there.
Yoga is breaking new ground every time, perhaps every day.
Any method is what we do.
To know SHE alone does anything and we are nothing is good. It is great if it is real.
All the devotees know everything that She has written.
To take one of them and make it real is a breakthrough.
Always emotions are more powerful than thought in accomplishment.
Mind is more powerful in understanding and understanding is more powerful than emotions.
In action, emotion is more powerful than Mind; and the body is most powerful.
More than conquering the world, it is difficult to get the population to appreciate the truth.
At least in our own affairs to reverse the rule that the positive result must be long worked for, unlike the
negative one, must be changed.
The Presence of the consciousness permits any little positive effort to give all the result.
It is possible for us to remove the other half at least in our affairs.
It is to cross a boundary in consciousness, as there are boundaries between thinking, silence, light,
intuition, knowledge in Mind.
Yoga is for one who is enamoured of it.
Something in us must wait for the work on hand to call Her.
The joy in uttering Her Name is a spiritual joy.
Can a Man like Wickham change as Darcy changed?
The simplest answer is Yes, if he wants.
Society by its progress creates conditions where a Man who wants to change will be supported. Till now
society created conditions where if a Man behaved like Wickham he would not be permitted.
This is a change from negative defence to positive support at the social level.
This being the wider context, the Individual must avail of every occasion for progress.
Darcy without his knowledge acted like this the moment the French Revolution burst forth.
While in Mind, Man vacillates.
In emotions he is steady.
While in the body, he acts at once.
The very best way of progress is to combine prayer and gratitude. Ask for whatever you want – May
Mother be born in my heart – and She does it at once. Be intensely grateful to her, as intense as the
moment requires. It comes to stay. Otherwise it becomes as a glorious fleeting moment.
To understand how Mother’s atmosphere works, we can think of a villager transplanted to the metropolis.
The comforts at home and conveniences outside are enormous. Going home, he loses all that. They become
a memory. Should he permanently benefit by the town he must equip himself educationally, accept a job
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there, enter into city life acquiring all the comforts and conveniences he enjoyed as a visitor now as a city
dweller. Devotees who take the effort to avail of Her consciousness permanently will be rewarded readily.
The villager can start in the slums or at a very high point of society with which he is fortunate enough to be
in touch. The Mother offers the highest contact to you as if it is your right.
Imagine this analogy in consciousness and see the truth of it. Even society offers such opening to the
daring to whom living is risking his all. In social life it is eminently possible.
Devotees highly endowed who are capable of all this in life and yoga, lose all this, as they want to bring
their friends along with them. The only thing family and friends will do is to pull him down, they won’t
rise.
Darcy was not pulled down. Mr. Bennet was pulled down.
Darcy had an ideal, took efforts to shed his weakness, and expanded his personality.
Mr. Bennet saw at his marriage the impossibility of handling his wife. He gave up.
He could be pulled down as there was no effort on his side.
He who does not want to take effort, in a crisis, cannot maintain his status quo.
A fine joke spreads all over, some times all over the country.
This is because this joke springs from the culture representing its peak.
The idea it represents is something strikingly new and interesting.
Hearers appreciate their intelligence at comprehending it. They take initiative to spread it.
A far more fine joke in another language does not spread like that.
It is not native to the culture, there is no basis for it to be received.
Man’s natural tendency is to gossip, fault finding, complaining, running down the other person, evil. That
is the normal human consciousness. Therefore evil news spreads.
Man is not selfless, or self-giving. He has no goodwill. In the social consciousness there is no basis for
good. Good news is not interesting enough to be given to others. When one man gives a good news to
another, he feels small, guilty. Hence it does not spread.
The public accepts the available news as right news.
They want something interesting and understandable.
When bad news comes about a good Man, Man understands human nature deeply, thus confirming his own
idea. So he accepts it.
Great leaders carrying a great message can give it to intellectuals.
It is not easy to show the message in practice.
Or, to make the message intelligible to the common Man, the Messiah should appreciate the message in his
own Mind at the level of the common Man’s Mind.
It is like commercialization of a scientific discovery.
Many products even after commercialization stay with the elite.
Only cheap price and easy handling make a product spread far and wide.
Should Sri Aurobindo’s Message reach the common Man, he must be able to comprehend it and find a
ready use for it. Decision Making qualifies for it.
It should be brought down to the last level of work – say in choosing a recipe for dinner.
Wickham was exposed in Lambton, but Darcy was not valued in Meryton.
To expose Darcy outside Pemberley was easy.
To expose Wickham in Meryton, a new place, was not possible.
To know the value of Darcy behind his rude manners was not easy.
A detailed systematic analysis of Darcy’s character and Wickham’s character either at Pemberley or at
Meryton cannot escape the truth.
Systematic analysis enables understanding any subject like that, even marriage.
Analysis must honour theory and practice.
Normally the subtle facts will escape analysis.
Based on concrete facts, the subtle facts need not be missed.
What the child learns in one year with no interest can be taught to him evoking his interest in half the time.
Well done learning only requires the physical time for assimilation. It will be a month.
The keys are 1) First the interest of the child must be awakened, 2) One fact learned must urge the child to
seek the next.
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How will you create the interest? Any self-learning is very interesting. No attempt to teach must be there.
The lesson must present to the child the scope to know. That is the power of thinking. It is overwhelming.
It is an interest that will never flag. Man does not think. He acts. It makes him dull. Thinking is painful
when you do not understand. Thinking is of abiding interest when it gives understanding. The lesson,
its presentation on the Internet must rigorously follow this idea. The twenty year education can be a two
year self-education. The rules of accomplishment can as well be presented likewise. Anyone who resorts to
that need not fail any more in his life. It will be a new era, an era of new consciousness. Even the
formation of Individuality can be so presented if we start with the leader, pioneer, entrepreneur, and
explorer. Everyone is little of these things in his life. The first lesson must begin from there. Once a viable
lesson is put on the Internet its improvement on all sides in quality and quantity manifold is possible.
Should the world respond to these efforts it will acquire capacity to do, knowledge to know himself and
values to rise in life. The world indirectly will be introduced to Self-giving.
“விக்கோளேப் பெோறுத்தவளை, அவனுக்கு அந்த ஊோில் நல்ல பெயர் இல்ளல என்ெளதக் கண்டனர்.”
பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும் என்று விரும்புவருக்கு பசய்திகள் வரும்.
எந்த விதேோன பசய்தி கவண்டும் என்று அவன் தீர்ேோனிக்கிறோன்.
அளேதியோன வோழ்க்ளக கவண்டுபேன்று ேனிதன் கூறும்பெோழுது, அெோிேிதேோன பசல்வமும்,
ககள்வி ககட்க முடியோத அதிகோைமும் கவண்டுபேன்று அவன் உண்ளேயில் விரும்புகிறோன்.
பெோருள்ோீதியோன வோழ்க்ளகயின் ேனோீதியோன இலக்கு இது.
முன்கனற்றத்ளத நோடும் ஒருவர் அளனத்ளதயும் இைக்கத் துணிந்து ஆன்ேோவில் துணிவோன
பசயல்களைச் பசய்வதற்கோக ேகனோோீதியோன ெோதுகோப்ளெ நோடுகிறோர்.
அகந்ளதளய அகற்றுவதும் அல்லது குளறந்தெட்சம் அகந்ளதயின் தன்முளனப்புகளை
அகற்றுவதுகே சிறந்த முளறயோக இருக்கும். அதிகெட்ச முயற்சி எடுத்தும் அவனுக்கு பவற்றி
கிளடக்கோவிட்டோல் இதற்கு கவறு ஏகதனும் ேோற்று உண்டோ?
1.இந்த இலட்சியத்ளத கநோக்கிச் பசல்ல கவண்டும், கவறு எதுவும் சேைசப்ெடுத்திக்பகோள்ளும்
ேோற்றோகத்தோன் இருக்கும் என அவன் பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும்.
2.என்ன நடக்கிறது என்று புோிந்துபகோள்வது சிறப்ெோனது.
தன்னுளடய கற்ெளனயில் ஈடுெடுத்திக்பகோள்வதன் மூலம், கற்ெளனயின் சக்திளய அவன்
பவைிக்பகோண்டு வருகிறோன். கற்ெளன சக்தி வோய்ந்தது, ஆனோல், கெைோளச, அகந்ளத,
பெோறுளேயின்ளே ஆகியவற்றுடன் அது கலந்து இருக்கும்.
கற்ெளனளயத் தூய்ளேயோக ளவத்துக்பகோள்ளும்வளை கற்ெளனயின் சக்திகய சோதிக்கும். அது
நிச்சயேோக ஒரு பசய்முளறயோக இருக்கலோம். அந்தக் கற்ெளனயின் சக்தி அவனுளடய
ஆளுளேயின் அறிவின் சக்தியோகும். கவறு எந்த சக்தியும் இல்லோதகெோது தூய்ளேயோன கற்ெனோ
சக்தி அனுேதிக்கப்ெடும்.
தன்னுளடய கற்ெளன, ஆளச அல்லது கெைோளசயுடன் இருக்கக்கூடோது என்று அவன்
விரும்ெினோல், அகந்ளத வலிளே இன்றி இருக்கும். இது பெோிய இலோெேோகும். அவனுளடய
கற்ெளனளயவிட, ேனதின் பேௌனம் அதிக சக்தி வோய்ந்தது. விளைவிகலோ அல்லது ெின்னகைோ
அவன் இதற்கு ேோற கவண்டும், இதற்கிளடகய அவனுளடய கட்டுப்ெோட்டில் இல்லோத
கற்ெளனயில் அவன் தன்னிளனகவோடு அதில் ஈடுெடுத்திக் பகோள்ைோேல், அளதத் பதோடைலோம்.
தற்பெோழுது இது முழுளேயோகச் பசயல்ெடுத்தப்ெடோவிட்டோலும், இது சோதோைண 'சித்தி' கிளடயோது.
தவிர்க்க முடியோத இந்தச் சேைசத்தின் கநர்ேளறயோன ெகுதியில் இருக்கும் அன்ெர் எவ்வோறு
பசயல்ெடுகிறோர்?
ேனதில் எழும் ஒவ்பவோரு ஞோெகத்ளதயும், எண்ணத்ளதயும் அன்ளனயிடம் பேைனேோகக்
கூறகவண்டும் என்று தீர்ேோனிப்ெது, ஒரு எைிய அடிப்ெளடயோன முளறயோகும்.
இதுதோன் இருப்ெதிகலகய எைிய முளறயோக இருக்கக் கூடும்.
ஒரு விஷயத்தில் இதளனப் ெின்ெற்றுவதுகூட, அவ்விஷயத்ளதத் தீர்க்கும் சக்தி அதற்கு
இருந்தோலும், அவ்வைவு எைிதல்ல.
நோம் என்ன கவளல பசய்தோலும், இந்தத் தீர்ேோனம் ஒரு ஒழுக்கேோக ேோறும்பெோழுது, அது
வலுவோன அடித்தைேோக ேோறும்.
கவளலயின் மூலமும் இதளனச் பசய்யலோம்.
தீவிைேோன சேர்ப்ெணத்தின் மூலமும் இதளனச் பசய்யலோம்.
அெோிேிதேோன சந்கதோஷம் பெற இளடவிடோது கவண்டுவது ேற்பறோரு முளறயோகும்.
ஜீவளன ஊடுருவும் ெயம் எங்கும் வியோெித்திருக்கும், ஆைேோகவும் இருக்கும்.
எந்த ஒரு பெோறுப்பும் ெயத்ளதக் கிைறும்.
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இதற்கு கநர்ேோறோனது சந்கதோஷம்.
சந்கதோஷத்தின் அளைப்பு எந்த அைவு பவற்றி பெற்றோலும், அங்கு அன்ளன இருப்ெளத ஒருவர்
பதோிந்துபகோள்ைலோம்.
ஒவ்பவோரு முளறயும், ஏன் ஒவ்பவோரு நோளும், கயோகம் புதிய விஷயங்களைக் கண்டுெிடிக்கிறது.
நோம் பசய்வகத ஒரு முளறயோக ேோறுகிறது.
அன்ளன ேட்டுகே எளதயும் பசய்கிறோர், நோம் ஒன்றுகே இல்ளல என்று பதோிந்துபகோள்வது
நல்லது. இளத உண்ளேயோக உணருவது சிறப்ெோனது.
அன்ளன எழுதியிருக்கும் அளனத்தும் எல்லோ அன்ெர்களுக்கும் பதோியும்.
அவற்றில் ஒன்ளற எடுத்துக்பகோண்டு அளத உண்ளேயோக்கினோல், அது ஒரு திருப்புமுளனயோக
இருக்கும்.
சோதிப்ெதில் எப்பெோழுதுகே உணர்ச்சிகள் எண்ணத்ளதவிட சக்தி வோய்ந்தளவயோக இருக்கும்.
புோிந்துபகோள்வதில் ேனம் அதிக சக்தி வோய்ந்தது, உணர்ச்சிகளைவிட புோிந்துபகோள்வது அதிக சக்தி
வோய்ந்தது.
பசயலில் உணர்ச்சிகள் ேனளதவிட அதிக சக்தி வோய்ந்தளவ; உடல் எல்லோவற்ளறயும் விட சக்தி
வோய்ந்தது.
உலகத்ளத பவல்வளதவிட, ேக்களை உண்ளேளயப் ெோைோட்ட ளவப்ெது கடினம்.
எதிர்ேளறயோன ெலன்களைவிட, கநர்ேளறயோன ெலன்களுக்கோக நீண்ட நோட்கள் உளைக்க
கவண்டும் என்ற சட்டத்ளத ேோற்ற, நம்முளடய விஷயத்திலோவது நோம் ேோற்றிக்பகோள்ை கவண்டும்.
எந்த ஒரு கநர்ேளறயோன சிறிய முயற்சிக்கும் எல்லோப் ெலன்களையும் ஜீவியம் அனுேதிக்கும்.
நம்முளடய விஷயத்திலோவது ேற்ற ெகுதிளய அகற்ற நம்ேோல் முடியும்.
சிந்தளன, பேௌனம், ஒைி, உள்ளுணர்வு, அறிவு ஆகியவற்றிளடகய எல்ளலகள் உண்டு என்ெதோல்,
ஜீவியத்தில் எல்ளலளயக் கடப்ெது கெோலோகும் இது.
கயோகத்தினோல் வசீகைப்ெட்டவருக்கக அது உோித்தோனது.
ளகயிலிருக்கும் கவளலளய நோம் முடிக்க, நம்ேிடம் இருக்கும் ஏகதோ ஒன்று அன்ளனளய
அளைக்கக் கோத்திருக்க கவண்டும்.
அன்ளனயின் நோேத்ளத உச்சோிப்ெது ஆன்ேீகச் சந்கதோஷத்ளத அைிக்கும்.
டோர்சி ேோறியளதப் கெோல், விக்கோம் கெோன்ற ேனிதனோல் ேோற முடியுேோ?
ஒருவர் விரும்ெினோல் ேோறலோம்.
ேனிதன் ேோற விரும்பும்பெோழுது, சமூகம் அதனுளடய முன்கனற்றத்தின் மூலம் அவனுக்கு
ஆதைவோன சூழ்நிளலளய உருவோக்கும். விக்கோம் கெோன்ற ேனிதனுக்கு அனுேதி அைிக்கோத
வளகயில், இதுவளை சமூகம் உருவோகி வந்துள்ைது.
எதிர்ேளறயோன தற்கோப்பு, கநர்ேளறயோன ஆதைவோக சமூகத்தில் ஏற்ெடும் ேோற்றம் ஆகும் இது.
இது ெைந்த சூைலோக இருப்ெதோல், ேனிதன் முன்கனற்றத்திற்கோக ஒவ்பவோரு சந்தர்ப்ெத்ளதயும்
ெயன்ெடுத்திக்பகோள்ை கவண்டும்.
ெிபைஞ்சுப் புைட்சி பவடித்த அத்தருணத்தில், டோர்சி தன்ளன அறியோேகலகய இவ்வோறு நடந்து
பகோண்டோன்.
ேனிதனின் ேனம் அளல ெோய்கிறது.
உணர்ச்சிகைில் அவன் உறுதியோக இருக்கிறோன்.
உடலைவில் அவன் உடனடியோகச் பசயல்ெடுகிறோன்.
ெிைோர்த்தளனளயயும் நன்றி உணர்ளவயும் ஒன்று கசர்ப்ெகத முன்கனற்றத்திற்கோன சிறந்த
வைியோகும். அன்ளனயிடம் என்ன கவண்டுபேன்றோலும் ககட்கலோம். என்னுளடய உள்ைத்தில்
அன்ளன ெிறக்கட்டும் என்று கவண்டினோல், அன்ளன அளத உடனடியோக நிளறகவற்றுகிறோர்.
அத்தருணத்திற்குத் கதளவயோன நன்றி உணர்வுடன் நோம் இருக்க கவண்டும். இது நிளலத்து
நிற்கும். இல்லோவிடில் இது குறுகிய கோல பவற்றியோக ேோறிவிடுகிறது. அன்ளனயின் சூைல்
எவ்வோறு பசயல்ெடுகிறது எனப் புோிந்துபகோள்வதற்கு, நகைத்திற்கு இடம் பெயர்ந்த ஒரு
கிைோேவோசிளய நிளனத்துப் ெோர்க்கலோம். வீட்டிற்குள் இருக்கும் பசௌகோியங்களும், பவைியில்
கிளடக்கும் வசதிகளும் அெோிேிதேோக இருக்கும். கிைோேத்திற்குச் பசன்றோல் இளவ அளனத்ளதயும்
அவன் இைப்ெோன், இளவ ஒரு ஞோெகேோகத்தோன் இருக்கும். நகைத்தின் நன்ளேகளை அவன்
நிைந்தைேோகப் பெற கவண்டுபேன்றோல், அவன் நன்றோகப் ெடித்து, நகைத்தில் கிளடக்கும்
கவளலளய ஏற்றுக்பகோண்டு, அங்கு குடி பெயர்ந்தோல், தற்கோலிகேோக அனுெவித்த வசதிகளை
இப்பெோழுது நகைவோசியோக அனுெவிக்கலோம்.
அன்ளனயின் ஜீவியத்ளத நிைந்தைேோகப் பெற்றுக்பகோள்ை முயலும் அன்ெர்களுக்கு உடனடியோக
அது கிளடக்கிறது. ஒரு கிைோேவோசி, தோன் பதோடர்புபகோண்டுள்ை குடிளசவோசிகைிடகேோ அல்லது
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சமூகத்தில் உயர்ந்த நிளலயில் இருப்ெவர்கைிடகேோ இளத ஆைம்ெிக்கலோம். நேக்கு உோிளேயுள்ைது
கெோல் அன்ளன உயர்ந்த பதோடர்ளெ நேக்கு அைிக்கிறோர்.
இந்த உதோைணத்ளத ஜீவியத்தில் ெயன்ெடுத்தி அதன் உண்ளேளய அறியலோம்.
எல்லோவற்ளறயுகே ெணயம் ளவத்து வோழும் ஒருவருக்கு சமூகம் இது கெோன்ற வோய்ப்ளெ
அைிக்கிறது. சமூக வோழ்க்ளகயில் இது நன்கு சோத்தியேோகும்.
வோழ்விலும், கயோகத்திலும் இளவ எல்லோவற்ளறயும் சோதிக்கக் கூடிய ேிகவும் திறளே வோய்ந்த
அன்ெர்கள், அவர்களுளடய நண்ெர்களையும் தங்களுடன் அளைத்து வை விரும்புவதோல் இளவ
எல்லோவற்ளறயும் இைக்கின்றனர். குடும்ெமும், நண்ெர்களும் பசய்யும் ஒகை கவளல அன்ெர்களை
கீகை இறக்க முயற்சி பசய்வதுதோன், அவர்கள் உயைேோட்டோர்கள்.
டோர்சி கீகை இழுக்கப்ெடவில்ளல. திரு பென்னட் கீகை இழுக்கப்ெட்டோர்.
டோர்சிக்கு ஒரு இலட்சியம் இருந்தது, தன்னுளடய ெலவீனத்ளதக் ளகவிட முயற்சி எடுத்து தனது
ஆளுளேளய விோிவுெடுத்தினோன்.
திரு பென்னட், தன்னுளடய ேளனவிளய ளகயோள்வது கடினம் என்று தனது திருேணத்தில் புோிந்து
பகோண்டு, அம்முயற்சிளயக் ளகவிட்டோர்.
அவைது தைப்ெில் எந்த முயற்சியும் இல்லோததோல் அவளைச் சுலெேோக கீகை இழுக்க முடிந்தது.
பநருக்கடியோன கநைத்தில் எந்த வித முயற்சியும் எடுக்க விரும்ெோத ஒருவர், தன்னுளடய நிளலளயத்
தக்க ளவத்துக்பகோள்ை முடியோது.
ஒரு சிறப்ெோன நளகச்சுளவத் துணுக்கு எல்லோ இடங்கைிலும் ெைவும், சிலசேயம் நோடு முழுவதிலும்
ெைவும்.
இது கலோச்சோைத்தின் உச்சநிளலயிலிருந்து எழுவதோல் இவ்வோறு ஏற்ெடுகிறது.
இது பதோிவிக்கும் கருத்து குறிப்ெிடத்தக்க வளகயில் புதிதோகவும் சுவோைசியேோகவும் இருக்கும்.
அளதப் புோிந்துபகோள்ெவர்கள் அதன் புத்திசோலித்தனத்ளதப் ெோைோட்டுவர். அளதப் ெைப்புவதற்கோன
தங்களுளடய முயற்சிளய அவர்கள் கேற்பகோள்வோர்கள்.
ெிற பேோைியில் உள்ை கேலும் சிறப்ெோன நளகச்சுளவத் துணுக்கு இது கெோல் ெைவுவதில்ளல.
இது அந்தப் ெகுதிக்கோன நோகோிகத்திற்கு உோியதோக இல்லோத கோைணத்தோல்
ஏற்றுக்பகோள்ைப்ெடுவதில்ளல.
வம்பு கெசுவது, குளற கோண்ெது, குளற கூறுவது, ேற்றவர்களைத் தோழ்த்துவது, தீளே கெோன்றளவ
ேனிதனின் இயல்ெோன கெோக்கோக உள்ைன. அதுதோன் சோைாைணேோக ேனித ஜீவியம் ஆகும்.
அதனோல்தோன் பகட்ட பசய்திகள் ெைவுகின்றன.
ேனிதன் தன்னலேற்று இருப்ெதில்ளல, ெிறருக்கு உதவி பசய்யும் ேனப்ெோன்ளேயும் அவனிடம்
இல்ளல. அவனிடம் எந்த நல்பலண்ணமும் இல்ளல. சமூக ஜீவியத்தில் நல்லதற்கு எந்த
அடித்தைமும் இல்ளல. நல்ல பசய்திகள் ேற்றவர்கைிடம் கூறும் அைவிற்கு சுவோைசியேோக இல்ளல.
நல்ல பசய்திளய ேற்றவோிடம் கூறும் ஒருவன், சிறுளேயோகவும், குற்றம் பசய்தவன் கெோலவும்
உணருகிறோன். அதனோல் இது ெைவுவதில்ளல.
கிளடக்கும் பசய்திளய சோியோன பசய்திபயன பெோதுேக்கள் ஏற்றுக்பகோள்கின்றனர்.
அவர்களுக்கு ஏதோவது சுவோைசியேோகவும், புோிந்துபகோள்வதற்கு ஏற்றோற் கெோலவும் கவண்டும்.
ஒரு நல்ல ேனிதளனப் ெற்றி பகட்ட பசய்தி வரும்பெோழுது, ேனிதன், ேனித சுெோவத்ளத ஆைேோகப்
புோிந்துபகோள்கிறோன், இவ்வோறு தன்னுளடய கருத்ளத உறுதி பசய்துபகோள்கிறோன். அதனோல்
அவன் அளத ஏற்றுக்பகோள்கிறோன்.
பெோிய தளலவர்கள் உயர்ந்த பசய்திளய அறிவோைிகளுக்கு அைிக்கலோம்.
அந்தச் பசய்திளய நளடமுளறயில் ெின்ெற்றுவது கடினம்.
சோதோைண ேனிதனுக்குச் பசய்திளயப் புோிய ளவப்ெதற்கு, முதலில் அளதக்பகோண்டு வருெவர்,
சோதோைண ேனிதனின் ேனநிளலளய ேனதில் பகோண்டு, அளத தன் ேனதில் புோிந்துபகோள்ை
கவண்டும்.
ஒரு விஞ்ஞோனக் கண்டுெிடிப்ளெ வியோெோைோீதியோக்குவது கெோன்றது இது.
வியோெோைோீதியோக்கப்ெட்ட ெின்பும் ெல பெோருட்கள் சமூகத்தில் உயர்ந்தவர்களுக்கு ேட்டுகே
கிளடக்கின்றன.
குளறவோன விளலயும் சுலெேோகக் ளகயோளும்ெடி இருப்ெதுகே ஒரு பெோருளை எல்லோ இடத்திற்கும்
ெைப்புகிறது.
ஸ்ரீ அைவிந்தைது உெகதசங்கள் சோதோைண ேனிதனுக்குப் கெோய்ச் கசை கவண்டுபேன்றோல், அது
அவனுக்குப் புோிய கவண்டும், அதற்கோன உெகயோகத்ளத அவன் கோண கவண்டும். முடிவு எடுக்கும்
திறன் இதற்குத் தகுதி உளடயதோகும்.
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இைவு விருந்துக்கு ஏற்ெோடு பசய்வளதப் கெோன்ற களடசி நிளல கவளலவளை இதளன நோம்
பகாண்டு வர கவண்டும்.
லோம்ப்டனில் விக்கோேின் சுயரூெம் பவைிப்ெட்டது, ஆனோல் பேோிடனில் டோர்சி
ேதிக்கப்ெடவில்ளல.
பெம்ெர்லிக்கு பவைிகய டோர்சிளய பவைிப்ெடுத்துவது சுலெேோக இருந்தது.
புது இடேோன பேோிடனில் விக்கோளே பவைிப்ெடுத்துவது சோத்தியேோக இல்ளல.
டோர்சியின் ேதிப்ளெ அவனுளடய கடுளேயோன நடத்ளதகளையும் தோண்டி புோிந்துபகோள்வது
சுலெேோக இல்ளல.
பெம்ெர்லியிகலோ அல்லது பேோிடனிகலோ, டோர்சியின் குணத்ளதப் ெற்றியும், விக்கோேின்
குணத்ளதப் ெற்றியும் விோிவோன, முளறயோன ஆைோய்ச்சி உண்ளேளய உணர்த்தும்.
முளறயோன ஆைோய்ச்சி, திருேணம் உள்ெட, எந்த விஷயத்ளதப் ெற்றியும் புோிந்துபகோள்ை உதவும்.
தத்துவம் ேற்றும் நளடமுளறளய ஆைோய்ச்சி ேதிக்க கவண்டும்.
பெோதுவோக, சூட்சுேேோன உண்ளேகள் ஆைோய்ச்சி பசய்யப்ெடுவதில்ளல.
உண்ளேயோன விவைங்கைின் அடிப்ெளடயில், சூட்சுேேோன உண்ளேகள் விடுெட கவண்டிய
அவசியேில்ளல.
சுவோைசியம் இல்லோேல் ஒரு குைந்ளத ஒரு வருடத்தில் கற்றுக்பகோள்வளத, சுவோைசியத்ளத
ஏற்ெடுத்தி ெோதி கநைத்தில் அளதக் கற்றுக் பகோடுத்து விடலோம். சிறப்ெோன ெயிற்சியின் மூலம்
கற்ெளத கிைகித்துக்பகோள்ை குளறந்த கநைம் கெோதுேோனது. இது ஒரு ேோதேோகவும் இருக்கலோம்.
இதன் வைி வளககள் 1) முதலில் குைந்ளதயின் ஆர்வத்ளதத் தூண்டிவிட கவண்டும். 2)
கற்றுக்பகோண்ட ஒரு விஷயம் அடுத்தளதக் கற்றுக்பகோள்ை கவண்டும் என்கிற உந்துதளல
குைந்ளதயிடம் ஏற்ெடுத்த கவண்டும். எவ்வோறு ஆர்வத்ளத உருவோக்குவது? சுயேோகக்
கற்றுக்பகோள்வது ேிகவும் சுவோைசியேோனது. கற்றுக் பகோடுக்க எந்த முயற்சியும் அங்கு இருக்கக்
கூடோது. சுயேோகத் பதோிந்துபகோள்ளும் வோய்ப்ளெ ெோடம் ஏற்ெடுத்த கவண்டும். அது சிந்தளனயின்
சக்தி. இது பெோிய அைவில் இருக்கும். இந்த ஆர்வம் என்றும் தணியோது. ேனிதன் சிந்திப்ெதில்ளல,
பசயல்ெடுகிறோன். இது அவளன ேந்தேோக்குகிறது. புோியோதபெோழுது சிந்தளன ேிகக் கடினேோனது,
புோியும்பெோழுது சிந்தளன ேிக சுவோைஸ்யேோக இருக்கும். ெோடமும், இளணயதைத்தில் அது
அைிக்கப்ெடும் விதமும், இந்தக் கருத்ளத தீவிைேோகப் ெின்ெற்ற கவண்டும். இருெது வருட
ெோடப்ெயிற்சி இைண்டு வருட சுய கல்வியோகச் சுருங்கும். சோதளனயின் சட்டங்களையும் இகத
கெோல கற்றுக்பகோடுக்கலோம். இந்த முளறளயப் ெின்ெற்றும் ஒருவர், வோழ்க்ளகயில் இனி கதோல்வி
அளடயகவ கவண்டோம். இது புதிய யுகேோக இருக்கும், புதிய ஜீவியத்தின் யுகேோக இருக்கும்.
தளலவர், முன்கனோடி, சுய பதோைில் பசய்ெவர், ஆய்வு பசய்ெவர் கெோன்றவர்கைிடேிருந்து
ஆைம்ெித்தோல் தனித்துவம் உருவோவளதயும் இகதகெோல் கற்ெிக்கலோம். எல்கலோரும் அவைவர்
வோழ்க்ளகயில் ஏகதோ சிறிய அைவில் இவ்வோறு உள்ைனர். ஆைம்ெப்ெோடம் அங்கிருந்து பதோடங்க
கவண்டும். சோத்தியேோகக்கூடிய ஒரு ெோடத்ளத ஒரு முளற இளணயதைத்தில் அைித்து விட்டோல்,
எல்லோப் ெக்கங்கைிலும் அதன் முன்கனற்றம், தைத்திலும் அைவிலும் ெல ேடங்கு சோத்தியேோகும்.
இந்த முயற்சிகளுக்கு உலகம் ெதிலைித்தோல், பசயல் புோிவதற்கோன ஆற்றளலயும், தன்ளனத்
பதோிந்துபகோள்ளும் அறிளவயும், வோழ்க்ளகயில் உயர்வதற்கோன ெண்ளெயும் உலகம் பெறும். சுய
அர்ப்ெணத்ளத உலகம் பசயல்ெடுத்தத் பதோடங்கும்.
46. “The chief of his concerns with the son of his patron were imperfectly understood.”
Could Wickham become a Darcy?
The first part of it is willingness, the second half of it, the capacity to acquire.
The second half applies to all those who are willing.
The first part is the horse’s decision to drink.
After the world is saturated with the second part, the horse may choose to drink. We see it all over. In India
there was a time when people crossing the shore lost their caste. Now there is a beeline to go abroad.
Europe that frowned on low culture now follows America.
We can come to it later. Now the question is how far the miracle instrument of Internet can be used 1) to
abridge the period of education, 2) to abridge the period of experience – to gain in one year the experience
of thirty years, 3) to acquire decision-making capacity, 4) to get the power of an entrepreneur, 5) to
acquire maturity of culture, 6) to acquire life knowledge.
To start with, the lack of accessibility due to secrecy and prestige will be given the go by. All are equal, all
information is there available.
Compare the engineer of 1700 to 2000. A few great Minds became great engineers and built great temples
205

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

and cathedrals by self-training. Now a percentage of the population are engineers at twenty. This is
because experience is replaced by training. To all the above six categories this rule will apply. It is true the
physical part of the skill can be given by Internet and not the subtle part. Even without the subtle part it
will be 60% success. The more minute the observation, the less elusive is the subtle part. The man who
complained of a non-starting car when he buys ice cream – vanilla – was shown by the engineer the time
lag in buying it. The subtle cannot be fully caught by the physical. As the physical efficiency rises, the
subtle atmosphere arises. Much of the subtle at the physical level can be got. With that basis the vital too
can be handled to 50%. Man’s maturity we now see in sixty or seventy can, with the ocean of data now
available when organised, be given at the age of fifteen or twenty.
Hatha yoga is a minute science. It can be learnt on the Internet as all the details are now available. Sri
Aurobindo can thus be delivered.
What is our chief concern?
Man has so many desires, ambitions, problems.
For a devotee the chief concern must be to get rid of the root of all these.
At least anyone wishes to get rid of the problems and fulfil his desires.
What does he do for this?
He knows prayer solves. Does he pray? If not, why not?
Man does not do all that he can at any moment. He simply lives stay put.
Should he do it, not only all these will be solved, but his consciousness will be raised.
It is a sad fact that Man does not have any ambition towards Mother.
He is intensely involved in his problems. It is fully engaging and interesting.
The problems are ignorant versions.
To be engaged in them is Taste of Ignorance.
When we get rid of a spot of darkness, there is a drop of light.
Consecrating the little light, there is greater light.
To be enamoured of the higher and higher light is Taste of knowledge.
Man should switch over from taste of ignorance to taste of knowledge.
In his grappling with ignorance, ignorance is energised and man enjoys that engagement.
To go deeper than this and aspire for light is aspiration for Mother.
Often we imagine we are making progress while we are not.
Often progress is made unseen in the subconscious, subtle plane and we do not know it.
It will not be without its indications.
The fact one hears of the Mother is such an indication.
I heard of such a description of Mother from one who had Mother’s Darsan in 1933. He told me of Her in
1947, I came to Mother only in 1958.
A visit to Pondicherry is an invitation from Mother. I first came here in 1937, and did not know it was such
an invitation.
Heaven’s call is rare; rarer the heart that heeds.
It is unconsciousness.
Can we become conscious today where we are unconscious?
For one who is fully awake, at any moment he can move to Her ultimately.
Darcy awoke on being abused. From that moment he was moving to his God.
Serious thinking becomes perception and sensation. One is lost in it.
In the society the distance between Man and its potentials is great.
Once the society has something, it is available to the aspirant.
His advent, Her birth, His coming to Pondicherry, the descent are all such landmarks.
We are unconscious, we fail to aspire, we go eagerly to life and its ignorance.
Can we whip ourselves into awakening?
He who has seen the first layer of dullness that is unconscious superstition can see all such layers.
He must exhaust his efforts before She will step in.
Nothing short of all-inclusive concentration will do.
Are we capable of it is a stupid Question. We are capable of Nothing.
All comes from above, there is nothing Man can contribute.
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At the final stage, he cannot even surrender. Only the above can effect his surrender.
At a disheartening moment, the body losing all energies goes limp.
Our realisation of helplessness is our awakening.
Mind is too sure. It is cocksure.
Our effort to reach god itself is a reverse movement.
It is Silence and not knowledge that we need.
It is Silence beyond Silence; it is behind the Silence Mind knows.
Do it now, here and now, not a moment’s delay is meaningful.
Man has no duties except he believes.
Giving up his beliefs, his duties vanish.
What stays Man is his interest, which he calls belief or duty.
Only at that level self becomes Self.
We need Self-conception, not self-conception.
He who acts a minute later does not act.
The ever-present is Now.
All the rest is past.
Past is Time, Present is Timelessness.
Man is always concerned about the most important thing for him.
Wickham’s concern was not Money or Georgiana, but Darcy.
Wickham’s concern for Darcy was the human concern for God.
We are concerned about ourselves. It means we are god to ourselves.
We means ego. Ego is reason, thinking.
What is the position of thinking in the yogic scale of values?
The real knowledge is Supramental integral knowledge.
In its descent it loses its integrality, crossed the golden lid, splits into knowledge and ignorance in the
overmind.
At the next lower level knowledge reduces to a capacity of knowledge-intuition.
It is direct knowledge.
Lower down it becomes a symbol of light-vision.
One step further it becomes understanding – understanding in silence.
In the human Mind it becomes Reason, Ego, Thinking – a process of understanding.
All these are pure faculties, faculties of the witness Purusha in the parts of our being. For the evolving
integral soul, for each of these faculties there is the corresponding Psychic.
Mind developing Psychic – Mental Psychic, rises through this scale of spiritual Mind.
Simultaneously it goes down as vital Psychic and Physical Psychic which is the Supramental Being.
The upward and downward journey meets in the Supermind.
Mother does not expect Man to pass through all these stages.
As soon as the Mental Psychic is born Mother expects Man to surrender. After which She takes up his
yoga.
Devotees in domestic life will ask “What can we do who are incapable of yoga?”
The process is the same, the results are different.
We decide we are unfit for yoga. Mother accepts it.
We meet life as a problem or an opportunity.
Surrendering them to Mother, She solves them and raises us in life to the maximum we will allow Her to
raise us.
There is no reason for us not to choose yoga.
Can Man choose yoga?
In choosing his comforts, Man today chooses very much as against a hundred years ago.
It is not his capacity. It is his social capacity.
Can he not accept Mother’s capacity?
Today middle class people own houses and cars.
In the fifties these people did not own cycles.
As the society develops, consciousness too has developed.
207

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

Man if he chooses yoga, can do it.
Even today there are middle class people without a cycle.
Mother invites us silently to do yoga.
I invite devotees by my appeal to choose Mother’s life.
Mother’s life at all points opens into yoga as life in a democracy opens to all political power.
Government service is open at all times to higher posts for those who qualify themselves.
Business life is open to entrepreneurship at all times.
Today more people take to business than some decades ago.
Europe responded to Mind in 1500 when Mind was born in Greece 2000 years earlier.
The world has not responded to Spirit that was born several thousand years ago.
Even Indians have not taken to Spirit or even Mind yet.
The essentials are there, the procedures must be forged.
Sri Aurobindo feels the world that is not yet rational can reach Supermind.
Having retired into the subtle plane, He has sent the Force down and is forging subtle organisations
through Internet by which Man will overcome ego.
Internet helps us overcome ego. Mother’s consciousness helps us overcome Nature.
Should Man avail of the Internet, ego thins and disappears.
Should Man avail of Her consciousness, he can overcome his temperament i.e. Nature.
That way universality and transcendentality are open to him.
Master and Mother have done the yoga of the earth.
If we offer ourselves, they are ready to take up our yoga.
Why should Man not choose yoga?
“டோர்சியுடன் அவனுக்கிருந்த விவகோைங்கள் எல்லோம் தவறோகப் புோிந்துபகோள்ைப்ெட்டிருந்தன.”
விக்கோம் டோர்சியோக முடியுேோ?
அதன் முதல் ெகுதி விருப்ெம். இைண்டோவது ெகுதி பெற்றுக்பகோள்ளும் திறன்.
தயோைோக இருப்ெவர்களுக்கு இைண்டோவது ெகுதி பெோருந்தும்.
முதல் ெகுதி நீளைப் ெருகுவதற்கோன குதிளையின் தீர்ேோனத்ளதப் கெோலோகும்.
இைண்டோவது ெகுதியினோல் உலகம் நிளறந்த ெிறகு, குதிளை நீளைப் ெருகத் தீர்ேோனிக்கக் கூடும்.
இளத நோம் எல்லோ இடங்கைிலும் ெோர்க்கிகறோம். கடல் கடந்து பசன்றோல் ஜோதியிலிருந்து
பவைிகயற்றப்ெடும் கோலம் இந்தியோவில் ஒரு சேயம் இருந்தது. இப்பெோழுது பவைிநோடு பசல்ல
வோிளசயில் நிற்கின்றனர்.
தோழ்ந்த கலோச்சோைம் எனக் குளற கூறிய ஐகைோப்ெோ, இன்று அபேோிக்கோளவப் ெின்ெற்றுகிறது.
இதற்கு நோம் ெின்னர் வைலோம். இப்பெோழுது இளணயதைம் எனும் அற்புதேோன கருவிளய
எவ்வைவு தூைம் ெயன்ெடுத்தலோம் என்ெதுதோன் ககள்வி.1) கல்வியின் கோலத்ளதச் சுருக்க 2)
அனுெவத்தின் கோலத்ளதச் சுருக்க - முப்ெது வருட அனுெவத்ளத ஒரு வருடத்தில் பெற 3) முடிவு
எடுக்கும் திறன் பெற 4) சுயபதோைில் பசய்வதற்குத் கதளவயோன வலிளே பெற 5) நோகோிகத்தில்
முதிர்ச்சி அளடய 6) வோழ்நோள் அறிளவப் பெற இளணயதைத்ளதப் ெயன்ெடுத்தலோம்.
முதலில், இைகசியம் என்றும், பகௌைவம் கருதியும் அணுக முடியோது என்கிற நிளலக்கு ஒரு முடிவு
வரும். எல்கலோரும் சேம், எல்லோ தகவல்களும் அங்குள்ைன. 1700-ஆம் ஆண்டு முதல் 2000
வளையிலுமுள்ை பெோறியோைர்களை ஒப்ெிட்டுப் ெோர்க்கலோம். சில உயர்ந்த அறிவோைிகள் பெோிய
பெோறியோைர்கைோக உருவோகி, பெோிய ககோயில்களையும், கதவோலயங்களையும் சுய ெயிற்சியின்
மூலம் கட்டினர். இப்பெோழுது ேக்கைில் ஒரு ெகுதியினர் இருெது வயதிகலகய பெோறியோைர்கைோக
ஆகின்றனர். அனுெவத்திற்குப் ெதில் ெயிற்சி அைிக்கப்ெடுவதோல் இந்நிளல ஏற்ெட்டுள்ைது. கேகல
கூறப்ெட்டுள்ை ஆறு ெிோிவுகளுக்கும் இச்சட்டம் பெோருந்தும். திறனின் ஜடோீதியோன ெகுதிளய
இளணயதைம் அைிக்கும் என்ெது உண்ளே, சூட்சுேப் ெகுதிளய அது அைிக்கோது. சூட்சுேப் ெகுதி
இல்லோேகலகய அது 60 சதவிகித பவற்றியோக இருக்கும். கவனிப்பு கூர்ளேயோக இருந்தோல்,
சூட்சுேப் ெகுதி எைிதோகப் புோியும். பவனிலோ ஐஸ்க்ோீம் வோங்கும்பெோழுது, தனது கோர் கிைம்ெோேல்
ெிைச்சிளன பசய்து பகோண்டிருந்தளதப் ெற்றி குளற கூறியவளை கநோக்கி ஒரு பெோறியோைர்,
ஐஸ்க்ோீம் வோங்கியதில் இருந்த கோல தோேதத்ளதச் சுட்டிக்கோட்டினோர். சூட்சுே நிளலளய ஜட நிளல
முழுளேயோகக் ளகப்ெற்றோது, ஜடநிளலத் திறன் அதிகோிக்கும்பெோழுது சூட்சுேச் சூைல் எழுகிறது.
ஜட நிளலயின் சூட்சுேத்ளதப் பெரும் அைவில் பெறலோம். இதன் அடிப்ெளடயில் 50% உணர்வு
நிளலளயயும் ளகயோைலோம். தற்பெோழுது அறுெது, எழுெது வயதில் நோம் ெோர்க்கும் முதிர்ச்சி,
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இப்பெோழுது இருக்கும் கடல் கெோன்ற தகவல்களை முளறப்ெடுத்தினோல், ெதிளனந்து அல்லது
இருெது வயதினோிடம் கோணப்ெடும்.
ஹட கயோகம் ஒரு நுணுக்கேோன விஞ்ஞோனம் ஆகும். இளணயதைத்தில் எல்லோ விவைங்களும்
தற்பெோழுது இருப்ெதோல், இதன் மூலம் அளத இப்பெோழுது கற்றுக்பகோள்ைலோம்.
ஸ்ரீஅைவிந்ததரயும் இவ்வோமற அறிய தவக்க முடியும்.
நேது முக்கியேோன கவளல என்ன?
ேனிதனுக்குப் ெல ஆளசகள், கெைோளசகள், ெிைச்சிளனகள் உள்ைன.
அன்ெருக்கு முக்கியேோன கவளல இதன் கவர்களை அகற்றுவதுதோன்.
யோைோவது ஒருவர் ெிைச்சிளனகைிலிருந்து விடுெட்டு, தன்னுளடய ஆளசகளை நிளறகவற்ற முன்வை
கவண்டும்.
இதற்கு அவர் என்ன பசய்கிறோர்?
ெிைோர்த்தளன ெிைச்சிளனளயத் தீர்க்கும் என்று அவருக்குத் பதோியும். அவர் ெிைோர்த்தளன
பசய்கிறோைோ? இல்ளலபயனில், ஏன் பசய்வதில்ளல?
எந்த ஒரு தருணத்திலும் ேனிதனோல் பசய்யக் கூடியளத அவன் பசய்வதில்ளல. அவன் நிளலயோக
ஒகை இடத்தில் நிற்கிறோன்.
அவன் இளதச் பசய்தோல் எல்லோ ெிைச்சிளனகளும் தீர்வகதோடு, அவனுளடய ஜீவியமும் உயரும்.
அன்ளனயிடம் ேனிதனுக்கு எந்த ஆர்வமும் இல்லோதது வருத்தத்திற்குோியது.
அவன் தன்னுளடய ெிைச்சிளனகைிகலகய ஆழ்ந்து மூழ்கியிருக்கிறோன். அது அவளன முழுவதுேோக
ஆக்கிைேித்துக்பகோண்டு, அவனுக்கு சுவோைசியத்ளத அைிக்கிறது.
ெிைச்சிளனகள் அறியோளேயின் ெதிப்புகள் ஆகும்.
அவற்றில் ஈடுெடுவது அறியோளேயின் ருசி.
ஒரு துைி இருளை அகற்றும்பெோழுது ஒரு துைி பவைிச்சம் எழுகிறது.
சிறிய ஒைிளயச் சேர்ப்ெணம் பசய்யும்பெோழுது உயர்ந்த ஒைி உண்டோகிறது.
கேலும் கேலும் உயர்ந்த ஒைியினோல் கவைப்ெடுவது அறிவின் ருசியோகும்.
அறியோளேயின் ருசியிலிருந்து ேனிதன் அறிவின் ருசிக்கு ேோற கவண்டும்.
அறியோளேளய அவன் இறுகப் ெிடித்துக்பகோண்டிருப்ெது, அறியோளேக்குச் சக்தி அைிக்கிறது,
ேனிதன் அளதச் சந்கதோஷேோக அனுெவிக்கிறோன்.
இளதவிட ஆைேோக உள்கை பசன்று ஒைியிடம் ஆர்வம்பகோள்வது அன்ளனயிடம் ஆர்வம்
பகோள்வதோகும்.
நோம் முன்கனறுவதோக ெல சேயம் நிளனத்துக்பகோள்கிகறோம், ஆனோல் நோம் முன்கனறுவதில்ளல.
நோம் ஆழ் ேனதிலும் சூட்சுே நிளலயிலும் பெரும்ெோலும் முன்கனறுகிகறோம். அது
ெோர்க்கப்ெடுவதில்ளல. நோம் அளத அறிவதில்ளல.
அதன் அறிகுறிகள் எதுவுேின்றி இது இருக்கோது.
அன்ளனளயப் ெற்றிக் ககள்விப்ெடுவகத இது கெோன்ற ஒரு அறிகுறியோகும்.
1933-ஆம் வருடம் அன்ளனளயத் தோிசித்த ஒருவர், 1947-ஆம் வருடம் அன்ளனளயப் ெற்றி
எனக்குத் பதோிவித்தோர். 1958-ஆம் வருடம்தோன் நோன் அன்ளனயிடம் வந்கதன்.
புதுச்கசோிக்கு வருளக தருவது அன்ளனயின் அளைப்பு ஆகும். 1937-ஆம் வருடம் முதன் முளறயோக
இங்கு வந்கதன், இது இப்ெடிப்ெட்ட அளைப்பு என்று எனக்குத் பதோியவில்ளல.
பசோர்க்கத்தின் அளைப்பு அோிதோனது; உள்ைம் அளதக் ககட்ெது கேலும் அோிதோனது.
இது தன்னிளனவின்றி இருப்ெதோகும்.
தன்னிளனவின்றி இருக்கும் இடத்தில் இன்று நோம் உணர்வுடன் இருக்க முடியுேோ?
யோர் ஒருவர் முழுளேயோக விைிப்புடன் இருக்கிறோகைோ, அவர் எந்த கநைத்திலும் முடிவோக
அன்ளனயிடம் வைலோம்.
நிந்தளனயினோல் டோர்சி விைிப்ெளடந்தோன். அந்தத் தருணத்திலிருந்து அவன் அவனது இளறவளன
கநோக்கி நகை ஆைம்ெித்தோன்.
தீவிைேோன சிந்தளன புோிந்துபகோள்வதும், உணர்ந்துபகோள்வதுேோக ேோறுகிறது. ஒருவர் இதில்
தன்ளன இைக்கிறோர்.
சமூகத்தில் ேனிதனுக்கும் அவனுளடய திறளேகளுக்கும் இளடகய அதிக இளடபவைி உள்ைது.
சமூகத்தில் உள்ைளவ அவற்றின் ேீது ஆர்வம் உள்ைவருக்குக் கிளடக்கும்.
ெகவோனின் அவைாிப்பு, அன்ளனயின் ெிறப்பு, ெகவோன் புதுச்கசோிக்கு வருதக புாிந்ைது, சத்திய
ஜீவியம் புவியில் இறங்கியது எல்லோகே இது கெோன்ற ளேல் கற்கள் ஆகும்.
நோம் கண்மூடியோக இருக்கிகறோம், ஆர்வப்ெடுவதில்ளல, வோழ்விற்குள்ளும் அதன்
அறியோளேக்குள்ளும் ஆர்வத்துடன் நுளைகிகறோம்.
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நோம் விைிப்ெளடயலோேோ?
ேந்த நிளலயின் முதல் அடுக்கோன தன்னுணர்வற்ற மூடநம்ெிக்ளகளயப் ெோர்க்கும் ஒருவைோல், அது
கெோன்ற எல்லோ அடுக்குகளையும் ெோர்க்க முடியும்.
அன்ளன வருவதற்கு முன் நேது முயற்சிளயப் பூைணேோக பசய்து முடித்துவிட கவண்டும்.
எல்லோவற்ளறயும் உள்ைடக்கிய ஒருநிளலப்ெடுதல் ேட்டுகே பசயல்ெடும்.
நம்ேோல் அது முடியுேோ என்ெது முட்டோள்தனேோன ககள்வியோகும். நம்ேோல் எதுவும் முடியோது.
எல்லோம் கேலிருந்து வருகின்றன, ேனிதனின் ெங்கைிப்பு எதுவும் இல்ளல.
இறுதிக் கட்டத்தில் அவனோல் சைணளடயவும் முடியோது. கேலிருப்ெதுதோன் அவளனச் சைணளடயச்
பசய்யும்.
உறுைியிழந்ை தருணத்தில் எல்லோ சக்திகளையும் உடல் இைந்து பசயலற்றுப் கெோகிறது.
நோம் ஒன்றும் பசய்ய இயலோத நிளலளயப் புோிந்துபகோள்வகத நம்முளடய விைிப்புணர்வோகும்.
ேனம் ேிகவும் உறுதியோக உள்ைது, நிச்சயேோக உறுதியோக உள்ைது.
இளறவளனச் பசன்றளடயும் நேது முயற்சிகய ஒரு கநர்ேோறோன இயக்கம் ஆகும்.
நேக்குத் கதளவ பேௌனகே தவிை, அறிவல்ல.
இது பேௌனத்ளதத் தோண்டிய பேௌனம்; ேனம் அறிந்த பேௌனத்திற்கு ெின்னோல் இது உள்ைது.
இங்கககய இப்பெோழுகத பேௌனத்ளத கேற்பகோள்ை கவண்டும், க்ஷண கநை தோேதமும்
அர்த்தேற்றது.
ேனிதனுக்கு அவன் நம்ெிக்ளகளயத் தவிை கவறு கடளேகள் இல்ளல.
அவனுளடய நம்ெிக்ளககளைக் ளகவிட்டோல் அவனுளடய கடளேகள் ேளறந்து விடுகின்றன.
அவனுளடய ஆர்வத்தில் நிளலத்திருக்கும் விஷயங்களை அவன் கடளே ேற்றும் நம்ெிக்ளக என
அளைக்கிறோன்.
அந்த நிளலயில்தோன் சுயம் ெிைம்ேேோக ேோறும்.
நேக்குத் கதளவ ெிைம்ேத்ளதப் புோிந்துபகோள்வது, நம்ளேப் புோிந்துபகோள்வது அல்ல.
ஒரு நிேிடத்திற்குப் ெிறகு பசயல்ெடுெவன் பசயல்ெடுவதில்ளல.
இருப்ெது நிகழ் கோலம்.
ேற்ற யோவும் கடந்த கோலத்திற்குோியளவ.
கடந்தது கோலத்திற்குோியது, நிகழ்கோலம் கோலேின்ளேக்குோியது.
தனக்கு எது முக்கியகேோ அளதப் ெற்றித்தோன் ேனிதனுக்கு அக்களற.
ெணகேோ அல்லது ஜோர்ஜியோனோகவோ விக்கோேிற்கு முக்கியேல்ல, டோர்சிதோன் முக்கியம்.
இளறவனிடம் ேனிதனுக்கு இருக்கும் அக்களறக்கு ஒப்ெோனது டோர்சியிடம் விக்கோேிற்கு இருக்கும்
அக்களற.
நம்ளேப்ெற்றித்தோன் நேக்கு அக்களற. நோகே நேக்குக் கடவுள் என்றோகிறது.
நோம் என்ெது அகந்ளத. அகந்ளத எனில் நியோயப்ெடுத்தல், சிந்தளன.
ெண்புகைின் கயோக அைவில் சிந்தளனயின் நிளல என்ன?
உண்ளேயோன அறிவு சத்திய ஜீவிய பூைண அறிவோகும்.
கீகை இறங்கும்பெோழுது அது அதனுளடய ஒருங்கிளணந்த தன்ளேளய இைக்கிறது, பெோன்
மூடிளயக் கடந்து, பதய்வீக ேனதில் அறிவோகவும் அறியோளேயோகவும் ெிோிகிறது.
அடுத்த கீழ் நிளலயில் அறிவு அறிவின் திறனோக உள்ளுணர்வோக ேோறுகிறது.
இது கநைடியோன அறிவோகும்.
இதற்குக் கீகை இது ஒைி-கோட்சியின் அளடயோைேோக ேோறுகிறது.
கேலும் ஒரு ெடி முன்கனறி இது பேௌனத்தில் புோிந்துபகோள்ளும் ஆற்றலோக ேோறுகிறது.
ேனித ேனதில் இது தர்க்கேோகவும், அகந்ளதயோகவும், சிந்தளனயோகவும் ேோறுகிறதுபுோிந்துபகோள்ளும் பசயல்முளற இது.
இளவ யோவுகே உண்ளேயோன ேனத்திறன் ஆகும், நேது ஜீவனின் ெகுதிகைிலுள்ை சோட்சி
புருஷனின் திறன்கள் ஆகும். பவைிவரும் இளணந்துள்ை ஆன்ேோவிற்கு, இந்தத் திறன்கள்
ஒவ்பவோன்றிற்கும் பெோருத்தேோன ளசத்தியம் உள்ைன.
ளசத்தியத்ளத ேனம் வைர்க்கிறது-ேனதின் ளசத்தியம் ஆன்ேீக ேனதின் இந்த அைவுககோலின்
மூலம் உயருகிறது.
அகத சேயத்தில் இது சத்திய ஜீவனோக விைங்கும் உணர்வின் ளசத்தியேோகவும், உடலின்
ளசத்தியேோகவும் ேோறுகிறது.
கேகல பசல்வதும் கீைிறங்குவதும் சத்திய ஜீவியத்தில் சந்தித்துக்பகோள்கின்றன.
இந்த எல்லோ நிளலகளையும் ேனிதன் கடந்து பசல்ல கவண்டும் என்று அன்ளன
எதிர்ெோர்ப்ெதில்ளல.
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ேனதின் ளசத்திய புருஷன் கதோன்றிய உடகனகய ேனிதன் சைணளடய கவண்டும் என அன்ளன
எதிர்ெோர்க்கிறோர். அதற்குப் ெிறகு அன்ளன அவனுளடய கயோகத்ளத கேற்பகோள்கிறோர்.
குடும்ெ வோழ்வில் உள்ை அன்ெர்கள், “கயோகம் பசய்ய முடியோத நோங்கள் என்ன பசய்வது?” என்று
ககட்ெோர்கள்.
முளற ஒன்றுதோன், ெலன்கள் பவவ்கவறோனளவ.
நோம் கயோகத்திற்குத் தகுதி உளடயவர் இல்ளல என்று நோம் தீர்ேோனிக்கிகறோம். அன்ளன அளத
ஏற்றுக்பகோள்கிறோர்.
வோழ்க்ளகளய நோம் ெிைச்சிளனயோககவோ அல்லது ஒரு வோய்ப்ெோககவோ சந்திக்கிகறோம்.
அவற்ளற அன்ளனக்குச் சேர்ப்ெிக்கும்பெோழுது, அன்ளன ெிைச்சிளனகளைத் தீர்த்து நோம்
அனுேதிக்கும் அைவிற்கு நம்ளே வோழ்க்ளகயின் அதிகெட்ச உயைத்திற்கு அளைத்துச் பசல்கிறோர்.
கயோகத்ளதத் கதர்ந்பதடுக்கோததற்கு நம்ேிடம் எந்தக் கோைணமும் கிளடயோது.
ேனிதனோல் கயோகத்ளதத் கதர்ந்பதடுக்க முடியுேோ?
ேனிதன் தன் பசௌகோியங்களைத் கதர்ந்பதடுக்கும்பெோழுது, நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு
இருந்ததற்கு எதிைோக இன்று கதர்ந்பதடுக்கிறோன்.
இது அவனுளடய திறன் இல்ளல. இது அவனுளடய சமூகத் திறன் ஆகும்.
அவனோல் அன்ளனயின் திறளன ஏற்றுக்பகோள்ை முடியோதோ?
இன்று நடுத்தை ேக்களுக்குச் பசோந்தேோக வீடு, வோகனம் இருக்கிறது.
1950-ல் அவர்களுக்குச் பசோந்தேோக ளசக்கிள்கூட இல்ளல.
சமூகம் வைை வைை, ஜீவியமும் வைர்ந்துள்ைது. கயோகம் பசய்ய ேனிதன் விரும்ெினோல், அவனோல்
முடியும்.
இன்றும் ளசக்கிள் இல்லோத நடுத்தை ேக்கள் உள்ைனர்.
கயோகம் பசய்ய அன்ளன நம்ளே பேைனேோக அளைக்கிறோர்.
அன்ளனயின் வோழ்ளவத் கதர்ந்பதடுக்க நோன் அன்ெர்களை அளைக்கிகறன்.
ேக்கைோட்சியில் வோழ்வு அளனத்து அைசியல் அதிகோைத்திடமும் அளைத்துச் பசல்வளதப் கெோல்,
அன்ளனயின் வோழ்வு கயோகத்திற்கு அளைத்துச் பசல்லும்.
தங்களைத் தகுதி உளடயவர்கைோக ேோற்றிக் பகோள்ெவர்களுக்கு எல்லோ கநைங்கைிலும் உயர்ந்த
அைசோங்க ெதவிகள் கோத்திருக்கின்றன.
சுயபதோைில் பசய்ய முன்வருெவர்களுக்கு எல்லோ கநைங்கைிலும் வியோெோைகே வோழ்க்ளக முளறயோக
ேோற வைி ெிறக்கிறது.
ெல வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்தளதவிட, இன்று ெலர் சுய பதோைில் பசய்ய முன் வருகின்றனர்.
கிகைக்க நோட்டில் இைண்டோயிைம் வருடங்களுக்கு முன்கெ ேனம் ெிறந்திருந்தகெோது, ஐகைோப்ெோ
1500ஆம் வருடம் ேனதிற்கு உடன்ெட்டது.
ெல ஆயிைம் வருடங்களுக்கு முன்கெ ெிறந்துவிட்டிருக்கும் ஆன்ேோவுக்கு உலகம் இன்னமும்
ெதிலைிக்கவில்ளல.
இந்தியர்கள்கூட இன்னமும் ஆன்ேோளவகயோ அல்லது ேனளதகயோ ஏற்றுக்பகோள்ைவில்ளல.
அத்தியோவசியேோனளவகள் உள்ைன, முளறகளை ஏற்ெடுத்திக்பகோள்ை கவண்டும்.
இன்னமும் விகவகேோக ேோறோத உலகம், சத்திய ஜீவியத்ளத அளடயும் என ஸ்ரீஅைவிந்தர்
கூறுகிறோர்.
சூட்சுே உலகத்திற்குச் பசன்று விட்ட ெகவோன், புவிக்கு சக்திளய அனுப்ெி, இளணயதைம் வைியோக
சூட்சுே அளேப்புகளை ஏற்ெடுத்தி, ேனிதன் அகந்ளதளய பவற்றிபகோள்ை வைி வகுத்துள்ைோர்.
அகந்ளதளய பவற்றிபகோள்ை இளணயதைம் வைி வகுக்குகிறது. அன்ளனயின் ஜீவியம்
சுெோவத்ளத பவற்றிபகோள்ை நேக்கு உதவுகிறது.
இளணயதைத்ளத ேனிதன் ெயன்ெடுத்தினோல் அகந்ளத களைந்து ேளறந்து விடும்.
அன்ளனயின் ஜீவியத்ளத ேனிதன் பெற்றுக்பகோண்டோல், அவன் தன்னுளடய ேனவுணர்வுகளை
பவற்றி பகோள்ைலோம் அதோவது சுெோவத்ளத பவற்றிபகோள்ைலோம்.
அந்த விதத்தில் ெிைெஞ்சேயமும் ெிைம்ேேயமும் அவனுக்குக் கோத்திருக்கின்றன.
ெகவோனும் அன்ளனயும் உலகத்திற்கோக கயோகம் பசய்துள்ைனர்.
நம்ளே நோம் அைித்தோல், அவர்கள் நேது கயோகத்ளத கேற்பகோள்ைத் தயோைோக உள்ைனர்.
ேனிதன் ஏன் கயோகத்ளதத் கதர்ந்பதடுக்கக்கூடோது?
As for Elizabeth, her thoughts were at Pemberley this evening more than the last; and the
evening, though as it passed it seemed long, was not long enough to determine her feelings
towards one in that mansion; and she lay awake two whole hours endeavouring to make them
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out. She certainly did not hate him. No; hatred had vanished long ago, and she had almost as
long been ashamed of ever feeling a dislike against him, that could be so called. The respect
created by the conviction of his valuable qualities, though at first unwillingly admitted, had for
some time ceased to be repugnant to her feelings; and it was now heightened into somewhat of
a friendlier nature by the testimony so highly in his favour, and bringing forward his disposition in
so amiable a light, which yesterday had produced. But above all, above respect and esteem,
there was a motive within her of goodwill which could not be overlooked. It was gratitude -gratitude, not merely for having once loved her, but for loving her still well enough to forgive all
the petulance and acrimony of her manner in rejecting him, and all the unjust accusations
accompanying her rejection. He who, she had been persuaded, would avoid her as his greatest
enemy, seemed, on this accidental meeting, most eager to preserve the acquaintance, and
without any indelicate display of regard, or any peculiarity of manner, where their two selves only
were concerned, was soliciting the good opinion of her friends, and bent on making her known to
his sister. Such a change in a man of so much pride, excited not only astonishment but gratitude
-- for to love, ardent love, it must be attributed; and as such, its impression on her was of a sort to
be encouraged, as by no means unpleasing, though it could not be exactly defined. She
respected, she esteemed, she was grateful to him, she felt a real interest in his welfare; and she
only wanted to know how far she wished that welfare to depend upon herself, and how far it
would be for the happiness of both that she should employ the power, which her fancy told her
she still possessed, of bringing on the renewal of his addresses.
அன்று ேோளல முழுவதும் எலிசபெத்தின் எண்ணம் பெம்பெர்லியின் ேீது இருந்தது. கநைம்
பசல்வகத யுகேோக இருந்தது. அவ்வீட்டில் இருக்கும் ஒருவனிடம் தனக்கு ஏற்ெட்ட
உணர்ச்சிகளைப்ெற்றி அவைோல் சோியோக நிர்ணயிக்க கநைம் கெோதவில்ளல. இைவு இைண்டு ேணி
கநைம் தூங்கோேல் அதளனப்ெற்றி கயோசளன பசய்த வண்ணம் இருந்தோள். அவளன அவள்
நிச்சயேோக பவறுக்கவில்ளல. பவறுப்பு ேளறந்து பவகு நோட்கைோகிவிட்டன. அவளனப்
ெிடிக்கோேல் கெோனது குறித்து அவள் பவட்கப்ெட்டோள். அவளனப்ெற்றிய நல்ல
அெிப்ெிைோயங்களை முதலில் இஷ்டேில்லோேல் ஏற்றுக் பகோண்டோலும் கநற்று அவன் இனிளேயோக
நடந்து பகோண்டதிலிருந்து அவனுளடய உயர்வோன குணங்களை அறிந்து பகோண்டதிலிருந்து,
அவளனப்ெற்றி ேற்றவர்கைது அெிப்ெிைோயத்ளதத் பதோிந்து பகோண்டதிலிருந்து, அவளன நட்புடன்
ேதிக்க ஆைம்ெித்தோள். ேதிப்பு, ேோியோளதளயயும் ேீறி ஏகதோ ஒரு கோைணம் அவளுளடய
நல்பலண்ணத்தில் இருந்தது. அக்கோைணம் எது என்று ககட்டோல், அது நன்றி உணர்ச்சி. தன்ளன
அவன் கோதலித்ததற்கும், இப்பெோழுதும் கோதலித்துக் பகோண்டிருப்ெதற்கும் அவளன நிைோகோித்த
பெோழுது கடுளேயோகவும், துடுக்கோகவும் கெசி, நியோயேற்ற குற்றச்சோட்டுக்களை அவன்கேல்
சுேத்தியளத அவன் ேன்னித்ததற்கும் அவள் நன்றிவயப்ெட்டிருந்தோள். அவள் நடந்து பகோண்ட
விதத்திற்கு அவளை தன்னுளடய ேிகப் பெோிய எதிோியோகக்கூட நிளனத்து ஒதுக்கியிருக்கலோம்.
ஆனோல் அவர்கள் ஏகதச்ளசயோக சந்தித்தபெோழுது, அவன் இந்த நட்ளெத் பதோடை ஆவலோக
இருக்கிறோன் என்ெதும், அவர்கள் இருவோின் விஷயத்தில், அவனது உணர்ச்சிகளை அநோகோிகேோக
பவைியில் கோண்ெித்துக் பகோள்ைோேலும், வித்தியோசேோக நடந்து பகோள்ைோேலும், அவளுளடய
நண்ெர்கைின் நல்பலண்ணத்ளதயும் பெற்று, தங்ளகளயயும் அவளுக்கு அறிமுகப்ெடுத்த
விரும்ெினோன். பெருேிதம் உள்ை ேனிதன் இவ்வோறு ேோறுவபதன்றோல், அது அவளுக்கு
ஆச்சோியத்ளத அைித்தது, கேலும் நன்றி உணர்ச்சிளயயும் அதிகப்ெடுத்தியது. இளவபயல்லோம்
அவன் அவள் கேல் பகோண்டிருந்த ஆைேோன கோதலினோல் ேட்டுகே என்று கதோன்றியது.
அவனுளடய ஆைேோன கோதளல ஊக்குவிக்க கவண்டும் என நிளனத்தோள். சந்கதோஷேோக
இருந்தது. ஆனோலும் அவைோல் அளத நிர்ணயம் பசய்ய முடியவில்ளல. அவளன ேிகவும்
ேோியோளதயோக நிளனத்தோள், அவனுளடய நலனில் உண்ளேயோன அக்களற கோட்டினோள்.
அவனுளடய நலன் தன் ளகயில்தோன் உள்ைது என தோன் எவ்வைவு தூைம் விரும்புகிகறோம்
என்ெதளனத் பதோிந்துபகோள்ை நிளனத்தோள். தன்னுடன் முதலில் கெசியளதப் புதுப்ெிக்கும் திறன்
தன்னிடம்தோன் உள்ைது எனப் புோிந்து பகோண்ட அவள், அதனோல் தங்கள் இருவருக்கும் எவ்வைவு
தூைம் சந்கதோஷம் கிளடக்கும் என்று எண்ணிப் ெோர்த்தோள்.
47. Hatred had vanished, but there was no love.
பவறுப்பு ேளறந்து விட்டது, ஆனோல் அங்கு கோதல் இல்ளல.
48. The respect for his good qualities was for some time repugnant to her.
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அவனுளடய நற்குணங்களுக்கு அைிக்க கவண்டிய ேோியோளத சிறிது கோலத்திற்கு அவளுக்குப்
பெோருந்தோததோக இருந்தது.
This is the true human situation.
இது உண்ளேயோன ேனித நிளலளே.
Gratitude is powerful in this sense, but cannot have the charm.
இந்த விதத்தில் நன்றி உணர்வு சக்திவோய்ந்தது, ஆனோல் அது ஈர்ப்புளடயதோக இல்ளல.
After receiving the letter she has no reason to expect anything good from him. He was only defending
himself in the letter, no tenderness.
கடிதத்ளதப் பெற்றுக்பகோண்ட ெிறகு, அவனிடேிருந்து எந்த நல்லளதயும் அவள்
எதிர்ெோர்க்கவில்ளல. அந்தக் கடிதத்தில் அவன் தன்ளன நியோயப்ெடுத்திக்பகோண்டோகன தவிை,
அதில் பேன்ளே எதுவும் இல்ளல.
She is now more than sure of his love.
இப்பெோழுது அவன் தன்ளனக் கோதலிக்கிறோன் என்ெது அவளுக்கு உறுதியோகத் பதோிந்தது.
Even for this love, there is no reason to expect it to survive the elopement.
இந்தக் கோதலும் ஓடிப்கெோகும் நிகழ்ச்சிக்குப் ெிறகும் நீடிக்கும் என்று எதிர்ெோர்க்க முடியோது.
The respect created for his valuable qualities had for some time ceased to be repugnant to her feelings. As
respect for him was initially repugnant to her, the question of love does not arise.
அவனுளடய உயர்ந்த குணங்கைின் ேீது ஏற்ெட்டிருந்த ேோியோளத, சிறிது கோலத்திற்கு அவளுளடய
உணர்வுகைில் முைண்ெோடோக இருந்தது, ஆைம்ெத்தில் அவன் ேீது இருந்த ேோியோளத முைண்ெோடோக
இருந்ததோல், அங்கு கோதல் என்ெதற்கக இடேில்லோேல் இருந்தது.
We see gratitude can also follow repugnance.
நன்றியுணர்வு முைண்ெோட்ளடத் பதோடைலோம் என்ெளதயும் நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
Man cannot be spontaneous more than once. Love of any description needs spontaneity. She exhausted it
with Wickham. She responded to Wickham as she is the daughter of Mrs. Bennet and Mrs. Bennet is more
in her than Mr. Bennet.
ேனிதன் ஒரு முளறக்கு கேல் தன்னிச்ளசயோகச் பசயல்ெட முடியோது. எந்த விதேோன கோதலுக்கும்
தன்னிச்ளசயோகச் பசயல்ெடுவது அவசியம். அளத அவள் விக்கோேிடம் பூர்த்தி பசய்து விட்டோள்.
திருேதி பென்னட்டின் ேகள் என்ெதோல் அவள் விக்கோமுக்குப் ெதிலைித்தோள், திரு பென்னட்டின்
குணத்ளதவிட, அவைிடம் திருேதி பென்னட்டின் குணம்தோன் அதிகம் இருந்தது.
“Elizabeth’s thoughts were in Pemberley.”
To be in love is human bliss.
There is no joy greater than a consecrated life.
There is no strategy to reach infinity than solely relying on the Mother.
Relying on the Mother is different from solely relying on Her.
Mental reliance gives a relief, emotional reliance gives a joy, physical reliance gives a fulfillment, reliance
in the Being opens into the infinity.
All Men of accomplishment quickly have to go against the society.
The natural reliance will be on one’s thinking.
Society, Mind will obtrude without our knowledge.
Denying the intrusion is more important than relying on Mother.
Is it possible to rely on Her even for this denial?
They are psychological hair splitting, where the atom opens into atomic particles. Of course there are
subatomic particles beyond.
It is a science inconceivable by the Mind.
Hatha yoga is completed and consummated as a physical science and subtle science.
It is so highly developed in detail that it can be put on the Internet.
Again and again the question of subtle transitions in consciousness arises.
Man acquires these subtle forces by experience.
By experience means unconsciously.
Yoga is making the unconscious conscious.
Training has done it to a great extent.
Glenn Doman caught the subtle transitions of language learning in flash cards.
Every subtle strategy lends itself to be caught by physical means.
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Even if some cannot be thus reached, it can be allowed to be acquired by the patience of the learner.
There are no more subtle transitions in any yoga than in a transaction.
Should a Man learn integral yoga in his least intelligence (where the process is clear to his ignorance) he
can transmit it to others. Internet can be well used.
Her thoughts were on him – ‘Where is he now in Pemberley?”
Only the mother and the lover constantly think of the child and the love.
One is biological, the other is vital.
Remembrance of the Mother is spiritual, Psychic.
Man’s individual growth was constantly supported by the family, the community, the market, the public,
all of which are aspects of society.
In the first phase society makes him into a Man.
In the next phase Man raises the society to its Individuality through the Individuality of the Individual.
Society’s help is vital. Man’s service to the society is Mental and Spiritual.
A candidate for election understanding this two way process can work for his success 1) by receiving what
the society gives, 2) by giving what the society needs.
Society needs leadership.
He can understand whether it is needed in the vital relationship or mental attitude.
Giving it to them, the whole electorate will turn towards him.
Society receiving what he gives – if he knows – the support will be unanimous.
To know these things, the candidate must know himself.
It requires no ego.
The moment ego is received into dissolution, social needs can be seen by the physical senses.
It does not need a great intelligence to know whether a Man smiles or cries.
It is a vital perception.
As mental knowledge differs from vital physical knowledge, this is a spiritual knowledge all can acquire.
Indian society has the knowledge of the spirit in life, but it is giving it up, turning to modern fashion.
The future leader of India will be from the villages or one who has the knowledge of the rural society.
It is not rural knowledge, but spiritual knowledge in the society.
As one’s personal knowledge can be reduced to a system, this too can be reduced to a system to be given
on the Internet.
Thoughts, as of Elizabeth are powerful.
Thought so focused on one will make him do what she wants, as the power of the thought lies in its
concentration whether it is your own or another’s.
Energy, skill, emotion, thought and every other human faculty has power.
Power comes to each aspect differently, but generally concentration makes any of them powerful.
Energy gets power from its volume; organisation makes energy many times more powerful.
Intensity increases the power of energy.
The power of thought comes from purity, clarity, intensity, inbuilt silence, its basic organisation, its
emotional content, truthfulness, etc.
Doubt, disbelief, suspicion, inertia, vacillation weaken thought.
Also thought will increase its power if its subtle part is recognized more and more.
Every human aspect can be thus analysed for every component of it.
And that will enable any human faculty to be explained on the Internet and conveyed to the people at large.
Here thought was full of two emotions 1) passion for Pemberley, 2) gratitude for his love. To trace the
power of her thought through the rest of the story will be a fuller study.
Her abuses, the elopement, her resistance to his aunt were all taken by him positively.
The abuse was advice, elopement was an occasion for his service, her resistance to his aunt was her
willingness declared.
Only a lover can take this attitude.
Not all lovers without the touch of transformation can undergo this experience.
Her thoughts carried her emotions not only for Pemberley but also for Jane’s wedding.
She never expressed them but as her Mind was on Jane so much she could have naturally thought her
marrying Darcy would help Jane to marry Bingley.
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Jane Austen does not give us much of her thoughts except her embarrassments.
Soon after she was disturbed by Caroline’s provocation and elopement followed.
So there was no other occasion for the author to explain her thoughts.
The physical possessiveness of her mother could have subconsciously survived in her as a mental
possessiveness.
Could Elizabeth have, by an inner effort, avoided the later lapses?
Elizabeth could not have avoided it, but a devotee in her situation could have done it.
The provocation the next day was only a prelude to elopement.
A devotee in her position could analyse her emotions and resort to past consecration.
Now that the greatest opening had come, a devotee could know her earlier defects.
She knew she would be meeting Caroline and her attitude to Caroline.
She could have reviewed her attitude to Caroline and by past consecration arrived at a point of nonreaction. That would have eliminated the provocation.
She, as a devotee, knew that her own consciousness rooted in her mother, adoring Wickham, was not safe
to receive Darcy or even Pemberley.
She must have hastened to wipe off her soft corner for Wickham.
That would have robbed him of his energy to offend her.
She must have deeply consecrated her being her mother’s daughter.
Had it been sufficiently done, Lydia would not have had any energy to act.
The only energy Lydia had was her mother’s energy.
It was capable of destroying anything achieved in culture.
Even negatively, her mother’s energy could not achieve anything.
It was Elizabeth’s positive energy that made Lydia achieve her ambition.
Elizabeth half-consciously desired to run away with Wickham.
Mrs. Bennet had energy to destroy, not creative energy even in the negative plane.
All creativity is from above. There is nothing from below.
What is from below is essence, not the external structure.
The essence belongs to the higher force and it is the essence that responds to the higher. Mrs. Bennet could
tell her husband that but for the entail, she would not mind anything.
That shows her Mind. Mr. Bennet’s presence was an encumbrance for her to spend the £2000 as she would
have liked.
Certainly there was no creativity in her, creative of joy even for Lydia.
Elizabeth was the only source of energy for Jane, Lydia and for her own self.
It was her interest in Wickham that lent Lydia her energy.
Even Wickham’s escape from debts was because of Elizabeth’s concern
“எலிசபெத்தின் நிளனவுகள் பெம்ெர்லியில் இருந்தன.”
கோதல் வயப்ெடுவது ேனித கெோின்ெேோகும்.
சேர்ப்ெணம் பசய்யப்ெட்ட வோழ்ளவவிட சந்கதோஷம் தருவது கவபறதுவும் கிளடயோது.
அன்ளனளய ேட்டுகே சோர்ந்து இருப்ெது நம்ளே அனந்தத்திற்கு அளைத்துச் பசல்லும்.
அன்ளனளயச் சோர்ந்து இருப்ெது, அன்ளனளய ேட்டுகே சோர்ந்து இருப்ெதிலிருந்து
கவறுெட்டதோகும்.
ேனத்தைவில் சோர்ந்து இருப்ெது நிம்ேதிளய அைிக்கிறது, உணர்ச்சிபூர்வேோன சோர்பு சந்கதோஷத்ளத
அைிக்கிறது, உடலைவில் சோர்ந்து இருப்ெது ேன நிளறளவ அைிக்கிறது, ஜீவனின் நம்ெிக்ளக
அனந்தத்திற்கு வைி வகுக்கிறது.
அளனத்து சோதளனயோைர்களும் சமூகத்திற்கு எதிைோக விளைவோகச் பசயல்ெட கவண்டியுள்ைது.
இயல்ெோக சோர்ந்து இருப்ெது ஒருவருளடய எண்ணத்தில் உள்ைது.
சமூகமும் ேனமும் நேக்குத் பதோியோேகலகய குறுக்கிடும்.
குறுக்கிடுவளதத் தடுப்ெது அன்ளனளயச் சோர்ந்து இருப்ெளதவிட முக்கியம்.
இந்த ேறுப்புக்குக்கூட அன்ளனளயச் சோர்ந்து இருப்ெது சோத்தியேோ?
இளவ ேகனோோீதியோக ெிோித்துப் ெோர்ப்ெதோகும். இங்கு அணு, அணுத்துகள்கைோகப் ெிோிகிறது.
இதற்குப் ெின்னோல் உெ அணுத்துகள்களும் உள்ைன.
ேனதோல் புோிந்துபகோள்ை முடியோத விஞ்ஞோனம் ஆகும் இது.
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ஹட கயோகம் இயற்ெியலோகவும் சூட்சுே விஞ்ஞோனேோகவும் நிளறவு பசய்யப்ெடுகிறது, பூர்த்தி
பசய்யப்ெடுகிறது.
இளணயதைத்தில் அைிக்கப்ெடுவதற்கு ஏற்ெ, விவைங்கைில் இது உயோிய முளறயில்
முன்கனறியுள்ைது.
ேீண்டும் ேீண்டும் ஜீவியத்தின் சூட்சுே ேோற்றங்களைப் ெற்றிய ககள்வி எழுகிறது.
இந்த சூட்சுேச் சக்திகளை அனுெவத்தின் மூலம் ேனிதன் பெறுகிறோன்.
அனுெவத்தின் மூலம் பெறுவது தன்னுணர்வற்று பெறுவதோகும்.
தன்னுணர்வற்று இருப்ெவர்களை நனவுபூர்வேோனவர்கைோக ஆக்குவது கயோகம்.
ெயிற்சி இளதப் பெோிய அைவில் சோதித்துள்ைது.
Flash cards எனும் முளறயின் மூலம் Glenn Doman பேோைிளயக் கற்கும் சூட்சுே ேோற்றத்ளதக்
பகோண்டு வந்தோர்.
ஒவ்பவோரு சூட்சுே உெோயத்ளதயும் ஜடோீதியோகக் ளகயோைலோம்.
சில விஷயங்களை இவ்வோறு கற்றுக்பகோள்ை இயலோவிட்டோலும், கற்றுக் பகோள்ெவோின்
பெோறுளேயோல் அவற்ளறக் கற்க முடியும்.
ெோிேோற்றத்தில் இருப்ெளதத்தவிை, எந்த கயோகத்திலும் கவறு சூட்சுே ேோற்றங்கள் கிளடயோது.
பூைண கயோகத்ளத ேனிதன் அவனுக்கு இருக்கும் சிறிய அறிவின் மூலம் கற்றுக்பகோள்கிறோன் எனில்
(அவனுளடய அறியோளேக்கு அதன் பசயல்முளற பதைிவோக இருக்கும் ெட்சத்தில்) அவனோல்
ேற்றவர்களுக்கு இளத அைிக்க முடியும். இளணயதைத்ளத இதற்குச் சிறப்ெோகப்
ெயன்ெடுத்திக்பகோள்ைலோம்.
‘பெம்ெர்லியில் இப்பெோழுது அவன் எங்கிருக்கிறோன்’ என்று அவள் அவளனப் ெற்றி நிளனத்துக்
பகோண்டிருந்தோள்.
ஒரு தோயோர் தன் குைந்ளதளயப் ெற்றிகய இளடவிடோது நிளனத்துக் பகோண்டிருப்ெோள், இகத கெோல்
கோதலிக்கும் ஒருவர் தோன் கோதலிக்கும் நெளைப் ெற்றிகய நிளனத்துக் பகோண்டிருப்ெோர்.
ஒன்று உடல்ோீதியோனது, ேற்பறோன்று உணர்வுக்குோியது.
அன்ளனளய நிளனவுகூர்வது ஆன்ேீகோீதியோனது, ளசத்திய புருஷனுக்குோியது.
சமூகத்தின் அம்சங்கைோன குடும்ெம், சமுதோயம், சந்ளத, பெோதுேக்கள் ஆகியவற்றோல் ேனிதனின்
தனிப்ெட்ட வைர்ச்சி எப்பெோழுதும் ஆதோிக்கப்ெடுகிறது.
முதல் கட்டத்தில் சமூகம் அவளன ேனிதனோக்குகிறது.
அடுத்த கட்டத்தில், ேனிதன் தனது தனித்துவத்தோல் சமூகத்ளத தனித்துவத்திற்கு உயர்த்துகிறோன்.
சமூகத்தின் உதவி உணர்வுபூர்வேோனது. சமூகத்திற்கு ேனிதன் பசய்யும் உதவி ேனம் ேற்றும்
ஆன்ேீகோீதியோனது.
கதர்தலில் கெோட்டியிடுெவன் இைண்டு விதேோகவும் பசயல்ெடும் இம்முளறளயப்
புோிந்துபகோண்டோல் பவற்றியதடயலாம். அளவ 1) சமூகம் அைிப்ெளத ஏற்றுக் பகோள்வது 2)
சமூகத்திற்குத் கதளவயோனளத அைிப்ெது.
சமூகத்திற்குத் தளலளே அவசியம்.
இது உணர்வின் பதோடர்புக்குத் கதளவயோ அல்லது ேனதின் ேனப்ெோன்ளேக்குத் கதளவயோ
என்ெளத அவனோல் புோிந்துபகோள்ை முடியும்.
இளத அவன் ேக்களுக்கு அைித்தோல் பேோத்த வோக்கோைர்களும் அவளன ஆதோிப்ெோர்கள்.
அவன் அைிப்ெளத சமூகம் பெற்றுக்பகோள்ளும்பெோழுது ஆதைவு ஏகேனதோக இருக்கும்.
இவற்ளற அறிய கவட்ெோைர் தன்ளனத் பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும்.
இதற்கு அகந்ளத கதளவயில்ளல.
அகந்ளத களையும் அத்தருணத்தில் சமூகத்தின் கதளவகளை ேனிதனோல் உணைமுடியும்.
ேனிதன் சிோிக்கிறோனோ, அழுகிறோனோ என்று பதோிந்துபகோள்வதற்கு பெோிய புத்திசோலித்தனம்
கதளவயில்ளல.
இளத உணர்வு புோிந்துபகோள்ளும்.
முக்கியேோன உடல் அறிவிலிருந்து ேனதின் அறிவு கவறுெடுவதோல், இது எல்கலோரும் பெறக்
கூடிய ஆன்ேீக அறிவோகும்
வோழ்விலுள்ை ஆன்ேோளவப் ெற்றிய அறிவு இந்தியச் சமூகத்திற்கு உண்டு, புது நோகோிகத்திற்கு
ேோறுவதன் மூலம் அது ளக விடப்ெடுகிறது.
இந்தியோவின் எதிர்கோலத் தளலவர்கள் கிைோேப்புறத்திலிருந்து எழுவோர்கள், அல்லது கிைோேப்புற
சமூகத்ளதப் ெற்றிய அறிவுளடயவர்கைோக இருப்ெோர்கள்.
இது கிைோேப்புற அறிவு அல்ல, சமூகத்திலுள்ை ஆன்ேீக அறிவோகும்.
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ஒருவாின் தனிப்ெட்ட அறிளவ ஒரு அளேப்ெோக ேோற்ற முடியும் எனில், இளதயும் ஒரு அளேப்ெோக
ேோற்றி இளணயதைத்தில் அைிக்கமுடியும்.
எண்ணங்கள் எலிசபெத்தினுளடயது கெோலிருந்தோல் வலிளே வோய்ந்ததோக இருக்கும்.
எண்ணங்கள் ஒருவன் ேீது குவிக்கப்ெட்டிருந்தோல், அவள் விருப்ெப்ெடி அது அவளனச் பசயலோற்ற
ளவக்கும், ஏபனனில் எண்ணத்தின் சக்தி, அது நம்முளடயகதோ அல்லது ேற்றவருளடயகதோ,
ஒருமுகப்ெடுத்துவதில் உள்ைது.
சக்தி, திறன், உணர்ச்சி, எண்ணம் ேற்றும் எல்லோ ேனிதத் திறளேகளுக்கும் வலிளே உண்டு.
ஒவ்பவோரு அம்சத்திற்கும் வலிளே பவவ்கவறு விதேோக வரும், ஆனோல் பெோதுவோக ேனத்ளத
ஒருமுகப்ெடுத்துவது எல்லோவற்ளறயும் வலிளேயுளடயதோக்கும்.
சக்திக்கு அதன் அைளவப் பெோறுத்து வலிளே கிளடக்கும்; அளேப்பு சக்திளயப் ெல ேடங்கு
கேலும் வலிளேயுளடயதோக்கும்.
சக்தியின் வலிளேளய அதிகோிப்ெது அதன் தீவிைம்.
தூய்ளே, பதைிவு, தீவிைம், உள்கை உளறயும் பேௌனம், எண்ணத்தின் அடிப்ெளட அளேப்பு,
அதில் உள்ை உணர்ச்சி, உண்ளே கெோன்றவற்றிலிருந்து எண்ணத்தின் சக்தி ெிறக்கிறது.
சந்கதகம், அவநம்ெிக்ளக, ஐய உணர்வு, பசயலற்ற தன்ளே, ேனம் ஊசலோடுவது கெோன்றளவ
எண்ணத்ளத ெலவீனப்ெடுத்தும்.
எண்ணத்தின் சூட்சுேப் ெகுதிளய கேலும் கேலும் பதோிந்துபகோண்டோல், எண்ணத்தின் சக்தியும்
அதிகோிக்கும்.
ஒவ்பவோரு ேனித அம்சத்ளதயும் அதன் ஒவ்பவோரு ெோகத்ளதக் குறித்து இவ்வோறு ஆைோயலோம்.
இவ்வோறு ஆைோய்வது எந்த ஒரு ேனிதத் திறளனயும் இளணய தைத்தில் விைக்க வைி வகுக்கும்,
ேக்களுக்கு அதளனத் பதோிவிக்கவும் முடியும்.
இங்கு எண்ணம், இைண்டு உணர்ச்சிகளை முழுவதுேோகக் பகோண்டிருந்தது 1) பெம்ெர்லியின்
கேலுள்ை ஆர்வம், 2) அவனுளடய கோதலின் ேீது ஏற்ெட்ட நன்றியுணர்வு. இக்களதயின் மூலம்
அவளுளடய எண்ணத்தின் வலிளேளய ஆைோய்வது முழுளேயோன ஆய்வோக இருக்கும்.
அவளுளடய நிந்தளனகள், லிடியோ ஓடிப்கெோனது, அவனுளடய சித்திளய அவள் எதிர்த்தது, இளவ
எல்லோவற்ளறயும் அவன் கநர்ேளறயோக எடுத்துக்பகோண்டோன்.
நிந்தளன அறிவுளையோக இருந்தது, ஓடிப்கெோனது அவன் உதவுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்ெேோக
அளேந்தது, அவனுளடய சித்திளய அவள் எதிர்த்தது அவளுளடய விருப்ெத்ளதத் பதோிவிப்ெதோக
இருந்தது.
கோதலனோல் ேட்டுகே இவ்வோறோன ேனப்ெோன்ளேளய கேற்பகோள்ை முடியும்.
திருவுருேோற்றத்தின் ஸ்ெோிசம் இன்றி எல்லோ கோதலர்கைோலும் இந்த அனுெவத்ளதப் பெற முடியோது.
அவளுளடய எண்ணங்கள் பெம்ெர்லிக்கு ேட்டுேின்றி கஜனுளடய திருேணத்திற்கும் அவளுளடய
உணர்ச்சிகளைத் தோங்கிச் பசல்கின்றன.
அவள் அவற்ளற ஒரு பெோழுதும் பவைிப்ெடுத்தவில்ளல, அவளுளடய ேனம் கஜனிடம் அந்த
அைவிற்கு ஈடுெோடு பகோண்டிருந்ததோல், தோன் டோர்சிளயத் திருேணம் பசய்துபகோள்வது,
ெிங்கிலியுடன் கஜனுக்குத் திருேணம் நளடபெற உதவும் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு இயல்ெோககவ
எழுந்திருக்கலோம்.
அவளுளடய சங்கடங்களைத் தவிை, அவளுளடய எண்ணங்களைப் ெற்றி அதிகேோக எதுவும் கஜன்
ஆஸ்டின் பதோிவிப்ெதில்ளல.
இதற்குப் ெிறகு கோைலினுளடய தூண்டுதலினோலும், லிடியோ ஓடிப்கெோவதன் மூலமும் அவள்
பவகுவோக ெோதிப்பு அளடகிறோள்.
அதனோல் கதோசிோியருக்கு அவளுளடய எண்ணங்களைப் ெற்றி விைக்க கவறு எந்த சந்தர்ப்ெமும்
இல்ளல.
அவளுளடய தோயோோின் உடல்ோீதியோக பசோந்தம் பகோண்டோடும் தன்ளே, ேனதின் உளடளேயோக
அவைிடம் ஆழ்ேனதில் இருந்திருக்கக் கூடும்.
அகத்தில் எடுக்கும் முயற்சியோல் எலிசபெத் ெின்னோல் பசய்த தவறுகளைத் தவிர்த்திருக்க
முடிந்திருக்குேோ?
எலிசபெத்தினோல் தவிர்த்திருக்க முடிந்திருக்கோது, ஆனோல் அவளுளடய நிளலயில் ஒரு அன்ெர்
இதளனச் பசய்திருக்கக்கூடும்.
அடுத்த நோள் அவளுக்கு ஏற்ெட்ட எோிச்சலூட்டும் நிகழ்வு ஓடிப்கெோகும் நிகழ்வுக்கு ஒரு
முன்கனோட்டம்தோன்.
அவளுளடய நிளலளேயில் இருக்கும் ஒரு அன்ெைோல் தன்னுளடய உணர்ச்சிகளை ஆைோய்ந்து
ெோர்க்க முடியும், கடந்தகோல சேர்ப்ெணத்ளத கேற்பகோள்ை முடியும்.
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இப்பெோழுது ேிகப் பெோிய வோய்ப்பு கிளடத்துள்ைதோல், ஒரு அன்ெருக்கு தன்னுளடய ஆைம்ெகோல
குளறகளைத் பதோிந்துபகோள்ை முடியும்.
அவளுக்கு கோைலிளன சந்திக்கப் கெோகிகறோம் என்று பதோியும், தனக்கு அவள் ேீது இருக்கும்
ேனப்ெோன்ளேளயப் ெற்றியும் பதோியும்.
அவள் கோைலின் ேீதிருக்கும் தன்னுளடய ேகனோெோவத்ளத ஆைோய்ந்திருக்கலோம், கடந்த கோல
சேர்ப்ெணம் மூலம் எதிர்விளன ஆற்றோேலிருந்திருக்கலோம். அது கோைலினுளடய தூண்டுதளலத்
தடுத்திருக்கும்.
அவள் ஒரு அன்ெைோக, தன்னுளடய தோயோோின் குணம் தன்னிடம் கவரூன்றி இருப்ெதோலும், தோன்
விக்கோளேப் கெோற்றுவதோலும், டோர்சிளயகயோ அல்லது பெம்ெர்லிளயகயோகூட அளடவது
தன்னோல் இயலோது என உணர்ந்திருப்ெோள்.
விக்கோம் ேீது இருக்கும் தன்னுளடய பேன்ளேயோன உணர்ளவ அகற்ற அவள் விளைவில்
முயன்றிருப்ெோள்.
அவன் அவளுக்குத் தீங்கிளைக்கோதெடி அவனுளடய சக்திளய அது அைித்திருக்கும்.
அவள் தன்னுளடய தோயோோின் ேகள் என்ெளத ஆழ்ந்து சேர்ப்ெணம் பசய்திருப்ெோள்.
அளதப் கெோதுேோன அைவு பசய்திருந்தோல், பசயலோற்றுவதற்கோன சக்தி எதுவும் லிடியோவிடம்
ேீதேிருந்திருக்கோது.
லிடியோவிடம் இருந்த ஒகை சக்தி அவளுளடய தோயோோின் சக்தியோகும்.
அந்தச் சக்தி அவள் பெற்ற எந்த நற்ெண்ளெயும் அைிக்கவல்லது.
எதிர்ேளறயோகக்கூட அவளுளடய தோயோோின் சக்தியோல் எளதயும் சோதிக்க முடியவில்ளல.
எலிசபெத்தின் கநர்ேளறயோன சக்திதோன் லிடியோவின் ஆளசளயப் பூர்த்தி பசய்தது.
எலிசபெத், தன்னுணர்வற்று இருந்ை ம ரத்ைில் விக்கோமுடன் ஓடிப்கெோக விரும்ெினோள்.
திருேதி பென்னட்டின் சக்தி அைிப்ெதற்கோககவ இருந்தது, எதிர்ேளறயோன தைத்தில்கூட ெளடக்கும்
சக்தியோக இல்ளல.
எல்லோ ெளடப்ெோற்றலும் கேலிருந்து வருகின்றன. கீைிருந்து எதுவும் வருவதில்ளல.
கீைிருந்து வருவன சோைம் ேட்டுகே, புற அளேப்பு அல்ல.
சோைோம்சம் உயர்ந்த சக்திக்கு உோியது. சோைோம்சகே உயர்ந்ததற்கு ேறுபேோைி அைிக்கும்.
பசோத்துோிளேளயத் தவிை கவறு எளதப் ெற்றியும் கவளல இல்ளல என்று திருேதி பென்னட்டோல்
அவைது கணவோிடம் கூற முடிந்தது.
அது அவள் ேனளதக் கோண்ெிக்கின்றது. இைண்டோயிைம் ெவுளன அவள் விரும்ெியவோறு
பசலவைிக்க அவளுக்கு திரு பென்னட் இளடஞ்சலோக இருந்தோர்.
நிச்சயேோக அவைிடம் எந்தப் ெளடப்ெோற்றலும் இல்ளல, லிடியோவுக்கு சந்கதோஷத்ளத ஏற்ெடுத்தித்
தரும் ஆற்றலும் இல்ளல.
கஜன், லிடியோ ேற்றும் தனக்கககூட சக்தியின் ஒகை ஆதோைேோக எலிசபெத் ேட்டுகே இருந்தோள்.
அவளுக்கு விக்கோேிடம் இருந்த ஈர்ப்பு லிடியோவுக்கு சக்திளய அைித்தது.
விக்கோம் கடன்கைிலிருந்து தப்ெித்துக்பகோண்டதும் எலிசபெத்தின் அக்களறயினோல்தோன்.
58. “She lay awake for two full hours.”
Mind wakes by active thought and more so by its emotions.
There is another condition of either sorrow or joy when Mind cannot think and cannot go to sleep.
Life has all these capacities. It can give Man any it chooses.
In Man we generally know affectionate people are generally good, but affection is intensity, not necessarily
intensity of goodness. Good people cannot be cruel is true, not affectionate people cannot be cruel. Soft
people, good people, moral people cannot be cruel, but affectionate people, idealists, etc. can be cruel for
the sake of their idealism. Affectionate people can be cruel when their affection is not served. It looks like
a paradox, but when we know that affection is only an intensity towards one person, it can transfer that
intensity to cruelty which is also intense. To be awake 1) Mind must be active, 2) Mind must be incapable
of sleep as sleep requires a certain energy, 3) Mind must be incapable of being action. Elizabeth’s Mind
was too full for thoughts. There is no subject that she could even speak with her aunt as her thoughts
needed full freedom to be occupied with Darcy. Mind becomes sensitive by such an act. It does not like to
be touched at that moment by any thought, even pleasant ones.
The yogi, when successful, brings his mind to a standstill. Calm, quiet, stillness, peace, Silence are the
words that explain that state, each from one aspect of thought or activity. Each such description exists in
more than one level depending on its intensity, speed, structure, constitution or construction. She is one
always lively, overflowing in joy and speech. Speech expresses thought enlivened by energy of
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expectation. Joy expresses positive overflowing emotional energy. She, like her mother, talks too much.
One is folly and the other is witty, but both are overflowing speech. Lydia’s is prattle, incoherent ideas
energetically expressed. Jane, when speech arises, thinks what others will feel and loses the energy of
expression in thinking.
“இைண்டு ேணி கநைம் அவள் விைித்திருந்தோள்.”
சுறுசுறுப்ெோன எண்ணங்கைோலும் அதன் உணர்ச்சிகைோலும் ேனம் விைித்திருக்கிறது.
வருத்தம் அல்லது சந்கதோஷத்தினோலும் ேனம் சிந்திக்க முடியோது, உறங்க முடியோது.
வோழ்விற்கு இந்தத் திறன்கள் அளனத்தும் உள்ைன. அது கதர்ந்பதடுக்கும் எதளனயும் அது
ேனிதனுக்கு வைங்கும்.
பெோதுவோக, ெோசமுள்ை ேனிதன் நல்லவனோக இருப்ெோன், ஆனோல் ெோசம் என்ெது ஒரு ஆழ்ந்த
உணர்கவ தவிை, நல்ல குணம் என்ெதல்ல. நல்ல ேனிதர்கள் கடுளேயோக இருக்க ேோட்டோர்கள்
என்ெது உண்ளேதோன், ஆனோல் ெோசமுள்ை ேனிதர்கள் கடுளேயோக இருக்க ேோட்டோர்கள் என்ெது
உண்ளேயல்ல. பேன்ளேயோன சுெோவமுள்ைவர்கள், நல்லவர்கள், பநறியோனவர்கள், கடுளேயோக
இருக்க ேோட்டோர்கள். ஆனோல் ெோசமுள்ைவர்கள், இலட்சியவோதிகள் கெோன்றவர்கள், தங்கைது
இலட்சியத்திற்கோகக் கடுளேயோக நடந்து பகோள்ைலோம். ெோசமுள்ைவர்கள் தங்கைது ெோசம்
ெயன்ெடோேல் கெோகும்பெோழுது கடுளேயோக நடந்து பகோள்ைலோம். இது முைண்ெோடோகத்
கதோன்றினோலும், ெோசம் என்ெது ஒருவோிடம் கோண்ெிக்கும் ஆழ்ந்த உணர்வு என்ெதனோல், அது
ேற்பறாரு ஆழ்ந்ை உணர்வான தீவிைேோன கடுளேயோகவும் ேோறலோம். விைிப்புடன் இருப்ெதற்கு 1)
ேனம் சுறுசுறுப்ெோக இருக்க கவண்டும், 2) உறங்குவதற்கு ஓைைவு சக்தி கதளவ என்ெதோல் ேனம்
உறங்க இயலோேல் இருக்க கவண்டும், 3) ேனம் பசயல்ெடவும் இயலோேல் இருக்க கவண்டும்.
எலிசபெத்திற்கு சிந்திக்கமுடியோத அைவுக்கு ேனம் நிளறந்திருந்தது. டோர்சிளயப் ெற்றி நிளனக்க
அவளுளடய ேனதிற்கு முழு சுதந்திைம் கதளவயோக இருந்ததினோல், தன்னுளடய அத்தையுடன்
கெசுவதற்குக்கூட அவைிடம் விஷயம் எதுவுேில்ளல. இது கெோன்ற பசயலோல் ேனம்
உணர்வுபூர்வேோக ேோறிவிடுகிறது. அத்தருணத்தில் ேனம் கவறு எந்த எண்ணத்தோலும், அது
இனிளேயோனதோக இருந்தோலும்கூட, பதோந்தைவு பசய்யப்ெடுவளத விரும்புவதில்ளல.
ஒரு கயோகி, பவற்றி அளடயும்பெோழுது, தன்னுளடய ேனளதச் பசயலற்ற நிளலக்குக் பகோண்டு
வருகிறோர். சோந்தம், நிசப்தம், அளசவற்ற நிளல, அளேதி, பேௌனம் ஆகிய வோர்த்ளதகள் அந்த
நிளலளய எண்ணம் அல்லது பசயலின் ஒவ்பவோரு அம்சத்தின் மூலம் விைக்கும். இது கெோன்ற
ஒவ்பவோரு விைக்கமும் அதன் தீவிைம், கவகம், உருவம், அளேப்பு அல்லது நிர்ேோணம் இவற்ளறப்
பெோறுத்து ஒரு நிளலக்கும் கேல் நிலவுகிறது. எப்பெோழுதும் கலகலப்ெோகவும் பெோங்கிவரும்
சந்கதோஷம் ேற்றும் கெச்சுடன் விைங்குெவள் அவள். எதிர்ெோர்ப்ெின் சக்தியினோல் உயிரூட்டப்ெடும்
எண்ணத்ளத கெச்சு பவைிப்ெடுத்துகிறது. கநர்ேளறயோன பெோங்கி வரும் உணர்ச்சியுடன் கூடிய
சக்திளய பவைிப்ெடுத்துவது சந்கதோஷம். அவள் அவளுளடய தோயோளைப்கெோல் அதிகேோகப்
கெசுகிறோள். ஒன்று ேடளே, ேற்பறோன்று நளகச்சுளவ உணர்வு. ஆனோல் இைண்டுகே
அெோிேிதேோன கெச்சுதோன். லிடியோவின் கெச்சு அர்த்தேற்றதோகவும் பதோடர்ெில்லோத கருத்துகளை
உற்சோகத்துடன் பவைிப்ெடுத்துவதோகவும் இருக்கிறது. கஜன் கெச ஆைம்ெிக்கும்பெோழுது
ேற்றவர்கள் என்ன நிளனப்ெோர்ககைோ என்ற நிளனப்ெிகலகய சிந்தளன பசய்யும் திறனின்
சக்திளய இைக்கிறோள்.
59. “She certainly did not hate him. Hatred vanished long ago.”
Hatred vanished by his letter. Fear can so vanish by so many factors, one of which is grace.
Fear can vanish by courage; an attitude to venture risking all.
Fear can vanish by receiving a support at the same level equal to or greater than the fear.
An overwhelming joy can dissolve fear in all its expressions, maybe its roots too.
One’s fear can be his constitution, his beliefs, his past, his present outer circumstances. One can work on
them and dissolve them. What about one who cannot work like that? Grace can dissolve it. Grace
dissolves it on its own initiative. What can Man do to attract grace? If he knows that and believes in it.
Fear comes out of fearful circumstances. Fear can also rise by a great good fortune that can stir up local
jealousy. In the latter case, it was grace that brought the good fortune. So, already grace has acted in his
life. So it must be possible for him to appeal to grace by his belief. In the former case, a knowledge that
world shaking fear is only the reverse of world shaking power will have the same result. On his part it is
enough he does whatever he believes in. Only that he must exhaust himself.
One capable of yogic silence can retire into it. That will also do it.
Reading the whole of 'Savitri' can offer the same protection.
219

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

Going through the entire 'The Life Divine' in the Mind has the same power.
Savitri conquered Yama and transformed him into a being of Light. Silence, Quiet, 'Savitri', 'The Life
Divine', going deep into oneself to areas he has not yet reached, a great goodwill for great good causes, one
more shade of faith in Mother, giving up one layer of existing ill-will, or any step in yogic progress can
make grace act as never before. If you have someone you detest, by a sincere analysis, if you can know he
is the source of true grace for you, that knowledge can move grace from its Origin and make it act.
“நிச்சயேோக அவள் அவளன பவறுக்கவில்ளல. பவகுகோலத்திற்கு முன்கெ பவறுப்பு ேளறந்து
விட்டது.”
அவனது கடிதத்தின் மூலம் பவறுப்பு ேளறந்தது. ெல கோைணங்கைின் மூலம் அது கெோன்கற ெயமும்
ேளறயலோம். அவற்றில் ஒரு கோைணம் அருள் ஆகும்.
அளனத்ளதயும் இைக்கத் தயோைோக இருக்கும் அணுகுமுளறயோன ளதோியத்தின் மூலம் ெயம்
ேளறயும்.
ெயத்தின் நிளலயிகலோ அல்லது அதற்கு கேலோன நிளலயிகலோ ஒரு ஆதைளவப் பெற்றோல் ெயம்
ேளறயும்.
அைவற்ற ேகிழ்ச்சி ெயத்தின் அளனத்து பவைிப்ெோட்ளடயும், ெயத்தின் அடித்தைத்ளதயும் நீக்கும்.
ஒருவனது அளேப்பு, அவனது நம்ெிக்ளககள், அவனது கடந்தகோலம், நிகழ்கோலம் ேற்றும் பவைி
சந்தர்ப்ெங்கைின் கோைணேோக ெயம் ஏற்ெடலோம். அவற்ளறச் சோி பசய்து அவன் அதளன
அகற்றலோம். அவ்வோறு சோி பசய்ய முடியோதவன் நிளல என்ன? அருைோல் அளத அகற்ற முடியும்.
அருள், அதனுளடய தன்முளனப்ெினோல் ெயத்ளத அகற்றுகிறது. அருளைப் பெற ேனிதன் என்ன
பசய்ய கவண்டும்? அவன் அருதள அறிந்ைிருந்ைால், அதன் ேீது நம்ெிக்ளக இருந்தோல், அவன்
அருளைப் பெறலோம். ெயம் ெயேோன சூழ்நிளலயில் எழுகிறது. ேற்றவர்கைிடம் பெோறோளேளயத்
தூண்டும் அைவிற்கு பெோிய நல்ல அதிர்ஷ்டம் வரும்பெோழுதும் ெயம் ஏற்ெடலோம்.
இைண்டோவதோகக் கூறப்ெட்டதில் நல்ல அதிர்ஷ்டத்ளதக் பகோண்டு வந்தது அருள்தோன். ஆககவ
அருள் ஏற்கனகவ அவனது வோழ்வில் பசயல்ெட்டு விட்டது. அதனோல் அவன் தன்னுளடய
நம்ெிக்ளகயின் மூலம் அருைிடம் கவண்டிக்பகோள்ை முடியும். முதலோவதோகக் கூறப்ெட்டதில்
உலகத்தை உலுக்கும் ெயம் என்ெது உலகத்தை அைிர தவக்கும் வலிதேயின் ைதலகீழ் உருவமே
என்கிற அறிவு இகத ெலளன அைிக்கும். அவன் நம்புவளத அவன் பசய்தோல் கெோதும். அளத
முழுளேயோகச் பசய்து முடிப்ெது ேட்டுகே அவனது ெங்கோகும்.
கயோக பேௌனத்ளத கேற்பகோள்ை முடிந்த ஒருவர் அதற்குள் பசல்லலோம். அதுவும் ெயத்ளதப்
கெோக்கும்.
‘சோவித்திோி’ளய முழுளேயோகப் ெடிப்ெவருக்கும் இந்த ெோதுகோப்பு கிளடக்கும்.
‘தி ளலப் டிளவன்’-ஐ ேனதில் முழுளேயோகப் ெடிப்ெவருக்கும் இகத ெலன் கிளடக்கும்.
யேளன பவன்ற சோவித்ோி, அவளன ஒைியின் ஜீவனோக ேோற்றினோள். பேௌனம், அளேதி, ‘சோவித்ோி’,
‘தி ளலப் டிளவன்’, நம்முள் பசன்றிராத ஆைங்களுக்குச் பசல்லுதல், உயர்ந்த நல்ல விஷயங்கள்
ேீது நல்பலண்ணம் பகோள்வது, அன்ளனயிடமுள்ை நம்ெிக்ளகளய கேலும் ஒரு இதழ
அதிகோிப்ெது, இருக்கும் பகட்ட எண்ணத்ளத ஒரு அடுக்கு அழிப்ெது அல்லது கயோக
முன்கனற்றத்தில் ஒரு அடி எடுத்து தவப்ெது அருளை இதுவளை இல்லோத அைவிற்குச் பசயல்ெட
ளவக்கும். உண்ளேயோன ஆைோய்ச்சியின் மூலம், நோம் பவறுக்கும் ஒருவர்தோன் நேக்கு அருளைக்
பகோண்டு வந்தவர் என்று பதோிந்துபகோள்ளும்பெோழுது, இந்த அறிவு அருளை அதன் ஆைியிலிருந்து
பவைிவைச் பசய்து பசயல்ெட ளவக்கும்.
60. “She had long been ashamed of every feeling of dislike against him.”
Sense of shame is a good sensitivity.
Now she knew she was in two Minds about Darcy.
To blow hot and cold is a human behaviour.
In her, her conscious and subconscious did that.
She was not fully relieved from the oppression she had felt while she was inside Pemberley.
Relief from distress is a nervous sensation.
Gratitude to God – Mother – is a spiritual sensation.
Devotees recognising relief and the absence of gratitude itself is a yogic progress.
The only thing one can do is to pray for gratitude.
The relief itself came to her not so much in response to her yearning to be mistress of Pemberley, but to a
subconscious gratitude to Darcy.
Her choice of Darcy was subconscious. That which chose him now felt the gratitude.
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Life never takes time to administer such relief nor does Mother.
Prayer, consecration, duty, right, etc. are what we do because it is the only thing we can do.
What comes, comes from grace – for no reason.
One qualifies by all this for grace.
One can qualify for grace by more than one method.
But grace prefers NO methods.
Shedding of methods is one way of qualifying for NO Methods.
By no methods we mean the soul who can know no methods awakens.
When the soul awakens, Grace responds.
Grace is intensely present all around.
When the shield of conditioning gives way, grace enters.
When am I going to learn Sukham by being quiet? Is a spiritual adage.
To receive from Mother it is enough our Minds are not bad. It is enough excuse for Her to enter.
Shame is a very healthy sensation that can serve many people at many moments irrespective of
where they are.
Shame, sensitivity, shyness, embarrassment, hesitation do play a positive role in the lives of all people
depending upon circumstances.
The very highest are not exempt if the occasion arises.
Power lies in energy and the initiative that expresses that energy.
Greater is the power in the urge that expresses the motive.
The lower you go – to the physical – the greater is the power.
Far greater power lies in not expressing the energy, in denying it.
Innocent imagination of devotees wishing to serve their institution, profession, community, and nation has
been magnificently fulfilled at a higher level many times wider.
The power of yoga for the same purpose lies in not imagining.
Imagination is followed by suppressing the faculty. Still, for the same purpose there is a greater power. It is
not in the devotee, but the yogi.
His being there has the power, especially when he does not think of that service his power perfects itself.
Darcy not wanting to be known as the benefactor is a desire to play that role.
The power of the opposite forces is equally great when they want to oppose. The subterfuges they resort to
discloses in the infinite resourcefulness of consciousness.
When Grace turns its eye on an issue or when man qualifies for Grace, such forces simply forget
their role.
Human goodness offers social security.
Spiritual goodness or goodwill deserves such grace.
Mother said She could even accept cruelty but not those who love cruelty.
In domestic circumstances when those wrong doers are not condescendingly frowned upon, spiritual
goodness finds a play.
Of course, it should be an inner attitude, not a mere outer behaviour. The knowledge that a wrong doer
does it by virtue of his temperament has the spiritual goodness.
We see in her love is not made to order. She could not bring herself to love him.
Now that Darcy rose to the heights of aristocratic nobility, qualifying for high romance we see her not able
to rise to an equal height.
She is fully justified in her limitations.
Our question is the devotee’s position placed in her limitations.
Elizabeth made a superhuman effort of moving to rationality from vital prejudice and stopped there.
We do not hear of any devotee who made such an attempt.
If anyone has done so, there is something we can tell him or her.
In such an attempt no devotee meets a limitation from outside. Any limitation is only from him.
For one who feels he will not stop while he can still make a progress, there are several ideas that can be
given, most of which we have come across till now in one way or another.
To repeat the principles and strategies.
• As said earlier, there is no limitation from outside or even inside.
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• Unless Man chooses limitation, there is no inner limitation.
• Past is no bar, if we concede no bar.
• One is daunted by the knowledge that the 1956 descent was swallowed up by tamas. Since then in fifty
four years the descending consciousness has been organizing itself and we see its conquest in the world.
Mother spoke of it till 1972. We can now feel it in the atmosphere.
• Ours is a limited personal project, not the yoga of the universe. Therefore, as we call Mother presides
over us totally. She asks us to speak, “I need Thee only” earnestly. Doing so, we can see our crossing the
border inside.
• Any imperfection is what we allow consciously or subconsciously. We must refuse it.
• Even if we are found deficient, our faith in Mother is deeper than the weight of the problem. In spite of
our imperfection by the best of our effort, our faith makes Her act in a wide way to protect.
• Perceptive people would have already seen the symptoms of Her sanction.
• Not only the devotee will be successful in the project on hand, he will find this success is a door for
greater progress.
A further question can be asked: Instead of its being a personal project, if it is yoga, what is the
position of the devotee?
A fresh path in yoga was hewn by Him. Hence his sufferings. Mother walked the sunlit path till She
crossed it to go beyond Him. Her howling started only when She crossed His accomplishment and worked
afresh. She worked on the physical substance. The Sunlit path is there for us up to what they have
accomplished. One can meet the Inconscience of Nature only when he goes beyond the Master and
Mother. Even in personal projects where it spills over to universality, the devotee can see these aspects of
violent resistance. To overcome that the Force is there in the atmosphere, as this is reaching universality
from the Individual. Calling their Force, not vitiated by personal defects, it is available copiously. Defects
are only from our side. I am asking devotees to qualify by goodwill and self-giving for an immense
prosperity. Those who get it, can get it pleasantly. Suppose the Divine chooses to use that devotee to reach
all in India or the world, it is spiritual luck for him. It requires greater alertness naturally, which means he
may need subconscious purity. Surface purity of self-giving with no vitiating factors may not be enough
for that. One has to decide whether he wants to be Her instrument for this purpose. It will be painful if he
does it by his individual effort – spiritual ego. Allowing Her to do it in him, the work will be effortless.
The effort needed is for opening, sincerity, receptivity. Prosperity is a minor vibration of yoga and
therefore no great difficulty will be faced as in yoga. Also this is human prosperity, not spiritual prosperity,
which is itself a part of yoga.
Sri Aurobindo has said that the most fascinating future for an ideal Mind is seeking God.
It is yoga. Should anyone choose it, it is welcome.
To live a Mother’s life, avoiding failure, tension, doubt, always meeting a greater success than aimed at is
a great yoga for the householder. I am confining myself to this boundary.
Anyone will enjoy a Mind of doubts, tensions, anxieties, when he attempts higher and higher.
It is all life, higher life for the domestic life.
Accusation strengthens the accused against the accuser.
Elizabeth accused Darcy. The rule is Darcy’s accusation will be energized by her accusation and he could
harm her.
In life we condemn so many actions. They do not hurt us or we do not see that they do hurt us.
As life rises a little, what was innocuous comes to life. Unless the Man reverses his opinion which will
never occur to him, the accused will now hurt him.
Whether someone is corrupt or cruel, it is not given to anyone to pass a judgment on it. But we all do as it
does not matter.
Only when a Man’s life becomes sensitive by rising, it will begin to act.
No comment of a nobody will pass around.
A VIP’s comment will soon spread.
Even when you mentally condemn a leader, when your consciousness rises, it will hurt you.
All works in the world have a justification. Great souls are expected to know it as God’s act and refrain
from commenting on God’s activities.
Mother’s devotees can reverse easily by past consecration.
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Ordinary people cannot so easily escape the past act.
Should a Man who is condemned by you in Mind come to harm you, it means your consciousness has been
refined to that extent.
God does not condemn His own actions.
On August 15, 1973 Mother saw waves of anxieties in Her Darsan about India.
It was Sri Aurobindo’s Day.
Therefore She called Him and put Him before Her. The waves subsided.
She then said, “The Lord knows”.
Not to condemn in public life corruption, injustice, cruelty, tyranny, etc., one should rise to Godconsciousness.
If one has risen so high, he must better acquire the attitude suitable to it.
This yoga requires great patience, greater comprehension that is wider.
Non-reaction must be followed by Non-thinking.
One thus moves from Mind to consciousness.
“அவளன பவறுத்ை ஒவ்பவோரு உணர்விற்கும் அவள் ேிகவும் பவட்கப்ெட்டோள்.”
அவேோன உணர்ச்சி நல்ல உணர்வோகும்.
இப்பெோழுது டோர்சி விஷயத்தில் அவைோல் ஒரு தீர்ேோனேோன முடிவுக்கு வை முடியவில்ளல என்று
அவளுக்குத் பதோியும்.
ஒருவளை வளசெோடுவது ேனித சுெோவேோகும்.
அவளுள் அவளுளடய ேனமும் ஆழ்ேனமும் இவ்வோறு பசயல்ெட்டன.
பெம்ெர்லிக்குள் இருந்ைபெோழுது அவளுக்கு ஏற்ெட்ட ேனச்கசோர்விலிருந்து அவள் முழுளேயோக
விடுெடவில்ளல.
துன்ெத்திலிருந்து விடுெடுவது உணர்ச்சியின் உணர்வோகும்.
அன்ளன ேீது எழும் நன்றி உணர்வு ஆன்ேீக உணர்வோகும்.
அன்ெர்கள் நிம்ேதிளய உணர்வதும், நன்றி உணர்வு இல்லோது இருப்ெதை உணர்வதும், கயோக
முன்கனற்றம் ஆகும்.
ஒருவர் பசய்யக்கூடிய ஒகை விஷயம் நன்றி உணர்வுக்கோகப் ெிைோர்த்திப்ெது ேட்டுகே.
பெம்ெர்லிக்கு எஜேோனியோக கவண்டும் என்ற ஆழ்ந்த விருப்ெத்திற்கு ெதிலைிப்ெதுகெோல் ேட்டும்
அவளுக்குப் ெலன் கிளடக்கவில்ளல, டோர்சியிடம் அவளுக்கு எழுந்த நன்றி உணர்வினோல் ெலன்
கிளடத்தது.
அவள் டோர்சிளய ஆழ்ேனத்தில் கதர்ந்பதடுத்தோள். அவளனத் கதர்ந்பதடுத்த ஆழ்ேனம்
இப்பெோழுது நன்றிளய உணருகிறது.
இப்ெடிப்ெட்ட ெலளன அைிக்க வோழ்க்ளகயும் கநைம் எடுத்துக்பகோள்வதில்ளல, அன்ளனயும் கநைம்
எடுத்துக்பகோள்வதில்ளல.
ெிைோர்த்தளன, சேர்ப்ெணம், கடளே, உோிளே கெோன்றளவ நம்ேோல் இயன்ற விஷயங்கள் என்ெதோல்
அவற்ளற நோம் பசய்கிகறோம்.
வருவது அருள் மூலம் வருகிறது, கோைணகே இல்லோேல் வருகிறது.
இவற்றின் மூலம் அருளைப் பெற ஒருவர் தகுதி பெறுகிறோர்.
ஒன்றுக்கு கேற்ெட்ட பசய்முளறயோல் நோம் அருளுக்குத் தகுதி உளடயவைோக ேோற முடியும்.
ஆனோல் அருள் எந்த முளறளயயும் விரும்புவதில்ளல.
முளறகளைக் ளகவிடுவகத எந்த முளறளயயும் ெின்ெற்றோேல் இருப்ெதற்கோன தகுதிளய அைிக்கும்.
முளறகள் கதளவயில்ளல எனும்பெோழுது, எந்த முளறளயயும் அறியோத ஆன்ேோ விைித்துக்
பகோள்கிறது.
ஆன்ேோ விைித்துக்பகோள்ளும்பெோழுது அருள் ேறுபேோைி அைிக்கிறது.
நம்ளேச் சுற்றி எல்லோ இடங்கைிலும் அருள் நிளறந்துள்ைது.
கட்டுப்ெோடு எனும் கவசம் அகலும்பெோழுது அருள் நுளைகிறது.
‘சும்ேோயிருந்து சுகம் பெறுவது எக்கோலம்,’ என்ெது ஆன்ேீக முதுபேோைி.
அன்ளனயிடேிருந்து பெற்றுக்பகோள்வதற்கு நம் ேனம் நல்லெடியோக நன்றோக இருந்தோல் கெோதும்.
அன்ளன நம்முள் வை இது கெோதுேோனது.
பவட்க உணர்ச்சி ஆகைோக்கியேோனது. ெலருக்கு அவர்கள் எங்கிருந்தோலும் ெல தருணங்கைில்
பவட்கம் உதவக் கூடியது.
அவேோனம், நுண்ணுணர்வு, ாணம், சங்கடம், தயக்கம், இளவ யோவும் சந்தர்ப்ெத்ளதப்
பெோறுத்து அளனவோின் வோழ்விலும் கநர்ேளறயோன ெங்ளக வகிக்கிறது.
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சந்தர்ப்ெம் எழும்பெோழுது ேிக உயர்ந்தவர்களும் இதற்கு விலக்கல்ல.
சக்தியிலும் அதளன பவைிப்ெடுத்தும் தன்முளனப்ெிலும் வலிளே உளறந்துள்ைது.
கநோக்கத்ளத பவைிப்ெடுத்தும் உந்துதலின் வலிளே கேலும் உயர்ந்தது.
நோம் ஜட நிளலக்குக் கீைிறங்கும்பெோழுது வலிளேயும் கூடுகிறது.
சக்திளய பவைிப்ெடுத்தோது இருப்ெதிலும் அதளன ேறுப்ெதிலும் கேலும் அதிக வலிளே உள்ைது.
அன்ெர்களுக்கு, தங்களுளடய நிறுவனம், பதோைில், சமுதோயம், நோடு ஆகியவற்றிற்குச் கசளவ
பசய்ய கவண்டும் என்ற எைிளேயோன கற்ெளன, உயர்ந்த நிளலயில் ெல ேடங்கு பெோிதோகவும்
சிறப்ெோகவும் நிளறகவறியுள்ைது.
இகத கநோக்கத்திற்கோன கயோகத்தின் வலிளே, கற்ெளன பசய்யோேல் இருப்ெதில் உள்ைது.
கற்ெளனளயத் பதோடருவது ேனத் திறளன அடக்குவதோகும். இருப்ெினும் இகத கநோக்கத்திற்கு
கேலும் உயர்ந்த சக்தி ஒன்றுள்ைது. இது அன்ெோிடம் இல்ளல, கயோகியிடம் உள்ைது.
அவன் அங்கிருப்ெகத சக்திளய அைிக்கிறது, முக்கியேோக அவன் அந்த கசளவளயப் ெற்றி
நிளனக்கோதபெோழுது, அவனுளடய சக்தி அதளனகய பூைணேோக்கிக் பகோள்கிறது.
உதவி பசய்வளத ேற்றவர்கள் அறிந்துபகோள்வளத டோர்சி விரும்ெோதது, அவன் அவ்வோறு இருக்க
விரும்புவதோகும்.
எதிர்க்க விரும்பும்பெோழுது கநபைதிைோன சக்திகைின் வலிளே அவற்ளறப் கெோலகவ உயர்ந்ததோக
இருக்கும். அளவ கேற்பகோள்ளும் உெோயங்கள் ஜீவியத்தின் அைவற்ற திறளன
பவைிப்ெடுத்துகின்றன.
அருள் ஒரு விஷயத்தில் கவனம் பசலுத்தும்பெோழுகதோ அல்லது ேனிதன் அருளைப் பெற தகுதி
உளடயவனோகும்பெோழுகதோ, இது கெோன்ற சக்திகள் தங்களுளடய ெங்ளக ேறந்து விடுகின்றன.
ேனித நற்குணம் சமூக ெோதுகோப்ளெ அைிக்கிறது.
ஆன்ேீக நற்குணமும் நல்பலண்ணமும் அது கெோன்ற அருளைப் பெறத் தகுதியோனளவ.
பகோடுளேளயக்கூட ஏற்றுக்பகோள்ை முடியும், ஆனோல் பகோடுளேளய விரும்புெவர்களை
ஏற்றுக்பகோள்ை முடியோது என்று அன்ளன கூறியுள்ைோர்.
குடும்ெச் சூழ்நிளலகைில் தவறு பசய்ெவர்களை இைக்கத்துடன் ககோெித்துக் பகோள்ைோவிட்டோல்
ஆன்ேீக நன்ளே எழும்.
இது அகத்தின் ேகனோெோவேோக இருக்க கவண்டுகே தவிை, பவறும் பவைி நடத்ளதயோக இருக்கக்
கூடோது. தவறு பசய்ெவர் அவைது ேனவுணர்வுகைோல் அவ்வோறு நடந்துபகோள்கிறோர் என்கிற அறிவு
ஆன்ேீக நற்குணம் உளடயது.
அவளுளடய கோதல் திட்டேிடப்ெட்டு எழுந்த கோதலல்ல என்ெளதப் ெோர்க்கிகறோம். அவைோல்
அவளனக் கோதலிக்க முடியவில்ளல.
இப்பெோழுது டோர்சி, உயர்குடியினோின் கேன்ளேக்கு உயர்ந்திருப்ெதோல், உயர்ந்த கோதலுக்குத்
தகுதி உளடயவனோக விைங்குகிறோன், அவைோல் அதற்குச் சேேோக உயை முடியவில்ளல
என்ெளதயும் நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
அவளுளடய வளையளறகள் முற்றிலும் நியோயேோனளவ.
அவளுளடய வளையளறகளுக்குள் இருக்கும் அன்ெோின் நிளல என்ன என்ெதுதோன் நேது ககள்வி.
தன்னுளடய தவறோன அெிப்ெிைோயத்திலிருந்து ெகுத்தறிவுக்கு ேோறுவதற்கு எலிசபெத் பெரும்
முயற்சி எடுத்து அத்துடன் நிறுத்திக் பகோண்டோள்.
இது கெோன்ற ஒரு முயற்சி எடுத்த அன்ெளைப் ெற்றி நோம் ககள்விப்ெடுவதில்ளல.
எவகைனும் இளதச் பசய்திருந்தோல் அவருக்கு நோம் பசோல்வதற்கு ஒன்றுள்ைது.
இது கெோன்ற முயற்சியில் எந்த அன்ெரும் பவைியிலிருந்து வளையளறளயச் சந்திப்ெதில்ளல. எந்த
ஒரு வளையளறயும் அவோிடேிருந்துதோன் எழுகிறது.
இன்னமும் முன்கனற முடியும் எனும்பெோழுது, தன்னோல் நிறுத்த முடியோது என்று உணரும்
ஒருவருக்கு ெல கருத்துகளைக் கூற முடியும், ஏதோவது ஒரு வளகயில் இக் கருத்துகள் ெலவற்ளற
நோம் எதிர் பகோண்டிருக்கிகறோம்.
தத்துவங்களையும் உெோயங்களையும் ேீண்டும் கூறகவண்டுபேன்றோல்,
•முன்னர் கூறியதுகெோல் வளையளற பவைியிலும் இல்ளல, உள்கையும் இல்ளல.
•ேனிதன் கட்டுப்ெோட்ளட விரும்ெினோலன்றி உள்கை எந்த வளையளறயும் கிளடயோது.
•எந்தத் தளடளயயும் நோம் ஏற்றுக்பகோள்ைோேல் இருந்தோல் கடந்த கோலம் தளட அல்ல.
•1956-ஆம் வருடம் புவியில் இறங்கிய சத்திய ஜீவியத்ளத தேஸ் விழுங்கிக் பகோண்டது என்கிற
அறிவு ஒருவளை அச்சுறுத்துகிறது. அன்றிலிருந்து ஐம்ெத்து நோன்கு வருடங்கைோக அந்த ஜீவியம்
தன்ளனகய முளறப்ெடுத்திக்பகோண்டு உலகத்தில் பவன்று வருவளதப் ெோர்க்கிகறோம். 1972-ஆம்
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ஆண்டுவளை அன்ளன இளதப்ெற்றிப் கெசினோர். இப்பெோழுது நோம் இதளன சூைலில்
உணர்கிகறோம்.
•நம்முளடயது அைவுக்குட்ெட்ட தனிப்ெட்ட திட்டம் ஆகும், ெிைெஞ்சத்தின் கயோகம் அல்ல.
ஆளகயோல் நோம் அளைப்ளெ கேற்பகோள்ளும்பெோழுது அன்ளன நம்ளே முழுளேயோக
ஆட்பகோள்கிறோர். அன்ளன நம்ளே, ‘எனக்கு தோங்கள் ேட்டும் கவண்டும்’ என்று ஆர்வத்கதோடு
ககட்கச் பசோல்கிறோர். இவ்வோறு பசய்யும்பெோழுது நோம் அகத்தில் எல்ளலளயக் கடப்ெளதப்
ெோர்க்கிகறோம்.
•எந்தக் குளறயும் நோம் அறிந்கதோ அல்லது அறியோேகலோ அனுேதித்ததோகும். நோம் மவண்டாம்
என்று ேறுக்க கவண்டும்.
•நோம் குளறயுள்ைவர்கைோக இருந்தோலும், ெிைச்சிளனயின் கனத்ளதவிட அன்ளனயிடம் உள்ை
நம்முளடய நம்ெிக்ளக ஆைேோனது. நம்ேிடமுள்ை குளறெோட்ளடயும் ேீறி, நம்முளடய சிறப்ெோன
முயற்சியினோல், நம்முளடய நம்ெிக்ளக நம்ளேக் கோப்ெோற்ற அன்ளனளய விோிவோன வைியில்
பசயல்ெட ளவக்கிறது.
•புோிந்துபகோள்ளும் திறன் உளடயவர்கள் அன்ளனயின் அனுேதியின் அளடயோைங்களை
ஏற்கனகவ ெோர்த்திருப்ெர்.
•தற்பெோழுது உள்ை திட்டத்தில் ேட்டும் அன்ெருக்கு பவற்றி கிளடப்ெகதோடல்லோேல், இந்த பவற்றி
கேலும் பெோிய முன்கனற்றத்திற்கோன வோயிலோக இருக்கும் என்ெளத அவர் கோண்ெோர்.
கேலும் ஒரு ககள்வி எைலோம்: தனிப்ெட்ட திட்டேோக இல்லோது, இது கயோகேோக இருப்ெின்
அன்ெோின் நிளல என்ன?
ெகவோன் ஒரு புதிய ெோளதளய கயோகத்தில் இட்டுள்ைோர். அதனோல்தோன் அவருக்கு துன்ெங்கள்
ஏற்ெட்டன. ெகவோளனத் தோண்டிச் பசல்லும்வளை அன்ளன நடந்து பசன்ற ெோளத ஒைி பெோருந்திய
ெோளதயோகும். ெகவோனுளடய சோதளனகளைத் தோண்டி புதிதோகச் பசயல்ெட்டபெோழுது அன்ளன
வலியினோல் அலறினோர். உடலின் பெோருைில் அன்ளன பசயல்ெட ஆைம்ெித்தோர். அவர்கள் சோதித்த
நிளலவளை இந்த ஒைி பெோருந்திய ெோளத நேக்குள்ைது. ெகவோளனயும் அன்ளனளயயும் தோண்டிச்
பசல்லும்பெோழுதுதோன் ஒருவைோல் இயற்ளகயின் ஜட இருளைச் சந்திக்க முடியும். தனிப்ெட்ட
திட்டங்கைிலும், அது உலகைோவியதோக ேோறும்பெோழுது கடுளேயோன எதிர்ப்ெின் இந்த
அம்சங்களை அன்ெர் ெோர்க்கலோம். தனிப்ெட்டவோிடேிருந்து உலகைோவிய நிளலளய இது
அளடவதோல், அந்த எதிர்ப்ளெ பவற்றிபகோள்ை சூைலில் சக்தி உள்ைது. தனிப்ெட்ட குளறளயயும்
ேீறி அவர்கைது சக்திளய அளைத்தோல் அெோிேிதேோன சக்தி நேக்கு உதவக் கோத்திருக்கிறது.
குளறகள் நம்ேிடத்தில்தோன் உள்ைன.
அெோிேிதேோன சுபீட்சத்திற்கு அன்ெர்கள் தகுதி பெற, நல்பலண்ணத்ளதயும் சுய அர்ப்ெணத்ளதயும்
வைர்த்துக்பகோள்ை கவண்டும். சுபீட்சம் பெறுெவர்கள் அளத இனிளேயோகப் பெறுவர்.
இந்தியோவிலும் அல்லது உலகத்திலுள்ை அளனவளையும் பசன்றளடய அந்த அன்ெளை ஒரு
கருவியோக இளறவன் கதர்ந்பதடுப்ெது அவருக்கு ஆன்ேீக அதிர்ஷ்டேோகும். இதற்கு அதிக
எச்சோிக்ளக உணர்வு இருக்க கவண்டும், அவருக்கு ஆழ்ேனத் தூய்ளே அவசியம். எந்த வித
சீர்குளலக்கும் விஷயமும் இல்லோது இருக்கும் சுய அர்ப்ெணத்தின் கேகலோட்டேோன தூய்ளே
அதற்குப் கெோதுேோனதோக இருக்கோது. இந்த கநோக்கத்திற்கு அன்ளனயின் கருவியோக இருக்க
விரும்புகிறோைோ என்று ஒருவர் தீர்ேோனிக்க கவண்டும். அவருளடய பசோந்த முயற்சியில் இளதச்
பசய்வது கவதளனளய அைிக்கும். இது ஆன்ேீக அகந்ளத ஆகும். அவருள் அன்ளனளயச்
பசயல்ெட ளவத்தோல் கவளல சுலெேோக முடியும். விைிப்பு, உண்ளே, ஏற்புத்திறன் இவற்றிற்கு
முயற்சி கதளவ. கயோகத்தின் சிறிய அதிர்வுதோன் சுபீட்சம். ஆளகயோல் கயோகத்தில் எதிர்பகோள்வது
கெோல் இதில் எந்த கஷ்டமும் எைோது. கேலும் இது ேனிதனுக்குக் கிளடக்கும் சுபீட்சம், கயோகத்தின்
ஒரு ெகுதியோன ஆன்ேீக ஐஸ்வர்யம் அல்ல.
ஒரு இலட்சிய ேனதின் ேிகவும் சிறப்ெோன எதிர்கோலம் இளறவளன நோடுவதோக இருக்கும் என்று
ஸ்ரீஅைவிந்தர் கூறியுள்ைோர்.
இது கயோகம் ஆகும். எவகைனும் இளதத் கதர்ந்பதடுத்தோல் அது வைகவற்புக்குோியது.
அன்ளன கூறியெடி வோழ்ந்து, கதோல்வி, ேன அழுத்தம், சந்கதகம் இவற்ளறத் தவிர்த்து, நோம்
எதிர்ெோர்த்தளதவிட கேலும் பெோிய பவற்றிளய அளடவகத குடும்ெத்தில் இருப்ெவர்களுக்கு
உயர்ந்த கயோகம் ஆகும். என்ளன, நோன் இந்த எல்ளலக்குள் அடக்கிக்பகோள்கிகறன்.
கேலும் கேலும் உயர்ந்ததற்கு முயலும் எவரும், சந்கதகங்கள், ேனஅழுத்தங்கள், கவளலகள்
நிளறந்த ேனளத அனுெவிப்ெர்.
இதுதோன் வோழ்க்ளக, குடும்ெ வோழ்வின் உயர்ந்த வோழ்வு இது.
குற்றம்சோட்டுவது குற்றம்சோட்டுெவருக்கு எதிைோக, குற்றம்சோட்டப்ெட்டவளை ெலப்ெடுத்துகிறது.
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டோர்சி ேீது எலிசபெத் குற்றம்சோட்டினோள். அவைது அந்தச் பசயலோல் டோர்சி அவளை நிந்தித்தது
வலுவளடந்து, அவனால் அவளைப் புண்ெடுத்த முடியலோம் என்ெது சட்டம்.
வோழ்க்ளகயில் நோம் ெல பசயல்களைக் கண்டிக்கிகறோம். அளவ நம்ளேப் புண்ெடுத்துவதில்ளல
அல்லது அளவ புண்ெடுத்துவளத நோம் உணர்வதில்ளல.
வோழ்க்ளக சற்று உயரும்பெோழுது, வோழ்வில் கெடம் நுளைகிறது. ேனிதன் தன் அெிப்ெிைோயத்ளத
ேோற்றிக் பகோள்ைோவிடில், (ேோற்றிக்பகோள்ை கவண்டும் என்ற எண்ணகே அவனுக்கு எைோது) குற்றம்
சோட்டப்ெட்டவர் இப்பெோழுது அவளனக் கோயப்ெடுத்துவோர்.
ஒருவர் ஊைல் நிளறந்தவைோககவோ அல்லது பகோடுளே உள்ைம் பகோண்டவைோககவோ இருந்தோல்,
அளதப் ெற்றி அெிப்ெிைோயம் கூற எவருக்கும் உோிளே கிளடயோது. ஆனோல் நோம் கவளலப்ெடோேல்
அளதச் பசய்கிகறோம்.
உயர்வதன் மூலம் ஒருவைது வோழ்வு உணர்வுேிக்கதோக ேோறும்பெோழுது இது பசயல்ெட
ஆைம்ெிக்கும்.
ஒரு சோதோைண ேனிதன் கெசுவது ெைவோது.
ஒரு முக்கியேோன ேனிதர் கெசுவது விளைவில் ெைவும்.
ஒரு தளலவளை நோம் ேனதிற்குள் கண்டித்தோலும், நேது ஜீவியம் உயரும்பெோழுது அது நம்ளே
ெோதிக்கும்.
உலகத்திலுள்ை எல்லோ பசயல்களும் நியோயப்ெடுத்தப்ெடலோம். இது இளறவனின் பசயல் என்று
உயர்ந்த ஆன்ேோக்களுக்குத் பதோிந்திருக்க கவண்டும். இளறவனின் பசயல்களைப்ெற்றி கருத்து
பதோிவிப்ெளதத் தவிர்க்க கவண்டும்.
கடந்தகோல சேர்ப்ெணம் மூலம் அன்ெர்கள் சுலெேோக ேோறலோம்.
கடந்தகோல பசயலின் விளைவுகைிலிருந்து சோதோைண ேக்கள் அவ்வைவு எைிதோகத்
தப்ெித்துக்பகோள்ை முடியோது.
நோம் ேனதோல் கண்டித்த ஒரு ேனிதன் நம்ளேத் துன்புறுத்த வந்தோல், நேது ஜீவியம் அந்த அைவு
கநர்த்தியோக ேோறியிருக்கிறது என்றோகிறது.
இளறவன் தன்னுளடய பசயல்களைக் கண்டிப்ெதில்ளல.
1973-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று இந்தியோளவப் ெற்றிய தனது கோட்சியில் கவளலயின்
அளலகளை அன்ளன கண்டோர்.
அன்று ஸ்ரீ அைவிந்தர் அவதோித்த தினம்.
அதனோல் அன்ளன ெகவோளன அளைத்து அவளைத் தன் முன் இருத்தினோர். அளலகள் ேளறந்து
கெோயின.
‘ெகவோனுக்குத் பதோியும்’ என்று ெிறகு அன்ளன கூறினோர்.
பெோது வோழ்க்ளகயில் ஊைல், அநியோயம், கடுளே, பகோடுளே, கெோன்றவற்ளறக் கண்டிக்கோேல்
இருக்க ஒருவர் பதய்வீக ஜீவியத்திற்கு உயை கவண்டும்.
ஒருவர் இந்த அைவுக்கு உயர்ந்திருந்தோல் அதற்கு ஏற்றோற்கெோன்ற ேகனோெோவத்ளத அவர் பெற
கவண்டும்.
இந்த கயோகத்திற்கு உயர்ந்த அைவு பெோறுளே கவண்டும், கேலும் உயர்ந்து விோிவோகப்
புோிந்துபகோள்ளும் திறன் கவண்டும்.
சிந்தளன பசய்யோேல் இருப்ெது எதிர்விளன ஆற்றோேலிருப்ெளதத் பதோடை கவண்டும்.
இவ்வோறு ஒருவர் ேனதிலிருந்து ஜீவியத்திற்குச் பசல்கிறோர்.
61. “The respect was created by the conviction of his valuable qualities.”
Valuable qualities create respect in the right circumstances.
For a girl like Elizabeth, Darcy’s solicitude was overwhelming like an ocean.
For one who had rejected, now to reverse and rise to the occasion was too much for her.
Darcy, just then, raised grace to Supergrace by his attention, fortified by that of his sister and Bingley.
It opened further through the grace of Lydia and that of Wickham.
Such a development can only be met by relying only on the Divine.
She is not in the context of a devotee.
Mother says at such times to repeat, “I need only the Divine”.
To get the Mind to turn to Mother and only Mother at such times is surely grace.
Only the awakened soul can do it.
Soul can be reached in Silence.
From thought to Silence means from Mind to Soul.
Mother grants it through the subtle plane.
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A devotee came to Mother first on August 15, 1958. Mother brought him to Her three times that day and
granted Her Darshan on three successive days. It is grace maturing into Supergrace. It left the devotee
speechless, thoughtless for five days, opening his being down to the depths of the body. One can retain it,
maintain it, build on it.
Failing to do so, it expands life, makes Mind fertile and prolific.
Even such an opening can be lived up to at any time later by past consecration.
Consecration can give moksha even in one exercise.
It was Mother who was acting without the knowledge of the devotees.
Conscious participation is transformation of consciousness.
Darcy did it personally.
A patriotic heart can only do it on behalf of his country.
A human heart opening to divine depths will do it only for the Divine.
For an ordinary Man his own family is divine.
A child born twenty days after that Darshan carries Her atmosphere as utter freedom.
Reliance on Mother is great. It is grace.
Reliance only on Her is greater still – Super Grace.
“அவனுளடய உயர்வோன குணங்கைின் ேீது ஏற்ெட்ட திடநம்ெிக்ளகயினோல் ேோியோளத
உருவோனது.”
உயர்வோன குணங்கள் சோியோன சந்தர்ப்ெங்கைில் ேோியோளதளய உருவோக்கும்.
எலிசபெத் கெோன்ற ஒரு பெண்ணிற்கு டோர்சி அைித்த அக்களற கடளலப்கெோல் அைவற்று
இருந்தது.
நிைோகோிக்கப்ெட்ட ஒருவன் ேோறி, சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்றவோறு உயர்ந்தது அவளுக்கு அளவுக்கு
அைிகோக இருந்தது.
டோர்சி அப்பெோழுதுதோன் அவன் அைித்த கவனத்தினோல் அருளை கெைருைோக உயர்த்தியிருந்தோன்.
அவனுளடய சககோதோி ேற்றும் ெிங்கிலியின் கவனத்தினோல் அது ெலப்ெடுத்தப்ெட்டது.
லிடியோ, விக்கோம் இருவோின் அருைினோலும் இது கேலும் வைர்ந்தது.
இது கெோன்ற வைர்ச்சி இளறவன் ேீது பகோண்டுள்ை நம்ெிக்ளகயினோல் ேட்டுகே ஏற்ெடும்.
அவள் அன்ெர் எனும் இடத்தில் இல்ளல.
இது கெோன்ற சேயங்கைில், ‘எனக்கு இளறவன் ேட்டுகே கெோதும்’ என்ெளத ேீண்டும் ேீண்டும்
கூறகவண்டும் என்று அன்ளன கூறுகிறோர்.
இது கெோன்ற சேயங்கைில் அன்ளனளய ேனம் நோடுவது, அன்ளனளய ேட்டுகே ேனம் நோடுவது,
நிச்சயேோக அருள் ஆகும்.
விைிப்புற்ற ஆன்ேோவோல் ேட்டுகே இது முடியும்.
பேௌனத்தில் ஆன்ேோளவ அளடயலோம்.
எண்ணத்திலிருந்து பேௌனத்திற்குப் கெோவது ேனத்திலிருந்து ஆன்ேோவிற்குப் கெோவதோகும்.
அன்ளன இளத சூட்சுேதைம் வைியோக அைிக்கிறோர்.
ஆகஸ்ட்15, 1958-ஆம் வருடம், ஒரு அன்ெர் அன்ளனயிடம் முதன் முளறயோக வந்தோர். அன்று
அவதர மூன்று முதற ேீண்டும் வரவதழத்து தோிசனம் அைித்த அன்ளன, பதோடர்ந்து மூன்று
நோட்களுக்கு தோிசனம் அைித்தோர். இது அருள் கெைருைோக ேோறுவதோகும். அன்ெர் ஐந்து நோட்களுக்கு
கெச்ளசயும் சிந்தளனளயயும் இைந்தோர், உடலின் ஆைத்தில் அவைது ஜீவன் விைிப்புற்றது.
ஒருவைோல் அளதத் தக்க ளவத்துக் பகோள்ை முடியும், நீடித்து ளவத்துக்பகோள்ை முடியும், அளத
வைர்த்துக்பகோள்ை முடியும்.
அவ்வாறு பசய்ய இயலாவிடில் அது வோழ்ளவ விோிவளடயச் பசய்யும், ேனத்ளத வைேோகவும்
பசைிப்ெோகவும் ேோற்றும்.
இது கெோன்ற விைிப்ளெயும்கூட நோம் எந்த கநைத்தில் கவண்டுபேன்றோலும் கடந்த கோல
சேர்ப்ெணம் மூலம் நிளறவளடயச் பசய்யலோம்.
ஒரு பசயலிகலகய சேர்ப்ெணம் கேோக்ஷத்ளத அைிக்கலோம்.
அன்ெர்களுக்குத் பதோியோேல் பசயல்ெட்டுக் பகோண்டிருந்தது அன்ளனதோன்.
தன்னிளனவுடன் ெங்ககற்ெது ஜீவியத்தின் திருவுருேோற்றேோகும்.
டோர்சி இளதத் தனிப்ெட்ட முளறயில் பசய்தோன்.
ாட்டிற்காக கதசெக்தி உளடயவனோல் ேட்டுகே இளதச் பசய்ய முடியும்.
பதய்வீக ஆைத்திற்குச் பசல்லும் ேனித உள்ைம் இளறவனுக்கோக ேட்டும் இதளனச் பசய்யும்.
சோதோைண ேனிதனுக்கு அவனுளடய குடும்ெகே இளறவன்.
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அன்ளன தோிசனம் பெற்று இருெது நோட்கள் கைித்து ெிறந்த குைந்ளத, அன்ளனயின் சூைளல முழு
சுதந்திைேோகத் தோங்கிச் பசல்கிறது.
அன்ளனளயச் சோர்ந்து இருப்ெது உயர்வோனது, இது அருள் ஆகும்.
அன்ளனளய ேட்டும் சோர்ந்து இருப்ெது கேலும் உயர்வோனது - இது கெைருைோகும்.
62. “The respect had some time ceased to be repugnant to her feeling.”
What the Mind respects can at the same time be repugnant to the feelings.
She had to educate her emotions to accept the mental view – a process of mentalising the emotion.
It is done by a wider and deeper understanding by supplying the energy for it withdrawing from the
emotion.
It is done by changing the social goal.
She did it to the extent of knowing Wickham was false and she must give him up as a possible husband.
She did not do it to the extent of ceasing to admire him as an adorable lover.
This is the process of all changes.
Mother wants us to say earnestly “I want only Thee”.
It acquires power when repeated in a context.
The power acquired is the power of the context.
When you detach yourself from an opportunity of standing for the municipal election and Parliament
election, the difference in power is obvious.
When a child is dangerously ill, the successful exercise gives a different power. One is a political power,
the other is a psychological power.
You may want to solve a problem or avail of an opportunity.
If you do it by becoming spiritual – the same method – the resulting power is spiritual.
One becomes a devotee of that level or even sadhak.
A devotee is qualified by this method to reach any height in life.
A sadhak is thus qualified to conquer the stage of spiritual possibility he faces.
To say ‘I want only Thee’ when a danger threatens or a Himalayan opportunity beckons, is not possible.
Mind will relentlessly go to them, not to Mother. First convince the Mind that Mother includes the
solutions for this. Mind may accept. If not, read the whole of 'Savitri' to get the strength of Mind to wean it
away from life. By the time you finish 'Savitri' the problem will be solved, the opportunity will be availed
of even if you fail in the higher ideal. The higher succeeding includes the lower.
Respect is positive, mental; repugnance is negative, vital.
Respect rises to regard when admiration joins it.
Regard is emotional mental, rising from personal to social.
Repugnance is strong emotional repulsion, with an active movement of rejection.
Emotions too can respect; mind can also feel repugnant, but they are rare.
Moving from repugnance to respect is the same as moving from our life to Mother’s life. The process is
the same. The process is important.
The process is
• To recognise we have repugnance.
• Not to justify it.
• To concede in mind repugnance to Darcy is unfair, irrational.
• Repugnance, at any rate, is impermissible in a devotee.
• To know he deserves respect.
• To know we owe him respect and regard.
• To know we owe Mother much more; we owe all to Her.
• It is not enough. We owe gratitude to Her.
• We must become a being of gratitude.
• This must be done constantly.
• This knowledge will lead us to “I need Mother”, “I need Mother more than anything”. “I need only
Mother”.
The heart must take up the cry.
It must become an earnest call. An earnest call nonstop gaining intensity will grant us the status of a
devotee.
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• One who has done all this one day, will find himself lapsing into old ways.
• For him a determination to restore it must be born.
• Done properly, it will be more than intense when restored.
• The chance of lapse will be less.
• Still when the lapse occurs, it is possible to restore it more easily.
• Pray you should not lapse any more.
• Keep up the intensity.
• Try to raise the intensity.
Repugnance that gives place to respect is the same energy differently composed.
Respect and repugnance are basically the same as love and hate.
Can we say Man and God are the same? They say so.
Yoga is to understand it and realise that.
That may not be easy but possible.
Is it possible for us to realise we are the same as the Man who hates us; that Darcy and Wickham are the
same; Mr. Bennet and Mrs. Bennet are the same?
It is yogic wisdom in life.
In all these opposites is something common – both seek the same or similar thing – but their approaches
are different.
Mr. and Mrs. Bennet both wanted their daughters to be married.
Their approaches were different.
Darcy and Wickham both sought public approval, respect.
Their methods were the ones fit for each other.
Socially one was approved and the other was not.
Psychologically, each was approved from his point of view.
Suppose we move further to the spiritual plane, both of them are individuals.
Once we have that spiritual understanding how are we to express it in the social plane?
A gentleman does it in manners as well as character.
A gentleman is one who treats all equally in his social intercourse.
It does not mean he must allow a rogue to exploit him.
Inwardly he must remain unaffected by what another Man is.
It is detachment.
Spirituality needs more, the same detachment is needed from evil too.
To see the Marvel, this detachment must become a vision.
An idea to become a vision must be emotionalised and sensationalised.
Emotions enrich it; sensations make it accessible to the sight.
It is an inner vision, not an outer sight.
He who has it is a Rishi.
To have it outside, it must be supramental vision.
The respect love raises is not only sweet but intimately magnanimous.
Any endowment like knowledge, wealth or power gives rise to respect.
Love creates respect because she (he) deserves love.
It is a greater endowment in the eyes of a lover.
It can never be a foolish or misplaced respect.
He who feels that respect, will know in his sensation that his object of love does richly deserve it. And it
will be true.
He who can truly love anyone will find it equally true of anyone.
Love is the easiest gate to enter universality.
The mother on whom the child deposits his excreta does not feel disgust;
on the other hand her body is pleased. It is true.
The Rishi can feel it with any object, tree, flower, or insects.
The poet too can see beauty where we see ugliness.
This is the basic qualification for one who seeks Romance.
Mirabai’s physical consciousness was saturated with such a love for Krishna that her husband’s poison left
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her unhurt.
Thought as a mere thought is isolated and therefore dry.
Thought emotionalised is not dry. More of the being accepts that.
Thought sensationalised becomes rich and implements itself, as by now it is united with the body which
instantaneously accomplishes.
Supramental thought seeks integral union with all the Being.
When it arises, memory loses its edge, thinking loses it dryness.
Memory extends to the subliminal; thought emotionalises.
Supramental realisation is Supramental thought realising itself.
The Supramental existence has a union with other beings, a unity with God, and an Individuality of its own
which is in unison with other statuses.
The Vedic parable of Agni puts it in the social context.
He who can espouse such an emotion in our society will be qualified to become a sadhak with supramental
consciousness.
It gives him an inkling of the Marvel.
Respect for all is a cultural attitude; it is richly complemented by repugnance for one.
To have a positive quality fully, one has to give up its opposite equally fully.
That is what Darcy did instinctively.
Elizabeth could not do it fully towards Wickham.
To love God, one has to give up hatred towards anyone.
One-pointed tapas can take a Man to God; that is not to love Him.
To hand over yourself to the Lord for him to do whatever He will, one has to have no attachment to
anyone; to hate no one is equally important.
Love as well as hatred is an attachment.
Often we love to forget ourselves in dhyana, but memory interferes.
It means we are attached to memory, love memory, enjoy using it.
To overcome memory we should not appreciate its service.
Often we are proud of our memory. That way we will never overcome it.
Memory is a lesser faculty of Mind. That knowledge can be discouraging.
Thinking interferes. It means we love to think.
Thinking is a great quality among non-thinking people; among those who are mentally silent, thinking is a
disqualification.
That knowledge becoming a goal can discourage the value of thinking.
To be so discouraged every time a thought occurs is not possible.
When a thought occurs, if we try to be silent not only from speaking but from thinking, very soon how it
fulfils manifold can be seen.
Actually a few steps of the projects will be skipped.
Our aim is not the completion of the project, but to know the value of silence.
For that, non-thinking must be evaluated in terms of its spiritual potency – meditation will set in deeper.
One can seek silence for silence’s sake, a less mercenary attitude.
At once silence will give keener memory, wider comprehension.
One can release these efforts from ego. Silence will deepen. Silence will yield peace. They are spiritually
great boons.
To seek Silence to reach Mother is better than all these stages.
“அவனிடம் ஏற்ெட்ட ேோியோளத, சில சேயம் அவளுளடய உணர்வுகைில் ஏற்றுக்பகோள்ை
முடியோததோக இருந்தது.”
ேனம் ேதிப்ெளத அகத சேயம் உணர்வோல் ஏற்றுக்பகோள்ை முடியோததோக இருக்கலோம்.
ேனதின் ெோர்ளவளய உணர்ச்சிகள் ஏற்றுக்பகோள்ை அவள் அதற்கு கற்றுக் பகோடுக்க
கவண்டியிருந்தது. உணர்ச்சிகளை ேனோீதியோக்கும் முளற இது.
உணர்ச்சிகைிலிருந்து விடுெட்டு, அதற்குச் சக்தி அைித்து, விோிவோகவும், ஆைேோகவும்
புோிந்துபகோள்வதன் மூலம் இது சோத்தியம்.
சமூக இலக்ளக ேோற்றுவதன் மூலம் பசயல்ெடுத்தலோம்.
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விக்கோம் பெோய்யோனவன் என்றும், அவளனக் கணவனோக அளடவளதக் ளகவிட கவண்டும்
என்றும் பதோிந்துபகோள்ளும் அைவிற்கு ேோற முடிந்தது. ஒரு விரும்ெத்தக்க கோதலனோக அவளனப்
கெோற்றுவளதக் ளகவிடும் அைவிற்கு ேோற முடியவில்ளல.
எல்லோ ேோற்றங்களுக்கும் இதுதோன் பசய்முளற.
‘எனக்கு நீங்கள் ேட்டும் கெோதும்,’ என்று ஆர்வத்கதோடு கூற கவண்டும் என்று அன்ளன
விரும்புகிறோர்.
ஒரு விஷயத்தில் ேீண்டும் ேீண்டும் ஒரு கருத்தைக் கூறும்பெோழுது அதற்கு ஒரு சக்தி கிளடக்கிறது.
அந்த விஷயத்தின் சக்திகய நோம் பெற்றுக்பகோண்ட சக்தியோகும்.
நகைோட்சித் கதர்தலுக்ககோ ெோைோளுேன்றத் கதர்தலுக்ககோ கெோட்டியிடும் வோய்ப்ெிலிருந்து நோம்
ெற்றற்று விடுெட்டுக் பகோள்ளும்பெோழுது, சக்தியில் இருக்கும் வித்தியோசம் பதைிவோக உள்ைது.
குைந்ளதயின் உடல்நிளல அெோயகைேோக இருக்கும்பெோழுது ெற்றற்று இருக்கும் முயற்சி
பவற்றிகரோனைாக ோறும்பொழுது அது மவறுவிைோன சக்திளய அைிக்கிறது. ஒன்று அைசியல்
அதிகோைம், ேற்பறோன்று ேனதின் சக்தி.
நோம் ஒரு ெிைச்சிளனளயத் தீர்க்க விரும்ெலோம், அல்லது வோய்ப்ளெப் பெற விரும்ெலோம்.
நோம் ஆன்ேீகேோக ேோறி இளதச் பசய்யும்பெோழுது, இகத முளற ஆன்ேீகச் சக்திளய அைிக்கும்.
ஒருவர் அந்த நிளலயில் அன்ெைோக ேோறுவோர், அல்லது சோதகைோகக்கூட ேோறுவோர்.
இந்த முளறளயப் ெின்ெற்றுவதன் மூலம் வோழ்வின் எந்த உச்சத்ளதயும் அளடய ஒரு அன்ெர் தகுதி
பெறுகிறோர்.
ஒரு சோதகர் அவர் எதிர்பகோள்ளும் சோத்தியேோகக்கூடிய ஆன்ேீக நிளலளய பவற்றிபகோள்ை
இவ்வோறு தகுதி பெறுகிறோர்.
ஆெத்து அச்சுறுத்தும் பெோழுகதோ அல்லது ேிகப் பெோிய வோய்ப்பு கதளவத் தட்டும் பெோழுகதோ,
‘எனக்கு நீங்கள் ேட்டும் கெோதும்’ என்று கூறுவது சோத்தியகே அல்ல. ேனம் ஆெத்ளதயும்,
வோய்ப்ளெயும் கநோக்கிகய பசல்லுகே தவிை அன்ளனளய கநோக்கி அல்ல. இதற்குோிய தீர்வு
அன்ளனயிடம் உண்டு என்று ேனதிற்கு, நம்ெிக்ளகளய முதலில் நோம் அைிக்க கவண்டும். ேனம்
ஏற்றுக்பகோள்ைக் கூடும். இல்ளலபயனில் 'சோவித்ோி'ளய முழுவதுேோகப் ெடித்து வோழ்க்ளகயிலிருந்து
இச்சந்கதகத்ளத அகற்ற, ேனதிற்கு சக்திளயப் பெற்றுக் பகோடுக்கலோம். 'சோவித்ோி'ளயப் ெடித்து
முடிப்ெதற்குள் ெிைச்சிளன தீர்ந்திருக்கும். உயர்ந்த இலட்சியத்தில் நோம் கதோல்வி அளடந்தோலும்,
வோய்ப்ெிளன நோம் பெற்றிருப்கெோம். உயர்ந்தது பவற்றி அளடவது தோழ்ந்தளதயும்
உள்ைடக்கியிருக்கும்.
ேோியோளத கநர்ேளறயோனது ேற்றும் ேனதிற்குோியது; ஏற்றுக்பகோள்ை முடியோதது எதிர்ேளறயோனது,
உணர்வுக்குோியது.
ேோியோளத கெோற்றப்ெடும்பெோழுது அது ேதிப்ெோக உயருகிறது.
ேோியோளத உணர்வுோீதியோனது, ேனோீதியோனது, தனிப்ெட்ட நிளலயிலிருந்து சமூக நிளலக்கு
உயர்கிறது.
ஏற்றுக்பகோள்ை முடியோதது வலிளே வோய்ந்த உணர்வுபூர்வேோன பவறுப்ெோகும், நிைோகோிப்ெின்
தீவிைேோன இயக்கேோகும்.
உணர்ச்சிகளும் ேோியோளதளய அைிக்கும்; பவறுப்ளெ ேனமும் உணரும், ஆனோல் அளவ
அோிதோனளவ.
பவறுப்ெிலிருந்து ேோியோளதக்குச் பசல்வது, நேது வோழ்விலிருந்து அன்ளனயின் வோழ்வுக்குச்
பசல்வதோகும். பசய்முளற ஒன்கறதோன். பசய்யும் முளற முக்கியேோனது.
பசய்முளற கீழ்க்கண்டவோறு,
•நம்ேோல் ஏற்றுக்பகோள்ை முடியவில்ளல என்ெளதத் பதோிந்துபகோள்வது.
•அளத நியோயப்ெடுத்தோேல் இருப்ெது.
•டோர்சியிடம் கோண்ெிக்கும் பவறுப்பு நியோயேற்றது, விகவகேற்றது என்று ஏற்றுக்பகோள்வது.
•பவறுப்பு எந்த விதத்திலும் அன்ெோிடம் அனுேதிக்க முடியோதது.
•அவன் ேோியோளதக்குோியவன் எனத் பதோிந்துபகோள்வது.
•அவனுக்கு நோம் ேோியோளதயும், ேதிப்பும் அைிக்கக் கடளேப்ெட்டிருக்கிகறோம் என்று
பதோிந்துபகோள்வது.
•அன்ளனக்கு நோம் கேலும் அதிகேோகக் கடளேப்ெட்டிருக்கிகறோம், அளனத்தும் அன்ளனக்கு
உோியது எனத் பதோிந்துபகோள்வது.
•இது கெோதோது. நோம் அன்ளனக்கு நன்றிக் கடன்ெட்டிருக்கிகறோம்.
•நன்றியுணர்வின் ஜீவனோக நோம் ேோறகவண்டும்.
•இளத இளடவிடோது பசய்ய கவண்டும்.
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•இந்த அறிவு நம்ளே, ‘எனக்கு அன்ளன கவண்டும்’, ‘எல்லோவற்றிற்கும் கேல் எனக்கு அன்ளன
கவண்டும்’, ‘எனக்கு அன்ளன ேட்டும் கெோதும்’ என்ற நிளலக்கு அளைத்துச் பசல்லும். அளைப்பு
ஆர்வேோக எழுப்ெப்ெட கவண்டும், இளடயறோத தீவிை அளைப்பு தீவிைம் அளடவதன் மூலம் நோம்
அன்ளன அன்ெர் என்கிற நிளலளய அளடகிகறோம்.
•இவற்ளற எல்லோம் ஒரு நோள் பசய்து முடித்த ஒருவர், ேீண்டும் தோன் ெளைய வோழ்க்ளக முளறக்குச்
பசன்று விட்டிருப்ெளதக் கோண்ெோர்.
•ேீண்டும் புதிய நிளலக்குவை அவர் உறுதி எடுத்துக்பகோள்ை கவண்டும்.
•முளறயோகச் பசய்யப்ெட்டோல் அது கேலும் தீவிை நிளலளய அளடயும்.
•ெளைய நிளலக்குத் திரும்புவது குளறயும்.
•ெளைய நிளலக்குத் திரும்ெினோலும், சுலெேோக ேீண்டு வந்து விடலோம்.
•ெளைய நிளலக்கு இனி பசல்லக் கூடோது என்று ெிைோர்த்தளன பசய்ய கவண்டும்.
•தீவிைத்ளதத் தக்க ளவத்துக்பகோள்ை கவண்டும்.
•தீவிைத்ளத அதிகோிக்க கவண்டும்.
பவறுப்பு ேோியோளதயோக ேோறுவது பவவ்கவறு விதேோக அளேக்கப்ெட்டுள்ை ஒகை சக்தியோகும்.
ேோியோளதயும் பவறுப்பும் அடிப்ெளடயில் கோதல் ேற்றும் பவறுப்ளெ ஒத்ததோகும்.
ேனிதனும் இளறவனும் ஒன்று என்று நோம் கூற முடியுேோ? ஆம் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
கயோகத்தின் மூலம் அளதப் புோிந்துபகோள்ைலோம், அளத உணைலோம்.
அது சுலெேல்ல, ஆனோல் சோத்தியம்.
நம்ளே பவறுப்ெவளைப் கெோல்தோன் நோமும் இருக்கிகறோம்; டோர்சியும், விக்கோமும் ஒன்றுதோன்;
ைிரு பென்னட்டும், திருேதி பென்னட்டும் ஒன்றுதோன் என்ெளத ஏற்றுக்பகோள்ை நம்ேோல் முடியுேோ?
இது வோழ்வில் கயோக அறிவோகும்.
கநர்ேோறோக இருக்கும் இவற்றில், ஏகதோ ஒன்று பெோதுவோக இருக்கிறது - இருவருகே ஒகை
விஷயத்ளதகயோ அல்லது ஒகை ேோதிோியோன விஷயத்ளதகயோ நோடுகின்றனர் - ஆனோல்
அவர்களுளடய அணுகுமுளற வித்தியோசேோனளவ.
பென்னட் தம்ெதியினருக்கு தங்களுளடய பெண்களுக்குத் திருேணம் ஆக கவண்டும் என்ெது
விருப்ெேோக இருந்தது.
அவர்களுளடய அணுகுமுளற பவவ்கவறோக இருந்தன.
டோர்சி, விக்கோம் இருவருகே ேக்கைின் அங்கீகோைத்ளதயும் ேோியோளதளயயும் நோடினர்.
இருவருக்கும் பெோருத்தேோன முளறளய அவர்கள் கேற்பகோண்டனர்.
ஒன்று சமூகோீதியோக ஏற்றுக்பகோள்ைப்ெட்டது, ேற்பறோன்று ஏற்றுக்பகோள்ைப்ெடவில்ளல.
ேகனோோீதியோக ஒவ்பவோருவரும் அவைவர் ெோர்ளவயில் அங்கீகோிக்கப்ெட்டிருந்தனர்.
பதோடர்ந்து நோம் ஆன்ேீகத் தைத்திற்குச் பசன்றோல் இருவருகே தனித்துவம் பெற்றவர்கள்
என்ெளதப் ெோர்ப்கெோம்.
இந்த ஆன்ேீக அறிளவ நோம் பெற்றவுடன் இளத எவ்வோறு சமூகத் தைத்தில் பவைிப்ெடுத்துவது.?
ஒரு கனவோன் இளத நடத்ளதயிலும் குணத்திலும் பவைிப்ெடுத்துவோன்.
சமூக உறவுகைில் எல்கலோளையும் சேேோக ெோவிப்ெவன் கனவோன் ஆவோன்.
ஒரு அகயோக்கியன் அவனுளடய சுயநலத்திற்கோக, தன்ளனப் ெயன்ெடுத்திக்பகோள்ை அனுேதிக்க
கவண்டும் என்ெது இதற்குப் பெோருைல்ல.
ேற்றவன் எவ்வோறு இருந்தோலும் அதனோல், தோன் ேன அைவில் எந்தவித ெோதிப்பும் அளடயோேல்
இருக்க கவண்டும்.
இது ெற்றற்ற நிளல.
ஆன்ேீகத்திற்கு கேலும் அதிகேோகத் கதளவப்ெடும், தீளேயிலிருந்து விடுெட இகத ெற்றற்ற நிளல
கதளவப்ெடுகிறது.
அற்புதத்ளதக் கோண்ெதற்கு இந்த ெற்றற்ற நிளல ஒரு கோட்சியோக ேோற கவண்டும்.
ஒரு கருத்து கோட்சியோக ேோற, உணர்ச்சிேயேோகவும், உணர்வுேயேோகவும் அது ேோற கவண்டும்.
உணர்ச்சிகள் இளத வைளேயோக்கும். உணர்வுகள் இளதக் கோட்சியோகக் கோணளவக்கும்.
இது அகத்துள் கதோன்றும் கோட்சி, புறத்கதோற்றம் அல்ல.
இதளனப் பெற்றவர் ஒரு ோிஷியோவோர்.
இளத பவைிகய கோண்ெதற்கு, இது சத்திய ஜீவியக் கோட்சியோக இருக்க கவண்டும்.
கோதலினோல் ஏற்ெடும் ேோியோளத இனிளேயோனது ேட்டும் அல்ல, பநருக்கேோனதும்
பெருந்தன்ளேயோனதும் கூட.
அறிவு, பசல்வவைம், அதிகோைம் கெோன்ற எந்த வைமும் ேோியோளதக்கு வைி வகுக்கும்.
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கோதலகனோ அல்லது கோதலிகயோ, கோதளலப் பெறுவதற்குத் தகுதி உளடயவர்கைோக இருப்ெதோல்,
கோதல் ேோியோளதளய உருவோக்கும்.
கோதலோின் ெோர்ளவயில் இது பெோிய திறனோகும்.
இது ஒருபெோழுதும் முட்டோள்தனேோன அல்லது தவறோன ேோியோளதயோக இருக்க முடியோது.
எவர் ஒருவர் இந்த ேோியோளதளய உணருகிறோகைோ அவர், தோன் கோதலிப்ெவர் அதற்கு நன்கு
தகுதியோனவர் என்று அவருளடய உணர்வுகைில் பதோிந்து பகோண்டிருப்ெோர். இது
உண்ளேயோகவும் இருக்கும்.
எவகைனும் ஒருவளை உண்ளேயோகக் கோதலிக்கும் ஒருவர், ேற்ற எவருளடய விஷயத்திலும் இது
உண்ளே எனக் கோண்ெோர்.
ெிைெஞ்சத்தில் நுளைய கோதல் ேிகச் சுலெேோன வோயிலோகும்.
தோயோோின் ேீது குைந்ளத அசிங்கம் பசய்து விட்டோலும் தோயோர் அருவருப்ெளடவதில்ளல.
உண்தேயில் அைனால் அவள் சந்கதோஷப்ெடுவோள்.
ஒரு பசடி, ேலர் அல்லது பூச்சிகள் கெோன்ற எந்தப் பெோருைோனோலும், அதளனக் கண்டு ஒரு ோிஷி
இது கெோல் உணருவோர்.
நேக்கு அைகற்றதோகத் கதோன்றுவதிலும் ஒரு கவிஞன் அைளகக் கோண்ெோன்.
கோதளல நோடும் ஒருவருக்கு இதுதோன் அடிப்ெளடத் தகுதி.
ேீைோவின் உடலின் ஜீவியம் கிருஷ்ணர் கேல்பகோண்டிருந்த கோதலோல் நிளறவளடந்திருந்ததோல்,
அவளுளடய கணவர் அைித்த விஷம் அவளைத் தீண்டவில்ளல.
எண்ணம், எண்ணேோக ேட்டுகே இருந்தோல் அது தனித்து இருக்கும், அதனோல் வறண்டு இருக்கும்.
எண்ணம் உணர்ச்சிேயேோக்கப்ெட்டோல் ெசுளேயோக இருக்கும். ஜீவனின் பெரும் ெோகம் அதளன
ஏற்றுக்பகோள்ளும்.
எண்ணம் உணர்வுேயேோக்கப்ெட்டோல், அது வைம் பெோருந்தியதோக ேோறி அதளனகய
பசயல்ெடுத்திக்பகோள்ளும். அது இப்பெோழுது உடலுடன் இளணந்து இருப்ெதோல் க்ஷணத்தில்
சோதிக்கிறது.
சத்திய ஜீவிய எண்ணம் முழு ஜீவனுடன் பூைண ஐக்கியத்ளத நோடுகிறது.
இது எழும்பெோழுது ஞோெகம் தன் திறளன இைக்கிறது. சிந்தளன வறண்ட உணர்ளவ இைக்கிறது.
ஞோெகம் அடிேனதிற்குச் பசல்கிறது; எண்ணம் உணர்ச்சிேயேோக்கப்ெடுகிறது.
சத்திய ஜீவிய சித்தி என்ெது, சத்திய ஜீவிய எண்ணம் அதளனகய புோிந்துபகோள்வதோகும்.
சத்திய ஜீவிய வோழ்வு, ேற்ற ஜீவன்களுடன் ஒன்றி உள்ைது, இளறவனுடன் ஐக்கியேோக உள்ைது.
தனக்பகன்று தனித்துவத்துடன் இருக்கும் அது ேற்ற நிளலகளுடன் இணக்கேோக உள்ைது.
அக்னிளயப் ெற்றி கவதத்தில் கூறப்ெட்டுள்ைளவ அதளன சமூகக் கண்கணோட்டத்தில்
இருத்துகிறது.
நேது சமூகத்தில் எவர் ஒருவர் இது கெோன்ற உணர்ச்சிகளுக்கு ஆதைவு அைிக்கிறோகைோ, அவர்
சத்தியஜீவியம் பகோண்ட சோதகைோகும் தகுதி பெறுகிறோர்.
இது அவருக்கு அற்புதத்ளத சூசகேோக உணர்த்துகிறது.
எல்கலோருக்கும் ேோியோளத அைிப்ெது ஒரு கலோச்சோை ேனப்ெோன்ளேயோகும்; ஒருவர் ேீதோன
பவறுப்ெிற்கு இது சிறப்ெோன உடன்ெோடோக விைங்குகிறது.
முழுளேயோக கநர்ேளறயோன குணங்களைக் பகோண்டிருக்க கவண்டுபேனில், ஒருவர் அதற்கு
ேோறோனளதயும் அகத கெோல முழுளேயோகக் ளகவிட கவண்டும்.
டோர்சி இளதத்தோன் உள்ளுணர்வினோல் பசய்தோன்.
எலிசபெத்தோல் விக்கோேிடத்து முழுளேயோக இவ்வோறு நடந்துபகோள்ை முடியவில்ளல.
இளறவனிடம் அன்பு பசலுத்த கவண்டுபேனில் யோோிடத்தும் பவறுப்பு இருக்கக் கூடோது.
ேனளத ஒருமுகப்ெடுத்தி பசய்யப்ெடும் தவம், ேனிதளன இளறவனிடத்து அளைத்துச் பசல்லும்;
இளறவனிடம் அன்பு பசலுத்த ளவக்கோது.
இளறவனிடம் பூைணேோகச் சைணளடய, ஒருவருக்கு யோருடனும் எந்தப் ெற்றும் இருக்கக் கூடோது;
யோளையும் பவறுக்கோேல் இருப்ெதும் அகத கெோல் முக்கியேோனது.
அன்பு, பவறுப்பு இைண்டுகே ெற்றுதோன்.
தியோனத்தில் நம்ளே ேறந்துவிட கவண்டுபேன்று நோம் பெரும்ெோலும் விரும்புகிகறோம், ஆனோல்
ஞோெகம் குறுக்கிடுகிறது.
ஞோெகம் நேக்குப் ெிடிக்கிறது, அளத விரும்புகிகறோம், அளதப் ெயன்ெடுத்துவதில் சந்கதோஷம்
அளடகிகறோம் என்று பெோருைோகிறது.
ஞோெகத்ளதத் தோண்டி வருவதற்கு, அதனுளடய நன்ளேளய நோம் ெோைோட்டக் கூடோது.
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நோம் பெரும்ெோலும் நேது ஞோெகத்ளதப் ெற்றி பெருளே பகோள்கிகறோம். இவ்வோறு இருப்ெின்
நம்ேோல் அளத பவற்றிபகோள்ைகவ முடியோது.
ேனதின் ஒரு தோழ்ந்த திறன் ஞோெகம் ஆகும். அந்த அறிவு நம்ளே உற்சோகப்ெடுத்துவதோக
இருக்கோது.
சிந்தளன குறுக்கிடுகிறது. நோம் சிந்தளன பசய்ய விரும்புகிகறோம் என்றோகிறது.
சிந்தளன பசய்யோதவர்களுக்கு சிந்தளன ஒரு உயர்ந்த குணேோகும்; ேனதில் பேைனம்
குடியிருப்ெவர்களுக்கு சிந்தளன ஒரு தளடயோகும்.
அந்த அறிவு ஒரு இலக்கோகும்பெோழுது அது சிந்தளனளய உற்சோகேிைக்கச் பசய்யலோம்.
ஒவ்பவோரு முளறயும் எண்ணம் எழும்கெோது இவ்வோறு உற்சோகேிைப்ெது சோத்தியேோகோது.
ஒரு எண்ணம் எழும்பெோழுது, நோம் கெசுவளத ேட்டுேல்லோேல், சிந்தளன பசய்வளதயும் தவிர்த்து
பேைனேோக இருக்க முயற்சி பசய்தோல், ேிக விளைவில் இது எவ்வோறு ெலேடங்கு அளனத்ளதயும்
பூர்த்தி பசய்கிறது என்ெளதப் ெோர்க்கலோம்.
உண்ளேயில் திட்டங்கைின் சில கட்டங்கள் தவிர்க்கப்ெட்டு விடும்.
திட்டம் பூர்த்தி ஆவது நேது குறிக்ககோைல்ல, பேௌனத்தின் ேதிப்ளெத் பதோிந்துபகோள்வதுதோன்.
இதற்கு ஆன்ேீகத் திறனின் அடிப்ெளடயில் சிந்தளனயற்று இருப்ெளத ேதிப்ெிட கவண்டும்தியோனம் ஆழ்ந்து இருக்கும்.
பேௌனத்திற்கோககவ ஒருவர் பேௌனத்ளத நோடுவதில் ஆதோய ேனப்ெோன்ளே குளறவோக இருக்கும்.
பேௌனம் உடனடியோகக் கூர்ந்த ஞோெகத்ளதயும், அதிகேோகப் புோிந்துபகோள்ளும் திறளனயும்
அைிக்கும்.
இந்த முயற்சிகளை ஒருவர் அகந்ளதயிலிருந்து பவைிப்ெடுத்தலோம். பேௌனம் அளேதிளயத் தரும்.
அளவ உயர்ந்த ஆன்ேீக வைங்கைோகும்.
அன்ளனளய அளடய பேௌனத்ளத நோடுவது இந்த எல்லோக் கட்டங்களையும்விடச் சிறந்தது.
63. “It is now heightened into somewhat of a friendlier nature.”
This is a stage in dislike changing into liking.
One does not like or dislike; one routinely relates to others.
When the temperamental sensitivities are touched, liking or otherwise arises. It occurs when issues present
themselves or when you meet a striking personality.
For a devotee this idea is of value with respect to his worship.
Anyone who sees Mother’s photo or Sri Aurobindo’s name or reads a book on them immediately feels
their atmosphere. It is the divine touch.
Sri Aurobindo felt it in the Kali temple on the banks of the Narmada.
Serious devotees, though they visit the temple every day feel it often or everyday.
For others it is habitual worship.
Worship of Mother never becomes habitual.
A serious person is one who has his goal in his Mind always.
Whatever work he does, this occupies his Mind.
All the energy goes to it. Only the rest is given to routine work.
A serious devotee gives that importance to remembering Mother.
To him life will never be boring.
At moments of greater intensity, this permanent occupation penetrates through his preoccupation, i.e. any
work done with reference to this goal is consecrated to the memory of the Mother. To those who cannot
develop such seriousness, Mother says repeat “I want only Thee”. It kindles this aspiration by the power of
the Mantra – the name of the Mother.
It is seen in various ways. Minor problems in the body – pain, itching, and ache – or in life -- late coming,
missing article, slamming door – disappear by consecration but reappear as another problem. It is so when
the consecration is particular. Consecration of consciousness which is wider and general wipes off all the
problems at that one level. For Elizabeth, dislike changed into liking. For him, his love made him forget
that Elizabeth had any defects. It is the stamp of love. ‘I want only thee’ raises Man from Elizabeth’s
position to Darcy’s attitude. For every stage we are in, there is an appropriate strategy.
Liking can be heightened, not love as it is the heightened liking.
Darcy’s defects were not essential, they were defects of manners.
Her light was not from her substance, it was from her Mind by the freedom there.
He cured his short lived weak defects by his basic values and virtues.
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She, having no such endowment in the foundation could receive on the surface.
She was brilliant, the heroine. Darcy adored her, but the value was his from depth.
The mental organization of Europe is brilliant, but He said a child could upset it.
Like Darcy, one who has the light of spirit deep down when he awakes, can always compensate for his
weakness.
In solving social problems this knowledge of social potential will be handy to solve any problem, if only
you know how to create the linking strategy.
The link that preserved Darcy’s opening, in spite of the elopement, was the cultural strength of the
Gardiners. It was a subtle link working silently.
A similar link we see in Caroline. Wanting to prevent Darcy’s wedding with Elizabeth, she spoiled Jane’s
also only for it to be restored in a better way.
Darcy was willing, more than willing; her acceptance was hindered by her lingering dislike.
Man does not know two things 1) how much he wants to get by his own efforts 2) how much resistance is
there in him to get even from grace.
It arises from more than one reason.
• The capacity he developed yearns for assertion.
• The pride and strength of the ego is in its being separate.
• Ego is supported from below by ignorance and deeper still by Nature’s ignorance.
• The structure of individual capacity, in getting from others, feels it is brittle.
• The longing of desire is by the basic urge to relate with all others.
• It is counter to receiving. In receiving the ego has to recognize the greatness of others. It is bitter.
• Desire to receive is universal, physical; desire to refuse is egoistic vital, mental.
• Human nature tries to combine both by receiving by an artifice and then hitting back meanly with a
‘philosophic’ explanation.
Elizabeth was a good girl; but she was helpless with her mother’s gift of low consciousness in her
body and vital and Wickham’s captivating softness before her.
Mary Thorne was a bastard child, but there was no falsehood in her body or vital as there was trusting love
in her mother and adoration from her father. In the society she was a bastard while she was pure. Lady
Mary carried her mother’s active desire to look outside, but she was a gem of undivided loyalty which she
got from her father.
In Elizabeth we see how life guided her.
In ourselves we can see the route life takes and the guidance Mother gives.
That Mother is inside and comes out at great moments is one thing; it is another thing, in response to our
call, SHE comes into us in critical moments. For one who observes these movements in himself, life
cannot be dull for one moment, as all his moments will be raised by Her from intense crisis to vast
expanding opportunity. Behind all this we can also see our formed mentality forging ahead. Eternity sleeps
in Time’s hours. Human choice makes it heaven’s eternity. The wonder of human nature is having tasted
celestial joy, it prefers again human perversity.
Shah Jahan loved. It was Mental love. He immortalized it in the Taj Mahal.
Something deep down in him needed the betrayal of his son who imprisoned him for eighteen years. The
great pure love of the father and mother had their opposite of betrayal enshrined in the son Aurangzeb.
Mother draws our attention to this paradox.
The devotee, if he chooses, will not fail to get distant hints in himself of the two sides of human character.
It is not easy to encourage life to be perverse while it is smoothly flowing pleasantly.
To be aware of the other side, to be alert to offer it to Her, to be able to witness Her Force acting is almost
a Marvel, if not actually Marvel. Should a devotee look back and examine his life, the major events of it,
he is sure to see many of them strikingly.
Friendship leading to betrayal and betrayal leading to friendship are the ways of Life.
Our role in each will be an eye opener.
‘He loses himself in her, but wins her not’, is a line in 'Savitri'.
Darcy fully echoes this line and a long passage in 'Savitri' which ends with ‘the wide world is only he and
she’.
Man can give himself up totally; exhaust himself in worshipping the woman but she will not be exhausted
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is one secret of creation that shows the wider nature of the feminine principle. It is fully true of Darcy. In
the domestic life it looks like an irony in some places and euphemism in other places. One who enters the
yogic consciousness chanting “I want only Thee” will pass through states of consciousness that fully
justifies, sometimes more than justifies the very long passage of about hundred lines referred to above.
Every particle of yogic consciousness is the finite changing into infinity or that has changed into the
infinite.
The yogi at a more advanced stage can derive the same joy in a flower as well as a dried bark.
An engineer receiving a sophisticated machine is lost in knowing how to operate it. It is a patient intricacy
of fine detail. Passages in 'Savitri' touch upon such rich complexity of creation’s covert appearances. If
you happen to know affection in the extreme, culture in its peak and been in places where one is expressed
through the other, you can see a human version of God’s complex simplicity.
Or, practice psychological self-giving to individuals who are ignorant but not perverse, mean or sarcastic
and extend it both ways to spiritual self-giving as well as vital, material self-giving, you will see the joy of
the divine marvel in ignorant joy expanding into intelligent appreciation. Such things are easily seen
in human circumstances in children whose innocence expresses through a sense of wonder, a wife who is
anxious to expand in pleasing affection or a friend equally anxious to give or receive for the sole purpose
of raising affection to enjoyment. Should you develop a subtle receptivity with Mother, Her subtle Darsan
for the few moments it lasts will deliver to you what your soul longs for in your heart.
“அவனுளடய உயர்வோன குணங்களை அறிந்து பகோண்டதிலிருந்து, அவளன இப்பெோழுது
நட்புடன் ேதிக்க ஆைம்ெித்தோள்.”
பவறுப்பு விருப்ெோக ேோறும் கட்டம் இது.
ஒருவருக்கு விருப்பு பவறுப்பு எதுவும் கிளடயோது; ஒருவர் ேற்றவருடன் வைக்கேோன முளறயில்
பதோடர்புபகோள்கிறோர்.
ேனவுணர்வுகள் பதோடப்ெடும்பெோழுது விருப்பு பவறுப்பு எழுகிறது. விஷயம் என்று
வரும்பெோழுகதோ அல்லது நோம் குறிப்ெிடத்தக்க நெளைச் சந்திக்கும்பெோழுகதோ இது ஏற்ெடுகிறது.
அன்ெருக்கு அவருளடய வைிெோட்டிற்கு ஏற்ெ இந்தக் கருத்து ேதிப்புவோய்ந்தது.
அன்ளனயின் திருவுருவப்ெடத்ளதகயோ அல்லது ஸ்ரீ அைவிந்தோின் நோேத்ளதப் ெோர்க்கும்பெோழுகதோ
அல்லது அவர்களைப் ெற்றி புத்தகத்தில் ெடிக்கும்பெோழுகதோ, அவர்கைது சூைளல எல்கலோரும்
உடனடியோக உணர்வர். இது பதய்வீக ஸ்ெோிசம் ஆகும்.
நர்ேளத நதிக்களையில் கோைி ககோயிலில் ஸ்ரீ அைவிந்தர் இளத உணர்ந்தோர்.
தீவிை ெக்தர்கள் தினந்கதோறும் ககோயிலுக்குச் பசல்ளகயில் இளதப் பெரும்ெோலும் உணர்வர்
அல்லது தினமும் உணர்வர்.
ேற்றவர்களுக்கு இது வைக்கேோன வைிெோடோக இருக்கும்.
அன்ளன வைிெோடு ஒரு கெோதும் வைக்கேோன வைிெோடோக ேோறோது.
எப்பெோழுதும் ேனதில் இலக்ளகக் பகோண்டிருப்ெவர் தீவிைேோன நெைோக இருப்ெோர்.
எந்த கவளல பசய்து பகோண்டிருந்தோலும், ேனளத இதுகவ ஆக்கிைேித்துக் பகோண்டிருக்கும்.
எல்லோ சக்தியும் இதற்கக பசலவைியும். ேீதி இருப்ெதுதோன் ேற்ற வைக்கேோன கவளலகளுக்குப்
ெயன்ெடும்.
அன்ளனளய நிளனவுகூர்வதற்கு தீவிைேோன ெக்தன் இது கெோன்ற முக்கியத்துவத்ளத அைிப்ெோன்.
இவனுக்கு வோழ்வு என்றும் சுளவயுள்ைதோக இருக்கும்.
உயர்ந்த தீவிைேோன தருணங்கைில் நிைந்தைேோக இருக்கும் இந்தப் ெணி, ேனளத ஆக்கிைேித்துக்
பகோண்டிருப்ெளத ஊடுருவிச் பசல்கிறது, அதோவது இந்த இலக்ளகக் குறித்துச் பசய்யப்ெடும் எந்த
கவளலயும், அன்ளனக்குச் சேர்ப்ெணம் பசய்யப்ெடுகிறது. இந்தத் தீவிைத்ளதக் பகோண்டுவை
முடியோதவர்கள், ‘எனக்கு நீங்கள் ேட்டும் கெோதும்’ என்று ேீண்டும் ேீண்டும் கூறகவண்டும் என்று
அன்ளன கூறுகிறோர். ேந்திைேோக விைங்கும் அன்ளனயின் நோேம், அதனுளடய சக்தியினோல் இந்த
ஆர்வத்ளதத் தூண்டுகிறது.
இது ெல வைிகைில் கோணப்ெடுகிறது. உடலில் சிறிய ெிைச்சிளனகைோன - வலி, அோிப்பு, துன்ெம்அல்லது வோழ்க்ளகயில் - தோேதேோக வருவது, கட்டுளை பதோளலவது, கதளவ அளறந்து மூடுவதுகெோன்றளவ சேர்ப்ெணத்தின் மூலம் ேளறயும். ஆனோல் கவறு ெிைச்சிளனயோக ேீண்டும் தளல
தூக்கும். சேர்ப்ெணம் குறிப்ெிட்ட விஷயத்திற்கோக இருக்கும்பெோழுது இவ்வோறு ஏற்ெடும்.
ெைந்ததோகவும், பெோதுவோகவும் இருக்கும் ஜீவியத்தின் சேர்ப்ெணம், அந்த ஒரு நிளலயில் எல்லோ
ெிைச்சிளனகளையும் அகற்றிவிடுகிறது. பவறுப்பு எலிசபெத்திற்கு விருப்ெோக ேோறியது. அவனுக்கு
அவனுளடய கோதல் எலிசபெத்துளடய குளறகளை ேறக்கச் பசய்தது. இது கோதலின் முத்திளை.
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‘எனக்கு நீங்கள் ேட்டும் கெோதும்’ என்று கூறுவது ேனிதளன எலிசபெத்தின் நிளலயிலிருந்து
டோர்சியின் ேனப்ெோன்ளேக்கு உயர்த்தும். நோம் இருக்கும் ஒவ்பவோரு நிளலக்கும் நேக்குத்
கதளவயோன ஒரு உத்தி உள்ைது.
விருப்ெத்ளத உயர்த்தலோம், கோதளல அல்ல. ஏபனனில் கோதல் உச்செட்ச விருப்ெேோகும்.
டோர்சியின் குளறகள் அடிப்ெளடயோனளவ அல்ல, அளவ நடத்ளதயின் குளறெோடுகள்.
அவளுளடய ஒைி உள்ைிருந்து எைவில்ளல, அவளுளடய ேனதிலிருக்கும் சுதந்திைத்தினோல்
எழுந்தது.
குளறந்த நோட்களுக்கக இருந்த அவனுளடய ெலவீனேோன குளறெோடுகளை, அவன் தன்னுளடய
அடிப்ெளடப் ெண்புகைோலும், குணங்கைோலும் சோி பசய்துபகோண்டோன்.
அவளுக்கு அது கெோன்ற ெண்புகள் அடிப்ெளடயில் இல்லோத கோைணத்தோல், கேகலோட்டேோகத்தோன்
பெற்றுக்பகோள்ை முடிந்தது.
அவள் அெோைேோன கதோநோயகியோக இருந்தோள். டோர்சி அவளைப் பெோிதும் கெோற்றினோன், ஆனோல்
ெண்பு அவனிடம் ஆைத்தில் இருந்தது.
ஐகைோப்ெோவின் ேனதின் அளேப்பு ேிகச் சிறப்ெோக இருக்கிறது, ஆனோல் ஒரு குைந்ளதயோல்கூட
அளதச் சீர்குளலக்க முடியும் என்று ெகவோன் கூறுகிறோர்.
டோர்சிக்கு இருப்ெளதப்கெோல், எவர் ஒருவருக்கு அவர் விைிப்புறும்பெோழுது ஆைத்தில் ஆன்ேோவின்
ஒைி உள்ைகதோ, அவருக்கு அவருளடய ெலவீனத்ளத ஈடு பசய்ய முடியும்.
சமூகப் ெிைச்சிளனகளைத் தீர்க்கும்பெோழுது, எவ்வோறு இளணப்ெது என்கிற உெோயம் நேக்குத்
பதோிந்திருந்தோல், சமூகத் திறனின் இந்த அறிவு எந்த ெிைச்சிளனளயயும் தீர்க்க உடனடியோக
உதவும்.
லிடியோ ஓடிப்கெோனளதயும் ேீறி கோர்டினர் தம்ெதிகைின் கலோச்சோை வலிளேகய டோர்சியின்
திருவுருேோற்றத்திற்கு உதவியது.
கோைலினிடமும் இது கெோன்ற ஒரு இளணப்ளெ நோம் ெோர்க்கிகறோம். எலிசபெத்துடன் டோர்சிக்குத்
திருேணம் நடப்ெளதத் தடுக்க விரும்ெிய அவள், கஜனுளடய வோய்ப்ளெயும் பகடுத்தோள், ஆனோல்
அது ெிறகு கேலும் சிறப்ெோக நிளறகவறியது.
டோர்சி தயோைோக இருந்தோன், அவைிடம் இன்னமுேிருந்த பவறுப்பு அவள் ஏற்றுக்பகோள்வளதத்
தடுத்தது.
1) தன்னுளடய சுய முயற்சியோல் எவ்வைவு பெற்றுக்பகோள்ை விரும்புகிறோன் 2) அருள் மூலம்
பெற்றுக் பகோள்வதற்குக்கூட அவனிடம் எவ்வைவு எதிர்ப்பு இருக்கிறது என்கிற இைண்டு
விஷயங்கள் ேனிதனுக்குத் பதோியோது.
ெல கோைணங்கைினோல் இது எழுகிறது.
•அவன் வைர்த்துக்பகோண்ட ஆற்றல் வலியுறுத்த ஏங்குகிறது.
•அகந்ளதயின் பெருளேயும் வலிளேயும், அது தனித்து இருப்ெதில் உள்ைது.
•அறியோளே கீைிருந்து அகந்ளதளய ஆதோிக்கிறது, கேலும் ஆைேோக இயற்ளகயின் அறியோளே
ஆதோிக்கிறது.
•தனிப்ெட்ட திறனின் அளேப்பு, ேற்றவாிடேிருந்து பெற்றுக்பகோள்ளும்கெோது, வலிளேயற்றதோக
உணருகிறது.
•ஆளசயின் ஏக்கம் ேற்ற எல்லோவற்றுடனும் பதோடர்புபகோள்ை விளையும் அடிப்ெளட
உந்துதலோகும்.
•இது பெற்றுக்பகோள்வதற்கு எதிைோனது. பெற்றுக்பகோள்ளும்பெோழுது ேற்றவர்கைின் உயர்ளவ
அகந்ளத புோிந்துபகோள்ை கவண்டும். இது கசப்ெோனது.
•பெற்றுக்பகோள்ை ஆளசப்ெடுவது உலகைோவியது, ஜடத்திற்குோியது; ேறுக்க கவண்டும் என்கிற
ஆளச உணர்வுோீதியோகவும் ேனோீதியோகவும் அகந்ளதயுடனும் இருக்கும்.
•பசயற்ளகயோகப் பெற்றுக்பகோள்வதன் மூலம் இைண்ளடயும் இளணக்க ேனித சுெோவம்
முயல்கிறது, ெிறகு தத்துவோீதியோன ஒரு விைக்கத்தின் மூலம் ெதிலடி அைிக்கிறது.
எலிசபெத் நல்ல பெண்ணோக இருந்தோள்; ஆனோல் அவளுளடய தோயோோின் தோழ்ந்த ஜீவியத்ளத
உடலிலும் உணர்விலும் பெற்று இருந்ததோலும், விக்கோேின் கவரும் பேன்ளேயோன
தன்ளேயினோலும் அவைோல் ஒன்றும் பசய்ய இயலவில்ளல.
Mary Thorne, அவளுளடய தோயோர் திருேணம் ஆகோேகலகய பெற்றுக்பகோண்ட ேகள் ஆவோள்.
ஆனோல் அவளுளடய தோயோோிடம் இருந்த அன்பு நம்ெிக்ளகக்குோியதோக இருந்ததோலும்,
தகப்ெனோோிடேிருந்து பெற்ற ெோைோட்டும் குணத்ைினாலும் அவளுளடய உடலிகலோ அல்லது
உணர்விகலோ பெோய்ளே இல்ளல, சமூகத்தில் அவளுக்கு அவப் பெயர் இருந்தோலும், அவள்
தூய்ளேயோனவைோக இருந்தோள். Lady Mary, அவளது ைாயாாின், எதையும் பவளியில் மைடும் ைீவிர
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ஆதசதயக் பகாண்டிருந்ைாள், ஆனோல் முழுளேயோன விசுவோசத்ளத அவளுளடய
தந்ளதயிடேிருந்து பெற்றிருந்தோள்.
வோழ்க்ளக எவ்வோறு எலிசபெத்ளத வைி நடத்திச் பசன்றது என்ெளத நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
வோழ்க்ளக பசல்லும் ெோளதளயயும், அன்ளன அைிக்கும் வைிகோட்டளலயும் நோம் நேது
வோழ்க்ளகயில் ெோர்க்கிகறோம்.
அன்ளன நம்முள் இருக்கிறோர், பெோிய தருணங்கைில் பவைி வருகிறோர் என்ெது ஒரு விஷயம்,
நம்முளடய அளைப்புக்கு இணங்கி பநருக்கடியோன கநைங்கைில் நம்முள் வருகிறோர் என்ெது
இன்பனோரு விஷயம். இந்த இயக்கங்களை தன்னுள்கைகய கவனிக்கும் ஒருவருக்கு வோழ்க்ளக ஒரு
க்ஷணமும் சுவோைசியேின்றி இருக்கோது. ஏபனனில் தீவிைேோன பநருக்கடிளய ெைந்த விோிவளடயும்
வோய்ப்ெோக ேோற்றுவதன் மூலம் அவனது எல்லோ தருணங்களும் அன்ளனயோல்
உயர்த்தப்ெடுகின்றன. இளவ எல்லோவற்றிற்கும் ெின்னோல் நம்முளடய உருவோக்கப்ெட்ட ேனம்
முன்கன வருவளத நோம் ெோர்க்கலோம். நிளலயோனது கோலத்தில் உறங்குகிறது. ேனித விருப்ெம்
இளதச் பசோர்க்கத்தின் சோஸ்வதேோக்குகிறது. பதய்வீகச் சந்கதோஷத்ளத அனுெவித்ததற்குப் ெிறகும்
வக்கிைத்ளத விரும்புவது ேனித சுெோவத்தின் அதிசயம் ஆகும்.
ஷோஜகோனின் கோதல் ேனதிற்குோியதோக இருந்தது. அளத அவன் தோஜ்ேகோலோக இறவோ
நிளலயோக்கினோன்.
ேகனோல் ெதிபனட்டு வருடங்களுக்குச் சிளறயில் அளடக்கப்ெட்ட ஷோஜகோனுக்கு, அந்த
நம்ெிக்ளகத் துகைோகம் அவனுளடய ஆைத்தில் அவசியேோக இருந்தது. பெற்கறோர்கைின் உயர்ந்த
தூய்ளேயோன கோதல், அதற்கு கநர்ேோறோக நம்ெிக்ளகத் துகைோகேோக ேகனிடம் குடி பகோண்டிருந்தது.
இந்த முைண்ெோட்டிளன நம் கவனத்திற்கு அன்ளன பகோண்டு வருகிறோர்.
ஒரு அன்ெர், தோன் விரும்ெினோல் ேனித சுெோவத்தின் இைண்டு ெக்கங்களைப் ெற்றிய சிறிய
குறிப்ளெ தன்னிடம் உறுதியோகக் கோண்ெோர். வோழ்க்ளக சுமுகேோக இனிளேயுடன்
பசன்றுபகோண்டிருக்கும்பெோழுது அளத வக்கிைேோக ேோற்றுவது அவ்வைவு சுலெேல்ல.
ேறு ெக்கத்ளதப் ெற்றிய விைிப்புணர்வு, அளத அன்ளனக்குச் சேர்ப்ெிப்ெது குறித்து விைிப்புடன்
இருப்ெது, அன்ளனயின் சக்தி பசயல்ெடுவளதப் ெோர்ப்ெது, உண்ளேயில் அற்புதம் இல்ளல
என்றோலும் அற்புதம் கெோன்றது. ேனிதன் தன்னுளடய வோைக்ளகளயத் திரும்ெிப் ெோர்த்து
ஆைோய்ந்தோல், அதன் பெோிய நிகழ்வுகள் ெல இவ்வோறு கருத்ளதக் கவரும் வண்ணம் இருப்ெளத
நிச்சயேோகப் ெோர்ப்ெோன்.
நட்பு துகைோகத்தில் முடிவளடவதும், துகைோகம் நட்புக்கு வைி ககோலுவதும் வோழ்வின் வைிகைோகும்.
‘அவைிடம் அவன் தன்ளன இைந்தோன், ஆனோல் அவளை பவல்லவில்ளல’ என்ெது 'சோவித்ோி'யில்
ஒரு வோி.
டோர்சி இந்த வோிளயயும், ‘அவனும் அவளும் ேட்டுகே இந்த ெைந்த உலகம்’ என்று முடியும்
'சோவித்ோி'யில் உள்ை நீண்ட ெகுதிளயயும் எதிபைோலிக்கிறோன்.
ேனிதனோல் தன்ளன முழுளேயோக அைிக்க முடியும்; பெண்ளண வைிெடுவதில் தன்ளன
முழுளேயோகப் பூர்த்தி பசய்ய முடியும், ஆனோல் அவள் நிளறவளடய ேோட்டோள் என்ெது
பெண்ளேயின் பகோள்ளகயின் ெைந்த சுெோவத்ளத விைக்கும் ெளடப்ெின் ஒரு இைகசியேோகும்.
டோர்சிளயப் பெோறுத்த வளையில் இது முழுவதும் உண்ளே. குடும்ெ வோழ்க்ளகயில் இது சில
இடங்கைில் முைண்ெோடோகத் கதோன்றும், கவறு இடங்கைில் நல்ல விதேோக விைங்கும். ‘எனக்கு
நீங்கள் ேட்டும் கெோதும்,’ என்று உச்சோடனம் பசய்து கயோக ஜீவியத்தில் நுளையும் ஒருவர்,
முழுளேயோக நியோயப்ெடுத்தக்கூடிய ஜீவிய நிளலளயக் கடந்து பசல்வார், சில சேயம் கேகல
குறிப்ெிட்டுள்ைெடி 'சோவித்ோி'யின் நூறு வோிகளையும் நன்கு நியோயப்ெடுத்துவோர்.
கயோக ஜீவியத்தின் ஒவ்பவோரு துைியும் கண்டம் அகண்டேோவது அல்லது கண்டம் அகண்டேோக
ேோறியது ஆகும்.
உயர்ந்ை முன்கனறிய நிளலயில் இருக்கும் கயோகி, ேலாிலும் அல்லது கோய்ந்த சரகிலும்கூட ஒமர
அைவு சந்கதோஷம் பெறுவோர்.
ஒரு அதிநவீன இயந்திைத்ளதப் பெறும் ஒரு பெோறியோைர், அது எவ்வோறு கவளல பசய்கிறது என்று
பதோிந்துபகோள்வதில் மூழ்கிவிடுவோர். இது நுட்ெேோன விவைங்கைின் சிக்கலோன விஷயங்களைப்
பெோறுளேயோகத் பதோிந்துபகோள்வதோகும். ெளடப்ெின் இைகசியேோன கதோற்றங்கைின் இது கெோன்ற
பசைிப்ெோன சிக்கல்களை 'சோவித்ோி'யிலிருக்கும் ெகுதிகள் விவோிக்கின்றன. தீவிைேோன ெோசத்ளதயும்,
கலோச்சோைத்ளத அதன் உச்சத்திலும் நோம் பதோிந்துபகோண்டிருந்தோல், ஒன்று ேற்பறோன்றின் மூலம்
பவைிப்ெடப்ெடுவளதப் ெோர்த்திருந்தோல், இளறவனின் சிக்கலோன எைிளேளய நோம் கோண முடியும்.
அல்லது வக்கிைம், சின்னத்தனம், குத்தல் கெச்சு கெோன்றளவ இல்லோது, அறியோளேயில்
இருப்ெவர்கைிடம், ேனதின் அைவில் சுய அர்ப்ெணத்ளத நோம் கேற்பகோள்ைலோம். இளத ஆன்ேீகச்
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சுய அர்ப்ெணத்திற்கும், உணர்வு ேற்றும் பெோருள்ோீதியோன சுய அர்ப்ெணத்திற்கும் விோிவளடயச்
பசய்யும்பெோழுது, கைங்கேில்லோ சந்கதோஷத்தின் பதய்வீக அற்புதம், அறிவுபூர்வேோன ெோைோட்டோக
விோிவளடவளத நோம் ெோர்க்கலோம். இது கெோன்ற விஷயங்களை ேனித சந்தர்ப்ெங்கைில், சிறு
குைந்ளதகைின் கெடேற்ற தன்ளே ஆச்சோிய உணர்வோக பவைிப்ெடுவதிலும், இனிளேயோன
ெோசத்தில் விோிவளடய ஆளசப்ெடும் ேளனவியிடமும், ெோசத்ளத ேகிழ்ச்சியோக
உயர்த்துவதற்கோககவ எளதயும் அைிக்கும் அல்லது பெறும் ஒரு நண்ெனிடமும் கோணலோம்.
அன்ளனயிடேிருந்து சூட்சுேேோகப் பெற்றுக்பகோள்ளும் திறளன வைர்த்துக் பகோண்டோல், சில
பநோடிகளுக்கு ஏற்ெடும் அன்ளனயின் சூட்சுே தோிசனம், நேது ஆன்ேோ விளைவளத நேது
உள்ைத்தில் நேக்குப் பெற்றுத் தரும்
64. “Bringing forward his disposition in so amiable a light.”
Amiable nature is the acme of agreeable behaviour.
A true gentleman has absolutely no problems.
A fish cannot drown in water; a devotee cannot have problems.
The problems of life and the evil are created by God for Him to enjoy delight, a delight that issues when
Sachchidananda expresses in its opposite.
Man has his share while he is on that path.
Pain is there as long as he is in ignorance.
Outside ignorance, it is an adventure of consciousness.
Even after the advent of the Mother, Man is capable of seeking ignorance.
Unless a devotee solves every problem of his by calling Mother, he will not be able to see Mother when
She is before Him.
It is not eyes that see; it is aspiration that sees.
Obstacles are opportunities; when you see them as obstacles you grapple with it as obstacles.
Seen as opportunity, you stand aloof and handle it so that it yields the delight of discovery.
As a surgeon operates on a patient, the devotee handles the obstacle.
It is up to Man to be the surgeon, patient or disease, as all are one.
We concede the musician and music are one, but not the audience as part of it. It is a stretch.
It is all the difference of being inside or outside.
While you are one of the ten Men, you too will count them as nine.
What decides is the consciousness, not the count.
When people in the field begin to doubt as economists, it is a signal of awakening, as the Men question
their counting of nine.
Doubt from that point of view is a ray of liberating light.
Doubt itself is a revolution for superstition.
The greater the person, the greater is the common Man’s effort to discover his value.
The Gardiners were at pains to put the best construction on Darcy’s interest.
Darcy was a repository of centuries of accumulated social power in the land and its aristocracy.
Social power, power of land and power of aristocracy are different.
Power of land is the power of organised work.
Social power is the power of property, capacity to hold on to property. Aristocratic power is the power to
dominate the people, rule the country and be law abiding.
The great power of the aristocrat is the honour of a gentleman.
Society uses its physical power of liquidation to enforce conformity.
When it outgrows physicality, the physical power is sublimated into vital power. At this stage, people
seek social approval.
In this process the physical power becomes subtle vital power and increases in its potency, like the water
becoming vapour expands about thousand times.
Law was thus born. Hence the legal power.
To continue the argument to the other levels of Mind, spirit and Supermind, the scope of the present social
power will be self-evident.
Mr. Bennet drew upon this social power by a decision of the psychological plane.
This was for his personal use.
To draw it for the use of all, the decision must be unegoistic as well as implemented in the physical plane.
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The power of the Mind can be isolated powerless intellectual comprehension.
It can be inclusive, including that of the physical plane where a thought of the Mind moves the events in
the physical.
Darcy’s decision was different from Mr. Bennet’s in that it was useful for others in the reality of the social
vital plane.
It could be so because his own original decision was for an unearthly light seen in her eyes.
As the light was her, her sisters received the material benefit.
It is noteworthy that Bingley and Wickham were Darcy’s protégés.
The low condemns the low and praises the high.
By condemnation the low is subconsciously tied to the low.
By praise the low asking for what it does not deserve, distances from the high condemning a person or
policy, one invites an attack from it.
Praise makes you aware of the great distance between you and the object of praise.
Subconsciously you realise praise is not for you.
Elizabeth realized Pemberley was desirable and she desired it.
For months her hatred for Darcy powerfully related her to Pemberley and had drawn it towards her.
Man constantly judges everyone and everything.
The one practical result of that is he is fixed to his own level.
Mother comes in and draws much of his energies which indirectly releases him from his own level.
At any given time all the things in our Minds can be given up if we choose.
We choose to enjoy our condemnation and approval.
Trying to consecrate all the memories and thoughts, one will surely succeed.
Only that he is unwilling, when willing is lazy. Even when he is doing it properly, the subconscious
laziness tells him the worldly wisdom “enough is enough”.
Elizabeth so leveled off after realising that Wickham was an undesirable character.
A great effort is always followed by a great rest.
Energy is directed by a Mental decision.
Society gives up its physical power, sublimates it into vital power by self-restraint, and then organises the
power by its Mind. This happened in Europe in 1500. The Individual was born. Mind was born in the
common Man. It was Protestantism, literacy, universal education in the next centuries. Mind that issues out
of Spirit or that aspires to Spirit will flourish. Otherwise it is without foundation. A child can topple it. It
became intellectuality in France, trade in England which led to the empire; efficiency, philosophy, music in
Germany. France proceeded to the Revolution, abolished serfdom, organised a code for governments.
For an aristocrat to be amiable to others is gentlemanly.
He can do it as manners; still it is commendable.
Doing it genuinely, he becomes a genuine gentleman.
To do so, he must know that those who are not privileged are so because of circumstances and choice, not
by inability.
We look down upon others because we value our endowments.
Endowments that are chosen by the individuals is a knowledge that discounts a sense of privilege.
If there is a privilege, it is a privilege of giving our endowments to others.
A thought in the Mind cannot but act.
A yogic attitude of surrendering is the best.
Marvel is not only a wonderful life; everything in life is a Marvel.
What is ugly, evil, mean, venomous reveal they are a Marvel not when we see them as they are, but when
we see how they came to be constituted.
We admire a general who orders mass killing of enemy soldiers because we know why he is doing it.
The greater the killing, the greater is the general for us.
In the scheme of creation each perversion is so devised that in emerging out of it Man will have the delight
of Creation.
It is at that time he feels “Had I not been pestered like this, I would not have had this joy.”
Today we can have that knowledge, if not the experience.
Opening in the subliminal gives the experience.
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Consecration opens the surface into the subliminal. We call it Opening.
Receptivity is to receive without reaction, without limit.
Sincerity is able to appreciate the sincerity of an event that happens to us.
Even what the evil does is sincere to life.
Gratitude in life is to appreciate the sincerity of others and thrill.
The evil is a necessity, is a necessity for the Marvel in darkness.
Poison is Matter’s nectar to Man’s willful ignorance.
Perversity is the distorted knowledge that reflects our inner distortion.
From crude brutality it is a long distance to amiability.
An amiable Man has come to know the value of amiability.
The cheat over the generations evolves into a Man of honour.
First he realizes that cheating does not help.
Next he sees not many can be cheated.
To survive cheating one has to be among cheats.
He sees honour has a social respectability.
What makes a Man become good is the attraction to social status.
An honourable Man knows the social power he wields is the highest possible.
That is to work for outer gain.
It can be done for inner growth, though it is rare.
He who is amiable must have seen its social power, psychological satisfaction.
Darcy did move from arrogance to amiability.
Rudeness – crudeness – brutality – insensibility – skill – cooperation – understanding – agreeableness –
amiability can be a scale. This can be lengthened and perfected. To describe the transition of each stage
psychologically, functionally, socially, vitally from selfishness and selflessness, positive and negative,
explain physical qualities from vital and mental point of view becomes an interesting study. For instance,
the skilful Man values his skill and alienates all others. Realising his folly, he offers cooperation so that his
skill will be of use. Skill is energy organised. Anyone who has a skill will value all others who are skilled.
Skill rises to capacity. Man does not easily move thus up. For skill to become capacity, he has to learn very
many skills. Pride in one skill raises the skill, does not allow it to become capacity. To acquire several
skills, one has to be a socially acceptable Man. The essence of skills through the subtle medium of
socially acceptable behaviour collects as capacity.
Capacity is society sanctioning the essence of skills. What hurts is the vital pride. Mind that values
capacity compels the vital to cooperate. Spirit offers humility. It is the spiritual value that allows skill to
improve as capacity. Capacity does not become talent unless the society in its commercial evaluation
endorses capacity and rewards it.
“அவனது ேனநிளலளய விரும்ெத்தக்கைாகக் கோண்ெித்தது.”
ஏற்றுக்பகோள்ைக்கூடிய நடத்ளதயின் உச்சம்தோன் விரும்ெத்தக்க சுெோவம்.
உண்ளேயோன கனவோனுக்கு ெிைச்சிளன முற்றிலுேோக இருக்கோது.
ேீன் நீோில் மூழ்கோது; அன்ெருக்குப் ெிைச்சிளனகள் இருக்கோது.
சச்சிதோனந்தம் அதனுளடய கநர்ேோறோனதில் பவைிப்ெடும்பெோழுது எழும் ஆனந்தத்ளத தோன்
அனுெவிப்ெதற்கோக, வோழ்வின் ெிைச்சிளனகள், தீளேகள் ஆகியவற்ளற இளறவன் ெளடத்தோன்.
ேனிதன் அப்ெோளதயில் இருக்கும்பெோழுது அவனுக்கும் அதில் ஒரு ெங்கு உண்டு.
அவன் அறியோளேயில் இருக்கும்வளை அவனுக்கு வலி உண்டு.
அறியோளேக்கு பவைிகய இது ஜீவியத்தின் ேிகப் பெோிய அனுெவேோகும்.
அன்ளன அவதோித்த ெிறகும் ேனிதனோல் அறியோளேளய நோட முடிகிறது.
அன்ளனளய அளைப்ெதன் மூலம் தனது ஒவ்பவோரு ெிைச்சிளனளயயும் அன்ெர்
தீர்த்துக்பகோள்ைோதவளை, அன்ளன அவன் முன் இருப்ெளதயும் அவனோல் ெோர்க்க முடியோது.
ெோர்ப்ெது கண்கைல்ல, ஆர்வம்தோன் ெோர்க்கிறது.
தளடகள் வோய்ப்புகைோகும். அவற்ளறத் தளடகைோகப் ெோர்க்கும்வளை, அளவ தளடகைோககவ
இருக்கும்.
வோய்ப்ெோக ெோர்த்து, அதிலிருந்து தனித்து நின்று ளகயோளுளகயில், கண்டுெிடிப்ெின் ஆனந்தத்ளத
இது அைிக்கிறது.
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ஒரு கநோயோைிக்கு அறுளவ சிகிச்ளச பசய்யும் ஒரு நிபுணளைப்கெோல் ஒரு அன்ெர் தளடகளைக்
ளகயோளுகிறோர்.
அறுளவ சிகிச்ளச நிபுணர், கநோயோைி அல்லது கநோய் - இவற்றில் எதுவோக இருப்ெது என்ெது
ேனிதளனப் பெோறுத்தது. ஏபனனில் அளனத்தும் ஒன்கற.
இளசயும், ெோடகரும் ஒன்று என்று நோம் ஒப்புக்பகோள்கிகறோம், ஆனோல் ெோர்ளவயோைர்கள்
அவ்வோறு ஒப்புக்பகோள்வதில்ளல. அது ஒரு பதோடர்ச்சி ஆகும்.
பவைியில் இருக்கிகறோேோ அல்லது உள்கை இருக்கிகறோேோ என்ெளதப் பெோறுத்து இளவ எல்லோம்
இருக்கின்றன.
ெத்து ேனிதர்கைில் ஒருவைோக நோம் இருக்கும்கெோது, நோமும் ேற்றவர்களை ஒன்ெதோகத்தோன்
எண்ணுகவோம்.
தீர்ேோனிப்ெது ஜீவியகே தவிை எண்ணிக்ளக அல்ல.
பெோருைோதோை நிபுணர்கள் கெோல் ஒரு துளறயில் இருக்கும் ேக்களுக்கு சந்கதகம் எழும்பெோழுது,
ஒன்ெது என தோங்கள் எண்ணுவளத அவர்ககை ககள்வி ககட்ெது கெோல, அது விைிப்புணர்ச்சியின்
ஒரு அளடயோைம் ஆகும்.
அந்தக் கண்கணோட்டத்தில் சந்கதகம் எழுவது சுதந்திை ஒைியின் ஒரு கீற்றோகும்.
சந்கதககே மூடநம்ெிக்ளகக்கோன ஒரு புைட்சியோகும்.
ேனிதன் உயர்ந்தவனோக இருந்தோல், சோதோைண ேனிதன் அவனது ேதிப்ளெக் கண்டுெிடிக்க
எடுக்கும் முயற்சியும் பெோிதோக இருக்கும்.
டோர்சி ேீது நன்ேதிப்பு ஏற்ெட கோர்டினர் தம்ெதியினர் பவகுவோக முயன்றனர்.
ெல நூற்றோண்டுகைோக அந்த இடத்தின் சமூக அதிகோைம் ேற்றும் ெிைபுத்துவத்தின் கைஞ்சியேோகவும்
டோர்சி விைங்கினோன்.
சமூகத்தின் சக்தி, இடத்தின் சக்தி, ெிைபுத்துவத்தின் சக்தி ஆகியளவ பவவ்கவறோனளவ.
இடத்தின் சக்தி முளறப்ெடுத்தப்ெட்ட கவளலயின் சக்தியோகும்.
சமூகச் சக்தி பசல்வத்தின் சக்தியோகும், பசல்வத்ளதத் தக்க ளவத்துக்பகோள்ளும் திறனோகும்.
ெிைபுத்துவத்தின் சக்தி ேக்களை அடக்கி ஆளும் சக்தியோகும், நோட்ளட ஆளும் சக்தியோகும்,
சட்டத்ளத ேதிக்கும் சக்தியோகவும் இருக்கும்.
உயர்குடியினோின் பெோிய சக்தி ஒரு கனவோனின் நன்ேதிப்ெோகும்.
சமூகம் தனது அைிக்கும் ஜட சக்திளய, இணங்கச் பசய்வதற்கோகப் ெயன்ெடுத்துகிறது.
ஜடத்தன்ளேளயத் தோண்டி வந்த ெிறகு உடலின் சக்தி உணர்வின் சக்தியோக உயருகிறது. இந்தக்
கட்டத்தில் ேக்கள் சமூகத்தின் அனுேதிளய நோடுகின்றனர்.
இந்த முளறயில் உடலின் சக்தி சூட்சுே உணர்வின் சக்தியோக ேோறுகிறது. நீர் நீைோவியோக ஆயிைம்
ேடங்கு விோிவளடவது கெோல் அதன் ஆற்றல் அதிகோிக்கிறது.
சட்டம் இவ்வோறு கதோன்றியது. அதனோல் சட்டத்திற்குச் சக்தி ஏற்ெட்டது.
ேனம், ஆன்ேோ, சத்திய ஜீவியம் இவற்றின் ேற்ற நிளலகளுக்கு இந்த விவோதத்ளதத் பதோடர்ந்தோல்,
இன்ளறய சமூகச் சக்தியின் வோய்ப்பு பதைிவோகத் பதோியும்.
ேனதின் ஒரு தீர்ேோனத்தின் மூலம் திரு பென்னட் இந்தச் சமூகச் சக்திளயப் ெயன்ெடுத்திக்
பகோண்டோர்.
தன்னுளடய பசோந்த உெகயோகத்திற்கோக அவர் ெயன்ெடுத்திக் பகோண்டோர்.
ெலருக்கும் ெயன்ெடும் வளகயில் இளத உெகயோகப்ெடுத்திக்பகோள்ை, தீர்ேோனம், அகந்ளத
இல்லோேல் இருக்க கவன்டும். ஜட நிளலயில் பசயல்ெடுத்தப்ெட கவண்டும்.
ேனதின் சக்தி தனிளேப்ெடுத்தப்ெட்ட வலுவற்ற அறிவுோீதியோன புோிதலோக இருக்கலோம்.
ேனதின் எண்ணம் நிகழ்வுகளை, ஜடநிளலயில் நகர்த்தும் ஜட நிளலளய உள்ைடக்கியதோக
இருக்கலோம்.
சமூக உணர்வுநிளலயின் உண்ளே நிளலயில் ேற்றவர்களுக்குப் ெயனுள்ை வளகயில் டோர்சியின்
தீர்ேோனம் திரு பென்னட்டின் தீர்ேோனத்திலிருந்து ேோறுெட்டதோக இருந்தது.
அவளுளடய கண்கைில் கண்ட வித்தியோசேோன ஒைிக்கோக அவனுளடய ஆைம்ெத் தீர்ேோனம்
எழுந்ததோல், இது இவ்வோறோக இருக்கலோம்.
ஒைி அவளுளடயதோக இருந்ததனோல் அவளுளடய சககோதோிகள் பெோருள்ோீதியோக ெயனளடந்தனர்.
ெிங்கிலியும் விக்கோமும் டோர்சியின் சீடர்களைப் கெோல இருந்தனர் என்ெது குறிப்ெிடத்தக்கது.
தோழ்ந்தவர்கள் தோழ்ந்தவர்களைக் குளற கூறுவர், உயர்ந்தவர்களைப் புகழுவர்.
குளறகூறுவதன் மூலம் தோழ்ந்தவர்கள் தோழ்ந்தவர்களுடன் ஆழ்ேனதில் இளணந்துள்ைனர்.

242

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

புகழ்வதன் மூலம் தோழ்ந்தவர்கள் தங்களுக்குத் தகுதி இல்லோதளதக் ககட்ெோர்கள், ஒரு நெளைகயோ
அல்லது ஒரு கருத்ளதகயோ எதிர்ப்ெதன் மூலம் உயர்ந்தவர்கைிடேிருந்து விலகி நிற்ெோர்கள்,
ஆெத்ளதயும் வைவளைத்துக் பகோள்வோர்கள்.
புகழ்வது நேக்கும் நம்ேோல் புகைப்ெடும் பெோருளுக்கும் இளடகய இருக்கும் பெோிய இளடபவைிளய
நம்ளே உணை ளவக்கும்.
புகழ்வது நேக்கு உோியதல்ல என ஆழ்ேனதில் நோம் புோிந்துபகோள்கிகறோம்.
பெம்ெர்லி விரும்ெத்தக்கது என்று எலிசபெத் புோிந்துபகோண்டோள், அவள் அதற்கு ஆளசப்ெட்டோள்.
டோர்சி ேீது ெல கோலேோக ஏற்ெட்டிருந்த பவறுப்பு அவளைப் பெம்ெர்லியுடன் தீவிைேோகத்
பதோடர்புபகோள்ை ளவத்து, அவளை அது ஈர்த்தது.
ேனிதன் எல்லோவற்ளறயும், எல்கலோளையும் இளடவிடோது கணித்துக் பகோண்டிருப்ெோன்.
இதனோல் அவன் அவனுளடய நிளலயிகலகய தங்கி விடுவோன்.
அன்ளன உள்கை நுளைந்து அவனுளடய சக்தியின் பெரும்ெகுதிளய எடுத்து விடுகிறோர், அது
ேளறமுகேோக அவளன அவனுளடய நிளலயிலிருந்து விடுவிக்கிறது.
நோம் விரும்ெினோல் நேது ேனத்தில் இருக்கும் எல்லோவற்ளறயும் எந்த கநைத்தில்
கவண்டுபேன்றோலும் ளக விடலோம்.
குளற கூறுவளதயும் ஏற்றுக் பகோள்வளதயும் நோம் சந்கதோஷேோக அனுெவிக்க விரும்புகிகறோம்.
எல்லோ ஞோெகங்களையும் எண்ணங்களையும் சேர்ப்ெணம் பசய்ய முயலும் ஒருவர் நிச்சயேோக
பவற்றி அளடவோர்.
விருப்ெம் கசோம்ெலோக இருக்கும்பெோழுது அவன் விருப்ெேில்லோேல் இருக்கிறோன். அவன் அளத
முளறயோகச் பசய்யும்பெோழுதும், ஆழ்ேனச் கசோம்ெல் அவனுக்கு உலக அறிவோன, ‘பசய்தது
கெோதும்’ என்று புகட்டுகிறது.
விக்கோம் ஏற்கத் தகுந்தவன் அல்ல என்ெளத எலிசபெத் புோிந்துபகோண்டவுடன் அவ்வோறு சேநிளல
எய்தினோள்.
ஒரு பெோிய முயற்சிளயத் பதோடர்ந்து பெோிய ஓய்வும் வரும்.
ேனதின் தீர்ேோனத்தோல் சக்தி வைி நடத்தப்ெடுகிறது.
சமூகம் தனது ஜட நிளல சக்திளயக் ளகவிடுகிறது, சுயக் கட்டுப்ெோட்டினோல் உணர்வின் நிளலக்கு
அளத உயர்த்துகிறது. ெிறகு தனது ேனதின் மூலம் சக்திளய முளறப்ெடுத்துகிறது. 1500-ஆம்
வருடம் இது ஐகைோப்ெோவில் நடந்தது. தனி ேனிதன் ெிறந்தோன். ேனம் சோதோைண ேனிதனிடம்
உருவோயிற்று. அடுத்த நூற்றோண்டுகைில் ப்ைோடஸ்டன்டினோின் தத்துவம், எழுத்தறிவு, உலகைோவிய
கல்வி ஆகியளவ தளைத்தன. ஆன்ேோவிலிருந்து எழும் ேனம் அல்லது ஆன்ேோளவ கநோக்கி
ஆர்வேோக எழும் ேனம் தளைக்கும். இல்லோவிடில் இது எந்த அடித்தைமும் இன்றி இருக்கும். ஒரு
குைந்ளதயோல்கூட இளதக் பகடுக்க முடியும். இது ெிைோன்ஸில் அறிவோகவும், இங்கிலோந்தில் ஒரு
சோம்ைோஜ்யத்திற்கு வைி ககோலிய வர்த்தகேோகவும், பஜர்ேனியில் ஆற்றல், தத்துவம் ேற்றும்
இளசயோகவும் ேோறியது. ெிைோன்ஸ் புைட்சியில் ஈடுெட்டு, அடிளேத்தனத்ளத ஒைித்து, ஒரு
அைசோங்கத்திற்குத் கதளவயோன பநறிகளை முளறப்ெடுத்தியது.
ஒரு ெிைபு குடும்ெத்தில் ெிறந்தவர் ேற்றவர்களுக்கு விரும்ெத்தக்கவைோக இருக்க கவண்டுபேனில்
அவர் நற்குணமுளடயவைோக இருக்க கவண்டும்.
இளத அவர் பவறும் நடத்ளதயில் பவைிப்ெடுத்தலோம், இருப்ெினும் இது ெோைோட்டத்தக்கது.
இளத உண்ளேகயோடு பசய்தோல் அவர் உண்ளேயோககவ நற்குணமுளடயவைோக ேோறுவோர்.
இவ்வோறு பசய்வதற்கு யோபைல்லோம் இப்கெற்றிளனப் பெறவில்ளலகயோ, அவர்கள்
சந்தர்ப்ெத்தினோலும் விருப்ெத்தினோலும் அவ்வோறு உள்ைனர், இயலோளேயினோல் அல்ல என
பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும்.
நேது திறளேகளை நோம் ேதிப்ெதனோல் ேற்றவர்களை ேட்டேோகப் ெோர்க்கிகறோம்.
திறளேகள் தனி நெர்கைோல் கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ைன என்கிற அறிவு உோிளே உணர்விளன
அகற்றுகிறது.
நேக்கு உோிளே இருந்தோல் நம்முளடய திறளேகளை ேற்றவருக்கு அைிக்க கவண்டும்.
ேனதிலிருக்கும் எண்ணத்தோல் பசயல்ெடோேல் இருக்க முடியோது.
கயோக ேனப்ெோன்ளேயோன சைணோகதி ேிகச் சிறந்ததோகும்.
அற்புதம் அற்புதேோன வோழ்க்ளக ேட்டும் அல்ல; வோழ்க்ளகயில் அளனத்துகே அற்புதம்தோன்.
அருவருப்பு, தீளே, சிறுளே, விஷம் கெோன்றளவகளை அளவ எவ்வோறு உள்ைனகவோ அவ்வோகற
ெோர்க்கோேல் எவ்வோறு அளவ அப்ெடி ஆயின என்று ெோர்த்தோல் யோவும் அற்புதேோகத் பதோியும்.
விகைோதி அணியில் இருக்கும் ெளட வீைர்களைக் கூண்கடோடு பகோல்ல உத்தைவிடும் ெளடத்தைெதி
ஏன் அவ்வோறு பசயல்ெடுகிறோர் என நேக்குத் பதோிவதோல் அவளை நோம் கெோற்றுகிகறோம்.
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எதிோிப்ெளட வீைர்கைின் அைிவு அதிகேோகும்பெோழுது தைெதியும் நம் ெோர்ளவயில் உயருகிறோர்.
ஒவ்பவோரு வக்கிைத்திலிருந்தும் பவைிவரும்பெோழுது ேனிதனுக்குப் ெளடப்ெின் ஆனந்தம்
கிளடப்ெது கெோல், ெளடப்ெில் வக்கிைம் உருவோக்கப்ெட்டுள்ைது.
இந்தச் சேயத்தில்தோன், ‘நோன் இவ்வோறு வற்புறுத்தப்ெட்டிருக்கோவிட்டோல் இந்தச் சந்கதோஷம்
எனக்குக் கிளடத்திருக்கோது’ என்று அவன் உணருவோன்.
இன்று நேக்கு அந்த அனுெவம் இல்லோவிட்டோலும் அந்த அறிவு கிளடக்கும்.
அடி ேனத்தில் விைிப்ெளடவது அனுெவத்ளத அைிக்கிறது.
சேர்ப்ெணம் கேல்ேனளத அடிேனதிற்கு அளைத்துச் பசல்கிறது. இளத நோம் விைிப்ெளடவது
என்கிகறோம்.
ஏற்புத்திறன் என்ெது எதிர்விளன ஆற்றோேல் அைவற்றுப் பெற்றுக்பகோள்வது.
நேக்கு நடக்கும் ஒரு நிகழ்வின் உண்ளேளயப் ெோைோட்ட முடிவகத ம ர்தேயான ேன நிளலயோகும்.
தீளேயின் பசயலும் வோழ்க்ளகக்கு உண்ளேயோக உள்ைது.
ேற்றவர்கைது உண்ளேளயப் ெோைோட்டி பேய் சிலிர்ப்ெகத வோழ்வில் நன்றி உணர்வோகும்.
தீளே ஒரு அவசியம் ஆகும், இருைில் ஏற்ெடும் அற்புதத்திற்குத் தீளே அவசியம்.
ேனிதன் விரும்ெி ஏற்றுக்பகோண்டுள்ை அறியோளேக்கு விஷகே அேிர்தேோக உள்ைது.
அகம் உருேோறி இருப்ெளத ெிைதிெலிக்கும் உருேோறிய அறிகவ வக்கிைம் ஆகும்.
முைட்டுத்தனேோன கடுளேயிலிருந்து விரும்ெத்தக்கவனோக ேோறுவது ஒரு நீண்ட ெயணம் ஆகும்.
ஏற்றுக்பகோள்ளும் விதத்தில் இருக்கும் ேனிதன் அதன் ேதிப்ளெ உணருவோன்.
ெல தளலமுளறகைில் இருக்கும் ஏேோற்றும் குணம் ஒரு ேனிதனிடத்தில் ேோியோளதயோக
உருேோறுகிறது.
ஏேோற்றுவதோல் எந்தப் ெயனுேில்ளல என அவன் முதலில் உணர்கிறோன்.
ெலளையும் ஏேோற்ற முடியோது என்று அவன் அடுத்து கோண்கிறோன்.
ஏேோற்றப்ெடோேல் இருக்க கவண்டுபேனில் ஏேோற்றுெவர்கைில் ஒருவைோக அவர் இருக்க கவண்டும்.
ேோியோளதக்கு சமூக அந்தஸ்து இருப்ெளத அவன் ெோர்க்கிறோன்.
சமூக அந்தஸ்தின் ஈர்ப்கெ ேனிதளன நல்லவனோக்குகிறது.
தோன் ெிைகயோகிக்கும் சமூக அதிகோைகே அதிகெட்ச சோத்தியம் என்ெளத ஒரு ேோியோளதக்குோிய
ேனிதன் அறிவோன்.
அது புற இலோெத்திற்கோக கவளல பசய்வதோகும்.
அக முன்கனற்றத்திற்கும் இதளனச் பசய்யலோம், ஆனோல் இது அோிது.
விரும்ெத்தக்கவனோக இருப்ெவன், அதன் சமூகச் சக்திளயயும் அது அைிக்கும் ேனத் திருப்திளயயும்
உணர்ந்திருப்ெோன்.
கடுளேயிலிருந்து விரும்ெத்தக்கவனோக டோர்சி ேோறினோன்.
கடுளே, முைட்டுத்தனம், பகோடூைம், அறிவில்லோேல் நடப்ெது, திறளே, ஒத்துளைப்பு,
புோிந்துபகோள்வது, ஏற்றுக்பகோள்வது, விரும்ெத்தக்கது ஆகியளவ ஒரு அைவுககோலோக இருக்கலோம்.
இந்தப் ெட்டியளல நீட்டிக்கலோம், குளறெோடற்றதோக்கலோம். ேகனோோீதியோக, பசயல்ோீதியோக,
சமூகோீதியோக, உணர்வுோீதியோக, சுயநலம்-ெைநலம், கநர்ேளற-எதிர்ேளற இவற்றிலிருந்து
ஒவ்பவோரு கட்டத்தின் ேோற்றத்ளத விவோிப்ெதும், உணர்வு ேற்றும் ேனதின் கண்கணோட்டத்தில்
ஜடநிளலக் குணங்களை விவோிப்ெதும், சுவோைசியேோன ஆைோய்ச்சியோக இருக்கும். உதோைணத்திற்கு
திறளேவோய்ந்த ஒரு ேனிதன் தன்னுளடய திறன்களை ேதித்து ேற்றவர்களை
அன்னியப்ெடுத்துகிறோன். தன்னுளடய ேடளேளயப் புோிந்துபகோண்டு, ேற்றவர்களுக்கும்
தன்னுளடய திறளே ெயன்ெட ஒத்துளைப்ளெ அைிக்க முன்வருகிறோன். முளறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ை
சக்திகய திறளேயோகும். திறளேயுள்ை ேனிதன் ேற்ற திறளேசோலிகளை ேதிப்ெோன். திறளே
பசயல்திறனோக உயருகிறது. ேனிதன் சுலெேோக இவ்வோறு உயருவதில்ளல. திறளே
பசயல்திறனோக ேோற அவன் ெல திறளேகளைக் கற்றுக்பகோள்ை கவண்டும். ஒரு திறளேயில்
இருக்கும் பெருேிதம் திறளேளய உயர்த்தும், ஆனோல் அளத பசயல்திறனோக ேோற்றோது. ெல
திறளேகளைப் பெற ஒருவர் சமூகத்தில் ஏற்றுக்பகோள்ைக் கூடியவைோக இருக்க கவண்டும்.
திறளேகைின் சோைம் சமூகம் ஏற்றுக்பகோள்ைக் கூடிய நடத்ளதயின் சூட்சுே ஊடகத்தின் மூலம்
பசயல் திறனோக ேோறுகிறது.
திறளேகைின் சோைோம்சத்ளத சமூகம் அனுேதிப்ெது ஆற்றல் ஆகும். உணர்வின் பெருளேதோன்
கோயப்ெடுத்துகிறது. ஆற்றலின் ேதிப்ளெ உணரும் ேனம் உணர்ளவ ஒத்துளைக்க
வலியுறுத்துகிறது. ஆன்ேோ ெணிளவ அைிக்கிறது. திறளேளய ஆற்றலோக உயர்த்துவது ஆன்ேீகப்
ெண்பு. சமூகம், அதனுளடய வியோெோை கநோக்கில் ேதிப்ெிட்டு ஆற்றளல அங்கீகோித்து ெலனைிக்கும்
பெோழுதுதோன், ஆற்றல் பசயல்திறனோக ேோறுகிறது.
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65. “Above all, above respect and esteem, there was a motive within her of goodwill which could not be
overlooked.”
Goodwill rises above respect, regard and esteem.
Goodwill is the basis of gratitude.
Goodness is the knowledge of Truth.
All wills are ill wills.
Therefore will to wean itself away from ill nature is not human.
Will at its birth tends to goodness, it becomes goodwill.
Gratitude is delight in the body.
Goodwill is capable of being the basis of gratitude.
She was grateful to him for loving her without her loving him in spite of her petulance, is mental emotion.
The gratitude that thrills is the emotion of the body.
Even that gratitude is different from love whether it is superior or not.
She was basically a good girl.
Her mother’s falsehood did not reach her Mind.
Even her mother was not vicious, malicious or venomous.
She was false, mean, foolish, insensitive.
She only said she would not Mind anything but for the entail, but she did not wish for his death.
It was insensitivity, not ill will.
Ill will born of malice is stronger than the one born of insensitivity.
Ill will born out of vengeance has a motive, while that which is born out of insensitivity will not have that
sting.
Such an analysis will lead to thinking.
Thinking issues out of observation of facts.
It can issue out of consideration of ideas.
Such a thinking can be original ideas giving birth to original thinking.
Silence exceeds original thinking.
Original thinking is still thinking.
Silence is born when thinking stops.
It is significant that her charm for Wickham survived her gratitude and Pemberley.
The first impression is the best impression.
Vital charm is stronger than Mental gratitude.
‘Tolerable’ will always survive in spite of Pemberley.
Capacity to withhold full admiration is always a feminine motive.
Pemberley that overwhelmed her was physical, this charm was vital.
Giving up Wickham was giving up Lydia which meant she conceded her family was inferior.
Like Hound of Heaven, Guruvayour Gurukal, Man accepting God hesitates when God comes to him.
It is human vacillation.
One way of Man becoming humble says 'Savitri', ‘haughtily humble in his conceit’.
Haughtiness before fully accepting humility tries to be conceited.
Darcy was in this frame of Mind when he wrote the letter.
The Duke asked for the pardon of Madame Goestler, compromised with his daughter Mary. In these he
passed through irritation, disbelief, conceit, obstinacy and finally gave way.
After the Mind fully concedes to give up the hurt emotions, the physical habits will act in the old way for a
long time.
In past consecration, issues forgotten decades ago will come to the surface.
Even then some of them will retain their original vigour of anger, jealousy, etc.
To create a belief in the Mind is an impossible task.
To persuade the emotions to endorse it is more difficult.
To get the old habits change and accept the new has not yet happened on earth.
Should it happen, it should happen by transformation.
The heart does not open a second time is taken as an ultimate truth.
The broken pot does not become clay again.
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It can do so before being baked.
Glass can be melted, not the potsherds.
Once the mould is cast, it stays forever.
It is as strong as God’s creation.
Mother takes over our work once we start doing what She says.
The school gives the scholarship once the student enters it.
It helps not only the bright boy but the dull poor boys.
Now ALL the children are fed, clothed, given books to read.
Our joy is to turn to Her, accept Her ways. Then gradually She takes over our effort.
We must be conscious of each of Her attitudes and the reason for it.
She takes over our effort, as basically SHE is one with us.
As the society, She has infinite power and gives it to us personally or for all.
Money is a symbol, it is an organisation. Anything can be converted into Money.
So Money is ubiquitous. Mother is Omnipresent as well as Omniscient and Omnipotent.
Money rises from below. SHE comes down from above.
How the society organises its power can be easily seen in Money whose history we know.
Society releases energy by action. Energy is released as action is movement and movement releases
energy.
The formation of society is a direction. The released energy is directed by its own direction.
Already society is formed somewhat. Formation is a structure.
Passing through the structure, the energy is organised into power.
Elizabeth was abused. It released her energy.
Wickham told her, Darcy was a bad character.
It gave a direction to her energy. So she forcefully abused.
His letter was a framework of facts.
She saw the facts, accepted them.
Her energy passing through the organisation of facts, became power.
It is that power that made her dislike lessen and partially turn into liking.
As Darcy entered her life – on a parallel with Mother – Darcy helped her overcome her own defects in her
family. Our part is to gratefully accept Mother and increase in receptivity by increasing sincerity. To
recognise this role of the Mother – who helps unasked – in Darcy offering the help without her asking for
it, is receptivity. It is not enough to ward off a problem but it is equally necessary to convert it into an
opportunity.
Converting the problem into an opportunity is an inevitable part of this process.
Selection of a problem is a halfway house in the whole process of transformation.
Man adopts the least line of resistance and stops at any convenient stop.
We see all the energy emanating from Darcy activated by Elizabeth and filling up every pocket of
receptivity in the low gradient – Jane, Lydia, Wickham, Mr. Bennet and Mrs. Bennet.
The rule for issuing energy is initiative.
The rule for receiving energy is to be in relation to the source, to be in need, to be receptive in attitude.
The relation was social in Bingley, family in Jane, psychological in Mr. Bennet.
Everyone is related to everyone in a place in the physical, subtle, causal planes.
Elizabeth was a sister to Jane related in the biological physical plane.
She was related to Charlotte through friendship, a subtle relationship.
Elopement was physically related by a sister, subtly related to Wickham by her admiration.
Still the act itself originated in the occult plane. Therefore it was never seen by anyone.
It came to Kitty as a secret.
Secret, 'Savitri' says, is the covert nurse to nature’s miracles.
It came to Kitty and through her to Mrs. Bennet to draw her energy for the elopement.
As to Wickham, there was a touch of a causal plane which we see brought Darcy into the picture and did
what could be done only by a higher force.
After wedding their shameless impudence was socially abominable. From a higher view, the joy of the
bride and bridegroom could come only for a higher, rather the highest plane.
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Psychologically it was a heinous crime.
Think what made Jane and Lizzy plead for their visit.
Their joy was sanctioned by both the sisters, beneficiaries of that power.
'Savitri' says this sin itself is a divinity.
No mother or father can stand the sight of a surgical operation but they accept the result. In those days
when operation was introduced, many preferred to die rather than undergo an operation.
Moral sensitivities are far more intolerable.
Man in his ardent disposition of a pious devotee receives God as Elizabeth received Darcy.
A retired father receiving a pension of twenty five rupees was reluctant to receive the salary of sixty two
rupees of his son. The son had two years in the college and worked as a teacher in a primary school. He
brought home his salary to his father who in his loincloth sat on a mat working at some handicraft that
could earn 0.50 rupees that day. Instead of gratefully receiving the ‘fabulous’ salary of his son, he asked
his son to leave it on the mat. After a few hours the son found the money on the same spot. This is the
mean attitude of a small Mind towards his own son. Are we better towards Mother than this Man? The
scorpion bite is a message from the Divine in the cosmic scheme of things. Do we have the intelligence to
decipher it? In the case of intelligence seeing the knowledge, will the sting be less painful?
Following the cantos of 'Savitri' we see the journey of Aswapathy passing through these stages. Should our
sensitivity be receptive, we can see glimpses of this knowledge.
'Savitri' describes the world as it is.
To devotees, Mother takes off the rigour. At least looking back, a devotee now sees every misfortune led to
a progress in life.
We certainly see it in Elizabeth.
She discovered she was a selfish creature.
She was ashamed of her abuse and never wanted him to remind her of it.
We now see his arrogance met her falsehood and created an explosion like a war after which the national
life flowered.
Sri Aurobindo spared India both the hot wars and much of the cold war.
Mother sent the Chinese back so that the Indians need not undergo the ordeals.
Her consciousness does it in every one of us. We now enjoy the result.
Can we know the process? Know what was spared to us?
Now, one willing to keep fully awake in his Psychic can see in any event what happens, what is given,
what is held back. As the event unfolds, it will be clear what comes to us, how we respond, if only we
rigourously adhere to consecration.
Elizabeth receives what Darcy gives; Darcy behaves as if she gives and he receives.
In Man’s prayer to Mother, we know certain facts.
Man wants, Mother readily gives.
The flow is from the differential between two ends.
Mother demands our surrender.
Man does it after a fashion.
Some asked Mother to give them surrender and outraged Her.
Some saints absolved themselves of any sin as their surrender had been made and it was complete.
We must be sincere to Mother, should not ask Her to give us sincerity. It is obvious.
We know Mother is compassionate; grace needs no qualification to act.
How are the contradictions to be resolved, so that Man needs no more prayer?
Initially in life or yoga there is no difficulty as the flow from above is copious.
I cited India’s escape from war ravages.
Bengal, His place of birth became the capital in spite of being in a corner of India and was the most
prosperous Presidency including Bihar, Assam, Orissa.
When He came to Pondicherry the capital was removed.
A Bengali received a Nobel Prize. He founded a private university.
Life, trade, language, religious awakening, cultural revival were at their peak in Bengal.
In 1943 famine came. To several questions He said help was there if asked for.
After the initial copious incidence of grace, the ego of Man has a choice, of blunting itself in sincerity or to
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assert its importance in receiving.
There the flow stops, as it is counter productive.
Yoga is a process of the human being seeking union with God.
The Lila lies in Man’s seeking. God in Man cannot seek God on his own.
Sincerity here is self-evident.
Elizabeth made a tremendous effort and then stopped. Darcy from the beginning after the abuse took the
view of receiving. Suppose the story is continued, this movement would come to a stop as it happened in
1943 in Bengal. Ours is an incomplete story.
The crux of the problem lies in the ego realising its limitation and seeking dissolution. It is the turning
point in yoga when She takes over. At this point the story is not there for us to illustrate with.
In yogic language this will be the soul awakening and taking over Man’s yoga.
Man’s way is not only to insist on his ego, but he goes further to live in a way Mother disapproves of and
demands why life is not smooth. There Mother opens Her arms in despair.
Any of us can catch ourselves there and rise to Her expectations.
Darcy did so as an instrument of the Force.
Man’s refractory behaviour meets with an equally refractory behaviour from the Force.
It is a sacred moment for the devotee, an Hour of God.
In our own life within the family or outside it we are not refractory.
Life gives us no such freedom.
Mother’s life can be lived in freedom only.
She never exercises authority, nor will it work for Her purposes.
The critical point is not only there.
Where consecration flags, we are at that point.
At all points where prayer fails, we are there.
Boredom, flat feeling, depression, disappointment, absence of faith, despair all show we are there.
It is a warning signal.
As things are smooth, Man takes initiative to go back to life.
Everything is stuck. He exclaims, ‘Mother has let me down’.
It is Man who let Mother down.
Things are at a stalemate when Man insists on going against Mother, unconsciously or wantonly.
Such a thing happened to Elizabeth on reading Jane’s letter on Lydia.
Her gratitude to Darcy was insufficient to fully receive all that came with his love and adoration. It was a
weight of some generation requiring a wider and deeper receptivity.
“எல்லோவற்றிற்கும் கேலோக, ேதிப்ெிற்கும், ேோியோளதக்கும் கேலோக, அவளுளடய நல்பலண்ணத்தில்
ஒரு கநோக்கம் இருந்தளத நோம் கவனிக்கோேல் இருக்க முடியோது.”
ேோியோளத, அெிேோனம், ேதிப்பு இவற்றிற்கு கேகல இருப்ெது நல்பலண்ணம்.
நன்றியுணர்வின் அடிப்ெளட நல்பலண்ணம் ஆகும்.
சத்தியத்தின் அறிவு நற்குணம்.
எல்லோ எண்ணங்களும் பகட்ட எண்ணங்ககை.
ஆககவ பகட்ட தன்ளேயிலிருந்து விடுெட விருப்ெப்ெடுவது ேனிதத் தன்ளேயல்ல.
எண்ணம் எழும்பெோழுது நற்குணேோக இருக்க முயல்கிறது, இது நல்பலண்ணேோக ேோறுகிறது.
நன்றி உணர்வு உடலில் ஆனந்தம் ஆகும்.
நன்றி உணர்வின் அடிப்ெளடயோக இருக்க நல்பலண்ணத்தோல் இயலும்.
தோன் அவளனக் கோதலிக்கோதகெோதும், தன்னுளடய எோிச்சளலயும் ேீறி அவனுக்குத் தன்னிடம்
கோதல் இருப்ெளதக் குறித்து அவளுக்கு எழும் நன்றி உணர்வு ேன உணர்ச்சியின் பவைிப்ெோடோகும்.
நன்றி உணர்வோல் உடல் சிலிர்ப்ெது உடலின் உணர்ச்சியோகும்.
அந்த நன்றி உணர்வும், அது கேன்ளேயோனகதோ இல்ளலகயோ, கோதலிலிருந்து கவறுெட்டதோகும்.
அவள் அடிப்ெளடயில் நல்ல பெண் ஆவோள்.
அவளுளடய தோயோோின் பெோய்ளே அவள் ேனதில் இல்ளல.
அவளுளடய தோயோரும் பகட்ட எண்ணம் பகோண்டவைோககவோ விஷேத்தனேோககவோ அல்லது
விஷேோககவோ இல்ளல.
அவள் பெோய்ளேயும் சின்னத்தனமும் உளடய பெண்ேணியோகவும், அறிவற்றவைோகவும்,
உணர்வற்றவைோகவும் இருந்தோள்.
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பசோத்ளதத் தவிை கவபறளதயும் தோன் கருதவில்ளல என்று ேட்டும் கூறிய அவள், அதற்கோக
தன்னுளடய கணவோின் ேைணத்ளத விரும்ெவில்ளல.
அவள் உணர்வற்றவைோக இருந்தோகை தவிை, பகட்ட எண்ணம் உளடயவைோக இல்ளல.
விஷேத்தனத்தோல் எழும் பகட்ட எண்ணம் உணர்வற்றதன் மூலம் எழுவளதவிட வலிளேயோனது.
ெைி வோங்கும் குணத்தோல் எழும் பகட்ட எண்ணத்திற்கு ஒரு கநோக்கம் உண்டு ஆனோல்
உணர்வற்றதன் மூலம் எழும் பகட்ட எண்ணத்திற்கு அக்குணம் இருக்கோது.
இது கெோன்ற ெகுப்ெோய்வு சிந்தளனக்கு வைி வகுக்கும்.
விஷயங்களைக் கூர்ந்து கவனிப்ெதன் மூலம் சிந்தளன எழுகிறது.
கருத்துகளைக் கருதுவதிலிருந்து இது எைலோம்.
இது கெோன்ற சிந்தளன சுய சிந்தளனளய உருவோக்கும் சுய கருத்தோக இருக்கும்.
பேௌனம் சுய சிந்தளனளயத் தோண்டிச் பசல்கிறது.
சுய சிந்தளன இன்னமும் சிந்தளனதோன்.
சிந்தளன நிற்கும்பெோழுது பேௌனம் ெிறக்கிறது.
விக்கோம் ேீது அவளுக்கிருந்த கவர்ச்சி அவைது நன்றி உணர்ளவயும் பெம்ெர்லிளயயும் ேீறியதோக
இருந்தது.
முதல் அெிப்ெிைோயம் சிறந்த அெிப்ெிைோயேோகும்.
உணர்வின் கவர்ச்சி ேனதின் நன்றி உணர்ளவவிட வலிளேயோனது.
பெம்ெர்லிளயயும் ேீறி ‘ெைவோயில்ளல’ என்று கூறியது என்றும் நிளலத்திருக்கும்.
முழுளேயோன ெோைோட்ளட பவைிப்ெடுத்தோேல் இருக்கும் ஆற்றல் எப்பெோழுதுகே பெண்ளேயின்
கநோக்கேோக இருக்கும்.
அவளை ஆட்பகோண்ட பெம்ெர்லி ஜடநிளலக்குோியது, இந்தக் கவர்ச்சி உணர்வுக்குோியது.
விக்கோளேக் ளகவிடுவது லிடியோளவக் ளகவிடுவதோகும். அது அவளுளடய குடும்ெம் தோழ்ந்தது
என்ெளத ஒப்புக்பகோள்வது கெோலோகிறது.
Hound of Heaven எனும் கவிதைதயப்கெோல், குருவோயூர் குருக்களைப் கெோல், இளறவளன
ஏற்றுக்பகோள்ளும் ேனிதன், இளறவன் கநோில் வரும்பெோழுது தயங்குகிறோன்.
இது ேனித ேனதின் ஊசலோட்டம்.
ேனிதன் ெணிவுள்ைவனோக ேோறும் ஒரு வைி, ‘தற்பெருளேயுளடய ஒருவன் கர்வத்துடன் ெணிளவ
பவைிப்ெடுத்துவது’ என்று 'சோவித்ோி' கூறுகிறது.
அகம்ெோவம் அடக்கத்ளத முழுளேயோக ஏற்றுக்பகோள்ளும் முன்பு இறுேோப்புடன் விைங்க
முயல்கிறது.
டோர்சி கடிதம் எழுதும்பெோழுது இந்த ேன நிளலயில் இருந்தோன்.
Madame Goestler-ன் ேன்னிப்ளெ Duke ககோோினோர். அவருளடய ேகள் கேோியுடன் சேைசம்
பசய்துபகோண்டோர். இவற்றில் அவர் எோிச்சல், அவநம்ெிக்ளக, இறுேோப்பு, ெிடிவோதம்
ஆகியவற்ளறக் கடந்து வந்தோர், இறுதியோக விட்டுக் பகோடுத்தோர்.
புண்ெட்ட உணர்ச்சிகளைக் ளகவிட ேனம் முழுளேயோக ஒப்புக்பகோண்டவுடன், உடலின்
ெைக்கங்கள் நீண்ட நோட்களுக்கு ெளைய வைக்கப்ெடிகய பசயல்ெடும்.
கடந்த கோல சேர்ப்ெணத்தில் ெல கோலத்திற்கு முன்பு ேறந்து கெோன விஷயங்கள் ேீண்டும் தளல
தூக்கும்.
அப்பெோழுதும்கூட அவற்றில் சில, ெளைய ககோெம், பெோறோளே கெோன்றவற்ளற அகத
தீவிைத்துடன் தக்க ளவத்துக் பகோண்டிருக்கும்.
ேனதில் நம்ெிக்ளகளய ஏற்ெடுத்துவது ஒரு கஷ்டேோன கோோியம்.
இதளன ஆதோிக்க உணர்ச்சிகளை வலியுறுத்துவது கேலும் கடினம்.
ெளைய ெைக்கங்களை ேோற்றுவதும் புதிய ெைக்கங்களை ஏற்றுக்பகோள்வதும் இதுவளை உலகில்
நளடபெறவில்ளல.
இது நடந்தோல் திருவுருேோற்றத்தின் மூலம்தோன் நடக்க கவண்டும்.
நேது உள்ைம் இைண்டோவது முளற திறந்துபகோள்வதில்ளல என்ெது முடிவோன உண்ளேயோக
ஏற்றுக் பகோள்ைப்ெட்டுள்ைது.
உளடந்த ெோளன ேீண்டும் கைிேண் ஆகோது.
ெோளனளயச் சுடுவதற்கு முன் அது கைிேண் ஆகலோம்.
கண்ணோடிளய உருக்க முடியும் ஆனோல் பீங்கோளன உருக்க முடியோது.
அளத வோர்த்து முடித்த ெின் நிைந்தைேோகி விடும்.
இது இளறவனின் ெளடப்புகெோல் உறுதியோனது.
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அன்ளன பசோற்ெடி நோம் பசயல்ெட ஆைம்ெித்தோல், நம்முளடய கவளலளய அன்ளனகய
கேற்பகோள்வோர்.
ேோணவன் ெள்ைியில் நுளைந்தெிறகு, ெள்ைி அவனுக்கு உதவித் பதோளகளய அைிக்கிறது.
புத்திசோலியோன ேோணவனுக்கு ேட்டும் அல்லோது, சுேோைோக ெடிக்கும் ஏளை ேோணவனுக்கும் அது
உதவும்.
எல்லோக் குைந்ளதகளுக்கும் உணவு, உளட, புத்தகங்கள் அைிக்கப்ெடுகின்றன.
அன்ளனளய கநோக்கிச் பசல்வதும், அன்ளனயின் வைிகளைப் ெின்ெற்றுவதுகே நேது
சந்கதோஷேோகும். ெிறகு ெடிப்ெடியோக நேது முயற்சிளய அன்ளன கேற்பகோள்கிறோர்.
அன்ளனயின் ஒவ்பவோரு ேகனோெோவத்ளதயும் நோம் அறிந்திருக்க கவண்டும், அதற்குோிய
கோைணங்களையும் பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும்.
அடிப்ெளடயில் அன்ளன நம்ேில் ஒருவைோக இருப்ெதனோல் நேது முயற்சிளய அன்ளன
கேற்பகோள்கிறோர்.
சமூகத்ளதப்கெோல் அன்ளனக்கு அைவற்ற சக்தி உள்ைது. நேக்குத் தனிப்ெட்ட முளறயில் அதளன
அைிக்கிறோர் அல்லது எல்கலோருக்கும் அைிக்கிறோர்.
ெணம் ஒரு அளடயோைம், ஒரு நிறுவனம். எளத கவண்டுபேன்றோலும் ெணேோக ேோற்ற முடியும்.
அதனோல் ெணம் எங்கும் நிளறந்திருக்கும் பெோருைோகும். அன்ளன எல்லோம் அறிந்தவர், வல்லவர்,
கேலும் எங்கும் வியோெித்துள்ைவர்.
ெணம் கீைிருந்து எழுகிறது. அன்ளன கேலிருந்து கீைிறங்கி வருகிறோர்.
எவ்வோறு சமூகம் அதன் சக்திளய முளறப்ெடுத்துகிறது என்ெளதப் ெணத்தின் சோித்திைத்ளத அறிந்த
நோம் அதில் சுலெேோகப் ெோர்க்கலோம்.
சமூகம் சக்திளய பசயலின் மூலம் விடுவிக்கிறது. பசயல் இயக்கேோக இருப்ெதோலும், இயக்கம்
சக்திளய விடுவிப்ெதோலும், சக்தி பசயலோக விடுவிக்கப்ெடுகிறது.
சமூக உருவோக்கம், ஒரு திளசளய கநோக்கிச் பசல்கிறது. விடுவிக்கப்ெட்ட சக்தி அதன்
கெோக்கினோகலகய இயக்கப்ெடுகிறது.
ஏற்கனகவ சமூகம் ஒரு விதேோக உருவோக்கப்ெட்டுள்ைது. உருவோக்கம் ஒரு அளேப்ெோகும்.
அளேப்ளெக் கடந்து பசல்லும்பெோழுது சக்தி வலிளேயோக முளறப்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
எலிசபெத் நிந்திக்கப்ெட்டோள். இது அவளுளடய சக்திளய விடுவித்தது.
டோர்சி கேோசேோன குணமுளடயவன் என்று விக்கோம் அவைிடம் கூறினோன்.
இது அவளுளடய சக்திளய வைி நடத்தியது, அவளை வலிளேயோக நிந்தளன பசய்ய ளவத்தது.
உண்ளேகைின் வடிவளேப்புதோன் அவனுளடய கடிதம்.
உண்ளேகளை அவள் ெோர்த்தோள், அவற்ளற ஏற்றுக் பகோண்டோள்.
உண்ளேகைின் அளேப்ளெக் கடந்து பசல்லும் அவளுளடய சக்தி வலிளேயோக ேோறியது.
இந்தச் சக்திதோன் அவளுளடய பவறுப்ளெக் குளறத்து, ஓைைவிற்கு விருப்ெேோக ேோற்றியது.
டோர்சி அவளுளடய வோழ்க்ளகயில் நுளைந்தது, அவளுளடய குடும்ெத்தின் குளறகளைக் கடந்து வை
அவளுக்கு உதவியது. இது நம் வோழ்வில் அன்ளன நுளைவதற்கு ஒப்ெோகும். அன்ளனளய
நன்றியுடன் ஏற்றுக்பகோண்டு, உண்ளேயின் தீவிைத்ளத அதிகோித்து, ஏற்புத் திறளன அதிகோிப்ெகத
நேது ெங்கு ஆகும். அவள் ககட்கோேகலகய உதவி புோியும் டோர்சிளயப் கெோல், ககட்கோேகலகய
உதவி புோியும் அன்ளனயின் இப்ெங்கிளனத் பதோிந்துபகோள்வகத ஏற்புத் திறனோகும். ஒரு
ெிைச்சிளனளயத் தீர்ப்ெது ேட்டும் கெோதுேோனது அல்ல, அளத ஒரு வோய்ப்ெோக ேோற்றுவது
அவசியம்.
ெிைச்சிளனளய வோய்ப்ெோக ேோற்றுவது இம்முளறயில் தவிர்க்க முடியோததோகும்.
திருவுருேோற்றத்தின் முழு பசய்முளறயில் ெிைச்சிளனளயத் கதர்ந்பதடுப்ெது ஒரு ெகுதிகயயோகும்.
ேனிதன் எைிதோன முளறளயத் கதர்ந்பதடுத்து, அவனுக்குச் பசௌகோியேோன இடத்தில் நிறுத்தி
விடுகிறோன்.
டோர்சியிடேிருந்து பவைிப்ெடும் எல்லோ சக்தியும், எலிசபெத்தோல் தூண்டிவிடப்ெட்டு, தோழ்ந்த
நிளலயில் இருக்கும் கஜன், லிடியோ, விக்கோம், திரு பென்னட், திருேதி பென்னட் ஆகியவர்கைின்
ஏற்புத் திறனுக்ககற்ெ அவர்களுக்குப் ெயன்ெடுகிறது.
தன்முளனப்பு சக்திளய எழுப்புகிறது என்ெதுதோன் சட்டம்.
சக்திளயப் பெற்றுக்பகோள்ை அதன் மூலத்துடன் பதோடர்பு ளவத்திருக்க கவண்டும், கதளவ இருக்க
கவண்டும், ஏற்றுக்பகோள்ளும் ேகனோெோவம் கவண்டும் என்ெது சட்டம்.
ெிங்கிலி சமூகோீதியோகவும், கஜன் குடும்ெத்தின் மூலேோகவும், திரு பென்னட் ேகனோோீதியோகவும்
பதோடர்பு பகோண்டிருந்தனர்.
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ஜட, சூட்சுே, கோைண நிளலகைில், ஒவ்பவோருவரும், ேற்ற எல்கலோருடனும் பதோடர்பு
பகோண்டுள்ைனர்.
உடல்ோீதியோன ஜட உலகில் எலிசபெத், கஜனுக்கு சககோதோி ஆவோள்.
சூட்சுேேோன உறவில், சோர்பலட்டுக்கு அவள், கதோைி.
ஓடிப்கெோவது ஒரு சககோதோியிடம் ஜடோீதியோக பதோடர்பு பகோண்டிருந்தது. விக்கோம் ேீது
அவளுக்கிருந்த கெோற்றுதலினோல், அவனிடம் சூட்சுேேோக பதோடர்பு பகோண்டிருந்தது.
இருப்ெினும் அச்பசயகல ேளறபுலனோன நிளலயில் உருவோயிற்று. அதனோல் அது ஏவைோலும்
கவனிக்கப்ெடவில்ளல.
கிட்டியிடம் இது இைகசியேோக வந்து கசர்ந்தது.
இயற்ளகயின் அற்புதங்களை பவைிப்ெளடயற்ற முளறயில் கெணிப் ெோதுகோப்ெது இைகசியம் என
சோவித்திோி கூறுகிறது.
கிட்டியிடம் வந்த இைகசியம் திருேதி பென்னட்ளட அளடந்து ஓடிப்கெோவதற்கு சக்திளய அைித்தது.
கோைண உலகின் ஸ்ெோிசம் டோர்சிளய அங்கு பகோண்டு வந்து கசர்த்து உயர்ந்த சக்தியோல் ேட்டுகே
இயலும் உதவிளய விக்கோேிற்கு அைித்தளத நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
திருேணத்திற்குப் ெிறகு அவர்கள் பவட்கேில்லோேல் நடந்துபகோண்டது ேிகவும்
பவறுக்கத்தக்கதோகும். உயர்ந்த கண்கணோட்டத்தில் ெோர்த்தோல், ேணேகள்-ேணேகனது சந்கதோஷம்
ேிகவும் உயர்ந்த நிளலயிலிருந்துதோன் எழும்.
ேகனோோீதியோக இது பகோடிய குற்றேோகும்.
கஜனும் எலிசபெத்தும் எதற்கோக அவர்களை அளைத்தனர் என்ெளத நிளனத்துப் ெோர்க்கலோம்.
அவர்கைது சந்கதோஷம் அச்சக்தியினோல் ெலனளடந்த இைண்டு சககோதோிகைினோல்
அனுேதிக்கப்ெட்டதோகும்.
இந்த ெோவச் பசயகல பதய்வீகேோனது என்று 'சோவித்ோி' கூறுகிறது.
அறுளவ சிகிச்ளசளய எந்த பெற்கறோைோலும் கநோில் கோண முடியோது. ஆனோல் அதன் ெலளன
அவர்கள் ஏற்றுக்பகோள்கின்றனர். அறுளவ சிகிச்ளச பதோடங்கிய முந்ளதய நோட்கைில் அறுளவ
சிகிச்ளச பசய்து பகோள்வதற்குப் ெதில் ேக்கள் இறந்துவிட விரும்ெினர்.
தோர்ேீக நுண்ணுணர்வுகள் கேலும் சகித்துக்பகோள்ை முடியோதளவயோக இருக்கும்.
எலிசபெத் டோர்சிளய ஏற்றுக்பகோண்டது கெோல், தீவிை ேனநிளலயில் இருக்கும் உண்ளேயோன
ெக்தன் இளறவளன ஏற்றுக்பகோள்கிறோன்.
இருெத்தி ஐந்து ரூெோய் ஓய்வூதியம் வோங்கும் ஒரு தகப்ெனோர், தன்னுளடய ேகனின் அறுெத்தி
இைண்டு ரூெோய் சம்ெைப் ெணத்ளதப் பெற்றுக்பகோள்ைத் தயங்கினோர். கல்லூோி ெடிப்தெ முடிக்க
இைண்டு வருடங்கள் இருந்ைமொது ேகன் ஆைம்ெப் ெள்ைியில் ஆசிோியைோக ெணிபுோிந்து வந்தோன்.
அவன் சம்ெைப் ெணத்ளத வீட்டிற்குக் பகோண்டு வந்தகெோது, அவனது ைந்தை ொயில் அதர துணி
ேட்டும் அணிந்து, நோள் ஒன்றுக்கு ஐம்ெது ளெசோ வருேோனம் ைரும் ஒரு ளகத்பதோைிளல பசய்து
பகோண்டிருந்தோர். பெோிய பதோளகயோக விைங்கிய சம்ெைப் ெணத்ளத நன்றியுடன் ளகயில்
வோங்குவதற்குப் ெதில், தந்ளத அளதக் கீகை ெோயில் ளவத்துவிட்டுப் கெோகச் பசோன்னோர். சில ேணி
கநைங்கள் கைித்து அப்ெணம் ளவத்த இடத்திகலகய இருப்ெளத ேகன் கண்டோன். தன்னுளடய
ேகனிடகே கோண்ெிக்கும் சின்ன புத்தியின் ேனப்ெோன்ளே இது. இந்த ேனிதளனக் கோட்டிலும்
கேலோக நோம் அன்ளனயிடம் இருக்கிகறோேோ? ெிைெஞ்சத்தில் நடக்கும் விஷயங்கைில், கதள்கடி
இளறவன் நேக்கைிக்கும் பசய்தியோகும். இளத அறிந்து உணை நேக்கு அறிவு இருக்கிறதோ? இந்த
அறிவு நேக்கிருந்தோல் கதள் கடியும் இன்ெேோக இருக்குேோ?
சோவித்திோிளயப் ெடிக்கும்பெோழுது, அஸ்வெதி இந்த கட்டங்களைக் கடந்து பசல்வளத நோம்
ெோர்க்கிகறோம். நேது நுண்ணுணர்வுக்கு ஏற்புத்திறன் இருக்குகேயோனோல் இந்த அறிவின் ஒரு
ெகுதிளய நோம் கோணலோம்.
உலகம் எவ்வோறு உள்ைகதோ அவ்வோகற 'சோவித்ோி' இவ்வுலகத்ளத விவோிக்கிறது.
அன்ெர்களுக்கு அன்ளன இக்கடுளேயிலிருந்து விடுதளல அைிக்கிறோர். நடந்தவற்ளறத் திரும்ெிப்
ெோர்க்கும்பெோழுதோவது, ஒவ்பவோரு துைதிர்ஷ்டமும் நம் வோழ்வின் முன்கனற்றத்திற்கு வைி வகுத்தது
என்ெளத இப்பெோழுது நோம் ெோர்க்கலோம்.
இதளன நோம் நிச்சயேோக எலிசபெத்திடம் ெோர்க்கிகறோம்.
தோன் ஒரு சுயநலவோதி என அவள் உணர்ந்தோள்.
தோன் நிந்தித்தளத நிளனத்து அவள் பவட்கப்ெட்டோள், அளத அவன் ஞோெகப்ெடுத்துவளத அவள்
விரும்ெகவ இல்ளல.
அவனுளடய ஆணவம் அவளுளடய பெோய்ளேளய சந்தித்தளத இப்பெோழுது நோம் ெோர்க்கிகறோம்,
ஒரு கெோர் கெோல் அது பவடித்த ெிறகு, நோட்டின் வோழ்வு ேலைத் பதோடங்கியது.
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இைண்டு உலகப் கெோர்கைிலிருந்தும், ெனிப்கெோோின் தோக்கத்திலிருந்தும் ஸ்ரீ அைவிந்தர்,
இந்தியோளவக் கோப்ெோற்றினோர்.
சீனர்களை எல்ளலயிலிருந்து விைட்டி அடித்த அன்ளன இந்தியோளவ கசோதளனகைிலிருந்து
கோப்ெோற்றினோர்.
அன்ளனயின் ஜீவியம் நம்முள் இவ்வோறு பசயல்ெடுகிறது. நோம் இதன் ெலளன இப்பெோழுது
அனுெவிக்கிகறோம்.
பசய்முளறளய நம்ேோல் அறிந்துபகோள்ை முடியுேோ? நோம் எதிலிருந்து கோப்ெோற்றப்ெட்கடோம்
என்ெளதத் பதோிந்துபகோள்ை முடியுேோ?
முழுளேயோன ளசத்திய விைிப்புடன் இருக்க விரும்பும் எவரும், எந்த ஒரு நிகழ்விலும் என்ன
நடக்கிறது, என்ன அைிக்கப்ெடுகிறது, எது ேறுக்கப்ெடுகிறது என்ெளதப் ெோர்க்கலோம்.
சேர்ப்ெணத்ளத நோம் தீவிைேோக கேற்பகோண்டோல், நிகழ்வுகள் பவைிப்ெடும்கெோழுது நேக்கு என்ன
கிளடக்கிறது, நோம் எவ்வோறு அதற்குப் ெதிலைிக்கிகறோம் என்ெது நேக்கு பதைிவோகப் புோியும்.
டோர்சி அைிப்ெளத எலிசபெத் பெற்றுக்பகோள்கிறோள்; ஆனோல் அவகனோ அவள் அைிப்ெது
கெோலவும் தோன் பெற்றுக்பகோள்வது கெோலவும் நடந்துபகோள்கிறோன்.
அன்ளனக்கு ேனிதன் பசய்யும் ெிைோர்த்தளனயில் நேக்கு சில உண்ளேகள் பதோியும்.
ேனிதன் கவண்டுகிறோன், அன்ளன உடனடியோக அைிக்கிறோர்.
இைண்டு முளனகைில் இருக்கும் வித்தியோசத்திலிருந்து ெலன் விளைகிறது.
நேது சைணோகதிளய அன்ளன எதிர்ெோர்க்கிறோர்.
ேனிதன் தன்னுளடய ெோணியில் இளதச் பசய்கிறோன்.
சிலர் சைணோகதிளய தங்களுக்கு அைிக்கும்ெடி அன்ளனயிடம் கவண்டினர். இது அன்ளனளய
சினேளடயச் பசய்தது.
சில ேகோன்கள் சைணோகதிளய கேற்பகோண்டு அளத முழுளே அளடயச் பசய்து, ெோவத்திலிருந்து
தங்களை விடுவித்திருந்தனர்.
நோம் அன்ளனக்கு உண்ளேயோக இருக்க கவண்டும், நேக்கு உண்ளேளய அைிக்கும்ெடி
அன்ளனளய ககட்கக் கூடோது என்ெது பதைிவோனது.
அன்ளன கருளண உள்ைம் பகோண்டவர் என்ெது நேக்குத் பதோியும்; அருள் பசயல்ெட எந்தத்
தகுதியும் கதளவயில்ளல.
ேனிதனுக்கு இனி ெிைோர்த்தளன கதளவ இல்ளல என்ற நிளலளய அளடவதற்கு முைண்ெோடுகளை
எவ்வோறு தீர்ப்ெது?
வோழ்விகலோ அல்லது கயோகத்திகலோ ஆைம்ெத்தில் எந்த விதக் கஷ்டமும் இருப்ெதில்ளல, ஏபனனில்
கேலிருந்து வருவன அெோிேிதேோக இருக்கும்.
கெோோின் அைிவுகைிலிருந்து இந்தியோ தப்ெித்துக்பகோண்டளத நோம் ெோர்த்கதோம்.
ெகவோனின் ெிறந்த ஊைோன வங்கோைம் நோட்டின் ஒரு மூளலயில் இருந்த கெோதும், அது
இந்தியோவின் தளலநகைேோக விைங்கியது. பசழிப்மொடு இருந்ை வங்காளத்துடன் பீகோர், ஒோிஸ்ஸோ,
அஸ்ஸோம் ஆகியளவயும் ேிகவும் சுபீட்சேோன ேோநிலேோக விைங்கியது.
ெகவோன் புதுளவக்கு வந்த ெிறகு தளலநகைமும் ேோற்றப்ெட்டது.
வங்கோைத்ளதச் கசர்ந்த ஒருவர் கநோெல் ெோிசு பெற்றோர். அவர் ஒரு தனிப்ெட்ட சர்வ கலோசோளலளய
நிறுவினோர்.
வோழ்வு, வணிகம், பேோைி, ேத விைிப்புணர்வு, கலோச்சோை ேறுேலர்ச்சி ஆகியளவ வங்கோைத்தில் உச்ச
நிளலயில் இருந்தன.
1943-ஆம் வருடம் அங்கு ெஞ்சம் ஏற்ெட்டது. ககட்டோல் உதவி கிளடக்கும் என்று ெல
ககள்விகளுக்கு ெகவோன் ெதிலைித்தோர்.
ஆைம்ெத்தில் கிளடக்கும் அெோிேிதேோன அருளுக்குப் ெிறகு ேனிதனின் அகந்ளத கதர்ந்பதடுக்க
ஆைம்ெிக்கிறது. ஒன்று அவனுளடய உண்ளே ேழுங்குகிறது, அல்லது பெற்றுக்பகோள்வதில் தனது
முக்கியத்துவத்ளத வலியுறுத்துகிறது.
அது எதிர் விளைவுகளை ஏற்ெடுத்துவதோல் ெிைவோகேோக வரும் அருள் அங்கு நின்று விடுகிறது,
கயோகத்தின் மூலம் ேனிதன் இளறவனுடன் இளணய விரும்புகிறோன்.
ேனிதன் நோடுவதில் லீளல அடங்கியுள்ைது. ேனிதனுள் இருக்கும் இளறவன் தோனோககவ
இளறவளன நோட முடியோது.
இங்கு உண்ளே பதைிவோக உள்ைது.
எலிசபெத் பெரும் முயற்சிக்குப் ெின் பதோடைவில்ளல. நிந்தளனக்குப் ெிறகு டோர்சி
ஆைம்ெத்திலிருந்கத பெற்றுக்பகோள்ளும் ேகனோெோவத்ளத கேற்பகோண்டோன். இந்தக் களத
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பதோடர்ந்திருந்தோல் இந்த இயக்கம் 1943-ஆம் ஆண்டு வங்கோைத்தில் ெஞ்சம் வந்ததுகெோல்
முடிவளடந்திருக்கும். நம்முளடயது பூர்த்தி பெறோத ஒரு களதயோகும்.
ெிைச்சிளனயின் சோைம் அகந்ளத தன்னுளடய வளையளறளயத் பதோிந்துபகோள்வதிலும், அளதக்
களைப்ெதிலும் உள்ைது. அன்ளன பெோறுப்ளெ கேற்பகோள்வது கயோகத்தின் திருப்பு முளனயோகும்.
நோம் விைக்குவதற்கு இந்த இடத்தில் களத இல்ளல.
கயோக பேோைியில் கூற கவண்டும் என்றோல், இது ஆன்ேோ விைிப்ெளடந்து ேனிதனின் கயோகத்ளத
கேற்பகோள்வதோகும்.
ேனிதன் அகந்ளதளய வலியுறுத்துவகதோடு, அன்ளன ஆட்கசெிக்கும் வைிகைில் வோை
முற்ெடுகிறோன், ஏன் வோழ்க்ளக ஒகை சீைோக இல்ளல என ெிறகு வினவுவோன். விரக்ைியில் அன்தன
தககதள விாித்து விடுகிறார்.
நம்ேில் எவர் கவண்டுபேன்றோலும் அந்த இடத்ளத அளடந்து, அன்ளனயின் எதிர்ெோர்ப்புக்கு உயை
முற்ெடலோம்.
சக்தியின் கருவியோக டோர்சி இளதச் பசய்தோன்.
ேனிதனின் ெயனற்ற நடத்ளத சக்தியிலிருந்து எழும் அதற்குச் சேேோன ெயனற்ற நடத்ளதளயச்
சந்திக்கிறது.
இது அன்ெருக்கு ஒரு புனிதேோன கநைேோகும், இளறவன் வரும் தருணேோகும்.
நம்முளடய வோழ்க்ளகயில், நோம் குடும்ெத்திற்குள்கைகயோ அல்லது பவைியிகலோ ெயனற்று
இருப்ெதில்ளல.
வோழ்க்ளக நேக்கு அது கெோன்ற சுதந்திைத்ளத அைிப்ெதில்ளல.
சுதந்திைத்தில்தோன் அன்ளனயின் வோழ்க்ளகளய வோை முடியும்.
அன்ளன என்றுகே அதிகோைத்ளதப் ெிைகயோகிப்ெதில்ளல, அன்ளனயின் கநோக்கங்களுக்கு இது
ெயனற்றதோகவும் இருக்கும்.
முக்கியேோன விஷயம் அங்கு ேட்டும் இல்ளல.
சேர்ப்ெணம் ெலவீனேளடயும் இடத்தில் நோம் இருக்கிகறோம்.
ெிைோர்த்தளனகள் கதோல்வி அளடயும் இடங்கைிபலல்லோம் நோம் இருக்கிகறோம்.
சலிப்பு, சுவோைசியேின்றி இருப்ெது, ேனச் கசோர்வு, ஏேோற்றம், நம்ெிக்ளகயின்ளே, விைக்தி
ஆகியளவ நோம் அங்கு இருப்ெளதக் கோண்ெிக்கும்.
இது அெோய எச்சோிக்ளகயோகும்.
விஷயங்கள் சீைோக நடப்ெதோல், ேனிதன் ேீண்டும் வோழ்வுக்குள் திரும்ெ தன்முளனப்பு எடுக்கிறோன்.
எல்லோம் அளசவற்று நின்று விடுகின்றன. ‘அன்ளன என்ளனக் ளகவிட்டு விட்டோர்’ எனக்
கூறுகிறோன்.
ேனிதன்தோன் அன்ளனளயக் ளக விடுகிறோன்.
தன்ளன அறியோேகலகயோ அல்லது கவண்டுபேன்கறோ அன்ளனக்கு எதிைோக ேனிதன் நடக்க
முயலும்பெோழுது விஷயங்கள் ஒரு கதக்க நிளலளய அளடகின்றன.
லிடியோளவப் ெற்றி கஜன் எழுதிய கடிதத்ளதப் ெடித்தகெோது எலிசபெத்திற்கு இது கெோன்ற
நிளலளே இருந்தது.
டோர்சியுளடய கோதல் ேற்றும் கெோற்றுதலுடன் வந்த அளனத்ளதயும் முழுளேயோகப்
பெற்றுக்பகோள்ை அவளுக்கு டோர்சியின் ேீது எழுந்த நன்றி உணர்வு கெோதுேோனதோக இல்ளல.
கேலும் ெைந்த ஆைேோன ஏற்புத்திறன் கதளவப்ெட்டது.
66. “For loving her still well enough, to forgive all the petulance and acrimony of her manner in rejecting him
and all the unjust accusations accompanying her rejection.”
One who pardons an enemy’s cruelty, still cannot pardon the manner of its expression.
Elizabeth suppressed Darcy’s role in Bingley’s departure with Jane since she knew how it would rankle in
Jane. Jane could pardon the loss, not the ruse adopted. Elizabeth was liberal in using unpardonable
accusations of Darcy. It was really magnanimous of Darcy to have overlooked them.
To accomplish most in freedom, the strategy is to treat the subordinate as the boss. Darcy did that
genuinely with Elizabeth not as a strategy or even an attitude, but as the new consciousness he had
acquired.
'Savitri' says, ‘Adored the feet that trampled them into mire.”
Darcy, in his pursuit of Elizabeth took this view.
Devotees consecrate a problem. Its intensity is kept for a few minutes built over several hours. After that
there is a very long lull when the Mind is dull and flat. For the yogi too that lull and dullness will be there,
but will be shortening over a period. During that period, one cannot force himself. As the energy returns,
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there will be ebb and flow. During the period of the ebb the attitude should be one of gratitude. Relaxation
for the yogi is less intensity not a break to return to ordinary consciousness or dissipation. One who
chooses yoga also has ups and downs, but his lowest must be the lowest of yogic consciousness not human
consciousness. In three months, Mother says in her atmosphere, the Psychic will emerge. She means that
the atmosphere must be one of aspiration. Devotees aspire to solve the problems. Very few try to avail of
opportunities. One is a lower effort and the other is a higher effort. Neither will qualify to release the
Psychic. What in life will take thirty years and one is lucky if he gets it in that period Mother offers in
three months. We can guess the intensity required in that three months. Darcy had automatically taken that
attitude. During that period he was a sadhak.
Forgiving is a great spiritual principle when the culprit regrets and repents.
Our culprit has neither regretted nor repented.
To forgive one who does not repent is not in history.
Sri Aurobindo asks what is there to forgive? Who is to be forgiven?
Past consecration can forgive any one and forget anything.
At the moment of true forgiving rises as a flame in the devotee.
Forgiving is an act when human choice makes a crime a virtue.
It is a reversal as when eternity is compressed into the hours of Time.
Darcy automatically did what is a perennial question to devotees.
How to go deeper inside, one step more than where we are is the question.
Darcy had a goal of reaching her light. It gave him the energy.
A devotee who tries to reach Mother has a greater motive.
Mother is not real to the devotee as Elizabeth was to Darcy.
Mother is a word, a picture, a belief. Hence the failure.
One can imagine Mother till She becomes real in the imagination.
Often it helps as imagination is stronger than thinking.
Is there anything stronger than imagining?
Emotions are stronger than imagination.
Can a devotee emotionally imagine Mother as real.
That, if granted, will be powerful.
Or, take a prayer granted to you. Think if there is an earthly force that can do it. Imagine that Force
emanating from the Mother.
You are likely to get the passionate vigour of Darcy.
More than thinking imagination releases powerful energies.
We hear kidney stone disappeared. KNOW what power it can be. Is it in the subtle plane or causal plane?
Attribute that power to Mother.
Mother in the photo will become real to you.
Believe She is a real figure in the photo.
You will find Her emerging from the photo really.
That vision can give you the power of Darcy.
Culture prevents petulance.
It is great to be cultured.
In the process of acquiring culture even in the early stages, it is more important to avoid expressions of
lack of culture than acquiring its strengths.
Petulance, sarcasm, suspicion, jealously are some of the things the cultured man would have avoided in his
early years.
Petulance in a cultured Man is like theft in an honest Man.
Like society, Man accumulates capacity, culture, power.
One does not know how much power is accumulated in him.
The ocean is there by itself. The ships use its surface. Compared to what the ocean is the use value of it is a
tiny trickle.
The social potential is as vast.
Jane Austen speaks of Elizabeth’s acrimony, unjust accusations.
Elizabeth was not at fault in view of the information she had from Wickham and the treatment she had
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received from Darcy.
Still for him to get over all that and still love her was noble.
Love gives the refractory Mind this magnanimity.
Repetition of Mother’s name gives the same spiritual power to Mind.
Those who have practiced hourly consecration know the whole being becomes charged for the whole day.
The power of hourly consecration comes from the fact that all through the hour one is thinking of the
stroke of the hour.
It is that intensity that moves the work.
In the hourly consecration it is not as if we remember Mother for one minute at the stroke of the hour.
That demand compels the subconscious to be on it all the sixty minutes.
Hence the great intensity.
One can move work that is not moving by intensity.
One cannot as easily forgive or forget an offence.
Offence stings the consciousness, sinks deep quickly.
Like a marble in a hole of its size it is stuck there.
Darcy’s effort was inside, Elizabeth’s effort was outside.
The male brings the energy, the female constructs.
The Force of the French Revolution was brought by him, she absorbed it into Jane, Lydia, Wickham and
herself.
He who reads 'Savitri' sees some parallel to his own life -- there certainly will be – he will find the Poem
revealing itself in that measure.
One way of progress is to see the power of human choice in the Poem as well as in his own life.
Perfecting consecration opens the subliminal.
Exercising the human choice is the Psychic acting.
‘Tolerable’, attention, proposal, letter, life Response, introducing sister, finding Lydia, secrecy of the
gentleman, pushed by his aunt, second proposal were the stages through which Darcy moved.
She moved through ‘tolerable’, Netherfield dance, charm, Hunsford, proposal, moving to Mind, mistress of
Pemberley, gratitude, Georgiana, provocation, Lydia, hopelessness, his aunt’s abuse, engagement, selfish
creature, second proposal.
To see the parallel between these two movements is our study.
Bingley introduced Elizabeth. He spoke to Caroline of her fine eyes. It was Caroline who created a
conversation between Darcy and Elizabeth. He offered to waltz from pure fascination. He voluntarily kept
away on Saturday for half an hour. Sir Lucas gave the suggestion for Jane’s wedding. Caroline cooperated
in removing Bingley. Ruse was his own. The colonel came between them; it was the colonel who pricked
the bubble. In the proposal, he was in a head on collision. The Master Act was the letter writing.
Responded to her wish at Pemberley. Took initiative to speak of Georgiana. Brought Georgiana to the inn.
Allowed Bingley to accompany him. Invited for the dinner. Witnessed provocation. Visited the inn to hear
of Lydia. Went for Lydia. Faced Wickham. Made him swallow his pride as he swallowed his. Asked for
the confidence of the Gardiners. Paid for Wickham’s sins. Visited Jane. Changed his opinion. Confessed to
Bingley. Left him free to propose to Jane. Heard his aunt. Found the opening. Second proposal.
“இப்பெோழுது கோதலித்துக் பகோண்டிருப்ெதற்கும், அவளன நிைோகோித்தபெோழுது கடுளேயோகவும்,
துடுக்கோகவும் கெசி நியோயேற்ற குற்றச்சோட்டுக்களை அவன்கேல் சுேத்தியளத அவன்
ேன்னித்ததற்கும் அவள் நன்றிவயப்ெட்டிருந்தோள்.”
ெளகவனின் பகோடுளேளய ஒருவர் ேன்னித்தோலும், அது பவைிப்ெட்ட விதத்ளத ேன்னிக்க
முடிவதில்ளல.
கஜளன விட்டு ெிங்கிலி கிைம்ெிச் பசன்றதில் டோர்சியின் ெங்ளகப் ெற்றி எலிசபெத் அவைிடம்
கூறவில்ளல. ஏபனனில் அது எவ்வோறு கஜளன ெோதிக்கும் என்று அவளுக்குத் பதோியும்.
கஜனோல் இைப்ளெ ஏற்றுக்பகோள்ை முடியும் ஆனோல் அதன் ெின் அளேந்த சூழ்ச்சிளய ேன்னிக்க
முடியோது. டோர்சிளயப் ெற்றி எலிசபெத் ேன்னிக்க முடியோத அைவிற்கு குற்றம் சோட்டினோள். டோர்சி
அளவ அளனத்ளதயும் பெருந்தன்ளேயுடன் புறக்கணித்தோன்.
சுதந்திைத்தில் பெருேைவில் சோதிக்க உடன் கவளல பசய்ெவளை முதலோைிகெோல் நடத்த கவண்டும்.
டோர்சி அதளன ஒரு உத்தியோககவோ அல்லது ஒரு கநோக்கேோககவோகூட எலிசபெத்திடம் பசயல்
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ெடுத்தவில்ளல ஆனோல் உண்ளேயோக அவன் பெற்றிருந்த புதிய ஜீவியத்தின் மூலம்அவ்வோறு
நடந்து பகோண்டோன்.
‘ேிைித்து, சகதியில் தள்ளிய கால்கதளயும் கெோற்ற கவண்டும்’ என்று 'சோவித்ோி' கூறுகிறது.
எலிசபெத்ளத அளடய கவண்டி டோர்சி இந்தக் கண்கணோட்டத்ளத கேற்பகோண்டோன்.
அன்ெர்கள் ஒரு ெிைச்சிளனளய சேர்ப்ெணம் பசய்கின்றனர். ெலேணி கநைங்கைோக உருவோன
தீவிைத்ளத சில நிேிடங்களுக்குத் தக்க ளவத்துக்பகோள்ை முடிகிறது. இதற்குப் ெிறகு ேனம்
ேந்தேோகவும் சுவோைசியேின்றியும் இருக்கும்பெோழுது நிளலளே நீண்ட கோலத்திற்கு
பதோய்வளடகிறது. கயோகிகளுக்கும் பதோய்வு நிளல ஏற்ெடும் ஆனோல் அது குறுகிய கோலத்திற்கக
இருக்கும். இந்நிளலயில் ஒருவர் தன்ளன வற்புறுத்திக்பகோள்ை முடியோது. சக்தி ெிறக்கும்பெோழுது
நிளலளே ெின்கனோக்கி நகரும். இந்நிளலயில் நன்றி உணர்வு எை கவண்டும். கயோகிகளுக்கு ஓய்வு
என்ெது தீவிைம் குளறவு என்ெகத தவிை, ெளைய ஜீவியத்திற்குச் பசல்வகதோ அல்லது விையகேோ
அல்ல. கயோகம் பசய்ய முயல்ெவர்களுக்கு ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும், ஆனோலும் அவர்கைது ஜீவியம்
கயோகநிளலயில் தோழ்ந்ததோக இருக்க கவண்டுகே தவிை, ேனித ஜீவியத்தின் தோழ்ந்த நிளலயோக
இருக்கக் கூடோது. அன்ளன தனது சூைலில் மூன்று ேோதத்தில் தசத்ைிய புருஷன் பவளிவருவான்
என்கிறோர். சூைல் ஆர்வத்திற்கு உோியதோக இருக்க கவண்டும். அன்ெர்கள் ெிைச்சிளனளயத் தீர்க்க
ஆர்வேோக உள்ைனர், வோய்ப்ெிளனப் பெற்றுக்பகோள்ை சிலகை முயற்சி பசய்கின்றனர். முதலோவது
சிறு முயற்சி, இைண்டோவது பெரு முயற்சியோகும். ளசத்திய புருஷன் ெிறப்ெதற்கு இைண்டுகே
தகுதியுளடயதோகோது. வோழ்க்ளகயில் முப்ெது வருடங்கைில் பெறுவளத அன்ளன மூன்கற
ேோதங்கைில் அைிக்கிறோர். இதற்கு எவ்வைவு தீவிைம் கதளவப்ெடும் என்ெளத நோம்
புோிந்துபகோள்ைலோம். டோர்சி இந்த ேகனோெோவத்ளத கேற்பகோண்டோன். இச் சேயத்தில் அவன்
சோதகனோக இருக்கிறோன்.
தவறு பசய்தவன் அதளன உணர்ந்து வருத்தப்ெடும்பெோழுது ேன்னிப்ெது உயர்ந்த ஆன்ேீகச்
பசயலோகும்.
நேது குற்றவோைி வருந்தவுேில்ளல, உணைவுேில்ளல.
வருந்தோத ஒருவனுக்கு ேன்னிப்பு அைிப்ெது சோித்திைத்தில் இல்ளல.
ேன்னிப்ெதற்கு எதுவுேில்ளல, யோளை ேன்னிப்ெது என்று ெகவோன் ககட்கிறோர்.
கடந்தகோல சேர்ப்ெணம் எவளையும் ேன்னிக்கும், எளதயும் ேறக்கவும் பசய்யும்.
உண்ளேயோக ேன்னிக்கும் தருணத்தில், அது அன்ெர்கைிடம் கனலோக எழும்.
ேனித விருப்ெம் ஒரு குற்றத்ளத ஒரு ெண்ெோக ேோற்றும்பெோழுது அச்பசயல் ேன்னிப்ெோகிறது.
கோலேின்ளே கோலத்திற்குள் சுருக்கப்ெடுவதுகெோல் இது ஒரு எதிோிளடயோன பசயலோகும்.
அன்ெர்களுக்கு நிைந்தைக் ககள்வியோக விைங்குவளத டோர்சி தன்னிச்ளசயோகச் பசயல்ெடுத்தினோன்.
நோம் இருக்கும் நிளலயிலிருந்து கேலும் ஒரு ெடி ஆைத்திற்கு எவ்வோறு பசல்வது என்ெது ஒரு
ககள்வியோகும்.
அவைது ஒைிளய கநோக்கிச் பசல்ல கவண்டும் என்ெது டோர்சியின் இலக்கோக இருந்தது. அது
அவனுக்கு பதம்ெைித்தது.
அன்ளனளய அளடய கவண்டும் என முயலும் அன்ெருக்கு கேலும் பெோிய கநோக்கம் உள்ைது.
டோர்சிக்கு எலிசபெத் உண்ளேயோகத் பதோிந்ததுகெோல், அன்ெருக்கு அன்ளன பதோிவதில்ளல.
ஒரு வோர்த்ளத, ஒரு ெடம், ஒரு நம்ெிக்ளகயோககவதோன் அன்ளனளய நோம் கருதுகிகறோம்.
அதனோல்தோன் கதோல்வி ஏற்ெடுகிறது.
கற்ெளனயில் அன்ளனளய நோம் உண்ளேயோக உணரும்வளை அன்ளன ேீதோன கற்ெளனளய நோம்
பதோடை கவண்டும்.
சிந்தளனளயவிட கற்ெளனக்கு அதிக சக்தி இருப்ெதோல், இது பெரும்ெோலும் நேக்கு உதவும்.
கற்ெளன பசய்வளதவிட வலுவோனபதோன்று ஏகதனும் உைதோ?
கற்ெளனளயவிட உணர்ச்சிகள் வலிளே உளடயன.
அன்ளனளய உண்ளே என அன்ெைோல் உணர்ச்சிபூர்வேோக கற்ெளன பசய்துபகோள்ை முடியுேோ?
அது நடக்குகேயோனோல் அதிக சக்தி வோய்ந்ததோக இருக்கும்.
அல்லது நேக்குப் ெலித்த ஒரு ெிைோர்த்தளனளய எடுத்துக் பகோள்கவோம். இதளன பசயல்ெடுத்த
ஏகதனும் உலக சக்தி உைதோ என்று கயோசித்துப் ெோர்க்க கவண்டும். இந்தச் சக்தி
அன்ளனயிடேிருந்து பவைிவருவதோக கற்ெளன பசய்ய கவண்டும்.
டோர்சியின் உணர்ச்சிபூர்வேோன வீோியத்ளத நோம் ஒருகவளை பெறலோம்.
சிந்தளனளயவிட கற்ெளன அதிக அைவில் சக்திளய விடுவிக்கும்.
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சிறுநீைகக் கல் ேளறந்து கெோவளதப் ெற்றி நோம் ககள்விப்ெடுகிகறோம். இது எந்த சக்தி என்று
அறிந்துபகோள்ை கவண்டும். இது சூட்சுே உலகில் உள்ைதோ அல்லது கோைண உலகில் இருக்கிறதோ?
இந்தச் சக்திளய அன்ளனக்கு சேர்ப்ெிக்க கவண்டும்.
ெடத்தில் இருக்கும் அன்ளன உண்ளேயோக நேக்குக் கோட்சி அைிப்ெோர்.
ெடத்தில் இருக்கும் அன்ளன ஜீவனுடன் இருப்ெதோக நம்ெ கவண்டும்.
ெடத்திலிருந்து அன்ளன பவைிவருவளத நோம் உண்ளேயில் ெோர்க்கலோம்.
இந்தக் கோட்சி நேக்கு டோர்சியின் சக்திளய அைிக்கும்.
ெண்பு எோிச்சலளடவளதத் தடுக்கும்.
ெண்புளடயவனோக இருப்ெது உயர்ந்தது.
ெண்ளெப் பெறும் பசயல்முளறயின் ஆைம்ெ கட்டங்கைில்கூட, ெண்ெின் வலிளேளயப்
பெறுவளதவிட அதன் ெண்ெற்ற பவைிப்ெோடுகளைத் தவிர்ப்ெது ேிகவும் முக்கியம்.
எோிச்சல், குதர்க்கம், சந்கதகம், பெோறோளே இளவகளை ெண்புளடய ேனிதன் ஆைம்ெ நோட்கைில்
தவிர்த்திருப்ெோன்.
ெண்புள்ை ேனிதனிடத்து கோணப்ெடும் எோிச்சல் கநர்ளேயோன ேனிதன் திருடுவதற்கு ஒப்ெோனது.
திறன், ெண்பு, சக்தி ஆகியவற்ளற ேனிதன் சமூகத்ளதப்கெோல் கசர்த்துக் பகோள்கிறோன்.
ஒருவனிடம் எவ்வைவு சக்தி கசர்ந்துள்ைது என்று அவனுக்குத் பதோியோது.
சமுத்திைம் சுயேோக இருப்ெது. அதன் மேற்ெரப்தெ ேட்டுமே கப்ெல்கள் உெமயாகப்ெடுத்துகின்றன.
போத்ை சமுத்திைத்ளத ஒப்ெிடும்பெோழுது, அதன் உெகயோகம் ஒரு சிறு துைிக்குச் சேேோகும்.
சமூகத்தின் ஆற்றல் அைவற்றது.
எலிசபெத்தின் பவறுப்பு ேற்றும் நியோயேற்ற குற்றச்சோட்டுகளைப் ெற்றி கஜன் ஆஸ்டின்
கெசுகிறோள்.
விக்கோேிடேிருந்து கிளடத்த தகவல்கள், டோர்சி அவளை நடத்திய விதம் இவற்ளற ளவத்துப்
ெோர்க்கும்பெோழுது எலிசபெத்ளத தவறு பசோல்ல முடியோது.
இருப்ெினும், இவற்ளற எல்லோம் தோண்டி, அவன் அவளை இன்னமும் கோதலிப்ெது
கெோற்றுதற்குோியது.
கோதல், ெிடிவோத ேனதிற்கு இந்தப் பெருந்தன்ளேளய அைிக்கிறது.
அன்ளனயின் நோேத்ளத இளடவிடோது உச்சோிப்ெது ேனதிற்கு ஆன்ேீகச் சக்திளய அைிக்கிறது.
ஒரு ேணி கநைத்திற்கு ஒரு முளற சேர்ப்ெணம் பசய்ெவருக்கு முழு ஜீவனும் அந்நோள் முழுவதும்
வலிளே பெற்றிருக்கும் எனத் பதோியும்.
ஒவ்பவோரு ேணி கநைத்ளதப் ெற்றிகய, அவ்பவோரு ேணி கநைம் முழுவதும் சிந்தளன பசய்து
பகோண்டிருப்ெதினோல் ேணிகநை சேர்ப்ெணத்திற்கு சக்தி எழுகிறது.
இந்தத் தீவிைம் கவளலளய முடித்துத் தருகிறது.
ஒவ்பவோரு ேணி கநைத்திலும், ஒரு நிேிடத்திற்கு அன்ளனளய நிளனப்ெது என்ெது ஒவ்பவோரு
ேணிகநை சேர்ப்ெணம் அல்ல.
அறுெது நிேிட கநைமும் ஆழ்ேனத்தில் அன்ளன ஞோெகம் இருக்க கவண்டும் என்ெளதத்தோன்
கதளவ வற்புறுத்துகிறது.
அதனோல்தோன் தீவிைம் அதிகேோகத் கதளவப்ெடுகிறது.
தீவிைத்தினோல் பசயல்ெடுத்த முடியோத கவளலளயயும் சேர்ப்ெணம் பசயல்ெடுத்தும்.
குற்றத்ளத ஒருவைோல் அவ்வைவு எைிதோக ேன்னிக்க முடியோது, ேறக்கவும் முடியோது.
குற்றம் ேனசோட்சிளய உறுத்தும், விளைவில் ஆைேோகப் புளதந்துவிடும்.
ஒரு ககோலிகுண்டு அகத அைவிலுள்ை துளையில் ேோட்டிக்பகோள்வளதப்கெோல், குற்ற உணர்ச்சி
அங்கு புளதந்து இருக்கும்.
டோர்சி அகத்தில் முயற்சி எடுத்தோன், எலிசபெத்தின் முயற்சி புறத்தில் இருந்தது.
ஆண் சக்திளயக் பகோண்டு வருகிறோன், பெண் அளதக் கட்டளேக்கிறோள்.
ெிபைஞ்சுப் புைட்சியின் தோக்கத்ளத டோர்சி பகோண்டு வந்தோன். இளத கஜன், லிடியோ ேற்றும்
விக்கோேிடம் எலிசபெத் புகுத்தினோள்.
‘சோவித்ோி’ளய ெடிப்ெவர், அதில் தங்களுளடய வோழ்க்ளகயின் இளணயோனவற்ளறப் ெோர்ப்ெர்.
நிச்சயேோக அதில் கோண்ெர். இந்த அைவில் இக்கவிளத தன்ளன பவைிப்ெடுத்திக்பகோள்வளதப்
ெோர்ப்ெர்.
ேனித விருப்ெத்தின் சக்திளய இக்கவிளதயிலும் தங்களுளடய பசோந்த வோழ்க்ளகயிலும் ெோர்ப்ெது
முன்கனற்றத்திற்கு ஒரு வைியோகும்.
சேர்ப்ெணம் பூைணம் பெறும்பெோழுது அடிேனம் திறக்கிறது.
ேனித விருப்ெத்ளதச் பசயல்ெடுத்துவது ளசத்திய புருஷனோகும்.
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‘ெைவோயில்ளல’, கவனம், ைிருேண கவண்டுககோள், கடிதம், வோழ்வின் எதிபைோலி, சககோதோிளய
அறிமுகப்ெடுத்துவது, லிடியோளவக் கண்டுெிடிப்ெது, கனவோனின் இைகசியம், சித்தியோல்
உந்தப்ெடுவது, இைண்டோவது திருேண கவண்டுககோள் ஆகிய இக்கட்டங்கள் யோவற்ளறயும் டோர்சி
தோண்டி வை கநர்ந்தது.
‘ெைவோயில்ளல’, பநதர்பீல்ட் நடனம், கவர்ச்சி, ஹன்ஸ்கெோர்ட், ைிருேண கவண்டுககோள், ேனதிற்கு
ேோறுவது, பெம்ெர்லியின் எஜேோனி, நன்றி உணர்வு, ஜோர்ஜியோனோ, தூண்டுதல், லிடியோ,
அவநம்ெிக்ளக, அவனுளடய சித்தியின் நிந்தளன, திருேண உறுதி, சுயநலவோதி, இைண்டோவது
திருேண கவண்டுககோள் ஆகிய கட்டங்களைத் தோண்டி எலிசபெத் வந்தோள்.
இவ்விைண்டு இயக்கங்களுக்கு இளடகய உள்ை இளணயோனவற்ளறக் கோண்ெகத நேது
ஆய்வோகும்.
எலிசபெத்ளத அறிமுகப்ெடுத்தியது ெிங்கிலி. அவளுளடய ஆத்ே நயனங்களைப் ெற்றி கோைலினிடம்
கெசியது டோர்சி. கோைலின்தோன் டோர்சி-எலிசபெத்திற்கிளடகய உளையோடளல உருவோக்கினோள்.
விருப்ெத்தின் கெோில் அவன் நடனேோட அளைத்தோன். சனிக்கிைளேயன்று கவண்டுபேன்கற ஓர்
அளை ேணி கநைம் அவன் விலகிகய இருந்தோன். கஜனுளடய திருேணத்திற்குப் ெோிந்துளை பசய்தது
சர் லூகோஸ். ெிங்கிலிளய அகற்ற கோைலின் ஒத்துளைத்தோள். சூழ்ச்சி டோர்சியுளடயது. இதன் நடுகவ
கர்னல் நுளைந்தோர்; உண்ளேளய பவைிக்பகோண்டு வந்தது கர்னல்தோன். திருேண கவண்டுககோள்
கடுளேயோக விடுக்கப்ெட்டது. கடிதம் சிகைேோக அளேந்தது. அவளுளடய விருப்ெம் பெம்ெர்லியில்
பூர்த்தி பசய்யப்ெட்டது. ஜோர்ஜியோனோளவப் ெற்றி கெச தன்முளனப்பு எடுக்கப்ெட்டது.
ஜோர்ஜியோனோ விடுதிக்கு அளைத்து வைப்ெட்டோள். ெிங்கிலியும் உடன் வை அனுேதிக்கப்ெட்டது.
விருந்துக்கு அளைப்பு விடப்ெட்டது. அங்கு எோிச்சலூட்டப்ெட்டது. லிடியோளவப் ெற்றி ககள்வியுற
விடுதிக்குச் பசல்ல கநர்ந்தது. லிடியோவிற்கோக பசல்ல கவண்டியிருந்தது. விக்கோளே எதிர்பகோள்ை
கவண்டி வந்தது. தன்னுளடய தற்பெருளேளய விழுங்கியளதப் கெோல், அவனுளடய
பெருளேளயயும் இைக்க ளவக்கப்ெட்டது. கோர்டினர்கைிடம் இைகசியத்ளதக் கோப்ெோற்றும்ெடி
ககட்டுக் பகோள்ைப்ெட்டது. விக்கோேின் குற்றங்களுக்கு ெணம் பகோடுக்க கவண்டி வந்தது. கஜளன
சந்தித்தோன். அவனுளடய அெிப்ெிைோயத்ளத ேோற்றிக் பகோண்டோன். ெிங்கிலியிடம் உண்ளேளய
ஒப்புக் பகோண்டோன். கஜனிற்கு திருேண கவண்டுககோள் விடுக்க சுதந்திைம் அைித்தோன். சித்தியின்
கெச்ளச ககள்வியுற்றோன். வைி ெிறந்தது. இைண்டோவது திருேண கவண்டுககோள் விடுக்க முடிந்தது.
67. “She had been persuaded that he would avoid her as his greatest enemy.”
Here we see the truth that love is intensified by hatred.
To explain what happened in Darcy’s Mind literally is not in the capacity of language as we know.
Only the result can be stated. One has to be impressed by the act, not its process.
The process defied language as it is in the subtle plane.
The physical power increases infinitely when it draws the power in the subtle plane.
The coolie’s son is raised to be a Collector by education.
Education is subtle for the work of the coolie.
The brute who presides over the army becomes the king through the subtle power of politics.
That power is available for the organizing capacity devoid of mercy.
Should one be just or merciful, the same organizing capacity will yield him not ruthless political power,
but the merciful power of knowledge.
Physical power is powerful but is tyrannical.
Vital power is subtly powerful where tyranny is mitigated to ruthlessness.
Mental power is far wider, more subtle, is not tyrannical or cruel but is not incapable of it should human
choice settle upon a creed. The doors of God they have locked with keys of creed says 'Savitri'. It generates
Mental pain. Cruelty is transformed into mercy. Meanness is transformed into generosity. While cruelty’s
transformation is general, meanness transformed with respect to itself – a selfish transformation.
Whether there has been a historical instance of unselfish transformation of meanness or an event in current
news, it is worth learning.
He who is awarded with such a human occasion in life is certainly awarded the keys to Supramental
heaven.
Such meanness is self-righteous, is proud of self-esteem.
The phrases of milk of human kindness, milk of human goodness originate in the Mind of a seer, a seer of
life.
Shakespeare is truly a seer of life.
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He who should have avoided her, courted her with tender solicitude.
Man rejects God and His grace petulantly, accuses God for not fulfilling his desires, forgets all that he
constantly gets from Him. Still God comes to him.
Darcy is god-like in seeking Elizabeth.
Man prays to God or consecrates his needs.
Is there a time or method for consecration?
Suppose a Man wants to consecrate his anger, the best moment for it is when anger rises. It is precisely
at that moment consecration will be totally forgotten. Consecration will not come to Mind even long after
anger has subsided. The next alternative is to consecrate one’s anger at a time it is not active as a vibration.
How to consecrate something that is not active uppermost on the surface?
Can we activate anger? It is not permissible.
Consecration of anger at a time it is not active is really consecration of the idea of anger.
The idea of anger is different from the reality of anger.
In the process of such an effort, the idea will become real.
Its consecration is a Mental consecration.
It has two parts. 1) As an idea it is powerless, 2) The idea of anger is more powerful than the reality of
anger. The idea of Money is more powerful than Money, when consecrated the idea of Money will acquire
a greater reality than Money itself. It is a theoretical exercise, but as a genuine practice more powerful. The
Man who is in love with the idea of being in love is more effective than the one in love. Anger consecrated
by one is overcome by him.
Anger as an idea consecrated will lose its force in the world as an idea. Unemployment in Croatia
consecrated may solve that problem. The idea of unemployment consecrated will help the problem of
unemployment losing force as an Idea. Most of us can consecrate anger as a vibration when it rises with
great perseverance. One must be mentally developed to consecrate the Idea of anger.
Man’s life has no enemy. His ego creates enemies for its occupation.
Doctors create diseases and cure them, says Sri Aurobindo.
Man’s life seeks survival. The struggle for survival has its opponents.
An opponent is not an enemy. Enemy is conceived of the ego and that conception fully engages its life.
After the dissolution of ego, of course, there can be no enemy.
The idea of a separate existence generates the conception of superiority, which energises the creation of an
enemy.
To her he was an enemy or he should consider her an enemy. To him she was always the dearest, loveliest
Elizabeth.
She had a mature Mind for her age.
He was mature by learning to treat her as flawless.
Flawlessness, even in a limited context, is a mature concept.
Complete maturity does not seek accomplishment.
His maturity was born in her context.
After the change in his attitude, he refrained even from seeking her, the one object of his life. She came to
him, yearned for him. The sign of maturity is not seeking, not taking initiative. The perfect tapasvi
acquires an attitude of not even seeking moksha. God appears before him and offers moksha. Its next best
version is that of the Bhakta, to whom the idea of moksha, even after a lakh of births is so fulfilling that his
attitude overcomes Time. Once the Spiritual element is born in Man in any measure, whatever he
otherwise needs will be given to him for the least exertion of his faculties. Europe that has Mind can thus
acquire all it wants in the physical plane so. If something is missing it is not essential for its existence; it
may be so for its social vanity.
America can grow spiritually not by rising in the scale of physical, vital, mental, Spiritual, but by
expressing the Spirit in her physicality. Thus she becomes Supramental directly. The whole world,
wherever they are, they can supramentalise themselves by expressing the spirit in their plane of present
existence.
Consecration is unconditional as long as everything connected with the act is consecrated.
She was at this moment wondering with an overwhelming emotion of receiving. On the other hand, he felt
the complete fulfillment in meeting her and tried to empty his all on to her. In the normal course, they
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would have been engaged then. Her own emotions were more fully engaged with Jane. Even before the
news of elopement, her emotions were anxiously involved in saving the life of Wickham from being lost as
a loafer. In the subtle economy of life’s emotional equilibrium, she could not marry till Wickham was lost
to another woman by marriage.
If one does not consciously consecrate, life completes the process on his behalf.
Who could bring himself to tell Elizabeth that it was her finest hour when she broke down reading Jane’s
letter.
And yet it was her finest hour, better than the hour of the second proposal.
The intensity of her emotions was greater at the inn than at Longbourn.
The dull period of despair after Jane’s engagement was inevitable in the scheme of things.
Maybe it would not have been inevitable had she not been endowed with her mother’s gift in the vital.
It was her mother’s energy that brought suitors to Meryton.
It was her father’s idealism, the Himalayan Patience that the suitors were in the higher bracket of life.
Her mother could at best attract a Collins or army officers.
It is significant that two of his pet daughters got two stars.
A devotee’s life will always be live.
If for any reason it is not, he can make it live by calling Mother or resorting to anyone of Mother’s
methods.
Mother’s method means raising the dull human life to live Mother’s life.
When nothing can be done, one can consecrate his inability.
Mother’s consciousness is rich even when it is inactive.
Inactivity is not dullness, it may be inherent richness.
She saw all the greatness of Darcy; her own greatness was not released.
It was an experience, not a realisation in her.
Nothing deep in her would readily burst open to celebrate the hour.
In life it sets a limit; to the ardent devotee ready to exhaust his best effort, the limit recedes.
The first realisation must be his inadequacy; the first emotion must be one of shame.
Acquiring full intensity; it can break through, release a jet of cheerful joy.
She despaired after the elopement; he did not after her rejection.
She despaired realising her social position.
He was not dismayed as he, in his Mind, related to her, a source of energy.
Despair, dismay, frustration are from us; hope, faith, cheer are from Her.
Attitude is the accomplishing Man.
Always start from Her, come to ourselves; do not start from ourselves and go up to Her.
Man’s action originates from him. How to start from Her?
Knowing the action is for Her, the action originates in The Mother.
To keep the attitude, thus, always relating to Her, one’s cheerfulness is kept up.
Ego automatically resumes its original position.
Only the Psychic can keep us turned to Mother.
Ego is separative, shrinking, preservative by perversity.
Psychic is innately related to Mother, there is no effort to turn it to Her.
Releasing the Psychic is the basic condition.
It is done by the aspiration.
Aspiration comes from the goal.
Man’s normal aspiration is for a quiet life.
A quiet life never aspires. It tries to preserve.
It is centred in the life occupation.
Its peak intensities arise from preoccupation.
Occupation satisfies, does not aspire.
“அவளை அவனுளடய பெோிய எதிோியோகக் கருதி டோர்சி புறக்கணிப்ெோன் என அவள்
எண்ணியிருந்ைாள்.”
பவறுப்ெின் மூலம் அன்பு தீவிைேளடயும் என்ற உண்ளேளய நோம் இங்கு ெோர்க்கிகறோம்.
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டோர்சியின் ேனதில் ஏற்ெட்ட ேோற்றங்களை நேக்குத் பதோிந்த பேோைியோல் கண்டிப்ெோக விைக்க
முடியோது.
ெலளன ேட்டும்தோன் கூற முடியும். பசயலோல் ஒருவளை ஈர்க்க முடியுகே தவிை பசய்முளறயோல்
அல்ல.
முளற சூட்சுே நிளலயில் இருப்ெதோல் பேோைி இங்கு ெயன்ெடோது.
சூட்சுே நிளலயில் சக்தி பெறப்ெடுவதோல், ஜட சக்தியும் அைவில்லோது அதிகோிக்கிறது.
கூலி கவளல பசய்ெவைது ேகன் கல்வியின் மூலம் கபலக்டைோக உயருகிறோன்.
கூலி கவளல பசய்ெவைது ெணிக்கு கல்வி சூட்சுேேோக உதவுகிறது.
மசதனக்குத் தளலளே தோங்கும் முைடன், அைசியலின் சூட்சுேச் சக்தியோல் அைசனோகிறோன்.
கருளணயற்ற அளேப்புத் திறனுக்கு இந்தச் சக்தி உள்ைது.
ஒருவர் நியோயேோகவும், கருளணயுடனும் இருப்ெின், அகத அளேப்புத் திறன் அவருக்கு
கடுளேயோன அைசியல் ெலத்ளத அைிக்கோது, ஆனோல் அறிவின் இைக்க சக்திளய அைிக்கும்.
ஜட சக்தி வலிதே வோய்ந்தது, ஆனோல் பகோடுளேயோக இருக்கும்.
பகோடுளே இைக்கேற்றதோக ேோறும்கெோது, உயிர் சக்தி சூட்சுேேோக சக்தி வோய்ந்ததோக இருக்கும்.
ேனதின் சக்தி பெோிதோக விோிந்தும் சூட்சுேேோகவும் இருக்கும். பகோடுளேயோககவோ,
கடுளேயோககவோ இருக்கோது. ஆனோல் ேனித விருப்ெம் ஒரு ககோட்ெோட்டின் கீழ்
நிளலக்குகேயோனோல் அவ்வோறு இருக்க முடியோது என்ெது கிளடயோது. ‘ககோட்ெோடுகைின்
ெிோிவிளனயின் திறவுககோலோல் இளறவனின் கதவுகளை அவர்கள் அளடத்து விட்டோர்கள்’ என
'சோவித்ோி' கூறுகிறது. இது ேன வலிளய உருவோக்குகிறது. பகோடுளே ெோிவோக உருேோறுகிறது.
கயளே பெருந்தன்ளேயோக உருேோறுகிறது. பகோடுளேயின் ேோற்றம் பெோதுவோனது. கயளே
தன்ளனப் பெோறுத்து உருேோறுவதோல், இது ஒரு சுயநலேோன திருவுருேோற்றேோகும்.
சின்னத்தனம் சுயநலேற்று திருவுருேோறிய ஒரு வைலோற்று நிகழ்கவோ அல்லது தற்பெோழுளதய
ஏகதனும் ஒரு நிகழ்ச்சிளயகயோ பதோிந்துபகோள்வது ெயனுள்ைதோக இருக்கும்.
இது கெோன்ற ேனித சந்தர்ப்ெங்கள் கிளடத்த ஒருவருக்கு, சத்திய ஜீவிய பசோர்க்கத்தின்
திறவுககோல் நிச்சயேோகக் கிளடத்திருக்கும்.
இது கெோன்ற சின்னத்தனம் சுய கநர்ளேயுளடயது, சுய ேோியோளதயில் பெருளே பகோண்டது.
தீர்க்கதோிசியோன ஒரு ஞானியின் ேனதில் ேனித அன்ெின் சாரம், ேனிை ற்குணங்களின் வித்து
உருவாகிறது.
கஷக்ஸ்ெியர் உண்ளேயில் வோழ்வின் தீர்க்கதோிசி ஆவோர்.
அவளைப் புறக்கணித்திருக்க கவண்டிய அவன், இனிளேயோன அக்களறயுடன் அவளைப்
கெோற்றுகிறோன்.
கடவுளையும் கடவுள் அருளையும் ஏற்க எோிச்சலுடன் ேறுக்கும் ேனிதன், தன்னுளடய
ஆளசகளைப் பூர்த்தி பசய்யோததற்கு கடவுளைக் குற்றம் சோட்டுகிறோன். பதோடர்ந்து பெறும்
அருளை ேனிதன் ேறந்தோலும் கடவுள் அவனிடம் வருகிறோர்.
எலிசபெத்ளத நோடுவதில் டோர்சி கடவுளைப் கெோலிருக்கிறோன்.
ேனிதன் கடவுளை கவண்டுகிறோன் அல்லது தனது கதளவகளை சேர்ப்ெணம் பசய்கிறோன்.
சேர்ப்ெணம் பசய்வதற்கு ஏகதனும் கநைம் ேற்றும் முளற உண்டோ?
ககோெத்ளத சேர்ப்ெணம் பசய்ய உகந்த கநைம் அது எழும் தருணகே. ேிகச் சோியோக அத்தருணத்தில்
சேர்ப்ெணம் ேறந்து விடும். ககோெம் எழுந்து ேளறந்த ெின்பும்கூட சேர்ப்ெணம் ஞோெகத்திற்கு
வைோது. கவபறோரு முளற ககோெம் ஒரு அதிர்வோக தீவிைேோக இல்லோதபெோழுது சேர்ப்ெணம்
பசய்யலோம்.
கேற்ெைப்ெில் தீவிைேோக இல்லோத ஒன்ளற எவ்வோறு சேர்ப்ெணம் பசய்வது?
ககோெத்ளத நோம் தூண்டலோேோ? இதற்கு அனுேதி கிளடயோது.
ககோெம் இல்லோத சேயத்தில் அளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்வது, ககோெம் எனும் எண்ணத்ளதச்
சேர்ப்ெணம் பசய்வதோகும்.
ககோெம் எனும் கருத்திலிருந்து ேோறுெட்டது, ககோெத்தின் உண்ளே நிளல.
இது கெோன்ற ஒரு முயற்சியில் எண்ணம் உண்ளேயோக ேோறும்.
இதன் சேர்ப்ெணம் ேனோீதியோன சேர்ப்ெணேோகும்.
இதற்கு இைண்டு ெகுதிகள் உள்ைன.1) ஒரு எண்ணேோக இதற்குச் சக்தி இல்ளல. 2) உண்ளேயோன
ககோெத்ளதவிட அதன் கருத்துக்கு சக்தி அதிகம். ெணத்ளதவிட அதன் எண்ணத்திற்கு வலிளே
அதிகம். சேர்ப்ெணம் பசய்யப்ெட்டோல் ெணம் எனும் எண்ணம் ெணத்ளதவிட அதிக உண்ளே
நிளலளயப் பெறும். இது ஒரு நளடமுளறயற்ற ெயிற்சி. ஆனோல் உண்ளேயோகப் ெயின்றோல் அதிக
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வலிளேயுளடயதோக இருக்கும். கோதல் எண்ணத்ளதக் பகோண்டவர், கோதலிப்ெவளைவிட
பசயல்திறன் ேிக்கவைோக இருப்ெோர்.
ககோெத்ளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்த ஒருவர் ககோெத்ளத பவல்கிறோர்.
ஒரு எண்ணேோக சேர்ப்ெணம் பசய்யப்ெட்ட ககோெம், உலகத்தில் ஒரு எண்ணேோக இருக்கும்
வலிளேளய இைந்து விடும். குகைோசிய நோட்டின் கவளலயில்லோத் திண்டோட்டத்ளத சேர்ப்ெணம்
பசய்வது, அந்த ெிைச்சிளனளயத் தீர்க்கும். கவளலயில்லோத் திண்டோட்டம் எனும் கருத்ளதச்
சேர்ப்ெணம் பசய்வது, கவளலயில்லோத் திண்டோட்டம் என்ற கருத்ளதகய வலுவிைக்கச் பசய்யும்.
விடோப்ெிடியோக ககோெம் எழும்கெோது, அதன் அதிர்ளவ நம்ேில் ெலைோல் சேர்ப்ெணம் பசய்ய
முடியும். ககோெம் எனும் கருத்ளத சேர்ப்ெணம் பசய்ய ஒருவர் ேனத்தைவில் தயோைோக இருக்க
கவண்டும்.
ேனிதனின் வோழ்க்ளகயில் எதிோி கிளடயோது. ஏமைனும் பசய்ய மவண்டும் என்ெதற்கோக அகந்ளத
எதிோிகளை உருவோக்குகிறது.
ேருத்துவர்கள் வியோதிகளை உற்ெத்தி பசய்து, ெிறகு அவற்ளற குணப்ெடுத்துகின்றனர் என்று
ஸ்ரீஅைவிந்தர் கூறுகிறோர்.
ேனிதனது வோழ்க்ளக உயிர் வோழ்வளத நோடுகிறது. உயிர் வோழ்வதற்கோன கெோைோட்டத்தில்
எதிைோைிகள் உண்டு.
எதிைோைி ெளகவன் அல்ல. அகந்ளதகய ெளகவளன உருவோக்குகிறது, இக்கருத்கத இதற்கு
உயிரூட்டுகிறது.
அகந்ளத அைிந்தெின் ெளகவகன இருக்க முடியோது.
தனியோக வோழ்வது உயர்வு ேனப்ெோன்ளேளய உருவோக்கும், இது ெளகவளன உருவோக்கும்
வல்லளே ெளடத்தது.
அவன் ைனது எைிாி அல்லது ைன்தன அவன் எைிாியாக ிதனக்கிறான் என அவள் கருைினாள்.
ஆனோல் அவள் அவனுக்கு என்றும் அன்புக்குோியவைோகவும், பநருக்கேோனவைோகவும்
விைங்கினோள். அவளுளடய வயதிற்கு அவள் ேனம் அைிக முதிர்ச்சி அளடந்ததோக இருந்தது.
அவளை தூய்ளேயோனவைோக நடத்த, அவனது கல்வி அறிவினோல் அவன் முதிர்ச்சி
பெற்றிருந்தோன்.
குளறெோடற்று இருப்ெது குறுகிய கண்கணோட்டத்திலும் முதிர்ச்சி பெற்ற கருத்தோகும்.
முழுளேயோன முதிர்ச்சி சோதளனளய நோடுவதில்ளல.
அவளுளடய விஷயத்தில் அவன் முதிர்ச்சி பெற்றோன்.
அவனுளடய ேகனோெோவம் ேோறிய ெிறகு அவனது வோழ்வின் ஒகை குறிக்ககோளையும் அவன்
அவைிடேிருந்து நோடுவளதத் தவிர்த்தோன். அவள் அவனிடம் வந்தோள், அவனுக்கோக ஏங்கினோள்.
நோடோேல் இருப்ெதும் தன்முளனப்பு எடுக்கோேல் இருப்ெதும் முதிர்ச்சியின் அளடயோைேோகும்.
பூைண தெஸ்வி கேோக்ஷத்ளதயும் நோடேோட்டோர். இளறவன் அவர் முன் கதோன்றி கேோக்ஷத்ளத
அைிக்கிறோர். ஒரு ெக்தனுக்கு கேோக்ஷம் என்ெது ெல லட்ச ஜன்ேங்களுக்குப் ெிறகும்கூட
நிளறளவத் தருகிறது, அதனோல் அவனது ேகனோெோவம் கோலத்ளதக் கடந்ததோக உள்ைது. எந்த
அைவிலும் ஆன்ேீக அம்சம் ேனிதனிடத்து கதோன்றிவிட்டோல், அவனது சிறு முயற்சிக்கும் பெரும்
ெலன்கள் கிளடக்கும்.
ேனம் வைர்ந்திருக்கும் ஐகைோப்ெோவில், ஜட நிளலயிலும் இவ்வோறு கதளவயோனவற்ளறப்
பெறலோம். ஏகதனும் குளறகிறது எனில் அது அவசியேோனதோக இருக்கோது, சமூகப் பெருளேக்கோக
ேட்டுகே அவசியேோக இருக்கும் எனப் பெோருைோகும்.
ஜடம், உயிர், ேனம், ஆன்ேீகம் இவற்றின் அைவுககோலோல் உயருவதன் மூலம் அல்லோேல்,
ஆன்ேீகத்ளத அதன் ஜடநிளலயில் பவைிப்ெடுத்துவதன் மூலம் அபேோிக்கோ ஆன்ேீகோீதியோக வைை
முடியும். இவ்வோறு அது சத்திய ஜீவனோக கநைடியோக ேோறமுடியும். உலகத்தில் எங்கு இருந்தோலும்,
தற்பெோழுது வோழும் வோழ்க்ளக நிளலயில் ஆன்ேோளவ பவைிப்ெடுத்துவதன் மூலம் அவர்கள்
தங்களைச் சத்திய ஜீவனோக்கிக்பகோள்ை முடியும்.
ஒரு பசயலின் எல்லோப் ெகுதிகளும் சேர்ப்ெணத்திற்கு உட்ெடுத்தப்ெட்டோல், சேர்ப்ெணம்
நிெந்தளனயற்றதோக இருக்கும்.
இத்தருணத்தில் அவள் பெற்றுக்பகோள்வதில் அைவுக்கு அதிகேோக உணர்ச்சிபூர்வேோக
ஆச்சோியேளடந்திருந்தோள். ஆனோல் அவகனோ அவளைச் சந்தித்ததில் முழுளேயோக
நிளறவளடந்திருந்தோன், அவளுக்குத் தன்னிடமுள்ை அளனத்ளதயும் அைிக்கத் தயோைோக
இருந்தோன். இம்ேோதிோியோன சந்தர்ப்ெத்தில் பெோதுவோக அவர்கள் இருவரும் திருேணத்ளத உறுதி
பசய்திருப்ெர். அவளுளடய உணர்ச்சிகள் கஜன் ேீது ஆக்கிைேித்துக் பகோண்டிருந்தன.
ஓடிப்கெோகும் பசய்திக்கு முன்கெ விக்கோம் தவறோன ெோளதயில் கெோவளதத் தடுத்து, கோப்ெோற்ற
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கவண்டும் என்கிற எண்ணகே அவளுக்கு இருந்தது. விக்கோம் கவபறோரு பெண்ளணத் திருேணம்
பசய்துபகோண்டோல் ேட்டுகே அவைது திருேணம் நடக்கும் என்ெது வோழ்வின் உணர்ச்சிபூர்வேோன
சேநிளல கருத்தோகும்.
ஒருவர் ேனேறிந்து சேர்ப்ெணம் பசய்யோவிடில், அவைது சோர்ெில் வோழ்வு அதளன வலியுறுத்தும்.
கஜனுளடய கடிதத்ளதப் ெடித்தெின் அவள் பெரும் துயைம் அளடந்து உளடந்து கெோனகத
வோழ்வில் அவைது சிறப்ெோன கநைபேன்று அவைிடம் யோைோல் கூற முடியும்.
இைண்டோவது முளற திருேணப் கெச்சு எழுந்த தருணத்ளதவிட, இதுதோன் அவளுளடய சிறப்ெோன
கநைேோக இருந்தது.
அவைது உணர்ச்சிகைின் தீவிைம் லோங்ெர்னில் இருந்தளதவிட விடுதியில் அதிகேோக இருந்தது.
கஜனுளடய திருேண உறுதிக்குப் ெிறகு ஏற்ெட்ட பதோய்வு நிளல வோழ்வின் கெோக்குக்குத் தவிர்க்க
முடியோததோக இருந்தது.
தனது தோயோோின் உணர்வுபூர்வேோன நிளலளய அவள் பெற்றிருக்கோவிடின் ஒரு கவளை அது
தவிர்க்க முடியோததோக இருந்திருக்கோது.
அவைது தோயோோின் சக்திகய ேணேகன்களை பேோிடனிற்கு அளைத்து வந்தது.
தகப்ெனோோின் பகோள்ளககள் ேற்றும் இேோலயப் பெோறுளே, அம்ேணேகன்கள் கேல்தட்டினைோக
அளேந்ததற்கு கோைணேோயிற்று.
அவளுளடய தோயோைோல் ஒரு கோலின்தைகயோ அல்லது இைோணுவ அதிகோோிகளைமயா ேட்டுகே
பகோண்டு வந்ைிருக்க முடியும்.
அவருளடய இைண்டு பசல்ல ேகள்களுக்கு இைண்டு நட்சத்திைங்கள் கிளடத்தது குறிப்ெிடத்தக்கது.
அன்ெருளடய வோழ்க்ளக எப்பெோழுதும் ஜீவனுள்ைதோக இருக்கும்.
ஏகதனும் கோைணங்கைோல் அது அவ்வோறு இல்லோவிடில், அன்ளனளய அளைப்ெதன் மூலேோககவோ
அல்லது அன்ளன முளறகைில் ஏகதனும் ஒன்ளறக் களடப்ெிடிப்ெதன் மூலேோககவோ வோழ்ளவ
ஜீவனுள்ைதோக ேோற்றலோம்.
அன்ளனயின் முளற என்ெது ேந்தேோன ேனித வோழ்ளவ உயிகைோட்டமுள்ை அன்ளன வோழ்வோக
உயர்த்துவது.
எதுவும் பசய்ய முடியோதபெோழுது ஒருவர் தன்னுளடய இயலோளேளய சேர்ப்ெணம் பசய்யலோம்.
அன்ளனயின் ஜீவியம் பசயலற்று இருக்கும்பெோழுதும் பசைிப்ெோக இருக்கும்.
பசயலற்று இருப்ெது ேந்த நிளல அல்ல. அது உள்ைோர்ந்து இருக்கும் பசைிப்ெோகும்.
டோர்சியின் எல்லோ கேன்ளேகளையும் அவள் ெோர்த்தோள்; அவளுளடய சிறப்பு
பவைியிடப்ெடவில்ளல.
அவளுக்கு இது ஒரு அனுெவேோக இருந்தது, உணர்தலோக இல்ளல.
அந்கநைத்ளதக் பகோண்டோடும் வளகயில் அவளுளடய ஆைத்தில் எதுவும் நிகைவில்ளல.
வோழ்க்ளகயில் இது ஒரு கட்டுப்ெோட்ளட விதிக்கிறது; தீவிைேோன அன்ெர் தனது சிறந்த முயற்சிளய
முழுவதுேோக பசய்யத் தயோைோக இருக்கும்பெோழுது, கட்டுப்ெோடு தைர்கிறது.
தன்னுளடய கெோதோளே முதல் உணர்தலோக இருக்க கவண்டும்; முதல் உணர்ச்சி அவேோனேோக
இருக்க கவண்டும்.
முழுத் தீவிைம் அளடந்த ெிறகு இது பவைிவந்து, ஆைவோைேோன சந்கதோஷத்ளத பவைியிடும்.
ஓடிப்கெோன நிகழ்ச்சிக்குப் ெிறகு அவள் ஆளச நிைோளசயோனது, நிைோகோிப்புக்குப் ெின்பும் அவன்
ேனம் உளடயவில்ளல.
அவள் தன்னுளடய சமூக நிளலளய உணர்ந்து நம்ெிக்ளகளய இைந்தோள்.
அவன் ேனதில் அவள் சக்தியின் ஒரு ெிறப்ெிடேோக இருந்ததோல், அவனிடம் எந்தக் குைப்ெமும்
எைவில்ளல.
அவநம்ெிக்ளக, குைப்ெம், எோிச்சல் ஆகியளவ நம்ேிடேிருந்து எழும்; ஆர்வம், நம்ெிக்ளக,
சந்கதோஷம் இளவ அன்ளனயிடேிருந்து எழும்.
ேகனோெோவகே ேனிதளன சோதளன புோியளவக்கும்.
அன்ளனகய என்றும் முதலோவதோக இருக்க கவண்டும்.
ேனிதனின் பசயல் எப்பெோழுதும் அவனிடேிருந்துதோன் ஆைம்ெிக்கும். எவ்வோறு
அன்ளனயிடேிருந்து ஆைம்ெிப்ெது?
அன்ளனக்கோகச் பசயல்ெடுகிகறோம் என்ெதோல் அது அன்ளனயிடேிருந்து ஆைம்ெிக்கிறது.
‘அன்ளனக்கோக’ என்கிற ேகனோெோவத்ளத வைர்த்துக் பகோண்டோல் ஒருவைது சந்கதோஷம் நிளலத்து
இருக்கும்.
அகந்ளத தன்னிச்ளசயோக ேீண்டும் தன்னுளடய ெளைய நிளலக்கக திரும்பும்.
ளசத்திய புருஷன் ேட்டுகே என்றும் நம்ளே அன்ளனளய கநோக்கித் திருப்பும்.
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அகந்ளத தனித்து இருக்கும், சுருங்கும், வக்கிைத்தினோல் ெோதுகோக்கப்ெட்டிருக்கும்.
ளசத்தியம் இயற்ளகயோககவ அன்ளனயிடம் பதோடர்புபகோண்டிருக்கும், தனி முயற்சி எதுவும்
கதளவயில்ளல.
ளசத்தியத்ளத விடுவிப்ெகத அடிப்ெளட நிெந்தளனயோகும்.
இது ஆர்வத்தோல் நடத்தப்ெடுகிறது.
ஒரு இலட்சியத்திலிருந்து ஆர்வம் எழுகிறது.
அளேதியோன வோழ்கவ ேனிதனின் இயற்ளகயோன ஆர்வேோகும்.
அளேதியோன வோழ்வில் ஆர்வகே எைோது. இருப்ெளதப் ெோதுகோக்ககவ அது விரும்பும்.
வோழ்வின் இயக்கத்தில் இது ளேயம் பகோண்டிருக்கும்.
சிந்தளனயோல் உச்சகட்ட தீவிைங்கள் எழும்.
சிந்தளன திருப்திளய அைிக்கும், ஆர்வப்ெடோது.
68. “Darcy seemed, on this accidental meeting, most eager to preserve his acquaintance.”
It seems it is accidental. It is really brought about by both longing for one another.
Looking at the symptoms of an issue, either one will miss a great opportunity or will go about a long
circuitous round about way.
In human Mind there is a feeble aspiration. It brings all opportunities.
Also there is below a natural hostility. It brings all the problems.
As soon as a problem is seen, go and find out the hostile vibration and eradicate it, you are free.
Instead if you respond to all the symptoms it has created, you will spend a life time to clear them off.
In an institution one Man deliberately lies. People split into two sides and discuss the various merits of the
arguments. It is an endless process. Put through official procedure the truth will not come to light till his
retirement. All one’s fears, doubts arise from the hostile vibration. When you call Mother, as soon as
Her consciousness touches the hostile vibration, it dissolves. The problem is over. Hence the three
day prayer.
The question is, are we aware of our hostility?
When we are aware, are we serious in removing it?
If the answer is Yes, there is no more problem for him.
The solution lies in one’s sincerity and action based on it.
In any country, in spite of the level of education, when it comes to daily life Men act according to their
convenience and in their philosophy, they grow hilarious making the great scholars and common Man
equal. People do not have a working philosophy or working faith. They predicate it to their mercenary
motive. It is at that point one’s sincerity is seen. Anyone can be polite, not sincere. Darcy was sincere with
Elizabeth. In canceling Bingley’s marriage, Darcy was insincere to Bingley. Mr. Bennet was insincere to
Elizabeth about Lydia’s trip. He was sincere to himself when he decided to return Mr. Gardiner’s Money.
In 1913 Einstein said Time is real to each individual according to his placement. Should philosophers not
contradict it, how would they understand human life from that point of view?
Should this meeting be taken as accidental, she as well as he would lose their all.
Life would consider it accidental. Perception will know the hand behind.
Should a system that operates on the basis of perceived truth be there in all fields,
* Life in general will lose 80% of its present problems.
* The school system will be ten times more realistic.
* Marital problems will largely disappear.
* Medical treatment will shrink to one third.
* Poverty will be abolished.
* Cruelty will not be there.
* Money and all the other resources will be in a glut.
* People will be naturally cheerful.
* Children will mature several years ahead.
* All institutional life will be dead.
* Society will be many times more energetic.
A devotee silently can switch over to this idea of living. It is not Mother’s way of life. There will be
great psychological relief. Almost everything will be in surplus. Family will, all of a sudden, be
affectionate and intimate. One will be ten times more useful to family and friends. Life will become
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SIMPLE and in that measure profound. All that one does is consciously shed pretension. Mother will
become far more real. There may not be occasions for Self-defence. The ever present alertness to defend
oneself need not be there. If necessary, it must be there to relate to the Mother. Family will soon acquire a
great amount of culture. Human relationships will grow intimate and enjoyable. Income will rise. Health
will be better. Quarrels will disappear. Medical bill will vanish. No child will fail. Some will excel. As if
one’s social status rose by several levels, life will change. It is because of a psychological change in
attitude. One may wonder how real Shankara’s Maya is. We are conditioned to be pretentious. Now it is
gone. Life changes. We are what we really are inside not what we pretend to be. Anyone’s pretentious
behaviour will be readily seen through. We won’t be affected by it. Life will be transparent, simplicity
itself.
To see her was a summons to adore – 'Savitri'.
Darcy was in this attitude that gives and asks for no more.
Its human social version is to please.
In society there is the hierarchy of authority and a hierarchy of culture.
Very rarely they combine in an atmosphere of affectionate kindness.
Such an atmosphere made keen by the intensity is Romance.
Darcy had a glimpse of it from the beginning but was too much under the sway of his stiff manners.
She was oblivious of it and impervious too.
Once that is seen, he could not stay away from her in spirit or even in emotions.
She never felt anything of that sort towards him.
The handsome face of an irresistible charm had its hold for a short while on the surface and left a vague
dream of it in her imagination.
To give and be capable of continuous giving is a condition where love is born.
It makes the heart a temple of delight.
To heal with her feet the aching throb of life is the yearning of such a heart.
It is a realm where every touch is a link to divinity.
The vision of Marvel reveals this emotion in the worst of human circumstances.
What reveals is a patient intricacy of fine details.
Knowing that makes me adore the feet.
It is the teasing of the inconscient.
A time comes when the darkness falls like a cloak from the reclining body of god.
Then her limbs are seen as jars of ecstasy.
To see it in the outside world is possible only in the woman.
To see the woman inside is the origin of creation is the vision.
God’s delight issues from that communion.
God gives Man its very opposite so that he may discover it.
Man’s reception is the response of an eternal curse.
A Man born on His Samadhi day and who died on His birthday gives that message to the recipient.
There are no accidents in life. The Spirit bursting forth is seen so.
If Darcy meeting Elizabeth was an accident, then all such accidents are welcome.
Hers was a human seeking, limited by the gains of Pemberley.
He saw the splendour of her royalty.
To him she was the one stem on which a million lotuses swayed.
The sins she commited were to him a divinity.
On seeing her he saw her enveloped by a creative atmosphere of love and romance. Lydia’s elopement
was a rapture of flesh felt in the atmosphere long left behind.
He knew it was not a problem but an opportunity.
Traced to its origin not only the problem would be solved, but the original celestial creativity will be seen.
The post war period was politically fresh, economically creative.
Of course nations responded in the old way.
After excessively enjoying its multiple benefits, they now find themselves in fetters.
Try not to solve it, be bold enough to understand it.
The EU will reveal as the seed of world government.
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Europe overcoming physicality in the wars put an end to population growth.
Asia not affected thus, lives the vibration of the growth of population.
This excess population will serve the needs of those who have overcome the vibration.
Europe’s Mind must exhaust the cultural potentials yet.
British vital trade must rise to the Mental needs of the world.
Greece has to rediscover her original splendour.
Russia must move from her emotions to the Mental organization she needs.
How are they to deal with South America, Australia, Japan?
Are they going to lead the world or let America do it.
To whom is the future leadership due?
Spirit of course is a must, but not the spirit that seeks moksha.
To discover the spirit in production for America, in Mental organization for Europe, in pure Spirit in India
are on the evolutionary Agenda. Mother says France has a role to play. Is she going to present the world
an intellectual version of 'The Life Divine' to fulfil her personality?
Man is eager to preserve what he cherishes.
This is a human seeking limited by its gains.
The evolving force is a prisoner speeding upon a jeweled wheel.
Inside it lies enshrined the evolving Spirit.
That is what Man should be eager to preserve.
For the ardent youth in quest of marriage, God presents the woman as a dim reflection of that Spirit.
Darcy after calling her ‘tolerable’ caught a glimpse of it in Elizabeth. It sent him into a silence that
swallowed his life’s acts into his depth. She came to him when that silence saturated his being.
The line in 'Savitri' ‘None can reach heaven who had not passed through hell’ came true in his life at his
proposal. Now that he had found a changed attitude in her, he was eager to preserve that new attitude in
her.
Darcy’s love for Elizabeth had the immediate force of Caroline’s concentration on him. It has his sister’s
charm for Wickham and Elizabeth’s infatuation for the captivating softness of a handsome face. These are
all surface energies. He had remained unmarried till twenty eight. Maybe he was waiting for one suitable
to him, his status, and his tradition and in the image of his mother. It has an irresistible force carrying the
weight of Pemberley. And she responded to Pemberley. As he carried the force of the French Revolution,
it was there behind his love. The hatred of the French Revolution was turned into Darcy’s love for
Elizabeth’s light. His deep pondering over his quest took him beyond the social plane of energy and he
entered into the original virulence of human urges. It is a savage force, violent, ferocious, converted into
his personality of love, love for one who rejected him. It was seen as powerful enough for him to be
oblivious. Its power was so great that he lost himself in her but won her not. His aim was to lose himself
more than winning her.
By such an attitude he rose in some aspects though partially to spiritual heights. His losing himself in her,
forgetting his aim of winning her is one such. The woman, Man loves is the virtual goddess of his worship
in life.
“தற்பசயலோக நடந்த இந்தச் சந்திப்ெில் தன்னுளடய அறிமுகத்ளதப் ெோதுகோத்து ளவத்துக்பகோள்ை
டோர்சி ேிகவும் ஆவலோக இருந்தோன்.”
தற்பசயலோக நடந்ததுகெோல் கதோன்றினோலும், இருவரும் ஒருவருக்கோக ஒருவர் ஏங்கியதோகலகய
இச்சந்திப்பு நிகழ்ந்தது.
ஒரு விஷயத்தின் அறிகுறிகளைப் ெோர்க்கும் ஒருவர் ஒரு பெோிய வோய்ப்ெிளன இைப்ெோர், அல்லது
நீண்ட சுற்று வைியில் கஷ்டப்ெட்டு அந்த வோய்ப்ெிளனப் பெறுவோர்.
ேனித ேனதில் ஒரு பேல்லிய ஆர்வம் இருக்கும், அது எல்லோ வோய்ப்புகளையும் பகோண்டு வரும்.
கேலும் ஒரு இயற்ளகயோன ெளகளே புளதந்திருக்கும். அது எல்லோப் ெிைச்சிளனகளையும் பகோண்டு
வரும்.
ெிைச்சிளன எழுந்தவுடன், அதற்குக் கோைணேோக இருந்த ெளக அதிர்வுகளைக் கண்டுெிடித்து
அைித்து விட்டோல், நோம் விடுெட்டு விடுகவோம். அதற்கு ேோறோக அந்த அதிர்வுகளுக்கு நோம்
ெதிலைிக்க ஆைம்ெித்தோல் அதளனக் களைய வோழ்நோள் முழுவதும் கதளவப்ெடும். ஒரு
ஸ்தோெனத்தில் ஒரு ேனிதன் கவண்டுபேன்கற பெோய் பசோல்கிறோன். ேக்கள் இரு ெகுதிகைோகப்
ெிோிந்து ெல்கவறு வளகயோக விவோதிக்கின்றனர். இதற்கு ஒரு முடிகவ கிளடயோது. அலுவலக
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முளறப்ெடி பசன்றோல், அவன் ஓய்வு பெறும்வளை உண்ளே பவைிவைோது. ஒருவருளடய அளனத்து
ெயங்களும் சந்கதகங்களும் ெளகளே அதிர்வுகைோல் எழுகின்றன. அன்ளனளய அளைக்கும்
பெோழுது, அன்ளனயின் ஜீவியம் ெளகளே அதிர்வுகள் ேீது விழுந்து அவற்ளறக் களைத்து விடும்.
ெிைச்சிளன தீரும். அதனோல்தோன் மூன்று நோள் ெிைோர்த்தளன உகந்தது.
நேது தீய சக்திகளை நோம் அறிகவோேோ என்ெதுதோன் ககள்வி.
நேக்குத் பதோிய வரும்பெோழுது, நோம் அளத முளனப்ெோக அகற்றுகிகறோேோ?
ஆம் எனில், இனி அவனுக்குப் ெிைச்சிளனகய கிளடயோது.
ஒருவைது உண்ளேயிலும் அதன் அடிப்ெளடயில் பசயல்ெடுவதிலும் தீர்வு உள்ைது.
எந்த ஒரு நோட்டிலும், கல்வியின் நிளல எதுவோக இருப்ெினும், அன்றோட வோழ்க்ளக என எடுத்துக்
பகோண்டோல், ேனிதர்கள் தங்கைது பசௌகோியப்ெடி பசயல்ெடுகிறோர்கள், தங்கைது
ககோட்ெோட்டின்ெடி பெோிய அறிவோைிளயயும் சோதோைண ேனிதளனயும் சேேோக உருவோக்கி
சந்கதோஷேளடகிறோர்கள். ேனிதர்களுக்கு நளடமுளறத் தத்துவகேோ அல்லது நளடமுளற
நம்ெிக்ளககயோ இல்ளல. தங்களுளடய ஆதோய கநோக்கங்களுக்கோக ேட்டுகே ெயன்ெடுத்திக்
பகோள்வர். இந்த இடத்தில்தோன் ஒருவைது உண்ளேளயப் ெோர்க்கலோம். ேோியோளதயோக நடந்து
பகோள்ைலோம், உண்ளேயோக நடந்துபகோள்ை முடியோது. எலிசபெத்திடம் டோர்சி உண்ளேயோக
இருந்தோன். ெிங்கிலியின் திருேணத்ளத ைத்து பசய்த டோர்சி, ெிங்கிலிக்கு உண்ளேயோக இல்ளல.
லிடியோவின் ெிையோணத்ளதப் பெோறுத்தவளை, திரு பென்னட் எலிசபெத்திடம் உண்ளேயோக
இல்ளல. திரு கோர்டினோின் ெணத்ளத உண்ளேயோககவ திருப்ெித் தை முடிபவடுத்திருந்தோர்.
ஒவ்பவோருவருக்கும் அவைவருளடய நிளலக்ககற்ெ கநைம் அவைவர்களுக்கு உண்ளேயோக இருக்கும்
என்று 1913-ஆம் வருடம் ஐன்ஸ்டீன் கூறியிருக்கிறோர்.
இதளன தத்துவ ஞோனிகள் ேறுக்கோவிட்டோல், அந்தக் கண்கணோட்டத்தில் அவர்கள் எவ்வோறு ேனித
வோழ்ளவப் புோிந்துபகோள்வர்?
இந்தச் சந்திப்பு தற்பசயலோன நிகழ்வு என எடுத்துக் பகோண்டோல், அவளும் அவனும்
அவர்களுளடய அளனத்ளதயும் இைப்ெர்.
வோழ்க்ளக, சந்திப்ளெ தற்பசயல் எனக் கருதும். இதற்குப் ெின்னோல் இருக்கும் கோைணம் புோிதலுக்குத்
பதோியும்.
எல்லோத் துளறகைிலும் புோிந்துபகோண்ட உண்ளேயின் அடிப்ெளடயில் ஏகதனும் ஒரு பசயற்ெோடு
இருப்ெின்,
* இப்பெோழுது வோழ்வில் இருக்கும் ெிைச்சிளனகைில் எண்ெது சதவிகிதம் தீர்ந்து விடும்.
* கல்வி முளற ெத்து ேடங்கு உண்ளேயோன ோீதியில் இருக்கும்.
* திருேணப் ெிைச்சிளனகள் பெரும்ெோலும் ேளறந்து விடும்.
* ேருத்துவ சிகிச்ளச மூன்றில் ஒரு ெோதியோகக் குளறந்து விடும்.
* வறுளே ஒைிக்கப்ெட்டுவிடும்.
* துன்புறுத்தல் இருக்கோது.
* ெணமும் ேற்ற வைங்களும் அெோிேிதேோக இருக்கும்.
* ேக்கள் இயற்ளகயோககவ ேகிழ்ச்சியுடன் இருப்ெர்.
* குைந்ளதகள் ெல வருட முதிர்ச்சிளய விளைவிகலகய பெறுவர்.
* அளனத்து ஸ்தோென வோழ்வும் ஒரு முடிவுக்கு வரும்.
* சமூகம் ெல ேடங்கு உற்சோகேோக இருக்கும்.
இம்ேோதிோியோன வோழ்க்ளக முளறக்கு ஒரு அன்ெர் தன்ளன ேோற்றிக்பகோள்ைலோம். இது
அன்ளனயின் வோழ்க்ளக முளற அல்ல. அங்கு பெோிய ேன நிம்ேதி கிளடக்கும். அளனத்தும்
அெோிேிதேோக இருக்கும். குடும்ெம் அன்ெோகவும், அன்கயோன்யேோகவும் இருக்கும். ஒருவர்
குடும்ெத்திற்கும், நண்ெர்களுக்கும் ெத்து ேடங்கு ெயனுள்ைவைோக இருப்ெோர். வோழ்க்ளக
எைிளேயோகவும் அந்த விதத்தில் சிறப்ெோகவும் இருக்கும். கெோலியோக இருப்ெளத ஒருவர்
ேனேறிந்து ளகவிடுவோர். அன்ளன கேலும் ிைர்சனோகத் பதோிவோர். தற்கோத்துக்பகோள்ை
கவண்டிய அவசியேிருக்கோது. எந்கநைமும் நம்ளேக் கோத்துக்பகோள்ை எந்த முன்பனச்சோிக்ளக
நடவடிக்ளகயும் எடுக்க கவண்டிய அவசியேிருக்கோது. அவ்வோறு இருக்குகேயோனோல், அது
அன்ளனயுடன் ஏற்ெடுத்திக்பகோள்ளும் பதோடர்புக்கோக ேட்டுகே இருக்கும். குடும்ெம் விளைவில்
அதிக நோகோிகத்ளதப் பெற்றுக்பகோள்ளும். ேனித உறவுகைில் பநருக்கமும் சந்கதோஷமும் எழும்.
வருேோனம் பெருகும். உடல் நலம் சிறப்ெளடயும். சண்ளட சச்சைவுகள் நீங்கும். ேருத்துவச் பசலவு
ேளறந்து கெோகும். எந்தக் குைந்ளதக்கும் கதோல்வி என்ெது கிளடயோது. சில குைந்ளதகள் பவகு
சிறப்ெோக ேிைிர்வர். ஒருவருளடய வோழ்க்ளக நிளல ெல ேடங்கு உயர்ந்தது கெோல் வோழ்வு ேோறும்.
ேன ேோற்றம் ேகனோெோவத்தில் ஏற்ெடுவதோல் இவ்வோறு நிகழ்கிறது. சங்கைோின் ேோளய எவ்வைவு
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தூைம் உண்ளே என ஒருவருக்குத் கதோன்றும். நோம் கெோலியோக நடிக்கப் ெைக்கப்ெட்டுள்கைோம்.
இப்பெோழுது அது ேளறந்து விட்டது. வோழ்க்ளக ேோறுகிறது. நோம் அகத்தில் இருப்ெதுதோன்
உண்ளே. கெோலியோக இருப்ெது உண்ளே அல்ல. கெோலியோக இருப்ெது உடனடியோகக்
கண்டுெிடிக்கப்ெட்டுவிடும். நேக்கு அதனோல் எந்த ெோதிப்பும் ஏற்ெடோது. வோழ்க்ளக
பவைிப்ெளடயோக இருக்கும். எைிளேயோக இருக்கும்.
அவளைக் கோண்ெது அவளைப் கெோற்ற விடுக்கும் அளைப்ெோகும்-'சோவித்ோி'.
கேலும் எதுவும் ககட்கோேல் பகோடுக்கும் ேகனோெோவத்ளத டோர்சி பகோண்டிருந்தோன்.
இதன் ேனித சமூகப் ெதிப்பு, திருப்தி பசய்வகத.
சமூகத்தில் அதிகோைத்தின் வோிளசக்கிைமும், கலோச்சோைத்தின் வோிளசக்கிைமும் உள்ைன.
ெோசேிகுந்த அன்ெின் சூைலில் அளவ பவகு அோிதோக இளணயும்.
அேைகோதலின் தீவிைம் அது கெோன்ற சூைளல முளனப்புடன் உருவோக்கும்.
டோர்சி இதளன ஆைம்ெித்திலிருந்கத ஓைைவு ெோர்த்திருக்கிறோன், ஆனோல் அவனது இறுக்கேோன
நடத்ளதயின் கோைணேோக அது பவைிப்ெடவில்ளல.
அவளுக்கு அளதப்ெற்றி எதுவும் பதோிந்திருக்கவில்ளல, அதனோல் அவள் ெோதிக்கப்ெடவும் இல்ளல
அளதப் ெோர்த்தவுடன், அவளை விட்டு அவனோல் உணர்வுோீதியோககவோ, அல்லது உணர்ச்சிகள்
ோீதியோககவோ கூட விலகியிருக்க முடியவில்ளல.
அவன்ெோல் அவளுக்கு இம்ேோதிோியோன உணர்வுகள் எதுவும் எைவில்ளல.
தடுக்கமுடியோத கவர்ச்சிளயக் பகோண்ட அைகோன முகம் சிறிது நோட்களுக்கு கேற்ெைப்ெில் அவளை
ஆக்கிைேித்துக் பகோண்டிருந்தது, அவைது கற்ெளனயில் சிறிதைவு கனளவ விட்டுச் பசன்றிருந்தது.
வழங்கும் பொழுதும், பதோடர்ந்து ேற்றவருக்குத் தன்ளன அைிக்க விரும்பும் ிதலயில்
இருக்கும்பொழுதுைான் கோதல் ெிறக்கிறது.
இது உள்ைத்ளத சந்கதோஷத்தின் ககோவிலோக்குகிறது.
வோழ்க்ளகத் துடிப்ெின் வலிளய அவைது திருவடி குணப்ெடுத்துவகத அது கெோன்ற உள்ைத்தின்
ஏக்கேோக உள்ைது.
ஒவ்பவோரு ஸ்ெோிசமும் பதய்வீகத்துடன் பதோடர்புபகோள்ளும் உலகேோக இது இருக்கும்.
ேனிதனின் கேோசேோன சந்தர்ப்ெங்கைில் இந்த உணர்ச்சிளய அற்புதத்தின் ெோர்ளவ
பவைிப்ெடுத்தும்.
கநர்த்தியோன விவைங்கைின் பெோறுளேயோன நுணுக்கங்கள் பவைிப்ெடுகின்றன.
அளத அறிவது திருவடிளயப் கெோற்ற ளவக்கும்.
ஜட இருைின் ககலி இது.
சயனித்ைிருக்கும் இளறவனின் உடலிலிருந்து சாியும் கெோர்ளவளயப்கெோல் இருள் விழும் ஒரு
கநைம் வருகிறது.
ெிறகு அவைது ைிருக்கரங்கள் இன்ெத்ைின் இருப்ெிடம்மொல் கதோன்றும்.
பெண்ணிடம் ேட்டுகே பவைி உலகத்தில் இதளனப் ெோர்க்க முடியும்.
அகத்தில் பெண்ளண சிருஷ்டியின் ஆைம்ெம் எனப் ெோர்ப்ெது ஒரு ெோர்ளவயோகும்.
இந்த ஒற்றுளேயிலிருந்து இளறவனின் ேகிழ்ச்சி ெிறக்கிறது.
ேனிதன் இதளனக் கண்டுெிடிக்க கவண்டுபேன்றுதோன் இதன் கநர் எதிைோனளத இளறவன்
அவனுக்கு அைிக்கிறோன்.
இளத ஒரு நிைந்தைச் சோெம்மொல் ஏற்றுக் பகாண்டு ேனிைன் ெைிலுதறக்கிறான்.
ெகவோனின் சேோதி நோைில் ெிறந்து, ெகவோனின் ெிறந்த நோைில் இறந்ை ஒரு ேனிைன் இந்தச்
பசய்திதயமய பைாிவிக்கிறான்.
வோழ்க்ளகயில் விெத்துககை கிளடயோது. பவைிப்ெட விளையும் ஆன்ேோ இவ்வோறு கோட்சி
அைிக்கிறது.
டோர்சி எலிசபெத்ளதச் சந்தித்தது விெத்து என்றோல் இது கெோன்ற விெத்துக்கள் அளனத்ளதயும் நோம்
வைகவற்கலோம்.
அவைது ேனிதோீதியோன நோடல் பெம்ெர்லிளய அளடய கவண்டும் என்ற அைவில் ேட்டுகே
இருந்தது.
அைச கம்பீைத்தின் சிறப்ெிளன அவன் அவைிடம் கண்டோன்.
அவனுக்கு, அவமள ஒரு தண்டில் அதசந்ைாடும் ெல்லாயிரக்கணக்கான தோேோளைகளாக இருந்தோள்.
அவள் பசய்த குற்றங்கள் அவனுக்குத் பதய்வீகத் தன்ளேயுளடயளவயோக இருந்தன.
கோதலும் அேைகோதலும் அடங்கிய ெளடக்கும் சூைலோல் அவள் சூைப்ெட்டிருப்ெளத அவன்
கண்டோன். சூைலில் தங்கியிருந்த ஜடநிளலயின் கெைோனந்தத்தின் விளைகவ லிடியோவின்
ஓடிப்கெோதல்.
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இது ஒரு ஆெத்தல்ல, வோய்ப்பு என அவன் அறிந்திருந்தோன்.
ெிைச்சிளனயின் ெிறப்ெிடத்ளதக் கண்டுெிடிப்ெதோல் அதளனத் தீர்ப்ெகதோடு அதன் ஆைம்ெ
பதய்வீகப் ெளடப்ெோற்றளலயும் கோணலோம்.
உலகப்கெோருக்குப் ெிந்ளதய கோலம், அைசியல்ோீதியோக புதியதோகவும், பெோருைோதோை ோீதியோக
ெளடப்ெோற்றலுடனும் விைங்கியது.
ஆனோல் நோடுகள் ெளைய முளறயிகலகய ெதிலைித்தன.
அதன் ெல நன்ளேகளை அெோிேிதேோக அனுெவித்த ெிறகு, அவர்கள் இப்பெோழுது
விலங்கிடப்ெட்டது கெோல் உள்ைனர்.
தீர்த்து ளவப்ெதற்கு முயற்சி பசய்வளதவிட, இளதப் புோிந்துபகோள்ளும் ளதோியம் கவண்டும்.
உலக அைசோங்கத்தின் வித்தோக ஐகைோப்ெிய நோடுகள் பவைிப்ெடும்.
கெோோில் ஜடநிளலயிலிருந்து ேீண்டு வந்த ஐகைோப்ெோ, ஜனத்பதோளக வைர்ச்சிக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ைி
ளவத்தது.
ஆசியோ இவ்வோறு ெோதிக்கப்ெடவில்ளல, ேக்கட்பதோளக வைர்ச்சிளயக் பகோண்டோடுகிறது.
இந்த அதிகப்ெடியோன ேக்கட்பதோளக, அதிர்வுகளைத் தோண்டி வந்தவர்களுக்கு உதவி புோியும்.
ஐகைோப்ெியர்கள், தங்கைது கலோச்சோைத் திறன்களை முழுவதுேோகப் ெயன்ெடுத்த கவண்டும்.
ஆங்கிகலயோின் உணர்வுோீதியோன வர்த்தகம், உலகத்தின் ேனத் கதளவகளுக்ககற்ெ உயை
கவண்டும்.
கிகைக்க நோடு தனது ெளைய சிறப்புகளை ேீண்டும் அளடய கவண்டும்.
தனது உணர்ச்சிகைிலிருந்து ைஷ்யோ தனக்குத் கதளவப்ெடும் ேனோீதியோன அளேப்புக்கு நகை
கவண்டும்.
பதன் அபேோிக்கோ, ஆஸ்திகைலியோ, ஜப்ெோன் ஆகிய நோடுகளை அவர்கள் எவ்வோறு ளகயோைப்
கெோகிறோர்கள்.
அவர்கள் உலகத்ளத வைி நடத்தப் கெோகிறோர்கைோ, அல்லது அபேோிக்கோ வைி நடத்த அனுேதிக்கப்
கெோகிறோர்கைோ?
எதிர்கோலத் தளலளேளய யோர் பெறப் கெோகிறோர்கள்?
ஆன்ேோ ேிகவும் முக்கியேோனது, ஆனோல் கேோக்ஷத்ளத நோடும் ஆன்ேோ அல்ல.
அபேோிக்கோவில் உற்ெத்தியிலும், ஐகைோப்ெோவில் ேன அளேப்ெிலும், இந்தியோவில் தூய்ளேயோன
ஆன்ேோவிலும் ஆன்ேோளவக் கண்டுெிடிப்ெகத ெோிணோே நிகழ்ச்சி நிைலில் உள்ைன. இதில்
ெிைோன்ைுக்கு ஒரு ெங்கு உள்ைது என்று அன்ளன கூறுகிறோர். ெிைோன்ஸ் தனது ஆளுளேளயப்
பூர்த்தி பசய்வது கெோல் ‘தி ளலப் டிளவன்’ னுளடய அறிவு சோர்ந்த ெதிப்ளெ உலகத்திற்கு அைிக்கப்
கெோகிறதோ?
தோன் கெோற்றுவளதப் ெோதுகோத்துக்பகோள்ை ேனிதன் ஆவலோக இருக்கிறோன்.
இது ேனிதன் நோடிப் பெறுவளத ஒரு அைவுக்கு உட்ெடுத்துவதோகும்.
பவைிவரும் சக்தி, அலங்கோிக்கப்ெட்ட சக்கைத்தில் ெிையோணம் பசய்யும் ளகதியோக உள்ைது.
பவைிவரும் ஆன்ேோ அதனுள் கெோற்றிப் கெணப்ெடுகிறது.
அளதப் ெோதுகோப்ெதற்கு ேனிதன் ஆர்வத்துடன் இருக்க கவண்டும்.
திருேணத்ளத ஆர்வேோக நோடும் இளைஞனுக்கு, வளரும் ஆன்ோவின் ேங்கிய ெிம்ெோக ஒரு
பெண்ளண பதய்வம் அவனுக்கு அைிக்கிறது. எலிசபெத்ளத ‘ெைவோயில்ளல’ என்று கூறிய ெிறகு
அவைிடம் அதளனக் கண்டோன். அது அவளன பேௌனேோக்கியது. அந்த பேௌனம் வோழ்வின்
பசயல்களை அவனது ஆைத்திற்கு எடுத்துச் பசன்றது. அவனது ஜீவன் அந்த பேௌனத்தோல் கனத்த
பெோழுது எலிசபெத் வந்தோள். நைகத்ளதக் கடக்கோேல் எவரும் பசோர்க்கத்திற்குச் பசல்ல முடியோது
என்று 'சோவித்ோி' கூறுகிறது. இது அவனது திருேண கவண்டுககோைில் பவைிப்ெட்டது. இப்பெோழுது
அவைது ேகனோெோவம் ேோறியிருக்கிறது, அதளனப் ெோதுகோத்து ளவத்துக்பகோள்ை அவன் ஆவலோக
இருந்தோன்.
எலிசபெத்தின் ேீது டோர்சிக்கு எழுந்த கோதல் கோைலின் கவனத்ளத உடனடியோக ஈர்த்தது. விக்கோம்
ேீது அவனுளடய தங்ளகக்கு இருந்த கவர்ச்சியும், அைகோன முகத்தின் வசீகோிக்கும் பேன்ளேயின்
ேீது எலிசபெத்துக்கு ஏற்ெட்ட ஈர்ப்பும் இதில் கசர்ந்து பகோண்டன. இளவ யோவும் கேகலோட்டேோன
சக்திகைோகும். இருெத்தி எட்டு வயதோகும்வளை அவன் திருேணம் பசய்து பகோள்ைவில்ளல.
அவனுக்ககற்ற, அவனது அந்தஸ்து ேற்றும் அவனது கலோச்சோைத்திற்ககற்ற, அவனது தோயோளைப்
கெோல் ஒருவளுக்கோக அவன் கோத்துக் பகோண்டிருந்தோன் கெோலும். பெம்ெர்லியின் ெோைத்ளத
தோங்கியிருக்கும் தவிர்க்க முடியோத சக்தியோக அவனிடம் அது குடிபகோண்டிருந்தது. அவள்
பெம்ெர்லிக்கு ெதிலைித்தோள். ெிபைஞ்சுப் புைட்சியின் சக்திளய அவன் தோங்கி வந்ததோல் அவனது
கோதலின் ெின்னணியில் அது இருந்தது.
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ெிபைஞ்சுப் புைட்சின் பவறுப்பு எலிசபெத் ேீது டோர்சி பகோண்ட கோதலோக ேோறியது. அவனது
ஆைேோன கதடல் சமூக நிளலகளைத் தோண்டி ேனித ஆளசகைின் ெின்னணியில் இயங்கியது.
தன்ளன நிைோகோித்த ஒருவளைக் கோதலிக்கும் அைவிற்கு அவனது கோதல் அவளன அறியோேகலகய
தீவிைேோக இருந்தது. அவன் அவளை பவற்றி பகோள்ைோவிடினும், அவைிடம் தன்ளன இைக்கும்
அைவிற்கு அதன் சக்தி வலிளேயுளடயதோக இருந்தது. அவளை பவற்றிபகோள்வளதவிட,
அவைிடம் தன்ளன இைப்ெகத அவனுக்கு இலட்சியேோக இருந்தது.
இது கெோன்ற ேகனோெோவத்தோல் அவன் ஒரு சில விஷயங்கைில் ஓைைவிற்கு ஆன்ேீக உயைத்ளத
அளடந்தோன். அவளை பஜயிப்ெளதவிட அவைிடம் தன்ளன இைந்தது இது கெோன்ற ஒன்றோகும்.
தோன் விரும்பும் பெண்கண அவனுக்கு வோழ்க்ளகயில் வைிெடும் கடவுைோக விைங்குகிறோள்.
69. “Without any indelicate display of regard.”
To avoid indelicacy is more difficult than to be delicate.
To reach moksha is not so difficult as to avoid attack by evil.
It was easier for Jane to please Bingley than to protect herself from the attack of Caroline.
Capacity not to display any indelicate regard is a consummate trait of mature culture.
He did so more out of anxiety to please her than by inherent culture.
The above ideas are of different shades, still the basis is common.
Not to overdo something exceedingly good, the good must be ingrained in nature.
Delicacy is culture dexterously displayed.
Indelicacy is excessive delicacy.
Sri Aurobindo constantly revised 'Savitri' lines.
He raised them to the level of Overmind.
It was an exercise for Him to raise His consciousness.
As Man rises, he crosses curtains of consciousness.
Only the dawn of subtle consciousness is dramatic.
The rise into Mental consciousness from the vital is striking, not dramatic.
Elizabeth did so. The change was one of attitude, striking to her.
Change in Darcy was striking to him and others but it reveals no new visions.
In subtle vision Mother emerges from the photo; you see the caller in the phone one minute before the call
comes. It is dramatic.
Yasoda saw the world in Krishna’s mouth.
Fish continued to emerge out of the basket – Jesus could do it.
When our consciousness reverses itself at the third or fourth level, we too can take fruits out of the same
basket endlessly.
At such moments, nothing must be overdone, no indelicate move can be indulged.
It is a perfection in delicacy.
To please without being observed is delicacy. To solicit attention is indelicate.
Those who have succeeded in taking consecration ahead meet with novel issues.
One of the most difficult to be consecrated is expectation.
Even imagination of expectation is equally difficult.
At some stage even those come under one’s control.
It will be hilarious to observe how expectation tries to overcome expectation.
The desire to know is not under the control of the Mind.
’It is not for you to know’ said He to Her often.
It is all in the evolutionary future of the earth.
When we believe that we have consecrated the desire to know, the relief enjoyed may not be total or
exhilarating.
It is because the desire to know issues out of a belief we should know.
After the desire is consecrated, the belief will remain in the Mind.
Consecration of such a belief can still leave a residue.
It is the Mind’s unarticulated non-verbal consciousness of such a belief.
Mental Silence awaits such a cleaning.
Such a Mental Silence is all over the Universe.
The Silence behind Silence is the non-Mental Silence.
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He calls it Silence beyond Silence.
In such a silence, memory as well as the censor disappear.
One loses the faculty of thinking. The faculty itself dissolves.
Such a stage is fit for consecrating sensation.
The nervous sensation goes first. Later comes the physical sensation.
Jnana yoga turns the sensation off so that even branding is not felt.
Purna yoga purifies the senses through consecration.
Initially Man will have in the body the same faculties Gods have without the body.
It is to have subtle sensations in the physical body.
Conception of delicacy and indelicacy varies in such states.
Man can become a god and go beyond them.
Delicacy becomes perfect when its opposite – indelicacy – can be avoided.
Mind can be imperfect, the soul cannot.
Consecration is the action of the soul, overriding the Mind.
To consecrate an act, we must consecrate the thought that originates the act.
Mind creates a thought.
Consecration of the thought overrides the Mind, goes to its origin the soul.
A fully consecrated act comes under the impulse of the Divine thereafter.
To do the same act again, we must await the divine impulsion.
For example, the consecration of eating has two courses, horizontal and vertical.
Horizontal means all acts like eating can then be easily consecrated.
At some point the horizontal spread is exhausted, saturating the plane.
Vertical extension is to acts weightier than eating, e.g. deciding to buy a house.
Action is preceded by feeling and thinking.
Action is followed by non-action.
Completion of consecration requires following it in lighter and heavier actions.
Consecration completes itself in surrender; consecration of acts ends in consecration of the being.
Being is the embodied being.
To consecrate the being one has to master the being.
Such mastery is given to the soul.
It means the soul is awake and acts.
It is an activity that extends in detail in all dimensions.
As we discover the details, we perceive the intricacy of those fine details.
Consecration requires patient handling of the intricate fine details.
It reveals to us the integral organisation of life through coordination of details.
Parts of life are apparently unrelated, but close observation reveals their interrelations.
That interrelation is a coordination on the surface and integration in the depths.
Subtle vision can see them.
Catching the glimpse of a toe, a princess was able to draw the picture of that prince who met her from
beyond a curtain.
In the warfront, news of one essential detail may mean victory or defeat.
For a complete knowledge, one such detail is enough to solve a problem.
Social power of a ruler makes any such knowledge meaningful.
Otherwise any great knowledge will serve the King’s whims at one’s risk of life.
What matters is not knowledge, but knowledge that is power.
Money gives knowledge power.
At a wider level as HE said that unless we are the government, we won’t have that power.
Any devotee who has the knowledge of the country will get the power to rule if his consecration of that
knowledge is complete.
Knowledge is of the Mind.
Power is of consciousness which includes the Mind. Hence the rule comes to the devotee.
Obviously these things are not for the ego.
Only when the ego vanishes, such power arises.
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Before the entire Mind is surrendered, its faculties must be surrendered.
Memory, thinking, impulse, urge, structure, energy, force, power, etc. are endless in the Mind. Victory is
for the patient plodder.
As and when they rise, it is best to consecrate them.
Such consecration must be not intermittent, but non-stop, coordinated, organised.
Jnana yoga dwells on thought or knowledge.
Our yoga dwells on the entire Mind.
To complete this yoga, one has to surrender the vital, body and the being.
The first fundamental siddhi is supramental, great. Still, it is the beginning.
This yoga is integral in any sense of the word.
Man’s being is universal and transcendent.
Dissolution of the ego makes him universal.
Discovering the soul of Nature makes him Transcendent.
Man is a Self-existent being.
He cannot depend on anything, even the universal.
His conception, limitation, absorption are self-oriented.
His existence is supramental, triune.
God in the world, world in God, God in him as individuality are the three stages.
The Divine Soul is aware of it when ego is shed.
It is the creation of the apprehending Supermind.
What is the delicacy we should have in consecration?
To have the work completed, consecration at any level will do.
Completing the consecration as it should be done, it is more comprehensive.
Calling an electrician urgently, the Man comes and does the work.
It is the first stage.
Complete consecration will prevent such faults in future.
For that, the thought of calling the electrician, our faith in it must be consecrated.
Especially when the work is completed, no consecration will move.
Our faith in rectifying the fault now lies in the electrician.
That must be consecrated.
There will be resistance, as the fault is no longer there.
Now we see our faith in repairing it and not in Mother.
Unless the need to have faith in Mother is predominant, no consecration is possible.
It moves with difficulty. When it does move, that is not the end.
We call Mother for a repair.
She must be called not for repair, but for Herself.
It is calling pure.
Even here we call Mother as we are different from Her.
When we are identified with Her, there will be no calling.
Mother asked Him why She was not able to call Him. He said She was identified with Him.
Identification with Her is desirable.
There is another stage not necessarily higher.
It is She in our being calling Her from inside us.
It generates a higher intensity as it is the universal in us calling Her.
She is present in all possible human relationships.
To experience Her in every relationship is the aspiration of the bhakta.
That is to enjoy the various personalities of the Mother.
“ேோியோளதளய எவ்வித நயேற்ற முளறயிலும் பவைிப்ெடுத்தோதது.”
நயேில்லோேல் இருப்ெளதத் தவிர்ப்ெது நயமுடன் நடந்து பகோள்வளதவிட கடினேோனது.
தீளேயிலிருந்து தப்ெித்துக்பகோள்வது கேோக்ஷம் பெறுவளதவிட கடினம்.
கோைலினிடேிருந்து தன்ளனக் கோப்ெோற்றிக்பகோள்வளதவிட, ெிங்கிலிளய திருப்திப்ெடுத்துவது
கஜனுக்கு சுலெேோக இருந்தது.
நோகோிகேின்றி நடந்துபகோள்ள இயலாை ிதலமய முைிர்ந்ை நோகோிகோகும்.
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இயற்ளகயோக அளேயப் பெற்ற ெண்ளெவிட, அவளை திருப்திப்ெடுத்த கவண்டும் என்கிற
ஆவலில் அவன் அவ்வோறு நடந்துபகோள்கிறோன்.
கேற்கூறிய கருத்துகள் பவவ்கவறு சோயலில் இருந்தோலும் அடிப்ெளட ஒன்றுதோன்.
ேிகவும் கேன்ளேயோக நடந்துபகோள்வளத ேிளகயோகச் பசய்யோேல் இருப்ெதற்கு இயற்ளகயோககவ
நல்ல குணம் நம்முள்கை இருக்க கவண்டும்.
நயத்தை ேிக சோேர்த்தியேோக பவைிப்ெடுத்துவகத நோகோிகேோகும்.
அைவுக்கு அதிகேோன நயம், நயம் இல்லோளேயோகும்.
'சோவித்ோி'யின் வோிகளை ஸ்ரீ அைவிந்தர் இளடவிடோது திருத்தி வந்தோர்.
பதய்வகலோக நிளலக்கு அவற்ளற ெகவோன் உயர்த்தினோர்.
ெகவோன் தனது ஜீவியத்ளத உயர்த்திக்பகோள்ை எடுத்த ஒரு ெயிற்சியோக இது இருந்தது.
ேனிதன் உயரும்பெோழுது ஜீவியத்தின் திளைகளைத் தோண்டுகிறோன்.
சூட்சுே ஜீவியம் உதயேோவது ேட்டுகே வியக்கத்தக்கதோக இருக்கும்.
உணர்வு நிளலயிலிருந்து ேனதின் ஜீவியத்திற்கு உயர்வது கருத்ளதக் கவருவதோக இருக்கும்,
ஆனோல் வியக்கத்தக்கதோக இருக்கோது.
எலிசபெத் அவ்வோறு நடந்து பகோண்டோள். ேோறிய ஒரு ேகனோெோவம் அவளுக்கு ஆச்சோியேோக
இருந்தது.
டோர்சியின் ேோற்றம் அவனுக்கும், ேற்றவர்களுக்கும் ஆச்சோியேோக இருந்தது. ஆனோல் புதிய
ெோர்ளவகள் எவற்ளறயும் இது பவைிப்ெடுத்துவதில்ளல.
சூட்சுேப் ெோர்ளவக்கு அன்ளன, ெடத்திலிருந்து பவைிவருவது பதோியும். பதோளலகெசியில்
அளைப்ெவைது முகம் ஒரு நிேிடம் முன்னகை பதோளலகெசியில் பதோியும். வியப்புக்குோியது.
கிருஷ்ணோின் வோயில் யமசாைா அகிலத்ளதகய கண்டோள்.
கூளடயிலிருந்து பதோடர்ச்சியோக ேீன் வந்து பகோண்டிருந்தது- ஏசுெிைோனோல் இதளனச் பசய்ய
முடிந்தது.
ஜீவியத்தின் மூன்றோவது அல்லது நோன்கோவது நிளலளய அளடந்தோல் நோமும் கூளடயிலிருந்து
ெைங்களை பதோடர்ச்சியோக எடுக்கலோம்.
இது கெோன்ற கநைங்கைில் எளதயும் ேிளகப்ெடுத்தக் கூடோது, சங்கடப்ெடக் கூடிய பசயலில்
ஈடுெடக் கூடோது.
நயோன பசயலின் பூைணத்துவம் இது.
கவனிக்கப்ெடோத முளறயில் திருப்திப்ெடுத்துவது நயோகும். கவனத்ளதக் ககோருவது நயேற்றது.
சேர்ப்ெணத்ளத பவற்றிகைேோக கேற்பகோண்டவர்கள் புதுளேயோன விஷயங்களைச் சந்திப்ெர்.
எதிர்ெோர்ப்ளெ சேர்ப்ெணம் பசய்வது ேிகவும் கடினம்.
எதிர்ெோர்ப்ளெக் கற்ெளன பசய்வதும் அகதகெோல் கடினேோனது.
ஒரு கட்டத்தில் அளவகளும் ஒருவைது கட்டுப்ெோட்டிற்குள் வரும்.
எதிர்ெோர்ப்பு எவ்வோறு எதிர்ெோர்ப்ளெ பவற்றிபகோள்ை முயல்கிறது என்ெளதக் கவனித்தோல், அது
கவடிக்ளகயோக இருக்கும்.
பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும் என ஆளசப்ெடுவது நேது கட்டுப்ெோட்டில் இல்ளல.
‘தங்களுக்கு இது பதோிய கவண்டியதில்ளல’ என்று ெகவோன் அன்ளனயிடம் அடிக்கடி கூறினோர்.
இது உலகத்தின் ெோிணோே எதிர்கோலத்தில் இருக்கிறது.
பதோிந்துபகோள்ளும் ஆளசளய சேர்ப்ெணம் பசய்து விட்கடோம் என நோம் நம்பும்பெோழுது கிளடக்கும்
நிம்ேதி முழுளேயோககவோ அல்லது கைிப்பூட்டுவதோககவோ இல்லோேல் கெோகலோம்.
நோம் பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும் என்ற நேது நம்ெிக்ளகயிலிருந்து பதோிந்துபகோள்ளும் ஆளச
எழுவதோல் இவ்வோறு உள்ைது.
ஆளசளயச் சேர்ப்ெணம் பசய்த ெிறகு நம்ெிக்ளக ேனதில் இருக்கும்.
அது கெோன்ற நம்ெிக்ளகளய சேர்ப்ெணம் பசய்தோலும் சிறிதைவு ேீதம் இருக்கும்.
இது கெோன்ற நம்ெிக்ளகயின் கெசப்ெடோத, பவைிப்ெடுத்தப்ெடோத ேனதின் ஜீவியேோகும் இது.
இது கெோன்று தூய்ளேப்ெட ேனதின் பேௌனம் கோத்திருக்கிறது.
இத்தளகய ேனதின் பேௌனம் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது.
பேௌனத்தின் ெின்னோலுள்ை பேௌனம் ேனதின் பேௌனேல்ல.
ெகவோன் இளத பேௌனத்திற்கு அப்ெோலுள்ை பேௌனம் என்கிறோர்.
இத்தளகய பேௌனத்தில் ஞோெகமும், எச்சோிக்ளக உணர்வும் ேளறந்து விடுகின்றன.
சிந்தளன பசய்யும் திறளன ஒருவர் இைக்கிறோர். திறகன களைந்து விடும்.
இது கெோன்ற கட்டம் உணர்வுகளைச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய உகந்ததோக இருக்கும்.
நைம்புகைின் உணர்வு முதலில் எழுகிறது. ெின்னோல் எழுவது உடலின் உணர்வு.
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அதனோல் உணர்ளவ வளகப்ெடுத்தோத அைவில், ஞோன கயோகம் உணர்ளவயும் பசயலிைக்கச்
பசய்து விடும்.
சேர்ப்ெணத்தின் மூலம் புலன்களை பூைண கயோகம் தூய்ளேப்ெடுத்துகிறது.
உடலின்றி இருக்கும் பதய்வங்களுக்கு இருக்கும் அகத திறன்கள் ேனிதனுக்கும் ஆைம்ெத்தில்
உடலில் இருக்கும்.
இது உடலில் சூட்சுே உணர்வுகள் இருப்ெதோகும்.
நயம், நயேற்றது இவற்றின் புோிதல் இது கெோன்ற நிளலகைில் கவறுெடும்.
ேனிதன் பதய்வேோகி அதளனத் தோண்டிய நிளலக்கும் கெோகலோம்.
நயேின்றி இருப்ெளதத் தவிர்த்தோல் நயம் பூைணத்துவம் எய்தும்.
ேனம் குளறயுள்ைதோக இருக்கும், ஆன்ேோ அவ்வோறு இருக்க முடியோது.
ேனளத ேீறிய ஆன்ேோவின் பசயகல சேர்ப்ெணம் ஆகும்.
ஒரு பசயளலச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய, பசயளலத் கதோற்றுவிக்கும் எண்ணத்ளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய
கவண்டும்.
ேனம் எண்ணத்ளத உருவோக்குகிறது.
எண்ணம் சேர்ப்ெணம் பசய்யப்ெடும்பெோழுது அது ேனளதத் தோண்டுகிறது, ஆைம்ெ இடேோன
ஆன்ேோளவ அளடகிறது.
அதற்குப் ெிறகு முழுளேயோகச் சேர்ப்ெணம் பசய்யப்ெட்ட பசயல் பதய்வீகத்தின் உந்துதலின்கீழ்
வருகிறது.
அகத பசயளல ேீண்டும் பசய்வதற்கு நோம் பதய்வீக உந்துதலுக்குக் கோத்திருக்க கவண்டும்.
உதோைணேோக, சோப்ெிடுவளத சேர்ப்ெணம் பசய்வதில் இைண்டு முளறகள் உள்ைன-விோிந்தும்
உயர்ந்ததுேோக இருக்கும்.
விோிந்தது எனில், சோப்ெிடுவது கெோன்ற ெல பசயல்களைப் ெிறகு சுலெேோகச் சேர்ப்ெணம்
பசய்யலோம்.
ஒரு கட்டத்தில் விோிவளடவது முடிவு பெற்று பசறிவளடந்து விடும்.
சோப்ெிடுவளதவிட கேலும் உயர்ந்த பசயல்களைச் சேர்ப்ெணம் பசய்வது உயர்ந்ததோகும் (உ-ம்) ஒரு
வீடு வோங்கத் தீர்ேோனம் பசய்வது.
உணர்வு ேற்றும் சிந்தளன பசயலுக்கு முன் எழும்.
பசயலுக்குப் ெின் வருவது பசயல்ெடோேல் இருப்ெது.
எைிளேயோன பசயல்கள் ேற்றும் முக்கியேோன பசயல்கைில் பதோடர்ந்து சேர்ப்ெணம் பசய்வகத
சம்ர்ப்ெணத்ளத நிளறவளடயச் பசய்யும்.
சைணோகதியில் சேர்ப்ெணம் பூர்த்தியோகிறது. பசயல்கைின் சேர்ப்ெணம் ஜீவனின் சேர்ப்ெணத்தில்
முடிவளடகிறது.
ஜீவன், ஜீவனில் பெோதிந்துள்ைது.
ஜீவளனச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய ஒருவர் ஜீவளன பவன்றிருக்க கவண்டும்.
இந்தத் கதர்ச்சி ஆன்ேோவுக்கு உண்டு.
இதற்கு ஆன்ேோ விைிப்புடன் உள்ைது, பசயல்ெடுகிறது என்று பெோருள்.
இது அளனத்து இடங்கைிலும் எல்லோப் ெோிேோணங்கைிலும் விோிவளடயும் பசயலோகும்.
விவைங்களை நோம் கண்டுெிடிக்கும்பெோழுது, நோம் அவற்றின் நுணுக்கங்களைப்
புோிந்துபகோள்கிகறோம்.
நுணுக்கேோன கநர்த்தியோன விவைங்களைப் பெோறுளேயோகக் ளகயோள்வது சேர்ப்ெணத்திற்கு
அவசியம்.
விவைங்களைத் பதோகுப்ெதன் மூலம் வோழ்வின் பூைண அளேப்ளெ இது நேக்கு பவைிப்ெடுத்துகிறது.
வோழ்வின் ெகுதிகள் பதைிவோககவ ஒன்றுக்பகோன்று பதோடர்ெில்லோதளவ. ஆனோல் உன்னிப்ெோகக்
கவனித்தோல், அளவ ஒன்றுடன் ஒன்று பதோடர்புபகோண்டிருப்ெது பதோியும்.
அந்தத் பதோடர்பு கேற்ெைப்ெில் ஒருங்கிளணப்பும், ஆைத்தில் ஒருளேப்ெோடும் ஆகும்.
சூட்சுேப் ெோர்ளவக்கு இது பதோியும்.
திளைக்குப் ெின்னோலிருந்து இைவைசளன அவனது கோல் கட்ளட விைளலப் ெோர்த்கத அவனது முழு
உருவத்ளதயும் இைவைசி வளைந்தோள்.
கெோோில் ஒரு முக்கியேோன விவைகே பவற்றி அல்லது கதோல்விளய நிர்ணயிக்கும்.
முழுளேயோன அறிவுக்கு இது கெோன்ற ஒரு விவைகே ெிைச்சிளனளயத் தீர்க்கப் கெோதுேோனது.
ஆளுெவோின் சமூக அதிகோைம் இது கெோன்ற அறிளவ அர்த்தமுள்ைதோக்கும்.
இல்லோவிடில், எந்த உயர்ந்த அறிவும் ஒரு அைசோின் திடீர் விருப்ெங்களைப் பூர்த்தி பசய்ய ஒருவைது
உயிளைப் ெணயம் ளவத்துச் பசயல்ெடகவண்டி வரும்.
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அறிவு ஒரு விஷயேல்ல, சக்தியோக விைங்கும் அறிகவ முக்கியம்.
அறிவுக்கு சக்தி அைிப்ெது ெணம்.
தனி ேனிதளனவிட அைசோங்கத்திற்கக சக்தி உண்டு என்று ெகவோன் கூறியுள்ைோர்.
ஒரு நோட்ளடப் ெற்றிய முழு அறிவும் பகோண்ட ஒரு அன்ெர், அந்த அறிளவ முழுளேயோகச்
சேர்ப்ெணம் பசய்திருப்ெின், அவருக்கு நோட்ளட ஆளும் வலிளே கிளடக்கும். அறிவு
ேனதிற்குோியது.
ேனளத உள்ைடக்கிய ஜீவியத்திற்குச் சக்தி உண்டு. அதனோல் அன்ெருக்கு இச்சட்டம் ஏற்ெடுகிறது.
அகந்ளதக்கு இச்சட்டம் கிளடயோது என்ெது பதைிவு. அகந்ளத ேளறந்த ெிறகுதோன் இது கெோன்ற
சக்தி எழுகிறது.
ேனம் முழுவளதயும் சைைணளடயச் பசய்யும் முன்பு, அதன் திறன்களை சைணளடயச் பசய்ய
கவண்டும்.
ஞோெகம், சிந்தளன, உந்துதல், ஆளச, அளேப்பு, சக்தி, பதம்பு, வலிளே கெோன்றளவகள் ேனதில்
எண்ணற்று இருக்கின்றன. பெோறுளேயோக நடந்துபகோள்ெவருக்கக பவற்றி கிளடக்கும்.
அளவ எழும் அத்தருணத்திகலகய அவற்ளறச் சேர்ப்ெணம் பசய்வது உகந்தது.
இது கெோன்ற சேர்ப்ெணம் இளடபவைி விட்டு இருக்கக் கூடோது, ஆனோல் இளடவிடோது
ஒருங்கிளணப்புடனும் ஒழுங்குமுளறயுடனும் இருக்க கவண்டும். எண்ணம் அல்லது அறிவு சோர்ந்து
இருப்ெது ஞோனகயோகேோகும்.
நேது கயோகம் ேனம் முழுவளதயும் சோர்ந்து இருக்கிறது.
இந்த கயோகத்ளதப் பூர்த்தி பசய்ய ஒருவர் தனது உயிர், உடல், ேனம், ஜீவன் அளனத்ளதயும்
சைணளடயச் பசய்ய கவண்டும்.
முதல் அடிப்ெளட சித்தி சத்திய ஜீவியேோகும், சிறப்ெோனது. இருப்ெினும் இது ஆைம்ெம்தோன்.
இது முழுளேயோகப் பூைணேோன கயோகேோகும்.
ேனிதனது ஜீவன் உலகைோவியது, ெிைம்ேத்திற்குோியது.
அகந்ளத அைிந்தோல் அவன் உலகைோவியதோக ேோறுகிறோன்.
இயற்ளகயின் ஆன்ேோளவக் கண்டு ெிடிப்ெது அவளனப் ெிைம்ேேோக்குகிறது.
ேனிதன் சுய ஜீவனோவோன்.
அவனோல் எளதயும் நம்ெி இருக்க முடியோது, உலகத்ளதயும் கூட.
அவனது புோிதல், வளையளற, கிைகிப்பு யோவுகே தன்ளனச் சோர்ந்கத இருக்கும்.
அவனது பெருவோழ்வு சத்திய ஜீவனோகும், மூன்றும் ஒன்கற.
உலகத்தில் கடவுள், கடவுைில் உலகம், ேனிதனுள் கடவுள் தனித்தன்ளேயுடன் இருப்ெது, இளவ
மூன்று கட்டங்கைோகும்.
அகந்ளத அகற்றப்ெடும்பெோழுது அது பதய்வீக ஆன்ேோவிற்குத் பதோியும்.
இது எதிர்கநோக்கும் சத்திய ஜீவியத்தின் ெளடப்ெோகும்.
சேர்ப்ெணத்தில் எந்த நயத்தை நோம் ளகயோை கவண்டும்?
கவளல முடிய எந்த நிளல சேர்ப்ெணமும் சோி.
சோியோன முளறயில் சேர்ப்ெணத்ளதப் பூர்த்தி பசய்வது கேலும் அளனத்ளதயும் உள்ைடக்கியது.
ேின் அளேப்ளெச் பசப்ெனிடுெவளை அவசைேோக அளைத்தோல், அவர் வந்து கவளலளய முடித்துத்
தருவோர்.
இது முதல் கட்டம்.
முழுளேயோன சேர்ப்ெணம் எதிர்கோலத்தில் இது கெோன்ற ெழுதுகள் ஏற்ெடுவளதத் தடுக்கும்.
இதற்கு பசப்ெனிடுெவளை அளைக்க கவண்டும் என்கிற எண்ணத்ளதயும், இதிலுள்ை நேது
நம்ெிக்ளகளயயும் நோம் சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும்.
முக்கியேோக, கவளல முடிந்த ெிறகு எந்த சேர்ப்ெணமும் நகைோது.
பசப்ெனிடுெவர் சோி பசய்து விடுவோர் என்ெதில் நேது நம்ெிக்ளக உள்ைது.
அளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய கவண்டும்.
ககோைோறு சோி பசய்யப்ெட்டு விட்டதோல் இதற்கு எதிர்ப்பு இருக்கும்.
ககோைோளறச் சோி பசய்வதில் நேக்கு நம்ெிக்ளக உள்ைது, அன்ளனயின் ேீது இல்ளல என்ெளத நோம்
இப்பெோழுது ெோர்க்கிகறோம்.
அன்ளனயிடம் நம்ெிக்ளக முதன்ளேயோக இருந்தோலன்றி எந்தச் சேர்ப்ெணமும் சோத்தியேில்ளல.
இந்த நம்ெிக்ளக நகருவது ேிகவும் கடினம். அவ்வோறு நம்ெிக்ளக ஏற்ெட்டு விட்டோல், அதுகவ
முடிவுேல்ல.
ககோைோளறச் சோி பசய்ய நோம் அன்ளனளய அளைப்கெோம்.
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ககோைோளறச் சோி பசய்ய அன்ளனளய அளைக்கோேல், அன்ளனக்கோககவ அன்ளனளய அளைக்க
கவண்டும்.
இது தூய்ளேயோன அளைப்பு.
அன்ளனயிடேிருந்து நோம் கவறுெட்டு இருப்ெதோல், இங்கும்கூட நோம் அன்ளனளய அளைக்க
கவண்டியிருக்கிறது.
அன்ளனயுடன் நோம் ஒன்றிவிடும்பெோழுது, அளைப்கெ கதளவயில்ளல.
ஏன் தன்னோல் ெகவோளன அளைக்க முடியவில்ளல என்று அன்ளன ககட்டதற்கு, தன்னுடன்
அன்ளன ஐக்கியேோகிவிட்டதோல், தன்ளன அன்ளனயோல்அளைக்க முடியோது என்று ெகவோன்
ெதிலைித்தோர்.
அன்ளனயுடன் ஐக்கியேோவது விரும்ெத்தக்கது.
ேற்பறோரு கட்டம் இருக்கிறது, அது உயர்ந்ததோக இருக்க கவண்டும் என்கிற அவசியேில்ளல.
நேது ஜீவனுள் இருக்கும் அன்ளனகய நம்முள்ைிலிருந்து அன்ளனளய அளைக்கிறோர்.
நம்முள் இருக்கும் அகிலகே அன்ளனளய அளைப்ெதோல், இதற்குத் தீவிைம் அதிகம்.
சோத்தியேோகும் ேனித உறவுகள் அளனத்திலும் அன்ளன இருக்கிறோர்.
அளனத்து உறவுகைிலும் அன்ளனளய அனுெவிப்ெது அன்ெோின் ஆர்வேோகும்.
இது அன்ளனயின் ெல்கவறு ஆளுளேகளை அனுெவிப்ெதோகும்.
70. “Or any peculiarity of manner.”
Acquiring higher culture begins with open boasting, big flashy, bright, costly dress, seeking high
contacts who are cool. When that phase is over in a generation, it is all reaction to the above attitudes. In
this transition we see squeamishness, imitation, loudness, demand for courtesy all of which will be seen by
the cultured. It is an indelicate attention, peculiar manner, etc. To take each one of them and grade them is
an intellectual exercise. To do so, one has to know the society at all levels fully and know the nature of
energy, true power, attitude, their social versions, etc. He who has acquired that full knowledge while on
the border line will know his own personal struggles to overcome these peculiarities and can appreciate
others’ accomplishments as well as shortcomings.
Darcy never had those blemishes for two reasons: 1) He drew upon a deep tradition; 2) His own change
was transformation.
In London people would be able to see through Mrs. Bennet, Caroline, Bingley, Darcy, and Collins. Even
there a Man like Wickham would have a field day in the first round. One like Wickham would not be
exposed unless there was a material circumstance or an earlier victim of his arrives on the scene. At
no time he would display any peculiarity of manner or an indelicate excess. In the mess his popularity with
Men showed that. He was not a consummate rogue who would create a successful career cheating
everyone. His bad character was activated by the temptations of the occasion. His own strength was his
own behaviour all but resembled character. Only that it did not stand the test of the rigors of social life of
reputation. As he had intended in Australia or America, he could have had an excellent marriage and kind
of settled down. Some girls could be devoted to him to the end as his intention was not to ruin the contact.
Only that it always ruined the other by virtue of their trusting nature. Had the elder Darcy seen through his
veneer and been still interested in him, he could have saved him from perdition. He drifted, was under the
pressure of temptation, did not Mind what happened to whom by his fleeting gains.
The rule of yoga – big results for small moves – is true in life also for people who are externally
endowed without the support of character at times of vast transition.
People have become Prime Ministers or Chief Ministers thus. Equally others have lost such possibilities.
Being the first experience and the moment being Himalayan, before they can think, things precipitate.
Devotees who stay with Mother always find SHE saves them at such moments.
The success at the pinnacle of society or my promise of great wealth to devotees is based on my experience
and has been seen several times in my life, in the life of those who have come to Mother.
One whose basic interest is in science and has a scientific observation can always see scientific forces
justifying this rule. At times of crisis he will be able to see all the rules of Mother in action. In the theory of
relativity, quantum physics, the behaviour of sub atomic particles, in the devising of nuclear weapons, in
the attempt to dismantle them, in handling the present various crisis, one whose view is science (fully
rational) can see readily Mother’s rules in action. He who sees the old in the new will never see. In the
early days of this perception dawning, one can see how events and people irritate him. It is a great wrong
perception. When a Man irritates things, events, life, people, he feels the opposite. All actions he does
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not yet know originate in himself. The only exception is the initiative of the evil Man. Life is not evil in
this stage. When he moves to utter purity of Truth, the evil life is capable of emerging. Even then Sri
Aurobindo says if we analyse an event, the ultimate origin will be seen in us. The unpardonable abuse of
Lizzy originated in the ‘tolerable’. Mrs. Bennet’s abuse of Darcy emanated from his offending her by his
stiff aloofness. In yoga each has to understand only from his point of view. The rules are 1) Nothing wants
to hurt a Man, 2) Man’s ego by its existence hurts all around, 3) Outside ego, life is full of universal
harmony, 4) To discover the root in oneself when it is blatant that the other person offends you is the
beginning of yoga at the 8th reversal. When you know you are hurt for no move of yours, your thoughts
will show how you attracted the offence.
Any value fashioning in the society gives birth to other unwanted things.
Democracy is implemented at lower levels at municipalities and Panchayats.
In the name of democracy authoritarian practices flourish also.
Their odd mixture shape as an unwanted peculiarity for a short while before they disappear.
Severe corporal punishment was the rule for over a hundred years.
Their presence has a definition in the Theory.
The phenomenon of reaching heaven through hell is at the bottom.
Obesity too has been a fashion for a period.
Quixotic eruptions in quality and quantity are a known phenomenon.
Darcy launched the project of marrying Elizabeth. As a by-product he had to preside over Wickham’s
wedding. It is the peculiarity of life. Life is expanding in concentric circles. Each Man advances according
to his capacity initially by effort, later carried by the momentum of the waves of life. Mother initially
offers to place the devotee in the final circle and take him beyond the society on Her strength when
he does not kick or bite. To the rare few who are earnest, She at once takes them beyond life into
existence and shows them what is possible. She takes them to the universal, and further beyond Nature.
Going into the inner Mind, the sadhak enters the subtle plane. Entering the subliminal he spreads over the
universe. Beyond he can enter into the subconscious or evolve into the Psychic world. Any sadhak can
leave behind the old realisations and meet with breakthrough after breakthrough. She who can do all this
cannot make him conscious. He has to become conscious himself. The millions of ways She employed
with the thousands who came to Her are not recorded. Whatever is recorded admits of several
understandings. In the Agenda She laid down Her own experiences as a gift from Her Heart to all those
who love Her. Anything becomes meaningful only when Man becomes conscious. One can pray for
becoming conscious. She comes to us even without calling. Called, at once She is there.
Peculiarity of manner can also be a door to a great lucky opening.
It is difficult to see such a value in Lydia’s giving out the secret.
'Savitri' contains the future of the world. It speaks of all the principles of 'The Life Divine'. Also it has an
opulent store of many significant hints of the opening for earth into heaven. One Vedic image is the
slipping cloak from the reclining body of a god. There is a state of Mind when you think of someone and
he comes. It happens ten times in fifteen minutes. It is to cross the first of the concentric circles. At the last
of the circles you will open to the Marvel. The British literary critics, the best of them, are very highly
educated, informed and intelligent. They have no terms of reference. It leaves them floundering,
talking brilliantly. At the end of the book you will be fascinated by the reading but won’t know what he
has said. Thought is not born in Europe. That is not the quest in America. The Indian has lost the
power of thinking.
Peculiarity of manner is embarrassing.
Peculiarity of manner has the capacity to open a door to higher realms or spoil everything.
Peculiarity of manner is a desire to distinguish by being different.
Peculiarity of manner is the creativity of the uncreative.
The clown, the jester, the wise Man, the genius are different expressions of it.
Its power is strong to pierce through a curtain.
It is a mechanism of being defensive.
Jane Austen describes Mr. Bennet as one with a peculiarity of manner.
Some skin eruptions are understood as Man’s physical peculiarity of manner when he deeply disapproves
of his treatment while he was not able to protest.
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C.D. Deshmukh described the rise of DMK as a peculiarity of the Tamil manners desiring to integrate with
the whole of India.
Desire to attract attention without knowing how low the society will consider is peculiarity of manner.
Often fashions originate like that.
The hippies were like that.
Desire to distinguish is universal though egoistic.
Even humility can be resorted to for that purpose.
A Man like Darcy is constantly evaluated by everyone.
A Man of higher consciousness is constantly watched by all the other worlds.
A non-entity who had been everywhere had to remind everyone of his having been present in their affairs.
Man is gregarious, social, seeks social recognition all the time.
A husband and wife do it all the time with each other, the husband more.
The wife seeks to relate to her husband seeking a relationship. To seek a fulfillment in the husband’s
relationship is to pave the way for romance. The Man seeks only fulfillment in his wife. One is
psychological; the other is of the soul.
In a patriotic nation, everyone wants to live for his country.
Joint families had the ideal of each member living for the family. There is no other social unit as family or
joint family. Now in urban areas groups not necessarily based on caste or profession have grown up to
even a hundred members who behave like a joint family.
Human relationship is sacred, is essential, it is evolutionary.
Even in social evolution, it is indispensable.
The present aloofness in urban areas is a primitive beginning of a wider family.
The one hope is the company will replace the family in future.
Even the selfish Man desires that people attend his functions.
Only the great, born great, says Savitri, must live lonely.
The Individual is All-Existence and must appear to us as All-existence.
We must learn to read life, history, our life, our problems, our opportunities with reference to Mother and
Master.
That reference can go to periods before they were born.
Consecration is of the present.
The present perishes before it is born.
The present is in Time.
Life is Timeless.
To consecrate the present is to consecrate the whole life.
Once we are able to do it, we must remain there.
“நடத்ளதயின் விசித்திைம்.”
பவைிப்ெளடயோககவ பெருளே கெசுவது, ெகட்டோக இருப்ெது, ெிைகோசேோன விளல உயர்ந்த
ஆளடகளை அணிவது, பெோிய ேனிதர்கைின் உறளவ நோடுவது ஆகியவற்றுடன் உயர்ந்த
நோகோிகத்ளதப் பெறுவது பதோடங்குகிறது. ஒரு தளலமுளறயில் இளவ முடிந்தவுடன்,
இம்ேனப்ெோன்ளேக்கு எதிர்விளன ஆற்றுவது பதோடர்கிறது. இவ்வோறு ேோறும் கோல கட்டத்தில்
பவறுப்பு, நடிப்பு, சத்தம், ேோியோளதளய அதிகோைேோகக் ககட்ெது ஆகியவற்ளறக் கோண்கிகறோம்.
இளவ அளனத்ளதயும் நோகோிகம் ேிகுந்தவர்கள் கோண்ெர். இது நயேற்ற கவனம், விசித்திைேோன
நடத்ளத ஆகும். இளவ ஒவ்பவோன்ளறயும் தனித்தனியோக வோிளசப்ெடுத்துவது அறிவு சோர்ந்த
முயற்சியோகும். சமூகத்ளத முழுளேயோக எல்லோ நிளலகைிலும் புோிந்துபகோள்ெவைோலும், சக்தியின்
தன்ளே, உண்ளேயோன சக்தி, ேகனோெோவம், இவற்றின் சமூகப் ெதிப்புகளை அறிந்தவைோலும்
ேட்டுகே இப்ெயிற்சிளய கேற்பகோள்ை முடியும்.
இந்த முழு அறிளவப் பெற்றவர் எல்ளலக் ககோடு அருகக இருக்கும்பெோழுது, இந்த
தனித்தன்ளேகளை பவற்றிபகோள்ை தன்னுளடய சுய கெோைோட்டங்களைப் ெற்றியும், ேற்றவர்கைது
குளறெோடுகள் ேற்றும் சோதளனகளைப் ெற்றியும் பதோிந்துபகோள்வர்.
இந்தக் கைங்கங்கள் டோர்சியிடம் இைண்டு கோைணங்களுக்கோக இல்ளல 1)அவன் உயர்ந்த
நோகோிகத்தின் அடிப்ெளடயில் வந்தவன்; 2) அவனுளடய ேோற்றம் திருவுருேோற்றேோக இருந்தது.
திருேதி பென்னட், கோைலின், ெிங்கிலி, டோர்சி ேற்றும் கோலின்ஸ் மூலம் லண்டனில்
இருப்ெவர்கைோல் இவற்ளறப் ெோர்க்க முடியும். அங்கும் விக்கோளேப் கெோல் ஒருவனோல் முதல்
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சுற்றிகலகய பவற்றி பெற முடியும். குறிப்ெிடத்தக்க முக்கியேோன சூழ்நிளல ஏற்ெட்டோகலோ
அல்லது அவனோல் ெோதிப்ெளடந்த ஒருவர் அவ்விடத்தில் வந்தோல் ேட்டுகே விக்கோம் கெோல்
ஒருவன் பவைிப்ெடுவோன். எந்த ஒரு கநைத்திலும் அவனது நடத்ளத விசித்திைேோக இருக்கோது
அல்லது நயேின்றியும் இருக்கோது. இைோணுவ முகோேில் ேற்றவர்கள் ேத்தியில் இருந்த அவனது
ெிைெலம் இளதக் கோண்ெிக்கின்றது. எல்கலோளையும் ஏேோற்றி பவற்றிகைேோக தனது வோழ்க்ளகளய
அளேத்துக்பகோள்ை அவன் அடிப்ெளடயில் ஒரு கயவன் அல்ல. சந்தர்ப்ெங்கள் ஏற்ெடுத்திய
சலனங்கைோல் அவனது கேோசேோன குணம் தளலதூக்கியது. அவனது ெலகே அவனது
நடத்ளதகள்தோம், அளவ அவனது குணத்ளத ஒத்திருந்தது. புகழுடன் கூடிய சமூக வோழ்க்ளகக்கு
அவனது நடத்ளத ஒத்துப்கெோகவில்ளல. ஆஸ்திகைலியோவிகலோ அல்லது அபேோிக்கோவிகலோ அவன்
முயன்றிருந்தோல், சிறப்ெோன திருேணமும், சீைோன வோழ்க்ளகயும் அவனுக்கு அளேந்திருக்கும்.
இறுதிவளை சில பெண்கைோல் அவனிடம் அன்ெோக இருந்திருக்க முடியும், ஏபனனில் அவர்கைின்
பதோடர்ளெக் பகடுக்க கவண்டும் என்ெது அவனது எண்ணேோக இல்ளல. எல்லோச் சேயங்கைிலும்
பெண்கள் அவளன நம்ெியதோல், அவர்கள் ெோதிப்ெளடந்தனர். டோர்சியின் தகப்ெனோர் அவனது
கவஷத்ளத உணர்ந்து, ெின்னரும் அவன் கேல் ஈடுெோடு கோண்ெித்திருந்தோல், அவனது அைிவிளனத்
தடுத்திருக்கலோம். செலத்தின் கோைணேோக அவன் தவறோன ெோளதளயத் கதர்ந்பதடுத்தோன்,
தற்கோலிகேோன இலோெத்திற்கோக, யோருக்கு என்ன கநர்ந்தது என்ெளதப் ெற்றி அவன்
கவளலப்ெடவில்ளல.
சிறு முயற்சிக்குப் பெரும் ெலன் என்ற கயோக விதி, வோழ்க்ளகயில் பெோிய ேோற்றம் நிகழும்
கோலங்கைில், ெண்புகைின் எந்தவித புற ஆதைவும் இன்றி இருப்ெவர்கைது வோழ்க்ளகயிலும் இது
உண்ளேயோக விைங்குகிறது.
இவ்வோறு ேக்கள் ெிைதே ேந்திோியோகவும் அல்லது முதல் ேந்திோியோகவும் ஆகியுள்ைனர். இகத
கெோன்ற சிலர் இது கெோன்ற வோய்ப்புகளை இைந்தும் உள்ைனர். முதல் அனுெவேோகவும், இேோலய
அைவு ேிகப் பெோியதோக அத் தருணம் இருப்ெதோலும், அவர்கள் நிளனத்துப் ெோர்க்கும் முன்கெ அது
நளடபெற்று விடுகிறது. இது கெோன்ற தருணங்கைில் அன்ளனயுடன் இருக்கும் ெக்ைர்கதள
அன்ளன கோப்ெோற்றுவளதப் ெோர்க்கலோம்.
சமூகத்தின் உச்சத்ளத அளடயும் பவற்றியும் அல்லது நோன் உறுதியைிக்கும் அெோிேிதேோன
பசல்வமும் என்னுளடய அனுெவங்கைின் அடிப்ெளடயில் கூறப்ெட்டளவ. எனது வோழ்வில் ெல
முளற நிகழ்ந்தளவ. அன்ளனயிடம் வந்துள்ை அன்ெர்கைது வோழ்க்ளகயிலும் நிகழ்ந்தளவ.
விஞ்ஞோனத்திலும், விஞ்ஞோன கவனிப்புகைிலும் ஆர்வமுள்ை ஒருவர், விஞ்ஞோன சக்தி
இச்சட்டத்ளத நியோயப்ெடுத்துவளதப் ெோர்ப்ெோர்.
பநருக்கடியோன சேயங்கைில் அன்ளன பசயல்ெடுவளத ஒருவைோல் ெோர்க்க முடியும். சோர்ெியல்
ககோட்ெோடு, குவோண்டம் இயற்ெியல், உெ அணுக்கைின் பசயற்ெோடு, அணு ஆயுதங்கள் தயோோிப்பு,
அவற்ளற ஒைிக்கும் முயற்சி, தற்பெோழுதுள்ை ெல்கவறு பநருக்கடிகளைக் ளகயோள்வது
ஆகியவற்ளற (முழுதேயான விகவகேோன) விஞ்ஞோனக் கண்கணோட்டத்தில் ஒருவர் ெோர்த்தோல்,
இவற்றில் அன்ளனயின் சட்டங்கள் பசயல்ெடுவளத அவர் ெோர்க்கலோம். புதியதில்
ெளையனவற்ளறப் ெோர்ப்ெவர் கண்ணுக்கு இளவ பதோியோது. இந்தப் புோிதல் கதோன்றிய ஆைம்ெ
நோட்கைில் நிகழ்ச்சிகளும் ேனிதர்களும் எவ்வோறு எோிச்சலூட்டினர் என ஒருவர் ெோர்க்கலோம். இது
ஒரு பெோிய தவறோன புோிதலோகும்.
பெோருட்கள், நிகழ்ச்சிகள், வோழ்க்ளக, ேனிதர்கள், இவற்ளற ேனிதன் எோிச்சலூட்டினோல், அவன்
அதற்கு கநர்ேோறோக உணருவோன். அவனுக்குத் பதோியோத பசயல்களும் அவனிடேிருந்துதோன்
எழுகின்றன. தீய ேனிதனது தன்முளனப்பு ேட்டும் இதற்கு விதிவிலக்கு. வோழ்க்ளக இக்கட்டத்தில்
தீளேயுளடயதோக இல்ளல. உண்ளேயின் பூைண தூய்ளேளய கநோக்கி அவன் நகரும்பெோழுதுதோன்
தீங்கோன வோழ்க்ளக பவைிவரும். அப்பெோழுதும் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிளய ஆைோய்ந்தோலும் அதன்
ெிறப்ெிடம் நம்முள்தோன் இருக்கிறது என்று ெகவோன் கூறுகிறோர். ‘ெைவோயில்ளல’
என்ெதிலிருந்துதோன் எலிசபெத்தின் ேன்னிக்க முடியோத நிந்தளன எழுந்தது. டோர்சி எவருடனும்
கலந்துபகோள்ைோேல் தனித்து இருந்து திருேதி பென்னட்ளட அவேதித்ததோல், அவைிடேிருந்து
தூஷளண எழுந்தது. கயோக முளறப்ெடி ஒவ்பவான்ளறயும் அவைவருளடய கண்கணோட்டத்திகலகய
ெோர்க்க கவண்டும். இதற்கோன சட்டங்கள்-1) எதுவும் ேனிதளன புண்ெடுத்த கவண்டும் என்று
விரும்புவதில்ளல 2) ேனிதனது அகந்ளத சுற்றியுள்ை அளனவளையும் புண்ெடுத்தும் 3) அகந்ளதக்கு
பவைிகய வோழ்வு முழுவதிலும் இருப்ெது உலகைோவிய சுமுகம்தோன் 4) ேற்றவர் நம்ளே
அவேோனப்ெடுத்துவது அப்ெட்டேோகத் பதோியும்பெோழுது, அதனுளடய கவளை நம்ேிடம்
கண்டுெிடிப்ெது எட்டோவது ேோற்றத்தில் ஏற்ெடும் கயோகத்தின் ஆைம்ெேோகும். நோம் எதுவும்
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பசய்யோேகலகய புண்ெடுத்தப்ெடுகிகறோம் எனில், அது எவ்வோறு ஏற்ெட்டது என்ெளத நேது
எண்ணங்கள் நேக்கு உணர்த்தும்.
சமூகத்தில் நோகோிகேோக ேோறும் எந்த ஒரு ெண்பும் கதளவயற்ற ேற்ற விஷயங்களுக்கு வைி
வகுக்கும்.
கீழ் நிளலகைில் ேோநகைோட்சிகைிலும், ெஞ்சோயத்துகைிலும் ஜனநோயகம் பசயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
ஜனநோயகத்தின் பெயோில் சர்வோதிகோைமும் தளைக்கிறது.
இப்புதுளேயோன கலளவ கதளவயற்ற விசித்திைேோக குறுகிய கோலத்திற்கு உருவோகி ெிறகு
ேளறந்துவிடும்.
கடுளேயோக உடல்ோீதியோக தண்டளன அைிப்ெது நூறு வருடங்களுக்கு கேல் சட்டேோக இருந்தது.
இளவ நீடிப்ெதற்கு ஒரு வளையளற உள்ைது.
நைகத்தின் வைியோகச் பசோர்க்கத்திற்குச் பசல்லும் நிகழ்வு இதன் ெின்னணியில் இருக்கிறது.
ெருேனோக இருப்ெது சிறிது கோலத்திற்கு நோகோிகேோக இருந்தது.
எண்ணிக்ளக, தைம், இவற்றில் நளடமுளறக்கு ஒவ்வோத கதளவகள் கிைம்புவது நோம் அறிந்த
நிகழ்வோகும்.
எலிசபெத்ளதத் திருேணம் பசய்துபகோள்ை டோர்சி விரும்ெினோன். அதற்கு முன்ெோக விக்கோேின்
திருேணத்திற்கு அவன் தளலளே தோங்க கவண்டி வந்தது. வோழ்வின் விசித்திைம் இது. ஒரு
ளேயத்ளதச் சுற்றி வட்டங்கைோக வோழ்க்ளக விோிவளடகிறது. ஒவ்பவோரு ேனிதனும் அவனோல்
இயன்ற அைவிற்கு ஆைம்ெத்தில் அவனுளடய முயற்சியோல் முன்கனறுகிறோன், ெிறகு
வோழ்க்ளகயின் அளலகைின் கவகத்திற்ககற்ெ எடுத்துச் பசல்லப்ெடுகிறோன். ஆைம்ெத்தில் அன்ெளை
அன்ளன இறுதிச் சுற்றில் அேைளவத்து, அவன் எதிர்ப்பு பதோிவிக்கோதகெோது சமூகத்ளதத் தோண்டி
தன்னுளடய ெலத்தில் அவளன எடுத்துச் பசல்கிறோர்.
ஊக்கமுளடய அோிதோன சிலளை, வோழ்விலிருந்து பெரு வோழ்விற்கு அன்ளன உடனடியோக
அளைத்துச் பசல்கிறோர், எது சோத்தியம் என்ெளதக் கோண்ெிக்கிறோர். உலகைோவிய நிளலக்கு
அளைத்துச் பசல்கிறோர், இயற்ளகளயத் தோண்டியும் அளைத்துச் பசல்கிறோர். உள் ேனதிற்குச்
பசல்லும்பெோழுது சோதகன் சூட்சுே நிளலக்குச் பசல்கிறோன். அடிேனதிற்குச் பசல்லும்பெோழுது
உலகைோவிய அைவில் ெைவுகிறோன். இதற்கு அப்ெோலும் அவன் ஆழ்ேனதிற்கு பசல்ல முடியும்
அல்லது ளசத்திய உலகில் பவைிவைமுடியும். ெளைய சித்திகளை விட்டு விட்டு எந்த ஒரு
சோதகனோலும் ஒவ்பவோரு புதிய பவற்றிகளைச் சந்திக்க முடியும். இளவ யோவற்ளறயும் பசய்யும்
அன்ளனயோல் அவளனத் தன்னுணர்வுடன் இருக்க ளவக்க முடியோது. அவன் தோனோககவ
தன்னுணர்வு பெற கவண்டும். அன்ளனயிடம் வந்த ஆயிைக்கணக்கோனவர்களுக்கு,
ககோடிக்கணக்கோன வைிகைில் அருள் புோிந்தது ெதிவு பசய்யப்ெடவில்ளல. ெதிவு
பசய்யப்ெட்டளவகளைப் ெலவோறோகப் புோிந்து பகோள்ைலோம். அன்ளன, தனது சுய அனுெவங்கள்
அளனத்ளதயும் தன்ளன விரும்பும் அளனவருக்கும் அைிக்கும், தன்னுளடய உள்ைத்தின் பவகுேதி
என அபஜண்டோவில் குறிப்ெிட்டுள்ைோர். ேனிதன் சுய உணர்வுடன் இருக்கும்பெோழுது ேட்டுகே
எதுவும் அர்த்தமுள்ைதோக இருக்கும். சுய உணர்வுடன் இருக்க ஒருவர் ெிைோர்த்தளன
பசய்துபகோள்ைலோம். நோம் அளைக்கோேகலகய அன்ளன நம்ேிடம் வருகிறோர். அளைத்தவுடன்
வருெவர் அன்ளன.
விசித்திைேோன நடத்ளத பெோிய அதிர்ஷ்ட வோய்ப்புக்கு வோயிலோகவும் இருக்கலோம்.
இைகசியத்ளத பவைியிடும் லிடியோவிடம் இந்தப் ெண்ெிளனப் ெோர்ப்ெது கடினம்.
உலகத்தின் எதிர்கோலத்ளதக் கூறுவது ‘சோவித்ோி’. இதில் ‘தி ளலப் டிளவன்’ல் உள்ை அளனத்து
கருத்துகளும் எடுத்துளைக்கப்ெட்டுள்ைன. பூகலோகத்ளதச் பசோர்க்கேோக்க ெல குறிப்புகள்
நிளறந்துள்ைன. சயனித்ைிருக்கும் இளறவனின் உடலிலிருந்து நழுவும் கெோர்ளவ ஒரு கவத உருவம்
ஆகும்
நோம் நிளனப்ெவர் நம் முன் வருவது ஒரு ேன நிளலயோகும். ெதிளனந்து நிேிடங்கைில் ெத்து முளற
இவ்வோறு நடக்கிறது. ஒகை ளேயமுள்ை ெல வட்டங்கைில் இது முதலோவளதத் தோண்டுவதோகும்.
களடசி வட்டத்ளதத் தோண்டும்பெோழுது அற்புதம் நிகழ்கிறது. ஆங்கில இலக்கிய விேர்சகர்கைில்
சிறப்ெோனவர்கள், உயர்ந்த கல்வி அறிவு பெற்றவர்கைோகவும் விஷயம் பதோிந்தவர்கைோகவும்
புத்திசோலியோகவும் இருக்கின்றனர். குறிப்பு விதிமுளறகள் எதுவும் அவர்களுக்கு இல்ளல. எந்த வித
தடுேோற்றமும் இன்றி அறிவுபூர்வேோகப் கெசுவர். அப்புத்தகத்தின் இறுதிக்கு வரும்பெோழுது நோம்
அதனோல் ஆட்பகோள்ைப்ெட்டு விடுகிகறோம், ஆனோல் அவர் என்ன கூறியுள்ைோர் என்ெது நேக்குத்
பதோிவதில்ளல. எண்ணம் ஐகைோப்ெோவில் ெிறக்கவில்ளல. அபேோிக்கோவின் தோகம் இதுவல்ல.
சிந்தளன பசய்யும் சக்திளய இந்தியர்கள் இைந்து விட்டனர்.
மவடிக்தகயான நடத்ளத சங்கடத்ளத உண்டோக்கும்.
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மவடிக்தகயான நடத்ளத உயர்ந்த நிளலகளுக்கு வைி வகுக்கும் அல்லது எல்லோவற்ளறயும்
ெோைோக்கும் திறன் ெளடத்தது.
மவடிக்தகயான நடத்ளத வித்தியோசேோக இருப்ெதில் அளடயோைப்ெடுத்திக்பகோள்ை விரும்பும்.
மவடிக்தகயான நடத்ளத, ெளடக்கும் திறனற்றதன் ெளடப்ெோற்றலோகும்.
ககோேோைி, கவடிக்ளக புோிெவன், புத்திசோலி, கேளத இவர்கள் அதன் பவவ்கவறு பவைிப்ெோடுகள்
ஆவர்.
திளைளயத் துளைக்கும் வல்லளே ெளடத்தது இது.
தற்கோத்துக்பகோள்ளும் பசயல்முளறயோகும் இது.
பசயல்ெடுவதில் விசித்திைேோக இருப்ெவள் திருேதி பென்னட் என்று கஜன் ஆஸ்டின் கூறுகிறோள்.
எதிர்ப்பு பதோிவிக்க முடியோத சந்தர்ப்ெத்தில், தன்ளன நடத்தும் விதத்ைிற்கு ஆட்கசெம் பதோிவிக்கும்
பெோழுது, ேனிதனின் உடல்ோீதியோன விசித்திைேோன கெோக்கு, கதோலில் பவடிப்ெோக
பவைிப்ெடுகிறது.
தேிைர் ெண்ெோடு இந்தியோவுடன் ஒன்றுெட கவண்டும் என்ெதற்கோக ஏற்ெட்டகத திைோவிட
முன்கனற்றக் கைகத்தின் வைர்ச்சி என்று C.D. Deshmukh கூறியுள்ைோர்.
சமூகம் எவ்வைவு தோழ்ளேயோகக் கருதும் என்ெளத அறியோது, கவனத்ளத ஈர்க்க கவண்டும் என்கிற
ஆளசகய புதுளேயோன ெோணியோகிறது.
நோகோிகங்கள் பெரும்ெோலும் இவ்வோறுதோன் கதோன்றுகின்றன.
ஹிப்ெிகள் அவ்வோறுதோன் கதோன்றினர்.
வித்தியோசப்ெட கவண்டும் என்கிற ஆளச அகந்ளதயுள்ைதோக இருப்ெினும் உலகைோவியது.
ெணிளவயும்கூட இந்த கநோக்கத்திற்கோகக் ளகயோைலோம்.
டோர்சி கெோன்ற ஒரு ேனிதன் இளடவிடோது அளனவைோலும் கணிக்கப்ெட்டுக் பகோண்டிருப்ெோன்.
உயர் ஜீவியம் உளடயவளை ேற்ற உலகங்கள் யோவும் இளடவிடோது கவனித்துக் பகோண்கட
இருக்கும்.
எல்லோ இடங்கைிலிருந்தும் யோருளடய கவனத்திற்கும் ஆைோக ஒருவன் அவர்களுளடய
விஷயங்கைில் தோன் இருப்ெளத அளனவருக்கும் நிளனவுெடுத்திக்பகோண்கட இருப்ெோன்.
ேனிதன் கூடி வோழ்ெவன், சமூகோீதியோனவன், எல்லோ சேயங்கைிலும் சமூக அங்கீகோைத்ளத
நோடுெவன்.
ஒரு கணவனும் ேளனவியும் ஒருவருடன் ஒருவர் எல்லோ சேயங்கைிலும் இதளனச் பசய்து
பகோண்கட இருப்ெர். கணவன் சற்று அதிகேோகச் பசய்வோர்.
ஒரு உறளவ நோடி, ேளனவி கணவனிடம் பதோடர்பு ஏற்ெடுத்திக்பகோள்ை விரும்புகிறோள்.
கணவனின் உறவில் நிளறளவ நோடுவது அேைகோதலுக்கு வைி வகுக்கும். கணவன், ேளனவியிடம்
நிளறளவ ேட்டும் நோடுகிறோன். ஒன்று ேனோீதியோனது, ேற்றது ஆன்ேோவுக்குோியது.
கதசெக்தி உள்ை ஒரு நோட்டில் ஒவ்பவோருவரும் நோட்டிற்கோக வோை விரும்புவர்.
கூட்டுக் குடும்ெத்தில் வசிப்ெவர் ஒவ்பவோருவரும் குடும்ெத்திற்கோக வோழ்ந்தனர். குடும்ெம் அல்லது
கூட்டுக் குடும்ெம்கெோல் கவறு எந்த சமூக அளேப்பும் இல்ளல. ஜோதி அல்லது உத்திகயோக
அடிப்ெளடயில் இல்லோேல், நகர்ப்புறங்கைில் தற்கெோது நூறு அங்கத்தினர்கள்வளைகூட கூட்டுக்
குடும்ெம் கெோல நடந்து பகோள்கின்றனர்.
ேனித உறவு புனிதேோனது, அவசியேோனது, ெோிணோேத்திற்குோியது.
சமூகப் ெோிணோே வைர்ச்சியில் இது இன்றியளேயோதது.
நகர்ப்புறங்கைில் தற்பொழுது இருக்கும் ெற்றற்ற நிளல, பெோிய குடும்ெத்தின் பதோடக்க நிளலயின்
ஆைம்ெேோகும்.
துளணயுடன் வோழ்வது எதிர்கோலத்தில் குடும்ெத்திற்குப் ெதிலோக அளேயும் என்ெது ஒரு
நம்ெிக்ளகயோக இருக்கிறது.
சுயநலவோதியும் தனது நிகழ்ச்சிகைில் ேக்கள் கலந்துபகோள்ை கவண்டும் என்று ஆளசப்ெடுகிறோன்.
உயர்ந்தவர்களும், உயர்ந்தவர்கைோகப் ெிறந்தவர்களும் தனியோக வோை கவண்டுபேன்று 'சோவித்ோி'
கூறுகிறது.
தனிநெர் ெிைம்ேேோவோன், ெிைம்ேேோக நேக்குக் கோட்சி அைிக்க கவண்டும்.
அன்ளன ேற்றும் ெகவோனுடன் பதோடர்புெடுத்தி நோம் வோழ்வு, சோித்திைம், நேது வோழ்க்ளக, நேது
ெிைச்சிளனகள், நேது வோய்ப்புகள் இவற்ளற ஆைோயக் கற்றுக்பகோள்ை கவண்டும்.
அவர்கள் கதோன்றிய கோலத்திற்கு முன்ெிலிருந்கத அத் பதோடர்புகள் பசல்லலோம்.
சேர்ப்ெணம் நிகழ் கோலத்திற்கு.
நிகழ்கோலம் ெிறப்ெதற்கு முன்கெ ேளறந்து விடுகிறது.
நிகழ்கோலம் கோலத்தில் உள்ைது.
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வோழ்வு கோலத்திற்கு அப்ெோற்ெட்டது.
நிகழ்கோலத்ளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்வது வோழ்க்ளக முழுவளதயும் சேர்ப்ெணம் பசய்வதோகும்.
அளதச் பசய்ய முடிந்த ெிறகு நோம் அங்கககய தங்கியிருக்க கவண்டும்.
71. “He was soliciting the good opinion of her friends.”
Capacity seeks the girl, culture integrates with the family and community.
Human capacity is different from yogic endowment.
One is of the personality, the other is a spiritual potential.
The ambitious capable devotee tries to acquire higher capacities of social accomplishment. At the lowest
level he aspires for a political post and at the highest level accomplishment of political ideals. As his
imagination is ripe, it collects as capacity for action. It has nothing to do with yoga. It is to create personal
capacities by yogic force. Being a devotee, he is reminded of his yogic goal. After a great struggle he
succeeds in the idea of surrendering those capacities. An ideal can be accomplished by implementing it
or by not doing it. Instead of implementing it, if he can come forward to consecrate it, he will witness its
fulfilling itself at a higher level without personal or human effort. Darcy, unconsciously, discovered this
secret when he found Elizabeth on his premises. Any devotee has enough such experiences. Only that he
has not observed it. Should he be conscious of his own such accomplishment and make that a strategy for
yogic progress, he will find the above true in his life. Silent will is its verbal part. An action is wider and
weightier. A silent action where the will for the action agrees to fall silent, will reveal the potential of the
silent will in its dimension of action. By action we mean human action in human affairs. Surrender is a
yogic action that makes all human action by self-knowledge actionless. As it is self-chosen by selfawareness, it is self-fulfilling. Its dimension is the dimension of his self with the potential to expand into
Self-dimension. Darcy stumbled on a fragment of it as he took 1) her point of view, 2) the view of a lover,
3) to a strategy which without his knowledge became transformation, first extending its amplitude
horizontally to all her family and vertically to all his nature by including Wickham into his family – an
ambition of Wickham since his childhood.
Soliciting her alone can be selfish; soliciting her people is self-giving.
Devotees have the duty to see in each act of theirs the counterpart where self-giving expresses itself.
For any work we undertake, there is something higher which we must choose.
At one point, we will find we can’t go further without completely covering that plane.
Our work lies there.
It is not wise to work anywhere lower.
Even at that plane a yogi must do the work by consecration, not by working.
When he has no such work to be surrendered, he must surrender his random thoughts, memory, thinking
and censor.
Beyond that the one thing that remains is the occupation and three levels.
With that a Man completely surrenders himself.
Beyond that the idea of a worker, and that of the instrument remains.
In The Mother, Sri Aurobindo says they too must be surrendered.
The Mother gives three levels of surrender and for each she gives a corresponding physical poise. To the
last She suggests the corresponding poise is that of a baby in Mother’s arms.
Those who go up will have a backlash – a fall.
One must fix the fall very high. Otherwise all that is gained will be lost as rain in Sirapunji.
It is a good example to illustrate that everything cannot happen from above. Human effort is necessary.
To know that that human effort is itself divine effort through the human agency. If knowledge
reaches its peak, it is here.
To conceive of human action as divine action is to feel like the Divine.
He who has shed ego and discovered the soul of Nature above can feel it.
For him to sense it in action is to have a surrendered life.
It is a stage when one feels one with all others, even all things.
To feel the joys and sorrows of others will be a native endowment then.
To take that sensation to the physical consciousness and then to the physical substance remains.
There is a difference between one Man accepting a friend and his whole family accepting him.
The great experience described can come as the possession of a small part of our surface Mind.
282

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

The greatest of experiences can come as the possession of the smallest part.
The door for yoga opens.
What is secured as a tiny experience is still integral in itself.
The work is to take it all over the being.
As in 1943 in Bengal, apparently, grace stops there.
Grace does not stop, Man stops receiving grace.
Promotions in the government are given initially for passing an examination.
Later they are given for seniority.
Seniority also recognises inherent capacity.
IAS people receive promotion to the higher scale of pay automatically.
But the coveted posts go to talented people by selection to the post.
What qualification one acquired initially by passing an exam, later he acquires by efficiency recognized by
the superiors.
In the lower posts salaries will be affected, not in the higher posts.
British civil service was reputed to be incorruptible.
It was a qualification to have founded the empire.
Also developing countries can grow at the rate of 6, 8, 15% as nothing has been already developed.
Developed nations where there is nothing to be developed cannot show a rate more than 2 or 3% growth.
One more aspect in yoga is the real progress takes place in the subconscious which the sadhak feels as no
progress.
Spiritual progress sometimes shows as material development.
Not all spiritual progress can be so seen on the surface.
An educated Man is easily distinguishable from the uneducated but one cannot know the B.A. and the
M.A. from their looks.
A genius is more likely to be missed than recognized.
Spirit bringing solid concrete material benefits is always seen but the spirit is always missed. It is taken as
personal accomplishment.
Man’s existence is physical, his enjoyment is psychological.
One of his constant endeavours is to increase his power of enjoyment.
Power and joy are the two things that Man always seeks.
The more people he positively relates to, the greater is his enjoyment.
His experience with Men often leads to disillusionment with the relationship increasing in intimacy.
Almost with everyone he is disillusioned which leads him to cynicism.
Positively disillusionment with people will lead him inwardly to Self-knowledge.
In an ideal life, no one will come with him to the end.
In Her Ascent to Truth Mother explains only the sadhaks reach the summit.
Others desert them for lower accomplishments.
The God-seeker cannot afford the luxury of human relationships.
Man does not know the occupation is unreal.
Overcoming one’s occupation, a great new inner world opens.
Occupation is a conditioning that collects imperceptibly.
The innocence of the child is devoid of any conditioning.
Conditioning that is an occupation is Man’s accepting the society psychologically.
No yoga can be done with such conditioning.
The Jnana yogi gives up the conditioning giving up the society.
It is by indifference.
Indifference deepens into inner infinity.
Psychological giving up, not to be influenced by the society, but to influence the society by his higher
consciousness is the aim of our yoga.
The whole society rises against him who has come to save it.
This is the last or last but one reversal Man’s consciousness needs to undergo.
It is the social ego that possesses Man, preventing him from serving the society.
Man who feels it is right that the society should accept his service with adoration is still under the
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ignorance of his ego.
The Delight God seeks is to withdraw from that thralldom and enable the society to receive God’s grace.
He calls it universal ignorance.
He who solicits the good opinion of another ends up getting the good opinion of all.
Good opinion sought eludes.
Good opinion comes to him who deserves it.
Soliciting is right, but emphasis on solicitude has an opposite result.
The rule of silent will operates everywhere.
Society offers the cross to him who brings it the crown.
The rule is strength attracts, weakness repels.
The knowledge of this mechanism of energy will explain unexplained phenomena of physics or chemistry.
More than that, this knowledge in physics and chemistry will enable us to better understand the known
phenomenon.
It will lead to weaning away Man from secondary causes to the essential cause.
Cause and effect is a great rule.
Whenever we face an impasse, it is worthwhile examining our understanding the cause and effect in that.
Unhappiness in marriage, paucity of income, incomplete accomplishment, etc. can benefit by the review of
our understanding of cause and effect there.
Drug cures, but diet can cure better. Relying on drugs, Man comes to a dead end.
It is a process where Man becomes the slave of his creation.
Civilisation goes ahead by knowledge, effort, organisation.
It is held back by ignorance, superstition, lack of organisation.
Often Man comes to cherish his weakness and develops a sentiment for it.
Conservatism, orthodoxy degenerates into superstition through several routes.
The more advanced the society is, the greater is the hold of superstitions.
For the noblest of Minds, occupation appears as a way of life not an obstacle.
Occupation is psychological superstition.
Occupation becomes the invisible ideal.
Shankara ruled India for a thousand years. He was so great a personality that the whole of India accepted
Maya from him. Maya was his occupation. When the endowment exceeds the instrument, the endowment
becomes an occupation impossible to know of.
“அவளுளடய நண்ெர்கைின் நல்ல அெிப்ெிைோயத்ளத அவன் கவண்டினோன்.”
திறன் பெண்ளண நோடுகிறது, ெண்ெோடு குடும்ெத்துடனும் சமுதோயத்துடனும் ஒருங்கிளணகிறது.
ேனிதத் திறன் கயோகப் கெற்றிலிருந்து கவறுெட்டது.
ஒன்று ஆளுளேக்குோியது, ேற்றது ஒரு ஆன்ேீக வித்தோகும்.
ஆர்வமுள்ை, ஆற்றல் வோய்ந்த அன்ெர்கள் சமூகச் சோதளனகைின் உயர்ந்த திறன்களைப் பெற
முயற்சி பசய்கின்றனர். கீழ் நிளலயில் அவர் அைசியல் ெதவிக்கு ஆர்வேோக இருப்ெோர். கேல்
நிளலயில் அைசியல் பகோள்ளககளைச் சோதிக்க ஆர்வேோக இருப்ெோர். அவைது கற்ெளன வைம்
சிறப்ெோக இருப்ெதோல், அது பசயல்ெோட்டுக்குோியதோகத் திறன் பெறுகிறது. கயோகத்திற்கும் இதற்கும்
சம்ெந்தம் கிளடயோது. கயோக சக்தி தனிப்ெட்ட திறன்களை உருவோக்குகிறது. ஒரு அன்ெைோக
இருப்ெதோல், அவைது கயோக இலட்சியங்கள் அவருக்கு ஞோெகப்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. ஒரு பெோிய
கெோைோட்டத்திற்குப் ெிறகு, அந்தத் திறன்களைச் சைணளடயச் பசய்யகவண்டும் என்கிற
எண்ணத்ளத பவற்றி பகோள்கிறோர்.
ஒரு இலட்சியம், அளதச் பசயல்ெடுத்துவதன் மூலேோககவோ அல்லது பசயல்ெடுத்தோேல் இருப்ெதன்
மூலேோககவோ சோதிக்கப்ெடுகிறது. அளதச் பசயல்ெடுத்துவளதவிட, அளதச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய
முன்வந்தோல், அது நம்முளடய முயற்சி இல்லோேகலகய அல்லது ேனித முயற்சி இல்லோேகலகய
கேலும் உயர்ந்த நிளலயில் பூர்த்தியோவளதப் ெோர்க்கலோம். டோர்சி, அவனது இல்லத்தில்
எலிசபெத்ளதச் சந்தித்தபெோழுது இந்த இைகசியத்ளத அவளன அறியோேகலகய கண்டுெிடித்தோன்.
எந்த ஒரு அன்ெருக்கும் இகத கெோல் ெல அனுெவங்கள் இருக்கும்.
ஆனோல் அவர் அளதக் கவனிக்கவில்ளல. அவருளடய அது கெோன்ற சோதளனளய அவர் உணர்ந்து
கயோக முன்கனற்றத்திற்கு அளத ஒரு உெோயேோகப் ெயன்ெடுத்தியிருந்தோல், கேற்கூறியளவ
உண்ளே என அவைது வோழ்க்ளகயில் ெோர்த்திருப்ெோர். பேௌன உறுதி இதன் வோய்பேோைிக்கு
ஒப்ெோகும். ஒரு பசயல் விோிந்தும் பெோிதோகவும் இருக்கும். ஒரு பேௌனேோன பசயல் பேைனேோகச்
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பசயல்ெட உறுதியோக இருந்தோல், பசயற்ெோட்டின் ெோிேோணத்தில் பேௌன உறுதியின் சோத்தியத்ளத
அது பவைிப்ெடுத்தும். பசயற்ெோடு என்று கூறும்பெோழுது ேனித விவகோைங்கைில் ேனித பசயல்கள்
என்ெதோகும். எல்லோ ேனித பசயல்களையும், சுய அறிவின் மூலம் பசயலற்றதோக்கும் கயோகச்
பசயகல சைணோகதியோகும். சுயேோகப் புோிந்துபகோள்வதன் மூலம் சுயேோகத் கதர்ந்பதடுத்திருப்ெதோல்,
சுய நிளறவுளடயதோக இது உள்ைது. இதன் ெோிேோணம் சுயத்தின் ெோிேோணேோகும், சுய
ெோிேோணேோக விோிவளடயும் திறன் பெற்றது.
1)அவளுளடய கண்கணோட்டத்ளத கேற்பகோண்டதோலும் 2) ஒரு கோதலனின் கண்கணோட்டத்ளத
கேற்பகோண்டதோலும் 3)அவளன அறியோேகலகய திருவுருேோற்றம் எனும் ஒரு உெோயத்ளத கேற்
பகோண்டதோலும் (அதன் வீச்சு முதலில் அவளுளடய குடும்ெம் முழுவதற்கும் ெைவியது, ெிறகு
விக்கோளேத் தன்னுளடய குடும்ெத்தில் இளணத்துக் பகோண்டது. அது குைந்ளதப் ெருவத்திலிருந்கத
விக்கோேின் இலட்சியேோக இருந்தது) டோர்சி இதன் ஒரு ெகுதிளய எதிர்பகோண்டோன்.
அவளை ேட்டும் விரும்புவது சுயநலேோக இருக்கலோம் ; அவளுளடய குடும்ெத்தினளையும்
விரும்புவது சுய அர்ப்ெணேோகும்.
தங்கைது ஒவ்பவோரு பசயலிலும் சுய அர்ப்ெணம் பவைிப்ெடும்ெடி ொர்த்துக் பகாள்வது
அன்ெர்களின் கடதேயாகும்.
நோம் கேற்பகோள்ளும் எந்த ஒரு பசயலிலும், நோம் கதர்ந்பதடுக்க கவண்டிய உயர்ந்தது ஏகதனும்
ஒன்றிருக்கும்.
ஒரு கட்டத்தில் அந்த நிளலளயப் பூர்த்தி பசய்யோேல் நம்ேோல் முன்கன நகை முடியோைதைப்
ெோர்க்கலோம்.
நோம் பசய்ய கவண்டிய கவளல அங்கு உள்ைது.
இதற்குக் கீழ் நிளலயில் கவளல பசய்வது அறிவுளடயதோகோது.
அந்த நிளலயிலும் கூட, ஒரு கயோகி சேர்ப்ெணம் மூலம் கவளல பசய்ய கவண்டும், பசயல்ெடுவதன்
மூலம் அல்ல. சேர்ப்ெணம் பசய்வதற்கு எதுவும் இல்லோதபெோழுது, அவர் தன்னுளடய இலக்கில்லோ
எண்ணங்கள், ஞோெகம், சிந்தளன, எச்சோிக்ளக உணர்வு ஆகியவற்ளறச் சேர்ப்ெணம் பசய்ய
கவண்டும்.
இதளனயும் தோண்டி இருக்கும் ஒன்று, பதோைில் முளறயும் மூன்று நிளலகளும் ஆகும்.
இதனுடன் ேனிதன் தன்ளன முழுளேயோகச் சைணோகதிக்கு உட்ெடுத்திக்பகோள்கிறோன்.
இதற்கு அப்ெோல், கவளல பசய்ெவைது கருத்தும் அதன் கருவியும் ேிஞ்சி நிற்கின்றன.
அன்ளனயிடம் இவற்ளறயும் சைணோகதிக்கு உட்ெடுத்த கவண்டும் என்று ஸ்ரீ அைவிந்தர்
கூறுகிறோர்.
சைணோகதியின் மூன்று நிளலகளை வைங்கும் அன்ளன, ஒவ்பவோன்றுக்கும் அதனதனுளடய ஜட
நிளலளயயும் வைங்குகிறோர். மூன்றோவதற்கு தோயின் ளகயில் இருக்கும் குைந்ளதயின்
கதோற்றத்ளதத் தருகிறோர்.
உயகை பசல்ெவருக்குப் ெின்னளடவு ஏற்ெடும்.
ெின்னளடவிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அைிக்க கவண்டும். இல்லோவிடில் கிளடத்தது எல்லோம்
சிைபுஞ்சியில் வீணோகும் ேளை நீர் கெோல் வீணோகிவிடும்.
யோவுகே கேலிருந்து நடந்து விடோது என்ெதற்கு இது ஒரு நல்ல உதோைணம். ேனித முயற்சி கதளவ.
அந்த ேனித முயற்சிகய ேனித உதவி மூலம் நிகழும் பதய்வீக முயற்சியோகும். இங்குதோன் அறிவு
அதன் உச்சத்ளத அளடகிறது.
ேனிதச் பசயல்ெோட்ளடத் பதய்வீகச் பசயல்ெோடோகப் புோிந்து பகோள்வது, பதய்வீகத்ளத
உணருவதோகும்.
அகந்ளதளயக் ளகவிட்டு கேகல உள்ை இயற்ளகயின் ஆன்ேோளவக் கண்டுெிடித்தவர் இதளன
உணைலோம்.
இதளனச் பசயலில் உணர்ெவர் சேர்ப்ெணம் பசய்யப்ெட்ட வோழ்ளவ வோழ்கிறோர்.
இந்தக் கட்டத்தில் ஒருவர் எல்கலோருடனும் எல்லோவற்றுடனும் ஐக்கியேோன உணர்ளவ அளடவோர்.
அப்பெோழுது ேற்றவைது சுகம், துக்கம் இைண்டிளனயும் உணருவது ஒருவைது இயற்ளகயோன
திறனோக இருக்கும்.
இந்த உணர்ளவ ஜட ஜீவியத்திற்கும், ெிறகு உடலுக்கும் எடுத்துச் பசல்ல கவண்டிய கவளல
உள்ைது.
ஒருவளன நண்ெனோக ஒருவன் ஏற்றுக்பகோள்வதற்கும், அவனுளடய பேோத்த குடும்ெமும் ஏற்றுக்
பகோள்வதற்கும் வித்தியோசம் இருக்கிறது.
விவோிக்கப்ெட்டிருக்கும் உயர்ந்த அனுெவம் நேது கேல் ேனத்தின் சிறிய ெகுதியின் உளடளேயோக
ேோறிவிடும்.
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ேிகச் சிறிய ெகுதியின் உளடளேயோக ேிகப் பெோிய அனுெவங்கள் வைலோம்.
கயோகத்தின் வோயில் திறக்கிறது.
சிறிய அனுெவேோக இருப்ெினும் அதளனப் பெோறுத்த அைவில் அது பூைணேோனது.
ஜீவன் முழுவதற்கும் அதளன எடுத்துச் பசல்ல கவண்டும்.
வங்கோைத்தில் 1943-ல் ஏற்ெட்டதுகெோல், அருள் இங்கு முடிவளடகிறது.
அருள் முடிவளடவதில்ளல, ேனிதன் அருளைப் பெற்றுக்பகோள்வளத நிறுத்திவிடுகிறோன்.
கதர்வில் கதர்ச்சி பெற்றோல் ஆைம்ெத்தில் அைசோங்கத்தில் ெதவி உயர்வு அைிக்கப்ெடும்.
ெின்னர் அது அனுெவம் பெற்றவர்களுக்கு அைிக்கப்ெடுகிறது.
அனுெவம் உள்ைோர்ந்த திறளேளய அளடயோைம் கோண்கிறது.
IAS அதிகோோிகளுக்கு அதிக ஊதியம் அைிக்கும் ெதவி உயர்வு ைாோகமவ கிளடத்து விடுகிறது.
முக்கியேோன ெதவிகளுக்குத் திறளேசோலிகள் கதர்ந்பதடுக்கப்ெடுவர்.
ஆைம்ெத்தில் கதர்வில் கதர்ச்சி பெற்று கிளடக்கும் தகுதி, ெின்னர் கேலதிகோோிகைோல்
அங்கீகோிக்கப்ெடும் அவனுளடய திறளேயோல் கிளடக்கிறது.
கீழ் நிளல இடங்கைில் ஊதியம் ெோதிக்கப்ெடும், உயர் இடங்கைில் ெோதிப்பு எைோது.
ஆங்கிகலயோின் அைசு ஊைியர்கள் ஊைகல இல்லோேல் இருப்ெதற்குப் பெயர் கெோனவர்கள்.
ஒரு சோம்ைோஜ்யத்ளத நிறுவ இது ஒரு தகுதியோக அளேந்தது.
வைர்ச்சி எதுவுகே பெற்றிைோத வைர்ந்து வரும் நோடுகள், 6,8,15%- எனும் விகிதத்தில் வைைலோம்.
இனி வைை எதுவுகே அவசியேில்லோத வைர்ந்துள்ை நோடுகள், 2 அல்லது 3% க்கு கேல் வைர்ச்சி
பெற முடியோது.
ஆழ்ேனதில் உண்ளேயோன முன்கனற்றம் ஏற்ெடும்கெோதும் எந்தவித முன்கனற்றமும் இல்ளல என
அன்ெர் உணருவது கயோகத்தின் ஒரு அம்சேோகும்.
ஆன்ேீக முன்கனற்றம் சில சேயங்கைில் பெோருள்ோீதியோன முன்கனற்றேோக பவைிப்ெடுகிறது.
எல்லோ ஆன்ேீக முன்கனற்றங்களும் கேற்ெைப்ெில் இவ்வோறு கோணப்ெடோது.
ெடிப்ெற்ற ேனிதனிடேிருந்து ெடித்தவளன சுலெேோக அளடயோைம் கோண முடியும், ஆனோல்
கதோற்றத்திலிருந்து ஒருவன் இைநிளலப் ெட்டம் பெற்றவனோ அல்லது முதுநிளலப் ெட்டம்
பெற்றவனோ எனக் கண்டு ெிடிக்க முடியோது.
ஒரு கேளதளய அளடயோைம் கோண்ெளதவிட, தவற விடுவது சோத்தியம்.
உறுதியோன பெோருள்ோீதியோன ெலன்களை ஆன்ேோ பகோண்டுவருவளத தவறோது ெோர்க்க முடிகிறது,
ஆனோல் ஆன்ேோ அளடயோைம் கோணப்ெடுவதில்ளல. நேது சுய சோதளனயோக எடுத்துக் பகோண்டு
விடுகிகறோம்.
ேனிதனது வோழ்வு ஜடோீதியோனது, அவன் ேகிழ்ச்சிளய அனுெவிப்ெது ேனதில்.
அனுெவிக்கும் சக்திளய அதிகோிப்ெது ஒருவனுளடய பதோடர்ந்த பெரு முயற்சியோக இருக்கிறது.
அதிகோைம், சந்கதோஷம் இளவ இைண்டிளனயும் ேனிதன் எப்பெோழுதும் நோடுகிறோன்.
அதிகேோன ேக்களுடன் கநர்ேளறயோக அவன் பதோடர்புபகோள்ளும்பெோழுது அவனது சந்கதோஷம்
அதிகோிக்கிறது.
ேற்றவர்களுளடய பதோடர்ெில் பநருக்கம் அதிகோிக்கும்பெோழுது ஏேோற்றமும் ேனிதனுக்கு
அதிகோிக்கும்.
எல்கலோோிடத்தும் அவனுக்கு ஏற்ெடும் ஏேோற்றம், பவறுப்பு ேனப்ெோன்ளேளய உண்டோக்குகிறது.
ேனிதர்கைிடம் ஏற்ெடும் ஏேோற்றம் அவனுக்குள் சுய அறிவிளன ஏற்ெடுத்துகிறது.
ஒரு இலட்சியேோன வோழ்வில் எவரும் அவனுடன் இறுதிவளை வைேோட்டோர்கள்.
Ascent to Truth என்ற கதையில், சோதகர்கள் ேட்டுகே உச்சத்ளத அளடகிறோர்கள் என்று அன்ளன
விவோிக்கிறோர்.
ேற்றவர்கள் தோழ்ந்த நிளல சோதளனகளுக்கோக அவற்ளறக் ளகவிட்டுச் பசன்று விடுவர்.
இளறவளன நோடும் ஒருவர் ேனித உறவுகைில் நோட்டம் பகோள்ை முடியோது.
ேனதின் ஆக்கிைேிப்பு உண்ளேயல்ல என்ெது ேனிதனுக்குத் பதோியோது.
ேனதின் ஆக்கிைேிப்ளெ பவற்றிபகோள்வது, உயர்ந்த புதிய உள் உலகத்ளதத் திறக்கிறது.
ேனதின் ஆக்கிைேிப்பு கண்ணுக்குப் புலப்ெடோத வளகயில் பசய்யப்ெடும் சீைளேப்ெோகும்.
குைந்ளதயின் கள்ைேின்ளேயில் எந்தச் சீைளேப்பும் இல்ளல.
ேனதின் ஆக்கிைேிப்ெோக விைங்கும் சீைளேப்பு, ேனிதன் சமூகத்ளத ேனோீதியோக ஏற்றுக்
பகோள்வதோகும்.
இது கெோன்ற சீைளேப்ெோல் எந்த கயோகத்ளதயும் பசய்ய முடியோது.
சமூகத்ளதக் ளகவிடுவதன் மூலம் ஒரு ஞோனகயோகி சீைளேப்ளெக் ளகவிடுகிறோர்.
இதுஅலட்சியத்தோல் ஏற்ெடுகிறது.
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அலட்சியம் அக அனந்தேோகத் தீவிைேளடகிறது.
உைோீதியோகக் ளகவிடுதல், சமூகத்தின் தோக்கம் இல்லோேல் இருப்ெது, ஆனோல் நேது உயர்ந்த
ஜீவியத்தின் மூலம் சமூகத்தில் தோக்கம் ஏற்ெடுத்துவது, நேது கயோகத்தின் இலட்சியேோகும்.
சமூகத்ளதக் கோப்ெோற்ற வந்த அவளன கநோக்கி முழு சமூகமும் அவனுக்கு எதிைோக எழுகிறது.
ேனிதனது ஜீவியம் கேற்பகோள்ை கவண்டிய களடசி அல்லது அதற்கு முந்ளதய ேோற்றம் இது.
ேனிதளன ஆக்கிைேித்துக்பகோண்டிருக்கும் சமூக அகந்ளத அவன் சமூகத்திற்குச் கசளவ
பசய்வளதத் தடுக்கிறது.
சமூகம் தனது கசளவளயப் கெோற்றி ஏற்றுக்பகோள்ை கவண்டும் என்ெது சோி என்று உணரும்
ேனிதன், இன்னமும் அவனது அகந்ளதயின் அறியோளேயிலிருக்கிறோன்.
இந்த அடிளேத்தனத்திலிருந்து விடுெட்டு, இளறவனது அருளை சமூகம் பெற்றுக்பகோள்ை
கவண்டும் என்ெது இளறவன் நோடும் ஆனந்தேோகும்.
ெகவோன் இளத உலகைோவிய அறியோளே என்கிறோர்.
ேற்றவைது நல்ல அெிப்ெிைோயத்ளத எதிர்கநோக்கும் ஒருவருக்கு எல்கலோருளடய நல்ல
அெிப்ெிைோயமும் கிளடக்கிறது.
நல்ல அெிப்ெிைோயத்ளத நோடினோல் அளதப் பெறமுடியோது.
தகுதி உளடயவளைத் கதடி நல்ல அெிப்ெிைோயம் வரும்.
ஆதோிப்ெது சோி, ஆனோல் அளத வலியுறுத்துவது கநர்ேோறோன ெலளன அைிக்கும்.
பேௌன உறுதியின் சட்டம் எங்கும் பசயல்ெடும்.
சமூகத்திற்கு ேகுடம் அைிக்கும் ஒருவருக்கு அது அைிப்ெது சிலுளவ.
வலிளே ஈர்க்கும், ெலவீனம் எதிர்க்கும் என்ெது சட்டம்.
இந்தச் சக்தியின் இயங்கும் முளறளயப்ெற்றிய அறிவு, பெௌதிகம் அல்லது இைசோயனத்தோல்
விைக்கப்ெடோத நிகழ்ளவ விைக்கும்.
இதற்கும் கேலோக, இைசோயனம் ேற்றும் பெௌதீகத்தின் இந்த அறிவு, பதோிந்த நிகழ்ளவ கேலும்
நன்கு புோிந்துபகோள்ை உதவும்.
இைண்டோம்ெட்ச கோைணங்கைிலிருந்து முக்கியக் கோைணங்களுக்கு ேனிதளன இளவ நகர்த்தும்.
கோைணமும் அதன் விளைவும் ஒரு பெோிய சட்டேோகும்.
எப்பெோழுபதல்லோம் நோம் கேகல பசல்ல முடியோத நிளலளயச் சந்திக்க கநோிடுகிறகதோ, அதன்
கோைண விளைவுகைின் நேது புோிதளல நோம் ஆைோய்வது உெகயோகேோனது.
திருேணத்தில் சந்கதோஷம் இல்லோதது, வருேோனப் ெற்றோக்குளற, பூர்த்தியளடயோத சோதளன
கெோன்றளவகள், கோைண விளைவுகைின் புோிதளல நோம் ேறுெோிசீலளன பசய்வதன் மூலம் நன்ளே
பெறும்.
ேருந்து குணேோக்கும், சோியோன ஆகோைம் கேலும் நன்றோக குணேளடயச் பசய்யும். ேருந்ளத
நம்ெினோல் ேனிதன் ஒரு முற்றுப்புள்ைிக்கு வந்தளடந்து விடுகிறோன்.
இது ேனிதன் தோன் ெளடத்தவற்றிற்கக அடிளேயோவதோகும்.
அறிவு, முயற்சி, அளேப்பு இவற்றின் மூலம் நோகோிகம் முன்கனறுகிறது.
அறியோளே, மூடநம்ெிக்ளக, அளேப்ெில் குளறெோடு, இவற்றின் மூலம் அதற்குத் பதோய்வு
ஏற்ெடுகிறது.
ேனிதன் தன்னுளடய ெலவீனத்ளதப் கெோற்றும் நிளலக்கு ேோறுகிறோன், பெரும்ெோலும் அதனிடம்
ஒரு உணர்ளவ ஏற்ெடுத்திக்பகோள்கிறோன்.
ெளைளேவோதம், ஆசோைம் ஆகியளவ ெல்கவறு வைிகைில் மூடநம்ெிக்ளகயோகச் சீர் குளலகிறது.
சமூகம் முன்கனற முன்கனற, மூடநம்ெிக்ளககள் கேல் உள்ை ெிடிப்பும் அதிகோிக்கின்றன.
உயர்வோன ேனம் ெளடத்தவர்களுக்கு, ேனதின் ஆக்கிைேிப்பு ஒரு வோழ்க்ளக முளறயோக உள்ைகத
தவிை, ஒரு தளடயோக இல்ளல.
ேனதின் ஆக்கிைேிப்பு ேனோீதியோன மூடநம்ெிக்ளகயோகும்.
ேனதின் ஆக்கிைேிப்பு கண்ணுக்குத் பதோியோத இலட்சியேோகிறது.
சங்கைர் இந்தியோளவ ஆயிைேோண்டுகளுக்கு ஆண்டோர். நோடு முழுவதும் அவருளடய ‘ேோளய’
தத்துவத்ளத ஏற்றுக்பகோள்ளும் அைவிற்கு அவர் உயர்ந்தவைோக விைங்கினோர். ‘ேோளய’ அவர்
ேனளத ஆக்கிைேித்திருந்தது. திறளே கருவிளய ேிஞ்சும்பெோழுது, பதோிந்துபகோள்ை முடியோத
அைவிற்கு அந்தத் திறன் ேனளத ஆக்கிைேித்துக் பகோள்கிறது.
72. “Such a change in a man of so much pride, excited not only astonishment but gratitude.”
Astonishment is an emotion of the unexpected. Gratitude is the being expanding in glad receptivity.
Gratitude and astonishment promise growth in their line of choice.
Gratitude creates the foundation.
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Astonishment provides the energy to forge ahead.
Gratitude dissolves occupation creating freshness.
Astonishment, in its own measure, dissolves occupation.
Gratitude makes you learn without experience.
Astonishment quickens the learning process.
Astonishment arising from gratitude is the Courtesy of culture.
That acquiring sensitivity is the acme of psychological progress of the society.
Its individual version is gentlemanliness.
Silent will successfully practiced moves down to the depths as an urge to explain, teach, communicate.
Such a one does not realise that his accomplishment is in Silence at these depths.
Ironically what Mr. Bennet practiced or was forced to practice had some semblance of this process.
Mrs. Bennet we do not realise was an appropriate complement to him by her energy.
A human seeking limited by its gains – Savitri, is a fit description of Darcy. He sought her and sought what
it gave. He was a fit candidate for yoga of which he was not aware.
To the list of the tenth Man, broken pencil and sun going round the earth, four or five more can be added if
appropriate examples are available.
Population, ecology, unemployment suddenly revealed as problems of an evolving society when the Mind
turned to the theory. Understanding becomes intelligible through an event that describes itself.
Essential attitudes and enlivening emotion enlightens sharply.
It is easier to create a new organization of fresh blood than to revive a dead organisation.
Should someone succeed in that impossible task, all the past achievements will rise in future glory, perhaps
a thing the world has not yet witnessed.
An old organisation is preserved by its structures becoming sacred to its members.
The essence of the structure is eternally valuable.
The structure is an obstacle of anachronism.
The widening of a new context where the structure loses its power of obstruction may revive it. It is almost
an adventure of consciousness.
Or the essence may discover its own essence, the quintessence which is capable of a new lease of life.
Savitri of the Mahabharatha thus became the Savitri of Sri Aurobindo.
In the one she saved the husband – a personal triumph.
In the other she saved the world, destroying Yama.
It was done by the personal becoming impersonal, universal.
By going to the Origin of its essence, a higher goal was conceived.
Not only earth was saved, but the Being of Death was dissolved.
The persistence of the old is seen in the arguments of Yama, even after he became a being of light.
The persistence of the old knowledge comes again to her through God.
It was thus Dyumathsena got his vision and kingdom.
The king chides Satyavan for not being there at that glorious moment, a perfect example of the behaviour
of the beneficiary.
Mrs. Bennet was an evolutionary pioneer who sensed the role Darcy was going to play in the life of her
family and copiously abused him in advance at Netherfield.
Savitri was offered several occasions to level off. The last one was by God. She was unrelenting,
uncompromising.
One can find an exact parallel in his life if he has been trying to live by an ideal greater than the world
knows.
Human intensity is for the immediate, not for what is possible.
At the lowest level this is seen as salaried employment sought by those who can create a venture.
Sri Aurobindo says Buddha refused to enquire into existence and Shankara who opened the way stopped
short of the goal.
It is true for the devotees there are moments when they cannot repeat Her name.
It is equally true that there are other areas at other times when whatever he tries yields an answer.
What makes the devotee not pursue the possible is one possible trait of human nature.
There are aspects that refuse to respond.
288

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

Mother calls Man lazy.
If you are one who often comes to such a possibility, you will end up in the realisation of supramental
consciousness in that aspect.
One must have patience and persistence.
We see how the old traits persist.
Persistence in the possible avenue is aspiration.
A prayer suddenly thus becomes consecration, the will goes silent, the work develops its own dynamism
and fresh openings continually present and do not stop unless we stop.
The opening is felt in the Mind, in the heart, behind the heart, the body thrills and the experience
continues.
Outer responses continue and become a diversion.
Continuing inner responses permit the surrender of occupation at successive deeper levels.
One should congratulate himself, recognise grace, be grateful and never say finis.
The work must be extended horizontally and vertically, inward and outward.
No distraction can be pardoned now.
What the Gardiners were attempting was for them an adventure of consciousness.
A venture full of risks is an adventure.
Adventure of consciousness or Sri Aurobindo is the title of Satprem’s book.
It is a line in 'Savitri'.
To Darcy she was a field of adventure after his rejection.
As he wanted her, it became an adventure.
It is possible for someone to seek Romance.
If another could give him what she could give, the adventure would lose its intensity.
He knew she alone could give him what he sought.
It was a selfish seeking.
It was seeking not romance for romance’s sake, but for him.
Seeking romance is higher than seeking it for himself.
Seeking romance for her sake is self-giving.
The adventure in the field of consciousness in the context of a girl is limited.
It becomes a pure adventure when there is no context.
If there is no context, what are you seeking?
It is not an adventure for you, but an adventure for the consciousness.
What is adventure for the consciousness?
If it is evolution, what is the consciousness going to evolve as?
If you know the goal the adventure is limited to the process.
When the process and goal are not known, what is this adventure for?
What is the role of spiritual evolution here?
What does the spirit evolve into?
How does adventure enter there?
Is there no adventure in the evolution of Mind?
If every stumbling of Man is known above, how can it be an adventure?
What is the spirit of Adventure?
How does it acquire significance in the field of evolution?
Can adventure of consciousness be explained to another?
Will it be inspiring?
Is there a higher inner illumination that can answer that?
The secret of successful social upward mobility is captured by this quotation.
Man’s biological alertness is subconscious.
The prime occupation for him is to gain social respectability.
He has no survival if society rejects him.
Outside Money, or more than Money, the one thing he seeks is prestige.
In any organization there is a competition to be close to the boss or to be in his confidence.
The rich Man has always been powerful in this respect.
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Only when Man seeks a girl, he excels himself in seeking prestige.
It is a moment when all his faculties are on the alert.
The God-seeker can seek God only by being thus alert.
Such an alertness is to be on one’s temperamental edges.
On the positive side, he becomes a devotee. On the negative side, he becomes a social success.
At other times such readiness lies dormant like our ability in speaking the mother tongue while in a foreign
country.
Man is occupied with social upliftment.
The devotee is occupied with God-seeking.
The distance between the householder and the tapasvi is the same between him and the purna yogi.
One who is cultured, if endowed with integrity, easily and rightly rises in society.
Social upward movement is on a parallel with politics which transcends to combine the abilities of
education and nobility.
The nobility cannot have the mental width given by education while the latter cannot have the rich strength
of the tradition.
Politics will neither give educational broad-mindedness or aristocratic integrity, but the ability to rule that
both can give comes through politics.
Relativity talks of Time and Space. Quantum physics describes the substance. Both combine in the Being.
Physics moving to the Being will reconcile both the branches, not string theory. The monetarist and the
market economists are combined in Man.
“பெரும் கர்வம் பகோண்ட ேனிதனிடம் கோணும் இது கெோன்ற ஒரு ேோற்றம் வியப்ளெ ேட்டும்
ஏற்ெடுத்தவில்ளல, நன்றி உணர்ளவயும் தூண்டியது.”
எதிர்ெோைோதது வியப்ளெ ஏற்ெடுத்துகிறது. சந்கதோஷேோன ஏற்புத்திறனில் ஜீவன் விோிவளடயும்
பெோழுது நன்றி உணர்வு எழுகிறது.
நன்றி உணர்வும் வியப்பும் அதனதனின் விருப்ெத்தின் கெோில் வைர்ச்சிளய உறுதிப்ெடுத்துகிறது.
நன்றி உணர்வு அடித்தைத்ளத உருவோக்குகிறது.
முன்கனறிச் பசல்வதற்குோிய சக்திளய வியப்பு அைிக்கிறது.
நன்றி உணர்வு ேனதின் ஆக்கிைேிப்ளெக் களைத்து புத்துணர்ச்சிளய ஏற்ெடுத்துகிறது.
வியப்பு அதன் அைவில் ேனதின் ஆக்கிைேிப்ளெக் களைக்கிறது.
அனுெவம் இல்லோேகலகய கற்றுத் தருவது நன்றி உணர்வு.
கற்ெளத துோிதப்ெடுத்துவது வியப்பு.
நன்றி உணர்வினோல் எழும் வியப்பு நோகோிகத்தின் ேோியோளதயோகும்.
அது உணர்வுத் திறளனப் பெறுவது, சமூகத்தின் ேன முன்கனற்றத்தின் உச்சகட்டம் ஆகும்.
தனி நெோிடம் இது கண்ணியேோக பவைிப்ெடுகிறது.
பேௌன உறுதிளய பவற்றிகைேோக நளடமுளறயில் ெின்ெற்றி வருவது, விவோிக்க, கற்றுக் பகோடுக்க,
பதோடர்புபகோள்ை என்கிற உந்துதலோக, ஆைத்தில் பசன்றளடகிறது.
இந்த ஆைத்தில் உள்ை பேௌனத்தில்தோன் ஒருவைது சோதளன அடங்கியுள்ைது என்று இது கெோன்ற
ஒருவர் உணர்வதில்ளல.
இந்த முளறளய ஓைைவிற்கு ஒத்திருந்த திரு பென்னட் நளடமுளறயில் பசயல்ெடுத்தியது அல்லது
பசயல்ெடுத்த வற்புறுத்தப்ெட்டது, முைண்ெோடோக விைங்குகிறது.
திருேதி பென்னட் அவளுளடய சக்தியின் மூலம் அவருக்குப் பெோருத்தேோன உடன்ெோடோக
விைங்கினோள் என்ெளத நோம் புோிந்துபகோள்வதில்ளல.
'சோவித்ோி' கூறும், ‘இலோெத்தினோல் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட ேனிதனின் நோட்டம்’, டோர்சிக்கு ேிகப்
பெோருத்தேோனது. அவன் அவளை நோடினோன், அது தருவளத நோடினோன், அவன் கயோகத்திற்கு
உோியவன், அவனுக்கு இது பதோியவில்ளல.
ெத்தோவது ேனிதன், உளடந்த எழுதுககோல், பூேிளயச் சுற்றும் சூோியன், இவற்றுடன் சோியோன
உதோைணங்கள் இருப்ெின், கேலும் நோன்கு அல்லது ஐந்து விஷயங்களைச் கசர்த்துக் பகோள்ைலோம்.
ேனம் தத்துவத்ளத கநோக்கிச் பசல்லும்பெோழுது, ஜனத்பதோளக, சுற்றுச்சூைல், கவளலயில்லோத்
திண்டோட்டம் ஆகியளவ ஒரு உருவோகும் சமூகத்தின் ெிைச்சிளனகைோக பவைிப்ெடுகின்றன. ஒரு
நிகழ்வின் தன்னிளல விைக்கத்தின் மூலம் புோிதல் கேலும் பதைிவோகிறது.
முக்கியேோன ேகனோெோவங்களும், உயிரூட்டும் உணர்ச்சிகளும் தீவிைேோகத் பதைிவுெடுத்துகின்றன.
ஜீவனில்லோத ஒரு அளேப்ளெப் புதுப்ெிப்ெளதவிட புதிதோக ஒரு அளேப்ளெ உருவோக்குவது
சுலெேோனது.
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கடினேோன இவ்கவளலயில் ஒருவர் பவற்றி பெற்றோல், கடந்த கோல சோதளனகள் யோவும்
எதிர்கோலத்தில் புகழ் பெறும், இதுவளை இது கெோன்ற ஒன்ளற உலகம் கண்டிருக்கோது.
ஒரு ெளைய நிறுவனம், அதனுளடய கட்டளேப்ெினோல் ெோதுகோக்கப்ெடுகிறது.
அங்கத்தினர்களுக்கு அது புனிதேோக விைங்குகிறது.
கட்டளேப்ெின் சோைம் என்பறன்றும் விளலேதிக்க முடியோதது.
கட்டளேப்பு, கோலத்திற்கு ஒவ்வோத ஒரு தளடயோகும்.
தளட பசய்யும் சக்திளய அளேப்பு இைக்கும்கெோது ஏற்ெடும் புதிய சூைல் அதற்கு உயிரூட்டலோம்.
இது ஏறத்தோை ஜீவியத்தின் ஒரு துணிகைேோன பசயலோகும்.
அல்லது சோைம் அதனுளடய சுய சோைோம்சத்ளதக் கண்டுெிடிக்கலோம், புதியகதோர் வோழ்க்ளகளய
அைிக்க இயலும் சோைோம்சேோக இது இருக்கும்.
ேகோெோைதத்தின் 'சோவித்ோி' இது கெோல் ஸ்ரீ அைவிந்தைது 'சோவித்ோி'யோக ேோறினோள்.
ஒன்றில் அவள் தன்னுளடய கணவளனக் கோப்ெோற்றுகிறோள்- ஒரு தனிப்ெட்ட பவற்றி.
ேற்றதில் அவள் யேளன அைித்து உலளகக் கோப்ெோற்றினோள்.
தனிப்ெட்ட விஷயம், அதன் தன்ளேளய இைந்து உலகைோவியதோக ேோறுவதன் மூலம் இது
நடத்தப்ெட்டது.
அதன் சோைத்தின் ஆதிக்குச் பசல்வதன் மூலம் கேலும் உயர்ந்த இலட்சியம் கருத்தில்
எடுத்துக்பகோள்ைப்ெட்டது.
உலகம் கோப்ெோற்றப்ெட்டகதோடல்லோேல், ேைணத்தின் ஜீவனும் களைக்கப்ெட்டது.
யேன் ஒைியின் ஜீவனோக ேோறிய ெின்பும், அவனது விவோதங்கைில் ெளையனவற்ளறகய கோண
முடிகிறது.
ெளைய அறிளவத் பதோடர்ந்துபகோண்டிருப்ெது, அவளுக்கு இளறவன் மூலம் ேீண்டும் வருகிறது.
இவ்வோறுதோன் தூேத்கசனோ அவைது ெோர்ளவளயயும் இைோஜ்ஜியத்ளதயும் பெற்றோர்.
அந்தச் சிறப்ெோன தருணத்தில் அங்கு இல்லோததற்கு அைசர், சத்தியவோளனக் கடிந்து பகோள்கிறோர்.
ெலன் பெறுெவோின் நடத்ளதக்கு ேிகச் சிறந்த உதோைணம் இது.
அவைது குடும்ெத்தில் டோர்சி வகிக்கப் கெோகும் பெரும் ெங்கிளன உணர்ந்த திருேதி பென்னட், ஒரு
ெோிணோே முன்கனோடியோவோள், முன்கூட்டிகய பநதர்பீல்டில் அவள் அவளனத் தோைோைேோககவ
நிந்தளன பசய்தோள்.
சோவித்ோிக்கு ஒரு நிளலக்கு வை ெல்கவறு சந்தர்ப்ெங்கள் அைிக்கப்ெட்டன, இறுதிச் சந்தர்ப்ெத்ளத
அைித்தது இளறவன் ஆவோர், ஆனோல் அவகைோ எதற்கும் ேசியோதவைோகவும், உறுதியுடனும்
இருந்தோள்.
உலகம் அறிந்தளதக் கோட்டிலும் கேலோன இலட்சியத்துடன் வோழும் ஒருவனோல், இதற்கு ேிகச்
சோியோன இளணயோனளத அவனது வோழ்க்ளகயில் ெோர்க்க முடியும்.
ேனிதத் தீவிைம் உடனடியோக இருப்ெதற்கக தவிை, சோத்தியத்திற்கு அல்ல.
துணிந்து முயற்சி எடுக்க இயலும் ஒருவர், ேோத வருேோனத்திற்கு உத்திகயோகத்ளத நோடுவது கீழ்
நிளலயில் கோணப்ெடுகிறது.
பெருவோழ்ளவ ஆைோய புத்தர் ேறுத்தோர் என்று கூறும் ஸ்ரீ அைவிந்தர், இந்தப் ெோளதளய
உருவோக்கிய சங்கைர் இலக்கின் இறுதிவளை பசல்லவில்ளல என்கிறோர்.
அன்ளனயின் திருநோேத்ளத உச்சோிக்க முடியோத தருணங்களும் அன்ெர்களுக்கு இருப்ெது
உண்ளேதோன்.
ேற்ற கநைங்கைில், ேற்ற இடங்கைில், முயற்சி எடுப்ென எல்லோம் ெலிக்கும் இடங்களும் உண்டு
என்ெதும் உண்ளேதோன்.
சோத்தியேோகும் விஷயங்களை அன்ெர் பதோடைமுடியோேல் கெோவது ேனித சுெோவத்தின் ஒரு ெண்ெோக
இருக்கலோம்.
ெதிலைிக்க ேறுக்கும் அம்சங்களும் உள்ைன.
ேனிதளன அன்ளன கசோம்கெறி என்றளைக்கிறோர்.
இது கெோன்ற சோத்தியத்ளத அடிக்கடி சந்திப்ெவைோக நோம் இருப்ெின், அந்த விஷயத்தில் நேக்கு
சத்திய ஜீவிய சித்தி கிளடக்கும்.
ஒருவருக்குப் பெோறுளேயும் விடோமுயற்சியும் கதளவ.
ெளைய குணம் எவ்வோறு பதோடர்கிறது என்ெளத நோம் ெோர்க்கிகறோம்.
விடோமுயற்சி ஆர்வத்திற்கோன சோத்தியப்ெடக்கூடிய ெோளதயோகும்.
ஒரு ெிைோர்த்தளன இவ்வோறு திடீபைன சேர்ப்ெணேோக ேோறுகிறது, உறுதி பேௌனேோகிறது, கவளல
தன்னோல் தீவிைேளடகிறது, புதிய வோய்ப்புகள் பதோடர்ந்து கிளடக்கின்றன, நோம் நிறுத்தோேல்
அளவ நிற்ெதில்ளல.
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ேனதில், உள்ைத்தில், உள்ைத்திற்கு ெின்னோல் வோய்ப்புகள் உணைப்ெடுகின்றன. உடல்
சிலிர்க்கிறது, இந்த அனுெவம் பதோடருகிறது.
புறத்தில் எழும் ெதில்கள் பதோடருகின்றன, திளச திருப்ெப்ெடுகின்றன.
பதோடர்ந்து எழும் அக ெதில்கள், அடுத்தடுத்த ஆைேோன நிளலகைில் ேனதின் ஆக்கிைேிப்ளெ
சைணளடயச் பசய்ய அனுேதிக்கும்.
ஒருவர் தன்ளனகய ெோைோட்டிக்பகோள்ை கவண்டும், அருளை உணை கவண்டும், நன்றி உணர்வுடன்
இருக்க கவண்டும், முடிந்தது என்று கூறகவ கூடோது.
கவளலளய ேற்ற விஷயங்களுக்கும், கேலும் ஆைேோகவும், உள்ளும், புறமும் விோிவுெடுத்த
கவண்டும்.
எந்த ஒரு கவனச் சிதறளலயும் இப்பெோழுது ேன்னிக்க முடியோது.
கோர்டினர் தம்ெதிகைின் முயற்சி, அவர்களுக்கு ஜீவியத்தின் ஒரு துணிகைச் பசயலோக இருந்தது.
ஆெத்து நிளறந்த புதிய முயற்சி துணிகைச் பசயலோகும்.
‘ஜீவியத்தின் துணிகைச் பசயல்’ அல்லது ‘ஸ்ரீ அைவிந்தர்’ என்ெது சத் ெிகைம் எனும் ஒரு சோதகர்
எழுதிய புத்தகத்தின் தளலப்பு ஆகும்.
'சோவித்ோி'யில் இது ஒரு வோியோக உள்ைது.
டோர்சிக்கு, தன்ளன எலிசபெத் நிைோகோித்த ெின், அவள் தீைச் பசயலின் கைேோக விைங்கினோள்.
அவள் அவனுக்குத் கதளவப்ெட்டதோல், அது துணிகைச் பசயலோக ேோறியது.
அேைகோதளல நோடுவது ஒருவருக்குச் சோத்தியம்தோன்.
அவள் அைிப்ெளத ேற்பறோருவைோல் அைிக்க முடியும் எனும்பெோழுது, கோதலின் தீவிைம் குளறயும்.
அவன் நோடுவளத அவைோல் ேட்டுகே அைிக்க முடியும் என்று அவனுக்குத் பதோிந்திருந்தது.
இது சுயநலேோன நோடல் ஆகும்.
இது, கோதலுக்கோக கோதளல நோடுவதில்ளல, அவனுக்கோககவ நோடியது.
தனக்கோக அளத நோடுவளதவிட, அேைகோதளல நோடுவது கேலும் சிறந்தது.
அவளுக்கோக கோதளல நோடுவது சுய அர்ப்ெணம் ஆகும்.
பெண்ணின் விஷயத்ளதப் பெோறுத்த அைவில், ஜீவியத்தின் கைத்தில், துணிகைச் பசயல் அைவுக்கு
உட்ெட்டதோக இருக்கும்.
விஷயகே இல்லோதகெோது, இது முற்றிலும் ஒரு தீைச் பசயலோக இருக்கும்.
விஷயகே இல்ளலபயனில் நோம் எளத நோடுகிகறோம்?
சோகசம் என்ெது நேக்கில்ளல, நேது ஜீவியத்திற்கு.
ஜீவியத்திற்கு சோகசம் என்ெது என்ன?
அது ெோிணோேம் எனில், ஜீவியம் எவ்வோறு ெோிணேிக்கப் கெோகிறது?
நேக்கு இலக்கு பதோிந்தோல், சோகசம் பசய்முளறக்குள் அடங்கிவிடும்.
பசய்முளறயும், இலக்கும் பதோியோதகெோது எதற்கோக இந்த வீைச் பசயல்?
இங்கு ஆன்ேீகப் ெோிணோேத்தின் ெங்கு என்ன?
ஆன்ேோ எதுவோக பவைிவருகிறது?
சோகசம் இங்கு எவ்வோறு வருகிறது?
ேனதின் ெோிணோேத்தில் சோகசம் என்ெகத இல்ளலயோ?
ேனிதனின் ஒவ்பவோரு தடுேோற்றமும் பதோிந்திருக்கிறது என்றோல், அது எவ்வோறு துணிகைச்
பசயலோகும்?
துணிகைச் பசயலின் உற்சோகம் எது?
ெோிணோேத்தில் இது எவ்வோறு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது?
ஜீவியத்தின் சோகசத்ளத ேற்றவருக்கு விைக்க முடியுேோ?
இது ஊக்கேைிப்ெதோக இருக்குேோ?
அதற்குப் ெதிலைிக்க ஏகதனும் உயர்ந்த அக ஒைி உள்ைதோ?
பவற்றிகைேோன சமூக கேல்கநோக்கிய இயக்கத்தின் இைகசியத்ளத இந்த கேற்ககோள்
சுட்டிக்கோட்டுகிறது.
ேனித உடலின் விைிப்பு ஆழ்ேனதிற்குோியது.
அவனது தளலயோய கவளல சமூக ேோியோளதளயப் பெறுவதுதோன்.
சமூகம் அவளன நிைோகோித்தோல் அவனோல் வோை முடியோது.
ெணத்ளதத் தோண்டி, அல்லது ெணத்திற்கு கேலோக அவன் நோடுவது பகௌைவம்தோன்.
எந்த ஒரு நிறுவனத்திலும், முதலோைிக்கு பநருக்கேோககவோ அல்லது அவைது நம்ெிக்ளகக்கு
உகந்தவைோககவோ இருக்க எல்கலோரும் கெோட்டியிடுவர்.
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இந்த விஷயத்ளதப் பெோறுத்தவளை ெணக்கோைன்தோன் எப்பெோழுதும் வலிளே வோய்ந்தவனோக
இருக்கிறோன்.
ஒரு பெண்ளண நோடும்பெோழுது ேட்டும்தோன் ேனிதன் பகௌைவத்ளத நோடுவதில் அவளனகய
விஞ்சிவிடுகிறோன்.
அவனது எல்லோத் திறன்களும் விைிப்ெோக உள்ை தருணம் அது.
இவ்வோறு விைிப்ெோக இருந்தோல்தோன், இளறவளன நோடும் ஒருவனோல் இளறவளன நோட முடியும்.
இது கெோன்ற ஒரு விைிப்பு ஒருவைது உணர்வுகைின் விைிம்புகைில் இருப்ெதோகும்.
கநர்ேளறயோக, அவன் அன்ெைோக ேோறுகிறோன். எதிர்ேளறயோக, அவன் சமூகத்தில் பவற்றி
அளடகிறோன்.
பவைி நோட்டில் இருக்கும்பெோழுதும் தோய்பேோைிளயப் கெசும் நேது திறளனப்கெோல், ேற்ற
சேயங்கைில் இது கெோன்ற ஆயத்தம் நம்முள் பசயல்ெடோத நிளலயில் இருக்கும்.
சமூக கேம்ெோட்டில் ேனிதன் மும்முைேோக இருக்கிறோன்.
இளறவளன நோடுவதில் அன்ெர் மும்முைேோக இருக்கிறோர்.
குடும்ெஸ்தனுக்கும் தெஸ்விக்கும் இளடகய உள்ை இளடபவைி, அவனுக்கும் பூைண கயோகிக்கும்
உள்ை இளடபவைிக்குச் சேேோனது.
நோகோிகமுள்ை ஒருவன் கநர்ளேயோகவும் இருந்தோல், சுலெேோகவும், நியோயேோகவும் சமூகத்தில்
உயருவோன்.
அைசியலுக்கு இளணயோக உள்ை சமூக முன்கனற்றம், கல்வி ேற்றும் உயர் ெண்ெின் திறளேகளை
இளணக்கிறது.
கல்வி அைிக்கும் விசோலேோன ேனளத அந்தஸ்து அைிக்க முடியோது, ஆனோல் கல்விக்கு
கலோச்சோைத்தின் பசைிப்ெோன வலிளே இருக்கோது.
கல்வி அைிக்கும் ெைந்த ேனப்ெோன்ளேளயகயோ அல்லது ெிைபுத்துவத்தின் கநர்ளேளயகயோ
அைசியல் அைிக்கோது. ஆனோல் இைண்ளடயும் ஆளும் திறளேளய அைசியல் அைிக்கிறது.
கோலத்ளதயும் இடத்ளதயும் ெற்றி சோர்ெியல் கெசுகிறது. பெோருளை விவோிப்ெது குவோண்டம்
இயற்ெியல். இைண்டும் ஜீவனில் இளணகிறது. ஜீவளன கநோக்கி நகரும் இயற்ெியல்
இைண்டிளனயும் ஒருளேப்ெடுத்தும், string theoryளய ஒருளேப்ெடுத்தோது. ெணோீதியோன ேனிதனும்
சந்ளத பெோருைோதோை நிபுணனும் கசர்ந்து இருப்ெதுதோன் ேனிதன்.
73. “For to love and ardent love it must be attributed.”
Love as well as attraction can become a value and further can become sensitive.
As integrity can become a sensitivity, deceit too can become a sensitivity.
Any temperament, any opinion, any habit can become a sensitivity.
Even insensitivity can become a value as Lydia’s shamelessness.
Shameless impudence too can become sensitive and acquire a value. It is a point where social evolution
enters into its opposite by reversal.
The only example I can give is imaginary. If society had given Mrs. Bennet as much freedom as her
husband had given in his domestic life, she would have offered an example.
One who is sensitive about dress cannot appreciate the sensitivity about colloquialism.
One can have sensitivity in one aspect and can be totally insensitive in another important thing.
There are partial sensitivities – social sensitivities.
Cultural sensitivity is of the whole.
Cultural sensitivity cannot arise without basic values.
Darcy’s pride had self-justification.
Elizabeth’s prejudice was also partial as she could not see through Wickham.
In her case she had abundant justification for the prejudice as well as for charm.
Her lingering charm, partiality after Wickham had exposed himself had no justification
psychologically or even socially. It was a biological falsehood.
One can see in himself such capacities in a great measure.
Society will not know it. Psychology – conscience – will enjoy it.
Yoga will not permit it.
Especially across cultures one will find himself incapable of appreciating another’s sensitivities.
What is sacred for one can be neutral to another.
Still, humanity has some values.
It will not pardon any such insensitivity.
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The wonder of human nature is a Man who is sensitive about something can go to the opposite at another
time. The wonder ego creates is to have these opposites in oneself – one rule for himself and the opposite
for another.
Ardent love rises to admirable standards.
Ardent lovers see the lady love in everything.
The sadhak sees joy in pain, eternity in the hours.
To see God, says 'Savitri', means to see the Force moving everything.
It is the real discovery of the Soul.
In that state, to feel is a flame – discovery of God.
While in love a little of that Force takes possession of the whole of the lover.
He feels moved, moved by the Force.
It is the force of love.
Love is an experience.
The experience of that force is enjoyable in the extreme.
People like Lydia and Wickham cannot enjoy love at any time.
Jane and Bingley can know it before marriage.
Darcy can know it after marriage till his novelty wears away.
Often, in people like him, it lasts a lifetime.
In Darcy’s case, it can last because she had not responded to his love.
It is held back; so it can last longer than usual.
He knew a part of her from a distance.
After marriage, he could discover something more of her.
Such discovery will lengthen the period of his charm.
Her indifference to status is not something he can outgrow soon.
The liveliness which is there will last forever in her.
It can maintain his original sense of wonder.
There is a chance of her lively personality growing by the wealth of Pemberley.
Should that happen, Darcy would not lose his charm at all.
Pemberley can coarsen a girl or open avenues of higher culture.
Should Darcy learn to be lively from her, the freshness would last.
Of course she won’t have a cultured atmosphere in Pemberley when his friends arrive.
That is a source of coarseness.
Mrs.Gardiner knew all the highest attributes of love and culture.
Elizabeth had accomplished more than she expected.
“What more, what more, if more must still be done?”
'Savitri' was in that condition entering Nirvana and gaining knowledge.
She saw the Eternal in Satyavan’s face.
To him it was the wonder of a perfect face in Savitri.
In that ‘tolerable’ face Darcy saw all that he could dream of.
A scorpion stung Sri Aurobindo while he was walking on the terrace.
He tried to convert that pain into joy.
He wrote a poem ‘Divine Touch’.
For a devotee to convert pain into pleasure, he must call Mother into that spot.
Pain decreases and if he continues becomes pleasure and finally Joy.
It is a great experiment if one can do it.
Yoga is to convert the universal pain into universal joy.
Pain too can be handled, but not the flatness.
Flatness is the feeling of unconsciousness.
Unconsciousness has several depths.
▪ Being in Pondicherry, development of indifference to Mother.
▪ Being a devotee who meets Mother often, by a mental attitude one can develop a sense of his own
limitation.
▪ He can even attribute that limitation to Her.
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▪ Insisting on the material, shutting out the subtle.
▪ Knowing the subtle invitations, one can keep quiet.
▪ When invitations insist, one can tell himself it is not yet for him.
▪ Measuring grace by material benefits, miss the great opportunity.
▪ Give himself a social evaluation of a spiritual offer.
▪ Psychological evaluation of spiritual opening closes it.
▪ Evaluating a rare invitation by the response of a social contact.
▪ Listening to a small Mind.
▪ Evaluating spiritual culture by social etiquette.
▪ By simple forgetfulness.
His love was ardent. Later she found him obstinate. Both were the expressions of characteristics.
She explained later that whatever was done must be done by him.
It was a self-importance.
Earlier it became pride, now it is obstinate.
Mr. Gardiner’s relief at Elizabeth knowing the truth of the Money is a high sensitivity matched by only
Darcy’s sense of secrecy.
Mrs. Gardiner’s restraints at Lambton, Mr. Gardiner’s relief, Darcy’s secrecy were the highlights of culture
of that society.
Goodwill of that culture is noteworthy.
It is the rarest social adventure.
Money is a measure of that adventure.
The main traits of Money are organisation, measure, ubiquitous convertibility.
The last is because Money is a symbol of everything in the society.
How does language differ from Money?
Language is a symbol, Money is a symbolic power.
How did Money acquire that symbolic power?
Society coming to a stage where it can grow by organization needed a power. Money came to be that.
What did transport, communication, language, and education represent?
Transport works in the medium of space, communication forges relationship with people at a distance,
language is a tool to use the Mental power of the collectivity.
Education is the organised power to rule the country by knowledge instead of authority.
Science is valued today. It is to value physical measurement. Science draws out the laws behind
phenomena. It is the abstract Mental power and valuable. The scientists put a value on making it
exclusively physical.
Today’s scientific Mind is a degradation of human Mental progress.
It developed in England which cannot think, Europe which had not found the universality of Mind.
Reformation clings to the Bible, not revelation.
Mind was born in Europe, not the pure Mental power of abstract thinking.
Germany’s music absorbed its energies.
Mind can be sentimental; abstract thinking cannot be sentimental.
It sees through sentiment and character.
At that level what acts is human nature, not social culture.
Society is built up at that pure level of energy, not any other consideration.
Life is further removed. It is not conditioned even by human nature.
Its dynamism is the law of unconditioned energy.
Society is superior to life in that it is conditioned by the collective existence.
Man is superior to society in that he is conditioned by human nature.
The Individual overcomes the negative side of human nature.
He also overcomes what he received from the society.
Now he is superior to the society and can lead it.
As the Individual overcomes the wrong side of human nature, he must also overcome the right side.
God offers to remove the light from Savitri as he had done with darkness.
Individuality does not begin to form as long as human nature is there in any fashion.
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Human nature is the nature of ego.
Nature is the creative power of the Absolute.
In fact Maya is that creative power and Nature is the resulting product.
Nature, divided by Mind, made a separate entity by ego, is human nature.
Human value is the other name for selfishness and egoism.
Even after selfishness is shed, ego will remain as a separating agent.
For the formation of Individuality, that separativity must go.
Individuality is spiritual.
It cannot allow the division of Mind, separation of ego or the consequent selfishness.
Selfishness conquered in oneself gives the power over other’s selfishness.
Vanity is the culprit that vitiates that power.
“இது கோதலினோலும், தீவிை கோதலினோலும் ஏற்ெட்டது.”
கோதலும், ஈர்ப்பும் ெண்ெோக ேோறலோம், பதோடர்ந்து உணர்ச்சிேிக்கதோகவும் ேோறலோம்.
கநர்ளே ஒரு நுண்ணுணர்வோக ேோற முடிவது கெோல, ஏேோற்றமும் ஒரு நுண்ணுணர்வோக ேோறலோம்.
எந்த ஒரு ேனநிளலயும், அெிப்ைோயமும், ெைக்கமும், ஒரு நுண்ணுணர்வோக ேோறலோம்.
உணர்ச்சியின்ளேயும், லிடியோவின் பவட்கங்பகட்ட தன்ளேளயப் கெோல் ஒரு ெண்ெோக ேோறலோம்.
பவட்கேற்ற அகம்ெோவம் நுண்ணுணர்வோக ேோறி, ஒரு ெண்ெிளனப் பெறலோம். சமூகப் ெோிணோேம்
தளலகீழ்ேோற்றம் மூலம் கநபைதிைோக ேோறும் இடம் இது.
கற்ெளனயோக ஒரு உதோைணத்ளத ேட்டுகே கூறலோம். திருேதி பென்னட்டிற்கு திரு பென்னட்
குடும்ெத்தில் அைித்திருந்த சுதந்திைத்ளதப்கெோல் சமூகமும் அைித்திருந்தோல், அவள் ஒரு ேிகச் சிறந்த
உதோைணேோக விைங்கியிருப்ெோள்.
உளடக்கு முக்கியத்துவம் அைிக்கும் ஒருவர், வைக்கத்தில் உள்ை கெச்சு வடிவத்ளதப்
பெோருட்ெடுத்த ேோட்டோர்.
ஒரு விஷயத்தில் உணர்ச்சிளய பவைிப்ெடுத்தும் ஒருவைோல், ேற்பறோரு முக்கியேோன விஷயத்தில்
முற்றிலுேோக அளத பெோருட்ெடுத்தோேல் இருக்க முடியும்.
ெகுதியோன நுண்ணுணர்வுகள் இருக்கின்றன - சமூக நுண்ணுணர்வுகள்.
ெண்ெோட்டின் நுண்ணுணர்வு முழுளேக்குோியது.
ெண்ெோட்டின் நுண்ணுணர்வு அடிப்ெளடப் ெண்புகள் இல்லோேல் எைோது.
டோர்சியின் பெருளேக்கு சுய நியோயம் இருந்தது.
விக்கோளேச் சோியோகப் புோிந்துபகோள்ைோத கோைணத்தோல் எலிசபெத்தின் அெிப்ெிைோயமும் ெகுதியோக
இருந்தது.
அெிப்ெிைோயம், கவர்ச்சி இைண்ளடயும் அவைோல் பெரும் அைவில் நியோயப்ெடுத்த முடிந்தது.
விக்கோேின் பெோய்ளே பவைிப்ெட்ட ெின்பு அவைிடம் ேீதேிருந்த ஈர்ப்ளெயும், ெோைெட்சத்ளதயும்
ேனோீதியோககவோ அல்லது சமூகோீதியோககவோகூட எந்த விதத்திலும் நியோயப்ெடுத்த முடியோது. இது
உடல்ோீதியோன பெோய்ளேயோகும்.
தன்னிடம் இது கெோன்ற திறன்கள் பெரும் அைவில் இருப்ெளத ஒருவர் ெோர்க்கலோம்.
சமூகத்திற்கு இது பதோியோது. ேனம்- ேனச்சோட்சி இதளன அனுெவிக்கும்.
கயோகம் இதளன அனுேதிக்கோது.
குறிப்ெோகப் ெல நோகோிகங்களுக்கு இளடகய, ேற்றவர்கைின் உணர்வுகளை ேதிக்க முடியோேல்
கெோவளத ஒருவர் கோண்ெோர்.
ஒருவருக்குப் புனிதேோக இருக்கும் ஒரு விஷயம் ேற்றவருக்கு நடுநிளலயோக இருக்கலோம்.
இருப்ெினும் ேனித குலத்திற்கு சில ெண்புகள் உள்ைன.
இது கெோன்ற உணர்ச்சியின்ளேளய ேனித குலம் ேன்னிக்கோது.
ஒரு விஷயத்திற்கு உணர்ச்சிவயப்ெடும் ேனிதன் கவபறோரு சேயத்தில் அதற்கு கநபைதிைோகவும்
நடந்துபகோள்ை முடியும் என்ெது ேனித சுெோவத்தின் ஒரு ஆச்சோியம் ஆகும். ஒருவோிடகே இந்த இரு
குணங்களும் இருப்ெது அகந்ளத உருவோக்கும் அற்புதம் ஆகும் - தனக்கு ஒரு சட்டம், ேற்றவனுக்கு
கநர் எதிைோன சட்டம்.
தீவிை கோதல் கெோற்றத்தக்க தைத்திற்கு உயருகிறது.
தீவிைேோகக் கோதலிக்கும் ஒருவர், ெோர்க்கும் அளனத்ளதயும் கோதலியோகப் ெோர்ப்ெோர்.
வலியில் இன்ெத்ளதயும் கோலத்தில் கோலேின்ளேளயயும் சோதகர் கோண்ெோர்.
சக்தி அளனத்ளதயும் இயக்குவளதக் கோண்ெகத இளறவளனக் கோண்ெதோகும் என்று 'சோவித்ோி'
கூறுகிறது.
இது ஆன்ேோவின் உண்ளேயோன கண்டுெிடிப்பு.
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அந்த நிளலயில், உணருவது கனலோக இருக்கும் - இளறவளனக் கண்டுெிடிப்ெது.
கோதலில் அச்சக்தியின் ஒரு சிறிய அைவு கோதலிப்ெவளை முழுவதுேோக ஆட்பகோள்ளும்.
அவன் அச்சக்தியோல் உந்தப்ெடுகிறோன்.
இது கோதலின் சக்தியோகும்.
கோதல் ஒரு அனுெவேோகும்.
அச்சக்தியின் அனுெவம் ேிகவும் சந்கதோஷம் தருவதோக இருக்கும்.
லிடியோ, விக்கோளேப் கெோன்றவர்கள் எந்த ஒரு சேயத்திலும் கோதளல அனுெவிக்ககவ முடியோது.
கஜனுக்கும், ெிங்கிலிக்கும் திருேணத்திற்கு முன்கெ இது பதோியலோம்.
டோர்சிக்கு, திருேணத்திற்குப் ெிறகு, அவனது புதுளே ேளறயும்பெோழுது இது பதோிய வைலோம்.
பெரும்ெோலும் அவளனப் கெோல் ஒருவனிடம் இது வோழ்நோளுக்கும் நீடிக்கும்.
டோர்சியின் விஷயத்தில் இது நீடிக்கும், ஏபனனில் அவள் அவனுளடய கோதலுக்கு ேறுபேோைி
அைிக்கவில்ளல.
அது பவைிப்ெடுத்தப்ெடவில்ளல, அதனோல் வைக்கத்ளதவிட அது அதிக நோட்களுக்கு நீடிக்கும்.
அவளுளடய ஒரு ெகுதிளய அவன் பதோளலவிலிருந்கத அறிந்திருந்தோன்.
திருேணத்திற்குப் ெிறகு அவளைப் ெற்றி கேலும் சற்று அவனோல் கண்டுெிடிக்க முடியும்.
இது கெோன்ற கண்டுெிடிப்பு அவனுளடய ஈர்ப்ளெ கேலும் நீட்டிக்கும்.
அந்தஸ்ளத அவள் பெோருட்ெடுத்தோதளத அவனோல் விளைவில் தோண்டி வை முடியோது.
அவைது கலகலப்ெோன சுெோவம் அவைிடம் என்பறன்றும் நீடிக்கும்.
அவனுளடய ஆைம்ெகோல ஆச்சோிய உணர்விளன அது தக்க ளவக்கும்.
பெம்ெர்லியின் பசல்வவைத்தில் அவைது கலகலப்ெோன ஆளுளே கேலும் வைை வோய்ப்புள்ைது.
இவ்வோறு நடந்தோல் டோர்சி அவனது வசீகைத்ளத இைக்ககவ ேோட்டோன்.
பெம்ெர்லி ஒரு பெண்ளண நயேற்றவைோக ேோற்ற முடியும், அல்லது உயர்ந்த கலோச்சோைத்தின்
வோயில்களைத் திறக்க முடியும்.
அவைிடேிருந்து டோர்சி கலகலப்ெோன சுெோவத்ளதக் கற்றுக் பகோண்டோல், புதுளே கேலும் நீடிக்கும்.
அவனது நண்ெர்கள் பெம்ெர்லிக்கு வரும்பெோழுது, அங்கு ெண்ெோட்டின் சூைளல அவைோல் ெோர்க்க
முடியோது.
நயேற்ற தன்ளேயின் ெிறப்ெிடம் அதுதோன்.
கோதல் ேற்றும் ெண்ெோட்டின் எல்லோ உயர்ந்த ெண்புகளையும் திருேதி கோர்டினர் அறிவோள்.
அவள் எதிர்ெோர்த்தளதவிட எலிசபெத் அதிகேோககவ சோதித்திருக்கிறோள்.
‘கேலும் அதிகம் சோதிக்க கவண்டும் எனில், கேலும் என்ன பசய்ய கவண்டும்?’
அந்த நிளலயில் இருந்த 'சோவித்ோி' கெைளேதியோன ஒரு நிளலக்குள் நுளைந்து அறிளவப்
பெற்றுக்பகோண்டிருந்தோள்.
சத்யவோனின் முகத்தில் அவள் எல்ளலயற்றளதப் ெோர்த்தோள்.
அவனுக்கு சோவித்ோியின் பூைணேோன முகத்தில் அற்புதம் பதோிந்தது.
‘ெைவோயில்ளல’ என்று டோர்சி கூறிய அவைது முகத்தில் அவன் கனவு கோணும் அளனத்ளதயும்
கண்டோன்.
கேல்ேோடியில் நடந்து பகோண்டிருந்த ஸ்ரீ அைவிந்தளை கதள் ஒன்று பகோட்டியது.
அவர் வலிளய ஆனந்தேோக ேோற்ற முயன்றோர்.
அவர் ‘பதய்வீக ஸ்ெோிசம்’ எனும் கவிதைதய எழுதினோர்.
வலிளய ஆனந்தேோக ேோற்ற, வலியுள்ை இடத்திற்கு அன்ளனளய அன்ெர் அளைக்க கவண்டும்.
வலி குளறயும், அளைப்ளெத் பதோடர்ந்தோல் வலி இன்ெேோக ேோறி சந்கதோஷம் கிளடக்கும்.
ஒருவைோல் இளதச் பசய்ய முடிந்தோல், அது ஒரு பெோிய அனுெவேோக இருக்கும்.
உலகைோவிய வலிளய உலகைோவிய சந்கதோஷேோக ேோற்றுவது கயோகம்.
வலிளயப் பெோறுத்துக் பகோள்ைலோம், ஆனோல் ஜீவனற்று இருப்ெளதப் பெோறுத்துக்பகோள்ை
முடியோது.
ஜீவனில்லோேல் இருப்ெது தன்னிளனவற்ற உணர்வோகும்.
தன்னிளனவின்றி இருப்ெதில் ெல்கவறு நிளலகள் உள்ைன.
▪ெோண்டிச்கசோியில் இருந்தோலும், அன்ளனயிடம் ெோைோமுகேோக இருப்ெது.
▪அன்ளனளய அடிக்கடி சந்திக்கும் அன்ெைோக இருக்கும் ஒருவர், ஒரு ேகனோெோவம் மூலம் தனக்கக
ஒரு வளையளறளய நிர்ணயித்துக் பகோள்வது. அந்த வளையளறளய அன்ளனயின் கேகலகய
அவைோல் சுேத்தவும் முடியும்.
▪சூட்சுேத்ளதப் புறக்கணித்து, ஸ்தூலத்ளத வற்புறுத்துவது.
▪சூட்சுே அளைப்ளெத் பதோிந்துபகோண்டும் ஒருவர் அளேதியோக இருப்ெது.
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▪அளைப்புகள் வலியுறுத்தும்பெோழுது, அது இன்னும் தனக்கில்ளல என்று கூறுவது.
▪அருளை பெோருள்ோீதியோக கணக்கிட்டு, பெோிய வோய்ப்ளெ இைப்ெது.
▪ஆன்ேீக வோய்ப்ளெ சமூகோீதியோக கணிப்ெது.
▪ஆன்ேீக விைிப்ெிளன ேனோீதியோகக் கணித்து, அதளன இைப்ெது.
▪ஒரு அோிதோன அளைப்ளெ ஒரு சமூகத் பதோடர்ெின் மூலம் கணிப்ெது.
▪சின்ன புத்தி உளடயவோின் கெச்ளசக் ககட்ெது.
▪ஆன்ேீகப் ெண்ெோட்ளட சமூக நோகோிகத்தின் மூலம் கணிப்ெது.
▪எைிளேயோக ேறந்துவிடுவது
அவனுளடய கோதல் தீவிைேோக இருந்தது. ெின்னர் அவள் அவனது ெிடிவோத குணத்ளத அறிந்தோள்.
இைண்டுகே தனிப் ெண்ெின் பவைிப்ெோடுகள்தோம்.
எளவ எல்லோம் நடந்தகதோ அளவ யோவுகே அவனோல் நடத்தப்ெட்டது என்று ெின்னர் அவள்
விவோித்தோள்.
இது ஒரு சுய முக்கியத்துவம்.
ஆைம்ெத்தில் பெருேிதேோக இருந்த இது, இப்பெோழுது ெிடிவோதேோக உள்ைது.
ெணத்ளதப் ெற்றிய விஷயம் எலிசபெத் அறிந்திருந்தது திரு கோர்டினருக்கு அைித்த நிம்ேதி,
டோர்சியின் இைகசிய உணர்வுக்கு இளணயோக நுட்ெேோன உணர்வோகும்.
லோம்ப்டனில் திருேதி கோர்டினர் கேற்பகோண்ட கட்டுப்ெோடுகளும், திரு கோர்டினோின் ேன நிம்ேதியும்,
டோர்சியின் இைகசியமும், அந்த சமூகத்தின் ெண்ெோட்டின் சிறப்ெம்சங்கள் ஆகும்.
அந்தக் கலோச்சோைத்தின் நல்பலண்ணம் குறிப்ெிடத்தக்கது.
இது ேிகவும் அோிதோன சமூகத் தீைச் பசயலோகும்.
அந்தத் தீைச் பசயலின் அைவுககோல் ெணம் ஆகும்.
ெணத்தின் முக்கியப் ெண்புகள் அளேப்பு, அைவுககோல், எங்கும் ேோற்றக்கூடிய தன்ளே ஆகியளவ.
இறுதியோகக் குறிப்ெிடப்ெட்டது, சமூகத்தில் எல்லோவற்றின் அளடயோைேோக ெணம் விைங்குவதோல்
ஆகும்.
பேோைி எவ்வோறு ெணத்திலிருந்து கவறுெடுகிறது?
பேோைி ஒரு அளடயோைம், ெணம் ஒரு குறியீட்டு சக்தியோகும்.
ெணம் எவ்வோறு இந்தக் குறியீட்டு சக்திளயப் பெற்றது?
அளேப்ெின் மூலம் வைரும் நிளலக்கு சமூகம் வரும்பெோழுது, அதற்கு அதிகோைம் கதளவப்ெட்டது.
ெணம் அந்த அதிகோைேோக அளேந்தது.
கெோக்குவைத்து, பதோளலத் பதோடர்பு, பேோைி ேற்றும் கல்வி எளதக் குறிக்கின்றன?
கெோக்குவைத்து இளடபவைிகளை நிைப்புகிறது. பதோளலத்பதோடர்பு பதோளலவில் இருக்கும்
ேக்களுடன் உறளவ ஏற்ெடுத்துகிறது. இளணந்து வோழும் ேனங்கைின் சக்திக்கு பேோைி ஒரு
கருவியோக ெயன்ெடுகிறது.
அதிகோைத்தின் மூலம் அல்லோேல் அறிவின் மூலம் நோட்ளட ஆை கல்வி சக்தியோக உள்ைது.
விஞ்ஞோனம் இன்று ேதிப்ெிடப்ெடுகிறது. பெோருள்கைின் அைளவ அது ேதிப்ெிடுகிறது. ஒரு
நிகழ்வின் ெின்னணியில் உள்ை விதிகளை விஞ்ஞோனம் ெயன்ெடுத்துகிறது. இது ேனத்தின் நுண்
சக்தியோகும். இது ேதிப்புேிக்கது. விஞ்ஞோனிகள் இளதப் ெிைத்கயகேோக ஜடோீதியோக்கி, இதற்கு ஒரு
ேதிப்ளெ அைித்தனர்.
இன்ளறய விஞ்ஞோனோீதியோன ேனம், ேனித ேன முன்கனற்றத்தின் தைம் குளறந்த நிளலயோகும்.
சிந்தளன பசய்ய முடியோத இங்கிலோந்திலும், ேனதின் உலகைோவிய தன்ளேளயக் கண்டுெிடித்திைோத
ஐகைோப்ெோவிலும் இது வைர்ந்தது.
சீர்திருத்தம் ேத நூளலப் ெற்றிக் பகோண்டுள்ைது, பவைிப்ெோட்ளட அல்ல.
ேனம் ெிறந்தது ஐகைோப்ெோவில், அது நுண் சிந்தளனயின் தூய்ளேயோன ேனதின் சக்தி அல்ல.
பஜர்ேனியின் இளச அதன் சக்திகளை கிைகித்துக் பகோண்டது.
ேனம் உணர்ச்சிவயப்ெடும்; நுண் சிந்தளன உணர்ச்சிவயப்ெடோது.
இது உணர்ளவயும் சுெோவத்ளதயும் பதோிந்துபகோள்கிறது.
அந்த நிளலயில் பசயல்ெடுவது ேனித சுெோவகே தவிை சமூகக் கலோச்சோைம் அல்ல.
சக்தியின் தூய்ளேயோன அந்நிளலயில் சமூகம் அளேக்கப்ெட்டுள்ைது, கவறு எதனோலும் அல்ல.
வோழ்வு கேலும் அகற்றப்ெட்டு விட்டது. ேனித சுெோவத்தின் மூலமும் கூட அது
சீைளேக்கப்ெடவில்ளல.
இதன்ஆற்றல் நிெந்தளனக்கு உட்ெடோத சக்தியின் சட்டம் ஆகும்.
சமூகம் கூட்டு வோழ்வினோல் சீைளேக்கப்ெட்டுள்ைதோல், அது வோழ்ளவவிட கேலோனது.
ேனிதன் ேனித சுெோவத்தினோல் சீைளேக்கப்ெட்டிருப்ெதோல், அவன் சமூகத்ளதவிட கேலோனவன்.
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தனிேனிதன் ேனித சுெோவத்தின் எதிர்ேளறயோன ெக்கத்ளத பவற்றி பகோள்கிறோன்.
சமூகத்திலிருந்து பெற்றுக் பகோண்டளதயும் அவன் பவற்றி பகோள்கிறோன்.
இப்பெோழுது அவன் சமூகத்ளதவிட உயர்ந்தவனோகவும், அதளன வைி நடத்தக்கூடியவனோகவும்
இருக்கிறோன்.
ேனித சுெோவத்தின் எதிர்ேளறயோன ெக்கத்ளத தனி ேனிதன் பவற்றிபகோள்வதுகெோல,
கநர்ேளறயோன ெக்கத்ளதயும் அவன் பவற்றிபகோள்ை கவண்டும்.
சோவித்ோியிடேிருந்து இளறவன் இருளை நீக்கியது கெோல, ஒைிளயயும் நீக்க முன்வருகிறோன்.
ேனித சுெோவம் ஏதோவது ஒரு விதத்தில் இருக்கும்வளை தனித்துவம் ஆைம்ெிக்கோது.
ேனித சுெோவம் அகந்ளதயின் சுெோவேோகும்.
இயற்ளக, ெிைம்ேத்தின் ெளடக்கும் திறனுளடய சக்தியோகும்.
உண்ளேயில் ேோளயதோன் அந்தப் ெளடக்கும் சக்தியோகும், இயற்ளக அதன் விளைவோக
உற்ெத்தியோன பெோருைோகும்.
இயற்ளக ேனதோல் ெிோிக்கப்ெட்டு, அகந்ளதயோல் தனி உருவகேோக ேோறி, ேனித சுெோவேோகிறது.
சுயநலம் ேற்றும் அகந்ளதயின் ேற்பறோரு பெயர் ேனிதப் ெண்ெோகும்.
சுயநலத்ளதக் களைந்த ெிறகும் அகந்ளத ஒரு ெிோிக்கும் கருவியோக பதோடர்ந்து இருக்கும்.
தனித்துவம் உருவோவதற்கு அந்தப் ெிோிவிளன ேளறய கவண்டும்.
தனித்துவம் ஆன்ேீகேயேோனது.
ேனம் ெகுக்கப்ெடுவது, அகந்ளதயின் ெிோிவு அல்லது அதனோல் ஏற்ெடும் சுயநலத்ளத இது
அனுேதிக்கோது.
சுயநலத்ளத பவற்றி பகாண்டால் அது ைரும் வலிதேயில் ேற்றவைது சுயநலம் ம்தே ொைிக்காது.
அந்த சக்திளய ெோைோக்குவது தற்பெருளேயோகும்.
74. “The impression on her was a sort to be encouraged, as by no means unpleasing, though it could not be
defined.”
It cannot be defined because it is a higher social experience to which linguistic formation has not
reached yet.
Language has not yet embraced the higher cultural formations of the society.
Mrs.Gardiner is one who can know those levels of culture.
Elizabeth could experience those heights.
Embarrassment of Elizabeth could expand in joy and settle down as enjoyment which we see after the
second proposal. At the inn the embarrassment became tension because of Lydia.
Embarrassment is excessive energy for the structure of the temperament.
Temperamental structure unable to handle the quantity of energy passing through is embarrassment.
The strength of Elizabeth was the formed Mental Individuality in her.
Its power is so vast and intense that it attracts volumes of great energy.
Urban migration that has played a great part in civilization is one expression of Individuality.
One who cannot become an Individual seeks the support of the society that can help form that
Individuality. Urban migration does it.
By migrating to the town he feels a higher satisfaction, earns more, creates a higher demand by his better
life. Thus he has expanded the market. It is this market that absorbs the wage goods – toys, garments, etc. –
which had no market till then, that absorbs the newly created labour force. One member of the family in
the town earns enough to support his family in the village. Labour in the village becomes scarce. The basic
motivation for this is the few years of education which makes him disgusted with farm work. His
Individuality expresses as disgust for labour in the field. The existing towns can feed all the rural areas by
raising the demand one level. At this level the secret of Individuality is the disgust for lower forms of
work and lure for higher existence. To Americans, engineering is low. Individuality exercises itself to
formulate personality in higher walks of life. Elizabeth moved to romance from marriage.
Man is moving away from big house, ostentation, accumulation of Money, highly paid work of
drudgery.
Law of life attracts to these jobs those who shunned physical labour in India.
For them Mental work in the same field in India has a greater monetary potential for truth in life remains
an undisclosed truth.
Truth given up thousands of years ago insists on itself.
This is truth of work, truth expressed in work, the true attitude in work.
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Truth is different from true attitude which is different from truth expressed in work.
Truth expressed in work can be less or more than the true attitude to work depending upon what you
express – work or spirit.
A carpenter making a good product expresses truth in work.
A carpenter seeking growth of inner truth in making the product is expressing spirit in work.
At that level it becomes perfect.
A professor teaches the subject.
He can try to understand the subject better by teaching it so that he may become an original thinker.
One who does any work can express Brahman. He can reach Brahman thus.
That is the difference between being lost in work and being conscious in work.
One can be conscious of the work, the spirit of the work or the spirit itself.
The arranged marriages of India, the sishya’s obedience to the Guru, the soldier’s submission to the
General are of this spirit.
The European soldier obeys the rule of the army.
There is no such organisation in India.
Indian’s coming forward to express truth in work will excel the western organisation in performance. It can
organize itself as a Mental organisation at a lower level OR skip that need passing on to the unorganized
organisation, i.e. an organisation of consciousness for which the country has all the bases it needs. India
escaped war, she can easily overcome poverty. What she needs is to rise to the spiritual organisation of
consciousness the world needs. Adherence to utter Truth, expressed as Perfection in work is the
means, once an enduring foundation of Prosperity is well laid.
The power of the address lies in the aspect that it cannot be defined.
The more subtle, the more powerful.
In taking a great decision on the battlefield, in business partnership, in love making, in creating a family of
a high order, in forging a friendship of rare value, the less it can be defined, the more noble it is.
JRD Tata and Nehru were personal friends whose families visited each other but in matters of national
interest, there was no confidence between them, there was no opening at all.
After retirement when Rajaji opposed Nehru’s politics, he regretted he was not by the side of Nehru to
whisper those ideas into his ears. Even bitter thoughts become acceptable coming in a whisper. It is the
value of intimacy.
All great powers grow in the subtle plane first. Most remain there forever.
The origin, formation, and exercise of power is the wisdom of ages.
Sam Petroda whose success in Telecom was more than a miracle waited for five months to meet the Prime
Minister when he was the CEO of an American company. When he took up work in India, he worked for a
salary of one dollar a day. The next government frowned on him calling him corrupt. It is one thing to have
all the benefit to Mankind. It is another to deliver it to the Power of the day. That power lies in the subtle
plane Silent. Even a felt desire to deliver it makes it ineffective. There are powers of very high
accomplishment. In Romance that is an adventure of consciousness, these powers reveal their formation
and execution.
It is a power that emanates from recognizing the spiritual greatness of the other.
In our Minds spiritual greatness would be a Wonder.
Really, it becomes a wonder when we see spiritual greatness.
In what appears to be an ordinary thought, even an unmeaningful thought,
We see the spiritual greatness of it looking at it from his point of view.
The spirit for us is the other Man.
Recognising his right to think, he reveals as the Spirit.
The Spirit in us sees the spirit of the other.
To concede him as a Man we release the spirit in us.
Equality is the world’s social expression of finding the Spirit.
Darcy’s willingness to recognize her, is something to be recognised and encouraged.
Polite manners is spiritualizing social life.
It blunts the ego, concedes the value of the other Man.
He who recognizes the other Man like that is spiritual in the collective.
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There are several communities who cannot conceive of being polite.
A few others think they are weak if polite.
Those who are polite, readily become hypocritical.
To be truly polite is to be truly spiritual in social life.
To be so polite, one has to consider that the other Man deserves to be respected.
We are easily like that to children, elders, and women. It is social, not psychological.
Unless the inner being is soft, one cannot respect the other and be polite.
A soft inner being becomes defenceless in an impolite community.
It is meanness that defends itself by impoliteness.
Meanness is always insecure, feels threatened.
Meanness, coarse emotions, stinginess, coarseness of speech go together.
People devoid of culture are unsuccessful and develop suspicion of others.
If successful, they shed suspicion, defend themselves by available culture. It becomes impoliteness.
Material plenty, or Mental development develop politeness truly.
It is the basis of culture. It can organise itself.
Its organization can reach perfection.
Spirit is beyond this. As spiritual people are not in life, their behaviour does not matter to them.
People in life can be pious, not spiritual, unless it is inherited.
Inherited spirituality expresses in many ways.
Prosperity, extraordinary capacity to accomplish, fairness of Mind, quiet wisdom, unruffled temper,
dynamic energy, resourcefulness of skills, relationship or thought and above all pleasant atmosphere are
the ways in which it is expressed.
The same in a woman makes her a mother to all which is a creative ability of cultural accomplishment.
Should such a woman be educated, her children will be desirable gems of brilliant human specimens.
One likes to encourage what is pleasing to himself.
To encourage what pleases is not self-giving but taking.
In her best of moods, Elizabeth was not capable of self-giving.
Jane Austen could only say it was not unpleasing to Elizabeth.
Savitri was born to save the earth. She could save it if earth consented to be saved. It appears that Elizabeth
was considering giving her consent to be saved. Love was Darcy’s transparent robe. He was all love.
Urban centres like to encourage migration to them because the earth there feels the joy of growing
Individuality.
Growth of Individuality being psychological, growth will be extremely pleasing inside and even
exhilarating.
Such feeling directly increase prosperity.
Bankrupt governments all over India suddenly find themselves flush with enormous funds.
Individuality has several points at which saturation reveals.
In 1965 it was Indian Individuality that revealed itself as food production.
Again we saw the foreign exchange accumulating.
Now bankrupt state governments overflow with Money.
In the sixties it showed as awakening for higher education.
In the same sixties we witnessed the negative expression of Individuality as strikes in colleges and
factories.
As soon as India became free the research institutes, building of ports, new bus routes, successful small
town hotels, cinema theatres were the form that the awakening took shape.
In women the awakening was marked as education and employment.
The gradual disappearance of corporal punishment in schools up to the army was one symptom.
Corruption itself was a negative symptom as fearlessness easily expresses itself in entertaining bribes.
“அவள் ேீதிருந்த அெிப்ெிைோயம் கெோற்றத்தகுந்ததோகத்தோன் இருந்தது, இனிளேயில்லோேல் இல்ளல,
இருப்ெினும் அளத விவோிக்க முடியவில்ளல.”
இந்த உயர்ந்த சமூக அனுெவங்களை விைக்க இன்னமும் பேோைி வைைவில்ளல என்ெதோல் இளத
விவோிக்க முடியவில்ளல.
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சமூகத்தின் உயர்ந்த கலோச்சோைத் கதோற்றங்களுக்கு இளணயோக இன்னமும் பேோைி
உருவோகவில்ளல.
அந்தக் கலோச்சோை நிளலகளை திருேதி கோர்டினர் அறிய முடியும்.
அவ்வுயைங்களை எலிசபெத்தோல் அனுெவிக்க முடியும்.
எலிசபெத்தின் சங்கடம் ேகிழ்ச்சியோல் விோிவளடந்து, சந்கதோஷேோன அனுெவேோக தங்கிவிடலோம்.
நோம் இளத இைண்டோவது திருேணப் கெச்சிற்குப் ெிறகு ெோர்க்கிகறோம். விடுதியில் லிடியோவினோல்
சங்கட உணர்வு ெதற்றேோக ேோறியது.
ேன உணர்வின் அளேப்ெிற்கு சங்கட உணர்வு அதிகப்ெடியோன சக்தியோகும்.
சக்தியின் அைளவக் ளகயோை இயலோத ேன உணர்வுகைின் அளேப்கெ சங்கடேோகும்.
முழுளேயளடந்த ேனதின் தனித்துவம் எலிசபெத்தின் ெலேோகும்.
அதிக அைவு சக்திளய ஈர்க்கும் அைவிற்கு இதன் சக்தி பெோிதோகவும் தீவிைேோகவும் இருக்கிறது.
நோகோிக வைர்ச்சியில் நகர்ப்புறத்திற்குக் குடி பெயருவது பெரும் அைவில் ெங்ககற்றது,
தனித்துவத்தின் ஒரு பவைிப்ெோடு.
தனிேனிதனோக ேோற முடியோதவன், அதற்கோக தனித்துவத்ளத உருவோக்கக் கூடிய சமூகத்தின்
ஆதைளவ நோடுவோன். நகர்ப்புற குடிகயற்றம் இதளனச் பசய்கிறது.
நகைத்திற்கு இடம் ேோறுவது அவனுக்கு பெரும் திருப்திளய அைிக்கிறது, அதிகம் சம்ெோதிக்க
முடிகிறது, நல்ல வோழ்க்ளக, கேலும் உயர்ந்த எதிர்ெோர்ப்புகளை உருவோக்குகிறது. இவ்வோறு
ேனிதன் வியோெோைத்ளதப் பெருக்கியுள்ைோன். புதிதோக உருவோகியுள்ை உளைப்ெின் சக்திக்கு
இதுவளை சந்ளத ஏற்ெடோது இருந்த நிளலயில், நுகர் பெோருட்கள், பெோம்ளேகள், துணிேணிகள்
கெோன்றவற்ளற இந்தச் சந்ளத கிைகித்துக் பகோள்கிறது. கிைோேத்தில் இருக்கும் தன் குடும்ெத்திற்குத்
கதளவயோன வருேோனத்ளத நகைத்தில் இருக்கும் ஒருவனோல் சம்ெோதிக்க முடிகிறது. கிைோேத்தில்
கவளல பசய்ய ஆள் இல்லோத நிளல உருவோகியுள்ைது. சில வருடங்களுக்கு அவன் பெறும் கல்வி,
விவசோயத்ளத அவன் பவறுப்ெதற்கு அடிப்ெளட ஊக்கேோக அளேகிறது. அவனது தனித்துவம்
வயலில் இறங்கி விவசோயம் பசய்வளத பவறுப்ெோக பவைிப்ெடுத்துகிறது.கதளவகளை ஒரு ெடி
உயர்த்துவதன் மூலம், தற்பெோழுது இருக்கும் நகைங்கள் எல்லோ கிைோேப்புறங்களுக்கும் வோய்ப்ெிளன
அைிக்க முடியும். இந்த நிளலயில், கீழ் நிளல கவளலகைின் ேீது பவறுப்பும், உயர்ந்த வோழ்வின்
ேீது ஈர்ப்பும் ஏற்ெடுவது, தனித்துவத்தின் இைகசியம் ஆகும். அபேோிக்கர்களுக்கு பெோறி இயல் கீழ்
நிளலளயச் சோர்ந்தது. வோழ்வின் உயர் ேட்டத்தில் தனது ஆளுளேளய உருவகப்ெடுத்திக் பகோள்ை
தனித்தன்ளே உதவுகிறது. எலிசபெத் திருேணத்திலிருந்து அேைகோதலுக்கு ேோறினோள்.
பெோிய வீடு, ஆடம்ெைம், ெணத்ளதப் பெருக்கிக் பகோள்வது, உயர்ந்த வருேோனம் அைிக்கும்
கடினேோன கவளல ஆகியவற்றிலிருந்து ேனிதன் விலகிச் பசல்கிறோன்.
இந்தியோவில் உடலுளைப்ளெத் தவிர்த்தவர்கள் இம்ேோதிோியோன கவளலகைோல் ஈர்க்கப்ெடுவது
வோழ்வின் சட்டம் ஆகும்.
வோழ்வில் உண்ளே பவைியிடப்ெடோத உண்ளேயோக இருப்ெதோல், இந்தியோவில் அவர்களுக்கு அகத
கைத்தில் ேனதோல் பசய்யப்ெடும் கவளலக்கு அதிக பெோருள்ோீதியோன ெலன் கிளடக்கிறது.
ஆயிைக்கணக்கோன வருடங்களுக்கு முன்பு ளகவிடப்ெட்ட உண்ளே தன்ளனகய வலியுறுத்துகிறது.
இதுதோன் கவளலயின் உண்ளே, கவளலயில் பவைிப்ெடும் உண்ளே, கவளலயின் ேீதுள்ை
உண்ளேயோன ேகனோெோவம்.
உண்ளேயிலிருந்து ேோறுெட்டது உண்ளேயோன ேகனோெோவம், இதிலிருந்து ேோறுெட்டது
கவளலயில் பவைிப்ெடும் உண்ளே.
கவளலயின் ேீதுள்ை உண்ளேயோன ேகனோெோவத்ளதவிட அதிகேோககவோ அல்லது குளறவோககவோ
கவளலயில் பவைிப்ெடும் உண்ளே இருக்க முடியும். இது கவளலளய பவைிப்ெடுத்துகிகறோேோ
அல்லது ஆன்ேோளவ பவைிப்ெடுத்துகிகறோேோ என்ெளதப் பெோறுத்தது.
ஒரு நல்ல பெோருளை உருவோக்கும் தச்சன், தனது கவளலயில் உண்ளேளய பவைிப்ெடுத்துகிறோன்.
தோன் பசய்யும் பெோருைின் மூலம் அக உண்ளேளயப் பெருக்கிக்பகோள்ை விரும்பும் தச்சன்,
கவளலயில் ஆன்ேோளவ பவைிப்ெடுத்துகிறோன்.
அந்த நிளலயில் அது பூைணத்துவம் எய்துகிறது.
ஒரு கெைோசிோியர் ெோடத்ளதப் கெோதிக்கிறோர்.
கற்றுக் பகோடுப்ெதன் மூலம் அவர் கேலும் அந்தப் ெோடத்ளத தனக்கு பதைிவோக்கிக்பகோள்ை
முயலலோம், இதன்மூலம் அவர் சுய சிந்தளனயோைைோக ேோறலோம்.
எந்த ஒரு கவளல பசய்தோலும், ஒருவர் ெிைம்ேத்ளத பவைிப்ெடுத்தலோம். இவ்வோறு அவர்
ெிைம்ேத்ளத அளடயலோம்.
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கவளலயில் தன்ளன இைப்ெதற்கும் கவளலயில் விைிப்புடன் இருப்ெதற்கும் உள்ை வித்தியோசம்
அது.
பசய்யும் கவளல, கவளலயின் ஆன்ேோ அல்லது ஆன்ேோ ஆகியவற்ளற ஒருவர் தன்னிளனகவோடு
உணைலோம்.
இந்தியோவில் நளடபெறும் குடும்ெத்தோல் ஏற்ெோடு பசய்யப்ெடும் திருேணங்கள், குருவுக்கு
அைிக்கப்ெடும் சிஷ்யனின் ெணிவு, அதிகோோிக்கு இைோணுவ வீைர்கைின் கீழ்ப்ெடிதல், ஆகியளவ
இவ்வளகளயச் கசர்ந்தளவ.
ஐகைோப்ெிய இைோணுவ வீைர்கள் இைோணுவ சட்டத்திற்குக் கீழ்ெணிவோர்கள்.
இந்தியோவில் இது கெோன்ற அளேப்பு கிளடயோது.
இந்தியர்கள் கவளலயில் உண்ளேளயக் பகோண்டு வந்தோல், பசயல்திறனில் கேற்கத்திய ேக்களை
விஞ்சிவிடுவோர்கள். கீழ் நிளலயில் ேனதின் அளேப்ெோக இது தன்ளனகய ேோற்றிக்பகோள்ைலோம்,
அல்லது இதளனத் தவிர்த்து விட்டு முளறப்ெடுத்தப்ெடோத அளேப்ெோக ேோற்றிக்பகோள்ைலோம்,
அதோவது ஜீவியத்தின் அளேப்பு. இதற்குத் கதளவயோன அளனத்து அடித்தைங்களும் நோட்டில்
உள்ைன. கெோோிலிருந்து தப்ெித்த இந்தியோ, சுலெேோக ஏழ்ளேளய பவற்றிபகோள்ைலோம்.
உலகத்திற்குத் கதளவயோன ஜீவியத்தின் ஆன்ேீக அளேப்ெோக அது உயை கவண்டும். முழு
உண்ளேளயப் ெின்ெற்ற கவண்டும், சுபீட்சத்தின் நீடித்த அடித்தைத்ளதச் சிறப்ெோக அளேத்த
ெிறகு, கவளலயில் பூைணத்துவத்ளத பவைிப்ெடுத்துவது வைிமுளறயோக கவண்டும்.
இதற்கோன வைிமுளறளய விைக்க முடியோது.
சூட்சுேம் கேகலோங்க, சக்தியும் அதிகோிக்கும்.
கெோர்க்கைம், வியோெோைக் கூட்டணி, கோதல், உயர்நிளல குடும்ெத்ளத நிறுவுதல், அோிய நட்ெிளன
ஏற்ெடுத்துதல் ஆகியவற்றில் எடுக்கும் பெோிய தீர்ேோனங்களை குளறவோக விைக்குவது கேலும்
கேன்ளேக்குோியதோக இருக்கும்.
JRD டோட்டோவும், கநருவும் தனிப்ெட்ட முளறயில் நண்ெர்கைோக இருந்தனர், இரு குடும்ெங்களும்
சந்தித்துக் பகோண்டன ஆனோல் நோட்டின் அக்கதறதயப் பெோறுத்த அைவில் இருவரும் ஒருவளை
ஒருவர் நம்ெவில்ளல, விழிப்ெிற்கும் அங்கு இடகே இல்லோேல் இருந்தது.
ஓய்வு பெற்ற ெிறகு இைோஜோஜி, கநருவின் அைசியளல எதிர்த்தபெோழுது, அந்தக் கருத்துகளை
கநருவுக்கு இைகசியேோகத் பதோிவிக்க, தோன் அவர் அருகில் இல்ளலகய என வருந்தினோர்.
இைகசியேோகத் பதோிவிக்கப்ெடும் கசப்ெோன எண்ணங்களும் ஏற்றுக்பகோள்ைத்தக்களவயோக
ேோறுகின்றன. இதுதோன் பநருக்கத்தின் ேதிப்பு.
எல்லோ பெோிய சக்திகளும் முதலில் சூட்சுேநிளலயில் வைருகின்றன. பெரும்ெோலோனளவ அங்கு
நிைந்தைேோக நிளலத்து விடும்.
அதிகோைத்தின் ெிறப்ெிடம், அது உருவோவது, அளதக் ளகயோள்வது ஆகியளவ வயதின்
ஞோனேோகும்.
பதோளலத்பதோடர்புத் துளறயில் அதிசயங்கள் புோிந்த சோம் பெட்கைோடோ, அபேோிக்க நிறுவனத்தின்
தளலளே பெோறுப்ெில் இருந்தகெோது, ெிைதே ேந்திோிளயச் சந்திக்க ஐந்து ேோதங்கள் கோத்திருக்க
கவண்டியிருந்தது. அவர் இந்தியோவில் கவளலளய ஆைம்ெித்தபெோழுது, நோள் ஒன்றுக்கு ஒரு டோலர்
சம்ெைத்திற்கு கவளல பசய்தோர். அடுத்து வந்த ஆட்சி அவளை ஊைல் புோிந்தவர் எனக் குற்றம்
சோட்டியது. ேனித குலத்திற்கு எல்லோப் ெலன்களையும் பெற்றுத் தருவது ஒரு விஷயம். அந்நோைின்
ஆட்சியோைர்களுக்கு அளத அைிப்ெது ேற்பறோரு விஷயேோகும். அந்த சக்தி சூட்சுே நிளலயில்
பேௌனேோக உள்ைது. அளத அைிக்க கவண்டும் என்கிற உணர்கவ அளதப் ெயனற்றதோக்கி விடும்.
ேிக உயர்ந்த சோதளனக்கோன சக்திகள் உள்ைன. கோதலில் அது ஜீவியத்தின் தீைச் பசயலோகும்.
இந்தச் சக்திகள் அவற்றின் உருவோக்கத்ளதயும் பசயல்ெோட்ளடயும் பவைிப்ெடுத்துகின்றன.
ேற்றவைது ஆன்ேீக உயர்ளவ அளடயோைம் கோண்ெதன் மூலம் பவைிப்ெடும் சக்தியோகும் இது.
நேது ேனதில் ஆன்ேீக உயர்வு அற்புதம் ஆகும்.
ஆன்ேீக உயர்ளவப் ெோர்க்கும்பெோழுது இது உண்ளேயில் அற்புதேோகிறது.
சோதோைணேோகத் கதோன்றும் எண்ணத்தில், அர்த்தேில்லோத எண்ணத்தில்கூட, ஒருவைது
கண்கணோட்டத்தில் ெோர்க்கும்பெோழுது, நோம் அதன் ஆன்ேீக உயர்ளவப் ெோர்க்கிகறோம்.
அடுத்த ேனிதகன நேது ஆன்ேோ ஆவோர்.
அவனது சிந்தளன பசய்யும் உோிளேளய ஏற்றுக்பகோள்ளும்பெோழுது, அவன் ஆன்ேோவோக
பவைிப்ெடுகிறோன்.
நேது ஆன்ேோ ேற்றவைது ஆன்ேோளவப் ெோர்க்கிறது.
அவளன ேனிதன் என ஏற்றுக்பகோள்வதில், நேது ஆன்ேோளவ நோம் விடுவிக்கிகறோம்.
ஆன்ேோளவக் கண்டுெிடிப்ெது உலகத்தின் சமூக பவைிப்ெோடான சேத்துவம் ஆகும்.
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அவளை அங்கீகோிக்க டோர்சி விரும்புவது, ஏற்றுக்பகோள்ைப்ெட கவண்டியது, உற்சோகேைிக்கப்ெட
கவண்டியது.
ெணிவோன நடத்ளதகள் சமூக வோழ்ளவ ஆன்ேீகேயேோக்கும்.
இது அகந்ளதளய ேழுங்க அடித்துவிடும், ேற்ற ேனிதனின் ேதிப்ெிளன ஏற்றுக்பகோள்ளும்.
அவ்வோறு ேற்ற ேனிதளன அங்கீகோிக்கும் ஒருவன் எல்கலோோிளடகய ஆன்ேீகோீதியோக
இருக்கிறோன்.
ெணிவுடன் நடந்துபகோள்வளத கருத்தில்பகோள்ை முடியோத ெல்கவறு சமுதோயங்கள் உள்ைன.
ெணிவுடன் நடந்துபகோள்வது ெலவீனம் என்று சிலர் நிளனக்கின்றனர்.
ெணிவுடன் இருப்ெவர்கள் எைிதில் ெோசோங்கு பசய்ய ஆைம்ெிப்ெர்.
உண்ளேயோககவ ெணிவுடன் நடந்துபகோள்ெவர், சமூக வோழ்வில் உண்ளேயோககவ
ஆன்ேீகேயேோக இருப்ெர்.
அவ்வோறு ெணிவோக இருப்ெதற்கு, ேற்றவர் ேதிக்கப்ெட கவண்டியவர் என்று ஒருவர் கருத
கவண்டும்.
குைந்ளதகள், பெோியவர்கள், பெண்கள் இவர்கைிடம் நோம் சுலெேோக இவ்வோறு நடந்து
பகோள்கிகறோம். இது சமூகோீதியோனது, ேனோீதியோனதல்ல.
அக ஜீவன் பேன்ளேயோக இருந்தோலன்றி நோம் ேற்றவளை ேதிக்க முடியோது, ெணிவுடன்
நடந்துபகோள்ை முடியோது.
பேன்ளேயோன உள்ைம் ெண்ெில்லோத சமுதோயத்தில் ெோதுகோப்ெற்றதோக ேோறுகிறது.
ெணிவு இல்லோேல் நடந்துபகோள்வதன் மூலம் அற்ெத்தனம் தன்ளனக் கோப்ெோற்றிக்பகோள்கிறது.
அற்ெத்தனம் எப்பெோழுதும் ெோதுகோப்ெற்றதோக இருக்கும், அச்சுறுத்தளல உணரும்.
அற்ெத்தனம், நயேற்ற உணர்ச்சிகள், கஞ்சத்தனம், கெச்சில் பேன்ளேயற்று இருப்ெது ஆகியளவ
ஒகை இடத்தில் இருக்கும்.
ெண்ெற்ற ேனிதர்கள் பவற்றி அளடவதில்ளல, ேற்றவர்களைச் சந்கதகிப்ெர்.
பவற்றி கிளடப்ெின், சந்கதகத்ளதக் ளகவிடுவர், கிளடக்கும் நோகோிகத்தின் மூலம் தங்களைக்
கோப்ெோற்றிக்பகோள்வர். இது ெணிவற்றதோக ேோறுகிறது.
அெோிேிதேோன பெோருட்பசல்வம் அல்லது ேனத்தின் வைர்ச்சி உண்ளேயோன ெணிளவ ஏற்ெடுத்தும்.
கலோச்சோைத்தின் அடிப்ெளட இது. இது தன்ளனகய முளறப்ெடுத்திக்பகோள்ளும்.
இதன் அளேப்பு பூைணத்துவம் எய்தும்.
ஆன்ேோ இதற்கு அப்ெோல் உள்ைது. ஆன்ேீகவோதிகள் வோழ்வில் இல்லோததோல், அவர்கைது நடத்ளத
அவர்களுக்கு ஒரு பெோருட்கட அல்ல.
வோழ்விலுள்ை ேனிதர்கள் பதய்வெக்தி உளடயவர்கைோக இருப்ெர், ெைம்ெளை வைி வந்தோலன்றி
ஆன்ேீகேயேோக இருக்க ேோட்டோர்கள்.
ெைம்ெளை வைியோக வரும் ஆன்ேீகம் ெல வைிகைில் பவைிப்ெடும்.
சுபீட்சம், சோதிக்கும் அசோதோைண ஆற்றல், ேனத்தின் நியோய உணர்வு, அளேதியோன அறிவு,
கலக்கமுறோத ேனவுணர்வு, ஆற்றல் ேிக்க சக்தி, திறன்கைின் வைங்கள், உறவுமுளற அல்லது
எண்ணம், எல்லோவற்றிற்கும் கேலோக இனிளேயோன சூைல், இவ்வோறோக இது பவைிப்ெடும்.
இளவகய ஒரு பெண்ளண எல்கலோருக்கும் தோயோைோக ேோற்றுகிறது, இது கலோச்சோைச் சோதளனயின்
ெளடக்கும் திறனோகும். இது கெோன்ற ஒரு பெண்ேணிக்குக் கல்வி அறிவு இருந்தோல், அவைது
குைந்ளதகள் ேனிதர் குல ேோணிக்கங்கைோக விைங்குவர்.
தனக்கு இனிளேயோக இருப்ெளத ஒருவர் ஊக்குவிக்க விரும்புவோர்.
தனக்கு ேகிழ்ச்சி அைிப்ெளத ஊக்குவிப்ெது சுய அர்ப்ெணம் அல்ல, எடுத்துக் பகோள்வதோகும்.
எலிசபெத் அவளுளடய சிறப்ெோன ேன நிளலயிலும், சுய அர்ப்ெணம் பசய்ய இயலோதவைோக
இருந்தோள்.
எலிசபெத்திற்கு இது இனிளேயற்றதோக இல்ளல என்று ேட்டுகே கஜன் ஆஸ்டினோல் கூற
முடிகிறது.
உலகத்ளதக் கோப்ெோற்றப் ெிறந்தவள் சோவித்ோி. உலகம் கோப்ெோற்றப்ெட முன்வந்தோல் சோவித்ோியோல்
கோப்ெோற்ற முடியும். எலிசபெத் தன்ளனக் கோப்ெோற்ற சம்ேதம் பதோிவிக்கக் கருதிக் பகோண்டிருந்தோள்
என்று கதோன்றுகிறது. கோதல் டோர்சியின் பவைிப்ெளடயோன அங்கியோக இருந்தது. அவனிடம்
கோதல் ேட்டுகே இருந்தது.
நகர்ப்புற ளேயங்கள், அவற்ளற கநோக்கி குடிபெயருவளத வைகவற்கிறது ஏபனனில் அந்தப் பூேி,
தனித்துவம் வைருவதில் சந்கதோஷேளடகிறது.
தனித்துவத்தின் வைர்ச்சி ேனதிற்குோியது என்ெதோல், வைர்ச்சி அகத்தில் அதிக சந்கதோஷத்ளத
அைிக்கும், கிைர்ச்சிளயயும் அைிக்கும்.
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இது கெோன்ற உணர்வு கநைடியோக சுபீட்சத்ளத அதிகோிக்கச் பசய்கிறது.
இந்தியோ முழுவதும் உள்ை திவோலோன அைசோங்கங்கள், திடீபைன தங்கைிடம் பெரும் அைவில் நிதி
வந்து குவிவளதக் கோண்கின்றன.
பசறிளவ பவைிப்ெடுத்தும் ெல்கவறு இடங்கள் தனித்துவத்திற்கு உண்டு.
1965-ஆம் வருடம் உணவு உற்ெத்தியில் இந்தியத் தனித்துவம் பவைிப்ெட்டது.
அந்நியச் பசலோவணி இருப்பு அதிகோிப்ெளத நோம் ேீண்டும் ெோர்த்கதோம்.
திவோலோன ேோநில அைசோங்கங்கள் ெணத்தோல் நிைம்ெி வைிகின்றன.
அறுெதுகைில் இது உயர் கல்விக்கோன விைிப்புணர்வோக எழுச்சியுற்றது.
அகத அறுெதுகைில், தனித்துவத்தின் எதிர்ேளற பவைிப்ெோடோக கல்லூோி ேற்றும்
பதோைிற்சோளலகைில் கவளல நிறுத்தங்களைப் ெோர்த்கதோம்.
இந்தியோ சுதந்திைம் பெற்றவுடன், ஆைோய்ச்சி நிறுவனங்கள், துளறமுகங்கள், புதிய கெருந்து
ேோர்க்கங்கள், சிறிய நகைத்து உணவு விடுதிகள், திளை அைங்குகள் என்ற ரூெங்கைில் எழுச்சி
உருப்பெற்றது.
பெண்கைிடத்து கல்வியோகவும் கவளல வோய்ப்ெோகவும் இந்த விைிப்பு ஏற்ெட்டது.
ெள்ைியிலிருந்து இைோணுவம் வளை கடுளேயோன தண்டளன ெடிப்ெடியோக ேளறந்தது ஒரு
அறிகுறியோகும்.
ெயேின்ளே, இலஞ்சத்தில் எைிதில் பவைிப்ெடுவதோல், ஊைகல ஒரு எதிர்ேளறயோன அறிகுறியோக
இருந்தது.
75. “She respected, she esteemed, she was grateful to him, she felt a real interest in his welfare.”
Jane Austen talks about respect, esteem, gratitude, interest but not love – There is no love in her
broad picture of Darcy.
It is a rule of life that in many great accomplishments, the essential thing will be missing or be present in
the reverse.
In all these grand AID schemes, the self-confidence of the recipient is missing, is rather undermined.
In the boisterous life of the Bennets, what was missing was the provision for the marriage of the daughters.
Man’s initiative has such a result.
Overworked people evoke sympathy. In spite of overwork, sometimes they are cruelly starved. Human
initiative to relieve them from cruelty and hunger at last finds itself that no relief was given to the victim.
Hunger relieved meets with conditions of health that prevent eating. There are cases of people who are
overworked who need it for their progress. It comes from the low consciousness that needs to be
disciplined hard. Poverty of consciousness seen as poverty of resources when replaced by grace with
abundance, the subject decides not to benefit by the relief. It is the gold bar before the blind Man, schools
in Tamilnadu in 1957.
Human initiative is thwarted.
Low consciousness insists on being low.
Ego refuses to receive even from grace.
There is a delight in being irrational.
Rationality is humiliating.
To be in love with smallness is smallness glorified.
This is how unconsciousness becomes conscious.
None of these things are possible without falsehood organised in the subconscious.
Past consecration, goodwill, opening to higher consciousness, giving up egoistic assertion, rationality,
culture, common sense, shame of being miserly and stingy can neutralise this behaviour.
Even Pemberley and genuine adoration could not win the love of one who was lost to charm.
It is great he discovered high romance in her.
It is the greatest rule of Romance – an opposite character is the origin of great love.
How true is it that the heart blossoms only once?
It is true of the vital, not the higher emotions.
The higher emotions open with every human contact.
The criminal challenges the entire resourcefulness of the society.
The soul of the Many seeking interactions with the souls of the Many open infinitely an infinite number of
times.
For the finite emotions, loyalty is the acme.
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Infinity offers infinite number of times the finite perfection.
A father of yogic consciousness can have the same fullness of love for every child of his.
To his dozen friends he can offer loyalty and give them the feeling that he belongs exclusively to them
alone.
Infinity is thus discovered in the finite.
As in quantum physics, when the infinitesimal is reached, the next step is Infinity.
Mathematics fixing on the infinity that is opposed to the finite is baffled.
The solution lies in the Self-existing Infinity.
The physicist who can discover romance in his wife is thus qualified to discover the ultimate solution in
physics.
Ignorance can be shown the way out.
Love of ignorance is incurable.
It finds the infinity as the opposite of finite.
To get his musician wife accepted by his caste aristocracy, the husband spent a Himalayan fortune and a
lifetime of organisation.
Caste is that significant.
Finite through that route discovers the infinite.
Insensitivity of shamelessness is an excellent tool to arrive at the infinite.
Shame builds the society; shamelessness rescues the being in Non-Being.
Elizabeth’s Mind was slowly getting ready to accept Darcy.
Shift to the opposite does not take place of a sudden.
After winning Freedom, India took fifty years to stir up.
Spiritually what delays progress is impatience.
Impatience impedes.
There is a rhythm in psychology as there is a rhythm in national progress.
Till political freedom is there, nothing moves.
The first need to be met is the food requirements.
The real force comes from education.
The incentive is from urban living.
It emanates from the invisible formation of Individuality.
It is preceded by the fuller and more organised formation of society.
Formation of the society is made possible by the emotional forces involved in the language.
Things also await the wider national integration by fissiparous tendencies crushed finally.
The constitution was framed in 1950.
It emancipated the dalits setting their Minds at rest, turning their energies to hope from rebellion.
States were reorganised in the fifties.
Secession from the union was banned in 1964.
Turbulent emotions which stirred our language was set at rest in 1965.
All the refugees of Partition took time to be settled.
Fresh refugees came in 1972 from Bangladesh.
This is not merely the history of India, but this is a historical process whose human version we see in
Bennet’s family.
This is the process through which creation passes in the phase of evolution.
All processes are the same: creation, international, national, personal.
The essence is enshrined in 'The Life Divine'.
We can see a glimpse of it in Pride and Prejudice.
When Man must seek something, he loves to be persuaded to accept it.
With God man does not even come this far. He is totally indifferent.
Indifference to God is active preservation of ignorance.
God’s delight lies in evoking a response from the ignorance He has created.
It is the greatest challenge.
Congress that won freedom was hard put to win the elections in 1952.
God’s delight can be seen by Man who moving a small act accomplishes a great act, especially when he
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does it consciously.
Knowledge is difficult to communicate.
More difficult is to make Man seek it.
One who is highly qualified for a high post cannot be easily persuaded to apply for it when he puts up
attitudes that will neutralise the offer.
▪ He will not know himself as you know him.
▪ The interview, he will say, clashes with a marriage he has to attend.
▪ “Who will pay the expenses?” he will ask.
▪ Why are you interested in this?
▪ He will forget the idea.
▪ What is the guarantee of my success?
▪ Let me ask my father.
▪ It is too much of a bother.
▪ What is your ulterior motive?
▪ I do not believe anything you say.
▪ He will ridicule the proposition.
▪ He will grow anxious to defy your suggestion.
▪ He may even lay a counter condition.
▪ His total indifference will hurt you more than his denial.
▪ ‘Don’t mention it. It is provoking’.
▪ He will avoid you to avoid the proposition.
▪ He can grow sarcastic.
▪ He would quarrel on another issue.
▪ He may quarrel on this with you.
A wife’s ideal attitude is to be interested in her husband’s welfare.
What the wife wishes for will become real in the life of the husband.
A wife is really a source of well being to the husband whereas it is he who gives her her welfare.
Marriage is eternal bliss is vastly disguised by the truth of social life.
History has been told so far as the history of kings, ideas, movements, societies.
Human society has long been trying to evolve the Individual.
It first happened in Europe at the level of thinking and later in America at the level of doing, though Mind
was born earlier at the time of the Upanishads.
That Mind created sixty four sastras, but no individual, as the development was outside the society.
The vital Individuality may find the world government now.
At the next step, the Mental Individuality may live by rationality and see the possible evolution of the next
species.
The Spiritual Individual follows the Mental Individual.
All these individualities have already shown themselves in life at various points in various measures.
Not only in outstanding Individuals, in the acts of every day life these aspects do come out.
Hamlet’s saying let me write a note to myself is the very birth of Mind.
Nations also tried to acquire a well defined structure. It was nationalism.
Great cities have always acquired a uniqueness.
“Men, countries, continents, Truth or the abyss,” said Mother.
She was calling to acquire the Individuality in Truth.
Darcy heard that inner call, rose to the occasion.
It was not Elizabeth who heard it. She heard the call of Pemberley.
Wickham had an ambition to become part of Darcy’s life at Pemberley.
It brought Elizabeth who adored him there.
Money came to him from Pemberley.
“அவளன அவள் ேதித்தோள், அவன் ேீது ேோியோளத கோட்டினோள், அவனிடம் நன்றி உணர்வுடன்
இருந்தோள், அவனுளடய நலனில் அவள் உண்ளேயோன அக்களற கோண்ெித்தோள்.”
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ேோியோளத, ேதிப்பு, நன்றி உணர்வு, அக்களற ஆகியவற்ளறப் ெற்றி கஜன் ஆஸ்டின் கெசுகிறோள்.
ஆனோல் கோதளலப் ெற்றி கெசுவதில்ளல- டோர்சிளயப் ெற்றிய ெைந்த கண்கணோட்டத்தில் அவளுக்கு
கோதல் இல்ளல.
ெல பெோிய சோதளனகைில் முக்கியேோன விஷயம் கோணப்ெடோேல் இருக்கும், அல்லது அது
கநர்ேோறோக இருக்கும் என்ெது வோழ்வின் சட்டேோகும்.
இந்த அளனத்து பெோிய உதவித் திட்டங்கைிலும், பெறுெவோின் தன்னம்ெிக்ளக கோணோேல்
கெோய்விடுகிறது, குளறத்து ேதிப்ெிடப்ெடுகிறது.
பென்னட் குடும்ெத்தினோின் உற்சோகேோன வோழ்க்ளகயில், பெண்கைின் திருேண வோழ்க்ளகக்கு
கவண்டிய முன் ஏற்ெோடுகள் கோணப்ெடுவதில்ளல.
ேனிதனின் தன்முளனப்ெிற்கு இது கெோன்ற ெலன் உண்டு.
அதிகேோக கவளல பசய்ெவர்கள் ேீது அனுதோெம் ஏற்ெடும். கவளல அதிகேோகச் பசய்தகெோதிலும்
சில சேயங்கைில் அவர்கள் பகோடுளேயோக ெட்டினி கிடக்க கநோிடுகிறது.
அவர்களை பகோடுளேயிலிருந்தும், ெட்டினியிலிருந்தும் விடுெட எடுக்கும் ேனித தன்முளனப்பு
அவர்களுக்கு எந்தவித உதவியும் அைிக்கவில்ளல என்ெளத இறுதியில் காண்கிறது.
அகற்றப்ெட்ட ெசி, உணவு புசிக்க இயலோத நிளலக்கு உடல் ஆகைோக்கியத்ளதக் பகோண்டு
பசல்கிறது. அதிகேோக கவளல பசய்ெவர்கைின் முன்கனற்றத்திற்கு இது கதளவயோகிறது.
தீவிைேோக சோி பசய்யப்ெட கவண்டிய தோழ்ந்த ஜீவியத்திலிருந்து இது எழுகிறது. பெோருள்ோீதியோன
ஏழ்ளேயோக ெோர்க்கப்ெடும் ஜீவியத்தின் குளறெோடு, பசல்வ வைத்கதோடு கூடிய அருைோக
ேோற்றப்ெடும்கெோது, சம்ெந்தப்ெட்ட நெர் அளத ஏற்க ேறுக்கிறோர். இது 1957-ல் தேிழ்நோட்டு
ெள்ைிகூடங்கள்கெோல ஒரு ெோர்ளவயற்றவன் முன் உள்ை தங்கக் கட்டியோகும்.
ேனிதத் தன்முளனப்பு முறியடிக்கப்ெடுகிறது.
தோழ்ந்த ஜீவியம் தோழ்ந்ததோக இருக்க வலியுறுத்துகிறது.
அருைிடேிருந்து பெறுவளதயும் அகந்ளத ேறுக்கிறது.
விகவகேில்லோேல் இருப்ெதில் சந்கதோஷம் இருக்கிறது.
விகவகம் அவேோனேோக உள்ைது.
அற்ெத்தனத்ளத விரும்புவது, அற்ெத்தனத்ளதப் பெருளேக்குோியதோக்குகிறது.
இவ்வோறுதோன் தன்னிளனவற்று இருப்ெது தன்னிளனளவப் பெறுகிறது.
ஆழ் ேனதில் பெோய்ளே இல்லோேல் இளவ எதுவுகே சோத்தியேல்ல.
கடந்தகோல சேர்ப்ெணம், நல்பலண்ணம், உயர் ஜீவியத்திற்கோன விைிப்பு, அகந்ளதயுடன் கூடிய
வலியுறுத்தளலக் ளகவிடுவது, விகவகம், கலோச்சோைம், இயல்ெறிவு, கஞ்சனோக இருப்ெதற்கு
பவட்கப்ெடுவது, இளவ யோவும் இந்த நடத்ளதயின் ொைிப்ெின்றி டு ிதலப்ெடுத்தும்.
பெம்ெர்லியோலும், உண்ளேயோன ஆைோதளனயோலும்கூட, கவர்ச்சியோல் ேயங்கிய ஒரு பெண்ணின்
கோதளல பஜயிக்க முடியவில்ளல.
அவைிடம் அவன் அேைகோதளலப் ெோர்த்தது ேிகச் சிறப்ெோனது.
அேைகோதலின் ேிகப் பெோிய சட்டம் இதுதோன்- ேோறுெட்ட குணமுளடய ஒருவகை உயர்ந்த கோதலின்
ெிறப்ெிடேோக இருப்ொர்.
உள்ைம் ஒரு முளறதோன் ேலரும் என்ெது எவ்வைவு தூைம் உண்ளே?
உயிர் நிளலளயப் பெோறுத்தவளை இது உண்ளே, கேலும் உயர்ந்த உணர்ச்சிகளுக்கு அல்ல.
ஒவ்பவோரு ேனிதத் பதோடர்புடனும் உயர்ந்த உணர்ச்சிகள் பவைிப்ெடுகின்றன.
சமூகத்தின் முழு வைங்களுக்கும் குற்றவோைி சவோல் விடுகிறோன்.
அகநகனின் ஆன்ேோ, அகநகனின் ஆன்ேோக்களுடன் பதோடர்புபகோள்ளும்கெோது, கணக்கிலடங்கோ
முளற எல்ளலயற்று பவைிப்ெடுகிறது.
அைவுக்குட்ெட்ட உணர்ச்சிகளுக்கு, விசுவோசகே உச்ச கட்டேோகும்.
அனந்தம் அைவுக்குட்ெட்ட பூைணத்துவத்ளத கணக்கிலடங்கோ முளற அைிக்கிறது.
கயோக ஜீவியம் உளடய ஒரு தந்ளத தன்னுளடய எல்லோக் குைந்ளதகைிடமும் ஒகை ேோதிோியோன
முழுளேயோன அன்ளெச் பசலுத்த முடியும்.
அவைது நண்ெர்கள் ெலோிடம் அவைோல் விசுவோசேோக இருக்க முடியும், அவர்களுக்கு ேட்டுகே அவர்
உோித்தோனவர் என்ற உணர்ளவயும் அைிக்க முடியும்.
கண்டத்தில் இவ்வோறு அகண்டம் கண்டுெிடிக்கப்ெட்டது.
குவோண்டம் இயற்ெியலில் ேிகச் சிறியளத அளடந்தவுடன் அடுத்த நிளல அகண்டேோக இருக்கிறது.
அகண்டத்திற்கு கண்டம் கநபைதிைோனது என்று கூறும் கணிதம் ஒரு குைப்ெேோன
கண்கணோட்டேோகும்.
சுய இருத்தலின் அகண்டத்தின் ேீது இதன் தீர்வு உள்ைது.
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தனது ேளனவியிடம் கோதளலக் கோணும் இயற்ெியல் துளற வல்லுநர், முடிவோன தீர்ளவ
இயற்ெியலில் கோணும் தகுதிளய இவ்வோறு பெறுகிறோர்.
அறியோளே பவைிகயற்றப்ெடும்.
அறியோளே கேலிருக்கும் கோதளலக் குணப்ெடுத்த முடியோது.
கண்டத்தின் கநர் எதிைோக அகண்டத்ளத இது ெோர்க்கிறது.
இளசக் களலஞைோன தனது ேளனவிளய தனது கேற்குடி ேக்கள் ஏற்றுக்பகோள்ை, கணவன் பெரும்
பசல்வத்ளதயும், அவன் வோழ்நோளில் ஏற்ெடுத்ைியிருந்ை அதேப்தெயும் பசலவைிக்க கவண்டி
இருந்தது.
ஜோதி அந்த அைவிற்கு முக்கியேோனது.
அந்தப் ெோளத வைியோக கண்டம் அகண்டத்ளதக் கண்டுெிடிக்கிறது.
அகண்டத்ளத அளடய பவட்கேின்ளேயின் உணர்வின்ளே சோியோன கருவியோக விைங்கும்.
பவட்கம் சமூகத்ளத நிர்ேோணிக்கிறது; பவட்கேின்ளே அசத்திலிருந்து ஜீவளனக் கோப்ெோற்றுகிறது.
எலிசபெத்தின் ேனம் டோர்சிளய ஏற்றுக்பகோள்ை பேதுவோகத் தயோைோகிறது.
திடீபைன கநர் எதிைோனதற்கு ேோற முடியோது.
சுதந்திைம் கிளடத்த ெிறகும் எழுச்சி பெற இந்தியோவிற்கு ஐம்ெது வருடங்கள் ஆயின.
ஆன்ேீகோீதியோக முன்கனற்றத்ளதத் தோேதப்ெடுத்துவது பெோறுளேயின்ளேயோகும்.
பெோறுளேயின்ளே தளட பசய்யும்.
நோட்டின் முன்கனற்றத்தில் லயம் இருப்ெது கெோல் உைவியலில் ஒரு லயம் இருக்கிறது.
அைசியல் சுதந்திைம் இருக்கும்வளை எதுவும் நகருவதில்ளல.
முதலில் எதிர்பகோள்ை கவண்டியது உணவுத் கதளவகள்.
உண்ளேயோன சக்தி கல்வியினோல் வருகிறது.
நகர்ப்புற வோழ்க்ளக ஊக்கேைிக்கிறது.
கண்ணுக்குத் பதோியோேல் உருவோகும் தனித்துவத்திலிருந்து இது வருகிறது.
இதற்கு முன்னோல் முழுளேயோன, கேலும் முளறயோக நிறுவப்ெட்ட சமூகம் உருவோகிறது.
பேோைியில் உள்ை உணர்ச்சிபூர்வேோன சக்திகைோல் சமூகம் உருவோவது சோத்தியேோகிறது.
ெிைவுண்டோக்கும் இயல்பு இறுதியோக நசுக்கப்ெட்டு, விஷயங்கள் கேலும் ெைந்த நோட்டின்
ஒருளேப்ெோட்டிற்குக் கோத்திருக்கின்றன.
அைசியலளேப்புச் சட்டம் 1950ம் வருடம் அளேக்கப்ெட்டது.
அது தலித் சமுதோயத்தினோின் ேனளத அளேதிப்ெடுத்தி, அவர்கைது சக்திளய கிைர்ச்சியிலிருந்து
நம்ெிக்ளகக்குத் திருப்ெியது.
ஐம்ெதுகைில் ேோநிலங்கள் ேீண்டும் ேோற்றியளேக்கப்ெட்டன.
1964-ஆம் வருடம் ெிோிவிளன வோதம் தளடபசய்யப்ெட்டது.
நேது பேோைிளயக் கலக்கிய பகோந்தைிப்ெோன உணர்ச்சிகள்1965-ஆம் வருடம்
அளேதிப்ெடுத்தப்ெட்டன.
ெிோிவிளனயில் உருவோன அகதிகள் நிளலப்ெடுவதற்கு நோட்கைோயின.
1972-ஆம் வருடம் புதிய அகதிகள் வங்கோை கதசத்திலிருந்து வந்தனர்.
இது இந்தியோவின் சோித்திைம் ேட்டுேல்ல, பென்னட் குடும்ெத்தில் நோம் கோணும் சோித்திை
நளடமுளறயின் ேனிதப் ெதிப்ெோகும்.
இந்த நளடமுளற வைியோக சிருஷ்டி, ெோிணோே கட்டத்ளதத் தோண்டிச் பசல்கிறது.
ெளடப்பு, உலகம், நோடு, தனி ேனிைன் இதவ அதனத்ைிற்கும் பசய்முளறகள் ஒன்றுதோன்.
இதன் சோைம் 'தி ளலப் டிளவன்'-ல் உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது
Pride and Prejudice-ல் இதன் சாரம் பேல்லியைாக பவளிப்ெடுவதை நோம் காணலாம்.
ேனிதன் ஏதோவது ஒன்றிளன நோடகவண்டும் எனும்பெோழுது, அதளன ஏற்றுக்பகோள்ை அவன்
வற்புறுத்தப்ெடுவளத விரும்புகிறோன்.
இளறவனிடம் இந்த அைவு கூட ேனிதன் வருவதில்ளல. அவன் ெோைோமுகேோக இருக்கிறோன்.
இளறவனிடம் அலட்சியேோக இருப்ெது, அறியோளேளய தீவிைேோகத் தக்க ளவத்துக்
பகோள்வதோகும்.
இளறவன் ெளடத்த அறியோளேயிலிருந்து ஒரு ெதிளல வைவளைப்ெதில்தோன் இளறவனின்
சந்கதோஷம் இருக்கிறது.
இது ேிகப் பெோிய சவோலோகும்.
சுதந்திைத்ளதப் பெற்றுக் பகோடுத்த கோங்கிைஸ், 1952 ஆம் வருடம் கதர்தலில் பஜயிக்கப்
கெோைோடியது.
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சிறிய பசயளல பசய்ய முற்ெட்டு, அதற்குப் பெோிய ெலன் கிளடக்கும்பெோழுது, அதுவும்
முக்கியேோக அளதத் தன்னுணர்வுடன் பசய்ளகயில், இளறவனின் ஆனந்தத்ளத ேனிதனோல் கோண
முடியும்.
அறிளவ பவைிப்ெடுத்துவது கடினம்.
ேனிதளன அளத நோடச் பசய்வது கேலும் கடினம்.
உயர்ந்த ெதவிக்கு நன்கு தகுதி பெற்ற ஒருவர், அந்த வோய்ப்ளெ இைக்கும் அைவிற்கு
ேகனோெோவத்ளத பவைிப்ெடுத்தும்கெோது, அவளை அந்தப் ெதவிக்கு விண்ணப்ெிக்க ளவப்ெது
அவ்வைவு சுலெேல்ல.
▪நேக்கு அவளைத் பதோிந்த அைவிற்கு, அவருக்கு ைன்தனத் பதோிந்திருக்கோது.
▪கநர்முகத் கதர்வு அன்று ஒரு திருேணத்திற்கு பசல்ல கவண்டியுள்ைது என்ெோர் அவர்.
▪“யோர் பசலவுகளை ஏற்றுக் பகோள்வோர்கள்?” என்று ககட்ெோர்.
▪உனக்கு இதில் என்ன இவ்வைவு அக்களற?
▪விஷயத்ளதகய அவர் ேறந்து விடுவோர்.
▪என் பவற்றிக்கு என்ன உத்திைவோதம்?
▪என்னுளடய தகப்ெனோளைக் ககட்க கவண்டும்.
▪இது ேிகவும் பதோல்ளல தரும் விஷயேோகும்.
▪உனது உள் கநோக்கம் என்ன?
▪நீ பசோல்வதில் எதிலும் எனக்கு நம்ெிக்ளகயில்ளல.
▪அவன் நம் கூற்றிளன ஏைனம் பசய்வோன்.
▪நேது கயோசளனளய ேறுக்க அவன் ஆவலுடன் இருப்ெோன்.
▪இதற்கு எதிைோன ஒரு நிெந்தளனளயயும் அவன் விதிக்கலோம்.
▪அவனது ேறுப்ளெவிட அவனது அலட்சியகே நம்ளே அதிகேோகக் கோயப்ெடுத்தும்.
▪‘அளதப்ெற்றிப் கெசோகத. அது எோிச்சளலத் தூண்டுகிறது.’
▪நேது கயோசளனளயத் தவிர்க்க, அவன் நம்ளேத் தவிர்ப்ெோன்.
▪ககலிப் கெச்சு கெசுெவனோக அவன் ேோறுவோன்.
▪கவபறோரு விஷயத்திற்கு அவன் சண்ளட கெோடுவோன்.
▪இளத ளவத்து நம்ேிடம் சண்ளடயிடுவோன்.
கணவனது நலனில் அக்களற பகோள்வது ஒரு ேளனவியின் இலட்சியேோன ேகனோெோவேோகும்.
ேளனவி விரும்புவது கணவனது வோழ்வில் உண்ளேயோகிறது.
கணவனுளடய நல் வோழ்க்ளகயின் ஆதோைகே ேளனவிதோன், அகத சேயம், கணவன் ேளனவிக்கு
கவண்டிய நலளன அைிக்கிறோன்.
நிளலயோன ஆனந்தேோக விைங்கும் திருேணம், சமூக வோழ்வின் உண்ளேயினோல் பெோிய அைவில்
ேோறுெட்டு விைங்குகிறது.
அைசர்கள், கருத்துகள், இயக்கங்கள், சமூகங்கள் இவற்றின் சோித்திைேோகத்தோன், சோித்திைம் இதுவளை
கூறப்ெட்டுள்ைது.
தனி ேனிதளன கதோற்றுவிக்க ேனித சமுதோயம் நீண்ட கோலேோக முயன்று வருகிறது.
உெநிஷத கோலத்திகலகய ேனம் கதோன்றி விட்டகெோதும், முதலில் ஐகைோப்ெோவில் ேக்கள் சிந்திக்க
ஆைம்ெித்தனர், ெிறகு அபேோிக்கர்கள் உளைப்ெில் பவைிப்ெட்டனர்.
அந்த ேனம் அறுெத்து நோன்கு சோஸ்திைங்களைத் கதோற்றுவித்தது, ஆனோல் தனி ேனிதளன
உருவோக்கவில்ளல, ஏபனனில் வைர்ச்சி என்ெது சமூகத்திற்கு பவைிகய இருந்தது.
உணர்வுபூர்வேோன தனித்துவம் இப்பெோழுது உலக அைசோங்கத்ளத நிறுவலோம்.
அடுத்தெடியோக, ேனோீதியோன தனித்துவம் ெகுத்தறிவின் மூலம் வோைலோம், அடுத்த இனங்கைின்
ெோிணோேத்தின் சோத்தியத்ளதப் ெோர்க்கலோம்.
ஆன்ேீக ேனிதன் ேனதோலோன ேனிதளன ெின்ெற்றுகிறோன்.
இந்த எல்லோ தனித்துவங்களும் வோழ்வின் ெல்கவறு இடங்கைில் ெல்கவறு அைவில்
பவைிப்ெட்டுள்ைன.
ேிகச் சிறந்த ேனிதர்கைிடம் ேட்டுேல்லோேல், வோழ்வின் அன்றோட பசயல்கைிலும் இந்த அம்சங்கள்
பவைிவருகின்றன.
தனக்கக குறிப்பு எழுதிக்பகோள்ை கவண்டும் என்று ஹோம்பலட் கூறுவது ேனம் ெிறப்ெளத
கோண்ெிக்கின்றது.
பதைிவோன கட்டளேப்ளெ நோடுகளும் பெற முயன்றன. இது கதசீயவோதம் ஆகும்.
பெோிய நகைங்கள் எப்பெோழுதும் தனிச்சிறப்ளெப் பெற்றிருந்தன.
‘ேக்கள், நோடுகள், கண்டங்கள், உண்ளே அல்லது நைகம்’ என்று அன்ளன கூறினோர்.
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‘உண்ளே’யில் தனித்துவத்ளதப் பெற அன்ளன அளைத்தோர்.
டோர்சிக்கு இந்த அக அளைப்பு ககட்டது, அவன் சந்தர்ப்ெத்திற்கு ஏற்றவோறு உயர்ந்தோன்.
எலிசபெத்திற்கு இது ககட்கவில்ளல. பெம்ெர்லியின் அளைப்கெ அவள் ககட்டது.
பெம்ெர்லியில், டோர்சியின் வோழ்வில் ஒரு அங்கேோக ேோறுவளத விக்கோம் விரும்ெினோன்.
இது அவளனப் கெோற்றிய எலிசபெத்ளத அங்கு பகோண்டு கசர்த்தது.
பெம்ெர்லியிலிருந்து அவனுக்கு ெணம் வந்தது.
76. “She only wanted to know how far that welfare depended on her.”
The wife’s interest in the husband is the basis of the family.
A family is a psychological structure.
Transference of social cultural tradition to the children is by the family through the father and mother.
The father is a social ideal.
The mother is a social ideal.
Culture is transferred to children through values.
The father does it through work values.
Mother’s part is the temperamental values.
Mother tells stories, father may speak anecdotes.
Children subconsciously take after the parents, i.e. do what they do, not what they instruct.
The other important thing is children sometimes acquire the very opposite character to their parents.
What the parents suppress, rises in children.
For serious people, even for this, there is a remedy.
As long as children take after the parents there is no problem.
A son of a father who suppressed his desire for bribes, will take bribes.
The remedy is for the father to acknowledge it and get over it by consecration.
Man has two parts, surface and depth.
The depth contains what is opposite to the surface.
What is not expressed in the father is expressed by the son.
At Her school when children are improper, Mother says, the boys’ parents must be corrected.
The child can be best corrected by the father in himself.
Such a father will see the miracle of transformation in his son.
It is most difficult for Man to own that he is wrong.
It is self-awareness.
Correction by self-awareness had produced great Souls.
St. Peter is the best example.
Those were days when people believed that husband and wife should be of one Mind.
It was a superstition but helped the society.
Society produces its requirements – food, clothes, shelter, etc. – by instruments that evolve from physical
to the Spirit.
Can we produce food through spirit, or clothes or for that matter shelter?
Releasing the spirit in the soil, seed, water, manure can raise food production a hundred times and
its nutritive value a hundred times.
Distance is so abridged now by Mind, maybe one lakh times if we take time, effort, Money and
effectiveness into account.
Agriculture was the primary revolution. Some countries were able to partially overcome that revolution for
various reasons. The fact is it can be skipped.
The Supramental Being needs no procreation, food, or digestive organs. So a society awake to Supermind
can skip any previous revolutions, even the service period.
In the Indian context it can be indicated by 1) Those who shunned work will come forward to cherish a
work which no one wants to do, 2) Courage will seek knowledge as well as prosperity, 3) Prosperity will
seek service through knowledge and courage, 4) Service will seek knowledge, courage and prosperity. To
India this has a bearing on the past. To all countries the principle is true and valid. Also the Man who
drudges doing an unenviable work will give away unconsciously all the benefits, accepting the inevitable
least part of it as a boon.
No longer courage is called for in the battle front as it has vanished, nor drudgery in the field and factory
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where information can very largely replace industry. Of course this information already exists as
knowledge with a greater possibility of production as well as service. It does need courage at the level of
Mind instead of at the vital level. The rural sides are shrinking and may be abandoned entirely soon if Man
awakes to his higher reasons. Each culture comes to this spiritual goal by a different combination of the
national forces. Here lies the possibility of the last member arriving at the same time as the first. Still even
there the variations will be there within the segments, as we see democracy adopted by other nations
than the first. Mother reveals this principle in yoga in the young age and old where experience
compensates for energy. Here we see that Time is our own construct as well as the construction of
experience. Knowledge is the essence of experience.
How far did his welfare depend on her? This looks wifely, but I am inclined to think feminine.
One way to quickly reach Mother is to give fully, seeing that it is you who receive.
The gentleman had this view.
God when he gives your unformulated wishes brings capital punishment .பதோண்டைடிப்பெோடி ஆழ்வோர்.
A girl was devoted to him, touching his footprints venerably. When she came to him he saw how
indispensable she was for him. As a Man, his deepest desire, not hers, was to deck her with jewels. Vishnu
sent all his jewels to her neck and he was awarded capital punishment for theft. The executioner’s sword
disappearing into thin air saved his life. Subconscious moves the conscious. Giving becomes taking when
you relate to the soul of the other Man, particularly to God through the other soul.
There are different stages of consciousness in life.
▪ Whatever you do gives wrong result.
▪ However foolish you are, right results come.
▪ Those who owe affection turn cruel.
▪ In prison you find a warder lovable.
▪ Any sin becomes a virtue.
▪ Utter physical cleanliness permits heinous vital falsehood.
▪ Animal-like dirt has a spotlessly pure exterior.
▪ One who is incapable of untruth admits of stinking dirt.
▪ Outer cleanliness goes with inner cleanliness at home.
▪ The outer is filthy while the inner is clean.
▪ The inner is filthy, the outer is orderly.
▪ Greatest wisdom is capable of gross folly.
▪ The most Mentally developed nation is on the borders of a physical country.
▪ The stratified castes still created an outcaste.
▪ The structure of the outcaste and the caste is the same.
▪ Those who revolted against caste and embraced another religion follow the caste there.
▪ Those who neglect rituals here follow it when abroad.
▪ Loyalty rises to an acme when it returns loyalty to treachery.
▪ Man who cherishes Money, values superstition better.
The natural tendency of the feminine nature is to sacrifice.
Her total sacrifice was directed to Jane.
Even when Darcy was proposing to her, she was thinking of Jane.
Her self-forgetful devotion to Jane was one cause for Darcy’s concentration on her.
The devotee, whose whole energy was turned to Mother, is sorry for not having enough energy for
aspiration.
Khrushchev while in Paris was spending all his energies on propaganda and while replying to a question
said he had not enough time to propagate communism, to the utter laughter of the audience.
Only he who gives his all to Mother knows he lacks time and energy for aspiration.
Aspiration is an act of love, cannot permit suspension for a second.
Intense affection is vital.
Vitality is consummated by the physical, but only those who rise above the physical can enjoy the vital.
Physical in the descent is noble as in the ascent it is coarse.
One who takes a whole day even a whole hour to persuade Mother inside to voice a call will know he
cannot prefer any other work.
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Any other work can be done only to express this call in the work.
Call of the work is sweeter than the call by itself.
As Mother heard millions of supplicating voices, we can hear all our being yearning to call Mother.
Let one cell call once, you will know the power of the spirit.
Go in, disappear in the cell and wake up; you can make the cell call.
Being dwelling on itself is concentration.
To have that concentration in work or calling by the cell is great.
Consecration is made possible by concentration.
Imagine the concentration Darcy had on her.
A lover can do it.
Darcy’s love was the love of a lover after abusive rejection.
Not to be able to know he was abused was the intensity of his love.
His intensity was subtle intimacy.
Love is for one’s own fulfillment, not for public approbation, not even for her satisfaction.
Like music or genius, love gives personal satisfaction.
One is proud of accomplishing something great.
There comes the egoistic satisfaction of public approval, or approbation.
Should love be a vital triumph, the public will readily appreciate.
The higher the quality of love, fewer will be the people who will endorse.
At its peak or penultimate step, the lover like Darcy will even lose the love.
She too will find it difficult to accept it.
Like Beethoven’s music or Newton’s lectures or Ramanujam’s theorems, the highest form of love, like
Samadhi is for one’s own enjoyment.
Indifference, resentment, disapproval, flat neutrality are the positive responses to true love.
Shakespeare was not taken note of.
The beauty of Savitri as poetry was enjoyed only by Her, not others.
It is the human side of the lover or sadhak that desires public appreciation.
There are still higher spiritual experiences which appear in meditations or dreams. He himself forgets it
because the human in him cannot appreciate it.
It is not given to a writer to express his noblest inspirations.
It is equally true of the love to her as tenderness itself unknown to her, sometimes unknown to
himself.
How then the greatness of a Man can be recognized by those around him or his children?
M.Varadarasanar at the height of his fame could not wish any of his sons to read Tamil nor share the
foreign honorary degrees awarded to him with his family.
Janaki was alien to the heights of Ramanujam’s genius.
Mother said Sri Aurobindo had left without telling Her the secret of the physical and qualified it saying
maybe He himself did not know it.
Born great, says Savitri, he must learn to live lonely.
The chapter on Matter, P. 239 in 'The Life Divine' contains the yogic secret of reconciling Quantum
Theory and Relativity. We must be lucky to give it to the world.
“அந்த அக்களற எவ்வைவு தூைம் அவளைச் சோர்ந்து இருந்தது என்ெளத ேட்டுகே அவள் பதோிந்து
பகோள்ை விரும்ெினோள்.”
கணவன் ேீது ேளனவி கோட்டும் அக்களறகய குடும்ெத்தின் அடிப்ெளடயோகும்.
குடும்ெம் ஒரு ேனோீதியோன கட்டளேப்ெோகும்.
பெற்கறோர்கள் மூலம் குடும்ெம் குைந்ளதகளுக்கு சமூக, கலோச்சோைப் ெோைம்ெோியத்ளத அைிக்கிறது.
தந்ளத ஒரு சமூக இலட்சியேோக இருக்கிறோர்.
தோயும் ஒரு சமூக இலட்சியேோக இருக்கிறோள்.
ெண்புகைின் மூலம் கலோச்சோைம் குைந்ளதகளுக்கு அைிக்கப்ெடுகிறது.
கவளலயிலுள்ை பநறிகைின் மூலம் தந்ளத அளத அைிக்கிறோர்.
ேனவுணர்வுகைின் மூலம் தோய் அைிக்கிறோள்.
தோய் களதகள் கூறுவோள், தந்ளத நிகழ்வுகளைக் கூறுவோர்.
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குைந்ளதகள் ஆழ்ேனத்தில் பெற்கறோர்களைப் ெின்ெற்றுகின்றனர் அதோவது, அவர்கள் பசய்வளதச்
பசய்கின்றனர், அவர்கள் கெோதித்தளத அல்ல.
ேற்பறோரு முக்கியேோன விஷயம், குைந்ளதகள் சில சேயங்கைில் பெற்கறோர்கைின் குணங்களுக்கு
கநர் எதிைோன குணத்ளதப் பெறுகின்றனர்.
பெற்கறோர்கள் அடக்கிக் பகோண்டது குைந்ளதகைிடம் பவைிப்ெடுகிறது.
தீவிைேோனவர்களுக்கு இதற்கும் ெோிகோைம் உண்டு.
குைந்ளதகள் பெற்கறோர்களைப் ெின்ெற்றும்வளை ெிைச்சிளன எதுவும் இல்ளல.
இலஞ்சம் வோங்குவளதக் கட்டுப்ெடுத்திக் பகோண்ட ஒரு தந்ளதயின் ேகன் இலஞ்சம் வோங்குவோன்.
தன்னிடம் உள்ை இக்குணத்ளத தந்ளத முதலில் ஏற்றுக்பகோண்டு சேர்ப்ெணம் மூலம் பவற்றி
பகோண்டோல், இப் ெிைச்சிளன ேளறயும்.
ேனிதனிடம் இைண்டு ெகுதிகள் உள்ைன - கேற்ெைப்பு, ஆைம்.
கேற்ெைப்ெில் இருப்ெதற்கு கநர்ேோறோக ஆைத்தில் இருக்கும்.
தந்ளதயிடம் பவைிப்ெடோதது ேகனிடம் பவைிப்ெடும்.
அன்ளனயின் ெள்ைியில் குைந்ளதகள் சோியோக நடந்துபகோள்ைோதபெோழுது, அவர்கைது
பெற்கறோர்களைத்தோன் திருத்த கவண்டும் என்று அன்ளன கூறுவோர்.
தன்ளனத் திருத்திக்பகோள்வதன் மூலம், தந்ளத சிறப்ெோக குைந்ளதளயத் திருத்திவிடலோம்.
இவ்வோறு பசய்யும்பெோழுது அற்புதேோன திருவுருேோற்றம் ேகனிடம் ஏற்ெடுவளத தந்ளத கோண்ெோர்.
ேனிதன் தோன் தவறு என்ெளத ஒப்புக்பகோள்ைகவ ேோட்டோன்.
இது சுய விைிப்புணர்வு ஆகும்.
சுய விைிப்புணர்வின் மூலம் திருத்திக்பகோள்வது, பெோிய ஆன்ேோக்களை உருவோக்கியுள்ைது.
St. Peter, சிறந்த உதோைணேோவோர்.
கணவனும் ேளனவியும் ஒருேித்த கருத்து உளடயவைோக இருக்க கவண்டும் என்று ஒரு கோலத்தில்
நம்ெினர்.
இது மூடநம்ெிக்ளக என்றோலும் சமூகத்திற்கு அது உதவி புோிந்தது.
ஜடநிளலயிலிருந்து ஆன்ேோவின் நிளலக்கு ேோற்றம் அளடெவர்கள் மூலம், சமூகம் தனக்குத்
கதளவயோன உணவு, உளட, இருப்ெிடம் ஆகியவற்ளற உற்ெத்தி பசய்கிறது.
உணவு, உளட, இருப்ெிடம் ஆகியவற்ளற ஆன்ேோவின் மூலம் நம்ேோல் உற்ெத்தி பசய்ய முடியுேோ?
ேண், விளத, நீர், எரு ஆகியவற்றில் ஆன்ேோளவ விடுவிப்ெதன் மூலம், உணவு உற்ெத்திளய நூறு
ேடங்கு உயர்த்த முடியும், அதன் ஊட்டச் சத்திளனயும் நூறு ேடங்கு பெருக்க முடியும்.
ேனம் இப்பெோழுது தூைத்ளத சுருக்கிவிட்டது. கநைம், முயற்சி, ெணம், திறன் இவற்ளறக் கணக்கில்
எடுத்துக் பகோண்டோல், ஒரு லட்சம் அைவு சுருக்கிவிட்டது என்று கூறலோம்.
விவசோயம் முதன்ளேயோன புைட்சியோகும். ெல்கவறு கோைணங்களுக்கோக சில நோடுகள் அந்தப்
புைட்சிளய ஓைைவிற்கு பவற்றிபகோள்ை முடிந்தது. இளதத் தவிர்க்க முடியும் என்ெதுதோன் உண்ளே.
சத்திய ஜீவனுக்கு இனப்பெருக்கம், உணவு அல்லது ஜீைண உறுப்புக்கள் கதளவயில்ளல. ஆதலோல்
சத்திய ஜீவனுக்கு விைிப்ெளடயும் சமூகம், முதலில் ஏற்ெட்ட புைட்சிகளைத் தவிர்த்து விடலோம்,
கசளவ கோலங்கள் உட்ெட.
இந்தியோளவப் பெோறுத்தவளை கீழ்க்கண்டவற்றின் மூலம் இளதக் குறிப்ெிடலோம்,
1)கவளலளய பவறுத்தவர்கள், யோரும் பசய்ய விருப்ெப்ெடோத கவளலளயச் பசய்ய முன் வருவர்.
2)அறிவு ேற்றும் ஐஸ்வர்யத்ளத ளதோியம் நோடும்.
3)அறிவு ேற்றும் ளதோியத்தின் மூலம் ஐஸ்வர்யம் கசளவளய நோடும்.
4) ளதோியம், ஐஸ்வர்யம் ேற்றும் அறிளவ கசளவ நோடும்.
இந்தியோவிற்கு கடந்த கோலத்துடன் இதற்கு சம்ெந்தமுள்ைது. எல்லோ நோடுகளுக்கும் இந்தத் தத்துவம்
உண்ளேயோனது, சோியோனதும்கூட. எவரும் விரும்ெோத ஒரு கடினேோன கவளல பசய்யும் ஒருவன்,
எல்லோப் ெலன்களையும் தன்ளன அறியோது விட்டுக் பகோடுப்ெோன், தவிர்க்க முடியோத ஒரு சிறிய
ெகுதிளய வைேோககவ பெற்றுக் பகோள்வோன்.
கெோர் என்ெது ேளறந்து விட்டதோல், கெோர் முளனயில் இப்பெோழுது ளதோியம்
கதளவப்ெடுவதில்ளல, வயலிலும், பதோைிற்சோளலயிலும் கடின உளைப்பு அவசியேில்ளல,
ஏபனனில் பதோைில்களுக்குப் ெதிலோக தகவல் துளற வந்து விட்டது. இத் தகவல்கள் ஏற்கனகவ
அறிவோக உள்ைன, கேலும் அதிக அைவில் உற்ெத்திளயயும் கசளவளயயும் சோத்தியேோக்குகின்றன.
உணர்வின் நிளலளயவிட ேனதின் அைவில் பெோிதும் ளதோியம் கதளவப்ெடுகிறது. ேனிதன்
கேலும் உயர்ந்த கோைணங்களுக்கு விைிப்புற்றோல், சுருங்கி வரும் கிைோேப்புறங்கள் முற்றிலுேோக
ளகவிடப்ெடலோம். நோட்டின் சக்திகள் பவவ்கவறு விதேோக இளணந்து, ஒவ்பவோரு கலோச்சோைமும்
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இந்த ஆன்ேீக இலக்கிளன அளடகிறது. இறுதி அங்கத்தினரும் முதல் அங்கத்தினளைப் கெோல்
அகத சேயத்தில் வந்தளடயும் சோத்தியம் இங்கு எழுகிறது.
முதலில் குடியைளச ஏற்றுக்பகோண்ட நோடுகைிலிருந்து ெின்னர் ஏற்றுக்பகோண்ட நோடுகள்
வித்தியோசப்ெடுவளதப்கெோல, சில ெிோிவுகளுக்கிளடகய இன்னமும் ேோறுெோடுகள் இருக்கும். இந்த
தத்துவத்ளத அன்ளன, இைம் வயதினர் ேற்றும் வயதோனவைது கயோகத்தில் பவைிப்ெடுத்துகிறோர்.
இங்கு அனுெவம் சக்திளய ஈடுகட்டுகிறது. கநைம் நேது சுய நிர்ேோணேோகவும், அனுெவத்தின்
நிர்ேோணேோகவும் உள்ைது. அறிவு அனுெவத்தின் சோைேோக விைங்குகிறது.
அவனுளடய நலன் எவ்வைவு தூைம் அவளைச் சோர்ந்து இருந்தது? ேளனவி எனும் விதத்தில்
கதோற்றேைித்தோலும், பெண்ளே எனும் அைவில் இருக்கும் என்று கதோன்றுகிறது.
நோம்தோன் பெறும் இடத்தில் இருக்கிகறோம் என்ெதளன உணர்ந்து, முழுளேயோன அர்ப்ெணம்
பசய்வது, அன்ளனயிடம் விளைவோக அளைத்துச் பசல்லும் ஒரு வைியோகும்.
டோர்சியிடம் இந்தக் கண்கணோட்டம் இருந்தது.
முளறப்ெடுத்தப்ெடோத ஆளசகளை இளறவன் பூர்த்தி பசய்யும்பெோழுது, தண்டளனயும் உடன்
வருகிறது. பதோண்டைடிப்பெோடி ஆழ்வோோிடம் ஒரு பெண் ேிகவும் ெக்தியுடன் இருந்தோள், அவைது
ெோதம் ெட்ட இடங்களைத் பதோழுதோள். அவள் அவோிடம் வந்தபெோழுது, அவள் தனக்கு எவ்வைவு
இன்றியளேயோதவள் என்ெளத அவர் ெோர்த்தோர். ஒரு ஆணோக, அவளுக்கு ஆெைணங்களைப் பூட்டி
அலங்கோித்துப் ெோர்க்க விரும்ெினோர். இளறவன் அவளை தன்னுளடய ஆெைணங்கைோல்
அலங்கோித்தோர். நளகளயத் திருடியதற்கோக அவருக்கு ேைண தண்டளன விதிக்கப்ெட்டது. கழுத்தில்
இறங்கிய வோள் கோற்றில் ேளறந்து அவைது உயிளைக் கோப்ெோற்றியது. ஆழ்ேனம் கேல்ேனத்ளத
நகர்த்துகிறது. ேற்ற ேனிதனது ஆன்ேோவுடன் பதோடர்புபகோள்ளும் பெோழுது, பகோடுப்ெது எடுத்துக்
பகோள்வது என ேோறுகிறது, முக்கியேோக கவபறோரு ேனிதனது ஆன்ேோ மூலம் இளறவளனத்
பதோடர்புபகோள்ளும்பெோழுது இவ்வோறு நிகழ்கிறது.
வோழ்வில் ஜீவியத்தின் பவவ்கவறு நிளலகள் உள்ைன.
▪நோம் எது பசய்தோலும் தவறோன ெலகன கிளடக்கிறது.
▪எவ்வைவு முட்டோைோக நோம் இருந்தோலும் சோியோன ெலன் கிளடக்கிறது.
▪ெோசத்ளத அைிக்கக் கடளேப்ெட்டிருப்ெவர் கடுளேயோக ேோறுகிறோர்.
▪சிளறச்சோளலயில் கோப்ெோைர் அன்ெோக இருப்ெளதப் ெோர்ப்கெோம்.
▪எந்த ெோவமும் ஒரு நற்குணேோக ேோறுகிறது.
▪பூைணேோன உடல்ோீதியோன சுத்தம் பகோடுளேயோன உணர்வுநிளல பெோய்ளேளய
அனுேதிக்கிறது.
▪விலங்ளகபயோத்த அழுக்கு, ேோசற்ற தூய்ளேயோன பவைித்கதோற்றளதக் பகோண்டுள்ைது.
▪பெோய்கய கெச இயலோத ஒருவன், கேோசேோன குணம் பகோண்டிருப்ெளத ஒத்துக்பகோள்கிறோன்.
▪வீட்டில் அகத்தூய்ளேயும் புறத் தூய்ளேயும் ஒன்றோக உள்ைன.
▪புறம் குப்ளெயோக இருக்கிறது, ஆனோல் அகம் தூய்ளேயோக உள்ைது.
▪அகம் குப்ளெயோக இருக்கிறது, புறம் ஒழுங்கோக உள்ைது.
▪ேிக உயர்ந்த அறிவு பெோிய தவற்ளறச் பசய்ய முடியும்.
▪ேனதோல் ேிகவும் வைர்ந்த நோடு, ஜடோீதியோன நோட்டின் எல்ளலகைில் இருக்கிறது.
▪அடுக்கடுக்கோக இருக்கும் ஜோதிகள், இன்னமும் தீண்டத்தகோத ஜோதிளய உருவோக்குகின்றன.
▪தீண்டத்தகோத ஜோதியும், ஜோதியும் கட்டளேப்ெில் ஒன்கற.
▪ஜோதிளய எதிர்த்து ேதம் ேோறியவர்கள், அங்கும் ஜோதி முளறளயப் ெின்ெற்றுகின்றனர்.
▪இங்கு சம்ெிைதோயங்களைப் புறக்கணித்தவர்கள், பவைிநோட்டில் இருக்கும்பெோழுது அவற்ளறப்
ெின்ெற்றுகின்றனர்.
▪துகைோகம் பசய்தவர்கைிடம் விசுவோசம் கோட்டுவது விசுவோசத்தின் உச்சேோகும்.
▪ெணத்ளதப் கெோற்றுெவர் மூடநம்ெிக்ளகளய கேலும் சிறப்ெோக ேதிப்ெர்.
பெண்ளேயின் இயல்ெோன சுெோவம் தியோகம் பசய்வதோகும்.
அவளுளடய தியோகங்கள் அளனத்தும் கஜனுக்கோககவ பசய்யப்ெட்டன.
டோர்சி அவைிடம் திருேண கவண்டுககோள் விடுத்துக் பகோண்டிருக்கும்பெோழுதும், அவள் கஜளனப்
ெற்றிகய நிளனத்துக் பகோண்டிருந்தோள்.
தன்ளன ேறந்து அவள் கஜனிடம் கோண்ெித்த ஈடுெோடு, டோர்சி அவள் கேல் பகோண்டிருந்த முழு
கவனத்திற்கு ஒரு கோைணேோக இருந்தது.
அன்ளனயிடம் தனது பேோத்த சக்திளயயும் பசலுத்தும் ஒரு அன்ெருக்கு, ஆர்வத்திற்குத்
கதளவயோன சக்தி இல்ளல என்ெது வருத்தேோக இருந்தது.
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ெோோீஸில், ெிைச்சோைம் பசய்வதற்கக முழு சக்திளயயும் பசலவைித்த குருகஷவ், ஒரு ககள்விக்கு
ெதிலைிக்ளகயில், ‘பெோதுவுளடளேக் பகோள்ளகளயப் ெைப்ெ தனக்கு கெோதிய கநைம்
கிளடக்கவில்ளல’ என்று கூறியது கூட்டத்தினோிளடகய சிோிப்ளெ எழுப்ெியது.
தன்னிடம் உள்ை அளனத்ளதயும் அன்ளனக்கு அைிக்கும் ஒருவர், ஆர்வத்திற்குோிய கநைமும்
பதம்பும் தனக்கில்ளல என்ெளத அறிவோர்.
ஆர்வம் அன்ெின் ஒரு பவைிப்ெோடு ஆகும், ஒரு வினோடிகூட அன்பு பசலுத்தோேல் இருக்க முடியோது.
தீவிைேோன அன்பு உணர்வுோீதியோனது.
உடல் வலிளே உடல்ோீதியோக முழுளேயளடகிறது. ஆனோல் எவர் ஒருவர் ஜடநிளலயிலிருந்து
உயருகிறோகைோ, அவர்தோன் உணர்ளவ அனுெவிக்க முடியும்.
சிருஷ்டியில் ஜடம் உயர்வோனது, ெோிணோேத்தில் இது நயேற்று இருக்கிறது.
உள்ைிருக்கும் அன்ளனளய அளைக்க ளவக்க முயல்வதற்கு ஒரு நோள் முழுவதுகேோ அல்லது ஒரு
ேணி கநைம் முழுவதும் எடுத்துக்பகோள்ளும் ஒருவருக்கு, கவறு எந்த கவளலயும் பசய்யத்
கதோன்றோது எனப் புோியும்.
இந்த அளைப்ளெ கவளலயில் பவைிப்ெடுத்துவதற்கோக ேட்டுகே கவறு எந்த கவளலளயயும்
பசய்ய முடியும்.
கவளலயில் அளைப்பு, அளைப்ளெவிட இனிளேயோனது.
ககோடிக்கணக்கோன ெணிவோன குைல்களை அன்ளன ககட்டது கெோல, நேது ஜீவன் முழுவதும்
அன்ளனளய அளைப்ெதற்கோக ஏங்கும் குைளல நோம் ககட்கலோம்.
நேது ஒரு அணு ஒரு முளற அளைக்கட்டும், ஆன்ேோவின் சக்திளய நோம் புோிந்து பகோள்ைலோம்.
உள்கை பசன்று அணுவினுள் ேளறந்து விைிப்புற்றோல், நம்ேோல் அணுவிளன அளைக்க ளவக்க
முடியும்.
ஜீவன் தனக்குள்கைகய உளறவது ஒருமுகப்ெடுத்தலோகும்.
அந்த ஒருமுகப்ெடுத்தளல கவளலயிகலோ அல்லது அணுவின் அளைப்ெிகலோ பகோள்வது ேிக
உயர்ந்தது
ேன ஒருமுகப்ெடுத்தலோல், சேர்ப்ெணம் சோத்தியேோகிறது.
அவள் ேீது டோர்சி பகோண்டிருந்த கவனத்ளத நோம் கற்ெளன பசய்யலோம்.
ஒரு கோதலனோல் இளதச் பசய்ய முடியும்.
டோர்சியின் கோதல், ெைிச்பசோல்லுடன் நிைோகோிக்கப்ெட்ட ெின்பும் பதோடரும் கோதலோகும்.
நிந்திக்கப்ெட்டளதகய பதோிந்துபகோள்ை முடியோேல் இருந்தது, அவனது கோதலின் தீவிைத்ளதக்
கோண்ெிக்கின்றது.
அவனது தீவிைம் சூட்சுேத்தில் இருந்த பநருக்கேோகும்.
கோதல் என்ெது ஒருவைது ேனநிளறவோகும், ேற்றவர்கள் ெோைோட்டுவதற்ககோ அல்லது அவளை
திருப்திப்ெடுத்த கவண்டும் என்ெதற்ககோ அல்ல.
இளச அல்லது கேதளேளயப் கெோல் கோதல் சுய நிளறளவத் தருகிறது.
பெோிய விஷயம் ஒன்ளறச் சோதித்ததற்கோக ஒருவர் பெருளேப்ெடுகிறோர்.
ேக்கைது அங்கீகோைம் அல்லது ெோைோட்ளடக் கண்டு அகந்ளதயுடன் கூடிய திருப்தி எழுகிறது.
கோதல், உணர்வின் ஒரு பவற்றியோக இருப்ெின், ேக்கள் உடனடியோகப் ெோைோட்டுவர்.
எவ்வைவுக்பகவ்வைவு கோதலின் தைம் உயர்ந்ததோக இருக்கிறகதோ, அவ்வைவுக்கவ்வைவு
குளறவோனவர்ககை அளத ஆதோிப்ெர்.
அதன் உச்சக் கட்டத்திகலோ அல்லது அதற்கு முந்ளதய நிளலயிகலோ, டோர்சிளயப் கெோன்ற ஒரு
கோதலன் கோதளல இைக்கவும் பசய்வோன்.
அவளுக்கும் இளத ஏற்றுக்பகோள்ை ேிகவும் கடினேோக இருக்கும்.
பீத்கதோவனின் இளச, நியுடனின் கெருளைகள், ைோேோனுஜாின் கணிதம் ஆகியவற்ளறப்கெோல,
உயர்ந்த கோதல் ஒருவைது சுய அனுெவத்திற்குத்தோன். சேோதி நிளலயும் அவ்வோகறயோகும்.
அலட்சியம், ககோெம், ேறுப்பு, அப்ெட்டேோன நடுநிளலளே ஆகியளவ உண்ளேயோன கோதலின்
கநர்ேளறயோன ெதில்கள் ஆகும்.
கஷக்ஸ்ெியர் கவனிக்கப்ெடவில்ளல.
‘சோவித்ோி’யின் கவிளத நயத்ளத அன்ளன ேட்டுகே அனுெவித்தோர், ேற்றவர்கள் அல்ல.
கோதலன் அல்லது சோதகனின் ேனித ெக்கம்தோன் பெோது ேக்கைின் ெோைோட்ளட விரும்புகிறது.
தியோனத்திலும் அல்லது கனவுகைிலும் இதற்கும் கேலோன உயர்ந்த ஆன்ேீக அனுெவங்கள்
எழுகின்றன. அவனிடம் உள்ை ேனிதம் அளத அனுெவிக்க முடியோததோல் அவகன அளத ேறந்து
விடுகிறோன்.
ஒரு எழுத்தோைனோல் தனது ேிக உயர்ந்த உத்கவகங்களை பவைிப்ெடுத்த முடிவதில்ளல.
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அவளுக்கு, சிலசேயங்கைில் அவனுக்கககூட, கோதலின் பேன்ளேளய ெற்றிகய பதோியோேல்
இருந்தது உண்ளேதோன்.
ெின் எவ்வோறு ஒருவனது ேகிளேளய அவளனச் சுற்றி இருப்ெவர்கைோலும் அல்லது
குைந்ளதகைோலும் அளடயோைம் பதோிந்துபகோள்ை முடியும்?
மு.வைதைோஜனோர், அவைது புகைின் உச்சியில் இருக்கும்பெோழுது, அவருளடய எந்த ஒரு ேகனும்
தேிழ் ெடிக்க கவண்டும் என்று அவைோல் விரும்ெ முடியவில்ளல, அவருக்கு வைங்கப்ெட்ட
பவைிநோட்டு பகௌைவப் ெட்டங்களை அவருளடய குடும்ெத்தினோிடம் ெகிர்ந்துபகோள்ை
முடியவில்ளல.
ைோேோனுஜோின் கேதளே அவைது ேளனவி ஜோனகிக்குத் பதோிந்திருக்கவில்ளல.
ஜடத்ளதப் ெற்றிய இைகசியம் எதுவும் தன்னிடம் கூறோேல் ெகவோன் இவ்வுலளக விட்டுச்
பசன்றுவிட்டோர் என்று கூறிய அன்ளன, அது ெகவோனுக்கக பதோியோேல் இருந்திருக்கலோம் என்றும்
கூறினோர்.
உயர்ந்தவர்கைோகப் ெிறந்தவர்கள் தனிகய வோைக் கற்றுக்பகோள்ை கவண்டும் என்று 'சோவித்ோி'
கூறுகிறது.
'தி ளலப் டிளவன்'-ல், ஜடம் என்கிற அத்தியோயத்தில் 239-ம் ெக்கத்தில், குவோண்டம்
ககோட்ெோட்ளடயும், சோர்ெியளலயும் சேைசப்ெடுத்தும் கயோக இைகசியம் கூறப்ெட்டுள்ைது. இந்ை
இரகசியத்தை உலகத்ைிற்கு ைர ாம் அைிர்ஷ்டம் பசய்ைவர்களாக இருக்க மவண்டும்.
77. “How far it would be for the happiness of both that she should employ the power which her fancy told her
she still possessed of bringing on the renewal of his address.”
Nature as well as society gave the onerous task of waiting for the male to the woman.
Spiritually Man too has to acquire it at all levels of his functioning.
Behind the Silent will of speech, there lies the Silent will of action.
To discover that power behind routine work is not ordinary.
That, He calls, is the waking Samadhi.
For total knowledge one has to be clear from 1) seven ignorances, 2) the triple character of Individuality,
4) the contradiction of dualities, 5) the various planes, 6) the levels of Mind, 7) the five parts of the being,
8) the two levels of consciousness and substance, 9) the three planes of Time, 10) subjectivity –
objectivity, 11) the eight planes of existence, 12) the twelve aspects of the Spirit.
All of them easily split into two hundred individual points of appreciation.
Now our task is to start from these lone points and to reach the whole.
Certainly neither thinking nor Silence can do it. Intuition we know has proved incapable so far. It is
supramental intuition that can do it. Overmental knowledge can know it but cannot possess it. It is not
free to rest on Truth only.
Unity, harmony and mutuality can accomplish it.
Anyone can try these three principles simultaneously in daily work if he wants to get a glimpse of this
higher consciousness. Some possible experiences are
▪ The most detestable personality will be seen waiting to eagerly complete our work.
▪ Dear friends are waiting to cancel every work of ours.
▪ Out of our mouth, words of supramental wisdom often escape.
▪ Our environment is full of positive hints.
▪ A serious 'Savitri' scholar will find any line there is an exact reflection of our inner as well as outer
circumstances.
▪ How harmful is initiative or one thought that passes through the Mind.
▪ How Grace enters us and we receive it as pain.
▪ Great results come to those who are at a distance.
▪ The composition of our Minds.
This line quoted reveals how difficult it is to love.
At a glorious moment she is choked with something and inert.
Our Minds, rather our spirit, move at a greater speed than light. We can see it.
The soul witnesses at that speed.
The Psychic acts in that speed.
The one check dam has become 10,000 and reached the neighbouring state.
It means the entire state is covered.
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We can see there is no love in us for the Mother.
Moving into aspiration is blissful.
Expressing that aspiration in life is delight.
It is God’s enjoyment.
The wonder of this world is we live as we are while God and soul and Psychic act thus.
Life has a way of organized enjoyment of impurity to let purity rule it.
Conception of purity at that level is different.
A serious devotee can acquire the inner attitude of prayer during the work. Should he maintain it for three
days he will see enough of Mother’s Marvel.
During this transition if he can note the points of transition to the inner, subliminal and Psychic, it is a great
yogic opening.
Suppose Elizabeth owned Pemberley and Darcy was penniless, it is difficult to appreciate his love.
Researchers understand phallic worship like that as animism.
How could they conceive of the communion of souls in the physical.
The gentleman of the 18th century is purity in physical impurity, — a Mental nobility of Truth.
It is easy to see the innocence in the child, purity in the woman, strength in Man, but the truth is, all exists
in all places.
The two most important qualities for seeing this truth are patience and absence of initiative.
Man is all initiative all the time — nature acts thus.
To suspend initiative is to overcome Nature.
Even after that, aspiration is not fully released.
It has to mature as surrender.
She had no hope of the renewal, she wanted to bring him to it.
Of all the accomplishments, to make another act as we wish is the greatest.
It is not in one’s hands.
He has to do it not in the physical plane, but in the inner subtle plane.
The rule in that plane is the more you seek, the more it moves away.
One sided love comes to Man to develop his inner abilities.
Capacities are amoral.
Values are moral.
Values are capacities of the Spirit.
Mutual love, says Kural, is luck.
It is luck as you can enjoy it in this birth.
One sided love will be fulfilled in the next birth.
Mother gives it in this birth.
She always over fulfils it.
One may enjoy being loved but it is not the same as loving oneself.
When the heart longingly opens, expands seeking another’s love, its joy is of a celestial character.
Another’s love can satisfy or even make one proud.
Expanding emotionally in mutual self-giving is to cross the human boundaries and walk into the divine
territory.
Man acquires a value only when he is humane.
To be humane one needs to act from the Psychic centre.
The Psychic is the spiritual essence of the non-spiritual part.
To love Mother knowing what SHE is is love — divine love.
One drop of that love will destroy the earth, says Mother.
Evolution is to receive the weighty substance into the weightless consciousness.
Lightness growing weighty is evolution.
God enjoyed conceiving involution and evolution.
Man enjoys unfolding himself in evolution.
To Man involution is pain, evolution is joy.
The proposal of a Man is a moment of fulfillment in a woman.
The seed sprouting, flowering, fruit settings are landmarks in plant life.
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Moist earth breaking the form of the seed so that life will sprout is a creative moment.
Writers know how a theme collects in the Mind and takes birth.
God’s birth in Man is spiritual awakening.
Routine life reveals to spiritual vision a string of creative moments.
Society in India is finding newer heights of comforts and pride, thus enjoying such growth.
The criminal coming upon a great treasure feels like Dante in the island.
The criminal is the yogi of Non-Being.
The sannyasi’s life is of the Spirit, away from domestic life.
The physical Man adores destruction, the vital Man domination, the Mental Man comprehending wider
concepts, the Spiritual Man renunciation.
Conquest of Spirit has a dozen landmarks.
Finding one’s soul, realising it, reaching other souls, knowing the One, merging into the One, dissolving
there, refusing to dissolve, reemerging in life, to express the Spirit in various parts, being an instrument of
Mother, surrendering oneself.
They pass through the stages of faith, worship, obedience, adoration, self-giving, delight, love, ecstasy,
surrender.
Faith is the knowledge of the soul.
Worship is to expand to something greater in expansive emotion.
Obedience is to translate that faith and worship into physical action.
Adoration is to find the object of adoration as the goal of emotions.
Human self, finding the Spiritual Self, going to other Selves is self-giving.
Delight is bliss expressing itself in expanding evolution.
Love is to bring the original weight of the experience of Being into human love.
Ecstasy is love saturated.
Surrender is to be over fulfilled in inaction.
The scientist probes into the surface material. The yogi plunges into the inner consciousness to fully
discover the outer surface material.
Man’s prayer to Mother is always for what She has already granted.
She wants to bring him to address who is already beyond that condition.
Mind, in its blindness, seeks what is already there as Man seeks God in the temple, not knowing He is
inside him.
A car, even a lorry can be started by pushing, not a train.
Man can secure anything by effort, not God, because He is already inside him.
Human effort always leads astray as Gandhiji’s Non-violence.
Indian efforts at prosperity are already fully rewarded, if only he turns his eyes inside.
God has kept the Indian devoid of Mental, vital, physical faculties so that spirit will be free to fashion the
all, all the time.
It is God that united India, saved her from the war ravages, fed her by effortless moves. Hers is a spiritual
prosperity, not one of manufacture or service. They are social methods. India will admit of only spiritual
methods.
Technology is the result of partial science.
India can create the Science of Unity, harmony, mutuality. Its technology will be instantly fulfilling an
eternity of need.
It is not a technology that can hurt Man or materials.
It is a technology that will awake the spirit in earth, machines, systems, tools, energies, forces, first
awakening Man to his spirit in the various parts of his being – Psychic.
One country can produce all the food for the world. One factory can produce all the world’s need in a
product.
Man can live on a tiny token of food, his travel, telephone lines, cars, roads can be replaced by a tiny
cell phone.
All these are from below.
When it comes from above, even before earth is supramentalised, man can realise infinity in Matter – a
practical concept of infinity.
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One Man can give all the knowledge the world needs for another thousand years.
Time will be abolished along with space, at least abridged abnormally.
Man will be, then, the Master of his creations, not a slave.
“தன்னிடம் முதலில் கெசியளதப் புதுப்ெிக்கும் திறன் தன் ளகயில்தோன் உள்ைது என்ெளதத்
பதோிந்துபகோண்ட அவள், அதனோல் தங்கள் இருவருக்கும் எவ்வைவு தூைம் சந்கதோஷம் கிளடக்கும்
என்ெளத எண்ணிப் ெோர்த்தோள்.”
ஆணுக்கோகக் கோத்திருக்க கவண்டிய கடினேோன ெணிளய இயற்ளகயும் சமூகமும் பெண்ணுக்கு
அைித்துள்ைது.
ேனிதன் பசயல்ெடும் எல்லோ நிளலகைிலும் அவனும் இதளன ஆன்ேீகோீதியோகப் பெற கவண்டும்.
கெச்சின் பேௌன உறுதிக்குப் ெின்னோல் பசயலின் பேௌன உறுதி உள்ைது.
வைக்கேோன கவளலக்குப் ெின் இருக்கும் அந்தச் சக்திளய கண்டுெிடிப்ெது சுலெேல்ல.
ெகவோன் அளத விைிப்பு நிளல சேோதி என்கிறோர்.
முழுளேயோன அறிவுக்கு ஒருவர் கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து பதைிவோக இருக்க கவண்டும்.
1) ஏழுவளக அறியோளேகள் 2) தனித்துவத்தின் மூவளக குணங்கள் 3) இைட்ளடகைின்
முைண்ெோடுகள் 4) ெல்கவறு நிளலகள் 5) ேனதின் நிளலகள் 6) ஜீவனின் ஐந்து ெோகங்கள்
7) ஜீவியம் ேற்றும் பெோருைின் இைண்டு நிளலகள் 8) மூன்று நிளலக்கோலங்கள் 9) அகம்-புறம்
10) பெருவோழ்வின் எட்டு நிளலகள் 11) ஆன்ேோவின் ென்னிபைண்டு அம்சங்கள்.
இளவ ஒவ்பவோன்றிலும் தனித்தனியோன புோிந்துபகோள்ை கவண்டிய விஷயங்கள் இருநூறு
உள்ைன.
இப்பெோழுது நேது ெணி இந்த தனி நிளலகைிலிருந்து பதோடங்கி முழுளேளய அளடவதோகும்.
சிந்தளனகயோ அல்லது பேௌனகேோ இதளன கண்டிப்ெோகச் பசய்ய முடியோது. உள்ளுணர்வும்
பசய்ய இயலோது என்ெது நேக்குத் பதோியும். சத்தியஜீவிய உள்ளுணர்வோகலகய இதளனச் பசய்ய
முடியும். பதய்வகலோக சக்திக்கு இளத அறிய முடியும் ஆனோல் இதளன உளடளேயோக்கிக் பகோள்ை
முடியோது. உண்ளேளய ேட்டும் நம்ெி அது இருக்க முடியோது.
ஒற்றுளே, சுமுகம், ெைஸ்ெைம் ஆகியளவ இதளனச் சோதிக்க முடியும்.
இந்த உயர் ஜீவியத்ளதக் கோண கவண்டும் எனில், எவர் கவண்டுேோனோலும் இந்த மூன்று
தத்துவங்களை ஒகை கநைத்தில் நேது அன்றோட கவளலயில் முயன்று ெோர்க்கலோம். இதனோல்
ஏற்ெடக்கூடிய சில அனுெவங்கள்,
▪நோம் ேிகவும் பவறுக்கும் ஒருவர் நேது கவளலளயப் பூர்த்தி பசய்ய ஆவலோக கோத்துக்
பகோண்டிருப்ெளதப் ெோர்க்கலோம்.
▪நேது உற்ற நண்ெர்கள் நேது அளனத்து கவளலகளையும் பகடுப்ெோர்கள்.
▪நோம் ெலசேயங்கைில் சத்தியஜீவிய விகவகத்தின் வோர்த்ளதகளைப் கெசுகவோம்.
▪நேது சூைல் ெல கநர்ேளறயோன குறிப்புகளைக் பகோண்டிருக்கும்.
▪‘சோவித்ோி’யின் ஒவ்பவோரு வோியும், அக, புறச் சந்தர்ப்ெங்களைப் ெிைதிெலிக்கிறது என்ெளத
தீவிைேோக அதளனப் ெடிப்ெவர் கோண்ெோர்.
▪தன்முளனப்பு அல்லது ேனதில் எழும் ஒரு எண்ணம் எவ்வைவு ஆெத்தோனது என்ெளதக்
கோண்கெோம்.
▪நோம் அருளைப் பெறுவளதயும், அளத நோம் வலியோகப் பெற்றுக்பகோள்வளதயும் ெோர்ப்கெோம்.
▪பதோளலவில் இருப்ெவர்களுக்குப் பெோிய ெலன்கள் கிளடப்ெளதப் ெோர்க்கலோம்.
▪நேது ேனத்தின் அளேப்பு.
கோதலிப்ெது எவ்வைவு கடினம் என்ெது கேற்கூறிய கூற்று பவைிப்ெடுத்துகிறது.
உயர்ந்த தருணத்தில் அவைோல் கெசவும் முடியவில்ளல, பசயல்ெடவும் முடியவில்ளல.
நேது ேனம், அதற்கு கேல் ஆன்ேோ, ஒைிளயவிட கவகேோக நகருகிறது. நம்ேோல் அளதப் ொர்க்க
முடியும்.
ஆன்ேோ அந்த கவகத்தில் ெோர்க்கிறது.
ளசத்திய புருஷன் அந்த கவகத்தில் பசயல்ெடுவோன்.
ஒரு தடுப்பு அளண ெத்தோயிைேோக ேோறியுள்ைது, அண்ளட ேோநிலம் வளை விோிந்துள்ைது.
ேோநிலம் முழுவதற்கும் இது ெயன்ெடும் என்றோகிறது.
நேக்கு அன்ளன ேீது அன்பு இல்ளல என்ெளத நோம் ெோர்க்கலோம்.
ஆர்வம் பகோள்வது ஆனந்தேைிக்கும்.
அந்த ஆர்வத்ளத வோழ்வில் பவைிப்ெடுத்துவது சந்கதோஷேோகும்.
இது இளறவனின் சந்கதோஷேோகும்.
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நோம் இருப்ெது கெோலிருக்கிகறோம் ஆனோல் இளறவன், ஆன்ேோ, ளசத்தியம் அவ்வோறு
பசயல்ெடுகிறது என்ெதுதோன் உலகத்தின் அற்புதேோகும்.
வோழ்ளவ, தூய்ளே அைசோை ளவப்ெதற்கு, தூய்ளேயற்றளத வோழ்வு முளறயோக அனுெவிக்கிறது.
அந்த நிளலயில் தூய்ளேயின் புோிதல் வித்தியோசேோனது.
கவளலயில் தியோனத்ளத ஒரு அன்ெர் பகோண்டு வைலோம். மூன்று நோட்களுக்கு இளத நீட்டித்தோல்
அன்ளனயின் அற்புதத்ளத அவர் ெோர்க்கலோம்.
ேோற்றம் ஏற்ெடும் இந்தக் கோலத்தில் அகம், அடிேனம், ளசத்தியம் மூன்றிலும் ஏற்ெடும்
ேோற்றங்களைக் கவனிப்ெது அவருக்கு ஒரு பெோிய கயோக விைிப்ெோக இருக்கும்.
எலிசபெத் பெம்ெர்லிக்கு எஜேோனியோகவும், டோர்சி ஏளையோகவும் இருந்திருந்தோல், அவனுளடய
கோதளலப் புோிந்துபகோள்வது கடினேோக இருக்கும்.
சின்னம் சோர்ந்த வைிெோட்டிளன ஆைோய்ச்சியோைர்கள் ஆன்ேவோதம் கெோல புோிந்து பகோள்கின்றனர்.
ஜடத்தில் ஆன்ேோவின் ஒற்றுளேளய அவர்கள் எவ்வோறு ஏற்றுக்பகோள்வர்.
உடல் அசுத்தேோக இருந்த கெோதும், தூய்ளேயோனவனோக இருந்தவன் ெதிபனட்டோம் நூற்றோண்டிள்
கனவோன்- சத்தியத்தினுதடய ேனதின் கேன்ளே.
குைந்ளதயின் கைங்கேற்ற தன்ளே, பெண்ணின் தூய்ளே, ஆணின் ெலம் இவற்ளறச் சுலெேோகப்
ெோர்க்க முடியும். ஆனோல் எல்லோமும் எல்லோ இடங்கைிலும் இருக்கிறது என்ெதுதோன் உண்ளே.
பெோறுளே ேற்றும் தன்முளனப்ெின்றி இருப்ெது, இளவ இைண்டுகே இந்த உண்ளேளயப் ெோர்க்க
ஏதுவோக்கும் ேிகவும் முக்கியேோன குணங்கைோகும்.
எல்லோச் சேயங்கைிலும் ேனிதன் தன்முளனப்பு எடுத்தவோறு உள்ைோன். சுெோவம் இவ்வோறு
பசயல்ெடுகிறது.
தன்முளனப்ளெ நிறுத்துவகத சுெோவத்ளத பவற்றி பகோள்வதோகும்.
இதற்குப் ெின்பும் ஆர்வம் முழுவதுேோக பவைியிடப்ெடுவதில்ளல.
சைணோகதியோக அது முதிர்ச்சி பெற கவண்டும்.
புதுப்ெிக்கப்ெடும் என்கிற நம்ெிக்ளக அவளுக்கு இல்ளல, அவன் ேீண்டும் ககட்ககவண்டும் என்று
அவள் விரும்ெினோள்.
நம் விருப்ெம் கெோல் ேற்றவளைச் பசயல்ெட ளவப்ெதுதோன் எல்லோவற்றிலும் உயர்ந்த
சோதளனயோகும்.
இது ஒருவைது ளககைில் இல்ளல.
இளத அவர் ஜட நிளலயில் பசய்ய முடியோது, அகத்தில் சூட்சுே நிளலயில் பசய்ய கவண்டும்.
நோம் கேலும் அதிகேோக நோட, அது கேலும் அப்ெோல் நகர்ந்து விடுகிறது என்ெது அந்நிளலக்குோிய
சட்டேோகும்
ஒருதளலக் கோதல் ஒருவனது அகத் திறன்களை வைர்ப்ெதற்கோக அவனிடம் வருகிறது.
திறன்கள் பநறியற்றளவ.
ெண்புகள் பநறியோனளவ.
ெண்புகள் ஆன்ேோவின் திறன்கள்.
ெைஸ்ெைக் கோதல் அதிர்ஷ்டம் என்று குறள் கூறுகிறது.
இந்தப் ெிறவியில் அளத அனுெவிக்க முடிவதோல், அது அதிர்ஷ்டேோகும்.
ஒருதளலக் கோதல் அடுத்த ெிறவியில் பூர்த்தியோகும்.
அன்ளன இந்தப் ெிறவியிகலகய அளத நேக்கு அைிக்கிறோர்.
அளத அதிகேோககவ அவர் பூர்த்தி பசய்கிறோர்.
நம்ேிடம் ேற்றவர்அன்பு பசலுத்துவளத நோம் சந்கதோஷேோக ஏற்றுக்பகோள்கவோம், ஆனோல் இது
நம்ளேகய நோம் விரும்புவதற்குச் சேேோகோது.
உள்ைம் ஏங்கி, ேற்றவைது அன்ளெ நோடி விோிவளடவதில் கிளடக்கும் சந்கதோஷம் பதய்வீகேோனது.
ேற்றவர் நம் ேீது பசலுத்தும் அன்பு நம்ளே திருப்திப்ெடுத்தலோம் அல்லது கர்வம் பகோள்ைவும்
ளவக்கலோம்.
ெைஸ்ெை சுய அர்ப்ெணத்தில் உணர்ச்சிபூர்வேோக விோிவளடவது, ேனித எல்ளலகளைத் தோண்டி
பதய்வீக எல்ளலக்குள் நுளைவது கெோலோகும்.
ேனிதன் ேனிதோெிோனமுள்ைவனோக இருக்கும்பெோழுதுதோன் ெண்ெிளனப் பெறுகிறோன்.
ேனிதோெிேோனத்துடன் நடந்துபகோள்ை ஒருவர் ளசத்திய ளேயத்திலிருந்து பசயல்ெட கவண்டும்.
ஆன்ேீகேல்லோத ெகுதியின் ஆன்ேீகச் சோைம் ளசத்திய புருஷனோகும்.
அன்ளன யோர் என்ெளத புோிந்து பகோண்டு அன்பு பசலுத்துவதுதோன் அன்பு - பதய்வீக அன்பு.
அந்த அன்ெின் ஒரு துைி உலகத்ளதகய அைிக்கவல்லது என்கிறோர் அன்ளன.
முக்கியேோன விஷயத்ளத கனேில்லோத ஜீவியத்தில் பெற்றுக்பகோள்வது ெோிணோேேோகும்.
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கலசோனது முக்கியேோனதோக ேோறுவது ெோிணோேேோகும்.
சிருஷ்டி ெோிணோேம் இவற்ளற இளறவன் அனுெவித்து வடிவளேத்தோர்.
ெோிணோேத்தில் ேனிதன் தன்ளனகய உணர்ந்துபகோள்வளத அனுெவிக்கிறோன்.
ேனிதனுக்கு சிருஷ்டி வலியோகவும், ெோிணோேம் சந்கதோஷேோகவும் உள்ைது.
ஆணின் திருேண கவண்டுககோள் ஒரு பெண் நிளறவளடயும் தருணேோகும்.
விளத முளைவிடுவது, ேலர்வது, கனியோவது, இளவ யோவும் தோவை வோழ்வின் ளேல் கற்கைோகும்.
ஈை ேண் விளதயின் ரூெத்ளத பவைிவைச் பசய்து வோழ்வு முளைவிட ஏதுவோக்குவது ெளடக்கும்
தருணேோகும்.
களதயின் கரு எவ்வோறு ேனதில் உருவோகி உருவம் பெறுகிறது என்று எழுத்தோைனுக்குத் பதோியும்.
ேனிதனில் இளறவன் கதோன்றுவது ஆன்ேீக விைிப்பு.
வைக்கேோன வோழ்வு பதோடர்ச்சியோன ெளடப்ெோற்றல் ேிகுந்த தருணங்களை ஆன்ேீகப் ெோர்ளவக்கு
பவைிப்ெடுத்துகிறது.
புதிய உயர்ந்த பசௌகோியங்கள், பெருளே இவற்ளற இந்தியச் சமுதோயம் கோண்கிறது, இது கெோன்ற
வைர்ச்சிளய அனுெவிக்கிறது.
பெோிய புளதயளலக் கோணும் ஒரு குற்றவோைி, டோண்கட தீவில் இருந்தளதப் கெோல் உணருகிறோன்.
தவறு பசய்ெவன் அசத்தின் கயோகி ஆவோன்.
சன்யோசியின் வோழ்க்ளக ஆன்ேோவுக்குோியது, குடும்ெ வோழ்க்ளகக்குோியதல்ல.
ஜடநிளல ேனிதன் அைிளவயும், உணர்வுநிளல ேனிதன் அதிகோைம் பசய்வளதயும், ேனதோலோன
ேனிதன் ெைந்த கருத்துகைின் புோிதளலயும், ஆன்ேீக ேனிதன் துறவு நிளலளயயும்
கெோற்றுகிறோர்கள்.
ஆன்ேோளவ பவல்வதில் ென்னிபைண்டு ளேல் கற்கள் உள்ைன.
ஒருவர் தன்னுளடய ஆன்ேோளவக் கண்டுெிடிப்ெது, அளத உணர்வது, ேற்ற ஆன்ேோக்களை
அணுகுவது, இளறவளன அறிந்துபகோள்வது, இளறவனுடன் இளணவது, அங்கு களைவது, களைய
ேறுப்ெது, வோழ்வில் ேீண்டும் பவைிவருவது, ெல ெகுதிகைில் ஆன்ேோளவ பவைிப்ெடுத்துவது,
அன்ளனயின் கருவியோக இருப்ெது, சைணளடவது ஆகியளவ அந்தப் ென்னிபைண்டு ளேல் கற்கள்
ஆகும்.
நம்ெிக்ளக, வைிெோடு, அடிெணிதல், ஆைோதளன, சுய அர்ப்ெணம், சந்கதோஷம், அன்பு, பூோிப்பு,
சைணோகதி ஆகிய கட்டங்களை அளவ கடந்து பசல்கின்றன.
ஆன்ேோவின் அறிகவ நம்ெிக்ளக.
கேலும் ெைந்த உணர்ச்சிக்கு விோிவளடவது வைிெோடு ஆகும்.
அந்த நம்ெிக்ளகளயயும், வைிெோட்ளடயும் உடலின் பசயல்ெோடோக ேோற்றுவது அடிெணிதலோகும்.
கெோற்றுதற்குோிய விஷயத்ளத உணர்ச்சிகைின் குறிக்ககோைோகக் கோண்ெகத ஆைோதளனயோகும்.
ேனிதனின் சுயம் ஆன்ேீகச் சுயத்ளதக் கண்டுெிடித்து ேற்றவர்களுளடய சுயங்களுக்குச் பசல்வகத
சுய அர்ப்ெணம் ஆகும்.
விோிவளடயும் ெோிணோேத்தில் ஆனந்தம் தன்ளனகய பவைிப்ெடுத்திக்பகோள்வது கெைோனந்தேோகும்.
ஜீவனின் அனுெவத்தின் உண்ளேயோன அைளவ ேனித அன்ெோக ேோற்றுவது கோதல்.
கோதல் முழுளே அளடவது பூோிப்பு ஆகும்.
பசயல்ெடோேல் இருப்ெதில் நிளறளவக் கோண்ெது சைணோகதி.
பெோருளை கேகலோட்டேோக விஞ்ஞோனி ஆைோய்கிறோர். இளத முழுளேயோகக் கண்டுெிடிக்க கயோகி
அக ஜீவியத்திற்குள் பசல்கிறோர்.
அன்ளன ஏற்கனகவ அைித்துள்ை விஷயங்களுக்கோககவ ேனிதன் அன்ளனயிடம் எப்பெோழுதும்
ெிைோர்த்தளன பசய்கிறோன்.
அன்ளன அவனுக்குப் புோிய ளவக்க விரும்புகிறோர்.
நேக்குள் இளறவன் குடிபகோண்டிருப்ெளத அறியோேல், ேனிதன் இளறவளனத் கதடி ககோவிலுக்குச்
பசல்வளதப் கெோல், கண்மூடியோக இருக்கும் ேனிதன் தன்னிடம் ஏற்கனகவ இருப்ெளத
நோடுகிறோன்.
ஒரு கோர் அல்லது லோோிளய தள்ளுவது மூலம் ஓட ளவக்கலோம், ஆனோல் புளகவண்டிளய அவ்வோறு
ஓடளவக்க முடியோது.
முயற்சி மூலம் ேனிதன் எளதயும் பெறலோம் ஆனோல் இளறவளனப் பெற முடியோது, ஏபனனில்
இளறவன் ஏற்கனகவ ேனிதனுள்ைிருக்கிறோன்.
கோந்திஜியின் அஹிம்ளச வீணோனது கெோல் ேனித முயற்சி எப்பெோழுதும் ெயனற்றுப் கெோகிறது.
சுபீட்சத்திற்கோக எடுக்கப்ெடும் இந்தியோவின் முயற்சிகளுக்கு ஏற்கனகவ முழுளேயோகப் ெலன்
கிளடத்து விட்டது, நோம் அகக்கண்ளணத் திறந்து ெோர்க்க கவண்டும்.
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ஆன்ேோ எல்லோ கநைத்திலும் எல்லோவற்ளறயும் சுதந்திைேோக நிர்ேோணிக்க ஏதுவோக ேனம், உணர்வு,
ஜடம் ஆகியவற்றின் திறன்களை இந்தியர்களுக்கு இளறவன் அைிக்கவில்ளல.
இந்தியோளவ ஒருளேப்ெடுத்தியதும், கெோர் அைிவுகைிலிருந்து கோப்ெோற்றியதும், அதிக
முயற்சியின்றி உணளவ அைித்ததும் இளறவன்தோன். இந்தியோவுக்கு ஆன்ேீக வைமுண்டு,
உற்ெத்தித் திறகனோ, கசளவகயோ அல்ல. அளவ சமூக முளறகைோகும். இந்தியோ ஆன்ேீக
முளறகளைகய ஏற்றுக்பகோள்ளும்.
ெகுதியோன விஞ்ஞோனத்தின் ெலன்தோன் பதோைில் நுட்ெம்.
ஒற்றுளே, சுமுகம், ெைஸ்ெை உறவு இவற்றின் விஞ்ஞோனத்ளத இந்தியோ உருவோக்க முடியும். அதன்
பதோைில் நுட்ெம் அளனத்து கதளவகளையும் உடனடியோகப் பூர்த்தி பசய்ய வல்லது.
ேனிதளனகயோ அல்லது பெோருட்களைகயோ ெோதிக்கும் பதோைில் நுட்ெம் அல்ல அது.
ஜீவனின் ெல்கவறு ெகுதிகைில் ஆன்ே விைிப்ளெ ேனிதனிடம் முதலில் ஏற்ெடுத்தி, ெிறகு உலகம்,
இயந்திைங்கள், வைிமுளறகள், கருவிகள், சக்திகள், வலிளேகள் ஆகியவற்றின் ஆன்ேோக்களை
விைிப்ெளடயச் பசய்யும் பதோைில் நுட்ெேோகும் இது - ளசத்தியம்.
உலகத்திற்குத் கதளவயோன அளனத்து உணவுப் ெண்டங்களையும் ஒரு நோட்டோல் உற்ெத்தி பசய்ய
முடியும். உலகத்திற்குத் கதளவயோன ஒரு பெோருளை ஒரு பதோைிற்சோளலயோல் உற்ெத்தி பசய்ய
முடியும்.
சிறிய அைவு உணவில் ஒரு ேனிதனோல் வோை முடியும், அவனது ெயணம், பதோளலகெசி
இளணப்புகள், வோகனங்கள், சோளலகள் அளனத்ளதயும் ஒரு ளககெசியோல் ஈடுகட்டி விட முடியும்.
இளவ யோவும் கீழ் நிளலயிலிருந்து வருெளவ.
கேலிருந்து வரும்பெோழுது, உலகம் சத்திய ஜீவியேயேோவதற்கு முன்கெ, ேனிதனோல் ஜடத்தில்
ஆனந்தத்ளத உணை முடியும் - அனந்தத்தின் நளடமுளறக் கருத்து.
அடுத்த ஆயிைம் வருடங்களுக்குத் கதளவயோன அளனத்து அறிளவயும் உலகத்திற்கு ஒரு
ேனிதனோல் அைிக்க முடியும்.
இடத்துடன் கோலமும் அைிக்கப்ெட்டுவிடும், பெருேைவில் சுருக்கவோவது முடியும்.
அதற்குப் ெிறகு ேனிதன் அவன் ெளடத்தவற்ளற ஆட்டுவிப்ெனோக இருப்ெோன், அவற்றின்
அடிளேயோக அல்ல.
It had been settled in the evening, between the aunt and niece, that such a striking civility as
Miss Darcy's, in coming to them on the very day of her arrival at Pemberley, for she had reached
it only to a late breakfast, ought to be imitated, though it could not be equalled, by some exertion
of politeness on their side; and, consequently, that it would be highly expedient to wait on her at
Pemberley the following morning. They were, therefore, to go. -- Elizabeth was pleased; though
when she asked herself the reason, she had very little to say in reply.
அன்று கோளல பெம்பெர்லியில் கோளலச் சிற்றுண்டிக்கோக தோேதேோக வந்திறங்கியும், உடகனகய
ேிஸ் டோர்சி தங்களைச் சந்திக்க வந்தளதப்கெோல் தோங்களும் அவளுக்கு அகத விதேோக ேோியோளத
தை கவண்டும் என்று நிளனத்த அத்தையும் ேருேகளும், ஆனோல் அதுகெோல் தங்கைோல் நடந்து
பகோள்ை முடியோேல் கெோனதோல், ேறுநோள் கோளலயிகலகய அவளைச் சந்திக்க கவண்டும் என்று
தீர்ேோனித்தனர். எலிசபெத்திற்கு சந்கதோஷம் உண்டோயிற்று. இதற்குக் கோைணம் என்னவோக
இருக்கும் என தன்ளனகய ககட்டுக் பகோண்டதற்கு, அவைோல் ெதில் ஏதும் கூற முடியவில்ளல.
78. No more fishing is a whimsical invitation.
ேீன்ெிடிக்க அளைப்ெது, இனியும் கவடிக்ளகயோன அளைப்ெோக இருக்கோது.
79. Elizabeth and the Gardiners go to Pemberley a little in advance to reciprocate Darcy’s civility. It is all right
for the superior, not for the inferior. The provocation she had from Caroline and the initial cool welcome
prove that it was not right.
டோர்சியின் ேோியோளதக்கு ெதிலைிக்கும் வளகயில் எலிசபெத்தும், கோர்டினர் தம்ெதிகளும் சற்று
முன்கெ பெம்ெர்லிக்கக பசல்கின்றனர். இது உயர்ந்தவர்களுக்கு சோி, தோழ்ந்தவர்களுக்கு அல்ல.
கோைலின் எோிச்சலூட்டியதும், ஆைம்ெத்தில் அவர்களை அசட்ளடயோக வைகவற்றதும், அது சோியல்ல
என்ெளத நிரூெிக்கிறது.
80. “It has been settled between her aunt and herself that such a striking civility as Miss Darcy’s incoming to
them on the very day of her arrival at Pemberley.”
It is one of the small significant acts that accomplishes all.
World-conquering ideas get communicated for immediate action if random thoughts cease in the speaker
or the listener.
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When world-conquering action is implemented, the context will be full of such events.
The Generals of Hitler who conspired to kill him found Hitler coming there an hour earlier.
The sword of the English King presented to Stalin was dropped by his assistant who received it, indicating
the rupture between the two powers.
He who sees these in daily acts is capable of that power.
In what is known as the Hour of God, these small events themselves will accomplish great events.
In the early fifties when Vice Chancellors did not own cars or were given one by the university, a new
college Principal was given one for use along with a radio for his house where he lived alone. It was a
magnanimous act on the part of the founder. On his leaving the post after three years, a question was raised
by the management about the car and the radio. The founder answered “Let the radio be the Principal’s
radio and the car Suryanarayan’s.”
It excels in nobility the original act. Later the college became a university.
Roosevelt’s Lend-Lease presaged America’s world leadership.
Hotmail was purchased for $400 million. He gave free service originally.
Dr. Thorne never compromised on his values with Lady Arabella.
It facilitated great fortune coming to Mary.
In great contexts, small acts matter.
Elizabeth never referred Darcy’s letter to the colonel, an act of magnanimity.
She never betrayed Darcy to Jane about Bingley.
She told her aunt she was too cross to write to her earlier. She was cross because of Jane’s disbelief and her
father’s disapproval. In a perfect act such blemishes will not creep in. Life as it unfolds is the horoscope of
the environment. A subtle sense comprehends.
Civility becomes striking by the way in which it is delivered.
Charles II buying the sword from d’Artagnan for £ 300,000 was such a civility.
Darcy himself made her see his intention by a desire to introduce his sister.
An atmosphere ripe for accomplishment throws up several such acts.
India asking Lord Mounbatten to be the Governor General was one such.
Palliser going for his wife’s scarf leaving her with Burgo excels in civility.
Rama refused to take advantage of the unarmed Ravana.
Civility accomplishes great acts, as the mantra sinks in the yogi’s ear.
A mantra is short, but packs in it the entire power of the Rishi’s realization.
One mantra can accomplish the work of years or ages.
Striking civility is the mantra of great accomplishments.
Civility is the mature culture’s ceremonial symbol.
Hence it carries the power of that culture.
Sentiments are beside the point for functional results.
Sentiments and civility issuing out of it carry the power of the person’s character and the weight of his
culture.
Mother’s endless letters of thanks to him who showed the house of Sri Aurobindo is divine civility in the
cosmic plane.
Sensitivity compels civility.
Willingness to defend the enemy’s right to speak on the platform even when he was giving abuse is a civil
etiquette in the extreme among rival politicians.
Opposition leaders after a heated debate sitting down to a meal at the same table is such a civility.
An old rogue helped a malicious client to forge a case to spoil a wedding. The affected young Man that
night found the old rogue stranded at the station unable to return to his town.The young Man bought him a
ticket home. Overcoming the hot dispute, the wedding was later consummated.
More than the visit, the timing shows the civil intention.
What Darcy received at his proposal was a limitless denial of all his being.
How could he be civil after that?
Darcy had a strong nature able to bear the vile attack without recoil.
The characteristic of infinity is it will neither increase nor decrease beyond space.
It is the finite that changes the volume depending upon energy.
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The infinite is not influenced by energy or substance.
It is of that which precedes substance.
As it loses its finiteness, so it loses its attributes.
Time has a duration.
Space has an extension.
Beyond Time and Space duration and extension cease.
It takes on the appearance of zero as well as infinity.
God is zero, infinity is creation, said Ramanujam.
He who has not shed limits cannot perceive Brahman.
Life, Mind and matter are full of structures.
Brahman is structureless.
Even thought has a structure.
Imagination too has a structure.
Maya has a structure.
Structureless, limitless, attributeless is infinity.
Good and bad have structures, features.
A Timeless spirit made the slave of hours, is Brahman.
A mother cares for her children through attention and affection.
Love is beyond them and has no structure as theirs.
Love is the experience of Ananda which is itself the experience of Being.
Still love has less structure than attention.
Attention is of the Mind.
It carries the attention of the Mental structure.
Man wins a girl crossing the borders of life and lives with her in life within the structure of marriage.
Yoga begins beyond the border.
Marriage is on this side of the border.
Marriage can be functionally successful, psychologically affectionate, or romantically brilliant.
One belongs to the society, the other to the cultural peaks.
Romance is for one who has no need for psychology.
Elizabeth showed what sisters can be to each other.
It was more than biological or psychological.
What it was she never thought of.
It is a single vibration living in two centres.
The plane may not be high as in a single being in two bodies clasped.
But they ring together the same tune.
Again it was so with Elizabeth, not with Jane.
Jane felt like Man while Elizabeth acted like God to her.
If the distance between you and the target moves to be greater as you move towards it, how can you catch
it?
God has devised so between Man and himself.
Chance and Necessity meet when the finite moves towards the infinite.
The hypothesis of Sri Aurobindo masterfully deals with the impossible pair of chance and Necessity. (P.
304 – 'The Life Divine')
The right hypothesis strikes the Mind that already knows the answer.
Elizabeth did not know how eager Darcy was to propose.
She thought of bringing him to renew the address.
Nor did Darcy know how eager she was to receive the proposal.
God knows the answer for creation and therefore came up with the right hypothesis.
The right hypothesis for the reconciliation of the two trends in physics lies in Infinity that transcends them
both.
The real task of Elizabeth was more than returning the striking civility to get rid of her evil persona,
Wickham!
For great instruments, someone who personifies the very opposite to all that he stands for will enter his
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life.
Mostly the evil persona will represent something in the instrument.
In that case his job is to overcome the inner deficiency.
Should he be free from that, still someone will enter his life as evil persona.
They came all on their own.
It is a grace if they ever leave.
In the environing life, the evil persona will be represented by various people in various measures, a natural
opposite tendency, a willing cooperation, an opposite temperament, an instinctive inexplicable hostility, a
malicious temperament, a physical rigidity, an intellectual stance, a certain hostile relation.
Long after they physically leave the instrument, they will remain in the atmosphere.
Sincerity saves, only sincerity can save. Of course, in these cases one can see the infinite
resourcefulness of Grace to protect.
Love of The Mother is a potent protection.
Silently moving towards Mother in Love is the greatest protection.
Love of The Mother is a greater protection than a prayer for protection.
Almost through every idea, action, person, the evil persona will come long after his physical removal
which is only from the physical plane. There are other planes too. The best thing for us about the friends
who left us is to forget them. Leave them to themselves. Even by thought you should not invite them. Such
persons offering to leave is more than grace, maybe Supergrace. When they threaten to leave, you have a
scene of supreme grace, its ways of resourcefulness. Memory can play a great role. Fullness of Mother’s
memory removes their memory. By opposing, by thinking, by listening they can enter. The instrument’s
inner dark spots will have a specified work, tangible. For those not intended for work, this does not arise.
Their positive entrance into your life, offering affection or service or even goodwill is subtle, difficult to
get rid of. Devotion in its fullness matures to send the evil away.
“பெம்ெர்லியில் வந்திறங்கிய அன்கற ேிஸ் டோர்சி தங்களை வந்து ெோர்த்த ேோியோளதளய நிளனத்து,
தோங்களும் அவ்வோகற பசன்று அவர்களை சந்திக்க, எலிசபெத்தும் அவைது அத்தையும்
முடிபவடுத்தனர்.”
இந்த ஒரு சிறிய முக்கியேோன பசயல் அளனத்ளதயும் சோதிக்கிறது.
கெச்சோைோிடமும் அவர் கெச்ளசக் ககட்ெவோிடமும் சீைற்ற எண்ணங்கள் ேளறந்தோல், உலகத்ளத
பவல்லும் திறன் பகோண்ட கருத்துகள் உடனடி பசயல்ெோட்டிற்கோக பவைிப்ெடும்.
உலகத்ளத பவல்லக்கூடிய ஒரு நடவடிக்ளக பசயல்ெடுத்தப்ெட்டோல், இது கெோன்ற நிகழ்ச்சிகள்
நிளறந்த தறுவோயோக எல்லோம் அளேயும்.
ஹிட்லளைக் பகோல்ல சதி பசய்த அவைது இைோணுவ அதிகோோிகள், அவர் ஒரு ேணி கநைம்
முன்ெோககவ அங்கு வருவளதக் கண்டனர்.
ஸ்டோலினுக்கு ெோிசைிக்கப்ெட்ட ெிோிட்டிஷ் அைசோின் வோைிளனப் பெற்றுக்பகோண்ட அவருளடய
பசயலோைர் அளதக் கீமழ தவறவிட்டோர். இைண்டு நோடுகளுக்கிளடகய ஏற்ெடப் கெோகும் முறிளவ
இது குறித்தது.
அன்றோட பசயல்கைில் இவற்ளறப் ெோர்ப்ெவர்களுக்கு அந்த சக்தி இருக்கும்.
இளறவன் வரும் தருணத்தில் இந்த சிறிய நிகழ்வுககை பெோிய விஷயங்களைச் சோதிக்கும்.
ஐம்ெதுகைில் துளண கவந்தர்களுக்கு பசோந்தத்தில் வண்டி இல்லோதகெோதும் அல்லது
சர்வகலோசோளல அவர்கள் உெகயோகத்திற்கு ஒரு வண்டிளய அைித்து வந்தகெோதும், ஒரு புதிய
கல்லூோி முதல்வருக்கு நிர்வோகம் ஒரு வண்டிளய அைித்து, அவர் வீட்டில் தனியோக வசித்து வந்த
கோைணத்தோல் அவருக்கு ஒரு வோபனோலிப் பெட்டிளயயும் அைித்தது. கல்லூோியின் ிறுவனரது
பெருந்தன்ளேயோன பசயல் இது. மூன்று வருடங்களுக்குப் ெிறகு கவளலளய விட்டுச்
பசல்லும்பெோழுது வண்டிளயயும், கைடிகயோளவயும் ெற்றி நிர்வோகம் ககட்டது. அதற்கு கல்லூாியின்
ிறுவனர் ‘வோபனோலிப் பெட்டி கல்லூோி முதல்வோிடகே இருக்கட்டும், வண்டி
சூர்யநோைோயணனுளடயதோக இருக்கட்டும்’ என்று ெதிலைித்தோர்.
கேன்ளேயோன இச்பசயல் கல்லூோிளய சர்வகலோசோளலயோக ேோற்றியது.
ரூஸ்பவல்ட்டின் ‘கடன் அைிப்ெது, ஒப்ெந்தம் இடுவது’ கெோன்ற திட்டங்கள் அபேோிக்கோவின்
உலகத் தளலளேளய சூசகேோக அறிவித்தது.
‘ஹோட்பேயில்’ நோனூறு ேில்லியன் டோலருக்கு வோங்கப்ெட்டது. ஆைம்ெத்தில் அந்த நிறுவனம்
இலவச கசளவளய அைித்து வந்தது.
கலடி அைபெல்லோவிடம் டோக்டர் தோர்ன் தனது ெண்புகளை விட்டுக் பகோடுக்ககவ இல்ளல.
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கேோிக்குப் பெோிய பசல்வம் வை இது வைி வகுத்தது.
பெோிய தறுவோய்கைில் சிறிய பசயல்களும் முக்கியேோனளவ.
டோர்சியின் கடிதத்ளதப் ெற்றி எலிசபெத் கர்னலிடம் குறிப்ெிடகவ இல்ளல, பெருந்தன்ளேயோன
பசயல் இது.
ெிங்கிலியின் விஷயத்தில் டோர்சிளய, கஜனிடம் எலிசபெத் கோட்டிக்பகோடுக்கவில்ளல.
கடிதம் எழுதும் ேனநிளலயில் இல்லோததோல் அத்தைக்கு எழுதவில்ளல என்று அவோிடம் எலிசபெத்
கூறுகிறோள். கஜனுளடய அவநம்ெிக்ளகயும், தந்ளதயின் ேறுப்புகே அவைது அந்த ேனநிளலக்குக்
கோைணேோக இருந்தன. பூைணேோன பசயலில் இது கெோன்ற குளறெோடுகள் எைோ. வோழ்வு
பவைிப்ெடும்பெோழுது சூழ்நிளலளய உள்ைவோகற ெிைதிெலிக்கிறது, சூட்சுேேோன உணர்வு
புோிந்துபகோள்கிறது.
ேோியோளதளய பவைிப்ெடுத்தும் விதம் அளத குறிப்ெிடத்தக்கதோக்குகிறது.
d’Artagnan-னிடேிருந்து Charles II வோளை £ 300,000-ற்கு வோங்குவது இது கெோன்ற ஒரு
ேோியோளதக்குோிய பசயலோகும்.
தன்னுளடய சககோதோிளய அறிமுகப்ெடுத்த கோட்டிய ஆர்வத்தின் மூலம் டோர்சி தன்னுளடய
கநோக்கத்ளத அவளுக்குத் பதோியப்ெடுத்தினோன்.
சோதிக்கக்கூடிய சூைல் இது கெோன்ற ெல்கவறு பசயல்களை பவைிப்ெடுத்துகிறது.
லோர்ட் ேவுண்ட்கெட்டளன கவர்னர் பஜனைலோக ெதவிகயற்கும்ெடி இந்தியோ கவண்டியது இது
கெோன்ற ஒரு பசயலோகும்.
ெோலிஸர் ேளனவியின் கழுத்துக் குட்ளடளய எடுக்கச் பசல்லும்கெோது, அவளை ெர்ககோவிடம்
விட்டுச் பசல்வது ஒரு நயேோன பசயலோகும்.
ஆயுதேின்றி நிைோயுதெோணியோக நின்ற இராவணனின் நிளலளேளய, இைோேர் தனக்குச் சோதகேோக
ெயன்ெடுத்திக்பகோள்ை ேறுத்தோர்.
கயோகியின் கோதுகைில் ேந்திைம் ஆழ்ந்து கெோவளதப் கெோல், ெண்ெட்ட நடத்ளத பெோிய
பசயல்களைச் சோதிக்கும்.
ேந்திைம் சிறியதோக இருப்ெினும், ோிஷி சித்தி பெறுவதற்குோிய முழு சக்தியும் அதில் அடங்கியுள்ைது.
ெலவருட அல்லது ெல கோலங்கைின் கவளலளய ஒரு ேந்திைம் சோதிக்கும்.
சிறப்ெோன நயநோகோிகம் பெோிய சோதளனகளுக்கோன ேந்திைேோகும்.
ெண்ெட்ட நடத்ளத, முதிர்ச்சி பெற்ற கலோச்சோைத்தின் அலங்கோைேோன அளடயோைம் ஆகும்.
ஆதலோல், இது அந்த கலோச்சோைத்தின் சக்திளய தோங்கி நிற்கிறது.
ேனவுணர்வுகள் பசயல்ெோட்டுப் ெலன்களுக்கு அப்ெோற்ெட்டளவ.
அளவ பவைிப்ெடுத்தும் ேனவுணர்வுகளும் ெண்ெட்ட நடத்ளதயும் ஒருவோின் குணம் ேற்றும்
கலோச்சோைத்தின் முக்கியத்துவத்ளதத் தோங்கி நிற்கிறது.
ஸ்ரீ அைவிந்தோின் இல்லத்ளதக் கோண்ெித்தவருக்கு நன்றி பதோிவித்து அன்ளன அைவற்ற கடிதங்கள்
எழுதி வந்தது ெிைெஞ்ச நிளலயிலுள்ை பதய்வீகப் ெண்ெோகும்.
ேனவுணர்வுகள் ேோியோளதயோன நடத்ளதளய வலியுறுத்துகின்றன.
தன்ளன நிந்தளன பசய்தோலும் எதிோியின் கெச்சுோிளேளய ஆதோிப்ெது எதிபைதிைோன
அைசியல்வோதிகைின் தீவிை ெண்ெட்ட ஒழுங்குமுளறயோகும்.
பவவ்கவறு கட்சித் தளலவர்கள் ஒரு சூடோன விவோதத்திற்குப் ெிறகு ஒன்றோக உணவு உண்ெது இது
கெோன்ற ஒரு ெண்ெட்ட நடத்ளதயோகும்.
ஒரு திருேணத்ளதத் தடுத்து நிறுத்த தீய எண்ணமுளடய ஒருவருக்கு ஒரு கயவன் உதவி பசய்தோன்.
அக் கயவன் அவனுளடய ஊருக்குத் திரும்ெமுடியோேல் புளகவண்டி நிளலயத்தில் தவித்தளதக்
கண்ட ெோதிக்கப்ெட்ட இளைஞன், அவனுக்குப் ெயணச் சீட்டு வங்கித் தந்து, அவனது ஊருக்கு
அனுப்ெிளவத்தோன். ெல சூடோன சர்ச்ளசகளைத் தோண்டி இறுதியில் திருேணம் நளடபெற்றது.
அவர்கள் பெம்ெர்லிக்கு விஜயம் பசய்தளதவிட அவர்கள் பசன்ற கநைம், ெண்ெட்ட எண்ணத்ளதக்
கோண்ெிக்கின்றது.
திருேண கவண்டுககோைில் டோர்சி பெற்றது, அவனது ஜீவன் முழுவைின் அைவற்ற ேறுப்ெோகும்.
அதற்குப் ெிறகும் அவன் எப்ெடி ேோியோளதயோக நடந்துபகோள்ை முடியும்?
கடுளேயோன எதிர்ப்ளெயும் எதிர்க்கோேல் தோங்கிக் பகோள்ளும் வலிளேயோன சுெோவம் பகோண்டவன்
டோர்சி.
இடத்ளதத் தோண்டி அனந்தம் அதிகோிக்கவும் பசய்யோது, குளறயவும் குளறயோது என்ெதுதோன் அதன்
குணம்.
சக்திளயப் பெோறுத்து அைளவ ேோற்றுவது அந்தேோகும்.
அனந்தம், சக்தியோகலோ அல்லது பெோருைோகலோ ெோதிப்ெளடவதில்ளல.
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பெோருைிற்கு முன் எழுவது அனந்தேோகும்.
அந்தத்ளத இது இைக்கும்பெோழுது தனது குணங்களையும் இைக்கிறது.
கநைத்திற்கு கோலவளையளற உண்டு.
இடம் விோிவளடயும்.
கநைத்திற்கும், இடத்திற்கும் அப்ெோல், கோலவளையளறயும் விோிவோக்கமும் ேளறகின்றன.
பூஜ்யம், அனந்தம் இைண்டு கதோற்றங்களையும் இது எடுத்துக்பகோள்கிறது.
இளறவன் பூஜ்யம், அனந்தம் ெளடப்பு என்று கணித கேளத இைோேோனுஜம் கூறினோர்.
வைம்புகளைக் கடக்கோதவன், ெிைம்ேளனப் புோிந்துபகோள்ை முடியோது.
வோழ்வு, ேனம், ஜடம் ஆகியளவ அளேப்புகள் நிளறந்தளவ.
ெிைம்ேனுக்கு எந்த வித அளேப்பும் கிளடயோது.
எண்ணத்திற்கும் ஒரு அளேப்பு உண்டு.
கற்ெளனக்கும்கூட அளேப்பு உண்டு.
ேோளயக்கும் அளேப்புண்டு.
அளேப்ெற்றது, அைவற்றது, குணங்கள் இன்றி இருப்ெது, அனந்தேோகும்.
நல்லது, பகட்டது இைண்டிற்கும் அளேப்பு உண்டு, அம்சங்களுண்டு.
கோலத்திற்கு உட்ெடோத ஆன்ேோ கநைத்திற்கு அடிளேயோனதுதோன் ெிைம்ேம்.
கவனம் ேற்றும் ெோசத்தின் மூலம் தோயோர் தன் குைந்ளதகளை அைவளணக்கிறோர்.
கோதல் இவற்றிற்கு அப்ெோற்ெட்டது. அவற்ளறப் கெோன்ற அளேப்பு இதற்குக் கிளடயோது.
ஆனந்தத்தின் அனுெவம் அன்ெோகும், ஆனந்தம் ஜீவனின் அனுெவேோகும்.
இருப்ெினும் கவனத்ளதவிட குளறந்த அளேப்புளடயது, கோதல்.
கவனம் ேனதிற்குோியது.
இது ேனதின் அளேப்ெின் கவனத்ளதத் தோங்கிச் பசல்கிறது.
வோழ்வின் எல்ளலகளைத் தோண்டி ஒரு ஆண், பெண்ளண பவற்றிபகோள்கிறோன். திருேணம் என்ற
அளேப்ெின் மூலம் அவளுடன் வோழ்கிறோன்.
கயோகம் எல்ளலகளைத் தோண்டி ஆைம்ெிக்கிறது.
திருேணம் எல்ளலயின் இப்புறம் உள்ைது.
திருேணம் நளடமுளறயில் பவற்றி அளடயலோம், ேனோீதியோக ெோசமுள்ைதோக இருக்கலோம் அல்லது
கோதல்ோீதியோக சிறப்ெோக இருக்கலோம்.
ஒன்று சமூகத்திற்கு உோியது, ேற்பறோன்று கலோச்சோை உச்சிகளுக்கு உோியது.
உைவியல் கதளவயற்ற ஒருவருக்கு பெருங்கோதல் உோித்தோனது.
சககோதோிகள், ஒருவருக்கு ஒருவர் எவ்வோறு இருக்க முடியும் என்ெதற்கு எடுத்துக் கோட்டோக
எலிசபெத் விைங்கினோள்.
இது உயிர் ேற்றும் ேனதிற்கு அப்ெோற்ெட்டது.
இது என்ன என்று அவள் கயோசித்தகத இல்ளல.
ஓர் உடல் ஈருயிர் கெோலிருந்தனர்.
ஒகை ஜீவனில் ஈருடலும் இருப்ெது கெோன்ற உயர்ந்த நிளல இல்லோேலிருக்கலோம்.
ஓருடலும் ஈருயிரும் ஆன்ேீக நிளலக்குோியது.
ஆனோல் இைண்டும் ஒகை நோதத்தில் ஒலிக்கிறது.
எலிசபெத்திடம்தோன் இது பவைிப்ெடுகிறகத தவிை கஜனிடம் அல்ல.
ேனிைனுளடயதுகெோல் இருந்தது கஜனின் உணர்ச்சி, எலிசபெத் அவளுக்கு இளறவன் கெோல்
பசயல்ெடுகிறோள்.
இலக்ளக கநோக்கி நோம் நகரும்பெோழுது, அதற்கும் நேக்கும் இளடகய உள்ை தூைம் அதிகோித்தோல்
அதளன எவ்வோறு நோம் அளடவது?
இளறவன் தனக்கும் ேனிதனுக்கும் இளடகய இவ்வோறுதோன் வைி வகுத்துள்ைோர்.
அந்தம் அனந்தத்ளத கநோக்கி நகரும்பெோழுது, தற்பசயலும் அவசியமும் சந்திக்கின்றன.
‘ைி தலப் டிதவன்’ நூலில் ெக்கம் 304-ல், ைனது அனுோனத்தை, சோத்தியேற்ற கஜோடியோன
தற்பசயல்-அவசியம் இைண்டிலும் ஸ்ரீ அைவிந்தர் புத்ைிசாலித்ைனோகக் தகயாள்கிறார்.
ஏற்கனகவ விளட பதோிந்திருக்கும் ேனதோல் சோியோன கருத்ளதப் புோிந்துபகோள்ை முடியும்.
திருேண கவண்டுககோள் விடுப்ெதற்கு டோர்சி எவ்வைவு ஆர்வத்துடன் உள்ைோன் என்ெது
எலிசபெத்திற்குத் பதோியோது.
ேீண்டும் அப்கெச்சிளன எடுக்க அவளனத் தூண்ட எண்ணினோள்.
அவன் திருேண கவண்டுககோள் விடுக்க கவண்டும் என்ெதில் அவள் எவ்வைவு ஆர்வேோக
இருந்தோள் என்று டோர்சிக்கும் பதோியவில்ளல.
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சிருஷ்டியின் ெதில் இளறவனுக்குத் பதோியும் என்ெதோல் சோியோன அனுேோனத்ளத அவர் பகோண்டு
வந்தோர்.
இயற்ெியலில் இைண்டு கெோக்குகைின் சேைசத்தின் சோியோன அனுேோனம் அளவ இைண்ளடயும்
கடந்த அனந்தத்தில் உள்ைது.
விக்கோம் என்பறோரு தீய ேனிதளன எலிசபெத் தன்னிடேிருந்து விலக்குவகத, ேோியோளதயோக
நடந்துபகோள்ை முற்ெடுவளதவிட உண்ளேயோன ெணியோகும்.
உயர்ந்த கருவியோக விைங்குெவர்களுக்கு, அவருக்கு கநபைதிைோன கருத்துகளைக் பகோண்டவகை
அவருளடய வோழ்க்ளகயில் நுளைவோர்.
அவ்வோறு வோழ்வில் நுளையும் தீயவன், கருவியோக விைங்குெவோின் ஏகதோ ஒன்றிளனப்
ெிைதிெலிப்ெோன்.
இந்த நிளலயில் தனது அகத்தின் குளறெோட்ளட பவற்றிபகோள்வகத அவனுளடய கவளலயோகும்.
அந்த குளறெோட்ளட ளக விட்ட ெிறகும், கவபறோரு தீங்கோனவர் அவைது வோழ்வில் நுளைவோர்.
அவர்கள் தோங்கைோககவ வருவர்.
அவர்கள் விலகுவது அருைோகும்.
கநபைதிைோன கெோக்கு, விருப்ெத்துடன் தரும் ஒத்துளைப்பு, கநபைதிைோன ேகனோநிளல,
விைக்கமுடியோத உள்ளுணர்வின் மூலம் ஏற்ெடும் ெளகளே, தீங்கிளைக்கும் ேனவுணர்வு,
அடிெணியோளே, அறிவுபூர்வேோன நிளலப்ெோடு, குறிப்ெிட்ட ெளகளே உறவு ஆகியளவகைோக
வோழ்க்ளகயில், தீய ேனிதர்கள், ெல்கவறு ேனிதர்கள் மூலம், ெல்கவறு அைவில் ெிைதிெலிப்ெர்.
கருவிகைோக விைங்குெவர்களை விட்டுச் பசன்ற பவகு கோலத்திற்குப் ெிறகும், அவர்கள் சூைலில்
நீடிப்ெோர்கள்.
உண்ளேகய கோப்ெோற்றும், உண்ளே ேட்டுகே கோப்ெோற்றும். ஆனோல் இது கெோன்ற இடங்கைில்,
கோப்ெோற்றுவதற்கு அருைின் வைங்களை ஒருவர் கோணலோம்.
அன்ளனயின் அன்பு, ஆற்றல் ேிக்க ெோதுகோப்ெோகும்.
பேௌனேோக அன்ளனயின் அன்ளெ கநோக்கிச் பசல்வது பெோிய ெோதுகோப்பு ஆகும்.
அன்ளனயின் அன்பு, ெோதுகோப்ெிற்கோகச் பசய்யும் ெிைோர்த்தளனளயவிட பெோிய ொதுகோப்ெோகும்.
தீங்கோனவன் ஜடநிளலயிலிருந்து விலக்கப்ெட்ட ெின்பும், ஏதோவது ஒரு எண்ணம், பசயல், அல்லது
கவபறோரு நெர் மூலம் நம்ேிடம் வைலோம். ேற்ற நிளலகளும் உள்ைன. நம்ளே விட்டுச் பசன்ற
நண்ெர்களை ேறப்ெகத சிறந்தது. அவர்களை அவர்கள் கெோக்கிற்கக விட்டுவிட கவண்டும்.
எண்ணத்தின் மூலேோகக்கூட அவர்களை வைவளைக்கக்கூடோது. இது கெோன்ற நெர்கள் நம்ளே
விட்டுச் பசல்ல நிளனப்ெது அருள், கெைருைோகும். அவர்கள் நம்ளே விட்டுச் பசல்ல
ெயமுறுத்துவது, கெைருைோகும். ஞோெகம் பெோிய ெங்கு வகிக்கிறது. அன்ளனயின் ஞோெகம் நிளறந்து
இருப்ெது அவர்களைப் ெற்றிய ஞோெகத்ளத நீக்கும். எதிர்ப்ெதன் மூலேோககவோ, நிளனப்ெதன்
மூலேோககவோ, பசவிேடுப்ெதன் மூலேோககவோ அவர்கள் உள்கை நுளைவர். கருவியோக
இருப்ெவோின் அகத்தில் இருக்கும் இருள் நிளறந்த ெகுதிகளுக்கு உறுதியோன குறிப்ெிட்ட கவளல
ஒன்றிருக்கும். எந்த ஒரு கவளலக்குோிய கநோக்கமும் இல்லோதவருக்கு இது எழுவதில்ளல. நேது
வோழ்வில் அவர்கைது கநர்ேளறயோன வருளக, அவர்கள் நம் ேீது ெோசத்ளத அைிப்ெது, உதவி
பசய்வது, அவர்களுளடய நல்பலண்ணம் கெோன்றளவ சூட்சுேேோக இருக்கும், அவர்கைிடேிருந்து
விடுெடுவதும் கடினேோக இருக்கும். முழுளேயோன ெக்தி ஒன்கற தீளேளய அகற்றும்.
81. “For Georgiana had reached Pemberley only to a late breakfast, ought to be imitated, though it could not be
equaled, by some exertion of politeness in their side.”
That which exerts is not genuine politeness.
Exertion is to exact.
One’s own life and its earlier events will clearly explain any of these themes.
Only that one has to know what is what.
Discrimination, discretion at every step is the hallmark of spiritual culture.
Mother’s Love may mean either our love for Her or Her love for us.
Love has the power to transform, as we see in Darcy.
The good Man, the affectionate person, the fairness in Man all have this vulnerability to invite hostile
attention.
Sincerity is superior to goodness, affection, fairness.
Love the Mother in the other person, and the hostile person on his own will quit for ever.
If any gift of the Mother excels every earthly boon, it is Her love, Her choosing to love us on Her own
from inside.
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The analogy of water drops on the lotus leaf is unparallelled.
To live in Mother, to love Her, to deserve Her love are far from earthly boons.
It is a love, coming from Her as it does, that enters the whole being, fills it to saturation.
He becomes a true Bhakta.
'Savitri' not only qualified for that but went ahead to become Her instrument on earth, for the
transformation of the earth.
Total surrender of property is therefore only a beginning.
Giving up of all income is not enough as the Mind possesses the property.
Even after all property is surrendered, the idea of having given Her one’s property vitiates the offering.
Should one do all this by proxy because of opposing environment, it exceeds the extreme duty in its inner
purity.
Consciousness thus is a rare possession in a devotee.
His own Mind longing for lost relationships is irresistible.
God is great who protects Man against himself.
In an important work, serious people pay extraordinary attention to very many details apparently
meaningless.
For a yogi, every work is like that.
In the transition from non-consecrated work to consecrated work, one has to build strength, harmony,
weight, perfection, atmosphere and every other component of consummation. Each itself is opposed or
inhibited by a variety of its opposing characteristics. As one nears perfection, perversity and hostility will
rear their heads. Prayer, sincerity, opening, receptivity will remove them. Then the evil persona will rise
which will relent to these things partially. What then is the method for the devotee? It is easily explainable,
not so easily practicable. It is to remember Mother so constantly and richly that it will mature into
love for Her, and the evil persona will for want of a footing withdraw. Maybe this is the condition of
waking Samadhi.
Samadhi of Jnana yoga is unthinkable for us. How to rise beyond that? It can be variously explained,
comprehended, but will defy practice. Mother calls it cheerfulness – Spiritual cheerfulness. Where
remembrance matures into emotion, that is devotion, may attain it. It is attainable for rare souls in laya,
self-forgetfulness. One has to have it in conditions of waking. Such cheerfulness cannot be irritated even
by the presence of a mortal enemy, cannot be ruffled by the low disturbing voices of desire. Of course
Grace does it often. For one who is an instrument, it must be a permanent status of consciousness. It is not
something one can secure by exertion. It must be there naturally by itself. What must one do? One must
realise that more is done by inaction than action. It is not thought but the love of emotion – emotion for
the Divine that does it. The Bhakta who went into ecstasy on hearing of moksha after a lakh of births had
the right attitude. It is a faith that is certitude. His concentration is All-inclusive concentration. He sees
each act as the act of the Divine. Even the concept of these states is difficult. It must be a perception and a
sensation. He must live this consciousness. His condition is blissful.
Whom does Man imitate? What is imitation?
What is the role of imitation in Mrs. Gardiner’s wish here?
A Man who wishes to rise, imitates him who is already above.
It is an act of desiring to become the whole by doing the part.
Mother says the Supramental cannot be imitated.
The false can imitate other false appearances.
Supermind is wholly true.
How can the false imitate the true without its becoming true?
Memory cannot imitate thought, thought cannot imitate silence.
If imitation is not permissible, how to rise to the higher position?
How does thought rise to consciousness?
Consecration of thoughts related to a problem is stupendous, like a poor Man of fifty years ago riding in a
car, which happens to him occasionally.
From there to his owning a car is not part of his dream.
Well, after that dream is achieved, if everyone at home decides to go anywhere only in a car, it cannot be
achieved without owning several cars.
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Only a yogi can have all his thoughts consecrated.
In a dictatorship there is no voter.
Democracy that confers a vote on him is a far cry.
From a voter to be a Parliamentarian and then to the Cabinet and further to be its head is not for the voter.
Solving the problem by consecration is to be ushered into democracy.
The yogi is like the Parliament Member.
Man can know these but cannot realistically imagine enough for them to capture his imagination.
Mother to the ardent devotee gives all this unasked.
We know Mother as a god we have been worshipping.
We do not know the Mother as He explained in The Mother.
Ambani’s meteoric rise shows the atmosphere of America of 1850 has come to India. Do we know how it
came? Not by any human effort.
Darcy was more than willing to identify with them. They were eager to do their best.
Should this be the attitude of the devotee, yoga is possible for him.
For him the rich Man is more real and attractive than God.
Sri Aurobindo talks of perfect perfection.
The healer desired to be cured without himself pushing up the hernia, devotees want to be cured without
medicine. The descent has not yet reached the substance of the human body to give that help.
Perfection in our imperfect condition requires the hernia to be pushed, the Shakti to be pulled up and such
other practical compromises.
Instead of refusing to take medicine, one’s faith will cure him in a few doses instead of a long treatment if
he relents.
Without such compromises, nothing is possible.
With them, everything is possible.
To Man status, prestige, and wealth are real gods.
All the others receive lip service.
Mrs. Gardiner, like one who accomplishes, took more of everything around, even the intention.
We must be able to know the intention of God.
A Man selling plots receives payment on behalf of his buyer from another. It is not usual in the market. It
is a fine friendly gesture.
For the seller, it matters little.
Looked at from the higher point of view, it means a lot to the buyer that a middle Man takes upon himself
the responsibility of his buyer.
Should the buyer-seller relationship be viewed in a higher light, the seller must know that market grace is
in store for him.
A priest who sanctioned a year’s leave for a devotee was raised to Bishopric,
indicating the future of the devotee.
Perception is greater than conception.
Sensation is final.
Mrs.Gardiner was one who could make a mountain of a mole hill in the higher sense of the word.
Children so endowed sent to school as a rule lose that faculty.
The future education is not through schools, even for the dullards.
After television came, education received a dimension of audio-visual.
After computer, education received its benefit also.
Internet plays a big part in education.
Internet can give in half the time twice better education.
Being self-experience, Internet outweighs the school.
The student gets about hundred times feed through the Internet.
The adult authority of the teacher and the subject authority of the Book are replaced by the authority of
self-discrimination.
The very reading material rises in quality now-a-days.
The student will learn in future lessons as he now learns the local topography.
Information broadens the base.
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One who is inclined to think, gets the raw material.
Should he have a perspective, the widening base helps perspective formation.
Internet does not directly stimulate thinking.
To directly stimulate thinking, new methods can be devised on the Internet.
Internet destroys superstition born out of lack of information.
Internet indirectly destroys varieties of superstition throwing light on them in diverse fashion.
Old is gold gives way when we know how people lived in the past.
Five hundred years ago Man was not backward, but primitive.
Internet brings out those facts. Superstition gives way.
We grant people of previous centuries a halo of purity, perfection, etc.
Internet readily destroys them.
Knowledge becomes power by the Internet.
“ஜோர்ஜியோனோ அன்று கோளல பெம்ெர்லியில் கோளலச் சிற்றுண்டிக்கு தோேதேோக வந்திறங்கியும்,
உடகனகய தங்களைச் சந்திக்க வந்தளதப்கெோல், தோங்களும் அவளுக்கு அகத விதேோன ேோியோளத
தை கவண்டும் என்று நிளனத்த எலிசபெத்தும், அவளுளடய அத்தையும், அதற்கு ஈடோக நடந்து
பகோள்ை முடியவில்ளல.”
கடும் முயற்சி பசய்வது உண்ளேயோன ேோியோளத அல்ல.
கடும் முயற்சி துல்லியேோகச் பசய்வதற்கு எடுக்கப்ெடுகிறது.
ஒருவைது வோழ்க்ளகயும், அதன் ஆைம்ெ நிகழ்வுகளும், இந்தக் கருத்துகைில் ஏதோவது ஒன்றிளனத்
பதைிவோக விைக்கும்.
எது என்ன என்ெளத ேட்டுகே ஒருவர் அறிந்துபகோள்ை கவண்டும்.
ஒவ்பவோரு ெடியிலும் ெோகுெோடு, விகவகம் இளவககை ஆன்ேீகக் கலோச்சோைத்தின்
தனித்தன்ளேயோகும்.
அன்ளனயின் அன்பு என்ெது, அன்ளனயிடம் இருக்கும் நேது அன்பு, அல்லது நம்ேிடம் அன்ளன
ளவத்திருக்கும் அன்பு எனப் பெோருைோகும்.
டோர்சியிடம் நோம் ெோர்த்தளதப் கெோல் கோதலுக்குத் திருவுருேோற்றும் சக்தி உண்டு.
நல்ல ேனிதன், ெோசமுள்ை நெர், ேனிதனிடம் இருக்கும் கநர்ளே, இளவ யோவும் தீய சக்திகளை
ஈர்க்கும் சோத்தியம் பகோண்டளவ.
நல்லதன்ளே, ெோசம், கநர்ளே இவற்ளறவிட உண்ளே கேலோனது.
ேற்றவோிடம் இருக்கும் அன்ளனயிடம் அன்பு பசலுத்த ஆைம்ெித்தோல், ெளகவன் தன்னோல்
பவைிகயறிவிடுவோன்.
உலகத்தில் அைிக்கப்ெடும் ஒவ்பவோரு வைத்திற்கும் கேலோக இருப்ெது அன்ளனயின் அன்பும், நம்
ேீது உைேோை அன்பு பசலுத்த அவர் தோனோககவ நம்ளேத் கதர்ந்பதடுப்ெதுகேயோகும்.
“தோேளை இளலத் தண்ணீளைப் கெோல்,” என்று கூறுவது சிறந்த ஒப்புவளேயோகும்.
அன்ளனக்குள் இருப்ெது, அன்ளனளய விரும்புவது, அன்ளனயின் அன்ெிற்குப் ெோத்திைேோக
இருப்ெது, உலகத்திலுள்ை எல்லோ வைங்களுக்கும் கேலோனளவ.
அன்ளனயின் அன்பு ஜீவன் முழுவதும் நிைம்ெி பசறிவளடகிறது.
அவன் அப்பெோழுது உண்ளேயோன ெக்தனோகிறோன்.
சோவித்ோி இதற்குத் தகுதி உளடயவைோக ேட்டும் இல்லோேல், உலகம் திருவுருேோற அன்ளனயின்
கருவியோகவும் ேோறினோள்.
ஆககவ பசோத்து முழுவளதயும் விட்டுக் பகோடுப்ெது ஒரு ஆைம்ெகேயோகும்.
வருேோனத்ளத விட்டுக் பகோடுப்ெது ேட்டும் கெோதுேோனதல்ல, ஏபனனில் ேனம் பசோத்ளத
தன்னிடகே ளவத்துக் பகோள்கிறது.
பசோத்து முழுவளதயும் அைித்த ெிறகும்கூட, அன்ளனக்கு அளதக் பகோடுத்து விட்கடோம் என்கிற
எண்ணம் கோணிக்ளகளயப் ெோைோக்கும்.
சூழ்நிளல எதிைோக இருக்கும் சந்தர்ப்ெத்தில், கவபறோருவர் மூலம் ஒருவர் இளதச் பசய்யும்பெோழுது,
அதனுளடய அகத் தூய்ளேயோல் அது தீவிை கடளே உணர்ச்சிளயயும் ேிஞ்சி விடுகிறது.
இவ்வோறு அன்ெோிடம் ஜீவியம் என்ெது அோிதோனதோக உள்ைது.
பதோளலந்து கெோன உறவுகளுக்கோக அவருளடய ேனம் ஏங்குவளத தவிர்க்க முடியோது.
ேனிதளன அவனிடேிருந்கத கோப்ெோற்றும் இளறவன் ேிக உயர்ந்தவன்.
ஒரு முக்கியேோன கவளலயில் தீவிைேோனவர்கள், அர்த்தேில்லோத ெல விஷயங்கைின் ேீது
அதிகப்ெடியோன கவனம் பசலுத்துவோர்கள்.
ஒரு கயோகிக்கு எல்லோ கவளலகளும் இவ்வோகற இருக்கும்.
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சேர்ப்ெணம் பசய்யப்ெடோத கவளலயிலிருந்து சேர்ப்ெணம் பசய்யப்ெடும் கவளலளய
கேற்பகோள்ளும் ேோற்றத்தில் வலிளே, சுமுகம், அழுத்தம், பூைணத்துவம், சூைல் நிளறவு பெற
அவசியேோன ஒவ்பவோரு ெோகத்ளதயும் ஒருவர் வைர்த்துக்பகோள்ை கவண்டும். ஒவ்பவோன்றிற்கும்
அதற்கு எதிைோன எதிர்ப்பு கிைம்பும். பூைணத்துவத்ளத எய்தும் நிளலயில் வக்கிைமும், விகைோதமும்
தளல தூக்கும். ெிைோர்த்தளன, உண்ளே, விைிப்பு, ஏற்புத்தன்ளே கெோன்றளவ அவற்ளற அகற்றும்.
ெிறகு எழும் தீய குணம், ஓைைவிற்கு இவற்றிற்கு கட்டுப்ெடும். அன்ெருக்கு ெின்னர் என்னதோன்
வைி? அளதச் சுலெேோக விைக்கலோம், ஆனோல் சுலெேோகப் ெின்ெற்ற முடியோது. அன்ளனளய
இளடவிடோது அெோிேிதேோக நிளனத்தோல், இது அன்ளனயிடம் அன்ெோக முதிர்ச்சி பெற்று, தீயதின்
ெிடிளயத் தைர்த்தி விடும். இதுதோன் விைிப்பு நிளல சேோதியின் நிெந்தளனயோக இருக்கலோம்.
ஞோன கயோகத்தின் சேோதி நிளலளய நோம் நிளனத்தும் ெோர்க்க முடியோது. இதளனத் தோண்டி
எவ்வோறு உயர்வது? இளதப் ெல்கவறு விதேோக விைக்கலோம், புோிந்துபகோள்ைலோம் ஆனோல்
நளடமுளறப்ெடுத்துவது கடினம். அன்ளன இளத ஆன்ேீகச் சந்கதோஷ ேனநிளல என்கிறோர்.
ஞோெகம் உணர்ச்சியோக முதிர்ச்சி அளடயும்பெோழுது, அதோவது ெக்தியோக ேோறும்பெோழுது, ஆன்ேீக
ேலர்ச்சி ஏற்ெடலோம். தன்ளன ேறந்த நிளலயோன இதளன அோிதோன சில ஆன்ேோக்கள்
அளடயலோம். விைிப்பு நிளலயில் ஒருவருக்கு இது இருக்க கவண்டும். இது கெோன்ற நிளலளய ஒரு
கடுளேயோன எதிோியோல்கூட குளலக்க முடியோது, ஆளசயினோல் எழும் வோர்த்ளதகைோலும்
பதோந்தைவு பசய்ய முடியோது. ஆனோல் அருள் அடிக்கடி இளதச் பசய்யும். கருவியோக விைங்கும்
ஒருவைது ஜீவியத்தின் நிைந்தை நிளலயோக இது இருக்க கவண்டும். வலுக்கட்டோயேோக இதளனப்
பெற முடியோது. இது இயற்ளகயோககவ இருக்க கவண்டும். இதற்கு ஒருவர் என்ன பசய்ய
கவண்டும்? பசயல்ெடுவளதவிட பசயல்ெடோேல் இருப்ெதினோகலகய அதிகம் பசய்ய முடியும்
என்ெளத ஒருவர் பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும்.
இதளனச் சோதிப்ெது எண்ணேல்ல, அன்பும் இளற உணர்வுகே சோதிக்கும். ஒரு லட்சம்
ெிறவிகளுக்குப் ெின் கேோக்ஷம் கிளடக்கும் என்று பூோிப்ெளடந்த ெக்தனுக்கு சோியோன ேகனோெோவம்
இருந்தது. நம்ெிக்ளக உறுதியோக இருக்கிறது. அவனது ேன ஒருநிளலப்ெடுதல் எல்லோவற்ளறயும்
உள்ைடக்கியதோக இருக்கிறது. ஒவ்பவோரு பசயளலயும் இளறவனின் பசயலோக அவன்
கோண்கிறோன். இந்நிளலகைின் கருத்துப் ெடிவமும் கடினேோனது. இது ஒரு புோிதலோகவும், ஒரு
உணர்வோகவும் இருக்க கவண்டும். அவன் இந்த ஜீவியத்தில் இருக்க கவண்டும். அவனது நிளல
ஆனந்தேயேோனது.
ேனிதன் யோளைப் ெின்ெற்ற நிளனக்கிறோன்? ெின்ெற்றுதல் என்றோல் என்ன?
திருேதி கோர்டினர் இங்கு ஆளசப்ெடுவதில், ெின்ெற்ற நிளனப்ெதன் ெங்கு என்ன?
உயை விரும்பும் ேனிதன், ஏற்கனகவ உயர்ந்திருப்ெவளனப் ெின்ெற்ற முயலுகிறோன்.
இது ெகுதிளயச் பசய்வதன் மூலம் முழுளேளய அளடய விரும்பும் பசயலோகும்.
சத்திய ஜீவியத்ளதப் கெோல் மொலியாக இன்பனான்தற உருவாக்க முடியோது என்று அன்ளன
கூறுகிறோர்.
பெோய்ளே, ேற்ற பெோய்யோன கதோற்றங்களைப் கெோல் நடிக்க முடியும்.
சத்தியஜீவிய ேனம் முழுளேயோக உண்ளேயோனது.
பெோய்ளே உண்ளேயோக ேோறோேல் எவ்வோறு உண்ளேளயப் கெோல் நடிக்க முடியும்?
நிளனவு எண்ணத்ளதப் கெோலிருக்க முடியோது, எண்ணம் பேௌனத்ளதப் கெோலிருக்க முடியோது.
சோயல் பகோள்வதற்கு அனுேதி இல்ளல எனில், எவ்வோறு கேலும் பெோிய நிளலக்கு உயை முடியும்.
எண்ணம் எவ்வோறு ஜீவியேோக உயருகிறது?
ஐம்ெது வருடங்களுக்கு முன்பு, எப்கெோதோவது ஒரு முளற ஒரு ஏளை கோோில் ெிையோணம் பசய்வது
கெோல, ெிைச்சிளனயின் எண்ணங்களை சேர்ப்ெணம் பசய்வது ேிகப் பெோிய பசயலோகும்.
அந்த நிளலக்குகேல் பசோந்தேோக கோர் வோங்குவது ெற்றி அவன் கனவு கோண்ெதில்ளல.
அக்கனவு ெலித்தவுடன், வீட்டில் இருக்கும் ஒவ்பவோருவரும் கோோில்தோன் கெோக கவண்டும் என்று
தீர்ேோனித்தோல், ெல கோர்கள் ளவத்துக் பகோண்டோல்தோன் அவ்வோறு பசய்ய இயலும்.
கயோகி ஒருவைோல்தோன் அவைது அளனத்து எண்ணங்களையும் சேர்ப்ெணம் பசய்ய முடியும்.
எகதச்சதிகோை ஆட்சியில் ஒருவருக்கும் ஓட்டுோிளே கிளடயோது.
அவனுக்கு ஓட்டைிக்கும் உோிளேளய அைிக்கும் ேக்கைோட்சி பதோளல தூைத்தில் உள்ைது.
வோக்கோைைோக இருப்ெவர் ெோைோளுேன்ற அங்கத்தினைோகி, ெிறகு ேந்திோி சளெயில் நுளைந்து, கேலும்
ெிைதே ேந்திோியோவது சோத்தியேில்ளல.
ெிைச்சிளனளயச் சேர்ப்ெணம் மூலம் தீர்ப்ெது, ேக்கைோட்சிக்கு ேோறுவது கெோலோகும்.
கயோகி ெோைோளுேன்ற அங்கத்தினர் கெோன்றவர்.
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ேனிதனுக்கு இளவ பதோியும், ஆனோல் அவனது கற்ெளனளயக் கவரும் அைவிற்கு உண்ளேயோக
கற்ெளன பசய்ய முடியோது.
உண்ளேயோன ெக்தர்களுக்கு ககட்கோேகலகய இவற்ளற எல்லோம் அன்ளன அைிக்கிறோர்.
நோம் பதோழும் கடவுளைப்கெோல் அன்ளனளய நோம் அறிகவோம்.
ெகவோன், ‘தி ேதர்’-ல் அன்ளனளயப் ெற்றி விவோித்திருப்ெளதப்கெோல், நேக்கு அன்ளனளயத்
பதோியோது.
அபேோிக்கோவில் 1850-ல் இருந்த சூைல் இந்தியோவுக்கு வந்துள்ைளத அம்ெோனியின் நிளனத்துப்
ெோர்க்க முடியோத உயர்வு கோண்ெிக்கின்றது. அது எவ்வோறு வந்தது என்று நேக்குத் பதோியுேோ? எந்த
ேனித முயற்சியோலும் அல்ல.
அவர்களுடன் தன்ளன அளடயோைப்ெடுத்திக்பகோள்ை டோர்சி ேிகவும் ஆவலோக இருந்தோன்.
அவர்களும் தங்கைோல் இயன்ற அைவு பசய்ய ஆவலோக இருந்தனர்.
அன்ெோின் ேகனோெோவம் இதுவோக இருப்ெின், கயோகம் அவருக்கு சோத்தியம்.
அவனுக்கு, ெணக்கோை ேனிதன் கடவுளைவிட கேலும் உண்ளேயோகவும், ஈர்ப்புளடயவனோகவும்
பதோிவோன்.
பூைணேோன பூைணத்துவத்ளதப் ெற்றி ஸ்ரீ அைவிந்தர் கெசுகிறோர்.
கநோளய நம்ெிக்ளகயோல் குணப்ெடுத்துெவன் தோனோககவ குடல் இறக்கம் சோியோக கவண்டும் என்று
விரும்புகிறோன், அன்ெர்கள் ேருந்து இல்லோேல் கநோய் குணேோக கவண்டும் என்று
விரும்புகின்றனர். இந்த உதவிளய அைிக்கவல்ல கேலிருந்து கீைிறங்கிய சக்தி ேனித உடலில்
இன்னமும் வந்து கசைவில்ளல.
நேது குளறெோடுள்ை சூைலில் உள்ை பூைணத்துவத்திற்கு, குடல் இறக்கத்ளதச் சோி பசய்து
பகோள்வதும், சக்திளய கேகல இழுத்துக் பகோள்வதும், இது கெோன்ற சில நளடமுளறச்
சேைசங்களை ஏற்றுக்பகோள்வதும் கதளவப்ெடுகிறது.
ேருந்து எடுத்துக்பகோள்வளத முழுவதுேோக ேறுப்ெதற்குப் ெதிலோக, ேனம் ேோறி, நம்ெிக்ளகயுடன்
சில நோட்கள் ேருந்ளத உட்பகோண்டோல், கநோளய குணப்ெடுத்திக் பகோண்டுவிடலோம். நீண்ட
நோட்கள் ேருத்துவம் பசய்துபகோள்ைத் கதளவயிருக்கோது.
இது கெோன்ற சேோைானங்கள் பசய்து பகோள்ைோேல் எதுவும் சோத்தியேோகோது.
இவற்றுடன் எதுவும் சோத்தியேோகும்.
ேனிதனுக்கு அந்தஸ்து, பகௌைவம், பசல்வம் இளவதோன் உண்ளேயோன பதய்வங்கள்.
ேற்றளவ பவறும் வோயைவில்தோன்.
திருேதி கோர்டினர், சோதிக்கும் நெளைப் கெோல், கநோக்கம் உள்ெட தன்ளனச் சுற்றியுள்ை
அளனத்ளதயும் அதிக அைவில் ஏற்றுக்பகோண்டோர்.
இளறவனின் கநோக்கத்ளத நோம் புோிந்துபகோள்ை முடிய கவண்டும்.
வீட்டு ேளனகளை விற்ெளன பசய்யும் ஒருவர், வோங்கியவோின் சோர்ெோக ேற்றவோிடேிருந்து ெணம்
பெறுகிறோர். இது வைக்கேோக நடக்கக் கூடியதல்ல. இது நட்புடன் கூடிய கநர்த்தியோன பசயலோகும்.
விற்ெவருக்கு இது ஒரு விஷயகே அல்ல.
உயர்ந்த கண்கணோட்டத்தில் ெோர்க்கும்பெோழுது, வோங்கியவோின் பெோறுப்ளெ கவபறோருவர்
எடுத்துக்பகோள்வது வோங்குெவருக்கு ேிகப் பெோிய விஷயேோகும்.
இந்த உயர்ந்த நிளலயிலிருந்து, விற்ெவர் வோங்குெவைது உறவு முளறளயப் ெோர்த்கதோகேயோனோல்,
சந்ளத விற்ெவருக்குச் சோதகேோக இருக்கிறது என்று அவர் பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும்.
அன்ெருக்கு ஒரு வருட விடுமுளற அைித்த ொைிாியார், அன்ெோின் எதிர்கோலத்ளதக் குறிப்ெது கெோல்
ெிஷப்ொக கேலும் உயர்ந்ைார்.
புலனுணர்வு கருத்துபகோள்வளதவிடச் சிறந்தது.
ேனவுணர்வு முடிவோனது.
திருேதி கோர்டினர் சிறிய விஷயத்ளதப் பெோிதுெடுத்துவதில் வல்லவள் என்ெளத கநர்ேளறயோகக்
கருதலோம்.
இத்திறன் உளடய குைந்ளதகள் ெள்ைிக்கு அனுப்ெப்ெட்டோல், அத்திறளன அவர்கள் இைக்க
கநோிடுகிறது.
ேந்தபுத்தி உளடயவர்களுக்குக் கூட எதிர்கோலக் கல்வி இனி ெள்ைிக்கூடம் மூலம் கிளடயோது.
படலிவிஷன் வந்த ெிறகு கல்வி, ஒலி- ஒைி என்ற புதிய ெோிேோணம் எடுத்தது.
கணினி வந்தெிறகு கேலும் கல்வி ெயனளடந்தது.
வளலத்தைம் கல்வியில் பெரும் ெங்கு வகிக்கிறது.
வளலத்தைம் ெோதி கநைத்தில் இைண்டு ெங்கு கல்வி அைிக்கவல்லது.
சுய அனுெவேோக இருப்ெதோல் வளலத்தைம் ெள்ைிளய ேிஞ்சுகிறது.
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வளலத்தைம் மூலம் ேோணவர்களுக்கு நூறு ேடங்கு ெயன் கிளடக்கிறது.
ஆசிோியோின் அனுெவ அதிகோைம், புத்தகத்தின் ெோடத்திட்டம் இவற்றிற்குப் ெதில் சுய ெோகுெோடு
எழுந்துள்ைது.
ெோட நூல்கைின் தைம் இன்று உயர்ந்துள்ைது.
தோன் வசிக்கும் இடத்ளதப் ெற்றி இப்பெோழுது பதோிந்திருப்ெது கெோல, ேோணவன் ெோடங்களை
எதிர்கோலத்தில் பதோிந்து பகோள்வோன்.
தகவல் அடிப்ெளடளய விசோலப்ெடுத்தும்.
சிந்திக்க முற்ெடுெவருக்கு, அதற்கு கவண்டிய மூலப் பெோருள் கிளடக்கிறது.
பதோளலகநோக்குப் ெோர்ளவ ஒருவனுக்கு இருப்ெின், விசோலேோகும் அடித்தைம் இப்ெோர்ளவளய
உருவோக்க உதவும்.
வளலத்தைம் கநைடியோக சிந்தளனளயத் தூண்டுவதில்ளல.
கநைடியோகச் சிந்தளனளயத் தூண்ட, வளலத்தைத்தில் புதிய முளறகளை உருவோக்கலோம்.
தகவல் இல்லோத கோைணத்தோல் உருவோன மூடநம்ெிக்ளகளய வளலத்தைம் அைிக்கிறது.
ெலவிதேோன மூடநம்ெிக்ளககளுக்கு வளலத்தைம் விைக்கேைித்து அவற்ளற ேளறமுகேோக
அைிக்கிறது.
கடந்த கோலத்தில் ேக்கள் எவ்வோறு வோழ்ந்தனர் என்ெது பதோிய வந்தோல், ெளைளே பெோன்னோனது
என்ெது அர்த்தேில்லோேல் கெோகிறது.
ஐந்நூறு வருடங்களுக்கு முன் ேனிதன் ெின்தங்கியவனோக இல்ளல. ஆனோல் ஆதிவோசி கெோல
இருந்தோன்.
வளலத்தைம் இந்த உண்ளேகளை பவைிக்பகோண்டு வருகிறது, மூடநம்ெிக்ளக வலுவிைக்கிறது.
முந்ளதய நூற்றோண்டு ேக்களுக்கு நோம் தூய்ளேயின் ஒைி வட்டத்ளதயும், பூைணத்துவத்ளதயும்
அைிக்கிகறோம்.
வளலத்தைம் இவற்ளற உடனடியோக அைிக்கிறது.
வளலத்தைம் மூலம் அறிவு சக்தியோக ேோறுகிறது.
82. “It would be highly expedient on her to wait on Georgiana at Pemberley.”
Man decides first and finds a justification later.
It is his rationality.
It is God’s way of acting through Man’s irrationality for His purposes.
Mother says Man can ask Her for anything.
The truth is people are not quite serious about what they want.
Mother says three fourths of humanity is useless.
Every event however small, at its own level, is very significant.
Man who is indifferent to it, will slide down to the level where he is serious.
In India we have some schools that equal or excel any other school anywhere, but they are a handful.
Even there memory is the rule at the professional level.
At the low end the teacher never turns up in the school.
Life generally allows this variation.
Other nations evaluate our education by the least of our schools.
Culture, integrity, education, honour, self-respect, truthfulness, courtesy, hospitality, etc. are taken note of
by foreigners at the first touch.
Deterioration of standards in these usually follows the deterioration of the standard of living.
No nation can rise without Truth.
Indian eminence was attained in knowledge which was denied to the population.
It is the Englishman who learned Sanskrit, printed all our sacred scriptures and mantras that had
remained esoteric and secret till then.
Maybe the exposure in print of the esoteric Vedas was as important as uniting India.
Even after their public availability, the other castes have not taken to them.
They honour the belief it is not for them.
This close preservation made the scriptures valueless for the Brahmin.
The Vedas and mantras remained a dead letter.
Even as dead letter, chanted by people whose life prevents them from doing so, the Vedas have great
practical power, if not spiritual power.
The Gardiners had considered how expedient it would be to visit Pemberley.
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An occasion like Darcy’s tender courtesy raised social, personal, cultural responses. They could be
functional, psychological, cultural, and conscientious.
The social distance is a physical determinant.
With Elizabeth, there was a special, well defined, immediate, personal motive.
To Mr. Gardiner, society and fishing were important.
Mrs.Gardiner looked to the pleasure and prestige of dining in Pemberley and could visualise in future
being the guests of Elizabeth at Pemberley.
Elizabeth’s emotions could be uncertain, undefined or of eager expectant imagination.
In all of them we see there was a certain unsettling.
In an unsettled state, Man decides on either extreme.
They have decided on expediency.
The first response to a demand of strength based on experience is always clumsy.
It takes a long time to put up a balanced behaviour.
Those who are potentially strong acquire the best part of it after the first touch.
There are priests who have never spoken to women at all in their lives.
They are uncomfortable at the first contact.
Handling big Money, attending on a nationally known VIP, answering a personal question, deciding in one
interview about the entire future are occasions to unsettle, embarrass a person.
To these three people, some such thing was on the agenda.
Imagine Collins spending a day with Charlotte at her house and being interested in her. Next morning he
was there early. She was by that time ready and accidentally met him on the veranda!
Imagine Elizabeth’s response to Wickham’s attention at Philip’s.
Here is a Man all charm whom everyone is interested in, coming to her and talking to her on the one
subject she was interested in, paying silently the highest masculine compliments.
“பெம்ெர்லியில் ஜோர்ஜியோனோவிற்கு ஏற்ற விதத்தில் நடந்துபகோள்வது ேிகவும் உகந்ததோக இருக்கும்
எனத் தீர்ேோனித்தனர்.”
ேனிதன் முதலில் தீர்ேோனிக்கிறோன், ெின்னர் அதற்கு ஒரு நியோயம் கற்ெித்துக் பகோள்கிறோன்.
இது அவனது ெகுத்தறிவுளடளே.
இது ேனிதனது விகவகேற்ற பசயலின் மூலம் இளறவன் தனது கநோக்கத்தை பசயல்ெடுத்தும்
விதேோகும்.
ேனிதன் தன்னிடம் எளத கவண்டுபேன்றோலும் ககட்கலோம் என்று அன்ளன கூறுகிறோர்.
உண்ளே என்பனபவன்றோல் ேனிதனுக்கு, தனக்கு என்ன கவண்டும் என்ெகத பதோிவதில்ளல.
ேனித குலத்தின் முக்கோல் ெோகத்தினர் ெிைகயோஜனேற்றவர்கள் என்று அன்ளன கூறுகிறோர்.
ஒவ்பவோரு நிகழ்வும், எவ்வைவு சிறியதோக இருந்தோலும், அதன் நிளலயில் அது முக்கியேோனது.
இதற்கு அலட்சியேோக இருக்கும் ேனிதன், அவன் தீவிைேோக இருக்கும் நிளலக்கு இறங்கி
விடுவோன்.
எந்தப் ெள்ைிக்கும் சேேோககவோ அல்லது அவற்ளறவிடச் சிறந்ததோககவோ சில ெள்ைிகள்
இந்தியோவில் உள்ைன, ஆனோல் அளவ ேிகக் குளறந்த அைவிகலகய உள்ைன.
அங்கும்கூட நிளனவுத் திறனுக்கக முக்கியத்துவம் அைிக்கப்ெடுகிறது.
கீழ்நிளலயில் ஆசிோியர் ெள்ைிக்கு வருவகத கிளடயோது.
இந்த ேோறுெோட்ளட வோழ்வு பெோதுவோக அனுேதிக்கிறது.
நேது நோட்டின் ேிகச் சில ெள்ைிகளை ளவத்கத, ேற்ற நோடுகள் நேது கல்வித்தைத்ளத
ேதிப்ெிடுகின்றன.
கலோச்சோைம், ஒருளேப்ெோடு, கல்வி, நன்ேதிப்பு, சுய ேோியோளத, உண்ளே, ேோியோளத,
விருந்கதோம்ெல் கெோன்றளவ அயல் நோட்டினைோல் முதல் ெோர்ளவயிகலகய கவனிக்கப்ெடுகின்றன.
வோழ்க்ளகத் தைம் குளறவளதத் பதோடர்ந்து, இவற்றின் தைங்கைில் சீைைிவு ஏற்ெடுகிறது.
உண்ளேயின்றி எந்த நோடும் உயைோது.
அறிவில் இந்தியோ கேன்ளே அளடந்துள்ைது, ஆனோல் இது ேக்களைச் பசன்றளடயவில்ளல.
குறுகிய வட்டத்திற்குள்ளும், இைகசியேோகவும் ளவக்கப்ெட்டிருந்த நம் நோட்டு புனித திருேளற
நூல்களையும், ேந்திைங்களையும் ஆங்கிகலயர்கள் சேஸ்கிருதம் கற்றுக் பகோண்டு ெிைசுோித்தனர்.
இந்தியோளவ ஒன்றிளணப்ெது எவ்வைவு முக்கியகேோ அவ்வைவு முக்கியேோனதோக கவத நூல்களை
புத்தகேோக பவைிப்ெடுத்துவதும் இருந்திருக்கும்.

336

Commentary on Pride & Prejudice

Volume VII

எல்லோ இடங்கைிலும் அளவ கிளடக்கும்பெோழுதும் ேற்ற ஜோதியினர் அவற்ளறப் ெயன்ெடுத்திக்
பகோள்ைவில்ளல.
அளவ நேக்கல்ல என்கிற நம்ெிக்ளகளய அவர்கள் பகோண்டுள்ைனர்.
குறுகிய வட்டத்திற்குள் இவ்வோறு ெோதுகோக்கப்ெட்ட ேளற நூல்கள் ெிைோேணர்களுக்கு
ேதிப்ெற்றதோக ேோறின.
கவதங்களும், ேந்திைங்களும் ஜீவனற்ற வோர்த்ளதகைோக இருந்தன.
ஜீவனற்ற வோர்த்ளதகைோக இருப்ெினும், அவற்ளற ஓதுவதற்கு வோழ்க்ளகயோல் தளட
பசய்யப்ெட்டவர்கள், அவற்ளற ஓதும்பெோழுது, அவற்றிற்கு ஆன்ேீகச் சக்தி இல்லோவிட்டோலும்,
பெோிய நளடமுளறச் சக்தி இருக்கும்.
பெம்ெர்லிக்கு விஜயம் பசய்வது எவ்வைவு உகந்ததோக இருக்கும் என்று கோர்டினர் தம்ெதிகள்
எண்ணிப் ெோர்த்தனர்.
டோர்சியின் பேன்ளேயோன ேோியோளத பவைிப்ெட்ட சந்தர்ப்ெம், சமூகோீதியோகவும் தனிப்ெட்ட
முளறயிலும் கலோச்சோைப் ெதில்களையும் எழுப்ெியது.
அளவ பசயல்ெோட்டுோீதியோகவும், ேனோீதியோகவும், கலோச்சோைோீதியோகவும், ேனசோட்சிக்கு
கட்டுப்ெட்டதோகவும் இருக்கலோம்.
சமூக இளடபவைி ஒரு ஜடோீதியோன நிர்ணயிப்ெோகும்.
எலிசபெத்ைிடம், ஒரு ெிைத்திகயகேோன பதைிவோன உடனடியோன தனிப்ெட்ட கநோக்கம் இருந்தது.
திரு கோர்டினருக்கு சமூகமும், ேீன் ெிடிப்ெதும் முக்கியேோனளவயோக இருந்தன.
பெம்ெர்லியில் விருந்துண்ணுவதிலுள்ை சந்கதோஷத்ளதயும் பகௌைவத்ளதயும் நிளனத்து ெோர்க்கும்
திருேதி கோர்டினருக்கு, எதிர்கோலத்தில் எலிசபெத்தின் விருந்தோைியோக அங்கு பசல்வளத கற்ெளன
பசய்ய முடிகிறது.
எலிசபெத்தின் உணர்ச்சிகள் நிச்சயேில்லோேலும் பதைிவில்லோேலும் அல்லது ஆர்வேோக
எதிர்ெோர்க்கும் கற்ெளனயோகவும் இருக்கலோம்.
இளவ எல்லோவற்றிலும் ஒருவிதேோன நிச்சயேற்ற தன்ளே உள்ைளதப் ெோர்க்கிகறோம்.
நிச்சயேற்ற நிளலயில் ேனிதன் எந்த வித எல்ளலளயயும் தீர்ேோனிப்ெோன்.
சூழ்நிளலக்குத் தக்கவோறு அவர்கள் முடிபவடுத்தனர்.
அனுெவத்தின் கெோில் எழும் வலிளேயின் ககோோிக்ளகக்கோன முதல் ெதில் எப்பெோழுதும்
குைப்ெேோககவ இருக்கும்.
சீைோக நடந்துபகோள்ை பவகு நோட்கள் எடுக்கும்.
இயல்ெோககவ வலிளே உளடயவர்கள் முதல் ஸ்ெோிசத்திகலகய இதன் சிறந்த ெகுதிளய பெற்றுக்
பகோள்வர்.
தங்கைது வோழ்நோள் முழுவதும் பெண்களுடன் கெசோத சில ொைிாியார்கள் உள்ைனர்.
முதன் முளற கெச வோய்ப்பு கிளடக்கும்பெோழுது அவர்கள் சங்கடேோக உணர்வோர்கள்.
பெோிய பதோளகளயக் ளகயோளும் கநைம், நோட்டின் ேிக முக்கியப் புள்ைிளயச் சந்திக்கும் கநைம்,
தனிப்ெட்ட ககள்விக்கு ெதிலைிக்கும் கநைம், முழு எதிர்கோலத்ளத ஒரு கநர்முகத் கதர்வில்
தீர்ேோனிக்கும் கநைம், இளவ யோவும் நிச்சயேற்ற சந்தர்ப்ெங்கைோகும், ஒருவளை
சங்கடதிற்குள்ைோக்கும் கநைங்கைோகும்.
இந்த மூன்று கெர்களுக்கும், இது கெோன்ற சில விஷயம் அவர்கைது திட்டத்தில் இருந்தது.
கோலின்ஸ் ஒரு நோள் சோர்பலட்டுடன் அவளுளடய இல்லத்தில் தங்கி, அவள்ெோல் ஈர்க்கப்ெடுவளத
கற்ெளன பசய்து ெோர்க்கலோம். அடுத்த நோள் கோளல அவன் அங்கு முன்னதோககவ இருந்தோன்.
அவள் அச்சேயம் தயோைோக இருந்தோள், தற்பசயலோக வீட்டின் முற்றத்தில் அவளனச் சந்தித்தோள்.
ெிலிப்ஸின் இல்லத்தில் விக்கோமுளடய கவனத்திற்கு எலிசபெத் அைித்த ெதிளல கற்ெளன பசய்து
ெோர்க்கலோம்.
எல்கலோளையும் கவர்ந்த ஒருவன், அவைிடம் வந்து அவளுக்குப் ெிடித்த ஒரு விஷயத்ளதப் ெற்றிப்
கெசி, ஆணுக்ககயுோிய தனது ெோைோட்டுக்களை பேைனேோக அவைிடம் பதோிவிக்கிறோன்.
83. “They were therefore to go – Elizabeth was pleased, though when she asked herself the reason, she had
very little to say.”
She was full to the brim. Her silence was eloquent.
Her aunt was good enough to leave her to her own inspiration.
Cultural sensitivity honours emotional intensity.
Maybe her aunt knew that experience – the experience of listening to an explanation – is hasty joy.
Her patience enjoyed more intensely.
Social relationship with Pemberley was a rare social honour.
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One’s nerves would be invaded by the entire weight of the social prestige.
Being the first time, it could be embarrassing.
To one to whom it is usual, it would be richly fulfilling.
Fishing is different from fishing in Pemberley.
This was no time to be waxing eloquent about Lambton friends or Wickham’s doings.
To most, like Sir Lucas at Rosings, it would be a memorable occasion for the rest of their lives.
Shallow people would readily recount all the names to whom they would be reporting.
Some people might go dumb on contemplation.
Others might at once embark on composition.
It would not be thought, but direct sensation.
Several people may have enough receptivity for only one such experience.
In others with potential strength and pleasant reception, it might trigger frequent recurrences of it by virtue
of the delight felt.
Experiences are capable of inviting further experiences.
Dreaded touches will expel them forever.
In rare cases, the very invitation may give a dizzy reception or even fainting.
It will be delightful to know the first experiences with Mother.
Many do not think of such visits for a long time to come.
It is so overwhelming that at once it becomes subconscious.
Status, Money, Romance, power have that character.
The sycophant knows how to conjure the same emotions in the imagination.
Most give the response of Christopher Sly.
He who says ‘You cannot flatter me’ is the one who is flattered out of his wits.
Flattery is powerful, unfailing.
He who flatters unobserved flatters best.
Dwelling on abilities that exist will create belief.
One who recognizes the other’s value but does not voice it flatters better than the best sycophant. It is the
intention that matters.
Foolish people love to hear flattering statements repeated all the time.
In ordinary circumstances, we do not find anyone expressing a flattering statement to anyone else because
no one likes to appreciate another.
That is why flattery acquires value.
Subtle silent flattery forms into intimate longstanding friendships.
Doing silently what is flattering to another is one powerful form of flattery.
Like food and water, flattery requires constant renewal.
The husband will be a slave to the wife who knows the physical needs of her husband and ministers to
them unasked.
Affectionate children are brought up by parents like that. Parents will not wait for children to ask for their
needs.
It is more so with psychological needs than material wants.
Gandhiji built up the second level leadership like that.
Sir Visveswarayya built up the industries of Mysore like that.
Nehru in an ambassadorial party went to the ambassador’s daughter of ten years and offered her a flower,
wishing her happy birthday, making the moment memorable in the child’s life.
Most people do not have such an experience in a lifetime.
Wealth, affection, culture, tradition, sincerity, goodwill, generosity make a family a paradise on earth.
A full heart goes dumb.
It also can open a mouth never to be shut.
One is a weighty character, the other is shallow.
In Nature there are forces working for union. And this is one. The fullness of the human heart tries to touch
the fullness of Nature. (p. 24 – 'The Life Divine').
It was easy for God to build the heavens. Earth is His glory which was difficult to build. On earth He was
to build harmony out of discord to reach a higher delight.
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A devotee, who has no problems choosing to enjoy fullness of heart, can ask Mother to fill his heart. By
the time he succeeds, he will know what emotional silence is and after that he may not ask for anything.
Elderly couples who are anxious to know each other more and more fully always have this richness
through maturity of experience. To them the fullness of divine emotions comes more readily. They are
those who have seen in their youth the haunting miracle of a perfect face.
Face reveals a perfect form, a line of beauty.
Perfect emotions can be enchanting.
Perfect actions captivate.
Perfect Silence overwhelms.
Couples, regardless of age, who have enjoyed life in each other in various forms of perfection, cannot long
be separated.
Founders of movements, parties, organisations, families cannot survive when separated from them.
The great, must still learn to live alone, giving up such priceless possessions.
To discover in lonely emotion the emotional richness of a family is to discover godward emotions.
Human emotions are intense and rich; divine emotion is nobly elevating and ennobling. It is a universal
emotion.
Earth is His Glory if the secret of earth is discovered.
The secret of earth is the discovery of the great in the opposite.
The beauty of Silence is eloquent.
Silence accomplishes.
He who accomplishes does not speak about his idea.
That silence has several levels.
At one level he may speak it only to the important person.
At another level he may speak to no one.
In himself there are several persons.
One understands and endorses.
The other takes note of.
He who conceives of a project and passes through none of these, not even taking inner note of it, is
sure to accomplish it at the widest level of greatness.
For that, there should be no random thoughts to take note of, no memory to remember, no censor to
comment.
No Mental faculty must be in existence.
Their functioning is impermissible, even their existence is not allowed.
At a lower level it turns his eye to stony fixity.
At a higher level, it becomes deeper Silence.
Such a silence can mature into consciousness or even being.
It can even go beyond and become the Silence of the Absolute.
It is a creative Silence, Sabdha Brahmam.
Om was its creation.
Om was in the third extension.
Muni who reaches there asks him what more is to be done, is there more at all?
Silence expresses as sweetness.
Goodness too can appear as Silence.
Truth has its Silent form.
Even Power can go Silent.
Psychic Silence is sweet.
There is Silence behind everything.
Whatever the attitude, what finally accomplishes is the personality.
Personality is the capacity of character to act in areas other than one is used to.
One Man accomplishes at a low level and another at a high level, while both resemble each other in
everything.
The strength of personality composes of 1) what he inherited from the previous birth, 2) his inheritance
from the parents, and 3) what he has acquired.
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Its strength depends upon the depth and width of previous experience.
How can one increase the level of one’s personality?
In society, Money, education, and success raise personality.
In yoga, personality rises if it opens to Mother.
One who has decided to build his personality should remain in the depths where that decision took him.
Acting from those depths, helps build the personality.
Acting from there, consecrating the acts, Mother raises his personality.
That process is helped by higher knowledge, absence of reaction and calm execution.
Life will give him higher opportunities he did not have till then.
His doing it calmly without reaction in consecration will complete such work.
He will be taken to the personality of the new level.
As long as the opportunities expand, personality will grow.
When it stops, personality will consolidate itself at that level.
Personality can rise by raising character.
Personality that rises by passing character will grow faster.
Character is a structure that helps, that hinders.
A new character automatically forms.
Character itself can become flexible at a very high level of Personality.
Behaviour and manners follow suit.
Beyond Personality is Individuality.
The higher includes the lower.
“அதனோல் அவர்கள் அங்கு பசல்லத் தயோைோக இருந்தனர்- எலிசபெத் சந்கதோஷேோக இருந்தோள்,
இதற்குக் கோைணம் என்னவோக இருக்கக் கூடும் என்று தன்ளனகய ககட்டுக்பகோண்டதற்கு,
அவைோல் ெதில் ஏதும் கூற முடியவில்ளல.”
அவைது சந்கதோஷம் பூைணேோக இருந்தது. அவைது பேௌனகே கெசியது.
அவைது அத்தை அவைது சுய ஆர்வத்திற்கக விட்டு விடும் அைவுக்கு நல்லவைோக இருந்தோள்.
கலோச்சோை உணர்வு உணர்ச்சிபூர்வேோன நுண்ணுணர்ளவ ேதிக்கிறது.
அத்தைக்கு ஒரு கவளை அந்த அனுெவம் பதோிந்திருக்கலோம் - ஒரு விைக்கத்ளதச் பசவியுறும்
அனுெவம் - விளைவில் கிளடக்கும் சந்கதோஷம்.
அவைது பெோறுளே கேலும் தீவிைேோக அனுெவித்தது.
பெம்ெர்லியுடன் ஏற்ெடும் சமூகோீதியோன உறவு அோிய சமூக பகௌைவேோகும்.
சமூக பகௌைவத்தின் ெோைம் முழுவளதயும் உணர்வுகள் தோங்கி நிற்கும்.
முதல் முளறயோக இருப்ெதோல் அது சங்கடேோகவும் இருக்கலோம்.
வைக்கேோக இந்த அனுெவம் பெறுெவருக்கு இது பசைிப்ெோன நிளறளவத் தரும்.
பெம்ெர்லியில் ேீன் ெிடிப்ெது ேற்ற இடங்கைில் ேீன் ெிடிப்ெதிலிருந்து கவறுெட்டது.
லோம்ப்டனில் உள்ை நண்ெர்களைப் ெற்றியும், விக்கோமுளடய பசயற்ெோடுகளைப் ெற்றியும் விோிவோக
கெசுவதற்குோிய கநைேல்ல இது.
கைோசிங்சில் இருக்கும் சர் லூகோளசப் கெோல் ெலருக்கும் இது அவர்கைது வோழ்நோள் முழுவதும்
ேறக்க முடியோத நிகழ்வோக இருக்கும்.
யோர் யோருக்பகல்லோம் பதோிவிக்க கவண்டுகேோ, அவர்கைது பெயர்களை எல்லோம் உடனடியோக
நிளனவுகூறுவர்.
இளதப் ெற்றி ஆழ்ந்து சிந்தித்துப் ெோர்க்கும்பெோழுது சிலர் ஊளேயோகிவிடுவர்.
ேற்றவர்கள் உடனடியோக கவளலளயத் பதோடங்கிவிடுவர்.
இது எண்ணேோக இருக்கோது, ஆனோல் கநைடி உணர்வோக இருக்கும்.
இது கெோன்ற ஒகை ஒரு அனுெவத்திற்கக ெலருக்கும் கெோதுேோன அைவு ஏற்புத்திறன் இருக்கும்.
கெோதுேோன வலிளேளயயும் இனிளேயோன வைகவற்பும் உளடயவர்களுக்கு, அவர்கள் அளடயும்
சந்கதோஷத்தினோல் இது கெோன்ற நிகழ்வுகள் அடிக்கடி ஏற்ெடும்.
அனுெவங்கள், கேலும் பதோடர்ந்து அனுெவங்களை வைவளைக்கும்.
அஞ்சும் அைவுக்கு ஏற்ெடும் அனுெவங்கள், அளவகளை நிைந்தைேோக விலக்கிவிடும்.
அோிதோக சில சேயம் இது கெோன்ற அளைப்பு, கலக்கத்ளதயும் அல்லது ேயக்கத்ளதயும்கூட
அைிக்கலோம்.
அன்ளனயுடன் ஏற்ெடும் முதல் அனுெவங்களைப் ெற்றித் பதோிந்துபகோள்வது ேகிழ்ச்சிகைேோக
இருக்கும்.
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ெலர் இது கெோன்ற அனுெவங்களை நீண்ட நோட்களுக்கு நிளனத்தும் ெோர்க்க ேோட்டோர்கள்.
இது உடகன ஆழ்ேனதில் ெதிந்துவிடும் அைவிற்கு பெரும் ேகிழ்ச்சி அைிப்ெதோக இருக்கும்.
அந்தஸ்து, ெணம், பெருங்கோதல், அதிகோைம் ஆகியவற்றிற்கு அந்த குணம் உண்டு.
முகஸ்துதி பசய்ெவருக்கு எவ்வோறு அகத உணர்ச்சிகளை கற்ெளனயில் கதோற்றுவிக்க முடியும்
என்ெது பதோியும்.
Christopher Sly-கெோல்தோன் ெலரும் ெதிலைிக்கின்றனர்.
‘என்ளன முகஸ்துதி பசய்ய முடியோது’ என்ெவர் அதிக அைவில் முகஸ்துதி பசய்யப்ெடுவோர்.
முகஸ்துதி வலிளே வோய்ந்தது, கதோல்வியளடயோதது.
கவனிக்கப்ெடோத வளகயில் முகஸ்துதி பசய்ெவர், அளத சிறப்ெோகச் பசய்வோர்.
நம்ேிடம் இருக்கும் திறளேகளைப் ெற்றிக் கூறுவது நம்ெிக்ளகளய உருவோக்கும்.
ேற்றவைது ெண்புகளை அளடயோைம் கண்டுபகோண்டு ஆனோல் அளதப் ெற்றி கெசோேல் இருப்ெவர்,
சிறப்ெோக முகஸ்துதி பசய்ெவளைவிட நன்கு புகழ்வோர். கநோக்கம்தோன் முக்கியம்.
அறிவில்லோதவர்களுக்கு எல்லோ கநைங்கைிலும் புகைோைங்களைக் ககட்கப் ெிடிக்கும்.
சோதோைணச் சந்தர்ப்ெங்கைில், எவர் ஒருவரும் ேற்றவளைப் புகழ்ந்து கெசுவளத நோம் ககட்ெதில்ளல,
ஏபனனில் எவருக்கும் ேற்றவளைப் ெோைோட்டுவது ெிடிக்கோது.
அதனோல்தோன் முகஸ்துதி ேதிப்ெிளனப் பெறுகிறது.
சூட்சுேேோன பேௌனேோன முகஸ்துதி, பநருங்கிய நீடித்த நட்ெிளன உருவோக்குகிறது.
ேற்றவருக்கு சந்கதோஷத்ளதத் தருவளத பேைனேோக பசய்து பகோண்டிருப்ெது, சக்திவோய்ந்த ஒரு
முகஸ்துதியோகும்.
உணளவயும், தண்ணீளையும் கெோல் முகஸ்துதி பதோடர்ந்து பசய்யப்ெட கவண்டும்.
கணவனின் உடல் கதளவகளை அறிந்திருக்கும் ேளனவி, அவன் ககட்கோேகலகய அவற்ளறப்
பூர்த்தி பசய்வதோல், அவன் அவளுக்கு அடிளேயோக இருப்ெோன்.
இது கெோலத்தோன் பெற்கறோர்கள் ெோசமுள்ை குைந்ளதகளை வைர்க்கிறோர்கள். குைந்ளதகள்
தங்களுக்குத் கதளவயோனவற்ளறக் ககட்க கவண்டும் என்று பெற்கறோர்கள்
கோத்திருக்கேோட்டோர்கள்.
பெோருள் கதளவகளைவிட, ேனோீதியோன கதளவகளை இவ்வோறு பூர்த்தி பசய்வர்.
இைண்டோம் நிளலத் தளலவர்களை கோந்திஜி இவ்வோறுதோன் உருவோக்கினோர்.
ஸ்ரீ விஸ்கவஸ்வைய்யோ இவ்வோறுதோன் ளேசூோில் பதோைிற்சோளலகளைத் கதோற்றுவித்தோர்.
அைசு தூதைக விருந்தில் கலந்துபகோள்ைச் பசன்ற கநரு, தூதோின் ேகைிடம் ஒரு ேலளை அைித்து,
ெிறந்த நோள் வோழ்த்து பதோிவித்து, அக்குைந்ளதயின் வோழ்க்ளகயில் அளத ஒரு ேறக்க முடியோத
தருணேோக அன்று அளேத்துக் பகோடுத்தோர்.
ெலருக்கும் வோழ்நோைில் இது கெோன்ற ஒரு அனுெவம் கிளடப்ெதில்ளல.
பசல்வம், ெோசம், நோகோிகம், கலோச்சோைம், உண்ளே, நல்பலண்ணம், பெருந்தன்ளே கெோன்றளவ ஒரு
குடும்ெத்ளத பூகலோக பசோர்க்கேோக்குகிறது.
நிளறவோன உள்ைம் ஊளேயோகிறது.
வோய் ஓயோேல் கெசும் நிளலயும் ஏற்ெடும்.
ஒன்று ஆைேோன குணமுளடயது, ேற்பறோன்று கேகலோட்டேோனது.
இயற்ளகயில் ஒற்றுளேக்கோக சக்திகள் ெோடுெடுகின்றன.
இது அவற்றில் ஒன்று. ேனித உள்ைத்தின் முழுளே இயற்ளகயின் முழுளேளயத் பதோட
முயலுகிறது. (p. 24 – 'The Life Divine').
பசோர்க்கங்களை உருவோக்குவது இளறவனுக்கு சுலெேோக இருந்தது. உருவோக்குவதற்கு கடினேோக
இருந்த இவ்வுலகம் அவனது பெருஞ் சிறப்ெோகும். உயர்ந்த சந்கதோஷத்ளத அளடவதற்கோக,
சுமுகேற்ற நிளலயிலிருந்து, இளறவன் சுமுகத்ளத உருவோக்க கவண்டியிருந்தது.
உள்ைத்தின் நிளறளவ அனுெவிக்க விரும்பும், ெிைச்சிளன எதுவும் இல்லோத ஒரு அன்ெர், தனது
உள்ைத்ளத நிைப்ெ அன்ளனளய கவண்டலோம்.
அவன் பவற்றியளடயும் சேயத்தில், உணர்வுபூர்வேோன பேௌனம் என்றோல் என்ன என்று அவன்
பதோிந்துபகோள்வோன். இதற்குப் ெின் அவன் எதுவும் கவண்ட ேோட்டோன்.
வயதோன தம்ெதிகள் ஒருவளை ஒருவர் கேலும் முழுளேயோகப் புோிந்துபகோள்ை ஆர்வேோக இருக்கும்
பெோழுது, அவர்கைது அனுெவ முதிர்ச்சி மூலம் இந்தச் பசறிளவப் பெறுவோர்கள். அவர்களுக்கு
பதய்வீக உணர்ச்சியின் முழுளே கேலும் விளைவில் கிளடக்கும். பூைணேோன ஒரு முகத்தின்
உயிகைோட்டேோன அற்புதத்ளத இவர்கள் தங்கைது இைளேக் கோலத்தில் ெோர்த்திருப்ெர்.
பூைணேோன கதோற்றத்ளதயும், அைகின் கநர்த்திளயயும் முகம் பவைிப்ெடுத்துகிறது.
பூைணேோன உணர்ச்சிகள் வயப்ெடுத்தும்.
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சிறப்ெோன பசயல்கள் கவரும்.
பூைண பேௌனம் அதீத சந்கதோஷத்ளத அைிக்கிறது. தம்ெதிகள் எந்த வயதினைோக இருப்ெினும்,
ஒருவகைோடு ஒருவர் ெல்கவறு விதேோக பூைணேோக வோழ்க்ளகளய அனுெவித்தவர்கள், ெிோிவதற்கு
விரும்ெேோட்டோர்கள்.
இயக்கங்கள், கட்சிகள், அளேப்புகள் ேற்றும் குடும்ெங்களைத் கதோற்றுவித்தவர்கைோல்
அவற்றிலிருந்து ெிோிந்து வோை முடியோது.
உயர்ந்தவர்கள், இது கெோன்ற விளலேதிக்க முடியோத உளடளேகளை விட்டு விட்டு, தனித்து வோை
கற்றுக்பகோள்ை கவண்டும்.
குடும்ெத்தின் உணர்வுபூர்வேோன பசைிப்ளெ, தனித்த உணர்ச்சியில் கோண்ெது, இளறவளன
கநோக்கிய உணர்ச்சிகளைக் கோண்ெதோகும்.
ேனித உணர்ச்சிகள் தீவிைேோகவும், பசைிப்ெோகவும் இருக்கும்; பதய்வீக உணர்ச்சி கேன்ளேயோக
நம்ளே உயர்த்தும், நேது நிளலளயயும் உயர்த்தும். இது ஒரு உலகைோவிய உணர்ச்சியோகும்.
உலகின் இைகசியம் கண்டுெிடிக்கப்ெட்டோல், உலககே இளறவனின் ேகிளே எனப் புோியும்.
எதிர்ேோறோனதில் உள்ை உயர்வின் கண்டுெிடிப்கெ உலகத்தின் இைகசியேோகும்.
பேௌனத்தின் அைகு பசோல்திறன் ேிக்கது.
பேௌனம் சோதிக்கும்.
சோதிப்ெவர் தன்னுளடய எண்ணத்ளதப் ெற்றி கெசுவதில்ளல.
அந்த பேௌனத்திற்குப் ெல நிளலகள் உள்ைன.
ஒரு நிளலயில் அளதப் ெற்றி முக்கியேோனவோிடம் ேட்டுகே அவர் கெசுவோர்.
கவபறோரு நிளலயில் அவர் ஒருவோிடமும் கெச ேோட்டோர்.
அவருக்குள் ெல வளகப்ெட்ட ேனிதர்கள் இருப்ெர்.
ஒருவர் புோிந்து பகோண்டு ஆதோிக்கிறோர்.
ேற்றவர் அளத ஏற்றுக்பகோள்கிறோர்.
ஒரு திட்டத்ளத உருவோக்கி, கேற்கூறிய கட்டங்கள் எளதயும் கடந்து பசல்லோேல், அதன்
உட்குறிப்ளெயும் கவனத்தில் எடுத்துக் பகோள்ைோேல் இருப்ெவர், நிளனத்துப் ெோர்க்க முடியோத
அைவில் அதில் சோதிப்ெோர்.
எந்த ஒரு சீைற்ற எண்ணத்ளதயும் கவனத்தில் எடுத்துக்பகோள்ைோேல், எந்த ஒரு ஞோெகத்ளதயும்
நிளனவில் எடுத்துக்பகோள்ைோேல், விேர்சனம் பசய்ய எந்த ஒரு எச்சோிக்ளக உணர்வும் இல்லோேல்
இருப்ெின், இச்சோதளன சோத்தியம்.
எந்த ஒரு ேனத்திறனும் இருக்கக் கூடோது. அவற்றின் பசயல்ெோட்ளட அனுேதிக்க முடியோது, அளவ
இருப்ெளதகய அனுேதிக்க முடியோது.
கீழ் நிளலயில் அவனது கவனம் உறுதியோக நிளலத்து நிற்கிறது.
உயர்ந்த நிளலயில் இது ஆழ்ந்த பேௌனேோகிறது.
இது கெோன்ற ஒரு பேௌனம், ஜீவியேோககவோ அல்லது ஜீவனோககவோ முதிர்ச்சி பெறலோம்.
இதளனயும் தோண்டி, அது ெிைம்ேத்தின் பேௌனேோகவும் ேோறலோம்.
இது ெளடக்கும் பேௌனேோகும், சப்த ெிைம்ேம்.
இதன் ெளடப்பு ‘ஓம்’.
ஓம் என்ெது மூன்றோவது விோிவோக்கத்தில் உள்ைது.
இவ்விடத்ளத அளடயும் முனிவர் கேலும் என்ன பசய்ய கவண்டும் என்று தன்ளனக் ககட்டுக்
பகோள்கிறோர், இதற்கு கேலும் ஏகதனும் உண்டோ?
பேௌனம் இனிளேயோக பவைிப்ெடுகிறது.
நற்குணமும் பேைனேோகக் கோணப்ெடும்.
உண்ளேக்கு அதன் பேௌனேோன கதோற்றம் உண்டு.
சக்தியும் பேௌனேோவதுண்டு.
ளசத்திய பேௌனம் இனிளேயோனது.
எல்லோவற்றிற்கும் ெின்னோல் பேௌனம் உள்ைது.
அணுகுமுளற எதுவோக இருப்ெினும் ஆளுளேகய இறுதியில் சோதிக்கும்.
ஒருவருக்குப் ெைக்கேற்ற இடங்கைில் பசயலோற்றும் குணத்திறகன ஆளுளேயோகும்.
ஒருவன் கீழ் நிளலயில் சோதிக்கிறோன், ேற்பறோருவன் உயர்ந்த நிளலயில் சோதிக்கிறோன், ஆனோல்
இருவரும் எல்லோவற்றிலும் ஒகை கெோலிருக்கின்றனர்.
1) முந்ளதய ெிறவியிலிருந்து ஒருவன் பெற்றுக்பகோண்டது 2) பெற்கறோர்கைிடேிருந்து பெற்றது
3) அவனோககவ பெற்றுக்பகோண்டது. இளவகைோல் ஆனது ஆளுளேயின் வலிளே.
முந்ளதய அனுெவத்தின் ஆைம் ேற்றும் அகலத்ளதப் பெோறுத்தது இதன் வலிளே.
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ஒருவைது ஆளுளேளய ஒருவர் எவ்வோறு அதிகோிப்ெது?
சமூகத்தில் ெணம், கல்வி ேற்றும் பவற்றி ஆளுளேளய உயர்த்துகிறது.
கயோகத்தில் ஆளுளே அன்ளனயிடம் விைிப்புடன் இருந்தோல் உயருகிறது.
தனது ஆளுளேளய வைர்த்துக்பகோள்ை தீர்ேோனித்த ஒருவர், எங்கு அந்த தீர்ேோனம் உருவோனகதோ,
அந்த ஆைங்கைிகலகய இருக்க கவண்டும்.
அந்த ஆைங்கைிலிருந்து பசயல்ெடுவது ஆளுளேளய உருவோக்க உதவும்.
அங்கிருந்து பசயல்ெடும்பெோழுது பசயல்களை சேர்ப்ெணம் பசய்தோல் அன்ளன அவனது
ஆளுளேளய உயர்த்துகிறோர்.
உயர்ந்த அறிவும், எதிர்விளன ஆற்றோேலிருப்ெதும், அளேதியோகச் பசயல்ெடுத்துவதும் அந்த
முளறக்கு உதவுகின்றன.
அதுவளை கிளடக்கோத பெோிய வோய்ப்புகளை வோழ்க்ளக அவனுக்கு அைிக்கும்.
சேர்ப்ெணம் பசய்து எதிர்விளன ஆற்றோேல் அளேதியோகச் பசயல்ெடுவது இது கெோன்ற
கவளலளயப் பூர்த்தி பசய்யும்.
அவனது ஆளுளே புதிய நிளலக்கு எடுத்துச் பசல்லப்ெடும்.
வோய்ப்புகள் விோிவளடயும்வளை ஆளுளேயும் வைரும்.
இது நின்றவுடன் ஆளுளே அந்த நிளலயில் வலுப்ெடுகிறது.
குணத்ளத உயர்த்துவதன் மூலம் ஆளுளேயும் உயைலோம்.
குணத்திற்கு அப்ெோல் உயரும் ஆளுளே கவகேோக வைரும்.
குணம் என்கிற கட்டளேப்பு உதவவும் பசய்யும், தளடயோகவும் பசயல்ெடும்.
ஒரு புதிய குணம் தோனோககவ உருவோகிறது.
ஆளுளேயின் ேிக உயர்ந்த நிளலயில், குணம் வளைந்து பகோடுக்கும் தன்ளேயுளடயதோக ேோறும்.
நடத்ளதயும் ெைக்க வைக்கங்களும் அளதத் பதோடர்கின்றன.
ஆளுளேக்கு அப்ெோல் தனித்துவம் உள்ைது.
உயர்ந்தது தோழ்ந்தளத உள்ைடக்கியது.
Mr. Gardiner left them soon after breakfast. The fishing scheme had been renewed the day
before, and a positive engagement made of his meeting some of the gentlemen at Pemberley by
noon.
திரு. கோர்டினர் கோளல உணளவ முடித்துக் பகோண்டு, முதல் நோகை ேீன் ெிடிக்கும்
பெோழுதுகெோக்கிளனத் பதோடங்கி விட்டதோல், ேீன் ெிடிக்கவும் ேதியம் பெம்பெர்லியில் இருக்கும்
நண்ெளை சந்திக்க ஏற்ெோடு ஆகியிருந்ததினோல், அங்கு பசல்வதற்கும் கிைம்ெினோர்.
84. “Mr. Gardiner left them soon after breakfast.
The fishing scheme had been renewed the day before.”
It is a subtle master stroke in Darcy to have suggested fishing.
In him it was an act of politeness, an act of self-giving.
Self-giving is a means to forge a soul relationship with another.
Darcy did not know that Mr. Gardiner was dying to fish.
In his suggesting it, it touched a longing in another Man.
It was a subtle awareness of Mr. Gardiner’s wish.
In forging a relationship with a wife, among the grades this is one.
In another Man this offer evokes gratitude, a gratitude of meeting a long felt wish. In a woman she will add
the feminine complement.
Food is fulfilling, but food we are used to meets the taste requirement.
The woman always adds to Man’s joy the feminine resource.
A wife further extends it, adding the wifely part.
A husband who wants to please a wife gives her what she likes.
There are things she does not know she likes more. To give her that is better.
There are things she is unconscious of, but will serve her soul’s need. That would expand her soul.
The human joy becomes subtle joy, one that she was unaware of, and finally one that releases her soul’s
joy.
What is required is thoughtfulness and self-giving.
These are unfailing attitudes with everyone, especially with a spouse.
The women mentioned in the Veda (P. 48. 'The Life Divine') are the only exception.
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Such an approach to another is open to us not only in joy but in all human fulfillments – need, satisfaction,
fulfillment, liking, expansive joy, etc.
In a cultured family the child grows in this atmosphere, inherits it.
Such an atmosphere is more powerful than oral instruction.
The child not only blindly inherits it, he also learns by himself the superior value of good behaviour.
It can be practiced everywhere.
Sports is an important item of a gentleman’s life.
In England it was created out of the necessity of leisure.
What was created out of necessity became a symbol of prestige.
Punctuality, skill of shooting, courtesy of manners predominate in sports.
The thrill of waiting for the game is universally enjoyed.
Mr. Gardiner was a keen sportsman who had little time for fishing.
The sight of trout in Pemberley streams fascinated him.
In a subtle sense, Darcy’s offer of fishing was a stroke of luck for all that is not ordinarily seen, like
Kuchela’s flat rice.
In Mother it is true She has granted our wishes before our prayer.
It is also true the devotee is eaten by anxiety that is strong.
This is because Man’s faith in suffering is deeply entrenched.
It is philosophical.
If only he sees deeply into himself and sees the truth of what Mother says, that he alone clings to his
depression – he will be less worried.
Offering heaven is not so difficult as to wean him away from his hell.
By human we mean many things of which love of misery is one.
Love of suffering is intense. Man for this intensity seeks suffering.
He can teach himself the same intensity in joy.
We are taught too much of joy is not conducive.
Let us go to the height of intensity of joy and there realise that there is nothing but joy in life. It is a great
entry into yoga.
Man finds the street lamp as a sun.
His earthly fabric will not stand a drop of Love.
To discover the joy in this involved consciousness, God created the world.
A soul shall wake in the Inconscient’s house
------------All earth shall be the Spirit’s manifest home
are two lines in 'Savitri'.
Man can see the miraculous Origin. To overcome thinking is essential to glimpse eternal joy.
'Savitri' insisted on it to the end.
In England, grouse shooting is a national event. Parliament adjusts to that.
Russell was amazed when a visiting professor of philosophy from USA was lost in a basketball game on
television.
Sports is great. It is a great disciplinarian. Ashram provides for all age groups to practice physical exercise.
The interest evinced in it also exhibits the maturity of Mind.
Food is essential, good, valuable. How great an importance can be given to food and dress is an index of
one’s own maturity. Food, dress, rituals, symbols, austerity, ceremony, tradition, institutions, and values,
each in its own way reveal national, personal culture. Is there anything more important than Money? How
much importance can be given to it?
Neglect is a reaction.
The Rishis gave up everything.
The priest accepted all the rituals as sacred.
Is there a balance?
It is not balance Sri Aurobindo advocates.
He wants us to rise above both and reconcile there.
To express the spirit in the game, Money, or ritual is His solution.
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Why rituals? By our attitude, eating or bathing itself can be a ritual.
What matters is the attitude.
It is better it is a spiritual attitude.
Discovery of the Spirit in the parts of the being, in thought, emotion and acts is Purna yoga.
One can consecrate thought but to consecrate the thinking faculty is essential.
For that, one should give up one’s faith in all his ideas.
It is a very great step in yoga, but only in the Mind.
Beyond Mind lies the vital, body and the Being.
Try to consecrate ALL activities for one day. Heaven will descend on you.
You will discover the greatness of yoga.
It must be the only life for yoga.
Sports is the education of the body through intense entertainment.
Sports can be egoistic.
The values of a sportsman are unegoistic.
Sports taken to in the right spirit is immense felicity joining rapt repose.
Sporting is enjoyable discipline.
Cricket and tennis were created by the aristocracy to occupy their long hours of idleness to be played on
their lawns outside their castle.
In India we do not hear of any national sports in the old centuries.
India looked upon games as childish, which is a superstition.
The normal development of life in India did not offer an avenue for sports on a national scale.
The kings went hunting.
Ashram teams went to a university for a few days of entertainment.
In no game the university teams could do credit to them. They said, “Ashram athletes take the game
seriously”. “They do not play to win”.
Playing cards is part of English education.
In winter they need to keep themselves engaged. So, the indoor games.
Playing cards in India is a crime. It is considered as deceit, gambling.
There is no value in a card-game. It is a social value.
Gambling is prevalent all over the world.
Society must provide for some natural outlet for the negative human propensities.
That is why drugs cannot be prohibited.
Holland found that removing the ban on drugs, made them less prevalent. Maturity, childishness,
shallowness, seriousness come out in the individual as well as society. Each nation has different attitudes.
One cannot value another either by his own value or value himself by others’ values.
All along we evaluated ourselves by the British, now by America.
We have no self-existing values.
For that one has to find himself.
In India the idea of women taking to sports was an anathema till recently.
Most such activities are socially accepted habits raised culturally.
Over centuries they become sacred. It makes for death.
Societies so organised do not know freedom.
Once freedom enters their lives, life becomes versatile, prolific and puts up rich fruits.
Like a flower hidden in the heart of spring, results emerge.
Analysis is powerful to understand, synthesis is powerful to create.
A process based on analysis – synthesis is the best conceivable.
Mind analyses, emotion synthesizes.
A wonder subject subjected to this process will produce great results.
Elizabeth analyzes.
Darcy unconsciously synthesizes.
A wonder was born in their lives.
Europe took to analysis.
Russia took to emotion in a low civilisation.
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Should Europe and Russia come together, they will produce great results.
Europe thinks, Asia feels. Together they have a great destiny.
The Duke thought. Glencora sensed. There was no love lost between them. She was devoted to Burgo. He
was wedded to marriage vows. Still he rose to the peak. Their houses buzzed with popular activities. She
enjoyed every day of her life. He was intensely devoted to her. On her death he felt dismembered. On a
scale of successful marriage, they do not enter at all. It was an arrangement.
That raises life so high.
Mary Thorne and Frank Gresham were really good material. They started high and remained there forever.
Frank was shallow.
Mary was solid.
Mary was the product of Dr. Thorne.
“கோளலச் சிற்றுண்டிக்குப் ெிறகு விளைவில் திரு கோர்டினர் அவர்களை விட்டுச் பசன்றோர். ஒரு நோள்
முன்ெோககவ ேீன் ெிடிப்ெது ெற்றி முடிவு பசய்யப்ெட்டது.”
ேீன் ெிடிக்க டோர்சி அளைத்தது ேிகச் சிறந்த திறன் ேிக்கச் பசயலோகும்.
அவனது பசயல் ேோியோளதக்குோியதோகவும், சுய அர்ப்ெணத்தின் பசயலோகவும் இருந்தது.
ேற்றவருளடய ஆன்ேோவுடன் பதோடர்பு ஏற்ெடுத்திக்பகோள்ை வைி வகுப்ெது சுய அர்ப்ெணம் ஆகும்.
திரு கோர்டினர் ேீன் ெிடிப்ெதற்குத் தயோைோக இருப்ெது டோர்சிக்குத் பதோியோது.
அவன் அளதப் ெோிந்துளை பசய்தது, ேற்றவோின் ஏக்கத்ளதத் தீர்த்தது.
திரு கோர்டினோின் விருப்ெத்ளத சூட்சுேேோகப் புோிந்துபகோண்டதோல் எழுந்த அளைப்பு இது.
ேளனவியிடம் ஏற்ெடும் ெல நிளல உறவுகைில் இது ஒன்றோகும்.
கவபறோரு ேனிதனிடம் இது, ெல நோள் விருப்ெம் பூர்த்தியோனதோல் நன்றி உணர்ளவ எழுப்பும். ஒரு
பெண்ணிடம் இது பெண்ளே சோர்ந்த விஷயத்ளத பவைிப்ெடுத்தும்.
உணவு நிளறளவத் தரும், ஆனோல் நோம் வைக்கேோக உண்ணும் உணவு, நேது ருசிக்கு ஏற்றவோறு
இருக்கும்.
ஒரு ஆணின் சந்கதோஷத்திற்கு எப்பெோழுதும் ஒரு பெண், பெண்ளே சோர்ந்த விஷயங்களை
அைிப்ெோள்.
ேளனவி இததன ீட்டித்து, ேளனவி எனும் ெங்கிளனயும் கசர்த்து அைிப்ெோள்.
ேளனவிளயத் திருப்திப்ெடுத்த நிளனக்கும் கணவன் அவள் விரும்பும் விஷயங்களை அவளுக்கு
அைிப்ெோன்.
அவளுக்கு எது அதிகேோகப் ெிடித்திருக்கிறது என்ெகத அவளுக்குத் பதோியோேல் இருக்கும்.
அவற்ளற கசர்த்து அைிப்ெது கேலும் சிறந்தது.
அவளுக்குத் பதோியோத சில விஷயங்கள் இருக்கும், ஆனோல் அளவ அவைது ஆன்ேோவுக்குத்
கதளவயோக இருக்கும். அளவ அவைது ஆன்ேோளவ விசோலப்ெடுத்தும்.
ேனிதோீதியோன ேகிழ்ச்சி, அவள் அறியோேல் இருந்த சூட்சுே ேகிழ்ச்சியோக ேோறுகிறது. இறுதியில்
ஆன்ேோவின் ேகிழ்ச்சிளய பவைிப்ெடுத்துவதோக ேோறுகிறது.
இதற்குத் கதளவப்ெடுவது சேகயோசிதமும், சுய அர்ப்ெணமும் ஆகும்.
இந்த ேகனோெோவங்கள், எவருக்கும், முக்கியேோக கணவன் ேளனவிக்குத் கதோல்விளய அைிக்கோது.
கவதத்தில் குறிப்ெிடப்ெட்டிருக்கும் பெண்ேணிகள்( 'தி ளலப் டிளவன்' ெக்கம் 48) ேட்டுகே இதற்கு
விதி விலக்கோவர்.
இது கெோன்ற அணுகுமுளறளய, சந்கதோஷத்தில் ேட்டுேல்லோேல் கதளவ, திருப்தி, நிளறவு,
விருப்ெம், சந்கதோஷம் கெோன்ற ேற்ற எல்லோ ேனித நிளறவுகைிலும் நோம் கோட்டலோம்.
ெண்புள்ை ஒரு குடும்ெத்தில், குைந்ளத இந்தச் சூைலில் வைருகிறது, அளதப் பெற்றுக் பகோள்கிறது.
இது கெோன்ற சூைல், வோயோல் அறிவுளைகள் கூறுவளதவிட அதிக சக்தி வோய்ந்தது.
குைந்ளத கண்ளண மூடிக்பகோண்டு இளதப் பெற்றுக்பகோள்வகதோடு, நல்ல நடத்ளதயின்
நன்ேதிப்ளெ தோனோககவ கற்றுக்பகோள்கிறது.
இளத எல்லோ இடங்கைிலும் நளடமுளறப்ெடுத்தலோம்.
ஒரு கனவோனின் வோழ்க்ளகயில் விளையோட்டு ஒரு முக்கியேோன விஷயேோகும்.
பெோழுதுகெோக்கின் அவசியத்திற்கோக இங்கிலோந்தில் இது உருவோக்கப்ெட்டது.
அவசியத்திற்கோக உருவோக்கப்ெட்டது பகௌைவத்தின் அளடயோைேோக ேோறியது.
கநைந்தவறோளே, துப்ெோக்கி சுடும் திறன், ேோியோளதயோன நடத்ளதகள், இளவ விளையோட்டில்
ெிைதோனேோக இருக்கின்றன.
விளையோட்டிற்கோகக் கோத்திருப்ெத்தில் உள்ை சுகம் உலகம் முழுவதும் அனுெவிக்கப்ெடுகிறது.
ேீன் ெிடிக்க கநைம் கிளடக்கோத அைவிற்கு திரு கோர்டினர் முளனப்ெோன விளையோட்டு வீைர்.
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பெம்ெர்லி நீகைோளடகைில் கோணப்ெட்ட குைத்து ேீன் வளககள் கோர்டினளை வசீகோித்தன.
குகசலன் எடுத்துச் பசன்ற அவல் அதிர்ஷ்டத்ளதக் பகோண்டு வந்தது கெோல், சூட்சுேேோக
கவனித்தோல் டோர்சி ேீன் ெிடிக்க அளைத்தது எல்கலோருக்கும் அதிர்ஷ்டத்ளதக் பகோண்டு வந்தது.
இது சோதோைணேோகப் ெோர்க்க முடியோத ஒன்று.
நோம் ெிைோர்த்தளன பசய்வதற்கு முன்கெ நேது விருப்ெங்களை அன்ளன பூர்த்தி பசய்கிறோர் என்ெது
உண்ளே.
ஆனோல் வலிளேயோன கவளல அன்ெர்களை ஆட்பகோள்கிறது என்ெதும் உண்ளே.
துன்ெப்ெடுவதில் உள்ை ேனிதனின் நம்ெிக்ளக ேிக ஆைேோனது என்ெதோல் இவ்வோறு உள்ைது.
இது தத்துவோீதியோனது.
அவன் தன்னுள் பசன்று ஆைோய்ந்து, அவன்தோன் அவனது கவளலளய பகட்டியோகப் ெிடித்துக்
பகோண்டுள்ைோன் என்று அன்ளன கூறும் உண்ளேளய புோிந்து பகோண்டோல், அவனது கவளல
குளறயும்.
அவனுளடய நைகத்திலிருந்து அவளன பவைிகய பகோண்டு வருவது, பசோர்க்கத்ளத அைிப்ெளதவிட
கடினேோனது.
ேனிதம் என்றோல் ெல விஷயங்கள் உண்டு, அவற்றில் ஒன்று துன்ெத்தின் ேீது ஆளச பகோள்வது.
துன்ெத்தின் ேீதுள்ை ஆளச தீவிைேோக இருக்கிறது. ேனிதனின் இந்த தீவிைகே துன்ெத்ளத
நோடுகிறது.
இகத தீவிைத்ளத அவன் சந்கதோஷத்திலும் பகோண்டு வை கற்றுக்பகோள்ைலோம்.
அதிக அைவு சந்கதோஷம் நல்லதல்ல என்று நோம் கற்ெிக்கப்ெட்டுள்கைோம்.
சந்கதோஷத்தின் தீவிைத்தின் உச்சிக்குச் பசன்று, வோழ்வில் சந்கதோஷத்ளதத் தவிை கவபறதுவும்
இல்ளல என்ெளத நோம் அங்கு உணை கவண்டும். இது கயோகத்திற்கோன சிறந்த வோயிலோகும்.
பதரு விைக்ளக ேனிதன் சூோியனோகப் ெோர்க்கிறோன்.
ேனித வோழ்வு ஒரு துைி அன்ளெயும் எதிர்பகோள்ை முடியோது.
இந்த சிருஷ்டியில் சந்கதோஷத்ளதக் கண்டுெிடிப்ெதற்கோக இளறவன் உலளகப் ெளடத்தோன்.
ஜட இருைில் ஆன்ேோ விைித்பதழும்.
உலகம் முழுவதும் ஆன்ேோவின் ெகிைங்கேோன இல்லேோகும்.
இளவ 'சோவித்ோி'யில் உள்ை இைண்டு வோிகள்.
அற்புதேோன ஆைம்ெ இடத்ளத ேனிதன் ெோர்க்கலோம். சிந்தளனளயத் தோண்டி வருவது நிைந்தை
சந்கதோஷத்ளதக் கோண்ெதற்கு முக்கியம்.
இறுதிவளை இவ்வோறு இருக்க 'சோவித்ோி' வலியுறுத்துகிறது.
இங்கிலோந்தில் ‘grouse’ எனும் ெறளவளயச் சுடுதல் நோடைோவிய நிகழ்ச்சியோக உள்ைது.
ெோைோளுேன்றமும் இதற்ககற்றவோறு கூடும்.
அபேோிக்கோவிலிருந்து விஜயம் பசய்த ஒரு தத்துவப் கெைோசிோியர் பதோளலக்கோட்சியில்
கூளடப்ெந்து ஆட்டத்தில் ஆழ்ந்து கெோனளதப் ெோர்த்த ைஸ்ஸல் ஆச்சோியேளடந்தோர்.
விளையோட்டு சிறப்ெோனது. அது நல்பலோழுக்கத்ளத அைிக்கவல்லது. எல்லோ வயதினரும்
உடற்ெயிற்சியில் ஈடுெட ஆஸ்ைேம் இடேைிக்கிறது.
அதில் கோட்டும் ஆர்வம் ேனதின் முதிர்ச்சிளயயும் பவைிப்ெடுத்துகிறது.
உணவு முக்கியேோனது, நல்லது, விளல ேதிப்ெற்றது. உணவுக்கும், உளடக்கும் எவ்வைவு
முக்கியத்துவம் பகோடுக்கப்ெடுகிறது என்ெது ஒருவைது முதிர்ச்சிளயக் கோட்டுகிறது. உணவு, உளட,
சம்ெிைதோயங்கள், அளடயோைங்கள், கடுளேயோன விைதங்கள், சடங்குகள், ெோைம்ெோியம்,
அளேப்புகள், ெண்புகள், இளவ ஒவ்பவோன்றும் தத்தம் வைியில் நோட்டின் ேற்றும் தனிப்ெட்ட
நெர்கைின் கலோச்சோைத்ளத பவைிப்ெடுத்தும். ெணத்ளதவிட முக்கியேோனது ஏகதனும் ஒன்றுண்டோ?
அவ்வோறு இருப்ெின் எந்த அைவுக்கு அதற்கு முக்கியத்துவம் அைிக்கலோம்?
புறக்கணிப்பு ஒரு எதிர்விளனயோகும்.
ோிஷிகள் எல்லோவற்ளறயும் ளகவிட்டனர்.
பூசோோி எல்லோ சடங்குகளையும் புனிதம் என ஏற்றுக் பகோண்டுள்ைோர்.
ஒரு சேநிளல உள்ைதோ?
சேநிளலளயப்ெற்றி ஸ்ரீ அைவிந்தர் கூறவில்ளல.
இைண்டிற்கும் கேகல உயர்ந்து அங்கு சேைசப்ெடுத்திக் பகோள்வளதகய ெகவோன் விரும்புகிறோர்.
விளையோட்டு, ெணம் அல்லது சடங்குகைில் ஆன்ேோளவ பவைிப்ெடுத்துவகத ெகவோனின்
தீர்வோகும்.
ஏன் சடங்குகள்? நேது ேகனோெோவத்தின் மூலம் உண்ெதும் அல்லது குைிப்ெதுகே
சடங்குகைோகலோம்.
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கநோக்கம்தோன் முக்கியம்.
ஆன்ேீக கநோக்கேோக இருப்ெது நல்லது.
ஜீவனின் ெகுதிகள், எண்ணம், உணர்ச்சிகள் ேற்றும் பசயல்கைில் ஆன்ேோளவக் கண்டுெிடிப்ெது
பூைணகயோகேோகும்.
எண்ணத்ளத ஒருவர் சேர்ப்ெணம் பசய்யலோம், ஆனோல் சிந்திக்கும் திறளன சேர்ப்ெணம் பசய்வது
முக்கியம். ஒருவர் அவருளடய எல்லோ கருத்துகைின் கேலுள்ை நம்ெிக்ளகளயயும் ளகவிட
கவண்டும்.
கயோகத்தில் இது ேிகப் பெோிய ெடியோகும், ஆனோல் ேனதில் ேட்டுகே.
ேனதிற்கு அப்ெோல் உயிர், உடல் ேற்றும் ஜீவனுள்ைது.
எல்லோ நடவடிக்ளககளையும் ஒரு நோள் சேர்ப்ெணம் பசய்ய முயல கவண்டும். அவ்வோறு பசய்தோல்
பசோர்க்கம் நம்ேிடம் வரும்.
கயோகத்தின் உயர்ளவ நோம் பதோிந்துபகோள்கவோம்.
கயோகத்திற்கோக ேட்டுகே வோழ்வோக இருக்க கவண்டும்.
தீவிை பெோழுதுகெோக்கின் மூலம் உடலுக்கு கல்விளய அைிப்ெது, விளையோட்டு.
விளையோட்டு அகந்ளதக்குோியதோக இருக்கலோம்.
விளையோட்டு வீைர்கைின் ெண்புகள் அகந்ளதயற்றளவ.
விளையோட்ளட சோியோனெடி எடுத்துக்பகோண்டோல், தீவிை சந்கதோஷத்ளத அைிக்கும் பேய்ேறந்த
இளைப்ெோற்றலோகவும் இருக்கும்.
விளையோட்டு இன்ெேோன துளறயோகும்.
உயர்குடி ேக்கள் தங்கைது கசோம்ெலோன கநைங்கைில் தங்கைது அைண்ேளன கெோன்ற பெோிய
வீட்டிற்கு பவைிகய விளையோடுவதற்கோக கிோிக்பகட்ளடயும், படன்னிளசயும் உருவோக்கினர்.
இந்தியோவில் முந்ளதய நூற்றோண்டுகைில் எந்த கதசிய விளையோட்டுகளைப் ெற்றியும் நோம்
ககள்விப்ெடவில்ளல.
விளையோட்ளட, குைந்ளதத்தனம் என்று இந்தியோ கருதியது. இது ஒரு மூடநம்ெிக்ளகயோகும்.
இந்தியோவில், வோழ்வின் பெோதுவோன வைர்ச்சி, நோடைோவிய அைவில் விளையோட்டுக்கு
முக்கியத்துவம் அைிக்கவில்ளல.
அைசர்கள் கவட்ளடயோடுவதில் ஈடுெட்டிருந்தனர்.
சில நோட்கள் நடக்கும் விளையோட்டுகைில் ெங்ககற்க ஆசிைே விளையோட்டுக் குழு ஒரு
ெல்களலக்கைகத்திற்குச் பசன்றது.
எந்த ஒரு விளையோட்டிலும் ெல்களலக்கைகம் அவர்களுக்குப் ெோைோட்ளட அைிக்கவில்ளல. “ஆசிைே
விளையோட்டு வீைர்கள் விளையோட்ளடத் தீவிைேோக எடுத்துக்பகோள்கின்றனர். அவர்கள்
பஜயிப்ெதற்கோக விளையோடுவதில்ளல” என்று அவர்கள் கூறினர்.
சீட்டு விளையோடுவது ஆங்கிகலயர்கைின் கல்வியின் ஒரு ெகுதியோகும்.
குைிர்கோலத்தில் அவர்களுக்கு கவறு கவளல எதுவும் இல்லோததோல், உள்ைைங்க விதளயோட்டுகளை
உருவோக்கினர்.
இந்தியோவில் சீட்டு விளையோடுவது ஒரு குற்றேோகும். அது ஏேோற்று, சூதோட்டம் என்று
கருதப்ெடுகிறது.
சீட்டு விளையோடுவதில் ேதிப்பு எதுவும் கிளடயோது, அது ஒரு சமூக ேதிப்பு.
சூதோட்டம் உலகம் முழுவதிலும் நிலவுகிறது.
எதிர்ேளறயோன ேனிதப் கெோக்குகள் விடுெட, சமூகம் ஏகதனும் ஒரு இயல்ெோன வைிளய அைிக்க
கவண்டும்.
அதனோல்தோன் கெோளத ேருந்துகளைத் தளட பசய்ய முடிவதில்ளல.
கெோளத ேருந்துகைின் ேீதோன தளடளய அகற்றிய ெின், ஹோலந்து நோட்டில் அளதப்
ெயன்ெடுத்துவது குளறந்துவிட்டது. முதிர்ச்சி, குைந்ளதத்தனம், ஆைேின்ளே, தீவிைம் இளவ
யோவும் தனி நெோிடேிருந்தும், சமூகத்திலிருந்தும் பவைிப்ெடுகின்றன. ஒவ்பவோரு நோட்டிற்கும்
ஒவ்பவோரு அணுகுமுளற இருக்கிறது.
ஒருவர் தன்னுளடய ேதிப்ெின் அடிப்ெளடயில் அடுத்தவளை ேதிப்ெிட முடியோது. அகதகெோல
ேற்றவைது ேதிப்ெின் அடிப்ெளடயில் தன்ளன ேதிப்ெிட்டுக் பகோள்ை முடியோது.
நோம் இது கோலம்வளை ஆங்கிகலயளை அைவுககோலோக ளவத்து நம்ளே ேதிப்ெிட்டுக்
பகோண்டிருந்கதோம், இப்பெோழுது அபேோிக்கோளவ ளவத்துக் கணித்துக் பகோள்கிகறோம்.
சுயேோக எந்த ெண்புகளும் நம்ேிடம் இல்ளல.
இதற்கு ஒருவர் தன்ளனகய பதோிந்துபகோள்ை கவண்டும்.
இந்தியோவில் சேீெ கோலம்வளை பெண்கள் விளையோட்டில் ஈடுெடுவது ஏற்புளடயதோக இல்ளல.
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இது கெோன்ற ெல நடவடிக்ளககள், கலோச்சோைோீதியோக வைர்க்கப்ெட்ட சமூகத்தோல் ஏற்றுக்
பகோள்ைப்ெட்ட வைக்கங்ககை.
ெல நூற்றோண்டுகைில் இளவ புனிதேோகி விடுகின்றன. இது ேைணத்துக்கு ஏதுவோகிறது.
இவ்வோறு உருவோக்கப்ெட்ட சமூகங்களுக்கு சுதந்திைம் என்றோல் என்ன என்று பதோியோது.
அவர்கள் சுதந்திைம் பெற்றவுடன், அவர்களுளடய வோழ்வு ெலதுளறகைில் திறளே வோய்ந்ததோகவும்,
நிளறவோகவும், பசைிப்ெோன ெலன் தருவதோகவும் ேோறுகிறது.
ஊற்றின் நடுகவ ேலர் ேளறந்திருப்ெது கெோல், ெலன்கள் பவைிவரும்.
ஆய்வு புோிந்து பகோள்வதற்கு சக்தி வோய்ந்ததோக இருக்கும்; பதோகுப்பு உருவோக்கச் சக்திவோய்ந்ததோக
இருக்கும்.
ஆய்வு ேற்றும் பதோகுப்ெின் அடிப்ெளடயில் நளடபெறும் ஒரு பசய்முளற, நிளனத்துப்
ெோர்க்கக்கூடியவற்றிகலகய ேிகவும் சிறப்ெோனது.
ேனம் ஆைோயும், உணர்ச்சி பதோகுக்கும்.
அற்புதேோன ஒரு விஷயத்ளத இச்பசய்முளறக்கு உட்ெடுத்தினோல், பெோிய ெலன்களை அைிக்கும்.
எலிசபெத் ஆைோய்கிறோள்.
டோர்சி தன்ளன அறியோேகலகய பதோகுக்குகிறோன்.
அவர்கைது வோழ்வில் ஒரு அற்புதம் ெிறந்தது.
ஐகைோப்ெோ ஆைோய்வதில் இறங்கியது.
தோழ்ந்த நோகோிகத்தில் ைஷ்யோ உணர்ச்சிளயக் ளகயோண்டது.
ஐகைோப்ெோவும் ைஷ்யோவும் இளணந்தோல் ேிகப் பெோிய ெலன்கள் உருவோகும்.
ேனம் ஐகைோப்ொவினுளடயது, உணர்வு ஆசியோவினுளடயது. அளவ இளணந்தோல் அவற்றிற்குப்
பெோிய எதிர்கோலம் இருக்கிறது.
Duke சிந்தித்தோன். Glencora வோல் உணை முடிந்தது. இருவருக்கும் இளடகய கோதல் இல்ளல. அவள்
Burgoறவ விரும்ெினோள். அவன் திருேண உறுதிகளுக்கு உண்ளேயோக இருந்தோன். இருப்ெினும்
அவன் உச்சத்ளத அளடந்தோன். அவர்கைது இல்லம் ெிைெலேோன நிகழ்வுகைில் ஈடுெட்டிருந்தது.
அவள் தனது வோழ்க்ளகயின் ஒவ்பவோரு நோளையும் இைசித்தோள். அவன் அவைிடம் தீவிைேோக அன்பு
பசலுத்தினோன். அவள் இறந்த கெோது அவன் சிதறிப்கெோனோன். அவர்களுளடயது பவற்றிகைேோன
திருேண வோழ்வு அல்ல. அது ஒரு ஏற்ெோடோக இருந்தது. அது ஒரு இளணந்து வோழும் ஏற்ெோடோககவ
இருந்தது
அது வோழ்ளவ ேிக உயைத்திற்கு உயர்த்துகிறது.
Mary Thorne-ம், Frank Gresham-ம் உண்ளேயில் சிறந்த உதோைணங்கள். அவர்கள் உயைத்தில்
ஆைம்ெித்து அங்கககய நிளலத்து நின்றனர்.
Frank-கிடம் ஆைேில்ளல.
கேோி உறுதியோனவைோக இருந்தோள்.
Dr. Thorne-ஆல் உருவோக்கப்ெட்டவள் கேோி.
***********
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Accomplishment, 85
missing factors in, 305
Act
in Mother, 169
Actions
results of, 150
Acts, 150
different consequences, 169
in different planes, 169
various parts, 44
Adventure
aspects of, 282
Alertness
negative, 282
positive, 282
All actions
originates in oneself, 276
rules of, 276
Alone
birth of subtle formation, 95
Analysis, 343
Articulation
mental, 54
of mantras, 54
powers of, 54
Aspiration
brings an opening, 8
is bliss, 317
Aspiration expressing
is delight, 317
Atom
is universe, 77
Attention, 102
Attitude, 187
results of changing it, 258
Attitudes
emotional ones, 99
Authority, 169
Balance
in life, 343
Behaviour
determined by, 17
Behaviours
human, 25
Belief, 132
levels of, 137
Beliefs
principles of, 156
Beneficiary, 22
types of, 77

Body
power of, 199
Calling Mother
awakening, 12
Calmness
its strength, 156
Capacities
man's choice, 218
of life, 218
Capacity, 205
Cause
effect of, 282
Change
knowledge of, 12
Cheerful, 44
Children, 311
Civilisation
accomplishment, 8
Communion
with God, 121
Compulsion, 112
Concentration
all inclusive, 193
Condemnation, 239
Consciousness
subtle transition, 213
supramental, 30, 54
Consciousness in life
different stages, 311
Consecrating
its accomplishment, 282
Consecrating ideals
its responses, 193
Consecration, 270
hourly, 253
its powers, 150
its results, 30
never fails, 64
of consciousness, 234
powers of, 30
types of, 156
withdrawl of the mind, 36
Constant remembrance
powers of, 85
Contradictions, 91
are complementaries, 64
Creation
quest for Delight, 77
theory of, 77
Cultural
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its development, 17
Cultural manners
builds individuality, 99
Culture, 102, 112
achievement, 22
aspects of, 107
devoid of, 299
Cursing
leads to spiritual goal, 193
Decisions
types of, 181
Defects
man's, 128
Delicacy
is culture, 270
its perfection, 270
Delight
inner, 64
intensities of, 121
Detachment
from property, 181
from various aspects, 181
Details
in acts, 187
Diffidence, 12
Dinner
tools of, 8
Discipline
implimentation of, 40
Discrimination, 329
Diseases
temperamental distortions, 107
Dislikes, 234
Disliking, 150
Dissipation, 44, 112
Divine
relying upon, 226
Ego, 187
creates opposites, 258
dissolving it, 205
realising it, 12
seperates, 54
shedding, 150
source of flaws, 121
symptoms of, 132
Emdowments
human's, 40
Emotion
mentalising it, 228
Emotions, 132, 228
Endowments
values of, 102
Energy, 99
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rules of, 112
saturation of, 17
Essential
in acts, 187
Events
understanding of, 115
Evil persona
an instrument, 323
Evolution, 317
Existence
familiarity is essential, 54
Expansiveness, 175
Expression
niceties of, 143
failure
step to success, 44
Faith, 132
in one's capacity, 77
in oneself, 128
Family, 311
Fear
vanishes by, 219
Finite
aspects of, 323
becoming infinite, 187
Flattery, 337
Folly, 95
Force, 17
forms of, 293, 296
Forgiving, 253
Form, 17
Freedom, 162
results of, 112
Friend
relationship with, 193
Gaytri
its power, 137
Goodness
types of, 220
virtues of, 128
Goodwill, 245
powers of, 85
Grace, 187
when soul awakens, 220
Grat acts
man seeking it, 305
Gratitude, 44, 121, 245
progress, 199
Great acts
accepted by refusal, 25
Healthy sensation
grace comes in, 220
Hierarchies, 12
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consciousness, 317
Higher consciousness
experiences of, 317
Higher culture
aquiring it, 276
Hipocricy, 175
His disciplines
for devotees, 137
History
ideas emerging, 121
Human
intensity of, 282
Human choice, 17
components of, 132
its power, 253
its value, 99
Human life
its value, 54
lies in value, 54
Husband-Wife, 343
Ideas, 323
Ignorance
psychological, 40
Ignorances
man's, 162
Imagination
man's, 199
powerful energy, 253
Imitation, 143, 329
Incapacity, 12
Indelicacy, 270
Indian society
spirit in life, 213
Individual
aspiration for the world, 64
Individuality, 299
leads to prosperity, 299
spiritual, 305
truth, 305
vital, 305
Infinite
aspects of, 323
in the finite, 181
Infinity
in the finite, 305
self existing, 305
Inner - Outer, 54
Intensity, 102
Internet
its usage, 205
uses of, 329
Intution
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forms of, 3
Involution, 317
Jnana yoga, 282
Joy
desire for, 162
in life, 343
its power, 199
Karma, 107
Knowledge
Complete, 270
its values, 30
total, 317
Language
role in society, 299
Lapse
reversing it, 8
Learning
interests in children, 199
Life, 64
equilibrium, 102
expands, 276
interrelated, 270
is Divine, 77
its essentials, 187
of perceived truth, 264
shifting to Mother's life, 228
social, 40
subtle, 40
Light
various levels, 143
Likes, 234
Liking, 150
Lila, 245
Limitation
arises from inside, 220
Listening
gives joy, 337
Lively, 44
Logic, 115
Longevity
love of human hearts, 175
Love, 329
gateway for universality, 228
towards god, 228
Loyalty, 175
success of, 128
Man
advances, 276
his importance, 317
his laziness, 282
his powers, 253
his tendencies, 199
infinite endowments, 175
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spiritual qualities, 270
turning to individual, 213
Manners
its peculiarities, 276
Man's willingness
various reasons of, 234
Mantra
its powers, 323
Man-Woman, 343
Many, 54
interacting with Many, 305
Marriage, 64
Marvel, 239
Mastery
forms of, 30
Maximum
human's, 137
Mother's, 137
Memory, 228
Mental beliefs
man relies upon, 156
Mental consecration
its parts, 258
Mind
functioning in life, 132
MInd
its functions, 85
Money
aspects of, 293, 296
Mother, 162
different perspective, 95
effects of calling, 25
everpresent, 234
infinity, 64
powers of, 64, 245
rely upon, 213
surrender, 40
Mother's
consciousness, 54, 132
sunlit path, 220
Mother's consciousness
results of, 132
Mother's name
powers of, 85
Motive
aspects of, 30
Nature
creative power of Absolute, 293, 296
its evolution, 193
News
bad, 199
good, 199
ways of receiving it, 199
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Non reaction
inner, 115
outer, 115
Objective, 95
Obstacles
are opportunities, 239
Occupation
awareness, 150
man's, 282
One, 54
Opinion, 102
Opposites
essential in life, 54
in life, 234
Organisation
incapable of, 91
traits of, 162
Pain
changes to pleasure, 293, 296
Parents, 311
relationship with children, 337
Past consecration, 220
results of, 213
Patience
for supramental consciousness, 282
People
nature of, 337
Perception, 115
Perfection
accomplishes, 169
in action, 337
in emotions, 337
in silence, 337
Persistence
for supramental consciousness, 282
Personality, 282, 337
Plane
social, 228
spiritual, 228
Pleasing
aspects of, 77
Politeness, 143
Positive events
followed by tragedy, 121
Potential
spiritual, 282
Power
its context, 228
lies in energy, 220
mental, 258
physical, 258
social, 85
types of, 77
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vital, 258
Powers
different ones, 239
natures of, 239
Praise, 239
Prayer
inner attitude of, 317
progress, 199
Pride and Prejudice
its revelations, 22
Problem
human choice, 64
its solution, 264
Problems
are opportunities, 264
indulging in, 205
Process
shifting to Mother's life, 228
Progress
principles of, 220
strategies of, 220
Protection, 54
Psychic
rely upon, 258
Psychic accomplishments
in life, 107
Purna yoga, 44
Purusha
discovering it, 44
Rational, 3
rectifies errors, 91
Rationality, 115
levels of, 91
Remembrance, 40, 193
Response
negatively, 115
positvely, 115
Results
knowledge of, 150
Reversals, 91
Risks, 143
Romance, 64
Sachchidananda
expressing in opposites, 239
Sarcasm, 187
Savitri, 64, 253, 270
Scarcity
god's infinity, 77
infinity of God, 77
Science
of life, 8
Secrecy, 187
Self, 205
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Self awareness, 17
Self giving
power of, 44
Self-giving, 343
Selfishness
endless energy, 91
Sensation, 220, 228, 270
Sensibility, 162
Sensitivities, 44
Sensitivity
compels civility, 323
factors of, 293, 296
types of, 12, 293, 296
Servant
in terms with his master, 175
Service, 175
Silence, 137, 270
beyond silence, 128
different aspects of, 337
its source, 245
values of, 337
Silent aspiration
results of, 102
Silent will
potentials of, 282
Sincerity, 64, 169, 329
is truthfulness, 128
truthful, 181
virtues of, 128
Smaal mind, 245
Small acts, 305
greater context, 323
values of, 132
Small events
significance of, 335
Social
its three levels, 85
Social evolution, 3
low awakeming to the high, 143
Social level
changes of, 199
Society
built upon energy, 293, 296
importance of, 169
its needs, 311
its power, 239
organises power, 245
powerfully organised, 30
powers of, 54
releases energy, 245
rules of growth, 22
spiritual values of, 213
Space and Time, 44
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Special values
traits, 169
Spiritual cheerfulness, 329
Spiritual greatness
is a wonder, 299
Spiritual levels, 193
Spiritual plane
traits of, 77
Spiritual powers
reaches great heights, 228
Spiritual progress
leads to prosperity, 282
Spiritual qualities, 317
Spiritual values
aspects of, 293, 296
Sports
aspects of, 343
prestige symbol, 343
Sri Aurobindo, 162, 270
awakening to, 205
dwelling on, 137
yoga of, 220
Strength, 102
Structure, 323
breaking it, 77
crossing it, 77
powers of, 77
Structureless
infinity, 323
Structures
aspects of, 169
Subjective, 95
Subtle plane
creative power, 91
infinite power, 258
Success
counter emotions, 91
Suggestive, 64
Super grace
the hour of, 181
Super mind
in human ignorance, 64
Supergrace, 187
Superstition
low consciousness, 54
Supramental
consciousness, 150
through realisation, 228
Supramental existence, 17
its grades, 17
Supramental life, 143
Surrender, 137, 187
levels of, 282
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powers of, 40
yogic action, 282
Synthesis, 343
Taste of Ignorance, 128, 205
Taste of Knowledge, 128, 205
Temperaments
qualities of, 99
The French Revolution
equality, 175
force of, 64
its force, 264
The Hour of god, 323
The Life Divine, 323
principles of, 3
The Mother
awakening to, 205
Thinking, 228
Time, 205
Timelessness, 17, 205
Truth
in work, 299
is growth, 335
Truthfulness
virtues of, 128
Unconscious
man's, 162
Unconsciousness
becoming conscious, 305
depths of, 293, 296
in man, 91
Understanding
process of, 205
Unwillingness, 150
Urge
withdrawing it, 156
Values
different scales, 239
its results, 169
its values in life, 239
Vast surrende
its strength, 64
Waking samadhi, 317
Waking samdhi
conditions of, 329
Warnings
in life, 115
symptoms of opportunity, 115
wealth, 175
Wealth
carries experience, 175
Well being, 8
Will
bad, 107
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egoistic, 107
good, 107
truthfulness, 137
Willingness, 205
Wisdom, 143
Work, 299
Yoga, 40, 245
all life is yoga, 343
in life, 150
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its rules, 276
necessities of, 36
powers of, 329
spiritual accomplishment, 143
spiritual clarity, 143
spiritual mastery, 143
universal joy, 293, 296
Yogic
consciousness, 150

356

