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Chapter 4: News from Home 

                                                       வீட்டிலிருந்து வரும் செய்தி 

 

Elizabeth returns to the hotel to find two letters from Jane. In the first letter, Jane informs her that 

Lydia has run off with Wickham to Scotland. The second letter states that the couple has not gone 

to Scotland to marry as assumed, and that Wickham does not plan to marry Lydia at all. As 

Elizabeth sets out to inform the Gardiners, she meets Darcy at the door. She informs him of the 

disturbing news. Darcy becomes quiet, and leaves shortly. Elizabeth believes she will never see 

him again. 

விடுதிக்குத் திரும்பிய எலிெசபத், ஜேனிடமிருந்து இரண்டு கடிதங்கள் வந்துள்ளததக் காண்கிறாள். 

முதல் கடிதம் லிடியா விக்காமுடன் ஸ்காட்லாண்டிற்கு ஓடிப்ஜபாய் விட்டதாகத் சதாிவிக்கிறது. 

இரண்டாவது கடிதம் விக்காமிற்குத் திருமணம் செய்து சகாள்வதற்கான எண்ணஜம இருப்பதாகத் 

சதாியவில்தல என்று சதாிவிக்கிறது. இததனக் கார்டினர் தம்பதயினருக்குத் சதாிவிக்க எலிெசபத் 

முற்படுதகயில் வாயில் அருஜக டார்ெிதய ெந்திக்கிறாள். டார்ெியிடம் செய்திதயத் சதாிவிக்கிறாள். 

அவன் சமளனமாக அவ்விடத்தத விட்டு உடஜன அகலுகிறான். அவதன மீண்டும் ெந்திக்கஜவ 

முடியாது என அவள் நிதனக்கிறாள். 

 

Elizabeth had been a good deal disappointed in not finding a letter from Jane on their first arrival 

at Lambton; and this disappointment had been renewed on each of the mornings that had now 

been spent there; but on the third her repining was over, and her sister justified, by the receipt of 

two letters from her at once, on one of which was marked that it had been mis-sent elsewhere. 

Elizabeth was not surprised at it, as Jane had written the direction remarkably ill. 

லாம்ப்டனுக்கு வந்தவுடன் ஜேனிடமிருந்து கடிதம் வராதது குறித்து முதலில் வருத்தப்பட்ட அவள், 

ஒவ்சவாரு நாள் காதலயிலும் கடிதத்தத எதிர்பார்த்து ஏமாற்றம் அதடந்தாள். மூன்றாவது நாள் 

இரண்டு கடிதங்களும் ஜெர்ந்து வந்தன. தவறான முகவாியினால் அதவ ஜவறு எங்ஜகா சென்று 

விட்டிருந்தன. 

1. It is Caroline’s poking Elizabeth that made the elopement possible. 

எலிெசபத்ததக் காரலின் எாிச்ெலூட்டியது ஓடிப்ஜபாவதற்கு வழி வகுத்தது.  

2. As long as the buoyant happy atmosphere was there, the letters could not reach them. 

ெந்ஜதாஷமான உற்ொகமான சூழ்நிதல அங்கு இருக்கும்வதர கடிதங்கள் அவர்களுக்கு வந்து 

ஜெரவில்தல. 

3. It is a truth of Life, that the atmosphere in one place can determine the acts in another place, 

notwithstanding the sequence in Time. 

ஓர் இடத்தின் சூழல் காலத்தின் வாிசெக் கிரமங்கசைப் சபாருட்படுத்தாமல் ஜவசறாரு இடத்தின் 

செயல்கசை நிர்ணயம் செய்ய முடியும் என்பது வாழ்வின் உண்தமயாகும்.  

4. In the last few days, perhaps five days, they visited Pemberley, discovered Darcy’s changed attitude and 

received Darcy, Miss Darcy, Bingley at the inn, dined again at Pemberley. It is worth noting the letter was 

written five days earlier to the day of elopement. Elizabeth coming close to Darcy made Wickham come 

close to Lydia. 

கடந்த ெில நாட்கைில், ஓர் ஐந்து நாட்களுக்காவது அவர்கள் சபம்பர்லிக்கு விேயம் செய்தனர், 

டார்ெியின் மாறிய மஜனாபாவத்ததக் கண்டனர், விடுதியில் டார்ெி, அவனுதடய ெஜகாதாி மற்றும் 

பிங்கிலிதய வரஜவற்றனர், மீண்டும் சபம்பர்லியில் விருந்துண்டனர். ஓடிப் ஜபாவதற்கு ஐந்து 

நாட்களுக்கு முன்பு கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளததக் கவனிக்க ஜவண்டும். எலிெசபத் டார்ெியிடம் 

சநருங்குவது, விக்காதம லிடியாவிடம் சநருங்க தவக்கிறது.   

5. “Her uncle and aunt set off themselves”. It is significant that the letters are not opened in their presence or 

Darcy spoken to in their presence. It is through Mr. Gardiner that the misfortune is reversed. Their presence 

is capable of preventing such a misfortune. So they left. Nor would she feel free to speak of Lydia to Darcy 

in their presence. Hence their absence. 

“அவளுதடய மாமாவும், அத்சதயும் சவளிஜய கிளம்பினர்”. அவர்களது முன்னிதலயில் 

கடிதங்கதளப் பிாிக்காததும், டார்ெியிடம் செய்திதயக் கூறாததும் குறிப்பிடத்தக்கதவ.  

திரு கார்டினர் மூலம்தான் துரதிர்ஷ்டம் ஜநராக்கப்பட்டது. கார்டினர் தம்பதிகளின் முன்னிதலயில் 

தவறு ஏற்பட முடியாது. ஆதலால் அவர்கள் அங்கிருந்து அகலுகின்றனர். அவர்களது 
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முன்னிதலயில் லிடியாதவப் பற்றி டார்ெியிடம் எந்தவிதத் தயக்கமுமின்றி ஜபெவும் அவளால் 

முடியாது. அதனால் அவர்கள் அங்கிருக்கவில்தல.   

6. “Elizabeth has been a good deal disappointed in not finding a letter from Jane.” 

Asia was a good deal satisfied by Japan winning the war in 1905 against Russia. It was the same Japan that 

became a predator later. 

It was the much expected letter that exploded the bomb of elopement. 

Japan is a nation of honour like England but the expression of it is individual in England, collective in 

Japan. 

Honour developed in England by trade. 

In Japan its insularity matured into superiority to preserve which was the duty of honour. 

Japan was vital devoid of Mind. 

England is Mentalised vital in trade. 

Her honour developed trade which founded the Empire. 

The empire, though imperial, had the chance of founding the world government. 

England was conservative, clung to its royalty, cherished the aristocratic values of exclusiveness which are 

against the spirit of founding a world government. 

She lost her empire and lost that chance to create a world government. 

England united India territorially. 

India made England win the war and wipe out the eternal enmity of France with herself and Germany. 

She destroyed the falsehood of Italy, the racism of Germany. 

It is by a choice England made USSR her enemy in 1945. 

All Churchill’s intuitions about Stalin were right, but he could have got on with Stalin even as Hitler did. 

Churchill was, in that regard, an arch-reactionary as in the matter of the empire. 

A greater reason for England not rising to the occasion was her bitter opposition to the French and Russian 

Revolutions, which were the nourishing springs of social evolution. 

The world was expanding in spirit; England was shrinking into her shell. 

In our world of disappointments, it is difficult to conceive of a world of no disappointments. 

Imagination too needs a potential of a symbol. 

How could a Man of 1000 AD imagine the conditions of 2000 AD? 

Only those who have a spiritual potential and see it in vision can exercise their vision. 

Taste of delight, infinitely bringing out of the infinite are not powers within the human range. 

Indians can imagine American prosperity or conditions read about in the Puranas and epics. 

One hundred years ago thinkers conceived of a Moneyless society. 

The withering of the state was envisioned. 

Superman means a Man of superior human powers. 

To imagine what Sri Aurobindo promises, one should develop fresh faculties. 

The question is, how to do that? 

Knowledge of The Life Divine, Synthesis, Savitri can do it. 

How does a faculty develop? 

The very first step is the knowledge of that faculty must be fully absorbed by the Mental consciousness and 

later by the Mental substance. 

Next it must be emotionally endorsed. 

Finally the knowledge absorbed by the structure of sensations begins to frame the faculty. 

If you are a writer or speaker or one who has developed any such faculty, examine how it was formulated. 

Think of the aspects of our culture such as sweetness, hospitality. 

Have you learnt a foreign language? 

Then you may have such an experience. 

If you are one who spent time in another culture and acquired an adjustment, you will know. 

Even otherwise you can imagine based on your general experience. 

The truth is, as Gita says, whatever faculty you want to have you will acquire with enough 

determination. 

Shallow characters are disappointed. He who tries to please everyone eliminates the disappointment 

of others. 
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One marked characteristic of Elizabeth is to be lively all the time. 

Liveliness dissolves the sense of disappointment in others. 

Liveliness is excess energy. 

Energy removes disappointment. 

Energy organised is cheerfulness. 

Energy emotionally organised is creative of joy. 

Mentally organised energy creates ideas. 

Emotionally organised energy creates joy. 

Sensationally organised energy creates functional skills. 

The creation of Supermind of a force and form corresponding to the truth seen in itself is organising truth as 

force as well as form.  

Writing is organising Mental energy into thoughts and ideas. 

Real-Idea is Being organising its force in self-determinative knowledge.  

There is organisation at all levels. 

Primary organisation of energy is into skills. 

Sound is organised into speech. 

Speech is fluent in the measure it is devoid of thought. 

Thought is Mental energy organised into a fact or idea. 

Fact is about objects. 

Idea is about thoughts. 

An emotional thought is an attitude. 

An emotional thought energized changes the attitude into motive. 

There is no action without some organisation of something. 

Movement is life. 

Movement needs energy, releases energy. 

All actions are the result of some organisation or other. 

Enthusiasm is energy less organised. 

Excitement is energy organised enthusiastically. 

Becoming is Being organised in action. 

“ஜேனிடமிருந்து கடிதம் வராதது எலிெசபத்திற்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது.” 

1905ஆம் வருடம் ரஷ்யாதவப் பபாாில் ேப்பான் சவன்றது, ஆெியாவுக்கு மிகவும் திருப்தியாக 

இருந்தது. அஜத ேப்பான் பின்னர் சூதறயாட ஆரம்பித்தது.  

மிகவும் எதிர்பார்த்த கடிதம் ஓடிப்ஜபான செய்திதயத் தாங்கி இடிஜபால் வந்தது. 

இங்கிலாந்ததப் ஜபால் ேப்பான் மாியாததயான நாடாகும். மாியாசதயின் சவளிப்பாடு 

இங்கிலாந்தில் தனிப்பட்ட முதறயில் சவளிப்படும், ேப்பானில் கூட்டாக இருக்கும். 

வியாபாரத்தின் மூலம் இங்கிலாந்தில் நன்மதிப்பு வளர்ந்தது. 

ேப்பானில் தனித்து இயங்கும் தன்தம பாதுகாக்கப்படுவதற்காக ஜமன்தம சபாருந்தியதாக 

முதிர்ச்ெி சபற்றது, இது மாியாததயின் கடதமயாக இருந்தது.   

மனமற்ற ேப்பான் உணர்வுபூர்வமாக விளங்கியது. 

வியாபாரத்தில் இங்கிலாந்து மனாீதியாக உணர்வுபூர்வமானதாக விளங்கியது. 

இங்கிலாந்தின் மாியாதத வணிகத்சதப் சபருக்கி ொம்ராஜ்யத்தத உருவாக்கியது. 

ஏகாதிபத்திய ஜபரரொக இருந்த ஜபாதும், உலக அரொங்கத்தத நிறுவுவதற்கான வாய்ப்பு 

இங்கிலாந்திற்குக் கிதடத்தது.  

இங்கிலாந்தின் பசைதமவாதமும், அரெ விசுவாெமும், பிரபுத்துவப் பண்புகதள ஜபாற்றியதும் உலக 

அரொங்கம் நிறுவுவதன் ஆர்வத்திற்கு எதிராக இருந்தன. 

இங்கிலாந்து ொம்ராஜ்யத்ததயும் இழந்தது, உலக அரொங்கம் நிறுவும் வாய்ப்தபயும் இழந்தது. 

இந்தியாவின் எல்தலகதள இங்கிலாந்து இதணத்தது. 

இங்கிலாந்தத இந்தியா ஜபாாில் சேயிக்க தவத்து, இந்தியா மற்றும் சேர்மனியுடன் பிரான்ஸ் 

சகாண்டிருந்த நிரந்தரப் பதக உணர்தவயும் நீக்கியது.   

இத்தாலியின் சபாய்தமதயயும், சேர்மனியின் வகுப்புவாதத்ததயும் இந்தியா அழித்தது. 

1945ல் இங்கிலாந்து விரும்பிஜய ரஷ்யாதவ தன்னுதடய பதகவனாக மாற்றியது. 

ஸ்டாலிதனப் பற்றி ெர்ச்ெிலுக்கு இருந்த உள்ளுணர்வுகள் ொியாகபவ இருந்தன, ஆனால் ஹிட்லர் 

ஸ்டாலிதன எதிர்சகாண்டது ஜபால் ெர்ச்ெிலும் செய்திருக்கலாம். 
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ெர்ச்ெில் அந்த விஷயத்தில் ொம்ராஜ்யத்ததப் சபாறுத்து அவர் இருந்தது பபாலபவ  

பிற்ஜபாக்குவாதியாக இருந்தார். 

இங்கிலாந்து ெமயத்திற்கு தகுந்தாற் ஜபால் உயர முடியாமல் ஜபானதற்கு முக்கிய காரணம், ெமூக 

பாிணாம வளர்ச்ெிக்குக் காரணமாக விளங்கிய பிசரஞ்சுப் புரட்ெி, ரஷ்யப் புரட்ெி இரண்தடயும் 

கடுதமயாக எதிர்த்ததுதான்.  

உலகம் ஆன்மாவில் முன்ஜனறிக் சகாண்டிருந்தது; இங்கிலாந்து தன் கூட்டிற்குள் சுருங்கிக் 

சகாண்டிருந்தது.  

ஏமாற்றங்கள் நிதறந்த நமது உலகத்தில் ஏமாற்றங்கஜள இல்லாத உலகத்தத நிதனத்துப் பார்ப்பது 

மிகவும் கடினம். 

கற்பதனக்கும் ஒரு குறியீட்டின் ொத்தியம் ஜததவப்படுகிறது. 

கிபி 2000த்தின் நிதலசய எவ்வாறு கிபி 1000த்தில் வாழ்ந்த மனிதனால் கற்பதன செய்ய முடியும்? 

ஆன்மீக வித்சதப் சபற்றிருந்து, அசதக் காட்ெியாகக் காண முடிந்தவர்கள் மட்டுபம இததனப் 

பார்க்க முடியும்.  

ஆனந்தத்தின் ருெி, அனந்தத்திலிருந்து அனந்தமாக சவளிக் சகாண்டுவருவது ஆகியசவ மனித 

எல்தலக்கு உட்பட்ட ெக்திகள் இல்சல. 

அசமாிக்காவின் செல்வ வளத்சதபயா அல்லது புராணங்களிலும் இதிகாெங்களிலும் படித்த 

நிதலதமகதளபயா இந்தியர்கள் கற்பதன செய்து பார்க்கலாம். 

நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு ெிந்ததனயாளர்கள் பணமற்ற ஒரு ெமூகத்தத நிதனத்துப் பார்த்தனர். 

அரெின் நிசல தரம் இறங்குவசதயும் கருதினர். 

சூப்பர்ஜமன் என்றால் அதீத மனித ெக்தி பதடத்த மனிதன் ஆவான். 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் என்ன உறுதியைிக்கிறார் என்பசதக் கற்பதன செய்வதற்கு ஒருவர் புதிய 

திறன்கதள வளர்த்துக்சகாள்ள ஜவண்டும். 

எவ்வாறு செய்வது என்பதுதான் ஜகள்வி? 

'தி தலப் டிதவன்', 'ெிந்தெிஸ்', 'ொவித்ாி' ஆகியவற்றின் அறிவு இருந்தால் இது இயலும். 

ஒரு திறன் எவ்வாறு உருவாகிறது? 

அத்திறசனப் பற்றிய அறிவு முதலில் மனதின் ேீவியத்தில் உள்வாங்கப்பட்டு, பின்னர் மனதின் 

சபாருளில் கிரகிக்கப்பட ஜவண்டும். 

அடுத்து அது உணர்ச்ெிபூர்வமாக ஆதாிக்கப்பட ஜவண்டும். 

இறுதியாக உள்வாங்கப்பட்ட அறிவு உணர்வுகளின் கட்டதமப்பினால் திறனாக உருவாகிறது. 

நாம் ஒரு எழுத்தாளராகஜவா, ஜபச்ொளராகஜவா அல்லது இததப் ஜபான்ற ஜவறு எந்தத் திறன் 

உதடயவராகபவா இருப்பினும், அது எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது என ஆராய ஜவண்டும். 

இனிதம, விருந்ஜதாம்பல் ஜபான்ற நமது கலாச்ொரத்தின் பண்புகதள நிதனத்துப் பார்க்க 

ஜவண்டும். 

ஒரு அந்நிய நாட்டு சமாழிதய நாம் கற்றுக் சகாண்டுள்ஜளாமா? 

கற்றுக் சகாண்டிருந்தால் நமக்கு இத்ததகய அனுபவம் கிதடத்திருக்கும். 

ஜவசறாரு கலாச்ொரத்தில் நாம் ெிறிது காலம் வாழ்ந்திருந்து அதற்கு ஏற்றாற்ஜபால் அனுொித்துப் 

ஜபாயிருந்தால் நமக்குப் புாியும். 

இல்லாவிடினும் நமது சபாதுவான அனுபவத்தின் அடிப்பதடயில் நாம் கற்பதன செய்து 

பார்க்கலாம். 

ஜபாதுமான அளவு உறுதி இருந்தால் நாம் எந்தத் திறதன அதடய விரும்புகிஜறாஜமா அததன 

அதடயலாம் என்று கீதத கூறுவது உண்சம. 

ஜமஜலாட்டமாக இருப்பவர்கள் ஏமாற்றம் அதடகின்றனர். எல்ஜலாதரயும் திருப்திப்படுத்த 

நிதனப்பவர் மற்றவர்களது ஏமாற்றத்தத நீக்குவர்.  

எந்ஜநரமும் கலகலப்பாக இருப்பது எலிெசபத்தின் குறிப்பிடத்தக்க சுபாவமாக இருந்தது. 

கலகலப்பான சுபாவம் மற்றவர்களிடமுள்ள ஏமாற்ற உணர்விதனக் கதரத்து விடுகிறது. 

உற்ொகமாக இருப்பது அதிகப்படியான ெக்திசயக் சகாண்டிருப்பதாகும். 

ெக்தி ஏமாற்றத்தத அகற்றுகிறது. 

முதறப்படுத்தப்பட்ட ெக்தி கலகலப்பாக மாறுகிறது.  

உணர்ச்ெிபூர்வமாக முதறப்படுத்தப்பட்ட ெக்தி ெந்ஜதாஷத்சத உருவாக்குகிறது. 

மனதால் முதறப்படுத்தப்பட்ட ெக்தி கருத்துகதள உருவாக்குகிறது. 

உணர்ச்ெிபூர்வமாக முதறப்படுத்தப்பட்ட ெக்தி ெந்ஜதாஷமளிக்கிறது. 

உணர்வுபூர்வமாக முதறப்படுத்தப்பட்ட ெக்தி செயல் திறதன உருவாக்குகிறது. 
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ெத்திய ேீவியத்திடஜம காணப்படும் உண்தமக்கு ஒத்த ஒரு ெக்தி மற்றும் ஜதாற்றத்தின் உருவாக்கம், 

உண்தமசய ெக்தி மற்றும் ஜதாற்றமாக முதறப்படுத்துவது என்பதாகும்.   

எழுத்து என்பது மனதின் ெக்திதய எண்ணங்களாகவும் கருத்துகளாகவும் முதறப்படுத்துகிறது.  

முழு எண்ணம், ‘ெத்’ தனது ெக்திதய சுய நிர்ணய அறிவாக முதறப்படுத்துவதாகும். 

எல்லா நிதலகளிலும் முசறப்படுத்துவது உள்ைது. 

ெக்தி திறன்கைாக அடிப்பசடயில் முசறப்படுத்தப்படுகிறது. 

ஒலி ஜபச்ொக முசறப்படுத்தப்படுகிறது. 

ெிந்ததனயற்ற ஜபச்சு ெரளமாக இருக்கும். 

எண்ணம் ஒரு உண்தமயாகபவா அல்லது ஒரு கருத்தாகபவா முசறப்படுத்தப்பட்ட மனதின் 

ெக்தியாகும். 

உண்தம சபாருள்கசைப் பற்றியது. 

கருத்து எண்ணங்கதளப் பற்றியது. 

ஒரு உணர்ச்ெிபூர்வமான எண்ணம் ஒரு மஜனாபாவமாகும். 

ெக்தி அளிக்கப்பட்ட ஒரு உணர்ச்ெிபூர்வமான எண்ணம் மஜனாபாவத்தத ஜநாக்கமாக மாற்றுகிறது.  

ஏதாவது ஒன்றின் முசறப்படுத்துதலின்றி எந்தச் செயலும் இருப்பதில்தல. 

வாழ்வு இயக்கமாகும். 

இயக்கத்திற்கு ெக்தி பதசவ, இயக்கம் ெக்திதய விடுவிக்கிறது. 

அதனத்து செயல்களும் ஏஜதனும் ஒரு முசறப்படுத்துதலின் விசைபவ ஆகும். 

குதறவாக முதறப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ெக்தி ஆர்வமாகக் காணப்படுகிறது. 

ெக்தி ஆர்வத்பதாடு முதறப்படுத்தப்படும்பபாது உத்பவகமாக மாறுகிறது. 

‘ெத்’ செயலில் முதறப்படுத்தப்படும்பபாது ‘அெத்’தாகிறது 

7. “In not finding a letter from Jane.” 

Communication through post was then only a recent experience. 

Before post was introduced people rarely travelled. 

People were physical, relationship was physical, news was physical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Having come away from home for a few days Elizabeth expected news of home.  

The character of expectation determines its reality. 

The unknowable formulates itself to human consciousness.  

To see the first chapter in terms of the last chapter, the magnitude of the human aspiration reveals as a 

possibility of achieving everything that can be achieved by Money without that Money, as by employing it 

as a catalyst, and producing as much Money in the process. It is to bring out infinitely out of the infinite. 

This process has been inbuilt in the social evolution all these days in all walks of life – education, trade, 

internet, social organisation. It is most pronounced in the constitution of the body, its health, its energy, 

especially its structure of energy that holds it dynamically erect. At times of great bursts of the market, or 

festivals, we see such energy in effusion, but it tells us nothing. Society is a living organism. Human body 

is its miniature. When a quiet matter is seen as a field of forces in incessant motion, a streak of this truth 

comes to us, but not otherwise. The motion of the planet and their apparent quiet tells a little of this story, 

but our senses do not perceive this. An idealist is alive all the time. His ideal is burning inside. One in love, 

during that period, sees the forces in motion. To see the forces while not in motion, sthanu, is not given to 

us. Is it less while at rest? The sadhu who came to Mother before whom no one could speak had this power 

in himself perceptible to others’ nerves. Animals and birds are in tune with this force by an awakened 

sensation that carries them miles across land and sea. It is given to them at birth. To us it is lost. We see 

Mother’s Force only when it acts, not otherwise. 

To Elizabeth Jane was the alter ego. She needed to keep in touch with her. 

Jane never contradicted anyone. Of course she would be the same to her. 

That is an invitation to take an interest. 

Her Mental light was strong and powerful. Jane could quietly receive it whereas others may not have or 

even resisted it. 

Elizabeth was the vicarious father to Jane. 

Her interest in Jane had the character of grace in its play. 

To an ordinary view Elizabeth appears to be one who is aware of herself as well as the human environment 

without becoming bitter by it. 

Jane was downright stupid. 
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She had, said Elizabeth, a propensity to love stupid people. 

Obviously Bingley was markedly stupid even in comparison with his sisters. 

Stupidity is a great argument to be popular. 

Man’s stupidity does not resist grace, his perversity does. 

Stupidity is inactive ignorance. 

Active ignorance is foolishness. 

Foolishness is the unwillingness to understand. 

Stupidity is the inability to understand. 

Idiocy is not to have the faculty to comprehend. 

Stupid people desiring to be pleasant become awkward. 

In their comprehension intelligence is inadvertence. 

Incoherence is steady thinking to them. 

A thinker lapsing into thought for a few minutes appears to be dull or even stupid. His coordination being 

deeply laid, it takes time to dive in, act and reemerge. 

We coordinate in our Mind the apparent facts. 

A thinker goes behind and does so with the deeper facts. 

An original thinker does so with the first principles. 

We see the sun going around, seeing its movements. 

Copernicus did so based on many other suppositions of his and saw the earth goes round the sun. Observing 

the consciousness, He says neither the Sun nor the earth moves. 

What is it we call ignorance, stupidity, etc? 

While concentrating on a thing, we do not see other things. 

Sri Aurobindo defines Ignorance like this and adds concentration being a great power of consciousness, 

Ignorance is greater than knowledge. 

Let us look at it in the human sense. 

Stupidity and folly are subjects of eternal jokes all over the world. 

It implies an inability of Man, a want of intelligence. It provokes laughter. 

One who concentrates on something and therefore does not know something else cannot be laughed at. 

One who is capable of knowing what all others know provokes laughter as when Collins did not see that 

Elizabeth disliked him. 

He did not see her Mind as he saw his own value so totally. It was not by the incapacity to see, but by the 

fact he did not see for other reasons. Folly, stupidity, idiocy all can be seen thus – a purpose of not seeing 

what others see. Hence arises the phenomenon of idiot-genius. It is one way of arguing that there is no 

ignorance in the world. In saying Ignorance cannot hurt, we point out a larger truth that nothing can 

hurt, e.g. Money, as it does now, cannot hurt humanity. 

Money being a tool can only serve Man its creator. He is free to use it to hurt him as a knife can hurt Man. 

Further even such harm only opens the Non-Being ultimately for a more complete Ananda. 

Akbar was a naughty child, refused to learn, became an illiterate. 

He is recognized by history as a genius. 

Knowledge expressing through illiteracy rises to greater heights of genius. 

The present financial crisis, if not solved, will compel humanity to found the World Government. 

We can say the bankrupt is hurt by Money. The poor Man who has no Money, we can say, is hurt by 

Money that refuses to come to him. 

The poor Man is one who does not seek Money in his sub-conscious. 

Money is a tool of partial accomplishment. 

There is a greater accomplishment in the life of which Money is a part. 

Power immediately excels Money. 

All poor people who for long refused to come by any Money, can be seen to acquire power in an 

atmosphere of social freedom. 

After that he may seek to amass wealth or disregard that out of an ideal. 

Is there anything beyond power? 

Spiritual power is greater than social power. 

Not to exercise power is greater than any power. 
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It is to be, the condition of existence of the Gnostic Being. 

In reading The Life Divine one understands the arguments. 

He who sees a chapter in terms of the construction of the books given on the titles in the flyleaves, a whole 

new wide world opens. 

The capacity to discover other chapters or the ideas of the chapters in a chapter takes one to further heights. 

This is so as it is the faculty of coordination which in the Mind created thinking. 

The furthest this can go is to see in each argument all the other arguments. 

This is enough to reach the consciousness of Brahman, if one desires to do so by the intellect. 

A greater method is to read silently with a view to not understand. 

The consciousness of the Book will directly enter the reader. 

At such moments one sees the picture of Sri Aurobindo on the pages. 

The attitude of a sadhak or a devotee must be this towards life. 

It is a way of identifying with the consciousness of the Book. 

This way Mind is overcome and eliminated through knowledge by identity. 

Next is the knowledge by intuition. 

Below that is the knowledge by vision. 

Lower to it is the knowledge by Silence – non thinking. 

Our own knowledge, the knowledge of the human Mind, is knowledge by thinking. 

The vital knowledge by senses is situated below that. 

“ஜேனிடமிருந்து கடிதம் வராததால்.” 

கடிதம் மூலம் சதாடர்புசகாள்வஜத ஒஜர அனுபவமாக அன்று இருந்தது.  

கடிதப் ஜபாக்குவரத்திற்கு முன்பு மக்கள் அாிதாகஜவ பிரயாணம் செய்தனர். 

மக்கள், உறவுமுதற, செய்திகள் யாவும் ேடநிதலயில் இருந்தன. 

வீட்தட விட்டு வந்து ெில நாட்கள் ஆகியிருந்ததால் எலிெசபத் வீட்டிலிருந்து செய்திதய 

எதிர்பார்த்தாள்.  

எதிர்பார்ப்பின் குணம் அதன் உண்தம நிதலதயத் தீர்மானிக்கிறது. 

அறியமுடியாதது மனித ேீவியமாகத் தன்தனஜய உருவாக்கிக் சகாள்கிறது. 

இறுதி அத்தியாயத்தின் அடிப்பதடயில் முதல் அத்தியாயத்ததப் பார்ப்பது, பணம் ொதிக்கும் 

அதனத்ததயும், அப்பணம் இல்லாமஜலஜய, மனித ஆர்வத்தின் பாிமாண வைர்ச்ெி ஒரு ஊக்கியாகச் 

செயல்பட்டு, அதன் அடிப்பதடயில் அதனத்ததயும் அசடவதற்கான ொத்தியமாக 

சவளிப்படுத்துகிறது. இது அனந்தத்திலிருந்து அைவற்றுப் சபறுவதாகும். 

கல்வி, வணிகம், இதணயதளம், ெமூக அதமப்பு ஜபான்ற வாழ்வின் அதனத்து துசறகைிலும் 

ெமூகப் பாிணாம வைர்ச்ெியில் இச்செயல்முதற இதுவசர உள்ளடக்கப்பட்டு வந்துள்ைது. 

உடலசமப்பு, அதன் ஆஜராக்கியம், அதன் ெக்தி, முக்கியமாக வலுவாக அசதத் தாங்கி நிற்கும் 

அதனுதடய ெக்தியின் கட்டதமப்பு ஆகியவற்றில் இது சதளிவாகத் சதாிகிறது. வியாபாரம் 

சபருகும்சபாழுஜதா அல்லது விழாக் காலங்களிஜலா இந்தச் ெக்தி சபருகுவதத நாம் பார்க்கலாம், 

ஆனால் இது எததயும் நமக்கு உணர்த்துவதில்தல. ெமூகம் ஒரு ஜீவனுள்ை உயிாினம் பபான்றது. 

மனித உடல் இதன் ெிறு வடிவமாகும். அதமதியான விஷயம் ஒரு இதடவிடாத இயக்கத்தில் 

ெக்திகளின் ஒரு களமாகப் பார்க்கப்படும்ஜபாது இதன் உண்தம சமல்லிய கீற்றாக 

சவைிப்படுகிறது, இல்தலசயனில் அவ்வாறு சவைிப்படுவதில்சல. 

கிரகங்களின் இயக்கமும், அவற்றின் சவளிப்பதடயான அதமதியும் இக்கதததய ஓரைவு 

கூறுகின்றன, ஆனால் நாம் இததப் புாிந்துசகாள்வதில்தல. இலட்ெியவாதி எந்ஜநரமும் ேீவனுடன் 

இருக்கிறான். அவனுதடய இலட்ெியம் அவனுள் சகாழுந்து விட்டு எாிந்து சகாண்டிருக்கிறது. 

காதலிப்பவன் அச் ெமயத்தில் ெக்திகள் இயக்கத்தில் இருப்பததப் பார்க்கிறான். ெலனம் இல்லாமல் 

ஸ்தாணுவாக இருக்கும் ெக்திகதள நம்மால் பார்க்க இயலாது. ஓய்வாக இருக்கும் ஜநரத்தில் அது 

குதறவாக உள்ளதா? எந்த அன்தனயின் முன்னால் எவராலும் ஜபெமுடியாஜதா, அவர் முன் வந்த 

ொதுவிற்கு மற்றவர்களின் உணர்வுகதளப் புாிந்துசகாள்ளக்கூடிய ெக்தி இருந்தது.  

விலங்குகளும், பறதவகளும் அவற்றின் விழிப்புற்ற உணர்வினால், இச்ெக்திபயாடு இதெவாக 

இருப்பதால், பல்லாயிரக்கணக்கான சமல்கள் நிலத்ததயும், நீதரயும் தாண்டிச் செல்கின்றன. 

பிறவியிஜலஜய அவற்றிற்கு இத்திறன் அதமந்துள்ளது. நாம் இததன இழந்து விட்ஜடாம். 

அன்தனயின் ெக்தி செயல்படும்சபாழுது மட்டுஜம நாம் அததனப் பார்க்கிஜறாம், மற்ற ெமயங்களில் 

அல்ல. 
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எலிெசபத்திற்கு, ஜேன் மிகவும் சநருக்கமானவைாக இருந்தாள். அவளுக்கு பஜனிடம் எந்ஜநரமும் 

சதாடர்பு தவத்துக்சகாள்ள ஜவண்டி இருந்தது.  

ஜேன் எவசரயும் மறுத்துப் பபசுவதில்சல. அவள் எலிெசபத்திடமும் அஜத ஜபால்தான் நடந்து 

சகாண்டாள். 

அக்கதறசகாள்ள அவள் விடுக்கும் அதழப்பு அது.  

அவளுதடய மனதின் ஒளி வலிதமயாகவும் ெக்தி வாய்ந்ததாகவும் இருந்தது. ஜேனால் அதமதியாக 

அததப் சபற முடிந்தது, மற்றவர்கைிடம் அது இல்லாதிருக்கலாம் அல்லது தடுத்தும் இருக்கலாம். 

ஜேனுக்கு எலிெசபத் தந்தத ஜபாலிருந்தாள். 

ஜேனிடம் அவள் சகாண்டிருந்த அக்கதற, அதன் செயல்பாட்டில் அருளின் தன்சமசயக் 

சகாண்டிருந்தது. 

ொதாரணமான பார்சவக்கு எலிெசபத் தன்தன அறிந்தவளாகவும் மனிதச் சூழ்நிதலதய  

அறிந்தவளாகவும் காட்ெி அளித்தாள், அதனால் பாதிக்கப்படவும் இல்சல. 

ஜேன் முழுசமயாக அறிவற்றவளாக இருந்தாள். 

அவளுக்கு முட்டாளாக இருப்பவர்கதளக் கண்டால் பிடிக்கும் என எலிெசபத் கூறுகிறாள். 

பிங்கிலிதய அவனுதடய ெஜகாதாிகளுடன் ஒப்பிடுசகயில் அவன் முட்டாளாகபவ காணப்பட்டான் 

என்பது சவைிப்பசட. 

முட்டாளாக இருப்பது பிரபலமசடவதற்காக என்பது ஒரு சபாிய வாதம். 

மனிதனின் முட்டாள்தனம் அருதளத் தடுப்பதில்தல, அவனது வக்கிரம்தான் தடுக்கிறது. 

முட்டாள்தனம் செயல்படாத அறியாதமயாகும். 

செயல்படும் அறியாதம அறிவற்றத்தனம் ஆகும். 

புாிந்துசகாள்ள விரும்பாதது அறிவற்ற செயலாகும். 

புாிந்துசகாள்ள முடியாதது முட்டாள்தனமாகும். 

புாிந்துசகாள்ளும் திறன் இல்லாதது மடசமயாகும். 

முட்டாளாக இருப்பவர்கள் இனிதமயாக நடந்துசகாள்ள ஆதெப்படுவது ெங்கடமான தருணமாக 

மாறுகிறது.  

அவர்களது புாிதலில் புத்திொலித்தனம் என்பது கவனக்குசறவாகும்.  

சதாடர்பின்றிப் ஜபசுவது அவர்களுக்கு நிதலயான ெிந்ததயாகும். 

ஒரு ெிந்தசனயாைர் தனது எண்ணத்தில் ெில நிமிடங்களுக்கு ஆழ்ந்துவிட்டால் புத்தி இல்லாதவன் 

ஜபாலபவா அல்லது முட்டாள் பபாலபவா பதான்றுகிறான். அவனது ஒருங்கிதணக்கும் திறன் 

ஆழத்தில் இருப்பதால் அதில் மூழ்கிச் செயல்பட்டு சவளிவர ஜநரம் பதசவப்படுகிறது. 

சவளிப்பதடயான விஷயங்கதள நாம் மனதில் ஒருங்கிதணக்கிஜறாம். 

ஜமலும் ஆழமான விஷயங்கதள ஒரு ெிந்ததனயாளன் மனதில் ஒருங்கிதணப்பான். 

முதன்தமயான கருத்துகதள முதன்தமயான ெிந்ததனயாளன் தன் மனதில் ஒருங்கிதணப்பான்.  

சூாியனின் இயக்கத்சதப் பார்த்து, அது சுற்றி வருவதாக நாம் நிசனக்கிபறாம். 

பகாபர்னிகஸ் பல்ஜவறு யூகங்களின் அடிப்பதடயில் பூமி சூாியதனச் சுற்றி வருகிறது எனக் 

கண்டார். ேீவியத்ததக் கவனிக்தகயில் பூமியும் சுற்றுவதில்தல, சூாியனும் சுற்றுவதில்தல என 

பகவான் கூறுகிறார். 

அறியாதம, முட்டாள்தனம் என நாம் எசதக் கூறுகிஜறாம்? 

ஒரு விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தும்சபாழுது நாம் மற்றவற்தறப் பார்ப்பதில்தல.  

அறியாதமதய இவ்வாறு விளக்கும் ஸ்ரீ அரவிந்தர், மனசத ஒருமுகப்படுத்துவது ேீவியத்தின் 

சபாிய ெக்தியாக இருப்பதால், அறியாதம அறிதவவிட பமலானது என்றும் கூறுகிறார்.  

மனிதாீதியாக நாம் அததப் பார்க்கலாம். 

முட்டாள்தனமும், மடசமயும் நிரந்தரமாக நதகப்புக்குாிய விஷயமாக உலகம் முழுவதும் உள்ைன. 

மனிதனின் இயலாதமதயயும் புத்திொலித்தனம் இல்லாதசதயும் இது குறிக்கிறது. ெிாிப்தபத் 

தூண்டுகிறது. 

ஒரு விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துவதால் மற்சறாரு விஷயம் அறியாமல் இருப்பது ெிாிப்பிற்குாிய 

விஷயமல்ல. 

எலிெசபத்திற்குத் தன்தனப் பிடிக்கவில்தல என்பதத உணர்ந்திராத காலின்சைப் ஜபால், 

மற்றவர்கள் யாவரும் அறிந்திருக்கும் விஷயத்சத அறியக்கூடிய ஒருவர் ெிாிப்தப வரவதழக்கிறார்.    

தன்தனப் பற்றிஜய முழுதமயாக மதிப்பிட்டுக் சகாண்டிருந்ததினால் அவளுதடய மனதத 

அவனால் உணர முடியவில்தல. உணர இயலவில்சல என்பது அல்ல, மற்ற காரணங்களுக்காக 

அவன் அதத உணரவில்தல. மடதம, முட்டாள்தனம், அறிவற்றத்தனம் ஆகியவற்சற இவ்வாறு 

காணலாம், மற்றவர்கள் காண்பதத நாம் காணாமலிருப்பதன் காரணமாக இருக்கலாம். ஆதலால் 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

11 

 

மடதமயான ஜமதாவித்தனம் என்பது எழுகிறது. அறியாதம என்பது உலகத்திலில்தல என்று 

வாதிட ஒரு வழியாகும் இது. அறியாதம புண்படுத்தாது என்று கூறுதகயில், எதுவுஜம 

காயப்படுத்தாது என்கிற சபாிய உண்தமதய நாம் சுட்டிக்காட்டுகிஜறாம் (உ-ம்) பணம், 

இப்சபாழுது இது செய்வசதப் பபால் மனித குலத்ததத் துன்புறுத்தாது.  

பணம் ஒரு கருவியாக இருப்பதால் அததப் பதடத்த மனிதனுக்கு மட்டுஜம அதனால் ஜெதவ செய்ய 

முடியும். ஒரு கத்தி மனிததனக் காயப்படுத்துவது ஜபால் மனிதன் தன்தனக் காயப்படுத்திக் 

சகாள்வதற்கு பணத்தத உபஜயாகிக்க முடியும். 

ஜமலும் இத்ததகய துன்புறுத்தல்கூட இறுதியாக அெத்தத விைிப்புறச் செய்து, பமலும் முழுதமயான 

ஆனந்தத்திற்கு வைி வகுக்கும். 

அக்பர் குறும்புக்காரக் குழந்ததயாக இருந்தார், படிப்பதற்கு மறுத்து எழுத்தறிவு இல்லாதவராக 

இருந்தார். 

ொித்திரம் அவதர ஜமதத என்று கண்டது. 

கல்லாசம மூலம் சவளிப்படும் அறிவு ஜமததமயின் சபாிய உச்ெங்கதள அதடகிறது. 

தற்சபாழுது நிலவும் சபாருளாதாரச் ெிக்கல் தீர்க்கப்படாவிட்டால் உலக அரொங்கத்தத நிறுவ 

மனித குலத்தத வற்புறுத்தும். 

திவாலானவன் பணத்தால் பாதிக்கப்படுகிறான். பணம் இல்லாத ஏதழ மனிதன் பணம் அவனிடம் 

வர மறுப்பதால் துன்பப்படுகிறான். 

தனது ஆழ்மனதில் பணத்தத நாடாதவன் ஏதழ மனிதன் ஆவான். 

பகுதியான ொதசனக்குப் பணசமாரு கருவியாக உள்ளது. 

வாழ்க்தகயில் சபாிய ொததனயில் பணசமாரு பகுதியாக உள்ைது. 

அதிகாரம் உடனடியாகப் பணத்தத விஞ்சுகிறது. 

பல காலமாகப் பணம் இல்லாமல் வாழ்ந்த ஏதழ மக்கள், ெமூகம் அளிக்கும் சுதந்திரச் சூழலில் 

அதிகாரத்ததப் சபறுவசதப் பார்க்கலாம்.    

இதன் பிறகு அவன் சபரும் செல்வத்ததச் ஜெர்த்துக் சகாள்வான், அல்லது ஒரு இலட்ெியமாகப் 

பணத்சத மதிக்காமலும் இருப்பான். 

அதிகாரத்ததத் தாண்டி ஏஜதனும் உள்ளதா? 

ஆன்மீக அதிகாரம் ெமூக அதிகாரத்சதவிட பமலானது. 

அதிகாரம் செலுத்தாமலிருப்பது எந்த அதிகாரத்சதயும் விட பமலானது.  

அவ்வாறு இருக்க ஜவண்டும், ஆன்மீக ேீவனின் நிதல அது. 

‘தி தலப் டிதவன்’ ஐப் படிக்தகயில் வாதங்கள் ஒருவருக்குப் புாிகிறது.  

புத்தகம் கட்டதமக்கப்பட்டுள்ளதன் அடிப்பதடயில் முன்பக்கத்தில் சகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் 

அத்தியாயத்தின் ததலப்புகதளப் பார்க்கும் ஒருவருக்கு, முழுதமயான புதிய விாிந்த ஒரு உலகம் 

திறக்கிறது.  

மற்ற அத்தியாயங்கதளபயா அல்லது ஒரு அத்தியாயத்தில் அத்தியாயங்களின் கருத்துகதளபயா 

கண்டுபிடிப்பதற்கான திறன் ஒருவதர ஜமலும் உயரங்களுக்கு அதழத்துச் செல்லும். 

ஒருங்கிதணக்கும் திறன் மனதில் ெிந்ததனதய உருவாக்குவதால் இது இவ்வாறு உள்ளது. 

அதிகபட்ெமாக மற்ற அதனத்து வாதங்கசையும் இதனால் ஒவ்சவாரு வாதத்திலும் காண முடியும்.  

அறிவின் மூலம் அதடய விரும்புபவருக்கு பிரம்ம ேீவியத்தத அதடய இது ஜபாதுமானது. 

புாிந்துசகாள்ள ஜவண்டும் என்று நிதனக்காமல் சமளனமாகப் படிப்பது உயர்ந்த முதறயாகும். 

புத்தகத்தின் ேீவியம் படிப்பவர் மனதில் ஜநரடியாக நுதழயும். 

இது ஜபான்ற தருணங்களில் புத்தகத்தின் பக்கங்களில் ஸ்ரீ அரவிந்தரது திருவுருவப் படத்தத ஒருவர் 

காண்பார். 

ஒரு ொதகருக்ஜகா அல்லது அன்பருக்பகா வாழ்க்தகசயப் சபாறுத்தவசர இது பபான்ற 

மனப்பான்தமஜய இருக்க ஜவண்டும். 

புத்தகத்தின் ேீவியத்துடன் அதடயாளப்படுத்திக் சகாள்ளும் ஒரு முசறயாகும் இது. 

அதடயாளப்படுத்திக் சகாள்வதன் மூலம் அறிவிசனப் சபற்று இந்த வழியில் மனதத சவன்று, 

அகற்ற முடியும். 

அடுத்தது பநரடி ஞானத்தின் மூலம் ஏற்படும் ஞானம். 

இதன் கீழ் இருப்பது காட்ெியின் மூலம் ஏற்படும் ஞானம். 

இதற்குக் கீபை இருப்பது சமௌனத்தின் மூலம்-ெிந்ததனயற்று இருப்பதன் மூலம் ஏற்படும் ஞானம். 

நமது அறிவு, மனித மனதின் அறிவு, ெிந்ததன மூலம் ஏற்படும் அறிவாகும். 

புலன்களால் ஏற்படும் முக்கியமான ஞானம் இதற்கும் கீபை உள்ளது. 
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8. “On their first arrival at Lambton.” 

Travelers on their first arrival at a new place look to their comforts, particularly their security. 

The natural sense of insecurity looks for news of home, an infinite sense of physical security. 

Family gives a psychological security. 

Marriage completes it by offering psychological fulfillment. 

A pleasant Man universalizes that fulfillment in the society and feels secure in his town which is the case of 

cultured places. 

One can extend it to all Men in which case he will be at home anywhere outside his place. 

A wider security lies in the truth of all phenomena in the truth of Reality.  

The real spiritual security is in the unity of the Absolute  

Sri Aurobindo calls it the incoercible unity. 

Take anything out of it, it does not diminish.  

Add anything to it, it does not increase. 

It exists undivided in divided things.  

This is not merely the infinity of endlessness. 

It is self-existent infinity capable of infinite things. 

A finite thing like Mind cannot comprehend this infinity. 

A little of that Infinity must be born in one’s finite Mind for it to grasp this dimensionless Infinity. 

It can be called infinity of infinities. 

It is Shakespeare who coined the phrase ‘vanity of vanities’. 

Creation came into existence to enjoy the transition from ignorance to the knowledge of such an infinity. 

Life offers Man, as it offered Elizabeth to Darcy, the woman in whom he may discover the human version 

of God, his own infinity in life. Its acme is enjoyed by the indignity of a higher dignity, as Savitri 

explains on pages 65 and 66. 

Social dignity is enjoyed by power. 

Cultural dignity is enjoyed by not exercising that power. 

Others concede that dignity to one who does not exercise it. 

What Savitri describes is the dignity that enjoys the indignity of being a lover who is a slave. 

Slavery is an inner mastery far superior to social power. 

It offers the other the capacity to tyrannise, humiliate him when he rises to the height of enjoying mastery in 

humiliation and tyranny. 

To see one end at the other end – humility in power – is to become the Infinite. 

It is possible only when Man becomes the Absolute. 

The Absolute is a conception known to Europe and India with varying degrees of reality. 

Darcy is the nearest approach to this state of Mind. 

Such a condition ensures freedom for the one who tyrannizes. 

Freedom of such description is God in this context. 

The growing enjoyment of the victim is his light. 

The undying dignity by the worst of indignities is the immortality of dignity. 

Freedom makes phenomenon immortal by its ever increasing light in every situation. 

Secondary methods can satiate but not satisfy. 

It is so as they are the externalities of Nature. 

Occupation is human, preoccupation is of darkness. 

The intensity of preoccupation gives rise to the intensity of skepticism. 

Denial and refusal are the counterparts of preoccupation. 

It survives as it cannot be banished. 

What belongs to Man cannot be banished by anything. 

Hence the ideals are persistent. 

One Man’s effort on behalf of all becomes revolutionary. 

Organisation of the entirety renders the revolution a progressive evolution. 

To know God by the Mind, to possess Him by the emotions of the body to be God in one’s being is the 

ideal. 

His physicality enters his Mind as obscurity resulting in what is called Mentality meaning the way the 
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physical Mind can function. 

For that Mentality to reach the plenary Supramental illumination, Man has to build peace and give life an 

immortality. He has to raise pain and emotional suffering to self-existent bliss. To the ordinary material 

intellect, the obvious is the ultimate, because it is material, can look at only the external material form. A 

more deliberate view can penetrate the surface, see the intention of Nature, look for her methods and ask for 

her sanction. It discovers the profoundest of methods – contradictions are complements – and, on seeing it 

secures the completest sanction of Nature. What this deliberate view sees is the original intention of 

contradiction, the creation of Ignorance. 

Problems arise to one who misses harmony. 

The instinct of agreement in unity sees the possibility of accord. 

It is seen by the awakened Mind of Man, not the animal part of the Mind, the practical Mind. 

It can rest content with a rough compromise. 

It is done for utilitarian purposes by an unillumined Mind. 

Evolution issues out of the primeval longing to return to the origin. 

The longing issues out of the Original Unity, an incoercible unity. 

It cannot be coerced as the density of unity is at its peak. 

The spur for unity is strong while the opposites are far more apart, the unity is the normal existence. 

Such separations exist between the inert material form and an active life. 

It also exists between a conscious Mind and subconscious life⎯, not overtly  

Self-conscious. 

Self-consciousness is that which can create infinitely. 

Hence the surprise and adventure of ignorance, the astonishing results. 

It does not reveal the Marvel as it comes out of the sub-conscious. 

“லாம்ப்டனுக்கு அவர்கள் முதன் முதலில் வந்தசபாழுது.” 

ஒரு புதிய இடத்திற்கு முதன் முதறயாக வரும் பயணிகள் அவர்கைது செௌகாியங்கதள, குறிப்பாக 

அவர்கைது பாதுகாப்தப எதிர்பநாக்குவர். 

புதிய இடத்தின் பாதுகாப்பற்ற உணர்வு வீட்டிலிருந்து தகவதல எதிர்பார்க்கும். ஒரு அைவற்ற 

ஜடாீதியான பாதுகாப்சப எதிர்பார்க்கும். 

குடும்பம் மனதைவில் பாதுகாப்தப அளிக்கிறது. 

மபனாாீதியான நிதறதவ அளித்துத் திருமணம் இததனப் பூர்த்தி செய்கிறது.  

மனத்திற்குகந்த மனிதன் அந்த நிதறதவச் ெமூகத்தில் பிரபஞ்ெமயமாக்கி, நாகாிகம் நிதறந்த 

இடங்களுக்ஜக உாிய பாதுகாப்தப தன் இடத்தில் உணர்கிறான். 

இசத ஒருவர் அசனவருக்கும் விாிவுபடுத்துவது, அவருக்கு தனது இடத்திற்கு சவைிபய எல்லா 

இடங்கைிலும் ெகஜமான உணர்சவ அைிக்கும். 

உண்தம நிதல மற்றும் அதனத்து நிகழ்வுகளின் உண்தமயில் ஜமலும் பரந்த பாதுகாப்பு உள்ளது.  

உண்தமயான ஆன்மீகப் பாதுகாப்பு பிரம்மத்தின் ஒருசமப்பாட்டில் உள்ளது. 

வற்புறுத்தப்பட முடியாத ஒற்றுதமசயன ஸ்ரீ அரவிந்தர் இதத அதழக்கிறார். 

எடுக்க எடுக்கக் குதறயாதது இது. 

இதனுடன் எததச் ஜெர்த்தாலும் இது அதிகாிக்காது. 

பிாிந்து இருக்கும் சபாருட்களில் இது பிாியாமல் இருக்கும். 

இது சவறும் முடிவற்ற தன்சமயின் முடிவற்றது அல்ல. 

இது அைவற்ற விஷயங்கசைச் செய்யக்கூடிய சுயமாக ஜீவிக்கும் அனந்தமாகும். 

அைவுக்குட்பட்ட மனதால் இந்த அனந்தத்ததப் புாிந்துசகாள்ள முடியாது. 

பாிமாணமற்ற இந்த அனந்தத்சதப் புாிந்துசகாள்ள, அந்த அனந்தத்தின் ெிறிதளவாவது ஒருவரது 

அளவுக்குட்பட்ட மனதில் உருவாகியிருக்க ஜவண்டும். 

இததன அனந்தங்கைின் அனந்தம் எனலாம். 

‘தற்சபருதமகளின் தற்சபருதம’ எனும் சொற்சறாடதர ஜஷக்ஸ்பியர் வடிவதமத்தார். 

இத்தசகய அனந்தம் அறியாதமயிலிருந்து அறிவாக மாறுவதத அனுபவிப்பதற்காகபவ பதடப்பு 

உருவானது. 

டார்ெிக்கு எலிெசபத்தத அளித்ததுஜபால் மனிதனுக்கு இதறவனின் மனிதப் பதிப்தபக் 

கண்டுபிடிக்கவும், வாழ்வில் அவனது அனந்தத்ததக் கண்டு பிடிக்கவும், வாழ்வு ஒரு சபண்தண 

அளிக்கிறது. ொவித்ாியில் பக்கம் 65 மற்றும் 66-ல் விளக்கியுள்ளதுஜபால் உயர்ந்த கண்ணியத்தின் 

அவமதிப்பு மூலம் அதன் உச்ெகட்டம் அனுபவிக்கப்படுகிறது.    
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ெமூகாீதியான மாியாதத அதிகாரத்தின் மூலம் அனுபவிக்கப்படுகிறது. 

அந்த அதிகாரத்ததப் பிரபயாகிக்காமல் இருப்பதன் மூலம் கலாச்ொராீதியான மாியாதத 

அனுபவிக்கப்படுகிறது. 

அதிகாரத்ததச் செலுத்தாதவர்களுக்கு மற்றவர்கள் அந்த மாியாதததய அளிக்கிறார்கள். 

ஒரு காதலனாக அடிதமயாக இருப்பதன் அவமாியாசதசய ெந்ஜதாஷமாக ஏற்றுக்சகாள்ளும் 

கண்ணியத்சதப் பற்றி ொவித்ாி விளக்குகிறது.   

ெமூக ெக்திதயவிட அகத் ஜதர்ச்ெியாக விளங்கும் அடிதமத்தனம் மிகவும் உயர்ந்தது. 

அவமாியாததசயயும் சகாடுதமதயயும் ெந்ஜதாஷமாகச் ெகித்துக் சகாள்வதில் ஒருவன் ஜதர்ச்ெி 

சபறும்சபாழுது, அவதன அவமாியாததப்படுத்தவும், சகாடுதமப்படுத்தவும் இது மற்றவருக்குச் 

ெந்தர்ப்பம் வழங்குகிறது.  

ஒரு முதனதய மற்சறாரு முதனயில் பார்ப்பது- அதிகாரத்தில் அடக்கம்- அனந்தமாக மாறுவதாகும். 

மனிதன் பிரம்மமாகும்சபாழுது மட்டுஜம இது ொத்தியம். 

உண்சம நிசலகைின் பல்பவறு அைவுகைில் பிரம்மத்தத ஒரு கருத்தாக ஐஜராப்பியர்களும் 

இந்தியர்களும் புாிந்துசகாண்டுள்ளனர். 

இந்த மன நிசலக்கு சவகு அருகிலிருப்பவன் டார்ெி. 

இத்ததகய நிதல சகாடுதமப்படுத்துபவாின் சுதந்திரத்தத உறுதிப்படுத்துகிறது.  

இது ஜபான்ற சுதந்திரம் இந்த விஷயத்தில் இதறவனாகும்.  

பாதிக்கப்பட்டவாின் அதிகாிக்கும் ெந்ஜதாஷம் அவனது ஒைியாகும். 

மிக ஜமாெமான அவமதிப்புகைின் மூலம் அைியாத கண்ணியஜம கண்ணியத்தின் அமரத்துவமாகும்.  

ஒவ்சவாரு சூழ்நிதலயிலும் எப்ஜபாதும் அதிகாித்து வரும் ஒளியினால் சுதந்திரம் நிகழ்விதன 

அமரத்துவமாக்குகிறது.  

இரண்டாம்பட்ெ முதறகள் திகட்டச் செய்யுபம தவிர திருப்தி அளிக்காது. 

அசவ இயற்சகக்கு சவைிபய இருப்பதால் இவ்வாறு உள்ைது. 

மனம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருப்பது மனிதனுக்குாியது, முன்னீடுபாடு இருளுக்குாியது. 

முன்னீடுபாட்டின் தீவிரம் அவநம்பிக்தகதய வலுவதடயச் செய்கிறது. 

மறுப்பும் எதிர்ப்பும் முன்னீடுபாட்டின் மறுபடிவமாகும்.  

இததன நீக்க முடியாததால் இது சதாடர்ந்து நீடிக்கிறது. 

மனிதனுக்குச் சொந்தமானசத எதனாலும் நீக்க முடியாது. 

அதனால் இலட்ெியங்கள் சதாடர்ந்து உள்ைன. 

அதனத்து மனிதர்களின் ொர்பில் ஒருவர் எடுக்கும் முயற்ெி புரட்ெியாகிறது. 

முழுதமயின் ஒழுங்கிசணப்பு புரட்ெிதய முன்ஜனறும் பாிணாமமாக்குகிறது. 

மனதால் இதறவதன அறிவதும், ஒருவரது ேீவனில் இதறவனாக இருக்க உடலின் 

உணர்ச்ெிகளால் இதறவதன உதடதமயாக்கிக் சகாள்வதும் இலட்ெியமாகும். 

மனிதனின் ேடத்தன்தம மனதில் சதளிவற்ற நிதலயில் நுதழவதால் ேட மனம் எவ்வாறு 

செயல்படுஜமா அந்த மனநிதல உருவாகிறது.   

அந்த மன நிதல முழுதமயான ெத்தியேீவிய ஒளியிடம் சென்றதடய மனிதன் அதமதிதய 

நிசலநாட்டி வாழ்தவ அமரத்துவமாக்க ஜவண்டும். வலிதயயும், உணர்ச்ெிபூர்வமான 

துன்பங்கதளயும் சுய ஆனந்தமாக உயர்த்த ஜவண்டும். ொதாரண ஜடாீதியான அறிவிற்கு 

சதளிவானஜத முடிவானது, ஏசனனில் இது ேடாீதியானது, புற ேட நிதலதய மட்டுஜம இதனால் 

பார்க்க இயலும். ஜமலும் ஆழ்ந்த பார்தவயால் ஜமற்பரப்தப ஊடுருவிச் சென்று, இயற்தகயின் 

ஜநாக்கத்தத உணர்ந்து, அதன் முதறகதளக் காணவும், அதன் அனுமதிதயக் ஜகட்கவும் முடியும். 

இது ெிறந்த முதறதயக் கண்டுபிடிக்கிறது- முரண்பாடுகள் உடன்பாடுகள் என- இததனக் காணும் 

சபாழுது இயற்தகயின் முழுதமயான அனுமதிதயப் சபறுகிறது. இந்த ஆழ்ந்த பார்தவ காண்பது, 

முரண்பாட்டின் ஆரம்ப ஜநாக்கத்ததயும், அறியாதமயின் பதடப்தபயும் ஆகும்.   

சுமுகம் இல்லாவிடில் ஒருவருக்குப் பிரச்ெிதனகள் எழும். 

ஒற்றுதமயாக ஒத்துப்ஜபாகும் உள்ளுணர்வு இருப்பின் இதெவின் ொத்தியக் கூற்றிதனப் 

பார்க்கலாம்.  

மனதின் விலங்கின் பாகமல்லாது நதடமுதறயில் செயல்படும் மனிதனின் விழிப்புற்ற மனம் 

இததனக் காண்கிறது. 

ஓரளவு ெமரெத்துடன் இது திருப்தி அசடயும். 

இது சதளிவு சபறாத மனதால் பயதனக் குறிக்ஜகாளாகக் சகாண்ட விஷயங்களுக்காகச் 

செய்யப்படுகிறது.  

ஆதிதய அதடய ஜவண்டும் என்கிற புராதன ஏக்கத்தின் காரணமாகப் பாிணாமம் நதடசபறுகிறது. 
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உறுதியாக விளங்கும் ஆரம்ப ஒற்றுதமயின் காரணத்தினால் இந்த ஏக்கம் எழுகிறது. 

ஒற்றுதமயின் தீவிரம் உச்ெத்தில் இருப்பதால் இததனக் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. 

ஒற்றுதமயின் தூண்டுதல் வலுவாக உள்ைது, எதிரானசவ பிாிந்து இருப்பதால் ஒற்றுதம என்பது 

செயல்படாத ேடநிதல ரூபத்திற்கும், சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் வாழ்விற்கும் இதடஜய இத்ததகய 

பிாிவிதனகள் உள்ளன. 

பமல் மனதிற்கும் ஆழ்மன வாழ்விற்கும் இசடபயயும் இது உள்ைது, சவளிப்பதடயாகச் சுய 

உணர்வுடன் இருப்பதில்தல. 

சுய ஜீவியம் இததன அைவற்று உருவாக்கும். 

ஆகபவதான் இந்த அறியாதமயின் வியப்பும் ொகெமும் மற்றும் மதலப்பூட்டும் பலன்களும் 

விசைகின்றன.   

ஆழ்மனதிலிருந்து இது சவளிவருவதால் அற்புதத்தத இது சவளிப்படுத்துவதில்தல. 

9. “And their disappointments have been renewed on each of the mornings.” 

Reconciliation of the body and life is renewed between life and Mind and Mind and Spirit. 

The first result is inertia, a Himalayan task of moving the inconscient matter of immovable form by the 

active energy of life. It is in line with the immutable Absolute sailing into action. 

What appears to be a poor result, viewed in this context, reveals itself as a monumental consequence. 

Mind is full of light that comprehends. It is an organiser of energy into skill and any force into the next 

higher force. Mind had organised the primitive Man’s instinctive observation into a productive organisation 

of agriculture which takes over the function of Nature at a thousand times greater efficiency. 

If you want to see the wonder of agriculture, please see the Indian, who knows all about the development of 

Western nations, but has not imitated one major efficiency of theirs. 

The intelligence required for imitation is not born in the Indian. 

After the performance of Morgan in 1907, America could not extend that experience in 1929 to avert the 

crisis. Of course, Morgan saved the crisis, but did not solve the basic problem. America with a vengeance 

removed all safety valves from the market. She is unable to know what to do now. Many do advocate 

”going to Brighton”. Man’s present day intelligence is at the level of repetition – removal of the wedge by 

the monkey ⎯ not at the level of imitation. Agriculture was an imitation of Nature modifying her methods 

to his. Such an intelligence Man is capable of. He is also capable of repetition. Today Man has not come 

forward to exercise the right choice. The astonishing results of science are astonishing as they issue out of 

the light of organizing Mind by the energy of unconscious life. Obviously at the next higher level it will be 

greater. 

He says it will be a Marvel. Can we see it in our own lives around us here now? 

Intensity created inside beyond what the fabric will support will precipitate results possible for the 

atmosphere. 

Elizabeth had no reason to worry about not receiving a letter from Jane. 

The context permitted a certain expectation. 

She overdid that. 

In the atmosphere, there was Wickham’s falsehood exposed. 

Till that time her interest in him held his forces in leash. 

Now she was no longer absorbed in it as fully. 

Lydia was activated and enjoyed the freedom of Brighton. 

Elizabeth’s silly insignificant insistence on the letter precipitated the elopement. 

It is a small significant thing moving a monumental result. 

Positively Elizabeth’s independence with Lady Catherine precipitated Darcy’s proposal. 

In confirmation of this event, we can even cite her giving up Darcy in frustration. 

The finite and the infinite are one. 

The absolute and the relative are one. 

Each is in the other. 

Man, the individual, is part of humanity. 

His body is part of the earth, annam. 

Annam is the fifth modification of the material force. 

The material force is Sat reversed. 

Sat is the Nature of the Absolute. 
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So, Man the creation is the creator the Absolute, Brahman. 

The Absolute is in the relative; the relative is in the Absolute.  

To concede that God is in us, God is Me, is to inaugurate a new era in our life. 

Once the Mental knowledge becomes real, it is a question of time for it to express in life. 

Practice will make one see it in life. 

Continuous practice will make consecration come to stay. 

Not to worry in Jane’s position means NOT to think, which means consecration of each thought and 

its subtle components. 

The move from stage ten to eleven requires the same effort as for thousand to thousand and one. 

Moving from ‘I wish to be mistress of Pemberley’ to his proposal, the effort on her part was equal to the 

restraint called for at the Netherfield dance. 

The latter looks to be a simple one for us, but it was not so for Elizabeth. 

What is the same is the proportion to one’s capacity. 

Life progresses by consciousness and consciousness progresses by organisation.  

For life what matters is awakening – consciousness. 

For consciousness what matters is power – organisation. 

For each stage the next stage is the ultimate. 

To emerge out of the charm of falsehood was what Elizabeth faced in Hunsford. 

To covet what her consciousness deserved was what she faced in Pemberley. 

She could not desire Pemberley when Darcy approached her to dance. 

Man is myopic, can see only one step ahead. 

In his myopia he can only receive facts. 

The knowledge of The Life Divine is available as facts at another level, as history or geography reveals in 

facts. 

It can be given to any child who can read geography. 

The knowledge of The Life Divine is available only to the awakened Mind. 

Mind that awakened in Europe and America, though it has the capacity to be inspired by The Life Divine, is 

not inclined towards that knowledge. 

Such an inclination is given to a Mind of idealist seeking. 

It can come from descent from above. 

It can reveal from a potential from below as the buried Superconscience in the Inconscient. 

Superconscience is the capacity to know oneself inside and all the world outside.  

Supermind is the consciousness of the Reality, the Being, the Spirit.  

Supermind is the nature of Sachchidananda. 

“ஒவ்சவாரு நாள் காதலயும் அவர்களுக்கு ஏமாற்றஜம கிதடத்தது.”  

உடல் மற்றும் வாழ்வின் ெமரெம், வாழ்வு-மனம் மற்றும் மனம்-ஆன்மாவுடனும் 

புதுப்பிக்கப்படுகிறது.   

முதலில் கிதடக்கும் பலன் செயலற்ற தன்தமயாகும். வாழ்வின் செயலாற்றும் ெக்தியால் அதெயா 

ரூபமாக இருக்கும் ேடத்தத நகர்த்தும் இமாலய முயற்ெி இது. இது நிசலயான பிரம்மம் 

செயல்படுவது பபான்றது. 

இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தில் பார்க்கும்சபாழுது, ஜமாெமான பலனாகத் பதான்றுவது ஒரு மிகப் சபாிய 

பின் விதளவுஜபால் தன்தன சவளிப்படுத்துகிறது. 

மனம் புாிந்துசகாள்ளும் ஒளியால் நிரம்பியுள்ளது. இது ெக்திதய ஆற்றலாகவும், எந்த ஒரு 

ெக்திதயயும் அடுத்த உயர்ந்த ெக்தியாகவும் முதறப்படுத்துகிறது. ஆரம்பகால மனித 

உள்ளுணர்வின் கண்காணிப்தப, விவொயத்தில் உற்பத்தி செய்யும் அதமப்பாக மனம் 

முதறப்படுத்தியுள்ளது. இது இயற்தகயின் செயல்பாட்டிதன ஆயிரம் மடங்கு அதிக ஆற்றலுடன் 

செயல்படுத்துகிறது.    

விவொயத்தில் அற்புதத்ததப் பார்க்க ஜவண்டுசமனில், ஜமற்கத்திய நாடுகளின் வளர்ச்ெி 

அதனத்ததயும் அறிந்துசகாண்டு, ஆனால் அவர்களின் எந்த ஒரு சபாிய திறதனயும் பின்பற்றாத  

இந்தியதனப் பார்க்க ஜவண்டும். 

மற்றவதரப் பார்த்து அததப்ஜபாலஜவ செய்யும் புத்திொலித்தனம் இந்தியர்களிடம் 

உருவாகவில்தல. 
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1907ஆம் ஆண்டு ஜமார்கன்-உதடய செயலாக்கத்திற்குப் பிறகு, அசமாிக்காவால் அந்த 

அனுபவத்தத 1929ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சநருக்கடிசயத் தவிர்க்கும் வசகயில் விாிவுபடுத்த 

முடியவில்சல. ஜமார்கன்-ஆல் சநருக்கடிதயக் காப்பாற்ற முடிந்தபத தவிர அதன் அடிப்பதடப் 

பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்கமுடியவில்தல. ெந்ததயிலிருந்து அதனத்துப் பாதுகாப்பு விஷயங்கதளயும் 

அசமாிக்கா வன்மத்துடன் அகற்றியது. இப்சபாழுது என்ன செய்வது என்று அதற்குத் 

சதாியவில்தல. ‘பிதரட்டனுக்குச் செல்ல ஜவண்டும்’ என்ற மன நிசலசயத்தான் பலரும் 

ஆதாிக்கின்றனர். செய்தததஜய திரும்பத் திரும்பச் செய்வது என்கிற நிதலயில்தான் மனிதனின் 

அறிவுத்திறன் இன்று உள்ைது-குரங்கு மரத்தில் செருகப்பட்டிருந்த ஆப்தபதய நீக்கியது ஜபால்- 

பின்பற்றும் நிதலயிலில்தல. 

இயற்தகயின் ொயல்சகாண்ட விவொயம் தனது முதறகதள மனிதனின் முதறகளுக்கு 

மாற்றுகிறது. மனிதனுக்கு இத்திறன் உண்டு. மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் திறன் மனிதனுக்கு 

உண்டு. இன்று மனிதன் தனது ொியான விருப்பத்ததச் செலுத்த முன்வரவில்தல. தன்னுணர்வற்ற 

வாழ்வின் ெக்தியினால் முதறயான மனதின் ஒளியின் மூலம் விஞ்ஞானத்தின் பிரமிக்கத்தக்க 

முடிவுகள் சவளிவருவது பிரமிப்தப அளிக்கிறது. அடுத்த உயர்ந்த நிதலயில் இது ஜமலும் 

உயர்வாக இருக்கும் என்பது உறுதி.     

இது ஒரு அற்புதமாக இருக்கும் என்று பகவான் கூறுகிறார். இப்சபாழுஜத நாம் நமது வாழ்வில் 

நம்தமச் சுற்றி இங்கு இததனக் காண முடியுமா? 

நம்மால் தாங்க முடிவதற்கும் பமலாக அகத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள தீவிரம் சூழலுக்குச் 

ொத்தியமாகும் வதகயில் பலன்கதள அளிக்கும்.  

ஜேனிடமிருந்து கடிதம் வராதது குறித்து எலிெசபத் கவதலப்பட எந்தக் காரணமும் இருக்கவில்சல. 

அங்கிருந்த சூைலுக்கு ஓரைவு எதிர்பார்ப்பு பதசவப்பட்டது.  

அவள் அசதப் சபாிதுப்படுத்தினாள். 

சூழலில் விக்காமின் சவளிப்பட்ட சபாய்தம இருந்தது. 

அதுவதர அவன் மீதிருந்த அவளது ஆர்வம், அவனது ெக்திகதள அடக்கி சவத்திருந்தது.  

தற்சபாழுது அவள் அதில் முழுதமயாக ஈடுபடவில்தல. 

பிதரட்டனின் சுதந்திரத்தத லிடியா ெந்ஜதாஷமாக அனுபவித்தாள். 

எலிெசபத்தின் கடிதத்திற்கான பதசவயற்ற எதிர்பார்ப்பு ஓடிப்ஜபாவசத நிகழசவத்தது. 

ஒரு ெிறிய முக்கியமான விஷயம் மிகப் சபாிய விதளதவ ஏற்படுத்துகிறது. 

ஜலடி காதாினிடம் எலிெசபத் எடுத்துக்சகாண்ட சுதந்திரம் ஜநர்மதறயான பலனாக டார்ெியின் 

திருமண ஜவண்டுஜகாசை வரவசைத்தது. 

இந்நிகழ்தவ உறுதி செய்யும் விதத்தில் எலிெசபத் விரக்தியில் டார்ெிதயக் தகவிட்டததகூட நாம் 

குறிப்பிடலாம். 

அைவுக்குட்பட்டதும் அனந்தமும் ஒன்பற. 

பிரம்மமும் அதன் சதாடர்புசடயதும் ஒன்ஜற. 

ஒவ்சவான்றும் மற்றதில் உள்ளது. 

தனி மனிதன் மனித குலத்தின் அங்கமாவான். 

அவனது உடல் புவியின் பாகமாகும், அன்னம். 

ேட ெக்தியின் ஐந்தாவது மாற்றம் அன்னமாகும். 

மாறிய ‘ெத்’ ேட ெக்தியாகும். 

பிரம்மத்தின் சுபாவம் ‘ெத்’ ஆகும். 

ஆகபவ ெிருஷ்டியாக இருக்கும் மனிதன் பிரம்மத்சதப் பதடத்தவன் ஆவான். 

பிரம்மம் அதன் சதாடர்புதடயதில் உள்ளது; சதாடர்புதடயது பிரம்மத்தில் உள்ளது. 

இதறவன் நம்முள் இருக்கிறான், நாஜன கடவுள் என்பதத ஏற்றுக்சகாள்வது, நமது வாழ்க்தகயில் 

புதியசதாரு ெகாப்தத்ததத் சதாடங்குவதாகும். 

மனதின் ஞானம் உண்தமயாகிவிட்டால் அது விதரவில் வாழ்வில் சவளிப்படும்.      

பயிற்ெி ஒருவதர அதத வாழ்வில் காண தவக்கும்.  

சதாடர்ந்த பயிற்ெி ெமர்ப்பணத்தத நிரந்தரமாக்கும். 

ஜேனுதடய நிதலயில் கவதலப்படாமலிருக்க ஜவண்டும் என்று கூறுவது ெிந்ததன 

செய்யாமலிருக்க ஜவண்டும் என்பது பபான்றது, ஒவ்சவாரு எண்ணத்ததயும், அதன் சூட்சும 

பாகங்கசையும் ெமர்ப்பணம் செய்ய ஜவண்டும் என்று சபாருள். 

பத்தாவது கட்டத்திலிருந்து பதிஜனாராவது கட்டத்திற்குச் செல்வதற்குத் பதசவயான முயற்ெி, 

ஆயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்து ஓராவது கட்டத்திற்கு ஜபாவதற்கு எடுக்கும் அபத முயற்ெி ஆகும்.  
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‘நான் சபம்பர்லிக்கு எேமானியாக ஜவண்டும்’ என்பதிலிருந்து அவனது திருமண 

ஜவண்டுஜகாள்வதர செல்ல அவள் எடுத்த முயற்ெி, சநதர்பீல்ட் நடனத்தில் தன்தனக் 

கட்டுப்படுத்திக்சகாள்ள எடுத்துக்சகாண்ட முயற்ெிக்குச் ெமமானது. 

பின்னர் கூறியிருப்பது எளிதமயானது ஜபால் நமக்குத் ஜதான்றினாலும், எலிெசபத்திற்கு அவ்வாறு 

இல்தல. 

ஒஜர அைவில் இருப்பது ஒருவரது திறனுக்கும் முயற்ெிக்கும் உள்ை விகிதஜம ஆகும். 

வாழ்வு ேீவியத்தின் மூலம் முன்ஜனறுகிறது, ேீவியம் ஒழுங்குபடுத்துவதின் மூலம் முன்ஜனறுகிறது. 

வாழ்வுக்கு முக்கியமானது விழிப்புணர்வு- ஜீவியம். 

ஜீவியத்திற்குத் பதசவயானசவ ெக்தியும், ஒழுங்குபடுத்துவதும் ஆகும். 

ஒவ்சவாரு கட்டத்திற்கும் அதற்கு அடுத்த கட்டஜம முடிவானது. 

எலிெசபத் ஹன்ஸ்ஜபார்டில் எதிர்சகாண்டது சபாய்தமயின் கவர்ச்ெியிலிருந்து 

விடுபடுவதற்காகத்தான். 

அவளது ேீவியம் அதடய விரும்பிய ஒன்தறத்தான் அவள் சபம்பர்லியில் எதிர்சகாண்டாள்.   

டார்ெி அவளுடன் நடனமாட அணுகியசபாழுது அவளால் சபம்பர்லிதய அசடவதற்கு ஆதெப்பட 

முடியவில்தல. 

மனிதனின் பார்தவ குறுகியது, ஒரு அடி முன் இருப்பது மட்டும்தான் அவனுக்குத் சதாியும். 

அவனது கிட்டப் பார்தவயில் அவனால் செய்திகதள மட்டுஜம சபற்றுக்சகாள்ள முடியும். 

ொித்திரம் அல்லது பூஜகாளம் உண்சமகசை சவளிப்படுத்துவதுஜபால்  

‘தி தலப் டிதவன்’-ன் ஞானம் உண்சமகைாக ஜவசறாரு நிதலயில் உள்ைது. 

பூஜகாளம் படிக்க இயலும் எந்தக் குழந்ததக்கும் இததன அளிக்க முடியும்.  

விழிப்புற்ற மனதால் மட்டுஜம ‘தி தலப் டிதவன்’-ன் ஞானத்சதப் சபற முடியும். 

ஐஜராப்பாவிலும், அசமாிக்காவிலும் விழிப்பு சபற்றுள்ள மனம், ‘தி தலப் டிதவன்’-ஆல் 

ஈர்க்கப்பட்டாலும் அதன் ஞானத்சதப் சபறுவதற்கான ஆர்வமிருப்பதில்தல. 

இந்த ஞானத்தத நாடும் விருப்பம் ஒரு இலட்ெியவாதியின் மனதிற்பக உண்டு.  

ஜமலிருந்து கீழிறங்கும் ெக்தியின் மூலம் இந்த ஆர்வம் எழலாம். 

ேட இருைில் புததந்துள்ள விழிப்புணர்வாக கீழிருந்து ஒரு ொத்தியக்கூற்றின் மூலம் அது 

சவளிவரலாம். 

நம் அகத்ததயும் புற உலகம் அசனத்ததயும் அறியும் திறன் பதடத்தது நம்முள் இருக்கும் உயர் 

நிதல. 

உண்தம நிதல, ெத், ஆன்மா ஆகியவற்றின் ேீவியஜம ெத்திய ேீவியம் ஆகும். 

ெச்ெிதானந்தத்தின் சுபாவம் ெத்திய ேீவியம் ஆகும். 

10. “But on the third her repining was over.” 

Mother gives what we need when we do not ask. 

Life gives what our substance needs for progress when we ask. 

Capacity to not ask is the attitude that can bring down the descent. 

What Mr.X, one sadhak wrote – Hymn to the Mother of Radiances – was by inspiration, not endowment. 

Physical nearness can inspire. 

Spiritual opening can confer the endowment. 

Descent can create spiritual opening. 

He who aspires to be one of the hundred or twelve Sri Aurobindo had asked for, must learn NOT to ask for 

a boon from the Mother. 

Then She would give the maximum your aspiration permits. 

Darcy did it. 

Elizabeth asked for Pemberley. 

He did not even ask for Elizabeth. 

He did what he understood as his duty to do. 

Darcy was no yogi. He was a devotee in life. 

He pulled all his thoughts from life and concentrated on changing his character of pride. 

For a devotee, total consecration must be the aim, however feeble the results are. 

Mind loves organization and loves the exercise of that organization. 

The physical loves to labour as it can. 

It is significant that the Dutch scientist had an idea that the universe is fully encoded in its circumference 

when his computer was lost. 
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The computer for the thinker is family life for the yogi. 

Work is not undesirable, but one must work at his best. 

A yogi must work to bring down the descent, not to open avenues of exercise of his endowment. 

An education of Not asking is the highest possible now. 

The Internet can deliver it if it is designed. 

It is better not to seek that too. 

Man does not understand a situation. He responds or worse still he reacts. 

Elizabeth exercised herself on getting a letter from Jane. 

It never occurred to her to think why no letter had come or what inner conditions of hers prevented its 

coming. 

The inspiration that comes from understanding the context is incomparable.  

The context of ‘Human Aspiration’ is not so much contradictions of harmony or even evolution as the 

undying aspiration of a part for the whole. Its irresistibility is presented as an inevitable course that no one 

can ever stay. It is His invitation to humanity to join and to lead the upward movement. No skepticism, He 

says, can banish it for long. It is the inevitable next step to the evolution of Mind. The individual Man is not 

going to stem neither the universal tide nor the upheaval of the transcendent. So, it is wise to enter into that 

movement Says He. Also He offers the leadership of that course to Man who can awaken in his Mind. Even 

if he does not understand, He invites him to accept and follow on faith till the knowledge dawns on him. It 

is an invitation to shed the ego, overcome the evil. It also offers to skip rebirth and descent of the 

Supermind. He says existence is devoid of fullness. An existence that is delight is the fullness of being. It is 

again a call to Brahman to become Ishwara, raising Mind to Supermind. The divided parts of the being 

evolve to become a whole, witness matter and spirit becoming one. In this transition force becomes 

consciousness, bliss matures into delight. It is a process in which several ignorances dissolve raising Time 

to Timelessness. One more dimension of it is the surface changes into the subliminal. This happens by the 

Superconscient meeting the subconscient in Man. Man the Mind discovers he is Supermind, full, universal, 

conscious. His outer shifts to the inner, the lower to the higher. Ego becoming Purusha and yielding place to 

Ishwara is another consequence of this. Man becomes his own determinant. 

Nature, having evolved the Man, evolves the Spiritual Man out of him. 

Mother understood in the seventies how God enjoys all the time. 

Man’s enjoyment is by outer experience in the physical, vital, Mental parts. 

The yogi enjoys by inner experience. 

God needs neither. 

He creates a new level of experience for a newer joy. 

In this creation it is ignorance. 

Man not only enjoys an experience at some level, but he enjoys its repetition till that experience saturates 

itself. 

D’Artagnan died the moment the order for Marshall was put into his hands. 

The body cannot live for one moment beyond that. 

Dantes felt it when Villefort went mad, but continued it with Danglars. 

With Mercedes, he found her courageously idealistic with respect to herself but perceived in his meeting no 

love in her for him. There was love for her son, i.e. herself. At the last parting at his own house, her Mind 

was on Albert, her heart murmured Edmond. Her love for Edmund was subconscious, her surface Mind 

loved herself in her son. Fernand was not there in her Mind, nor did his treachery hurt her in any 

fashion. The sub-conscious purity in not touching Fernand’s Money, in not accepting Edmund’s offer was 

the greatest, the very asset of the Europeans, Mind’s ideal of honour constructed by the aristocratic culture, 

not the one demanded by trade as in England. 

He says every experience we had was necessary in the scheme of things. 

One reliving, not reviewing, his past in this life, what more is in arrears. 

By inner knowledge he can overcome them. 

Till then, he must consecrate the initiatives of thought in that regard. 

The longed for experience becomes insipid at its first fulfillment. 

It repeats till it is saturated. 

Reading The Life Divine, seeing the fullness of His writing is a great spiritual experience. 
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That is not the end. 

The war He fought, the Freedom He won, the atom bomb He witnessed are all various experiences of His. 

The Freedom was His passion of patriotism. 

The war He fought was the Non-Being into which His Being extended. 

The atom bomb was the evil in His Non-Being. 

He had conquered the evil in His Being. 

Any sadhak can know these zones in his own life, if he wants. 

On Page 59 alone there are above ten valid points of evolution He writes about. 

To know all such points – some ten thousand – in the Book and see from the point of view of one chapter 

how such points expand in the subsequent chapters and are briefly introduced in the earlier chapters will be 

a spiritual realization at the level of knowledge. 

Page 59 gives us the summary of the evolution. 

 On shedding the ego, He shows the emergence of the Conscious Being. 

 Its involution in matter is the foundation of this yoga. 

 And that Matter is the physical body in us as material nature. 

 Its inevitable evolution is there in the first sentence. 

 Inevitability is infinity in movement. 

 To see inevitability as infinity is to extend space to movement, i.e. Time, thereby integrating  Space and 

Time evolving Spirit. 

 It is the spiritual etymology of our diction. 

 The infinity of non-movement is the existence or its silence. 

 The tremendous power of Nihil is the power of infinity of the non-ego. 

   It exceeds the petty ideal of escaping birth. 

 Jesus realized the power of infinity in love. 

 The parts of the being are offered as the condition of living in which the evolution takes    

    place. 

 Conditions of living are processes of evolution. 

 They are the indeterminate general totality in the subconscious. 

 Cosmic consciousness is the particular determinate expressing the totality   

    consciously. 

 The ego is the limitation of ignorance in the parts of being. 

 The ego retains the unity by creating dualities. 

 The Mind that divides restores unity by aggregation. 

 Eternity retains its character, of eternity in Time by successive repetition. 

 Death keeps life immortal. 

 Supermind divides by differentiation, preserves unity by being in the presence of the  

   Absolute. 

 This is an incoercible unity that is indivisible by division itself. 

 Unity is its being, Multiplicity is its power of being. 

 Unity at the level of being preserves itself as oneness at the level of consciousness. 

   It is a union. 

 In its experience which is self-experience, the unity of being and the union of oneness  

   in consciousness are preserved as joy, bliss and delight as a result of removing all limitation -- infinity. 

 Naturally the totality is preserved by freedom and unity. 

 That is the condition of the All expressing in the Individual. 

 Purusha is created by self-limitation. Ishwara creates himself by self-absorption. 

 By self-absorption, Purusha becomes the Psychic. 

 Purusha becomes the Psychic of the Ishwara by self-absorption which unites the Super conscience with 

the inconscience in the Man who is conscient. 

 The soul’s adventure in Time is to immortalize the mortal body. 

 This movement is from sensation to intuition via reason to be culminated in the identity with the being. 

 Involution preserves the unity, totality, absoluteness at all levels through union, succession, aggregation, 

dualities, recurrence. 
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 At no level anything is lost, only its appearance changes. 

 Enjoyment is in the movement of transition. 

 To enjoy the movement or non-movement is the prerogative of the Absolute. 

 Shedding the ego recovers universality. 

 The spiritual term in the physical consciousness is transcendence in Matter.  

 It completes the evolution begun by involution. 

“ஆனால் மூன்றாம் நாள் அவளுதடய கவதல நீங்கியது.” 

நாம் ஜகட்காதஜபாது நமக்குத் ஜததவயானதத அன்தன தருகிறார். 

நமது முன்ஜனற்றத்திற்குத் ஜததவயானதத வாழ்வு நாம் ஜகட்கும்சபாழுது அளிக்கிறது. 

ஜகட்கக் கூடாது என்கிற மனப்பான்தமயால் ெக்திதயக் கீஜழ சகாண்டு வர முடியும். 

‘Hymn to the Mother of Radiances’ என்ற கவிதததய அம்ருதா திறதமயால் எழுதவில்தல, ஒரு 

ஊக்கத்தினால் எழுதினார்.  

அன்சனயின் அருகிலிருப்பது ஊக்கமளிக்கலாம். 

ஆன்மீகாீதியான விழிப்புத் திறதன அளிக்கலாம். 

ெக்தி கீழிறங்குவது ஆன்மீக விழிப்தப உருவாக்கலாம். 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் எதிர்பார்த்த நூறு அல்லது பன்னிசரண்டு ஜபர்களில் ஒருவராக இருக்க 

ஆர்வப்படுபவர், அன்தனயிடம் எந்த வரத்ததயும் ஜகட்கக் கூடாது என்பதத அறிந்துசகாள்ள 

ஜவண்டும்.  

நமது ஆர்வம் அதிகபட்ெமாக அனுமதிக்கும் அளவிற்கு அன்தன அப்சபாழுது நமக்கு அளிப்பார். 

டார்ெி இததனச் ொதித்தான். 

எலிெசபத் ஜகட்டது சபம்பர்லிதய. 

அவன் எலிெசபத்ததக்கூட ஜகட்கவில்தல. 

தனது கடதம என்று அவன் புாிந்துசகாண்டதத அவன் செய்தான். 

டார்ெி ஜயாகியாக இருக்கவில்தல. அவன் வாழ்வில் ஒரு பக்தனாக இருந்தான். 

வாழ்விலிருந்து தனது அதனத்து எண்ணங்கதளயும் அகற்றினான், தனது கர்வத்தத மாற்றுவதில் 

மனதத ஒருமுகப்படுத்தினான். 

ஒரு அன்பருக்கு பலன் எவ்வளவு பலவீனமாக இருந்தாலும், முழுதமயான ெமர்ப்பணஜம 

இலட்ெியமாக இருக்க ஜவண்டும்.  

மனம் ஒருங்கிசணப்பசத விரும்புகிறது, அந்த ஒருங்கிசணப்பின் செயல்பாட்டிதன விரும்புகிறது. 

உடல் தன்னாலியன்ற அளவுக்கு உதழக்க விதழகிறது. 

பிரபஞ்ெம் முழுவதும் குறியீடுகளால் குறிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தன்னுதடய கணினிதய 

இைந்தபபாது டச்சு நாட்டு விஞ்ஞானி கருதியது குறிப்பிடத்தக்கது.   

ஒரு ெிந்ததனயாளருக்கு கணினி, ஜயாகிக்குக் குடும்ப வாழ்தவப் ஜபான்றது. 

ஜவதல விரும்பத்தகாதது அல்ல, ஆனால் ஒருவர் திறம்பட ஜவதல செய்ய ஜவண்டும். 

ெக்திசயப் புவிக்குக் சகாண்டு வருவதற்கு ஒரு ஜயாகி செயலாற்ற பவண்டும். அவரது திறதமகதள 

சவளிப்படுத்துவதற்காகச் செயல்படக் கூடாது. 

தற்சபாழுது மிகவும் ொத்தியமாகக் கூடியது, ‘ஜகட்கக் கூடாது’ என்கிற கல்விதான். 

இசணயதைம் இவ்வாறு வடிவதமக்கப்பட்டிருந்தால் அதனால் இதசன அளிக்க முடியும். 

இததனயும் நாடாமலிருப்பது நல்லது. 

மனிதன் ஒரு சூழ்நிதலதயப் புாிந்துசகாள்வதில்தல. அவன் மறுசமாைி அைிப்பான், அல்லது 

அதற்கும் பமலாக எதிர்விதன ஆற்றுவான்.  

ஜேனிடமிருந்து கடிதம் வர எலிெசபத் தாஜன முயன்று செயல்பட்டாள். 

ஏன் கடிதஜம வரவில்தல என நிதனக்கவும் அல்லது தனது எந்த அக நிதல அது வருவததத் 

தடுத்தது என நிதனக்கவும் அவளுக்குத் ஜதான்றஜவயில்தல. 

விஷயத்ததப் புாிந்துசகாள்வதினால் ஏற்படும் ஆர்வத்தத ஒப்பிடஜவ முடியாது. 

முழுதம மீதான பகுதியின் தீராத ஆர்வத்திதனப்ஜபால், ‘மனித எழுச்ெியின்’ சூழல், சுமுகம் அல்லது 

பாிணாமத்தின் முரண்பாடுகளாக இல்தல. அதன் தடுக்கமுடியாத தன்தம, எவராலும் நிதலத்து 

இருக்க முடியாத தவிர்க்க முடியாத வழியாக அளிக்கப்படுகிறது. ஜமல்ஜநாக்கிச் செல்லும் 

இயக்கத்தில் பெர்ந்து அதற்குத் தசலசமத் தாங்க மனித குலத்திற்குப் பகவான் அதழப்பு 

விடுக்கிறார்.       

எந்த அவநம்பிக்தகயும் இதத நீண்ட நாட்களுக்குத் ததட செய்ய முடியாது என்று பகவான் 

கூறுகிறார். மனதின் பாிணாமத்திற்கு இது இன்றியதமயாத அடுத்த படியாகும். உலகத்தில் எழும் 

அதலயாக இருப்பினும், பிரம்மம் ஜமசலழுவதாக இருப்பினும் மனிதனால் இவற்றிற்குத் ததட 
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ஜபாட முடியாது. ஆதலால் இந்த இயக்கத்திற்குள் நுதழவஜத புத்திொலித்தனம் என்று பகவான் 

கூறுகிறார். ஜமலும் மனதில் விழிப்பு சபறும் திறன் பதடத்த மனிதனுக்கு இப்ஜபாக்கின் ததலதமப் 

பதவிதயயும் பகவான் அளிக்கிறார். அவனுக்குப் புாியாவிட்டாலும், நம்பிக்தகயின் அடிப்பதடயில் 

இததன ஏற்றுக்சகாண்டு, இந்த ஞானம் மனதில் உதயமாகும்வதர பின்பற்றும்படி அதழக்கிறார்.   

அகந்தததயக் தகவிடவும், தீதமதய சவல்லவும் விடப்படும் அதழப்பாகும் இது. மறு பிறப்தபத் 

தவிர்த்து, ெத்திய ேீவியம் புவியில் இறங்குவதற்கு இது வாய்ப்பளிக்கிறது. வாழ்வு முழுதமயற்றது 

என்று பகவான் கூறுகிறார். ஆனந்தமளிக்கும் வாழ்ஜவ ேீவனின் முழுதமயாகும். மனததச் ெத்திய 

ேீவியத்திற்கு உயர்த்தி பிரம்மதன ஈஸ்வரனாக மாற விடும் அதழப்பாகும் இது. ேீவனின் பிாிந்த 

பாகங்கள் முழுதமயாக மாறுவதற்காக சவைிப்பட்டு, ேடமும், ஆன்மாவும் இசணவசதக் 

காண்கின்றன. இந்த மாற்றத்தில் ெக்தி ேீவியமாக மாறுகிறது, ஆனந்தம் ஜபரானந்தமாக முதிர்ச்ெி 

அசடகிறது. 

பல்ஜவறு அறியாதமகள் மதறந்து காலத்ததக் காலமற்ற நிதலக்கு உயர்த்தும் முதற இது. இதன் 

ஜமலும் ஒரு பாிமாணமாக ஜமல்மனம் அடிமனமாக மாறுகிறது. மனிதனில் பிரம்மம் ஆழ்மனததச் 

ெந்திப்பதால் இது நசடசபறுகிறது. மனமாக உள்ை மனிதன், தான்தான் ெத்திய ேீவியம், 

முழுதமயானவன், பிரபஞ்ெமயமானவன், தன்னிசனபவாடு உள்ைவன் எனக் கண்டுபிடிக்கிறான். 

அவனது புறம் அகமாக மாறுகிறது, தாழ்ந்தது உயர்ந்ததாகிறது. அகந்சத புருஷாவாக மாறி, 

ஈஸ்வரனுக்கு இடமைிப்பது இதன் மற்றுசமாரு பின்விசைவாகும். மனிதன் தனக்ஜக 

தீர்மானிப்பவனாக மாறுகிறான். 

மனிததனப் பதடத்த இயற்தக, அவனுள்ளிலிருந்து ஆன்மீக மனிததன சவளிக்சகாண்டு 

வருகிறது. 

அன்தன எழுபதுகளில் எவ்வாறு இதறவன் எல்லா ஜநரமும் ெந்ஜதாஷமாக அனுபவித்துக் 

சகாண்டிருக்கிறான் என்பததப் புாிந்து சகாண்டார். 

மனிதனின் ெந்ஜதாஷம் ேடம், உயிர் மற்றும் மனாீதியாக, புற அனுபவத்தினால் எழுகிறது. 

ஜயாகி அக அனுபவத்தால் ெந்ஜதாஷமதடகிறார். 

இதறவனுக்கு இரண்டுபம ஜததவயில்தல. 

புதிய ெந்ஜதாஷத்திற்காக புதிய அனுபவ நிதலதய அவன் உருவாக்குகிறான். 

இந்த ெிருஷ்டியில் இது அறியாதமயாக உள்ளது. 

ஏஜதா ஒரு நிதலயில் மனிதன் ஒரு அனுபவத்தத மகிழ்ச்ெிபயாடு அனுபவிப்பது மட்டுமல்லாமல், 

அவ்வனுபவம் செறிவதடயும்வதர அசத மீண்டும் மீண்டும் எழுவசதயும் அனுபவிக்கிறான். 

மார்ஷலின் ஆதண D’Artagnan-ன் தககளில் கிதடத்த மறு நிமிடஜம அவன் இறந்து ஜபாகிறான். 

அததத் தாண்டி ஒரு கணம்கூட உடல் உயிர் வாழாது. 

Villefort தபத்தியம் பிடித்தபபாது Dantes அசத உணர்ந்தான், ஆனால் Danglars உடன் இதசனத் 

சதாடர்ந்தான். 

சமர்ெிடசைப் சபாறுத்தவதரயில், அவள் ஒரு ததாியமான இலட்ெியவாதியாக இருப்பததக் 

கண்ட அவன், தன் மீது அவளுக்குக் காதல் எதுவுமில்தல என்பததப் புாிந்துசகாண்டான். 

அவளுதடய மகன் மீது, அதாவது தன் மீஜத அவளுக்கு அன்பு இருந்தது. அவனுதடய 

வீட்டிலிருந்து இறுதியாக அவள் பிாிந்து சென்றசபாழுது அவளது மனம் ஆல்பர்ட் மீது இருந்தது, 

அவளது உள்ளம் எட்மண்ட் சபயதர உச்ொித்தது. அவளது ஆழ்மனதில் எட்மண்ட் மீது காதல் 

இருந்தது, அவளது ஜமல்மனம் தனது மகனில் தன்சன பநெித்தது. Fernand அவள் மனதிஜலஜய 

இல்தல, அவனுதடய துஜராகமும் அவசை எந்த விதத்திலும் காயப்படுத்தவில்தல. 

Fernand-உதடய பணத்ததத் சதாடாது இருந்ததிலும், Edmund அளித்த வாய்ப்தப ஏற்றுக் 

சகாள்ளாமல் இருந்ததிலும் காணப்பட்ட ஆழ்மனத் தூய்தம மிகப் சபாியதாக இருந்தது. இது 

ஐஜராப்பியர்களுக்ஜக உாித்தான சொத்தாகும். உயர்குடியினரால் கட்டசமக்கப்பட்ட மனதின் 

ெிறந்த பண்பு இதுஜவ தவிர, இங்கிலாந்தில் இருப்பசதப்பபால் வணிகம் எதிர்பார்க்கும் பண்பல்ல 

இது.  

வாழ்க்தகயில் நமக்குக் கிசடத்த ஒவ்சவாரு அனுபவமும் நமக்குத் ஜததவயானதுதான் என்று 

பகவான் கூறுகிறார். 

இந்தப் பிறவியில் நமது கடந்த காலத்சத மதிப்பீடு செய்யாமல், மீண்டும் வாழ்ந்து நமது 

குசறகசைக் கண்டறிய பவண்டும். 

அகத்தின் அறிவால் நம்மால் அவற்தறத் தாண்டி வர முடியும். 

அதுவதர அந்த விஷயத்ததப் சபாறுத்தவதர இருக்கும் எண்ணத்தின் தன்முதனப்புகசைச் 

ெமர்ப்பணம் செய்ய ஜவண்டும். 

அனுபவத்திற்காக ஏங்கியது முதல் நிதறவிஜலஜய சுதவயற்றுப் ஜபாய் விடுகிறது.  
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இது செறிவதடயும்வதர சதாடரும். 

‘தி தலப் டிதவன்’-ஐப் படிப்பதும், பகவானுதடய நூல்கைின் முழுதமதயக் காண்பதும் ஒரு சபாிய 

ஆன்மீக அனுபவமாகும். 

அதுஜவ முடிவல்ல. 

பகவான் செய்த ஜபாரும், அவர் சவன்ற சுதந்திரமும், அணுகுண்தட அவர் கண்டதும் அவருசடய 

பல்ஜவறு அனுபவங்களாகும். 

அவர் சவன்ற சுதந்திரம் அவரது நாட்டுப்பற்றின் ஜவட்தகயாகும். 

அெத்தில் பகவானின் ேீவன் நீட்டிக்கப்பட்டபத பகவான் செய்த பபார் ஆகும்.  

அவர் கண்ட அணுகுண்டு அவரது அெத்தில் இருந்த தீதமயாகும். 

அவரது ஜீவனில் இருந்த தீதமதய அவர் சவன்றிருந்தார். 

எந்த ஒரு ொதகர் விரும்பினாலும், தன்னுதடய சொந்த வாழ்க்தகயில் இந்த இடங்கதளத் சதாிந்து 

சகாள்ளலாம். 

59ஆவது பக்கத்தில் மட்டுஜம பகவான் பாிணாம வைர்ச்ெியின் பத்துக்கும் பமற்பட்ட ஏற்கத்தக்க 

விஷயங்கசைப் பற்றி எழுதியுள்ளார்.  

புத்தகத்திலுள்ள அசனத்து விஷயங்கசையும் சதாிந்துசகாள்வது-சுமார் பத்தாயிரம்- ஒரு 

அத்தியாயத்தின் கண்ஜணாட்டத்திலிருந்து அதவ அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கைில் எவ்வாறு 

விாிவதடகின்றன எனவும், முந்ததய அத்தியாயங்களில் எவ்வாறு சுருக்கமாகக் கூறப்பட்டுள்ளன 

என்பசதயும் காண்பது ஞானத்தின் நிதலயில் ஒரு ஆன்மீக ெித்தியாகும்.  

59ஆம் பக்கம் பாிணாமத்தின் சுருக்கத்தத அளிக்கிறது. 

 அகந்தததயக் தக விடுதகயில் தன்தன உணர்ந்த ஜீவன் சவைிப்படுவசத பகவான் 

காண்பிக்கிறார். 

 ேடத்தில் அது புசதந்துள்ைது இந்த ஜயாகத்தின் அஸ்திவாரம் ஆகும். 

 அந்த ஜடம் நம்மிடம் சபௌதீகாீதியில் உடலாக உள்ைது. 

 முதல் வாக்கியத்திஜலஜய இதன் தவிர்க்க முடியாத பாிணாமம் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 தவிர்க்க முடியாதது இயக்கத்தின் அனந்தமாகும். 

 தவிர்க்க முடியாததத அனந்தமாகக் காண்பது இடத்தத இயக்கமாக விாிவுபடுத்துவதாகும், 

அதாவது, காலம் இதன் மூலம் இடத்சதயும் பநரத்சதயும் ஒருங்கிதணத்து ஆன்மாசவ 

சவைிப்படுத்துகிறது. 

 நமது சமாழியில் இது ஆன்மீகச் சொல்லிலக்கணம் ஆகும். 

 இயக்கமற்றதன் அனந்தம், வாழ்வு அல்லது அதன் சமௌனமாகும். 

 ஒன்றுமில்லாததன் அதீத ெக்தி, அகந்ததயற்றதன் அனந்தத்தின் ெக்தியாகும்.     

 பிறப்பிலிருந்து தப்பித்துக்சகாள்ளும் அற்ப இலட்ெியத்தத இது மீறுகிறது. 

 அன்பில் அனந்தத்தின் ெக்திதய இஜயசு உணர்ந்திருந்தார். 

 வாழ்வின் நிதலயாக வழங்கப்பட்டிருக்கும் ேீவனின் பாகங்களில் பாிணாமம் நசடசபறுகிறது.  

 வாழ்வின் நிதலகள் பாிணாமத்தின் செயல்முதறகள் ஆகும்.  

 அதவ ஆழ்மனதில் உள்ை நிர்ணயிக்க முடியாத சபாதுவான முழுதமயாகும். 

 பிரபஞ்ெ ேீவியம், முழுதமதய நனவுபூர்வமாக சவளிப்படுத்தும் குறிப்பிட்ட தீர்மானிக்கப்பட்ட 

ஒன்றாகும்.  

 ேீவனின் பகுதிகளில் அகந்தத அறியாதமயின் வசரயசறயாகும். 

 இரட்தடகதள உருவாக்கி அகந்தத ஒற்றுதமதயத் தக்க தவத்துக்சகாள்கிறது. 

 பிாிக்கும் மனம் ஒன்று திரட்டுவதன் மூலம் ஒற்றுதமதய மீட்கிறது. 

 நிரந்தரத்தன்தம, மீண்டும் மீண்டும் செயலாற்றுவதன் மூலம், அதன் குணத்சத, காலத்தில் அதன் 

நிரந்தரத்தன்தமசயத் தக்கதவத்துக் சகாள்கிறது.  

 மரணம் வாழ்தவ அமரத்துவமாக்குகிறது. 

 ெத்திய ேீவியம் ஜவறுபாடு மூலம் பிாிக்கிறது, பிரம்மத்தின் முன்னிதலயில் இருந்துசகாண்டு  

ஒற்றுதமதயக் காப்பாற்றுகிறது. 

 உறுதியாக விளங்கும் இந்த ஒற்றுதம, பிாிவிதனயின் மூலம்கூட பிாிக்க முடியாதது. 

 ஒற்றுதம அதன் ேீவனாகவும், சபருக்கம் அதன் ேீவனின் ெக்தியாகவும் உள்ளது. 

 ேீவனின் நிதலயிலுள்ள ஒற்றுதம ேீவியத்தின் நிதலயில் ஒருதமயாகத் தன்சனப் பாதுகாத்துக் 

சகாள்கிறது, அது ஐக்கியம். 

 அதனுதடய சுய அனுபவத்தில் ேீவனின் ஒற்றுதமயும், ேீவியத்திலுள்ள ஒருதமயின் ஐக்கியமும், 

அதனத்து வசரயசறகசையும் அகற்றுவதன் விசைவாக – அனந்தமாக -ெந்ஜதாஷம், ஆனந்தம், 

ஜபரானந்தமாகப் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. 
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 இயற்தகயாகஜவ சுதந்திரத்தாலும், ஒற்றுதமயாலும் முழுதம பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

 தனிநபாில் பிரம்மம் சவளிப்படுத்தும் நிதல அது. 

 சுய வதரயதறயால் புருஷா உருவாக்கப்படுகிறது, சுய கிரகிப்பால் ஈஸ்வரன் தாஜன 

உருவாகிறான். 

 சுய கிரகிப்பால் புருஷா தெத்தியமாக மாறுகிறான். 

 சுய கிரகிப்பால் புருஷா ஈஸ்வரனின் தெத்தியமாக மாறி, அஞ்ஞான நிசலயில் இருக்கும் 

மனிதனில் பிரம்மத்தத ேட இருளுடன் இதணக்கிறது. 

 அழியும் உடதல அமரத்துவமாக்குவது காலத்தில் ஆன்மாவின் துணிகரச் செயலாகும்.  

 இந்த இயக்கம் காரணம் வழியாக உணர்விலிருந்து உள்ளுணர்விற்கு நகர்ந்து ேீவனுடன் 

அதடயாளம் காண்பதில் முடிகிறது. 

 ஐக்கியம், சதாடர்ச்ெி, ஒருங்கிசணத்தல், இரட்சடகள், மறு நிகழ்வு ஆகியவற்றின் மூலம் 

ஒற்றுசம, சமாத்தம், முழுசம ஆகியவற்சற ெிருஷ்டி பாதுகாக்கிறது. 

 எந்த நிதலயிலும் எதுவும் இைக்கப்படுவதில்சல, அதன் ஜதாற்றம் மட்டுஜம மாறுகிறது. 

 நிசலமாற்றத்தின் இயக்கத்தில் மகிழ்ச்ெி உள்ைது. 

 செயல் அல்லது செயலற்று இருப்பதத மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவிப்பது பிரம்மத்தின் தனிச் 

ெிறப்புாிதம ஆகும். 

 அகந்தததயக் தகவிடுவது உலகளாவிய தன்தமதய மீட்கிறது. 

 ேட ேீவியத்தில் ‘பிரம்மம் ேடத்தில் இருப்பது’ என்பது ஆன்மீகச் சொற்சறாடர் ஆகும். 

 ெிருஷ்டி ஆரம்பித்து தவத்த பாிணாமத்தத இது பூர்த்தி செய்கிறது.  

11. “Her sister justified by the receipt of two letters.” 

She, of course, was justified but it is better to penetrate the secrets. 

Jane had not penetrated the secret of Caroline’s character which many others would have. 

Elizabeth, or anyone else, could not have perceived the treasure of life buried in ‘tolerable’. 

For us it must be possible now or at least at the end of the study. 

Assuming anyone or Elizabeth, endowed with this knowledge of eight reversals would see in the ‘tolerable’ 

more than what was meant. The very first idea would be or should be, ‘he has come all the way with his ten 

thousand to my village, nay to me and what makes him speak ‘tolerable’? 

Surely he is seeking me who has no thought of a husband. 

If my not seeking has any sense, he must marry me. 

I see his friend is submissive to him but calls him stupid. 

An obedient friend, abusing his dominant friend. What does it signify before the last happy consummation? 

It means something is to be overcome. What is it? Is it me, my village, my father, my mother, my liveliness, 

my temperament? 

I am sure, as he has now called me ‘tolerable’, he must later seek me even if I refuse. 

This strong Man has come here. I am the only equally strong woman meant for him. 

Maybe these are yogic fancies. In the end there may be some justification for such imagination. 

How to penetrate the significance of an act, of a book or a chapter of The Life Divine? 

The overall view of The Life Divine is God became the world; the Omnipresent Reality became the 

universe of Ignorance so that the Spirit, the Origin of things will evolve out of Ignorance first as knowledge 

and finally as Spirit which He calls Spiritual Evolution. 

Only in this context any chapter will fully reveal to us. 

An evolution must be preceded by an involution. 

By this involution, it is obvious the Infinite has become Finite. 

One being the frontal appearance of the other the evolutionary pressure to emerge must be infinite. 

Wherever the Chapter touches upon this aspect, it is a point worth expanding in the understanding and 

retaining in the memory. 

The following phrases in the first chapter qualify for this. 

The earliest preoccupation – by its intensity. 

His inevitable and ultimate preoccupation – inevitability implies infinity, the ultimate signifies the total 

journey. 

Longest periods of skepticism – the greater the opposition, the fuller is the vigour of the original impulse. 

Divination of Godhead – direct reference. 

Impulse towards perfection – Perfection shows the fullness. 
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Pure Truth – is at the end of the journey. 

Unmixed Bliss – Bliss is the experience of Truth – being. 

Secret immortality – an eternal possession. 

Constant aspiration – constant presence is infinity. 

Return to primeval longings – Origin. 

Earliest formula is the last – total coverage. 

The above is from the first paragraph. 

Let us cull out from other paragraphs the main ideas: 

The persistent ideals contradict the normal experience. 

Revolutionary individual effort giving place to evolutionary general progression. 

Animal egoistic consciousness seeking plenary supramental illumination. 

Self-existent bliss from emotional suffering. 

Infinite freedom from mechanical necessities. 

Immortal life in a body subjected to death. 

The ordinary material intellect must give way to a more deliberate view. 

Nature’s profoundest method and completest sanction. 

Unsolved discord and the instinct of undiscovered unity. 

The practical animal part of Man rests content. 

It accepts the rough, utilitarian, unillumined compromise. 

Mind seeks to arrange its perceptions. 

The greater the disorder, the stronger is the spur. 

Active life with a material of form. 

Seeks to solve better with greater complexities. 

Material immortality is the perfect solution. 

Accord of conscious Mind with life not overtly self-conscious. 

Astonishing results. 

Animal consciousness no longer seeking but possessed of Truth and Light. 

Practical omnipotence from direct perfected knowledge. 

The very sense of Nature’s universal strivings. 

Evolution states the phenomenon, does not explain. 

There is little objection to a farther step. 

The unconquerable impulse presents itself as an imperative impulse of Nature. 

The impulse exists in her different vessels. 

It is bound to evolve the necessary organs and faculties. 

The impulse towards Mind is from the more sensitive reactions of Life in the mental. 

The animal, the living laboratory for Man. 

Man is the living laboratory for the superman. 

It is an overt realization of that which she secretly is. 

Cannot bid her pause. 

Nor can condemn with the religionist. 

Evolution of involved spirit is a legitimate aim for Man. 

The eternal paradox is the eternal truth. 

Universal consciousness in limited Minds and divided egos. 

A Timeless Being renders cosmos in time possible. 

The higher truth is realizable in lower forms. 

They justify to deliberate reason. 

Persistent instinct and intuition of Mankind. 

Insoluble by logical thought. 

Evasions are never permanent. 

Mankind returns with a greater vehemence, more violent hunger. 

Mysticism profits. 

New religions arise. 

Inquiry must be willing to enquire sufficiently. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

26 

 

To stifle an obscure truth itself is obscurantism. 

Cosmic necessity cannot be escaped. 

It is a revolt against the secret mightier will of the great Mother. 

As a race we cannot reject the will of the Mother. 

Blind instinct into the light of reason. 

Obscure intuition into consciously self-guiding will. 

A higher light of illumined intuition and self-revealing truth now is inoperative. 

We need not fear to aspire. 

Mind is a form and veil of the higher state of consciousness. 

Our self-enlargement leads to the splendours of that light. 

These points have a connection in thought. 

It must be appreciated and remembered, not by memory. 

Memory will give the phrases, appreciation the thought content. 

Should each point by itself lead to the next point, it is right. 

Everywhere, even within a sentence, there is a graded sequence, e.g. blind instinct, obscure intuition.  

Note instinct can be blind, but intuition can only be obscure. 

The emphasis on obscurantism is significant as obscurantism as an organized superstition has been till now 

serving as the sheet anchor of a collective entity that needs a tangible foothold.  

Truth does not yet serve that purpose. 

He pits our persistent ideals, instincts against logical thought, as what we are to overcome is the logical 

thought and its lower versions as practical rational requirements. 

The hunger is described as violent. 

"இரண்டு கடிதங்கள் கிதடத்தது அவளுதடய ெஜகாதாிதய நியாயப்படுத்தியது.” 

அவள் நியாயப்படுத்தப்பட்டாலும் இரகெியங்கதள ஊடுருவி ஆராய்வது நல்லது.  

மற்ற பலரும் ஆராய்ந்திருக்கக்கூடிய காரலினுதடய சுபாவத்தின் இரகெியத்தத ஜேன் 

ஆராயவில்சல.  

‘பரவாயில்தல’ என்று கூறியதன் கீழ் வாழ்வின் புததயஜல புததந்திருப்பதத எலிெசபத்பதா 

அல்லது ஜவறு எவருபமா புாிந்துசகாண்டிருக்க முடியாது. 

நமக்கு இப்சபாழுபதா அல்லது இந்த ஆராய்ச்ெியின் இறுதியிலாவது இததப் புாிந்துசகாள்ை முடிய 

ஜவண்டும். 

எலிெசபத்திற்ஜகா அல்லது ஜவறு எவருக்குஜமா எட்டு தசலகீழ் மாற்றங்களின் இந்த ஞானம் 

இருந்திருந்தால் ‘பரவாயில்தல’ என்பதில் புததந்துள்ள உள் அர்த்தம் புாிந்திருக்கும். முதலில் எழும் 

எண்ணம் “பத்தாயிரம் பவுனுடன் என் கிராமத்திற்கு, குறிப்பாக என்னிடம் வந்துள்ளான், பிறகு எது 

அவதன ‘பரவாயில்தல’ என்று ஜபெ தவக்கிறது?” என்பதாக இருக்கும், அல்லது இருக்க 

பவண்டும். 

ஒரு கணவதனப் பற்றி நிதனத்திராத என்தனத்தான் அவன் நிச்ெயமாக நாடுகிறான். 

நான் நாடாமல் இருப்பதற்கு ஏஜதனும் ஒரு அர்த்தம் இருந்தால் அவன் என்தனத் திருமணம் செய்து 

சகாள்ள ஜவண்டும். 

அவனது நண்பன் அவனிடம் பணிவாக இருக்கிறான், ஆனால் அவசன அறிவற்றவன் எனக் 

கூறுகிறான். 

கீழ்ப்படியும் நண்பன் ஆதிக்கமுள்ள தன்னுதடய நண்பதன ஏசுகிறான். இறுதியான ெந்ஜதாஷமான 

முழுநிதறவுக்கு முன் இது எததக் குறிக்கிறது? ஏஜதா ஒன்று சவல்லப்பட ஜவண்டும் என்பசதக் 

குறிக்கிறது. அது என்ன? அது நானா, என்னுதடய கிராமமா, எனது தந்சதயா, என்னுதடய 

தாயாரா, என்னுதடய கலகலப்பான சுபாவமா, என்னுதடய மனப்பபாக்கா? 

இப்சபாழுது ‘பரவாயில்தல’ என்று என்தன அதழத்த அவன், நான் அவதன மறுத்தாலும் பின்னர் 

அவன் என்தன நாட ஜவண்டும் என்பதில் ெந்பதகமில்சல.  

இந்த வலிதம வாய்ந்த மனிதன் இங்கு வந்துள்ளான். அவனுக்காக, அவனுக்குச் ெமமாக வலிசம 

சபாருந்திய ஒஜர சபண் நான்தான். 

இதவசயல்லாம் ஜயாகாீதியான கற்பதனயாகக்கூட இருக்கலாம். இறுதியில் இந்தக் கற்பதனக்கு 

ஏஜதனும் ெற்று நியாயமும் இருக்கலாம்.  

ஒரு செயல், ஒரு புத்தகம் அல்லது ‘தி தலப் டிதவன்’-ன் ஒரு அத்தியாயத்தின் முக்கியத்துவத்தத 

எவ்வாறு ஆராய்வது?  
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இதறவஜன உலகமாக மாறினான் என்பதுதான் ‘தி தலப் டிதவன்’-ன் ஒட்டுசமாத்த கருத்தாக 

உள்ளது; ஆதியான ஆன்மா அறியாதமயிலிருந்து முதலில் ஞானமாகவும், இறுதியாக ஆன்மீகப் 

பாிணாமம் என்று பகவான் அதழக்கும் ஆத்மாவாகவும் சவளிவருவதற்காக, எங்கும் 

நிதறந்திருக்கும் பிரம்மம், அறியாதம நிதறந்த உலகமாக மாறியது.   

இந்தக் கண்பணாட்டத்தில்தான் எந்த ஒரு அத்தியாயத்சதயும் நம்மால் முழுதமயாகப் 

புாிந்துசகாள்ை முடியும். 

ஒரு பாிணாமத்திற்கு முன் ெிருஷ்டி இருப்பது அவெியம். 

இந்தச் ெிருஷ்டியின் மூலம் அனந்தம் அந்தமானது என்பது சவளிப்பதட. 

ஒன்று மற்றதன் முன் ஜதாற்றமாக இருப்பதால், சவளிப்படுவதற்கான பாிணாமத்தின் அழுத்தம் 

அனந்தமாக இருக்க ஜவண்டும். 

அத்தியாயத்தில் இந்தக் கருத்து குறிப்பிடப்படும் எந்த இடமாக இருப்பினும், அக்கருத்தத 

விாிவாகப் புாிந்துசகாள்ளவும், அததன நிதனவில் தவத்துக் சகாள்வதற்கும் உகந்த இடமாகும் 

அது.   

முதல் அத்தியாயத்தில் கீழ்க்கண்ட சொற்சறாடர்கள் இதற்குத் தகுதி வாய்ந்ததவகள் ஆகும். 

ஆரம்ப முன்னீடுபாடு- அதன் தீவிரத்தினால். 

பகவானது தவிர்க்க முடியாத முடிவான முன்னீடுபாடு- தவிர்க்க முடியாதது அனந்தத்ததக் 

குறிக்கிறது, முடிவானது சமாத்தப் பயணத்ததயும் குறிக்கிறது. 

நீண்ட கால அவநம்பிக்தக- எதிர்ப்பு சபாிதாக இருப்பின், ஆரம்ப உந்துதல் முழு தீவிரத்துடன் 

இருக்கும். 

உள்சளாளிதயத் சதய்வீகமாக்குவது- ஜநரடிக் குறிப்பாகும். 

பூரணத்துவத்தத ஜநாக்கிய உந்துதல்- பூரணத்துவம் முழுதமதயக் குறிக்கிறது. 

முழு உண்தம- பயணத்தின் முடிவில் உள்ளது. 

கலப்படமில்லாத ஆனந்தம்- ஆனந்தம் உண்தமயின், ஜீவனின் அனுபவம் ஆகும். 

இரகெியமான அமரத்துவம்- ஒரு நிரந்தர உதடதம. 

இதடவிடாத ஆர்வம்- இதடவிடாது இருப்பது அனந்தமாகும். 

பதழய ஏக்கங்களுக்குத் திரும்புதல்- ஆதிக்குத் திரும்புதல். 

ஆரம்ப விதிமுதறபய இறுதியானது- முழுசமயான விவரசண. 

ஜமஜல கூறப்பட்டசவ முதல் பத்தியில் இருப்பசவ. 

மற்ற பத்திகளிலிருந்து முக்கியக் கருத்துகதள நாம் ஜதர்ந்சதடுக்கலாம். 

உறுதியான இலட்ெியங்கள் ொதாரண அனுபவங்களிலிருந்து மாறுபடுகின்றன. 

புரட்ெிகரமான தனிப்பட்ட முயற்ெி சபாதுவான பாிணாம முன்ஜனற்றத்திற்கு இடம் அளிக்கிறது.  

விலங்குணர்வின் அகந்ததயான ேீவியம் முழுதமயான ெத்தியேீவிய ஒளிதய நாடுகிறது. 

உணர்ச்ெிபூர்வமான துன்பத்திலிருந்து சுயமாக இருக்கும் ஆனந்தம். 

இயந்திரத்தனமான ஜததவகளிலிருந்து அளவற்ற சுதந்திரம். 

மரணத்திற்கு உட்பட்ட உடலில் அமரத்துவமான வாழ்வு. 

ொதாரண ேடாீதியான அறிவு ஜமலும் தீர்க்கமான பார்தவக்கு வழி விட ஜவண்டும். 

இயற்தகயின் ஆழ்ந்த செயல்முசறயும் முழுசமயான அனுமதியும். 

தீர்க்கப்படாத ஜவற்றுதம மற்றும் கண்டுபிடிக்கப்படாத ஒற்றுதமயின் உள்ளுணர்வு. 

மனிதனின் நதடமுதற விலங்குப் பகுதி மனநிதறசவய்துகிறது. 

கடினமான, பயதனக் குறிக்ஜகாளாகக் சகாண்ட, சதளிவில்லாத ெமரெங்கசை அது 

ஏற்றுக்சகாள்கிறது.  

அதன் புாிதல்கசைச் ெீராக்க மனம் நாடுகிறது. 

குழப்பம் அதிகமாக இருக்தகயில் தூண்டுதலும் வலிதமயாக இருக்கும்.  

ேட ஜதாற்றத்ததத் தாங்கிய ேீவனுள்ள வாழ்க்தக. 

ஜமலும் ெிக்கலான பிரச்ெிதனகதள சுலபமாகத் தீர்க்க முற்படுகிறது. 

ேடாீதியான அமரத்துவம் ொியான தீர்வாகும். 

சவளிப்பதடயாக சுய உணர்வுடன் இல்லாத வாழ்க்தகயுடன் ஜமல் மனதின் இதெவு.  

பிரமிக்கத்தக்க முடிவுகள். 

விலங்கு ேீவியம் உண்தமதயயும் ஒளிதயயும் சபற்றுள்ளது, இனியும் அவற்சற நாடுவதில்தல. 

ஜநரடி பூரண ஞானத்திலிருந்து நதடமுதற ெர்வ வல்லசம. 

இயற்தகயின் உலகளாவிய முயற்ெிகளின் உணர்வு.  

பாிணாமம் நிகழ்விதனக் குறிப்பிடுகிறது, விளக்குவதில்தல. 

அடுத்த கட்டத்திற்கு ெிறிய ஆட்ஜெபதண உள்ளது. 
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சவல்ல முடியாத உந்துதல் இயற்தகயின் மிக முக்கியமான உந்துதலாகத் தன்தன அளிக்கிறது.  

உந்துதல் இயற்தகயின் சவவ்ஜவறு இடங்களில் இருக்கிறது. 

இது ஜததவயான அசமப்புகதளயும், திறதமகதளயும் உருவாக்கக் கட்டுப்பட்டுள்ளது. 

வாழ்வின் அதிக உணர்ச்ெிமிக்க எதிர்விதனகளிலிருந்துதான் மனதத ஜநாக்கிய உந்துதல் 

எழுகிறது. 

விலங்கு மனிதனின் உயிருள்ள பாிஜொததனக் கூடம். 

மனிதன் ெத்திய ேீவனின் ேீவனுள்ள பாிஜொததனக் கூடமாக இருக்கிறான். 

அவள் இரகெியமாக இருப்பதன் சவளிப்பதடயான புாிதல் ஆகும் அது.  

அவள் இதடயில் நிறுத்துவததத் தடுக்க முடியாது. 

மதாீதியாகக் கண்டனம் செய்யவும் முடியாது. 

ஈடுபடும் ஆன்மாவின் பாிணாமம் மனிதனின் முதறயான இலட்ெியம் ஆகும். 

நிரந்தர முரண்பாடு நிரந்தர உண்தமயாகும். 

அளவுக்குட்பட்ட மனங்களிலும் பிாிந்துள்ள அகந்ததகளிலுமுள்ள பிரபஞ்ெ ேீவியம். 

காலத்திற்கு உட்படாத ேீவன் காலத்தில் பிரபஞ்ெத்தத ொத்தியப்படுத்துகிறது. 

தாழ்ந்த ரூபங்களில் உயர்ந்த உண்தம உணரப்படுகிறது. 

காரணத்தத ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து நியாயப்படுத்த முற்படுகிறது. 

சதாடர்ந்த இயல்புணர்வும் மனித குலத்தின் உள்ளுணர்வும். 

தர்க்காீதியான எண்ணத்தால் தீர்த்து சவக்க முடியாதது. 

தவிர்ப்புகள் ஒருபபாதும் நிரந்தரம் அல்ல. 

மனித குலம் ஜமலும் அதிக வன்மத்துடன் திரும்புகிறது, அதிக தீவிர தாகத்துடன்.   

மதறசபாருள் பலன் அசடகிறது. 

புதிய மதம் ஜதான்றுகிறது. 

விொரதண ஜபாதுமான அளவிற்கு விொாிக்கத் தயாராக இருக்க ஜவண்டும். 

சதளிவற்ற உண்தமதய அடக்குவபத ஒரு சதைிவற்ற தன்சம ஆகும். 

பிரபஞ்ெத்தின் அவெியத்திலிருந்து தப்பித்து விட முடியாது. 

இது உயாிய அன்தனயின் இரகெிய வலிதமவாய்ந்த உறுதிக்கு எதிரான எதிர்ப்பு ஆகும். 

ஒரு பிாிசவச் ொர்ந்தவராக அன்தனயின் உறுதிதய நாம் நிராகாிக்க முடியாது. 

காரணத்தில் கண்மூடியான உள்ளுணர்வு. 

நனவுபூர்வமான சுயமாக வழிகாட்டும் உறுதியில் சதளிவற்ற உள்ளுணர்வு.  

ஒளிமயமான உள்ளுணர்வின் உயர்ந்த ஒளியும், தற்சபாழுது நதடமுதறயில் செயல்படாத சுயமாக 

சவளிப்படுத்தும் உண்தமயும். 

ஆர்வப்பட நாம் பயப்படத் ஜததவயில்தல. 

மனம் என்பது ேீவியத்தின் உயர்ந்த நிதலயின் ஜதாற்றமும், திதரயுமாகும். 

நாம் சுயமாக விாிவதடவது அவ்சவாளியின் அற்புதங்களுக்கு அதழத்துச் செல்கிறது. 

இந்த விஷயங்கள் எண்ணத்தில் சதாடர்புதடயசவ. 

இததனப் புாிந்துசகாண்டு நிசனவில்சகாள்ை ஜவண்டும், ஞாபகத்தின் மூலமல்ல. 

ஞாபகம் சொற்சறாடர்கசை அைிக்கும், புாிதல் எண்ணத்தின் கருசவ அைிக்கும். 

ஒவ்சவாரு கருத்தும் அதுவாகஜவ அடுத்தடுத்த கருத்துக்கு எடுத்துச் சென்றால், அது ொி. 

எல்லா இடங்களிலும், ஒரு வாக்கியத்தினுள்கூட, படிப்படியான வாிதெக்கிரமம் உள்ளது, (உ-ம்) 

கண்மூடியான இயல்புணர்ச்ெி சதளிவற்ற உள்ளுணர்வு. 

இயல்புணர்ச்ெி கண்மூடியாக இருக்கலாம், ஆனால் உள்ளுணர்வு சதளிவற்றதாக மட்டுபம 

இருக்கும். 

சதளிவற்ற தன்தமதய வலியுறுத்துவது முக்கியம், ஏசனனில் இது ஒரு முதறப்படுத்தப்பட்ட 

மூடநம்பிக்தகயாக, உறுதியான பிடிப்பு பதசவப்படும் ெமூகத்தின் அச்ொணியாக இதுவசர 

இருந்து வந்துள்ைது.  

உண்தம அந்த ஜநாக்கத்தத இதுவதர பூர்த்தி செய்ததில்தல. 

நமது நிசலயான இலட்ெியங்கதள அவர் முன்சவக்கிறார், தர்க்காீதியான ெிந்தசனக்கு எதிராக 

உள்ளுணர்வுகசை இருத்துகிறார். ஏசனனில் நாம் தாண்டி வர ஜவண்டியது தர்க்காீதியான 

ெிந்தசனசயயும் அதன் நதடமுதற பகுத்தறிவு பதசவகைாக அதன் தாழ்ந்த பதிப்புகதளயும் 

ஆகும்.  

பெி, வன்முதற என விவாிக்கப்படுகிறது. 

12. “…on one of which it was marked it had been missent elsewhere.” 

One reason for its going elsewhere was Jane’s not wishing to disturb them. 
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Jane’s fad had reached perfection. 

In Kitty’s secret and Lydia’s news of Darcy we see that. 

The readiness, with which the physical acts, as in the post of Marshall for D’Artagnan, is very prompt. 

If not as promptly, here too we see Bingley coming back to Longbourn after the departure of Lydia – Mrs. 

Bennet’s chief concern. 

Jealousy of the talented is rewarded by their values. 

Jealousy and competition are two versions of the energy of progress. 

Goodwill and jealousy vary only in terms of status. 

Jealousy of the low acquires the hue of goodwill. 

Jealousy robs the power of its victim. It does so by its intensity and the results are according to its 

personality. 

The Principal robbed his professor of the proceeds of his sacrifice by his status the professor adored, and 

the professor’s mercenary motive. Admission to the Teachers’ college is a masterstroke of subtle 

resourcefulness in anticipation by an atmosphere of Kerala’s philosophy. 

Jealousy and competition are social versions of the powers of pure energy. 

On page 4, in the last para of the first Chapter in The Life Divine Sri Aurobindo speaks of the eternal 

paradox and the eternal truth. Paradox contains in itself the energy of violent opposition. 

Violent opposition resolves itself as higher truth in lower forms. 

In this transition rises evasion. Violent hunger rises from one side. 

Vehemence is released all over. Obscurity that permits intermittent gleanings arise. The secret of the Great 

Mother, humanity’s destined resting place, Nature’s terrestrial goal, the inevitability of the Infinite’s 

emerging in the finite, the higher consenting to express itself in the lower, the next logical step of Vedanta’s 

evolution, the self-revealing truth that fulfills itself, the miracles of Omnipotence emerging as Marvels in 

the final reconciliation all have their say each in its own way. 

We can honour a few ideas: 

Man is evolving God. 

The Finite Nature is the evolving Infinite Absolute. 

Transitions release powerful energies. 

Arrangement of Mental Perceptions absorbs all the energies of the vital. 

Inertia is the greatest of powers, as if the Himalayas are moving a few miles a year. 

The modifications of the material force released all the energies of earth. 

Conception of one idea consumes Himalayan energies. 

Organization exists at all levels, in various ways. From energy into skill, from skill to capacity, from 

capacity to talents; from feeling to thought; from existence to sensation and to emotions. 

The evolution of a new species can be conceived entirely as a new organization in creation. 

The poet organises the entire prose energy of the society into poetry. 

The world is an evolution of organization. 

God enjoys dismantling all organizations. 

Being itself is a living organization of the energies of non-living existence. 

Consciousness organises existence into Self-awareness. 

Experience organises conscious awareness into the living joy of bliss. 

Evolution organises static joy into evolving delight. 

Superconscience absorbs consciousness into the absolute of being. 

Power issues out of knowledge organizing itself into will. 

Greater power is there in denying that will expression. 

The Absolute is infinite in its being Absolute. 

The relative is infinite in its power of total transition. 

Transition of status; transformation of quality of quantity. 

The transformed status can readily accept luxury or austerity. 

Austerity that is not poverty is absolute of its absoluteness. 

If the high is greatness of being high, the low is great in being low. 

Capacity is not in the result, but in the process of becoming. 

The result is a finite, outward, unpretentious appearance. 
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The result is material; its spirit is spiritual. 

Jane’s ego was unformed; she was innocent by virtue of ignorance. 

Age makes innocence ignorance. 

Jane’s virtue was stupidity; a certain content in being stupid. 

She was enamoured of the calm of undisturbed stability given by stupidity. 

Stupidity deprived her of the dynamism of Mental curiosity. 

She took Mental incapacity for Mental quietude. 

Absence of unhealthy Mental exercise of a dynamic Mind is calm, quiet. 

Absence of Mental energy for exercise is dullness maturing into quiet stupidity, superior only to idiocy. 

We rarely realize our active brilliant Mental faculties are simultaneously organizing dullness, stupidity, 

idiocy in other areas of the brain, as the law of duality requires. 

Ego preserves unity by forging dualities. 

Light and darkness are the same formations at the same level but in opposite directions. Unity is preserved 

by preserving the level. 

Any very intelligent Man unaware of the unintelligence collecting in his Mind, is stupid in that respect, the 

stupidity of inability. 

Mr. Bennet’s ego was formed enough to marry. 

It was not at all formed, even as ego, to play the husband. 

He simply gave up and retired into the library. 

His ego never came into action till Lydia ran away. 

Even that did not touch him; but his debt to Mr. Gardiner woke his conscience as a gentleman of honour. 

He acted readily. It was from the depths, a vibration to maintain the honour of a gentleman which carries 

the power of its prestige. It brought him an ideal gentleman as his son-in-law.  

Darcy was one to whom he could not refuse anything. 

He could only plead with his daughter to refuse him. 

Mainly the depth of the decision carried weight. 

Of course, seeing the sacredness of the occasion, he could have straightened in his Mind many other things 

relating to his family, married life, recent events. He received a great relief and immensely enjoyed it. 

“ஒரு கடிதம் தவறான முகவாி காரணமாக ஜவறு எங்ஜகா சுற்றி விட்டு வந்திருந்தது.” 

அவர்கதளத் சதாந்தரவு செய்ய ஜேன் விரும்பாத காரணத்தால் அக்கடிதம் ஜவறு எங்ஜகா சென்று 

விட்டிருக்கலாம்.  

ஜேனுதடய ஜபாக்கு பூரணத்துவத்தத அதடந்திருந்தது. 

கிட்டியின் இரகெியத்திலும், டார்ெிதயப் பற்றிய லிடியாவின் செய்தியிலும் நாம் அததப் 

பார்க்கிஜறாம். 

மார்ஷல் பதவியிலிருந்த D’Artagnan விஷயத்தில் செயல்பட்டதுஜபால் ேடம் உடனடியாகச் 

செயல்படுகிறது. 

அவ்வாறு உடனடியாகச் செயல்படாவிட்டாலும், லிடியா கிளம்பிச் சென்றவுடன் லாங்பர்னுக்கு 

பிங்கிலி திரும்பி வருவததப் பார்க்கிஜறாம்-திருமதி சபன்னட்டின் முக்கிய கவதலயாக லிடியா 

இருந்தாள். 

திறதமொலிகளின் சபாறாதமக்கு அவர்களது பண்புகள் மூலம் பலன் கிசடக்கிறது. 

சபாறாதமயும் ஜபாட்டியும் முன்ஜனற்றச் ெக்தியின் இரண்டு பதிப்புகள் ஆகும். 

நல்சலண்ணமும் சபாறாதமயும் நிதலகளில்தான் மாறுபடுகின்றன. 

தாழ்ந்தவர்கைின் சபாறாதம நல்சலண்ணத்தின் ொயதலக் சகாள்கிறது.   

சபாறாசமக்கு ஆைானவாின் ெக்திசய, சபாறாசம பறிக்கிறது. அதன் தீவிரத்தினால் அது 

அவ்வாறு செய்கிறது, அதன் பலன்கள் அதன் ஆளுசமசயப் சபாறுத்து இருக்கும். 

தான் பபாற்றிய தனது அந்தஸ்தின் மூலம் ஜபராெிாியர் செய்த தியாகத்தின் பலசனயும், அவரது 

ஆதாய மனப்பான்சமயின் பநாக்கத்சதயும் கல்லூாி முதல்வர் பறித்தார். ஜகரளத்து 

பகாட்பாட்டின்படி முன் நடவடிக்சகயாக ஆெிாியர் பள்ளியில் ஜெர்ந்தது சூட்சுமமான வளத்தின் 

திறதமயான நடவடிக்தகயாகும். 

சபாறாதமயும் ஜபாட்டியும் தூய ஆற்றலின் ெக்திகளின் ெமூகப் பதிப்புகளாகும். 

‘தி தலப் டிதவன்’-ன் 4 ஆம் பக்கத்தில் முதல் அத்தியாயத்தின் கதடெி பத்தியில், நிரந்தர 

முரண்பாடு மற்றும் நிரந்தர உண்தமதயப் பற்றி ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஜபசுகிறார். தீவிர எதிர்ப்பின் 

ெக்திதய முரண்பாடு தன்னகத்ஜத சகாண்டுள்ளது. 
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தீவிர எதிர்ப்பு தாழ்ந்த ஜதாற்றங்களில் உயர்ந்த உண்தமயாகத் தன்சனபய ொி செய்து 

சகாள்கிறது. 

இந்த மாற்றம் நிகழும்சபாழுது தவிர்த்தல் எழுகிறது. தீவிர பெி ஒரு பக்கத்திலிருந்து எழுகிறது. 

வன்மம் எல்லா இடங்களிலும் சவைியிடப்படுகிறது. இசடப்பட்ட விஷயங்கசைக் கண்டுபிடிக்க 

அனுமதிக்கும் சதளிவற்ற நிதல எழுகிறது. ஜமன்தமயான அன்தனயின் இரகெியம், மனித 

குலத்தின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஓய்வு எடுக்கும் இடம், இயற்தகயின் புவிொர்ந்த இலட்ெியம், 

வரம்புக்குட்பட்டதில் அனந்தம் எழும் தவிர்க்கமுடியாத தன்தம, உயர்ந்தது தாழ்ந்ததில் சவளிப்பட 

ஒப்புக் சகாள்வது, ஜவதாந்த பாிமாணத்தின் அடுத்த விஜவகமான படி, தன்தனஜய பூர்த்தி 

செய்துசகாள்ளும் சுயமாக சவளிப்படும் உண்தம, இறுதி ெமரெத்தில் அற்புதங்களாக எழும் 

பிரம்மத்தின் அதிெயங்கள் ஆகியதவ அதனத்தும் அதனதன் வழியில் கருத்திசன சவளிப்படுத்தும்.    

ெில கருத்துகசை நாம் கருதலாம்: 

மனிதன் பாிணமிக்கும் இதறவனாவான். 

அளவுக்குட்பட்ட இயற்தக பாிணமிக்கும் அனந்தமான பிரம்மம் ஆகும். 

மாற்றங்கள் ெக்திவாய்ந்த ெக்திகசை விடுவிக்கும். 

மனதின் புாிதல்களின் ஒழுங்கசமப்பு உயிாின் அசனத்து ெக்திகதளயும் கிரகித்துக் சகாள்கிறது. 

இமயமதல வருடத்திற்கு ெில தமல்கள் நகர்வது என்று கூறுவதுபபால், செயலற்ற நிதல என்பது 

மிக உயர்ந்த ெக்தியாகும்.   

ேடாீதியான ெக்தியின் மாற்றங்கள் பூமியின் அதனத்து ஆற்றல்கதளயும் சவளியிட்டது. 

ஒரு கருத்தின் கருத்தாக்கத்திற்கு இமாலய ெக்தி பதசவப்படுகிறது. 

ெக்தியிலிருந்து திறன், திறனிலிருந்து ஆற்றல், ஆற்றலிருந்து திறதம, உணர்விலிருந்து எண்ணம், 

வாழ்விலிருந்து நுண்ணுணர்வு, பின்னர் உணர்ச்ெிகள் பபான்று அசனத்து நிசலகளிலும் பல்ஜவறு 

வழிகளில் முசறப்படுத்தல் உள்ளது. 

புதிய இனங்கள் ஜதான்றுவது பதடப்பில் ஏற்படும் முற்றிலும் புதிய அதமப்பு எனக் கருதலாம்.  

ெமூகத்தின் அசனத்து உதரநதட ெக்திதயயும் ஒரு கவிஞன் கவிததயாக முசறப்படுத்துகிறான். 

முசறப்படுத்தலின் பாிணாமஜம இவ்வுலகம் ஆகும். 

எல்லா அதமப்புகதளயும் கதலப்பதில் இதறவன் ெந்ஜதாஷமதடகிறான். 

உயிரற்ற வாழ்வின் ெக்திகளின் ேீவனுள்ள அதமப்ஜப ேீவன் ஆகும். 

ேீவியம் வாழ்தவ சுய விழிப்புணர்வாக முதறப்படுத்துகிறது. 

அனுபவம், தன்னுணர்வுடன் கூடிய விழிப்புணர்தவ ேீவனுள்ள ஆனந்தமாக முதறப்படுத்துகிறது.  

பாிணாமம் அசெவற்ற ெந்ஜதாஷத்தத சவளிவரும் ஆனந்தமாக முதறப்படுத்துகிறது. 

பரமாத்மா ேீவியத்தத முழு ேீவனில் கிரகித்துக் சகாள்கிறது. 

அறிவு தன்சனபய மன உறுதியாக முசறப்படுத்திக் சகாள்வதிலிருந்து ெக்தி பிறக்கிறது. 

அவ்வுறுதியின் சவளிப்பாட்டிதன மறுப்பதில் அதிக ெக்தி உள்ளது. 

பிரம்மம் பிரம்மமாக இருப்பதால் அனந்தமாக உள்ளது. 

முழுதமயான நிசலமாற்றத்தின் ெக்தியில் இததனச் ொர்ந்தது அனந்தமாக உள்ைது. 

நிதலப்பாட்டின் மாற்றம்; அளவின் தரத்தின் உருமாற்றம். 

உருமாறிய நிதலப்பாடு ஆடம்பரத்சதபயா அல்லது கடும் எைிசமசயபயா உடனடியாக  

ஏற்றுக்சகாள்ளும். 

ஏழ்தம அல்லாத கடும் எைிசம அதன் பூரணத்துவத்தில் பூரணமாக விளங்கும். 

உயர்ந்து இருப்பதன் சபருதம உயர்ந்தது எனில், தாழ்ந்து இருப்பதில் தாழ்ந்தது ஜமன்தமயாகும். 

திறன் என்பது பலனில் இல்தல,  ெிருஷ்டியின் செயல்முதறயில்தான் உள்ளது. 

பலன் அளவுக்குட்பட்டதாக, சவளிப்பதடயாக, எளிதமயான ஜதாற்றத்துடன் இருக்கும்.  

முடிவு சபாருள்ாீதியாக இருக்கும்; அதன் ஆன்மா ஆன்மீகமானது. 

ஜேனிடம் அகந்தத உருவாகவில்தல; அறியாதமயினால் அவள் ஒன்றும் அறியாதவைாக 

இருந்தாள். 

வயது அப்பாவித்தனத்தத அறியாதமயாக்குகிறது.  

ஜேனின் நற்குணம் முட்டாள்தனம் ஆகும். அதில் அவளுக்கு ஒரு விதமான திருப்தி இருந்தது.  

முட்டாள்தனம் உருவாக்கிய உறுதியான நிசலத்தன்சமயின் அசமதியால் அவள் கவரப்பட்டாள். 

முட்டாள்தனம் சதாிந்துசகாள்வதற்கான மன ஆர்வத்சத அவைிடமிருந்து அகற்றியது. 

மனதின் இயலாசமசய அவள் மனதின் அதமதிசயனக் கருதினாள். 

ஆற்றல் மிகுந்த மனதின் ஆபராக்கியமற்ற செயல்பாடு இல்லாதது, அதமதியாகவும், 

சமௌனமாகவும் சவளிப்படுகிறது. 
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செயல்படுவதற்கு மனதின் ெக்தி இல்லாவிடில் அது மந்த நிசல, மடசமக்கும் பமலான 

முட்டாள்தனமாக முதிர்ச்ெி சபறுவதாகும். 

இரட்தட நிதலயின் ெட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு, நமது செயல்திறனுசடய மனத் திறன்கள் ஒபர 

பநரத்தில் மந்த நிதல, முட்டாள்தனம் மற்றும் மடசமசய மூதளயின் மற்ற பாகங்களில் 

உருவாக்குகிறது என்பதத நாம் உணருவதில்தல. 

இரட்சடகசை வற்புறுத்துவதன் மூலம் அகந்தத ஒற்றுதமதயப் பாதுகாக்கிறது. 

ஒளியும், இருட்டும் ஒஜர நிதலயில் இருக்கும் ஒஜர உருவாக்கங்கஜள, ஆனால் சவவ்ஜவறு திதெயில் 

உள்ளன.  

நிதலதயப் பாதுகாப்பதன் மூலம் ஒற்றுதம பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

தன்னுதடய மனதில் ஜெரும் அறிவீனத்தத அறியாத அதி புத்திொலியும் அந்த விதத்தில் 

முட்டாள்தான், இயலாதமயினால் முட்டாளாகிறான்.  

திருமணம் செய்துசகாள்ளும் அளவிற்கு திரு சபன்னட்டின் அகந்தத உருவாகியிருந்தது. 

கணவனாக நடந்துசகாள்ளும் அைவிற்கு, அகந்தத எனும் அளவில்கூட அவாிடம் அகந்தத 

உருவாகவில்தல. 

அதனால் அவர் தன்னுதடய முயற்ெிதயக் தகவிட்டு விட்டு நூலகத்தில் தஞ்ெம் புகுந்தார். 

லிடியா ஓடிப்ஜபாகும்வதர அவரது அகந்தத செயல்படஜவயில்சல. 

அதுவும் அவதர அதெக்கவில்தல; திரு கார்டினாிடம் ஏற்பட்ட கடஜன அவரது சகௌரவத்தத, 

மனொட்ெிதயத் தட்டி எழுப்பியது. அவர் உடனடியாகச் செயல்பட்டார். அது ஆழத்திலிருந்து 

எழுந்தது, சகௌரவமான கனவானாகத் சதாடர ஏற்பட்ட அதிர்வாகும் அது. இலட்ெிய கனவானாக 

விளங்கும் மருமகதன இது அவருக்கு அளித்தது.  

அவரால் எசதயுஜம மறுக்க முடியாத ஒரு நபராக டார்ெி விளங்கினான். 

அவதன நிராகாிக்கும்படி தன் மகளிடம் அவரால் மன்றாட மட்டுஜம முடிந்தது. 

முக்கியமாக, தீர்மானத்தின் ஆழத்தில் அழுத்தம் இருந்தது. 

நிதலதமயின் புனிதத் தன்தமதயப் பார்த்து, தன்னுதடய குடும்பம், திருமண வாழ்க்தக, ெமீபத்திய 

விஷயங்கதளப் சபாறுத்து ஜவறு பல விஷயங்களில் அவர் மனதத ொி செய்து 

சகாண்டிருந்திருக்கலாம். அவருக்குப் சபருத்த நிம்மதி கிதடத்தது, அதத அவர் சவகுவாக 

மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவித்தார். 

13. “Elizabeth was not surprised at it as Jane had written the direction remarkably ill.” 

Jane was not frequently addressing letters to inns. Any act demands a habit. 

Irrespective of the situation, the last address she wrote would come to her memory. 

It is so compelling. 

In explaining evolution in the first chapter Sri Aurobindo pays lots of attention to what will withstand a 

forward movement. Some can be mentioned:  

Scepticism that banishes, victorious analysis of the externalities of Nature, the satiation issuing out of it, the 

obscure physical mentality, the body subjected to death and mutation, the material intellect that acts, the 

animal part of Man that is ready to compromise, inertia, capacity for evasion, falling a prey to the 

religionist, complaints against absence of tangible results, etc. 

Life demands experience, practice and training. 

They are all indispensable. 

Only the descending supramental light can dispense with that. 

Mother prostrated before Sri Aurobindo at the first meeting. 

She accepted His Silence with understanding and gratitude. 

Meeting a VIP for the first time in life, one performs best. 

Rolling bathis for the first time, one does it very well. 

After fasting for 23 days, Sri Aurobindo did not experience the usual fatigue, gradual recovery, etc. 

Still He said the store of His bone marrow storage was depleted. 

To go over to the other side and transform can still be seen in several events. 

The Bank scheme spread all over the country apart from being a local success. 

The funds – purse – swelled in all directions and by extension made a miser be generous to Mother earlier 

by a year. 

To be able to know from one event what is to follow is not a knowledge Man has. 

Devotees can know some events or at least the character of these events. 

But, to know exactly what will follow, is theoretically possible. 
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Practically one can know it occasionally. 

The one occasion I was able to predict exactly was the one where I could know all about that response. 

Knowing all about a context – the spirit, the people, the attitude, the atmosphere, etc. – can enable us to 

predict exactly. 

One can work out such courses at some points in the story. 

Darcy’s visit to Pemberley explains itself to us when we know how intensely she aspired for Pemberley. 

Carried further, when she spoke it out, we can expect some serious development, if not his visit. 

His visit could have been predicted if we also knew the developments with his steward. 

In the novel Prime Minister, we see the Duke disgusted by the vulgarity of display. Surely that is the end of 

all these house parties. 

Glencora’s losing her duty as hostess by his resignation and her encouraging Lady Mary’s love were 

enough for us to concede her death. We could predict it had we known her thoughts in Italy. 

It is not necessary to predict. 

The knowledge to predict will enable us to ward off any problem. 

As we predict, our own prediction will have the power to change it. 

Accomplishment matters, not prediction. 

Sri Aurobindo said in twenty five years Pakistan would break. 

It broke exactly in the twenty fifth year. 

He said Pakistan will unite with India. 

His European union was realised in sixty years. 

Pakistan’s unreasonable stance has the possibility of union. 

For us sixty years is too long. 

We cannot know what He had in Mind. 

Kashmir being the bone of contention explains it is the legacy of Nehru – his following Gandhiji. 

There was postal communication in Jane Austen’s days in England. 

In its absence whether they could have known of Lydia, if so, how remains a question. 

The stage coaches in England had a record of passengers which we do not have today with Indian taxis. 

Theatres in England had their seats numbered, with the names of occupants. 

Colleges in New York keep the records of students of past years, including the hostel inmates. Life is 

organized in minute details. 

And therefore, He says, a child can topple it. 

Organisation must be within the limits of the Spirit. 

The fall of Hellenic culture was similarly top heavy. 

Germany was obviously so. 

Tenali Raman’s stories are stories of resourcefulness. In one story he stole brinjal from the royal garden and 

prevented his son from betraying him by pouring water on him at night. Sakuni’s boon was for evil. Vali’s 

boon was to vanquish the enemies. Resourcefulness was valued, not values. Ekalavya was a victim to 

Drona. He learnt archery from the subliminal of Drona who punished him for his caste. His own head was 

cut off exactly in a similar fashion. Life prevails. In the absence of values life was extended to Non-Being. 

Gandhiji belonged to that tribe. Rajaji drew his notice to moral violence in 1942. But he introduced New 

Education to perpetuate caste. His attitude made him lose the Presidency forever. Present day corruption 

shows the active Non-Being in national life. When the Promise is fulfilled what will survive from Greece, 

Europe, Britain, America, Russia, China, Japan and India. Or will nothing survive? What is the essence of 

the past the future will retain and carry forward? We do see that values survive. What remained of 

Rama and Krishna? What will be the role of Ashram? Whether Gandhiji and Freedom Movement will be 

totally lost? Will anything of Nehru remain? What do we have today of Asoka, apart from Arthasastra. We 

see English in which Sri Aurobindo wrote gaining life. Her coming to Him has opened the West to Eastern 

philosophy. His two dreams were realised. 

“ஜேன் மிகத் தவறாக முகவாி எழுதியிருந்த காரணத்தால் கடிதம் ொியாக வராதது குறித்து எலிெசபத் 

ஆச்ொியப்படவில்தல.” 

ஜேனுக்கு விடுதிகளுக்கு அடிக்கடி கடிதம் எழுதும் பழக்கம் இருக்கவில்சல. எந்த ஒரு செயலுக்கும் 

பழக்கம் ஜததவப்படுகிறது.  

நிதலதம எதுவாக இருந்தாலும், இறுதியாக எழுதிய முகவாி அவளுக்கு ஞாபகத்திற்கு வரும். 
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இது மிகவும் கட்டாயப்படுத்தும் செயலாகும். 

முதல் அத்தியாயத்தில் பாிணாமத்தத விளக்கும்சபாழுது, எது முன்ஜனறிச் செல்லும் இயக்கத்தத 

தாங்கிச் செல்லும் என்பதற்கு ஸ்ரீ அரவிந்தர் அதிக கவனம் செலுத்துகிறார். ெிலவற்தற இங்கு 

குறிப்பிடலாம்: 

தசட செய்யும் ெந்பதகம், இயற்தகயின் சவளித் பதாற்றங்கைின் சவற்றிகரமான பகுப்பாய்வு, 

இதிலிருந்து கிதடக்கும் மன நிதறவு, சதளிவற்ற ேட மனநிதல, மரணம் மற்றும் மாற்றத்திற்கு 

உட்படும் உடல், செயல்படும் புத்திொலித்தனம், ெமரெம் செய்துசகாள்ளத் தயாராக இருக்கும் 

மனிதனில் உள்ள விலங்கு பாகம், செயலற்ற தன்தம, தவிர்க்கும் திறன், ெமயவாதிக்கு 

இதரயாவது, சதைிவான பலன்கள் இல்லாமலிருப்பதற்கு எதிராகக் குதற கூறுதல், மற்றும் பல.   

அனுபவம், நதடமுதற பயிற்ெி, பயிற்ெி ஆகியவற்தற வாழ்வு எதிர்பார்க்கிறது.  

இதவ யாவும் இன்றியதமயாததவ ஆகும். 

கீழிறங்கும் ெத்தியேீவிய ஒைியால் மட்டுஜம இததனத் தவிர்க்க முடியும். 

முதல் ெந்திப்பில் அன்தன பகவாதன நமஸ்காித்தார். 

புாிதலுடனும், நன்றியுடனும் அன்தன பகவானின் சமௌனத்தத ஏற்றுக் சகாண்டார். 

வாழ்க்தகயில் முதல் முசறயாக ஒரு முக்கியமானவதரச் ெந்திக்கும்சபாழுது ஒருவர் ெிறப்பாக 

நடந்துசகாள்வார். 

முதல் முதறயாக ஊதுவத்தி உருட்டும்சபாழுது ஒருவர் அததச் ெிறப்பாகச் செய்வார். 

இருபத்தி மூன்று நாட்கள் உணவு புெிக்காமல் விரதம் இருந்த பின்பு சபாதுவாக இருக்கும் 

கதளப்பும், படிப்படியாகத் சதம்பு அசடவதும் ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு ஏற்படவில்தல. 

இருப்பினும் அவரது எலும்பு மஜ்தேயின் அைவு குதறந்ததாக அவர் கூறினார். 

மறு பக்கத்திற்குச் சென்று உருமாறுவதத பல்ஜவறு நிகழ்வுகளில் காணலாம். 

வங்கிகளின் திட்டம் உள்ளூாில் சவற்றி அசடந்தபதாடல்லாமல் நாடு முழுவதும் பரவியது. 

நன்சகாதடப் பணம் அதனத்து திசெகைிலும் சபருகி விாிவசடந்ததன் மூலம் ஒரு கஞ்ெசன ஒரு 

வருடம் முன்னதாகபவ அன்தனயிடம் தாராள மனப்பான்தமயுதடயவராக மாற்றியது. 

ஒரு நிகழ்விலிருந்து அடுத்து என்ன சதாடரப் ஜபாகிறது என்பசத அறிந்துசகாள்ளும் அறிவு 

மனிதனுக்கு இல்தல. 

அன்பர்கள், ெில நிகழ்வுகசைபயா அல்லது இந்த நிகழ்வுகளின் தன்சமசயயாவது சதாிந்து 

சகாள்ளலாம். 

ஆனால் எது பின் சதாடரும் என்பததத் துல்லியமாக அறிவது தத்துவாீதியாகச் ொத்தியம்தான். 

நதடமுதறயில் எப்சபாழுதாவது ஒருவர் அசத அறிந்துசகாள்ளலாம். 

விதளவு என்னவாக இருக்கும் என்று முழுதமயாக அறிந்திருந்த ஒரு ெந்தர்ப்பத்தில், ஒருவரால் 

துல்லியமாக முன்கூட்டிஜய கூற முடிந்தது. 

ஒரு விஷயத்தின் ஆர்வம், மக்கள், மஜனாபாவம், சூழல் ஜபான்றதவகதளத் சதாிந்திருப்பது 

ொியாகக் கணிக்க உதவும். 

கததயில் ெில இடங்களில் இது ஜபான்ற ஜபாக்கிதன ஒருவர் கணிக்கலாம்.  

அவள் எவ்வளவு ஆழமாக சபம்பர்லிதய விரும்பினாள் என்பதத டார்ெி அங்கு முன்கூட்டிஜய 

வருவது விளக்குகிறது. அவள் அததப் பற்றிப் ஜபெியது, அவனது விஜயத்சதப்பற்றி 

இல்லாவிட்டாலும், ஜமலும் சபாிய முன்ஜனற்றம் ஏற்படப் ஜபாவதத எதிர்பார்க்க சவக்கிறது. 

அவனது ஜமற்பார்தவயாைருடன் நிகழ்ந்தசவகசைப்பற்றி நமக்குத் சதாிந்திருந்தால் அவனது 

வருதகதய முன்கூட்டிஜய கணித்திருக்கலாம். 

‘பிரதம மந்திாி’ எனும் நாவலில் டியூக் காட்ெியின் அநாகாிகத்ததக் கண்டு சவறுப்பதடந்தார். 

நிச்ெயமாக இது வீட்டில் நடக்கும் விருந்துகளின் முடிவாக இருந்தது.   

அவர் பதவி விலகியதால் உபொிக்கும் சபாறுப்பிதன Glencora இழந்ததும், ஜமாியின் காததல 

அவள் ஊக்குவித்ததும் அவளது மரணத்தத நாம் ஏற்றுக்சகாள்ளப் ஜபாதுமானதாக இருந்தன. 

இத்தாலியில் அவளது எண்ணங்கதள நாம் அறிந்திருந்தால் முன்கூட்டிஜய இததன நாம் 

கணித்திருக்கலாம். 

கணிக்க ஜவண்டிய பதசவயில்தல. 

கணிக்கும் ஞானம் இருக்குஜமயானால் எந்த ஒரு பிரச்ெிதனதயயும் நாம் அகற்றிவிடலாம். 

நாம் கணிக்கும்சபாழுது, நமது கணிப்பிற்ஜக அதத மாற்றும் ெக்தி இருக்கும். 

ொதிப்பஜத முக்கியம், கணிப்பது அல்ல. 

இருபத்தி ஐந்து வருடங்களில் பாகிஸ்தான் உதடயும் என்று பகவான் கூறினார். 

மிகச் ொியாக இது நடந்ஜதறியது. 

பாகிஸ்தான் இந்தியாவுடன் இதணயும் என்றும் கூறியுள்ளார். 
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அவர் கூறிய ஐஜராப்பிய ஒன்றியம் அறுபது வருடங்களில் நிசறபவறியது. 

பாகிஸ்தானின் நியாயமற்ற நிதலப்பாட்டினால் இதணயும் ொத்தியக் கூறு உள்ளது. 

நமக்கு அறுபது வருடங்கள் என்பது நீண்ட காலம் ஆகும். 

பகவானின் மனதில் என்ன இருந்தது என்பது நமக்குத் சதாியாது. 

விவாதத்தின் முக்கிய அங்கமாக காஷ்மீர் இருப்பது காந்திேிதயப் பின்பற்றிய ஜநருவின் 

பங்கைிப்பாகும்.  

ஜேன் ஆஸ்டின் காலத்தில் இங்கிலாந்தில் தபால் சதாடர்பு இருந்திருக்கிறது. 

தபால்துதற இல்லாது இருந்திருப்பின் லிடியாதவப் பற்றிய விஷயம் மற்றவர்களுக்கு எவ்வாறு 

சதாிந்திருக்கும் என்பது ஒரு ஜகள்விதான். 

இங்கிலாந்தில் குதிதர வண்டியில் பிரயாணம் செய்பவர்களின் எண்ணிக்தக இன்று இந்தியாவில் 

டாக்ஸியில் பிரயாணம் செய்பவர்கதள விட அதிகமாக இருந்தது. 

இங்கிலாந்தில் திதரப்பட அரங்குகளில் உள்ள இருக்தககளுக்கு எண்கள் அளிக்கப்பட்டு, 

உட்காருபவாின் சபயாிடப்பட்டு இருந்தது. 

நியூயார்க்கில் கடந்தகால மாணவர்களின் அதனத்து விவரங்கதளயும் பாதுகாத்து தவத்துள்ளனர், 

விடுதியில் தங்கியவர்களின் விவரங்கள் உள்பட.  நுணுக்கமான விவரங்கைில் வாழ்க்தக 

முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

ஆதலால் ஒரு குழந்ததகூட அததனப் பாைாக்க முடியும் என்று பகவான் கூறுகிறார். 

ஆன்மாவின் எல்தலகளுக்கு உட்பட்டு அதமப்பு இருக்க ஜவண்டும். 

சஹல்சலனிக் கலாச்ொரத்தின் வீழ்ச்ெியும் இவ்வாறுதான் அதிகமாக இருந்தது. 

சேர்மனியின் வீழ்ச்ெியும் இவ்வாபற இருந்தது. 

சதனாலிராமனின் கததகள் மிகவும் வளம் வாய்ந்ததவ. ஒரு கததயில் சதனாலிராமன் அரொின் 

ஜதாட்டத்திலிருந்து கத்தாிக்காய் திருடுகிறான், தன்னுதடய மகன் தன்தனக் காட்டிக் சகாடுக்கக் 

கூடாது என்பதற்காக அவன் மீது இரவில் தண்ணீதர ஊற்றுகிறான். ெகுனியின் வரம் 

தீதமக்காகபவ இருந்தது. வாலியின் வரம் பதகவர்கதள அழிக்க உதவியது.  

வளங்கள் ஜபாற்றப்பட்டனஜவ தவிர பண்புகள் ஜபாற்றப்படவில்தல. ஏகசலவன் துஜராணருக்குப் 

பலியானான். மானெீக குருவாகத் துபராணசர ஏற்றுக்சகாண்டு வில்வித்தத பயின்ற அவனுக்கு 

ோதியின் காரணமாக அவர் தண்டதன அளித்தார். துஜராணாின் ததலயும் இஜத ஜபான்ற விதத்தில் 

ெீவப்பட்டது. வாழ்வு ேீவனுடன் இருக்கிறது. பண்புகள் அற்ற நிதலயில் வாழ்வு அெத்திற்கு 

நீட்டிக்கப்படுகிறது. காந்திேி இவ்வதகசயச் ெர்ந்தவர். 1942-ஆம் வருடம் தார்மீக வன்முதறதய 

இராோேி இவருக்குச் சுட்டிக் காண்பித்தார். ஆனால் இராஜாஜிபய ோதி நிதலத்து நிற்கும்படி 

புதிய கல்வித் திட்டத்தத அறிமுகப்படுத்தினார். இவரது அணுகுமுதற இவருக்கு நிரந்தரத் 

ஜதால்விதய அளித்தது.  

ஜதெிய வாழ்க்தகயில் அெத் செயல்படுவசத இன்தறய ஊழல் காண்பிக்கின்றது. வாக்குறுதி 

நிதறஜவற்றப்பட்டால் கிாீஸ், ஐஜராப்பா, பிாிட்டன், அசமாிக்கா, ெீனா, ரஷ்யா, ேப்பான் மற்றும் 

இந்தியாவில் மீதம் என்ன இருக்கும். அல்லது எதுவும் மீதமிருக்காதா? கடந்த காலத்தின் எந்த 

ொரத்தத எதிர்காலம் தக்க தவத்துக் சகாண்டு முன்பன எடுத்துச் செல்லப் ஜபாகிறது? அந்தப் 

பண்புகள் நிதலத்து இருக்கும் என்பதத நாம் பார்க்கிபறாம். ராமரும் கிருஷ்ணரும் விட்டுச் சென்றது 

யாதவ? ஆெிரமத்தின் பங்கு என்னவாக இருக்கும்? காந்தியும், சுதந்திர இயக்கமும் முழுதமயாக 

இைக்கப்பட்டுவிடுமா? ஜநருவின் இலட்ெியங்கள் ஏதாவது மீதம் இருக்குமா? அர்த்த ொஸ்திரத்ததத் 

தவிர அபொகசரப்பற்றி எதத நாம் ஞாபகத்தில் தவத்துக் சகாண்டுள்ஜளாம்? ஸ்ரீ அரவிந்தர் 

எழுதிய ஆங்கில சமாைி பிரபலம் அசடவசத நாம் பார்க்கிஜறாம். பகவானிடம் அன்தன வந்ததால் 

ஜமற்கத்திய மக்களுக்கு கிழக்கத்திய தத்துவம் அறிமுகமானது. பகவானின் இரண்டு கனவுகள் 

பூர்த்தியாயின. 

 

They had just been preparing to walk as the letters came in; and her uncle and aunt, leaving her 

to enjoy them in quiet, set off by themselves. The one mis-sent must be first attended to; it had 

been written five days ago. The beginning contained an account of all their little parties and 

engagements, with such news as the country afforded; but the latter half, which was dated a day 

later, and written in evident agitation, gave more important intelligence. It was to this effect. 

உலாவச் செல்வதற்காகத் தயாராகிக் சகாண்டிருந்தசபாழுது கடிதம் வந்ததால், அததன அவள் 

தனியாகப் படித்து மகிைட்டும் என்று எண்ணி அவளது மாமாவும், அத்சதயும் சவளிஜய கிளம்பினர். 

தவறாக எங்பகா சென்று வந்த கடிதம் ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டிருந்ததால் அததன 

முதலில் படிக்க ஆரம்பித்தாள். கடிதத்தின் சதாடக்கத்தில் அங்கு நடந்த விருந்து மற்றும் 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

36 

 

ஜகளிக்தககதளப் பற்றிய விவரங்கள் இருந்தன. ஆனால் அக்கடிதத்தின் பிற்பகுதி அடுத்த நாள் 

ஜததியிடப்பட்டு மிக்க கவதலயுடன் எழுதப்பட்டிருந்தது என்பது சதளிவாக இருந்ததால் அததன 

உடஜன படிக்கலானாள். அது இவ்வாறு இருந்தது. 

14. Aunt and uncle go to Church when the bad news comes. 

மாமாவும், அத்சதயும் சகட்ட செய்தி வரும்சபாழுது ஜதவாலயத்திற்குக் கிளம்புகின்றனர்.  

15. It indicates it can be set right. 

இந்த விஷயம் ொி செய்யப்பட்டு விடும் என்பதத இது குறிக்கிறது. 

16. “They had just been preparing to walk.” 

News of the tragedy came in the absence of the Gardiners. 

Life is so minute. Wickham migrated to Miss King when Mrs. Gardiner was at Longbourn. 

The Life Divine lays down all the laws of existence. They excel what the world and India knew of Life in 

that it overcomes karma. Laws remaining the same, the station of the determinant – Man – was raised 

from Force to Being. What did He expect of the sadhaks? Had they remained in the Being, may be His 

goal would have been better served. The two wars would have been avoided as the Cold War was avoided. 

In the story, Darcy gave up lower vital. She did not, though she moved to Mind. 

Today what can a devotee aspire for now that the descent is fifty four years old? 

Of course it is silly for Him to escape the necessity of birth which He calls petty. Even the Buddha 

overcame it long ago. Non-Reaction is powerful, but it is less than petty and silly. Obviously the question 

what best can I do is ruled out as it still places the reliance on ego. 

He places Faith nine steps ahead of surrender which we are not capable of. Does our capacity matter? It is 

Mind at work. It is not the soul awakening in Mind – the Psychic. He called Nehru, the perfect Aryan type, 

a well-developed Psychic. He served the fads of Gandhiji, a falsehood. 

Is the present – Internet,– any indication? Can New Economics ripen into dissolution of scientific 

superstition? That The Life Divine is received at the age of ten does show something to me. What is it? The 

low atmosphere of old literature – Tamil, Shakespeare – shows us something. 

Can anything short of total consecration reveal its truth? 

Every moment is a great opportunity means equally every moment can take us down the precipice too. 

What next? 

Man is lazy is very true. 

The Taste of Ignorance must be appreciated in toto, not more fully. 

One must sense that taste and deny it to himself. 

It may not be enough. He must sense the taste of delight and aspire for it. 

Non-Reaction is great; but to convert it into a positive force of being, the instrument of the evolving 

spiritual delight is demanded. It is a conception that dissolves the faculty of conception as Man conceives of 

it. 

It must lead to Self-conception. 

Master and Mother prepared the atmosphere to yield Self-absorption to those who, on their own, reached 

Self-conception. 

All movements must be vertical, none horizontal. 

No more of practical results exhausting one’s efforts. 

All, all must be from above, only from the descent. Ascent is over. 

Reason and logic must finally give way, not even Timelessness, but only simultaneous Time will serve. 

No more of Token experiment. The entire life of the globe is the field of the Token. 

The token gives way to totality. 

Senses have no more roles to play, not even the Mind that coordinates the facts supplied by the senses. 

Today is August 8th, the day of the Quit India Resolution, the acme of a fad that was false. On the 10th 

Nagasaki was bombed. August 8th in 1942 lay between the two atom bombs in 1945. They preceded August 

15th by five days. The descent since 1956 was greatest in Japan, perhaps because she was the victim of the 

bombs. 

Devotees can raise themselves straight to Overmind now, not necessary to exert from where they are. 

Verbal prayer, silent understanding, vision however inspiring, even spiritual intuition and direct knowledge 

of the cosmic ignorance – Overmind – are all beside the point. Faith must mature into total surrender, not 

surrender of sorts. Sincerity must be total. 
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No experiment, even total experiment is called for. She will do the experiment when we are ready, not 

if we are ready. 

The Individual is to be fashioned inside, not in thought. 

It needs no publication as the vibration reaches all corners of the universe. 

The emerging Individual in each act is the infinity in the infinitesimal. 

Tokens, symbols, symptoms are great in life. 

Life is petty before existence. It needs nothing. The more they are not there the better. 

The ever-present needs no indications. 

The Present, the Infinite, the Individual, the Identical, the Integral are all the same. 

The Present is in Time; the Infinite is in Space, the Individual is in the Being, the Identical is in unity, the 

Integral is in status. 

Thoughts originate in the energy of sensation which is receptive to the universal. 

They reach Mind through agreeable emotions and appreciative attitudes. 

To control thoughts, one should control the energies of sensation. 

Sensations falling quiet, Silence descends on the devotee. 

Silence of Mind is followed by silence of emotions and that of the sensation. 

Sensations are movements of physical substance. 

As long as it stirs, thoughts will enter the being, the system. 

With nothing stirring in the depths of the inside, one becomes fit for calling. 

A further stage is calling welling up from inside. 

It is the calling of our being. 

The Purusha does not call, it witnesses. 

The Brahman is. 

The Ishwara acts to create Marvel. 

It is the Psychic that calls. 

It is the individual Psychic that matures in the universe and rises to the transcendence as Ishwara. 

“அவர்கள் உலாவச் செல்லத் தயாராகிக் சகாண்டிருந்தனர்.” 

கார்டினர் தம்பதிகள் இல்லாத ெமயத்தில் சகட்ட செய்தி வந்தது. 

வாழ்வு மிகவும் நுட்பமானது. திருமதி கார்டினர் லாங்பர்னில் இருந்தசபாழுது விக்காம்  

மிஸ் கிங்கிடம் சென்றான்.  

வாழ்வின் அதனத்து ெட்டங்கதளயும் ‘தி தலப் டிதவன்’ அளிக்கிறது. வாழ்வு கர்மத்சத சவல்லும் 

என இந்தியாவும் உலகும் அறிந்திருப்பசத இசவ பமலும் ெிறப்பாகக் கூறுகின்றன. ெட்டங்கள் 

ஒன்ஜற- தீர்மானிக்கும் மனிதன்- ெக்தியிலிருந்து ெத்திற்கு உயருகிறான். ொதகர்களிடம் பகவான் 

எதிர்பார்த்தது என்ன? அவர்கள் ெத்தில் இருந்திருந்தால் பகவானின் இலட்ெியம் ஜமலும் ெிறப்பாகப் 

பூர்த்தியாகியிருக்கும். பனிப்பபார் தவிர்க்கப்பட்டசதப்பபால், இரண்டு உலகப் பபார்களும் 

தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும்.  

கததயில் டார்ெி தக விட்டது தாழ்ந்த உணர்தவ. அவள் மனதிற்கு நகர்ந்தாலும் தாழ்ந்த 

உணர்தவக் தகவிடவில்தல. 

ெத்தியேீவியம் புவியில் இறங்கி ஐம்பத்து நான்கு வருடங்கள் ஆகிய பின் அன்பர் இப்சபாழுது 

எதற்கு ஆர்வப்பட முடியும்?  

பிறப்சபத் தவிர்ப்பது என்பது பகவானுக்கு அற்பத்தனமாகப்படுகிறது. புத்தரும்கூட இதத சவகு 

நாட்களுக்கு முன்ஜப சவற்றி சகாண்டார். எதிர்விதன ஆற்றாமலிருப்பது ெக்தி வாய்ந்தது, ஆனால் 

அது அற்பத்தனம், மற்றும் ெில்லதறத்தனத்திற்கும் குசறவானது. நாம் என்ன ெிறப்பாகச் செய்ய 

முடியும் என்பதும் அகந்ததக்குாியது என்பதால் அதுவும் தகவிடப்படுகிறது. 

ெரணாகதிக்கு ஒன்பது படிகள் முன்பு நம்பிக்தகசய, பகவான் இருத்துகிறார். இது நமக்கு இயலாது. 

நமது திறதனப் சபாறுத்ததா இது? இது செயலில் மனதின் பங்கைிப்பாகும். மனதில் 

விைிப்பசடவது ஆன்மாவல்ல, தெத்தியம் ஆகும். நன்கு உருவான தெத்தியம் உசடயவர், 

பூரணமான ஆாியர் என்றும் பகவான் ஜநருதவ அதழக்கிறார். காந்திேியின் அர்த்தமில்லா 

விஷயங்களுக்கு ஜநரு ஜெதவ செய்தார், இது ஒரு சபாய்தம. 

இன்தறய காலகட்டத்தில் இதணயதளம் எசதபயனும் அறிவுறுத்துகிறதா? புதிய சபாருளாதாரம் 

விஞ்ஞானாீதியான மூடநம்பிக்தகசய அகற்றுமா? பத்து வயதில் ‘தி தலப் டிதவன்’-ஐப் 

புாிந்துசகாள்வது ஏஜதா ஒன்றிதனக் காண்பிக்கின்றது. அது என்ன? பதழய இலக்கியத்தின் 

தாழ்ந்த சூைல்-தமிழ், ஜஷக்ஸ்பியர்- நமக்கு ஏஜதா ஒன்றிதனக் காண்பிக்கின்றது.  
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முழுதமயான ெமர்ப்பணத்ததத் தவிர ஜவறு எது இதன் உண்தமதய சவளிப்படுத்தும்? 

ஒவ்சவாரு தருணமும் சபாிய வாய்ப்பு என்பதற்கு ஒவ்சவாரு தருணமும் பாதாைத்திற்கும் 

எடுத்துச்செல்லும் என்று சபாருள். 

அடுத்து என்ன? 

மனிதன் ஜொம்ஜபறி என்பது மிகவும் உண்தம. 

அறியாதமயின் ருெிதய முழுதமயாகப் புாிந்துசகாள்ை ஜவண்டும். 

ஒருவர் அந்த ருெிதய உணர்ந்து அததனத் தனக்கு மறுத்துக்சகாள்ள ஜவண்டும். 

இது ஜபாதுமானதாக இருக்காது. ஆனந்தத்தின் ருெிதய உணர்ந்து அதற்கு ஆர்வப்பட ஜவண்டும்.  

எதிர்விதன ஆற்றாமலிருப்பது உயர்ந்தது; ஆனால் சவளிவரும் ஆன்மீக ெந்ஜதாஷத்தின் கருவியாக 

விளங்கும் ேீவனின் ஜநர்மதற ெக்தியாக அதத மாற்ற பவண்டும். புாிந்துசகாள்ளும் திறன் என 

மனிதன் நிசனப்பசத அகற்றும் புாிதலாகும் இது. 

இது சுய கருத்துருவாக்கத்திற்கு வைிபகால பவண்டும். 

சுய கருத்துருவாக்கத்சத தானாகஜவ அதடந்தவர்களுக்கு, சுய கிரகிப்பு ஏற்படும் சூழதல 

அன்தனயும், பகவானும் உருவாக்கினர். 

அதனத்து இயக்கங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் மட்டுபம இருக்க பவண்டும், எந்த 

இயக்கமும் பல விஷயங்கைில் இருக்கக் கூடாது.  

ஒருவரது முயற்ெிதய முழுவதுமாகப் பயன்படுத்தி சவளிப்படுத்தும் நதடமுதற பலன்கள் இனி 

இல்தல. 

அதனத்தும் ஜமலிருந்துதான் வர ஜவண்டும், பமலிருந்து கீழிறங்குவதிலிருந்து வர ஜவண்டும். 

ஜமசலழுவது முடிந்து விட்டது. 

காரணமும், தர்க்கமும் இறுதியாக இடமைிக்க பவண்டும், காலமின்சமகூட பலனைிக்காது, 

மூன்றாம் நிதலக் காலம் மட்டுபம பதசவ. 

பாீட்ொர்த்தமான ஜொததன இனி இல்தல. உலக வாழ்வு முழுவதுஜம இச்ஜொததனக்குாிய 

இடம்தான். 

அதடயாளச் செயல் முழுதமக்கு இடமைிக்கிறது. 

புலன்களுக்கு இனி ஜவதல இல்தல, புலன்கள் அளிக்கும் செய்திகதள ஒன்றிதணக்கும் மனதிற்கும் 

ஜவதல இல்தல. 

இன்று ஆகஸ்ட் எட்டு, ‘சவள்தளயஜன சவளிஜயறு’ தீர்மானம் சகாண்டு வந்த நாள். அது 

சபாய்தமயாக விளங்கிய அர்த்தமில்லா செயலின் உச்ெம். பத்தாம் ஜததியன்று நாகொகியில் 

அணுகுண்டு வீெப்பட்டது. 1945-ஆம் ஆண்டு அணுகுண்டுகள் வீெப்பட்ட இரண்டு நாட்களுக்கு 

இசடயில், 1942-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 8-ஆம் பததி, இருந்தது. ஆகஸ்ட் பதிதனந்திற்கு  ஐந்து 

நாட்களுக்கு முன்னதாக இது நிகழ்ந்தது. ெத்தியேீவிய ெக்தி 1956ல் புவியில் இறங்கியது ேப்பான் 

நாட்டில் அதிகமாக உணரப்பட்டதற்கு அந்நாடு அணுகுண்டுக்கு பலியானதும் ஒரு காரணமாக 

இருக்கலாம். 

இப்சபாழுது அன்பர்கள் சதய்வீக மனதிற்கு தாமாகஜவ ஜநரடியாக உயர முடியும், இருக்கும் 

நிதலயிலிருந்து சபாிய முயற்ெி செய்ய ஜவண்டிய அவெியமில்தல.  

வாயால் செய்யப்படும் பிரார்த்ததன, சமௌனமாகப் புாிந்துசகாள்வது, சபரும் ஊக்கமளிக்கும் 

காட்ெி, ஆன்மீக உள்ளுணர்வும், பிரபஞ்ெ அறியாதமயின் ஜநரடி ஞானம்- சதய்வ மனம்- ஆகியதவ 

விஷயத்திற்கு அப்பாற்பட்டதவ ஆகும். நம்பிக்தக, ஏஜதா ஒரு வதகயான ெரணாகதியாக 

இல்லாமல், முழுதமயான ெரணாகதியாக முதிர்ச்ெி சபற ஜவண்டும். ெிரத்தத முழுதமயாக இருக்க 

ஜவண்டும்.  

எந்தப் பாிஜொததனயும், முழுதமயான பாிஜொததனயும்கூட பதசவயில்சல. நாம் தயாரானால் 

மட்டுஜம அல்லாமல், தயாராக இருக்கும் சபாழுஜத அன்தன ஜொததனதய ஜமற்சகாள்வார். 

மனிதன் தன்னுள் தன்தன அதமத்துக்சகாள்ள ஜவண்டும், எண்ணத்தில் அல்ல. 

இதன் அதிர்வுகள் உலகத்தின் அசனத்து மூதல முடுக்குகதளயும் சென்றதடவதால், இசத 

சவைியிடத் ஜததவயில்தல.  

ஒவ்சவாரு செயலிலும் சவளிப்படும் மனிதன், மிகச் ெிறியதில் அைவற்றவனாக இருக்கிறான். 

அதடயாளச் செயல்கள், ெின்னங்கள், அறிகுறிகள் யாவும் வாழ்வில் உயர்ந்ததவகள் ஆகும். 

சபருவாழ்வின் முன் வாழ்க்தக மிகவும் ெிறியது. இதற்கு எதுவும் ஜததவயில்தல. அதவ அங்கு 

இல்லாமல் இருப்பதும் நல்லஜத. 

என்றும் இருப்பதற்கு எந்த அறிகுறிகளும் பதசவயில்சல. 

நிகழ்காலம், அனந்தம், தனி மனிதன், ஒஜர மாதிாியானசவ, பூரணம் அதனத்தும் ஒன்ஜற. 
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நிகழ்காலம் காலத்தில் உள்ளது; அனந்தம் இடத்திலுள்ளது, மனிதன் ‘ெத்’ல் இருக்கிறான், ஒஜர 

மாதிாியானதவ ஒற்றுதமயில் உள்ளது, பூரணம் நிதலயில் உள்ளது.  

எண்ணங்கள், பிரபஞ்ெத்தத ஏற்கும் திறனுதடய புலனுணர்வின் ெக்தியில் ஜதான்றுகின்றன.   

ஏற்கத்தக்க உணர்ச்ெிகள், பாராட்டத்தக்க மஜனாபாவங்கள் மூலம் அதவ மனதத அதடகின்றன. 

எண்ணங்கதளக் கட்டுப்படுத்த ஒருவர் புலனுணர்வுகளின் ெக்திகதளக் கட்டுப்படுத்த ஜவண்டும். 

புலனுணர்வுகள் அதமதியாகும்சபாழுது, அன்பதர சமௌனம் ஆட்சகாள்கிறது. 

மனதின் சமௌனத்தத உணர்ச்ெிகளின் சமௌனம் சதாடருகிறது, அடுத்து சதாடருவது 

உணர்வுகளின் சமௌனம். 

உடலின் இயக்கங்கபை உணர்வுகள் ஆகும். 

இது அதெயும்வதர, ேீவனில் எண்ணங்கள் நுதழயும், உடலிலும் நுதழயும். 

அகத்தின் ஆழத்தில் எதுவும் அதெயாவிட்டால் ஒருவர் அதழப்தப ஜமற்சகாள்ளத் தகுதி 

உதடயவர் ஆவார். 

உள்ளிலிருந்ஜத அதழப்பு எழுவது அடுத்த கட்டமாகும். 

நமது ேீவனின் அதழப்பாகும் இது. 

புருஷன் அதழப்தப ஜமற்சகாள்வதில்தல, ொட்ெியாக மட்டுபம உள்ைது. 

பிரம்மன் அதழக்கிறான். 

அற்புதத்தத உருவாக்க ஈஸ்வரன் செயல்படுகிறான். 

செத்தியம் அதழப்தப ஜமற்சகாள்கிறது. 

தனிமனிதனின் தெத்தியம் பிரபஞ்ெத்தில் முதிர்ச்ெி சபற்று ஈஸ்வரனாக பிரம்மத்திற்கு உயருகிறது. 

17. “the letters came in.” 

They came in as a bombshell. 

Darcy’s last visit to Longbourn brought his proposal. 

His earlier visits made Bingley’s engagement possible. 

These are effective turning points of life. 

But Charlotte’s innocent visit to Longbourn after Elizabeth’s refusal, turned out to be the greatest boon to 

the Lodge – the family of Lucas. 

In fact, every little act is so in its own context. 

Charlotte got her strength from Elizabeth by admiring her, as Danglars and Fernand rose in life securing 

Dantes’s strength through jealousy and expressing through their own character. 

Mercedes, like Elizabeth was mainly centred on herself. 

Her love for Dantes was genuine but not love. 

It was the courage and goodness of a woman of high character. 

It was true she was fully devoted to Dantes as a wife. 

To love as a woman alone can love is different from the love of a woman to become a wife. 

Once she married, she was not related to Fernand as a wife. 

She was centred in herself, fully doing the social duties of a wife and her psychological duty to the son. 

Past loyalty was there. News of Edmond’s escape and death were psychological shocks not capable of 

interfering with her social life. On first discovering him, she did not faint or was shocked. It was striking. 

She wanted to cultivate his friendship socially. Life did not disturb her. 

Albert who had been earlier saved by the Count, was on an inverted wrong vibration and acted perversely to 

bring her castle down. 

She was brave to reveal herself to her son and braver still to refuse her husband’s wealth. 

It was not given to an English Elizabeth or a French Mercedes to have the unquestioning loyalty of a 

Haydee. 

Lilly Dale, and Emily Wharton retained the woman in them. 

Men or women all over the world are the same. 

Sophistication by education and urbanisation gives freedom to all and to women. 

Indian women see that only now a little. 

Lilly Dale was adorable as a woman, though silly. 

Emily Wharton was coaxed back into marriage by social pressure. 

She had an adorable lover though not lively. 

Lilly Dale’s Man was light in the heart. There was nothing adorable in him. 

The squire to keep aloof from a charming sister-in-law became stiff and dry. 
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In English culture that he did not marry his sister-in-law in honour of the memory of an unresponsive love 

was a credit to the squire’s heart. 

Dr Thorne and Lady Julia were of that type. 

Dr Thorne gave way to Mary and Miss Dunstable’s interest. 

To live for an emotion when the person is no longer there, requires an emotional loyalty that Elizabeth felt 

towards Wickham. One does not love virtues, but loves a person, not because the person is valuable, but 

because he is a person. 

Love has not learnt to discount itself by an unwholesome character. 

Men and women fall in love with married people with children. 

These cases cannot qualify for the very best of romances, but their own lives can be very rich 

psychologically, as Mercedes lived a full life. 

Romance is a great adventure, greater than mountain climbing or winning an overwhelming battle. 

Marriage is for all. It can be raised to romantic fullness and happiness at high level established. 

Marriage is the consummation of social loyalty. 

There is absolutely no difference for the marriage from friendship. 

Both are on the same footing. 

Friendship can be between the same sexes or across sexes. 

Non-physical friendships are capable of rising to idealistic heights. 

Goodness, manliness, character matter. Sex is incidental, best avoided not because it is a sin, but it lowers 

the friendship. 

To be good, non-partial parents requires great character. 

It is natural the mother loves the last child as it needs the greatest attention. 

It is equally natural that bright children are popular. 

A parent is very much needed by every child. Any child would like to appropriate his parents. 

To be impartial is Mental. It is Mental equanimity. 

Not only children and objects, events demand his attention. 

At any moment, there is the same vibration in an environment. 

While translating a line I was not sure whether it means a certain thing or its opposite. 

Another person gave me the right translation. 

After writing it, I was uncertain. 

That same instant another person turned off a fan in the room. 

There were two switches adjacent for two fans. 

He was initially undecided. 

Later he pushed the right switch. 

After doing the right thing, he was unsure and went on pressing the switches alternately. 

The dilemma in my Mind as to the translation was exactly shared by his Mind regarding the switches. 

Atmosphere is contagious, infectious. 

It is a subtle fact. 

On the day Dantes’ wedding feast was being held, at that exact hour Villefort’s wedding feast was on. 

In both places there were two parties, royalists and Bonapartists. 

It is true of the world. 

Indian freedom led to Asian freedom. 

Europe won against Hitler; India got rid of the Britishers. 

Thoughts occur to different people at different parts of the world simultaneously – Bell Telephone patent. 

Life is one, integrally one. 

As Darcy was closing in with Elizabeth, Lydia was doing the same thing with Wickham. 

Life is a pattern; its being a pattern is in various ways. 

“கடிதங்கள் வந்தன.” 

சவடிகுண்டுகள்பபால அதவ வந்தன. 

லாங்பர்னுக்கு டார்ெி செய்த கதடெி விேயத்தில் திருமண ஜவண்டுஜகாள் எழுந்தது. 

அவனுதடய முந்ததய விேயங்கள் பிங்கிலியின் திருமணத்ததச் ொத்தியமாக்கியது. 

இதவ வாழ்வின் செயல்திறன் மிக்க திருப்பு முதனகள் ஆகும். 
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எலிெசபத் மறுத்த பிறகு ொர்சலட்டின் கள்ளங் கபடமற்ற லாங்பர்ன் விேயம், லூகாஸ் 

குடும்பத்திற்கு மிகப் சபாிய வரமாக மாறியது. 

உண்தமயில், ஒவ்சவாரு ெிறிய செயலும் அததனப் சபாறுத்தவதர இவ்வாபற உள்ைது.  

எலிெசபத்ததப் ஜபாற்றுவதன் மூலம் ொர்சலட் ெக்திதயப் சபற்றுக் சகாண்டாள், டான்ஜடயின் 

ெக்திதய Danglars மற்றும் Fernand இருவரும் சபாறாதம மூலம் சபற்றுக் சகாண்டு வாழ்க்தகயில் 

உயர்ந்தனர், அவர்களுதடய சொந்த சுபாவத்தின் மூலம் அதசன சவைிப்படுத்தினர். 

எலிெசபத்ததப் ஜபால் சமர்ெிடஸ் தனக்குள்ஜளஜய தன்தன இருத்திக் சகாண்டாள். 

டான்ஜட மீதிருந்த அவளது காதல் பநர்சமயானதானாலும், காதலுக்குாிய இலக்கணங்கள் 

சகாண்டதில்சல. 

உயர்ந்த குணம் பதடத்த சபண்மணியின் ததாியமும், நல்ல உள்ளமும் ஆகும் இது. 

டான்ஜடக்கு அவள் உண்தமயான மதனவியாக விளங்கினாள். 

ஒரு சபண்மணியால் மட்டுஜம அன்பு செலுத்த முடிவததப்ஜபால அன்பு செலுத்துவது, மதனவி 

ஆகஜவண்டும் என்பதற்காகச் செலுத்தும் அன்பிலிருந்து மாறுபட்டது.  

திருமணமான பிறகு, சபர்னாண்டிடம் அவள் மதனவியாக உறதவ வளர்த்துக் சகாள்ளவில்தல. 

அவள் தன்தனஜய தமயமாக தவத்து வாழ்ந்து வந்தாள், மதனவிக்குாிய ெமூகக் கடதமகதள 

முழுதமயாகவும், மகனுக்கு மனதைவில் கடசமதயயும் செய்து வந்தாள். 

கடந்தால விசுவாெம் அங்கு இருந்தது. Edmond தப்பிய செய்தியும், மரணமதடந்த செய்தியும் 

அவளுதடய ெமூக வாழ்க்தகயில் குறுக்கிடாத அைவிற்கு மன அதிர்ச்ெிதய அளித்தன. முதன் 

முதலில் அவதனக் கண்டுபிடித்தசபாழுது அவளுக்கு மயக்கம் ஏற்படவில்தல, அதிர்ச்ெியும் 

அதடயவில்தல. அது கருத்சதக் கவருவதாக இருந்தது.  

அவனுதடய நட்தப ெமூகாீதியாக வளர்த்துக்சகாள்ள அவள் விரும்பினாள். வாழ்க்தக அவதளத் 

சதாந்தரவு செய்யவில்தல. 

உயர்குடி பிரபுவால் முன்பு காப்பாற்றப்பட்ட ஆல்பர்ட், ஒரு தசலகீைான தவறான அதிர்வினால் 

அவைது வாழ்சவச் ெீர்குசலக்க வக்கிரமாகச் செயல்பட்டான்.  

தன்தன தன் மகனிடம் சவளிப்படுத்திக் சகாள்ளும் ததாியம் அவளுக்கு இருந்தது, கணவாின் 

சொத்தத மறுக்கும் அளவிற்கு பமலும் ததாியம் இருந்தது. 

Haydee-ன் முழுசமயான விசுவாெத்ததப்ஜபால், ஆங்கிபலய எலிெசபத்திற்கும், பிசரஞ்சு 

சமர்ெிடெிற்கும் இருக்கவில்தல.   

Lilly Dale மற்றும் Emily Wharton இருவாிடமும் சபண்தம இருந்தது. 

உலகம் முழுவதிலும் ஆண்களும் சபண்களும் ஒன்று ஜபாலஜவ உள்ளனர். 

கல்வி மற்றும் நகர வாழ்க்தக மூலம் கிசடக்கும் பண்பு சபண்மணிகளுக்கும் மற்றும் யாவருக்கும் 

சுதந்திரத்தத அளிக்கிறது. 

இந்தியப் சபண்மணிகள் இப்சபாழுதுதான் அததச் ெிறிதைவு காண்கின்றனர். 

Lilly Dale அற்பத்தனமாக இருந்தாலும், பபாற்றுதலுக்குாிய சபண்மணியாக விைங்கினாள். 

ெமூக அழுத்தத்தின் காரணமாக Emily Wharton திருமணம் செய்துசகாள்ள வற்புறுத்தப்பட்டாள். 

கலகலப்பான சுபாவம் இல்லாமல் இருப்பினும் ஜபாற்றுதற்குாிய காதலன் அவளுக்குக் 

கிதடத்திருந்தான். 

Lilly Dale-ன் காதலன் நல்ல உள்ளம் சகாண்டவனாக இருந்தான். ஜபாற்றுதற்குாிய ஜவறு எதுவும் 

அவனிடமில்தல. 

அழகான தமத்துனியிடமிருந்து சபருமகன் விலகியிருந்தது அவசன இறுக்கமாகவும், மன வறட்ெி 

சகாண்டவனாகவும் ஆக்கியது. 

மதனவியின் அன்பு கிதடக்காத ஜபாதும் அவளது ஞாபகங்கதளப் ஜபாற்றும் வதகயில்  

தமத்துனிதயத் திருமணம் செய்துசகாள்ளாமல் இருந்தது ஆங்கிலக் கலாச்ொரத்தில் 

அப்சபருமகனுதடய நல்ல உள்ளத்ததக் காண்பிக்கின்றது. 

Dr. Thorne-ம், Lady Julia-வும் அவ்வதகதயச் ஜெர்ந்தவர்கள். 

Mary மற்றும் Miss Dunstable-ன் விருப்பத்திற்கு டாக்டர் தார்ன் அனுமதித்தார். 

ஒரு நபர் அங்கு இல்லாத ஜபாதும் அவருதடய உணர்வின் நிசனவில் வாழ்வதற்கு, விக்காமிடம் 

எலிெசபத்திற்கு இருந்ததுஜபால், உணர்ச்ெிபூர்வமான விசுவாெம் ஜவண்டும். நற்குணங்கதள ஒருவர் 

விரும்புவதில்தல, ஆனால் ஒரு நபசர விரும்புபவர், அந்த நபர் மதிப்பிற்குாியவர் என்பதனால் 

அல்ல, அவர் மனிதர் என்பதால்.  

விரும்பத்தகாத குணம் இருந்தாலும் அவர்களிடம் காண்பிக்கும் அன்பு குதறவதில்தல. 

குழந்ததகள் இருக்கும் திருமணமானவர்களிடமும் ஆண்களும் சபண்களும் காதல் 

வயப்படுகின்றனர். 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

42 

 

இசவ உயர்வான காதல் அல்ல, ஆனால் இவர்களது சொந்த வாழ்க்தக Mercedes முழுதமயான 

வாழ்க்தக வாழ்ந்தது ஜபால் மனாீதியாக வளமாக இருக்கும். 

மதல ஏறுவததக் காட்டிலும், சபரும் ஜபாாிதன சவல்வசதக் காட்டிலும், அமரகாதல் சபாிய 

அனுபவமாக இருக்கும். 

திருமணம் அதனவருக்கும் உாியது. இததன முழுதமயான சபருங்காதலாக உயர்த்தி, உச்ெகட்ட 

ெந்ஜதாஷத்தத உருவாக்கலாம். 

ெமூக விசுவாெத்தின் முழுதம திருமணம் ஆகும். 

நட்பிற்கும் திருமணத்திற்கும் வித்தியாெம் எதுவும் இல்தல. 

இரண்டின் அடிப்பதடயும் ஒன்ஜற. 

நட்பு ஒஜர பாலினத்திடமும் இருக்கலாம், மற்ற பாலினத்திடமும் இருக்கலாம். 

உடல்ாீதி அல்லாத நட்புகள் இலட்ெிய உயரங்கதள அதடயும் தகுதி சகாண்டசவ ஆகும். 

நற்குணம், ஆண்தம, குணம் ஆகியதவ முக்கியம். உடல்ாீதியான உறவு தற்செயலானது, பாவம் 

என்பதற்காக அது தவிர்க்கப்பட ஜவண்டும் என்பதில்தல, அது நட்பின் தரத்ததத் தாழ்த்தும் 

என்பதால் தவிர்க்கப்பட ஜவண்டும்.  

நல்ல சபற்ஜறார்களாகவும், பாரபட்ெம் காண்பிக்காத சபற்ஜறார்கைாகவும் இருப்பதற்கு உயர்ந்த 

குணம் உதடயவர்களாக இருக்க ஜவண்டும். 

கதடெி குழந்ததக்கு அதிக கவனம் ஜததவப்படுவதால் தாயார் அதன் மீது அதிக அன்பு 

செலுத்துவது இயல்பானது.  

புத்திொலியான குழந்தத பிரபலமாக இருப்பதும் இபத பபால் இயல்பானதுதான். 

ஒவ்சவாரு குழந்ததக்கும் சபற்ஜறார் மிகவும் அவெியம். எந்த ஒரு குழந்ததயும் தனது 

சபற்ஜறார்களுக்கு உாியவராக இருக்க விருப்பப்படும். 

பாரபட்ெமின்றி இருப்பது மனததச் ொர்ந்தது. இது மன அளவில் ெமநிதலயாக இருப்பதாகும். 

குழந்ததகளும், சபாருட்களும் மட்டுமன்றி நிகழ்வுகளும் கவனத்சத நாடும். 

எந்த ஒரு தருணத்திலும் ஒரு சூழலில் அஜத அதிர்வு உள்ளது. 

ஒரு வாிதய சமாழியாக்கம் செய்யும்சபாழுது அது ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்ததக் கூறுகிறதா 

அல்லது அதற்கு ஜநர்மாறானததக் குறிக்கிறதா என்பது நிச்ெயமாகத் சதாியவில்தல.  

ஜவசறாரு நபர் ொியான சமாழி சபயர்ப்தப எனக்கு அளித்தார்.  

அதத எழுதிய பிறகும் எனக்கு நிச்ெயமற்ற நிதலதான் இருந்தது.  

அஜத தருணத்தில் ஜவசறாரு நபர் அவ்வதறயில் இருந்த மின்விெிறிதய அதணத்தார். 

இரண்டு மின் விெிறிகளுக்கு இரண்டு மின் குமிழ்கள் அருகருகில் இருந்தன. 

முதலில் எது என்பது அவருக்குத் சதாியவில்தல. 

பின்னர் அவர் ொியான குமிதழ அதணத்தார். 

ொியான குமிதழ அழுத்திய பிறகும், உறுதியாகத் சதாிந்திராத காரணத்தினால் அவர் மாற்றி மாற்றி 

இரண்டிதனயும் அழுத்தியவண்ணம் இருந்தார். 

சமாழி சபயர்ப்பில் இருந்த என்னுதடய குழப்பம் அவர் செயலிலும் சவளிப்பட்டது. 

சூழல் பரவக்கூடியது, மற்றவதரயும் சதாற்றிக் சகாள்ைக்கூடியது. 

இது ஒரு சூட்சுமமான உண்தம. 

Danteன் திருமண விருந்து நதடசபற்றுக் சகாண்டிருந்த அஜத ஜநரத்தில் Villefortன் திருமண 

விருந்தும் நதடசபற்றுக் சகாண்டிருந்தது. 

இரண்டு இடங்களிலும் இரண்டு வித மக்கள் இருந்தனர், அரெரது விசுவாெிகள், சநப்ஜபாலியன் 

சகாள்தககதளப் பின்பற்றுபவர்கள். 

உலகத்திற்கு இது சபாருந்தும். 

இந்திய சுதந்திரம் ஆெியாவின் சுதந்திரத்திற்கு வழி வகுத்தது. 

ஐஜராப்பியர்கள் ஹிட்லதர சவன்றனர்; இந்தியர்கள் ஆங்கிஜலயதர சவைிபயற்றினர். 

உலகத்தின் சவவ்ஜவறு இடங்களில் சவவ்ஜவறு மக்களுக்கு ஒஜர ெமயத்தில் எண்ணங்கள் 

ஜதான்றும்- சபல்லின் சதாதலஜபெி உாிமம்.  

வாழ்க்தக ஒன்ஜற, ஒருங்கிதணந்த ஒன்று. 

டார்ெி எலிெசபத்தத சநருங்கிக்சகாண்டிருந்த சபாழுது, லிடியாவும் விக்காசம சநருங்கிக் 

சகாண்டிருந்தாள். 

வாழ்க்தக ஒரு அதமப்தபக் சகாண்டது; பல்ஜவறு விதங்களில் அது ஒரு அதமப்பாக உள்ளது. 

18. “her uncle and aunt leaving her to enjoy them in quiet, walked on.” 

They were good angels. They were removed at that moment. 

It was a small but a significant movement. 
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With a similar sanction Beautyland was purchased in ten minutes. 

For the accomplishment of an act, at the crucial hour right influences are brought in, wrong influences are 

removed. 

During 1947 Churchill was removed from Prime Ministership. 

35(i)(iii) was sanctioned by Khan on the day of his retirement. 

A devotee was promoted and asked to join duty on August 15th, a national holiday. 

Hitler arrived one hour before at a meeting of his generals to overthrow him and he saved himself. 

Man’s life is governed by a force that is ruled by the past energy. 

His past experience results in skills and capacities. 

His achievements are determined by those faculties. 

Mother asks us to move to the Being. 

Man no longer is ruled by force; he becomes his own determinant. 

To move to the being, Mother gives ten rules in Psychic education. 

One of them is constant progress; today must be better than yesterday. 

He who starts remembrance will move to constant remembrance. 

Remembrance matures into a call. 

The call coming to stay is no mean achievement. 

The next step is the call welling from inside. 

He who is successful in it will see the call rise from inside once in a few years for a minute or two. 

Of course, it is a condition past verbal articulation. 

As long as memory or censor is present, no such call can emerge. 

Silence suppresses these faculties and the call rises. 

For the call to stay those faculties should dissolve. 

There are moments when it is fully achieved. 

One feels then the whole being is awake and rises above on its own.  

It is a moment the universal forces directly enter us. 

Then one can say ‘aspiration awakes in me, achieve in me all that I flame for’. 

The Gardiners were cultured enough to know their niece would enjoy privacy then. 

I always quote Mother saying the devotees can ask Her for anything. 

Simultaneously I used to add it is better to ask nothing of the Mother. 

Asking for anything means for us, it is to ask for our impossibly high ambitions. 

There is another side to this proposition we do not think of. 

When a glass tumbler is broken we do not think we can ask Mother to restore it. 

Mother does restore the unbroken tumbler if asked sincerely with faith. 

Our Minds may not believe. We have to overcome our own disbelief. 

Overcoming Mental disbelief, the tumbler will be restored. 

Beyond the Mental disbelief, there is an emotional, sensational disbelief. 

Overcoming them, we see a rare joy born in our soul, Psychic. 

That joy, we do not know wipes out karma, Time’s effect, even Time. 

To wipe off the effect of karma is different from karma itself being dissolved. 

Karma issues out of Time. We do not know that Mother can wipe out Time itself. 

A devotee’s experience in the stories he reads has a reflection in his life. 

It never struck him that Mother can change that effect. 

Once he tried. The story’s effect on him, he saw, was transformed. 

A sad story created sadness in him. 

He then worked to transform that sadness. 

Now as he reads the story, the sad events do not hit him sadly but in the transformed emotions. 

Joy is the result of transformation. Capacity to feel joy of a higher vibration transforms the outer 

circumstances. 

It has the capacity to override memory and censor. 

If it persists, these faculties could be dissolved. 

Unconsciously, Darcy followed this, felt the results and it compelled her to come out and speak on her own 

that she was a selfish creature. 
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Once such a JOY issues, gratitude for it will make that JOY permanent. 

No one can give you this exalted state of JOY of transformation as the one who played the very opposite 

role in your life. 

In that sense the worst of events of the past contains the seeds of the best of transformed emotions for the 

present and future. 

Man can, on those rare occasions of transformation, take those ideas that issue JOY and convert  

them into Real-Ideas. 

The rule is doing your highest best at each moment. 

Looking inside, there are two centers, one that expresses capacity and the other which is capable of 

responsibility. Make it one of consciousness responsibility. It is still of the surface Mind, centered in Mind, 

Time, ego. 

Move from the center of work to center of consciousness responsibility. 

Consecration from there takes you to the subliminal. There will be no ego. 

Now you can search for the Psychic. 

The first is to move from quantity to quality, the next is to move to the spirit. 

We see such moves a little in Jane, her father, Bingley, Darcy, Elizabeth. 

Review them in minute detail to fit precisely into this analysis. Several times such a thing was done in the 

previous pages of this commentary. Now, you do it yourself as if it is an original exercise. It will bring a 

fresh experience of thought that is revealing. 

Review the past or relive the past; it can make this gain permanent. 

To go as deep as this reliving takes us dispenses with those exercises. 

Again these are methods. 

One can dispense with these methods, go to the essence. (P. 57 The Life Divine) 

To go in to the subliminal and rise to Supermind via the spiritual range of Mind is the occult secret He was 

looking for. (p. 277 – The Life Divine). 

The first chapter warns us not to give up in the middle. (P. 4 – The Life Divine)  

In the last para of that chapter on Pages 4 and 5 Sri Aurobindo calls this giving up in the middle an 

obscurantism. He tells us Mankind has a way of returning to an abandoned quest with greater vehemence, a 

more violent hunger. He warns us we cannot go against the secret will of the great Mother. The northern 

lights may be intermittent glancing now, but we must have patience till humanity reaches its final resting 

place. On page 1 of the Book He tells us this human aspiration that has become the earliest preoccupation 

survives the longest periods of banishment by skepticism. This is the earliest formula of wisdom which 

promises to be the last – God for Man, Light for the Mind, Freedom for the soul, immortality for the body. 

“அவள் அதமதியாகக் கடிதங்கதளப் படித்து மகிைட்டும் என்று எண்ணி மாமாவும், அத்சதயும் 

உலாவச் சென்றனர்." 

அவர்கள் நல்ல உள்ளம் பதடத்தவர்கள். அத்தருணத்தில் அவர்கள் அங்கிருந்து அகற்றப்பட்டனர். 

இது ஒரு ெிறிய செயல் என்றாலும் ஒரு முக்கியம் வாய்ந்த செயல்.  

இது ஜபான்ற ஒரு அனுமதியினால் பத்து நிமிடங்களில் ‘Beautyland’ வாங்கப்பட்டது. 

ஒரு செயதலச் ொதிப்பதற்கு சவகு முக்கியமான ஜநரத்தில் ொியான சதாடர்புகள் சகாண்டு 

வரப்படுகின்றன, தவறான சதாடர்புகள் விலக்கப்படுகின்றன.  

1947-ல் ெர்ச்ெில் பிரதமர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். 

தான் பணி ஓய்வு சபறும் நாளன்று 35(i)(iii)க்கு (வருமான வாி விலக்கு) Khan ஒப்புதல் அளித்தார். 

ஒரு அன்பருக்குப் பதவி உயர்வு கிதடத்து, பதெிய விடுமுசற நாைான August 15 அன்று பதவியில் 

ஜெரும்படி ஜகட்டுக் சகாள்ளப்பட்டார். 

தன்தன வீழ்த்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த பதடத்ததலவர்களின் கூட்டத்திற்கு ஹிட்லர் ஒரு 

மணி ஜநரம் முன்னதாகஜவ வந்து அத்திட்டத்தத முறியடித்துத் தன்தனக் காப்பாற்றிக் சகாண்டார். 

மனிதனது வாழ்வு கடந்த கால ெக்தியால் ஆளப்படும் வலிதமயால் ஆளப்படுகிறது. 

மனிதனது கடந்த கால அனுபவம், திறன் மற்றும் திறதமகளாக சவளிப்படுகிறது. 

அந்த ஆற்றல்களால் அவனது ொதசனகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. 

அன்தன நம்தம ‘ெத்’திற்கு மாறச் சொல்கிறார். 

மனிதன் இனியும் ெக்தியால் ஆளப்படவில்தல; அவஜன அவனுக்குத் தீர்மானிப்பவனாக 

மாறுகிறான். 

ேீவனுக்கு நகர தெத்தியக் கல்வியில் பத்து விதிகதள அன்தன அளித்துள்ளார். 
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அவற்றில் ஒன்று சதாடர்ந்த முன்ஜனற்றம்; ஜநற்தறய தினத்ததவிட இன்தறய தினம் ஜமலும் 

ெிறப்பாக இருக்க ஜவண்டும். 

நிதனவில் தவத்துசகாள்ள ஆரம்பிப்பவர் இதடவிடாத நிதனவிற்கு மாறுவார். 

நிதனவு அதழப்பாக முதிர்ச்ெி சபறும். 

அதழப்பு நிதலத்திருப்பது ொதாரண ொததன அல்ல. 

உள்ளிலிருந்து தானாகஜவ அதழப்பு எழுவது அடுத்த கட்டம். 

இதில் சவற்றி அதடபவர், ெில வருடங்களுக்கு ஒரு முதற தானாகஜவ அதழப்பு உள்ளிலிருந்து 

எழுந்து ஓாிரு நிமிடங்களுக்கு நிதலத்து இருப்பததக் காண்பார்.  

வாயால் உச்ொடனம் செய்வசதத் தாண்டிய நிதல இது.  

ஞாபகபமா அல்லது எச்ொிக்தக உணர்பவா இருக்கும்வதர இத்ததகய அதழப்பு எழாது. 

சமௌனம் இத்திறன்கதள அடக்கி தவப்பதால் அதழப்பு எழுகிறது. 

அதழப்பு நிரந்தரமாக ஜவண்டும் என்றால் அந்தத் திறன்கள் யாவும் மசறய ஜவண்டும். 

இததன முழுதமயாக அதடயும் தருணங்கள் உண்டு. 

முழு ேீவனும் விழிப்புற்று தானாகஜவ பமபல உயர்வதத அப்சபாழுது ஒருவர் உணர்வார்.  

பிரபஞ்ெ ெக்திகள் ஜநரடியாக நம்முள் நுதழயும் ஒரு தருணம் இது. 

‘கனசலன இருக்கும் ஆர்வம் என்னுள் விழிப்புறுகிறது, சவற்றி அதடகிறது’ என்று ஒருவர் 

அப்சபாழுது கூறலாம். 

தங்களுதடய மருமகளுக்குத் தனிதம ஜவண்டும் என்று அறியும் அளவிற்கு கார்டினர் தம்பதிகள் 

நாகாிகம் உதடயவர்களாக இருந்தனர். 

அன்பர்கள் தன்னிடம் எசத ஜவண்டுசமன்றாலும் ஜகட்கலாம் என்று அன்தன கூறியிருப்பது 

எப்சபாழுதும் கூறப்பட்டு வருகிறது. 

அன்தனயிடம் எதுவும் ஜகட்காமல் இருப்பது ஜமலானது என்றும் கூறப்பட்டுள்ைது. 

எதுவும் ஜகட்கலாம் என்பதத ொத்தியமில்லாத நமது சபாிய ஆதெகதளக் ஜகட்பது என்று நாம் 

புாிந்துசகாள்கிஜறாம்.   

நாம் நிதனத்துப் பார்க்காத ஜவசறாரு பக்கமும் இந்தக் கூற்றுக்கு உண்டு. 

ஒரு கண்ணாடிக் குவதள உதடந்து விட்டால், அததனச் ொிசெய்து தர ஜவண்டும் என்று 

அன்தனயிடம் நமக்குக் ஜகட்கத் ஜதான்றுவதில்தல. 

நம்பிக்தகயுடன் உண்தமயாகக் ஜகட்டால் உதடந்த குவதளதயயும் அன்தன புதுப்பித்துத் 

தருவார். 

நமது மனம் இதத நம்பாது. நம்முதடய அவநம்பிக்தகதய நாம் முதலில் கடந்து வர ஜவண்டும். 

மனதின் அவநம்பிக்தகதய சவற்றி சகாண்டால் குவதள மீண்டும் கிதடக்கும். 

மனதின் அவநம்பிக்தகதயயும் தாண்டி, உணர்ச்ெி மற்றும் உணர்வின் அவநம்பிக்தக இருக்கிறது.  

அவற்தறத் தாண்டி வரும்சபாழுது, நமது ஆன்மாவில், தெத்தியத்தில் அாிய ெந்ஜதாஷம் எழுவதத 

நாம் பார்க்கலாம்.  

அந்த மகிழ்ச்ெி நமது கர்மவிதன, காலத்தின் விதளவு, ஏன் காலத்சதபயகூட அகற்றிவிடுவது 

நமக்குத் சதாிவதில்தல. 

கர்மவிதனதய அகற்றுவது கர்மத்சதபய கதரப்பதிலிருந்து மாறுபட்டது. 

காலத்தினால் கர்மவிதன எழுகிறது. காலத்ததஜய அன்தனயால் கதரத்துவிட முடியும் என்பது 

நமக்குத் சதாிவதில்தல. 

கததகதளப் படிக்கும்சபாழுது ஒரு அன்பருக்கு ஏற்படும் அனுபவம் அவரது வாழ்க்சகயிலும் அது 

ஒரு பிரதிபலிப்சப ஏற்படுத்தும்.  

அன்தனயால் அந்த விதளதவ மாற்ற முடியும் என்று அவருக்குத் ஜதான்றுவபத இல்தல. 

ஒரு முதற முயற்ெி செய்தார். அக்கததயின் தாக்கம் அவருக்கு எந்த வித பாதிப்சபயும் 

ஏற்படுத்தவில்சல.  

ஜொகக் கதத அவருக்கு துக்கத்தத அைித்தது. 

அந்தச் பொகத்சத உருமாற்ற அவர் முயற்ெி எடுக்க ஜவண்டியதாயிற்று. 

இப்சபாழுது அவர் கதததயப் படிக்கும்சபாழுது, ஜொக நிகழ்வுகள் அவதர ஜொகமாகத் தாக்காமல், 

மாறிய உணர்ச்ெிகளாக நுதழகிறது.  

திருவுருமாற்றத்தின் பலஜன ெந்ஜதாஷமாகும். உயாிய அதிர்வுகதளக் சகாண்ட ெந்ஜதாஷத்தத 

உணரும் திறன் புற ெந்தர்ப்பங்கதள மாற்றிவிடும்.  

ஞாபகம், எச்ொிக்தக உணர்வு ஆகியவற்தறப் புறக்கணிக்கும் ஆற்றல் பதடத்தது இது.  

இது சதாடருஜமயானால் இந்தத் திறன்கள் யாவற்சறயும் கதரத்து விட முடியும். 
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தன்தன அறியாமஜலஜய டார்ெி இததப் பின்பற்றினான், பலன்கதள உணர்ந்தான், இது அவதள 

சவளி வரச் செய்தது, தான் ஒரு சுயநலவாதி என்று அவதளஜய கூற தவத்தது. 

இத்ததகய ஒரு ெந்ஜதாஷம் எழும்சபாழுது அதற்காக நன்றி உணர்வு எழுந்தால் அந்த ெந்ஜதாஷம் 

நிரந்தரமாகும்.   

நமது வாழ்க்தகயில் ஜநர்மாறான பங்கிதன வகித்த ஒருவதரத் தவிர ஜவறு எவராலும் இத்ததகய 

உருமாற்றத்தின் ெந்ஜதாஷத்தத அளிக்க முடியாது.    

கடந்த காலத்தின் மிக ஜமாெமான நிகழ்வுகள் இன்தறய மற்றும் எதிர்காலத்தின் மாறிய 

உணர்வுகளின் வித்துக்கதளக் சகாண்டிருக்கின்றன. 

திருவுருமாற்றத்தின் அந்த அாிய ெந்தர்ப்பங்களில் மனிதனால் ெந்ஜதாஷத்தத அளிக்கும் 

எண்ணங்கசை எடுத்துக்சகாள்ள முடியும், அதத முழு எண்ணங்கைாக மாற்ற முடியும்.  

ஒவ்சவாரு தருணமும் நம்மால் முடிந்த அதிகபட்ெத்ததச் செய்ய ஜவண்டும் என்பதுதான் 

ெட்டமாகும்.  

மனதினுள் இரண்டு தமயங்கள் உள்ளன, ஒன்று திறதன சவளிப்படுத்தும், மற்சறான்று 

சபாறுப்புதடயது. ஜீவியப் சபாறுப்புதடயதாக இதத மாற்ற ஜவண்டும். இது இன்னமும் 

ஜமல்மனததச் ொர்ந்ததாக உள்ைது, மனம், காலம், அகந்தத ஆகியவற்றில் தமயம் சகாண்டுள்ளது.   

ஜவதலயின் தமயத்திலிருந்து நாமாக ஏற்றுக்சகாள்ளும் சபாறுப்பின் தமயத்திற்கு மாற ஜவண்டும். 

அங்கிருந்து செய்யப்படும் ெமர்ப்பணம் நம்தம அடி மனதிற்கு அதழத்துச் செல்லும். அகந்சத 

எதுவும் இருக்காது. 

இப்சபாழுது தெத்தியத்தத நாம் ஜதடலாம். 

அளவிலிருந்து தரத்திற்கு முதலில் மாற ஜவண்டும், அடுத்து ஆன்மாவுக்கு மாற ஜவண்டும். 

இது ஜபான்ற மாற்றங்கதள ஓரைவு  ஜேன், திரு சபன்னட், பிங்கிலி, டார்ெி, எலிெசபத் 

ஆகிஜயாாிடம் நாம் பார்க்கிஜறாம். 

இந்த ஆராய்ச்ெியில் இது துல்லியமாகப் சபாருந்துகிறதா என்பதத நுணுக்கமாகப் பாிெீலிக்க 

ஜவண்டும். இந்த விளக்க உதரயில் முந்ததய இடங்களில் இது ஜபான்றசவ பல ெமயங்களில் 

செய்யப்பட்டுள்ளன. இப்சபாழுது இது நம்முதடய சொந்த முயற்ெியாக இருக்க பவண்டும். இது 

சவைிப்படுத்தும் ெிந்ததனயின் ஒரு புதிய அனுபவத்தத நமக்கு அளிக்கும். 

கடந்த காலத்ததப் பாிெீலிக்கலாம் அல்லது மீண்டும் ஞாபகத்திற்குக் சகாண்டு வரலாம்; இது சபற்ற 

பலசன நிரந்தரமாக்கும். 

மீண்டும் வாழ்ந்து பார்ப்பது, நம்சம எந்த ஆைத்திற்கு எடுத்துச் செல்கிறபதா அந்த ஆைத்திற்குச் 

செல்வது, அந்தப் பயிற்ெிகளிலிருந்து நம்தம விடுவிக்கிறது. 

மீண்டும் இதவ எல்லாம் முதறகஜள. 

இந்த முதறகள் அசனத்சதயும் ஒருவர் தக விட்டு விட்டு, ொரத்திற்குச் செல்ல பவண்டும். (P. 57 

The Life Divine) 

மனதின் ஆன்மீக நிதலகளின் வழியாக அடிமனதிற்குச் சென்று ெத்திய ேீவியத்திற்கு உயருவஜத 

பகவான் நாடிய மதறபுலனான இரகெியமாகும். (p. 277 – The Life Divine).   

நடுவில் தகவிடக் கூடாது என்று முதல் அத்தியாயம் எச்ொிக்கிறது. நடுவில் தக விடுவது 

அறியாதம என்று பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் கதடெி பத்தியில், 4 மற்றும் 5-ஆம் பக்கத்தில் 

கூறுகிறார். தக விட்டவற்தற மீண்டும் அதி தீவிரத்துடனும் அதிக தாகத்துடனும் மீண்டும் 

சதாடருவதற்கு மனித குலம் வழி வகுத்துள்ளது என்று பகவான் கூறுகிறார். அன்தனயின் இரகெிய 

விருப்பத்திற்கு எதிராக நாம் செல்ல முடியாது என்று பகவான் எச்ொிக்கிறார். வடக்கிலிருந்து வரும் 

ஒளி இப்சபாழுது சதாடர்ச்ெி இல்லாமல் ஒளிருவதாக இருக்கலாம், ஆனால் மனிதகுலம் இறுதி 

இலக்கிதன எட்டும்வதர நாம் சபாறுதமயாக இருக்க ஜவண்டும். ஆரம்பத்தில் மனிததன 

ஆக்கிரமித்துக் சகாண்டிருந்த அவனது ஆர்வம் நம்பிக்சகயின்சமயின் காரணத்தினால் பல 

காலத்திற்குப் புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்தது என முதல் பக்கத்தில் பகவான் கூறியுள்ைார். இது 

ஞானத்தின் ஆரம்ப சூத்திரமாகும், கசடெியாக இருக்கும் என்று உறுதி அைிக்கிறது - மனிதனுக்காக 

இதறவன், மனதிற்கு ஒளி, ஆன்மாவின் சுதந்திரம், மரணமில்லா உடல். 

19. “The one missent must be attended to first.” 

It is the right common sense of order. 

Consecration may honour the order or direct the devotee to overlook the order. 

A devotee is one who has the sense of secret immortality. (p.1 – The Life Divine) 

In Elizabeth’s place a devotee with such a sense of spirit in things would know her aunt and uncle carry the 

vibration of goodwill and the letters carry bad news. Consecration would have let her put off reading the 

letters and go to church with them. Such a sense is a presentiment that could neutralize the bad news of 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

47 

 

the letters. 

Of course, the urge in a twenty one year old girl to know the news of home is great and irresistible. Page 2 

of The Life Divine asks for an accord of the conscious Mind with the not overtly self-conscious life. It has 

produced for the world astonishing results in terms of science. Though hypothetical, let us consider how 

this principle would have worked here with the letters of Jane. We know these letters carried the bad news 

of elopement. It was sanctioned by the tense expectation of Elizabeth. Assuming it was a devotee who 

consecrated the letters with whatever difficulty or sought the help of the church atmosphere or the diversion 

of the conversation with the uncle and aunt, her own tense excitement would have become calmer than 

now. A calm vibration cannot receive bad news. The bad circumstances of the letter, in the story, led to a 

bad result. The same circumstances could have led to not bad results, good ones or even a wonderful one as 

Elizabeth saw in Pemberley. The choice, known as a human choice, has the range from bad to worse on the 

one side and good to the very best on the other side. Faith in the human choice, capacity to choose rightly 

are greater powers than the power of past realized energy called karma. Whether Elizabeth did it or not, it is 

open to us to take advantage of this opportunity. 

It is the perception of agreement in unity that creates the problem. 

All problems are problems of harmony. (p. 2 – The Life Divine ) 

An unsolved discord for an awakened thought of Man discloses an agreement based on unity. Man has an 

instinct for it. 

Elizabeth saw the possibility of Jane marrying Bingley. 

The perception was the source of her problem. 

Jane’s Mind was unawakened. 

She was capable of accepting a rough compromise of surface friendship with Caroline. It was utilitarian. 

It was an unillumined compromise Elizabeth could not accept. 

It was not an enlightened accord an awakened Mind could endorse. 

The greater the discord between Jane and Bingley, the stronger was the spur Elizabeth felt to bring them 

together. 

Jane was vital, Elizabeth Mental. 

Astonishing results will issue by their accord. 

In Jane’s case her own wedding was a surprise. 

That it led to Elizabeth’s wedding was really astonishing. 

To present the possibility of Jane’s wedding and behind it Elizabeth’s wedding as ‘tolerable’, moving to 

London is the profoundest method of Nature. 

It becomes Nature’s completest sanction by 1) disillusioning Jane about Caroline, 2) exhausting  

Mrs. Bennet’s energy of obstacles, 3) giving an occasion to Darcy to overcome the ruse, 4) allowing 

Bingley to pass through one phase of submissiveness. 

Mr. Bennet’s unwillingness to prevent Lydia from going to Brighton was a rough, utilitarian, unillumined 

compromise of the animal part of the practical Mind of the unawakened thoughts. His neglecting his duty 

came back to him with a greater vehemence as if with a more violent hunger for solution. He first acted by 

blind instinct. 

It was to be raised to the light of reason. Originally it was an obscure intuition of Elizabeth that kept back 

news of Wickham. It was to be raised to a conscious self-guiding will that she got after reading Darcy’s 

letter. 

The individual effort of Mr. Bennet was revolutionary while the entire family organizing itself could 

make a smooth evolutionary progress. 

To know, be, possess God is Man’s aim. (P. 2 – The Life Divine) 

For the Bennet family to know the culture, to be cultured, to possess culture they suffered from obscure 

physical mentality. The plenary supramental illumination of Darcy and Bingley was not for them. They 

experienced emotional suffering and pain of elopement. They could not in the beginning build peace or 

lasting good reputation. 

Their material intellect thought their original possibilities were the limit. Mr. Bennet and Elizabeth took a 

more deliberate view of duty, honour and that of the thinking Mind which made Elizabeth discover the 

scoundrel in Wickham. 

The rightness or otherwise of an issue will be unmistakably indicated by the richness of the heart. 
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What Elizabeth felt on meeting Wickham for the first time also will be felt as a fullness of feeling. It was 

the fullness of falsehood. 

Especially when Money comes with devotion, it will announce by the rich fullness of the heart. 

One has to distinguish between excitement, expectation, good, bad, true and false. 

This rule will fail if one feels full by the negative approach. 

Maybe there will be a negative reward. 

Those who feel rewarded by punishing an innocent Man and who take delight in it, will fully respond to 

such negative vibrations. 

Jealousy, competition, perverse pleasure, success in mischief belong to the lower vital. 

Any activity there can be discounted. 

Every devotee may remember the first occasion of knowing Mother. 

The heart would certainly have announced the arrival of that invitation. 

A poor index is material benefits. 

Even a tenfold increase in income is not so good an index as the rich fullness of the heart. 

“தவறாக அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தத முதலில் படிக்க ஜவண்டும்.” 

இது ொியான ஒழுங்கு முதறயின் இயல்பறிவாகும். 

ெமர்ப்பணம் ஒழுங்கு முதறசய அனுொிக்க தவக்கலாம், அல்லது அன்பதர ஒழுங்கு முதறசயப் 

புறக்கணிக்க தவக்கலாம். 

இரகெிய அமரத்துவத்தின் உணர்வு உதடயவர் அன்பராவார். (p.1 – The Life Divine)  

இவ்வுணர்தவக் சகாண்ட ஒரு அன்பர் எலிெசபத்தின் இடத்தில் இருந்தால், கார்டினர் தம்பதிகள் 

நல்சலண்ணத்தின் அதிர்வுகதளக் சகாண்டவர்கள் என்பததயும், கடிதங்கள் ஜமாெமான 

செய்திகதளத் தாங்கி வந்துள்ளன என்பததயும் புாிந்துசகாள்வார். அவள் ெமர்ப்பணம் 

செய்திருந்தால் கடிதங்கதளப் படிக்காமல், அவளும் அவர்களுடன் ெர்ச்ெிற்குச் சென்றிருப்பாள். 

இத்ததகய உணர்வு கடிதங்களின் சகட்ட செய்திகதள ெமநிதலப்படுத்தவல்ல ஒரு 

முன்னுணர்வாகும்.   

இருபத்தி ஒரு வயதுள்ள ஒரு சபண்ணிற்கு தனது வீட்டு விஷயங்கதளத் சதாிந்து சகாள்வதற்கான 

உந்துதல் சபாியது, மற்றும் தடுக்க முடியாதது. சவளிப்பதடயற்ற சுய உணர்வுடன் இருக்கும் 

வாழ்க்தகயுடன் ஜமல்மனம் இதெவாக இருக்க ‘தி தலப் டிதவன்’-ல் இரண்டாம் பக்கம் 

விதழகிறது. விஞ்ஞானத்தில் உலகத்திற்கு வியக்கத்தக்க பலன்கதள இது உருவாக்கியுள்ளது. 

அனுமானமாக இருப்பினும், எவ்வாறு இந்தத் தத்துவம் இங்கு ஜேனுதடய கடிதங்களில் 

செயல்பட்டுள்ளது என்பதத நாம் பார்க்கலாம்.  

இக்கடிதங்கள் ஓடிப்ஜபான ஜமாெமான செய்திதயத் தாங்கி வந்துள்ளன என்று நமக்குத் சதாியும். 

எலிெசபத்தின் பதட்டத்துடன் கூடிய எதிர்பார்ப்பினால் இது நிகழ்ந்துள்ளது. இதுஜவ அவள் ஒரு 

அன்பராக இருந்து, கடினமாக இருப்பினும் இக்கடிதங்கதளச் ெமர்ப்பணம் செய்திருந்தாஜலா, 

ெர்ச்சுதடய சூழலின் உதவிதய நாடியிருந்தாஜலா, அல்லது தனது மாமா, அத்சதயுடன் உதரயாடி 

உதரயாடதல திதெ திருப்பியிருந்தாஜலா, அவளது பதட்டமான மனசவழுச்ெி அதமதியாக 

மாறியிருக்கும்.    

அதமதியான அதிர்வால் சகட்ட செய்திதயப் சபற முடியாது. கடிதம் வந்தசபாழுது இருந்த 

ஜமாெமான சூழ்நிதலகள் ஜமாெமான முடிவுக்கு வழி வகுத்தன. இஜத சூழ்நிதலகள் ஜமாெமான 

முடிவுக்கு வழி வகுக்காமல், நல்ல முடிவுகளுக்கும், எலிெசபத் சபம்பர்லியில் பார்த்ததுஜபால் ஜமலும் 

அற்புதமான முடிவுக்கும் கூட வழி வகுத்திருக்க முடியும். 

மனிதனின் விருப்பம் ஒரு பக்கம் ஜமாெமானதிலிருந்து ஜமலும் ஜமாெமானதற்கும், மறு பக்கம் 

நல்லதிலிருந்து மிகச் ெிறப்பான முடிவுகதளயும் அளிக்கும். கர்மவிதன எனப்படும் கடந்தகால 

உணரப்பட்ட ெக்திகளின் ஆற்றதலக் காட்டிலும், மனித விருப்பத்தின் மீதுள்ள நம்பிக்தக, ொியாக 

முடிசவடுத்தல் ஆகியதவ அதிக ெக்தி வாய்ந்ததவகளாகும்.   

எலிெசபத் இவ்வாறு செயல்பட்டாஜளா இல்தலஜயா,  இந்த வாய்ப்பிதனச் ொதகமாகப்  

பயன்படுத்திக்சகாள்ளும் வாய்ப்பு நமக்குக் கிதடத்துள்ளது.  

ஒருதமப்பாட்டில் உடன்பாடு பற்றிய கருத்துதான் பிரச்ெிதனதய உருவாக்குகிறது. 

அதனத்து பிரச்ெிதனகளும் சுமுகத்தின் பிரச்ெிதனகஜள. (p. 2 – The Life Divine )  

மனிதனின் ஒரு விழிப்பதடந்த ெிந்ததனயின் ஒரு தீர்க்கப்படாத பிணக்கு, ஒற்றுதமயின் 

அடிப்பதடயில் ஒரு தீர்தவ சவளிப்படுத்துகிறது. இதற்குாிய உள்ளுணர்வு மனிதனிடத்து உள்ளது.   

பிங்கிலிதய, ஜேன் திருமணம் செய்துசகாள்ளக்கூடிய ொத்தியத்தத எலிெசபத் கண்டாள். 

இந்தப் புாிதஜல அவளது பிரச்ெிதனயின் காரணமாக இருந்தது.  
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ஜேனுதடய மனம் விழிப்பதடந்திருக்கவில்தல. 

காரலினுடன் ஜமஜலாட்டமான நட்பின் ஒரு கடினமான ெமரெத்தத ஏற்றுக்சகாள்ளும் திறன் 

அவளுக்கு இருந்தது. அது பயனளிக்கக் கூடியதாக இருந்தது. 

இந்தத் சதளிவற்ற ெமரெத்தத எலிெசபத்தால் ஏற்றுக்சகாள்ள முடியவில்தல. 

இது ஒரு விழிப்பதடந்த மனம் அனுமதிக்கக்கூடிய சதளிவான உடன்பாடு அல்ல.  

ஜேன்-பிங்கிலியின் பிணக்கு அதிகாிக்க அதிகாிக்க, அவர்கதள ஒன்று ஜெர்க்கும் ஆவல்  

எலிெசபத்திடம் வலிதமயாக எழுந்தது. 

ஜேன் உணர்வுபூர்வமாக இருந்தாள், எலிெசபத் மனதாலானவளாக இருந்தாள்.  

அவர்களின் இணக்கத்தினால் வியக்கத்தக்க பலன்கள் விதளயும். 

ஜேதனப் சபாறுத்தவதர அவளுதடய திருமணம் ஒரு ஆச்ொியமான விஷயமாகும். 

இது எலிெசபத்தின் திருமணத்திற்கு வழி ஜகாலியது உண்தமயில் ஆச்ொியம்தான். 

ஜேனுதடய திருமணம் ொத்தியமாவதும், பிறகு ‘பரவாயில்தல’ என ஆரம்பித்த எலிெசபத்தின் 

திருமணம் நடப்பதும், லண்டனிற்குச் செல்வதும் இயற்தகயின் ஆழ்ந்த செய்முதறயாகும்.  

1) காரலிதனப் பற்றி ஜேனுக்குக் கிதடக்கும் சதளிவு, 2) ததடகதள ஏற்படுத்தும் திருமதி 

சபன்னட்டின் ெக்தி முழுவதும் தீர்க்கப்படுவது, 3) சூழ்ச்ெிதயத் தாண்டி வர டார்ெிக்கு ஒரு 

ெந்தர்ப்பம் அளிப்பது, 4) அடிபணிதலின் ஒரு கட்டத்ததப் பிங்கிலி கடந்து வர அனுமதிப்பது 

ஆகியவற்றின் மூலம் இது இயற்தகயின் முழுதமயான அனுமதியாக மாறுகிறது.  

லிடியா பிதரட்டனுக்குப் ஜபாவததத் தடுக்க திரு சபன்னட் விருப்பப்படாதது, விழிப்புறாத 

எண்ணங்களின் நதடமுதற மனதின் விலங்கு பாகத்தின் கடுதமயான, பயன்மிக்க, சதளிவற்ற ஒரு 

ெமரெம் ஆகும்.  

அவர் புறக்கணித்த அவரது கடதமசயச் செய்ய வாழ்க்தக அவருக்கு வன்மத்துடனும், 

தீவிரமாகவும் திருப்பி அளித்தது. கண்மூடித்தனமான உள்ளுணர்வுடன் முதலில் அவர் செயல்பட 

ஆரம்பித்தார். 

காரணத்திற்கு ஏற்பச் செயல்பட ஜவண்டும். முதலில் விக்காதமப் பற்றிய விஷயத்தத எலிெசபத் 

தனது சதளிவற்ற உள்ளுணர்வினால் மதறத்தாள். டார்ெியின் கடிதத்ததப் படித்த பிறகு அவள் 

அததத் தன்னிதனஜவாடு கூடிய சுய வழிகாட்டுதலான மன உறுதியாக உயர்த்த ஜவண்டியிருந்தது. 

திரு சபன்னட்டின் தனிப்பட்ட முயற்ெி புரட்ெிகரமாக இருந்தது, குடும்பம் முழுவதும் தங்கதள 

முதறப்படுத்திக் சகாள்வது சுலபமான பாிணாம வளர்ச்ெிதய உருவாக்கும். 

கடவுஜள மனிதனின் இலட்ெியமாக இருக்க ஜவண்டும் என்பததத் சதாிந்துசகாண்டு அதன்படி 

இருக்க ஜவண்டும்.(P. 2 – The Life Divine) 

கலாச்ொரத்ததத் சதாிந்துசகாள்ள, நாகாிகமாக இருக்க, கலாச்ொரத்ததப் சபற சபன்னட் 

குடும்பத்திற்குத் சதளிவான ேடாீதியான மனநிதல இருக்கவில்தல. டார்ெி மற்றும் பிங்கிலியின் 

முழுதமயான ெத்தியேீவிய சதளிவு அவர்களிடம் இல்தல. ஓடிப்ஜபான நிகழ்வால் அவர்கள் 

உணர்வுாீதியாகத் துன்பப்பட்டனர், ஜவததன அதடந்தனர். 

ஆரம்பத்தில் அவர்களால் அதமதிதய உருவாக்க முடியவில்தல, நீடித்த நற்சபயதரயும் 

ஈட்டமுடியவில்தல. 

அவர்களது உலகாயுதமான அறிவு தங்களது ஆரம்ப ொத்தியக்கூறுகஜள முடிவு என்று நிதனத்தது.  

திரு சபன்னட்டும், எலிெசபத்தும், கடதம, சகௌரவம், ெிந்திக்கும் மனம் ஆகியவற்றிற்கு 

முக்கியத்துவம் அளித்தனர், இதனால் எலிெசபத் விக்காமின் துஷ்டத்தனத்ததக் கண்டுபிடித்தாள்.  

ஒரு விஷயத்தின் ஜநர்தம அல்லது அதற்கு மாறானது, உள்ளத்தின் வளத்தால் ெந்ஜதகத்திற்கு 

இடமின்றிச் சுட்டிக்காட்டப்படும். 

விக்காதம முதலில் ெந்தித்தசபாழுது எலிெசபத் உணர்ந்தது, உணர்வின் நிதறவாகவும் 

உணரப்படும். இது சபாய்தமயின் முழுதம. 

பக்தியுடன் கிதடக்கும் பணம் உள்ளத்தின் செறிவான முழுதமதய சவளிப்படுத்தும். 

உற்ொகம், எதிர்பார்ப்பு, நல்லது, சகட்டது, உண்தம, சபாய் ஆகியவற்றிதடஜய உள்ள 

வித்தியாெத்தத ஒருவர் காண ஜவண்டும்.   

எதிர்மதறயான அணுகுமுதறயின் மூலம் ஒருவர் முழுதமதய உணர்ந்தால் இந்தச் ெட்டம் 

ஜதால்விதயத் தழுவும். 

ஒருஜவதள ஒரு எதிர்மதறயான பலன் கிதடக்கலாம். 

குற்றம் செய்யாத ஒருவதனத் தண்டித்து அதன் மூலம் ெந்ஜதாஷமதடபவர்கள் இது ஜபான்ற 

எதிர்மதறயான அதிர்வுகளுக்கு முழுதமயாக மறுசமாழி அளிப்பார்கள். 

சபாறாதம, ஜபாட்டி, வக்கிரமான மகிழ்ச்ெி, விஷமமான சவற்றி ஆகியதவ தாழ்ந்த 

உணர்வுக்குாியன. 
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அங்கு நடக்கும் எந்த ஒரு செயலும் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ளப்பட மாட்டாது. 

அன்தனதய முதலில் சதாிந்துசகாண்ட ெந்தர்ப்பம் ஒவ்சவாரு அன்பருக்கும் நிதனவில் இருக்கும்.  

அந்த அதழப்பு வரப்ஜபாவதத உள்ளம் நிச்ெயமாக அறிவித்திருக்கும். 

சபாருள்ாீதியான பலன்கள் ொதாரண குறியீடு ஆகும்.  

பத்து மடங்கு வருமானமும் ஒரு ொதாரண குறியீடுதான், வளமான முழுதமயான உள்ளஜம 

ெிறந்தது. 

20. “It had been written five days ago.” 

In the widest scheme of life every hour matters, even as every move matters, however minute it is. 

Statistics as a science announces the birth of Mind in the matter even as technology is the Mental 

expression in the form of matter. 

To know the measurement, scale and tool in this theoretical context with clarity is the ultimate endowment. 

Drag was one in the field. His work wiped out three million percentage of inflation in one week. 

Every Man in the field with the expertise of experience can be a Drag. 

We need one in each of the following fields 1) Stock exchange, 2) Investment, 3) Banking, 4) Politics, 5) 

Market. 

Collect them and speak our remedy to each of them in their own language, each will as readily respond as 

Elizabeth to Pemberley, as Darcy to Elizabeth, and as Mr. Bennet to his honour. 

The results will be instantaneous. Not an hour later, as the indecision on the switch showed itself to my 

indecision on the translation. 

Life is alert, people are alert, the finite has the alertness of the infinite, Kamaraj could make Shastri and 

Indira as Prime Minister and escape arrest. But the arrest was as real, which we see in the dismissal of the 

Chief Minister. 

Teachers College admission could long before indicate the syndicate membership to the Principal. 

The $100 offering for coal liquefaction given to the Trustee speaks volumes about the coming events. 

Even the manager’s unwillingness to collect the Money from the village fully contributed to the project’s 

success. 

Make two thousand rupee sales 100,000 sales as well as 100,000 profit all inside to perfection. 

It can offer all the measurements, scales, tools necessary at Brussels and Washington. 

The atom is the indissoluble physical ego of separate existence. 

Jane could not write the address rightly. 

They call address direction. 

Jane and all the other daughters, except Elizabeth, had the physical ego of their mother. 

She refused to change even after the elopement. 

Elizabeth and Jane changed under pressure. 

The Mental ego possesses the knowledge of the world. 

Those who refuse to give out the knowledge represent Mental ego. 

It was Luther who broke that monopoly in Europe. 

Monarchy, the power, is the vital ego. 

Cromwell destroyed the vital ego by beheading Charles I. 

These two were done at right time and they spread. 

Atom is the physical ego whose time of dissolution has not yet come. 

To split the atom before its time, releases evil power. 

Gandhiji was not in the congress officially, thus he renounced the vital power of the organization. 

Hence, the great national power he wielded. There was no historical parallel in the world of politics. 

The atom bomb was used against the Japanese as they were vital people. 

Foreign conquest destroyed the possibility of the formation of the vital ego in India. 

As survival was in question, even the scope for the physical ego was abridged. 

Knowledge was denied to the population. 

Ego could not successfully form at any level in India. 

The Americans survived and were abundantly aware of their capacity for survival. 

Mind rules in Europe. 

How can we describe the Indian population in terms of ego formation.? 

In the absence of any ego at the collective level, what is the position of the Individual with respect to ego.? 
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Jane’s letters did not reach Elizabeth for five days. 

The British post office is known for promptness and absence of service lapse. 

Still, one cannot avail of it unless the address is written precisely. 

Sri Aurobindo is known to be a writer of divine eminence. 

The Indian Mind, He says, because of Krishnavatar does not stop without going to the first principle. 

The Life Divine gives our material intellect the transcendental truth of yoga. 

Still a certain alertness is needed on our part to avail of it. 

Some of the basic ideas of this alertness are: 

The Book must be read in the light of the Lila that is Marvel. 

It is intended to lift the reader to the edge of joy all the time – Man who is sad is given the chance of eternal 

joy that is adventure. 

In each chapter, it is delivered through an aspect. 

That aspect in the first chapter is the power of the emerging infinite from the finite. 

In the last chapter, it is conveyed through the totality of existence. 

That strategy presents itself in each para and each idea in a para. 

For example, the first para in the first chapter gives us the essence of the book through the suffocation of 

illumination expressed in the phrase the earliest preoccupation. 

The second para speaks of the summary of yoga – shed ego and discover the soul of Nature. 

The third para speaks of the harmony of the supramental consciousness when each part of the being is 

reconciled with the next higher part. 

The next para justifies our approach in terms of the evolution of Vedanta. 

The last para gives the aspiration of the first para as an inevitability – inevitability is the infinite of 

movement – of the deepest instinct of humanity. 

The first sentence in the second para warns us that revolution is necessary as long as we are in ego. Man 

shedding his ego becomes spiritually universal, socially the collective. 

The collective awakening revolution becomes evolution. 

He then speaks of knowing, possessing and being God which is to attain the transcendent discovering the 

soul of Nature. 

Ours is twilight, obscure, physical Mentality. 

God is plenary, supramental illumination. 

From the obscure physical Mentality, the para takes us to deliberate reason through the material intellect. 

It is a passage to peace and self-existent bliss from the stress of transitory satisfaction, pain and emotional 

suffering. 

We note it is done by infinite freedom to escape mechanical necessities. 

Physically it is to discover an immortal life. 

Presently the body is subjected to death as it is in constant mutation. 

Material Nature, He says, offers it as her goal in terrestrial evolution. 

This is the manifestation of God. 

He tells us the material intellect is the culprit. 

Its crime is myopia, to take the present possibilities as an end. 

The realised fact directly contradicts the unrealised ideal. 

Being material, the intellect sees the force of the validity of the argument. 

What then is the validity, to whom? 

It is valid to the obscure twilight of the physical Mentality. 

It is not valid to our goal of supramental illumination. 

Nor can it be valid to the deliberate view. 

The workings of this world are better revealed to this view. 

Nature’s quest will not sanction what is transitory. 

It does not admit of stress, pain, and suffering. 

SHE reserves her completest sanction to the resolution of contradictions. 

Resolved, they reveal as complementaries. 

This is one stage of Nature’s method. 

In her goal, Nature is profound. 
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By being profound Nature becomes the Absolute Brahman. 

Let us deny ourselves what she would deny. 

Let us accept what she would sanction. 

We thus reach in essence the goal of yoga in thought. 

“அக்கடிதம் ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டிருந்தது.” 

வாழ்க்தகயின் பரந்த திட்டத்தில் எவ்வளவுதான் ெிறியதாக இருந்தாலும் ஒவ்சவாரு மணி ஜநரமும் 

முக்கியம், ஒவ்சவாரு நகர்வும் முக்கியம். 

சதாழில்நுட்பம் ேடத்தில் மனதின் சவளிப்பாடுஜபால, புள்ளிஇயல் ஒரு அறிவியலாக ேடத்தில் 

மனம் பிறப்பதத அறிவிக்கிறது. 

அளவு, அளவுஜகால், உபகரணம் ஆகியவற்தற இந்தத் தத்துவார்த்தமான ெந்தர்ப்பத்தில் சதளிவாக 

அறிந்துசகாள்வது ெிறந்த ஜபறாகும். 

இந்தத் துதறயில் Drag ஒருவர். ஒஜர வாரத்தில் அவரது ஜவதல மூன்று மில்லியன் ெதவீத 

பணவீக்கத்ததச் ொி செய்தது.  

அனுபவத்தினால் நிபுணராக விளங்கும் ஒவ்சவாரு மனிதனும் Drag ஆக இருக்க முடியும். 

கீழ்க்கண்ட துதறகள் ஒவ்சவான்றிற்கும் நமக்கு இவ்வாறு ஒருவர் ஜவண்டும் 1) பங்குச் ெந்தத  

2) முதலீடு 3) வங்கித்துதற 4) அரெியல் 5) ெந்தத. 

இவர்கதளக் கண்டுபிடித்து அவர்களிடம் நமது தீர்விதன அவர்களது பாதஷயிஜலஜய 

விளக்கினால் சபம்பர்லிக்கு எலிெசபத்தும், எலிெசபத்திற்கு டார்ெியும், திரு சபன்னட் அவரது 

சகௌரவத்திற்கும் பதிலளித்ததுஜபால் ஒவ்சவாருவரும் உடனடியாக இதற்கு உடன்படுவர்.  

பலன்கள் உடனடியாக எழும். சமாழி சபயர்ப்பில் எழுந்த குழப்பம் மின்விெிறியின் குமிழில் 

சவளிப்பட்டது ஜபால், ஒரு மணி ஜநரம்கூட தாமதம் ஆகாமல் பலன் உடனடியாகக் கிதடக்கும். 

வாழ்வு உஷாராக உள்ளது, மக்கள் உஷாராக இருக்கின்றனர், அனந்தத்தின் விழிப்புணர்வு 

வதரயறுக்கப்பட்டதற்கு உண்டு, ொஸ்திாிதயயும், இந்திரா காந்திதயயும் காமராேரால் பிரதம 

மந்திாியாக்க முடிந்தது, தகது செய்யப்படுவததத் தவிர்க்க முடிந்தது. ஆனால் முதல் மந்திாிசய 

பதவி நீக்கம் செய்வதில், தகது செய்யப்படும் நிதல உண்தமயாக இருந்தது சதாிகிறது.   

கல்லூாி முதல்வர் பின்னர் ெிண்டிஜகட்டில் உறுப்பினராகப் ஜபாவதத ஆெிாியர் கல்லூாி ஜெர்க்தக 

சவகு நாட்களுக்கு முன்னஜர சுட்டிக்காட்ட முடியும். 

நிலக்காிதயத் திரவமாக்கும் பணிக்கு $100 காணிக்தகசய அறக்காப்பாைாிடம் அளித்தது, 

வரப்ஜபாகும் நிகழ்வுகதளப் பற்றி முன்னஜர அதிக அைவில் அறிவிக்கிறது. 

கிராமத்தில் பணம் வசூலிக்க மாஜனேர் விருப்பப்படாதது, திட்டம் சவற்றியதடய முழுதமயாகப் 

பங்களித்தது. 

இரண்டாயிரம் ரூபாய் விற்பதனதய ஒரு இலட்ெ ரூபாய் விற்பதனயாகவும், ஒரு இலட்ெ ரூபாய் 

இலாபமாகவும் மாற்ற முழுதமயான பூரணத்துவம் ஜததவ. 

Brussels மற்றும் Washingtonற்குத் ஜததவயான அளவு, அளவுஜகால்கள், உபகரணங்கள் யாதவயும் 

இதனால் அளிக்க முடியும்.  

தனிஜவறான வாழ்வின் உறுதிவாய்ந்த ேடத்தின் அகந்ததஜய அணுவாகும்.  

ஜேனால் முகவாிதயச் ொியாக எழுத முடியவில்தல. 

முகவாிதய, திதெ மற்றும் வழி காட்டுதல் என்று அதழக்கின்றனர். 

எலிெசபத்ததத் தவிர ஜேன் மற்றும் மற்ற சபண்கள் அதனவரும் தாயாாின் ேடாீதியான 

அகந்தததயக் சகாண்டிருந்தனர். 

ஓடிப்ஜபான நிகழ்விற்குப் பிறகும் தாயார் மாறுவதற்கு மறுக்கிறாள். 

சூழ்நிதலயின் அழுத்தத்தின் காரணமாக எலிெசபத்தும் ஜேனும் மாறினர். 

மனதின் அகந்தத உலக அறிதவக் சகாண்டுள்ளது. 

அறிதவப் பிறருக்கு அளிக்க மறுப்பவர் மனாீதியான அகந்ததயுதடயவர். 

ஐஜராப்பாவில் அந்த ஏகஜபாக உாிதமதய முறியடித்தவர் Luther ஆவார். 

முடியாட்ெி, அதிகாரம், உணர்வின் அகந்ததயாகும். 

முதலாம் ொர்லஸின் ததலதயக் சகாய்து உணர்வின் அகந்தததய அழித்தவர் கிராம்சவல்.  

ொியான ஜநரத்தில் இதவ இரண்டும் நடத்தப்பட்டு அதவ பரவின. 

ேட அகந்ததயான அணு கதரய இன்னும் ஜநரம் வரவில்தல. 

ஜநரம் வருவதற்கு முன்பாகஜவ அணுதவப் பிளப்பது தீய ெக்திதய விடுவிக்கும். 

காந்திேி அதிகாரபூர்வமாக காங்கிரஸில் இல்தல, இவ்வாறு அவர் அவ்வதமப்பின் உணர்வின் 

ெக்திதயத் துறந்தார்.  



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

53 

 

அதனால் மிகப் சபாிய நாடளாவிய ெக்திதய அவர் செயல்படுத்த முடிந்தது. உலக அரெியலில் 

இதற்கு வரலாற்று இதண எதுவும் இல்தல. 

ேப்பானியர்கள் உணர்வுாீதியான மக்களாக இருந்ததினால் அணுகுண்டு அவர்களுக்கு எதிராகப் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. 

இந்தியாவில் உணர்வின் அகந்தத வளரக்கூடிய ொத்தியத்தத அந்நிய நாட்டுப் பதடசயடுப்பு 

தடுத்தது. 

உயிர் வாழ்வஜத ஜகள்விக் குறியாக இருந்ததால், உடலின் அகந்தத வளரக்கூடிய வாய்ப்பும் 

சுருக்கப்பட்டது.   

மக்களுக்கு ஞானம் மறுக்கப்பட்டது. 

இந்தியாவில் எந்த ஒரு நிதலயிலும் அகந்தத சவற்றிகரமாக உருவாக முடியவில்தல. 

அசமாிக்கர்கள் பிதழத்தனர், உயிர் வாழ்வதற்கான அவர்களது திறதமதயப்பற்றி அவர்கள் நன்கு 

அறிந்திருந்தனர். 

ஐஜராப்பாவில் ஆள்வது மனம். 

அகந்தத உருவாக்கத்தின் அடிப்பதடயில் இந்திய மக்கதள நாம் எவ்வாறு விவாிப்பது.  

கூட்டு நிதலயில் எந்த அகந்ததயும் இல்லாத நிதலயில், அகந்தததயப் சபாறுத்தவதர 

தனிமனிதனின் நிதல என்ன? 

ஜேனுதடய கடிதம் ஐந்து நாட்கள்வதர எலிெசபத்திற்குக் கிதடக்கவில்தல.  

ஆங்கிஜலயாின் தபால்துதற ஜநரந்தவறாதமக்கும், ஜெதவயில் தவறு ஏற்படாமல் இருப்பதற்கும் 

சபயர் சபற்றது.  

முகவாி ொியாக எழுதப்படாவிட்டால் இதவ இருந்தும் பயனில்தல. 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் சதய்வீக ஆற்றலுதடய எழுத்தாளர் ஆவார். 

கிருஷ்ணாவதாரத்தால் இந்தியரது மனம் முதல் சகாள்தகக்குச் செல்லாமல் நிற்பதில்தல என்று 

பகவான் கூறுகிறார். 

ஜயாகத்தின் பிரம்ம உண்தமதய நமது மன அறிவாற்றலுக்கு ‘தி தலப் டிதவன்’ அளிக்கிறது. 

இருப்பினும் அததனப் பயன்படுத்திக்சகாள்ள நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விழிப்புணர்வு 

ஜததவப்படுகிறது. 

இந்த விழிப்புணர்வின் ெில அடிப்பதடக் கருத்துகள்: 

அற்புதம் என விளங்கும் லீதல எனும் கருத்தில் இந்தப் புத்தகத்ததப் படிக்க  ஜவண்டும்.  

படிப்பவதர எப்சபாழுதும் ெந்ஜதாஷமாக தவத்திருப்பஜத இப்புத்தகத்தின் ஜநாக்கமாகும். 

ஜொகமாக இருக்கும் மனிதனுக்கு இது நிரந்தர ெந்ஜதாஷத்தத அளிக்கிறது, ொகெம் என்றும் 

கூறலாம்.  

ஒவ்சவாரு அத்தியாயத்திலும் இது ஒரு அம்ெத்தின் மூலம் வழங்கப்படுகிறது. 

முதல் அத்தியாயத்தின் அந்த அம்ெம் கண்டத்திலிருந்து சவளிவரும் அகண்டத்தின் ெக்தியாகும்.  

கதடெி அத்தியாயத்தில் இது வாழ்க்தகயின் முழுதமயின் மூலம் சதாிவிக்கப்படுகிறது. 

அந்த உபாயம் ஒவ்சவாரு பத்தியிலும் சவளிப்படுகிறது. ஒரு பத்தியில் ஒவ்சவாரு கருத்திலும் 

சவளிப்படுகிறது. 

உதாரணமாக, ‘ஆரம்ப மன ஆக்கிரமிப்பு’ எனும் சொற்சறாடர் மூலம் ஒளிமயமாக்கத்தினால் 

திக்குமுக்காடுவததப்பற்றி முதல் அத்தியாயத்தின் முதல் பத்தி இப்புத்தகத்தின் ொரத்தத 

அளிக்கிறது. 

இரண்டாவது பத்தி ஜயாகத்தின் சுருக்கத்ததப் பற்றிப் ஜபசுகிறது - அகந்தததயக் தகவிட்டு 

இயற்தகயின் ஆன்மாதவக் கண்டுபிடிப்பததப் பற்றிப் ஜபசுகிறது. 

ேீவனின் ஒவ்சவாரு பாகமும் அடுத்த உயர்ந்த பாகத்துடன் ெமரெம் செய்துசகாள்ளும் சபாழுது 

ஏற்படும் ெத்தியேீவிய சுமுகத்ததப் பற்றி மூன்றாவது பத்தி ஜபசுகிறது. 

ஜவதாந்தத்தின் பாிணாமத்தின் அடிப்பதடயில் நமது அணுகுமுதறதய அடுத்த பத்தி 

நியாயப்படுத்துகிறது. 

முதல் பத்தியின் எழுச்ெிதய கதடெி பத்தி தவிர்க்கமுடியாதது என்று கூறுகிறது - இயக்கத்தின் 

அனந்தம் தவிர்க்க முடியாதது ஆகும் - மனித குலத்தின் ஆழமான உள்ளுணர்வின் தவிர்க்க முடியாத 

தன்தமதயப்பற்றிக் கூறுகிறது. 

நாம் அகந்ததயின் பிடியில் இருக்கும்வதர புரட்ெி அவெியம் என்று இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் 

முதல் வாி நம்தம எச்ொிக்கிறது. மனிதன் அகந்தததயக் தக விடுவது ஆன்மீகாீதியாக உலகம் 

முழுவதற்குமாக மாறுகிறது, ெமூகாீதியாக அதனவருக்கும் உாியதாகிறது. 

கூட்டாக எழுச்ெியூட்டும் புரட்ெி பாிணாமமாகிறது. 
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சதாிந்துசகாள்வது, சபற்றிருப்பது, இதறவனாக இருப்பது ஆகியவற்தறப்பற்றி பகவான் பிறகு 

ஜபசுகிறார். இது இயற்தகயின் ஆன்மாதவக் கண்டுபிடித்து, பிரம்மமாவதாகும். 

நம்முதடயது அந்தி சவளிச்ெம், சதளிவற்ற நிதல மற்றும் ேடாீதியான மனநிதலயாகும். 

இதறவன் முழுதமயானவன், ெத்தியேீவிய ஒளியும் ஆவான். 

சதளிவற்ற ேட மனநிதலயிலிருந்து, இந்தப் பத்தி நம்தம ேட அறிவாற்றல் வழியாக நிதானமாகச் 

ெிந்தித்துச் செயல்படக்கூடிய மனநிதலக்கு அதழத்துச் செல்கிறது.   

இதடப்பட்ட திருப்தி, வலி, உணர்ச்ெிகரமான துன்பம் ஆகியவற்றிலிருந்து அதமதி, சுயமாக 

இருக்கும் ஆனந்தத்திற்கு அதழத்துச் செல்லும் வழியாகும் இது. 

இயந்திர கதியான ஜததவகளிலிருந்து தப்பித்துக்சகாள்ள அனந்தமான சுதந்திரம் செயல்படுவதத 

நாம் காண்கிஜறாம். 

ேடநிதலயில் இது அமரத்துவமான வாழ்தவக் கண்டுபிடிப்பதாகும். 

தற்சபாழுது இதடயறாத மாறுபாட்டிற்கு உடல் உட்படுவதால் அது மரணமதடகிறது.  

ேடதளத்தில் இயற்தக பூமியின் பாிணாமத்தில் அததன தனது இலட்ெியமாக வழங்குகிறது என்று 

பகவான் கூறுகிறார்.  

இது இதறவனின் சவளிப்பாடாகும். 

மனதின் அறிவாற்றஜல குற்றவாளி என்று பகவான் கூறுகிறார். 

கிட்டப்பார்தவயுதடய இது இன்தறய ொத்தியங்கதள முடிவு என எடுத்துக்சகாள்கிறது. 

உணரப்பட்ட விஷயங்கள் உணரப்படாத இலட்ெியங்களுடன் ஜநரடியாக முரண்படுகின்றன. 

ேடதளத்திலிருக்கும் அறிவுவாதத்தின் ஏற்புதடத் தன்தமயின் ெக்திதயக் காண்கிறது. 

எது ஏற்புதடயது, யாருக்கு அது ஏற்புதடயது? 

இது ேட மனநிதலயின் சதளிவற்ற அந்தி ஒளிக்கு ஏற்கத்தக்கதாகும். 

நமது ெத்தியேீவிய சதளிவின் இலக்கிற்கு இது ஏற்புதடயது அல்ல. 

ஆழ்ந்த பார்தவக்கும் இது ஏற்புதடயதாக இருக்க முடியாது.  

இந்தப் பார்தவக்கு இந்த உலகத்தின் செயல்பாடுகள் ெிறப்பாக சவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

இயற்தகயின் ஜதடல் இதடப்பட்டதத அனுமதிக்காது. 

அழுத்தம், வலி, துன்பம் ஆகியவற்தற இது அனுமதிக்காது. 

முரண்பாடுகளின் தீர்விற்கு அன்தன தனது முழுதமயான அனுமதிதய ஒதுக்கிதவத்துள்ளார்.  

முரண்பாடுகள் தீர்க்கப்பட்டபின் அதவ உடன்பாடுகளாக சவளிப்படுகின்றன. 

இயற்தகயின் செயல்பாட்டினில் இது ஒரு கட்டமாகும். 

இயற்தகயின் இலக்கில் அது அளவிடற்காியதாக உள்ளது. 

அளவிடற்காியதாக இருப்பதால் இயற்தக பிரம்மமாகிறது. 

இயற்தக மறுப்பதத நாமும் மறுக்க ஜவண்டும். 

அவள் அளிப்பதத நாம் சபற்றுக்சகாள்ள ஜவண்டும். 

இவ்வாறு நாம் ஜயாகத்தின் இலக்தக, ெிந்ததனயின் அடிப்பதடயில் ொரமாகப் சபற்றுக் 

சகாள்கிஜறாம். 

21. “The beginning contained an account of the parties.” 

Obviously the real essence emerges later. 

That way we can trace the greatest significances of words, the structure of thought, the sequence of their 

presentation anywhere in The Book to later chapters, themes, the uttermost essence, etc. 

The phrase limited ego and divided Minds that occurs in the first chapter along with the phrase 

transcendent, indefinable, timeless, spaceless Being introduces the theme of ‘Man in the Universe’. 

The third chapter speaks of the Self in Silence without the sinews of energy, scars of division, or flaws of 

duality. This Self is still only a partial expression of the Brahman in the Universe – Self -referred to on page 

346. Its reference comes in hundreds of places. Its first significant explanatory introduction is here. 

The third paragraph in the first chapter has some significance. 

He touches upon the essential vibration of Supermind, harmony in the opening sentence. 

The para refers to the constitutional ignorance. 

It refers indirectly to the principle of the last para of this chapter – evasion returns with greater vehemence. 

The basic explanation for constitutional ignorance is here in this para. 

Vedanta’s evolution is explained as inertia, astonishing results, Marvel. 

Problems present to us only in the measure perception develops, the instinct of unity is felt. Both unity and 

harmony belong to the plane of Supermind. 
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As the evolution he later explains is given here full life – astonishing results, Marvel – it gains Sri 

Aurobindo’s clarity. 

Sri Aurobindo’s clarity is given to a theme by going to its essential origin. Instead of saying Maya creates, 

He gives two explanations. 

The static truth of the essential being changes into the active truth of the ordered being. It is put in our 

language. 

All in all becomes All in each and each in all. 

Even when He says revolution becomes evolution, He expands it saying the individual revolutionary effort 

becomes the evolutionary progression of the awakened collective. 

Before demanding further evolutionary reconciliation, He explains what Nature has already achieved. 

In saying the conditions of existence in matter itself seem to be inertia, an inevitable coexistence with life. 

Life is an unformed energy in movement. Mind is light that organises. 

Life illumining energy and organizing the outcome gives astonishing results. Imagine how numbers were 

conceived. Here is a continuous movement of energy whose movement appears in succession. The Mind 

that sees several stages conceives of counting. It is a light incident on the stages, giving life to the divided 

perception of the Mind in gradation. Generation of counting is beyond symbol formation that gives birth to 

language. This is because at the bottom is the supramental perception of Harmony mentioned in the first 

sentence of the para. 

With the supramental harmony comes the supramental power that increases with the difficulty of the 

problem, the widening gap of the opposition. 

No wonder that power at the next stage creates the Marvel. 

The opposition of contradictions of the previous para becomes here the evolutionary vertical pressure 

between two parts of the being. 

He indicates the practical animal part of his Mind is capable of resting content with a rough compromise. 

Compromise is of ignorance. Above there is no ignorance at all. 

He has already in the end of the previous para discounted the inferior status of ignorance by saying it is 

profound. 

Ignorance inheres profundity which means the greatest result must come out of the lowest – the immortality 

of the physical consciousness must equal the Marvel between Mind and Spirit or excel it in view of the 

implied greatness. Of course, it is Matter that gives permanency to bliss as delight in the lower hemisphere 

of ours. 

A smooth beginning of the letter indicated a smooth ending of the tragedy it contained. 

In the fourth para of the first chapter, He begins with the Vedantic evolution and ends in the birth of the 

Supramental being. 

In saying ‘do not give up in the middle’, one also says by implication that what is consented to as a slight 

departure from the norm ends in a wide gulf in the world. 

Infinity is seen in all chapters, in all paras. 

It is seen here as the birth of the supramental being starting almost from nowhere. 

In this para, He tries to show the logical validity of this evolution. 

In the next para He points out the logical impossibility of this development and pleads for the need of 

overcoming the logic of the practical Mind. 

The ape had the potentials to evolve into Man. 

He has almost all the physical organs Man possesses. 

Only that the faculties were to be upgraded. 

Man does not have the potentials of the Supramental Being. 

Spiritually the supramental centre is not yet born in Man. 

The supramental Being will have no digestive organs or respiratory organs as he draws the universal energy 

directly. He will have only the subtle centres. 

The ape has no reason. Man has. 

Man has no intuition. The supramental being has it. 

Though Sri Aurobindo pleads logically, He does not rely on logic. 

His logic is the logic of the infinite. 

This para speaks of this stupendous evolutionary change. 
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To feel or sense that power in this para, is to know the secret of this para. 

The logic of His writing is the higher logic, higher reason. 

One fascinated by that dimension will never exhaust his scope in the book. 

He is consciousness becoming knowledge, knowledge becoming light, light announcing itself as ideas and 

arguments. 

They end in the rigid facts of life as we receive them. 

“விருந்துகதளப் பற்றி ஆரம்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.” 

சதளிவாகஜவ பின்னர்தான் உண்தமயான விஷயம் சவளிப்படுகிறது. 

வார்த்ததகளின் முக்கியத்துவம், எண்ணத்தின் கட்டதமப்பு, பின்னர் வரும் அத்தியாயங்களுக்காக 

இப்புத்தகத்தில் எங்கும் விளக்கியுள்ள வாிதெக்கிரமம், கசதக்கரு, மிக முக்கியமான ொரம் 

ஜபான்றதவகதள நாம் அதுஜபால் கண்டு பிடிக்க முடியும். 

முதல் அத்தியாயத்தில் அளவுக்குட்பட்ட அகந்தத, பிாிந்த மனம் ஜபான்ற சொற்சறாடர்கஜளாடு 

பிரம்மம், விளக்க முடியாதது, காலத்ததக் கடந்தது, இடத்ததத் தாண்டிய ேீவன் ஜபான்றதவகளும் 

‘Man in the Universe’ எனும் அத்தியாயத்தின் கருவிதன அறிமுகப்படுத்துகிறது.  

ெக்தியின் வலிதம, பிாிவிதனயின் தழும்புகள், இரட்தடயின் குதறபாடுகள் ஆகியதவ இல்லாமல் 

சமௌனத்திலிருக்கும் ஆன்மாதவப் பற்றி மூன்றாம் அத்தியாயம் ஜபசுகிறது. 346-ஆம் பக்கத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இந்த சுயம் இன்னமும் பிரபஞ்ெத்தில் இருக்கும் பிரம்மனின் பகுதியான 

சவளிப்பாஜட ஆகும். இது பல இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

இதன் முதல் முக்கியமான விளக்கமான முன்னுதர இங்குள்ளது. 

முதல் அத்தியாயத்தின் மூன்றாவது பத்தி ெில முக்கியத்துவங்கதளக் சகாண்டுள்ளது.  

ெத்திய ேீவியத்தின் முக்கியமான அதிர்வு மற்றும் சுமுகத்ததப் பற்றி முதல் வாியில் பகவான் 

எழுதுகிறார். 

இந்தப் பத்தி அதமப்பின் அறியாதமதயப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. 

இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதிப் பத்தியின் கருத்திதன - தவிர்ப்பது மீண்டும் அதிக வன்மத்துடன் 

திரும்பி வரும் என்பதத - இது மதறமுகமாகக் குறிப்பிடுகிறது. 

இந்தப் பத்தியில் அதமப்பின் அறியாதமதயப் பற்றிய அடிப்பதட விளக்கம் உள்ளது. 

செயலற்ற தன்தம, வியக்கத்தக்க பலன்கள், அற்புதம் என ஜவதாந்த பாிணாமம் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது.   

புாிதல் உருவாகும் அளவிலும், ஒற்றுதமயின் உள்ளுணர்தவ உணர்வததயும் சபாறுத்ஜத 

பிரச்ெிதனகள் நமக்கு எழுகின்றன. 

ஒற்றுதமயும், சுமுகமும் ெத்தியேீவிய நிதலக்கு உாியன. 

பின்னர் பகவான் விளக்கும் பாிணாமம் இங்கு முழு வாழ்வுடன் விளங்குகிறது- வியக்கத்தக்க 

பலன்கள்- அற்புதம்- ஸ்ரீ அரவிந்தாின் சதளிதவப் சபறுகிறது.  

ஸ்ரீ அரவிந்தரது சதளிவு அதன் அடிப்பதட ஆரம்பத்திற்குச் செல்வதன் மூலம் ஒரு 

கருப்சபாருளிற்கு வழங்கப்படுகிறது. மாதய பதடக்கிறது என்று கூறுவதற்குப் பதில் இரண்டு 

விளக்கங்கதளப் பகவான் வழங்குகிறார்.  

இன்றியதமயாத ேீவனின் அதெவற்ற உண்தம, ஒழுங்கு முதறயான ேீவனின் செயல்படும் 

உண்தமயாக மாறுகிறது.    

இது நம்முதடய சமாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

எல்லாமும் எல்லாவற்றிலும் என்பது எல்லாமும் ஒவ்சவான்றிலும் மற்றும் ஒவ்சவான்றும்  

அதனத்திலும் என்றாகிறது. 

புரட்ெி பாிணாமமாகிறது என்று பகவான் கூறும் சபாழுதும், தனிப்பட்ட புரட்ெிகரமான முயற்ெி, 

விழிப்புணர்வு சபற்ற அதனவாின் பாிணாம முன்ஜனற்றமாகிறது என்று விாிவுபடுத்துகிறார். 

பாிணாம ெமரெத்தத ஜமலும் ஜகாரும் முன், இயற்தக ஏற்கனஜவ ொதித்தததப் பற்றி பகவான் 

விளக்குகிறார்.   

ேடத்தில் வாழ்வின் நிதலகள் செயலற்றதாக இருக்கின்றன என்று கூறும்சபாழுது, வாழ்க்தகயுடன் 

தவிர்க்க முடியாத உடனிருத்தலாக இது உள்ளது. 

வாழ்வு இயக்கத்தில் ொியாக உருவாகாத ஒரு ெக்தியாகும். ஒளியாக விளங்கும் மனம் 

முதறப்படுத்துகிறது. 

ெக்திதய ஒளியூட்டியும், விதளவிதன முதறப்படுத்தியும், வாழ்வு அதிெயத்தக்க முடிவுகதள 

அளிக்கிறது. எண்கள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டன என்பததக் கற்பதன செய்யலாம். ெக்தியின் 

சதாடர்ச்ெியான இயக்கம் இங்குள்ளது, இந்த இயக்கம் அடுத்தடுத்து வருகிறது. பல்ஜவறு 

கட்டங்கதளக் காணும் மனம் எண்ணிக்தகதயக் கருத்தில் சகாள்கிறது. நிதலகளில் ஏற்படும் 
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ஜலொன நிகழ்வு, மனதின் பிாிக்கப்பட்டுள்ள புலனுணர்வுக்கு படிப்படியாக வாழ்வு அளிக்கிறது. 

ெின்னங்கள் உருவானததயும் கடந்து, எண்ணிக்தகதய அறிந்த ததலமுதற சமாழிதய 

உருவாக்கியது. பத்தியின் முதல் வாக்கியத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளததப் ஜபால் சுமுகத்தின் 

ெத்தியேீவிய புாிதல் இதன் கீழ் இருப்பஜத இதற்குக் காரணமாகும்.  

ெத்தியேீவிய சுமுகத்துடன் வரும் ெத்தியேீவிய ெக்தி, பிரச்ெிதனயின் கஷ்டம் மற்றும் எதிர்ப்பின் 

பரந்த இதடசவளியினுடன் ஜெர்ந்து அதிகாிக்கிறது. 

அடுத்த நிதலயில் ெக்தி அற்புதத்தத உருவாக்குவதில் ஆச்ொியம் ஒன்றுமில்தல. 

முந்ததய பத்தியின் முரண்பாடுகளின் எதிர்ப்பு, ேீவனின் இரண்டு பாகங்களிதடஜய பாிணாமத்தின் 

ஜமல்ஜநாக்கி எழும் அழுத்தமாக இங்கு மாறுகிறது. 

மனதின் நதடமுதற விலங்குப் பாகம் ஓரளவுக்கு ெமரெம் செய்து சகாண்டு திருப்தி அதடயும் திறன் 

உதடயது என்று பகவான் குறிப்பிடுகிறார். 

ெமரெம் என்பஜத அறியாதமயாகும். இததனத் தாண்டின அறியாதமஜய இல்தல. 

அறியாதமயின் தாழ்ந்த நிதல அளவிடற்காியதாக இருப்பதாக அதன் மதிப்பிதனக் குதறத்து 

பகவான் ஏற்கனஜவ முந்ததய பத்தியின் கதடெியில் எழுதியுள்ளார். 

அறியாதமயுடன் உடன்பிறந்தது ஆழ்ந்த தன்தம. தாழ்ந்ததிலிருந்து மிகப் சபாிய பலன் வரும் 

என்பது இதன் சபாருள் - ேட ேீவியத்தின் அமரத்துவம், மனம் மற்றும் ஆன்மாவுக்கு இதடஜய 

அற்புதத்திற்கு இதணயாக இருக்க ஜவண்டும், அல்லது உள்ளார்ந்து இருக்கும் ஜமன்தமயின் 

காரணமாக அதத விஞ்ெ ஜவண்டும். ஆனந்தத்ததப் ஜபரானந்தமாக நமது தாழ்ந்த பாகத்தில் 

நிரந்தரமாக்குவது ேடம் ஆகும்.    

சமன்தமயாகத் சதாடங்கிய கடிதம், அது தாங்கி வந்த சகட்ட செய்தியும் சுமுகமாக முடிவுறும் 

என்பததச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 

முதல் அத்தியாயத்தின் நான்காவது பத்தியில் ஜவதாந்த பாிணாமத்துடன் ஆரம்பிக்கும் பகவான் 

ெத்திய ேீவன் பிறப்பதுடன் முடிக்கிறார்.  

‘நடுவில் தக விடக்கூடாது’ என்று கூறுதகயில், விதிமுதறயிலிருந்து ெற்று விலகுவதன் 

விதளவாக, சபாிய இதடசவளி உலகத்தில் ஏற்படும் என்றும் கூறுவர்.  

அதனத்து அத்தியாயங்களிலும், அதனத்து பத்திகளிலும் அனந்தத்ததக் காணலாம்.   

ெத்திய ேீவன் திடீசரன எங்கிருந்ஜதா உதயமாகி பிறப்பததப்ஜபால் இததன இங்குப் பார்க்கலாம். 

இந்தப் பத்தியில் இந்தப் பாிணாமம் தர்க்காீதியாக செல்லுபடியாவததக் காண்பிக்க பகவான் 

முயற்ெி செய்கிறார்.  

அடுத்த பத்தியில் பகவான் இந்த வளர்ச்ெியின் விஜவகமான ொத்தியமற்ற தன்தமதயச் சுட்டிக் 

காட்டுகிறார், நதடமுதற மனதின் விஜவகத்தத தாண்டி வரஜவண்டிய அவெியத்ததப் பற்றி 

ஜவண்டுகிறார். 

மனிதனாக மாறும் திறதனக் குரங்கு சகாண்டிருந்தது. 

மனிதனுக்கு இருக்கும் அத்ததன உடல் உறுப்புக்களும் அதனிடமும் உள்ளன. 

மனத் திறதமகள் மட்டுஜம வளர ஜவண்டியிருந்தது. 

ெத்திய ேீவனின் உள்ளாற்றல்கள் மனிதனிடம் இல்தல. 

ஆன்மீகாீதியாக, ெத்தியேீவிய தமயம் இன்னமும் மனிதனிடம் உருவாகவில்தல. 

ேீரண உறுப்புகஜளா அல்லது சுவாெ உறுப்புகஜளா ெத்திய ேீவனிடம் இருக்காது, ஏசனனில் 

அவன் ஜநரடியாக பிரபஞ்ெ ெக்திதயப் சபற்றுக்சகாள்வான். சூட்சுமமான தமயங்கள் மட்டுஜம 

இருக்கும். 

குரங்கினிடம் அறிவு ொர்ந்த ெிந்ததன இருக்காது, மனிதனிடம் அது உள்ளது. 

மனிதனுக்கு உள்ளுணர்வு இல்தல. ெத்தியேீவனிடம் அது இருக்கும். 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் தர்க்காீதியாக ஜவண்டினாலும், அவர் அதத நம்பி இருப்பதில்தல. 

பகவானின் தர்க்கம் அனந்தத்தின் தர்க்கமாகும். 

இந்தப் பத்தி இந்த பிரம்மாண்டமான பாிணாம மாற்றத்ததப் பற்றிப் ஜபசுகிறது.  

இந்தப் பத்தியில் அந்த ெக்திதய உணர்வஜதா அல்லது அறிவஜதா இப்பத்தியின் இரகெியத்ததத் 

சதாிந்துசகாள்வதாகும். 

பகவானின் எழுத்துக்களின் தர்க்கம் உயர்ந்த தர்க்கம் ஆகும், உயர்ந்த அறிவு ொர்ந்த ெிந்ததன 

ஆகும். 

அந்தப் பாிமாணத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட ஒருவருக்கு இப்புத்தகத்தில் அதற்குாிய வாய்ப்புகள் 

ஏராளமான அளவில் உள்ளன.   
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ேீவியம் அறிவாக மாறுவதும், அறிவு ஒளியாவதும், ஒளி கருத்துகளாகவும், வாதங்களாகவும் 

சவளிப்படுவதும் பகவாஜன.     

நாம் அவற்தறப் சபறும்சபாழுது அதவ திடமான உண்தமகளில் முடிவதடகின்றன. 

22. “With such news as the country provided.” 

It needs a genius to be inspired by the commonplace news of a country. 

In the last para of the first Chapter, Sri Aurobindo does something like that. 

He tries to present an evolutionary fact to the deliberate reason. 

One is infinite and the other is finite. 

In presenting to the finite the infinite the first result is the burst of energy. 

The theme of the book ‘Divine Life’ is one like that. 

As it is something not so far attempted on earth He could only point to us to the distant goal. 

So He starts with an eternal paradox. 

The aspiration of Man for Divine Life is an eternal paradox. 

Not all people know Sri Aurobindo or the Mother. 

For that there should be an earlier sanction. 

When introduced, not all want to spiritually benefit by them. 

Like a rustic villager taken to a metropolis mansion or hotel, one will be dazed at the touch of the higher 

consciousness. 

Many tell themselves that they could never live without this anymore. 

Thereafter they live their own lives within this atmosphere. 

It is the greatest possible tragedy like using an airplane as a place for children to play. 

Different people level off at different levels. 

Very few of them take to reading this Book. 

Those who seriously read get the touch of the infinite power even in the first chapter. 

In this para, His effort to place before deliberate reason the mystic truth of evolution the world has not yet 

conceived, does release that enormous power. 

One who receives it in the reason will witness the process in his Mind of reason becoming intuition. 

He says it will be obscure intuition and needs to be raised to conscious self-guiding will. 

Intuition is the will of knowledge. 

At the level of intuition, knowledge loses itself in the will mostly. 

The country has socially formed citizens, not Men of moral personality. 

The formed Mental Individual can be found only in London, not in Meryton. 

He will be a Man of formed individual character capable of developing into a Mental personality. 

The spiritual Individual is an integral Personality of all parts of his being united in his central 

Psychic. 

England which could not produce a greater novelist than Dickens or Scott who are far less eminent than 

Dumas or Hugo, could produce in poetry Milton and in language Shakespeare. 

India, in spite of the fact they have lost their thinking power, produced Sri Aurobindo who in the far less 

exalted aspect of human personality has become a full blown Spiritual Individual. 

In the spiritual sense, a Spiritual Individual is transcendental, universal and Individual. 

His human version will be the minimum achievable on that scale. 

How do we become one or create one? 

What is the knowledge base of such an individual? 

Obviously he must begin without ego and see the Pure Existent. 

If not the experience, at least he must be aware of that knowledge. 

From there, he must see the Force of that Being as conscious. 

The experience of that conscious Force is the non-ethical Bliss. 

In the integral being the Bliss evolves into delight to permanently express through the objects of Matter that 

is substance. 

Here he sees the goal of the finite fulfilling itself in the infinite. 

Man ceases to reason to see the all in all of God as all in each and each in all. 

If Maya is the power that enables it, Supermind is the instrument that accomplishes it. 

Supermind creates in force and forms the truths it sees in itself. 
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Supramental consciousness creates Times and Space to hold the created objects. 

All this is in the comprehending Supermind without division. 

The apprehending Supermind creates all supported by the three poises of the Supermind -- God, jivatma, 

ego. 

The spiritual Individual is one who becomes the Divine Soul as infinite being, consciousness and delight 

who is always before the Absolute. 

He perceives the three stages of the supramental existence. 

This creation is taken to the world by Mind, Life and Matter so that evolution will bring it back to 

Supermind. 

Such a Man’s life is immortal, immortalized by death. 

Death is the dissolution of the physical body. 

Let this Man take this ‘physical body’ as the outer form of all his activities, his human life he will find 

immortal in the human sense. 

Darcy took the physical form of his proposal as perishable and let the inner core grow into immortality of 

love. 

The Psychic being was born to offer him permanency. 

In this process he can find Matter – his physical body – a being of delight, if she applies the rules on P. 239 

to his actions. 

Consecration is vastly aided by this knowledge when it becomes an attitude. 

It takes him down to the subliminal and helps him rise through silence and light to the levels of Supermind. 

In acting Man seeks results. 

In consecration he passes through the wideness of universality, silence of the being, light of the Mind and 

has the intuition of his act. 

Suppose his act is conceiving of New Economics, he attains universality in the wide world accepting it. 

That knowledge becomes a vision in him. 

One single strand of it, at least, rises to the supramental levels, creating the reverse opinion to the present 

world opinion. 

It is his energy and organisation that widens the accomplishment and heightens the reach. 

In our case the response of the Academy fully confirms this theory negatively. 

Erstwhile negative forces can become positive forces now. 

“ஊாில் நடந்த விஷயங்கதளப் பற்றி முதலில் எழுதப்பட்டிருந்தது.”  

ஒரு நாட்டின் சபாதுவான செய்திதயக் ஜகட்டு ஈர்க்கப்படுவதற்கு ஒரு ஜமதத ஜவண்டும்.  

முதல் அத்தியாயத்தின் கதடெி பத்தியில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அததப் ஜபான்றசதான்தறச் செய்கிறார். 

ஆழ்ந்த அறிவுக்கு பகவான் ஒரு பாிணாம உண்தமதய அளிக்க முயற்ெி செய்கிறார். 

ஒன்று சபாியது, மற்சறான்று ெிறியது. 

சபாியசத ெிறியதற்கு அளிக்க முற்படும்சபாழுது முதல் பலனாக ெக்தி சவடித்சதழுகிறது. 

புத்தகத்தின் கருவான ‘சதய்வீக வாழ்வு’ என்பது இததப் ஜபால் ஒன்றாகும். 

இவ்வுலகில் இது ஜபான்றசதான்தற இதுவதர முயன்று பார்க்காததால், சதாதலதூர இலக்தக 

மட்டுஜம பகவானால் நமக்குச் சுட்டிக் காட்ட முடிந்தது.   

ஆதலால் பகவான் நித்திய முரண்பாட்டுடன் ஆரம்பிக்கிறார்.  

சதய்வீக வாழ்வுக்கான மனிதனின் ஆர்வம் ஒரு முடிவற்ற முரண்பாடாகும். 

அன்தனதயயும் பகவாதனயும் எல்ஜலாருக்கும் சதாியாது. 

இதற்கு ஆரம்ப ஒப்புதல் இருக்க ஜவண்டும்.  

அறிமுகப்படுத்தப்படும்ஜபாது, அவர்களிடமிருந்து எல்ஜலாரும் ஆன்மீகாீதியாகப் பலன் அதடய 

விரும்பவில்தல. 

ஒரு சபாிய பங்களா அல்லது ஓட்டலுக்கு அதழத்துச் செல்லப்பட்ட ஒரு கிராமவாெிதயப் ஜபால 

உயர் சூழலின் ஸ்பாிெம் ஒருவருக்கு பிரமிப்தப அளிக்கும். 

இதவ இல்லாமல் இனி வாழ முடியாது என்று பலரும் தங்களுக்குக் கூறிக்சகாள்வர். 

பிறகு இந்தச் சூழலுக்குள்ஜளஜய அவர் தங்களது பதழய சொந்த வாழ்க்தகதயஜய வாழ்வர். 

ஆகாய விமானத்ததக் குழந்ததகள் விதளயாடும் இடமாகப் பயன்படுத்திக் சகாள்வததப் ஜபால் 

இது ஒரு சபாிய துயரமான விஷயமாகும். 

சவவ்ஜவறு மக்கள் சவவ்ஜவறு நிதலகளில் நிதலத்து விடுகின்றனர். 

இந்தப் புத்தகத்ததப் படிப்பவர் மிகச் ெிலஜர. 
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தீவிரமாக இததனப் படிப்பவருக்கு முதல் அத்தியாயத்திஜலஜய அனந்தமான ெக்தியின் ஸ்பாிெம் 

கிதடக்கும். 

இந்தப் பத்தியில் ஆழ்ந்த அறிவின் முன்பு உலகம் இன்னமும் கருத்தில் சகாள்ளாத பாிணாமத்தின் 

மதறபுலனான உண்தமதய இருத்தும் பகவானின் முயற்ெி சபரும் அளவில் ெக்திதய 

விடுவிக்கிறது.  

இததன ஆழ்ந்த ெிந்ததனயில் சபற்றுக்சகாள்ளும் ஒருவர், அவர் மனதில் அந்தச் ெிந்ததன 

உள்ளுணர்வாக மாறுவததப் பார்க்கலாம். 

இது ஒரு சதளிவற்ற உள்ளுணர்வு என்றும், இததனத் தன்னுணர்வுடன் கூடிய சுயமாக வழிகாட்டும் 

மன உறுதியின் நிதலக்கு உயர்த்த ஜவண்டும் எனவும் பகவான் கூறுகிறார். 

அறிவின் உறுதிஜய உள்ளுணர்வாகும். 

உள்ளுணர்வு எனும் நிதலயில், அறிவு சபரும்பாலும் உறுதியில் தன்தனஜய இழக்கிறது.  

ெமூகாீதியாக உருவான குடிமக்கள் நாட்டில் உள்ளனர், தார்மீக ஆளுதம சகாண்ட மனிதர்கள் 

இல்தல. 

மனம் ெிறப்பாக உருவாகியுள்ள தனி நபதர லண்டனில் மட்டுஜம பார்க்க முடியும், சமாிடனில் 

அல்ல.  

தனிப்பட்ட குணம் பதடத்த மனிதனாக அவன் இருப்பான், மனதின் ஆளுதமதய வளர்த்துக் 

சகாள்ளும் திறதம அவனுக்குண்டு.  

தெத்தியத்தின் தமயத்தில் ஒன்று ஜெர்ந்து இருக்கும் ேீவனின் எல்லா பாகங்களின் ஒருங்கிதணந்த 

தனித்தன்சமபய ஆன்மீக தனி நபராகும்.  

திறதமயில் Dumas அல்லது Hugo விடக் குதறவாகஜவ இருந்த Dickens அல்லது Scott விடச் ெிறந்த 

எழுத்தாளதர இங்கிலாந்து உருவாக்க முடியவில்தல. கவிததயில் மில்டதனயும், சமாழியில் 

ஜஷக்ஸ்பியதரயும் மட்டுஜம உருவாக்க முடிந்தது.   

ெிந்திக்கும் திறதன இந்தியா இழந்திருந்த ஜபாதும், மனித ஆளுதமயின் உயர்ந்த அம்ெத்ததத் 

தாண்டி, முழுதமயான ஆன்மீக தனி நபராக விளங்கும் ஸ்ரீ அரவிந்ததர அது உருவாக்கியது.  

ஆன்மீகக் கண்ஜணாட்டத்தில், ஆன்மீக தனி நபர் என்பவர் பிரம்மத்திற்குாியவர், 

உலகத்திற்குாியவர், தனி மனிதரும் ஆவார். 

அந்த அளவுஜகாலில் அவரது மனிதப் பதிப்பு குதறந்தபட்ெ ொததனயாகஜவ இருக்கும். 

நாம் எவ்வாறு அதுஜபால ஒன்றாக மாறுவது அல்லது உருவாக்குவது? 

அத்ததகய நபாின் அறிவுத் திறன் என்னவாக இருக்கும்? 

அகந்ததயின்றி அவர் ஆரம்பிக்க ஜவண்டும், ெத் புருஷதனக் காண ஜவண்டும் என்பது 

சவளிப்பதட. 

அனுபவத்ததப்பற்றி உணர்ந்திருக்காவிட்டாலும், அந்த அறிதவப்பற்றி அவர் அறிந்திருக்க 

ஜவண்டும். 

அங்கிருந்து அவர் அந்த ேீவனின் ெக்திதய ேீவியமாகப் பார்க்க ஜவண்டும். 

அந்த ெித் ெக்தியின் அனுபவம் சநறிமுதறயற்ற ஆனந்தமாகும். 

வதரயறுக்கப்பட்ட இலக்கு அனந்தத்தில் நிதறவதடவதத இங்கு அவர் காண்கிறார்.  

இதறவன் அதனத்திலும் அதனத்துமாக இருப்பதத, அதனத்தும் ஒவ்சவான்றிலும், 

ஒவ்சவான்றும் அதனத்திலுமாகக் காண்பதத மனிதன் நிதனத்துப் பார்ப்பதில்தல. 

மாதய அததன ொத்தியமாக்கும் ெக்தி என்றால், ெத்தியேீவியம் அததன ொதிக்கும் கருவியாகிறது. 

ெத்தியேீவிய மனம், தன்னிடத்தில் காணும் உண்தமகதள ெக்தியாகவும், ஜதாற்றங்களாகவும் 

உருவாக்குகிறது. 

உருவாக்கிய சபாருட்கதளத் தாங்குவதற்கு காலத்ததயும் இடத்ததயும் ெத்திய ேீவியம் 

உருவாக்குகிறது. 

இதவ யாவும் காலத்ததக் கடந்த ெத்திய ேீவியத்தில் பிாிவிதனயின்றி உள்ளது.  

காலத்திற்கு உட்பட்ட ெத்தியேீவியம், ெத்தியேீவிய மனதின் மூன்று நிதலகளான இதறவன், 

ேீவாத்மா, அகந்தத ஆகியவற்றால் ஆதாிக்கப்படும் அதனத்ததயும் உருவாக்குகிறது.  

எப்சபாழுதும் பிரம்மத்தின் முன் நிற்கும் அனந்தமான ேீவனாகவும், ேீவியமாகவும், 

ஆனந்தமாகவும் மாறுகின்ற சதய்வீக ஆன்மாஜவ ஆன்மீக மனிதனாவான். 

ெத்தியேீவிய வாழ்வின் மூன்று கட்டங்கதள பகவான் கருதுகிறார். 

மனம், வாழ்வு, ேடம் ஆகியவற்றினால் இந்த ெிருஷ்டி உலகத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளது, 

இதனால் பாிணாமம் அதத ெத்தியேீவிய மனதிற்குத் திரும்ப அதழத்து வரும்.  

இத்ததகய மனிதனின் வாழ்வு அமரத்துவமாகிறது, மரணத்தின் மூலம் அமரத்துவமாக்கப்படுகிறது.  

மரணம் ேட உடலின் அழிவாகும். 
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மனிதன் தனது ேட உடதல அவனது செயல்பாடுகள், அவனது மனித வாழ்வு ஆகியவற்றின் புறத் 

ஜதாற்றமாக எடுத்துக் சகாள்ளட்டும், மனித உணர்வில் அவன் அமரத்துவத்ததக் காண்பான். 

டார்ெி தனது திருமண ஜவண்டுஜகாளின் புற நிதலதய அழியக்கூடியதாகக் கருதினான், அகத்தில் 

காததல அமரத்துவமாக்கினான். 

அவனுக்கு நிரந்தரத்தன்தமதய அளிப்பதற்காக, தெத்திய புருஷன் உருவானது. 

239-ஆம் பக்கத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விதிகதள அவனுதடய செயல்பாட்டிற்கு அவள் 

உபஜயாகித்தால், அவனால் ேடத்தத, தன்னுதடய ேட உடதல ஆனந்தத்தின் உதறவிடமாகப் 

பார்க்க முடியும். 

இந்த ஞானம் ஒரு மஜனாபாவமாக மாறும்சபாழுது இது ெமர்ப்பணத்திற்குப் சபரும் உதவி 

செய்கிறது.  

இது அவதன அடிமனதிற்கு அதழத்துச் செல்கிறது, சமௌனம் மற்றும் ஒளியின் மூலம்  

ெத்தியேீவிய நிதலக்கு உயர உதவுகிறது.  

செயல்படும்சபாழுது மனிதன் பலன்கதள நாடுகிறான். 

ெமர்ப்பணத்தில் மனிதன் உலகளாவிய நிதலயின் விொலம், ேீவனின் சமௌனம், மனதின் ஒளி 

ஆகியவற்தறக் கடந்து செல்கிறான், அவனது செயலின் பநரடி ஞானத்சத அவன் 

சபற்றிருக்கிறான்.  

அவனது செயல் புதிய சபாருைாதாரக் சகாள்தகதய கருத்தில் சகாள்கிறது என தவத்துக் 

சகாண்டாலும், அதத ஏற்றுக் சகாண்டு பரந்த உலகத்தில் அவன் உலகளாவிய நிதலதய 

அதடகிறான். 

அந்த ஞானம் அவனிடம் ஒரு சதாதலஜநாக்குப் பார்தவயாக மாறுகிறது. 

குதறந்தபட்ெமாக, அதில் ஓாிதழயாவது ெத்தியேீவிய நிதலகளுக்கு உயர்ந்து, தற்சபாழுது 

உலகத்தில் நிலவும் அபிப்பிராயத்திற்கு மாறான கருத்தத உருவாக்குகிறது. 

மனிதனின் ெக்தியும், ஒருங்கிதணப்புஜம ொததனதய விாிவுபடுத்தி உயரத்திற்கு அதழத்துச் 

செல்கின்றன. 

நமது விஷயத்தில் அகாடமியின் பதில் முழுதமயாக இந்தக் கருத்தத எதிர்மதறயாக 

உறுதிப்படுத்துகிறது.  

முந்ததய எதிர்மதற ெக்திகள் இப்சபாழுது ஜநர்மதற ெக்திகைாக மாறலாம். 

23. “But the latter half which is dated a day later.” 

We see the consequences of this letter for the social benefit of the family. 

Our best view can never go beyond that. 

What does He mean when He says there is no waste in Nature? 

This statement must be viewed in conjunction with several others. 

A devotee or sadhak has all the spiritual opportunities from outside to be supramentalised at any 

time 

This will become true if inwardly he rises to the outer occasion. 

Evolution can have two scopes in its largest context, Being and Non-Being. 

Man always responds from his point of view that is his past, his very narrow experiences. 

God always offers the maximum opportunity, Man always utilizes the least. 

To know oneself from this point of view is self-awareness. 

It is consecration that bridges the anomaly. 

Even to remember consecration is difficult. 

When remembered its weight will resist consecration. 

As a result what one deserves will happen, not what Mother has offered. 

The great question is how to raise one’s receptivity and thus personality. 

Shakespeare and Milton can emerge, not Dumas and Hugo. One comes out of the potential for height in the 

language made possible by the supportive atmosphere of society for that level. The other is by the rich 

foundation that is created by intense enjoyment. The French frown on British mutton and beer. The British 

woman of that period was closer to that ideal than the French woman who rose to the occasion of wine 

drinking Men whose romantic ideas were untrimmed. 

Enjoyment expands the basis of great secondary creation in poetry and thought. 

Disciplines dry up the roots but raise the possibility high. 

Europe and America will bear comparison. USA has not produced poetry or high prose, or even original 

thinkers in any field. It has been a workshop of the world. What the aristocracy of Europe or the Brahmin in 
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India acquired is incomparable but power is no longer for them. Always, eternally always, the gap between 

the top and the bottom will remain. It can never be wiped out. The highest strategy is to make the top work 

for the bottom as the mother does to the child. 

Initially all the wise men of the Brahmin community advised the Rajas in power. 

We see academic experts at the service of corporations. 

Outstanding artists, geniuses, professors were drawn to public service by commercial advantage. 

Commerce is the evolutionary pioneer as an institution. 

Commerce is the leveler. 

Note aristocracy frowned on commercial returns for knowledge. 

That an idea is to be paid for is frowned upon in India and Europe while it is the American principle. 

Without payment no one will respect. With payment no service will be done. Today the richest Men are 

trying to divert their Money. 

The true reconciliation is Money is to be put at the Feet of the Divine. 

Consecration is the ultimate remedy. 

Total consecration is worth undertaking. 

There are several maximums, the individual, circumstantial, social, physical, psychological, yogic, 

Mother’s, Being’s, Non-Being’s, etc.  

There is a maximum of understanding and willingness to do. 

Yoga demands Man doing his honest best all the time. 

Consecration is better than prayer. 

‘Let Thy Will be done, not my will’ is a mantra Mother used all Her life. 

It can be used only by those who have fully given up their will. 

We may repeat it at times of great need or danger. 

Mind at those times will turn to prayer which means with respect to this danger we do not believe in Her 

will. 

It is better to pray at such times. 

At the end of the prayer he finds the prayer granted. 

He sees it is granted not as he expected it but as She decided. 

Now he sees even in granting our prayer it is Her will that prevails. 

It is an understanding of the Mind. 

After many experiences Man understands that ultimately it is Her will that will prevail. 

He comes to trust it. 

After that when he repeats ‘Let Thy will be done’, it will work, not before that. 

Mr. Bennet could have felt all his life wasted finding his daughters unmarried. 

What he felt a waste till Bingley came there, in one year passing through trials and tribulations, he saw he 

received a heavenly reward of two great sons-in-law.  

ICPF was to afford the Society and its representative a great reward but it went to the Chairman. 

Apparently it is a great waste. 

From a psychological point of view the secretary did receive an unheard-of gain. 

The other two members, we can say, have not equally gained. 

Looking deeper into life, the social types both represented in USA and Holland immensely gained. 

Waste is there from a narrow view, not from a wider view. 

We act from Mind. In a work we fail to see what our emotions gain. 

An organisation manufacturing and selling agarbathis was a commercial failure, but a psychological 

success, which led to writing Vital Difference. 

Beyond lies the intraconscient, circumconscient. 

Projects that fail can be seen to open success at the next higher level where one succeeds in the plane of 

circumconscient. 

Misdemeanours made a Man victim to the politician he bribed. He received an arrest warrant. The chapter 

of life closed. There was a devotee. He exerted and succeeded. For the rest of his life, that mishap was 

banished. It was a victory in the circumconscient and took him to the heights of wealth. 

In acting with a Man, his character, his rasi, his karma can come into play depending upon the work you do. 

What is apparently lost in one plane is a gain in another higher plane. This is a rule without exception. 
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In life, like the chairman of ICPF, one does not cross the borders of his plane. 

For one in yoga, all the planes successively open. There is no full stop. 

Review your life from this point of view. It will be self-evident. 

A devotee must learn how to move from one plane to another plane. 

Even here there are minimums and maximums. 

“ஆனால் கடிதத்தின் பிற்பகுதி அடுத்த நாள் ஜததியிடப்பட்டு இருந்தது.” 

இக்குடும்பத்தின் ெமூக நலனுக்காக இக்கடிதத்தின் விதளவுகதள நாம் பார்க்கிஜறாம். 

நமது அதிகபட்ெ பார்தவ அததனத் தாண்டிச் செல்லஜவ முடியாது. 

இயற்தகயில் விரயம் என்பபத இல்தல என்று பகவான் கூறுவதன் சபாருள் என்ன? 

இந்தக் கூற்றிதனப் பல்ஜவறு கூற்றுக்களுடன் இதணத்துப் பார்க்க ஜவண்டும். 

எந்த ஒரு ஜநரத்திலும் ெத்தியேீவியமயமாவதற்கு, ஒரு அன்பர் அல்லது ொதகருக்கு சவளியிலிருந்து 

வரும் அதனத்து ஆன்மீக வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன. 

புற ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு அவன் அகத்தில் உயர்ந்தான் எனில் இது உண்தமயாகி விடும். 

பாிணாமத்தின் மிகப் சபாிய நிதலயில் அதற்கு இரண்டு வாய்ப்புகள் உள்ளன, ெத் மற்றும் அெத். 

மனிதன் எப்சபாழுதுஜம தன்னுதடய கண்ஜணாட்டத்திலிருந்துதான் பதிலளிப்பான், அதாவது 

அவனது கடந்த கால குறுகிய அனுபவத்தின் மூலம் பதிலளிப்பான். 

இதறவன் எப்சபாழுதுஜம அதிகபட்ெ வாய்ப்பிதன அளிக்கிறார், மனிதன் பயன்படுத்திக் 

சகாள்வது அதில் சொற்பஜம.  

இந்தக் கண்ஜணாட்டதில் ஒருவர் தன்தன அறிந்துசகாள்வது சுய விழிப்புணர்வாகும். 

ெமர்ப்பணம் இந்த முரண்பாட்தடச் ொி செய்யும்.  

ெமர்ப்பணத்தத நிதனவில் சகாள்வஜத கடினம். 

நிதனவில் சகாள்ளும்சபாழுது அதன் அழுத்தம் ெமர்ப்பணத்தத எதிர்க்கும்.  

இதன் பலனாக ஒருவருக்கு அவரது தகுதியின்படி கிதடக்கிறது, அன்தன அளிக்க விரும்புவது 

கிதடப்பதில்தல. 

எவ்வாறு ஒருவரது ஏற்புத் திறதனயும், அதன் மூலம் அவரது ஆளுதமதயயும் அதிகாிப்பது என்பது 

சபாிய ஜகள்வியாக உள்ளது. 

ஜஷக்ஸ்பியர் மற்றும் மில்டன் உருவாகலாம், டுமாஸ் மற்றும் ஹியூஜகா அல்ல. ெமூகச் சூழல் 

ஆதாிக்கும் அளவிற்கு ஒருவர் சமாழியில் உச்ெத்தத அதடயலாம். ஆழ்ந்து அனுபவித்து 

எழுதுவதன் மூலம் வளமான அடித்தளத்தத உருவாக்குவதனால் உயரலாம். ஆங்கிலப் 

சபண்மணிகைின் நாசூக்கற்ற கலாச்ொரத்சத பிசரஞ்சுப் சபண்மணிகள் மதிக்கவில்சல.   

கவிதத மற்றும் ெிந்ததனயின் உயர்ந்த இரண்டாம் நிதல பதடப்பின் அடிப்பதடதய, ெந்ஜதாஷம் 

விாிவதடயச் செய்கிறது.  

கட்டுப்பாடுகள் ஜவர்கதள வறண்டு ஜபாக தவக்கின்றன, ஆனால் வாய்ப்புகதள அதிகாிக்கச் 

செய்கின்றன. 

ஐஜராப்பாதவயும், அசமாிக்காதவயும் ஒப்பிடலாம். கவிதததயஜயா அல்லது உயர்ந்த 

உதரநதடதயஜயா அசமாிக்கா உருவாக்கவில்தல அல்லது எந்த ஒரு துதறயிலும் முதன்தம 

ெிந்ததனயாளர்கதளயும் உலகிற்கு வழங்கவில்தல. உலகத்தின் சதாழிற்ொதலயாகஜவ அது 

இருந்து வந்துள்ளது. ஐஜராப்பாவின் பிரபுத்துவஜமா அல்லது இந்தியாவின் பிராமணர்கஜளா 

சபற்றது ஒப்பிட முடியாததாகும், ஆனால் அவர்களுக்கு இன்று அதிகாரம் இல்தல. எப்சபாழுதுஜம, 

என்றுஜம உயர்ந்தவர்களுக்கும் தாழ்ந்தவர்களுக்கும் இதடஜய இருக்கும் இதடசவளி சதாடரும். 

இததன அழிக்கஜவ முடியாது. குழந்ததக்குத் தாயார் ஜவதல செய்வததப்ஜபால், உயர்ந்தவர்கள் 

தாழ்ந்தவர்களுக்காக ஜவதல செய்யும்படி செய்வஜத ஒரு உயர்ந்த உபாயமாக இருக்கும். 

ஆரம்ப காலத்தில் பிராமண ெமுதாயத்தின் அதனத்து அறிவாளிகளும் ஆட்ெியிலிருந்த 

அரெர்களுக்கு அறிவுதர கூறி வந்தனர். 

சபாது ஸ்தாபனங்களின் ஜெதவயில் கல்வி வல்லுனர்கதள நாம் பார்க்கிஜறாம். 

ததல ெிறந்த கதலஞர்கள், ஜமததகள், ஜபராெிாியர்கள் ஆகிஜயார் சபாருள்ாீதியான பலனுக்காக, 

சபாது ஜெதவக்கு ஈர்க்கப்பட்டனர்.  

ஒரு அதமப்பாக வணிகம் பாிணாம முன்ஜனாடியாகும். 

வணிகம் ெமநிதலப்படுத்தும். 

வணிகப் பலனுக்காக அறிதவப் பயன்படுத்துவதத பிரபுத்துவம் சவறுத்தது. 

ஒரு கருத்து விதல ஜபெப்படுவதத இந்தியாவும் ஐஜராப்பாவும் சவறுத்தன, ஆனால் இது 

அசமாிக்காின் சகாள்தகயாகும். பணம் சகாடுக்காவிட்டால் ஒருவரும் மதிக்கமாட்டார்கள். பணம் 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

64 

 

சபற்றுக்சகாண்டு எந்தச் ஜெதவயும் செய்யப்படுவதில்தல. இன்று பணக்காரர்கள் தங்களுதடய 

பணத்தத ஜவறு வழியில் திதெ திருப்புகின்றனர்.  

இதறவனின் காலடியில் பணத்ததச் ெமர்ப்பிப்பஜத உண்தமயான இணக்கத் தீர்வாகும்.  

ெமர்ப்பணஜம முடிவான தீர்வாகும். 

முழுதமயான ெமர்ப்பணத்தத ஜமற்சகாள்வது ெிறந்தது. 

தனிப்பட்டது, ெந்தர்ப்பத்திற்குாியது, ெமூகாீதியானது, ேடநிதலக்குாியது, மனதிற்குாியது, 

ஜயாகத்ததச் ொர்ந்தது, அன்தனக்குாியது, ெத்- அெத்திற்குாியது ஜபான்ற பல்ஜவறு அதிகபட்ெங்கள் 

உள்ளன. 

புாிந்துசகாள்வதற்கும், செய்ய விரும்புவதற்கும் ஒரு அதிகபட்ெம் உண்டு. 

மனிதன் எல்லா ஜநரங்களிலும் ஜநர்தமயாக, ெிறப்பானததச் செய்ய ஜவண்டும் என்பஜத ஜயாகம் 

எதிர்பார்ப்பதாகும். 

பிரார்த்ததனதயவிட ெமர்ப்பணம் ெிறந்தது. 

‘தங்கள் திருவுள்ளப்படி நடக்கட்டும், என்னுதடய விருப்பமல்ல’ என்பஜத அன்தன தன் வாழ்நாள் 

முழுவதும் கூறி வந்தார்.  

தங்களுதடய விருப்பத்தத முற்றிலுமாகக் தகவிட்டவர்கள் மட்டுஜம இந்த மந்திரத்ததப் 

பயன்படுத்த முடியும். 

சபாிய ஜததவ ஏற்படும்சபாழுதும், ஆபத்து ெமயங்களிலும் இததன நாம் மீண்டும் மீண்டும் 

உச்ொடனம் செய்யலாம். 

அது ஜபான்ற ெமயங்களில் மனம் பிரார்த்ததனதய ஜநாக்கித் திரும்பும். இந்த ஆபத்ததப் 

சபாறுத்தவதர நாம் அன்தனயின் விருப்பத்தத நம்பவில்தல என்று இதற்குப் சபாருள்.  

அது ஜபான்ற ெமயங்களில் பிரார்த்ததன செய்வஜத நல்லது. 

பிரார்த்ததனயின் முடிவில் அது நிதறஜவறியிருப்பதத அவன் காணலாம். 

தான் நிதனத்தது ஜபாலல்லாமல் அன்தனயின் விருப்பப்படி பிரார்த்ததன நிதறஜவறியிருப்பதத 

அவன் காண்பான். 

நிதறஜவறும் பிரார்த்ததனயில்கூட அன்தனயின் விருப்பம் இருப்பதத இப்சபாழுது நாம் 

காணலாம். 

இது மனதின் ஒரு புாிதல் ஆகும். 

பல அனுபவங்களுக்குப் பிறகு அன்தனயின் விருப்பஜம முடிவில் நிதறஜவறுவதத மனிதன் 

புாிந்துசகாள்கிறான். 

அவன் அதத நம்ப ஆரம்பிக்கிறான். 

இதற்குப் பிறகு ‘தங்கள் விருப்பம் என் விருப்பமல்ல’ என்று கூறுவது பயனளிக்கும், இதற்கு 

முன்னால் அல்ல. 

மகள்கள் திருமணம் ஆகாமல் இருப்பது குறித்து தன்னுதடய வாழ்நாள் முழுதும் வீணானது என்ற 

உணர்வு திரு சபன்னட்டிற்கு எழுந்திருக்கலாம். 

பிங்கிலி அங்கு வரும்வதர தன்னால் எந்தப் பயனும் இல்தல என்று எண்ணியிருந்த அவர், பிறகு 

ஒரு வருட காலத்தில் பல ஜொததனகள், துயரங்கதளக் கடந்து வந்து இறுதியில் மிகப் சபாிய 

பாிொக இரண்டு உயர்ந்த மருமகன்கதளப் சபற்றததயும் கண்டார்.    

ICPF நமது சொதெட்டிக்கும் அதன் பிரதிநிதிக்கும் சபாிய பாிெிதன வழங்க முன் வந்தது, ஆனால் 

அது ஜெர்மனுக்குப் ஜபாய்ச் ஜெர்ந்தது.   

சவளிப்பதடயாக இது ஒரு சபாிய விரயமாகும்.  

மஜனாாீதியான கண்ஜணாட்டத்தில் செயலாளருக்கு ஜகள்விப்படாத அளவிற்குப் பலன் கிதடத்தது. 

மற்ற இரண்டு அங்கத்தினர்கள் இந்த அளவிற்குப் பயன் அதடயவில்தல. 

வாழ்க்தகதய ஆழமாகப் பார்த்தால், அசமாிக்கா மற்றும் ஹாலந்தின் ெமூக வதககள் அதிக 

அளவில் பலன் அதடந்தன.  

குறுகிய கண்ஜணாட்டத்தில் விரயமுள்ளஜத தவிர, விாிந்த பார்தவயில் அல்ல. 

நாம் மனதிலிருந்து செயல்படுகிஜறாம். ஒரு ஜவதலயில் நமது உணர்வுகள் பயனதடவததப் பார்க்க 

நாம் தவறிவிடுகிஜறாம். 

ஒரு வத்தி நிறுவனம் வர்த்தகாீதியாகத் ஜதால்வியுற்றது, ஆனால் மன அளவில் சவற்றி அதடந்தது, 

இது ‘Vital Difference’ எழுத வழி வகுத்தது. 

அகத்தின் சூட்சுமமும், சூழலின் சூட்சுமமும் இததனயும் தாண்டி உள்ளன. 

ஜதால்வி அதடயும் திட்டங்கள் அடுத்த உயர்ந்த நிதலயில் சவற்றி அதடவததப் பார்க்கலாம், 

இங்கு ஒருவர் சூழலின் சூட்சும நிதலயில் சவற்றி சபறுகிறார்.    
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ஒரு அரெியல்வாதிக்கு இலஞ்ெம் சகாடுக்க முயன்ற தவறான நடவடிக்தகயினால் ஒருவர் அதற்குப் 

பலியானார். அவர் தகது வாரண்ட் கிதடக்கப் சபற்றார். அவரது வாழ்வின் அத்தியாயம் 

முடிந்துவிட்டது. அங்கு ஒரு அன்பர் இருந்தார். அவர் முயற்ெி செய்து சவற்றி சபற்றார்.  

அதற்குப் பிறகு அவரது வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. சூழலின் சூட்சுமத்தில் 

கிதடத்த சவற்றியாகும் அது. உச்ெகட்ட செல்வ வளத்தத அவருக்கு அளித்தது. 

ஒருவருடன் இதணந்து செயல்படும்ஜபாது, அவரது குணம், இராெி மற்றும் கர்மவிதன நாம் 

செய்யும் ஜவதலக்கு ஏற்ப செயல்படும். ஒரு நிதலயில் இழப்பாகத் ஜதான்றுவது அடுத்த உயர்ந்த 

நிதலயில் சவற்றியாக மாறுகிறது. இது விதி விலக்கில்லாத ெட்டமாகும். 

ICPF-ன் ஜெர்மன் ஜபால் வாழ்வில் ஒருவர் அவரது நிதலயின் எல்தலகதளத் தாண்டுவதில்தல. 

ஜயாகத்தில் இருப்பவருக்கு எல்லா நிதலகளும் அடுத்தடுத்து திறந்து சகாள்கின்றன. இதற்கு 

முடிஜவ கிதடயாது. 

இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தில் நமது வாழ்க்தகதய நாம் பாிெீலிக்க ஜவண்டும். இது சதளிவாகப் 

புலப்படும். 

ஒரு நிதலயிலிருந்து அடுத்த நிதலக்கு எவ்வாறு செல்வது என்று ஒரு அன்பர் கற்றுக்சகாள்ள 

ஜவண்டும். 

இங்கும் அதிக பட்ெங்கள், குதறந்த பட்ெங்கள் உள்ளன. 

24. “Written in evident agitation.” 

Elizabeth could feel what was coming. 

Jane, we see, was not as much upset on writing about the elopement as Elizabeth was on reading it. 

Jane’s insensibility arose from her incomprehension of the consequences. 

Jane was not foolish, she was downright stupid. 

She had compunction in disturbing their pleasure. 

In a wider scheme, her stupidity was a shield from catastrophe. 

Her inability to be frightened helped preserve the status quo. 

Can we see the Marvel of the ways of life – a capacity of life to harness the support of all available 

forces as they are to achieve her goal. 

Does the phrase practical idealism sound better than the instinctive aspiration and qualify as realizable 

potential. 

Sri Aurobindo presents life as the inspiring vision of the impossible. 

Moving from the instinctive aspirations of the hidden realizable potentials, can we make the pregnant 

thought of practical concept of infinity be the very next realistic step in life? And forever? 

If He offers us that spiritual boon, can we avail of it? 

Where are we now? How are we to move from here to there? 

Jane is not worth enlarging upon. 

Would Lizzy qualify? 

Actually it created for her the wonder of circumstances in view of her being the lively daughter of a tapasvi 

Mr. Bennet whose respect for human freedom made it possible. 

He who availed of it was Darcy. 

A woman can be practical, a Man can rise to be idealistic. 

Generations of accumulated power of Pemberley gave that institution the psychological magnificence of 

social power personified. 

In aspiring for Pemberley, the woman in her aspired for social domination. 

She realised that the woman in her had that irresistible attraction. 

He was aware of what power she subconsciously employed. 

She was conscious of her goal; he was oblivious and unconscious. 

Look at the idea on P. 239 of The Life Divine that Matter is the delight of being. 

Matter moves the consciousness hidden in it to discover the secret godhead of Being which is Matter. 

Elizabeth tempted Darcy to discover the secret godhead in them. 

It was done in two stages in the story. 

At Pemberley he recognised the divine value of Elizabeth as extended to the Gardiners of Cheapside. 

At the inn the next day she silently, subconsciously made him discover the same godhead in all her family 

and in Wickham. 

Her wanting to serve her family was greater than her desire to save Lydia. 
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It appears to me the live motive in her was to save Wickham from being totally ruined. 

She could not conceive of Wickham leaving her family. 

Falsehood is attractive. 

Falsehood in the other sex is irresistibly attractive as an unspoken ideal. 

Her attraction to Jane, in this sense, was an attraction to the stupidity of her mother in her. 

The stupidities of Jane, the deceit of Wickham were the deeply ingrained effects of her mother. 

Elizabeth would not accept them in her mother. 

As they were presented through Jane and Wickham, they become idealistically charming. 

In Jane ignorance took on the appearance of innocence. 

In Wickham the urge for dishonest ruining of Darcy took on the charming appearance of the injured 

innocence of a steward’s son, with whom she could identify. 

Pemberley was to her what the living was to Wickham. 

No wonder in all her stay at Pemberley, the live 30 minutes, the name of Darcy never came to her once. She 

was absorbed in her selfishness so totally that even Wickham never occurred to her. 

‘I am a selfish creature’ is an expressive phrase of an energetic female who like her mother was now 

on a hunt for Darcy, a willing prey. 

Is it realistic to expect her to be idealistic. 

How more realistic is it for us to expect Darcy to think of a spiritual ideal? 

When we realise that Pemberley and Elizabeth came to her and Darcy ONLY as a result of their 

‘spiritual quest’, the difficulty vanishes. 

Mother gives material prosperity to Man as the human version of the spiritual ideal. 

Her move was from the vital to Mental, a spiritual aspiration. 

His move was from the outer abuse to the inner truth of a gentleman — a totally spiritual endeavour. 

Both met the human version of the Spiritual boon. 

All that they both should do is to move from the lower to the higher. 

On her part, it was moving from her charm for Wickham to love of Darcy. 

On his part, it was from the enjoyment of self-possession of the woman of his choice to pleasing the 

woman who deserved to be pleased. 

It is his own words on p. 328 ‘to please a woman worthy of being pleased’. 

She with characteristic shamelessness of her family asked him if he was persuaded that she should be 

pleased. 

Here she is the daughter of her mother indeed. 

She received his love without reciprocating it; here she could have received his commendation without 

aggressively endorsing it. The few points at which a devotee in her position could have exerted are 

What she realised by her Mind of Wickham, she could have extended to her vital. 

She need not have taken initiative for the promotion of Wickham. 

She need not have persuaded Darcy to reconcile with his aunt — a move to strengthen her own falsehood. 

After Bingley’s engagement, her feminine characteristics could have been held in abeyance. 

She could have received his compliments at the second proposal with less coarseness. 

Her prodding him as to his love for her was boorish. 

“மிக்க கவதலயுடன் எழுதப்பட்டுள்ளது என்பது சவளிப்பதடயாகஜவ சதாிந்தது.” 

வரவிருக்கும் செய்திதய எலிெசபத்தால் உணர முடிந்தது.  

ஓடிப்ஜபான செய்திதய எழுதும்சபாழுது, அததப் படிக்கும் எலிெசபத் வருத்தப்படுவததப் ஜபால், 

ஜேன் வருத்தப்படவில்தல என்பதத நாம் பார்க்கிஜறாம். 

அடுத்து வரப்ஜபாகும் விதளவுகதளப்பற்றி ஜேன் புாிந்துசகாள்ளாத காரணத்தால் அவளால் அதன் 

தீவிரத்தத உணரமுடியவில்தல. 

ஜேன் அறிவற்றவளாக மட்டும் இல்தல, முழுதமயான முட்டாளாகவும் இருந்தாள். 

அவர்களின் ெந்ஜதாஷத்ததக் சகடுப்பது அவளுக்கு மனவுறுத்தலாக இருந்தது.  

பரந்த கண்ஜணாட்டத்தில் பார்த்ஜதாஜமயானால் அவளது முட்டாள்தனம் சபாிய ஆபத்து வராமல் 

தடுக்கும் கவெமாக விளங்கியது. 

பயப்படாமல் இருக்கும் அவளது திறன் தற்ஜபாததய நிதலதமதயத் தக்கதவத்துக்சகாள்ள 

உதவியது. 

வாழ்வின் வழிகளின் அற்புதத்தத நாம் பார்க்க முடியுமா- அவளுதடய இலக்தக அதடவதற்காக 

கிதடக்கக்கூடிய அதனத்து ெக்திகளின் ஆதரதவப் சபறுவதற்கான வாழ்வின் ஆற்றல்.   
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‘நதடமுதற கருத்துவாதம்’ எனும் சொற்சறாடர் ‘உள்ளுணர்வின் ஆர்வம்’ என்பதத விடச் ெிறப்பாக 

உள்ளதா, ‘உணரக்கூடிய திறன்’ என்ற தகுதிதயப் சபறுமா?  

ொத்தியமற்றதன் எழுச்ெியூட்டும் பார்தவயாக ஸ்ரீ அரவிந்தர் வாழ்தவ முன்தவக்கிறார். 

மதறந்திருக்கும் உணரக்கூடிய திறன்களின் பநரடி ஞானத்தின் ஆர்வங்களிலிருந்து நகர்ந்தால், முழு 

நிதறவாக இருக்கும் அனந்தத்தின் நதடமுதறக் கருத்திதன வாழ்வின் அடுத்த யதார்த்தமான 

படியாக நாம் மாற்ற முடியுமா? நிரந்தரமாக?    

ஆன்மீக வரத்திதன பகவான் நமக்கு அளித்தால், நாம் அததனப் சபற்றுக்சகாள்ள முடியுமா? 

இப்சபாழுது நாம் எங்கிருக்கிஜறாம்? இங்கிருந்து அங்கு செல்வது எப்படி? 

ஜேன் இதற்குத் தகுதியற்றவள். 

எலிெசபத் இதற்குத் தகுதி சபறுவாளா? 

தபஸ்வியாக விளங்கிய திரு சபன்னட்டின் கலகலப்பான சுபாவம் சகாண்ட சபண்ணாக விளங்கிய 

எலிெசபத்திற்கு உண்தமயில் அற்புதமான ெந்தர்ப்பங்கதள இது உருவாக்கியது, மனித 

சுதந்திரத்திற்கு அவர் அளித்த மதிப்பு இததனச் ொத்தியமாக்கியது.  

இததனப் பயன்படுத்திக் சகாண்டவன் டார்ெி. 

ஒரு சபண்மணி நதடமுதறக்கு ஏற்றவளாக இருக்கலாம், ஒரு ஆண் இலட்ெியவாதியாக உயர 

முடியும்.  

ததலமுதறகளாகக் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் சபம்பர்லியின் அதிகாரம், அதற்கு மனவளம் சகாண்ட 

ெமூக ெக்தியாக உருவம் அளித்தது.  

சபம்பர்லிதய அதடய விரும்புவதன் மூலம் அவளுள் இருக்கும் சபண்தம ெமூக அதிகாரத்ததப் 

சபற ஆர்வப்படுகிறது.   

தனக்குள்ளிருக்கும் சபண்தமக்கு அந்த தடுக்கமுடியாத ஈர்ப்பு இருப்பதத அவள் உணர்ந்தாள்.  

அவளுதடய ஆழ்மனதில் அவள் பிரஜயாகித்த ெக்தி அவனுக்குப் புாிந்திருந்தது. 

அவளுதடய இலக்தக அவள் உணர்ந்திருந்தாள், அவனுக்குத் சதாியவில்தல, புாிந்து 

சகாள்ளவில்தல. 

‘ேடம் ேீவனின் ஆனந்தம்’ என்ற ‘தி தலப் டிதவன்-ல்’ 239-ஆம் பக்கத்தில் உள்ள கருத்திதனப் 

பார்க்க ஜவண்டும். 

ேடம் எனும் ேீவனின் இரகெிய இதறவதனக் கண்டுபிடிக்க ேடத்துள் மதறந்திருக்கும் ேீவியத்தத 

ேடம் அதெக்கிறது. 

தங்களுக்குள் இருக்கும் இதறவதனக் கண்டுபிடிக்க எலிெசபத் டார்ெிதயத் தூண்டுகிறாள்.  

இக்கததயில் இது இரண்டு கட்டங்களில் செய்யப்பட்டது. 

சபம்பர்லியில் அவன் எலிெசபத்திடமும், ெீப் தெட்-ஐச் ஜெர்ந்த கார்டினர் தம்பதிகளிடமும் இருந்த  

உயர்ந்த மதிப்பிதன அதடயாளம் கண்டு சகாண்டான்.  

அடுத்த நாள் விடுதியில் அவள் அதமதியாகவும், ஆழ்மனதிலிருந்தும் தன்னுதடய 

குடும்பத்தினாிடமும், விக்காமிடமும் இஜத இதறவதன அவதனக் காணதவத்தாள். 

லிடியாதவக் காப்பாற்ற விரும்புவததவிட தன் குடும்பத்திற்கு உதவி செய்யஜவ அவள் அதிகம் 

விரும்பினாள். 

விக்காம் முழுதமயாக அழிந்து ஜபாகாமல் இருப்பஜத அவளுதடய ஜநரடி ஜநாக்கமாக இருந்தது 

ஜபாலும். 

விக்காம் தனது குடும்பத்தத விட்டுச் செல்வதத அவளால் நிதனத்துப் பார்க்க முடியவில்தல. 

சபாய்தம கவர்ச்ெியானது. 

எதிர்பாலினத்தில் உள்ள சபாய்தம ஒரு சொல்லப்படாத இலட்ெியமாக, தடுக்க முடியாத ஈர்ப்பிதன 

உதடயதாக உள்ளது. 

இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தில், ஜேன் மீது இருக்கும் அவளுதடய கவர்ச்ெி ஜேனிடம் உள்ள அவளது 

தாயாாின் முட்டாள்தனத்தின் மீதான கவர்ச்ெியாகும். 

ஜேனுதடய முட்டாள்தனம், விக்காமின் துஜராகம் ஆகியதவ அவளுதடய தாயாாின் ஆழமான 

ஜவரூன்றிய விதளவுகள் ஆகும்.  

தாயாாிடம் இதவகள் இருப்பதத எலிெசபத் ஏற்றுக்சகாள்ள மாட்டாள். 

இதவ ஜேன் மூலமாகவும், விக்காம் மூலமாகவும் சவளிப்படுவதால் அதவ கவர்ச்ெிகரமாகத் 

சதாிகின்றன. 

ஜேனிடம் அறியாதம அப்பாவித்தனமாகத் ஜதாற்றமளிக்கிறது.  

டார்ெிக்குக் சகடுதல் செய்ய விதழயும் உந்துதல், காாியதஸ்தாின் காயப்பட்ட மகனாக 

அப்பாவித்தனமான ஜதாற்றத்தத விக்காமிடம் பமற்சகாண்டது, அவனுடன் அவளால் தன்தன 

அதடயாளப்படுத்திக்சகாள்ள முடிந்தது.    

விக்காமிற்கு ஜவதல எவ்வளவு முக்கியஜமா அந்த அளவிற்குப் சபம்பர்லி எலிெசபத்திற்கு 

முக்கியமாக இருந்தது.   

சபம்பர்லியில் இருந்த முப்பது நிமிடங்களும் டார்ெிதயப்பற்றி அவள் ஒரு முதறகூட 

நிதனக்காததில் ஆச்ொியம் ஒன்றும் இல்தல. முழுதமயாகத் தன்னுதடய சுயநலத்திஜலஜய 

மூழ்கியிருந்தாள், விக்காமின் ஞாபகமும் அவளுக்கு எழஜவ இல்தல.   
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‘நான் ஒரு சுயநலவாதி’ என்பது ஆற்றல்வாய்ந்த சபண்மணியின் சவளிப்படுத்தும் தன்தம 

சகாண்ட சொற்சறாடர் ஆகும், இப்சபாழுது அவள் தாயாதரப் ஜபால் டார்ெிதயக் தகப்பற்றும் 

ஜவகத்தில் இருக்கிறாள், விருப்பமான இதரயாக அவன் இருக்கிறான். 

இலட்ெியவாதியாக அவதள எதிர்பார்ப்பது யதார்த்தமாக இருக்குமா? 

டார்ெி ஆன்மீக இலட்ெியசமான்றிதன நிதனத்துப் பார்க்கஜவண்டும் என நாம் எதிர்பார்ப்பது 

எவ்வளவு உண்தமயாக இருக்க முடியும்?  

அவளுக்குப் சபம்பர்லியும், டார்ெிக்கு எலிெசபத்தும் கிதடத்தது அவர்களுதடய ஆன்மீக 

ஜதடலினால்தான் என்பதத நாம் உணர்ந்து விட்டால் புாிந்துசகாள்வது சுலபமாகிவிடும்.    

ஆன்மீக இலட்ெியத்தின் மனிதப் பதிப்பாக, செல்வ வளத்தத அன்தன மனிதனுக்கு அளிக்கிறார். 

அவள் உணர்விலிருந்து மனதிற்கு மாறினாள், ஆன்மீக ஆர்வம் இது. 

சவளியில் நிந்திப்பவனாக இருந்த அவன், அகத்தில் உண்தமயான கனவானாக மாறினான் - 

முழுதமயான ஆன்மீக முயற்ெி.  

இருவருஜம ஆன்மீக வரத்தின் மனிதப் பதிப்பிதனப் சபற்றனர். 

தாழ்ந்த நிதலயிலிருந்து உயர்ந்த நிதலக்கு நகருவஜத அவர்கள் செய்ய ஜவண்டிய ஜவதலயாகும். 

விக்காமின் கவர்ச்ெியிலிருந்து விடுபட்டு டார்ெிதய விரும்புவஜத அவளுதடய பங்காக இருந்தது. 

தான் விரும்பும் சபண்தண அதடய விரும்புவததவிட, திருப்தி அதடயத் தகுதியான சபண்தண 

திருப்தியுறச் செய்வஜத அவனுதடய பங்காக இருந்தது. 

‘தகுதியான சபண்தணத் திருப்தியுறச் செய்வது’ என்பது அவன் முன்னம் கூறிய வார்த்ததகள் 

ஆகும். 

அவளுதடய குடும்பத்திற்ஜக உாித்தான சவட்கமின்தமயினால் தன்தனத் திருப்தியுறச் செய்ய 

அவன் வற்புறுத்தப்பட்டானா என்று அவள் ஜகட்கிறாள். 

இங்கு அவள் அவளுதடய தாயாாின் மகதளப் ஜபாலஜவ நடந்துசகாள்கிறாள். 

அவனது காததல அவள் திருப்பி அளிக்க ஜவண்டும் என்று நிதனக்காமல் சபற்றுக்சகாண்டாள், 

அவனது பாராட்தட சமன்தமயாக அவள் சபற்றுக்சகாண்டிருக்கலாம். அவளது இடத்தில் ஒரு 

அன்பர் இருந்திருந்தால் அவர் கீழ்க்கண்ட முயற்ெிகதள எடுத்திருப்பார், 

மனதால் விக்காதமப் புாிந்துசகாண்டிருந்த அவள், அததத் தன்னுதடய உணர்வுகளுக்கும் எடுத்துச் 

சென்றிருக்கலாம். 

விக்காமின் ஜவதல விஷயமாக அவள் தன்முதனப்பு எடுத்திருக்க ஜவண்டாம். 

டார்ெிதய அவனுதடய ெித்தியுடன் ெமரெம் செய்துசகாள்ளும்படி அவள் வற்புறுத்தியிருக்க 

ஜவண்டாம்- அவளுதடய சபாய்தமதயப் பலப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்தக.  

பிங்கிலியின் திருமண உறுதிக்குப் பின், அவளுதடய சபண்தமயின் குணங்கள் தற்காலிகமாக 

கட்டுப்படுத்தி தவக்கப்பட்டிருக்கலாம். 

இரண்டாவது முதற எழுந்த திருமண ஜவண்டுஜகாளில் அவனது பாராட்டுகதள ஜமலும் ெற்று 

சமன்தமயாக அவள் சபற்றுக் சகாண்டிருக்கலாம்.  

அவள்மீது இருந்த அவனது காததலக் குத்திக் காட்டுவது ஜபான்ற நடத்தத பண்பற்றதாக 

இருந்தது. 

 

"Since writing the above, dearest Lizzy, something has occurred of a most unexpected and serious nature; 

but I am afraid of alarming you -- be assured that we are all well. What I have to say relates to poor Lydia. 

An express came at twelve last night, just as we were all gone to bed, from Colonel Forster, to inform us 

that she was gone off to Scotland with one of his officers; to own the truth, with Wickham! Imagine our 

surprise. To Kitty, however, it does not seem so wholly unexpected. I am very, very sorry. So imprudent a 

match on both sides! But I am willing to hope the best, and that his character has been misunderstood. 

Thoughtless and indiscreet I can easily believe him, but this step -- and let us rejoice over it -- marks 

nothing bad at heart. His choice is disinterested at least, for he must know my father can give her nothing. 

Our poor mother is sadly grieved. My father bears it better. How thankful am I that we never let them know 

what has been said against him! We must forget it ourselves. They were off Saturday night about twelve, as 

is conjectured, but were not missed till yesterday morning at eight. The express was sent off directly. My 

dear Lizzy, they must have passed within ten miles of us. Colonel Forster gives us reason to expect him 

here soon. Lydia left a few lines for his wife, informing her of their intention. I must conclude, for I cannot 

be long from my poor mother. I am afraid you will not be able to make it out, but I hardly know what I have 

written." 

‘எனதருதம லிெி, முந்ததய கடிதத்திற்குப் பிறகு நடக்கக்கூடாதது நடந்து விட்டது, உன்தன 

பயமுறுத்தவில்தல, நாங்கள் அதனவரும் நலமாக இருக்கிஜறாம், நான் சொல்ல வருவது 

லிடியாதவப் பற்றித்தான். ஜநற்று இரவு பன்னிசரண்டு மணிக்கு, நாங்கள் எல்ஜலாரும் உறங்கப் 

ஜபான பிறகு, கர்னல் பார்ஸ்டாிடமிருந்து லிடியா விக்காமுடன் ஸ்காட்லாண்ட் ஜபாயிருப்பதாகத் 
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தந்தி வந்தது. எங்களது அதிர்ச்ெிதய எண்ணிப்பார். கிட்டிக்கு இது மிகவும் எதிர்பாராத விஷயமாக 

இல்தல. எனக்கு மிகவும் வருத்தமாக உள்ளது. இரு பக்கத்திலிருந்தும் விஜவகமற்ற ஜோடிப் 

சபாருத்தம் இது—நான் நல்லஜத நிதனக்க ஆதெப்படுகிஜறன், அவதனப்பற்றித் தவறாகப் புாிந்து 

சகாண்டிருக்கிஜறாஜமா என நிதனக்க ஜவண்டும் ஜபாலுள்ளது. அவன் முன்ஜயாெதனயில்லாமல், 

எததப்பற்றியும் ஜயாெிக்காமல் நடந்து சகாண்டிருக்கிறான் என என்னால் சுலபமாக நம்ப 

முடிகிறது, ஆனால் இந்தச் செயலில் அவன் தவறாக எதுவும் நிதனத்திருக்க மாட்டான் என எண்ணி 

நாம் மகிழலாம். நமது தகப்பனாரால் அவளுக்கு எதுவும் சகாடுக்க முடியாது என அவனுக்கு 

நன்றாகத் சதாியும் என்பதால் ஜவறு எந்த எண்ணமும் இருக்க முடியாது. பாிதாபத்திற்குாிய நமது 

தாயார் மிகவும் வருத்தத்தில் இருக்கிறாள். அப்பா ெற்று பரவாயில்தல. அவன் எப்படிப்பட்டவன் 

என்று யாாிடமும் நல்லஜவதள நாம் சொல்லவில்தல. நாமும் அதத மறக்க ஜவண்டும். ெனிக்கிழதம 

இரவு பன்னிசரண்டு மணிக்கு அவர்கள் புறப்பட்டிருக்க ஜவண்டும், ஆனால் ஜநற்று காதல எட்டு 

மணி வதர அவர்கள் இல்லாதது யாருக்கும் சதாியவில்தல. தந்தி ஜநரடியாக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

நம் இடத்திலிருந்து பத்து தமல் தூரத்தில் இருக்கும் வழியாகத்தான் சென்றிருப்பார்கள். இங்கு 

வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கலாம் என்று கர்னல் பார்ஸ்டர் சொல்கிறார். அவர்களுதடய 

ஜநாக்கத்தத லிடியா ெில வாிகளில் திருமதி பார்ஸ்டருக்கு எழுதியிருக்கிறாள். இத்துடன் 

இக்கடிதத்தத முடிக்கிஜறன். ஏசனனில் அம்மாதவ சவகு ஜநரத்திற்குத் தனியாக விட முடியாது. 

இதிலிருந்து உன்னால் ஒன்றும் புாிந்துசகாள்ள முடியாது என நிதனக்கிஜறன், நான் என்ன 

எழுதியிருக்கிஜறன் என எனக்ஜக சதாியவில்தல."   

25. Lydia has run away. Jane does not want to alarm her sister. 

லிடியா ஓடிப்ஜபாய் விட்டாள். தன்னுதடய ெஜகாதாிதயப் பயப்படுத்த ஜேன் விரும்பவில்தல.  

26. Her foolish QUIET made it possible for Lydia to be married. 

முட்டாள்தனமான அவளது சமௌனம் லிடியாவின் திருமணத்ததச் ொத்தியமாக்கியது.  

27. Lydia’s problem was solved. Jane remains foolish. She is unaware of it. 

லிடியாவின் பிரச்ெிதன தீர்க்கப்பட்டது. ஜேன் முட்டாளாகஜவ இருக்கிறாள். அவளுக்கு அது 

சதாியவில்தல.  

28. The express came at 12 midnight. 

தந்தி இரவு பன்னிசரண்டு மணிக்கு வந்தது.  

29. It could have come at any time. 

அது எப்சபாழுது ஜவண்டுசமன்றாலும் வந்திருக்கலாம்.  

30. Life knocks on the darkness of this family. 

இந்தக் குடும்பத்தின் இருளின் மீது வாழ்வு பாதிப்தப ஏற்படுத்துகிறது.  

31. Lydia was off. 

லிடியா அங்கிருந்து  சென்றுவிட்டாள்.  

32. Jane is surprised, not crushed. 

ஜேனுக்கு அதிர்ச்ெியாக இருந்தது, ஆனால் அவள் அதிக பாதிப்பதடயவில்தல.  

33. In her letter we find more of Jane than news. 

கடிதத்தில் ஜேதனப்பற்றி அதிகம் இருந்தஜத தவிர, விஷயத்ததப் பற்றி அல்ல.  

34. It never occurs to Jane that Lydia is ruined and the whole family along with her. 

லிடியா தன்தனயும் அழித்துக் சகாண்டு, குடும்பம் முழுவததயும் அழித்தது ஜேனுக்குப்  

புாியவில்தல.  

35. Mr. Bennet later says these things will pass off. 

இதவ யாவும் கடந்து சென்று விடும் என்று திரு சபன்னட் பின்னர் கூறுகிறார்.  

36. It will not pass away. All girls will remain unmarried. 

இது கடந்து செல்லாது. எல்லா சபண்களும் திருமணம் ஆகாமல் இருக்க ஜநாிடும்.  

37. All those who do not act rest on pious wishes. 

செயல்படாமல் இருப்பவர்கள் நல்லஜத நடக்கும் என்ற நம்பிக்தகயில் அதமதியாக இருப்பார்கள்.  

38. She refuses to see the other side.  

அவள் மறு பக்கத்ததப் பார்க்க மறுக்கிறாள். 

39. Instead of condemning themselves for the secret, Jane thanks herself. 

தாங்கள் இரகெியமாக தவத்திருந்ததற்குக் கண்டனம் சதாிவிக்காமல் ஜேன் தனக்ஜக நன்றி கூறிக் 

சகாள்கிறாள்.   

40. Self-justification is the rule. 

சுய நியாயப்படுத்தல் ெட்டமாக இருக்கிறது.   

41. Wherever Wickham figures, solicitude to him, shifting the blame to Lydia or keeping silent can be noticed.  

விக்காதமப் பற்றி விஷயம் எழும்ஜபாசதல்லாம், அவனிடம் அக்கதற சகாள்வது, லிடியாவின் ஜமல் 

பழி சுமத்துவது அல்லது அவர்கள் அதமதியாக இருப்பதத நாம் காணலாம்.  

42. A handsome false man is irresistible to ladies. 

அழகாக இருக்கும் சபாய்தம நிதறந்த ஒரு ஆசணக் கண்டால் சபண்களுக்கு ஈர்ப்பு உண்டாகிறது.  
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43. No man will condemn a woman even for murder if he likes her. 

தான் விரும்பும் ஒரு சபண் சகாதலஜய செய்தாலும் எந்த ஆணும் அவதளக் கண்டிக்க மாட்டான்.  

44. He would say it is the fate of the Victim. 

அது சகால்லப்பட்டவனின் ததலவிதி என்பான்.  

45. No hard word is spoken about Wickham to Darcy or to herself. 

டார்ெியிடம் விக்காதமப் பற்றி அவள் தவறாகப் ஜபசுவதில்தல, அவள் மனதிலும் எழுவதில்தல.  

46. The heart that once loved, loves to remember that love forever. 

ஒரு முதற ஏற்படும் காதல் அதத என்சறன்றும் ஞாபகம் தவத்துக்சகாள்ள விரும்புகிறது. 

47. There is no panic in Jane’s reporting about Lydia’s adventure. Her naiveté can render her insensible. Her 

not making a great misfortune of it helps life prevent it from becoming one. Nor can Colonel Forster be 

found fault with for this tragedy. It is a great restraint that takes the responsibility on themselves and totally 

absolves Forster from his part. It is again a contributing factor to Lydia's coming back. 

லிடியாதவப் பற்றி ஜேன் எழுதியதில் பீதி எதுவும் சதன்படவில்தல. அவளுதடய அறியாதமயால் 

இந்த விஷயம் அவதளக் கலங்க தவக்கவில்தல. அவள் இந்த விஷயத்ததப் சபாிய 

துரதிர்ஷ்டமாக எடுத்துக்சகாள்ளாத காரணத்தினால் வாழ்வு இததப் சபாிய ஆபத்தாக 

மாற்றவில்தல. கர்னல் பாஸ்டர் இந்த விபத்திற்குக் காரணம் என்றும் கூற முடியாது. பாஸ்டதர 

விலக்கி அக்குடும்பம் தாங்கள்தான் சபாறுப்பு என்று ஏற்றுக்சகாண்டது மிகப் சபாிய விஷயமாகும். 

லிடியா திரும்பி வருவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாகும்.  

48. “…something has occurred of a most unexpected and serious nature.” 

A familiar experience. 

Lydia left when Elizabeth, who was the guardian angel of the house was not there. 

As long as she was there, the negative energy could not acquire the intensity for elopement. 

The liveliness in Elizabeth is an extension of Joy of Existence to the Mind. 

Her mother affirmed the security of physical possessiveness which did not permit the emergence of joy. 

Joy is the energy of the expanding soul. 

Ultimately it is bliss which is the self-experience of consciousness. 

Each act can be understood from joy or energy or any other human or divine concept. 

As long as it interests Man to know, this impulse is alive. 

God enjoys in the enjoyment of each one of His creations. 

Such a theoretical knowledge can be constructed on a wide scale. 

One needs such knowledge while he is inside a vibration. 

He outgrows it when he is outside that vibration or plane. 

God is at the tether end of each vibration expressing the deepest on the merest surface. 

Enjoyment comes out of intensity. 

Intensity is at the maximum when the plane is integral. 

The philanderer enjoys breaking social rules. 

When he is caught and thrashed, he certainly enjoys subconsciously the thrashing. 

He seeks the thrashing again till he outgrows it. 

Vibrations are infinite. 

Their expressions are infinite. 

Their combinations are equally infinite. 

Nostalgia shows that one has not outlived that vibration. 

A vibration goes out of even the subconscious memory when he fully outlives it. 

Idealists are by implication impatient as they want to realise the future in the present. 

Values are exercises in the organisation of spiritual energy in other planes. 

What can we say of Man’s ever-present aspiration? 

He seeks the infinity in the finite in which capacity he is God at his own level. 

Joy of existence in the skill of execution is the joy of expression. 

Past, present, future is a narrow convention. 

The ever-present is ever-living. 

The involution and evolution that is there in creation can be experienced in small acts too. 

If there is joy in self-experience, there is joy in self-ignorance. 

Man sees in Time in succession while in Timelessness he sees them simultaneously. In the Simultaneous 

Time, as he sees Time coexisting with Timelessness he sheds the partial view of Time and Timelessness 
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and sees all at the same time, which has the force to accomplish instantaneously. 

There is nothing that does not feel joy. 

That is why it is the joy of existence. 

Ignorance seeking self-experience in self-consciousness becomes Ego. 

Knowledge seeking self-experience in self-consciousness becomes Purusha. 

Experience is outside, self-experience is inside. 

Experience can be had in the world’s consciousness. 

It can also be had in self-consciousness. 

To seek experience in self-consciousness need not be self-experience. 

Self-experience in Self-consciousness is to go inside and seek the previous stage. 

It is total subjectivity. 

It is to absorb one state into the absolute of the previous state. 

It is the opposite of creation. 

Creation is involution. 

Life is a series of unexpected events. 

The urge for romance attracts all people. 

No one has realised it in life. 

What is the secret of this failure? 

Its perennial nature reveals the infinity it is. 

Its eternal failure shows a lack of knowledge of romance or lack of skill to accomplish it. 

Surely it is a surprise. 

This element of unfailing aspiration and constant failure are in several other walks of life, but we do not 

recognise them. 

It is the process of formation of capacity as well as skills. 

In the fields of Money and power, a great many have accomplished. 

They are of the vital plane. 

Romance is in the field of the Mental Psychic. 

It has always remained an ideal; it has never been achieved fully. 

The love of the gopis for Krishna was one exception but it was in the universal plane. 

Romance, as we understand, is in the personal plane. 

So, it is a problem of realising an impersonal vibration personally. 

It requires an integral vision and integral capacity. 

The world has not yet developed it. 

We see partial success everywhere. 

Everyone sees in his own life a partial phenomenon. 

A fuller version of it can be had in the vital plane of marriage. 

That has been achieved in very many cases where the vital conditions are fulfilled. 

Romance is a revolutionary product or adventure. 

It is meant for revolutionary individuals, not conventional citizens. 

The conventional citizen aspiring for it shows its ever-living power. 

It can be achieved by one who can develop the Psychic Being. 

The failures are by the aspiring vital being. 

It is entirely selfish. 

“எதிர்பார்க்காத ஜமாெமான விஷயம் ஒன்று நடந்துள்ளது.” 

பாிச்ெியமான ஒரு அனுபவம். 

அவ்வீட்டில் யாவதரயும் பாதுகாக்கும் ஜதவததயாக விளங்கிய எலிெசபத் இல்லாத ெமயத்தில் 

லிடியா வீட்தட விட்டுச் செல்கிறாள். 

அவள் இருக்கும்வதர, ஓடிப்ஜபாவதற்குாிய தீவிரத்தத எதிர்மதற ெக்தி சபற முடியாமலிருந்தது. 

வாழ்வின் ெந்ஜதாஷத்தத மனதிற்கு நீட்டிப்பது, எலிெசபத்தின் கலகலப்பான சுபாவமாக 

சவளிப்படுகிறது. 

அவளுதடய தாயார் அவர்கதளத் தனக்ஜக சொந்தம் சகாண்டாடுவதன் மூலம் பாதுகாப்பு 

உணர்விதன வைங்குவதால், இது ெந்ஜதாஷம் சவளிப்பட அனுமதிப்பதில்தல.  

ெந்ஜதாஷம் விாிவதடயும் ஆன்மாவின் ெக்திஜய ஆகும். 
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முடிவில் இது ேீவியத்தின் சுய அனுபவமான ஜபரானந்தமாகும். 

ஒவ்சவாரு செயதலயும் ெந்ஜதாஷம் அல்லது ெக்தி அல்லது மனித கருத்து அல்லது சதய்வீக 

கருத்தின் மூலம் புாிந்துசகாள்ளலாம். 

சதாிந்துசகாள்ள ஜவண்டும் என்ற ஆர்வத்தத இது மனிதனுக்கு ஏற்படுத்தும்வதர, உந்துதல் 

சதாடர்ந்து இருக்கும்.  

இதறவன் தன்னுதடய ஒவ்சவாரு பதடப்பின் ெந்ஜதாஷத்திலும் ெந்ஜதாஷம் அதடகிறான். 

இத்ததகய தத்துவார்த்த அறிதவ பரந்த அளவில் கட்டதமக்க முடியும்.  

ஒருவர் ஒரு அதிர்வுக்குள் இருக்கும்சபாழுது அவருக்கு இந்த ஞானம் ஜததவப்படுகிறது. 

அந்த அதிர்வு அல்லது அந்த நிதலக்கு சவளிஜய இருக்கும்சபாழுது அதத அவர் விஞ்சுகிறார். 

சவறும் ஜமற்பரப்பில் ஆழ்ந்ததத சவளிப்படுத்தும் வண்ணம் ஒவ்சவாரு அதிர்வின் முடிவிலும் 

இதறவன் இருக்கிறான்.  

தீவிரத்தின் மூலம் ெந்ஜதாஷம் எழுகிறது. 

ஒருங்கிதணந்த நிதலயில் தீவிரம் அதிகபட்ெமாக இருக்கும். 

ெமூக விதிகதள மீறுவதில் ஒரு சபண் பித்தன் ெந்ஜதாஷமதடகிறான். 

அவன் பிடிபட்டு, தாக்கப்படும்சபாழுது அவன் ஆழ்மனதில் அந்தத் தாக்குததல ெந்ஜதாஷமாக 

அனுபவிக்கிறான். 

அததத் தாண்டி வரும்வதர அவன் அந்தத் தாக்குததல நாடுகிறான். 

அதிர்வுகள் எல்தலயற்றதவ. 

அவற்றின் சவளிப்பாடுகளும் எல்தலயற்றதவ. 

அவற்றின் ஜெர்க்தககளும்அஜதஜபால அனந்தமானதவ. 

பதழய ஞாபகம், ஒருவர் அந்த அதிர்தவ மிஞ்ெவில்தல என்பததக் காண்பிக்கின்றது.  

ஒரு அதிர்வு, அவன் அதத முழுதமயாக விஞ்சும்சபாழுது ஆழ்மன ஞாபகத்திலிருந்தும் மதறகிறது. 

எதிர்காலம் இன்ஜற சவளிப்பட ஜவண்டும் என்று இலட்ெியவாதிகள் விரும்புவதால் அவர்களுக்கு 

இது ெம்பந்தமாக சபாறுதம இருப்பதில்தல. 

பண்புகள் என்பது மற்ற நிதலகளில் ஆன்மீக ஆற்றசல அதமப்பதற்கான பயிற்ெிகள் ஆகும். 

மனிதனின் நிரந்தரமான ஆர்வத்ததப் பற்றி நாம் என்ன கூற முடியும்? 

அளவுக்குட்பட்டதில் அனந்தத்தத நாடும் அவன், இத்திறதனப் சபாறுத்த அளவில் அவனது 

நிதலயில் இதறவனாவான்.   

செயல்படுத்தும் திறனில் உள்ள வாழ்வின் ெந்ஜதாஷம் சவளிப்பாட்டின் ெந்ஜதாஷமாகும்.  

கடந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் ஆகியதவ குறுகிய மரபாகும். 

நிரந்தரமானது எப்சபாழுதும் ேீவித்திருப்பதாகும். 

பதடப்பில் இருக்கும் ெிருஷ்டிதயயும், பாிணாமத்ததயும் ெிறிய செயல்களிலும் அனுபவிக்க முடியும்.  

சுய அனுபவத்தில் ெந்ஜதாஷம் இருப்பின், சுய அறியாதமயிலும் ெந்ஜதாஷம் இருக்கும். 

காலத்தில் மனிதன் அடுத்தடுத்து சதாடர்ச்ெியாகப் பார்க்கிறான், காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட 

நிதலயில் அவன் இவற்தற ஒஜர ெமயத்தில் பார்க்கிறான். மூன்றாம் நிதலக் காலத்தில் காலமும் 

காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டதும் இதணந்து இருப்பதத அவன் காண்பதால் அதவ இரண்டின் மீதான 

பகுதியான பார்தவதய அவன் அகற்றி, அதனத்ததயும் ஒஜர ெமயத்தில் பார்க்கிறான். இதற்கு 

உடனடியாகச் ொதிக்கும் ெக்தி உண்டு.  

ெந்ஜதாஷத்தத உணராதது எதுவுமில்தல. 

இதனால்தான் இது வாழ்வின் ெந்ஜதாஷமாக உள்ளது. 

சுய ேீவியத்தில் சுய அனுபவத்தத நாடும் அறியாதம அகந்ததயாக மாறுகிறது.  

சுய ேீவியத்தில் சுய அனுபவத்தத நாடும் அறிவு புருஷாவாக மாறுகிறது. 

அனுபவம் புறத்தில் உள்ளது, சுய அனுபவம் அகத்தில் உள்ளது. 

உலகத்தின் ேீவியத்தில் அனுபவத்ததப் சபறலாம். 

சுய ேீவியத்திலும் இததப் சபறலாம். 

சுய ேீவியத்தில் அனுபவத்தத நாடுவது சுய அனுபவமாக இருக்க ஜவண்டும் என்பதில்தல. 

சுய ேீவியத்தில் சுய அனுபவம் என்பது அகத்துள் சென்று முந்ததய கட்டத்தத நாடுவதாகும். 

இது முழுதமயாக அகத்திற்குாியது. 

இது ஒரு நிதலதய முந்ததய நிதலயின் முழுதமயில் உட்சகாள்வதாகும். 

இது பதடப்பிற்கு எதிரானது. 

பதடப்பு ெிருஷ்டி ஆகும். 

சதாடர்ச்ெியான எதிர்பாராத நிகழ்வுகதளக் சகாண்டது வாழ்க்தக. 

அமரகாதலின் உந்துதல் அதனவதரயும் ஈர்க்கிறது. 
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இதத வாழ்வில் எவரும் உணர்ந்ததில்தல. 

இத்ஜதால்வியின் இரகெியம் என்ன? 

இதன் வற்றாத தன்தம இதன் அனந்தத்தத சவளிப்படுத்துகிறது. 

இதன் நிரந்தரத் ஜதால்வி அமரகாததலப் பற்றிய அறிவு இல்லாதததஜயா அல்லது அததச் 

ொதிக்கும் திறன் இல்லாதததஜயா காண்பிக்கின்றது.  

இது நிச்ெயமாக ஒரு ஆச்ொியம்தான். 

ஜதால்விஜய அதடயாத ஆர்வமும், இதடயறாத ஜதால்வியும் வாழ்வின் பல்ஜவறு மற்ற துதறகளில் 

உள்ளன. ஆனால் நாம் அவற்தற அதடயாளம் சதாிந்துசகாள்வதில்தல.  

ஆற்றலும், திறதமயும் உருவாகும் செயல்முதற இது. 

பணம் மற்றும் அதிகாரத் துதறகளில் பலரும் ொதித்துள்ளனர். 

அதவ உணர்வின் நிதலக்குாியன ஆகும். 

காதல் மனதின் தெத்தியத்ததச் ொர்ந்தது. 

இது எப்சபாழுதும் ஒரு இலட்ெியமாக இருந்து வந்துள்ளஜத தவிர, ஒருஜபாதும் முழுதமயாக 

அதடயப்படவில்தல. 

கிருஷ்ணாிடம் ஜகாபிதககளுக்கு இருந்த காதல் ஒரு விதி விலக்காகும், ஆனால் இது பிரபஞ்ெ 

நிதலயிலிருந்தது.  

அமரகாதல், நாம் புாிந்துசகாண்டுள்ளததப் ஜபால் நமது தனிப்பட்ட நிதலயிலுள்ளது.   

ஆதலால் சபாதுவான ஒரு அதிர்தவ, தனிப்பட்ட விதத்தில் உணரும் பிரச்ெிதனயாகும் இது. 

ஒரு ஒருங்கிதணந்த பார்தவயும், ஒருங்கிதணந்த திறனும் இதற்கு ஜவண்டும். 

உலகம் இன்னமும் இதத உருவாக்கவில்தல. 

நாம் எங்கும் பகுதியான சவற்றிதயஜய காண்கிஜறாம். 

ஒவ்சவாருவரும் அவரது சொந்த வாழ்க்தகயில் பகுதியான நிகழ்வுகதளஜய பார்க்கின்றனர். 

திருமணத்தின் உணர்வு நிதலயில் இதன் முழுதமயான பதிப்பிதனப் சபறலாம். 

உணர்வின் முக்கிய நிபந்ததனகள் பூர்த்தி செய்யப்படும் பல ெந்தர்ப்பங்களில் அது சவற்றி 

சபற்றுள்ளது.  

அமரகாதல் ஒரு புரட்ெிகரமான சபாருளாகும், அல்லது வீரச் செயலாகும். 

இது புரட்ெிதய விரும்பும் மக்களுக்கு உாியஜத தவிர, மரபிதனக் கதடப்பிடிக்கும் மக்களுக்கு 

அல்ல. 

மரபு வழி வந்த மக்கள் இதற்கு ஆர்வப்பட்டால் இது, இதன் என்றும் ேீவனுடன் இருக்கும் ெக்திதய 

காண்பிக்கின்றது. 

தெத்திய புருஷதன வளர்த்துக்சகாள்ளும் ஒருவரால் இததனப் சபறமுடியும். 

ஆர்வப்படும் உணர்வுாீதியானவர்கள் ஜதால்வி அதடகின்றனர். 

இது முழுதமயாக சுயநலமானது. 

49. “I am afraid of alarming you.” 

People are alarmed at a great failure. 

Failure in romance is felt as fatal and anyone is alarmed. 

Krouncha Vadham-கிசரௌஞ்ெ வதம் is a novel by Kandehar. 

It brings out such a shock of romantic failure clearly. 

It is in the best sense a typical story of romance. 

The heroine here aspires for romantic life which no one has yet attained. 

She is a very good girl, well educated. 

She aspires for ideal romance and a respectable social status. 

She gets the status and forgets the romance. 

Now comes disillusionment in the nobility of status. 

She gives way and seeks the old romance. 

Her lover is an idealist of a rare type. 

It was not he who sought her, he sought the ideal. 

She passes through a painful trauma. It is the story. 

Commonsense, more so, community of interests asserts and restores the status quo. 

The sincerity in the girl, her husband, her father and particularly in her hero, restores the balance. 

Only reading the entire novel will explain that sincerity. 

Romance does not fail. 

Human sincerity invariably fails. 
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Sincerity is unable to match the great demands of the intense heights of aspiration. 

Failed romance is a successful marriage. 

Marriage fails because of failure of manners. 

Man takes the failure of sincerity as the failure of romance. 

Sincerity has several dimensions, personal, social. Always, without exception, failure of romance is the 

failure of sincerity to match the social circumstances. 

Kandehar is a powerful writer. 

His style is energetic. 

Energy of writing comes from liveliness of understanding. 

The loftier the idea is, livelier is the understanding. 

He perceives love as a revolution. That is the truth of romance. 

Still the story is infructuous, but it is a commonsense compromise. 

Romance requires in life emotions that stir the soul. 

What everyone has is intensity at an early age. 

Each person has the maximum intensity at his level. 

It leads each to think that his own love is the highest best. 

This is not a love story in any sense, as his ideal was not love for her. 

He is after a political ideal; she, when disillusioned, is after him. 

It is right she is again disillusioned. 

The skill of the plot and narration lies in bringing about the disillusionment through external events. 

It perfectly matches the sincerity in all concerned. 

In a way, this story illustrates the Mind of the ordinary Indian. 

He has in the depth the potential for total sincerity. 

His life requirements are very great and impossible to acquire. 

The compromise, outer and inner, is so compelling where one’s sincerity is put to test. 

Of course, the heroine is not meant for that. 

Hers was a social ideal, but she talks the language of the perfect ideal. 

Hence the compelling compromise. 

This story and its context can tell us what we can do in the wider context. 

The very best in the circumstances, is the very best required is the principle. 

If enlightened Indians see this principle in action, India can fulfill His fourth ideal. 

To do the very best at the given moment commensurate with one’s sincerity so that   through him the 

country will be prepared is the individual strategy. 

The question is can he fashion a collective strategy? 

We see in 'Pride and Prejudice' the opportunity at the end presents from the beginning  

highlighting the power of human choice. 

Human choice is the most powerful determinant of life in view of the fact it has the capacity to extend itself 

in Time both ways. 

Human choice, here, presents itself as a choice between Time and Simultaneous 

Time; force and being; from involution and evolution. 

God, in other words, consents to a freedom for the evolving spirit to choose its taste, either of ignorance or 

delight. 

In one, what emerges is the slow deliberate delight of Nature. 

In the other, it is the joy of abridging Time into Simultaneous Time. 

What we have to appreciate is the role of fetters, social, psychological. 

Going back to the Origin of creation, the Absolute, we find it created the universe so that the universe 

would evolve as it chooses. The Absolute extends its Original freedom to us as a human choice. We face 

the creation and its freedom on one side and the Absolute and its freedom for the universe on the 

other side. 

We, the tip of the evolution, have the freedom to choose either or extend Freedom to its final Law and last 

consummation, to exercise our own Freedom. It is purna yoga. 

Man still enjoys the joy of pain. 

Even here he can shift his identification to joy from pain. 
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Centred in joy, the result moves to become positive. 

Centred in pain, a reversal can bring the result positively through joy. 

Without that reversal, he will have the joy of destroying the structure, which Mrs. Bennet represented. 

Everyone else reversed to produce a positive result. 

Sulochana, the heroine of Kandehar, along with her husband and father effects a deep reversal of 

commonsense to restore good results to everyone including the hero whose capital punishment was 

cancelled. 

The perception of the author is sensitively precise as well as comprehensive in the social context. 

“நான் உன்தன, கவதலக்கு உள்ளாக்குகிஜறஜனா என்று பயப்படுகிஜறன்.” 

சபாிய ஜதால்விதயக் கண்டு மக்கள் அச்ெமதடகின்றனர். 

காதலில் ஜதால்வி மிகப் சபாிய விஷயமாக இருக்கிறது, எவரும் பயந்துவிடுகின்றனர்.  

‘கிசரௌஞ்ெ வதம்’ கண்ஜடகர் எழுதிய ஒரு நாவலாகும்.  

காதல் ஜதால்வியின் சபரும் அதிர்ச்ெிதய இது சதளிவாக சவளிப்படுத்துகிறது. 

இது ஒரு ெிறந்த காதல் கததயாகும். 

கதாநாயகி இங்கு இதுவதர எவரும் அதடந்திராத காதல் வாழ்விற்கு ஆர்வப்படுகிறாள். 

அவள் ஒரு நல்ல சபண், நன்கு படித்தவள். 

அவள் ஒரு இலட்ெிய அமரகாதலுக்கும், சகௌரவமான ெமூக அந்தஸ்திற்கும் ஆர்வப்படுகிறாள். 

அவளுக்கு அந்தஸ்து கிதடக்கிறது, காததல மறந்து விடுகிறாள். 

அந்தஸ்தின் ஜமன்தமயில் அவளுக்கு ஒரு ஏமாற்றம் பிறக்கிறது. 

அவள் அததக் தகவிட்டு விட்டு பதழய காததல நாடுகிறாள். 

அவளுதடய காதலன் ஒரு அாிய வதக இலட்ெியவாதியாவான். 

அவன் அவதள நாடவில்தல, அவன் இலட்ெியத்ததஜய நாடினான். 

அவள் வலிதயயும், ஜவததனதயயும் ெந்திக்க ஜநாிடுகிறது. இதுதான் கதத. 

இயல்பறிவும், இதற்கும் ஜமலாக ெமூக நலன்களும் நிதலதமதய உறுதிப்படுத்துகின்றன, 

நிசலசய மீட்சடடுக்கிறது.  

சபண், அவளது கணவன், தகப்பனார் மற்றும் குறிப்பாக அவளது காதலன் ஆகிஜயாாின் உண்தம 

ெமநிதலதய மீட்சடடுக்கிறது. 

நாவல் முழுவததயும் படித்தால் மட்டுஜம அந்த உண்தம புாியும். 

அமரகாதல் ஜதால்வி அதடவதில்தல. 

மனித உண்தம தவறாமல் ஜதால்வியுறுகிறது. 

ஆர்வத்தின் தீவிர உச்ெங்களின் எதிர்பார்ப்புகதள உண்தமயால் ஈடுகட்ட முடிவதில்தல. 

ஜதால்விதயத் தழுவும் காதல் சவற்றிகரமான திருமணமாகிறது.  

தவறான நடத்ததகளால் திருமணம் ஜதால்வியுறுகிறது. 

உண்தமயின் ஜதால்விதய மனிதன் காதலின் ஜதால்வியாகக் கருதுகிறான். 

தனிப்பட்டது, ெமூகாீதியானது என உண்தமக்குப் பல்ஜவறு பாிமாணங்கள் உள்ளன. ெமூக 

ெந்தர்ப்பங்களுக்கு நிகராக இருப்பதற்காக எடுக்கும் முயற்ெியில், உண்தமயின் ஜதால்வி காதலின் 

ஜதால்வியாகத் தவறாமல் மாறுகிறது. 

காண்ஜடகர் ஆற்றல் மிக்க எழுத்தாளர் ஆவார். 

அவரது பாணி ெக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. 

புாிந்துசகாள்வதில் இருக்கும் உயிஜராட்டம் எழுத்துக்குச் ெக்திதய அளிக்கிறது. 

கருத்து எவ்வளவு ஜமன்தமயாக இருக்கிறஜதா அவ்வளவு உயிருள்ளதாக புாிதலும் இருக்கும்.  

காதல் புரட்ெிகரமானது என்று அவர் கருதுகிறார். அதுதான் அமரகாதலின் உண்தமயாகும். 

இருப்பினும் இக்கதத பயனற்ற ஒன்றாகும், ஆனால் இது ஒரு இயல்பான ெமரெம் ஆகும். 

ஆன்மாதவத் தூண்டும் உணர்ச்ெிகள் வாழ்க்தகயில் காதலுக்குத் ஜததவப்படுகின்றன. 

எல்ஜலாாிடமும் இருப்பது இளம் வயது தீவிரஜம ஆகும். 

ஒவ்சவாருவருக்கும் அவரவரது நிதலயில் அதிகபட்ெ தீவிரம் உள்ளது. 

தனது காதல் மட்டுஜம மிகச் ெிறந்தது என்கிற உணர்தவ இது அளிக்கிறது. 

இது எந்த வதகயிலும் ஒரு காதல் கதத அல்ல, ஏசனனில் அவனது இலட்ெியம் அவள் மீதிருக்கும் 

காதல் அல்ல. 

அவன் ஒரு அரெியல் குறிக்ஜகாதளக் சகாண்டிருந்தான்; சதளிவு சபற்ற பின் அவள் அவதனக் 

காதலிக்க ஆரம்பிக்கிறாள். 

அவள் மீண்டும் சதளிவு சபறுவது ொியானஜத. 
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இக்கததயின் கரு மற்றும் இதத எடுத்துதரக்கும் விதம், புற நிகழ்வுகளின் மூலம் சதளிவு சபற 

தவப்பதில் உள்ளது. 

ெம்பந்தப்பட்ட அதனவருதடய உண்தமயுடன் இது ெிறப்பாகப் சபாருந்துகிறது.  

ஒரு விதத்தில் இக்கதத ொதாரண இந்தியக் குடிமகனின் மனதத விளக்குகிறது. 

முழுதமயான உண்தம அவனது ஆழத்தில் வித்தாக உள்ளது.  

அவனது வாழ்வின் ஜததவகள் மிகவும் சபாியதவ, சபறுவதற்குச் ொத்தியமற்றதவ. 

ஒருவரது உண்தம ஜொததனக்கு ஆளாகும்சபாழுது அக மற்றும் புற ெமரெம் 

நிர்பந்தப்படுத்தப்படுகிறது. 

கதாநாயகிக்கு இது சபாருந்தாது. 

அவளது இலட்ெியம் ெமூகாீதியானது, ஆனால் அவள் பூரண இலட்ெியத்ததப் பற்றிப் ஜபசுகிறாள்.   

ஆதலால் ெமரெம் நிர்பந்தமாகிறது.  

நாம் ஜமலும் பரந்த விஷயத்தில் என்ன செய்யலாம் என்பதத இக்கததயும் இதன் ெந்தர்ப்பமும் 

கூறமுடியும்.  

சூழ்நிதலகளில் மிகச் ெிறந்தஜத மிகச் ெிறந்ததாக ஜததவப்படுகிறது என்பஜத தத்துவமாகும். 

இந்தியாவில் உள்ள அறிவாளிகள் இந்தத் தத்துவத்ததச் செயல்படுத்தினால், பகவானின் 

நான்காவது இலட்ெியத்தத இந்தியாவால் பூர்த்தி செய்ய முடியும். 

ஒருவர் மூலம் நாடு தயார் நிதலயில் இருப்பதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் ஒருவரது 

உண்தமக்கு ஈடாக மிக உயந்த செயதலப் புாிவது தனிப்பட்ட உபாயமாகும். 

அவரால் ஒரு கூட்டு உபாயத்தத உருவாக்க முடியுமா என்பதுதான் ஜகள்வி.  

இறுதியாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஆரம்பம் முதஜல வருவததயும், இது மனித விருப்பத்தின் 

ெக்திதய எடுத்துக்காட்டுவததயும் Pride and Prejudice-ல் நாம் பார்க்கிஜறாம்.  

மனித விருப்பம் வாழ்வில் ெக்தி வாய்ந்த தீர்மானிக்கும் காரணியாக உள்ளது. இது காலத்தில் 

தன்தன இரண்டு திதெகளிலும் விாிவுபடுத்திக்சகாள்ளும் திறன் சகாண்டது. 

காலம்-மூன்றாம் நிதலக் காலம்; ெக்தி- ேீவன்; ெிருஷ்டி-பாிணாமம் ஆகியவற்றிற்கு இதடஜயயான 

ஜதர்ந்சதடுப்பாக மனித விருப்பம் இங்கு தன்தன முன்னிருத்திக் சகாள்கிறது. 

அதாவது, அறியாதம அல்லது ஆனந்தத்ததத் தனது ருெிக்ஜகற்ப ஜதர்ந்சதடுப்பதற்கான 

சுதந்திரத்தத கடவுள் வளரும் ஆன்மாவிற்கு அளிக்கிறார். 

ஒன்றில் இயற்தகயின் நிதானமான ஆழ்ந்து ஆராய்ந்த ெந்ஜதாஷம் சவளிப்படுகிறது. 

மற்சறான்றில் இது காலத்தத மூன்றாம் நிதலக் காலமாகச் சுருக்கும் ெந்ஜதாஷமாகும்.  

ெமூக மற்றும் மஜனாாீதியான ததளகளின் பங்கிதன நாம் புாிந்துசகாள்ள ஜவண்டும்.  

பதடப்பின் பிறப்பிடமான பிரம்மத்தத நாம் மீண்டும் காணும்ஜபாது, அது பிரபஞ்ெம் விரும்பும் 

வதகயில் சவளிவர, பிரபஞ்ெத்தத உருவாக்கியது என்பதத நாம் காண்கிஜறாம்.  

பிரம்மம் தனது ஆரம்ப சுதந்திரத்தத நமக்கு மனித விருப்பமாக அளித்துள்ளது. பதடப்பு மற்றும் 

அதனுதடய சுதந்திரத்தத ஒரு பக்கத்திலும், பிரம்மம் மற்றும் அது பிரபஞ்ெத்திற்கு அளித்துள்ள 

சுதந்திரத்தத மறு பக்கத்திலும் நாம் எதிர்சகாள்கிஜறாம். 

பாிணாமத்தின் முதனயாக இருக்கும் நமக்கு இரண்டில் ஒன்தறத் ஜதர்ந்சதடுக்கஜவா அல்லது 

சுதந்திரத்தத அதன் முடிவான ெட்டத்திற்கும், இறுதியான நிதறவிற்கும் விாிவுபடுத்தஜவா, நமது 

சுதந்திரத்ததப் பிரஜயாகிக்கஜவா உாிதம உண்டு. இது பூரண ஜயாகமாகும்.    

வலியின் இன்பத்தத மனிதன் இன்னமும் ெந்ஜதாஷமாக அனுபவிக்கிறான். 

இங்கும்கூட அவன் அவனது அதடயாளத்தத வலியிலிருந்து ெந்ஜதாஷத்திற்கு மாற்றிக் 

சகாள்ளலாம். 

ெந்ஜதாஷத்தின் தமயத்தில் இருக்கும்சபாழுது பலன் ஜநர்மதறயாக மாறுகிறது. 

வலியில் தமயம் சகாண்டிருந்தால் ஒரு மாற்றம் ெந்ஜதாஷத்தின் மூலம் ஜநர்மதறயான பலதன 

அளிக்கும்.  

அந்த மாற்றம் இல்லாமல் கட்டதமப்தப அழிப்பதில் அவனுக்குச் ெந்ஜதாஷம் கிதடக்கும்,  

திருமதி சபன்னட் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தாள். 

ஜநர்மதறயான பலதன உருவாக்க மற்ற அதனவரும் மாறினர். 

காண்ஜடகாின் கதாநாயகியான சுஜலாச்ெனா, தன்னுதடய கணவர் மற்றும் தந்ததயுடன் ஜெர்ந்து 

மரண தண்டதன ரத்து செய்யப்பட்ட கதாநாயகன் உள்பட அதனவருக்கும் நல்ல பலன்கள் 

மீண்டும் திரும்பி வர தன்னுதடய இயல்பறிவில் மாற்றத்ததக் சகாண்டுவந்தாள். 

ெமூகக் கண்ஜணாட்டத்தில் கதாெிாியாின் புாிதல் உணர்ச்ெிபூர்வமாகத் துல்லியமாகவும், 

அதனத்ததயும் உள்ளடக்கியதாகவும் உள்ளது. 
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50. “Be assured we are all well.” 

Jane is physical. The vital tragedy did not touch her or even her comprehension. 

In life the physical and vital are not so organised to fulfill each by itself. 

In the field of romance, Mind does not enter. 

The vital is so related to the physical that any powerful disturbance of the vital destroys that and its 

life while it does not spare the physical foundation. 

Commonsense is not developed to guide one’s action not to destroy the foundation by disturbing the 

surface. 

Commonsense is the character of the life and its physical foundation. 

Psychologically commonsense becomes the conscience of our life. 

To handle the disturbance of one part without destroying its foundation, requires the developed 

individuality of that part. 

It demands a certain maturity of the being. 

The Hellenic culture which could not rise to its spiritual heights in allowing itself to dissolve, dissolved the 

entire society forever. 

In India what preserves the spiritual gains is the caste structure. 

It is true all the outer encrustations of caste are to go. 

It is equally true that all the essence of Indian culture is preserved by the caste structure. 

The values of each caste preserve the essence of Indian spirituality as essential values. 

It is its social version we see in Kandehar’s novel. 

Indian society, I know, has resilience in the extreme. 

It is because Nature is trying here for the most opulent results. 

The spiritual essence needed for that is preserved by the inner core of the caste structure which cherishes 

and upholds the values. 

It is that core value that preserved Indian Freedom from the onslaught of a fad like Non-violence. 

Spirituality could win freedom in spite of a determined dissipation of a fad which in its crisis became moral 

violence in 1942. 

It could not penetrate the caste structure that was the basis of Pakistan. 

The creation of Pakistan, in this view, ensures the farther goal of India, Jagat guru, when it comes to 

unite the various fringes – Bhutan, Sikkim, Malaya, Burma, Singapore, Sri Lanka – into a territorial 

unity. 

The basic caste values are spiritual values in vital life. 

Caste in India has a parallel to class in Europe. 

Only economic welfare rising to well-being is neutralising inequality. 

Social eminence through political power alone can wipe out the inequality arising out of caste, especially 

those of the outcastes. 

Inter caste marriages legally preserve the caste of the male while it is the woman at home who prevails in 

the long run in matters of caste values. Her caste gets perpetuated at home in effectual fact. 

It is worth noting that across various linguistic states the values of each caste prevail over all India. 

Democracy preserves human values of equality while caste preserves the spiritual values of essence. 

If anything can survive the material culture of the West, it is the deeper values of not the castes but the 

deeper spiritual values that castes preserve. 

Aristocracy may go, not the values cherished by the aristocracy. 

Indians embracing Islam and Christianity have fully preserved those values. 

Indians abroad take to caste rituals more seriously than here. 

At times of crisis Man tries to take refuge in the church and religion, but both of them prove to be 

inadequate. 

I often write in Pride and Prejudice when Lydia ran away no one thought of praying in the church. 

They simply waited while Gardiner was at work. 

Only after she was found, and Gardiner was to be paid, the value of the honour of aristocracy arose. It 

saved. Not only saved but really opened the horizons. Values in India worth their name are preserved not 

by education, status, or religion but by the caste to which one belongs. It comes to the Indians as prayer, it 

does not matter at which religious temple. 
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This is the way human ignorance functions with respect to grace. 

For a selfish man as well as one who has lofty indifference to human folly, there is no problem, as Man 

loves to work against himself with a vengeance. 

Why is Man like that? 

What should the attitude be of a devotee? 

We see it very clearly in Indian Freedom. 

It was won in 1910 by subtle forces in the subtle plane. 

There was no national leadership except Gokhale, a moderate and Tilak, an extremist. Gandhiji came in 

1915. 

A call to armed uprising would have won freedom. 

It was nowhere on the horizon. 

A family must be nourished by earning. Freedom needs a fight. 

Gandhiji came in 1915. As the head of the family decides NOT to earn, like Dan’s sales, but he must be 

supported from out side, Gandhiji decided on Non-violence and developed it into fads of Khadi and 

spinning. 

Especially after the 1956 descent, Man taking to Mother’s ways of life – the ten rules of the Psychic – will 

realise the goal of earth. The sadhaks and devotees, like Gandhiji take the perverse attitude that Mother 

must fulfil all their domestic aspirations while they are in the consciousness of falsehood. 

Sulochana, a wife, longed for Dilipan, ardently, intensely. 

She came back as a mother to her husband to preserve the family, the outer shell, without overcoming the 

yearning of Dilipan or shifting it to her husband which Glencora did. When the family is not broken, the 

inner longings shift to the next generation. Sulochana and Glencora should transfer their love to their 

husbands. Or leave the husband, give up their love and live an austere life. Human nature does permit 

their becoming an ideal wife for an inner austerity. When the inner longing persists, the outer institution 

of marriage breaks worldwide to fulfil the longing in the dissipation of destruction of the structure. Darcy 

did the right thing, took a bold step, gave up his superiority and loved her unconditionally. She did not. 

Sulochana and Glencora exhibited a sincerity to the institution of the marriage and preserved it as an outer 

shell. 

“நாங்கள் அதனவரும் நலமாக இருக்கிஜறாம்.” 

ஜேன் ேடநிதலயில் இருப்பவள். நடந்திருக்கும் ஆபத்தான விஷயம் அவதளத் சதாடவில்தல, 

அவளுதடய புாிந்துசகாள்ளும் திறதனயும் சதாடவில்தல.  

வாழ்வில் ேடமும் உணர்வும் தானாகஜவ பூர்த்தி செய்துசகாள்ளும் அளவிற்கு 

முதறப்படுத்தப்படவில்தல. 

காதலில் மனதிற்கு இடமில்தல. 

உணர்வின் எந்த ஒரு ெக்திவாய்ந்த பாதிப்பும், ேடத்ததயும் அதன் வாழ்தவயும் அதன் அடித் 

தளத்ததயும் அழிக்கும் அளவிற்கு, ேடமும் உணர்வும் ஒன்ஜறாசடான்று சதாடர்பு சகாண்டுள்ளன. 

ஜமல்தளத்தத பாதிப்பதன் மூலம் அடித்தளத்தத அழிக்காமல் இருக்க ஒருவரது செயதல வழி 

நடத்தும் அளவிற்கு இயல்பறிவு உருவாகவில்தல.  

வாழ்வின் தன்தம மற்றும் அதன் ேடநிதல அடித்தளம் இயல்பறிவாகும். 

மன அளவில் இயல்பறிவு நமது வாழ்வின் மனச்ொட்ெியாக மாறுகிறது. 

ஒரு பகுதியின் பாதிப்தப அதன் அடித்தளத்திற்குப் பாதிப்பு ஏற்படாமல் தகயாள அப்பகுதியின் 

வளர்ச்ெியதடந்த தனித்துவம் ஜததவப்படுகிறது. 

ேீவனின் ஒரு குறிப்பிட்ட முதிர்ச்ெி இதற்குத் ஜததவப்படுகிறது. 

தன்தனஜய கதலத்துக்சகாள்ளும் அளவிற்குத் ஜததவயான ஆன்மீக உச்ெத்திற்கு உயர முடியாமல் 

ஜபான ‘Hellenic’ கலாச்ொரம் ெமுதாயம் முழுவததயும் நிரந்தரமாகக் கதலத்தது. 

இந்தியாவில் ோதியின் கட்டதமப்ஜப ஆன்மீகப் பலன்கதளப் பாதுகாக்கிறது. 

ோதியின் புறத் ததளகள் யாவும் அகற்றப்பட ஜவண்டும் என்பது உண்தமதான். 

இந்தியக் கலாச்ொரத்தின் ொரம் அதனத்தும் ோதி அதமப்பினால் பாதுகாக்கப்படுவதும் 

உண்தமஜய. 

ஒவ்சவாரு ோதியின் பண்புகளும் இந்திய ஆன்மீகத்தின் ொரத்தத, முக்கியமான பண்புகளாகப் 

பாதுகாக்கின்றன. 

காண்ஜடகாின் நாவலில் நாம் இதன் ெமூகப் பதிப்பிதனப் பார்க்கிஜறாம். 

இந்திய ெமுதாயத்தில் எதிர்ப்புத்திறன் அதிக அளவில் உள்ளது. 
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ஏசனனில், இயற்தக இங்கு மிகவும் வளமான பலன்களுக்காக முயற்ெி செய்கிறது.  

அதற்கான ஆன்மீக ொரம் பண்புகதளப் ஜபாற்றி நிதல நிறுத்தும் ோதி அதமப்பின் தமயப் 

பகுதியினால் பாதுகாக்கப்படுகிறது.   

இந்த முக்கியப் பண்ஜப இந்திய சுதந்திரத்தத அஹிம்ொவாதம் என்ற அர்த்தமற்ற சகாள்தகயின் 

தாக்குதலிலிருந்து பாதுகாத்தது.  

ஒரு அர்த்தமற்ற சகாள்தகயின் தீர்மானமான ெிததவு 1942ஆம் ஆண்டு தார்மீக வன்முதறயாக 

மாறிய ஜபாதும் ஆன்மிகத்தால் சுதந்திரத்ததப் சபறமுடிந்தது.  

பாகிஸ்தான் உருவாவதற்கு அடிப்பதடயாக விளங்கிய ோதியின் கட்டதமப்தப இதனால் 

ஊடுருவ முடியவில்தல. 

இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தில் பாகிஸ்தான் உருவானது, இந்தியாவின் மற்ற இலட்ெியங்களான- 

இந்தியா ேகத்குருவாவது, பல்ஜவறு ெிறுெிறு பகுதிகளான பூடான், ெிக்கிம், மலாயா, பர்மா, 

ெிங்கப்பூர், ஸ்ரீ லங்கா ஆகியவற்றின் எல்தலாீதியான ஒருதமப்பாடு ஆகியவற்தற 

உறுதிப்படுத்துகிறது.     

அடிப்பதட ோதிப் பண்புகள் உணர்வுாீதியான வாழ்வின் ஆன்மீகப் பண்புகள் ஆகும். 

ஐஜராப்பாவில் வகுப்பு என்பது இந்தியாவில் ோதியாக உள்ளது. 

சபாருளாதார நலன்கள் நல்வாழ்வாக உயரும்ஜபாது மட்டுஜம ஏற்றத்தாழ்வு அகற்றப்படுகிறது. 

அரெியல் அதிகாரத்தின் மூலம் ஏற்படும் ெமூக உயர்வு மட்டுஜம ோதி, முக்கியமாகத் தாழ்த்தப்பட்ட 

ோதிகளின் அடிப்பதடயில் உருவாகும் ஏற்றத்தாழ்தவ அகற்றும். 

கலப்புத் திருமணங்களில் ஆணின் ோதிஜய ெட்டப்படி சதாடருகிறது. ஆனால் வீட்டிலிருக்கும் 

சபண்ஜண காலப்ஜபாக்கில் அவைது ோதிப் பண்புகதள அவ்வீட்டில் வளர்ப்பவளாக உள்ளாள். 

இறுதியில் அவளது ோதிஜய வீட்டில் ததழத்ஜதாங்கும். 

பல்ஜவறு சமாழிொர்ந்த மாநிலங்களில் ஒவ்சவாரு ோதியின் பண்பும் நாடு முழுவதும் நிலவுவது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

மக்களாட்ெி ெமத்துவத்தின் மனிதப் பண்புகதளப் பாதுகாக்கிறது, ஆன்மீகப் பண்புகளின் ொரத்தத 

ோதி பாதுகாக்கிறது. 

ஜமற்கத்திய நாடுகளின் சபாருள்ாீதியான கலாச்ொரத்தில் ஏஜதனும் நிதலத்து இருக்க ஜவண்டும் 

எனில், அது ோதிகளின் ஆழ்ந்த பண்புகள் அல்ல, ோதிகள் பாதுகாக்கும் ஆழ்ந்த ஆன்மீகப் 

பண்புகஜள ஆகும். 

பிரபுத்துவம் மதறந்து ஜபாகலாம், ஆனால் அது ஜபாற்றிய பண்புகள் அழியாது. 

இஸ்லாமிய மதத்ததயும், கிறிஸ்துவ மதத்ததயும் தழுவிய இந்தியர்கள் அப்பண்புகதள 

முழுதமயாகப் பாதுகாத்தனர். 

சவளி நாட்டில் வாழும் இந்தியர்கள் ோதி ெம்பந்தமான ெடங்குகதள இங்கு இருப்பவர்கதளக் 

காட்டிலும் தீவிரமாகப் பின்பற்றுகின்றனர். 

சநருக்கடி ெமயங்களில் மனிதன் ஜதவாலயத்திலும், மதத்திலும் தஞ்ெம் புகுகிறான், ஆனால் இதவ 

இரண்டும் ஜபாதுமானதாக இருப்பதில்தல.  

‘Pride and Prejudice’-ல் லிடியா ஓடிப்ஜபானசபாழுது, ஜதவாலத்திற்குச் சென்று பிரார்த்ததன செய்ய 

ஜவண்டும் என்று எவருக்கும் ஜதான்றவில்தல. 

கார்டினர் ஜதடும் பணிதய ஜமற்சகாண்டிருந்தார், அவர்கள் சவறுஜம காத்திருந்தனர். 

அவதளக் கண்டுபிடித்த பிறஜக பிரபுத்துவத்தின் மாியாதததயக் காப்பாற்றும் விதமாக  

கார்டினருக்குப் பணத்ததத் திருப்பித் தர முடிசவடுக்கப்படுகிறது. இது காப்பாற்றியது. இம்முடிவு 

காப்பாற்ற மட்டும் செய்யவில்தல, உண்தமயில் உயர்ந்த வாயில்கதளத் திறந்தது. கல்வி, 

அந்தஸ்து அல்லது மதம் ஆகியவற்றால் மட்டும் இந்தியாவின் மதிப்பு வாய்ந்த பண்புகள் 

பாதுகாக்கப்படவில்தல, ஒருவருதடய ோதியின் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இது 

பிரார்த்ததனயாக இந்தியர்களிடம் எழுகிறது, எந்த மதத்ததச் ொர்ந்த ஜகாவிலில் என்பது ஒரு 

விஷயமல்ல.  

அருதளப் சபாறுத்தவதர மனித அறியாதம இவ்வாறுதான் செயல்படுகிறது. 

சுயநலவாதிக்கும், மனித அறியாதமதய மிகவும் அலட்ெியப்படுத்துபவனுக்கும் பிரச்ெிதன எதுவும் 

இல்தல, ஏசனனில் மனிதன் தனக்கு எதிராக வன்மத்துடன் செயல்பட விரும்புகிறான்.  

மனிதன் ஏன் இவ்வாறு நடந்துசகாள்கிறான்? 

ஒரு அன்பாின் மஜனாபாவம் எவ்வாறு இருக்க ஜவண்டும்? 

இந்திய சுதந்திரத்தில் நாம் இததத் சதளிவாகஜவ காண்கிஜறாம். 

1910-ஆம் வருடம் சூட்சும நிதலயில் சூட்சும ெக்திகளால் சுதந்திரம் கிதடத்தது. 
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மிதவாதியாக இருந்த ஜகாகஜல, தீவிரவாதியாக இருந்த திலகதரத் தவிர ஜவறு நாடு தழுவிய 

ததலவர் எவரும் அப்சபாழுது இல்தல. காந்தி 1915-ஆம் வருடம் வந்தார்.  

ஆயுதம் தாங்கிய ஜபார் சுதந்திரத்ததப் சபற்றுத் தந்திருக்கும். 

ஆனால் அது கண்ணுக்குப் புலப்படஜவயில்தல.  

குடும்பத்ததக் காப்பாற்ற கட்டாயம் ெம்பாதிக்க ஜவண்டும். சுதந்திரம் சபற ஜபாாிட ஜவண்டும். 

காந்திேி 1915-ஆம் வருடம் வந்தார். ‘ஜடன்’-உதடய விற்பதனதயப் ஜபால், குடும்பத் ததலவன் 

ெம்பாதிக்க ஜவண்டாம் என முடிசவடுத்தால், அவருக்கு சவளி ஆதரவு அவெியம் ஜததவப்படும். 

காந்திேி அஹிம்தெதயக் கதடப்பிடித்தார், கதர் உற்பத்தி, நூல் நூற்பது என்று அர்த்தமற்ற 

செயலாக அதத சவளிப்படுத்தினார். 

1956-ஆம் ஆண்டு ெத்தியேீவியம் புவியில் இறங்கிய பின், அன்தனயின் வழியில் நடக்கும்  

மனிதன்- தெத்தியக் கல்வியின் பத்து விதிகதளப் பின்பற்றுவதன் மூலம்- பூமியின் இலக்தகச் 

ொதிப்பான். சபாய்தமயின் ேீவியத்தில் உழலும் ொதகர்களும், அன்பர்களும் காந்திேிதயப் 

ஜபாலஜவ அன்தனஜய தங்களுதடய குடும்பம் ொர்ந்த அதனத்து ஆர்வங்கதளயும் பூர்த்தி செய்ய 

ஜவண்டும் என்ற தவறான மஜனாபாவத்தத ஜமற்சகாள்கின்றனர்.  

மதனவியாக இருக்கும் சுஜலாச்ெனா தீலீபனிற்காக ஆர்வத்துடனும் தீவிரமாகவும் ஏங்கினாள். 

தீலிபனிற்காக ஏங்குவததக் தகவிட முடியாமல், குடும்பத்தத நிதல நிறுத்துவதற்காக, அவள் 

தன்னுதடய கணவாிடம் ஒரு தாயாகத் திரும்பி வந்தாள், கிசளன்ஜகாரா செய்தது ஜபால் தனது 

அன்தபக் கணவாிடம் மாற்றிக் சகாள்ளவுமில்தல. பிாியாமல் இருக்கும் குடும்பத்தில் அக 

ஏக்கங்கள் அடுத்த ததலமுதறக்கு மாறுகின்றன. சுஜலாச்ெனாவும், கிசளன்ஜகாராவும் தங்களுதடய 

காததலத் தத்தம் கணவன்மார்களிடம் காண்பிக்க ஜவண்டும் அல்லது கணவதன விட்டு விலகி 

காததலத் துறந்து எளிதமயாக வாழ ஜவண்டும். அகத் தூய்தமதயப் சபறுவதற்காக மனித சுபாவம் 

அவர்கதள இலட்ெிய மதனவியாக மாற அனுமதிக்கிறது. ஆனால் அக ஏக்கம் நீடிக்குஜமயானால், 

உலகம் முழுவதிலும் திருமண அதமப்பு உதடந்து, ஏக்கம் நிதறஜவறுவதற்காக, குடும்பம் எனும் 

கட்டதமப்பு அழிந்து ஜபாய்விடுகிறது. டார்ெி ொியாக நடந்துசகாண்டான், ததாியமான முடிதவ 

எடுத்தான், தான் உயர்ந்தவன் எனும் எண்ணத்ததக் தக விட்டான், எலிெசபத்தத எந்தவித 

நிபந்ததனயுமின்றிக் காதலித்தான். அவள் அவ்வாறு நடந்து சகாள்ளவில்தல. சுஜலாச்ெனாவும், 

கிசளன்ஜகாராவும் திருமணத்தத மதித்தனர், திருமணத்தத ஒரு புற கவெமாகத் தக்க 

தவத்துக்சகாண்டனர். 

51. “What I have to say relates to poor Lydia.” 

Here too we see Darcy, in complaisance with Elizabeth, restored the social appearance as Elizabeth 

Mentally gave up Wickham. It was right and perfectly possible to give up Wickham as a rogue and 

LOVE Darcy which she insistently refused. She was true to the truth of falsehood in Wickham which was 

not there practically. If it existed it was there theoretically. Should she have done so, Wickham would have 

become a responsible husband and even a good Man. Imagine Glencora, shedding her petulance, 

emotionally loving, Palliser, he would have grown into an ideal Man of love instead of the uxorious 

husband of Trollope. Congress taking to armed uprising, the Indians would have become brave soldiers of 

freedom, great entrepreneurs and would have truly valued spiritual values in life. Indian Freedom would 

have avoided the two world wars. That is the value of human choice. We see its possibility in Glencora, 

Elizabeth and Sulochana. The kernel of it lies in, 

The devotee giving up the falsehood in him, clings to the falsehood of his family and friends. There it 

becomes a block. 

He refuses to give up subconsciously what he gave up consciously. 

In this choice lies the 30,000 years. 

Sri Aurobindo has tried to compensate Man’s folly by moving in the subtle plane what he could not move 

in the physical plane. 

Today some dozen devotees offering the support to Sri Aurobindo which he had not had during His lifetime 

can serve the purpose. 

In practice it can be achieved by His third and fourth dreams. 

How far Man can transform himself in his subconscious can be seen in the response of the subtle plane, in 

the wider circle of devotees taking to Mother’s Principles as a way of life.   

Each man will get infinitely more by his own aspiration, not by the devotee conferring a benefit on him – 

developing his individuality. 
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Not that the devotee should not be a channel of grace, but that he should not be a vehicle of his own vanity 

or the selfish demands of others. 

The scope of freedom is for the other Man to discover his own individuality. 

Money, being a field that can be quantified, as well as one where Man is fully alert, it can be easily 

understood. 

Speculation is the centre of organised greed of selfishness and we must in our subconscious be dedicated to 

wipe it out. 

It is not by the neutrality of austerity by refusal but the positive transformation by surrender that it can be 

achieved. 

The power of such accomplishment comes by developing the powers of accomplishment in various fields, 

one after the other. 

The garden earning for the first time is such a symptom. 

Bathi sales in an unprecedented scale will follow suit in confirmation. 

Spiritually there is no shortcut to இதடவிடாத நிதனவு constant remembrance, total consecration, 

protection against the dark forces of the society. 

Office that represents administration is a complex web of comprehensive social power apparently, but it is 

the subtle centre of occult power of existence. Purity there, especially precision in records, is a spiritual 

index of our inner subconscious progress. 

The physical being does not like to give. 

Its coming forward to give is one such indication. 

Physically uncoordinated people are densely selfish. 

Generosity in them is the physical giving of love or receiving love. 

Receptivity to spiritual knowledge in the physical consciousness is another, a more powerful indicator. 

Darcy’s pride was essentially vital, but seated in his physical consciousness. 

His coming forward for total transformation showed two hundred years ago that the descent is possible. 

Mrs. Bennet and she in Elizabeth devoted to Wickham were the arrears. 

Darcy created the movement. Elizabeth did not follow it but was silently receiving only the benefits and 

perversely extending it to Wickham. We can locate such vibrations – there will be plenty – in us and SEE 

whether we are sincere to give them up. That we have given them up can be seen in those around us taking 

to Mother’s principles themselves instead of being the material beneficiary of grace. That is the key. 

A devotee who has this clarity of knowledge must come forward to turn it into power whose 

indications are: 

His utmost longings must reverse their roles. 

He whom he seeks now must seek him. 

In national and international life, more particularly in the life immediately around him, that Power, the 

power of Her Force acting should rear its head. 

A maximum effort which is a total effort can accomplish it. 

The hours of aspiration must be extended to cover all the twenty-four hours. 

Silent will must be further extended. 

The obstacles attending the opportunities must shrink. 

We must be in no arrears to others; there must be no arrears from others – Money, duty, politeness, 

manners, rights. 

One can easily see the arrears 100%, maybe 98%. 

Uncompromisingly, diligently, one has to attack them non-stop. 

It will be like rolling a stone uphill. 

Devotees do not have to eat fire, as Master and Mother have opened up the sunlit path. 

Only when one has to go beyond as SHE did, the body burns. 

Perhaps NOW that burning has becoming ecstatic rapture. 

Taking to The Life Divine 

•  To discover its power; 

•  To realise the Plan He followed; 

•  To lay one’s fingers on the widening intensity of intellectuality revealing intuitive energies; 

•  To see how the earlier chapter subtly touches upon the later chapters; 
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•  To see the opposition between the antinomies becoming gradually the unity of Being, unity of Life; 

•  To identify with Him in His knowledge in this Book is the effort called for from the devotees. 

“நான் சொல்வது லிடியாதவப் பற்றித்தான்.” 

எலிெசபத் விக்காதம மனதிலிருந்து அகற்றியதால், இங்கும் டார்ெி அவளுக்கு இணக்கமாக 

இருக்கும் வண்ணம் ெமூகத் ஜதாற்றத்தத நிதல நாட்டினான். அவள் விடாப்பிடியாக மறுத்து வந்த 

செயல்பாட்தடக் தகவிட்டு விட்டு, அஜயாக்கியனான விக்காதம மறந்து, டார்ெிதயக் காதலிப்பது 

ொியானதும், ொத்தியமானதும் கூட. விக்காமின் சபாய்தமயின் உண்தமக்கு அவள் உண்தமயாக 

இருந்தாள் என்பது நதடமுதறயில் இல்சல. அப்படிஜய இருந்திருந்தாலும் அது தத்துவாீதியாக 

மட்டுஜம இருந்திருக்கும். அவள் உண்தமயில் அவ்வாறு இருந்திருந்தால் விக்காம் சபாறுப்பான 

கணவனாகவும், நல்ல மனிதனாகவும் மாறியிருந்திருப்பான். 

கிசளன்ஜகாரா அவளுதடய எாிச்ெதல அகற்றிவிட்டு, பாலிெதர உணர்வுபூர்வமாகக் 

காதலித்திருந்தால், அவன் மதனவியிடத்து பற்றுள்ள கணவனாக இல்லாமல் அன்பின் இலட்ெிய 

மனிதனாக மாறியிருப்பான். காங்கிரஸ் கட்ெி ஆயுத எழுச்ெிதயக் கதடப்பிடித்திருந்தால், 

இந்தியர்கள் ததாியமான சுதந்திரச் ெிப்பாய்களாக மாறியிருப்பர், சபாிய சதாழில் 

முதனவர்களாகவும் மாறி, வாழ்வின் ஆன்மீகப் பண்புகதள உண்தமயில் மதித்திருப்பர். இந்திய 

சுதந்திரம் இரண்டு உலகப் ஜபார்கதளத் தவிர்த்திருக்கும். இதுதான் மனித விருப்பத்தின் 

மதிப்பாகும். கிசளன்ஜகாரா, சுஜலாச்ெனா, எலிெசபத் ஆகிய மூவாிடம் நாம் இதன் ொத்தியத்ததப் 

பார்க்கிஜறாம். இதன் உட்கரு கீழுள்ளவற்றில் உள்ளது. 

அன்பர் தனது சபாய்தமதயக் தகவிட்டு விட்டு, குடும்பம் மற்றும் நண்பர்களின் சபாய்தமதயப் 

பிடித்துக்சகாள்கிறார். அங்கு அது ஒரு ததடயாக மாறிவிடுகிறது. 

தன்னிதனஜவாடு அவர் தக விட்டதத ஆழ்மனதிலிருந்து தகவிட மறுக்கிறார். 

இந்தத் ஜதர்ந்சதடுப்பில் 30,000 வருடங்கள் உள்ளன. 

பகவான் ேட நிதலயில் தன்னால் செய்ய இயலாததத சூட்சும நிதலயில் செய்து, மனிதனின் 

மடதமதய ஈடுகட்ட முயன்றார். 

பகவானின் வாழ்நாளில் கிதடக்காத ஆதரதவ இன்று பன்னிசரண்டு அன்பர்கள் அளிக்க முன் 

வந்தால் அவரது ஜநாக்கம் நிதறஜவறும். 

நதடமுதறயில் பகவானின் மூன்றாவது, நான்காவது கனவுகள் மூலம் இது பூர்த்தியாகும். 

ஆழ்மனதில் மனிதன் எந்த அளவிற்குத் திருவுருமாற முடியும் என்பதத, அன்தனயின் 

ஜகாட்பாடுகதளத் தங்களது வாழ்வின் வழிமுதறயாகப் பின்பற்றும் அன்பர்கள் வட்டத்தில், சூட்சும 

நிதலயின் பதிலில் காணலாம். 

அன்பர் வைங்கும் ஒரு பலதனப் சபறாமல், ஒவ்சவாரு மனிதனும் தனது தனித்துவத்தத 

வளர்த்துக்சகாள்வதன் மூலம் அவனது சுய ஆர்வத்தால் அளவற்று சபறுவான். 

அருதள வழங்கும் பாலமாக அன்பர்கள் இருக்கக் கூடாது என்பதில்தல, அவர் தனது சுய 

சபருதமக்ஜகா அல்லது மற்றவர்களின் சுயநலமான எதிர்பார்ப்புகளுக்ஜகா ஒரு கருவியாக இருக்கக் 

கூடாது.  

மற்ற மனிதன் தன்னுதடய தனித்துவத்ததக் கண்டுபிடிப்பஜத சுதந்திரத்தின் ஜநாக்கமாகும்.  

கணக்கிடமுடியும் ஒரு துதறயாகப் பணம் இருப்பதாலும், மனிதன் எப்சபாழுதும் விழிப்பாக 

இருக்கும் இடம் என்பதாலும் பணத்ததச் சுலபமாகப் புாிந்துசகாள்ள முடியும்.  

யூக வணிகம் சுயநலத்தின் முதறப்படுத்தப்பட்ட ஜபராதெயின் தமயமாகும், நாம் ஆழ்மனதில் 

உண்தமயாக இருந்து இததன அகற்ற ஜவண்டும்.   

மறுப்பின் மூலம் எழும் எளிதமயான நடுநிதலயினால் அல்லாமல் ெரணாகதியின் மூலம் எழும் 

ஜநர்மதறயான திருவுருமாற்றத்தின் மூலம் இததச் ொதிக்கலாம். 

இத்ததகய ொததனயின் ெக்தி பல்ஜவறு துதறகளில் ொதிக்கும் ெக்திகதள ஒன்றன் பின் ஒன்றாக 

வளர்த்துக்சகாள்வதன் மூலம் வருகிறது. 

முதன் முதலாக ஜதாட்டத்தில் வருமானம் கிதடத்தது இத்ததகய ஒரு அறிகுறியாகும். 

இததத் சதாடர்ந்து எப்சபாழுதும் இல்லாத அளவிற்கு ஊதுவத்தி விற்பதனயாவது 

அவ்வறிகுறிதய உறுதிப்படுத்தும். 

இதடவிடாத நிதனவு, முழுதமயான ெமர்ப்பணம், ெமூகத்தின் தீய ெக்திகளுக்கு எதிராகப் 

பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்கு எந்தக் குறுக்கு வழியும் ஆன்மீகத்தில் இல்தல.  

நிர்வாகத்சதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அலுவலகம், விாிவான ெமூக ெக்திதயக் சகாண்ட 

ெிக்கலான வதல என்பது சவைிப்பசடயாகபவ சதாிகிறது, ஆனால் அது வாழ்வின் மதறபுலனான 

ெக்தியின் சூட்சும தமயம் ஆகும். அங்குள்ள தூய்தம, முக்கியமாக துல்லியமான பதிவுகள், நமது 

அக ஆழ்மன முன்ஜனற்றத்தின் ஆன்மீக அளவுஜகாலாகும். 
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ேட உடல் அளிப்பதற்கு விரும்புவதில்தல. 

வழங்குவதற்கு அது முன் வருவது இது ஜபான்ற ஒரு அறிகுறியாகும். 

ஜடநிசலயில் ஒருங்கிதணக்கப்படாத மனிதர்கள் மிகவும் சுயநலவாதியாக இருப்பார்கள். 

அவர்களிடம் சபருந்தன்தம என்பது அன்தபக் சகாடுப்பதும் சபறுவதும்தான். 

ேட ேீவியத்தில் ஆன்மீக அறிவுக்கான ஏற்புத் திறன் இருப்பது மற்சறான்றாகும், இது ஜமலும் 

ெக்திவாய்ந்த அறிகுறியாகும். 

அடிப்பதடயில் டார்ெியின் கர்வம் உணர்வுாீதியாக இருந்தது, ஆனால் அவனது ேட ேீவியத்தில் 

நிசல சகாண்டிருந்தது. 

டார்ெி முழுதமயாகத் திருவுருமாற முன் வந்தது இரு நூறு வருடங்களுக்கு முன்ஜப ெத்தியேீவிய 

ெக்தி புவியில் இறங்கும் ொத்தியத்தத உணர்த்தியது.    

திருமதி சபன்னட்டும், தாயாதரத் தன்னுள் சகாண்டு விக்காமிடம் ஈடுபாடு சகாண்டிருந்த  

எலிெசபத்தும் இன்னமும் மாறாமல் இருந்தனர். 

டார்ெி இயக்கத்தத உருவாக்கினான். எலிெசபத் அததப் பின்பற்றவில்தல, ஆனால் சமௌனமாக 

அதன் பலன்கதள அனுபவித்துக் சகாண்டு வக்கிரமாக அதத விக்காமிற்கு வழங்கிக் 

சகாண்டிருந்தாள். இது ஜபான்ற பல அதிர்வுகதள-அதவ ஏராளமாக இருக்கும் - நம்முள் நாம் 

காணலாம், அவற்தற நாம் தக விடுவதில் உண்தமயாக இருக்கிஜறாமா என்பததயும் பார்க்க 

ஜவண்டும். நம்தமச் சுற்றியுள்ளவர்கள் நமது அருளினால் பலன் சபறுவதற்குப் பதிலாக, அவர்கஜள 

அன்தனயின் சகாள்தககதளப் பின்பற்றத் சதாடங்குவதில், நாம் அந்த அதிர்வுகதளக் தகவிட்டு 

விட்ஜடாம் என்பததக் காணலாம். அதுதான் முக்கியமானது. 

இந்த ஞானத்ததப் பற்றிய சதளிவு சகாண்ட ஒரு அன்பர் இந்த ஞானத்தத ெக்தியாக மாற்ற முன் 

வர ஜவண்டும். இதன் அறிகுறிகள்: 

அவரது ஆழமான ஏக்கங்கள் அவற்றின் பங்கிதன மாற்றிக்சகாள்ள ஜவண்டும்.  

அவர் நாடுபவர் இப்சபாழுது அவதர நாட ஜவண்டும். 

நாடளாவிய மற்றும் உலகளாவிய வாழ்வில், முக்கியமாக அவதர ஒட்டி இருக்கும் வாழ்வில், அந்த 

ெக்தி, செயல்படும் அன்தனயின் ெக்தி உள்ஜள நுதழய ஜவண்டும். 

முழுதமயான முயற்ெியாக விளங்கும் அதிகபட்ெ முயற்ெியால் இததச் ொதிக்க முடியும்.  

இருபத்தி நான்கு மணி ஜநரமும் இதற்கான ஆர்வம் இருக்க ஜவண்டும். 

சமௌன உறுதிதய ஜமலும் விாிவுபடுத்த ஜவண்டும். 

வாய்ப்புகதளத் ததட செய்பதவ குதறய ஜவண்டும். 

பணம், கடதம, மாியாதத, நடத்ததகள், உாிதமகள் பபான்ற விஷயங்கைில் நாம் மற்றவர்களுக்கு 

ஒரு ஜபாதும் கடன்பட்டிருக்கக் கூடாது; மற்றவரும் நமக்குக் கடன்பட்டிருக்கக் கூடாது. 

நூறு ெதவிகித கடன் அல்லது 98% கடசன ஒருவர் சுலபமாகப் பார்க்கலாம். 

உறுதியுடனும், விடாமுயற்ெியுடனும் ஒருவர் இதத விலக்க ஜவண்டும். 

இம்முயற்ெி ஒரு கல்தல மதலஜமல் ஏற்றுவதற்குச் ெமம். 

அன்பர்கள் சநருப்தப விழுங்க ஜவண்டிய அவெியமில்தல, ஏசனனில் அன்தனயும் பகவானும் 

ஒளிசபாருந்திய பாதததயக் காண்பித்துள்ளனர். 

அன்தன செய்ததுஜபால் அதிகம் தாண்டிச் செல்பவருக்ஜக உடல் எாியும். 

இப்சபாழுது அந்த எாிச்ெல் ஆனந்தமாக மாறி வருவதுஜபால் ஜதான்றுகிறது. 

தி தலப் டிதவன்-ஐ படிப்பது, 

-அதன் ெக்திதயக் கண்டுபிடிக்க;  

-பகவான் சதாடர்ந்த திட்டத்தத உணர; 

-உள்ளுணர்வின் ெக்திகதள சவளிப்படுத்தும் அறிவாற்றலின் விாிவதடயும் தீவிரத்ததக் தகயாள; 

-முந்ததய அத்தியாயங்கள் எவ்வாறு சூட்சுமமாக பின்னால் வரும் அத்தியாயங்கதளக்   

குறிக்கின்றன என்பததக் காண; 

-ஒன்றுக்சகான்று முரணான இரு நியாயமானவற்றின் இதடஜய உள்ள எதிர்ப்பு படிப்படியாக  

ேீவனின் ஒற்றுதமயாகவும் வாழ்வின் ஒற்றுதமயாகவும் மாறுவததக் காண;  

-இந்தப் புத்தகத்தில் பகவானின் ஞானத்தில் பகவானுடன் அதடயாளப்படுத்திக் சகாள்வஜத 

அன்பர்களது முயற்ெியாக இருக்க ஜவண்டும்.  

52. “An express came at twelve last night.” 

Any moment can convert the finite and infinite into the other. 

The determinants are human choice, the power of the external and internal atmosphere, powers of attitudes, 

structures of events and general life. 

Coming to Mother, She reveals the infinite in the finite in all possible fields. 
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It has its limits determined by the limits of personality. 

Either outer experience or inner experience can develop personality. 

ICPF, SPIC, and Auroshika tell one the social power, how it collects. 

The theory is explained by the papers of Money and Individuality. 

Indian Freedom, the two wars, the several present crises, on analysis, show the collection of social energy 

organising itself into social power. 

It gives the full theoretical knowledge. The Academy touches one’s personality on the wrong side of his 

temperament. Non-Reaction preserves the power. Positive goodwill to perverse attacks even hostile attacks 

will transform the experience into a power of infinity. Still an experience in the substance of society is 

needed to give that power a sense of reality that is lasting. Capacity to raise Rs. 2000/- sales to 100,000/- or 

a profit of as much will see the emergence of the infinite out of the finite. A full absorption of the essence 

of that experience into one’s absolute of being takes one to the level of the Supreme Ishwara.  

One prays, switches to consecration. It is verbal and later non-verbal. 

The non-verbal consecration can remain in the memory as long as we believe that consecration will 

accomplish. One needs no accomplishment. He can rise above the need of inner accomplishment even at the 

level of non-verbal memory. Faith moves to a level where one asks nothing from Mother but wants to 

expand into Her consciousness for the serene, steady joy of that spiritual experience. It is a condition 

that rises above the need for protection. Work, existence moves to levels where one has no need to protect 

from lesser forces as he has lost their relations by passionate desire in the name of duty. 

Taste of ignorance is more than true. 

Lydia ran away because her animal spirits were active. 

The father had almost unarticulated thoughts – maybe even half articulated thoughts – that she should run 

away so that his wife would learn. 

Mrs. Bennet’s active energy below the social surface pressed for such an enjoyment. 

A sufficient ‘reason’ can be pronounced from the part of each family member. 

A Man who demands justice against a corrupt officer knows of his self-righteousness. Whatever he knows 

or not, he certainly does not know he energises corruption. 

His resistance to corruption, even in Mind, is to negatively sustain corruption. 

A higher subtle knowledge, may be occult knowledge will tell him not to resist corruption, if he desires the 

death of corruption. 

More than not resisting corruption, he must transform his mental resistance. 

Resistance is due to lack of Will and Knowledge. 

Enough will may not resist. 

His knowledge that corruption is bad again energises corruption. 

This must be transformed into a knowledge that corruption is one of the positive evolutionary forces. 

For that his own Mind should first reach Being and then widen to Non-Being. 

It is personal. In that case, corruption may not affect him. 

A universal vibration of the true knowledge of corruption will abolish corruption in his emotional sphere. 

Transformation of any obstacle, resistance, resentment will remove its obstruction. 

One should comprehend and appreciate the value of a negative vibration in his life. 

It is more easily done by past consecration. 

One does require the sincerity to the offending sensitivities so that it may leave him. 

Great opportunities that no one finds conceivable do come by such a readiness or willingness towards the 

past experience. 

A Man meanly cheats. The devotee takes this general attitude without having any sincerity commensurate 

to the sensitivity. Almost instantaneously the amount cheated rises tenfold and reaches him as an 

investment. 

To such an experience, the devotee can now go back, educate himself emotionally to shed that sensitivity in 

toto. 

Go further, if you can, to the sensitivity of physical sensations. Shed them. 

He is now ready for transformation. 

One immediate tool for transformation is good will. 

Sri Aurobindo, indirectly, warned us against good will to hostile forces as their infinity may be activated. 
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Good will can be impersonal, universal and may be directed NOT to those to whom we are attached, but to 

those to whom it deserves to go. 

Yoga at such stages can be self-guiding, the being can become a conscious self-guiding will. 

Man, at this stage, dispenses with a human guru if he has one and takes to the inner Guru. 

To release the infinite from the finite – to raise the sales of 2000/- to one lakh and further to a profit of one 

lakh and further to widen the scope 1000-fold — one has to locate every inner negative thought and reverse 

it at the emotional and sensational levels. 

It must be done at the level of Will as well as knowledge. 

Let Thy Will be done, not my will, will go beyond any method at any stage. 

Only that the devotee must see that his Mantra rises from the depth necessary. 

Should it rise so, it is best. 

This is a moment of yoga when all the past, powerfully overcome till then, will rear its head again in 

another fashion. 

Sincerity to know it and properly deal with it is our part. 

If something more is to be said, all this should reach the substance in the devotee. 

‘தந்தி ஒன்று ஜநற்று இரவு பன்னிசரண்டு மணிக்கு வந்தது.” 

எந்த ஒரு தருணமும், அந்தம் அனந்தம் இரண்தடயும், ஒன்தற மற்சறான்றாக மாற்ற முடியும். 

மனித விருப்பம், அக மற்றும் புறச் சூழல்கள், மஜனாபாவத்தின் ெக்திகள், நிகழ்வுகளின் கட்டதமப்பு, 

சபாதுவான வாழ்க்தக ஆகியதவ தீர்மானிக்கின்றன.  

அன்தனயிடம் வருதகயில், ொத்தியமான அதனத்துத் துதறகளிலும் அன்தன அனந்தத்தத 

அளவுக்குட்பட்டதில் சவளிப்படுத்துகிறார் 

ஆளுதமயின் எல்தலகளால் தீர்மானிக்கப்பட்ட வதரயதற இதற்கு உள்ளது. 

புற அனுபவஜமா அல்லது அக அனுபவஜமா ஆளுதமதய வளர்க்கும். 

ICPF, SPIC, Auroshika ஆகியதவ ெமூக ெக்திதயப்பற்றியும், அது எவ்வாறு ஜெருகிறது 

என்பததப்பற்றியும் ஒருவருக்குக் கூறுகிறது. 

பணம் மற்றும் தனித்துவத்ததப்பற்றிய கட்டுதரகள் இத்தத்துவத்தத விளக்குகின்றன. 

இந்திய சுதந்திரம், இரண்டு உலகப் ஜபார்கள், தற்சபாழுததய பல்ஜவறு சநருக்கடிகள் ஆகியதவ 

ஆராயப்படும்சபாழுது, ஒன்று ஜெரும் ெமூக ெக்தி எவ்வாறு ெமூக அதிகாரமாக, தன்தனஜய 

முதறப்படுத்திக்சகாள்கிறது என்பததக் காண்பிக்கின்றது.  

இது முழு தத்துவார்த்த அறிதவ அளிக்கிறது. ஒருவரது ஆளுதமதய அவரது மனவுணர்வின் 

தவறான பக்கத்தில் அகாடமி சதாடுகிறது. எதிர்விதன ஆற்றாமலிருப்பது ெக்திதயத் தக்க 

தவத்துக்சகாள்கிறது. பதகதம உணர்வுள்ள தாக்குதல், வக்கிரமான தாக்குதல் ஆகியவற்றின் மீது 

ஜநர்மதறயான நல்சலண்ணம் சகாள்வது அனுபவத்தத அனந்தத்தின் ெக்தியாக மாற்றிவிடும்.  

இருப்பினும் அந்தச் ெக்திக்கு நீடித்த உண்தம உணர்தவ அளிப்பதற்கு ெமூகத்தின் ொரத்தில் ஒரு 

அனுபவம் ஜததவப்படுகிறது. Rs.2000/- விற்பதனதய Rs.100,000/- ஆக அதிகாிக்கச் செய்யஜவா  

அல்லது இதற்கு நிகரான இலாபத்தத ஈட்டும் திறஜனா வரம்புக்குட்பட்டதிலிருந்து அனந்தம் 

சவளிப்படுவததப் பார்க்கும். ஒருவரது முழுதமயான ேீவன் அவ்வனுபவத்தின் ொரத்தத 

முழுதமயாகக் கிரகித்துக்சகாள்ளும்ஜபாது அந்த ேீவன் பிரம்ம நிதலக்கு உயரும். ஒருவர் 

பிரார்த்ததன செய்வார், ெமர்ப்பணத்திற்கு மாறுவார். முதலில் வாய்சமாழியாலும் பின்னர் 

சமௌனமாகவும் அததனச் செய்வார். 

சமளனமாகச் செய்யப்படும் ெமர்ப்பணம், ெமர்ப்பணம் ொதிக்கும் என நாம் நம்பும்வதர நமது 

ஞாபகத்தில் இருக்கும். ொததன ஒருவருக்குத் ஜததவயில்தல. சமௌனமான நிதனவு நிதலயில் 

கூட அக ொததனயின் ஜததவக்கும் ஜமலாக அவனால் உயர முடியும். அன்தனயின் 

ேீவியத்திற்குள் விாிவதடந்து அந்த ஆன்மீக அனுபவத்தின் தூய்தமயான நிதலயான 

ெந்ஜதாஷத்ததத் தவிர ஜவறு எததயும் அன்தனயிடம் ஜகட்காத நிதலக்கு, நம்பிக்தக ஒருவதர 

உயர்த்தும். பாதுகாப்பு ஜததவப்படும் நிதலக்கும் ஜமலான நிதலயாகும் அது. ஜவதலயும், வாழ்வும் 

தாழ்ந்த ெக்திகளிலிருந்து காப்பாற்றிக்சகாள்ளும் அவெியமில்லாத நிசலகளுக்கு ஒருவதர 

நகர்த்துகிறது, ஏசனனில் கடதம உணர்வின் காரணமாக அவற்றுடன் உள்ள சதாடர்புகதள அவர் 

இழந்து விடுகிறார்.  

அறியாதமயின் ருெி என்பது மிகவும் உண்தம. 

லிடியாவின் விலங்குணர்வுகள் தீவிரமாக இருந்ததினால் அவள் ஓடிப்ஜபாகிறாள்.  

அவள் ஓடிப்ஜபானால் தன்னுதடய மதனவிக்குப் புத்தி வரும் என்று வாய்விட்டுக் கூறாத 

எண்ணங்கள் தந்ததக்கு இருந்தன, ஏஜதா ஒரு ெமயம் ஜபெியும் இருந்திருக்கலாம். 
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ெமூக ஜமற்பரப்பின் கீழ் இருந்த திருமதி சபன்னட்டின் வலிதமயான ெக்தி அத்ததகய 

ெந்ஜதாஷத்தத விரும்பியது. 

குடும்பத்தில் ஒவ்சவாரு அங்கத்தினரும் ஜபாதுமான காரணத்ததக் கூற முடியும்.  

ஊழல் அதிகாாிக்கு எதிராக நியாயம் ஜகட்கும் மனிதனுக்கு தன்னுதடய சுய ஜநர்தம சதாியும். 

அவருக்கு என்ன சதாிந்திருக்கிறஜதா இல்தலஜயா, ஊழலுக்கு ஜமலும் ெக்தி அளிக்கிஜறாம் என்பது 

நிச்ெயமாக அவருக்குத் சதாியாது.  

ஊழலுக்கு எதிராக எதிர்ப்பு, அவரது மனதில் எழுந்தால்கூட, ஊழதல அது எதிர்மதறயாகத் 

சதாடர தவக்கும். 

ஊழல் அழிய ஜவண்டுசமன்று அவர் விரும்பினால், ஒரு உயர்ந்த சூட்சும அறிவு, ஒரு ஜவதள 

மதறபுலனான அறிவு ஊழதல எதிர்க்க ஜவண்டாம் என அவாிடம் கூறலாம்.  

ஊழதல எதிர்ப்பதற்கும் ஜமலாக, அவர் மனதிலுள்ள எதிர்ப்தப மாற்ற ஜவண்டும். 

மன உறுதியும், அறிவும் இல்லாமலிருப்பஜத எதிர்ப்பாக உருவாகிறது. 

ஜபாதுமான மன உறுதி இருப்பின் எதிர்ப்பு எழாமலிருக்கலாம். 

ஊழல் ஜமாெமானது என்கிற அவனது அறிவு அதற்கு மீண்டும் ெக்தி அளிக்கும். 

ஊழல் என்பது ஜநர்மதறயான பாிணாம ெக்திகளில் ஒன்றாகும் என்ற அறிவாக இது மாற்றப்பட 

ஜவண்டும். 

இதற்கு முதலில் அவனது மனம் ‘ெத்’ தத அதடந்து, பிறகு ‘அெத்’திற்கு விாிவதடய ஜவண்டும். 

இது தனிப்பட்டது. இவ்வாசறனில் ஊழல் அவதனப் பாதிக்காமல் இருக்கலாம். 

ஊழதலப் பற்றிய உண்தமயான அறிவின் உலகளாவிய அதிர்வு, அவனது உணர்ச்ெியின் 

வட்டத்தில் ஊழதல அகற்றிவிடும். 

எந்த ஒரு தசடசயயும், எதிர்ப்தபயும், ஜகாபத்ததயும் மாற்றுவது அதன் ததடதய 

அகற்றிவிடுகிறது. 

ஒருவரது வாழ்வில் ஒரு எதிர்மதறயான அதிர்தவ ஒருவர் புாிந்துசகாள்ள ஜவண்டும், பாராட்ட 

ஜவண்டும். 

கடந்தகால ெமர்ப்பணத்தின் மூலம் இதத எளிதாகச் செய்யலாம். 

புண்படுத்தும் உணர்வுகள் ஒருவதர விட்டு விலக ஜவண்டுசமனில் அவர் அதற்கு உண்தமயாக 

இருக்க ஜவண்டும். 

கடந்தகால அனுபவத்தத ஜநாக்கிய அத்ததகய தயார்நிதல அல்லது விருப்பத்தால், 

நாம் நிதனத்துப் பார்க்க முடியாத அளவிற்கு சபாிய வாய்ப்புகள் நம்தமத் ஜதடி வரும்.  

ஒரு மனிதன் அற்பத்தனமாக ஏமாற்றுகிறான். இந்தப் சபாதுவான மஜனாபாவத்தத அன்பர் எந்த 

வித உண்தமயும் இல்லாமல் உணர்வுக்கு ஈடாக எடுத்துக்சகாள்கிறார். அஜநகமாக 

உடனடியாகஜவ ஏமாற்றப்பட்ட சதாதக பத்து மடங்காக உயர்ந்து அவனிடம் முதலீடாக 

வந்ததடகிறது.    

இது ஜபான்ற அனுபவத்திற்கு அன்பர் இப்சபாழுது திரும்பச் சென்று, அந்த உணர்தவ 

முழுவதுமாக அகற்ற உணர்ச்ெிபூர்வமாகத் தன்சனப் பயிற்றுவிக்க முடியும்.  

நம்மால் முடிந்தால் ேட உணர்வுகளின் உணர்திறனுக்கு ஜமலும் நகர்ந்து சென்று, அவற்தறக் 

கதளயலாம்.  

இப்சபாழுது அவன் திருவுருமாற்றத்திற்குத் தயாராக உள்ளான். 

திருவுருமாற்றத்தின் ஒரு உடனடி கருவி நல்சலண்ணம் ஆகும். 

தீய ெக்திகளிடம் நல்சலண்ணம் சகாண்டால் அவற்றின் அளவற்ற தன்தம தீவிரமாகிவிடும் என்று 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் மதறமுகமாக எச்ொித்துள்ளார். 

நல்சலண்ணம் சபாதுவானதாகவும் உலகளாவியதாகவும் இருக்கலாம், நாம் பற்று 

தவத்திருப்பவர்களிடம் காண்பிக்காமல், யார் தகுதியானவர்கஜளா அவர்களிடம் காண்பிப்பதாகவும் 

இருக்கலாம்.  

இத்ததகய கட்டங்களில் ஜயாகம் சுய வழிகாட்டியாக இருக்கும், ேீவன் தன்தன உணர்ந்த சுய 

வழிகாட்டும் விருப்புறுதியாக மாறும். 

இந்தக் கட்டத்தில் மனிதனுக்கு மனித குரு இருப்பார் எனில் அவதர விட்டு விட்டு, அக குருதவப் 

பின்பற்ற ஆரம்பிப்பான். 

அளவுக்குட்பட்டதிலிருந்து அனந்தத்தத விடுவிக்க, வியாபாரத்தத இரண்டாயிரத்திலிருந்து ஒரு 

லட்ெமாக உயர்த்த, ஜமலும் ஒரு லட்ெம் இலாபமாக உயர்த்த, ஆயிரம் மடங்கு ஜமலும் சபருக்க, 

ஒருவர் தனது அகத்தின் எதிர்மதற எண்ணம் ஒவ்சவான்தறயும் கண்டுபிடித்து, அதத உணர்ச்ெி 

மற்றும் உணர்வு நிதலகளில் மாற்ற ஜவண்டும்.   

உறுதி மற்றும் அறிவு நிதலகளில் இது செய்யப்பட ஜவண்டும். 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

87 

 

‘தங்கள் திருவுள்ளப்படி நடக்கட்டும், எனது விருப்பமல்ல’ என்பது எந்தக் கட்டத்திலும், எந்த 

முதறதயயும் தாண்டிச் செல்லும். 

ஜபாதுமான அளவு ஆழத்திலிருந்து இந்த மந்திரம் எழபவண்டும் என்பதத மட்டும் அன்பர் கவனிக்க 

ஜவண்டும். 

அவ்வாறு எழுவது மிகவும் ெிறப்பானதாகும். 

அதுவதர தீவிரமாகக் கடந்து வந்த கடந்தகால நிகழ்வுகள் அதனத்தும் ஜயாகத்தில் ஜவசறாரு 

விதத்தில் மீண்டும் ததலசயடுக்கும் ஒரு தருணம் ஆகும் இது. 

அதத அறிந்து சகாள்வதற்கான ஜநர்தமயும், அததச் ொியாகக் தகயாள்வதுஜம நமது பங்காகும். 

ஜமலும் ஏஜதனும் கூற ஜவண்டுசமனில், இதவ யாவும் அன்பாின் ஆழத்ததச் சென்றதடய 

ஜவண்டும்.  

53. “Just as were all gone to bed.” 

For tragedies to strike, it is a suitable hour. 

For transformation to be ushered in, the soil of the Being must be one of total consecration. 

Transformation may be the final discipline. 

Even here, as there are many stages in Man inside and outside, it can never cry a halt. Maybe there is no 

real end. 

The inner circumstances are worked out by the outer circumstances. 

We see the decisions of one in terms of his outer circumstances. 

Had she spoken the truth, had he acted with responsibility, this express would not have come, Lydia would 

not have left is our understanding. 

In Synthesis of Yoga on Page 13 there is a principle stated: The goal of evolution is its cause. In practice, 

this demands at times to apparently work against the goal, to resort to values that are blatantly against the 

stated aim. To establish dharma, Krishna had to resort to strategies of tricks or falsehood. To us 

personally from our present values, it is unsustainable. To Krishna, in his context, to win the war, these 

strategies were justifiable, as they were employed not because Krishna needed them, but because the 

condition of the enemy demanded it. In that case, the karmic consequences would not affect the agent of 

initiation. In case it was required by the temperament of the agent, the consequences would return to him 

without injuring the ultimate cause. Indian spirituality preserving its original value by the opposite values in 

the Mental, vital planes – falsehood, lies, unreliability, treachery, absence of organisation – will explain in 

this context. Sulochana, in Kandehar’s novel, preserving her marriage, bases itself on this principle. Can we 

understand France’s nervelessness in the World War from this point of view? Taken to its logical 

conclusion, every vulgarity, obscurity, sin, cruelty thus receive their spiritual justification. The personal 

value or the strategy of this impersonal truth will still carry the personal consequences for the individual 

depending upon his own mission. 

Jane, ignoring the stark reality of elopement, endeavored to preserve the unwounded stability of the 

reality of family. 

Viewed philosophically, or from the idealism of philosophy, this is the very best one can do.  

The wisdom of practical idealism is, preservation of the essential social foundation. 

Kandehar does it through his characters positively qualifying for the vision of a writer. 

It can be done positively or negatively. Jane tried stupidly at a great result. 

The wisdom of ages demands that the essential gains of experience be preserved. 

Krishna did it in the Mahabharatha. 

India has all the spiritual gains of the world within her social boundaries. 

In this view, all that she does to preserve these gains is justified. 

If justified, will it pave the way to build on that sacred foundation unhindered by the negative overburden? 

Or is there an organisational subtle mechanism that in that process the negative changes into the 

positive or at least becomes neutral? 

The European serf, after several generations, was accorded by the Europeans a superiority for his wealth, 

thereby voluntarily changing the erstwhile inferiority. 

The energy of the villager in organizing his falsehood as a sustainable way of livelihood, was directed to the 

entrepreneurial risk – a risk of the whole value of the land on one crop – of rising in the scale of production. 

Hence the wonder. The monolith of the police state was destroyed from within in the USSR in 1990. Japan 

and Germany were forced to redirect their evil energies to productive living. So far, in these cases, we see a 
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force of change enters either from outside or from inside. 

In black Money serving the cause of education the very character of Money changes by the field of service 

it chooses. 

The gopis’ love of Krishna changes the social sin of human consciousness into a virtue of higher 

consciousness in the physical plane. 

It is a transformation of the character of the act by the descent of higher consciousness. 

The theory is the touch of the higher consciousness changes the sin of the lower consciousness into a 

virtue in the higher plane. 

Still the human attitude, - the human choice – is the determinant. 

The descending higher consciousness meeting the higher attitude from below leaves no room for the values 

of the lower plane. 

Is it possible for us to fashion a global strategy in a token Act that is comprehensive? 

Its first qualification is the finite revealing the infinite in one aspect. 

Till all the aspects are covered, this phenomenon can be spreading through the quantity of sales, quality of 

sales, price, volume, attitude of the seller and that of the buyer, existing market attitudes and their impact on 

it, etc. 

Look at global existence and its human attitudes. See at what points they meet the attitudes in the Token 

Act. 

Locate those attitudes which admit of evolutionary progress in the Act. 

Decide the maximum and the minimum your character permits, the market scope admits, the theory 

indicates and the practice makes desirable. 

The effort on the side must be maximum for his conditions. 

Jane is silly in saying she did not want to alarm Elizabeth, but that folly in this case acted as a support to 

rescue Lydia. 

I find Kandehar’s novel delineating the strategy of preservation in life. 

Even when everything goes wrong, we can see life preserving itself at another level.  

It is said this is the seventh time creation has come into being. 

In all the earlier attempts God has been preparing for this creation. 

I do not know whether the Hour of God Sri Aurobindo refers to is this preparation. 

If that is so, Man’s right response now will avail of all that preparation. 

The QUESTION is whether such preparation is in Time. 

Will it be part of the immutable infinity He speaks of in Synthesis on page 16? Part of the self-existent 

perfection. 

The token sales effort I advocate at home by the devotee who does it is capable of opening all the inner 

worlds which can reveal to him the truth of the Hour of God. God’s preferring the present form of Man 

mentioned in the Aitareya Upanishad will then explain to that devotee. (p.6 Synthesis) 

This knowledge is for him who has identified with earth. The boon granted to Sri Aurobindo by the Highest 

for earth was asked for from this identification. 

Our own consecration when seriously followed will open these depths for us. 

One does not reach then the immutable infinity of Spirit. It gives him access to the Infinity of the Absolute 

that is capable of the mutable as well as immutable infinity. Human attachments can effectively follow Man 

up to that level. It is not the Marvel and wonders He speaks of but their spiritual basis. Grace there is not 

represented by the flower only. Every vibration there is GRACE. 

“நாங்கள் யாவரும் உறங்கச் சென்று விட்ட பிறகு.” 

ஆபத்தான நிகழ்வுகளுக்கு இதுஜவ உகந்த ஜநரமாகும். 

திருவுருமாற்றம் ஏற்பட ஜவண்டுசமனில், ேீவனின் அடித்தளம் முழுதமயான ெமர்ப்பணத்தத 

ஜமற்சகாள்ள ஜவண்டும். 

திருவுருமாற்றம் இறுதி கட்டுப்பாடாக இருக்கலாம். 

இங்குகூட, மனிதனுக்கு உள்ஜளயும் சவளிஜயயும் பல கட்டங்கள் இருப்பதனால், அது ஒருஜபாதும் 

முடிவதடயாது. 

உண்தமயான முடிவு என்பஜத ஒரு ஜவதள இல்லாமல் இருக்கலாம். 

அக ெந்தர்ப்பங்கள் புற ெந்தர்ப்பங்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன. 

ஒருவரது புற ெந்தர்ப்பங்கதளப் சபாறுத்து அவரது தீர்மானங்கள் இருப்பதத நாம் பார்க்கிஜறாம். 
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அவள் உண்தமதயப் ஜபெியிருந்தால், அவர் சபாறுப்புடன் நடந்து சகாண்டிருந்தால், இந்தத் தந்தி 

வந்திருக்காது, லிடியா ஓடிப் ஜபாயிருக்க மாட்டாள் என்பதத நாம் புாிந்து சகாள்ளலாம். 

'ெிந்தெிஸ் ஆப் ஜயாகா'வில், 13- ஆம் பக்கத்தில் ஒரு தத்துவம் கூறப்பட்டுள்ளது: பாிணாமத்தின் 

இலட்ெியம் அதன் காரணம் ஆகும். நதடமுதறயில் இது ெில ெமயங்களில் இலட்ெியத்திற்கு எதிராக 

செயல்பட ஜவண்டியிருக்கிறது, அதன் ஜநாக்கத்திற்கு அப்பட்டமான எதிரான பண்புகதள 

சவளிப்படுத்த ஜவண்டியுள்ளது. தர்மத்தத நிதலநாட்ட கிருஷ்ணர் தந்திரங்கதளஜயா அல்லது 

சபாய்தமதயஜயா நாட ஜவண்டியிருந்தது. நமக்கு தனிப்பட்ட முதறயில் நமது தற்சபாழுததய 

பண்புகதளப் சபாறுத்து இது இயலாத ஒன்றாகும். கிருஷ்ணதரப் சபாறுத்தவதர, ஜபாாில் சவற்றி 

சபற அவருக்கு இந்த உபாயங்கள் நியாயமாகப்பட்டன, இதவ கிருஷ்ணருக்குத் ஜததவப்பட்டன 

என்பததவிட பதகவர்களின் நிதலதமக்கு இதவ ஜததவயாக இருந்தன. இவ்வாசறனில் இதத 

ஆரம்பித்தவதர கர்மவிதன பாதிக்காது. சதாடங்கியவாின் மனவுணர்வுகளுக்கு இது 

ஜததவப்பட்டது எனில், இறுதியான காரணத்திற்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல், விதளவுகள் 

அவாிடம் திரும்பி வரும். இந்திய ஆன்மிகம் தனது ஆரம்பப் பண்புகதள அதன் ஜநர்மாறான 

பண்புகளின் மூலம் மனம், உணர்வு நிதலகளில் பாதுகாப்பது - சபாய்தம, சபாய், 

நம்பிக்தகயின்தம, துஜராகம், முதறப்படுத்தல் இல்லாதது- இந்தச் சூழலில் விளக்கும். 

காண்ஜடகாின் நாவலில், சுஜலாச்ெனா தன்னுதடய திருமணத்தத இந்தத் தத்துவத்தின் 

அடிப்பதடயில் பாதுகாக்கிறாள். இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தில் இரண்டாம் உலகப் ஜபாாில், 

பிரான்ஸின் வலிதமயற்ற தன்தமதய நாம் புாிந்துசகாள்ள முடியுமா? அதன் தர்க்காீதியான 

முடிதவக் கருதினால், ஒவ்சவாரு அநாகாிக நடத்தத, சதளிவற்ற நிதல, பாவம், சகாடுதம 

ஆகியதவ இவ்வாறு அவற்றின் ஆன்மீகாீதியான நியாயத்ததப் சபறுகிறது. இந்தப் சபாதுவான 

உண்தமயின் தனிப்பட்ட பண்பு அல்லது உபாயம் ஒருவரது ஜநாக்கத்ததப் சபாறுத்து, 

அவருக்சகன தனிப்பட்ட விதளவுகதள ஏற்படுத்தும். ஓடிப்ஜபாவதன் அப்பட்டமான 

உண்தமதயப் புறக்கணித்து குடும்பத்தின் உண்தம நிதலயின் காயமதடயாத உறுதிதயப் 

பாதுகாக்க ஜேன் முயற்ெி செய்கிறாள். 

தத்துவாீதியாகப் பார்த்தால், அல்லது தத்துவத்தின் இலட்ெியத்தின் கண்ஜணாட்டத்தில் ஒருவர் 

செய்யக்கூடிய மிகச் ெிறந்த செயல் இதுஜவயாகும். 

முக்கியமான ெமுதாய அடித்தளத்ததப் பாதுகாப்பஜத நதடமுதற இலட்ெியத்தின் விஜவகமாகும். 

காண்ஜடகர் இததத் தன்னுதடய கதாபாத்திரங்களின் வழியாக ஜநர்மதறயாகச் செய்து 

எழுத்தாளருக்குாிய பார்தவயின் தகுதிதயப் சபறுகிறார். 

இதத ஜநர்மதறயாகவும் செய்யலாம், எதிர்மதறயாகவும் செய்யலாம். சபாிய பலனுக்கு ஜேன் 

முட்டாள்தனமாக நடந்து சகாண்டாள். 

அனுபவத்தின் முக்கிய பலன்கள் பாதுகாக்கப்பட ஜவண்டும் என்று காலம் காலமாக இருக்கும் 

ஞானம் எதிர்பார்க்கிறது.  

மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணர் இததனச் செய்தார். 

இந்தியா தனது ெமூக எல்தலகளுக்குள் உலகத்தின் அதனத்து ஆன்மீகப் பலன்கதளயும் 

சபற்றுள்ளது. 

இந்தக் கண்ஜணாட்டதில் இந்த நன்தமகதளப் பாதுகாக்க அவள் செய்வது அதனத்தும் நியாயஜம 

ஆகும். 

நியாயம் எனில், எதிர்மதறயான அதிக சுதமயினால் இதடயூறு ஏற்படாது, அந்தப் புனிதமான 

அடித்தளத்தின் மீது உருவாக்க இது வழி வகுக்குமா? 

அல்லது ஜநர்மதறயானது எதிர்மதறயாகஜவா அல்லது நடுநிதலயாகஜவா மாறுவதற்கான 

சூட்சுமமான அதமப்பு முதற ஏஜதனும் உள்ளதா?  

பல ததலமுதறகளுக்குப் பிறகு ஐஜராப்பியர்கள், ஐஜராப்பாவின் அடிதமகதள அவர்களுதடய 

செல்வச் செழிப்தப தவத்து அவர்கதள ஏற்றுக்சகாண்டனர், இதன் மூலம் முந்ததய தாழ்தம 

உணர்தவ தானாக முன்வந்து மாற்றினர்.   

தனது சபாய்தமதய, வாழ்வாதாரத்தின் நிதலயான வாழ்வாதாரமாக முதறப்படுத்தும் 

கிராமவாெியின் ஆற்றல் - நிலம் முழுவதிலும் ஒஜர பயிதர ொகுபடி செய்வது ஜபான்ற -  

உற்பத்தியின் அளதவ உயர்த்துவதாக மாறியது, இதுபவ சதாழில் முதனஜவாாின் 

இடர்பாடாயிற்று. ஆனால் இதுஜவ அதிெயத்தத நிகழ்த்தியது. 1990-ல் ரஷ்யாவின் அடக்குமுதற 

அரசு உள்ளிலிருந்ஜத அழிக்கப்பட்டது. ேப்பானும், சேர்மனியும் தங்களது தீய ெக்திகதள 

உற்பத்திதய ஜநாக்கித் திருப்ப வற்புறுத்தப்பட்டன. இதுவதர இந்த விஷயங்களில் 

சவளியிலிருந்ஜதா அல்லது உள்ளிலிருந்ஜதா மாற்றத்தின் ஒரு ெக்தி நுதழவததப் பர்க்கிஜறாம். 

கல்விக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருப்புப் பணம் அது செய்யும் ஜெதவயினாஜலஜய, அதன் தன்தம 

மாறிவிடுகிறது.     

கிருஷ்ணாிடம் ஜகாபிதககளுக்கு ஏற்பட்ட காதல், மனித ேீவியத்தின் ெமூக பாவத்தத ேட 

நிதலயில் உயர்ேீவியமாக மாற்றுகிறது.  

இது, உயர்ேீவியம் புவியில் இறங்கியதால் செயல்பாட்டின் குணத்தில் ஏற்படும் ஒரு 

திருவுருமாற்றமாகும். 
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உயர் ேீவியத்தின் ஸ்பாிெம் தாழ்ந்த ேீவியத்தின் பாவத்தத உயர் நிதலயில் ஒரு பண்பாக 

மாற்றுகிறது என்பது தத்துவம். 

இன்னமும் மனித மஜனாபாவம் - மனித விருப்பம்- தீர்மானிக்கிறது. 

கீழிறங்கும் உயர் ேீவியம் கீழிருந்து உயர்ந்த மஜனாபாவங்கதளச் ெந்திக்கும்சபாழுது, தாழ்ந்த 

நிதலயின் பண்புகளுக்கு இடம் சகாடுப்பஜத இல்தல.  

அதனத்ததயும் உள்ளடக்கிய ஒரு அதடயாளச் செயலில் உலகளாவிய ஒரு உபாயத்தத நம்மால் 

உருவாக்க முடியுமா? 

இதன் முதல் தகுதி, ஒரு அம்ெத்தில் அளவுக்குட்பட்டது அனந்தத்தத சவளிப்படுத்துவது ஆகும்.  

எல்லா அம்ெங்களும் நிதறவுற்றபின், விற்பதன அளவு, விற்பதனத் தரம், விதல, அளவு, விற்பவர்- 

வாங்குபவாின் மஜனாபாவம், நிலவும் ெந்ததயின் மனப்பான்தமகள், அதன் மீது அவற்றின் தாக்கம் 

ஜபான்றதவகளுக்கு இந்நிகழ்வு பரவலாம்.  

உலகத்து வாழ்தவயும், அதன் மனித மனப்பான்தமகதளயும் பார்க்க ஜவண்டும். அதடயாளச் 

செயலில் அதவ எந்சதந்த இடங்களில் மனப்பான்தமகதளச் ெந்திக்கின்றன என்பததப் பார்க்க 

ஜவண்டும். 

செயலில் பாிணாம முன்ஜனற்றத்தத அனுமதிக்கும் மனப்பான்தமகதளக் கண்டறிய ஜவண்டும். 

நமது குணாதிெயம் அனுமதிப்பது, ெந்தத அளிக்கும் வாய்ப்பு, ஜகாட்பாடு சுட்டிக்காட்டுவது மற்றும் 

நதடமுதறயில் விரும்பத்தக்கது ஆகியசவ அனுமதிக்கும் அதிகபட்ெம் மற்றும் குதறந்தபட்ெத்தத 

நாம் தீர்மானிக்க ஜவண்டும். 

அவனது நிதலதமகளுக்கு அவனது பக்கத்தில் முயற்ெி அதிகபட்ெமாக இருக்க ஜவண்டும். 

எலிெசபத்தத அச்சுறுத்த விரும்பவில்தல என்று ஜேன் கூறுவது அறிவற்றது, ஆனால் இந்த 

அறிவற்ற செயல் லிடியாதவ மீட்க உதவியது. 

வாழ்க்தகயில் பாதுகாக்கும் உபாயத்தத காண்ஜடகாின் நாவல் வர்ணிக்கிறது. 

அதனத்தும் தவறாகப் ஜபாகும்சபாழுதும், ஜவசறாரு நிதலயில் வாழ்வு தன்தனஜய பாதுகாத்துக் 

சகாள்வதத நாம் பார்க்கிஜறாம். 

இது ஏழாவது ெிருஷ்டி என்று கூறப்படுகிறது. 

எல்லா முந்ததய முயற்ெிகளில் இதறவன் இந்தப் பதடப்புக்காகத் தயார் செய்து வந்திருக்கிறார். 

இந்த ஏற்பாட்டிதனத்தான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் இதறவன் வரும் தருணம் எனக் குறிப்பிடுகிறாரா 

என்பது சதாியவில்தல. 

அவ்வாசறனில், மனிதனது ொியான மறுசமாழி  இப்சபாழுது அந்த ஏற்பாட்டிதனப் பயன்படுத்திக் 

சகாள்ளும். 

இத்ததகய ஏற்பாடு காலத்தில் இருக்கிறதா என்பதுதான் ஜகள்வி. 

ெிந்தெிஸிஸ் 16-ஆம் பக்கத்தில் பகவான் கூறும் மாறுபாடற்ற அனந்தத்தின் பகுதியாக இது 

இருக்குமா? சுயமாக இருக்கும் பூரணத்துவத்தின் பகுதியாக இருக்குமா?  

ஒரு அன்பர் வீட்டில் பாீட்ொர்த்தமாக ஒரு அசடயாைச் செயசல முயன்று பார்த்தால், இதறவன் 

வரும் தருணத்தின் உண்தமதயப் புாியதவக்கும் வண்ணம் அவரால் அதனத்து அக 

உலகங்கதளயும் திறக்க முடியும். ஆத்ஜரய உபநிஷதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் இதறவன் விரும்பும் 

மனிதனது தற்சபாழுததய நிதல பின்னர் அந்த அன்பருக்கு விளக்கும்.(p.6  Synthesis) 

பூமியுடன் அதடயாளப்படுத்திக் சகாண்ட ஒருவருக்கு இந்த ஞானம் உாியதாகும். பூமிக்காக மிகவும் 

உயர்ந்ததன் மூலம் ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு அளிக்கப்பட வரம், இந்த அதடயாளத்திலிருந்து 

ஜகட்கப்பட்டது.  

தீவிரமாகப் பின்பற்றப்படும் நமது ெமர்ப்பணம் இந்த ஆழங்கதள நமக்காகத் திறக்கும். 

ஆன்மாவின் மாறுபாடற்ற அனந்தத்தத அப்சபாழுது ஒருவர் சென்றதடவதில்தல. இது 

பிரம்மத்தின் அனந்தத்தத அணுக அவனுக்கு அனுமதி வழங்குகிறது, இதற்கு ஜமலும் மாறுபாடு 

சகாண்ட மற்றும் மாறுபாடற்ற பிரம்மத்தின் அனந்தத்தத அதடயும் திறன் உண்டு. மனிதப் 

பற்றுகளால் மனிதன் அந்த நிதலவதர திறம்பட சதாடர முடியும். இது பகவான் கூறும் அற்புதஜமா 

மற்றும் அதிெயஜமா அல்ல, ஆனால் அவற்றின் ஆன்மீக அடிப்பதடயாகும். அருள் அங்கு 

மலாினால் மட்டுஜம குறிப்பிடப்படுவதில்தல.  

ஒவ்சவாரு அதிர்வுக்கும் அருள் உண்டு. 

54. “The express is from Colonel Forster to inform us that she was gone off.” 

The grace of Bingley and Darcy, the grace of Pemberley represented by the French Revolution for Meryton 

and England was opened by the oppressed humanity of France. 

England that received it, rewarded those populations with married life as represented by Lydia and 

Wickham, neither of whom was intended for wedlock. Here the grace of the French Revolution through 

Darcy chased the couple who opened the closed society of Meryton by their elopement. Now the direction 

of chase reversed. The time has come when Man who represents those populations misses the grace flower 

that came for him by his late rising and must hereafter long for it. This week there is copious rain all over 

Tamil Nadu and Madras has received twice the normal all by the meditation of a devotee at Dharmapuri. 
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The Garden that was gathering ten bags of fruits leaving very much on the ground, yesterday collected 

thirty bags indicating the reversal. The thoughts that occur in our Minds, the news that comes to us, the 

books we read கிசரௌஞ்ெ வதம், ெிலப்பதிகாரம்- precisely indicate what is taking shape. The novel of 

Kandehar depicts the preservation of a stable family violently disturbed by the freedom fight of which 

Dilipan was the local spearhead. In my view this theme represents the strategy of the Spirit of India having 

preserved the fabric of global social organization for world government which beckons India to lead it. Of 

course its foundation in social consciousness must be laid in the subconscious emotions of the Indians 

represented by the ancient literature of their mother tongues. Last night I read ெிலப்பதிகாரம், 

Silapadiharam one of these ancient classics. I feel like creating that subconscious foundation by retaining 

the whole poem in my memory. Someone at Ranipet asked through a devotee last night what is that infinite 

in agriculture. They collect the fruits left on the soil to rot, to avoid waste in harvest, is that finite in 

agriculture. This is a negative contribution. Sales of agarbathi at home at infinite dimension are the infinite 

opportunity opened by the finite act. One can, if he is doing yoga in his inner emotions, go in and see how 

each random thought is the uncollected fruit on the damp soil. Every devotee has before him the 

opportunities of the world to avail of. All their present life is an infinite waste of infinite number of finite 

trivia. A yogi whose perfection can save the world (Page 531 Savitri) will find in his human consciousness 

indulgences that are dissipations. There is no waste in Nature. Man’s unconsciousness is the field of 

dynamic activity of earth driven by the inconscient energy. The elimination of waste makes it conscious. 

People await an intense moment to give their best attention. 

The great majority do not meet such a situation. 

The lucky few get it once in their lives, as Bingley’s arrival at Meryton. 

Every devotee meets it once in their life. 

My eternal theme is, by virtue of being a devotee; one has as many opportunities as he may wish. 

Yoga is the infinity of inner consciousness opening in everlasting mutability. 

That offers the circumstance from outside in the inner plane. 

Meeting it from the inner recesses of the inner life is to make the adventure of consciousness a recurring 

activity. 

Surface life, says He, is the soul’s adventure in Time. 

Soul is in the plane of Timelessness. 

It's voluntarily entering into the plane of Time creates the succession of events. 

It's entering into the subliminal plane is to initiate its life in the plane of simultaneous Time. 

The subliminal expands the egoistic life of Time on the surface into the Timelessness of the universal plane. 

Only when the subliminal rises to the Supermind does the plane of Simultaneous Time arise. 

Birth itself is called an adventure of the soul to create immortality for the human body that is subconscious. 

While an act of life response arises, all the various factors of life change to bring about that act. 

Space and Time are abridged. 

The vital moves to the Mental and the Mental to the Spiritual. 

Surface changes into the subliminal. 

Time moves almost at the speed of Timelessness. 

Contradictions suddenly become complements. 

The All in one becomes All in each. 

The rigid angular offensive energy of the vital becomes the soft pleasing energy of Mental understanding. 

The finite opportunity at Longbourn widens to its infinity of Pemberley. 

The conflict of separation matures into unity of understanding. 

Insulting prejudice changes into inviting pre-dispossession. 

Acquaintance matures into courtship. 

One whose intensity is always the highest is meant for yoga. 

Intensity, by definition, is short lived. 

To make a transitory intensity permanent means raising the level of consciousness. 

At every stage of transition Man does it invariably. 

Stages of transition are between physical and supramental at each level – physical, vital, Mental, Silence, 

Light, intuition, Knowledge, Supermind. 

Each of these levels can be split into innumerable levels, as many as social layers we see, and such a 
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building of intensity is called for at each such level. 

If we take two extremes of cultured aristocracy and uncultured bourgeoisie, in the story Wickham has the 

culture or manners of aristocracy with a bad character and Darcy is an aristocrat with no manners. Character 

and value introduce one more dimension. Each of the Bennet girls, each of the male characters does belong 

to one particular level. We see the subdivisions are not only vertical but sideways too. But the rule remains. 

There is no crossing of planes without the occasional intensity of the lower plane becoming the usual 

intensity in the next plane. 

Intensity that goes with character is value. 

In our scheme of things sincerity will essentially represent. 

In a wider scheme of things this sincerity, when it represents ideal commonsense will always be a spearhead 

of evolutionary social progress. 

Corruption, violence, etc. are capacity without sincerity or values. 

America in the past few centuries offered this atmosphere as a country. 

Corruption and violence witnessed there were overcome by the sincerity of patriotism. 

America sought wealth, not leadership which was thrust on it. 

India has shunned wealth, lost power, but retains the base. 

Externally a commercial or political atmosphere can arise that can compel the emergence of such a social 

organization of value. 

In the inner life of the nation there exists an evolutionary potential that can also lead the country to acquire 

such a universal value. 

Should India take the lead to found the world government, she will consolidate herself inwardly and lead 

the outer social fabric by her inner light. 

Her employment programme, her stand on the nuclear issue already serve as such constituents. 

Maybe she has to recognise political corruption as positive or render it positive by her universal vision. 

The West accepting the Light of the East has that power and potential. 

“அத்தந்தி கர்னல் பாஸ்டாிடமிருந்து லிடியா ஓடிப்ஜபாய்விட்ட செய்திதயத் தாங்கி வந்தது.” 

பிரான்ெில் ஏற்பட்ட புரட்ெியும், ஒடுக்கப்பட்ட மனித குலமும் பிங்கிலி, டார்ெி, சமாிடன் மற்றும் 

இங்கிலாந்திற்கு அருதளப் சபற வழி வகுத்தன. 

இங்கிலாந்து சபற்றுக்சகாண்ட இவ்வருள், திருமணம் செய்துசகாள்ளும் எண்ணஜம இல்லாத 

லிடியா-விக்காமிற்குத் திருமணம் நதடசபற வழிவகுத்தது. ஓடிப்ஜபான அவர்கதள டார்ெி 

ஜதடுவதன் மூலம் பதழதமவாய்ந்த ெமூகமாக இருந்த சமாிடனுக்கு பிசரஞ்சுப் புரட்ெி அருதளப் 

சபற்றுத் தந்தது. இப்சபாழுது துரத்தலின் திதெ மாறிவிட்டது. அந்த மக்களின் பிரதிநிதியாக 

விளங்கும் மனிதன் தாமதமாக எழுந்து சகாண்ட காரணத்தினால் அவனுக்கு வந்த அருள் மலதரப் 

சபற்றுக்சகாள்ளும் வாய்ப்பிதன இழந்து இனி அதற்காக அவன் ஏங்க ஜவண்டியிருந்தது. ஒரு 

தர்மபுாி அன்பாின் பிரார்த்ததனயால் மாநிலம் முழுவதும் சபரு மதழ சபாழிந்தது. ஜமலும் 

சென்தனயில் வழக்கத்ததவிட இரு மடங்கு அதிகமாகப் சபய்தது. ஜதாட்டத்திலிருந்து வரும் பத்து 

மூட்தட பழங்கள் ஜநற்று முப்பது மூட்தடகளாக மாறியுள்ளன. நம் மனதில் ஜதான்றும் 

எண்ணங்கள், நம்மிடம் வரும் செய்திகள், நாம் படிக்கும் புத்தகங்கள்- கிசரௌஞ்ெவதம், 

ெிலப்பதிகாரம்- என்ன நடக்கப்ஜபாகிறது என்பததத் துல்லியமாகச் சுட்டிக்காட்டும். திலீபன் 

ததலதம வகிக்கும் சுதந்திரப் ஜபாராட்டத்தினால் தீவிரமாகப் பாதிக்கப்பட்ட நிசலயான குடும்பம் 

பாதுகாக்கப்படுவதத காண்ஜடகாின் நாவல் விளக்குகிறது. என்னுதடய கருத்தில் உலக 

அரொங்கத்திற்கான உலகளாவிய ெமூக வடிவதமப்தபக் காப்பாற்றிய இந்தியாவின் ஆன்மாவின் 

உத்திதய இக்கரு பிரதிபலிக்கிறது, இதற்குத் ததலதம தாங்க இந்தியாதவ அதழக்கிறது. ெமூக 

ேீவியத்தின் இதற்கான அடித்தளம், இந்தியர்களின் தாய் சமாழிகளின் பண்தடய இலக்கியத்ததப் 

பிரதிபலிக்கும் ஆழ்மன உணர்ச்ெிகளில் அதமக்கப்பட ஜவண்டும். ஜநற்று இரவு அந்தப் பண்தடய 

இலக்கியங்களில் ஒன்றான ெிலப்பதிகாரத்ததப் படித்துக் சகாண்டிருந்ஜதன். முழு காவியத்ததயும் 

என்னுதடய ஞாபகத்தில் தக்க தவத்துக்சகாண்டு, அந்த ஆழ்மன அடித்தளத்தத உருவாக்க 

ஜவண்டும் என்று ஜதான்றியது. இராணிப்ஜபட்தடயில் இருக்கும் ஒருவர், ஒரு அன்பாின் மூலம் 

விவொயத்தில் அனந்தம் என்பது எது என்ற ஜகள்விதய எழுப்பியிருந்தார். அறுவதடயில் 

விரயத்ததத் தவிர்க்க அவர்கள் மண்ணில் அழுக விடப்படும் பழங்கதளச் ஜெகாிக்கின்றனர், இது 

விவொயத்தில் அளவுக்கு உட்பட்டது. இது எதிர்மதற பங்களிப்பாகும். ஊதுவத்தியின் அளவற்ற 

விற்பதன அளவுக்குட்பட்ட செயலால் ஏற்பட்ட அனந்தமான வாய்ப்பாகும். தனது அக 

உணர்ச்ெிகளில் ஒருவர் ஜயாகம் செய்து சகாண்டிருக்கிறார் எனில், ஒவ்சவாரு ெீரற்ற எண்ணமும் 
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ஈரமண்ணில் விடப்பட்ட ஜெகாிக்கப்படாத பழம் என மனதினுள் சென்று பார்த்தால் அவருக்குத் 

சதாியும். ஒவ்சவாரு அன்பருக்கும் அவர் பயன்படுத்திக் சகாள்ளும் வதகயில் உலகத்து வாய்ப்புகள் 

அவர்முன் உள்ளன. எல்தலயற்ற எண்ணிக்தகயிலான அளவுக்குட்பட்ட ெிறு முக்கியமில்லாத 

விஷயங்களின் அளவற்ற விரயஜம அவர்களின் இன்தறய வாழ்வாக உள்ளது. உலகத்ததஜய 

காப்பாற்றவல்ல பூரணத்துவத்ததக் சகாண்ட ஒரு ஜயாகி(Page 531 Savitri), தனது மனித ேீவியத்தில் 

வீண் விரயங்கதள அனுபவிப்பவராக இருப்பததக் காண்பார். இயற்தகயில் விரயம் என்பஜத 

இல்தல. மனிதனின் தன்னிதனவற்ற நிதல ேட இருளின் ெக்தியால் உந்தப்படும் உலகத்தின் தீவிர 

செயல்பாட்டின் களம் ஆகும். விரயத்தத அகற்றுவது இததத் தன்தன உணர்ந்த நிதலக்கு 

மாற்றும்.   

மக்கள் தங்களது ெிறப்பான கவனத்தத அளிக்க, தீவிரமான தருணத்திற்காகக் காத்திருக்கின்றனர். 

பலரும் இத்ததகய ெந்தர்ப்பத்ததச் ெந்திப்பதில்தல. 

சமாிடனுக்குப் பிங்கிலி வந்தது ஜபால், அதிர்ஷ்டமுள்ள ெிலர் தங்களது வாழ்நாளில் ஒரு முதற 

இவ்வாய்ப்தபப் சபறுகின்றனர்.   

ஒவ்சவாரு அன்பருக்கும் வாழ்நாளில் ஒரு முதற இவ்வாய்ப்பு கிதடக்கிறது.  

அன்பராக இருப்பதாஜலஜய ஒருவருக்கு அவர் விரும்பும் அளவிற்குப் பல வாய்ப்புகள் கிதடக்கும் 

என்பது எனது நிசலயான கருத்தாகும். 

என்றும் நிதலத்திருக்கும் மாறும் தன்தமயில் விழிப்பதடயும் அக ேீவியத்தின் அனந்தஜம 

ஜயாகமாகும்.  

அது ெந்தர்ப்பத்தத அக நிதலயில் புறத்திலிருந்து வழங்குகிறது. 

அக வாழ்வின் உட்பகுதிகளிலிருந்து அததச் ெந்திப்பது, ேீவியத்தின் துணிகரச் செயதலத் 

சதாடர்ந்த நிகழ்வாக மாற்றுவது ஆகும்.   

நாம் வாழும் ஜமஜலாட்டமான வாழ்க்தக, காலத்தில் நிகழும் ஆன்மாவின் துணிவான செயலாகும் 

என்று பகவான் கூறுகிறார். 

ஆன்மா காலத்ததக் கடந்த நிதலயில் உள்ளது. 

அது காலத்திற்குள் தானாகஜவ நுதழவது சதாடர் நிகழ்வுகதள உருவாக்குகிறது. 

அது அடிமனதில் நுதழவது மூன்றாம் நிதலக் காலத்தில் அதன் வாழ்தவத் துவக்கி தவக்கிறது.  

அடிமனம் ஜமற்புறத்தில் காலத்தின் அகந்ததக்குாிய வாழ்தவ பிரபஞ்ெ நிதலயின் காலமின்சமக்கு 

விாிவுபடுத்துகிறது. 

அடிமனம் ெத்தியேீவிய மனதிற்கு உயரும் சபாழுதுதான் மூன்றாம் நிதலக் காலம் எழுகிறது. 

ஆழ்மனமாக உள்ள மனித உடலிற்கு அமரத்துவத்தத உருவாக்க, பிறப்பு என்பது ஆன்மாவின் 

துணிகரச் செயல் என்று அதழக்கப்படுகிறது.  

வாழ்வின் எதிசராலியாக ஒரு செயல் எழும்சபாழுது, அச்செயதல சவளிக்சகாண்டு வர வாழ்வின் 

அதனத்து பல்ஜவறு காரணிகளும் மாறுகின்றன. 

ஜநரமும் காலமும் சுருக்கப்படுகின்றன. 

உணர்வு மனதிற்கும், மனம் ஆன்மாவுக்கும் மாறுகின்றன. 

ஜமல்மனம் அடிமனமாக மாறுகிறது. 

காலமின்தமயின் ஜவகத்தில் காலம் நகருகிறது. 

முரண்பாடுகள் திடீசரன உடன்பாடுகளாக மாறுகின்றன. 

அதனத்தும் ஒன்றில் என்பது அதனத்தும் ஒவ்சவான்றிலும் என்றாகிறது.  

உணர்வின் உறுதியான நயமற்ற சவறுப்பூட்டும் ெக்தி, மனதின் புாிதலின் இனிதமயான 

சமன்தமயான ெக்தியாக மாறுகிறது.   

லாங்பர்னின் அளவுக்குட்பட்ட வாய்ப்பு, சபம்பர்லியின் அனந்தமான வாய்ப்பாக விாிவதடகிறது. 

பிாிவிதனயின் முரண்பாடு புாிதலின் ஒற்றுதமயாக முதிர்ச்ெி அதடகிறது. 

இழிவுபடுத்தும் தவறான எண்ணம் நமது அபிப்ராயங்கதள மாற்றிக்சகாள்ளும் வரஜவற்கத்தக்க 

செயலாக மாறுகிறது.  

அறிமுகம் நட்பாக முதிர்ச்ெி அதடகிறது. 

ஒருவரது தீவிரம் எப்சபாழுதும் உச்ெ கட்டத்தில் இருக்குஜமயானால் அவர் ஜயாகத்திற்குாியவர். 

‘தீவிரம்’ என்பதன் சபாருள் ‘குறுகிய காலத்திற்குாியது’ என்பதாகும். 

மாறுதல் அதடயக்கூடிய தீவிரம் நிதலத்து நிற்க, ேீவியத்தின் நிதலதய உயர்த்த ஜவண்டும். 

மாற்றம் ஏற்படும் ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் மனிதன் நிச்ெயமாக அவ்வாறு செய்கிறான்.  

ஒவ்சவாரு நிதலயிலும்- ேடம், உணர்வு, மனம், சமௌனம், ஒளி, உள்ளுணர்வு, ஞானம் மற்றும் 

ெத்திய ேீவியம்- மாற்றம் ஏற்படும் கட்டங்கள், ேட நிதலக்கும் ெத்தியேீவிய நிதலக்கும் இதடஜய 

உள்ளன.  
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இந்த நிதலகள் ஒவ்சவான்தறயும் நாம் பார்க்கும் பற்பல ெமூக அடுக்குகதளப் ஜபால் எண்ணற்ற 

நிதலகளாகப் பிாிக்க முடியும், இத்ததகய ஒவ்சவாரு நிதலயிலும் அத்ததகய தீவிரத்தத 

உருவாக்குவது அவெியம். 

நாகாிகம் மிகுந்த உயர்குடியினர், நாகாிகமற்ற சதாழிலாளிகள் ஆகிய இரண்டு மாறுபட்ட 

உச்ெங்கதள எடுத்துக்சகாண்டால், விக்காமிடம் உயர்குடியினாின் நாகாிகம் அல்லது பைக்க 

வைக்கங்கள் உள்ைன ஆனால் ஜமாெமான தன்சமயும் உள்ளது, டார்ெி உயர்குடிதயச் ஜெர்ந்தவன், 

ஆனால் எந்த விதமான நாகாிக நடத்ததகளும் அவனிடம் இல்தல. குணமும், பண்பும் ஜமலும் ஒரு 

பாிமாணத்தத அறிமுகப்படுத்துகின்றன. சபன்னட் குடும்பத்துப் சபண்கள் ஒவ்சவாருவரும், 

ஆண்கள் ஒவ்சவாருவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிதலதயச் ஜெர்ந்தவர்களாவர். அவர்களின் 

ஜவறுபாடுகள் ஒஜரமாதிாியாக இல்லாமல் பல வதககளில் இருப்பதத நாம் பார்க்கிஜறாம். 

ஆனாலும் ெட்டம் ஒன்ஜற. தாழ்ந்த நிதலயின் அவ்வப்ஜபாது எழும் தீவிரம், அடுத்த நிதலயின் 

வைக்கமான தீவிரமாக மாறாமல் ஒரு நிதலயிலிருந்து அடுத்த நிதலக்குக் கடக்க முடியாது. 

குணத்துடன் தீவிரமும் இருப்பின் பண்பாக மாறுகிறது. 

நமது திட்டங்களில் உண்தம முக்கியமான பிரதிநிதியாக இருக்கும்.  

ஜமலும் சபாிய திட்டங்களில் இந்த உண்தம, இலட்ெிய இயல்பறிவின் பிரதிநிதியாக இருக்தகயில், 

பாிணாம ெமூக முன்ஜனற்றத்தத எப்சபாழுதும் ததலதம தாங்கி நடத்தும்.   

ஊழல், வன்முதற ஜபான்றதவக்கு உண்தமயும் இல்தல, பண்புகளும் இருப்பதில்தல. 

கடந்த ெில நூற்றாண்டுகளில் அசமாிக்கா ஒரு நாடு எனும் அளவில் இந்தச் சூழதல அளித்தது. 

நாட்டுப் பற்றிலிருந்த உண்தம, ஊழல் மற்றும் வன்முதறதய சவற்றிசகாள்ள தவத்தது. 

அசமாிக்கா நாடியது சபாருட்செல்வத்தத, அதன் ஜமல் திணிக்கப்பட்ட ததலதமப் பதவிதய 

அல்ல. 

இந்தியா செல்வத்ததத் தவிர்த்தது, அதிகாரத்தத இழந்தது, ஆனால் அடித்தளத்ததத் தக்க தவத்துக் 

சகாண்டுள்ளது. 

பண்பின் அத்ததகய ெமூக அதமப்தப சவளிப்படுத்தும் வதகயில் புறத்தில் வணிக அல்லது 

அரெியல் சூழல் எழலாம். 

ஒரு நாட்டின் அக வாழ்வில் ஒரு பாிணாம வித்து உள்ளது, இதனால் அத்ததகய உலகளாவிய 

பண்தபப் சபறுவதற்கு நாட்தட வழி நடத்தவும் முடியும். 

உலக அரொங்கத்தத நிறுவ இந்தியா ததலதம வகிக்க ஜவண்டுசமனில், அது தன்னுள் முதலில் 

ஒருங்கிதணந்து, சவளியில் உள்ள ெமூக வடிவதமப்தப அதன் அக ஒளியால் வழி நடத்த 

பவண்டும். 

ஏற்கனஜவ இந்தியாவின் ஜவதலவாய்ப்புத் திட்டம், அணுெக்திப் பிரச்ெிதனயில் அதன் நிதலப்பாடு 

ஆகியதவ அது ஜபான்ற கூற்றுகளுக்கு உதவி செய்கிறது.   

இந்தியா அரெியல் ஊழதல ஜநர்மதறயாகக் கருத ஜவண்டும் அல்லது தனது உலகளாவிய 

பார்தவயின் மூலம் அதத ஜநர்மதறயாக்க ஜவண்டும் பபாலும். 

கிழக்கத்திய நாடுகைின் ஒளிதய ஏற்றுக்சகாள்ளும் ஜமற்கத்திய நாடுகளுக்கு அந்த ெக்தியும் 

ஆற்றலும் உள்ைன. 

55. “To own the truth, with Mr. Wickham.” 

Jane was unwilling to accuse Wickham – the feminine soft corner for masculine charm. 

Man loves the pretty face even after her poisoning. 

I have not pardoned Jane and Lizzy for pleading with their father to let Lydia visit them after the wedding. 

Both the girls lost their senses about Wickham and did so only to see him. The charm was compelling. 

Lizzy had the temerity to tell him that his intrusion was not unwelcome. Knowing human nature at that 

level is to know it. Even after knowing, one cannot act on it. A devotee meets several situations like this. 

Here the girls were dying to see him. It was their own making. These are forbidding situations in life. 

A girl or Man who knows he will be ruined or straight away die when he meets Wickham where the 

circumstances thrust him on them cannot bring themselves to rely on consecration. Mother says it is the best 

hour for consecration. At these moments consecration is not so difficult as to wish for it. To trust 

consecration at such moments is to see the power of Mother. A devotee who learnt that he would be utterly 

ruined with Mother in the next fifteen minutes relied on consecration and saw its readiness in action. 

One whose partners received arrest warrants during emergency did so when the victims succumbed. To 

them, life turned around. 

Consecration at such moments is more than impossible. Once resorted to, the results are more than 

miraculous. 
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Instead of acting at crucial moments, one can, in ordinary moments convert a neutral situation into a great 

opportunity by aspiration. 

Aspiration in that intensity is always rewarding, but again the threatening situation will arise as long as ego 

is there. At the point when ego finally withdraws, at least with respect to such developments – personal and 

impersonal – the finite nature of results will turn into infinite, i.e. instead of solving a problem merely there 

will be a burst of energy. (e-g) when a business crisis is so solved, the market will open up expanding 

several hundred times. 

Such a change raises the level of consciousness. 

It can happen continuously too. 

These are not uncommon, rather inevitable. 

Woman who strongly wishes for security in her conscious Mind, more strongly cherishes the 

attractive male as she is to conceive for him. 

She takes his charm as her own power of attraction. Hence the evaluation is self-effective. 

Jane could not find in her very depths to cast the slightest slur on Wickham. 

The truth behind this is the biological fact that the woman has to conceive without her taking initiative. 

From this physicality, the woman has to move to the interest in vital loyalty to generate impulses of 

Romance. 

It will be a real good exercise to examine the famous heroines in literature from this point of view. Dante’s 

love for Beatrice seems to be from his side. 

Perhaps the literature of the world has seen Romance in Man and not yet in a woman. 

Even in marriage self-giving remains selfish. He who can practice selfless self-giving can cross this border. 

From Sri Aurobindo we learn how impossible it is to be unegoistic, but one can always take an unegoistic 

initiative. On this basis Man as well as Woman can generate frequently the atmosphere of romance within 

marriage. 

Shedding ego, possession of cosmic consciousness, enjoying the infinities of Nature are theoretically 

endorsed by the tradition. A devotee is free to experiment on any of these in his activities consciously, thus 

taking his first step into yoga. His being in Mother’s consciousness has presented to him umpteen instances 

of such flowering of the being in life. To him, they are prayer granted, not a spiritual experience in material 

life. Such a change of view can convert an unconscious Man into a conscious devotee. 

Darcy did it fully, Elizabeth took one step, her father Mentally took a major decision, Jane and Bingley did 

it after a fashion, while Lydia and her mother vigorously acted in the opposite direction. The infinite 

power of that atmosphere created by Darcy is seen in the stupendous result Charlotte received just by 

being one of those who waited on the sidelines. 

If anything, the book even two hundred years ago shows us the power of a descent – here it is a politically 

charged social wave.  

The further stages of Non-Reaction are of great interest. 

In Darcy they all are there but as an unconscious possession. 

The power of non-reaction is immense. 

The quiet of the offended person finds vast energies released. First they act on the atmosphere and change 

its character. Next, its power, when it is greater than usual and irresistible compels the offender to act in 

exactly the opposite fashion. In cases where the non-reaction is impersonal, it can be seen in two 

expressions of life: 1) a reward comes to the victim, 2) the impersonal plane of thought opposite to that of 

the offender gains life and becomes active. This much we see Non-Reaction achieves. 

There is more: 

Non-Reaction is neutral. 

It can be positive by the victim seeing the positive result the negative offence indicates. 

The offence disappears, the positive side gains life. This is a great result. 

There can be more: 

This is on the conscious surface of our Mind. 

To do the same in our subconscious depth, we have to move to the subconscious where the first result is 

negative or at least neutral, not positive. 

Positive subconscious attitude often shows itself in a quantitative result. 

There it can be personal or universal which can be seen in the impact of the work on the national plane of 
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life. 

The movement of cutting down the warheads did continue, but it is not without signs of growth in the line 

of armament. 

This shows the vibration has not reached the substance in the devotee. 

At the same time phenomenal positive movements of energy – even wealth – take place indicating the 

various dimensions and characteristics of the vibration. 

Accomplishment, especially integral accomplishment, has various aspects. 

He who tries to deliver sensitive cultural courtesies through rules laid down or written will know the 

innumerable gaps that arise. 

“உண்தமதயக் கூற ஜவண்டும் எனில், விக்காமுடன் சென்றிருக்கிறாள்.” 

விக்காம் மீது குற்றம்ொட்ட ஜேனுக்கு மனம் வரவில்தல -- ஆணின் கவர்ச்ெிக்கு சபண்தம 

காண்பிக்கும் சமன்தம. 

அழகான சபண் விஷம் சகாடுத்தாலும் ஆண் அவதள விரும்புவான். 

திருமணம் முடிந்த பிறகு லிடியா தங்களது இல்லத்திற்கு வருவதற்கு அனுமதி அளிக்க 

ஜவண்டுசமன்று ஜேனும் லிெியும் தங்களது தந்ததயிடம் மன்றாடுவது ஏற்றுக்சகாள்ள முடியாதது. 

இருவருஜம விக்காதமச் ெந்திக்க விரும்பியதால் தங்களது மதிதய இழந்தனர். கவர்ச்ெி அவ்வளவு 

வலுவானதாக இருந்தது. அவனது வருதக விரும்பத்தகாதது அல்ல என்று கூறும் துணிச்ெல் லிெிக்கு 

இருந்தது. அந்த நிதலயில் மனித சுபாவத்தத அறிந்துசகாள்வது அததப் பற்றி அறிவதாகும். 

அறிந்தாலும் அதன் அடிப்பதடயில் செயல்பட முடியாது. இது ஜபான்ற பல ெந்தர்ப்பங்கதள ஒரு 

அன்பர் ெந்திக்கிறார். இங்கு இவ்விரு சபண்மணிகளும் அவதனச் ெந்திக்க மிக ஆவலாக உள்ளனர். 
அவர்கஜள ஏற்படுத்திக் சகாண்ட சூழல் இது. இதவ வாழ்வில் ததடப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிதலகள் 

ஆகும். சூழ்நிதல விக்காதமத் தங்கள் மீது திணிக்கும்சபாழுது அவதனப் பார்த்தாஜலஜய சகடுதல் 

ஏற்படும் அல்லது மரணம் ஏற்படும் என்று அறியும் ஒரு சபண்ஜணா அல்லது ஒரு ஆஜணா  

ெமர்ப்பணத்தின் மீது நம்பிக்தக சகாள்ை முன்வர மாட்டார். இது ெமர்ப்பணத்திற்கான ெிறந்த 

தருணம் என அன்தன கூறுகிறார். இந்தத் தருணங்களில் ெமர்ப்பணம் அவ்வளவு கடினம் அல்ல. 

இத்ததகய தருணங்களில் ெமர்ப்பணத்தத நம்புவது அன்தனயின் ெக்திதயக் காண்பதாகும். அடுத்த 

பதிதனந்து நிமிடங்களில் முழுதமயாகப் பாழாகி விடுஜவாம் என்று அறிந்த ஒருவர் ெமர்ப்பணத்தத 

நம்பி அதத ஜமற்சகாண்டதால் அதன் உடனடி செயல்பாட்தடக் கண்டார். சநருக்கடி காலத்தில், 

ெக கூட்டாளிகள் தகது ஆதண சபற்றசபாழுது அவர்கள் அதற்குப் பலியானார்கள். அவர்களில் 

ஒருவர் ெமர்ப்பணத்தத ஜமற்சகாண்டார். அவருக்கு வாழ்க்தகஜய திதெ மாறியது. 

இது ஜபான்ற தருணங்களில் ெமர்ப்பணம் ொத்தியமற்றதாக இருக்கும். ஆனால் அதத 

ஜமற்சகாள்ளும் சபாழுது பலன்கள் அற்புதமாக இருக்கும். 

முக்கியமான தருணங்களில் செயல்படுவதற்குப் பதிலாக ொதாரண தருணங்களில் நடுநிதலயான 

சூழ்நிதலதய ஆர்வத்தின் மூலம் சபாிய வாய்ப்பாக மாற்றலாம்.   

தீவிரமான ஆர்வம் எப்சபாழுதும் நல்ல பலன்கதள அளிக்கும், ஆனால் அகந்தத இருக்கும்வதர 

மீண்டும் அச்சுறுத்தும் நிதலதம எழும். அகந்தத, தனிப்பட்ட அல்லது சபாதுவான இது ஜபான்ற 

ெந்தர்ப்பங்களில் இறுதியாக விலகும்சபாழுது, பலன்கள் அளவுக்குட்பட்ட நிதலயிலிருந்து 

அளவற்றதாக மாறும், அதாவது பிரச்ெிதனதய மட்டும் தீர்க்காது, அளவற்ற ெக்தியும் எழும். (உ-ம்) 

வியாபாரத்தில் பிரச்ெிதன அவ்வாறு தீர்க்கப்பட்டவுடன் பல நூறு மடங்காக வியாபாரம் 

விாிவதடயும். 

இத்ததகய மாற்றம் ேீவியத்தின் நிதலதய உயர்த்துகிறது. 

இது சதாடர்ந்தும் நடக்கலாம். 

இதவ வழக்கத்திற்கு மாறானதவ அல்ல, ஆனால் தவிர்க்க முடியாததவ.  

தன்னுதடய பாதுகாப்தப மனதில் கருதும் ஒரு சபண்மணி, கவர்ச்ெிகரமான ஆதணப் சபாிதும் 

ஜபாற்றுவாள், ஏசனனில் அவள் அவனுக்காகக் கருத்தாிக்க ஜவண்டும் என்பதனால். 

அவனது கவர்ச்ெிதய தன்னுதடய ஈர்ப்பின் ெக்தியாக அவள் கருதுகிறாள். அதனால் கணிப்பும் சுய 

செயல்திறன்மிக்கதாக மாறுகிறது.  

விக்காம் மீது ஒரு துளியும் களங்கம் ஏற்படுத்த ஜேன் தன்னுதடய ஆழத்தில் எந்த ஒரு 

காரணத்ததயும் காண்பதில்தல.  

ஒரு சபண், தனது தன்முதனப்பு இல்லாமல் கருவுற ஜவண்டும் என்பஜத இதற்குப் பின் உள்ள 

உயிாியல்ாீதியான உண்தமயாகும். 

இந்த ேடநிதலயிலிருந்து அமரகாததல உருவாக்கும் உணர்வின் விசுவாெத்திற்குப் சபண் மாற 

ஜவண்டும். 
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இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தில் இலக்கியங்களில் உள்ள பிரபல கதாநாயகிகதள ஆராய்வது ெிறப்பான 

பயிற்ெியாக இருக்கும். Beatrice மீது Dante சகாண்டிருந்த காதல் அவன் பக்கத்திலிருந்து எழுந்ததாக 

இருந்தது. 

உலக இலக்கியம் ஆணிடம்தான் அமரகாததலக் கண்டுள்ளது ஜபாலும், இதுவதர சபண்ணிடம் 

அல்ல. 

திருமணத்திலும்கூட சுய அர்ப்பணம் சுயநலமாகஜவ உள்ளது. சுயநலமற்ற சுய அர்ப்பணத்ததக் 

கதடப்பிடித்தால் ஒருவரால் இந்த எல்தலக் ஜகாட்தடக் கடக்க முடியும். 

அகந்ததயின்றி இருப்பது எவ்வளவு கடினம் என்பதத ஸ்ரீ அரவிந்தாிடமிருந்து நாம் அறிந்து 

சகாள்கிஜறாம். ஆனால் ஒருவர் எப்சபாழுதுஜம அகந்ததயற்ற தன்முதனப்தப எடுக்கலாம். இதன் 

அடிப்பதடயில் ஆஜணா அல்லது சபண்ஜணா திருமணத்தில் அடிக்கடி அமரகாதலின் சூழதலக் 

சகாண்டு வரலாம். 

அகந்தததயக் கதளவது, பிரபஞ்ெ ேீவியம் சபறுவது, இயற்தகயின் அனந்தங்கதள 

அனுபவிப்பது ஆகியவற்தறக் ஜகாட்பாட்டளவில் நமது பாரம்பாியஜம ஏற்றுக்சகாண்டுள்ளது. ஒரு 

அன்பர் இவற்றுள் ஏஜதனும் ஒன்றிதன தனது செயல்களில் உணர்ந்து சுதந்திரமாகப் பாீட்ெித்துப் 

பார்க்கும்பபாது, அவர் ஜயாகத்தின் முதற்படியில் காசலடுத்து தவக்கிறார். அவர் அன்தனயின் 

ேீவியத்தில் இருப்பதால் அவருதடய ேீவனின் மலர்ச்ெிதய பலமுதற கண்டிருப்பார். அதவ 

பிரார்த்ததன பலிப்பது என்று அவர் அறிவாஜர தவிர வாழ்வில் அவருக்குக் கிதடக்கும் ஆன்மீக 

அனுபவம் என்று அவருக்குத் சதாியாது. இந்த ஞானம் சபற்றால் அவர் தன்னுணர்வற்ற மனித 

நிதலயிலிருந்து தன்தன உணரும் அன்பராக மாறுவார்.  

டார்ெி இததன முழுதமயாக நிதறஜவற்றினான், எலிெசபத் ஒரு கட்டம் தாண்டினாள், அவளுதடய 

தந்தத மனாீதியாக ஒரு சபாிய தீர்மானம் எடுத்தார், ஜேனும் பிங்கிலியும் ஒரு விதமாக அததனச் 

செய்தனர். ஆனால் லிடியாவும் அவளுதடய தாயாரும் தீவிரமாக ஜநர் எதிர் திதெயில் 

செயல்பட்டனர். டார்ெி உருவாக்கிய சூழலின் அளவற்ற ெக்தி, இதற்கு சவளிஜய காத்திருந்த 

ொர்சலட் ஜபான்றவளுக்கு வியக்கத்தக்க பலதன அளித்தது.  

அரெியல் சூழலினால் ஏற்படும் ெமூக மாற்றத்தின் மூலம், புவியில் இறங்கப் ஜபாகும் ெத்திய 

ேீவியத்தின் ெக்தியிதன இப்புத்தகம் நமக்கு இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்ஜப காண்பிக்கின்றது.  

எதிர்விதன ஆற்றாமலிருப்பதன் அடுத்த நிதலகள் மிகவும் ஆர்வத்திற்குாியதவகள் ஆகும்.  

டார்ெியிடம் இதவ யாவும் உள்ளன, ஆனால் அவன் அதத உணருவதில்தல. 

எதிர்விதன ஆற்றாமலிருப்பதன் ெக்தி மிகப் சபாியது.  

பாதிக்கப்பட்டவாின் சமௌனம் அதிக அளவில் ெக்திதய விடுவிக்கிறது. முதலில் அதவ சூழலில் 

செயல்பட்டு அதனுதடய தன்தமதய மாற்றுகிறது. அடுத்து, வழக்கத்ததவிட ெக்தி அதிகமாகவும் 

தவிர்க்க முடியாததாகவும் இருக்கும்சபாழுது இது பாதிப்பு ஏற்படுத்துபவதர ஜநசரதிர் மாறாக 

நடந்துசகாள்ள வற்புறுத்துகிறது. எதிர்விதன ஆற்றாமலிருப்பது  தனிப்பட்ட முதறயில் இல்லாமல் 

சபாதுவானதாக இருப்பின், வாழ்வின் இரண்டு சவளிப்பாடுகளில் இததனப் பார்க்கலாம்:  

1) பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஒரு பலன் கிதடக்கும் 2) குற்றவாளிக்கு ஜநசரதிராக இருக்கும். 

எண்ணத்தின் சபாதுவான நிதல உயிர் சபற்று சுறுசுறுப்பாகச் செயல்பட ஆரம்பிக்கும். 

எதிர்விதன ஆற்றாமலிருப்பது இந்த அளவிற்குச் ொதிப்பதத நாம் பார்க்கிஜறாம்.   

ஜமலும் பல உள்ளன: 

எதிர்விதன ஆற்றாமலிருப்பது நடுநிதலயானது. 

எதிர்மதறயான குற்றம் சுட்டிக்காட்டும் ஜநர்மதறயான பலன் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு  

ஜநர்மதறயாக இருக்கலாம். 

குற்றம் மதறகிறது, ஜநர்மதறயான பக்கம் உயிர் சபறுகிறது. இது ஒரு சபாிய பலனாகும். 

ஜமலும் பல இருக்கலாம்: 

இது நம் மனதின் தன்னிதனஜவாடு கூடிய ஜமற்பரப்பில் உள்ளது. 

நமது ஆழ்மனதில் இததனச் செய்வதற்கு நாம் ஆழ்மனதிற்குச் செல்ல ஜவண்டும், இங்கு முதல் 

பலன் எதிர்மதறயாகஜவா அல்லது குதறந்தபட்ெம் நடு நிதலயாகஜவா இருக்கும், ஜநர்மதறயாக 

இருக்காது.  

ஜநர்மதறயான ஆழ்மன மஜனாபாவம் சபரும்பாலும் அளவு ொர்ந்த பலனில் சவளிப்படும். 

அங்கு இது தனிப்பட்டதாகஜவா அல்லது உலகளாவியதாகஜவா இருக்கலாம், வாழ்வின் ஜதெிய 

நிதலயில் ஜவதலயின் தாக்கத்தில் இததனப் பார்க்கலாம்.   

ஜபார்த்தடவாளங்கதளக் குதறக்கும் இயக்கம் சதாடர்ந்தாலும், அவற்றின் வளர்ச்ெியின் 

அறிகுறிகள் இல்லாமல் இல்தல. 

அன்பாின் ொரத்தத இந்த அதிர்வு சென்றதடயவில்தல என்பதத இது காண்பிக்கின்றது. 
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அஜத ெமயம் ெக்தியின் அற்புதமான ஜநர்மதற இயக்கங்கள், செல்வம் உள்பட, அதிர்வின் பல்ஜவறு 

பாிமாணங்கள் மற்றும் குணங்கதளக் குறிப்பிடும் வண்ணம் நதடசபற்று வருகின்றன.   

ொததனக்கு, முக்கியமாக முழுதமயான ொததனக்குப் பல்ஜவறு அம்ெங்கள் உள்ளன. 

எழுதப்பட்ட அல்லது விதிக்கப்பட்ட விதிமுதறகளின்படி முக்கியமான கலாச்ொர மாியாததகதள 

சவளிப்படுத்த முயலும் ஒருவர், அவற்றில் எழும் எண்ணற்ற குதறகசை அறிவார். 

56. “Imagine our surprise. Kitty does not seem to have received it wholly unexpected”. 

Great ways of life followed by small personalities render a fad poisonous. 

A sensitivity becomes a fad sowing seeds of poison. 

Kitty, in another house, would have been destroyed. 

In less formed social conditions what Kitty does here willfully will be done by impersonal life, as Sir Louis 

dying before he was twenty five passing the inheritance to Mary. 

Jane is a consummate fool who worships stupidity for its own sake. 

Great moments reward everyone and everything, even crass stupidity. 

The yogi moves towards a perfect consecration. 

It is a spiritual fulfillment where the impulses consecrate themselves. 

It is a stage of silent aspiration. 

Silent aspiration silently enjoys the infinitely variable oneness. 

Silence silently enjoys differences as oneness. 

Behind the differences lies the oneness of consciousness. 

Differences are dissonances of varying modes of existence. 

To sense the oneness in difference is to be spiritual in the vital. 

The vital comprehends by sensation. 

Sensation is the comprehension of energy in movement. 

Not to be undone by evil is spiritual stability. 

To enjoy the machinations of evil as a play of forces in observation is to observe with dispassionate 

detachment. 

Such a penetration into evil is to seek the capacity to cure the falsehood of evil by its own knowledge. 

Comprehending Mind cannot comprehend consecration. 

It is more than true that even a single chapter of The Life Divine can awaken one’s spirit. 

To know the evil of those around is an awakening. 

To sense one’s own hostility is the sincerity needed for yoga. 

The ascetic avoided luxury, wealth and woman. 

Yoga is possible only on the foundation of wealth. It is only the luxury of exhaustive indulgence that 

exhausts the divine protection. It is the woman who is the field and instrument who combines them both for 

yogic consummation. 

The human attitude at all levels is the same. 

Results vastly differ by the constitution of the plane. 

The best in each plane is idealistic about that plane. 

His attitude is one of great concentration and dedication. 

The least in each plane refuses to exert himself even for survival. 

May be Sri Aurobindo had this fact in Mind when He said the primitive Man had our intelligence. 

The form of each species is the same from its birth till the end. 

Perhaps the intelligence is the same as the form. 

The yogi has no right to take any initiative for accomplishment. 

By extension he has no right to take initiative even for learning. 

If initiative gives all the society has accumulated as knowledge, non-initiative pours on him all that the 

atmosphere of life is ready to give. 

Man’s initiative is that of the ego. 

Non-egoistic initiative is that of life. 

He may cease even from that and can be receiving from existence. 

In this view, one can see, a genius can be born at will. 

Life creates genius, existence a yogi. 

In this view, even prayer is an initiative. 
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Man accomplishes in any plane according to his capacity. 

By non-initiative he lets the plane accomplish itself in him. 

The unknowable formulates itself according to the human consciousness contains this principle. (P. 

30 –The Life Divine) 

Consecration is so powerful that even discussing it can yield some of its results. 

The achievements of consecration can be related to yogic gains such as silence, silent will, life response and 

a sort of scale created. 

Capacity to build protection can be another measure. 

The scales can be of positive accomplishments or negative protection. 

Nothing succeeds like success. Such efforts will bring the devotee to a stage where he will without fail get 

one response at least at each stage. 

Once he comes to that stage, he will not stop till he attains. 

It is possible to create a global index of human accomplishment which will hasten the emergence of 

the Individual, and help organise global government. 

No one can be taught anything. Still something can be achieved sometimes by insisting on a particular 

item. 

That every rule has an exception is a great rule. 

This escape clause makes integration possible. 

This truth is contained in “Every truth has its opposite truth” 

Mr. Bennet, like Buddha (P.503 Synthesis - University edition) withdrew into the library obliterating his 

ego for twenty five years. 

Darcy, like Shankara (ibid) elevated his to the level of being and conquered all his world. 

Elizabeth got Darcy’s Pemberley by her devotion to Jane. 

In life this can be a conscious or subconscious strategy. 

Goodwill offered to another even as a conscious strategy will bring grace to oneself, as the Marshall Plan 

made USA powerful. 

The right thing for USA was to offer that aid unconditionally which would have raised USA to moral 

leadership in politics. She did so for a return. 

India is not able to know her greatness. 

She values the wealth and prestige of USA. 

She will value anything in India if USA values it. 

She has enough light to become self-aware. 

Her spiritual cultural values are buried in the caste structure. 

She must come to discard the outer rigidities of caste and value its inner core. 

It is being done by urbanisation. 

Its crux lies in Individuality. 

India values urbanisation. 

From there she must move to Individuality. 

The common sense idolised in கிசரௌஞ்ெ வதம் Kandhekar’s novel is the real guide. 

Baghavanta Rao valuing the ideals of Dinakaran, Sulochana’s value for family life – her own reality of 

mercenary values – are the motive power. 

Ideally, Sulochana should have joined the farmer’s movement and been Dinakaran’s colleague, not a wife. 

She was not made of that mettle.  

Gandhiji gave that slant to the Freedom Movement. He became the hero but not one person followed his 

fads.  

The call should have been for armed uprising. 

The unintegrated Muslim population – the oppressed castes – was the bar. 

“நமது ஆச்ொியத்தத நிதனத்துப் பார். கிட்டிக்கு இது ஆச்ொியம் அளித்ததாகத் சதாியவில்தல.” 

ெிறிய மனிதர்கள் வாழ்வின் சபாிய வழிமுதறகதளப் பின்பற்றுவது அர்த்தமற்ற சகடுததல 

விதளவிக்கும். 

ஒரு நுண்ணுணர்வு, விஷத்தத விததக்கும் அர்த்தமில்லாததாக மாறுகிறது. 

கிட்டி ஜவறு குடும்பத்தில் இருந்திருந்தால் அழிந்து ஜபாயிருப்பாள். 
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இருபத்தி ஐந்து வயதாகும் முன்ஜப ஜமாிக்குத் தனது சொத்தத அளித்து விட்டு ெர் லூயிஸ் 

இறப்பதுஜபால், அதிகம் வளராத ெமூகச் சூழ்நிதலகளில் கிட்டி இங்கு விரும்பிச் செய்வதத  

சபாதுவான வாழ்வு செய்திருக்கும். 

முட்டாள்தனத்தத அதன் சபாருட்ஜட ஜபாற்றும் முழுதமயான அறிவற்றவளாக ஜேன் இருக்கிறாள்.  

உயர்ந்த தருணங்கள் எல்ஜலாருக்கும், எல்லாவற்றிற்கும், சபாிய முட்டாளுக்கும்கூட பலதன 

அளிக்கும். 

பூரண ெமர்ப்பணத்தத ஜநாக்கி ஜயாகி செல்கிறார். 

உந்துதல்களும் தங்கதளஜய ெமர்ப்பணம் செய்யும் ஆன்மீக நிதறவாகும் இது. 

சமௌனமான ஆர்வத்தின் கட்டமாகும் இது. 

சமௌனமான ஆர்வம் அனந்தமான மாறுபடும் ஒருதமப்பாட்தட அதமதியாக அனுபவிக்கிறது. 

ஜவறுபாடுகதள ஒருதமப்பாடுகளாக சமௌனம் அதமதியாக அனுபவிக்கிறது. 

ஜவறுபாடுகளின் பின்னால் இருப்பது ேீவியத்தின் ஒருதமப்பாடாகும். 

வாழ்வின் மாறுபட்ட முதறகளின் முரண்பாடுகஜள, ஜவறுபாடுகள் ஆகும். 

ஜவறுபாட்டில் ஒருதமப்பாட்தட உணர்வது உணர்வில் ஆன்மீகமாக இருப்பதாகும். 

உணர்வின் மூலம் உயிர் புாிந்துசகாள்கிறது. 

இயக்கத்திலுள்ள ெக்தியின் புாிதல், உணர்வாகும். 

தீதமதயக் கண்டு அஞ்ொது இருப்பது ஆன்மீக உறுதியாகும். 

தீதமயின் சூழ்ச்ெிகதள ெக்திகளின் ஆட்டம் என்று கவனிப்பது, அவற்தற நடுநிதலயுடன் பற்றற்று 

கவனிப்பதாகும்.   

தீதமக்குள் அவ்வாறு செல்வது அதனுதடய அறிவினாஜலஜய தீங்கின் சபாய்தமதய ொி 

செய்வதற்கானத் திறதன நாடுவதாகும். 

புாிந்துசகாள்ளும் மனதால் ெமர்ப்பணத்ததப் புாிந்துசகாள்ள முடியாது.  

‘தி தலப் டிதவன்’-ன் ஒஜர ஒரு அத்தியாயமும் ஒருவரது ஆன்மாதவ விழிப்பதடய தவக்கும் 

என்பது சபாிய உண்தமயாகும்.  

நம்தமச் சுற்றி இருப்பவர்களின் தீங்கிசன அறிந்துசகாள்வது ஒரு விழிப்புணர்வாகும்.  

நம்முதடய பதக உணர்தவ உணருவஜத ஜயாகத்திற்குத் ஜததவப்படும் உண்தமயாகும். 

ஆடம்பரம், செல்வம், சபண் ஆகியவற்தற ென்னியாெிகள் துறந்தனர். 

செல்வவளத்தின் அடித்தளத்தின் மூலஜம ஜயாகம் ொத்தியமாகும். ஜவண்டாத விஷயங்கதள அதிக 

அளவில் அனுபவிப்பது மட்டுஜம இதறவனின் பாதுகாப்தப அகற்றும். ஜயாகம் முழுதமயதடய 

இதவ இரண்தடயும் இதணக்கும் களமாகவும், கருவியாகவும் ஒரு சபண் விளங்குகிறாள்.   

எல்லா நிதலகளிலும் மனித மஜனாபாவம் ஒன்றாகஜவ உள்ளது. 

நிதலயின் அதமப்தபப் சபாறுத்து பலன்கள் அதிக அளவில் வித்தியாெப்படும். 

ஒவ்சவாரு நிதலயிலும் ெிறப்பாக இருப்பது அந்நிதலக்குாிய இலட்ெியமாகும். 

தீவிர மன ஒருநிதலப்படுதலும் ஆழ்ந்த ஈடுபாடும் ஒருவரது ஜநாக்கமாக இருக்கிறது.  

உயிர் வாழ்வதற்குக்கூட முயற்ெி எடுக்காமல் இருப்பது ஒவ்சவாரு நிதலயின் குதறந்தபட்ெமாக 

இருக்கிறது.  

ஆதி மனிதனுக்கு நமது அறிவு இருந்தது என்று பகவான் கூறும்சபாழுது இக்கருத்தத மனதில் 

சகாண்டிருந்தார் ஜபாலும். 

ஒவ்சவாரு உயிாினத்தின் ரூபமும் பிறப்பு முதல் இறுதிவதர ஒன்ஜறதான். 

அறிவும் ஜதாற்றத்ததப்ஜபால் ஒன்றாக இருக்கிறது ஜபாலும். 

ொததன புாிய எந்தத் தன்முதனப்பும் எடுப்பதற்குாிய உாிதம ஒரு ஜயாகிக்குக் கிதடயாது. 

இஜதஜபால கற்பதற்கும் எந்தவித தன்முதனப்பும் எடுப்பதற்குாிய அதிகாரம் அவருக்கு இல்தல. 

ெமூகம் ஜெகாித்து தவத்திருக்கும் அதனத்து அறிதவயும் தன்முதனப்பு அளிக்கும் என்றால், 

தன்முதனப்பு எடுக்காமல் இருப்பது, வாழ்வின் சூழல் அளிக்கத் தயாராக இருக்கும் அதனத்ததயும் 

நம் மீது சபாழியக் காத்திருக்கிறது.  

மனிதனின் தன்முதனப்பு அகந்ததக்குாியது. 

அகந்ததயின்றி எடுக்கப்படும் தன்முதனப்பு வாழ்வுக்குாியது, 

இதிலிருந்தும் மனிதன் விடுபட்டு வாழ்விலிருந்ஜத சபற்றுக்சகாள்ளலாம்  

நிதனத்தால் ஒரு ஜமதத பிறக்கலாம் என்பதத ஒருவரால் இக்கண்ஜணாட்டத்தில் பார்க்க முடியும். 

வாழ்வு ஜமதததய உருவாக்கும், சபருவாழ்வு ஜயாகிதய உருவாக்கும். 

இப்பார்தவயில் பிரார்த்ததனயும் ஒரு தன்முதனப்புதான். 

மனிதன் தன்னுதடய திறதமக்ஜகற்ப எந்த ஒரு நிதலயிலும் ொதிப்பான். 

தன்முதனப்பு எடுக்காமல் இருப்பதன் மூலம், அந்நிதலஜய அவனுக்காகச் ொதிக்க அனுமதிப்பான். 
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மனித ேீவியத்திற்ஜகற்ப அறியமுடியாதது தன்தனஜய உருவகப்படுத்திக் சகாள்ளும் என்பதில் 

இத்தத்துவம் உள்ளது.(பக்கம் 30-தி தலப் டிதவன்) 

ெமர்ப்பணத்ததப் பற்றி விவாதிப்பஜத அதனுதடய ெில பலன்கதள அளிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அது 

மிகவும் ெக்திவாய்ந்தது. 

ெமர்ப்பணத்தின் ொததனகதள, சமௌனம், சமௌன உறுதி, வாழ்வின் எதிசராலி ஆகிய ஜயாக 

பலன்களுடன் சதாடர்புபடுத்தி, ஒரு விதமான அளவுஜகாதல உருவாக்கலாம். 

பாதுகாப்தப ஏற்படுத்தும் திறன் ஜவசறாரு அளவுஜகாலாகும். 

அளவுஜகால் ஜநர்மதறயான ொததனகளாக இருக்கலாம், அல்லது எதிர்மதறயான பாதுகாப்பாக 

இருக்கலாம். 

சவற்றிதயப்ஜபால் எதுவும் சவற்றி சபறுவதில்தல. ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் ஒரு பதிதலயாவது 

தவறாது சபறும் நிதலதய இது ஜபான்ற முயற்ெிகள் அன்பர்களுக்கு அளிக்கும். 

அந்தக் கட்டத்திற்கு அவன் வரும்சபாழுது, அதத அதடயும்வதர அவன் நிறுத்த மாட்டான்.  

தனிமனிதன் எழுவதத துாிதப்படுத்தவும், உலக அரொங்கத்தத அதமக்க உதவும் வதகயிலும், 

மனித ொததனயின் உலகளாவிய குறியீட்தட உருவாக்குவது ொத்தியம். 

எவருக்கும் எததயும் கற்பிக்க முடியாது. ஆனால் குறிப்பிட்ட விஷயத்தத வற்புறுத்துவதன் மூலம் 

ெில ெமயங்களில் ஏஜதா ஒன்தறச் ொதிக்கலாம். 

ஒவ்சவாரு விதிக்கும் விதிவிலக்கு உண்டு என்பஜத ஒரு சபாிய விதியாகும். 

இது ஜபான்ற விதிவிலக்கு ஒருங்கிதணப்தபச் ொத்தியமாக்குகிறது. 

“ஒவ்சவாரு உண்தமக்கும் ஜநசரதிரான உண்தம உண்டு” என்பதில் இந்த உண்தம உள்ளது. 

புத்ததரப் ஜபால் (P.503 Synthesis - University edition) திரு சபன்னட் தனது அகந்தததயக் 

தகவிட்டு, இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக நூலகத்தில் தஞ்ெம் புகுந்திருந்தார். 

ெங்கரதரப் ஜபால் டார்ெி ‘ெத்’தின் நிதலக்கு உயர்ந்து தன்னுதடய உலகம் முழுவததயும் சவற்றி 

சகாண்டான். 

ஜேன் மீது சகாண்டிருந்த ஈடுபாட்டினால் எலிெசபத்திற்கு டார்ெியின் சபம்பர்லி கிதடத்தது. 

வாழ்வில் இது ஜமல்மன அல்லது ஆழ்மன உபாயமாக இருக்கலாம். 

மார்ஷல் திட்டம் அசமாிக்காவுக்குச் ெக்தி அளித்ததுஜபால், உபாயம் என்று சதாிந்ஜத 

அளிக்கப்படும் நல்சலண்ணமும் அருதளப் சபற்றுத் தரும். 

அந்த உதவிதய எந்த வித நிபந்ததனயின்றி அசமாிக்கா மற்றவர்களுக்கு அளிப்பது ொியானதாக 

இருந்திருக்கும். அவ்வாறு செய்திருப்பின் அரெியலில் தார்மீகாீதியான ததலதமப் பதவிக்கு 

அசமாிக்கா உயர்ந்திருக்கும். ஒரு பலனுக்காக அசமாிக்கா இததச் செய்தது. 

இந்தியாவுக்கு தனது உயர்தவ அறிந்துசகாள்ள முடியவில்தல. 

அசமாிக்காவின் செல்வத்ததயும், சகௌரவத்ததயுஜம இந்தியா மதிக்கிறது. 

அசமாிக்கா மதித்தால் தன்னிடம் இருக்கும் எததயும் இந்தியாவும் மதிக்கும். 

சுய விழிப்புணர்வுக்கு ஜவண்டிய ஒளி இந்தியாவிடம் உள்ளது. 

இந்தியாவின் ஆன்மீகக் கலாச்ொரப் பண்புகள் ோதி அதமப்புக்குள் புததந்துள்ளன. 

ோதியின் சவளிக் கட்டுப்பாடுகதளப் புறக்கணித்து விட்டு, அதனுதடய உள் மதிப்பிதன இந்தியா 

மதிக்க ஜவண்டும். 

நகரமயமாக்கல் மூலம் இது செய்யப்படுகிறது. 

இதன் தமயம் தனித்துவத்தில் உள்ளது. 

நகரமயமாக்குததல இந்தியா மதிக்கிறது. 

அதிலிருந்து இந்தியா தனித்துவத்திற்குச் செல்ல ஜவண்டும். 

காண்ஜடகாின், ‘கிசரௌஞ்ெவதத்தில்’ இயல்பறிதவப் படம் பிடித்துக் காட்டியிருப்பது உண்தமயான 

வழிகாட்டியாக இருக்கிறது. 

தினகரனின் இலட்ெியங்கதளப் பகவன்த் ராவ் மதிப்பதும், குடும்ப வாழ்க்தகயின் மீதிருக்கும்  

சுஜலாச்ெனாவின் மதிப்பும் - ஆதாயமாக உள்ள மதிப்புகளின் அவளது உண்தம நிதலயும் - ஜநாக்க 

ெக்தியாக உள்ளன. 

சுஜலாச்ெனா விவொயிகள் இயக்கத்தில் கலந்துசகாண்டு தினகரனின் ெக ஊழியராக இருந்திருக்க 

ஜவண்டுஜம தவிர மதனவியாக அல்ல. அவள் அதற்குப் பாத்திரமானவள் அல்ல. 

காந்திேி அந்த ஜநாக்தகச் சுதந்திரப் ஜபாராட்டத்திற்கு அளித்தார். அவர் ததலவராக மாறினாஜர 

தவிர, ஒருவர்கூட அவரது அர்த்தமில்லா சகாள்தககதளப் பின்பற்றவில்தல. 

ஆயுதம் ஏந்திய ஜபாருக்கு அதறகூவல் விட்டிருக்க ஜவண்டும். 

ஒருங்கிதணக்கப்படாத முஸ்லிம் மக்கள்- ஒடுக்கப்பட்ட ோதிகள்- ததடயாக இருந்தனர். 

57. “So imprudent a match from both sides.” 
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This is one of the possible pairs in life – opposites, similar, disparate. 

There is no prudence in matches. 

Matches are possible only when prudence is thrown away to the winds. 

The physical Mind aims at agnosticism, vital Mind illusion, thinking Mind the Absolute. 

(P. 415 – The Life Divine) 

Man has his beliefs which the Gita asks him to give up. 

When an issue is presented to him, he evaluates it in terms of his belief. 

Jane has an idea that the match must be prudent. 

Mind is a dividing instrument; but its larger principle is unity. 

It is a unity of the Absolute. Therefore Mind seeks the Absolute. 

Mind in its function divides. 

The vital Mind loves to imagine as vitality its emotions as well as sensations. Mind renders it into thought. 

The organised thought of the imagination is an illusion. People love to deeply trust a superstition. One 

such is Money. 

The physical learns by touch. 

Its touch cannot reach beyond itself. 

It refuses to believe everything it cannot know by the sensation of touch. 

Hence agnosticism. 

Buddha was agnostic. 

Shankara made all the world believe in illusion. 

The Upanishads, developing Mind for the first time, reached the Absolute. 

Mind is there at all stages. 

It has, in each plane, a range between minimum and maximum. 

The deeper – lower – the Mind, the fuller the vision, though it is only in outline. 

The stages of development of Mind from the Vedas till now are worth developing. 

The Vedic Rishis sensed the unity with Nature by a Mind of their physical consciousness. 

Krishna rose to Overmind. 

Indian spirituality must be placed in all stages in between. 

The power of the French Revolution enveloped Meryton. Mr. Bennet’s soul that was clouded till the 

elopement awoke. It made his spirit assert. 

Brahman in the universe is Self (P. 346 – The Life Divine) 

The Spirit is the subjective experience of the Being (The Life Divine) 

The Soul is the relation of existence with its becoming and power of becoming (P. 511 – Synthesis, 

University edition) 

What is Self in transcendence is soul in the cosmos. 

The Spirit can be dormant, the soul clouded. 

The clouded soul of Mr. Bennet when Lydia went to Brighton awoke at her elopement and asserted. 

It was all the power of the French Revolution (Self) in the atmosphere. 

Darcy, Elizabeth, Mr. Bennet, Jane went through experiences of love, desire and decision. They contain 

important lessons to humanity. In the nature of things they are not communicable as for anyone else it 

is out of context. 

Knowledge acquired is only personal, but the world can receive it only as impersonal in which form it is not 

communicable. It is best communicated by a personal version which is the value of fiction. Literature is 

the life experience of various individuals communicated through the impersonal medium but through 

individual characterisation. One becomes a great author when he abridges this impersonal–personal 

knowledge as the potential of individual temperament of a character. Great literature, the epics are those 

that create a wide atmosphere that enjoys the consistency of consciousness into which such characters fit. 

Great literature is the greatest medium of education of the subconscious. 

It is a direct communication of culture from the subconscious of the collective to that of the individual. 

No thought has yet been given in the world for non-psychological facts to be communicated through 

psychological values. Such values are material. Their organisation is the organisation of material values. 

Material values are studied through physical laws of the universe. To convey them through psychological 

values, the medium should change from the gross to the subtle as in shooting. Teach him the value of subtle 
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concentration instead of through physical training, all the values will be fully transmitted. These are values 

of the Absolute to be learnt open to infinity knowing which all can be known. 

Ultimate strategies for the nation or the world are the ones that fit exactly to the local situation. 

Knowing Brahman one can know all. 

The values of Brahman help reach Brahman. 

Featureless, propertyless, infinity are the values of Brahman. 

To whom can it be taught, at what age? 

The goal has always taught the appropriate strategies. 

Democracy and equality when accepted dictated the revolutions that achieved them. 

The goal of wealth, maybe that of Individuality, taught the Americans the right strategies of hard work 

through practical organisation. Both compelled them to use mentally superior methods. 

The goal of romance led Darcy to transform himself. 

The goal of rationality made Elizabeth give up Wickham. 

The goal of honour made Mr. Bennet decide on payment. 

India should accept the spiritual goal. Then the strategy suited to Brahman will suggest itself. 

Our goal is incorruptibility, superiority of spirit over temporal power. 

Spiritual power can come by japa, meditation, prayer, etc. 

These are methods of certain faculties such as repetition or concentration. 

Methods cannot lead to the Absolute that is beyond methods. 

In other words, the Absolute should come to the devotee. 

It would if he gives up all semblances of any method. 

Education that teaches the values of Brahman, will qualify India. 

America has moved away from memorisation to understanding. 

We should move away from understanding to identity. 

As we advocate moving away from self-seeking to self-giving, from salaried employment to self-

employment, in education NO result, social, psychological result should be sought after. 

The devotee’s personal needs must be met by the values of Brahman i.e. by his seeking only Brahman, his 

needs must seek him. 

As a second best method, it is attained by goodwill. He who cannot move Brahman to him can move to 

others by his goodwill. Goodwill is the will of the Spirit. Goodwill to others, is to stir the Brahman into 

action. 

“இரு பக்கத்திலிருந்தும் விஜவகமற்ற சபாருத்தம் இது.” 

வாழ்வில் ொத்தியமாகக்கூடிய ஜோடிகளில் இது ஒன்று- ஜநர்மாறானது, ஒஜர மாதிாியானது, 

முற்றிலும் ஜவறானது. 

சபாருத்தங்களில் விஜவகத்திற்கு இடம் இல்தல. 

விஜவகத்ததக் தகவிட்டால்தான் சபாருத்தங்கள் ொத்தியம் ஆகும். 

ேட மனதின் குறிக்ஜகாள் இதற நம்பிக்தக இல்லாதம, உணர்வு மனதின் குறிக்ஜகாள் மாதய, 

ெிந்திக்கும் மனதின் குறிக்ஜகாள் பிரம்மம் ஆகும்.(P. 415 – The Life Divine) 

நமது நம்பிக்தககதளக் தகவிட ஜவண்டும் என்று கீதத கூறுகிறது.  

ஏதாவது ஒரு விஷயம் வரும்சபாழுது தன்னுதடய நம்பிக்தககளின் அடிப்பதடயில் அதத அவன் 

கணிக்கிறான். 

ஜோடிப் சபாருத்தம் விஜவகத்துடன் இருக்க ஜவண்டும் என்று ஜேன் கருதுகிறாள். 

மனம் ஒரு பிாிக்கும் கருவியாக இருக்கிறது; ஆனால் அதன் உண்தமயான கருத்து ஒற்றுதம ஆகும்.   

பிரம்மத்தின் ஒற்றுதம அது. ஆதலால் மனம் பிரம்மத்தத நாடுகிறது. 

பிாிப்பது மனதின் செயல்பாடு. 

உணர்வு மனம் தனது உணர்ச்ெிகதளயும் உணர்வுகதளயும் உயிரூட்டமாகக் கற்பதன 

செய்துசகாள்ள விரும்பும். மனம் அதத எண்ணமாக மாற்றுகிறது. கற்பதனயின் 

முதறப்படுத்தப்பட்ட எண்ணம் மாதயயாகும். மூடநம்பிக்தகதய மக்கள் ஆழமாக நம்ப 

விரும்புகின்றனர். பணம் அதுஜபால் ஒன்றாகும்.  

உடல் ஸ்பாிெத்தின் மூலம் கற்றுக்சகாள்கிறது. 

அதன் சதாடுவுணர்வு அததனத் தாண்டிச் செல்ல முடியாது.  

சதாட்டு உணர முடியாத அதனத்ததயும் அது நம்ப மறுக்கிறது. 

அதனால் இதறவதன நம்ப மறுக்கிறது. 
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புத்தர் இவ்வாறு இருந்தார். 

ெங்கரர் உலகம் முழுவதும் மாதய என நம்ப தவத்தார். 

உபநிஷதம், முதல் முதறயாக வளர்ச்ெி சபறும் மனம், பிரம்மத்தத அதடந்தது. 

எல்லாக் கட்டங்களிலும் மனம் இருக்கிறது. 

ஒவ்சவாரு நிதலயிலும் மனதிற்குக் குதறந்தபட்ெத்திலிருந்து அதிகபட்ெம்வதர ஒரு எல்தல 

உள்ளது. 

ஆழத்தில் குதறந்தபட்ெம் மனம் ஆகும், அதிகபட்ெம் பார்தவ என்றாலும் இது ஒரு வதரயதற 

மட்டுஜம ஆகும். 

ஜவத காலம் சதாடங்கி இன்றுவதர மனதின் வளர்ச்ெிக் கட்டங்கதளக் கருதுவது ெிறப்பானது. 

ஜவத கால ாிஷிகள் தங்களுதடய ேட ேீவியத்தின் மனம் மூலம் இயற்தகயுடன் ஒன்றி இருப்பதத 

உணர்ந்தனர். 

கிருஷ்ணர் சதய்வஜலாக நிதலக்கு உயர்ந்தார். 

எல்லாக் கட்டங்களிலும் இதடயிதடஜய இந்திய ஆன்மீகத்ததப் சபாருத்த ஜவண்டும்.   

பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் தாக்கம் சமாிடதனச் சூழ்ந்தது. லிடியா ஓடிப்ஜபாவதுவதர கண்மூடியாக 

இருந்த திரு சபன்னட்டின் ஆன்மா விழிப்புற்றது. அவரது ஆன்மாதவ இது வலியுறுத்த தவத்தது. 

பிரபஞ்ெத்தில் இருக்கும் பிரம்மன் சுயம் ஆகும். (P. 346 – The Life Divine) 

‘ெத்’தின் அக அனுபவஜம ஆன்மாவாகும்.(தி தலப் டிதவன்) 

அெத் மற்றும் அெத்தின் ெக்தியுடன் உள்ள வாழ்வின் சதாடர்பு ஆன்மாவாகும்.( P. 511 – Synthesis, 

University edition) 

கடந்ததில் சுயமாக இருப்பது பிரபஞ்ெத்தில் ஆன்மாவாக உள்ளது. 

ஆன்மா செயலற்று இருக்கலாம், ேீவனுள் இருக்கும் ஆன்மா ஒரு திதரயால் மூடப்பட்டு 

இருக்கலாம். 

லிடியா பிதரட்டனுக்குச் சென்றஜபாது, திதரயிடப்பட்டிருந்த திரு சபன்னட்டின் ஆன்மா 

ஓடிப்ஜபான செய்திதயக் ஜகட்டு விழித்சதழுந்து வலியுறுத்தியது. 

சூழலில் இருந்த பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் ெக்திஜய (சுயம்) இதற்குக் காரணமாகும். 

டார்ெி, எலிெசபத், திரு சபன்னட், ஜேன் ஆகிஜயார், அன்பு, ஆதெ மற்றும் தீர்மானம் எடுத்தல் 

ஆகிய அனுபவங்கதளப் சபற்றனர். மனித குலத்திற்கு இதவ முக்கிய படிப்பிதனதய 

அளிக்கின்றன. விஷயங்களின் ஜபாக்கில் இதவ எததயும் சதாிவிப்பதில்தல, ஏசனனில் மற்ற 

எவருக்கும் இது உாித்தானது அல்ல. 

சபறப்பட்ட அறிவு தனிப்பட்டது, ஆனால் மக்கள் அதத, மற்றவர்களுக்குத் சதாிவிக்க முடியாத 

ரூபத்தில் சபாதுவானதாக மட்டுஜம சபற்றுக்சகாள்ள முடியும். இது தனிப்பட்ட பதிப்பால் ெிறப்பாக 

சதாடர்புசகாள்ைப்படுகிறது, இதுபவ கசதயின் மதிப்பாகும். பல்ஜவறு மனிதர்களின் 

வாழக்தகயின் அனுபவத்தத சபாதுவான தளம் மூலம் தனித்துவம் வாய்ந்த கதாபத்திரங்களின் 

மூலம் சதாிவிப்பஜத இலக்கியமாகிறது. ஒரு கதாெிாியர் தனிப்பட்ட- சபாதுவான அறிதவ ஒரு 

கதாபாத்திரத்தின் தனிப்பட்ட மனவுணர்வாகச் ெித்தாிக்கும்சபாழுது சபாிய இலக்கியகர்த்தாவாக 

மாறுகிறார். உயர்ந்த இலக்கியம், இதிகாெங்கள் ஆகியதவ ேீவியத்தின் நிதலயான தன்தமதய 

பரந்த சூழலில் உருவாக்கி அதன் கதாபாத்திரங்கதள அதனுள் சபாருத்தி நமக்கு அளித்தன. 

உயர்ந்த இலக்கியங்கள் ஆழ்மனதின் மிக உயர்ந்த கல்வியின் ொதனமாகும். 

இது ெமூகத்தின் ஆழ்மனதிலிருந்து தனி நபாின் ஆழ்மனதிற்கான கலாச்ொரத்தின் ஜநரடியான 

சதாடர்பாகும்.  

மனப் பண்புகள் மூலம் மஜனாாீதியற்ற செய்திகதள அளிப்பது பற்றி உலகம் இன்னமும் 

கருதவில்தல. இத்ததகய பண்புகள் சபாருள்ாீதியானதவ. இவற்றின் அதமப்பு சபாருள்ாீதியான 

பண்புகளின் அதமப்பாக இருக்கும். உலகத்தின் ேடநிதல விதிகள் மூலம் சபாருள்ாீதியான 

பண்புகள் ஆராயப்படுகின்றன. அவற்தற மனப் பண்புகள் மூலம் சதாிவிக்க ஜவண்டுசமனில், 

துப்பாக்கிச் சுடுதல்ஜபால ொதனம் ஸ்தூலத்திலிருந்து சூட்சுமத்திற்கு மாற ஜவண்டும். உடற் 

பயிற்ெிக்குப் பதிலாக சூட்சுமமாக மனதத ஒருநிதலப்படுத்த கற்றுக் சகாடுத்தால், எல்லா 

பண்புகளும் முழுதமயாகத் சதாிவிக்கப்பட்டுவிடும்.  

கற்றுக்சகாள்ள ஜவண்டிய பிரம்மத்தின் அனந்தமான பண்புகள் இதவ, இவற்தற அறிவதன் மூலம் 

அதனத்ததயும் அறிந்து சகாள்ளலாம். 

நாடு அல்லது உலகத்திற்கான முடிவான உபாயங்கள் அந்த இடத்திற்கு மிகச் ொியாகப் 

சபாருந்துவதாக இருக்கும்.  

பிரம்மத்தத அறிந்தால் ஒருவர்அதனத்ததயும் அறியலாம். 

பிரம்மத்தின் பண்புகள் பிரம்மத்தத அதடய உதவும். 
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உருவமற்றது, குணமற்றது, அனந்தம் ஆகியதவ பிரம்மத்தின் பண்புகள் ஆகும். 

யாருக்கு, எந்த வயதில் இததக் கற்றுக் சகாடுப்பது? 

இலக்கு ொியான உத்திகதள எப்சபாழுஜம கற்றுக் சகாடுத்துள்ளது. 

மக்களாட்ெியும், ெமத்துவமும் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட சபாழுது அவற்தறச் ொதிக்க உதவிய 

புரட்ெிகதள அதவ உருவாக்கின.  

அசமாிக்கர்கள் இலட்ெியமாகக் சகாண்டிருந்த தனித்துவமும், செல்வமும், நதடமுதற அதமப்பின் 

மூலம் கடின உதழப்பின் ொியான உத்திதய அவர்களுக்குக் கற்பித்தன. அதவ இரண்டும் மனதின் 

மிகச் ெிறந்த முதறகதளக் தகயாள அவர்கதள வற்புறுத்தியது. 

அமரகாதல் எனும் இலட்ெியம் டார்ெிதயத் திருவுருமாற்றியது. 

எலிெசபத்தின் இலட்ெியமான விஜவகம் அவதள விக்காதமக் தகவிட தவத்தது. 

திரு சபன்னட்டின் இலட்ெியமான சகௌரவம் அவதரப் பணத்ததத் திருப்பித்தர முடிசவடுக்க 

தவத்தது. 

ஆன்மீக இலக்தக இந்தியா ஏற்றுக்சகாள்ள ஜவண்டும். பிறகு பிரம்மத்திற்குப் சபாருத்தமான 

உத்திதய அதுஜவ பாிந்துதரக்கும். 

ஊழலற்று இருப்பஜத நமது இலட்ெியம், ஆன்மாஜவ முக்கியம், காலத்தின் ெக்தியல்ல. 

ேபம், தியானம், பிரார்த்ததன ஜபான்றவற்றால் ஆன்மீக ெக்தி கிதடக்கும். 

மீண்டும் மீண்டும் உச்ொிப்பது, மன ஒருநிதலப்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் மூலம் இவற்தறப் 

சபறலாம். 

வழிமுதறகள் இவற்றிற்கு அப்பாலுள்ள பிரம்மத்திடம் அதழத்துச் செல்லாது. 

சொல்லப்ஜபானால் பிரம்மம்தான் அன்பாிடம் வர ஜவண்டும். 

எந்த ஒரு முதறயின் புறத்ஜதாற்றத்ததயும் மனிதன் தகவிட்டால் இது ொத்தியம். 

பிரம்மத்தின் பண்புகதளக் கற்பிக்கும் கல்வி, இந்தியாவிற்கு இந்தத் தகுதிதய அளிக்கும். 

மனப்பாடம் செய்வதிலிருந்து புாிந்துசகாள்ளும் முதறக்கு அசமாிக்கா மாறியுள்ளது. 

புாிந்துசகாள்வதிலிருந்து அதடயாளம் சதாிந்துசகாள்வதற்கு நாம் மாறஜவண்டும். 

சுய நாடுதலிலிருந்து சுய அர்ப்பணத்திற்கு மாறுவது, ெம்பளம் சபறும் ஜவதலயிலிருந்து சுய 

சதாழிலுக்கு மாறுவது பாிந்துதரக்கப்படும் சபாழுது, கல்வியில் ஜதர்வு முடிவு இல்லாமல், ெமூக 

மற்றும் உளவியல்ாீதியான பலன்கள் நாடப்பட ஜவண்டும். 

அன்பாின் சொந்தத் ஜததவகள் பிரம்மத்தின் பண்புகள் மூலம் பூர்த்தி செய்யப்பட ஜவண்டும், 

அதாவது, பிரம்மத்தத மட்டும் நாடுவதன் மூலம் அவனுதடய ஜததவகள் அவதன நாட ஜவண்டும். 

இரண்டாவது ெிறந்த முதற, நல்சலண்ணத்தின் மூலம் இதத அதடயலாம். தன்னிடம் பிரம்மத்தத 

நகர்த்த முடியாவிடினும், தன்னுதடய நல்சலண்ணத்தின் மூலம் மற்றவர்களுக்கு அளிக்கலாம். 

நல்சலண்ணம் ஆன்மாவின் எண்ணமாகும். மற்றவர்களுக்கான நல்சலண்ணம் பிரம்மத்தத 

செயல்படுத்த தவப்பதாகும். 

58. “I am willing to hope for the best.” 

Even the most foolish act in a positive atmosphere will come true if it is positive. 

The normal attitude of Man is he is presiding over the affairs. 

One hallmark of stupidity is this characteristic. 

Myopia is the view that what one sees is final. 

The material intellect, He says, takes the present possibilities as final. (P. 2 The Life Divine) 

The leading intellectuals of any age were not free of this malady. 

Vitally this is an essentially necessary view for survival. 

Mentally, this is a bar for growth. 

This is vital sufficiency, not Mentally progressive. 

Lydia’s thoughtless ‘Darcy’ opened new vistas to Elizabeth and made her a new personality. 

In its absence, Elizabeth would have, as she expressed, regretted telling Darcy about Lydia. 

Integral yoga says that every event is full of joy, only that the ego discovers pain in it. 

In that sense ‘tolerable’ is an appropriate word. How are we to take it? 

In this view he was fully attracted towards her. At that time, in the behavior of his the utmost interest he 

could take in her was ‘tolerable’. 

In a war, in this view, the armies are expressing their physical attraction towards the other army. 

Collins took great efforts to flatter Lady Anne and her mother. What looks ridiculous to us, was for him an 

enjoyable event. 

The same could be said of Elizabeth’s abuse of Darcy. 
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Darcy, in his proposal, was directly offending her, but he was doing so with a conviction that he was being 

frank and sincere. 

Each Man, from his point of view, very much enjoys what he does. 

That is in the gross physical plane. 

Going one step behind to the subtle plane, the truth will be striking. 

One has to go eight levels back. 

Imagine the Mind of Darcy when he went away refused by Elizabeth. 

This is a story where unconscious hope became more than real. 

Hope is the subconscious faith in one’s expectation, in that of the society or even in the deeper soul. 

Hope is the overt form of covert undying faith of the ages. 

Kitty’s unpardonable hope that she would not be punished came true. 

Her mother’s unreasonable hope was more than fulfilled. 

Her father’s hope that the scandal would soon pass off was true. 

Jane and Bingley were similarly rewarded. 

Darcy and Elizabeth were richly rewarded. 

Hope is superstition’s unreasonable faith. 

Faith is the spiritual element of the vital and always gives results. 

Even blind foolish faith in the right atmosphere is fulfilled. 

Before the Industrial Revolution there was no hope anywhere in the world except for the pioneer. 

After 1900 hope flowered in Europe, in India after Independence. 

America was built on the hope since the arrival of the first settlers. 

Man in his innocence wishes for the highest and calls it hope. 

The hope of Pandavas was to be wrested from their cousins as well as from wider life. 

Hope is a social organisation psychologically gathering during upward movements. 

The Pandavas would have secured their share had they sought the kingdom. 

They were to establish dharma and their kingdom was to represent it. 

Sri Aurobindo’s work, in spite of the Hour of God, was to be done in an unhelpful atmosphere which 

became hostile when solicited. 

A token work is done to create a breakthrough. 

Rarely it is done to reverse the atmosphere. 

Such reversals require all the energies of the system. 

In addition, the decision must be wedded to reversal. 

Reversal requires colossal energies, as if in a purchase coins are to be replaced by high denomination 

currency bills. 

It is so because one has to create a new higher plane as the Industrial Revolution ushered or what was 

brought in by Luther. 

It is a new age, not a new act. 

The descent makes it possible. 

This is a moment in any family when everyone’s character will be exposed. 

Life fully reveals its power at such a moment to all the family. 

The harm done over twenty five years emerges only now as an overt act. 

It means it took so long for the wife to exhaust the social protection of Longbourn. 

It is remarkable that when all protection was negatively exhausted, Bingley and Darcy came. 

In exhausting the protective cover of Longbourn, she also exhausted the negative social accretions of 

Longbourn. Hence the opening. 

The present moment was a neutral moment as two positive openings came along with two negative 

personalities. Hence the importance of human choice.  

Elizabeth made a false choice. It was a major force in the family. 

Mrs. Bennet and Mr. Bennet were consistently negative. 

The opening scene was great for Jane, sad for Elizabeth who made a right human choice of not reacting. 

Apart from the French Revolution, Bingley and Darcy came in response to the tapasya of the husband. At 

that time he put up a refractory attitude. 

The wife wanted to appropriate her husband’s success to herself as a reward for her beauty and her further 
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initiatives. 

The balance was in the hands of Elizabeth who tilted it in favour of falsehood. 

To see at this point that each act from the point of view of the actor was the best he could wish is somewhat 

possible, if the imagination is stretched. 

To be able to see from the widest point of view that Marvel was disclosing, is not equally possible. 

With Jane we see she was undisturbed. 

Kitty was the only one who was inwardly secretly happy apart from Lydia who was celebrating her success. 

The Theory finds the breakdown of Mrs. Bennet a Marvel for which we have to discover the view. 

Maybe for the first time in her life she was able to express all her energy physically which can be said to be 

her one aim of life. 

Whether the husband did fully gloat over the fiasco of his wife and had high moments of triumph we do not 

know from the story. 

It was the most intense moment of Elizabeth with Darcy, more than her abuse. If that is so, she did rise to 

her subconscious climax. 

“நல்லஜத நிதனக்க நான் ஆதெப்படுகிஜறன்.” 

ஜநர்மதறயான சூழலில் மிகவும் அறிவற்ற செயலும், அது ஜநர்மதறயாக இருப்பின் 

உண்தமயாகிவிடும். 

விஷயங்களுக்குத் ததலதம தாங்குவது என்பதுதான் மனிதனது சபாதுவான மனப்பான்தம ஆகும். 

இந்த அபிப்பிராயம் ஒரு முட்டாள்தனமான குறியீடு ஆகும். 

ஒருவர் தன் கண்ணால் பார்ப்பஜத முடிவானது என்று கருதுவது கிட்டப்பார்தவக்குச் ெமம்.  

ஜட அறிவு தற்சபாழுததய ொத்தியங்கதள முடிவானது என்று எடுத்துக் சகாள்வதாக பகவான் 

கூறுகிறார். (P. 2 The Life Divine) 

முன்னணி அறிவு ேீவிகள் எல்லா காலகட்டங்களிலும் இந்தக் குதறதயக் சகாண்டிருந்தார்கள். 

உணர்வுாீதியாக, உயிர்வாழ இது ஒரு முக்கியமான அவெியமான பார்தவயாக உள்ளது.  

மனதளவில் வளர்ச்ெிக்கு இது ததட. 

உணர்வு அளவில் இது ஜபாதுமானது, மன அளவில் முற்ஜபாக்கானது அல்ல. 

லிடியாவின் முன்ஜயாெதனயற்ற ‘டார்ெி’, எலிெசபத்திற்குப் புதிய வாயில்கதளத் திறந்து, அவதள 

புதிய ஆளுதமதயக் சகாண்டவளாக மாற்றியது. 

ஒவ்சவாரு நிகழ்விலும் ெந்ஜதாஷம் நிதறந்திருக்கிறது, வலிதய உணர்வது அகந்தத மட்டுஜம 

என்று பூரண ஜயாகம் கூறுகிறது. 

இந்த அர்த்தத்தில் ‘பரவாயில்தல’ என்பது ொியான வார்த்ததயாகும். இதத நாம் எவ்வாறு எடுத்துக் 

சகாள்வது? 

இந்தப் பார்தவயில், அவன் அவளிடம் முழுதமயாக ஈர்க்கப்பட்டிருந்தான். அச்ெமயத்தில் 

அவனுதடய நடத்ததயின்படி, அவதளப் ‘பரவாயில்தல’ என்றுதான் அவனால் மிகவும் 

ஆர்வத்துடன் ஏற்றுக்சகாள்ள முடிந்தது. 

இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தின்படி ஒரு ஜபாாில் பதடவீரர்கள் எதிாிப்பதட வீரர்கள் மீது தங்களது 

ேடநிதல ஈர்ப்தப சவளிப்படுத்துகிறார்கள். 

ஜலடி ஆன்-ஐயும், எலிெசபத்தின் தாயாதரயும் முகஸ்துதி செய்ய காலின்ஸ் சபறும் முயற்ெி 

எடுக்கிறான். நமக்குக் ஜகலிக்குாியதாகத் ஜதான்றுவது, அவனுக்கு மகிழ்வான நிகழ்வாக 

இருக்கிறது. 

டார்ெிதய எலிெசபத் நிந்தித்ததும் இது ஜபான்றஜத. 

டார்ெி தனது திருமண ஜவண்டுஜகாளில் ஜநரடியாகஜவ அவதளப் புண்படுத்துகிறான், ஆனால் 

அவன் சவளிப்பதடயாகவும், உண்தமதயப் ஜபசுவதாகவும் உறுதியாக நம்புகிறான்.   

ஒவ்சவாரு மனிதனும் அவனுதடய கண்ஜணாட்டத்தில் தான் செய்வததச் ெந்ஜதாஷமாக 

அனுபவிக்கிறான். 

அது ஸ்தூல ேடநிதலயில் உள்ளது. 

ஒரு அடி பின்ஜன சூட்சும நிதலக்குச் சென்றால் உண்தம ஆச்ொியத்தத அளிக்கும். 

ஒருவர் எட்டு நிதலகள் பின்னால் செல்ல ஜவண்டும். 

எலிெசபத் நிராகாித்தசபாழுது திரும்பிச் சென்ற டார்ெியின் மனநிதலதயக் கற்பதன செய்து 

பார்க்கலாம். 

தன்னுணர்வற்ற நம்பிக்தக எவ்வாறு உண்தமக்கும் ஜமலானதாக மாறியது என்பதுதான் இக்கதத. 

ெமூகம் அல்லது ஆழத்திலுள்ள ஒருவரது ஆன்மாவின் எதிர்பார்ப்பின் ஆழ்மன நம்பிக்தகஜய 

ஆதெயாகும்.  
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ஆதெ என்பது காலங்காலமாக இரகெியமாக உயிருடன் இருக்கும் நம்பிக்தகயின் 

சவளிப்பதடயான ஜதாற்றமாகும். 

தான் தண்தடதனக்கு ஆளாகக் கூடாது என்று கிட்டியின் மன்னிக்க முடியாத நம்பிக்தக 

உண்தமயாயிற்று. 

அவளுதடய தாயாாின் நியாயமற்ற நம்பிக்தக பூரணமாக நிதறவு சபற்றது. 

அவதூறு விதரவில் மதறந்துவிடும் என்ற அவளுதடய தந்ததயின் நம்பிக்தக உண்தமயாக 

இருந்தது. 

ஜேனும் பிங்கிலியும் இஜத ஜபால் பலனதடந்தனர். 

டார்ெிக்கும் எலிெசபத்திற்கும் ெிறப்பான பலன் கிதடத்தது. 

ஆதெ என்பது மூடநம்பிக்தகயின் நியாயமற்ற நம்பிக்தகயாகும். 

நம்பிக்தக உணர்வின் ஆன்மீக அம்ெமாகும், அது எப்சபாழுதும் பலன் தரும்.  

ொியான சூழலில் எழும் கண்மூடித்தனமான நம்பிக்தகயும்கூட நிதறஜவறுகிறது. 

சதாழிற்புரட்ெிக்கு முன்பு முன்ஜனாடிகதளத் தவிர உலகத்தில் ஜவறு எவருக்கும் எங்கும் நம்பிக்தக 

இருக்கவில்தல. 

1900 - ஆம் வருடத்திற்குப் பிறகு ஐஜராப்பாவில் நம்பிக்தக மலர்ந்தது, இந்தியாவில் 

சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு அவ்வாறு ஏற்பட்டது. 

முதலில் குடிஜயறியவர்களின் நம்பிக்தகயால் அசமாிக்கா வளர்ந்தது. 

மனிதன் தனது சவகுளித்தனத்தால் உயர்ந்ததற்கு ஆதெப்படுகிறான், அதத நம்பிக்தக என்கிறான். 

பாண்டவர்களின் நம்பிக்தக சகௌரவர்களிடமிருந்தும், ஜமலும் அகண்ட வாழ்க்தகயிலிருந்தும் சபற 

ஜவண்டியிருந்தது. 

நம்பிக்தக என்பது பமல்பநாக்கிய இயக்கங்கைில் மனதால் பெகாிக்கப்படும் ஒரு ெமூக 

அதமப்பாகும். 

பாண்டவர்கள் இராஜ்ேியத்தத நாடியிருந்தால், தங்களது பங்கிதனப் சபற்றிருப்பார்கள். 

அவர்கள் தர்மத்தத நிதலநாட்ட விரும்பினர், அவர்களது இராஜ்ேியம் அததப் பிரதிபலிக்க 

விரும்பினர். 

இதறவன் வரும் தருணமாக இருந்த ஜபாதும் ஸ்ரீ அரவிந்தாின் பணி எதிர்மதறயான சூழலில் 

நதடசபற ஜவண்டி இருந்தது, அதத நாடியஜபாது எதிரான சூழல் உருவாயிற்று.   

ஒரு திருப்புமுதன ஏற்படுவதற்காக ஒரு அதடயாளமானச் செயதலச் செய்ய ஜவண்டி உள்ளது. 

சூழதல மாற்றுவதற்காக இவ்வாறு செய்வது அாிதாகஜவ இருக்கிறது. 

அதமப்பின் அதனத்து ெக்திகளும் இது ஜபான்ற மாற்றத்திற்குத் ஜததவப்படுகிறது.  

இதற்கு ஜமலாக மாற்றத்திற்கான தீர்மானம் உறுதியாக இருக்க ஜவண்டும். 

ஒரு சபாருள் வாங்கும்சபாழுது நாணயங்களுக்குப் பதில் அதிக மதிப்புள்ள ரூபாய் ஜநாட்டுகதள 

அளிப்பது ஜபால், மாற்றத்தத ஏற்படுத்த அதிக அளவு ெக்தி ஜததவ.   

ஏசனனில், சதாழிற்புரட்ெி அல்லது லூதர் ஏற்படுத்தியதுஜபால இதற்கு ஒரு புதிய உயர்ந்த 

நிதலசய உருவாக்க ஜவண்டும். 

இது புதிய காலம் ஆகும், புதிய செயல் அல்ல. 

புவியில் இறங்கிய ெத்தியேீவிய ெக்தி இததனச் ொத்தியமாக்குகிறது. 

எந்த ஒரு குடும்பத்திலும் அங்குள்ள அதனவரது குணத்ததயும் சவளிப்படுத்தும் ஒரு தருணம் இது. 

குடும்பங்கள் அசனத்திற்கும் வாழ்க்தக அதன் ெக்திதய சவளிப்படுத்தும் தருணம் இது. 

இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாகச் செய்யப்பட்ட ஜெதம் இப்சபாழுது சவளிப்பதடயான செயலாக 

சவளிவருகிறது. 

லாங்பர்னின் ெமூகப் பாதுகாப்பிதன முழுவதுமாகப் பயன்படுத்த திருமதி சபன்னட்டிற்கு 

இவ்வளவு காலம் ஜததவப்பட்டது. 

அதனத்துப் பாதுகாப்பு அம்ெங்கசையும் எதிர்மதறயாகப் பயன்படுத்தி முடித்த பிறகு பிங்கிலியும் 

டார்ெியும் அங்கு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

லாங்பர்னின் பாதுகாப்புக் கவெத்ததப் பயன்படுத்தி முடித்த பிறகு, தாயார் லாங்பர்னின் 

எதிர்மதறயாக வளர்ந்த ெமூக விஷயங்கதளயும் தீர்த்து தவத்தாள். அதனால் ஒரு வாய்ப்பு 

எழுந்தது.    

இரண்டு ஜநர்மதறயான வாய்ப்புகள் இரு எதிர்மதற நபர்கஜளாடு ஜெர்ந்து வந்ததினால் 

அப்சபாழுததய ஜநரம் நடுநிதலயாக இருந்தது. அதனால்தான் மனிதன் ஜதர்ந்சதடுப்பது 

முக்கியமாக இருந்தது. 

எலிெசபத் தவறான ஒரு முடிவு எடுத்தாள். குடும்பத்தில் அது ஒரு முக்கிய சபாிய ெக்தியாக 

இருந்தது. 
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சபன்னட் தம்பதியினர் சதாடர்ந்து எதிர்மதறயாகஜவ இருந்தனர். 

இக்கததயின் முதல் காட்ெி ஜேனுக்குச் ெிறப்பாக அதமந்தது, எலிெசபத் வருத்தமுற்றாள். ஆனால் 

அவள் எதிர்விதன ஆற்றாமல் இருந்தது ொியான ஜதர்வாக அதமந்தது.  

பிசரஞ்சுப் புரட்ெிதயத் தவிர, பிங்கிலியும் டார்ெியும் வந்தது திரு சபன்னட்டின் தவத்தினாலும் 

ஆகும். அச்ெமயம் அவர் ஒரு பிடிவாதமான மஜனாபாவத்ததக் சகாண்டிருந்தார்.  

தனது கணவாின் சவற்றிதயத் தன்னுதடய அழகுக்கும், தன்னுதடய சதாடர்ந்த 

தன்முதனப்புகளுக்கும் கிதடத்த சவற்றியாக மாற்றிக்சகாள்ள திருமதி சபன்னட் 

விருப்பப்பட்டாள். 

சபாய்தமதய ஆதாிப்பதன் மூலம் மீதம் இருந்ததத எலிெசபத் செயல்படுத்தினாள்.  

இக்கட்டத்தில் ஒவ்சவாரு செயதலயும் அந்தக் கதாபாத்திரத்தின் கண்ஜணாட்டத்தில் பார்ப்பது, 

நமது கற்பதன வளத்தத விாிவு படுத்தினால், அப்பாத்திரம் விரும்பிய மிகச் ெிறந்தது நமக்குப் 

புாிவது ஓரளவிற்குச் ொத்தியமாகக் கூடும்.  

ஒரு அற்புதம் சவளிப்படுவததப் பரந்த கண்ஜணாட்டத்தில் பார்க்க முயல்வது அதுஜபால் 

சுலபமல்ல. 

ஜேன் பாதிப்பதடயவில்தல என்பதத நாம் பார்க்கிஜறாம்.  

தனது சவற்றிதயக் சகாண்டாடிக் சகாண்டிருந்த லிடியாதவத் தவிர, கிட்டி மட்டுஜம இரகெியமாக 

உள்ளூர ெந்ஜதாஷப்பட்டுக் சகாண்டிருந்தாள்.  

திருமதி சபன்னட் உசடந்து பபாவசத ஒரு அற்புதம் எனக் பகாட்பாடு காண்கிறது, அதற்கான 

பார்சவசய நாம் கண்டறிய பவண்டும். 

அவளது வாழ்க்தகயில் முதல் முதறயாக அவளது ெக்தி முழுவததயும் அவளால் உடல்ாீதியாக 

சவளிப்படுத்த முடிந்திருக்கிறது ஜபாலும். அவளது வாழ்வின் ஒரு இலட்ெியமாக இததனக் 

கூறலாம். 

மதனவியின் ஜதால்வியில் சபன்னட் ெந்ஜதாஷம் அதடந்தாரா, அவருக்கு சவற்றிப் சபருமிதம் 

கிதடத்ததா என்பது பற்றி இக்கததயில் நமக்குத் சதாிவதில்தல. 

எலிெசபத்திற்குத் தன்னுசடய நிந்ததனக்கும் ஜமலாக, அது டார்ெியுடன் ஏற்பட்ட மிகவும் 

முக்கியமான தருணமாக இருந்தது. அவ்வாசறனில் அவள் தனது ஆழ்மன உச்ெத்தத நிச்ெயம் 

அதடந்திருப்பாள். 

59. “His character has been misunderstood.” 

Mishaps have misunderstandings behind. 

In this case, everyone took the blame on himself or herself without exclaiming, “He is a scoundrel.” No 

one, male or female did it. 

Everyone was sorry for the result, but no one saw it as an intentional cheating of the offender. 

Calling Mother ALWAYS ENCOUNTERS THIS PHENOMENON. 

Failure to call Mother goes through various stages. 

The most common failure, the major lapse for anyone who is a long time devotee is Mother never comes to 

the Mind at all when the problem rises as hell. 

In cases where it arises without fail, it is on the surface. 

It arises from any shallower depth than where the problem is. 

There is an honest frustration, ‘I don’t know what to do.’ 

The rule then is to call Mother. 

It is forgotten. When remembered, nothing in him calls. 

On the rare occasions of calling, the calling is Not from the centre. 

Such calls can quiet the Mind, not solve the problem. 

He who sees the central impulse will see it bypasses him or overtakes him. 

He should call from inside that impulse. 

Himalayan power issues, miracles happen. 

One takes a lifetime to arrive there. 

Having come there, he witnesses, does not act. 

Acting there rightly is to call or remember. 

Such calling, he feels, stops the universal movement inside. 

It is his own universe whose power can solve his problem. 

From his universe, he can move to the outer universe. 

Then he becomes a yogi. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

110 

 

At that moment memory and thinking vanish. 

Hence their vanishing solves any problem. 

At such a point, a leaking pipe as well as Himalayan issues are equal. 

Coming there is grace, acting there is supergrace. 

Don’t give way to “can such a problem be solved by this?” 

Everyone wants to solve the problem without even condemning the offender. 

One who has borrowed finding it a problem, never considers the borrowing wrong at all, but wants to pay it 

back. 

To many the borrowing will be legitimate and they will contemplate further borrowing, if, somehow, this 

borrowing is returned. 

In fact, they are the ones who want to perpetuate the problem, as the great lady said, all of them should have 

gone to Brighton. 

The borrower NEVER considers the root problem. 

Borrowing is an incapacity to accomplish. 

In the same consciousness there are others who are to collect arrears. 

Psychologically both are the same of different appearances. 

The borrower has no capacity to accomplish. 

The lender has no capacity to accomplish in freedom. 

Capacity to accomplish in authority cannot collect the arrears. 

Everyone comes to the tether end of their temperament. 

Not one of them calls from there, even remembers. 

There is something better than calling. 

There is always something one can do before calling. 

Should that be done, calling will be powerful. 

Even before calling, the problem will relent. 

Mr. Bennet and Darcy are no mean examples. 

No one can cut his expenses by half and return a loan. 

No one who is so abused will go back to his lady. 

What made him go – the idea that it was not abuse, but relationship intense in the extreme in the 

subconscious. 

Cutting the expenses by half means to exercise all the arrears of control of twenty five years now – an 

impossible thought. 

An impossible thought becoming possible is the finite become the infinite. 

For one at the brink, or at a crossroad, there is always an impossible thought. 

Let it become possible. He will cross over. 

One’s own problem is within limits. Another’s problem is outside one’s limits – it is the universal 

dimension of the personal problem. 

One who converts his personality into impersonality becomes a yogi whose presence dissolves the problems 

of the world. 

The crossing of the border is revealed in every possible way. 

Mind stops thinking. It does so out of helplessness. Even then it is a help.  

As long as it thinks, it means the reliance is on a belief. 

Ceasing to think is losing faith in beliefs. Strength collects. 

If the Mind does not think of this problem, at once another problem will arise and compel you to think. 

The solution is not to allow that deviation. 

Small events – a switch unusually turned off, a paper not flying under the fan – will indicate the direction of 

the atmosphere. 

In a right atmosphere, one has to fortify himself. 

Otherwise, he must create the right atmosphere. 

Again it is by calling. Better still, wiping off the arrears of consecration. 

Every thought indicates. 

No thought is welcome. 

Take a small frustration, and by an effort of will change it into cheerfulness. The atmosphere will change. 
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Move to goodwill. 

Call in gratitude. 

Know you have no human duties. 

No duties await execution. 

Go in, go deep inside, forget the outside. 

See the outside inside. 

Solving one problem at the expense of another is temporary. 

Raise the plane, there will be no problems any more. 

Do it this minute itself. 

The present is the best moment. 

Don’t compare yourself with anyone. 

You are your own standard. 

Raise yourself against your previous performance. 

Know the solution is already given to you. 

Relying on Her, it will reveal. 

Relying on yourself by your best efforts you will discover it. 

Be cheerful. 

Let your cheerfulness be ever increasing. 

“அவதனப் பற்றித் தவறாகப் புாிந்து சகாண்டுள்ஜளாம்.”  

விபத்துகளுக்குப் பின்னால் தவறான புாிதல்கள் உள்ளன. 

இந்த விஷயத்தில் அதனவரும் “அவன் அஜயாக்கியன்”என்று கூறாது, தாங்கஜள பழிதய 

ஏற்றுக்சகாண்டனர். ஆஜணா அல்லது சபண்ஜணா, எவருஜம அவ்வாறு கூறவில்தல. 

முடிதவக் கண்டு அதனவரும் வருத்தப்பட்டனர், ஆனால் இததக் குற்றவாளி ஜவண்டும் என்ஜற 

செய்ததாக எவரும் கருதவில்தல. 

அன்தனதய அதழப்பது எப்சபாழுதும் இந்த நிகழ்தவ எதிர்சகாள்ள ஜநாிடுகிறது. 

அன்தனதய அதழக்க மறப்பது பல்ஜவறு கட்டங்கதளக் கடந்து செல்கிறது. 

பிரச்ெிதன பூதாகாரமாக எழும்சபாழுது அன்தன ஞாபகத்திற்ஜக வருவதில்தல என்பது நீண்ட 

நாள் அன்பர்களின் சபாதுவான ஜதால்வியாகும், சபாிய தவறாகும்.   

தவறாது அன்தன ஞாபகம் எழுந்தாலும் அது ஜமல்மனதில் மட்டுஜம இருக்கும். 

பிரச்ெிதன இருக்கும் ஆழத்திலிருந்து ஞாபகம் எழாமல் அதற்கு ஜமற்பரப்பிலிருந்து எழுகிறது. 

“எனக்கு என்ன செய்வது எனத் சதாியவில்தல” என்ற உண்தமயான எாிச்ெல் எழுகிறது. 

அன்தனதய அதழப்பதுதான் அடுத்து நாம் செய்ய ஜவண்டியது. 

இது மறந்துவிடுகிறது. ஞாபகம் வந்தால் அவனுள் இருக்கும் எதுவும் அன்தனதய 

அதழப்பதில்தல.  

அாிதாக அதழக்கும்ஜபாதும் அது தமயத்திலிருந்து எழுவதில்தல. 

இத்ததகய அதழப்பு மனதத அதமதிப்படுத்தும், பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்காது. 

தமயத்திலிருந்து உந்துதல் எழுந்தாலும் அது அவதனத் தவிர்த்துவிட்ஜடா அல்லது தாண்டிஜயா 

சென்று விடுவததப் பார்ப்பான். 

அந்த உந்துதலிருந்து அவன் அதழக்க ஜவண்டும். 

மதலஜபான்ற ெக்தி பிறக்கும், அற்புதங்கள் நிகழும். 

இந்த இடத்திற்கு வருவதற்கு ஒருவருக்கு ஒரு வாழ்நாள் காலம் பதசவப்படும். 

அங்கு வந்த பிறகு அவன் பார்தவயாளனாக இருக்கிறாஜன தவிர, செயல்படுவதில்தல. 

அங்கு ொியான முதறயில் செயல்படுவது அன்தனதய அதழப்பஜதா அல்லது அன்தனதய 

நிதனவில் சகாள்வஜதா ஆகும். 

இது ஜபான்ற அதழப்பில் உலகஜம ஸ்தம்பித்து விட்டதுஜபால் அகத்தில் உணருவர்.  

இது அவனுதடய பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்கக்கூடிய அவனது சுய உலக ெக்தியாகும். 

அவனது உலகத்திலிருந்து அவள் சவளி உலகத்திற்கு நகரலாம். 

பின்னர் அவன் ஜயாகியாக மாறுகிறான். 

அத்தருணத்தில் ஞாபகமும் ெிந்ததனயும் மதறகிறது.  

அதவ மதறவது அதனத்து பிரச்ெிதனகதளயும் தீர்க்கிறது. 

இந்த இடத்தில் ஒழுகும் குழாயும் ஹிமாலயப் பிரச்ெிதனயும் ஒன்றுதான். 

அந்த இடத்திற்கு ஒருவர் வருவது அருள் ஆகும், அங்கு ஒருவர் செயல்படுவது ஜபரருள் ஆகும். 

“இது ஜபான்ற பிரச்ெிதனதய இதனால் தீர்க்க முடியுமா” என்ற ெந்ஜதகஜம ஜவண்டாம். 
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குற்றவாளிதயத் தண்டிக்காமஜலஜய பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்க அதனவரும் விரும்புகின்றனர்.  

கடன் வாங்கியவருக்கு கடன் ஒரு பிரச்ெிதன, கடன் வாங்குவது தவறு என்று ஒருசபாழுதும் அவர் 

கருதுவதில்தல, ஆனால் வாங்கிய கடதனத் திருப்பித் தர விரும்புகிறார். 

கடன் வாங்குவது பலருக்கும் நியாயமாகப்படுகிறது. வாங்கிய கடதனத் திருப்பித் தர முடிந்து 

விட்டால், மீண்டும் கடன் வாங்கத் தயங்குவதில்தல. 

அதனவரும் பிதரட்டனுக்குப் ஜபாயிருக்க ஜவண்டும் என்று திருமதி சபன்னட் கூறியதுஜபால், 

பிரச்ெிதனதய உருவாக்குவஜத இவர்களது விருப்பமாக இருக்கிறது.  

கடன் வாங்குபவர் பிரச்ெிதனயின் அடிப்பதடக் காரணத்தத ஒருஜபாதும் கருதுவதில்தல. 

ொதிக்க முடியாதவர்கள் கடன் வாங்குகின்றனர். 

இஜத ஜபான்ற ேீவியத்தில், சகாடுத்த கடசனத் திருப்பி வாங்கும் ஜவறு பலர் உள்ளனர்.  

சவவ்ஜவறு ஜதாற்றங்கதளக் சகாண்ட இருவரும் மன அளவில் ஒன்ஜற. 

கடன் வாங்குபவருக்கு ொதிப்பதற்கான ஆற்றல் இருப்பதில்தல. 

கடன் சகாடுப்பவருக்கு சுதந்திரத்தில் ொதிக்க திறதம இல்தல. 

அதிகாரத்தில் ொதிக்கும் ஆற்றல் உசடயவருக்கு சகாடுத்த கடசன வாங்கும் திறன் இருப்பதில்சல. 

ஒவ்சவாருவரும் அவர்களது மனவுணர்வுகளின் கதடெி இடத்திற்கு வருகின்றனர். 

அங்கிருந்து ஒருவரும் அதழப்தப ஜமற்சகாள்வதில்தல, நிதனப்பதுகூட இல்தல.  

அதழப்தபவிட ஜமலானது ஒன்று உள்ளது. 

அதழப்புக்கு முன் ஒருவர் செய்வதற்கு எப்சபாழுதும் ஒன்று உள்ளது. 

அததச் செய்துவிட்டால் அதழப்பு ெக்திவாய்ந்ததாக இருக்கும். 

அதழப்பிற்கு முன்ஜப பிரச்ெிதன தீர்க்கப்பட்டு விடும். 

திரு சபன்னட்டும் டார்ெியும் ெிறந்த உதாரணங்கள்.  

தனது செலதவப் பாதியாகக் குதறத்துக்சகாண்டு கடதன எவரும் திருப்பித் தர மாட்டார். 

இவ்வளவு நிந்ததனக்குப் பிறகு, எவரும் தனது சபண்மணியிடம் திரும்பிப் ஜபாக மாட்டார். 

எது அவதனத் திரும்பப் ஜபாக தவத்தது- அது நிந்ததனயல்ல, ஆழ் மனதில் இருந்த தீவிரமான 

உறபவ அவதன அவ்வாறு செயல்பட தவத்தது.  

செலதவப் பாதியாகக் குதறப்பது என்பது இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாகச் செயல்படுத்தாமல் 

இருந்த அதிகாரத்தத இப்சபாழுது செயல்படுத்துவது ஜபான்றது. இது ஒரு ொத்தியமற்ற எண்ணம். 

ொத்தியமற்ற எண்ணம் ொத்தியமாவது வரம்புக்குட்பட்டது அனந்தமாவது ஜபான்றது. 

வாழ்க்தகயின் விளிம்பில் இருப்பவருக்கும், வாழ்க்தகயில் ஒரு முடிவு எடுக்க ஜவண்டிய 

முக்கியமான கட்டத்தில் இருப்பவருக்கும் நிதனத்துப் பார்க்கஜவ முடியாத ஒரு எண்ணம் எழும். 

அது ொத்தியமாகும்ஜபாது அவன் வாழ்க்தகயில் அந்தக் கட்டத்ததத் தாண்டிச் செல்வான். 

ஒருவரது சொந்தப் பிரச்ெிதன ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கும். மற்றவாின் பிரச்ெிதன இவரது 

கட்டுப்பாட்டிற்கு சவளிஜய இருக்கும். இது சொந்தப் பிரச்ெிதனயின் உலகளாவிய பாிமாணம் 

ஆகும். 

ஒருவர் தன்னுதடய ஆளுதமதயப் சபாதுவானதாக மாற்றும்சபாழுது, அவர் ஜயாகியாகிறார், அது 

உலகத்துப் பிரச்ெிதனகதளக் கதரத்துவிடுகிறது. 

எல்தலதயத் தாண்டுவது ொத்தியமாகக்கூடிய ஒவ்சவாரு வழியிலும் சவளிப்படும். 

மனம் ெிந்திப்பதத நிறுத்துகிறது. ஜவறுவழி இல்லாததால் மனம் இவ்வாறு செயல்படுகிறது. 

ஆனாலும் இதுவும் ஒருவதக உதவிஜய. 

ெிந்ததன செய்யும்வதர நம்பிக்தகயின் மீது மனம் ொர்ந்திருக்கிறது என்று சபாருள். 

ெிந்ததனதய நிறுத்திவிடும் சபாழுது நம்பிக்தகயின் மீதுள்ள பிடிப்தப இழக்கிஜறாம். ெக்தி 

ஜெருகிறது. 

ஒரு பிரச்ெிதனதயப் பற்றி நிதனப்பதத மனம் நிறுத்திவிட்டால், உடனடியாக ஜவசறாரு 

பிரச்ெிதன எழும், அதத பற்றி நிதனக்க மனம் வற்புறுத்தப்படும். 

இவ்வாறு நடப்பதத அனுமதிக்காமல் இருப்பஜத தீர்வாகும். 

வழக்கத்திற்கு மாறாக ஒரு சுவிட்ச் அதணக்கப்பட்டிருப்பது, மின்விெிறியின் கீழ் காகிதம் 

பறக்காமல் இருப்பது ஜபான்ற ெிறிய நிகழ்வுகள் சூழலின் ஜபாக்தக அறிவிக்கின்றன.  

ொியான சூழலில் ஒருவர் தன்தனப் பலப்படுத்திக்சகாள்ள ஜவண்டும். 

இல்லாவிடில் ொியான சூழதல அவர் உருவாக்க ஜவண்டும். 

அதழப்பின் மூலம் இதத உருவாக்கலாம். ஜமலும் ெிறப்பாக விட்டுப் ஜபான ெமர்ப்பணத்தத 

நிதறஜவற்றுவதன் மூலம் உருவாக்கலாம். 

ஒவ்சவாரு எண்ணமும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 

எண்ணமற்று இருப்பது நல்லது. 
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ஒரு ெிறிய எாிச்ெதல முயற்ெி செய்து ெந்ஜதாஷமாக மாற்றும்சபாழுது சூழஜல மாறுகிறது.  

நல்சலண்ணத்திற்கு நாம் மாற ஜவண்டும். 

நன்றியுணர்ஜவாடு அதழக்க ஜவண்டும். 

மனிதக் கடதமகள் எதுவும் நமக்குக் கிதடயாது என்று சதாிந்துசகாள்ள ஜவண்டும். 

செயல்படுத்த கடதமகள் எதுவும் இல்தல. 

உள்ஜள ஆழமாகச் சென்று புறத்தத மறந்துவிட ஜவண்டும். 

புறத்தத அகத்தில் பார்க்க ஜவண்டும். 

ஒரு பிரச்ெிதனதய ஜவசறாரு பிரச்ெிதனயின் மூலம் தீர்க்க முயல்வது தற்காலிகமானது. 

நிதலதய உயர்த்தினால் இனி எந்தப் பிரச்ெிதனயும் இருக்காது. 

இந்த நிமிடஜம இததச் செயல்படுத்த ஜவண்டும் 

நிகழ்காலஜம ெிறப்பான தருணம். 

எவருடனும் நம்தம ஒப்பிடக் கூடாது 

நமக்கு நாஜம அளவுஜகால். 

முந்ததய செயல்திறதனவிட நம்தம நாம் உயர்த்திக்சகாள்ள ஜவண்டும். 

தீர்வு நமக்கு ஏற்கனஜவ அளிக்கப்பட்டு விட்டது என்பதத நாம் சதாிந்துசகாள்ள ஜவண்டும். 

அன்தன மீது நம்பிக்தக தவத்தால் இது சவளிப்படும். 

ெிறப்பான முயற்ெியின் மூலம் நம் மீஜத நம்பிக்தக தவப்பது இததக் கண்டுபிடிக்க உதவும். 

கலகலப்பாக இருக்கஜவண்டும். 

அந்தக் கலகலப்பு எப்சபாழுதும் சபருகிக் சகாண்ஜட இருக்க ஜவண்டும். 

60. “Thoughtless and indiscreet I can always believe him.” 

The whole focus is to exonerate the culprit, the falsehood of feminine charm. 

All attractions of any kind are versions of Man’s preoccupation with God. 

Whether it is the child’s attraction for play, the youth’s for game, the gambler’s for dice, the patriot’s for his 

ideal or the lover’s for Romance, it is all-consuming. 

The devotee remembers Mother and often calls Her into him. 

It is by memory that he thinks of Her. 

Thought in the devotee thinks of Mother. 

Emotions aspire, often intensely. 

These are all parts of his various faculties. 

The faculties themselves are parts of the parts of being. 

The whole being wanting Her is aspiration. 

It must do so all the time, as breathing is there forever. 

Yoga is to raise the consciousness to higher levels. 

Only the most intense aspiration will move to the next level. 

The convulsive energy of breakdown, the runner’s intensity, etc. are capable of such intensity. 

Intensity is by definition, short-lived. 

Aspiration demands the short-lived intensity be a permanent one. 

The jnana yogi’s Samadhi has that intensity. 

This yoga demands waking Samadhi. 

No wonder we never had such an aspiration, nor do we meet one of that description. 

Constant consecration at that level of intensity offers a life of joy. Outside Mother, He has not received any 

such sadhak or devotee. 

The nearest approach to it in life is what we see in Darcy and Mr. Bennet’s decision. 

A devotee must at least have such an intensity in his subconscious. 

Man is yet to raise himself to Mind. 

Even to know ALL the facts relating to yoga, one needs such an intense effort. 

At such a stage it is natural that all prayers are forgotten. 

What is the next best when it is not possible? 

At least all his life must be organised to move to such an intensity. 

Such a life admits of no drop of dissipation. 

It does not also permit any other goal of life. 

Man shows such a propensity only for Romance. 

In Romance Man seeks the Divine in human life. 
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The woman provides the basis of romance for Man. 

On her own, she is less prone to romance than Man. 

Not that Man is incapable of aspiration for the Divine, but his inclination is not for the Divine. 

In periods of social change, we see all Men arising in that fashion. 

Today Man does not find such a social climate. 

His initiative remains social, not yet personal, individual. 

The true call upon Man, says He, is the call of the Infinite. 

So far the world has enjoyed several ideals and leaders who represented them. Organised production, social 

equality, freedom, liberty, physical conquest, inordinate selfishness, inveterate cruelty, enormous harem, 

building of empire, love, compassion, moksha are some of these collective ideals. 

Man’s aspiration to evolve to the next species was represented only by Sri Aurobindo. 

The birth of the spiritual Individual is the first step in that movement. 

Man should gravitate to that irresistibly, not be exhorted to join. 

A cyclone rushes by a low pressure. 

It cannot be created by human effort. 

Sri Aurobindo shows that at this Hour, human aspiration can create such spiritual movements. 

As centuries pass, the common Man does what only unique personalities were capable of in early centuries. 

Family, ideal, organization, law are not for such Men or such a Man. 

He is a Law unto himself. 

The Life Divine is the horoscope of that Individual. 

It is a self-composing horoscope as he goes along. 

His aspiration rises above existence. 

Aspiration for him is human evolution. 

It is unique that this one novel of Jane Austen out of her five carries this vibration in the shade of the 

French Revolution. 

It is only Darcy who wakes up to his destiny and sees it as a pursuit of romance. 

Along with him stands the indolent aristocrat who discovers the value that represents such an evolutionary 

endeavour. 

Britain came to that value through trade, social activity of spreading all over the world to create wealth, 

preferred to stop there. 

Her thousand years of slavery, rainfall, insular geography could not take her beyond. 

The narrow strip of being a peninsula by the impact of trade opened the Mental culture of Greece which for 

want of a deeper foundation could not rise to spirit. 

All the favourable circumstances of France stopped at intellectualizing their linguistic thinking. 

The very high spiritual achievement of India that found the yogi in a trance of decades compelled his 

selfishness to finally refuse it to the society. 

Having won the wars for the world, India has qualified to go further to give birth to the Individual. 

The Indian victory of the wars has given the USA the opportunity to serve the world that dominated it, as 

the Indian spiritual heritage has lost its hegemony.  

Greece, Rome, Britain, India, France and now America have lost their opportunities at various periods in 

different ways. All of them can get them back not by a vertical growth, but by growing towards 

integrality developing the Spirit in their best parts. 

Population, by a vicarious error, has served as one point in India with which the world can relate for mutual 

benefit. Economic well-being, by currencies of equal worth, can take the entire globe to the next 

evolutionary step. The world is not mature enough just now to benefit either by knowledge or Spirit. It can 

do so by economic well-being and political equality born out of human liberty. In this sense, a great 

opportunity opens before the world, and its brightest door is at the gates of Mother India. 

“எந்தவித எண்ணமுமின்றி, ஜயாெதனயுமின்றி அவதன எப்சபாழுதுஜம என்னால் நம்ப முடியும்.” 

குறிக்ஜகாள் முழுவதும் குற்றவாைியான விக்காதம விடுவிப்பதாகபவ இருந்தது. இது 

சபண்தமயின் கவர்ச்ெியின் சபாய்தமயாகும். 

எல்லா விதமான அதனத்து ஈர்ப்புகளும் இதறவனுடன் மனிதனுக்கு ஏற்படும் மன ஆக்கிரமிப்பின் 

பதிப்புகள்தாம்.  
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விதளயாட்டின் மீது குழந்ததக்கு இருக்கும் ஆர்வம், ஆட்டத்தின் மீது இதளஞனுக்கு இருக்கும் 

ஆர்வம், பகசட மீது இருக்கும் சூதாடுபவாின் ஆர்வம், நாட்டுப் பற்று உதடயவருக்கு அவரது 

இலட்ெியத்தின் மீது இருக்கும் ஆர்வம், காதலர்களுக்குக் காதல் மீது உள்ை ஆர்வம், இதவ யாவுஜம 

மனதத முழுவதுமாக ஆக்கிரமிக்கும். 

அன்பருக்கு அன்தன ஞாபகம் எழும், அவர் அடிக்கடி அன்தனதய அதழப்பார். 

ஞாபக ெக்தியின் மூலம் அவர் அன்தனதய நிதனக்கிறார். 

அன்பரது எண்ணம் அன்தனதய நிதனக்கிறது. 

உணர்ச்ெிகள் ஆர்வப்படும், சபரும்பாலும் தீவிரமாக ஆர்வப்படும். 

இதவ யாவும் அவரது பல்ஜவறு திறதமகளின் பகுதிகளாகும். 

இவ்வாற்றல்கள் ேீவனின் பகுதிகளின் பகுதிகபையாகும். 

ேீவன் முழுவதும் அன்தனசய விரும்புவது ஆர்வமாகும். 

சுவாெிப்பதுஜபால் எல்லா ஜநரமும் நாம் ஆர்வப்பட ஜவண்டும். 

ேீவியத்தத உயர்ந்த நிதலகளுக்கு உயர்த்துவஜத ஜயாகம். 

மிகவும் தீவிரமான ஆர்வஜம அடுத்த நிதலக்கு உயரும். 

உடல் நலம் குன்றியஜபாது இருந்த அதிரும் ெக்தியும், ஓட்டப்பந்தய வீராின் தீவிரமும் பபான்றசவ 

இத்ததகய தீவிரத்ததக்சகாள்ள முடியும்.  

தீவிரம் குறுகிய காலத்திற்குாியது. 

குறுகிய கால தீவிரத்தத நிரந்தரமாக்க ஆர்வம் ஜததவ . 

ஞான ஜயாகியின் ெமாதி நிதலக்கு இந்தத் தீவிரம் உண்டு. 

இந்த ஜயாகத்திற்கு விழிப்பு நிதல ெமாதி அவெியம். 

நமக்கு இத்ததகய ஆர்வம் இல்லாததிலும், அது பபான்ற ஆர்வம் ஒன்சற நாம் ெந்திக்காததிலும் 

ஆச்ொியம் ஒன்றுமில்தல. 

தீவிரத்தின் அந்த நிதலயில் இதடயறாத ெமர்ப்பணம் ெந்ஜதாஷமான வாழ்விதன அளிக்கும். 

பகவானுக்கு அன்தனதயத் தவிர இது ஜபால் பவசறாரு ொதகஜரா அல்லது அன்பஜரா 

கிதடக்கவில்தல.  

டார்ெியின் திருவுருமாற்றம், திரு சபன்னட்டின் தீர்மானம் இரண்டிதனயும் நாம் வாழ்வில் இதற்கு 

இதணயாகப் பார்க்கிஜறாம். 

அன்பருக்கு ஆழ்மனதிலாவது இத்ததகய தீவிரம் இருக்க ஜவண்டும். 

மனிதன் இன்னமும் தன்தன மனதிற்கு உயர்த்திக்சகாள்ளவில்தல. 

ஜயாக ெம்பந்தப்பட்ட அதனத்து விஷயங்கதளயும் சதாிந்துசகாள்ள ஒருவருக்கு இதுஜபான்ற தீவிர 

முயற்ெி ஜவண்டும்.  

இதுஜபான்றசதாரு கட்டத்தில் எல்லா பிரார்த்ததனகளும் மறக்கப்பட்டு விடுகின்றன. 

இது ொத்தியமில்லாத சபாழுது அடுத்த ெிறந்தது எது? 

இத்ததகய தீவிரத்சத அதடய அவனுதடய வாழ்வு முழுவசதயும் முதறப்படுத்த ஜவண்டும். 

இது ஜபான்றசதாரு வாழ்வில் ஒரு துளி அழிொட்டியமும் இருக்கக்கூடாது. 

வாழ்வில் ஜவறு எந்த இலக்தகயும் இது அனுமதிக்காது. 

காதலுக்கு மட்டுஜம மனிதன் இது ஜபான்றசதாரு மனப்பாங்சகக் காண்பிக்கிறான்.  

காதலில், மனித வாழ்வில் மனிதன் இதறவதன நாடுகிறான்.   

ஆணுக்குக் காதலின் அடித்தளத்தத அளிப்பவள் சபண் ஆவாள். 

ஆதணவிட சபண் அவளாகஜவ காதலில் விழுவது குதறவுதான். 

ஆண் இதறவனுக்காக ஆர்வப்பட முடியாது என்பதல்ல, ஆனால் அவனுதடய நாட்டம் 

இதறவனுக்காக இருப்பதில்சல.  

ெமூக மாற்றத்தின்ஜபாது எல்லா ஆண்களும் இத்ததகய விதத்தில் எழுவதத நாம் பார்க்கிஜறாம். 

இன்று மனிதன் அத்ததகய ெமூகச் சூழதலச் ெந்திப்பதில்சல. 

அவனது தன்முதனப்பு ெமூகாீதியாக உள்ளது, தனிப்பட்டதாகஜவா, தனிநபருக்குாியதாகஜவா 

இன்னமும் இல்தல. 

மனிதனுக்கு விடுக்கப்படும் உண்தமயான அதழப்பு அனந்தத்தின் அதழப்பு என்று பகவான் 

கூறுகிறார். 

அவற்சறப் பிரதிபலிக்கும் வதகயில் உலகம் பல்ஜவறு இலட்ெியங்கதளயும், ததலவர்கதளயும் 

கண்டுள்ளது. 

முதறயான உற்பத்தி, ெமூக ெமத்துவம், சுதந்திரம், விடுததல, ஜடநிசல சவற்றி, அதிகமான 

சுயநலம், சநடுநாதளய சகாடுதம, மாசபரும் அந்தப்புரம், ொம்ராஜ்ஜியத்சத உருவாக்குவது, 

அன்பு, இரக்கம், ஜமாக்ஷம் ஜபான்றதவ ெில கூட்டு இலட்ெியங்கள் ஆகும். 
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அடுத்த பாிணாம இனத்தில் சவளிப்படுவதற்கான மனிதனின் ஆர்வத்திற்கு ஸ்ரீ அரவிந்தர் மட்டுஜம 

ஒரு பிரதிநிதியாக விளங்கினார்.  

ஆன்மீக தனிமனிதன் பிறப்பஜத அந்த இயக்கத்தின் முதல் படியாகும். 

மனிதன் அதற்கு தடுக்கமுடியாத ஆர்வம்சகாள்ள ஜவண்டும், அந்த இயக்கத்தில் ஜெர்ந்துசகாள்ள 

தூண்டப்படக் கூடாது. 

குதறந்த காற்று அழுத்த தமயம் புயலாக உருவாகிறது. 

மனித முயற்ெியால் இதத உருவாக்க முடியாது. 

இசறவன் வரும் தருணத்தில் மனித ஆர்வம் இத்ததகய ஆன்மீக இயக்கங்கதள உருவாக்க முடியும் 

என்பதத ஸ்ரீ அரவிந்தர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். 

நூற்றாண்டுகள் செல்லச் செல்ல, ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில் தனிச்ெிறப்பு வாய்ந்த மனிதர்கள் 

மட்டுஜம செய்து வந்ததத ொதாரண மனிதனும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான்.  

இது ஜபான்ற ஒரு மனிதனுக்பகா அல்லது மனிதர்களுக்பகா குடும்பம், இலட்ெியம், அசமப்பு, 

ெட்டம் ஆகியசவ கிதடயாது. 

அவஜன அவனுக்குச் ெட்டமாவான். 

அந்த மனிதனின் ோதகம், ‘தி தலப் டிதவன்’ ஆகும். 

அவனது பாசதயில் அது அவபன உருவாக்கிக்சகாள்ளும் ஜாதகம் ஆகும். 

வாழ்விற்கும் ஜமல் அவனது ஆர்வம் உயருகிறது. 

அவனுக்கு ஆர்வம் என்பது மனிதப் பாிணாமமாகும். 

ஜேன் ஆஸ்டினின் ஐந்து நாவல்களில் இந்த நாவல் மட்டுஜம பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் அதிர்தவத் 

தாங்கி இருப்பது தனித்துவமானது. 

டார்ெி மட்டுஜம தனது விதிசய எதிர்சகாண்டு, அசத காதசல நாடுபவனாகக் காண்கிறான். 

அதுபபான்ற பாிணாம முயற்ெியின் பிரதிநிதியாக விைங்கும் அவன் செயலற்ற உயர்குடி 

மகனாகவும் விளங்கினான். 

உலகம் முழுவதும் பரவும் செல்வத்தத உருவாக்கும் ஒரு ெமூகச் செயல்பாடான வர்த்தகத்தின் மூலம் 

இம்மதிப்பிதனப் சபற்ற பிாிட்டன் அந்த இடத்திபலபய நின்றுவிட விரும்பியது. 

ஆயிரம் வருட அடிதமத்தனம், மதழ, தீவு பபான்ற அதன் பூபகாை அதமப்பு ஆகியதவ 

பிாிட்டதன இதற்கு அப்பால் எடுத்துச் செல்ல முடியவில்தல. 

குறுகிய தீபகற்பமாக இருந்த கிஜரக்க நாடு வர்த்தகத்தின் தாக்கத்தினால் மனாீதியான 

கலாச்ொரத்திற்கு வழிவகுத்தது. ஆழமான அடித்தளம் இல்லாததால் அதனால் ஆன்மாவின் 

நிசலக்கு உயர முடியவில்தல. 

பிரான்ஸின் ொதகமான அதனத்து சூைல்களும் அவர்களது சமாழியின் ெிந்ததனதய அறிவுொர்ந்த 

வைர்ச்ெிபயாடு நிறுத்தியது.  

பல வருடங்களாக தியானத்தில் ஆழ்ந்து இருக்கும் ஒரு ஜயாகியின் மிகப் சபாிய ஆன்மீக ொததன, 

அவருதடய சுயநலத்தின் காரணமாக ெமுதாயத்திற்கு அசத மறுப்பதில் முடிந்தது.  

உலகத்திற்காக இந்தியா ஜபார்கதள சவன்றதினால், தனிமனிததன உருவாக்குவதில் ஜமலும் ஒரு 

படி முன் செல்வதற்கான தகுதிசய இந்தியா சபற்றுள்ைது.  

ஜபார்களில் இந்தியா அதடந்த சவற்றி, ததலதமப் பதவிதய இந்திய ஆன்மீகப் பாரம்பாியம் 

இழந்து விட்ட காரணத்தால், ஜபாாில் ஆதிக்கம் செலுத்திய அசமாிக்காவிற்கு உலகத்திற்குச் ஜெதவ 

செய்வதற்கான வாய்ப்தப வழங்கியுள்ைது. 

கிஜரக்க நாடு, ஜராமாபுாி, பிாிட்டன், இந்தியா, பிரான்ஸ், இப்சபாழுது அசமாிக்கா ஆகிய நாடுகள் 

பல்ஜவறு காலகட்டங்களில் சவவ்ஜவறு வழிகளில் தங்கைது வாய்ப்புகதள இழந்துள்ளன. ஒரு 

குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் மட்டும் வளர்ச்ெி அசடவதன் மூலம் அல்லாமல், அவர்கைின் ெிறப்பான 

பகுதிகளில் ஆன்மாதவ வளர்ப்பதன் மூலம் ஒருங்கிதணவதனால் அவற்சற மீண்டும் சபறலாம்.    

மக்கட்சதாதக ஒரு சபாிய தவற்றின் காரணமாக ஒரு கட்டத்தில் இந்தியாவிற்கு உதவி புாிந்தது. 

இதனால் பரஸ்பர நன்தமக்காக உலகம் அதனுடன் சதாடர்புசகாள்ள முடிந்தது. 

ெம மதிப்புதடய உலக நாணயங்கைின் மூலம் உருவாகக்கூடிய சபாருளாதார வளம் உலகம் 

முழுவசதயும் அடுத்தகட்ட பாிணாமத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும். அறிவினாபலா அல்லது 

ஆன்மாவினாஜலா பயனதடயும் அளவிற்கு உலகம் இப்சபாழுது முதிர்ச்ெி அதடயவில்தல. 

சபாருளாதார நல்வாழ்வு மூலமும், மனித சுதந்திரத்தினால் எழும் அரெியல் ெமத்துவத்தின் மூலமும் 

பயனதடயலாம். இந்த விதத்தில் உலகத்தின் முன் ஒரு சபாிய வாய்ப்பு எழுகிறது, அதன் ஒளி 

சபாருந்திய பாதத பாரத மாதாவின் நுதழவாயிலில் உள்ளது.  

61. “Let us rejoice over it.” 
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It is customary for letters to carry numerous platitudes. 

A crisis is a moment that leads to despair. 

An opportunity is a moment that holds out hope. 

Of all the human choices, that which converts a crisis into an opportunity is the most welcome choice. 

Such a change comes by knowledge, is endorsed by the will, is encouraged by inspiration. 

Such possibilities are only in periods of transition. It comes to pioneers. 

Mother’s consciousness always plays that role. 

Even when it is there, the devotee should trust it for the knowledge to rise. 

Luck or grace is the human capacity to trust Mother. 

That trust suggests that appropriate knowledge at any time. 

It releases Mental energy when the Mental will endorses that knowledge. 

Devotees are those who have seen that Mother has never failed. 

Such an idea will inspire this knowledge endorsed by will. 

One sees events are moved by that inspired energy. 

To ward off evil influences is the least. 

To convert those who opposed to support, is the next. 

Life offering higher rewards than what was denied is next. 

It's generation of cheerfulness is most welcome. 

It's raising the level of our sincerity is a great symbol. 

Making human nature relent or even reverse may be styled the ultimate reward. 

Elizabeth saw Caroline thwarted, though after she left. 

She saw Lydia restored. 

She saw Lady Catherine actually reversing the course of events. 

Collins’ two offensive letters were practically countermanded by his attending Elizabeth’s wedding forced 

by circumstances. 

All this is summarized in the attitude of optimism which Darcy had and Lizzy fully lost. 

Every moment to a devotee is a moment of standing wonder. 

At last, there was enough for both of them to rejoice. 

People talk as others expect them to talk. 

When events happen urged by society, life or God, it is entirely different from what Man is capable of. 

No Bingley would dance with Jane only for her pretty face. It was an act of social grace. 

Everyone understood it in terms of her pretty face. It is not true. 

Since being out for half a dozen years, no one had responded to Jane as Bingley did. 

There was no beauty in Lizzy. Why then did Darcy take to her, even after the family had sunk in disgrace? 

No Indian can see the value of what Darcy got. Even in the West, no one who has not loved would know 

it. 

Neither Charlotte, Collins nor even Wickham could see what Darcy had gained. Everyone talks of romance, 

but their romance arises only when beauty, status and Money are there. It is a momentary infatuation. Even 

that rarely arises in the absence of Money. Miss King was attractive to Wickham, not Lizzy. To this day 

Napoleon is a curse to Britain. How many have not condemned, even ridiculed Pride and Prejudice as a 

story of a fairy tale ending? They all simply ignore the Law of Life that when the wave is there for luck, it 

is Luck for everyone. Not all Men can love. Not all women can find an object of love when the vibration of 

romance takes possession of them. It is a sacred moment. Nor does it stay a moment longer than required. 

Nor does it desert a woman or Man when that vibration is active. It makes the moment an eternity of bliss. 

It remains for eternity. Earth has no texture to retain it. It is lightning steadied in the sky. The physical 

body, even the physical consciousness cannot stand that thrill for more than one moment. Such a receptivity 

is not born on earth. When born in supramental consciousness, it knows not to desert. It moves at once to 

anyone receptive to it. It is not loyal to anyone, but is loyal to the body that is receptive. Freedom that came 

to India spread to forty-five countries in Asia and Africa. Freedom is a concept that cannot be confined to a 

national border. Romance is too big for the world, even for the universe. How can we confine it to a simple 

body or Mind? No one can possess the Divine all to himself. He must grow to the size of the Divine. 

Every page in this book, at least for the last several pages, has admitted comments of a hundred pages 

in writing. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

118 

 

Life, infinite life, enters the writing through one sentence in the book, often one perceptive word. 

The more I write, the more it expands. 

In explaining the thoughts, ideas, concepts in para one of Chapter 1 of The Life Divine, I found that little 

para allows one hundred sentences. And then it was not exhausted. 

He starts with the preoccupation of Man’s inspiration for his Origin. 

Inspiration is the energy of interest that continues to expand. 

Its goal is the Divine. 

Such an inspiration is known as aspiration. 

Inspiration is of the Mind or emotion. 

Aspiration is of the soul. 

The soul in the Mind, the Psychic, aspires for energies of harmony with other conceptions of his Mind 

initially, and later with the ideas of others. 

The vital aspiration is for pleasant coexistence. 

The physical aspiration literally extends the physical consciousness to touch others who are physically 

unreachable. 

The physical being expands in an effort to identify with the divine in the universe. 

Respiration does the same to all others who breathe the same air. 

Perspiration is the body’s symptom of incapacity when its aspiration is checkmated by the rigid structure of 

physicality. 

Preoccupation itself is the result of confinement. 

Intensity is the result of reaching the peak. 

Intensity is short-lived. 

Long-lived intensity is the consciousness of a higher status. 

Consciousness is awareness. 

The Quiet of unaware potential is the status of Being. 

The secret of existence in consciousness is Bliss when it is static. 

It becomes delight while the being evolves. 

Delight is the experience of being in consciousness, even as ego is the experience of Ignorance in self-

consciousness. 

"நாம் அதத நிதனத்து ெந்ஜதாஷப்படுஜவாம்.” 

கடிதங்கள் வழக்கமாகப் பல பயனற்ற கூற்றுகதளத் தாங்கி வரும்.  

சநருக்கடியான ஒரு தருணம் துயரத்திற்கு வழி வகுக்கும். 

ஒரு வாய்ப்பு நம்பிக்தகதய ஏற்படுத்தும் ஒரு தருணமாகும். 

மனித ஜதர்ந்சதடுப்புகளிஜலஜய மிகவும் வரபவற்கத்தக்கது, ஒரு சநருக்கடிதய ஒரு வாய்ப்பாக 

மாற்றுவசதத்தான். 

இத்ததகய மாற்றம் அறிவினால் ஏற்படுகிறது, மன உறுதியினால் ஆதாிக்கப்படுகிறது, 

ஆர்வத்தினால் ஊக்கமைிக்கப்படுகிறது. 

இத்ததகய ொத்தியங்கள் மாற்றம் ஏற்படும் காலங்களில் மட்டுஜம நிகழும். முன்ஜனாடிகளிடம் இது 

நிகழும். 

அன்தனயின் ேீவியம் எப்சபாழுதும் அப்பங்கிதன வகிக்கும். 

அன்தனயின் ேீவியம் இருக்கும்சபாழுதும் ஞானம் உயர அன்பர் அதத நம்ப ஜவண்டும். 

அதிர்ஷ்டம் அல்லது அருள் அன்தனதய நம்புவதற்கான மனிதத் திறனாகும். 

எந்த ஒரு ஜநரத்திலும் ொியான அறிதவ அந்த நம்பிக்தக பாிந்துதரக்கும். 

மன உறுதி அந்த அறிதவ ஆதாிக்கும்சபாழுது அந்த நம்பிக்சக மனதின் ெக்திசய சவளிப்படுத்தும். 

அன்தன ஒருசபாழுதும் தவறுவதில்தல என்பததக் கண்டவர்கள் அன்பர்கள் ஆவர். 

இது ஜபான்ற ஒரு கருத்து மன உறுதியால் ஆதாிக்கப்பட்ட இந்த அறிதவ ஊக்குவிக்கும். 

அந்த ஊக்க ெக்தி நிகழ்வுகதள வைிநடத்திச் செல்வதத ஒருவர் பார்க்கலாம்.  

தீய ெக்திகதள விலக்குவது இது செய்யக்கூடிய குதறந்தபட்ெமாகும். 

எதிர்த்தவர்கதளயும் ஆதாிக்கச் செய்யும்படி மாற்றுவது அடுத்த படியாகும். 

மறுக்கப்பட்டததவிட உயர்ந்த பாிசுகதள வாழ்வு அளிப்பது அடுத்த கட்டம்.  

இது கலகலப்சப உருவாக்குவது வரஜவற்கத்தக்கது. 

நமது உண்தமயின் நிதலதய இது உயர்த்துவது ஒரு சபாிய அதடயாளமாகும். 

மனித சுபாவத்தத மாற்றுவஜதா அல்லது திருத்துவஜதா முடிவான பலனாக இருக்கும். 
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காரலின் சென்ற பிறகும்கூட, அவள் முறியடிக்கப்பட்டசத எலிெசபத் கண்டாள். 

லிடியா மீட்கப்பட்டதத அவள் கண்டாள். 

நிகழ்வுகளின் ஜபாக்தக ஜலடி காதாின் மாற்றுவதத அவள் பார்த்தாள். 

சூழ்நிதலயின் வற்புறுத்தலால் எலிெசபத்தின் திருமணத்தில் காலின்ஸ் பங்ஜகற்றது, கண்டன 

சதானியில் அவன் எழுதிய இரண்டு கடிதங்கசை உண்சமயில் எதிர்ப்பதுபபால் அசமந்தது. 

டார்ெியின் நம்பிக்தக மற்றும் எலிெசபத்தின் அவநம்பிக்தகயின் மஜனாபாவத்தில் இதவ யாவும் 

விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஒரு அன்பருக்கு ஒவ்சவாரு தருணமும் ஒரு அற்புதமான தருணமாகும். 

இறுதியில் இருவருக்குஜம ெந்ஜதாஷப்பட ஜபாதுமானது இருந்தது. 

மற்றவர்கள் எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ப மக்கள் ஜபசுகின்றனர் 

ெமூகம், வாழ்வு அல்லது இதறவன் ஆகிஜயாரது உந்துதலால் நிகழ்வுகள் நிகழும்சபாழுது, அது 

மனிதனின் திறனுக்கு முற்றிலுமாக மாறுபட்டதாக இருக்கிறது.  

அழகான முகத்திற்காக மட்டும் எந்த பிங்கிலியும் பஜனுடன் நடனமாட மாட்டான். அது  ெமூக 

மாியாசதயான ஒரு செயலாகும். 

மற்ற யாவரும் அவளுதடய அழகான முகத்திற்காக எனக் கருதினர். இது உண்தமயல்ல. 

ஆறு வருடங்களாக வீட்டிற்கு சவளிஜய வந்தும் யாரும் பிங்கிலிதயப் ஜபால் பஜனிடம் 

நடந்துசகாள்ளவில்தல. 

எலிெசபத் அழகானவள் அல்ல. குடும்பத்திற்கு அவப் சபயர் வந்த பிறகும் எதற்காக டார்ெி அவதள 

ஏற்றுக்சகாண்டான்? டார்ெி உணர்ந்த மதிப்பு எந்த ஒரு இந்தியனும் அறிந்துசகாள்ள முடியாதது. 

ஜமற்கத்திய நாடுகளிலும் காதலிக்காதவர்களுக்கு இது புாியாது. 

டார்ெி அதடந்ததத ொர்சலட், காலின்ஸ், ஏன் விக்காமால்கூட உணர முடியவில்தல. யாவரும் 

காததலப் பற்றிப் ஜபசுகின்றனர் ஆனால் இவர்களது காதல் அழகு, அந்தஸ்து மற்றும் பணத்தின் 

அடிப்பதடயில் எழுகிறது. இது ஒரு தற்காலிக கவர்ச்ெி. பணம் இல்லாவிடில் காதலும் இல்தல. 

விக்காமிற்கு மிஸ் கிங்கிடம் ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது, எலிெசபத்திடம் அல்ல. இன்றுவதர சநப்ஜபாலியன் 

பிாிட்டனுக்கு ஒரு ொபம்தான். பலரும் ‘Pride and Prejudice’ நாவதல ெந்ஜதாஷமான முடிசவக் 

சகாண்டிருக்கும் ஒரு கததயாகக் ஜகலி செய்துள்ளனர். அதிர்ஷ்டத்தின் சூழல் இருக்கும்சபாழுது 

அது எல்ஜலாருக்கும் அதிர்ஷ்டத்ததக் சகாண்டு வரும் எனும் வாழ்வின் ெட்டத்தத எல்ஜலாரும் 

புறக்கணித்து விடுகின்றனர். எல்லா ஆண்களாலும் காதலிக்க முடியாது. காதல் உணர்வு ஒரு 

சபண்ணுக்கு எழுந்தாலும் அவளால் தனக்குாியவதனக் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இது ஒரு 

புனிதமான தருணமாகும். ஜததவக்கு ஜமல் ஒரு க்ஷணமும் இது நீடிக்காது. இந்த அதிர்வு தீவிரமாக 

இருக்கும்சபாழுது ஒரு ஆதணஜயா அல்லது ஒரு சபண்தணஜயா விட்டு இது விலகாது. இது 

அத்தருணத்தத நிரந்தரமான பபரானந்தமாக மாற்றவல்லது. இது நிரந்தரமாக இருக்கும். பூமிக்கு 

இததத் தாங்கக்கூடிய ெக்தி இல்தல. வானில் மின்னதலப்ஜபால் சவளிப்படும். அந்தச் ெிலிர்ப்தப 

உடலும், ேட ேீவியமும்கூட ஒரு க்ஷணத்திற்கு ஜமல் தாங்கிக்சகாள்ள முடியாது. இத்ததகய 

ஏற்புத்திறன் இன்னமும் உலகத்தில் பிறக்கவில்தல. ெத்திய ேீவியத்தில் பிறக்கும்சபாழுது இதற்கு 

விலகத் சதாியாது. எவர் ஒருவர் ஏற்புத் திறனுடன் இருக்கிறாஜரா அவாிடம் உடனடியாக அது 

சென்றதடயும். இது எவாிடமும் விசுவாெமாக இருக்காது, ஆனால் ஏற்புத் திறனுதடய உடலுக்கு 

விசுவாெமாக இருக்கும். இந்தியாவுக்குக் கிசடத்த சுதந்திரம் ஆெியா, ஆப்பிாிக்காவின் நாற்பத்தி 

ஐந்து நாடுகளுக்குப் பரவியது. ஒரு நாட்டின் எல்தலக்குள் சுதந்திரத்சதக் கட்டுப்படுத்த முடியாது. 

காதல், உலகத்திற்கு ஏன் பிரபஞ்ெத்திற்ஜக மிகப் சபாியது. எளிய உடல் அல்லது மனதிற்குள் 

எவ்வாறு நாம் இதசனக் கட்டுப்படுத்த முடியும்? இதறவசனத் தனசதன்று எவரும் சொந்தம் 

சகாண்டாட முடியாது. மனிதன் இதறவனின் அளவுக்கு வளர ஜவண்டும். 

இந்தப் புத்தகத்தின் ஒவ்சவாரு பக்கத்திற்கும், குதறந்தபட்ெம் இறுதியிலுள்ள பல பக்கங்களுக்கு, 

நூறு பக்கங்கள்வதர விமாிெனம் எழுத முடியும். 

இப்புத்தகத்தின் ஒரு வாக்கியத்தின் மூலமும், ஒரு ொியான வார்த்தத மூலமும் வாழ்வு, அனந்தமான 

வாழ்வு, விமாிெனம் எழுதத் தூண்டுகிறது. 

எழுத எழுத விமாிெனம் விாிவதடந்துசகாண்பட செல்கிறது. 

‘தி தலப் டிதவன்’-ன் முதல் அத்தியாயத்தின் முதல் பத்தியிலுள்ள எண்ணங்கள், கருத்துகள், 

அம்ெங்கதள விளக்க முற்படும்சபாழுது அச்ெிறிய பத்தி நூறு வாக்கியங்களுக்கு வழி வகுக்கிறது, 

ஜமலும் எழுதுவதற்கு மீதமிருந்தது.   

மனிதன் தனது ஆதிதய அறிந்துசகாள்ளும் ஆர்வத்தில் ஆட்சகாண்டிருப்பதிலிருந்து பகவான் 

ஆரம்பிக்கிறார். 

உத்ஜவகம் சதாடர்ந்து விாிவதடயும் ஆர்வத்தின் ெக்தியாகும்.  
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இதனுதடய இலக்கு இதறவனாகும். 

இத்ததகய உத்ஜவகம் பபரார்வம் எனப்படும். 

உத்ஜவகம் மனம் அல்லது உணர்ச்ெிகளுக்குாியது. 

ஆர்வம் ஆன்மாவுக்கு உாியது. 

மனதின் ஆன்மா, தெத்திய புருஷன் ஆகியதவ ஆரம்பத்தில் தனது மனதின் கருத்துகளுடனும், 

பின்னர் மற்றவர்களின் எண்ணங்களுடனும் சுமுகத்தின் ெக்திகளுக்காக ஆர்வப்படுகிறது.  

உணர்வின் ஆர்வம் இனிதமயாக ஒன்றுகூடி வாழ்வதற்காக ஆகும். 

ேடநிதல ஆர்வம் ேட ேீவியத்தத, எட்டாத தூரத்தில் இருப்பவர்கதளத் சதாடுவதற்காகஜவ 

விாிவதடயச் செய்கிறது.  

பிரபஞ்ெத்தில் இருக்கும் இசறவனுடன் அசடயாைப்படுத்திக்சகாள்ளும் முயற்ெியில் மனிதன் 

விாிவதடகிறான். 

ஒஜர காற்தற சுவாெிக்கும் அதனவருக்கும் சுவாெம் இததனஜய செய்கிறது. 

உடலின் ஆர்வத்தத உடலின் சநகிழ்வற்ற அதமப்பு தடுக்கும்சபாழுது, உடலின் இயலாதமயின் 

அதடயாளம் வியர்சவ சவைிப்படுவது ஆகும். 

மனதில் ஆட்சகாள்ளப்படுவது முடக்கப்படுவதன் விசைவாகும். 

உச்ெத்சத அதடவதன் விசைவு தீவிரம் ஆகும். 

தீவிரம் ெிறிது காலத்திற்பக நீடிக்கும். 

நீண்டகால தீவிரம் உயர்ந்த நிதலயின் ேீவியமாகும். 

ேீவியம் விழிப்புணர்வாகும். 

ஆற்றதல அறிந்துசகாள்ைாமல் அசமதியாக இருப்பது ெத்தின் நிதலயாகும். 

ேீவியத்தில் வாழ்வின் இரகெியம் நிதலயானதாக இருக்கும்சபாழுது, பபரானந்தமாக உள்ைது. 

ெத் சவளிவரும்சபாழுது இது ஆனந்தமாக மாறுகிறது. 

சுய ேீவியத்தில் அறியாதமயின் அனுபவம் அகந்ததயாக இருப்பதுபபால், ஆனந்தம் என்பது 

ேீவியத்தில் இருப்பதன் அனுபவமாகும். 

62. “Marks nothing bad at heart.” 

Jane, in saying this, is free from sorrow, blissfully unaware of the social consequences for the family. 

She is a perfect example now – she says let us rejoice over it – of being above misery as if out of stoicism.  

Maybe out of social insensibility and personal foolishness of ignorance, throughout this episode she was not 

depressed or worried. She was concerned that she should marry. The moment news of Lydia’s wedding 

came, she was out of that concern. 

On pages 338, 339, 340 there is a very long detailed account of the infinite aspect of the Absolute, the 

Brahman. They are, 

Like fire and light, the finite and infinite are inseparable. 

The finite is the frontal aspect of the infinite, they are not juxtaposed. 

There is no division though it appears to be divided. 

There is no differentiation, no division. 

The Silence behind the movement cannot be controlled by the outer aspect of the movement. (P. 337) 

Formlessness is not the opposite of form, but the condition in which forms arise. (P. 337) 

It appears divided, but is not divided. (P. 338) 

The Infinite is not a sum of things. It is more and different from the sum of the parts. (P. 339) 

The infinity is infinitely capable of infinite things. 

Ours being integral yoga, we must see all these principles in action in life, if possible in this story. 

One application of this theory or its extension is the inflow of Money increases as the outflow increases. 

Many understand it as the more one spends the more one gets which is a partial truth. 

It is true as long as the expense is just for you. 

Personally one is hurt if the inflow shrinks as the outflow rises. 

But the wider rule of energy will remain true as while one’s income decreases, that of the family 

increases. 

One’s own income increases as long as the expense is just. 

Man’s tendency is to be lazy, selfish, and mercenary. 

He tries to combine all ‘advantages’ to himself. 

Each Man is a limited social unit. 

He who wishes not to hurt the interests of that social unity must combine the life forces within the ambit of 
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his being that unit. 

He is capable of being selfish and of acting only when it is beneficial to his selfishness which dries up his 

resources. 

As I said earlier, if he suffers, the wider unit – family, company, organisation – flourishes. 

Refractory employees on landed property may refuse to work and create sustained losses. 

The wider principle of freedom of the proprietor or the property will phenomenally raise the land value so 

as to outgrow manifold the accumulated rightful income. 

The law never fails; the beneficiary varies. 

Money remained infinite in its inflow and outflow, upholding the law. 

This is a point where devotees can best understand the principle as it is in a countable field. 

A field like goodwill, happiness, success, or culture is not capable of revealing the truth of this law as 

precisely as Money. 

It can be enumerated in terms of figures. 

Expense and income are inseparable as are fire and light. 

As one increases, the other too must necessarily increase. 

No light can diminish as the fire increases. 

The value of a landed property is not confined to its income. 

It also embraces its market value. 

As the income increases, its market value too increases is what we can readily see. 

Suppose the income falls in a depressed market, the value of the property too falls. 

In a buoyant national atmosphere, because of the obstructive tactics of the management, if the income falls, 

the value of the land rises, again fully upholding the law. 

All those who contributed to the constriction of this income find all their income and all their value 

decrease – the law abides. 

The weed and the crop grow together on the same soil with the same manure tilling and water. 

To Man, they are different, not to Nature. 

They are the same growth. 

To the Mind that seeks the grain, the weed is negative. 

The army that protects loots. 

The police that offers security, steal. 

It is the Mother who is cruel to the child. 

It is the friend who betrays. 

We understand that the friend knows our secrets to betray. 

We don’t see that friendship is fulfilled in betrayal. 

Friendship that seeks intensity betrays. 

Silence is the source of movement and action. 

Silence and action are together. One is the other as the infinite is the finite. 

The waves of the sea are the sea. 

A tree does not exist in isolation. 

It is on the soil, sustained by air, light, gravitation, etc. 

The tree is the frontal aspect of all those things that sustain it. 

By extension we see the air, soil, light are the frontal aspect of the infinite behind them. 

Speech is of words. 

Words are distinct and infinite in number especially when we consider various expressions. 

Speech is the infinite that puts out the finite words. 

The infinite behind expresses finite speech which is expressed in words. 

Actions are infinite in number, Silence is the infinite behind. 

The infinite behind creates an infinite number of objects, movements, etc. 

The world is full of finite objects emanating from the One Infinite. 

That Infinite is the Absolute, Brahman. 

The Absolute, thus, is the relative. 

The Absolute is thus in the relative. 

The relative exists in the Absolute. 
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This is the wider vision of the Infinite, Eternal, Absolute. 

It is one of Unity, the ultimate unity that is incoercible. 

The part, as it contains the transcendent, is greater than the whole. 

It is one great theme of His that the sum of the parts does not become the whole. 

Aristotle spoke of it. 

The parts belong to the physical plane. 

Their sum too belongs to the physical plane. 

The form of the whole is in the subtle plane. 

The parts are objects. 

The form is a subtle formation. 

The parts remain as objects in the physical plane. 

The parts of the whole are in the subtle plane offering their functions in that plane. 

The parts and the whole can never meet except in the higher subtle plane. 

The form is a formation in the next higher plane, here the subtle plane. 

Darwinism knows the parts. It is unaware of the character of the whole and the plane it exists in. 

The physical parts and the subtle form are together the higher consciousness. 

Matter thus rises to life; life thus rises to Mind. 

Thoughts are parts of the Mental plane. 

They rise and meet in the higher planes of the Mind – Silence, vision, etc. – to belong to the higher 

consciousness. 

War belongs to the vital plane; government is in the Mental plane. 

Not all generals can become a king. 

Generals are vital, the king is Mental. 

Marriage is vital, Romance is Mental, rather Spirit in Mind. 

Skill and capacity belong to one plane – physical or vital – but ability and talent belong to the Mental plane. 

Popularity is not for skill and capacity. It is for ability and talents. 

Skill and capacity earn, popularity enjoys. 

Patel was powerful, Nehru was popular, Gandhiji was famous. 

A brother earns, another brother builds the family. 

House and home thus differ. 

Material affluence belongs to the house. 

Psychological influence belongs to the home. 

Home is the basis of the wider community leadership. 

Plenty is the basis, popularity is the superstructure. 

A quality is the character of a power of conscious being. (P. 334 The Life Divine) 

All finite realities are powers, forms, self-shaping of that substance. (P. 337 The Life Divine) 

The Being is infinite, the power of the being is finite. 

Courage as a quality is such a power of being. (P. 334) 

It has a certain character of consciousness expressing a formulated force of my being. 

The Being and its power are infinite, though they differ in appearance. 

So, Man is infinite, his courage too is infinite. The infinite power expressing through the finite appearance 

gives rise to the intensity of force. So, courage is appreciated. 

No force expresses itself through cowardice. 

Rather cowardice is a formation that suppresses the expression of that infinite force. 

In expression and suppression, courage and cowardice are equally infinite. 

Courage is popular, cowardice is unpopular. It is so socially or even in psychology, not in the higher plane 

of supermind. Each is infinite and serves its appropriate functions, like the accelerator and brake both of 

which run the machine. 

Seeing both as infinite you come out of the social plane. 

Coming out of the ethical plane, Man ceases to be human and superstitious. 

Superstitions are at all levels; they create sensitivities that are final for Man. 

Cease to be human, superstitious, you are free. 

No longer will you envy riches, power, popularity, even ideals. 
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Ideals, once you are out of superstition, are events, neutral events. 

Whether you frown on evils or cherish ideals, you suffer from different types of limitations that are 

superstition. 

Man overcomes them when the society outgrows them. 

In war and love, all is fair is known for long. 

Still we cherish ideals. 

We do not see war takes Man out of the superstition of being human and social through the lower end. 

Spirit does it through the higher end. 

One may get the equality of Supermind mentally. He has to get it in his sensations, getting out of the 

sensitivities. 

The finite must be seen as the infinite through form, silence, character. 

The finite must be seen as infinite. 

The Interminable determines itself as infinite and finite. (P. 326) 

Apart from ego, we have the family, society, etc. as constructed structures. 

Education, school, religion, community are their sub-structures. 

It is possible to view the circumstances outside these structures. 

In that view, the chief and last Man seem equal. 

The educated Man and the illiterate are perfectly equal, or in some respects, the illiterate will have greater 

capacities than the educated Man. 

To pull oneself away similarly psychologically, though not impossible, is not so easy. 

Here one sees age plays no role at all. 

Often a child is better in many ways than adults. 

He who has done it, can withdraw himself from the world and see the world and the universe, spiritually. 

Then the tree reveals itself as infinite. 

One step of a Man is as significant as the procession of a VIP. 

The scales fall off. 

This is deconditioning. 

Self-deconditioning is Self-awareness, Self-consciousness, Self-realisation. 

Initially it is a self-experience, finally it is Self-experience. 

This is the vision of the active Brahman. 

This vision expressing itself in life is a consecrated living. 

One consecrated Act, fully perfected, will reveal in a flash one split second of such a vision. 

This is the supramental vision seen by the Mental Psychic. 

An intellectual vision of The Life Divine will secure this vision. 

It is a consciousness where there is no sin or virtue. 

It is not the heaven religions know. 

It is the vision of the Divine Soul, though fleeting. 

It is a vision that comes only when the knowledge becomes power. 

Mother’s atmosphere gives this in three months. 

Normally to get this in thirty years one is lucky. 

We must be able to see all this in the story. 

In the story we see it as distant possibilities, not as revelations except at Pemberley and in Mrs. Gardiner’s 

letter about Lydia’s wedding. 

The next best is the oft quoted decision of Mr. Bennet. 

The story is fully pervaded by the Spirit of the French Revolution. 

That this atmosphere is there is seen in the fact that one is oblivious. 

Writing about Darcy at Pemberley, the writing is forgotten for a second. 

Certainly Elizabeth and Darcy, apart from being pleasantly startled, were fully oblivious at that meeting. 

They were not finite characters. 

They were infinite human beings outgrowing all possible conditions for a long while. 

It was not even a dream; it was the condition of a deconditioned state. 

It took a long time for the conditioning to repossess them fully. 

When Mr. Bennet heard that he was absolved of the payment of honour, for a split second he felt the 
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intensity of joy whose intensity matched that of his earlier decision. 

His authority was always there, but he chose not to exercise it. 

Withdrawal of his social authority allowed the play of the authority of freedom. 

It was that freedom which attracted Bingley and Darcy. 

Is it not natural for his intensity to attract his own cousin to come and declare himself to Elizabeth? 

It was his wife’s dynamism which acted as a source of energy all along. 

Her falsehood, through the enlightened liveliness of Elizabeth, brought Wickham full of organised 

falsehood at the foundation and equally full of the charm of her liveliness on the surface. 

To see the infinite in the events of the story quite on the surface is not possible. 

We see values in Lizzy’s two refusals and her father’s honour about repayment. 

We are struck by Darcy’s appearance at Pemberley but it is not equally possible for us to be struck by his 

yearning for her after her abusive refusal. 

The only reverse climax is Kitty’s secret treated as sacred. 

Conceding several aspects of infinity, one still finds it difficult to accept division and movement. 

It is the same but of a different version, if not a higher version. 

The selfish Man who is self-righteous about lending, borrowing, possessing, chastity, goodness, etc. finds it 

impossible even to consider another Man doing it to him. 

Males used to domination of centuries cannot bring themselves to think the same rule is valid for women 

too. 

When in love he can ardently seek a courtesan. 

He can marry a widow with children if he is attracted. 

He cannot bring himself to condone his wife admiring another which he knows he has no real power over. 

To Churchill, his mother was a sun. 

People who pride themselves on manners of not probing into others’ affairs are quite sensitive about it. 

The same sensitivity is not there in several other areas, e.g. stinginess, tale bearing, mean behavior. 

Affectionate people of valuable culture do not mind readily becoming mercenary. 

Very few people, almost none, are ashamed of feeling when he gets a reward that it should be confined to 

himself. 

The culprit is selfish oblivious unconsciousness. 

Social compassion across cultures is beside the point. 

Self-righteousness is a greater culprit at higher levels. 

Man is not yet rational. 

Therefore he condemns irrationality in others. 

The vehemence of accusing another when a favourable argument is on hand goes to ridiculous lengths 

where one stands self-condemned. 

The pot calling the kettle black is no new theme. 

Man is vital and therefore irrational. 

Irrationality is the self-righteousness of the superstitious vitality. 

The more impermissible it is, the more vehement will it be. 

Integrality demands introspection. 

Man readily applies all this to all except himself. 

“தவறாக எதுவும் நிதனத்திருக்க மாட்டான்.” 

இததக் கூறும்சபாழுது, ஜேனிற்கு எந்த வித வருத்தமும் இல்தல, குடும்பத்திற்கு ஏற்படப் ஜபாகும் 

ெமூக விதளவுகதளப்பற்றி எதுவும் சதாியாமல் இருந்தாள்.  

‘நாம் அதத நிதனத்து ெந்ஜதாஷப்படுஜவாம்’ என்று அவள் கூறுசகயில், விருப்பு சவறுப்பற்று 

இருப்பதனால் கவசலயற்று இருப்பதற்கு ஒரு ெிறந்த உதாரணமாக அவள் இப்சபாழுது 

விளங்குகிறாள். 

ெமூகாீதியான விபவகம் இல்லாததாபலா, அறியாசமயால் ஏற்பட்ட முட்டாள்தனத்தினாபலா இந்த 

நிகழ்வினால் அவள் மனச் ஜொர்வும் அதடயவில்தல, கவதலப்படவுமில்தல. திருமணம் 

செய்துசகாள்ள ஜவண்டும் என்பதுதான் அவளது அக்கதறயாக இருந்தது.  

லிடியாவின் திருமணச் செய்தி வந்தவுடன் அவளுக்கு அக்கவதலயும் மதறந்து ஜபானது. 

பக்கங்கள் 338, 339, 340 ஆகியவற்றில் பிரம்மத்தின் அனந்த அம்ெங்கதளப் பற்றிய நீண்ட 

விவரமான தகவல்கள் உள்ளன. அதவ பின்வருமாறு,  
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சநருப்பு மற்றும் சவைிச்ெத்சதப்பபால் அைவுக்குட்பட்டதும் அனந்தமும் பிாிக்க முடியாதசவ. 

அனந்தத்தின் முன் பதாற்றம் அைவுக்குட்பட்டது ஆகும். அசவ இரண்டும் அடுத்தடுத்து இருப்பதவ 

அல்ல. 

பிாிக்கப்பட்டதுஜபால் ஜதான்றினாலும் அதில் பிாிவிதன இல்தல. 

ஜவறுபாடு இல்தல, பிாிவிதனயும் இல்தல. 

இயக்கத்தின் பின்னாலுள்ள சமௌனத்தத இயக்கத்தின் புற அம்ெத்தால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. 

ரூபமற்ற தன்சம ரூபத்திற்கு எதிரானது அல்ல, அது ரூபங்கள் எழும் நிசலயாகும். (P. 337) 

அது பிாிக்கப்பட்டுள்ளதுஜபால் ஜதான்றும், ஆனால் பிாிக்கப்படவில்தல. (P. 338) 

அனந்தம் பலவற்றின் கூட்டுத்சதாசக அல்ல, அது பகுதிகளின் கூட்டுத் சதாசகசயவிட 

அதிகமானது, மாறுபட்டது. (பக்கம்339)  

அனந்தமான விஷயங்கதளச் செய்யக் கூடிய அனந்த ஆற்றல் அனந்தத்திற்கு உண்டு. 

நமது ஜயாகம் பூரணஜயாகம் என்பதால் வாழ்வில் நாம் இத்தத்துவங்கைின் செயல்பாட்சடப் பார்க்க 

ஜவண்டும், முடிந்தால் இக்கததயில் பார்க்க பவண்டும். 

பணத்சதச் செலவு செய்தால் பண வரவு சபருகும் என்பது இத்தத்துவத்தின் ஒரு பயன்பாடு அல்லது 

விாிவாக்கம் ஆகும். 

பணத்சத அதிகம் செலவு செய்தால் பண வரவும் அதிகாிக்கும் என்று பலரும் புாிந்து 

சகாள்கின்றனர், இது பகுதியான உண்சமயாகும். 

செலவு நமக்கு நியாயமாகப்படும்வதர இது உண்தம. 

வரவு குசறந்து செலவு அதிகாிக்கும் சபாழுது ஒருவர் பாதிப்பசடகிறார். 

ஒருவரது வருமானம் குசறயும்பபாது, குடும்பத்தின் வருமானம் அதிகாிக்கும்பபாது, ெக்தியின் பரந்த 

விதி உண்தமயாகபவ இருக்கும். 

நியாயமாகச் செலவு செய்யும்வசர ஒருவரது வருமானம் அதிகாிக்கிறது. 

மனிதன் ஜொம்ஜபறியாகவும், சுயநலத்துடனும், ஆதாய மனப்பான்தம உதடயவனாகவும் இருக்க 

விரும்புகிறான். 

எல்லா நன்தமகதளயும் தனக்ஜக எடுத்துக்சகாள்ை முயல்கிறான். 

ஒவ்சவாரு மனிதனும் அளவுக்குட்பட்ட ெமூகப் பிாிவாவான்.  

அந்த ெமூக ஒற்றுசமயின் நலன்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்த விரும்பாதவர், அப்பிாிவுக்குள் 

இருக்கும் அவனது வதரயதறக்குள் வாழ்வின் ெக்திகதள இதணக்க ஜவண்டும்.  

சுயநலமாகவும், தனது சுயநலத்திற்குப் பலன் இருந்தால் மட்டுபம செயல்படும் திறனுதடயவரது 

வளங்கள் தீர்ந்துவிடுகின்றன.   

முன்னம் கூறியதுஜபால், இவர் கஷ்டப்பட்டால், ஜமலும் பரந்த பிாிவுகளான குடும்பம், கம்பனி, 

நிறுவனம் ஆகியதவ வளம் சபறுகின்றன. 

நிலத்தில் ஜவதல செய்யும் ஒழுங்கீனமான சதாழிலாளிகள் பவசல செய்ய மறுக்கலாம், சதாடர்ந்து 

நஷ்டத்சத ஏற்படுத்தலாம். 

உாிதமயாளர் அளிக்கும் அதிக சுதந்திரஜமா அல்லது சொத்து அளிக்கும் சுதந்திரஜமா நிலத்தின் 

மதிப்தப, நியாயமாகச் பெர்த்து சவக்கப்பட்ட வருமானத்சதப் பல மடங்கு விஞ்சும் வசகயில் 

உயர்த்தும். 

ெட்டம் ஒருஜபாதும் தவறாது; பலனதடபவர் மாறுபடுவர்.  

வரவு செலவு இரண்டிலுஜம பணம் ெட்டத்தத நிசல நிறுத்தும் வசகயில் அனந்தமாக 

இருந்துள்ளது. 

இது ஒரு சபாறுப்பான களத்தில் இருப்பதால், அன்பர்கள் இக்ஜகாட்பாட்தட நன்கு 

புாிந்துசகாள்ளும் இடம் இது.  

நல்சலண்ணம், ெந்ஜதாஷம், சவற்றி அல்லது கலாச்ொரம் ஜபான்ற களங்கள், பணத்ததப் ஜபால் 

அவ்வளவு துல்லியமாக இச்ெட்டத்தின் உண்தமதய சவளிப்படுத்த இயலாது.  

புள்ளி விவரங்களின் அடிப்பதடயில் இததனக் கணக்கிட முடியும். 

சநருப்சபயும், சவைிச்ெத்சதயும்ஜபால் செலவும் வரவும் பிாிக்க முடியாதசவ. 

ஒன்று அதிகாிக்கும்சபாழுது, மற்றதும் அவெியமாக அதிகாிக்க பவண்டும். 

சநருப்பு அதிகாிக்கும்சபாழுது எந்த சவைிச்ெமும் குதறய முடியாது. 

நிலத்தின் மதிப்பு அதன் வருமானத்திற்குள் வதரயறுக்கப்படவில்தல.  

ெந்ததயின் மதிப்தபயும் அது எடுத்துக்சகாள்கிறது. 

வருமானம் சபருகப் சபருக, அதன் மதிப்பும் சபருகுவதத நாம் உடனடியாகப் பார்க்கலாம். 

சபாருைாதார வீழ்ச்ெியில் வருமானம் குதறயும்சபாழுது சொத்தின் மதிப்பும் ொிகிறது. 
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நாட்டின் வைமான சூழலில், நிர்வாகத்தின் ததட செய்யும் உபாயங்களின் மூலம் வருமானம் 

குதறந்தால், ெட்டங்கதள நிசலநிறுத்தும் வசகயில் நிலத்தின் மதிப்பு உயருகிறது. 

இந்த வருமானத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்குப் பங்கைித்த அதனவருசடய வருமானம் மற்றும் மதிப்பும் 

குதறவததக் காணலாம் - ெட்டம் பின்பற்றப்படுகிறது. 

ஒஜர மண்ணில் ஒஜர எரு பயன்படுத்தப்பட்டு, ஒபர நீர் ஊற்றி, ஒபர மாதிாி உழுதகயில் கதளயும் 

பயிரும் ஒன்றாகஜவ வளருகின்றன.  

மனிதனுக்கு அது வித்தியாெமாகத் சதாிகிறஜத தவிர இயற்தகக்கு அல்ல. 

இரண்டுஜம ஒஜர வளர்ச்ெிதான். 

பயிதர நாடும் மனிதனுக்கு கதள ஜவண்டாததாகத் சதாிகிறது.  

காப்பாற்ற பவண்டிய இராணுவம் சகாள்தளயடிக்கிறது. 

பாதுகாப்தப அளிக்கும் காவல்துதற திருடுகிறது. 

தாயாபர குழந்ததயிடம் கடுதமயாக நடந்துசகாள்கிறாள். 

நண்பபர துஜராகம் செய்கிறார். 

நம்முதடய இரகெியம் நம் நண்பர்களுக்குத் சதாிவதால் அவர்கள் துஜராகம் செய்கின்றனர் 

என்பசத நாம் புாிந்துசகாள்கிஜறாம்.  

துஜராகத்தில் நட்பு நிதறவுசபறுகிறது என்பதத நாம் பார்ப்பதில்தல. 

தீவிரத்தத நாடும் நட்பு துஜராகம் செய்கிறது. 

இயக்கம், செயல்பாடு ஆகியவற்றின் ஆரம்ப இடம் சமௌனஜம. 

சமௌனமும் செயல்பாடும் ஒன்றாக இருக்கும். அகண்டம் கண்டமாக இருப்பதுபபால் ஒன்று 

மற்சறான்றாக உள்ளது. 

கடல் அதலகள் கடல் ஆகும். 

ஒரு மரம் தனியாக இருக்க முடியாது.  

மண்ணில் வளருகிறது, காற்று, சவளிச்ெம், புவிஈர்ப்பு பபான்றவற்றால் வாழ்கிறது. 

ஒரு மரம், அதசனத் தாங்கி நிற்கும் அதனத்தின் புற அம்ெமாகும். 

இததனஜய நீட்டித்தால், காற்று, நிலம், ஒளி ஆகியதவ அவற்றின் பின் இருக்கும் அனந்தத்தின் புற 

அம்ெமாகும். 

வார்த்ததகள் ஜெர்ந்து ஜபச்ொகிறது. 

வார்த்ததகள், முக்கியமாகப் பல்ஜவறு சவளிப்பாடுகதளக் கருதும்சபாழுது, 

குறிப்பிடத்தக்கதாகவும், அைவற்றும் உள்ளன. 

அளவுக்கு உட்பட்ட வார்த்ததகதள ஒரு ஜபச்சு அனந்தமாக சவளிக்சகாண்டு வருகிறது.  

வார்த்ததகைில் சவளிப்படும் அைவுக்குட்பட்ட ஜபச்ெிதன பின்னாலுள்ள அனந்தம் 

சவளிப்படுத்துகிறது.  

செயல்பாடுகள் அனந்தமாக உள்ளன, இதற்குப் பின்னணியில் இருப்பது அனந்தமான சமௌனம் 

ஆகும். 

பின்னால் உள்ள அனந்தம் சபாருட்கள், இயக்கங்கள் ஆகியவற்தறக் கணக்கற்ற அளவில் 

உருவாக்குகிறது. 

ஏகனான அனந்தத்திலிருந்து சவளிப்படும் அைவான சபாருட்கள் நிதறந்தது இவ்வுலகம். 

அனந்தம் பிரம்மம் ஆகும். 

பிரம்மம் இவ்வாறு ஒரு ஒப்பீடாக உள்ளது. 

பிரம்மம் இவ்வாறு ஒப்பீட்டில் உள்ைது.  

ஒப்பீடு பிரம்மத்தில் உள்ைது.  

அனந்தம், நிதலப்ஜபறு, பிரம்மம் ஆகியவற்றின் பரந்த பார்தவ இது. 

இது ஒற்றுதமயாகும், வற்புறுத்த முடியாத முடிவான ஒற்றுதமயாகும். 

பிரம்மத்தத உள்ைடக்கியிருப்பதால் பகுதி, முழுதமதயவிடப் சபாியது. 

பகுதிகளின் கூட்டுத்சதாசக முழுதமயாகாது என்பது பகவானின் ஒரு சபாிய கருத்தாகும். 

இததப்பற்றி அாிஸ்டாட்டில் ஜபெியுள்ளார். 

பகுதிகள் ேட நிதலக்கு உாியதவ. 

இவற்றின் கூட்டுத்சதாதகயும் ேடநிதலக்கு உாியது. 

முழுதமயின் ரூபம் சூட்சும நிதலயில் உள்ளது. 

பகுதிகள் சபாருட்கள் ஆகும். 

ரூபம் ஒரு சூட்சும உருவாக்கம் ஆகும். 

பகுதிகள் ேட நிதலயில் சபாருட்களாக உள்ைன. 

முழுதமயின் பகுதிகள் சூட்சும நிதலயில் உள்ளன, அந்நிதலயிஜலஜய செயல்படுகின்றன. 
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உயாிய சூட்சும நிதலயில் மட்டுஜம பகுதிகளும் முழுதமயும் ெந்தித்துக் சகாள்ளும். 

ரூபம் அடுத்த உயர்நிதலயின் ஒரு உருவாக்கம் ஆகும், இங்கு அது சூட்சும நிதலயாகும். 

டார்வின் தத்துவத்திற்குப் பகுதிகள் சதாியும். முழுதமயின் குணாதிெயஜமா, அது இருக்கும் 

நிதலசயஜயா அது அறியாது. 

ேடநிதல பகுதிகளும், சூட்சும ரூபமும் இசணந்தது உயர் ேீவியம் ஆகும். 

ேடம் வாழ்வின் நிதலக்கு இவ்வாறு உயருகிறது; வாழ்வு மனதிற்கு இவ்வாறு உயருகிறது. 

எண்ணங்கள் மன நிதலயின் பகுதிகள் ஆகும். 

உயர் ேீவியத்திற்குாியனவாக விளங்குவதற்காக அசவ உயர்ந்து சமௌனம், காட்ெி பபான்ற 

மனதின் உயர்ந்த நிதலகைில் ெந்தித்துக் சகாள்கின்றன.  

ஜபார் உணர்வு நிதலசயச் ொர்ந்தது; அரொங்கம் மனதின் நிசலயில் உள்ைது. 

எல்லா இராணுவ அதிகாாிகளும் அரெராக முடியாது. 

இராணுவ அதிகாாிகள் இருப்பது உணர்வின் நிதலயில், அரெர் மனதிற்குாியவராவார். 

திருமணம் உணர்வுக்குாியது, காதல் மனசதச் ொர்ந்தது, மனதிலுள்ை ஆன்மாசவச் ொர்ந்தது 

என்றும் கூறலாம். 

செயல் திறனும் ஆற்றலும் ஒஜர நிதலதயச் ஜெர்ந்தசவ- ேடம் அல்லது உயிர்- ஆனால் திறதமயும் 

அறிவுத் திறனும் மனாீதியானசவ. 

பிரபலம் செயல் திறனுக்கும் ஆற்றலுக்கும் உாியதல்ல. அது திறதம, அறிவுத் திறனுக்கு உாியது. 

செயல்திறனும் ஆற்றலும் ஈட்டுகின்றன, புகழ் மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவிக்கிறது. 

ெர்தார் பஜடல் வலிதம வாய்ந்தவராக இருந்தார். ஜநரு பிரபலமாக விளங்கினார், காந்திேி புகழ் 

சபற்றவராக இருந்தார். 

ஒரு ெஜகாதரர் ெம்பாதிக்கிறார், மற்சறாரு ெஜகாதரர் குடும்பத்தத நிர்வகிக்கிறார். 

வீடும், இல்லமும் இவ்வாறு ஜவறுபடுகின்றன. 

சபாருள்ாீதியான செல்வம் வீட்டிற்குாியது. 

மபனாாீதியான தாக்கம் இல்லத்திற்குாியது. 

பரந்த ெமுதாயத்தின் ததலதமயின் அடிப்பதட இல்லமாகும். 

அபாிமிதம் அடித்தைம் என்றால் பிரபலம் பமற்கட்டுமானம் ஆகும். 

ஒரு பண்பு என்பது தன்தன உணர்ந்த ேீவனின் ெக்தியின் தன்சமயாகும்.(DivineP. 334 The Life ) 

அதனத்து அைவுக்குட்பட்ட உண்தமகளும் அந்தப் சபாருளின் ெக்தி, ரூபம் மற்றும் சுய 

வடிவசமப்பு ஆகும்.  

ஜீவன் அனந்தம், ேீவனின் ெக்தி அளவுக்குட்பட்டது.  

ததாியம் ஒரு குணமாக, ேீவனின் இத்ததகய ெக்தி ஆகும்.(P. 334) 

இது எனது ேீவனின் முதறப்படுத்தப்பட்ட ெக்திதய சவளிப்படுத்தும் ேீவியத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட 

தன்சமசயக் சகாண்டுள்ைது.   

ஜீவனும் அதன் ெக்தியும், ஜதாற்றத்தில் ஜவறுபட்டாலும் அனந்தமாக உள்ளன.  

ஆதலால் மனிதன் அனந்தம், அவனது ததாியமும் அனந்தம். வதரயறுக்கப்பட்ட ஜதாற்றத்தின் 

மூலம் சவளிப்படும் அனந்தமான ெக்தி அதற்குத் தீவிரம் அளிக்கிறது. ஆதலால் ததாியம் 

ஜபாற்றப்படுகிறது. 

எந்த ஒரு ெக்தியும் ஜகாதழத்தனம் மூலம் தன்தன சவளிப்படுத்திக்சகாள்ைாது. 

அந்த அனந்தமான ெக்தியின் சவளிப்பாட்தட ஜகாதழத்தனம் அடக்குகிறது. 

சவளிப்படுத்துவதிலும், அடக்குவதிலும் ததாியமும் ஜகாதழத்தனமும் ெமமாக அனந்தஜமயாகும். 

ததாியம் பிரபலமானது, ஜகாதழத்தனம் அவ்வாறல்ல. ெமூகாீதியாகவும், மபனாாீதியாகவும் இது 

உண்சம, ஆனால் ெத்தியேீவிய உயர் நிதலயில் இது இவ்வாறு இல்தல. ஒவ்சவான்றும் அனந்தம் 

ஆகும். ஒரு இயந்திரத்தத இயக்கும் ஆக்ஸிலஜரடரும், பிஜரக்கும் பபால் இசவ ஒவ்சவான்றிற்கும் 

அதனதன் குறிப்பிட்ட செயல்பாடு உண்டு.  

இரண்தடயும் அனந்தமாகப் பார்க்கும்சபாழுது நாம் ெமூக தைத்திலிருந்து சவைி வருகிஜறாம்.  

சநறிமுதற தைத்திலிருந்து சவளிவரும்சபாழுது மனிதன் மனிதனாக இருப்பதில்தல, 

மூடநம்பிக்தகயும் அவனுக்கு இருப்பதில்தல. 

மூடநம்பிக்தககள் எல்லா நிதலகளிலும் உள்ளன; மனிதனுக்கு முடிவானசவயாக விளங்கும் 

நுண்ணுணர்வுகதள அதவ உருவாக்கும். 

மனிதத்தன்தம, மூடநம்பிக்தக இல்தலசயனில் நாம் சுதந்திர உணர்வு சபறுகிஜறாம். 

பணம், அதிகாரம், பிரபலம், இலட்ெியங்கள் ஆகியவற்தறக் கண்டு நாம் இனியும் 

சபாறாதமப்படுவதில்தல. 
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மூடநம்பிக்தகதய நாம் சகவிட்டால் இலட்ெியங்கள், நிகழ்வுகளாக, நடுநிதல நிகழ்வுகளாக 

மாறுகின்றன. 

தீதமதயக் கண்டு ஜகாபம் எழுந்தாலும் அல்லது இலட்ெியங்கதளப் ஜபாற்றினாலும், நாம் 

மூடநம்பிக்தககைாக விைங்கும் பல்ஜவறு விதமான வசரயசறகசைச் ெந்திக்கிபறாம். 

ெமூகம் அவற்தறத் தாண்டி வளரும்சபாழுது மனிதன் அவற்தறக் கடக்கிறான். 

ஜபாாிலும், காதலிலும் எல்லாஜம நியாயம் என்பது நீண்ட நாட்களாக அறிந்த ஒன்றுதான். 

இருப்பினும் நாம் இலட்ெியங்கதளப் ஜபாற்றுகிஜறாம். 

மனிதத் தன்தம மற்றும் ெமூகத்தின் மூடநம்பிக்தககளிலிருந்து ஜபார் கீழ் நிதலயின் மூலம் 

மனிததன சவளிஜய சகாண்டு வருவதத நாம் பார்ப்பதில்தல.  

ஆன்மா உயர் நிதலயிலிருந்து இததனச் செய்கிறது. 

ெத்தியேீவிய ெமத்துவத்தத ஒருவர் மன அளவில் சபறலாம். அவன் தனது உணர்வுகளிலிருந்து 

சவைிவந்து இதத தனது உணர்ச்ெிகைில் சபற்றுக்சகாள்ள ஜவண்டும். 

ரூபம், சமௌனம், குணம் ஆகியவற்றின் மூலம் கண்டத்தத அகண்டமாகப் பார்க்க பவண்டும். 

கண்டம் அகண்டமாகப் பார்க்கப்பட ஜவண்டும். 

முடிவுறாததவ தன்சனபய கண்டம் மற்றும் அகண்டமாகத் தீர்மானிக்கிறது.(P. 326) 

அகந்தததயத் தவிர நமக்கு குடும்பம், ெமூகம் ஜபான்றதவ கட்டதமக்கப்பட்ட அதமப்பாக 

உள்ளன.  

கல்வி, பள்ளிக்கூடம், மதம், ெமுதாயம் ஆகியசவ அதன் உப அதமப்புகள் ஆகும். 

இந்தக் கட்டதமப்புகளுக்கு சவளிஜய உள்ை சூழ்நிதலகதளப் பார்க்க முடியும். 

அந்தப் பார்தவயில் முக்கியமான மனிதனும், கதடெி மனிதனும் ெமமாகக் காட்ெி அளிப்பர். 

படித்தவனும், படிக்காதவனும் ெமமானவர்கள் ஆவர், ெில விஷயங்கைில் படிக்காதவன் 

படித்தவதனவிட பமலான ஆற்றல்கதளக் சகாண்டிருப்பான். 

மபனாாீதியாக ஒருவதர சவளிஜய சகாண்டுவருவது ொத்தியம் என்றாலும், சுலபமல்ல. 

இங்கு வயது எந்தப் பங்கிதனயும் வகிப்பதில்தல என்பதத ஒருவர் பார்க்கலாம். 

சபரும்பாலும் சபாியவர்கதளவிட பல விதங்களில் குழந்ததகஜள ஜமலானவர்கைாக இருப்பார்கள். 

இததச் செய்து முடித்திருப்பவர் உலகத்திலிருந்து விலகிக் சகாள்ளலாம், உலகத்ததயும் 

பிரபஞ்ெத்ததயும் ஆன்மீகமாகப் பார்க்கலாம். 

பிறகு ஒரு மரமும் அனந்தமாக தன்தன சவளிப்படுத்திக் சகாள்ளும். 

ஒரு மனிதனது ஒரு அடியும் ஒரு முக்கியஸ்தாின் ஊர்வலத்திற்குச் ெமமாக முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்ததாக இருக்கும். 

அைவுகள் மதறகின்றன.  

இது சூைசல மாற்றியசமப்பது ஆகும். 

சுயமாகச் சூைசல மாற்றியசமப்பது சுய விழிப்புணர்ச்ெி, சுய ேீவியம், சுய உணர்தல் ஆகும்.  

ஆரம்பத்தில் இது சுய அனுபவமாக இருக்கும், இறுதியில் இது சுயத்தின் அனுபவமாக இருக்கும். 

செயல்படும் பிரம்மத்தின் பார்தவ இது. 

வாழ்வில் தன்தனஜய சவளிப்படுத்தும் இந்தப் பார்தவ ெமர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட வாழ்வாகும். 

பூரணமாக ெமர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட ஒரு செயல் இத்ததகய ஒரு காட்ெிதய ஒரு க்ஷண ஜநரத்திற்கு 

மின்னதலப்ஜபால் சவளிப்படுத்தும். 

மனதின் தெத்தியத்தால் பார்க்கப்படும் ெத்தியேீவிய காட்ெி இது. 

‘தி தலப் டிதவன்’-ன் அறிவுபூர்வமான பார்தவ இக்காட்ெிதய முயன்றசடயும்.  

பாவமும், புண்ணியமும் இல்லாத ஒரு ேீவியம் இது. 

மதங்கள் குறிப்பிடும் சொர்க்கம் அல்ல இது. 

க்ஷண ஜநரமாக இருந்தாலும் சதய்வீக ஆன்மாவின் பார்தவ இது.   

ஞானம் ெக்தியாக மாறும்சபாழுது மட்டுஜம சபறக்கூடிய காட்ெி இது. 

அன்தனயின் சூழல் இததன மூன்று மாதங்களில் அளிக்கிறது. 

சபாதுவாக முப்பது வருடங்களில் ஒருவருக்கு இது பலித்தால் அவர்அதிர்ஷ்டொலி ஆவார்.  

இக்கததயில் நாம் இசவ அசனத்சதயும் பார்க்க இயல ஜவண்டும். 

சபம்பர்லியிலும் மற்றும் லிடியாவின் திருமணத்ததப் பற்றிய திருமதி கார்டினாின் கடிதத்ததத் 

தவிர, இக்கததயில் மற்ற இடங்கைிலும் நாம் இதத ொத்தியமாகக் கூடும் என்கிற வதகயில் 

பார்க்கிஜறாம், சவளிப்பாடுகளாக அல்ல.  

திரு சபன்னட்டின் தீர்மானம் அடுத்த ெிறந்த சவளிப்பாடு ஆகும். 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் ஜீவன் இக்கதததய முழுவதுமாக ஆட்சகாண்டுள்ளது. 

இந்தச் சூழல் அங்கிருப்பது அங்கு எவருக்கும் சதாிவதில்தல. 
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சபம்பர்லியில் டார்ெிதயப்பற்றி எழுதும்சபாழுது ஒரு வினாடி பநரம் எழுதுவது மறக்கப்பட்டு 

விட்டது. 

எலிெசபத்தும், டார்ெியும் அந்தச் ெந்திப்பில் இனிசமயாக அதிர்ச்ெி அதடந்தாலும், தங்கதள மறந்து 

இருந்தனர். 

அவர்கள் ஒரு எல்தலக்குள் வதரயறுக்க முடியாத கதாபாத்திரங்கள் ஆவர். 

நீண்ட ஜநரத்திற்கு, ொத்தியமாகக்கூடிய அதனத்து நிதலதமகதளயும் கடந்து வரக்கூடிய 

வதரயறுக்க முடியாத மனிதர்களாக அவர்கள் விளங்கினர். 

அது ஒரு கனவாகக்கூட இல்தல; மாற்றியசமக்கப்பட்ட சூைசலக்சகாண்ட நிசலயாக அது 

இருந்தது. 

அவர்கள் சுய நிதனவுக்கு வர நீண்ட ஜநரம் ஆயிற்று. 

தனது கடன்கள் யாவும் அதடக்கப்பட்டுவிட்டன என்பதத திரு சபன்னட் ஜகள்வியுறும்சபாழுது 

அவர் அதடந்த ெந்ஜதாஷம், அவர் தீர்மானம் எடுத்தஜபாது இருந்த தீவிரத்திற்கு நிகராக இருந்தது. 

அவருக்கு எப்சபாழுதுபம அதிகாரம் இருந்தது, ஆனால் அவர் அததப் பயன்படுத்தாமல் இருந்தார். 

ெமூக அதிகாரத்தத அவர் எடுத்துக் சகாள்ளாமல் இருந்தது, சுதந்திரத்தின் அதிகாரத்சத செயல்பட 

அனுமதித்தது.  

இந்தச் சுதந்திரம்தான் பிங்கிலிதயயும், டார்ெிதயயும் ஈர்த்தது.  

அவரது தீவிரம் அவரது உறவினதன அதழத்து வந்து எலிெசபத்திடம் ஜவண்டுஜகாள் விடுக்க 

தவத்தது இயற்தகதாஜன? 

அவரது மதனவியின் ஆற்றல்தான் எல்லா ஜநரமும் ெக்தியின் பிறப்பிடமாகச் செயல்பட்டு வந்தது. 

திருமதி சபன்னட்டின் சபாய்தம, எலிெசபத்தின் சதைிவூட்டும் கலகலப்பான சுபாவத்தின் மூலம், 

அடிப்பதடயில் முழுதமயாக முதறப்படுத்திய சபாய்தமதயயும், சவளியில் கவர்ச்ெியூட்டும் 

சுபாவத்ததயும் சகாண்டிருந்த விக்காதம வரவதழத்தது. 

இக்கததயின் நிகழ்வுகளில் அனந்தத்தத பமற்பரப்பில் பார்ப்பது ொத்தியம் இல்தல. 

எலிெசபத் திருமண ஜவண்டுஜகாதள இரண்டு முதற நிராகாித்ததிலும், அவளுதடய தகப்பனார் 

பணத்ததத் திருப்பித் தர எடுத்த தீர்மானத்திலும் நாம் பண்புகதளப் பார்க்கிஜறாம்.  

சபம்பர்லிக்கு டார்ெி முதல் நாள் அன்ஜற வருவது நமக்கு ஆச்ொியமாக உள்ளது, ஆனால் அவளது 

நிந்தசனபயாடு கூடிய நிராகாிப்புக்குப் பிறகும் அவளுக்காக அவன் ஏங்குவது நமக்கு 

ஆச்ொியத்தத அளிப்பதில்தல. 

கிட்டி இரகெியமாக தவத்திருக்கும் விஷயம் புனிதமாகக் கருதப்படுவதுதான் ஒஜர எதிரான உச்ெ 

கட்டமாகும்.  

அனந்தத்தின் பல்ஜவறு அம்ெங்கதள ஒப்புக்சகாள்தகயில், பிாிவிதனதயயும், இயக்கத்ததயும் 

ஏற்றுக்சகாள்வது ஒருவருக்கு இன்னமும் கடினமாக உள்ைது. 

இது ஒன்ஜற என்றாலும், ஒரு உயர்ந்த பதிப்பாக இல்லாவிட்டாலும், ஜவறு ஒரு பதிப்பாகும். 

கடன் சகாடுப்பது, கடன் வாங்குவது, உசடசமப்படுத்திக்சகாள்வது, கற்பு, நற்குணம் 

ஜபான்றதவகளுக்குத் தன்சனாழுக்கத்ததக் கதடப்பிடிக்கும் சுயநலவாதி, மற்றவன் இவற்தறத்  

தனக்குச் செய்வசத நிசனத்துப் பார்ப்பதுகூட ொத்தியமில்சல. 

பல நூற்றாண்டுகளாக அதிகாரம் செய்து வந்த ஆண்களுக்கு, சபண்களுக்கும் இந்த உாிதம உண்டு 

என்பதத நிதனத்தும் பார்க்க முடியாது. 

காதல் வயப்படும்சபாழுது அவன் ஒரு விதலமகதளத் தீவிரமாக நாடுவான். 

அவன் கவரப்பட்டால் குழந்தததயப் சபற்சறடுத்த ஒரு விததவதயக்கூட திருமணம் செய்து 

சகாள்வான். 

தனக்கு எந்தவித உண்தமயான அதிகாரமும் இல்தல என்பது சதாிந்தபபாதிலும், மற்சறாருவதர 

இரெிக்கும் மதனவிதய அவனால் சபாறுத்துக்சகாள்ள முடியாது. 

ெர்ச்ெிலுக்கு அவருதடய தாயார் ஒரு சூாியனாக விளங்கினாள். 

மற்றவரது விஷயங்களில் ததலயிடாமல் இருப்பதில் சபருதம சகாள்ளும் மக்கள், அததப் பற்றிய 

கூர் உணர்வு உதடயவர்களாக இருப்பர். 

கஞ்ெத்தனம், ஊர்க் கதத ஜபசுவது, ெின்னத்தனம் ஜபான்ற பல்ஜவறு விஷயங்களில் இஜத உணர்வு 

இருப்பதில்தல. 

உயர்ந்த கலாச்ொரம் சகாண்ட பாெமிக்க மனிதர்கள் உடனடியாக ஆதாய மனப்பான்தம 

உதடயவர்களாக மாறுவததப் பற்றிக் கவதலப்படுவதில்தல.   

மிகச் ெிலஜர ஒரு சவகுமதிசயப் சபறும்சபாழுது, அசதத் தான் மட்டுபம அசடயபவண்டும் என 

நிசனப்பதற்கு சவட்கப்படுவர், அல்லது எவருபம சவட்கப்படுவதில்சல. 

சுயநலமும், தன்னுணர்வற்று இருப்பசத அறியாமல் இருப்பதுபம, குற்றவாளி. 
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அசனத்துக் கலாச்ொரங்கைிலும் நிலவும் ெமூக அனுதாபம் ஒரு சபாருட்டல்ல. 

உயர் நிதலகளில் தான்தான் ொி எனும் மபனாபாவம் ஒரு சபாிய குற்றவாளி ஆகும். 

மனிதன் இன்னமும் விபவகத்துடன் செயல்படுவதில்சல. 

ஆதலால் அவன் மற்றவர்களது விபவகமற்ற செயல்பாட்சடக் கண்டிக்கிறான். 

விவாதம் நமக்குச் ொதகமான நிசலயில் இருக்கும்சபாழுது, நாம் மற்றவதரக் குற்றம்ொட்டுவது சுய 

கண்டனம் செய்யப்படும் அளவிற்குக் பகலிக்குாியதாக மாறும். 

நம்மிடம் இருக்கும் குதறதய மற்றவாிடம் காண்பது ஒன்றும் புதியதல்ல. 

மனிதன் உணர்வு நிசலயில் இருப்பதால் விபவகமற்று இருக்கிறான். 

பகுத்தறிவின்தம, மூடநம்பிக்தகயான உணர்வின் சுய ஒழுக்கம் ஆகும். 

அனுமதிக்க முடியாததாக மாற மாற, இது ஜமலும் வன்மத்துடன் இருக்கும். 

ஒருங்கிசணப்பு சுய பாிஜொததனதய வலியுறுத்துகிறது. 

மனிதன் தன்தனத் தவிர மற்றவர்கள் அசனவாிடமும் இததனப் பயன்படுத்துவான். 

63. “His choice is disinterested at least.”  

Man lives at the level he can. 

Whatever the event Man confirms to himself what he is really inside. 

This is a human extension of the Unknowable formulating itself to the human consciousness. 

Here the unknowable is what Man is and what he wants to be. 

Mercedes was an orphan. 

An orphan wherever she goes will make people orphans. 

Having been betrothed to her, he landed in jail. 

What would have happened if she had married him? 

Fernand was a negative treacherous character. 

There was nothing in him she could destroy. 

Actually she built up his career, status and wealth to be destroyed in one stroke. 

All those who betrayed Dantes – Danglars, Villefort, Fernand — rose to the top of life, as it was a great 

negative service to him. 

It is characteristic that great knowledge brought great wealth. 

No wonder he lost his father and Mercedes, as after the treasure was found, he thought of them, 

thought of rewarding Jacopo and his sailors but the thought of Faria never came to him till the end of 

the story. 

One cannot be a better soul than Dantes. 

Gratitude completely eluded him. 

Gratitude makes the Man relate to the environment covered by his soul. 

His Mind was on being good. 

Life at that level rewarded him. 

A sadhak cannot be less awake than what gratitude demands. 

Mercedes was one who could think of Dantes after she had lost her all and faced the danger to her son. 

He needed not Mercedes, he needed knowledge, wealth and accomplishment. 

All of them gave him the knowledge of life. 

He was naïve. 

His naiveté needed life knowledge, not Mercedes. 

Man remembers what he likes, not what benefitted him. 

Gratitude is kind remembrance of those who benefitted him. 

It is not found in a Man like Dantes when he was given that wealth. 

It is moonshine to expect gratitude from Men. 

It is best we examine ourselves from this point of view. 

Yoga can be said to be an emotion of gratitude to the Divine. 

The greatest possible protection comes to a devotee at a moment of equally great instability if he 

offers gratitude before it reaches him. 

Gratitude is not a thought, but an emotion. 

It is complete when the body thrills at the thought of it. 

Among Indians we see what can be called religious gratitude. 

Periodic visits to the guru, the offering of the first salary, not expecting anything from him are found 
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entrenched in the social tradition. 

It is a felt emotion, not a thought harboured. 

Catholics have a similar attitude towards tithes. 

It may partly be due to fear. 

The Indian attitude is a sentiment of gratitude not related to fear. 

He who wants to see or feel Mother in him cannot forget Her for one minute. 

But one has to see Her outside in others. 

She must be seen above where She is. 

All these three together is the first fundamental siddhi. 

There is no human goal that opens his being so fully and so deeply as yoga. 

Service is a great idea, but it is shallow. 

To respect the public opinion is good, but it has no place in yoga. 

Yoga accepts no effort inner and outer short of the maximum. 

One’s minimum efforts do take on the appearance of maximum effort. 

Such is similar to the Men of earlier centuries wishing to fly. 

They are born as wish; remain as wish —a pious wish. 

Mother accepting our devotion is the index. 

Before She reveals to the devotee — in three fashions —She grants his prayers often before he voices them. 

One should qualify for that to start with. 

Is there a best thing one can do at a given moment? 

Anyone who wishes to comprehend it can do so with an intellectual effort. 

No one can act on it. 

No one will retain it in the Mind a little later. 

Extreme liveliness like Elizabeth is the best of human attitudes. 

Of course it accomplished her lifelong aspiration of Jane’s wedding and brought her Pemberley. 

All these events happened by themselves. 

In life the best of attitudes is cheerfulness. 

What is the attitude in yoga? 

People quickly find that one cannot easily remember Mother always. 

Even in a crisis most do not think of Her. 

Those who instinctively think of Her do so as a word, with no life. 

Should a door of yoga open to you, it is best for you to yearn for Her always. 

Yearning is not a thought, but an emotion. 

An emotion is fulfilling. 

But a sensation is thrilling. 

A thrilling sensation is gratitude, it accomplishes yogically. 

It lasts a few seconds. 

To yearn for Her all the time is the beginning. 

To take it to the body as sensation, one has to shift the yearning to the physical. 

An athlete at the time of scoring, a musician in her climax, a mother who apprehends danger to her child, a 

lover who longs to see his love have it for a moment. 

All idealists like Nehru, artists of note, affectionate members of a family are like that silently inwardly. 

A yogi is an idealist of a Real-Idea. 

He surrenders his soul and Nature to the Divine Mother. 

Then his very being melts in devotion. 

He approaches anything through Mother. 

Mind has dissolved, emotions have gone, his very being is on the surface. 

It is touched by the Not-Self. 

What is generated is universal sensation for the Divine. 

It is Divine Universality. 

Add supreme Infinity to it, it becomes the Vedic immortality. 

“அவனது விருப்பத்தில் குதறந்தபட்ெம் எந்த பாரபட்ெமும் இல்தல.” 

மனிதன் தன்னால் இயன்ற நிதலயில் வாழ்கிறான். 
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நிகழ்வு எதுவாக இருந்தாலும் மனிதன் தனது மன நிசலப்படிபய செயல்படுகிறான். 

பிரம்மத்தின் மனிதப் பதிப்பு மனித ேீவியமாக அதசனபய உருவகப்படுத்திக் சகாள்வதாகும் இது. 

மனிதன் எவ்வாறு இருக்கிறாஜனா, எவ்வாறு இருக்க விரும்புகிறாஜனா, அததப் ஜபாலஜவ இங்கு 

பிரம்மம் உள்ளது. 

சமர்ெிசடஸ் ஒரு அனாதத ஆவாள்.  

ஒரு அனாதத எங்சகல்லாம் செல்கிறாஜளா, அங்கு இருப்பவர்கசை அனாதத ஆக்குவாள். 

அவளுடன் திருமணம் உறுதி செய்யப்பட்ட சபர்னாண்ட் ெிதறக்குச் சென்றான்.   

அவள் அவதனத் திருமணம் செய்து சகாண்டிருந்தால் அவனுக்கு என்னவாகியிருக்கும்? 

சபர்னாண்ட் ஒரு எதிர்மதறயான, துஜராக குணமுதடயவன் ஆவான்.  

அவனிடம் அவள் அைிப்பதற்கு எதுவும் இல்தல. 

அவனது ஜவதல, அந்தஸ்து, செல்வம் ஆகியவற்தற ஒஜர முயற்ெியில் அழிக்கஜவ அவள் அவற்தற 

உருவாக்கினாள். 

டாண்ஜடவுக்குத் துஜராகம் செய்த டங்க்சலர்ஸ், வில்ஜபார்ட், சபர்னாண்ட் ஆகிய மூவரும் 

அவருக்கு எதிர்மதறயாக உயர்ந்த ஜெதவ செய்த காரணத்தினால், வாழ்வில் உச்ெத்சத 

அதடந்தனர்.   

உயர்ந்த ஞானம் உயர்ந்த செல்வத்ததக் சகாண்டு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

தந்தததயயும், சமர்ெிடதெயும் அவன் இழந்ததில் ஆச்ொியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்தல, பணம் 

கிதடத்த பிறகு, அவர்கதளப் பற்றி அவன் நிதனத்தான், ேஜகாஜபாவிற்கும் அவனுதடய 

மாலுமிகளுக்கும் சவகுமதி அைிக்க விரும்பினான் ஆனால் கததயின் இறுதிவதர பாியாவின் 

ஞாபகம் அவனுக்கு வரஜவயில்தல.    

டாண்ஜட-ஐ விடப் சபாிய ஆன்மாவாக எவரும் இருக்க முடியாது. 

அவனிடம் நன்றியுணர்பவ இல்சல. 

தனது ஆன்மாவால் சூழப்பட்டுள்ள சூழலுடன் மனிததனத் சதாடர்புசகாள்ள தவப்பது 

நன்றியுணர்வாகும். 

அவனுக்கு நல்ல மனம் இருந்தது. 

அந்நிதலயில் வாழ்வு அவனுக்குப் பலனளித்தது. 

நன்றியுணர்வு எதிர்பார்க்கும் அளவிற்குக் குதறவாக ஒரு ொதகனால் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க 

முடியாது. 

தன்னுதடய அதனத்ததயும் இழந்த பிறகும், மகனுசடய ஆபத்தத எதிர்சகாண்ட பிறகும், 

சமர்ெிசடஸ்ஸால் டாண்ஜட-ஐ நிதனக்க முடிந்தது.  

அவனுக்கு சமர்ெிசடஸ் ஜததவப்படவில்தல, அறிவும் சொத்தும் ஜததவப்பட்டன, மற்றும் ொதிக்க 

விரும்பினான். 

இதவ அதனத்தும் அவனுக்கு வாழ்வின் அறிதவ அளித்தன. 

அவன் கள்ைம் கபடமற்று இருந்தான். 

அவனது இந்த சுபாவத்திற்கு வாழ்வின் அறிவு ஜததவயாக இருந்தது, சமர்ெிடஸ் அல்ல. 

மனிதன் தனக்குப் பிடித்தவற்சற நிசனவு தவத்துக் சகாள்வான், அவனுக்குப் பயன் 

அைித்தவற்சற அல்ல. 

நன்தம செய்தவர்கதள ஞாபகம் தவத்துக்சகாள்வஜத நன்றி உணர்வாகும். 

அந்தச் சொத்சதப் சபறும் டாண்ஜட ஜபான்ற மனிதனிடம் நன்றி உணர்வு காணப்படுவதில்தல. 

மனிதர்கைிடமிருந்து இதத எதிர்பார்ப்பது அர்த்தமற்றது. 

இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தில் நாம் நம்தமபய ஆராய்ந்துசகாள்வது ெிறந்தது. 

இதறவனிடம் காண்பிக்கப்படும் நன்றி உணர்தவ ஜயாகம் எனக் கூறலாம். 

சபாிய கஷ்டம் வருவதற்கு முன் நாம் நன்றி உணர்விதன சவளிப்படுத்தினால் மிகப் சபாிய 

பாதுகாப்பு நமக்குக் கிதடக்கும். 

நன்றியுணர்வு ஒரு எண்ணமல்ல, அது ஒரு உணர்ச்ெியாகும். 

அததப்பற்றி நிதனக்கும்சபாழுஜத உடல் ெிலிர்த்தால் அது பூரணமாகிறது. 

இந்தியர்களிதடஜய நாம் பார்ப்பது மதாீதியான நன்றியுணர்வு. 

குருதவ அடிக்கடி சென்று தாிெனம் செய்வது, முதல் மாத ெம்பளத்ததக் காணிக்தகயாக அளிப்பது, 

அவாிடமிருந்து எததயும் எதிர்பார்க்காதது ஆகியதவ நமது ெமூக கலாச்ொரத்தில் புததந்து 

உள்ளன. 

இது ஒரு உணரப்பட்ட உணர்ச்ெிஜய தவிர, முயற்ெி செய்து சவைிப்பட்ட ஒரு எண்ணமல்ல. 

வருமானத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கு செலுத்தப்படும் வாிசயப் சபாறுத்தவதர கஜதாலிக்கர்களுக்கு 

இது ஜபான்ற ஒரு மஜனாபாவம் உண்டு. 
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இது அச்ெத்தின் காரணமாக இருக்கலாம். 

இந்திய மஜனாபாவம் நன்றியுணர்வுக்கு உாியஜத தவிர பயத்ததச் ொர்ந்தது அல்ல. 

ஒருவர் தன்னிடம் அன்தனதய உணர ஜவண்டும், அன்தனதயப் பார்க்க ஜவண்டும் என்று 

விரும்புபவர் ஒரு நிமிடம்கூட அன்தனதய மறந்து இருக்க முடியாது. 

ஆனால் ஒருவர் அன்தனதய சவளியில் மற்றவர்கைிடம் காண ஜவண்டும். 

அன்சன இருக்கும் உயர் நிசலயில் அன்தனதயக் காண ஜவண்டும். 

இதவ மூன்றும் பெர்ந்தபத முதல் அடிப்பதட ெித்தியாகும். 

ஜயாகத்ததப் ஜபால் ஒருவரது ேீவதன முழுதமயாகவும், ஆழமாகவும் விழிப்பதடயச் செய்யும் 

ஜவறு எந்த மனித இலட்ெியமும் கிதடயாது. 

ஜெதவ ஒரு சபாிய கருத்து, ஆனால் அது ஆழமற்றது. 

சபாது ேன கருத்துகதள மதிப்பது நல்லதுதான், ஆனால் இதற்கு ஜயாகத்தில் இடம் இல்தல. 

அகத்திலும், புறத்திலும் அதிகபட்ெ முயற்ெிதயத் தவிர ஜவறு எததயும் ஜயாகம் ஏற்றுக் 

சகாள்வதில்தல.  

ஒருவரது குதறந்தபட்ெ முயற்ெி அதிகபட்ெம்ஜபால் ஜதாற்றமளிக்கிறது. 

ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில் மனிதன் பறக்க விரும்பியதற்குச் ெமம் இது.  

அதவ விருப்பங்கைாகத் ஜதான்றின, நல்லசதாரு விருப்பமாகஜவ சதாடர்ந்து இருந்தன. 

நமது பக்திதய அன்தன ஏற்றுக்சகாள்வது ஒரு குறியீடாகும். 

மூன்று விதங்களில் அன்பர்களிடம் தன்தன சவளிப்படுத்திக்சகாள்ளும் முன்பு, நமது 

பிரார்த்ததனகளுக்கு நாம் ஜகட்கும் முன் சபரும்பாலும் அன்தன பதிலளிக்கிறார்.  

முதலில் ஒருவர் இதற்குத் தகுதி உதடயவராக இருப்பது அவெியம். 

குறிப்பிட்ட ஒரு தருணத்தில் ஒருவர் செய்யக்கூடிய ெிறந்த செயல் எஜதனும் உள்ைதா? 

இததனப் புாிந்துசகாள்ள விரும்பும் எவரும் அவரது அறிவின் திறனால் இததனச் செய்ய முடியும். 

எவரும் இந்த விஷயத்தில் செயல்பட முடியாது. 

எவரும் அததச் ெிறிது ஜநரத்திற்குப் பின் மனதில் தக்க தவத்துக்சகாள்ள மாட்டார்கள். 

எலிெசபத்துதடயததப் ஜபான்ற ெிறந்த கலகலப்பான சுபாவம் மனித மஜனாபாவங்களிஜலஜய மிகச் 

ெிறந்ததாகும். 

அது அவளுதடய வாழ்நாள் ஆர்வமான ஜேனுதடய திருமணத்ததப் பூர்த்தி செய்தது, 

சபம்பர்லிதய அவளுக்கு வழங்கியது. 

இதவ அதனத்தும் தாமாகபவ நிகழ்ந்தன. 

வாழ்க்தகயில் ெிறந்த மஜனாபாவம் கலகலப்பாக இருப்பது. 

ஜயாகத்தில் அணுகுமுதற எது? 

அன்தனதய எப்சபாழுதுஜம சுலபமாக ஞாபகம் தவத்துக்சகாள்ள முடிவதில்தல என்பதத மக்கள் 

விதரவில் காண்கின்றனர். 

சநருக்கடி ெமயங்களிலும்கூட பலருக்கு அன்தன ஞாபகம் எழுவதில்தல. 

அன்தனயின் ஞாபகம் உடனடியாக எழுந்தாலும் அது ஒரு வார்த்ததயாக இருக்கிறஜத தவிர அதில் 

ேீவன் இருப்பதில்தல. 

ஜயாகத்தின் நுதழவாயில் நமக்குத் திறந்துசகாள்ளும்சபாழுது, எப்சபாழுதும் அன்தனயின் 

ஞாபகத்திற்கு நாம் ஏங்குவஜத நமக்குச் ெிறந்த ஒன்றாகும். 

ஏங்குவது எண்ணமல்ல, அது ஒரு உணர்ச்ெியாகும். 

உணர்ச்ெி நிதறவு அைிக்கவல்லது. 

ஆனால் உணர்வு ெிலிர்ப்தப ஏற்படுத்துகிறது. 

ெிலிர்க்க தவக்கும் உணர்வு நன்றி உணர்வாகும், இது ஜயாகாீதியாகச் ொதிக்கும். 

இது ெில வினாடிகளுக்கு நீடிக்கும். 

அன்தனக்காக எந்ஜநரமும் ஏங்குவது ஆரம்பமாகும். 

இதத உடலில் உணர்வாக மாற்றுவதற்கு, ஒருவர் இந்த ஏக்கத்தத ேடநிதலக்கு மாற்ற ஜவண்டும். 

விதளயாட்டு வீரர் சவற்றி இலக்சக அசடயும்சபாழுதும், பாடகர் உச்ெகட்டத்தில் 

இருக்கும்சபாழுதும், குழந்ததக்கு ஆபத்து என்று உணரும் தாயும், தன் காதலிதயப் பார்க்க ஏங்கும் 

ஒரு காதலனும் ஒரு க்ஷணத்திற்கு இவ்வுணர்தவப் சபறுவர். 

ஜநருதவப்ஜபால் ஒரு இலட்ெியவாதி, பிரபல கதலஞர், குடும்பத்தின் பாெமுள்ள அங்கத்தினர்கள் 

அகத்தில் சமளனமாக இவ்வாறு உள்ளனர்.  

முழு எண்ணத்தின் இலட்ெியவாதியாக ஒரு ஜயாகி உள்ளார். 

சதய்வீக அன்தனக்கு தனது ஆன்மா மற்றும் சுபாவத்சத அவர் ெரணதடயச் செய்கிறார். 

அப்சபாழுது அவரது ேீவன் பக்தியினால் கதரந்து உருகுகிறது. 
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அன்தனயின் மூலமாகஜவ எததயும் அவர் அணுகுகிறார். 

மனம் கதரந்து, உணர்ச்ெிகள் ஒடுங்கி, அவரது ேீவன் ஜமசலழுகிறது. 

சுயம் அல்லாதது அதத ஸ்பாிெிக்கிறது. 

இதறவனுக்காகப் பிரபஞ்ெ உணர்வு உருவாகிறது. 

இது பிரபஞ்ெ இதறத்தன்தம. 

மிகப் சபாிய அனந்தத்தத இதனுடன் இதணக்கும்சபாழுது, ஜவத அமரத்துவமாக அது மாறுகிறது. 

64. “Our poor mother is sadly grieved.” 

A venomous Man whose poisoning another fails will lead him to grieve sadly. 

A thief caught is sadly grieved at his failure. 

Mrs. Bennet was a dynamic fool, merciless, mean and mercenary. 

Her schemes were thwarted. She should have been ashamed. 

She who grieved at a time she should be ashamed was a personality of vicious meanness. 

Ceasing to react, we see the circumstances doing the same thing on our behalf. 

Non-Reaction is great, but what the character drops, the consciousness will retain. 

Initially it is seen outside. 

Finally it comes inside. 

The consequences of Non-Reaction are in two dimensions vertically in strength, horizontally in the width. 

To sustain it in both these directions, one stays where he is for long. 

The sympathy of these girls for their mother was total. 

The Bennet family is a typical example of non-receptivity. 

Darcy came there to marry Elizabeth. 

He brought Bingley who responded to Jane. 

Her mother foisted Collins on Lizzy, cancelling Bingley. 

How could Bingley survive Collins. 

How could Longbourn survive the advent of Pemberley. 

Mrs. Bennet was on the warpath to further her ambitions. 

Lizzy responded to Wickham when Darcy was moving towards her. 

The RSS killed Gandhiji and celebrated it by distributing sweets. 

All the girls adored Wickham and despised Darcy. 

People are unconscious, but there is a conscious direction in that unconsciousness. 

The Force that presides over takes care to direct the course and saves the end. 

A devotee or a conscious member observes the course, does not contribute by the reaction, sees the outer 

and inner taking up the cue and waits for the issue. 

To the Ideas on economics there is a political opinion, the instrument of a journal, finance a rare virtue. 

But the move to accredit it to the Academy is intense. 

Is it welcome or otherwise? 

Can we now know what we will be at the end of two years? 

Each person has a psychological equipment. 

Every Man acquires capacities to survive. 

It exists at four levels of survival, growth, development, evolution. 

Such capacities are given to the individual by the family. 

The family gets it from its caste, community, locality, nationality. 

It is a package of skills and capacities. 

They rise in the scale by the values of the individual. 

Brahmins are the most cultured. 

Culture raises its capacity on this scale. 

Employment, services, urban living, education, and sophistication raise such values and give it their stamp. 

Ours is a vital society. 

Europe and the West are Mental societies. 

Mental societies are more organised and more capable than vital societies. 

We have the advantage of a spiritual base. 

As the Brahmins make more out of their resources, Spirit can make the most out of our energies. 

We enjoy the spiritual benefit in an unorganised fashion. 
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The Brahmins are organised, culturally organised. 

Any Brahmin family who is in the lower middle class can rise to the upper middle class if they use their 

organising capacity to express the spirit. 

Presently urban life and education do it, not the spirit. 

Devotees have a unique weapon of great power — Mother’s consciousness. 

Organising their lives around Her consciousness, rather reorganising their social centre into Mother’s 

centre, the family will rise to the top most level. 

Everyone has this organisation. 

Only that he must reevaluate it in terms of Mother’s life. 

One Man in the family doing it will soon be capable of supporting several families. 

Lizzy did it. 

Her own life was organised, though in her mother’s falsehood, around the freedom of her father. 

She brought unprecedented luck to the family in wealth, happiness and status. 

How can this change be brought about? 

He must reorganize his present life as one of utter truthfulness. 

At once the question will be asked about successful people of no truth. 

It is in spite of their falsehood, by their inherent capacity. 

One does not espouse truth more because our society has false values. 

A breakthrough is difficult. 

At this stage everyone fails. 

It is only the resistance of habit. 

Once this resistance is broken, the progress is phenomenal. 

Wherever it happens, it happens by inevitable outer circumstances. 

A successful bank scheme failed in the next round for a variety of reasons or combinations of reasons. 

This drove him to rely on himself – a true value. 

His income rose a hundred times and later ten times more of it. 

Wherever there is phenomenal progress now, there we see Man is compelled to rely on himself and be true 

in that measure. 

Socially truth is no goal, success is a goal. 

Honour in England came to stay out of a trade necessity. 

No one perjures in the court in the West, as the twenty year term of punishment inevitably lands on him. 

It is all cloistered virtue. 

A value acquiring social respectability comes to stay. 

Nowhere in history do we meet people who value truth for its own sake. 

Sati in India came into existence, one finding says, because in north India women poisoned their husbands. 

They did so when there was property or the community permitted remarriage. 

Sati effectively prevented such poisoning. 

Later, after centuries, women were proud to die with the husband. 

A vice socially prevented becomes a virtue. 

Women who itch to ask Men to marry them, out of social compulsion remain reticent waiting for him to 

propose. 

Affection has its origin in property and security. 

Man does not naturally gravitate to truth. 

“பாவம், நமது தாயார் மிகவும் வருத்தத்தில் உள்ளார்.” 

நச்சு குணமுதடய ஒருவன் மற்றவருக்குச் செய்யும் சகடுதல் ஜதால்வி அதடயும்சபாழுது மிகவும் 

வருத்தமதடகிறான். 

பிடிபட்ட திருடன் தனது ஜதால்வியில் வருத்தமதடகிறான். 

திருமதி சபன்னட் ஆற்றல்வாய்ந்த ஒரு முட்டாள், கருதணயற்றவள், ெின்னபுத்தியும், ஆதாய 

மனப்பான்தமயும் சகாண்டவள். 

அவளது திட்டங்கள் முறியடிக்கப்பட்டன. அவள் அதற்காக சவட்கப்பட்டிருக்க ஜவண்டும். 

சவட்கப்பட ஜவண்டிய தருணத்தில் வருத்தப்பட்ட அவள் மிகவும் ெின்னபுத்தி சகாண்ட ஆளுசம 

உதடயவைாக இருந்தாள்.  

எதிர்விதன ஆற்றாமலிருந்தால் நமது ொர்பில் சூழ்நிதலகள் அததஜய செய்வதத நாம் பார்க்கலாம்.  
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எதிர்விதன ஆற்றாமலிருப்பது உயர்ந்தது, ஆனால் குணம் செய்ய விட்டுவிடுவதத ேீவியம் தக்க 

தவத்துக் சகாள்ளும்.   

ஆரம்பத்தில் இதத புறத்தில் பார்க்கலாம். 

இறுதியாக இது அகத்தில் எழுகிறது. 

எதிர்விதன ஆற்றாமல் இருப்பதன் விதளவுகள் இரண்டு பாிமாணங்களில் இருக்கும், வலிதமயில் 

உயர்ந்தும், மற்ற விஷயங்கைில் பரந்தும் இருக்கும். 

இந்த இரண்டு திதெகளிலும் இது நீடித்து நிற்க, ஒருவர் எங்கிருக்கிறாஜரா அங்கு நீண்ட 

ஜநரத்திற்குத் தங்கிவிடுகிறார்.  

இந்தப் சபண்களுக்குத் தாயாாின் மீதுள்ை அக்கதற முழுதமயானது. 

ஏற்புத் தன்தமயற்றதற்கு ொியான உதாரணம் சபன்னட் குடும்பத்தினராவர். 

எலிெசபத்ததத் திருமணம் செய்து சகாள்ளஜவ டார்ெி அங்கு வருகிறான். 

அவன் பிங்கிலிதய அதழத்து வந்தான், அவன் ஜேனுக்குப் பதிலளித்தான். 

எலிெசபத்தின் தாயார் காலின்சை அவள் ஜமல் திணித்தாள், பிங்கிலிதய ரத்து செய்தாள்.  

பிங்கிலியால் எவ்வாறு காலின்சை எதிர்சகாள்ள முடியும்? 

சபம்பர்லியின் வருதகதய லாங்பர்னால் எவ்வாறு எதிர்சகாள்ள முடியும்? 

திருமதி சபன்னட் தன்னுதடய ஆதெகதள செயல்படுத்துவதில் தீவிரமாக இருந்தாள். 

டார்ெி எலிெசபத்தத ஜநாக்கி வருதகயில் அவள் விக்காமுக்குப் பதிலளித்துக் சகாண்டிருந்தாள். 

RSS எனும் அதமப்பு காந்திேிதயக் சகான்றது, இனிப்புகள் வழங்கி அததனக் சகாண்டாடவும் 

செய்தது. 

எல்லாப் சபண்களும் விக்காதம விரும்பினர், டார்ெிதய சவறுத்தனர்.  

மக்கள் தங்கசை உணராது உள்ளனர், ஆனால் அந்தத் தன்னுணர்வற்ற நிதலயில் 

தன்னுணர்பவாடு உள்ைனர்.  

ததலதம வகிக்கும் ெக்தி ஜபாக்கிதன வழிநடத்திச் சென்று முடிவிதனக் காப்பாற்றுகிறது. 

ஒரு அன்பஜரா அல்லது தன்னுணர்வுள்ள ஒருவபரா ஜபாக்கிதனக் கவனிக்கின்றனர், எதிர்விதன 

ஆற்றாது, அகமும், புறமும் குறிப்தப எடுத்துக்சகாள்வததப் பார்க்கின்றனர், விஷயத்திற்காகக் 

காத்திருக்கின்றனர்.  

சபாருளாதாரக் கருத்துகளுக்கு ஒரு அரெியல் அபிப்பிராயம் இருக்கும், ஒரு பத்திாிதகயின் 

கருவியாக விைங்கும், ஒரு அாிய நற்குணத்திற்கு உதவும். 

ஆனால் அசத அகாடமிக்கு அங்கீகாிப்பதற்கான நடவடிக்சக தீவிரமானது. 

இது வரஜவற்கத்தக்கதா, இல்தலயா? 

இரண்டு வருடங்களுக்குப் பிறகு எவ்வாறு இருக்கும் என்பதத இன்று நாம் அறிய முடியுமா? 

ஒவ்சவாரு நபருக்கும் ஒரு மபனாாீதியான கருவி உள்ளது. 

ஒவ்சவாரு மனிதனும் உயிர்வாழ்வதற்கான திறதனப் சபறுகிறான். 

உயிர்வாழ்வது, வளர்ச்ெி, முன்ஜனற்றம், பாிணாமம் என்று நான்கு நிதலகளில் இது உள்ளது.  

இத்ததகய திறன்கதள குடும்பம் தனது அங்கத்தினர்களுக்கு அளிக்கிறது. 

ோதி, ெமுதாயம், இருக்கும் இடம், நாடு ஆகியவற்றிலிருந்து குடும்பம் அசதப் சபற்றுக் 

சகாள்கிறது. 

இது திறன்கள் மற்றும் ஆற்றல்களின் சதாகுப்பு ஆகும். 

தனி நபாின் பண்புகளின் அடிப்பதடயில் அதவ அளவுஜகாலில் உயரும். 

பிராமணர்கள் மிகவும் பண்பட்டவர்கள். 

பண்பாடு அவர்களது திறதன இந்த அளவுஜகாலில் உயர்த்துகிறது. 

உத்திஜயாகம், ஜெதவகள், நகர வாழ்க்தக, கல்வி மற்றும் நாகாிகம் இது ஜபான்ற பண்புகதள 

உயர்த்தி அவற்றின் முத்திதரதயயும் பதிக்கின்றன. 

நமது ெமூகம் உணர்வுாீதியானது. 

ஐஜராப்பாவும், ஜமற்கத்திய நாடுகளும் மனததச் ொர்ந்ததவ. 

மனாீதியான ெமூகங்கள் உணர்வுாீதியான ெமூகங்கதளக் காட்டிலும் ெிறப்பாக 

முதறப்படுத்தப்பட்டும், ஜமலும் திறதம வாய்ந்தசவயாகவும் இருக்கும். 

ஆன்மீகத் தளத்தத நாம் சபற்றிருப்பது நமக்கு ஒரு தனிச்ெிறப்பாகும்.  

பிராமணர்கள் அவர்களது வளங்களினால் அதிகம் பயனதடவததப்ஜபால், ஆன்மா நமது 

ெக்திகளின் மூலம் அதிகம் பயனதடகிறது. 

முதறப்படுத்தப்படாத விதத்தில் நாம் ஆன்மீகப் பலன்கசை அனுபவிக்கிஜறாம். 

பிராமணர்கள் நன்கு முசறப்படுத்தப்பட்டு உள்ளனர், பண்புாீதியாக முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். 
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எந்த ஒரு கீழ் நடுத்தரவர்க்க பிராமணக் குடும்பமும், ஆன்மாதவ சவளிப்படுத்தும் வண்ணம் 

தங்கைது முதறப்படுத்தும் ஆற்றதல சவளிப்படுத்தினால், அவர்கள் உயர் நடுத்தரவர்க்க நிதலக்கு 

உயரலாம். 

தற்சபாழுது நகர வாழ்க்தகயும் கல்வியும் இததனச் செய்கின்றனபவ தவிர ஆன்மா அல்ல. 

அன்பர்களுக்கு அன்தன ேீவியம் என்கிற சபாிய ெக்தி சகாண்ட ஒரு அற்புதமான ஆயுதம் 

உள்ளது.   

அன்தனயின் ேீவியத்ததச் சுற்றி அவர்கைது வாழ்க்தகதய முதறப்படுத்திக் சகாண்டால், 

அவர்கைது ெமூக தமயத்தத அன்தன தமயமாக மாற்றிக் சகாண்டால், குடும்பம் மிக உயர்ந்த 

நிதலக்கு உயரும். 

எல்ஜலாாிடமும் இந்த முசறப்படுத்தல் உள்ளது. 

அன்தனயின் வாழ்தவப் சபாறுத்து மட்டுபம ஒருவர் தன்சன மறு மதிப்பீடு செய்துசகாள்ள 

ஜவண்டும். 

குடும்பத்தில் ஒருவர் இததனச் செய்தால் அவர் மற்ற பல்ஜவறு குடும்பங்கதள ஆதாிக்கும் திறன் 

சகாண்டவராக மாறுவார். 

எலிெசபத் இததனச் செய்தாள். 

அவளது வாழ்வு அவைது தாயாாின் சபாய்தமயில் இருந்தபபாதும், அவைது தந்ததயின் 

சுதந்திரத்தினால் முசறப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 

செல்வம், ெந்ஜதாஷம், அந்தஸ்து ஆகியவற்றில் அளவற்ற அதிர்ஷ்டத்தத அவள் குடும்பத்திற்குக் 

சகாண்டு வந்தாள்.   

இந்த மாற்றத்தத எவ்வாறு சகாண்டு வர முடியும்? 

தற்சபாழுததய வாழ்தவ முழுதமயான உண்தமயின் அடிப்பதடயில் அவர் ெீரதமத்துக் சகாள்ள 

ஜவண்டும். 

உண்தமயற்றவர்களின் சவற்றிதயப் பற்றி உடனடியாகக் ஜகள்வி எழும். 

அவர்களிடம் சபாய்தம இருப்பினும், அவர்களிடம் உள்ள ஆற்றலின் காரணமாக சவற்றி சபறுவர். 

நமது ெமூகத்தில் சபாய்யான பண்புகள் இருப்பதால், ஒருவர் உண்சமதய அதிகம் 

கதடப்பிடிப்பதில்தல. 

ஒரு மாற்றம் கடினம். 

இந்தக் கட்டத்தில் அதனவரும் ஜதால்வியுறுகின்றனர். 

எதிர்ப்பு பழக்கத்தினால் நிகழ்கிறது. 

இந்த எதிர்ப்பு தகர்க்கப்பட்டுவிட்டால் முன்ஜனற்றம் அளவற்றதாக இருக்கும்.  

இது எங்கு நடந்தாலும் தவிர்க்க முடியாத புற ெந்தர்ப்பங்களால் நிகழ்கிறது. 

சவற்றிகரமான வங்கித் திட்டம் ஒன்று அடுத்த சுற்றில் பல்ஜவறு காரணங்களுக்காகபவா அல்லது 

காரணங்களின் ஜெர்க்தகயினாபலா ஜதால்வி அதடந்தது. 

இது ஒருவதர தன்மீஜத நம்பிக்தகசகாள்ள தவத்தது- ஒரு உண்தமயான மதிப்பு. 

அவரது வருமானம் நூறு மடங்கு உயர்ந்தது, பின்னர் அததவிட பத்து மடங்கு உயர்ந்தது. 

தற்சபாழுது எங்சகல்லாம் அளவற்ற முன்ஜனற்றம் இருக்கிறஜதா, அங்கு மனிதன் தன்தனஜய 

ொர்ந்து இருக்கும்படி நிர்பந்தப்படுத்தப்படுகிறான் என்பததயும், அந்த அளவில் உண்தமயாக 

இருக்க பவண்டும் என்பததயும் காண்கிஜறாம்.  

ெமூகத்தில் உண்தம இலக்கல்ல, சவற்றிஜய இலக்காகும். 

வர்த்தகத்தின் சபாருட்டு இங்கிலாந்தில் மாியாதத நிலவியது. 

பமற்கத்திய நாடுகைில் நீதிமன்றத்தில் எவரும் சபாய் ெத்தியம் செய்வதில்தல, ஏசனனில், 

அவ்வாறு செய்தால் இருபது வருட ெிதற தண்டதனசய ஒருவர் கண்டிப்பாக அனுபவித்தாக 

ஜவண்டும். 

இசவ அதனத்தும் பாதுகாப்பான நன்தமயாகும். 

ெமூகத்தின் மாியாதததயப் சபறும் ஒரு பண்பு நிதலத்து நிற்கிறது. 

உண்தமதய உண்தமக்காகஜவ மதிக்கும் மனிதர்கசை நாம் ொித்திரத்தில் எங்கும் ெந்திப்பதில்தல. 

இந்தியாவில் வடமாநிலங்களில் சபண்கள் கணவன்மார்களுக்கு விஷம் சகாடுத்து வந்ததால் ‘ெதி’ 

முதற ஏற்பட்டதாக ஒரு ஆராய்ச்ெி கூறுகிறது. 

சொத்து இருந்ததாஜலா அல்லது ெமூகம் மறுமணத்சத அனுமதித்ததாபலா அவர்கள் அவ்வாறு 

நடந்து சகாண்டனர். 

விஷம் சகாடுப்பதத ‘ெதி’ முதற தடுத்து நிறுத்தியது. 

பின்னர் பல நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு சபண்கள் கணவன்மார்களுடன் பெர்ந்து இறப்பதில் 

சபருமிதம் சகாண்டனர்.  
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ெமூகாீதியாகத் தடுக்கப்பட்ட ஒரு தீய செயல் ஒரு நல்ல செயலாக மாறுகிறது. 

தன்தனத் திருமணம் செய்து சகாள்ளும்படி ஆண்கதளக் ஜகட்கும் அவா சபண்களுக்கு 

இருந்தாலும், ெமூகத்தின் நிர்பந்தத்தினால் தயங்கி, அவஜன ஜவண்டுஜகாள் விடுக்கக் 

காத்திருக்கின்றனர். 

சொத்திலும் பாதுகாப்பிலுஜம பாெம் உருவாகிறது. 

மனிதன் உண்தமதய ஜநாக்கி இயல்பாக ஈர்க்கப்பட மாட்டான். 

65. “My father bears it better.” 

At a crucial revolutionary moment no one understands, everyone benefits. 

At an evolutionary moment everything is overwhelming. 

One sure symptom of the past is resistance – father and sister opposed her engagement. 

Reserve Bank’s golden handshake, hundred million jobs, Russians spending more than their income, Indian 

state governments converting their bankruptcies into overwhelming abundance are seen in America in the 

earlier centuries. In the post war world it was very evident in USA. Now it is there all over the world. Every 

experience of mine since 1958 is like this. What society is offered now is what every devotee faces. The 

linguistic riches Shakespeare brought England were anticipated by Vedanta and Veda in their spiritual 

opulence. Imagine Dantes putting diamonds on Danglar’s horses, giving Caderousse 50,000 francs worth of 

diamonds. Mary Thorne for whom Roger earned, Dantes for whom Cardinal Spada saved have always been 

a spiritual reality but Man is blind. Imagine Phileas Fogg presenting the Parsee elephant driver the elephant 

he had purchased for £2000, kings marrying beggar maids, Peter the Great marrying the barmaid. 

These are distant historical indications. 

Everyone who came to Mother received like this spiritually. The world could see only Money. 

Not one failed to misuse it, especially use it against Mother or the benefactor. 

She awaits that one who first fails to betray, who exhibits gratitude. 

He who consecrates each act, who transforms each negative vibration that comes to him – as Darcy did – 

who rises gratefully to the occasion, who happily gives up the passionate social superstitions of attachment 

to falsehood, will be the instrument of Sri Aurobindo and The Mother. 

Suspend thought, forget convention. 

Rise to the supramental occasion. 

She is there at every step for you to meet Her. 

It is the Hour of God. 

Allow the inner unknowable to rise to the surface and meet the unknowable from above in you. 

The unknowable from above does its work and withdraws. 

The inner unknowable does its work and withdraws inside the Inconscient. 

It comes to the surface with the evolution of inconscience into ignorance. 

To know ignorance thus, is to step into the Marvel. 

Total consecration, waking Samadhi, patience to wait for ages with the readiness to act at once, integrality, 

perfect perfection are not themes to be compromised at all. 

In the story you see it only in Darcy. 

Dr. Thorne lived it for a few years. 

Mary never gave Dr. Thorne some Money. 

Because she failed there, she brought in Miss Dunstable.  

The descending Unknowable stirs the Unknowable inside. 

They meet to become the knowable inside that includes the outside. 

Darcy could accept Wickham for her. 

She could not ‘give up’ Wickham for him. 

All these characters -- Darcy, Elizabeth, Mary, Dantes, Thorne, etc. were beneficiaries of material benefit. 

Knowledge was not received by anyone. 

The knowledge is of the Supreme Ishwara where the force of being and force of consciousness are 

one. (P. 478 The Life Divine ) 

Darcy saw it unconsciously from above, saw the result. 

Forget the result, do not look at it. 

See the Light sailing towards you. 

Gratefully acknowledge it. 
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Everyone who betrayed you has been relentlessly driving towards this goal. 

Light and knowledge are not the end. 

Be what they represent. 

Express that Being in Life. 

It is Divine Life. 

Be happy to be betrayed. 

It is a privilege to betray all others. 

Loyalty to the Divine is betrayal to all around. 

Life has mathematical precision. 

Even after knowing the story we are unable to appreciate Life response except at a few points while life is 

full of responses. 

A crisis in life is a progress through a negative process. 

Positive progress goes by Mental planning from success to success. 

Negative process first destroys the existing construction and allows the forces of life to restore harmony 

instead of using the Mind to do it. 

A confusion ensues resulting in a crisis. 

Confusion is the first step of creation by dissolving the existing structure. 

As Mind at the level of restoring harmony at the next higher level is not there, life forces do duty instead. 

In Lydia’s case it was restoration; it can be total destruction. 

Here the social unit in question is marriage or wedding or maybe engagement -- a sub unit of a unit. 

Society has learned to frame each such sub unit by long experience. 

The xerox of thirty two pages by inexperience went through almost all the possible combinations. 

A professional does it automatically. 

Millions of individuals passing through fertile confusion for long years suddenly resolve in the Mind of an 

individual. 

The discovery of Copernicus and every discovery is like that. 

It is a process of Mind emerging from the vital. 

In this process are millions of observations and trials, attempts at coordination of an infinite number, all of 

which by their movements create a little light, a light of facts fitting the accomplishment. 

Economics is the first non-physical subject subjected to the regions of the mathematical formulation. 

Astrology all over the world did it for all life to arrive at precise prediction. It is at the level of Force. 

A boy who broke his bone in a game went to a spectator who fixed it so that he could resume the play. 

It is subtle knowledge to set material substance right. 

The same at the level of Being is to make Life Respond, a Marvel. 

Darcy made Life Respond unconsciously. 

Devotees can do it consciously. 

“என் தந்தத அசத நன்கு தாங்கிக் சகாண்டார்.” 

ஒரு முக்கியமான புரட்ெிகரமான தருணத்தில் எவரும் புாிந்துசகாள்வதில்தல, எல்ஜலாரும் 

பயனதடகின்றனர். 

ஒரு பாிணாம தருணத்தில் அதனத்துஜம அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும். 

கடந்த காலத்தின் ஒரு உறுதியான அறிகுறி எதிர்ப்பாகும்- தந்ததயும், ெஜகாதாியும் அவைது 

திருமண உறுதிதய எதிர்த்தனர். 

ாிெர்வ் வங்கியின் விருப்ப ஓய்வுத் திட்டம், நூறு மில்லியன் ஜவதலகள், வருமானத்ததக் காட்டிலும் 

அதிக செலவு செய்யும் ரஷ்யர்கள், இந்தியாவின் மாநில அரசுகளுசடய ஜமாெமான நிதி நிதலதம 

மாறி அபாிமிதம் ஏற்பட்டது ஜபான்றதவ ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளிபலபய அசமாிக்காவில் 

ஏற்பட்டன. ஜபாருக்குப் பின் இது மிகவும் சதளிவாகஜவ அசமாிக்காவில் சதாிந்தது. இப்சபாழுது 

உலகம் முழுவதும் இந்நிதலதம உள்ளது. 1958 முதல் சதாடங்கி ஏற்பட்ட எனது ஒவ்சவாரு  

அனுபவமும் இவ்வாறுதான் இருந்தன. ெமூகத்திற்குக் கிதடப்பனசவல்லாம் இப்சபாழுது 

அன்பர்களுக்குக் கிதடக்கின்றன. இங்கிலாந்திற்கு ஜஷக்ஸ்பியர் அைித்த சமாழி வளத்சதப்பபால், 

ஆன்மீக வைத்சத ஜவதமும், ஜவதாந்தமும் எதிர்பார்த்தன. Danglar-ன் குதிதரயின் மீது டாண்ஜட 

தவரங்கதள தவப்பது ஜபாலவும், Caderousse-ற்கு ஐம்பதாயிரம் பிரான்க் சபறுமானமுள்ை 

தவரங்கதளக் சகாடுப்பது ஜபாலவும் கற்பதன செய்து பார்க்கலாம். ஜமாி தார்ன்-க்காக ஜராேர் 

ெம்பாதித்ததும், டாண்ஜட-க்காக கார்டினல் ஸ்பாடா பெமித்து தவத்ததும் எப்சபாழுதுஜம ஆன்மீக 
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உண்தமகளாக உள்ளன, ஆனால் மனிதன் கண்மூடியாக இருக்கிறான். இரண்டாயிரம் பவுன் 

சகாடுத்து வாங்கிய யாதனதய பார்ெி யாதனப் பாகனுக்கு Phileas Fogg அன்பளிப்பாக அளிப்பது 

ஜபாலவும், பிச்தெ எடுக்கும் சபண்கசை அரெர்கள் திருமணம் செய்துசகாள்வது ஜபாலவும், மதுக் 

கதடயில் பணிபுாியும் சபண்தண பீட்டர் சபருமகன் திருமணம் செய்துசகாள்வததயும் கற்பதன 

செய்து பார்க்கலாம். 

இதவ யாவும் பதழய ொித்திரக் குறியீடுகள் ஆகும். 

அன்தனயிடம் வந்த அதனவரும் இதுஜபால ஆன்மீகாீதியாகப் பலன் அசடந்துள்ைனர். உலகம் 

காண்பது பணத்சத மட்டுஜம. 

இததனத் தவறாகப் பயன்படுத்திக்சகாள்ளாதவர் எவரும் இல்தல, முக்கியமாக அன்சனக்கு 

எதிராகவும், நன்தம புாிந்தவருக்கு எதிராகவும் பயன்படுத்தத் தவறியபத இல்சல. 

முதலில் துஜராகம் செய்யாமல் இருந்து, நன்றி உணர்சவ சவைிப்படுத்துபவர்களுக்காக அன்தன 

காத்திருக்கிறார். 

ஒவ்சவாரு செயதலயும் ெமர்ப்பணம் செய்பவரும், டார்ெி செய்தததப்ஜபால் தன்னிடம் வரும் 

ஒவ்சவாரு எதிர்மதற அதிர்சவயும் திருவுருமாற்றுபவரும், ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ப உயர்பவரும், 

தீவிர ெமூக மூடநம்பிக்தகயாக விைங்கும் சபாய்தம மீதான பற்றிதன மகிழ்ச்ெியுடன் 

தகவிடுபவரும் அன்தன பகவானின் கருவிகளாக இருப்பர்.    

எண்ணத்தத நிறுத்தி, மரபுகதள மறக்க ஜவண்டும். 

ெத்தியேீவிய ெந்தர்ப்பத்திற்கு உயர ஜவண்டும். 

அன்தன ஒவ்சவாரு படியிலும் நாம் ெந்திப்பதற்காகக் காத்திருக்கிறார். 

இது இதறவன் வரும் தருணமாகும். 

நமக்குள் இருக்கும் பிரம்மம் ஜமசலழுந்து, ஜமலிருந்து வரும் பிரம்மத்சத நம்முள் ெந்திக்க நாம் 

அனுமதிக்க ஜவண்டும்.  

ஜமலிருந்து வரும் பிரம்மம் தன் பணிசயச் செய்து விட்டுப் பின் வாங்கிவிடும். 

நம்முள் இருக்கும் பிரம்மம் தனது பணிசயச் செய்துவிட்டு  ேட இருளுக்குள் சென்று விடுகிறது. 

அது ேட இருளிலிருந்து பாிணாம வளர்ச்ெியின் மூலம் அறியாதமயாக ஜமற்பரப்பிற்கு வருகிறது.  

அறியாதமதய இவ்வாறு அறிவது அற்புதத்தில் நுதழவதாகும். 

முழுதமயான ெமர்ப்பணம், விழிப்பு நிதல ெமாதி, உடனடியாகச் செயல்படுவதற்காக நீண்ட காலம் 

சபாறுதமயுடன் காத்திருப்பது, ஒற்றுதம, பூரண பூரணத்துவம் ஆகியவற்றில் ெமரெத்திற்பக 

இடமில்சல.  

இக்கததயில் இதத நாம் டார்ெியிடம் மட்டுஜம காண்கிஜறாம். 

டாக்டர் தார்ன் ெில வருடங்கள் இவ்வாறு இருந்தார். 

டாக்டர் தார்ன்-க்கு ஜமாி ஒரு சபாழுதும் பணம் சகாடுக்கவில்தல. 

அங்கு அவள் அவ்வாறு நடந்து சகாண்டதால், மிஸ் Dunstable-ஐ அவள் வரச் செய்தாள். 

கீழிறங்கும் பிரம்மம் அகத்தில் உள்ை பிரம்மத்சதச் செயல்பட சவக்கிறது. 

புறத்ததயும் உள்ளடக்கிய அறிய முடிந்ததாக மாற அதவ அகத்தில் ெந்திக்கின்றன. 

அவளுக்காக டார்ெி விக்காதம ஏற்றுக் சகாண்டான். 

அவனுக்காக அவளால் விக்காதமக் சகவிட முடியவில்தல. 

டார்ெி, எலிெசபத், ஜமாி, டான்பட, தார்ன் ஜபான்றவர்கள் சபாருள்ாீதியானப் பலன்கசைப் 

சபற்றவர்கள் ஆவர்.  

எவரும் ஞானத்ததப் சபறவில்தல. 

ேீவனின் ெக்தியும், ேீவியத்தின் ெக்தியும் ஒன்றாக இருக்கும் இசறவனின் ஞானம் அது. (P. 478 The 

Life Divine ) 

டார்ெி இதத தன்தன அறியாமஜலஜய பமலிருந்து பார்த்தான், அதன் பலசனயும் கண்டான். 

பலசன மறக்க பவண்டும், அசதப் பார்க்கக் கூடாது. 

நம்தம ஜநாக்கி வரும் ஒளிசயப் பார்க்க பவண்டும். 

அதத நன்றிபயாடு ஏற்றுக்சகாள்ள ஜவண்டும். 

நமக்குத் துஜராகம் செய்தவர் அசனவரும் இந்த இலக்தக ஜநாக்கி அயராது செல்கின்றனர். 

ஒளியும், ஞானமும் முடிவல்ல. 

அதவ எததப் பிரதிபலிக்கிறஜதா அவ்வாறு இருக்க ஜவண்டும். 

வாழ்வில் அந்த ேீவதன சவளிப்படுத்த ஜவண்டும். 

இது சதய்வீக வாழ்வாகும். 

துஜராகம் செய்யப்பட்டதற்காக மகிழ்ச்ெி அசடய ஜவண்டும். 

மற்றவர்கள் அதனவருக்கும் துஜராகம் செய்வது ஒரு சபாிய ஜபறாகும்.  
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இதறவனிடம் விசுவாெமாக இருப்பது நம்தமச் சுற்றி இருப்பவர்கள் அதனவருக்கும் துஜராகம் 

செய்வது ஆகும். 

வாழ்க்தகயில் கணிதாீதியான துல்லியம் உள்ைது. 

கதத சதாிந்த பிறகும்கூட, நமக்கு வாழ்வின் எதிசராலிதய ெில இடங்கைில் தவிர மற்றவற்தறப் 

பாராட்ட முடிவதில்தல, ஆனால் வாழ்ஜவா மறுசமாழி நிதறந்ததாக உள்ளது. 

வாழ்வில் ஏற்படும் சநருக்கடி ஒரு எதிர்மதறயான செயல்முதறயின் மூலம் ஏற்படும் ஒரு 

முன்ஜனற்றம் ஆகும். 

மனதின் திட்டமிடுதலால் ஜநர்மதறயான முன்ஜனற்றம் சவற்றிக்கு ஜமல் சவற்றியாகக் குவிகிறது. 

தற்சபாழுது நிலவும் கட்டசமப்சப எதிர்மதற ெக்திகள் முதலில் அழிக்கின்றன, பின்னர் மனததப் 

பயன்படுத்தாமல் சுமுகத்தத மீட்சடடுக்க வாழ்வின் ெக்திகதள அனுமதிக்கிறது.  

ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டு ஒரு சநருக்கடிதய விதளவிக்கிறது. 

குழப்பம் ஏற்கனஜவ இருக்கும் அதமப்தபக் கதளவதன் மூலம் உருவாகும், பதடப்பின் முதல் 

படியாகும்.  

அடுத்த உயர் நிசலயில் சுமுகத்தத மீட்சடடுப்பதற்கான மனம் இல்லாததால், வாழ்வின் ெக்திகள் 

அப்பணிதயச் செய்கின்றன.  

லிடியாவின் விஷயத்தில் இது மீட்சடடுப்பாக இருந்தது; இது முழுதமயான அழிவாக இருக்கலாம். 

இதற்குத் சதாடர்பான ெமூகப் பிாிவு திருமணம் ஆகும் அல்லது திருமண உறுதியாக இருக்கலாம் - 

ஒரு பிாிவின் உப பிாிவு. 

நீண்ட கால அனுபவத்தின் மூலம் ெமூகம் இத்ததகய ஒவ்சவாரு உப பிாிதவயும் வடிவதமக்கக் 

கற்றுக் சகாண்டுள்ளது. 

அனுபவம் இல்லாத காரணத்தால் முப்பத்தி இரண்டு பக்கங்கதள சஜராக்ஸ் எடுக்கப் பல 

கட்டங்கதளக் கடந்து வர ஜவண்டி இருந்தது.  

அத்சதாைிலில் அனுபவம் உள்ைவர் இயல்பாக இததனச் செய்து முடிப்பார்.  

பல காலமாக இலட்ெக்கணக்கானவர்கள் மனதில் நிலவும் குழப்பம் திடீசரன ஒரு தனிநபாின் 

மனதில் தீர்க்கப்படுகிறது. 

பகாபர்னிகெின் கண்டுபிடிப்பும், மற்ற அதனத்து கண்டுபிடிப்புகளும் இவ்வாறுதான் நிகழ்ந்தன. 

உணர்விலிருந்து சவளிவரும் மனதின் ஒரு செயல்முதறயாகும் இது. 

இந்தச் செய்முதறயில் இலட்ெக்கணக்கான கவனிப்புகளும், ஜொததனகளும், எல்தலயற்ற ஒரு 

எண்ணிக்சகசய ஒருங்கிதணப்பதற்கான முயற்ெிகளும் உள்ளன. இதவ யாவும் அவற்றின் 

இயக்கங்களின் மூலம் ெிறிது சவளிச்ெத்தத உருவாக்குகின்றன, ொததனக்குப் சபாருத்தமான 

உண்தமகதள உருவாக்குகின்றன.   

கணித உருவாக்கத்திற்கு உட்பட்ட முதல் ேடநிதல அல்லாத விஷயம் சபாருளாதாரம் ஆகும். 

ஜோதிடம் உலசகங்கும் அதனத்து உயிர்களுக்கும் துல்லியமான கணிப்பிற்கு வைிபகாலியது. இது 

ெக்தியின் நிதலயில் உள்ளது. 

விதளயாட்டில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட ஒரு ெிறுவன் விசையாட்சடத் சதாடர்வதற்காக,  

பார்தவயாளர் ஒருவாிடம் சென்று அததனச் ொி செய்து சகாண்டான்.  

ேடநிதலப் சபாருதள ொி செய்வதற்கான சூட்சும அறிவாகும் இது. 

இதுபவ ஜீவனின் நிதலயில் வாழ்க்தகதயப் பதிலளிக்க தவப்பதாகும், இது ஒரு அற்புதம் ஆகும். 

டார்ெி தன்சன அறியாமபலபய வாழ்க்தகதயப் பதிலளிக்க தவத்தான்.  

அன்பர்கள் இததன அறிந்பத செய்யலாம். 

66. “How thankful am I that we never let them know about Wickham.” 

This is the feminine heart praising the charming offender. 

It is the falsehood of smallness adoring organised successful falsehood. 

Man would rather perish than offend the offending falsehood. 

Clowns on the screen get elected to the Presidency by this process. 

The confusion of the collective creates clarity in one individual. 

Happiness in marriage is a movement to personal clarity from joint confusion. 

Happiness in marriage is progress in social evolution. 

Romance is to elevate the effort to ever present adventure. 

Darcy courted it. 

His was a progress from boorishness to good manners. 

It can be from excellent manners to exceedingly enticing culture. 

We see touches of this in the Gardiners. 
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They did it by self-restraint. 

Culture is to do so by self-enjoyment. 

Culture is self-discipline maturing into Self-discipline. 

It is not merely the delicacy that spares embarrassment to the other, but one that provides one more 

occasion to be inwardly pleased about being proud of what he is. 

That way culture is a cherished inner way of life of values. 

Authority is the external culture of physical accomplishment. 

Social norms are the collective boundaries of cultural strivings. 

The unequal equality of Man-Woman in marriage is the mathematical symbol of social institutional culture. 

The highest mathematical symbol of Spirit in life is defined by Ramanujan: Zero is God, infinity is 

creation. 

Mind would have reached its acme when all life is expressed in mathematical symbols. 

Expressing life in terms of Mind is a qualification to cross Mind. 

Fogg expressed it as a will to overcome any situation. 

We see Gandhiji, Churchill, and FDR at home. We have no comprehension of capacity performing in lesser 

heights. 

Our views are myopic. 

Pure intelligence sees capacity purely in abstraction. 

Within its own plane, the small can equal the great in one aspect. 

Agriculture, in terms of returns, can equal corporations. 

Tata discovered it in the Tea Estates. 

In abstract terms it is universally true. 

What bars the progress is ego, its assertion. 

An accomplishment rises to its acme, crosses its plane, and reveals as a wonder if the devotee is 

idealistically attached to it. 

What an idealistic passion can do, a comprehensive understanding can do. 

Understanding becomes comprehensive when it tries to reach the root-questions and seeks to know the 

process. 

To know The Life Divine one has to be clear about – 

• The cause of creation. 

• Its main processes. 

• Its main instruments. 

• All the points of transition. 

• The clarity of all the concepts used. 

• Their essential difference from transition. 

• Know Matter in terms of energy. 

• The basic outline of the book. 

• The main themes contained in the outline. 

• The link between the chapters. 

• The link between arguments. 

• The significance of important arguments. 

• How simple ideas prove these to be profound. 

• At least in some places we must be able to see how ideas fulfill themselves as Real-Ideas. 

• How in each chapter the arguments of the whole book are upheld. 

• The significance of small facts or ideas. 

• How a simple idea is gradually built up through all the chapters. 

• The logic of facts. 

• The power of reasoning. 

• Original definition of some ideas. 

• Original use of words. 

• Creative phrases employed with the force of originality. 

It will be my object to exhaust this list and answer each of these points in detail in my rewriting The 

Life Divine in Tamil and English. 
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Some of the above points can be briefly illustrated here. 

Original definition of Form and Matter. 

Form and matter can be valid only as shape and substance of manifestation for the 

incorporeal and the immaterial. (P. 36 The Life Divine). 

Matter in terms of energy. 

Matter is the balance of material Nature grossly represented – a tranquility which is neither 

inertia nor a sealed trance of consciousness but the concentration of an absolute force and an absolute self-

awareness and an action of immeasurable energy which is at the same time an out-thrilling of an ineffable 

bliss, because every act is the expression, not of a want and an ignorant straining, but of  absolute peace and 

self-mastery. (P. 45 – The Life Divine)  

An absolute self-awareness is mastery. It is capable of using its force as it desires. 

Force for Him is the will of consciousness. 

Matter, says the quotation, is an action of immeasurable energy whose experience is an out-thrilling of an 

ineffable bliss – an act of absolute peace and self-mastery. 

His basic theme is the Absolute is Self-existent. 

It enjoys in Matter its own mastery in peace as an out-thrilling of an ineffable bliss implying bliss is the 

self-experience of consciousness. 

The Divine, according to Him, is the divine consciousness of Nature – The Mother. 

It enjoys every moment in involution as well as evolution. 

Evil and darkness are for it only devices that increase its native delight. 

It is not as if evil is a source of sorrow and emerging out of it is joy as for Man. 

To know that every moment is a moment of JOY for the Divine and it can be so for Man who is 

conscious and is presiding over the evolution is the best of methods to comprehend The Life Divine. 

“விக்காதமப் பற்றி அவர்கள் அறிந்துசகாள்ளாமல் நாம் பார்த்துக் சகாண்டதற்கு நான் மிகவும் 

நன்றிக் கடன் பட்டுள்ஜளன்.” 

கவர்ச்ெிகரமான குற்றவாளிதய சபண்தமயின் உள்ளம் புகழ்வதாகும் இது.  

இது ெின்னத்தனத்தின் சபாய்தம, முதறப்படுத்திய சவற்றிகரமான சபாய்தமதயப் 

ஜபாற்றுவதாகும். 

தீங்கிதழக்கும் சபாய்தமதய அவமதிப்பததவிட மனிதன் மரணிக்கபவ விரும்புவான்.  

திதரயில் வரும் ஜகாமாளிகள் இந்த முதறயின்படி மாநிலத் தசலவர் பதவிக்குத் 

ஜதர்ந்சதடுக்கப்படுகின்றனர். 

ெமூகத்தின் குழப்பம் ஒரு தனி மனிதனில் சதளிவிதன உருவாக்குகிறது. 

திருமணத்தில் மகிழ்ச்ெி என்பது கூட்டுக் குழப்பத்திலிருந்து தனி நபர் சதளிவு சபறும் ஒரு  

இயக்கமாகும். 

திருமணத்தில் மகிழ்ச்ெி ெமூகப் பாிணாமத்தில் முன்ஜனற்றம் ஆகும். 

முயற்ெிசய நிதலயான ொகெச் செயலாக உயர்த்துவபத காதலாகும். 

டார்ெி இதற்கு ஆளானான். 

முரட்டுத்தனத்திலிருந்து நற்குணத்திற்கு டார்ெி முன்ஜனறினான். 

ெிறப்பான நடத்ததயிலிருந்து மிகவும் ெிறப்பான நயமான பண்புகளுக்கு மாறுவதாக அது 

இருக்கலாம். 

கார்டினர் தம்பதிகளிடம் நாம் இததனக் காண்கிஜறாம். 

சுயக் கட்டுப்பாட்டின் மூலம் அவர்கள் இசதச் செய்தனர். 

சுய ெந்ஜதாஷத்தினால் இவ்வாறு செய்வது நல்ல பண்பாகும். 

பண்பு என்பது சுய ஒழுக்கம் சுயத்தின் ஒழுக்கமாக முதிர்ச்ெி சபறுவதாகும். 

இது மற்றவருக்குச் ெங்கடம் ஏற்படுத்துவததத் தவிர்க்கும் நாசூக்காக மட்டும் இல்லாமல், ஒருவர் 

இருக்கும் நிதலதயப்பற்றி மனாீதியாகத் திருப்தி அதடவதற்கான இன்சனாரு தருணத்தத 

அளிக்கும் ஒன்றாகும். 

இவ்விதத்தில் பண்புகளின் மதிப்புமிக்க அக வாழ்க்தகயாக, கலாச்ொரம் ஜபாற்றப்படுகிறது. 

அதிகாரம் என்பது ேடநிதல ொததனயின் புற கலாச்ொரமாகும்.  

ெமூக சநறிகள் கலாச்ொர முயற்ெிகளின் கூட்டு எல்தலகளாகும். 

திருமணத்தில் ஆண் சபண் இருவருக்குமிதடஜய இருக்கும் ெமமற்ற ெமத்துவம், ெமூக அதமப்பு 

கலாச்ொரத்தின் கணித அசடயாைமாக விளங்குகிறது.  
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வாழ்வின் மிகப் சபாிய ஆன்மீகக் கணித குறியீடு கணித ஜமதத இராமனுேத்தால் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது: பூஜ்யம் இசறவன், அனந்தம் பதடப்பு என்கிறார். 

வாழ்வு முழுவதும் கணிதக் குறியீடுகைால் சவளிப்படுத்தப்படும்சபாழுது மனம் அதன் உச்ெத்சத 

அதடந்திருக்கும். 

மனதின் அடிப்பதடயில் வாழ்வு சவளிப்படுதகயில் அது மனததத் தாண்டும் தகுதி சபறுகிறது. 

எந்த ஒரு நிதலதமதயயும் தாண்டிவர Fogg இதத மன உறுதியின் மூலம் சவளிப்படுத்தினார்.   

காந்திேி, ெர்ச்ெில், ரூஸ்சவல்ட் ஆகிஜயாதர நாம் வீட்டிஜலஜய பார்க்கலாம்.  

குதறவாகச் செயல்படும் திறன்கசை நாம் புாிந்துசகாள்வதில்தல.  

நமது பார்தவ குறுகியதாக உள்ளது. 

உண்தமயான நுண்ணறிவு திறதன முற்றிலும் ொராம்ெத்தில் காண்கிறது. 

அதனுதடய நிதலக்குள், ெிறியது ஒரு அம்ெத்தில் சபாியதற்குச் ெமமாகலாம். 

விவொயம், வருவாயின் அடிப்பதடயில் சபரு நிறுவனங்களுக்குச் ெமமாகலாம்.  

ஜதயிதலத் ஜதாட்டங்களில் டாடா இததனக் கண்டார். 

கருத்தின் அடிப்பதடயில் இது உலகளாவிய உண்தம. 

முன்ஜனற்றத்ததத் தடுப்பது அகந்ததயும், அதன் வலியுறுத்தலும். 

அன்பர் ஒரு ொததனபயாடு, இலட்ெியத்பதாடு பற்று சகாண்டிருந்தால், அந்தச் ொதசன அதன் 

உச்ெத்தத அதடகிறது, அதன் தைத்சதக் கடக்கிறது, ஒரு அற்புதமாக அததன சவளிப்படுத்திக் 

சகாள்கிறது. 

ஒரு இலட்ெிய ஆர்வம் செய்யக் கூடியதத, ஒரு விாிவான புாிதலால் செய்ய இயலும். 

அடிப்பசடக் ஜகள்விகதளச் சென்றசடந்து, செயல்முதறதயத் சதாிந்துசகாள்ை முயலும்சபாழுது 

புாிதல் விாிவதடகிறது. 

‘தி தலப் டிதவன்’ஐ அறிந்துசகாள்ள நாம் சதளிவாக இருக்க ஜவண்டிய விஷயங்கள்- 

1.பதடப்பின் காரணம். 

2.இதன் முக்கியமான செயல்முதறகள். 

3.இதன் முக்கிய கருவிகள். 

4.மாற்றம் ஏற்படும் அதனத்து இடங்கள். 

5.பயன்படுத்தப்பட்ட அதனத்து அம்ெங்கசைப் பற்றிய சதளிவு.  

6.மாற்றத்திலிருந்து அவற்றின் முக்கிய ஜவறுபாடு. 

7.ெக்தியின் அடிப்பதடயில் ேடத்ததத் சதாிந்துசகாள்வது. 

8. புத்தகத்தின் அடிப்பதட விவரம். 

9.அடிப்பதட விவரத்திலுள்ள முக்கியமான கருத்துகள். 

10.அத்தியாயங்களுக்கு இதடஜய உள்ை சதாடர்பு. 

11.வாதங்களுக்கு இதடஜய உள்ை சதாடர்பு. 

12.முக்கியமான வாதங்களின் ெிறப்பு. 

13.எவ்வாறு எளிதமயான கருத்துகள் இவற்தற வளமாக்குகின்றன. 

14.எவ்வாறு கருத்துகள் தங்கசைபய முழு எண்ணங்கைாக நிதறவதடயச் செய்கின்றன என்பதத   

நாம் ெில இடங்களிலாவது பார்க்க இயல ஜவண்டும்.    

15.முழு புத்தகத்தின் வாதங்கதள எவ்வாறு ஒவ்சவாரு அத்தியாயமும் உறுதி செய்கிறது. 

16.ெிறிய விஷயங்கள் அல்லது கருத்துகளின் முக்கியத்துவம். 

17.எவ்வாறு ஒரு ெிறிய கருத்து அதனத்து அத்தியாயங்களின் வழியாகப் படிப்படியாக முன்ஜன 

சகாண்டு செல்லப்படுகிறது.    

18.உண்தமகளின் தர்க்கம். 

19.பகுத்தறிவின் ெக்தி. 

20.ெில கருத்துகளின் மூல விளக்கம். 

21.வார்த்ததகளின் மூல பயன்பாடு. 

22.பதடப்பாற்றல் மிக்க சொற்சறாடர்கள் அதன் மூலத் தன்தமயுடன் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைன. 

இந்தப் பட்டியதல முடித்துவிட்டு, பின்னர் ‘தி தலப் டிதவன்’ நூதல மீண்டும் தமிழிஜலா அல்லது 

ஆங்கிலத்திஜலா எழுதும்சபாழுது இந்த அதனத்து விஷயங்களுக்கும் விைக்கமாகப் பதில் 

அைிப்பபத எனது குறிக்ஜகாள் ஆகும்.   

பமற்கூறியவற்றில் ெிலவற்சற இங்கு சுருக்கமாக விவாிக்கலாம்: 

ரூபம் மற்றும் ேடத்தின் மூல விளக்கம். 

ரூபமும், ேடமும் பதடப்பில், உருவமற்றதன், சபாருளற்றதன் உருவம் மற்றும் சபாருள் ஆகும். (P. 

36 The Life Divine). 
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ெக்தியின் அடிப்பதடயில் ேடம். 

ஜடம் என்பது சபாருள்ாீதியான இயற்சகயின் ஸ்தூலமாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை ெமநிசலயாகும்- 

அசமதியாக விைங்கும் இது செயலற்ற தன்சமபயா அல்லது ஜீவியத்தின் தன்சன மறந்த 

நிசலபயா அல்ல, முழுசமயான ெக்தி மற்றும் முழுசமயான சுய விைிப்புணர்ச்ெி மற்றும் அைவிட 

முடியாத ெக்தியின் செயற்பாடாகும், அபத பநரத்தில் வர்ணிக்க இயலாத அதீத ெிலிர்ப்சப வைங்கும் 

அனுபவமாகவும் இருக்கும், ஏசனனில் ஒவ்சவாரு செயலும் ஒரு சவைிப்பாடாகும். அது 

விருப்பத்தின் சபயாிபலா அல்லாமல் அறியாசமயில் செயல்படும் சவைிப்பாடாக இல்லாமல், 

முழுசமயான அசமதி மற்றும் சுய வல்லசம சகாண்ட சவைிப்பாடாக இருக்கும். 

முழுதமயான சுய விழிப்புணர்வு சபாிய திறனாகும். அது தனது விருப்பப்படி அதனுதடய 

ெக்திதயப் பயன்படுத்திக்சகாள்ளும் திறனுசடயது. 

பகவானுக்குச் ெக்தி என்பது ேீவியத்தின் உறுதியாகும். 

ஜமற்ஜகாள் கூறுவதன்படி-ேடம் என்பது அளவிடமுடியாத ெக்தியின் செயல்பாடாகும், வர்ணிக்க 

இயலாத அதீத ெிலிர்ப்தப அளிக்கும் ஒரு அனுபவமாகும்-முழுதமயான அதமதி மற்றும் சுய 

வல்லசம சகாண்ட ஒரு செயலாகும். 

பிரம்மம் சுயமானது என்பது பகவானின் அடிப்பதடக் கருத்தாகும்.  

வர்ணிக்க இயலாத அதீத ஆனந்தமாக இது அதன் அதமதியின் வல்லசமசய ேடத்தில் 

அனுபவிக்கிறது, ஆனந்தம் ேீவியத்தின் சுய அனுபவம் என்பசத உணர்த்துகிறது. 

பகவாதனப் சபாறுத்தவதர இதறவன் இயற்தகயின் சதய்வீக ேீவியமாகும்- அன்சனயின்  

சதய்வீக ேீவியமாகும். 

பதடப்பு மற்றும் பாிணாமத்தில் இது ஒவ்சவாரு தருணத்ததயும் மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவிக்கிறது. 

தீதமயும், இருளும் மட்டுஜம அதன் சுய மகிழ்ச்ெியிதன அதிகாிக்கச் செய்யும் ஒஜர கருவிகளாகும்.  

தீதம என்பது வருத்தத்தின் பிறப்பிடம் என்பபதா, அதிலிருந்து சவளிவருவது மனிதசனப் 

சபாறுத்தவசர மகிழ்ச்ெி என்பபதாஅல்ல. 

ஒவ்சவாரு தருணமும் இதறவனுக்கு மகிழ்ச்ெியான தருணம் என்றறிவதும், தன்னுணர்வுள்ள, 

பாிணாமத்திற்குத் ததலதம தாங்கும் மனிதனுக்கும் இவ்வாபற என உணர்வதும், ‘தி தலப் 

டிதவன்’-ஐப் புாிந்துசகாள்வதற்கான ெிறந்த முதறகளாகும். 

67. “We must forget it ourselves.” 

Conscious memory cannot carry all it has known. 

Subliminal and subconscious memory retains all they have seen. 

For one who knows all facts of The Life Divine, but does not fully understand, the coordination of those 

facts goes on in the subconscious. At the sight of an outer phenomenon corresponding to what is 

coordinating inside, all suddenly arises as a flash, and understanding dawns. 

That is the value of reading The Life Divine even when it does not reveal. 

The same phenomenon repeats with respect to arguments, insight, intuition, revelation as well as realisation. 

This is the outer process. 

One who is used to the inner process can have it inwardly. 

It is many times faster. 

The inner process becomes alive when the heart broods on it. 

Lovers meeting at the most unlikely places is an example. 

An industrialist looking for a technology, a student concerned about the next course, a girl awaiting 

wedding meet such a thing. 

A gurukal’s (priest’s) daughter so received a groom from distant Bombay and was married with to sister. 

Indian economic development did not so reveal itself to Nehru or the subsequent Prime Ministers, in spite 

of their devotion. 

The West went through the process and it was in the air. Still there was no revelation. 

Only Green Revolution occurred like that. 

One reason might be that Nehru was not a son of the soil having been divorced from her for three 

generations. 

Volunteers in politics after a long period suddenly rising to leadership, professionals at the fag end 

becoming popular, ordinary couples, after a few decades becoming intimate, India since 1980 suddenly 

coming alive, Churchill rising to the occasion in the war, China’s prosperity have such a dimension in their 

explanations. 

Colleagues in an office for long who never thought of marriage suddenly meeting on a casual occasion find 
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themselves happily engaged is a phenomenon not unknown in a community. 

Forgetting is a fond hope of the feeble Mind. 

Some processes of life are worth considering. 

Non-reaction, if not reacting as the Marvel expects us to do, withdraws human initiative, and lets loose life-

initiatives. 

A few ideas are worth considering here. 

Man is his worst enemy when he has taken a false position. 

Strong propensities drive Man to an opposite initiative. 

Subconscious knowledge of being an obstacle drives one to exhaust it. 

The masculine in Man turns feminine when he wants to accomplish. 

The accuser wishes to learn from the accused and says so. 

The most organised Mind remembers the most important things before going to sleep and on waking – 

Alexandre Dumas. 

Organised Mind accomplishes by commissioning the subconscious when the conscious suspends itself in 

sleep. 

The unknowable can be known if the appropriate faculties are developed. (Page 13 The Life Divine) 

To Darcy she was unknowable. 

He understood her by developing the faculty of being a gentleman to its fullest extent. 

He intuitively felt that somewhere in him those faculties were there. 

Man does not solve the problems created by his ego without becoming universal. 

Darcy could not have married her keeping her in his Mind in a class below him. 

It would not be consummated unless he rose to the transcendent. 

He did the first by seeing she was superior to him in values. 

He accomplished the next by taking into his fold Lydia as well as Wickham. 

If Wickham had not acted as he did, she could not have seen the nobility of Darcy. 

It revealed to her the depth of love he had for her. 

It generated gratitude and self-awareness that she was deeply selfish. 

Wickham’s crime, in that sense, was no crime, but the greatest service to a family deeply rooted in low false 

values. 

In forgetting another Man’s foibles, Man condones his own. 

It is a selfish generosity. 

The story opens with a new opportunity which the family converted into a problem. It was again reversed 

into a greater opportunity from outside forces. 

Man, when aware, can do so consciously. 

Man believes in karma. He is ruled by Force. 

He can become self-aware, and awake to his own being. 

Moving to the being from the force, he becomes his own determinant. 

Still, the being is only a part, the other part is nature. 

So, he must surrender his being as well as nature. (P. 358 The Life Divine ) 

Being and nature together become his psychic. 

The being in Nature emerges and merges with his being. 

Darcy and Elizabeth and all the characters were in their vital nature. 

Darcy’s letter moved her to her Mind. 

Darcy moved into his being. 

At that moment his problem was solved. He knew she was willing. 

As nature was not yet surrendered, a bit of the problem not of his direct creation remained to be solved – 

Lydia’s running away. When he did that also, all the problems for Longbourn – Lydia’s elopement, Jane’s 

engagement and Elizabeth’s engagement – were solved. 

This is because it was done partially – being first and nature next – and from outside. 

In yoga it is done fully and from inside. 

It is done not as problem solving but as availing of an opportunity. 

In that case, she would have given up Wickham in the subconscious. 

She would have developed love for Darcy. 
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Wickham and Lydia would have turned over a new leaf. 

On their own merits, they would have risen in life. 

Kitty would have regretted her secret and changed inwardly. 

Corresponding changes would have taken place in the lives of Mary, her father and her mother. 

Jane Austen desired that she could report such a change in Mrs. Bennet. 

She did perceive that possibility. 

“நாமும் அதத மறந்துவிட ஜவண்டும்.” 

தன்னுணர்வுள்ள நிதனவு, தான் அறிந்ததவ அதனத்ததயும் நிதனவில் தவத்துக்சகாள்ள 

முடியாது. 

அடிமனமும், ஆழ்மனமும், பார்த்ததவ அதனத்ததயும் ஞாபகம் தவத்துக்சகாள்ளும். 

‘தி தலப் டிதவன்’-ன் அதனத்து கருத்துகதளயும் அறிந்து, ஆனால் அவற்தற முழுதமயாகப் 

புாிந்துசகாள்ளாத ஒருவருக்கு அந்தக் கருத்துகள் அவரது ஆழ்மனதில் ஒருங்கிதணயும். அக 

ஒருங்கிதணப்பிற்கு இதணயான ஒரு புற நிகழ்தவக் காணும்ஜபாது அதனத்தும் ஒரு மின்னல் 

ஜபால் எழுந்து, புாிய ஆரம்பிக்கும். ‘தி தலப் டிதவன்’ புாியாதஜபாதும் அந்நூதலப் படிப்பதன் 

பயன் இதுஜவயாகும்.  

வாதங்கள், நுண்ணறிவு, உள்ளுணர்வு, சவளிப்படுவது, உணர்தல் ஆகியவற்தறப் சபாறுத்தவதர 

இஜதஜபான்ற நிகழ்வுகள் மீண்டும் எழும். 

இது புற செயல்முதறயாகும். 

அக செயல்முதறக்குப் பழக்கப்பட்டவர்கள் அகத்திஜலஜய இததனச் செய்யலாம். 

இது பல மடங்கு விதரவானது. 

அகத்தின் செய்முதறதய உள்ளம் ஆழ்ந்து நிதனக்கும்சபாழுது அது ேீவனுள்ளதாக மாறுகிறது. 

ொத்தியமற்ற இடங்களில் காதலர்கள் ெந்தித்துக்சகாள்வது ஒரு உதாரணமாகும். 

சதாழில் நுட்பத்தத நாடும் ஒரு சதாழிலதிபர், அடுத்த படிப்தபப் பற்றிக் கவதலப்படும் ஒரு 

மாணவன், திருமணத்திற்குக் காத்திருக்கும் ஒரு சபண் இது ஜபான்ற விஷயங்கதளச் ெந்திப்பர். 

ஒரு குருக்களின் மகளுக்கு இதுஜபால் வந்த பம்பாய் வரனுக்கு, அவளுதடய ெஜகாதாியுடன் 

திருமணம் நடந்தது. 

இந்தியப் சபாருளாதார வளர்ச்ெி, ஜநருவுக்கும் அடுத்து வந்த பிரதம மந்திாிகளுக்கும், அவர்களுக்கு 

விசுவாெம் இருந்தஜபாதும் இவ்வாறு சவளிப்படவில்தல. 

ஜமற்கத்திய நாடுகள் இவ்வளர்ச்ெிதயக் கண்டன, அது சூழலில் இருந்தது. இருப்பினும் எந்த 

சவளிப்பாடும் இருக்கவில்தல. 

பசுதமப் புரட்ெி மட்டுஜம அவ்வாறு ஏற்பட்டது. 

ஜநரு மண்ணின் தமந்தனாக இல்லாதது இதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம், ஏசனனில் மூன்று 

ததலமுதறகளாக அவரது குடும்பம் தாய் மண்ணிலிருந்து விலகி இருந்தது. 

அரெியல் சதாண்டர்கள் நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு திடீசரனத் ததலதமப் பதவிக்கு உயர்வது, 

சதாழில் முதனவர்கள் இறுதி நாட்களில் பிரபலமாவது, ொதாரண தம்பதிகள் பல வருடங்களுக்குப் 

பிறகு அன்ஜயான்யமாவது, 1980ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இந்தியா ேீவன் மிக்க நாடாக மாறுவது, 

ஜபாாில் ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு ெர்ச்ெில் உயருவது, ெீனாவின் சுபீட்ெம் ஆகியவற்றிற்கு 

அவற்றின் விளக்கங்களில் இத்ததகய பாிமாணம் உண்டு.   

திருமணத்ததப் பற்றிஜய நிதனத்துப் பார்த்திராத, ஒரு அலுவலகத்தில் நீண்ட நாட்களாகப் 

பணிபுாியும் ஒரு ஆணும் சபண்ணும் ஒரு திடீர் ெந்திப்பில் திருமணம் செய்துசகாள்ள முடிவு 

செய்வது நமது ெமூகத்தில் ஜகள்விப்படாத ஒன்றல்ல. 

வலிதமயற்ற மனதின் விருப்பமான நம்பிக்தக, மறப்பது ஆகும். 

வாழ்க்தகயில் ெில செய்முதறகள் கருத்தில் எடுத்துக்சகாள்ளத்தக்கதவ. 

எதிர்விதன ஆற்றாமலிருப்பது, அற்புதம் எதிர்பார்க்கும் அளவிற்குப் பதிலளிக்காவிடினும், மனித 

தன்முதனப்தப விலக்கி வாழ்வின் தன்முதனப்புகதளக் கட்டவிழ்த்து விடுகிறது. 

ெில கருத்துகதள இங்கு கருதுவது ெிறந்தது. 

சபாய்தமயான நிதலதய ஜமற்சகாள்ளும்சபாழுது மனிதஜன அவனுக்கு ஜமாெமான 

எதிாியாவான். 

வலிதமயான மனப்பாங்கு மனிததன ஜநசரதிரான தன்முதனப்தப எடுக்க தவக்கிறது. 

ஒரு ததடயாக இருப்பது பற்றிய ஆழ்மன அறிவு ஒருவதர அததனத் தீர்க்க தவக்கிறது. 

ொததன புாிய விரும்பும்சபாழுது மனிதனில் உள்ள ஆண்தம சபண்தமயாக மாறுகிறது.  

குற்றம் ொட்டுபவர் குற்றம் ொட்டப்பட்டவாிடமிருந்து சதாிந்துசகாள்ள விரும்புகிறார், அவ்வாறு 

கூறவும் செய்கிறார்.  
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உறங்கப் ஜபாகும் முன்பும், விழித்துக்சகாள்ளும் சபாழுதும் மிகவும் முதறப்படுத்தப்பட்ட மனம் 

முக்கியமான விஷயங்கதள நிதனவில் தவத்துக்சகாள்ளும்-Alexandre Dumas. 

ஜமல்மனம் உறக்கத்தில் தன்தனஜய விலக்கி தவத்திருக்கும்சபாழுது, முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ள 

மனம் ஆழ்மனதத செயல்படுத்த தவப்பதன் மூலம் ொதிக்கும். 

ொியான திறன்கள் வளர்ச்ெி அதடயும்சபாழுது அறியமுடியாததத அறிந்துசகாள்ள முடியும். (Page 

13 The Life Divine) 

டார்ெிக்கு அவள் அறியமுடியாதவளாக இருந்தாள். 

முழுதமயான கனவானாக மாறிய பின்ஜப அவனால் அவதளப் புாிந்துசகாள்ள முடிந்தது. 

அத்திறன்கள் அவனிடம் எங்ஜகா இருப்பதத அவனால் உணர முடிந்திருந்தது. 

தனது அகந்ததயால் உருவான பிரச்ெிதனகதள மனிதனால் பிரபஞ்ெமயம் ஆகாமல் தீர்க்க 

முடிவதில்தல. 

அவனது மனதில் அவதனவிட அவள் ஒரு நிதல கீழ் என்று நிதனக்கும்வதர, டார்ெியால் 

அவதளத் திருமணம் செய்துசகாண்டிருக்க முடியாது.  

அவன் பிரம்ம நிதலக்கு உயர்ந்தால் மட்டுஜம அதத அவனால் நிதறஜவற்ற முடியும். 

பண்புகளில் அவள் தன்தனவிட உயர்வாக இருப்பததப் பார்த்து அவன் முதலாவததச் செய்தான். 

லிடியாதவயும், விக்காதமயும் ஏற்றுக்சகாண்டு அவன் அடுத்தததச் செய்து முடித்தான். 

விக்காம் இவ்வாறு நடந்து சகாண்டிருக்காவிடின், எலிெசபத்தால் டார்ெியின் ஜமன்தமதயப் 

பார்த்திருக்க முடியாது. 

டார்ெி அவள் மீது தவத்திருந்த ஆழமான காததல அவளுக்கு இச்செயல் சவளிப்படுத்தியது. 

இது அவளிடம் நன்றி உணர்விதன ஏற்படுத்தியது, தான் எவ்வளவு ஆழமாக சுயநலமாக 

உள்ஜளாம் என்பததயும் உணர்த்தியது. 

இந்த விதத்தில் விக்காம் புாிந்த குற்றம், குற்றஜம அல்ல, தாழ்ந்த சபாய்தமயான பண்புகதளக் 

சகாண்டிருந்த குடும்பத்திற்கு செய்த மிகப் சபாிய ஜெதவயாகும். 

மற்ற மனிதனது குதறபாடுகதள மறப்பதில் மனிதன் தன்னுதடயதத மன்னித்து விடுகிறான். 

இது ஒரு சுயநலமான சபருந்தன்தம. 

ஒரு புதிய வாய்ப்பிதன ஒரு பிரச்ெிதனயாக இக்குடும்பம் மாற்றியதிலிருந்து இக்கதத 

சதாடங்குகிறது. புற ெக்திகளால் அது சபாிய வாய்ப்பாக மீண்டும் மாற்றப்பட்டது. 

மனிதன் விழிப்பாக இருக்கும்சபாழுது, தன்தன உணர்ந்த நிதலயிஜலஜய இததனச் செய்யலாம். 

கர்மத்தத மனிதன் நம்புகிறான். அவன் ெக்தியால் ஆளப்படுகிறான். 

அவன் சுய விழிப்பு சபறலாம், அவனது ேீவதன உணரலாம். 

ெக்தியிலிருந்து ேீவனுக்கு நகருதகயில், மனிதன் தனக்ஜக நிர்ணயம் செய்து சகாள்பவனாக 

மாறுகிறான்.  

இருப்பினும் ேீவன் ஒரு பகுதிஜய, மற்ற பகுதி சுபாவமாகும். 

ஆதலால் அவன் தனது ேீவன் மற்றும் சுபாவத்ததச் ெரணதடயச் செய்ய ஜவண்டும். (P. 358 The Life 

Divine ) 

ேீவனும் சுபாவமும் ஜெர்ந்து அவனது தெத்தியமாக மாறுகிறது. 

இயற்தகயில் உள்ள ேீவன் சவளிவருகிறது, அவனது ேீவனுடன் இதணகிறது. 

டார்ெி, எலிெசபத் மற்றும் அதனத்து கதாபாத்திரங்களும் உணர்வின் அடிப்பதடயில் இருந்தனர். 

டார்ெியின் கடிதம் அவதள அவளது மனதிற்கு மாற்றியது. 

டார்ெி அவனது ேீவனுக்கு மாறினான்.  

அத்தருணத்தில் அவனது பிரச்ெிதன தீர்ந்தது. அவளது விருப்பம் அவனுக்குப் புாிந்தது.  

சுபாவத்தத இன்னமும் ெரணதடயச் செய்யாததால் அவனால் ஜநரடியாக உருவாக்கப்படாத 

பிரச்ெிதன ெிறிதளவு இன்னமும் தீர்க்கப்படாமல் இருந்தது- லிடியாவின் ஓடிப்ஜபாதல். அததயும் 

அவன் தீர்த்த பிறகு, லாங்பர்னின் அதனத்துப் பிரச்ெிதனகளும்-  லிடியாவின் செயல், ஜேனுதடய 

திருமண உறுதி, எலிெசபத்தின் திருமண உறுதி அதனத்தும் தீர்க்கப்பட்டன. 

இது பகுதியாக நடத்தப்பட்டதாலும் சவளியிலிருந்து நடத்தப்பட்டதாலும் இவ்வாறு நிகழ்ந்தது- 

ேீவன் முதலிலும், சுபாவம் அடுத்ததாகவும் இருந்தது. ஜயாகத்தில் இது முழுதமயாக அகத்தில் 

செய்யப்படுகிறது.  

பிரச்ெிதனதயத் தீர்ப்பததவிட வாய்ப்தபப் பயன்படுத்திக் சகாள்வதற்காக இது செய்யப்படுகிறது. 

அவ்வாறு இருப்பின், அவள் விக்காதம ஆழ்மனதிலிருந்து அகற்றியிருப்பாள். 

டார்ெியின் மீது காததல வளர்த்துக் சகாண்டிருப்பாள். 

விக்காமும், லிடியாவும் முழுதமயாக மாறியிருப்பர். 

அவர்களது சுய திறதமகளினாஜலஜய வாழ்க்தகயில் முன்ஜனறியிருப்பர். 
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இரகெியமாக தவத்துக் சகாண்டதற்காக கிட்டி வருத்தப்பட்டிருப்பாள், அகத்தில் மாறியிருப்பாள். 

ஜமாி மற்றும் அவளது சபற்ஜறார்களின் வாழ்க்தகயில் இது சதாடர்பான மாற்றங்கள் 

ஏற்பட்டிருக்கும். 

திருமதி சபன்னட்டிடமும் அதுஜபான்ற மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று கூற ஜேன் ஆஸ்டின் 

விருப்பப்பட்டாள். 

அவள் அந்த ொத்தியக் கூற்றிதன உணர்ந்தாள். 

68. “They were off Saturday night about twelve.” 

One stroke of human wisdom would be to see that everyone in the story enjoyed every event fully. 

One who has the vision of Marvel sees evil as not evil. 

This is a step further, to see that each Man enjoys his situation. 

Evil is for the ego. 

To enter into ego and emerge out of it is a great self-discovery. 

The human soul does so. 

God does not enter into the ego. 

He is outside involution and enjoys seeing how the ego enjoys in emerging out of evil. 

The ego is the athlete who receives the coaching. 

God is the coach who is always outside the play. 

Reading The Life Divine, one has that intellectual knowledge. 

Practising yoga, the same knowledge becomes one of emotion and finally sensation. 

Ego is the patient operated upon; God is the doctor who operates. 

This is a process where all major operations become minor. 

There is no failure at all. 

Please note the patient opts for the operation, takes the risk, and pays for it. 

Anesthesia removes the pain; faith relieves the devotee of anxiety. 

This analogy cannot go further. 

Darcy realised his boorish nature, felt the joy of giving it up. 

Later he saw with joy she was changing towards him. 

Here there was no pain except giving up his boorishness. 

It can be an act of joy. 

In that case, from the moment of realising his evil, the journey will be one of joy. 

God is the conscient that is awake in him, the subconscient. 

The conscient can never feel the pain. 

The pain is for the unawakened part, not for God. 

God from inside or outside is always free of pain. 

God enjoys Man’s joy of being liberated. 

The darkness intensifies Man’s joy of liberation. 

There are certain facts about family life which can be beneficially considered. 

1. Normal goodwill at least as manners is not to be seen in life. 

2. One takes joy in destroying the best friend. 

3. The spirit of contradiction springs up in life with a rare vigour. 

4. Pleasant exterior goes with unpleasant intentions. 

5. Assertion of inferiority as superiority is a way of life. 

6. The desire to deny dependence on the only source of survival. 

7. Desire to receive help only to hurt the giver is a way of life. 

8. The most affectionate friend loves not to do the most trivial help as duty. 

9. One serves for long to create an opportunity for betrayal. 

10 . Complete unawareness of Himalayan service. 

A low Man lower than the lowest, raised in one point way above all around by a benevolent hand is seen by 

the beneficiary as the point of assertion. This is Mrs. Bennet towards Mr. Bennet. Her excuse was her 

beauty. Darcy had not even that excuse. 

Because Elizabeth gave a willing full hearted listening to Wickham the rule compels him to ruin her. 

Gratitude cannot be born in poverty, ignorance or smallness. 

Jane and Mr. Bennet could not deny themselves the joy of contradicting Elizabeth even if she now presided 
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over Pemberley. 

It is only unpleasant intentions that acquire the garb of a pleasant exterior. 

Any trait enjoys self-affirmation. Inferiority too wants to enjoy. The only way it can enjoy is by affirmation. 

How could it affirm its inferiority except as superiority? Whom else to deprive of superiority except one 

who is SILENT? 

An inferior Man will not be allowed to assert against anyone. 

No one would relate to him. 

Anyone who relates to him gives him an occasion to assert. 

He asserts as a superior. 

It is not his fault. 

It is the fault of the one who related to him. 

It is a law of life, as fire will burn. 

It is up to each Man to know others and protect himself. 

No one else will protect him. 

If you serve anyone uncalled for, be it anyone, he will be oblivious of it. 

It is for you not to allow yourself to be exploited. 

Form is what the individual realises in the universe of Brahman. (P. 46 The Life Divine) 

Darcy the Man, arrogant and proud, became the individual by discovering Brahman in the universe of her 

family. 

Form is the medium of the Person to meet the substance. 

The form Darcy was seeking was marriage for love. 

He could find it only in her universe which was her family. 

He became the Person, the Individual, the gentleman seeking love when he discovered his Brahman, his 

love, in his universe, i.e. her family. 

By gladly recognizing her family as his own family – i.e. Lydia’s elopement as Georgiana’s, Wickham’s 

treachery as his own treachery of his values, by willingly taking the rogue into his fold, proud Darcy 

matured into the civilized individual. 

This is the evolution of vital pride into Mental goodness. 

For him love or romance was not among his own people. 

His own class was atrophied, dead, petrified. 

No love is born there now. 

No Lady Arabella or Augusta or even Beatrice was capable of love or romance. At best Beatrice could 

marry well. 

The fall of Mary and her effort to rise to be a Thorne qualified her to acquire love of a higher order. 

A higher order of love needs intensity of aspiration. 

Intensity of aspiration issues not out of ease of life but out of an inner struggle usually. 

For intensity to be born out of ease there must be culture of a very high order. 

In all Trollope’s novels, only Palliser comes near the goal. He comes to it dry and somewhat boorish with a 

touch of insincerity that we see in his attempted elopement. 

Fiction expressing high values as in Tagore’s novel where the mother-in-law refuses to ask her daughter–in-

law for the missing six thousand sovereigns does reflect a reality of its society. 

We see Rama’s love flawed when he suspected Sita. 

Jane Austen knows what passed in Darcy’s Mind. 

She was not able to give expression to it, not being a male. 

“ெனிக்கிழதமயன்று இரவு பன்னிசரண்டு மணிக்கு அவர்கள் கிளம்பினர்.” 

இக்கததயில் ஒவ்சவாருவரும் ஒவ்சவாரு நிகழ்தவதயயும் ெந்ஜதாஷமாக முழுதமயாக 

அனுபவித்தனர் எனப் பார்ப்பது மனித அறிவுதடதம ஆகும். 

அற்புதத்ததப் பார்க்க இயலும் ஒருவர் தீதமதயத் தீதமயாகப் பார்ப்பதில்தல.  

ஒவ்சவாரு மனிதனும் அவனுதடய சூழ்நிதலதய மகிழ்வுடன் அனுபவிப்பததப் பார்ப்பது அடுத்த 

படி ஆகும். 

தீதம அகந்ததக்குாியது. 

அகந்ததக்குள் நுதழந்து, அதிலிருந்து சவளிவருவது சபாிய சுய கண்டுபிடிப்பு ஆகும். 

மனித ஆன்மா இததச் செய்யும். 
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இதறவனுக்கு அகந்தத இல்தல. 

இதறவன் ெிருஷ்டிக்கு அப்பால் உள்ளான், தீதமதய விட்டு சவளிஜய வருவதத எவ்வாறு 

அகந்தத அனுபவிக்கிறது என்பததப் பார்ப்பதில் ெந்ஜதாஷமதடகிறான்.  

அகந்தத பயற்ெி சபறும் விதளயாட்டு வீரனாகும். 

பயிற்ெியளிக்கும் இதறவன் எப்சபாழுதும் ஆட்டத்திற்கு சவளிஜய உள்ளான். 

‘தி தலப் டிதவன்’ படிப்பது ஒருவருக்கு அந்த அறிவுபூர்வான ஞானத்தத அளிக்கும். 

ஜயாகம் பயின்றால், அஜத ஞானம் உணர்ச்ெிபூர்வமாகவும் இறுதியில் உணர்வுபூர்வமாகவும் 

மாறுகிறது.  

அகந்ததக்கு அறுதவச் ெிகிச்தெ அளிக்கப்படுகிறது, அறுதவச் ெிகிச்தெ அளிப்பவன் இதறவன் 

ஆவான். 

அதனத்து சபாிய அறுதவ ெிகிச்தெயும் இந்த முதறயினால் ெிறியதாக மாறுகின்றன.  

இதில் ஜதால்வி என்பஜத இல்தல. 

ஜநாயாளி அறுதவ ெிகிச்தெ செய்துசகாள்ளத் தீர்மானிக்கிறார், துணிந்து செயல்படுகிறார், அதன் 

விதளதவயும் ஏற்றுக்சகாள்கிறார். 

மயக்க மருந்து வலிதய நீக்குகிறது; நம்பிக்தக அன்பாின் கவதலதய நீக்குகிறது. 

இந்த ஒப்புவதமதய ஜமலும் விாிவுபடுத்த முடியாது. 

முரட்டுத்தனமான தனது சுபாவத்தத டார்ெி உணர்ந்தான், அததக் தகவிடும் ெந்ஜதாஷத்தத 

அதடந்தான். 

பின்னர் அவள் தன்தன ஜநாக்கி மாறிக்சகாண்டு வருவதத ெந்ஜதாஷத்துடன் பார்த்தான். 

அவன் தன்னுதடய முரட்டுத்தனத்ததக் தகவிடுவததத் தவிர ஜவறு எந்த வலிதயயும் 

அனுபவிக்கவில்தல. 

இது மகிழ்ச்ெிகரமான ஒரு செயலாக இருக்கலாம். 

அவ்வாறு இருப்பின், தனது தீதமதய உணர்ந்த தருணத்திலிருந்து அவனது பயணம் 

மகிழ்ச்ெிக்குாிய ஒன்றாக இருக்கும்.  

ஆழ்மனமாக விளங்கும் மனிதனில் பிரம்மமான இதறவன் விழிப்புடன் உள்ளான். 

பிரம்மத்திற்கு வலிதய உணரஜவ முடியாது. 

விழிப்பதடயாத பாகத்திற்ஜக வலியுண்டு, இதறவனுக்கு அல்ல. 

இதறவனுக்கு அகம், புறம் இரண்டிலும் வலி என்பஜத கிதடயாது.  

விடுததல அதடந்த மனிதனின் ெந்ஜதாஷத்ததக் கண்டு இதறவனும் மகிழ்ச்ெி அதடகிறான். 

விடுததல அதடந்த மனிதனின் ெந்ஜதாஷத்தத இருள் அதிகாிக்கச் செய்கிறது.  

குடும்ப வாழ்தவப் பற்றிய நன்தம பயக்கும் ெில உண்தமகள் உள்ளன. 

1. ொதாரண நல்சலண்ணத்தத குதறந்தபட்ெ நடத்ததயாக வாழ்வில் பார்க்க முடியாது. 

2. சநருங்கிய ஜதாழதன அழிப்பதில் ஒருவர் ெந்ஜதாஷம் சபறுகிறார். 

3. முரண்பாட்டின் மனப்பான்தம வாழ்க்தகயில் ஒரு அாிய வீாியத்துடன் சவளிவருகிறது. 

4. இனிதமயான சவளித் ஜதாற்றம் ஜமாெமான ஜநாக்கங்களுடன் இதணகிறது. 

5. தாழ்ந்த நிதலதய உயர்ந்த நிதலயாக வலியுறுத்துவது வாழ்வின் முதறயாக உள்ளது. 

6. உயிர்வாழ இருக்கும் ஒஜர ஆதாரத்ததச் ொர்ந்து இருக்க மறுப்பு சதாிவிக்கும் விருப்பம்.  

7. உதவி செய்பவதரக் காயப்படுத்துவதற்காகஜவ உதவிதயப் சபற விரும்புவது வாழ்வின் ஒரு 

   முதறயாகும். 

8. மிகவும் பாெமுள்ள ஒரு நண்பன் ஒரு ெிறிய உதவிதயக்கூட கடதமக்காகச் செய்ய 

    விரும்புவதில்தல. 

9. நம்பிக்தகத் துஜராகம் செய்வதற்குாிய வாய்ப்பிதன உருவாக்க ஒருவர் நீண்ட நாட்களுக்கு 

   ஜெதவ செய்வார்.  

10. ஒரு மிகப் சபாிய உதவிதயப் பற்றி ஒன்றுஜம சதாிந்துசகாள்ளாமல் இருப்பது. 

கதடநிதலக்கும் கீழான ஒருவன், ஒரு நல்ல மனிதனால் சுற்றியுள்ள அதனவதரயும்விட ெற்று 

உயர்த்தப்படும்ஜபாது, தன்தனஜய வலியுறுத்துவததக் காணலாம். திருமதி சபன்னட் தன் 

கணவாிடம் இவ்வாறு நடந்துசகாள்கிறாள். அவளது அழஜக அவளது ஆயுதமாகும். டார்ெியிடம் 

அந்தச் ெமாதானமும் இல்தல.  

விக்காம் கூறியதத எலிெசபத் முழுமனஜதாடு செவிமடுத்ததால், அவன் அவதள அழிக்க 

விதழகிறான். 

ஏழ்தம, அறியாதம, ெின்னத்தனம் ஆகியவற்றில் நன்றி உணர்வு பிறக்க முடியாது. 

எலிெசபத் இப்சபாழுது சபம்பர்லிக்கு எேமானியாக இருந்தஜபாதிலும், ஜேன் மற்றும்  

திரு சபன்னட்டால் அவளிடம் முரண்படாமல் இருக்க முடியவில்தல. 
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இனிதமயற்ற ஜநாக்கங்கள்தான் இனிதமயான புறத் ஜதாற்றத்தத ஜமற்சகாள்கின்றன.  

எந்த ஒரு குணமும் சுய உறுதிப்பாட்தட அனுபவிக்கிறது. கீழ்நிதலயும் அனுபவிக்க விரும்புகிறது. 

உறுதிப்பாட்டின் மூலம்தான் அதனால் ெந்ஜதாஷப்பட முடியும். தன்தன ஜமன்தமப்படுத்திக் 

சகாள்வதன் மூலம் அல்லாமல் ஜவறு எவ்வாறு கீழ்நிதல தன்தன உறுதிப்படுத்திக்சகாள்ள 

முடியும்? சமௌனமாக இருப்பவதரத் தவிர ஜவறு எவருக்கு நாம் பமன்சம அைிக்காமல் இருக்க 

முடியும்? 

கீழ்நிதலயில் இருக்கும் மனிதன் எவருக்கும் எதிராக வலியுறுத்திக்சகாள்ள அனுமதிக்கப்பட 

மாட்டான்.  

எவரும் அவனுடன் சதாடர்புசகாள்ள மாட்டார்கள். 

யாஜரனும் அவனுடன் சதாடர்புசகாள்கிறார் எனில், அவனுக்குத் தன்தன வலியுறுத்திக்சகாள்ள 

ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கின்றனர்.  

உயர்ந்தவன்ஜபால் அவன் தன்தன வலியுறுத்துவான்.  

அது அவனுதடய தவறல்ல. 

அவனுடன் சதாடர்புசகாண்டவனின் தவறு அது. 

சநருப்பு சுடும் என்பது ஜபால் இது வாழ்வின் ஒரு ெட்டமாகும். 

மற்றவர்கதளப் பற்றித் சதாிந்துசகாண்டு நம்தமக் காப்பாற்றிக்சகாள்வது நம்தமப் சபாறுத்தது. 

ஜவறு எவராலும் நம்தமக் காப்பாற்ற முடியாது. 

ஒருவர் ஜகட்காமஜலஜய அவருக்கு நாம் உதவி செய்தால், அது எவருக்காக இருந்தாலும் ொி, அவர் 

இததப் பற்றி எதுவும் அறியாதவராக இருப்பார். 

நம்தம மற்றவர்கள் தவறாகப் பயன்படுத்திக் சகாள்ள நாம்தான் அனுமதிக்கக் கூடாது. 

பிரம்மத்தின் உலகத்தில் தனிநபர் உணருவது ஜதாற்றத்ததத்தான்.(P. 46 The Life Divine) 

திமிர் பிடித்தவனாகவும், கர்வமுள்ளவனாகவும் இருந்த டார்ெி, எலிெசபத்தின் குடும்பத்தில் 

பிரம்மத்ததக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் தனித்துவம் பதடத்தவனாக மாறினான். 

உட்சபாருதளச் ெந்திக்க ரூபம் ஒரு நபாின் கருவியாக விளங்குகிறது.  

டார்ெி நாடிய ரூபம் காதலுக்கான திருமணம் ஆகும். 

அவளுதடய உலகமாக இருந்த அவளது குடும்பத்தில் மட்டுஜம டார்ெியால் இததனக் காண 

முடிந்தது. 

அவனது உலகமாக விளங்கிய அவளது குடும்பத்தில் தனது பிரம்மத்ததக் கண்டுபிடித்த டார்ெி, ஒரு 

மனிதனாகவும், தனித்துவம் பதடத்தவனாகவும், காததல நாடும் ஒரு கனவானாகவும் மாறினான். 

லிடியா ஓடிப்ஜபானதத ோர்ேியானாவின் செயலாகக் கருதுவது, விக்காமின் நம்பிக்தகத் 

துஜராகத்தத தான் தன்னுதடய பண்புகளுக்குச் செய்த துஜராகமாகக் கருதுவது, கயவனான 

விக்காதமத் தன்னுதடய பாதுகாப்பில் எடுத்துக்சகாள்வது என்று அவளது குடும்பத்தத தனது 

குடும்பமாக மகிழ்ச்ெியுடன் அதடயாளம் காண்பதன் மூலம் கர்வம் பதடத்தவனான டார்ெி, நாகாிக 

மனிதனாக முதிர்ச்ெி அதடந்தான். 

இது உணர்வின் சபருமிதம் மனதின் நற்குணமாக மாறும் பாிணாமம் ஆகும். 

அவதனப் சபாறுத்தவதர அவதனச் ஜெர்ந்தவர்களிடம் அவனுக்கு அன்ஜபா, காதஜலா 

இருக்கவில்தல. 

அவதனச் ஜெர்ந்தவர்கள் அவனுக்கு நலிந்தும், ேீவனின்றியும், உதறந்த நிதலயிலும் இருந்தனர். 

தற்சபாழுது அங்கு காதல் என்பஜத இல்தல. 

Lady Arabella, Augusta, மற்றும் Beatrice ஆகிஜயாருக்குக் காதலிக்கஜவா அல்லது அன்பு காட்டஜவா 

இயலவில்தல. Beatrice-னால் திருமணம் செய்துசகாள்ள மட்டும் முடிந்தது. 

ஜமாியின் வீழ்ச்ெியும், தார்ன் அளவிற்கு உயர அவள் எடுத்த முயற்ெியும் உயர்ந்த காததலப் சபற 

அவதளத் தகுதி உதடயவளாக்கின. 

ஒரு உயர்ந்த காதலுக்குத் தீவிரமான ஆர்வம் ஜததவ. 

சுலபமான வாழ்க்தக தீவிர ஆர்வத்தத அளிப்பதில்தல, ொதாரணமாக மனாீதியான ஜபாராட்டஜம 

இததன அளிக்கும். 

சுலபமான வாழ்க்தகயில் தீவிரம் எழுவதற்கு உயர்ந்த நிதல நாகாிகம் அவெியம். 

Trollope-ன் அதனத்து நாவல்களிலும் பாலிெர் மட்டுஜம இலக்கிற்கு அருஜக வருகிறான். அவனும் 

வறண்ட உள்ளத்துடனும், முரட்டுத்தனமாகவும், உண்தம இல்லாமலும் வருவதத அவன் 

ஓடிப்ஜபாக எடுக்கும் முயற்ெியில் காண்கிஜறாம்.  

தாகூாின் நாவலில் ஆறாயிரம் பவுன்கள் காணாமல் ஜபானதத மாமியார் தனது மருமகளிடம் 

ஜகட்காமல் இருப்பது ஜபான்ற உயர்ந்த பண்புகதள கததகள் சவளிப்படுத்துவது ெமூகத்தின் 

உண்தம நிதலதயப் பிரதிபலிக்கிறது.   
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ெீதததயச் ெந்ஜதகித்த ராமாின் அன்பில் குதற சதாிகிறது. 

டார்ெியின் மனதின் எண்ண ஓட்டம் ஜேன் ஆஸ்டினுக்குத் சதாியும். 

அவள் ஆணாக இல்லாத காரணத்தால் ஜேன் ஆஸ்டினால் அததன சவளிப்படுத்த முடியவில்தல.  

69. “But were not missed till yesterday morning till 8 A.M..” 

Suspicion is not one of the attitudes of a normal home. 

Availing of an unsuspecting attitude to one’s advantage is mean and tricky. 

Matter that looks dull and dumb contains immeasurable energy. 

Lydia who was only boisterous could plot and leave her family when there was absolutely no occasion for 

it. Had she wanted to marry Wickham, no one would have prevented her, if he had been willing. 

The rules of accomplishment have many things to tell us. 

1. When left to itself, the best result issues – Darcy after replying to her by a letter went inside and kept 

quiet. Sri Aurobindo’s Alipore case. 

2. A vigorous self-righteous defence is its own reward – The immediate outer result 

    may be negative while it is followed by a positive result. Lady Catherine’s abuse of   Lizzy. Beauty Land   

case. 

3. A stiff defence prevents the fullness of immediate result. 

4. The plane of action decides the mode of defence. 

5. The relative intensity of attack and defence dictates the type of response. 

a. An attack can be stopped and reversed. 

b. An attack can be a success by silence. 

c. An attack exhausts itself. 

d. Silence strengthens the attack. 

Consecration decides on our behalf from life or Mother. 

Consecration is commissioning the Divine’s decision which is still determined by the difference of 

energy between desire and decision. 

An attack is an indication of the strength and quality of our defence. 

The capacity not to respond to an attack or an opportunity makes life and Mother act as they choose. What 

acts is determined by our inner faith. 

Bingley and Jane out of submissiveness kept quiet. Their truth turned the events in their favour. 

Dantes gave a small boat to Jacopo for his attitude. Its immediate result was news of his father and 

Mercedes. The excellent intention of Jacopo was a parallel to the excellent intention of Mercedes.  

An orphan’s or a smuggler’s excellent intention can only bring negative results. 

Mercedes served Fernand well with success, status and wealth. 

She sent Dantes to jail and privation. 

An orphan is not hurt by treachery, rather is well served. 

In The Count of Monte Cristo, we observe various phenomena. 

1. Morrel was mercenary, selfish, but dutiful and honourable. 

He lost his ships, was about to lose his life, was saved in time. 

2. Dantes’ Mind was good, organized, strong, naïve. 

An orphan was devoted to him utterly. 

Jealousy betrayed him, sent him to jail. 

His revolt against punishment was extreme. 

On exhausting his protest, great knowledge sought him. 

Love, knowledge, wealth, status came to him through danger. 

Filial affection had no scope. 

Love was not consummated, but found its fulfillment in the opposite. 

His enemies rose in society to the very top. 

Purity of love with the strength of royalty comes to him as his own slave. 

The one to whom he gave his deepest love whose son he saved produced a son who insulted him and was 

desirous of killing him. 

Her love was conscientious but was not steady and loyal to the dead man, which is portrayed by Conan 

Doyle in a woman of seventy who lost her eyes. 

Dantes’ revenge was complete, not his love. 
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Danglars’ skill raised him to be a banker through deceit. Faria’s knowledge brought him wealth and prison. 

He could not enjoy that wealth, as he served Spada who was killed by poison. 

Dantes’ wealth was fulfilled in status, not love. 

Haydee was fulfilled in love, not Dantes. 

Neither his duty to his father, nor his love for Mercedes was fulfilled. It was both fulfilled in his saving 

Morrel a selfish, mercenary, honourable Man and his equally selfish son. 

These are events where energy acts. Energy has not yet acquired the moral sentimental  character of 

affection or love. 

 Darcy’s love was fulfilled in her material aspiration. 

“ஜநற்று காதல எட்டு மணிவதர அவர்கள் இல்லாதது எவருக்கும் சதாியவில்தல.” 

ொதாரண குடும்பங்களில் ெந்ஜதகம் ஒரு மஜனாபாவமாக இருக்காது. 

ெந்ஜதகப்படாத மனப்பான்சமசய ஒருவரது இலாபத்திற்காகப் பயன்படுத்திக்சகாள்வது 

அற்பத்தனமானது, தந்திரமிக்கது. 

ேீவனற்றும், முட்டாள்தனமாகவும் ஜதான்றும் விஷயம் அளவற்ற ெக்திதயக் சகாண்டிருக்கும். 

எவருக்கும் கீழ்ப்படியாத லிடியாவால், முற்றிலுமாக அதற்காக எந்த ஒரு ெந்தர்ப்பம் இல்லாத 

ஜபாதும், திட்டம் தீட்டிக் குடும்பத்தத விட்டுச் செல்ல முடிந்தது. அவள் விக்காதம மணக்க 

விரும்பியிருந்தால், அவனும் அவதள மணக்கச் ெம்மதித்திருந்தால், குடும்பத்தில் எவரும் அதத 

எதிர்த்திருக்க மாட்டார்கள். 

ொததனக்குாிய விதிகள் நமக்கு பல விஷயங்கதளக் கூறுகின்றன. 

1. எதுவும் செய்யாமல் விட்டு விடும்சபாழுது ெிறப்பான பலன் கிதடக்கிறது. (உ-ம்)  

 ஸ்ரீ அரவிந்தாின் அலிப்பூர் வழக்கு. எலிெசபத்திற்குக் கடிதம் மூலம் பதிலளித்த பின் டார்ெி 

 உள்ஜள சென்று அதமதியாக இருந்தான். 

2. ஒரு தீவிரமான, சுய ஜநர்தமயான தற்காப்ஜப ஒரு சவகுமதியாகும். உடனடியாகக் காணக்கூடிய 

    பலன் எதிர்மதறயாக இருக்கலாம், ஆனால் சதாடர்ந்து வருவது ஜநர்மதறயான பலனாகஜவ 

    இருக்கும். (உ-ம்) எலிெசபத்தத ஜலடி காதாின் நிந்தித்தது, பியூட்டி ஜலண்ட் வழக்கு. 

3. கடுதமயான தற்காப்பு உடனடி முழுதமயான பலதனத் தடுக்கிறது. 

4. செயலின் தளம் தற்காப்பின் விதத்ததத் தீர்மானிக்கிறது. 

5. தாக்குதல் மற்றும் தற்காப்பின் ஒப்பீட்டுத் தீவிரம், பதிலின் விதத்ததத் தீர்மானிக்கும். 

a. ஒரு தாக்குததல நிறுத்தி, மாற்றவும் முடியும். 

b. அதமதியாக இருந்தால் தாக்குதலும் சவற்றியதடயும். 

c. தாக்குதல் தன்தனஜய தீர்த்துக்சகாண்டு விடுகிறது. 

d. சமௌனம் தாக்குததல வலுப்படுத்துகிறது. 

வாழ்க்தகயிலிருந்ஜதா அல்லது அன்தனயிடமிருந்ஜதா ெமர்ப்பணம் நமக்காகத் தீர்மானிக்கிறது. 

ஆதெ மற்றும் தீர்மானம் ஆகியவற்றிற்கிதடஜய உள்ள ெக்தியின் ஜவறுபாட்டால் இன்னமும் முடிவு 

செய்யப்படும் இதறவனின் தீர்மானத்ததச் செயல்படுத்துவஜத ெமர்ப்பணம் ஆகும். 

தாக்குதல் என்பது நமது தற்காப்பின் வலிதம மற்றும் தரத்தின் அதடயாளமாகும்.  

ஒரு தாக்குதல் அல்லது ஒரு வாய்ப்பிற்குப் பதிலளிக்காமல் இருக்கும் திறன், வாழ்க்தகதயயும், 

அன்தனதயயும் அவர்கள் விருப்பப்படி செயல்பட தவக்கிறது. செயதலத் தீர்மானிப்பது நமது அக 

நம்பிக்தகயாகும். 

அடிபணியும் குணம் இருந்த காரணத்தால் பிங்கிலியும், ஜேனும் அதமதி காத்தனர். அவர்களது 

உண்தம, நிகழ்வுகதள அவர்களுக்குச் ொதகமாக மாற்றியது.  

Dantes, Jacopoவிற்கு அவருதடய மஜனாபாவத்திற்காக ஒரு ெிறிய படகிதன வழங்கினார். இதன் 

உடனடி பலனாக அவருதடய தந்தத மற்றும் Mercedes-ஐப் பற்றிய செய்தி கிதடத்தது. Jacopoவின் 

ெிறந்த ஜநாக்கம் Mercedes-ன் ெிறந்த ஜநாக்கத்திற்கு இதணயாக இருந்தது.  

ஒரு அநாதத அல்லது கடத்தல்காரனின் ெிறந்த ஜநாக்கம் எதிர்மதறயான பலன்கதள மட்டுஜம 

அளிக்கும். 

Mercedes சவற்றி, அந்தஸ்து, செல்வம் ஆகியவற்தற Fernandற்கு அளித்தாள். 

அவள் Dantes-ஐ ெிதறக்கு அனுப்பினாள், இடர்பாடுகதள அளித்தாள்.  

துஜராகம் ஒரு அநாதததயப் பாதிப்பதில்தல, நன்தமஜய செய்கிறது.  

The Count of Monte Cristo-வில் நாம் பல்ஜவறு நிகழ்வுகதளப் பார்க்கிஜறாம். 

1. Morrel ஆதாய மனப்பான்தமயும், சுயநலமும் சகாண்டவனாக இருந்தான், ஆனால் கடதம 

உணர்ச்ெியுடனும், சகௌரவமானவனாகவும் விளங்கினான். 
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2. அவனுதடய கப்பல்கதள இழந்தான், அவனுதடய உயிதரயும் இழக்கும் தறுவாயில் இருந்தான், 

ொியான ஜநரத்தில் காப்பாற்றப்பட்டான். 

Dantes-ன் மனம் நல்ல விதமாகவும், முதறப்படுத்தப்பட்டு, வலிதமயாகவும், எளிதமயாகவும் 

இருந்தது. 

ஒரு அநாதத அவனிடம் முழுதமயாக விசுவாெமாக இருந்தான். 

சபாறாதம அவனுக்குத் துஜராகம் செய்தது, ெிதறக்கு அனுப்பியது. 

தண்டதனக்கு எதிரான அவனது எதிர்ப்பு மிகவும் தீவிரமாக இருந்தது. 

அவனது எதிர்ப்பு தீர்ந்த பிறகு ெிறந்த அறிவிதனப் சபற்றான். 

ஆபத்தின் வழியாக காதல், அறிவு, சொத்து மற்றும் அந்தஸ்து ஆகியசவ அவனுக்குக் கிதடத்தன. 

மக்கட் செல்வத்தின் ஜநெத்திற்கு வாய்ப்பு இல்தல. 

காதல் முழுதமயதடயவில்தல, ஆனால் ஜநர்மாறானதில் அதனுதடய நிதறதவக் கண்டது. 

அவனுதடய எதிாிகள் ெமூகத்தில் உச்ெத்தத அதடந்தனர். 

காதலின் தூய்தம அரெ குடும்பத்தின் வலிதமயுடன் அவனுதடய அடிதமயாக அவனிடம் 

வருகிறது. 

யாருக்கு தன்னுதடய ஆழ்ந்த அன்தப அளித்தாஜனா, யாருதடய மகதன அவன் 

காப்பாற்றினாஜனா, அந்த மகபன அவசன அவமதித்தான், சகாசல செய்யவும் விரும்பினான். 

அவளுதடய காதல் ஜநர்தமயானதாக இருந்தது, ஆனால் உறுதியாகவும் இறந்த மனிதனிடம் 

விசுவாெமாகவும் இல்தல. கானன் டாயல் என்பவர், தனது நாவலில் கண்கதள இழந்த எழுபது 

வயது சபண்மணிதயப் பற்றி இவ்வாறு ெித்தாித்துள்ளார். 

டாண்ஜட–யின் பழிவாங்கல் முழுதமயாக இருந்தது, அவரது காதல் அவ்வாறு இல்சல. 

Danglar-ன் திறதம அவர் செய்த ஜமாெடி மூலம் அவதர வங்கியாளராக உயர்த்தியது. பாாியாவின் 

அறிவு அவருக்குச் செல்வத்ததயும், ெிதறத் தண்டதனதயயும் அளித்தது. 

விஷம் தவத்துக் சகாதல செய்யப்பட்ட Spada விற்கு அவர் ஜெதவ செய்ததால் அவரால் அந்த 

சொத்தத அனுபவிக்க முடியவில்தல. 

டாண்ஜட–யின் சொத்து அந்தஸ்ததப் சபாறுத்தவதர நிதறஜவறியது, காதலில் அல்ல. 

Haydeeக்கு காதலில் நிதறவு கிதடத்தது, டாண்ஜட-க்கு அல்ல. 

தந்ததக்கு ஆற்ற ஜவண்டிய கடதமதயயும் செய்ய முடியவில்தல, சமர்ெிடஸ் மீது அன்பு காட்டவும் 

முடியவில்தல. சுயநலம் பிடித்த ஆதாய மனப்பான்தம சகாண்ட சகௌரவமான Morrel-ஐயும், 

அஜதஜபால் சுயநலமான அவருதடய மகதனயும் அவன் காப்பாற்றியதில் அதவ இரண்டும் 

நிதறவு சபற்றன. 

ெக்தி செயல்படும் நிகழ்வுகள் இதவ. பாெம் அல்லது அன்பு ஆகிய தார்மீக உணர்ச்ெி வயப்படும் 

சுபாவத்தத ெக்தி இன்னமும் சபறவில்தல. 

டார்ெியின் காதல் அவளது சபாருள்ாீதியான ஆர்வத்தில் நிதறவதடந்தது. 

70. “The express was sent directly.” 

Society is organized to act readily on such issues. 

Civilisation is measured by the ability of posterity to readily accept the experience of the past. 

Sri Aurobindo has clearly pronounced on the unregenerate vital. 

This is not a knowledge the world has in spite of the European joke about it and several Indian proverbs. 

Suppose we are able to take it literally, we save a few hundred years of experience. 

It took fifty years of repeated experience for me to see this truth with full force, but not to readily act on it. 

Here the books serve an evolutionary purpose. 

It may be possible now to create an institution where this truth can be enunciated in its various forms 

to acquire the force of Reality. An educational method built on it will be an asset and a contribution to the 

advancement of civilization. 

Any young Man with this realistic attitude can master all His works, especially The Life Divine in a few 

years. Particularly The Life Divine can be fully completed in one year. It is not a book anyone has mastered 

in the last ninety years. At the end of Chapter III on page 32 He says this. Man has to accept this creed till 

faith in him becomes knowledge. 

Every chapter is constructed on the full basis of involution and a short message on evolution. The point of 

reversal of the involution into evolution forms the crux. Every point the tradition holds as sacred is 

changed here. The reader must be keen to see in the chapter those points of reversals. Being not Force, the 

Individual is Eternal, the Force is conscious, Bliss becoming Delight, ego giving place to the Individual, 

Time yielding to Simultaneous Time, Mind’s separativity changing into Supermind’s unity, idea becoming 
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Real-Idea, the ascent first beginning as a descent, the surface replaced by the subliminal, Purusha by the 

Psychic are the important points in each chapter where His message is received by the reader as realisation. 

Mrs. Forster’s responsibility was social, not moral. 

It is a social responsibility of those who can morally take care of themselves. 

Lydia could not be protected by anyone except those who suspected her. 

Mrs. Bennet was physical, craved for physical gratification. 

No social shame was born in her to be ashamed of elopement. 

In the elopement she saw marriage. 

Had she been born in the post war world or even prewar world, she would have organized all her daughters 

living with Men, married or not. 

She was physically raw. 

Her ambition for marriage was the beginning of her psychological evolution. 

Hence it was a secondary aim, the primary one was physical need. 

The fact that Kitty was allowed to betray the family and they all honoured Lydia’s secrecy shows the extent 

that fads had eroded conscience. 

In Darcy we see, after his noble transformation, the naked selfishness was fully alive and was not ashamed 

of finding vocal expression. 

The Gardiners had acquired culture in a measure he had not. 

Opposite qualities grow simultaneously sometimes in the same person. 

The fact that Darcy who saw the truth of Jane’s love at his proposal, was able to act on it only on his own 

observation later shows how deeply rooted it was. 

Studied as a field of evolution of social psychology, no character is at fault, each is true to his constitution. 

Viewed from the point of view of fiction, we are justified in appreciation and condemnation. 

Jane Austen is certainly a genius of imaginative fiction. 

She knows what went on in Darcy’s Mind after the proposal, but being a woman, she was better able to 

portray Elizabeth, Jane, and their mother, not Darcy or Mr. Bennet. 

Her genius flowered in Collins. It is irresistible. 

He has come to stay in literature as a character. 

The shrewd insight of Charlotte about herself, Darcy, her statement of love without encouragement is the 

height of feminine perception. 

A little of it comes out in Lady Catherine. 

Rumours are afloat, but scandals are not organized. 

In spite of his fabulous wealth, the village ignored Darcy because of his pride. 

It readily showed a solicitude to the rich Men when they returned to the village in spite of their original 

supercilious attitude. 

The village was gracious enough to absorb the erring Lydia, as she was from a rich family. 

No trace of jealousy was exhibited towards Jane or even Lizzy. 

No one in the Longbourn family frowned on Lydia for her error. 

Convention has allowed conservatism to organize as dangerous fads. 

This is a symptom of decay setting in the society. 

Wealth covers up pompous folly and is still celebrated for its value. 

Squeamish desire to serve status spreads false rumours. 

Mercenary lovers are not actively encouraged, rather discouraged. 

Society does not assume moral responsibility but does not shirk social responsibility. 

Character is in evidence in free public behavior as well as trade credit. 

Malice is not a pronounced social behavior. 

Meanness is subconscious, consciously shunned. 

Solicitude of self-giving is markedly absent. 

Upward social movement by marriage is a preoccupation. 

Mean triumphing over the unfortunate is confined to close relations. 

Public manners are well organised if not public behavior. 

Royalty is held as living divinity. 

Society is mature enough not to be shaken at its roots even by a French Revolution. 
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The capacity for compromise is a dominant social as well as personal urge. 

The dignity of the woman is socially conceded in full measure. 

The capacity to complain remains, but in the absence of the concerned persons. 

Complaints show a tendency to culturally mature acquiring the guise of witticisms.  

The Universe tries to express Bliss in human life. (P. 43, The Life Divine) 

Man tries to express ego and its capacities. 

He expresses his Mind through his ego. 

His ego often gets the better of his Mind. 

Society responds to Man with encouragement, by neutral permissiveness, by the opposition in proportion to 

his development of his ego or Mind. 

Meryton is a conservative traditional British village of 1780. 

It is somewhat prosperous though not rich. 

All her rich inhabitants migrated out of it. 

The population is civilised enough not to be overtly mean, competitive or jealous. 

The story begins with the twenty five years of experience of Mr. Bennet in his married life. 

The whole family is expectant; their one joy is in marriage. 

Social life permits Mrs. Bennet to take vulgar initiatives. 

It condones young girls running after officers. 

The prevailing sense of honour prevents the family from acquiring debts. 

The presiding value of the village compels Mr. Bennet to return help. 

Bliss for the members of the family is sought within this context. 

Wherever the Mind is organized, the soul is somewhat awake; society strains itself to reward them in 

spite of lower intensities insisting. 

We see the balance as three weddings preceded by an elopement. 

The energy, organisation, encouragement, conniving, negative support, conscious and subconscious in a 

changing social context of the French Revolution is the story. 

Mrs. Bennet was allowed to exhaust all her initiatives without ultimately spoiling the good fortune of the 

daughters. 

The father’s freedom was very richly rewarded in two weddings, while his satisfaction in thwarting his wife 

was initially permitted. 

The physical urges of Lydia were absorbed into the social fabric. 

The organized falsehood of Wickham found ample scope in destroying the good name of Darcy but later 

served to make Darcy a good Man of gentlemanly behavior. 

Elizabeth discovered the value of her cheerfulness as Pemberley. 

There is a profound truth in this simple statement of surprise. 

What is felt as surprise is really the joy in the catastrophe. 

Jane cannot agree she is happy about the elopement. 

Mr. Bennet will not concede that he wished Lydia to take to flight when he refused to act. 

But we have heard from the Man in the Burma forest that he wanted the tiger to eat him. 

Recollect any past misfortune and see how true it is in your own case. 

Death gives relief, misfortune carries a hidden shade of exultation that can certainly be seen in one’s own 

experience. 

He who has that perception can enter into an objective analysis and surely it will lead to subjective 

synthesis. 

When a property case is lost, when a borrower refuses to return the money, if you perceive that feeble 

vibration of joy, you have a psychological project cut out. 

1. Find an intellectual justification for that failure from your knowledge of Sri Aurobindo or your past 

experience. 

2. Discover how it forms part of the process. 

3. Congratulate yourself on the discovery till the joy felt is tangible. 

4. Throw your weight on the side of joy trying to strengthen it. 

5. Let it grow strong enough for you to seek it on your own. 

6. See the gathering strength changes the outer life events. 
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The cheating borrower is right from his point of view, as he finds you weak. 

In his position, you see, you will do the same. 

A decision not to do so gives strength of clarity. 

News comes from the borrower that he does not mean to cheat; only to taunt. 

Maybe Nature permits cheating as one way of income. 

The inner depression becomes less. 

News comes you will be paid on his receiving funds. 

You no longer feel cheated, but are passing through a process. 

Imagine yourself in a similar situation. 

The borrower comes, pays the principal and defers payment of interest. 

You decide later never to repeat this folly. The interest is paid off. 

All this takes some time, a few months or even years. 

Consecration abridges it into weeks or days. 

Occasionally it is instantaneous. 

“தந்தி ஜநரடியாக அனுப்பப்பட்டது.” 

இத்ததகய விஷயங்களில் ெமூகம் உடனடியாகச் செயல்படும் வதகயில் 

முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

வருங்கால ெந்ததியினர் கடந்தகால அனுபவத்தத உடனடியாக ஏற்றுக்சகாள்ளும் ஆற்றதலப் 

சபாறுத்து நாகாிகம் அளவிடப்படுகிறது. 

உயிர்ப்பிக்கப்படாத உணர்தவப்பற்றி ஸ்ரீ அரவிந்தர் சதளிவாகக் கூறியுள்ளார்.   

இததப் பற்றிய ஐஜராப்பியர்களின் ஜவடிக்தகப் ஜபச்சும், பல்ஜவறு இந்திய பழசமாழிகள் இருக்கும் 

ஜபாதும் உலகத்திற்கு இந்த அறிவு இல்தல. 

இததன அவ்வாஜற நம்மால் எடுத்துக்சகாள்ள முடிந்தால், ெில நூறு வருட அனுபவத்தத நாம் 

மிச்ெப்படுத்தலாம். 

இந்த உண்தமதய முழு வீாியத்துடன் கண்டுபிடிக்க ஐம்பது வருட சதாடர்ந்த அனுபவம் எனக்குத் 

ஜததவப்பட்டது, ஆனால் அதத உடனடியாகச் செயல்படுத்த முடியவில்தல. 

இங்கு புத்தகங்கள் ஒரு பாிணாம ஜநாக்கத்தத நிதறஜவற்றுகின்றன. 

உண்தம நிதலயின் ெக்திதய அதடயும் வதகயில் இந்த உண்தமதய அதன் பல்ஜவறு 

வடிவங்கைில் சதளிவாக விளக்கும் வண்ணம் ஒரு நிறுவனத்தத இப்சபாழுது அதமப்பது 

ொத்தியம். இதன் அடிப்பதடயில் ஒரு கல்வி முதறதய அதமப்பது சபாிய சொத்தாக இருக்கும், 

ஜமலும் நாகாிகம் முன்ஜனறுவதற்கான ஒரு பங்களிப்பாகவும் இருக்கும். 

இந்த யதார்த்தமான அணுகுமுதறதயக் சகாண்டிருக்கும் எந்த ஒரு இதளஞனும் ெில வருடங்களில் 

பகவானின் அதனத்து பதடப்புகளிலும், முக்கியமாக ‘தி தலப் டிதவன்’-ல்’ ஜதர்ச்ெி சபற முடியும். 

 ‘தி தலப் டிதவன்’-ஐ ஒரு வருடத்தில் முழுதமயாகப் பூர்த்தி செய்து விடலாம். கடந்த சதாண்ணூறு 

வருடங்களில் எவரும் இந்தப் புத்தகத்தில் ஜதர்ச்ெி சபறவில்தல. மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் 

முடிவில் 32 ஆம் பக்கத்தில் பகவான் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். மனிதனிடம் உள்ள நம்பிக்தக 

அறிவாக மாறும்வதர அவன் இந்தக் ஜகாட்பாட்தட ஏற்றுக்சகாள்ள ஜவண்டும்.    

ஒவ்சவாரு அத்தியாயமும் ெிருஷ்டியின் முழு அடிப்பதடயிலும், பாிணாமத்ததப்பற்றிய ஒரு ெிறிய 

தகவலுடனும் கட்டதமக்கப்பட்டுள்ளது. ெிருஷ்டி, பாிணாமமாக மாறும் இடம் முக்கிய புள்ளியாக 

அதமகிறது. மரபு புனிதமாகக் கருதும் ஒவ்சவாரு விஷயமும் இங்கு மாறுகிறது. மாறும் அந்த 

இடங்கதள அத்தியாயத்தில் கவனிக்க, படிப்பவர் ஆர்வமாக இருக்க ஜவண்டும்.  

ெக்தி அல்ல- ஜீவன், மனிதன் நிரந்தரமானவன், ெக்தி உணர்வுடன் உள்ளது, ஆனந்தம் 

ஜபரானந்தமாவது, அகந்தத மனிதனுக்கு வழிவிடுவது, ஜநரம் மூன்றாம் நிதலக் காலத்திற்கு 

வழிவிடுவது, மனதின் பிாிவிதன ெத்தியேீவிய மனதின் ஒற்றுதமயாக மாறுவது, எண்ணம் முழு 

எண்ணமாவது, பாிணாமம் முதலில் ெிருஷ்டியாக ஆரம்பிப்பது, ஜமல் மனதின் இடத்தத ஆழ்மனம் 

எடுத்துக்சகாள்வது, புருஷாவின் இடத்தத தெத்தியம் எடுத்துக்சகாள்வது ஆகியதவ ஒவ்சவாரு 

அத்தியாயத்திலும் உள்ள முக்கியமான இடங்கள் ஆகும். பகவானின் இந்தக் கருத்துகள் 

படிப்பவரால்  ‘ெித்தி’ ஜபால் சபற்றுக் சகாள்ளப்படுகின்றன.  

திருமதி பாஸ்டாின் சபாறுப்பு ெமூகாீதியாக இருந்தது, சநறிமுதறப்படி இருக்கவில்தல. 

தார்மீகாீதியாகத் தங்கதளக் கவனித்துக்சகாள்ள முடிபவர்களுக்கு இது ஒரு ெமூகப் சபாறுப்பாகும்.  

லிடியாதவச் ெந்ஜதகித்தவர்கதளத் தவிர ஜவறு எவராலும் அவதளக் காப்பாற்ற முடியவில்தல. 

திருமதி சபன்னட் ேடநிதலக்குாியவள், உடல்ாீதியான நிதறவுக்காக ஏங்கினாள். 

ஓடிப்ஜபாவது அவளிடம் எந்த வித ெமூக அவமானத்ததயும் ஏற்படுத்தவில்தல. 
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ஓடிப்ஜபாவதில் அவள் திருமணத்தத உணர்ந்தாள். 

உலகப்ஜபாருக்குப் பின்னஜரா அல்லது அதற்கு முன்ஜபாகூட அவள் பிறந்திருந்தால், அவள் தனது 

எல்லா மகள்களும் திருமணம் செய்துசகாண்ஜடா அல்லது திருமணம் இன்றிஜயா ஆண்களுடன் 

வாழ்வதற்கு ஏற்பாடு செய்திருப்பாள்.  

அவள் ேடாீதியாகப் பண்படாதவளாக இருந்தாள். 

திருமணத்திற்கான அவளது ஜபராவல் அவளது மனதின் பாிணாமத்தின் ஆரம்பமாக இருந்தது. 

ஆதலால் இது இரண்டாம்பட்ெ இலக்காக இருந்தது, உடலின் ஜததவ முதலாவது இலக்கு. 

குடும்பத்திற்கு நம்பிக்தகத் துஜராகம் செய்ய கிட்டிதய அனுமதித்ததும், லிடியாவின் இரகெியத்ததக் 

காப்பற்றியதும் எவ்வளவு தூரம் அர்த்தமற்ற விஷயங்கள் மனொட்ெிதய அழித்துள்ளன என்பததக் 

காண்பிக்கின்றது. 

டார்ெியின் உன்னதமான மாற்றத்திற்குப் பின்பும், அவனது அப்பட்டமான சுயநலம் முழுதமயாக 

ேீவனுடன் இருந்தது, அதத வார்த்ததகளால் சவளிப்படுத்தவும் அவன் சவட்கப்படவில்தல.  

கார்டினர் தம்பதிகளிடம் இருந்த நாகாிகம் அவனிடம் இருக்கவில்தல.  

ஒஜர நபாிடம் ெிலெமயங்களில் ஜநர்மாறான குணங்கள் ஒஜர ெமயத்தில் வளரும். 

தன்னுதடய திருமண ஜவண்டுஜகாளின்ஜபாது ஜேனுதடய காதலின் உண்தமதய உணர்ந்த 

டார்ெி, பின்னர் தன்னுதடய கவனிப்பின் அடிப்பதடயில் மட்டுஜம செயல்பட முடிந்தது, அது 

எவ்வளவு ஆழமாக ஜவரூன்றி இருந்தது என்பததக் காண்பிக்கின்றது.   

ெமூக உளவியலின் பாிணாம வைர்ச்ெியின் களமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டதில், எந்த ஒரு 

பாத்திரத்தின் மீதும் தவறு இல்தல, ஒவ்சவாருவரும் அவரவரது அதமப்புக்கு உண்தமயாக 

உள்ளனர். 

கதத எனும் கண்ஜணாட்டத்தில் பார்த்தால், நமது பாராட்டு மற்றும் கண்டனம் நியாயமானது.  

கற்பதனக் கதத எழுதுவதில் ஜேன் ஆஸ்டின் நிச்ெயமாக ஒரு ஜமதாவிதான்.  

திருமண ஜவண்டுஜகாளிற்குப் பிறகு டார்ெியின் மன ஓட்டம் எவ்வாறு இருந்தது என ஜேன் 

ஆஸ்டினுக்குத் சதாியும், ஆனால், சபண்ணாக இருந்த காரணத்தால் எலிெசபத், ஜேன் மற்றும் 

அவர்களுதடய தாயாதர ஆெிாியரால் நன்கு ெித்தாிக்க முடிந்தது, டார்ெிதயஜயா அல்லது  

திரு சபன்னட்தடஜயா அவ்வாறு ெித்தாிக்க இயலவில்தல.  

அவளுதடய ஜமதாவித்தனம் காலின்ஸிடம் சவளிப்பட்டது. இது தவிர்க்க முடியாதது.  

இலக்கியத்தில் காலின்ஸ் ஒரு கதாபாத்திரமாக விளங்குகிறான். 

தன்தனப் பற்றியும், டார்ெிதயப் பற்றியுமான ொர்சலட்டின் புத்திொலித்தனமான உட்பார்தவயும்,  

உற்ொகமற்ற காததலப் பற்றிய அவைது கூற்றும் சபண்தமயின் புாிதலின் உச்ெகட்டமாகும். 

இதில் ெிறிதளவு ஜலடி காதாினிடம் சவளிப்படுகிறது. 

வதந்திகள் பரவலாக உள்ளன, ஆனால் அவதூறுகள் முதறப்படுத்தப்படாமல் உள்ளன.  

சபரும் செல்வந்தனாக டார்ெி இருப்பினும் அவனது கர்வத்தின் காரணமாக, கிராம மக்கள் 

அவதனப் புறக்கணித்தனர். 

ஆரம்பத்தில் இறுமாப்பான மஜனாபாவம் சகாண்டவர்களாக இருந்தாலும், பணக்காரர்கள் 

கிராமத்திற்குத் திரும்பி வந்தஜபாது கிராம மக்கள் அவர்களுக்கு உடனடியாக ஆதரவு சதாிவித்தனர். 

லிடியா வைமான குடும்பத்ததச் ஜெர்ந்தவளாக இருந்ததால், அவள் தவறிதழத்தஜபாதும் கிராமம் 

சபருந்தன்தமயாக அவதள ஏற்றுக்சகாண்டது. 

ஜேன் மற்றும் எலிெசபத் மீது அவர்களுக்குப் சபாறாதம ெிறிதளவும் எழவில்தல. 

லாங்பர்ன் குடும்பத்தினர் எவரும் லிடியா செய்த தவறுக்காக அவள் மீது ஜகாபப்படவில்தல.  

மரபு, பசைதமதய ஆபத்து மிக்க அர்த்தமில்லாததவகளாக முதறப்படுத்திக்சகாள்ள 

அனுமதித்துள்ளது. 

இது ெமூகத்தில் அழிவு நிதலசபறுவதன் அறிகுறியாகும். 

செல்வம் ஆடம்பரமான முட்டாள்தனத்தத மூடி மதறக்கிறது, இன்னமும் அதன் மதிப்பிற்காகக் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

ஒரு நிசலசய வழங்குவதற்கான பமாெமான ஆதெ, சபாய்யான வதந்திகதளப் பரப்புகிறது. 

ஆதாய மனப்பான்சமயுடன் காதலிப்பவர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுவதில்தல மாறாக 

அததாியப்படுத்தப்படுகின்றனர்.  

ெமூகம் தார்மீகப் சபாறுப்பிதன ஜமற்சகாள்வதில்தல, ஆனால் ெமூகப் சபாறுப்பிலிருந்து 

விலகுவதும் இல்தல. 

சுதந்திரமான சபாது நடத்ததயிலும், வர்த்தகக் கடனிலும் குணம் சதளிவாக சவளிப்படுகிறது.  

தீங்கிதழக்கும் குணம் குறிப்பிடத்தக்க ெமூக நடத்தத அல்ல. 

அற்பத்தனம் ஆழ்மனததச் ொர்ந்தது, உணர்ந்பத ஒதுக்கப்படுகிறது. 
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சுய அர்ப்பணத்தின் அக்கதற குறிப்பிடத்தக்க வதகயில் காணப்படுவதில்தல. 

திருமணம் மூலம் ெமூக இயக்கத்தின் உயர்வு அதனவதரயும் ஆக்கிரமித்துள்ளது. 

அதிர்ஷ்டமற்றவர்கதளப் பார்த்து அற்பத்தனமாக மகிழ்ச்ெி அதடவது சநருங்கிய 

உறவினர்களுக்குள் நிலவுகிறது.  

சபாது நடத்ததகள் ெிறப்பாக முதறப்படுத்தப்படாவிட்டாலும், சபாதுத்தளத்தில் பழக்க 

வழக்கங்கள் நன்கு முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.   

அரெ குடும்பம் வாழும் இதறத்தன்தம உதடயதாகக் கருதப்படுகிறது. 

ஒரு பிசரஞ்சுப் புரட்ெியால்கூட அதன் ஜவதர அதெக்க முடியாத அளவிற்கு ெமூகம் முதிர்ச்ெி 

அதடந்துள்ளது. 

ெமரெப்படுத்திக்சகாள்ளும் திறன் ஒரு வலிதம வாய்ந்த ெமூக மற்றும் தனிப்பட்ட உந்துதல் ஆகும். 

சபண்ணின் கண்ணியம் ெமூகத்தால் முழுதமயாக ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட ஒன்றாகும். 

குதறகூறும் திறன் சதாடர்கிறது, ஆனால் ெம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் இல்லாதஜபாது 

செய்யப்படுகிறது. 

நதகச்சுதவ எனும் சபயாில் குதறகூறுதல் கலாச்ொராீதியாக முதிர்ச்ெி சபறுகிறது. 

மனித வாழ்வில் ஜபரானந்தத்தத சவளிப்படுத்த பிரபஞ்ெம் முயற்ெிக்கிறது.(P. 43, The Life Divine) 

மனிதன் அகந்தததயயும் அதன் திறன்கதளயும் சவளிப்படுத்த முயலுகிறான். 

அவன் தனது அகந்ததயின் மூலம் தனது மனதத சவளிப்படுத்துகிறான். 

அவனது அகந்தத சபரும்பாலும் அவனுதடய மனதத விஞ்சுகிறது. 

ெமூகம் மனிதனுக்கு ஊக்கத்துடனும், நடுநிதல அனுமதியுடனும், அவனுதடய மனம் அல்லது 

அகந்ததயின் வளர்ச்ெிக்ஜகற்ற எதிர்ப்பின் மூலமும் மறுசமாழி அளிக்கிறது.  

1780ஆம் வருடத்தின் பசைதமமிக்க பாரம்பாியமான கிராமமாக சமாிடன் இருக்கிறது. 

சபரும் செல்வம் பதடத்த கிராமமாக இல்லாவிடினும் ஓரளவிற்கு சுபீட்ெம் நிதறந்ததாக 

விளங்கியது. 

அங்கு வாழ்ந்த செல்வந்தர்கள் அதனவரும் அங்கிருந்து குடிசபயர்ந்து விட்டிருந்தனர்.  

சவளிப்பதடயாக அற்பத்தனமாக இல்லாது, ஜபாட்டி அல்லது சபாறாதமயின்றி அக்கிராம மக்கள் 

நாகாிகமாக விளங்கினர். 

திரு சபன்னட்டின் இருபத்தி ஐந்து வருட திருமண வாழ்க்தக அனுபவத்திலிருந்து இக்கதத 

ஆரம்பிக்கிறது.  

குடும்பம் முழுவதும் ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளது; அவர்களது ஒஜர ெந்ஜதாஷம் திருமணத்தில் 

உள்ளது. 

ெமூக வாழ்க்தக திருமதி சபன்னட்தட நாகாிகமற்ற தன்முதனப்புகதள எடுக்க அனுமதிக்கிறது. 

இளம் சபண்கள் இராணுவ வீரர்கள் பின்னால் ஜபாவதத இச்ெமூகம் மன்னித்து விடுகிறது. 

நதடமுதறயில் உள்ள மாியாதத உணர்வு, குடும்பம் கடன் சபறுவததத் தடுக்கிறது. 

கிராமத்தில் நிலவும் பண்பு, உதவிதய திருப்பித் தர திரு சபன்னட்தட வற்புறுத்துகிறது. 

இந்தச் சூழலில் குடும்ப அங்கத்தினர்களின் ஜபரானந்தம் நாடப்படுகிறது. 

எங்சகல்லாம் மனம் முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளஜதா, எங்சகல்லாம் ஆன்மா விழிப்பதடந்துள்ளஜதா, 

அங்சகல்லாம் தாழ்ந்த மன ஓட்டங்களின் வற்புறுத்ததலயும் மீறி ெமூகம் அவர்களுக்குப் பலன் 

அளிக்கிறது. 

மீதமுள்ளதத மூன்று திருமணங்களாகவும், அதற்கு முன்னர் ஒரு ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வாகவும் நாம் 

பார்க்கிஜறாம். 

ெக்தி, அதமப்பு, ஊக்குவிப்பு, சூழ்ச்ெி, எதிர்மதற ஆதரவு, பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் மாறும் ெமூகச் 

சூழலில் ஜமல்மனம் மற்றும் ஆழ்மனம் ஆகியதவ கலந்தது இக்கததயாகும். 

திருமதி சபன்னட் தனது மகள்களின் அதிர்ஷ்டத்ததக் சகடுக்காத வதகயில் அதனத்து 

தன்முதனப்புகதளயும் தீர்த்துக்சகாள்ள அனுமதிக்கப்பட்டாள்.  

தந்ததயின் சுதந்திரத்திற்குப் பலனாக இரண்டு திருமணங்கள் நதடசபற்றன. தன்னுதடய 

மதனவிதயத் ததடசெய்யும் திருப்திதயயும் அவர் ஆரம்பத்தில் சபற்றார். 

லிடியாவின் உடல் உந்துதல்கள் ெமூக தளத்தில் உள்வாங்கிக் சகாள்ளப்பட்டன. 

விக்காமின் முதறப்படுத்தப்பட்ட சபாய்தம டார்ெியின் நற்சபயதரக் சகடுக்க ஜபாதுமான 

அளவிற்கு வாய்ப்பிதன ஏற்படுத்திக் சகாடுத்தது, ஆனால் பின்னர் டார்ெிதய ஒரு நல்ல 

நடத்ததயுள்ள கனவானாக மாற்றுவதிலும் உதவியாக இருந்தது. 

எலிெசபத் தன்னுதடய கலகலப்பான சுபாவத்தின் மதிப்பிதன சபம்பர்லியின் வடிவத்தில்  

உணர்ந்தாள். 

ஆச்ொியகரமான இந்த எளிதமயான கூற்றில் ஆழ்ந்த உண்தம உள்ளது. 
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ஆச்ொியமாக உணரப்பட்டது உண்தமயில் இந்தப் ஜபரழிவில் ெந்ஜதாஷம் ஆகும். 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வு தனக்கு மகிழ்ச்ெிதய அளிக்கிறது என்பதத ஜேனால் ஏற்றுக்சகாள்ள 

முடியாது. 

திரு சபன்னட் செயல்பட மறுத்தசபாழுது, லிடியா ஓடிப்ஜபாக அவர் விரும்பியதத அவர் 

ஒப்புக்சகாள்ள மாட்டார். 

பர்மா காட்டில் மாட்டிக்சகாண்ட ஒரு நபர் தன்தன புலி உண்ணட்டும் என்று விரும்பியததப்பற்றி 

நாம் ஜகள்விப்பட்டுள்ஜளாம். 

ஏஜதனும் ஒரு கடந்தகால துரதிர்ஷ்டத்தத ஞாபகப்படுத்திக் சகாண்டு அது நம்முதடய விஷயத்தில் 

எவ்வளவு உண்தமயாக உள்ளது என்று பார்க்க ஜவண்டும். 

மரணம் நிம்மதிதய அளிக்கிறது, துரதிர்ஷ்டம் ெந்ஜதாஷத்தின் மதறமுகமான ஒரு ொயதல 

அளிக்கிறது என்பதத ஒருவரது சொந்த அனுபவத்தில் உறுதியாகப் பார்க்கலாம். 

இந்தப் புாிதல் இருப்பவர் ஒரு புறநிசல ஆய்தவ ஜமற்சகாண்டால் அது அகநிசல சதாகுப்பிற்கு 

வழிவகுக்கும். 

ஒரு சொத்து வழக்கு ஜதாற்கும்சபாழுது, கடன் வாங்கியவர் பணத்ததத் திருப்பித் தர மறுக்கும் 

சபாழுது, நாம் மிதமாக மகிழ்ச்ெி அதடந்தால், ஒரு மஜனாாீதியான திட்டத்திற்கு நாம் தயாராக 

உள்ஜளாம் என்று சபாருள். 

1. ஸ்ரீஅரவிந்ததரப் பற்றி நமக்குத் சதாிந்திருப்பதத தவத்து, அல்லது நமது கடந்த கால 

அனுபவத்தின் அடிப்பதடயில் அந்தத் ஜதால்விக்கு ஒரு அறிவுபூர்வான நியாயத்ததக் கண்டு 

பிடிக்க ஜவண்டும். 

2. செய்முதறயின் ஒரு பகுதியாக எவ்வாறு அது உருவாகிறது என்பததக் கண்டுபிடிக்க ஜவண்டும். 

3. உணரப்பட்ட ெந்ஜதாஷம் உறுதியாகும்வதர கண்டுபிடிப்புக்கு நம்தம நாம் பாராட்டிக் 

சகாள்ளலாம்.   

4. ெந்ஜதாஷத்ததப் பலப்படுத்தும் வதகயில் செயல்பட ஜவண்டும். 

5. நாஜம அச்ெந்ஜதாஷத்தத நாடும் வதகயில் அதத பலப்படுத்த ஜவண்டும். 

6. சபறப்படும் வலிதம வாழ்வின் புற நிகழ்வுகதள மாற்றுவததப் பார்க்கலாம். 

நம்மிடம் கடன் வாங்கிய ஏமாற்றும் குணமுதடயவர், நாம் வலிதமயற்றவராக இருப்பததப் 

பார்ப்பதால், அவருதடய கண்ஜணாட்டத்தில் அவர் ொி.   

அவருதடய இடத்தில் நாம் இருந்தால், நாமும் அததஜயதான் செய்ஜவாம். 

இவ்வாறு நடந்துசகாள்ளாமல் இருக்க முடிவு செய்வது சதளிவின் வலிதமதய அளிக்கும். 

கடன் வாங்கியவர் ஏமாற்றுவதாக இல்தல, மன உதளச்ெதல அளிக்கஜவ அவ்வாறு 

நடந்துசகாள்கிறார் என தகவல் வருகிறது. 

ஏமாற்றுவது வருமானத்திற்கான ஒரு வழி என இயற்தக அதத அனுமதிக்கிறது ஜபாலும். 

மன உதளச்ெல் குதறகிறது. 

அவருக்குப் பணம் கிதடத்தவுடன் கடதனத் திருப்பித் தருவதாக இருக்கிறார் என தகவல் வருகிறது. 

நாம் ஏமாற்றப்படவில்தல, ஒரு செயல்முதறதயக் கடந்து செல்கிஜறாம் என்று உணர்கிஜறாம். 

இஜத நிதலயில் நம்தமக் கற்பதன செய்து பார்க்கலாம். 

கடன் வாங்கியவர் வருகிறார், அெதலத் திருப்பித் தருகிறார், வட்டிதயப் பின்னர் தருவதாகக் 

கூறுகிறார். 

ஒரு சபாழுதும் இது ஜபான்ற அறிவில்லா செயதல மீண்டும் செய்யக் கூடாது என நாம் முடிவு 

எடுக்கிஜறாம். வட்டியும் வந்து ஜெருகிறது. 

இதவ எல்லாவற்றிற்கும் ெில மாதங்கள் அல்லது வருடங்களும்கூட எடுக்கும்.  

ெமர்ப்பணம் இதத ெில வாரங்கள் அல்லது நாட்களாகச் சுருக்கும். 

எப்சபாழுதாவது இது உடனடியாக நடந்ஜதறும். 

71. “They must have passed within ten miles.” 

Those who offend are proud of their offence and try to celebrate it by parading. 

A misfortune simultaneously raises the joy on another side. It is because of intensity. 

Jane, unwittingly, gives expression to it. 

Man has to live by this creed till faith becomes knowledge. (P. 32, The Life Divine ) 

Every act that is frowned upon now will one day become innocuous or will become normal life. 

Elopement of 1780 has become a way of life in 1980. 

In that sense, Lydia was a forerunner in the society. 

The chapter on The Destiny of the Individual opens with saying that unity of all descriptions should be 

restored. 
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One such unity is between sin and virtue. 

Both are acts, some approved and others disapproved. 

When Man takes a more deliberate view, (P. 2 The Life Divine) both reveal as simple unvarnished acts, 

unconditioned by society. 

The world as Mind sees it is a world of Being. 

Seen by the Supermind, it is a world of Bliss. (P. 43, The Life Divine ) 

A world expressing the Bliss of Being when it is conscious is described here as Bliss – Existence – 

Consciousness reversing the order. 

The formation of the Individual in the process of involution – evolution provides for the reversal. Otherwise 

there will be the only ascent. 

Evolution begins when the Purusha becomes the Psychic. 

The jivatma that can perish and dissolve in the Superconscient becomes the evolving Individual. 

This is seen as a world of Bliss instead of a world of Being. 

The whole book, every chapter of it, deals with one such point of reversal. 

Not to miss that point is to fully appreciate the chapter. 

I have gone to the trouble of listing them more than once in this commentary. 

Such perception gives life to the reading. 

It is the same difference between concentration and consecration, Purusha and the Psychic. 

It is as different as Silence and Speech. 

The same occasion can be used not for getting the money back, but to experience the efficacy of 

consecration. 

The theory is, if you are able to fully consecrate from the greatest depth the opening concentration can 

offer, the result can be instantaneous or will be tantamount to being instantaneous, as Indian Freedom 

doubtfully contemplated for June 1948 was advanced to August 1947. 

The concentration required must be one of SINCERITY. 

There should be no voice from inside to the opposite. 

First assure yourself that sincerity. It is a very very long process. 

One who is on the verge of Supramental Illumination faces, 

  Oh, it is ultimate, not for me. 

  Such a result can be waited for years. 

  Do I really deserve it? 

  What will happen to all that I am? 

  Can it descend without disturbing me at all? 

Having come to the edge, the most common response is indifferent neglect. 

In theory, Mother offers this to every sadhak and every devotee. 

On the other hand, one can exhibit a greedy ambition. 

One who calmly responds with receptivity will at once receive all the Money due, the sanctioning of an 

enormous project, OR, the golden descent of the Supermind. 

No gradualism or experimentation is needed. 

That only reflects skepticism. 

Act straightaway for the highest, as it is already sanctioned. 

The Golden Light from inside will receive the Golden Descent. 

Mind falls silent, vision opens, intuition pours, the lid is seen. 

She has already broken the lid for us. 

Let in the golden light with infinite gratitude. 

Become a being of gratitude. 

Don’t articulate if you can. 

If you cannot, say ‘Let Thy will be done’. 

It will not be an oblivious trance. 

It will be a direct supramental experience. 

Think only of THAT, it will remain. 

“பத்து தமல் சதாதலவிற்குள் கடந்து சென்றிருப்பர்.” 
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குற்றம் புாிபவர்கள் தங்களுதடய குற்றத்ததக் கண்டு சபருமிதம் சகாள்கின்றனர், அததப் 

பதறொற்றிக் சகாண்டாடவும் விரும்புகின்றனர்.  

ஒரு துரதிர்ஷ்டம் ஒஜர ஜநரத்தில் ஜவசறாரு பக்கத்தில் ெந்ஜதாஷத்தத எழுப்புகிறது.  

இது தீவிரத்தினால் நிகழ்கிறது. 

ஜேன் தன்தன அறியாமஜலஜய அதற்கு ஒரு சவளிப்பாட்டிதன அளிக்கிறாள். 

நம்பிக்தக அறிவாக மாறும்வதர மனிதன் இந்தக் ஜகாட்பாட்டின்படி வாழ ஜவண்டும். (P. 32,The 

Life Divine. ) 

இன்று எாிச்ெலுடன் பார்க்கப்படும் ஒவ்சவாரு செயலும் ஒரு நாள் தீங்கற்றதாக மாறும், அல்லது 

ொதாரண வாழ்க்தகயாக மாறும்.  

1780-ல் ஓடிப்ஜபாவது எனும் நிகழ்வு 1980-ல் ஒரு வாழ்க்தக முதறயாகி விட்டது.  

இந்த விதத்தில் லிடியா ெமூகத்தில் ஒரு முன்ஜனாடியாவாள். 

‘The Destiny of the Individual’ எனும் அத்தியாயம் அதனத்து விதமான ஐக்கியமும் மீட்சடடுக்கப்பட 

ஜவண்டும் என்று சதாடங்குகிறது. 

இது ஜபான்ற ஒரு ஐக்கியம், பாவத்திற்கும்  நல்சலாழுக்கத்திற்கும் இதடஜய உள்ளது.  

இரண்டுஜம செயல்கள்தான், ெில அனுமதிக்கப்பட்டதவ, மற்றதவ அனுமதிக்கப்படாததவ. 

மனிதன் ஜமலும் ஆழ்ந்த பார்தவதய பமற்சகாள்ளும்சபாழுது, (P. 2 The Life Divine) இரண்டுஜம 

எளிதமயான, ஜநரடியான, ெமூகத்தால் பதப்படுத்தப்படாத செயல்களாக சவளிப்படுகின்றன,  

மனமான உலகம் அதத ‘ெத்’-ன் உலகமாகப் பார்க்கிறது. 

ெத்திய ேீவியத்தால் பார்க்கப்படும்ஜபாது அது ஒரு ஜபரானந்தமான உலகமாக இருக்கிறது. 

தன்தன உணர்ந்த நிதலயில் இருக்கும் ‘ெத்’-ன் ஆனந்தத்தத சவளிப்படுத்தும் உலகம், இங்கு 

ஆனந்தம்- வாழ்வு- ேீவியம் என்று மாறிய வாிதெ முதறயில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.  

ெிருஷ்டியின் செயல்முதறயில் மனிதன் உருவாவது- பாிணாமம் மாற்றத்தத ஏதுவாக்குகிறது. 

இல்தலசயனில் பாிணாமம் மட்டுஜம இருக்கும். 

புருஷா தெத்தியமாகும்சபாழுது பாிணாமம் சதாடங்குகிறது. 

பிரம்மத்தில் அழிந்து கதரந்து ஜபாகும் ேீவாத்மா சவளிவரும் மனிதனாகிறது. 

இது, ‘ெத்’-ன் உலகமாகப் பார்க்கப்படுவதற்குப் பதிலாக ஆனந்தத்தின் உலகமாகப் 

பார்க்கப்படுகிறது. 

இப்புத்தகம் முழுவதும், ஒவ்சவாரு அத்தியாயமும், மாற்றத்தின் இத்ததகய ஒரு இடத்ததப் பற்றிக் 

கூறுகிறது. 

அந்த இடத்ததக் கவனிப்பது அத்தியாயத்தத முழுதமயாகப் புாிந்துசகாள்வதாகும்.  

இந்த விளக்க உதரயில் ஒரு முதறக்கு ஜமல் அவற்தறப் பட்டியலிட சபரும் முயற்ெி 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

இத்ததகய புாிதல் இப்புத்தகத்ததப் படிப்பதற்கு ேீவதன அளிக்கிறது. 

மன ஒரு நிதலப்படுதல்–ெமர்ப்பணம் மற்றும் புருஷா-தெத்தியம் ஆகியவற்றிற்கிதடஜய இருக்கும் 

அஜத வித்தியாெம்தான் இது. 

சமௌனம் மற்றும் ஜபச்சு ஜவறுபடுவதுஜபால் இதுவும் ஜவறுபடுகிறது.  

பணத்ததத் திரும்பப் சபறுவதற்காக இல்லாமல், ெமர்ப்பணத்தின் பயதன அனுபவிப்பதற்காக 

அஜத ெந்தர்ப்பத்ததப் பயன்படுத்தலாம். 

மனச் செறிவு அளிக்கக்கூடிய வாய்ப்பிலிருந்து மிக ஆழமான இடத்திலிருந்து முழுதமயாகச் 

ெமர்ப்பணம் செய்ய இயன்றால், ேூன் 1948-ல் ெந்ஜதகத்ஜதாடு எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்திய 

சுதந்திரம் முன்னதாகஜவ ஆகஸ்ட்1947-ல் கிதடத்துஜபால், பலன் உடனடியாக இருக்கும் அல்லது 

உடனடி பலனுக்கு இது வழி வகுக்கும் என்பஜத ஜகாட்பாடாகும். 

மன ஒருமுகப்படுத்தலில் உண்தம இருக்க ஜவண்டும். 

எதிரானதற்கு உள்ளிலிருந்து குரல் எழக் கூடாது. 

அந்த உண்தமதய முதலில் உறுதிப்படுத்திக்சகாள்ள ஜவண்டும். இது மிகவும் நீண்ட 

செய்முதறயாகும். 

ெத்தியேீவிய ஒளிதய அதடயும் தறுவாயில் ஒருவர் எதிர்சகாள்வது:  

இது முடிவானது, எனக்கல்ல.   

இத்ததகய பலனிற்கு பல வருடங்கள் காத்திருக்கலாம்.   

நான் இதற்கு உண்தமயில் தகுதியானவனா?   

நான் எவ்வாறு இருக்கிஜறஜனா அதவ என்னாவது?  

எனக்கு எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படாமல் இததப் சபற முடியுமா? 
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சபறும் நிதலக்கு வந்துவிட்டதால், இதற்கு மிகவும் சபாதுவான மறுசமாழி அலட்ெியமான 

புறக்கணிப்பாகும்.  

ஜகாட்பாட்டின்படி ஒவ்சவாரு ொதகருக்கும், ஒவ்சவாரு அன்பருக்கும் அன்தன இததன 

அளிக்கிறார். 

ஆனால் ஒருவர் ஜபராதெயுடன் கூடிய விருப்பத்ததக் சகாண்டிருக்கலாம். 

ஏற்புத்திறனுடன் ஒருவர் அதமதியாக எதிர்சகாண்டால், அவருக்குச் ஜெர ஜவண்டிய பணம் 

அதனத்தும் உடனடியாகக் கிதடக்கப் சபறுவார், மிகப் சபாிய திட்டம் ஒன்றிதனப் சபறுவார், 

அல்லது ெத்திய ேீவியத்தின் சபான்சனாளி அவர் மீது இறங்கும்.  

தீவிரமான முதறஜயா அல்லது ஜொததனஜயா ஜததவ இல்தல. 

அது அவநம்பிக்தகதய மட்டுஜம பிரதிபலிக்கிறது. 

உயர்ந்தததப் சபறுவதற்கு ஜநரடியாகச் செயல்பட ஜவண்டும், ஏசனனில் அதற்கு ஏற்கனஜவ 

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுவிட்டது. 

நம் உள்ளிலிருக்கும் சபான்சனாளி கீழிறங்கும் ெத்திய ேீவியத்ததப் சபற்றுக்சகாள்ளும். 

மனம் அதமதியாகிறது, பார்தவ விழிப்புறுகிறது, உள்ளுணர்வு சபாழிய ஆரம்பிக்கின்றது, சபான் 

மூடி காணப்படுகிறது. 

அன்தன ஏற்கனஜவ சபான்மூடிதய நமக்காகத் திறந்துள்ளார். 

அனந்தமான நன்றி உணர்வுடன் நாம் சபான்சனாளிதயக் கீைிறங்க அனுமதிக்க ஜவண்டும். 

நன்றி உணர்வுதடய ேீவனாக மாற ஜவண்டும். 

நம்மால் முடிந்தால் ஜபொமல் இருக்க ஜவண்டும். 

அவ்வாறு செய்ய இயலாவிட்டால், ‘தங்கள் விருப்பப்படி நடக்கட்டும்’ என்று கூற ஜவண்டும். 

நமக்குத் சதாியாத தன்தன மறந்த நிதலயாக இது இருக்க முடியாது. 

இது ஜநரடியான ெத்தியேீவிய அனுபவமாக இருக்கும். 

பிரம்மத்தத மட்டுஜம நிதனக்க ஜவண்டும், அது நிதலத்து நிற்கும். 

72. “Colonel Forster gives us reason to expect him here soon.” 

Jane is sanguine. 

On her Mind is Wickham more than Lydia, a handsome charming Man. 

In advanced stages of yoga, memory is a bar and a bother. 

Only thinking and its memory censor are greater obstacles. 

One who is there and so bothered can alleviate it by saturating the memory by aspects of Mother’s and 

Master’s life. 

For the lovers of The Life Divine who are more than familiar with its pages, one useful suggestion can be 

given. 

Such a person will remember about a hundred phrases from the Book, often with their page numbers. 

He can try to remember one phrase from each of the 1070 pages and can turn to that effort when memory 

bothers spoiling concentration. 

Dwelling on these phrases can incidentally raise the consciousness. 

Some pages I remember are 

Spirit moves Matter – 1039. 

Taste of ignorance – 1068. 

Silence beyond Silence – 29. 

Supermind is being moved towards determinative self-knowledge – 144. 

Real–Idea is pregnant with being – 130. 

The infinite’s self-conception – 304. 

This is the complete process of creation – 313. 

The Infinite becomes the finite – 303. 

Matter is Sachchidananda – 239. 

Spirit seen by the Mental senses is substance – 237. 

The triune stages of the supramental existence – 154. 

Revolution becomes evolution – 1. 

The plenary supramental illumination – 2. 

Evolution states the phenomenon, does not explain it – 3. 

Objective analysis and subjective synthesis – 7. 

Recovery of the universal in the Individual – 51. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

165 

 

Whether ego is the cause of the movement or causes it – 70. 

Hyrdya samudra – 59. 

The ant hill and the solar system are one – 72. 

The perishable present – 77. 

This is a construction Jane puts on the colonel’s words who has no illusion. 

We should not condemn people; equally we cannot appreciate others. 

For condemnation as well as praise, there is a limit, a condition, a context. 

If the family errs, it errs on the right side. It can be described as a door to ruin. 

This truth has its companion in that the sum of parts does not become a whole. 

I have translated Savitri line by line, could not do it sentence by sentence. 

To move from this part to this whole, one needs linguistic vision. 

Even a translation by whole sentences cannot be a good translation. 

A good translation can be done only by a poet of the translated language. 

The whole poem, not its parts – story, construction, spirit, message, etc. – must be received by the translator 

in toto in his own Mind and re-expressed in his own language as his own poetic vision. 

Many of the prose fictions of the European languages are thus better in their translation than the original – 

e.g. Dumas in English is equally good. 

In rendering The Life Divine into Synthesis and Savitri, Sri Aurobindo did so. 

Here the translator has a unique opportunity which even the original writer has not had. 

The original writer pays attention to his inspiration. 

The translator pays attention to the nuances of two languages and two writers and waits for their blending.  

In its own way, the translation has new great heights to scale. 

The English translation of ‘Divinia Comedia’ from the original Italian is said to be so. 

French excels all other languages in its rich potentialities. 

Mother says His works easily go into French. Perhaps He was a lover of French and French was his 

language in his earlier birth. 

The linguistic aspiration goes as deep as the previous birth. 

One must have a new higher spiritual experience to translate Savitri, maybe even for another to complete 

your partial translation. 

Consecration of the ordinary type is not enough to translate Savitri. 

At least consecration must reach the depth of the surface. 

There is a stage of consciousness where one’s defiant consecration can be consecrated. 

Consecration of consecration helps cross the borders of planes – from Mental to the vital, etc. 

It was an affectionate affluent family. 

Therefore the usual fears did not arise in Jane or others. 

Poverty, ignorance, inexperience are the sources of the major problems of life. 

One born in affluence, well educated, acquiring life experience usually meets with no problem from life, 

unless he creates it for himself. 

One truth of life is, it constitutes no problem for anyone. 

Poverty creates problems of survival. 

Ignorance creates ignorant problems. 

Inexperience finds every opportunity a problem. 

For one who does not suffer from these, life is full of opportunities. 

Opportunities engage the ambitions. 

Those who are above ambition make these opportunities occasions for ideal service. 

The most desirable ideal for Man is the search for God. 

Wealth, power, professional eminence, and fame are the usual urges. 

In a culture like that of India, a good many rises above these lures. 

Great affluence in the West poses this problem to the enlightened population. 

All their ideals are social and personal. 

Spirit does not figure in their lives. 

The ideal offered to Indians is beyond spiritual moksha. 

It is the delight of the divine life. 
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At the bottom of such a layer, this ideal changes into one of the delights of living. 

Such an ideal makes the very living a sensation of spiritual delight. 

It is by yoga one rises from this lowest plane of life to that of divine life. 

As it is, there is no justification for poverty in India. 

Should the social leadership, not the political one, become aware of this possibility, poverty will soon be 

abolished from our soil. 

Poverty is the legacy of slavery, not inherent in Indian life. 

The adulation of western style of life sustains this poverty consciousness. 

One symptom of extreme organised selfishness is the total incapacity to recognise the good in others. 

It is less prevalent in India. 

The English who lived here for long did not know that side of India. 

“கர்னல் பாஸ்டர் அவன் அங்கு சவகு விதரவில் வருவான் என்பதற்கான காரணத்தத 

அளிக்கிறார்.” 

நல்லஜத நடக்கும் என ஜேன் நம்புகிறாள், தன்னம்பிக்தகஜயாடு இருக்கிறாள். 

அவளுதடய மனதில் லிடியாதவ விட வெீகரமாக இருக்கும் விக்காஜம இருக்கிறான். 

ஜயாகத்தின் ஜமம்பட்ட கட்டங்களில் ஞாபகம் ஒரு ததடயாகும், சதாந்தரவு செய்யும்.  

ெிந்ததன செய்வதும், எச்ொிக்தக உணர்வும் ஜமலும் சபாிய ததடகளாகும். 

அக்கட்டத்தில் இருக்கும் அது ஜபான்ற கவதலயுடன் இருக்கும் ஒருவர் அன்தன மற்றும் 

பகவானின் வாழ்வின் அம்ெங்களினால் தனது நிதனதவச் செறிவதடயச் செய்வதன் மூலம் 

கவதலதயக் குதறக்க முடியும். 

‘தி தலப் டிதவன்’ மீது பாிச்ெயமும், ஆர்வமும் சகாண்டவர்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள ஜயாெதன 

கூறலாம்.   

இத்ததகய நபருக்கு இப்புத்தகத்திலிருந்து நூறு சொற்சறாடர்கள், அவற்றின் பக்க எண்களுடன் 

ஞாபகம் இருக்கும். 

இதிலிருக்கும் 1070 பக்கங்களில், ஒவ்சவாரு பக்கத்திலிருந்தும் ஒரு சொற்சறாடதர ஞாபகம் 

தவத்துக்சகாள்ள அவர் முயற்ெி செய்யலாம், மனம் ஒருமுகப்படுவது ஞாபகத்தினால் 

பாதிக்கப்படும்ஜபாது, அவற்தற நிதனவுகூரும் முயற்ெியில் அவர் இறங்கலாம். 

அந்தச் சொற்சறாடர்கதள நிதனவுகூர்வது ேீவியத்தத உயர்த்தும். 

ஞாபகத்தில் இருக்கும் ெில பக்கங்கள், 

ஆன்மா ேடத்தத நகர்த்துகிறது-1039. 

அறியாதமயின் ருெி-1068. 

சமௌனத்திற்கு அப்பாலுள்ள சமௌனம்-29.  

நிர்ணயம் செய்யும் சுய அறிதவ ஜநாக்கி நகரும் ெத்தியேீவியம்- 144. 

முழு எண்ணம் ேீவனால் செறிவதடந்துள்ளது-130. 

அனந்தத்தின் சுய கருத்துருவாக்கம் - 304. 

இது ெிருஷ்டியின் முழுதமயான செய்முதறயாகும்-313. 

அனந்தம் அந்தமாகிறது-303. 

ேடம் ெச்ெிதானந்தம் ஆகும்-239. 

மனதின் உணர்வுகள் ஆன்மாதவப் சபாருளாகப் பார்க்கிறது-237. 

ெத்தியேீவிய வாழ்வின் மூன்று கட்டங்கள்-154. 

சுழற்ெி பாிணாமமாக மாறுகிறது-1. 

முழுதமயான ெத்தியேீவிய ஒளி- 2. 

பாிணாமம் நிகழ்தவக் குறிப்பிடுகிறது, விளக்குவதில்தல-3. 

புறநிதல ஆய்வும் அகநிதல சதாகுப்பும் – 7. 

தனி நபாில் பிரபஞ்ெத்தத மீட்சடடுத்தல்-51. 

இயக்கத்தின் காரணம் அகந்ததயா அல்லது அகந்தத இயக்கத்தத உருவாக்குகிறதா -70. 

ஹ்ருதய ெமுத்திரம்-59. 

எறும்புப் புற்றும் சூாிய மண்டலமும் ஒன்ஜற-72. 

அழியக்கூடிய நிகழ்காலம்-77. 

ஜபாலியான எண்ணம் இல்லாத கர்னலின் வார்த்ததகளுக்கு ஜேன் இவ்வாறு அர்த்தம் 

அளிக்கிறாள். 

நாம் ஒருவதரயும் கண்டனம் செய்யக் கூடாது; அஜதஜபால ஒருவதரயும் நாம் பாராட்டவும் 

முடியாது.   
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கண்டனத்திற்கும், பாராட்டிற்கும் ஒரு எல்தல உள்ளது, நிபந்ததன உள்ளது, ஒரு ெந்தர்ப்பம் 

உள்ளது.  

குடும்பம் தவறு செய்யும்சபாழுது, அது ொியான பக்கத்தில் தவறு செய்கிறது. இததன அழிவின் 

ஆரம்பம் எனலாம். 

பகுதிகளின் கூட்டுத்சதாதக முழுதமயாகாது என்பதும் இஜத ஜபான்ற உண்தமயாகும்.  

வாி வாியாக ‘ொவித்ாிதய’ நான் சமாழியாக்கம் செய்துள்ஜளன், வாக்கியம் வாக்கியமாகச் செய்ய 

முடியவில்தல. 

இந்தப் பகுதியிலிருந்து இந்த முழுதமக்கு நகர, ஒருவருக்கு சமாழியியல் பார்தவ ஜவண்டும். 

முழு வாக்கியங்கதள சமாழியாக்கம் செய்தாலும் அது ெிறந்த ஒன்றாக இருக்க முடியாது. 

சமாழியாக்கம் செய்யப்படும் சமாழியில் கவித்துவம் உள்ளவருக்கு மட்டுஜம ெிறந்த சமாழியாக்கம் 

செய்ய முடியும்.  

முழுக் கவிதத - அதன் பகுதிகள் மட்டும் அல்ல – மற்றும் கதத, கதத அதமப்பு, அதன் 

சமய்க்கருத்து, செய்தி ஜபான்றதவகள் சமாழியாக்கம் செய்பவரால் முழுதமயாக அவருதடய 

மனதில் சபறப்பட்டு, பின்னர் அவருதடய சொந்த நதடயின் மூலம் அவருதடய சொந்த கவிநயம் 

பதடத்த பார்தவயாக சவளிப்பட ஜவண்டும்.  

பல ஐஜராப்பிய சமாழிகளின் உதரநதட கததகள் அெதலவிட சமாழியாக்கத்தில் ெிறப்பாக 

சவளிப்படுகின்றன- (உ -ம்) ஆங்கிலத்தில் டூமாஸ்-ன் கததகள். 

‘தி தலப் டிதவன்’- ஐ ‘ெிந்தெிஸ்’ மற்றும் ‘ொவித்ாி’யாக சவளிக்சகாண்டு வந்தததில்,  

ஸ்ரீ அரவிந்தர் அவ்வாஜற செய்தார்.   

நூதல எழுதிய எழுத்தாளருக்கு இல்லாத அாிய வாய்ப்பு இங்கு சமாழி சபயர்ப்பாளருக்கு 

இருக்கிறது. 

நூதல எழுதும் எழுத்தாளர் அவருதடய அகத்தூண்டுதலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார். 

சமாழி சபயர்ப்பாளர் இரண்டு சமாழிகள் மற்றும் இரண்டு எழுத்தாளர்களின் நுணுக்கங்களுக்கு 

கவனம் செலுத்தி, அதவ இரண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று இதணயக் காத்திருக்கிறார். 

அதனுதடய வழியில் சமாழிசபயர்ப்பு புதிய உச்ெத்தத அதடந்துள்ளது. 

‘Divinia Comedia’ எனும் இத்தாலிய இலக்கியத்தின் ஆங்கில சமாழிசபயர்ப்பு இவ்வாறு 

அதமந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.  

பிசரஞ்சு சமாழி மற்ற சமாழிகதளவிட அதனுதடய வளத்தில் ெிறந்து விளங்குகிறது. 

பகவானின் பதடப்புகதளச் சுலபமாகப் பிசரஞ்ெில் சமாழி சபயர்க்க முடிகிறது என்று அன்தன 

கூறுகிறார். ஒருஜவதள பகவானுக்குப் பிசரஞ்சு சமாழி பிடித்திருக்கலாம், அல்லது பிசரஞ்சு சமாழி 

முந்ததய பிறவியில் அவருதடய சமாழியாக இருந்திருக்கலாம். 

சமாழியின் ஆர்வம் முந்ததய பிறப்தபப் ஜபாலஜவ ஆழமாகப் ஜபாகக் கூடியது. 

‘ொவித்ாி’-ஐ சமாழிசபயர்க்க ஒருவருக்கு புதிய உயர்ந்த ஆன்மீக அனுபவம் கண்டிப்பாக இருக்க 

ஜவண்டும், நமது பகுதியான சமாழிசபயர்ப்தப ஜவசறாருவர் சமாழி சபயர்ப்பதற்கும் ஒருவருக்கு 

இத்ததகய அனுபவம் ஜவண்டும். 

ொதாரண ெமர்ப்பணம் ‘ொவித்ாி’-தய சமாழிசபயர்க்கப் ஜபாதுமானதாக இருக்காது. 

ெமர்ப்பணம் ஜமற்பரப்பின் ஆழத்திற்காவது சென்றதடய ஜவண்டும். 

ஒருவரது பிடிவாதமான ெமர்ப்பணத்ததச் ெமர்ப்பணம் செய்ய இயலும் ேீவியத்தின் ஒரு கட்டம் 

உள்ளது. 

ெமர்ப்பணத்தின் ெமர்ப்பணம், மனதின் நிதலயிலிருந்து உணர்வின் நிதல ஜபான்ற நிதலகளின் 

எல்தலகதளக் கடக்க உதவுகிறது. 

அது ஒரு பாெமான வெதி பதடத்த குடும்பமாக இருந்தது. 

ஆதலால் வழக்கமாக எழும் பயங்கள் ஜேனிடஜமா அல்லது மற்றவர்களிடஜமா எழவில்தல. 

வறுதம, அறியாதம, அனுபவமின்தம ஆகியதவ வாழ்வின் பிரச்ெிதனகளின் முக்கியமான 

பிறப்பிடங்கள் ஆகும்.  

பாெமுள்ள குடும்பத்தில் பிறந்து, ெிறந்த கல்விதயப் சபற்ற ஒருவர் வாழ்வின் அனுபவங்கதளப் 

சபறுதகயில், அவராகஜவ பிரச்ெிதனதய ஏற்படுத்திக் சகாண்டாலன்றி, ொதாரணமாக வாழ்வில் 

எந்த ஒரு பிரச்ெிதனதயயும் ெந்திக்க மாட்டார். 

வாழ்வின் ஒரு உண்தம, அங்கு எவருக்கும் எந்த ஒரு பிரச்ெிதனயும் இருப்பதில்தல. 

வறுதம உயிர்வாழும் பிரச்ெிதனதய உருவாக்குகிறது. 

அறியாதம அறிவற்ற பிரச்ெிதனகதள உருவாக்குகிறது. 

அனுபவமின்தம ஒவ்சவாரு வாய்ப்பிதனயும் ஒரு பிரச்ெிதனயாகப் பார்க்கிறது. 

இவற்றால் பாதிக்கப்படாதவர்களுக்கு வாழ்வு முழுவதுஜம வாய்ப்புகள்தாம்.  
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வாய்ப்புகள் ஆதெகதள ஈடுபடுத்துகின்றன.  

இந்த ஆதெகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பவர்கள் இந்த வாய்ப்புகதள இலட்ெிய ஜெதவக்கான 

ெந்தர்ப்பமாக மாற்றுகிறார்கள்.  

மனிதன் மிகவும் விரும்பும் இலட்ெியம் இதறவனுக்கான ஜதடலாகும். 

செல்வம், அதிகாரம், சதாழிலில் பிரபலம் மற்றும் புகழ் ஆகியதவ ொதாரணமான உந்துதல்கள் 

ஆகும். 

இந்தியா ஜபான்ற ஒரு கலாச்ொரத்தில் இந்த ஆதெகதளயும் தாண்டிப் பலர் உயருகின்றனர்.   

ஜமற்கத்திய நாடுகளில் உயர்ந்த சபாருள்வளம் இந்தப் பிரச்ெிதனதய அறிவாளிகளிடம் 

முன்தவக்கிறது.   

அவர்களுதடய அதனத்து இலட்ெியங்களும் ெமூகாீதியானதவ, தனிப்பட்டதவ. 

அவர்களது வாழ்வில் ஆன்மா காணப்படுவதில்தல. 

இந்தியர்களுக்கு அளிப்பட்டுள்ள இலட்ெியம் ஆன்மீக ஜமாக்ஷத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. 

சதய்வீக வாழ்வின் ஆனந்தமாகும் அது. 

இது ஜபான்ற அடுக்கின் கீழ், இந்த இலட்ெியம் வாழ்வின் ஆனந்தமாக மாறுகிறது. 

இது ஜபான்ற இலட்ெியம் வாழ்க்தகதயஜய ஒரு ஆன்மீக ஆனந்த உணர்வாக மாற்றுகிறது.  

ஜயாகத்தின் மூலம் ஒருவர் வாழ்வின் இந்த கீழ்நிதலயிலிருந்து ஆன்மீக வாழ்க்தகக்கு உயருகிறார். 

உண்தமயில், இந்தியாவில் வறுதமக்கு எந்த வித நியாயமும் இல்தல. 

ெமூகத் ததலதம – அரெியல் ததலதம அல்ல - இந்தச் ொத்தியத்திதன உணர்ந்தால் நமது 

மண்ணிலிருந்து வறுதமதய விதரவில் ஒழித்துவிடலாம்.  

வறுதம அடிதமத்தனத்தின் மரபுாிதம ஆகும், இந்திய வாழ்வில் இயல்பான ஒன்றல்ல. 

ஜமற்கத்திய நாடுகளின் வாழ்க்தக முதறதயப் பராட்டுவது இந்த வறுதம மஜனாபாவத்தத 

சதாடரச் செய்கிறது. 

தீவிரமாக முதறப்படுத்தப்பட்ட சுயநலத்தின் ஒரு அதடயாளம், மற்றவர்களிடம் உள்ள 

நல்லனவற்தற அதடயாளம் காணமுடியாமல் இருப்பது. 

இது இந்தியாவில் குதறவாகஜவ உள்ளது. 

பல காலம் இங்கு வாழ்ந்த ஆங்கிஜலயர்களுக்கு இந்தியாவின் அந்தப் பக்கம் சதாியவில்தல. 

73. “Lydia left a few lines for his wife.” 

Lydia’s letter was her initial triumph. 

Mr. Bennet’s indifference led to this catastrophe. 

Lizzy decided about Pemberley, Darcy decided to help her, Wickham was found, Darcy confessed, Lady 

Catherine protested. All this led to solving all the problems of Longbourn. 

Man who makes a right choice rises out of his plane. His continuous right choices can give him 

supramental realization. 

This is apparently a simple rule, but a very significant one. 

All the victories of Napoleon, the Second World War would be covered by this rule. 

Especially when a Man is aspiring, this is very true. 

In this story life takes such decisions on behalf of the family, not the family members who make those 

choices. 

Man rises like this till his receptivity is exhausted. 

Once receptivity is exhausted, progress stops unless the atmosphere supports. 

A family, a school, even a society can bring up an individual like this far beyond his own desert. 

This is what is happening in India now. 

America has witnessed the phenomena of individual receptivity and social support alternatively in several 

periods. 

In bringing up a child, this knowledge of how much he can receive from the family will help one who 

would finish as an average citizen to become an outstanding professional. 

What happened to Jane and much more so to Lizzy is that. 

Jane had a psychological potential which the Meryton community could not see, recognize or reward. 

Lizzy had that in a far greater measure. Her parents were helpless in this regard. The wave of the French 

Revolution found these girls, and came there as Bingley and Darcy to accept them. 

The active resistance of Meryton in both cases is significant. 

Here, a minute study will reveal how society responds to Mother’s atmosphere. 

It is interesting to see the points of absorption. 
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Life at all moments seeks a stability based on an equilibrium. 

The stability Lydia sought was the stability of maximum enjoyment. 

Life in Meryton would not move away from such a stability. 

Even the French Revolution sought a new stability where the citizen would be the centre. 

All moments of life are momentous. Each such moment unleashes a movement. 

This elopement was one such moment. 

It was socially negative; positive for social evolution. 

To see that Lydia’s move ended in Elizabeth’s engagement is evolutionary perspective. 

It is social evolution. 

The dull precarious stability of despair was broken and was restored as the stability of prosperous 

aristocratic stability of overwhelming joy. 

This is possible not by destruction even temporarily. 

For an upward movement, every moment must be a stability of higher energy of dynamism. 

Such stability is sensed by the recipient, not by all. 

At each moment where stability is destroyed and restored, we see the process of creation fully. 

The essence of such a change expresses through many laws: 

The goal is a stability of a higher order. 

What is destroyed is the outer crust. 

The outer crust is of the form of substance in Matter. 

The Person deals with the substance through the form. 

As the Person evolves, the form changes not by evolution but by destruction and new formation. 

The destruction is the delight of being as the being chooses it. 

The restoration is the delight of being. 

Both occur in the plane of Matter. 

Hence Matter is the delight of being. 

Matter tempts the hidden consciousness to seek the buried secret godhead. 

The temptation is delivered through a sensation. 

As Matter is Sachchidananda, is the being expressing as substance, Matter is able to play the role of the 

delight of being. 

Lydia is bodily Matter. 

She moves out of the house to acquire a husband in her own way. 

In the periods of descent, Mother grants all subconscious desires. 

Because Mother grants, it does not mean we should enjoy it. 

We must refuse it as Savitri refused Yama’s boons, even God’s. 

He says refusing to murder someone at God’s behest, one will enable a hundred murders. 

He advises us patience with refractory behavior. 

There are grades of such behavior and equally grades of response. 

When the curve turns around, He advises punishments ending in murder. 

That is not to be neglected based on sentiments. 

It can happen with a mother, sister, guru, friend, etc. 

Non-violence or even compassion can become a fad. 

Life responds with fatality when the attitude becomes a fad. 

It even applies to Elizabeth’s abuse at the proposal. 

His vulgar manners self-justified demanded abuse. Hence it was justified. 

Mr. Bennet’s decision came late but before it became too late. 

If you have subtle, occult or causal vision, you can see how the behavior of each is perfectly perfect in the 

given condition. 

Also a premature attempt can be seen infructuous. 

Lydia is there in every one of us, only that we are ashamed of it. 

The social freedom of the 20th century that affirmed itself with a vengeance in America to exhaust the 

opportunities of Non-Being has become the norm all over the world. 

Whatever it is, the message for the individual is clear. 

It is true eternally not only for the 19th century. 
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Each Man at any time stands at a crossroads. 

That is inescapable. 

Gandhiji said it about boys and girls. Goldsmith called it the love of the whole sex. 

It is pure dissipation in the name of idealism, romance. 

Like the industrialists who spoke about Mother, “Had I known this I would not have come”, all these people 

have no romance in them, they do not know what romance is. Idealism before one knows of the rigour is 

empty.  

Attraction, affection, infatuation are different from love. Romance is far removed from all of these. 

That fiery touch of romance that will arise later is there in life now. 

One has to deal with it now, here. 

He who cannot deal with it here will not deal with it later when it comes. 

“கர்னலுதடய மதனவிக்குச் ெில வாிகள் லிடியா ஒதுக்கியிருந்தாள்” 

லிடியாவின் கடிதம் அவளுதடய ஆரம்ப சவற்றியாகும். 

திரு சபன்னட்டின் அலட்ெியம் இந்த ஆபத்திற்கு வழி வகுத்தது. 

சபம்பர்லிதயப் பற்றி எலிெசபத் தீர்மானம் செய்தாள், டார்ெி அவளுக்கு உதவத் தீர்மானித்தான், 

விக்காம் கண்டு பிடிக்கப்பட்டான், டார்ெி ஒப்புக் சகாண்டான், ஜலடி காதாின் எதிர்ப்பு 

சதாிவித்தாள்.  

ொியான ஜதர்வு செய்யும் மனிதன் அவனுதடய நிதலயிலிருந்து உயருகிறான். அவனுதடய 

சதாடர்ந்த ொியான ஜதர்வுகள் அவனுக்கு ெத்தியேீவிய ெித்திதய அளிக்க முடியும். 

இது ஒரு எளிதமயான ெட்டமாகத் ஜதான்றினாலும் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். 

சநப்ஜபாலியனின் அதனத்து சவற்றிகளும், இரண்டாம் உலகப் ஜபாரும் இந்தச் ெட்டத்தின் கீழ் 

வருகின்றன.  

குறிப்பாக ஒரு மனிதன் ஆர்வப்படும்சபாழுது இது மிகவும் உண்தம. 

இந்தக் கததயில் குடும்பத்தின் ொர்பாக வாழ்க்தக இது ஜபான்ற தீர்மானங்கதள எடுக்கிறது, 

குடும்ப அங்கத்தினர்கள் அல்ல. 

அவனுதடய ஏற்புத்திறன் தீரும்வதர மனிதன் இவ்வாறு உயருகிறான். 

ஏற்புத்திறன் தீர்க்கப்பட்டுவிட்டால் சூழல் ஆதாித்தால் மட்டுஜம முன்ஜனற்றம் சதாடரும். 

ஒரு குடும்பம், ஒரு பள்ளிக்கூடம், ஏன் ெமூகமும்கூட, ஒரு தனி மனிததன, அவஜன தகவிட்ட பிறகு 

கூட, அவதன இவ்வாறு ஜமம்படுத்த முடியும்.  

இதுதான் இந்தியாவில் தற்சபாழுது நடந்து சகாண்டிருக்கிறது. 

தனி மனிதனின் ஏற்புத்திறன் மற்றும் ெமூக ஆதரவு ஆகியவற்தற மாறி மாறி பல்ஜவறு காலங்களாக 

அசமாிக்கா கண்டிருக்கிறது.  

ஒரு குழந்தததய வளர்ப்பதில், குடும்பத்திலிருந்து எந்த அளவிற்குப் சபற்றுக்சகாள்ளலாம் என்கிற 

இந்த அறிவு, ெராொி மனிதனாக மாறுபவதன ெிறந்த சதாழில் வல்லுனராக மாற்ற உதவும். 

ஜேனுக்கும், அதற்கும் ஜமலாக எலிெசபத்திற்கு நடந்தது இதுதான். 

ஜேனிடம் மஜனாாீதியான திறன் இருந்தது, இததன சமாிடன் ெமூகத்தால் உணர முடியவில்தல, 

அதடயாளம் சதாிந்துசகாள்ள முடியவில்தல அல்லது சவகுமதி அளிக்க முடியவில்தல. 

எலிெசபத்திடம் இத்திறன் கூடுதலாகஜவ இருந்தது. அவளது சபற்ஜறார்கள் இந்த விஷயத்தில் 

எதுவும் செய்ய முடியவில்தல. 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் அதல இந்தப் சபண்கதளக் கண்டறிந்தது, அவர்கதள ஏற்றுக்சகாள்ள 

பிங்கிலி மற்றும் டார்ெியின் வடிவத்தில் அங்கு வந்தது. 

இருவர் விஷயங்களிலும் சமாிடனின் பலமான எதிர்ப்பு குறிப்பிடத்தக்கது. 

இங்கு உன்னிப்பாக ஆராய்ந்தால் எவ்வாறு ெமூகம் அன்தனயின் சூழலுக்குப் பதிலளிக்கிறது 

என்பது சவளிப்படும். 

கிரகித்துக்சகாள்ளப்படும் இடங்கதளப் பார்ப்பது சுவாரெியமாக இருக்கும். 

எல்லாத் தருணங்களிலும் வாழ்க்தக ஒரு ெமநிதலயின் அடிப்பதடயில், ஒரு ஸ்திரத்தன்தமதய 

நாடுகிறது. 

லிடியா நாடிய ஸ்திரத்தன்தம அதிகபட்ெ நிதலயான மகிழ்ச்ெியாகும்.  

இது ஜபான்ற ஸ்திர நிதலயிலிருந்து சமாிடனின் வாழ்வு விலகிச் செல்லாது. 

குடிமக்கதள தமயமாகக் சகாண்ட ஒரு புதிய ஸ்திரத்தன்தமதயப் பிசரஞ்சுப் புரட்ெியும் நாடியது. 

வாழ்வின் அதனத்துத் தருணங்களும் முக்கியமான தருணங்கள்தாம். இத்ததகய ஒவ்சவாரு 

தருணமும் ஒரு இயக்கத்தத விடுவிக்கிறது. 

இந்த ஓடிப்ஜபாதல் இத்ததகய ஒரு தருணமாகும். 
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இது ெமூகாீதியாக எதிர்மதறயாக இருந்தது; ெமூகப் பாிணாமத்திற்கு ஜநர்மதறயாக விளங்கியது. 

லிடியாவின் செயல் எலிெசபத்தின் திருமணத்தில் முடிந்தததப் பார்ப்பது பாிணாமக் 

கண்ஜணாட்டமாகும். 

இது ெமூகப் பாிணாமம் ஆகும். 

மந்த நிதலயில் இருந்த விரக்தியின் ஸ்திரத்தன்தம உதடத்சதறியப்பட்டு, சபரும் மகிழ்ச்ெிஜயாடு 

கூடிய வளம் சபாருந்திய உயர்குடியினாின் ஸ்திரத்தன்தமயாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது. 

அழிப்பதன் மூலம் இததனத் தற்காலிகமாகக்கூட செய்ய முடியாது. 

ஜமல்ஜநாக்கிய ஒரு இயக்கத்திற்கு ஒவ்சவாரு தருணமும், உயர்ந்த ெக்தியின் ஆற்றலின் 

உறுதித்தன்தமயாக இருக்க ஜவண்டும். 

இத்ததகய உறுதித்தன்தமதயப் சபறுபவரால் மட்டுஜம உணர முடியும், அதனவராலும் அல்ல. 

ஸ்திரத்தன்தம அழிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்படும் அது ஜபான்ற ஒவ்சவாரு தருணத்திலும் நாம் 

பதடப்பின் செயல்முதறதய முழுதமயாகப் பார்க்கிஜறாம். 

இத்ததகய மாற்றத்தின் ொரம் பல விதிகளின் மூலம் சவளிப்படுகிறது: 

இலக்கு ஒரு உயர் வாிசெயின் ஸ்திரத்தன்தமயாகும். 

அழிக்கப்படுவது சவளிப்புற ஜமற்பகுதி மட்டுஜம.    

சவளிப்புற ஜமற்பகுதி ேடத்தின் சபாருைின் ஜதாற்றம் ஆகும். 

ரூபத்தின் மூலஜம ஒரு நபர் சபாருதளக் தகயாளுகிறார். 

அந்த நபர் வளருதகயில், ஜதாற்றம் பாிணாமம் மூலம் மாறுவதில்தல, அழிந்து புதிய வடிவத்சத 

பமற்சகாள்வதன் மூலம் மாறுகிறது. 

அழித்தல் ேீவன் ஜதர்ந்சதடுக்கும் அதன் ஆனந்தமாகும். 

மறுெீரதமப்பு ேீவனின் ஆனந்தமாகும். 

இரண்டுஜம ேட நிதலயில் ஏற்படுகிறது. 

ஆதலால் ேடம் ேீவனின் ஆனந்தம் ஆகும். 

புததந்திருக்கும் இரகெிய கடவுதள மதறந்திருக்கும் ேீவியம் நாட  ேடம் தூண்டுகிறது.  

தூண்டுதல் ஒரு உணர்வின் மூலம் வழங்கப்படுகிறது. 

ேடம் ெச்ெிதானந்தம் என்பதால், ேீவன் ொரமாக சவளிப்படுவதால், ேடத்தால் ேீவனின் 

ஆனந்தமாகச் செயல்பட முடிகிறது. 

லிடியா ேட நிதலக்கு உாியவள். 

அவள் தன்னுதடய வழியில் தனக்கு ஒரு கணவதனத் ஜதடிக்சகாள்ளும் சபாருட்டு வீட்தட விட்டு 

சவளிஜய செல்கிறாள். 

ெத்திய ேீவியம் புவியில் இறங்கிய காலங்களில், அன்தன அதனத்து ஆழ்மன ஆதெகதளயும் 

நிதறஜவற்றுகிறார்.  

அன்தன வழங்குவதால் நாம் அததன அனுபவிக்க ஜவண்டும் என்பதில்தல. 

ொவித்ாி யமனின் வரங்கதளயும், ஏன் இதறவனின் வரங்கதளயும் மறுத்ததுஜபால் நாமும் அதத 

மறுக்க ஜவண்டும். 

இதறவன் கூறிய ஒரு சகாதலதயச் செய்ய மறுப்பது நூறு சகாதலகளுக்கு வழிவகுக்கும் என 

பகவான் கூறுகிறார். 

எதற்கும் வதளந்து சகாடுக்காத நடத்ததயுடன் சபாறுதமதயக் கதடப்பிடிக்க பகவான் நமக்கு 

அறிவுறுத்துகிறார். 

இத்ததகய நடத்ததகளில் பல நிதலகள் உள்ளன, இவற்றிற்கான பதிலும் அதற்குச் ெமமாக பல 

நிதலகளில் உள்ளன.  

நிதல முழுதமயாக மாறும்சபாழுது, சகாதலயில் முடியும் தண்டதனதய பகவான் 

அறிவுறுத்துகிறார். 

மனவுணர்வுகளின் அடிப்பதடயில் அததனப் புறக்கணிக்கக் கூடாது. 

தாயார், ெஜகாதாி, குரு, நண்பர் ஜபான்றவர்கள் விஷயத்தில் இவ்வாறு நடக்கலாம். 

அஹிம்தெஜயா அல்லது பாிஜவாகூட அர்த்தமற்றதாக மாறலாம். 

ஜநாக்கம் அர்த்தமற்றதாக மாறும்சபாழுது, வாழ்வு ஆபத்தாக முடிகிறது. 

திருமண ஜவண்டுஜகாளின்ஜபாது எலிெசபத்தின் நிந்ததனக்கும் இது சபாருந்தும். 

அவனுதடய ஜமாெமான நடத்தததய அவஜன நியாயப்படுத்தியது நிந்ததனயில் முடிந்தது. 

ஆதலால் அது நியாயஜம ஆகும். 

திரு சபன்னட்டின் தீர்மானம் தாமதமாக எழுந்தது என்றாலும் மிகவும் தாமதமாவதற்கு முன் 

எடுக்கப்பட்டு விட்டது.  
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நமக்கு சூட்சும, மதறபுலனான அல்லது காரணப் பார்தவ இருந்தால், ஒவ்சவாருவரது நடத்ததயும் 

அப்ஜபாததய நிதலதமயில் எவ்வாறு ெிறப்பாக, பூரணமாக இருக்கிறது என்பததப் பார்க்கலாம். 

முன்கூட்டிஜய எடுக்கப்படும் முயற்ெி பலனளிக்காது என்பததயும் பார்க்கலாம். 

நம் ஒவ்சவாருவாிலும் லிடியா இருக்கிறாள், நாம் அதற்காக சவட்கப்படுகிஜறாம்.   

அெத்தின் வாய்ப்புகதளத் தீர்ப்பதற்காக, அசமாிக்காவில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஒரு 

வன்மத்துடன் நிதலசபற்ற ெமூகாீதியான சுதந்திரம், உலகம் முழுவதற்கும் ஒரு விதிமுதறயாகி 

விட்டது. 

இது எதுவாக இருந்தாலும் மனிதனுக்குாிய செய்தி சதளிவாக உள்ளது. 

பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டிற்கு மட்டும் அல்ல, என்றும் இது உண்தமதான். 

ஒவ்சவாரு மனிதனும் எந்த ஒரு ஜநரத்திலும் தீர்மானம் செய்ய ஜவண்டிய ஒரு நிதலயில் 

இருக்கிறான். 

இது தவிர்க்க முடியாதது. 

ெிறுவர்கதளப் பற்றியும், ெிறுமியர்கதளப் பற்றியும் காந்திேி இவ்வாறு கூறினார். இதத இரு 

பாலினாின் காதல் என்று ஜகால்ட்ஸ்மித் அதழத்தார். 

இலட்ெியம், காதல் என்ற சபயாில் நடக்கும் முழுதமயான அழிச்ொட்டியம் இது. 

“எனக்கு இது சதாிந்திருந்தால் நான் வந்திருக்கஜவ மாட்ஜடன்”, என்று அன்தனதயப் பற்றிப் 

ஜபெிய சதாழிலதிபர்கதளப் ஜபால், இவர்கள் அதனவாிடமும் காதல் என்பஜத இல்தல, 

அவர்களுக்குக் காதல் என்றால் என்ன என்றும் சதாியாது. இலட்ெியத்தின் கடுதம சதாிவதற்கு முன் 

இலட்ெியம் என்பது சவறுதமஜய.  

ஈர்ப்பு, பாெம், ஜமாகம் ஆகியதவ காதல் அல்ல. இதவ எல்லாவற்றிலிருந்தும் காதல் மிகவும் 

ஜவறுபட்டது.  

பின்னர் கனல்ஜபாசலழப் ஜபாகும் காதல் இப்சபாழுஜத வாழ்வில் உள்ளது.  

ஒருவர் இங்ஜகஜய, இப்சபாழுஜத அததனக் தகயாள ஜவண்டும். 

இததன இங்கு தகயாள முடியாதவர், பின்னர் அது வரும்சபாழுது அததக் தகயாள மாட்டார். 

74. “Lydia informed Mrs. Forster of her intention.” 

Man wants to inform God of his various intentions for God to execute. 

Lydia did not love or trust Wickham anymore than any other girl. 

It is not possible to persuade a Man to give up a pretty girl because she has a bad character. 

Before marriage, even if he witnesses her character in display, he will not give up the girl. 

It has nothing to do with love. He is selfish, but heroically selfish in a foolish venture. 

Such people when their infatuation is exhausted suddenly will give her up. 

The marriage ceremony hastens the disillusionment. 

Please note Elizabeth did not utter one word against Wickham even after his ruining the family. 

It was not the woman in love. 

It is human nature, Man or woman; it is pure selfishness expressing itself in different people differently. 

Sulo in Kirounja Vatham appeared to be deeply in love with Dilipan. 

The fact is she resented the mercenary submission of her husband. 

It is not enough to fall in love, leave alone romance. 

Before marriage, she forgot Dilipan for long months. 

He was devoted to patriotic service, not pining in love for her. 

Hers was a vehement reaction to her husband killing the princess. 

Energies of reaction are not enough to light a flame of love or keep it up. 

She was childless when she was aflame with love for Dilipan. 

She came back to the husband when she knew she had conceived. 

She was sincere in her adoration of Dilipan which saved his life. 

That was unrelated to love. 

She was a good girl, not deep. She was shallow, fit to be a wife. 

A mere wife cannot have an escapade of love.  

It can only disillusion her in time. 

Sulo had no right to protest her husband’s weakness as she too was weak in that regard. 

Appanna, Rao, Sulo were social beings, had no right to higher flights of life. Neither man attempted it. She 

did it foolishly and readily reversed it. 
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Lydia’s venture was foolish, but she never minded the consequences. 

Jane would not venture as she had no strength for it. 

Kandehar knows the several delicate balances of life and here he describes one, and the extent to which 

it permits deviations. 

From his point of view, he has a rare mastery of life’s ways. 

The crux of the events is Dilipan’s life was saved and it was saved by Rao. 

The centre of the story was the love of the husband and wife. 

Rao wanted to preserve the marriage. 

She, at a moment of frustration, indulged in the act of throwing it away. 

Dilipan was only a foil to set off her extravagances. 

She, who had come round to the family, could have worked it out in her emotions, instead of in the social 

field outside. 

That is a hypothetical question apt for a devotee to consider. 

To have that restraint is maturity. 

Her escapade could have irretrievably wrecked her life. 

She had never been as deep, mature, weighty as she was motherless. 

Her father was a nonentity, an efficient professor devoid of ideals who married an ostracized lady in his 

young age more out of perverse petulance than out of idealism. 

He was one who never read newspapers. 

He was a dead fish kept in a museum. 

His wife was an ordinary woman devoid of any refractory traits. 

It was a fiery period of nationalism when none of the family was infected by it. 

Had she reflected on Rao’s backboneless character, she would have seen she too was like that. 

Her flame would have been extinguished as the touch of hard life outside did. 

Her devotion to Dilipan was incidental, rather accidental. 

She was an unstable character for a higher way of life. 

The author’s disturbing the domestic stability and restoration of it shows his ability as a writer. 

It also shows the resilience of the Indian social fabric. 

The great common sense of Indian national life to preserve its foundations are seen here palpably. 

The first flush of freedom tempted Lydia to run away. 

Freedom loses the social grip over individuals for them to rise above. 

It can also be used to destroy oneself, one’s social life. 

Lydia chose the latter alternative. 

Sulo was in one such period. She had the additional advantage of extra freedom granted to her by education. 

She was a light character, usually called flighty. 

She was one who could sink low, rise somewhat, swallow any compromise without compunction. 

Anyone forced by weighty pressures of life necessarily does so. 

She did it on her own unpardonable initiative. 

Had Dilipan offered to marry her, she would have readily refused. 

She was feminine to the core as we see her in childbirth. 

Equally so, she delighted in status and comforts, totally forgetting the hero. 

It was an indulgence she granted herself when she left home to follow Dilipan’s movement. 

It was more her impulsiveness than her sincerity that called Dilipan to her bedside. 

Kandehar sees the irresistibility of impulsive affection. 

Impulsive affection can never become idealistic love. 

For love to be idealistic, it requires a rare strength a social being is incapable of. 

It is more of youthful frenzy than the yearning of the heart’s emotion. 

It was in the 30’s Sulo could come back home, not thirty years earlier. 

Kandehar sees the inexorable power of social authority. 

Social authority clashes with personal conscience. 

It was the atmosphere of the Freedom movement that saved the situation. 

The wonder of the story is the life response of release of Dilipan, without her going to the Maharaja. 

There Kandehar exhibits the rare mastery of a writer. 
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The story as a fiction is a masterpiece. 

Neither the husband nor the wife is an adorable character, Dilipan is. 

He is admirable for his patriotism, courage, and idealism. 

She was not part of his emotional scheme, nor does the life depicted here give scope for that. 

“திருமதி பாஸ்டாிடம் லிடியா தன்னுதடய ஜநாக்கத்தத சவளியிட்டாள்.” 

மனிதன் அவனுதடய பல்ஜவறு ஜநாக்கங்கதள இதறவன் செயல்படுத்த, இதறவனிடம் கூற 

விரும்புகிறான்.  

லிடியா ஜவறு எந்தப் சபண்ணிற்கும் ஜமலாக விக்காதமக் காதலிக்கஜவா அல்லது நம்பஜவா 

இல்தல.  

ஜமாெமான நடத்தத சகாண்டதற்காக ஒரு அழகான சபண்தணக் தகவிடுவதற்கு ஒரு ஆதண 

இணங்க தவக்க முடியாது. 

திருமணத்திற்கு முன்ஜப அவளது நடத்தத சவளிப்பட்டாலும் அவன் அவதளக் தகவிட மாட்டான். 

இதற்கும் காதலுக்கும் எந்தச் ெம்பந்தமும் கிதடயாது. அவன் சுயநலவாதியாக இருக்கிறான், 

ஆனால் அறிவற்ற முயற்ெியில் வீரத்துடன் சுயநலமாக இருக்கிறான். 

இத்ததகய மனிதர்கள், அவர்களுதடய ஜமாகம் தீர்ந்த பிறகு திடீசரன அவதளக் தகவிட்டு 

விடுவர். 

திருமணச் ெடங்கு மனத்சதளிவிதனத் துாிதப்படுத்துகிறது. 

எலிெசபத்தின் குடும்பத்திற்கு விக்காம் ஜகடு விதளவித்த பின்பும், அவதனப் பற்றி எலிெசபத் ஒரு 

வார்த்ததகூட எதிராகப் ஜபெவில்தல என்பது கவனிக்கத்தக்கது. 

அவள் காதல்வயப்பட்ட சபண்ணாக அவ்வாறு செய்யவில்தல. 

ஆணாக இருந்தாலும் சபண்ணாக இருந்தாலும் அது மனித சுபாவமாகும்; சவவ்ஜவறு 

மனிதர்களிடம் சவவ்ஜவறு விதமாக சவளிப்படும் முழு சுயநலமாகும் இது. 

‘கிசரௌஞ்ெ வதம்’ எனும் நாவலில் தீலீபதன மிகவும் ஆழமாக சுஜலாச்ெனா ஜநெிப்பது ஜபான்று 

ஜதான்றுகிறது. 

அவளது கணவனுதடய ஆதாய மனப்பான்தமயுடன் கூடிய அடிபணிததல அவள் சவறுத்தாள் 

என்பஜத உண்தம. 

காதல் வயப்பட்டால் மட்டும் ஜபாதாது, அமரகாதல் அதற்கும் ஜமலானது. 

திருமணத்திற்கு முன் அவள் திலீபதன பல மாதங்களுக்கு மறந்திருந்தாள். 

அவன் நாட்டின் ஜெதவயில் தன்தன அர்ப்பணித்திருந்தான், அவளுக்காக காதலில் ஏங்கவில்தல.  

இளவரெிதயக் சகான்ற தனது கணவன் மீது அவளுக்கிருந்த வன்மத்தின் எதிசராலியாக அவளது 

செயல் இருந்தது. 

எதிர்விதளவின் ெக்திகள் காதல் கனதல ஏற்கஜவா அல்லது தக்க தவத்துக்சகாள்ளஜவா ஜபாதாது. 

திலீபன் மீது அவளது காதல் சகாழுந்து விட்டு எாிந்து சகாண்டிருந்தஜபாது அவளுக்குக் குழந்தத 

இல்தல. 

தான் கருவுற்று இருக்கிஜறாம் என்று சதாிந்தஜபாது அவள் தன் கணவனிடம் திரும்பினாள்.  

திலீபதன அவள் உண்தமயாக விரும்பிய காரணத்தால், அது அவனுதடய உயிதரக் 

காப்பாற்றியது.  

அதற்கும் காதலுக்கு எந்தச் ெம்பந்தமும் இருக்கவில்தல. 

அவள் நல்ல சபண்மணியாக விளங்கினாள், ஆழமானவளாக இல்தல. ஜமஜலாட்டமாக இருந்த 

அவள், மதனவியாக இருப்பதற்குத் தகுதியானவளாக இருந்தாள். 

ஒரு மதனவியாக மட்டும் இருப்பவளால் தவறான முதறயில் காதல்சகாள்ள முடியாது. 

காலப்ஜபாக்கில் மட்டுஜம இது அவளுக்கு உண்தமதய உணர்த்தும்.  

சுஜலாச்ெனாவிற்கு அவளுதடய கணவரது பலவீனத்தத எதிர்க்கும் உாிதம இருக்கவில்தல, 

ஏசனனில் அந்த விஷயத்தில் அவளும் பலவீனமானவளாக இருந்தாள். 

அப்பண்ணா, ராவ், சுஜலாெனா ஆகிஜயார் ெமூகாீதியானவர்கள் ஆவர், வாழ்வில் உயர்ந்த 

நிதலகளுக்குச் செல்லும் தகுதியற்றவர்கள். 

இரண்டு ஆண்களுஜம இததன முயலவில்தல. அவள் முட்டாள்தனமாக இததனச் செய்து, 

உடனடியாக மாற்றவும் செய்தாள்.  

லிடியாவின் செயல் முட்டாள்தனமானது, ஆனால் அவள் விதளவுகதளப் பற்றிக் 

கவதலப்படவில்தல. 

ஜேன் இத்ததகய செயல்களில் ஈடுபட மாட்டாள், ஏசனனில் அதற்குாிய வலிதம அவளிடம் 

இல்தல. 
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வாழ்வின் நாசூக்கான பல்ஜவறு ெமநிதலகதளப் பற்றி காண்ஜடகருக்குத் சதாியும். இங்கு அவர் 

அவற்றில் ஒன்றிதன விவாிக்கிறார், அது எந்த அளவுக்கு விலகதல அனுமதிக்கும் என்பததப் 

பற்றியும் விவாிக்கிறார்.    

அவருதடய கண்ஜணாட்டத்தில் வாழ்வின் வழிமுதறகதளப்பற்றிய அவருதடய ஜதர்ச்ெி 

அாிதானது. 

நிகழ்வுகளின் உச்ெ கட்டம் திலீபன் காப்பாற்றப்பட்டதாகும், அதுவும் அததக் காப்பாற்றியது ‘ராவ்’.  

கததயின் கரு கணவன் மதனவிக்கிதடஜயயான காதலாகும்.   

ராவ் திருமணத்ததப் பாதுகாக்க விரும்பினார். 

ஒரு விரக்தியான தருணத்தில் அதத உதறித் தள்ளும் செயலில் அவள் ஈடுபட்டாள். 

அவளுதடய ஆடம்பரங்கதளத் தகர்த்சதறியும் ஒஜர ததடயாக திலீபன் இருந்தான்.   

அல்லது அவளுதடய ஆடம்பரங்களுக்குத் துதணஜபாபவனாக மட்டுஜம திலீபன் இருந்தான். 

குடும்பத்திற்குத் திரும்ப வந்த அவள், சவளியில் ெமூக தளத்தில் செய்ததற்குப் பதிலாக அவளுதடய 

உணர்ச்ெிகளில் இததனச் செய்து முடித்திருக்கலாம். 

ஒரு அன்பர் கருதுவதற்கு ஏற்ற ஒரு அனுமானமான ஜகள்வி இது. 

இந்தக் கட்டுப்பாடு இருப்பது முதிர்ச்ெிதயக் குறிக்கிறது.  

அவளுதடய தவறான நடத்தத மீட்டு எடுக்க முடியாத அழிவிதன அவளுதடய வாழ்வில் 

ஏற்படுத்தியிருக்கலாம். 

அவளுக்குத் தாயார் இல்லாத காரணத்தால் அவள் எப்சபாழுதுஜம தீவிரமாகஜவா, முதிர்ச்ெி 

அதடந்தவளாகஜவா, முக்கியமானவளாகஜவா இருந்ததில்தல. 

அவளுதடய தந்தததய எவருக்கும் சதாியாது. அவர் இலட்ெியம் எதுவுமற்ற திறதமவாய்ந்த ஒரு 

ஜபராெிாியர், தன்னுதடய இளம் வயதில் ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட சபண்மணிதய இலட்ெியத்திற்காக 

அல்லாமல், வக்கிரமான மூர்க்கத்தனத்தால் திருமணம் செய்து சகாண்டார். 

தினொிப் பத்திாிதகதய ஒருஜபாதும் படிக்காத நபர் அவர். 

அருங்காட்ெி அகத்தில் தவக்கப்பட்டிருக்கும் உயிரற்ற மீன்ஜபால் அவர் இருந்தார். 

பயனற்ற பண்புகள் எதுவும் அற்றவளாக அவருதடய மதனவி ஒரு ொதாரணமான சபண்மணியாக 

இருந்தாள். 

நாட்டில் ஜதெியவாதம் உச்ெ கட்டத்தில் இருந்த காலம் அது. ஆனால் அக்குடும்பத்தினர் எவரும் 

அதில் சதாடர்பு சகாள்ளவில்தல. 

ராவ்-ன் முதுசகலும்பில்லாத குணத்தத அவள் நிதனத்துப் பார்த்திருந்தால், தானும் அவ்வாஜற 

இருப்பதத அவள் உணர்ந்திருப்பாள். 

சவளியில் உள்ள கடுதமயான வாழ்வு அவதளப் பாதித்தததப்ஜபால் அவளுதடய தீவிரம்  

குதறந்திருக்கும். 

திலீபன் மீது அவளுக்கு எழுந்த பற்று தற்செயலானது, ஒரு விபத்து என்றும் கூறலாம். 

ஒரு உயர்ந்த வாழ்க்தக முதறக்கு அவள் தகுதியற்றவளாக இருந்தாள். 

குடும்ப அதமதிதயக் குதலத்து, பிறகு அதத மீட்டுத் தருவது எழுத்தாளாின் திறதமதயக் 

காண்பிக்கின்றது. 

இந்திய ெமூக அதமப்பின் பிரச்ெிதனயிலிருந்து மீளும் தன்தமதய இது காண்பிக்கின்றது.    

தனது அடித்தளத்ததப் பாதுகாப்பதற்கான இந்திய ஜதெிய வாழ்வின் உயர்ந்த இயல்பறிவு இங்கு 

சதளிவாகக் காணப்படுகிறது. 

முதன் முதறயாகக் கிதடத்த சுதந்திரத்தின் தாக்கம் லிடியாதவ ஓடிப் ஜபாகத் தூண்டியது. 

தனி மனிதர்கள் உயர்வதடவதற்காக சுதந்திரம் அவர்கள் மீதான ெமூக பிடிமானத்தத இழக்கிறது.  

ஒருவதரயும், ஒருவரது ெமூக வாழ்க்தகதயயும் அழித்துக்சகாள்ளவும் இததனப் பயன்படுத்தலாம். 

லிடியா தனது ெமூக வாழ்க்தகதய அழிப்பதற்கு இததனப் பயன்படுத்திக் சகாண்டாள். 

சுஜலாச்ெனா இத்ததகய ஒரு கால கட்டத்தில் இருந்தாள். அவளுதடய கல்வி அளித்த சுதந்திரம் 

அவளுக்குக் கூடுதல் பயதன அளித்தது.  

அவள் வலுவில்லாத பாத்திரமாக இருந்தாள், சபாதுவாக நிதலயற்ற தன்தம எனலாம்.  

அவளால் தாழ்ந்தும் ஜபாக முடியும், ஓரளவிற்கு உயரவும் முடியும். எந்த ஒரு ெமரெத்ததயும் 

அவளால் மன உறுத்தலின்றி ஏற்றுக்சகாள்ள முடியும். 

வாழ்வின் வலுவான அழுத்தங்கள் கட்டாயப்படுத்தும் சபாழுது ஒருவர் இவ்வாறு செய்கிறார். 

தன்னுதடய மன்னிக்க முடியாத தன்முதனப்பின் மூலம் அவள் இவ்வாறு செயல்பட்டாள். 

திலீபன் அவதளத் திருமணம் செய்துசகாள்ள ஜவண்டியிருந்தால், அவள் உடனடியாக  

நிராகாித்திருப்பாள். 
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அவள் சபண்தமயின் முழு வடிவமாக இருப்பதத அவளது குழந்ததப் பிறப்பின்ஜபாது 

காண்கிஜறாம். 

அஜத ஜபால் கதாநாயகதன முழுதமயாக மறந்து அந்தஸ்து மற்றும் செௌகாியங்களில் அவள் 

ெந்ஜதாஷமாக இருந்தாள்.  

அவள் திலீபதனப் பின்சதாடர வீட்தடவிட்டு கிளம்பிச் சென்றது, அவள் தனக்காகஜவ வழங்கிக் 

சகாண்ட ஒரு ெலுதகயாக இருந்தது.  

உண்தமயினால் இல்லாமல், ஒரு உந்துதலினால் அவள் திலீபதன படுக்தகக்கு அருஜக 

அதழத்தாள். 

உந்துதலுடன் கூடிய அன்பின் தவிர்க்கமுடியாத தன்தமதய காண்ஜடகர் காண்கிறார். 

உந்துதலால் எழும் பாெம் இலட்ெியக் காதலாக என்றும் மாறாது. 

காதல் இலட்ெியக் காதலாக இருப்பதற்கு ஒரு மனிதனால் இயலாத ஒரு அாிய வலிதம ஜததவ. 

இதயத்தின் உணர்ச்ெிதயவிட இதில் இளதமயின் ஜவகம்தான் அதிகம்.   

1930 காலகட்டத்தில் சுஜலாச்ெனாவால் வீட்டிற்குத் திரும்பி வர முடிந்தது, முப்பது வருடங்களுக்கு 

முன்பு முடிந்திருக்காது. 

ெமூக அதிகாரத்தின் தவிர்க்க முடியாத ெக்திதய காண்ஜடகர் பார்க்கிறார்.  

ெமூக அதிகாரம் தனிப்பட்ட மனொட்ெியுடன் ஜமாதுகிறது. 

சுதந்திர இயக்கத்தின் சூழல் நிதலதமதயக் காப்பாற்றியது.  

அவள் மகாராோவிடம் செல்லாமஜலஜய, திலீபதன விடுததல செய்து வாழ்வு அளித்த பதில்தான் 

இக்கததயின் ஆச்ொியம்.    

ஒரு எழுத்தாளாின் அாிய திறதமதய காண்ஜடகர் அங்கு சவளிப்படுத்துகிறார். 

ஒரு கற்பதனக் கதத என்ற அளவில் இது ஒரு ெிறந்த பதடப்பாகும். 

கணவன், மதனவி இருவருஜம ஜபாற்றுதற்குாிய பாத்திரங்கள் அல்ல, திலீபன் 

ஜபாற்றுதற்குாியவன். 

அவனுதடய நாட்டுப்பற்று, ததாியம், இலட்ெியம் ஆகியதவ பாராட்டுக்குாியதவ.  

அவனுதடய உணர்வுகளில் அவளுக்குப் பங்ஜகதும் இல்தல, இங்கு ெித்தாிக்கப்பட்டிருக்கும் 

வாழ்வும் அதற்கு எந்த வாய்ப்பிதனயும் அளிப்பதில்தல. 

75. “I must conclude, for I cannot be long from my poor mother.”  

She felt the nervous obligation to be physically with her mother. 

She had no repulsion of her vulgar exhibitionism. 

It is like Mercedes who was not offended by her husband’s treason. 

She even asked Dantes why he was offended by Fernand’s treachery. 

Fernand was devoted to her. It was fulfilling. 

She had no sensitivity to be offended by the embodiment of treason. 

It was impossible for her not to have known it. 

Dumas speak of the wife’s dignity standing in the way of the lover. 

Her conscience was great, even noble, not her love. 

Her love had intensity, not nobility that offers total loyalty. 

Dantes could not be fulfilled by any other love than that of Mercedes. 

‘வீழுநர் வீழப்படுவார்க்கதமயுஜம வாழுநம் என்னும் செருக்கு.’ 

Perfection is not to be sought in imperfect conditions. (P. 395 The Life Divine) 

Perfection in imperfect conditions is possible if there is a stable foundation. 

What Greece could not enjoy was enjoyed by Rome because they expanded at a shallower level. It 

continues with Europe and America. An empire of thought was not possible in Greece but an empire of law 

was possible for Rome. When she disappeared, the vibration reappeared in Germany as individual freedom 

of thought for all. Again it sought America as physical freedom for all to own their own earnings -- liberty.  

The honour of Japan could produce economic abundance to almost equal the USA. Now Russia having 

wiped out the individual by a collective power, tries to restore the same through market forces. 

The foundation ensures the safety of the superstructure. 

The Spiritual foundation will ensure the superstructure and its safety if the gradation is honoured. 

It will not allow the cultural endowment to be destroyed. 

If anything, it will raise the higher value of the cultural content of an earlier age. 

The aim of life is to preserve at the widest possible stability. 

Below that is society and above that is Nature both having a similar aim. 
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Society acts with character as the fulcrum. 

Life chooses to rely on personality. 

Family responds to behavior that is attitude. 

The Spirit in Nature acts with Individuality as the nodal point of life. 

In kirounja vatham we can see the powerful reflection of all this. 

To discover it in each conversation and appreciate its preciseness in each word, though it is a translation, is 

the benefit for the reader. 

Such a thread is there in the entire story. 

Each climax brings out its intensity in the rhythm of words. 

Appreciation is an approach to fuller assimilation. 

Resistance is the appreciation of its intensity in the refusal. 

Humour stands out to be a great asset of the writer. 

It is the savour of life. 

The rasa of life rises as the humour of conversation, first forming itself as the energy of mental vigour. 

The strategies of his writing repeated more often than necessary raise its richness by their effective tonality. 

It never goes stale or satiates. 

It opens up new minute dimensions of the infinite expressiveness. 

The energy of language lies in its expressiveness. 

Expressiveness enlarging into expansive delight brings poetry into prosaic delineation. 

Kandehar indulges in this creative art with his events, plots, characters, surprises, subtle expressions of the 

social niceties of Indian culture. 

Primarily he is a writer who has brought out the vitality of Indian culture that can accomplish within the the 

ambit of Spirit. 

He is a Rishi of social evolution. 

Review each character from the author’s perspective. 

He avoids mentioning the castes of the characters directly. 

Perhaps he is sensitive to the caste consciousness. 

But his wonder strokes emerge in the characteristics of caste. 

The story is based on an anecdote that led to the writing of The Ramayana. 

Kandehar knows the reality of romantic response. 

He certainly has no inkling of the significance of Romance, beyond the glimpse that it is of the Revolution. 

Revolution too needs the stable foundation of unstable stability. 

The author tries to extend the social being to the social Non-Being without disturbing the wider foundation 

of the culture of the Spirit. 

We note without fail that at every step it is the Spirit of culture that turns the course of the events. 

In Dilipan’s mother upholding her dharma, it is seen. 

Her dharma is to go down the social slope without a fight. 

Sulo does it at the end. 

His writings have the beauty of transgression as well as the beauty of restoration. 

The French Revolution unleashed the forces of destruction. Its original conception did not provide for that 

stability. 

That stability was provided by the Restoration. 

In the Russian Revolution that stability was supplied by the violence of the State, a continuation of The 

tsar’s autocratic authority. 

The final refusal of the Brahmin missed the further spiritual evolution to the Supermind. 

It did not destroy the stability in the physical. 

The stability in the physical was gradually created by the foreign powers who extended themselves to South 

India and all other parts of India uncovered by the original kingdoms. 

The conception of the United States of Europe begins with the United States of America as well as the 

Britisher’s unity of India. 

The intermixing of the nationalities of India during the Muslim and the British rule was a beginning of 

cultural unity. 

The opulent riches Nature attempts in India when perceived will throw light on social evolution. 
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Europe’s experience, the current experience of USA and the South American countries hold all the 

knowledge the world needs. 

It is seen in each Individual. 

“நான் கடிதத்தத இத்துடன் முடித்துக் சகாள்கிஜறன், ஏசனனில் அம்மாதவ சவகு ஜநரத்திற்கு 

தனியாக விட முடியாது.” 

தாயாருக்கு அருகில் இருக்க ஜவண்டிய அவெியத்தத ஜேன் உணர்வுாீதியாக உணர்ந்தாள். 

தாயார் தன்தன ஜமாெமாக சவளிப்படுத்திக் சகாள்வது, அவளுக்கு எந்தவிதமான சவறுப்சபயும் 

எழுப்பவில்சல. 

சமர்ெிடஸ் தனது கணவரது துஜராகத்தினால் பாதிப்பதடயாதது ஜபான்றது இது. 

சபர்னாண்டின் துஜராகத்தினால் ஏன் பாதிப்பதடந்தான் என்று டாண்ஜட-ஐக் கூட அவள் 

ஜகட்கிறாள். 

சபர்னாண்ட் அவளிடம் விசுவாெமாக இருந்தான். அது நிதறவுதடயதாக இருந்தது.  

துஜராகத்தின் வடிவத்தினால் பாதிப்பதடய அவளிடம் அவ்வுணர்திறன் இல்தல.   

அது அவளுக்குத் சதாியாமலிருப்பதற்கான ொத்தியஜம இல்தல. 

காதலாின் வழியில் குறுக்கிடும் மதனவியின் சகௌரவத்ததப் பற்றி டூமாஸ் ஜபசுகிறார். 

அவளுதடய மனொட்ெி உயர்ந்ததாக இருந்தது, ஜமன்தமயாகவும்கூட இருந்தது, ஆனால் 

அவளுதடய காதல் அவ்வாறு அல்ல. 

அவளுதடய காதலில் தீவிரம் இருந்தது, முழுதமயான விசுவாெத்தத அளிக்கும் உயர்பண்பு 

இல்தல. 

சமர்ெிடஸின் காததலத் தவிர ஜவறு எந்தக் காதலினாலும் டாண்ஜட-ஐ நிதறவுபடுத்த முடியாது.   

‘வீழுநர் வீழப் படுவார்க் கதமயுஜம வாழுநம் என்னும் செருக்கு.’ 

குதறயுள்ள நிதலதமகளில் பூரணத்துவத்தத நாடக் கூடாது. (P. 395 The Life Divine) 

உறுதியான அடித்தளம் இருந்தால் குதறயுள்ள நிதலதமகளில் பூரணத்துவம் ொத்தியம். 

கிஜரக்க நாடு அனுபவிக்க முடியாததத ஜராம் அனுபவித்தது, ஏசனனில் ஜராமானியர்கள் 

ஜமஜலாட்டமாக விாிவதடந்தனர். இது ஐஜராப்பாவிலும், அசமாிக்காவிலும் சதாடர்கிறது. 

எண்ணங்கைின் ொம்ராஜ்யம் கிாீஸில் ொத்தியமாக இல்தல, ஆனால் ெட்டத்தின் ொம்ராஜ்யம் 

ஜராமில் ொத்தியமானது. ஜராம் மதறந்தஜபாது இந்த அதிர்வு சேர்மனியில் அதனவருக்கும் 

எண்ணம் என்னும் தனிப்பட்ட சுதந்திரமாக மீண்டும் ஜதான்றியது. அசமாிக்காவில், மக்கள் தாங்கள் 

ெம்பாதித்த விடுததலதய தாங்கஜள தவத்துக்சகாள்ளும் ேடநிசல சுதந்திரம் ஏற்பட்டது.    

ஏறக்குதறய அசமாிக்காவிற்கு இதணயாக ேப்பான் தனது சகௌரவத்தால் சபாருளாதார 

அபாிமிதத்தத உற்பத்தி செய்ய முடியும். கூட்டு ெக்தியால் தனிமனிததன அழித்துவிட்ட ரஷ்யா 

இப்சபாழுது ெந்ததயின் ெக்திகள் மூலம் அததன மீட்க முயற்ெி எடுத்து வருகிறது. 

அடித்தளம் ெிறந்த கட்டதமப்பின் பாதுகாப்தப உறுதி செய்கிறது. 

தரவாிதெக்கு மாியாதத அளிக்கப்பட்டால், ஆன்மீக அடித்தளம் ெிறந்த கட்டதமப்பிற்கும், 

அதனுதடய பாதுகாப்பிற்கும் உறுதி அளிக்கும். 

கலாச்ொர வளங்கள் அழிய இது அனுமதிக்காது. 

ஏதாவது செய்வதாக இருந்தால், முந்ததய கால கலாச்ொரத்தின் உயர்ந்த பண்புகதள இது 

உயர்த்தும். 

வாழ்வின் இலக்கு அதிகபட்ெமாகச் ொத்தியப்படக்கூடிய ஸ்திரத்தன்தமயாகும். 

இதற்குக் கீழ் இருப்பது ெமூகம், ஜமஜல இருப்பது இயற்தக, இரண்டிற்கும் ஒஜர இலக்குதான். 

குணத்தத ஆதாரமாக தவத்து ெமூகம் செயல்படுகிறது. 

வாழ்வு ஆளுதமதயச் ொர்ந்துள்ளது. 

மஜனாபாவம் எனக் கருதப்படும் நடத்ததக்கு குடும்பம் பதிலளிக்கிறது. 

இயற்தகயிலுள்ள ஆன்மா தனித்துவத்தத வாழ்வின் தமயப்புள்ளியாகக் சகாண்டு  

செயல்படுகிறது. 

கிசரௌஞ்ெவதத்தில் இதவ அதனத்தின் ெக்திவாய்ந்த பிரதிபலிப்தப நாம் பார்க்கலாம். 

உதரயாடல் ஒவ்சவான்றிலும் இததக் காண்பதும், ஒவ்சவாரு வார்த்ததயிலும் இதன் 

துல்லியத்ததப் பாராட்டுவதும், இது ஒரு சமாழி மாற்றமாக இருந்தாலும், படிப்பவருக்குப் பயன் 

தரும்.   

கதத முழுவதிலும் இத்ததகய இதழஜயாட்டம் உள்ளது. 

ஒவ்சவாரு உச்ெ கட்டமும் அதன் தீவிரத்தத வார்த்ததகளின் லயத்தில் சவளிக்சகாண்டு வருகிறது. 

பாராட்டு முழுதமயான உட்கிரகிப்பிற்கான ஒரு அணுகுமுதறயாகும். 

எதிர்ப்பில் மறுப்பு அதன் தீவிரத்ததப் பாராட்டுவதாகும்.  
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எழுத்தாளாின் மிகப் சபாிய சொத்து ஹாஸ்யமாகும். 

வாழ்தவக் காப்பாற்றுவது இதுதான். 

உதரயாடலில் நதகச்சுதவயாக வாழ்வின் ரஸா உயருகிறது, முதலில் மன வலிதமயின் ெக்தியாகத் 

தன்தன உருவாக்கிக் சகாள்கிறது. 

ஜததவக்குஜமல் மீண்டும் மீண்டும் எழுதப்படும் அவரது எழுத்தின் உத்திகள் அவற்றின் 

ஆற்றல்மிக்க சதானியின் காரணமாக அதன் வளத்தத உயர்த்துகின்றன.  

அது பசைதம அதடவதில்தல, திகட்டவும் செய்வதில்தல 

அளவற்ற சவளிப்பாட்டின் புதிய நுணுக்கமானப் பாிமாணங்கதள இது சவளிப்படுத்துகிறது. 

ஒரு சமாழியின் ெக்தி தன்தன சவளிப்படுத்திக்சகாள்ளும் திறனில் உள்ளது. 

அதிக ெந்ஜதாஷமாக விாிவதடயும் சவளிப்பாட்டுத்தன்தம, கவிதததய ொதாரண உதரநதட 

வடிவமாக சவளிக்சகாண்டு வருகிறது. 

நிகழ்வுகள், கததயின் கரு, பாத்திரங்கள், ஆச்ொியங்கள், இந்தியக் கலாச்ொரத்தின் ெமூக நல்ல 

விஷயங்களின் சூட்சும சவளிப்பாடுகள் ஆகியவற்றின் மூலம் காண்ஜடகர் இந்தப் பதடப்புக் 

கதலயில் ஈடுபடுகிறார்.  

அடிப்பதடயில் அவர் ஆன்மாவின் வரம்புக்குள் ொதிக்கக் கூடிய இந்தியக் கலாச்ொரத்தின் 

உணர்வுகதள சவளிக்சகாண்டு வந்த ஒரு எழுத்தாளர் ஆவார். 

அவர் ெமூகப் பாிணாமத்தின் ஒரு ாிஷி ஆவார். 

ஒவ்சவாரு பாத்திரத்ததயும் ஆெிாியாின் கண்ஜணாட்டத்தில் பாிெீலிக்க ஜவண்டும். 

அவர் ஜநரடியாகக் கதாபத்திரங்களின் ோதிதயக் குறிப்பிடுவதில்தல. 

ஒரு ஜவதள அவர் ோதி உணர்தவப் பற்றி நுண்ணுணர்வு உதடயவராக இருக்கலாம்.    

ஆனால் ோதியின் குணாதிெயத்தத பற்றி எழுதும்சபாழுது அவருதடய அற்புதமான எழுத்தாற்றல் 

சவளிப்படுகிறது. 

இராமாயணத்தத எழுதுவதற்கு வழிஜகாலிய ஒரு நிகழ்வின் அடிப்பதடயில் இக்கதத உள்ளது. 

காதலின் மறுசமாழியின் உண்தமத்தன்தம காண்ஜடகருக்குத் சதாியும். 

அமரகாதல் புரட்ெிக்குாியது எனும் பார்தவதயத் தவிர அதன் முக்கியத்துவத்தின் அறிகுறி 

அவருக்கு நிச்ெயமாகத் சதாியவில்தல.  

புரட்ெிக்கு நிதலயற்ற உறுதித்தன்தமயின் உறுதியான அடித்தளம் ஜததவப்படுகிறது.  

ஆன்மாவின் கலாச்ொரத்தின் பரந்த அடித்தளத்திற்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல் ெமூக ேீவதன ெமூக 

அெத்தாக விாிவுபடுத்த ஆெிாியர் முயற்ெிக்கிறார். 

ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் கலாச்ொரத்தின் ேீவஜன நிகழ்வுகளின் ஜபாக்தக நிச்ெயிப்பதத நாம் 

தவறாது பார்க்கிஜறாம்.  

திலீபனின் தாயார் அவளது தர்மத்தத நிதலநிறுத்துவதில் இததக் காண்கிஜறாம். 

ெமூகச் ொிவில் எதிர்ப்பு எதுவும் இன்றிக் கீஜழ செல்வஜத அவளுதடய தர்மம் ஆகும். 

சுஜலாச்ெனா இறுதியில் இததனச் செய்கிறாள். 

வரம்பு மீறும் அழகும், அததப் புதுப்பிக்கும் அழகும் அவருதடய எழுத்துக்களில் இருந்தன. 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெி அழிவின் ெக்திகதள விடுவித்தது. அதன் ஆரம்ப கருத்தாக்கம் அந்த 

ஸ்திரத்தன்தமதய அளிக்கவில்தல. 

புதுப்பிப்பதன் மூலம் அந்த ஸ்திரத்தன்தம அளிக்கப்பட்டது. 

ரஷ்யப் புரட்ெியில் அந்த ஸ்திரத்தன்தம அரெின் வன்முதற மூலம் அைிக்கப்பட்டது, Tsar-ன் 

ஏகாதிபத்திய அதிகாரத்தின் சதாடர்ச்ெியாக அது அதமந்தது.  

பிராமணனின் இறுதி மறுப்பு ெத்திய ேீவியத்திற்கான சதாடர்ந்த ஆன்மீகப் பாிணாமத்தத 

இழந்தது.  

ேடநிதலயில் இது ஸ்திரத்தன்தமதய அழிக்கவில்தல. 

சவளிநாட்டு ெக்திகள் ேடநிதலயில் உறுதித்தன்தமதய படிப்படியாக உருவாக்கின, தங்கதள 

சதன் இந்தியாவிற்கும், ஆரம்ப கால ொம்ராஜ்யங்களால் ஆளப்படாத இந்தியாவின் மற்ற 

பகுதிகளுக்கும் விாிவுபடுத்தினர்.   

அசமாிக்கா மற்றும் ஆங்கிஜலயர்களால் ஒருதமப்படுத்தப்பட்ட இந்தியாவின் அடிப்பதடயில்  

ஐஜராப்பிய ஐக்கியத்தின் உருவாக்கத்ததப்பற்றிய கருத்து பிறந்தது. 

முஸ்லிம்கள் மற்றும் ஆங்கிஜலயர்கள் ஆட்ெியில் இந்தியாவில் பல நாட்டவர்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்தது 

கலாச்ொர ஒருதமப்பாட்டின் ஆரம்பமாக இருந்தது. 

இந்தியாவில் இயற்தக அளித்துள்ள வளமான செல்வங்கதளப்பற்றிய புாிதல் ெமூகப் பாிணாமத்தத 

விளக்கும்.  
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ஐஜராப்பாவின் அனுபவம், அசமாிக்கா மற்றும் சதற்கு அசமாிக்க நாடுகளின் தற்சபாழுததய 

அனுபவம் உலகத்திற்குத் ஜததவப்படும் அதனத்து ஞானத்ததயும் தாங்கி நிற்கின்றன. 

இது ஒவ்சவாரு மனிதனிடமும் காணப்படுகிறது. 

76. “I am afraid, you will not be able to make it out, but I hardly know what I have written.” 

Jane is being conscious of her unconsciousness. 

The luck for Longbourn was created by life out of turn. 

Its first part was taken for granted, was not fully appreciated. 

The real prize that first materialised was for Charlotte. 

Wickham was assessed as a big catch. 

No one could conceive of Darcy’s inclinations. 

It is a great thing that Miss King did not respond to Wickham. 

Had it ended in engagement like that of Collins, it would have been natural. 

He got as much Money finally as Miss King promised. 

In spite of his universal popularity, the village exhibited a collective sagacity in ignoring Wickham. 

Lydia went in for what the village had discarded. 

Elizabeth’s lingering charm for him showed Longbourn was the least valuable house there culturally. 

One who wants to form a world government can find around him material fully corresponding to that. 

It is equally true of the birth of the Supramental Being. 

To be able to see the life correspondences between one’s own circumstances and the work on hand is 

supramental reasoning. 

Reasoning is coordination of facts around oneself – the ego. 

The act of co-ordination becomes reasonable when facts issue out of real circumstances. 

Ego is coordinating Mind. 

Coordination of fact outside ego, impersonally, is the reasoning of the Universe. 

Cosmic facts are coordinated by the Supramental reason. 

It is supramental reason because its outcome is in harmony with everyone. 

Revenge, settling ancient scores reverse the process of progress. 

Supramental energy sometimes does lend itself for revenge, but in wreaking the revenge it rewards the 

victim infinitely according to his personality. That is why Mother says it is best to forget offending 

quondam friends.  

It is a crisis when no one knows what to think. 

In expansive periods, everyone knows what to think and do. 

During such times, invariably, everyone takes the course that will ruin him. 

Freedom comes from one’s position or social attitudes. 

To take the fullest negative advantage of such freedom is usual. 

Lydia is the only one who took such an advantage. 

Within marriage, this escapade is rampant. 

To take that advantage within limits is not given to human nature. 

It comes from restraint, discipline, civilisation and culture. 

Sulochana took very great advantage of that scope. 

People of all ages, at all times, take such unbridled advantage. 

It is on the pain of calling a halt to their career or progress in life. 

Especially in choosing a course, the youth comes to grief. 

Elizabeth did so at her peril. 

It is common sense that one who seeks a goal should act accordingly from the beginning. 

The age old rule of Man is he will do what he likes best and expect the goal he has in Mind as it is in his 

Mind. 

It will be interesting to know whether there is a human heart that does not fully respond to the possibility of 

romance. 

History does not speak of even one case of success. 

Successful marriage is the success of this compromise between the aspirations of life and the compelling 

conventions of the society. 

The vast majority of people adopt an attitude that compels failure in the beginning. 
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They come under the rule that Nature does not warn ignorance but allows it to get its due. 

When one who knows no swimming enters water, he dies. Water offers no warning. 

Nature never warns, life always warns. Society without fail rises to the occasion with the greatest 

possible help. 

This is a universal phenomenon inherited from eternity. 

Only in marriage this can be best illustrated, especially in the West where there is an individual choice. 

In India where marriage is arranged, this higher possibility is very much abridged, but it is not totally 

abolished. 

One unpalatable truth is there are stray cases as exceptions where pure romance is offered by one of the 

spouses, but the other sees no need for it. 

If the other persists, the result will be a tragedy. 

Indian tradition made the relationship sacred and raised wifehood at least to sanctified heights of 

sacredness. 

The kernel of that institution is loyalty, not submission. 

Man, in India only exploited it, did not spiritually benefit by it. 

Today’s modern context offers Men and Women the greatest possible opportunity before and after marriage 

to pursue the goal of romance. 

The golden rules are: 

Never take advantage of the other or the institution. 

Give up selfishness totally, in full favour of constant Self-giving. 

Relationship is there to constantly gain in human goodness. 

There is no one who cannot be pleased by the right attitude. 

The worst of personalities will always give a positive response. 

As one cannot take advantage of another, it is equally important not to allow the other to exploit the 

goodness, especially a mean advantage. 

Even personalities that do not appreciate romance will, initially, respond with full enthusiasm. 

One must know the limits. 

They are personal, social, psychological and particularly those that belong to this relationship. 

To aim at romance and arrive at a very successful marriage forever is always possible. 

Romance, if genuinely aimed at, will not fail except in exceptional circumstances, — and that too can be 

denied if chosen – because it does not always depend upon another. 

The conception of romantic life without the participation of the spouse is really yogic, but at the 

psychological level it is fully alive, can never be extinguished.  

‘I should be proper and right, irrespective of the attitude of the other’ is a rule that can offer success to a 

great majority. 

Issuing out of stoicism, this leads to austerity. 

Issuing out of an understanding of life, it opens up the doors of cheerfulness everywhere. 

Seeking one’s own spiritual growth in the relationship, failure in romance is abolished. 

It is up to the other to avail of this opportunity. 

Only to the yogi, it is given to seek the spiritual well being of the other. 

To a great extent, exceptional people can adopt it in exceptional cases. 

Kandehar arrived at a social compromise in Kirounja vatham. 

Sulo was not a deep well organized mature character with an inclination to spiritual life. 

As Elizabeth’s refusal made Darcy change, this crisis with her husband could have given her that 

spiritual personality, had she tried. 

In that case, the very first thing she must look for is why a mercenary husband had sought her. 

She, in her honesty, must find herself mercenary. 

Next, her mercenary attitude must be changed into an idealistic attitude. 

The first step in that idealism is not to react to the husband’s personality. 

The next step is NOT to react inwardly. 

The inner non-reaction is to be raised to wider understanding, an understanding of life that brings two such 

people together. 

Emotions endorsing that Mental understanding will release joy. 
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Unilaterally this joy can be overflowing, if the husband does not set out on a war path to destroy her life, 

utilising the extraordinary freedom. 

That is the exception we need not consider here. 

Her own joy will change the husband to a minimum of confessing his guilt and offering to resign. 

Should that offer be genuine, he may not have to give up that job. 

Dilipan had no place in their marriage as he had never entered it. 

Rao on his part may turn out to be the one who unilaterally sought such a goal. 

It is more difficult for him as he came from poverty and orthodoxy. 

She suffered no poverty or orthodoxy. 

Had he chosen that path, he must have dedicated himself to spirituality or at least romance as he had 

devoted himself to academic studies. 

It could have made his marriage surely successful if not romantic. 

It would not be easy for him to acquire the idealistic attitude of Dilipan. 

It will be a nice interesting discussion if that possibility is considered.  

To a great extent, exceptional people can adopt it in exceptional cases. 

“இதிலிருந்து உன்னால் ஒன்றும் புாிந்துசகாள்ள முடியாது என்று நிதனக்கிஜறன், ஆனால் நான் 

என்ன எழுதியுள்ஜளன் என்று எனக்ஜக சதாியவில்தல.” 

தனது தன்னுணர்வற்ற நிதலதயப் பற்றி ஜேன் தன்னுணர்ஜவாடு இருந்தாள். 

வாழ்வு லாங்பர்னுக்கு முன்கூட்டிஜய அதிர்ஷ்டத்தத உருவாக்கியது. 

இதன் முதல் பகுதி தங்களது உாிதம என எடுத்துக்சகாள்ளப்பட்டது, முழுதமயாகப் புாிந்து 

சகாள்ளப்படவில்தல. 

ொர்சலட்டிற்குத்தான் உண்தமயான பலன் முதலில் கிதடத்தது. 

விக்காதம அதடவது சபாிய அதிர்ஷ்டம் என்று கருதப்பட்டது. 

டார்ெியின் எண்ணத்தத ஒருவராலும் புாிந்துசகாள்ள முடியவில்தல. 

மிஸ் கிங், விக்காமிற்குப் பதிலளிக்காதது ஒரு சபாிய விஷயமாகும்.  

காலின்ஸின் திருமணம் நிச்ெயமானதுஜபால் அவர்களது திருமணமும் உறுதி ஆகியிருந்தால், அது 

இயற்தகயாக இருந்திருக்கும். 

மிஸ் கிங் உறுதி அளித்ததுஜபால் அவனுக்கு இறுதியில் அஜத அளவு பணம் கிதடத்தது.  

விக்காம் பிரபலமாக இருந்தும்கூட, கிராமம் முழுவதும் இதணந்து புத்திொலித்தனமாக அவசனப் 

புறக்கணித்தது. 

கிராமம் புறக்கணித்தவசன ஜநாக்கி லிடியா சென்றாள். 

அவனிடம் எலிெசபத்திற்கு இன்னமும் இருந்த ஈர்ப்பு, கலாச்ொர அைவில் லாங்பர்ன் மிகக் குசறந்த 

மதிப்புவாய்ந்த இல்லமாக இருந்தததக் காட்டுகிறது.   

உலக அரொங்கத்தத நிறுவ விரும்பும் ஒருவர், அதற்கு முழுதமயாகத் சதாடர்புள்ள விஷயங்கள் 

அவதர சுற்றி இருப்பததப் பார்ப்பார்.  

ெத்திய ேீவன் பிறப்பிற்கும் இது சபாருந்தும். 

ஒருவரது சொந்த சூழ்நிதலகள் மற்றும் தகயிலிருக்கும் ஜவதல இவற்றிற்கு இதடஜய வாழ்வின் 

சதாடர்தபப் பார்க்க முடிவது ெத்தியேீவிய விஜவகமாகும். 

ஒருவரது அகந்தததயச் சுற்றி இருக்கும் உண்தமகளின் ஒருங்கிதணப்ஜப விஜவகம் ஆகும். 

உண்தமயான சூழ்நிதலகளிலிருந்து விஷயங்கள் எழும்சபாழுது ஒருங்கிதணப்பு விஜவகமுள்ளதாக 

மாறுகிறது. 

அகந்தத மனதத ஒருங்கிதணக்கிறது. 

அகந்ததக்கு சவளிஜய உண்தம சபாதுவாக ஒருங்கிதணவது பிரபஞ்ெத்தின் விஜவகம் ஆகும்.  

ெத்தியேீவிய விஜவகத்தால் பிரபஞ்ெ உண்தமகள் ஒருங்கிதணக்கப்படுகின்றன.  

இது ெத்தியேீவிய விஜவகமாகும், ஏசனனில் இதன் பலன் எல்ஜலாருடனும் சுமுகமாக உள்ளது. 

பழிவாங்கல், பதழய கணக்குகதளத் தீர்ப்பது ஆகியதவ முன்ஜனற்றத்தின் செயல்முதறதயப் 

பாதிக்கும். 

ெில ெமயங்களில் ெத்தியேீவிய ெக்தி பழிவாங்குவதற்கு வழிவகுக்கும், ஆனால் பழிவாங்கும் 

சபாழுது பாதிக்கப்பட்டவாின் ஆளுதமக்கு ஏற்ப அவருக்கு அளவற்ற பலதன அளிக்கும். 

அதனால்தான் பதழய குற்றம் இதழத்த நண்பர்கதள மறந்து விடுவது நல்லது என்று அன்தன 

கூறுகிறார்.  

என்ன நிதனப்பது என்பஜத எவருக்கும் சதாியாமல் இருப்பது ஒரு சநருக்கடியாகும். 

எழுச்ெியான காலங்களில் அதனவருக்கும் என்ன நிதனப்பது, என்ன செய்வது என்று சதாியும்.   



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

183 

 

அது ஜபான்ற ெமயங்களில் தங்கதள அழிக்கும் பாதததயஜய தவறாது ஒவ்சவாருவரும் 

ஜதர்ந்சதடுப்பர்.  

ஒருவரது நிதல அல்லது ெமூக மஜனாபாவங்கள் மூலம் சுதந்திரம் வருகிறது. 

இத்ததகய சுதந்திரத்தத முழுதமயாக எதிர்மதறயாகப் பயன்படுத்திக்சகாள்வது வழக்கமானது. 

இத்ததகய ொதகத்ததப் பயன்படுத்திக்சகாண்டது லிடியா மட்டுஜம. 

திருமண வாழ்க்தகயில் இவ்வாறு தப்பித்துக்சகாள்வது அதிகமாக உள்ளது.  

ொதகத்தத வரம்பிற்குள் பயன்படுத்துவது என்பது மனித சுபாவத்தில் கிதடயாது. 

இது கட்டுப்பாடு, ஒழுக்கம், நாகாிகம் மற்றும் கலாச்ொரம் ஆகியவற்றிலிருந்து வருகிறது. 

அந்த வாய்ப்பிதன சுஜலாச்ெனா மிகவும் ெிறப்பாகப் பயன்படுத்திக் சகாண்டாள். 

எல்லா வயதினரும், எல்லா ஜநரங்களிலும் இத்ததகய ததடயற்ற நன்தமகதள எடுத்துக் 

சகாள்கின்றனர். 

அவர்களது ஜவதல அல்லது வாழ்வின் முன்ஜனற்றம் ததடப்படும்ஜபாது இவ்வாறு செய்கின்றனர். 

முக்கியமாக ஒரு பாதததயத் ஜதர்ந்சதடுப்பதில் ஒரு இதளஞனுக்கு வருத்தம் எழுகிறது. 

ஆபத்தத உணர்ந்தும்கூட எலிெசபத் இவ்வாறு நடந்துசகாண்டாள். 

இலக்தக நாடும் ஒருவர் ஆரம்பம் முதல் அதற்கு ஏற்றவாறு செயல்பட ஜவண்டும் என்பது 

இயல்பறிவாகும். 

மனிதன் தான் மிகவும் விரும்புவததஜய செய்வான் என்பதும், அவன் மனதில் இருப்பது ஜபாலஜவ  

இலக்தக எதிர்பார்ப்பான் என்பதும் காலம் காலமாக இருந்து வரும் ெட்டம் ஆகும்.   

காதலின் ொத்தியத்திற்கு முழுதமயாகப் பதிலளிக்காத மனித இதயமும் உண்டா என்பதத அறிந்து 

சகாள்வது சுவாரெியமாக இருக்கும்.  

ஒன்றுகூட சவற்றி அதடந்ததாகச் ொித்திரம் ஜபசுவதில்தல. 

வாழ்வின் ஆர்வங்களுக்கும் ெமூகத்தின் கட்டாய மரபுகளுக்கும் இதடயிலான ெமரெத்தின் 

சவற்றிஜய சவற்றிகரமான திருமணம் ஆகும். 

சபரும்பாலான மனிதர்கள் ஆரம்பத்தில் ஜதால்விதய வற்புறுத்தும் மஜனாபாவத்தத 

ஏற்றுக்சகாள்கின்றனர். 

இயற்தக அறியாதமதயப் பற்றி எச்ொிக்காது, அது சபறஜவண்டியவற்தற அனுமதிக்கிறது எனும் 

விதிக்குக் கீழ் அவர்கள் வருகின்றனர். 

நீச்ெல் சதாியாதவன் நீாில் இறங்கினால் மரணமதடகிறான். தண்ணீர் எந்த எச்ொிக்தகயும் 

விடுப்பதில்தல. 

இயற்தக ஒருஜபாதும் எச்ொிக்தக விடுக்காது, வாழ்வு எப்சபாழுதும் எச்ொிக்தக அளிக்கும். 

ொத்தியமாகக்கூடிய மிகப் சபாிய உதவிதயத் தவறாது அளிக்கும். 

இது நித்தியத்திலிருந்து சபறப்பட்ட பிரபஞ்ெ நிகழ்வு ஆகும்.  

திருமணத்தில் மட்டுஜம இததச் ெிறப்பாக விவாிக்க முடியும், முக்கியமாக தனி நபாின் விருப்பம் 

இருக்கும் ஜமற்கத்திய நாடுகளில் இது ொத்தியம்.  

சபற்ஜறார்கள் பார்த்துத் திருமணம் நதடசபறும் இந்தியாவில் இதற்கான வாய்ப்பு குதறவு,  

முழுவதுமாக வாய்ப்பு இல்தல என்று கூற முடியாது.  

விதிவிலக்கான ெில இடங்களில் தம்பதிகளில் ஒருவர் தூய்தமயான காததல அளிப்பதும், மற்றவர்  

அதன் அவெியத்தத உணராமல் இருப்பதும் ஒரு ேீரணிக்க முடியாத உண்தமயாகும்.  

மற்றவர் இததன விடாப்பிடியாகத் சதாடர்ந்தால் பலன் ஆபத்தானதாக இருக்கும். 

இந்தியக் கலாச்ொரம் உறவுமுதறதயப் புனிதப்படுத்தி, மதனவியின் ஸ்தானத்தத புனிதத்தின் 

தூய்தமயான உச்ெத்திற்கு உயர்த்தியது. 

அந்த அதமப்பின் வித்து விசுவாெம், அடிபணிதல் அல்ல. 

இந்தியாவில் ஆண் அததத் தனக்குச் ொதகமாக மட்டுஜம பயன்படுத்திக் சகாண்டான், 

ஆன்மீகாீதியாகப் பலன் அதடயவில்தல. 

திருமணத்திற்கு முன்பும், பிறகும், காதல் எனும் இலக்தக அதடவதற்கு ஆண்களுக்கும் 

சபண்களுக்கும் இன்தறய நவீன உலகம் ொத்தியமாகக்கூடிய அதிகபட்ெ வாய்ப்பிதன 

அளிக்கிறது. 

இதற்கான ெிறந்த விதிகள்: 

மற்றவதரஜயா அல்லது ஒரு அதமப்தபஜயா ஒரு ஜபாதும் நமக்குச் ொதகமாக எடுத்துக் 

சகாள்ளக்கூடாது. 

சுயநலத்தத முழுதமயாகக் தகவிட்டு, சுய அர்ப்பணத்தத முழுதமயாக ஜமற்சகாள்ள  ஜவண்டும். 

உறவுமுதறயில் சதாடர்ந்து மனித நற்குணத்தத வளர்க்க ஜவண்டும். 

ொியான மஜனாபாவத்தின் மூலம் திருப்திப்படுத்த முடியாதவர் எவரும் இல்தல. 
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மிகவும் ஜமாெமான ஆளுதமதய உதடயவர் எப்சபாழுதும் ஜநர்மதறயான மறுசமாழிதயஜய 

அளிப்பர். 

ஒருவர் மற்றவதரத் தனக்குச் ொதகமாகப் பயன்படுத்திக்சகாள்ளக் கூடாது என்பதுஜபால, நமது 

நல்ல குணத்ததச் ொதகமாக, முக்கியமாக அற்பத்தனமாகப் பயன்படுத்திக்சகாள்ள மற்றவதர 

அனுமதிக்கக் கூடாது என்பதும் முக்கியம். 

காததலப் ஜபாற்றாத நபர்கள்கூட ஆரம்பத்தில் முழு உற்ொகத்துடன் மறுசமாழி அளிப்பர். 

வரம்புகதள ஒருவர் அறிந்திருக்க ஜவண்டும். 

அதவ தனிப்பட்டதவ, ெமூகாீதியானதவ, மனாீதியானதவ, குறிப்பாக இந்த உறவுமுதறதயச் 

ொர்ந்திருப்பதவ.  

காததலக் குறிக்ஜகாளாகக் சகாண்டு, அது நிரந்தரமான சவற்றிகரமாக திருமணத்தில் முடிவது 

எப்சபாழுதுஜம ொத்தியம்தான். 

காததல உண்தமயான குறிக்ஜகாளாகக் சகாண்டால், தவிர்க்க முடியாத ெந்தர்ப்பங்கதளத் தவிர 

ஜவறு இடங்களில் அது ஜதாற்காது - முயன்றால் ஜதால்விதயத் தவிர்க்கலாம். ஏசனனில் அது 

எப்சபாழுதும் மற்றவதரச் ொர்ந்து இருப்பதில்தல.  

வாழ்க்தகத் துதணயின் பங்ஜகற்பு இல்லாமல் காதல் வாழ்வு உண்தமயில் ஜயாகம் ஜபான்றது, 

ஆனால் மனதின் அளவில் அது முழுதமயாக ேீவனுடன் உள்ளது, அதற்கு முடிஜவ கிதடயாது. 

“மற்றவரது அணுகுமுதற எப்படி இருந்தாலும் ொி, நான் ொியாகவும் ஜநராகவும் இருக்க ஜவண்டும்”, 

எனும் விதி சபரும்பாஜலாருக்கு சவற்றிதய அளிக்கும். 

விருப்பு சவறுப்பற்ற நிதலயிலிருந்து எழுந்தால் இது எளிதமயான வாழ்விற்கு வழிவகுக்கிறது. 

வாழ்தவப்பற்றிய புாிதலிலிருந்து எழும் எனில், எங்கும் அது ெந்ஜதாஷத்தின் வாயிதலத் திறக்கும்.  

உறவில் ஒருவர் தனது ஆன்மீக வளர்ச்ெிதய நாடினால் காதலில் ஜதால்வி என்பது கிதடயாது.  

இந்த வாய்ப்பிதனப் சபற்றுக்சகாள்வது மற்றவர் தகயில் உள்ளது. 

ஜயாகிக்கு மட்டுஜம மற்றவாின் ஆன்மீக நலதன நாடுவதற்கான வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.   

விதிவிலக்கான மனிதர்கள் விதிவிலக்கான விஷயங்களில் சபரும் அளவில் இததனப் 

பின்பற்றலாம். 

காண்ஜடகர் கிசரௌஞ்ெவதத்தில் ஒரு ெமூக ெமரெத்தத ஏற்படுத்தியுள்ளார். 

சுஜலாச்ெனா ஒரு ஆழமான, ெிறப்பாக முதறப்படுத்தப்பட்ட, முதிர்ச்ெி சபற்ற, ஆன்மீக வாழ்வில் 

நாட்டம் சகாண்ட பாத்திரம் அல்ல. 

எலிெசபத்தின் நிராகாிப்பு டார்ெிதய மாற்றியதுஜபால், அவள் முயற்ெித்திருந்தால் அவளுதடய 

கணவனுடன் ஏற்பட்ட சநருக்கடி அவளுக்கு அந்த ஆன்மீக ஆளுதமதய அளித்திருக்கும்.  

அவ்வாறு இருப்பின், ஆதாய மனப்பான்தம உதடய கணவர் ஏன் தன்தன நாடினார் என்பதத 

அவள் முதலில் பார்க்க ஜவண்டும்.  

தான் ஆதாய மனப்பான்தமயுடன் இருப்பதத அவள் தன்னுதடய ஜநர்தமயில் கண்டு பிடிக்க 

ஜவண்டும்.   

அடுத்து அவளுதடய ஆதாய மனப்பான்தம ஒரு இலட்ெிய மஜனாபாவமாக மாற ஜவண்டும். 

கணவாின் ஆளுதமக்கு எதிர்விதன ஆற்றக்கூடாது என்பது அந்த இலட்ெியத்தின் முதல் படியாக 

இருக்க ஜவண்டும். 

அகத்தில் எதிர்விதன ஆற்றாமல் இருப்பது அடுத்த படியாகும். 

அகத்தில் எதிர்விதன ஆற்றாமல் இருப்பது ஜமலும் பரந்த புாிதலாக உயர்த்தப்பட ஜவண்டும். அது 

ஜபான்ற இரண்டு நபர்கதள இதணக்கும் வாழ்க்தகயின் புாிதலாக அது இருக்க ஜவண்டும், 

மனதின் அந்தப் புாிததல ஆதாிக்கும் உணர்ச்ெிகள் ெந்ஜதாஷத்தத விடுவிக்கும். 

அொதாரண சுதந்திரத்ததப் பயன்படுத்திக் சகாண்டு அவளுதடய வாழ்க்தகதயக் சகடுக்க 

கணவன் இறங்காவிடில், இந்த ெந்ஜதாஷம் ஒருததலப்பட்ெமாக அபாிமிதமாக இருக்கும். 

அது ஒரு விதிவிலக்கு, இங்கு நாம் அததக் கருத ஜவண்டியதில்தல. 

அவளுதடய மகிழ்ச்ெிஜய கணவன் குதறந்தபட்ெம் தன்னுதடய குற்றத்தத ஒப்புக்சகாள்ளும் 

அளவிற்கும், இராேினாமா செய்யும் அளவிற்கும் மாற்றும்.   

அவனது அந்த மாற்றம் உண்தமயானதாக இருந்தால், அவன் அந்த ஜவதலதய விட ஜவண்டிய 

அவெியம் எழாது. 

திலீபனுக்கு அவர்களது திருமணத்தில் எந்த இடமும் இல்தல, ஏசனனில் அவன் அதில் நுதழயபவ 

இல்தல. 

ராவ் அத்ததகய இலக்தக ஒருததலப்பட்ெமாக நாடும் ஒருவராக இருக்கலாம். 

ஏழ்தம மற்றும் ஆொர குடும்பத்திலிருந்து அவர் வந்ததால் அவருக்கு அது ஜமலும் கடினமாக 

இருந்தது. 
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ஏழ்தம மற்றும் ஆொரத்தினால் அவள் கஷ்டப்படவில்தல. 

அந்தப் பாதததய அவர் ஜதர்ந்சதடுத்திருந்தால், அவர் கல்விக்குத் தன்தன 

அர்ப்பணித்திருந்சதப்பபால், ஆன்மீகத்திற்ஜகா அல்லது குதறந்தபட்ெம் காதலுக்ஜகா தன்தன  

அர்ப்பணித்துக் சகாண்டிருக்க ஜவண்டும்.  

அது அவருதடய திருமணத்தத காதல் நிதறந்ததாக இல்லாவிடினும், நிச்ெயமாக சவற்றிகரமாக 

மாற்றியிருக்கும். 

திலீபதனப் ஜபால் இலட்ெிய மஜனாபாவத்ததப் சபறுவது அவருக்கு அவ்வளவு எளிதல்ல. 

அந்த ொத்தியக் கூற்றிதனக் கருதுவது மிகவும் ெிறப்பான, சுவாரெியமான விவாதமாக இருக்கும். 

விதிவிலக்கான மனிதர்களால் விதிவிலக்கான விஷயங்களில் சபரும் அளவில் இததப் பின்பற்ற 

முடியும். 

 

Without allowing herself time for consideration, and scarcely knowing what she felt, Elizabeth on finishing 

this letter instantly seized the other, and opening it with the utmost impatience, read as follows -- it had 

been written a day later than the conclusion of the first. 

அததப் பற்றி நிதனத்துப் பார்க்கக்கூட தனக்கு ஜநரத்தத அளிக்காமல், தான் என்ன 

நிதனக்கிஜறாம் என்றும் சதாிந்துசகாள்ளாமல், ஒரு கடிதத்ததப் படித்து முடித்த பிறகு, எலிெசபத் 

மற்சறாரு கடிதத்தத எடுத்து, சபாறுதமயின்றி சதாடர்ந்து படிக்கலானாள்- முதல் கடிதம் எழுதி 

முடித்த அடுத்த நாளன்று இரண்டாவது கடிதம் எழுதப்பட்டிருந்தது.  

77. “Without allowing herself time for consideration.” 

Expectation will emerge without allowing consecration to steady itself. 

Man is silly, mercenary, expectant and is not ashamed of it. 

Where 5000/- is due, he expects 10,000/- without shame. 

In a rich atmosphere, 50,000/- rupees comes. 

Not knowing life is endorsing his desire, his mind goes to another item. 

Selfish, greedy people expect, desire to take. 

Generous devotees expect to give generously. 

Still it is not self-giving, but expectation. 

Desire to take or to give is still desire, undesirable. 

What should a devotee do when his consecration is defied by his overmastering desire. 

He must be ashamed of it. 

Only calling at that point can meet the situation. 

To think of calling at that moment and to call is grace. 

It is the moment, the present that matters. 

Instead of calling Mother, the Mind will again go for another version of expectation. 

What should be addressed is the root of expectation. 

One who believes in consecration and fully relies on it, must not give up in the middle. 

He must be at it till that expectation is rooted out. 

It amounts to taking to total consecration. 

Suppose he perseveres to the end, he must stick to that method in all the rest. 

He straightaway becomes a sadhaka. 

It is a painstaking method, to cross the border between life and yoga. 

Darcy did so. 

Mr. Bennet did so. 

Elizabeth did so to move to the Mind from the vital. 

There she stopped. 

If only one can finally accept this method, he is sure to meet the descent in the atmosphere. 

It is supramental realisation. 

Neither in life nor in yoga are there halfway houses. 

Kirounja vatham is an acceptable halfway house that preserves the whole. 

Such a halfway house will not solve the problem finally, but will preserve the whole for further work. 

Youth in their career, in romance and all other fields takes steps to destroy the whole preventing further 

progress. 

It can be a destruction or a permanent obstacle. 
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A young man who chooses a career chooses by his impulse, refusing to draw upon the experience in terms 

of information as well as careers ahead of him. 

The fifteen day course instituted by the church before marriage brought down the divorce rate considerably. 

Youth develops attraction after marriage and feels it is irresistible. 

At least for the devotees, Mother has said what has come to us must be fully lived and exhausted. 

Any deviation is not to follow Mother, not to draw upon the available experience, not to think but go after 

the heart that hungers. 

That way the yearning of the heart will not be fulfilled. 

Insistence on that deviation is to organize immaturity. 

Indian chastity was based on the principle that what has come to us is what we deserve. 

Modern life permits one to break the wedlock and seek fresh pastures. 

The laws of life do not permit that luxury even inside. 

Everyone seeks the easy alternative. 

The right alternate, the best one is difficult to fulfill. 

It will sooner than later offer a greater inner fulfillment. 

It is to do one’s psychological duty within the marriage. 

The heart loves its dreams, though unattainable. 

Its true longings can be truly fulfilled to one who exhausts his duties NOW, in the pregnant present. 

People are willful, obstinate; they call it sincerity, love, affection. 

Sincerity is to the deepest point in us, not to infatuation. 

In such cases of intense attraction, unbelievable to the soul in love there will invariably be a Wickham 

behind the screen or a Lydia. 

No one in love can know it before it fully discloses. 

Mr. Bennet and Elizabeth were victims to that hallucination. 

Kirounja vatham- beautifully brings out that theme partially. 

The greater sober fact is no one in love seeks advice. 

One who seeks advice is not in love, meaning infatuation. 

The only difference between infatuation and love is, love is always infallible. There is no ghost behind 

the screen. 

Infatuation also feels like love as if it is true. 

How to know whether it is love or infatuation. 

Elizabeth on knowing the facts of Wickham’s life discovered it. 

How can an ordinary Man know his lady love is not a horrible character? 

If he is perceptive, subtle indications will certainly show it. 

One rule is it will not conflict with duty. 

Should he find his inclination in conflict with his duty, he must fulfill his duty first. 

It is true the course of true love does not run smooth. 

It is equally true that true love to be fully true rises in the context of duty. 

Obviously there is no scope for indulging in desire. 

Another test will also be helpful. 

Consecration of one’s inclination will clearly show the path to be followed and the path to be eschewed. 

Selfish satisfaction is that of fulfilled desire. 

The unselfish JOY of a pure heart is right. 

Only those who have experience of such a pure joy can know the difference. 

There is no salvation to those who mistake their desire for the pure joy of a pure heart. 

In that case they will be taking the longer route of several births. 

Or they will face the revelation of Lydia or Wickham which is utter disillusionment. 

Mother offers the scope of mentally overcoming the obstacle sparing oneself the ordeal of physical 

disillusionment. 

Duty first, anything next. 

Flouting duty, one courts disaster. 

Disaster is inevitable when duty remains to be done. 

“நிதனத்துப் பார்க்கக்கூட தனக்கு ஜநரத்தத அளிக்காமல்.” 
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ெமர்ப்பணம் நிதலத்து நிற்க அனுமதிக்காமல், எதிர்பார்ப்பு எழும்.  

மனிதன் அற்பமானவன், ஆதாய மனப்பாங்கு உதடயவன், அதத நிதனத்து 

சவட்கப்படுவதில்தல. 

சபற ஜவண்டிய சதாதக ஐயாயிரம் எனும்சபாழுது, அவன் சவட்கமின்றி பத்தாயிரம் 

எதிர்பார்க்கிறான்.   

வளமான சூழலில் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் வருகிறது. 

வாழ்க்தக அவனது ஆதெதய ஆதாிப்பதத அறிந்துசகாள்ளாமல் அவனது மனம் ஜவசறாரு 

விஷயத்திற்குப் ஜபாகிறது. 

சுயநலம் மற்றும் ஜபராதெ பிடித்த மனிதர்கள் எதிர்பார்ப்பர், சபற்றுக்சகாள்ள ஆதெப்படுவர். 

தாராள மனப்பான்தமயுதடய அன்பர்கள், தாராளமாகக் சகாடுப்பதத எதிர்பார்ப்பர். 

இருப்பினும் இது சுய அர்ப்பணம் அல்ல, எதிர்பார்ப்பு ஆகும். 

சபற்றுக்சகாள்வதற்கு ஆதெப்படுவதும், சகாடுப்பதற்கு ஆதெப்படுவதும் இன்னமும் ஆதெதான், 

விரும்பத்தகாதது. 

அவரது சவற்றிசகாள்ளும் ஆதெயினால் அன்பரது ெமர்ப்பணம் எதிர்க்கப்படும்சபாழுது அவர் 

என்ன செய்ய ஜவண்டும்? 

அவர் அதற்காக சவட்கப்பட ஜவண்டும். 

அந்த இடத்தில் அதழப்பால் மட்டுஜம நிதலதமதயச் ெந்திக்க முடியும். 

அந்தத் தருணத்தில் அதழப்பு ஞாபகம் வருவதும் அதழப்பதும் அருளாகும். 

தற்சபாழுசதய அத்தருணபம முக்கியமானது. 

அன்தனதய அதழப்பதற்குப் பதிலாக மனம் ஜவசறாரு விஷயத்தத எதிர்பார்க்கும். 

எதிர்பார்ப்பின் ஜவதரஜய நாம் கதளய ஜவண்டும். 

ெமர்ப்பணத்தத நம்பும் ஒருவர், அதன் மீது முழுதமயாக நம்பிக்தக சகாண்டிருப்பவர், நடுவில் 

நிறுத்தக் கூடாது. 

எதிர்பார்ப்பு ஜவருடன் அழியும்வதர அவர் அததத் சதாடர ஜவண்டும். 

முழுதமயான ெமர்ப்பணத்திற்குச் ெமமாகும் இது.  

இறுதிவதர அவன் விடாமுயற்ெியுடன் சதாடருகிறான் எனில், அவன் மற்ற எல்லாவற்றிலும் அந்த 

முதறதயப் பின்பற்ற ஜவண்டும்.  

அவன் ஜநரடியாக ஒரு ொதகனாக மாறுகிறான். 

வாழ்வு மற்றும் ஜயாகத்தின் இதடஜய உள்ள எல்தலதயக் கடப்பது ஒரு கடினமான முதறயாகும்.  

டார்ெி இவ்வாறு நடந்து சகாண்டான். 

திரு சபன்னட்டும் இவ்வாறு நடந்து சகாண்டார். 

உணர்விலிருந்து மனதிற்கு மாற எலிெசபத் இவ்வாறு நடந்து சகாண்டாள். 

அங்கு அவள் நிறுத்திக் சகாண்டாள். 

ஒருவர் இறுதியாக இந்த முதறதய ஏற்றுக் சகாண்டால் மட்டுஜம புவியில் இறங்கிய 

ெத்தியேீவியத்தத அவரால் ெந்திக்க முடியும். 

இது ெத்தியேீவிய ‘ெித்தி’யாகும். 

வாழ்க்தகயிஜலா அல்லது ஜயாகத்திஜலா இதடப்பட்ட நிதல என்பது இல்தல. 

கிசரௌஞ்ெவதம் முழுதமதயப் பாதுகாக்கும் ஒரு ஏற்றுக்சகாள்ளத்தக்க இதடப்பட்ட நிதலயாகும்.  

இத்ததகய இதடப்பட்ட நிதல இறுதியாகப் பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்காது, ஆனால் சதாடர்ந்த 

ஜவதலக்காக முழுதமதயப் பாதுகாத்து தவத்துக்சகாள்ளும். 

தங்களது ஜவதல, காதல் மற்றும் மற்ற அதனத்து களங்களிலும் இதளஞர்கள் முழுதமதய 

அழிப்பதற்கான முயற்ெியில் ஈடுபட்டு, சதாடரும் முன்ஜனற்றத்ததத் தடுக்கிறார்கள்.  

இது ஒரு அழிவாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு நிரந்தரத் ததடயாக இருக்கலாம். 

ஒரு ஜவதலதயத் ஜதர்ந்சதடுக்கும் இதளஞன் அவனுதடய உந்துதலினால் அததத் 

ஜதர்ந்சதடுக்கிறான், தனக்கு முன் இருக்கும் பணி வாய்ப்புகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்பதடயில் 

கிதடக்கும் அனுபவத்ததப் பயன்படுத்திக்சகாள்ள மறுக்கிறான். 

ஜதவாலயங்களில் திருமணத்திற்கு முன்பு நடத்தப்படும் பதிதனந்து நாள் ஆஜலாெதன வகுப்பு 

சபருமளவில் விவாகரத்ததக் குதறத்துள்ளது. 

திருமணத்திற்குப் பிறகு இதளஞன் ஈர்ப்பிதன வளர்த்துக் சகாள்கிறான், அததத் தவிர்க்க 

முடியாததாக உணருகிறான். 

தங்களுக்குக் கிதடப்பதத முழுதமயாக வாழ்ந்துவிட ஜவண்டும், தீர்த்துவிட ஜவண்டும் என்று 

அன்தன அன்பர்களுக்குக் கூறியுள்ளார்.   
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அன்தனதயப் பின்பற்றாதது, கிதடக்கும் அனுபவத்ததப் பயன்படுத்திக்சகாள்ளாதது, ெிந்ததன 

செய்யாமல் மனம் ஜபான ஜபாக்கில் ஜபாவது ஆகியதவ விலகல்கள் ஆகும். 

அந்த விதத்தில் உள்ளத்தின் ஏக்கம் நிதறவதடயாது. 

அந்த விலகதல வலியுறுத்துவது முதிர்ச்ெியின்தமதய முதறப்படுத்துவதாகும்.  

நமது தகுதிக்கு உாித்தானதுதான் நம்மிடம் வந்துள்ளது எனும் கருத்தின் அடிப்பதடயில் இந்திய 

கற்பு அதமந்துள்ளது. 

நாகாிக வாழ்வு ஒருவதர அவரது திருமண பந்தத்தத உதடத்து புதியனவற்தற நாடுவதற்கு 

அனுமதிக்கிறது. 

வாழ்வின் ெட்டங்கள் அந்த இன்பத்தத மனாீதியாகக்கூட அனுமதிப்பதில்தல. 

ஒவ்சவாருவரும் சுலபமான மாற்று வழிதய நாடுகின்றனர். 

ொியான மாற்று, மிகச் ெிறந்த ஒன்று, பூர்த்தி செய்வதற்குக் கடினமானது. 

அது விதரவில் சபாிய அக நிதறவிதன அளிக்கும். 

இது திருமண பந்தத்திற்குள் ஒருவர் தனது மனாீதியான கடதமதயச் செய்வதாகும்.  

ொத்தியமற்றதவயாக இருந்தாலும் உள்ளம் அதன் கனவுகதள ஜநெிக்கிறது.  

எவர் ஒருவர் தனது கடதமகதள இப்சபாழுது முழுதமயாக முடிக்கிறாஜரா, அவரது உண்தமயான 

ஆதெகள் நிதறவான நிகழ்காலத்தில் முழுதமயாகப் பூர்த்தி செய்யப்படும்.  

ஜவண்டுசமன்ஜற தவறானவற்தறச் செய்பவர்களாகவும், பிடிவாதம் சகாண்டவர்களாகவும் 

மனிதர்கள் உள்ளனர்; இதத அவர்கள் உண்தம, காதல், பாெம் என்று அதழக்கின்றனர்.  

உண்தம, நம்மிடம் இருக்கும் ஆழமான இடத்திற்கு உாியது, ஜமாகத்திற்கு அல்ல. 

இதுஜபான்ற தீவிரமான ஈர்ப்பு இருக்கும் இடங்களில், காதல் வயப்பட்டிருக்கும் நபர் நம்பமுடியாத 

அளவிற்கு திதரக்குப் பின்னால் ஒரு விக்காஜமா அல்லது லிடியாஜவா கண்டிப்பாக இருப்பார்கள்.  

காதல் முழுதமயாக சவளிப்படுவதற்கு முன் காதல் வயப்பட்டிருக்கும் எவருக்கும் அததப்பற்றித் 

சதாிந்திருக்க முடியாது. 

திரு சபன்னட்டும், எலிெசபத்தும் அந்த மாயத் ஜதாற்றத்திற்குப் பலியானவர்கள்.  

கிசரௌஞ்ெவதம் அந்தக் கருப்சபாருதள ஓரளவிற்கு அழகாக சவளிக்சகாண்டு வருகிறது. 

காதல்வயப்பட்ட எவரும் அறிவுதரதய நாடுவதில்தல என்பது சபாிய உண்தம. 

அறிவுதரதய நாடுபவர் காதல் வயப்படவில்தல, பமாகத்திலும் இல்சல. 

ஜமாகத்திற்கும் காதலுக்கும் உள்ள ஒஜர வித்தியாெம், காதல் எப்சபாழுதுஜம தவறிதழக்காது. 

திதரக்குப் பின் எதுவும் இருக்காது.  

ஜமாகம் காததலப் ஜபாலஜவ அது உண்தமதான் என நிதனக்கிறது. 

அது காதலா அல்லது ஜமாகமா என எவ்வாறு சதாிந்துசகாள்வது? 

விக்காமின் வாழ்க்தக உண்தமகதள அறிந்துசகாண்ட எலிெசபத் இததனத் சதாிந்துசகாண்டாள்.  

தான் காதலிக்கும் சபண்மணி ஜமாெமான குணமுதடயவள் அல்ல என எவ்வாறு ஒரு ொதாரண 

மனிதன் சதாிந்துசகாள்வது? 

பகுத்தறியும் திறன் சகாண்டவனாக அவன் இருந்தால், சூட்சும அறிகுறிகள் நிச்ெயமாக அததக் 

காண்பிக்கும். 

கடதமயுடன் அது முரண்படாது என்பது ஒரு ெட்டம். 

கடதமயுடன் அவனது விருப்பம் முரண்பட்டால் அவன் முதலில் கடதமதய நிதறஜவற்ற 

ஜவண்டும். 

உண்தமயான காதலின் ஜபாக்கு சுலபமாக இருக்காது என்பது உண்தம. 

உண்தமயான காதல் முழுதமயாக உண்தமயாக இருப்பதற்காக கடதம விஷயத்தில் உயர்கிறது 

என்பதும் இதற்குச் ெமமான உண்தம. 

ஆதெயில் ஈடுபடுவதற்கு வாய்ப்பில்தல என்பது சவளிப்பதட. 

மற்சறாரு ஜொததனயும் உதவியாக இருக்கும். 

ஒருவரது விருப்பத்ததச் ெமர்ப்பணம் செய்வது எந்தப் பாதததயப் பின்பற்ற ஜவண்டும், எந்தப் 

பாதததயத் தவிர்க்க ஜவண்டும் என்பததத் சதளிவாகக் காண்பிக்கும். 

சுயநலம் நிதறந்த திருப்தி என்பது நிதறஜவறிய ஆதெயினுதடயது. 

தூய்தமயான உள்ளத்தின் சுயநலமற்ற ெந்ஜதாஷம் ொியானது.  

இத்ததகய தூய்தமயான ெந்ஜதாஷத்தத அனுபவித்தவர்களுக்கு மட்டுஜம இரண்டிற்கும் இதடஜய 

உள்ள வித்தியாெம் சதாியும். 

தங்களது ஆதெதய தூய்தமயான உள்ளத்தின் தூய்தமயான ெந்ஜதாஷம் எனத் தவறாகப் 

புாிந்துசகாள்பவருக்கு விஜமாெனஜம கிதடயாது.  
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அவ்வாறு இருப்பின், பல்ஜவறு பிறப்பு எடுக்க ஜவண்டிய நீண்ட பயணத்தத அவர்கள் 

ஜமற்சகாள்ள ஜவண்டி வரும்.  

அல்லது முற்றிலும் ஏமாற்றத்ததத் தரும் லிடியா மற்றும் விக்காமின் சவளிப்பாட்தட அவர்கள் 

எதிர்சகாள்ள ஜவண்டி வரும். 

உடல்ாீதியான ஏமாற்றத்திலிருந்து ஒருவருக்கு விடுததல அளித்து மனதளவில் ததடதயத் 

தாண்டிவர அன்தன வாய்ப்பளிக்கிறார்.  

கடதம முதலில், மற்றதவ பின்னர். 

கடதமதயத் தவிர்க்கும் ஒருவர் துன்பத்தத எதிர்சகாள்கிறார். 

செய்ய ஜவண்டிய கடதம மீதமிருக்கும் சபாழுது ஜபரழிதவத் தவிர்க்க முடியாது. 

78. “Scarcely knowing what she felt.” 

A crisis is the hour one can know what one is. 

At this crisis she did two things 1) told Darcy of Lydia and 2) refrained from asking him for help both of 

which are characteristic. 

Denial of any affirmation leads the affirmation of the wider expression of the same Reality. (p. 33, The 

Life Divine) 

She refrained from asking him for help to discover Lydia. 

It was no ordinary restraint, especially when she shared the greatest secret of the family. 

She may have lost all hopes of his further interest in her and that made her not ask for help. 

I said earlier that her subconscious hope made her speak out to him. 

It made him not only discover Lydia, but get her married at his expense. 

The truth in the above statement is a truth of life. 

It has something further to tell us. 

It reveals two rules of life. 1) Not asking accomplishes, 2) Asking within limits preserves the 

subconscious desire alive. 

Ego can be dissolved as it is an ideative formation. (p. 27 – The Life Divine) 

It is she who created the problem of elopement. 

It was her own desire which Lydia vicariously fulfilled. 

Therefore, it was well within her power to dissolve the problem. 

Man is brought to a crisis for accomplishment. 

She was brought to this crisis to give up Wickham a little more. 

A live issue if put off will come back with greater vehemence and violent hunger. (p. 4 – The Life Divine). 

Lydia’s visit to Brighton was the occasion for her as well as her father to act. 

Neither of them did. 

Both were confronted with the same problem in greater intensity when she ran away. 

The revolution of her running away became the evolution of her being accepted into the family and society. 

(p.1 – The Life Divine). 

Vital is beaten on the head. 

Mental refuses to take the beating. 

It converts it into a thought and evolves. 

Man does not know what is happening when the situation calls for greater energy than he has. 

Before one takes to consecration it behaves this way, especially when it defies and he pursues. 

Expectation is a thought. 

When successfully consecrated, it goes behind and is there as an ever present impulse. 

For a householder such situations do not arise. 

If they do disappear as impulse, it is there as an undefined unformed energy. 

Consecration becomes complete only when it leaves the scene of Mind. 

At each stage a will, an understanding, a detachment helps. 

For instance, the knowledge that expectation is a weakness is helpful. 

A will that realises its inability is challenged and acts. 

A detachment is an emotional clarity as rationality is a mental clarity. 

Often going in helps. 

To know what helps at which stage is a functional efficiency. 

Most of the time we do not know we give up in the middle. (P. 4 – The Life Divine) 
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Man who denies the existence of God does not know he can see Him in the cosmic consciousness. (P. 12 – 

The Life Divine). 

Reality realises in form, unfolds in the individual. (P. 42 – The Life Divine) 

His confusion gains clarity when it acquires a form, a form of opinion, idea, etc. 

It can act only through the individual, i.e. it must act through his temperament. 

Action is through emotional energy; hence the medium of temperament is needed. 

It must be preceded by a thought. 

All actions have been originated in thought. 

If an action originates elsewhere, it is an animal action, not a human action. 

All human actions start in the Mind. 

It is the sensitivity that gives precision to an action. 

An action can be crude, unformed, well formed, cultured, patient or an action of an energy that spreads in 

the body. 

Inspirations in The Life Divine. 

• Moving to being from force. 

• The intensive unity of the Absolute. 

• The Infinity, its indivisibility, its indestructibility, its oneness. 

• Jivatma becomes the Superconscient One. 

• Rebirth is accepted by all, indispensable to Him. 

• Evil is the occasion for the greatest Delight in discovery. 

• The destiny of Man is to unite all the opposites. 

• The Individual is universal as well as transcendental. 

• Ego is the intermediary, not the end in itself. 

• Vedanta has all the seeds of ultimate realization. 

• All thought is truth. 

• All sensation is delight. 

• All life movements are consciousness. 

• All acts are ultimately Good. 

• The art of introducing final ideas in early chapters. 

• Limited Minds and divided egos (P. 4 The Life Divine) 

• Perhaps only tolerates it (P. 17 The Life Divine ) 

• Creation was possible the moment Brahman decided to objectify. 

• To the tradition, Brahman is a self-contained Existence. 

To Sri Aurobindo, Brahman is a Being extending all over the creation. 

• Traditional Man accepts fate, the sadhak enjoys God as God enjoys all the time. 

• Force is conscious. 

• There is no waste in Nature. 

• Egolessness and finding the soul of Nature is yoga. 

• Sachchidananda expresses Itself in its opposite. (P. 110) 

• The essential truth of the static being in creation is converted into the ordered truth of the active 

being. (P. 115 The Life Divine) 

• Unity is its being, multiplicity is its power (P. 369 The Life Divine) 

• To go above, one has to go below. (P. 277 The Life Divine) 

• Psychic is the true soul, not the desire soul. 

• Matter is the delight of Being. (P. 239 The Life Divine ) 

• There is Matter because of our present view of it. 

• The aim of the Gnostic Being is to be. 

Lydia’s elopement was the edifice of Longbourn coming down. 

Man has no faculty to face such crises. 

The nodus of life is the point at which the transcendent, universal and the Individual meet. (P. 37 The Life 

Divine) 

Society is the universal plane for this family. 

Transcendent is the higher laws of life and encompasses the activity of Men. 
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There are occasions when an aggressive society can come heavily down on the family and exterminate it. 

The social action is guided by the transcendent atmosphere. 

The French Revolution was there benevolently behind. 

At home no one had taken her to the task. 

Positively the village could activate all its resources to find Lydia which would make Mr. Bennet’s work 

easy. 

The Society was here neutral, but as the higher atmosphere was positive, the family was not negative. 

The final outcome is determined by the way in which all the three planes meet. 

The Absolute that is indeterminable determines Itself as finite as well as infinite  

(P. 326 The Life Divine) 

That which can determine Itself as opposites is Infinite because It is capable of Self-determination. 

If Mr. Bennet could never overrule his wife he would be a hen-pecked husband. 

He could allow her freedom and deny it also to her. 

In that measure he rises above the finite husband. 

Darcy who could offend Elizabeth could also please her. 

To be above two dualities is to be free of both of them. 

Jane Austen in this story, apart from describing the social progress by the shadow of a Revolution, captures 

the very spirit of society in preserving itself at all costs. 

It could even absorb an erring girl who does not Mind being on her own in the town. 

The staying power of Freedom may be very great, but in the face of his wife and last daughter no one had 

the power to save the family. 

“தான் என்ன உணருகிஜறாம் என்ஜற அவளுக்குத் சதாியவில்தல.” 

சநருக்கடியான ஜநரத்தில்தான் ஒருவர், தன்தனப்பற்றித் சதாிந்துசகாள்ள முடியும். 

இந்த சநருக்கடியில் அவள் இரண்டு விஷயங்கதளச் செய்தாள் 1)லிடியாதவப் பற்றி டார்ெியிடம் 

கூறினாள் 2)அவனிடம் உதவி ஜகட்கவில்தல. இரண்டுஜம குறிப்பிடத்தக்கதவ ஆகும். 

எந்த ஒரு உறுதிசமாழியின் மறுப்பும் அஜத உண்தமயின் பரந்த சவளிப்பாட்டிதன 

உறுதிப்படுத்துகிறது. (p. 33, The Life Divine)  

லிடியாதவக் கண்டுபிடிப்பதற்கு அவனிடம் உதவி ஜகட்பதத அவள் தவிர்த்தாள். 

மிகப் சபாிய குடும்ப இரகெியத்ததப் பகிர்ந்து சகாண்ட அவள் உதவி ஜகட்காதது ொதாரண 

கட்டுப்பாடு அல்ல. 

இனியும் அவனுக்குத் தன்மீது சதாடர்ந்து ஆர்வம் இருக்கும் என்ற நம்பிக்தகதய அவள் 

இழந்திருக்கலாம், அது அவள் உதவி ஜகட்பததத் தடுத்தது. 

அவளது ஆழ்மன நம்பிக்தக அவனிடம் அவதளப் ஜபெ தவத்தது என முன்னர் கூறப்பட்டுள்ளது. 

அது அவதன லிடியாதவக் கண்டுபிடிக்க தவத்தஜதாடு மட்டுமல்லால், அவனது செலவில் 

அவளுக்குத் திருமணமும் செய்ய தவத்தது. 

ஜமற்கூறிய கருத்தில் உள்ள உண்தம வாழ்வின் உண்தமயாகும். 

இது ஜமலும் ெில விஷயங்கதளக் கூறுகிறது. 

வாழ்க்தகயின் இரண்டு விதிகதள இது சவளிப்படுத்துகிறது. 1)ஜகட்காமல் இருப்பது ொததனக்கு 

வழிவகுக்கிறது. 2)எல்தலக்கு உட்பட்டுக் ஜகட்பது ஆழ்மன ஆதெதய ேீவனுடன் பாதுகாக்கிறது. 

அகந்தத எண்ணத்தின் ஒரு உருவாக்கம் என்பதால் அததக் கதரத்து விடலாம். (p. 27 – The Life 

Divine) 

ஓடிப்ஜபாகும் பிரச்ெிதனதய உருவாக்கியஜத எலிெசபத்தான். 

அவளது ஆதெதயத்தான் லிடியா மதறமுகமாக நிதறஜவற்றினாள். 

ஆதலால் பிரச்ெிதனதயத் தீர்ப்பதும் அவளுதடய ெக்திக்கு உட்பட்ஜட இருந்தது. 

ொததன புாியஜவ ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு சநருக்கடி ஏற்படுகிறது. 

விக்காதம ஜமலும் ெிறிது தகவிடுவதற்காகபவ அவளுக்கு இந்த சநருக்கடி ஏற்பட்டது. 

ேீவனுள்ள ஒரு விஷயத்தத ஒதுக்கினால் அது ஜமலும் வன்மத்துடனும் தீவிர தாகத்துடனும் 

மீண்டும் எழும்.(p.4, The Life Divine). 

லிடியா பிதரட்டனுக்குச் சென்றது எலிெசபத்திற்கும் அவளுதடய தந்ததக்கும் செயல்படுவதற்கு 

ஒரு ெந்தர்ப்பமாக அதமந்தது. 

இருவரும் செயல்படவில்தல. 

லிடியா ஓடிப்ஜபானசபாழுது இருவருக்குஜம அஜத பிரச்ெிதனதய ஜமலும் அதிக தீவிரத்துடன் 

எதிர்சகாள்ள ஜவண்டியிருந்தது.  
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அவள் ஓடிப்ஜபாய் செய்த புரட்ெி, அவதளக் குடும்பத்திலும் ெமூகத்திலும் ஏற்றுக்சகாண்ட பாிணாம 

வளர்ச்ெியாக மாறியது.(p.1 – The Life Divine).  

உணர்வு அடி வாங்கியது. 

மனம் அடிதய வாங்கிக்சகாள்ள மறுக்கிறது. 

அது அததன ஒரு எண்ணமாக மாற்றி, சவளிவருகிறது.  

தன்னிடம் இருக்கும் ெக்திதயவிட ஜமலும் அதிக ெக்தி ஜததவப்படும் நிதலதம ஏற்படும்சபாழுது 

மனிதனுக்கு என்ன நடக்கிறது என்பஜத சதாிவதில்தல.  

ஒருவர் ெமர்ப்பணத்தத ஜமற்சகாள்ளும் முன், முக்கியமாக அது எதிர்க்கும்சபாழுதும் அவர் அதத 

விடாமல் சதாடரும்சபாழுதும் இவ்வாறு நடந்துசகாள்ளும்.  

எதிர்பார்ப்பு ஒரு எண்ணமாகும். 

சவற்றிகரமாகச் ெமர்ப்பணம் செய்த பிறகு, எப்சபாழுதும் நிதலத்திருக்கும் உந்துதலாக அது 

பின்னணிக்குச் செல்கிறது. 

ஒரு குடும்பஸ்தருக்கு இத்ததகய நிதலதம எழுவதில்தல. 

உந்துதலாக அதவ மதறந்து ஜபானால், அதவ வதரயறுக்கப்படாத, உருவாகாத ஒரு ெக்தியாக 

சதாடர்ந்து இருக்கும். 

ெமர்ப்பணம் மனதத விட்டு அகன்றால்தான் முழுதமயாகும். 

ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் ஒரு உறுதி, ஒரு புாிதல், ஒரு பற்றற்ற நிதல ஆகியதவ பயனளிக்கும். 

உதாரணத்திற்கு, எதிர்பார்ப்பு ஒரு பலவீனம் என்கிற அறிவு உதவும்.  

தன்னுதடய இயலாதமதய உணரும் உறுதி, ெவாதலச் ெந்தித்து செயல்படுகிறது. 

பகுத்தறிவு மனதின் ஒரு சதளிவாக இருப்பதுஜபால, பற்றற்று இருப்பது உணர்ச்ெியில் சதளிவாகும். 

மனதினுள் செயல்படுவது சபரும்பாலும் உதவுகிறது. 

எந்தக் கட்டத்தில் எது உதவும் என்று சதாிந்துசகாள்வது ஒரு செயல்பாட்டுத் திறனாகும். 

சபரும்பாலான ஜநரங்களில் நாம் நடுவில் தகவிட்டு விடுகிஜறாம் என்பது நமக்குத் சதாிவதில்தல. 

(P. 4 – The Life Divine) 

இதறவன் இல்தல என்று கூறுபவர்களுக்குப் பிரபஞ்ெ ேீவியத்தில் இதறவதனக் காணலாம் 

என்பது சதாிவதில்தல. (P. 12 – The Life Divine). 

உண்தம நிதல ரூபத்தில் உணரப்படுகிறது, மனிதனில் சவளிவருகிறது.   

அது ஒரு வடிவம், கருத்து வடிவம், எண்ணம் ஆகியவற்தறப் சபறும்சபாழுது அவனது 

குழப்பத்திற்குத் சதளிவு கிதடக்கிறது. 

மனிதன் மூலம்தான் அது செயல்பட முடியும், அதாவது அவனது மனவுணர்வுகள் மூலம் அது 

செயல்பட ஜவண்டும்.  

செயல் உணர்ச்ெியின் ஆற்றல் மூலம் செயல்படுகிறது; ஆதலால் மனவுணர்வின் தளம் 

ஜததவப்படுகிறது. 

எண்ணம் இதற்கு முன் எழ ஜவண்டும்.  

அதனத்து செயல்களும் எண்ணத்தில் ஆரம்பமாகின்றன.  

ஜவசறங்காவது ஒரு செயல் ஆரம்பமானால், அது விலங்கின் செயல் ஜபாலிருக்கும், மனிதச் 

செயலாக இருக்காது. 

எல்லா மனித செயல்களும் மனதில் ஆரம்பிக்கின்றன. 

ஒரு செயலுக்குத் துல்லியத்தத அளிப்பது கூர் உணர்வாகும். 

ஒரு செயல் பண்படாததாகவும், உருவாகாததாகவும், ெிறப்பாக உருவானதாகவும், நாகாிகம் 

மிகுந்ததாகவும், சபாறுதமயுடனும் அல்லது உடலில் பரவும் செயலின் ெக்தியாகவும் இருக்கலாம். 

• தி தலப் டிதவன் அளிக்கும் உத்ஜவகங்கள். 

• ெக்தியிலிருந்து ேீவனுக்கு நகருவது. 

• பிரம்மத்தின் தீவிர ஒற்றுதம. 

• அனந்தம், இதன் பகுக்க முடியாத தன்தம, இதன் அழிக்க முடியாத தன்தம, இதன் ஒருதமப்பாடு. 

• ேீவாத்மா பிரம்மமாக மாறுகிறது. 

• மறுபிறப்பு அதனவராலும் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்டுள்ளது, இதறவனுக்கு அத்தியாவெியமானது. 

• கண்டுபிடிப்பில் மிகப் சபாிய ஆனந்தத்தின் ெந்தர்ப்பம் தீதமயாகும். 

• ஜநர்மாறான அதனத்ததயும் இதணப்பது மனிதனின் விதியாகும்.  

• தனி மனிதன் பிரபஞ்ெத்திற்குாியவன், பிரம்மத்திற்குாியவன். 

• அகந்தத இதடயில் இருப்பது, அதுஜவ முடிவல்ல. 

• முடிவான ‘ெித்தி’யின் அதனத்து வித்துக்கதளயும் சகாண்டது ஜவதாந்தம். 

a.  அதனத்து எண்ணமும் உண்தமஜய. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

193 

 

b.  அதனத்து உணர்வும் ஆனந்தஜம. 

  வாழ்வின் அதனத்து இயக்கங்களும் ேீவியஜம.  

c.  அதனத்துச் செயல்களும் முடிவில் நல்லஜத. 

• முந்ததய அத்தியாயங்களில் இறுதிக் கருத்துகதள அறிமுகப்படுத்தும் கதல.  

a.  அளவுக்கு உட்பட்ட மனங்கள், பிாிந்திருக்கும் அகந்ததகள். (P. 4 The Life Divine) 

b.  அததச் ெகித்துக் சகாண்டுதான் இருக்கிறது ஜபாலும். (P. 17 The Life Divine ) 

• பிரம்மன் தன்தன சவளிப்படுத்திக்சகாள்ள முடிவு செய்தவுடன் ெிருஷ்டி ொத்தியமாயிற்று. 

• நமது பாரம்பாியப்படி பிரம்மன் தன்னிதறவான சபருவாழ்வாகும். 

• ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு பிரம்மம் என்பது ெிருஷ்டி முழுவதும் விாிந்துள்ள ஒரு ‘ெத்’ ஆகும். 

• பாரம்பாிய மனிதன் விதிதய ஏற்றுக்சகாள்கிறான், இதறவன் எல்லா ஜநரமும் 

அனுபவிப்பதுஜபால், ொதகன் இதறவதன அனுபவிக்கிறான்.  

• ெக்தி ேீவியமாகும். 

• இயற்தகயில் விரயம் என்பஜத கிதடயாது. 

• அகந்ததயற்று இருப்பது, இயற்தகயின் ஆன்மாதவக் கண்டுபிடிப்பது, ஜயாகம் ஆகும். 

• ஜநர்மாறானதில் ெச்ெிதானந்தம் தன்தனஜய சவளிப்படுத்திக்சகாள்கிறது. 

• ெிருஷ்டியில் நிதலயாக இருக்கும் ேீவனின் உண்தம, ஆற்றல் வாய்ந்த ேீவனின்   

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட உண்தமயாக மாற்றப்படுகிறது. (P. 115 The Life Divine) 

• ஒற்றுதம அதன் ேீவன், பலவதகப்பாடு அதன் ெக்தியாகும். (P. 369 The Life Divine) 

• ஜமஜல உயருவதற்கு, ஒருவர் கீஜழ செல்ல ஜவண்டும். (P. 277 The Life Divine) 

• தெத்தியம் உண்தமயான ஆன்மாவாகும், ஆதெப்படும் ஆன்மா அல்ல. 

• ேடம் ‘ெத்’-ன் ஆனந்தமாகும். (P. 239 The Life Divine ) 

• நமது தற்சபாழுததய பார்தவயின்படி ேடம் என்பது இருக்கிறது. 

  ஆன்மீக ேீவனின் இலக்கு இருப்பதுதான். 

லிடியா ஓடிப்ஜபானது லாங்பர்னின் கட்டதமப்பு கீழிறங்கி வருவததக் குறிக்கிறது. 

இத்ததகய சநருக்கடிதய எதிர்சகாள்ள மனிதனுக்கு எந்தத் திறனும் இல்தல. 

பிரம்மம், பிரபஞ்ெம், மனிதன் ெந்திக்கும் இடம்தான் வாழ்வின் முக்கியமான கட்டம் ஆகும். 

இந்தக் குடும்பத்திற்கு ெமூகம் உலகளாவிய தளமாகும். 

பிரம்மம், வாழ்வின் உயாிய ெட்டம் ஆகும், மனிதனின் செயல்பாடுகதள உள்ளடக்கியது.  

கடுதமயான ஒரு ெமூகம் குடும்பத்தின் மீது சபரும் பாதிப்தப ஏற்படுத்தி அததன ஜவஜராடு 

அழிக்கும் ெந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன. 

ெமூகச் செயல்பாடு பிரம்மத்தின் சூழலால் வழிநடத்தப்படுகிறது.  

பிசரஞ்சுப் புரட்ெி அங்கு பின்னால் தாராளமாக இருந்தது.  

வீட்டில் அவதள எவரும் கண்டிக்கஜவ இல்தல. 

ஜநர்மதறயாக, இக்கிராமம் தனது அதனத்து வளங்கதளயும் லிடியாதவக் கண்டுபிடிக்க 

பயன்படுத்தி திரு சபன்னட்டின் பணிதய எளிதாக்கலாம்.  

ெமூகம் இங்கு நடுநிதலயாக இருந்தது, ஆனால் உயர்ந்த சூழல் ஜநர்மதறயாக இருந்ததினால் 

குடும்பம் எதிர்மதறயாக இல்தல. 

மூன்று நிதலகளும் ெந்திக்கும் விதத்தில்தான் முடிவான பலன் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.  

நிர்ணயிக்க முடியாத பிரம்மம் தன்தனஜய கண்டமாகவும், அகண்டமாகவும் நிர்ணயித்துக் 

சகாள்கிறது. (P. 326 The Life Divine) 

ஜநசரதிரானதாக தன்தனஜய நிர்ணயித்துக்சகாள்ளும் ஒன்று அனந்தமாகும், ஏசனனில் இது 

சுயமாக நிர்ணயிக்கும் திறன் சகாண்டுள்ளது.   

திரு சபன்னட் தனது மதனவிதய அடக்கி ஆளாமல் இருந்திருந்தால், அவர் ஒரு அடிபணியும் 

கணவராக இருந்திருப்பார். 

அவளுக்கு அவரால் சுதந்திரம் அளிக்கவும் முடிந்தது, அதத மறுக்கவும் முடிந்தது. 

இந்த அளவில் அவர் ொதாரண கணவதர விட உயருகிறார். 

எலிெசபத் மனதத ஜநாகடித்த டார்ெி, அவதளத் திருப்திப்படுத்தவும் செய்கிறான். 

இரண்டு இரட்தடகளுக்கு ஜமஜல இருப்பதற்கு அதவ இரண்டிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்க 

ஜவண்டும். 

இக்கததயில் ஜேன் ஆஸ்டின் புரட்ெியின் நிழல் மூலம் ஏற்படும் ெமூக முன்ஜனற்றத்தத 

விவாிப்பஜதாடு, ெமூகத்தின் ொரத்தத எவ்வாஜறனும் பாதுகாப்பதில் அந்த ொரத்ததப் படம் 

பிடித்துக் காட்டுகிறாள்.  
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அவ்வூாில், தான் தன்னிச்தெயாக இருப்பததப் சபாருட்படுத்தாத, தவறு செய்யும் ஒரு 

சபண்தணக்கூட இது கிரகித்துக் சகாள்கிறது. 

சுதந்திரத்தின் நிதலக்கும் ெக்தி மிகப் சபாியதாக இருக்கலாம், ஆனால் அவரது மதனவி மற்றும் 

கதடெி சபண்ணின் நடத்ததயினால் குடும்பத்ததக் காப்பாற்றும் ெக்தி ஒருவருக்கும் 

இருக்கவில்தல. 

79. “Elizabeth, on finishing this letter instantly seized the other.” 

Total consecration at the point of its completion opens the subtle plane. 

This is consecration of gross thoughts opening the subtlety. 

Consecration of the impulses that are subtle when saturated opens the causal plane of Supermind. 

It makes the twenty eight bulbs and eleven fans work in the absence of electricity for nearly two hours. 

Old attachments are powerful intruders. 

All the defying impulses of thought after the opening of the higher planes are from them through memory 

and thinking. 

The censor is the solid representative of these forces. 

The joy of repeating Mother’s Name, the delight in calling Her, the eagerness to go to Her can withstand 

these forces and blunt their edges. 

One who sees Energy as the infinite indeterminate existence can speak effectively to the scientist. 

Mind collecting silence suspends speech, mental initiative. 

Saturation of Silence leads to vision. 

In an atmosphere as it prevails NOW, it can directly take him to Supramental Illumination. 

The inconceivably great present to the infinitesimal is sufficient indication of the atmosphere which is fully 

confirmed by burning lights and running fans without power. 

The Power that governs the World takes a form letting its force have an instrument. 

I see insurance capable of delivering all the positive wealth the world needs for one decade. 

As it has been there for two hundred years. It is a good instrument. 

Is Italy receiving Her Grace? 

If it is true, Mafia can be seen lending itself to transformation. 

Mother, then, has redeemed Italy by condemning her. 

Mafia becoming insurance tells me the dividing untouchability of caste and outcaste will transform itself as 

the uniting bond of the whole world. 

Mother gives all of us a great positive opening, as Elizabeth had at this moment a great negative 

opening. 

It was the greatest negative opening in her life, quickly following an equally greatest positive opening. 

What the French Revolution gave her negatively, the descent gives us positively. 

It was negative to her as she was primarily her mother’s daughter and immediately was lost in the falsehood 

of Wickham. 

It is fully positive to us as we are Her devotees primarily. Should we fully qualify ourselves by an act of 

seeking Truth, not the world but all of Life will open before us. 

Our own human consciousness is powerless, structureless, weak, because of the pressure of the atmosphere. 

Only by our activating them, they come to life. 

The market in India is exactly like that. 

All that the youth must do is to avail of it. 

The rising wages since 1947 from twenty five paisa to sixty five paisa in 1967 showed the character of the 

market in spite of the increasing population. Today it is there for all of us to see. The World sees it. 

About two thousand people came as sadhaks to the Ashram and three thousand to Auroville. 

Though their lives are a buried chapter to outsiders like me, it must be there in their lives in all its glory. 

Every inner effort we take, we see, has the fullest support of the atmosphere. 

Here we see the truth of Her words that one can accomplish in three months what a lucky person can get in 

thirty years outside. 

We are unable to give three continuous hours to this effort, not because it is impossible or difficult, but we 

are inclined to relax in our present life – the taste of ignorance. 

One who gives some days to meditation moves copious rains, fills wells with rising water table in hot 
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summer in the absence of rains, performs miracles of all kinds, makes bulbs burn without current. 

We are inert, dense, unconscious and particularly unwilling. 

A great serious yogic effort is one that crosses the Force, enters Being and one that refuses to go back 

to Force on its own. 

What Silence Sri Aurobindo achieved in three days through Vishnu Lele, sadhaks have not achieved all 

these years. It is the foundation and the beginning. 

There are several such first steps that culminate in the first fundamental siddhi. 

Stopping of running thoughts, thought centre opening above the head, centre behind the heart opening, ego 

dissolving, surface yielding place to the subliminal, அொீாி unfailing consecration, emerging Psychic, 

Mental Silence, opening of subtle senses, intense opposition from falsehood, desertion of human 

attachment, thought maturing into Real-Idea and a total of 22 symptoms show the opening. Our work is to 

raise the consciousness all the time. In practice, it is to prevent the consciousness from slipping down. Total 

consecration, a first step, is a distant goal to anyone who is most serious. 

Constant remembrance and constant calling of the heart are the earliest symptoms of aspiration. 

Sulo when she left her husband till she came back was in a domestic crisis, throwing her husband in an 

equally intense crisis. 

They are periods in life where intensity gathers. 

What we need is yogic intensity, not one for life. 

Darcy, on his own, developed such an intensity. 

Simultaneously Lydia too acted. 

It took several months for Darcy to have his intensity reach the required peak. 

Another month of the same intensity was needed to complete it. 

Ours must be equal, if not greater. 

The inner Mind should awake and allow our concentration to pass it to the subliminal. 

There also one has to meet the Psychic. 

It is the originally creative Moment He speaks of. 

It is a time when the whole being opens to Not-Self. 

It is a moment that calls in the descent. 

“இந்தக் கடிதத்ததப் படித்து முடித்த பிறகு எலிெசபத் உடனடியாக அடுத்த கடிதத்தத எடுத்தாள்.” 

முழுதமயான ெமர்ப்பணம் முடிவுறும் தறுவாயில் அது சூட்சும நிதலதயத் திறக்கிறது. 

இது சூட்சுமத்ததத் திறக்கும் ேடாீதியான எண்ணங்களின் ெமர்ப்பணம் ஆகும். 

சூட்சுமமாக இருக்கும் உந்துதல்கதளச் ெமர்ப்பணம் செய்வது செறிவதடயும்சபாழுது அது ெத்திய 

ேீவியத்தின் காரண தளத்ததத் திறக்கிறது. 

அது இருபத்தி எட்டு விளக்குகசையும், பதிசனான்று மின்விெிறிகதளயும் மின்ொரம் இல்லாத 

ஜபாதும் இரண்டு மணி ஜநரத்திற்கு இயங்க தவத்தது. 

பதழய பற்றுதல்கள் ெக்திவாய்ந்த ததடகள் ஆகும். 

உயர்ந்த நிதலகள் திறந்து சகாண்ட பின் எழும் எண்ணத்தின் அதனத்து எதிர்க்கும் உந்துதல்களும் 

அந்தப் பதழய பற்றுதல்களிலிருந்து ஞாபகம் மற்றும் ெிந்ததன மூலம் எழுகின்றன. 

இந்தச் ெக்திகளின் முக்கிய பிரதிநிதி எச்ொிக்தக உணர்வாகும். 

அன்தனயின் நாமத்தத மீண்டும் மீண்டும் உச்ொிப்பதில் எழும் ெந்ஜதாஷம், அன்தனதய 

அதழப்பதில் ஏற்படும் ஆனந்தம், அன்தனயிடம் செல்லும் ஆர்வம் ஆகியதவ இந்தச் ெக்திகதள 

எதிர்சகாள்ள முடியும், ஜமலும் அவற்தற மழுங்கடிக்கவும் செய்யும். 

ெக்திதய அனந்தமான நிர்ணயிக்க முடியாத சபருவாழ்வாகப் பார்க்கும் ஒருவரால் விஞ்ஞானியிடம் 

திறம்படப் ஜபெ முடியும். 

மனம் சமௌனம் அதடயும்ஜபாது மனதின் தன்முதனப்பான ஜபச்தெ நிறுத்திவிடுகிறது.  

சமௌனம் செறிவதடவது காட்ெிக்கு வழி வகுக்கிறது. 

தற்சபாழுது நிலவும் சூழலில் இது ஜநரடியாக மனிததன ெத்தியேீவிய ஒளிக்கு அதழத்துச் 

செல்லும்.  

மிகச் ெிறியதற்கான நிதனத்துப் பார்க்க முடியாத ெிறப்பான நிகழ்காலம் சூழலின் ஜபாதுமான 

அறிகுறியாகும். மின்ொரம் இல்லாமஜலஜய விளக்குகதளயும் மின்விெிறிகதளயும் இயங்கச் 

செய்வது இததன முழுதமயாக உறுதி செய்கிறது. 

உலகத்தத ஆளும் ெக்தி ஒரு வடிவத்சத ஜமற்சகாண்டு அதன் ெக்திக்கு ஒரு கருவிதய அளிக்கிறது. 
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உலகத்திற்குத் ஜததவயான ஜநர்மதறயான அதனத்து செல்வத்ததயும் பத்து வருடங்களுக்கு 

காப்பீடு திட்டம் அளிக்கவல்லது என்பததப் பார்க்கிஜறாம். 

இருநூறு வருடங்களாக இது இருந்து வருவதால் இது ஒரு நல்ல கருவியாகும். 

இத்தாலி, அன்தனயின் அருதளப் சபற்றுக் சகாள்கிறதா? 

இது உண்தமசயனில், ஒரு சபாிய அதமப்பாக விளங்கும் குற்றமிதழக்கும் குழு தன்தன 

திருவுருமாற்றத்திற்கு உட்படுத்திக்சகாள்வததப் பார்க்கலாம். 

அவ்வாறு நிகழ்ந்தால் இத்தாலிதயக் கண்டனம் செய்வதன் மூலம் அன்தன அந்நாட்தட மீட்டுக் 

சகாடுத்துள்ளார் என்று சபாருள். 

மாபியா மனம் திருந்தி காப்பீடாகத் திருவுருமாறுவது, பிாிதவ உண்டாக்கும் தீண்டாதமயும் 

ோதிப்பிாிவிதனயும் திருவுருமாறி உலகம் முழுவததயும் இதணக்கும் பாலமாக மாறும் என்பததக் 

குறிக்கிறது.  

எலிெசபத்திற்கு இச்ெமயம் சபாிய எதிர்மதறயான வாய்ப்பு கிதடத்ததுஜபால், அன்தன நம் 

அதனவருக்கும் சபாிய ஜநர்மதறயான வாய்ப்பிதன அளிக்கிறார்.  

அவளுதடய வாழ்வில் இது மிகப் சபாிய எதிர்மதறயான வாய்ப்பாகும், இதற்குச் ெமமான மிகப் 

சபாிய ஜநர்மதறயான வாய்ப்தபத் சதாடர்ந்து இது விதரவில் எழுந்தது. 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெி அவளுக்கு எதிர்மதறயாக அளித்ததத ெத்திய ேீவியம் நமக்கு ஜநர்மதறயாக 

அளிக்கிறது. முதற்கண் எலிெசபத் அவளுதடய தாயாாின் மகளாக இருந்ததினாலும், பின்னர் 

உடனடியாக விக்காமின் சபாய்தமயில் தன்தன இழந்துவிட்டதினாலும் அவளுக்கு வாய்ப்பு 

எதிர்மதறயாக இருந்தது. 

நாம் அடிப்பதடயில் அன்தனயின் அன்பர்கள் என்பதால் நமக்கு முழுதமயாக ஜநர்மதறயான 

வாய்ப்பு வருகிறது. உண்தமதய நாடும் செயலின் மூலம் நாம் நம்தம முழுதமயாகத் தகுதி 

உதடயவராக்கிக் சகாண்டால், உலகம் மட்டுமல்லாமல் வாழ்வு அதனத்துஜம நம் முன் திறந்து 

சகாள்ளும். 

சூழலின் அழுத்தத்தினால் நமது மனித ேீவியம் ெக்தியில்லாமலும், கட்டதமப்பு இல்லாமலும், 

பலவீனமாகவும் உள்ளது.  

நாம் அவற்தறச் செயல்படுத்துவதன் மூலம் மட்டுஜம அதவ ேீவதனப் சபறுகின்றன. 

இந்தியாவின் வியாபாரச் ெந்ததயும் அதுஜபான்ஜற உள்ளது. 

இததனப் சபற்றுக்சகாள்வது மட்டுஜம இதளஞர்கள் செய்ய ஜவண்டியதாகும். 

மக்கள் சதாதக சபருகி வந்த ஜபாதும், 1947ஆம் வருடம் இருபத்தி ஐந்து தபொவாக இருந்த 

ஊதியம், 1967ஆம் வருடம் அறுபத்தி ஐந்து தபொவாக அதிகாித்தது, ெந்ததயின் குணாதிெயத்ததக் 

காண்பித்தது. இன்று இதத நாம் எல்ஜலாரும் பார்க்க முடியும். உலகமும் பார்க்கிறது.  

சுமார் இரண்டாயிரம் ஜபர் ொதகர்களாக ஆெிரமத்திற்கு வந்தனர், மூன்றாயிரம் ஜபர் 

ஆஜராவில்லிற்கு வந்தனர்.  

அவர்களது வாழ்வு சவளியில் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு முடிந்துஜபான விஷயமாக இருப்பினும், 

அவர்களது வாழ்வில் அது சபரும் ெிறப்புடன் இருக்க ஜவண்டும். 

நாம் எடுக்கும், நாம் காணும் ஒவ்சவாரு அக முயற்ெிக்கும் சூழலின் முழுதமயான ஆதரவு உள்ளது. 

அதிர்ஷ்டொலியாக இருப்பவர் சவளியில் முப்பது வருடங்களில் சபறுவதத ஒருவர் மூன்ஜற 

மாதங்களில் ொதிக்கலாம் என்று அன்தன கூறும் வார்த்ததகளில் உள்ள உண்தமதய நாம் இங்கு 

பார்க்கிஜறாம்.  

இந்த முயற்ெிக்குத் சதாடர்ந்து மூன்று மணி ஜநரம் அளிக்க நம்மால் முடியவில்தல, இது முடியாது 

அல்லது கடினம் என்பதால் அல்ல, ஆனால் தற்சபாழுததய வாழ்க்தகயில் நாம் ஓய்வாக 

இருப்பதற்ஜக விரும்புகிஜறாம்- இது அறியாதமயின் ருெி. 

ஒருவர் ெில தினங்கள் தியானம் செய்வதால், அளவு கடந்த மதழ சபய்கிறது, மதழ சபய்யாத 

ஜபாதும் கடும் ஜகாதட காலத்தில் கிணற்றில் நீர் மட்டம் உயருகிறது, எல்லா விதமான 

அற்புதங்களும் நிகழ்கின்றன, மின்ொரம் இல்லாமஜலஜய விளக்குகள் எாிகின்றன.  

நாம் மந்தமாகவும், அறிவற்றவராகவும், தன்னுணர்வு இல்லாதவராகவும், முக்கியமாக விருப்பம் 

இல்லாதவராகவும் இருக்கிஜறாம்.  

ெக்திதயத் தாண்டி, ெத்–னுள் நுதழந்து, தானாகஜவ மீண்டும் ெக்திக்குள் செல்ல மறுக்கும் 

முயற்ெிஜய மிகப் சபாிய ஜயாக முயற்ெியாகும்.   

விஷ்ணு லீஜல மூலம் மூன்று நாட்களில் ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு ெித்தித்த சமௌனம் ொதகர்களுக்கு 

இவ்வளவு வருடங்கள் ஆகியும் ெித்திக்கவில்தல. இதுதான் அடிப்பதடயும் ஆரம்பமும் ஆகும். 

முதல் அடிப்பதட ‘ெித்தி’யில் முடிவதடயும் இத்ததகய பல்ஜவறு முதல் படிகள் உள்ளன. 
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ஓடும் எண்ணங்கதள நிறுத்துவது, ததலக்கு ஜமஜல எண்ணத்தின் தமய இடம் திறந்து சகாள்வது, 

இருதயத்தின் பின் உள்ள தமயம் திறந்து சகாள்வது, அகந்தத கதரவது, ஜமல்மனம் அடிமனதிற்கு 

இடம் சகாடுப்பது, அொீாி, ஜதால்வி அதடயாத ெமர்ப்பணம், சவளிவரும் செத்திய புருஷன், 

மனதின் சமௌனம், சூட்சும புலன்கள் திறப்பது, சபாய்தமயிலிருந்து எழும் தீவிர எதிர்ப்பு, மனிதப் 

பற்றிதனக் தகவிடுவது, எண்ணம் முழு எண்ணமாக முதிர்ச்ெி சபறுவது, மற்றும் இருபத்தி இரண்டு 

அதடயாளங்கள் விழிப்பு அதடவததக் காண்பிக்கின்றது. 

ேீவியத்தத எல்லா ஜநரத்திலும் உயர்த்துவஜத நமது பணியாகும். நதடமுதறயில், இது ேீவியம் 

கீழிறங்காமல் பாதுகாப்பஜத ஆகும். முழுதமயான ெமர்ப்பணம் மிகவும் தீவிரமாக இருப்பவருக்கு 

ஒரு தூரத்து இலக்காக உள்ளது. 

இதடவிடாத நிதனவு மற்றும் இதடவிடாத அதழப்பு ஆகியதவ ஆர்வத்தின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் 

ஆகும். 

சுஜலாச்ெனா கணவதன விட்டு பிாிந்து மீண்டும் திரும்பி வரும்வதர குடும்பாீதியான சநருக்கடியில் 

இருந்தாள், அவளுதடய கணவதரயும் அதற்குச் ெமமான தீவிர சநருக்கடிக்கு ஆளாக்கினாள். 

அதவ வாழ்வில் தீவிரம் திரளும் ஜநரங்கள் ஆகும். 

நமக்குத் ஜததவ ஜயாக தீவிரம், வாழ்க்தகக்கு உாிய தீவிரம் அல்ல. 

டார்ெி தானாகஜவ இத்ததகய தீவிரத்தத வளர்த்துக் சகாண்டான். 

அஜத ஜநரத்தில் லிடியாவும் செயல்பட்டாள். 

டார்ெியின் தீவிரம் ஜததவப்படும் உச்ெத்தத அதடய பல மாதங்கள் ஆயின. 

அததப் பூர்த்தி செய்ய அஜத ஜபான்ற தீவிரம் ஜமலும் ஒரு மாதத்திற்குத் ஜததவப்பட்டது. 

நமது தீவிரம் அததவிட அதிகமாக இல்லாவிட்டாலும், அதற்குச் ெமமாக இருக்க ஜவண்டும். 

உள் மனம் விழிப்பதடந்து, நமது மன ஒருமுகப்படுத்ததல அடிமனதிற்கு எடுத்துச் செல்ல 

அனுமதிக்க ஜவண்டும். 

அங்கும் ஒருவர் தெத்தியத்ததச் ெந்திக்க ஜவண்டும். 

பகவான் கூறும் ஆரம்ப பதடக்கும் தருணம் இதுஜவ ஆகும். 

முழு ேீவனும் சுயம் அல்லாததற்கு திறந்துசகாள்ளும் தருணம் இது. 

ெத்திய ேீவியத்தத அதழக்கும் தருணம் இது. 

80. “Opening it with the utmost impatience..” 

Intensity in life is expressed by impatience. 

Intensity for a devotee is gathering strength of patience. 

Patience, I used to say, is the human version of equality. 

Equality is the consciousness of Infinity. 

Infinity is the space dimension of the Spirit. 

The Spirit is the subjective state of Existence. 

Existence is the Absolute in cosmos. 

Existence, infinity themselves lose their features in the Absolute. 

Even Unity cannot be an attribute of the Absolute. 

So, He calls the state of the Absolute intensive Unity. 

The Absolute is and is not as we conceive. 

That which is and is not, is That. 

To find That in us and also see That in our life is integral knowledge. 

It needs all one’s energy. 

And He calls for an all-inclusive concentration. 

It is followed by a wide massive opening. 

It is not only the opening of all parts of being, but the totality of the Being – the embodied Being. 

It is the Mind in the parts of being that becomes active. 

It is the Spirit in that Mind that begins to operate. 

One then rises to the Supramental plane. 

For that he has to open the lid. 

Mother has already opened it in 1956. 

The subtle being in us and the occult personality in us should open to the descent. 

The supramental being has no centre in us now. 

Only the Psychic should mature into the supramental being. 

Consecration of subtle thoughts following that of gross thoughts opens the subtle being. 
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It will be a consecration of all the subtle forces of our life. 

When it becomes universal the occult world opens. 

It is time we enter the temporal world to go beyond it. 

Beyond it is the egoistic ignorance. 

Imagine Darcy doing all this for her love. 

Theoretically Supermind has been there in darkness and evil from ages. 

At what times it comes to the surface, in whose life will it be known to those who studied history from that 

point of view. 

I almost stumbled on Pride and Prejudice in 1952 and went back to it in the late 80’s as an occupation 

during sleepless nights. Later I thought of it as an instrument to deliver The Life Divine to a devotee and 

then to all the devotees. 

The laws of life can be explained through any story. 

Most of the great fiction works are tragic. 

Studying tragedy leads to tragedy in our own life. 

Pride and Prejudice suited me for these reasons. 

Romance is an eternal theme for those who are in spirituality because Romance is spirituality in life, as 

patriotism is romance in national life. 

Romance is seeking a greater joy than we know at the greatest possible risk. 

People are not interested in Romance. They want a happy marriage. 

Those who have cherished an ideal, enjoyed loyalty can appreciate Romance. 

Those who seek Romance will never fail, as they expect no return. 

The aim of one who seeks Romance is Romance. 

Romance is an end in itself. 

The very process of seeking Romance is enjoyable. 

Marriage is salaried employment. 

Romance is self-employment. 

It is entrepreneurship. 

Romance is the highest ideal in life, it is the greatest self-giving. 

It is not something that admits of the transgression of any duty. 

Only those who fulfill all their duties can hope for Romance. 

It is an existence of total self-giving. 

It admits of no self-gratification. 

It is beyond self. It belongs to Self entirely. 

One who is an excellent mother, a sweet sister or a brother, a very good pleasant Man can aspire for 

Romance. 

To be Romantic is to be a very great individual. 

The European husband is all patience; especially the British husband is a monument of patience. 

The duty of a British male is to praise the woman all the time. 

The British husband has no right to differ from his wife. 

The social etiquette requires her to be adorable all the time. 

Women in British society are above error. 

It is his obligation to endorse her thoughts always and admire them. 

It is enough for a Man to become a statue of patience. 

It is almost similar to the social situation of the Indian wife. 

The British husband was not permitted to see blemishes in his wife’s life. 

Human nature asserts and arrives at a compromise. 

Weak husbands are great victims. 

Cultured gentlemen are worst victims. 

Each Man has his own limits. 

Mr. Bennet’s limit is £ 2000. 

Scoundrels have been there and they always had their way. 

Not all Indian women have been obedient or submissive. 

Even in earlier centuries women had their husbands under their sway. 
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This is strictly not a topic of marriage or Romance. 

Human nature avails of ideals according to its strength and temperament as the situation permits. 

National culture in all countries has scored a victory over the refractory behaviour of the Individual. 

Individual goodness, loyalty, and culture have always been outstanding in all these circumstances. 

Human nature is true, male domination is powerful, and feminine submission has always been real. 

Still national culture, social norms, individual goodness has always had their indelible mark. 

As one moves towards the Divine, people around him move away from him in varying measures. 

Exposure of Wickham made Lizzy give up the Man mentally. 

She never gave him up vitally. 

Mind is true; the vital too is true in its own domain. 

Wisdom is to recognize the realities of Nature. 

“மிகவும் சபாறுதமயின்றி அக்கடிதத்ததப் பிாித்தாள்.” 

வாழ்க்தகயில் தீவிரம் சபாறுதமயின்தமயின் மூலம் சவளிப்படுத்தப்படுகிறது. 

சபாறுதமயின் வலிதமதயச் ஜெகாிப்பஜத அன்பருக்கான தீவிரமாகும். 

ெமத்துவத்தின் மனிதப் பதிப்பிதன சபாறுதம எனலாம்.  

ெமத்துவம் அனந்தத்தின் ேீவியம் ஆகும். 

அனந்தம் ஆன்மாவின் இடத்தின் பாிமாணம் ஆகும். 

ஆன்மா சபருவாழ்வின் அக நிதலயாகும். 

சபரு வாழ்வு பிரபஞ்ெத்தில் பிரம்மம் ஆகும். 

சபருவாழ்வும், அனந்தமும் தங்களது அம்ெங்கதள பிரம்மத்தில் இழக்கின்றன. 

ஒற்றுதமகூட பிரம்மத்தின் ஒரு குணமாக இருக்க முடியாது. 

ஆதலால் பகவான் பிரம்மத்தின் நிதலதய தீவிரமான ஒற்றுதம என்கிறார். 

பிரம்மம் நாம் நிதனப்பது ஜபாலஜவ உள்ளது, அஜத ெமயத்தில் நாம் நிதனப்பது ஜபால் 

இருப்பதில்தல. 

இருந்தும் இல்லாமல் இருப்பது பிரம்மம் ஆகும்.  

பிரம்மத்தத நம்முள் காண்பதும், நமது வாழ்க்தகயில் காண்பதும் பூரண அறிவாகும். 

ஒருவருதடய அதனத்து ெக்தியும் இதற்குத் ஜததவப்படுகிறது. 

அதனத்ததயும் உள்ளடக்கிய  மனக்குவியதல பகவான் ஜவண்டுகிறார். 

இததனத் சதாடர்வது ஒரு அகண்ட விழிப்பு ஆகும். 

ேீவனின் அதனத்து பகுதிகளின் விழிப்பு மட்டுமல்ல இது, ெத்-ன் முழுதமயுமாகும் -அதுஜவ ‘ெத்’ 

ஆகும். 

ேீவனின் பகுதிகளில் உள்ள மனம் செயல்திறன் சபறுகிறது.  

மனதிலுள்ள ஆன்மா செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது. 

பிறகு ஒருவர் ெத்தியேீவிய நிதலக்கு உயருகிறார். 

அதற்கு அவர் மூடிதயத் திறக்க ஜவண்டும். 

1956-ஆம் ஆண்டு அன்தன ஏற்கனஜவ அததனத் திறந்து விட்டார். 

நம்முள் இருக்கும் சூட்சும ேீவனும், மதறபுலனாக இருக்கும் ஆளுதமயும் ெத்திய ேீவியத்தத 

ஜநாக்கி விழிப்புடன் இருக்க ஜவண்டும். 

இப்சபாழுது நம்முள் ெத்திய ேீவனுக்கு தமயம் இல்தல. 

தெத்தியஜம ெத்திய ேீவனாக முதிர்ச்ெி அதடய ஜவண்டும். 

ஸ்தூல எண்ணங்கதளத் சதாடர்ந்து சூட்சும எண்ணங்கதளச் ெமர்ப்பணம் செய்வது சூட்சும 

ேீவதனத் திறக்கச் செய்கிறது. 

நமது வாழ்க்தகயின் அதனத்து சூட்சும ெக்திகளின் ெமர்ப்பணமாக இது இருக்கும். 

இது உலகளாவியதாக மாறும்சபாழுது மதறபுலனான உலகம் திறந்து சகாள்கிறது.  

அததக் கடந்து செல்வதற்கு நாம் காலத்தினுள் உள்ள உலகத்தில் நுதழய ஜவண்டும். 

இததனத் தாண்டி இருப்பது அகந்ததயுடன் கூடிய அறியாதம ஆகும். 

எலிெசபத் மீதிருக்கும் காதலுக்காக டார்ெி இதவ அதனத்ததயும் செய்வததக் கற்பதன 

செய்யலாம். 

பல காலங்களாக இருளிலும் தீதமயிலும் ெத்திய ேீவியம் இருந்து வந்துள்ளது. 

ெத்திய ேீவியம் எப்சபாழுது, யார் வாழ்க்தகயில் ஜமசலழுகிறது என்பது அந்தக் கண்ஜணாட்டத்தில் 

வரலாற்சறப் படித்தவர்களுக்குப் புாியும் 

1952-ஆம் வருடம் 'Pride and Prejudice'-ன் மீது எதிர்பாராத விதமாக எனக்கு அறிமுகம் ஏற்பட்டது. 

1980-க்குப் பிறகு தூக்கம் வராத நாட்களில் அததப் படிக்கத் சதாடங்கிஜனன். தி தலப் டிதவன்- ஐ 
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விளக்கும் கருவியாக அததன எடுத்துக்சகாண்டு முதலில் ஒரு அன்பருக்கும் பின்னர் எல்லா 

அன்பர்களுக்கும் விளக்க ஆரம்பித்ஜதன்.  

வாழ்வின் ெட்டங்கதள எந்தக் கததயின் மூலமும் விளக்க முடியும். 

ெிறந்த கததகள் பலவும் ஜொகத்தில் முடிகின்றன.  

ஜொகக் கதததயப் படிப்பது நமது வாழ்க்தகயில் ஜொகத்ததக் சகாண்டு வரும். 

இந்தக் காரணங்களுக்காக 'Pride and Prejudice' எனக்குப் சபாருத்தமாக இருந்தது. 

ஆன்மீகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு காதல் ஒரு நிரந்தர கருவாக விளங்கும், ஏசனனில், ஒரு ஜதெீய 

வாழ்வில் ஜதெபக்தி காதலாக விளங்குவதுஜபால், காதல் என்பது வாழ்வின் ஆன்மீகமாகும். 

மிகப் சபாிய ஆபத்தத எதிர்சகாண்டு, காதல் நாம் அறிந்ததற்கும் ஜமலான சபாிய ெந்ஜதாஷத்தத 

நாடுகிறது. 

மக்களுக்குக் காதல் மீது ஆர்வம் இல்தல, அவர்களுக்கு ஜவண்டியது ெந்ஜதாஷமான திருமணம். 

ஒரு இலட்ெியத்ததப் ஜபாற்றுபவர்களும், விசுவாெத்தத அனுபவித்தவர்களும் காததல பாராட்ட 

முடியும், புாிந்துசகாள்ள முடியும். 

காததல நாடுபவர் பதிலுக்கு எததயும் எதிர்பார்க்காததால் அவருக்குத் ஜதால்வி என்பஜத 

கிதடயாது.  

காததல நாடுபவாின் இலக்கு காதல் மட்டுஜம. 

காதஜல இறுதியானது. 

காததல நாடும் செயல்முதற மகிழ்ச்ெிகரமானது. 

திருமணம் ஊதியம் சபறும் பணி ஜபான்றது. 

காதல் சுய ஜவதல செய்வது ஜபான்றது.  

இது சுயசதாழில் செய்வது ஜபான்றது.  

காதல் வாழ்க்தகயின் மிக உயர்ந்த இலட்ெியம் ஆகும், இது மிகவும் உயர்ந்த சுய அர்ப்பணம் ஆகும். 

எந்த ஒரு கடதமதயயும் மீறுவதத இது அனுமதிக்காது. 

தங்களது எல்லா கடதமகதளயும் பூர்த்தி செய்பவர்களால்தான் காததல எதிர்பார்க்க முடியும். 

இது முழுதமயான சுய அர்ப்பணம் ஆகும்.  

சுய மன நிதறதவ இது அனுமதிப்பதில்தல. 

இது அததனத் தாண்டி உள்ளது. முழுதமயாக இது சுயத்ததச் ொர்ந்ததாகும். 

ெிறப்பான தாயாராகவும், இனிதமயான ெஜகாதாி அல்லது ெஜகாதரனாகவும், இனிதமயான குணம் 

சகாண்ட மிக நல்ல மனிதனாகவும் இருப்பவர்கள் அமரகாதலுக்கு ஆர்வப்படலாம். 

அமரகாதல் உணர்வு உதடயவர்கள் மிகவும் ெிறந்த மனிதனாக இருப்பர்.  

ஐஜராப்பிய கணவர் மிகவும் சபாறுதமொலி; குறிப்பாக ஆங்கிஜலய கணவர் சபாறுதமயின் 

ெிகரமாக இருப்பார். 

சபண்மணிசய எப்ஜபாதும் புகழ்ந்துசகாண்ஜட இருப்பதுதான் ஒருஆங்கிஜலய ஆணின் 

கடதமயாக உள்ைது. 

ஆங்கிஜலய கணவனுக்கு மதனவிதய எதிர்க்க எந்த உாிதமயும் கிதடயாது. 

மதனவி எந்ஜநரமும் ஜபாற்றுதலுக்குாியவளாக இருக்க ஜவண்டும் என்று ெமூக நாகாிகம் 

ஜவண்டுகிறது.  

பிாிட்டிஷ் ெமூகத்தில் சபண்கள் தவறுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். 

ஆண் அவளுதடய எண்ணங்கதள எப்சபாழுதும் ஆதாித்து, அவற்தறப் ஜபாற்றவும் ஜவண்டும்.  

மனிதன் சபாறுதமயின் அவதாரமாக இருந்தால் ஜபாதும். 

இது சபரும்பாலும் இந்திய மதனவியின் ெமூக நிதலதமக்கு ஒத்தாற்ஜபால் உள்ளது. 

பிாிட்டிஷ் கணவன் தன்னுதடய மதனவியின் குதறகதளக் காண்பதற்கு 

அனுமதிக்கப்படுவதில்தல. 

மனித சுபாவம் வலியுறுத்துகிறது, ஒரு ெமரெத்திற்கு வருகிறது. 

பலவீனமான கணவன்மார்கள் இதற்கு மிகவும் பலியாகின்றனர். 

நாகாிகம் மிகுந்த கணவன்மார்கள் ஜமாெமாகப் பலியாகின்றனர். 

ஒவ்சவாரு மனிதனுக்கும் அவனது வதரயதற உண்டு. 

திரு சபன்னட்டின் வதரயதற இரண்டாயிரம் பவுன் ஆகும். 

தவறானவர்கள் அவர்கள் இஷ்டப்படி நடந்துசகாள்வர். 

எல்லா இந்தியப் சபண்மணிகளும் கீழ்ப்படிபவர்களாகவும் இல்தல, அடிபணிபவர்களாகவும் 

இல்தல. 

ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில்கூட மதனவிமார்கள் கணவர்கதளத் தங்களது கட்டுப்பாட்டில் 

தவத்திருந்தனர். 
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இது நிச்ெயமாகத் திருமணம் அல்லது அமரகாதலுக்குாிய ததலப்பு அல்ல. 

நிதலதம அனுமதிக்கும் அளவிற்கு மனித சுபாவம், அதன் வலிதம மற்றும் மனவுணர்வுக்கு 

ஏற்றவாறு இலட்ெியங்கதளப் பயன்படுத்திக் சகாள்கிறது.  

எல்லா நாடுகளிலும் ஜதெீயக் கலாச்ொரம் தனிமனிதனின் கீழ்ப்படியாத நடத்தததய சவற்றி 

சகாண்டு வந்துள்ளது. 

மனிதனின் நல்ல குணம், விசுவாெம், கலாச்ொரம் ஆகியதவ எப்சபாழுதுஜம இந்த எல்லாச் 

சூழ்நிதலகளிலும் ெிறப்பாக இருந்து வந்துள்ளது. 

மனித சுபாவம் உண்தமயானது, ஆணாதிக்கம் ெக்தி வாய்ந்தது, சபண்ணின் அடிபணிதல் 

எப்சபாழுதுஜம உண்தமயாக இருந்திருக்கிறது. 

இருப்பினும் நாட்டின் கலாச்ொரம், ெமூக விதிமுதறகள், தனிமனித ஒழுக்கம் ஆகியதவகளுக்கு 

எப்சபாழுதுஜம நிதலயான அதடயாளம் இருந்திருக்கிறது. 

இதறவதன ஜநாக்கி ஒருவர் நகரும்சபாழுது, அவதரச் சுற்றி இருக்கும் மனிதர்கள் பல்ஜவறு 

அளவுகளில் அவதர விட்டு அகன்று விடுவர். 

விக்காமின் குணம் சவளிப்பட்டவுடன் எலிெசபத் அவதன மனதளவில் அகற்றினாள். 

உணர்வுபூர்வமாக அவளால் அவதனக் தகவிட முடியவில்தல. 

மனம் உண்தமயானது; உணர்வும் அதன் இடத்தில் உண்தமயானது. 

இயற்தகயின் உண்தம நிதலகதள அதடயாளம் காணஜவண்டியது அறிவின் ஜவதல. 

81. “It has been written a day later than the conclusion of the first”. 

Ladies in England during those days wrote long letters in three or four installments over a few days. 

We do not often write. Most of us have not written a letter in our lives. 

When we write we send a message shortly. 

Letter writing is a way of life where they enjoy composing it. 

Tea drinking has become in China a right royal ceremony. 

The only such ceremony in our life is for people to get together for gossip. 

Buying books is rare among us; reading them is a rarer habit. 

Ladies buy costly sarees but some of them do not wear them for years. 

Man loves ideals, learns many of them. They all go into dormancy. 

It never strikes Man he has not practiced the ideals he has acquired. 

Many have goodwill; all have the full potential for goodwill like Lizzy. 

Just as books, sarees, and ideals are unused, goodwill too is left unused. 

Life is in Brahman for life to discover Brahman in itself. (p.36)  

Goodwill is in us in order for us to discover goodwill in life. 

Truth, goodwill, and self-giving grow with us, are in us when we cultivate them. 

Goodwill may be in us, but it is not that we are proud of it. 

In some people, it can be selfish goodwill. 

One can actively practice goodwill to those around him as a first step. 

Should he succeed, he will find himself a far better Man. 

Not many can extend it to the next round. 

It will be a new birth.   

Even good people, in practicing goodwill beyond this second round will give up, as the nature does not 

easily permit it. 

Goodwill and self-giving go together. 

Truth is their basis, as Goodness is knowledge of Truth. 

Endless goodwill is the aim of a good soul, as the Many transact with all the Many. 

The Many transacting with the One is an exchange of being with being. 

Many transacting with Many is the play of consciousness with consciousness. 

Delight arises when the experience of consciousness becomes creative of acts or thoughts. 

Resources are infinitely infinite. 

A resourceful approach to a problem can always solve it. 

Of course, no one could suggest to Jane or Elizabeth what could be done at the point of writing the letter or 

receiving it. 

At the point of writing it, Jane should have seen through Wickham and utterly disbelieved Lydia’s 

initiative. 
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At the point of receiving it, had she condemned him as he had deserved, she would have done her part. 

I feel insurance in India at the US level will double the GDP. 

Insurance reaching its point of exhaustion will raise the USA several times higher, and dissolve the present 

crisis. 

Education can do more. 

Every social institution can do as much. 

After all, this is wealth. 

After the onset of the Industrial Revolution, the West abolished poverty. 

For India, it is child’s play now. 

It is not so much the raising of GDP as realising the roots of the present ills that is required now. 

The Brahman discovered the formula of greatest JOY as losing itself fully in its opposite. 

Hamlet does not restore the status quo or equilibrium at a new level. 

Kandehar always reestablishes stability by the offender seeing the truth of life from the opposite side – 

Bagavantha Rao saw the value of idealism in Man. 

Wickham instead of insisting on ruining Lydia, saw the value of social life and relented. 

In the 60s, schools and factories were closed. Now there is a vast improvement there. 

Bank loans were inconceivable. Today micro credit is repaid 99% though farmers are given loans to be 

waived totally. 

Society reorganises itself based on a new version of old values 

Someone says wars are abolished as contraception has come to stay. 

It is very perceptive for him to see the correspondence. 

Marriage moves to love from legal as well as property security. 

The future for marriage is only for pure romance. 

The Marvel is the result that justifies all converging paths. 

The Life Divine will leave no doubts unsolved if Marvel is understood from every line of argument. 

In such an analysis the tradition is overpassed in various ways. 

Brahman is no longer a self-contained infinite being without power. 

Mind is exceeded by Supermind. 

Purusha rises to Ishwara to become the Marvel, not to dissolve in pralaya. 

Pralaya stands abolished. 

Matter ceases to be inert, becomes delight of being. 

The force of being and the force of consciousness become one in cosmic consciousness. 

Soul begins to evolve into Psychic being. 

Surface gives place to the subliminal. 

Concentration, the power of the part, gives way to consecration the power of the whole. 

The One becomes the Individual after initially becoming the Many. 

The Absolute passing through Brahman and Purusha ends as Ishwara in the Individual representing the 

universal and the transcendent. 

Ego gives place to Purusha. 

All thoughts end in truth, devoid of conflict. 

All sensation ends in delight. 

All acts are found to be self-effective good. 

The potentials of the Upanishad come to life in divine life. 

No longer does Man dabble with secondary causes. 

Sachchidananda has the joy of expressing in its opposite. 

Mind, the instrument of ignorance, exhausts itself discovering that it can at best know that it cannot know 

by thinking. 

If inevitability is the infinity of movement, Self-determination is the infinity of action.  

The infinite resources insurance reveals show economic endeavour has already yielded to psychological 

well-being. 

Of course, education can be more powerful in economic welfare as well as psychological well-being. 

Credit moving to credit card and then to micro credit is worth studying. 

“முதல் கடிதம் எழுதி முடித்த அடுத்த நாள் இரண்டாவது கடிதம் எழுதப்பட்டிருந்தது.” 
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அந்த நாட்களில் இங்கிலாந்தில் சபண்மணிகள் நீண்ட கடிதம் எழுதுவர், அது மூன்று அல்லது 

நான்கு தவதணகளாக ெில நாட்களுக்குத் சதாடர்ந்து எழுதுவர். 

நாம் அடிக்கடி கடிதம் எழுதுவதில்தல. நம்மில் சபரும்பாலாஜனார் நமது வாழ்நாளில் கடிதம் 

எழுதியஜதயில்தல.  

நாம் எழுதும்சபாழுது சுருக்கமாக ஒரு செய்திதய அனுப்புஜவாம். 

கடிதம் எழுதுவது வாழ்வின் ஒரு முதறயாக இருக்கிறது, அதத எழுதுவதில் அவர்கள் மகிழ்ச்ெி 

அதடகின்றனர். 

ஜதநீர் குடிப்பது ெீனாவில் ஒரு அரசு ெடங்காக உள்ளது. 

மக்கள் ஒன்று கூடி வம்பு ஜபசுவதற்காக மட்டுஜம இத்ததகய ெடங்கு நமது வாழ்வில் உள்ளது. 

புத்தகம் வாங்குவது நம்மிதடஜய மிகவும் அாிது; அவற்தறப் படிப்பது அததவிட அாிய பழக்கம் 

ஆகும். 

சபண்மணிகள் விதல உயர்ந்த புடதவகள் வாங்குகின்றனர், ஆனால் ெிலர் அவற்தறப் பல 

வருடங்களுக்கு உடுத்துவஜத இல்தல. 

மனிதனுக்கு இலட்ெியங்கள் பிடிக்கும், அவற்றில் பலவற்தறக் கற்றுக்சகாள்கிறான்.  

ஆனால் அவற்தறப் பின்பற்றுவதில்தல. 

அவன் சபற்றுக்சகாண்டுள்ள இலட்ெியங்கதள அவன் பின்பற்றவில்தல என்பது மனிதனுக்குத் 

ஜதான்றுவஜத இல்தல. 

பலருக்கும் நல்சலண்ணம் இருக்கிறது; எலிெசபத்ததப் ஜபால் நல்சலண்ணம் சகாள்ளும் முழுத் 

திறன் அதனவருக்கும் இருக்கிறது. 

புத்தகங்கள், புடதவகள், இலட்ெியங்கள் ஆகியவற்தற உபஜயாகப்படுத்தாததுஜபால், 

நல்சலண்ணத்ததயும் பயன்படுத்துவதில்தல. 

பிரம்மத்தத வாழ்வு தன்னுள் கண்டுபிடிக்க ஜவண்டும் என்பதற்காக வாழ்வு பிரம்மத்தில் உள்ளது.  

வாழ்வில் நல்சலண்ணத்ததக் கண்டுபிடிக்க ஜவண்டும் என்பதால் நல்சலண்ணம் நம்முள் உள்ளது. 

உண்தம, நல்சலண்ணம், சுய அர்ப்பணம் ஆகியவற்தற நாம் வளர்க்கும்சபாழுது, அதவ நம்முள் 

வளர்கின்றன, நம்முள் உள்ளன.   

நல்சலண்ணம் நம்முள் இருக்கலாம், ஆனால் அததக் கண்டு நாம் சபருதமப்படுவதில்தல. 

ெிலாிடம் இது சுயநலம் சகாண்ட நல்சலண்ணமாக இருக்கலாம். 

முதல் படியாக ஒருவதரச் சுற்றி இருப்பவர்களிடம் ஒருவர் நல்சலண்ணத்ததத் தீவிரமாகப் 

பயன்படுத்தலாம்.  

இதில் சவற்றி சபற்றால் அவர் தன்தன ஜமலும் நல்ல மனிதனாக உணர்வார். 

அடுத்த கட்டத்திற்குப் பலராலும் இதத எடுத்துச் செல்ல முடியாது. 

இது ஒரு புது பிறவியாக இருக்கும், புனர் சேன்மம். 

நல்ல மனிதர்கள்கூட, நல்ல எண்ணத்ததப் பின்பற்றுவதத இரண்டாவது சுற்றிதனத் தாண்டி 

தகவிட்டு விடுவார்கள், ஏசனனில் சுபாவம் அவ்வளவு சுலபமாக அதத அனுமதிக்காது.  

நல்ல எண்ணமும், சுய அர்ப்பணமும் ஒன்றாகச் செயல்படும். 

உண்தமயின் அறிவு நற்குணம் என்பதால், அவற்றின் அடிப்பதட உண்தமயாகும்,  

நல்ல ஆன்மாவின் இலக்கு முடிவற்ற நல்சலண்ணம் ஆகும், ஏசனனில் அஜனகன் மற்ற 

அஜனகன்களுடன் பாிமாறிக்சகாள்கிறது. 

அஜனகன் ஏகனுடன் பாிமாறிக்சகாள்வது ேீவன் ேீவனுடன் பாிமாறிக்சகாள்வதாகும். 

அஜனகன் அஜனகனுடன் பாிமாறிக்சகாள்வது ேீவியம் ேீவியத்துடன் நடத்தும் ஆட்டமாகும். 

ேீவியத்தின் அனுபவம் செயல்கள் அல்லது எண்ணங்களின் பதடப்பாக மாறும்சபாழுது ஆனந்தம் 

எழுகிறது. 

வளங்கள் எல்தலயற்று அனந்தமாக உள்ளன.  

ஒரு பிரச்ெிதனக்கான விஜவகமான அணுகுமுதற எப்சபாழுதுஜம அததனத் தீர்க்க முடியும். 

அந்தக் கடிதத்தத எழுதும்சபாழுஜதாஅல்லது சபற்றுக்சகாள்ளும்சபாழுஜதா என்ன செய்ய முடியும் 

என்பதத ஒருவராலும் ஜேனுக்ஜகா, எலிெசபத்திற்ஜகா கூற முடியவில்தல.  

அதத எழுதும்சபாழுது விக்காதமப்பற்றி ஜேன் சதாிந்து சகாண்டிருக்க ஜவண்டும், லிடியாவின் 

தன்முதனப்தப முழுதமயாக நம்பியிருக்கக் கூடாது. 

கடிதத்ததப் சபற்றுக்சகாள்ளும் ெமயத்தில் அவன் செய்த தவறுக்கு ஏற்றவாறு அவதன எலிெசபத் 

கண்டனம் செய்திருந்தால் அவளுதடய பங்கிதன அவள் வகித்திருப்பாள். 

அசமாிக்காவின் அளவிற்கு இந்தியாவில் காப்பீடு திட்டங்கள் இருந்தால், நமது நாட்டு வருமானம் 

இரண்டு மடங்காக உயர்ந்திருக்கும்.  
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காப்பீடு அதன் அதிகபட்ெ நிதலதய அதடவது அசமாிக்காதவப் பல மடங்கு உயர்த்தும், 

தற்சபாழுது நிலவும் சநருக்கடிதய அகற்றிவிடும். 

கல்வி இதசன ஜமலும் அதிக அைவில் செய்யும். 

ஒவ்சவாரு ெமூக நிறுவனத்தாலும் அந்த அளவிற்குச் செய்ய முடியும். 

இதவ யாவுஜம செல்வம்தான். 

சதாழிற்புரட்ெி ஆரம்பித்த பிறகு, ஜமற்கத்திய நாடுகளில் ஏழ்தம நீங்கியது.  

இந்தியாவிற்கு இப்சபாழுது இது மிகச் சுலபம். 

நாட்டின் வருமானத்தத உயர்த்துவது அவ்வளவு முக்கியமல்ல, தற்சபாழுது நிலவும் இடர்களின் 

ஜவர்கதள உணருவஜத இப்சபாழுது ஜததவப்படுகிறது.  

தனக்கு ஜநர்மாறானதில் தன்தன முழுதமயாக இழப்பஜத மிகவும் உயர்ந்த ெந்ஜதாஷத்தின் சூத்திரம் 

என பிரம்மம் கண்டுபிடித்தது. 

ஹாம்சலட் முன்பிருந்த நிதலதயஜயா அல்லது ெம நிதலதயஜயா புதிய நிதலயில் 

மீட்சடடுக்காது.  

எதிர்ப்புறத்திலிருந்து வாழ்வின் உண்தமதயப் பார்த்து, குற்றவாளியின் மூலம் ஸ்திரத்தன்தமதய 

காண்ஜடகர் எப்சபாழுதும் நிதலநிறுத்துகிறார்-பகவந்த ராவ் மனிதனில் இலட்ெியத்தின் 

மதிப்பிதனக் கண்டார். 

லிடியாதவ அழிப்பதத வலியுறுத்துவதற்குப் பதிலாக விக்காம் ெமூக வாழ்வின் மதிப்பிதனக் கண்டு 

மனம் மாறுகிறான். 

1960 வருடவாக்கில் பள்ளிக்கூடங்களும், சதாழிற்ொதலகளும் மூடப்பட்டன. இப்சபாழுது அந்த 

இடங்களில் அதிக முன்ஜனற்றம் ஏற்பட்டுள்ளன. 

வங்கிக் கடன்கதள நிதனத்துப் பார்க்க முடியாது. விவொயிகளின் வங்கிக் கடன் முழுதமயாகத் 

தள்ளுபடி செய்யப்படும்சபாழுதும் இன்று ெிறிய கடன்கதள அவர்கள் 99% திரும்பச் செலுத்தி 

விடுகின்றனர்.   

பதழய பண்புகளின் புதிய பதிப்பின் அடிப்பதடயில் ெமூகம் தன்தனஜய ெீரதமத்துக் சகாள்கிறது.  

குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு முதறகள் வந்து விட்டதால் ஜபார்கள் அழிக்கப்பட்டு விட்டன என்று ஒருவர் 

கூறுகிறார். 

இவற்றிற்கிதடஜயயான சதாடர்தப அவர் பார்ப்பது அவரது புாிததலக் காட்டுகிறது. 

ெட்டம் மற்றும் சொத்து அளிக்கும் பாதுகாப்பிலிருந்தும் திருமணம் காதலுக்கு நகருகிறது.  

திருமணத்திற்கான எதிர்காலம் இனி தூய்தமயான காதலாக மட்டுஜம இருக்கும்.   

அற்புதம் என்பது அதனத்து ஒன்றுகூடும் பாததகதளயும் நியாயப்படுத்தும் பலனாகும்.  

ஒவ்சவாரு வாியிலிருந்தும் அற்புதத்ததப் புாிந்து சகாண்டால், ‘தி தலப் டிதவன்’ எல்லா 

ெந்ஜதகங்கதளயும் தீர்த்து தவக்கும். 

இத்ததகய ஒரு ஆராய்ச்ெியில் பாரம்பாியம் பல்ஜவறு வழிகளில் கடந்து செல்லப்பட்டுள்ளது.  

இனியும் பிரம்மன் ெக்தியற்று இருக்கும் தன்னிதறவான அனந்தமான ேீவன் கிதடயாது. 

ெத்தியேீவிய மனம் மனததத் தாண்டி விட்டது.  

அற்புதமாக மாறுவதற்காகப் புருஷா ஈஸ்வரனாக உயருகிறது, பிரளயத்தில் கதரவதற்காக அல்ல.  

பிரளயம் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. 

ேடம் இனியும் செயலற்று இருப்பதில்தல, ேீவனின் ஆனந்தமாக மாறுகிறது. 

பிரபஞ்ெ ேீவியத்தில் ேீவனின் ெக்தியும், ேீவியத்தின் ெக்தியும் இதணகின்றன. 

ஆன்மா தெத்திய ேீவனாக உருமாறுகிறது. 

ஜமல்மனம் அடிமனதிற்கு இடம் அளிக்கிறது. 

பகுதியின் ஆற்றலான மன ஒருமுகப்படுதல் முழுதமயின் ஆற்றலான ெமர்ப்பணத்திற்கு வழி 

விடுகிறது. 

ஏகன் ஆரம்பத்தில் அஜனகனாக மாறி பின்னர் தனி மனிதனாக மாறுகிறது.  

பிரபஞ்ெம் மற்றும் பிரம்மத்ததப் பிரதிபலிக்கும் வதகயில், பிரம்மன் மற்றும் புருஷாதவக் கடந்து 

செல்லும் இதறவன், மனிதனுள் ஈஸ்வரனாக முடிகிறான்.   

அகந்தத புருஷாவிற்கு வழி விடுகிறது. 

அதனத்து எண்ணங்களும் முரண்பாடற்ற உண்தமயில் முடிகிறது. 

அதனத்து உணர்வுகளும் ஆனந்தத்தில் முடிகிறது. 

அதனத்து செயல்களும் சுய பயனுள்ள நல்லதவகளாகக் காணப்படுகின்றன. 

உபநிஷதத்தின் ஆற்றல் வளங்கள் சதய்வீகமான வாழ்வில் ேீவதனப் சபறுகின்றன 

இரண்டாம் நிதலக் காரணங்கஜளாடு மனிதன் இனியும் ஈடுபடுவதில்தல. 

ெச்ெிதானந்தம், அதற்கு எதிரானதில் சவளிப்படுவதில் மகிழ்ச்ெி அதடகிறது.  
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அறியாதமயின் கருவியான மனம், ெிந்ததன செய்வதன் மூலம் எததயும் அறிந்துசகாள்ள முடியாது 

என்பதத நன்றாக உணர்வதன் மூலம் தன்தனஜய தீர்த்துக்சகாள்கிறது. 

இயக்கத்தின் அனந்தம் தவிர்க்க முடியாதது எனில், செயலின் அனந்தம் சுய நிர்ணயமாகும். 

காப்பீடு சவளிப்படுத்தும் அளவற்ற வளங்கள், மனாீதியான நல்வாழ்விற்கு, சபாருளாதார முயற்ெி 

ஏற்கனஜவ இணங்கி விட்டது என்பததக் காண்பிக்கின்றது.  

சபாருளாதார நலம் மற்றும் மனாீதியான நல்வாழ்விற்கு கல்வி ஜமலும் ெக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும். 

கடன், கிசரடிட் கார்டாகவும் அடுத்து ெிறு கடனாகவும் மாற்றம் அதடவசத ஆராய்ச்ெி செய்வது 

பயனுதடயதாக இருக்கும். 

 

"By this time, my dearest sister, you have received my hurried letter; I wish this may be more intelligible, 

but though not confined for time, my head is so bewildered that I cannot answer for being coherent. Dearest 

Lizzy, I hardly know what I would write, but I have bad news for you, and it cannot be delayed. Imprudent 

as a marriage between Mr. Wickham and our poor Lydia would be, we are now anxious to be assured it has 

taken place, for there is but too much reason to fear they are not gone to Scotland. Colonel Forster came 

yesterday, having left Brighton the day before, not many hours after the express. Though Lydia's short letter 

to Mrs. F. gave them to understand that they were going to Gretna Green, something was dropped by Denny 

expressing his belief that W. never intended to go there, or to marry Lydia at all, which was repeated to 

Colonel F., who, instantly taking the alarm, set off from B., intending to trace their route. He did trace them 

easily to Clapham, but no farther; for on entering that place, they removed into a hackney-coach, and 

dismissed the chaise that brought them from Epsom. All that is known after this is, that they were seen to 

continue the London road. I know not what to think. After making every possible enquiry on that side 

London, Colonel F. came on into Hertfordshire, anxiously renewing them at all the turnpikes, and at the 

inns in Barnet and Hatfield, but without any success -- no such people had been seen to pass through. With 

the kindest concern he came on to Longbourn, and broke his apprehensions to us in a manner most 

creditable to his heart. I am sincerely grieved for him and Mrs. F., but no one can throw any blame on them. 

Our distress, my dear Lizzy, is very great. My father and mother believe the worst, but I cannot think so ill 

of him. Many circumstances might make it more eligible for them to be married privately in town than to 

pursue their first plan; and even if he could form such a design against a young woman of Lydia's 

connexions, which is not likely, can I suppose her so lost to everything? Impossible! I grieve to find, 

however, that Colonel F. is not disposed to depend upon their marriage; he shook his head when I expressed 

my hopes, and said he feared W. was not a man to be trusted. My poor mother is really ill, and keeps her 

room. Could she exert herself, it would be better; but this is not to be expected. And as to my father, I never 

in my life saw him so affected. Poor Kitty has anger for having concealed their attachment; but as it was a 

matter of confidence, one cannot wonder. I am truly glad, dearest Lizzy, that you have been spared 

something of these distressing scenes; but now, as the first shock is over, shall I own that I long for your 

return? I am not so selfish, however, as to press for it, if inconvenient. Adieu! I take up my pen again to do 

what I have just told you I would not; but circumstances are such that I cannot help earnestly begging you 

all to come here as soon as possible. I know my dear uncle and aunt so well, that I am not afraid of 

requesting it, though I have still something more to ask of the former. My father is going to London with 

Colonel Forster instantly, to try to discover her. What he means to do I am sure I know not; but his 

excessive distress will not allow him to pursue any measure in the best and safest way, and Colonel Forster 

is obliged to be at Brighton again to-morrow evening. In such an exigence, my uncle's advice and assistance 

would be everything in the world; he will immediately comprehend what I must feel, and I rely upon his 

goodness."  

“அவெரமாக எழுதிய முதல் கடிதம் கிதடத்திருக்கும், இது சதளிவாக இருக்கும் என விரும்புகிஜறன், 

ஜநரம் கிதடக்கவில்தல என்பதால் அல்ல, என் மனம் அவ்வளவு தடுமாறுவதால் சதளிவாக 

ஜெர்ந்தாற்ஜபால் எழுத முடியவில்தல. அருதம லிெி, நான் என்ன எழுதப் ஜபாகிஜறன் என்பஜத 

எனக்குத் சதாியவில்தல. ஆனால் உனக்கு ஒரு சகட்ட செய்தி காத்திருக்கிறது. விக்காமுக்கும், 

லிடியாவுக்கும் திருமணம் என்பஜத ஒரு விஜவகமில்லாத செயலாக இருக்கும். ஆனால் இப்சபாழுது 

திருமணம் நடந்திருக்க ஜவண்டுஜம என நிதனக்கிஜறாம். ஏசனனில் அவர்கள் ஸ்காட்லாண்டிற்குப் 

ஜபாகவில்தல என்ற செய்திதான் பயத்ததத் தருகிறது. பிதரட்டதன விட்டு ஜநற்தறக்கு முந்ததய 

தினம் கிளம்பிய திரு பார்ஸ்டர், தந்தி கிதடத்த ெில மணி ஜநரத்திற்குப்பின், ஜநற்று இங்கு வந்து 

ஜெர்ந்தார். திருமதி. பார்ஸ்டருக்கு, கிசரட்னா கிாீனுக்குப் ஜபாகப் ஜபாவதாக லிடியா கடிதம் 
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எழுதியிருந்தாலும், விக்காமிற்கு அங்கு ஜபாக ஜவண்டும் என்ற எண்ணம் இல்தலசயன்றும், 

அல்லது லிடியாதவத் திருமணம் செய்துசகாள்ள ஜவண்டும் என்ற எண்ணமும் இல்தலசயன்றும், 

சடன்னி தான் நம்புவதாக கர்னல் பார்ஸடாிடம் கூறியதால், அவர் பயந்துஜபாய் அவர்கதளத் ஜதட 

பிதரட்டதன விட்டுக் கிளம்பி இருக்கிறார். அவர்கள் க்லாப்ஹாம் சென்றதுவதர கண்டுபிடிக்க 

முடிந்தது, பிறகு எங்கு சென்றனர் எனத் சதாியவில்தல, ஏசனனில் எப்ஸமிலிருந்து ொரட்டு 

வண்டியில் வந்த அவர்கள், வாடதகக் குதிதர வண்டியில் ஏறிச் சென்றுள்ைனர். இதற்குப் பிறகு 

அவர்கள் லண்டன் ஜராடில் பிரயாணம் செய்வதத ெிலர் பார்த்தனர். என்ன நிதனப்பது எனப் 

புாியவில்தல. லண்டனில் அவர்கள் ஜபான திதெயில், எல்லா இடங்களிலும் ஜதடிய திரு பார்ஸ்டர், 

வழியில் உள்ள பார்சனட், ஹாட்பீல்டில் இருக்கும் விடுதிகளில் எல்லாம் ஜதடி, எங்கும் 

கிதடக்காததால் ஹர்ட்ஜபார்ட்ஷயருக்குத் திரும்பி விட்டார். மிகவும் அக்கதறயுடன் லாங்பர்னுக்கு 

வந்த கர்னல் பார்ஸ்டர் உண்தமயாகஜவ வருத்தப்பட்டு தன்னுதடய பயத்தத சவளியிட்டார். 

அவதரயும், திருமதி பார்ஸ்டதரயும் பார்த்தால் பாவமாக இருக்கிறது, அவர்கள் மீது யாராலும் 

எந்தப் பழியும் சுமத்த முடியாது. நம்முதடய துன்பம் மிகவும் சபாியது, லிெி. அம்மாவும், அப்பாவும் 

ஜமாெமாக ஏதாவது நடந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றனர். ஆனால் என்னால் அவதனப் பற்றி 

சகட்டதாக நிதனக்க முடியவில்தல. முதல் திட்டப்படி ஸ்காட்லாண்ட் ஜபாகாமல், ஊாிஜலஜய 

இரகெியமாகத் திருமணம் செய்து சகாள்ள ெந்தர்ப்பம் அதமந்திருக்கலாம், லிடியாவிற்கு இருக்கும் 

அந்தஸ்திற்ஜக அவன் இப்படி ஒரு திட்டம் தீட்டி இருக்கிறான் என்றால், இவளும் இவ்வளவு 

கீழ்த்தரமாக இறங்கி இருக்கிறாளா?--முடியஜவ முடியாது. கர்னல் பார்ஸ்டர் அவர்கள் திருமணம் 

செய்து சகாண்டிருப்பார்கள் என நம்பவில்தல. அவர்கள் ஒருஜவதள அப்படிச் செய்து 

சகாண்டிருப்பார்கஜளா என்ற எனது நம்பிக்தகதய அவர் ஏற்கவில்தல, ஏசனனில் விக்காதம நம்ப 

முடியாது என்றார். அம்மா அதறதய விட்ஜட சவளிஜய வரவில்தல. இதிலிருந்து அவள் ெற்று 

முயன்று சவளிஜய வரலாம். ஆனால் நாம் இதத எதிர்பார்க்க முடியாது. அப்பாவும் இவ்வளவு 

ஒடிந்து ஜபாய் நான் பார்த்ததில்தல. கிட்டிக்கு இவ்விஷயம் தன்னிடமிருந்து மதறக்கப்பட்டு 

விட்டது என்று ஜகாபம். ஆனால் இது இரகெியமாக தவக்கப்பட ஜவண்டிய விஷயம்தான். 

அதனால் ஆச்ொியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்தல. நல்லஜவதள லிெி, நீ இந்த கஷ்டமான 

காட்ெிகதளப் பார்க்க இங்கு இல்தல. ஆனால் இப்சபாழுது முதல் கட்ட அதிர்ச்ெி எல்லாம் முடிந்து 

ஜபானதால், நீ இங்கு வரஜவண்டும் என்று நான் மிகவும் ஏங்குகிஜறன். உன்னால் 

முடியாவிட்டாலும் வரஜவண்டும் என்று ஜகட்கும் அளவிற்கு நான் சுயநலம் பிடித்தவள் அல்ல. ொி 

விதட சபறுகிஜறன். என்னால் மறுபடியும் எழுதாமல் இருக்க முடியவில்தல. நான் என்ன ஜகட்க 

மாட்ஜடன் என்று கூறிஜனஜனா அததத்தான் இப்சபாழுது ஜகட்கப் ஜபாகிஜறன். ெந்தர்ப்பச் 

சூழ்நிதல இவ்வாறாக இருப்பதால் நீங்கள் எல்ஜலாரும் எவ்வளவு ெீக்கிரம் முடியுஜமா அவ்வளவு 

ெீக்கிரம் இங்கு வர ஜவண்டும் என உன்தனக் சகஞ்ெிக் ஜகட்டுக் சகாள்கிஜறன். என்னுதடய 

மாமாதவப்பற்றியும், அத்தததயப்பற்றியும் எனக்கு மிகவும் நன்றாகத் சதாியும் என்பதால், 

உங்கதள வரச் சொல்லி ஜகட்பதற்கு எனக்கு பயம் ஒன்றும் இல்தல. எனக்கு அவாிடம் ஜமலும் 

ஒன்று ஜகட்க ஜவண்டும். நாதள அப்பா, கர்னல் பார்ஸ்டருடன் அவர்கதளக் கண்டுபிடிக்க 

லண்டன் கிளம்பப் ஜபாகிறார். ஆனால் அவருதடய மனத்துயரம் அவதர திறதமயாகவும், 

நிதானமாகவும் செயல்பட அனுமதிக்காது, கர்னல் பார்ஸ்டருக்கும் நாதள மீண்டும் பிதரட்டனில் 

இருக்க ஜவண்டிய கட்டாயம் வந்து விட்டது. இந்தச் ெமயத்தில் மாமாவின் அறிவுதரயும், உதவியும் 

மிகவும் அவெியமாக இருக்கும், நான் என்ன நிதனக்கிஜறன் என்பதத அவர் உடஜன புாிந்து 

சகாள்வார். நான் அவதரத்தான் நம்பியிருக்கிஜறன்.” 

82. This is the first time Jane faces a problem, and a stupendous one. 

ஜேன் ஒரு பிரச்ெிதனதயச் ெந்திப்பது இதுஜவ முதல் முதறயாகும், அதிலும் இது ஒரு மிகப் சபாிய 

பிரச்ெிதன ஆகும்.  

83. A true reporting. She is fresh for problems. 

செய்திகள் உண்தமயாக இருந்தன. பிரச்ெிதனகளுக்கு அவள் புதியவள்.  

84. To Jane, just now, it is necessary she should be fair to the colonel.  

தற்ெமயம் ஜேன், கர்னலுக்கு நியாயமாக நடந்துசகாள்ள ஜவண்டியது அவெியம்.  

85. Jane’s descriptions, outside the news, is only news of what Jane is, not news.  

செய்திகதளத் தாண்டி, ஜேனுதடய விவாிப்புகள், ஜேன் எப்படிப்பட்டவள் என்பததப் பற்றிய 

செய்தியாக இருந்ஜத தவிர, ஜவறு செய்தி ஒன்றும் இல்தல.  

86. The family must be angry at Kitty. How can Kitty be angry, at whom, for what? Unless Jane means that she 

is angry for the family now knows of her concealment, it sounds besides the point. 
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கிட்டியின் மீது குடும்பம் ஜகாபமாக இருக்க ஜவண்டும். கிட்டி எவ்வாறு, யாாிடம், எதற்காக 

ஜகாபித்துக்சகாள்ள முடியும்? கிட்டி உண்சமசய மசறத்தது இப்சபாழுது குடும்பத்திற்குத் 

சதாிந்துவிட்டதால், அவள் பகாபமாக இருப்பதாக பஜன் கூறுவது இங்கு சபாருத்தமில்லாமல் 

உள்ைது.    

87. Which period, which culture, which family will allow confidence in such matters. Later Jane tells Lydia 

that if Darcy is a secret she would not ask, neither the girls ask. It is a silly superstition. 

எந்த காலகட்டத்தில், எந்தக் கலாச்ொரத்தில், எந்த குடும்பம் இத்ததகய விஷயங்களில் 

இரகெியத்தத அனுமதிக்கும். டார்ெிதயப் பற்றிய விஷயம் இரகெியமானதாக இருந்தால் 

அததப்பற்றி எதுவும் ஜகட்க மாட்ஜடன் என பின்னர் ஜேன் லிடியாவிடம் கூறுகிறாள், இரு 

சபண்களும் ஜகட்பதில்தல. இது ஒரு அற்பத்தனமான மூடநம்பிக்தகயாகும்.  

88. Jane hesitates at first to call them back. 

அவர்கதளத் திரும்ப வரவதழக்க முதலில் ஜேன் தயங்குகிறாள்.  

89. Formality claims precedence over reality of work or responsibility. 

ஜவதலயின் யதார்த்தம் அல்லது சபாறுப்பின் மீது ெம்பிரதாயம் முன்னுாிதமதயக் ஜகாருகிறது.   

90. Jane honours the privacy and secrecy of Kitty who knew this. It is foolish to extend considerations of 

privacy in such matters. It is unpardonable treachery to the family worse than Lydia’s action. Jane hesitates 

to request them to return instead of hastily demanding it. It is a silly consideration of shallow formality. 

Actually Kitty is angry. 

இததப் பற்றி அறிந்திருக்கும் கிட்டியின் அந்தரங்கம் மற்றும் இரகெியத்தத ஜேன் மதிக்கிறாள். இது 

ஜபான்ற விஷயங்களில் இரகெியத்திற்கு இடம் சகாடுப்பது அறிவற்ற செயலாகும். லிடியாவின் 

செயதலவிட குடும்பத்திற்குச் செய்த இந்த நம்பிக்தகத் துஜராகம் மன்னிக்க முடியாதது. எலிெசபத் 

மற்றும் பிறதர உடனடியாகத் திரும்பி வரச் சொல்லி கட்டதளயிடுவதற்குப் பதில், அவர்கதள 

திரும்பி வரச் சொல்வதற்ஜக ஜேன் தயங்குகிறாள். இது ஜமஜலாட்டமான ெம்பிரதாயத்தின் 

அற்பத்தனமான கருத்தாகும். உண்தமயில் கிட்டி ஜகாபமாக இருக்கிறாள்.  

91. “I wish this was more intelligible”. 

Intelligibility is a function of the level of consciousness. 

For the highest level of consciousness, everything is intelligible as Marvel. 

For the inconscience, anything is unintelligible. 

Jane Austen is a vast improvement over Shakespeare with respect to the social atmosphere. 

Kandehar wrote about social life. 

Shakespeare pictured Life that was dark and evil. 

There can now be a Shakespeare of hope and Marvel. 

I do not think fiction has outlived its use. 

It was drama in Shakespeare’s time. 

Today it can be a novel covering three successive periods ― dark prewar period – neutral period of 

Independence ― period of hope in this century. 

Surely such a novel will give birth to the Individual. 

He may usher in the world government, if not the Supramental Being. 

One who converts the depressing hopelessness in people ushering in lasting cheerfulness that dissolves 

meanness will be so qualified. 

To conquer meanness or to compel it to transform itself is not impossible as the descended higher 

consciousness is pressing. 

Such persons have shown remarkable receptivity to Mother’s music. 

To be a willing victim to such persons is a detestable discipline. 

To adore them as Darcy adored Lizzy is inconceivable as, at least, Darcy adored a person otherwise 

adorable in several ways. 

In theory every detestable person is spiritually adorable. 

At least such people should show signs of change. 

Their birthdays should cease to be disasters and precipitate some token good acts. 

A flawless theoretical understanding of the Process of Creation is a vast help. 

The search is arduous, but it is worth its while. 

A thorough minute analysis of a single act or person will help. 

It is best that it is the first person. 
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One cannot start with oneself, but certainly end in himself. 

The wonder of Jane’s comment in this letter is, she does not want to entertain any thought that disturbs her 

beliefs. 

About a hundred years earlier, this would have been enough for her to destroy herself and the whole family. 

Tolstoy’s heroine in Resurrection believed so and ended in Siberia. 

Even in 1789 when this was written, outside Jane Austen’s story, Jane would have been crushed to pulp. 

Here, her belief did not contribute to a successful issue, but only reflected the atmosphere of hope in the 

story. 

For the structure of Jane’s character in the scheme of this story, her belief  is positive. 

Edmond Dantes was oblivious of his friends’ characters and landed in jail. 

Society exercises in various ways without limit. 

Every attempt it makes is a new creation at some level. 

Many of them go infructuous. 

Some contribute to the central aspiration of the society. 

The birth of the Industrial Revolution, we can see, was indicated in the previous hundred years. 

The indications were seen as mechanical innovation, social equality, the lower levels of the society 

occasionally rising out of proportion, stray efforts at educating neglected children, etc. 

One major contributor to that revolution was the freedom to think. 

Mr. Bennet, we see, extended the freedom of action to a stupid wife to the full limits of his income. 

In a sense, he energised the dumb ambitions of an attorney’s daughter. 

It is an anachronism that became an obstacle and destroyed itself. 

Here she was not destroyed, her attitude was destroyed by exhaustion. 

Whatever it is, she alone was the source of all the energy in the story. 

Bingley was energyless. 

Darcy was not in the story as one of great energy for outer initiative and accomplishment. 

The energy of liveliness of Lizzy was that of her mother. 

A fiction can sometimes reveal a society’s highest possible potential as well as the lowest depth it can 

occasionally touch. 

The cultural sensitivity the Gardiners exhibited towards their niece was that high point. 

After a glorious transformation in manners, Darcy revealed the native selfishness of his character. It was 

very characteristic of the British society. The Tamil phrase அெம்பாவிதம் can never be translated into 

English. 

Saying it inappropriately is a misnomer. 

The defiance of Nakeeran to the third eye of Shiva, the realistic response of the second son in the story of 

Ramayana bears that characteristic. 

The Bishop’s candles and Cosette’s forgetting Jean Valjean are such. 

The prejudice of society against another is revealingly seen in the British attitude to Napoleon. 

We see Shakespeare was discovered to the world by Hugo in spite of the same intense prejudice of the 

French. 

The characterization of Fogg by Jules Verne is a generous appreciation of the inner value of the Britisher by 

the French. 

Ramanujam’s B.A. from Cambridge was the contemptuous colonial prejudice by the then rulers. 

The Indians of the 19th century were not only not offended by the insults of the ruling Britishers, but adored 

them by imitation. 

It was a perverse manifestation of spiritual magnanimity. 

It came out in its true value by the affection shown to the Viceroy of 1947-48. 

Kandehar is perceptive, not profound. 

In his picture there is a juvenile look. 

Sanskrit literature gave him a strong background of Indian culture. 

What literature can do even to a juvenile character is what we see in his work. 

Juvenile or not, he hit at a psychological balance suited to a society with spiritual foundations. 

Kamaraj’s elevation, the success of SKS microfinance are other aspects of spirit emerging in social life. 

“இக்கடிதம் ஜமலும் சதளிவாக இருக்கும் என நம்புகிஜறன்.” 
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புாிதல் ேீவியத்தின் நிதலயின் ஒரு செயல்பாடு ஆகும். 

ேீவியத்தின் உயர்ந்த நிதலயில் அதனத்தும் அற்புதமாகப் புாிந்துசகாள்ளப்படுகிறது. 

ேட இருளுக்கு எதுவுஜம சதளிவாக இருப்பதில்தல. 

ெமூகச் சூழதலப் சபாறுத்தவதர ஜஷக்ஸ்பியாின் எழுத்துக்கதளவிட ஜேன்ஆஸ்டினின் 

எழுத்துக்களில் அதிக அளவில் முன்ஜனற்றம் காணப்படுகிறது. 

காண்ஜடகர் ெமூக வாழ்தவப் பற்றி எழுதினார். 

இருள் மற்றும் தீதம நிதறந்த வாழ்தவப் பற்றி ஜஷக்ஸ்பியர் விவாித்துள்ளார். 

இப்சபாழுது நம்பிக்தக மற்றும் அற்புதம் நிதறந்த ஜஷக்ஸ்பியர் இருக்க முடியும். 

கதத அதன் பயன்பாட்தடக் கடந்துவிட்டது என்று ஜதான்றவில்தல. 

ஜஷக்ஸ்பியர் காலத்தில் நாடகம் நிலவியது. 

இன்று ஒரு நாவல் மூன்று அடுத்தடுத்த காலகட்டங்கதள எடுத்துக் கூறுவதாக இருக்கலாம்- 

உலகப்ஜபாருக்கு முந்சதய இருண்ட காலம், சுதந்திரத்தின் ெமநிதல காலம், இந்த நூற்றாண்டில் 

நம்பிக்தகயின் காலம்.  

இத்ததகய நாவல் நிச்ெயமாக தனி மனிததன உருவாக்கும். 

ெத்திய ேீவதன இல்லாவிடினும், உலக அரொங்கத்தத அவன் உருவாக்கலாம். 

மக்களிடம் உள்ள ஜமாெமான நம்பிக்தகயின்தமதய நிரந்தரமான ெந்ஜதாஷமாக மாற்றி, 

அற்பத்தனத்தத அழிக்கும் ஒருவர் இதற்குத் தகுதி உதடயவர் ஆவார்.   

அற்பத்தனத்தத சவற்றிசகாள்ளஜவா அல்லது அததனத் திருவுருமாற வலியுறுத்துவஜதா ொத்தியம்,  

ஏசனனில் புவியில் இறங்கியுள்ள உயர் ேீவியம் வற்புறுத்துகிறது. 

இத்ததகய நபர்கள் அன்தனயின் இதெயின் மீது ெிறப்பான ஏற்புத்திறன் சகாண்டுள்ளனர். 

இத்ததகய நபர்களுக்கு விருப்பத்துடன் பலியாவது ஒரு சவறுக்கத்தக்க ஒழுக்கம் ஆகும். 

டார்ெி எலிெசபத்ததப் ஜபாற்றியதுஜபால் இவர்கதளப் ஜபாற்றுவது நிதனத்துப் பார்க்க முடியாதது, 

ஏசனனில் டார்ெி குதறந்தபட்ெம் பல்ஜவறு விதங்களில், ஜபாற்றத்தக்க ஒரு சபண்தணப் 

ஜபாற்றினான்.    

தத்துவாீதியாக ஒவ்சவாரு சவறுக்கத்தக்க மனிதனும் ஆன்மீகாீதியாக விரும்பத்தக்கவன். 

இத்ததகய மனிதர்கள் மாற்றத்திற்குாிய அறிகுறிகதள சவைிப்படுத்த ஜவண்டும். 

இவர்களுதடய பிறந்த நாட்களில் ஆபத்து நிகழ்வது நின்று, ெில நல்ல செயல்கள் நடக்க ஆரம்பிக்க 

ஜவண்டும்.  

ெிருஷ்டியின் செயல்முதறதயத் சதளிவாக அறிந்துசகாள்வது சபரும் உதவியாக இருக்கும். 

ஜதடல் கடினமாக இருப்பினும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.  

ஒரு செயல் அல்லது ஒரு நபதரப்பற்றிய முழுதமயாக நுணுக்கமாக ஆராய்ச்ெி உதவும். 

அது நம்தமப்பற்றிஜய இருப்பது ெிறப்பானது.  

ஒருவர் தன்னிடமிருந்ஜத ஆரம்பிக்க முடியாது, ஆனால் கண்டிப்பாக தன்னிடஜம முடித்துக்சகாள்ள  

முடியும். 

இந்தக் கடிதத்தில் ஜேனுதடய கருத்தில் உள்ள ஆச்ொியம், அவளுதடய நம்பிக்தககதளக் 

குதலக்கும் வதகயில் எந்த வித எண்ணத்ததயும் அவள் அனுமதிக்க விரும்பவில்தல. 

சுமார் நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு அவதளயும் சமாத்த குடும்பத்ததயும் அழிக்க அவளுக்கு இது 

ஜபாதுமானதாக இருந்திருக்கும். 

டால்ஸ்டாயின் ‘Resurrection’ எனும் நாவலில் கதாநாயகி இவ்வாறு நம்பினாள், இறுதியில் 

தெபீாியாவிற்குப் ஜபாக ஜநர்ந்தது.  

1789ஆம் வருடத்தில் இக்கதத எழுதப்பட்டசபாழுதுகூட, ஜேன் ஆஸ்டினின் கததக்கு சவளிஜய, 

அதாவது நிே வாழ்வில், ஜேன் நசுக்கப்பட்டிருப்பாள்.   

இங்கு அவளது நம்பிக்தக சவற்றிகரமான விஷயத்திற்குப் பங்களிக்கவில்தல, நம்பிக்தகயின் 

சூழதல மட்டுஜம இக்கததயில் பிரதிபலித்தது.  

இக்கததயின் ஜபாக்கில் ஜேனுதடய கதாபாத்திரத்தின் கட்டதமப்பிற்கு அவளது நம்பிக்தக 

ஜநர்மதறயாக விளங்கியது. 

டாண்ஜடவிற்கு தன்னுதடய நண்பர்களின் குணம் சதாியவில்தல, அதனால் அவன் ெிதறக்குச் 

செல்ல ஜநர்ந்தது. 

ெமூகம் பல்ஜவறு வழிகளில் வரம்பின்றிச் செயல்படுகிறது. 

இது எடுக்கும் ஒவ்சவாரு முயற்ெியும் ஏஜதா ஒரு நிதலயில் ஒரு புதிய பதடப்பாகும். 

அவற்றில் பல பயனளிப்பதில்தல. 

ெில, ெமூகத்தின் தமய ஆர்வத்திற்குப் பங்களிக்கின்றன. 
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சதாழிற்புரட்ெியின் பிறப்பு, முந்ததய நூறு ஆண்டுகளில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டதத நாம் 

பார்க்கிஜறாம்.  

இதன் அறிகுறிகள் இயந்திரங்களின் கண்டுபிடிப்பு, ெமூக ெமத்துவம், ெமூகத்தில் கீழ் நிதல மக்கள் 

எப்சபாழுதாவது அளவுக்கு மீறி உயர்வது, புறக்கணிக்கப்பட்ட குழந்ததகளுக்கு கல்வி அளிக்கும் 

அாிதான ெில முயற்ெி ஜபான்றதவகைாகக் காணப்பட்டன. 

அந்தப் புரட்ெிக்கு ஒரு முக்கியமான பங்களிப்பு ெிந்ததன சுதந்திரமாகும். 

திரு சபன்னட் தன்னுதடய அறிவற்ற மதனவிக்கு தனது வருமானம் முழுவதின் மீதும் செயல்பட 

சுதந்திரம் அளித்தார். 

ஒரு விதத்தில் அவர் ஒரு வக்கீலின் மகளின் முட்டாள்தனமான ஆர்வங்களுக்குச் ெக்தி அளித்தார். 

காலத்திற்கு ஒவ்வாத இது ஒரு ததடயாக மாறியது, தன்தனஜய அழித்துக் சகாண்டது. 

இங்கு அவள் அழிக்கப்படவில்தல, அவளது அணுகுமுதற பூரணமாகப் பூர்த்தியானதால் 

அழிக்கப்பட்டது. 

எதுவாக இருப்பினும், இந்தக் கததயில் அவள் மட்டுஜம அதனத்து ெக்தியின் பிறப்பிடமாக 

இருந்தாள். 

பிங்கிலி ஆற்றலற்று இருந்தான். 

சவளியில் எடுக்கப்படும் தன்முதனப்புக்கும், ொததனக்கும் இக்கததயில் டார்ெி ஒரு சபாிய 

உயர்ந்த ெக்தியாக இருக்கவில்தல.  

கலகலப்பாக இருக்கும் எலிெசபத்தின் ெக்தி அவளுதடய தாயாருதடயது. 

ஒரு ெமூகத்தின் ொத்தியமாகக் கூடிய உயர்ந்த திறதனயும், ெில ெமயங்களில் அது சதாடக்கூடிய 

கீழ்நிதலதயயும் ஒரு கதத ெில ெமயங்களில் சவளிப்படுத்தும். 

கார்டினர் தம்பதிகள் தங்களது மருமகளிடம் சவளிப்படுத்திய நாகாிக உணர்வு அந்த உயர்ந்த 

இடமாக இருந்தது.  

நடத்ததயில் மிகவும் ஜமன்தமயான மாற்றத்ததக் சகாண்டு வந்த டார்ெி, அவனது இயற்தகயான 

சுபாவமான சுயநலத்தத சவளிப்படுத்தினான். ஆங்கில ெமுதாயத்திற்ஜக உாிய குணாதிெயம் ஆகும் 

இது. ‘அெம்பாவிதம்’ என்ற தமிழ்ச்சொல்தல ஆங்கிலத்தில் சமாழி சபயர்க்கஜவ முடியாது. 

‘சபாருத்தமற்றது’ என்று கூறுவது தவறான சொல்வழக்காக இருக்கும். 

ெிவனின் சநற்றிக் கண்ணிற்கு நக்கீரன் அடிபணியாதது, இராமாயணத்தில் இரண்டாவது மகனின் 

நிதர்ெனமான மறுசமாழி ஆகியதவ அந்த குணாதிெயத்ததப் சபற்றுள்ளன. 

பிஷப்பின் சமழுகுவர்த்திகளும், ேீன்வால் ேீதன சகாசெட் மறப்பதும் இத்ததகயதவ. 

மற்றவருக்கு எதிராக ெமுதாயம் காண்பிக்கும் தவறான அபிப்பிராயம் சநப்ஜபாலியனிடம் 

ஆங்கிஜலயர் காண்பிக்கும் மனப்பான்தமயில் சவளிப்பதடயாகக் காணப்படுகிறது.    

பிசரஞ்சுக்காரர்களுக்கும் அஜதஜபான்ற தீவிர தவறான அபிப்பிராயம் இருந்தஜபாதிலும், 

ஜஷக்ஸ்பியதர உலகத்திற்கு சவளிக் சகாண்டு வந்தஜத ‘ஹ்யுஜகா’ என நாம் பார்க்கிஜறாம்.  

Jules Verne-ன் Fogg பாத்திரப்பதடப்பு, ஒரு ஆங்கிஜலயாின் அகப் பண்புகதள ஒரு பிசரஞ்சுக்காரர் 

ஜமன்தமயாகப் ஜபாற்றுவதாகும். 

அன்று ஆண்டு சகாண்டிருந்த அலட்ெியப் ஜபாக்குள்ள அரெின் தவறான அபிப்பிராயஜம 

இராமானுேத்தின் ஜகம்ப்ாிட்ஜ் B.A. பட்டம் ஆகும்.   

நம்தம ஆண்ட ஆங்கிஜலயாின் அவமதிப்புகதள பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டு இந்தியர்கள் 

சபாருட்படுத்தாதஜதாடு, அவர்கதளப் பின்பற்றி நடந்து அவர்கதளப் ஜபாற்றவும் செய்தனர்.  

ஆன்மீகப் சபருந்தன்தமயின் வக்கிரமான சவளிப்பாடாக அது இருந்தது. 

1947-48ஆம் ஆண்டு இருந்த தவஸ்ராயிடம் காண்பித்த பாெத்தில் இதன் உண்தமயான மதிப்பு 

சவளி வந்தது. 

காண்ஜடகர் புாியும்படி எழுதினார், ஆனால் அவாிடம் ஆழமில்தல.  

அவருதடய புதகப்படத்தில் ஒரு இளம் ஜதாற்றம் உள்ளது. 

ெமஸ்கிருத இலக்கியம் இந்தியக் கலாச்ொரத்தின் வலுவான பின்னணிதய அவருக்கு அளித்தது. 

ஒரு இளம் கதாபாத்திரத்திற்குக்கூட இலக்கியம் என்ன செய்ய முடியும் என்பதத நாம் அவரது 

எழுத்தில் பார்க்கிஜறாம். 

இளவயதினஜரா, இல்தலஜயா, ஆன்மீக அடிப்பதடகதளக் சகாண்ட ஒரு ெமுதாயத்திற்குப் 

சபாருந்தக்கூடிய ஒரு உளவியல் ெமநிதலதய அவர் சபற்றார். 

காமராோின் ஏற்றம், SKS நிதி நிறுவனத்தின் சவற்றி ஆகியதவ ஆன்மா ெமூக வாழ்வில் 

சவளிவரும் மற்ற அம்ெங்களாகும். 

92. “Though not confined for time, my head is bewildered.” 

The head that admits weightier issues for consideration is bewildered. 
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Past that still worries is the past from which you have still to learn something. 

Jane was not one who worried about the past as others. 

In this case, there was no question of her worrying, as she was bewildered. 

Substance is the form of Brahman on which It works. (P.240 – The Life Divine) 

Human opinion is a form of ourselves on which we work. 

Jane, unlike others, was shut up very much within herself. 

Her thinking, as all of us, confirmed her deepest beliefs. 

Matter exists by our view. If we change our view Matter will cease to exist. (p. 250 -The Life Divine) 

We belittle the power of our view over our lives. 

Mr. Bennet did so to his great cost. 

We know not the power of our view or our Minds over us. 

Finally we forget we are a soul, all powerful over us, and equally over all the world. 

Still, that way, it may end up as an egoistic view. 

Remove the ego, one becomes universal. 

He then can go ahead and find the soul of Nature. 

At this stage, Man is the evolving Brahman. 

The moment Maya creates all in each and each in all from all in all, Brahman enters the plane of Nature. 

Maya is the consciousness of Brahman. 

The cosmic consciousness lies between the transcendent consciousness and Nature. 

The cosmic consciousness is the plane where One and the Many create spiritual life. 

Substance is the Spirit seen as the object by the senses. 

Form is the medium by which the person deals with the substance. 

Form is created by Mind. 

Form is limited; there is no form without limitation. 

Mind is bewildered when it loses its form. 

Concept is the form of knowledge. 

Limitation is the form of action by the will. 

Beauty, Joy, love are the form of Ananda seen by various faculties. 

Seeing the ocean of Energy, Man thinks it exists for him. (p. 71 The Life Divine) 

Mrs. Bennet on hearing of Bingley thought he was meant for Jane. 

Vedanta gives the illustration of the Absolute and the relative through Nature in ether. (p. 76 -The Life 

Divine) 

Families are in the society as phenomenon of Nature are in ether. 

Being is true, Becoming is true. (p. 77 – The Life Divine) 

Honour is true, Money is true. 

It is best for us to know the relation between Being and Becoming, Shiva and Kali. (P. 78 The Life Divine ) 

Freedom and dynamism are both true in life. We must know the relation. 

A crisis makes Man know what he refuses to know. 

A crisis opens the eyes of an unconscious Man. 

Crisis is instrument of consciousness. 

The world exists for the Witness (p. 19 - The Life Divine) 

Crisis exists only to the alert Mind that sees. 

Mr. Bennet did not see the crisis on Lydia going to Brighton. 

It is time for a larger statement (p. 10 - The Life Divine) 

’Tolerable’ was time for a larger evaluation of the life of Longbourn as the wave of the French Revolution 

had come there. 

Appreciation of the anachronistic obstacle arises as unfeeling criticism. 

A prior stage, maybe several stages before, the same approval of appreciation rears its head as an accusation 

of the very thing one dreads as in ‘Ayala’. 

The one Man who saved the situation being branded as the rival is the heinous crime of low consciousness 

ungrateful for receiving a rare help. 

Lack of appreciation or recognition is the defensive shield of low consciousness. 

It uses it as a vehicle of receptivity. 
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Receptivity is the gratitude of consciousness. 

Sthanu is behind the infinite movement as it is behind our life. (p.73) 

We know the French Revolution was behind the prosperity of Longourn. 

Behind the French Revolution lies the evolutionary movement whose influence was brought to France by a 

yogi on the Himalayas. 

It was Sri Aurobindo. 

He speaks of learning Raja Yoga in three days. 

Behind such movements lies the Hour of God. 

They have always been on earth at every crisis. 

Mother’s devotees have gained in cheerfulness since knowing Her. 

Increasing knowledge of Mother will widen the scope of such cheerfulness. 

Also it will be deepened. 

There are significant passages in The Life Divine which describe as well as explain terms such as 

substance, force, form, Being, consciousness, Universe, transcendence, evolution, soul, Self, Spirit, etc. 

One taking pains to know all such terms will cross one major hurdle in understanding the Book. 

Affectionate people know what it is to enjoy human relationships. 

Intellectuals know what it is to appreciate scholarship. 

Intelligent people know what is the significance of insight. 

Deep thinkers can fully appreciate the intuitive revelation. 

Accomplished yogis see the power of a mantra. 

Spiritual experiences can be valued by those who have sought it. 

Whether they attained it or not, they have the faculty to comprehend its value. 

Often generous people are sorry for what many others miss. 

It is true from a personal point of view. 

From the other Man’s point of view, he enjoys missing it. 

Lydia was sorry that her sisters had missed husbands. 

It was not given to her to know that they all were sorry for Lydia for not being sorry for her attitude and 

acts. 

The significance of the other Man’s point of view emerges fully in Lydia, Lady Catherine, and Darcy’s 

proposal. 

The Gardiners did appreciate Elizabeth’s point of view. 

Caroline knew Elizabeth’s point of view to precisely provoke her. 

“ஜநரம் கிதடக்கவில்தல என்பதால் அல்ல, என் மனம் தடுமாறுவதால்.” 

முக்கியமான விஷயங்கள் மனதில் நுதழந்தால் அது தடுமாறும். 

கடந்த காலம் இன்னமும் கவதலதய அளிக்கிறது எனில், அதிலிருந்து கற்றுக்சகாள்ள இன்னமும் 

ஏஜதா இருக்கிறது என்று சபாருள். 

மற்றவர்கதளப்ஜபால் கடந்த காலத்ததப்பற்றிக் கவதலப்படும் சுபாவம் ஜேனுக்குக் கிதடயாது. 

இந்த விஷயத்தில் அவள் கவதலப்படுவது என்ற ஜகள்விக்கு இடமில்தல, ஏசனனில் அவள் மனம் 

தடுமாறுகிறது. 

ொரம், பிரம்மம் செயல்படும் பதாற்றம் ஆகும். (P.240 – The Life Divine) 

மனித அபிப்பிராயம் நமது ஒரு வடிவமாகும், இங்ஜக நாம் செயல்படுகிஜறாம். 

மற்றவர்கதளப் ஜபாலல்லாமல், ஜேன் எவருடனும் உதரயாடுவதில்தல, தனித்திருக்க 

விரும்புகிறாள். 

அவளுதடய ெிந்ததன, நம் அதனவதரயும்ஜபால் அவளது ஆழ்ந்த நம்பிக்தககதள உறுதிப் 

படுத்துகிறது. 

நமது பார்தவயின்படி ேடம் உள்ளது. நமது பார்தவதய நாம் மாற்றிக் சகாண்டால் ேடம் மதறந்து 

விடும். 

நமது வாழ்வின் மீதுள்ை நமது பார்தவயின் ெக்திதய நாம் ெிறுதமப்படுத்துகிஜறாம். 

திரு சபன்னட் இவ்வாறு செய்தார், அதற்கு அவர் அதிக விதல சகாடுக்க ஜவண்டியிருந்தது. 

நம் மீதுள்ை நமது பார்தவயின் ெக்தியும், நம் மீதுள்ை நமது மனதின் ெக்தியும் நமக்குத் 

சதாிவதில்தல. 

இறுதியில் நாம் ஒரு ஆன்மா என்பததயும், நம் மீதிருக்கும் அதன் ெக்திதயயும், அஜதஜபால உலகம் 

முழுவதின் மீதிருக்கும் அதன் ெக்திதயயும் நாம் மறந்து விடுகிஜறாம். 
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இருப்பினும் அந்த விதத்தில் இது அகந்ததயுள்ள ஒரு பார்தவயாக முடியலாம். 

அகந்தததய அகற்றினால் ஒருவர் பிரபஞ்ெமயமாகிறார். 

அவர் சதாடர்ந்து சென்று இயற்தகயின் ஆன்மாதவக் கண்டு பிடிக்கலாம். 

இந்தக் கட்டத்தில் மனிதன் சவளிவரும் பிரம்மமாவான். 

அதனத்தும் அதனத்திலிருந்து, அதனத்தும் ஒவ்சவான்றிலும், ஒவ்சவான்றும் அதனத்திலும் 

என்று மாதய உருவாக்கும் அத்தருணம், பிரம்மன் இயற்தகயின் தளத்தில் நுதழகிறது. 

மாதய பிரம்மனின் ேீவியம் ஆகும். 

பிரபஞ்ெ ேீவியம் பிரம்ம ேீவியத்திற்கும் இயற்தகக்கும் இதடயில் உள்ளது. 

ஏகனும் அஜநகனும் உருவாக்கும் ஆன்மீக வாழ்வின் தளம் பிரபஞ்ெ ேீவியம் ஆகும்.  

அகம், புலன்களால் சபாருளாகக் காணப்படும் ஆன்மாவாகும். 

ரூபம் என்பது ஒரு நபர் சபாருதளக் தகயாளும் ஊடகம் ஆகும். 

ரூபம் மனதால் உருவாக்கப்பட்டது. 

ரூபம் அளவுக்குட்பட்டது; வதரயதறயின்றி எந்த வடிவமும் இல்தல. 

மனம் ரூபத்சத இழக்கும்சபாழுது தடுமாறுகிறது. 

கருத்து அறிவின் ரூபமாகும். 

வதரயதற மன உறுதியின் செயல் வடிவம் ஆகும். 

அழகு, ெந்ஜதாஷம், அன்பு ஆகியதவ பல்ஜவறு திறன்களால் காணப்படும் ஆனந்தத்தின் ரூபம் 

ஆகும். 

கடல் ஜபான்ற ெக்திதயப் பார்க்தகயில், தனக்காக அது இருப்பதாக மனிதன் நிதனக்கிறான்.  

பிங்கிலிதயப்பற்றி திருமதி சபன்னட் ஜகள்விப்படும்சபாழுது, அவன் ஜேனுக்காக என 

நிதனத்தாள். 

சவளி மண்டலத்தில் இயற்தகயின் மூலம் ஜவதாந்தம், பிரம்மம் மற்றும் அதன் ஒப்பானதற்கு 

விளக்கமளிக்கிறது. (p. 76 -The Life Divine) 

இயற்தகயின் நிகழ்வுகள் சவளி மண்டலத்தில் இருப்பதுஜபால குடும்பங்கள் ெமூகத்தில் உள்ளன. 

ெத், அெத் இரண்டும் உண்தம. (p. 77 – The Life Divine) 

மாியாதத உண்தம, பணமும் உண்தம. 

ெத்-அெத் இரண்டிற்கும் இதடஜய உள்ள சதாடர்பிதனயும், ெிவன்-காளி இரண்டிற்கும் இதடஜய 

உள்ள சதாடர்பிதனயும் அறிவது ெிறந்தது. (P. 78 The Life Divine ) 

சுதந்திரம், ஆற்றல் இரண்டுஜம வாழ்வில் உண்தமயானதவ. அவற்றிற்கிதடஜயயான சதாடர்பு 

நமக்குத் சதாிய ஜவண்டும்.  

மனிதன் அறிந்துசகாள்ள மறுப்பதத ஒரு சநருக்கடி அறிந்துசகாள்ள தவக்கிறது.  

தன்தன உணராது இருக்கும் மனிதனின் கண்கதள ஒரு இடர்பாடு திறக்கிறது. 

இடர்பாடுகள் ேீவியத்தின் கருவிகள் ஆகும். 

ொட்ெிக்கு உலகம் இருக்கிறது. (p. 19 - The Life Divine) 

பார்க்கும் விழிப்பு மனதிற்கு மட்டுஜம இடர்பாடு நிலவுகிறது. 

லிடியா பிதரட்டனுக்குச் செல்வதில் உள்ள இடர்பாட்டிசன திரு சபன்னட் உணரவில்தல. 

சபாிய கருத்திற்குாிய ஜநரம் இது. (p. 10 - The Life Divine) 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் அதல அங்கு இருந்ததால், ‘பரவாயில்தல’ என்பது லாங்பர்ன் வாழ்விற்கான 

சபாிய மதிப்பீட்டின் ஜநரமாக இருந்தது.  

காலத்திற்கு முரண்பாடாக விளங்கும் ததடயின் பாராட்டு, உணர்ச்ெிகளற்ற விமாிெனமாக 

எழுகிறது. 

ஒரு முந்ததய கட்டம், பல கட்டங்களுக்கு முந்ததயதாக இருக்கலாம், பாராட்டின் இஜத ஒப்புதல் 

அந்த விஷயத்தின் மீதான குற்றச்ொட்டாக ‘Ayala’வில் அச்ெப்படுவது ஜபால் ததல தூக்குகிறது.  

நிதலதமதயக் காப்பாற்றிய ஒரு மனிததன எதிாி என முத்திதர குத்துவது, ஒரு அாிய உதவிதய 

சபற்றுக்சகாள்ள நன்றியற்று இருக்கும் தாழ்ந்த ேீவியத்தின் சகாடிய குற்றமாகும்.   

பாராட்ஜடா அல்லது அங்கீகாரஜமா இல்லாது இருப்பது, தாழ்ந்த ேீவியத்தின் தற்காப்புக் 

ஜகடயமாகும். 

இது ஏற்புத்திறனின் ொதனமாக இததனப் பயன்படுத்திக் சகாள்கிறது.  

ஏற்புத்திறன் ேீவியத்தின் நன்றி உணர்வாகும். 

நமது வாழ்விற்குப் பின்னால் ஸ்தாணு இருப்பதுபபால், அது அனந்தமான இயக்கத்தின் பின்னால் 

உள்ளது.(p.73) 

லாங்பர்னின் சுபீட்ெத்திற்குப் பின்னால் பிசரஞ்சுப் புரட்ெி இருந்தது நமக்குத் சதாியும். 
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பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் பின்னணியில் இருந்த பாிணாம இயக்கத்தின் தாக்கம் இமயமதலயில் 

இருந்த ஒரு ஜயாகியின் மூலம் பிரான்ெிற்குக் சகாண்டு வரப்பட்டது.  

அவர் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஆவார். 

மூன்று நாட்களில் ராே ஜயாகம் கற்பததப் பற்றி பகவான் ஜபசுகிறார். 

இத்ததகய இயக்கங்களின் பின்னணியில் இதறவன் வரும் தருணம் உள்ளது. 

ஒவ்சவாரு சநருக்கடியிலும் அவர்கள் பூமியில் இருந்துள்ளனர். 

அன்தன அன்பர்கள் அன்தனதய அறிந்த நாளிலிருந்து கலகலப்பாக மாறியுள்ளனர். 

அன்தனதயப் பற்றி ஜமலும் அறிவது இத்ததகய கலகலப்தப ஜமலும் விாிவதடயச் செய்யும். 

இது ஆழமாகவும் இருக்கும். 

சபாருள், ெக்தி, ரூபம், ெத், ேீவியம், பிரபஞ்ெம், பிரம்மம், பாிணாமம், ஆன்மா, சுயம், ஆத்மா 

ஜபான்றவற்தற விளக்கும் முக்கியமான பகுதிகள் ‘தி தலப் டிதவன்’-ல் உள்ளன. 

இத்ததகய வார்த்ததகதளப் புாிந்துசகாள்ள முயற்ெி எடுக்கும் ஒருவர் இப்புத்தகத்ததப் புாிந்து 

சகாள்வதில் உள்ள ஒரு சபாிய ததடதயக் கடக்கிறார். 

மனித உறவுகதள அனுவிப்பது எவ்வாறு இருக்கும் என்று பாெமுள்ள மனிதர்கள் அறிவர். 

பமதசமசயப் புாிந்துசகாள்வது என்றால் என்ன என்பதத அறிவாளிகள் அறிவர்.  

உட்பார்தவயின் முக்கியத்துவத்தத புத்திொலிகள் அறிவர். 

உள்ளுணர்வின் சவளிப்பாட்தட ஆழ்ந்து ெிந்திப்பவர்கள் முழுதமயாகப் புாிந்துசகாள்ைலாம். 

மந்திரத்தின் ெக்திதய சபரும் ஜயாகிகள் உணருவர். 

ஆன்மீக அனுபவங்கதள நாடிச் சென்றவர்கள் அதன் மதிப்தப உணருவர். 

அவர்கள் அதத அதடந்தனஜரா இல்தலஜயா, அதன் மதிப்தபப் புாிந்துசகாள்ள அவர்களால் 

முடியும். 

பலரும் உணரத் தவறுவததக் கண்டு சபருந்தன்தமயான மக்கள் சபரும்பாலும் வருந்துவர். 

ஒரு தனிப்பட்ட கண்ஜணாட்டத்தில் இது உண்தம.  

மற்றவர் கண்ஜணாட்டத்தில், இழப்பததக் கண்டு அவருக்கு ெந்ஜதாஷம் எழுகிறது.  

தனது ெஜகாதாிகளுக்கு கணவர்கள் கிதடக்காதததக் கண்டு லிடியா வருத்தப்படுகிறாள். 

லிடியா தன் செயல்களுக்கும், மஜனாபாவங்களுக்கும் வருத்தப்படாதததக் கண்டு அவளுதடய 

ெஜகாதாிகள் வருத்தப்பட்டது அவளுக்குத் சதாியவில்தல. 

அடுத்தவர் கண்ஜணாட்டத்தின் முக்கியத்துவம் லிடியா, ஜலடி காதாின், மற்றும் டார்ெியின் திருமண 

ஜவண்டுஜகாள் ஆகியவற்றில் முழுதமயாக சவளிப்படுகிறது.   

எலிெசபத்தின் கண்ஜணாட்டத்தத கார்டினர் தம்பதிகள் பாராட்டினர். 

எலிெசபத்தத துல்லியமாக எாிச்ெலதடய தவப்பதற்கு காரலின் அவளுதடய கண்ஜணாட்டத்தத 

அறிந்திருந்தாள். 

93. ”I cannot answer for being coherent.” 

Coherence is of a Mind that is stable and functioning. 

Jane’s Mind was always stable, steady, cogent, coherent. 

One who begins to consider life at one level higher will see his coherence deserting it. 

Here the stability of the Mind was destroyed for her to lose its coherence. 

Earlier I referred to two statements: 

 1) Inevitability is the infinity of movement. 

 2) Self-determination is the infinity of inaction. 

Devotees who exercise their Minds on these statements will find it energised, expansive and inspired. 

Non-devotees will not so respond to it. 

The Indeterminable Absolute determines Itself as finite as well as infinite. 

To conceive of something that can determine itself as opposites, the human Mind does not have the 

capacity. 

Its application can be appreciated. 

Law determines itself as reward as well as punishment. 

Law here determines itself as justice as well as an instrument to prevent justice. 

Nature determines itself as an angel as well as devil is a statement all can agree with. 

Man can determine himself as an infinite source of eternal love as well as equally strong hatred and 

violence. 

He is able to function like that as he is truly infinite. 

Darcy has in him great boorishness and a fine gentleman while Collins was capable of only one. 
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Darcy’s greatness emerged when he drew upon his own deep seated infinity. 

Elizabeth did a rare human feat of seeing the vulgar perversity of irrational attraction of falsehood. 

Her father too did it. 

All that was the result of Darcy’s transformation. 

The Divine Soul multiplies itself in liberated souls. (p.40 – The Life Divine)  

Jane was conscious of her unconsciousness. 

Matter is oblivious in its unconsciousness. 

The Upanishads speak of him who is awake in those that sleep. 

Mind can be conscious of its unconsciousness. 

People speak of discrimination in indiscriminate behaviour. 

This is a step forward from a totally unconscious Matter. 

Any devotee can take up such a thread and become fully conscious. 

திருடனுதடய காணிக்தகதய திருட ஜவண்டும். 

The Divine steals the offering of the thief. 

One who never gave any offering had to lose one and a half crores. 

It became his offering. 

It earned him one and half thousand crores of property. 

Even now he does not know what he missed or what he gained. 

Kandehar writes as if he is one rooted in the stability of life. 

His value is he sees how values, personal and social, guide Men to full stability when they deviate. 

Man does not happily choose wrong values. 

He may do so for benefit. 

Still, he loves to say he is following values. 

I do not know any society that is proud of wrong values. 

Even dictatorships plead for democratic values. 

Even among unwed mothers, the code of the majority is to be loyal to one Man. 

Values compel Men to value them. 

I always describe values as spiritual skills. 

All of Mind, Life, and Matter are spirit. 

Values bring the spirituality out on the surface. 

The ideal of every publicly loose woman is marriage, which is impossible. 

The untouchables in India originated as the migrant unwed mother. 

It is today 25%. 

The natural impulses of Men cannot be stifled. 

Caste preserves the spiritual values. 

Marriage preserves the sanctity of the spiritual values of the castes. 

The solution of a problem lies in its proper definition. 

As the Force was considered as an independent entity not a power of Being, the Vedantins became beside 

the point. (p. 79 - The Life Divine) 

That Darcy was able to trace Lydia and her father was not was because her father could not define her 

motive. 

The Indian National Congress did not know till 1930 what its aim was. Only then they declared it to be 

complete Independence. 

The crisis in finance is very much alive because people do not know what Money is. 

Malaria could be easily eradicated when its source was known. 

Cancer is being treated today at the level of its symptoms. 

No deep attempt is made to know the emotional origins of cancer. 

When people declare that any problem has a solution they imply-- 

♦ they have seen infinity in work. 

♦ the solution lies within the problem. 

♦ that a full knowledge is a solution, and 

♦ a problem means knowledge of the part. 

♦ Man is the determinant of his work. 
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♦ that force is determined by the being. 

♦ going to the end, any problem must be solved. 

♦ that to solve a problem one has to go down into it. 

♦ that a problem exists in three planes and we are trying to solve it from one or two planes. 

♦ they know the spirit of ‘it grows on what it feeds’. 

♦ we are dealing with it by a smaller instrument. 

♦ that we insist on the practical results too much. 

♦ we are addressing secondary causes. 

♦ we treat an intermediary final. 

♦ we mistake a part for the whole. 

♦ that the right mental tool is not there – definition, description. 

♦ we are not endowed with enough patience. 

♦ we are barking up the wrong tree. 

♦ we give up in the middle. 

♦ we miss the obvious. 

“சதளிவாக இல்லாததால் என்னால் எழுத முடியவில்தல.”  

உறுதியாகவும் செயல்திறபனாடும் உள்ை மனம் சதைிவாக இருக்கும். 

ஜேனுதடய மனம் எப்சபாழுதும் நிதலயாகவும், நிதானமாகவும், நம்பத்தகுந்ததாகவும், 

சதைிவாகவும் இருந்தது. 

ஒருவர், வாழ்க்சகசய ஒரு நிதல உயர்ந்ததாக கருத ஆரம்பிக்கும்சபாழுது, தனது இணக்கம் 

அததக் தகவிடுவததப் பார்க்கலாம். 

இங்கு அவளது மனதின் இணக்கத்சத இழக்கும் வதகயில் அவளது மன உறுதி அழிக்கப்பட்டது. 

முன்னர் இரண்டு விஷயங்கள் குறிப்படப்பட்டுள்ளன: 

1) தவிர்க்க முடியாதது இயக்கத்தின் அனந்தமாகும். 

2) சுய நிர்ணயம் செயலற்ற தன்தமயின் அனந்தமாகும். 

இந்தக் கூற்றுகளில் அன்பர்கள் மனதத செலுத்தினால் அதவ ெக்தி சபற்றும், விாிவதடந்தும், 

உத்பவகம் சபறுவசதயும் காணலாம். 

அன்பர்கள் அல்லாதவர்கள் இதற்கு இவ்வாறு பதிலளிக்க மாட்டார்கள்.  

நிர்ணயிக்க முடியாத பிரம்மம் தன்சன கண்டமாகவும் அகண்டமாகவும் நிர்ணயித்துக் சகாள்கிறது. 

எதிரானதாக தன்தன தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒன்தற கருத்தில் சகாள்வதற்கு மனித மனதிற்கு ஆற்றல் 

கிதடயாது.   

இதன் பயன்பாடு பாராட்டத்தக்கது. 

ெட்டம் தண்டதனசயயும் அைிக்கிறது, சவகுமதியாகவும் விைங்குகிறது. 

இங்கு ெட்டம் தன்சன நீதி என தீர்மானிக்கிறது, நியாயத்ததத் தடுக்கும் கருவியாகவும் 

தீர்மானித்துக் சகாள்கிறது.  

ஜதவததயாகவும், அரக்கனாகவும் இயற்தக தன்தனஜய தீர்மானிக்கிறது என்பதத அதனவரும் 

ஒப்புக் சகாள்வர். 

மனிதன் தன்தன நிசலயான காதலின் எல்சலயில்லா பிறப்பிடமாகவும், அதற்குச் ெமமான 

வலுவான சவறுப்பு மற்றும் வன்முதறயின் பிறப்பிடமாகவும் தீர்மானித்துக் சகாள்கிறான். 

அவன் உண்தமயாகஜவ அனந்தம் என்பதால் அவனால் அதுஜபால் செயல்பட முடியும்.  

டார்ெியிடம் முரட்டுத்தனம், ெிறந்த கனவான் என்று இரண்டு தன்தமகளும் இருந்தன, ஆனால் 

காலின்ஸ் ஒபர ஒரு திறசன மட்டுஜம சகாண்டிருந்தான்.   

டார்ெியின் சபருந்தன்தம அவனுதடய ஆழத்தில் உதறயும் அனந்தத்தின் உதவிதய அவன் 

நாடியசபாழுது சவளிப்பட்டது. 

சபாய்தமயின் மீதிருந்த தனது விபவகமற்ற ஈர்ப்பிலிருந்து எலிெசபத் சவைிபய வந்தாள்.  

அவளது தகப்பனாரும் இததச் செய்தார். 

இதவ அதனத்துஜம டார்ெியின் திருவுருமாற்றத்தினால் ஏற்பட்டது. 

சதய்வீக ஆன்மா விடுததல சபற்ற ஆன்மாவினுள் தன்தனப் சபருக்கிக் சகாள்கிறது. (p.40 – The 

Life Divine)  

ஜேன் தன்னுதடய தன்னுணர்வற்ற நிசலசய உணர்ந்திருந்தாள். 

ேடம் தன்னுதடய தன்னுணர்வற்ற நிசலசய அறிவதில்சல. 

உறங்குபதவகளில் விழித்திருப்பவதரப் பற்றி உபநிஷதம் ஜபசுகிறது. 

மனதால் தனது தன்னுணர்வற்ற நிதலதய உணர முடியும். 
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பாகுபாடற்ற நடத்ததயில் மக்கள் பாகுபாட்தடப் பற்றிப் ஜபசுகின்றனர். 

முழுதமயாக தன்னுணர்வற்று இருக்கும் ஜடத்திலிருந்து இது ஒரு படி முன்பனற்றமாகும்.  

எந்த ஒரு அன்பரும் இத்ததகய ஒரு குறிப்சப எடுத்துக்சகாண்டு முழுதமயான தன்னுணர்வு 

சபறலாம். 

திருடனுதடய காணிக்தகதய சதய்வம் திருடுகிறது. 

காணிக்தகஜய சகாடுக்காத ஒருவர் ஒன்றசர ஜகாடி ரூபாசய இழக்கும்படி ஜநாிட்டது. 

அது அவரது காணிக்தகயாக மாறியது. 

அது அவருக்கு 1500 ஜகாடி ரூபாய் சொத்தத ெம்பாதித்துத் தந்தது. 

இப்சபாழுதும் அவருக்கு இழந்ததும் சதாியாது, சபற்றதும் சதாியாது. 

வாழ்வின் உறுதித் தன்தமயில் தான் ஜவரூன்றியவர் ஜபால் காண்ஜடகர் எழுதுகிறார். 

எவ்வாறு தனிப்பட்ட மற்றும் ெமூகத்தின் பண்புகள், மக்கள் வழி மாறிப் ஜபாகும்சபாழுது 

அவர்கதள முழுதமயான உறுதி நிதலக்கு வழி நடத்துகிறது என்று பார்ப்பது அவரது பண்பாகும். 

தவறான பண்புகதள மனிதன் ெந்ஜதாஷமாகத் ஜதர்ந்சதடுப்பதில்தல. 

பலனுக்காக அவன் அவ்வாறு செய்யலாம். 

இருப்பினும் அவன் பண்புகதளப் பின்பற்றுவதாகக் கூறிக்சகாள்ள ஆதெப்படுகிறான். 

தவறான பண்புகளில் சபருமிதம்சகாள்ளும் எந்த ெமுதாயத்ததயும் நாம் பார்ப்பதில்தல. 

ெர்வாதிகாரம்கூட ேனநாயகப் பண்புகதள ஜவண்டுகின்றன. 

திருமணமாகாத தாயார்களிசடபயகூட சபரும்பான்தமஜயார் ஒரு ஆணுக்ஜக விஸ்வாெமாக 

இருக்க விரும்புகின்றனர். 

பண்புகள் மனிதர்கதள அவற்தற மதிக்க வலியுறுத்துகின்றன.  

பண்புகள் ஆன்மீகத் திறன்கள் ஆகும்.  

மனம், வாழ்வு, ேடம் அதனத்துஜம ஆன்மாவாகும். 

பண்புகள் ஆன்மீகத்தத சவைிபய சகாண்டு வருகின்றன. 

ஒவ்சவாரு ஒழுக்கமற்ற சபண்மணியின் இலட்ெியம் திருமணம் ஆகும், இது ொத்தியமற்றது. 

இந்தியாவில் தீண்டாதம, இடம் சபயர்ந்த திருமணமாகாத தாயார்களிடமிருந்து ஆரம்பித்தது. 

இன்று அது 25%ஆக உள்ளது.  

ஆண்களுதடய இயற்தகயான உந்துதல்கதள அடக்க முடியாது.  

ோதி ஆன்மீகப் பண்புகதளப் பாதுகாக்கிறது. 

திருமணம் ோதிகளின் ஆன்மீகப் பண்புகளின் புனிதத்சதப் பாதுகாக்கிறது. 

ஒரு பிரச்ெிதனயின் தீர்வு அதன் ொியான விளக்கத்தில் உள்ளது. 

ெக்தி அெத்தின் ெக்தியாக இல்லாமல், ஒரு தனிப்பட்ட சபாருைாகக் கருதப்பட்டதால், ஜவதாந்திகள் 

ஒரு சபாருட்பட இல்லாமல் ஜபானார்கள். (p. 79 - The Life Divine) 

லிடியாவின் தகப்பனாருக்கு அவளது ஜநாக்கம் புாியாத காரணத்தினால் அவரால் அவதளக் 

கண்டுபிடிக்க முடியவில்தல, ஆனால் டார்ெியினால் முடிந்தது. 

1930வதர இந்திய ஜதெீய காங்கிரஸிற்கு அதன் இலக்கு என்ன என்பபத சதாியவில்தல. பிறகுதான் 

அவர்கள் அததப் பூரண சுதந்திரம் எனப் பிரகடப்படுத்தினர். 

மக்களுக்குப் பணத்சதப்பற்றித் சதாியாததால் சபாருளாதாரத்தில் இன்னமும் சநருக்கடி 

நிலவுகிறது.  

மஜலாியாவின் பிறப்பிடம் சதாிந்த பிறகு அததச் சுலபமாக ஒழிக்க முடிந்தது. 

கான்ெருக்கு இன்று அதன் அறிகுறிகளின் நிதலதயப் சபாறுத்து ெிகிச்தெ அளிக்கப்படுகிறது. 

கான்ொின் உணர்ச்ெிபூர்வமான பிறப்பிடத்தத அறிய ஆழ்ந்த முயற்ெி ஜமற்சகாள்ளப்படவில்தல. 

எந்த ஒரு பிரச்ெிசனக்கும் தீர்வு உண்டு என்று மக்கள் கூறும்சபாழுது அவர்கள் சுட்டிக் காட்டுவது- 

♦ ஜவதலயில் அவர்கள் அனந்தத்ததப் பார்த்துள்ளனர். 

♦ பிரச்ெிதனக்குள் தீர்வு உள்ளது. 

♦ முழுதமயான அறிஜவ ஒரு தீர்வாகும். 

♦ பகுதியின் அறிஜவ பிரச்ெிதனயாகும். 

♦ மனிதபன அவனது ஜவதலதயத் தீர்மானிப்பவன் ஆவான். 

♦ அந்த ெக்தி ேீவனால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.  

♦ இறுதிவதர செல்லும்பபாது, எந்த ஒரு பிரச்ெிதனயும் தீர்க்கப்பட ஜவண்டும். 

♦ பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்க ஒருவர் அதன் உள்ஜள செல்ல ஜவண்டும். 

♦ பிரச்ெிதன மூன்று நிதலகளில் உள்ளது, நாம் அதத ஒன்று அல்லது இரண்டு நிதலகளிலிருந்து 

தீர்க்க முயற்ெி செய்கிஜறாம். 

♦ ‘எதத அளிக்கிஜறாஜமா அதில்தான் அது வளருகிறது’ என்பது அவர்களுக்குத் சதாியும். 
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♦ நாம் அதத ஒரு ெிறிய கருவியின் மூலம் தகயாளுகிஜறாம். 

♦ நதடமுதறப் பலன்கசை நாம் மிகவும் அதிகமாக வலியுறுத்துகிஜறாம். 

♦ நாம் இரண்டாம்பட்ெ காரணங்களுக்கு கவனம் செலுத்துகிஜறாம். 

♦ நாம் ஒரு இதடநிதலதய முடிவாகக் கருதுகிஜறாம். 

♦ ஒரு பகுதிதய முழுதம எனத் தவறாகப் புாிந்துசகாள்கிஜறாம். 

♦ ொியான மனதின் கருவி அங்கு இல்தல- விளக்கம், வர்ணதன. 

♦ நமக்குப் ஜபாதுமான அளவு சபாறுதம இல்தல. 

♦ நாம் தவறானவற்றின் மீது பைி சுமத்துகிபறாம். 

♦ நாம் நடுவில் தக விட்டு விடுகிஜறாம். 

♦ சதாிந்ததத நாம் தவற விட்டு விடுகிஜறாம். 

94. “I hardly know what I would write” 

Writing is a Mental function that uses vital energy by a stable hand or body. 

Her Mind is bewildered; her energies are consumed by the disturbance. It is not possible for her hand to be 

steady. 

A problem is best understood by reason, intuition and experience. 

(p.74 – The Life Divine). 

No one at home is able to exercise any one of these faculties. 

People who insist on the results cannot be reasonable. 

Parents must intuitively know the moves of children. Mr. Bennet who has no insight into the affair, refuses 

to listen when the danger is pointed out. 

Irresponsibility is not the means of executing responsibility. 

Irresponsibility gathers momentum around active selfishness. 

Indolence breeds irresponsibility. 

One cannot be responsible without knowing what responsibility means. 

This elopement was precipitated by the urge of dynamic indulgence which is the breeding ground of 

irresponsibility. 

Tenderness to falsehood cannot protect the liabilities of truth. 

Truth admits of no compromise. 

Truth and Self-giving are the instruments of yoga. 

The truth we know is the truth that is the opposite of falsehood. 

It is the self-existing Truth that can practice Self-giving. 

Self-giving is the movement of Self-existing goodness. 

It is irresistible even by those opposed to it. 

Consecration is to concentration what Self-giving is to self-giving. 

It is equally true of Self-existent Truth. 

Presence of Self-existing Truth prevents opposition building around it. 

Self-existent Truth will have its needs – power, money, instruments – infinitely met. 

Popularity that is false will turn against it. 

Genuine popularity will automatically grow around it. 

Truth that is self-existent remains unassailed. 

Self-existent bliss never has to overcome pain. 

Truth when opposed or attacked survives the opposition. 

Self-existent Truth is too strong to be attacked. 

It is this truth that is spoken when it is said Caesar’s wife must be above suspicion. 

One can always see the full force of this truth in a self-contained area. 

Chaste women of old families enjoy that safety. 

Truth moves to being self-existent Truth. 

This happens when a truthful Man comes to Mother. 

The later magnificence that is to flower will show now in 

● Quantity that overflows. 

● Quality that is not in the field. 

● New laws passed to qualify the unqualified. 

● Market in great abundance moving towards him. 
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● Organised falsehood acquiring the credibility of original truth. 

● Hostile forces volunteering service. 

● Social outcaste being honoured by caste greatness. 

● Unknown enemies punished unknowingly. 

● வார்த்தத பலிப்பது, defying the beneficiary’s opposition or ingratitude. 

● Great loss of several years made up in one year. 

● For a small service, receives great rewards. 

● Rewards breaking new ground as awards. 

● New awards created to honour fake service. 

● Idea becoming Real–Idea – Employment. 

● Unheard of awards conferred unsolicited. 

● Work done without fuel or power. 

● Rainfall breaking 100 year old records for a token implementation of a rule. 

● Department discovering new procedures. 

● Orders signed on the last day of Service. 

● New procedures to circumvent the stiff opposition of ultimate authority. 

“நான் என்ன எழுதப் ஜபாகிஜறன் என்று எனக்ஜக சதாியவில்தல.” 

எழுதுவது என்பது உணர்வின் ெக்திதயப் பயன்படுத்தும் உறுதியான தக அல்லது உடலின் ஒரு 

மனாீதியான செயல்பாடாகும். 

அவளது மனம் குைப்பம் அசடந்துள்ைது; அவளது ெக்திகதள இதடயூறுகள் எடுத்துக் 

சகாண்டுள்ளன. அவளது தக நிதானமாகச் செயல்பட முடியாது. 

பகுத்தறிவு, உள்ளுணர்வு, அனுபவம் ஆகியவற்றால் ஒரு பிரச்ெிதனதயச் ெிறப்பாகப் 

புாிந்துசகாள்ள முடியும். (p.74 – The Life Divine). 

இந்தத் திறன்களில் எசதயும் வீட்டில் உள்ள ஒருவராலும் செயல்படுத்த முடியவில்தல. 

முடிவுகதள வலியுறுத்துபவர்கள் நியாயமாக இருக்க முடியாது. 

சபற்ஜறார்கள் குழந்ததகளின் நடத்ததகதள உள்ளுணர்வு மூலம் அறிந்திருக்க ஜவண்டும். 

விஷயத்தின் உட்பார்தவ இல்லாத திரு சபன்னட், ஆபத்து சுட்டிக் காட்டப்பட்டசபாழுது அததக் 

ஜகட்க மறுக்கிறார்.  

சபாறுப்பிதனச் செயல்படுத்த சபாறுப்பின்சம ஒரு வழி அல்ல. 

சுறுசுறுப்பான சுயநலத்ததச் சுற்றி சபாறுப்பற்ற தன்தமயின் ஜவகம் அதிகாிக்கிறது. 

ஜொம்ஜபறித்தனம் சபாறுப்பின்தமதய வளர்க்கிறது. 

சபாறுப்பு என்றால் என்ன என்று சதாிந்துசகாள்ளாமல் ஒருவர் சபாறுப்பாக இருக்க முடியாது. 

தீவிரமாக அனுபவிப்பதால் எழும் உந்துதலினால், சபாறுப்பற்ற தன்தம வளர்கிறது, இதன் 

காரணமாக ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வு ஏற்பட்டது.   

சபாய்தமயின் மீதுள்ை சமன்தம, உண்தமயின் சபாறுப்புகதளப் பாதுகாக்க முடியாது. 

உண்தம எந்த ஒரு ெமரெத்ததயும் அனுமதிப்பதில்தல.  

உண்தமயும் சுய அர்ப்பணமும் ஜயாகத்தின் கருவிகளாகும். 

நமக்குத் சதாிந்த உண்தம சபாய்தமக்கு எதிரான உண்தம ஆகும். 

சுய அர்ப்பணத்ததக் கசடப்பிடிக்கும் சுயமாக இருக்கும் உண்தம அது. 

சுய அர்ப்பணம் சுய இருத்தலின் நற்குணத்தின் இயக்கம் ஆகும்.  

இதத எதிர்ப்பவர்களாலும் இததத் தவிர்க்க முடியாது. 

சுயத்தின் அர்ப்பணம் சுய அர்ப்பணத்திற்கு எவ்வாபறா, அவ்வாஜற ெமர்ப்பணம் மனம் ஒரு 

நிதலப்படுவதற்காகும்.  

சுயமாக இருக்கும் உண்தமக்கும் இது ெமமாக உண்தம. 

சுயமாக இருக்கும் உண்தம அததனச் சுற்றி எதிர்ப்பு வளருவததத் தடுக்கிறது. 

சுயமாக உள்ள உண்தமயின் ஜததவகள் - அதிகாரம், பணம், கருவிகள்- அளவற்று பூர்த்தி 

செய்யப்படும்.   

சபாய்யாக விளங்கும் பிரபலம் அதற்கு எதிராக மாறும். 

உண்தமயான பிரபலம் அததனச் சுற்றி தானாகபவ உருவாகும். 

சுயமாக உள்ள உண்தம பாதுகாப்புடன் உள்ளது. 

சுயமாக உள்ள ஜபரானந்தம் வலிதயக் கடந்து வர ஜவண்டிய அவெியஜமயில்தல. 

உண்தம, எதிர்க்கப்படும் சபாழுதும், தாக்கப்படும் சபாழுதும் எதிர்ப்பிலிருந்து மீண்டு வருகிறது. 

சுயமாக உள்ள உண்தம மிகவும் வலிதமயுடன் இருப்பதினால் அததத் தாக்குவது கடினம். 
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ெீொின் மதனவி ெந்ஜதகத்திற்கு அப்பால் இருக்க ஜவண்டும் என்று கூறப்படும்பபாது இந்த 

உண்தமஜய ஜபெப்படுகிறது. 

தன்னிதறவான ஒரு இடத்தில் இந்த உண்தமயின் முழு ெக்திதயயும் ஒருவர் எப்சபாழுதும் பார்க்க 

முடியும். 

பதழய குடும்பங்கசைச் பெர்ந்த தூய்தமயான சபண்கள் அந்தப் பாதுகாப்தப அனுபவிப்பர். 

உண்தம சுயமாக உள்ள உண்தமயாக மாறுகிறது.  

உண்தமயுள்ை மனிதன் அன்தனயிடம் வரும்சபாழுது இது நடக்கிறது. 

பின்னர் உருவாகப்பபாகும் ெிறப்பு கீழ்க்கண்டவற்றில் சவைிப்படும்: 

● அளவில் அபாிமிதம். 

● இதுவசர கண்டிராத தரம்.  

● தகுதியற்றததத் தகுதி உதடயதாக்குவதற்கு புதிய ெட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்படுவது. 

● சபாிய அளவில் ெந்தத மனிததன ஜநாக்கி வருவது. 

● முதறப்படுத்தப்பட்ட சபாய்தம அெல் உண்தமயின் நம்பகத்தன்தமதயப் சபறுவது.  

● விஜராத ெக்திகள் ஜெதவ செய்ய முன் வருவது. 

● ெமூகத்தில் தீண்டப்படாதவர்கள் உயர் ோதியினரால் மாியாதததயப் சபறுவது. 

● சதாியாத பதகவர்கள் அறியப்படாமஜலஜய தண்டதன அசடவது. 

●பயனதடபவாின் எதிர்ப்பு அல்லது நன்றி உணர்வு இல்லாதமதயயும் மீறி வார்த்தத பலிப்பது. 

● பல வருடங்களாக ஏற்பட்டிருந்த சபரு நஷ்டம் ஒரு வருடத்தில் ஈடு கட்டப்படுவது. 

● ெிறிய ஜெதவக்குப் சபாிய பலன்கள் கிசடப்பது. 

● முன்னர் சபற்றிராத அைவு பலன்கள் பாிசுகைாகக் கிசடப்பது. 

● பபாலி ஜெதவதய சகௌரவப்படுத்துவதற்காக புதிய விருதுகள் உருவாக்கப்படுவது.  

● எண்ணம் முழு எண்ணமாக, ஜவதல வாய்ப்பாக மாறுவது. 

● ஜகள்விப்படாத விருதுகள் ஜகாரப்படாமல் வழங்கப்படுவது. 

● எாிசபாருஜளா அல்லது ெக்திஜயா இல்லாமல் ஜவதல முடிவது. 

● ஒரு விதிதய அதடயாளமாகச் செயல்படுத்தியதன் பலனாக நூறு வருடங்கள் இல்லாத அைவு   

மதழ சபய்வது. 

● புதிய செய்முதறகதள ஒரு துதற கண்டுபிடிப்பது. 

● பணியின் இறுதி நாளன்று ஆதணகள் தகசயழுத்திடப்படுவது. 

● முடிவான அதிகாரத்தின் கடுதமயான எதிர்ப்தப முறியடிக்க புதிய செய்முதறகள் உருவாவது. 

95. “I have bad news for you.” 

The character of news is determined by the character of the society, period, person, and issue. 

News has no real character. It is neutral. Character is adduced to it by social attitudes. 

To the Life-spirit the Individual is the Purusha. (p. 46 – The Life Divine)  

The new species needs the next grade of Purusha. 

Family problems can be solved by heads of families. 

The problem of elopement was unconsciously created by the heads of the family. 

Such a problem needs a higher head of the family. 

Darcy came in to fill in the gap. 

The greatness of Jane Austen lies in sensing the new higher atmosphere of the French Revolution rewarding 

individuals who deserved the reward. 

The Divine Soul reproduces itself in similar liberated souls. (p.40 – The Life Divine) 

For the spirit of the French Revolution the soil of Longbourn is very well suited. 

It brought four eligible bachelors of very desirable attributes of £2000, £4000, £10,000 income and a 

captivating softness, offering human choice abundant scope. 

How it sorted out was decided by the social atmosphere and personal receptivity. 

As Spirit is perceived by various senses as various substances (p. 241 – The Life Divine) the award of a 

glorious atmosphere lands on different people in different ways. 

The French Revolution determined itself as elopement as well as Pemberley. 

(p. 326 – The Life Divine) 

Justice can determine itself as justice as well as injustice. 

Religious faith determines itself as agnosticism as well as superstition. 

Non-Reaction determines itself as the condemnation of the offender by the arch enemy. 

The receiving consciousness has the power to make the bad news good. 
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Actually Mr. Bennet changed it into good news. 

If a good man receives a bad news, he can convert it by never giving up in the middle his effort to 

understand the conversion. (Chapter 1) 

This can also be understood as his reconciling the two extremes in his consciousness. (Chapter 2) 

He reconciled his own freedom and her trespass. 

The first results of his reconciliation can be raised to a greater reconciliation. 

(Chapter 4) 

His first result was Lydia’s marriage. 

His later results were the other two marriages. 

To consider all as Self or Brahman is another way of solving any problem.  

(p. 31 – The Life Divine) 

Mr. Bennet took on himself the entire responsibility for the catastrophe. 

One other way of doing the something is to unite the subconscient with the superconscient. (p. 39 The Life 

Divine) 

To consider the obstacle ego as an intermediary is a solution. (p. 58 The Life Divine) 

He, who treated Mrs. Bennet as the sole authority over the daughters, put her aside and completed the 

bringing up of the children by taking responsibility. 

What baffled Vedanta, He solved by one single stroke. (p. 71 – The Life Divine) 

He looked at the world with egoless eyes. 

Mr. Bennet’s ego was wiped out by utter humiliation. 

Such a freedom from ego opened the way for a solution. 

The force is conscious. (p. 88 The Life Divine) 

Darcy, who was an ignorant force, suddenly became conscious. And it was his awareness that solved the 

problem of Longbourn. 

One can take the central idea of any chapter and apply it here. 

Also there are so many principles in the book all of which can be directly or indirectly applied here. At least 

most of them will explain their application. 

One secret of the BOOK is any principle can solve any problem. 

All problems are interconnected, rather integrally related. 

The master stroke is to solve a major problem by a minor issue elsewhere. 

“உனக்கு ஜமாெமான செய்தி ஒன்று என்னிடம் உள்ளது.” 

ெமூகம், காலம், நபர் மற்றும் விஷயத்தின் குணத்ததப் சபாறுத்து ஒரு செய்தியின் குணம் 

தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

செய்திக்கு உண்தமயான குணம் கிதடயாது. அது ெமநிதலயில் உள்ளது. ெமூக 

மஜனாபாவங்களால் இது குணத்சதப் சபறுகிறது. 

வாழ்வின் ஆன்மாவிற்கு மனிதன் புருஷா ஆவான். (p. 46 – The Life Divine) 

புதிய இனத்திற்கு அடுத்த நிசல புருஷா ஜததவப்படுகிறது. 

குடும்பப் பிரச்ெிதனகசை குடும்பத் ததலவர்களால் தீர்க்க முடியும்.  

ஓடிப் ஜபாகும் பிரச்ெிதன குடும்பத் ததலவர்களால் அறியாமபலபய உருவாக்கப்பட்டது. 

இத்ததகய பிரச்ெிதனக்கு ஒரு உயர்ந்த குடும்பத் ததலவன் ஜததவப்படுகிறான். 

இதடசவளிதய நிரப்ப டார்ெி உள்பை வந்தான். 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் புதிய உயர்ந்த சூழல், பலன் சபறத் தகுதி உதடயவர்களுக்குப் பலன் 

அைிப்பசத உணர்வதில் ஜேன் ஆஸ்டினுதடய உயர்வு உள்ளது.   

சதய்வீக ஆன்மா தன்சனப் ஜபான்ற விடுததல சபற்ற ஆன்மாக்களிடம் மீண்டும் உருவாகிறது. 

(p.40 – The Life Divine) 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் ஆன்மாவிற்கு லாங்பர்ன் மண் மிகவும் ெிறப்பாகப் சபாருந்தி இருந்தது. 

இது, £2000, £4000, £10,000 வருமானமும், கவரும் சமன்தமயும், ஏராளமான வாய்ப்புகதள மனித 

விருப்பத்திற்கு அளிக்கும் வண்ணம் இருந்த நான்கு தகுதிவாய்ந்த திருமணமாகாத ஆண் மக்கசைக்  

சகாண்டு வந்தது. 

அது ெமூகச் சூழலினாலும், தனிப்பட்ட ஏற்புத் திறனாலும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

பல்ஜவறு புலன்களால், பல்ஜவறு சபாருள்களாக ஆன்மா உணரப்படுவதால், ஜபாற்றத்தக்க 

சூழலின் பலன் சவவ்ஜவறு மக்களுக்கு சவவ்ஜவறு வழிகளில் கிதடக்கிறது. (p. 241 – The Life 

Divine)      
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ஓடிப்ஜபாதல் மற்றும் சபம்பர்லியாக பிசரஞ்சுப் புரட்ெி தன்தனஜய நிர்ணயித்துக் சகாண்டது. (p. 

326 – The Life Divine) 

நியாயமாகவும், அநியாயமாகவும் நியாயம் தன்தனஜய நிர்ணயித்துக் சகாள்ளும். 

மத நம்பிக்தக தன்தனக் கடவுள் நம்பிக்தகயின்தமயாகவும், மூடநம்பிக்தகயாகவும் நிர்ணயித்துக் 

சகாள்கிறது. 

எதிர்விதன ஆற்றாமல் இருப்பது பதகவன் மூலம் குற்றவாளியின் மீதான கண்டனமாகத் தன்தன 

நிர்ணயம் செய்து சகாள்கிறது.  

சபற்றுக்சகாள்ளப்படும் ேீவியத்திற்கு சகட்ட செய்திதய நல்ல செய்தியாக மாற்றக்கூடிய ெக்தி 

உண்டு. 

உண்தமயில் திரு சபன்னட் அதத நல்ல செய்தியாக மாற்றினார். 

ஒரு நல்ல மனிதன் சகட்ட செய்திதயப் சபற்றுக்சகாள்ளும்பபாது, எவ்வாறு அதத மாற்றுவது 

என்பததப் புாிந்துசகாள்ளும் முயற்ெிதய நடுவில் தக விடாது இருப்பின், அதத நல்ல செய்தியாக 

அவனால் மாற்ற முடியும். (Chapter 1) 

அவரது ேீவியத்தின் இரண்டு உச்ெங்கசை அவர் இசணப்பதாக இததனப் புாிந்து சகாள்ளலாம். 

(Chapter 2)  

அவர் அவரது சுதந்திரம் மற்றும் அவளது அத்து மீறதல ொி செய்து சகாண்டார். 

அவரது மறுெீராக்குவது முதல் பலன்கதள ஜமலும் உயர்ந்த இசணப்புக்கு உயர்த்த முடியும். 

(Chapter 4) 

அவரது முதல் பலன் லிடியாவின் திருமணம். 

பின்னர் அவர் சபற்ற பலன்கள் மற்ற இரு திருமணங்கள் ஆகும். 

அதனத்தும் சுயம் அல்லது பிரம்மம் எனக் கருதுவது எந்த ஒரு பிரச்ெிதனசயயும் தீர்க்கும் 

மற்சறாரு வழியாகும். (p. 31 – The Life Divine) 

சபரும் ஆபத்தின் முழுப் சபாறுப்தபயும் திரு சபன்னட் தனது என எடுத்துக் சகாண்டார். 

ஆழ்மனதத பிரம்மத்துடன் இதணப்பது ஏதாவது ஒன்று செய்வதற்குாிய ஜவசறாரு வழியாகும். 

ததடயாக விளங்கும் அகந்தததய ஒரு இதடநிதலயாகக் கருதுவது ஒரு தீர்வாகும். (p. 58 The Life 

Divine) 

மகள்களின் மீதான முழு அதிகாரத்ததயும் திருமதி சபன்னட்டிற்கு அளித்திருந்த அவர், அவதள 

ஒதுக்கி விட்டு, தான் சபாறுப்தப பமற்சகாண்டு குழந்ததகதள வளர்ப்பததப் பூர்த்தி செய்தார்.  

ஜவதாந்தத்தத எது குழப்பியஜதா அசத பகவான் ஒஜர முயற்ெியில் தீர்த்து தவத்தார். (p. 71 – The 

Life Divine) 

அகந்ததயற்ற பார்தவயால் அவர் உலகத்சதப் பார்த்தார். 

திரு சபன்னட்டின் அகந்தத ஜமாெமான அவமானத்தால் அழிக்கப்பட்டது.  

அகந்ததயிலிருந்து விடுபட்டது தீர்வுக்கு வழி வகுத்தது. 

ெக்திஜய ேீவியமாகும். (p. 88 The Life Divine) 

ஒன்றும் சதாியாத ெக்தியாக விளங்கிய டார்ெி திடீசரன தன்னுணர்வு சகாண்டவனாக மாறினான். 

லாங்பர்னின் பிரச்ெிதன அவனுதடய விழிப்புணர்வால் தீர்க்கப்பட்டது. 

ஒருவர் எந்த ஒரு அத்தியாயத்தின் தமயக் கருத்ததயும் எடுத்து இங்கு சபாருத்திப் பார்க்கலாம்.  

இந்தப் புத்தகத்தில் ஜவறு பல கருத்துகளும் உள்ளன, அதவ அதனத்ததயும் ஜநரடியாகஜவா 

அல்லது மதறமுகமாகஜவா இங்கு பயன்படுத்தலாம். அவற்றில் பல அவற்றினுதடய பயன்பாட்தட 

விளக்கும். 

எந்த ஒரு கருத்தும் எந்த ஒரு பிரச்ெிதனசயயும் தீர்க்க முடியும் என்பது புத்தகத்தின் ஒரு 

இரகெியமாகும். 

எல்லாப் பிரச்ெிதனகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று இதணந்துள்ளன, ஒன்பறாசடான்று முழுதமயாகத் 

சதாடர்புதடயசவ.  

முக்கிய பிரச்ெிதனதய ஜவசறங்ஜகனும் இருக்கும் ெிறிய விஷயத்தின் மூலம் தீர்ப்பது சபாிய 

முயற்ெியாகும். 

96. “And it cannot be delayed.” 

Solution of no great problem can be delayed. 

Avoiding the delay is to move to Timelessness from Time. 

The energy in the movement helps solve the problem. 

The intensity of energy released when it matches the energy that created the problem solves a problem. 

Conquering Time is solving a problem in Time. 

A problem is created in Time when the order of succession is changed into disorder. 
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How Time is related to space is not consciously felt by us. 

Time is subjective; Space is objective. (p. 133 – The Life divine). 

The Spirit looking at it is space. 

The Spirit looking at its movements is Time. 

Beyond Spirit there is no Time or Space. 

There is only spirit without movement. It is transcendence. 

Our senses see Spirit as matter, life or Mind. 

Spirit is the subjective state of existence. 

Its objective state is Truth. 

Truth is devoid of conflicts. 

Truth acquiring knowledge is goodness. 

Unity and Truth are of being. 

Knowledge and will are of consciousness. 

Beauty, love and joy are of Ananda. (p. 316 – The Life Divine)  

These combine to produce goodness, sweetness, etc. 

The world is a play of consciousness, being and ananda. 

The first manifestation of the unmanifest Absolute is being. 

Consciousness is being knowing itself as being. 

Being is not compelled to know itself. 

Knowing is self-awareness. 

Consciousness experiencing itself is ananda. 

Being expresses itself as substance. 

Consciousness expresses itself as force. 

Ananda creates. 

Ananda sustains creation. 

Ananda receives the return of creation. 

Existence functions by energy, movement, Time, Space. 

Delay therefore interferes with one of these essential dimensions. 

Accomplishment is an equilibrium of energy reestablished at a higher level. 

Such a thing must meet the requirements of all other dimensions. 

Society is a structure of power. 

Whoever wields that power is endowed with authority. 

The full authority of the Society originally was with the military. 

At that period down the line to the last stage of family, the rule of authority was originally violence, later 

force. 

Force is the civilised version of violence whose mode of operation was tyranny, cruelty. 

At the top, the military rule gave place to civilian rule. 

It was seen down the line as custom, usage, law, argument, persuasion in the measure it worked. 

Creation of a corresponding organization is a fascinating observation. 

Military, political authority, by another route of social evolution crystallised social power and vested with 

Money. 

At different periods this social authority was available as power to be used readily with Men, parents, 

husbands, landlords, aristocrats, industrialists, trade union leaders, etc. 

Now it has migrated to teenagers, labourers, women, voters, consumers, appreciative audience of games, 

music, etc. 

At the same time there was a tiny ascent of this social power towards judges, professors, authors, men 

of honour, honest  public leaders, truth-movements. 

Since their advent, particularly since the descent, it has been moving towards those who espouse truth in 

any form or in any field.  

All the devotees are direct immense beneficiaries of this social power in the measure they are founded in 

Truth and practice self-giving. 

Life begins to show in various ways two things 1) problems that cannot be solved by Money 2) Greater 
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reliance of Man on Money. Reading The Life Divine, inner aptitude towards Truth, urge to give oneself 

more and more qualifies Man for this power. 

“இனியும் தாமதிக்க முடியாது.” 

எந்தப் சபாிய பிரச்ெிதனயின் தீர்விதனயும் தாமதப்படுத்த முடியாது. 

தாமதத்ததத் தவிர்ப்பது காலத்திலிருந்து காலமின்தமக்கு நகருவதாகும். 

இயக்கத்தின் ெக்தி பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்க உதவுகிறது. 

பிரச்ெிதனதய உருவாக்கிய ெக்தியுடன், சவளியிடப்பட்ட ெக்தியின் ஆற்றல் சபாருந்தும்சபாழுது, 

அது பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்கிறது.  

காலத்தத சவல்வது காலத்தில் பிரச்ெிதனதயத் தீர்ப்பதாகும். 

அடுத்தடுத்து நடப்பதன் வாிதெக்கிரமம் ஒழுங்கின்தமயாக மாறும்சபாழுது காலத்தில் ஒரு 

பிரச்ெிதன உருவாகிறது. 

எவ்வாறு இடம் காலத்துடன் சதாடர்புதடயது என்பதத நாம் உணருவதில்தல. 

காலம் அகத்திற்குாியது; இடம் புறத்ததச் ொர்ந்தது.(p. 133 – The Life divine). 

அததப் பார்க்கும் ஆன்மா இடமாகும்.  

அதன் அதெவுகதளப் பார்க்கும் ஆன்மா காலமாகும். 

ஆன்மாதவத் தாண்டிய காலமும் இடமும் இல்சல. 

இயக்கங்கைின்றி ஆன்மா மட்டுஜம உள்ளது. இது பிரம்மமாகும்.  

ஆன்மாதவ ேடம், வாழ்வு அல்லது மனமாக நமது புலன்கள் காண்கின்றன. 

ஆன்மா வாழ்வின் அக நிதலயாகும். 

இதன் புற நிதல உண்தம. 

உண்தம முரண்பாடுகளற்றது. 

அறிதவப் சபறும் உண்தம நற்குணம் ஆகும். 

ஒருசமப்பாடும் உண்தமயும் ேீவதனச் ொர்ந்தசவ. 

ஞானமும், மன உறுதியும் ேீவியத்திற்குாியசவ.  

அழகு, அன்பு, மகிழ்ச்ெி ஆகியசவ ஆனந்தத்திற்குாியசவ.(p. 316 – The Life Divine)   

இதவ இசணந்து நற்குணம், இனிதம ஜபான்றதவகதள உருவாக்குகின்றன.  

ேீவியம், ேீவன் மற்றும் ஆனந்தத்தின் ஆட்டஜம உலகமாகும். 

பதடக்கப்படாத பிரம்மத்தின் முதல் சவளிப்பாடு ேீவனாகும்.  

ேீவியம் தன்தன ேீவனாக அறியும் ேீவனாகும். 

தன்தன அறிந்துசகாள்ள ‘ெத்’ வற்புறுத்தப்படவில்தல. 

அறிந்துசகாள்வது சுய விழிப்புணர்வு. 

தன்தனஜய அனுபவித்துக்சகாள்ளும் ேீவியம் ஆனந்தமாகும். 

‘ெத்’ தன்தன ொராம்ெமாக சவளிப்படுத்துகிறது. 

ேீவியம் தன்தன ெக்தியாக சவளிப்படுத்துகிறது. 

ஆனந்தம் உருவாக்குகிறது. 

ஆனந்தம் பதடப்தப நீடிக்கச் செய்கிறது. 

பதடப்பின் பலதன ஆனந்தம் சபற்றுக்சகாள்கிறது. 

ெக்தி, இயக்கம், காலம், இடம் ஆகியதவ மூலம் வாழ்வு செயல்படுகிறது. 

ஆதலால் தாமதம் இந்த அத்தியாவெியமான பாிமாணங்கைில் ஒன்றுடன் குறுக்கிடுகிறது. 

ொததன உயர்ந்த நிதலயில் மீண்டும் நிறுவப்படும் ெக்தியின் ெமன்பாடு ஆகும். 

இத்ததகய ஒன்று மற்ற அதனத்துப் பாிமாணங்களின் ஜததவகதளயும் பூர்த்தி செய்ய ஜவண்டும். 

ெமூகம் ெக்தியின் ஒரு அதமப்பாகும்.  

அந்தச் ெக்திதயக் தகயாளுபவருக்கு அதிகாரம் கிதடக்கிறது.  

ெமூகத்தின் முழு அதிகாரமும் ஆரம்பத்தில் இராணுவத்திடம் இருந்தது. 

அந்தக் கால கட்டத்தில் வாிசெயாக குடும்பத்தின் கதடெி கட்டம்வதர, அதிகாரத்தின் ெட்டம் 

முதலில் வன்முதறயாகவும், பின்னர் வலிதமயாகவும் இருந்தது.  

வலிதம வன்முதறயின் நாகாிகப் பதிப்பாகும், இதன் செயல்படும் முதற சகாடுதம மற்றும் 

துன்புறுத்தலாக இருந்தது. 

உயர்நிசலயில் இராணுவ ஆட்ெி மசறந்து, மக்களாட்ெி உருவானது. 

எதிர்காலத்தில் அது பழக்க வழக்கம், பயன்பாடு, ெட்டம், விவாதம், தூண்டுதல் ஆகியதவகைாக 

செயல்படும் அைவில் பார்க்கப்பட்டது. 

சதாடர்புதடய அதமப்சப உருவாக்குவது ஒரு கண்கவரும் கவனிப்பாகும்.  
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சவவ்ஜவறு கால கட்டங்கைில் இச்ெமூக அதிகாரம் ஆண்கள், சபற்ஜறார்கள், கணவர்கள், 

நிலக்கிழார்கள், உயர்குடியினர், சதாழிலதிபர்கள், சதாழிற்ெங்க ததலவர்கள் ஜபான்றவர்களுக்கு 

உடனடியாகப் பயன்படுத்தக்கூடியச் ெக்தியாகக் கிதடத்து வந்தது. 

இப்சபாழுது இது இதளஞர்கள்,சதாழிலாளிகள், சபண்கள், வாக்காளர்கள், நுகர்ஜவார் 

ஆகிபயாருக்கும், விதளயாட்டு மற்றும் இதெ ஜபான்றவற்தறப் பாராட்டும் பார்தவயாளர்களுக்கும் 

இடம் மாறியுள்ளது.  

அஜத ெமயம் நீதிபதிகள், ஜபராெிாியர்கள், கதாெிாியர்கள், மாியாததக்குாிய மனிதர்கள், 

ஜநர்தமயான ததலவர்கள், உண்தமதய நிதல நாட்டும் இயக்கங்கள் ஆகியவற்றிற்கு இந்தச் ெமூக 

அதிகாரத்தின் ெிறிய ஏற்றம் இருந்தது.    

அன்தன, பகவான் அவதாித்தபின், முக்கியமாக ெத்திய ேீவியம், உண்தமசய எந்த ரூபத்திலும் 

அல்லது எந்தத் துதறயிலும் கசடப்பிடிப்பவர்கசை ஜநாக்கி நகர்ந்து வந்துள்ளது.  

அதனத்து அன்சன அன்பர்களும் இச்ெமூக ெக்தியின் சபரும் பயதன, அவர்களது உண்தமயும் சுய 

அர்ப்பணமும் எந்த அளவிற்கு உள்ளஜதா அந்த அளவிற்கு ஜநரடியாகப் சபறுவர். 

இரண்டு விஷயங்கதள வாழ்வு பல்ஜவறு வழிகளில் காண்பிக்க ஆரம்பிக்கின்றது.  

1) பணத்தால் தீர்க்க முடியாத பிரச்ெிதனகள் 2) பணத்தின் மீது இருக்கும் மனிதனின் அதீத 

நம்பிக்தக. ‘தி தலப் டிதவன்’-ஐ படிப்பதும், உண்தமதய ஜநாக்கிய அக நாட்டமும், தன்தனஜய 

ஜமலும் ஜமலும் அதிகமாக அர்ப்பணிக்க ஏற்படும் உந்துதலும் மனிததன இச்ெக்திக்குத் தகுதி 

உதடயவனாக மாற்றுகிறது.  

97. “Imprudent as a marriage between them…” 

Imprudence with respect to Lydia is in question. 

Values do not change with ages. 

Scriptures survive as they rise to speak the same values in different ages according to the social 

requirements. 

It is true the basic values of Truth do not ever change. 

But as days pass the Truth they represent is wider and deeper. 

Even in the society there are higher values of self giving, organization, trust, honour, reliability, goodness, 

humane emotions. 

Deeper still lie values that represent weightier truth in a wider measure. 

The mob always hanged a culprit. Later it was given to law. 

Punishments varied according to status. 

Gradually Man became respectable before law and enjoyed equality before other Men. 

Ancient cultures have reached the peak of highest values a long time ago. 

Still, its implementation at lower levels honoured the society. 

The study of Authority and its power which cannot be directly translated into Tamil adequately is a 

rewarding exercise for devotees especially to those who seek abundant accomplishment. 

One thing is more than certain and can be readily experienced by those devotees rooted in Truth and Self-

giving. 

It is those who will attract far more Money than their exertion deserves. 

To acquire a hundred crores it is enough one exerts himself at the level of one crore. 

In practical terms, he who earned one crore in Truth deserves a hundred. 

Such a devotee will attract the Bharat Ratna. 

The general sanction is there in the atmosphere. 

To render it particular is the part of the devotee. 

For instance, there are those who check their urge for falsehood. 

Instead there must be an urge to speak the Truth. 

Paucity of Money is organization in falsehood. 

Truth is Prosperity. 

Truth and Self-giving are abundant prosperity. 

Imprudence is lack of a prudence. It does harm. 

Irrationality is yet another that can cause harm. 

There is an irrationality that fully qualifies to be rationality that is full of danger. 

There are many occasions in life where an argument of partial logic arising out of assumptions or out of a 

probability where a dangerous conclusion is arrived at. 
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Law would rather let free several culprits than punish an innocent person, especially in a murder case. 

In the case of Valentine in The Count of Monte Cristo,  the victim herself was so accused. 

Because Americans are rich, there was an occasion of a pauper from that country being mistaken for a 

millionaire. 

There was another case where the popular assumption had a palpable base of equally invalid truth. 

Positively one unpardonable character became distinguished as an international celebrity. 

Social skills, under this disguise, go for intellectual content. 

Wickham was lauded for captivating softness. 

This is a dangerous faculty arising out of incomplete observation, unconsciousness. 

In the sixty year existence of a University claiming fifty crores total expenses educated professors accused 

the founder of cheating five hundred crores. 

One cannot plead that that is the only faculty one has. 

In law this is known as circumstantial evidence. 

The presence of a right does not sanction absence of another right. 

One can prove he was present at a place. 

Except in alibi, no one can prove he has not committed an act or he has not been there somewhere. 

It is not only foolish, but dangerous. 

Sherlock Holmes presents several instances of this type. 

Buddha and Shankara committed such errors and have ruled for millennia. 

It is very tempting but unpardonable, culpable. 

Logic, especially faulty logic, is a double edged weapon. 

“அவர்களுதடய திருமணம் ஒரு விஜவகமற்ற செயலாகும்.” 

லிடியாதவப் சபாறுத்தவதர விஜவகம் ஒரு ஜகள்விக் குறிதான். 

பண்புகள் காலங்களுக்பகற்ப மாறாது. 

அஜத பண்புகதளப் பற்றி சவவ்ஜவறு காலங்களில் ெமூக ஜததவகளுக்கு ஏற்ப மதற நூல்கள் 

ஜபசுவதால் அதவ நிதலத்து நிற்கின்றன. 

உண்தமயின் அடிப்பதடப் பண்புகள் ஒருசபாழுதும் மாறுவதில்தல என்பது உண்தம. 

ஆனால் நாட்கள் செல்லச் செல்ல அதவ குறிப்பிடும் உண்தம பரந்தும் ஆழமாகவும் இருக்கும்.  

ெமூகத்திலும்கூட சுய அர்ப்பணம், அதமப்பு, நம்பிக்தக, மாியாதத, நம்பகத்தன்தம, நற்குணம், 

மனித உணர்ச்ெிகள் ஜபான்ற உயர்ந்த பண்புகள் உள்ளன.   

ஜமலும் பரந்த அளவில் ஜமலும் வலிதமயான உண்தமதயக் குறிக்கும் பண்புகள் ஜமலும் ஆழத்தில் 

இருக்கின்றன. 

ஒரு குற்றவாளிதய எப்சபாழுதுஜம மக்கள் திரள் தூக்கிலிட்டது. பின்னர் அது ெட்டத்திற்கு 

உட்பட்டதாக மாறியது.  

நிதலக்கு ஏற்றவாறு தண்டதனகள் மாறுபட்டன. 

படிப்படியாக மனிதன் ெட்டத்திற்கு முன் மாியாததக்குாியவனாக மாறினான், மற்ற மனிதனுக்கு 

முன்பாக ெமத்துவத்தத அனுபவித்தான். 

பசைதமவாய்ந்த கலாச்ொரங்கள் சவகு நாட்களுக்கு முன்ஜப பண்புகளின் உச்ெத்சத அசடந்தன. 

இருப்பினும் கீழ்நிதலகளில் இதன் செயல்பாடு ெமூகத்திற்கு மாியாதத அளித்தது. 

அதிகாரம் மற்றும் அதன் ெக்திசயப்பற்றிய ஆராய்ச்ெிசயத் தமிழில் பநரடியாக, ொியாக சமாழி 

சபயர்க்க முடியாது. அபாிமிதமான ொததனதய நாடும் அன்பர்களுக்கு அது ஒரு நல்ல பயிற்ெியாக 

இருக்கும்.   

ஒரு விஷயம் மிகவும் நிச்ெயம்; உண்தம மற்றும் சுய அர்ப்பணத்தில் ஜவரூன்றி இருக்கும் 

அன்பர்களால் உடனடியாக அசத அனுபவிக்க முடியும்.   

அவர்களது முயற்ெிக்கும், தகுதிக்கும் மீறி அவர்களால் ஜமலும் அதிக பணத்தத ஈர்க்க முடியும். 

நூறு ஜகாடி ரூபாதயப் சபறுவதற்கு ஒருவர் ஒரு ஜகாடி ஈட்ட எடுக்கும் முயற்ெிஜய ஜபாதுமானது. 

நதடமுதறயில், ெத்தியத்சதக் கசடப்பிடித்து ஒரு ஜகாடி ெம்பாதித்தவர், நூறு ஜகாடிக்குத் தகுதி 

உதடயவர். 

இத்ததகய அன்பர் பாரத ரத்னாவுக்குத் தகுதி உதடயவர் ஆவார். 

சூழலில் அதற்குப் பபாதுமான அனுமதி இருக்கிறது. 

இததனத் தனிப்பட்டதாக மாற்றுவது அன்பாின் பங்காகும். 

உதாரணமாக, தங்கைது சபாய்தமயின் உந்துததலப் பாிபொதிப்பவர்கள் உண்டு. 

இதற்குப் பதிலாக உண்தமதயப் ஜபெ ஜவண்டும் என்கிற உந்துதல் இருக்க ஜவண்டும். 
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பணப் பற்றாக்குதற என்பது சபாய்தமசய முசறப்படுத்துவதாகும். 

உண்தம செல்வ வளமாகும்.  

உண்தமயும், சுய அர்ப்பணமும் அபாிமிதமான செல்வ வளமாகும். 

விஜவகமின்தம விஜவகம் இல்லாதம ஆகும். இது தீசமசய விதளவிக்கும்.  

பகுத்தறிவின்சமயும் சகடுததல விதளவிக்கும். 

விபவகமாக இருப்பதற்கு முழுத் தகுதி சபற்ற விபவகமின்சம ஒன்று உள்ைது. அது ஆபத்து 

நிசறந்தது. 

யூகத்தின் அடிப்பதடயில் அல்லது நிகழக் கூடிய வாய்ப்பின் அடிப்பதடயில் எழும் பகுதியான ஒரு 

தர்க்கத்தின் வாதம், ஆபத்தாக முடியும் பல ெந்தர்ப்பங்கள் வாழ்வில் உள்ளன. 

ெட்டம் ஒரு குற்றமற்றவசரத் தண்டிப்பததவிட, பல குற்றவாளிகதள விடுவிக்கும், முக்கியமாக 

சகாதலக் குற்றத்தில் இசதக் காணலாம். 

The Count of Monte Cristo-வில் பாதிக்கப்பட்ட வாசலன்தடன் மீது இத்ததகய குற்றம் 

ொட்டப்பட்டது. 

அசமாிக்கர்கள் பணக்காரர்களாக இருப்பதால், அந்நாட்டின் ஒரு பரம ஏதழ லட்ொதிபதியாகத் 

தவறாக ஒரு ெந்தர்ப்பத்தில் கருதப்பட்டார்.  

இன்சனாரு வழக்கில் பிரபலமான யூகத்திற்கு அபத பபான்ற தவறான ஒரு உண்தம அடித்தளமாக 

இருந்தது. 

ஜநர்மதறயாக, ஒரு மன்னிக்க முடியாத நபர் உலசகங்கும் பிரபலமாக விளங்குபவராக 

முக்கியத்துவம் சபற்றார். 

ெமூகத் திறன்கள் இந்தப் ஜபார்தவயில் அறிவுொர்ந்த விஷயமாக மாறுகிறது.  

கவரும் சமன்தமக்காக விக்காம் சகாண்டாடப்பட்டான்.  

அதரகுதற கவனிப்பு மற்றும் தன்னுணர்வற்ற நிதலயின் காரணமாக இத்ததகய ஆபத்தான திறன் 

எழுகிறது. 

ஐம்பது ஜகாடி சமாத்த செலவுகள் சகாண்ட அறுபது ஆண்டுகளாக இயங்கும் ஒரு பல்கதலக் 

கழகத்தில் இருக்கும் படித்த ஜபராெிாியர்கள் அததனத் ஜதாற்றுவித்தவர் ஐநூறு ஜகாடி 

ஏமாற்றியதாகக் குற்றம் ொட்டினர்.  

இந்த ஒரு திறன் மட்டுஜம ஒருவாிடம் இருப்பதாக ஒருவர் கூற முடியாது. 

ெட்டத்தில் இது ெந்தர்ப்ப ொட்ெி எனக் கூறப்படுகிறது. 

ஒரு உாிசம இருப்பதனால் மற்சறாரு உாிசம இருக்கக் கூடாது என்று சபாருள் அல்ல. 

ஒரு இடத்தில் ஒருவர் இருந்ததத அவர் நிரூபிக்கலாம். 

ஒரு செயதல ஒருவர் செய்யவில்தல என்ஜறா அல்லது அங்கு இருக்கவில்தல என்ஜறா ொட்ெி 

இல்லாமல் எவராலும் நிரூபிக்க முடியாது. 

இது முட்டாள்தனம் மட்டும் அல்ல, ஆபத்தானதும் கூட. 

இது ஜபான்ற பல்ஜவறு நிகழ்வுகதள சஷர்லாக் ஜஹாம்ஸ் அளிக்கிறார். 

புத்தரும், ெங்கரரும் இத்ததகய தவறுகதளச் செய்துள்ளனர், பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக மதத் 

தசலவர்கைாக இருந்து வந்துள்ளனர். 

இது தூண்டுவதாக இருந்தாலும், மன்னிக்க முடியாதது, குற்றமுமாகும். 

தர்க்கம், முக்கியமாக தவறான தர்க்கம், இரண்டு கூர் முதனகதளக் சகாண்ட ஆயுதமாகும். 

98. “We are now anxious to be assured it has taken place.” 

Given scope, Man will order life to do his bidding. 

Without any scope, he has been accusing God for not acting according to his wishes. 

Man can be self-righteous as long as he is not affected. 

For several decades a political party was accusing the centre of neglecting their advanced state. 

The finest instance of this ‘rationality’ was the mission of the Englishman to civilise India. 

Now the whole of Europe is being civilized by ‘cultured’ America. 

Dilipan, in Kandehar’s novel, was ordered to be hanged on such a logic. 

Public opinion elects clowns to be Presidents on such assumptions. 

They staunchly believe the most corrupt leaders to be paragons of virtue. 

When exposed, they switch over to the logic that he needed the Money. 

All this is true when self-interest is unaffected. 

Free electricity for one bulb is clandestinely extended to several appliances. When questioned, people 

revolt.  Double standard is universal. 

The beauty of it is one is idealistic about his own superstition. 
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Man has not grown rational yet. 

No rationality is valid till it covers his personal life. 

Byron is the best example. 

For us to know our own rationality or that of others, the way is to examine our accusation of others. 

Wickham supplies this example from the story. 

Logic of life defies such rationality. 

Pure logic defies even that. 

Sri Aurobindo, in the Hour of God, has opened the supramental heavens when we are only vital. 

It is our repeated experience that what expedients we use for an urgent occasion end up in endless 

complications. 

Taking the line of least resistance as in the Brighton visit, leads to occasions which cannot be rectified even 

by the greatest effort. 

Jane’s thoughts do not deserve to be commented upon. 

Jane is not related to the issue in any way. 

She is one who drifts on the movement. 

Her value is she can inform Elizabeth. 

Elizabeth is the one who can move matters and she did. 

Ultimately it is the Will that moves. 

Till that Will surfaces, there are other wills that are at play. 

Some of them help, others hinder. 

Help and hindrance are the play of forces. 

The play of forces enriches the work of the Will. 

To know how this play enriches the work of the Will is the Marvel. 

The play widens the field, increases the intensity of enjoyment. 

The play creates complexities which the Will removes. 

Creation of the complexity and undoing it, the original bliss becomes delight. 

In life we see that process as new opportunities that open up. 

America is an opportunity for human expansiveness in freedom, production, self-development, discovery of 

human resources. 

Nature has attempted the most opulent results in India. 

A rich culture reached its peak at one point of spiritual liberation. 

The whole society rejected by those seekers, implicitly accepted their ideal in life and created a spiritual 

culture in social living. 

It led to pockets of excellence and pockets of tyranny. 

All those pockets opened up through the movement of social forces that were compelled by the invaders 

who tried to unite the territory. 

In the course of it foreign language, custom, and religion came here to create a new wider awareness. 

Indian philosophy went to the Middle East and Greece and peeped into the West. 

The material opulence of India ostensibly brought the European powers here for trade. 

They took home Indian values indirectly, one result being the French Revolution. 

Indian superstitious faiths were struck down. 

Railways and postal communication united Indian life bringing thirty different nationalities a little together 

by government interaction. 

English came to stay along with democratic administration. 

“அத்திருமணம் நடந்திருக்க ஜவண்டும் என்று இப்சபாழுது நாங்கள் விரும்புகிஜறாம்.” 

வாய்ப்பு அளித்தால், மனிதன் தனது உத்தரதவ நிதறஜவற்ற வாழ்விற்குக் கட்டதள இடுவான். 

எந்தவித பநாக்கமுமின்றி மனிதன், தன்னுதடய விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப செயல்படாததற்கு 

இதறவதனக் குற்றம்ொட்டி வருகிறான். 

மனிதன் தான் பாதிக்கப்படாதவதர சுய ஜநர்தம உள்ளவனாக அவனால் இருக்க முடியும்.  

பல வருடங்களாக ஒரு அரெியல் கட்ெி தங்களது முன்ஜனறிய மாநிலத்ததப் புறக்கணிப்பதாக 

மத்திய அரொங்கத்ததக் குற்றம் ொட்டி வந்துள்ளது. 

இந்த விபவகத்தின் மிகச்ெிறந்த உதாரணம் இந்தியாதவ நாகாிகமயமாக்குவதற்கான 

ஆங்கிஜலயாின் பணியாகும். 
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இப்சபாழுது ஐஜராப்பா முழுவதும், ‘பண்புமிக்க’ அசமாிக்காவால் நாகாிகமயமாக்கப்படுகிறது. 

காண்ஜடகருசடய நாவலில் இது ஜபான்ற ஒரு வாதத்தின் அடிப்பதடயில்தான் திலீபதனத் 

தூக்கிலிட ஆதண பிறப்பிக்கப்பட்டது. 

இது ஜபான்ற யூகங்கைின் அடிப்பசடயில் சபாது மக்களின் அபிப்பிராயம் ஜகாமாளிகதள 

ேனாதிபதிகைாகத் ஜதர்ந்சதடுக்கிறது. 

மிகவும் ஊழல் நிதறந்த ததலவர்கதள நல்சலாழுக்கமுதடய உத்தமர்கள் என அவர்கள் 

தீர்மானமாக நம்புகிறார்கள். 

சவளிப்படுத்தப்படும்சபாழுது, அவருக்குப் பணம் ஜததவப்பட்டது எனும் வாதத்திற்கு அவர்கள் 

மாறுகின்றனர். 

சுய ஆர்வம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும்சபாழுது இதவ அதனத்தும் உண்தம. 

ஒரு விளக்குக்கு அைிக்கப்பட்ட இலவெ மின்ொரம் பல்ஜவறு உபகரணங்களுக்கு இரகெியமாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஜகள்வி ஜகட்கப்படும்சபாழுது மக்கள் எதிர்க்கின்றனர். இரட்சடத் 

தரநிசல உலகளாவியது.  

ஒருவர் தனது மூடநம்பிக்தகசயபய இலட்ெியமாகக் சகாள்வது வியப்புக்குாியதாக உள்ளது.  

மனிதன் இன்னமும் பகுத்தறிவு உள்ைவனாக மாறவில்தல. 

பகுத்தறிவு ஒருவரது சொந்த வாழ்க்தகதய உள்ளடக்கும்வதர செல்லுபடியாகாது.  

தபரன் இதற்குச் ெிறந்த உதாரணமாவார். 

நமது அல்லது மற்றவரது பகுத்தறிதவப் பற்றி நாம் சதாிந்துசகாள்ள, நாம் மற்றவதரக் குற்றம் 

ொட்டுவதத ஆராய்வதிலிருந்து அறிந்து சகாள்ளலாம். 

இக்கததயில் விக்காம் இதற்கு உதாரணமாக விளங்குகிறான். 

வாழ்வின் தர்க்கம் இத்ததகய பகுத்தறிவிற்குச் ெவால் விடுகிறது. 

முழுசமயான தர்க்கம் அததயும் மறுக்கிறது. 

நாம் உணர்வு நிதலயில் மட்டும் இருக்கும்ஜபாது ஸ்ரீ அரவிந்தர், இதறவன் வரும் தருணத்தில், 

ெத்தியேீவிய சொர்க்கங்கதளத் திறந்துள்ளார். 

நமது சதாடர்ந்த அனுபவத்தில், ஒரு அவெர ெந்தர்ப்பத்தில் நாம் என்ன தகுந்தவற்தறப் 

பயன்படுத்துகிஜறாஜமா, அதவ முடிவற்ற ெிக்கலில் முடிகிறது.   

பிதரட்டன் விேயத்தில் நிகழ்ந்தது ஜபால், குதறந்தபட்ெ எதிர்ப்பிதன நாம் பமற்சகாள்வது, மிகப் 

சபாிய முயற்ெியாலும்கூட திருத்த முடியாத ெந்தர்ப்பங்களுக்கு வழி வகுக்கிறது.  

ஜேனுதடய எண்ணங்கள் கருத்து கூறும்படியாக இல்தல. 

ஜேன் இந்த விஷயத்துடன் எந்த விதத்திலும் சதாடர்பு உதடயவள் அல்ல. 

இயக்கத்துடன் ஜெர்ந்து நகர்ந்து செல்பவள் அவள். 

அவளால் எலிெசபத்திடம் சதாிவிக்க முடியும் என்பஜத அவைது தகுதியாகும். 

எலிெசபத்தால் விஷயங்கதள நகர்த்த முடியும், அவள் அததனச் செய்தாள். 

இறுதியாக விஷயத்தத நகர்த்துவது மன உறுதிஜய. 

அந்த மன உறுதி ஜமசலழும்வதர மற்ற உறுதிகள் செயல்பட்டுக் சகாண்டிருக்கும். 

ெில உதவும், மற்றதவ ததடகளாக விளங்கும். 

உதவியும், ததடகளுஜம ெக்தியின் ஆட்டம் ஆகும். 

ெக்திகளின் ஆட்டம் மன உறுதியின் பணிதய வளமாக்குகின்றன. 

இந்த ஆட்டம் எவ்வாறு மன உறுதியின் செயல்பாட்சட வளமாக்குகிறது என்று அறிவது 

அற்புதமாகும். 

ஆட்டம் களத்தத விாிவுபடுத்துகிறது, ெந்ஜதாஷத்தின் தீவிரத்தத அதிகாிக்கச் செய்கிறது. 

ஆட்டம் ெிக்கல்கதள உருவாக்குகிறது, மன உறுதி அவற்தற நீக்குகிறது.  

ெிக்கதல ஏற்படுத்தி பின்னர் அது தீர்க்கப்படும்பபாது ஆரம்பத்தில் இருக்கும் ஆனந்தம் 

பபரானந்தமாக மாறிவிடுகிறது.  

வாழ்வில் அந்தச் செயல்முதற புதிய வாய்ப்புகளாக உருவாவதத நாம் பார்க்கிஜறாம். 

சுதந்திரம், உற்பத்தி, சுய முன்ஜனற்றம், மனித வளங்களின் கண்டுபிடிப்பு ஆகியவற்றில் அசமாிக்கா 

மனித விாிவாக்கத்திற்கான ஒரு வாய்ப்பாக உள்ளது.   

இந்தியாவில் மிகவும் வளமான பலன்களுக்காக இயற்தக முயற்ெி எடுத்துள்ளது. 

ஆன்மீக விடுததலயின் ஓர் கட்டத்தில் வளமான கலாச்ொரம் அதன் உச்ெத்தத அதடந்தது. 

அந்தத் ஜதடுபவாரால் நிராகாிக்கப்பட்ட முழு ெமூகமும், வாழ்க்தகயில் அவர்களின் 

இலட்ெியங்கதள மதறமுகமாக ஏற்றுக்சகாண்டது, ெமுதாய வாழ்வில் ஒரு ஆன்மீகக் 

கலாச்ொரத்தத உருவாக்கியது. 

ெில இடங்களில் ெிறப்பிற்கும், ெில இடங்களில் கடுதமக்கும் அது வழி வகுத்தது.  
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நாட்சட ஒன்றிசணக்க முயன்ற பதடசயடுப்பாளர்களால் வற்புறுத்தப்பட்ட ெமூக ெக்திகளின் 

இயக்கத்தினால் அதவ அதனத்தும் திறந்து சகாண்டன.  

இதன் வழியாக சவளிநாட்டு சமாழி, பழக்கங்கள், மதம் ஆகியதவ புதிய அகன்ற 

விழிப்புணர்ச்ெிதய உருவாக்க இங்கு வந்தன. 

இந்தியத் தத்துவம் மத்தியக் கிழக்கு நாடுகள் மற்றும் கிஜரக்க நாட்சடச் சென்றதடந்து, ஜமற்கத்திய 

நாடுகைிலும் நுதழந்தது. 

இந்தியாவின் செல்வவளம் சவளிப்பதடயாக வியாபாரத்திற்காக ஐஜராப்பிய ெக்திகதள இங்கு 

வரவதழத்தது.   

இந்தியப் பண்புகதள அவர்கள் மசறமுகமாக எடுத்துச் சென்றனர், பிசரஞ்சுப் புரட்ெி இதன் ஒரு 

பலனாகும். 

மூடநம்பிக்தக ொர்ந்த இந்திய நம்பிக்தககள் சநாறுக்கப்பட்டன.  

இரயில் நிறுவனமும், தபால் துதறயும் ஜெர்ந்து முப்பது சவவ்ஜவறு ஜதெீய இனங்கதள அரொங்கத் 

சதாடர்பு மூலம் ெற்று ஒன்றிதணத்தன.  

ேனநாயக நிர்வாகத்துடன் ஜெர்ந்து ஆங்கிலமும் இங்கு தங்கி விட்டது. 

99. “There is too much reason to fear they are not gone to Scotland.” 

A girl like Jane can only give information. 

England or Persia ruling India could only affect apparently on the surface. 

Mind that was born in Europe came to India through Western contact. 

Ruling a vast alien power, England did acquire patience unknown to her past. 

Wellington who won the Maratha war became an illustrious general who defeated Napoleon and became a 

renowned Prime Minister. 

Suttee was abolished in India. 

The English experience in India was to benefit the world at large. 

Any experience anywhere in the world benefits the whole world. 

Technology is the only thing that people so easily understand. 

The Russian experiment of police state helped the world to overcome it. 

Indirectly Russia understood the value of the Individual. 

European Individuality was Mind based. 

The Russian experiment was at the level of emotions negatively. 

It is a more enduring experiment in human experience. 

The American experiment was at the level of physical independence. 

The Individual who is to be born is the spiritual Individual. 

Mind, emotions and physicality preceded it. 

Everyone’s experience is needed by everybody else. 

Greece gave Europe Mind having borrowed Spirit from India. 

The computer job of USA coming to India is an economic event. 

The one direct result is to strengthen English in the Indian public. 

It insists on American accent. 

What more is exchanged is invisible. 

Economics has become global. 

Governance has a possibility to do so. 

World currency is in between. 

Even before world currency emerges, our present knowledge of Money as a social power is capable of 

raising the wealth of the world several fold by Money drawing on the social power through an 

appropriate organisational mechanism. 

It is a mechanism which will benefit various nations variously. 

We can do it consciously without waiting for it to happen. 

The growth of ORGANISATION till now can now be studied with advantage. 

Trade expanded space. 

Money conquered Time and space in increasing the energy of production. 

It was done by human energy accepting a value of trust. 

Based on those practical facts, a symbolic plane of productivity was created. It was credit. 

Banks institutionalised credit, energised production, expanded trade, and in that course created what 
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was then first understood as the Money Market. 

This witnessed the local village expanding its base of psychological existence to the world at large, first 

reaching the borders of the nation. 

Service economy was born. 

Its key was the broker, document writer, touts, gossip, rumour. 

What Banks did on trust, the stock exchange did on trust in speculation. 

Now the service economy is altering itself as the Internet work force. 

Between two major social births as agriculture and trade, the subordinate developments of urbanization, 

amusement, entertainment, crossing the social structure in all fields occur. 

Smuggling in trade involved Money. 

Social structure was broken by unwed mothers. 

Education was on its own in the unorganised structure like ground water. 

The unorganised sector organising itself becomes a more important activity than the organised sector. 

Press, media, credit card, retail trading, second hand trading in volume exceeds the other sector. In real 

significance – social evolution – they really overwhelm while the organised sector becomes the 

anachronistic obstacle in partor in essence. 

Organisation, its basic structure remains the same. 

What changes is extent, energy, quality of energy and capacity for creativity. Only when new organisations 

– Internet – are born, their significance comes to be noticed. 

There is more than meets the eye in organisation. 

“அவர்கள் ஸ்காட்லாண்டிற்குப் ஜபாகவில்தல என்பதுதான் அச்ெத்தத அளிக்கிறது.” 

ஜேதனப்ஜபால் ஒரு சபண்மணியால் தகவசல மட்டுஜம அளிக்க முடியும். 

இந்தியாதவ ஆளும் இங்கிலாந்து அல்லது சபர்ெியா ஜமற்பரப்பில் மட்டுஜம சவளிப்பதடயாக 

பாதிப்சப ஏற்படுத்த முடியும். 

ஐஜராப்பாவில் பிறந்த மனம் ஜமற்கத்திய நாடுகளின் சதாடர்பின் மூலம் இந்தியாவிற்குள் 

நுதழந்தது. 

சபாிய அந்நிய ஜதெத்தத ஆண்டுசகாண்டிருந்த இங்கிலாந்து, இதுவதர தான் அறிந்திராத ஒரு 

சபாறுதமதயப் சபற்றுக்சகாண்டது.  

மராட்டியப் ஜபாதர சவன்ற சவலிங்டன் ெிறந்த பதடத் தளபதியாக மாறினார், சநப்ஜபாலியதன 

சவன்று புகழ் சபற்ற பிரதம மந்திாியானார்.  

‘ெதி’ முசற இந்தியாவில் ஒழிக்கப்பட்டது.  

இந்தியாவில் ஆங்கிஜலயாின் அனுபவம் உலகத்திற்குப் சபரும் அளவில் பயன்பட்டது. 

எந்த ஒரு அனுபவமும், உலகத்தில் எங்கிருந்தாலும் முழு உலகத்ததயும் பயனதடயச் செய்கிறது. 

மக்கள் சவகு சுலபமாகப் புாிந்துசகாள்ளக்கூடிய ஒஜர விஷயம் சதாழில் நுட்பம்தான். 

ரஷ்யாவில் நிகழ்ந்த அடக்குமுசற ஆட்ெி, உலகம் அததக் கடந்துவர உதவியது. 

தனி மனிதனின் மதிப்பிதன ரஷ்யா புாிந்துசகாண்டது இதன் மதறமுகமான பலன் ஆகும். 

ஐஜராப்பாவின் தனித்துவம் மனததச் ொர்ந்தது. 

ரஷ்யாவின் பாிஜொததன எதிர்மதறயாக உணர்ச்ெிகளின் நிதலயில் இருந்தது.  

மனித அனுபவத்தில் இது ஜமலும் நீடித்த பாிஜொததன ஆகும். 

அசமாிக்க ஜொததன ேடநிதல சுதந்திரத்தின் நிதலயில் இருந்தது. 

ஆன்மீக மனிதஜன பிறக்க ஜவண்டிய மனிதனாவான். 

மனம், உணர்ச்ெிகள் மற்றும் உடல்ாீதியான விஷயங்கள் ஆகியசவ இதற்கு முன் நிகழ்ந்தசவ. 

அதனவாின் அனுபவமும் மற்ற அசனவருக்கும் ஜததவப்படுகிறது. 

இந்தியாவிடமிருந்து ஆன்மாதவப் சபற்ற கிஜரக்க நாடு, ஐஜராப்பாவிற்கு மனதத அளித்தது. 

அசமாிக்காவின் கணினி ஜவதல வாய்ப்புகள், இந்தியாவிற்கு வருவது ஒரு சபாருளாதார நிகழ்வு 

ஆகும். 

இந்தியர்களின் ஆங்கில அறிதவப் பலப்படுத்துவது இதன் ஒரு ஜநரடிப் பலன் ஆகும். 

இது அசமாிக்க உச்ொிப்தப வலியுறுத்துகிறது. 

ஜவறு பாிமாற்றம் எதுவும் கண்ணுக்குத் சதாிவதில்தல. 

சபாருளாதாரம் உலகளாவியதாக மாறியுள்ளது. 

ஆட்ெிமுதறக்கு இவ்வாறு செய்ய ஒரு வாய்ப்புள்ளது. 

இதடஜய இருப்பது உலக நாணயம். 
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உலக நாணயம் வருவதற்கு முன்ஜப, ஒரு முதறயான அதமப்பின் இயக்கமுதறயின் மூலம் ெமூக 

ெக்திதயப் பயன்படுத்தி, உலகத்தின் செல்வவளத்ததப் பணத்தின் மூலம் பல மடங்காக 

உயர்த்துவதற்கு, பணத்தத ஒரு ெமூக ெக்தியாகப் புாிந்துசகாண்டிருக்கும் நமது தற்பபாசதய 

அறிவால் முடியும்.   

பல்ஜவறு நாடுகள் பல்ஜவறு விதமாகப் பயனதடயும் இயக்கமுதறயாகும் இது. 

இது நசடசபறுவதற்குக் காத்திருக்காமல் நாஜம இததன தன்னுணர்வுடன் செய்யலாம். 

இப்சபாழுதுவதரயுள்ள நிறுவனத்தின் வளர்ச்ெிதயச் ொதகமாக ஆராயலாம். 

வியாபாரம் இடத்தத விாிவுபடுத்தியது. 

உற்பத்தியின் ெக்திதய விாிவுபடுத்தி பணம், இடம் மற்றும் காலத்தத சவற்றிசகாண்டது. 

மனித ெக்தி நம்பிக்தகயின் மதிப்பிதன ஏற்றுக்சகாண்டு இததனச் செய்தது.  

அந்த நதடமுதற உண்சமகைின் அடிப்பதடயில் உற்பத்தியின் ஓர் அதடயாள நிதல 

உருவாக்கப்பட்டது. அது கடன் திட்டங்கள் ஆகும். 

கடதன வங்கிகள் நிறுவன அதமப்புக்குள் சகாண்டு வந்தன, உற்பத்திக்கு ெக்தி அளித்து, 

வியாபாரத்தத விாிவுபடுத்தி, இதன் மூலம் பணச் ெந்ததசய உருவாக்கின. 

இதன் மூலம் கிராமத்தின் மனாீதியான வாழ்வு முதலில் நாட்டின் எல்தலகதளச் சென்றதடந்து, 

உலகம் முழுவதற்கும் விாிவசடந்தது. 

ஜெதவப் சபாருளாதாரம் உருவானது.  

தரகர், ஆவண எழுத்தர், இதடத் தரகர், வம்பு, வதந்தி ஆகியசவ இதன் முக்கிய பங்காக விைங்கின. 

நம்பிக்தகயின் ஜபாில் வங்கிகள் செய்ததத, ஊகச் ெந்சதயின் மீதான நம்பிக்தகயின் ஜபாில் பங்குச் 

ெந்தத செய்தது. 

இப்சபாழுது ஜெதவப் சபாருளாதாரம் இதணயதளம் எனும் ெக்தியாக தன்தன மாற்றிக் 

சகாண்டுள்ளது. 

விவொயம், வியாபாரம் ஆகிய இரண்டு சபாிய ெமூகாீதியான பிறப்புகளுக்கிதடஜய நகரமயமாதல், 

ஜகளிக்தக, சபாழுதுஜபாக்கு, அதனத்து துதறகளிலும் ெமூக கட்டசமப்சபக் கடப்பது 

பபான்றசவ நிகழ்கின்றன.    

வியாபாரத்தில் நசடசபறும் கள்ளக் கடத்தலில் பணம் பங்கு வகிக்கிறது. 

திருமணமாகாத தாய்மார்களினால் ெமூகக் கட்டதமப்பு உதடக்கப்பட்டது. 

நிலத்தடி நீர்ஜபால முதறப்படுத்தப்படாத அதமப்பில் கல்வி தனித்து இருந்தது.  

முதறப்படுத்தப்படாத அதமப்பு தன்சனபய முதறப்படுத்திக்சகாள்ளும் சபாழுது முதறப்படுத்திய 

அதமப்தபவிட ஜமலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு செயல்பாடாக மாறுகிறது. 

பத்திாிதகத் துதற, ஊடகம், கிசரடிட் கார்ட், ெில்லதற வியாபாரம், பசைய சபாருட்கைின் 

வியாபாரம் ஆகியசவ அைவில் மற்ற துதறகதள விஞ்சுகிறது. உண்தமயில் முதறப்படுத்தப்பட்ட 

துதறகள் பகுதியிஜலா அல்லது ொரத்திஜலா முரண்பாடான ததடயாக மாறும்பபாது இந்தத் 

துசறகள் உண்தமயாகஜவ ெிறப்பாக மிைிர்கின்றன. இது ெமூகப் பாிணாமம் ஆகும். 

நிறுவனமும், அதன் அடிப்பதடக் கட்டதமப்பும் அப்படிபய உள்ளன. 

அளவு, ெக்தி, ெக்தியின் தரம், பதடப்பாற்றலின் திறன் ஆகியசவ மட்டுபம மாறுகின்றன. இதணய 

தளம் பபான்ற புதிய அதமப்புகள் ஜதான்றியசபாழுதுதான், அவற்றின் முக்கியத்துவம் 

கவனிக்கப்படுகின்றன. 

ஒரு நிறுவனத்தில் கண்ணுக்குப் புலப்படாத பல விஷயங்கள் உள்ளன. 

100. “Colonel Forster came yesterday.” 

He was fully responsible for all practical purposes. 

He never knew the first thing about Lydia. 

If anything, his wife could have known. 

All creative acts are generated as Lydia’s elopement. 

All the theories of 'The Life Divine', I am fond of saying, can be given as facts to the least intelligence, like 

the parts of a machine. 

To run a machine, to produce it, to design it, to invent it are all higher functions belonging to higher planes 

of consciousness. 

At a very young age an interested child can be given the facts of The Life Divine. 

It carries no real power. 

Argument, idea, Rea-Idea are further dimensions. 

The facts appropriately combine to form an argument. 

The Absolute creates the worlds through Sachchidananda and Supermind, Mind, Life, Matter are the lower 
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planes. 

At each stage there is a process, an instrument, a strategy, a result. 

Anyone can know it, remember it. It will not constitute an argument. 

What constitutes the argument are the facts of involution and evolution. 

These arguments give the student an outline of the process but they carry no power unless he is inspired by 

them to know more of it. 

That inspiration gives the energy of that level. 

It can only keep the atmosphere around him. 

Faith can make that atmosphere into power. 

That power is yogic power for yoga or life. 

At that stage idea becomes a Real-Idea. 

It effectuates itself. 

Its fulfillment depends on nothing else except itself. 

That is the process of evolution. 

It is so because the Real-Idea is pregnant with consciousness as well as pregnant with being. 

Social evolution as well as spiritual evolution follows the same laws. 

Lydia’s elopement is the result of the social fabric of Longbourn punctured at the weakest point. 

Mrs. Bennet was doing her best to tear that fabric at the point of Jane, but her whole personality was 

intensely concentrated in Lydia, she being the last child. 

In the surface Mind she belonged to the Meryton society, not the barbaric community to which her energy 

belonged. 

So, she broke down like the monkey that pulled the wedge. 

In the normal course, her action would result in one daughter being sent to oblivion and all the other 

daughters to old maidhood. 

The Force is constantly attempting to create perfect forms. (p. 90, The Life Divine) 

Elizabeth at Pemberley was a better form than at Longbourn. 

Creation of a higher form needs energy to be better organised. 

The energy of the family – Mrs. Bennet’s energy – was better organised by the personality of Elizabeth in 

the field of freedom. 

In a family of higher restraint, better culture, more education it could have happened as the advent of luck. 

This is a family of low intensity and higher possibilities, the former dominating the latter. 

So the first step in reorganisation is to meet the needs of the lower. 

The lower acts are readily overwhelmed with energy. 

The final higher form is higher in the sense of a wider base. 

It is not merely the evolution of a family, but social evolution which raises the society. 

The social wisdom of the writer Jane Austen lies in her preserving the social fabric without sacrificing the 

present in favour of the future. 

It carries the feature of evolution not the trait of revolution. 

England was not enamoured of revolutions. Hence Austen acted within the scope of social attitudes. 

None of her other novels carry anything of this character. 

She accomplished her higher goal integrating it with the existing fabric without rupture. 

“கர்னல் பாஸ்டர் ஜநற்று வந்தார்.” 

அசனத்து நதடமுதற பநாக்கங்களுக்கும் அவர் முற்றிலும் சபாறுப்புள்ளவராக இருந்தார். 

லிடியாதவப் பற்றிய முதல் விஷயம் அவருக்குத் சதாிந்திருக்கஜவ இல்தல. 

ஒரு பவசை அவருதடய மதனவிக்குத் சதாிந்திருக்கலாம். 

பதடக்கும் திறன் சகாண்ட செயல்கள் அதனத்தும் லிடியாவின் ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வாக 

உருவாக்கப்பட்டன.  

‘தி தலப் டிதவன்’-ன் அதனத்து ஜகாட்பாடுகசையும், குதறவான அறிவுத் திறன் 

உதடயவர்களுக்கு, ஒரு இயந்திரத்தின் பாகங்கசைப் ஜபால உண்சமகைாக அளிக்க முடியும்.   

இயந்திரத்ததச் செயல்பட தவப்பது, அசத உருவாக்குவது, வடிவதமப்பது, கண்டுபிடிப்பது 

ஆகியதவ ேீவியத்தின் உயர் நிதலகதளச் ொர்ந்த உயர் செயல்பாடுகள் ஆகும்.  

ஒரு ஆர்வமுள்ள குழந்ததக்கு இளம் வயதிபலபய ‘தி தலப் டிதவன்’-ன் உண்தமகதள வழங்க 

முடியும்.  
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இது உண்தமயான ெக்திதயத் தாங்கி வருவதில்தல. 

வாதம், எண்ணம், முழு எண்ணம் ஆகியதவ ஜமலும் ெில பாிமாணங்கள் ஆகும். 

உண்தமகள் ொியான முதறயில் இதணந்து ஒரு விவாதமாக உருவாகின்றன. 

பிரம்மம் ெச்ெிதானந்தத்தின் மூலம் உலகங்கதள உருவாக்குகிறது. ெத்திய ேீவியம், மனம், வாழ்வு, 

ேடம் ஆகியதவ கீழ் நிதலகள் ஆகும். 

ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் ஒரு செய்முதற, ஒரு கருவி, ஒரு உபாயம், ஒரு பலன் உள்ளது.  

அதத எவராலும் அறிந்துசகாள்ை முடியும், ஞாபகம் தவத்துக்சகாள்ள முடியும். அது ஒரு 

விவாதமாக அதமயாது. 

ெிருஷ்டி, பாிணாமம் இவற்றின் உண்தமகஜள வாதமாக அதமகின்றன. 

இந்த வாதங்கள் ஒரு மாணவனுக்கு செயல்முதறயின் சுருக்கத்தத அளிக்கிறது, ஆனால் அவற்தற 

ஜமலும் அறிய ஜவண்டும் என்கிற ஆர்வம் அவனுக்கு இருந்தாலன்றி அவற்றிற்கு ெக்தி 

இருப்பதில்தல.    

அந்த ஆர்வம் அந்த நிசலக்கான ெக்திதய அளிக்கிறது. 

அவதனச் சுற்றி சூழதல மட்டுஜம அதனால் சவத்திருக்க முடியும். 

நம்பிக்தகக்கு அச்சூழதல ெக்தியாக மாற்ற முடியும். 

அச்ெக்தி ஜயாகம் அல்லது வாழ்வின் ஜயாக ெக்தியாகும். 

அந்தக் கட்டத்தில் எண்ணம் முழு எண்ணமாக மாறுகிறது.  

இது தன்தனஜய செயல்படுத்திக் சகாள்கிறது. 

இதன் நிதறவு தன்தனத் தவிர ஜவறு எசதயும் ொர்ந்து இருப்பதில்தல. 

அது பாிணாமத்தின் செயல்முதற ஆகும். 

முழு எண்ணம், ேீவியத்தாலும், ேீவனாலும் நிதறந்துள்ளதால் இது இவ்வாறு உள்ைது. 

ெமூக மற்றும் ஆன்மீகப் பாிணாமங்கள் இஜத விதிகதளப் பின்பற்றுகின்றன. 

லாங்பர்னின் ெமூக அதமப்பு வலுவில்லாத இடத்தில் பாதிப்பசடந்ததால், லிடியா ஓடிப்ஜபாவது 

நிகழ்ந்தது. 

ஜேனுதடய விஷயத்தில் அந்த அதமப்தப உதடத்சதறிந்து சவளிவர திருமதி சபன்னட் தன்னால் 

இயன்ற அதனத்ததயும் செய்து வந்தாள், ஆனால் அவளுதடய தனித்தன்சம முழுவதும் லிடியா 

கதடெி குழந்ததயாக இருந்ததால், அவள் மீது தீவிர கவனம் சகாண்டிருந்தது.  

ஜமல் மனதில் அவள் சமாிடன் ெமூகத்ததச் ொர்ந்தவளாக இருந்தாள், அவளுதடய ெக்தி 

அடங்கியிருந்த காட்டுமிராண்டி ெமுதாயத்ததச் ொர்ந்திருக்கவில்தல. 

ஆதலால் அவள் ஆப்தபதய பிடித்திழுத்த குரங்குஜபால் உதடந்து ஜபானாள். 

ொதாரண நிதலயில் அவளுதடய செயல் ஒரு மகதளக் காணாமல் பபாக சவத்திருக்கும், மற்ற 

மகள்கதளத் திருமணமாகாத கன்னிப் சபண்களின் நிதலக்குத் தள்ைியிருக்கும். 

ெக்தி எந்ஜநரமும் பூரண வடிவங்கதள உருவாக்க முயற்ெி செய்து சகாண்டிருக்கிறது. (p. 90, The Life 

Divine) 

லாங்பர்னில் இருந்தததவிடப் சபம்பர்லியில் எலிெசபத் ெிறப்பாக நடந்துசகாண்டாள். 

உயர்ந்த ரூபத்தத உருவாக்க ெக்திதய ஜமலும் நன்கு முதறப்படுத்த ஜவண்டும். 

குடும்பத்தின் ெக்தி-திருமதி சபன்னட்டின் ெக்தி-சுதந்திரமான களத்தில் எலிெசபத்தின் ஆளுதமயின் 

மூலம் ஜமலும் ெிறப்பாக முதறப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 

உயர்ந்த கட்டுப்பாடு, ெிறந்த கலாச்ொரம், ெிறந்த கல்வி சகாண்ட குடும்பத்தில் அது அதிர்ஷ்டத்தின் 

வருதகயாக நடந்திருக்கலாம்.    

குதறந்த தீவிரம் மற்றும் அதிக ொத்தியங்கதளக் சகாண்ட குடும்பம் இது, முந்ததயது பின்னர் 

இருப்பதன் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. 

எனபவ மறு ெீரதமப்பின் முதல் படி, தாழ்ந்ததின் ஜததவகதளப் பூர்த்தி செய்வதுதான். 

தாழ்ந்த செயல்கள் ெக்தியினால் உடனடியாக நிரம்பி வழியும். 

பரந்த அடித்தளத்தின் அடிப்பதடயில் இறுதியான உயர் ரூபம் உயர்ந்ததாகும்.  

குடும்பத்தின் பாிணாமம் மட்டுமல்ல இது, ெமூகத்தத உயர்த்தும் ெமூகப் பாிணாமமுமாகும். 

எழுத்தாளர் ஜேன் ஆஸ்டினின் ெமூக ஞானம், எதிர்காலத்திற்கு ஆதரவாக நிகழ் காலத்ததத் 

தியாகம் செய்யாமல் ெமூகக் கட்டதமப்தபக் காப்பாற்றுவதில் உள்ைது.   

இது பாிணாமத்தின் அம்ெத்ததத் தாங்கிச் செல்கிறது, புரட்ெியின் குணத்தத அல்ல. 

இங்கிலாந்து புரட்ெிகைால் கவரப்படவில்தல. ஆகபவ ெமூக மஜனாபாவங்களின் எல்தலக்குள் 

ஆஸ்டின் செயல்பட்டாள்.  

அவளுதடய மற்ற நாவல்கள் எதுவுஜம இது ஜபான்றசதாரு குணாதிெயத்தத 

சவைிப்படுத்தவில்சல.  
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அப்பபாசதய கட்டதமப்பிற்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாமல் அதனுடன் இசணத்து, தனது 

உயர்ந்த இலக்தக அவள் அசடந்தாள். 

101. “Colonel Foster came yesterday, having left Brighton the day before.” 

After the catastrophe he fulfilled his duty meticulously. 

At such times Man thinks what he would have done had he known it prior to the catastrophe. 

The usual thought is the catastrophe could have been avoided. 

Life is too resourceful to be handled successfully by a thought. 

For thought to be successful, it should have emerged from the subconscious, meaning the society should 

have been following it. 

Or, it should be consecrated. 

In the absence of either, Life proves too resourceful to the thought. 

He who relies on thought relies on rationality and truth. 

People can be obstinately irrational and inflict their falsehood on the victim. 

The wonder is the entire public opinion will be on the false side. 

A person who rises in falsehood in spite of the usual show of opposition to outstanding success, will be 

readily accepted by the public. 

So for someone in truth, only the following is open: 

Walk not into the trap of seeking help. 

Should you do so, rely on consecration only. 

Leave the entire initiative with the seeker, have all agreements in public, with the entire hold in your hands. 

(This is worth not indulging in). 

Human experiences that failed as a venture never hurt the devotee materially. 

A bad character of intense jealousy sought help only to betray, ruin, crush the helper which was his long 

term yearning. He destroyed himself physically. 

One who invested generously wanted the prestige for the work while it came from resources gathered three 

times. The investor can get his property and profits, not the rewards of work another has done. 

Even fabulous profits Man refuses if he has to share even a small part of it with others. He is 

unwilling to let the credit of the work go to those who have done it. 

At the bottom the rule of the beneficiary destroying the benefactor holds itself fully true and valid. 

Men of incapacity often resent being beneficiaries. They would rather refuse the entire benefit rather than 

knowing it came to him from another. 

The profound psychological, yogic truths behind all this are. 

Ego is assertive even in receiving. 

Jealousy is destructive in any possible relationship. 

In the equation of selfishness with selfless generosity, strength always resides on the side of the former. 

A false society will only support a false personality. 

Yoga permits no initiatives. 

What is not consecrated goes unprotected. 

The presence of a strong Man of Truth, who does not defend himself by shrewd tricks, is an invitation to 

mean forces to attack, as the novice magician tries his hand on a yogi. 

Usually the victim offers chinks in his shield as, 

Desire for a good name. 

Considering the arch enemy as a dear friend. 

Failure to see the difference in consciousness levels. 

Unpardonable urge of a weak Man to help others. 

Shielding betrayal of low consciousness. 

Committing the error of allowing a very dangerous character to be part of the work. 

Absence of subtle caution. 

Not going the whole hog in defending. 

The superstition of service. 

Mistaking the organisation for the ideal. 

Too much insistence on practical values. 

Relying on secondary causes. 
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Refusing to kill when God orders to kill. 

Relying on another when he alone can do something. 

Greater indulgence of freedom than permissible. 

“This once” 

Vain hope of not being hurt in a wrong course. 

A fresh new offence rising in work to destroy in a flash before knowing what is happening. 

Failure to take the known precautions. 

“ஜநற்தறய முன் தினம் பிதரட்டனிலிருந்து புறப்பட்டு கர்னல் பாஸ்டர் ஜநற்று இங்கு வந்தார்.” 

விபத்து நடந்து முடிந்த பிறகு அவர் தன்னுதடய கடதமதய மிகுந்த கவனத்துடன் 

நிதறஜவற்றினார்.  

இது ஜபான்ற ஜநரங்களில், விபத்து நடப்பதற்கு முன்ஜப அததப் பற்றி அறிந்திருந்தால் தான் என்ன 

செய்திருப்ஜபாம் என மனிதன் நிதனப்பான். 

ொதாரணமாகத் பதான்றும் எண்ணம் விபத்ததத் தடுத்திருக்கலாம் என்பதுதான். 

இதுபபான்ற ஒரு எண்ணத்தினால் வாழ்க்சகசய சவற்றிகரமாகக் சகயாை முடியாது. 

எண்ணம் சவற்றியதடய, அது ஆழ் மனதிலிருந்து சவளிப்பட்டிருக்க ஜவண்டும், ெமூகம் இததப் 

பின்பற்றி வந்திருக்க ஜவண்டும் என்று சபாருள். 

அல்லது அததச் ெமர்ப்பணம் செய்ய ஜவண்டும். 

இரண்டும் இல்லாதபட்ெத்தில் வாழ்வில் அந்த எண்ணத்சதச் செயல்படுத்துவது கடினம். 

எண்ணத்ததச் ொர்ந்து இருக்கும் ஒருவன், பகுத்தறிவு மற்றும் உண்தமதயச் ொர்ந்து இருப்பான். 

மனிதர்கள் பிடிவாதமாக பகுத்தறிவற்று இருக்கலாம், பாதிக்கப்பட்டவன் மீது அவர்களது 

சபாய்தமதயச் சுமத்தலாம். 

சபாது மக்களின் அபிப்பிராயம் முழுவதும் சபாய்யின் பக்கம் இருப்பது ஆச்ொியத்திற்குாியது.  

அஜமாகமான சவற்றிக்குச் ொதாரணமாகக் காண்பிக்கப்படும் எதிர்ப்சபயும் மீறி சபாய்தமயில் 

திசைக்கும் ஒருவர் சபாது மக்களால் உடனடியாக ஏற்றுக் சகாள்ளப்படுவார்.  

உண்தமயில் உதறயும் ஒருவருக்கு கீழ்க்கண்ட வழிகஜள உள்ளன.  

உதவிதய நாடி சபாறிக்குள் மாட்டிக்சகாள்ளக் கூடாது. 

அவ்வாறு செய்ய ஜவண்டும் எனில் ெமர்ப்பணத்தத மட்டுபம நம்ப ஜவண்டும். 

நாடுபவாிடம் முழு தன்முதனப்தபயும் விட்டுவிட ஜவண்டும், அதனத்து ஒப்புதல்களும் 

சபாதுத்தைத்தில் செய்யப்பட ஜவண்டும், முழு அதிகாரமும் நம் தகயில் இருக்க ஜவண்டும்.(இதில் 

ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது.) 

ஜதால்விதயத் தழுவிய மனித அனுபவங்கள் அன்பதர சபாருள்ாீதியாகப் பாதிப்பதில்தல. 

தீவிர சபாறாதம சகாண்ட ஜமாெமான குணமுதடய ஒருவன் துஜராகம் செய்ய, அழிக்க, உதவி 

செய்பவதர நசுக்க மட்டுஜம உதவிதய நாடினான், இது அவனுதடய நீண்ட நாள் ஏக்கமாக 

இருந்தது. அவன் தன்தனஜய உடல்ாீதியாக அைித்துக் சகாண்டான்.   

மூன்று மடங்கு பண முதலீடு செய்யப்பட்டிருந்த ஒரு ஜவதலயில், தாராளமாக முதலீடு செய்திருந்த 

ஒருவர் அவ்ஜவதலயின் சகௌரவத்ததப் சபற விரும்பினார். முதலீடு செய்தவர் அவரது 

சொத்சதயும் இலாபத்சதயும் சபறலாபம தவிர மற்றவர் செய்த ஜவதலயின் பலன்கசைப் சபற 

முடியாது. 

சபரும் இலாபத்தத, அதில் ஒரு ெிறு பகுதிதயயாவது மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துசகாள்ள  

ஜவண்டியிருந்தால் மனிதன் அததப் சபற மறுத்து விடுகிறான். 

ஜவதல செய்தவருக்கு அதன் சபருதம ஜபாய்ச் ஜெர ஜவண்டும் என்பதில் அவனுக்கு விருப்பம் 

இருப்பதில்தல. 

பயனதடந்தவர் உதவி செய்தவதர அழிப்பார் எனும் விதி இங்கு முழுசமயாக உண்தமயாகவும், 

ொியாகவும் உள்ளது.   

திறசமயற்ற மனிதர்கள் உதவிதயப் சபற்றுக்சகாள்வதற்காகப் சபரும்பாலும் வருத்தப்படுவர். 

மற்றவாிடமிருந்து கிதடத்தது என்று அறிவததவிட உதவிதய முழுவதுமாக மறுப்பததஜய 

அவர்கள் விரும்புவர். 

இவற்றிற்குப் பின்னணியில் இருக்கும் ஆழ்ந்த ஜயாக உண்தமகள்: 

சபற்றுக்சகாள்ளும் சபாழுதுகூட அகந்தத வலியுறுத்தும். 

எந்த வித உறவிலும் சபாறாதம அைிக்கவல்லது. 

சுயநலம் மற்றும் சுயநலமில்லா சபருந்தன்தமயின் ெமன்பாட்டில், சுயநலத்தில்தான் எப்சபாழுதும் 

வலிதம உசறகிறது.  

ஒரு சபாய்யான மனிததனத்தான் ஒரு சபாய்யான ெமூகம் ஆதாிக்கும். 
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ஜயாகம் தன்முதனப்புகதள அனுமதிக்காது. 

ெமர்ப்பணம் செய்யப்படாதததற்கு பாதுகாப்பு கிதடப்பதில்தல. 

அனுபவமற்ற மந்திரவாதி ஜயாகியின் மீது தன் திறதமதயப் பிரபயாகிக்க முயல்வசதப்பபால், 

புத்திொலித்தனமான தந்திரங்களால் தன்தனப் பாதுகாத்துக்சகாள்ளாத, உண்தம குடி 

சகாண்டிருக்கும் வலிசமயான மனிதன் இருப்பது, ெிறிய ெக்திகள் தாக்குவதற்கு விடுக்கும் அசைப்பு 

பபாலாகிறது.  

சபாதுவாக, பாதிக்கப்பட்டவன் தனது தற்காப்பில் இது ஜபான்ற குசறகசை தவத்திருப்பான்: 

நல்ல சபயர் எடுக்க ஆதெப்படுவது. 

பரம எதிாிசயப் பாெமுள்ள நண்பனாகக் கருதுவது.  

ேீவியத்தின் நிதலகளிலுள்ள வித்தியாெத்ததக் காணத் தவறுவது. 

ஒரு பலவீனமான மனிதனின் மற்றவர்களுக்கு உதவி புாியும் மன்னிக்க முடியாத உந்துதல். 

தாழ்ந்த ேீவியத்தின் துஜராகத்ததக் காப்பாற்ற நிதனப்பது. 

மிகவும் ஆபத்தான மனிததன ஜவதலயின் ஒரு அங்கமாக அனுமதிக்கும் தவறு. 

ஜெதவதயப் பற்றிய மூடநம்பிக்தக. 

அதமப்தப இலட்ெியம் எனத் தவறாகப் புாிந்துசகாள்வது. 

நதடமுதற பண்புகதள மிகவும் வலியுறுத்துவது. 

இரண்டாம்பட்ெக் காரணங்கதள நம்பியிருத்தல். 

இதறவன் சகாதல செய்ய ஆதணயிடும்சபாழுது மறுப்பது. 

நம்மால் செய்ய முடியும் எனும்சபாழுது மற்றவதர நம்புதல். 

அனுமதிக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தத மீறுவது. 

“இந்த ஒரு முசற மட்டும்.” 

தவறான ஜபாக்கில் பாதிப்பு ஏற்படாது என்ற வீண் நம்பிக்தக. 

என்ன நடக்கிறது என்று புாிந்துசகாள்வதற்கு முன்ஜப, ஜவதலதய ஒரு க்ஷணத்தில் அழிக்க புதிய 

தவறு ஒன்று நிகழ்வது. 

சதாிந்த முன்சனச்ொிக்தககதள எடுக்கத் தவறுவது. 

102. “Not many hours after, the express…” 

At a moment of the greatest haste, the demands of travel will delay the departure by hours. 

This is true for all men, not for those who are in Silence beyond Silence. (p.29- -The Life Divine) 

Silence can be there in the Mind and the Spiritual range of Mind where ego is not extinguished. 

Only when the cosmos is transcended, ego dissolves. 

Silence beyond Silence belongs to regions beyond cosmos. 

One who is in it can energise activity by the energy of Silence. 

Buddha had attained it. 

Transcendence is where the conscious soul is absolutely free to reach the Non-Being without losing 

hold of the Being. (p. 30 – The Life Divine) 

The opposite is personal withdrawal of mentality from a cosmic activity in Non-existence. (p. 30 The Life 

Divine) 

It is not indicated that it is Nirvana or what Buddha attained. 

Darcy’s remarkable psychological endeavour to rise to the expectations of Elizabeth can be understood as, 

Self-oblivious self-forgetful single-minded devotion to her. 

Capacity not to see any defect in his love. 

The introspective view of considering the outer abuse as his own inner defect. 

His soul becoming conscious of her soul’s aspiration. 

Consecration maturing into surrender in this activity. 

Delight of being tempting the hidden consciousness to discover the secret godhead. 

Withdrawal of his Mind from the complete identification with the body. 

Moving from the part of his own selfish desire to the whole where his desire refines into selfless self-giving 

where her own inner deeper aspirations are fulfilled. 

Ego that was final was rendered an intermediary to be passed over. 

An inspiring vision impossible of realisation offers to be a realisable dream. 

Accomplishment is the ultimate science of existence. 

Its consummation is attained when it is executed as an art. 

Devotees observe life far more than ordinary people. 
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But their observation leads to immediate results as they have no reference. 

A time was when the population knew it as an art. 

Art or science can accomplish only in the limits of social capacity. 

Five hundred years ago one who observed his life as a science and lived it as an art could at least be called 

by the king for recognition and reward. 

Today such an endowment can give a far greater result as 

Every Man’s world is as wide as the earth. 

Comforts and conveniences are of a far higher degree. 

For such an effort, the reward will be at the top of the society. 

Earlier spirit was moksha, now spirit is transformation. 

Spirit in life was not a dimension earlier. 

Now spirit in life creates new vast infinite dimensions. 

Outwardly it is abundant power and wealth. 

Inwardly it makes Romance real. 

The inner fulfillment of today was not there five hundred years ago. 

Perhaps the greatest of his achievements will be giving his endowment to others, posterity – a rare 

fulfillment. 

There are wider newer causes in the world which he can serve, if he is so inclined. 

There were sixty four sastras. 

Now every walk of life, its numerous subdivisions is a field that can turn into a sastra. One cannot exhaust 

in a life time the study of the origin of any language and its relations with other aspects of life. 

To reduce them to abstract laws is great. 

The Life Divine can be taken up for an exhaustive study. 

Its applications to ancient thought and modern research open infinite fields. 

Should a devotee be inclined, he can devise solutions to all problems of life. 

He can convert each of them into an opportunity which in the normal course cannot arise in a few hundred 

years. 

“தந்தி கிதடத்த ெில மணி ஜநரங்களுக்குப் பிறகு.” 

மிகப் சபாிய அவெரமான தருணத்தில், பிரயாணத்தின் பதசவகள் புறப்படுவசத பல மணி  

ஜநரங்களுக்குத் தாமதப்படுத்தும்.  

இது எல்லா மனிதர்களுக்கும் சபாருந்தும், சமௌனத்திற்கு அப்பால் உள்ை சமௌனத்தில்  

இருப்பவர்களுக்கு அல்ல. (p.29- -The Life Divine) 

அகந்தத அழிந்திராத மனதிலும், மனதின் ஆன்மீக நிதலயிலும் சமௌனம் இருக்க முடியும். 

பிரபஞ்ெத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிதலயில் மட்டுபம அகந்தத கதரகிறது. 

சமௌனத்திற்கு அப்பாலுள்ை சமௌனம் பிரபஞ்ெத்திற்கு அப்பாலுள்ள இடங்களுக்குாியது. 

அதிலுள்ள ஒருவர் சமௌனத்தின் ெக்தியினால் செயல்பாட்டிற்குச் ெக்தி அளிக்கலாம். 

புத்தர் இததன அதடந்துள்ளார். 

பிரம்மத்தில் தன்தன உணர்ந்த ஆன்மா ‘ெத்’-ன் பிடிதய விடாமல் அெத்திதன அதடய  

முற்றிலுமாக சுதந்திரமாக உள்ளது. (p. 30 – The Life Divine) 

பிரபஞ்ெ செயலிலிருந்து மனநிதலதய தனிப்பட்ட முதறயில் ‘அெத்’திலிருந்து அகற்றிக் சகாள்வது 

இதற்கு எதிரானதாகும். 

இது ‘நிர்வாணம்’ என்ஜறா அல்லது புத்தர் அதடந்தது என்பறா குறிப்பிடப்படவில்தல. 

எலிெசபத்தின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்றார்ஜபால் உயர்வதற்கான டார்ெியின் ெிறப்பான மனாீதியான 

முயற்ெிதய இவ்வாறு புாிந்துசகாள்ளலாம். 

தன்தன அறியாத, தன்தன மறந்த, ஒருமுகப்பட்ட அவள் மீதுள்ை ஆர்வம். 

தன்னுதடய காதலில் எந்த விதக் குதறசயயும் பார்க்க இயலாதது. 

சவளியிலிருந்து வந்த நிந்ததனசய தனது அகக் குசறபாடாகக் கருதும் உள்பநாக்கப் பார்சவ 

அவளது ஆன்மாவின் ஆர்வத்தத அவனது ஆன்மா உணர்வது. 

இந்தச் செயலில் ெமர்ப்பணம் ெரணாகதியாக முதிர்ச்ெி சபறுகிறது. 

ஜீவனின் ஆனந்தம், இரகெியமான இசறவசனக் கண்டுபிடிப்பதற்காக மசறந்துள்ை ஜீவியத்சதத் 

தூண்டுவது.  

உடலுடன் முழுதமயாக அதடயாளப்படுத்திக் சகாள்வதிலிருந்து மனதத அகற்றுவது. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

239 

 

தனது சுயநலமிக்க ஆசெயின் ஒரு பகுதியிலிருந்து முழுதமக்கு மாறுவது. அங்கு அவனது ஆதெ 

சுயநலமற்ற சுய அர்ப்பணமாகப் பண்படுவது, அவைது அகத்தின் ஆழமான ஆர்வங்கள் நிதறவு 

சபறுவது.   

இறுதி எனக் கருதப்பட்ட அகந்தத கடந்து செல்ல ஒரு இதடநிதல வழங்கப்பட்டது. 

அசடவதற்குச் ொத்தியமற்ற எழுச்ெியூட்டும் ஒரு சதாசல பநாக்குப் பார்சவ, ொத்தியமாகும் ஒரு 

கனவாக மாறுவது.  

ஒரு காாியத்தத சவற்றிகரமாகச் செய்து முடிப்பது வாழ்வின் முடிவான அறிவியல் ஆகும். 

அதத ஒரு கதலஜபால் செய்து முடித்தால் அது முழு நிதறவு அதடகிறது.  

ொதாரண மக்கதளவிட அன்பர்கள் வாழ்க்தகதய ஜமலும் அதிகமாகபவ கவனிக்கின்றனர். 

ஆனால் அவர்களது கவனிப்பு உடனடி பலன்கதள அளிக்கிறது, ஏசனனில் அவர்களுக்கு முன் 

குறிப்பு எதுவும் இல்தல. 

மக்கள் இததன ஒரு கதலஜபால் அறிந்த ஒரு காலமும் இருந்தது. 

கதலயும், அறிவியலும் ெமூகத்திறனின் எல்தலக்கு உட்பட்டு மட்டுஜம ொதிக்க முடியும். 

ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன் தன்னுதடய வாழ்தவ அறிவியலாகக் கவனித்து கதலஜபால் வாழ்ந்த 

ஒருவர், குசறந்தபட்ெம் அரெரால் அங்கீகாரமும் அளிக்கப்பட்டு சவகுமதி வைங்கவாவது 

அதழக்கப்படலாம். 

இன்று இத்ததகய ஒரு ெிறப்பு ஜமலும் சபாிய பலதனக் கீழ்க்கண்டவாறு அளிக்க முடியும். 

ஒவ்சவாரு மனிதனின் உலகமும் பூமிதயப்ஜபால் பரந்து இருக்கும்.    

செௌகாியங்களும், வெதிகளும் ஜமலும் உயர்ந்ததவகைாக இருக்கும். 

இத்ததகய ஒரு முயற்ெிக்குப் பலன் ெமூகத்தின் உச்ெத்தில் இருக்கும். 

முன்பு ஆன்மா ஜமாக்ஷமாக இருந்தது, இப்சபாழுது திருவுருமாற்றமாக உள்ளது. 

வாழ்வில் ஆன்மா முன்பு ஒரு பாிமாணமாக இல்தல. 

இப்சபாழுது வாழ்வில் ஆன்மா புதிய சபாிய அளவற்ற பாிமாணங்கதள உருவாக்குகிறது. 

சவைிபய இது அபாிமிதமான ெக்தியும், செல்வமும் ஆகும். 

அகத்தில் இது சபருங்காததல உண்தமயாக்குகிறது. 

இன்று இருக்கும் அகத்தின் நிதறவு ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன் இல்தல. 

தனது திறன்கசை மற்றவர்களுக்கும், வரும் ததலமுதறயினருக்கும் அளிப்பதுதான் ஒருவரது மிகப் 

சபாிய ொததனயாக இருக்கும்- ஒரு அாிய மன நிதறவு.  

அவனுக்கு நாட்டம் இருப்பின் அவன் ஜெதவ செய்ய உலகில் பரந்த, புதிய பநாக்கங்கள் உள்ளன. 

அறுபத்து நான்கு ொஸ்திரங்கள் இருந்தன. 

இப்சபாழுது வாழ்க்தகயின் ஒவ்சவாரு துசறயும், அதன் எண்ணற்ற உப பிாிவுகளும் ஒரு 

ொஸ்திரமாக மாறக்கூடிய ஒரு கைமாகும். ஒரு சமாைியின் மூலம், வாழ்வின் மற்ற அம்ெங்களுடன் 

அதன் சதாடர்புகசையும் ஆராய்வதற்கு ஒருவருக்கு ஒரு வாழ்நாள் பபாதாது. 

இவற்தற கருத்துருவம் சகாண்ட ஒரு ெட்டமாகச் சுருக்குவது ெிறந்தது. 

‘தி தலப் டிதவன்’-ஐ ஒரு விாிவான ஆராய்ச்ெிக்கு உட்படுத்தலாம். 

பசைதமவாய்ந்த ெிந்ததனகளுக்கும், தற்காலத்து ஆராய்ச்ெிகளுக்கும் இதனுதடய பயன்பாடு 

அளவற்ற துசறகளுக்கு வைிவகுக்கிறது.  

அன்பர் ஒருவருக்கு இதில் விருப்பமிருந்தால், வாழ்வின் அதனத்து பிரச்ெிதனகளுக்கும் அவர் தீர்வு 

காணலாம்.  

ொதாரணமாக நூறு வருடங்களில்கூட எழாத வாய்ப்புகளாக அதவ ஒவ்சவான்தறயும் அவர் 

மாற்றலாம்.  

103. “Though Lydia’s short letter to Mrs. Foster gave them to understand they were going to Gretna Green…” 

Runaway culprits do not leave the traces of their travel. 

It was a delicate situation, especially when they wanted to save Lydia. 

Human accomplishment is like a machine operation. 

Lydia’s elopement had several dangerous dimensions. 

1. Wickham could desert her. 

2. Lydia could desert. 

3. They could go to another continent and live together or separate as immigrants and start life afresh. 

Any machine has a manual. 

A machine is easily operated from the manual only if she is a practiced machinist. 

The opportunities Mother opens are like sophisticated machines. 

Our devotees operate them without reading the manual and break them. 
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The operations can go wrong. 

Machines do not break down if they go wrong. 

An unpractised hand’s ignorant impatience invariably breaks it.  

It is here Mother says for a small good work or a small lapse the results are out of proportion 

retaining a character. 

An unconsciously successful devotee after a hundred successful steps is not aware when he has crossed in 

an event a tremendous barrier. 

There are vastly lucky and unlucky people. 

At this stage, a study of ignorance in the devotee will be rewarding as well as revealing. 

The only thing that can surely save the devotee is consecration. 

Otherwise unconsciously he will be shot to the top or he will not escape tragedies. 

For one to whom three minutes of consecration is difficult, how can he conceive of twenty four hour 

consecration? 

Raising the consciousness is the only solution. 

Anyone can try an experiment and have full rewarding experience. 

The rules are the same for all. 

This episode can be viewed as a problem of life. 

The potentialities, problems of life and their solutions can be outlined here. 

Life is one of the excess sources of everything celestial. (p. 207 – The Life Divine) 

Its central circumstance is the divided ignorant Mind. (Ibid) 

The solution we need is not in Mind but in life. (Ibid) 

Such a life is in bodily, vital, Mental levels. (p. 208 – The Life Divine) 

Its solutions are worked out in Consciousness through Force. (Ibid) 

As the consciousness is, so is the Force. (Ibid) 

To master them at these three levels, Man must evolve. (p. 209 – The Life Divine) 

The potentials of this solution lie in Sachchidananda. (Ibid) 

It starts with Sachchidananda, travels to a full solution via Matter, Mind and Supermind. (p. 211 – The Life 

Divine) 

If the above is an outline of the potentiality, problem and solution, the student who desires a consummate 

precise description of this Marvel should go for its theory to the chapter ”Problems of Life” in the The Life 

Divine and the corresponding pages of the story Pride and Prejudice. Below we touch upon the landmarks. 

The corresponding stages in the story. 

An unheard of life for Longbourn, Netherfield, Pemberley is brought to Meryton by the atmosphere 

of the French Revolution which we see at the end. 

Its material version is seen in Mr. and Mrs. Bennet who retire from it and attack it vigorously. It is the 

material version when consciousness is lost. 

Rising to the vital, we hear ‘tolerable’. 

Mentally it expresses as the proposal where the conflict is at its highest pitch. 

Its direct result is he goes to Sachchidananda and She moves to Mind. 

His going to Sachchidananda moves her to Mind to desire Pemberley. 

He took a positive vital initiative of lunch and Caroline the negative provocation. 

She moves to Mind to disclose the elopement and subconsciously desires his help. 

He moves down to Supermind to accept Lydia, Wickham, Mrs. Bennet and all the family to fully resolve 

the conflict. 

Caroline’s negative vital provocation is aggrandised by Lady Catherine’s visit only to exhaust the vibration. 

The role of Bingley and Collins very well fits the scheme of the story. 

We see each who had taken the initiative was to reverse it on his own. 

Life offers a rich potential which by the ignorance and division of Mind becomes richer by involution and 

evolution. 

“திருமதி பாஸ்டருக்கு லிடியா எழுதியிருந்த சுருக்கமான கடிதத்தில் அவர்கள் கிஜரட்னா க்ாீனிற்குப் 

ஜபாகப் ஜபாவதாகப் புாிந்து சகாள்ளப்பட்டாலும்....” 
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தப்பிஜயாடும் குற்றவாளிகள் அவர்களது பிரயாணத் தடயங்கதள விட்டுச் செல்ல மாட்டார்கள். 

முக்கியமாக அவர்கள் லிடியாதவக் காப்பாற்ற பவண்டும் எனும்சபாழுது இது ஒரு இக்கட்டான 

நிதலதமயாகும். 

மனித ொததன ஒரு இயந்திரத்தின் செயல்பாடு ஜபான்றது. 

லிடியாவின் ஓடிப்பபான நிகழ்விற்கு பல ஆபத்தான பாிமாணங்கள் உள்ைன. 

1. விக்காம் அவதளக் தக விட்டு விடலாம். 

2. லிடியாவும் தகவிடலாம். 

3. அவர்கள் ஜவறு கண்டத்திற்குச் சென்று குடிபயறியவர்கைாக, ஜெர்ந்பதா அல்லது பிாிந்பதா புதிய 

    வாழ்க்தகதய ஆரம்பிக்கலாம். 

எந்த ஒரு இயந்திரத்திற்கும் ஒரு தகஜயடு உண்டு. 

இயந்திரத்தத இயக்கிப் பழகியவருக்ஜக தகஜயட்டிதனப் பார்த்து அததன எைிதாக இயக்க 

முடியும். 

அன்தன அளிக்கும் வாய்ப்புகள் நுட்பமான இயந்திரங்கள் பபான்றசவ. 

நமது அன்பர்கள் தகஜயட்டிதனப் படிக்காமல் அததன இயக்கி பழுததடயச் செய்து விடுவர். 

இயந்திரத்தத இயக்குவதில் தவறு ஜநாிடலாம். 

இயந்திரம் இயங்கும்சபாழுது தவறு ஏற்பட்டால் அதவ பழுதசடயாது. 

அனுபவமற்ற தககளின் அறியாதமயுடன்கூடிய சபாறுதமயின்தம அததப் பழுதாக்கி விடுகிறது. 

ஒரு ெிறிய நல்ல செயலுக்பகா அல்லது ஒரு ெிறிய தவற்றிற்பகா பலன்கள், ஒரு குணத்ததத் தக்க 

தவத்துக்சகாண்டு சபாிய அளவில் இருக்கும் என்று இங்கு அன்தன கூறுகிறார்.   

நூறு சவற்றிகரமான படிகளுக்குப் பிறகு, சவற்றிதய அதடந்திருக்கும் தன்தன உணராத ஒரு 

அன்பருக்கு, ஒரு நிகழ்வில் தான் மிகப் சபாிய ததடதயத் தாண்டி வந்துள்ஜளாம் என்பஜத 

சதாிவதில்தல.   

மிகவும் அதிர்ஷ்டொலி மற்றும் அதிர்ஷ்டமில்லாத மக்கள் உள்ளனர். 

இந்தக் கட்டத்தில் ஒரு அன்பாிடத்து அவரது அறியாதமதய ஆராய்வது பலதன அளிக்கும், 

ஜமலும் சவளிப்படுத்தவும் செய்யும். 

ஒரு அன்பதர உறுதியாகக் காப்பாற்றுவது ெமர்ப்பணம் மட்டுஜம. 

இல்லாவிடில் அவர் தன்தன அறியாமஜலஜய உச்ெத்தத அதடயலாம், அல்லது ஜபராபத்திலிருந்து 

தப்பிக்க முடியாமல் ஜபாகலாம். 

மூன்று நிமிட ெமர்ப்பணஜம கடினமாக இருக்கும் ஒருவரால் எவ்வாறு இருபத்தி நான்கு மணி ஜநர 

ெமர்ப்பணத்தத நிசனத்துப் பார்க்க முடியும்? 

ேீவியத்தத உயர்த்துவஜத ஒஜர தீர்வாகும். 

எவரும் ஒரு பாிஜொததனதய முயன்று பார்க்கலாம், முழுதமயான நிதறவான அனுபவம் 

கிதடக்கும். 

அசனவருக்கும் ெட்டம் ஒன்ஜற. 

இப்பகுதிதய வாழ்வின் பிரச்ெிதனயாகக் காணலாம். 

திறதமகள், வாழ்வின் பிரச்ெிதனகள், அவற்றின் தீர்வுகள் ஆகியவற்தற இங்கு ஜகாடிட்டுக் 

காட்டலாம். 

அதனத்துஜம சதய்வீகமாக அபாிமிதமாக இருப்பஜத வாழ்வாகும். (p. 207 – The Life Divine) 

இதன் தமய சூழ்நிசல பிாிந்திருக்கும் அறியாதம மிகுந்த மனம் ஆகும்.(அபத நூல்) 

நமக்குத் ஜததவப்படும் தீர்வு வாழ்வில் ஜவண்டும், மனதில் அல்ல.(அபத நூல்) 

இத்ததகய வாழ்வு ேடம், உயிர், மன நிசலகைில் இருக்கிறது. (p. 208 – The Life Divine) 

இதன் தீர்வுகள் ெக்தியின் மூலம் ேீவியத்தில் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

ேீவியம் இருப்பது ஜபாலஜவ ெக்தியும் உள்ளது (அபத நூல்) 

இந்த மூன்று நிதலகளில் இவற்றில் பதர்ச்ெி சபறுவதற்கு மனிதன் பாிணாமத்தில் சவளி வர 

ஜவண்டும். (p. 209 – The Life Divine) 

இந்தத் தீர்வின் வித்து ெச்ெிதானந்தத்தில் உள்ளது(அபத நூல்)  

இது ெச்ெிதானந்தத்தில் ஆரம்பித்து ேடம், மனம், ெத்திய ேீவியம் வழியாக முழுத் தீர்விதன 

அதடகிறது. (p. 211 – The Life Divine)   

செயல்திறன், பிரச்ெிதன மற்றும் தீர்வின் சுருக்கமாக ஜமற்கூறியது இருப்பின், இந்த அற்புதத்தின் 

முழுநிதறவான துல்லியமான விளக்கத்தத நாடும் ஒரு மாணவன் ‘தி தலப் டிதவன்’ புத்தகத்தின் 

“வாழ்வின் பிரச்ெிதனகள்’ எனும் அத்தியாயத்ததயும், ‘Pride and Prejudice’-ல் இதன் சதாடர்புதடய 

பக்கங்கதளயும் ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். கீழ்க்கண்டதவகளில் நாம் முக்கியமான இடங்கசைக் 

காண்கிபறாம்.      
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இக்கததயிலுள்ள இதற்குத் சதாடர்புதடய கட்டங்கள்: 

லாங்பர்ன், சநதர்பீல்ட், சபம்பர்லி ஆகியவற்றின் ஜகள்விப்பட்டிராத வாழ்க்தகதயப் பிசரஞ்சுப் 

புரட்ெியின் சூழல் சமாிடனிற்கு வரவதழத்தசத நாம் இறுதியில் பார்க்கிபறாம்.   

சபன்னட் தம்பதியினர் இதிலிருந்து விலகி, வன்தமயாக இதசனத் தாக்குவதில் இதன் ஜடப் 

பதிப்சபக் காண்கிபறாம். ேீவியத்தத இழக்கும்சபாழுது இது ஜடப் பதிப்பாகிறது.  

உணர்வுக்கு உயரும்சபாழுது நாம் ‘பரவாயில்தல’ என்கிற வார்த்தததயக் ஜகட்கிஜறாம். 

முரண்பாடு உச்ெத்தில் இருக்தகயில் திருமண ஜவண்டுஜகாளாக இது மனாீதியாக சவளிப்படுகிறது. 

இதன் ஜநரடி பலனாக அவன் ெச்ெிதானந்தத்திற்கு மாறுகிறான், அவள் மனதிற்கு நகருகிறாள். 

அவன் ெச்ெிதானந்தத்திற்கு மாறுவது அவதள மனதிற்கு நகர்த்தி சபம்பர்லிதய நாட தவக்கிறது. 

அவன் ஜநர்மதறயாக உணர்வுாீதியான தன்முதனப்தப எடுக்கிறான், விருந்துண்ண 

அதழக்கிறான், காரலினின் தூண்டுதல் எதிர்மதறயாக இருந்தது. 

ஓடிப்ஜபான நிகழ்தவத் சதாிவிப்பதற்காக அவள் மனதிற்கு மாறுகிறாள், அவனுதடய உதவிதய 

ஆழ்மனதில் நாடுகிறாள். 

முரண்பாட்டிதன முழுவதுமாகத் தீர்க்கும் வதகயில் அவன் லிடியா, விக்காம், திருமதி சபன்னட்தட 

ஏற்றுக்சகாள்ள ெத்திய ேீவியத்திற்கு மாறுகிறான்.  

காரலின் எதிர்மதறயாக உணர்வுாீதியாக எாிச்ெலூட்டியது, ஜலடி காதாின் வருதகயால் அதிகாித்து 

அதிர்விதனத் தீர்த்தது. 

பிங்கிலி மற்றும் காலின்ஸின் பங்கு, கததயின் ஜபாக்கிற்கு மிகச் ொியாகப் சபாருந்துகிறது.  

தன்முதனப்பு எடுத்தவர் ஒவ்சவாருவரும் தாமாகஜவ அததன மாற்ற முன் வர ஜவண்டும் 

என்பததன நாம் பார்க்கிஜறாம். 

வாழ்க்தக வளமான ஆற்றதல அளிக்கிறது, மனதின் அறியாதம மற்றும் பிாிவிதனயின் மூலம் 

ெிருஷ்டி மற்றும் பாிணாமத்தினால் அது ஜமலும் வைம் சபறுகிறது. 

104. “Something was dropped by Denny expressing his belief.” 

The greater the work, the greater is the significance of the small event. 

It is only Denny’s hint that disillusioned the family about marriage. 

Should they marry, or intend to marry, it is no tragedy but a boon. 

Wickham was not offering marriage, but Lydia sought dissipation. 

The twenty five years of Mrs. Bennet’s hysterical expansive life prepared Lydia to be on her own in the 

town. 

That was not sensed by anyone at once. 

Everyone feared that she would be deserted without the wedding. 

No one could bring himself to concede that disastrous possibility. 

In such a situation, though it is a positive context, the very thought can give that possibility life. 

In a negative atmosphere, it would precipitate whether anyone thought of it or not. 

The saving grace here is it was through Jane, who was incapable of thinking any of these, that it was 

communicated. 

See this in the light of Caroline’s provocation. 

It is something that can hurt only herself, not Elizabeth. 

What Wickham did could hurt only himself, not the family as he was to be Lydia’s husband all his life. 

Even that came to Elizabeth because she described his crime as the casual error of youth. 

It is she who was most hurt, not Lydia, Jane or her mother. 

The power of her speaking precipitated in her own life. 

A force like Wickham’s falsehood draws sustenance from such expressions of sympathy. 

It hurts only those who sympathise. 

What would have hurt Elizabeth was her own lack of income primarily, though he was capable of deserting 

her at any time. 

A girl like Elizabeth who has inherited freedom and falsehood naturally will serve falsehood using her 

freedom. 

It is not as if her freedom had the strength to prevent her falsehood from hurting her. 

What we see hurt is what low consciousness enjoys as intensity. 

Such a vision makes one see the truth of what others are. 

Society is a live organism kept alive by instantaneous communication by sensations and news 

carrying sensation. 
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Society needs ideas for growth; that happens only once in a century. 

It needs no new organisation as its present and future organisations have already been developed 

subconsciously in the creation of the body. 

The human body is a modified development of the animal and plant bodies. 

They are of the same structures of life forms as well as forms of matter. 

Love, interest, trust, confidence, communication, speech, vital securities are some of the life forms. 

Stone, water, shell, etc. are forms of matter. 

All their structures are the structures of the atom modified. 

For example, the structure of law and constitution is the same as the structure of a concept. 

Concept, opinion, prejudice, idea, habit, construction, judgment, discrimination, memory, vision, 

recognition, remembrance, recalling all have the same structure as thought and imagination. 

In practice, communication in the society is gossip and rumor. 

The one news in a locality that spreads without delay is of romance and affairs related to romantic 

moves of individuals. 

The other is the death of a known person. 

There is a question of anyone in a society who has not at once heard of them. 

Why scandals spread faster than good news is a question. 

Very good news is never given to one person beyond the one who knows. 

Society is organised on false energies; scandals are instruments of organised falsehood. Man can reinforce 

himself by that at once. Good news carries truth. No Man wants to organise himself on truth. 

That is the reason why one spreads and the other does not. 

The progress of a devotee directly depends on his weaning himself away from his relatives and friends. 

The longing for nostalgia is the longing for the old low consciousness. 

It is for the same reason one is unable to remember Mother. 

Inner yearning for Her is the adherence to Truth. 

“சடன்னி தான் நம்பியததப்பற்றி ஏஜதா கூறினான்.”  

ஜவதல சபாியதாக இருப்பின், ெிறிய நிகழ்வின் முக்கியத்துவமும் சபாியதாக இருக்கும். 

சடன்னி கூறியததக் ஜகட்டு திருமணத்ததப் பற்றிய நம்பிக்தக குடும்பத்தத விட்டு அகன்றது. 

அவர்கள் திருமணம் செய்து சகாண்டாஜலா, அல்லது திருமணம் செய்துசகாள்ள ஜவண்டும் என்று 

நிதனத்திருந்தாஜலா, அது ஆபத்தாக இல்லாமல் வரமாகஜவ இருக்கும்.  

விக்காம் மனதில் திருமணம் இல்தல, ஆனால் லிடியா அழிவிதன நாடினாள். 

திருமதி சபன்னட்டின் இருபத்தி ஐந்து வருட உணர்ச்ெிமயமான விாிவான வாழ்க்தக, அவ்வூாில் 

லிடியாதவச் சுயமாகச் செயல்பட தவத்தது. 

எவரும் இததன உடனடியாக உணரவில்தல. 

திருமணம் நதடசபறாமல் அவதள, அவன் தக விட்டு விடுவான் என்று அதனவரும் பயந்தனர். 

இந்தப் பயங்கரமான ொத்தியத்தத எவராலும் ஏற்றுக்சகாள்ள முடியவில்தல. 

இத்ததகய நிதலதமயில், ஜநர்மதறயான ெந்தர்ப்பமாக இருக்கும்சபாழுதும், அந்த எண்ணஜம 

அந்த ொத்தியத்தத வாழ்க்தகக்கு அளிக்கவல்லது. 

ஒரு எதிர்மதறயான சூழலில் எவஜரனும் அததப்பற்றி நிதனத்திருந்தாலும் அல்லது 

நிதனத்திருக்காவிட்டாலும் அது நிகழ்ந்திருக்கும். 

இதவ எததப்பற்றியும் ெிந்திக்க இயலாத ஜேனின் மூலம் செய்தி வந்தது இங்கு ஒரு சபாிய 

அருளாகும். 

இததன காரலினுதடய ெினமூட்டுதலின் அடிப்பதடயில் பார்க்கலாம்.  

இது அவதளத்தான் பாதிக்குஜம தவிர, எலிெசபத்தத அல்ல. 

விக்காம் செய்தது அவதன மட்டுஜம பாதிக்குஜம தவிர, குடும்பத்தத அல்ல, ஏசனனில் அவன் 

வாழ்நாள் முழுவதும் லிடியாவின் கணவனாக வாழ்ந்தாக ஜவண்டும். 

விக்காமின் குற்றத்தத இள வயதின் ொதாரணத் தவறாக எலிெசபத் விவாித்ததால் பாதிப்பும் 

அவளுக்ஜக இருந்தது.   

அவள்தான் மிகவும் பாதிப்பதடந்தாஜள தவிர, லிடியாஜவா, ஜேஜனா அல்லது அவளுதடய 

தாயாஜரா அல்ல. 

அவளுதடய ஜபச்ெின் ெக்தி அவளுதடய வாழ்க்தகயிஜலஜய சவளிப்பட்டது. 

விக்காமின் சபாய்தமதயப் ஜபான்ற ஒரு ெக்தி, அனுதாபத்தின் இத்ததகய சவளிப்பாடுகளிலிருந்து 

ஆதாரத்ததத் திரட்டிக் சகாள்கிறது. 
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அனுதாபப்படுபவர்கதள மட்டுஜம இது காயப்படுத்தும். 

அவன் எப்சபாழுது ஜவண்டுசமன்றாலும் தன்சன தக விட முடியும் என்றாலும், தனக்கு வருமானம் 

இல்லாதஜத எலிெசபத்தத முதலில் பாதித்திருக்கும்.    

சுதந்திரம் மற்றும் சபாய்தமதயப் சபற்றிருக்கும் எலிெசபத் ஜபான்ற ஒரு சபண் அவளது 

சுதந்திரத்ததக் சகாண்டு இயல்பாக சபாய்தமக்குச் ஜெதவ செய்வாள். 

அவளது சபாய்தம அவதள காயப்படுத்துவசதத் தடுக்கும் வலிதம அவளது சுதந்திரத்திற்கு 

இல்தல. 

தீவிரம் என அனுபவிக்கும் தாழ்ந்த ேீவியம் பாதிப்பதடவததஜய நாம் பார்க்கிஜறாம்.  

இந்தப் பார்தவ மற்றவர்கள் எவ்வாறு உள்ளனர் எனும் உண்தமதயப் பார்க்க தவக்கிறது. 

உணர்வுகளாலும், உணர்வுபூர்வமான செய்திகளாலும் ஏற்படும் உடனடித் சதாடர்புகளால் 

ேீவஜனாடு தவக்கப்பட்டிருக்கும் ேீவனுள்ள ஒரு அதமப்பு ெமூகமாகும்.   

ெமூகத்தின் வளர்ச்ெிக்குக் கருத்துகள் ஜததவப்படுகின்றன; ஒரு நூற்றாண்டில் ஒஜர ஒரு முதறதான் 

அது நதடசபறுகிறது.  

இன்தறய மற்றும் எதிர்கால அதமப்புகள் ஏற்கனஜவ ஆழ்மனதில் உடல் வளர்ச்ெியின்ஜபாது 

உருவாகி விட்டதால் இதற்குப் புதிய அதமப்பு எதுவும் ஜததவயில்தல.  

விலங்கு மற்றும் தாவர உடல்களின் மாற்றி அதமக்கப்பட்ட முன்ஜனறிய ரூபஜம மனித உடல் 

ஆகும். 

வாழ்வின் வடிவங்கள் மற்றும் ேட வடிவங்களின் அஜத அதமப்தபக் சகாண்டதவ அதவ. 

காதல், ஆர்வம், நம்பிக்தக, தன்னம்பிக்தக, சதாடர்பு, ஜபச்சு, உணர்வுாீதியான பாதுகாப்பு 

ஆகியதவ வாழ்வின் ெில வடிவங்கள் ஆகும். 

கல், நீர், ெிப்பி ஜபான்றதவ ேட வடிவங்கள் ஆகும். 

அவற்றின் அதனத்து கட்டதமப்புகளும் அணுவின் மாற்றி அதமக்கப்பட்ட கட்டதமப்புகள் ஆகும். 

உதாரணத்திற்கு, ெட்டம் மற்று அரெியலதமப்பின் கட்டதமப்பும், ஒரு கருத்தின் கட்டதமப்பும் 

ஒன்ஜற ஆகும். 

கருத்து, அபிப்பிராயம், தவறான அபிப்பிராயம், எண்ணம், பழக்கம், நிர்மாணம், தீர்ப்பு வழங்குதல், 

பாகுபாடு, ஞாபகம், பார்தவ, அங்கீகாரம், நிதனவு, நிதனவு கூர்தல் ஆகியவற்றிற்கும் எண்ணம் 

மற்றும் கற்பதனக்கும் ஒஜர கட்டதமப்புதான்.  

நதடமுதறயில், ெமூகத்தில் சதாடர்புசகாள்பதவகளாக வம்புப் ஜபச்சும், வதந்தியும் உள்ளன. 

ஒரு இடத்தில் தாமதமின்றிப் பரவும் செய்தி காதலும், தனி நபர்களின் காதல் ெம்பந்தப்பட்ட 

விஷயங்களுஜம ஆகும். 

பிரபலமான ஒரு நபாின் இறப்பும் இவ்வாறு சதாிய வரும். 

இவற்தறப் பற்றி உடனடியாகத் சதாிந்துசகாள்ளாத நபர் ஒருவரும் ெமூகத்தில் இருக்க முடியாது. 

நல்ல செய்திகதளவிட அவதூறுகள் ஏன் ஜவகமாகப் பரவுகின்றன என்பதுதான் ஒரு ஜகள்வி. 

ஒருவர் தனக்குத் சதாிந்த நல்ல செய்திதய மற்றவருக்கு அளிக்க மாட்டார். 

சபாய்யான ெக்திகளின் அடிப்பதடயில் ெமூகம் முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; அவதூறுகள் 

முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ள சபாய்தமயின் கருவிகளாகும். 

அதன் மூலம் மனிதன் தன்தன உடனடியாக வலுப்படுத்திக் சகாள்ளலாம். நல்ல செய்திகள் 

உண்தமதயத் தாங்கி வரும். உண்தமதயச் சுற்றி தன்தன முதறப்படுத்திக்சகாள்ள எந்த 

மனிதனும் விரும்புவதில்தல.  

இதனால்தான் ஒரு செய்தி பரவுகிறது, மற்றது பரவுவதில்தல. 

அன்பரது முன்ஜனற்றம் அவரது சொந்தக்காரர்கள் மற்றும் நண்பர்களிடமிருந்து விலகிச் 

செல்வததப் சபாறுத்து உள்ளது. 

பதழய நிதனவிற்காக ஏங்குவது பதழய தாழ்ந்த ேீவியத்திற்கான ஏக்கமாகும். 

இஜத காரணத்தினால்தான் ஒருவரால் அன்தனதய நிதனவுகூர முடிவதில்தல. 

அகத்தில் அன்தனக்காக ஏங்குவது நாம் உண்தமதயப் பின்பற்றுவதாகும். 

105. “…the belief that Wickham never intended to go there or marry Lydia.” 

Human interactions are limited to personal benefit without responsibility. 

All progress in society is by taking responsibility for works that offer no personal gain. 

Gains without responsibility preserve the present society in its structure. 

Unwed mothers are a phenomenon prior to organised society. 

Organised society does not prevent or punish unwed mothers or their fathers. 

It refuses admission to them into organised society. 

But how can organised society exist without a foundation in the previous social structure? 
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Can we imagine a society where this phenomenon is absent? 

The population of pets is growing with growing prosperity. 

Unwed mothers represent the promiscuous behavior of the primitive human society. 

It also indicates that Man is again moving towards promiscuous behavior for a higher reason of giving 

greater freedom to women. 

This is a process that destroys the family as an institution. 

It compels children to grow up without the attachment of the family or even the affection of the mother. 

The physical affection is severed at its strongest point by this. 

Man is made an individual in the sense he has no affection or attachment that pulls him down. 

Animals that follow this method are more attached to the pack. 

Now among humans this comes again to make him less dependent on the crowd of collectivity. 

The same method serves, as we see, two opposite purposes. 

It is another version of the principle that a truth and its opposite are true. 

Lydia, we now see, is an evolutionary instrument in this sense. 

The light in Elizabeth is an evolutionary force. 

Lydia’s urge is equally an evolutionary force to restructure the society. 

In this sense Mr. Bennet’s marriage had evolutionary significance. 

Of course he experienced evolutionary trauma. 

Inter-caste, interclass marriages are avenues of social evolution. 

Caste and class preserve the virtues of their values. 

Such marriages exchange those values. 

It is a pious illusion on Jane’s behalf that Lydia was to be married. 

The realities of human life are in stark opposition to the wishes of people. 

Pain, pleasure and indifference are human sensations. 

The Vedic Rishis escaped it by giving up the ego. (p. 109 The Life Divine) 

The Vedantic Rishis resorted to austerity. 

Our method is to accept them for transformation. 

Mr. Bennet avoided any relationship with the family like the Vedantic Rishis. 

Darcy accepted the pain with the responsibility to transform it into pleasure. 

Jane was in an illusion. 

Darcy had no such illusion. 

He had the capacity to find Wickham, pay for him, compel him to marry. 

Darcy was able to do all this as Mr. Bennet had the honour of a gentleman. 

The strength of the story lies in the honour and freedom of the gentleman in Mr. Bennet. 

It is that strength that was cultivated into liveliness by the energy of his wife. 

The wave of the French Revolution came to Meryton because of Mr. Bennet. 

It is noteworthy that all the benefits of the wave were enjoyed only by Longbourn. 

Meryton was only the social base. 

Longbourn was the full beneficiary. 

Longbourn’s recognition of Meryton was Charlotte’s getting the entail. 

All knowledge, all discovery, all wealth, all power are generated by the entire society. 

It should be enjoyed by all is the basic rule. 

The administrator takes the attitude of denying the population access to the good they have created. 

Caste and class are their creations. 

Still the social gains were retained by the non-aristocratic population as an essence to be brought back to 

life in America. 

The castes have taken the essence of Indian spiritual knowledge as values of life to be cherished as their 

personal possession. 

Education and wealth are the levelers. 

Power too does it in full measure. 

Today’s American prosperity is the direct result of the aristocratic values of Europe. 

“விக்காமிற்கு அங்கு ஜபாக ஜவண்டும் என்கிற எண்ணஜமா அல்லது லிடியாதவத் திருமணம் 

செய்துசகாள்ளும் எண்ணஜமா இல்தல என்று நம்பப்பட்டது.” 
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மனிதர்களின் பரஸ்பரத் சதாடர்பு சபாறுப்பின்றி, தனிப்பட்ட நன்தமகளுக்காக மட்டுஜம உள்ளன. 

தனிப்பட்ட எந்தவித இலாபமும் அளிக்காத ஜவதலதய சபாறுப்புடன் செய்வது ெமூகத்தில் 

அதனத்து முன்ஜனற்றங்கதளயும் அளிக்கிறது. 

சபாறுப்தப ஜமற்சகாள்ளாமல் இலாபத்சத மட்டும் சபறுவது இன்தறய ெமூகத்தத அதன் 

கட்டதமப்பில் பாதுகாத்து தவத்துக்சகாள்கிறது.  

முதறப்படுத்தப்பட்ட ெமுதாயத்திற்கு முன்னர் காணப்பட்டது, திருமணம் ஆகாத தாய்மார்கள். 

முதறப்படுத்தப்பட்ட ெமூகம் திருமணம் ஆகாத தாய்மார்கதளஜயாஅல்லது தந்ததகதளஜயா 

தடுப்பதில்தல, தண்டதன அளிப்பதும் இல்தல. 

ஆனால் முதறப்படுத்தப்பட்ட ெமூகத்தில் நுதழய அவர்கதள அனுமதிப்பதில்தல. 

முந்ததய ெமூக கட்டதமப்பில் அடித்தளமின்றி எவ்வாறு முதறப்படுத்தப்பட்ட ெமூகம் இருக்க 

முடியும்?  

இந்த நிகழ்வு இல்லாமல் ஒரு ெமுதாயத்தத நாம் கற்பதன செய்ய முடியுமா? 

வளர்ந்து வரும் சுபீட்ெத்துடன் செல்லப் பிராணிகளின் எண்ணிக்தகயும் கூடி வருகிறது. 

பசைதமயான மனித ெமுதாயத்தின் வதரமுதறயற்ற நடத்தததய திருமணம் ஆகாத தாய்மார்கள் 

பிரதிபலிக்கின்றனர். 

சபண்களுக்கு ஜமலும் சுதந்திரம் அளிக்கும் உயர்ந்த காரணத்திற்காக மனிதன் மீண்டும் 

வதரமுதறயற்ற நடத்ததக்குச் செல்கிறான் என்பததயும் இது குறிக்கிறது. 

இது குடும்ப அதமப்தப அழிக்கும் ஒரு செயல்முதற ஆகும். 

குடும்பப்பற்ஜறா அல்லது தாயாாின் பாெஜமாகூட இல்லாமல் வளர இது குழந்ததகதளக் 

கட்டாயப்படுத்துகிறது. 

இதனால் இதன் வலிதமயான இடத்தில் உடல்ாீதியான பற்று துண்டிக்கப்படுகிறது. 

மனிததனக் கீழிறக்க பற்ஜறா பாெஜமா எதுவும் இருப்பதில்தல என்கிற வதகயில் அவன் ஒரு தனி 

மனிதனாகிறான். 

இம்முதறதயப் பின்பற்றும் விலங்குகள் அதன் கூட்டத்துடன் ஜமலும் அதிகமான பற்றுடன் 

இதணந்துள்ளன. 

கூட்டாக இருக்கும் மக்களின் மீது இருக்கும் ொர்ந்திருப்தபக் குதறப்பதற்காக இது  

மனிதர்களிதடஜய மீண்டும் வருகிறது. 

ஒஜர செயல்முதற இரண்டு எதிர் எதிரான ஜநாக்கங்களுக்கு உதவுவதத நாம் பார்க்கிஜறாம். 

உண்தமயும் அதற்கு ஜநர்மாறானதும் உண்தம என்ற கருத்தின் மற்சறாரு பதிப்பாகும் இது. 

இந்த அர்த்தத்தில் லிடியா ஒரு பாிணாமக் கருவியாக விளங்குவதத நாம் இப்சபாழுது 

பார்க்கிஜறாம். 

எலிெசபத்திடம் உள்ள ஒளி ஒரு பாிணாமச் ெக்தியாகும். 

ெமூகத்ததச் ெீரதமக்க லிடியாவின் உந்துதலும் இதற்குச் ெமமான பாிணாமச் ெக்தியாக 

விளங்குகிறது. 

இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தில் திரு சபன்னட்டின் திருமணத்திற்குப் பாிணாம முக்கியத்துவம் இருந்தது. 

ஆனால் அவர் பாிணாம ஜவததனதய அனுபவித்தார். 

ோதி மற்றும் வகுப்பிற்கிதடஜயயான கலப்புத் திருமணங்கள் ெமூகப் பாிணாம வளர்ச்ெிக்கான 

வழிகளாகும். 

ோதியும், வகுப்பும் அவற்றின் பண்புகளின் நற்குணங்கதளப் பாதுகாக்கின்றன. 

இது ஜபான்ற திருமணங்கள் அந்தப் பண்புகதளப் பாிமாறிக்சகாள்கின்றன. 

லிடியாவிற்குத் திருமணம் நடக்க ஜவண்டும் என்பது ஜேனுதடய பக்கத்திலிருந்து ஒரு புனிதமான 

மாயத்ஜதாற்றமாக இருந்தது. 

மனித வாழ்க்தகயின் உண்தமகள் மக்களின் விருப்பங்களுக்கு முற்றிலும் மாறாக இருக்கின்றன. 

வலி, இன்பம், அலட்ெியம் ஆகியதவ மனித உணர்வுகள் ஆகும். 

அகந்தததயக் தகவிட்டதன் மூலம் ஜவத ாிஷிகள் இதிலிருந்து தப்பித்தனர்.(p. 109 The Life Divine) 

ஜவதாந்த ாிஷிகள் கடுதமயான வாழ்தவ ஜமற்சகாண்டனர். 

திருவுருமாற்றத்திற்காக அவற்தற ஏற்றுக்சகாள்வது நமது முதறயாகும். 

ஜவதாந்த ாிஷிகதளப்ஜபால் குடும்பத்துடன் அதனத்து உறவுகதளயும் திரு சபன்னட் தவிர்த்தார். 

வலிதய இன்பமாகத் திருவுருமாற்றும் சபாறுப்தப ஜமற்சகாண்டு டார்ெி வலிதய 

ஏற்றுக்சகாண்டான்.  

ஜேன் ஒரு மாதயயில் இருந்தாள். 

டார்ெிக்கு அத்ததகய மாதய எதுவும் இல்தல. 
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விக்காதமக் கண்டுபிடித்து, அவனது கடன்கதள அதடத்து, திருமணம் செய்துசகாள்ள அவதன 

வற்புறுத்தும் திறன் டார்ெியிடம் இருந்தது. 

திரு சபன்னட் கனவானுக்குாிய மாியாதத உள்ளவராக விளங்கியதால் இவற்தற எல்லாம் 

டார்ெியால் செய்ய முடிந்தது. 

திரு சபன்னட்டிடம் இருந்த மாியாததயான பண்பும், கனவானுக்குாிய சுதந்திரமும் இக்கததக்கு 

வலிதம அளிக்கிறது. 

அந்த வலிதம அவரது மதனவியின் ெக்தியினால் கலகலப்பாக மாறியது.  

திரு சபன்னட்டின் மூலமாக பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் அதல சமாிடனிற்கு வந்தது.      

அவ்வதலயின் அதனத்து பலன்கதளயும் லாங்பர்ன் மட்டுஜம அனுபவித்தது என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

சமாிடன் ெமூக அடித்தளமாக மட்டுஜம விளங்கியது. 

லாங்பர்ன் முழுதமயாக, பலதன அதடந்தது.  

சமாிடதன லாங்பர்ன் அதடயாளம் கண்டது ொர்சலட்டிற்கு சொத்தத அளித்தது. 

அதனத்து அறிவும், கண்டுபிடிப்புகளும், செல்வமும், ெக்தியும் முழு ெமூகத்தால் உருவாக்கப்பட்டன.   

இது அதனவராலும் அனுபவிக்கப்பட ஜவண்டும் என்பது அடிப்பதட விதியாகும். 

மக்கள் உருவாக்கியவற்றின் பலன்கதள அவர்கள் சபறுவதத மறுக்கும் மனப்பான்தமதய 

நிர்வாகி ஜமற்சகாள்கிறார். 

ோதியும், வர்க்கமும் அவர்களது பதடப்புகள். 

இருப்பினும், உயர்குடி அல்லாதவர்கள் ெமூகாீதியான பலன்கதள ஒரு ொராம்ெமாகத் தக்க 

தவத்துக் சகாண்டு, அசமாிக்க வாழ்விற்கு அவற்தறத் திரும்ப எடுத்து வந்தனர்.  

இந்திய ஆன்மீக அறிவின் ொராம்ெத்தத தங்களது சொந்த உதடதமஜபால் ஜபாற்றப்படுவதற்காக, 

வாழ்வின் பண்புகளாக ோதிகள் எடுத்துக்சகாண்டுள்ளன.  

கல்வியும் செல்வமும் ெமநிதலதய ஏற்படுத்துகின்றன. 

அதிகாரமும் இதத முழு அளவில் செய்கிறது.   

இன்தறய அசமாிக்காவின் செல்வவளம் ஐஜராப்பாவின் உயர்குடிப் பண்புகளின் ஜநரடிப் 

பலனாகும். 

106. “It was repeated to Colonel Foster who instantly took the alarm.” 

Alarm before the catastrophe is useful, not after. 

Mr. Bennet was alarmed after the elopement, not when he was warned. 

The elopement compelled Darcy to widen his personal interest in Lizzy to the impersonal dimension of her 

family. 

The abuse at the proposal was necessary to demolish his pride. 

His own offensive remarks were necessary for her to shed her illusion about Wickham and her family. 

It is remarkable that such an intelligent girl like Elizabeth who was not unaware of her low family 

wished Bingley to marry Jane in spite of their low culture. 

When Darcy offered excellent manners at Pemberley again she had accepted the illusion that he could 

marry her without any corresponding change in her. 

She may have expected it, but life would not allow it. 

Life opens the realities of her low consciousness, makes her see it and recognize it, if not rectify it. 

It is significant she wanted to hide the elopement from Darcy. 

Man wants what comes to him as an opportunity, without his changing correspondingly. 

She did it with a vengeance by that wish to hide it from Darcy. 

Man created the opportunity, the woman received it. 

The woman is the preserver of the status quo -- here falsehood. 

Children are more firmly rooted in the mother than in the father. 

A revolutionary opportunity requires a revolutionary opening in the recipient. 

A vast change was brought about in her at birth subconsciously. 

Beyond that she was unwilling to exert consciously. 

The major change was in Darcy, not in anyone else. 

It is true Man changes only under compulsion. 

The compulsion for Darcy was inner. 

All others were compelled from outside. 
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Two hundred years later we see no one changing on his own. 

The law is changed by outer compulsion. 

In yoga alarm even after the event can fully serve the purpose. 

Yoga is in Being and is not bound by time. 

Not to be bound by the movements of Time, one has to rectify the course of Time, i.e. earlier errors. 

The only people who responded seriously for this idea were Darcy, Bennet, Elizabeth and Jane. 

They were not yogis; they followed a method which yogis follow. 

The intrinsically valuable is always valued by all at all times. 

Elizabeth was valued only by Darcy. 

Ayala was so valued by the Marchesa whose parties were attended by the members of the royal family. 

Lady Albury and Colonel Stubbs instinctively did so. 

Tom Tringles and Captain Batsy were smitten by her. 

She lived in a world of imaginative dreams. 

It gave an intensity to her beauty, a grace to her movements. 

Servants readily treated her with dignity. 

In this story she was helped to meet the Colonel by more than one family. 

A valuable personality valued by life, by its own response, and brought its reward on its own is a 

cultural courtesy of social grace. 

This story is not written like that, but comes close to it. 

Shakespeare goes to the last step of life, but its intensity is reached only in tragedies. 

Ayala’s truth is a truth of imagination. 

Absolute truth treated like that in a modern fiction will express life, excelling Ayala and doing in happy 

comedy what Shakespeare did in tragedy. 

It requires a full complement of cultured characters. 

Unmixed with meanness, stratagems, culture acquiring the force of life bringing a girl of wonder in the way 

of a boy of pure idealism will be great literature. 

Elizabeth was so brought before Darcy by the intensity of her aspiration. 

Bingley and Darcy came to Meryton like that. 

Mrs. Bennet is the spirit of its opposite dynamism. 

False charm thus comes her way. 

“கர்னல் பாஸ்டருக்கு இததத் சதாிவித்தவுடன் அவர் உடனடியாக எச்ொிக்தகயுடன் செயல்பட 

ஆரம்பித்தார்.” 

ஆபத்திற்கு முன் எழும் எச்ொிக்தக பயனுள்ளது, பிறகு வருவதல்ல. 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்விற்குப் பிறகு திரு சபன்னட் அபாயத்தத உணர்ந்தார், அவருக்கு எச்ொிக்தக 

அளிக்கப்பட்டஜபாது உணரவில்தல.  

ஓடிப்ஜபான நிகழ்வு எலிெசபத் மீதிருந்த தனிப்பட்ட விருப்பத்தத, அவளது குடும்பத்தின் 

சபாதுவான பாிமாணத்தத ஜநாக்கி விாிவதடய டார்ெிதய வற்புறுத்தியது.  

திருமண ஜவண்டுஜகாளின்ஜபாது எழுந்த நிந்ததன அவனது கர்வத்தத அழிக்க அவெியமாக 

இருந்தது. 

அவனுதடய தாக்குதல்கள், விக்காம் மீதும் தனது குடும்பத்தின் மீதும் இருந்த மாயத் ஜதாற்றத்ததக் 

தகவிட எலிெசபத்திற்கு அவெியமாக இருந்தன. 

இத்ததகய புத்திொலிப் சபண்ணான எலிெசபத், தன்னுதடய குடும்பத்தின் தாழ்ந்த 

நிதலதயப்பற்றி அறிந்திருந்தும், தங்களுதடய தாழ்ந்த கலாச்ொரத்ததயும் மீறி, பிங்கிலி ஜேதனத் 

திருமணம் செய்துசகாள்ள ஜவண்டும் என்று விரும்பியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

சபம்பர்லியில் மீண்டும் டார்ெி ெிறப்பான நடத்தததய சவளிப்படுத்தியசபாழுது, தன்னிடம் 

எந்தவித மாற்றமும் ஏற்படாமஜலஜய அவன் தன்தனத் திருமணம் செய்துசகாள்ளக் கூடும் என்று 

அவள் கனவு காண்கிறாள்.   

அவள் அததன எதிர்பார்க்கலாம், ஆனால் வாழ்வு அதத அனுமதிக்காது. 

அவளது தாழ்ந்த ேீவியத்தின் உண்தம நிதலகதள வாழ்க்தக அவளுக்குத் திறந்து 

காண்பிக்கின்றது, அததனச் ொி செய்யாவிட்டாலும் அவற்தற அவதளப் பார்க்க தவக்கிறது, 

அதடயாளம் காண தவக்கிறது.  

ஓடிப்ஜபான நிகழ்தவ டார்ெியிடமிருந்து மதறக்க ஜவண்டும் என்று அவள் விரும்பியது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 
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வரும் வாய்ப்புக்கு ஏற்றவாறு தான் மாறாமஜலஜய அது தனக்குக் கிதடக்க ஜவண்டும் என்று 

மனிதன் விரும்புகிறான்.  

டார்ெியிடமிருந்து அதத மதறக்க விரும்பியதில் எலிெசபத் இம்முதறதய வன்மத்துடன் 

பின்பற்றுகிறாள். 

ஆண் வாய்ப்பிதன உருவாக்கினான், சபண் அததப் சபற்றுக் சகாண்டாள். 

அப்ஜபாததய நிதலதயப் பாதுகாப்பது சபண்- இங்கு சபாய்தமதயப் பாதுகாக்கிறாள். 

குழந்ததகள் தந்தததயவிட தாயாாிடம்தான் நன்கு ஜவரூன்றி இருக்கிறார்கள். 

ஒரு புரட்ெிகரமான வாய்ப்தபப் சபறுவதற்கு சபறுபவாிடம் புரட்ெிகரமான விழிப்பு இருக்க 

ஜவண்டும். 

அவள் பிறக்கும் சபாழுஜத ஒரு சபாிய மாற்றம் அவளது ஆழ்மனதில் பிறந்திருந்தது.  

இததனத் தாண்டி விழிப்புடன் முயற்ெி செய்ய அவள் விரும்பவில்தல. 

சபாிய மாற்றம் டார்ெியிடம் மட்டுஜம ஏற்பட்டது, ஜவறு எவாிடமும் அல்ல. 

கட்டாயத்தின் ஜபாில் மட்டுஜம மனிதன் மாறுகிறான் என்பது உண்தம. 

டார்ெியின் கட்டாயம் உள்ளிலிருந்து எழுந்தது. 

மற்ற யாவரும் சவளியிலிருந்து கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர். 

இருநூறு வருடங்களுக்குப் பிறகு எவரும் தாமாகஜவ மாறுவதில்தல என்பதத நாம் காண்கிஜறாம். 

சவளி வற்புறுத்தலினால் ெட்டம் மாற்றப்படுகிறது. 

ஜயாகத்தில் நிகழ்விற்குப் பிறகும் எச்ொிக்தக முற்றிலுமாகப் பலனளிக்கும். 

ஜயாகம் ‘ெத்’-ல் உள்ளது, காலத்திற்குக் கட்டுப்பட்டதல்ல. 

காலத்தின் இயக்கங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படாமல் இருப்பதற்கு காலத்தின் ஜபாக்கிதன ஒருவர் ொி 

செய்ய ஜவண்டும், அதாவது பதழய தவறுகதளத் திருத்திக்சகாள்ள ஜவண்டும். 

இந்தக் கருத்துக்குத் தீவிரமாகப் பதிலளித்தது, டார்ெி, சபன்னட், எலிெசபத் மற்றும் ஜேன் மட்டுஜம 

ஆவர். 

அவர்கள் ஜயாகிகள் இல்லாதஜபாதும் ஜயாகிகள் பின்பற்றும் முதறதயப் பின்பற்றினர். 

உள்ளார்ந்த மதிப்புள்ளதவ எப்சபாழுதும் எல்லா காலங்களிலும் எல்ஜலாராலும் மதிக்கப்படுகிறது. 

எலிெசபத் டார்ெியினால் மட்டுஜம மதிக்கப்பட்டாள். 

Ayala, Marchesa-வால் இவ்வாறு மதிக்கப்பட்டாள். Marchesa அளித்த விருந்துகள் அரெ 

குடும்பத்தினரால் கலந்து சகாள்ளப்பட்டன. 

Lady Albury மற்றும் Colonel Stubbs இயல்பாகஜவ இவ்வாறு நடந்துசகாண்டனர். 

அயாலாவால், Tom Tringles-ம் Captain Batsy-ம் தாக்கத்திற்கு உள்ளாயினர். 

அவள் கற்பதனயான ஒரு கனவுலகத்தில் வாழ்ந்து சகாண்டிருந்தாள். 

இது அவளுதடய அழதகக் கூட்டியது, அவளது அதெவுகளுக்கு ஒரு ஜநர்த்திதய அளித்தது.  

பணியாளர்கள் அவளிடம் கண்ணியத்துடன் நடந்து சகாண்டனர். 

இக்கததயில் அவள் கர்னதலச் ெந்திக்க ஒன்றுக்கு ஜமற்பட்ட குடும்பத்தினர் உதவினர்.  

வாழ்வினால் மதிக்கப்பட்ட மதிப்புவாய்ந்த ஆளுதமசகாண்ட ஒருவருக்கு, அதுவாகஜவ 

பலனளித்தது ஒரு ெமூக நயம் சகாண்ட கலாச்ொராீதியான மாியாததயாகும். 

இக்கதத அததப்ஜபால் எழுதப்படவில்தல, ஆனால் கிட்டத்தட்ட அது ஜபான்றது. 

வாழ்வின் இறுதிக் கட்டத்திற்கு ஜஷக்ஸ்பியர் தனது கததகதள எடுத்துச் செல்கிறார், ஆனால் 

அதன் தீவிரம் ஜொகங்களில்தான் அதடயப் சபறுகிறது. 

அயாலாவின் உண்தம கற்பதனயின் உண்தமயாகும். 

ஒரு நவீன கற்பதனக் கததயில் முழு உண்தம அவ்வாறு தகயாளப்பட்டால் அது, அயாலாதவயும் 

மிஞ்ெி, ஜஷக்ஸ்பியர் ஜொகக் கததயில் எழுதியததப்பபால் ெந்ஜதாஷமாக முடியும் நசகச்சுசவக் 

கததகளிலும் வாழ்தவ சவளிப்படுத்தும். 

பண்புமிக்க பாத்திரங்கள் அதிக அளவில் இதற்குத் ஜததவப்படுகின்றனர். 

அற்பத்தனம் இல்லாதம, உத்தி, ஒரு அற்புதமான சபண்தணத் தூய்தமயான இலட்ெியம் சகாண்ட 

ஒரு ஆணிடம் சகாண்டு ஜெர்க்கும் வாழ்வின் ெக்திதயப் சபறும் கலாச்ொரம் ஆகியதவ உயர்ந்த 

இலக்கியமாக இருக்கும்.    

எலிெசபத்தின் ஆர்வத்தினால் அவள் இஜத ஜபால் டார்ெியின் முன் சகாண்டு வரப்பட்டாள். 

இஜத ஜபால் பிங்கிலியும் டார்ெியும் சமாிடனிற்கு வந்தனர். 

திருமதி சபன்னட் இதன் ஜநசரதிரான ஆற்றலின் உற்ொகமாக விளங்கினாள். 

சபாய்யான வெீகரம் இவ்வாறு அவள் வழியில் குறுக்கிடுகிறது. 

107. “The Colonel taking alarm set off from B intending to trace them”. 

News of their physical absence gave the Colonel alarm. 
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Mrs. Foster who took charge of the girl could have seen the alarm in her movements. 

It would have been a subtle perception. 

The Energy of the universe is in infinite motion. 

We are a subordinate expressions of that Movement. 

The Movement itself is dependent upon a vast stability, sthanu. 

Mind, on its creation, creates ignorance of not knowing the Supermind. 

Ignorance perhaps, loses the infinite movement by this refusal. 

Matter that is created by self-absorption reverses this movement and contains it in the atom. 

The first symptoms of successful yoga are many as we have mentioned so often. One of them is excess 

human energy. 

Devotees look younger than their years because they receive this energy subconsciously. 

Simultaneous Time is an expression of this conscious Energy. 

This fast movement of energy becomes silent and immobile by yoga. 

Culture is its expression in the society. 

Greek culture moved to Rome as Law. 

Law is vital power expressing Mental clarity. 

The military is the inconscient in the society. 

Its efficiency is greatest, but it does not know. 

Social existence is life. 

Government is Mind. 

The infinity of the constitution is rendered in terms of the finite laws by the Parliament. 

Man by an inversion arrives at a stalemate as Nehru’s non-alignment dissolved at the touch of Chinese 

militarism. 

It is a direct extension of Non-violence. 

Gandhiji wrote to the English people not to resist Hitler. 

The world is discovering that military might is subordinate to economic power. 

Voltaire, Marx, and FDR demonstrated that economic power is subordinate to ideas. 

All these ideas arise from Spirit. 

The Greeks received them from India via Persia. 

Ignorance cannot succeed without a definite dose of falsehood. 

The most important contribution to the elopement was Kitty’s secret. 

Mr. Bennet’s refusal, Jane’s illusion of Caroline, Lizzy’s charm were not concrete events; they were 

attitudes. 

The Rishi is in the Timeless plane as the very fast movement of spiritual energy is there in him while he is 

in meditation. 

The foundation of Indian life is energized by that spiritual energy. 

He speaks of Man losing himself in work to explain Matter’s unconsciousness. (p. 243 – The Life Divine)  

The sleep walker’s efficiency is great. 

When the physical energy is released and man sets it to work, Sri Aurobindo says, Man will forget himself 

in work and forget his own existence. 

Chinese and Indians abroad are a very great success. 

Mind is developed in China; Spirit in India. In foreign climes amidst an alien culture, the imprisoned 

energies are activated. 

This is still a reverse movement. 

In the Supramental Being the reversal will be reversed making the movement of energy faster than light. 

Mother had that energy. She walked around Her room four or five times a minute. 

Creation of ignorance reverses this movement and limits it. 

Psychic reverses this direction. 

A careful examination of prayer answered will reveal this energy in active play. 

In prayer planes change, energy rises, movement reverses, Mother’s touch reveals. We do not see them. We 

see the result. 

Ours is a material intellect. 

Mind in translating infinity into terms of finite removes the sense of the infinity. 
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This is done by the movement of reversal implied in the division. 

The soul is aware of the world infinitely. 

Mind also knows the infinite world before the senses are born. 

It is the senses that reduce the scope of Mind. 

Mind needs no senses to see the world directly unseparated. 

Separation is by ego. 

“எச்ொிக்தக கிதடத்தவுடன் கர்னல் அவர்கதளக் கண்டுபிடிக்க பிதரட்டதன விட்டுப் 

புறப்பட்டார்.” 

அவர்கள் அங்கு இல்லாதது கர்னலுக்குப் பயத்தத அளித்தது. 

லிடியாவின் சபாறுப்தப எடுத்துக்சகாண்ட திருமதி பாஸ்டர், அவளுதடய செயல்பாடுகளில் 

எச்ொிக்தக உணர்விதனக் கண்டிருக்கக்கூடும். 

இது ஒரு சூட்சுமமான புாிதலாக இருந்திருக்கலாம். 

பிரபஞ்ெத்தின் ஆற்றல் அளவற்ற இயக்கத்தில் உள்ளது. 

அந்த இயக்கத்தின் உப சவளிப்பாடுகள்தாம் நாம். 

இந்த இயக்கஜம ஸ்தாணு எனப்படும் அகண்ட நிதலயான தன்தமதயச் ொர்ந்து உள்ளது.  

மனம் அதனுதடய பதடப்பில் ெத்திய ேீவியத்தத அறியாத அறியாதமதய உருவாக்குகிறது. 

அறியாதம இந்த மறுப்பின் மூலம் அளவற்ற இயக்கத்தத இழக்கிறது ஜபாலும். 

சுய கிரகிப்பு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ேடம் இந்த இயக்கத்தத மாற்றி அதமக்கிறது, அணுவிற்குள் 

இதத உள்ளடக்கியுள்ளது. 

சவற்றிகரமான ஜயாகத்தின் முதல் அதடயாளங்கள் நாம் பல முதற கூறியது ஜபால் பல உள்ளன. 

அதிகப்படியான மனித ெக்தி அவற்றில் ஒன்றாகும். 

இந்த ெக்திதய அன்பர்கள் ஆழ்மனதில் சபற்றுக்சகாள்வதால் அவர்கள் தங்களது வயததக் 

காட்டிலும் இளதமயுடன் ஜதாற்றமளிக்கின்றனர். 

மூன்றாம் நிதலக் காலம் நனவுபூர்வமான இச்ெக்தியின் சவளிப்பாடு ஆகும். 

ெக்தியின் ஜவகமான அதெவு ஜயாகத்தின் மூலம் சமௌனத்சதயும் அதெவற்ற நிதலதயயும் 

எய்துகிறது.  

ெமூகத்தில் கலாச்ொரம் இதன் சவளிப்பாடாகும். 

கிஜரக்க கலாச்ொரம் ெட்டமாக ஜராமாபுாிக்கு வந்தது. 

ெட்டம் உணர்வின் ெக்தி மனத்சதளிவிதன சவளிப்படுத்துவது ஆகும். 

இராணுவம் ெமூகத்தில் ேட இருளாக உள்ளது. 

இதன் திறன் மிகவும் உயர்ந்தது, ஆனால் இதற்கு அது சதாியாது. 

ெமூக வாழ்க்சக வாழ்வாகும். 

அரொங்கம் மனம் ஆகும். 

அரெியல் அதமப்புச் ெட்டத்தின் அளவற்ற தன்தம பாராளுமன்றத்தினால் அளவுக்குட்பட்ட 

ெட்டங்களாக வழங்கப்படுகிறது. 

ெீன இராணுவத்தின் அணுகுமுதறயால் ஜநருவின் அணிஜெராக் சகாள்தக கதரந்தது ஜபால், 

மனிதன் ஒரு மாற்றத்தின் மூலம் ஒரு ஜதக்க நிதலதய அதடகிறான். 

இது அஹிம்ொவாதத்தின் ஜநரடி விாிவாக்கம் ஆகும். 

ஹிட்லதர எதிர்க்க ஜவண்டாம் என்று காந்திேி ஆங்கிஜலயர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினார். 

இராணுவ பலம் சபாருளாதார பலத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டது என்பதத உலகம் கண்டுபிடித்து வருகிறது. 

சபாருளாதார ெக்தி எண்ணங்களுக்குக் கீழ்ப்பட்டது என்பதத Voltaire, Marx, மற்றும் ரூஸ்சவல்ட் 

ஆகிஜயார் நிரூபித்துக் காண்பித்தனர். 

இந்த அதனத்து எண்ணங்களும் ஆன்மாவிலிருந்து எழுகின்றன. 

இவற்தற சபர்ெியா வழியாக இந்தியாவிடமிருந்து கிஜரக்க நாடு சபற்றுக்சகாண்டது. 

சபாய்தமயின் உறுதியான பங்கு இல்லாமல் அறியாதம சவற்றி சபற முடியாது. 

கிட்டியின் இரகெியம்  ஓடிப்ஜபாவதற்கு மிகவும் முக்கியமான பங்களிப்பாக இருந்தது. 

திரு சபன்னட்டின் மறுப்பு, காரலிதனப் பற்றிய ஜேனுதடய மனத்ஜதாற்றம், எலிெசபத்தின் 

வெீகரம் ஆகியதவ உறுதியான நிகழ்வுகள் அல்ல; அதவ மஜனாபாவங்கள் மட்டுஜம. 

ாிஷி தியானத்தில் இருக்கும்சபாழுது ஆன்மீக ெக்தியின் ஜவகமான இயக்கம் அவாிடம் இருப்பதால் 

அவர் காலமற்ற நிதலயில் உள்ளார். 

இந்திய வாழ்வின் அடித்தளம் அந்த ஆன்மீக ெக்தியால் புத்துணர்வு சபறுகிறது. 
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ேடத்தின் தன்னுணர்வற்ற நிதலதய விளக்க மனிதன் தன்தனஜய ஜவதலயில் இழந்து விடுவததப் 

பற்றி பகவான் ஜபசுகிறார். (p. 243 – The Life Divine)  

தூக்கத்தில் நடப்பவர்களின் திறன் மிக உயர்ந்தது. 

ேடநிதல ெக்தி விடுவிக்கப்பட்டு அதத மனிதன் ஜவதலயில் பயன்படுத்தும்சபாழுது, மனிதன் 

ஜவதலயில் தன்தன மறந்து விடுகிறான், தான் இருப்பததஜய மறந்து விடுகிறான் என்று பகவான் 

கூறியுள்ளார்.  

சவளிநாட்டில் இருக்கும் ெீனர்களும், இந்தியர்களும் அதிக அளவில் சவற்றி சபறுகின்றனர். 

ெீனாவில் மனமும், இந்தியாவில் ஆன்மாவும் வளர்ச்ெி சபற்றுள்ளன. அந்நிய நாட்டுச் சூழலில் ஒரு 

அந்நிய கலாச்ொரத்தின் நடுவில் அதடக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றல்கள் செயல் திறன் சபறுகின்றன. 

இது இன்னமும் ஒரு ததலகீழ் இயக்கமாகும். 

ெத்திய ேீவனில் மாற்றம் மீண்டும் மாறி, ெக்தியின் இயக்கத்தத ஒளியின் ஜவகத்ததக் காட்டிலும் 

ஜவகமாக மாற்றுகிறது.  

அன்தனக்கு அச்ெக்தி இருந்தது. அன்தன தனது அதறதய நான்கு அல்லது ஐந்து முதறகள் சுற்றி 

வர ஒரு நிமிடஜம எடுத்துக் சகாண்டார். 

அறியாதமயின் உருவாக்கம் இவ்வியக்கத்ததத் ததலகீழாக மாற்றுகிறது, அளவுக்கு 

உட்படுத்துகிறது. 

தெத்தியம் இப்ஜபாக்தக மாற்றுகிறது.  

நிதறஜவறிய பிரார்த்ததனதயக் கவனமாக ஆராய்வது, இச்ெக்தி தீவிரமாகச் செயல்படுவதத 

சவளிப்படுத்தும்.   

பிரார்த்ததனயில் நிதலகள் மாறும், ெக்தி அதிகாிக்கும், இயக்கம் ததலகீழாக மாறும், அன்தனயின் 

ஸ்பாிெம் சவளிப்படும். நாம் அவற்தறப் பார்ப்பதில்தல. நாம் பலதனப் பார்க்கிஜறாம். 

நம்முதடயது சபாருள்ாீதியான அறிவாகும். 

மனம் அனந்தத்தத அந்தமாக மாற்றும்ஜபாது அனந்தத்தின் உணர்விதன அகற்றுகிறது. 

பிாிவிதனயில் குறிப்பாக இருக்கும் ததலகீழ் இயக்கத்தின் மூலம் இததன இது செய்கிறது. 

ஆன்மா உலகத்தத அளவற்று அறியும். 

புலன்கள் உருவாவதற்கு முன்ஜப மனமும் எல்தலயற்ற உலகத்தத அறிந்திருக்கிறது. 

புலன்கஜள மனதின் பங்கிதனக் குதறக்கிறது. 

ஜநரடியாகப் பிாிக்கப்படாத உலகத்ததப் பார்ப்பதற்கு மனதிற்கு புலன்கள் ஜததவ இல்தல. 

பிாிப்பது அகந்ததஜய. 

108. “He did trace them easily to Clapham.” 

I am fond of saying The Life Divine is the horoscope of the Universe. 

It is also the horoscope of the Process of Creation. 

Horoscope can predict the future, not change it, Being can. 

The devotee writes his own horoscope. 

The Club of Rome has responded to Sri Aurobindo. 

For the present, it appears to be about unemployment. 

When the English landed in Madras in 1639 neither the British nor the Indians could have conceived of 

their position in India in 1739. By 1839 the British rule was there all over India. 

It was so because It  had an evolutionary significance. 

What the Britisher brought was power to buy our goods, gold, honesty, organization, capacity to protect his 

interests. He was non-interfering in our religion and culture. 

At CoR we are all this to them, our capacity to solve their problems, Supramental golden light, egoless 

honesty, spiritual organisation, inner spiritual strength to fully defend ourselves. 

Consecration at any time will rise to the evolutionary occasion. 

Of course, it is not a voiced consecration or even one silently willed by the Mind. 

Mental impulses are to be consecrated before they arise. 

Beyond that lies the Mind itself. 

The vital and body are the other two parts that await to be surrendered. 

The true surrender is not of the parts, but of the whole, the being. 

Once the proper alignment of forces is there, surrender moves as a stream carry a boat along with the 

current. 

Such a state will witness the energy of the Movement or the energy of the sthanu behind that Movement 

consecrating itself. 
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It comes for a split second or stays for twenty minutes. 

For the rest of the day our existence must await these great moments. 

There is no worldly prize that can be offered to one who has mastered the Book. Even a billion dollars is 

beside the point. 

To see that ignorance is a self-limitation of knowledge is intellectual. 

To perceive that that limitation converts the energy of the being into energy of the Non-Being is not 

given to human Minds. 

To understand Matter is Spirit seen through the senses of Mind is possible. 

To extend it to life, Mind, Supermind is not up to us. 

What faculty is it that conceives of Spirit in a similar definition? 

He goes beyond to present Spirit as the subject of the Timeless. 

One more step is the Spirit is its own object. 

Surely it is breathtaking. 

Do we at this point conceive of a similar gradation to Being, consciousness, Ananda and every other 

concept? 

Without such comprehensive perception, the book will not reveal to the reader. 

To arrive at Self-absorption from the beginning and take its further steps till it reveals the Marvel, one 

needs to know the functions of both the Supermind - comprehensive and apprehensive. 

Formation of Individuality, is as He says, by taking one more step.  

How does it reveal in Agni? 

Well, if you come thus far, where does our life fit into this scheme? 

Can we see it in the characters of the story? 

Darcy unconsciously arrived at the experience. 

Can we consciously arrive at the intellectual argument? 

The Mind in translating the infinite in terms of the finite removes the sense of infinity.  

(p. 163 – The Life Divine)  

How can that true sense be imparted by us to the finite? 

One is bewildered to know that Remembrance does it. 

If it is done, do we understand how it is done? 

She is the infinite in Nature. To Remember Her is to impart the true sense of infinity to the finite that lost it. 

Remembrance, constant Remembrance is to give Mind or to the finites of Mind the true sense of 

infinity it lost in involution. 

It is to reverse the involution into evolution. 

Every chapter has one such point of reversal. 

It is worth discovering them, having succeeded in Remembrance. 

Every idea of His in each paragraph has such a point. 

The secret of The Life Divine lies in these points. 

When the ego is seen as an intermediary, the Purusha reveals. 

Even in the first para on page 1 He speaks of sensing immortality. 

What matters is the sense, not the understanding. 

“Clapham சென்றதுவதர அவரால் அவர்கதள சுலபமாகக் கண்டு பிடிக்க முடிந்தது.” 

‘தி தலப் டிதவன்’-ஐ பிரபஞ்ெத்தின் ோதகம் என்று கூறலாம். 

அது ெிருஷ்டியின் செயல்முதறயின் ோதகமும் கூட. 

ோதகம் எதிர்காலத்ததத் சதாிவிக்கும், மாற்றாது. ‘ெத்’-ஆல் எதிர்காலத்தத மாற்ற முடியும். 

அன்பர் தன்னுதடய ோதகத்ததத் தாஜன எழுதிக்சகாள்கிறார். 

‘கிைப் ஆப் ஜராம்’ ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு மறுசமாழி அளித்துள்ளது. 

தற்சபாழுது இது ஜவதலயில்லா நிதலதயப் பற்றியதுஜபால் ஜதான்றுகிறது. 

ஆங்கிஜலயர்கள் 1639ஆம் வருடம் மதராெில் வந்திறங்கியசபாழுது, 1739ஆம் வருடம் இந்தியாவில் 

அவர்களது நிதல எவ்வாறு இருக்கும் என ஆங்கிஜலயர்களாஜலா அல்லது இந்தியர்களாஜலா 

நிதனத்தும் பார்த்திருக்க முடியாது.1839ஆம் வருடம் ஆங்கிஜலயர்களது ஆட்ெி இந்தியா முழுவதும் 

பரவிவிட்டிருந்தது.  

இதற்குப் பாிணாம முக்கியத்துவம் இருந்ததால் இவ்வாறு ஏற்பட்டது. 
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நமது சபாருட்கள், தங்கம், ஜநர்தம, அதமப்பு ஆகியவற்தற வாங்கும் அதிகாரத்ததயும், தமது 

ஆர்வங்கதளக் காப்பாற்றும் திறசனயும் ஆங்கிஜலயர் சகாண்டு வந்தனர். அவர்கள் நமது மதம் 

மற்றும் கலாச்ொரத்தில் ததலயிடவில்தல. 

“கிளப் ஆப் ஜராம்’-ல் நாம் அவர்களுக்கு எல்லாமுமாக இருக்கிஜறாம், அவர்களது பிரச்ெிதனதயத் 

தீர்க்கும் திறன் சகாண்டவர்களாகவும், ெத்தியேீவிய சபான்சனாளியாகவும், அகந்ததயற்ற 

ஜநர்தமயாகவும், ஆன்மீக அதமப்பாகவும், நம்தம முழுவதுமாகத் தற்காத்துக் சகாள்வதற்கான அக 

ஆன்மீகத் திறன் சகாண்டவர்களாகவும் உள்ஜளாம். 

ெமர்ப்பணம் எந்த ஜநரத்திலும் பாிணாம ெந்தர்ப்பத்திற்கு உயரும். 

இச்ெமர்ப்பணம் வாயினால் கூறப்பட்டஜதா அல்லது மனதால் சமௌனமாக விரும்பியஜதா அல்ல. 

மனதின் உந்துதல்கதள அதவ எழும் முன் ெமர்ப்பணம் செய்ய ஜவண்டும். 

அததயும் மீறி மனஜம உள்ளது. 

உணர்வும் உடலும் ெரணதடயக் காத்திருக்கின்றன. 

உண்தமயான ெரணாகதி பகுதிகளின் ெரணாகதி அல்ல, முழுதமயின் ெரணாகதி, ேீவனுதடயது. 

ெக்திகளின் ஒழுங்கான ெீரதமப்பு இருந்துவிடின், படகு ஓதடயின் ஜபாக்கில் ஓடுவது ஜபால் 

ெரணாகதியும் நகருகிறது. 

இத்ததகய நிதல, இயக்கத்தின் ெக்திதயஜயா அல்லது தன்தனஜய ெமர்ப்பணம் செய்துசகாள்ளும் 

அவ்வியக்கத்தின் பின்னால் இருக்கும் ஸ்தாணுவின் ெக்திதயஜயா காண்கிறது. 

இது ஒரு க்ஷணத்திற்கு வரும், அல்லது இருபது நிமிடங்களுக்கு நீடிக்கும். 

அந்நாளின் மீதம் முழுவதும் இது ஜபான்ற உயர்ந்த தருணங்களுக்காக நாம் காத்திருக்க ஜவண்டும். 

‘தி தலப் டிதவன்’ நூதலக் கற்றுத் ஜதர்ச்ெி சபற்றவருக்கு அளிக்கக்கூடிய பாிசு உலகத்தில் 

இல்தல. பில்லியன் டாலர்கள் பாிொகக் கிதடத்தாலும் அது ஒரு விஷயஜம இல்தல. 

அவ்வறியாதமதய அறிவின் சுய வதரயறுப்பாகக் காண்பது புத்திொலித்தனமாகும். 

ேீவனின் ெக்திதய ‘அெத்’தின் ெக்தியாக இவ்வதரயதற மாற்றுவதத மனித மனதால் 

புாிந்துசகாள்ள முடியாது. 

ேடம் மனதின் புலன்களால் காணப்படும் ஆன்மா எனப் புாிந்துசகாள்வது ொத்தியம். 

இதத வாழ்வு, மனம், ெத்திய ேீவியம் ஆகியவற்றிற்கு விாிவுபடுத்த நம்மால் இயலாது. 

எந்தத் திறன் ஆன்மாதவ இது ஜபான்ற விளக்கத்துடன் புாிந்துசகாள்கிறது? 

பகவான் இதற்கு அப்பால் சென்று காலமின்தமயின் விஷயமாக ஆன்மாதவ வழங்குகிறார்.  

ஆன்மாஜவ அதன் சபாருள் என்பது ஜமலும் ஒரு படியாகும். 

நிச்ெயமாக இது ஆச்ொியத்திற்குாியது. 

ெத், ேீவியம், ஆனந்தம், மற்றும் மற்ற ஒவ்சவாரு கருத்துக்கும் ஒப்பான படிகதள இந்த இடத்தில் 

நம்மால் நிதனத்துப் பார்க்க முடியுமா?  

இத்ததகய விாிவான புாிதலின்றி இப்புத்தகம் படிப்பவருக்குப் புாியாது. 

ஆரம்பத்திஜலஜய சுய கிரகிப்தபப் சபற்று, அது அற்புதத்தத சவளிப்படுத்தும்வதர ஜமலும் அதத 

எடுத்துச் செல்வதற்கு- அகம், புறம் என்ற - இரண்டு ெத்திய ேீவியத்தின் செயல்பாடுகதளப்பற்றியும் 

ஒருவர் அறிந்திருக்க ஜவண்டும்.  

ஜமலும் ஒரு படி எடுத்து தவப்பது தனித்துவத்தத உருவாக்கும் என பகவான் கூறுகிறார். 

அக்னியில் இது எவ்வாறு சவளிப்படுகிறது? 

இதுவதர வந்த பிறகு இந்தத் திட்டத்திற்குள் நமது வாழ்க்தக எங்கு சபாருந்துகிறது? 

இக்கததயின் கதாபாத்திரங்களில் நாம் இததப் பார்க்க முடியுமா? 

டார்ெி தன்தன உணராமஜலஜய இந்த அனுபவத்ததப் சபற்றான். 

அறிவுள்ள வாதத்திற்கு நம்மால் விழிப்புடன் வந்ததடய முடியுமா? 

அந்தத்தின் அடிப்பதடயில் அனந்தத்தத விளக்கும் மனம் அனந்தத்தின் உணர்விதன 

அகற்றுகிறது. (p. 163 – The Life Divine) 

அந்த உண்தமயான உணர்விதன நாம் எவ்வாறு அந்தத்திற்கு வழங்க முடியும்?  

நிதனவு கூறுதல் இததனச் செய்யும் என அறிவது திதகப்தப அளிக்கும். 

அது முடிந்தால், அது எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது என நம்மால் புாிந்துசகாள்ள முடியுமா? 

அன்தன இயற்தகயில் அனந்தம் ஆவார். அன்தனதய நிதனவுகூறுவது, அனந்தத்தின் 

உண்தமயான உணர்விதன அததன இழந்த அைவுக்குட்பட்டதற்கு வழங்குவதாகும். 

நிதனவுகூறுதல் மற்றும் இதடவிடாத நிதனவு என்பது மனதிற்ஜகா அல்லது மனதின் 

அைவுக்குட்பட்டதற்ஜகா, ெிருஷ்டியில் அது சதாதலத்த அனந்தத்தின் உண்தமயான உணர்விதன 

அளிப்பதாகும். 

ெிருஷ்டிதய பாிணாமமாக மாற்றுவதாகும் இது. 
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ஒவ்சவாரு அத்தியாயத்திலும் மாற்றத்ததப் பற்றிய இதுஜபான்ற ஒரு குறிப்பு உள்ளது. 

நிதனவுகூறுவதில் சவற்றிதயப் சபற்ற பின் அவற்தறக் கண்டுபிடிப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

ஒவ்சவாரு பத்தியிலும் உள்ள பகவானின் ஒவ்சவாரு கருத்தும் இத்ததகய ஒரு விஷயத்ததக் 

சகாண்டிருக்கும். 

‘தி தலப் டிதவன்’-ன் இரகெியம் இந்த விஷயங்களில் உள்ளது. 

அகந்தத ஒரு இதடப்பட்ட விஷயமாகக் காணப்படும்சபாழுது புருஷா சவளிப்படுகிறது. 

முதல் பக்கத்தில் முதல் பத்தியில்கூட பகவான் அமரத்துவத்தத உணர்வததப் பற்றிப் ஜபசுகிறார். 

உணர்வது முக்கியம், புாிந்துசகாள்வது அல்ல. 

109. “For on entering the place they removed into a hackney – coach.” 

Footprints are not tracked in water. 

Consecration moving beyond the surface dissolves into thin air. 

On the surface only Mind exists, not the emotions. 

Consecration must conquer all the seven ignorances. 

We are lost at the first step. 

We are so constituted that even before the being opens up, the impulses from beyond peep out. 

It amounts to consecrating in the next plane while situated in an earlier plane, as an MLA finding his voice 

in the Parliament. 

The sales of The Origin of Species speak volumes of the readiness of the readership. 

The descent provides us such a support from all sides, from below, from above, from the sides and the sides 

of the other unseen planes. 

Utter truthfulness prevents these doors from closing. 

Yoga can be best compared to mountain climbing. 

The risk is total, can be accepted only by those who enjoy risking. 

Such an enjoyment moves Man from force to being, removing the risk. 

One becomes an Ayala even without beauty whom everyone adores. 

It has happened to all devotees for a period, long or short. 

Ayala was supported by rich relatives. 

It was not by itself, for the sake of the Colonel. 

Occurring by itself, it would be Life admiring her. 

Beyond Life is the consciousness. 

One can always find himself supported with a vengeance by consciousness. 

The gurukkal’s daughters saw it in their matrimony. 

It was because they visited Mother’s Room on 17th November. 

The girl after getting two weddings asked for more. 

Mother gave upanayanan to her brother. 

She said it was all a prolonged dream. 

Maybe it was a dream about a Dream. 

Remembrance rising on its own is Her remembering the devotee. 

Then the body – the being – will ooze with consciousness. 

All devotees have felt it whether they knew it or not. 

A simple blessing packet does it. 

Consecration of all the impulses of Mind is like making a gathering waiting for a speaker silent. 

The appearance of the speaker makes them silent. 

It is not a silence as in the West, a silent public behavior. 

One is the silence of the hour. 

The other is a national public behavior. 

Still there are speakers who do not command silence by their appearance. 

In the Ashram for meditations that commenced at 10.00 a.m., sadhaks gathered from 9.30, but there would 

be silence. 

It is a spiritual silence, not a public behavior. 

The devotee who reaches silence or the Silence beyond Silence can find in himself all these stages 

daily. 

There are disturbing moments for him, or moments when Silence grows rich. 
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Even in areas where he has attained Silence in the background, he can see urges, impulses, muted decisions, 

determinations suppressed. 

Mental Silence of a higher order dissolves them at their roots. 

Sri Aurobindo talks of the infinity of a tree. 

One who sees infinity can see it in a tree or in thoughts. 

To him, Silence will respond with infinite dimensions. 

The transcendence has vast strengths and infinitudes. (p. 17 – The Life Divine) 

It does not depend upon the universe. It supports the universe. 

A sadhak was by mistake locked up in a house on a darsan day. At last, he scaled the wall and reached after 

Mother had left. Sri Aurobindo called Mother and gave him Darsan. It was special supramental grace after 

the misfortune. The simple truth in Chapter 1 of not giving up the middle applied to total consecration of 

Mental impulses, will see the greatest of responses. Only that we will be happy about the possibility and 

move away from it in three minutes instead of staying there endlessly. 

Life for a devotee is one of infinity. 

Mind will readily give an infinite response. 

Man does not accept the infinite grace. 

He is satisfied and drops the great moment. 

Its revival depends upon the initial reception. 

Especially in our attachments, we see it. 

Our attachment to ourselves is total. 

“அந்த இடத்திற்கு வந்து ஜெர்ந்தவுடன் அவர்கள் வாடதகக் குதிதர வண்டியில் ஏறிச் 

சென்றிருந்தனர்.” 

தண்ணீாில் காலடித் தடயங்கதளப் பார்க்க முடியாது. 

ஜமற்பரப்தபத் தாண்டிச் செல்லும் ெமர்ப்பணம் காற்றில் கதரந்து விடுகிறது. 

ஜமற்பரப்பில் மனம் மட்டுபம உள்ளது, உணர்ச்ெிகள் அல்ல. 

ெமர்ப்பணம் அதனத்து ஏழு அறியாதமகதளயும் சவல்ல ஜவண்டும். 

நாம் முதல் படியிஜலஜய காணாமல் ஜபாய்விடுகிஜறாம். 

நமது ேீவன் விழிப்பதடவதற்கு முன்ஜப பின்னாலுள்ள உந்துதல்கள் ததல தூக்கும் வண்ணம் நாம் 

கட்டதமக்கப்பட்டுள்ஜளாம். 

முந்ததய நிதலயில் இருந்து சகாண்ஜட அடுத்த கட்ட நிதலயில் ெமர்ப்பணம் செய்வதற்குச் 

ெமமாகும் இது- ஒரு MLA பாராளுமன்றத்தில் ஜபசுவது ஜபான்றது. 

‘The Origin of Species’ எனும் புத்தகத்தின் விற்பதன வாெகர்களது ஆர்வத்ததப் பற்றி நன்கு 

கூறுகிறது. 

புவியில் இறங்கிய ெக்தி நமக்கு இத்ததகய ஆதரதவ எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் - கீழிருந்தும், 

ஜமலிருந்தும், பக்கவாட்டிலிருந்தும், கண்ணுக்குத் சதாியாத மற்ற நிதலகளின் பக்கங்களிலிருந்தும் - 

அளிக்கிறது.  

முழுதமயான உண்தம இந்த வாயில்கள் மூடிக்சகாள்வததத் தடுக்கிறது. 

ஜயாகம் மதல ஏறுவதற்குச் ெமம். 

ஆபத்து முழுதமயானது, ஆபத்தத அனுபவிப்பவரால் மட்டுஜம இதத ஏற்றுக்சகாள்ள முடியும். 

இத்ததகய அனுபவம் ஆபத்தத விலக்கி மனிததன ெக்தியிலிருந்து ேீவனுக்கு நகர்த்துகிறது. 

அழகு இல்லாமஜலஜய அதனவரும் இரெிக்கும் அயாலாவாக ஒருவர் மாறுகிறார். 

குதறந்த காலத்திற்ஜகா அல்லது நீண்ட காலத்திற்ஜகா, இது அதனத்து அன்பர்களுக்கும் 

ஏற்பட்டுள்ளது. 

அயாலா பணக்கார உறவினர்களால் ஆதாிக்கப்பட்டாள். 

இது தானாகஜவ நடக்கவில்தல, கர்னலுக்காக நடந்தது. 

தானாகஜவ நடந்திருந்தால், வாழ்வு அவதளப் ஜபாற்றுகிறது என்று சபாருள். 

வாழ்வுக்குப் பின்னால் இருப்பது ேீவியம். 

ேீவியத்தினால் ஒரு வன்மத்துடன் தான் ஆதாிக்கப்படுவதத ஒருவர் எப்சபாழுதும் பார்க்கலாம். 

குருக்களின் மகள்கள் தங்களுதடய திருமணங்களில் இததனக் கண்டனர். 

இது ஏசனனில் அன்தனயின் அதறதய நவம்பர் பதிஜனழாம் ஜததி அவர்கள் தாிெனம் செய்தனர். 

இரண்டு திருமணங்கள் நடந்து முடிந்த பிறகு ஒரு சபண் ஜமலும் ஏஜதனும் நடக்க ஜவண்டும் என்று 

விரும்பினாள். 

அன்தன அவளுதடய ெஜகாதரனுக்கு உபநயனத்தத நடத்தி தவத்தார். 
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இதவ யாவும் நீண்ட நாட்களுதடய கனவு என்று அவள் கூறினாள். 

ஒரு சபாிய கனதவப்பற்றிய கனவாகக்கூட இது இருக்கலாம். 

அன்தனயின் நிதனவு தானாகஜவ எழுவது, அன்தன அன்பதர நிதனப்பதாகும். 

பிறகு உடல் - ேீவன் - ேீவியத்தால் நிரம்பி வழியும்.  

அன்பர்களுக்கு இது சதாியுஜமா, சதாியாஜதா, அதனவரும் இததன உணர்ந்திருப்பர். 

ஒரு எளிய மலர் பிரொதம் இததனச் செய்கிறது. 

மனத்தின் அதனத்து உந்துதல்கதளயும் ெமர்ப்பணம் செய்வது, ஒரு ஜபச்ொளர் ஜபசுவததக் ஜகட்கக் 

கூடியிருக்கும் பார்தவயாளர்கதள அதமதியாக இருக்கச் செய்வது ஜபான்றது. 

ஜபச்ொளதரக் கண்டவுடன் கூட்டம் அதமதியாகி விடும். 

ஜமற்கத்திய நாடுகளின் அதமதி அல்ல இது, சபாது மக்களின் அதமதியான நடத்தத ஆகும் இது. 

ஒன்று அந்ஜநரத்தின் அதமதி. 

மற்சறான்று நாட்டின் சபாது நடத்தத. 

தங்களால் சபாது மக்கதள அதமதிப்படுத்த முடியாத ஜபச்ொளர்களும் உள்ளனர்.  

ஆெிரமத்தில் பத்து மணி தியானத்திற்காக அதர மணி ஜநரம் முன்பாகஜவ கூடும் அன்பர்கள் 

சமௌனம் காப்பர். 

இது ஆன்மீக அதமதி, சபாது நடத்தத அல்ல. 

சமௌனத்ததயும், சமௌனத்திற்கு அப்பாலுள்ள சமௌனத்ததயும் அதடயும் அன்பர் இந்த அதனத்து  

கட்டங்கதளயும் தன்னுள் தினமும் காண முடியும்.    

இதடஞ்ெல் தரும் தருணங்களும் அவருக்கு உண்டு, அல்லது சமௌனம் செறிவதடயும் 

தருணங்களும் உண்டு. 

பின்னணியில் சமௌனத்தத எய்தியிருக்கும் இடங்களில்கூட உந்துதல்கள், தூண்டுதல்கள், 

முடக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள், அடக்கப்பட்ட முடிவுகள் இருப்பதத அவர் பார்க்கலாம்.   

உயாிய மனதின் சமௌனம் அவற்தற அவற்றின் ஜவர்களிஜலஜய கதரத்து விடும்.  

ஒரு மரத்தின் அனந்தத்ததப் பற்றி ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஜபசுகிறார். 

அனந்தத்ததப் பார்க்கும் ஒருவர் அதத மரத்திஜலா அல்லது எண்ணங்களிஜலா பார்க்கலாம்.  

அவருக்கு சமௌனம் அளவற்ற பாிமாணங்களில் பதிலளிக்கும். 

பிரம்மத்திற்கு பரந்த வலிதமகளும் முடிவில்லாத் தன்தமகளும் உண்டு. (p. 17 – The Life Divine)    

அது பிரபஞ்ெத்ததச் ொர்ந்து அல்ல. அது பிரபஞ்ெத்ததத் தாங்குகிறது.  

தாிென நாள் ஒன்றில் ஒரு ொதகர் தவறுதலாக வீட்டில் தவத்துப் பூட்டப்பட்டு விட்டார். இறுதியாக 

அவர் சுவர் ஏறிக் குதித்து அன்தன புறப்பட்டுச் சென்ற பிறகு அங்கு வந்து ஜெர்ந்தார். ஸ்ரீஅரவிந்தர் 

அன்தனதய அதழத்து அவருக்கு தாிெனம் அளிக்கச் செய்தார். துரதிஷ்டத்திற்குப் பின்னர் ஏற்பட்ட 

ெத்திய ேீவியத்தின் ஜபரருள் ஆகும் இது. முதல் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் ‘நடுவில் 

நிறுத்தக் கூடாது’ எனும் எளிதமயான உண்தம மனதின் உந்துதல்களின் முழுதமயான 

ெமர்ப்பணத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டால், உயர்ந்த பலன்கதள அளிக்கும். அச்ொத்தியத்ததக் 

கண்டு நாம் ெந்ஜதாஷப்பட்டு, அவ்விடத்திஜலஜய முடிவின்றித் தங்கி விடுவதற்குப் பதிலாக 

அங்கிருந்து மூன்று நிமிடங்களில் நகர்ந்து விடுகிஜறாம். 

அன்பாின் வாழ்வு அனந்தம் ஆகும். 

மனம் உடனடியாக அளவற்ற பதில்கதள அளிக்கும். 

அளவற்ற அருதள மனிதன் ஏற்றுக்சகாள்வதில்தல. 

அவன் திருப்தி அதடந்து விடுகிறான், சபாிய தருணங்கதள விட்டு விடுகிறான். 

இததனப் புதுப்பிப்பது ஆரம்ப வரஜவற்தபப் சபாறுத்தது. 

முக்கியமாக நமது பற்றுகளில் நாம் இததப் பார்க்கலாம். 

நம் மீதான நமது பற்றுதல் முழுதமயானது. 

110. “Dismissed the chaise that brought them from Epsom.” 

The society has all the aspects of human psychology. 

The correspondence is precise. 

Even if human acts are unintentional, the precise nature of correspondence is unmistakable. 

Wickham wanted to evade any tracing. 

The subsequent developments show there could have been in him an unknown desire to be traced. 

How far he wanted to be absorbed into Darcy’s life or how far it was the move of life that completed what 

was initiated is not predictable. 

Man foolishly or unconsciously initiates something which is taken up by life to be completed. 

Roger earned for Mary. Can we say it was subconscious? 
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Or can we say that was life completing human initiative? 

Grammar of the language is defied by its idiom. 

The idiomatic sense of the language is defied by its further evolution. 

Such evolutions are reversals, as from monarchy to democracy. 

Democracy has one element of equality in it as valid. 

It is not constituted to deliver justice, even legal justice. 

Global governance needs a machinery to deliver dharma, not justice. 

Dharma is upheld by the individual, not the collective. 

The collective cannot develop a machinery to uphold the individual dharma. 

If it is to be evolved it must be at the higher plane of the One, not in the present plane of the Many. 

It would be a directive from the One that is held sacred by the Many. 

It is an attitude of collective culture. 

It is presently expressed in the courtesy of culture as evinced by the Gardiners at Lambton. 

It was too much for the atmosphere which broke under its intense pressure. 

Only a Gnostic community can rise to that level. 

All social changes have come when the collective took a different attitude. 

One such significant change is the collective gave up murder. 

Murder of a rival was the individual attitude and the collective pride. 

Law taking over that function itself was a great landmark. 

It still remains on the statute books. 

Attitude to children, freedom for the woman and equality among all took a century or more to come into 

practice. 

Still inside Man remains the savage. 

This can be had only when there is an inner change. 

Since the days of Krishna, Dharma remains an ideal not only in the inner Man, but even in the outer 

behavior. 

Imagine how many times compassion welled up in you in recent memory? 

Compassion is divine. 

Man can be excused for not having divine emotions. 

The other Man’s point of view is Mental. 

Recollect in the last one week how many times it surfaced in you. 

Goodwill will find us a dry subject. 

A young person longs for a motorbike or camera. 

For how many other things the same person can yearn for similarly? 

Man is not different from the animal, often the animal is better. 

Dickens wrote of a brother not knowing it. 

How many Men can rise to this level of sacrifice? 

It can be called goodness. 

Or, it is the other man’s emotional point of view. 

Dharma is a lofty spiritual emotion, not a mere sentiment. 

It will acquire the power of dharma only when it is impersonal. 

Impersonal is universal. 

Anyone can try to raise his emotional convictions to that inner level and at once understand the distance 

Man has to travel. 

That way, we find Meryton not a very bad village. 

Perhaps all England is now or was then. 

Considering the emotions for fighting a war in 1939, it redounds to their credit that two hundred years ago 

Meryton was good. 

“எப்ெமிலிருந்து வந்த ொரட்டு வண்டிதய அனுப்பிவிட்டிருந்தனர்.” 

மனித மனதின் எல்லா அம்ெங்களும் ெமூகத்தில் உள்ளன. 

சதாடர்பு துல்லியமானது. 

மனிதச் செயல்களுக்கு ஜநாக்கம் இல்லாமல் இருப்பினும், சதாடர்பின் துல்லியமான தன்தம 

ஐயத்திற்கு இடமில்லாமல் இருக்கும். 
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தங்கதள எவரும் பின்சதாடரா வண்ணம் செயல்பட விக்காம் விரும்பினான். 

அடுத்து நடந்ததவ அவதனப் பின் சதாடர ஜவண்டும் என அவன் விரும்பியிருக்கலாம் என்பதத 

உணர்த்துகிறது. 

எவ்வளவு தூரம் டார்ெியின் வாழ்வில் அவன் இருக்க ஜவண்டும் என்று விரும்பினான் என்பததபயா 

அல்லது ஆரம்பித்து தவக்கப்பட்டது எவ்வளவு தூரம் வாழ்வால் முடித்து தவக்கப்பட்டது 

என்பததபயா கணிக்க முடியாது. 

மனிதன் அறிவில்லாமஜலா அல்லது தன்தன அறியாமஜலா ஒரு விஷயத்ததத் சதாடங்கி 

தவக்கிறான். அததன வாழ்வு ஜமற்சகாண்டு முடித்து தவக்கிறது. 

ஜமாிக்காக ஜராேர் சபாருள் ஈட்டினான். இதத நாம் ஆழ்மனச் செயல் எனலாமா? 

அல்லது மனித தன்முதனப்தப வாழ்வு பூர்த்தி செய்கிறது என்று நாம் கூறலாமா? 

ஒரு சமாழியின் இலக்கணத்தத மரபுக் கூற்று தகர்க்கிறது. 

சமாழியின் மரபுக் கூற்றின் உணர்வு, அதனுதடய ஜமலும் பாிணாம வளர்ச்ெியால் மீறப்படுகிறது. 

இத்ததகய பாிமாணங்கள் முடியாட்ெியிலிருந்து குடியாட்ெிக்கு மாறுவது ஜபான்ற மாற்றங்களாகும்.  

ெமத்துவத்தின் ஒரு அம்ெத்தத மக்களாட்ெி ஏற்கத்தக்க வதகயில் சகாண்டிருக்கும்.  

நியாயம் வழங்கும் திறன் இதற்கு இல்தல, ெட்டாீதியான நியாயம் உள்பட. 

தர்மத்தத நிதலநாட்ட உலக ஆளுதகக்கு ஒரு கருவி ஜவண்டும், நியாயம் வழங்குவதற்கு அல்ல. 

தனி நபஜர தர்மத்தத நிதல நிறுத்துகிறார், ெமூகம் அல்ல.   

தனி நபாின் தர்மத்தத நிதலநாட்டுவதற்கான ஒரு ொதனத்ததக் கண்டு பிடிக்க ெமூகத்தினால் 

இயலாது. 

இது உருவாக ஜவண்டும் எனில் ஏகன் இருக்கும் உயர்ந்த நிதலயில் எழ ஜவண்டும், அஜனகனின் 

தற்சபாழுததய நிதலயில் அல்ல.  

இது அஜனகனால் புனிதமாகக் கருதப்படும் ஏகனின் கட்டதளயாக இருக்கும்.  

இது கூட்டுக் கலாச்ொரத்தின் மஜனாபாவமாகும். 

லாம்ப்டனில் கார்டினர் தம்பதிகள் எடுத்துக் காட்டியததப் ஜபால் கலாச்ொரத்தின் மாியாததயில் 

இது தற்சபாழுது சவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

சூழலுக்கு இது மிகவும் அதிகப்படியாக இருந்ததினால் தீவிர அழுத்தம் காரணமாக இது 

சநாறுங்கியது. 

அறிவு ொர்ந்த ெமுதாயத்தினால் மட்டுஜம அந்நிதலக்கு உயர முடியும். 

மக்கள் ஜவசறாரு அணுகுமுதறதய ஜமற்சகாண்ட பிறஜக அதனத்து ெமூக மாற்றங்களும் 

ஏற்பட்டுள்ளன. 

மக்கள் சகாதல செய்வததக் தகவிட்டது ஒரு முக்கியமான மாற்றம் ஆகும். 

எதிாிதயக் சகாதல செய்வது தனி நபாின் அணுகுமுதறயாகவும், ெமூகத்தின் சபருமிதமாகவும் 

இருந்தது. 

இச்செயல்பாட்தட ெட்டம் ஜமற்சகாண்டஜத ஒரு சபாிய திருப்பு முதனயாகும்.   

இது இன்னமும் ெட்டப் புத்தகங்களில் உள்ளது. 

குழந்ததகளின் மீதான மஜனாபாவம், சபண்களின் சுதந்திரம், அதனவாிதடஜயயான ெமத்துவம் 

ஆகியதவ நதடமுதறக்கு வர ஒரு நூற்றாண்டு காலஜமா அல்லது அதற்கு ஜமலுஜமா எடுத்துக் 

சகாள்ளப்பட்டது. 

இருப்பினும் மனிதன் மனதினுள் காட்டுமிராண்டியாக இருக்கிறான். 

அகத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் மட்டுஜம இது நிகழும். 

கிருஷ்ணருதடய காலம் சதாடங்கி தர்மம் மனிதனுதடய அகத்தில் மட்டுமின்றி சவளி 

நடத்ததயிலும் ஒரு இலட்ெியமாக இருந்து வருகிறது. 

ெமீபத்திய ஞாபகத்தில் எவ்வளவு தடதவ இரக்க உணர்வு நம்முள் சவளி வந்திருக்கும் என நாம் 

கற்பதன செய்து பார்க்கலாம். 

இரக்கம் சதய்வீகமானது. 

சதய்வீக உணர்ச்ெிகள் இல்லாமல் இருப்பதற்கு மனிததன மன்னித்து விடலாம். 

அடுத்தவர் கண்ஜணாட்டம் மனததச் ொர்ந்தது. 

கடந்த ஒரு வாரத்தில் எவ்வளவு முதற இது நம் மனதில் எழுந்தது என்பதத நிதனவுப்படுத்திப் 

பார்க்கலாம். 

நல்சலண்ணம் நமக்கு ஒரு சுவாரெியமில்லாத விஷயமாக உள்ளது.   

ஒரு இதளஞன் ஜமாட்டார்தபக் அல்லது ஜகமராவிற்காக ஏங்குகிறான். 

அவன் இஜத ஜபால் ஜவறு எவ்வளவு விஷயங்களுக்காக ஏங்க முடியும்?  
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விலங்கிலிருந்து மனிதன் வித்தியாெமானவன் அல்ல, சபரும்பாலும் விலங்ஜக அவதனவிட 

ஜமலானதாக இருக்கிறது.  

இதத அறியாத ஒரு ெஜகாதரதனப் பற்றி டிக்கன்ஸ் எழுதினார். 

இத்தியாக நிதலக்கு எவ்வளவு ஜபரால் உயர முடியும்?  

இததன நல்ல குணம் எனலாம். 

அல்லது, இது அடுத்தவாின் உணர்ச்ெிபூர்வமான கண்ஜணாட்டம் ஆகும். 

தர்மம் ஒரு உயர்ந்த ஆன்மீக உணர்ச்ெி ஆகும், சவறும் உணர்வு அல்ல. 

சபாதுவானதாக இது மாறும்சபாழுதுதான் தர்மத்தின் ஆற்றல் சபறும். 

சபாதுவானது உலகளாவியது. 

எவர் ஜவண்டுன்றாலும் அவரது உணர்ச்ெிபூர்வமான நம்பிக்தககதள அந்த அக நிதலக்கு உயர்த்த 

முயற்ெி செய்யலாம், மனிதன் பயணம் செய்ய ஜவண்டிய தூரத்தத உடனடியாகப் 

புாிந்துசகாள்ளலாம்.   

அந்த விதத்தில் சமாிடன் ஒரு ஜமாெமான கிராமம் அல்ல என்பதத நாம் காண்கிஜறாம். 

இங்கிலாந்து முழுவதும் ஒரு ஜவதள இப்சபாழுது அவ்வாறு இருக்கிறது அல்லது அன்று  அவ்வாறு 

இருந்தது. 

1939ஆம் வருடத்தில் ஒரு ஜபாாிடுவதற்கான உணர்ச்ெிகதளக் கருத்தில் சகாண்டால், இருநூறு 

வருடங்களுக்கு முன் சமாிடன் நன்றாகஜவ இருந்தது என்று இது நற்சபயர் அளிக்கிறது. 

111. “I know not what to think.”  

It is a favourite phrase of Jane. 

Once when Jane used it to her sister, she replied that one did know what to think. It was about Caroline’s 

sincerity. 

‘I don’t know what to do’ is a stage prior to consecration. 

He who has taken to consecration fully cannot have any goals. 

He cannot take initiative. 

Whatever comes from outside or inside he must only consecrate. 

The goal, if any, for him is that where consecration leads. 

His mental attitude is one of the non-thinking blanks. 

It is really not a blank, but a Mind pregnant with Silence. 

Even Silence is not to be in his view. 

This Silence silently matures into understanding not of a particular type, but of the faculty of understanding. 

Such a silence understands whatever he is presented with without having to think. 

It's coming to stay is the faculty of the Muni. 

For our purposes it must be the Psychic of this Silent Mind that we need. 

Silence of this Mind directly understands effortlessly. 

Consecration of this Silence helps the Psychic of this plane emerge. 

It is the Mental Psychic evolving into the Psychic of the Higher Mind. 

Silence is an attainment. 

It is difficult to conceive of consecrating this Silence. 

The emergence of the Psychic in any plane prevents the faculty for cursing. 

Cursing issues out of the anger of the ego. 

The Mental ego, by then, should have given way somewhat, if not fully. 

Mental ego fully dissolving will know the thoughts of other Men. 

The distance in any attainment between the first beginning and the final consummation is great dotted with 

innumerable grades. 

Consecration removes all goals as it removes all effort. 

The only effort permissible is for consecration. 

Unless the effort is exhaustively full, consecration will not yield results. 

Placing oneself in Darcy’s position of a lover rejected by virulent abuse, one can imagine how difficult it 

would be to take the attitude towards her which he took. 

He moved away from the goal of Elizabeth to the goal of ‘consecration’ in the sense he concentrated only 

on his effort. 

Had he not forgotten her, she could not have come to Pemberley. 

Her presence in his Mind created the link with her to prevent her from taking the initiative or responding to 
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the invitation. 

The link matters. 

When he gave it up, she picked it up, not till then. 

Also his concentration on her drove her to concentrate on Wickham fulfilling the law of energy in motion. 

To overcome the energy in motion, there must be the energy of value fashioned by culture which 

comes back to him. 

Even from a mercenary point of view, to secure whatever we need, we must forget it moving towards 

Mother. 

The ideal, the right thing, is to be in Mother and enjoy whatever She gives. She gives what we have in our 

subconscious. 

It is better to recognise that Mother is indulgent and quickly overcome it out of growing maturity. 

Again She would give the same thing as Her gift. 

To enjoy that will be a true good devotee of devotion. 

A time comes when we see we yearn for Her, not Her gifts. 

Later She offers Herself as Her gift. 

It is a desirable yogic condition. 

Beyond this, She takes up our yoga as Her own. 

We may describe it as Mother’s Individuality in us. 

It is the evolutionary individuality of Mother’s evolution. 

It is not evolution we seek, but identification with the Mother. 

He surrendered to Her. 

We, of course, can surrender to Her with JOY. 

It is the divine joy felt in the evolving soul. 

Not knowing what to think thus becomes a desirable condition. 

He, who knows what to think is a thinker, not a devotee lost in consecration. 

This is an enviable yogic consciousness, very richly enjoyable. 

We see this richness is not a fullness of the being, not even a permanent fullness of the faculty of thinking 

in the Mind. 

It is rich, powerful, enviable, enjoyable but not yet permanent. 

Permanence comes when the substance changes. 

Attainment in consciousness does not at once move into substance. 

It usually moves to other parts of being into their consciousness. 

It is a two way movement depending upon the constitution of the individual. 

One can direct it but it is not easy. 

Consecration, like every other live faculty, once taken must continue to grow. 

The rule that to stop growing is the beginning of death is true here. 

In the case of Darcy, all his efforts came to an end once he met her and she was polite. 

Anyone’s consecration yields the first results and there the Man levels off. 

That is in life, not in yoga. 

This theme is best brought out in Ascent to Truth. 

We are prone to think the summit is the end. 

It is there one finds the greatest step of jumping off the cliff. 

It is an effort of a different character. 

Till then it is an arduous effort. 

Now it is an exercise in pure faith. 

Only the two sadhaks reach the summit. 

One can see this character of effort – one in faith – at every stage on its completion. 

Persistence there opens the substance to receptivity. 

The minor minute habits of the lower consciousness persisting at the higher levels is a trouble that has to be 

patiently and painstakingly removed. 

“எனக்கு என்ன நிதனப்பது என்ஜற சதாியவில்தல.” 

ஜேனுக்குப் பிடித்த சொற்சறாடர் இது. 
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ஒரு ெமயம் ஜேன் தன்னுதடய ெஜகாதாியிடம் இச்சொற்றடதரப் பயன்படுத்தியசபாழுது, என்ன 

நிதனப்பது என்று ஒருவருக்குத் சதாியும் என்று அவள் பதிலளித்தாள். காரலினுதடய 

உண்தமதயப் பற்றியது அது.  

“என்ன செய்ய ஜவண்டும் என்று எனக்குத் சதாியவில்தல” என்பது ெமர்ப்பணத்திற்கு முந்ததய 

நிதல ஆகும். 

ெமர்ப்பணத்தத முழுதமயாக ஜமற்சகாண்டவருக்கு இலட்ெியங்கள் எதுவும் இருக்க முடியாது. 

அவரால் தன்முதனப்பு எடுக்க முடியாது.  

சவளியிலிருந்ஜதா அல்லது உள்ளிலிருந்ஜதா எது வந்தாலும் அவர் ெமர்ப்பணம் மட்டுஜம செய்ய 

ஜவண்டும். 

ஏஜதனும் இலக்கு அவருக்கு இருக்குஜமயானால் அதற்கு ெமர்ப்பணம் வழிவகுக்கும். 

அவரது மனம் ெிந்ததனயற்று சவறுதமயாக இருக்கும். 

அது உண்தமயில் சவறுதம அல்ல, சமௌனத்தில் நிதறவு சபற்றுள்ள மனமாகும். 

அவரது பார்தவயில் சமௌனம்கூட இருக்கக் கூடாது. 

இந்த சமௌனம் அதமதியாக குறிப்பிட்ட புாிதலாக முதிர்ச்ெி சபறாமல், புாிந்துசகாள்ளும் திறனாக 

முதிர்ச்ெி அதடகிறது.  

இத்ததகய சமௌனம் ெிந்ததன செய்யாமஜலஜய அவருக்கு அளிக்கப்படும் அதனத்ததயும் 

புாிந்துசகாள்ளும். 

இது நிதலத்து நிற்பது முனிவாின் திறனாகும். 

நமது ஜநாக்கங்களுக்குத் ஜததவப்படுவது, அதமதியான மனதின் தெத்தியமாக இருக்க ஜவண்டும். 

இம்மனதின் சமௌனம் முயற்ெியின்றி புாிந்துசகாள்ளும். 

இம்சமௌனத்ததச் ெமர்ப்பணம் செய்வது இந்நிதலயின் தெத்தியம் சவளிவர உதவும். 

மனதின் தெத்தியம் உயர் மனதின் தெத்தியமாக உருவாவதாகும் இது. 

சமௌனம் ஒரு ெித்தி ஆகும். 

இம்சமௌனத்ததச் ெமர்ப்பணம் செய்வதத கருத்தில்சகாள்வது மிகவும் கடினம். 

எந்த நிதலயிலும் தெத்தியம் சவளிவருவது ொபமிடும் ஆற்றதலத் தடுக்கிறது. 

அகந்ததயின் ஜகாபம் ொபமிடுகிறது. 

மனதின் அகந்தத, அப்சபாழுது முழுதமயாக இல்லாவிட்டாலும் ஓரளவு வழி விட்டிருக்கும். 

மனதின் அகந்தத முழுதமயாகக் கதரந்து விடுவது அடுத்தவர் எண்ணங்கதள அறிந்துசகாள்ளும். 

எந்த ஒரு சவற்றியிலும் முதல் ஆரம்பத்திற்கும் இறுதி நிதறவிற்கும் இதடஜய உள்ள தூரம் 

எண்ணற்ற நிதலகதளக் சகாண்டது. 

ெமர்ப்பணம் எல்லா முயற்ெிகதளயும் அகற்றுவதுஜபால் அதனத்து இலக்குகதளயும் அகற்றுகிறது.  

ெமர்ப்பணத்திற்கு மட்டுஜம முயற்ெி அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

முயற்ெி முழுதமயாகத் தீர்க்கப்பட்டாலன்றி ெமர்ப்பணம் பலனளிக்காது.   

கடுதமயான நிந்ததனயால் மறுக்கப்பட்ட காதலனாக விளங்கிய டார்ெியின் இடத்தில் ஒருவதர 

தவத்துப் பார்க்கும்சபாழுது, அவளிடம் அவன் ஜமற்சகாண்ட மஜனாபாவம் எவ்வளவு 

கடினமானது என்பதத ஒருவர் நிதனத்துப் பார்க்கலாம். 

எலிெசபத் எனும் இலக்கிலிருந்து ெமர்ப்பணத்தத ஜநாக்கி நகர்ந்த அவன், அவனது முயற்ெியில் 

மட்டுஜம கவனத்ததச் செலுத்தினான்.  

அவதள அவன் மறக்காமல் இருந்திருந்தால், அவளால் சபம்பர்லிக்கு வர முடிந்திருக்காது.  

அவனது மனதில் அவள் இருந்தது அவதள, தன்முதனப்பு எடுப்பதிலிருந்தும், அதழப்பிற்கு பதில் 

அளிப்பதிலிருந்தும் தடுக்க அவளிடம் ஒரு சதாடர்தப ஏற்படுத்தியது. 

சதாடர்பு முக்கியம். 

அவன் அததக் தகவிட்டஜபாது அவள் அததன ஜமற்சகாண்டாள், அதற்கு முன்னர் அல்ல. 

இயக்கச் ெக்தியின் ெட்டத்தத நிதறஜவற்றும் வதகயில் அவள் மீது அவனுக்கு இருந்த கூர்கவனம் 

அவதள விக்காம் மீது கவனம் செலுத்தத் தூண்டியது. 

இயக்கச் ெக்திதய சவற்றிசகாள்ள, கலாச்ொரத்தால் வடிவசமக்கப்பட்ட பண்பின் ெக்தி 

அவனிடஜம திரும்பி வர ஜவண்டும்.  

ஒரு ஆதாய கண்ஜணாட்டத்திலும்கூட, நமக்குத் ஜததவப்படுபதவகதள அதடய நாம் அததன 

மறந்துவிட்டு அன்தனதய ஜநாக்கி நகர ஜவண்டும். 

அன்தனயிடம் இருந்து சகாண்டு, அவர் அளிக்கும் அதனத்ததயும் ெந்ஜதாஷமாக ஏற்றுக் 

சகாள்வஜத ெிறப்பானது, ொியானது. நமது ஆழ்மனதில் இருப்பததஜய அன்தன அளிக்கிறார்.  

அன்தன கருதண உள்ளம் பதடத்தவர் என்பததத் சதாிந்துசகாண்டு, வளர்ந்து வரும் 

முதிர்ச்ெியினால் இததன விதரவில் சவற்றிசகாள்வது ெிறந்தது.  
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மீண்டும் அததஜய அன்தன அவருதடய பாிொக அளிப்பார். 

இததன மகிழ்ச்ெிஜயாடு அனுபவிப்பவர் பக்தியுள்ளம் சகாண்ட உண்தமயான அன்பர் ஆவார். 

அன்தனயின் பாிசுகளுக்காக அல்லாமல் அன்தனக்காக ஏங்கும் காலம் வருவதத நாம் 

பார்க்கலாம். 

பின்னர் தன்தனஜய அவரது பாிொக நமக்கு அவர் அளிக்கிறார். 

இது ஒரு விரும்பத்தக்க ஜயாக நிதலயாகும். 

இததனத் தாண்டி நமது ஜயாகத்தத தனது ஜயாகமாக அன்தன ஜமற்சகாள்கிறார். 

நம்முள் இருக்கும் அன்தனயின் தனித்துவம் என நாம் இதத விவாிக்கலாம் 

இது அன்தனயின் பாிணாமத்தின் பாிணாம தனித்துவம் ஆகும். 

நாம் நாடுவது பாிணாமம் அல்ல, அன்தனயுடன் அதடயாளப்படுத்திக் சகாள்வததஜய 

நாடுகிஜறாம். 

பகவான் அன்தனயிடம் ெரணதடந்தார். 

நாம் அன்தனயிடம் ெந்ஜதாஷமாகச் ெரணதடயலாம். 

சவளிவரும் ஆன்மாவில் சதய்வீக ெந்ஜதாஷத்தத உணருவது இது. 

என்ன நிதனப்பது என்ஜற சதாியாமல் ஜபாவது இவ்வாறு ஒரு விரும்பத்தக்க நிதலயாக 

மாறுகிறது. 

என்ன நிதனப்பது என்று சதாிந்திருப்பவர் ெிந்ததனயாளர் ஆவார், ெமர்ப்பணத்தில் தன்தன 

இழந்திருக்கும் அன்பர் அல்ல. 

இது ஒரு சபாறாதமப்படத்தக்க ஜயாக ேீவியமாகும், மிகவும் மகிழத்தக்கது. 

இந்த வளம் ேீவனின் நிதறவு அல்ல என்பதத நாம் பார்க்கிஜறாம், மனதின் ெிந்திக்கும் ஆற்றலின் 

நிரந்தர நிதறவுகூட அல்ல இது. 

இது வளமானது, ெக்தி வாய்ந்தது, சபாறாதமயூட்டுவது, ெந்ஜதாஷம் அளிப்பது, ஆனால் இன்னமும் 

நிரந்தரமானது அல்ல.  

உள்மனதின் ஆைம் மாற்றம் அதடயும்ஜபாது நிரந்தரமாகிறது. 

ேீவியத்தில் சவற்றி அதடவது உடனடியாக உள்மனதின் ஆைத்திற்கு நகருவதில்தல. 

இது சபாதுவாக ேீவனின் மற்ற பகுதிகளுக்கு, அவற்றின் ேீவியத்திற்கு நகருகிறது. 

இது தனி நபாின் அதமப்தபப் சபாறுத்துள்ள இரு வழி இயக்கம் ஆகும். 

ஒருவர் அதத இயக்க முடியும், ஆனால் அது சுலபமல்ல. 

எந்த ஒரு ேீவனுள்ள திறதனயும் ஜபால், ெமர்ப்பணத்தத ஒரு முதற ஜமற்சகாண்டால், அது 

வளர்ந்துசகாண்ஜட இருக்க ஜவண்டும். 

வளர்வது நிற்பது மரணத்தின் ஆரம்பம் என்பது இங்கு உண்தம. 

டார்ெியின் விஷயத்தில் அவன் அவதளச் ெந்தித்தவுடன் அவனது அதனத்து முயற்ெிகளும் ஒரு 

முடிவுக்கு வந்தன, அவளும் மாியாததயாக நடந்து சகாண்டாள். 

எவரது ெமர்ப்பணமும் முதல் பலன்கதள அளிக்கிறது, அங்கு மனிதன் நிசலத்து நின்று விடுகிறான். 

இது வாழ்க்தகயில் நடக்கும், ஜயாகத்தில் அல்ல. 

Ascent to Truth- இல் இந்தக் கருத்து ெிறப்பாக சவளிப்படுகிறது. 

மதல உச்ெிஜய முடிவானது என நாம் நிதனக்கிஜறாம். 

மதல உச்ெியிலிருந்து குதிப்பது மிகப் சபாிய படி என்பது அங்கு ஜபான பிறகு சதாிகிறது. 

வித்தியாெமான குணத்ததக் சகாண்டது இம்முயற்ெி. 

அதுவதர இது ஒரு கடினமான முயற்ெி ஆகும். 

இப்சபாழுது இது உண்தமயான நம்பிக்தகயில் ஒரு செயல்பாடாகும். 

உச்ெிதய அதடபவர் இரண்டு ொதகர்கஜள. 

நம்பிக்தக சகாண்ட ஒருவர், முயற்ெியின் இத்தன்தமதய, அது முடிவதடயும்சபாழுது ஒவ்சவாரு 

கட்டத்திலும் பார்க்கலாம்.  

அங்கு உறுதியுடன் இருப்பது உள்மனதின் ஆைத்சத ஏற்புத்திறனுக்குத் திறக்கச் செய்கிறது. 

தாழ்ந்த ேீவியத்தில் இருக்கும் ெிறிய நுட்பமான பழக்கங்கள் உயர்ந்த நிதலகளிலும் 

சதாடருஜமயானால், அவற்தறப் சபாறுதமயாகவும், மிகுந்த ெிரத்ததயுடனும் அகற்ற ஜவண்டும். 

112. “After making every possible enquiry on that side of London.” 

Those who run away will take care not to be traced. 

Consecration of thought can be attempted even if failure is certain. 

Consecration of emotions can never be attempted even after success in the consecration of thought. 

Emotions by their nature are occupying us. 

To consecrate them, one has to detach from them. 
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Though difficult, they are powerful when consecrated. 

The abuse of Elizabeth, whatever it did, did make him forget it. 

For emotional detachment, some powerful event like that is necessary. 

Mr. Bennet was able to retire into his library as he had seen the real face of a vulgar woman’s obscene 

ways. 

Life is emotions. 

Detaching from emotions is detaching from life. 

The surrender, Sri Aurobindo advocates can be undertaken only by those who have done Hatha Yoga in 

three days and Raja Yoga in another three days. 

The Guru smote such a disciple on his head with his foot so that knowledge could enter into the thick 

human skull. 

Not only emotions but even sensations are to be consecrated. 

Beyond sensation lies our existence. 

That too awaits consecration. 

One who undertakes a two crore project with three lakhs on hand will know the serious consecration she 

has to follow when she successfully finishes it. 

Any work of two thousand rupees will be complete at 10,000. For its rich full completeness integrally, it 

has to expand to 245,000 rupees. 

What directly goes into the work is like the food we take. We are sustained by oxygen, atmosphere, 

universal energy; energy of the family, gravitation, etc. till the list reaches infinite dimensions. 

There is no waste at all, but each unit of practically usable energy must go with 245 units of other 

description. 

To trace a culprit is an art  by itself. 

Only the police that have experience can know their ways. 

Only the victim can know the culprit’s haunts. 

Beyond these two a particular resourcefulness is needed for each occasion. 

The subject has developed into a science. 

It has to be handled as an art. 

In this case Wickham, had he anticipated Darcy in pursuit, would have avoided the contact of Mrs. Young. 

Darcy knew of his contacts and his guess proved to be correct. 

The insoluble key here was Lydia’s unwillingness to come away. 

She could not be compelled. Even if compelled, she would run back to him. 

The key in evolution is the pressure of the Origin to return. 

That is the original pressure. 

In society such original pressure is its pressure to restore the social equilibrium. 

In the individual apart from his desire for action, there is the need to be in society. 

In this story such a pressure is to restore the broken equilibrium at a higher level of the French 

Revolution. 

The Individuality acquired in the apprehending Supermind was done by Elizabeth at the proposal 

negatively, by Darcy positively at Pemberley (p. 148 – The Life Divine). It is the true spiritual Individual. 

One who understands the theory of Individuality is mentally qualified to be the Individual. 

He can be emotionally inspired by that understanding. 

It will release his energy to achieve it. 

He will realise it by being spiritually inspired. 

The understanding must be transferred to the Spirit. 

We understand God mentally but our faith is the spiritual understanding. 

An understanding inspires when it is saturated. 

Saturation is facilitated by several ways of which giving that understanding to others is one – Spiritual Self-

giving. 

One who conceives of such spiritual self-giving is lost to himself as the individual is lost in himself. 

The charm of the idea attracting the personality and releasing its energy gradually fills and saturates. 

Individuality exists at all levels, mental, vital, physical. 

Certainly, Mrs. Bennet and Lady Catherine represent physical individuality. 
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Man becomes unique when he is an individual in any plane. 

Uniqueness, perfection, individuality go together as they have something in common. 

The spiritual Individual does not forget the universal Divine and the Individual Divine. Also he 

retains his relation with the transcendent Divine. 

Only in ignorance he forgets everything except himself. 

Mr. Bennet assumes vital individuality with respect to the elopement. 

Elizabeth had the potential for Mental Individuality but she never rose to the occasion. 

She responded at the physical level. 

Darcy tried to assume the role of the Mental Individual with respect to the elopement but was not fully 

successful. 

Had he been successful in becoming so, it would have enabled or even compelled her to rise to her 

individuality in the Mind. 

Napoleon was a vital Individual, with enormous Mental resources. 

Individuality brings the power of universality and transcendentality into the Individual. Hence the 

greatness. 

The infinite power of the two higher planes pouring out through the Individual is made possible through the 

instrumentation of individuality. 

Gandhiji was able to move the whole nation by his own voice. 

Churchill made the youth of England sacrifice themselves at the war front for the sake of the country. 

Apparently, poor farmers returning their hard earned income to the bank in the context of depression is 

more wonderful than other instances. 

The elevation of Elizabeth to the magnificence of Pemberley needed enormous social energy. 

Sri Aurobindo was the Spiritual Individual who won the world wars, Indian Freedom as well as 

Asian freedom. 

If the term Supramental Individual is permissible He will qualify for it. 

The spiritual Individual is one who can move the world through any small act of his choice. 

“இலண்டனில் அந்தப் பக்கத்தில் ொத்தியமான ஒவ்சவாரு விொரதணதயயும் முடித்தவுடன்.” 

ஓடிப்ஜபாகிறவர்கள் தங்கதள ஒருவரும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருப்பதில் கவனமாக 

இருப்பார்கள். 

ஜதால்வி நிச்ெயம் என்கிற ஜபாதிலும், எண்ணத்ததச் ெமர்ப்பணம் செய்வதத முயன்று பார்க்கலாம். 

எண்ணத்ததச் ெமர்ப்பணம் செய்வதில் சவற்றி அதடந்தாலும், உணர்ச்ெிகதளச் ெமர்ப்பணம் 

செய்வதத ஒருஜபாதும் முயற்ெிக்கஜவ முடியாது. 

உணர்ச்ெிகள் அவற்றின் சுபாவத்திற்ஜகற்ப நம்தம ஆக்கிரமித்துக் சகாள்கின்றன. 

அவற்தறச் ெமர்ப்பணம் செய்ய அவற்றிலிருந்து ஒருவர் விலகி இருக்க ஜவண்டும். 

கடினமாக இருப்பினும், ெமர்ப்பணம் செய்யப்படும்சபாழுது அதவ ெக்தி வாய்ந்ததவகளாக 

இருக்கின்றன. 

எலிெசபத்தின் நிந்ததன, அதன் பாதிப்பு எப்படிப்பட்டதாக இருந்தஜபாதும், அவதன அதத 

மறக்கச் செய்தது. 

உணர்ச்ெிபூர்வமான விலகலுக்கு அது ஜபான்ற ெில ெக்திவாய்ந்த நிகழ்வு அவெியமாகிறது. 

சவறுக்கத்தக்க வழிகதளக் சகாண்டிருந்த ஜமாெமான சபண்மணியின் உண்தமயான முகத்ததப் 

பார்த்திருந்ததினால், திரு சபன்னட்டால் நூலகத்தில் தஞ்ெம் புக முடிந்தது. 

வாழ்வு உணர்ச்ெிபூர்வமானது. 

உணர்ச்ெிகளிலிருந்து விடுபடுதல் வாழ்விலிருந்து விடுபடுதலாகும். 

ஹடஜயாகத்தத மூன்று  நாட்களிலும், ராேஜயாகத்தத ஜமலும் மூன்று நாட்களிலும் 

செய்தவர்களால் மட்டுஜம ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறும் ெரணாகதிதய ஜமற்சகாள்ள முடியும். 

கடிமனான மனித மூசையில் ஞானம் நுதழய ஜவண்டும் என்பதற்காக இத்ததகய ஒரு ெிஷ்யதன 

அவனது குரு தனது காலால் அவனது ததலயில் எட்டி உததத்து ஆெீர்வதித்தார்.  

உணர்ச்ெிகதள மட்டுமல்ல, உணர்வுகதளக்கூட ெமர்ப்பணம் செய்ய ஜவண்டும். 

உணர்வுகதளத் தாண்டி நமது வாழ்வு உள்ளது. 

அதுவும் ெமர்ப்பணத்திற்குக் காத்திருக்கிறது. 

மூன்று இலட்ெ ரூபாதய தகயிருப்பில் தவத்துக்சகாண்டு இரண்டு ஜகாடி திட்டத்தத 

ஜமற்சகாள்ளும் ஒருவர், அதத சவற்றிகரமாக முடிக்கும்சபாழுது எவ்வளவு தீவிரமாக 

ெமர்ப்பணத்தத ஜமற்சகாள்ள ஜவண்டும் என்பதத அறிவார். 
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இரண்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள எந்த ஒரு ஜவதலயும் பத்தாயிரத்தில் நிதறவு சபறும். பூரணமாக, 

முழுதமயாக, வளமாக நிதறவுசபற, அது 2,45,000 ரூபாய்க்கு விாிவதடய ஜவண்டும்.    

ஒரு ஜவதலயில் ஜநரடியாக உள்ஜள செல்வது, நாம் உண்ணும் உணவு ஜபான்றது. பிராணவாயு, 

சூழல், பிரபஞ்ெ ெக்தி, குடும்பத்தின் ெக்தி, புவிஈர்ப்பு ஜபான்ற அளவற்ற பாிமாணங்களில் நாம் 

உயிர் வாழ்கிஜறாம்.   

விரயம் என்பஜத இல்தல, ஆனால் நதடமுதறயில் பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்சவாரு யூனிட் ெக்தியும் 

ஜவறு விதமான 245 யூனிட்டுகளுடன் ஜெர்ந்து இருக்க ஜவண்டும். 

குற்றவாளிதயக் கண்டுபிடிப்பது ஒரு தனி கதல ஆகும்.  

அனுபவப்பட்ட காவலருக்கு மட்டுஜம அவர்களுதடய வழிமுதறகள் சதாியும். 

பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மட்டுஜம குற்றவாளி அளிக்கும் ஜவததனதய அறிய முடியும். 

இதவ இரண்தடயும் தாண்டி ஒவ்சவாரு ெந்தர்ப்பத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வளம்  

ஜததவப்படுகிறது. 

இக்கருத்து ஒரு விஞ்ஞானமாக உருவாகி உள்ளது. 

இது ஒரு கதலயாகக் தகயாளப்பட ஜவண்டும். 

இங்கு டார்ெி தங்கதளத் ஜதடி வருவான் என விக்காம் யூகித்திருந்தால் அவன் திருமதி யங்-ஐ 

தவிர்த்திருப்பான்.  

விக்காமுதடய சதாடர்புகள் டார்ெிக்குத் சதாியும், அவனது யூகம் ொியாக இருந்தது. 

லிடியா, அவதன விட்டு வர விரும்பாதது இங்கு தீர்க்க முடியாத தீர்வாக இருந்தது.  

அவதள வற்புறுத்த முடியவில்தல. வற்புறுத்தப்பட்டாலும், அவள் அவனிடஜம மீண்டும் திரும்பச் 

சென்று விடுவாள். 

பாிணாமத்தில் தீர்வாக இருப்பது, திரும்புவதற்கான ஆதி சகாடுக்கும் அழுத்தம் ஆகும்.      

இது ஆரம்ப அழுத்தமாகும். 

ெமூகத்தில் இத்ததகய சுயமான அழுத்தம் ெமூக ெமநிதலதய மீட்சடடுப்பதற்கான அதன் அழுத்தம் 

ஆகும். 

செயல்படுவதற்குாிய ஆதெதயத் தவிர, தனி மனிதனுக்கு ெமூகத்தில் இருக்க ஜவண்டிய அவெியம் 

உள்ளது. 

இக்கததயில் அத்ததகய அழுத்தம் பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் உயர் நிதலயில் பாதிப்பதடந்த  

ெமநிதலதய மீட்சடடுப்பதற்காகும். 

காலத்திலுள்ள ெத்திய ேீவியத்தில் சபறப்பட்ட தனித்துவம் எலிெசபத்தால் திருமண 

ஜவண்டுஜகாளில் எதிர்மதறயாகச் செய்யப்பட்டது, டார்ெியால் சபம்பர்லியில் ஜநர்மதறயாகச் 

செய்யப்பட்டது. (p. 148 – The Life Divine). இது உண்தமயான ஆன்மீக தனி நபராகும். 

தனித்துவத்தின் தத்துவத்தத யார் ஒருவர் புாிந்துசகாள்கிறாஜரா அவர் மனாீதியாகத் தனி நபராக 

இருப்பதற்குத் தகுதி உதடயவர் ஆவார். 

அந்தப் புாிதலினால் அவர் உணர்ச்ெிபூர்வமாக ஊக்குவிக்கப்பட முடியும்.   

அதத அதடய அவருதடய ெக்திதய அது சவளியிடும். 

ஆன்மீகாீதியாக ஊக்குவிக்கப்படும்சபாழுது அவர் அதத உணர்வார். 

புாிதல் ஆன்மாவிற்கு மாற்றப்பட ஜவண்டும். 

நாம் இதறவதன மனாீதியாகப் புாிந்துசகாள்கிஜறாம், ஆனால் நமது நம்பிக்தக ஆன்மீகாீதியான 

புாிதலாகும். 

புாிதல் செறிவதடயும்சபாழுது ஊக்குவிக்கிறது. 

செறிவு பல்ஜவறு வழிகளில் அதடயப்படுகிறது, அந்தப் புாிததல மற்றவர்களுக்கு அளிப்பது 

அவற்றில் ஒன்றாகும்- ஆன்மீக சுய அர்ப்பணம்.   

மனிதன் தன்னுள் தன்தன இழந்திருப்பதால் இத்ததகய ஆன்மீக சுய அர்ப்பணத்தத யார் ஒருவர் 

கருத்தில் சகாள்கிறாஜரா அவர் தன்னுள் தன்தன இழந்திருப்பார். 

ஆளுதமதய ஈர்த்து அதன் ெக்திதய விடுவிக்கும் கருத்தின் வெீகரம் படிப்படியாக நிரம்பி 

செறிவதடகிறது. 

மனம், உயிர், ேடம் ஆகிய எல்லா நிதலகளிலும் தனித்துவம் உள்ளது. 

திருமதி சபன்னட்டும், ஜலடி காதாினும் நிச்ெயமாக ேடநிதல தனித்துவத்ததப் பிரதிபலிக்கின்றனர். 

எந்த ஒரு நிதலயிலும் மனிதன் தனிநபராக இருக்கும்சபாழுது அவன் தனிச்ெிறப்பு`வாய்ந்தவனாக 

மாறுகிறான். 

தனிச்ெிறப்பு, பூரணத்துவம், தனித்துவம் ஆகியதவ இதணந்து இருக்கும், ஏசனனில் அவற்றிற்கு 

ஏஜதா ஒன்று சபாதுவானதாக இருக்கிறது.   
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உலகளாவிய சதய்வீகம், தனிப்பட்ட சதய்வீகம் ஆகிய இரண்தடயும் ஆன்மீக மனிதன் 

மறப்பதில்தல. அவன் பிரம்மத்துடனும் தன்னுதடய உறவிதனத் தக்க தவத்துக் சகாள்கிறான்.  

அறியாதமயில் மட்டுஜம அவன் தன்தனத் தவிர மற்றதவ அதனத்ததயும் மறந்து விடுகிறான். 

ஓடிப்ஜபாகும் விஷயத்ததப் சபாறுத்தவதர, திரு சபன்னட் உணர்வுாீதியான தனித்துவத்தத 

ஜமற்சகாள்கிறார். 

மனாீதியான தனித்துவத்திற்கான ொத்தியம் எலிெசபத்திற்கு  இருந்தது, ஆனால் அவள் அச் 

ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றாற்ஜபால் உயரஜவ இல்தல. 

அவள் ேடநிதலயில் பதிலளித்தாள். 

ஓடிப்ஜபாகும் விஷயத்ததப் சபாறுத்தவதர டார்ெி மனாீதியான மனிதப் பங்தக ஜமற்சகாள்ள 

முயற்ெி செய்தான், ஆனால் அவன் முழுதமயாக சவற்றி சபறவில்தல. 

அவன் அதில் சவற்றி அதடந்திருந்தால், அவதள அது மனதில் தனித்துவத்தத அதடய 

வற்புறுத்தியிருக்கும், அல்லது உதவி புாிந்திருக்கும். 

அபாிமிதமான மன வளங்களுடன் சநப்ஜபாலியன் உணர்வுாீதியாக தனிமனிதனாக விளங்கினான். 

தனித்துவம், பிரபஞ்ெ ெக்திதயயும் பிரம்ம ெக்திதயயும் மனிதனுக்கு அளிக்கிறது. 

அதனால்தான் இந்த உயர்வு. 

இரண்டு உயர் நிதலகளின் அளவற்ற ெக்தி தனி மனிதன் மூலம் சபாழிவது தனித்துவம் எனும் 

கருவி மூலம் ொத்தியமாகிறது. 

காந்திேியால் தன்னுதடய குரலின் மூலம் நாடு முழுவததயும் தட்டி எழுப்ப முடிந்தது. 

ெர்ச்ெில் இங்கிலாந்து இதளஞர்கதள நாட்டுக்காகப் ஜபார் முதனயில் தங்கதளஜய அர்ப்பணிக்க 

தவத்தார். 

சபாருளாதார அழுத்தத்தில் ஏதழ விவொயிகள் தாங்கள் கஷ்டப்பட்டு ெம்பாதித்த பணத்தத 

வங்கிக்குத் திருப்பி அளித்தது, மற்ற நிகழ்வுகதளக் காட்டிலும் மிகவும் அற்புதமானதாகும். 

சபம்பர்லியின் பிரம்மாண்டத்திற்கு ஏற்ப எலிெசபத் உயருவதற்கு சபரும் அளவில் ெமூக ெக்தி 

ஜததவப்பட்டது. 

உலகப் ஜபார்கள், இந்திய சுதந்திரம், ஆெியாவின் சுதந்திரம் ஆகியவற்தற சவன்ற ஸ்ரீஅரவிந்தர் 

ஆன்மீகத் தனி நபராவார். 

ெத்தியேீவிய தனி மனிதன் எனும் சொற்சறாடர் அனுமதிக்கப்பட்டால் பகவான் அதற்குத் தகுதி 

உதடயவராவார். 

தன்னுதடய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ஒரு ெிறிய செயல் மூலம் உலகத்தத நகர்த்துபவர் ஆன்மீகத் தனி 

நபராவார். 

113. “Colonel Foster came into Hertfordshire anxiously to enquire into.” 

Here the force of effective action is divided from the consciousness. 

The Supreme Ishwara, the being of the Marvel, is born in Supermind in simultaneous time when the Force 

of being is one with the Force of consciousness (p. 478 – The Life Divine) 

In Matter there is no consciousness. The Force is inconscient. 

Mrs. Bennet is the best example for the inconscient force. 

Marvel is accomplishment in the Supermind. 

Accomplishment in Mind, Life and Matter are of different grades. 

Elizabeth’s positive attitude to Darcy at Pemberley is vital accomplishment. 

Her longing for him after Lady Catherine’s visit is Mental accomplishment and yet met his Mind. 

The second proposal is Mental accomplishment in full with a touch of Supermind. 

Lydia’s elopement is physical accomplishment of animal desires. 

Her wedding is (social) vital accomplishment for her. 

Jane’s wedding is vital accomplishment. 

The obstacle in Jane’s wedding is because of lack of vital support – Money – from her side. 

It was made good by Darcy’s goodwill and status. 

Problem of Life is the XXII Chapter in The Life Divine. 

The four stages of the difficulty and its three expressions are explained there. 

Darcy’s restoration is the first stage; Mr. Bennet’s obstinacy is the second stage. Jane is in the third stage 

and her father in the fourth stage. 

I am not detailing them as it is already explained. 

Social evolution and Spiritual evolution have the same rules. 

The problem of an individual or family is on the same pattern. 
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The most intricate point of the Process of Creation is the creation of the cosmos and the three stages of 

Supramental life – One, Many, One in the Many. Its key is in the formation of Individuality (p. 154 – The 

Life Divine) illustrated in the Vedas through Agni (p.155). Elizabeth and Darcy clearly illustrate those 

processes. The most complicated knot is happily undone. 

The Process and the illustration. (P. 145 – The Life Divine) 

Comprehending Supermind is the Divine Consciousness called God. 

It creates by conception in its own Mind almost as all in all, without differentiation. 

In the apprehending Supermind differentiation without division is made. 

Further, Individuality is created in the Many. 

Illustration: 

Jane Austen creates the story in her comprehending Supermind. It is of a plot, events, characters all in one. 

(The One) 

In her apprehending Supermind she sees the story, plot, events, characters different without dividing. (The 

Many) 

All the Many are the universal Divine. 

Each of the Many is the Individual Divine. 

Jane Austen enters each character and gives them freedom to use her power as theirs when they go out of 

her conscious control though in the background the full relationship is there. This is Individuality in 

knowledge. In the Mind it becomes ego, as it is in ignorance. 

Ego is Individuality in ignorance. 

The Many receiving individuality is the spiritual individual. 

One can see the actors, director, the author Jane Austen in the process of production. 

The author is never banished. She is always there. 

God is always there. 

The One is God. Here it is the author, Jane Austen. 

Each character knows all the parts of all the characters but plays only their own part. It is apprehending 

Supermind knowing God, characters. 

At a moment of inspiration the character acts as if he is lost in himself and is apparently lost to the other 

characters, director and author. 

This is individuality in knowledge in apprehending Supermind. 

The Individual moving to Mind becomes ego enveloped in ignorance. This Elizabeth does when she abuses 

him. (p. 199 of Pride and Prejudice book) where she explains her genius (evil genius) came out in full 

enjoyment. 

Austerity and transformation (p.109 – The Life Divine ) 

Austerity is to refuse pleasure as pain accompanies it. 

Transformation is to accept pain not as pain but as sensation which contains bliss. 

A sensation comes to us as we accept it. 

Should we know it as pain, it proves to be pain. 

Should we know the pain as the frontal aspect of bliss and accept it not in our force but our being, our being 

changes the pain into Joy. 

The principle that is in evidence here is the unknowable formulates itself to our consciousness and 

withdraws. (p. 30 The Life Divine) 

We see Mr. Bennet refusing the experience of the family as pain and it becomes painful. 

He later accepted it as his own responsibility when it was converted into a source of joy. 

Darcy too did that after the proposal. 

Sri Aurobindo says such a transformation is possible, but it is difficult for human consciousness. 

By human consciousness we mean consciousness organised in force to reinforce the subconscious, the 

centre of which is ego. 

The only human spearhead is ego. It can choose only for its own purpose. 

For transformation to be possible, the spearhead must be the being pushing ego aside. It is difficult 

for Man.  

Ego acts through thought. Resorting to thought, ego is activated. 

For the being to come forward and act, one must be in silence which Man is not. 
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In other words, Man is more than satisfied, even delighted in being what he is. 

Aspiration, Sri Aurobindo says, is difficult for Man.  

Aspiration is an energy that overcomes the evolutionary urge. 

Man is mostly in involution. 

Aspiration is in the opposite direction. 

Aspiration reverses involution into evolution. 

Aspiration is found in a few hundred individuals out of six billion population. 

Each must bear their weight of the population. 

“கர்னல் பாஸ்டர் Hertfordshireக்கு கவதலயுடன் விொாிக்க வந்தார்.” 

இங்கு ஆற்றலுள்ை செயலின் ெக்தி ேீவியத்திலிருந்து பிாிந்துள்ளது. 

ேீவனின் ெக்தி ேீவியத்தின் ெக்தியுடன் இசணந்து இருக்கும்பபாது, அற்புதத்தின் ேீவனாக 

விைங்கும் சுப்ாீம் ஈஸ்வரன் ெத்திய ேீவியத்தில் மூன்றாம் நிதலக் காலத்தில் பிறக்கிறான். (p. 478 – 

The Life Divine)   

ேடத்தில் ேீவியம் இருப்பதில்தல. ெக்தி ேட இருைாக உள்ளது. 

திருமதி சபன்னட் ேடஇருள் ெக்தியின் ெிறந்த உதாரணமாவாள்.  

அற்புதம் ெத்திய ேீவியத்தில் ஒரு ொததனயாகும். 

மனம், வாழ்வு, ேடம் ஆகியவற்றில் நிகழும் ொததன சவவ்ஜவறு தர வாிதெகளில் உள்ைது. 

சபம்பர்லியில் எலிெசபத் ஜநர்மதறயாக டார்ெியிடம் நடந்து சகாண்டது உணர்வின் ொததன 

ஆகும். 

ஜலடி காதாின் வந்து சென்ற பிறகு அவனுக்காக அவள் ஏங்கியது மனதின் ொததன, இருப்பினும் 

அவன் மனததச் ெந்தித்தாள்.  

இரண்டாவது திருமண ஜவண்டுஜகாள் ெத்தியேீவிய ஸ்பாிெம் சகாண்ட முழுதமயான மனதின் 

ொததனயாகும்.  

லிடியா ஓடிப்ஜபாவது விலங்குணர்ச்ெி சகாண்ட ேடநிதல ொததனயாகும். 

அவளுதடய திருமணம் அவளுக்கு ெமூகாீதியான உணர்வின் ொததனயாகும். 

ஜேனுதடய திருமணம் உணர்வின் ொததன. 

ஜேனுதடய திருமணத்தில் இருந்த ததட, முக்கியமான ஆதரவான பணம் அவளிடம்  

இல்லாதஜதயாகும். 

டார்ெியின் நல்சலண்ணம் மற்றும் அந்தஸ்தினால் அது ொி செய்யப்பட்டது. 

‘வாழ்வின் பிரச்ெிதன’, ‘தி தலப் டிதவன்’-ன் இருபத்தி இரண்டாம் அத்தியாயமாகும். 

கஷ்டத்தின் நான்கு கட்டங்களும், அதன் மூன்று சவளிப்பாடுகளும் அங்கு விவாிக்கப்பட்டுள்ளன. 

டார்ெியின் மறுெீரதமப்பு முதல் கட்டமாகும்; திரு சபன்னட்டின் பிடிவாதம் இரண்டாவது கட்டம். 

ஜேன் மூன்றாவது கட்டத்திலும் அவளது தந்தத நான்காவது கட்டத்திலும் உள்ளனர்.   

இதவ ஏற்கனஜவ விளக்கப்பட்டுள்ளதால் இங்கு விவாிக்கப்படப் ஜபாவதில்தல. 

ெமூகப் பாிணாமம், ஆன்மீகப் பாிணாமம் இரண்டிற்கும் ஒஜர விதிகள்தாம். 

தனி நபாின் கஷ்டஜமா அல்லது குடும்பத்தின் கஷ்டஜமா, இரண்டும் ஒஜர ஜபால்தான் இருக்கும். 

ெிருஷ்டியின் செயல்முதறயில் மிகவும் ெிக்கலான இடம் பிரபஞ்ெத்தின் பதடப்பும், ெத்தியேீவிய 

வாழ்வின் மூன்று கட்டங்களும்தான்- ஏகன், அஜநகன், அஜநகனில் ஏகன். இதன் தீர்வு தனித்துவம் 

உருவாவதில் உள்ளது. (p. 154 – The Life Divine) இது அக்னியின் மூலம், ஜவதத்தில் 

ெித்தாிக்கப்பட்டுள்ளது.(p.155). 

எலிெசபத்தும், டார்ெியும் அந்தச் செயல்முதறகதளத் சதளிவாக விளக்குகிறார்கள். மிகவும் 

ெிக்கலான முடிச்சு ெந்ஜதாஷமாக அவிழ்க்கப்படுகிறது.  

செயல்முதறயும், ெித்தாிப்பும். (P. 145 – The Life Divine) 

காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ெத்தியேீவியம் இதறவன் என்று அதழக்கப்படும் சதய்வீக ேீவியம் 

ஆகும். 

இது கருத்துருவாக்கத்தின் மூலம், எல்லாமும் எல்லாவற்றிலும் என்று எந்த வித்தியாெமுமின்றி, 

அதனுதடய மனதில் உருவாக்குகிறது.  

காலத்தில் உள்ள ெத்திய ேீவியத்தில் பிாிவிதனயற்ற ஜவறுபாடு உருவாகிறது. 

ஜமலும் அஜநகனில் தனித்துவம் உருவாக்கப்படுகிறது. 

விளக்கம்: 

ஜேன் ஆஸ்டின் அவளுதடய காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ெத்தியேீவிய மனதில் இக்கதததய 

உருவாக்குகிறாள். இதில் ஒரு கததக் கரு, நிகழ்வுகள், கதாபாத்திரங்கள் என யாவும் ஒன்றிஜலஜய 

உள்ளன. (ஏகன்) 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

270 

 

காலத்தில் உள்ள அவைது ெத்திய ேீவியத்தில் கதத, கரு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கதாபாத்திரங்கசைப் 

பிாிக்காமல் வித்தியாெமாகப் பார்க்கிறாள் (அபனகன்) 

அதனத்து அஜநகனும் உலகளாவிய சதய்வீகம் ஆகும். 

அஜநகன் ஒவ்சவான்றும் தனிப்பட்ட சதய்வீகம் ஆகும். 

ஒவ்சவாரு கதாபாத்திரத்திலும் ஜேன் ஆஸ்டின் நுசைந்து, தன்னுதடய ஆற்றல்கதள அவர்களது 

ஆற்றல்ஜபால் பயன்படுத்திக்சகாள்ளும் சுதந்திரத்தத அளிக்கிறாள், அவளது தன்னிசனபவாடு 

கூடிய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து சவளிஜய சென்றாலும், முழு உறவுமுதற பின்னணியில் இருந்து 

சகாண்டுதான் இருக்கிறது. இது அறிவில் தனித்துவம். இது அறியாதமயில் இருப்பதினால் இது 

மனதில் அகந்ததயாகிறது.  

அகந்தத அறியாதமயில் தனித்துவம் ஆகும். 

தனித்துவத்சதப் சபற்றுக்சகாள்ளும் அஜநகன் ஆன்மீக தனி மனிதனாவான். 

நடிகர்கள், இயக்குனர், ஆெிாியரான ஜேன் ஆஸ்டின் ஆகிபயாசர கததசய உருவாக்கும் 

செயல்பாட்டில் ஒருவர் காணலாம். 

ஆெிாியர் ஒருஜபாதும் விலக்கப்படுவதில்தல. அவள் எப்சபாழுதும் அங்கு இருக்கிறாள். 

இதறவன் என்றும் இருக்கிறார். 

ஏகன் இதறவனாவான். இங்கு அது கதாெிாிதய ஜேன் ஆஸ்டின் ஆவாள். 

ஒவ்சவாரு கதாபாத்திரத்திற்கும் எல்லா பாத்திரங்களின் எல்லா பகுதிகளும் சதாியும், ஆனால் 

தங்களது பாகங்கதள மட்டுஜம நடிப்பர். இதறவதனயும், கதாபாத்திரங்கதளயும் அறியும் 

காலத்திற்கு உட்பட்ட ெத்திய ேீவியம் இது. 

உத்ஜவகம் எழும் ஒரு தருணத்தில் அந்தக் கதாபாத்திரம் தன்னிடபம இழந்துவிட்டது ஜபாலவும், 

சவளிப்பதடயாக மற்ற பாத்திரங்கள், இயக்குனர், கதாெிாியர் ஆகிஜயாாிடம் தன்தன இைந்து 

விட்டது பபாலவும் செயல்படும்.  

இது காலத்திலுள்ள ெத்தியேீவியத்தில் அறிவின் தனித்துவமாகும். 

மனிதன் மனதிற்கு நகரும்சபாழுது அறியாதமயால் சூழப்பட்ட அகந்ததயாக மாறுகிறான். 

எலிெசபத் அவதன நிந்திக்கும்சபாழுது இவ்வாறு மாறுகிறாள். தன்னுதடய தீய ஜமதாவித்தனம் 

முழு மகிழ்ச்ெியுடன் சவளி வந்ததத அவள் விவாிக்கிறாள்.  

துறவறம் மற்றும் திருவுருமாற்றம். (p.109 – The Life Divine ) 

இன்பத்துடன் வலியும் இசணந்து இருப்பதால் அததத் தவிர்ப்பபத துறவறமாகும். 

வலிதய வலியாக ஏற்றுக்சகாள்ளாமல், ஜபரானந்தத்ததக் சகாண்டிருக்கும் உணர்வாக 

ஏற்றுக்சகாள்வஜத திருவுருமாற்றம் ஆகும்.  

நாம் அசத ஏற்றுக்சகாள்ளும்பபாது ஒரு உணர்வு நம்மிடம் வருகிறது. 

நாம் அதத வலியாகப் பார்த்தால் அது வலியாகஜவ மாறும். 

ஆனந்தத்தின் முன்னணி அம்ெமாக வலிதய நாம் அறிந்துசகாண்டு, அசத நமது ெக்தியில் 

ஏற்றுக்சகாள்ளாமல், நமது ேீவனில் ஏற்றுக்சகாண்டால், நமது ேீவன் வலிதய ெந்ஜதாஷமாக 

மாற்றுகிறது.  

அறிய முடியாதது நமது ேீவியமாக உருசவடுத்து பின்னர் பின்வாங்குவஜத இங்கு ஆதாரமாக 

இருக்கும் கருத்தாக உள்ளது. (p. 30 The Life Divine) 

குடும்ப அனுபவத்தத வலியாகக் கருதி தவிர்க்கும் திரு சபன்னட்டிற்கு அது வலியாக மாறுகிறது. 

பின்னர் அதத தனது சபாறுப்பாக அவர் ஏற்றுக்சகாண்டபபாது அது ஆனந்தமாக மாறுகிறது. 

திருமண ஜவண்டுஜகாளிற்குப் பிறகு டார்ெியும் இவ்வாறு செய்தான். 

இத்ததகய திருவுருமாற்றம் ொத்தியம் என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார் ஆனால் மனித ேீவியத்திற்கு 

இது கடினம். 

ஆழ்மனதத வலுப்படுத்த, ெக்தியில் முதறப்படுத்தப்பட்ட ேீவியம் மனித ேீவியம் ஆகும். இதன் 

தமயம் அகந்ததயாகும். 

அகந்தத ஒன்ஜற வழிநடத்தும் மனிதக் கருவியாக உள்ளது. அதனுதடய ஜததவக்கு மட்டுஜம அது 

செயல்படும்.   

திருவுருமாற்றம் ொத்தியம் ஆவதற்கு, அகந்தததய ஒதுக்கித் தள்ளும் ேீவன் வழிநடத்துவதாக 

இருக்க ஜவண்டும். மனிதனுக்கு இது கடினம்.    

அகந்தத எண்ணத்தின் மூலம் செயல்படுகிறது. எண்ணத்தத ஜமற்சகாள்வது அகந்தததயச் 

செயல்பட தவக்கிறது. 

ேீவன் முன்வந்து செயல்பட ஒருவர் சமௌனத்ததக் கதடப்பிடிக்க ஜவண்டும், ஆனால் மனிதன் 

இவ்வாறு இருப்பதில்தல. 
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அதாவது மனிதன் சபரும் அைவில் திருப்தி அசடந்து விடுகிறான். தான் இருக்கும் நிதலயிபலபய 

மகிழ்ச்ெி அசடந்து விடுகிறான்.   

ஆர்வப்படுவது மனிதனுக்கு மிகவும் கடினம் என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

பாிணாம உந்துததல சவற்றிசகாள்வது ெக்தியாக விளங்கும் ஆர்வமாகும். 

மனிதன் சபரும்பாலும் ெிருஷ்டியில் இருக்கிறான். 

ஆர்வம் ஜநர் எதிர் திதெயில் உள்ளது. 

ஆர்வம் ெிருஷ்டிதய பாிணாமமாக மாற்றுகிறது. 

அறுநூறு ஜகாடி ேனத் சதாதகயில் ெில நூறு ஜபர்களிடம் மட்டுபம ஆர்வம் காணப்படுகிறது. 

மக்கள் அவரவர்கள் பாரத்தத அவரவர்கள் சுமக்க ஜவண்டும். 

114. “At the inns at Barnet and Hatfield.” 

Money becomes the determinant of many human actions when it acquires the proportion of a crisis. 

Human choice is the usual determinant. 

One’s life as evidenced by his temperament arrives at a point when it is prone to make something as a usual 

determinant. 

They are authority, Money from outside, desire, impulse, impatience from inside. 

Money was always the determinant of Wickham’s actions. 

He might not have had enough Money to stay at an inn. 

His captivating softness was a direct result of his having to cultivate affluent people all his life. 

It was very impressive to Elizabeth as against her father’s cynical sarcasm. At his age it was an 

impermissible petulance. 

She was readily taken in. 

Looking deeply, her own mother was at the greatest pains to put up an agreeable behavior before marriage. 

It's unwinding in Elizabeth finds an echo in Wickham. 

Character formation in children is a subconscious process of eager imitation of parents based on what they 

were born with from the previous birth. 

Most children are biological and do not have much on their own. 

The subconscious emulation is conditioned by the beliefs of their own generation. 

It is often in the reverse, also influenced by the next generation. 

As a rule each generation is largely different, if not against, the parent’s generation. 

The irresistible desire to submit voluntarily is the dominant sensation of the population even today. 

In Jane Austen’s days, it was stronger. 

Conformity is submission. 

Conformity is a psychological comfort, even security. 

Conservation is conformity extolled. 

The social body is too vast and weighty for the individual to aspire to differ. 

Neither the One nor the Many, but the Absolute that includes both is the ultimate. (p. 635 The Life 

Divine) 

It is not Mr. Bennet or Mrs. Bennet that is all-inclusive, but the wave of the French Revolution represented 

by Darcy that includes both of them. Neither the Freedom of 1947, the prosperity of 2000 AD that is the 

goal of India. The Individual includes both and he is the ultimate goal. The belief in immortality or 

mortality is still a belief. (p. 504 The Life Divine) Wickham’s scandal is a fact. Darcy’s defence is equally a 

great fact. Neither is real to the evolving society. 

The evolving society demands Darcy pay further £6000 to Wickham and embrace him as a member 

of his family. 

Birth that is the first mystery of life is the soul’s adventure in Time to render the material body immortal. 

(p. 742 The Life Divine) (p. 510 The Life Divine ) 

Darcy’s coming into Meryton was a mystery that is resolved when she went to Pemberley. 

Time does not manifest Self except by a succession of events. 

Self-coming to stay in Time, Time becomes Timeless and co-exists with Time to become simultaneous 

Time. 

Life in Meryton is in Time. 

The crisis gives life a touch of the Timeless which upsets the scheme of Time. 

The wedding of Elizabeth is in simultaneous Time where the smooth life of the old and the crisis of 
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elopement meet at a higher level of equilibrium of Elizabeth’s stay at Pemberley. 

To look for them in the inns may be to pass through a requirement. 

But inns are the places they would avoid as a matter of prudence. 

The fact that the inns were searched shows the culprits were of a greater resourcefulness of anti-social type 

which the Colonel was not aware of. 

Lydia’s urges and Wickham’s conniving with her show the type of disturbance Meryton, particularly 

Longbourn has received. 

It is no lapse or error of a girl being overpowered by her romantic urges. 

The local population almost waited for her to come upon the town. 

Girls joining such a life is an organised sector of all societies at all times. 

It was the total destruction of the society that Lydia released. 

Colonel Forster acted responsibly at least after the elopement. 

In such crises Matter acts not inhibited by ignorance, inertia, division, but as if it is free. 

Matter is Sachchidananda. (p. 239 The Life Divine)  

Matter is dull, dense, dumb, inert Matter to us, not Sachchidananda. 

Matter is the form of Force. 

This Force is infinite, but we find it not so. 

To know that the force is in infinite motion, we have to move to the Being. 

While in the Being, the Force reveals itself truly. 

To know this Force is self-directing, self-determining will move us to the force.  

(p. 114 The Life Divine) 

This Force in us comes to us according to our temperament. 

It is seen as Wickham’s lies, Mrs. Bennet’s desire-ridden initiatives, Elizabeth’s abuse. 

Elizabeth must know Wickham’s lies as her own falsehood. 

Darcy must find her abuse as his own abuse of his character. 

Mr. Bennet had to see his wife’s foolish, dangerous, greedy initiatives as the counterpart of his own sloth, 

indolence, and inaction. 

He thus accepted responsibility for his wife’s action and solved the problem. 

Elizabeth could see Wickham’s lies as her own vanity and got rid of him. 

Darcy totally disregarded her abuse and concentrated on the work and got her. 

All of them, each in his responsibility, moved from the surface to the subliminal. 

Ego, Mind, Time, finite are the components of the surface. 

To be silent relieves the Mind. 

To know the finite is only a symbol that lets us see the infinite. 

Of course ego is easily given up. 

Patience helps us to move away from Time. 

Thus the problems are solved by these people. 

In yoga there is no problem. 

The work is to recover the unity lost by division as well as egoistic separation. 

There are several cardinal points where Man is baffled in doing yoga. 

One is for him to know he is one with the world. 

The example of a fiction writer helps us to see this truth. 

Jane Austen wrote Pride and Prejudice. 

She conceived the story in her Mind. The story is herself. 

She developed the story into various plots and events. 

She created innumerable characters. 

She made the characters speak as she wanted. 

She gave them the freedom to act as they wanted. 

The story, the plot, the events, characters, their speeches, their individualities were all in her Mind. All 

these are Jane Austen. 

All are one, united, one force, one consciousness, one person – Jane Austen. 

Go back to God’s creation of the world, Nature, People, events of which Jane Austen is one. 

As Austen’s story and characters are herself, the world, people, Jane Austen are all in God. They are God. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

273 

 

There are indivisible unity and oneness. 

It is the Mind that divides Austen from God, her characters from her. 

If this is philosophy, how to realize this is written in the previous page. 

While Elizabeth wanted to be mistress of Pemberley she became one with Pemberley and its owner. It made 

him come there. 

At that moment we enjoy the story and identify ourselves with Elizabeth, Darcy and Jane Austen. We forget 

ourselves and our enjoyment is pure. 

At that moment we sense that oneness. 

Enjoyment is ananda, is identification, is unity. 

For all readers, an intense enjoyment arises at the climax of the story. For a sadhak whose consciousness is 

open, all events in the story give that joy. 

At that moment we rise above the Mind and have a touch of Supermind. 

Supermind sees unity, feels oneness in its action. 

As our enjoyment is momentary, we quickly return to Mind. 

Authors, writers, artists, poets in their exalted moments reveal their psychic capacity. 

To render it permanent is possible by consecration. 

Still, his achievements will be determined by the dimensions of his personality. 

Hence the need to grow the personality. 

“Barnet மற்றும் Hatfield-லுள்ள விடுதிகளில்.” 

மிகவும் சநருக்கடியான ஜநரங்களில் பல மனித செயல்கதள பணம் நிர்ணயிக்கிறது. 

மனித விருப்பம் வழக்கமாக நிர்ணயிக்கும். 

ஒருவரது மனவுணர்வுகளால் அதடயாளப்படுத்தப்படும் அவரது வாழ்க்தக, வழக்கமான 

நிர்ணயிக்கும் ஒன்றாக மாறும் ஒரு கட்டத்திற்கு வரும் வாய்ப்புள்ளது. 

அதவ அதிகாரம், சவளியிலிருந்து வரும் பணம், ஆதெ, உந்துதல், உள்ளிலிருந்து எழும் 

சபாறுதமயின்தம ஆகியதவ ஆகும்.  

விக்காமின் செயல்கள் எப்சபாழுதுஜம பணத்தால் தீர்மானிக்கப்பட்டன. 

ஒரு விடுதியில் தங்குவதற்கு ஜவண்டிய பணம் அவனிடம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். 

அவனது வெீகாிக்கும் சமன்தம, அவனது வாழ்நாள் முழுவதும் செல்வந்தர்களுடன் 

சதாடர்புசகாள்ள ஜவண்டிய நிதலயின் ஜநரடி விதளவாகும். 

எலிெசபத்திற்கு, அவளது தந்ததயின் குதர்க்கமான ஜகலிக்கு எதிராக அவனது நடத்தத மிகவும் 

ஏற்புதடயதாக இருந்தது. அவரது வயதிற்கு அது அனுமதிக்க முடியாத மூர்க்கத்தனமாக இருந்தது.  

அவள் உடனடியாக அதனால் கவரப்பட்டாள். 

ஆழ்ந்து பார்த்தால், அவளுதடய தாயாருக்ஜக திருமணத்திற்கு முன் ஏற்புதடய நடத்தததய 

ஜமற்சகாள்வது மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது. 

அது எலிெசபத்திடம் திரும்பி வந்து விக்காமிடம் அதன் எதிசராலிதயக் காண்கிறது. 

முந்ததய பிறப்பிலிருந்து வந்திருக்கும் குணங்கதளக் சகாண்டு பிறந்திருக்கும் சபற்ஜறார்களின் 

ஆழ்மன பிரதிபலிப்புதான் குழந்ததகளிடம் காணப்படும் குணங்கள் ஆகும்.  

சபரும்பாலான குழந்ததகள் சபற்ஜறார்கதளப் ஜபாலிருப்பர், சுயமாக அவர்களிடம் அதிகம் 

ஒன்றும் இருக்காது. 

ஆழ்மன முன்மாதிாிகள் அவர்களது ததலமுதற நம்பிக்தககளால் வதரயறுக்கப்படுகின்றன. 

இது சபரும்பாலும் ஜநர்மாறாக இருக்கும், அடுத்த ததலமுதறயின் பாதிப்பும் இருக்கும். 

ஒவ்சவாரு ததலமுதறயும், எதிராக இல்லாவிடினும், சபரும்பாலும் சபற்ஜறார்களின் 

ததலமுதறயிலிருந்து வித்தியாெமாக இருக்கும்.  

தாமாகஜவ வந்து அடிபணியும் தடுக்க முடியாத ஆதெ இன்றும் மக்களின் ததலயாய உணர்வாக 

உள்ளது. 

ஜேன் ஆஸ்டினுதடய காலத்தில் இது வலிதம சபாருந்தியதாக இருந்தது. 

ஒத்துப்ஜபாவது அடிபணிதலாகும். 

ஒத்துப்ஜபாவது மனாீதியான செௌகாியம் ஆகும், பாதுகாப்பும் கூட. 

ஜபாற்றப்படும் ஒத்தநிதல பாதுகாப்பாகும்.  

மனிதன் ஜவறுபட முடியாத அளவிற்கு ெமூக அதமப்பு சபாிதாகவும் வலிதமயாகவும் உள்ளது. 

ஏகன், அஜநகன் இரண்தடயும் உள்ளடக்கிய பிரம்மஜம முடிவானது. ஏகஜனா, அஜனகஜனா அல்ல. 

(p. 635 The Life Divine) 

திரு சபன்னட்ஜடா அல்லது திருமதி சபன்னட்ஜடா அதனத்ததயும் உள்ளடக்கியவர்களாக 
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இல்தல, ஆனால் டார்ெி பிரதிபலித்த பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் அதல அவர்கள் இருவதரயும் 

உட்சகாண்டிருந்தது. 1947ஆம் ஆண்டு சுதந்திரஜமா, அல்லது 2000-ஆம் ஆண்டின் சுபீட்ெஜமா 

இந்தியாவின் இலக்கு அல்ல. இரண்தடயும் உள்ளடக்கிய மனிதஜன முடிவான இலக்கு ஆவான். 

மரணம் அல்லது அமரத்துவத்தின் மீதுள்ள நம்பிக்தக இன்னமும் ஒரு நம்பிக்தகயாகஜவ 

இருக்கிறது. (p. 504 The Life Divine) விக்காமின் அவதூறு உண்தமஜய. டார்ெியின் தற்காப்பு 

இதற்குச் ெமமான சபாிய உண்தம. வளரும் ெமூகத்திற்கு இரண்டுஜம உண்தம அல்ல.    

வளர்ந்து வரும் ெமூகம் டார்ெிதய ஜமலும் ஆறாயிரம் பவுதன விக்காமிற்கு அளிக்க தவத்தது, 

விக்காதம குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக்கியது.  

வாழ்வின் முதல் மர்மமான பிறப்பு, ேட உடதல அமரத்துவமாக்க, காலத்தில் ஆன்மாவின் 

அனுபவம் ஆகும். (p. 742 The Life Divine) (p. 510 The Life Divine ) 

சமாிடனிற்கு டார்ெி வருவது ஒரு மர்மமாக இருந்தது, எலிெசபத் சபம்பர்லிக்குச் சென்றஜபாது அது 

தீர்க்கப்பட்டது.  

சதாடர்ச்ெியான நிகழ்வுகைால் தவிர ஜவறு எதனாலும் காலம் சுயத்தத ெிருஷ்டிப்பதில்தல. 

சுயம் காலத்திற்குள் வரும்சபாழுது, காலம் காலமின்தமயாக மாறுகிறது, காலத்துடன் இதணந்து 

மூன்றாம் நிதலக் காலமாக மாறுகிறது.   

சமாிடனின் வாழ்க்தக காலத்தில் இருக்கிறது. 

சநருக்கடி வாழ்க்தகக்கு காலமின்தமயின் ஸ்பாிெத்தத அளிக்கிறது, இது காலத்தின் திட்டத்ததப் 

பாதிக்கிறது. 

எலிெசபத்தின் திருமணம் மூன்றாம் நிதலக் காலத்தில் உள்ளது, அங்கு பதழய சுமுகமான 

வாழ்க்தகயும், ஓடிப்ஜபானதால் ஏற்படும் சநருக்கடியும், சபம்பர்லியில் எலிெசபத்துதடய  

வாழ்க்தகயின் ெமநிதலயின் உயர்நிதலயில் ெந்தித்துக் சகாள்கின்றன.   

ஜததவ இருந்ததினால் ஒருஜவதள அவர்கதள விடுதியிலும் ஜதடும்படி ஆகியிருக்கலாம். 

விஜவகத்தின் காரணமாக அவர்கள் விடுதிகளில்  தங்குவததத் தவிர்த்திருப்பார்கள்.  

விடுதிகளில் ஜதடியது, குற்றவாளிகள் ெமூக விஜராதிகளின் வதகதயச் ஜெர்ந்தவர்கள் என்பததக் 

காண்பிக்கின்றது, இததப் பற்றி கர்னலுக்குத் சதாிந்திருக்கவில்தல.   

லிடியாவின் உந்துதல்களும், அவளுடன் ஜெர்ந்து விக்காம் ஏமாற்றியதும் சமாிடனுக்கு, குறிப்பாக 

லாங்பர்னுக்கு எந்த வதகயில் சதாந்தரவு ஏற்பட்டது என்பததக் காண்பிக்கின்றது.   

அது காதல் உந்துதல்களால் ஆட்சகாள்ளப்பட்ட ஒரு சபண்ணின் குதறஜயா அல்லது தவஜறா 

அல்ல. 

உள்ளூர் மக்கள் அவள் திரும்பி வரக் காத்திருந்தனர். 

இத்ததகய வாழ்வில் சபண்கள் ஜெர்ந்துசகாள்வது, எல்லாக் காலங்களிலும் எல்லா ெமூகங்களிலும் 

முதறப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றாகும். 

இது லிடியா விடுவித்த ெமூகத்தின் சமாத்த அழிவாகும். 

ஓடிப்ஜபான பிறகாவது கர்னல் பாஸ்டர் சபாறுப்புடன் செயல்பட்டார். 

இது ஜபான்ற சநருக்கடியில் அறியாதம, செயலற்ற தன்தம, பிாிவிதன ஆகியவற்றால் 

ஆட்சகாள்ளப்பட்டதுஜபால் ேடம் செயல்படுவதில்தல, அது சுதந்திரமாக இருப்பதுஜபால் 

செயல்படுகிறது.  

ேடம் ெச்ெிதானந்தம் ஆகும். (p. 239 The Life Divine) 

ேடம் நமக்கு மந்தமான, அடர்த்தியான, அறிவற்ற செயலற்ற ேடமாகும், ெச்ெிதானந்தம் அல்ல. 

ேடம் ெக்தியின் ரூபம் ஆகும். 

இச்ெக்தி அனந்தமாகும், ஆனால் நமக்கு அவ்வாறு சதாிவதில்தல. 

ெக்தி எல்தலயில்லா இயக்கத்தில் இருப்பததத் சதாிந்துசகாள்ள நாம் ெத்திற்கு நகர ஜவண்டும். 

'ெத்'தில் இருக்தகயில், ெக்தி முழுதமயாக தன்தன சவளிப்படுத்துகிறது. 

இச்ெக்தி சுயமாக இயங்கும், சுயமாக நிர்ணயிக்கும் என்பததத் சதாிந்துசகாள்வது நம்தம ெக்திதய 

ஜநாக்கி நகரச் செய்யும். 

நமது மன உணர்வுகளுக்கு ஏற்ப நம்மிடம் உள்ள இந்த ெக்தி நம்மிடம் வருகிறது. 

விக்காமுதடய சபாய்கள், திருமதி சபன்னட்டின் ஆதெகள் நிதறந்த தன்முதனப்புகள், 

எலிெசபத்தின் நிந்ததன ஆகியதவகளாக இது பார்க்கப்படுகிறது. 

விக்காமுதடய சபாய்கள் தன்னுதடய சபாய்தமஜய என்பதத எலிெசபத் சதாிந்துசகாள்ள 

ஜவண்டும். 

தன்னுதடய குணத்தின் மீதான தனது நிந்ததனயாக எலிெசபத்தின் நிந்ததனதய டார்ெி 

அறிந்துசகாள்ள ஜவண்டும். 
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திரு சபன்னட் தனது ஜொம்ஜபறித்தனம், அலட்ெிய மனப்பான்தம, செயலற்ற தன்தம 

ஆகியவற்றின் எதிாிதணயாக தன்னுதடய மதனவியின் முட்டாள்தனம், அபாயகரமான ஜபராதெ 

சகாண்ட தன்முதனப்புகள் இருப்பததக் காண ஜவண்டும்.  

இவ்வாறு அவர் தன்னுதடய மதனவியின் செயலுக்கானப் சபாறுப்சப ஏற்றுக்சகாண்டார், 

பிரச்ெிதனதயத் தீர்த்து தவத்தார். 

விக்காமுதடய சபாய்கள் தனது வீண் தற்சபருதமஜய என எலிெசபத்தால் பார்க்க முடிந்தது, 

அவதன விட்டு விலகினாள். 

டார்ெி அவளுதடய நிந்ததனகதள முழுதமயாகப் புறக்கணித்தான், ஜவதலயில் கவனம் செலுத்தி 

அவதள அதடந்தான். 

அதவ அதனத்தும், அவனுதடய சபாறுப்பில் ஒவ்சவான்றும், ஜமல் மனதிலிருந்து அடிமனதிற்கு 

நகர்ந்தது.    

அகந்தத, மனம், காலம், அகண்டம் ஆகியதவ ஜமல்மனதின் பாகங்களாகும்.   

சமளனமாக இருப்பது மனதத விடுவிக்கிறது. 

கண்டம் ஒரு அதடயாளம் மட்டுஜம என்பதத அறிவது அகண்டத்தத நாம் காண உதவுகிறது. 

அகந்தததயச் சுலபமாகக் தகவிடலாம். 

சபாறுதம காலத்ததக் கடக்க உதவுகிறது. 

இவ்வாறு இத்ததகய மனிதர்களால் பிரச்ெிதனகள் தீர்க்கப்படுகின்றன. 

ஜயாகத்தில் பிரச்ெிதனகஜள இல்தல. 

பிாிவிதனயாலும், அகந்ததயுடன் கூடிய பிாிவிசனயாலும் இைக்கப்பட்ட ஒற்றுதமதய மீட்பஜத 

ஜவதலயாகும். 

ஜயாகம் செய்வதில் மனிதன் குழம்பிப் ஜபாயிருக்கும் முக்கியமான இடங்கள் பல உள்ளன. 

அவற்றில் ஒன்று, அவன் உலகத்துடன் இதணந்து இருக்கிறான் என்பதத அவன் சதாிந்து 

சகாள்வதாகும். 

கதாெிாியர் கததயில் அளிக்கும் உதாரணம் நமக்கு இவ்வுண்தமதயக் காண உதவும். 

'Pride and Prejudice'-ஐ ஜேன் ஆஸ்டின் எழுதினாள். 

அவள் தன்னுதடய மனதில் கதததய உருவாக்கினாள். கததஜய அவள்தான். 

பல்ஜவறு கதத அதமப்புகளாகவும், நிகழ்வுகளாகவும் அவள் கதததய உருவாக்கினாள், 

கணக்கற்ற பாத்திரங்கதள அவள் உருவாக்கினாள். 

அவர்கதள தான் விரும்பியததப்ஜபால் ஜபெ தவத்தாள். 

அவர்கள் விரும்பியததப்ஜபால் செயல்படும் சுதந்திரத்தத அவர்களுக்கு அளித்தாள். 

கதத, கததயின் கரு, நிகழ்வுகள், கதாபாத்திரங்கள், அவர்களது ஜபச்சுகள், அவர்களது 

தனித்துவங்கள் யாவும் அவள் மனதில் இருந்தன. இதவ யாவுஜம ஜேன் ஆஸ்டின்தான். 

அதனவரும் ஒன்றாக, இதணந்து, ஒரு ெக்தியாக, ஒரு ேீவியமாக, ஒரு நபராக உள்ளனர்- அது 

ஜேன் ஆஸ்டின் ஆகும். 

இதறவன் பதடத்த உலகம், இயற்தக, மக்கள், நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றில் ஜேன் ஆஸ்டின் ஒருத்தி 

ஆவாள். 

ஆஸ்டினுதடய கததயும் கதாபாத்திரங்களும் அவஜள என்பதுஜபால், உலகம், மக்கள், ஜேன் 

ஆஸ்டின் அதனவரும் இதறவனில் உள்ளனர். அவர்கள் இதறவனாவர்.  

பிாிக்க முடியாத ஒற்றுதமயும் ஒருதமயும் அங்கு உள்ளது. 

இதறவனிலிருந்து ஆஸ்டிதனப் பிாிப்பது மனம், அவளிடமிருந்து அவளுதடய 

கதாபாத்திரங்கதளப் பிாிப்பதும் மனஜம. 

இது தத்துவம் எனில், இது முந்ததய பக்கத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதத எவ்வாறு 

உணர்வது? 

சபம்பர்லிக்கு எேமானியாக ஜவண்டும் என்று எலிெசபத் விரும்பியசபாழுது, அவள் அந்த 

இடத்துடனும் அதன் எேமானனுடனும் ஒன்றி விட்டாள். இது அவதன அங்கு வரவதழத்தது.  

அத்தருணத்தில் நாம் கதததய அனுபவிக்கிஜறாம், எலிெசபத், டார்ெி மற்றும் ஜேன் ஆஸ்டினுடன் 

நம்தம அதடயாளப்படுத்திக் சகாள்கிஜறாம். நாம் நம்தம மறந்துவிடுகிஜறாம், நமது ெந்ஜதாஷம் 

உண்தமயாக இருக்கிறது. 

அத்தருணத்தில் நாம் அந்த ஒருதமதய உணர்கிஜறாம். 

அனுபவிப்பது ஆனந்தம், அதடயாளப்படுத்திக்சகாள்வது மற்றும் ஒற்றுதம ஆகும். 

கததயின் உச்ெகட்டத்தில் வாெகர்கள் அதனவருக்கும் தீவிர ெந்ஜதாஷம் எழுகிறது. ேீவியம் 

விழிப்பாக இருக்கும் ொதகருக்கு இக்கததயின் எல்லா நிகழ்வுகளும் அந்த ெந்ஜதாஷத்தத 

அளிக்கின்றன. 
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அத்தருணத்தில் நாம் மனததத் தாண்டி உயருகிஜறாம், ெத்தியேீவிய ஸ்பாிெம் சபறுகிஜறாம். 

ெத்திய ேீவியம் ஒற்றுதமதயக் காண்கிறது, அதன் செயலில் ஒருதமப்பாட்தட உணர்கிறது.   

நமது ெந்ஜதாஷம் தற்காலிகம் என்பதால் நாம் விதரவில் மனதிற்குத் திரும்பி விடுகிஜறாம். 

நூலாெிாியர்கள், எழுத்தாளர்கள், கதலஞர்கள், கவிஞர்கள் எழுச்ெியுடன் இருக்கும் தருணங்களில் 

அவர்களது தெத்திய திறதன சவளிப்படுத்துகின்றனர்.  

இதத நிரந்தரமாக சவளிப்படுத்துவது ெமர்ப்பணத்தின் மூலம் ொத்தியமாகும். 

இருப்பினும் ஒருவரது ொததனகள் அவரது ஆளுதமயின் பாிமாணங்கள் மூலம் நிர்ணயிக்கப்படும்.  

ஆதகயால் ஒருவரது ஆளுதமதய வளர்த்துக்சகாள்வது அவெியமாகிறது. 

115. “No such people were seen to pass through.” 

There are times when everyone sees the fugitives. 

What we catch sight of is what we are inside. 

As facts are easily learnt, not ideas, Man readily learns what he likes, not what he does not like. 

Ideas, even tough ideas of one period become information in the next period its being a higher society than 

the previous one. 

The great philosophies of yore are in the daily conversation of the people. 

What is great remains great, but familiarity wears out its newness that is felt as difficulty. 

As time passes, great ideas are subconsciously familiar. 

Values remain, their full utilisation loses some of its dread. 

Today Man believing earth goes round the sun does not understand its mathematics, but the results are 

readily accepted. 

Advancement of civilisation means accepting higher ideas. 

So, to those children of higher consciousness the entire book can be readily taught converting the ideas into 

facts, simple information. 

Of course, higher faculties are necessary for higher knowledge. 

Silence, insight, intuition more readily rise in children of higher consciousness. 

One Man rendering tough ideas into palatable facts raises the consciousness of all those who accept 

him. 

The entire society has always advanced in that fashion. 

By a paradox earlier sins are received as no sins, as elopement in Jane Austen’s days has become a way of 

life today. 

Ph.D. in USA, graduation in India of hundred years ago have lost not only their wonder but their 

accessibility. All technologies are like that. 

High philosophy was the spiritual technology of those days. 

The hardship was for the pioneer. 

Imagine what He passed through since 1904 or even 1910. 

My personal endeavour is to offer the arguments, ideas and facts of The Life Divine as available facts to the 

whole population. 

By accepting them, the population will be qualified to acquire the higher faculties more easily or with less 

difficulty. 

Civilisation that is alive uses higher tools, tools of higher planes. 

For His yoga to easily spread in the world, his tools of the spirit must be accepted widespread. 

Consecration, Silent Will, insight, life response belong to the list. 

The values of Nalayini come to be accepted by all after a thousand years. 

Man gave up murder, quarrel, theft, accepted cooperation, self-giving, protecting everyone’s property 

through insurance. It is progress. Sri Aurobindo teaching those around Him, the world at large learnt. 

One human guru teaching one sishya, his world learns. 

The communication is subliminal, hence universal. 

Today the whole of Indian society vibrates with the belief in karma. 

Even the West has its version of karma. 

Tomorrow the faith in karma will be replaced by faith in the Being. 

Mind was nowhere some centuries ago. 

Today the entire world swears by Mind. 

As Clive settled in India, Vivekananda came to be accepted in the West. 
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Advance of civilisation leaves no room for superiority. 

Ego recedes. 

The French Revolution called for equality. 

The world is advancing towards spiritual equality. 

When the Hour arrives, all parts of the world will simultaneously progress equally or towards spiritual 

equality. 

The zigzag movement will continue. 

Always someone has more to give, others are there to receive. 

But this giving and taking will be a process of equailisation. 

Twenty three days fast did not prevent Him from walking, writing, etc. but the bone marrow was depleted, 

as we are still human. 

Elizabeth after settling in Pemberley longed to reconcile with Lady Catherine. 

Mrs. Bennet could not go to her elder daughters. 

Mr. Bennet and Jane initially opposed Darcy. 

Life is a flow of energies. 

Even in the flow of higher energies there needs to be a differential for the movement to continue. 

The wife who irritates the husband directly sends him to her rival. 

Nature is abiding as it is the force of consciousness of the being. 

What is disgusting today must be attractive tomorrow. 

Even to conceive of it earlier is not possible. 

Sensitivities are the tether end of temperament. 

All human progress is the progress of temperament. 

To yearn for in future what is disgusting today is the inverse process of integral progress. 

It does not mean today we must love what is disgusting. 

It only means it should not be disgusting. 

There are no enemies, no evil, no hostile forces. 

Some forces pleasantly help, others sting us into progress. 

Mind cannot conceive of it, but the spirit courts it. 

Miserliness is human, generosity is human. 

In that both are human, both are to be given up, transcended. 

Take any chapter, render it into facts. 

Most of these facts can be accepted by any intelligence. 

It is surprising to us because once they were unintelligible to us. 

Comprehension has the same process as goodness, power, love, joy, etc. 

Of course, they may appear to vary. It is only an appearance. 

Once you can give this knowledge to the world around you, you will see it is readily received and 

comprehended. 

The joy in giving, the joy in receiving will rise considerably. 

Introduce it as a system of education, it will be received. 

Maybe it will be designed to be received individually. 

Creation of systems is creative of evolutionary tools. 

Systems organise energy, abridge effort, overcome Time. 

Tamil being the same language vastly differs in Sri Lanka. 

It is refreshing to see the original flavour of the language. 

It almost sounds like a different language. 

Prose conceived in imagination becomes poetry. 

Poetry allowing spiritual knowledge to take possession of it becomes a mystery of magical sweetness. 

The secret lies in the culture. 

“அவ்வழியாக இது ஜபான்ற எவரும் கடந்து சென்றததக் காணவில்தல.” 

தப்பி ஓடுபவர்கதள அதனவரும் பார்க்கும் ெமயங்களும் இருக்கின்றன. 

நம்முள் இருப்பததஜய நாம் சவளியில் காண்கிஜறாம். 

உண்தமகள் சுலபமாக கற்றுக்சகாள்ளப்படுகின்றன, எண்ணங்கள் அல்ல. தான் விரும்புவதத 

மனிதன் உடனடியாகக் கற்றுக்சகாண்டு விடுவான், அவனுக்குப் பிடிக்காததத அல்ல.  
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முந்ததய ெமுதாயத்ததவிட அடுத்தது உயர்ந்ததாக இருப்பதால், ஒரு காலத்தின் கருத்துகள், 

கடினமான கருத்துகள்கூட அடுத்த காலத்தில் தகவல்கைாக மாறுகின்றன. 

பண்தடயக்கால உயர்ந்த தத்துவங்கள் மக்களின் தினொி உதரயாடலில் இருக்கின்றன. 

உயர்ந்தது உயர்ந்ததாகஜவ சதாடர்ந்து இருக்கிறது, ஆனால் அதனுதடய புதுதமதய பாிச்ெயம் 

நீக்கி விடுவதால் அது கஷ்டமாக உணரப்படுகிறது. 

காலம் செல்லச் செல்ல, உயர்ந்த கருத்துகள் ஆழ்மனதில் பாிச்ெயமானதவகைாக மாறுகின்றன. 

பண்புகள் நிதலத்து இருக்கின்றன, அவற்றின் முழு பயன்பாடு அதன் ெில தீவிரங்கசை 

இழக்கின்றன.   

சூாியதன பூமி சுற்றுகிறது என்பதத இன்று நம்பும் மனிதனுக்கு அதன் கணிதம் புாிவதில்தல, 

ஆனால் முடிவுகதள உடனடியாக அவன் ஏற்றுக்சகாள்கிறான்.  

நாகாிகம் முன்ஜனறுவது உயர்ந்த கருத்துகதள ஏற்றுக்சகாள்வதாகும். 

ஆகஜவ உயர் ேீவியம் உள்ள குழந்ததகளுக்கு முழு புத்தகத்ததயும், கருத்துகதள 

உண்தமகளாகவும், எளிய தகவல்களாகவும் மாற்றி சுலபமாகக் கற்றுக் சகாடுக்கலாம். 

ஆனால் உயாிய ஞானத்திற்கு உயர்ந்த திறன்கள் அவெியம். 

உயர்ந்த ேீவியம் உள்ள குழந்ததகளிடம் சமௌனம், உட்பார்தவ, உள்ளுணர்வு ஆகியதவ ஜமலும் 

விதரவில் உருவாகும். 

கடினமான கருத்துகதள எளிய உண்தமகளாக அளிக்கும் ஒருவர், அவதர ஏற்றுக்சகாள்ளும் 

அதனவாின் ேீவியத்ததயும் உயர்த்துகிறார். 

ெமூகம் முழுவதும் இந்த விதத்தில் எப்சபாழுதும் முன்ஜனறி வந்துள்ளது. 

ஒரு முரண்பாடாக, முந்ததய பாவங்கள் இப்சபாழுது பாவங்களாகக் கருதப்படுவதில்தல. ஜேன் 

ஆஸ்டின் காலத்தின் ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வு இன்று வாழ்வின் ஒரு முதறயாக மாறியுள்ளது. 

நூறு வருடங்களுக்கு முன் இருந்த அசமாிக்காவின் Ph.D., இந்தியாவின் கல்லூாிப் படிப்பு ஆகிய 

இரண்டும் அவற்றின் வியப்தப மட்டும் இழந்துவிடவில்தல, அணுக இயலும் தன்தமதயயும் 

இழந்துள்ளது. அதனத்து சதாழில் நுட்பங்களும் இவ்வாறுதான்.   

உயர்ந்த தத்துவம் அந்நாட்களின் ஆன்மீக சதாழில் நுட்பமாக இருந்தது. 

கஷ்டம் முன்ஜனாடிக்கு இருந்தது. 

1904 அல்லது 1910ஆம் வருடங்களில் பகவான் எவற்தறசயல்லாம் கடந்து வந்திருக்க ஜவண்டும் 

என்பசத நிதனத்துப் பார்க்கலாம். 

‘தி தலப் டிதவன்’-ன் வாதங்கள், கருத்துகள், உண்தமகள் ஆகியவற்தற மக்கள் அதனவருக்கும் 

கிதடக்கச் செய்வஜத எனது முயற்ெியாகும். 

இவற்தற ஏற்றுக்சகாள்வதன் மூலம் உயர்ந்த திறன்கதள மக்கள் சுலபமாகஜவா அல்லது குதறந்த 

ெிரமத்துடஜனா சபற்றுக்சகாள்ளலாம். 

ேீவனுடன் இருக்கும் நாகாிகம் உயர்ந்த கருவிகதளப் பயன்படுத்துகிறது, உயர்ந்த நிதலகளின் 

கருவிகதளப் பயன்படுத்துகிறது. 

பகவானின் ஜயாகம் உலகத்தில் சுலபமாகப் பரவ, ஆன்மாவின் அவரது கருவிகள் பரவலாக 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட ஜவண்டும்.  

ெமர்ப்பணம், சமௌன உறுதி, உட்பார்தவ, வாழ்வின் எதிசராலி ஆகியதவ இந்தப் பட்டியதலச் 

ொர்ந்ததவ.  

ஆயிரம் வருடங்களுக்குப் பிறகு நளாயினுதடய பண்புகள் எல்ஜலாராலும் ஏற்றுக் 

சகாள்ளப்படுகின்றன.  

மனிதன் சகாதல, ெண்தட, திருட்டு ஆகியவற்தறக் தகவிட்டு, ஒத்துதழப்பு, சுய அர்ப்பணம், 

அதனவரது சொத்ததயும் காப்பீடு மூலம் பாதுகாப்பது ஆகியவற்தற ஏற்றுக்சகாண்டான். இது 

முன்ஜனற்றம் ஆகும். பகவான் அவதரச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு உபஜதெித்ததத உலகம் முழுவதும் 

கற்றுக்சகாண்டது. 

ஒரு மனித குரு ஒரு ெிஷ்யனுக்குக் கற்றுக் சகாடுப்பதத அவரது உலகம் முழுவதும் கற்றுக் 

சகாள்கிறது. 

சதாடர்பு அடிமனதிலிருப்பதால், உலகளாவியதாக உள்ளது. 

இன்று இந்திய ெமுதாயம் முழுவதும் கர்மாவில் நம்பிக்தக சகாண்டுள்ளது. 

ஜமற்கிலும் கர்மாவின் அவர்களது பதிப்பு இருக்கிறது. 

நாதள கர்மாவின் மீதுள்ள நம்பிக்தக ெத் மீதான நம்பிக்தகயாக மாறும். 

ெில நூற்றண்டுகளுக்கு முன் மனம் என்பஜத எங்கும் இருக்கவில்தல. 

இன்று உலகம் முழுவதும் மனதால் செயல்படுகிறது. 
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ராபர்ட் கிதளவ் இந்தியாவில் குடிஜயறியது ஜபால், விஜவகானந்தர் ஜமற்கத்திய நாடுகளில் 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டார். 

நாகாிக முன்ஜனற்றத்தில் ஜமம்பட்ட நிதலக்கு இடமில்தல. 

அகந்தத பின்வாங்குகிறது. 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெி ெமத்துவத்திற்கு வழி வகுத்தது. 

உலகம் ஆன்மீக ெமத்துவத்தத ஜநாக்கி முன்ஜனறுகிறது. 

அந்த ஜநரம் வரும்சபாழுது, உலகத்தின் அதனத்து பகுதிகளும் ஒஜர ெமயத்தில் ெமமாக முன்ஜனறும் 

அல்லது ஆன்மீக ெமத்துவத்தத ஜநாக்கி முன்ஜனறும். 

ஜகாணல்மாணலான இயக்கம் சதாடர்ந்து நதடசபறும். 

எப்சபாழுதும் ஒருவாிடம் அளிப்பதற்கு அதிகமாக இருக்கும், அததப் சபற்றுக்சகாள்ள மற்றவர்கள் 

இருப்பார்கள். 

இந்த சகாடுப்பதும் வாங்கிக் சகாள்வதும் ெமநிதலப்படுத்தும் ஒரு செயல்முதறயாகும். 

இருபத்தி மூன்று நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தது பகவான் நடப்பசதபயா, எழுதுவசதபயா  

பாதிக்கவில்தல, ஆனால் எலும்பு மஜ்தே ஜதய்மானம் அதடந்தது, ஏசனனில் நாம் இன்னமும் 

மனிதர்கள்தான்.  

சபம்பர்லியில் குடிஜயறிய பிறகு ஜலடி காதாினுடன் ெமரெம் செய்துசகாள்ள எலிெசபத் ஏங்கினாள். 

திருமதி சபன்னட்டால் மூத்த இரு சபண்களிடத்து செல்ல முடியவில்தல. 

திரு சபன்னட்டும் ஜேனும் ஆரம்பத்தில் டார்ெிதய எதிர்த்தனர். 

வாழ்வு ெக்திகளின் ஒரு ஓட்டம் ஆகும். 

உயர்ந்த ெக்திகளின் ஓட்டத்திலும் இயக்கம் சதாடர்வதற்கு ஒரு ஜவறுபாடு ஜததவப்படுகிறது. 

கணவதன எாிச்ெலூட்டும் மதனவி ஜநரடியாக அவதன தன்னுதடய எதிராளியிடம் 

அனுப்புகிறாள். 

இயற்தக, ேீவனின் ேீவியத்தின் ெக்தி என்பதால் அது நிதலயாக உள்ளது.  

இன்று சவறுக்கத்தக்கதாக இருப்பது நாதள வெீகரமாக இருக்க ஜவண்டும். 

முன்பு இதத நிதனத்துப் பார்ப்பஜத இயலாத ஒன்றாக இருந்தது. 

நுண்ணுணர்வுகள் மன உணர்வுகளின் இறுதி முதனயாகும். 

எல்லா மனித முன்ஜனற்றங்களும் மனவுணர்வுகளின் முன்ஜனற்றங்கள் ஆகும். 

இன்று அருவருப்பாக இருப்பனவற்றிற்காக எதிர்காலத்தில் ஏங்குவது பூரண முன்ஜனற்றத்தின் 

ததலகீழ் செயல்முதற ஆகும்.  

அருவருப்பாக இருப்பதத இன்று நாம் விரும்ப ஜவண்டும் என்று சபாருளல்ல. 

இது அருவருப்பாக இருக்கக் கூடாது என்பதுதான் அதன் சபாருள். 

பதகவர்கள் இல்தல, தீதம இல்தல, விஜராத ெக்திகள் இல்தல. 

ெில ெக்திகள் ெந்ஜதாஷமாக உதவும், மற்றதவ முன்ஜனற்றத்திற்கு நம்தம வற்புறுத்தும். 

மனதால் இதத நிதனத்துப் பார்க்க முடியாது, ஆனால் ஆன்மா இதத விரும்பும்.  

கஞ்ெத்தனம் மனிதனுக்குாியது, தாராள மனப்பான்தமயும் மனிதனுக்குாியது. 

இதவ இரண்டுஜம மனிதனுக்குாியதவயாக இருப்பதால் இரண்டுஜம தகவிடப்பட ஜவண்டியதவ, 

கடக்கப்பட ஜவண்டியதவ. 

எந்த ஒரு அத்தியாயத்ததயும் எடுத்துக்சகாண்டு, அதத உண்தமகளாக எடுத்துதரக்கலாம்.  

இந்த உண்தமகளில் சபரும்பாலானவற்தற எந்த அளவு அறிவு உள்ளவர்களாலும் ஏற்றுக்சகாள்ள 

முடியும். 

நமக்கு ஒரு ெமயம் இதவ புாியாததவகளாக இருந்ததால், இது நமக்கு ஆச்ொியமாக உள்ளது. 

நற்குணம், ெக்தி, அன்பு, ெந்ஜதாஷம் ஜபான்றதவகளின் அபத செயல்முதறசயஜய, 

புாிந்துசகாள்ளும் ஆற்றலும் சகாண்டுள்ளது.  

நிச்ெயமாக அதவ ஜவறுபடுவதுஜபால் ஜதாற்றமளிக்கலாம். இது சவறும் ஜதாற்றஜம. 

நம்தமச் சுற்றி இருக்கும் உலகத்திற்கு இந்த ஞானத்தத அளித்துவிட்டால், அது உடனடியாகப் 

சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்டு, புாிந்துசகாள்ளப்படுவதத நாம் காணலாம்.  

சகாடுப்பதில் உள்ள மகிழ்ச்ெியும் சபற்றுக்சகாள்வதில் உள்ள மகிழ்ச்ெியும் சபாிய அளவில் 

உயரும். 

இததன ஒரு கல்வி முதறயாக அறிமுகப்படுத்தினால் இது சபற்றுக்சகாள்ளப்படும். 

ஒவ்சவாருவரும் தனிப்பட்ட முதறயில் சபற்றுக்சகாள்ளும் வதகயில் இது வடிவதமக்கப்படலாம்.  

அதமப்தப உருவாக்குவது பாிணாமக் கருவிகதள உருவாக்குவதாகும். 

அதமப்புகள் ெக்திதய முதறப்படுத்தும், முயற்ெிதயச் சுருக்கும், காலத்ததக் கடந்து வரும். 

தமிழ் ஒஜர சமாழியாக இருந்தாலும் இலங்தகயில் வித்தியாெமாகப் ஜபெப்படுகிறது. 
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சமாழியின் அெல் வாெத்ததக் காண்பது புத்துணர்ச்ெியூட்டுகிறது. 

ஜகட்பதற்கு இது ஜவறு சமாழிஜபால் இருக்கிறது.  

உதரநதட கற்பதனயில் உதிக்கும்சபாழுது கவிததயாகிறது. 

ஆன்மீக அறிதவ உதடதமப்படுத்திக்சகாள்ள அனுமதிக்கும் கவிதத அற்புத இனிதமயின் 

மர்மமாகிறது. 

இரகெியம் கலாச்ொரத்தில் உள்ளது. 

116. “with the kindest concern he came to Longbourn.” 

It is his concern that finally saved the situation. 

There are two other versions of this concern. 

His concern was social. Later it gave a social result. 

It could have been psychological. 

In that case while he was there, the couple would have come asking for marriage. 

Had it been a spiritual concern, even Lydia or Wickham would not have been able to break its 

cordon in the first place. 

Integral yoga is for Man to become God to enjoy as God enjoys. 

The active presence of Grace is there all over all the time, ready to act. 

Man by his receptivity can let it act and supramentalise the world in a day. 

Man can become that Grace and act as he chooses. 

In one case it is Nature acting for her slow deliberate joy. 

On the other it is to abolish the difference between slow and fast change. 

In that case, Time is abolished, Nature remains. 

It is transcendental nature – the Sachchidananda. 

Man’s becoming God can carry on the evolution in the Being. 

He acting through Her is to extend evolution to Non-Being. 

He could have won freedom for India in 1910, with India attaining the status of Jagat-Guru, but not 

the world’s acceptance of it readily. 

She took the evolution to earth and Non-Being. 

Hence, His body burnt and She felt like howling after 1972. 

The opportunity for the devotee is celestial. 

He can look at his own life – one month or a few years. 

It will put the theory of yoga into the practice of his own life. 

He can choose any field of life to fulfill his aspiration. 

It will at once reveal in his immediate environment. 

Look at any word, person, event that lingers in your memory NOW. 

It will reveal its supramental significance. 

If positive, raise it to its maximum. 

If negative, change and raise. 

It is his Hour of God. 

Life expands infinitely. 

A guna appears on the scene. 

It is for you to realise it. 

Kindness, love, patience are not in Man. He can acquire them as top dressing. 

Such surface manners are acquired for the sake of society, not for oneself. 

To do so for oneself, it must be inner, spiritual, self-disciplined. 

Honour is social, honesty is personal. 

Japanese honour is a personal vital value. 

English honour is social, thus having a universal dimension to personality. 

The Indian context is spread over several births. 

Hence it is wider and shallower. 

The militarily strong man attacks other countries regardless of other values. 

He who is strongest at the deepest in him will not hesitate to violate surface values. 

The fair Britisher never hesitated to use unfair methods when his stability was threatened. 

Ultimately what matters to the world is the deepest values, not shallow values. 
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The Britisher granted India Freedom because his own value of honour was more valuable to him than other 

advantages. 

The Marshall Plan came true because for USA economic survival was essential. 

Britain connived at Hitler’s armament as it answered their pugnacious instinct. 

Internal security makes the Government of India offer employment programme. 

Wages rose in USA in the last one hundred years for several reasons: 1) higher education, 2) higher 

prosperity, 3) human aspiration for wealth – Revolution of Rising expectations, 4) pressure of socialism 

in the politically backward, 5) the emerging Individual. 

Each aspiration can be seen to include the earlier goals. 

One who sees the deepest aspiration of humanity and can convert them into future goals will be offering the 

Real-Ideas the world needs. 

The Indian employment programme is one such of low value, though practically significant. 

It is a material programme. 

We need one that is psychological which includes the material goals more effectively. 

There can be ONE that is spiritual that includes both the psychological as well as material goals. 

Nuclear disarmament is one such including political, social, economic goals very effectively. 

The time has come for the world leadership to offer itself. 

Human nature has not yet shown signs of transformation by itself.  

It has given way to good social manners, even spiritual manners.  

Organised falsehood offering true behavior shows a distant possibility. 

Physical work’s personality seeking life knowledge is another such sign. 

The Club of Rome responds to Mother. 

Employment all over the world is receptive. 

Economics is willing to reshape itself at the global level. 

Let our receptivity rise to global dimensions and its governance. 

Wait upon the outer openings. 

Give the necessary inner reception. 

Elizabeth accepted the outer invitation to Pemberley. 

She opened to it inwardly. 

At that level she accomplished all and allowed him to complete the rest. 

Knowledge in India went into the hands that sought to possess it exclusively.  

Going out of India, it lost its physical maturity, retaining its life’s receptivity. 

The transcendent supports life by its vast strength or rejects it by its infinitude.  

(p. no. 17 The Life Divine) 

It is beyond. 

The world and the universe are at the disposal of the Transcendent for it to support or reject. 

Ayala was a self-contained psychological unit. 

Her inner intensity attracted suitors. 

One was Tom, i.e. wealth. 

The other was the captain, i.e. stability. 

The Colonel was the sophisticated liveliness of high education as well as culture. 

His hair was red and mouth ugly, as she did not have the foundation of parents, or wealth or status. 

Tom’s pining means any amount of wealth was at her disposal. 

The captain’s charm that Gertrude sought came to Ayala on its own. 

Lady Albury and Marchesa were after her. 

It was in response to her culture. 

The law of intensity attracting all that she needed in the world is evident here. 

“மிகவும் அன்பான அக்கதறயுடன் அவர் லாங்பர்னுக்கு வந்தார்.” 

அவரது அக்கதறதான் இறுதியில் நிதலதமதயக் காப்பாற்றியது. 

இந்த அக்கதறயின் ஜவறு இரு பதிப்புகளும் உண்டு.  

அவரது அக்கதற ெமூகாீதியாக இருந்தது. பின்னர் அது ஒரு ெமூகாீதியான பலதன அளித்தது. 

இது மஜனாாீதியாகவும் இருந்திருக்கலாம். 
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இவ்வாறு இருந்திருப்பின், அவர் அங்கிருந்தசபாழுது இருவரும் தங்களது திருமணத்தத ஜவண்டி 

வந்திருப்பார்கள். 

அது ஒரு ஆன்மீக அக்கதறயாக இருந்திருந்தால், லிடியாவாலும், விக்காமாலும்கூட முதலில் அதன் 

ததளதய உதடத்திருக்க முடியாது. 

இதறவன் அனுபவிப்பதுஜபால் அனுபவிக்க இதறவனாக மாற, பூரண ஜயாகம் மனிதனுக்கு 

உள்ளது. 

எல்லா ஜநரங்களிலும், எல்லா இடங்களிலும் செயல்பட அருள் சுறுசுறுப்பாகக் காத்திருக்கிறது.  

மனிதன் தனது ஏற்புத் திறனால் அததனச் செயல்பட அனுமதித்து ஒஜர நாளில் உலகத்தத ெத்திய 

ேீவியமயமாக்கலாம். 

மனிதன் அந்த அருளாக மாறலாம், அவன் விரும்புவதுஜபால் செயல்படலாம். 

ஒரு விஷயத்தில் இயற்தக தன்னுதடய நிதானமான விருப்பப்பட்ட ெந்ஜதாஷத்திற்காகச் 

செயல்படுகிறது. 

மற்சறான்றில் இது நிதானமான மற்றும் ஜவகமான மாற்றத்திற்கு இதடஜய உள்ள வித்தியாெத்தத 

அகற்றுவதாகும். 

அவ்வாறு இருப்பின் காலம் அகற்றப்பட்டு விட்டது, இயற்தக நீடிக்கிறது.  

இது பிரம்மத்தின் சுபாவமாகும்- ெச்ெிதானந்தம். 

மனிதன் இதறவனாக மாறும்சபாழுது ெத்தின் பாிணாமத்ததத் சதாடர முடியும். 

பகவான் அன்தனயின் மூலம் செயல்படுவது பாிணாமத்தத அெத்திற்கு நீட்டிப்பதற்காகவாகும். 

1910-ல் பகவான் இந்தியாவிற்கு ேகத்குரு எனும் அந்தஸ்துடன் சுதந்திரத்தத வாங்கித் தர 

முடிந்திருக்கும், ஆனால் உலகத்தின் ஒப்புததல உடனடியாகப் சபற்றிருக்க முடிந்திருக்காது. 

அன்தன பாிணாமத்தத உலகத்திற்கும் அெத்திற்கும் எடுத்துச் சென்றார். 

ஆகஜவதான் பகவானின் உடல் சநருப்பிலிட்டது ஜபால் எாிந்தது, 1972-ற்குப் பின் அன்தனக்கு 

ஜவததனயால் அலற ஜவண்டும்ஜபால் இருந்தது.  

அன்பருக்கான வாய்ப்புகள் சதய்வீகமானதவ. 

ஒரு மாதத்திற்ஜகா அல்லது ெில வருடங்களுக்ஜகா அவர் தன்னுதடய வாழ்க்தகதயஜய 

ஆராயலாம்.  

இது அவதர ஜயாகத்தின் தத்துவத்தத அவரது வாழ்க்தகயின் நதடமுதறயில் செயல்பட தவக்கும்.  

அவரது ஆர்வத்ததப் பூர்த்தி செய்ய வாழ்வின் எந்த ஒரு துதறதயயும் அவர் ஜதர்ந்சதடுக்கலாம். 

இது உடனடியாக அவரது சநருங்கிய சூழலில் சவளிப்படும். 

இப்சபாழுது நம்முதடய ஞாபகத்தில் உள்ள ஏஜதனும் ஒரு வார்த்தத, நபர், நிகழ்விதனக் கவனிக்க 

ஜவண்டும்.   

இது அதனுதடய ெத்தியேீவிய முக்கியத்துவத்தத சவளிப்படுத்தும். 

ஜநர்மதறயாக இருப்பின் இததன அதிகபட்ெமாக உயர்ந்த ஜவண்டும். 

எதிர்மதறயாக இருப்பின் இததன மாற்றி, பின்னர் உயர்த்த ஜவண்டும். 

இது அவருதடய இதறவன் வரும் தருணமாகும். 

வாழ்வு எல்தலயற்று விாிவதடகிறது. 

ஒரு குணம் காட்ெியில் ஜதான்றுகிறது. 

இததப் சபறுவது நம் தகயில் உள்ளது. 

இரக்கம், அன்பு, சபாறுதம ஆகியதவ மனிதனிடம் இல்தல. அலங்காரமாக இவற்தற அவன் 

சபற முடியும். 

இத்ததகய ஜமஜலாட்டமான நடத்ததகள் தனக்காக இல்லாமல் ெமூகத்திற்காகப் சபறப்படுகின்றன. 

தனக்காகப் சபறுவது அகம், ஆன்மிகம், சுயக்கட்டுப்பாடு சகாண்டதவகளாக இருக்க ஜவண்டும். 

மாியாதத ெமூகாீதியானது, ஜநர்தம தனிப்பட்டது.  

ேப்பானியர்களின் மாியாதத தனிப்பட்டவருதடய உணர்வின் ஒரு பண்பாகும். 

ஆங்கிஜலயாின் மாியாதத ெமூகாீதியானது, இவ்வாறு ஆளுதமக்கு உலகளாவிய பாிணாமத்ததக் 

சகாண்டுள்ளது.  

இந்தியர்களின் மாியாதத பல பிறப்புகளில் பரந்து இருக்கிறது. 

ஆதலால் இது அகன்று, ஆழமில்லாது உள்ளது.  

மற்ற நாடுகளின் பண்புகதளப் சபாருட்படுத்தாமல் இராணுவ பலம் சகாண்டவர் அவற்தறத் 

தாக்குகிறார். 

தனது ஆழத்தில் எவர் ஒருவர் வலிதம சபாருந்தியவராக இருக்கிறாஜரா, அவர் ஜமல்மனதின் 

பண்புகதள மீறுவதற்குத் தயங்குவதில்தல. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

283 

 

நியாயமான ஆங்கிஜலயர், அவரது நிதலப்பாட்டிற்கு அச்சுறுத்தல் எழுந்தசபாழுது நியாயமற்ற 

முதறகதளக் தகயாள ஒரு ஜபாதும் தயங்கவில்தல. 

இறுதியாக, ஆழ்ந்த பண்புகஜள உலகத்திற்கு முக்கியமாக உள்ளன, ஆழமற்ற பண்புகள் அல்ல.  

மற்ற நன்தமகதளவிட ஆங்கிஜலயர்களுக்கு அவர்களது சொந்த மாியாததஜய அதிக மதிப்பு 

வாய்ந்ததாக இருந்ததினால், அவர்கள் இந்தியாவிற்குச் சுதந்திரம் அளித்தனர்.  

அசமாிக்காவிற்குப் சபாருளாதார வாழ்வு இன்றியதமயாததாக இருந்ததினால், மார்ஷல் திட்டம் 

உண்தமயாயிற்று.  

பிாிட்டனின் ஜபாாிடும் உள்ளுணர்வுக்கு ஹிட்லர் சபாருத்தமாக இருந்ததால், அவரது ஜபார் 

தடவாள சகாள்தகக்கு பிாிட்டன் இரகெியமாக ஆதரவு அளித்தது. 

உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பிற்காக இந்திய அரொங்கம் ஜவதலவாய்ப்புத் திட்டத்தத உருவாக்கியது. 

பல்ஜவறு காரணங்களினால் கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் அசமாிக்காவில் ெம்பளம் உயர்ந்தது. 

1) உயர் கல்வி, 2) உயர்ந்த சுபீட்ெம், 3) செல்வத்திற்கான மனிதனின் ஆர்வம் - உயரும் 

எதிர்பார்ப்புகளின் புரட்ெி, 4)அரெியல்ாீதியாக பின்தங்கியிருக்கும் இடத்தில் சபாதுவுதடதமயின் 

அழுத்தம், 5) சவளிவரும் தனி மனிதன்.    

ஒவ்சவாரு ஆர்வமும் முந்ததய இலக்குகதள உள்ளடக்கியிருப்பததக் காணலாம். 

மனித குலத்தின் ஆழ்ந்த ஆர்வத்ததக் கண்டு, அதத எதிர்காலத்தின் இலக்குகளாக மாற்ற இயன்ற 

ஒருவரால் உலகத்திற்குத் ஜததவயான முழு எண்ணங்கதள வழங்க முடியும்.  

இந்திய ஜவதலவாய்ப்புத் திட்டம் நதடமுதறயில் முக்கியம் வாய்ந்ததவயாக இருப்பினும், இது 

ஜபான்ற குதறந்த மதிப்புள்ள ஒரு திட்டமாகும். 

இது ஒரு சபாருள்ாீதியான திட்டமாகும். 

சபாருள்ாீதியான இலக்குகதள ஜமலும் திறம்படக் தகயாளும் மஜனாாீதியான திட்டம் ஒன்று 

நமக்குத் ஜததவ. 

மனம் மற்றும் சபாருள்ாீதியான இலக்குகதள உள்ளடக்கிய ஆன்மிகம் ஒன்று இருக்கலாம். 

அரெியல், ெமூகம் மற்றும் சபாருளாதார இலக்குகதளத் திறம்பட உள்ளடக்கிய அணு ஆயுதக் 

குதறப்பு இத்ததகய ஒன்றாகும். 

உலகத் ததலதமக்கு தங்கதள அர்ப்பணிப்பதற்கான ஜநரம் வந்துள்ளது. 

மனித சுபாவம் தாமாகஜவ திருவுருமாற்றத்தின் அதடயாளங்கதள இன்னமும் காண்பிக்கவில்தல. 

ெிறப்பான ெமூக நடத்ததகள் மற்றும் ஆன்மீக நடத்ததகளுக்கும்கூட இது வழி விட்டுள்ளது.  

முதறப்படுத்தப்பட்ட சபாய்தம உண்தமயான நடத்தததய சவளிப்படுத்துவது ொத்தியமில்லாதது 

ஜபாலிருக்கிறது. 

ேடாீதியான செயல்பாட்டின் தனித்தன்சம வாழ்வின் ஞானத்தத நாடுவது இதுஜபான்ற மற்சறாரு 

அதடயாளம் ஆகும். 

The Club of Rome அன்தனக்கு மறுசமாழி அளிக்கிறது. 

உலகம் முழுவதும் ஜவதலவாய்ப்பு ஏற்புத்திறனுடன் உள்ளது. 

உலக அளவில் சபாருளாதாரம் மாற்றி அதமத்துக்சகாள்ள தயாராக உள்ளது.  

உலக பாிமாணங்களுக்கும், அதன் ஆளுதகக்கும் நமது ஏற்புத்திறன் உயரட்டும். 

புற வாய்ப்புகளுக்காகக் காத்திருக்க ஜவண்டும். 

ஜததவப்படும் மனாீதியான வரஜவற்தப அளிக்க ஜவண்டும். 

சபம்பர்லிக்கு விடுக்கப்பட்ட புற அதழப்தப எலிெசபத் ஏற்றுக்சகாண்டாள். 

அகத்தில் அதற்கு அவள் விழிப்புடன் இருந்தாள். 

அந்த நிதலயில் அவள் அதனத்ததயும் ொதித்து, மீதிதய அவன் பூர்த்தி செய்ய அனுமதித்தாள். 

இந்தியாவில் ஞானம், தனக்கு மட்டுஜம சொந்தமாக்கிக் சகாள்பவர்கதளச் சென்றதடந்தது. 

இந்தியாவிற்கு சவளிஜய சென்றஜபாது, அதன் ேடாீதியான முதிர்ச்ெிதய அது இழந்து, அதன் 

வாழ்வின் ஏற்புத்திறதனத் தக்கதவத்துக் சகாண்டது. 

பிரம்மம் அதன் அகண்ட வலிதமயால் வாழ்தவத் தாங்குகிறது, அல்லது அதன் முடிவற்ற 

தன்தமயினால் அதத நிராகாிக்கிறது. (p. no. 17 The Life Divine) 

இது அப்பாலுள்ளது. 

உலகமும், பிரபஞ்ெமும் பிரம்மத்தின் ஆதரதவஜயா அல்லது நிராகாிப்தபஜயா சபறுவதற்காக 

அதன் தககளில் உள்ளது. 

அயாலா மனாீதியாகத் தன்னிதறவுடன் இருந்தாள். 

அதில் ஒருவன் டாம், அதாவது செல்வம்.  

மற்சறாருவர் காப்டன் ஆவார்- ஸ்திரத்தன்தம. 

கர்னலிடம் உயர்ந்த கல்வி மற்றும் கலாச்ொரத்தின் பண்புமிக்க உற்ொகம் இருந்தது. 
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அவனுதடய முடி ெிவப்பாகவும், வாய் அருவருப்பாகவும் இருந்தது, அவளுக்குப் சபற்ஜறார்கள், 

சொத்து அல்லது அந்தஸ்தின் அடித்தளம் இல்தல. 

டாம் அவளுக்காக ஏங்குவது, எத்ததன சொத்து ஜவண்டுசமன்றாலும் அவளுக்கு அளிக்கத் தயாராக 

இருப்பததத் சதாிவிக்கிறது. 

Gertrude நாடிய காப்டனின் அழகு அயாலாவுக்குக் ஜகட்காமஜலஜய கிதடத்தது. 

Lady Albury மற்றும் Marchesa அவதள நாடினர். 

அவளது நாகாிகத்திற்குக் கிதடத்த மறுசமாழி இது. 

உலகத்தில் அவளுக்குத் ஜததவப்பட்ட அதனத்ததயும் ஈர்க்கும் தீவிரத்தின் விதி இங்கு 

சதளிவாகஜவ உள்ளது. 

117. “He broke his apprehensions to us.” 

Responsibility is to feel the same anxiety as the person concerned. 

A selfish person does not feel responsible to others. 

A dutiful Man will be responsible. 

Someone of self-giving feels responsible to anyone related to him. 

Often he is more concerned than the concerned person. 

There is the consciousness responsibility. 

A yogi feels responsible to his world. 

It is possible for our world to become his own world. 

In a sense Darcy felt like that for her sake. 

Matter is Spirit seen through the sense of Mind. 

Spirit is Spirit seen through the spiritual sense when it becomes its own object. 

(p. 241 – The Life Divine) 

Spirit appears to be that thing through whose sense you view it. 

Responsibility is what one feels, not what others give. 

Still responsibility is human, is of the human consciousness. 

One has to go beyond the human. 

Going beyond the human by concentration, we meet the Purusha. 

Doing so by consecration, the Psychic is seen. 

Mr. Bennet felt responsible to his family instead of leaving it in his wife’s hands. 

Darcy felt responsible to her to whom his emotions were given. 

A devotee feels responsible to the Divine to whom he is dedicated. 

The transcendent supports life or rejects it. 

Life can be devoted to the transcendent so much that it feels a responsibility to life. 

As responsibility is human, it can even be Divine. 

Responsibility is the capacity to care for others with or without social human duty or right. 

The fact that someone is related to you extends your sense of responsibility to him. 

The capacity to be conscious of another’s cares is responsibility. 

Mother felt responsible to anyone who had had Her Darsan even if it was only for one second or minute. 

Responsibility is conscious awareness of oneness with others. 

An author is in all his characters and vice versa. 

There is oneness between an author and his creations, even as there is oneness between Brahman and his 

creations. (p. 112 –The Life Divine) 

Oneness is invariable Many. 

Unity is there in the Being. 

In Brahman it is the intensive unity. 

Working towards the unity of harmony, all problems stand resolved. 

It is made possible by mutuality. 

Unity demands surrender, mutuality uses self-giving. 

Elizabeth’s self-giving to Jane was biological. 

Darcy’s self-giving to Elizabeth was psychological goodwill. 

Caroline and Wickham offered to take, not give. 

Self-giving has many levels and serves all purposes. 

Surrender and self-giving to the Divine being help transformation.  
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(p. 358 The Life Divine)  

The teacher’s self-giving to the student awakens his mental curiosity. 

The mother’s self-giving to the child is biological, makes the offspring possible. 

The doctor’s self-giving to the patient prolongs life on earth.It is Mental self-giving to physical well-being. 

The self-giving of the physical is the animal eating other animals as food. 

Devouring and aggregation are the two modes of physical self-giving. 

Trade and market are created by social self-giving. 

Self-giving in trade creates wealth. 

Society by its self-giving offers stability, safety and security to its individuals. 

There is Self-giving between all of the Many -- Jivatma. 

Between the One and the Many there exists spiritual self-giving. 

Time and Space are the results of Spiritual self-giving to the universe. 

Matter becomes delight of being by offering itself to its own consciousness as object. 

Subject becoming object is the process of Self-giving. 

Creation is the result of the Self-giving of the Brahman. 

Generosity and its impulse generate self-giving. 

Family is the acme of individual self-giving socially. 

Sri Aurobindo says Man wilfully refuses to see the infinite before his eyes. 

Whether it is a tree or a book or a Man, a little reflection reveals to us it is the Infinite. 

The finite is the symbolic frontal appearance of the Infinite. 

We do not take a hundred rupee note as paper. We see it as the power of Money. 

But we see a tree not as a symbol of the earth and atmosphere; we see it only as a tree. 

Darcy saw Elizabeth as the symbolic infinite of the revolutionary energy. 

Shakespeare can be read as stories or high poetry. 

We certainly don’t see the television as a box but as a channel of news and films. 

A fabulous amount offered to an institution for service is no mere Money. 

It is infinite wealth migrating towards the truth of pure service to Her. 

Micro credit is a bank loan to the poor. 

Among other things, it is the growing honesty of the population becoming prosperous. 

It is a sign of financial maturity in organizational social existence. 

It is the descent of the society to the individual. 

It is government recognition that explosive poverty will explode the semblance of democracy degenerating 

into dictatorship.  

Employment Programme is the recognition by those in the power of the relief it can give to the pent up 

grievance of the Revolution of Rising Expectations. 

Age valuing youth is expressed in speedy relief. 

The economic boom has made the society vibrant at its very roots of social stability. 

Cadmus is the symbol of economics acquiring the political flavor. 

Employment is not a possibility, it is a birthright. 

No one has the right to touch it in any sense. 

If everything is a symbol, what does Cadmus symbolize? 

It symbolizes the possibility of Sri Aurobindo’s dream. 

The results are waiting to step into life if only we give the right occasion. 

It is the Hour of God for politics, economics, the world, for us. 

Every time It comes to us, sparing us the initiative. 

The initiative is of the Divine. 

“அவரது அச்ெங்கதள எங்களிடம் சவளியிட்டார்.” 

ெம்பந்தப்பட்டவருக்கு என்ன கவதல இருக்குஜமா, அஜத கவதலதய உணருவதுதான் 

சபாறுப்புணர்வாகும். 

சுயநலம் பதடத்த ஒரு மனிதன் மற்றவர்களின் சபாறுப்தப ஜமற்சகாள்வதில்தல. 

கடதம உணர்வுள்ள மனிதன் சபாறுப்புடன் இருப்பான். 

சுய அர்ப்பணம் செய்யும் ஒருவர் தன்தனச் ொர்ந்த அதனவர் மீதும் சபாறுப்புடன் இருப்பார். 

ெம்பந்தப்பட்ட நபதரக் காட்டிலும் சபரும்பாலும் இவஜன அதிக அக்கதற காண்பிப்பான். 
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தன்னுணர்வுடன் சபாறுப்தப எடுத்துக்சகாள்கிறான். 

ஒரு ஜயாகி அவருதடய உலகத்திற்கான சபாறுப்தப ஜமற்சகாள்கிறார். 

நமது உலகம் அவருதடய உலகமாக மாறும் ொத்தியம் உண்டு. 

ஒரு விதத்தில் டார்ெி அவளுக்காக இவ்வாறு உணர்ந்தான். 

மனதின் உணர்வு மூலம் ேடம் ஆன்மாவாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 

ஆன்மா அதனுதடய சபாருளாகஜவ மாறும்சபாழுது, ஆன்மீக உணர்வின் மூலம் அது 

பார்க்கப்படுகிறது.(p. 241 – The Life Divine)   

எதனுதடய உணர்வால் நாம் ஆன்மாதவப் பார்க்கிஜறாஜமா அதுவாகஜவ அது காணப்படுகிறது. 

சபாறுப்பு ஒருவர் உணர்வது, மற்றவரால் வழங்கப்படுவது அல்ல.   

இருப்பினும் சபாறுப்பு மனிதத் தன்தமயுதடயது, மனித ேீவியத்திற்குாியது. 

மனிதத் தன்தமதயத் தாண்டி ஒருவர் செல்ல ஜவண்டும். 

மனதத ஒருமுகப்படுத்துவதன் மூலம் மனிதத் தன்தமதயத் தாண்டிச் செல்வது புருஷாதவச் 

ெந்திக்க உதவுகிறது. 

ெமர்ப்பணத்தின் மூலம் அததனச் செய்யும்ஜபாது தெத்தியத்ததக் காணலாம். 

திரு சபன்னட் குடும்பப் சபாறுப்தபத் தன்னுதடய மதனவியிடம் விடாமல் தாஜன 

ஜமற்சகாண்டார். 

தனது உணர்ச்ெிகதள அவளிடத்து அளித்திருந்த டார்ெி, அவதளத் தன்னுதடய சபாறுப்பாக 

எடுத்துக் சகாண்டான். 

இதறவனிடம் தன்தன அர்ப்பணித்திருக்கும் அன்பர், இதறவனிடம் சபாறுப்பாக இருக்க 

ஜவண்டும் என்று உணருகிறார். 

பிரம்மம் வாழ்தவ ஆதாிக்கிறது, அல்லது நிராகாிக்கிறது. 

பிரம்மம் வாழ்வின் சபாறுப்தப ஜமற்சகாள்ளும் அளவிற்கு வாழ்க்தகதய பிரம்மத்திடம் 

அர்ப்பணித்து விடலாம்.  

சபாறுப்பு மனிதனுக்குாியது என்பதுஜபால், அது இதறவனுதடயதாகவும் இருக்கலாம். 

ெமூக மனிதக் கடதமயுடபனா அல்லது உாிதமயுடஜனா அல்லது அதவ இல்லாமஜலா, சபாறுப்பு 

என்பது மற்றவாிடம் அக்கதற எடுத்துக்சகாள்ளும் ஆற்றலாகும். 

நமக்கு ஒருவர் உறவினராக இருப்பதாஜலஜய நாம் அவர் மீது சபாறுப்பு சகாள்கிஜறாம். 

மற்றவர் மீதுள்ள அக்கதறதய நாம் உணரும் திறன் சபாறுப்புணர்வாகும்.   

ஒரு வினாடிஜயா அல்லது ஒரு நிமிடத்திற்ஜகா மட்டுஜம அன்தனதய தாிெனம் செய்தவர்களுக்கும் 

அன்தன சபாறுப்ஜபற்கிறார்.  

மற்றவர்களுடனான ஒருதமப்பாட்தடத் தன்னுணர்வுடன் உணருவஜத சபாறுப்புணர்வாகும். 

காதாெிாியர் தன்னுதடய எல்லா கதாபாத்திரங்களில் இருப்பார், அதனத்து கதாபாத்திரங்களும் 

ஆெிாியருக்குள்ளும் இருப்பர். 

ஒரு கதாெிாியர் மற்றும் அவரது பதடப்புகளுக்கிதடஜய ஒருதமப்பாடு இருக்கும், பிரம்மா மற்றும் 

அவரது பதடப்புகளிதடஜயயும் ஒருதமப்பாடு இருக்கும். (p. 112 –The Life Divine) 

ஒருதமப்பாடு மாற்றமில்லாத அஜனகனாகும். 

ெத்தில் ஒற்றுதம உள்ளது. 

பிரம்மனில் இது தீவிர ஒற்றுதமயாக இருக்கும். 

சுமுகத்தின் ஒற்றுதமக்குப் பாடுபட்டால் எல்லாப் பிரச்ெிதனகளும் தீர்ந்து விடும் 

பரஸ்பர நிகழ்வால் இது ொத்தியம். 

ஒற்றுதமக்குச் ெரணாகதி ஜததவ, பரஸ்பரத்திற்கு சுய அர்ப்பணம் ஜததவ. 

ஜேனிடம் காண்பித்த எலிெசபத்துதடய சுய அர்ப்பணம் உடல்ாீதியானது.   

எலிெசபத்திடம் டார்ெி காண்பித்த சுய அர்ப்பணம் மனாீதியான நல்சலண்ணமாகும். 

காரலினும், விக்காமும் சபற்றுக்சகாள்ளஜவ பிாியப்பட்டனர், சகாடுப்பதற்கு அல்ல. 

சுய அர்ப்பணத்திற்கு பல நிதலகள் உள்ளன, அது எல்லா ஜநாக்கங்களுக்கும் உதவுகிறது. 

இதறவனிடம் காண்பிக்கப்படும் ெரணாகதியும், சுய அர்ப்பணமும் திருவுருமாற உதவும். 

(p. 358 The Life Divine)  

மாணவனிடம் ஆெிாியர் காண்பிக்கும் சுய அர்ப்பணம் அவனது மனதின் ஆர்வத்தத விழிப்புறச் 

செய்கிறது. 

குழந்ததயிடம் தாயார் காண்பிக்கும் சுய அர்ப்பணம் உடல் ெம்பந்தப்பட்டது, குழந்தத உருவாவதத 

ொத்தியமாக்குகிறது. 

ஜநாயாளியிடம் மருத்துவர் காண்பிக்கும் சுய அர்ப்பணம் உலகில் வாழ்தவ நீட்டிக்கிறது. உடல் 

நலத்திற்கு அளிக்கப்படும் மனாீதியான சுய அர்ப்பணம் இது.  
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ேடத்தின் சுய அர்ப்பணம் உணவுக்காக ஒரு விலங்கு மற்சறாரு விலங்தக உண்பதாகும். 

அழிப்பதும், ஒருங்கிதணப்பதும் ேடாீதியான சுய அர்ப்பணத்தின் இரு செயல்முதறகளாகும். 

வியாபாரமும், ெந்ததயும் ெமூகாீதியான சுய அர்ப்பணத்தால் உருவாக்கப்பட்டதவ. 

சுய அர்ப்பணம் வியாபாரத்தில் செல்வத்தத உருவாக்குகிறது. 

சுய அர்ப்பணத்தின் மூலம் ெமூகம் நிதலயான தன்தம, ஆபத்தின்தம மற்றும் பாதுகாப்தப 

மக்களுக்கு அளிக்கிறது. 

ேீவாத்மாவான அதனத்து அஜனகன்களுக்கிதடஜய சுய அர்ப்பணம் உள்ைது. 

ஏகன், அஜநகனுக்கு இதடஜய ஆன்மீக சுய அர்ப்பணம் உள்ளது. 

ஜநரமும் காலமும் பிரபஞ்ெத்திற்கு அளிக்கப்படும் ஆன்மீக சுய அர்ப்பணத்தின் பலனாகும்.  

ேடம் தன்னுதடய ேீவியத்திற்ஜக தன்தன சபாருளாக வழங்குவதன் மூலம் ேீவனின் ஆனந்தமாக 

மாறுகிறது. 

அகம் புறமாவது சுய அர்ப்பணத்தின் செயல்முதற ஆகும். 

பிரம்மனின் சுய அர்ப்பணத்தின் பலன், பதடப்பாகும். 

தாராள மனப்பான்தமயும் அதன் உந்துதலும் சுய அர்ப்பணத்தத உருவாக்குகின்றன. 

ெமூகாீதியாக மனிதனின் சுய அர்ப்பணத்தின் உச்ெம் குடும்பம் ஆகும்.  

தன் கண் முன் இருக்கும் அனந்தத்தத மனிதன் ஜவண்டுசமன்ஜற பார்க்க மறுக்கிறான் என  

ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

அது ஒரு மரஜமா அல்லது ஒரு புத்தகஜமா அல்லது ஒரு மனிதஜனா, எதுவாக இருந்தாலும் ொி, ஒரு 

ெிறிய பிரதிபலிப்பு அது அனந்தம் என்பதத நமக்கு சவளிப்படுத்தும். 

அைவுக்குட்பட்டது அனந்தத்தின் முன்னணித் ஜதாற்றம் ஆகும். 

ஒரு நூறு ரூபாய் ஜநாட்தட நாம் காகிதமாகப் பார்ப்பதில்தல. நாம் அததப் பணத்தின் ெக்தியாகப் 

பார்க்கிஜறாம். 

ஆனால் நாம் ஒரு மரத்தத பூமி மற்றும் சூழலின் ஒரு அதடயாளமாகப் பார்ப்பதில்தல; ஒரு மரமாக 

மட்டுஜம பார்க்கிஜறாம்.  

எலிெசபத்தத டார்ெி புரட்ெிகரமான ெக்தியின் அனந்தத்தின் அதடயாளமாகப் பார்க்கிறான். 

ஜஷக்ஸ்பியர் நாவல்கதளக் கததயாகப் படிக்கலாம், அல்லது உயர்ந்த கவிததயாகப்  

பார்க்கலாம். 

சதாதலக்காட்ெிதய நாம் சவறும் சபட்டியாகப் பார்ப்பதில்தல, செய்திகள் மற்றும்  

திதரப்படங்கதள அளிக்கும் ொதனமாகப் பார்க்கிஜறாம். 

ஒரு நிறுவனத்திற்கு அதன் ஜெதவக்காக அளிக்கப்படும் சபரும் பணம் சவறும் பணமல்ல. 

இது அளவற்ற செல்வம் அன்தனயின் புனிதமான ஜெதவயின் உண்தமதய ஜநாக்கி நகருவதாகும். 

‘ெிறு கடன்’ ஏதழகளுக்கு அளிக்கப்படும் வங்கிக் கடன் ஆகும். 

மற்ற விஷயங்களுக்கு இதடஜய இது செல்வவளம் சபறும் மக்களின் ஜநர்தமயின் வளர்ச்ெியாகும். 

முதறயான ெமூக வாழ்வில் சபாருளாதார முதிர்ச்ெியின் ஒரு அதடயாளம் ஆகும் இது. 

இது ெமூகம் தனி நபாிடம் கீழிறங்கி வருவதாகும். 

மக்களாட்ெியின் சவளித்ஜதாற்றம் ெர்வாதிகாரமாகத் தரம் இறங்குதத அரெின் அங்கீகாரம் 

தீவிரமான வறுதமயாக சவளிப்படுத்துகிறது. 

அதிகாித்து வரும் எதிர்பார்ப்புகளின் புரட்ெியில் அடக்கிதவக்கப்பட்ட குதறகதள, அரசு 

அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அதடயாளம் காண்பது ஜவதல வாய்ப்புத் திட்டங்கள் ஆகும்.  

இதளஞர்கதள முதிஜயார் மதிப்பது விதரவான நிவாரணமாக சவளிப்படுகிறது. 

சபாருளாதார ஏற்றம் ெமூகத்தின் உறுதியான தன்தமயின் ஜவாிஜலஜய அததத் துடிப்புள்ள 

ெமூகமாக மாற்றியுள்ளது.  

சபாருளாதாரம், அரெியல் வாெத்ததப் சபறும் அதடயாளமாக Cadmus உள்ளது. 

ஜவதல வாய்ப்பு என்பது ொத்தியமாகக்கூடும் என்பதல்ல, அது ஒரு பிறப்புாிதம.   

எந்த விதத்திலும் அததத் சதாடும் உாிதம யாருக்கும் கிதடயாது. 

எல்லாஜம அதடயாளம் எனில், Cadmus எததக் குறிக்கிறது? 

ஸ்ரீ அரவிந்தாின் கனவு நனவாவதத அது குறிக்கிறது. 

நாம் ொியான ெந்தர்ப்பத்சத வைங்கினால் மட்டுபம பலன்கள் வாழ்வில் நுதழயக் 

காத்திருக்கின்றன.  

அரெியல், சபாருளாதாரம், உலகம் மற்றும் நமக்கு இது இதறவன் வரும் தருணமாகும்.  

நாம் தன்முதனப்பு எடுக்காமஜலஜய அது நம்மிடம் ஒவ்சவாரு முதறயும் வருகிறது. 

தன்முதனப்பு இதறவனுக்குாியது.  
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118. “I am sincerely grieved for the Colonel.” 

Jane is wrapped up, even at this hour, in her personal poise. 

Elizabeth is overwhelmed by the turn of events, not knowing what great openings await her. 

Jane Austen at least in Pride and Prejudice captured the spirit of post World War II period – a fully positive 

period of life. 

McKinsey saw how by altering some policies India could raise a great many billion dollars. 

McKinsey had the subtle knowledge of the enormous social powers that were imperceptibly collecting. 

The wealth they speak of issued out of such powers in the society. 

Wealth can be perceived, counted and shown to the public. 

As in 1850 in USA, India is fast accumulating powers in all fields – education, sports, commerce, transport, 

communication, etc. 

The freedom of Mr. Bennet converted in the two elder girls, particularly in Elizabeth, into a vast storehouse 

of psychological powers. As it was a negative period, this vast potential could only be brought out by a 

catastrophe. 

The threat to internal security in India is such a negative potential. 

The government is rightly absorbing that power through a programme. 

Oceans of energies are gathering to shape the Individual. 

The felt threat is only a wrongly assessed symptom. 

We know at the elopement Elizabeth felt everything was lost. 

It was then that the true Darcy, the true gentleman came to the surface and performed a series of miracles. 

Such rewards are for those who act like Darcy or Bennet. 

Even Bingley who did not do much in the way of such acting was rewarded fully by the general 

atmosphere. 

In the case of Wickham, his marrying Lydia and settling down as a husband was a revolutionary step in his 

life. 

Maybe it is a greater event in the story than many others. 

Not only is India like that, even the world is so poised. 

The unsolicited support Cadmus is receiving is an index. 

This was how a lifeless journal Arul received support and subscription. 

The days of problem solving are over. 

One has to ponder how opportunities are to be availed of. 

One Man’s Self-giving can make the potentials of the world Real. 

It is not one Man. 

That Man is universal and transcendental. 

Therefore he has that impact. 

Advancing human values is an index of civilization. 

Their being institutionalized is a major evolutionary stage. 

The eight hour day of the 20th century compared with the ten hour and twelve hour day of the earlier period 

is a great gain for humanity. 

In a world where Men await to laugh at a fallen Man, insurance that collectively saves an individual from 

ruin was the social evolution of human values. 

Corporal punishments, freedom for women, pension, social security, equality, liberty have made 

monumental progress. Credit that was unavailable now is after the clients. 

Over 100,000 crores of rupees are outstanding in the banks. 

At the same time we witness 99% recovery of micro credit. 

Laying roads has a long way to go in India. Imagine the prosperity it will usher in. 

250,000 crores of rupees are being written off as agriculture credit year after year. 

Whatever the reason, Money seeks Man. 

Man is a slave to Money, his creation. 

In spite of it, Money is at his service. 

All this shows the Spiritual vibrancy of the atmosphere. 

Institutionalised corruption is an indication that any dynamic vibration will grow infinitely. 

The forces that are unleashing cannot be harnessed by the usual social organization. 
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Only the Internet can meet the challenge. 

Life, its creamy layer, seems to be shifting to Internet. 

The link between our present status and the Internet is necessary for the system to work. 

Problems belong to the physical, vital parts. In the Mind it is less. 

We have received the Supramental descent. 

We can be in the spiritual plane. 

If so, we must have only opportunities of a higher type. 

Mother in one of Her messages said, 

To know is good 

To do is better. 

To be is the best. 

A medical college student declared the last line of Her message was of faulty grammar! 

For Supramentalisation of the earth, the Psychic must be born in the subliminal. 

This is the affirmation of the Spirit in the universe. 

The emerging Psychic is accompanied by chaos. 

The Soul seeks through the Mind and vital which are parts. Hence the chaos. 

One can separate Purusha from Prakriti, but to consecrate is better. 

The first result is harmony. 

Next the lid opens and the Ishwara reveals. 

The same result can be had by entering the inner mind. 

The descent that follows must reach the very body. 

Work then will be done automatically. 

Any devotee whose prayer was answered by a miracle can see these things in that result. 

The descent is a sine qua non for transformation. 

In this transformation the inner takes precedence over the outer. 

It is a consciousness of not law, but liberty. 

In this state even the instrument will be enriched. 

கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத் தறியும் கவி பாடும்.  

Even the loom in Kamban’s house is something of a poet. 

Supermind does not accomplish brushing aside ignorance. 

It enters into ignorance and uses the truth to transform it. 

It is not order or freedom. 

This is a state where they coexist like a self-forming queue. 

Order is the policeman forming the queue. Freedom is stampede. 

A self-forming queue is an order in freedom. 

“கர்னதல நிதனத்தால் எனக்கு மிகவும் வருத்தமாக உள்ளது.” 

இந்த ஜநரத்திலும் ஜேன் தன்னுதடய தனிப்பட்ட இடத்தில் இருக்கிறாள். 

அவளுக்கு எந்த அளவிற்கு சபாிய வாய்ப்புகள் காத்துக் சகாண்டிருக்கின்றன என்பதத 

அறியாதவளாக நடந்த நிகழ்வுகளால் எலிெசபத் ஆட்சகாள்ளப்பட்டிருந்தாள்.  

இரண்டாம் உலகப் ஜபாருக்குப் பின் இருந்த நிதலதமதய – வாழ்வின் முழுவதுமான 

ஜநர்மதறயான காலத்தத - ஜேன் ஆஸ்டின் குதறந்தபட்ெம் ‘Pride and Prejudice’-லாவது படம் 

பிடித்துக் காண்பித்துள்ளார்.  

இந்தியாவில் ெில சகாள்தககதள மாற்றுவதன் மூலம் எவ்வாறு பல நூறு ஜகாடிகள் ஈட்டலாம் 

என்பதத McKinsey உணர்ந்தார். 

மிக நுட்பமாகச் ஜெர்ந்து சகாண்டு வரும் சபரும் ெமூக ெக்திதயப்பற்றிய சூட்சும அறிவு 

McKinseyக்கு இருந்தது. 

அவர்கள் ஜபசும் செல்வம் ெமூகத்தின் இத்ததகய ெக்திகளால் சவளிவருகிறது. 

செல்வம் உணரப்பட்டு, கணக்கிடப்பட்டு, சபாது மக்களுக்குக் காண்பிக்கப்படலாம். 

அசமாிக்காவில் 1850ஆம் ஆண்டு இருந்ததுஜபால், கல்வி, விதளயாட்டு, வணிகம், ஜபாக்குவரத்து, 

சதாதலத்சதாடர்பு ஆகிய துதறகளில் இந்தியா ஜவகமாக ஆற்றல்கதளச் ஜெகாித்து வருகிறது.  

திரு சபன்னட் அளித்த சுதந்திரம் மூத்த இரு சபண்களிடம், முக்கியமாக எலிெசபத்திடம் அளவற்ற 

மனதின் ெக்தியாக மாறியிருந்தது. அது ஒரு எதிர்மதறயான கால கட்டமாக இருந்ததால், இந்த 

அளவற்ற திறதன ஒரு ஜபரழிவினால்தான் ஏற்படுத்த முடியும். 
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இந்தியாவின் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பின் அச்சுறுத்தல் இத்ததகய எதிர்மதற வித்தாகும். 

அரொங்கம் அச்ெக்திதய ஒரு திட்டத்தின் மூலம் ொியாக உள்வாங்கிக் சகாண்டுள்ைது. 

சபரும் அளவில் ெக்திகள் மனிதனிடம் உருவாகிக் சகாண்டிருக்கின்றன. 

உணரப்பட்ட அச்சுறுத்தல் தவறாக நிதனக்கப்பட்ட ஒரு அறிகுறியாகும். 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்ச்ெிக்குப் பிறகு எல்லாவற்தறயும் இழந்து விட்டதாக எலிெசபத் உணர்ந்தாள். 

இதற்குப் பிறகுதான் உண்தமயான டார்ெி, உண்தமயான கனவான், ஜமசலழுந்து பல 

அற்புதங்கதள நிகழ்த்தினான்.  

டார்ெி அல்லது சபன்னட்தடப்ஜபால் செயல்படுபவர்களுக்கு இத்ததகய பலன்கள் கிதடக்கும். 

இது ஜபான்று செயல்படாவிடினும், சபாதுவான சூழல் காரணமாக பிங்கிலிக்கும் முழுதமயான 

பலன் கிதடத்தது. 

விக்காதமப் சபாறுத்தவதர, அவன் லிடியாதவத் திருமணம் செய்து சகாள்வதும், அவளுக்குக் 

கணவனாக வாழ்வதும், அவனது வாழ்வில் ஒரு புரட்ெிகரமான படியாகும். 

மற்றவற்தறவிட இக்கததயில் இது ஜமலும் உயர்ந்த நிகழ்வாக இருக்கலாம். 

இந்தியா மட்டும் இவ்வாறில்தல, உலகஜம இந்நிதலயில்தான் உள்ளது. 

‘Cadmus’ற்குக் கிதடக்கும் ஜகாரப்படாத ஆதரவு இதற்கான ஒரு குறியீடாகும். 

ேீவனற்ற ‘அருள்’ எனும் ஒரு பத்திாிதகக்கு இவ்வாறுதான் ஆதரவும், ெந்தாவும் கிதடத்தன.  

பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்கும் நாட்கள் முடிவதடந்து விட்டன. 

எவ்வாறு வாய்ப்புகதளப் பயன்படுத்திக்சகாள்ள ஜவண்டும் என்பததன ஒருவர் நிதனத்துப்பார்க்க 

ஜவண்டும்.  

ஒரு மனிதனது சுய அர்ப்பணம் உலகத்தின் திறன்கதள உண்தமயாக்க முடியும். 

இது ஒரு மனிதனல்ல. 

அந்த மனிதன் பிரபஞ்ெமயமானவன், பிரம்மமும் ஆவான். 

ஆதலால் அவனிடம் அத்தாக்கம் உண்டு. 

மனிதப் பண்புகள் முன்ஜனறுவது நாகாிகத்தின் ஒரு குறியீடாகும்.   

அவற்தற அதமப்பு முதறயாக்குவது ஒரு சபாிய பாிணாம நிதலயாகும். 

இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஒரு நாதளக்கு எட்டு மணி ஜநர ஜவதல என்பது, முந்ததய காலத்து பத்து 

அல்லது பன்னிசரண்டு மணி ஜநர ஜவதலயுடன் ஒப்பிடும்சபாழுது, மனித குலத்திற்கு  ஒரு சபாிய 

இலாபமாக விளங்குகிறது.  

ஜதால்வியுறும் ஒரு மனிததனக் கண்டு எள்ளி நதகயாடக் காத்திருக்கும் மனிதர்களுக்கிதடஜய, 

அழிவிலிருந்து மனிததனக் காப்பாற்றும் காப்பீட்டுத் திட்டம், மனிதப் பண்புகளின் ெமூகப் 

பாிணாமமாகும்.  

மரண தண்டதன, சபண்களின் சுதந்திரம், ஓய்வூதியம், ெமூகப் பாதுகாப்பு, ெமத்துவம், தனியுாிதம 

ஆகியதவ சபாிய அளவில் முன்ஜனற்றம் அதடந்துள்ளன. இதுவதர இல்லாத கடன் திட்டங்கள் 

வாடிக்தகயாளர்கதளத் ஜதடிச் செல்கின்றன.  

100,000 ஜகாடிகளுக்கு ஜமல் வங்கிக் கடன்கள் நிலுதவயில் உள்ளன. 

அஜத ெமயத்தில் ெிறு குறு கடன்கள் 99% திரும்பச் செலுத்தப்படுவததயும் நாம் பார்க்கிஜறாம். 

இந்தியாவில் ொதல வெதிகள் சபரும் அளவில் செய்யப்பட ஜவண்டும். இதனால் செல்வம் 

சபருகுவதத நாம் கற்பதன செய்து பார்க்கலாம். 

வருடா வருடம் 250,000 ஜகாடி ரூபாய் அளவிற்கு விவொயக் கடன்கள் தள்ளுபடி 

செய்யப்படுகின்றன. 

காரணம் எதுவாக இருப்பினும், பணம் மனிததன நாடுகிறது. 

மனிதன் அவன் உருவாக்கிய பணத்திற்ஜக அடிதமயாக இருக்கிறான். 

இவ்வாறு இருக்கும் ஜபாதிலும் பணம் மனிதனுக்குச் ஜெதவ புாிகிறது. 

இதவ எல்லாம் சூழலின் ஆன்மீகத் துடிப்தபக் காண்பிக்கின்றன. 

எந்த ஒரு ஆற்றல்வாய்ந்த அதிர்வும் அளவற்று வளரும் என்பதத முதறப்படுத்தப்பட்ட ஊழல் 

சுட்டிக்காட்டுகிறது. 

கட்டவிழ்த்து விடப்படும் ெக்திகதள வழக்கமான ெமூக அதமப்பால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. 

இதணயதளம் ஒன்ஜற ெவாதலச் ெந்திக்க முடியும். 

வாழ்வும், அதன் ஜமல் தட்டும் இதணயதளத்தத ஜநாக்கிச் செல்கிறது. 

நமது இன்தறய நிதலக்கும் இதணய தளத்திற்கும் இதடஜய உள்ள இதணப்பு, அதமப்பு 

செயல்பட அவெியமாகிறது. 

பிரச்ெிதனகள் ேடம் மற்றும் உணர்வின் பாகங்கதளச் ொர்ந்ததவ. மனதில் இது குதறவாக 

உள்ளது.  
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ெத்தியேீவிய ெக்தி புவியில் இறங்கியுள்ளதத நாம் சபற்றுக் சகாண்டுள்ஜளாம். 

நாம் ஆன்மீக நிதலயில் இருக்க முடியும்.  

இவ்வாறு இருப்பின் உயர்ந்த வாய்ப்புகள் மட்டுஜம நமக்கு இருக்க முடியும். 

அன்தன தனது செய்திகள் ஒன்றில் சதாிவித்திருப்பது, 

சதாிந்து சகாள்வது நல்லது. 

செய்வது ஜமலும் ெிறந்தது. 

அவ்வாறு இருப்பது மிகவும் ெிறந்தது. 

மருத்துவக் கல்லூாி மாணவன் ஒருவன் அன்தனயின் செய்தியில் கதடெி வாியில் இலக்கணப் 

பிதழ உள்ளது என்று கூறினான்! 

உலகம் ெத்திய ேீவியமயமாவதற்கு தெத்திய புருஷன் அடி மனதில் பிறக்க ஜவண்டும்.   

பிரபஞ்ெத்தில் ஆன்மாதவ உறுதிப்படுத்துவதாகும் இது.  

சவளிவரும் தெத்தியம் குழப்பத்துடன் வருகிறது. 

ஆன்மா, பகுதிகளான மனம் மற்றும் உயிாின் மூலம் நாடுகிறது. அதனால்தான் குழப்பம் 

ஏற்படுகிறது. 

பிரகிருதியிலிருந்து புருஷாதவ ஒருவர் பிாிக்கலாம், ஆனால் ெமர்ப்பணம் செய்வது ெிறந்தது. 

முதல் பலன் சுமுகம் ஆகும். 

அடுத்து, மூடி திறந்து ஈஸ்வரன் சவளிப்படுவான். 

உள் மனதினுள் செல்வதும் இஜத பலதன அளிக்கும். 

இததனப் பின்சதாடரும் கீழிறங்கும் ெக்தி உடதலச் சென்றதடய ஜவண்டும். 

ஜவதல பின்னர் தானாகஜவ நதடசபறும். 

ஒரு அற்புதத்தின் மூலம் ஒரு அன்பருக்குப் பிரார்த்ததன நிதறஜவறும்ஜபாது அவரால் 

இவ்விஷயங்கதள அந்தப் பலனில் பார்க்க முடியும். 

புவியில் இறங்கிய ெத்திய ேீவியம், திருவுருமாற்றத்திற்கு இன்றியதமயாத தகுதிக் கூற்றாகும். 

இந்தத் திருவுருமாற்றத்தில் புறத்ததவிட அகம் முதலிடம் சபறுகிறது. 

ெட்டத்தின் ேீவியம் அல்ல இது, சுதந்திரத்தின் ேீவியம் ஆகும். 

இந்த நிதலயில் கருவிகூட வளம் சபறும். 

கம்பன் வீட்டு கட்டுத் தறியும் கவி பாடும். 

அறியாதமதய ஒதுக்கிவிட்டு ெத்திய ேீவியம் ொதிப்பதில்தல. 

இது அறியாதமக்குள் நுதழந்து அதத திருவுருமாற்ற உண்தமதயப் பயன்படுத்திக் சகாள்கிறது. 

இது கட்டதளஜயா அல்லது சுதந்திரஜமா அல்ல.  

தானாகஜவ உருவாகும் ஒரு வாிதெதயப்ஜபால இது அதவ இதணந்து இருக்கும் ஒரு நிதலயாகும். 

ஒழுங்கு என்பது ஜபாலிஸ்காரர் வாிதெதய உருவாக்குவது. தள்ளு முள்ளு என்பது சுதந்திரம். 

தாமாகஜவ உருவாகும் வாிதெ சுதந்திரத்தில் ஒழுங்குமுசறயாகும். 

119. “No one can throw any blame on him.” 

Jane did not blame anyone in her life. 

Her sister said her happiness came from her goodness. 

Elizabeth saw the evil genius emerging in herself when the finest opportunity presented itself. (page 199 of 

the book Pride and Prejudice) 

Because Lizzy was devoted to one who could not blame anyone, Darcy refrained from blaming Lizzy even 

for that burst of abuse. 

Everything in this world happens because of the descent from above. 

To discover the descent in little acts is wisdom. 

Even in acts where Man takes the greatest pains, the wise eye sees this descent. 

Bingley and Darcy came by the descent of the French Revolution. 

In கிசரௌஞ்ெ வதம், the finale is made possible by numerous small events occurring as if by themselves. 

All of them signify the descent from the Supramental heavens. 

We are able to see the positive events like that. 

Even the obstructions of this character defy us. 

To know the true character of one such obstruction, one must go in. 

There we see this small outer obstruction reflects a major inner block. 

In fact the outer block helps remove the inner block opening the doors of the spiritual possibility. 

‘Tolerable’ made her abuse him which resulted in his offering her Pemberley not as a husband but as the 

adoring devotee of an admirable angel. 
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Had not Mrs. Bennet driven Bingley away, Darcy would not have followed Lizzy so readily. 

It made Darcy employ a ruse, develop a guilty conscience, and reverse it at Hunsford. 

Lady Arabella banished Mary, lost Moffat, raised the embarrassment on the estate, brought cancer to 

acuteness, lost Miss Dunstable, ate humble pie with Dr. Thorne, but never saw the relationship between 

them. Without life knowledge, one cannot know it. 

Life knowledge was there all over the world. 

The birth of Mind banished it. 

In India life knowledge was refined by the spiritual element of the nation. 

Life knowledge was like printing with moveable types. 

Spirit makes it modern printing on the computer. 

Life knowledge tells the end in the beginning. 

He who knows how to respond to it will avoid the process or much of it. 

Even Lizzy did not react to ‘tolerable’ and preserved that potential in the subtle plane. 

Had she had life knowledge and the power of not only utter non-reaction but the capacity to transform it, 

Darcy would have come to Mr. Bennet seeking her hand, instead of her walking to him through the fields. 

Such a knowledge in Haydee tore the will and she married him almost directly. 

That knowledge ‘told’ her that he was deeply in love with her. 

Dr. Thorne had it after a fashion when Mary was banished. 

He was on the point of bringing it to his surface Mind, but his value of honour prevented it. 

He did not know of this knowledge nor the strategies it required. 

An aspect of this knowledge brings considerable blessings to the offender when the victim does not 

retaliate. 

Not retaliating, he dwells on the offender in his subconscious. 

It takes, in cases of characters of good will, all his energies through the subliminal to give a clerk admission 

to the medical college for his son, for a miserable victim of suicide alliance with the Chief Minister’s 

family. 

Those who are forgotten are remembered by the subconscious. 

The energy goes through that channel more copiously than before. 

Almost as a rule all those who hurt good characters will prosper enormously.  

Lady Arabella who was grievously offended ended up getting all the Money of Mary. 

At this level, the study of world affairs will reveal a lot more. 

All answers to all problems can now be seen. 

It applies to capitalism, monarchy, revolutions, and cataclysmic social changes. 

An integral study of Pride and Prejudice will make Mrs. Bennet the heroine. 

Our aim here is to use the story to understand The Life Divine. 

The Absolute, the Brahman is Infinite and Eternal. 

It becomes the Individual retaining its universality as well as transcendentality. 

This is one central theme as well as a major theme of the Book. 

In that case Lydia, Mrs. Bennet as well as Elizabeth and her father are such Individuals either in knowledge 

or ignorance. 

It is easy to see the wider universal powers of Darcy and Elizabeth. 

It is not equally easy to concede to both of them transcendentality. 

It is inconceivable to grant it to Lydia and her mother. 

But, to see its reality in thought and spirit is possible and it is our goal. 

Bagavanta Rao and Sulochana we readily understand as an erring couple who in their great moments 

rectified their deviations and restored the domestic peace. That is true, but it is a simple part or the simplest 

part. 

Beyond that, both are individual characters who vainly try an ideal love outside marriage and give up. 

In giving up their unattainable ideals, both rise to vast proportions of idealistic individuals. 

Their ideals are not wrong, but prove to be wrong in their contexts. 

Had they both moved to a higher level of personal purity, they would have made it. 

But there is a national, social context which authors tend to preserve. 

Kandehar achieves it magnificently, rising to heights of an original writer. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

293 

 

Both of them realised the sanctity of marriage. 

Both could have realised the sanctity of personal purity of loyalty. 

The author has not attempted it but goes on to justify the youthful infatuation and sanctifies it. 

At that level he was left with Ramakrishna’s analogy of the cobra. 

Purity is not a fiction. 

Attaining to absolute purity is not an unachievable human ideal. 

Kandehar did not believe in it. 

One version of it raised Churchill sky high. 

It made Gandhiji Mahatma, though they are partial. 

Integral yoga allows no compromise at any level and it provides for impurity to be transformed into purity. 

“அவர் மீது எவராலும் பழி சுமத்த முடியாது.” 

ஜேன் தன்னுதடய வாழ்நாளில் எவர் மீதும் பழி சுமத்தவில்தல. 

ஜேனுதடய ெந்ஜதாஷம் அவளது நற்குணத்தின் மூலம் வருகிறது என்று அவளது ெஜகாதாி 

கூறினாள். 

ெிறப்பான வாய்ப்பு எழுந்தஜபாது தீய ஜமதாவித்தனம் தன்னுள்ளிலிருந்து சவளி வருவதத 

எலிெசபத் கண்டாள்.(புத்தகத்தில் 199-ம் பக்கம்) 

எவதரயும் குதற சொல்ல முடியாத ஒருவாிடம் எலிெசபத் சகாண்டிருந்த அன்பின் காரணத்தால் 

அவள் நிந்தித்தஜபாதுகூட டார்ெி அவள் மீது குதற கூறுவசதத் தவிர்த்தான். 

ஜமலிருந்து புவியில் இறங்கிய ெக்தியால் உலகத்தில் உள்ள அதனத்தும் நதடசபறுகின்றன. 

ெிறிய செயல்களில் ெத்திய ேீவியத்ததக் கண்டுபிடிப்பது அறிவுள்ளதாக இருக்கும். 

மிகப் சபாிய முயற்ெிகதள மனிதன் எடுக்கும் செயல்களிலும்கூட, அறிவுள்ள கண்கள் இந்த 

ெக்திதயப் பார்க்கும். 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் காரணத்தினால் டார்ெியும் பிங்கிலியும் வந்தனர். 

கிசரௌஞ்ெவதத்தில் பல ெிறிய நிகழ்வுகள் தாமாகஜவ நடந்ததுஜபால் நிகழ்ந்ததால் முடிவு 

ொத்தியமாயிற்று.  

ெத்தியேீவிய சொர்க்கத்திலிருந்து புவியில் இறங்கிய ெக்திதய அதவ யாவும் குறிக்கின்றன. 

ஜநர்மதறயான நிகழ்வுகதள நாம் அவ்வாறு காண முடிகிறது. 

இந்தக் குணாதிெயத்தின் ததடகதளக்கூட நம்மால் புாிந்துசகாள்ள முடியவில்தல. 

இதுஜபான்ற ஒரு ததடயின் உண்தமயான குணத்தத அறிந்துசகாள்ள நாம் நம்முள் செல்ல 

ஜவண்டும். 

புறத்தில் இருக்கும் இச்ெிறிய ததட ஒரு சபாிய அகத் ததடதயப் பிரதிபலிப்பதத அங்கு நாம் 

காணலாம்.  

உண்தமயில் புறத்ததட அகத்ததடதய அகற்ற உதவுகிறது, ஆன்மீக ொத்தியத்தின் வாயில்கதளத் 

திறக்கச் செய்கிறது. 

‘பரவாயில்தல’ என்று அவன் கூறியது அவதன அவதள நிந்திக்க தவத்தது, இதனால் அவன் 

அவளுக்குப் சபம்பர்லிதய வழங்கினான், கணவனாக இல்லாமல் ஜபாற்றத்தக்க ஜதவததயின் 

வழிபடும் பக்தனாக வழங்கினான். 

பிங்கிலிதய, திருமதி சபன்னட் துரத்தாமலிருந்திருந்தால் டார்ெி, எலிெசபத்தத உடனடியாகப் பின் 

சதாடர்ந்திருக்க மாட்டான்.   

இது டார்ெிதய சூழ்ச்ெி செய்ய தவத்தது, குற்ற உணர்ச்ெிதய அளித்தது, ஹன்ஸ்ஜபார்டில் அதத 

மாற்ற தவத்தது. 

ஜலடி அரசபல்லா ஜமாிதய சவளிஜயற்றினாள், Moffat-ஐ இழந்தாள், எஸ்ஜடட்டில் ெங்கடத்தத 

எழுப்பினாள், ஜநாய் தீவிரமாயிற்று, Miss Dunstableஐ இழந்தாள், Dr. Thorne உடன் எளிதமயாக 

இருந்தாள், ஆனால் அவர்கள் இருவாிதடஜய உறவு எததயும் பார்க்கவில்தல. வாழ்வின் ஞானம் 

இல்லாமல் ஒருவரால் இததத் சதாிந்துசகாள்ள முடியாது. 

உலகம் முழுவதும் வாழ்வின் அறிவு இருந்தது. 

மனம் பிறந்து அதத சவளிஜயற்றியது. 

இந்தியாவில் வாழ்வின் அறிவு நாட்டின் ஆன்மீகக் கூற்றினால் ஜநர்த்தியாக்கப்பட்டது. 

வாழ்வின் அறிவு பசைதமயான முதறயின் மூலம் அச்ெிடப்படுவது ஜபான்றது.   

ஆன்மா அததக் கணினியில், நவீன முதறயில் அச்ெிடுவது ஜபால் மாற்றியது.   

வாழ்வின் அறிவு முடிதவ ஆரம்பத்திஜலஜய சதாிவிக்கிறது. 

அதற்கு எவ்வாறு பதிலளிப்பது என்று சதாிந்த ஒருவர் அம்முதறதயத் தவிர்த்து விடுவார், அல்லது 

அதில் சபரும்பாலானவற்தறத் தவிர்த்து விடுவார். 
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எலிெசபத்தும் ‘பரவாயில்தல; என்பதற்கு எதிர்விதன ஆற்றவில்தல, சூட்சும நிதலயில் 

அவ்வித்திதனப் பாதுகாத்து வந்தாள்.  

அவளுக்கு வாழ்வின் அறிவும், எதிர்விதன ஆற்றாமலிருக்கும் திறன் மட்டுமின்றி, அததத் 

திருவுருமாற்றும் ெக்தியும் இருந்திருந்தால், அவள் அவதன ஜநாக்கிப் ஜபாயிருக்காமல், அவஜன 

அவதள நாடி அவளுதடய தந்ததயிடம் வந்திருப்பான். Haydeeடம் இது ஜபான்ற அறிவு உயிதலக் 

கிழித்துப் ஜபாட தவத்தது, அவள் அவதன கிட்டத்தட்ட ஜநரடியாகஜவ திருமணம் செய்து 

சகாண்டாள். 

அவளிடம் அவன் ஆழ்ந்த காதல் சகாண்டிருக்கிறான் என்று அந்த அறிவு அவளுக்குக் ‘கூறியது’. 

ஜமாி சவளிஜயற்றப்பட்டவுடன் Dr. Thorne அதத ஒரு விதமாகப் சபற்றுக் சகாண்டார்.  

அவர் அததத் தன்னுதடய ஜமல்மனதிற்கு எடுத்துச் செல்லும் தறுவாயில் இருந்தார், ஆனால் 

சகௌரவத்தின் மீதான அவரது மதிப்பு அததத் தடுத்தது.  

இந்த அறிதவப் பற்றியும், அதற்குத் ஜததவயான உபாயங்களும் அவளுக்குத் சதாியவில்தல. 

பாதிக்கப்பட்டவர் பதிலடி சகாடுக்கால் இருக்கும்சபாழுது இந்த அறிவின் ஒரு அம்ெம் பாதிப்தப 

ஏற்படுத்தியவருக்கு கணிெமான அருதளப்  சபற்றுத் தருகிறது.  

பதிலடி சகாடுக்காமல் இருக்கும்ஜபாது பாதிப்பு ஏற்படுத்தியவதர அவர் தனது ஆழ் மனத்தில் 

இருத்துகிறார். 

ஒரு குமாஸ்தாவின் மகனுதடய மருத்துவக் கல்லூாி ஜெர்க்தகக்கும், தற்சகாதல செய்து 

சகாண்டவருதடய குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு முதல் மந்திாி குடும்பத்தில் இருக்கும் ஒருவருடன் 

மணம் முடித்து தவப்பதற்கும், நல்சலண்ணம் உள்ள ஒருவருதடய ெக்தி முழுவதும் அடிமனதின் 

மூலம் அளிக்கப்பட ஜவண்டும். 

மறந்துவிட்டவர்கதள ஆழ்மனதில் ஞாபகம் தவத்திருக்கிஜறாம். 

அந்த வழியின் மூலம் ெக்தி முன்தபவிட அதிக அளவில்  செல்கிறது. 

நல்லவர்கதளக் காயப்படுத்தும் அதனவரும் அதிக அளவில் சுபீட்ெமாக இருப்பது சபரும்பாலும் 

ஒரு விதியாகும். 

மிகவும் ஜமாெமாகப் பாதிக்கப்பட்ட ஜலடி அரசபல்லா, ஜமாியின் பணம் முழுவததயும் 

சபற்றுக்சகாண்டாள். 

இந்த நிதலயில் உலக விஷயங்கதளப் பற்றிய ஆராய்ச்ெி ஜமலும் அதிகமாக சவளிப்படுத்தும். 

எல்லா பிரச்ெிதனகளுக்குமான எல்லா பதில்கதளயும் இப்சபாழுது காணலாம்.  

முதலாளித்துவம், முடியாட்ெி, புரட்ெிகள் மற்றும் தீடீசரன ஏற்படும் ெமூக மாற்றங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு இது சபாருந்தும்.  

'Pride and Prejudice'-ஐப் பற்றிய ஒரு முழுதமயான ஆய்வு திருமதி சபன்னட்தட கதாநாயகியாக 

ஆக்கும். 

‘தி தலப் டிதவன்’-ஐப் புாிந்துசகாள்ள இக்கதததயப் பயன்படுத்துவஜத நமது குறிக்ஜகாளாகும். 

பிரம்மம் அனந்தமானவன், ொஸ்வதமானவன். 

பிரபஞ்ெமயத்ததயும், கடந்த நிதலதயயும் தக்க தவத்துக்சகாள்ளும் தனிமனிதனாக இது 

மாறுகிறது. 

இது இப்புத்தகத்தின் ஒரு தமயக் கருத்தும், ஒரு முக்கியமான கருத்தும் ஆகும். 

இவ்வாறு பார்த்தால், அறிவிஜலா அல்லது அறியாதமயிஜலா லிடியா, திருமதி சபன்னட், 

எலிெசபத், அவளுதடய தந்தத ஆகிஜயார் இத்ததகய நபர்கள் ஆவர். 

டார்ெி மற்றும் எலிெசபத்தின் அகண்ட உலகளாவிய ெக்திகதளப் பார்ப்பது சுலபம்.   

இருவரும் கடந்த நிதலயில் இருப்பதாக ஏற்றுக்சகாள்வது அவ்வளவு சுலபமல்ல.  

இதத லிடியாவுக்கும் அவளுதடய தாயாருக்கும் வழங்குவது என்பதத நிதனத்துப் பார்க்கஜவ 

முடியாது. 

ஆனால் அதன் உண்தம நிதலதய எண்ணத்திலும், ஆன்மாவிலும் பார்ப்பது ொத்தியம், அதுஜவ 

நமது இலக்காகும். 

தங்களது ஜமலான தருணங்களில், தங்களது விலகல்கதளச் ொி செய்துசகாண்டு குடும்ப 

அதமதிதய நிதலநாட்டிய தவறிதழத்த தம்பதிகளாக பகவந்த ராவ் மற்றும் சுஜலாச்ெனாதவ நாம் 

உடனடியாகப் புாிந்துசகாள்கிஜறாம். இது உண்தம, ஆனால் இது எளிய பகுதி அல்லது மிகவும் 

எளிய பகுதியாகும். 

இததனத் தாண்டி, திருமணத்திற்கு சவளிஜய இலட்ெியக் காததல வீணாக முயற்ெி செய்து, அததக் 

தக விட்ட தனிப்பட்ட பாத்திரங்கள் இவர்கள். 

அவர்களது அதடய முடியாத இலட்ெியங்கதளக் தகவிடுவதில், இருவருஜம சபாிய அளவில் 

இலட்ெிய தனி மனிதர்களாக உயருகின்றனர்.   



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

295 

 

அவர்களது இலட்ெியங்கள் தவறல்ல, ஆனால் அவர்களது விஷயங்களில் தவறாக ஆயிற்று. 

ஜமலும் உயர்ந்த தனிப்பட்ட தூய்தமதய அவர்கள் அதடந்திருந்தால் அவர்கள் இததனச் 

ொதித்திருப்பார்கள். 

ஆனால் ஒரு ஜதெீய, ெமூகச் சூழல் ஒன்று உள்ளது. கதாெிாியர்கள் அததப் பாதுகாக்க 

முதனகின்றனர். 

மூல எழுத்தாளாின் நிதலக்கு உயர்ந்து, இதத காண்ஜடகர் உன்னதமாகச் ொதிக்கிறார். 

திருமணத்தின் புனிதத்தத இருவருஜம உணர்ந்தனர். 

இருவருஜம விஸ்வாெத்தின் தனிப்பட்ட தூய்தமதய உணர்ந்திருக்கலாம். 

ஆெிாியர் அதத முயலவில்தல, ஆனால் வாலிப வயதின் மயக்கத்தத நியாயப்படுத்துகிறார், 

அததத் தூய்தமயாக்குகிறார். 

அந்த நிதலயில் அவருக்கு இராமகிருஷ்ணாின் பாம்பின் ஒப்புவதமதான் கிதடத்தது.  

தூய்தம என்பது கற்பதனக் கதத அல்ல. 

பூரணமான தூய்தமதய அதடவது ொதிக்க முடியாத மனித இலட்ெியம் அல்ல. 

காண்ஜடகர் இதத நம்பவில்தல. 

இதன் ஒரு பதிப்பு ெர்ச்ெிதல வானளவுக்கு உயர்த்தியது. 

அதவ பகுதியாக இருப்பினும் காந்திேிதய மகாத்மா ஆக்கியது.  

எந்த ஒரு நிதலயிலும் பூரண ஜயாகம் ெமரெத்தத அனுமதிப்பதில்தல, தூய்தமயற்றதத அது 

தூய்தமயுள்ளதாக திருவுருமாற்றுகிறது. 

120. “Our distress, my dear Lizzy, is great.” 

The reality of distress at such a moment is too sacred to be violated. 

The intensity of that distress was matched only by the intensity of joy later after all the weddings. 

Jane Austen made our theme real in weddings. 

Our theme – distress is an inverse joy – is real in all contexts. 

At this point the story is in the phase of distress. 

The story converts this distress into joy. 

The devotee is capable of this conversion without having to pass through this phase of several months. 

Theoretically it can be instantaneous. 

As soon as Man moves from Force to Being, it is done. 

The same can be said as moving from the surface to the subliminal. 

We can repeat our argument in terms of ego, Time, Mind and finite. 

All these are various ways of achieving the same goal. 

The above are in terms of aspects of being or planes. 

Put in terms of process, it is shifting from concentration to consecration. 

A complete understanding must be able to repeat this explanation in terms of knowledge and ignorance, 

Supermind and Mind, the various dualities such as Absolute and relative, etc.  

All these are metaphysical. 

One can realize them in experience too. 

Lydia could have remained unmarried in London. In that case she would have anticipated the world of 1950 

USA in 1789, becoming a pioneer of woman’s freedom. 

Well, we can argue that even if we justify Lydia by today’s standards, how are we to justify Mrs. Bennet 

and raise her to heroine-hood? 

Mr. Bennet’s indolence needed her intense insistencies. 

Had she not acted as she had acted, all the girls would have married officers or attorneys. 

There was no scope for any Bingley. 

Darcy was inconceivable there without Mrs. Bennet. 

History is truly a science of life. 

It has responded to a twelve year child that picked up a ring from the swimming pool and gave it to the 

hotel manager with a ring inside an apple. 

To dismiss it is not to be scientific. 

Observe around you. Everything is a symbol and a symptom, an omen. 

A ten year child looks at a word of ten letters for the first time and writes it down error-free as a result of 

flash cards. 

What is learnt is not lost, it abides. 
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Human nature is not kind, but is really violent. 

Fifty years ago one suppressed anger. Fifty years later it surfaced in the dream announcing its reality. It is 

inescapable. 

Suppression will not do, transformation is abiding. 

In June 1950, Cartier-Bresson photographed Sri Aurobindo. 

Mother then remarked that the Ashram photographers could have done better. 

No expert can carry the power of Her consciousness. 

In 1950 She asked the Ashram photographers to do the work. 

Everything is in Her consciousness. 

He who looks outside for anything has not understood the value of Mother’s consciousness. 

Anything can be explained away. 

But to see Her hand behind, one needs spiritual intelligence. 

Mind sees the value of ideas – it is Mental intelligence. 

Vital intelligence senses other Men, human motives. 

Physical intelligence understands physical realities. 

Spiritual intelligence recognises the spirit behind a work. 

Spiritual intelligence reveals the finite as infinite. 

When Man transcends logic we need spiritual intelligence. 

Our intensity of calling brings down rain. 

One can say they are related. 

Spiritual intelligence sees the hand of Spirit behind rain. 

To see blood in a blessing packet going to a patient waiting for an operation, only spiritual vision is 

capable. 

Spirit is all. 

It is worth knowing the difference between Spirit, Self and Soul. 

Meryton did not receive the blessings of the French Revolution, but its atmosphere. 

England was at pains to avoid a revolution. 

It was evolution that they sought. 

Between the Revolution they wished to avoid and the evolution they would permit, the atmosphere landed 

on England. 

In France the aristocrats lost their heads. 

In England it was their psychological heads, viz. their pride that they lost. 

The population valued blood even during the French Revolution. 

It is true the woman is divine. 

She is more divine than Man. 

Whatever it is, certainly She is his divine. 

When things are fully positive, the woman is richly divine and it is more than certain for the Man there is no 

other agency as she is. 

We do see a good part of it in Elizabeth and Darcy. 

Ecstasy is, He says, not so high as Peace in spirituality. 

Elizabeth gave Darcy ecstasy and he raised it to Peace. 

Such a woman can be got by Man only by yoga, not by his own effort. 

Also he is capable of making any woman the woman for him. 

Even in the case of Darcy, Elizabeth could have risen to such refined rarity had he achieved inwardly what 

he attained outwardly. 

In that sense, the woman who does intentional harm, who is mean and perverse, asks the Man to become 

perfect so that she too may become so. 

Transformation makes Matter Divine. 

Of course, She certainly would be made divine. 

In life as in yoga, She and She alone is his god and the Divine. 

There are no exceptions. 

The revelation will be like the tenth Man and the pencil out of water. 

One in married life cannot imagine how Mother will come to him if he takes to celibacy. 
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The atmosphere decides. 

We see what Pemberley did to her. 

Seeing is believing. 

An experience does not lend itself to explanation. It is ineffable. 

Everyone can be like that to the yogic view. 

I still talk of the human view in yoga. 

“எனதருதம லிஸி, நமது துன்பம் சபாியது.” 

இது ஜபான்ற ஒரு தருணத்தில் துன்பத்தின் உண்தம நிதல மீறமுடியாத அைவிற்கு மிகவும் தவிர்க்க 

முடியாதது. 

அத்துன்பத்தின் தீவிரம் பின்னர் எல்லா திருமணங்களும் நடந்து முடிந்த பிறகு இருந்த 

ெந்ஜதாஷத்திற்கு இதணயாக இருந்தது. 

ஜேன் ஆஸ்டின் நமது கருப்சபாருதள திருமணங்களில் உண்தமயாக்கினாள். 

துன்பம் ெந்ஜதாஷத்தின் மறு பக்கம் என்ற நமது கருப்சபாருள் எல்லாச் சூழல்கைிலும் 

உண்தமயாகும். 

இந்த இடத்தில் கதத துன்பத்தின் கட்டத்தில் இருக்கிறது. 

கதத இத்துன்பத்தத ெந்ஜதாஷமாக மாற்றுகிறது. 

பல மாதங்களாகத் சதாடரும் இக்கட்டத்ததக் கடந்து வராமஜலஜய அன்பருக்கு இத்துன்பத்தத 

மாற்ற முடியும். 

தத்துவாீதியாக உடனடியாகஜவ இததனச் செய்ய முடியும். 

மனிதன் ெக்தியிலிருந்து ெத்திற்கு நகர்ந்த உடஜனஜய இது செய்யப்பட்டு விடுகிறது. 

இததஜய ஜமல் மனதிலிருந்து அடிமனதிற்குச் செல்வது எனவும் கூறலாம். 

நமது வாதங்கதள நாம் அகந்தத, காலம், மனம், அளவுக்குட்பட்டது எனும் அடிப்பதடகளில் 

மீண்டும் முன்தவக்கலாம். 

இதவ யாவுஜம ஒஜர இலக்கிதன அதடயும் பல்ஜவறு வழிகளாகும். 

ேீவன் அல்லது நிதலகளின் அம்ெங்களின் அடிப்பதடயில் ஜமற்கூறியதவ உள்ளன. 

செயல்முதறயின் அடிப்பதடயில் இது மன ஒருமுகப்படுத்தலிலிருந்து ெமர்ப்பணத்திற்கு 

மாறுவதாகும். 

ஒரு முழுதமயான புாிதல், அறிவு-அறியாதம, ெத்திய ேீவியம்-மனம், பிரம்மம் அதத ஒத்தது 

ஜபான்ற பல்ஜவறு இரட்தடகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் இந்த விளக்கத்தத மீண்டும் கூற 

இயல ஜவண்டும். 

இதவ யாவும் தத்துவ ொஸ்திரமாகும். 

இவற்தற ஒருவரால் அனுபவத்திலும் உணர முடியும். 

லிடியா இலண்டனில் திருமணம் ஆகாமஜலஜய இருந்திருக்கலாம். அவ்வாறு இருந்திருந்தால்  

1950-ஆம் ஆண்டின் அசமாிக்காசவ 1789ஜலஜய அவள் எதிர் ஜநாக்கியிருப்பாள், சபண் 

சுதந்திரத்தின் ஒரு முன்ஜனாடியாக இருந்திருப்பாள். 

இன்தறய நிதலதய தவத்து லிடியாதவ நாம் நியாயப்படுத்தினால், திருமதி சபன்னட்தட 

எவ்வாறு நம்மால் நியாயப்படுத்த முடியும், கதாநாயகி அந்தஸ்திற்கு எவ்வாறு அவசை உயர்த்த 

முடியும்? 

திரு சபன்னட்டின் ஜொம்ஜபறித்தனத்திற்கு அவளது தீவிர வலியுறுத்தல்கள் அவெியமாக இருந்தன. 

அவள் செயல்பட்டதுஜபால் செயல்பட்டிருக்காவிட்டால், எல்லா சபண்களும் அதிகாாிகதளஜயா 

அல்லது வழக்கறிஞர்கதளஜயா திருமணம் செய்து சகாண்டிருப்பார்கள்.  

பிங்கிலி ஜபான்ற நபருக்கு அங்கு வாய்ப்ஜப இருந்திருக்காது. 

திருமதி சபன்னட் இல்தலசயனில் டார்ெிதய நிதனத்தும் பார்க்க முடியாது. 

ொித்திரம் உண்தமயில் வாழ்வின் விஞ்ஞானம் ஆகும். 

ஒரு ஆப்பிள் பழத்திற்குள் இருந்த ஒரு ஜமாதிரத்தத நீச்ெல் குளத்திலிருந்து கண்சடடுத்து 

ஜஹாட்டல் ஜமலாளாிடம் அைித்த பன்னிசரண்டு வயதுக் குழந்ததக்கு இது மறுசமாைி அளித்தது. 

அதத நிராகாிப்பது விஞ்ஞானமல்ல. 

நம்தமச் சுற்றி இருப்பவற்சற கவனிக்க ஜவண்டும். அதனத்துஜம ஒரு அதடயாளம், ஒரு அறிகுறி, 

ஒரு ெகுனம் ஆகும்.  

Flash cards காண்பித்ததன் பலனாக ஒரு பத்து வயதுக் குழந்தத, பத்து எழுத்துக்கள் சகாண்ட ஒரு 

வார்த்தததய முதல் முதறயாகப் பார்த்த பின் தவறில்லாமல் எழுதியது. 

கற்றது இழக்கப்படுவதில்தல, அது நிதலத்திருக்கும். 

மனித சுபாவம் அன்பாக இருப்பதில்தல, உண்தமயில் கடுதமயாக உள்ளது.  
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ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன் ஒருவர் ஜகாபத்தத அடக்கி தவத்திருந்தார். ஐம்பது வருடங்களுக்குப் 

பிறகு அதன் உண்தம நிதலதய அறிவிக்கும் வசகயில் அது கனவில் ஜமசலழுந்தது. இது தப்பிக்க 

முடியாதது. 

அடக்குவது பலன் தராது, திருவுருமாற்றம் நிதலக்கும். 

1950ஆம் வருடம் ேூன் மாதம் ஸ்ரீ அரவிந்ததர Cartier-Bresson புதகப்படம் எடுத்தார். 

ஆெிரமத்துப் புதகப்படக் கதலஞர் இன்னமும் ெிறப்பாக புதகப்படம் எடுத்திருப்பார் என அன்தன 

அப்சபாழுது கூறினார். 

அன்தனயின் ேீவியத்தத எந்த ஒரு நிபுணராலும் சுமக்க முடியாது. 

1950ஆம் ஆண்டில் ஆெிரமப் புதகப்படக் கதலஞர்கதள, புசகப்படம் எடுக்குமாறு அன்தன 

ஜகட்டுக் சகாண்டார்.   

அதனத்தும் அன்தனயின் ேீவியத்தில் உள்ளது. 

எததயும் சவளியிஜலஜய பதடுபவர் அன்தனயின் ேீவியத்தின் மதிப்சபப் புாிந்துசகாள்ளவில்தல.  

எதற்கு ஜவண்டுன்றாலும் விளக்கம் அளிக்கலாம். 

ஆனால் இதற்குப் பின்னணியில் அன்தன இருப்பததக் காண்பதற்கு, ஒருவருக்கு ஆன்மீக அறிவுத் 

திறன் ஜததவ. 

கருத்துகளின் மதிப்தப மனம் பார்க்கிறது- இது மனதின் அறிவுத் திறன். 

உணர்வின் அறிவுத் திறன் மற்ற மனிதர்கதள, மனித ஜநாக்கங்கதள உணருகிறது. 

ேடநிதல அறிவுத் திறன் ேடநிதல உண்தமகதளப் புாிந்துசகாள்கிறது. 

ஆன்மீக அறிவுத் திறன் ஒரு ஜவதலயின் பின்னாலுள்ள சமய்க்கருத்சத அதடயாளம் 

கண்டுசகாள்கிறது. 

ஆன்மீக அறிவுத்திறன் கண்டத்தத அகண்டமாக சவளிப்படுத்துகிறது. 

மனிதன் தர்க்கத்ததக் கடந்து செல்லும்சபாழுது நமக்கு ஆன்மீக அறிவு ஜததவப்படுகிறது.  

நமது அதழப்பின் தீவிரம் மதழதயக் சகாண்டு வருகிறது. 

அதவ ஒன்பறாசடான்று சதாடர்புதடயதவ என ஒருவர் கூறலாம். 

ஆன்மீக அறிவுத் திறன் மதழயின் பின்னாலுள்ள ஆன்மாவின் பங்கிசனக் காண்கிறது. 

அறுதவச் ெிகிச்தெக்குத் தயாராக இருக்கும் ஜநாயாளிக்கு வழங்கப்படும் பிரொத பாக்கட்டில் 

இரத்தத்ததக் காண்பது, ஆன்மீகப் பார்தவயால் மட்டுஜம முடியும்.  

ஆன்மாஜவ அதனத்துமாகும். 

ஆன்மா(Spirit), சுயம் (Self), ஆத்மா(Soul)விற்கு இதடஜயயான வித்தியாெத்ததத் 

சதாிந்துசகாள்வது நல்லது. 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் அருதள சமாிடன் சபற்றுக்சகாள்ளவில்தல, ஆனால் அதன் சூழதலப் 

சபற்றுக் சகாண்டது. 

இங்கிலாந்து புரட்ெிதய மிகுந்த ெிரமத்துடன் தவிர்த்தது.  

அவர்கள் நாடியது பாிணாமத்தத. 

அவர்கள் தவிர்க்க விரும்பிய புரட்ெிக்கும், அனுமதிக்க விரும்பிய பாிணாமத்திற்கும் இதடஜய அதன் 

சூழல் இங்கிலாந்தில் வந்திறங்கியது. 

பிரான்ெில் உயர்குடி பிரபுக்கள் தங்கள் தசலசய இழந்தனர். 

இங்கிலாந்து மக்கள் இைந்தது அவர்கைது மபனாாீதியான அறிவிசனயாகும், தங்களது 

சபருதமதய அவர்கள் இழந்தனர். 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின்ஜபாதுகூட மக்கள் உயிதர மதித்தனர். 

சபண் சதய்வீகமானவள் என்பது உண்தம. 

ஆதணக் காட்டிலும் சபண் சதய்வீகமானவள். 

எப்படி இருந்தாலும் நிச்ெயமாக சபண் ஆணிற்கு சதய்வீகமானவள். 

விஷயங்கள் முழுதமயாக ஜநர்மதறயாக இருக்கும்சபாழுது, சபண் மிகவும் சதய்வீகமானவளாக 

இருக்கிறாள், அவதளக் காட்டிலும் ஆணிற்கு ஜவறு எதுவும் முக்கியமானதாக இல்தல என்பது 

மிகவும் நிச்ெயம். 

இதில் சபரும் பகுதிசய டார்ெி மற்றும் எலிெசபத்திடம் நாம் பார்க்கிஜறாம். 

ஆன்மீகத்தில் அதமதிதயப்ஜபால் பூாிப்பு அவ்வளவு உயர்ந்தது இல்சல என்று பகவான் 

கூறுகிறார். 

டார்ெிக்கு எலிெசபத் பூாிப்சப அளித்தாள், அவன் அதத அதமதியின் நிதலக்கு உயர்த்தினான். 

இத்ததகய சபண்மணிதய மனிதன் ஜயாகத்தின் மூலம் சபற முடியுபம தவிர, அவனது சொந்த 

முயற்ெியால் அல்ல. 

ஜமலும் அவனால் எந்தப் சபண்மணிசயயும் அவனுதடய சபண்மணியாக மாற்ற முடியும். 
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டார்ெியின் விஷயத்திலும்கூட, அவன் புறத்தில் ொதித்ததத அகத்தில் ொதித்திருந்தால் எலிெசபத்தும் 

இதுஜபான்ற அாிய ஜநர்த்தியான இடத்திற்கு உயர்ந்திருக்க முடியும். 

அந்த அர்த்தத்தில், ஜவண்டுசமன்ஜற சகடுதல் செய்யும் ெின்னத்தனமும், வக்கிரமும் சகாண்ட ஒரு 

சபண்மணி, தான் பூரணமானவளாக மாறுவதற்காக, ஆதண அவ்வாறு மாறும்படி ஜகட்டுக் 

சகாள்கிறாள். 

திருவுருமாற்றம் ேடத்தத இதறமயமாக்குகிறது. 

அவள் நிச்ெயமாக சதய்வீகம் சபாருந்தியவளாக மாற்றப்படுவாள். 

ஜயாகத்தில் இருப்பததப்ஜபால் வாழ்விலும் அவள், அவள் மட்டுஜம அவனது கடவுளாகவும், 

சதய்வீகமாவும் இருப்பாள். 

இதில் விதிவிலக்குகபை கிதடயாது. 

சவளிப்பாடு பத்தாவது மனிதன் ஜபாலவும், நீாில் காணப்படும் எழுதுஜகால் ஜபாலவும் இருக்கும். 

பிரம்மச்ொியத்தத ஜமற்சகாண்டால் அன்தன எவ்வாறு அருள் புாிவார் என்பதத திருமண 

வாழ்வில் இருக்கும் ஒருவரால் கற்பதன செய்ய முடியாது. 

சூழல் தீர்மானிக்கிறது. 

சபம்பர்லி அவளுக்கு என்ன செய்தது என்பதத நாம் பார்க்கிஜறாம். 

காண்பது நம்புவதாகும். 

அனுபவத்தத விளக்க முடியாது. இது சொல்லிலடங்காது. 

எல்ஜலாரும் ஜயாகப் பார்தவக்கு அவ்வாறு இருக்க முடியும். 

ஜயாகத்தில் மனிதப் பார்தவதயப்பற்றி நான் இன்னமும் ஜபசுகிஜறன். 

121. “My father and mother believe the worst.”  

Age imagines the worst and they are right except in exceptions. 

In the chapter Mind and Supermind He explains how withdrawal from the body, vital and Mind reveals the 

pranamaya purusha, manomaya purusha and the vigyana maya purusha. 

What is more interesting is the creation and organisation of ignorance. 

Ignorance is created when Mind loses its touch with the Supermind. 

Still it has the power to see the whole in parts alternatively though the total vision of the    Supermind is 

lost. 

Mind losing itself in its own activities first organises ignorance. 

   Man who takes to an ideal or ideal temptation knows this. 

Mind’s interest and intensity rises in identification with work. 

Next he loses himself in his identification with the Mind. 

The woman, the disciple, the volunteer so lose themselves in the Man she loves, the guru whom he adores 

and the leader whom he loves to obey. 

The process of losing oneself is the value. 

Women excel Men in this. 

Such women do not look at Men full in the face, do not look at them. 

She who looks at him throughout the conversation without knowing the colour of his 

shirt, is inwardly centred. 

Such an inner concentration can take her beyond Mind, even beyond the Purusha. 

Women all over the world were like that. 

Indian women have the spiritual soil in their blood. 

She who seeks to excel, is excellent. 

Sri Aurobindo takes women a further step into Non-Being.  

It is she who is the opposite, as here Sachchidananda expresses itself in its opposite. 

Savitri tells us how Man loves to make his breast the pedestal for her dance. 

Indian women in rising in absolute purity raised Men too like that. 

It is perfect perfection. 

There can be nothing so Self-fulfilling as devotion. 

To be so devoted to all Mankind is God’s Delight. 

Human consciousness has the capacity to believe the best as worst. 

Brahman created the world to see that a dense substance like Matter by virtue of its density will render the 

static Bliss of Sachchidananda into the delight of evolution. 

In such a scheme of things, a stray contact on a crowded occasion can be the instrument of bringing dozens 
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of billions. 

Every particle in the world has that rich supramental significance in evolution. 

One may feel the millions or billions concrete. 

What is concrete is what is immaterial there above. 

To know the incorporeal as more concrete than practical realities is spiritual knowledge. 

One ray of hope, a single vibration of sedate courage, can create a new world. 

No wonder one Man’s perfection can save the world. 

One who has fear will not be able to get rid of it. 

The more he tries, the more entangled will he be in fear. 

That is the best time to call Mother. 

One may not be able to call even Mother. 

Pray you should forget it and go to sleep. 

Meditation will mature into sleep now. 

On waking up catch yourself, you will be free of fear. 

Initiate fear of consecration. 

Often the fear will dissolve in the sleep. 

Pray for transformation when the prayer is sufficiently deep. 

The question of not overcoming a problem does not arise at all. 

Detach yourself from the world, become one with the Self. 

You will become a source of hope and courage to all. 

Effort will always be rewarded, but effortlessness is more powerful than the effort. 

Effort emphasizes our own presence. 

Effortlessness is unegoistic. 

To have faith in Mother from outside the Ashram is to become all faith, not ordinarily given to Man. 

Mother’s Presence in the Ashram is the palace of Divine opulence. 

Man is where he centres himself in him. 

He can centre himself in the highest point of consciousness. 

It is an aspiration ever present. 

Music elevates. It even ennobles by bringing in a rarefied atmosphere. 

One who has tasted high consciousness knows if he has to enjoy music it must be of his level of 

consciousness. 

The noblest aspect of human consciousness cannot enter that realm. 

One can taste the Transcendence which supports life with its vast strength but can reject it with its 

infinitude. 

It may be for a minute. 

That minute is eternity for us. 

Only that he must readily acquire values of that level. 

It will recur frequently if not as often as we wish. 

Transformation requires the dissolution of mental experience in its substance. 

The infinite dense divisibility holds millions of experiences real to each infinitesimal. 

Touch of transcendence renders the dense divisibility into rich indivisible unity of the Absolute. 

There one does not try to know or do but is. 

It is the consciousness of the Gnostic Being, though experienced for a fleeting moment. 

Still it is a seed that can be developed into a full plane. 

Pain in the neck will tell us the resistance Mind feels for it. 

If you can, you can persuade the Mind itself to aspire instead of your aspiring. 

If you succeed, it is the first step to the entire being aspiring. 

Excellent music is for the enervating hour, if it stills comes to you. 

The articulate calling of the Mental voice broadens into the inarticulate calling of the entire plane of Mind. 

Thus, going below becomes a rising above with steady aspiration. 

God is looking for a receptive soul for his munificence. 

Even that will have a seed in your past showing the power of Force. 

Thought is as feeble a weapon as a boat or a canoe to lead an ocean liner.  
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“என்னுதடய தாயாரும், தகப்பனாரும் மிகவும் ஜமாெமானது நடந்திருக்கக் கூடும் என்று 

நம்புகின்றனர்." 

வயதில் மூத்தவர்கள் மிகவும் ஜமாெமானததக் கற்பதன செய்துசகாள்கிறார்கள், விதிவிலக்கான 

இடங்கசைத் தவிர மற்றவற்றில் அவர்கள் நிசனப்பது ொியாகத்தான் உள்ைது. 

மனம்-ெத்தியேீவியம் எனும் அத்தியாயத்தில், எவ்வாறு உடல், உயிர், மனம் ஆகியவற்றிலிருந்து 

விலகுவது, பிராணமய புருஷன், மஜனாமய புருஷன், விஞ்ஞானமய புருஷன் ஆகியவற்தற 

சவளிப்படுத்துகிறது என்பசத பகவான் விளக்கியுள்ளார். 

அறியாதமயின் பதடப்பு மற்றும் அதமப்பு பமலும் சுவாரெியமானது. 

மனம் ெத்திய ேீவியத்துடன் சதாடர்தப இழக்கும்சபாழுது அறியாதம பிறக்கிறது. 

ெத்திய ேீவியத்தின் மீதுள்ை முழுதமயான பார்தவசய இழந்த பின்பும் இதற்கு முழுதமதய மாறி 

மாறி பகுதிகளாகப் பார்க்கும் ஆற்றல் இன்னமும் உள்ளது.  

 மனம் அதனுதடய சுய செயல்பாடுகளில் தன்தன இழக்கும்சபாழுது முதலில் அறியாதமதய 

முதறப்படுத்துகிறது. 

ஒரு இலட்ெியத்சதபயா அல்லது இலட்ெியத்பதாடு கூடிய ெபலத்சதபயா பமற்சகாள்ளும் ஒருவன் 

இதசன அறிவான். 

ஜவதலயுடன் அதடயாளப்படுத்திக்சகாள்ளும் சபாழுது மனதின் ஆர்வமும் தீவிரமும்  

உயருகின்றன.   

பின்னர் அவன் மனதுடன் தன்தன அதடயாளப்படுத்திக்சகாள்ளும் சபாழுது தன்தன இழந்து 

விடுகிறான். 

ஒரு சபண் தான் காதலிக்கும் ஆணிடமும், ெிஷ்யன் தான் ஜபாற்றும் குருவிடமும், சதாண்டன் தான் 

கீழ்ப்படிய விரும்பும் ததலவனிடமும் தங்கதள இழக்கின்றனர். 

தன்தனஜய இழக்கும் செயல் மதிப்பு வாய்ந்தது. 

சபண் இதில் ஆதண விஞ்சுகிறாள்.    

இது ஜபான்ற சபண்கள், ஆண்கதள பநராக நிமிர்ந்து பார்க்க மாட்டார்கள், அவர்கதளப் 

பார்ப்பபத இல்தல.    

எந்தப் சபண், அவர்களது உதரயாடல் முழுவதிலும் அவன் என்ன நிற ெட்தட அணிந்திருக்கிறான் 

என்பததக்கூட கவனிக்காதவளாக அவதனப் பார்க்கிறாஜளா, அவள் அகத்தில் தமயம் 

சகாண்டிருக்கிறாள்.      

இத்ததகய ஒரு அக மன ஒருநிதலப்படுதல் அவதள மனததயும், புருஷாதவயும் தாண்டி எடுத்துச் 

செல்லும்.    

உலகம் முழுவதும் சபண்கள் அவ்வாறு இருந்தனர்.    

இந்தியப் சபண்மணிகளுக்கு ஆன்மீக அடித்தைம் அவர்களது இரத்தத்தில் கலந்து இருக்கிறது.    

ெிறந்து விைங்க முற்படுபவள் ெிறப்பானவள்.    

சபண்தண ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஜமலும் ஒரு படி முன்ஜனாக்கி அெத்திடம் எடுத்துச் செல்கிறார்.    

இங்கு ெச்ெிதானந்தம், தன்சன பநசரதிரானதில் சவளிப்படுத்திக்சகாள்வதால் சபண்தான் ஜநர் 

எதிராக இருக்கிறாள். 

ஆண் எவ்வாறு தன்னுதடய உள்ளத்தத அவளுதடய நடன ஜமதடயாக மாற்றிக்சகாள்ள 

ஆவலாக இருக்கிறான் என்பதத ‘ொவித்ாி’ கூறுகிறது.    

பூரணமான தூய்தமயில் உயரும் இந்தியப் சபண்கள் ஆண்கதளயும் அவ்வாஜற உயர்த்தினர். 

இது பூரணமான பூரணத்துவம் ஆகும். 

பக்திதயப் ஜபால் சுய நிதறவு அளிக்கும் ஜவசறதுவும் இருக்க முடியாது.    

மனித குலம் முழுவதிடமும் இத்ததகய பக்தி சகாண்டிருப்பது இதறவனின் ஆனந்தமாகும். 

மிகச் ெிறந்ததத மிகவும் ஜமாெம் என்று நம்பும் திறன் மனித ேீவியத்திற்கு உண்டு. 

ேடத்சதப் பபான்ற ஒரு அடர்த்தியான சபாருள், அதன் அடர்த்தியினால் ெச்ெிதானந்தத்தின் 

நிதலயான ஜபரானந்தத்தத பாிணாமத்தின் ஆனந்தமாக மாற்றுவசதக் காண்பதற்காக பிரம்மன் 

உலசகப் பசடத்தான். 

இது ஜபான்ற ஒரு திட்டத்தில் வாய்ப்பு அதிகமுள்ள இடத்தில் ஏற்படும் ஒரு எதிர்பாராத சதாடர்பு 

பல நூறு ஜகாடிகதளக் சகாண்டு வரும் கருவியாக விளங்கலாம். 

உலகத்திலுள்ள ஒவ்சவாரு துகளும் பாிணாம வளர்ச்ெியில் வளமான ெத்தியேீவிய முக்கியத்துவம்  

சகாண்டது. 

பல இலட்ெங்கள் அல்லது பல பகாடிகள் சபறுவது உறுதியாவசத ஒருவர் உணரலாம். 

உறுதியாவது ஜமஜல முக்கியமில்லாததாக இருப்பதாகும். 
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நதடமுதற உண்தமகதளவிட ரூபம் இல்லாதது ஜமலும் உறுதியாக இருப்பதத அறிந்து 

சகாள்வது ஆன்மீக அறிவாகும். 

நம்பிக்தகயின் ஒரு கதிரால், அதமதியான ததாியத்தின் ஒரு அதிர்வால், புதிய உலகத்தத 

உருவாக்க முடியும். 

ஒரு மனிதனது பூரணத்துவம் உலகத்ததஜய காப்பாற்றவல்லது என்பதில் ஆச்ொியமில்தல.   

அச்ெம் உதடய ஒருவரால் அதத அகற்ற முடியாது.  

முயற்ெி செய்யச் செய்ய, அந்தப் பயத்தில் அவர் ஜமலும் அதிகமாக ெிக்கிக் சகாள்வார்.  

அந்த ஜநரம்தான் அன்தனதய அதழக்க மிகவும் உகந்த ஜநரமாகும். 

அன்தனதய அதழக்கக்கூட ஒருவரால் முடியாமல் ஜபாகலாம். 

அதத மறந்துவிட ஜவண்டும் என்று பிரார்த்ததன செய்து விட்டு உறங்கச் செல்ல ஜவண்டும்.  

தியானம் இப்சபாழுது உறக்கமாக முதிர்ச்ெி சபறும். 

விழித்துக் சகாண்டவுடன் நம்சமக் கவனித்தால் பயம் நம்தம விட்டுப் ஜபாயிருக்கும். 

பயம் ஏற்படும்ஜபாது ெமர்ப்பணம் செய்ய ஆரம்பிக்க ஜவண்டும். 

சபரும்பாலும் அச்ெம் உறக்கத்தில் கதரந்துவிடும். 

பிரார்த்ததன ஜபாதுமான அளவு ஆழமாக இருக்கும்சபாழுது திருவுருமாற்றத்திற்காகப் 

பிரார்த்ததன செய்ய ஜவண்டும். 

பிரச்ெிதனதய சவற்றிசகாள்ளாமல் இருப்பது என்ற ஜகள்விக்ஜக அங்கு இடம் இல்தல. 

நம்தம உலகத்திலிருந்து விலக்கிக்சகாள்ள ஜவண்டும், பிரம்மத்துடன் ஒன்றாக ஜவண்டும். 

அசனவருக்கும் நம்பிக்சக மற்றும் சதாியத்திற்கான ஆதாரமாக நாம் விைங்குபவாம். 

முயற்ெி எப்சபாழுதும் பலனளிக்கும், ஆனால் முயற்ெி செய்யாமல் இருப்பது முயற்ெிதயவிட ஜமலும் 

ெக்திவாய்ந்தது. 

முயற்ெி நாம் அந்த இடத்தில் இருக்க ஜவண்டும் என்பதத வலியுறுத்துகிறது. 

முயற்ெியின்றி இருப்பது அகந்ததயற்று இருப்பதாகும். 

ஆெிரமத்திற்கு சவளியில் இருந்துசகாண்டு அன்சன மீது நம்பிக்தகசகாள்வது அதனத்து 

நம்பிக்தகயாகும், ொதாரணமாக மனிதனுக்கு இது இயல்வதில்சல. 

ஆெிரமத்தில் அன்தன இருப்பது சதய்வீக வளத்தின் அரண்மதனயாகும். 

மனிதன் தன்தன தன்னுள் தமயப்படுத்திக் சகாண்டுள்ளான். 

ேீவியத்தின் மிகவும் உயர்ந்த இடத்தில் அவன் தன்தன தமயப்படுத்திக் சகாள்ைலாம். 

நிரந்தரமாக இருக்கும் ஆர்வமாகும் இது. 

இதெ உயர்த்துகிறது. இது ஒரு அாிய சூழதலக் சகாண்டு வந்து ஜமம்படுத்தவும் செய்கிறது. 

ஒருவர் இதெதய அனுபவிக்க ஜவண்டும் எனில், இதெ அவருதடய ேீவியத்தின் நிதலயில் இருக்க 

ஜவண்டும் என்பது உயர் ேீவியத்தத ருெித்திருப்பவருக்குத் சதாியும்.  

மனித ேீவியத்தின் மிகச் ெிறந்த அம்ெம் அந்த இடத்திற்குள் நுதழய முடியாது. 

வாழ்தவ, தனது பரந்த வலிதமயினால் ஆதரவளிக்கும் பிரம்மத்தத ஒருவர் ருெிக்கலாம். ஆனால் 

அதன் முடிவற்ற தன்தமயினால் அதசன நிராகாிக்கவும் செய்யலாம். 

இது ஒரு நிமிடத்திற்பக இருக்கலாம். 

அந்த ஒரு நிமிடம் நமக்கு முடிவில்லாதது ஜபாலிருக்கும். 

அந்த நிதலயின் பண்புகசை ஒருவர் விருப்பத்துடன் சபற்றுக்சகாள்ள ஜவண்டும். 

நாம் விரும்புவதுஜபால் இது உடனுக்குடன் நிகழாவிட்டாலும், மீண்டும் மீண்டும் அடிக்கடி நிகழும்.  

மனதின் அனுபவம் அதன் ொரத்தில் கதரவது திருவுருமாற்றத்திற்கு அவெியமாகிறது. 

அளவற்ற திடமான பிாிவிதன, ஒவ்சவாரு மிகச் ெிறியதற்கும் இலட்ெக்கணக்கான அனுபவங்கதள 

உண்சமயாக்குகிறது. 

பிரம்மத்தின் ஸ்பாிெம் திடமான பிாிவிதனதய பிரம்மத்தின் வளமான பிாிக்க முடியாத 

ஒற்றுசமயாக மாற்றுகிறது.   

அங்கு ஒருவர் சதாிந்துசகாள்ள முயற்ெி செய்வதில்தல, அல்லது செய்வதற்கு முயற்ெி 

செய்வதில்தல, ஆனால் நடக்கிறது. 

ஒரு க்ஷணத்திற்கான அனுபவம் என்றாலும், இது ஆன்மீக ேீவனின் ேீவியமாகும். 

இருப்பினும் விததயாக இருக்கும் இததன முழு நிதலக்கு முன்ஜனற்ற முடியும்.  

இதன் மீதான மனதின் எதிர்ப்பிசன கழுத்தில் ஏற்படும் வலி சுட்டிக்காட்டும். 

நம்மால் இயன்றால், நாம் ஆர்வப்படுவதற்குப் பதில் மனததஜய ஆர்வம்சகாள்ள அறிவுறுத்தலாம்.   

நாம் இதில் சவற்றி அதடந்தால், முழு ேீவனும் ஆர்வப்படுவற்கான முதல் படியாகும் இது. 

உன்னதமான இதெ, அது இன்னமும் நம்மிடம் வரும் எனில், அது நாம் உற்ொகமிழந்து நிற்கும் 

தருணத்திற்கு உாியது. 
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மனக்குரலின் வாய்விட்டு எழுப்பும் அதழப்பு, மனதின் முழு நிதலயின் அதமதியான அதழப்தப 

விாிவுபடுத்துகிறது. 

இவ்வாறு கீஜழ செல்வது நிதானமான ஆர்வத்துடன் ஜமஜல உயருகிறது. 

இதறவன் தன்னுதடய அருசை வைங்குவதற்காக ஒரு ஏற்புத் தன்தமயுதடய ஆன்மாவுக்காகக் 

காத்திருக்கிறது. 

அதுவும்கூட, ெக்தியின் ஆற்றதலக் காண்பிக்கும் வண்ணம் கடந்தகாலத்து வித்து ஒன்றிதனக் 

சகாண்டிருக்கும். 

கப்பதலக் கடலில் வைி நடத்த எவ்வாறு ஒரு படகிற்ஜகா அல்லது ஒரு ெிறு படகிற்ஜகா 

வலுவில்தலஜயா, அது ஜபால் எண்ணமும் பலவீனமானது. 

122. “I cannot think so ill of him.” 

It is characteristic of Jane and a feminine heart that adores a charming Man. 

There is a characteristic for every type of person. 

Generosity is the characteristic of abundant surplus as we see agricultural communities are hospitable in the 

extreme. 

It is the characteristic of women to make them psychologically beautiful by making themselves useful to 

others. 

Intense jealousy is the characteristic of closed communities. 

Those who readily understand others may be widely travelled. 

Travel compels one to understand the other from his own point of view. 

Efficiency is the characteristic of excessive income. 

Innocence is the characteristic of ignorance. 

It is certainly the characteristic of generous understanding. 

Broad-mindedness is incapable of suspicion. 

Suspicion and sarcasm belong to mean mercenary natures. 

World view banishes parochialism and fundamentalism. 

Understanding another at his best removes carp and cavil. 

Receptivity is incapable of recognition. 

One who grows by giving cannot contemplate taking by himself. 

The adoration of woman enjoys in the expanding growth of her inner being. 

Freedom cannot fail to see Light or reach immortality, as Light is of the Mind’s freedom and immortality is 

the freedom of Matter in the body. 

Expanding Mind ends in eternal Light. 

God is the Freedom of Light in immortality. 

Violence of evil when transformed becomes the intensity of goodness. 

Goodness is the faculty of thinking of the other man as himself, as woman thinks the other woman bad. 

Work is the movement of force that accomplishes. 

Thought is Mental energy organising itself into a separate identity. 

Feeling is the sensation that activates the emotions. 

Only one who feels offended can think ill of another. 

Offence received changes into ill will. 

Jane never received any offence. 

A woman enters as a wife in a house. 

She is the divine element in life. 

Life separates itself from the Divine. 

In cultured houses, the separation is healed to some extent by the ideals of the family which are practiced by 

the women folk. 

A new daughter-in-law can increase that healing element. 

Creation created that split from the Divine influence. 

It is delivered by the aspects of life, planes of existence showing itself in a hundred ways in a hundred 

places. 

Mrs. Bennet as soon as she was married saw the docile nature of the husband, wanted to create such 

a split to her advantage, and ended up taking the whole family into her fold, leaving no scope for 

division. 
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Of course, at one point, the point of marriage for the daughters, she was one-pointed. All worked in the 

reverse. 

Had there been no Darcy there and the French Revolution in the background, it is doubtful whether Mr. 

Bennet’s monumental decision would have had this beneficial effect. 

Maybe, he would have lived to a life of poverty and privation for years. 

What would have been the extent of benefit is still a question. 

What makes Man live is subconscious aspiration. In rare individuals it is from the inconscient. 

Such people do have fullness in the being which they feel as physical satisfaction. 

They exude energy. 

In Lizzy it was a Mental fullness revealing as liveliness. 

Had it been a vital fullness, she could have seen through Wickham. 

To see through such a person, one needs vital intelligence. 

He carried the weight of Pemberley in manners. 

It was her first response to Pemberley. 

The magnificence and refinement of Pemberley captivated her sensations as never before. 

She was fully taken in and was totally lost. 

Mrs. Bennet entering Longbourn was not a compromise; it was a total wreck. 

I said Mother felt that truth in photographing Sri Aurobindo. 

Devotees have to get their children married. 

The rule is a substandard devotee is better than a shining non-devotee. 

It smacks of founding another type of caste system. 

The truth here cannot be contradicted, though a practical resolution is called for. 

The only consolation is such a phenomenon is already there in marriage as Many unfortunate souls have 

discovered. 

Human nature is such that no one, not even the horoscope can predict how the spouse will turn out. 

Horoscope predictions may come true in the long run, but it certainly has not helped daily life. 

Devotees who marry after coming to Mother as a rule are very happy if it is inside the fold. 

A great many find married life married bliss for a long or short while. 

Horrible exceptions are there where, 

Within hours of marriage the husband declares he is insane. 

In the first month the Man makes impossible demands of dowry and sends the wife   

home, sometimes forever. 

The wife in a short period drives away all at home. 

One discovers in the spouse a chronic disease. 

One of them discloses to the other that he is wedded to another. 

One college teacher refused to live with his wife from the first day citing his earlier 

objection to that wedding. 

In the case of Sulochana and Bagavanta Rao, 

It was a marriage of blissful post-marital life. 

Both were unidealistic, shallow characters. 

Each insisted on his own course. 

The author preserves the marriage drawing upon the age-old wisdom of a  

society of spiritual values. 

Do the devotees in a mess have any relief? 

What is the general rule of marriage for the devotees? 

Extraordinary lucky exceptions, as well as unlucky ones, are known. 

Should there be enough good social manners in both, a very large majority of 90% or even 97% of 

marriages will not break. 

Manners are lacking, especially within domestic life. 

In the striking exceptions, the hidden factor is often hidden for the person too. 

One most dangerous phenomenon is: 

An abominable Man in his character has extraordinary manners. 

It soon comes out, sealing all the doors except divorce. 
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I have seen the counter phenomenon too. 

An excellent feminine specimen’s golden inner value is totally unseen by the Man 

because of her dark complexion and hatchet face. This is true after thirty years of     

intimacy. 

The general rule that is unfailing is: 

He who has the urge to rectify the anomaly at the appropriate depth certainly succeeds.    

There is no case that can defy a solution if Her rules are followed meticulously. 

Most failures arise from insisting on one’s own solution. 

Those who have personally consulted me in true confidence were rewarded with angels as their partners. 

Any spouse can become an angel if the devotee is willing to be an angel to her or to him. 

There are cruel Men who enjoy tyrannizing over the wife. Though Mother can solve the problem, the 

spouse is not always willing to try. 

There are problems when one person, inside marriage, is unable to disclose but believes to be insoluble. 

They have given way to Her touch. 

Mother utterly fails when one commissions Her force to dominate the other. 

கிசரௌஞ்ெ வதம் is a noble compromise, not a noble solution. 

Had one of them turned to a pure ideal, it would have been great. Both doing so was possible in the context 

of this story. The author was idealising innocent escapades and calling them sinless. He is great as an 

author, but not profound. He was influenced by the western ideas of the first quarter of the 20 th century. It 

will not do. 

“என்னால் அவதன அவ்வைவு ஜமாெமாக நிதனக்க முடியாது.” 

இது ஜேனின் தனித்தன்தமயாகும், மற்றும் வெீகரமாக விளங்கும் ஆதணப் ஜபாற்றும் ஒரு 

சபண்ணின் மனமாகும். 

ஒவ்சவாரு நபருக்கும் அவருக்சகன தனிப்பட்ட குணாதிெயம் உண்டு.  

விவொய ெமூகங்கள் விருந்ஜதாம்பலில் உச்ெ கட்டத்தில் விளங்குவததப்ஜபால், அபாிமிதம் 

அதிகப்படியாக இருக்கும் இடங்களின் குணம் சபருந்தன்தமயாகும். 

சபண்கள் தங்கதள மற்றவர்களுக்குப் பயன் உள்ளவர்களாக மாற்றிக்சகாண்டு தங்கதள மன 

அளவில் அழகாக்கிக்சகாள்வது அவர்களது தனித் தன்தமயாகும். 

தீவிர சபாறாதம தனித்து இருக்கும் ெமூகங்களின் குணமாகும். 

மற்றவர்கதள உடனடியாகப் புாிந்துக்சகாள்பவர்கள் பல இடங்களுக்குப் பிரயாணம் 

செய்தவர்களாக இருப்பார்கள். 

பிரயாணம் ஒருவதர அவருசடய கண்ஜணாட்டத்திஜலஜய மற்றவர்கதளப் புாிந்துசகாள்ள 

வற்புறுத்தும். 

செயல்திறன் அதிக வருமானத்தின் ெிறப்பியல்பாகும். 

அப்பாவித்தனம் அறியாதமயின் ெிறப்பியல்பாகும். 

இது நிச்ெயமாக சபருந்தன்தமயான புாிதலின் குணமாகும். 

சபாிய மனதினால் ெந்ஜதகப்பட முடியாது. 

ெந்ஜதகமும் கிண்டலும் ஆதாய மனப்பான்தமயுதடய ெிறிய மனிதர்களுக்குாியசவ.  

உலகைாவிய பார்தவ குறுகிய மனப்பான்தமதயயும் அடிப்பதடவாதத்ததயும் விலக்குகிறது. 

ெிறப்பாக மற்றவர்கதளப் புாிந்துசகாள்வது குற்றம் காண்பததயும், குதர்க்கத்ததயும் அகற்றுகிறது.  

ஏற்புத்திறனுக்கு அதடயாளம் காண முடியாது.  

சகாடுத்து வாழ்ந்தவரால் தானாகஜவ எடுத்துக்சகாள்வதத நிதனத்துப் பார்க்க முடியாது. 

சபண்தணப் ஜபாற்றுவது அவளது அக ேீவன் விாிவதடயும் வளர்ச்ெியில் ெந்ஜதாஷப்படுகிறது. 

சுதந்திரத்தால் ஒளிதயக் காணாமல் இருக்க முடியாது, அமரத்துவத்தத அசடயாமல் இருக்க 

முடியாது, ஏசனனில் ஒளி மனதின் சுதந்திரம் ஆகும், அமரத்துவம் உடலில் ேடத்தின் 

சுதந்திரமாகும்.  

விாிவதடயும் மனம் நிதலயான ஒளியில் முடிகிறது. 

இதறவன் அமரத்துவத்தில் ஒளியின் சுதந்திரமாகும். 

தீதமயின் வன்முதற திருவுருமாறும்சபாழுது தீவிர நற்குணமாகிறது.  

ஒரு சபண் இன்சனாரு சபண்சண சகட்டவைாக நிதனப்பதுபபால நற்குணம் தன்தனப் ஜபாலஜவ 

பிறதர நிதனக்கும் மனத்திறன் ஆகும். 

பவசல ொதிக்கும் ெக்தியின் இயக்கம் ஆகும். 

எண்ணம் தனி அதடயாளமாக முதறப்படுத்திக்சகாள்ளும் மனதின் ெக்தி ஆகும்.  
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புலனுணர்வு உணர்ச்ெிகதளச் செயல்படுத்தும் உணர்வாகும். 

பாதிக்கப்பட்டவர் மட்டுஜம மற்றவதரப் பற்றி தவறாக நிதனப்பார். 

அதடந்த பாதிப்புகள் சகட்ட எண்ணமாக மாறுகிறது.  

ஜேன் எந்தப் பாதிப்தபயும் சபறவில்சல. 

ஒரு சபண் மதனவியாக ஒரு வீட்டினுள் நுதழகிறாள். 

அவள் வாழ்வின் சதய்வீகப் சபாருளாவாள்.  

வாழ்வு தன்தன சதய்வீகத்திலிருந்து பிாித்துக்சகாள்கிறது. 

பண்புமிக்க குடும்பங்களில், அவ்வீட்டுப் சபண்மணிகளால் பின்பற்றப்படும் குடும்பத்தின் 

இலட்ெியங்கள் பிாிவிதனதய ஓரளவிற்குக் காப்பாற்றுகின்றன.    

ஒரு புதிய மருமகள் அந்தக் குணப்படுத்தும் விஷயத்சத அதிகாிக்கலாம். 

சதய்வீகப் பாதிப்பிலிருந்து பதடப்பு பிளதவ உருவாக்கியது. 

நூறு வழிகளில் நூறு இடங்களில் சவைிப்படும் வாழ்வின் நிசலகைால் இது வாழ்வின் 

அம்ெங்களால் வழங்கப்படுகிறது. 

தனது திருமணம் நடந்து முடிந்த உடபனபய திருமதி சபன்னட் கணவாின் சுலபமாகப் 

பணியக்கூடிய தன்தமதயக் கண்டாள், தன்னுதடய இலாபத்திற்காக அதுஜபான்ற ஒரு பிளதவ 

ஏற்படுத்த விரும்பினாள், ஆனால் பிாிவிதனக்கு எந்தவித வாய்ப்பிசனயும் ஏற்படுத்தாமல் குடும்பம் 

முழுவததயும் தன் தகயில் எடுத்துக்சகாண்டாள்.  

ஒரு கட்டத்தில் சபண்களுதடய திருமணஜம அவளது ஒஜர குறிக்ஜகாளாக இருந்தது. அசனத்துபம 

ஜநர்மாறாகச் செயல்பட்டன. 

பின்னணியில் டார்ெியும், பிசரஞ்சுப் புரட்ெியும் இல்லாதிருந்தால், திரு சபன்னட்டின் அந்த மிகப் 

சபாிய தீர்மானம் இந்த நன்தம பயக்கும் விதளவிதன ஏற்படுத்தியிருக்குமா என்பது 

ெந்ஜதகம்தான். 

ஏழ்தமயிலும், தனிதமயிலும் அவர் தனது வாழ்நாதளக் கழித்திருப்பார். 

எந்த அளவிற்கு நன்தம கிதடத்திருக்கும் என்பது இன்னமும் ஒரு ஜகள்விதான். 

ஆழ் மனதின் ஆர்வம் மனிததன வாழதவக்கிறது. அாிய மனிதர்களிடம் அது ேட இருளிலிருந்து 

எழுகிறது. 

இத்ததகய மனிதர்கள் ேீவனில் முழுதம சபறுவர், அசத ஜடநிசல திருப்தியாக உணர்வர். 

இவர்கள் ெக்தியால் நிரம்பி வைிவர். 

எலிெசபத்திடம் இது மனதின் முழுதமயாக இருந்தது, கலகலப்பான சுபாவமாக சவளிப்பட்டது. 

அது உணர்வின் முழுதமயாக இருந்திருந்தால் அவள் விக்காதமப் பற்றித் சதாிந்து 

சகாண்டிருப்பாள். 

இதுஜபான்ற ஒரு நபதரப்பற்றித் சதாிந்துசகாள்வதற்கு உணர்வின் அறிவுத் திறன் ஜவண்டும். 

சபம்பர்லியின் பாரத்தத அவன் நடத்ததயில் சுமந்து சகாண்டிருந்தான். 

சபம்பர்லிக்கு அவள் அளித்த முதல் மறுசமாைி இது. 

சபம்பர்லியின் பிரம்மாண்டமும் ஜநர்த்தியும் அவளது உணர்வுகதள முன்னம் ஒரு ஜபாதும் இல்லாத 

அளவிற்கு ஆக்கிரமித்தன.  

அவள் முழுதமயாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு தன்தன அதில் இழந்தாள். 

லாங்பர்னுக்கு திருமதி சபன்னட் வருவது ஒரு ெமரெம் அல்ல; முழுதமயான ஒரு அழிவாகும்.  

ஸ்ரீ அரவிந்ததரப் புதகப்படம் எடுக்கும்சபாழுது அந்த உண்தமதய அன்தன உணர்ந்தார். 

அன்பர்களுக்கு, தங்களது குழந்ததகளுக்குத் திருமணம் ஆக ஜவண்டும்.  

குசறயுள்ை ஒரு அன்பர் ஒரு ெிறந்த அன்பரல்லாதவசர விட பமலானவர். 

இது மற்சறாரு வதக ோதி அதமப்தபத் ஜதாற்றுவிப்பது பபான்றது. 

ஒரு நதடமுதறத் தீர்வு பதசவப்பட்டாலும் இங்கு உண்தமதய மறுக்க முடியாது. 

பல துரதிர்ஷ்ட ஆன்மாக்கள் கண்டுபிடித்துள்ளது ஜபால், திருமணத்தில் இது ஜபான்ற நிகழ்வு 

ஏற்கனஜவ இருப்பதுதான் ஒஜர ஆறுதல் ஆகும். 

எவருபம, ஏன் ோதகபமகூட, நமது வாழ்க்சகத் துசண எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதத 

முன்கூட்டி அறிவிக்க முடியாத அளவிற்கு மனித சுபாவம் உள்ளது. 

ோதகக் கணிப்புகள் நீண்ட காலத்தில் உண்தமயாகலாம், ஆனால் இது தினொி வாழ்க்தகக்கு 

நிச்ெயமாக உதவவில்தல.  

அன்தனயிடம் வந்த பிறகு அஜத பபான்றவர்கசைத் திருமணம் செய்துசகாள்பவர்கள் 

ெந்ஜதாஷமாக இருப்பர்.  

பலரும் திருமண வாழ்க்தக நீண்ட காலத்திற்ஜகா அல்லது குறுகிய காலத்திற்ஜகா ஆனந்தமாக 

இருப்பததக் காண்கின்றனர். 
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ஜமாெமான விதிவிலக்குகள் இருக்கும் இடங்கள்:  

திருமணம் முடிந்த ெில மணி ஜநரங்களிஜலஜய கணவன் தான் ஒரு தபத்தியம் என்பததத்     

சதாிவிக்கிறான். 

முதல் மாதத்திஜலஜய கணவன் ொத்தியமற்ற வரதட்ெிதணக் ஜகட்டு மதனவிதயப் பிறந்த வீட்டிற்கு 

அனுப்புகிறான், ெில ெமயங்களில் நிரந்தரமாகஜவ அனுப்பி விடுகிறான்.  

குதறந்த காலத்திற்குள்ஜளஜய மதனவி வீட்டில் உள்ள அதனவதரயும் சவைிபய அனுப்பி 

விடுகிறாள். 

கணவஜனா அல்லது மதனவிஜயா ஒருவர் மற்றவாிடம் தீராத வியாதி இருப்பததக் 

கண்டுபிடிக்கின்றனர். 

ஒருவர் மற்றவாிடம் தான் ஏற்கனஜவ திருமணம் ஆனவர் எனத் சதாிவிக்கிறார். 

ஒரு கல்லூாி ஆெிாியர், தனக்கு இந்தத் திருமணத்தில் முன்பு உடன்பாடு இல்லாததால், தனது 

மதனவியுடன் முதல் நாளிலிருந்ஜத வாழ மறுத்து விட்டார். 

சுஜலாச்ெனா-பகவந்த ராவ் விஷயத்தில், திருமணத்திற்கு பின் ஆனந்தமான வாழ்க்சக அைிப்பதாக 

அத்திருமணம் இருந்தது. 

இருவருக்கும் இலட்ெியம் எதுவும் இருக்கவில்தல, ஆழமில்லாத பாத்திரங்கைாக இருந்தனர். 

இருவரும் தத்தம் ஜபாக்தகஜய வலியுறுத்தினர்.  

ஆன்மீகப் பண்புகதளக் சகாண்ட ெமூகத்தின் பசைதமயான அறிவின் அடிப்பதடயில் கதாெிாியர் 

திருமணத்ததப் பாதுகாக்கிறார். 

பிரச்ெிசனயில் இருக்கும் அன்பர்களுக்கு ஏஜதனும் நிவாரணம் உண்டா?  

அன்பர்களுக்கான திருமணத்தில் சபாது விதி என்ன? 

அொதாரணமான அதிர்ஷ்டொலிகளும், துரதிர்ஷ்டொலிகளும் உள்ைனர். 

இருவாிடமும் நல்ல ெமூக நடத்ததகள் இருப்பின், 90% அல்லது 97% திருமணங்கள் முறிந்து 

ஜபாகாது. 

நல்சலாழுக்கங்கள், முக்கியமாக குடும்ப வாழ்க்தகக்குள் நல்சலாழுக்கங்கள் குதறவாக உள்ளன. 

முக்கியமான விதிவிலக்குகளில், மதறந்திருக்கும் காரணி சபரும்பாலும் அந்நபருக்ஜக சதாியாமல் 

மதறந்திருக்கும். 

மிகவும் அபாயகரமான ஒரு நிகழ்வு: 

சவறுக்கத்தக்க குணமுதடய ஒரு மனிதனிடம் அொதாரணமான நடத்ததகள் இருக்கும். 

இது விதரவில் சவைிப்படும், விவாகரத்ததத் தவிர மற்ற அசனத்து வாயில்கசையும் மூடிவிடும். 

இதற்கு எதிரான நிகழ்விதனயும் பார்த்திருக்கிஜறாம். 

கருப்பு நிறமும், அழகற்ற முகமும் சகாண்டதனால், ஒரு சபண்ணிடம் உள்ை மிகச் ெிறந்த 

சபண்தமயின் உயாிய அக மதிப்சப மனிதன் பார்ப்பதில்தல. முப்பது வருட சநருக்கத்திற்குப் 

பிறகும் இது உண்தமயாக இருக்கிறது. 

ஜதால்வியுறாத சபாது விதி: 

ொியான ஆழத்தில் முரண்பாடுகதளச் ொி செய்யும் உந்துதல் உதடய ஒருவர் நிச்ெயமாக சவற்றி 

அதடகிறார்.  

அன்தனயின் விதிகதள கவனத்துடன் பின்பற்றினால் தீர்வு இல்தல என்பதற்ஜக இடமில்தல. 

ஒருவர் தனது தீர்வுகதள வலியுறுத்துவதால்தான் சபரும்பாலும் ஜதால்விகள் ஏற்படுகின்றன. 

உண்தமயான நம்பிக்தகயுடன் என்தனத் தனிப்பட்ட முதறயில் ஆஜலாெித்தவர்களுக்கு மிகச் 

ெிறந்த வாழ்க்சகத்துசண கிதடத்துள்ளனர். 

வாழ்க்தகத் துதணக்கு ஒரு அன்பர் ஜதவததயாக இருந்தால், எந்த ஒரு வாழ்க்தக துதணயும் 

ஜதவததயாக மாறலாம். 

மதனவிதயக் சகாடுதமப்படுத்தும் சகாடூரமான ஆண்கள் உள்ளனர். அன்தனயால் இப் 

பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்கமுடியும் என்றாலும், கணவஜனா அல்லது மதனவிஜயா முயற்ெி செய்ய 

விரும்புவதில்தல.  

திருமணத்தில் உள்ள பிரச்ெிதனகதள கணவபரா அல்லது மசனவிபயா சவளிப்படுத்த 

முடிவதில்தல, ஆனால் அதற்கு தீர்வு இல்தல என்று நம்புகின்றனர். அன்தனயின் ஸ்பாிெத்தால் 

அதவயும் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

அன்தனயின் ெக்திதய, மற்றவசர ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்காக ஒருவர் பயன்படுத்தும் சபாழுது, 

அன்தன பிரச்ெிசனசயத் தீர்க்க முழுதமயாகத் தவறுகிறார். 

கிசரௌஞ்ெவதம் ஒரு ஜமன்தமயான ெமரெம் ஆகும், ஒரு ஜமன்தமயான தீர்வல்ல. 

அவர்களில் ஒருவர் தூய்தமயான இலட்ெியத்தத ஜநாக்கி நகர்ந்திருந்தால் அது உன்னதமாக 

இருந்திருக்கும். இருவருஜம இக்கததயில் அவ்வாறு செய்திருக்க வாய்ப்பிருந்தது. தவறான 
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நடத்சதசய ஆெிாியர் பமன்சமயாகச் ெித்தாித்து, அவற்தற குற்றமற்றதவ எனவும் கூறுகிறார். 

கதாெிாியராக அவர் மிக உயர்ந்தவர், ஆனால் ஆழ்ந்த அறிவுள்ளவராக இல்தல. இருபதாம் 

நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காலத்தின் ஜமற்கத்திய கருத்துகளின் பாதிப்பு அவாிடம் இருந்தது. இது 

ொியல்ல. 

123. “Many circumstances make it eligible for them to be married.” 

Integral yoga wants the body to evolve along with the Spirit so as to avert rebirth. This is by Man’s 

discovery of his soul and awakening to his Self. (p. 843 – The Life Divine) 

Lydia was prevented from being reborn to come upon the town by her marriage. 

Rebirth is accepted by all religions but it is inevitable only to Integral yoga. 

By making the body immortal, rebirth is avoided. 

In the family mainly the father and Lizzy took vast efforts to grow inwardly. 

Otherwise, the family lost its status. 

To regain the lost status is not possible in one generation. 

Outwardly it is an effort of several generations. 

Inwardly we see here it was an effort of several months. 

Yoga abridges Time. 

We see the changes in each member of the family came about on their own, without there being an 

exchange of views. 

It is obvious, if all could exchange their ideas, especially Darcy and Elizabeth, much outer effort could have 

been avoided. 

Darcy’s confession moved matters at once, without a moment’s delay. 

Obviously no one is in another’s confidence. 

Hence the delay of months. 

Even then it is the abridgment of generations. 

All yogas abridge Time. 

Integral yoga does it more. 

Integral yoga reaching the body, the body awakening to evolve abridges millennium. It is its acme. 

To be able to see the philosophy of this yoga, this story offers a great help. 

In the text on page 843 the body’s response is not explained. 

It is elsewhere. 

Here the yogic principle alone is stated. 

Thus the physical body is made immortal. 

It is the adventure of the Soul in Time to offer immortality to the body. 

It is the mystery of Birth. 

It was a fond hope of an unthinking sister to think of many circumstances for marrying. 

But there is a spiritual truth of life in that. 

Every event is surrounded by an enormous number of circumstances. 

They are by character neutral. 

Some tend to be negative. 

Most of them tend to be positive. 

It is human belief, human attitude, and human choice that determine the outcome. 

Philosophically every event is potentially infinite. We make it finite. 

Mind removes the infinite sense from the event. 

We must endeavour to give that infinite sense by our choice. 

Darcy had a hope of tracing them through Mrs. Young. 

It was a hope. 

He wanted to please her. 

It was positive. 

The father, after the wedding, decided to repay the Money. 

It is a creatively positive decision. 

Examining every circumstance around the event, we see they all tended to help them. 

The very fact that Wickham agreed to family life is positive. 

Even the strong foolish desire of her mother to celebrate the occasion, in this case, proved to be positive. 
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Now, in 2010, for every devotee such circumstances are not only positive, but yogically creative. 

A devotee can think back a few years about his unrealised prayers. He will find many of them, in some 

cases, all of them realised since then. 

That is the power of the atmosphere. 

One should know his efforts must be more fully powerful. 

There are people whose prayers have been vastly over-fulfilled, many times over. 

They must stop and think. 

What about those whose unvoiced prayers are so fulfilled? 

One whose Mind is truly scientific cannot afford to ignore such striking phenomena. 

Devotees are like rural people now trying to accomplish what was difficult three hundred years ago. 

One who wanted to visit Varanasi then had to walk all the way. 

He could not carry Money for fear of robbery which means he should beg. 

In about seven or eight months he would have completed it. 

It would have raised his faith. 

Literally in seven or eight days one can complete it now. 

What about those who doubt its accomplishment? 

They cannot be helped. 

The law says they should not be helped. 

Truth is essential. 

Self-giving is equally essential. 

The difficulty arises because of such deficiency. 

One can be helped to overcome falsehood and selfishness. 

We certainly cannot serve them. 

All those who try to be better than what they are will now receive rich spiritual boons 

for that feeble effort. All those who act like a normal good man in doing their duty will be so rewarded. 

Any idealist of any type will be so rewarded. 

Any man who finds NO ill will in him will receive rewards. 

Unemployed people are paid hundred rupees for a couple of hours of work. 

This is unthinkable. 

No good true Man can ask for anything and get only that. He will be flooded as if one who sought a seat in 

the college was given a college. 

I am fond of saying the mango tree cannot give you a single fruit. 

It can put out only a thousand fruits. 

If this is so with a tree, what about Mother. 

Mother is the Divine consciousness in Nature. 

Nature is the force of consciousness of the Being. 

The Being is Sachchidananda. 

The Being is Brahman in the world. 

Mother is its Divine Consciousness. 

“பல ெந்தர்ப்பங்கள் அவர்கள் திருமணம் செய்து சகாள்வதற்கு ஏதுவாக இருந்தன.” 

மறுபிறவிசயத் தவிர்க்க ஆன்மாவுடன் ஜெர்ந்து உடலும் பாிணாமத்தில் சவளிவர பூரண ஜயாகம் 

விரும்புகிறது. இது மனிதன் அவனது ஆன்மாசவக் கண்டுபிடிப்பதாலும், தன் சுயத்சத பநாக்கி 

விைிப்பசடவதாலும் நிகழ்கிறது. (p. 843 – The Life Divine) 

லிடியாவின் திருமணம் அவள் தவறான வைியில் பபாவசதத் தடுத்தது. 

எல்லா மதங்களும் மறு பிறப்தப ஏற்றுக்சகாண்டுள்ளன, ஆனால் இது பூரண ஜயாகத்திற்கு 

மட்டுஜம தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும். 

உடதல அமரத்துவமாக மாற்றுவதன் மூலம் மறுபிறப்பு தவிர்க்கப்படுகிறது. 

குடும்பத்தில், குறிப்பாக எலிெசபத்தும் அவளது தந்ததயும் அகத்தில் முன்ஜனற சபரும் முயற்ெிகள் 

எடுத்தனர். 

மற்றபடி, குடும்பம் தனது நிசலசய இைந்தது. 

இழந்த நிசலசய ஒரு ததலமுதறயில் மீட்டு எடுப்பது ொத்தியமல்ல. 

புறத்தில், இது பல ததலமுதறகளின் முயற்ெியாகும். 

அகத்தில், இது பல மாதங்களின் முயற்ெி என்பதத இங்கு நாம் பார்க்கிஜறாம். 
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ஜயாகம் ஜநரத்ததச் சுருக்குகிறது. 

குடும்பத்தின் ஒவ்சவாரு அங்கத்தினாிடமும், கருத்துப் பாிமாற்றம் எதுவும் இல்லாமபலபய 

தானாகஜவ மாற்றம் நிகழ்ந்தசத நாம் பார்க்கிஜறாம்.  

அதனவரும், முக்கியமாக டார்ெியும் எலிெசபத்தும், கருத்துகதளப் பாிமாறிக் சகாண்டிருந்தால், புற 

முயற்ெிதய அதிக அளவில் தவிர்த்திருக்கலாம் என்பது சதளிவாக உள்ளது. 

டார்ெி தவற்தற ஒப்புக்சகாண்டது, க்ஷண ஜநரம்கூட தாமதிக்காமல் உடனடியாகஜவ 

விஷயங்கதள நகர்த்தியது. 

எவரும் மற்றவாின் நம்பிக்தகக்குப் பாத்திரமாக இல்லாதது சதளிவாகஜவ உள்ளது. 

அதனால்தான் பல மாத தாமதம் ஏற்பட்டது. 

இருப்பினும் ததலமுதறகள் சுருங்கின. 

எல்லா ஜயாகங்களும் காலத்சதச் சுருக்குகின்றன. 

பூரணஜயாகம் இதத அதிகமாகஜவ செய்கிறது. 

பூரணஜயாகம் உடதல அசடந்து, பாிணாமத்தில் சவளிவர உடல் விழிப்புறும்பபாது, காலம் சவகு 

அைவில் சுருக்கப்படுகிறது. இது அதன் உச்ெ கட்டமாகும். 

இந்த ஜயாகத்தின் தத்துவத்ததக் காண்பதற்கு, இக்கதத சபரும் அைவில் உதவுகிறது. 

புத்தகத்தின் 843-ம் பக்கத்தில் உடலின் மறுசமாைி விளக்கப்படவில்தல 

இது பவறு ஒரு இடத்தில் உள்ளது. 

இங்கு ஜயாகக் கருத்து மட்டுஜம கூறப்பட்டுள்ளது. 

இவ்வாறு ஜட உடல் அமரத்துவமாக்கப்படுகிறது. 

காலத்தில் ஆன்மாவின் துணிகரச் செயல் உடலுக்கு அமரத்துவத்தத அளிக்கிறது. 

இது பிறப்பின் இரகெியம் ஆகும். 

ெிந்ததன செய்யாத ஒரு ெஜகாதாி திருமணம் செய்துசகாள்ள பல ெந்தர்ப்பங்கதள ஆவலுடன் 

எதிர்பார்ப்பதாகும் இது. 

ஆனால் அதில் வாழ்வின் ஆன்மீக உண்தம ஒன்று உள்ளது. 

ஒவ்சவாரு நிகழ்வும் அளவற்ற ெந்தர்ப்பங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. 

அவற்றின் குணம் நடுநிதலயாக இருப்பதாகும். 

ெில எதிர்மதறயாக இருக்கின்றன. 

சபரும்பாலும் அசவ ஜநர்மதறயாகஜவ உள்ளன.  

மனித நம்பிக்தக, மனித அணுகுமுதற, மனித விருப்பம் ஆகியதவஜய பலதனத் 

தீர்மானிக்கின்றன. 

தத்துவாீதியாக ஒவ்சவாரு நிகழ்வும் அனந்தமாக மாறும் திறனுசடயசவ. நாம் அதத 

அளவுக்குட்பட்டதாகக் கட்டுப்படுத்துகிபறாம்.  

மனம் நிகழ்விலிருந்து அனந்தத்தின் உணர்விதன அகற்றுகிறது.  

நமது விருப்பத்தின் மூலம் அந்த அனந்தமான உணர்விதன நாம் அளிக்க முயல ஜவண்டும். 

திருமதி யங் மூலம் அவர்கதளக் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்தக டார்ெிக்கு இருந்தது. 

அது ஒரு நம்பிக்தக. 

டார்ெி எலிெசபத்ததத் திருப்திப்படுத்த விரும்பினான். 

இது ஜநர்மதறயானது. 

திருமணத்திற்குப் பிறகு தகப்பனார் பணத்ததத் திருப்பி அைிக்கத் தீர்மானித்தார். 

இது ஒரு ஆக்கபூர்வமான ஜநர்மதறயான முடிவு ஆகும்.  

இந்நிகழ்தவச் சுற்றி இருந்த ஒவ்சவாரு ெந்தர்ப்பத்ததயும் ஆராய்ந்தால், அதவ யாவும் 

அவர்களுக்கு உதவி செய்யக் காத்திருந்தததப் பார்க்கலாம். 

விக்காம் குடும்ப வாழ்க்தகக்கு ஒத்துக் சகாண்ட விஷயஜம ஜநர்மதறயானது. 

இச்ெந்தர்ப்பத்ததக் சகாண்டாட ஜவண்டும் என்று அவளது தாயாாின் வலுவான அறிவற்ற ஆதெ 

கூட இவ்விஷயத்தில் ஜநர்மதறயாக மாறியது. 

இப்சபாழுது 2010-ம் வருடத்தில், இத்ததகய ெந்தர்ப்பங்கள் அன்பர்களுக்கு ஜநர்மதறயாக 

மட்டுமல்லாமல், ஜயாகாீதியாகப் பதடப்பாற்றலுடன் விளங்குகின்றன.  

பல வருடங்களுக்கு முன் நிதறஜவறாத பிரார்த்ததனகசைப் பற்றி அன்பர் இப்சபாழுது நிதனத்துப் 

பார்த்தால், அவற்றில் பல, ெில இடங்களில் அதனத்துஜம, இப்சபாழுது நிதறஜவறியிருப்பசதக் 

காண்பார். 

அது சூழலின் ெக்தி ஆகும். 

ஒருவரது முயற்ெிகள் ஜமலும் முழுதமயாக ெக்திவாய்ந்ததாக இருக்க பவண்டும் என்பது அவருக்குத் 

சதாிய ஜவண்டும். 
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மிக அதிக அைவில், பல மடங்குகள் பிரார்த்ததன நிதறஜவறியவர்கள் உள்ளனர். 

அவர்கள் நின்று, ஜயாெித்துப் பார்க்க ஜவண்டும். 

பிரார்த்ததன செய்யாமஜலஜய இவ்வாறு பிரார்த்ததனகள் நிதறஜவறியவர்கதளப் பற்றி என்ன 

சொல்வது? 

உண்சமயாக விஞ்ஞானாீதியில் ெிந்திக்கும் மனம் உசடய எவராலும் இத்ததகய முக்கியமான 

நிகழ்விதனப் புறக்கணிக்க முடியாது. 

முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்பு கடினமாக இருந்ததத இப்சபாழுது நிதறஜவற்ற முதனயும் 

கிராமத்து மக்கள்ஜபால் அன்பர்கள் இருக்கிறார்கள். 

அன்று காெிக்குப் ஜபாக ஜவண்டும் எனில் ஒருவர் நடந்துதான் பிரயாணம் செய்ய ஜவண்டியிருந்தது. 

திருட்டு பயம் இருந்த காரணத்தினால் பணம் எடுத்துச் செல்ல முடியாத நிதல அவருக்கு இருந்தது, 

அதனால் அவர் யாெகம் செய்யும் நிதல இருந்தது.   

காெிக்குச் சென்று வர ஏழு அல்லது எட்டு மாதங்கள் ஆயின. 

இது அவருசடய  நம்பிக்தகதய உயர்த்தியிருக்கும். 

இப்சபாழுது ஏழு அல்லது எட்டு நாட்களில் ஒருவர் இதத முடித்து விடலாம். 

இந்தச் ொததனதயச் ெந்ஜதகிப்பவர்கதளப் பற்றி என்ன கூறுவது? 

அவர்கதள நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. 

அவர்களுக்கு உதவி செய்யக் கூடாது என்பது ெட்டம். 

உண்தம மிகவும் அவெியம். 

சுய அர்ப்பணமும் இபத பபால முக்கியமானது. 

இது ஜபான்ற குதறப்பாட்டினால் ெிரமம் எழுகிறது. 

சபாய்தமதயயும், சுயநலத்ததயும் சவற்றிசகாள்ள ஒருவருக்கு உதவி செய்யலாம். 

நாம் நிச்ெயமாக அவர்களுக்குச் ஜெதவ செய்ய முடியாது. 

இப்சபாழுது இருப்பததவிட ஜமலும் ெிறப்பாக இருக்க ஜவண்டும் என்று முயல்பவர்களுக்கு 

வளமான ஆன்மீக வரங்கள் அந்தச் ெிறிய முயற்ெிக்ஜக கிதடக்கும். தங்கைது கடதமதயச் செய்யும் 

நல்ல மனிதர்களுக்கு இத்ததகய பலன் கிதடக்கும். 

எந்தசவாரு வசகயிலும் எந்தசவாரு இலட்ெியவாதியும் இத்ததகய பலசனப் சபறுவார். 

எந்தக் சகட்ட எண்ணமும் இல்லாத எந்தசவாரு மனிதனும் பலன்கசைப் சபறுவான். 

ஜவதலயில்லா நபர்களுக்குச் ெில மணி ஜநர ஜவதலக்கு நூறு ரூபாய் அளிக்கப்படுகிறது. 

இது நிதனத்துப் பார்க்க முடியாதது. 

எந்த ஒரு நல்ல உண்சமயுள்ை மனிதனுக்கும் பகட்பது மட்டுஜம கிதடத்து விடாது. கல்லூாியில் 

இடம் பகட்டவருக்கு கல்லூாிஜய கிதடப்பது ஜபால் அவனுக்கு அபாிமிதமாகக் கிதடக்கும். 

மாமரம் ஒஜர ஒரு கனிதய மட்டும் அளிக்காது என்று கூறுவது எனக்கு மிகவும் பிடித்தமானது.   

அது ஆயிரம் பழங்கதளபய அளிக்கும். 

மரஜம இவ்வாசறனில் அன்தனதயப் பற்றி என்ன கூறுவது. 

அன்தன இயற்தகயில் சதய்வீக ேீவியம் ஆவார். 

இயற்தக ‘ெத்’தின் ெக்தியின் ேீவியமாகும். 

ெத் ெச்ெிதானந்தமாகும். 

ெத் உலகத்தில் பிரம்மமாகும். 

அன்தன அதன் சதய்வீக ேீவியம் ஆவார். 

124. “To be married privately in town than their original plan” 

Their original plan was a red herring to divert the attention of others. 

This intention directed them to a place where Darcy could trace them. 

At the time of the original plan, Darcy was not in the picture. 

Mother, through the forces of life, brought in Darcy who alone could trace them. 

How do we understand this scheme of things? 

No one was in Lydia’s Mind. 

Wickham knew no one but Darcy could trace him and he was not there. 

His own thought of evading Darcy brought in Darcy. 

To see thoughts and acts are so related in one’s own life is observation par excellence. 

It is not moral, functional. 

Thought is a form of Mind. 

Forms at the Mental level are less divisible than in Matter. (p. 253 The Life Divine ) 

In the text the meaning is implied. 
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So a thought attracts a corresponding thought to our utter dismay. 

Thought is a Mental sensation. 

It understands by separating it from the Mind. 

Wickham thought in his terms of safety – selfish. 

Life thinks in terms of the end of the story. 

Life uses a selfish thought for a selfless purpose. 

Wickham’s selfish strength was not so strong as the selfless strength of social life. 

Where society was hostile to Lydia, no one could trace her. 

Sir Louis dying after twenty five, Mary’s claim did not arise. 

Roger earned the Money for her to compensate his murder. 

Mary had accumulated strength by banishment. 

Dr. Thorne was the link between Roger, Mary, and Gresham. 

Gresham’s debts in the psychological sense were increased by Mary’s banishment. 

Her whole heart was in Frank. 

Lady Arabella orchestrated the mission by the obsession with blood to her shame. 

The strength lay in Mary, not Louis. 

Such a study is a new dimension to critical evaluation. 

Lydia never had any plan. Wickham was less thinking about anything except about himself. 

She was utterly oblivious of anything except Wickham. 

He was equally so. Only that his centre was himself. 

Anyone reflecting on any lines will not be true in their Minds. 

Human acts are often of this character. 

A certain portion of successful marriages is in this condition, one oblivious, the other unconcerned. 

Social life is organised enough to let them survive. 

Sulo and Rao will fit this description after their initial infatuation. 

Life needs all grades. 

Sulo and Rao fill in one grade at the bottom. 

In a poor country their social status makes them valuable. 

In an affluent nation, a similar couple will also bring up the rear. 

The rear too must be fully occupied. 

The best part of the society is like that. 

For the society, form is paramount. 

Form is the formula for accomplished divisibility. (p. 253 The Life Divine ) 

Families are divided from one another. 

Persons are equally divided from each other. 

The aggregates of divided people and divided families are the society. 

It magnificently maintains an equilibrium. 

It is an equilibrium of divided parts making a whole. 

Moving away from the form, we move towards the eternity of essence. (p. 253) 

The essence is the ideal. 

Except those tending towards an ideal, others cannot desert form. 

Form is the fortification of a structured society. 

So, Man begins to embellish the Form outwardly. 

Its symbol is the house. 

He even gives a name to his house. 

House is the outer symbol. 

Marriage is the inner symbol.  

Family binds the outer with the inner. 

The house goes with marriage. 

The ideal goes with love. 

Marriage is society. Enjoyment is outside society. 

Here both have a pronounced ideal of enjoying the privilege of defying the society. It is a vital pleasure that 

can complete the physical pleasure they deliberately enjoy. 
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Wickham had told his friends and Darcy of his intention not to marry. 

He was pursuing though unconsciously one aim on two fronts: one aim was the intensity betrayal 

brought of those who had nurtured him socially as well as psychologically. Darcy was the entire source of 

his material physical nourishment. Elizabeth’s adoration was the climax of his adoration by Meryton 's 

womanhood. 

The magnificent completeness of Elizabeth’s response to Pemberley confirmed it. It was by Pemberley 

that Wickham was nurtured. In responding to Pemberley she was adoring Wickham from the bottom of her 

being. 

One truth of human life is whether it is parents, children, siblings, or spouses; Man wants the other to fully 

assist his own total enjoyment. Its acme is in complete selfishness: 

Give your all to me so that I may enjoy wreaking my vengeance on you. 

It is a truth the Kural missed. 

The Puranas always fully explain it from the occult origin. 

Indian proverbs, fables, and parables fully endorse the theme. Man even excels gods in resourceful 

perversity. 

Man does believe in human goodness. 

It has two deep seated roots. 

  1) Man wants all others to be good to him. 

  2) The basic theme is the milk of human goodness is fully of value in the human subconscious. It 

represents that which is awake in all that sleeps. One more idea is transformation of thought stops short of 

the surface Mind. It does not extend to power that enjoys destruction when construction is ruled out. 

Goodwill is powerful for that reason. 

Positive construction exhausts all energy by total absorption. 

Wisdom is to know it. Ideal that excels it, excels it in practice. 

“அவர்களது ஆரம்பத் திட்டப்படி செயல்படாமல் அவ்வூாிஜலஜய இரகெியமாகத் திருமணம் 

செய்துசகாள்ள நிதனத்தனர்.” 

மற்றவர்களின் கவனத்ததத் திதெ திருப்புவதற்காக அவர்களது ஆரம்பத் திட்டம் இருந்தது. 

இந்த ஜநாக்கம் டார்ெியால் அவர்கதளக் கண்டுபிடிக்கக் கூடிய இடத்திற்கு அவர்கதளச் செல்ல 

தவத்தது. 

ஆரம்பத்தில் திட்டமிடும்சபாழுது டார்ெி அவ்விஷயத்திஜலஜய இல்தல. 

அன்தன, வாழ்வின் ெக்திகள் மூலம் அவர்கதளக் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒஜர நபரான டார்ெிதயக் 

சகாண்டு வந்தார். 

நாம் எவ்வாறு இவ்விஷயங்கதளப் புாிந்துசகாள்வது? 

லிடியாவின் மனதில் எவரும் இல்தல. 

டார்ெிதயத் தவிர ஜவறு எவராலும் தங்கதளக் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்று விக்காமிற்குத் 

சதாியும், ஆனால் டார்ெி அங்கிருக்கவில்தல. 

டார்ெிதயத் தவிர்க்க ஜவண்டும் என்கிற அவனது எண்ணஜம டார்ெிதய அங்கு வரவதழத்தது. 

ஒருவரது சொந்த வாழ்க்தகயில் எண்ணங்களும், செயல்களும் ஒன்ஜறாசடான்று இவ்வாறு 

சதாடர்புதடயதவ என்று பார்ப்பது உன்னதமான கவனிப்பாகும்.   

இது தார்மீகம் அல்ல, செயல்பாடாகும். 

எண்ணம் மனதின் ஒரு வடிவம் ஆகும். 

மனதின் நிதலயில் உள்ை வடிவங்கள் ேட நிசலயில் உள்ைசவசயவிட குதறவாகபவ 

வகுக்கப்படுபசவயாக உள்ைன. (p. 253 The Life Divine ) 

புத்தகத்தில் அர்த்தம் உட்சபாருளாக உள்ளது. 

அதனால் ஒரு எண்ணம் அதன் சதாடர்புதடய மற்சறாரு எண்ணத்தத நமக்குத் திசகப்பூட்டும் 

வசகயில் கவருகிறது.  

எண்ணம் ஒரு மனாீதியான உணர்வாகும். 

இதத மனதிலிருந்து பிாிப்பதன் மூலம் இது புாிந்துசகாள்கிறது. 

விக்காம் தன்னுதடய பாதுகாப்பின் அடிப்பதடயில் சுயநலமாகச் ெிந்ததன செய்தான். 

கததயின் முடிவின் அடிப்பதடயில் வாழ்வு ெிந்ததன செய்கிறது. 

வாழ்வு சுயநலமான எண்ணத்ததச் சுயநலமற்ற ஜநாக்கத்திற்குப் பயன்படுத்துகிறது. 

விக்காமின் சுயநலமான வலிதம ெமூக வாழ்வின் சுயநலமற்ற வலிதமதயப் ஜபால் 

வலிசமயுசடயதாக இல்தல. 
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ெமூகம் லிடியாவுக்கு எதிராக இருந்த இடத்தில் எவராலும் அவதளக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்தல. 

இருபத்தி ஐந்து வயதில் ெர் லூயிஸ் இறந்தஜபாது ஜமாியின் ஜகாாிக்தக எழவில்தல.  

ஜராேர் தான் செய்த சகாதலக்கு ஈடுகட்டும் வதகயில் அவளுக்காகப் பணம் ஈட்டினார்.  

விரட்டப்பட்டதன் மூலம் ஜமாி வலிதமதயத் திரட்டிக் சகாண்டாள். 

ஜராேர், ஜமாி, கிசரஷாம் ஆகிஜயார்களுக்கிதடஜய டாக்டர் தார்ன் இதணக்கும் பாலமாக 

விளங்கினார். 

மபனாாீதியான கண்ஜணாட்டதில் கிசரஷாமின் கடன்கள் ஜமாி விரட்டப்பட்டதனால் அதிகாித்தன. 

அவளுதடய மனம் முழுதமயாக பிராங்கிடம் இருந்தது. 

ஜலடி அரசபல்லா, அவமானத்தத அளிக்கும் வதகயில் அவளது இரத்த சவறியினால் திட்டத்தத 

நிதறஜவற்றினாள். 

வலிதம ஜமாியிடம் இருந்தது, லூயிெிடம் இல்தல. 

இத்ததகய ஆய்வு முக்கியமான கணிப்பிற்கான ஒரு புதிய பாிமாணமாகும். 

லிடியாவிடம் எந்தத் திட்டமும் இல்தல. விக்காம் தன்தனத் தவிர ஜவசறததப் பற்றியும் அதிகம் 

நிதனக்கவில்தல. 

விக்காதமத் தவிர ஜவசறததப் பற்றியும் லிடியா அறியாதவளாக இருந்தாள். 

அவனும் அஜத ஜபால்தான் இருந்தான். அவனுதடய தமயம் அவனாகஜவ இருந்தது. 

எந்த விதமாகவும் தங்கதள சவளிப்படுத்திக் சகாள்பவர்கள் அவர்களுதடய மனங்களில் 

உண்தமயாக இருக்க மாட்டார்கள்.  

மனிதச் செயல்கள் சபரும்பாலும் இந்தக் குணமுதடயதாக இருக்கும். 

சவற்றிகரமான திருமணங்களில் ெில இந்த நிதலயில் உள்ளன, ஒருவர் எததயும் அறியாதவராக 

இருப்பார், மற்சறாருவர் எததப்பற்றியும் கவதலப்படாது இருப்பார்.  

அவர்கள் வாழ்வதத அனுமதிக்கும் அளவிற்கு ெமூக வாழ்வு ஜபாதுமான அளவிற்கு 

முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

அவர்களது ஆரம்ப ஜமாகத்திற்குப் பிறகு சுஜலாச்ெனா மற்றும் ராவ் இந்த விளக்கத்திற்குப் 

சபாருந்துவார்கள்.  

வாழ்விற்கு எல்லா நிதலகளும் ஜததவப்படுகின்றன. 

சுஜலாச்ெனாவும், ராவும் கீழ்நிதலயில் இருந்தார்கள். 

ஒரு ஏதழ நாட்டில் இவர்களது ெமூக அந்தஸ்து அவர்கதள மதிப்பிற்குாியவர்களாக மாற்றுகிறது. 

ஒரு பணக்கார நாட்டில் இது ஜபான்ற ஒரு ஜோடி கதடெி வாிதெயில் இருப்பார்கள். 

கதடெி வாிதெயும் முழுதமயாக நிரம்பியிருக்க ஜவண்டும். 

ெமூகத்தின் சபரும்பாலான பகுதி அவ்வாஜற உள்ளது. 

ெமூகத்திற்குத் ஜதாற்றம் மிகவும் முக்கியம். 

ஜதாற்றம் ெிறப்பான பிாிவிதனயின் சூத்திரமாகும். (p. 253 The Life Divine ) 

குடும்பங்கள் ஒன்று மற்றதிலிருந்து பிாிந்து இருக்கின்றன. 

மக்களும் அஜத ஜபால ஒருவர் மற்றவாிடமிருந்து பிாிந்துள்ளனர். 

பிாிந்திருக்கும் மக்களும், பிாிந்த குடும்பங்களும் ஜெர்ந்ததுதான் ெமூகம். 

இது ெிறப்பாக ெமநிதலதயக் கட்டிக் காக்கிறது. 

முழுதமயாகும் பிாிந்த பகுதிகளின் ெமநிதல இது. 

ஜதாற்றத்திலிருந்து விலகி, நாம் ொரத்தின் நித்தியத்தத ஜநாக்கி நகருகிஜறாம். (p. 253) 

ொரஜம இலட்ெியம் ஆகும். 

ஒரு இலட்ெியத்தத ஜநாக்கி நகருபவர்கதளத் தவிர மற்றவர்கள் ஜதாற்றத்ததக் தகவிட முடியாது.  

கட்டதமக்கப்பட்ட ெமூகத்ததப் பலப்படுத்துவது ஜதாற்றம் ஆகும். 

ஆதலால் மனிதன் ஜதாற்றத்தத சவளியில் அழகுபடுத்த ஆரம்பிக்கிறான். 

அதன் அதடயாளம் வீடாகும். 

அவன் தனது வீட்டிற்கு ஒரு சபயரும் அளிக்கிறான். 

வீடு புறச் ெின்னமாகும். 

திருமணம் அகச் ெின்னமாகும். 

குடும்பம் புறத்சத அகத்துடன் இதணக்கிறது. 

வீடும் திருமணமும் ஜெர்ந்துள்ளன. 

இலட்ெியம் அன்புடன் இதணகிறது. 

திருமணம் ெமூகமாகும், மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவிப்பது ெமூகத்திற்கு சவளிஜய உள்ைது. 

ெமுதாயத்தத மீறும் ஒரு குறிப்பிட்ட இலட்ெியம் இங்கு இருவருக்குஜம உள்ளது. அவர்கள் விரும்பி 

அனுபவிக்கும் உடல் ெந்ஜதாஷத்ததப் பூர்த்தி செய்ய இயலும் உணர்வின் ெந்ஜதாஷம் இது. 
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திருமணம் செய்துசகாள்ளும் எண்ணம் இல்தல என்று விக்காம் அவனுதடய நண்பர்கள் மற்றும் 

டார்ெியிடம் கூறியிருந்தான். 

இரண்டு முதனகளில் அவன் ஒரு குறிக்ஜகாதளத் தன்தன அறியாமஜலஜய சதாடர்ந்து 

சகாண்டிருந்தான்: ஒன்று, அவதன ெமூகாீதியாகவும், மனாீதியாகவும் ஆதாித்து வந்தவர்களுக்குத் 

தீவிரமாகத் துஜராகம் செய்வது. டார்ெி அவனுக்குப் சபாருளாதாராீதியாக ேடநிதலயில் 

முழுதமயாக உதவி செய்பவனாக இருந்தான். சமாிடன் சபண்மணிகள் அவதனப் ஜபாற்றுவதன் 

உச்ெகட்டமாக எலிெசபத்தின் ஜபாற்றுதல் இருந்தது. 

சபம்பர்லிக்கு எலிெசபத் ஜமன்தமயான முதறயில் முழுதமயாக மறுசமாழியளித்தது இதத உறுதி 

செய்தது. சபம்பர்லிதான் விக்காதமப் பராமாித்து வந்தது. சபம்பர்லிக்கு மறுசமாழி அளித்ததில் 

அவள் தனது ேீவனின் ஆழத்திலிருந்து விக்காதம விரும்பியது உறுதியாகிறது. 

சபற்ஜறார்கள், குழந்ததகள், ெஜகாதர ெஜகாதாிகள் அல்லது வாழ்க்தகத் துதண என்று யாராக 

இருந்தாலும், அவர்கள் தங்களது முழுதமயான ெந்ஜதாஷத்திற்கு உதவி செய்ய ஜவண்டும் என்று 

விரும்புவது மனித வாழ்வின் ஒரு உண்தமயாகும். முழுதமயான சுயநலத்தின் உச்ெமாகும் இது. 

எனக்கு உன்னுதடய அதனத்ததயும் அளி, அவ்வாறு செய்தால்தான் நான் உன்தனப் பழிவாங்கி 

ெந்ஜதாஷப்பட முடியும். 

திருக்குறள் இந்த உண்தமதயக் காணத் தவறிவிட்டது. 

புராணங்கள் இதத எப்சபாழுதுபம மதறபுலனான ஆரம்பத்திலிருந்து முழுதமயாக 

விளக்குகின்றன.  

இந்தியப் பழசமாழிகள், நீதிக் கததகள், உவதமகள் இக்கருத்தத முழுதமயாக ஆதாிக்கின்றன. 

வக்கிரமாக நடந்துசகாள்வதில் மனிதன் சதய்வங்கதளயும் மிஞ்சுகிறான். 

நற்குணத்தில் மனிதனுக்கு நம்பிக்தக இருக்கிறது. 

இதற்கு இரண்டு ஆழமாக ஜவரூன்றிய காரணங்கள் உண்டு. 

1)  மற்றவர்கள் அதனவரும் தன்னிடம் நல்லபடியாக நடந்துசகாள்ள ஜவண்டும் என்று மனிதன் 

விரும்புகிறான். 

2)  மனிதனின் ஆழ்மனதில் நற்குணத்திற்கு சபரும் மதிப்பு உள்ளது என்பது அடிப்பதடக் 

கருத்தாகும். உறங்குபதவகள் அதனத்திலும் விழித்திருப்பதத இது குறிக்கிறது. ஜமலும் ஒரு 

கருத்து, எண்ணத்தின் மாற்றம் ஜமல் மனதத அதடவதில்தல. நல்ல செயல் இயலாதஜபாது, 

அழிப்பதத மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவிக்கும் அதிகாரத்திற்கு இது விாிவதடவதில்தல. 

அந்த ஒரு காரணத்தினாஜலஜய நல்சலண்ணம் ெக்தி வாய்ந்தது. 

ஜநர்மதறயாக நல்லது செய்வது முழுதமயாக உள்வாங்கிக் சகாள்வதன் மூலம் எல்லா 

ெக்திகதளயும் தீர்க்கிறது. 

அதத அறிவது அறிவுதடதம. இதத விஞ்சும் இலட்ெியம் நதடமுதறயில் இததன விஞ்சுகிறது. 

125. “Even if he could form such a design against a young woman of Lydia’s connections.” 

He is valued, the word is underscored. 

Wickham is the idol and ideal of all womanhood. 

Woman is valuable for this self-abandoning adoration. 

He who is a recipient of this emotion is blessed. 

All over the world, particularly in India the woman reached her pinnacle energized by the Spirit by offering 

this attitude to her husband. 

Man too longs to adore his woman as intensely and delights in it. 

He, like her, goes one step further, adoring her in spite of what she is. 

He feels the spiritual privilege of offering her devoted service – his chest for her to dance – so that her 

own ambitions would be fulfilled. 

At this point Ishwara surrenders to Shakti. 

Kural gave poetic expression to this symbol which is my off quoted favourite lines. அவள் தாளிதனக் 

தகக் சகாண்டு மகிழ்ந்திருப்பாள். This is the yogic fulfillment in human life. 

These ideas cannot be subjected to human morals. 

Darcy loved her, if not like this, with a powerful touch of this. 

He never wondered whether she loved him. 

He never knew she did not love him. 

It was enough for him she received his love. 

He was lost in the idea that he had an object of love. 

He was a true lover, though it was not reciprocated by her. 
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Kural says he is blessed who knows that she whom he loves loves him in turn. 

He calls it poetically the pride of living. 

The rare few who are meant for such heights face the realities of marriage when the spouse happens to be 

far from ideal. 

Mother, at this point, offers a great stroke of yogic wisdom in life: accept what is there. Fulfill it to 

perfection. Till then you are not to think beyond. Thinking beyond results in thinking which is misery. By 

doing your duty with heartfelt emotions, one is rewarded by life with something grander than one’s 

expectation. The how of it must be left to the future to disclose. 

God exhibits infinite patience with his refractory devotees. 

He enjoys Man’s refractoriness more than his devotion. 

Can we say the best moment of Darcy was her abuse? 

The occult truth is intensity, though of anger, reaches greater depths. 

Kural says Mother Earth upholds the Man who digs into her. 

It is the deepest spiritual wisdom in life. 

Valluvar was a Harijan. He knew how he was humiliated while he wrote the Kural. 

It was his own vast patience of the hostile society he wrote about. 

Between Man and woman, it is the woman who represents it better. 

Human nature is so endowed that one can reach moksha, become a Brahma Rishi while fully capable of 

becoming a victim to lust or anger. 

It is not to justify anger. 

This reveals the great capacity of the effort of will. 

Mother places a value on sincerity, not on capacity. 

When false Sri Aurobindo enticed her, one vibration of Her sincerity dissolved the hostile force. 

Of all the endowments that can serve yoga, the best is that which will survive temptation. 

It is a spiritual privilege NOT to be tempted even in the dream. 

This yoga is not for a normal Man, not even an ideal Man. 

It is not the positive endowments of ideals, perfection, capacity that are of value for the yoga. 

For one NOT to be tempted, he, in his very roots must be there in That. 

Only he can do this yoga. 

Sri Aurobindo and The Mother have not called people to do this yoga for this reason. 

Can we invite anyone to imitate Darcy? 

Can we do it ourselves? 

It is Charlotte who had said few have the heart to love in the absence of encouragement. She is right 

socially. 

A brave heart is inspired by indifference or even refusal. 

The woman not knowing Man’s love can inspire only an indomitable idealist. It is a privilege to be one 

such. 

Jane is conscious of her social status. 

Her self-awareness of status is a strength and can help recovery. 

Elopement is a misfortune or catastrophe in our view. 

In the wider view of social progress, it is not the punishment of a fall but the condition of progress. 

There is an inevitability at every step of material life. (p. 289 The Life Divine) 

A stone let go of falls. It is inevitable. 

When the normal social life is disrupted, the unsettled conditions contain an inevitability. 

Inevitability is the infinity of movement. 

The movement is compelled and so the outcome. 

Life is unconcerned by the character of outcome, but insists on the outcome. 

Life is not moral yet. In time it has to become spiritual. 

We see the pressure of that inevitability when she read Jane’s letters. 

She was compelled to disclose. 

Again we see it in Mr. Bennet’s decision. 

This was inevitability of honour, while hers was that of movement of energy. 

The inevitability of Mrs. Bennet and Mr. Collins is the pressure of folly unable to contain the welling up of 
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joy of being foolish. The fool delights in being foolish. 

At the point of superstitious saturation, energy compels. 

In the plane of matter it is inevitability. 

In the vital plane it is irresistible charm. 

At the level of Mind comprehension compels. It is curiosity. 

Spirit does not compel others. It is self-compelling. 

Inevitability of matter, irresistibility of the vital, curiosity of the Mind are the human versions of the 

Spiritual sthanu. 

Lydia’s adventure created the ransom that became Longbourn’s stock. 

The ransom paid to Wickham was the stock to secure Darcy. 

There is no waste in Nature. 

Nature is conscious; there can be no waste in consciousness. 

“லிடியாவிற்கு இருக்கும் அந்தஸ்திற்ஜக அவன் இப்படி ஒரு திட்டம் தீட்டியிருக்கிறான் எனில்.” 

அவன் மதிக்கப்பட்டான், அவனது வார்த்ததக்கு முக்கியத்துவம் இருந்தது.  

விக்காம் அதனத்து சபண்கைின் சதய்வமாகவும், இலட்ெியமாகவும் இருந்தான். 

தன்சனப் பற்றி நிசனக்காமல் இத்தசகய ஒரு நபசரப் ஜபாற்றும் சபண் மதிப்புமிக்கவள் ஆவாள். 

இவ்வுணர்ச்ெிதயப் சபறுபவன் அதிர்ஷ்டொலி. 

உலகம் முழுவதிலும், முக்கியமாக இந்தியாவில், ஒரு சபண் தன்னுதடய கணவனிடம் இந்த 

மஜனாபாவத்ததக் சகாள்வதன் மூலம், ஆன்மாவினால் ெக்தியூட்டப்பட்டு அவளுதடய உச்ெத்தத 

அதடகிறாள்.    

ஆணும் தன்னுதடய சபண்மணிதய அஜத தீவிரத்துடன் ஜபாற்ற ஏங்குகிறான், அதில் ெந்ஜதாஷம் 

அதடகிறான்.  

அவதளப்ஜபால் அவனும், ஜமலும் ஒரு படி முன்ஜன சென்று, அவள் எப்படிப்பட்டவளாக 

இருந்தாலும் அவதள விரும்புகிறான்.  

அவளுக்குப் பக்தியுடன் ஜெதவ செய்வதன் மூலம் ஆன்மீக பாக்கியத்தத உணருகிறான் - 

அவளுதடய சொந்த அபிலாதஷகள் நிதறஜவறும் சபாருட்டு தன்னுதடய உள்ளத்தத அவள் 

நடனமாட அர்ப்பணிக்கிறான். 

இந்தக் கட்டத்தில் ஈஸ்வரன் ெக்திக்கு அடிபணிகிறான். 

இந்தச் ெின்னத்திற்கு திருக்குறள் கவிதத வடிவம் அளித்துள்ளது, இது என்னுதடய மிகவும் 

பிடித்தமான வாிகள் ஆகும்.  

‘அவள் தாளிதனக் தகக்சகாண்டு மகிழ்ந்திருப்பாள்’. இது மனித வாழ்வில் ஜயாக நிதறவாகும். 

இந்தக் கருத்துகதள மனித அறத்திற்கு உட்படுத்த முடியாது. 

டார்ெி இது ஜபால் இல்தலசயன்றாலும், இதன் ெக்திவாய்ந்த ஸ்பாிெத்தால் அவதளக் 

காதலித்தான். 

அவள் தன்தனக் காதலிக்கிறாளா என்று அவன் ஜயாெித்தஜத இல்தல. 

அவள் தன்தனக் காதலிக்கவில்தல என்று அவனுக்குத் சதாியவில்தல. 

தன்னுதடய காததல அவள் ஏற்றுக்சகாண்டது அவனுக்குப் ஜபாதுமானதாக இருந்தது. 

காதலிக்க அவள் இருக்கிறாள் எனும் எண்ணத்தில் அவன் தன்தன இழந்திருந்தான். 

அவன் உண்தமயான காதலனாக இருந்தான், ஆனால் அதத அவளால் திருப்பிக் காண்பிக்க 

முடியவில்தல.  

தான் காதலிப்பவள் தன்தனத் திரும்பக் காதலிக்கிறாள் என்று அறியும் ஒருவன் அதிர்ஷ்டொலி 

என்று குறள் கூறுகிறது. 

வாழ்வின் சபருமிதம் என்று இததனக் கவிதத நதடயில் அது கூறுகிறது. 

இத்ததகய உயரங்கதள அதடயும் தகுதி உதடய அாிய ெிலர், கணவஜனா அல்லது மதனவிஜயா 

இலட்ெிய எதிர்பார்ப்பிற்கு மாறாக இருக்கும்சபாழுது, திருமணத்தின் உண்தம நிதலகதள 

எதிர்சகாள்கின்றனர்.  

அன்தன இச்ெமயத்தில், ‘அங்கு இருப்பதத ஏற்றுக்சகாள்’ என்ற வாழ்வின் சபாிய ஜயாக 

அறிவிதன அளிக்கிறார். 

பூரணமாக இதத நிதறஜவற்ற ஜவண்டும். அதுவதர நாம் இததத் தாண்டி எததயும் நிதனக்கக் 

கூடாது. அவ்வாறு நிதனத்தால் கஷ்டங்கள் ஏற்படும். மனப்பூர்வமாக நமது கடதமகதளச் 

செய்தால் நாம் எதிர்பார்ப்பதற்கு ஜமல் நமக்கு வாழ்வு பலனளிக்கும். இது எப்படி என்பதத 

சவளிப்படுத்துவதத எதிர்காலத்திற்கு விட்டு விட ஜவண்டும். 

பிடிவாதம் பிடிக்கும் பக்தர்களிடம் இதறவன் அளவற்ற சபாறுதமதயக் கதடப்பிடிக்கிறான். 
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மனிதனது பக்திதய விட அவனது பிடிவாதத்தத இதறவன் இரெிக்கிறான். 

டார்ெியின் மிகச் ெிறந்த தருணம் எலிெசபத் நிந்தித்தஜபாது என நாம் கூறலாமா? 

ஜகாபத்தின் தீவிரமாக இருப்பினும், அது சபாிய ஆழங்கதள அதடகிறது என்பஜத மதறபுலனான 

உண்தம ஆகும். 

பூமிதயத் ஜதாண்டுபவர்கதளயும் பூமாஜதவி தாங்குகிறாள் என்று குறள் கூறுகிறது. 

வாழ்வில் இது ஆழமான ஆன்மீக அறிவுதடதம ஆகும். 

திருவள்ளுவர் ஒரு ஹாிேன் ஆவார். அவர் குறள் எழுதியசபாழுது எவ்வளவு அவமானத்தத 

எதிர்சகாள்ள ஜவண்டியிருந்தது என்பதத அவர் அறிவார். 

விஜராதமான ெமூகத்சதப் பற்றி அவர் எழுதியசபாழுது அசத அவர் அதிக சபாறுதமயுடன் 

எதிர்சகாள்ள ஜவண்டியிருந்தது. 

ஆணிற்கும் சபண்ணிற்கும் இதடஜய, இததப் சபண்ஜண ெிறப்பாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறாள். 

ஜமாக்ஷத்தத அதடயும் திறனும், பிரம்ம ாிஷி ஆகும் திறனும் மனித சுபாவத்திற்கு உண்டு, அஜத 

ெமயம் ஆதெக்கும் ஜகாபத்திற்கும் அடிதமயாவதற்கும் அவன் முழுத் தகுதி உதடயவன். 

இது ஜகாபத்தத நியாயப்படுத்தவதற்காக அல்ல.  

மன உறுதியின் முயற்ெியின் சபாிய ஆற்றதல இது சவளிப்படுத்துகிறது. 

உண்தமதய அன்தன சபாிதும் மதிக்கிறார், ஆற்றதல அல்ல. 

ஸ்ரீ அரவிந்ததரப்ஜபால் சபாய்த் ஜதாற்றம் சகாண்ட ஒருவர் அன்தனதய ஏமாற்ற முயன்ற 

சபாழுது அன்தனயின் உண்தமயின் ஒரு அதிர்வு அந்த விஜராத ெக்திதயக் கதரத்தது. 

ஜயாகத்திற்கு உதவும் அதனத்துத் திறன்களில் ெபலத்தத சவற்றிசகாள்ளும் திறஜன ெிறந்ததாகும்.   

கனவிலும் ெபலமதடயாமல் இருப்பது ஒரு ஆன்மீகச் ெிறப்புாிதம ஆகும்.  

இந்த ஜயாகம் ொதாரண மனிதனுக்கு உாியதல்ல, ஒரு இலட்ெிய மனிதனுக்கும் உாியதல்ல. 

ஜயாகத்திற்குப் பயன்படும் இலட்ெியங்கள், பூரணத்துவம், ஆற்றல் ஆகியவற்றின் ஜநர்மதற 

வளங்கள் அல்ல இது. 

ஒருவர் ெலனத்திற்கு ஆளாகாமல் இருப்பதற்கு, அவர் தனது ஜவாிஜலஜய பிரம்மத்திடம் இருக்க 

ஜவண்டும். 

அவர் மட்டுஜம இந்த ஜயாகத்தத ஜமற்சகாள்ள முடியும். 

இந்தக் காரணத்திற்காகஜவ பகவானும் அன்தனயும் மக்கதள இந்த ஜயாகத்தத ஜமற்சகாள்ளுமாறு 

ஜகட்டுக்சகாள்ளவில்தல.  

டார்ெிதயப்ஜபால் செயல்பட நாம் எவதரஜயனும் அதழக்க முடியுமா? 

நாஜம இததச் செய்ய முடியுமா?  

ஊக்கம் இல்லாத நிதலயில் மிகச் ெிலருக்ஜக காதலிக்க மனம் வரும் எனக் கூறியவள் ொர்சலட். 

ெமூகாீதியாக அவள் கூறியது ொி. 

ஒரு ததாியமான மனம் அலட்ெியப் ஜபாக்கு அல்லது மறுப்பின் மூலம்கூட ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

ஆணின் காததல அறியாத சபண்ணால் ஒரு பிடிவாதமான இலட்ெியவாதிதய மட்டுஜம 

ஊக்குவிக்க முடியும். இப்படிப்பட்டவர்கைாக இருப்பது பாக்கியமாகும். 

ஜேன் தனது ெமூக அந்தஸ்திதனப் பற்றி அறிந்திருந்தாள்.  

தனது அந்தஸ்ததப் பற்றிய அவளது விழிப்புணர்வு அவளுதடய ஒரு பலமாகும், அவள் மீண்டுவர 

இது உதவும். 

ஓடிப்ஜபாவது நமது பார்தவயில் ஒரு துரதிர்ஷ்டம் அல்லது ஜபரழிவாகும். 

ெமூக முன்ஜனற்றத்தின் ஜமலும் அகன்ற பார்தவயில், இது வீழ்ச்ெியின் தண்டதன அல்ல,  

முன்ஜனற்றத்தின் ஒரு நிதலயாகும். 

உலக வாழ்வில் ஒவ்சவாரு படியிலும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு நிதல உள்ளது. (p. 289 The Life 

Divine). ஒரு கல்தல உருட்டிவிட்டால் அது கீஜழ விழும். இது தவிர்க்க முடியாதது. 

ொதாரண ெமூக வாழ்வு ததடப்படும்சபாழுது நிதலசபறாத நிதலதமகள் தவிர்க்க முடியாத ஒரு 

தன்தமதயக் சகாண்டிருக்கின்றன. 

தவிர்க்கமுடியாத தன்தம இயக்கத்தின் அனந்தம் ஆகும். 

இயக்கம் நிர்பந்திக்கப்படுகிறது, அதன் விதளவும் வற்புறுத்தப்படுகிறது. 

விதளவின் தன்தமதயப்பற்றி வாழ்வு கவதலப்படுவதில்தல, ஆனால் விதளதவ 

வலியுறுத்துகிறது. 

வாழ்வு இன்னமும் அறசநறிப்படி இல்தல. காலப்ஜபாக்கில் அது ஆன்மீகமாக ஜவண்டும். 

ஜேனுதடய கடிதங்கதள எலிெசபத் படித்தசபாழுது நாம் அந்த தவிர்க்க முடியாத தன்தமயின் 

அழுத்தத்ததப் பார்க்கிஜறாம். 

விஷயத்தத சவளியிட அவள் வற்புறுத்தப்பட்டாள். 
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திரு சபன்னட்டின் தீர்மானத்திலும் நாம் இததப் பார்க்கிஜறாம். 

இது மாியாததயின் தவிர்க்க முடியாத நிதலயாகும், அவளுதடயது ெக்தியின் இயக்கமாக 

இருந்தது.   

அறிவற்றவர்களாக இருப்பதில் உள்ள ெந்ஜதாஷத்ததக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருப்பதன் 

அழுத்தம், திருமதி சபன்னட் மற்றும் திரு காலின்ஸின் தவிர்க்க முடியாத தன்தமயாக இருக்கிறது. 

முட்டாளாக இருப்பதில் முட்டாள் ெந்ஜதாஷப்படுகிறான். 

மூடநம்பிக்தக செறிவதடயும் இடத்தில் ெக்தி வற்புறுத்துகிறது. 

ேடநிதலயில் இது தவிர்க்கமுடியாத தன்தம ஆகும். 

உணர்வு நிதலயில் இது தடுக்க முடியாத கவர்ச்ெியாகும். 

மனதின் நிதலயில் புாிதல் வற்புறுத்துகிறது. இது சதாிந்துசகாள்வதற்கான ஆர்வம் ஆகும். 

ஆன்மா மற்றவர்கதள வற்புறுத்துவதில்தல. அது தன்தனஜய வற்புறுத்திக்சகாள்கிறது. 

ேடத்தின் தவிர்க்க முடியாத தன்தம, உணர்வின் தடுக்க முடியாத நிதல, சதாிந்துசகாள்ளும் 

மனதின் ஆர்வம் ஆகியதவ ஆன்மீக ஸ்தாணுவின் மனிதப் பதிப்புகளாகும். 

லிடியாவின் ொகெச் செயல் பணம் சகாடுத்து மீட்கும் நிதலதய உருவாக்கியது, அது லாங்பர்னின் 

பங்கானது. 

விக்காமிற்கு அளிக்கப்பட்ட பணம் டார்ெிதயப் சபறுவதற்கான பங்காகும்.  

இயற்தகயில் விரயம் என்பஜத இல்தல. 

இயற்தக தன்னுணர்வுடன் உள்ளது; ேீவியத்தில் விரயம் எதுவும் இருக்க முடியாது. 

126. “Can I suppose her so lost to everything.” 

The infinitude of Non-being can reject the universe of social values. (p. 17 The Life Divine) 

Lydia is the Napoleon on the other side of an army of veterans. 

Enjoyment is an instinctive aspiration to Lydia and her mother. 

It is an inspiring vision for her to fly from the fold of safety. 

Man tries to reject a temptation. 

In Lydia temptation is organised aspiration. 

Her mother had made an ideal mission of it all her life. 

The lower enjoying the potentials of the higher is dissipation. 

Her dissipation is social material – long sleeves. 

She felt that her brother was obliged to pay for Lydia. 

That was what she had felt on her marriage – the £2000 was to be fully spent. 

It was the attitude of compelling physicality exercising dynamically. 

It was not the husband or the brother. Anyone available had to pay. 

It is the inevitable drain of the physical plane of the vital. 

Men urged by lust do not ever think of ruining the whole life of a woman for a fleeting pleasure. 

Selfishness organized in the body is blind, even vengeful. 

Men who have ruined women do not regret it. One character in Conon Doyle had an album made of such 

women and entitled it “Souls I have ruined”. 

The safety of a woman’s chastity is the last word for her. 

Once lost, it is lost forever — the fate of unwed mothers. 

The outcastes are the ruined population. 

Once a woman falls, it is not for generations that she can rise. 

Hence the great value of social status. 

At all levels, women fall a prey to predatory Men. 

Among the rich only the rare few can escape infamy. It is very few. 

Even that is not available for the poor. 

The pressure of social progress has made erstwhile sin a present way of proud life. 

The inner essence can never be escaped, even if the society now accepts the fallen woman. 

In the higher realms only value will matter. 

He who has any semblance of knowledge of God’s attitude to Man can similarly ask of Man, ‘Is he so 

lost to all values?” 

 God acts without desert or reason. 

 God often favours fools or even rogues. 

 God turns a blind eye to the suffering of the poor, even the good. 
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In spite of several such acts of grace, Man never thinks of Him. 

Is there anyone who can deny this? 

What then is the secret of God’s acts? 

How then should an awakened soul act? 

The most powerful secrets of God emerge in the smallest of acts is true. 

To be grateful to that is to be a devotee. 

One thought everyone in the field of spirituality knows is the greatest of communications is done in Silence, 

the greatest of victories are not announced by the beat of drum.  

In understanding The Life Divine the most essential point lies in understanding the Absolute, Infinity, 

Eternity. 

Even an intellectual understanding of these terms is a Jnana yoga siddhi. 

The deep secrets of The Life Divine lie buried in going to the root of things. 

Such roots lie in all phrases, like form, force, being, consciousness, delight, substance, subjectivity, 

objectivity, Time, Space, infinity, eternity, Self, Soul, Spirit, Mind, Life, Matter, cosmos, transcendence, 

etc. 

One can undertake a painful study or painstaking study of ALL the references in the Book to all these 

words to have a precise understanding. 

One must be able to distinguish each word from its synonyms. 

A better exercise is to create an analogy for each concept. 

An analogy converts an idea into an argument, an argument into a fact. 

Facts can be followed by all levels of understandings. 

Analogy is particularly Indian. 

An analogy converts ideas of any plane into ideas of Mind, a process of Mentalisation. 

One can understand the Book fully and thoroughly but it will not constitute yoga. 

It may not entitle him even to the first realisation in yoga. 

Still as there is no one now, he will rise into the limelight of luminaries. 

In the last ninety years since it was written, no other book has been written like this. It is too naïve to expect 

it. 

One great help in understanding The Life Divine is to appreciate Tamil literature, i.e. the poetry of 

one’s mother tongue. 

Memorising a few thousand lines of poetry lays the necessary foundations. 

Personally the capacity to be calm, patient, unexpectant is an asset to make the book intelligible. 

Physically to keep your room and house clean, orderly as a Pondicherry Frenchman does will directly help. 

In his book shelf apart from the fact it is dust free, no book will be out of alignment even by a millimeter. 

It looks as though he must be doing it all the time. 

Really it is not so. 

An unorganised Mind, of course, must be doing it all the time. 

One whose Mind is fully and rightly organised can do it in a tenth of the time, as he develops the firm habit 

of putting things back in the right place exactly as he has found it. 

The ideas of The Life Divine are Real-Ideas. 

They are ideas that belong to the world, to be given to the world by the possessor. 

For that one must have an attitude of self-giving. 

To practice self-giving he must consider others part of him. 

His being must be big enough to include others. 

Capacity to meditate, especially to meditate on the ideas of the book, helps widen the receptivity of Mind. 

Patience, I used to say, is the human equivalent of equality, a spiritual endowment. 

Also that which has an end is not patience. 

The Life Divine offers spiritual benefits when you understand. 

Even when you do not understand, the subconscious benefits. 

He who fully understands benefits consciously enormously. 

The rule is the conscious is a minuscule of the subconscious. 

The subconscious benefits like an ocean when the conscious fully benefits. 

The deep yearning for Knowledge will open the Self to the BOOK and the receptivity will be full and 
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spiritual. 

The Life Divine is an instrument to make our life divine. 

“லிடியாவும் இவ்வளவு கீழ்த்தரமாக இறங்கியிருப்பாளா.” 

அெத்தின் அனந்தம் ெமூகப் பண்புகதள உதடய பிரபஞ்ெத்தத நிராகாிக்க முடியும். (p. 17 The Life 

Divine) 

ஜபார் வீரர்கள் நிதறந்த பதடயில்  மறுபக்கத்தில் இருக்கும் சநப்ஜபாலியன் ஜபான்றவள் லிடியா. 

லிடியாவுக்கும் அவளது தாயாருக்கும் மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவிப்பது என்பது ஒரு உள்ளுணர்வின் 

ஆர்வமாகும். 

பாதுகாப்பு வசையத்திலிருந்து சவளிஜய செல்வது அவளுக்கு ஒரு ஊக்கமூட்டும் ஜநாக்கமாக 

இருந்தது. 

மனிதன் ஒரு ெபலத்தத நிராகாிக்க முயலுகிறான்.  

லிடியாவின் ெபலம் முதறப்படுத்தப்பட்ட ஆர்வமாகும். 

அவளுதடய தாயார் இததன அவளது வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு இலட்ெியப் பணியாகக் 

சகாண்டிருந்தாள். 

உயர்ந்ததன் திறன்கதள கீழ் நிதல அனுபவிப்பது அழிச்ொட்டியம் ஆகும். 

அவளது அழிச்ொட்டியம் ெமூகாீதியானது, சபாருள்ாீதியானது- நீண்ட சக சவத்த பமல் உசட. 

லிடியாவிற்கு அவளது ெஜகாதரர் பணம் சகாடுத்து உதவியது அவரது கடதம என அவள் 

நிதனத்தாள். 

இவ்வாறுதான் அவள் தனது திருமணத்திலும் நிதனத்திருந்தாள்- 2000 பவுன் முழுதமயாகச் 

செலவழிக்கப்பட ஜவண்டும் என்று நிதனத்திருந்தாள். 

வற்புறுத்தும் ேடத்தன்தம ஆற்றலுடன் செயல்படுத்தும் அணுகுமுதறயாகும் இது. 

கணவஜனா அல்லது ெஜகாதரஜனா அல்ல, அது யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் அக்கடதமதய 

ஜமற்சகாண்டிருக்க ஜவண்டும். 

உணர்வின் ேடநிதலயின் தவிர்க்க முடியாத வடிகாலாகும் இது. 

இச்தெயால் உந்தப்படும் ஆண்கள் ெிறிது ஜநர ெந்ஜதாஷத்திற்காக ஒரு சபண்ணின் வாழ்க்தகசய 

முழுவதுமாக அைிப்பசதப்பற்றி  நிதனத்தும் பார்ப்பதில்தல.   

உடலில் முதறப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சுயநலம் கண்மூடியாக உள்ளது, பழி வாங்கும் 

எண்ணமுதடயதாகவும் உள்ளது.    

சபண்கதளப் பாழாக்கியிருக்கும் ஆண்கள் அதற்காக வருத்தப்படுவதில்தல. Conon Doyleன் ஒரு 

கதாபாத்திரம், இது ஜபான்ற சபண்மணிகதள தவத்து “நான் பாழாக்கிய ஆன்மாக்கள்” என்று ஒரு 

ஆல்பம் தயார் செய்துள்ளார். 

சபண்ணின் கற்பின் பாதுகாப்பு அவளுக்கு முக்கியமற்றதாக இருக்கிறது. 

ஒரு முதற இழந்தால் அது நிரந்தர இழப்பாகும் - திருமணமாகாத தாய்மார்களின் நிதல. 

ஒதுக்கப்பட்ட ோதியினஜர பாதிக்கப்பட்டவர்கள். 

ஒரு சபண் ஒரு முதற வீழ்ந்துவிட்டால், மீண்டும் எழப் பல ததலமுதறகள் ஜததவப்படும். 

ஆதலால் ெமூக அந்தஸ்திற்குப் சபாிய மதிப்புள்ளது. 

எல்லா நிதலகளிலும் சூதறயாடும் ஆண்களிடம் சபண்கள் இதரயாகின்றனர். 

பணக்காரர்களில் மிகச் ெிலஜர இந்த அவப்சபயாிலிருந்து தப்பித்துக்சகாள்கின்றனர். இது மிகவும் 

குதறவு.  

ஏதழகளுக்கு இவ்வாய்ப்பும் கிதடப்பதில்தல.  

ெமூக முன்ஜனற்றத்தின் அழுத்தம் முன்னர் பாவமாகக் கருதப்பட்ட விஷயத்தத இன்று சபருதம 

சகாண்ட வாழ்வின் வழிமுதறயாக மாற்றிவிட்டது. 

தடம்  புரண்ட சபண்தண ெமூகம் இப்சபாழுது ஏற்றுக்சகாண்டாலும் உள்ளுதற ொரத்திலிருந்து 

ஒரு ஜபாதும் தப்ப முடியாது.  

உயர்ந்த இடங்களில் பண்புகள் மட்டுஜம முக்கியமானதவ.  

மனிதனிடம் இதறவன் சகாண்டிருக்கும் மஜனாபாவத்ததப்பற்றிய அறிதவ ஓரளவு சகாண்டவர், 

மனிததனப்பற்றி, “எல்லா பண்புகதளயும் அவன் இழந்து விட்டானா?” என்று இஜத ஜபால் 

ஜகட்கலாம்.   

 இதறவன் தகவிடாமஜலா அல்லது காரணமில்லாமஜலா செயல்படுகிறான். 

 முட்டாள்கள் அல்லது ஜபாக்கிாிகதளயும்கூட இதறவன் ஆதாிக்கிறான். 

 ஏதழகளின் துன்பங்கள், நல்ல மனிதர்களின் துன்பங்கதளயும்கூட சதய்வம் கண்டு 

சகாள்வதில்தல. 

பல முதற அருள் இவ்வாறு செயல்பட்டஜபாதும் மனிதன் சதய்வத்தத நிதனப்பஜத இல்தல. 
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எவஜரனும் இததன மறுக்க முடியுமா? 

இதறவனின் செயல்களின் இரகெியம்தான் என்ன? 

விழிப்புற்ற ஆன்மா பின் எவ்வாறு செயல்படுவது? 

இதறவனின் மிகவும் ெக்திவாய்ந்த இரகெியங்கள் மிகச் ெிறிய செயல்களில் சவளிப்படுகின்றன 

என்பது உண்தம. 

அதற்கு நன்றி உணர்வுடன் இருப்பது அன்பராக இருப்பதற்கு ஒரு அதடயாளமாகும். 

சமௌனத்தில் மிகப் சபாிய சதாடர்புகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன என்பதும், மிகப் சபாிய சவற்றிகள் 

முரசு சகாட்டி அறிவிக்கப்படுவதில்தல என்பதும் ஆன்மீகத்தில் இருப்பவர்கள் அதனவருக்கும் 

சதாிந்த ஒன்றாகும். 

‘தி தலப் டிதவன்’-ப் புாிந்துசகாள்வதில், பிரம்மம், அனந்தம், நிதலப்ஜபறு ஆகியவற்தறப் 

புாிந்துசகாள்வஜத முக்கியமானது.   

இந்தச் சொற்சறாடர்கதளப்பற்றிய ஒரு அறிவுொர்ந்த புாிதல் ஒரு ஞான ஜயாக ெித்தியாகும்.   

‘தி தலப் டிதவன்’ன் ஆழ்ந்த இரகெியங்கள் அடிப்பதட விஷயங்கதளப் புாிந்துசகாள்வதில் 

உள்ளது.  

வடிவம், ெக்தி, ேீவன், ேீவியம், ஆனந்தம், அகம், புறம், காலம், இடம், அனந்தம், நிதலப்ஜபறு, 

ஆன்மா, சுயம், மனம், வாழ்வு, ேடம், பிரபஞ்ெம், பிரம்மம் ஜபான்ற சொற்சறாடர்களில் இத்ததகய 

அடிப்பதடகள் உள்ளன.       

நூதலத் துல்லியமாகப் புாிந்துசகாள்ள நூலில் ஜமற்கூறப்பட்டுள்ள சொற்கதளப் பற்றிய  

அதனத்து குறிப்புகதளயும் கடும் ஆய்வுக்கு ஒருவர் ஜமற்சகாள்ளலாம்.   

ஒவ்சவாரு வார்த்தததயயும் அதனுதடய இதணயான சொல்லிலிருந்து பிாித்துப் பார்க்க 

ஒருவரால் இயல ஜவண்டும். 

ஒவ்சவாரு கருத்திற்கும் ஒரு ஒப்புவதம உருவாக்குவது ஒரு ெிறந்த பயிற்ெியாக இருக்கும். 

ஒப்புவதம ஒரு கருத்தத ஒரு விவாதப் சபாருளாக்கும், ஒரு விவாதப் சபாருதள ஒரு உண்தமயாக 

மாற்றும். 

புாிதல்களின் எல்லா நிதலகளாலும் உண்தமதயப் புாிந்துசகாள்ள முடியும். 

ஜமற்ஜகாள் காட்டுவது இந்தியர்களுக்ஜக உாியது. 

ஒப்புவதம எந்த நிதலக் கருத்துகதளயும் மனதின் கருத்துகளாக மாற்றும், மனாீதியாக்கும் ஒரு 

செயல்முதற இது. 

இந்த நூதல ஒருவர் முழுதமயாகவும், முற்றிலுமாகவும் புாிந்துசகாள்ளலாம், ஆனால் இது 

ஜயாகமாகாது.  

ஜயாகத்தின் முதல் ெித்திதயக்கூட இது அவருக்கு அளிக்காது. 

இன்னமும் இதுவதர யாரும் இல்லாததால், அவர் அறிவு ஜமததயாக ஒளிருவார். 

இந்த நூல் எழுதப்பட்டு சதாண்ணூறு வருடங்கள் ஆனபிறகும், இது ஜபால் ஜவசறாரு புத்தகம் 

எழுதப்படவில்தல. இதத எதிர்பார்ப்பது மிகவும் சவகுளித்தனமாகும். 

‘தி தலப் டிதவன்’ நூதலப் புாிந்துசகாள்வதில் உள்ள ஒரு மிகப் சபாிய பலன், தமிழ் 

இலக்கியத்தத, அதாவது ஒருவரது தாய் சமாழியில் உள்ள கவிதததயப் புாிந்துசகாள்ள இது 

உதவும். 

கவிததயின் ெில ஆயிரம் வாிகதள மனப்பாடம் செய்வது ஜததவயான அடித்தளத்தத அதமத்துக் 

சகாடுக்கும். 

தனிப்பட்ட முதறயில் அதமதியாக, சபாறுதமயாக, எதிர்பார்ப்பு இல்லாது இருப்பது ஜபான்ற 

திறன்கள் இந்நூசலத் சதைிவாகப் புாிந்துசகாள்ை உதவும். 

பாண்டிச்ஜொியில் இருக்கும் பிசரஞ்சு மக்கதளப் ஜபால் நாமும் நமது அதற மற்றும் வீட்தடச் 

சுத்தமாக தவத்துக்சகாள்வது ஜநரடியாக உதவும். 

அவர்களது புத்தக அலமாாியில் தூெி இல்லாமல் இருப்பஜதாடு, ஒரு இதழகூட வாிதெ 

மாறியிருக்காது. 

எந்ஜநரமும் அதத அவர் ொி செய்து சகாண்டிருப்பது ஜபால் ஜதான்றும். 

ஆனால் உண்தமயில் அவ்வாறு அல்ல.  

முதறப்படுத்தப்படாத மனம் எந்ஜநரமும் இவ்வாறு ொி செய்து சகாண்டிருக்கும். 

எவர் ஒருவரது மனம் முழுதமயாகவும் ொியாகவும் முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளஜதா அவரால் இததப் 

பத்தில் ஒரு பங்கு ஜநரத்தில் செய்ய முடியும், ஏசனனில் எங்கிருந்து சபாருட்கள் எடுத்தாஜரா 

அங்ஜகஜய திரும்ப தவக்கும் பழக்கம் அவாிடம் காணப்படும். 

‘தி தலப் டிதவன்’-ன் கருத்துகள் முழுதமயான கருத்துகள் ஆகும். 
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அதவ உலகத்ததச் ொர்ந்த கருத்துகளாகும், யாாிடம் உள்ளஜதா அவர் அவற்தற உலகுக்கு வழங்க 

ஜவண்டும். 

இதற்கு ஒருவருக்கு சுய அர்ப்பணத்தின் மஜனாபாவம் ஜததவ. 

சுய அர்ப்பணத்ததப் பின்பற்ற அவர் மற்றவதரத் தன்தனப் ஜபால் நிதனத்துக்சகாள்ள ஜவண்டும். 

மற்றவர்கதளயும் தன்னுள் சகாள்ள அவரது ேீவன் விொலமாக இருக்க ஜவண்டும். 

தியானம் செய்யும் திறன், முக்கியமாக இந்நூலின் கருத்துகளில் தியானம் செய்வது மனதின் ஏற்புத் 

திறதன விாிவுபடுத்தும். 

சபாறுதம ெமத்துவத்தின் மனிதப் பதிப்பாகும், இது ஒரு ஆன்மீகத் திறனாகும். 

ஒரு முடிதவக்சகாண்ட எதுவும் சபாறுதமயாகாது. 

நாம் புாிந்துசகாள்ளும்சபாழுது, ‘தி தலப் டிதவன்’ ஆன்மீகப் பலன்கதள அளிக்கிறது. 

புாியாதஜபாதும் ஆழ்மனம் பலன்கதளப் சபற்றுக்சகாள்கிறது. 

முழுதமயாகப் புாிந்துசகாள்பவர் அளவுகடந்த நன்தமகதள அறிந்ஜத சபறுவார். 

தன்னுணர்வு ஆழ்மனதின் ஒரு ெிறிய வடிவம் என்பது ெட்டமாகும். 

ஆழ்னம் கடலளவு பலன்கதளப் சபறும், ஜமல்மனம் முழுதமயாகப் சபற்றுக்சகாள்ளும்.  

அறிவுக்கான ஆழ்ந்த ஏக்கம் இந்நூதல ஜநாக்கிச் சுயத்தத விழிப்புறச் செய்யும், ஏற்புத் திறன் 

முழுதமயாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருக்கும்.  

‘தி தலப் டிதவன்’ நமது வாழ்க்தகதய சதய்வீகமாக மாற்றும் ஒரு கருவியாகும். 

127. “I grieve to see the Colonel is not disposed to depend on their marriage?” 

In a crisis every touch of a person of another is open infinity. 

A perceptive person, whether he can or not, can know that each such opening is an endless treasure. 

The one positive opening we saw was at Pemberley when they met at first. 

For an accomplished yogi, all day is like that, making all life yoga. 

Such openings are creative. 

It is for the person to meet it as creative at his level – social, psychological, spiritual. 

Elizabeth received it as social elevation. 

Darcy understood it as psychological gift. 

Spiritually one will receive the experiences a devotee is now having. 

The opportunities of wealth creation India is now enjoying are on a parallel to 1942 Cripps Offer. 

Received rightly India can equal any western nation soon. 

Studying Indian history from His point of view from 1910 till 1947, India had several such openings. 

In the post war period all such opportunities were turned into crises. 

India was offered a  permanent seat on the Security Council which she gave to China magnanimously. 

The occult rules operated and China threatened India. 

The finest human sentiments in an occult atmosphere where it is not backed up by equal strength will 

be used as chinks in our armour. 

I saved the Man from FERA who ruined me but he refused to be a witness in my case. Thirty years later 

where Man failed, FERA remembered my relationship with it of sparing an injury to it. Earlier I have 

witnessed the same phenomenon about work. Where Man failed, work remembered my service. 

Man does not know the intense JOY of calling Mother all the time. It matures into intolerable ecstasy or 

unflinching rapture. To bring oneself there is difficult, but once there no Man would like to give it up. 

Cadmus has received good as well as bad responses. 

Cadmus, CoR, and Hyderabad are simultaneous and demanding. 

It shows all three are important and will come to fruition simultaneously. 

The crisis in the world war and the crisis in the Indian Freedom movement were parallel. 

Presently the financial crisis developed alongside the environmental crisis, though the coincidence is less 

palpable. 

I started twenty five years ago telling devotees to solve their problems. 

Now I am asking them to avail of material opportunities. 

The real thing is Mother is around the corner. 

She said long ago a wonderful world of delight was waiting at our gates for our call. It is literally true today 

many fold. 

The story of the boy who stopped the leak in the dyke and died is symbolic. 

Today Grace is leaking like that. People stop the leak! 
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Wealth is the foundation for the Supermind becomes experience. 

No Man can call Mother for the best effect except from his greatest depths. 

Authority is great and inaccessible as in Naaman’s wife. 

The devoted servant could not give the information of cure of leprosy to her mistress. 

It is equally difficult for us to render any true service to Mother. 

What causes the difficulty? 

It is the divided structure acquiring independent reality. 

Once independence is acquired, all the others become rivals. 

In Chapter 28 The Life Divine He says Supramentalisation is inevitable. 

To know the real force behind that statement is good. 

In the material plane, He says, there is an inevitability. 

There is a similar inevitability here. 

This may be a simple truth for the reader. 

All great powers are hidden in simple truths only. 

Not to give up in the middle too is a simple truth. 

But that leads a Man from Mind to Supermind. 

Ego baffled the Vedantic Rishis. 

They were confused whether it had created the world. They wondered about it. 

At that point spirituality halted for a few thousand years. 

The simple truth, the ego is an intermediary, is that powerful. 

It is like seeing a tree as Brahman, again a simple truth. 

Even goodwill is a very simple truth. 

Consecration is the simplest of disciplines. 

Is not the other Man’s point of view a simple truth. 

Sears Roebuck, by that, became world famous. 

In yoga this simple truth can give an opening into Supermind. 

Even being cheerful is a simple truth. 

It gave her Pemberley. 

A cantankerous character will enter into yoga by a far more powerful door is another simple truth in yoga. 

All our present problems are created by ignoring simple truths. 

That expenses should not exceed income is one such truth. 

All those who are debt ridden have ignored it. 

Simple truths are powerful is another truth of wisdom. 

Not to let the girls be out before time is another such truth. 

The human Mind is so constituted that even when overwhelmed by the greatest boon of heaven, its interest 

will be in a small thing at home. 

Jane and Lizzy could not give up the joy of seeing Wickham after he had totally ruined them all. 

Garden earning some lakhs, no one would believe it will open Grace in this great measure. 

That is the secret of Auroville. 

Auroville was created for peace. 

The peaceful life of the residents would ensure world peace was the idea. 

They quarreled. 

Their oral quarrel represented the wider Cold War and defused it. 

Mother uses an act of a devotee to reach the world. 

She uses his folly too to destroy the folly of the world by an inverse mechanism – Benami case. 

What matters to Her is sincerity. 

Folly can be passed by, not insincerity. 

Sincerity is an emotion of the Soul, not a thought or sentiment. 

The soul turning to Mother is sincerity. 

Sincerity is security par excellence. 

Maybe sincerity is seated in the evolving Psychic more than in the soul. 

The Life Divine gives life to the evolving Soul. 

The Life Divine is a compendium of Spiritual wisdom. 
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“அவர்களது திருமணத்தத நிதனத்துக் கர்னல் கவதலப்படுவததப் பார்த்தால் பாவமாக உள்ளது.” 

ஒரு சநருக்கடியில் ஒருவர் மற்றவர் மீது காண்பிக்கும் அக்கதற அளவற்றது. 

புாிந்துசகாள்ளும் திறன் உதடய ஒரு நபர், அவரால் இயன்றாலும் இயலாவிட்டாலும், இத்ததகய 

ஒவ்சவாரு வாய்ப்பும் அளவற்ற சபாக்கிஷமாக இருக்கும் என்பதத அறிந்துசகாள்ள முடியும்.   

அவர்கள் முதலில் சபம்பர்லியில் ெந்தித்துக்சகாள்ளும்சபாழுது ஒரு ஜநர்மதற வாய்ப்பு எழுந்ததத 

நாம் பார்த்ஜதாம். 

ஒரு திறதமயான ஜயாகிக்கு, வாழ்வதனத்தும் ஜயாகமாக மாற்றத்தக்க வதகயில் நாள் முழுவதும் 

இவ்வாறு இருக்கும். 

இத்ததகய வாய்ப்புகள் பதடப்பசவயாக இருக்கும். 

இததனப் பதடக்கும் திறன் உதடயதாக தனது ெமூக, மன மற்றும் ஆன்மீக நிதலகளில் 

பயன்படுத்திக்சகாள்வது அவரவர் தககளில் உள்ளது.  

எலிெசபத் இததன ெமூகத்தில் தனது நிதலதய உயர்த்திக்சகாள்ள பயன்படுத்திக் சகாண்டாள். 

இததன மஜனாாீதியான சவகுமதியாக டார்ெி புாிந்துசகாண்டான். 

இப்சபாழுது அன்பர் சபறும் அனுபவங்கதள ஒருவர் ஆன்மீகாீதியாகப் சபற்றுக் சகாள்வார். 

இந்தியா தற்சபாழுது அனுபவிக்கும் பணம் ெம்பாதிக்கும் வாய்ப்புகள் 1942ஆம் ஆண்டின் கிாிப்ஸ் 

வாய்ப்பிற்கு இதணயாக உள்ளன.  

இததன இந்தியா ொியான முதறயில் சபற்றுக்சகாண்டால் விதரவிஜலஜய ஜமற்கத்திய 

நாடுகளுக்கு இதணயாக வளர முடியும்.  

1910 முதல் 1947வதர இந்திய ொித்திரத்தத பகவானின் கண்ஜணாட்டத்தில் ஆராய்ந்தால் 

இத்ததகய பல வாய்ப்புகள் இந்தியாவிற்கு இருந்தது புாியும்.  

உலகப்ஜபாருக்குப் பின் இத்ததகய அதனத்து வாய்ப்புகளும் சநருக்கடிகளாக மாறின. 

ஐ. நா. பாதுகாப்பு ெதபயில் இந்தியாவுக்கு நிரந்தர இடம் அளிக்கப்பட்டது, ஆனால் இததன 

இந்தியா சபருந்தன்தமயாகச் ெீனாவிற்கு வழங்கியது. 

மதறபுலனான ெட்டங்கள் இயங்கின, ெீனா இந்தியாதவ அச்சுறுத்தியது. 

மதறபுலனான சூழலில் எங்கு ஜநர்த்தியான மனித உணர்வுகள் ஆதாிக்கப்படவில்தலஜயா, அதவ 

பலவீனப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும்.    

என்தன நாெம் செய்த ஒருவதன FERA வழக்கிலிருந்து காப்பாற்றிஜனன், ஆனால் அவன் 

என்னுதடய வழக்கில் ொட்ெியாக இருக்க மறுத்து விட்டான். 

முப்பது வருடங்களுக்குப் பின்னர், மனிதன் ஜதால்வி அதடந்த இடத்தில், FERA எனது சதாடர்தப 

நிதனவு தவத்திருந்தது. இதற்கு முன்னர் ஜவதலயில் இஜத ஜபான்ற நிகழ்விதனச் 

ெந்தித்திருக்கிஜறன். மனிதன் தவறிய இடத்தில் ஜவதல என்தன ஞாபகம் தவத்திருந்தது.  

இதடவிடாது அன்தனதய அதழக்கும்சபாழுது எழும் ெந்ஜதாஷம் மனிதனுக்குத் சதாிவதில்தல. 

இது தாங்க முடியாத ெந்ஜதாஷமாகவும், குதறவற்ற ஆனந்தமாகவும் முதிர்ச்ெி அதடகிறது. ஒருவர் 

இந்த இடத்திற்கு வருவது கடினம் என்றாலும், ஒரு முதற அதத அனுபவித்துவிட்டால், மனிதன் 

அததனக் தகவிட மாட்டான்.   

காட்மஸ் ஜநர்மதறயான மற்றும் எதிர்மதறயான விமாிெனங்கதளப் சபற்றுள்ளது. 

காட்மஸ், க்ளப் ஆப் ஜராம் மற்றும் தஹதராபாத் ஒஜர ெமயத்தில் ெவாலாக இருந்தன. 

இதவ மூன்றும் முக்கியமானதவ, ஒஜர ெமயத்தில் பலன்கதள அளிக்கும் என்பதத இது 

குறிக்கிறது.  

உலகப் ஜபாாின் சநருக்கடியும், இந்திய சுதந்திர இயக்கத்தின் சநருக்கடியும் இதணயாக இருந்தன. 

சபாருளாதார சநருக்கடியும் சுற்றுப்புறச் சூழல் சநருக்கடியும் ஒஜர ஜநரத்தில் 

உருவாகியுள்ளஜபாதும், அவ்வாறு நிகழ்வது குதறவாகஜவ உணரப்படுகிறது.  

இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு அன்பர்கதள அவர்களது பிரச்ெிதனகதளத் தீர்த்துக் 

சகாள்ளுமாறு கூறத் சதாடங்கிஜனன். 

இப்சபாழுது நான் அவர்கதள செல்வத்தத ஈட்டுமாறு ஜகட்டுக்சகாள்கிஜறன். 

அன்தன நம்மிதடஜய உள்ளார் என்பதுதான் உண்தமயான விஷயமாகும். 

ஆனந்தமான, அற்புதமான ஒரு உலகம் நம் அதழப்பிற்காக நம் வாயிலில் காத்துக் 

சகாண்டிருப்பதாக அன்தன சவகு நாட்களுக்கு முன்னபர கூறியுள்ளார். இது இன்று பல மடங்கு 

உண்தமயாகும்.     

அகழியின் சுவற்றில் ஏற்பட்ட நீர்க்கெிதவத் தடுத்து நிறுத்தி மாண்ட ெிறுவனின் கதத ஒரு 

அதடயாளமாகும். 

இன்று அருள் அதுஜபால் கெிகிறது. மக்கள் அக்கெிதவத் தடுத்து விடுகிறார்கள். 

ெத்திய ேீவியத்தின் அடித்தளமாக இருக்கும் செல்வம் ஒரு அனுபவமாக மாறுகிறது. 
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ஒருவரது மிகவும் ஆழத்திலிருந்து எழும் அன்தனயின் அதழப்ஜப ெிறப்பான பலதன அளிக்கும். 

Naaman-னுதடய மதனவியிடம் இருந்தததப்ஜபால, அதிகாரம் உயர்ந்ததும், அணுக 

முடியாததுமாகும்.  

விசுவாெமான ஜவதலக்காாி தனது எேமானியிடம் சதாழுஜநாயின் நிவாரணத்திற்கான தகவதல 

அளிக்க முடியவில்தல. 

இஜத ஜபால் அன்தனக்கு நாம் எந்த உண்தமயான ஜெதவ செய்வதும் கடினமாக உள்ளது.  

எது ெிரமத்தத ஏற்படுத்துகிறது?  

இது பிாிந்திருக்கும் கட்டதமப்பு சுதந்திரமான உண்தம நிதலதயப் சபறுவதாகும். 

சுதந்திரம் சபற்றவுடன் மற்ற அதனத்தும் எதிாிகளாகி விடுகின்றன. 

‘தி தலப் டிதவன்’ இருபத்தி எட்டாம் அத்தியாயத்தில் ெத்திய ேீவியமயமாவது தவிர்க்க முடியாதது 

என்று பகவான் கூறுகிறார். 

இந்தக் கூற்றின் பின்னாலுள்ள உண்தமயான ெக்திதயத் சதாிந்துசகாள்வது நல்லது. 

ேட நிதலயில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத தன்தம உள்ளது என்று பகவான் கூறுகிறார். 

இங்கு அஜத ஜபான்ற ஒரு தவிர்க்க முடியாத தன்தம உள்ளது. 

வாெகருக்கு இது ஒரு எளிய உண்தமயாக இருக்கலாம்.  

அதனத்து சபாிய ெக்திகளும் எளிய உண்தமகளில்தான் ஒளிந்துள்ளன. 

நடுவில் தகவிடக் கூடாது என்பதும் ஒரு எளிய உண்தம ஆகும். 

ஆனால் இது மனிததன மனதிலிருந்து ெத்திய ேீவியத்திற்கு எடுத்துச் செல்கிறது.  

அகந்தத ஜவதாந்த ாிஷிகதளக் குழப்பியது. 

அதுஜவ உலகத்ததச் ெிருஷ்டித்தஜதா என அவர்கள் குழம்பினர். அவர்கள் அதத நிதனத்து 

ஆச்ொியப்பட்டனர். 

அந்தக் கட்டத்தில் ஆன்மீகம் ெில ஆயிரம் வருடங்களுக்கு நிறுத்தப்பட்டது. 

அகந்தத ஒரு இதடப்பட்ட நிதல எனும் எளிய உண்தம அத்ததகய ெக்தி வாய்ந்தது. 

இது ஒரு மரத்தத பிரம்மமாகப் பார்ப்பது ஜபான்றது. மீண்டும் இது ஒரு எளிய உண்தம ஆகும். 

நல்சலண்ணமும் ஒரு மிக எளிய உண்தமயாகும். 

அதனத்துக் கட்டுப்பாடுகளிலும் ெமர்ப்பணஜம மிகவும் எளியதாகும். 

அடுத்தவர் கண்ஜணாட்டம் ஒரு எளிய உண்தம அல்லவா? 

Sears Roebuck இவ்வாறு உலகப் புகழ் சபற்றவரானார். 

ஜயாகத்தில் இந்த எளிய உண்தம ெத்திய ேீவியத்திற்கு வழிவகுக்கும். 

கலகலப்பாக இருப்பதும் ஒரு எளிய உண்தமயாகும். 

இது அவளுக்குப் சபம்பர்லிதய அளித்தது. 

ெண்தடயிடும் குணமுள்ள நபர் ஜமலும் ெக்தி வாய்ந்த வாயில் வழியாக ஜயாகத்திற்குள் நுதழவார் 

என்பது ஜயாகத்தில் மற்றுசமாரு எளிய உண்தமயாகும். 

நமது இன்தறய அதனத்துப் பிரச்ெிதனகளும் எளிய உண்தமகதளப் புறக்கணிப்பதால் 

உருவாகின்றன.  

வருமானத்தத மீறிய செலவுகள் இருக்கக் கூடாது என்பது அது ஜபான்ற ஒரு உண்தம.  

கடனாளியாக இருப்பவர்கள் அதனவரும் இதத மீறியவர்களாக இருப்பர். 

எளிய உண்தமகள் ெக்தி வாய்ந்ததவ என்பது அறிவின் மற்றுசமாரு உண்தம ஆகும். 

ொியான ஜநரத்திற்கு முன் சபண்கதள சவளிஜய அனுப்பக் கூடாது என்பது இது ஜபான்ற 

இன்சனாரு உண்தம. 

சொர்க்கம் அளிக்கும் மிகப் சபாிய வரம் கிதடத்தாலும் வீட்டிலுள்ள ெிறிய விஷயங்களில் 

ஆர்வம்சகாள்வஜத அதனத்து மனித மனதின் அதமப்பாக உள்ளது. 

விக்காம் அவர்கள் அதனவதரயும் முழுதமயாக நாெம் செய்த பிறகும், ஜேனுக்கும் 

எலிெசபத்திற்கும் அவதனப் பார்ப்பதில் எழும் ெந்ஜதாஷத்தத விட முடியவில்தல. 

ெில இலட்ெங்கதள அளிக்கும் ஜதாட்டம் இந்த அளவிற்கு அருதள அளிக்கும் என்று எவராலும் நம்ப 

முடியாது. 

ஆஜராவில்லின் இரகெியம் அது. 

அதமதிக்காக ஆஜராவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டது. 

அங்கு இருப்பவர்களின் அதமதியான வாழ்க்தக உலக அதமதிதய உறுதிப்படுத்தும் என்பது 

எண்ணமாக இருந்தது. 

அவர்கள் ெண்தடயிட்டுக் சகாண்டனர். 

அவர்களது ெண்தட பனிப்ஜபாதரப் பிரதிபலித்து, பின்னர் தீர்த்து தவக்கப்பட்டது. 

உலகத்தத அதடய அன்தன ஒரு அன்பரது செயதலப் பயன்படுத்திக் சகாள்கிறார். 
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உலகத்தின் முட்டாள்தனத்தத அழிக்க அன்தன மனிதனது முட்டாள்தனத்தத ததலகீழ் இயக்க 

முதறயின் மூலம் பயன்படுத்திக் சகாள்கிறார் - பினாமி வழக்கு.   

அன்தனக்கு உண்தம முக்கியம். 

முட்டாள்தனத்தத ஒதுக்கி விடலாம், உண்தமதய அல்ல. 

உண்தம ஆன்மாவின் ஒரு உணர்வாகும், ஒரு எண்ணஜமா அல்லது உணர்ச்ெிக் கருத்ஜதா அல்ல.  

அன்தனதய ஜநாக்கி ஆன்மா திரும்புவது உண்தமயாகும். 

உண்தம ஈடு இதணயற்ற பாதுகாப்பாகும். 

ஆன்மாதவவிட சவளிவரும் தெத்தியத்தில் உண்தம அதிகமாக உதறகிறது ஜபாலும். 

‘தி தலப் டிதவன்’ சவளி வரும் ஆன்மாவிற்கு உயிர் அளிக்கிறது. 

‘தி தலப் டிதவன்’ ஆன்மீக அறிவின் சுருக்கப்பட்ட சதாகுப்பாகும். 

128. “He shook his eyes when I expressed my hopes.” 

In this hard world of ours, one who received a donation of one thousand crores absconded to avoid 

paying commission to the brokers. 

Reliability is a scarce commodity. 

God can always be relied on whom Man constantly doubts. 

A poem meant for children speaks of Man expressing disappointment with God when God actually over-

fulfilled his promise. 

The word absolutely has a fine idiomatic use in English. 

To us the Absolute is Brahman. 

It is said the word is beyond definition as it is featureless. 

That which can be two extreme opposites successively or even simultaneously is the Absolute. 

Energy can be in motion or at rest. So, it becomes existence. 

Existence that can be in motion or rest is the Absolute. 

That which can be form or formless is the Absolute. 

So also the Absolute behind Silence and activity. 

That which does not move but is ahead of us is the Absolute. 

Mind can see one aspect at a time alternately. 

That which sees both sides simultaneously is Supermind. 

Time is in Mind. 

Timelessness is in overmind. 

In Supermind Time and Timelessness co-exist as Simultaneous coexistence of Time–Eternity and the 

Timeless Eternal. 

Only in the Absolute opposites coexist. 

Manifestation and Non-Manifestation meet at the Absolute. 

The finite and the infinite meet at the Absolute. 

The Individual and the universal are in the transcendent Absolute. 

The unique and the Identical are in the Absolute. 

Our vision losing the ego and all other limitations sees the Absolute, is the Absolute Itself. 

The Superconscient and the Inconscient meet in the Absolute. 

There is an Absolute at each level where conflicts resolve. 

Brahman, Purusha, Ishwara, Maya, Prakriti, Shakti meet at the Absolute as one. 

The healing power and courage find their origins in the Absolute. 

Great projects in spite of great benefits still cannot help small personalities overcome their 

attachment to tiny benefits. 

In a marriage alliance the key person is deserted at the railway station without a ticket costing fifty paisa. 

The Man who refrained from that duty lost in the negotiation twenty sovereigns. 

There are other projects where this personality is presented on the same occasion for one hundred eighty 

days out of two hundred days. Days pass, character persists. 

One who takes advantage cannot by himself give it up even once. One grows shameless, insensitive. 

Culture shows itself at the ends of sensitivities. 

It is a wonder of character formation that such personalities do possess other excellent traits. 

A political volunteer with a seventh grade education rose to great power all over India, by his powers of 

organization and dynamic resourcefulness. In spite of his great generosity he exhibited sensitivity in certain 
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aspects of his life. It is a reality of life. 

Society is structured and the structure is often largely fixed in major as well as minor details. 

Even inside that structure new situations will arise demanding new handling which exposes all but the ready 

witted. 

Outside this structure, society is an amorphous mass that permits substandard habits. 

All great Men who rise from rags to riches are shaped in this zone. 

All but the most alert fail. 

Even among the alert that is successful only those with values rise to the top. 

Social accomplishments as well as individual accomplishments follow the same rules. 

Those in quest of Romance will receive an education in one day which another may need years for. 

Capacity to know another’s point of view is a rare endowment. 

To honour that is more arduous. 

Very few know the view of work. 

The view of Life escapes one and all. 

It is a foreign culture to one and all. 

There is no field as marriage for such an education. 

Mind sees the relative and the Absolute separately; the Supermind sees them both each in the other, 

each as the other. 

The women who hurt their lords mentioned in the Vedas (P. 48 The Life Divine) are the instruments who 

drive the Men to the Absolute. 

Only in the Absolute those Men see those women as women. 

Contradictions, conflicts, compromise, reconciliation is a grade of existence. 

Contradictions in Matter, conflicts in Life, compromise in Mind, reconciliation in the Supermind is the state 

of affairs. 

Matter will not exist if our view changes (p. 250 The Life Divine) 

The physical Man labours and earns his wages. 

The vital Man relates to people and earns property. 

The Mental Man who understands that the organizational power is Money and Money in abundance is 

social power amasses wealth. 

The Spiritual Man being wealth himself does not seek it. 

Human view is powerful, can create Matter or abundant wealth. 

Human behavior is contagious. 

Just because of immediate association people unthinkingly imitate the opposite behavior. 

Even the hearing of some words prompts the hearer to repeat elsewhere in spite of its being not in his 

character. 

Children imitating parents, followers imitating leaders, students taking after teachers are subconscious 

imitations. 

What I speak above is just the power of contagion. 

When such imitation has no ideal value or is not in character, they fail entirely. 

It becomes an act unsupported by the energy of personality. 

One reason why Lydia was found out was she did it entirely upon her impulse unsupported by the family 

tradition or social endorsement. 

The success of Fernand and Mercedes was mainly due to the entire support of his own character. Also 

society approves of his enticing away Mercedes more than her love of Dantes. 

Dr. Thorne was a total success because the total power of his own personality backed by the family 

tradition endorsed it with appreciation. 

Roger’s baronetcy died its natural death as it had no roots in the society. 

The story is in a social context; the characters are in the context of their temperament. 

Our view of the story is social. 

But our own temperament influences our judgment. 

The author’s effectiveness lies in fitting the temperament of the characters to the social context. 

The author’s greatness lies in raising the social context of life to suit the temperamental uniqueness of the 

characters. 
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At this point the truths of life acquire a rare force that these words stay in the language. 

It is when the universality of life individualises in a character. 

At the finite end of temperamental energy, the infinite power of life finds expression. 

The author becomes a creative writer. 

Dickens reflected social injustice and evoked a great public response. 

Scott identified himself with the social reverence of aristocracy and Royalty and excelled Dickens. 

Trollope who knew human nature in young boys and girls looking for marriage was espousing a vanishing 

ideal, actually by then vanished and evoked respect, not the reader’s response as Eliot or Scott. 

Shakespeare could express life through his characters and became great. 

Absolute is that which can be the opposites, if necessary, simultaneously. 

Form becomes the Absolute when it reveals formlessness. 

The Absolute does not move, but is always ahead of us when chased. 

The author who reveals in the finite character the infinity of life is one capable of creativity at the 

level of Parabrahman. 

To see the world government forming in a multifaceted transaction of diverse characters is to acquire the 

capacity to form it. 

No one can successfully lie to you if there is no falsehood inside you. 

The power of infinite Money forms the solid foundation for the future world government. 

Money comes for work when one is not attracted by Money. 

Money is ubiquitous, all pervasive. 

One who refuses to submit to Money conquers social power. 

Submission to Money is submission to form. 

“நான் எனது நம்பிக்தகதயத் சதாிவித்தசபாழுது அவர் கண்கதள அதெத்து அதத மறுத்தார்.” 

நமது கடினமான இவ்வுலகில், நன்சகாதடயாக ஓர் ஆயிரம் ஜகாடி ரூபாய் சபற்றுக்சகாண்ட 

ஒருவர், இதடத் தரகர்களுக்குப் பணம் தருவததத் தவிர்ப்பதற்காகத் ததலமதறவானார். 

நம்பகத்தன்தம ஒரு அாிய விஷயமாக உள்ளது. 

மனிதன் சதாடர்ந்து ெந்ஜதகப்படும் இதறவதன அவன் எப்சபாழுதும் நம்பலாம். 

இதறவன் தனது வாக்குறுதிதய அளவுக்கு அதிகமாகப் பூர்த்தி செய்தஜபாதும், மனிதன் இதறவன் 

மீது சவளிப்படுத்தும் அவநம்பிக்தகதயப் பற்றி ெிறுவருக்சகன எழுதப்பட்ட ஒரு செய்யுள் 

விளக்குகிறது. 

ஒரு வார்த்தத ஆங்கிலத்தில் ெிறப்பாக மரபுவழியில் பயன்படுகிறது. 

நமக்குப் பூரணம் என்பது பிரம்மமாகும். 

வார்த்ததக்கு எந்தவித தனிச் ெிறப்பும் இல்லாததால் அது வதரயதறக்கு அப்பாற்பட்டதாக 

உள்ளது. 

அடுத்தடுத்ஜதா அல்லது ஒஜர ெமயத்திஜலா இரண்டு தீவிர எதிசரதிர்கைாக இருப்பது பிரம்மமாகும். 

ெக்தி இயக்கத்திலும் இருக்கலாம், அதெவற்ற நிதலயிலும் இருக்கலாம், ஆதலால் அது 

வாழ்வாகிறது. 

இயக்கத்திஜலா அல்லது செயலற்ஜறா இருக்கும் வாழ்வு பிரம்மமாகும். 

ரூபமாகஜவா அல்லது ரூபமற்ஜறா இருப்பது பிரம்மம் ஆகும். 

சமௌனம் மற்றும் செயலுக்குப் பின்னால் இருப்பதும் பிரம்மமாகும். 

அதெயாதது, ஆனால் நமக்கு முன்னால் இருப்பது பிரம்மமாகும். 

மனதால் ஒரு ெமயத்தில் ஒரு அம்ெத்தத மாறி மாறிப் பார்க்க முடியும். 

இரண்டு பக்கங்கதளயும் ஒஜர ெமயத்தில் பார்ப்பது ெத்திய ேீவியம். 

காலம் மனதில் உள்ளது. 

காலமின்தம சதய்வஜலாகத்தில் உள்ளது. 

ெத்திய ேீவியத்தில் காலமும், காலமின்தமயும் இதணந்து முடிவற்ற காலத்தின் நிதலப்ஜபறாகவும், 

காலமற்ற நிரந்தரமாகவும் ஒஜர ஜநரத்தில் இதணந்து உள்ளன.  

பிரம்மத்தில் மட்டுஜம ஜநசரதிரானதவ இதணந்து உள்ளன. 

ெிருஷ்டியும், ெிருஷ்டியில் இல்லாததும் பிரம்மத்தில் ெந்தித்துக் சகாள்கின்றன. 

கண்டமும் அகண்டமும் பிரம்மத்தில் ெந்தித்துக் சகாள்கின்றன. 

தனி மனிதனும், பிரபஞ்ெமும் அதனத்ததயும் கடந்த பிரம்மத்தில் உள்ளன. 

தனிச் ெிறப்பானதும், ஒஜர மாதிாியானதும் பிரம்மத்தில் உள்ளன. 

அகந்தததயயும், மற்ற வதரயதறகதளயும் கதளந்த பார்தவ பிரம்மத்ததக் காண்கிறது, அதுஜவ 

பிரம்மமாகும்.   

உயர்நிதலயும், ேடஇருளும் பிரம்மத்தில் ெந்தித்துக் சகாள்கின்றன.  

முரண்பாடுகள் தீர்க்கப்படும் ஒவ்சவாரு நிதலயிலும் பிரம்மம் உள்ளது.  
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பிரம்மன், புருஷா, ஈஸ்வரா, மாதய, பிரக்ருதி, ெக்தி யாவும் பிரம்மத்தில் ஒன்சறன ெந்தித்துக் 

சகாள்கின்றன. 

குணப்படுத்தும் ெக்தியும் ததாியமும் அவற்றின் மூலத்தத பிரம்மத்தில் காண்கின்றன.  

சபாிய நன்தமகதள அளிக்கும் சபாிய திட்டங்கள்கூட ெிறிய ஆளுதம சகாண்டவர்கள் ெிறிய 

அளவில் நன்தம பயக்கும் திட்டங்களின் மீது சகாண்டிருக்கும் பற்றிதன சவற்றிசகாள்ள உதவி 

செய்யாது. 

ஒரு திருமண ஏற்பாட்டில் முக்கியமான நபர் ஒருவதர ஐம்பது தபொ விதலயுள்ள பயணச் ெீட்டு 

இல்லாத காரணத்தால் விட்டுச் சென்ற ஒருவர், தனது கடதமயிலிருந்து பிழறிய காரணத்தால் 

இருபது பவுன் நதகதயத் திருமணப் ஜபச்ெில் இழக்க ஜநர்ந்தது. 

இருநூறு நாட்களில் நூற்றி எண்பது நாட்களும் இஜத நபர் அஜதபபான்ற ெந்தர்ப்பத்தில் அபத 

தனித்தன்சமசயக் காண்பித்தார். நாட்கள் கடந்தாலும் குணம் சதாடர்கிறது.  

ொதகமாக எடுத்துக்சகாள்ளும் ஒருவருக்குத் தானாகஜவ அததன ஒரு முதறகூட விட்டுக் சகாடுக்க 

மனம் வராது. அவர் சவட்கமற்றவராகவும், உணர்ச்ெியற்றவராகவும் மாறுகிறார்.  

உணர்வுகளின் முதனகளில் பண்புகள் சவளிப்படுகின்றன.  

இத்ததகய தனித்தன்சமசயக் சகாண்டவர்கள் மற்ற ெிறப்பான பண்புகதளக் சகாண்டவர்களாக 

இருப்பது குணங்கள் உருவாகும் அற்புதமாகும். 

ஏழாம் வகுப்பு படித்திருந்த ஒரு அரெியல் சதாண்டர் தன்னுதடய நிர்வாகத் திறனாலும், ஆற்றல் 

மிக்க புத்திொலித்தனத்தினாலும் இந்தியா முழுவதிலும் சபாிய ெக்தியாக உயர்ந்தார். உயர்ந்த 

சபருந்தன்தம இருந்த ஜபாதிலும் அவரது வாழ்வின் குறிப்பிட்ட அம்ெங்களில் உணர்வுத் திறதன 

அவர் சவளிப்படுத்தினார். இது வாழ்வின் உண்தம நிதல ஆகும். 

ெமூகம் கட்டதமக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கட்டதமப்பு சபரும்பாலும் சபாிய மற்றும் ெிறிய 

விவரங்களில் சபாிய அளவில் நிதலநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

அந்தக் கட்டதமப்பிற்குள்ளும் எளிதில் புாிந்துசகாள்ளக் கூடியவற்சறத் தவிர மற்ற அதனத்சதயும் 

சவளிப்படுத்தும் வண்ணம் புதிதாகக் தகயாள ஜவண்டிய புதிய ெந்தர்ப்பங்கள் எழும்.  

இந்த அதமப்பிற்கு சவளிஜய ெமூகம் தரமில்லாத பழக்க வழக்கங்கதள அனுமதிக்கும் ஒரு 

உருவமற்ற அதமப்பாக இருக்கிறது. 

ஏழ்தமயிலிருந்து பணக்காரர்களாக மாறும் அதனத்து சபாிய மனிதர்களும் இந்த இடத்தில் 

உருப்சபறுகிறார்கள். 

மிக எச்ொிக்தகயாக உள்ளவர்கதளத் தவிர மற்றவர்கள் ஜதால்வி அதடகிறார்கள். 

எச்ொிக்தகயாக உள்ளவர்களில் சவற்றி அதடபவர்கள்கூட பண்பு இருந்தால் மட்டுஜம வாழ்வில் 

உயருவர். 

ெமூகச் ொததனகளும், தனிப்பட்ட ொததனகளும் இஜத விதிகதளப் பின்பற்றுகின்றன. 

காதலிப்பவர்கள் ஒஜர நாளில் அதற்குாிய அறிதவப் சபறுவர், இதுஜவ மற்றவர்களுக்குப் பல 

வருடங்கள் எடுக்கும். 

அடுத்தவர் கண்ஜணாட்டத்ததத் சதாிந்துசகாள்ளும் ஆற்றல் ஒரு அாிய திறனாகும். 

அதற்கு மதிப்பளிப்பது ஜமலும் கடினமானது. 

மிகச் ெிலருக்ஜக ஜவதலயின் கண்ஜணாட்டம் சதாியும். 

வாழ்வின் கண்ஜணாட்டம் எவருக்கும் சதாிவதில்தல. 

அதனவருக்கும் இது ஒரு அந்நிய கலாச்ொரம் ஆகும். 

இத்ததகய கல்விக்கு திருமணம் ஜபான்ற களம் எதுவும் இல்தல. 

மனம் பிரம்மத்ததயும் அதற்கு ஒப்பானததயும் தனித் தனியாகப் பார்க்கிறது; ெத்திய ேீவியம் அதவ 

இரண்தடயும் ஒன்றுக்குள் ஒன்றாகவும், ஒன்தற மற்றதாகவும் பார்க்கிறது. 

ஜவதங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள தங்களது எேமானர்கதளக் காயப்படுத்தும் சபண்மணிகள், 

அவர்கதள பிரம்மத்தத ஜநாக்கி நகர்த்தும் கருவிகளாக இருக்கிறார்கள். (P. 48 The Life Divine)  

பிரம்மத்தில் மட்டுஜம அந்த ஆண்கள் அந்தப் சபண்கதளப் சபண்களாகப் பார்க்கின்றனர். 

முரண்பாடுகள், ெச்ெரவுகள், ெமரெம், இணக்கம் ஆகியதவ வாழ்வின் நிதலகளாகும். 

ேடத்தில் முரண்பாடுகள், வாழ்வில் ெச்ெரவுகள், மனதில் ெமரெம், ெத்திய ேீவியத்தில் இணக்கம் 

ஆகியதவ விவகாரங்களின் நிதலயாகும். 

நமது பார்தவ மாறினால் ேடம் இருக்காது. (p. 250 The Life Divine) 

ேடாீதியான மனிதன் உதழத்துச் ெம்பாதிக்கிறான். 

உணர்வுாீதியான மனிதன் மக்களிடம் சதாடர்புசகாண்டு சொத்து ஜெர்க்கிறான். 

முதறப்படுத்தும் ெக்தி பணம் என்றும், அபாிமிதமான பணம் ெமூக ெக்தி என்றும் புாிந்துசகாள்ளும் 

மனாீதியான மனிதன் செல்வத்ததச் ஜெர்ப்பான்.   

ஆன்மீகாீதியான மனிதன், அவபன செல்வமாக இருப்பதால், அதத நாடுவதில்தல. 

மனிதப் பார்தவ ெக்தி வாய்ந்தது, ேடத்ததஜயா, அளவற்ற செல்வத்ததஜயா அதனால் உருவாக்க  

முடியும். 

மனித நடத்தத சதாற்றிக்சகாள்ளும் தன்தமயுதடயது. 
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சநருக்கமான சதாடர்பு உள்ளதாஜலஜய மக்கள் ஜநர்மாறான நடத்தததய ஜயாெிக்காஜலஜய 

பின்பற்றுவார்கள். 

காதால் ஜகட்ட ெில வார்ததகதளக்கூட, அது அவர்களது சுபாவத்தில் இல்லாது இருப்பினும், 

ஜவசறாரு இடத்தில் அததனப் பயன்படுத்துவார்கள்.   

சபற்ஜறார்கதளப்ஜபால் நடந்துசகாள்ளும் குழந்ததகள், ததலவர்கதளப் பின்பற்றும் 

சதாண்டர்கள், ஆெிாியர்கதளப் ஜபால் நடந்துசகாள்ளும் மாணவர்கள் ஆகிஜயார்களது செயல்கள் 

அவர்களது ஆழ்மனப் பிரதிபலிப்பாகும். 

ஜமஜல கூறப்பட்டது சதாற்றிக்சகாள்ளக் கூடியவற்றின் ெக்திதயப் பற்றியதாகும். 

இத்ததகய பின்பற்றுதலுக்கு ஒரு இலட்ெிய மதிப்பு இல்லாதபபாஜதா அல்லது அதன் சுபாவத்தில் 

இல்லாதஜபாஜதா அதவ முற்றிலுமாகத் ஜதால்விதயத் தழுவும். 

ஆளுதமயினுதடய ெக்தியின் ஆதரவு இல்லாத செயலாக இது மாறுகிறது. 

குடும்பப் பாரம்பாியஜமா அல்லது ெமூகத்தின் ஒப்புதஜலா இல்லாமல், தனது உந்துதலினால் லிடியா 

செயல்பட்டது அவதளக் கண்டுபிடிக்க ஒரு காரணமாயிற்று.   

Fernand மற்றும் Mercedes-ன் சவற்றிக்கு அவனது குணத்தின் முழுதமயான ஆதரஜவ முக்கியமான 

காரணமாக இருந்தது. ஜமலும் சமர்ெிடஸிற்கு டாண்ஜட மீது இருந்த காததலவிட Fernand 

அவதளக் கவர்ந்திழுப்பசத ெமூகம் ஏற்றுக்சகாள்கிறது. 

குடும்பப் பாரம்பாியம் அளித்த பாராட்டுக்குாிய ஆதரவினால் டாக்டர் தார்னுதடய ஆளுதமக்குக் 

கிதடத்த முழுதமயான ெக்தி அவருதடய சவற்றிக்குக் காரணமாக இருந்தது.  

ஜராோின் படிநிதலக்கு ெமூகத்தில் ஆழம் இல்லாத காரணத்தால் அது இயற்தகயாகஜவ 

மதறந்தது.  

கதத ஒரு ெமூகச் சூழலில் உள்ளது; பாத்திரங்கள் அவர்களது மனவுணர்வுகளின் சூழலில் உள்ளனர் 

கதததயப்பற்றிய நமது பார்தவ ெமூகாீதியானது. 

ஆனால் நமது மனவுணர்வு நமது கணிப்தபப் பாதிக்கிறது. 

கதாபாத்திரங்களின் மனவுணர்வுகதளச் ெமூகக் கண்ஜணாட்டத்தில் சபாருத்துவதில் கதாெிாியாின் 

திறன் சவளிப்படுகிறது. 

வாழ்வின் ெமூக நிதலதய, கதாபத்திரங்களின் மனவுணர்வுகளின் தனித்தன்தமக்கு உயர்த்துவதில் ஆெிாியாின் 

ெிறப்பு உள்ளது. 

இந்தக் கட்டத்தில் வாழ்வின் உண்தமகள் அாிய ெக்திதயப் சபற்று, இந்த வார்த்ததகள் அம்சமாழியில் நிதலத்து 

நிற்கின்றன.  

வாழ்வின் உலகளாவிய தன்தம ஒரு பாத்திரத்தில் தனித்தன்தமயாக உருசவடுக்கும்சபாழுது இது 

நிகழ்கிறது. 

மனவுணர்வின் ெக்தியின் அளவுக்குட்பட்ட இறுதி முதனயில் வாழ்வின் அளவற்ற ெக்தி 

சவளிப்படுகிறது. 

ஆெிாியர் ஒரு பதடப்பாளியாக மாறுகிறார். 

ெமூக அநீதிகதள டிக்கன்ஸ் தனது எழுத்துக்களில் பிரதிபலித்து, சபாது மக்களின் ஆதரதவ சபாிய 

அளவில் சபற்றார். 

உயர்குடி மக்களின் மாியாதத மற்றும் அரெ குடும்பத்ஜதாடு Scott தன்தன அதடயாளப்படுத்திக் 

சகாண்டு எழுதியது டிக்கன்தஸயும் விஞ்ெி நின்றது. 

திருமணத்தத எதிர்ஜநாக்கி இருக்கும் இளம் சபண்கள் மற்றும் ஆண்களின் மனித சுபாவத்தத 

அறிந்திருந்த Trollope, மதறந்து வரும் ஒரு இலட்ெியத்தத, உண்தமயில் அப்சபாழுது மதறந்து 

விட்டிருந்த இலட்ெியத்தத ஆதாித்து, Eliot அல்லது Scott ஐப்ஜபால் வாெகாின் ஆதரதவப் 

சபறாமல், அவர்களது மாியாதததயப் சபற்றார். 

ஜஷக்ஸ்பியரால் தனது கதாபாத்திரங்களின் மூலம் வாழ்தவ சவளிப்படுத்தி, உயர்தவப் சபற 

முடிந்தது. 

பிரம்மம் என்பது ஜததவப்பட்டால் ஒஜர ெமயத்திலும் ஜநர்மாறானதவயாக இருக்கக்கூடியது. 

ரூபம் உருவமற்றதத சவளிப்படுத்தும்சபாழுது பிரம்மமாகிறது. 

பிரம்மம் அதெவதில்தல, ஆனால் பின்பற்றப்படும்சபாழுது எப்சபாழுதும் நமக்கு முன்னால் 

இருக்கும்.  

வாழ்வின் அனந்தத்தத அளவுக்குட்பட்ட கதாபாத்திரங்களில் சவளிப்படுத்தும் ஆெிாியர், 

பரப்பிரம்ம நிதலயில் பதடக்கும் திறனுதடயவராக இருக்கிறார். 

பல்ஜவறு குணங்கதள உதடய பல்ஜவறு பாிமாற்றங்களில் உலக அரொங்கம் உருவாவததக் காண 

முடிவது, அததப் பதடப்பதற்கான திறதனப் சபறுவதாகும். 

நம்மிடம் சபாய்தம இல்தலசயனில் யாரும் நம்மிடம் சவற்றிகரமாகப் சபாய் சொல்ல முடியாது. 

எதிர்கால உலக அரொங்கத்தின் வலுவான அஸ்திவாரம் அளவற்ற பணத்தின் ெக்தியில் உள்ளது.  

பணத்தின் மீது ஆதெ இல்லாதவருக்கு செயலாற்றுவதற்கானப் பணம் கிதடக்கிறது. 

பணம் எங்கும் நிதறந்துள்ளது, பரவும் தன்தமயுதடயது. 

பணத்திற்கு அடிதம ஆகாதவர் ெமூக அதிகாரத்ததப் சபறுகிறார். 

பணத்திற்குப் பணிவது ரூபத்திற்குப் பணிவதாகும். 
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129. “He feared Wickham was not a man to be trusted.” 

Man is never to be trusted; God alone is trustworthy. 

Even the Man who is untrustworthy can trust God. 

God trusts the untrustworthy as He is the Absolute. 

A Man is angry. It is his personality. 

He can also become calm. It too is his personality. 

That which is in him which can do both is the Absolute. 

It is something knowing which everything can be known. 

Man is not on earth by his desert, but by the Grace of God. 

Man who can live by his capacity, if such a Man exists, he is God. 

Patience is the unspoken consecration to a wider reference of essential experience. 

One who refuses to be naïve but refrains from expressing it has the patience of inner poise. 

The Overmind Maya ends in the Inconscient. (P. 279 The Life Divine) 

Overmind itself is a delegate of Supermind to ignorance. 

Supermind gives all its power to Overmind to be used as it can. 

In this transition the integrality of Supermind never gets transferred. 

At each stage the powers are diminished one step. 

Finally at the Inconscient everything is lost except the Force. 

Force there is fully divorced from consciousness. 

Only the Psychic touch can keep them both together. 

From Supermind to Overmind, from cosmic truth to cosmic ignorance, to Mind proper, to life and finally to 

Matter, at each step, one shade of power of consciousness is lost. 

The Supramental evolution is inevitable as all the higher powers are involved in the lower planes. 

They have to evolve. 

Wickham, apart from his falsehood, dissipation, and deceit had a desire to be part of Pemberley. 

It was the saving grace. 

Without that spark of aspiration, he could not be appealed to. 

No such hook was there in Lydia. 

If the situation was saved, it was by Wickham and not Lydia. 

Lydia was more lost to society than Wickham. 

“விக்காதம நம்ப முடியாது என்று அவர் பயந்தார்” 

மனிததன ஒருஜபாதும் நம்ப முடியாது; இதறவதன மட்டுஜம நம்பலாம். 

நம்பிக்தகக்குப் பாத்திரமில்லாத மனிதனும் இதறவதன நம்பலாம். 

இதறவன் நம்பிக்தகக்கு உகந்தவாில்லாதவதரயும் நம்புகிறார், ஏசனனில் இதறவன் 

பிரம்மமாவார். 

அவன் அதமதியானவனாகவும் இருக்கலாம். அதுவும் அவனது குணம்தான். 

எது அவனுள் இருந்துசகாண்டு இரண்டு விதமாகவும் செயல்படுகிறஜதா அது பிரம்மமாகும். 

எல்லாவற்தறயும் அறியக்கூடியதத அறிந்தது அது.  

மனிதன் தனது தகவிடும் குணத்தால் இவ்வுலகத்தில் இல்தல, இதறவனின் அருளாஜலஜய 

இவ்வுலகத்தில் இருக்கிறான். 

தனது திறதமயினால் வாழும் மனிதன் ஒருவன் இருப்பின், அவஜன இதறவனாவான். 

முக்கியமான அனுபவத்தின் ஜமலும் பரந்த குறிப்பின் ஜபெப்படாத ெமர்ப்பணஜம சபாறுதமயாகும்.  

மிகவும் எளிதமயாக இருக்க மறுத்து, ஆனால் அதத சவளிப்படுத்தாமல் இருப்பவர் அகத்தில் 

சபாறுதம சகாண்டவர் ஆவார். 

சதய்வீக மனதின் மாதய ேடத்தில் முடிகிறது. (P. 279 The Life Divine) 

சதய்வ மனஜம அறியாதமக்கு ெத்தியேீவியத்தின் பிரதிநிதி ஆகும். 

சதய்வீக மனம் அதற்கு இயன்ற அளவில் பயன்படுத்திக்சகாள்ள ெத்தியேீவியம் தனது எல்லா 

ெக்திதயயும் அதற்கு அளிக்கிறது. 

இந்த மாற்றத்தில் ெத்தியேீவியத்தின் ஒருதமப்பாடு ஒருஜபாதும் மாற்றப்படுவதில்தல. 

ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் ெக்திகள் ஒரு படி குதறகிறது. 

இறுதியாக ேடத்தில் ெக்திதயத் தவிர மற்ற அதனத்தும் இழக்கப்படுகின்றன. 

அங்கிருக்கும் ெக்தி ேீவியத்திலிருந்து முழுதமயாகப் பிாிந்து உள்ளது. 
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ெத்தியேீவிய ஸ்பாிெத்தால் மட்டுஜம அதவ இரண்தடயும் இதணக்க முடியும். 

ெத்தியேீவியத்திலிருந்து சதய்வீக மனதிற்கும், பிரபஞ்ெ உண்தமயிலிருந்து பிரபஞ்ெ 

அறியாதமக்கும், மனதிற்கும், வாழ்விற்கும், இறுதியாக ேடத்திற்கும், ஒவ்சவாரு படியிலும் 

ேீவியத்தின் ெக்தியின் ஒரு இதழ இழக்கப்படுகிறது. 

உயர்ந்த ெக்திகள் அதனத்தும் கீழ்நிதலகளுடன் ஈடுபாடு சகாண்டுள்ளதால் ெத்தியேீவிய 

பாிணாமம் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும். 

அதவ சவளிவர ஜவண்டும். 

சபாய்தம, அழிச்ொட்டியம், ஏமாற்று இவற்தறத் தவிர விக்காமிற்கு சபம்பர்லியின் அங்கமாகவும் 

இருப்பதற்கான ஒரு ஆதெ இருந்தது. 

அது ஒன்று மட்டுஜம அவனிடம் இருந்த நல்ல விஷயமாகும். 

அந்த ஆர்வத்தின் கீற்று அவனிடம் இல்லாவிடின் அவன் மீது எவரும் ஆர்வம் சகாண்டிருக்க 

முடியாது. 

இததப் ஜபான்ற எதுவும் லிடியாவிடம் இல்தல. 

சூழ்நிதல காப்பாற்றப்பட்டிருந்தால், அது விக்காமால்தாஜன தவிர லிடியாவால் அல்ல.  

விக்காதமவிட லிடியாதான் ெமூகத்தில் தன்தன இழந்திருந்தாள். 

130. “My poor mother was really ill.” 

It was not due to regret, but frustration. 

It was not an illness, but the absence of the capacity to act. 

On the situation changing, she got her energies instantaneously. 

Mrs. Bennet was impatient for the marriages of her daughters. 

Impatience is consecration to inevitable failure. 

It was a crisis without precedence. 

One has to act afresh with presence of Mind. 

Her way of virulent violence worsened the situation. 

Man has the choice to act anywhere from minimum capacity to maximum discipline. 

She did it at the low end. Darcy acted from the other end. 

By what would be called an irony of life she got the benefit of Darcy’s discipline and he got the worst of 

her intensities. 

One reason could be he found fault with her. 

The rule is you have to do what you criticise in others. 

Suppose in the proposal, he had refrained from condemning her family, still she would not have accepted 

him but he would have been spared the visit to London slums. 

An isolated comment cannot bring out the wonder of the total situation. 

The ideal presumption would be that he should have done before the proposal what he did after. 

Had he done it, there should have been an occasion for it. 

Someone or something should have given him that idea which he had through the abuse. 

Life was moving very quickly because of rivalry of the Colonel. 

Had he been soft to her in his proposal, she would have asked him to arrange for Jane’s wedding and 

Wickham’s living. 

He was too hot in his proposal. 

He did not have the poise for a reasonable conversation even in ordinary circumstances. 

The fact was he was unqualified to win the hand of any valuable girl. 

It was impossible for him to conceive of it. 

Only abuse did it. 

Suppose all these characters individually consulted me at the beginning of the story, what would have 

been my suggestions to them. 

My first thought would be I should be able to tell them nothing that would give the end result, as it could 

not be communicated. 

By a process of appreciative comprehension I would arrive at a point where I could tell them exactly what 

to do at that moment. 

For example, to Lizzy at ‘tolerable’, I would say do not react. 

I could not tell her that Darcy was in love with her and would end up marrying her. 

Charlotte tried to say that in vain. 
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Even my advice as to non-reaction Lizzy never wanted as she did not react. 

I would discover I could not speak sense to any one of them. 

Turning inward, it would be my realization that on my part I should take no initiative. 

Now the assumption is everyone had asked me and therefore there was a context for me to speak. 

My presence and my perception would turn down the virulence of the acts of the characters. 

Assuming Mr. Bennet would take me seriously, I would have asked him not to visit Bingley. 

In that case Bingley and Darcy would have called at Longbourn and to that extent the course of the story 

deflected. 

Assuming in my place was an accomplished yogi whose presence was there, he would have only observed 

and offered no advice. 

The minimum would have been the mitigation of their sufferings. 

The maximum would have been the end result would have come in a month or two abridging the course of 

the events accordingly and avoiding certain misfortune. 

The physical tragedy of elopement would have passed off in Lydia’s Mind a vigorously conceived 

virulence which could have been exhausted at the level of thought. 

In fact the yogi would have grown wise NOT to talk and the inhabitants would have been variously 

benefitted according to their receptivity. 

That was what happened in England. The Presence of 1688 avoided the extension of the French Revolution 

to their soil while great social changes took place smoothly. 

In a crisis Mind does not think; it begins to act chaotically. 

Chaos is the freedom of lawlessness. 

Freedom is the absence of limitation in stable conditions. 

No Mind can function in such a chaotic condition, but all important thinking belongs only to such periods. 

Imagine the confusion maturing into chaos in the Mind of Elizabeth when her charming ideal was 

discovered as a detestable viper. 

It is to her great credit that she thought and discovered the truth of her personality. 

In another context whose similarity with this is imperceptible, Lady Arabella discovered the mean 

emptiness that she was; she defended herself by fainting which gave her the clarity of ‘Dear Mary’ on 

waking.  

Boys and girls who mistake excellent manners for an adorable personality are bound to discover a scorpion 

in a turtle dove’s nest. 

Such persons cannot hide the truth of their abominable personalities when the subconscious peeps out 

which it does all the time. 

Consecration brings them face to face with the reality. 

Not that Man does not know, but that he does not want to know. 

Life never fails to warn; but it warns only once. 

To devotees Mother warns through life repeatedly till She sees Man is foolishly determined. 

Initiative misleads. 

Consecration never fails. 

One who in spite of life warning persists in his folly will never be able to consecrate the issue. 

Consecration needs detachment. 

Persistence is the involvement of identification where the problem speaks out through the devotee’s 

personality. 

Folly makes preference obstinacy. 

A stupid Man has the unique capacity to describe his obstinate arrogant attachment as an ideal of rare 

distinction. 

This is the philosophy of superstition maturing into fundamentalism. 

Two wars were fought to destroy the physical fortress of such a superstition elevated into the ideal of 

heroism. 

Self-awareness dissolves even that. 

Jane expressed sympathy for her mother’s sufferings. 

Jane honoured Kitty’s right to keep Lydia’s secret. 

These are disgusting sentiments where folly is sentimentally idealized. 
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Love certainly is not infatuation or even affection. 

Love is ananda received by the soul. 

To love another whose heart knows love is elevating. 

To offer deep love only to find the other person is selfish is disappointing. 

To discover the object of love is in the depths of personality a heinous deceit is emotional suicide. 

To love the one whose heart is pure and is devoted to you is a rare emotional pride and privilege. 

Some lines that touch upon such sentiments. 

காலசமல்லாம் அவன் காததல எண்ணி உருகுஜமா என் உள்ளம் -- கண்ணன் .  

கண்ணனவன் என்னகத்ஜத காதல தவத்த நாள் முதலாய் எண்ணசமல்லாம் அன்னவன் ஜமல்  

ஏகியபின்  மீளவில்தல. தாென்பாரதி 

By surrender the finite, undelight expands into the delight of infinitude. 

Man’s self-giving to another is good will. 

But Self-giving makes the self evolve into Self through a divine emotion of delight. 

Love seeks intensity and eternity – Sri Aurobindo. 

Love and ananda are the last word of being, the secret of secrets, the mystery of mysteries – Synthesis of 

Yoga. 

There is no greater tragedy than giving such a love to a Man whose deeper personality is of the 

poison of possessive smallness or worse still to a woman of mean selfish depravity that delights in 

humiliating another for loving him. 

Such a woman or Man is not ultimately lost though oppressed in the extreme by the darkness of the Lord of 

Death. 

It is given to them to restore the other to humanity by their own evolving divinity. 

I would not offer such an occasion even to my enemy. 

Love that is adored and idealized is youthful energy expanding into the opportunity of life unstructured by 

marriage. 

Love’s proper zone is that which is beyond the zone of self-discipline. 

By virtue of ideal formation, the ideal of one century becomes the superstition of the next century. 

It is not so of the essence. 

Essence belongs to scriptures. 

All the rest of them are externals of infinite variable attractions. 

To follow Sri Aurobindo one must be free of all those things. 

He calls them loyalty to old outworn formulas confusing them with enlightenment, enjoying their faithful 

repetition with gusto and vehemence. (p. 18 The Life Divine) 

The psychological truth is the taste of ignorance, the joy such repetition produces in one’s mouth and Mind. 

That may be greatest revolution of this century. 

Elizabeth did it in her vital charm. 

Darcy did it in his being with respect to her love. 

Man who tries to do them will face the revolt of his sensitivities. 

Marianne in Sense and Sensibility could not give up Willoughby even after his treachery, nor could 

Elizabeth give up her own charms for Wickham.  

Brandon and Darcy to overcome their sensitivities should be divine. 

This is social acceptance of a wife, not the psychological reception of a lover. 

Wife belongs to the marriage market. 

A lady love does not enter any market. 

The pity in all these grand compromises is the eternal illusion that possesses the victim as an ideal par 

excellence. 

It is not the duty of another however exalted his relationship with such a victim to save him or her from 

karma. 

If saved, the saviour will have to undergo that karma without the victim freed from the plight. 

“என்னுதடய தாயார் உண்தமயிஜலஜய உடல் நலம் குன்றி இருந்தாள்.” 

அது வருத்தத்தினால் அல்ல, விரக்தியினால் ஆகும். 

அது உடல் நலக்ஜகடு அல்ல, செயல்பட திறன் இல்லாத நிதலயாகும். 

நிதலதம மாறிவரும் சபாழுது அவள் உடனடியாகத் சதம்பிசனப் சபற்றாள். 
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திருமதி சபன்னட் தன்னுதடய மகள்களுக்குத் திருமணம் நசடசபற ஜவண்டும் என்ற விஷயத்தில் 

சபாறுதமயின்றி இருந்தாள். 

சபாறுதமயின்தம தவிர்க்க முடியாத ஜதால்விக்குச் செய்யப்படும் ெமர்ப்பணம் ஆகும்.  

இது முன்னர் எப்சபாழுதும் நிகழ்ந்திராத ஒரு சநருக்கடி ஆகும். 

ஒருவர் ெமஜயாெித புத்தியுடன் புதிதாகச் செயல்பட ஜவண்டும். 

அவள் தீவிரமாக வன்முதறயாகச் செயல்பட்டது நிதலதமதய ஜமலும் ஜமாெமாக்கியது. 

குதறந்தபட்ெ ஆற்றல் முதல் அதிகபட்ெ கட்டுப்பாடுவதர செயல்படுவததத் ஜதர்ந்சதடுக்கும் 

உாிதம ஒரு மனிதனுக்கு உள்ளது.  

அவள் அததக் கீழ் நிதலயில் செய்தாள். டார்ெி மற்சறாரு முதனயிலிருந்து செயல்பட்டான். 

டார்ெியின் கட்டுப்பாட்டினால் அவள் பயனதடந்தாள், அவளுதடய தீவிரத்தினால் அவன் 

துன்புற்றான். இதத வாழ்வின் ஒரு முரண்பாடு எனலாம்.  

அவளிடம் அவன் குதற கண்டுபிடித்தது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். 

மற்றவர்களிடம் நாம் விமாிெிப்பதத நாம் செய்ய ஜவண்டும் என்பது ெட்டம். 

திருமண ஜவண்டுஜகாளில் ஒரு ஜவதள அவன் அவளது குடும்பத்ததப் பழித்திருக்காவிட்டால்,  

எலிெசபத் அப்சபாழுதுகூட அவதன ஏற்றுக்சகாண்டிருக்க மாட்டாள், ஆனால் அவன் 

லண்டனிலுள்ள குடிதெப் பகுதிகளுக்குச்  செல்வது தடுக்கப்பட்டிருக்கும். 

சமாத்த சூழ்நிதலயின் அற்புதத்தத ஒரு தனிப்பட்ட கருத்து சவளிக்சகாண்டுவர முடியாது. 

திருமண ஜவண்டுஜகாளிற்குப் பிறகு அவன் செய்ததத முன்னஜம செய்திருக்க ஜவண்டும் 

என்பதுதான் ொியான அனுமானமாக இருக்கும். 

அவன் அததச் செய்திருந்தால் அதற்கு ஒரு ெந்தர்ப்பம் இருந்திருக்க ஜவண்டும். 

நிந்ததனயின் மூலம் அவன் சபற்றதத எவஜரா ஒருவர், அல்லது ஏஜதனும் ஒன்று அவனுக்கு 

உணர்த்தியிருக்க ஜவண்டும். 

கர்னலின் ஜபாட்டி மனப்பான்தமயின் காரணமாக வாழ்வு சவகு விதரவாக நகர்ந்து 

சகாண்டிருந்தது. 

அவன் அவளிடம் சமன்தமயாகத் திருமண ஜவண்டுஜகாள் விடுத்திருந்தால், ஜேனுதடய 

திருமணத்தத ஏற்பாடு செய்யச் சொல்லியும், விக்காமுதடய வாழ்விற்கு வழி செய்து தரும்படியும் 

எலிெசபத் ஜகட்டுக் சகாண்டிருப்பாள். 

அவன் தனது ஜவண்டுஜகாளில் மிகவும் கடுதமயாக இருந்தான். 

ொதாரண சூழ்நிதலயில்கூட ஒரு நியாயமான உதரயாடதல நிகழ்த்தியிருக்கும் தன்தம அவனிடம் 

இருக்கவில்தல. 

மதிப்புவாய்ந்த எந்த ஒரு சபண்தணயும் தகப்பிடிக்கும் தகுதி அவனிடம் இல்தல என்பதுதான் 

உண்தம. 

அதத நிதனத்துப் பார்ப்பதற்குக்கூட அவனால் இயலாது.  

நிந்ததன மட்டுஜம அததனச் செய்தது. 

இக்கததயின் ஆரம்பத்தில் எல்லா கதாபாத்திரங்களும் என்தனக் கலந்து ஆஜலாெித்திருந்தால் என் 

பதில் என்னவாக இருந்திருக்கும். 

கததயின் முடிவிதன சவளிப்படுத்தும் எததனயும் என்னால் கூற முடியாது என்பதுதான் எனது 

முதல் எண்ணமாக இருக்கும், ஏசனனில் அதத சவளியில் கூற முடியாது.  

பாராட்டத்தக்க வதகயில் புாிந்துசகாள்ளும் ஒரு செயல்முதறயின் மூலம் அந்தத் தருணத்தில் மிகச் 

ொியாக என்ன செய்ய ஜவண்டும் என்று என்னால் கூற முடியும். 

உதாரணத்திற்கு, ‘பரவாயில்தல’ என்று டார்ெி கூறியதற்கு எதிர்விதன ஆற்ற ஜவண்டாம் என 

நான் எலிெசபத்திடம் கூறுஜவன். 

டார்ெி அவதளக் காதலிக்கிறான், அவதள இறுதியில் திருமணம் செய்து சகாள்வான் என்று 

என்னால் கூற முடியாது. 

ொர்சலட் இததத் சதாிவிக்க முயன்றாள், ஆனால் அது பலன் அளிக்கவில்தல.  

எதிர்விதன ஆற்ற ஜவண்டாம் என எலிெசபத்திற்குக் கூற ஜவண்டிய அவெியமில்தல, ஏசனனில் 

அவள் எதிர்விதனயாற்றவில்தல.  

அவர்களில் ஒருவாிடம்கூட அர்த்தமுள்ள வதகயில் ஜபெ முடியாது என்று நான் உணர்ந்திருப்ஜபன். 

என்னுள்ஜள சென்று பார்க்தகயில், நானாகஜவ எந்தவித தன்முதனப்பும் எடுக்கக் கூடாது என்று 

புாிந்து சகாண்டிருப்ஜபன். 

எல்ஜலாரும் என்தனக் ஜகட்டுக் சகாண்டதால் நான் அவர்களிடம் ஜபசுவதற்கு ஒரு சூழல் இருந்தது 

என யூகித்துக் சகாள்ளலாம். 

என்னுதடய பங்கும், எனது புாிதலும் கதாபாத்திரங்களின் செயல்களின் தீவிரத்ததக் குதறக்கலாம். 
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திரு சபன்னட் நான் கூறுவதத உண்தமயாக ஏற்றுக்சகாள்வதாக இருந்தால், பிங்கிலிதயச் 

சென்று பார்க்க ஜவண்டாம் என்று அவதர நான் ஜகட்டுக் சகாண்டிருப்ஜபன்.  

அவ்வாறு இருந்திருப்பின், பிங்கிலியும் டார்ெியும் லாங்பர்னுக்கு வந்திருப்பர், அந்த அளவில் 

கததயில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும். 

என்னுதடய இடத்தில் சபாிய 'ெித்தி' சபற்ற ஒரு ஜயாகி இருந்திருந்தால், அவர் சவறுஜம 

எல்லாவற்தறயும் கவனித்துக் சகாண்டிருந்திருப்பார், எந்த வித அறிவுதரதயயும் வழங்கி இருக்க 

மாட்டார். 

குதறந்தபட்ெ பலனாக, அவர்களுதடய துன்பங்கள் குதறந்திருக்கும். 

அதிகபட்ெ பலனாக, இறுதிப் பலன் ஒன்று அல்லது இரண்டு மாதங்களில் கிதடத்திருக்கும், 

நிகழ்வுகளின் ஜபாக்கு ெற்று குதறந்திருக்கும், ெில துரதிர்ஷ்டங்கள் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும். 

ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வு லிடியாவின் மனதில் தீவிரமாக எழுந்து, எண்ணத்தின் நிதலயிஜலஜய திட்டம் 

முடிவதடந்து, துயர நிகழ்வு தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும். 

ஜபெக் கூடாது என்று ஜயாகியின் அறிவுக்கு எட்டியிருக்கும், அங்கிருந்தவர்கள் அவரவர் 

ஏற்புத்திறனுக்கு ஏற்ப பயனதடந்திருப்பர். 

இங்கிலாந்தில் இதுதான் நடந்தது. 1688ஆம் ஆண்டின் பிசரஞ்சுப் புரட்ெி அவர்களது மண்ணில் 

ஜநரடியாக இறங்காமல் அஜத ஜநரத்தில் சபாிய ெமூக மாற்றங்கள் சுமுகமாக நடந்ஜதறின.    

சநருக்கடியில் மனம் ெிந்ததன செய்வதில்தல; குழப்பத்துடன் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது. 

குழப்பம் என்பது ஒழுங்கின்தமயின் சுதந்திரமாகும். 

நிதலயான நிதலதமகளில் வதரயதற இல்லாமல் இருப்பது சுதந்திரம் ஆகும். 

இத்ததகய குழப்பமான நிதலயில் மனம் செயல்படாது, ஆனால் எல்லா முக்கியமான 

ெிந்ததனகளும் இது ஜபான்ற காலகட்டங்களில்தான் எழும். 

எலிெசபத்தின் அழகிய இலட்ெியம் ஒரு சவறுக்கத்தக்க நச்சுப் பாம்பாகக் காணப்பட்டஜபாது, அவள் 

மனதில் ஏற்பட்ட குழப்பம் சபரும் குழப்பமாக மாறுவததக் கற்பதன செய்து பார்க்கலாம். 

அவள் தன்னுசடய தன்சமயின் உண்தமதயப்பற்றி எண்ணிப் பார்த்ததும் அததக் கண்டு 

பிடித்ததும் அவளது சபாிய ொததனயாகும். 

ஜவசறாரு தறுவாயில் இஜத ஜபான்ற ஒத்த ஒன்றுக்கு இது புலப்படாது. ஜலடி அரசபல்லா 

தன்னுதடய ெின்னத்தனமான குணத்ததக் கண்டு பிடித்தாள்; மயங்கி விழுவதன் மூலம் தன்தனக் 

காப்பாற்றிக்சகாண்ட அவள், விழித்சதழும்சபாழுது ‘அருதம ஜமாி’ என்று அதழக்கும் சதளிவிதன 

அதடந்தாள்.  

ெிறந்த நடத்ததகதளப் ஜபாற்றத்தகும் ஆளுதம என தவறாகக் கருதும் ஆண்களும் சபண்களும், 

ஒரு பறதவயின் கூட்டில் ஜததளப் பார்க்க ஜவண்டியிருக்கும். 

இத்ததகய நபர்கள், எப்சபாழுதும் சவளிவரும் அவர்களுதடய ஆழ்மனம் ததலதூக்கும்சபாழுது, 

தங்களுதடய சவறுக்கத்தக்க ஆளுதமயின் உண்தமதய மதறக்க முடிவதில்தல. 

ெமர்ப்பணம் உண்தம நிதலதயக் காண தவக்கிறது. 

மனிதனுக்குத் சதாியாது என்பதல்ல, அவனுக்குத் சதாிந்துசகாள்ள விருப்பமில்தல. 

வாழ்வு ஒருஜபாதும் எச்ொிக்கத் தவறுவதில்தல; ஆனால் ஒஜர ஒரு முதற மட்டுஜம எச்ொிக்கும். 

மனிதன் அறிவில்லாமல் உறுதியாக இருப்பததக் காணும்வதர அன்தன, அன்பர்களுக்கு வாழ்வின் 

வழியாகத் சதாடர்ந்து எச்ொிக்கிறார். 

தன்முதனப்பு தவற்றில் முடிகிறது. 

ெமர்ப்பணம் ஒரு ஜபாதும் ஜதால்வி அதடவதில்தல. 

வாழ்வு எச்ொிக்கும்ஜபாதும் எவர் ஒருவர் முட்டாள்தனத்தத வலியுறுத்துகிறாஜரா அவரால் 

ெமர்ப்பணம் செய்யஜவ முடியாது.  

ெமர்ப்பணம் செய்வதற்கு பற்றற்ற நிதல ஜததவ. 

விடாமுயற்ெி அதடயாளப்படுத்தலில் சகாள்ளும் ஈடுபாடாகும். அங்குப் பிரச்ெிதன அன்பாின் 

ஆளுதமயின் மூலம் சவளிப்படுகிறது. 

முட்டாள்தனம் முன்விருப்பத்ததப் பிடிவாதமாக மாற்றுகிறது. 

பிடிவாதமான முரட்டுத்தனமான பற்றிதன ஒரு அாிய இலட்ெியமாக வர்ணிக்கும் ெிறப்பு வாய்ந்த 

ஆற்றல், அறிவற்ற மனிதனுக்கு உண்டு. 

இது மூட நம்பிக்தக அடிப்பதடவாதமாக முதிர்ச்ெி அதடவதாகும். 

வீரத்தின் இலட்ெியமாக உயர்த்தப்பட்ட இத்ததகய ஒரு மூடநம்பிக்தகதய அழிக்க இரண்டு 

ஜபார்கள் நடந்ஜதறின. 

சுய விழிப்புணர்ச்ெி அததனயும்கூட கதரத்துவிடுகிறது. 

ஜேன் அவளுதடய தாயாாின் துன்பங்கதள நிதனத்து வருந்தினாள். 
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லிடியாதவப் பற்றிய இரகெியத்ததக் காப்பாற்றும் கிட்டியின் உாிதமதய ஜேன் மதித்தாள். 

இதவ அருவருக்கத்தக்க உணர்வுகள் ஆகும், இங்கு முட்டாள்தனம் உணர்வுாீதியாக 

இலட்ெியமாக்கப்படுகிறது. 

காதல், நிச்ெயமாக மயக்கமும் அல்ல அல்லது பாெமும் அல்ல. 

காதல் ஆன்மா சபறும் ஆனந்தம் ஆகும். 

காததல அறிந்திருக்கும் மற்சறாரு உள்ளத்ததக் காதலிப்பது மனநிதலதய உயர்த்தும். 

ஆழ்ந்த காததல அளிக்தகயில் அந்நபர் சுயநலமாக இருப்பததக் காணும்சபாழுது ஏமாற்றம் 

கிதடக்கிறது. 

காதலிக்கும் நபர் சகாடிய வஞ்ெகத்தன்தம உதடயவராக இருப்பததக் காணுவது 

உணர்வுபூர்வமான தற்சகாதலக்குச் ெமமாகும். 

உள்ளம் தூய்தமயாகவும் நம்மிடம் அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பவதரக் காதலிப்பது ஒரு அாிய, 

உணர்வுபூர்வமான, சபருதம மற்றும் ெிறப்புாிதமயாகும்.  

அத்ததகய உணர்வுகதளத் சதாடும் ெில வாிகள்: 

காலசமல்லாம் அவன் காததல எண்ணி உருகுஜமா என் உள்ளம்- கண்ணனவன் என்னகத்ஜத 

காதல தவத்த நாள் முதலாய் எண்ணசமல்லாம் அன்னவன் ஜமல் ஏகியபின் மீளவில்தல -   

தாென்பாரதி. அத்ததகய உணர்வுகதளத் சதாடும் ெில உணர்வுகள். 

ெரணாகதியின் மூலம் அளவுக்குட்பட்டது, ெந்ஜதாஷமில்லாதது, அனந்தமான ஆனந்தமாக 

விாிவதடகிறது. 

மனிதன் மற்றவாிடம் காண்பிக்கும் சுய அர்ப்பணம் நல்சலண்ணமாகும். 

சுய அர்ப்பணம் நம்தம ஆனந்தத்தின் ஒரு சதய்வீக உணர்வின் மூலம் பிரம்மமாக சவளிவரச் 

செய்கிறது.  

அன்பு, தீவிரத்ததயும் அமரத்துவத்ததயும் நாடுகிறது - ஸ்ரீ அரவிந்தர். 

ஆனந்தமும் அன்பும் ேீவனின் இறுதி வார்த்ததகளாகும், இரகெியங்களின் இரகெியம் ஆகும், 

மர்மங்களின் மர்மம் ஆகும்- Synthesis of Yoga 

தன்னுதடயது என உாிதம சகாண்டாடும் விஷம் வாய்ந்த குறுகிய குணம் சகாண்ட ஒரு 

ஆதணஜயா அல்லது தன்தனக் காதலிப்பவதன அவமானப்படுத்துவதில் ெந்ஜதாஷம் அதடயும் 

சுயநலமிக்க ஏமாற்றும் குணமுதடய ஒரு சபண்தணஜயா காதலிப்பததவிட சபாிய துன்பம் எதுவும் 

இல்தல. 

இத்ததகய ஒரு ஆஜணா அல்லது சபண்ஜணா மரண ஜதவனின் இருளால் தீவிரமாக 

ஒடுக்கப்பட்டாலும் இறுதியில் சதாதலந்து ஜபாவதில்தல.   

இவர்களது சவளிவரும் சதய்வீகத்தன்தமயின் மூலம் மற்றவதர மனித குலத்திற்கு மீட்சடடுக்கும் 

வாய்ப்பு இவர்களுக்கு உள்ளது. 

என்னுதடய எதிாிக்குக்கூட இத்ததகய ஒரு ெந்தர்ப்பத்தத நான் அளிக்க மாட்ஜடன். 

ஜபாற்றப்பட்ட மற்றும் இலட்ெியப்படுத்தப்பட்ட காதல், திருமணம் என்ற அதமப்பின் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்படாமல், வாழ்வின் வாய்ப்பாக விாிவதடயும் இளதமயின் ெக்தியாகும்.  

சுயக் கட்டுப்பாட்தடத் தாண்டிய இடஜம காதலின் ொியான இடமாகும். 

இலட்ெியத்தின் உருவாக்கம் காரணமாக ஒரு நூற்றாண்டின் இலட்ெியம் அடுத்த நூற்றாண்டின் 

மூடநம்பிக்தகயாக மாறிவிடுகிறது.  

ொராம்ெத்திற்கு இது சபாருந்தாது. 

ொராம்ெம் ஜவத ொஸ்திரங்களுக்கு உாியது. 

மற்றதவ அதனத்தும் அளவற்று மாறுபடும் ஈர்ப்புகளின் புறக் கூறுகள் ஆகும்.  

ஸ்ரீ அரவிந்ததரப் பின்பற்றுவதற்கு, ஒருவர் இத்ததகய விஷயங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க 

ஜவண்டும்.  

இது அர்த்தமற்ற பதழய விதிமுதறகளுக்கு விசுவாெமாகத் தீவிரத்துடனும் சபரும் ஆர்வத்துடனும் 

மீண்டும் மீண்டும் செய்வதத ெந்ஜதாஷமாக அனுபவிப்பதத ‘ெித்தி எனக் குழப்பிக் சகாள்வதாகும் 

என்று பகவான் கூறுகிறார்.(p. 18 The Life Divine)  

அறியாதமயின் ருெிஜய இதன் உளாீதியான உண்தமயாகும். 

அது இந்த நூற்றாண்டின் மிகப் சபாிய புரட்ெியாக இருக்கலாம். 

எலிெசபத் இததனத் தன்னுதடய உணர்வின் ஈர்ப்பில் செய்தாள். 

எலிெசபத் மீதிருந்த காதலினால் டார்ெி இததனத் தனது ேீவனில் செய்தான். 

அவற்தறச் செய்ய முயலும் மனிதன் தனது நுண்ணுணர்வுகளின் எதிர்ப்பிதனச் ெந்திப்பான். 
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‘Sense and Sensibility’ எனும் நாவலில் Willoughby துஜராகம் செய்த பின்பும் Marianne-ஆல் 

அவதனக் தக விட முடியவில்தல, விக்காம் மீதிருந்த ஈர்ப்பிதன எலிெசபத்தாலும் தகவிட 

முடியவில்தல.  

ப்ரான்டனும், டார்ெியும் தங்களது உணர்வுகதள சவற்றிசகாள்ள சதய்வீகத் தன்தம 

உதடயவர்களாக இருக்க ஜவண்டும். 

இது ஒரு மதனவியின் ெமூகாீதியான ஒப்புதல் ஆகும், காதலனது மனாீதியான ஒப்புதல் அல்ல.   

மதனவி திருமணச் ெந்தததயச் ஜெர்ந்தவள். 

காதலிக்கப்படும் சபண் எந்தச் ெந்ததயிலும் இருப்பதில்தல. 

இந்த அதனத்து சபாிய ெமரெங்களிலும் பாதிக்கப்படுபவன், தான் எல்ஜலாதரயும்விட மிகச் 

ெிறந்தவர் எனும் மாதயயில் இருப்பஜத வருத்தத்திற்குாியதாகும். 

அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டவதர, அவளுதடய அல்லது அவனுதடய கர்மாவிலிருந்து காப்பாற்ற, 

ஒருவருக்கு அவருதடய நட்பு எப்ஜபற்பட்டதாக இருப்பினும், அது அவருதடய கடதம இல்தல. 

அப்படிக் காப்பாற்றினால், பாதிக்கப்பட்டவாின் கர்மா உதவி செய்தவதரப் பாதிக்கும், 

பாதிக்கப்பட்டவரும் கஷ்டத்திலிருந்து விடுபட்டிருக்க மாட்டார். 

131. “Could she exert herself, it would be better.” 

Exertion energises. 

Exertion is preceded by an effort of will. 

Her not being able to exert showed she was at the end of her thoughts. 

Her Mind worked only on a certain line which she had exhausted. 

This is true not only about her, but about all men whatever their Mental development is. 

As society is a structured limitation in vast life, as the government is a still restricted structure, Mental 

development is a structured limit in the vast plane of one’s Mind. 

Hence the infinity of Mind when one comes out of the structure. 

This is Mental infinity, not the pure self-existing infinity. 

The Absolute is infinite, not in the sense Mind is infinite. 

The Absolute is infinite in the sense that it is capable of anything. It is capable of many things 

simultaneously. 

We cannot ascribe any type of limitation to Brahman. 

Mind cannot conceive of such an infinity. 

Only Supermind can conceive of it. 

For us to realize Brahman, or the Self in the transcendence, or even the Soul in us, we must rise to 

Supermind. 

It is true of the Spirit in general. 

Can Darcy marry Lydia? Or Elizabeth Collins? To us these are inconceivable.  

To one who has the touch of Supermind these are possible. 

One who thinks like that or acts, can aspire for Supermind. 

Mother can Supramentalise the earth in a day in this sense. 

Such a devotee does not call Mother or think of Her. He is in Her and She is in him. 

He can aspire and say ‘aspiration awakes in me and achieve in me all that I flame for.’ 

Faith, action in faith, is for such a soul. 

In moments of inspiration he can transmute one object into another. 

The devotee or sadhak does not aspire for power, even spiritual power. 

All this can happen without even the first fundamental Siddhi, as moksha can be reached without shedding 

ego. 

The law and nature of devotion are to give, not to take. 

Devotion takes the aim, converts it into emotional energy and offers it to its object. 

The nature of moksha is detachment from the rest of the being to give itself fully to the Spirit. 

Its law, by its very constitution, is selfish, not self giving. 

To call Mother is to call into us or our problem the entire energy and power of Her cosmic existence. 

She is the cosmic power of creation. 

She offers Her all to all of us. 

To call Her is to solve a finite problem with infinite energy. 

Calling is a process by which the being emerges out of force. 
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In a negative atmosphere, She solves problems, converts them into opportunities negatively – e.g. through a 

power failure. 

What we know to be bad omens are really not all bad. 

Even bad omens can act as good omens. 

The power lies not in the omens but the attitude of the devotee who views the omen. 

Learn to go in with each touch of the outer life. 

Our calling can change the character of the atmosphere also. 

For that, our atmosphere must call, i.e. the inner call should extend to the outer and call from there. 

At a greater depth there is no inner or outer. 

There the inner includes the outer. 

We can move into The Mother, need no outer or inner. 

The Mother is all pervasive. 

She includes the individual, universal and transcendental. 

Mother is the divine consciousness of Nature. 

Mother is the supramental Mahasakthi. 

Ishwara surrenders to Her and is dissolved in Her. 

Lydia activated herself only when a greater opportunity arose in the shape of Darcy’s interest in 

Elizabeth. 

An opportunity is an opening through which all can enter. 

We must sift away the unwanted. 

As the twenty seven defects of ‘The Mother’ should be eliminated, prior to it He gives fourteen ways in 

which we err, all of which should be avoided. 

Imagine the psychological distance between Lydia and where a devotee who says ‘Let Thy Will be done’ 

should be. 

In our own being you will see both. 

The one should be made the other. 

In such an effort, Truth, Self-giving will open further avenues. 

Knowing such a difference, you can know the value of giving up each belief and the value of taking a new 

attitude. 

The Colonel refused to believe in Wickham. He was skeptical. 

Jane sharing his skepticism, the skepticism would become true. 

If she refused to believe the Colonel, her Mind would make a progress from negative to positive, but in the 

same plane, as it is the belief in knowledge. 

To give up belief in knowledge releases the Mind from knowledge. 

It is a great step, but you are still in the Mind. 

Give up the Mind, you will move to the emotions. 

Similarly you can move to the sensation of giving up emotions. 

The potential for Silence will increase, but no Silence will descend. 

Memory and censor will be quieted. 

Self-giving will now move to this area. 

Still it may be egoistic self-giving. 

The world knows this long ago. 

We must discover the power in it and follow. 

Chapter One has one such knowledge. 

Sri Aurobindo shows one can move to Supermind from Mind with that knowledge. 

To let the disciple discover it will do good to the disciple. 

By the same knowledge one can see the infinite in the finite. 

The Infinite must be approached from all possible routes. 

“தாயார் இதிலிருந்து முயன்று சவளிஜய வந்தால், அது நன்றாக இருக்கும்.” 

கடின முயற்ெி ெக்தி அளிக்கிறது. 

மன உறுதியின் ஒரு முயற்ெி கடின உதழப்பின் முன் எழுகிறது. 

திருமதி சபன்னட் உதழக்க முயலாதது அவள், அவளது எண்ணங்களில் மூழ்கி உள்ளததக் 

காட்டுகிறது. 
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அவளது மனம் ெில குறிப்பிட்ட திதெயிஜலஜய செயல்பட்டது, அதுவும் செறிவதடந்து விட்டிருந்தது. 

இது இவதளப் சபாறுத்தவதர மட்டும் உண்தமயல்ல, ஆனால் மனதின் வளர்ச்ெி எப்ஜபற்பட்டதாக 

இருப்பினும், அதனத்து ஆண்களுக்கும் இது சபாருந்தும். 

அகண்ட வாழ்வில் ெமூகம் ஒரு கட்டதமக்கப்பட்ட வரம்பு என்பதுஜபால், அரொங்கம் இன்னமும் 

கட்டுப்பட்ட அதமப்பாக இருப்பதுஜபால், ஒருவரது மனதின் அகண்ட நிதலயில் மனதின் வளர்ச்ெி 

கட்டதமக்கப்பட்ட அளவுக்குட்பட்டதாக இருக்கிறது.     

அதனால்தான் ஒருவர் கட்டதமப்பிலிருந்து சவளிவரும்சபாழுது மனம் அனந்தமாக உள்ளது. 

இது மனதின் அனந்தம், தூய்தமயான சுயமாக இருக்கும் அனந்தம் அல்ல. 

பிரம்மம் அனந்தமானது, மனம் அனந்தம் என்ற சபாருளில் அல்ல. 

பிரம்மம் எததயும் ொதிக்கும் திறனுதடயது என்ற அர்த்தத்தில் அது அனந்தமாக உள்ளது. 

பலவற்தற ஒஜர ெமயத்தில் ொதிக்கும் திறன் இதற்கு உண்டு. 

பிரம்மனுக்கு எந்த வித வதரயதறதயயும் நாம் விதிக்க முடியாது.  

மனதால் இத்ததகய அனந்தத்தத நிதனத்துப் பார்க்க முடியாது. 

ெத்தியேீவியத்தால் மட்டுஜம இது முடியும். 

நாம் பிரம்மத்தத அதடவதற்ஜகா, கடந்த நிதலயில் உள்ள ஆன்மாதவ அதடவதற்ஜகா அல்லது 

நம்முள் இருக்கும் ஆன்மாதவ அதடவதற்ஜகா, நாம் ெத்திய ேீவியத்தின் நிதலக்கு உயர 

ஜவண்டும்.       

சபாதுவாக ஆன்மாதவப் சபாறுத்தவதர இது உண்தம. 

டார்ெி லிடியாதவத் திருமணம் செய்துசகாள்ள முடியுமா? அல்லது எலிெசபத் காலின்தஸ 

திருமணம் செய்துசகாள்ள முடியுமா? நம்மால் இவற்தற நிதனத்துப் பார்க்கவும் முடியாது. 

ெத்தியேீவிய ஸ்பாிெம் சபற்றவருக்கு இதவ ொத்தியம். 

அததப்ஜபால் நிதனக்கும் அல்லது செயல்படும் ஒருவர் ெத்திய ேீவியத்திற்கு ஆர்வப்படலாம். 

இந்த விதத்தில் அன்தனயால் உலகத்தத ஒஜர நாளில் ெத்தியேீவியமயமாக்க முடியும். 

இது ஜபான்ற ஒரு அன்பர் அன்தனதய அதழப்பதில்தல அல்லது நிதனப்பதில்தல. அவர் 

அன்தனயுள் இருக்கிறார், அன்தன அவருள் இருக்கிறார். 

அவர் ஆர்வக்குரல் எழுப்பி, ‘ஆர்வம் என்னுள் விழித்சதழுகிறது, நான் ஆர்வப்படும் அதனத்தும் 

என்னுள் ொதித்தருள ஜவண்டும்’ என ஜவண்டலாம். 

நம்பிக்தக, நம்பிக்தகயில் செயல், இத்ததகய ஆன்மாவுக்குாியதாகும். 

உத்ஜவகம் எழும் தருணங்களில் அவரால் ஒரு சபாருதள மற்சறான்றாக மாற்ற முடியும். 

ொதகஜரா அல்லது அன்பஜரா அதிகாரத்திற்கு ஆர்வப்படுவதில்தல, ஆன்மீக ெக்திக்கும் 

ஆர்வப்படுவதில்தல. 

அகந்தததயக் தகவிடாமல் ஜமாக்ஷத்தத அதடய முடியும் என்பதால் முதல் அடிப்பதட ெித்திதய 

அதடயாமலும் இதவ அதனத்தும் நதடசபறலாம்.   

முழு ஈடுபாட்டின் ெட்டமும், தன்சமயும் அளிப்பது, சபறுவதல்ல. 

இலக்கிதன ஈடுபாடு எடுத்துக்சகாண்டு, உணர்வுபூர்வமான ெக்தியாக மாற்றுகிறது, அதன் 

இலக்கிற்கு அதத அளிக்கிறது. 

ேீவனின் மற்ற பாகங்களிலிருந்து விடுபட்டு, ஆன்மாவிற்கு முழுவதுமாக அளிப்பஜத ஜமாக்ஷத்தின் 

தன்தமயாகும். 

அதன் ெட்டம் அதன் அதமப்பின்படி சுயநலமானது, சுய அர்ப்பணத்ததக் சகாண்டதல்ல. 

அன்தனதய அதழப்பது என்பது நமக்குள், நமது பிரச்ெிதனக்குள், அன்தனயின் பிரபஞ்ெ 

ேீவியத்தின் ெக்தி மற்றும் ஆற்றல் முழுவததயும் அதழப்பதாகும். 

அன்தன பதடப்பின் பிரபஞ்ெ ெக்தியாகும். 

அன்தன தன்தன முழுவதுமாக நம் எல்ஜலாருக்கும் வழங்குகிறார். 

அளவுக்குட்பட்ட பிரச்ெிதனதய அளவற்ற ெக்தியின் மூலம் தீர்ப்பதற்கு அன்தனதய அதழக்க 

ஜவண்டும். 

ெக்தியிலிருந்து ேீவன் சவளிப்படுவதன் செயல்முதற அதழப்பாகும். 

ஒரு எதிர்மதறயான சூழலில், அன்தன பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்கிறார், எதிர்மதறயாக அவற்தற 

வாய்ப்புகளாக மாற்றுகிறார்- (உ- ம் ) மின் ததடயின் மூலம்.  

சகடுதலான ெகுனங்களாக நாம் நிதனப்பதவ உண்தமயில் சகடுதலானதவ அல்ல. 

சகட்ட ெகுனங்களும் நல்ல ெகுனங்களாகச் செயல்பட முடியும். 

ெக்தி ெகுனத்தில் இல்தல, ெகுனத்தின் மீதான அன்பருதடய கண்ஜணாட்டத்தில்தான் உள்ளது. 

புற வாழ்வின் ஒவ்சவாரு ஸ்பாிெத்துடன், அகத்தில் செல்ல நாம் கற்றுக்சகாள்ள ஜவண்டும். 

நமது அதழப்பு சூழலின் குணத்ததயும் மாற்றவல்லது. 
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அதற்கு நமது சூழல் அதழக்க ஜவண்டும், அதாவது உள்ளிலிருந்து எழும் அதழப்பு புறத்திற்கு 

விாிவதடந்து, அங்கிருந்து அதழப்பு எழ ஜவண்டும்.  

ஜமலும் ஆழத்தில் அகம் புறம் என்று எதுவும் இல்தல. 

அங்கு அகம், புறத்ததயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

அகமும் புறமும் நமக்குத் ஜததவயில்தல, நாம் அன்தனயிடம் சென்றதடய முடியும். 

அன்தன எங்கும் வியாபித்திருப்பவர். 

தனிப்பட்டது, உலகளாவியது, பிரம்மதிற்குாியது அதனத்தும் அன்தனயினுள் அடக்கம். 

அன்தன இயற்தகயின் சதய்வீக ேீவியம் ஆவார்.  

அன்தன ெத்தியேீவிய மஹாெக்தி ஆவார். 

ஈஸ்வரன் அன்தனயிடம் தஞ்ெமதடந்து அன்தனயினுள் கதரந்து விடுகிறான்.  

எலிெசபத் மீது டார்ெி சகாண்டிருந்த விருப்பம் சபாிய வாய்ப்பிதன ஏற்படுத்திய பிறஜக லிடியா 

செயல்படத் சதாடங்கினாள். 

ஒரு வாய்ப்பு அதனவரும் நுதழயக்கூடிய ஒரு வாயிலாகும். 

ஜவண்டாததத நாம் அகற்றி விட ஜவண்டும். 

‘The Mother’ கூறும் இருபத்தி ஏழு குதறபாடுகதள நீக்கிவிட ஜவண்டும் என்பதுஜபால, அதற்கு 

முன்பு பகவான் கூறியுள்ள நாம் செய்யும் பதினான்கு தவறுகதளயும் தவிர்த்து விட ஜவண்டும். 

லிடியாவிற்கும், ‘தங்களது விருப்பப்படி நடக்கட்டும்’ என்று கூறும் அன்பருக்கும் இதடஜய உள்ள 

மஜனாாீதியான தூரத்தத நாம் கற்பதன செய்து பார்க்கலாம்.  

நமது ேீவனிஜலஜய நாம் இரண்தடயும் பார்க்கலாம். 

ஒன்தற மற்சறான்றாக மாற்ற ஜவண்டும். 

இத்ததகய ஒரு முயற்ெியில் உண்தம, சுய அர்ப்பணம் ஆகியதவ ஜமலும் ெில வாய்ப்புகளுக்கு வழி 

வகுக்கும். 

இது ஜபான்ற ஒரு வித்தியாெத்ததத் சதாிந்துசகாள்வது, ஒவ்சவாரு நம்பிக்தகதயயும் 

தகவிடுவதன் மதிப்தப அறிந்துசகாள்ள முடியும், புதிய மஜனாபாவத்தத ஜமற்சகாள்வதன் 

பலதனயும் புாிந்துசகாள்ள முடியும். 

விக்காதம கர்னல் நம்ப மறுத்தார். அவர் ெந்ஜதகப்பட்டார். 

ஜேனும் அவரது ெந்ஜதகத்ததப் பகிர்ந்து சகாண்டிருந்தால், ெந்ஜதகம் உண்தமயாகியிருக்கும். 

அவள் கர்னதல நம்ப மறுத்தால், அவளுதடய மனம், அது அறிவின் மீதுள்ள நம்பிக்தக என்பதால் 

அஜத நிதலயில் எதிர்மதறயிலிருந்து ஜநர்மதறயாக முன்ஜனற்றம் அதடயும். 

அறிவின் மீதிருக்கும் நம்பிக்தகதயக் தகவிடுவது மனதத அறிவிலிருந்து விடுவிக்கிறது. 

இது ஒரு சபாிய முயற்ெியாகும், ஆனால் நாம் இன்னமும் மனதில் இருக்கிஜறாம். 

மனததக் தக விட்டால் நாம் உணர்ச்ெிகளுக்கு மாறுஜவாம்.  

இஜத ஜபால உணர்ச்ெிகதளக் தகவிட்டால் நாம் உணர்வுகளுக்கு மாறுஜவாம். 

சமௌனத்திற்கான ஆற்றல் அதிகாிக்கும், ஆனால் எந்த ஒரு சமௌனமும் ஆட்சகாள்ளாது. 

ஞாபகமும், எச்ொிக்தக உணர்வும் அதமதியாகிவிடும். 

சுய அர்ப்பணம் இங்கு எழும். 

இருப்பினும் இது அகந்ததயுடன் கூடிய சுய அர்ப்பணமாக இருக்கும்.  

இதத உலகம் நீண்ட காலத்திற்கு முன்ஜப அறியும். 

இதிலுள்ள ெக்திதய நாம் அறிந்துசகாண்டு அததப் பின்பற்ற ஜவண்டும். 

அத்தியாயம் ஒன்றில் இத்ததகய ஒரு ஞானம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அந்த அறிவின் துதணயுடன் ஒருவர் மனதிலிருந்து ெத்திய ேீவியத்திற்கு உயரலாம் என்று  

ஸ்ரீ அரவிந்தர் காண்பிக்கிறார். 

ெிஷ்யஜன இததக் கண்டுபிடிக்க அனுமதிப்பது அவனுக்கு நல்லது செய்யும். 

அஜத ஞானத்துடன் ஒருவர் அனந்தத்தத அந்தத்தில் காணலாம். 

ொத்தியமாகக்கூடிய அதனத்து வழிகளின் மூலமும் அனந்தத்தத அணுக ஜவண்டும். 

132. “but my mother is not expected, nor my father.” 

Once you come away from a plane of knowledge sufficiently, it will be amusing to see how we have 

been. 

Mother saw us thus from Supermind. 

People are at several levels. 

1. Simple contented rural superstition. 

2. Equally simple-minded satisfaction in urban living. 

3. The intellectual removes himself to a higher level of enlightened superstition. 
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4. One who has realized the Self is only a half-blind seer. 

One can classify the population under thirty or forty levels. 

At home, at work, inside you, you can see all forty levels. 

It is a great ideal to decide to move one level each time you act in that act. 

All these gains will not entitle a Man to one of the several indices of the first great opening which I often 

enlist. 

Now one can see this is not to be done intermittently. 

Unless it is done non-stop, it will not gain momentum to move to the next level. 

The joy of such exertion is the indication of its saturation. 

One and the Many. 

We see we are one of the Many in communication with the other Many. 

To exchange with the One is next. 

Formation of Individuality is different. 

It is now easy to see that when one is a success, one cannot reach anything less than an international 

reputation. A plane cannot travel at a hundred miles speed, can only fly at higher speeds. 

A tree cannot give one fruit. 

At this point one can try Romance. 

Darcy came here for a brief while. 

The self-issuing inner joy from the Self indicates progress. 

Only goodwill is permitted. Even that as a will is not desirable. 

For a perceptive person, ordinary events will reveal as negotiation for crores. 

One who moves fabulous amounts will know the difficulty of moving a Man. 

A Man can be moved only by oneself moving INSIDE. 

Even then, he will get the result, but the other person will remain unchanged, though moved enough to let 

your work accomplish. 

At this stage the unregenerate vital can be seen. 

Now Aphorisms will reveal. 

Still all sins cannot be forgiven. 

It is a ripe moment to see that one can forgive himself for any sins. 

To be able to do so with another is Himalayan Progress. 

Non-Reaction, Non-thinking, Non-Expectation are powerful, but still only negative. 

Even when the corresponding positives are attained, you are still in the same plane. 

Transformation demands you move higher. 

Surrender that does it is in the higher plane. 

Surrender can take us to the subliminal. 

The subliminal has universal ignorance. 

Only the Psychic in the subliminal is the higher plane. 

It is a great beginning, but still it is the Mental Psychic. 

Generosity is better than selfishness. 

But generosity can be selfish even egoistic. 

To be non-egoistic is better than being generous. 

Accomplishment now will be universal. 

Our own progress is not so good as Progress granted by Mother. 

That is a stage where surrender is completed. 

One can have Peace which is better than ecstasy. 

Peace succeeds surrender while ecstasy precedes surrender. 

Love and Ananda are the secrets of secrets, mysteries of mysteries, but Love precedes ecstasy. 

Sri Aurobindo said there is no greater quest for an idealist than seeking God. 

Becoming God is seeking God. 

At a moment of crisis, all known weaknesses will surface in strength, but one unknown strength may 

also present itself. 

Kitty, her mother, Lydia, Jane and Elizabeth acted to fortify weaknesses. 

Mr. Bennet exhibited strength. 
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In the descent, Supermind delegates to Overmind its strength. 

Overmind with diminished energy acts globally. 

This goes through the cosmic Mind of knowledge and ignorance. 

Mind receives the force with diminished consciousness. 

By exclusive concentration the Inconscient is reached where falsehood can have life. 

Evolution is possible at this stage only by being in touch with the involved Psychic. (p. 285 – 289 The 

Life Divine) 

In this crisis, Mr. Bennet took the effort to get into touch with his Psychic being. Hence his decision. 

The power of his decision was rewarded by the intense joy of his relating to Pemberley as his own. 

All along I have been talking about prosperity and accomplishment though I know the only 

accomplishment is the realization of not needing any accomplishment material or spiritual. 

What then is the goal of human birth? 

Is there none? 

One outgrows effort at all planes, prayers of all descriptions, even the need to consecrate or surrender and 

comes to be. 

It is a stage when consciousness grows on its own impulse. 

It is the strength of the substance overflowing into consciousness as energy of growth. 

One is and grows as he is. 

It is the state of the Gnostic Being given to us as a speck or its touch. 

We don’t become the Gnostic Being but gets its penumbra. 

Once The Life Divine fully reveals itself, it will be a joy to read this story in its light as if it was written to 

exemplify it. 

It will be a page turner. 

“ஆனால் தாயாாிடம் இதத எதிர்பார்க்க முடியாது, தந்ததயிடமிருந்தும் எதிர்பார்க்க முடியாது.” 

ஜபாதுமான அளவிற்கு நாம் அறிவின் நிதலயிலிருந்து அகன்று விடும்சபாழுது, நாம் எவ்வாறு 

இருந்ஜதாம் என்று பார்ப்பது சுவாரெியமாக இருக்கும். 

ெத்திய ேீவியத்திலிருந்து அன்தன நம்தம இவ்வாறு கண்டார். 

மக்கள் பல்ஜவறு நிதலகளில் உள்ளனர்.  

1. எளிதமயான திருப்தியுறும் எளிய மூடநம்பிக்தக.  

2. அஜத ஜபான்று நகர வாழ்வில் எளிய மனதுடன் திருப்தி அதடதல்.  

3. அறிசவாளியூட்டப்பட்ட மூடநம்பிக்தகயின் உயர் நிதலக்கு புத்திொலிகள் தங்கதள மாற்றிக் 

    சகாள்கின்றனர்.  

4.  சுயத்தத உணர்ந்த அறிவு ேீவிகள் அதரக் குருடராவார்.    

மக்கதள முப்பது அல்லது நாற்பது நிதலகளாகப் பிாிக்கலாம். 

வீட்டில், ஜவதலயில், நமக்குள் நாம் நாற்பது நிதலகதளயும் பார்க்கலாம். 

அந்தச் செயலில் நாம் செயல்படும் ஒவ்சவாரு முதறயும் ஒரு நிதல நகரத் தீர்மானிப்பது உயர்ந்த 

இலட்ெியமாக இருக்கும்.  

நான் அடிக்கடி குறிப்பிடும் முதல் சபாிய வாய்ப்பின் பல்ஜவறு குறியீடுகளுக்கு இந்த முயற்ெிகள் 

யாவும் மனிததனத் தகுதி உதடயவனாக மாற்றாது. 

இதத இதடயிதடஜய செய்யக்கூடாது என்பதத ஒருவர் இப்சபாழுது காணலாம்.  

இதடவிடாது செய்தால்தான் அது ஜவகம் சபற்று அடுத்த நிதலக்கு நகருவதற்கான உந்துததலப் 

சபறும். 

இத்ததகய முயற்ெியின் ெந்ஜதாஷம் அது செறிவதடவதன் குறியீடாகும். 

ஏகனும் அஜனகனும். 

மற்ற அஜனகன்களுடன் சதாடர்புசகாண்டிருக்கும் அஜனகன்களில் நாமும் ஒன்று என்பதத நாம் 

பார்க்கிஜறாம். 

ஏகனுடன் பாிமாறிக்சகாள்வது அடுத்தது. 

தனித்துவம் உருவாவது என்பது ஜவறு. 

ஒருவர் இப்சபாழுது சவற்றி சபற்றால், அவர் ெர்வஜதெப் புகழ் அதடவதத எளிதாகப் பார்க்கலாம். 

விமானம் நூறு தமல் ஜவகத்தில் பறக்க முடியாது, ஜமலும் அதிக ஜவகத்தில்தான் பறக்க முடியும்.  

ஒரு மரத்தால் ஒஜர ஒரு பழத்தத மட்டும் அளிக்க முடியாது. 

இந்த இடத்தில் ஒருவர் காததல முயற்ெி செய்து பார்க்கலாம். 

டார்ெி இங்கு ெற்று ஜநரத்திற்கு வந்தான். 
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சுயத்திலிருந்து தானாக எழும் ெந்ஜதாஷம் முன்ஜனற்றத்ததக் குறிக்கிறது. 

நல்சலண்ணம் மட்டுஜம அனுமதிக்கப்படுகிறது. அதுவும் கூட மன உறுதியாக எழுவது  

விரும்பத்தக்கது அல்ல.  

புாிந்துசகாள்ளும் திறனுதடய ஒரு நபருக்கு, ொதாரண நிகழ்வுகள் ஜகாடிகளுக்கானப் ஜபச்சு 

வார்த்தத நடத்துவது ஜபால் சவளிப்படும். 

அபாிமிதமான அளவிற்கு பணத்தத ஈட்டக்கூடிய திறன் உதடய ஒரு நபருக்கு, ஒரு மனிததன 

மாற்றுவதன் கஷ்டம் சதாியும். 

அகத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தால் மட்டுஜம ஒரு மனிதன் மாற முடியும். 

அப்படியிருந்தும் அவருக்குப் பலன் கிதடக்கும், நமது ஜவதல பூர்த்தியாகும் அளவிற்கு மற்றவசர 

மாற்ற முயற்ெி செய்திருந்தாலும் அந்நபாிடம் எந்தவித மாற்றமும் ஏற்பட்டிருக்காது. 

இந்தக் கட்டத்தில் உயிர்பிக்கப்படாத உணர்வு காணப்படும். 

சபாதுவான உண்தமதய அறிவார்ந்த சொற்சறாடர்கள் இப்சபாழுது சவளிப்படுத்தும். 

இருப்பினும் எல்லா பாவங்கதளயும் மன்னிக்க முடியாது. 

எந்த பாவங்களுக்கும் ஒருவர் தன்தனஜய மன்னித்துக்சகாள்ள முடியும் என்று காணும் ொியான 

தருணமாகும் இது. 

மற்றவர் விஷயத்தில் இவ்வாறு செய்ய முடிவது மிகப்சபாிய முன்ஜனற்றமாகும். 

எதிர்விதன ஆற்றாமலிருப்பது, ெிந்ததனயின்றி இருப்பது, எதிர்பார்க்காமல் இருப்பது 

ெக்திவாய்ந்ததவகளாகும், ஆனாலும் எதிர்மதறயானதவகளாகும். 

இதன் சதாடர்புதடய ஜநர்மதறகதள அதடந்தாலும் இன்னமும் நாம் அஜத நிதலயில்தான் 

இருக்கிஜறாம். 

திருவுருமாற்றம் நாம் இன்னமும் ஜமஜல உயரஜவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறது. 

இததச் செய்யும் ெரணாகதி உயர்ந்த நிதலயில் உள்ளது. 

ெரணாகதியால் நம்தம அடிமனதிற்கு அதழத்துச் செல்ல முடியும். 

அடிமனதிற்கு உலகளாவிய அறியாதம உண்டு. 

அடிமனதில் தெத்தியம் மட்டுஜம உயர்ந்த நிதலயாகும். 

இது ஒரு சபாிய ஆரம்பம், ஆனாலும் இது இன்னமும் மனதின் தெத்தியம் ஆகும். 

தாராள மனப்பான்தம சுயநலத்தத விடச் ெிறந்தது. 

ஆனால் தாராள மனப்பான்தம சுயநலமாகவும் இருக்கலாம், அகந்ததயுடனும் இருக்கலாம். 

அகந்ததயின்றி இருப்பது தாராள மனப்பான்தமதயவிட ஜமலானது. 

ொததன இப்சபாழுது உலகளாவியதாக இருக்கும். 

நமது முன்ஜனற்றம் அன்தன அளிக்கும் முன்ஜனற்றத்தின் அளவிற்கு இல்தல. 

அந்தக் கட்டம்தான் ெரணாகதி பூர்த்தியாகும் இடம் ஆகும். 

இன்பத்ததவிட ஜமலான அதமதிதய ஒருவர் சபறலாம். 

அதமதி ெரணாகதிதயத் சதாடரும், ஆனால் இன்பம் ெரணாகதிக்கு முன்னர் வரும். 

காதலும், ஆனந்தமும் இரகெியங்களின் இரகெியமாகும், மர்மங்களின் மர்மமாகும், ஆனால் காதல் 

இன்பத்திற்கு முன்னதாக வரும். 

ஒரு இலட்ெியவாதிக்கு கடவுதள நாடுவததவிட சபாிய ஜதடல் எதுவும் இல்தல என்று 

ஸ்ரீஅரவிந்தர் கூறியுள்ளார். 

இதறவனாவது இதறவதன நாடுவதாகும். 

ஒரு சநருக்கடியான ஜநரத்தில் ஒருவரது அதனத்து பலவீனங்களும் வலுவாக ஜமசலழும், ஆனால் 

ஒரு அறியப்படாத பலமும் அங்கு இருக்கலாம்.  

கிட்டி, அவளுதடய தாயார், லிடியா, ஜேன், எலிெசபத் ஆகிஜயார் பலவீனத்ததப் பலப்படுத்த 

செயல்பட்டனர். 

திரு சபன்னட் வலிதமதய சவளிப்படுத்தினார். 

புவியில் இறங்குதகயில் ெத்திய ேீவியம் தனது வலிதமதய சதய்வீக மனதிற்கு அளிக்கிறது. 

சதய்வீக மனம் குதறந்த ெக்திஜயாடு உலகளவில் செயல்படுகிறது. 

ஞானம் மற்றும் அறியாதமயின் பிரபஞ்ெ மனதின் வழி இது செல்கிறது.  

மனம் ெக்திதய குதறந்த ேீவியத்துடன் சபற்றுக்சகாள்கிறது. 

சபாய்யான வாழ்வு வாழக்கூடிய  ேடஇருதள பிரத்திஜயக மன ஒருமுகப்படுத்தலின் மூலம் 

சென்றதடய முடியும்.  

ஈடுபாடு சகாண்ட தெத்தியத்துடன் சதாடர்பில் இருப்பதன் மூலம் மட்டுஜம இக்கட்டத்தில் 

பாிணாமம் ொத்தியமாகும். (p. 285 – 289 The Life Divine) 
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இந்த சநருக்கடியில் திரு சபன்னட் தன்னுதடய தெத்திய ேீவனுடன் சதாடர்புசகாள்ள முயற்ெி 

செய்தார், அதனால் அவரால் இந்தத் தீர்மானம் எடுக்க முடிந்தது. 

அவருதடய தீர்மானத்தின் ெக்தி சபம்பர்லிதய அவருதடயது ஜபால் கருதும் சபரும் மகிழ்ச்ெிதய 

அவருக்குப் பலனாக அளித்தது. 

செல்வவளம் மற்றும் ொததனதயப் பற்றி எந்ஜநரமும் நான் ஜபெிக் சகாண்டு வந்தாலும், 

சபாருள்ாீதியாகஜவா அல்லது ஆன்மீகமாகஜவா எந்த ஒரு ொததனயும் அவெியமில்தல என்கிற 

‘ெித்தி’தான் ஒஜர ொததனயாக இருக்கும் என்பதத நான் அறிஜவன்.   

பின் மனிதப் பிறப்பின் இலக்குதான் என்ன? 

இலக்கு எதுவுஜம இல்தலயா? 

எல்லா நிதலகளில் முயற்ெிதயயும், எல்லா விதமான பிரார்த்ததனகதளயும், ெமர்ப்பணம் மற்றும் 

ெரணாகதிக்கான ஜததவதயயும் ஒருவர் கடந்து இந்நிதலதய அதடகிறார். 

ேீவியம் தனது சுய உந்துதல் மூலம் வளரும் கட்டமாகும் இது. 

இது ொரத்தின் வலிதம வளர்ச்ெியின் ஆற்றலாக ேீவியத்தினுள் வழிந்ஜதாடுவதாகும். 

ஒருவர் எவ்வாறு உள்ளாஜரா அவ்வாறு இருக்கிறார், அவ்வாறு வளருகிறார்.  

ஒரு புள்ளி அல்லது அதன் ஸ்பாிெம் ஜபால் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ஆன்மீக ேீவனின் நிதல இது. 

நாம் ஆன்மீக ேீவனாக மாறுவதில்தல, ஆனால் அதன் நிழதலப் சபறுகிஜறாம்.  

‘தி தலப் டிதவன்’ முழுதமயாகப் புாிந்துவிட்டால், அதன் அடிப்பதடயில் இக்கதததயப் படிப்பது, 

அந்நூதல விளக்குவதற்காகஜவ இது எழுதப்பட்டது ஜபால் மகிழ்ச்ெிதய அளிக்கும். 

இது மிகவும் சுவாரெியமான ஒன்றாக இருக்கும். 

133. “I never in my life saw him so affected.” 

It was a happy family where no one carped or caviled. 

That basis of happiness, especially absence of ill-will helped Darcy complete his mission. 

Cheerfulness, Mother says, is a better foundation of yoga. 

The significance of Being and consciousness together is bliss; cheerfulness is the human version of bliss or 

delight. 

The Lord, the Divine, has come out of His static immobility to evolve in the universe and life. 

It is a movement of involution and evolution every moment of which He enjoys. 

He enjoys involving, He enjoys evolving. 

It is a spiritual evolution where the spirit evolves into Being, Existence and Absolute. 

Man is God entrapped in the involved consciousness. 

Now that Man is the Conscient, he can always be outside the involved condition enjoying creation as God 

enjoys. Mother calls it Man becoming God. 

We do it all the time in principle. 

In your own family, company, organization you see members bound by the rules, circumstances, forces 

while you are totally unbound, evolving with the evolving organization. 

Man has become God in principle. 

It is for him to widen his personality. 

The animal does not have this opportunity. 

In principle the animal, plant, matter and the inconscient can have this. 

In the inconscient He is conscient in the involved state. 

He can be conscient in the evolving state. 

That was how Man has evolved. 

Man moving to Supermind, down the line the position of clarity for the involved conscient can become a 

little better. That is the boon Sri Aurobindo got for the earth. 

Being affected is concentration in depression. 

Cheerfulness is concentration in the flowering of energy. 

One is not affected in absolute terms. 

He is affected with respect to society. 

Suppose there were no society, would the elopement affect anyone? 

Affection is relative, not absolute. 

The elopement was an occasion for the family to evolve towards aristocracy. 

We can even say it was taken as an occasion by Longbourn in Meryton to compel the aristocracy of 

Pemberley to evolve. 
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Longbourn capitalised the moment for the community, though not consciously. 

One takes personal advantage of a propitious moment. 

When capitalized, the advantage is extended to all. 

One is to receive the benefit only in material terms. 

The other is to receive the essence on behalf of all. 

In the marriage of Charlotte we see a semblance of it. 

The Divine soul multiplies itself in the liberated soul. (p. 40 The Life Divine) 

Not only in the marriage of Charlotte, but even Jane’s marriage was by that extension. 

India shared her Freedom with forty-five other nations. 

Britain’s victory was not national, but on behalf of the Allies. 

American prosperity is not that of an isolationist. 

In 1945 America gave it to Europe. 

In the 80’s it is being given to China and India. 

Earlier it was poured down the throat of Japan. 

America has entered into prosperity on behalf of the world. 

European culture can spread all over the world as the Greek Thought and Roman Law. 

The liberty of the French went to all of Europe. 

Indian Spirit is meant for the world. 

It awaits Prosperity to be the vehicle of spiritual prosperity. 

No endowment can be individually possessed. 

Democracy went all over the world from Britain. 

When Mother lived amongst us, we never realised Her value. 

Even She was valued as a great spiritual figure, a Rishi. 

It is like describing a star as a very powerful electric lamp. 

It is a pity I speak of Her as a source of Prosperity, a solution to all our problems. 

It is like describing a Prime Minister as one who can give us a job. 

One thousand years ago saints all over India sung devotional songs that even today melt the hearts of the 

hearers. 

It is all from divided Minds and limited egos. 

The Mind cannot know Her. 

The heart cannot sufficiently adore Her. 

The adoration is given to the heart of the Soul. 

For two hundred years Shakespeare was left to himself in England. 

It is too much to expect humanity to recognise Mother’s value. 

Maybe Sri Aurobindo was the sole Soul to know Her as She readily recognised Him as Her Krishna. 

Thousands of years after Brindavan, human hearts remain dry. 

Even when the Supermind descended in 1956, no one recognised it. 

Not even after fifty four years we are able to sense its Presence. 

May She give us the aspiration we lack. 

Love is so pure our impure hearts cannot stand it, we are told. 

Mother as Joan of Arc was ill-recognised by the population. 

Our hearts exult at newer technology, billions of Money, but not at Her who is waiting at our gates for our 

call. 

Can we call Her into us? 

Can our hearts yearn for Her touch? 

Are there no pure emotions in it to expand at Her touch? 

Mother is Great is a thought, not an emotion. 

It is a blessed day when She enters into our Being. 

It is a sacred emotion of our Heart that longs for Her. 

Let us teach our beings, our hearts to adore Her. 

Her Presence in Her Room is a concrete sensation of Joy. 

Let us live up to Her expectations. 

‘அவர் இம்மாதிாி ஒடிந்து ஜபாய் நான் என் வாழ்நாளில் பார்த்ததில்தல.” 
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அது ஒரு ெந்ஜதாஷமான குடும்பமாக இருந்தது, குதற காண்பஜதா அல்லது குதர்க்கஜமா எவாிடமும் 

இல்தல. 

ெந்ஜதாஷத்தின் அடிப்பதட, முக்கியமாகக் சகட்ட எண்ணம் இல்லாதது, டார்ெிக்கு அவனது 

பணியிதனப் பூர்த்தி செய்ய உதவியது.  

கலகலப்பாக இருப்பது ஜயாகத்திற்கு ெிறந்த அடித்தளமாக விளங்கும் என்று அன்தன கூறுகிறார். 

ேீவனும், ேீவியமும் ஜெர்ந்து இருப்பதன் உட்சபாருள் ஆனந்தமாகும். கலகலப்பாக இருப்பது 

ஆனந்தம் அல்லது இன்பத்தின் மனிதப் பதிப்பாகும். 

அதெயாமல் செயலற்று இருப்பதிலிருந்து, பிரபஞ்ெம் மற்றும் வாழ்வில் சவளிவருவதற்காக 

இதறவன் சவளி வந்துள்ளார்.  

இது ெிருஷ்டி மற்றும் பாிணாமத்தின் ஒரு இயக்கம் ஆகும். இதன் ஒவ்சவாரு தருணத்ததயும் 

இதறவன் மகிழ்ச்ெியுடன் அனுபவிக்கிறார் 

ெிருஷ்டிதயயும் பாிணாமத்ததயும் இதறவன் ரெிக்கிறார். 

ேீவன், வாழ்வு மற்றும் பிரம்மமாக ஆன்மா உருவாகும் ஆன்மீகப் பாிணாமமாகும் இது. 

மனிதன் ெிருஷ்டியில் இருக்கும் ேீவியத்தில் ெிதறப்பட்டிருக்கும் இதறவன் ஆவான். 

மனிதன் இப்சபாழுது இதறவன் என்பதால், ெிருஷ்டியின் நிதலதயத் தாண்டி இருக்கும் அவன், 

இதறவன் ெிருஷ்டிதய அனுபவிப்பதுஜபால் அனுபவிக்கலாம். மனிதன் இதறவனாவது என்று 

இதத அன்தன அதழக்கிறார்.  

தத்துவாீதியாக நாம் இதத எந்ஜநரமும் செய்கிஜறாம். 

நமது குடும்பத்தில், கம்பனியில், நிறுவனத்தில் முழுதமயாக எதற்கும் நாம் கட்டுப்படாமல் 

இருக்கும்ஜபாது, மற்றவர்கள் விதிமுதறகள், சூழ்நிதலகள், ெக்திகள் ஆகியவற்றிற்குக் கட்டுப்பட்டு, 

வளரும் நிறுவனத்துடன் வளருவததப் பார்க்கிஜறாம்.   

தத்துவாீதியாக மனிதன் இதறவனாகி விட்டான். 

அவனுதடய ஆளுதமதய விாிவுபடுத்துவது அவன் தககளில் உள்ளது. 

விலங்குகளுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிதடப்பதில்தல. 

தத்துவப்படி விலங்கு, தாவரம், ேடம், ேட இருள் ஆகியதவகளுக்கு இந்த வாய்ப்பு உண்டு. 

ேட இருளில் இதறவன் ெம்பந்தப்பட்ட நிதலயில் தன்தன அறிந்தவனாக இருக்கிறான். 

பாிணாம நிதலயில் அவன் தன்தன அறிந்தவனாக இருக்க முடியும். 

இவ்வாறுதான் மனிதன் உருவானான். 

ெத்திய ேீவியத்திற்கு மனிதன் நகரும்ஜபாது, ெம்பந்தப்பட்ட ேீவனின் சதளிவு படிப்படியாக ஜமலும் 

ெற்று ெிறப்பாக மாறலாம். உலகத்திற்கு பகவான் வழங்கிய வரம் அது. 

மன அழுத்தத்தில் ஏற்படும் மன ஒருமுகப்படுதலில் ேீவன் பாதிக்கப்படுகிறது. 

ெக்தி மலர்வதில் ஏற்படும் மன ஒருமுகப்படுதல் கலகலப்பான சுபாவமாக விளங்குகிறது. 

ஒருவர் இதில் முழுதமயாகப் பாதிக்கப்படுவதில்தல. 

ெமூகத்ததப் சபாறுத்தவதர அவர் பாதிக்கப்படுகிறார். 

ெமூகம் என்று ஒன்று இல்தலசயனில், ஓடிப்ஜபாவது எவதரஜயனும் பாதிக்குமா? 

பாெம் என்பது ஒப்பானது, முடிவானதல்ல. 

குடும்பம் உயர்குடியினராக மாறுவதற்கு ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்வு ஒரு ெந்தர்ப்பமாக அதமந்தது. 

சபம்பர்லியின் பிரபுத்துவம் சவளிவர, சமாிடனில் இதத ஒரு ெந்தர்ப்பமாக லாங்பர்ன் அதமத்துக் 

சகாண்டது என்றும் நாம் கூறலாம். 

லாங்பர்ன் தன்னுணர்வுடன் இல்லாவிடினும், அத்தருணத்தத ெமுதாயத்திற்குப் பயனுள்ளதாக 

மாற்றிக்சகாண்டது. 

அனுகூலமான ஒரு தருணத்தத ஒருவர் தனக்குச் ொதகமாக மாற்றிக்சகாள்கிறார். 

முழுவசதயும் பயன்படுத்திக்சகாள்ளும் சபாழுது அதன் நன்தம எல்ஜலாருக்கும் கிதடக்கிறது.  

ஒன்று, பலதன சபாருள்ாீதியாக மட்டுஜம சபற்றுக்சகாள்வதாகும்.  

மற்றது, ொரத்தத அதனவாின் ொர்பிலும் சபற்றுக்சகாள்வதாகும். 

ொர்சலட்டின் திருமணத்தில் நாம் இதன் ொயதலப் பார்க்கிஜறாம். 

விடுததல சபற்ற ஆன்மாவில் சதய்வீக ஆன்மா தானாகஜவ தன்தனப் சபருக்கிக் சகாள்கிறது. 

(p. 40 The Life Divine) 

ொர்சலட்டின் திருமணம் மட்டுமல்லாமல், ஜேனுதடய திருமணமும் அந்த நீட்டிப்பினால் நிகழ்ந்தது. 

இந்தியா தனது சுதந்திரத்தத மற்ற நாற்பத்தி ஐந்து நாடுகளுடன் ஜெர்ந்து சபற்றது.  

பிாிட்டனின் சவற்றி நாட்டினுதடயதாக இல்தல, ஆனால் ஜநெ நாடுகளின் ொர்பாக இருந்தது. 

அசமாிக்காவின் சுபீட்ெம் தனிசமவாதத்சதச் ொர்ந்ததல்ல. 

1945ஆம் ஆண்டு அசமாிக்கா இததன ஐஜராப்பாவிற்கு வழங்கியது. 
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எண்பதுகளில் இது ெீனாவிற்கும், இந்தியாவிற்கும் அளிக்கப்பட்டது. 

இதற்கு முன்பு ேப்பான் இதத வலுக்கட்டாயமாகப் சபற்றுக்சகாண்டது. 

உலகத்தின் ொர்பில் அசமாிக்கா சுபீட்ெத்ததப் சபற்றுக்சகாண்டது. 

ஐஜராப்பாவின் கலாச்ொரம் உலகம் முழுவதும் கிஜரக்க எண்ணமாகவும், ஜராமின் ெட்டமாகவும் 

பரவ முடியும். 

பிரான்ஸின் சுதந்திரம் ஐஜராப்பா முழுவதும் சென்றதடந்தது. 

இந்தியாவின் ஆன்மா உலகம் முழுவதற்கும் உாியது. 

ஆன்மீக சுபீட்ெத்திற்கு செல்வவளம் ஒரு கருவியாக விளங்க இது காத்துக் சகாண்டிருக்கிறது. 

எந்த ஒரு திறதனயும் தனிப்பட்ட முதறயில் சொந்தமாக்கிக்சகாள்ள முடியாது. 

ேனநாயகம் பிாிட்டனிலிருந்து உலகம் முழுவதும் பரவியது. 

அன்தன நம்மிதடஜய வாழ்ந்தசபாழுது அவரது மதிப்பு நமக்குத் சதாியவில்தல. 

அன்தன ஒரு உயர்ந்த ஆன்மீக ேீவனாக, ஒரு ாிஷியாக மதிக்கப்பட்டார். 

இது ஒரு நட்ெத்திரத்தத ெக்திவாய்ந்த மின்ொர விளக்கு என விவாிப்பது ஜபான்றது. 

அன்தனதய நமது அதனத்துப் பிரச்ெிதனகளுக்கான தீர்வாகவும், சுபீட்ெத்தின் உற்பத்தி 

ஸ்தானமாகவும் நான் ஜபசுவது வருத்தத்திற்குாியது.  

ஒரு பிரதம மந்திாிதய நமக்கு ஜவதல தரக்கூடிய ஒருவராக விளக்குவது ஜபான்றது இது.  

ஒராயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியா முழுவதிலும் இருந்த ஞானிகள் பக்தி நிதறந்த 

பாடல்கதளப் பாடினர், அதவ இன்றும் நம் உள்ளத்தத உருக்குவதாக உள்ளன. 

பிாிந்துள்ள மனங்கள் மற்றும் அளவிற்குட்பட்ட அகந்ததயினால் ஏற்பட்டது இது. 

மனம் அன்தனதய அறியாது. 

உள்ளத்தால் அன்தனதயப் ஜபாதுமான அளவிற்குப் ஜபாற்ற முடியாது. 

ஆன்மாவின் உள்ளத்திற்ஜக ஜபாற்றுதல் உாியது. 

இருநூறு வருடங்களுக்கு ஜஷக்ஸ்பியதர இங்கிலாந்தில் எவரும் கவனிக்கவில்தல. 

அன்தனயின் மதிப்தபப் புாிந்துசகாள்ள மனித குலத்தத எதிர்பார்ப்பது அதிகப்படியாகும். 

பகவாதன தன்னுதடய கிருஷ்ணர் என்று அன்தன உடனடியாக அதடயாளம் சதாிந்து 

சகாண்டதுஜபால, ஸ்ரீ அரவிந்தர் மட்டுஜம அன்தனதயப் புாிந்துசகாண்டிருக்க ஜவண்டும். 

பிருந்தாவனத்தின் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் மனித மனம் வறண்டு உள்ைது. 

ெத்திய ேீவியம் 1956ஆம் ஆண்டு உலகில் வந்திறங்கியஜபாதும் எவரும் அதத அதடயாளம் 

கண்டுசகாள்ளவில்தல. 

ஐம்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் நம்மால் அது உலகில் நிலவுவதத உணர முடியவில்தல. 

நம்மிடம் இல்லாத அந்த ஆர்வத்தத அன்தன நமக்கு அளிப்பாராக. 

நமது தூய்தமயற்ற உள்ளம் ஏற்றுக்சகாள்ள முடியாத அளவிற்கு காதல் தூய்தமயானது என்று 

கூறப்படுகிறது. 

அன்தன Joan of Arc –ஆக இருந்தஜபாது மக்கள் அவதர அதடயாளம் காணவில்தல. 

புதிய சதாழில்நுட்பத்திலும், இலட்ெக்கணக்கான அளவு பணத்திலும் நாம் ஜபருவதக 

அதடகிஜறாம், ஆனால் நமது அதழப்பிற்காக நமது வாயிலில் காத்திருக்கும் அன்தனதயக் கண்டு 

ெந்ஜதாஷம் அதடவதில்தல.  

நாம் அன்தனதய நம்முள் வர அதழக்கலாமா? 

அன்தனயின் ஸ்பாிெத்திற்காக நமது உள்ளம் ஏங்குமா? 

நமது உள்ளத்தில் அன்தனயின் ஸ்பாிெத்தினால் விாிவதடயும் தூய்தமயான உணர்ச்ெிகள் எதுவும் 

இல்தலயா?  

அன்தன மிக உயர்ந்தவர் என்பது ஒரு எண்ணமாக உள்ளஜத தவிர ஒரு உணர்ச்ெியாக இல்தல. 

நமது ேீவனில் அன்தன நுதழயும் நாள் நாம் ஆெிர்வதிக்கப்பட்ட நாளாகும். 

அன்தனக்காக ஏங்குவது நமது உள்ளத்தின் ஒரு புனிதமான உணர்வாகும். 

அன்தனதயப் ஜபாற்ற நமது ேீவனுக்கும், நமது உள்ளத்திற்கும் நாம் கற்றுக்சகாடுக்க ஜவண்டும். 

அன்தனயின் அதறயில் அன்தன இருப்பது ஒரு திடமான மகிழ்ச்ெியான உணர்வாகும். 

நாம் அன்தன எதிர்பார்ப்பதுஜபால் வாழ ஜவண்டும். 

134. “ Poor Kitty has angry for having concealed their attachment.” 

The great Mahatma wanted free India to disband her army and England to invite Hitler. 

The faculty of Overmind is to give infinite scope to any vibration to reach its end in uniqueness. 

Today we see it in a hundred ways. 

Fads are pardonable sins, but are not fashionable ideals to live by. 

Kitty would have been murdered anywhere else. 
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The great punishment she received was she cried. 

It is a pity that often ideals are taken to as fads. 

He whose heart can melt in emotion at Her touch will emotionally reach all living beings. 

If there is any accomplishment for which I can long for, it is this. 

Even the Mira Bhajans sung in the film as part of action moves hearts. 

It is easy for the heart to be moved by the human touch. 

It is immune to the divine call. 

The true call on the Soul is the call of Infinity. 

Perhaps the awakened infinity inside alone will hear the call. 

Gratitude is a rare emotion. 

Love is a greater emotion. 

Its intensity seeks eternity. 

May our hearts become fountains of divine Love. 

They say earth will be crushed even by a drop of it. 

Let us enjoy the crushing grasp of Love. 

Will the world produce one human heart that resonates with one more? 

Even in the contemplation of it, it is fascinating. 

May our hearts thrill in aspiration. 

May we become beings of gratitude. 

May gratitude be born in us somewhere in some measure and ennoble our souls. 

Anger has peculiar rights as in Kitty. 

Kitty was perhaps angry that she could not wreak revenge upon them. 

One who unsuccessfully betrays a friend will be angry at his friend! 

Anger is self-righteous. 

Those who are below conscience will even be rewarded in the long run for their wrong doings. 

To them it is a positive effort at growth. – VAO at Ramapuram. 

Frank in Dr. Thorne played a silly unbecoming role in loving Mary after a fashion and was mightily 

rewarded. 

For the unformed character he was, it was a commendable effort. 

His agreeing to woo Miss Dunstable and launching himself on the mission was a mockery of manners if not 

character. 

He almost made love to every girl he met. 

His disregard of his father’s embarrassing financial state while ‘pursuing’ his love for Mary was unmanly 

out of character. 

Still he was rewarded. 

The only Manly act of his was his whipping Mr. Moffat. 

It was her love that brought him the reward. 

One in love knows how sacred is the name of his love for him. 

Let a devotee go in, not only in depth, but wide in the universality following the emotions he has for 

Mother, let his emotional appreciation of Her not be broken. He will see his effort is rewarded if only 

he removes the defects of his own appreciation from its positive side. It will steadily grow in fullness, 

richness as well as sweetness. At each further depth, he touches the pronunciation of Her NAME will have 

mantric effort with increasing prowess. One cannot go beyond one’s own ultimate depth. Beyond that, the 

depth as well as width there must be gently increased. To him is the rare reward of evolutionary JOY of 

repetition. Sweetness, he will see, is Truth’s blend of bliss in goodness. Is it possible for him to seek any 

other thing after that? 

The other Man’s point of view is a great theme in this yoga. 

It is important as the Many, thus, relates to all the other members of the Many. 

Let us move to the sensing of the other Man’s emotions from that Man’s point of view. 

It is possible for the devotee to sense the greatest joy in each thus. 

From that point of view, Kitty’s joy was the greatest for her. 

Authors become successful in the measure they know their characters thus in emotions and sensations. 

Replacing consecration by calling from one’s greatest depth, we can see the greater power of the 
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latter. 

Calling excels consecration in power as it becomes calling by consecration. 

When Mother says, ‘There is no greater joy than a consecrated living’, She meant the calling that is 

consecration. 

At that level both lose character and merge into each other. 

Love on occasions of fullest reciprocity produces such identification. 

Good manners, I have often said, produce domestic joy in marriage. 

What produces the joy is the vibration of harmony. 

Harmony, mutuality, unity are supramental vibrations. 

Excellent manners, though only of exterior value, could raise one to international reputation because of this 

power. 

It is so widespread over personality, though shallow. 

Abominable characters can be agreeably pleasant. 

Should one such person show a determined effort to transfer his endowment in manners to character, he will 

meet with supramental success. 

Mind expects all the time. 

Not that it is expecting something, but it is expectant. 

One knows it; he can consecrate that consciousness of expectation. 

Expectation is outgoing. 

When it is successfully reversed, the outer world will be seen inside. 

Ego dissolves revealing Purusha. 

It is the World-Purusha. 

“அவர்களது காததல மதறத்ததற்காக அதனவரது ஜகாபத்ததயும் கிட்டி சபற்றுக்சகாள்ள 

ஜநர்ந்தது.” 

சுதந்திர இந்தியா தனது இராணுவத்ததக் கதலத்துவிட ஜவண்டும் என்றும், இங்கிலாந்து 

ஹிட்லதர அதழக்க ஜவண்டும் என்றும் காந்திேி விரும்பினார். 

எந்த ஒரு அதிர்வுக்கும் அளவற்ற வாய்ப்பு அளித்து ெிறப்பான முதறயில் முடிவிதன எட்ட தவக்கும் 

திறன் சதய்வீக மனதிற்கு உண்டு. 

இதத நாம் இன்று பல நூறு வழிகளில் காண்கிஜறாம். 

அர்த்தமற்ற சகாள்தககள் மன்னிக்கக்கூடிய குற்றங்களாகும், ஆனால் வாழ்வதற்ஜகற்ற 

காலத்திற்ஜகற்ற இலட்ெியங்கள் அல்ல. 

கிட்டி ஜவறு எங்காவது இருந்திருந்தால் சகாதல செய்யப்பட்டிருப்பாள். 

அவள் அழுதஜத அவளுக்குக் கிதடத்த மிகப் சபாிய தண்டதனயாகும். 

இலட்ெியங்கள் சபரும்பாலும் அர்த்தமற்றதவகளாகக் கருதப்படுவது வருத்தத்திற்குாியது. 

அன்தனயின் ஸ்பாிெத்தால் உருகும் உள்ளம் பதடத்த ஒருவரால் அதனத்து ேீவராெிகதளயும் 

உணர்ச்ெிபூர்வமாக அதடய முடியும்.  

ஏஜதனும் ஒரு ொததனக்காக நான் ஏங்குவதானால், அது இதற்காகத்தான். 

திதரப்படத்தில் பாடப் சபற்ற மீரா பேதனகளும் உள்ளத்தத உருக்குகின்றன. 

மனித ஸ்பாிெத்தால் உள்ளம் சுலபமாக உருகிவிடும். 

சதய்வீக அதழப்பிற்கு இது பதிலளிக்காது. 

ஆன்மாவின் உண்தமயான அதழப்பு அனந்தத்தின் அதழப்பாகும். 

அகத்தில் இருக்கும் விழிப்புற்ற அனந்தத்திற்கு மட்டுஜம ஒருஜவதள அதழப்பு ஜகட்கலாம். 

நன்றியுணர்வு ஒரு அாிய உணர்ச்ெியாகும். 

காதல் இததனவிட ஒரு சபாிய உணர்ச்ெியாகும். 

இதன் தீவிரம் நித்தியத்ததத் ஜதடுகிறது. 

நமது உள்ளம் சதய்வீக அன்பின் நீரூற்றாகட்டும். 

இதன் ஒரு துளிஜய உலகத்தத சநாறுக்கப் ஜபாதுமானது என்று கூறப்படுகிறது. 

காதலின் சநாறுக்கும் பிடிதய நாம் அனுபவிப்ஜபாமாக.  

ஒரு மனித இதயத்துடன் ஒன்றிதணயும் மற்சறாரு இதயத்தத உலகம் உருவாக்குமா?  

இதத நிதனத்துப் பார்க்கும்சபாழுஜத இது வெீகாிப்பதாக இருக்கிறது. 

நமது உள்ளம் ஆர்வத்தால் ெிலிர்ப்பதடயட்டும். 

நாம் நன்றிவுணர்வுதடய ஆன்மாக்களாக மாறுஜவாம். 
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நம்மிடத்தில் எங்ஜகனும் ஏஜதனும் ஒரு அளவில் நன்றி உணர்வு எழட்டும், நமது ஆன்மாதவ 

உயர்த்தட்டும். 

கிட்டியிடம் இருப்பது ஜபால் ஜகாபத்திற்கு விெித்திரமான உாிதமகள் உண்டு. 

அவர்கதளப் பழிவாங்க முடியாது என்பதனால் ஒருஜவதள கிட்டிக்குக் ஜகாபம் இருந்திருக்கலாம். 

நண்பருக்குத் துஜராகம் செய்வதில் ஜதாற்றுவிட்ட ஒருவர் அந்த நண்பர் மீது ஜகாபம் சகாள்வார். 

ஜகாபம் தன்தனஜய நியாயப்படுத்திக்சகாள்ளக் கூடியது. 

அவர்களுக்கு இது வளர்ச்ெிக்கான ஜநர்மதறயான முயற்ெியாகும்.- இராமாபுரத்தின் கிராம அதிகாாி. 

Dr. Thorne எனும் நாவலில் பிரான்க் ஒரு பாணியில் ஜமாிதயக் காதலிப்பதன் மூலம் அற்பத்தனமான 

பாத்திரமாக இருந்து, சபரும் அளவில் பலன் அதடந்தான்.   

உருவாகாத பாத்திரமாக இருந்தஜபாதும், இது ஒரு ஜபாற்றத்தக்க முயற்ெியாக இருந்தது. 

அவன் Miss Dunstable – ஐக் காதலிக்க ஒப்புக்சகாள்வதும், அததத் சதாடருவதும், குணத்தின் 

ஜகலிக்கூத்தாக இல்லாவிட்டாலும், நடத்ததயின் ஜகலிக்கூத்தாக இருந்தது.  

தான் ெந்தித்த ஒவ்சவாரு சபண்ணிடமும் அவன் காதல் சகாண்டான். 

ஜமாியிடம் தனது காததலத் சதாடர்ந்து சகாண்டிருக்கும்சபாழுது தன்னுதடய தந்ததயின் ெங்கடம் 

தரும் சபாருளாதார நிதலதய அவன் மதிக்காதது, குணத்தின் குதறயாகும். 

இருப்பினும் அவன் பலன் அதடந்தான். 

Mr. Moffatற்கு கதெயடி சகாடுத்தது மட்டுஜம அவனது ஆண்தமதயப் பதறொற்றும் ஒஜர செயலாக 

இருந்தது. 

அவளது காதஜல அவனுக்குப் பலதன அளித்தது. 

காதலிக்கும் ஒருவருக்கு, தான் காதலிப்பவரது சபயர் தனக்கு எவ்வளவு புனிதமானது என்று 

சதாியும்.  

அன்தனயிடம் சகாண்டுள்ள உணர்ச்ெிகதளப் பின்சதாடர்ந்து, அன்பர் ஆழத்தில் மட்டுமல்லாது, 

உலகளாவிய அளவில் பரந்தும் தன்னுள் செல்ல ஜவண்டும், அன்தன மீதிருக்கும் அவரது 

உணர்வுபூர்வமான பாராட்டு சதாடர ஜவண்டும். ஜநர்மதறயான பக்கத்திலிருந்து தனது 

பாராட்டுகளின் குதறபாடுகதள நீக்கினால் மட்டுஜம தனது முயற்ெிக்குப் பலன் கிதடக்கும் 

என்பதத அவன் காண்பான். இது படிப்படியாக முழுதமயில், வளத்தில், இனிதமயில் வளரும். 

அன்தனயின் நாமத்தத ஒவ்சவாரு ஆழத்திலும் சதாடர்ந்து அவன் உச்ொிப்பது அதிக வீாியத்துடன் 

கூடிய மந்திர ெக்தியாக விளங்கும். ஒருவர் தனது முடிவான ஆழத்ததத் தாண்டிச் செல்ல முடியாது. 

அததனத் தாண்டி, அதன் பாிமாணத்தத நிதானமாக அதிகாிக்க ஜவண்டும். அன்தனயின் 

நாமத்தத மீண்டும் மீண்டும் உச்ொிப்பது அவனுக்கு அாிய பாிணாம ெந்ஜதாஷத்தத வைங்கும். 

நற்குணத்திலுள்ள ஜபாின்பத்தின் உண்தமக் கலதவயாக இனிதமதய அவன் பார்ப்பான். 

இதற்குப் பின்னால் அவன் ஜவசறததயும் நாடுவது ொத்தியமாகுமா?      

இந்த ஜயாகத்தில் அடுத்தவர் கண்ஜணாட்டம் என்பது ஒரு உயர்ந்த கருப்சபாருள் ஆகும். 

இவ்வாறு அஜநகன் அஜநகனது மற்ற அங்கத்தினர்களுடன் சதாடர்புசகாள்வதால் இது 

முக்கியமானதாகும். 

அடுத்தவர் கண்ஜணாட்டத்தின் மூலம் அடுத்தவரது உணர்ச்ெிகதள உணர நாம் ஆரம்பிக்க 

ஜவண்டும். 

ஒவ்சவாருவாிடத்திலும் இவ்வாறு சபாிய ெந்ஜதாஷத்தத உணருவது அன்பருக்குச் ொத்தியமாகும். 

இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தில் கிட்டியின் ெந்ஜதாஷம் அவளுக்கு மிகப் சபாிய ஒன்றாகும். 

கதாெிாியர்கள் அவர்களுதடய கதாபத்திரங்களின் உணர்ச்ெிகள் மற்றும் உணர்வுகதள அறிந்த 

அளவிற்கு சவற்றி அதடகிறார்கள். 

ஒருவரது மிகப் சபாிய ஆழத்தில், ெமர்ப்பணத்தத அதழப்பாக மாற்றினால், நாம் அதழப்பின் 

ஜமலும் சபாிய ெக்திதயப் பார்க்கலாம்.  

ெக்திதயப் சபாறுத்தவதர ெமர்ப்பணத்தத அதழப்பு விஞ்ெிவிடுகிறது, ஏசனனில் இது 

ெமர்ப்பணத்தின் மூலம் செய்யப்படும் அதழப்பாக மாறிவிடுகிறது. 

‘ெமர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட வாழ்தவக் காட்டிலும் மிகப் சபாிய ெந்ஜதாஷம் ஜவசறதுவும் இல்தல’ 

என்று அன்தன கூறும்சபாழுது, அன்தன குறிப்பிடுவது ெமர்ப்பணமாக உள்ள அதழப்ஜபயாகும்.  

அந்த நிதலயில் இரண்டும் தங்களது குணத்தத இழந்து ஒன்றுடன் ஒன்று இதணந்து விடுகின்றன. 

முழுதமயாகத் திரும்ப அளிக்கப்படும்ஜபாது காதல் இத்ததகய அதடயாளத்தத உருவாக்குகிறது. 

நல்ல நடத்தத திருமண வாழ்க்தகயில் ெந்ஜதாஷத்தத உருவாக்குகிறது என்று நான் அடிக்கடி கூறி 

வருகிஜறன். 

சுமுகத்தின் அதிர்வு அந்தச் ெந்ஜதாஷத்தத உருவாக்குகிறது.  

சுமுகம், பரஸ்பரத்தன்தம, ஒற்றுதம ஆகியதவ ெத்தியேீவிய அதிர்வுகளாகும். 
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ெிறப்பான நடத்தத புற மதிப்தப மட்டுஜம சகாண்டிருந்தாலும், இந்த ஆற்றலினாஜலஜய இது 

ஒருவதர ெர்வஜதெப் புகழுக்கு உயர்த்தவல்லது. 

இது ஆழமற்றது என்றாலும் ஆளுதமயின் மீது மிகவும் பரவலாக உள்ளது. 

சவறுக்கத்தக்க குணமுதடயவர்கள் ஏற்றுக்சகாள்ளத்தக்க வதகயில் இனிதமயானவர்களாகவும் 

இருக்க முடியும். 

இத்ததகய நபர் ஒருவர் தனது நடத்ததயின் வளங்கதள குணமாக மாற்றிக் சகாள்ள உறுதியான 

முயற்ெி எடுத்தால், அவருக்கு ெத்தியேீவிய சவற்றி கிதடக்கும். 

மனம் எல்லா ஜநரங்களிலும் எதிர்பார்க்கிறது. 

ஏஜதா ஒன்றிதன அது எதிர்பார்க்கிறது என்பதல்ல, அது எதிர்பார்க்கும் தன்தமயுதடயது. 

ஒருவருக்கு இது சதாியும்; அந்த எதிர்பார்ப்பின் ேீவியத்தத அவர் ெமர்ப்பணம் செய்யலாம். 

எதிர்பார்ப்பு சவைிப்படும் தன்சமசயக் சகாண்டது. 

இது சவற்றிகரமாக மாற்றப்பட்டால், புற உலகத்தத அகத்தில் பார்க்கலாம். 

அகந்தத கதரந்து புருஷாதவ சவளிப்படுத்துகிறது.  

இது உலகளாவிய புருஷாவாகும். 

135. “Since it was a matter of confidence, one cannot wonder.” 

This is like having freedom to poison, taking the conception of freedom to ridiculous length. 

Mind’s nonstop division turns into aggregation as division and aggregation are the same vibrations in 

opposite directions. 

Nature has a balance in her vibration which our artificial cultural sensations do not have. 

A society where such fads can be widely prevalent is ready to destroy itself. 

Physical prowess that is courage became like that in Europe in the first two decades of the last century. 

The editors of Pocket Oxford Dictionary the Fowler brothers were powerful exponents of that vibration. At 

the time of the World War both were age barred for enlistment. They falsified their age to be recruited. 

Falsification of age by an Englishman is inconceivable. They were disqualified in the drilling exercises. 

World wars became imminent because such vibrations cannot be overcome without destroying the physical 

frame that encases them. 

In this story it happened twice. 

The other occasion was when Lydia cried out ‘Darcy!’ 

Mother says England will go down under the sea, perhaps because of this rigidity. 

Italy, She said, also would go down similarly because Mussolini was born there. 

Has Italy been transformed as it now wants to be a spokesman to Truth? 

The capacity not to be entrenched into petty preferences is a measure of evolutionary ability. 

Perfection anywhere leads to the Absolute. 

Perfection in rigidity will lead to total destruction of the entire plane. 

The desire to be justified by such a society is anti-evolutionary. 

Confidence is the binding of emotional truth. 

Where Mind is not developed, honour is not widely prevalent. 

There confidence matters. 

Confidence is instinctively felt. 

Honour becomes a social vibration in a society of well developed collective Mind. 

It is a source of prosperity. 

Honour in the battlefield is a determinant of success. 

One who can call Mother will be overflowing with energy. 

Honourable societies will vibrate with success in trade, making the nation prosperous. 

Perfection of the product is what can make the market expand. 

It is as powerful as an honour that only one of them can be there. 

Germany is known for that perfection. 

England is known for her honour. 

Perfection in Germany is physical. 

Honour in England is social. 

The Absolute can be both and much more. 

To conceive of that Absolute, one has to move to Supermind. 

Mind cannot do that. 
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For any two opposites there is an absolute at their level. 

Law is the absolute of legal conflicts. 

Good manners are such an absolute between unmanly quarrels. 

For the domestic joy to secure such an absolute, the strategy is to please the other person on his own or her 

own terms. 

Mary’s fortune was that to Lady Arabella. 

That Money enabled Lady Arabella to happily receive Mary into her fold according to her own terms. 

Guaranteed employment is that to wide spread unemployment, because it represents the Individual at that 

level. 

Anything that represents the Individual resolves the conflicts arising out of individual problems. 

The exchange power of Money acts like that at all levels. 

The Unknowable has full confidence in Man directing himself. 

In response to his call the Unknowable comes down, gives him what he wants and retires so that he may 

progress according to his own light. 

This is utter freedom for Man. 

If we should behave like the Unknowable we must allow Lydia to do what she desired. 

Society does not behave that way even today in many things. 

Today society allows Lydia’s behaviour to be acceptable. 

Society always insists on its rules, though it may change the rules. 

Society cannot exist without rules. 

A collective without rules will not be a society in today’s terms. 

The present binding of each with the other, if removed, it ceases to be a society in our sense. 

The Many in the cosmos are not bound by any external rules. 

Each according to his best light acts on his own based on his own energy for a relationship, the determinant 

being the cosmic determinant. 

It is supramental existence. 

Society forms itself as a river that finds its embankments by a natural gradient. 

One cannot change it by individual effort. Even collective effort cannot easily accomplish it. 

Take a very simple case of a Man deciding not to disoblige anyone. 

He will be doing everyone’s work all his life without anyone taking notice of it. 

Self-limitation is necessary for Self-existence. 

So also a society has to defend itself from its members. 

We see in spite of serious structures societies are eroded from all sides. 

Lydia’s escapade can be considered from several points of view: 

1. Youth untamed destroying social decencies. 

2. The early symptoms of post war woman’s freedom. 

3. Education elevates, culture restrains animal propensities. 

4. Parents who ought to train children train them to ruin themselves.                                                                      

5. The forms of structures unformed energy assumes. 

6. Urge for self-destruction in the unformed. 

“இது இரகெியமாக தவக்கப்பட ஜவண்டிய விஷயம் ஆதலால், ஆச்ொியப்படுவதற்கு 

ஒன்றுமில்தல.” 

சுதந்திரத்தின் கருத்தத பாிகெிக்கத்தக்க அளவிற்கு எடுத்துச் சென்று, விஷம் தவக்க 

எடுத்துக்சகாள்ளும் சுதந்திரம் ஜபான்றது இது.   

பிாிவிதனயும், ஒருங்கிதணப்பும் ஜநசரதிர் திதெயில் இருக்கும் ஒஜர அதிர்வு என்பதால், மனதின் 

இதடயறா பிாிவிதன ஒருங்கிதணப்பாக மாறுகிறது.   

இயற்தகயின் அதிர்வில் ஒரு ெமநிதல உள்ளது, நமது செயற்தகயான கலாச்ொர உணர்வுகளுக்கு 

இது இல்தல. 

இத்ததகய அர்த்தமற்ற விஷயங்கள் பரவலாக இருக்கும் ஒரு ெமூகம் தன்தனஜய 

அழித்துக்சகாள்ளத் தயாராக உள்ளது. 

உடல் வலிதம எனக் கருதப்பட்ட ததாியம், முந்ததய நூற்றாண்டின் முதல் இருபது ஆண்டுகளில் 

ஐஜராப்பாவில் அவ்வாறு மாறியது. 
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ஆக்ஸ்ஜபார்ட் அகராதியின் ெிறிய பதிப்பின் ஆெிாியர்கள் Fowler ெஜகாதரர்கள், அந்த அதிர்வின் 

ெக்திவாய்ந்த நிபுணர்களாக இருந்தனர். இரண்டாம் உலகப் ஜபாாின்சபாழுது அவர்கள் 

இராணுவத்தில் ஜெருவதற்கான வயததக் கடந்தவர்களாக இருந்தனர். அதற்காக அவர்கள் 

சபாய்யான வயதிதன அளித்தனர். தவறான வயதிதன ஒரு ஆங்கிஜலயன் அளிப்பது நிதனத்துப் 

பார்க்க முடியாதது. 

உடற்பயிற்ெியின்சபாழுது அவர்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.  

ஜபார்கதளச் சுற்றி இருக்கும் ேடநிதல அதமப்பிதன அழிக்காமல் இத்ததகய அதிர்வுகதள 

சவல்ல முடியாது என்பதால் உலகப் ஜபார்கள் உடனடியாக நிகழும் தறுவாயில் இருந்தன.  

இக்கததயில் இது இரண்டு முதற நிகழ்ந்தது. 

மற்சறாரு ெந்தர்ப்பம் லிடியா ‘டார்ெி’ என்று கூவியது. 

இந்த வதளந்து சகாடுக்கும் தன்தம இல்லாத காரணத்தால் இங்கிலாந்து கடலுக்குள் மூழ்கிவிடும் 

என்று அன்தன கூறுகிறார். 

முஜொலினி பிறந்த இடம் என்பதால் இத்தாலியும் இஜத ஜபால் மூழ்கும் என்றும் அன்தன 

கூறியுள்ளார். 

உண்தமயின் பிரதிநிதியாக இருக்க இப்சபாழுது இத்தாலி விரும்புவதால், அது 

திருவுருமாறிவிட்டதா? 

அற்பத்தனமான முன்விருப்பங்களில் ெிக்கிக்சகாள்ளாமல் இருக்கும் திறன் பாிணாம திறனின் 

அளவுஜகாலாகும்.  

பூரணத்துவம் எங்கு இருந்தாலும் அது பிரம்மத்திடம் அதழத்துச் செல்லும். 

வதளந்து சகாடுக்காத தன்தமயில் உள்ள பூரணத்துவம் முழு நிதலதயயும் அழித்து விடும். 

இத்ததகய ெமூகத்தால் நியாயப்படுத்தப்பட பவண்டும் என்ற ஆதெ பாிணாமத்திற்கு 

எதிரானதாகும். 

உணர்ச்ெிபூர்வமான உண்தமதயப் பிதணப்பது நம்பிக்தகஜய ஆகும். 

மனம் வளர்ச்ெி அதடந்திராத இடத்தில் மாியாதத பரவலாக இருப்பதில்தல.  

அங்கு நம்பிக்தக முக்கியம். 

நம்பிக்தக உள்ளுணர்வாக உணரப்படுகிறது.  

அதனவரது மனமும் ெிறப்பாக வளர்ந்திருக்கும் ெமூகத்தில் மாியாதத ஒரு ெமூக அதிர்வாக 

மாறுகிறது. 

சுபீட்ெத்தின் ஒரு பிறப்பிடமாகும் இது. 

ஜபார்க்களத்தில் மாியாதத சவற்றிதயத் தீர்மானிக்கிறது. 

அன்தனதய அதழக்க இயலும் ஒருவருக்கு அபாிமிதமான ெக்தி எழும். 

சகௌரவமான ெமூகங்கள் வியாபாரத்தில் சபரும் சவற்றி சபற்று, நாட்தட வளமாக்கும். 

உற்பத்திப் சபாருளில் காணப்படும் பூரணத்துவம் ெந்தததய விாிவுபடுத்தவல்லது. 

மாியாதததயப்ஜபால் இதுவும் ெக்திவாய்ந்தது, அதனால் அவற்றில் ஏஜதனும் ஒன்றுதான் ஓர் 

இடத்தில் இருக்கும்.  

சேர்மனி அந்தப் பூரணத்துவத்திற்குப் சபயர் சபற்றது. 

இங்கிலாந்து மாியாததக்குப் சபயர் சபற்றது.   

சேர்மனியின் பூரணத்துவம் ேடநிதலதயச் ொர்ந்தது. 

இங்கிலாந்தின் மாியாதத ெமூகாீதியானது. 

பிரம்மம் இந்த இரண்டாகவும் இருக்க முடியும், அதற்கு ஜமலாகவும் இருக்க முடியும். 

அந்தப் பிரம்மத்ததப் புாிந்துசகாள்ள, ஒருவர் ெத்தியேீவியத்திற்கு உயர ஜவண்டும்.  

மனதால் அததச் செய்ய முடியாது. 

எந்த இரு ஜநர் எதிரானதற்கும் அவற்றின் நிதலயில் ஒரு முழுதம உள்ளது.  

ெட்டம் ெட்டாீதியான ெச்ெரவுகளின் முழுதமயாகும்.  

வீரமில்லாத ெச்ெரவுகளுக்கு இதடஜய நல்ல நடத்தத அததப்ஜபால் முழுதமயானது.  

குடும்ப ெந்ஜதாஷம் இத்ததகய பூரணத்தத அதடய, ஒருவர் மற்றவதர அவரது விருப்பப்படிஜய 

திருப்திப்படுத்த ஜவண்டும். 

ஜமாியின் அதிர்ஷ்டம் ஜலடி அரசபல்லாவிற்கு அவ்வாறு இருந்தது. 

அந்தப் பணம் ஜலடி அரசபல்லாதவ, ஜமாிதய அவளது விருப்பப்படிஜய ெந்ஜதாஷமாக தன்னிடத்து 

ஏற்றுக்சகாள்ள தவத்தது. 

உத்திரவாதமான பவசல வாய்ப்பு என்பது, பரவலாக இருக்கும் ஜவதலயின்தமக்கு அவ்வாறாகும், 

ஏசனனில் அது அந்த அளவில் தனிப்பட்டவதரப் பிரதிபலிக்கிறது.   
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தனிப்பட்ட பிரச்ெிதனகளால் எழும் முரண்பாடுகதள, தனி நபதரப் பிரதிபலிக்கும் எந்த ஒன்றாலும் 

தீர்க்க முடியும்.  

பணத்தின் பாிமாற்ற ெக்தி எல்லா நிதலகளிலும் அவ்வாறு செயல்படுகிறது. 

மனிதன் தன்தனத்தாஜன இயக்கிக் சகாள்வதில் பிரம்மத்திற்கு முழு நம்பிக்தக உள்ளது. 

மனிதனின் அதழப்பிற்கு அது கீழிறங்கி வருகிறது, அவன் தனது ஒளிக்ஜகற்ப முன்ஜனறட்டும் 

என்று அவன் ஜவண்டுவதத வழங்கி விட்டுச் செல்கிறது. 

இது மனிதனுக்கு முழுதமயான சுதந்திரமாகும். 

பிரம்மத்ததப் ஜபால் நாம் செயல்பட ஜவண்டுசமனில், லிடியாதவ அவள் விருப்பம் ஜபால் 

செயல்பட நாம் அனுமதிக்க ஜவண்டும். 

பல விஷயங்களில் ெமூகம் இன்றுகூட அதுஜபால் நடந்துசகாள்வதில்தல. 

இன்று ெமூகம் லிடியாவின் நடத்தததய ஏற்றுக்சகாள்ள அனுமதிக்கிறது. 

ெமூகம் விதிகதள மாற்றினாலும், அது எப்சபாழுதும் அதன் விதிகதள வலியுறுத்துகிறது. 

விதிமுதறகள் இல்லாமல் ெமூகம் இயங்க முடியாது. 

இன்தறய காலகட்டத்தில் விதிமுதறகளற்ற மக்களின் ஒரு கூட்டதமப்பு ஒரு ெமூகமாக முடியாது. 

ஒருவருடன் ஒருவருக்கு தற்ஜபாது இருக்கும் பிதணப்தப நீக்கி விட்டால் நாம் ெமூகம் எனும் கருதும் 

அதமப்பு மதறந்து விடும். 

பிரபஞ்ெத்தில் உள்ள அஜனகன்கள் புற விதிமுதறகளால் கட்டுப்படுத்தப்படவில்தல. 

ஒவ்சவாருவரும் தங்களது ெக்தியின் அடிப்பதடயில் தங்களது ெிறப்பான அறிவின் மூலம் 

உறவுக்காகச் செயல்படுகின்றனர், தீர்மானிப்பது பிரபஞ்ெமாகும்.  

இது ெத்தியேீவிய வாழ்வாகும். 

நதியின் கதரகள் இயற்தகயான ொிவின் மூலம் அதமவததப்ஜபால் ெமூகம் தானாகஜவ தன்தன 

உருவாக்கிக்சகாள்கிறது. 

தனிப்பட்ட முயற்ெியின் மூலம் ஒருவர் இதத மாற்ற முடியாது. கூட்டு முயற்ெியினாலும் இததனச் 

சுலபமாகச் ொதிக்க முடியாது. 

எவருக்கும் அடிபணியாமல் இருக்கக் கூடாது என்று தீர்மானிக்கும் ஒரு மனிததன ஒரு எளிய 

உதாரணமாக எடுத்துக் சகாள்ளலாம். 

அவன் அவனது வாழ்நாள் முழுவதும் மற்றவர்களின் ஜவதலதயச் செய்து சகாண்டிருப்பான், 

யாரும் இதத கவனிக்கக்கூட மாட்டார்கள்.  

நாம் வாழ்வதற்கு சுய வதரயதற ஜததவ. 

அஜத ஜபால் ெமூகமும் தன்தன அதன் அங்கத்தினர்களிடமிருந்து பாதுகாத்துக் சகாள்ள ஜவண்டும். 

வலுவான கட்டதமப்பு இருந்தும் ெமுதாயம் எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அாிக்கப்பட்டுள்ளதத நாம் 

பார்க்கிஜறாம். 

லிடியா ஓடிப்ஜபாகும் நிகழ்தவப் பல்ஜவறு கண்ஜணாட்டங்களிலிருந்து கருதலாம். 

1. கட்டுப்படுத்தப்படாத இளதம ெமூக சகௌரவங்கதள அழிக்கிறது. 

2. உலகப்ஜபாருக்குப் பிந்ததய சபண் சுதந்திரத்தின் ஆரம்ப அறிகுறிகள். 

3. கல்வி ஜமம்படுத்துகிறது, கலாச்ொரம் விலங்கு மனப்பாங்கிதனக் கட்டுப்படுத்துகிறது.  

4. குழந்ததகதள ஒழுங்குப்படுத்த ஜவண்டிய சபற்ஜறார்கள், குழந்ததகள் தங்கதளஜய அழித்துக் 

   சகாள்ளப் பயிலுவிக்கின்றனர்.  

5. உருவாகாத ெக்தி ஜமற்சகாள்ளும் அதமப்புகளின் வடிவங்கள். 

6. உருவாகாததில் சுய அழிவிற்கான உந்துதல். 

136. “I am truly glad you have been spared some of these distressing scenes.” 

It certainly shows Jane was unaware of the dimensions of the tragedy. 

Ignorance too comes in handy and does good service. 

Innocence at 23 is ignorance. 

Innocence is the incapacity for evil or mischief. 

Ignorance is incapacity to know, a certain dullness of Mind. 

Mind observes the environment and knows it. 

Incapacity to know what one sees is to be dumb. 

It is true Man is blind to all around if it does not concern him. 

This selective seeing is the particular endowment of Mind. 

Your lawyer refuses to know anything of you except relating to the case. 

To the bus conductor you are a ticket, to the doctor a patient. 

Mind is capable of carving out what it wants and ignoring the rest. 
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The proof reader does not know the subject of the book he proofread. 

The typist often does not know the letter she typed. 

Without this selective faculty, one cannot function, as he will be overwhelmed by all sorts of irrelevant 

things. 

In the Supermind the sight sees all in relation to each other. 

It is characteristic Mind uses thought. 

Thought understands by difference. It creates by separation. 

Most readers do not think of the author at all. 

Some do not even know the author. 

Doctors know the disease not the patient. 

The view is severely selective. 

Supermind finds the furniture a live part of the room as one’s own limbs are. 

It is an integral whole vision. 

Change the furniture from its place, the capacity of the room will change as the policeman without uniform. 

Mind is like the reader of a story while Supermind is like the author. 

It is the part expanding to be the whole. 

Man realising the Absolute need not necessarily be evolution. 

One becoming a great scholar does not automatically ensure his being employed and protecting the family. 

The lines of development are different. 

The one thing that Elizabeth was preoccupied with was Jane’s marriage. 

All the rest was secondary to her. 

Swami Vivekananda showed Sri Aurobindo the Supermind, but the way to reach it was not given to him. 

The French Revolution presented Elizabeth with Darcy but she was to discover painfully the route to reach 

him. She had to pass through Wickham. 

We see a formidable personality bending backwards to oblige us when the Mind is not exercised. 

The next moment we go back to active thinking. 

It is an age old rule that our believing another’s suspicion makes it come true. 

But the Mind refuses to oblige us. 

Jane was giving way to pious hopes disregarding rationality. 

Of course neither rationality nor pious hopes were going to be real. 

What will come true will come true by the rules of a subconscious reality. 

We can know it, but cannot easily follow it. 

The rule says the search will be eluded by the fugitives. 

It became true for Mr. Bennet. 

Can we not go after Lydia after knowing her initiative. 

We do what we do merely to satisfy our own consciousness, maybe only to satisfy ourselves. 

Man does not know life. 

He who knows it cannot follow it. 

Even after the results come, Man is left bewildered. 

What then is the course left for Man. 

We know Lydia was not found by her father nor could she have been ever found by him. 

Is there really nothing for Man to do? 

There is always everything for Man to do. 

As long as our work is not affected, we ignore it. 

The truth is every little thing matters. 

Fogg never compromised. 

The eighty days allowed no extra day. 

He said the minimum was enough. 

The absence of a railway for a few hundred miles between Bombay and Allahabad was not known, but he 

was not hampered by that. 

Never never once did Fogg relent. 

That, of course, was the source of his success. 

We do make compromises especially at the last level. 
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To see the significance of small things exactly in precise correspondence is a great knowledge. 

We forget our past acts or commitments. 

They continue to act significantly. 

We know generally, not precisely. 

Precise knowledge is not easy, but invaluable. 

At a certain height of intensity, even our thoughts matter. 

Even the sub-conscious presence of a thought matters. 

That is why transformation is necessary. 

Transformation is safe. 

For the Mind to fall silent is important; it does not happen. 

Still things move, and we go back to active thinking. 

There is always a limit; Grace crosses the limit. 

We refuse to rise to the occasion of the increased incidence of Grace. 

John Eames vacillated very much. 

It did directly contribute to Lilly’s decision. 

Even when she did not know, her attitude reflected his amorous relationship with Amelia. 

We see Grace continues to rise in quality and quantity. 

We must rise to that occasion. 

“இந்தக் கஷ்டமான தருணத்தில் நீ இங்கு இல்லாதஜத எனக்கு மிகவும் ெந்ஜதாஷமாக இருக்கிறது.” 

நடந்த ஆபத்தின் பாிமாணம் ஜேனுக்குத் சதாியவில்தல என்பதத இது காட்டுகிறது.  

அறியாதமயும்கூட ெில ெமயங்களில் உடனடியாக  நன்தம பயக்கிறது. 

இருபத்தி மூன்று வயதில் அப்பாவியாக இருப்பது அறியாதம ஆகும். 

அப்பாவித்தனம் சகடுதல் அல்லது தீங்கு செய்ய இயலாதம ஆகும். 

அறியாதம அறிந்துசகாள்ள இயலாதம, மனதின் ஒரு குறிப்பிட்ட மந்த நிதல. 

மனம் சூழதலக் கூர்ந்து கவனிக்கும், அறிந்துசகாள்ளும். 

பார்ப்பதத ஒருவர் புாிந்துசகாள்ள இயலாதது ஊதமயாக இருப்பது ஜபான்றது. 

சுற்றி இருப்பசவ மனிதனுக்குச் ெம்பந்தம் இல்லாதசவயாக இருந்தால், அவன் அவற்றிற்குக் 

கண்மூடியாக இருப்பது உண்தம.  

விரும்பியததப் மட்டும் பார்ப்பது மனதின் குறிப்பிட்ட திறனாகும். 

நம்முதடய வழக்தகப் பற்றி மட்டுமல்லாது நம்தமப்பற்றி ஜவசறததயும் நமது வழக்கறிஞர் 

சதாிந்துசகாள்ள விரும்புவதில்தல.  

பஸ் நடத்துனருக்கு நாம் ஒரு பயணி ஆஜவாம், டாக்டருக்கு நாம் ஒரு ஜநாயாளி. 

எது ஜவண்டுஜமா அதத எடுத்துக்சகாண்டு மற்றததப் புறக்கணிக்க மனதால் முடியும். 

புத்தகத்தில் பிதழ பார்க்கும் நபருக்கு அதில் என்ன எழுதியுள்ளது என்று சதாியாது. 

ஒரு கடிதத்ததத் தட்டச்சு செய்பவருக்கு அக்கடிதத்தின் உள்ளடக்கம் சதாியாது. 

இந்தத் ஜதர்ந்சதடுக்கும் திறனின்றி ஒருவரால் செயல்பட முடியாது, ஏசனனில், பல விதமான 

அர்த்தமற்ற விஷயங்களால் அவர் ஆட்சகாள்ளப்பட்டிருப்பார்.    

ெத்திய ேீவியத்தில் பார்தவ, அதனத்சதயும் ஒன்ஜறாடு ஒன்று சதாடர்பு சகாண்டுள்ளததப் 

பார்க்கிறது. 

மனம் எண்ணத்ததப் பயன்படுத்துவது அதன் பண்பாகும். 

எண்ணம் ஜவறுபாட்டினால் புாிந்துசகாள்கிறது. அது பிாிவிதனயின் மூலம் உருவாக்குகிறது. 

வாெகர்கள் பலரும் ஆெிாியதரப் பற்றி நிதனப்பஜத இல்தல.  

ெிலருக்கு ஆெிாியர் யார் என்பஜத சதாியாது. 

டாக்டர்களுக்கு ஜநாய் சதாியும், ஜநாயாளிதயத் சதாியாது. 

அவர்களது கண்ஜணாட்டம் மிகவும் குறுகியது. 

நமது உடல் உறுப்புகதளப்ஜபால் அதறயில் இருக்கும் மரச் ொமான்கதளயும் ெத்திய ேீவியம் ஒரு 

ேீவனுள்ள பகுதியாகப் பார்க்கிறது.  

இது ஒரு பூரணமான முழுதமயான பார்தவயாகும். 

மரச் ொமான்கதள அதன் இடத்திலிருந்து மாற்றினால், ெீருதட இல்லாத ஜபாலீஸ்காரர்ஜபால் 

அவ்வதறயின் திறனும் மாறும்.  

மனம் கதததயப் படிக்கும் வாெகர் ஜபான்றது, ெத்திய ேீவியம் ஆெிாியர் ஜபாலாகும். 

இது பகுதி முழுதமயாக விாிவதடவதாகும். 

மனிதன் பிரம்மத்தத உணர்வது பாிணாமமாக இருக்க ஜவண்டும் என்கிற ஜததவயில்தல. 
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ஒருவர் சபாிய அறிஞராக மாறுவது, அவர் ஒரு ஜவதலயில் அமர்ந்து குடும்பத்ததக் காப்பாற்றுவார் 

என்பதத உறுதிப்படுத்துவதில்தல. 

வளர்ச்ெியின் விதங்கள் சவவ்ஜவறானதவ.  

எலிெசபத்தின் மனதில் எந்ஜநரமும் ஜேனுதடய திருமணம்தான் இருந்தது.  

மற்ற அதனத்தும் அவளுக்கு இரண்டாம்பட்ெம்தான். 

ஸ்ரீஅரவிந்தருக்கு சுவாமி விஜவகானந்தர் ெத்திய ேீவியத்ததக் காண்பித்தார், ஆனால் எப்படி அதத 

அதடவது என்பததக் கூறவில்தல. 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெி எலிெசபத்திற்கு டார்ெிதய அளித்தது, ஆனால் அவதன அதடயும் வழிதய 

அவள் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்க ஜவண்டியிருந்தது. அவள் விக்காதமத் தாண்டிச் செல்ல 

ஜவண்டியிருந்தது. 

மனதால் செயல்படாதசபாழுது, வலிதமயான ஆளுதமதயக் சகாண்ட நபர் நமக்கு அடிபணிய 

சபரும் முயற்ெி எடுப்பதத  நாம் பார்க்கிஜறாம்.   

அடுத்த சநாடியில் நாம் தீவிரமாகச் ெிந்திக்க ஆரம்பித்து விடுகிஜறாம். 

மற்றவரது ெந்ஜதகத்தத நாம் நம்ப ஆரம்பிக்கும்சபாழுது அது உண்தமயாகி விடுகிறது என்பது ஒரு 

பதழய விதியாகும்.   

ஆனால் மனம் நமக்குப் பணிய மறுக்கிறது. 

பகுத்தறிதவப் புறக்கணித்து விட்டு ஜேன் தீவிர நம்பிக்தககளுக்கு வழி அதமத்துக் 

சகாண்டிருந்தாள். 

பகுத்தறிஜவா அல்லது தீவிர நம்பிக்தககஜளா உண்தமயாகிவிடப் ஜபாவதில்தல 

ஆழ்மன உண்தமகளின் விதிகளின்படி உண்தமயாகப் ஜபாவது மட்டுஜம உண்தமயாகும். 

நம்மால் அதத அறிந்துசகாள்ள முடியும், ஆனால் சுலபமாகப் பின்பற்ற முடியாது. 

தப்பி ஓடியவர்களால், தாங்கள் ஜதடப்படுவசத முறியடிக்க முடியும் என்பது ெட்டம் ஆகும். 

திரு சபன்னட்தடப் சபாறுத்தவதர இது உண்தமயாயிற்று. 

லிடியாவின் தன்முதனப்பிதன அறிந்தபிறகு அவதளப் பின் சதாடர்ந்து நம்மால் ஜபாகாமல் 

இருக்க முடியுமா. 

நமது ேீவியத்ததத் திருப்திப்படுத்துவதற்கு மட்டுஜம நாம் செயல்படுகிஜறாம், நம்தமத் 

திருப்திப்படுத்துவதற்காக மட்டுஜமகூட இருக்கலாம். 

மனிதனுக்கு வாழ்தவப் பற்றித் சதாியாது. 

அதத அறிந்தவர் அததப் பின்பற்ற முடியாது. 

பலன்கள் கிதடத்த பின்பும் மனிதனுக்குக் குழப்பஜம மிஞ்சுகிறது.   

பிறகு மனிதன் என்ன செய்ய ஜவண்டும்? 

லிடியாதவ அவளது தந்தத கண்டுபிடிக்கவில்தல என்பதும், அவரால் கண்டுபிடித்திருக்கஜவ 

முடியாது என்பதும் நமக்குத் சதாியும். 

மனிதனுக்கு உண்தமயில் செய்வதற்கு எதுவுஜம இல்தலயா? 

மனிதனுக்குச் செய்வதற்கு எப்சபாழுதும் அதனத்தும் உள்ளன. 

நமது ஜவதல பாதிக்கப்படாதவதர நாம் அததப் புறக்கணிக்கிஜறாம்.  

ஒவ்சவாரு ெிறிய விஷயமும் முக்கியம் என்பதுதான் உண்தம. 

Fogg ஒருஜபாதும் ெமரெம் செய்து சகாள்ளவில்தல. 

எண்பது நாட்களுக்கு ஜமலாக ஒரு நாள்கூட கூடுதலாக அவருக்கு வழங்கப்படவில்தல. 

குதறந்தபட்ெஜம ஜபாதும் என்று அவர் கூறினார். 

பம்பாய்க்கும், அலகாபாத்திற்கும் இதடஜய ெில நூறு தமல்களுக்கு இரயில் வெதி இல்தல என்பது 

அவருக்குத் சதாிந்திருக்கவில்தல, ஆனாலும் இதனால் அவர் தளர்ச்ெி அதடயவில்தல.   

Fogg ஒரு ஜபாதும் மனம் தளரவில்தல. 

இதுஜவ அவரது சவற்றிக்குக் காரணமாயிற்று.  

நாம் ெமரெம் செய்து சகாள்கிஜறாம், முக்கியமாக இறுதி நிதலயில் செய்து சகாள்கிஜறாம். 

ெிறிய விஷயங்களின் முக்கியத்துவத்தத துல்லியமான சதாடர்பில் காண்பது உயர்ந்த ஞானமாகும். 

நமது கடந்தகால செயல்கதளஜயா அல்லது கடதமகதளஜயா நாம் மறந்து விடுகிஜறாம். 

அதவ குறிப்பிடத்தக்க வதகயில் சதாடர்ந்து செயல்படுகின்றன. 

நாம் இததப் சபாதுவாக அறிஜவாம், துல்லியமாக அல்ல. 

துல்லியமான அறிவு எளிதல்ல, ஆனால் விதல மதிப்பற்றது. 

தீவிரத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் நமது எண்ணங்களும் முக்கியம். 

ஆழ்மனதில் இருக்கும் எண்ணங்களும் முக்கியானதவ ஆகும். 

இதனாஜலஜய திருவுருமாற்றம் ஜததவ. 
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திருவுருமாற்றம் பாதுகாப்பானது. 

மனம் சமௌனமதடவது முக்கியம்; இது நடப்பதில்தல. 

ஆனாலும் ஜவதல நதடசபறுகிறது, நாம் சுறுசுறுப்பான ெிந்ததனக்கு மீண்டும் செல்கிஜறாம்.   

எப்சபாழுதும் ஒரு வதரயதற  உள்ளது; அருள் இந்த வதரயதறயும் தாண்டிச் செயல்படுகிறது. 

அதிகாிக்கும் அருளின் நிகழ்வுகளுக்ஜகற்ப உயருவதற்கு நாம் மறுக்கிஜறாம். 

John Eames மனதில் மிகவும் தடுமாறினார்.  

இது ஜநரடியாக லில்லியின் தீர்மானத்திற்குப் பங்களித்தது. 

அவளுக்கு சதாிந்திருக்காதஜபாதும், அவளுதடய மஜனாபாவம், Ameliaவுடன் அவனுக்கு இருந்த 

காதல் சதாடர்பிதனப் பிரதிபலித்தது. 

தரத்திலும் அளவிலும் அருள் அதிகாித்துக் சகாண்டு வருவதத நாம் பார்க்கிஜறாம். 

நாம் அதற்ஜகற்ப உயர ஜவண்டும். 

137. “Now that the first shock is over, I long for your company.” 

The first shock did not remove the tragedy. 

What was over was her own experience of the shock. 

We do it always. 

In that sense, consecration is always unfailing. 

Grace continuously increases its offer. 

We must continuously increase the intensity of aspiration. 

As a rule we fail; or we make a rule of failing. 

Failure to fail – 1st Chapter – leads to supramental experience. 

Things stall to remind us not to give up.   

Should we heed, the realisation awaits. 

This is an eternal theme. 

Infinity enters our life through eternity. 

It is the Absolute that enters through infinity. 

We are not the relative we take ourselves for. 

We are the Absolute in fact. 

It is not Lydia that ran away; it is Elizabeth who gave herself up to Wickham’s falsehood. 

All of us see Lydia, none of us see Elizabeth. 

Integral yoga requires our seeing the Absolute in the relative. 

Our view determines. 

What we see we create. 

Matter exists by our view. 

They say the universe exists for the witness. 

There is spiritual progress if we remove the gap between life and ourselves. 

All our problems issue out of that separation. 

To remove the gap is to overcome Mind. 

Neti Neti Itti Itti is a great modesty. 

Still it is Mind seeing both sides alternately. 

Rising above both, we rise above Mind. 

We have to rise above Mind in everything. 

It is possible, we must. 

Jane Austen takes us to a good ending. 

Outer movements do it to the characters. 

The characters themselves doing it is evolution. 

Now the benefit is once. 

Then the consciousness is elevated. 

No longer do we think of the result. 

What matters is the consciousness. 

Society progresses like this in the subconscious. 

Our walking and speaking are like that. 

Our being selfless is not yet like that. 

To live in Mother is egoless, selfless, moving out of Time, enjoying mental silence, ceasing to be finite. 
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Imagine Elizabeth treating Darcy’s proposal as he treated her abuse. 

Then the response is reciprocal. 

Now it is one-sided. 

Ramapuram, after a year’s delay, gave a unanimous response. 

There it stopped for ten years and then rose again. 

Now it stays put. 

Evil knocks against us to exhaust itself. 

It ensures it goes away from our life. 

Where the Mind is QUIET, Himalayan work is done. 

Where the Mind insists, small things resist successfully. 

One can get over them, not the emotional sensitivity. 

When a small Man behaves as if he is important no consecration can easily move him. 

They are the acid tests in yoga. 

Such resistances can only be removed by the descent. 

Another aspect of the complexity is consciousness exists in various planes. 

Even the consciousness in grades is a resistance. 

Removing grades is spiritual equality. 

Equality is the consciousness of infinity. 

The same act done by desire and without desire can have opposite results. 

Desire destroys yogic gain. 

Viswamitra lost his tapas through Menaka. 

It was the result of desire. 

Viswamitra without desire could have blessed the beauty and charm of Menaka and the result would be his 

tapas would rise and the child would have been a wonder. 

Sri Aurobindo does not dwell on this aspect much. 

Even when he avoided it, the sadhaks knew and asked him questions to which he answered with a question 

‘Is it an application for marriage?’ 

An act becomes a sin not by itself, but by the desire that actuated it. 

Purity is of the being. 

To be only of the being is to be pure. 

To depend only on the Divine, Mother says, is purity. 

Being is the first status of existence. 

Even consciousness is the next status when being is touched by its conscious animation. 

Ananda is the experience of being, rather its own Self-experience in its own consciousness. 

So purity is unmixed with the Mental self-awareness or the sensation of experience. 

It is not really Mental Self-awareness, it is Self-awareness. 

Mind is involved in its consciousness, not yet explicit. 

To know Sachchidananda in itself is the ultimate knowledge. 

After all, Supermind is the objective status of Sachchidananda. 

Sachchidananda is the nature of Brahman. 

Supermind is the nature of Sachchidananda. 

He uses nature to describe the next status. 

The objective status is next to the subjective status. 

Speech is the nature of thought. 

Speech is the objective status of Thought which is subjective. 

In the involution this is the order. 

Evolution reverses this order. 

Order belongs to the active being, to the static being it is the essence. 

“முதல் அதிர்ச்ெி இப்சபாழுது முடிவதடந்துவிட்டதால், நீ இங்கு வர ஜவண்டும் என்று நான் 

ஏங்குகிஜறன்.” 

முதல் அதிர்ச்ெி துயர நிகழ்தவ அகற்றவில்தல. 

அதிர்ச்ெியினால் ஏற்பட்ட அவளது அனுபவம் மட்டுஜம முடிவதடந்தது. 

நாம் எந்ஜநரமும் இததச் செய்கிஜறாம். அந்த விதத்தில் ெமர்ப்பணம் ஒரு ஜபாதும் தவறுவதில்தல. 
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அருள் இதடயறாது அளிப்பதத அதிகாித்துக் சகாண்ஜட வருகிறது. 

ஆர்வத்தின் தீவிரத்தத நாம் இதடவிடாது அதிகாித்துக் சகாண்டு வர ஜவண்டும். 

நாம் ஜதாற்றுப்ஜபாவது என்பது ெட்டமாகிவிட்டது; அல்லது தவறுவதத நாம் ெட்டமாக்கி 

விட்ஜடாம். 

ஜதாற்றுப்ஜபாவதில் ஜதாற்பது-முதல் அத்தியாயம்- ெத்தியேீவிய அனுபவத்திற்கு வழி வகுக்குகிறது. 

தகவிடக்கூடாது என்பதத ஞாபகப்படுத்துவதற்காக விஷயங்கள் நின்று விடுகின்றன. 

நாம் இதற்குச் செவிமடுத்தால் நமக்காக ‘ெித்தி’ காத்துக் சகாண்டிருக்கும். 

இது என்றும் நிதலக்கும் ஒரு கருத்தாகும். 

நித்தியத்துவத்தின் மூலம் நமது வாழ்வில் அனந்தம் நுதழகிறது. 

அனந்தம் மூலம் பிரம்மம் நுதழகிறது. 

நாம் கருதுவதுஜபால் நாம் இதற்கு ஒப்பானவரல்ல. 

உண்தமயில் நாம் பிரம்மமாஜவாம்.  

ஓடிப்ஜபானது லிடியா அல்ல; அது விக்காமின் சபாய்தமக்கு தன்தன அர்ப்பணித்த எலிெசபத் 

ஆகும். 

நாம் அதனவரும் லிடியாதவப் பார்க்கிஜறாம், எவரும் எலிெசபத்ததப் பார்க்கவில்தல. 

பிரம்மத்தத அதற்கு ஒப்பானதுடன் பார்ப்பதத பூரண ஜயாகம் விரும்புகிறது. 

நமது கருத்து தீர்மானிக்கிறது. 

நாம் பார்ப்பதத நாம் உருவாக்குகிஜறாம். 

நமது பார்தவயின் மூலம் ேடம் வாழ்கிறது. 

உலகம் ொட்ெிக்காக இருக்கிறது என்று கூறுகின்றனர். 

வாழ்வுக்கும், நமக்கும் இதடஜய உள்ள இதடசவளிதய நீக்கி விட்டால் ஆன்மீக முன்ஜனற்றம் 

ஏற்படும். 

அந்தப் பிாிவிதனயின் காரணமாகத்தான் நமது எல்லாப் பிரச்ெிதனகளும் எழுகின்றன. 

அந்த இதடசவளிதய அகற்ற மனததத் தாண்ட ஜவண்டும். 

இது அல்ல, இது அல்ல, இதுதான், இதுதான் என்பது உயர்ந்த அடக்கம் ஆகும்.  

இன்னமும் மனம் இரண்டு பக்கங்கதளயும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகப் பார்க்கிறது. 

இரண்டிற்கும் ஜமஜல உயரும்ஜபாது நாம் மனதிற்கும் ஜமஜல உயருகிஜறாம். 

நாம் எல்லாவற்றிலும் மனததத் தாண்டி உயர ஜவண்டும். 

இது ொத்தியம், நாம் செய்தாக ஜவண்டும். 

ஜேன் ஆஸ்டின் நல்லசதாரு முடிதவ நமக்கு அளிக்கிறார். 

புறச் செயல்கள் கதாபாத்திரங்களுக்கு இததச் செய்கின்றன. 

பாத்திரங்கஜள இததச் செய்வது பாிணாமமாகும். 

இப்சபாழுது ஒரு முதறதான் பலன் கிதடக்கிறது. 

பின்னர் ேீவியம் உயருகிறது. 

நாம் பலதனப்பற்றி இனி ஜயாெிப்பஜத இல்தல. 

ேீவியஜம முக்கியமாகிறது. 

ெமூகம் இதுஜபால் ஆழ்மனதில் முன்ஜனறுகிறது. 

நாம் நடப்பதும், ஜபசுவதும் அவ்வாறு உள்ளன. 

நாம் தன்னலமற்று இருப்பது இன்னமும் அதுஜபால் இல்தல. 

அன்தனயில் வாழ்வது என்பது, அகந்ததயின்றி, சுயநலமின்றி, காலத்ததத் தாண்டி, மனதின் 

சமௌனத்தத அனுபவித்து, அளவுக்குட்பட்டு இல்லாமல் இருப்பதாகும். 

எலிெசபத்தின் நிந்ததனதய டார்ெி எடுத்துக்சகாண்டதுஜபால் அவனது திருமண ஜவண்டுஜகாதள 

அவள் எடுத்துக்சகாள்வததக் கற்பதன செய்யலாம். 

அப்சபாழுது அவர்களது மறுசமாழி பரஸ்பரமாக இருக்கும். 

இப்சபாழுது இது ஒரு பக்கத்திலிருந்து மட்டும் உள்ளது. 

இராமாபுரம் ஒரு வருட கால தாமதத்திற்குப் பிறகு ஏகமனதாகப் பதிலளித்தது. 

அந்த இடத்தில் பத்து வருட காலம் ஜதக்கம் அதடந்து, பின்னர் மீண்டும் உயர்ந்தது.  

இப்சபாழுது அது ஒஜர அளவில் இருக்கிறது. 

தீதம தன்தனஜய தீர்த்துக்சகாள்வதற்காக நம்தமத் தாக்குகிறது. 

நமது வாழ்க்தகதய விட்டு விலகுவதத அது உறுதி செய்கிறது. 

மனம் அதமதியாக இருக்கும் இடத்தில் மிக அதிக அளவு ஜவதல நதடசபறுகிறது. 

மனம் வலியுறுத்தும் இடங்களில் ெிறிய விஷயங்கள் சவற்றிகரமாக எதிர்க்கின்றன. 

ஒருவர் அததக் கடந்து வர முடியும், உணர்ச்ெிபூர்வமான உணர்வுகதள அல்ல.  
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ஒரு ெிறிய மனிதன் மிகவும் முக்கியமானவதரப்ஜபால நடந்துசகாள்ளும்சபாழுது எந்த 

ெமர்ப்பணத்தாலும் அவதன எளிதாகச் செயல்பட தவக்க முடியாது.   

அதவ ஜயாகத்தில் கடுதமயான ஜொததனகள் ஆகும். 

புவியில் இறங்கிய ெத்தியேீவிய ெக்தியால் மட்டுஜம இத்ததகய எதிர்ப்புகதள அகற்ற முடியும். 

ெிக்கலின் மற்சறாரு அம்ெம் ேீவியம் பல்ஜவறு நிதலகளில் இருப்பதாகும். 

சவவ்ஜவறு நிதலகளில் ேீவியமும் ஒரு எதிர்ப்பாகும். 

நிதலகதள அகற்றுவது ஆன்மீக ெமத்துவம் ஆகும். 

ெமத்துவம் அனந்தத்தின் ேீவியம் ஆகும். 

ஆதெயுடனும், ஆதெயின்றியும் செய்யப்படும் ஒஜர செயல் ஜநர்மாறானப் பலன்கதள அளிக்கலாம். 

ஆதெ ஜயாகப் பலதன அழிக்கிறது. 

விஸ்வாமித்திரர் ஜமனதகயினால் தனது தவத்தத இழந்தார். 

இது ஆதெயின் பலன் ஆகும். 

ஆதெ எதுவும் இல்லாமல் அவர் ஜமனதகயின் அழகு மற்றும் கவர்ச்ெிதய ஆெிர்வதித்திருக்கலாம், 

அவ்வாறு செய்திருப்பின் அவருதடய தவம் உயர்ந்திருக்கும், குழந்தத அற்புதமான குழந்ததயாக 

இருந்திருக்கும்.   

ஸ்ரீ அரவிந்தர் இந்த விஷயத்ததப்பற்றி அதிகம் எதுவும் கூறவில்தல. 

அவர் இததத் தவிர்த்தஜபாதும், ொதகர்களுக்கு சதாிந்ததினால், அவர்கள் ஜகட்ட ஜகள்விக்கு “இது 

திருமணத்திற்கு ஒரு விண்ணப்பமா?” என்று பதிலளித்தார்.  

ஒரு செயல் தானாகஜவ ஒரு பாவமாக மாறுவதில்தல, ஆனால் அததத் தூண்டிய ஆதெயினால் 

பாவமாக மாறுகிறது. 

தூய்தம ேீவனுக்குாியது. 

ேீவனுக்கு மட்டும் உாியதாக இருப்பது தூய்தமயாக இருப்பதாகும். 

சதய்வத்தத மட்டும் நம்பியிருப்பது தூய்தம என்று அன்தன கூறுகிறார். 

ேீவன் வாழ்வின் முதல் நிதல ஆகும்.  

ேீவன், தன்தன உணர்ந்து உயிபராட்டத்துடன் இருக்கும்சபாழுது, ேீவியம்கூட அடுத்த 

நிதலதான்.  

ஆனந்தம் ேீவனின் அனுபவம் ஆகும், அதன் சுய ேீவியத்தில் அதன் சுய அனுபவம் ஆகும். 

தூய்தம, மனதின் சுய விழிப்புணர்ச்ெி அல்லது அனுபவத்தின் உணர்வு ஆகியவற்றுடன் 

கலக்கப்படவில்தல. 

இது உண்தமயில் மனதின் சுய விழிப்புணர்வு அல்ல, சுயத்தின் விழிப்புணர்வாகும்.  

மனம் அதன் ேீவியத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது, இன்னமும் சவளிப்பதடயாக இல்தல.  

ெச்ெிதானந்தத்தத அறிந்துசகாள்வது முடிவான ஞானமாகும். 

ெத்திய ேீவியம் ெச்ெிதானந்தத்தின் புற நிதல ஆகும். 

பிரம்மத்தின் தன்தம ெச்ெிதானந்தம் ஆகும். 

ெத்திய ேீவியம் ெச்ெிதானந்தத்தின் தன்தமயாகும். 

அடுத்த நிதலதய விவாிக்க பகவான் சுபாவத்ததப் பயன்படுத்திக் சகாள்கிறார். 

புற நிதல அக நிதலக்கு அடுத்து உள்ளது. 

ஜபச்சு எண்ணத்தின் தன்தம ஆகும். 

அக நிதலயாக இருக்கும் எண்ணத்தின் புற நிதல ஜபச்சு ஆகும். 

ெிருஷ்டியில் இதுபவ வாிதெமுதற ஆகும். 

பாிணாமம் இவ்வாிதெதய ஜநர்மாறாக மாற்றுகிறது. 

வாிதெமுதற செயல்படும் ேீவனுக்கு உாியது, அதெயாத ேீவனுக்குாியது ொரம்.  

138. “I am not selfish.” 

Let us take the chapter on Ascent to Supermind and try to understand our story in its light. 

1. On page 920 it says it is difficult to explain Supermind, but not impossible. 

At the outset before the arrival of those two gentlemen, it would be impossible to speak at Longbourn about 

£4000, or £10,000. As we know for twenty five years freedom was granted, rather taken by Mrs. Bennet  

and now the wave of the French Revolution could land on Meryton because of the spark of that freedom. At 

the first Assembly Jane became a favourite of Bingley and he recommended Lizzy to Darcy. Those who 

understand our principles will see the small is pleasantly received and the great comes through a 

contradiction. 

‘Tolerable’ is the way the strong uncultured Man receives the bright prejudiced girl is enough 

explanation. 
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2. To ascend to Supermind, an inner awareness is needed. The psychic must come forward and there must 

be a descent. (p. 921 -The Life Divine) 

Elizabeth was inwardly aware of the fact that Darcy came there for her. It is that inner prompting that made 

her walk all the way to the Netherfield. Psychic here comes forward by the inexplicable abiding interest in 

Jane. The descent is really their coming to Netherfield, but there is one more expression of it to make it 

precise. Jane had a dinner invitation. 

3. The Purusha that is unconscious must become conscious and master of Nature. (p. 923 The Life Divine) 

At first he obliges his wife. During their second visit he refuses to go and invite Bingley. He asserts his 

position. It is his mastery over his wife. Next when Gardiner paid Wickham, he asserted against his own 

weakness twenty years ago to give her the whole £2000, and decided to prune it to half, a sure expression of 

his mastery over his wife, the society around and his own vacillations for twenty five years. It is the psychic 

coming forward. (p. 922-The Life Divine) 

4. This can be done only by transformation in freedom. Transformation can be achieved by surrender only. 

It is a willing surrender of the soul and Nature, the willing submission of the lower to the higher. (p. 925, 

929 The Life Divine) Elizabeth, for her temperament, would not receive his letter. He said that it would be 

an honour for him if she read the letter. Her first response was that. The second, third and subsequent 

readings had a different effect.  

In utter freedom she discovered that she and her family were despicable. She was vain, they were 

coarse and inferior. 

5. The outer must shift to the inner. (p. 930 The Life Divine) 

From her point of view, at Pemberley she intensely wished to meet him. In response to that inner urge he 

came. The power of decision had shifted from the normal outer means of sending a messenger to him to 

come, which was obviously ruled out, her inner command was obeyed. 

From his point of view, he could never consider visiting Longbourn or asking Mr. Bennet permission to pay 

his addresses to her as Lady Catherine did. His inner urge brought her to Pemberley, a most unlikely 

event in the lives of both, incidentally showing the superiority of his social consciousness.  

6. The descent  integrates the lower with the higher. (p. 939 The Life Divine) 

It happened at many points in various ways. 

— Collins married Charlotte. It is a taking up of a penniless girl and raising her to own       Longbourn later. 

— Darcy’s living with Bingley was such a phenomenon. 

— Elizabeth espousing Jane was certainly a descent. 

— The Gardiners integrating with dirty Lydia and filthy Wickham was another great expression of it. 

— Darcy, of course, had descended to absorb Elizabeth, integrate Pemberley with Longbourn, Lydia and 

Wickham. It is great. 

7. Higher, illumined, intuitive, Overmind are the grades. 

The Higher Mind works through the Idea – Force. 

The Illumined Mind works through light. 

Intuition works through thought and sight. 

(p. 944, 945, 946 The Life Divine) 

In the story these high phenomena translate themselves into Mental, social even physical versions 

determined by the context. 

The invitation to Derbyshire to Lizzy was an Idea–Force. 

On entering Pemberley, catching a glimpse of the stately mansions, Elizabeth ejaculated ‘It is something to 

be mistress of Pemberley’. 

It is a version of intuition, as if a light had entered her. 

Inside the building this light went down into her body and again she spoke it out. It is surely a physical 

intuition. 

8. Transformation is a zigzag path. (p. 956 [795] The Life Divine) 

Jane’s affairs went up, fell down and after a long time picked up. 

Mr. Bennet’s obliging his wife also was like that. 

Lady Catherine’s tirade, complaint and complying with her visit to Pemberley are like that.  

The most characteristic was Tolerable – Proposal – Letter – Pemberley – Lambton – Dinner 

provocation – Lambton breakdown – confession – discovery – weddings. 
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9. The Overmind transformation leaves a residue of resistance. (p. 953 The Life Divine) 

10. There are three complexities 1) Gradations, 2) Resistance, 3) Other worlds. 

Gradations ---Obviously the husband, wife, daughters, lovers all belong   to various levels   of human worth. 

Bennet was a gentleman 

His wife was of the lowest consciousness. 

Darcy was a crude, selfish gentleman. 

Wickham was a pleasant forgery. 

Charlotte was nowhere. 

Collins was an educated, wealthy, pompous buffoon. 

Resistance —Darcy and his aunt resisted stiffly. 

— Mr. Bennet and Jane refused to accept her engagement. 

— Caroline’s natural resistance. 

— Mrs. Bennet’s resistance to cooperation. 

Other worlds—Meryton was invaded by Pemberley, London, London slums, Oxford clown, Wickham’s 

ideas of Australia, Colonel Forster’s militia. 

11. The need for the luminous imperative to counteract the dark lower imperative. 

(962 The Life Divine)  

A few things remained untouched. 

They required a higher supramental descent. 

Even in the Supramental plane there are grades. 

1. Mrs. Bennet was quieted but nothing more. 

2. Lady Catherine was stirred into anger and remained so. 

3. Her charm for Wickham remained in the vital solid undisturbed even by Pemberley. 

4. Lydia and Wickham never showed any inclination to change. 

They were not even ashamed of what they were. 

This is fairly an exhaustive coverage of the principles in the chapter. 

Of course, there are smaller principles, ideas, laws that this study has ignored such as, 

1.The Higher Mind is the last rung of conceptual mind born of spiritual identity. 

2. Overmind is a power of consciousness. 

3. The descending consciousness is universal. 

There will be a good many minor ideas, as there are 1452 paras each carrying an idea. 

Presently my idea is to communicate the central ideas of the 56 chapters along with the overall set up of the 

evolutionary context. Reading the few thousand pages of commentary written so far, about half of those 

1452 ideas will be answered. Whether after finishing this effort a more exhaustive effort can be taken 

remains to be seen. In the text I am now in p. 242 with another hundred pages left over. For the last several 

pages in the book I am writing hundred pages of commentary for each page in the book, in the hope of 

covering as many ideas as possible. For the remaining hundred pages at the rate of one notebook of two 

hundred pages I need another fifty notebooks. Still I shall not be satisfied, unless every little principle in the 

book is covered. 

At least in volume, it is a vast effort. 

“நான் சுயநலவாதி அல்ல.” 

‘ெத்திய ேீவியத்திற்கு உயருதல்’ எனும் அத்தியாயத்தத நாம் எடுத்துக்சகாண்டு, அதன் 

அடிப்பதடயில் நமது இக்கதததயப் புாிந்துசகாள்ள முயற்ெிக்கலாம்.  

1. பக்கம் 920-ல், ெத்திய ேீவியத்தத விளக்குவது கடினம், ஆனால் ொத்தியம் என்று   

கூறப்பட்டுள்ளது. முதலில், இவ்விரண்டு இதளஞர்கள் வருவதற்கு முன் லாங்பர்னில் 4000 பவுன் 

அல்லது 10,000 பவுன் என்று ஜபசுவதற்ஜக இடமில்லாமல் இருந்தது. இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக 

திருமதி சபன்னட் சுதந்திரத்ததத் தானாகஜவ எடுத்துக்சகாண்டது நமக்குத் சதாியும், இப்சபாழுது 

அந்த சுதந்திரத்தின் சபாறியினால் பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் அதல சமாிடனில் வந்து இறங்கியது. 

முதல் ெந்திப்பில் ஜேன் பிங்கிலிக்கு விருப்பமானவளாக மாறினாள், பிங்கிலி டார்ெிக்கு 

எலிெசபத்ததப் பாிந்துதரத்தான். நம்முதடய தத்துவங்கதளப் புாிந்து சகாள்பவர்களால், ெிறியது 

இனிதமயாக ஏற்றுக் சகாள்ளப்படுவததயும், சபாியது முரண்பாட்டினால் வருவததயும் பார்க்க 

முடியும்.      
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‘பரவாயில்தல; எனும் சொல் நாகாிகமற்ற ஒரு ஆணுக்குத் தவறான அபிப்பிராயம் சகாண்ட ஒரு  

புத்திொலிப் சபண்தண அளித்தஜத ஜபாதுமான விளக்கமாகும்.   

2. ெத்திய ேீவியத்திற்கு உயருவதற்கு ஒரு அக விழிப்புணர்வு ஜததவ. தெத்தியபுருஷன் முன்ஜன வர 

ஜவண்டும், ெக்தி ஒன்று கீழிறங்க ஜவண்டும். (p. 921 -The Life Divine) 

டார்ெி அங்கு வந்தது தனக்காக என்று எலிெசபத்திற்கு அகத்தில் சதாிந்திருந்தது. இந்த அக 

தூண்டுதல்தான் அவதள சநதர்பீல்டிற்குச் செல்ல வழி வகுத்தது. ஜேன் மீது அவளுக்கு இருந்த 

விவாிக்கசவாண்ணாத நிதலயான அக்கதறயினால் தெத்தியம் இங்கு முன் வருகிறது. அவர்கள் 

சநதர்பீல்டிற்கு வருவஜத உண்தமயில் தெத்தியம் வருவதாகும், ஆனால் இததத் துல்லியமாகச் 

செய்வதற்கு ஜவசறாரு சவளிப்பாடு உள்ளது. அது ஜேனுக்கு விருந்துண்ண கிதடத்த அதழப்பு. 

3. தன்தன உணராது இருக்கும் புருஷா தன்தன உணர்ந்து, இயற்தகயின் ததலவனாக ஜவண்டும். 

(p. 923 The Life Divine).  

முதலில் அவர் மதனவிக்கு இணங்குகிறார். அவர்களது இரண்டாவது விேயத்தின்ஜபாது அவர் 

பிங்கிலிக்கு அதழப்பு விட மறுக்கிறார். இதன் மூலம் தன்னுதடய நிதலதய அவர் வலியுறுத்திக் 

சகாள்கிறார். இது மதனவியின் மீதான அவரது ஆளுதம ஆகும். அடுத்து கார்டினர் விக்காமிற்கு 

அளித்த பணத்ததத் திருப்பித் தரத் தீர்மானிப்பதன் மூலம், 2000 பவுன் முழுவததயும் மதனவிக்கு 

அளித்திருந்ததத மாற்றி, பாதித் சதாதகதய மட்டுஜம இனி அவளுக்கு அளிக்கத் தீர்மானித்து, 

இருபது வருடங்களாக அடக்கி தவத்திருந்த நிதலதய எதிர்த்து, மதனவியிடம், ெமூகத்தில், தனது 

அதிகாரத்தத நிதல நாட்டுகிறார். இது தெத்திய புருஷன் முன்ஜன வருவதன் அறிகுறியாகும். 

(p. 922-The Life Divine) 

4. சுதந்திரமாக திருவுருமாறுவதன் மூலம் மட்டுஜம இததச் செய்ய முடியும். ெரணாகதியின் மூலம் 

மட்டுஜம திருவுருமாற முடியும். இது ஆன்மா மற்றும் இயற்தக விரும்பிச் ெரணதடவதாகும், 

தாழ்ந்தது உயர்ந்ததற்கு விரும்பி அடிபணிவதாகும். (p. 925, 929 The Life Divine). எலிெசபத் 

அவளுதடய மனவுணர்வின் அடிப்பசடயில் அவனுதடய கடிதத்ததப் சபற்றுக்சகாள்ள மாட்டாள். 

தன்னுதடய கடிதத்தத அவள் படிப்பது தனக்கு அவள் அளிக்கும் ஒரு சகௌரவம் என்று டார்ெி 

கூறுகிறான். அவளுக்கு எழுந்த முதல் மனவுணர்வுகள் அவ்வாறாக இருந்தது. இரண்டாவது,  

மூன்றாவது என்று அடுத்தடுத்து படித்தசபாழுது ஜவறுவிதமாக உணர்வுகள் அவளுக்கு எழுந்தன. 

சுதந்திரமாகச் ெிந்தித்தசபாழுது, அவளும் அவளது குடும்பமும் சவறுக்கத்தக்கதவயாக இருப்பதத 

அவள் உணர்ந்தாள். அவள் எதுவும் செய்ய இயலாத நிசலயில் இருந்தாள், குடும்பத்தினர் 

நாசூக்கற்றும், தாழ்ந்தவர்களாகவும் இருந்தனர். 

5. புறம் அகத்திற்கு மாற ஜவண்டும். (p. 930 The Life Divine) 

அவளது கண்ஜணாட்டத்தில், சபம்பர்லியில் அவதனச் ெந்திக்க அவள் தீவிரமாக விரும்பினாள். 

அவளுதடய இந்த மனாீதியான உந்துதலினால் அவன் அங்கு வந்தான். ஒரு நபதர அனுப்பி 

வரவதழப்பது என்பது மாறி, அகத்தின் ஆதணஜய அவதன அங்கு வரவதழத்தது.   

அவனது பார்தவயில், லாங்பர்னுக்கு வருவததப் பற்றி அவன் ஒரு ஜபாதும் கருதஜவ இல்தல, 

அல்லது ஜலடி காதாிதனப் ஜபால் எலிெசபத்தத விொாிக்க திரு சபன்னட்டின் அனுமதிதயயும் 

ஜகட்பசதக் கருதவில்தல. அவனது அக உந்துதல் அவதளப் சபம்பர்லிக்கு வரவதழத்தது, 

இருவருதடய வாழ்விலும் இது நதடசபற முடியாத நிகழ்வாக இருந்தது, அவனது ெமூக 

ேீவியத்தின் ஜமன்தமதயயும் சவளிப்படுத்தியது.  

6. புவியில் இறங்கிய ெக்தி தாழ்ந்ததத உயர்ந்ததுடன் இதணக்கிறது. (p. 939 The Life Divine)  

பல்ஜவறு வழிகளில் இது பல இடங்களில் நடந்தது. 

- காலின்ஸ் ொர்சலட்தடத் திருமணம் செய்து சகாண்டான். பணமில்லாத சபண்தணத் திருமணம் 

செய்து சகாண்டு பின்னர் அவதள லாங்பர்னுக்குச் சொந்தக்காாியாக உயர்த்துவதாகும் இது. 

- டார்ெி பிங்கிலியுடன் வெிப்பது இத்ததகய ஒரு நிகழ்வாகும். 

- எலிெசபத் ஜேதன ஆதாிப்பது நிச்ெயமாகச் ெக்தி கீழிறங்கியதால்தான். 

- ஜமாெமான சபண்ணான லிடியா மற்றும் அருவருக்கத்தக்க விக்காமுடன் கார்டினர் தம்பதிகள் 

ஒருங்கிதணவது அதன் மற்சறாரு சபாிய சவளிப்பாடாகும்.  

- எலிெசபத்தத ஏற்றுக் சகாள்ளவும், சபம்பர்லிதய லாங்பர்னுடனும், லிடியா மற்றும் விக்காமுடன் 

இதணப்பதற்கும் டார்ெி வந்தான். இது மிகச் ெிறப்பானது.   

7. உயர் மனம், ாிஷியின் மனம், ஜயாகியின் மனம், சதய்வீக மனம் ஆகியதவ அடுத்தடுத்த 

படிகளாகும்.    

உயர் மனம் கருத்தின் மூலம் செயல்படுகிறது - ெக்தி. 

ாிஷியின் மனம் ஒளியின் மூலம் செயல்படுகிறது. 
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ஜயாகியின் மனம் எண்ணம் மற்றும் பார்தவயின் மூலம் செயல்படுகிறது. (p. 944, 945, 946 The Life 

Divine) 

இக்கததயில் இந்தப் சபாிய நிகழ்வு கததயின் கட்டத்தால் தீர்மானிக்கப்பட்டு மனம், ெமூகம் 

மற்றும் ேடநிதல பதிப்புகளாக மாறுகிறது. 

சடர்பிஷயருக்கு வருவதற்கு எலிெசபத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட அதழப்பு எண்ணம்-ெக்தியாக 

இருந்தது.  

சபம்பர்லியில் நுதழயும்சபாழுது, பிரம்மாண்டமான கட்டிடங்கதளப் பார்த்த பின், ‘இதற்கு 

எேமானி ஆவது என்பது சபாிய விஷயம்தான்’ என்று எலிெசபத் வியந்தாள்.  

அவளுக்குள் ஒரு ஒளி நுதழந்தது ஜபால் அது உள்ளுணர்வின் ஒரு பதிப்பாகும். 

அவ்வீட்டினுள் நுதழந்த பிறகு இந்த ஒளி அவளுதடய உடலுக்குள் இறங்கியது, அவள்  மீண்டும் 

இததஜய கூறினாள். நிச்ெயமாக இது ஒரு ேடநிதல உள்ளுணர்வாகும்.   

8. திருவுருமாற்றம் ஒரு வதளந்து வதளந்து செல்லும் பாததயாகும். (p. 956 [795] The Life Divine) 

ஜேனுதடய விஷயம் உயர்ந்து சென்றது, பின்னர் கீஜழ இறங்கி, சவகு நாட்களுக்குப் பிறகு 

மீண்டும் உயிர் சபற்றது. 

திரு சபன்னட் அவருதடய மதனவிக்கு அடிபணிந்ததும் அது ஜபாலஜவ நிகழ்ந்தது. 

ஜலடி காதாினுதடய கண்டனம், குதற கூறுதல், சபம்பர்லி விேயத்துடன் அவள் ஒத்துப் ஜபானது 

ஆகியதவ அது ஜபான்றதவ.  

‘பரவாயில்தல’, திருமண ஜவண்டுஜகாள், கடிதம், சபம்பர்லி, லாம்ப்டன், விருந்தில் ஏற்பட்ட  

எாிச்ெல், லாம்ப்டன் முறிவு, ஒப்புக் சகாண்டது, கண்டுபிடிப்பு, திருமணங்கள் ஆகியதவ 

குறிப்பிடத்தக்கதவ.  

9. சதய்வமன திருவுருமாற்றம் எதிர்ப்பின் மீதத்தத விட்டுச் செல்கிறது. (p. 953 The Life Divine)  

10.மூன்று ெிக்கல்கள் உள்ளன 1) வாிதெநிதல, 2) எதிர்ப்பு, 3) மற்ற உலகங்கள். 

வாிதெ நிதலகள்-  

கணவன், மதனவி, சபண்கள், காதலர்கள் அதனவரும் மனித மதிப்பின் பல்ஜவறு நிதலகசைச் 

பெர்ந்தவர்கள். 

சபன்னட் ஒரு கண்ணியமான மனிதராவார். 

அவருதடய மதனவி தாழ்ந்த ேீவியத்ததக் சகாண்டிருந்தாள். 

டார்ெி நாசூக்கற்ற சுயநலவாதியாக இருந்தான். 

விக்காம் இனிதமயான ஜதாற்றத்துடன் ஜமாெடி செய்பவனாக இருந்தான். 

ொர்சலட்தடப்பற்றிக் கூறுவதற்கு ஒன்றும் இல்தல. 

காலின்ஸ் படித்தவனாக, செல்வந்தனாக, பகட்டான, ஜகாமாளியாக விளங்கினான். 

எதிர்ப்பு- 

   -டார்ெியும் அவனது ெித்தியும் உறுதியாக எதிர்த்தனர். 

   -திரு சபன்னட்டும், ஜேனும் அவளது திருமண உறுதிதய ஏற்றுக்சகாள்ள மறுத்தனர். 

   -காரலினுதடய எதிர்ப்பு இயற்தகயாக இருந்தது. 

   -ஒத்துதழக்க திருமதி சபன்னட்டின் எதிர்ப்பு. 

மற்ற உலகங்கள்- சபம்பர்லி, லண்டன், லண்டனின் குடிதெப்பகுதிகள், ஆக்ஸ்ஜபார்ட், 

ஆஸ்திஜரலியாதவப் பற்றி விக்காமின் கருத்துகள், கர்னல் பாஸ்டாின் இராணுவம் ஆகியதவ 

சமாிடதன ஆக்கிரமித்தன. 

11.இருண்ட தாழ்ந்த தவிர்க்க முடியாததத எதிர்த்துச் செயல்பட ஒளி சபாருந்திய தவிர்க்க 

முடியாதது அவெியமாகிறது. (962 The Life Divine) 

ெில விஷயங்கள் சதாடப்படாமல் இருந்தன. 

அவற்றிற்கு ஒரு உயர்ந்த ெத்தியேீவிய ெக்தி ஜததவப்பட்டது. 

ெத்தியேீவிய நிதலயிலும் வாிதெக் கிரமங்கள் உள்ளன. 

1.திருமதி சபன்னட் அதமதிப்படுத்தப்பட்டாள், அதற்கு ஜமல் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்தல. 

2.ஜலடி காதாின் ஜகாபமுற்று, அது தணியாமல் இருந்தாள். 

3.சபம்பர்லியால்கூட பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியாத அளவிற்கு விக்காம் மீதிருந்த கவர்ச்ெி 

எலிெசபத்தின் உணர்வில் சதாடர்ந்து இருந்தது. 

4.லிடியாவும், விக்காமும் மாறுவதற்கான எந்த விருப்பத்ததயும் சவைிப்படுத்தவில்தல. 

தங்கதள நிதனத்து அவர்கள் சவட்கப்படக்கூட இல்தல. 

இதவ இந்த அத்தியாயத்தின் கருத்துகதளப்பற்றிய ஒரு விாிவான விளக்கமாகும். 

ெிறிய தத்துவங்கள், கருத்துகள், ெட்டங்கள் ஆகியதவ இந்த ஆய்வில் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன,  

அதவ,    
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1.உயர் மனம், ஆன்மீக அதடயாளத்திலிருந்து பிறந்த கருத்து, மனதின் கதடெிப் படி ஆகும். 

2.சதய்வீக மனம் ேீவியத்தின் ெக்தி ஆகும். 

3.கீழிறங்கும் ேீவியம் உலகளாவியது. 

1452 பத்திகளும் ஒவ்சவாரு கருத்ததத் தாங்கி இருப்பதால், பல நல்ல ெிறிய கருத்துகளும் இருக்கும். 

தற்சபாழுது ஐம்பத்து ஆறு அத்தியாயங்களில் உள்ள தமயக் கருத்திதன பாிணாமச் சூழலின் ஒட்டு 

சமாத்த அதமப்புடன் ஜெர்த்து சதாிவிப்பஜத எனது எண்ணமாகும்.   

இதுவதர எழுதப்பட்ட ெில ஆயிரம் பக்க விளக்கங்கதளப் படித்தால் அந்த 1452 கருத்துகளில் 

பாதிக்கு பதில் கிதடத்துவிடும். இந்த முயற்ெி முடிந்த பிறகு ஜமலும் ஒரு சபாிய முயற்ெி 

எடுக்கமுடியுமா என்று பார்க்க ஜவண்டும். கததயின் 242 பக்கத்தில் இப்சபாழுது நான் உள்ஜளன், 

மீதம் இன்னமும் நூறு பக்கங்கள் உள்ளன.  

கதடெியாக எழுதிக் சகாண்டிருக்கும் பல பக்கங்களுக்கு, இயன்றவதர பல கருத்துகதள 

உள்ளடக்க ஜவண்டும் என்கிற நம்பிக்தகயில், புத்தகத்தின் ஒவ்சவாரு பக்கத்திற்கும் நூறு பக்க 

விளக்கங்கள் எழுதி வருகிஜறன். மீதமுள்ள நூறு பக்கங்களுக்கு, இருநூறு பக்க ஜநாட்டுப் 

புத்தகங்கள் ஜமலும் ஐம்பது ஜததவப்படும். ஒவ்சவாரு ெிறிய கருத்ததயும் விளக்கி முடித்தால்தான் 

எனக்கு முழுத் திருப்தி கிதடக்கும்.  

அளதவப் சபாறுத்தவதரயிலாவது இது ஒரு சபாிய முயற்ெி ஆகும்.  

139. “I cannot help earnestly begging you all to come.” 

A crisis is a moment when the physical presence of people is required. 

It is because Man is still very very physical. 

A Mental Man will require solitude to deal with a crisis. 

Mr. Bennet did not seek any such physical support. 

The first decision he thus arrived at was he was entirely responsible for the lapse in the family. 

The second decision was he must pay for his daughter, not another. 

An Englishman always refrains from shifting the blame onto another. 

It is a Mentally developed nation. 

It is Mental individuality that accepts such a responsibility. 

In the war, England almost accepted the responsibility for the entire world. 

It speaks of the Englishman’s Manliness. 

Mother said Italy and England would go down under the sea. 

Now it is an Italian who responded to New Economics and an Englishman who is inspired by the article. 

How are we to comprehend? 

Does it mean Mother worked on them? 

Or, does it mean that their response shows the world’s total response? 

Is it because organized falsehood has given up theft? 

Goa is a place where there are churches for various castes. 

One Man from there rose to a high position in an international organisation and subjected us to resourceful 

falsehood. 

Consecration is not for the sake of comprehension. 

It is for the sake of divine accomplishment. 

Does Life tell us we are not to think at all about these responses to our ideas? 

Croatia represents the meeting point of the two halves of Europe. 

In ICPF, it was Croatia that responded to inflation. 

These are significant. What are those significances? 

Whatever it is, an abundance of Money is a reality. 

Will ample Power prove to be so? 

It is neither wealth nor Power that India needs. 

She needs consciousness to play her role. 

Is that consciousness around the corner and are we deluding ourselves again? 

Maybe it is there waiting for our call. 

Perhaps 35 (i) (iii) is an indication of that consciousness. 

Modesty that is ignorance is no credit. 

How to know the Reality? 

Surely consecration will do it. 
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The fact that some genuine people come to us in the vast work of being intermediaries, must make us 

awake. 

Trustworthy people in public work of great moment should make us think. 

It is a symptom that soon good people will be in power. 

Not Wickham and Collins, but Bingley and a transformed Darcy will take over the helm of affairs. 

November is a month of Revolutions, said Mother. 

November 17th comes to us with its response to Revolution. 

It is great Mind does not work. 

But it must at least see the writing on the wall. 

Of course, Mother has said time and again the world is waiting for us to respond. 

The world is exercised about environment and employment. 

Can we now directly give a call to the world for the Government? 

Or, is the world ready for His next ideals? 

Is it Time for the Supramental Being to be born and I am harping upon the spiritual Individual to lead the 

world of affairs? 

If so, let us welcome his birth. 

The Government is not too soon; it is long delayed by unconsciousness. 

Even the Supramental Being is not too soon. 

Let us rise to the evolutionary occasion. 

“நீங்கள் யாவரும் இங்கு வரும்படி சகஞ்ெிக் ஜகட்டுக் சகாள்கிஜறன்.” 

சநருக்கடியான தருணத்தில் மக்கள் உடன் இருக்க ஜவண்டும் என்பது ஜததவப்படுகிறது. 

ஏசனனில் மனிதன் இன்னமும் மிக மிக ேடநிதலயில் உள்ளான். 

மனதாலான மனிதன் ஒரு சநருக்கடியான ெமயத்தில் தனிதமதய விரும்புவான். 

திரு சபன்னட் இதுஜபான்ற  ேடநிதல ஆதரவு எததயும் எதிர்பார்க்கவில்தல. 

குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட துன்பத்திற்கு தான்தான் முழுப் சபாறுப்பு என்பது அவரது முதல் தீர்மானமாக 

இருந்தது. 

இரண்டாவதாக அவர் எடுத்த தீர்மானம், தான்தான் தன்னுதடய மகளுக்காக கடதன அதடக்க 

ஜவண்டும், மற்றவர்கள் அல்ல என்பதுதான். 

ஒரு ஆங்கிஜலயர் மற்றவர் மீது ஒருஜபாதும் பழி ஜபாடுவதில்தல. 

அது ஒரு மனம் வளர்ச்ெி அதடந்துள்ள நாடு. 

மனதின் தனித்துவம் இத்ததகய சபாறுப்பிதன ஏற்றுக்சகாள்கிறது. 

உலகப் ஜபாாின்ஜபாது உலகம் முழுவதற்குமான சபாறுப்தப இங்கிலாந்து சபரும் அளவில் 

ஏற்றுக்சகாண்டது. 

ஆங்கிஜலயாின் வீரத்தத இது சவளிப்படுத்துகிறது. 

இத்தாலியும், இங்கிலாந்தும் கடலுக்குள் மூழ்கி விடும் என்று அன்தன கூறியுள்ளார். 

புதிய சபாருளாதாரத்திற்கு இப்சபாழுது பதிலளித்தது ஒரு இத்தாலியன் ஆவார், அக்கட்டுதரதயப் 

படித்து ஊக்கம் அதடந்தவர் ஒரு ஆங்கிஜலயர் ஆவார். 

இதத நாம் எவ்வாறு புாிந்து சகாள்வது? 

அன்தன அவர்கள் மீது செயல்பட்டார் என்று சபாருள் சகாள்வதா? 

அல்லது, அவர்களது பதிதல உலகம் முழுவதின் பதில் என்று எடுத்துக்சகாள்வதா? 

முதறப்படுத்தப்பட்ட சபாய்தம திருட்தடக் தக விட்டு விட்டது என்பதனாலா? 

பல்ஜவறு ோதிப்பிாிவுகளுக்காக ஜகாவாவில் ஜதவாலயங்கள் உள்ளன. 

அங்கிருந்து ஒரு நபர் ஒரு ெர்வஜதெ நிறுவனத்தில் உயர்ந்த நிதலக்குச் சென்றார், வளமான 

சபாய்தமக்கு நம்தம உட்படுத்தினார். 

ெமர்ப்பணம் புாிந்துசகாள்வதற்காக அல்ல. 

ெமர்ப்பணம் சதய்வீக ொததனக்காக. 

நமது எண்ணங்களுக்கு அளிக்கப்படும் இந்த மறுசமாழிகதளப் பற்றி நிதனக்கஜவ கூடாது என்று 

வாழ்க்தக நமக்குக் கூறுகிறதா?   

ஐஜராப்பாவின் இரண்டு பாதிகள் ெந்திக்கும் இடத்தில் குஜரெியா உள்ளது. 

பணவீக்கத்திற்கு ICPF-ல் குஜரெியாதான் மறுசமாழி அளித்தது. 

இதவ முக்கியமானதவ. அந்த முக்கியத்துவங்கள் யாதவ? 

இது எதுவாக இருந்தாலும் அபாிமிதமான பணம் உண்தம ஆகும். 

ஜபாதுமான ெக்தி அவ்வாறு நிரூபிக்கப்படுமா? 
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இந்தியாவிற்குத் ஜததவயானது செல்வஜமா அல்லது அதிகாரஜமா அல்ல. 

இந்தியாவிற்குத் ஜததவயானது, அதன் பங்கிதன வகிப்பதற்கான ெித்தம் ஆகும். 

அந்த ேீவியத்திற்கான வாய்ப்பு உள்ளதா, நம்தம நாம் மீண்டும் ஏமாற்றிக் சகாள்கிஜறாமா?   

நமது அதழப்பிற்காக அது ஒரு ஜவதள காத்திருக்கலாம். 

ஒருஜவதள 35 (i) (iii) அந்த ேீவியத்தின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். 

அறியாதம எனும் அடக்கத்தினால் எந்தப் பயனும் இல்தல. 

உண்தம நிதலதய எவ்வாறு அறிந்துசகாள்வது? 

நிச்ெயமாகச் ெமர்ப்பணம் இததனச் செய்யும். 

ெில உண்தமயான மனிதர்கள் சபாிய ஜவதலயில் இதடயில் செயல்படுபவராக நம்மிடம் வருவது 

நம்தம விழிப்புறச் செய்ய ஜவண்டும்.   

உயர்ந்த தருணத்தில் சபாது ஜவதலயில் உள்ள நம்பிக்தகக்குாிய மனிதர்கள் நம்தம ெிந்திக்க 

தவக்க ஜவண்டும்.  

விதரவில் நல்ல மனிதர்கள் அதிகாரத்திற்கு வருவார்கள் என்பதற்கான அறிகுறி இது. 

விக்காஜமா, காலின்ஜஸா அல்லாமல், பிங்கிலியும், திருவுருமாறிய டார்ெியும் ததலதம ஏற்பார்கள். 

நவம்பர் மாதம் புரட்ெிகளின் மாதம் என்று அன்தன கூறியுள்ளார். 

நவம்பர்17 புரட்ெியின் பதிதலத் தாங்கி வருகிறது. 

மனம் இயங்காமல் இருப்பது ெிறப்பானது. 

ஆனால் மனம் நிகழப்ஜபாவதத அறிய ஜவண்டும். 

நாம் பதில் அளிப்பதற்காக உலகம் காத்துக்சகாண்டிருக்கிறது என்று அன்தன பலமுதற 

கூறியுள்ளார். 

சுற்றுப்புறச் சூழ்நிதல, ஜவதல வாய்ப்பு இவற்தறப் பற்றி உலகம் ெிந்தித்துக்சகாண்டிருக்கிறது. 

உலக அரொங்கம் அதமப்பதற்கான அதழப்தப நாம் இப்சபாழுது உலகத்திற்கு ஜநரடியாக  

விடுக்கலாமா?  

அல்லது, பகவானது அடுத்த இலட்ெியத்திற்கு உலகம் தயாராக உள்ளதா? 

ெத்திய ேீவன் பிறக்கும் ஜவதள வந்து விட்டதா, உலகத்து விவகாரங்கதள வழி நடத்த ஆன்மீக 

மனிததன நாம் எதிர்பார்க்கிஜறாமா? 

அவ்வாசறனில், அவனுதடய பிறப்தப நாம் வரஜவற்ஜபாம். 

உலக அரொங்கம் அவ்வளவு விதரவில் ஏற்படாது; தன்தன உணராது இருக்கும் நிதலயினால் இது 

மிகவும் தாமதமாகிறது. 

ெத்திய ேீவன் பிறப்பதும் மிக விதரவில் அல்ல. 

பாிணாமச் ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு நாம் உயருஜவாம். 

140. “I know my dear uncle and aunt. I am not afraid of asking this.” 

Affection and love have a privilege which friendship does not have. 

Still affection and love are human qualities. 

Love can become Divine, but affection must first become Love. 

Intense infatuation is known to be love for various reasons. 

Lake and sea are two terms, apparently two grades of the same type. 

We can’t say lake is a distant second. 

Language that is precise in disturbance, discomfort, annoyance, irritation, anger, fury, rage providing for 

every shade of anger, is not equally descriptive in sea, ocean, lake, pool, tank, etc. In the language some 

concepts do not have words. I can only speak of Tamil and English. So, we have to describe it each time. 

After half a century of women’s liberation, still we say he or she. There is no single word to denote the 

human individual. The feminine gender for a trader, fool, Gnani are not there, perhaps because women were 

not traders or tapasvis but foolishness is not a masculine monopoly. Banker, reader are ambiguous terms 

sometime denoting masculine gender, sometimes both. Many terms remain not well defined as school, 

college, university, as in America school is used for law and medical colleges. 

Sri Aurobindo wondered whether philology would ever become a science since no one can predict a route 

precisely. Not that it is not precise. Our expertise about etymological precision has not achieved it. 

Man earns by labour, exertion. 

We now witness the phenomenon of service earning phenomenal amounts. 

McKinsey spoke about creating $48 billions by changing some laws. That is to earn, or create Money by 

organisation i.e. by the power of organisation drawing Money from the storage of social power. Service to 

the Divine converts devotion into wealth is the phenomenon we now witness. 
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Uncle and aunt taking Elizabeth to Derbyshire was to lend their cultural store to be drawn upon by 

their niece. 

It drew the dividend of Pemberley. 

Mother allows us to draw upon the spiritual store of the universe. 

Thus power, wealth, knowledge, delight or anything else can be drawn upon. The European serf was invited 

by uninhabited America to come and enjoy her vast land resources. Apparently it was a land resource. The 

men who went there cultivated the lands, became human resources. It was the market which made America 

wealthy. In the 19th century the American manufacture was 97% absorbed by the local market. That 

productive capacity from 1850 – 1950 became the military political economic power in the post war world. 

In creating those fields America created a vast complex network of practical, human, market, economic, 

educational, political organisations which have ended up as an enormous storehouse of social potential. The 

world which draws upon that resource copiously but unconsciously is not aware of that fact. The 

Internet has created the plane of service which can draw upon these organisational resources. The Money 

back guarantee of Sears Roebuck which was started a hundred years ago inaugurated a new shade of the 

service plane. It is now a known fact that service, that too free service earns more than hard work. Spiritual 

service turned into wealth can give fabulous results. The Spirit can give more knowledge than books, 

greater power than elections. Presently that power mainly comes to us through ORGANISATION, which is 

Mental power. The power of inconscience when converted into wealth or knowledge, etc. can be an infinite 

source. It is easier to convert spiritual power into wealth than the inert power of Matter. Man has converted 

the power of Matter negatively into atomic power. The supramental power exceeds all these as its speed is 

greater than that of light. We are certainly not after Money or Power. We offer surrender to Her so that She 

may achieve what She wants. But these are facts of power. It is a practical fact that the land on the banks of 

a copiously flowing river is dry. 

By a simple device all the water the dry lands need can be got. Man’s problems arise out of organized 

folly that distances itself from Reality. Man has separated from God and the universe by his Mind. Let him 

reunite with the universe. There will be infinite abundance. Let him reunite with God, the question of 

abundance vanishes. We get an initial glimpse of it in Sherlock Holmes. Those who have improved upon 

him used that knowledge for the detection of crimes. It is not seen that he opened to the world a world of 

manifold abundance. Yahoo and Google have got a tail of it. Man, like the miser, puts away everything 

he gets into his horde and continues to suffer want. 

Integral yoga for its spiritual evolution needs infinite energy. It does not need material prosperity or even 

political power after an initial period. Microscope is useful but the world cannot be seen by it. In giving the 

analogy of pearl and diamond (p. 380 The Life Divine) to explain the essentiality, commonality, 

individuality He says any amount of anything can be produced by anyone who knows the essence. It is silly 

to talk about ecology. Let us stop tampering with it and begin to live like good sensible human beings, there 

will be no ecological damage. 

A child can become a genius by not going to school if his spirit is awakened. School is a deadening 

structure of the Mind. Outside the school, the society is organising the individual to fit himself into it. It is a 

vicious grip. The school is a lesser evil. Parents can awaken the Spirit in the child even if they are not 

awakened souls, even as uneducated parents educate their children. 

Today with the media, especially with the Internet, a system can certainly be developed to awaken the 

spirit of the child. Society, religion and much more so the organisation of scientists will be the arch 

enemies. We must reach Man bypassing these evil forces. Glenn Doman has demonstrated. The world is 

blind to his achievements. He talks of the brain’s power, it is enormous. I talk of not soul-power, but the 

power of Mind. Great quantities of Money come only to accomplish it. 

“எனக்கு எனது அருதம மாமா, அத்சததயத் சதாியும். உங்கதள இங்கு வரச் சொல்லிக் 

ஜகட்பதற்கு  எனக்கு பயம் இல்தல.” 

நட்பிற்கு இல்லாத உாிதம பாெத்திற்கும் அன்பிற்கும் உண்டு. 

இருப்பினும் பாெமும், அன்பும் மனித குணங்களாகும். 

அன்பு சதய்வீகமாக மாற முடியும், ஆனால் பாெம் முதலில் அன்பாக மாற ஜவண்டும்.   

தீவிரமான ஜமாகம் பல்ஜவறு காரணங்களுக்காகக் காதல் என அறியப்படுகிறது. 

ஏாியும், ெமுத்திரமும் இரண்டு நீர்நிசலகள், அதவ ஒஜர விதத்தின் இரண்டு நிதலகள் ஆகும். 

ஏாி, ெமுத்திரத்திலிருந்து மிகவும் பவறுபட்டது என்று நாம் கூற முடியாது. 
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ஜகாபத்தின் ஒவ்சவாரு ொயதலயும் விளக்கும் வண்ணமாகத் சதாந்தரவு, அசெௌகாியம், நச்ொிப்பு, 

எாிச்ெல், ஜகாபம், ெீற்றம், கடுங்ஜகாபம் என்று துல்லியமான வார்த்ததகள் உள்ள சமாழியில் 

ெமுத்திரம், கடல், ஏாி, குளம், சதாட்டி என்பதவ அததப்ஜபால விவாிக்கப்படுவதில்தல.   

சமாழியில் ெில கருத்துகளுக்கு வார்த்ததகள் இருப்பதில்தல. ஆங்கிலம் மற்றும் தமிதழப் பற்றி 

மட்டுஜம நான் ஜபெ முடியும். ஆதலால் ஒவ்சவாரு முதறயும் நாம் இதத விளக்க ஜவண்டியுள்ளது. 

சபண்கள் சுதந்திரம் அதடந்து ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், நாம் அவன்-அவள் என்றுதான் 

குறிப்பிடுகிஜறாம். தனி நபதரக் குறிக்க சபாதுவான வார்த்தத இல்தல. வியாபாாி, முட்டாள், 

ஞானி ஆகிஜயாருக்கான சபண்பால் வார்த்தத இல்தல. சபண்கள் வியாபாாிகளாகவும், 

ஞானிகளாகவுமில்லாத காரணத்தால் வார்த்தத இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் முட்டாள்தனம் 

ஆண்களின் ஏகஜபாக உாிதம அல்ல. வங்கியாளர், வாெகர் ஜபான்ற வார்த்ததகள் சதளிவற்றதவ, 

ெில ெமயங்களில் ஆதணக் குறிக்கும், ஜவறு ெில ெமயங்களில் இருபாலாதரயும் குறிக்கும். 

பள்ளிக்கூடம், கல்லூாி, ெர்வகலாொதல, ஜபான்றதவ சபரும்பாலும் துல்லியமாக 

விளக்கப்படவில்தல. ஏசனனில் அசமாிக்காவில் ெட்டம் மற்றும் மருத்துவப் படிப்பிற்கு 

பள்ளிக்கூடம் என்ற வார்த்தத பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

சமாழியியல் வரலாற்றின் பாதததய எவரும் முன்கூட்டிஜய கணிக்க முடியாத காரணத்தினால் அது 

என்றாவது விஞ்ஞானமாக முடியுமா என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் வியந்துள்ளார். அது துல்லியமாக 

இல்தல என்பதில்தல. சொல்லிலக்கண துல்லியத்ததப் பற்றிய நமது நிபுணத்துவம் அததச் 

ொதிக்கவில்தல. 

உதழப்பு, கடும் முயற்ெி மூலம் மனிதன் ெம்பாதிக்கிறான்.  

ஜெதவத்துதற மூலம் அதிக அளவில் பணம் ெம்பாதிக்கலாம் என்பதத நாம் இப்சபாழுது 

பார்க்கிஜறாம்.  

ெில ெட்டங்கதள மாற்றுவதன் மூலம் 48பில்லியன் டாலர்கள் உருவாக்குவததப்பற்றி McKinsey 

ஜபெினார். அது முதறப்படுத்துவதன் மூலம் ெம்பாதிப்பது அல்லது பணத்தத உருவாக்குவது ஆகும். 

அதாவது முதறப்படுத்தலின் ெக்தியின் மூலம் ெமூக ெக்தியின் ஜெகாிப்பிலிருந்து பணத்ததத் 

திரட்டுவதாகும். இதறவனுக்குச் ஜெதவ செய்வதன் மூலம் பக்திதயச் செல்வமாக மாற்றும் 

நிகழ்தவத்தான் இப்சபாழுது நாம் பார்க்கிஜறாம்.       

அவர்களது கலாச்ொரத்தத எலிெசபத்திற்கு அளிப்பதற்காக மாமாவும் அத்சதயும் அவதள 

சடர்பிஷயருக்கு அதழத்துச் சென்றனர்.   

இது சபம்பர்லிதயப் பலனாக அளித்தது. 

பிரபஞ்ெத்தின் ஆன்மீகப் பலன்கதளப் சபறுவதற்கு அன்தன நம்தம அனுமதிக்கிறார். 

இவ்வாறு அதிகாரம், செல்வம், ஆனந்தம் அல்லது எதத ஜவண்டுசமன்றாலும் சபற்றுக்சகாள்ள 

முடியும். மக்கள் குடிஜயறாத அசமாிக்காவின் பரந்த நிலத்தின் செல்வ வளத்தத அனுபவிப்பதற்காக 

ஐஜராப்பாவின் அடிதமகள் அதழக்கப்பட்டனர். இது உண்தமயில் நிலத்தின் வளமாகும். அங்குச் 

சென்ற மனிதர்கள் நிலத்தில் பயிாிட்டு, மனித வளமாக மாறினர். வணிகம் அசமாிக்காதவ 

பணக்கார நாடாக மாற்றியது.   

பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டில் அசமாிக்காவின் 97% உற்பத்திதய உள்ளூர் ெந்தத கிரகித்துக் 

சகாண்டது. உலகப் ஜபாருக்குப் பின்னர் 1850 முதல் 1950 வதர அந்த உற்பத்தித் திறன் இராணுவ, 

அரெியல் மற்றும் சபாருளாதார ெக்தியாக மாறியது. அந்தக் களங்கதள உருவாக்குவதில் 

நதடமுதற, மனிதன், ெந்தத, சபாருளாதாரம், கல்வி மற்றும் அரெியல் அதமப்புகளின் பரந்த 

ெிக்கலான கட்டதமப்தப அசமாிக்கா உருவாக்கியது, இதவ ெமூகத் திறனின் மிகப் சபாிய 

களஞ்ெியமாக மாறின.    

அந்த வளங்கதள அதிக அளவில், ஆனால் தன்னுணர்வற்று சபற்றுக்சகாள்ளும் உலகத்திற்கு அந்த 

உண்தம சதாியாது. இந்த அதமப்புகளின் வளங்கதளச் ஜெதவயாக அளிக்கும் தளமாக 

இதணயதளம் விளங்குகிறது. நூறு வருடங்களுக்கு முன் Sears Roebuck ஆரம்பித்த பணத்ததத் 

திருப்பி அளிக்கும் உத்தரவாத ஜெதவ தளத்தின் புதிய நிதலதய ஆரம்பித்து தவத்தது.  

ஜெதவ, அதுவும் இலவெ ஜெதவ கடின உதழப்தபக் காட்டிலும் அதிகமாக பணம் ஈட்டுகிறது 

என்பது இப்சபாழுது சதாிந்த ஒரு விஷயம். ஆன்மீகச் ஜெதவதய செல்வமாக மாற்றினால் 

அதனால் அற்புதமான பலன்கதள அளிக்க முடியும். புத்தகங்கதளக் காட்டிலும் அதிக அறிதவயும், 

ஜதர்தல்கதளவிட உயர்ந்த அதிகாரத்ததயும் ஆன்மாவால் சகாடுக்க முடியும். தற்சபாழுது அந்த 

ெக்தி மனதின் ெக்தியாக முதறப்படுத்துவதன் மூலம் சபரும்பாலும் நமக்குக் கிதடக்கிறது.  

ேட இருளின் ெக்தி செல்வமாகஜவா அல்லது அறிவாகஜவா மாற்றப்படும்சபாழுது, அது முடிவில்லா 

உற்பத்தி ஸ்தானமாக இருக்க முடியும். ேடத்தின் அதெவற்ற ெக்திதயவிட ஆன்மீக ெக்திதய 

செல்வமாக மாற்றுவது சுலபம். ேடத்தின் ெக்திதய மனிதன் எதிர்மதறயாக அணு ெக்தியாக 
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மாற்றியுள்ளான். ெத்தியேீவிய ெக்தியின் ஜவகம் ஒளியின் ஜவகத்ததவிட அதிகமாக இருப்பதால் 

அது இதவ அதனத்ததயும் விஞ்ெி விடுகிறது. நாம் நிச்ெயமாகப் பணத்ததஜயா, அதிகாரத்ததஜயா 

நாடுவதில்தல. அன்தன அவர் ஜவண்டுவததப் சபறுவதற்காக நாம் அவாிடம் ெரணதடகிஜறாம். 

ஆனால் இதவ ெக்தியின் உண்தமகள் ஆகும். ெீறிப்பாயும் ஒரு ஆற்றின் கதரயில் உள்ள நிலங்கள் 

வறண்டிருப்பது ஒரு நிதர்ெனமான உண்தம. 

வறண்ட பூமிக்குத் ஜததவயான நீர் முழுவததயும் ஒரு எளிய ொதனத்தின் மூலம் சபற்றுக் சகாள்ள 

முடியும். உண்தம நிதலயிலிருந்து விலகி நிற்கும் முதறப்படுத்தப்பட்ட முட்டாள்தனஜம மனிதனின் 

பிரச்ெிதனகளுக்குக் காரணமாக உள்ளது. மனிதன் அவனது மனதால் இதறவனிடமிருந்தும், 

பிரபஞ்ெத்திடமிருந்தும் பிாிந்துள்ளான். அவன் பிரபஞ்ெத்துடன் மீண்டும் இதணயட்டும். அளவற்ற 

அபாிமிதம் உருவாகும். அவன் கடவுளுடன் மீண்டும் இதணயட்டும். அபாிமிதம் என்ற ஜகள்விஜய 

மதறந்து விடும். சஷர்லாக் ஜஹாம்ஸில் இதன் முதல் பார்தவதய நாம் காண்கிஜறாம்.     

சஷர்லாக் ஜஹாம்தஸவிட தன்சன பமம்படுத்திக் சகாண்ட மனிதன் குற்றங்கதளக் கண்டுபிடிக்க 

அந்த அறிதவப் பயன்படுத்திக்சகாண்டான். பலமடங்கு அபாிமிதமுள்ள உலகத்திற்கு அவன் 

வழிஜகாலியது கவனிக்கப்படவில்தல. Yahoo மற்றும் Google-ல் இதன் ஒரு துளிதயக் காணலாம். 

மனிதன் தனக்குக் கிதடப்பதத எல்லாம் தன்தனச் சுற்றி உள்ளவர்களுக்கு அளித்துவிட்டு, ஜமலும் 

ஜததவயால் வருந்துகிறான்.  

பூரண ஜயாகத்தின் ஆன்மீகப் பாிணாமத்திற்கு அளவற்ற ெக்தி ஜததவப்படுகிறது. ஆரம்ப 

கட்டத்திற்குப் பிறகு அதற்குப் சபாருள்ாீதியான சுபீட்ெமும், அல்லது அரெியல்ாீதியான அதிகாரமும் 

ஜததவப்படுவதில்தல. நுண் ஜநாக்கி பயனுள்ளது, ஆனால் உலகத்தத அதன் மூலம் பார்க்க 

முடியாது. முக்கியத்துவம், சபாதுத்துவம், தனித்துவம் ஆகியவற்தற விளக்க முத்து மற்றும் 

தவரத்தின் ஒப்புவதமதய அளிக்தகயில் (p. 380 The Life Divine) பகவான், ொரத்தத அறிந்தவரால் 

எதத ஜவண்டுசமன்றாலும் எந்த அளவிற்கு ஜவண்டுசமன்றாலும் உற்பத்தி செய்ய முடியும் 

என்கிறார். சுற்றுச்சூழதலப் பற்றிப் ஜபசுவது அர்த்தமற்றது. அததச் ஜெதப்படுத்துவதத நிறுத்தி 

விட்டு, அறிவுள்ள மனிதர்களாக வாழ முயன்றால் சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்தக் ஜகடும் வராது.   

குழந்ததயின் ஆன்மா விழிப்புற்றிருந்தால் பள்ளிக்கூடம் ஜபாகாமஜலஜய அக்குழந்தத ஜமததயாக 

முடியும். மனதின் ேீவனற்ற அதமப்பு பள்ளிக்கூடம். பள்ளிக்கு சவளிஜய ெமூகம், மனிததன 

அதனுள் சபாருத்திக்சகாள்ள முதறப்படுத்துகிறது. இது ஒரு சகடுதலான பிடியாகும். பள்ளி இதற்கு 

அடுத்தபடியாக தீங்குதடயது. படிப்பறிவில்லாத சபற்ஜறார்கள் குழந்ததகளுக்குக் கல்வி அளிப்பது 

ஜபால், விழிப்புற்ற ஆன்மாவாக சபற்ஜறார்கள் இல்லாவிடினும், குழந்ததயிடம் உள்ள ஆன்மாதவ 

விழிப்புறச் செய்யலாம்.   

இன்று ஊடகங்கள் மூலம், முக்கியமாக இதணயதளம் மூலம் ஒரு குழந்ததயின் ஆன்மாதவ 

விழிப்புறச் செய்யும் ஒரு செயல் முதறதயத் ஜதாற்றுவிக்கலாம். ெமூகம், மதம், இவற்றிற்கு ஜமலாக 

விஞ்ஞானிகளின் அதமப்பு பரம எதிாிகளாக இருக்கும். இந்தத் தீய ெக்திகதளத் தாண்டி நாம் 

மனிததன அதடய ஜவண்டும். Glenn Doman இததன எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். உலகம் இவரது 

ொததனகதளக் கண்டுசகாள்ளவில்தல. அவர் மூதளயின், அளவுக்கு அதிகமான ெக்திதயப் 

பற்றிப் ஜபசுகிறார். நாம் ஆன்மாவின் ெக்திதயப் பற்றி ஜபசுவதில்தல, மனதின் ெக்திதயப் பற்றிப் 

ஜபசுகிஜறாம். இததச் ொதிப்பதற்காக மட்டுஜம பணம் அதிக அளவில் வருகிறது.  

141. “My father is going to London with the Colonel.” 

This is an act of cooperation of two individuals made possible by the compulsions of culture. 

Such a cooperation results in a physical act. 

Its energy comes from the trust one has in another. 

Its direction issues out of the mental understanding of cooperation. 

We know this act produced no result, while Mr. Bennet’s decision had remarkably sweeping results. 

This is an act of social courtesy as Lydia stayed in his house. 

The Colonel did not feel he was responsible for Lydia’s elopement. 

She was taken to his house. He was responsible for her entertainment. 

She was an individual and thus responsible for her acts. 

It was a shallow act not backed by conviction. 

The responsibility was that of her father. 

Maybe the Colonel was sorry they sent such an irresponsible girl and cast a slur on his social reputation. 

Our yoga asks for surrender. 

How does surrender bring about transformation? 

How does the Gita offer moksha in return of giving up of dharma? 
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To know that we must know how we exist and function. 

We accomplish several things. How? 

The human being is a living organism of a body, energized by the vital, directed by Mental thought. 

To read a book is a simple accomplishment. 

It presupposes the capacity for reading. 

Reading the book means understanding what it says. 

Reading is an act of Mind. 

The energy for reading comes from the vital interest for reading. 

It is the Mind seated in the brain that reads. 

The brain finds it convenient to read while it is stationary. 

So, the body sits down, Mind reads by the energy of the vital. 

What is moksha? 

How does the Gita offer moksha in return of giving up the dharma. 

Dharma for anyone is to accept all the possible ideals and work out its full implementation according 

to his swabhava. 

Swabhava is the form of the force of one’s being. 

The force that works one’s swabhava rules the being. 

Dharma is the concentration or focusing all one’s energies in living. 

Giving up one’s dharma means not believing in it anymore. 

Belief is the individual exercising his energy according to the structure of his belief. 

Surrender of that belief is to reverse that organization and relieve the embodied being from its rule. 

The Unknowable acts the moment that structure falls silent. 

The Unknowable takes into itself the spirit of the embodied being. 

It is moksha. 

To understand thought, belief, ideal, emotions, instinct, and intuition from the first principles is philosophy 

of yoga. 

Such a knowledge gives a greater result than a blind following. 

It is a process of problem solving. 

It is also a process of ideal building. 

It is a process of yoga. 

Yoga in that sense is life in its living. 

Living is existing in our embodied being. 

The embodied being is presided over by a force. 

This force has acquired the form of our body, Mind, soul. 

It is the Supermind that created this force and form. 

Creation of force and form is creation. 

This is a force of the truth Supermind has seen. 

Supermind sees a truth by Self-conception. 

Conception is possible for the Absolute as anything is possible for it. 

The Self-conception through Self-limitation becomes the soul and Nature. 

By a further Self-absorption, it completes the act of creation. 

The Individual becomes the presiding deity over this process. 

This is human life. 

“கர்னலுடன் எனது தந்தத இலண்டனுக்குச் செல்கிறார்.” 

கலாச்ொரத்தின் கட்டாயத்தின் ஜபாில் ொத்தியமாக்கப்பட்ட இரண்டு தனி நபர்களின் 

ஒத்துதழப்பின் செயலாகும் இது. 

இத்ததகய ஒத்துதழப்பு ஒரு ேடநிதல செயலில் முடிகிறது. 

ஒருவருக்கு மற்றவர் மீது இருக்கும் நம்பிக்தகயிலிருந்து இதன் ெக்தி எழுகிறது. 

ஒத்துதழப்பின் மனப் புாிதலிலிருந்து அதன் வழிகாட்டுதல் சவளிப்படுகிறது.   

இச்செயல் பலன் எததயும் அளிக்கவில்தல என்பதத நாம் அறிஜவாம், ஆனால் திரு சபன்னட்டின் 

தீர்மானம் குறிப்பிடத்தக்க சபாிய அளவுப் பலதன அளித்தது.  

கர்னலின் வீட்டில் லிடியா தங்கியிருந்ததால் இது ஒரு ெமூக மாியாததயான செயலாகும். 

லிடியா ஓடிப் ஜபானதற்கு தான்தான் காரணம் என்று கர்னல் நிதனக்கவில்தல. 
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அவள் அவரது வீட்டிற்கு அதழத்துச் செல்லப்பட்டாள். அவளது சபாழுதுஜபாக்கிற்கு அவஜர 

சபாறுப்பாளியாக இருந்தார். 

அவள் ஒரு தனிநபர் என்பதால் அவளது செயலுக்கு அவஜள சபாறுப்பாவாள். 

நம்பிக்தகயால் ஆதாிக்கப்படாத ஜமம்ஜபாக்கான செயலாகும் அது. 

சபாறுப்பு அவளுதடய தந்ததயுதடயஜத ஆகும். 

ஒரு சபாறுப்பற்ற சபண்தண அவர்கள் அனுப்பி அவரது ெமூக நற்சபயருக்குக் களங்கம் 

ஏற்படுத்தியதற்கு ஒருஜவதள கர்னல் வருத்தமுற்றிருக்கலாம்.  

நமது ஜயாகம் ெரணாகதிதய ஜவண்டுகிறது. 

ெரணாகதி எவ்வாறு திருவுருமாற்றத்ததக் சகாண்டு வருகிறது? 

தர்மத்ததக் தகவிடுவதற்குப் பலனாக கீதத எவ்வாறு ஜமாக்ஷத்தத அளிக்கிறது? 

அததத் சதாிந்துசகாள்வதற்கு நாம் எவ்வாறு வாழ்கிஜறாம், செயல்படுகிஜறாம் என்பதத நாம் 

சதாிந்துசகாள்ள ஜவண்டும்.  

நாம் பலவற்தறச் ொதிக்கிஜறாம், எவ்வாறு? 

மனிதன் உடதலக் சகாண்டிருக்கும் ஒரு உயிரனமாவான், உணர்வால் ெக்தியூட்டப்பட்டு, மனதின் 

எண்ணத்தால் வழி நடத்தப்படுபவன் ஆவான்.   

புத்தகத்ததப் படிப்பது ஒரு எளிதமயான ொததனயாகும். 

இது படிக்கும் திறதன முன்னறிவிக்கிறது. 

புத்தகத்ததப் படிப்பது என்பது அது என்ன கூறுகிறது என்பததப் புாிந்துசகாள்வதாகும். 

படிப்பது மனதின் ஒரு செயல். 

படிப்பதற்கான ெக்தி படிப்பதற்கான உணர்வின் ஆர்வத்திடமிருந்து வருகிறது.  

மூதளயில் உதறயும் மனம் படிக்கிறது. 

மூதள அதமதியாக இருக்கும்ஜபாது படிப்பதத விரும்புகிறது. 

உடல் ஓய்சவடுக்கிறது, உணர்வு அளிக்கும் ெக்தியினால் மனம் படிக்கிறது. 

ஜமாக்ஷம் என்றால் என்ன? 

தர்மத்ததக் தகவிடுவதற்குப் பலனாக கீதத எவ்வாறு ஜமாக்ஷத்தத அளிக்கிறது? 

ொத்தியமாகக் கூடிய அதனத்து இலட்ெியங்கதளயும் ஏற்றுக்சகாண்டு, தனது சுபாவத்திற்ஜகற்ப 

அவற்தறச் செயல்படுத்துவஜத ஒருவரது தர்மம் ஆகும்.   

ஒருவரது ேீவனின் ெக்தியின் ரூபஜம சுபாவமாகும். 

ஒருவரது சுபாவத்தின் மீது செயல்படும் ெக்தி ேீவதன ஆள்கிறது. 

வாழ்வில் ஒருவரது ெக்திகள் அதனத்ததயும் ஒருமுகப்படுத்துவதும், தமயப்படுத்துவதும் தர்மம் 

எனப்படுகிறது.     

ஒருவரது தர்மத்ததக் தகவிடுவது எனில் அதில் இனியும் நம்பிக்தக சகாள்ளாமல் இருப்பதாகும். 

ஒருவரது நம்பிக்தகயின் அதமப்தபப் சபாறுத்து அவரது ஆற்றதல செயல்படுத்துவஜத 

நம்பிக்தகயாகும். 

அந்த நம்பிக்தகதயச் ெரணதடயச் செய்வது என்பது அந்த அதமப்தப மாற்றுவதும் மற்றும் அதன் 

ஆளுதமயிலிருந்து அதனுள் ஆழ்ந்திருக்கும் ேீவதன விடுவிப்பதுமாகும். 

அந்த அதமப்பு சமௌனமாகும்சபாழுது, அறியமுடியாதது அத்தருணஜம செயல்படுகிறது. 

உட்சகாண்டிருக்கும் ேீவனின் ஆன்மாதவ அறியமுடியாதது தன்னகத்ஜத எடுத்துக் சகாள்கிறது. 

இது ஜமாக்ஷம் ஆகும். 

எண்ணம், நம்பிக்தக, இலட்ெியம், உணர்ச்ெிகள், உள்ளுணர்வு, இயல்புணர்வு ஆகியவற்தற முதல் 

சகாள்தககளிலிருந்து புாிந்துசகாள்வது ஜயாகத்தின் தத்துவம் ஆகும்.  

கண்மூடித்தனமாகப் பின்பற்றுவதில் கிதடக்கும் பலதனவிட, சபாிய பலதன இத்ததகய அறிவு 

அளிக்கிறது. 

பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்கும் ஒரு செயல் முதற இது. 

இலட்ெியத்தத உருவாக்கும் செயல் முதறயுமாகும் இது. 

ஜயாகத்தின் செயல் முதறயாகும் இது. 

இந்த விதத்தில் ஜயாகம் வாழ்க்தகயில் வாழ்வாகும். 

வாழ்வது சபாதிந்திருக்கும் ேீவனில் உதறவதாகும். 

சபாதிந்திருக்கும் ேீவன், ஒரு ெக்தியினால் வழிநடத்தப்படுகிறது. 

இந்தச் ெக்தி நமது உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மாவின் ரூபத்சதப் சபற்றுள்ளது. 

இந்தச் ெக்திதயயும், ரூபத்ததயும் உருவாக்கியது ெத்திய ேீவியமாகும். 

ெக்தி மற்றும் ரூபம் உருவாவது ெிருஷ்டி ஆகும். 

இது ெத்தியேீவியம் கண்ட உண்தமயின் ெக்தி. 
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சுய கருத்துருவாக்கத்தின் மூலம் ெத்திய ேீவியம் ஒரு உண்தமதயக் காண்கிறது. 

பிரம்மத்திற்கு எதுவும் ொத்தியம் என்பதால் கருத்துருவாக்கமும் ொத்தியம் ஆகும்.  

சுய வதரயறுத்தல் மூலம் சுய கருத்துருவாக்கம், ஆன்மா மற்றும் இயற்தகயாக மாறுகிறது. 

ஜமலும் ஒரு சுய கிரகிப்பின் மூலம் பதடப்பின் செயதல இது பூர்த்தி செய்கிறது. 

இந்தச் செய்முதறக்கு மனிதன் ததலதம தாங்குகிறான். 

இது மனித வாழ்க்தக.  

142. “What he means to do I do not know.” 

She did not know as he himself did not know it. 

An act is accomplished when the Man knows what he is doing. 

The master word of life is the act. 

Intuition is involved in the act. 

Intuition of the act is on the surface when the act is conscious. 

Mr. Bennet went to London as a piece of social duty. 

He had the additional motive that his wife should be blamed. 

Lydia lost, was Mrs. Bennet’s guilt confirmed. 

Mr. Bennet was anxious to condemn his wife more than finding his lost daughter. 

She was young, had youthful energy, her motive of enjoyment was no match for the old man’s half-hearted 

effort. 

In the result, he could not come anywhere near her at all. 

To understand the principle of integral yoga in that detail will help commence consecration. 

It is to become conscious to an extent. 

One would do better to understand the taste of ignorance like that. 

Knowledge is power. 

Ignorance is the knowledge of not knowing. 

In that sense ignorance is knowledge. 

Such a knowledge makes one Mentally conscious. 

Beyond that one can become emotionally conscious. 

The last is to be physically conscious. 

Mother was conscious of her cells. 

We have a certain awareness. 

Raise it a little it will be like the dawn. 

Indulge a little, it will be like the sunset. 

Such an effort makes us understand awakening. 

I always advocate such exercises in Romance. 

At least it will ensure domestic happiness. 

Failed romance is a successful marriage. 

“அவர் என்ன செய்யப் ஜபாகிறார் என்று எனக்குத் சதாியவில்தல.” 

அவருக்ஜக அது சதாியாததால் அவளுக்கு அது சதாியவில்தல. 

மனிதன் தான் என்ன செய்கிறான் என்பதத அறியும்ஜபாது ஒரு செயல் பூர்த்தியாகிறது. 

வாழ்க்தகயின் முதன்தம சொல்பல செயல் ஆகும்.  

அச்செயலில் உள்ளுணர்வு ெம்பந்தப்பட்டுள்ளது. 

செயல் விழிப்புற்று இருக்கும்சபாழுது செயலின் உள்ளுணர்வு ஜமற்பரப்பில் உள்ளது.  

ெமூகக் கடதமக்காக திரு சபன்னட் லண்டனுக்குச் சென்றார். 

தன்னுதடய மதனவி குற்றம் ொட்டப்பட ஜவண்டும் என்பதும் அவரது ஜநாக்கமாக இருந்தது. 

லிடியா காணாமல் ஜபானது திருமதி சபன்னட்டின் குற்றத்தத உறுதிப்படுத்துகிறது. 

சதாசலந்துஜபான தன்னுதடய மகதளக் கண்டுபிடிப்பததக் காட்டிலும் தன்னுதடய 

மதனவிதயக் கண்டிப்பதில் அவருக்கு அதிக ஆர்வம் இருந்தது.   

அவள் இளதமயாக இருந்தாள், இளதமயின் ஆற்றல் அவளிடம் இருந்தது, அனுபவிப்பதில் 

அவளுக்கு இருந்த ஜநாக்கம் வயதான மனிதனின் அதரமனது முயற்ெிக்கு இதணயாக இல்தல. 

இதன் பலனாக அவரால் அவள் அருகில் எங்கும் வர முடியவில்தல. 

அந்த அளவிற்கு விவரமாகப் பூரண ஜயாகத்தின் கருத்துகதளப் புாிந்துசகாள்வது ெமர்ப்பணத்ததத் 

சதாடங்க உதவும்.  

இது ஓரளவிற்குத் தன்தன உணரும் நிதலக்கு மாறுவதாகும். 
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அறியாதமயின் ருெிதய ஒருவர் அவ்வாறு புாிந்துசகாள்வது ெிறந்தது. 

ஞானம் ெக்தியாகும். 

அறியாதம அறிந்துசகாள்ைாமல் இருப்பதன் அறிவாகும். 

இந்த விதத்தில் அறியாதம ஞானமாகும்.  

இத்ததகய ஞானம் ஒருவதர மனாீதியாகத் தன்னுணர்வு சபறச் செய்கிறது. 

இததனத் தாண்டி ஒருவரால் உணர்ச்ெிபூர்வமாகத் தன்னுணர்வு சபற முடியும். 

ேடாீதியான விழிப்பு இறுதியானது. 

அன்தன தனது உயிரணுக்கதளப் பற்றித் தன்னிதனஜவாடு இருந்தார். 

நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விழிப்புணர்வு உள்ளது. 

இததச் ெற்று உயர்த்தினால் அது விடியதலப் ஜபாலிருக்கும். 

ெற்று அதில் ஈடுபட்டால் அது அஸ்தமனம் ஜபாலிருக்கும். 

இத்ததகய முயற்ெி நமக்கு விழிப்புணர்தவப் புாிந்துசகாள்ள தவக்கிறது. 

காதலில் இத்ததகய செயல்பாட்தட நான் எப்சபாழுதும் வலியுறுத்தி வருகிஜறன். 

குதறந்தபட்ெம் குடும்ப ெந்ஜதாஷத்தத இது உறுதிப்படுத்தும். 

காதலில் ஜதால்வி சவற்றிகரமான திருமணமாக இருக்கும். 

143. “His excessive distress will not allow him to pursue any measure.” 

The distress drains energy. 

To call Mother means to summon energy or create fresh energy. 

‘Mother’ is the sum total of our existence exceeded. Hence the energy. 

The ideal of this moment better than the previous moment is like an industrialist adding one more cipher 

each day to his profits. 

It is another way of saying infinity of infinities. 

All our prayers, readings, education, etc are still thought. 

Knowledge is accessible when thoughts cease. 

The soul calling Mother is to declare that it no longer needs to progress through the parts of the being. 

What does one do when he is not able to call Mother? 

A sense of regret for the inability is to be negatively related to it. 

Positively he must KNOW he is unwilling to call. 

Both are knowledge. 

Poise is better than knowledge. 

He can retire and be quiet, energy will collect for the call. 

To know is great, it is human greatness. 

Willingness not to know exceeds it. 

Both are two sides of the same Mental stage. 

Its being lies in one’s willingness to be. 

It is the will that takes us away from the will of the force. 

Instead of relying on my will it is better to rely on Her. 

To wean myself away from my will is surrender. 

Surrender is based on humility. 

Humility is born when the ego is dissolved. 

The support of ego is smallness and selfishness. 

To feel Mother is to reach Her emotionally. 

Emotion is stronger than thought. 

One can sense Mother which is better. 

The only thing that remains is identity. 

Pray for the identity of being. It will do good. 

She has identified with you, realise that. 

Quiet Peace is more powerful than pure courage. 

Courage is energy in motion. 

Peace not only not moves, but is structureless. 

It is more powerful than ecstasy. 

Mother removes all problems before we face them. 

She dissolves all problems and their potentials before it comes to us as information. 
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As a vestige of the past we activate ourselves in solving problems that do not exist anymore. 

The greatest of superstitions we have is the size of an issue. 

Size does not matter at all. 

Any issue is another occasion for us to call Mother from a greater depth. 

Non-reaction is powerful, but Non-recognition is better. 

Why should we give credence to an issue and energize it. 

When she was more than willing to accept Darcy, he could not at all bring himself to take it for granted. 

Mother always works far ahead even at the origin, while we see ‘apparent’ problems far later. 

We offer gratitude to Mother when that emotion issues. 

Let us be all gratitude to Her. 

Gratitude is the emotional recognition of The Mother by the soul. 

The Psychic being is all gratitude. 

To be the Psychic being is to be all gratitude. 

Sincerity, gratitude are emotions that divinize Man. 

Mother has entered you deeply, but you are not aware of it. 

On the surface, Man remains Man while She has invaded the depths and saturated it, as it was with 

Indian Freedom in 1947. 

Man grows by self-giving; he can move to Self-giving. 

His own self-giving is to other Men. 

His Self-giving is to the Self in others. 

Truth and Self-giving can summarise yoga. 

Life becomes yoga when Man becomes the divine. 

“அவருதடய சபருந் துயரம் எந்தச் செயல்பாட்தடயும் எந்த அளவிலும் அனுமதிக்காது.” 

துன்பம் ெக்திதய இழுத்துக் சகாள்கிறது. 

அன்தனதய அதழப்பது என்பது ெக்திதய அதழப்பது அல்லது புதிய ெக்திதய 

உருவாக்குவதாகும். 

நமது வாழ்தவக் காட்டிலும் சபாியது ‘அன்தன’. அதனால் ெக்தி அதிகம்.    

முந்ததய தருணத்ததவிட இந்தத் தருணம் ஜமலும் ெிறப்பாக இருப்பதன் ெிறப்பு, ஒரு சதாழிலதிபர் 

தன்னுதடய இலாபத்தில் ஒவ்சவாரு நாளும் ஒரு பூஜ்ேியத்ததச் ஜெர்ப்பது ஜபான்றது.    

அனந்தத்தின் அனந்தம் என்று சொல்வதற்கான மற்சறாரு வழி இது. 

நமது அதனத்துப் பிரார்த்ததனகள், வாெிப்புகள், கல்வி ஆகியதவ இன்னமும் எண்ணமாகஜவ 

உள்ளன. 

எண்ணங்கள் மதறயும்சபாழுது அறிதவ அணுகமுடியும். 

ஆன்மா அன்தனதய அதழப்பது ேீவனின் பகுதிகள் மூலம் முன்ஜனறுவது ஜததவயற்றது 

என்பதத அறிவிப்பதற்காகத்தான். 

அன்தனதய ஒருவரால் அதழக்க முடியவில்தல என்றால் அவர் செய்ய ஜவண்டியது என்ன? 

இயலாதமக்கு வருந்துவது அதனுடன் எதிர்மதறயாகத் சதாடர்புசகாண்டிருப்பது ஜபான்றது. 

அதழக்க விருப்பமில்தல என்று அறிவது ஜநர்மதறயானது.  

இரண்டுஜம ஞானம்தான். 

நிதானம் ஞானத்ததவிடச் ெிறந்தது. 

அவர் முயற்ெிதயக் தகவிட்டு அதமதியாக இருக்கலாம், அதழப்பிற்குத் ஜததவயான ெக்தி 

தானாகஜவ திரளும்.  

சதாிந்துசகாள்ள விரும்பாதது அதத மீறுகிறது. 

இரண்டும் ஒஜர மன நிதலயின் இரு பக்கங்கள் ஆகும். 

ஒருவரது விருப்பத்தின் ஜபாில் அது செயல்படுகிறது.  

உறுதி, ெக்தியின் உறுதியிலிருந்து நம்தம தூர எடுத்துச் செல்கிறது. 

நமது உறுதிதய நம்புவததவிட அன்தனதய நம்புவது ஜமலானது. 

நமது உறுதியிலிருந்து நம்தம விலக்குவது ெரணாகதி ஆகும்.   

ெரணாகதி அடக்கத்தத அடிப்பதடயாகக் சகாண்டுள்ளது.  

அகந்தத கதரயும்சபாழுது அடக்கம் பிறக்கிறது. 

ெின்னத்தனமும் சுயநலமும் அகந்தததய ஆதாிக்கின்றன. 

அன்தனதய உணர்வது அன்தனதய உணர்ச்ெிபூர்வமாக அதடவதாகும். 

உணர்ச்ெி எண்ணத்ததவிட வலுவானது.  
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ஒருவர் அன்தனதய உணர்வது ஜமலானது. 

மீதம் இருக்கும் ஒஜர விஷயம் அதடயாளம் மட்டுஜம.  

ேீவனின் அதடயாளத்திற்குப் பிரார்த்ததன செய்துசகாள்ள ஜவண்டும். இது நல்லது செய்யும். 

அன்தன நம்முடன் அதடயாளப்படுத்திக் சகாண்டுள்ளார், அதத நாம் உணர ஜவண்டும். 

சமௌனமான ொந்தம் முழு ததாியத்ததவிட அதிக ெக்தி வாய்ந்தது. 

ததாியம் இயக்கத்தில் ெக்தி ஆகும். 

அதமதி நகராமல் மட்டுமிருப்பதில்தல, கட்டதமப்பின்றியும் இருக்கிறது. 

இது ஜபரானந்தத்ததவிட அதிக ெக்தி வாய்ந்தது.  

பிரச்ெிதனகதள நாம் எதிர்சகாள்வதற்கு முன்ஜப அன்தன எல்லாவற்தறயும் நீக்கி விடுகிறார். 

பிரச்ெிதனகள், அவற்றின் வித்துகள் அதனத்ததயும் அதவ நம்மிடம் ஒரு தகவல்ஜபால் வருவதற்கு 

முன்ஜப அன்தன எல்லாவற்தறயும் கதரத்து விடுகிறார்.  

கடந்த காலத்தின் ஒரு அதடயாளமாக இனி இல்லாத ெிக்கல்கதளத் தீர்ப்பதற்கு நாம் நம்தம 

செயல்படுத்திக் சகாள்கிஜறாம்.  

ஒரு பிரச்ெிதனயின் அளஜவ, நாம் சகாண்டிருக்கும் மிகப் சபாிய மூடநம்பிக்தகயாகும்.  

அளவு ஒரு விஷயஜம இல்தல. 

எந்த ஒரு பிரச்ெிதனயும் ஜமலும் ஆழத்திலிருந்து அன்தனதய அதழக்க ஏற்படும் ஜமலும் ஒரு 

ெந்தர்ப்பமாகும். 

எதிர்விதன ஆற்றாமலிருப்பது ெக்தி வாய்ந்தது, ஆனால் அதடயாளம் சதாிந்துசகாள்ளாமல் 

இருப்பது ஜமலும் ெிறப்பானது. 

நாம் ஏன் ஒரு விஷயத்தத நம்ப ஜவண்டும், அதற்கு ெக்தி அளிக்க ஜவண்டும்? 

அவள் டார்ெிதய மனமுவந்து ஏற்றுக்சகாள்ளத் தயாராக இருந்தசபாழுது, அது தனக்குாியது என்று 

அவனால் எடுத்துக் சகாள்ளமுடியவில்தல.  

நாம் சவளிப்பதடயான பிரச்ெிதனகதளப் பின்னர் பார்க்தகயில், அன்தன எப்சபாழுதும் 

ஆரம்பத்திஜலஜய முன் கூட்டிஜய செயல்படுகிறார்.  

அந்த உணர்ச்ெி எழும்சபாழுது நாம் அன்தனக்கு நன்றி செலுத்துகிஜறாம். 

நாம் அதனவரும் அன்தனயிடம் நன்றி உணர்வுடன் இருப்ஜபாமாக. 

ஆன்மா அன்தனதய உணர்ச்ெிபூர்வமாக அதடயாளம் கண்டு சகாள்வது நன்றி உணர்வாக 

சவளிப்படுகிறது.  

தெத்திய புருஷன் எப்சபாழுதும் நன்றி உணர்வுடன் இருக்கிறான். 

தெத்திய புருஷனாக இருப்பது நன்றி உணர்வுடன் இருப்பதாகும். 

உண்தம, நன்றி உணர்வு, உணர்ச்ெிகள் ஆகியதவ மனிததன சதய்வீகமாக மாற்றுகிறது.  

அன்தன நம் ஆழத்தில் நுதழந்துள்ளார், ஆனால் நமக்குத்தான் சதாியவில்தல.  

ஜமல் மனதில் மனிதன் மனிதனாகஜவ இருக்கிறான், ஆனால் அன்தனஜயா 1947ஆம் ஆண்டு 

இந்திய சுதந்திரத்தில் ஏற்பட்டதுஜபால், நம் ஆழத்தில் நுதழந்து, செறிவதடயச் செய்துள்ளார்.  

சுய அர்ப்பணத்தில் மனிதன் வளருகிறான்; அவன் சுயம் அர்ப்பணத்திற்கு நகர ஜவண்டும்.  

அவனது சுய அர்ப்பணம் மற்ற மனிதர்களிடம் மீதானது.  

அவனது சுயத்தின் அர்ப்பணம் மற்றவர்களிடம் இருக்கும் சுயத்சத பநாக்கிய அர்ப்பணம் ஆகும். 

உண்தமயும், சுய அர்ப்பணமும் ஜயாகத்ததத் சதாகுத்துதரக்கும். 

மனிதன் இதறவனாகும்சபாழுது வாழ்க்தக ஜயாகமாகிறது. 

144. “The Colonel is obliged to be in Brighton tomorrow evening.” 

The only obligation Man has is to be with Her. 

Let it be a joy, instead of being an obligation. 

It is a joy of privilege, not a duty. 

The privilege is the knowledge that I belong to Her entirely. 

It is entirely as well as for eternity. 

One of Her advices is “I am yours eternally” and imagine oneself as a baby in Her arms. 

To have a baby’s Mind for an adult is surrender. 

The adult’s sincerity must be enough to dissolve all his Mental conditionings. 

To overcome Mental conditionings is to let the Supramental Being reveal, as earlier Manomaya Purusha, 

Pranamaya Purusha revealed when withdrawn from body and vital. 

To overcome Mental conditioning is to shed the cosmic ignorance. 

By another route it is to arrive at the Supreme Ishwara. 

We can say then we reconcile matter and spirit in the transcendent consciousness. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

380 

 

It is to unite the subconscient and superconscient and ascend. 

It is the same as shedding the ego and discovering the soul of Nature. 

It is to reach the Divine Soul. 

In any realization, there are grades. 

It is to become conscious, full, universal, delightful. 

It is to find the body evolving to house the evolving soul. 

It is again life expressing the Spirit. 

It is to acquire the capacity to escape rebirth. 

It is physical immortality. 

Thus Man is evolved and is further Spiritual Man. 

His life is divine life. 

He becomes the Gnostic Being. 

It is the culmination of yoga or at least its beginning. 

Smoothness of the work outside reflects inner smoothness. 

Smoothness is absence of resistance. 

Resistance in the evolutionary sense is there to raise the intensity of enjoyment. 

Enjoyment is the being experiencing its own consciousness. 

Accomplishment is enjoyment. 

God accomplishes in creation by enjoyment. 

Existence is enjoyment. 

Existence is consciousness; consciousness is existence. 

The essence of existence being consciousness is delight. 

The highest Mental conception of God is Sachchidananda. 

India realised it several thousand years ago. 

It was the Vedantic realisation. 

Sachchidananda expresses itself in its opposite which makes the evolution include Non-Being.  

(p. 110 The Life Divine) 

Not only is evolution His contribution, but He made it all-inclusive. 

It is certainly not evolution confined to Being, but extending to Non-Being. 

Non-Being is merely a word but to transform evil His extending the concept helps. 

As He extended the concept of Brahman giving a different interpretation to indeterminability, so He 

approaches every other facet. 

Even infinity with him is not merely endlessness or boundlessness. 

It is not only dimensionless but becomes infinity of infinity. 

Not only the Absolute is capable of opposite poises, it is capable of it simultaneously. He goes further.  

It is not only two opposite poises that the Absolute is capable of simultaneously, but an infinity of poises. 

Astavadhan, sadavadhan are incredible feats of memory, when the Absolute is born in the memory. Maybe 

there is more. Presently it is successive. Can it be simultaneous? The definition admits of it. 

Offering, an act of surrender. 

All devotees, especially Indians know the significance of offering. 

It is the tithe in Christianity. 

Churches are loaded with Money and don’t know what to do with it. 

Still there is a substantial population to which it never strikes that an offering is to be given to the Divine. 

The Divine does not need the human offering, but Man does need it. 

Even for the awakened Man whose soul has turned towards the Divine no offering is needed as his 

existence is an offering to the Divine. 

Krishna says a leaf, a fruit, a flower serves the purpose. 

The blessings as a material symbol or spiritual power is the thing for which, ostensibly, the offering is 

made. 

Imagine the devotion, faith, the humility of the devotee who makes the material offering and does not 

await the blessing. 

This is the height to which the Indian devotee has reached. 

Socially this attitude translates into “I have to do my duty by my boss irrespective of what he is to me or 
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what he intrinsically is”. 

What receives the blessings is the thing that is awake in that which sleeps. 

It is the awakening of the Superconscient in the Inconscient. 

The chaste Indian wife has this attitude towards the husband. 

Five hundred years ago an English wife said she would happily die if her death was her Lord’s wish. 

It is not squeamishness but sublimated loyalty. 

When Gandhiji proposed free India to disband her army he supposed India was awake at that level. He 

himself was not. Had he been really awake at that level he would not have worshipped Rama but the 

Brahman, Jinnah would have changed at his touch and he would not have been assassinated. It was bravado, 

a simple foolishness.  

Expectation is so difficult to conquer that Vasuki who all her life never asked why the water and 

needle, had that wish at her death bed. 

A sadhak, of course, must conquer even that expectation. 

Spiritual discipline is the freedom of the free soul. 

“நாதள மாதல கர்னல் பிதரட்டனுக்கு வருவதாக உள்ளார்.” 

அன்தனயிடம் இருக்க ஜவண்டும் என்பது மட்டுஜம மனிதனின் கடதமயாகும். 

கடதம என்றில்லாமல் அது ெந்ஜதாஷமாக இருக்கட்டும். 

இது ஒரு மகிழ்ச்ெியான ெிறப்புாிதமயாகும், ஒரு கடதம அல்ல. 

அன்தனக்ஜக நாம் முழுதமயாகச் சொந்தம் என்று அறிவது ெிறப்புாிதமயாகும்.  

முழுவதாகவும், நிரந்தரமாகவும் நாம் அவ்வாறு உள்ஜளாம். 

அன்தனயின் அறிவுதரகளில் ஒன்று, “நான் நிரந்தரமாக உங்களுக்ஜக சொந்தம்” என்று கூறி 

அன்தனயின் தககளில் குழந்தததயப் ஜபால் தவழுவதாகக் கற்பதன செய்வதாகும்.  

ஒரு சபாியவருக்கு ஒரு குழந்ததயின் மனம் இருப்பது ெரணாகதியாகும்.   

சபாியவர்களது உண்தம அவர்களது அதனத்து மனதின் கட்டுப்பாடுகதளக் கதரக்கப் 

ஜபாதுமானதாக இருக்க ஜவண்டும். 

ஆரம்பத்தில் உடல் மற்றும் உணர்விலிருந்து விடுபடும்சபாழுது மஜனாமய புருஷன், பிராணமய 

புருஷன் சவளிப்பட்டதுஜபால், மனதின் கட்டுப்பாட்தடத் தாண்டி வருவது ெத்தியேீவிய புருஷதன 

சவளிப்படுத்த உதவும்.   

மனதின் கட்டுப்பாட்டு நிதலதயத் தாண்டி வருவது பிரபஞ்ெ அறியாதமதயக் தக விடுவதாகும். 

ஜவசறாரு வழியாக சுப்ாீம் ஈஸ்வரதன அதடவதாகும் இது. 

ேடத்ததயும், ஆன்மாதவயும் பிரம்ம ேீவியத்தில் நாம் ெமரெப்படுத்திக் சகாள்கிஜறாம் என்று 

கூறலாம். 

இது ஆழ்மனததயும், பரமாத்மாதவயும் இதணத்து உயருவதாகும். 

இது அகந்தததயக் கதளந்து, இயற்தகயின் ஆன்மாதவக் கண்டுபிடிப்பது ஜபான்றது.  

இது சதய்வீக ஆன்மாதவ அதடவதாகும்.  

எந்த ெித்தியிலும் வாிதெக்கிரமங்கள் உள்ளன. 

இது தன்தன உணர்ந்து, முழுதமயாக, உலகளாவியதாக, ஆனந்தமாக மாறுவதாகும். 

இது வளரும் ஆன்மாதவத் தன்னகத்ஜதசகாள்ளும் வளரும் உடதலக் கண்டுபிடிப்பதாகும். 

இது மீண்டும் வாழ்வு ஆன்மாதவ சவளிப்படுத்துவதாகும். 

மறு பிறப்பிலிருந்து தப்பித்துக்சகாள்ளும் திறதனப் சபறுவதாகும் இது.  

இது உடலின் அமரத்துவம். 

இவ்வாறு மனிதன் வளருகிறான், ஆன்மீக மனிதனாக மாறுகிறான். 

அவனது வாழ்வு சதய்வீக வாழ்வாகிறது. 

அவன் ஆன்மீக ேீவனாகிறான். 

இது ஜயாகத்தின் உச்ெ நிதலயாகஜவா அல்லது குதறந்தபட்ெம் அதன் ஆரம்பமாகஜவா இருக்கும். 

சவளியில் ஜவதல சுமுகமாக நடப்பது அக சுமுகத்ததப் பிரதிபலிக்கிறது. 

சுமுகம் எதிர்ப்பின்தமதயக் காண்பிக்கின்றது. 

பாிணாம வளர்ச்ெியில் ெந்ஜதாஷத்தின் தீவிரத்தத உயர்த்தஜவ எதிர்ப்பு எழுகிறது. 

ேீவன் தன்னுதடய ேீவியத்தத அனுபவிப்பது ெந்ஜதாஷம் ஆகும்.  

ொததனஜய ெந்ஜதாஷமாகும். 

பதடப்பில் ெந்ஜதாஷத்தின் மூலம் இதறவன் நிதறஜவற்றுகிறார். 

வாழ்வு ெந்ஜதாஷமாகும். 

வாழ்வு ேீவியம் ஆகும், ேீவியம் வாழ்வாகும். 
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வாழ்வின் ொரமான ேீவன் ஆனந்தமாகும்.  

இதறவசனப் பற்றிய மிகவும் உயர்ந்த மனாீதியான கருத்து ெச்ெிதானந்தமாகும். 

பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜப இந்தியா இதத உணர்ந்துள்ளது. 

இது ஜவதாந்த ெித்தியாக இருந்தது. 

ெச்ெிதானந்தம் அதன் ஜநசரதிரானதில் தன்தன சவளிப்படுத்துகிறது, இது அெத்தத 

பாிணாமத்திற்குள் ஜெர்த்துக்சகாள்ள வழி வகுக்கிறது. (p. 110 The Life Divine) 

பகவானின் பங்களிப்பு பாிணாமம் மட்டுமல்ல, அவர் அதத அதனத்ததயும் உள்ளடக்கியதாக 

மாற்றினார். 

நிச்ெயமாக இது ‘ெத்’தத மட்டும் ொர்ந்ததாக இருக்கும் பாிணாமம் அல்ல, அெத்திடமும் 

விாிவதடகிறது.  

அெத் சவறும் வார்த்ததஜயயாகும், ஆனால் தீதமதயத் திருவுருமாற்ற கருத்திதன பகவான் 

விாிவதடயச் செய்வது உதவும்.   

நிர்ணயிக்க முடியாததற்கு ஜவறு விளக்கம் அளிப்பதன் மூலம் பிரம்மத்தின் கருத்திதன பகவான் 

விாிவதடயச் செய்து, இஜத ஜபால் ஒவ்சவாரு அம்ெத்ததயும் அணுகுகிறார்.    

அனந்தம் மனிதனிடம் சவறுஜம முடிவில்லாதது அல்லது எல்தலயற்றது மட்டுமன்று. 

இது பாிமாணமற்றது மட்டுமல்ல, அனந்தத்தின் அனந்தமுமாகும். 

இரண்டு ஜநசரதிரான நிதலகதள பமற்சகாள்ளும் திறன் மட்டும் பதடத்ததல்ல பிரம்மம், இதத 

ஒஜர ெமயத்தில் திறம்பட பமற்சகாள்ைவும் முடியும். பகவான் இததயும் தாண்டிச் செல்கிறார்.   

ஒஜர ெமயத்தில் இரு சவவ்ஜவறு நிதலகதள மட்டும் எடுக்கும் திறன் பதடத்ததல்ல பிரம்மம், 

அனந்த நிதலகதளயும் எடுக்கும்.  

பிரம்மம் ஞாபகத்தில் ேனிக்கும்சபாழுது அஷ்டாவதானமும், ெதாவதானமும் ஞாபகத்தின் 

நம்பமுடியாத செயல்கள் ஆகின்றன. ஒருஜவதள இன்னமும் அதிகமாகவும் இருக்கலாம். 

தற்சபாழுது இது அடுத்தடுத்து உள்ளது. ஒஜரெமயத்தில் இவ்வாறு இருக்க முடியுமா?   

விளக்கம் இதத ஒப்புக் சகாள்கிறது.  

காணிக்தக ெரணாகதியின் ஒரு செயல். 

அதனத்து அன்பர்களும், முக்கியமாக இந்தியர்கள் காணிக்தகயின் முக்கியத்துவத்தத அறிவர்.   

கிருஸ்துவர்கள் ெம்பாதிப்பதில் ஒரு பகுதிதய காணிக்தகயாகச் செலுத்துவார்கள்.   

பணத்தத தவத்து என்ன செய்வது என்ஜற சதாியாத அளவிற்கு ஜதவாலயங்களில் பணம் உள்ளது. 

ஆனாலும் சபரும்பாலான மக்களுக்கு காணிக்தக அளிக்க ஜவண்டும் என்று ஜதான்றுவஜத 

இல்தல.  

இதறவனுக்குக் காணிக்தக ஜததவயில்தல, ஆனால் மனிதனுக்கு அது ஜததவ. 

இதறவதன ஜநாக்கி இருக்கும் ஆன்மாதவக் சகாண்டிருக்கும் விழிப்புற்ற மனிதனுக்கு காணிக்தக 

ஜததவயில்தல, ஏசனனில் அவஜன இதறவனுக்கு ஒரு காணிக்தகயாவான்.  

ஒரு இதல, ஒரு பழம், ஒரு புஷ்பம் மட்டுஜம ஜபாதும் என்கிறார் கிருஷ்ண பகவான். 

அருதளச் செல்வமாகபவா அல்லது ஆன்மீக ெக்தியாகபவா சபற்றுக் சகாள்வதற்காக 

ஜமம்ஜபாக்கான செயலாக காணிக்தக அளிக்கப்படுகிறது.  

பணத்ததக் காணிக்தகயாக அளித்து அருளுக்குக் காத்திராமல் இருக்கும் அன்பர்களின் பக்தி, 

நம்பிக்தக, பணிவு ஆகியவற்தறக் கற்பதன செய்து பார்க்கலாம். 

இந்திய பக்தர்கள் அதடந்திருக்கும் உயரம் இதுஜவயாகும்.  

ெமூகத்தில் இந்த மஜனாபாவம் “எனது முதலாளி என்னிடம் எவ்வாறு இருக்கிறாஜரா அல்லது அவர் 

எப்படிப்பட்டவஜரா, இததப் பற்றிக் கவதலப்படாது நான் எனது கடதமதயச் செய்ய ஜவண்டும்.” 

என்று மாறுகிறது.   

உறங்கிக் சகாண்டிருப்பதில் விழித்திருக்கும் ஒன்ஜற அருதளப் சபற்றுக்சகாள்கிறது. 

இது ேடத்தில் பிரம்மத்தின் விழிப்புணர்வாகும். 

தூய்தமயான இந்திய மதனவிக்கு கணவனிடம் இந்த அணுகுமுதற இருக்கும்.  

தான் இறப்பதுதான் தனது கணவனின் விருப்பம் எனில் அதற்கு ெந்ஜதாஷமாகத் தயாராக 

இருப்பதாக ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன் ஒரு ஆங்கில மதனவி கூறினாள். 

இது சவறுக்கத்தக்கதல்ல, நயமிக்க விசுவாெமாகும். 

சுதந்திர இந்தியாவின் இராணுவத்ததக் கதலத்துவிட காந்திேி முன்சமாழிந்தசபாழுது, இந்தியா 

அந்நிதலயில் விழிப்பாக உள்ளது என்று கருதினார். அவஜர அவ்வாறு இருக்கவில்தல. அவர் அந்த 

நிதலயில் விழிப்புற்று இருந்திருந்தால், அவர் இராமதர வழிபட்டிருக்க மாட்டார், பிரம்மத்தத 

வழிபட்டிருப்பார், அவரது ஸ்பாிெத்தினால் ேின்னா மாறியிருப்பார், காந்திேி சகால்லப்பட்டிருக்க 

மாட்டார். இது ஒரு எளிய முட்டாள்தனமான ததாியமாக இருந்தது.     
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எதிர்பார்ப்தப சவற்றிசகாள்வது மிகவும் கடினம், ஏன் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணீரும், ஊெியும் 

தவக்கப்பட்டது என்று வாசுகி அவரது வாழ்நாளில் ஜகட்கஜவ இல்தல, ஆனால் தனது மரணப் 

படுக்தகயில் அததத் சதாிந்துசகாள்ள விரும்பினாள்.   

அந்த எதிர்பார்ப்தபயும்கூட ொதகர் சவற்றிசகாள்ள ஜவண்டும். 

சுதந்திர ஆன்மாவின் சுதந்திரம் ஆன்மீகக் கட்டுப்பாடு ஆகும்.  

145. “My uncle’s advice and assistance will be everything.” 

Human help makes for human life and makes it beautiful. 

Collectivity exists by one helping another. 

The first powerful expression of it was in trade. 

We are able to see it only in wealth creation, but what it creates is a society of collective living. 

Its acme is not Money which is social power, but poetry that exceeds philosophy and stands at the gates of 

yoga. 

The true creative power of society is seen in entertainment. 

Music and drama excel in that arena. 

Entertainment is Ananda, the source of all creation where all creation ends. 

The Individual is paramount. 

The society is paramount. 

God, the Transcendent is paramount. 

Their nodus is Life, hence Life Divine. 

It realises in form, reveals itself in the Individual. 

The ancients worshipped that revelation as Vishnu. 

The supramental nature is the perfect integration and consummation of Spiritual nature and 

experience. (p. 964 The Life Divine) 

Time and space are the spiritual nature. 

Cosmic living in Time and Space is spiritual experience. 

Their integration and consummation is the Supreme victory mentioned on page 494. 

That is the Supreme Ishwara (p. 478 The Life Divine) mentioned as where the force of being and the force 

of consciousness are one. 

It is the Marvel. 

Its version in Mind, life and matter makes for stability. 

In the Mind it is the Psychic living. 

In life it is a problem free life full of cheerfulness. 

In matter it is delight of being. 

Maybe it is what we should seek as an immediate goal. 

The Lord enjoys every moment, not only evolution. 

Involution is mentioned as evolution by The Life Divine. 

Man can enjoy as God enjoys. 

Man submerged in darkness enjoys through suffering. 

His choice permits him to be above the movement of evolution. 

Successful Man does it after a fashion. 

Internet has hit on the principle in some way. 

At least the principle of growth by giving is evident to innovators in the Internet. 

One can use it for problem solving today. 

The strategy of education by which the children outside the school need not be conditioned by the unformed 

society but will flower into a genius is that Individual Self-giving immediately possible now. 

It is Individual Self-giving to the collective that can be practiced only by him who has unleashed the 

supramental energies in him or is in receipt of it by descent. 

Darcy’s unconscious romance had a touch of it and he was sorely taxed when he was to embrace Lydia, and 

integrate Wickham into his extended family. I don’t think he would have ever visited Longbourn after the 

wedding. 

Sri Aurobindo has mentioned two great spiritual truths. 

1.In disciplining the body He speaks of murderous physical suffering. Mother felt like howling at that point. 

2. The Shakti must be pulled up a little after allowing his breast to be the pedestal for her dance. 
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They are the realities of transformation He did not lose sight of.  

It was why Selvaraj Chettiar was shot dead when he had agreed to kidnap Him to oblige the British police. 

That was not enough to protect Mother’s head from the hostile forces prior to World War II. He had to 

break his bone to save the world, to oblige the fad of Mahatma Gandhiji. Yoga is great. Man is greater than 

yoga. 

Advice of good will that is timely is worth the worlds. 

Goodwill is God in Man. 

One who can feel good will for all around, will receive the Good will of God. 

Once Man is conscient, there is no further need for him to enjoy darkness. 

To God every moment is a moment of enjoyment, right from matter. 

What is true for God is true for Man. 

When the descent of Supermind is inevitable the inconscient spark comes into touch with the Psychic 

element. 

Stated reversely, as the deepest spark in matter comes into touch with the Psychic, the descent becomes 

inevitable. 

Here we see Darcy being able to see only love in her abuse. 

That was two hundred years ago in England, one hundred years before Master and Mother were born. 

If so, for a devotee NOW after the descent, the same attitude is possible. 

For him there is the sunlit path. 

Is it too much for a devotee who has witnessed and received this flood of Grace in concrete terms, to tell 

himself that he should call Mother non-stop? 

He has no right not to consecrate. 

One must rise to the occasion; for each Man it is different. 

But to all the minimum is not to fall in one of the fourteen ways of The Mother, not to retain one of the 

twenty seven defects. 

His sleep should become subconscious meditation. 

He cannot afford to solve a single problem evading consecration. 

He must be able to pray to become a being of gratitude. 

He must be able to repeat ‘Let Thy Will be done, not my will’ from the right depth with commensurate 

sincerity. 

He need not be a sadhak, but must necessarily be a devotee in the fullest right sense of the word. 

Truth admits of no compromise. 

Self-giving admits of no compromise. 

Man is not to worship God, but to become God. 

Mother is real, the world is a Marvel. 

“எனது மாமாவின் அறிவுதரயும், உதவியும் எல்லாமுமாக இருக்கும்.” 

மனித வாழ்வில் மனித உதவி செயல்பட்டு வாழ்தவ அழகாக்குகிறது. 

ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்துசகாள்வதன் மூலம் ெமூகம் நிலவுகிறது. 

இதன் முதல் ெக்திவாய்ந்த சவளிப்பாடு வியாபாரத்தில் இருந்தது.  

செல்வத்தத உற்பத்தி செய்வதில் மட்டுஜம நாம் இததக் காண முடிகிறது, ஆனால் அது 

உருவாக்குவது கூட்டு வாழ்வின் ெமுதாயத்ததயாகும். 

ெமூக ெக்தியாக இருக்கும் பணம் இதன் உச்ெம் அல்ல, இது தத்துவத்தத விஞ்ெி ஜயாகத்தின் நுதழ 

வாயிலில் நிற்கும் கவிததயாகும். 

ெமூகத்தின் உண்தமயான பதடக்கும் திறன் சபாழுதுஜபாக்குத் துதறயில் காணப்படுகிறது.  

அந்த இடத்தில் இதெயும் நாடகமும் ஜமஜலாங்கி உள்ளது. 

சபாழுதுஜபாக்கு ஆனந்தமாகும். அது, அதனத்து பதடப்பும் முடிவதடயும் பதடப்பின் உற்பத்தி 

ஸ்தானம் ஆகும். 

தனிமனிதன் ததலயாயவன் ஆவான். 

ெமூகம் முக்கியமானது. 

பிரம்மம் எனும் இதறவன் முக்கியம்.  

அவற்றின் ெிக்கல் வாழ்வு, அதனால் ‘தலப் டிதவன்’.  

இது ஜதாற்றத்தில் சபற்றுக்சகாண்டு, தனி மனிதனில் தன்தன சவளிப்படுத்துகிறது. 

அந்த சவளிப்பாட்தடப் பழங்கால மக்கள் விஷ்ணுவாக வழிபட்டனர்.  
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ஆன்மீக சுபாவம் மற்றும் அனுபவத்தின் பூரண ஒருங்கிதணப்பு மற்றும் முழு நிதறவு ெத்தியேீவிய 

சுபாவமாகும். (p. 964 The Life Divine) 

காலமும் இடமும் ஆன்மீக சுபாவங்கள் ஆகும். 

காலம் மற்றும் இடத்தின் பிரபஞ்ெ வாழ்வு ஆன்மீக அனுபவம் ஆகும். 

அவற்றின் ஒருங்கிதணப்பு மற்றும் முழுநிதறவு பக்கம் 494-ல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்  மிகப் சபாிய 

சவற்றியாகும். 

ேீவனின் ெக்தியும் ேீவியத்தின் ெக்தியும் ஒன்றாக இருப்பது சுப்ாீம் ஈஸ்வரன் எனக் 

குறிப்பிடப்படுகிறது. (p. 478 The Life Divine)  `   

இது அற்புதம் ஆகும். 

மனம், வாழ்வு, ேடம் ஆகியவற்றில் இருக்கும் இதன் பதிப்பு உறுதித் தன்தமக்கு உதவுகிறது.   

மனதில் இது தெத்திய வாழ்வாகும். 

வாழ்வில் இது முற்றிலும் ெந்ஜதாஷமாக விளங்கும் பிரச்ெிதனயற்ற வாழ்வாகும். 

ேடத்தில் இது ேீவனின் ஆனந்தமாகும். 

இததத்தான் நாம் உடனடி இலக்காக நாட ஜவண்டும் ஜபாலும். 

இதறவன் ஒவ்சவாரு தருணத்ததயும் மகிழ்வுடன் அனுபவிக்கிறார், பாிணாமத்தத மட்டுமல்ல. 

‘தி தலப் டிதவன்’ ெிருஷ்டிதய பாிணாமம் எனக் குறிப்பிடுகிறது. 

இதறவன் மகிழ்வுடன் அனுபவிப்பதுஜபால் மனிதனும் அனுபவிக்கலாம். 

இருளில் மூழ்கியிருக்கும் மனிதன் கஷ்டத்தின் மூலம் அனுபவிக்கிறான்.  

பாிணாமத்தின் இயக்கத்ததத் தாண்டி இருக்க அவனது விருப்பம் அவனுக்கு அனுமதி அளிக்கிறது.  

சவற்றிகரமான மனிதன் ஒரு பாணியில் இததச் செய்கிறான். 

இக்கருத்தின் மீது இதணயதளம் ஏஜதா ஒரு விதத்தில் பாதிப்தப ஏற்படுத்தியுள்ளது.   

சகாடுப்பதன் மூலம் வளரலாம் என்ற சகாள்தக மட்டுமாவது இதணயதளத்தில் இருக்கும் 

கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்குத் சதளிவாக உள்ளது. 

இன்று இதத ஒருவர் பிரச்ெிதனதயத் தீர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தலாம். 

பள்ளிக்குச் செல்லாத குழந்ததகள், உருவாகாத ெமூகத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படாமபலபய 

ஜமததகைாக உருவாவதற்கான கல்வியின் யுக்தி என்பது, தனி மனிதனின் சுய அர்ப்பணம் 

இப்சபாழுது உடனடியாகச் ொத்தியம் என்பபதயாகும்.  

யார் ஒருவர் அவாிடத்தில் உள்ள ெத்தியேீவிய ெக்திகதள அளவுக்கு அதிகமாக சவளியிட்டாஜரா, 

அல்லது கீழிறங்கிய ெக்திதயப் சபற்றுக் சகாண்டாஜரா, அவரால் மட்டுஜம ெமூகத்திற்கு 

அளிக்கப்படும் தனி நபாின் சுய அர்ப்பணத்தத நதடமுதறப்படுத்த முடியும். 

டார்ெியின் தன்னுணர்வற்ற சபருங்காதலுக்கு இதன் தாக்கம் இருந்தது, லிடியாதவச் 

ஜெர்த்துக்சகாள்ள ஜவண்டும் எனும்சபாழுதும், விக்காதமக் குடும்பத்துடன் இதணத்துக்சகாள்ள 

ஜவண்டும் எனும்சபாழுதும் மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது. திருமணத்திற்குப் பிறகு லாங்பர்னுக்குச் 

சென்றிருப்பானா என்பது ெந்ஜதகம்தான்.    

ஸ்ரீ அரவிந்தர் இரண்டு சபாிய ஆன்மீக உண்தமகதளக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

1.உடதலக் கட்டுப்படுத்துவதில் உடல் அனுபவிக்கும் மிகப் சபாிய துன்பத்ததப் பற்றி பகவான் 

ஜபசுகிறார். அக்கட்டத்தில் அன்தனக்கு அலறஜவண்டும் ஜபாலிருந்தது. 

2.ஈஸ்வரனின் இதயத்தில் ெக்தியின் நடனத்தத அனுமதித்த ெற்று ஜநரத்திற்குப் பிறகு, அது 

நிறுத்தப்பட ஜவண்டும்.   

அதவ பகவான் கண்ட திருவுருமாற்றத்தின் உண்தம நிதலகளாகும். 

பிாிட்டிஷ் ஜபாலீொர் ஜகட்டுக் சகாண்டதன் ஜபாில் பகவாதனக் கடத்த ஒத்துக்சகாண்ட 

செல்வராஜ் செட்டியார் இதனால்தான் சுட்டுக் சகால்லப்பட்டார். இரண்டாவது உலகப்ஜபாருக்கு 

முன் தீய ெக்திகளிடமிருந்து அன்தனதயக் காப்பாற்ற அது ஜபாதுமானதாக இல்தல. உலதகக் 

காப்பாற்ற பகவான் தன் எலும்தப முறித்துக்சகாள்ள ஜநாிட்டது, காந்திேியின் அர்த்தமற்ற 

சகாள்தககளுக்கு உடன்பட ஜவண்டியிருந்தது. ஜயாகம் சபாியது. மனிதன் ஜயாகத்தத விடப் 

சபாியவன்.  

தகுந்த ெமயத்தில் அளிக்கப்படும் நல்சலண்ணம்கூடிய அறிவுதர அதிக மதிப்புதடயது.  

நல்சலண்ணம் மனிதனில் உள்ள இதறவனாகும். 

நம்தமச் சுற்றி உள்ள அதனவாிடத்தும் ஒருவரால் நல்சலண்ணத்சதக் காண்பிக்க முடியும் எனில், 

அவர் இதறவனின் நல்சலண்ணத்ததப் சபறுவார்.  

மனிதன் விழிப்புற்று இருந்தால், அவன் இருதள இனியும் அனுபவிக்க ஜவண்டிய ஜததவயில்தல. 

ேடத்திலிருந்து சதாடங்கி, இதறவனுக்கு ஒவ்சவாரு தருணமும் ெந்ஜதாஷமான தருணமாகும். 

இதறவனுக்குப் சபாருந்துவது மனிதனுக்கும் சபாருந்தும். 
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ெத்தியேீவிய ெக்தி புவியில் இறங்குவது தவிர்க்க முடியாது எனும்சபாழுது, ேடத்தின் சபாறி 

தெத்தியக் கூற்றிதனத் சதாடர்புசகாள்கிறது.     

இதற்கு ஜநர்மாறாகக் கூற ஜவண்டும் எனில், ேடத்தில் ஆழத்திலுள்ள சபாறி தெத்தியத்துடன் 

சதாடர்புசகாள்ளும்சபாழுது, ெக்தி கீழிறங்குவது தவிர்க்க முடியாததாகிறது. 

எலிெசபத்தின் நிந்ததனயில் டார்ெியால் காததல மட்டுஜம பார்க்க முடிகிறது என்பதத நாம் 

காண்கிஜறாம். 

அது இங்கிலாந்தில் இரு நூறு வருடங்களுக்கு முன்பும், பகவானும் அன்தனயும் பிறப்பதற்கு நூறு 

வருடங்களுக்கு முன்பும் நிகழ்ந்தது.   

அவ்வாசறனில், ஒரு அன்பருக்கு இப்சபாழுது ெத்தியேீவிய ெக்தி புவியில் இறங்கிய பிறகு அஜத 

அணுகுமுதற ொத்தியமாகும்.  

அவருக்கு ஒளி சபாருந்திய பாதத இருக்கிறது. 

மிகவும் முக்கியமான விஷயங்களில் அபாிமிதமான அருதளக் கண்டு, சபற்றுக் சகாண்டுள்ள 

அன்பருக்கு அன்தனதய இதடயறாது அதழக்க ஜவண்டும் என்று தனக்ஜக கூறிக்சகாள்வது 

மிகவும் அதிகப்படியான விஷயமா?  

ெமர்ப்பணம் செய்யாமலிருக்கும் உாிதம அவருக்குக் கிதடயாது. 

ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ப ஒருவர் உயர ஜவண்டும்; ஒவ்சவாரு மனிதனுக்கும் இது சவவ்பவறு 

மாதிாியானது. 

ஆனால் அதனவருக்கும், அன்தனயின் பதினான்கு வழிகளில் வராமலிருப்பதும், இருபத்தி ஏழு 

குதறகளில் ஒன்றிதனத் தக்கதவத்துக் சகாள்ளாமலிருப்பதும் குதறந்தபட்ெமாகும்.  

ஒருவரது உறக்கம் ஆழ்மன தியானமாக மாற ஜவண்டும். 

ெமர்ப்பணத்ததத் தவிர்த்துவிட்டு ஒருவரால் ஒரு பிரச்ெிதனதயக்கூட தீர்க்க இயலாது. 

நன்றியுள்ள ேீவனாக மாற அவர் பிரார்த்ததன செய்துசகாள்ள முடிய ஜவண்டும். 

ொியான ஆழத்திலிருந்து அவர் ‘தங்களது திருவுள்ளம் நிதறஜவறட்டும், எனது விருப்பமல்ல’ 

என்பதத உண்தமயுடன் உச்ொிக்க முடிய ஜவண்டும். 

அவர் ொதகராக இருக்க ஜவண்டும் என்கிற அவெியமில்தல, ஆனால் மிகவும் ொியான அர்த்தத்தில் 

கூற ஜவண்டுசமனில் அவர் அன்பராக இருக்க ஜவண்டும்.  

உண்தமக்கு ெமரெம் என்கிற இடஜம கிதடயாது. 

சுய அர்ப்பணம் ெமரெத்தத அனுமதிப்பதில்தல. 

மனிதன் இதறவதன வணங்கத் ஜததவயில்தல, ஆனால் அவன் இதறவனாக ஜவண்டும். 

அன்தன உண்தம, உலகம் ஒரு அற்புதம். 

146. “He will immediately comprehend what I feel.” 

Relationship relates by sensation. 

Animals live by individual sensation. 

Human collective lives by social sentiments that are sensations. 

Individual lives by emotions. 

The devotee must live by spiritual perception. 

The sadhak lives by a sensation that touches the Spirit. 

Selfishness in various shades of culture sustains the society. 

It is too much to expect it to be replaced by selflessness. 

One can choose a marked attitude of being useful to another though selfish. 

Commerce came up in life like that. 

It is a selfishness that includes a selfless dimension, holding total self-giving as an ideal. 

Even punctuality includes a selfless dimension as one saves another’s Time. 

Orderliness pleases another. In that measure it is selfless. 

Fixed Price is socially selfless. 

Queue habit is to instill Mind in public behavior. 

Politeness is self-giving as the other is respected. 

Respect for the weak is ennobling. 

Jane had such faith in her uncle. 

Social culture is evaluated by such reliance. 

Reliability is credibility. 

Credibility contributes its mite to culture. 

Culture adorns a community. 
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Individual culture is infections as behavior. 

The individual lives in everyone. 

The Individual is the collective essence extracted as culture. 

Truth and utter Self-giving serve as basic foundation. 

Truth is self-existent, not acquired. 

Fact is not Truth. 

Fact is the truth in the physical plane. 

The culture of the Gardiners least in touch with the family helped raise them all to Netherfield and 

Pemberley. 

Culture in the society is spirituality in life. 

It is will that accomplishes. 

Culture is will not exercised and exercised not as it urges but as values want it to be expressed. 

There are work values, social values, personal values, cultural values, spiritual values and supramental 

values. 

To accomplish in time is one value of work. 

Not to make another wait is a social value. 

To please another in work is a higher social value in work. 

Job satisfaction is a personal value. 

To relate to another so that his strength will emerge is a cultural value. 

Work that gives a flash of light in Mind is a spiritual value. 

To act, to do, to be in such a fashion that work is instantaneously done to perfection pleasing all concerned 

in supramental value. 

Values are spiritual skills. 

One who founds a family of values is a worthy Individual. 

One who founds some higher values in him is an asset to the society. 

Outer values generate inner skills. 

Inner values create Psychic energies. 

Form is the mainstay of matter. 

Energy sustains life. 

Reason arms Mind to function effectively. 

Silence sustains Spirit. 

Supermind waits for our call. 

Relating to another soul from our soul one is in supramental consciousness. 

Man is more valuable than all the spiritual disciplines, not spiritual values. 

Man is God, if he realizes what he really is inwardly. 

God in Man is Man going out to other Men. 

Divine Life is for him. 

When the subject touches the object intuition flashes. (p. 946 The Life Divine) 

When you talk from the object outside, you receive a social answer. 

Talking from inside – subject – the answer is meant to satisfy you. 

Neither will accomplish. 

When you talk from the point of the inner meeting the outer, the work is done. 

 ° Caroline’s invitation, excuses, provocation were either from inner or outer. 

 ° Collins’ proposal was outside. 

 ° Darcy’s proposal was outside. 

 ° Jane’s pining was inside. 

 ° Darcy’s transformation was from the inner – outer. 

 ° ‘I want to be mistress’ is from such a totality. 

 ° ‘Let me return the Money’ is also from such a point. 

When the outer fully reflects the inner there is a life response.  

Such a decision of Dantes brought Faria. 

Haydee’s intensity that united outer and inner tore the will. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

388 

 

Mary’s yearning for Frank brought him to her door. 

Life never fails to respond. 

The Infinitude is with you (p. 17 The Life Divine) for you to reject the universe or support it with its vast 

strength. 

Surely it is not wise to worry, doubt, question, suspect. 

Sherlock Holmes gave this knowledge to the world. 

He refused to theorise without data, and put the crime in the context of life. It solved itself in no time. 

The world took him to be a detective and improved upon his methods. 

Conan Doyle through Sherlock Holmes speaks to the intelligible about the knowledge of life and how to 

avail of it. Ecologists should read him now, instead of devising answers to CO2. 

It is worthwhile to collect such approaches around 1900 from among the authors and thinkers. 

It will be a formidable weapon to use against the scientists. 

Once the prowess is shown mightily somewhere, then these arguments will be heeded. 

Not before that. 

“நான் என்ன உணர்கிஜறன் என்று அவர் உடனடியாகப் புாிந்துசகாள்வார்.” 

உறவு உணர்வின் மூலம் சதாடர்புசகாள்கிறது. 

விலங்குகள் தனிப்பட்ட உணர்வின் மூலம் வாழ்கின்றன. 

ெமூகம் நுண்ணுணர்வாகிய மனித உணர்வுகளால் வாழ்கிறது. 

தனி மனிதன் உணர்ச்ெிகளால் வாழ்கிறான். 

அன்பர் ஆன்மீகப் புலனுணர்வு மூலம் வாழ ஜவண்டும். 

ொதகன் ஆன்மாதவத் சதாடும் உணர்வின் மூலம் வாழ்கிறான். 

பண்பாட்டின் பல்ஜவறு ொயல்களில் இருக்கும் சுயநலம் ெமூகத்ததத் தாங்கிப் பிடிக்கிறது. 

இது தன்னலமற்றதாக மாற்றப்பட ஜவண்டும் என எதிர்பார்ப்பது மிகவும் அதிகப்படியாகும். 

சுயநலமாக இருப்பினும், மற்றவர்களுக்குப் பயன்படும் வதகயில் இருக்கும் மஜனாபாவத்தத 

ஒருவர் ஜதர்ந்சதடுக்கலாம்.  

அவ்வாறுதான் வணிகம் வாழ்வில் எழுந்தது. 

முழுதமயான சுய அர்ப்பணத்தத இலட்ெியமாகக் சகாண்ட, தன்னலமற்ற பாிமாணத்தத 

உள்ளடக்கிய ஒரு சுயநலமாகும் அது. 

ஒருவர் மற்றவரது ஜநரத்தத மிச்ெப்படுத்துவதால், ஜநரந்தவறாதமயும் தன்னலமற்ற பாிமாணத்தத 

உள்ளடக்கியுள்ளது.  

ஒழுங்குமுதற மற்றவதரத் திருப்தியுறச் செய்கிறது. அந்த அளவில் இது தன்னலமற்றது. 

நியாய விதல ெமூகாீதியாகத் தன்னலமற்றது. 

வாிதெதயக் கதடப்பிடிக்கும் வழக்கம் சபாது நடத்ததயில் மனதிற்கு முக்கியத்துவம் 

அளிப்பதற்காகபவயாகும்.  

மற்றவர் மதிக்கப்படுவதால் பணிவு சுய அர்ப்பணமாகிறது. 

பலவீனமானவதர மதிப்பது ஜமன்தமயானது. 

ஜேனுக்கு அவளது மாமாவிடம் அத்ததகய நம்பிக்தக இருந்தது. 

அத்ததகய நம்பிக்தகயின் மூலம் ெமூகக் கலாச்ொரம் மதிப்பிடப்படுகிறது. 

நம்புவது நம்பகத்தன்தம ஆகும். 

நம்பகத்தன்தம அதனால் இயன்றதத கலாச்ொரத்திற்கு அளிக்கிறது. 

கலாச்ொரம் ஒரு ெமுதாயத்தத அலங்காிக்கிறது. 

தனிநபரது பண்பு நடத்தத அளவில் சதாற்றிக்சகாள்ளக்கூடியதாகும். 

எல்ஜலாாிடத்தும் தனி மனிதன் வாழ்கிறான். 

தனி மனிதன் கலாச்ொரமாக வடிக்கப்பட்ட ெமூகத்தின் ொரம் ஆவான். 

உண்தம மற்றும் முழுதமயான சுய அர்ப்பணம் அடிப்பதட அடித்தளமாக விளங்குகின்றன. 

உண்தம சுயமாகஜவ இருப்பதாகும், சபறப்படுவது அல்ல. 

விஷயங்கள் உண்தம அல்ல. 

விஷயங்கள் ேடநிதலயில் உண்தமயாகும். 

குடும்பத்துடன் குதறந்த அளவிஜலஜய சதாடர்புசகாண்டிருந்த கார்டினர் தம்பதிகளின் பண்பு 

அவர்கள் யாவதரயும் சநதர்பீல்ட் மற்றும் சபம்பர்லியின் அளவிற்கு உயர்த்த உதவியது. 

ெமூகத்தில் கலாச்ொரம் வாழ்வில் ஆன்மீகமாகும். 

விருப்புறுதிஜய ொதிக்கிறது. 
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பிரஜயாகிக்கப்படாத விருப்புறுதியும், அதன் உந்துதலினால் பிரஜயாகிக்கப்படாமல் அதன் 

பண்பினால் பிரஜயாகிக்கப்பட்ட விருப்புறுதியுஜம கலாச்ொரம் ஆகும். 

ஜவதலயின் பண்புகள், ெமூகப் பண்புகள், தனிப்பட்ட பண்புகள், கலாச்ொரப் பண்புகள், ஆன்மீகப் 

பண்புகள், ெத்திய ேீவியப் பண்புகள் ஆகியதவ உள்ளன.   

ஜநரத்தில் நிதறஜவற்றுவது ஜவதலயின் ஒரு பண்பாகும். 

அடுத்தவதரக் காத்திருக்க தவக்காமல் இருப்பது ெமூகப் பண்பாகும். 

ஜவதலயில் அடுத்தவதரத் திருப்திப்படுத்துவது ஜவதலயில் உயர்ந்த ெமூகப் பண்பாகும். 

ஜவதலயில் ஏற்படும் மனநிதறவு தனிப்பட்ட பண்பாகும். 

வலிதம சவளிவருவது ஜபால் மற்றவருடன் சதாடர்புசகாள்வது கலாச்ொரப் பண்பாகும்.  

மனதில் ஒளியின் ஒரு கீற்தற அளிக்கும் ஜவதல ஒரு ஆன்மீகப் பண்பாகும். 

ெம்பந்தப்பட்ட அதனவதரயும் திருப்திப்படுத்தும் வதகயில் உடனடியாகப் பூரணத்துவத்துடன் 

செயல்படுவது ெத்திய ேீவியப் பண்பாகும்.  

பண்புகள் ஆன்மீகத் திறன்களாகும். 

பண்புள்ள குடும்பத்தத உருவாக்கிய ஒருவர் ஜபாற்றத்தக்க மனிதராவார். 

தன்னிடத்தில் உயர்ந்த பண்புகதள உருவாக்கியவர் ெமூகத்தின் ஒரு சொத்தாவார். 

புறப் பண்புகள் அகத் திறன்கதள உருவாக்கும். 

அகப் பண்புகள் தெத்திய ெக்திகதள உருவாக்கும். 

ரூபம் ேடத்தின் முக்கிய அம்ெம் ஆகும். 

ெக்தி வாழ்தவ நிதலக்கச் செய்கிறது. 

தர்க்க அறிவு மனதத திறம்பட செயல்பட தவக்கிறது. 

சமௌனம் ஆன்மாதவ நிதலக்கச் செய்கிறது. 

ெத்திய ேீவியம் நமது அதழப்பிற்குக் காத்திருக்கிறது. 

நமது ஆன்மா மற்சறாருவாின் ஆன்மாவுடன் சதாடர்புசகாள்வது, ஒருவர் ெத்தியேீவிய ேீவியத்தில் 

இருப்பதாகும். 

அதனத்து ஆன்மீகக் கட்டுப்பாடுகதளவிட மனிதன் அதிக மதிப்பு வாய்ந்தவன், ஆன்மீகப் 

பண்புகதளவிட அல்ல. 

அகத்தில் தான் யார் என்பதத மனிதன் உணர்ந்து சகாண்டால் அவன் இதறவனாவான். 

மனிதனுள் உதறயும் இதறவஜன மற்ற மனிதர்களிடத்துச் செல்லும் மனிதனாவான். 

அவனுக்குாியது சதய்வீக வாழ்வு. 

அகம் புறத்ததத் சதாடும்சபாழுது உள்ளுணர்வு சதாித்து எழுகிறது. (p. 946 The Life Divine) 

புறத்திலிருந்து நாம் ஜபசும்சபாழுது நமக்கு ஒரு ெமூகாீதியான பதில் கிதடக்கிறது. 

அகத்திலிருந்து ஜபசுவது- கிதடக்கும் பதில் நம்தம திருப்திப்படுத்துவதற்ஜக. 

இரண்டுஜம ொதிக்காது. 

அகமும் புறமும் ெந்திக்கும் இடத்திலிருந்து ஜபசுவது ஜவதலதய முடிவதடயச் செய்கிறது.  

காரலினுதடய அதழப்பு, ொக்கு ஜபாக்குகள், எாிச்ெலூட்டல் ஆகியதவ அகம் அல்லது 

புறத்திலிருந்து எழுந்ததவ ஆகும். 

° காலின்ஸின் திருமண ஜவண்டுஜகாள் புறத்திலிருந்து எழுந்தது.   

° டார்ெியின் ஜவண்டுஜகாள் புறத்திலிருந்து எழுந்தது.   

° ஜேன் ஏங்கியது அகத்தில்.  

° டார்ெியின் திருவுருமாற்றம் அகம், புறம் இரண்டிலிருந்தும் நிகழ்ந்தது.  

° “நான் இதற்கு எேமானியாக ஜவண்டும்” என்பது இத்ததகய முழுதமயிலிருந்து எழுந்தது.  

° ‘பணத்தத நான் திருப்பித் தர ஜவண்டும்’ என்பதும் இத்ததகய இடத்திலிருந்து எழுந்தது.  

புறம் அகத்தத முழுதமயாகப் பிரதிபலிக்கும்சபாழுது வாழ்வின் மறுசமாழி எழுகிறது. 

டான்ஜடயின் இத்ததகய முடிவு பாியாதவக் சகாண்டு வந்தது. 

அகம், புறம் இரண்தடயும் இதணத்த Haydee யின் தீவிரம் உறுதிதயத் தகர்த்தது. 

Frankற்காக ஜமாி ஏங்கியது அவதன அவளது வீட்டிற்ஜக வரவதழத்தது. 

வாழ்வு பதிலளிக்கத் தவறுவஜத இல்தல. 

பிரபஞ்ெத்தத நிராகாிக்கஜவா அல்லது அதன் அகண்ட வலிதமயின் மூலம் அதத ஆதாிக்கஜவா 

எல்தலயற்ற தன்தம நமக்காக நம்மிடமுள்ளது.  

கவதலப்படுவது, ெந்ஜதகிப்பது, ஜகள்வி ஜகட்பது, ஐயம் சகாள்வது ஆகியதவ நிச்ெயமாக 

அறிவுதடதம அல்ல. 

சஷர்லாக் ஜஹாம்ஸ் இந்த அறிதவ உலகிற்கு வழங்கினார். 
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குறிப்புகைின்றி கருத்துத் சதாிவிக்க மறுத்தார், வாழ்வின் தறுவாய்க்கு ஏற்ப குற்றத்தத 

இருத்தினார், இது விசரவிஜலஜய தானாகஜவ தீர்க்கப்பட்டது. 

உலகம் அவதரத் துப்பறிவாளர் எனக் கருதியது, அவரது முதறகதள ஜமம்படுத்தியது. 

சஷர்லாக் ஜஹாம்ஸ் மூலம் ஆெிாியர் கானன் டாயல் வாழ்வின் அறிதவப்பற்றியும் அதத எவ்வாறு 

பயன்படுத்திக்சகாள்வது என்பததப்பற்றியும் அறிவாளிகளிடம் ஜபசுகிறார். சுற்றுப்புறச் சூழல் 

அறிஞர்கள் CO2விற்கு பதில்கதள கண்டுபிடிப்பதற்கு பதில் அவரது எழுத்துக்கதள இப்சபாழுது 

படிக்க ஜவண்டும்.    

1900ஆம் ஆண்டு கால கட்டத்தில் வாழ்ந்த கதாெிாியர்கள் மற்றும் ெிந்ததனயாளர்களிடமிருந்து இது 

ஜபான்ற அணுகுமுதறகதளச் ஜெகாிப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

விஞ்ஞானிகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தக்கூடிய வல்லதமமிக்க ஆயுதமாக இது இருக்கும். 

வலிதமயுடன் ஒரு முதற ெக்திதயக் காண்பித்துவிட்டால், அப்சபாழுது இந்த வாதங்கள் 

கவனிக்கப்படும், அதற்கு முன்பு அல்ல. 

147. “I rely upon his goodness.” 

Of all the things in the world, what survives is goodness. 

The existence in Sachchidananda in its objective state expresses as Unity, Truth. 

Consciousness in Sachchidananda similarly expresses as knowledge and will. 

The combination of truth and knowledge is goodness. 

Truth is devoid of all conflicts. 

Knowledge is light. 

So, goodness is a sustainer of life. 

Goodwill is great, powerful. 

In fact, the two great marriages in Longbourn were mainly due to the goodwill of the Gardiners. 

In a sense all the three marriages were due to them. 

At least Elizabeth’s marriage was certainly due to the Gardiners. 

In Dr. Thorne a rare goodwill was offered to Sir Louis and even his father by the doctor. 

It was an extraordinary situation. 

Had the doctor not known Mary was the heir, it would be different. 

As a trustee, he knew it and Sir Louis was offensive personally to him, was killing him. 

To try his honest best to save his life, NOT to covet his property at the level of thought was not a human 

effort. 

It was the mental discipline of a chaste wife. 

To resist temptation is no mean effort. 

Culture, honour, self-discipline alone can attempt it. 

The honour of a gentleman, especially the English gentleman emerges in Dr. Thorne in crystal clear terms. 

Not once did his Mind dwell on such a possibility. 

It was not as if the doctor was fighting a temptation. 

It never crossed his Mind and tainted it. 

Purity of Mind is the hallmark of a gentleman. 

Life solves a problem in its own way, not as we understand. 

Life is infinite. It can solve an illegal problem legally. It can solve a material problem immaterially. 

Here we know Darcy solved the problem of Lydia, not Gardiner. 

We also understand it is through the GOODNESS of the Gardiners. 

Often when a lost object is recovered, Mother does it by materialization. 

We explain it as we like. Often we do not even try to understand. 

Mother is in the Supramental plane. By calling we relate to Her. It is our relationship that solves the 

problem. Our understanding of it is ALWAYS beside the point. 

Mother is infinite. 

Supermind is infinite. 

Mind is infinite. 

Life is infinite. 

Matter is infinite. 

Our finite understanding will always get it wrong. 

Only by taking an infinite view can we understand. 
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Yoga is the finite Man becoming infinite. 

Stated in any way, there is only one move. 

It is to relate to Mother. 

It is not easy to know of The Mother. 

When you know Her, it is not possible to relate to Her. 

When you relate to Her, you relate at your level which is no relation. 

When we relate to Her and think we relate to Her at Her level again it is at our maximum receptivity. 

We must give Her the fullest freedom to relate to us as SHE wants. 

We are not able to comprehend it at all. 

No comprehension can do it. 

Only consecration can do it. 

To give Her the fullest freedom, our whole being down to its substance must be surrendered. 

We can know by life responses up to what level we are surrendered. 

The very last level is Falsehood responding with Truth. 

Organised falsehood offering true behavior is the last level. 

Some examples of the levels of life response. 

1. Mrs. Bennet’s initiatives cancelled the opportunity. 

   It is the material plane giving a negative response. 

2. Collins’ proposal was refused. 

   Vital folly was responded to by vital resistance. 

3. Lady Catherine was thwarted. 

   Physical initiative was vitally rebuffed. 

4. Jane’s silence was rewarded. 

   Hers was a vital effort of sincerity. Darcy showed vital sincerity. 

5. Elizabeth’s wish to be mistress of Pemberley. 

   Her physical initiative was positively responded to by his vital consent. 

6. Caroline provoked her. 

   Elizabeth’s vital satisfaction was poked by Caroline’s stronger vital. 

7. The Gardiners exhibited cultured restraint. 

   Mental culture was rewarded by vital physical fulfillment. 

8. Charlotte married. 

   Her vital craving was physically fulfilled. 

9. Mr. Bennet’s decision. 

   Mental decisiveness was vitally over fulfilled. 

10. Lydia was married. 

     Physical urge was vitally responded to. 

11. Jane was disappointed in London. 

     Vital expectation was denied a positive response as it was weak. 

12. ‘Tolerable’ 

   Subconscious desire was consciously refused. 

13. Caroline’s love for Darcy. 

     Her love of Darcy made him seek Elizabeth’s love. 

14. Darcy’s love of Elizabeth. 

   It made her love Wickham. 

15. Her love of Wickham. 

   It brought him Lydia whom he deserved. 

16. Weak Mary’s impatient waiting. 

   It made her wait longer. 

“அவருதடய நல்ல குணத்தினால் அவதர நான் நம்புகிஜறன்.” 

உலகத்திலுள்ள அதனத்து விஷயங்களில் நல்லது மட்டுஜம நிதலக்கிறது. 

ெச்ெிதானந்தத்தின் புறநிதலயில் வாழ்வு, ஒற்றுதம, உண்தம என சவளிப்படுகிறது. 

ெச்ெிதானந்தத்தில் ேீவியம், ஞானம் மற்றும் உறுதியாக சவளிப்படுகிறது.  

உண்தம மற்றும் ஞானம் இதணவது நற்குணமாக சவளிப்படுகிறது.  
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உண்தமயிடம் முரண்பாடுகள் எதுவும் இருப்பதில்தல.  

ஞானம் ஒளியாகும். 

ஆகஜவ நற்குணம் வாழ்தவ நிதலக்கச் செய்கிறது. 

நல்சலண்ணம் உயர்ந்தது, ெக்தி வாய்ந்தது. 

முக்கியமாக, கார்டினாின் நல்சலண்ணத்தால் மட்டுஜம லாங்பர்னின் இரண்டு திருமணங்களும் 

நடந்ஜதறின.   

பார்க்கப்ஜபானால் மூன்று திருமணங்களும் அவர்களால்தான் நடந்தன. 

எலிெசபத்தின் திருமணம் மட்டுமாவது நிச்ெயமாக கார்டினர் தம்பதிகளினால்தான் நதடசபற்றது.  

Dr. Thorne-ல், Sir Louisக்கும், அவருதடய தந்ததக்கும் டாக்டரால் அாிய நல்சலண்ணம் 

வழங்கப்பட்டது. 

இது ஒரு அொதாரண சூழ்நிதலயாகும். 

ஜமாிதான் சொத்துக்கு வாாிசு என்று டாக்டருக்குத் சதாியாமல் இருந்திருந்தால், விஷயம் ஜவறு 

விதமாக இருந்திருக்கும். 

அறங்காவலர் எனும் முதறயில் அவர் அறிந்திருந்தார், ெர் லூயிஸ் அவதரத் தனிப்பட்ட முதறயில் 

அவமானப்படுத்தினார், அது அவதரப் புண்படுத்தியது. 

அவரது உயிதரக் காப்பாற்ற, இயன்ற அளவு பாடுபடுவதும், எண்ணத்தாலும் அவரது சொத்ததக் 

கவர்ந்துசகாள்ள ஆதெப்படாமல் இருப்பதும், ஒரு மனித முயற்ெிஜய அல்ல.   

இது ஒரு தூய்சமயான மதனவியின் மனக் கட்டுப்பாடாகும்.  

ஆதெதயக் கட்டுப்படுத்துவது ொதாரண முயற்ெி அல்ல. 

பண்பாடு, மாியாதத, சுய ஒழுக்கம் ஆகியதவ மட்டுஜம இதத முயற்ெிக்கலாம். 

ஒரு கனவானின் மாியாதத, குறிப்பாக ஒரு ஆங்கில கனவானின் மாியாதத, Dr. Thorne-னிடம் மிகத் 

சதளிவாக சவளிப்படுகிறது. இத்ததகய ொத்தியக் கூற்றினில் ஒரு முதறகூட அவரது மனம் 

லயிக்கவில்தல.  

ஆதெதய சவற்றிசகாள்ள டாக்டர் பாடுபட்டுக் சகாண்டிருந்தார் என்பதல்ல இது. 

இது அவர் மனதில் எழுந்தஜதயில்தல, மனததக் கதறப்படுத்தவும் இல்தல. 

மனதின் தூய்தம ஒரு கனவானின் குறியீடாகும். 

வாழ்வு தனது வழியில் பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்கிறது, நாம் புாிந்துசகாள்வது ஜபாலல்ல. 

வாழ்வு அனந்தமானது. ெட்டத்திற்குப் புறம்பான பிரச்ெிதனதய இது ெட்டத்திற்கு உட்பட்டு 

தீர்க்கும். சபாருள்ாீதியான பிரச்ெிதனதயப் சபாருதளக் கருதாது தீர்க்கும்.  

இங்கு லிடியாவின் பிரச்ெிதனதயத் தீர்த்து சவத்தது டார்ெி, கார்டினர் அல்ல என்பது நமக்குத் 

சதாியும். 

கார்டினர்களின் நற்குணத்தின் மூலம் இது நிகழ்ந்தது என்பததயும் நாம் புாிந்துசகாள்கிஜறாம். 

சதாதலந்த சபாருள் மீண்டும் கிதடக்கும்சபாழுது, அன்தன அதத சபாருள்மயமாக்கத்தின் மூலம் 

செய்கிறார்.    

நமது விருப்பதிற்ஜகற்ப நாம் விளக்குகிஜறாம். சபரும்பாலும் நாம் புாிந்துசகாள்ளக்கூட 

முயலுவதில்தல.   

அன்தன ெத்தியேீவிய நிதலயில் இருக்கிறார். அதழப்பின் மூலம் நாம் அன்தனயுடன் சதாடர்பு 

சகாள்கிஜறாம். நமது சதாடர்ஜப பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்கிறது. அதன் நமது புாிதல் எப்சபாழுதும் 

அதற்குச் ெம்பந்தப்படாது இருக்கும்.   

அன்தன அனந்தமானவர். 

ெத்திய ேீவியம் அனந்தமானது. 

மனம் அனந்தம். 

வாழ்வு அனந்தம். 

ேடம் அனந்தம். 

அளவுக்குட்பட்ட நமது புாிதல் எப்சபாழுதும் தவறாகஜவ புாிந்துசகாள்ளும். 

அளவற்ற பார்தவதய நாம் ஜமற்சகாண்டால் மட்டுஜம நம்மால் புாிந்துசகாள்ள முடியும். 

ஜயாகம், அளவுக்குட்பட்ட மனிதன் அனந்தமாவதாகும். 

எவ்வாறு கூறினாலும் ஒஜர ஒரு வழிதான் உள்ளது.  

அன்தனயுடன் சதாடர்புசகாள்வதுதான் அந்த ஒரு வழி.   

அன்தனதயப் பற்றி அறிந்துசகாள்வது சுலபமல்ல.  

அன்தனதய அறியும்சபாழுது அன்தனயுடன் சதாடர்புசகாள்வது ொத்தியமாகாது. 

நாம் அன்தனயுடன் சதாடர்புசகாள்ளும்சபாழுது, நாம் நமது நிதலயில் சதாடர்புசகாள்கிஜறாம், 

அது ஒரு சதாடர்ஜப அல்ல. 
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நாம் அன்தனயுடன் சதாடர்புசகாள்ளும்சபாழுது, நாம் அவருதடய நிதலயில் 

சதாடர்புசகாள்வதாக நிதனத்துக் சகாள்கிஜறாம், ஆனால் இது மீண்டும் நமது அதிகபட்ெ ஏற்புத்  

திறனாகிறது.  

அன்தன விரும்புவதுஜபால் அவர் நம்முடன் சதாடர்புசகாள்ள நாம் அன்தனக்கு முழு சுதந்திரம் 

அளிக்க ஜவண்டும். 

நாம் இததப் புாிந்துசகாள்ளஜவ முடியாது. 

எந்தப் புாிதலும் இததச் செய்ய முடியாது.  

ெமர்ப்பணத்தால் மட்டுஜம இததச் செய்ய முடியும். 

அன்தனக்கு முழுதமயான சுதந்திரம் அளிக்க நமது ேீவன் முழுவதும், அதன் உள் மனதின் ஆழ்ந்த 

பகுதி உட்பட ெரணதடய ஜவண்டும்.  

வாழ்வின் மறுசமாழி மூலம் நாம் எந்த அளவிற்குச் ெரணதடந்துள்ஜளாம் என்று 

சதாிந்துசகாள்ளலாம். 

சபாய்தம உண்தமஜயாடு பதிலளிப்பது மிகவும் கதடெி நிதலயாகும். 

முதறப்படுத்தப்பட்ட சபாய்தம உண்தமயான நடத்தததய அளிப்பது கதடெி நிதலயாகும். 

வாழ்வின் மறுசமாழியின் நிதலகளின் ெில உதாரணங்கள். 

1. திருமதி சபன்னட்டின் தன்முதனப்பு வாய்ப்பிதன ரத்து செய்தது. 

இது ேடநிதல எதிர்மதறயான பதிசல அளிப்பதாகும். 

2. காலின்ஸின் திருமண ஜவண்டுஜகாள் மறுக்கப்பட்டது. 

உணர்வின் அறிவின்தம உணர்வின் எதிர்ப்பால் பதிலளிக்கப்பட்டது. 

3.ஜலடி காதாின் முறியடிக்கப்பட்டார். 

ேடாீதியான தன்முதனப்பு உணர்வுாீதியாகத் தடுக்கப்பட்டது. 

4.ஜேனுதடய சமௌனத்திற்குப் பலன் கிதடத்தது. அவளுதடயது உண்தமயாக, உணர்வுபூர்வமாக 

எடுக்கப்பட்ட முயற்ெியாகும். டார்ெி உணர்வுாீதியான உண்தமதய சவளிப்படுத்தினான். 

5. சபம்பர்லிக்கு எேமானி ஆக ஜவண்டுசமன்பது எலிெசபத்தின் விருப்பமாகும். 

அவளது ேடநிதல தன்முதனப்பிற்கு அவன் தனது உணர்வின் ஒப்புததல ஜநர்மதறயாக 

அளித்தான். 

6. காரலின் அவதளத் தூண்டினாள். 

எலிெசபத்தின் உணர்வுநிதல திருப்திதய காரலினது ஜமலும் வலிதமயான உணர்வு 

புண்படுத்தியது. 

7. கார்டினர் தம்பதிகள் கலாச்ொரக் கட்டுப்பாட்தட சவளிப்படுத்தினர். 

மனாீதியான பண்பு உணர்வுாீதியான ேடநிதல நிதறதவப் பலனாகப் சபற்றது. 

8. ொர்சலட் திருமணம் செய்து சகாண்டாள். 

அவளது உணர்வின் ஏக்கம் உடலில் நிதறவுற்றது. 

9. திரு சபன்னட்டின் தீர்மானம். 

   மனதின் தீர்மானம் உணர்வுாீதியாக அளவுக்கு அதிகமாகப் பூர்த்தியானது. 

10.லிடியா திருமணம் செய்து சகாண்டாள். 

உடலின் உந்துதல் உணர்வுாீதியான மறுசமாழிதயப் சபற்றது. 

11.லண்டனில் ஜேன் ஏமாற்றம் அதடந்தாள். 

உணர்வின் எதிர்பார்ப்பு பலவீனமாக இருந்ததால் ஜநர்மதறயான மறுசமாழி கிதடக்கவில்தல. 

12.‘பரவாயில்தல’ 

ஆழ்மன ஆதெ அறிந்ஜத மறுக்கப்பட்டது. 

13.டார்ெியின் மீது காரலினுக்கு இருந்த காதல். 

டார்ெியின் மீது அவளுக்கு இருந்த காதல் அவதன எலிெசபத்தின் காததல நாட தவத்தது.  

14.எலிெசபத் மீது டார்ெிக்கு இருந்த காதல். 

இது அவதள விக்காதமக் காதலிக்க தவத்தது. 

15.விக்காம் மீது அவளுக்கு இருந்த காதல். 

இது அவனுக்குப் சபாருத்தமான லிடியாதவ அவனிடம் சகாண்டு ஜெர்த்தது. 

16.வலிதமயற்ற ஜமாியின் சபாறுதமயற்ற காத்திருப்பு. 

    அது அவதள ஜமலும் காத்திருக்க தவத்தது. 

 

"Oh! Where, where is my uncle?" Cried Elizabeth, darting from her seat as she finished the letter, in 

eagerness to follow him, without losing a moment of the time so precious; but as she reached the door it 

was opened by a servant, and Mr. Darcy appeared. Her pale face and impetuous manner made him start, and 
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before he could recover himself enough to speak, she, in whose mind every idea was superseded by Lydia's 

situation, hastily exclaimed, "I beg your pardon, but I must leave you. I must find Mr. Gardiner this 

moment, on business that cannot be delayed; I have not an instant to lose." 

‘ஓ! எங்ஜக, எங்ஜக எனது மாமா‘ என்று ஜகட்டவாறு கததவ ஜநாக்கி எலிெசபத் சென்றசபாழுது, 

அக்கதவு ஒரு ஜவதலக்காரனால் திறக்கப்பட்டு, டார்ெி உள்ஜள நுதழந்தான். அவளுதடய 

முகத்ததப் பார்த்து மிரண்ட அவன், தன்தனச் சுதாகாித்துக் சகாண்டு ஜபசுவதற்குள், லிடியாதவப் 

பற்றிஜய நிதனத்துக் சகாண்டிருந்த அவள், அவெரமாக ‘என்தன மன்னிக்கவும், நான் 

உங்கதளவிட்டு இப்சபாழுது ஜபாக ஜவண்டும். திரு. கார்டினதர ஒரு விஷயத்திற்காக தாமதமின்றி 

உடஜன பார்க்க ஜவண்டும்; ஒரு வினாடிகூட தாமதிக்க முடியாது‘ என்றாள்.  

148. It is not her uncle who is going to find Lydia. It is Darcy, so it is he she meets with.  

லிடியாதவக் கண்டுபிடிக்கப் ஜபாவது அவளது மாமா அல்ல, டார்ெிதான். அதனால் அவள் 

அவதனச் ெந்திக்க ஜநாிடுகிறது. 

149. He has come, perhaps, to renew his proposal. Now the very idea of the proposal, in the changed 

circumstances has created an inner upheaval in him exactly as she externally exhibits. 

அவன் ஒருஜவதள அவனது திருமண ஜவண்டுஜகாதளப் புதுப்பிக்க வந்திருக்கலாம். இப்சபாழுது 

அந்த எண்ணஜம, மாறிய சூழ்நிதலகளில் அவள் சவளிஜய சவளிப்படுத்தியதுஜபால் அவனிடம் 

அவனது மனத்தில் ஒரு எழுச்ெிதய உருவாக்கியது.   

150. Elizabeth breaks down. Darcy appears. In a crisis one seeks the greatest known support as the child rushes 

to the mother. In negative situations, that support, if it is there, will move away a little earlier. It happened 

at Waterloo to Napoleon in a slightly modified form. Even here when Elizabeth had the premonition of a 

crisis, Mr. Bennet readily withdrew it. Darcy is her all NOW and she seeks him with all her being. And he 

appears instantaneously. His instantaneous appearance implyingly tells us he will offer support. 

எலிெசபத் உதடந்து ஜபாகிறாள். டார்ெி அங்கு வருகிறான். சநருக்கடியான ஜநரத்தில் ஒரு குழந்தத 

தாயாாிடம் செல்வதுஜபால், ஒருவர் தான் அறிந்த மிகப் சபாிய உதவிதயஜய நாடுவார். 

எதிர்மதறயான சூழல்களில் அந்த ஆதரவு இருப்பின், ெற்று முன்பாகஜவ அது அங்கிருந்து அகன்று 

விடும். வாடர்லூவில் ெற்ஜற ஜவறு விதமாக அது சநப்ஜபாலியனிடமிருந்து அகன்றது. இங்கும் 

எலிெசபத்திற்கு சநருக்கடியின் முன்சனச்ொிக்தக கிதடத்தது, திரு சபன்னட் அதத உடனடியாக 

விலக்கிவிட்டார். இப்சபாழுது டார்ெிதான் அவளுக்கு எல்லாமுஜம, அவள் அவதன தனது முழு 

ேீவனுடன் நாடுகிறாள். அவன் அத்தருணஜம அங்கு வருகிறான். அவன் அங்கு உடனடியாக 

வருவது, தன் ஆதரதவ அளிப்பான் என்பதத நமக்குக் குறிப்பாக உணர்த்துகிறது.   

151. No one will disclose such a news to others. She may not have done so if the Gardiners were there. Even if 

the whole town knows it no one can bring herself to speak this out to one outside the family. Somehow, she 

is aware that Darcy will help. That awareness makes her share it with him. When all is lost man seeks 

support by asking for sympathy. She acts in that fashion. 

எவரும் இத்ததகய செய்திதய மற்றவருக்குத் சதாிவிக்கமாட்டார்கள். கார்டினர் தம்பதியினர் அங்கு 

இருந்திருந்தால் அவள் அவ்வாறு கூறியிருக்க மாட்டாள். ஊருக்ஜக சதாிந்திருந்தாலும் தன் 

குடும்பத்ததச் ொர்ந்திராத ஒருவாிடம் இது ஜபான்ற செய்திதய ஒருவரும் கூறமாட்டார். டார்ெி 

உதவி செய்வான் என்று எப்படிஜயா அவளுக்குத் சதாிந்திருந்தது. இந்த உணர்வு அததன 

அவனுடன் பகிர்ந்துசகாள்ள தவத்தது. எல்லாம் தகவிட்டுப் ஜபான பின் அனுதாபத்ததக் ஜகட்டு 

மனிதன் ஆதரதவ நாடுவான். அவள் அந்தப் பாணியில் நடந்து சகாள்கிறாள். 

152. “Where is my uncle.” 

Even in such an emergency Man does not ask for God. 

It occurred to no one at Longbourn to pray to restore Lydia. 

Human help is tangible, Divine help is intangible. 

It is significant that Lydia’s news came in their absence. 

To Elizabeth, her uncle represents the highest social truth, as ‘Let Thy will be done not my will’ represents. 

As we go down into our depths, our own ego as against our deeper light – He who is awake in all that 

sleeps – will present itself to us. We are not our ego. We are our soul, the Purusha.  

More, we are the evolving Psychic more than the Purusha. The ultimate choice is Mother’s. But She acts 

through human choice. At that point it is a great moment for us to be awake in our Purusha and deny the 

promptings of ego. Mother honours our choice. It is still possible for us to be aware of the Psychic and let 

him make his choice. It is an evolutionary choice. What is better than that, the very best in our evolutionary 
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movement is to surrender that Psychic to Mother and happily accept Mother’s decision. 

It is our surrender to Mother. 

That surrender is greater than ecstasy, which in turn is greater than love. In the scale of nine stages, these 

landmarks are marked. Our own inner being exulting in that choice like the widow who is eager to die along 

with the dead husband is the thing. After Barin deposed in the court his crime and the court awarded him 

capital punishment, Sri Aurobindo saved his life and he lived up to 1959. For a choice at that level, such 

power is there. 

It is a voice of Supermind. 

Not one from Overmind. 

It is that perfection that can save the world. 

She commissions Her Power not to endorse our subconscious desire, but to exercise Her Will. 

Such a surrender is that of the Supermind in us. 

The Absolute does not move, but is ahead of us. 

This is not a concept Mind can decipher. 

Supermind can conceive of it. 

Our job is to move from Mind to Supermind. 

Imagine the courage Sri Aurobindo had not to depose in the court. 

He was acquitted. 

Such a power is not in Mind. 

It certainly is in Supermind. 

Asariri issues out of it. 

He called it an inner voice. 

It is also called vani. 

Mahatma spoke of an inner voice. 

A voice can issue from the vital, the surface, the depth. 

Our own clarity of soul is shown in the result. 

Mahatma’s inner voice changed the Hindu and Muslim goondas. 

It could not change Jinnah’s heart or prevent Pakistan. 

The result speaks. 

Life does indicate without fail, with an ultimate finality. 

Sri Aurobindo who could save His brother in spite of the court’s decree, could not save his wife. 

Barin submitted to Him, the Truth. 

Mirunalini insisted on her right as a wife. 

Sincerity is that which represents the inner call – the vital desire, the desireless soul, the Psychic, The 

Mother is the gradation. 

Sincerity is receptivity. 

No preference stands there. 

It is the Force from the Absolute that sweeps away all dross.   

கடவுள் ஜொததன செய்கிறார். God tests means He tests that sincerity-- when He asked the child to be 

cooked, the wife to be offered, the eye to be given. 

It is the last word that claims intensity and eternity. 

The saints of the 10th century were those who were led by the Psychic. 

A Tamil poet says their poem melts the heart while the chanting of the Vedas does not. 

The poison of Rana was neutralised in Mira’s body by that sincerity.  

Tamilnadu had that Psychic awakening in Andal and a host of other saints. 

The strength of Asoka’s vast empire was there in Patna which by reversal now shows as backward violence 

of the lower castes. Certainly the entire South, even the west of India did not have that political strength. 

Maharashtra was the Kingdom that fought the Britisher to the last. 

Wellington led the British troops. 

He became the Prime Minister of England. 

He was Irish and was shy of his origin. 

What such a course of evolution – a Man born in the lowest British circumstances winning the last battle of 

Britain in India becoming her Prime Minister still shy of his origin of the Individual soul indicates, I am 
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unable to know. 

But there is a message to all India, to the entire world. 

Again, even at that level, it is not Law, but the liberty of Supermind. 

(p. 1006 The Life Divine) 

In this para, Sri Aurobindo explains the liberty of the Gnostic Being, liberty from law, including the moral 

law. 

It carries the quintessence of the whole yoga. 

In The Mother, Sri Aurobindo asks, once the Mother has accepted your surrender what else do you need. 

We may offer the surrender to Her. Unless it is the surrender of a live awakened soul, Mother would not 

accept it. 

It is the Divine consciousness of Nature, The Mother, accepting the surrender of Purusha, the soul. 

It is a rare yogic privilege for one that his surrender is accepted by the Mother. 

To know that privilege is to be a devotee, a sadhak. 

“என்னுதடய மாமா எங்ஜக.” 

இத்ததகய அவெரத்திலும் மனிதன் இதறவதனக் ஜகட்பதில்தல. 

லிடியாதவ மீட்பதற்கு லாங்பர்னில் உள்ள எவருக்கும் பிரார்த்ததன செய்ய ஜவண்டும் என்று 

ஜதான்றவில்தல.   

மனித உதவி சதளிவாகத் சதாியக் கூடியது, சதய்வீக உதவி கண்ணுக்குத் சதாியாதது. 

செய்தி வரும்சபாழுது கார்டினர் தம்பதியினர் அங்கு இல்லாதது குறிப்பிடத்தக்கது.  

‘தங்களது திருவுள்ளப்படி நடக்கட்டும், எனது விருப்பமல்ல’ என்பதுஜபால் எலிெசபத்திற்கு அவளது 

மாமா உயர்ந்த ெமூக உண்தமயின் அதடயாளமாக இருக்கிறார்.  

நாம் நமது ஆழத்திற்குச் செல்லும்சபாழுது, நமது ஆழ்ந்த ஒளிக்கு எதிராக நமது அகந்தத - 

உறங்குவது அதனத்திலும் விழித்திருப்பவர்-அது தன்தனஜய நம் முன் தவக்கும். நாம் நமது 

அகந்ததயல்ல, நாம் புருஷன் எனப்படும் நமது ஆன்மாவாகும். 

நாம் புருஷனுக்கு ஜமலாக  வளர்ந்து வரும் தெத்தியம் ஆஜவாம். அன்தனயின் விருப்பஜம 

முடிவானது. ஆனால் அன்தன மனித விருப்பத்தின் மூலம் செயல்படுகிறார். அந்தக் கட்டத்தில், 

நமது புருஷனில் நாம் விழிப்பாக இருப்பதும், அகந்ததயின் தூண்டுதல்கதள மறுப்பதும் நமக்கு 

உயர்ந்த தருணமாக இருக்கும். நமது விருப்பத்திற்கு அன்தன மாியாதத சகாடுக்கிறார். 

தெத்தியத்ததப்பற்றி விழிப்புணர்வு நமக்கு இருப்பது இன்னமும் ொத்தியம்தான், அது நமது 

விருப்பத்தத முடிவு செய்ய ஜவண்டும். இது பாிணாமத்தின் விருப்பமாகும். அததவிட ஜமலானது, 

நமது பாிணாம இயக்கத்தில் மிகச் ெிறந்தது, அந்தச் தெத்தியத்தத அன்தனக்குச் ெரணதடயச் 

செய்வதும், அன்தனயின் முடிதவ ெந்ஜதாஷமாக ஏற்றுக்சகாள்வதுமாகும்.   

அன்தனக்கு நாம் செய்யும் ெரணாகதியாகும் இது. 

அந்தச் ெரணாகதி சமய்மறந்த இன்பத்திற்கும் ஜமலானது, இது காததலவிட உயர்ந்தது. ஒன்பது 

கட்டங்களின் அளவுகளில் இந்த அதடயாளங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இறந்துவிட்ட 

கணவனுடன் ஜெர்ந்து தானும் மடிய விரும்பும் ஒரு விததவதயப்ஜபால் நமது அக ேீவன் அந்தத் 

ஜதர்ந்சதடுப்பின் மகிழ்ச்ெியில் திதளக்கிறது. Barin ொட்ெி அளித்த பிறகு அவரது குற்றமும், 

நீதிமன்றமும் அவருக்கு மரண தண்டதனசய அளித்தன. அவரது உயிதர ஸ்ரீ அரவிந்தர் 

காப்பாற்றினார், பின்னர் அவர் 1959வதர வாழ்ந்தார். அந்த நிதலயின் விருப்பத்திற்கு இத்ததகய 

ெக்தி உள்ளது.    

ெத்திய ேீவியத்தின் குரல் இது.   

சதய்வீக மனத்தினுசடயது அல்ல.   

அந்தப் பூரணத்துவஜம உலசகக் காப்பாற்றவல்லது. 

அன்தன தனது ெக்திதய, நமது ஆழ்மன ஆதெகதள உறுதிப்படுத்த செயல்படுவதில்தல, தனது 

மன உறுதிதயப் பிரஜயாகிப்பதற்ஜக செயல்படுகிறார். 

இத்ததகய ெரணாகதி நம்முள் இருக்கும் ெத்திய ேீவியத்தினுதடயதாகும். 

பிரம்மம் அதெவதில்தல, ஆனால் நமக்கு முன்னால் உள்ளது. 

இது மனம் புாிந்துசகாள்ளக்கூடிய ஒரு கருத்து அல்ல. 

ெத்திய ேீவியத்தால் இததப் புாிந்துசகாள்ள முடியும். 

மனதிலிருந்து ெத்திய ேீவியத்திற்கு நகருவஜத நமது ஜவதலயாகும். 

நீதிமன்றத்தில் ொட்ெி கூற மறுத்த ஸ்ரீ அரவிந்தரது ததாியத்ததக் கற்பதன செய்து பார்க்கலாம்.   

அவர் விடுததல செய்யப்பட்டார். 

இத்ததகய ஒரு ெக்தி மனதில் இல்தல. 
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இது உறுதியாக ெத்திய ேீவியத்தில் உள்ளது. 

இதிலிருந்து அொீாி எழுகிறது. 

பகவான் இதத அகக்குரல் என்றார். 

இதத வாணி என்றும் கூறலாம். 

மகாத்மா அகக்குரதலப் பற்றிப் ஜபெினார். 

உணர்வு, மனம், மற்றும் ஆழத்திலிருந்து ஒரு குரல் சவளிவரலாம்.  

நமது ஆன்மாவின் சதளிவு பலனில் சவளிப்படும். 

மகாத்மாவின் அகக் குரல் ஹிந்து மற்றும் முஸ்லிம் குண்டர்கதள மாற்றியது. 

இது ேின்னாவின் மனததயும், பாகிஸ்தான் உருவாவததயும் மாற்ற முடியவில்தல. 

பலன் ஜபசுகிறது. 

வாழ்வு தவறாது சுட்டிக்காட்டும், முடிவான முடிதவ எடுக்கும். 

நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்தப மீறி ஸ்ரீ அரவிந்தரால் அவரது ெஜகாதரதனக் காப்பாற்ற முடிந்தது, 

மதனவிதயக் காப்பாற்ற முடியவில்தல.  

Barin பகவானிடம் ெரணதடந்தார், உண்தமயிடம் ெரணதடந்தார். 

மிருனாளினி, மதனவி எனும் தன்னுதடய உாிதமதய வலியுறுத்தினார்.  

அகத்தின் அதழப்தபப் பிரதிபலிப்பது, உண்தம- உணர்வின் ஆதெ, ஆதெயற்ற ஆன்மா, 

தெத்தியம், அன்தன ஆகியதவ படிகளாகும். 

உண்தம ஏற்புத் திறனாகும். 

எந்த ஒரு விருப்பமும் அங்கு இருப்பதில்தல. 

பிரம்மத்தின் ெக்தி அதனத்துப் பயனற்றதவகதளயும் அகற்றி விடும்.  

கடவுள் ஜொததன செய்கிறார் என்பதற்கு அந்த உண்தமதயச் ஜொதிக்கிறார் என்று சபாருள்-  

பிள்தளக் கறி ஜகட்டது, மதனவிதயக் ஜகட்டது, கண்கதளக் காணிக்தகயாகக் ஜகட்டது 

ஜபான்றதவ. 

கதடெி வார்த்ததஜய தீவிரத்ததயும், நித்தியத்துவத்ததயும் பகாருகிறது. 

பத்தாவது நூற்றாண்டின் ஞானிகள் தெத்தியப் புருஷனால் வழி நடத்தப்பட்டவர்கள் ஆவர். 

ஜவத ஜகாஷம் உருக்காத உள்ளத்தத அவர்களது கவிதத உருக்குகிறது என்று ஒரு தமிழ் கவிஞன் 

கூறுகிறான்.  

அரெர் ராணா அளித்த விஷம் மீராவின் உடலில் செயல்பட முடியாததற்கு அந்த உண்தமஜய 

காரணம். 

தமிழ் நாட்டில் ஆண்டாளிடம் தெத்திய விழிப்பு இருந்தது, ஜமலும் அதிக அளவில் இத்ததகய 

ஞானிகள் இருந்தனர். 

பாட்னாவில் அஜொக ெக்கரவர்த்தியின் சபாிய ொம்ராஜ்யம் இருந்தது, இப்சபாழுது அது நிதல 

மாறி தாழ்த்தப்பட்ஜடாாின் பின்தங்கிய மாநிலமாக உள்ளது. நிச்ெயமாக சதன் இந்தியா முழுவதும் 

மற்றும் இந்தியாவின் ஜமற்கிலும் அந்த அரெியல் பலம் இருக்கவில்தல.  

ஆங்கிஜலயாிடம் இறுதிவதர ஜபாராடிய இராஜ்யம் மகாராஷ்டிரமாகும். 

சவல்லிங்டன் ஆங்கில இராணுவத்திற்குத் ததலதம தாங்கினார். 

அவர் இங்கிலாந்தின் பிரதம மந்திாியானார். 

அவர் ஐாிஷ்காரர், அவரது பிறப்பில் சவட்கம் சகாண்டிருந்தார்.   

பாிணாமத்தின் இத்ததகய வளர்ச்ெி தனிமனிதனின் ஆன்மாவில் எததக் குறிப்பிடுகிறது என்பததப் 

புாிந்துசகாள்ள முடியவில்தல. தாழ்ந்த பிாிட்டிஷ் சூழலில் பிறந்த ஒருவர், இந்தியாவில் நடந்த 

கதடெிப் ஜபாதர சவன்று, அவருசடய நாட்டிற்குப் பிரதம மந்திாியான பின்பும் அவர் பிறப்தப 

நிதனத்து சவட்கப்படுகிறார்.    

ஆனால் இந்தியா முழுவதற்கும் ஒரு செய்தி உள்ளது, உலகம் முழுவதற்கும் உள்ளது.  

மீண்டும், அந்த நிதலயிலும், இது ெட்டமல்ல, ெத்திய ேீவியத்தின் சுதந்திரம் ஆகும். (p. 1006 The 

Life Divine) 

இந்தப் பத்தியில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஆன்மீக ேீவனின் சுதந்திரம், ெட்டத்திலிருந்து சுதந்திரம், தார்மீக 

சநறியிலிருந்து சுதந்திரத்தத விளக்குகிறார். 

இது ஜயாகம் முழுவதன் குணாம்ெத்ததக் சகாண்டுள்ளது.  

அன்தன ஒருமுதற நம்முதடய ெரணாகதிதய ஏற்றுக்சகாண்டு விட்டபின் ஜவறு என்ன நமக்கு 

ஜவண்டும் என்று The Mother-ல், பகவான் ஜகட்கிறார்.  

நாம் அன்தனயிடம் ெரணதடயலாம். இது ேீவனுள்ள விழிப்புற்ற ஆன்மாவின் ெரணாகதி 

இல்தலசயனில் அன்தன ஏற்றுக்சகாள்ளமாட்டார்.   
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ஆன்மாவாகிய புருஷனின் ெரணாகதிதய ஏற்றுக்சகாள்ளும் இயற்தகயாகிய அன்தனயின் 

சதய்வீக ேீவியம் இது.  

ஒருவரது ெரணாகதி அன்தனயால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது எனில் அது ஒரு அாிய ஜயாக 

ெலுதகயாகும். 

ொதகராகவும் அன்பராகவுமிருப்பஜத அச்ெலுதக. 

153. “Darting from her seat as she finished the letter.” 

Such moments invariably produce a Life Response. 

Darcy entered into her presence the same minute as a life response. 

The words of a great scripture, their force is never lost by the efflux of Time or even translation. 

Such power is afloat in the atmosphere. 

It enters into receptive Minds. 

It puts the appropriate books into the hand. 

Marriages are made in heaven in the sense that that force puts a soul into the life of another aspiring 

soul. 

A social equivalent to this evolutionary determinant is the Power of society accruing as authority. It has 

then migrated to government and now to Money. 

That Money Power submits to the values that preside over the society. 

Spirituality has access to the Power. 

Hence a spiritually developed person can choose those who must occupy those posts. 

Human sincerity, surrender to Mother, puts that power into the hands of a devotee who seeks Mother for 

Her sake, not for this Power. 

The World Government awaits formation by such a power. 

It must be sought as an ideal, not as a personal gain. 

These great forces of scripture floating in the atmosphere enter a Man’s soul or Mind through striking 

words in his relationship. The context may be simple, the words themselves may be devoid of meaning, but 

the significance sticks and works out. 

Awakened souls can recollect a few or even as many as fifty such phrases in their lives. 

They are the signposts of his soul’s evolution. 

Mother all Her life wrote to that Man who showed Her His house, as She saw the significance in that act. 

The great Ramanuja fainted on listening to a poem of Andal as it contained such a significant phrase 

- உந்து மதகளிற்றான் ஓடாத ஜதாள். 

That is the Touch of the Infinite. 

The Infinite is there all around us touching us all the time. We are not aware. 

The explanation or reason for creation is given by Him as delight. 

It is explained as the seeking of the greatest delight. 

The logic of it is discovery gives delight. 

Self-discovery gives greater delight. 

For Self-discovery the Self must be hidden. 

It can be hidden only inside itself. 

It is a process of Self-absorption and emerging out of it by the spearhead of the Spiritual Individual who is 

the Supreme Ishwara. 

It is the absorption of Superconscience into itself, the consciousness described as the Supreme victory. 

It is explained as Sachchidananda expressing itself in objects. 

It is the self-satisfaction of the force in expression. 

In one place He describes the perfect integration and consummation of Spiritual nature with spiritual 

experience is Supramental nature. 

This is called by him as Marvel, Divine Life that can be either luxurious or austere arrived at by 

transformation through surrender. 

Man is unaware of it as his Mind separated him from God and made him a part appearing as a whole. 

This is the complete process of creation where the Real-Idea realizes in life as a divine accomplishment.  

It is the same as the Divine Soul living the divine life on earth. 

It makes Matter delight of Being.  

It is the One and Many finding their united base in the Absolute, expressing in synthetic life, uniting the 
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subconscient and the superconscient in Man who ascends to integrate himself with the Transcendent. 

It is the adventure of the Soul in Time to make Matter immortal in the human body avoiding rebirth, as the 

body itself evolves with the evolving soul. 

The convulsive energies of a Man can be seen at such moment – Moments like her reading the letter 

about elopement. 

It is the universal energies entering the body when several people cannot overpower a single Man. 

Man saves himself from dangers from that. 

The ordinary Man does not meet with such a situation. 

If it happens it is a onetime experience in life. 

Similarly the transcendent energies can enter a Man. 

When the body sees it is in danger and wants to save itself the body–consciousness awakes. 

It is in touch with the universal physical energies. 

The poet in moments of inspiration gets the universal energies of the Mind. 

It is the genius who gets it in copious measure. 

The poet gets the universal emotional energies of Mind. 

In the Supramental ship, clothes come in response to thought, the ship reaches places of destination the 

Mind thinks of. 

Action is in response to thought. 

In the normal circumstances we feel energised by interest. 

Interest is the vital energy of our own system because of the inspiration of thought. 

Mental interest is curiosity. 

Physical interest is sensation – hunger, sleep, etc. 

A voter becomes an M.P. when all vote for him. 

It is universal support, giving him universal energy at the level of the MP election. 

Churchill drew all the energies of the world and gave them to all the fighting forces. 

A Man becoming an extraordinary success in life opens that dimension of energy to all those who are 

inclined to imitate him. 

Social activities thus understood make the role of organisation explicit in its conception of releasing the 

energy, formulating it as an organisation, integrating it with all other organisations and finally with the 

society itself. 

“கடிதத்ததப் படித்து முடித்த பிறகு அவள் இருக்தகயிலிருந்து துள்ளி எழுந்தாள்.”  

இத்ததகய தருணங்கள் வாழ்வின் மறுசமாழிதய உருவாக்கும். 

ஒரு வாழ்வின் எதிசராலியாக அஜத நிமிடத்தில் டார்ெி அவளிருக்குமிடத்திற்கு வந்து ஜெர்ந்தான்.   

உயர்ந்த மதறநூலின் எழுத்துக்களின் ெக்தி காலத்தாஜலா அல்லது சமாழி சபயர்ப்பினாஜலாகூட 

மதறந்து ஜபாவதில்தல. 

இத்ததகய ெக்தி சூழலில் உள்ளது. 

இது ஏற்புத் திறனுதடய மனங்களில் நுதழகிறது. 

இது ொியான புத்தகங்கதள ஒருவருக்கு அளிக்கிறது. 

திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்ெயிக்கப்படுகின்றன என்பது ெக்தி ஒரு ஆன்மாதவ மற்சறாரு 

ஆர்வமுள்ள ஆன்மாவின் வாழ்வுடன் இதணக்கிறது என்பதாகும்.    

இந்தப் பாிணாம நிர்ணயத்திற்கு, ெமூகாீதியாக இதணயானது அதிகாரமாக உருசவடுக்கும் 

ெமூகத்தின் ெக்தி ஆகும். இது பின்னர் அரொங்கத்திற்கும், இப்சபாழுது பணத்திற்கும் மாறியுள்ளது. 

அந்தப் பணத்தின் ெக்தி ெமூகத்திற்குத் ததலதம வகிக்கும் பண்புகளுக்கு அடிபணிகிறது.  

ஆன்மீகம் அதிகாரத்ததப் சபற முடியும். 

ஆதலால் அந்தப் பதவியில் அமர ஜவண்டியவர்கதள ஆன்மீகாீதியாக வளர்ச்ெி சபற்றுள்ள நபர் 

ஜதர்ந்சதடுக்கலாம்.  

மனித உண்தமயும், அன்தனக்குச் செய்யும் ெரணாகதியும், இந்தச் ெக்திதய நாடுபவருக்கு 

அல்லாது, அன்தனதய அன்தனக்காக நாடும் அன்பருக்கு அளிக்கிறது.   

இத்ததகய ெக்தியால் உலக அரொங்கம் அதமயக் காத்திருக்கிறது. 

இததன ஒரு இலட்ெியமாக நாட ஜவண்டுஜம தவிர, தனிப்பட்ட இலாபத்திற்காக நாடக்கூடாது.  

சூழலில் நிலவும் மதறநூலின் இப்சபாிய ெக்திகள் மனிதனின் ஆன்மா அல்லது மனதில் 

முக்கியமான வார்த்ததகளாக நுதழகின்றன. விஷயம் எளிதமயாக இருக்கலாம், வார்த்ததகளுக்கு 
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அர்த்தமில்லாமலுமிருக்கலாம், ஆனால் முக்கியத்துவம் அதனுடன் ஜெர்ந்துசகாண்டு 

செயல்படுகிறது.  

விழிப்புற்ற ஆன்மாக்கள் ெில சொற்சறாடர்கதள, அல்லது இத்ததகய ஐம்பது 

சொற்சறாடர்கதளக்கூட அவர்களது வாழ்வில் நிசனவுகூரலாம்.  

அதவ அவரது ஆன்மாவின் பாிணாமத்தின் அதடயாளங்களாகும்.  

பகவானின் வீட்தடக் காண்பித்தவருக்கு, அச்செயலின் முக்கியத்துவத்தத அன்தன உணர்ந்ததால், 

வாழ்நாள் முழுவதும் கடிதம் எழுதிக்சகாண்டிருந்தார்.  

ஆண்டாளின் ‘உந்து மதகளிற்றான் ஓடாத ஜதாள்’ என்ற பாசுரத்ததக் ஜகட்ட இராமானுேர் 

மயக்கமுற்றார், ஏசனனில் அதில் அத்ததகய ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சொற்சறாடர் இருந்தது.  

அது அனந்தத்தின் ஸ்பாிெம் ஆகும். 

நம்தமச் சுற்றி அனந்தம் எந்ஜநரமும் நம்தம ஸ்பாிெித்துக்சகாண்ஜட இருப்பது நமக்குத் 

சதாிவதில்தல. 

பதடப்பிற்கான விளக்கம் அல்லது காரணம் பகவானால் ஆனந்தம் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

மிகப் சபாிய ஆனந்தத்தத நாடுவது என இது விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

கண்டுபிடிப்பு ஆனந்தத்தத அளிக்கிறது என்பது இதன் அறிவுபூர்வமான விளக்கமாகும். 

சுய கண்டுபிடிப்பு ஜமலும் சபாிய ஆனந்தத்தத அளிக்கிறது. 

சுய கண்டுபிடிப்பிற்கு சுயம் மதறந்திருக்க ஜவண்டும். 

அதனுள் மட்டுஜம அதத ஒளித்து தவக்க முடியும். 

இது சுய கிரகிப்பின் ஒரு செய்முதறயாகும், சுப்ாீம் ஈஸ்வரனான ஆன்மீக தனிமனிதனின் 

ததலதமயினால் இதிலிருந்து சவளிவருகிறது.  

இது பிரம்மம் தன்னுள்ஜளஜய உட்கிரகித்துக் சகாள்வதாகும், ேீவியம் சுப்ாீம் சவற்றியாக 

விவாிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது சபாருட்களில் தன்தன சவளிப்படுத்தும் ெச்ெிதானந்தம் என விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது சவளிப்பாட்டில் ெக்தி தன்தனஜய திருப்திப்படுத்திக் சகாள்வதாகும். 

ஆன்மீக சுபாவம் ஆன்மீக அனுபவத்துடன் முழுதமயாக இதணவதும், நிதறவதடவதும் 

ெத்தியேீவிய சுபாவம் என பகவான் ஒரு இடத்தில் விவாிக்கிறார்.     

பகவான் இதத அற்புதம் மற்றும் ெரணாகதியின் மூலம் திருவுருமாற்றமதடந்த ஆடம்பரமாகஜவா 

அல்லது எளிதமயாகஜவா இருக்கக்கூடிய சதய்வீக வாழ்வு என்றதழக்கிறார். 

மனிதனின் மனம் இதறவனிடமிருந்து அவதனப் பிாித்து இருப்பதாலும் அவதன முழுதமயாகத் 

ஜதாற்றம் அளிக்கும் பகுதியாக ஆக்கியிருப்பதாலும் அவனுக்கு அது சதாிவதில்தல.  

இது முழு எண்ணம் வாழ்வில் சதய்வீக ொததனயாக சவளிப்படும் ெிருஷ்டியின் முழுதமயான 

செய்முதறயாகும். 

சதய்வீக ஆன்மா பூவுலகில் சதய்வீக வாழ்வு வாழ்வதற்கு இதணயானது இது. 

இது ேடத்தத ேீவனின் ஆனந்தமாக மாற்றுகிறது.  

இது ஏகனும் அஜனகனும் பிரம்மத்தில் தங்களது இதணந்த அடித்தளத்ததக் கண்டுபிடித்து, 

செயற்தகயான வாழ்வில் சவளிப்படுத்தி, பிரம்மத்துடன் இதணவதற்காக உயரும் மனிதனில் 

ஆழ்நிதலதயயும் உயர்நிதலதயயும் இதணப்பதாகும். 

உடஜல சவளிவரும் ஆன்மாவுடன் ஜெர்ந்து சவளிவரும்ஜபாது, மறுபிறப்தபத் தவிர்த்து மனித 

உடலில் ேடத்தத அமரத்துவமாக்க, காலத்தில் ஆன்மாவின் தீரச்செயலாகும் இது.    

இத்ததகய தருணத்தில் ஒரு மனிதனின் அதிரதவக்கும் ெக்திகதளக் காணலாம்- ஓடிப்ஜபாகும் 

விஷயத்ததத் தாங்கி வந்த கடிதத்தத அவள் படிப்பது ஜபான்ற தருணங்கள்.    

இது பலரும் ஜெர்ந்து ஒரு மனிததன சவற்றிசகாள்ள முடியாதஜபாது அவனது உடலில் பிரபஞ்ெ 

ெக்திகள் நுதழவதாகும்.  

அதன் மூலம் மனிதன் ஆபத்துகளிலிருந்து தன்தனக் காப்பாற்றிக் சகாள்கிறான். 

ொதாரண மனிதன் இத்ததகய ஒரு நிதலதயச் ெந்திப்பதில்தல. 

இது நடந்தால் அது வாழ்வில் ஒருமுதற ஏற்படும் அனுபவமாக இருக்கும். 

இது ஜபாலஜவ பிரம்ம ெக்திகளும் ஒரு மனிதனுள் நுதழயலாம். 

உடல் ஆபத்தில் இருப்பதத அது உணர்ந்து, தன்தனக் காப்பாற்றிக்சகாள்ை விரும்பும்சபாழுது 

உடலின் ேீவியம் விழிப்புறுகிறது.  

இது பிரபஞ்ெ ேடநிதல ெக்திகளுடன் சதாடர்புடன் உள்ளது.   

ஆர்வம் எழும் தருணங்களில் ஒரு கவிஞன் மனதின் பிரபஞ்ெ ெக்திகதளப் சபறுகிறான்.  

இதத ஒரு ஜமதத அபாிமிதமாகப் சபறுகிறான். 

கவிஞன், மனதின் பிரபஞ்ெத்தின் உணர்வுபூர்வமான ெக்திகதளப் சபறுகிறான். 
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ெத்திய ேீவியக் கப்பலில், எண்ணத்திற்குப் பதிலளிக்கும் வதகயில் உதடகள் வருகின்றன, மனம் 

நிதனக்கும் இடத்திற்குக் கப்பல் சென்றதடகிறது. 

செயல்பாடு எண்ணத்திற்குப் பதிலளிக்கிறது. 

ொதாரணமான சூழல்களில் ஆர்வத்தினால் நாம் ெக்தி சபறுகிஜறாம். 

ஆர்வம் எண்ணத்தின் ஊக்கத்தினால் உருவாகும் நமது உடல் உணர்வின் ெக்தியாகும். 

மனதின் ஆர்வம் சதாிந்துசகாள்ளும் ஆர்வம். 

ேடத்தின் ஆர்வம் உணர்வாகும்- பெி, உறக்கம் ஜபான்றதவ. 

அதனவரும் ஒருவருக்கு வாக்களிக்கும்சபாழுது ஒரு வாக்காளர் M.P. ஆகிறார். 

உலகளாவிய ஆதரவான இது, M.P ஜதர்தலின் நிதலயில் அவருக்குப் பிரபஞ்ெ ெக்திதய 

வழங்குகிறது. 

உலகத்தின் எல்லா ெக்திகதளயும் ெர்ச்ெில் உள்வாங்கிக்சகாண்டு அதனத்து ஜபாாிடும் ெக்திகளுக்கு 

அளித்தார். 

வாழ்வில் அொதாரண சவற்றி அதடயும் மனிதன், தன்தனப் பின்பற்ற நிதனக்கும் அதனவருக்கும் 

ெக்தியின் அந்தப் பாிமாணத்திற்கு வழி வகுக்கிறார்.    

இவ்வாறு புாிந்துசகாள்ளப்பட்ட ெமூக நடவடிக்தககள், ெக்திதய சவளியிடும் அதன் கருத்தில் 

நிறுவனத்தின் பங்கிதன சவளிப்பதடயாக்குகிறது, இதத ஒரு அதமப்பாக முதறப்படுத்தி, மற்ற 

எல்லா அதமப்புகளுடன் அதத ஒருங்கிதணத்து, முடிவாக ெமூகத்துடஜனஜய இதணகிறது. 

154. “In eagerness to follow him, without losing a moment.” 

Quickness changes Time into Timelessness. 

Time is subjective, space is objective. 

To unite them is to move towards Timelessness. 

It is a movement towards intuition. 

The joy of creation lies in the immovable moving. 

What moves can be chaotic or organized. 

Mind left to itself can indulge in chaos. 

Supermind organises the energy of movements as Marvel. 

Existence in action creates movement. (p. 112 The Life Divine) 

Behind the Movement is sthanu. (p. 73 The Life Divine) 

We are a sub movement of that Movement. 

It is a great knowledge to know each of these eight planes in terms of the plane above and plane 

below. 

A complete knowledge would be to know each of these planes in terms of every other plane, in terms of 

subjectivity as well as objectivity. Many such things can be studied. 

1. Know each plane in terms of Unity, oneness, division, aggregation which are all versions of unity. 

Brahman, He says, has an intensive Unity. Sachchidananda is unitarian. Supermind has unity of the One 

and the Many in differentiation. 

2. One can exercise the Mind in terms of Silence of each plane. 

3. The million combinations of the twelve aspects of spirit, their positive and negative states will become a 

formidable list of shades of existence. 

4. Know Existence, Consciousness, bliss each in terms of the other. 

5. To exhaust these possibilities is to have a completer knowledge of the other. 

6.To know how a negative aspect is positive and vice versa will expand the scope of the enquiry. 

Society is an organism functioning under collective authority. 

Yoga or yoga in life is a study of life in Freedom, an inconceivable concept. 

Even those who violate social authority like the criminal, we can see function under the silent 

permissiveness or conniving of the society, so total is the authority of the society exercised or unexercised. 

Society is an organisation of energy. We can call it psychological. The physical organisation in the material 

plane such as transport and communication, the subtle organisation of education and understanding the 

higher organisation of values and beliefs are the media society functions through. 

At a moment of crisis the whole society awakes and is ready to act -- support or crush. 

They are creative hours permitting individual and social innovation or even invention. 

Revolutions are such periods. 

They create by destruction. 
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1. The post war period destroyed the belief in military warfare. 

2. 1989 dissolved the Cold War mentality. 

3. The field of education has undergone minor essential changes on a vast global scale. 

4. Empire and imperialism gave place to equality. 

5. National barriers became porous. Even the concept of united existence of states is fostered. 

6. Rise of the volume of information and its spread made Man see the truth of Grow by Giving. 

7. The idea of a single second language for a wider section of humanity has been allowed to possess Men’s 

Minds. 

8. Communism has begun achieving its goals to a great extent through capitalism. 

9. Market is seen to possess ‘all the power of the society’. 

10.  No longer the military or political leaders rule. Thought rules. 

The subtle subconscious changes in the Individual are perceptible. 

1. All that he was denied is now seeking him. 

―Democracy brings power in an increasing measure. 

―Insurance brings economic security. 

―Shorter working week recognises Man’s right to and capacity to grow in leisure mentally. 

―Terrorism of the fundamentalists and degenerating environment unite the world more firmly and more 

fully. 

2. International organizations in thousands have their message. 

―The growing influence outside organized governments. 

―Man has acquired a voice outside the structured power of government. 

―Scope is created for ideas to direct action. 

―Degenerating environment negatively awakens common sense. 

―The importance of the Individual is gaining ground by denying the most powerful person an individual 

role. Impersonality that can create Personality is coming into its own. 

3. Demography has acquired unimaginable proportions. 

―The aged are a significant section of the population. 

―Children rise in revolt responding to Harry Potter. 

―The concepts of husband and wife apart from marriage are vanishing. 

―Children have to grow outside the aura of family affection. 

―Family as a social unit is being replaced by companies as a primary unit. 

―A good many find themselves stripped of their culture and among foreign cultures resulting in the 

dissolution of anachronisms of individual culture so that culture in its true essence, human culture, can be 

born. 

Communication through Internet and phone has more effectively united the humanity which is articulate. 

These things lay the psychological foundation for the Individual. 

“ஒரு நிமிடம்கூட தாமதிக்காமல் அவதரப் பின் சதாடரும் ஆர்வத்தில்.”  

விதரவு, காலத்ததக் காலமின்தமயாக மாற்றுகிறது. 

ஜநரம் அகம், இடம் புறமாகும். 

அவற்தற இதணப்பது காலமின்தமக்குச் செல்வதாகும். 

இது ஜநரடி ஞானத்தத ஜநாக்கி நகரும் ஒரு இயக்கமாகும். 

பதடப்பின் ெந்ஜதாஷம், அதெயாதது அதெவதில் உள்ளது. 

நகருவது குழப்பத்ஜதாடு இருக்கலாம், அல்லது முதறயாக இருக்கலாம்.  

மனதத அதன் ஜபாக்கில் விட்டால் அது குழப்பத்தில் ஈடுபடலாம். 

இயக்கங்களின் ெக்திதய ெத்திய ேீவியம் அற்புதம் ஜபால் முதறப்படுத்தும். 

செயல்பாட்டில் வாழ்வு இயக்கத்தத உருவாக்குகிறது. (p. 112 The Life Divine) 

இயக்கத்தின் பின்னாலிருப்பது ஸ்தாணு. (p. 73 The Life Divine) 

நாம் அவ்வியக்கத்தின் உப இயக்கமாஜவாம். 

இந்த எட்டு நிதலகதள ஜமலிருக்கும் நிதல மற்றும் கீழிருக்கும் நிதலயின் அடிப்பதடயில் சதாிந்து 

சகாள்வது ஒரு சபாிய ஞானமாகும்.  

இந்த எட்டு நிதலகள் ஒவ்சவான்தறயும் மற்ற ஒவ்சவாரு நிதலயின் அடிப்பதடயில், அகம், புறம் 

என்ற இரண்டின் அடிப்பதடயில் சதாிந்துசகாள்வது ஒரு முழுதமயான ஞானமாகும். இது ஜபான்ற 

பலவற்தற ஆராயலாம்.  
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1. ஒற்றுதமயின் பதிப்புகளான ஒற்றுதம, ஒருதமப்பாடு, பிாிவிதன, இதணத்தல் ஜபான்றவற்றின் 

    அடிப்பதடயில் ஒவ்சவாரு நிதலதயயும் சதாிந்துசகாள்ள ஜவண்டும். பிரம்மனிடம் ஒரு தீவிர 

    ஒற்றுதம இருப்பதாக பகவான் கூறுகிறார். ெச்ெிதானந்தம் ஒருதமப்பட்ட ஒன்றாகும். ெத்திய 

    ேீவியம் ஜவறுபாட்டில் ஏகன் மற்றும் அஜநகன் இதடஜயயான ஒற்றுதமதயக் சகாண்டுள்ளது. 

2. ஒவ்சவாரு நிதலயின் சமௌனத்தின் அடிப்பதடயிலும் ஒருவர் மனததச் செலுத்தலாம். 

3. ஆன்மாவின் பன்னிசரண்டு அம்ெங்களின் பல லட்ெக்கணக்கான ஜெர்மானங்கள், அவற்றின் 

    ஜநர்மதறயான, எதிர்மதறயான நிதலகள், வாழ்வின் ஒரு வல்லதமமிக்க ொயல்களின் 

    பட்டியலாக இருக்கும். 

4. வாழ்வு, ேீவியம், ஆனந்தம் ஆகிய ஒவ்சவான்தறயும் மற்றவற்றின் அடிப்பதடயில் 

    சதாிந்துசகாள்ள ஜவண்டும். 

5. இந்தச் ொத்தியங்கதளத் தீர்ப்பது மற்றதன் முழுதமயான ஒரு ஞானத்ததப் சபற்றிருப்பதாகும். 

6. எவ்வாறு எதிர்மதறயான அம்ெம் ஜநர்மதறயாக உள்ளது, ஜநர்மதறயான அம்ெம் எதிர்மதறயாக 

    உள்ளது என்பததத் சதாிந்துசகாள்வது விொரதணயின் வாய்ப்பிதன விாிவுபடுத்தும்.   

ெமூகம் கூட்டு அதிகாரத்தின் கீழ் செயல்படும் ஒரு அதமப்பாகும். 

ஜயாகமும், வாழ்வில் ஜயாகமும் சுதந்திர வாழ்வின் ஒரு ஆய்வாகும், நிதனத்துப் பார்க்க முடியாத 

ஒரு கருத்து. 

குற்றவாளிதயப் ஜபான்று ெமூக அதிகாரத்தத மீறுபவர்களும், சமளனமாக அனுமதிக்கும் அல்லது 

உடந்ததயாக இருக்கும் ெமூகத்தின் கீழ்தான் செயல்படுகிறார்கள் என்பதத நாம் பார்க்கிஜறாம். 

ெமூகம் அதிகாரத்ததச் செலுத்துகிறஜதா, இல்தலஜயா, அதன் அதிகாரம் முழுதமயாக உள்ளது. 

ெமூகம் ெக்தியின் ஒரு ஒழுங்கதமப்பாகும். 

நாம் இதத மனாீதியானது எனலாம். ஜபாக்குவரத்து மற்றும் சதாதலத்சதாடர்பு ஜபான்ற 

ேடநிதலயில் உள்ள அதமப்புகளின் மூலமும், கல்வியின் சூட்சும அதமப்பு மற்றும் பண்புகள் 

மற்றும் நம்பிக்தககளின் உயர்ந்த அதமப்புகதளப் புாிந்துசகாள்வதன் மூலமும் ெமூகம் 

செயல்படுகிறது.    

சநருக்கடியான ஒரு தருணத்தில் ெமுதாயம் முழுவதும் விழித்துக்சகாள்கிறது, செயல்படத் தயாராக 

இருக்கிறது- ஆதாிக்கஜவா அல்லது தகர்க்கஜவா தயார் நிதலயில் உள்ளது. 

அதவ தனிப்பட்ட மற்றும் ெமூக புது முதற காணதலயும் கண்டுபிடிப்தபயும் அனுமதிக்கும்  

பதடக்கும் தருணங்கைாகும்.  

புரட்ெிகள் இத்ததகய காலகட்டங்களாகும். 

அதவ அழிப்பதன் மூலம் உருவாக்குகின்றன. 

1.  இராணுவப் ஜபாாிடும் முதறகளில் இருந்த நம்பிக்தகதய ஜபாருக்குப் பிந்ததய காலம் அழித்தது. 

2.  பனிப் ஜபாாின் மஜனாபாவம் 1989ஆம் ஆண்டில் கதரந்தது.   

3.  அகண்ட உலகளாவிய அளவில் கல்வித் துதறயில் ெிறிய அளவில் முக்கியமான மாற்றங்கள் 

    ஏற்பட்டுள்ளன.  

4.  ஜபரரசும், ஏகாதிபத்தியமும் மதறந்து ெமத்துவம் உருவாகியுள்ளது.  

5. நாட்டின் எல்தலகள் திறக்கப்பட்டன. மாநிலங்களின் ஒன்றுபட்ட வாழ்வின் கருத்தும்கூட 

ஆதரவு சபற்றது.  

6.  தகவலின் அளவு அதிகாிப்பதும், பரவுவதும், அளிப்பதன் மூலம் வளருவதில் உள்ள உண்தமதய 

    மனிதனுக்கு சவளிப்படுத்தியது.  

7. ஒஜர இரண்டாவது சமாழி என்ற கருத்திதன மக்கள் அதிக அளவில் ஏற்றுக்சகாண்டுள்ளனர்.      

8. சபாதுவுதடதம முதலாளித்துவத்தின் மூலம் அதன் இலக்குகதள அதடயத் துவங்கி உள்ளது. 

9. ெமூகத்தின் அதனத்து அதிகாரத்ததயும் ெந்தத சகாண்டுள்ளது.   

10. இராணுவ அதிகாாிகஜளா அல்லது அரெியல்வாதிகஜளா இப்சபாழுது ஆட்ெி செய்வதில்தல, 

எண்ணஜம ஆட்ெி செய்கிறது.  

தனி நபாின் சூட்சுமமான ஆழ்மன மாற்றங்கள் புாிந்துசகாள்ளக் கூடியதவ.   

1. அவனுக்கு மறுக்கப்பட்டதவ அதனத்தும் இப்சபாழுது அவதன நாடுகிறது. 

-  மக்களாட்ெி அதிக அளவில் அதிகாரத்தத அளிக்கிறது. 

-  காப்பீடு சபாருளாதாராீதியான பாதுகாப்தப அளிக்கிறது. 

-  வாரத்தில் ஜவதல செய்யும் நாட்கள் குதறவாக இருப்பது ஒருவருக்கு ஓய்வு ஜநரத்தில் 

   மனதளவில் வளரும் உாிதமதயயும் திறதனயும் அளிக்கிறது.  

-  அடிப்பதடவாதிகளின் தீவிரவாதமும் மாெதடயும் சூழலும் உலதக ஜமலும் அழுத்தமாகவும் 

   ஜமலும் முழுதமயாகவும் இதணக்கின்றன. 

2. ஆயிரக்கணக்கான உலகளாவிய அதமப்புகளுக்கு அவற்றின் தகவல்கள் உள்ளன. 
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-  முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ள அரொங்கத்திற்கு சவளிஜய அதிகாிக்கும் தாக்கம்.   

-  அரொங்கத்தின் கட்டதமக்கப்பட்ட அதிகாரத்திற்கு சவளிஜய மனிதன் ஒரு கருத்தத  

   சவளிப்படுத்தும் அதிகாரத்ததப் சபற்றுள்ளான். 

-  கருத்துகள் ஜநரடியாகச் செயல்படுவதற்கு வாய்ப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

-  அழிந்துவரும் சுற்றுப்புறச் சூழல் இயல்பறிதவ எதிர்மதறயாக விழிப்புறச் செய்கிறது. 

-  ெக்திவாய்ந்த நபருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட பங்கிதன மறுப்பதன் மூலம் தனி நபாின் முக்கியத்துவம் 

   அதிகாிக்கிறது. 

-  ஆளுதமதய உருவாக்கக்கூடிய சபாதுக்கருத்து முக்கியத்துவம் சபறுகிறது. 

3. மக்கள் கணிப்பியல் நிதனத்தும் பார்க்க முடியாத பாிமாணத்ததப் சபற்றுள்ளது. 

― மக்கள் சதாதகயில் வயதானவர்கள் கணிெமான அளவில் உள்ளனர். 

― ஹாாி பாட்டருக்கு மறுசமாழி அளிக்கும் வதகயில் குழந்ததகள் எதிர்ப்தப 

   சவளிப்படுத்துகின்றனர். 

― திருமணத்ததத் தாண்டி கணவன் மதனவி என்கிற கருத்து மதறந்து வருகிறது. 

― குடும்பப் பாெத்தின் வட்டத்திற்கு சவளிஜய குழந்ததகள் வளர ஜவண்டி உள்ளது.    

― ஒரு ெமூகப் பிாிவான குடும்பத்தின் இடத்தத ஒரு அடிப்பதடப் பிாிவாக நிறுவனங்கள் 

எடுத்துக்சகாண்டு விட்டன. 

― பலரும் தங்களது கலாச்ொரம் பறிக்கப்படுவததக் காண்கின்றனர், சவளிநாட்டு கலாச்ொரத்திற்கு 

   இதடஜய காலத்திற்கு ஒவ்வாத தனிப்பட்ட கலாச்ொரம் கதலக்கப்பட்டு, இதன் மூலம் 

   உண்தமயான ொரத்ததக் சகாண்ட மனித கலாச்ொரம் உருவாக முடிகிறது.  

இதணயதளம் மற்றும் சதாதலஜபெியால் தகவல் சதாடர்பு சவளிப்பதடயாக உள்ள 

மனிதகுலத்தத ஜமலும் திறம்பட ஒருங்கிதணத்துள்ளது.   

இதவ மனிதனுக்கு மனாீதியான அடித்தளத்தத ஏற்படுத்துகிறது. 

155. “As she reached the door Mr. Darcy entered.” 

This event is one of the striking life responses in the story. 

Mother said they were on earth at every crucial crisis. 

Maybe their influence was there to preside over Jane Austen’s creation. 

The universe is full of forces, forms in the shape of substance, consciousness, energy, thought, etc. 

The universe lends itself to be reduced in terms of any one of them. 

In doing so, the thinker will develop his philosophic comprehension of creation. 

It may not have other practical or theoretical uses. 

We can try to comprehend the story in terms of one of them. 

In terms of energy, I have often said all the accomplishments were from the energy of Mrs. Bennet. 

Her husband had absolutely no energy. 

In terms of values she tried to impose her values on the family. 

She got eliminated, and the social and higher values of aristocratic gentlemen got implemented. 

In terms of directions, Elizabeth was the only one who had any thought of any direction. 

First she faltered, later she woke up. 

It was entirely her direction, and it was Mental. 

Energy is vital, direction is Mental. 

Energy itself is of various types -- Spiritual, supramental, Mental, vital, physical, social, universal, 

productive, creative, etc. 

Integral yoga is in one sense the yoga of knowledge. 

Here knowledge is power. 

Knowledge and power include each other. 

Intensive unity means a concentration towards a centre which is a feature we cannot attribute to the 

Absolute. 

To know the Absolute is knowledge. 

But yoga is to surrender to The Mother. 

This is better than the former. 

Pragmatic truths are true, but we are not bound by them. (p. 349) 

A girl like Lydia may not be readmitted into the society. 

One can feel the force of it. It is a truth, a truth of social life, a pragmatic truth. 

A Man with £2000 of future income with £1000 present income cannot be refused by any girl. Elizabeth 
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refused him. 

£10,000 will not enter Longbourn, especially with a Mrs. Bennet presiding over it. Darcy did. 

A pragmatic truth is like a logical possibility. 

What happened at a given time is a life accomplishment. 

It need not oblige a logical possibility or even a life possibility. 

The actual event is one of the million possibilities of life. 

It cannot be pinned down by logic or even life. 

They may sanction it but cannot fix it as it is an expression of uniqueness. 

It is decided by the Supreme. 

Every small act of ours is decided by the Supreme. 

It is also sanctioned by the soul of Man. 

Lydia’s elopement was thus sanctioned by her own soul and the Supreme. 

I would say the Supreme for her was her Mother. 

I am further tempted to say, with a philosophic sanction, that her whole family sanctioned her act. 

Of course Kitty was privy to it. 

Elizabeth was constantly dreaming about it. 

Every other girl longed for that opportunity for her. 

Mr. Bennet wanted to punish his wife in some fashion. 

In that sense, the spirit of the family was not inimical to it. 

Wickham was so charming that Elizabeth said every girl in Meryton was out of her senses since he had 

come. 

Pleasing manners of a handsome male are not resistible to feminine emotions. 

Shaw told a beautiful woman that he knew she had been in a room an hour earlier by the looks of Men 

there. 

The true call upon us is the call of the Infinite. (p. 626 The Life Divine) 

The true call upon Longbourn is the call of Pemberley. 

The true call upon Man is the call of abundant Prosperity of The Mother. 

We can as well say that the true call upon the body is the call of immortality. 

Man would be bored to death if by inadvertence he accepted immortality. 

People are nearing hundred often and not all of them enjoy it. 

Even within the ambit of human social consciousness, Man can enjoy life in his old age if only he is 

creatively resourceful. 

In fact, people are very resourceful in missing enjoyment. 

Perhaps it is the taste of ignorance. 

One is resourceful to create a morbid condition of ill health and perpetuate it. 

After retirement, Man has a very great fund of experience and knowledge which will be an endless source 

of enjoyment to him and a fresh asset to society. 

Like the mad man in Delhi during the riots who profusely used a machine gun for hours, Man gets into 

something, some fad like Non-violence and perpetuates it. 

Obviously one who has enjoyed his work during his service will miss it and feel bored. 

Of course one who has not enjoyed his service after retirement will be miserable. 

One who has enjoyed the essence of his work, will, after retirement, have infinite time at his disposal 

to grow more creative, as now he is more experienced. 

One man who retired as a country town lawyer entered into the contest of the State Bar Association. For 

four consecutive years he won the first prize and was elevated to the membership of the Law Commission 

and Education Commission. 

Maybe courses can be introduced to educate people to usefully employ their dormant faculties. 

In theory what one misses in youth comes to him with greater force later. Youth has freshness but no 

experience. Age has experience but no freshness. Creativity will give him freshness. 

“அவள் வாயிசலச் சென்றதடயும்சபாழுது டார்ெி உள்ஜள நுதழந்தான்.” 

இந்த நிகழ்ச்ெி இக்கததயில் முக்கியமான வாழ்வின் எதிசராலிகளில் ஒன்றாகும். 

ஒவ்சவாரு முக்கியமான இக்கட்டான நிதலயிலும் தாங்கள் உலகத்தில் இருந்ததாக அன்தன 

கூறியுள்ளார். 
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ஜேன் ஆஸ்டினுதடய பதடப்தபத் ததலதம தாங்க அவர்களுதடய தாக்கம் ஒருஜவதள 

இருந்திருக்கலாம். 

ெக்தி, சபாருட்கைின் வடிவங்கள், ேீவியம், ஆற்றல், எண்ணம் ஜபான்றவற்றால் பிரபஞ்ெம் 

முழுசமயாக நிதறந்துள்ளது. 

அவற்றில் ஏஜதனும் ஒன்றின் அடிப்பதடயில் பிரபஞ்ெம் தன்தன மாற்றிக்சகாள்ை அனுமதிக்கிறது. 

இவ்வாறு செய்தகயில், பதடப்பின் தத்துவாீதியான புாிதசல ஒரு ெிந்ததனயாளன் வளர்த்துக் 

சகாள்வான்.      

இதற்கு மற்ற நதடமுதற அல்லது சகாள்தகவழி பயன்பாடுகள் இருக்காது.  

அவற்றின் ஒன்றின் அடிப்பதடயில் நாம் இக்கதததயப் புாிந்துசகாள்ள முயலலாம். 

ெக்தியின் அடிப்பதடயில், அதனத்து ொததனகளும் திருமதி சபன்னட்டின் ெக்தியினால் 

விசைந்தசவகபை ஆகும். 

அவளுதடய கணவர் எந்தச் ெக்திதயயும் சகாண்டிருக்கவில்தல.  

பண்புகளின் அடிப்பதடயில் அவள் தனது பண்புகதள குடும்பத்தின் மீது செலுத்தினாள். 

அவள் அகற்றப்பட்டு, உயர்குடிமகனின் ெமூக மற்றும் உயர்ந்த பண்புகள் செயல்படுத்தப்பட்டன.    

எவ்வாறு நடந்துசகாள்ள ஜவண்டும் என்கிற அடிப்பதடயில், எலிெசபத்திற்கு மட்டுஜம அந்த அறிவு 

இருந்தது.    

முதலில் அவள் தடுமாறினாள், பின்னர் விழித்துக் சகாண்டாள். 

அது முழுதமயாக அவளது வைிநடத்தலாகஜவ இருந்தது, அது மனததச் ொர்ந்து இருந்தது. 

ெக்தி உணர்வுக்குாியது, வைிநடத்துவது மனதிற்குாியது. 

ெக்தி பலவசகப்பட்டது. அசவ ஆன்மிகம், ெத்தியேீவியம், மனம், உணர்வு, ேடம், ெமூகம், 

பிரபஞ்ெம், ஆக்கல் திறன், பதடக்கும் திறன் ஜபான்றதவ.    

ஒருவிதத்தில் பூரண ஜயாகம் ஞானத்தின் ஜயாகமாகும். 

இங்கு ஞானம் ெக்தியாகும். 

ஞானமும், ெக்தியும் ஒன்சறசயான்று உள்ளடக்கியசவ. 

தீவிர ஒற்றுதம என்பது பிரம்மத்தின் இயற்பண்பு எனக்கூற முடியாத ஒரு அம்ெத்சதக்சகாண்ட ஒரு 

தமயத்தத ஜநாக்கிய ஒரு செறிவாகும். 

பிரம்மத்தத அறிவது ஞானமாகும். 

ஆனால் ஜயாகம் அன்தனயிடம் ெரணதடவதாகும். 

இது முந்ததயததவிட பமலானது. 

நதடமுதற உண்தமகள் உண்தமயானசவ, ஆனால் நாம் அவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்படவில்தல. 

(p. 349) 

லிடியா ஜபான்ற ஒரு சபண்தண ெமூகம் மீண்டும் அதனுள் நுதழய அனுமதிக்காது. 

இதன் ெக்திதய ஒருவர் உணரலாம். இது ஒரு உண்தம, ெமூக வாழ்வின் ஒரு உண்தம, ஒரு 

நதடமுதற உண்தமயாகும். 

தற்சபாழுது ஆயிரம் பவுன் வருமானமும் எதிர்காலத்தில் இரண்டாயிரம் பவுன் வருமானமும் சபறும் 

தகுதி பதடத்த ஒருவதன எந்த ஒரு சபண்ணும் நிராகாிக்க மாட்டாள். எலிெசபத் அவதன 

நிராகாித்தாள். 

திருமதி சபன்னட் ததலதம வகிக்கும் லாங்பர்னுக்குள் பத்தாயிரம் பவுன் அந்தஸ்துள்ள ஒருவன் 

நுதழய முடியாது. டார்ெி அததச் செய்தான். 

ஒரு நதடமுதற உண்தம ஒரு தர்க்காீதியான ொத்தியம் ஜபான்றது. 

ஒரு குறிப்பிட்ட ஜநரத்தில் நடந்தது ஒரு வாழ்நாள் ொததனயாகும். 

இது ஒரு வாதப் சபாருத்தமான ொத்தியமாகபவா அல்லது ஒரு வாழ்வின் ொத்தியமாகபவா இருக்க 

ஜவண்டிய பதசவயில்சல.  

உண்தமயான நிகழ்வு வாழ்வின் பல்லாயிரக்கணக்கான ொத்தியங்களில் ஒன்றாகும். 

தர்க்காீதியாகஜவா அல்லது வாழ்க்தகயாலும்கூட இததக் கட்டுப்படுத்த முடியாது.  

அதவ அதத அனுமதிக்கலாம், ஆனால் இது தனிச்ெிறப்பின் ஒரு சவளிப்பாடு என்பதால் இததச் 

ொி செய்ய முடியாது.  

இது பிரம்மத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

நமது ஒவ்சவாரு ெிறிய செயலும் இதறவனால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

இது மனிதனின் ஆன்மாவாலும் அனுமதிக்கப்படுகிறது.   

லிடியாவின் ஓடிப்ஜபாதலுக்கு இவ்வாறு அவளுதடய ஆன்மாவாலும், இதறவனாலும் அனுமதி 

அளிக்கப்பட்டது. 

அவளுதடய தாயாஜர அவளுக்கு இதறவன் எனக் கூறலாம். 
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அவளுதடய சமாத்த குடும்பமும் அவளுதடய செயலுக்கு அனுமதி அளித்தது என ஒரு 

தத்துவாீதியான அனுமதியுடன் கூறலாம். 

கிட்டிக்கு மட்டும் அது சதாிந்திருந்தது. 

எலிெசபத் அததப் பற்றி சதாடர்ந்து கனவு கண்டு சகாண்டிருந்தாள். 

மற்ற ஒவ்சவாரு சபண்ணும் அந்த வாய்ப்பிற்காக ஏங்கிக் சகாண்டிருந்தனர். 

திரு சபன்னட் தன்னுதடய மதனவிதய ஏஜதா ஒரு விதத்தில் தண்டிக்க விரும்பினார். 

இந்த அர்த்தத்தில் குடும்பத்தின் ஆர்வம் இதற்கு விபராதமாக இருக்கவில்தல. 

விக்காம் வந்ததிலிருந்து சமாிடனில் உள்ள ஒவ்சவாரு சபண்ணும் தங்களது நிதானத்தில் இல்லாத 

அைவிற்கு அவன் கவர்ச்ெியாக இருந்ததாக எலிெசபத் கூறினாள். 

அழகான ஜதாற்றமுதடய ஆணின் இனிதமயான நடத்ததகைின் முன்பு சபண்ணின் 

உணர்ச்ெிகதளக் கட்டுப்படுத்த முடியாது. 

அவ்வதறயில் இருந்த ஆண்களின் ஜதாற்றத்சதக் கண்டு அவள் அங்கு ஒரு மணி ஜநரம் 

முன்னதாகஜவ வந்துவிட்டது தனக்குத் சதாியும் என்று ஒரு அழகான சபண்ணிடம் சபர்னார்ட் ஷா 

கூறினார்.  

அனந்தத்தின் அதழப்ஜப நமக்குக் கிதடக்கும் உண்தமயான அதழப்பாகும். (p. 626 The Life 

Divine) 

லாங்பர்னுக்குக் கிதடத்த உண்தமயான அதழப்பு சபம்பர்லியின் அதழப்பாகும். 

மனிதனுக்குக் கிதடக்கும் உண்தமயான அதழப்பு அன்தனயின் அபாிமிதமான சுபீட்ெத்தின் 

அதழப்பாகும். 

உடலுக்குக் கிதடக்கும் உண்தமயான அதழப்பு அமரத்துவத்தின் அதழப்பு என்று நாம் கூறலாம். 

தன்சன அறியாமல் அமரத்துவத்தத மனிதன் ஏற்றுக்சகாண்டால் அவனுக்கு அதீத ெலிப்பு 

ஏற்படும். 

மக்கள் பலர் நூறு வயதத எட்டுகின்றனர், ஆனால் அவர்கள் எல்ஜலாரும் அதத மகிழ்வுடன் 

அனுபவிப்பதில்தல. 

மனித ெமூக ேீவியத்தின் வரம்பிற்குள்ளும்கூட, மனிதன் ஆக்கபூர்வமான ஆற்றலுடன் இருந்தால் 

மட்டுபம வயதான காலத்தில் அவனால் வாழ்தவ அனுபவிக்க முடியும். 

உண்சமயில் மனிதனுக்கு அனுபவிக்கத் சதாிவதில்தல. 

இது அறியாதமயின் ருெியாக இருக்கலாம். 

உடல் நலம் குன்றிய ஆஜராக்கியமற்ற நிதலதய உருவாக்கி அதத நிதலத்திருக்கச் செய்வதில் 

மனிதன் திறதமொலியாக விளங்குகிறான். 

பணியிலிருந்து ஓய்வு சபற்ற பிறகு ஒருவருக்கு இருக்கும் அனுபவமும், அறிவும் அவருக்கு அளவற்ற 

ெந்ஜதாஷத்ததயும், ெமுதாயத்திற்கு புதிய சொத்ததயும் அளிக்கும்.  

சடல்லியில் கிளர்ச்ெி சவடித்தசபாழுது, ஒரு பயித்தியக்காரன் மணிக்கணக்காக இயந்திரத் 

துப்பாக்கிதயப் பிரஜயாகித்ததுபபால, மனிதன் அஹிம்தெ ஜபான்ற அர்த்தமற்ற விஷயத்தில் 

ஈடுபட்டு அதத நிதல நிறுத்துகிறான்.     

பணியில் இருக்கும்சபாழுது அததச் ெந்ஜதாஷமாகச் செய்தவர், ஓய்வு சபற்ற பின் அசத நிதனத்து 

ஏங்குவார், சபாழுது ஜபாகாமல் தவிப்பார்.  

ஜவதலதயச் ெந்ஜதாஷமாக செய்யாதவருக்கு ஓய்வு காலம் கடுதமயாக இருக்கும்.  

ஜவதலயின் ொரத்தத அனுபவித்த ஒருவர், ஓய்வு சபற்ற பிறகு, அதிக அனுபவம் சபற்றவராக 

தற்சபாழுது இருப்பதால், அவரது பதடக்கும் திறதன ஜமலும் வளர்த்துக்சகாள்வதற்கு அளவற்ற 

ஜநரம் கிதடக்கப் சபறுவார்.   

ஒரு ெிறிய ஊாில் வழக்கறிஞராக இருந்து ஓய்வு சபற்ற ஒருவர் மாநில வக்கீல் ெங்கப் ஜபாட்டியில் 

பங்பகற்றார். நான்கு வருடங்கள் சதாடர்ந்து முதல் பாிசு சபற்று ெட்ட கமிஷன் மற்றும் 

கல்வித்துதற கமிஷனில் அங்கத்தினராகப் பதவி உயர்வு சபற்றார்.  

தங்கைது செயலற்ற திறன்கசைப் பயனுள்ளதாக மாற்ற மக்களுக்குக் கல்வி அளிக்கும் வதகயில் 

பாடப்பிாிவுகதள அறிமுகப்படுத்தலாம். 

இளதமயில் தவற விட்டது பின்னர் ஜமலும் ஜவகத்துடன் அவனிடம் திரும்ப வரும் என்பது 

தத்துவம். இசைஞர்கைிடம் புதுதம இருக்கும், அனுபவம் இருக்காது. முதியவர்கைிடம் அனுபவம் 

இருக்கும், புதுதம இருக்காது. பதடப்பாற்றல் அவருக்குப் புதுதமதய அளிக்கும்.  

156. “Her pale face and impetuous manner made him start.”‘ 

The body starts when caught unawares. 

Caught unawares means the outer life vibration does not pass through the formed habit. 

Formed habit gives a conditioned response. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

408 

 

Yoga is to open the conditioned to become unconditioned. 

Only in such moments the being grows. 

At other moments Man vegetates. 

The social vegetable is often missed. 

Almost the entire population is psychological vegetables. 

Social life, work, especially entertainment preserves Man as a vegetable. 

He has come to cherish it and for a great many it is a laudable goal known as ‘Peaceful Life’. 

Peaceful Life’ is chewing the cud with relish. 

Mother saw how England had made that deplorable condition a national culture and said England would go 

down under the sea. 

A resourceful author like Trollope even in the 19th century clung to and worshipped a lost life, a life that 

had lost its virility. 

Hypocrisy was the organized crime of social psychology. 

Churchill called his mother a sun. 

Europe, Sri Aurobindo said, could be upset by a child. 

He said Indians had lost their power of thinking. 

Of course, the Divine can handle a nation that has lost its power of thinking and a continent dead to its 

spirit. 

Usually. Time goes around it as Overmind does it. 

Supermind enters into the Truth in ignorance to dissolve it. 

Greece and Rome were lost. Are they lost forever? 

America that secreted life now organizes the dead layer with a vengeance. 

Can humanity serve itself or is it going to use something creative in consciousness? 

Only those who touched the bottom of the abyss can rise to the summits of life. 

Elizabeth was then having that experience. 

Rewards of inspiration awaited her. 

Inspiration is of several grades. 

She was deeply inspired by the magnificence of Pemberley’s elegance of aristocratic culture. 

Life gave her Pemberley. 

She was not inspired by Darcy; he was deeply inspired in his being by her. 

The next level of inspiration can be thought of vertically or horizontally. 

Even there, there can be several versions that are expressions of life’s variations. 

Firstly, she could have been inspired by the tradition of Pemberley whose material representation was 

Pemberley. 

Next, there was her feminine personality. It’s ideal could have inspired her. 

The most obvious thing would have been Darcy’s love for her. It could have been the best inspiration for 

her. 

To be inspired by the nobility of his love that overcame her inferior family status, would have ennobled her 

soul. 

For a mature personality of deep wide life experience, there was a further dimension. It was to be inspired 

by the moment of life that flowered into luck. That could have given her a lucky inspiration. 

Perception of that in her life could be inspiring. 

Such an inspiration would have an effect on luck itself that it would visit her again in greater intensities. 

She was not thinking about how her family could enter the zone of culture because of Pemberley. She was 

anxious her family should not be in her way. That is a psychological dimension of service. It would be 

selfless. A selfless service of social upliftment of culture as an ideal could have been the source of 

inspiration to one whose basic human values are goodwill and service. 

Had that ideal inspired one in her position, she would have moved to the top level of aristocratic service, 

become a national leader in that field. 

Inspiration is inspiring. 

What is inspiration? 

Inspiration is the third of the four faculties that lead to intuition, the other three being suggestion, 

discrimination, revelation. 
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Aspiration is the vital energy for a noble goal. 

Inspiration succeeds vision that is beyond unthinking comprehension of the Higher Mind. 

There are some profound facts about the structure of Life. 

1. Any faculty that properly belongs to a certain level can in modified forms  

 be found at any other level irrespective of its position. 

2. Its presence in any level can be a potential to develop that faculty in its  own level. 

3. Faculties are neutral. 

4. Any faculty can reveal its infinite dimension. 

5. The spirit can emerge out of that infinite dimension. 

6. As the faculty energises the plane, the plane can energise the faculty. 

7. Every faculty has a personality. 

8. The personalities of the faculty, the plane, the person, the event combine in innumerable ways. 

9. The result is apparently decided by the human choice. 

10. Between the human choice that is psychological and the Supreme’s determinism that is transcendent, 

there are Nature, gunas, cosmic nature, the significance of the moment, the space, the causality each of 

which lends its determinism. 

11. All these can take place in force or being. 

12. They all can be subjected to logic, reason, common sense, superstition, idealism or any other human 

endowment. 

13. Culture has a decisive role to play at every stage. 

14. Culture is stratified – individual to global and beyond it to spiritual. 

15. Self, Soul, Being, Ego have their full say. 

16. Life becomes beautiful when these facts, instead of creating a complication, create a Marvel of 

creative complexity. 

17. Provision must be made for what is ignored or unforeseen. 

“அவளுதடய கதள இழந்த முகமும், கட்டுக்கடங்காத நடத்ததயும் அவதனப் புறப்பட தவத்தது.” 

எதுவும் புாியாத நிதலயில் உடல் இயங்கத் துவங்குகிறது. 

எதுவும் புாியாத நிதல என்பது புற வாழ்வு, உருவான பழக்கத்தின் வழியாகச் செல்வதில்தல 

என்பதாகும். 

உருவான பழக்கம் நிபந்ததனபயாடு கூடிய பதிதல அளிக்கிறது. 

நிபந்ததனதய நிபந்ததனயற்றதாக மாற்றுவது ஜயாகத்தின் பணியாகும். 

இத்ததகய தருணங்களில்தான் ேீவன் வளருகிறது. 

மற்ற தருணங்களில் மனிதன் செயலற்று இருக்கிறான். 

ெமூகத்தில் செயலற்று இருப்பது சபரும்பாலும் கவனிக்கப்படுவதில்தல. 

சமாத்த மக்கட்சதாதகயும் சபரும்பாலும் மனாீதியாகச் ஜொம்பலுற்று உள்ளனர். 

ெமூக வாழ்வு, ஜவதல, முக்கியமாக சபாழுதுஜபாக்கு மனிததன செயலற்று இருக்க தவக்கிறது. 

இததன அவன் மகிழ்பவாடு அனுபவிக்கிறான். பலருக்கு இது ‘அதமதியான வாழ்க்தக’ என ஒரு 

பபாற்றத்தக்க இலட்ெியமாக உள்ைது.  

‘அதமதியான வாழ்க்தக’ என்பது ெந்ஜதாஷமாக அதெ ஜபாடுவதாகும். 

எவ்வாறு இங்கிலாந்து அந்த வருந்தத்தக்க நிதலதய நாட்டின் பண்பாக மாற்றியுள்ளது என்று 

பார்த்த அன்தன, இங்கிலாந்து கடலில் மூழ்கி விடும் என்று கூறினார்.     

Trollope ஜபான்ற திறதமயான எழுத்தாளர், பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டிபலபய வீாியத்தத 

இழந்துவிட்டிருந்த ஒரு வாழ்தவப் பற்றிக் சகாண்டு, அததப் பபாற்றியும் வந்தார்.  

கபடம் ெமூக உளவியலின் முதறப்படுத்தப்பட்ட குற்றமாக இருந்தது. 

ெர்ச்ெில் தனது தாயாதர ஒரு சூாியன் என்றதழத்தார். 

ஒரு குழந்ததயால் ஐஜராப்பாதவச் ெீர்குதலக்க முடியும் என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறியுள்ளார்.  

இந்தியர்கள் ெிந்திக்கும் திறதன இழந்துவிட்டதாகப் பகவான் கூறியுள்ளார்.   

ெிந்திக்கும் ெக்திதய இழந்த ஒரு நாட்தடயும், ஆன்மாதவ இழந்த ஒரு கண்டத்ததயும் கடவுளால் 

சகயாை முடியும்.  

ெத்திய ேீவியம் இததனச் செய்வதால் சபாதுவாகக் காலம் இததனச் சுற்றி வருகிறது.   

அறியாதமயில் உள்ள உண்தமக்குள் அறியாதமதயக் கதரப்பதற்காக ெத்திய ேீவியம் 

நுதழகிறது.  

கிஜரக்கமும், ஜராமும் சதாதலந்து விட்டன. அசவ நிரந்தரமாகத் சதாதலந்து விட்டனவா? 
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வாழ்சவ உருவாக்கிய அசமாிக்கா இப்சபாழுது இைந்தவற்சற ஒரு வன்மத்பதாடு 

ஒழுங்குபடுத்துகிறது.  

மனிதகுலம் தனக்ஜக ஜெதவ செய்து சகாள்ளுமா, அல்லது ஏஜதனும் ஆக்கபூர்வமாக ஒன்றிதன 

ேீவியத்தில் பயன்படுத்தப் ஜபாகிறதா?  

கீஜழ ஆழத்திற்குச் சென்றவர்கள் மட்டுஜம வாழ்வின் உச்ெத்திற்குச் செல்ல முடியும். 

எலிெசபத் அப்சபாழுது அந்த அனுபவத்ததப் சபற்றுக் சகாண்டிருந்தாள். 

உத்ஜவகத்தின் பலன்கள் அவளுக்காகக் காத்துக் சகாண்டிருந்தன. 

உத்ஜவகம் பல்ஜவறு படிகசைச் ொர்ந்தசவ. 

உயர்குடியினாின் கலாச்ொரத்ததக் சகாண்டிருந்த சபம்பர்லியின் ஜநர்த்தி அவளுக்கு ஆைமான 

உத்பவகத்சத அைித்தது. 

வாழ்வு அவளுக்குப் சபம்பர்லிதய அளித்தது. 

அவள் டார்ெியால் உத்பவகம் சபறவில்தல; அவளால் அவன் அவனுதடய ேீவனில் ஆழமாக 

உத்பவகம் சபற்றான்.  

உத்பவகத்தின் அடுத்த நிதலதய உயர்ந்தும், பரந்தும் எண்ணிப் பார்க்கலாம்.   

அங்கும் கூட, வாழ்வின் ஜவறுபாடுகளின் சவளிப்பாடாகப் பல்ஜவறு பதிப்புகள் இருக்கலாம். 

முதலாவதாக, சபம்பர்லியின் பாரம்பாியத்ததக் கண்டு அவள் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கலாம், இதன் 

ேடநிதல பிரதிபலிப்பாகப் சபம்பர்லி இருந்தது.  

அடுத்தது, அவளது சபண்தமயின் ஆளுதம இருந்தது. அதன் இலட்ெியம் அவதள 

ஊக்கப்படுத்தியிருக்கலாம்.  

டார்ெியின் காதல் அவளுக்கு சவளிப்பதடயான விஷயமாக இருந்திருக்கும். இது அவளுக்கு ெிறந்த 

தூண்டுதலாக இருந்திருக்கும்.  

அவளது குடும்பத்தின் தாழ்ந்த நிதலதயத் தாண்டி வந்த அவனது காதலின் ஜமன்தம அவதள 

ஊக்கப்படுத்தி, அவளது ஆன்மாவின் நிதலதய உயர்த்தியிருக்கலாம். 

ஆழ்ந்த பரந்த வாழ்வின் அனுபவம் சகாண்ட ஒரு முதிர்ச்ெி அதடந்த ஆளுதமக்கு ஜமலும் ஒரு 

பாிணாமம் இருந்தது. அதிர்ஷ்டமாக மலர்ந்த வாழ்வின் தருணத்தினால் இது ஊக்கம் அதடந்திருக்க 

ஜவண்டும். அது அவளுக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டமான ஊக்கத்தத அளித்திருக்கலாம்.    

அவளுதடய வாழ்க்தகயில் அந்தப் புாிதல் ஊக்கம் அளிக்கலாம். 

இத்ததகய உத்ஜவகம் அதிர்ஷ்டத்தின் மீது ஒரு தாக்கத்தத ஏற்படுத்தி, ஜமலும் அதிக தீவிரத்துடன் 

அவளிடம் மீண்டும் வரலாம்.  

சபம்பர்லியின் காரணமாக அவளுதடய குடும்பம் எவ்வாறு அதன் கலாச்ொர வட்டத்திற்குள் 

நுதழய முடியும் என்று அவள் நிதனக்கவில்தல. அவளுதடய வழியில் அவளது குடும்பம் 

குறுக்கிடக்கூடாது என்பது அவைது கவதலயாக இருந்தது. ஜெதவயின் மபனாாீதியான பாிணாமம் 

அது. இது தன்னலமற்று இருக்கும். அடிப்பதட மனிதப் பண்புகளாக நல்சலண்ணமும், ஜெதவ 

மனப்பான்தமயும் சகாண்டிருக்கும் ஒருவருக்கு, இலட்ெியமாக இருக்கும் கலாச்ொரத்தின் ெமூக 

பமம்பாட்டின் தன்னலமற்ற ஜெதவ ஊக்கமளிக்கும் ஒரு இடமாக இருந்திருக்கலாம்.  

அவளுதடய நிதலயில் அந்த இலட்ெியம் ஒருவருக்கு ஊக்கம் அளித்திருந்தால், அவர் உயர்நிதல 

ஜெதவயின் ஜமல் நிதலதய அதடந்து, அத்துதறயில் நாட்டின் ததலவராக மாறியிருக்கலாம்.  

ஊக்கம் ஊக்கமளிக்கிறது. 

ஊக்கம் என்றால் என்ன? 

உள்ளுணர்வுக்கு வழி வகுக்கும் நான்கு திறன்களில் ஊக்கம் மூன்றாவதாகும், மற்ற மூன்று-

பாிந்துதர, பாகுபாடு, சவளிப்பாடு ஆகியசவ. 

ஒரு உன்னதமான இலக்கிற்கு ஆர்வஜம முக்கியமான ெக்தியாகும். 

உயர் மனதின் ெிந்ததனயற்ற புாிந்துசகாள்ளும் உணர்தவத் தாண்டி இருக்கும் பார்தவதய 

உத்ஜவகம் சவற்றி சகாள்கிறது. 

வாழ்வின் கட்டதமப்தபப் பற்றிய ெில ஆழ்ந்த உண்தமகள் உள்ைன.  

1.ஒரு குறிப்பிட்ட நிதலதயச் ொர்ந்து இருக்கும் எந்த ஒரு திறனும், திருத்தப்பட்ட வடிவங்களில், 

  அதன் நிதலப்பாடு எவ்வாறு இருப்பினும், ஜவறு எந்த ஒரு நிதலயிலும் காணப்படலாம். 

2.எந்த ஒரு நிதலயிலும் அது இருப்பது, அதன் நிதலயிஜலஜய அத்திறதன வளர்த்துக்சகாள்ளும் 

   ொத்தியத்ததக் சகாண்டிருக்கலாம். 

3.திறன்கள் நடு நிதலதமயானசவ. 

4.எந்தத் திறனும் அதன் அளவற்ற பாிமாணத்தத சவளிப்படுத்தலாம். 

5.ஆன்மா அந்த அளவற்ற பாிமாணத்திலிருந்து சவளிப்படலாம். 

6.திறன் நிதலதயத் சதம்பூட்டுவதுஜபால, நிதலயும் திறதனத் சதம்பூட்டலாம். 
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7.ஒவ்சவாரு திறனுக்கும் ஒரு ஆளுதம உண்டு.  

8. திறன், நிதல, நபர், நிகழ்வு ஆகியவற்றின் ஆளுதமகள் பல்ஜவறு வழிகளில் இதணகின்றன. 

9.பலதனத் தீர்மானிப்பது மனித விருப்பஜம. 

10.மனாீதியான மனித விருப்பத்திற்கும், அசனத்சதயும் கடந்த பிரம்மத்தின் நிர்ணயத்திற்கும் 

    இதடஜய, இயற்தக, குணங்கள், பிரபஞ்ெ சுபாவம், தருணத்தின் முக்கியத்துவம், இடம், காரணம் 

    ஆகியசவ உள்ைன, அசவ ஒவ்சவான்றும் நிர்ணயத்திற்கு உதவி புாிகின்றன.       

11.இதவ யாவும் ெக்தி அல்லது ேீவனில் நதடசபறலாம். 

12.தர்க்கம், காரணம், இயல்பறிவு, மூடநம்பிக்தக, இலட்ெியம் அல்லது மற்ற எந்த மனித 

    திறனிற்கும் அதவ அதனத்ததயும் உட்படுத்தலாம். 

13.ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் கலாச்ொரத்திற்கு செயல்பட ஒரு  தீர்மானமான பங்கு உள்ளது. 

14.கலாச்ொரம் பல அடுக்குகளில் உள்ளது- தனிப்பட்டதிலிருந்து உலகைாவியதுவசர, அததயும் 

     தாண்டி ஆன்மீகமாகவும் உள்ளது.    

15.சுயம், ஆன்மா, ேீவன், அகந்தத ஆகியவற்றிற்கு முழு சுதந்திரம் உண்டு.  

16.இந்த உண்தமகள் ெிக்கதல உண்டாக்குவதற்குப் பதிலாக, பதடப்பாற்றலுடன் கூடிய ெிக்கலில் 

    அற்புதத்தத உருவாக்கும்சபாழுது வாழ்வு அழகாக மாறுகிறது.  

17.புறக்கணிக்கப்பட்ட அல்லது எதிர்பாராத விஷயங்களுக்கு இடம் அளிக்கப்பட ஜவண்டும். 

157. “Before he could recover himself to speak.” 

It is precisely the moment when the innate strength of personality overtakes the acquired 

characteristics. 

Man moving through each link to infinity one at a time moves in Time. 

All the links in place at once rightly the infinite rightly emerges instantaneously out of the finite. 

To overcome superstition, intellectuality is an excellent instrument. 

To reach Spirit it can be an effective bar. 

Now that the psychological confidence has grown to global dimensions because of the material foundation, 

the most preeminent global organization will take up our ideas of  

 1. Global education to all to reach 2500 AD. 

 2. Insurance covering every aspect of life to create security. 

 3. The grades of information, thought, idea, Idea-Force, Real-Idea can be skipped in all fields readily. 

 4. Companies like Google can play an enormous role, benefit infinitely, abridge centuries into years 

as they have the organizational foundation. If we are willing to create the primary units of such an 

organisation, we do not need any company. It will be like inventing what has been invented. 

 5. History has done it countless number of times. East India company with  £ 72,000 capital founded an 

Empire which the British government  could not contemplate except militarily. 

 6. To utilise all the existing organisations is wisdom. 

 7. One can use negative organisations compelling them to transform. 

 8. The micro credit is an extension of village work. 

 9. Black Money transforms itself in the spread of education. 

 10.The best of future institutions lies not in improving or imitating  the existing ones, but in new 

institutions. 

 11. No past institution can serve, but we can use all of them to  the extent they are willing to undergo 

transformation. 

Man can only look at any issue from his own point of view alone. 

We may think it is selfish, but he has no other faculty to exercise. 

Subjectivity is frowned on. 

Persisting subjectivity of the soul is immortality. (p. 696 The Life Divine) 

One who dwells on his inside becomes imaginative, creative. 

In this story all the power issued out of Darcy’s subjectivity. 

She supplemented it a little, but was not as thorough going as Darcy. 

If Elizabeth had any value, she never was conscious of her worth. 

The world takes notice of one’s worth when he does not consider it. 

Burgo’s appearance, Glencora’s wealth, Palliser’s devotions, Dr. Thorne’s integrity were not taken into 

account by them. 

Even Wickham’s popularity was due to the fact that he never valued himself for his appearance or manners. 
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Perverse meanness is incapable of recognizing others’ values. 

That which refuses to recognize values in others, usually meets with destruction as in World War. 

Lady Arabella fainted, to revive with ‘Dear Mary’ on her lips. 

Augusta who missed marrying Gazabee on the advice of Amelia saw herself marrying him. After that she 

was unable to appreciate Mary because of lack of blood. 

Perverse mean depravity is unrelenting; so is any fixation. 

Fixity is rigidity, not a monopoly of any single trait. 

The capacity to undo fixity or bypass it is great. 

Names, traits, acts come back in Mother to serve having undergone transformation. 

The proportion of change is decided by the intensity of the original vibration. 

The most interesting occasions are when your own name comes back to serve you or to reprimand you. The 

lesson will be revealing. 

Name will be powerful in yoga. 

In the second phase it will lose its intensity. 

In each phase its significance is full and complete. 

A great social opportunity exposes all the potentials in the society for self-destruction. 

Bingley and Darcy, Collins and Wickham were really unheard of opportunities to Longbourn. 

Initially those opportunities were molested by Mrs. Bennet. 

Lydia made capital out of it. 

Elizabeth brought them to fruition by her devotion and sacrifice. 

Politicians misused freedom to amass astronomical sums illegally. 

It is the privilege of freedom to be fully exploited before it can make itself felt. 

The device God fashioned to enjoy creation is unparalleled. 

There is no example for that. 

It is unique. 

Dualities in Man have a unique role to play. 

He longs for the thing that can surely destroy him. 

The attraction of the other side for another advantage is unique. 

He who wants his greatest success to be a secret so as to be safe from jealousy, longs for the 

reputation that success offers. 

An obvious solution is not to wish for that popularity at the expense of security. 

But, there is a higher solution that transcends secrecy and popularity. 

It is the knowledge that that popularity does not value the reality of success but values its silly, non-existent 

side. 

Popularity is the recognition of weakness. 

Mahatma was popular for his fads. 

That knowledge would not have flattered him. 

Churchill’s popularity foreshadowed the downfall of Britain. 

He himself lost his power. 

Stalin would not have been popular in a free society. 

Popularity can be genuine fame, but it comes later. 

Smugglers are popular locally. 

They do not really believe it is for their capacity to smuggle. 

“அவன் ஜபசுவதற்காகத் தன்தன சுதாகாித்துக்சகாள்ளும் முன்ஜப.” 

சவளியிலிருந்து சபறப்பட்ட பண்புகதள நம்முள் உதறயும் வலிதமயான ஆளுதம சவற்றி 

சகாள்ளும் துல்லியமான தருணமாகும் இது.  

ஒவ்சவான்றாக ஒவ்சவாரு இதணப்பு வழியாக அனந்தத்திற்குச் செல்லும் மனிதன் காலத்தில் 

நகருகிறான்.   

உடனடியாக அதனத்து இதணப்புகளும் அதனதன் இடத்தில் இருக்கும்ஜபாது, அனந்தம் 

உடனடியாக அந்தத்திலிருந்து ொியாக சவளிப்படுகிறது. 

மூடநம்பிக்தகதயத் தாண்டி வருவதற்கு அறிவுத்திறன் ஒரு ெிறந்த கருவியாகும். 

ஆன்மாதவ அதடவதற்கு இது ஒரு ஆற்றல்வாய்ந்த ததடயாக இருக்கும். 
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சபாருள்ாீதியான அடித்தளத்தின் காரணமாக மனதின் நம்பிக்தக உலக அளவில் வளர்ந்துள்ளதால், 

மிகவும் பிரபலமான உலகளாவிய நிறுவனம் நமது கீழ்க்கண்ட கருத்துகதள எடுத்துக்சகாள்ளும்.       

1. 2500–ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய கல்வி அதனவதரயும் சென்றதடய ஜவண்டும். 

2. பாதுகாப்தப உருவாக்குவதற்காக, வாழ்வின் ஒவ்சவாரு அம்ெத்ததயும் உள்ளடக்கிய 

காப்பீட்டுத் திட்டம்.  

3. தகவல், எண்ணம், கருத்து, கருத்து-ெக்தி, முழு எண்ணம் ஆகியவற்றின் நிதலகள் அதனத்துத் 

துதறகளிலும் உடனடியாகத் தவிர்க்கப்படலாம். 

4. கூகுள் ஜபான்ற நிறுவனங்கள் சபரும் பங்கிதன வகிக்கலாம், அளவற்று பயனதடயலாம், 

நிர்வாக அதமப்பின் அடித்தளம் அவர்களுக்கு இருப்பதால், நூற்றாண்டுகதள வருடங்களாகச் 

சுருக்கலாம். இத்ததகய அதமப்பின் ஆரம்பப் பிாிவுகதள நாம் உருவாக்க விரும்பினால், நமக்கு 

எந்த நிறுவனமும் ஜததவயில்தல. ஏற்கனஜவ கண்டு பிடித்ததத மீண்டும் கண்டு பிடிப்பது 

ஜபாலாகும் இது.   

5. ொித்திரம் இததப் பலமுதற செய்துள்ளது. 72,000 பவுன் முதலீடாகக் சகாண்டு கிழக்கு இந்தியக் 

கம்பனி ஒரு ொம்ராஜ்யத்ததஜய உருவாக்கியது. இராணுவத்தினால் தவிர, ஜவறு எந்த வழியிலும் 

இததன ஆங்கில அரெினால் ெிந்தித்தும் பார்க்க முடியவில்தல.  

6. தற்சபாழுது உள்ள அதனத்து நிறுவனங்கதளயும் பயன்படுத்திக்சகாள்வது அறிவுதடதம 

ஆகும். 

7 எதிர்மதறயான அதமப்புகதள பயன்படுத்திக்சகாண்டு அவற்தறத் திருவுருமாற வற்புறுத்தலாம். 

8. ெிறு கடன் திட்டம் கிராமப் பணியின் விாிவாக்கமாகும். 

9. கருப்புப் பணம் கல்வித் துதறயில் அதன் பயன்பாட்தட மாற்றி அதமத்துக்சகாள்கிறது. 

10. எதிர்கால கல்வி நிறுவனங்களின் ெிறப்பு, இருப்பதத ஜமம்படுத்தஜவா அல்லது அததப் 

ஜபாலஜவ செயல்படுவதாகபவா அல்லாமல், புதிய நிறுவனங்கதளத் ஜதாற்றுவிப்பதில் உள்ளது.  

11. எந்த ஒரு முன்னாள் நிறுவனமும் ஜெதவ செய்ய முடியாது, ஆனால் அதவ திருவுருமாற 

விரும்பும் அளவிற்கு அதவ அதனத்ததயும் நம்மால் பயன்படுத்திக் சகாள்ள முடியும். 

எந்த ஒரு விஷயத்ததயும் மனிதனால் அவனுதடய கண்ஜணாட்டத்தில் மட்டுஜம பார்க்க முடியும். 

இதத நாம் சுயநலம் என்று கருதலாம், ஆனால் அவனிடம் செயல்படுத்துவதற்கு ஜவறு எந்தத் 

திறனும் கிதடயாது. 

அகநிதல ெினத்ஜதாடு பார்க்கப்படுகிறது. 

ஆன்மாவின் சதாடர்ந்து இருக்கும் உள்ளுணர்வுச் ொர்பு அமரத்துவமாகும். (p. 696 The Life Divine) 

அகத்தில் வாழும் ஒருவருக்கு கற்பதனத் திறனும், பதடப்பாற்றலும் வளரும்.  

இக்கததயில் அதனத்துச் ெக்தியும் டார்ெியின் அகநிதலயிலிருந்து எழுந்ததவஜய.  

அவளது பங்கு ெிறிதளவு இருந்தது, டார்ெியுதடயது ஜபால் முழுதமயானதாக இருக்கவில்தல.  

எலிெசபத்திற்கு ஏஜதனும் பண்பு இருந்திருந்தால், அவளுதடய மதிப்பிதன அவள் ஒருஜபாதும் 

உணர்ந்திருக்கவில்தல. 

ஒருவருதடய மதிப்பிதன அவர் கருதாமல் இருக்கும் சபாழுதுதான் உலகம் அததக் கவனிக்கிறது. 

பர்ஜகாவின் ஜதாற்றம், கிசளன்ஜகாராவின் செல்வம், பாலிொின் பக்தி, டாக்டர் தார்னின் ஜநர்தம, 

ஆகியவற்தற அவர்கள் கருதவில்தல. 

விக்காமுதடய பிரபலமும்கூட, அவன் அவனுதடய ஜதாற்றம் அல்லது அவனது நடத்ததயின் 

மதிப்தபக் கருதாததால் எழுந்ததாகும்.  

வக்கிரமான அற்பத்தனத்தினால் மற்றவரது மதிப்பிதன அதடயாளம் காணமுடியாது. 

மற்றவர்களிடமுள்ள மதிப்பிதன அதடயாளம் காண மறுக்கும் ஒன்று, சபாதுவாக உலகப் ஜபாாில் 

ஏற்பட்டது ஜபான்ற ஒரு அழிவிதனச் ெந்திக்கும்.  

ஜலடி அரசபல்லா மயங்கி விழுந்து, பின்னர் ‘அருதம ஜமாி’ என விழித்துக் சகாண்டாள். 

அமீலியாவின் அறிவுதரயின்படி Gazabee–தய மணக்கும் வாய்ப்பிதன இழந்த Augusta, அவதன 

இறுதியில் திருமணம் செய்துசகாண்டாள். இதற்குப் பின்னர் இரத்த ெம்பந்தம் இல்லாத 

காரணத்தால் அவளால் ஜமாிதயப் பாராட்ட முடியவில்தல. 

வக்கிரமான அற்பத்தனமான நடத்ததக்ஜகடு கருதணயற்றது; எந்த ஒரு உறுதிப்பாடும் 

இத்ததகயஜத. 

உறுதிப்பாடு வதளயும் தன்தமயற்றது, அது எந்த ஒரு தனித்துவத்தின் ஏகஜபாக உாிதம அல்ல.  

நிதலத்த நிதலப்பாட்தட மாற்றும் அல்லது அததத் தவிர்த்துச் செல்லும் திறன் மிகப் சபாியது. 

சபயர்கள், குணங்கள், செயல்கள் ஆகியதவ திருவுருமாறிய காரணத்தால் ஜெதவ செய்ய 

அன்தனயிடம் மீண்டும் வருகின்றன. 

மாற்றத்தின் விகிதம் ஆரம்ப அதிர்வின் தீவிரத்தினால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 
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நம்முதடய சபயதரக் சகாண்டவஜர நமக்குச் ஜெதவ செய்யஜவா அல்லது கண்டனம் 

சதாிவிக்கஜவா வருவது ஆச்ொியமான ெந்தர்ப்பங்களாகும். இப்படிப்பிதன பிரமிக்கத்தக்கதாக 

இருக்கும்.    

சபயர் ஜயாகத்தில் ெக்திவாய்ந்ததாக இருக்கும். 

இரண்டாவது கட்டத்தில் இது தனது தீவிரத்தத இழக்கும். 

ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் இதன் முக்கியத்துவம் முழுதமயானது, பூரணமானது. 

ஒரு சபாிய ெமூக வாய்ப்பு ெமுதாயத்தில் சுய அழிவுக்கான அதனத்து ொத்தியங்கதளயும் 

சவளிப்படுத்துகிறது. 

பிங்கிலியும் டார்ெியும், காலின்ஸும் விக்காமும் லாங்பர்னுக்கு ஜகள்விப்பட்டிராத வாய்ப்புகளாகும். 

ஆரம்பத்தில் அந்த வாய்ப்புகள் திருமதி சபன்னட்டால் பாழாக்கப்பட்டன. 

லிடியா அதனால் பயனதடந்தாள். 

எலிெசபத், தனது அர்ப்பணிப்பினாலும் தியாகத்தினாலும் அவற்தற நிதறவு சபறச் செய்தாள். 

அரெியல்வாதிகள் சுதந்திரத்ததத் தவறாகப் பயன்படுத்தி, ெட்டத்திற்குப் புறம்பாக சபரும் பணத்தத 

ஜதடிக் சகாள்கின்றனர்.  

சுதந்திரத்தத உணர்ந்துசகாள்ளும் முன்ஜப அதத முழுதமயாகப் பயன்படுத்திக்சகாள்வது அதன் 

தனிச்ெிறப்பாகும்.     

இதறவன் ெிருஷ்டிதய அனுபவிப்பதற்கான முதறதயப் பதடத்திருப்பது இதணயற்றது. 

இதற்கு உதாரணஜம கிதடயாது. 

இது தனித்தன்தம வாய்ந்தது. 

மனிதனிடம் இருக்கும் இரட்தடகளுக்கு ஒரு தனித்துவமான பங்கு உள்ளது.  

அவதன உறுதியாக அழிக்கும் விஷயத்திற்காக அவன் ஏங்குகிறான்.  

மற்சறாரு நன்தமக்காக ஜவசறாரு பக்கத்தின் ஈர்ப்பு தனித்துவமானது. 

மற்றவரது சபாறாதமயிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவதற்காக தனது மிகப் சபாிய சவற்றிதய 

இரகெியமாக தவத்திருக்க விரும்பும் ஒருவர், அந்த சவற்றி அளிக்கும் புகழுக்காக ஏங்குவார். 

பாதுகாப்தபக் தகவிட்டு, அப்புகழுக்காக ஏங்காமல் இருப்பஜத ஒரு தீர்வாகும். 

ஆனால் இரகெியம் மற்றும் பிரபலத்ததயும் தாண்டிய உயர்ந்த தீர்வு ஒன்றுள்ளது. 

அந்தப் பிரபலம் சவற்றியின் உண்தம நிதலதய மதிப்பதில்தல, அதன் அற்பத்தனமான, இல்லாத 

பக்கத்ததஜய மதிக்கிறது என்பஜத அந்த அறிவாகும். 

பிரபலம் பலவீனத்தின் அங்கீகாரம் ஆகும். 

மகாத்மா காந்தி அர்த்தமற்ற விஷயங்களுக்காகப் பிரபலமாக விளங்கினார்.   

அந்த அறிவு அவதர மகிழ தவத்திருக்காது. 

ெர்ச்ெிலின் பிரபலம் பிாிட்டனின் வீழ்ச்ெிதய முன்கூட்டிஜய அறிவித்தது. 

அவஜர தனது பதவிதய இழந்தார். 

ஒரு சுதந்திரமான ெமூகத்தில் ஸ்டாலின் பிரபலமாக இருந்திருக்க மாட்டார். 

பிரபலம் உண்தமயான புகழாக இருக்கலாம், ஆனால் இது பின்னஜர கிதடக்கும்.  

உள்ளூாில் கடத்தல்காரர்கள் பிரபலமாக இருப்பர். 

கடத்தலில் அவர்களுக்குள்ள திறதமயினால் அந்தப் பிரபலம் கிதடக்கிறது என்பதத அவர்கள் 

உண்தமயில் நம்புவதில்தல. 

158. “In Elizabeth’s Mind, every idea was superseded by Lydia’s situation.” 

A crisis is one that pushes aside everything. 

It is done by its intensity. 

Before the greater intensity, lower intensities give way. 

As all is infinite intense inalienable delight, (p. 100 The Life Divine) how are we to receive this news? 

How would one who could know the end receive it? 

He would see the lines along which it is developing because of the character of the individuals and receive 

it as a knowledge, as the same perception can indicate the end result. 

To behave now as if he knew the result is faith. 

Faith, He says, is the knowledge of the soul which the Mind feels in the background and acts as if it has the 

knowledge. 

Faith is the soul’s relationship with objects outside. 

To rely on the knowledge of the inner Mind is faith. 

Faith is the full real defined power of blind knowledge. 

A foolish faith is superior to an intelligent understanding. 
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An understanding can desert, faith cannot. 

Women have faith, Men try to understand. 

Religion gives faith, politics gives understanding. 

Faith stabilizes, knowledge directs. 

Faith is the family, knowledge is the employment. 

On page 32 He says this faith is given to Mankind to keep up till knowledge dawns on them. 

By it He means the Omnipresent Reality became God. 

Tradition, saying God created the world, separated us from God. 

Again on p. 303 He takes it as a hypothesis and proves it on p. 304. 

Man exists by faith, his family fortifies it, the social stability reinforces it, his immediate successes feed that 

faith. He whose faith is fortified by the failures will help change failures of Mankind into success. 

A revolution springs and cries a halt to all activities. 

A crisis in the family is a revolution in the country. 

A revolution destroys the obstruction and builds anew. 

Evolution compels the obstruction to change according to a new situation. 

Creation creates ignorance so as to overcome it in evolution. 

Every breakdown, failure, provocation in the story if seen in the corresponding completion, success, 

cooperation, our joy of learning would increase endlessly. 

To see each part of the earlier movement in the light of its corresponding later movement is a breakthrough 

in knowledge. 

To study the correspondence is a greater knowledge of the process of transformation. 

Many changes will answer to a moral interpretation. 

It is better to look at it functionally. 

The theory is wealth or energy of wealth is received by the low when it is tyrannically pressurized. 

The sufferings of Mary qualified her to receive the wealth. 

Roger earned it to compensate for the murder. 

Money did not go to his son, but to her who was born out of ostracism. 

All this is moral justice. 

Mr. Bennet went to Bingley. Nothing happened. 

Next time he came to Longbourn. Everything happened. 

Lady Catherine and Collins came there, were disappointed. 

This is a functional rule, not a moral law. 

Collins’ going to Charlotte the first time was by Elizabeth, later all visits were his own. 

Lady Arabella offered to go to Mary after her inheritance. 

From this point of view see how significant it was that the father and the son went to Dr. Thorne to receive 

the boon. 

The giver cannot go to the receiver is the rule. 

It is significant Elizabeth met him outside the building. 

It is equally significant he went away after the first meeting. 

There is no small event that does not have the meaning. 

God, life or guru can be very cruel, you can find them cruel. 

Their apparent cruelty is only a euphemism for what you really are. 

No one will be cruel enough to tell you what you really are, as they all know it will not help you. 

Mother says it takes a long time not to change, but to know what you are. 

Elizabeth was KIND enough to tell him what he was. 

Even she did so on his repeated initiatives. 

In a country where women were treated as living angels this boor called her ‘tolerable’. 

Her great charm for Wickham was partly in comparison with this boor. 

Darcy was Mrs. Bennet and Lady Catherine in Pemberley. 

No wonder she never loved him. 

Nothing was redeeming in him except his love for her. 

The one thing valuable in him was his change. 

It was adorable. 
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Only an Englishman can take a decision like Mr. Bennet. 

Darcy went one step further. 

I am tempted to use the language of Supermind and say her light penetrated his falsehood to reach the truth 

of falsehood. 

No wonder her evil genius surfaced in abusing him. 

In the whole story two things that stand out are 

 1. His change 

 2. Bennet’s decision. 

I would rather credit her for his change, as she abused him as no one can abuse a Man at his proposal. 

The evolutionary Touch here is the emerging evil genius which she liked. 

It is not an inference. 

She spoke it out. 

Jane was dumb, dull, SELFISH not to take interest in her sister. 

There was no one else to whom she could speak. 

Page 199 of the text is a standing wonder where we see the true greatness of Jane Austen as an author. 

“எலிெசபத்தின் மனதில் எழுந்த ஒவ்சவாரு கருத்ததக் காட்டிலும் லிடியாவின் நிதலதமஜய  

ஜமஜலாங்கியிருந்தது.” 

ஒரு சநருக்கடி எல்லாவற்தறயும் ஒதுக்கித் தள்ளும் ஒன்றாகும்.   

அதன் தீவிரத்தினால் அவ்வாறு செய்யப்படுகிறது. 

சபாிய தீவிரங்களுக்கு அததவிடக் குதறவான தீவிரங்கள் வழிவிடுகின்றன. 

அதனத்தும் அளவற்ற தீவிரமான மாற்றமுடியாத ஆனந்தம் என்பதால் (p. 100 The Life Divine) 

இச்செய்திதய நாம் எவ்வாறு சபற்றுக்சகாள்வது? 

முடிதவ அறிய முடிந்த ஒருவர் இதத எவ்வாறு சபற்றுக்சகாள்வார்? 

தனிப்பட்டவர்களின் குணத்தினால் ஒரு விஷயம் எவ்வாறு உருப்சபறுகிறது என்பதத அவர் 

பார்ப்பார், இந்தப் புாிதல் முடிவிதன உணர்த்தும் என்பதால் அதத அறிவாகப் சபற்றுக்சகாள்வார்.     

முடிவிதன அவர் அறிந்துள்ளதுஜபால் தற்சபாழுது நடந்துசகாள்வது, நம்பிக்தகயாகும். 

பின்னணியில் மனம் உணர்ந்து, அறிவு இருப்பது ஜபால் செயல்படும் ஆன்மாவின் அறிஜவ 

நம்பிக்தக என பகவான் கூறுகிறார். 

நம்பிக்தக புறத்தில் இருக்கும் சபாருட்களுடன் ஆன்மாவின் உறவாகும். 

அக மனதின் அறிதவ நம்புவது நம்பிக்தக ஆகும். 

நம்பிக்தக என்பது கண்மூடித்தனமான அறிவின் முழுதமயான உண்தமயான சதளிவான ெக்தி 

ஆகும்.   

புத்திொலித்தனமான புாிதசலவிட முட்டாள்தனமான நம்பிக்தக ெிறப்பானது. 

ஒரு புாிதலால் தகவிட முடியும், நம்பிக்தகயால் முடியாது. 

சபண்களுக்கு நம்பிக்தக உண்டு, ஆண்கள் புாிந்துசகாள்ள முயல்வர். 

மதம் நம்பிக்தகதய அளிக்கிறது, அரெியல் புாிததல அளிக்கிறது. 

நம்பிக்தக நிதலநிறுத்துகிறது, அறிவு வழிநடத்துகிறது. 

நம்பிக்தக குடும்பம், அறிவு ஜவதல.  

ஞானம் நம்முள் எழும்வதர மனித குலத்ததத் தாங்கி நிற்பதற்கு இந்த நம்பிக்தக 

அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக பகவான் 32-ம் பக்கத்தில் கூறுகிறார்.    

எங்கும் நிதற பரம்சபாருள் இதறவனாக மாறியது என்று இதன் மூலம் பகவான் கூறுகிறார்.  

இதறவன் உலகத்ததப் பதடத்தார் என்று பரம்பதர கூறி, நம்தம இதறவனிடமிருந்து பிாித்தது. 

மீண்டும் பக்கம் 303-ல் பகவான் இதத ஒரு அனுமானமாக எடுத்துக்சகாண்டு பக்கம் 304-ல் இதத 

நிரூபிக்கிறார்.    

மனிதன் நம்பிக்தகயால் வாழ்கிறான், அவனது குடும்பம் அததப் பலப்படுத்துகிறது, ெமூக 

ஸ்திரத்தன்தம இதத வலுவூட்டுகிறது, அவனது உடனடி சவற்றி நம்பிக்தகதய அதிகாிக்கச் 

செய்கிறது. ஜதால்விகளால் பலப்படுத்தப்படும் ஒருவனது நம்பிக்தக மனித குலத்தின் 

ஜதால்விகதள சவற்றியாக மாற்ற உதவும்.  

ஒரு புரட்ெி கிளம்பி அதனத்து செயல்கதளயும் நிறுத்தக் ஜகாருகிறது. 

ஒரு குடும்பத்தில் சநருக்கடி என்பது நாட்டில் ஒரு புரட்ெி. 

ஒரு புரட்ெி ததடதய அழித்து புதியதத நிர்மாணம் செய்கிறது. 

புதிய நிதலதமக்ஜகற்ப ததடதய மாற்றிக்சகாள்ள பாிணாமம் வலியுறுத்துகிறது.  

பாிணாமத்தில் அறியாதமதய சவற்றிசகாள்ள அதத ெிருஷ்டி உருவாக்குகிறது.  
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இக் கசதயில் ஒவ்சவாரு ெீர்குதலவு, ஜதால்வி, தூண்டுதல் ஆகியவற்சற அதன் சதாடர்புதடய 

பூர்த்தி, சவற்றி, ஒத்துதழப்பு ஆகியவற்றில் பார்த்ஜதாசமனில், நாம் கற்றுக்சகாள்வதில் எழும் 

ெந்ஜதாஷம் முடிவில்லாது அதிகாிக்கும்.   

ஆரம்ப இயக்கத்தின் ஒவ்சவாரு பகுதிதயயும் அதன் சதாடர்புதடய பின்னால் எழும் இயக்கத்தின் 

அடிப்பசடயில் பார்ப்பது அறிவில் ஏற்படும் ஒரு திருப்புமுதனயாகும்.   

இத்சதாடர்தப ஆராய்வது திருவுருமாற்றத்தின் செய்முதறயின் உயர்ந்த அறிவாகும்.  

ஒரு தார்மீக விளக்கத்திற்கு பல மாற்றங்கள் பதிலளிக்கும். 

செயல்பாட்டின் அடிப்பதடயில் இததப் பார்ப்பது நல்லது. 

தாழ்ந்தது சகாடுதமயாக வற்புறுத்தப்படும்சபாழுது, செல்வம் அல்லது செல்வ வளத்தின் ெக்திதய 

அது சபற்றுக்சகாள்கிறது என்பது தத்துவம்.  

சொத்திதனப் சபற்றுக்சகாள்ள ஜமாியின் கஷ்டங்கள் அவதளத் தகுதி உதடயவளாக்கின. 

சகாதலதய ஈடு செய்ய ஜராேர் சபாருள் ஈட்டினான். 

பணம் அவனுதடய மகசனச் சென்றசடயவில்தல, ஆனால் தகாத வழியில் பிறந்த ஜமாிக்குச் 

சென்றது.  

இதவ அதனத்தும் தார்மீக நியாயமாகும்.  

திரு சபன்னட் பிங்கிலியிடம் சென்றார், எதுவும் நடக்கவில்தல. 

அடுத்த முதற அவன் லாங்பர்னுக்கு வந்தான், அசனத்தும் நடந்ஜதறின.  

ஜலடி காதாினும், காலின்ஸும் அங்கு வந்தனர், ஏமாற்றஜம கிதடத்தது. 

இது செயல்பாட்டு விதியாகும், தார்மீக சநறி அல்ல. 

காலின்ஸ் முதல்முதறயாக ொர்சலட்டிடம் சென்றது எலிெசபத்தால், பிறகு அவனுதடய விேயம் 

யாவும் அவனுதடயதாகஜவ இருந்தன.   

ஜமாிக்கு சொத்து கிதடத்த பிறகு ஜலடி அரசபல்லா அவளிடம் செல்ல ெம்மதித்தாள்.   

இக்கண்ஜணாட்டத்தில் தந்ததயும் மகனும் வரத்ததப் சபற்றுக்சகாள்ள டாக்டர் தார்னிடம் சென்றது 

எவ்வளவு முக்கியம் வாய்ந்தது எனப் பார்க்க ஜவண்டும். 

சகாடுப்பவர், சபற்றுக்சகாள்பவாிடம் செல்லக் கூடாது என்பது ெட்டம்.  

கட்டிடத்திற்கு சவளிஜய எலிெசபத் டார்ெிதயச் ெந்தித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.  

முதல் ெந்திப்பிற்குப் பின் அவன் அகன்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

எந்த ஒரு ெிறிய செயலுக்கும் அர்த்தம் உண்டு. 

இதறவன், வாழ்க்தக அல்லது குரு ஆகிஜயார் கடுதமயாக இருக்கமுடியும், அவர்கள் 

சகாடுதமக்காரர்களாக இருப்பததக் காண முடியும். 

நாம் உண்தமயில் எவ்வாறு இருக்கிஜறாஜமா அதத நாசூக்காக சவளிப்படுத்துவஜத அவர்களின் 

சவளிப்பதடயான கடுதமயாகும்.   

நாம் உண்தமயில் யார் என்பததக் கூறும் அளவிற்கு யாரும் கடுதமயாக இருப்பதில்தல ஏசனனில் 

அது நமக்கு உதவி செய்யாது என்பது அவர்களுக்குத் சதாியும்.  

நாம் மாறுவதற்கு நீண்ட காலம் பதசவப்படாது, ஆனால் நாம் யார் என்று சதாிந்துசகாள்வதற்கு 

நீண்ட காலம் பதசவப்படும் என்று அன்தன கூறுகிறார்.  

டார்ெி எப்படிப்பட்டவன் என அவனிடம் கூறுமளவிற்கு எலிெசபத் கனிபவாடு இருந்தாள். 

அவனது சதாடர்ந்த தன்முதனப்பினால் அவள் அவ்வாறு நடந்து சகாண்டாள். 

வாழும் ஜதவததகளாக சபண்கதளக் கருதும் ஒரு நாட்டில், முரடனான டார்ெி அவதள 

‘பரவாயில்தல’ என்றான்.  

விக்காமிடம் அவளுக்கு இருந்த ஈர்ப்பிதன டார்ெியுடன் ெற்று ஒப்பிடலாம். 

சபம்பர்லியில் இருக்கும் டார்ெி திருமதி சபன்னட் மற்றும் ஜலடி காதாின் ஜபாலாவான். 

அவதன அவள் காதலிக்காதது ஆச்ொியப்படுவதற்கில்தல. 

அவளிடம் அவனுக்கு இருந்த காததலத் தவிர அவனிடமிருந்து மீட்பதற்கு எதுவும் இல்தல. 

அவன் மாறியஜத அவனிடம் இருந்த விதலமதிக்க முடியாத ஒன்றாக இருந்தது. 

இது ஜபாற்றத்தக்கதாக இருந்தது. 

திரு சபன்னட்தடப் ஜபால் முடிவிதன எடுக்க ஒரு ஆங்கிஜலயனால் மட்டுஜம முடியும். 

டார்ெி ஜமலும் ஒரு படி சென்றான். 

ெத்தியேீவிய சமாழியில் கூற ஜவண்டும் எனில், சபாய்தமயின் உண்தமதய அதடய அவளுதடய 

ஒளி அவனது சபாய்தமதய ஊடுருவியது எனக் கூற முற்படலாம்.  

அவளுதடய கடும் ஜமதாவித்தனம் அவதன நிந்திக்க ஜமசலழுந்ததில் ஆச்ொியம் எதுவுமில்தல. 

கதத முழுவதிலும் இரண்டு குறிப்பிடத்தக்க விஷயங்கள்:    

1. அவனது மாற்றம்.   
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2. சபன்னட்டின் தீர்மானம். 

அவனது மாற்றத்திற்கு எலிெசபத் காரணம் என்று கூறலாம், ஏசனனில் ஒருவரது திருமண 

ஜவண்டுஜகாளில் எவரும் எலிெசபத் செய்தது ஜபால் ஒரு ஆசண இவ்வாறு நிந்திக்க முடியாது. 

அவளுக்குப் பிடித்தமான தீய ஜமதாவித்தனம் இங்கு பாிணாமத்தின் ஸ்பாிெத்தத அளிக்கிறது. 

இது ஒரு அனுமானம் அல்ல. 

அவள் அதத சவளிப்பதடயாக அறிவித்தாள். 

ஜேன் மந்தமாகவும், சுறுசுறுப்பின்றியும், சுயநலம் மிகுந்தவளாகவும், ெஜகாதாியின் மீது அக்கதற 

அற்றவளாகவும் இருந்தாள். 

அவளுக்குப் ஜபசுவதற்கு ஜவறு எவரும் இல்தல. 

ஒரு கதாெிாியராக ஜேன் ஆஸ்டினின் உண்தமயான உயர்தவ புத்தகத்தின் 199-ஆவது பக்கத்தில் 

காண்கிபறாம். 

159. “I beg your pardon but I must leave you.” 

Yes, she must leave him. 

She did not volunteer the news to him. 

It was he who by his attention prompted her to speak. 

It was a moment when no one else could be trusted. 

It was an opening of the vital, a negative one. 

Her opening inside Pemberley building was a positive vital opening. 

Spiritual opening can only be positive. 

Dr. Thorne’s restraint was Mental. 

It could have led to spiritual opening. 

England had no spiritual foundation. 

With Spiritual basis at such a crisis of pressure, one can give a spiritual opening. 

The light in the body receives the pressure and energy. 

My reliance on consecration when heinous selfishness deserted had the opportunity of Spiritual opening. 

It was in response to it that a great Congress leader came to my house. 

As the opening was there, his visit did not mature. 

ICPF was on the verge of spiritual opening. 

Revenge is a motive. 

Not to revenge is a motive. 

Both are human. 

Having seen Mother, She alone should be the motive. 

It is an aspiration. 

It is a great joy and a relief to revenge. 

It is a greater joy to let the Man go. 

Dantes could not let anybody go except Mercedes. 

He could not spare Albert. 

Mercedes did not pardon him for wanting to kill Albert. 

Albert mattered to her, Mercedes mattered to him. 

The story stops short of consummation. 

Dumas was great, but not spiritually great. 

Fiction has not yet succeeded in presenting Romance. 

Shakespeare presented jealousy, aggressive selfishness, the violence of greed, the frailty of woman, infinite 

charm, not romance. 

Perhaps he was unable to do it, being born in the West. 

The first condition for Romance is self-effacing human loyalty for its spiritual greatness. 

The Mental individuality of the West is Mental individuality. 

Its loyalty is to self-esteem, self-respect, not a self-effacing quality. 

Without effacing one’s ego, Romance cannot be born. 

The woman’s nature permits self-effacing. 

It’s the willing surrender of the small in freedom to the great. 

Man effaces his individuality for love. 

He becomes a slave of her for adoration. 
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Her very caprices are his ideal moments to execute her behests. 

Her entering the spiritual zone gives her the capacity to convert her behests into laudable orders. 

Man’s effaced individuality expands into infinity devoid of ego. 

Its expansion goes to the end of universality and beyond. 

It is made possible by her offering her personality as his field for surrender. 

She qualifies to receive his surrender as she has already surrendered in love. 

It is Love seeking Ananda through consciousness and Being. 

Ananda as ananda is great. 

Ananda while in Being is spiritually great. 

That is the acme of evolution. 

The Absolute, not satisfied with its greatness, seeks to rediscover its greatness in its extension of creation. 

It is high fulfillment seeking greater fulfillment. 

Mary could not find it in Frank. 

Lilly Dale knew it could not be found in Eames. 

Of course she behaved as a wife to Crosbie who could not be a husband, nor even a valuable Man. 

The dog did not bark at the stable of Silver Blaze. 

No one except Holmes saw its significance. 

Jane Austen, I am inclined to say, was a harbinger of the descent. 

Conan Doyle was the first author who put the problem – of a part – in the context of the whole. It is a 

detective story incidentally. Jane Austen and Conan Doyle had foreshadowed Sri Aurobindo and The 

Mother. 

Dog barking, the Academy President at Zagreb not raising issues show the culprit was from home. 

The president recognized his guilt and ceased barking. 

Something unusual is of immense significance. 

Kitty did not disclose the secret. There lay a time bomb. 

It is true people do not even listen in a discussion. 

What we need to understand out of it is not that the other Man has not listened, but we do not listen to 

others at another level. 

The dog did not bark means we connive at our crimes. 

It is such basic deficiencies that peep out of the wide fabric – Bob Berg’s hypocrisy, Walt’s arrogance, the 

President’s rejoinders, your people are a source of my discomfiture, my visits to Pondicherry are at an end, 

creating a vacuum of falsehood for fifteen days, I need not have told Darcy, I wish to be the mistress of 

Pemberley.  

Examine your own Mind especially when you are unoccupied, such phrases will surface. Collect a few 

of them and examine them in the context of your character and life development, you will see they are 

messengers of the subtle heaven. If only you can handle them, the supramental heavens will open. In some 

serious sense, our own life will be guided by some such words that made an impression on us in the past. 

Your future is in your hands in the sense that among such phrases there will be two types -- that which 

builds and that which prevents misfortune. One who is subtly conscious will at once know them. They are 

the signposts that help one to overcome karma. 

“நான் உன்தன விட்டுச் செல்ல ஜவண்டும், என்தன மன்னித்து விடு.” 

ஆமாம், அவள் அவதன விட்டுச் செல்ல ஜவண்டும். 

அவள் தானாகஜவ அச்செய்திதய அவனுக்குத் சதாிவிக்கவில்தல. 

அவன் தன்னுதடய கவனத்தால் அவதளப் ஜபெ தவத்தான். 

ஜவறு எவதரயும் நம்ப முடியாத ஒரு தருணமாக இது இருந்தது. 

இது உணர்வில் ஏற்பட்ட எதிர்மதறயான விழிப்பாகும். 

சபம்பர்லியில் அவளுக்கு ஏற்பட்ட விழிப்புணர்வு ஜநர்மதறயான உணர்வின் விழிப்பாக இருந்தது. 

ஆன்மீக விழிப்பு ஜநர்மதறயாக மட்டுஜம இருக்கும். 

டாக்டர் தார்னுதடய கட்டுப்பாடு மனதளவில் இருந்தது. 

இது ஆன்மீக விழிப்பிற்கு வழி வகுத்திருக்கலாம். 

இங்கிலாந்திற்கு ஆன்மீக அடித்தளம் கிதடயாது. 

இத்ததகய அழுத்தமான சநருக்கடியில் ஆன்மீக அடிப்பதடதயக் சகாண்டு ஒருவர் ஆன்மீக 

விழிப்தப அளிக்க முடியும்.  
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உடலிலுள்ள ஒளி அழுத்தத்ததயும் ெக்திதயயும் சபற்றுக்சகாள்கிறது.  

மிகக் சகாடிய சுயநலம் என்தன விட்டு அகன்றசபாழுது ெமர்ப்பணத்தின் மீது எனக்கிருந்த 

நம்பிக்தக ஆன்மீக விழிப்பிற்கு வழிவகுத்தது. 

இதற்குப் பதிலளிக்கும் வதகயில் ஒரு சபாிய காங்கிரஸ் ததலவர் எனது இல்லத்திற்கு வந்தார். 

அங்கு வாய்ப்பு இருந்தும் அவரது விேயம் பலனளிக்கவில்தல. 

 ICPF ஆன்மீக விழிப்பின் விளம்பில் இருந்தது. 

வன்மம் ஒரு ஜநாக்கமாகும். 

வன்மம் காட்டாமலிருப்பதும் ஒரு ஜநாக்கம்.  

இரண்டுஜம மனிதத் தன்தமயுதடயது. 

அன்தனதயப் பார்த்த பிறகு, அன்தன மட்டுஜம ஜநாக்கமாக இருக்க ஜவண்டும். 

இது ஆர்வமாகும். 

பழி வாங்குதல் ஒரு சபாிய ெந்ஜதாஷத்ததயும் நிம்மதிதயயும் அளிக்கிறது. 

மனிததனப் ஜபாக அனுமதிப்பது ஜமலும் சபாிய ெந்ஜதாஷம் ஆகும். 

Mercedes–ஐத் தவிர ஜவறு எவதரயும் டாண்ஜடயால் ஜபாக விட முடியவில்தல.  

ஆல்சபர்தட அவரால் விட முடியவில்தல. 

ஆல்சபர்தட சகாதல செய்ய விரும்பிய அவசர சமர்ெிடஸ் மன்னிக்கவில்தல.  

அவளுக்கு ஆல்பர்ட் முக்கியமாக இருந்தான், சமர்ெிடஸ் அவனுக்கு முக்கியமாக இருந்தாள்.  

முழுதம அதடயும் முன் கதத முடிந்து விடுகிறது. 

டுமாஸ் உயர்ந்தவராக இருந்தார், ஆனால் ஆன்மீகாீதியில் உயர்ந்தவராக இல்தல. 

அமரகாததல அளிப்பதில் கதத இன்னமும் சவற்றி சபறவில்தல. 

சபாறாதம, வன்தமயான சுயநலம், ஜபராதெயின் வன்முதற, சபண்மணியின் பலவீனம், 

அளவற்ற அழகு ஆகியவற்தறப் பற்றி ஜஷக்ஸ்பியர் வழங்கியுள்ளார், காததலப்பற்றி 

எழுதவில்தல.    

ஜமற்கத்திய நாட்டில் பிறந்த காரணத்தால் ஒருஜவதள அவரால் அதத எழுத முடியவில்தல 

ஜபாலும். 

அமரகாதலின் முதல் நிபந்ததன அதன் ஆன்மீக உயர்விற்கு சுய முக்கியத்துவம் அளிக்காத மனித 

விசுவாெம் ஆகும். 

ஜமற்கத்திய நாடுகளின் மனதின் தனித்துவம், மனாீதியான தனித்துவமாகும். 

இதன் விசுவாெம் சுய மாியாதத மற்றும் சுய சகௌரவத்திற்ஜகயாகும், இது ஒரு சுய செயல்திறன் 

சகாண்ட குணம் அல்ல. 

ஒருவரது அகந்தததய அழிக்காமல் அமரகாதல் பிறக்க முடியாது. 

சபண்ணின் சுபாவம் சுய முக்கியத்துவம் அளிக்காததத அனுமதிக்கிறது. 

சுதந்திரத்தில் ெிறியது உயர்ந்ததற்கு விரும்பி அடிபணிகிறது. 

காதலுக்காக மனிதன் தன்னுதடய தனித்துவத்தத அழித்துக்சகாள்கிறான். 

அவதள ஆராதிக்க அவளுக்கு அவன் அடிதமயாகிறான். 

அவளது ஜவண்டுஜகாள்கசைப் பூர்த்தி செய்ய அவளது ெபலபுத்திகள் அவனுக்கு ஏற்ற 

தருணங்களாக இருந்தன.  

ஆன்மீக வட்டத்தில் அவள் நுதழவது, அவளுதடய ஜவண்டுஜகாள்கதளப் பாராட்டத்தக்க 

ஆதணகளாக மாற்றும் திறதன அவளுக்கு அளிக்கிறது.  

மனிதனது நீக்கப்பட்டுவிட்ட தனித்துவம் அகந்ததயின்றி அளவற்று விாிவதடகிறது. 

பிரபஞ்ெத்தின் எல்தலவதர விாிவதடயும் இது அததனத் தாண்டியும் செல்கிறது. 

ெரணதடவதற்கான அவனது களமாக அவளது ஆளுதமதய அளிப்பதன் மூலம் இது 

ொத்தியமாயிற்று.  

அவள் ஏற்கனஜவ காதலில் ெரணதடந்துவிட்டதால், அவனது ெரணாகதிதயப் சபற்றுக்சகாள்ள 

அவள் தகுதி உதடயவளாகிறாள். 

ேீவியம் மற்றும் ேீவனின் மூலம் காதல் ஆனந்தத்தத நாடுகிறது. 

ஆனந்தமாக இருக்கும் ஆனந்தம் உயர்ந்தது. 

ேீவனில் உதறயும் ஆனந்தம் ஆன்மீகாீதியில் உயர்ந்தது.  

இது பாிணாமத்தின் உச்ெமாகும். 

பிரம்மம், அதன் உயர்வினால் திருப்தி அதடயாமல், பதடப்பின் விாிவாக்கத்தில் அதன் 

உயர்விதன மீண்டும் கண்டுபிடிக்க முயல்கிறது. 

ஜமலும் உயர்ந்த நிதறவிதன நாடும் சபாிய நிதறவாகும் இது. 

ஜமாியால் Frank-டம் இததக் காண முடியவில்தல. 
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Eames- ற்குள் இததக் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்று லில்லி ஜடல்-க்குத் சதாிந்திருந்தது.  

கணவனாகவும், ஏன் ஒரு மதிக்கத்தக்க மனிதனாகவும் இருக்க முடியாத Crosbie-யிடம் அவள் 

மதனவிதயப் ஜபால் நடந்துசகாண்டாள்.  

Silver Blaze-ன் லாயத்தில் நாய் குதரக்கவில்தல. 

Holmes-ஐத் தவிர மற்ற எவரும் இதன் முக்கியத்துவத்ததப் பார்க்கவில்தல. 

ெத்தியேீவிய ெக்தி கீழிறங்கப் ஜபாவதத முன் கூட்டிஜய அறிவித்தவள் ஜேன் ஆஸ்டின் எனலாம். 

முழுதமயின் சூழலில் பிரச்ெிதனயின் பகுதிதய முதலில் தவத்தது Conan Doyle என்பவஜர ஆவார். 

தற்செயலாக இது துப்பறியும் கததயாக அதமந்தது. ஸ்ரீ அரவிந்தசரயும் அன்தனதயயும் 

முன்கூட்டிபய அறிவித்தது ஜேன் ஆஸ்டினும், கானன் டாயலும் ஆவர்.   

நாய் குதரப்பதும், Zagreb-ல் அகாடமி ததலவர் பிரச்ெிதன எழுப்பாமல் இருப்பதும் குற்றவாளி 

வீட்டிலிருப்பவர் என்பததக் காண்பிக்கின்றது.   

ததலவர் தன்னுதடய தவற்தற உணர்ந்தார், ஜகாபப்படுவதத நிறுத்தினார். 

வழக்கத்திற்கு மாறான ஒன்று மிகப் சபாிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 

கிட்டி இரகெியத்தத சவளியிடவில்தல. அங்கு ஆபத்து காத்திருந்தது. 

விவாதம் நடக்கும்சபாழுது மக்கள் கவனிப்பதில்தல என்பது உண்தம. 

மற்ற மனிதன் கவனிக்கவில்தல என்பதில்தல, ஜவசறாரு நிதலயில் நாம் மற்றவர் கூறுவததக் 

ஜகட்பதில்தல என்பததத்தான் நாம் இதிலிருந்து சதாிந்துசகாள்ள ஜவண்டியது. 

நாய் குதலக்கவில்தல என்பது நாம் நமது குற்றங்களுக்கு உடந்ததயாக இருக்கிஜறாம் 

என்றாகிறது. 

பரந்த அதமப்பிலிருந்து ததலதூக்கும் இது ஜபான்ற அடிப்பதடக் குதறபாடுகள்- Bob Berg-ன் 

பாொங்குத்தனம், வால்டினுதடய ஆணவம், ததலவாின் எதிர் பதில், உனது மக்கள் எனது 

அசெௌகாியங்களுக்குக் காரணமாக இருப்பது, எனது பாண்டிச்ஜொி வருதககள் முடிவுக்கு வருவது, 

சபாய்தமயின் சவற்றிடத்ததப் பதிதனந்து நாட்களுக்கு உருவாக்குவது, டார்ெியிடம் நான் 

கூறியிருக்க ஜவண்டியதில்தல, சபம்பர்லிக்கு நான் எேமானி ஆவது ஜபான்றதவ.   

நமது மனசத முக்கியமாக அது ஆக்கிரமிக்கப்படாமல் இருக்கும்சபாழுது நாம் ஆராய்ந்தால், 

இத்ததகய சொற்சறாடர்கள் எழுவசதக் காணலாம். அவற்றில் ெிலவற்தற எடுத்து நமது குணம் 

மற்றும் வாழ்க்தகயின் முன்ஜனற்றத்தின் அடிப்பதடயில் ஆராய்ந்தால், அதவ சூட்சும 

சொர்க்கத்தின் தகவல்கள் என்பததப் பார்க்கலாம். இவற்தற நாம் தகயாள முடியும் எனில்  

ெத்தியேீவிய சொர்க்கம் திறந்துசகாள்ளும். உண்தமயாகப் பார்த்தால், கடந்த காலத்தில் நம்மிடம் 

ஒரு பாதிப்பிதன ஏற்படுத்தியிருக்கும் இத்ததகய வார்த்ததகளால் நமது சொந்த வாழ்க்தக வழி 

நடத்தப்படும். நமது எதிர்காலம் நம் தகயில் என்று கூறும்சபாழுது, இது ஜபான்ற 

சொற்சறாடர்களுக்கு இதடஜய இரண்டு விதங்கள் உள்ளன- அதிர்ஷ்டத்தத உற்பத்தி செய்வதும், 

துரதிர்ஷ்டத்ததத் தடுப்பதும். சூட்சும விழிப்புள்ளவர்கள் அவற்தற உடனடியாக அறிந்துசகாள்வர். 

ஒருவரது கர்மத்தத சவற்றிசகாள்ள அதவஜய அதடயாளச் ெின்னங்களாக உள்ளன. 

160. “I must find Mr. Gardiner at this moment.” 

She had a light but she deviated. Still Darcy came to her. 

The light was more abiding than her deviation. 

The world is Maya with respect to Being. 

It is prakriti with respect to consciousness. 

It is lila with respect to delight. 

Once you penetrate any of them you see they all meet in the consciousness that is Being as well as Delight. 

Then He is the Player, He is the Play and He is the Playground. (p. 103, The Life Divine) 

Lydia, Jane, Elizabeth each was a different case seen from the side of each. 

Penetrated into the essence, which Darcy did, all of them are one, lending themselves to solution. 

A partial view distorts, creates conflict. 

Here we see his interest in Elizabeth made him solve Lydia’s problem and reverse himself with Bingley. 

Can we go behind in fact as well as appearance? 

Lydia and Elizabeth were powerfully related to Wickham. 

Darcy and Bingley were in a strong relationship. 

Mrs. Bennet was identified with Bingley more than Jane. 

Low consciousness united all. 

Each was a different version of low consciousness. 

All were after marriage, except Wickham. 
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Because marriage was not in his Mind, everyone gravitated towards him. 

His Mind was on Pemberley and Darcy. 

Bingley of course was like that. 

One way or other, all were united by Pemberley which was represented by Darcy. It is positive. 

And his move undid all the knots. 

All were knots in the same thread appearing to be one Gordian knot. 

Revolutions rock the stability of the society. 

It may not be adequately realised by the common Man, a common factor in a common pool, that his own 

society is sustained by basic organisations. 

Society itself is a stable collective existence of a physical organisation. 

At that level it defends its existence instinctively. 

The organisation is one of physical stability and security. 

This physical existence is supported by a functional organisation of human intercourse. It looks like 

being supplemented by that organisation which may be called a social organisation as against an 

organisation of physical existence. 

Both are basic – physical and social. 

The unit of that physical organisation is the family. 

The energy of that social organisation is the intercourse between families. 

The first major organisation of value that was born then with a dynamism to extend the local to the 

outside was trade. 

It gave the subsistent productive energies an incentive to become dynamic economic energies by widening 

its organisational existence and unleashing the energies of self-development that is endless. That which 

gave life to these physical, social, economic organisations is the festivals having their origin in the religious 

faith of Man. These solid foundations endured till the Industrial Revolution made inroads into them to 

widen the base of their existence beyond the borders of the nation, making emigration possible as well as 

necessary. 

Meryton was such a pre-industrial society self-contained cherishing their stagnation as values of endurance. 

The aristocrat, his devoted wife, his obedient family, his subservient household of domestics was the 

fine flower of this ancient but now archaic society. 

Values of all grades sustained this society as any other society. 

New values of the French Revolution invaded this oasis of stagnant stability as rare high noble 

opportunities of the same aristocracy of the highest order. 

Wisdom lies in learning the relationship between Being and Becoming, 

Shiva and Kali. (p. 78 The Life Divine) 

One can know the local village. 

One can know the French Revolution. 

How can one know the relationship between them? 

Of course they are political, economic, and social. 

The French Revolution rocked the British society to its foundations. 

In 1688 they had already undergone one revolution. 

Hence the evolutionary energy was exhausted. 

The revolution had softened the national Mind making it more receptive. 

Hence the possibility of revolution became the reality of evolution. 

Hence the rationale of Darcy seeking Elizabeth. 

The deep truth of Elizabeth’s charm for the false handsome Man’s captivating softness now emerges in 

great relief. 

The evolving middle class was more enamoured of the appearance of aristocracy than its strong values 

which were mostly crude at that time. 

When she really responded later, she, like a true woman, responded to the material riches of the property 

Pemberley. 

The high and the low do not meet exactly in the middle. 

It is an interpenetration of values enabled by the intensities of the accumulated energies. 

He responded to the light in her eyes ostensibly, while the truth was he responded to her strength of mental 
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clarity expressing itself in cultural liveliness. 

She responded to the tastefully furnished elegant rooms enjoying the prospect of the natural hills and 

streams outside. 

It is characteristic that the Gardiners officiated the union in the subtle substance of social existence. 

Energetic material aspiration for the property was by the revolutionary energy and it was rewarded. 

In the absence of revolution, her aspiration for Pemberley would have revealed as an act of ugly greed and 

been recognized by life as it is. 

“திரு கார்டினதர உடனடியாக நான் கண்டுபிடிக்க ஜவண்டும்.” 

அவளிடம் ஒளி இருந்தது, ஆனால் அவள் விலகிச் சென்றாள். இருப்பினும் டார்ெி அவளிடம் 

வந்தான். 

அவளது விலகதலவிட அவளது ஒளி ஜமலும் நிதலயாக இருந்தது.  

‘ெத்’ததப் சபாறுத்தவதர உலகம் ஒரு மாதய. 

ேீவியத்ததப் சபாறுத்தவதர உலகம் பிரக்ருதி ஆகும். 

ஆனந்தத்ததப் சபாறுத்தவதர இது லீதலயாகும். 

இவற்றில் எதில் ஊடுருவினாலும், அதவ யாவும் ேீவன் மற்றும் ஆனந்தமாக விளங்கும்  

ேீவியத்தில் ெந்தித்துக்சகாள்வததப் பார்க்கலாம்.  

அவஜன ஆடுபவன், அவஜன ஆட்டம் மற்றும் அவஜன அரங்கமாவான்.(p. 103, The Life Divine) 

லிடியா, ஜேன், எலிெசபத் மூவரும் அவரவர் பக்கத்திலிருந்து பார்க்கும்ஜபாது ஒவ்சவாருவரும் 

வித்தியாெமாக இருந்தனர். 

டார்ெி செய்தது ஜபால் ொராம்ெத்தில் நுதழயும்சபாழுது அதனவரும் ஒன்ஜற ஆவர், தீர்விற்குப் 

பங்களித்தனர். 

ஒரு பகுதியான பார்தவ உருக்குதலக்கிறது, முரண்பாட்டிதன உருவாக்குகிறது. 

எலிெசபத்திடம் டார்ெிக்கு இருந்த ஆர்வம் லிடியாவின் பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்க தவத்தது, 

பிங்கிலியுடன் மாற்றத்தத ஏற்படுத்திக் சகாண்டான்.    

நாம் உண்தம மற்றும் ஜதாற்றத்தின் பின்னால் ஜபாக முடியுமா? 

லிடியாவும், எலிெசபத்தும் விக்காமுடன் வலிதமயாகத் சதாடர்பு சகாண்டனர்.  

டார்ெியும் பிங்கிலியும் சநருக்கமாக இருந்தனர். 

திருமதி சபன்னட் ஜேதனவிட பிங்கிலியுடன் தன்தன அதிகமாக அதடயாளப்படுத்திக் 

சகாண்டாள்.  

தாழ்ந்த ேீவியம் அதனவதரயும் இதணத்தது. 

ஒவ்சவாருவரும் தாழ்ந்த ேீவியத்தின் சவவ்ஜவறு பதிப்பாவர். 

விக்காதமத் தவிர மற்றவர்கள் அதனவரும் திருமணத்தத நாடினர்.  

அவன் மனதில் திருமணம் இல்லாததால் அசனவரும் அவதன ஜநாக்கி ஈர்க்கப்பட்டனர்.  

அவனது மனம் சபம்பர்லி மீதும், டார்ெி மீதும் இருந்தது. 

பிங்கிலியும் அவ்வாஜற இருந்தான். 

டார்ெி பிரதிநிதியாக இருந்த சபம்பர்லியினால் அதனவரும் ஏதாவது ஒருவழியில் 

இதணந்திருந்தனர். இது ஜநர்மதறயானது. 

அவனது நடவடிக்தக அதனத்து முடிச்சுகதளயும் அவிழ்த்தது.  

ஒஜர நூலில் இருந்த அதனத்து முடிச்சுகளும் ஒரு சபாிய முடிச்சுஜபால் ஜதான்றியது.  

புரட்ெிகள் ெமூகத்தின் நிதலத்தன்தமதயப் பாதிக்கின்றன. 

அவனது ெமூகம் அடிப்பதட அதமப்புகளால் நிதலநிறுத்தப்படுகிறது என்பதத ொதாரண 

மனிதனால் ஜபாதுமான அளவிற்கு உணரமுடியாமலிருக்கலாம். 

ெமூகஜம ஒரு ேடநிதல அதமப்பின் ஒரு உறுதியான கூட்டு வாழ்வாகும். 

அந்த நிதலயில் ெமூகம் தன்தன உள்ளுணர்வுடன் பாதுகாக்கிறது.   

அதமப்பு, ேடநிதல ஸ்திரத்தன்சம மற்றும் பாதுகாப்பு சகாண்ட ஒன்றாகும். 

இந்த ேடநிதல வாழ்வு மக்களிதடயில் இருக்கும் உறவின் ஒரு செயல்பாட்டு அதமப்பினால் 

ஆதாிக்கப்படுகிறது.  ேடநிதல  அதமப்பாக இல்லாமல் ெமூக அதமப்பு என அதழக்கக்கூடிய அந்த 

அதமப்பினால் அது  ஆதாிக்கப்படுவது ஜபால் ஜதான்றுகிறது . 

இரண்டுஜம அடிப்பசடயான ேட மற்றும் ெமூக நிதலயாகும். 

அந்த ேடநிதல அதமப்பின் பிாிவு குடும்பமாகும். 

அந்தச் ெமூக அதமப்பின் ஆற்றல் குடும்பத்திற்கிதடஜய உள்ள உறவிலிருந்து எழுகிறது. 

உள்ளூதர சவளி உலகத்திற்கு ஆற்றலுடன் எடுத்துச் செல்ல அப்சபாழுது உருவான மதிப்புள்ள 

முக்கியமான அதமப்பு வர்த்தகமாகும்.  
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அதன் அதமப்புாீதியான வாழ்தவ விாிவுபடுத்துவதன் மூலமும், முடிவற்ற சுய வளர்ச்ெியின் 

ெக்திகதளக் கட்டவிழ்ப்பதன் மூலமும் ேீவனுள்ள உற்பத்தி ஆற்றல்களுக்கு அது ஒரு ஊக்கத்தத 

அளித்தது. மனிதனின் மத நம்பிக்தககளிலிருந்து உருவான பண்டிதககள் இந்த ேட, ெமூக மற்றும் 

சபாருளாதார அதமப்புகளுக்கு வாழ்தவ அளிக்கின்றன. பின்னர் சதாழில் புரட்ெி ஏற்பட்டு, 

நாட்டின் எல்தலகதளத் தாண்டி அவற்றின் வாழ்வின் அடித்தளத்தத விாிவுபடுத்தி, 

குடிஜயற்றத்திதன ொத்தியமாகவும் அவெியமாகவும் ஆக்கும்வதர இந்த வலுவான அடித்தளங்கள் 

நிதலத்திருந்தன. 

சதாழில் முன்ஜனற்றம் ஏற்படுவதற்கு முன் இருந்த ெமூகமாக சமாிடன் இருந்தது, தன்னிதறவுடன் 

விளங்கிய அது தங்களது ஜதக்க நிதலதய ெகிப்புத் தன்தமயின் பண்புகளாகக் கருதியது. 

ஜமற்குடியினர், அவரது பணிவான மதனவி, அவரது கீழ்ப்பணியும் குடும்பம், அடிபணியும் 

வீட்டிலுள்ள மக்கள் யாவும் இந்த பதழய, சதான்தம வாய்ந்த ெமூகத்தின் ெிறப்புகளாக இருந்தன.    

மற்ற எந்த ஒரு ெமூகத்ததயும் ஜபாலஜவ எல்லா நிதலப் பண்புகளும் இச்ெமூகத்ததயும் நிதல 

நிறுத்தின. 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் புதிய பண்புகள், ஜதக்கநிதலயில் இருந்த ஸ்திரத்தன்தம பதடத்த இந்தச் 

ெமூகத்தின் மீது, அஜத உயர்ந்த பிரபுத்துவத்தின் அாிய உயர்ந்த வாய்ப்புகளாக பதடசயடுத்தன. 

ெத்-அெத், ெிவா-காளி ஆகியவற்றிற்கிதடஜய இருக்கும் உறவிதனத் சதாிந்துசகாள்வது 

அறிவுதடதம ஆகும். (p. 78 The Life Divine)   

உள்ளூர் கிராமத்தத ஒருவர் அறிவார். 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெிதயப் பற்றி ஒருவர் சதாிந்துசகாள்ளலாம். 

அவற்றினிதடஜய இருக்கும் சதாடர்பிதன எவ்வாறு ஒருவர் அறிந்துசகாள்வது? 

அதவ அரெியல், சபாருளாதாரம், மற்றும் ெமூகாீதியானதவ. 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெி பிாிட்டிஷ் ெமூகத்தத அடித்தளத்திஜலஜய ஆட்டம் காண தவத்தது. 

1688-ஆம் வருடம் அவர்கள் ஏற்கனஜவ ஒரு புரட்ெிதயச் ெந்தித்துள்ளனர். 

ஆதலால் பாிணாம ெக்தி தீர்க்கப்பட்டது. 

புரட்ெி நாட்டின் மனதின் ஏற்புத்திறதன அதிகாிக்கும் வதகயில் அதத சமன்தமயாக்கி உள்ளது.  

ஆதலால் புரட்ெியின் ொத்தியம் பாிணாமத்தின் உண்தம நிதலயாக மாறியது. 

இதுஜவ டார்ெி எலிெசபத்தத நாடுவதன் உள்ளார்ந்த காரணமாகும். 

சபாய்யான அழகான மனிதனின் கவரும் சமன்தமயால் ஈர்க்கப்பட்ட எலிெசபத்தின் ஆழ்ந்த 

உண்தம இப்சபாழுது சவளிவருவது சபாிய நிம்மதிதய அளிக்கிறது.  

அக்காலத்தில் மிகவும் கடுதமயாக இருந்த உயர்குடியினாின் வலிதமயான பண்புகதளவிட 

அவர்களின் ஜதாற்றத்தினால் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஆட்சகாள்ளப்பட்டனர்.  

பின்னர் உண்சமயில் எலிெசபத் பதிலைித்தபபாது, ஒரு உண்சமயான சபண்ணாக சபம்பர்லியின் 

செல்வ வளத்திற்குப் பதிலளித்தாள்.  

உயர்ந்ததும், தாழ்ந்ததும் ொியாக நடுவில் ெந்தித்துக் சகாள்வதில்தல. 

குவிக்கப்பட்ட ஆற்றலின் தீவிரத்தினால் இயலும் பண்புகளுக்கு இதடஜய ஏற்படும் ஊடுருவல் 

ஆகும் இது.  

சவளித் ஜதாற்றத்தில் அவன் அவளுதடய கண்களின் ஒளிக்குப் பதிலளித்தாலும், உண்தமயில், 

கலகலப்பான தன்சமயில் தன்தன சவளிப்படுத்தும் அவளது மனத் சதளிவின் வலிதமக்குத்தான் 

அவன் பதிலளித்திருக்கிறான்.  

சவளிஜய இயற்தகயான குன்றுகதளயும் ஓதடகதளயும் கண்டு மகிழும் அவள், ஜநர்த்தியாக 

அலங்காிக்கப்பட்டிருந்த அதறகளுக்கு மறுசமாழி அளித்தாள். 

ெமூக வாழ்வின் சூட்சும ொரத்தில் அவர்களது இணப்தப கார்டினர்கள் நிதறஜவற்றியது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

சபம்பர்லியின் சொத்தின் மீது ஏற்பட்ட ெக்திவாய்ந்த ஆர்வம் புரட்ெியின் ெக்தியினால் ஏற்பட்டது. 

அதற்குப் பலன் கிதடத்தது. 

புரட்ெி நதடசபறாது இருந்திருந்தால், சபம்பர்லியின் மீது எழுந்த அவளது ஆர்வம் ஜபராதெ பிடித்த 

ஒரு செயலாக சவளிப்பட்டிருக்கும், வாழ்வும் அதத அவ்வாஜற அங்கீகாித்திருக்கும். 

161. “On business that cannot be delayed. I have not an instant to lose.”. 

Man at the temperamental end has this sense of urgency. 

God is equally urgent to deliver grace to Man and the world. 

The supramental world functions in simultaneous Time at this rate. 

Spiritual patience accomplishes at this speed. 

Man realising he is Brahman, the world is Brahman is stability in action. 
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He is a realised soul. 

His life is a progress of Brahman in ignorance, an adventure of the soul in Time, an enjoyment greater than 

the greatest conceivable. 

For Man, that is seen and sensed in accomplishment in truth. 

Accomplishment in ignorance is by capacity. 

Accomplishment in truth is by capacity of truth that admits of no conflicts. 

Ignorance fashions capacity that can suppress conflicts in ignorance. 

It will be a capacity of ignorance. 

Truth develops capacities that can overcome conflicts in freedom by reconciliation. 

The field of truth is freedom. 

Its strategy is to let conflicts work themselves out. 

Her reading the letter, accepting the truth of her family and Wickham worked themselves out in her 

subconscious to remove the obstacles of her mother’s falsehood. 

It surfaced at Pemberley. 

The provocation itself was one more way of removing lingering conflicts of falsehood. 

The silent role of the Gardiners, how they impressed Darcy, their refraining from probing her secret, 

their false surmise of greater intimacy between the young people proved powerful. 

Though false, the surmise had life enough to bring to fruition the potentials of love on both sides. 

நாள் செய்வதத நல்லவர்கள் செய்ய முடியாது  Auspicious time நல்ல ஜநரம்  can accomplish more than 

good people is a proverb. Goodwill is far more powerful than auspicious hours is the experience of 

devotees.  

Goodwill transforms inauspicious hours into auspicious ones. 

Initially it will use its force to remove obstacles as the inauspicious hour creates obstacles. 

Later as the stealing watchman prevents any form of stealing, its character is changed. 

It is a supramental process 

The root of truth in the inauspicious hour அபெகுனம் is used to transform the ignorance of the obstacle. 

We see it in Lady Catherine and the petulant Collins who had sent her to Longbourn. 

Lydia’s running away became the occasion for Darcy to remove his own obstruction to Jane’s wedding. 

It made Mr. Bennet find his lost will, lost for twenty five years. 

It made Elizabeth realize how selfish she had been all along. 

Anyone seeking freedom destroys all barriers artificial or natural. 

Lydia had no compunction to overcome, nor her husband, nor her mother. 

They all were shameless, rather proud of the wedding, anxious to demonstrate to the world. 

Morally it is hideous. 

But life is not moral. 

Nor is existence ethical. 

Nature seeks its goals disregarding ethics and morality. 

They are barriers not known to the very grain of life. 

Life at that level has the satisfaction of expressing its force for accomplishment. 

The great gains in this story are Mr. Bennet’s freedom, Elizabeth’s weaning herself away from worshipping 

falsehood and Wickham and Lydia settling down to family life. 

Form is the medium through which the person can deal with the substance. (p. 46 The Life Divine) 

Forms are the bases of formalities. 

Formalities in the society become compelling for social existence. 

To Lady Catherine that no one should speak, everyone should listen to her was the form she insisted upon. 

Invitation to dinner was a form of prevailing social life. 

That younger girls should not be out till the elder girl is married was a form of those times. 

That a dinner invitation should be extended by the lady of the house was another form prevalent in those 

days. 

Unlike India, Men calling upon ladies was a permissible form of society. Also it was a courtesy insisted 

upon by that society. 

The Man should propose to the woman and not vice versa was still another. 

For the Man to be on his knees while proposing was the right form. 
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Forms are powerful and help man deal with the substance of society, the social respectability. 

Men and women marry, but the social form required they could live together only after the ceremony. 

If such forms are not maintained, Man would not be able to retain social respectability – the substance of 

the society. 

Society is solid. 

Its material substance is property. 

Family status is the vital substance. 

The sale deed is the form to deal with the property of substance. 

Man cannot retain the substance of property without the deed. 

Ceremony, symbols, functions, festivals are forms which are the lifeline of society. 

The funeral is a ceremony which when missed will do harm to the believers. 

To devotees it will do harm if conducted. 

Our form to honour the departed soul is to consecrate that soul to the Divine. 

Person dealing with substance through form is a great formula. 

“தாமதிக்க முடியாதபடி ஜவதல ஒன்றுள்ளது. ஒரு நிமிடம்கூட என்னால் வீணடிக்க முடியாது.” 

மனவுணர்வின் இறுதி நிசலயிலிருக்கும் மனிதனுக்கு இந்த அவெர உணர்வு இருக்கும். 

மனிதனுக்கும், உலகத்திற்கும் அருதள வைங்குவதற்கு இதறவனும் அபதபபான்ற அவெரத்துடன் 

உள்ைார். 

ெத்தியேீவிய உலகம் இந்த ஜவகத்தில் மூன்றாம் நிதலக் காலத்தில் செயல்படுகிறது. 

ஆன்மீகப் சபாறுதம இந்த ஜவகத்தில் ொதிக்கிறது. 

தான் பிரம்மம், உலகம் பிரம்மம் என்பதத மனிதன் உணருவது செயலில் உறுதி நிதலயாகும்.  

அவன் ஒரு ெித்தி சபற்ற ஆன்மா ஆவான். 

அவனது வாழ்வு அறியாதமயில் பிரம்மனின் ஒரு முன்ஜனற்றம், காலத்தில் ஆன்மாவின் ஒரு ொகெச் 

செயல் மற்றும் நிசனத்துப் பார்க்கக்கூடிய அதிகபட்ெ ெந்பதாஷத்சதக் காட்டிலும் உயர்ந்த 

ெந்ஜதாஷம் ஆகும். 

மனிதசனப் சபாறுத்தவசர இது உண்சமயில் ொதிக்கப்படுவதிலும் உணருவதிலும் 

பார்க்கப்படுகிறது. 

அறியாதமயில் ஆற்றல் ொதிக்கிறது. 

உண்தமயில் ொதிப்பது என்பது முரண்பாடுகளற்ற உண்சமயின் ஆற்றல் ஆகும். 

அறியாதம அதில் முரண்பாடுகதள அடக்கக்கூடிய திறதன வடிவதமக்கிறது.  

இது அறியாதமயின் திறனாக இருக்கும். 

ெமரெத்தின் மூலம் சுதந்திரத்தில் முரண்பாடுகதள சவற்றிசகாள்ளக் கூடிய திறதமகதள உண்தம 

உருவாக்குகிறது.  

உண்தமயின் களம் சுதந்திரம் ஆகும். 

இதன் உத்தி, முரண்பாடுகள் தாமாகஜவ தங்கசை கசைந்துசகாள்வதாகும். 

அவள் கடிதத்ததப் படிப்பதும், அவளது குடும்பத்ததப் பற்றியும், விக்காதமப் பற்றியுமான 

உண்தமதய ஏற்றுக்சகாள்வதும் அவளது ஆழ்மனதில் செயல்பட்டு, அவளுதடய தாயாாின் 

சபாய்தமயின் ததடகதள அகற்றியது.  

இது சபம்பர்லியில் ஜமசலழுந்தது. 

எாிச்ெலூட்டுவபத சதாடர்ந்து இருக்கும் சபாய்தமயின் முரண்பாடுகதள அகற்ற ஜமலுசமாரு 

வழியாக அதமந்தது. 

கார்டினர்களின் அதமதியான பங்கு, டார்ெி மனதில் அவர்கள் இடம் பிடித்தது, அவனது 

இரகெியத்தத அறிய முற்படுவதத அவர்கள் தவிர்த்தது, டார்ெி - எலிெசபத்தின் இசடபய சநருக்கம் 

இருப்பதாகத் தவறாக ஊகித்தது ஆகியசவ ெக்தி வாய்ந்தசவயாக இருந்தன. 

தவறாக இருந்தஜபாதும் அவர்களது ஊகம் இருவாிசடஜய காதல் மலரும் வாய்ப்பிதன ஏற்படுத்தித் 

தரும் அளவிற்குப் ஜபாதுமான ேீவனுடன் இருந்தது. 

நாள் செய்வதத நல்லவர்கள் செய்ய முடியாது. நல்ல ஜநரத்ததப்ஜபால் நல்லவனும் உதவ 

மாட்டான் என்பது ஒரு பழசமாழி. நல்ல ஜநரத்ததவிட நல்சலண்ணம் அதிக ெக்தி வாய்ந்தது 

என்பது அன்பர்கைின் அனுபவம்.  

நல்சலண்ணம் சகட்ட பநரத்சத நல்ல ஜநரமாக்கும். 

சகட்ட பநரம் ததடகதள ஏற்படுத்துவதால் முதலில் நல்சலண்ணம் அவற்தற அகற்ற தனது 

ெக்திதயப் பயன்படுத்தும். 
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பின்னர், திருடும் காவல்காரன் எந்த விதமான திருட்தடயும் அனுமதிக்காததுபபால, அதன் குணம் 

மாறிவிடுகிறது. 

இது ஒரு ெத்தியேீவிய செயல்முதறயாகும். 

சகட்ட பநரத்தில் -அபெகுனம்- உண்தமயின் ஜவர் ததடயின் அறியாதமதய திருவுருமாற்றுகிறது.  

இதத நாம் ஜலடி காதாினிடமும், லாங்பர்னுக்கு அவதள அனுப்பிதவத்த ெிடுெிடுக்கும் 

குணமுதடய காலின்ஸிடமும் பார்க்கிஜறாம்.  

ஜேனுதடய திருமணத்திற்கு, டார்ெி தனது சொந்த தசடசய விலக்குவதற்கான ெந்தர்ப்பமாக 

லிடியா ஓடிப்ஜபாவது அதமந்தது.  

இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக திரு சபன்னட் சதாதலத்திருந்த மன உறுதிதய இது மீட்சடடுக்க 

தவத்தது. 

தான் இதுவசர எவ்வைவு சுயநலமாக இருந்திருக்கிபறாம் என்பதத இது எலிெசபத்சதக் 

காணதவத்தது. 

சுதந்திரத்தத நாடுபவர்கள், செயற்தகயான அல்லது இயற்தகயான அதனத்து ததடகதளயும் 

அழித்துவிடுகிறார்கள். 

லிடியாவுக்பகா, அவளுதடய கணவனுக்பகா அல்லது அவளுதடய தாயாருக்பகா சவற்றிசகாள்ள 

எந்தவித மனவுறுத்தலும் இல்தல. 

அவர்கள் அசனவரும் சவட்கமின்றி இருந்தனர், திருமணத்தில் சபருதமயும் சகாண்டிருந்தனர், 

உலகத்திற்கு அசத நிரூபிக்க ஆர்வத்துடன் இருந்தனர். 

தார்மீகாீதியாக இது அருவருப்பானது.  

ஆனால் வாழ்வு தார்மீகாீதியாக இல்தல. 

வாழ்வும் அறசநறிபயாடு இல்தல.  

சநறிமுசறகசையும் அறசநறிசயயும் கருதாமல் இயற்தக அதன் இலக்குகதள நாடுகிறது. 

அதவ வாழ்வின் அத்தியாவெியம் அறியாத ததடகளாகும்.  

அந்நிதலயில் வாழ்வு ொதிப்பதற்கு ஜவண்டிய ெக்திதய சவளிப்படுத்தும் திருப்திசயப் சபறுகிறது. 

இக்கததயில் சபாிய பலன்கள்- திரு சபன்னட்டின் சுதந்திரம், சபாய்தமதய ஆராதிப்பதிலிருந்து 

எலிெசபத் விலகுவது, விக்காமும் லிடியாவும் குடும்ப வாழ்க்தகயில் ஈடுபடுவது.     

உள்ளுசற ஆைத்துடன் சதாடர்புசகாள்ள பதாற்றம் ஒரு களமாக இருக்கிறது. (p. 46 The Life 

Divine)  

பதாற்றங்கள் ெம்பிரதாயங்களுக்கு அடித்தளமாகும்.  

ெமூகத்தில் ெம்பிரதாயங்கள் ெமூக வாழ்விற்குக் கட்டாயமாக மாறுகின்றன.  

எவரும் ஜபெக் கூடாது, அதனவரும் அவள் சொல்வததக் ஜகட்க ஜவண்டும் என்று ஜலடி காதாின் 

வலியுறுத்தினாள். 

விருந்துக்கு அதழப்பது அன்சறய ெமூக வாழ்வின் ஒரு ரூபமாக இருந்தது. 

மூத்த மகளுக்குத் திருமணம் நசடசபறுவதற்கு முன் இதளய மகள்கள் சவளிஜய வரக் கூடாது 

என்பது அந்தக் காலத்து ஒரு நியதியாக இருந்தது. 

ஒரு வீட்டின் சபண்மணிஜய விருந்துக்கு அதழப்பு விடஜவண்டும் என்பதும் அந்நாட்களின் 

இன்சனாரு முதறயாக இருந்தது.  

இந்தியாதவப் ஜபாலல்லாமல், ஆண்கள் சபண்கள் இருக்கும் இடத்திற்குச் செல்வது ெமூகத்தால் 

அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது. அச்ெமூகத்தால் வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு மாியாததயாகவும் இது இருந்தது.      

ஒரு ஆண் மட்டுஜம சபண்ணுக்குத் திருமண ஜவண்டுஜகாள் விடுக்க ஜவண்டும், சபண் திருமண 

ஜவண்டுஜகாள் விடுக்கக் கூடாது என்பது மற்சறாரு முதறயாக இருந்தது.  

மண்டியிட்டு ஆண் திருமண ஜவண்டுஜகாள் விடுப்பது ொியான முதறயாக இருந்தது. 

வடிவங்கள் ெக்தி வாய்ந்ததவ, ெமூக மாியாததயான ெமூகத்தின் ொரத்சதக் தகயாள மனிதனுக்கு 

அது உதவுகிறது.  

ஆண்களும், சபண்களும் திருமணம் செய்து சகாள்கின்றனர், ஆனால் திருமணம் முடிந்த பின்னஜர 

அவர்கள் ஜெர்ந்து வாழ முடியும் என்பது ெமூகத்தின் முதறயாகும். 

இது ஜபான்ற வடிவங்கள் ஜபணப்படா விட்டால், ெமூகத்தின் ொரமான ெமூக மாியாதததய 

மனிதன் தக்க தவத்துக்சகாள்ள முடியாது.    

ெமூகம் உறுதியானது. 

அதன் சபாருள்ாீதியான ொரம், சொத்தாகும்.  

குடும்ப அந்தஸ்து முக்கியமான விஷயமாகும். 

விற்பதனப் பத்திரம் என்பது சொத்திசன ஆள்வதற்கான ஒரு ஆவணமாகும். 

சொத்திசன மனிதன் விற்பதனப் பத்திரம் இன்றி தக்க தவத்துக்சகாள்ள முடியாது. 
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ெடங்குகள், ெின்னங்கள், நிகழ்ச்ெிகள், பண்டிதககள் ஆகியதவ ெமூகத்தின் உயிர்நாடியான 

வடிவங்கள் ஆகும். 

இறுதிச் ெடங்குகளில் நம்பிக்தக உள்ளவர்கள் அததச் செய்யாவிட்டால் அது அவர்கதளப் 

பாதிக்கும்.  

அன்பர்கள் அததச் செய்தால் அது அவர்கதளப் பாதிக்கும்.  

விடுததல அதடந்த ஆன்மாவுக்கு நாம் செலுத்தும் மாியாசத, அந்த ஆன்மாசவ இதறவனிடம் 

ெமர்ப்பணம் செய்வபதயாகும். 

பதாற்றத்தின் மூலம் ொரத்சதக் தகயாளும் நபர் ஒரு சபாிய சூத்திரமாவார். 

 

"Good God! What is the matter?" Cried he, with more feeling than politeness; then recollecting himself, "I 

will not detain you a minute; but let me, or let the servant, go after Mr. and Mrs. Gardiner. You are not well 

enough; -- you cannot go yourself." 

“கடவுஜள! என்ன விஷயம்?’என்று பணிவிற்கு பமலாக, அதிகமான கவதலயுடன் அவன் 

ஜகட்டான். மீண்டும் தன்தன அதமதிப்படுத்திக் சகாண்டு “நான் உன்தன ஒரு நிமிடம்கூட நிறுத்தி 

சவக்க மாட்ஜடன். ஆனால் உனக்கு உடல் நலம் ொியில்தல. நீ தனியாகப் ஜபாக முடியாது, 

நாஜனா, ஜவதலக்காரஜனா ஜபாய் கார்டினர் தம்பதிகதள அதழத்து வருகிஜறாம். உனக்கு உடல் 

நலமாக இல்லாததால் உன்னால் செல்ல முடியாது” என்றான்.   

162. Feelings overcome his politeness. 

உணர்வுகள் அவனது பணிவிதன சவற்றி சகாண்டன.  

163. What happened up to this point is the permissible communication on either side. 

இந்தக் கட்டம்வதர நடந்ததவ இரண்டு பக்கங்களிலிருந்தும் அனுமதிக்கக்கூடிய சதாடர்பாகும்.   

164. “Good God! What is the matter?” cried he with more feeling than politeness.” 

Form is the formula for accomplished divisibility. (p. 253 The Life Divine) 

Creation of form divides. It is a delimitation. 

Division in Unity creates problems. 

To create a form without creating problems is an accomplishment. 

Hence perfect form is a formula for accomplished divisibility. 

Here is a context where her forms broke down. 

His own polite forms were exceeded and he spoke with greater feelings. 

Imagine Elizabeth and Darcy using forms of speech that created no breakdown. 

It is a psychological accomplishment. 

For that, emotions and sensations must be under control. 

It means both must be mentalised. 

Mind emerging in emotion and sensation is creation of perfect form. 

Spirit doing so reaches perfect perfection. 

To do so at the level of manners is great. 

Obviously neither was capable of it now. 

For a devotee who aspires for inner perfection, expressions of emotional aberrations are not permissible. 

Perfect perfection lies beyond where reactions are not only absent, but are transformed. 

There are perfections that are not granted unless one reaches perfection all over. 

Life is in Brahman in order to discover Brahman in itself. (p. 36 The Life Divine) 

Imperfection exists in Brahman in order to discover Brahman in imperfection. 

He and she were unable to maintain form then. 

Later both discovered the form of politeness appropriate to them. 

In a sense this can be described as converting problems into opportunities. 

An aristocrat is one whose emotions must be under control. 

Moving away from the form one draws towards the eternity of essence. (p. 253 The Life Divine) 

Marriage is the social form. 

Proposal, kneeling, politeness, emotional control, etc. belong to the form. 

He offended her in his proposal. 

Politeness was thrown away by both. 

Neither had their emotions under their control now or during the proposal. 

Love is the essence of marriage. Romance makes it eternal. 

Drawing away from marriage, one moves towards love and Romance. 
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There are rules for drawing away. 

One cannot move away in disgust. 

Nor can he go away in frustration. 

Moving away from form can mean being oblivious of the other’s defects. 

There is a further stage. 

At that stage there are no defects. 

There are, in that mind set, only adorable perfections. 

She was not able to move to such an attitude as much as he could. 

To him, she was so. 

It was not ignorance. 

It is an attitude that sees only one’s own ignorance. 

Seeing one’s ignorance reveals the other’s ignorance as innocence. 

Darcy said to her that she was innocent when she felt sorry for her petulance. 

She could not go beyond feeling gratitude for his loving her. 

Her discovery of the essence was the magnificence of Pemberley. 

He came to her from above. 

She began at the bottom. 

Essence of love is eternal. 

Of course Darcy saw eternal love, an eternal opening to him to love her as an object of worship. 

Not that she did not deserve it, but her whole heart was not in Darcy’s adorable gentlemanliness with a soft 

touch. 

Nature is the creative force of the being. (p. 212 The Life Divine) 

The five Brahmans – Prajna, Hiranya garbha, virata, Parabhraman, the Highest – hold all the four except the 

Highest as its nature. 

Consciousness is the nature of being. 

It is the imperishable force of the being. 

To us human nature, masculine feminine nature are important. 

Positively we find it in Mr. Bennet, Elizabeth, and Darcy. 

All of them had topdressing of indolence, petulance and pride. 

Once it was removed she could find rationality and gratitude in her. 

Darcy discovered the innate gentleman of the Pemberley tradition. 

Mr. Bennet found the honour of the English gentlemen of the country behind his indolence. 

Human nature can be crude, vulgar, violent, and shameless. 

These are socially detestable, not in social evolution. 

Without her sharp abuse, his nobility would not have surfaced. 

Without his stinging words, she would not have shed her vanity. 

Every human trait, even evil, by itself, has a full use in the evolution of consciousness. 

There is no waste in Nature. 

There is no single extra movement in Nature. 

The form that escapes our view holding it as a goal is perfect. 

To a question whether Mother could supramentalise the world in one day – He answered Yes. 

Today any devotee can supramentalise his life in one day if he chooses. 

His own supramentalisation of his life is confined to the zones of his prayer. 

It is not appreciated in its yogic significance. 

Mother’s consciousness raises one’s consciousness to its absolute status in the given context. 

Man can realise only the Money result. 

Even that he takes for granted. 

“கடவுஜள, என்ன விஷயம்? என்று பணிவிற்கும் ஜமலாக, உண்தமயான கவதலயுடன் ஜகட்டான்.” 

பதாற்றம் நிதறஜவற்றப்படும் வகுபடும் தன்தமக்கான சூத்திரமாகும்.(p. 253 The Life Divine) 

பதாற்றத்தத உருவாக்குவது பிாிக்கிறது. இது வரம்புக்கு உட்படுத்துவதாகும்  

ஒற்றுதமயில் பிாிவிதன பிரச்ெிதனகதள உருவாக்குகிறது. 

பிரச்ெிதனகதள உருவாக்காமல் பதாற்றத்தத உருவாக்குவது ஒரு ொததனயாகும். 

ஆகஜவ பூரணமான பதாற்றம், நிதறஜவறிய வகுபடும் தன்தமக்கான ஒரு சூத்திரமாகும். 
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அவளுதடய ஜதாற்றங்கள் உதடந்து ஜபான ஒரு தறுவாய் இது. 

அவனுதடய பண்பட்ட ஜதாற்றங்கதள மீறி அவன் அதிக உணர்ச்ெியுடன் ஜபெினான். 

நிதலகுதலவு எதுவும் ஏற்படுத்தாமல் எலிெசபத்தும், டார்ெியும் ஜபசுவததக் கற்பதன செய்து 

பார்க்கலாம். 

இது ஒரு மனாீதியான ொததனயாகும். 

அதற்கு, உணர்ச்ெியும் மனவுணர்வுகளும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்க ஜவண்டும்.  

இரண்டும் மனதளவில் இருக்க ஜவண்டும் என்பது இதற்குப் சபாருள். 

மனம் உணர்ச்ெிகளிலும், உணர்வுகளிலும் சவளிவருவது பூரண வடிவத்தின் பதடப்பாகும். 

ஆன்மா இவ்வாறு செய்வது பூரண பூரணத்துவத்தத அதடகிறது.  

நடத்ததயின் நிதலயில் அவ்வாறு செய்வது உயர்ந்தது. 

நிச்ெயமாக இரண்டுஜம இப்சபாழுது ொத்தியமில்தல.  

அகத்தில் பூரணத்துவத்திற்கு ஆர்வப்படும் அன்பருக்கு உணர்ச்ெிகளின் வழுவும் சவளிப்பாடுகள் 

அனுமதிக்கப்படுவதில்தல.   

எதிர்விதனகளற்ற இடங்கள் மட்டுமல்லாமல், எதிர்விதனகள் திருவுருமாறிய இடங்களுக்கும் 

அப்பால் பூரண பூரணத்துவம் இருக்கிறது.   

எல்லா இடங்களிலும் பூரணத்தத ஒருவர் அதடயாமல், வழங்கப்பட முடியாத ெில பூரணத்துவங்கள் 

உள்ளன.  

பிரம்மத்தத அதனுள்ஜளஜய கண்டு பிடிக்கும் சபாருட்டு வாழ்வு பிரம்மத்திலுள்ளது. (p. 36 The Life 

Divine) 

குதறபாட்டில் பிரம்மத்ததக் கண்டு பிடிக்கும் சபாருட்டு பிரம்மத்தில் குதறபாடு உள்ளது. 

அவனுக்கும், அவளுக்கும் அப்சபாழுது வடிவத்சதப் ஜபண முடியவில்தல. 

பின்னர் அவர்களிருவரும் அவர்களுக்கு ஏற்ற மாியாததயின் வடிவத்சதக் கண்டு பிடித்தனர். 

பிரச்ெிதனகதள வாய்ப்புகளாக மாற்றுவது என்றுகூட இததன விவாிக்கலாம். 

ஒரு உயர்குடி மகன் தனது உணர்ச்ெிகதளக் கட்டுப்பாட்டில் தவத்திருக்க ஜவண்டும்.  

பதாற்றத்திலிருந்து விலகும்சபாழுது ஒருவர் ொரத்தின் நித்தியத்தத ஜநாக்கி ஈர்க்கப்படுகிறார்.(p. 

253 The Life Divine) 

திருமணம் ெமூகாீதியான வடிவம் ஆகும். 

திருமண ஜவண்டுஜகாள், மண்டியிடுவது, மாியாதத, உணர்ச்ெிக் கட்டுப்பாடு ஜபான்றதவ 

வடிவத்ததச் ொர்ந்ததவயாகும்.  

அவனது திருமண ஜவண்டுஜகாளில் அவன் அவதளப் புண்படுத்தினான். 

இருவராலும் மாியாதத புறக்கணிக்கப்பட்டது. 

இப்சபாழுதும் ொி, திருமண ஜவண்டுஜகாளின் ஜபாதும் ொி, இருவரது உணர்ச்ெிகளும் அவர்களது 

கட்டுப்பாட்டில் இல்தல.  

காதல் திருமணத்தின் ொரம் ஆகும். அமரகாதல் அதத நித்தியத்துவமாக்குகிறது.  

திருமணத்திலிருந்து விலகி ஒருவர் காதல் மற்றும் அமரகாததல ஜநாக்கிச் செல்கிறார். 

விலகிச் செல்ல விதிகள் உள்ளன. 

சவறுப்பினால் ஒருவர் விலக முடியாது. 

விரக்தியினாலும் ஒருவர் விலக முடியாது. 

பதாற்றத்திலிருந்து விலகுவது மற்றவரது குதறகதள அறியாது இருப்பதாகும். 

ஜமலும் ஒரு கட்டம் உள்ளது. 

அந்தக் கட்டத்தில் குதறகள் எதுவும் இல்தல. 

அம்மன நிதலயில் ஜபாற்றத்தகும் பூரணத்துவம் மட்டுஜம உள்ளது.  

அவனால் இயன்ற அளவிற்கு அத்ததகய மஜனாபாவத்திற்கு அவளால் மாறமுடியவில்தல. 

அவனுக்கு அவள் அவ்வாறு இருந்தாள். 

அது அறியாதம அல்ல. 

தனது அறியாதமதய மட்டுஜம பார்க்கும் ஒரு மஜனாபாவம் அது. 

ஒருவரது அறியாதமதயப் பார்ப்பது மற்றவரது அறியாதமதய அப்பாவித்தனமாக 

சவளிப்படுத்தும். 

எாிச்ெலூட்டியதற்கு அவள் வருத்தம் சதாிவித்தசபாழுது அவள் தவஜறதும் செய்யவில்தல என 

டார்ெி கூறினான்.   

அவதளக் காதலிப்பதற்காக அவளுக்கு எழுந்த நன்றி உணர்தவத் தாண்டி அவளால் ஜவறு ஒன்றும் 

செய்ய முடியவில்தல. 

ொராம்ெத்சதப் பற்றிய அவளது கண்டுபிடிப்பு, சபம்பர்லியின் பிரம்மாண்டம் ஆகும். 
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அவன் ஜமலிலிருந்து அவளிடம் வந்தான். 

அவள் கீழிலிருந்து ஆரம்பித்தாள். 

அன்பின் ொரம்ெம் நித்தியமானது. 

டார்ெி நிரந்தர காததலப் பார்த்தான், ஒரு வழிபடும் சபாருளாக அவதளக் காதலிப்பதற்கான ஒரு 

நிரந்தர வாய்ப்பாக அது இருந்தது. 

அவள் அதற்குத் தகுதி இல்லாதவள் என்பதல்ல, ஆனால் அவளது உள்ளம் டார்ெியின் 

சமன்தமயான ஜபாற்றத்தகும் நற்பண்புகளில் இருக்கவில்தல. 

இயற்தக, ேீவனின் பதடக்கும் திறனுதடய ெக்தி. (p. 212 The Life Divine) 

ஐந்து பிரம்மன்கள்- பிரக்ஞா, ஹிரண்ய கர்பா, விராடா, பரப்பிரம்மம், மிகவும் உயர்ந்தது- 

உயர்ந்தததத் தவிர மற்ற நான்கிதனயும் தனது சுபாவமாகப் பிடித்து தவத்துள்ளது.  

ேீவியம் ேீவனின் சுபாவம் ஆகும். 

இது ேீவனின் அழிய முடியாத ெக்தியாகும். 

நமக்கு மனித சுபாவம், ஆண்தம சபண்தம சுபாவம் முக்கியமானதவ. 

திரு சபன்னட், எலிெசபத் மற்றும் டார்ெியிடம் நாம் இதத ஜநர்மதறயாகப் பார்க்கிஜறாம். 

அவர்கள் எல்ஜலாாிடமும் ஜொம்ஜபறித்தனம், எாிச்ெலூட்டுவது, சபருதம ஆகியதவ ஜமல்பூச்ொக 

இருந்தன.   

அதத அகற்றியவுடன் விஜவகமும், நன்றி உணர்வும் தன்னிடத்து இருப்பதத அவளால் பார்க்க 

முடிந்தது. 

சபம்பர்லி பாரம்பாியத்தின் உள்ளார்ந்த கனவாதன டார்ெி கண்டு பிடித்தான். 

திரு சபன்னட் அவருதடய ஜொம்ஜபறித்தனத்திற்குப் பின்னால் நாட்டின் ஆங்கிஜலய கனவானின் 

மாியாதததய கண்டுபிடித்தார்.  

மனித சுபாவம் முரட்டுத்தனம், அெிங்கம், வன்முதற மற்றும் சவட்கமின்தமயுடன் இருக்கலாம்.  

இதவ யாவும் ெமூகாீதியாக சவறுக்கத்தக்கதவ ஆகும், ெமூக பாிணாமத்தில் அல்ல. 

அவளுதடய கடுதமயான நிந்ததன இல்லாமல், அவனது ஜமன்தமயான குணம் சவளி 

வந்திருக்காது. 

அவனது கடுதமயான வார்த்ததகைின்றி அவள் தனது தற்சபருதமதயக் தகவிட்டிருக்க மாட்டாள். 

ஒவ்சவாரு மனித குணமும், தீய குணமும்கூட, தானாகஜவ ேீவியத்தின் பாிணாம வைர்ச்ெியில் 

முழுதமயான பயன்பாடு சகாண்டது. 

இயற்தகயில் விரயம் என்பஜத இல்தல. 

இயற்தகயில் ஒரு அதிகப்படியான இயக்கம் என்பஜதயில்தல. 

ஒரு இலக்காகக் கருதப்படும் நமது பார்தவயிலிருந்து தப்பித்துக்சகாள்ளும் ரூபம் பூரணமானது.  

உலகத்தத ஒஜர நாளில் அன்தனயால் ெத்தியேீவியமயமாக்க முடியுமா என்ற ஜகள்விக்கு பகவான் 

'முடியும்’ என பதிலளித்தார்.  

இன்று எந்த ஒரு அன்பரும், அவர் விரும்பினால், ஒஜர நாளில் அவருதடய வாழ்க்தகதய  

ெத்தியேீவிய மயமாக்க முடியும். 

அவர் தனது வாழ்தவ ெத்தியேீவியமயமாக்குவது அவனது பிரார்த்ததனயின் வட்டத்திற்கு 

உள்ஜளஜய அடங்கியிருக்கும்.  

இது அதன் ஜயாக முக்கியத்துவத்திற்குள் ஜபாற்றப்படுவதில்தல. 

அன்தனயின் ேீவியம் ஒருவரது ேீவியத்தத இருக்கும் சூழலில் அதன் முழுதமயான நிதலக்கு 

உயர்த்துகிறது.  

பணாீதியான பலதன மட்டுஜம மனிதனால் உணர முடியும். 

அததயும்கூட அவன் தனக்கு உாியது என்று எடுத்துக்சகாள்கிறான். 

165. “He then recollected himself.” 

Darcy in his visits to her was beside himself. 

Now that she was wild with fear, he lost himself totally. 

Man forgets his Origin of God. 

Shocks in life come to him to loosen his hold on life. 

Such shocks do remind Man of his origin. 

Often it fails to do so. 

It is a moment when the subjective in him unites with the objective and releases intuition. (p. 46 The Life 

Divine) 

The whole in a plane, moving to the lower plane divides itself into the subjective and objective. 

Both uniting rise to the higher plane where intuition is. 
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The Absolute is the Subject, the Universe is the object. 

Sachchidananda is the objective outside of the Absolute. 

Supermind is the objective state of the subjective state of Sachchidananda. 

Existence splits into the subjective Spirit and objective Truth. 

Spirit divides itself into subjective Time and objective space. 

The subjective Being expresses itself as the Object of Atma, Purusha, Ishwara. 

Maya is the power of Atma. It is its objective state. 

Prakriti is the objective state of Purusha. 

Shakti is the objective state of Ishwara. 

Comprehending Supermind and apprehending Supermind are subjective and objective states. 

Creation became possible when the Absolute decided to objectify itself. 

In this process of Subject – Object, Existence becomes Existent, consciousness becomes conscious, Bliss 

becomes blissful. 

This is the how of creation. 

The why of creation takes us to the fullness of the significance of what the Absolute is. 

A lover recollects himself as his love, not himself. 

An author when he is creative needs nothing else. 

Explorers are physically inspired, the physical Mind leading. 

Poets are one level below the yogis. 

They are their own world. 

Their world of creation is wider than the world they live in. 

A lover sees God in human relationships spiritualised. 

The thief who stole the jewels of Krishna on the strength of the story he had heard from the Bhagavathar 

told Krishna he needed nothing except to see him once a day. 

A lover is one who can live in the memory of his love all his life. 

Darcy loved her in that sense. 

This is what Sri Aurobindo meant when He asked “What else do you want once Mother has accepted your 

surrender?” 

Like the lost child that wanted a hundred things but wanted none of them when the mother was lost. Man 

wants nothing when he has found his link to It. 

Divine Life is where Man sees That in everything and every event. 

Such a surrender is the infinity into which Man expands. 

It leaves no excess energy in him to seek for anything else. 

Love moves as fast as Light, maybe faster, leaving no thought to the poor Mind to dwell on anything else. 

Love expands from inside seeking intensity and eternity. 

An intensity that is eternity is more than fulfilling for a striving soul. 

One may ask why should God abandon smallness. 

Smallness loves dissipation that is destruction. 

Like the Man in the Burma forest who loved to be eaten by the tiger, smallness that insists on its own self-

affirmation is given that freedom to seek its dissolution which expands into ananda.  

Whichever way one pursues knowledge, Sri Aurobindo says, all meet at the end. (p. 13 The Life Divine) 

Unity, intensive Unity, essential and original Unity is attributed to the Absolute Brahman to which no 

attribute is ever applicable by virtue of its being Absolute. 

Mind needs to find something that links all together, something in which Nature is fulfilled in Man 

and Man in Nature. (p. 690 The Life Divine) 

This was the ego till now which Sri Aurobindo calls coordinating intelligence. 

He also calls it Reason. 

Reason unites everything around itself to discover unity. 

Reason, He says, will lead Man to the transcendent. 

In volume 12 The Upanishads, Sri Aurobindo discovers the Absolute. 

He dismisses several arguments as unreasonable. 

He establishes a reasonable explanation of the Eternal, immutable, behind the temporal. 

Every family, individual, society has its own version of the Absolute. 
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For the primitive Man it is superstition. 

The Gita warns the idealist not to disarm the primitive Man of his superstition until he accepts a higher 

faith. (p. 53 The Life Divine) 

Those who accept Mother find it possible to accept Her as a God to be worshipped, thus the only progress 

they make is either to add Her to their long list of gods or replace them all. 

To give up the idea of worship in favour of self-directed spiritual growth where knowledge evolves out of 

ignorance and Spirit evolves out of knowledge is not what devotees or sadhaks readily choose. 

For the Englishman such a unifying value is not to blame anyone else for his problems. 

Mr. Bennet readily and fully accepted his responsibility after the tragedy. 

That is Mind’s way of finding a uniting point where Man and society are fulfilled in each other. 

The social directive and energy to find Lydia and get the other two girls married issued out of that centre. 

Yoga wants Man to choose the Psychic as that centre. 

There is no activity which does not have such a centre that makes it possible. 

“அவன் பின்னர் தன்தன சுதாகாித்துக் சகாண்டான்.” 

அவதள விேயம் செய்தஜபாசதல்லாம் டார்ெி தன் வெத்தில் இல்தல.  

இப்சபாழுது அவள் பயத்தினால் கட்டுப்பாட்தட இழந்திருக்கும்சபாழுது அவன் முழுதமயாகத் 

தன்தன இழந்திருந்தான்.  

மனிதன் தனது ஆதியான இதறவதன மறந்து விடுகிறான். 

வாழ்வின் மீது மனிதன் தவத்திருக்கும் பிடிதயத் தளர்த்துவதற்காக அதிர்ச்ெிகள் வாழ்வில் 

எழுகின்றன.  

இது ஜபான்ற அதிர்ச்ெிகள் மனிதனுக்கு அவனுதடய ஆதிதய நிதனவுபடுத்துகின்றன. 

சபரும்பாலும் இது அவ்வாறு செய்யத் தவறி விடுகிறது. 

அவனது அகம் புறத்துடன் இதணந்து உள்ளுணர்தவ சவளிப்படுத்தும் ஒரு தருணமாகும் இது. 

(p. 46 The Life Divine) 

ஒரு நிதலயில் முழுதம, கீழ் நிதலக்கு நகரும்சபாழுது தன்தன அகம், புறம் எனப் 

பிாித்துக்சகாள்கிறது. 

இரண்டும் இதணந்து உள்ளுணர்வு இருக்கும் உயர் நிதலக்கு உயருகிறது.  

பிரம்மம் அகம், பிரபஞ்ெம் புறமாகும்.  

ெச்ெிதானந்தம் பிரம்மத்திற்கு சவளிஜய உள்ள புறநிதலயாகும். 

ெத்திய ேீவியம் ெச்ெிதானந்தத்தின் அக நிதலயின் புறநிதல ஆகும். 

வாழ்வு அக ஆன்மா மற்றும் புற உண்தம எனப் பிாிகிறது. 

ஆன்மா அக காலம் மற்றும் புற இடம் என தன்தனஜய பிாித்துக்சகாள்கிறது. 

அகமான ெத், ஆத்மா, புருஷா மற்றும் ஈஸ்வரனின் சபாருளாக தன்தன சவளிப்படுத்துகிறது.  

மாதய ஆத்மாவின் ெக்தி ஆகும். இது அதன் புற நிதல. 

பிரக்ருதி புருஷாவின் புறநிதல ஆகும். 

ெக்தி ஈஸ்வரனின் புற நிதல ஆகும். 

காலத்ததக் கடந்த ெத்திய ேீவியமும், காலத்திற்கு உட்பட்ட ெத்திய ேீவியமும் அக மற்றும் புற 

நிதலகளாகும். 

பிரம்மம் தன்தன சவளிப்படுத்திக்சகாள்ளத் தீர்மானித்தசபாழுது ெிருஷ்டி ொத்தியமாயிற்று. 

அகம்-புறம் என்ற இச்செய்முதறயில், வாழ்வு உண்டாகிறது, ேீவியம் தன்தன அறிகிறது, 

ஜபாின்பம் ஜபாின்பமயமாகிறது.   

இதுஜவ ெிருஷ்டியின் செயல்முதறயாகும். 

பதடப்பு ஏன் என்ற ஜகள்வி, பிரம்மம் என்ன என்பதன் முழுதமயான முக்கியத்துவத்திற்கு நம்தம 

அதழத்துச் செல்கிறது. 

ஒரு காதலன், தன்தன தன்னுதடய காதலாக நிதனவுபடுத்திக் சகாள்கிறாஜன தவிர, தன்தன 

அல்ல. 

ஒரு கதாெிாியருக்கு அவருதடய எழுத்துக்கதளப் பதடக்கும்சபாழுது ஜவறு எதுவும் ஜததவப் 

படுவதில்தல. 

கண்டுபிடிப்பாளர்கள் உடல்ாீதியாக ஊக்கம் சபறுகின்றனர், ேடாீதியான மனம் ததலதம 

தாங்குகிறது. 

கவிஞர்கள் ஜயாகிகளுக்கு ஒரு நிதல கீஜழ உள்ளனர். 

அவர்கஜள அவர்களது உலகமாவர். 

அவர்கள் வாழும் உலகத்ததவிட அவர்கள் பதடக்கும் உலகம் விாிவானது. 

ஒரு காதலன் மனித உறவுகளில் இதறவதன ஆன்மீகமயமாகப் பார்க்கிறான். 

பாகவதாின் கதததயக் ஜகட்டு, அது அளித்த பலத்தில் கிருஷ்ணரது நதககதளத் திருடிய திருடன், 

கிருஷ்ணாிடம் அவதர தினமும் ஒரு முதற தாிெனம் செய்வததவிட ஜவசறதுவும் ஜததவயில்தல 

என்று கூறினான். 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

434 

 

தனது காதலியின் நிதனவிஜலஜய வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ இயலும் ஒருவன் காதலன் ஆவான். 

டார்ெி அவதள அவ்வாறு காதலித்தான். 

“அன்தன உனது ெரணாகதிதய ஏற்றுக்சகாண்ட பின் உனக்கு ஜவசறன்ன ஜவண்டும்?” என்று 

பகவான் இந்த அர்த்தத்தில்தான் ஜகட்டார். 

ஒரு நூறு விஷயங்களுக்கு ஆதெப்பட்ட ஒரு குழந்ததக்கு தாய் இறந்த பிறகு எதுவும் ஜவண்டாம் 

என்றாகி விட்டது. மனிதனுக்கு அதனுடன் தன்னுதடய இதணப்தபக் கண்டுபிடித்தவுடன் எதுவும் 

ஜததவப்படுவதில்தல.  

எல்லாவற்றிலும், எல்லா நிகழ்வுகளிலும் இதறவதனப் பார்ப்பது மனிதனுக்குத் சதய்வீக 

வாழ்க்தகயாகும். 

இத்ததகய ெராணாகதி மனிதன் விாிவதடயும் அனந்தமாகும். 

ஜவறு எததயும் நாடுவதற்குத் ஜததவயான உபாி ெக்திதய இது மீதம் தவப்பதில்தல. 

காதல் ஒளிதயப் ஜபால், ஒரு ஜவதள அததவிட ஜவகமாகவும் நகருகிறது, ஜவசறததப் பற்றியும் 

நிதனப்பதற்கு மனதிற்கு இடம் அளிப்பதில்தல.    

காதல் அகத்திலிருந்து விாிவதடந்து, தீவிரத்ததயும் நித்தியத்துவத்ததயும் நாடுகிறது. 

நித்தியமாக இருக்கும் ஒரு தீவிரம், முயற்ெி செய்யும் ஆன்மாவிற்கு அதிக நிதறதவ அளிக்கிறது.   

ஏன் இதறவன் ெின்னத்தனத்ததக் தகவிடஜவண்டும் என்கிறார் என ஒருவர் ஜகட்கலாம். 

ெின்னத்தனம் அழிவாக விளங்கும் அழிச்ொட்டியத்தத விரும்புகிறது.  

பர்மா காட்டில் புலி தன்தனக் சகான்று உண்பதத விரும்பிய மனிததனப் ஜபால், சுயநிர்ணயத்தத 

வலியுறுத்தும் ெின்னத்தனம், அதன் அழிதவ நாடுவதற்கான சுதந்திரத்ததப் சபறுகிறது, இது 

ஆனந்தமாக விாிவதடகிறது.  

எந்த வழியில் ஒருவர்அறிதவ நாடினாலும், முடிவில் அதனத்தும் ெந்திக்கின்றன என்று  

ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். (p. 13 The Life Divine) 

ஒற்றுதம, தீவிர ஒற்றுதம, முக்கியமான மற்றும் ஆதியான ஒற்றுதம ஆகியதவ, அது பிரம்மம் 

என்பதாஜலஜய எந்த ஒரு குணமும் இல்லாத முழுதமயான பிரம்மத்திற்கு உாியதவ ஆகும்.     

அதனத்ததயும் ஒன்றாக இதணக்கும் ஒன்றிதன, மனிதனில் இயற்தகயும் இயற்தகயில் 

மனிதனும் நிதறவு சபறும் ஒன்றிதன மனம் கண்டு பிடிக்க ஜவண்டும். (p. 690 The Life Divine) 

இந்நாள் வதர அகந்ததயாக இருந்த இததன ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஒருங்கிதணக்கும் அறிவு 

என்றதழக்கிறார். 

இததனப் பகுத்தறிவு என்றும் கூறுகிறார்.  

ஒற்றுதமதயக் கண்டறிய பகுத்தறிவு தன்தனச் சுற்றியுள்ள அதனத்ததயும் இதணக்கிறது.  

பகுத்தறிவு மனிததன பிரம்மத்திற்கு அதழத்துச் செல்கிறது என்று பகவான் கூறுகிறார்.   

உபநிஷதத்தில் பன்னிசரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் பிரம்மத்ததக் கண்டு 

பிடிக்கிறார். 

பல வாதங்கதள பகவான் நியாயமற்றதவ என்கிறார். 

காலத்திற்குப் பின்னால் நித்தியத்துவம், மாற்றமற்றது ஆகியவற்றின் ஒரு நியாயமான விளக்கத்தத 

பகவான் அளிக்கிறார். 

ஒவ்சவாரு குடும்பத்திற்கும், தனிநபருக்கும், ெமூகத்திற்கும் பிரம்மத்தின் அதன் சுய பதிப்புகள் 

உள்ளன.   

ஆதிகால மனிதனுக்கு இது மூட நம்பிக்தகயாகும். 

ஆதிகால மனிதன் ஒரு ஜமலான நம்பிக்தகதய ஏற்றுக்சகாள்ளும்வதர அவனது மூடநம்பிக்தகதய 

அகற்ற ஜவண்டாம் என்று கீதத எச்ொிக்கிறது. (p. 53 The Life Divine) 

அன்தனதய ஏற்றுக்சகாள்பவர்கள் அன்தனதய வழிபடத்தக்க ஒரு கடவுளாக ஏற்றுக்சகாள்ள 

முடிகிறது என்பததக் காண்கின்றனர். அவர்கள் வழிபடும் மற்ற பல கடவுள்களுடன் 

அன்தனதயயும் ஜெர்த்துக்சகாள்வதும் அல்லது அதவ அதனத்திற்கும் மாற்றாக அன்தனதய 

ஏற்றுக்சகாள்வதும் மட்டுஜம அவர்கள் அதடயும் ஒஜர முன்ஜனற்றம் ஆகும்.    

வழிபடும் எண்ணத்ததக் தகவிட்டு விட்டு, அறியாதமயிலிருந்து ஞானமும், ஞானத்திலிருந்து 

ஆன்மாவும் சவளிப்படும் சுயமாக இயங்கும் ஆன்மீக வளர்ச்ெிதய அன்பர்கஜளா அல்லது 

ொதகர்கஜளா மனமாரத் ஜதர்ந்சதடுப்பதில்தல.   

ஒரு ஆங்கிஜலயாின் இத்ததகய ஒருங்கிதணக்கும் பண்பு அவருதடய பிரச்ெிதனக்கு  

ஜவறு எவர் மீதும் குற்றம் சுமத்துவதில்தல என்பஜதயாகும்.  

லிடியா ஓடிப்ஜபானதற்குப் பிறகு திரு சபன்னட் மனமார முழுதமயாக தன்னுதடய சபாறுப்தப 

ஏற்றுக் சகாண்டார்.  

மனிதனும், ெமூகமும் ஒன்றில் ஒன்று பூர்த்தியாகும் ஒரு இதணயும் இடத்ததக் கண்டு 

பிடிப்பதற்கான மனதின் வழி அது. லிடியாதவக் கண்டுபிடிப்பதற்கும் மற்றும் மற்ற இரண்டு 

சபண்களின் திருமணத்தத நடத்துவதற்கும் ெமூகாீதியான வழிநடத்தலும் ஆற்றலும் அந்த 

தமயத்திலிருந்ஜத எழுந்தன. 

மனிதன் தெத்தியத்தத அந்த தமயமாகத் ஜதர்ந்சதடுக்க ஜவண்டுசமன்று ஜயாகம் விரும்புகிறது. 

இததச் ொத்தியமாக்கும் இது ஜபான்ற தமயம் இல்லாத எந்தச் செயல்பாடும் இல்தல. 
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166. “I will not detain you a minute.” 

It was a moment of tragic crisis, one of psychological embarrassment. 

What did he understand of her? Was it a duty or courtesy? 

He did not offer the help, she did not ask for it. 

Was it wrong for him to know her tragedy? 

She herself spoke of it to him without his asking for it. 

The issue itself was tragic. To let him know it was a confession of a guilt he accused her of in the 

Hunsford proposal. 

She was more than humbled, humiliated on her own initiative, more than his own humiliation at the 

proposal. 

It was the requirement for the transformation that followed. 

The yogi, on his own volition, should reach that intensity of opening for his yogic progress. 

Not only love seeks intensity and eternity. 

Yoga needs increasing intensity extended over all eternity. 

That ensures the energy of yoga. 

To convert this energy into yogic result, one needs precision of consciousness, neither more nor less, as the 

musician who reaches the climax modulates his voice. 

It must be one of comprehensive preciseness. (p. 324 The Life Divine) 

Precision is needed for execution. 

Comprehensiveness brings the whole to bear on this precise point. 

Integral yoga is to realize the infinite power in the finite. 

The Amin, a peon of the court, carries the entire power of the whole government. 

Pressure in the liquid is equally distributed at all points. 

Integrality holds at all points all the powers, faculties of the whole, as if each point is the whole in 

every respect. 

The Absolute holds the intensive, essential, original Unity like that. In the evolution it holds the Unity of 

Multiplicity like that. 

The lover, the explorer, the genius, the heroic soldier on the front hold the love, the exploration, the genius, 

the heroism like that – integrally – in his being. Darcy did so. 

Entering the higher subtle or causal plane from the gross plane. 

In praying to Mother for the solution of a problem, we understand that we must shed the wrong side, 

emphasize the right side. 

As a working strategy, it is all right. 

There is no right or wrong side for Mother, and a devotee of that mindset will not pray for the solution of 

problems as no problem touches him. 

This is a moral, ethical strategy for a moral, ethical person. 

Yoga is not on moral-ethical planes. 

Moments are events, events are movements. 

They have moral character as well as functional characteristics. Beyond them each plane contributes its own 

characteristics to every event or moment. 

Human choice is decisive as well as characterized by these traits. 

One moves from gross plane to subtle plane and then to the causal plane.  

On p. 56 of the Book He cautions us against emphasizing the practical results.  

Such an emphasis retains us in the gross plane and prevents us from shifting to the subtle plane. 

When a work is accomplished all these rules are automatically followed. 

Accepting a great ideal for ultimate execution is not done by oral endorsement or the thought 

consciously conceding it. It bypasses speech and thought. There will be no sub-vocalisation. It escapes 

even conscious recognition. 

Great Love is received so, as it emanates with such characteristics. 

The identity of Being, called knowledge of identity is the faculty of yoga. 

Such a relationship is beyond the dualities of good and bad, defect and it’s opposite. 

One perceives Mother in that state with his being. 

Such a state does not permit consecration or a move of surrender. 
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It is the state of a surrendered Soul. 

Soul by that movement becomes the Self of the transcendent. 

That is the state of Mind which can understand The Life Divine. 

An ideal devotee’s serious consecration leads him to such perfection in his work. It is instantaneous. 

One moves to the Simultaneous integrality of Time–eternity as well as the Timeless Eternal. 

All the knowledge one needs in his life is thus given to him at one moment. 

One’s lifetime is the duration between his birth and death. 

When he gets all the experiences he needs, he seeks rebirth through death. 

The body rising to respond to this evolution of the spirit inside need not die. 

Instead of his bodily form of frame dying, he is born at a higher soul level of consciousness which is 

spiritual rebirth. 

On birthdays it happens. 

Such an experience usually abridges one year or one lifetime. 

Mother has always said those who meditated with Her usually got the spiritual benefits of ten births. 

It is a spiritual experience not known to traditional yogas. 

One may be identified with his family, organization or country. 

For him the progress is outward with the object of his identification. 

We often see a family making the progress of ten or even fifty years. 

It is by the inner progress of one Man. 

An organization dedicated to national development or international service can raise their field similarly, if 

their progress is as an organization. 

A dozen sadhaks bringing the descent is by this principle. 

Non-Reaction is powerful, but it recognizes the object that creates reaction negatively. 

Transformation of Non-Reaction is to render the same object as a source of yogic inspiration. 

Friends, family members, spouses will find this very powerful as it is the knowledge of identity. 

The slowest method of achieving this is by an enlightened thought. 

An emotional sincerity that grants emotional equality to the other sees the sensitivity of reaction 

dissolve. 

Reaction energises the object reacted against. 

Memory is a faculty of surface Mind which is organized in the reverse. 

A wife with a long suffering concrete suspicion about her husband’s relationship with another woman can 

see the suspicion dissolving at once and the fresh fact that emerges will entirely reverse one’s Mind. 

“நான் ஒரு நிமிடம்கூட உன்தன நிறுத்தி தவக்க மாட்ஜடன்.” 

அது துயரமான சநருக்கடி ஏற்பட்ட ஒரு தருணம், மனாீதியாக ெங்கடமளித்த ஒரு தருணம் ஆகும்.  

அவதளப் பற்றி அவன் என்ன புாிந்து சகாண்டான்? அது ஒரு கடதமயா அல்லது மாியாததயா? 

அவன் உதவி அளிக்க முன்வரவில்தல, அவள் உதவி ஜகட்கவில்தல. 

அவளுதடய துயரத்ததப் பற்றி அவன் சதாிந்துசகாண்டது தவறா? 

அவன் ஜகட்காமஜலஜய அவள் அவனிடம் அததப்பற்றிப் ஜபெினாள். 

விஷயஜம ஆபத்தானது. ஹன்ஸ்ஜபார்ட் திருமண ஜவண்டுஜகாளில் அவன் அவள் மீது சுமத்திய 

குற்றத்தத அவள் ஒப்புக்சகாண்டசத அவனுக்குத் சதாியப்படுத்துவதாகும் இது.  

திருமண ஜவண்டுஜகாளில் அவன் அதடந்த அவமானத்ததவிட அவளது தன்முதனப்பில் அவள் 

அதடந்த அவமானம் சபாியது. 

பின்னர் நிகழ்ந்த திருவுருமாற்றத்திற்கு இது ஜததவயாக இருந்தது. 

ஜயாகி, அவரது சொந்த விருப்பத்தின் சபயாில் அவரது ஜயாக முன்ஜனற்றத்திற்காக அந்தத் 

தீவிரத்தத அதடய ஜவண்டும். 

தீவிரத்ததயும், நித்தியத்துவத்ததயும் காதல் மட்டும் நாடுவதில்தல. 

ஜயாகத்திற்கு அதனத்து அமரத்துவத்திலும் விாிவதடயும் தீவிரம் ஜததவ. 

அது ஜயாகத்தின் ெக்திதய உறுதிப்படுத்துகிறது. 

இந்தச் ெக்திதய ஜயாகப் பலனாக மாற்ற ேீவியத்தின் துல்லியம் ஒருவருக்குத் ஜததவ. உச்ெ 

ஸ்தாயிதய எட்டும் பாடகர் குரதலக் கட்டுப்படுத்துவதுஜபால் துல்லியமான ேீவியம் ஜததவ, 

அதிகமாகஜவா குதறவாகஜவா இருக்கத் பதசவயில்சல. 

விாிவான துல்லியமாக இது இருக்க ஜவண்டும். (p. 324 The Life Divine) 

செயல்படுத்துவதற்குத் துல்லியம் அவெியம். 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

437 

 

விாிவான தன்தம, முழுதமதய இந்தத் துல்லியமான விஷயத்தில் தாக்கத்தத ஏற்படுத்த 

தவக்கிறது. 

அனந்தத்தின் ெக்திதய வரம்புக்குட்பட்டதில் சபறுவஜத பூரண ஜயாகமாகும். 

நீதி மன்றத்தின் ஒரு கதடநிதல ஊழியனான அமீனா அரொங்கம் முழுவதன் அதிகாரம் 

அதனத்ததயும் தாங்கி நிற்கிறார்.  

திரவத்தின் அழுத்தம் எல்லா இடங்களிலும் ெமமாகப் பரவி நிற்கிறது.  

எல்லா விதத்திலும் ஒவ்சவாரு இடமும் முழுதம என்பது ஜபால், பூரணமான முழுதம எல்லா 

இடங்களிலும் எல்லா ெக்திகதளயும், முழுதமயின் திறன்கதளயும் தாங்கி நிற்கிறது. 

பிரம்மம் தீவிரமான, முக்கியமான, ஆரம்ப ஒற்றுதமதய அவ்வாறு தாங்கி நிற்கிறது. பாிணாம 

வளர்ச்ெியில், இது அதுபபான்ற பன்முகத்தன்தமயின் ஒற்றுதமதயக் சகாண்டுள்ளது. 

காதலர், ஆராய்பவர், ஜமதத, ஜபார்க்களத்தில் வீரமுள்ள ஜபார்வீரன் ஆகிஜயார், காதல், ஆராய்ச்ெி, 

ஜமதாவித்தனம், வீரம் ஆகியவற்தற அவர்களது ேீவனில் அவ்வாஜற முழுதமயாகக் 

சகாண்டுள்ளனர். டார்ெி அவ்வாஜற நடந்து சகாண்டான்.  

ஸ்தூல நிதலயிலிருந்து, உயர்ந்த சூட்சும நிதல அல்லது காரண நிதலக்குள் நுதழவது. 

ஒரு பிரச்ெிதன தீர்வதற்காக அன்தனக்குப் பிரார்த்ததன செய்யும்சபாழுது, நாம் ொியான 

பக்கத்தத வலியுறுத்தி, தவறான பக்கத்ததக் தகவிட ஜவண்டும் என்பது நமக்குப் புாிகிறது. 

ஒரு ஜவதல செய்யும் உபாயமாக இது ொி. 

அன்தனதயப் சபாறுத்தவதர ொியான பக்கம், தவறான பக்கம் என்பஜத கிதடயாது, இம்மன 

நிதலதயக் சகாண்ட அன்பதர பிரச்ெிதன எதுவும் அணுகாது என்பதால், அவர் பிரச்ெிதன தீர 

பிரார்த்ததன செய்வதில்தல. 

இது தார்மீகமான, சநறிமுதறயான நபாின் தார்மீகமான, சநறிமுதறயான உபாயமாகும். 

ஜயாகம் தார்மீகமான சநறிமுதறயான நிதலகளில் இல்தல. 

தருணங்கள் நிகழ்வுகள் ஆகும், நிகழ்வுகள் இயக்கங்கள் ஆகும். 

அதவகளுக்கு தார்மீக குணங்களும், செயல்பாட்டு தனித்தன்தமகளும் உண்டு. அவற்தறத் தாண்டி 

ஒவ்சவாரு நிதலயும் அதன் தனித்தன்தமகதள ஒவ்சவாரு நிகழ்விற்ஜகா அல்லது ஒவ்சவாரு 

தருணத்திற்ஜகா வழங்குகிறது. 

மனித விருப்பம் தீர்மானமானது, ஜமலும் இந்தப் பண்புகளால் தனிச்ெிறப்பு சபற்றுள்ளது.  

ஒருவர் ஸ்தூல நிதலயிலிருந்து சூட்சும நிதலக்கும், பின்னர் காரண நிதலக்கும் நகர்கிறார். 

நூலின் 56-ம் பக்கத்தில் நதடமுதற பலன்கதள வலியுறுத்தக் கூடாது என பகவான் நம்தம 

எச்ொிக்கிறார்.  

இத்ததகய வலியுறுத்தல் நம்தம ஸ்தூல நிதலயிஜலஜய தங்க தவத்து, சூட்சும நிதலக்குச் 

செல்வததத் தடுக்கிறது. 

ஒரு ஜவதல நிதறஜவற்றப்படும்சபாழுது இந்த எல்லா விதிகளும் தாமாகஜவ 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

வாய்சமாழி ஒப்புதல் மூலமாகஜவா அல்லது அதத அறிந்ஜத ஒப்புக்சகாள்வதன் மூலமாகஜவா 

இறுதியான செயல்பாட்டிற்காக உயர்ந்த இலட்ெியம் ஏற்றுக் சகாள்ளப்படுவதில்தல. இது ஜபச்சு 

மற்றும் எண்ணத்ததத் தவிர்க்கிறது. எந்த உப குரலும் எழுவதில்தல. சதைிவாக அதடயாளம் 

காண்பதிலிருந்தும் இது தப்பித்துக்சகாள்கிறது.  

உயர்ந்த காதல் இத்ததகய பண்புகதள சவளிப்படுத்துவதால் இவ்வாறு 

சபற்றுக்சகாள்ளப்படுகிறது.  

அதடயாளத்தின்அறிவு எனப்படும் ‘ெத்’-ன் அதடயாளம் ஜயாகத்தின் திறனாகும். 

இத்ததகய ஒரு உறவு இரட்தடகளான நல்லது - சகட்டது மற்றும் குதற - அதற்கு 

ஜநர்மாறானதற்கு அப்பாலுள்ளது.  

ஒருவர் அன்தனதய அந்த நிதலயில் அவரது ேீவனில் உணருகிறார். 

இத்ததகய ஒரு நிதல ெமர்ப்பணத்ததஜயா அல்லது ெரணாகதிதயபயா அனுமதிப்பதில்தல. 

இது ஒரு ெரணதடந்த ஆன்மாவின் நிதல. 

அந்த இயக்கத்தின் மூலம் ஆன்மா பிரம்மத்தின் சுயமாக மாறுகிறது. 

‘தி தலப் டிதவன்’-ஐப் புாிந்துசகாள்ளும் மனநிதல இது. 

ஒரு இலட்ெிய அன்பாின் தீவிரமான ெமர்ப்பணம் அவரது ஜவதலயில் இத்ததகய பூரணத்துவத்தத 

அளிக்கும். இது உடனடியாக நிகழும். 

ஒருவர் காலத்ததக் கடந்த நிதல மற்றும் காலத்துள் காலத்ததக் கடந்த நிதலயான இரு 

காலங்களும் இதணந்த நிதலக்குச் செல்கிறார். 
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வாழ்நாள் முழுவதற்கும் ஒருவருக்குத் ஜததவயான அறிவு இவ்வாறு ஒரு கணத்தில் அவருக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. 

ஒருவரது வாழ்நாள் அவரது பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இதடஜய உள்ள இதடசவளி ஆகும். 

அவனுக்குத் ஜததவயான அதனத்து அனுபவங்கதளயும் சபற்ற பின் அவன் மரணத்தின் மூலம்  

மறுபிறப்தப நாடுகிறான்.  

அகத்தில் உள்ள ஆன்மாவின் இந்தப் பாிணாமத்திற்கு மறுசமாழி அளிப்பதற்காக உயரும் உடல் 

மரணமதடயத் ஜததவயில்தல. 

அவரது உடலின் ரூபம் மடிவதற்குப் பதிலாக, ஆன்மீக மறுபிறப்பாக அவர் ேீவியத்தின் ஒரு 

உயர்ந்த ஆன்ம நிதலயில் பிறக்கிறார். 

ஒருவரது பிறந்த நாளில் இது நடக்கிறது. 

இத்ததகய அனுபவம் சபாதுவாக ஒரு வருடத்ததஜயா அல்லது ஒரு வாழ்நாதளஜயா சுருக்கும். 

அன்தனயுடன் ஜெர்ந்து தியானம் செய்தவர்கள் சபாதுவாகப் பத்து பிறப்புகளில் கிதடக்கும் 

ஆன்மீகப் பலன்கசைப் சபற்றுக்சகாள்வதாக அன்தன எப்சபாழுதும் கூறி வந்துள்ளார்.  

பாரம்பாிய ஜயாகங்களில் இல்லாத ஒரு ஆன்மீக அனுபவம் இது. 

ஒருவதர அவரது குடும்பம், நிறுவனம் அல்லது நாட்டுடன் அதடயாளப்படுத்தலாம்.  

அவரது முன்ஜனற்றம் அவர் அதடயாளப்படுத்திக்சகாள்ளும் சபாருளுடன் புறத்தில் ஏற்படுகிறது. 

ஒரு குடும்பம் பத்து அல்லது ஐம்பது வருட முன்ஜனற்றத்திதனப் சபறுவதத நாம் சபரும்பாலும் 

காண்கிஜறாம். 

இது ஒரு மனிதனின் அக முன்ஜனற்றத்தினால் நிகழ்கிறது. 

நாட்டின் வளர்ச்ெிக்ஜகா அல்லது உலகளாவிய ஜெதவக்ஜகா தங்கதள அர்ப்பணித்திருக்கும் ஒரு 

அதமப்பு, அதன் வளர்ச்ெி ஒரு நிறுவனத்ததப்ஜபால் இருக்குஜமயானால் இஜத ஜபால தனது 

துதறதய உயர்த்தலாம்.  

பன்னிரண்டு ொதகர்கள் ெத்திய ேீவியத்ததப் புவியில் சகாண்டு வருவது இந்தத் தத்துவத்தின் 

மூலஜம ஆகும். 

எதிர்விதன ஆற்றாமலிருப்பது ெக்தி வாய்ந்தது, ஆனால் அது எதிர்விதனதய உருவாக்கும் 

சபாருதள எதிர்மதறயாக அதடயாளம் காண்கிறது.   

எதிர்விதன ஆற்றாமலிருப்பதத திருவுருமாற்றுவது, அஜத சபாருதள ஜயாக ஆர்வத்தின் ஒரு 

ஆதாரமாக வைங்குவதாகும். 

இது அதடயாளத்தின் ஞானம் என்பதால் நண்பர்கள், குடும்ப அங்கத்தினர்கள், கணவன் அல்லது 

மதனவி ஆகிஜயார் இது ெக்தி வாய்ந்ததாக இருப்பததக் காண்பர்.  

சதைிவு சபற்ற ஒரு எண்ணத்தினால் இததன மிகவும் சமதுவாகச் ொதிக்கலாம்.  

மற்றவருக்கு உணர்ச்ெிபூர்வமான ெமத்துவத்தத அளிக்கும் ஒரு உணர்ச்ெிபூர்வமான உண்தம, 

எதிர்விதனயின் உணர்வு கதரவததக் காண்கிறது. 

எந்தப் சபாருளுக்கு எதிராக எதிர்விதன ஆற்றுகிஜறாஜமா, அதற்கு எதிர்விதன ெக்தி அளிக்கிறது. 

ஞாபகம் ஜநர்மாறாக முதறப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஜமல்மனதின் திறன் ஆகும். 

மற்சறாரு சபண்ணுடன் உறவு தவத்திருப்பாஜனா என்று நீண்ட நாட்களாக கணவதனச் 

ெந்ஜதகிக்கும் மதனவி, உடனடியாகச் ெந்ஜதகம் மதறவததக் காணலாம். சவளிவரும் புதிய 

உண்தம ஒருவரது மனதத முழுதமயாக மாற்றிவிடும். 

167. “Let the servant go after Mr. and Mrs. Gardiner.” 

When things are overwhelming, some people rise to the occasion and most others give up. 

She gave up not even knowing she had done so. 

He rose to the occasion on two accounts 1) in summoning help to her at once and 2) to relieve her of the 

crisis she faced. 

Men fall into these two categories. 

Men who would give up can through consecration rise to the other category. 

That is the privilege of a devotee. 

Devotees at some time or other feel that there is a limit for them. 

Unless one sets a limit, there is no real limit. 

Man doing things on his own effort has a limit. 

When he hands over his responsibility to an organization there is no limit for him. 

The organization can have a limit. 

A devotee becomes a sadhak when he reaches a limit and hands himself over to consecration. 

Shakti, viryam, deiva prakriti, sraddha are the four stages of work. 
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The first is what Man does. 

Viryam is the work he does by taking the greatest interest in the work. 

Consecration of that renders his energy into divine energy, deiva prakriti. 

Finally inside he moves to shradha, faith when the work takes off on its own. 

What acts in faith is the Divine Shakti. 

Divine work is done by Divine Shakti in Man when he moves to faith based on equality. 

Work done by Shakti in a Man of faith and equality raises his Mind to Supermind. 

For this he must start with perfection. 

Organisation raises work from the lowest to the highest. 

Skill itself is an organization of energy. 

When two or more works are coordinated in Time and Space, both are abridged as successive works are 

done simultaneously. 

When an infinite number of works in as many places are coordinated around a centre, the finite individual 

work is raised to the infinite efficiency all over the place. 

Transport, someone said, is abridged by communication. 

Transport works in space. 

Communication works in Time. 

Thus the space, the outer dimension, is changed into Time, the inner dimension. 

What in 1950 was done in three years is now being done in three months in the government and three weeks 

in private, while in America it is done in three days. 

There is an organization of ideas. 

Idea itself raises the work from the physical plane to the Mental, thus enormously abridging Time, Space, 

energy and effort. 

Organisation of ideas goes further. 

What would take five years, an expenditure of 50,000 rupees and the labour of one Man’s full time to 

collect data is now given by the Internet in five minutes free. 

Agriculture was the first major social organization which spared Man nomadic wanderings, securing food 

everyday round the year. 

It is a success of Man’s Mind, coordinating seasons with work, training Men to act together for collective 

good for producing, harvesting, storing, and distributing food to all. 

VISA is a worldwide organization coordinating millions of people, millions of retailers, ten thousand banks 

over a period that is spread over all the twenty four hours of the day throughout the year. 

Physical organization appears to have reached its limits. 

Each work is to be done by people of that level. 

There is an appropriate strategy for every work. 

The context of a work’s accomplishment is unique. 

Time, the Spirit’s outer Brahman is a God in his own right to give that context a life in inner movement. 

Space where the work is, is the field of Spirit extended to hold the images Time has created for that event. 

An event is a Many. 

It has a cosmic context of being with the other Many. 

It is decided by the exchange of being, consciousness and ananda. 

Meeting Elizabeth at Pemberley, Darcy found his being with her in her without this awareness. 

Being is in the causal plane while love is in the gross plane. 

What love cannot speak out, the being delivers by its identity. 

A higher context is the relation of the Many with the One. 

It can be either from the Many or from the One. 

Here that One is the wave from the French Revolution. 

That is a spiritual context known as transcendent relationship. 

From below it is an aspiration. 

From above it is a descent of grace. 

This varies from the One to the various Many that are in mutual relationships. 

Each supplies another dimension of the context. 

The sum of all these contexts together is the cosmic context. 
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The whole of that context that exceeds that sum is the CONTEXT. 

The context of an event has infinite dimensions of Time, Space, causality, being, consciousness, 

ananda, strategies, attitudes, opinions and every conceivable thing at the given moment. 

The Psychic composes of the right spiritual response to all of them. 

The author is vastly aware of this character of each event, but can rise to the occasion in only some events. 

Where he does he excels. 

The above mentioned is one such but an anti-climax. 

“கார்டினர் தம்பதிகதளத் ஜதடி பணியாள் செல்லட்டும்.” 

விஷயங்கள் அைவு கடந்து இருக்கும்சபாழுது, ெிலர் அச்ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு உயருகின்றனர், 

பலரும் தகவிட்டு விடுகின்றனர்.  

அவள் தகவிட்டாள். அது அவளுக்ஜக சதாியவில்தல. 

இரண்டு விஷயங்களில் அவன் ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு உயர்ந்தான், 1) அவளுக்கு உடஜன 

உதவி செய்ய முன்வந்தது 2) சநருக்கடியிலிருந்து அவதள விடுவித்தது.   

மனிதர்கதள இந்த இரண்டு வதககளாகப் பிாிக்கலாம். 

தக விடும் மனிதர்கள் ெமர்ப்பணத்தின் மூலம் மற்ற பிாிவிற்கு உயருகிறார்கள். 

இது ஒரு அன்பாின் தனிச்ெலுதகயாகும். 

ஏஜதா ஒரு ெமயத்தில் அன்பர்கள் தங்களுக்கு ஒரு எல்தல இருப்பதாக உணருகின்றனர். 

தாமாகஜவ ஒருவர் ஒரு எல்தலதய நிர்ணயித்துக் சகாண்டாசலாழிய, ஜவறு எந்த உண்தமயான 

எல்தலயும் கிதடயாது.  

தனது சொந்த முயற்ெியில் செயல்படும் மனிதனுக்கு ஒரு எல்தல உண்டு. 

தனது சபாறுப்தப ஒரு நிறுவனத்திடம் ஒப்பதடக்கும்சபாழுது அவனுக்கு எந்த எல்தலயும் 

இருப்பதில்தல. 

நிறுவனத்திற்கு ஒரு எல்தல இருக்கலாம். 

ஒரு வரம்தப எட்டி, தன்தன ெமர்ப்பணத்திற்கு உட்படுத்திக்சகாள்ளும்ஜபாது ஒரு அன்பன் ஒரு 

ொதகனாக மாறுகிறான். 

ெக்தி, வீாியம், சதய்வ பிரகிருதி, ெிரத்தத ஆகியதவ ஜவதலயின் நான்கு கட்டங்களாகும். 

முதலாவது மனிதன் செய்வது. 

ஜவதலயில் அதிக அளவு ஆர்வத்துடன் செய்யப்படும் ஜவதல வீர்யம் ஆகும். 

அததச் ெமர்ப்பணம் செய்வது அவனது ெக்திதய சதய்வீக ெக்தியாக, சதய்வப் பிரக்ருதியாக 

மாற்றுகிறது. 

இறுதியாக ஜவதல தானாகஜவ செய்யப்படும்சபாழுது, அகத்தில் அவன் ெிரத்ததக்கு, நம்பிக்தகக்கு 

மாறுகிறான்.  

நம்பிக்தகயில் செயல்படுவது சதய்வீக ெக்தியாகும். 

ெமத்துவத்தின் அடிப்பதடயில் மனிதன் நம்பிக்தகக்கு மாறும்சபாழுது சதய்வீக ஜவதல மனிதனில் 

சதய்வீக ெக்தியால் நதட சபறுகிறது. 

நம்பிக்தகயும் ெமத்துவமும்சகாண்ட ஒரு மனிதனிடம் ெக்தியால் செய்யப்படும் ஜவதல அவனது 

மனதத ெத்திய ேீவியத்திற்கு உயர்த்துகிறது.  

இதற்கு அவன் பூரணத்துவத்துடன் சதாடங்க ஜவண்டும். 

முதறப்படுத்துவது ஒரு ஜவதலதய கீழ் நிசலயிருந்து உயர்ந்த நிசலக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. 

திறதமஜய ெக்திதய முதறப்படுத்துவதாகும். 

காலம் மற்றும் இடத்தில் இரண்டு அல்லது அதற்கு ஜமற்பட்ட ஜவதலகதள ஒருங்கிதணக்கும் 

சபாழுது, இரண்டுஜம அடுத்தடுத்த ஜவதலகளாகச் சுருக்கப்பட்டு, ஒஜர ெமயத்தில் 

செய்யப்படுகின்றன.    

ஒரு தமயத்ததச் சுற்றி அளவற்ற ஜவதலகள் அளவற்ற இடங்களில் ஒருங்கிதணக்கப்படும் 

சபாழுது, அளவுக்குட்பட்ட தனிப்பட்ட ஜவதல எல்லா இடங்களிலும் எல்சலயற்ற செயல்திறனுக்கு 

உயர்த்தப்படுகிறது. 

சதாதலத்சதாடர்பின் மூலம் ஜபாக்குவரத்து சுருக்கப்பட்டு விட்டது என்று ஒருவர் கூறியுள்ளார். 

ஜபாக்குவரத்து இடத்தில் செயல்படுகிறது. 

சதாசலத்சதாடர்பு காலத்தில் செயல்படுகிறது. 

இவ்வாறு புற பாிமாணமான இடம், அக பாிமாணமான காலமாக மாறுகிறது. 

1950ஆம் வருடத்தில் மூன்று வருடங்களில் செய்யப்பட்டது, இன்று அரொங்கத்தில் மூன்று 

மாதங்களிலும், தனியார் நிறுவனங்களில் மூன்று வாரங்களிலும், அசமாிக்காவில் மூன்று 

நாட்களிலும் செய்யப்படுகின்றன. 
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கருத்துகளின் ஒழுங்கதமப்பு உள்ளது. 

கருத்ஜத ஒரு ஜவதலதய ேட நிதலயிலிருந்து மனதின் நிதலக்கு உயர்த்துகிறது, இவ்வாறு காலம், 

இடம், ெக்தி மற்றும் முயற்ெி சவகுவாகச் சுருக்கப்படுகின்றன. 

கருத்துகளின் ஒழுங்கதமப்பு இதற்கு ஜமலும் செல்கிறது. 

ஐந்து வருட உதழப்பு, ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செலவு மற்றும் ஒரு மனிதனின் முழு ஜநர உதழப்பின் 

மூலம் கிதடக்கும் புள்ளி விவரத்தத இப்சபாழுது இதணயதளம் ஐந்து நிமிடங்களில் இலவெமாக 

வழங்குகிறது. 

நாஜடாடியாக இருந்த மனிததன மாற்றி, வருடம் முழுவதும் உணதவ வழங்கிய முதல் சபாிய ெமூக 

அதமப்பு விவொயம் ஆகும். 

பருவத்திற்கு ஏற்ப விவொய உற்பத்தி, அறுவதட, அவற்றின் ஜெமிப்பு, அதனவருக்கும் அதத 

விநிஜயாகிப்பது ஆகியவற்றிற்காக ஆட்கதள இதணந்து செயலாற்ற பயிற்றுவித்தது மனித 

மனதின் சவற்றியாகும். 

பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள், பல்லாயிரக்கணக்கான ெில்லதற வியாபாாிகள், பத்தாயிரம் 

வங்கிகள் ஆகியவற்தற வருடம் முழுவதும் இருபத்தி நான்கு மணி ஜநரமும் இயங்குவதத 

ஒருங்கிதணக்கும் ஒரு உலக அதமப்பு ‘விொ’ ஆகும்.  

ேடநிதல ஒழுங்கதமப்பு அதன் வரம்புகதள எட்டியுள்ளதுஜபால் ஜதான்றுகிறது. 

ஒவ்சவாரு ஜவதலயும் அந்த நிதல மக்களால் செய்யப்பட பவண்டும். 

ஒவ்சவாரு ஜவதலக்கும் சபாருத்தமான உத்தி உள்ளது.  

ஜவதல நிதறஜவறும் சூழல் தனிச் ெிறப்பு வாய்ந்தது. 

ஆன்மாவின் புற பிரம்மமான காலம் ஒரு கடவுளாகும் உாிதம பதடத்தது. அது அக இயக்கத்தில் 

அந்தச் சூழலுக்கு ஒரு வாழ்தவ அளிக்கவல்லது. 

ஜவதல நிகழும் இடம், அந்த நிகழ்விற்காக காலம் உருவாக்கிய ரூபங்கதளத் தாங்கி நிற்பதற்காக 

விாிவுபடுத்தப்பட்ட ஆன்மாவின் களமாகும். 

ஒரு நிகழ்வு ஒரு அஜனகனாகும். 

இது மற்ற அஜனகன்களுடன் இருக்கும் பிரபஞ்ெ சூழதலக் சகாண்டது. 

இது ேீவன், ேீவியம் மற்றும் ஆனந்தத்தின் பாிவர்த்ததனயால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

இந்தப் புாிதல் இல்லாமஜலஜய எலிெசபத்ததப் சபம்பர்லியில் ெந்தித்த டார்ெி, தனது ேீவதன 

அவளது ேீவனில் கண்டான். 

ேீவன் காரண உலகில் உள்ளது, காதல் ஸ்தூல உலகில் உள்ளது. 

காதல் சவைிப்படுத்த முடியாததத ேீவன் தன்னுதடய அதடயாளத்தால் சவளிப்படுத்துகிறது. 

ஒரு உயர்ந்த சூழல் ஏகனுடன் அஜநகனுக்கு உள்ள உறவாகும். 

இது ஏகனிடமிருந்து எழலாம், அல்லது அஜநகனிடமிருந்து எழலாம். 

இங்கு ஏகனாக இருப்பது பிசரஞ்சுப் புரட்ெியின் அதலயாகும். 

ஆன்மீகச் சூழலில் இது பிரம்ம உறவாகும். 

கீழிருந்து இது ஆர்வமாகும். 

ஜமலிருந்து இது அருள் கீழிறங்குவதாகும். 

இது ஏகனிடமிருந்து பரஸ்பர உறவுகளில் இருக்கும் பல அஜனகன்களுக்கு ஜவறுபடுகிறது. 

ஒவ்சவான்றும் சூழலின் மற்சறாரு பாிணாமத்தத அளிக்கிறது. 

இந்த அதனத்து சூழலும் ஜெர்ந்து பிரபஞ்ெ சூழலாகிறது. 

அந்தச் சூழலின் முழுதம அந்த சமாத்த அளதவ தாண்டும்சபாழுது சபரும் சூழலாகிறது. 

ஒரு நிகழ்வின் சூழல்-காலம், இடம், காரணம், ேீவன், ேீவியம், ஆனந்தம், உபாயங்கள், 

மஜனாபாவங்கள், கருத்துகள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்டத் தருணத்தில் நிதனத்துப் பார்க்கக்கூடிய 

ஒவ்சவாரு விஷயத்தின் அளவற்ற பாிணாமத்ததயும் சகாண்டுள்ளது.  

தெத்தியம் அதவ அதனத்திற்கும் ொியான ஆன்மீக பதிதல சதாகுத்து அளிக்கிறது. 

ஒவ்சவாரு நிகழ்வின் இக்குணத்ததப் பற்றியும் ஆெிாியருக்குத் சதாியும், ஆனால் ெில நிகழ்வில் 

மட்டுஜம அவரால் ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு உயர முடியும். 

அவ்வாறு செய்யும் இடத்தில் அவர் மிளிருகிறார். 

ஜமற்கூறியது இவ்வாறான ஒன்றாகும், ஆனால் ஜநசரதிராக முடிந்தது. 

168. “You are not well enough. You cannot go yourself.” 

Maya is a fact, not an argument. 

Maya is the consciousness of Brahman. 

Maya renders the Unknowable measurable. 

It converts the essential truth into phenomenal truth. 
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To us it appears as all in each and each in all. 

Vidya and Avidya do coexist. 

Without Avidya Vidya is a blinding light of apparent darkness. 

Without Vidya it is a chaotic confusion. 

Maya is there at all levels, Brahman, Supermind, Mind, Overmind. 

Maya achieves with or without purpose. 

Purposelessness allows Maya to create for its own Ananda. 

At that stage Maya realizes the kingdom is within. 

Sun going round the earth, man’s verticality, modern astrologer are the examples He gives. 

The finest example in the story is Darcy saw no abuse, but pure innocence that purified him of his 

deficiencies. 

How could a Man be oblivious of that avalanche of vituperation. 

Maya permits double consciousness. 

It is capable of permitting multiple consciousnesses. 

That higher knowledge removes the sting of that sensitivity. 

Sensitivity transformed becomes consciousness of a higher knowledge. 

It compels humanity to offer apologies for earlier events like dropping the atom bomb. 

Evil personified becomes vital venom. 

The atom bomb was its result. 

Japan received the grace of those bombs three months after the end of the war in Europe. 

Japan was offering to surrender for several months. 

The possession of the bomb urged its use. 

Possession of a power, especially when converted into a material tool unleashes a great urge for its 

use. 

Just now the cell phone does it copiously, positively. 

The infinite, indivisible, inalienable delight is there in the appearance of the formless infinite as well 

as the division of the finite form. 

It is this that expresses as the instinct of self-preservation in the vital sense of immortality in the Mind, the 

imperishability of matter in the physical.  

(p. 100, The Life Divine) 

Lydia had died a social death and was revived as a social entity. 

Mr. Bennet died to his Mental values when he learnt his brother-in-law paid for Lydia. His Mental 

individuality survived by his decision. 

Longbourn represented the property of Matter which, as far as Mrs. Bennet was concerned perished forever. 

It was made imperishable by Pemberley. 

What was the inalienable delight behind all these three events? 

Darcy felt that delight in his love for Elizabeth. 

She was the source and springhead for his delight. 

His formula is He is the Play, He is the Player, He is the Playground. 

The Play is the social evolution. 

Man is the Player. 

Life is the Playground. 

To us Longbourn and Pemberley were different. 

In the context of the Lila they are One. 

She longed for the affection of Wickham who ruined her. 

It is most characteristic of human nature at the very moment of a divine fulfillment, the heart loudly 

murmurs for the very thing that obstructed this consummation. 

One can certainly spot this phenomenon in himself even in small events when the intensity is at its peak. 

His ability to recognize its reverse role can give him the power through the subliminal knowledge to 

transform it. 

It will be a conscious entry into the supramental consciousness. 

It is an entry into yoga. 

It is a moment when a hundred times greater energy will enter him from inside him. 
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Mrs. Bennet got such an opportunity through Lydia, but she missed it. 

Only those in the plane of opportunity can avail of it. 

An opportunity allows one’s personality to expand. 

Expansion is enjoyable as well as desirable. 

An opportunity at a higher plane, if availed, will break the personality open and destroy it. 

Activities are attractive to dynamic personalities. 

All activities are in the outer world. They won’t serve yoga. 

Yoga is essentially an inner activity. 

It handles the human vibrations and upgrades them inwardly which raises consciousness. 

From the individual those vibrations, as the ego is shed, move to be universal. 

Darcy would not have responded to the French Revolution had he not been subconsciously aware of 

himself. 

What is subconsciously moving can, after a time, move subliminally. It is progress, evolution. 

Subliminal is the meeting point of the Superconscient and the subconscient. 

The surface cannot be moved by the subconscious except under great pressure when it comes up to the 

surface. 

A crisis is such a movement. 

Even this crisis could not move Mrs. Bennet like that. 

Darcy moved subconsciously. 

Mr. Bennet moved in the subliminal as by a conscious decision he united the subconscious and the 

superconscious. 

Darcy was conscious of his effort, not what happened to him. 

His decision was to go inside, purify himself. 

It was an intense movement. 

The subconscious opens to the intensity. 

It is the value of one’s decision that summons the superconscient. 

Even in Elizabeth such a movement was not there. 

“உனக்கு இப்சபாழுது உடல் நிதல ொியாக இல்தல. நீ தனியாகச் செல்ல முடியாது.” 

மாதய ஒரு உண்தம, ஒரு விவாதம் அல்ல. 

மாதய பிரம்மனின் ேீவியம் ஆகும். 

மாதய அறியமுடியாததத அளவிடக்கூடியதாக்குகிறது. 

இது அடிப்பதட உண்தமதய உயர்ந்த உண்தமயாக மாற்றுகிறது. 

அதனத்தும் ஒவ்சவான்றிலும், மற்றும் ஒவ்சவான்றும் அதனத்திலுமாக இது நமக்குத் 

ஜதான்றுகிறது. 

வித்யா, அவித்யா இரண்டும் இதணந்து உள்ளன. 

அவித்சய இல்லாமல், வித்சய ஒரு சவளிப்பதடயான இருளின் மிளிரும் ஒளியாக இருக்கும். 

வித்சய இல்லாமல் இது ஒரு சபரும் குழப்பமாக இருக்கும். 

பிரம்மம், ெத்திய ேீவியம், மனம், சதய்வ மனம் ஆகிய அதனத்து நிதலகளிலும் மாதய உள்ளது. 

காரணத்துடஜனா அல்லது காரணம் இல்லாமஜலா மாதய ொதிக்கிறது. 

குறிக்ஜகாளின்றி இருப்பது, மாதயதய அதன் ஆனந்தத்தத உருவாக்கிக்சகாள்ள அனுமதிக்கிறது. 

அந்தக் கட்டத்தில் இராஜ்யம் தன்னுள் இருப்பதத மாதய உணருகிறது. 

சூாியன் பூமிதயச் சுற்றுவது, மனிதன் ஜநராக நிற்பது, நவீன கால ஜோதிடர் ஆகியதவ பகவான் 

அளிக்கும் உதாரணங்களாகும். 

டார்ெி நிந்ததனதயப் பார்க்காததும், அவனது குதறகதளத் தூய்தமப்படுத்திய உண்தமயான 

அப்பாவித்தனமும், இக்கததயிலுள்ள மிகச் ெிறந்த உதாரணம் ஆகும்.  

அத்ததகய கடுதமயான நிந்ததனதய எவ்வாறு ஒரு மனிதன் உணராமல் இருக்க முடியும்? 

மாதய இரட்தட ேீவியத்தத  அனுமதிக்கிறது. 

பற்பல ேீவியத்தத அனுமதிக்கும் திறன் இதற்கு உண்டு. 

அந்த உயர் ஞானம் அந்த நுண்ணுணர்வின் தாக்கத்தத நீக்குகிறது.  

திருவுருமாறிய உணர்வுகள் உயர்ந்த ஞானத்தின் ேீவியமாக மாறுகிறது. 

இது அணுகுண்டு வீச்சு ஜபான்ற முந்ததய நிகழ்வுகளுக்கு மனித குலத்தத வருத்தம் சதாிவிக்க 

வற்புறுத்துகிறது. 

தீதமயின் உருவகம் சகாடிய விஷமாக மாறுகிறது. 
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இதன் பலன் அணுகுண்டாகும். 

ஐஜராப்பாவில் ஜபார் முடிந்த மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு ேப்பான் அணுகுண்டு வீச்ெின் 

அருதளப் சபற்றது.  

பல மாதங்களாக ேப்பான் ெரணதடய முன்வந்து சகாண்டிருந்தது. 

தகயில் இருந்த அணுகுண்டு அதன் பயன்பாட்தட வலியுறுத்தியது.  

ெக்திதயத் தன்னிடம் சகாண்டிருப்பது, முக்கியமாக அது ஒரு உபகரணமாக மாற்றப்படும்சபாழுது, 

அதன் பயன்பாட்தடப் சபாிதும் வலியுறுத்துகிறது. 

இப்சபாழுது தகப்ஜபெி இதத அபாிமிதமாக, பநர்மசறயாகச் செய்கிறது. 

அனந்தமான, பகுக்கமுடியாத, மாற்ற முடியாத ஆனந்தம் உருவமற்ற அனந்தத்தின் ஜதாற்றத்திலும் 

அளவுக்குட்பட்ட ரூபத்தின் பிாிவிதனயிலும் காணப்படுகிறது. 

இது மனதில் அமரத்துவத்தின் முக்கிய உணர்வில் சுய பாதுகாப்பின் உள்ளுணர்வாகவும், 

ேடநிதலயில் ேடத்தின் அழியாத்தன்தமயாகவும் சவளிப்படுகிறது.(p. 100, The Life Divine) 

ெமூகாீதியாக அழிவிதனச் ெந்தித்த லிடியா ெமூகத்தில் ஒரு ேீவனாக உயிர் சபற்றாள். 

லிடியாவிற்காகத் தன்னுதடய தமத்துனர் சபாருளுதவி செய்ததத அறிந்த திரு சபன்னட், தனது 

மனதின் பண்புகளுக்குத் தன்தன இழந்தார். 

அவரது தீர்மானத்தால் அவரது மனதின் தனித்துவம் உயிர் சபற்றது. 

திருமதி சபன்னட்தடப் சபாறுத்தவதர நிரந்தரமாக இழந்ததாகக் கருதப்பட்ட ேட சொத்தத 

லாங்பர்ன் பிரதிபலித்தது. 

இது சபம்பர்லியால் அழியாத தன்தமதயப் சபற்றது. 

இந்த மூன்று நிகழ்வுகளுக்குப் பின்னால் இருந்த மாற்ற முடியாத ஆனந்தம் எது? 

எலிெசபத் மீதிருந்த காதலில் டார்ெி இந்த ஆனந்தத்தத உணர்ந்தான். 

அவனுதடய ஆனந்தத்தின் பிறப்பிடமும் வெந்த காலமும் அவஜளயாகும். 

பகவானின் சூத்திரத்தின்படி, அவஜன ஆட்டம், அவஜன ஆடுபவன், அவஜன அரங்கமாகவும் 

இருக்கிறான். 

ஆட்டம் ெமூகப் பாிணாமம். 

மனிதன் ஆடுபவன். 

வாழ்வு அரங்கம். 

நமக்கு லாங்பர்னும், சபம்பர்லியும் சவவ்ஜவறாகும்.  

லீதலதயப் சபாறுத்தவதர அதவ ஏகனாக உள்ளன. 

அவதளப் பாழாக்கிய விக்காமின் அன்புக்காக அவள் ஏங்கினாள். 

சதய்வீக நிதறதவப் சபறும் ஒரு தருணத்தில், அந்த நிதறவிற்குத் ததட ஏற்படுத்திய ஒன்தற மனம் 

நாடுவது மனித சுபாவத்தின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க குணமாகும். 

தீவிரம் உச்ெ கட்டத்தில் இருக்கும்ஜபாது ெிறிய நிகழ்வுகளில்கூட ஒருவர் தன்னிடம் இந்த 

செயல்பாட்தட நிச்ெயமாகக் காணலாம். 

இதன் ஜநர்மாறான பங்கிதன அதடயாளம் காணும் அவனது திறன், அவனுக்கு அடிமன அறிவின் 

மூலம் அததத் திருவுருமாற்றக்கூடிய ெக்திதய அளிக்கலாம்.  

இது ெத்தியேீவிய ேீவியத்திற்குள் தன்னுணர்ஜவாடு நுதழவதாகும் . 

இது ஜயாகத்தில் நுதழவதாகும். 

அவனுள்ைிலிருந்ஜத அவனுள் நூறு மடங்கு அதிக அளவு சபாிய ெக்தி நுதழயும் தருணம் இது. 

லிடியாவின் மூலம் திருமதி சபன்னட்டிற்கு இத்ததகய வாய்ப்பு கிதடத்தது, ஆனால் அவள் அததத் 

தவற விட்டாள். 

வாய்ப்பின் நிதலயில் இருப்பவரால் மட்டுஜம அததப் சபற முடியும். 

ஒரு வாய்ப்பு ஒருவரது ஆளுதமதய விாிவதடய அனுமதிக்கிறது.  

விாிவதடவது ெந்ஜதாஷம் அளிக்கக் கூடியது, வரஜவற்கத்தக்கதுமாகும். 

ஒரு உயாிய நிதலயில் உள்ள வாய்ப்பிதனப் சபற்றுக் சகாண்டால், அது ஆளுதமதயத் தகர்த்து 

அழித்து விடும். 

செயல்பாடுகள் ஆற்றலுதடய ஆளுதம உதடயவர்களுக்கு ஈர்ப்புதடயதாக இருக்கும். 

அதனத்து செயல்பாடுகளும் சவளி உலகில் உள்ளன. அதவ ஜயாகத்திற்குப் பயன்படாது. 

ஜயாகம் அடிப்பதடயில் ஒரு அக செயல்பாடாகும். 

இது மனித அதிர்வுகதளக் தகயாண்டு, அவற்தற அகத்தில் உயர்த்தி, ேீவியத்தத உயர்த்துகிறது. 

அகந்தததயக் தகவிடும்சபாழுது தனி மனிதனிடமிருந்து அந்த அதிர்வுகள் பிரபஞ்ெமயமாகிறது. 

ஆழ்மனதில் தன்தன டார்ெி உணர்ந்திருக்காவிட்டால் அவன் பிசரஞ்சுப் புரட்ெிக்கு மறுசமாழி 

அளித்திருக்க மாட்டான். 
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ஆழ்மனதளவில் நகருவது, ெில ஜநரத்திற்குப் பின்னர் அடிமனதில் நகரும். இது முன்ஜனற்றம், 

பாிணாமம் ஆகும். 

அடி மனம், பிரம்மமும் ஆழ்மனமும் ெந்திக்கும் இடமாகும். 

ஆழ்மனம் சபாிய அழுத்தத்தால் ஜமசலழுந்தாலன்றி, அதனால் ஜமல் மனததச் செயல்பட தவக்க  

முடியாது. 

ஒரு சநருக்கடி இத்ததகய ஒரு இயக்கமாகும். 

இந்த சநருக்கடியினால்கூட திருமதி சபன்னட்தட அவ்வாறு செயல்படுத்த முடியவில்தல. 

டார்ெி ஆழ்மனதிற்கு நகர்ந்தான். 

திரு சபன்னட் மனப்பூர்வமாக முடிசவடுத்ததால் ஆழ்மனததயும் பிரம்மத்தததயம் இதணத்து 

அடிமனதிற்கு மாறினார். 

டார்ெிக்கு அவனது முயற்ெி சதாிந்திருந்தது, தனக்கு என்ன நடந்தது என்று சதாியவில்தல. 

உள்ஜள சென்று தன்தன தூய்தமப்படுத்திக்சகாள்ள ஜவண்டும் என்பஜத அவனது தீர்மானமாக 

இருந்தது. 

அது ஒரு தீவிரமான இயக்கமாக இருந்தது. 

ஆழ்மனம் தீவிரத்தத ஜநாக்கி விழிப்பதடகிறது. 

ஒருவரது தீர்மானத்தின் மதிப்ஜப பிரம்மத்தத வரவதழக்கிறது. 

எலிெசபத்திடம் கூட இத்ததகய ஒரு இயக்கம் இருக்கவில்தல. 

 

Elizabeth hesitated, but her knees trembled under her, and she felt how little would be gained by her 

attempting to pursue them. Calling back the servant, therefore, she commissioned him, though in so 

breathless an accent as made her almost unintelligible, to fetch his master and mistress home instantly.  

எலிெசபத் தயங்கினாள், அவளது கால்கள் நடுங்கின, கார்டினர் தம்பதிகதள நாடுவது எந்த 

அளவிற்குப் பயன் அளிக்கும் என்று அவளுக்குப் புாியவில்தல. பணியாளதனத் திரும்ப அதழத்து, 

ஒரு படபடப்பான குரலில், அவனது எேமானதனயும், எேமானிதயயும் உடனடியாக வீட்டிற்கு 

அதழத்து வரச் சொன்னாள்.  

169. “Elizabeth hesitated, but her knees trembled.” 

It is a nervous weakness. 

The idea she faced ate up all her nervous strength. 

She was a strong girl in her nerves which we saw in her encounter with Lady Catherine who was a 

mountain. 

As Non-Reaction deprives the offending object of your energy of attention, even prayer can energise the 

work in such a fashion as to delay. 

Absence of interference, even Mental interference, can move the work very fast. 

It is better than someone from above moving matters. 

She, Her atmosphere, acts faster than positive higher influence or even prayer. 

Prayer does not have that character, but our prayer can carry our agitations to work. 

Grace acts gracefully. 

To know how grace acts when the human influence is not there in any fashion is to have the perception of 

the Divine acting. 

We consecrate the intruding thoughts with varying success. 

Even after successful consecration we can see the entrenched organisation of thought energised by the 

belief. 

The Gita’s surrender of sarvadharman requires dissolving those systems of beliefs. 

We believe in sound argument, clarity of presentation, the strength of our Mental personality, the cogency 

of the ideas. 

Anything is an obstruction. 

Mind itself is an obstruction. 

It exists organised by itself to serve us. 

Its very organisation is a stumbling block. 

Mind that is not that is a Mind that is not lost in itself. 

It is the divine Mind, capable of looking on both sides alternately. 

It is Mind without the touch of ignorance. 
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Man seeks immediate relief from consecration, not the ultimate solution. 

Elizabeth was too young to handle the crisis of this size. 

Her first response was she lost all her usual poise to the point of her knees trembling. 

In the same situation what is the position of a devotee? 

It is determined by the poise he takes. 

 1. Getting frightened as Elizabeth, not even able to think of Mother   SHE fully relieves the devotee of the 

fright as partly was done   to Elizabeth. 

 2. In case the devotee is able to think of Mother but not call Her   the fright would lose its intensity 

becoming a depression. 

 3. Suppose she had the presence of Mind to call Mother in spite  of tension, Mother would make her calm 

and allow her own   strength to express according to her own Mental beliefs. 

 4. That happened to her after she reached Longbourn when her   Mind began to work. 

 5. In the case of one of immense faith who immediately could  call Mother, another letter would come at 

once reversing the   news leaving the bad news an unpleasant echo of the previous day’s provocation. 

 6. Had there been an intense sincerity which at once sees her   charm as the culprit, the episode would 

not set in as  turbulence in her but it would turn out to be a normal   wedding with him getting a rich 

inheritance. 

 7. Devotees have seen government orders passed where the usual  bribe is a fixture and the process varies 

from six weeks to six   months received on the seventh day without the vulgar   accomplishment. Lydia’s 

news would have changed into a   desirable Man happily seeking her behaving as an agreeable   suitor. 

 8. Even on the negative side some possibilities could be conceived. 

 9. These are occasions for devotees to raise their faith by a strenuous   inner effort. 

 10. We may even get news, as it happened in the case of a devotee,   that the mother directly assisted her in 

her planning. Here it stops   with Kitty. 

Peter Watson quotes someone in his book about Jane Austen’s Mansfield Park for the insights she 

had in her stray comments. 

Trollope said Pride and Prejudice was the best English novel written. 

Her deeper values were not unrecognised in her time or now. 

On page 17 the Book says it supports life with its strength or can reject it with its infinitude. 

Jane Austen supports life with her enormous strength. 

Elizabeth makes people cheerful by her overflowing energy. 

She herself was always centered in joy, cheerful in disposition. 

Darcy was a morose character, indulging in petty sarcasm. 

Bingley was no source of delight for him as he was always submissive and occasionally petulant. 

Caroline’s fawning was no source of inner expansiveness to him. 

At home, there was no mother. 

Georgiana was too young and he was indulging her. 

Elizabeth was no ordinary character to be found anywhere. 

He was struck by her pleasantly defying self-assertive independence which was infectious cheerfulness. 

Man, if he chooses, can move from where he needs support to where he can support life. 

Darcy, who was vehemently rejected by her, by his inner change, came to a position from where he could 

support her sister. 

The removal of an intense low consciousness gives a vast intense relief to the atmosphere so that things 

accomplish themselves automatically. 

Activated physical consciousness of married life can prevent one from hearing the most gracious 

piece of information. 

Man values his own self so high that, like Christopher Sly, nothing is too high for him. 

Luck gives, life loses. 

It is not luck, but grace that gives endlessly. 

One knowing all that he has received without desert will qualify himself for yoga. 

“எலிெசபத் தயங்கினாள், அவளது கால்கள் நடுங்கின.” 

அவள் பலவீனமாக இருந்தாள். 

அவள் எதிர்சகாண்ட விஷயம் அவளது வலிதம அசனத்சதயும் அழித்து விட்டது. 
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ஜலடி காதாிதன எதிர்சகாண்டஜபாது நாம் பார்த்த எலிெசபத் ஒரு வலிதம சபாருந்திய சபண்ணாக 

விைங்கினாள். 

ஜலடி காதாின் ஒரு மதல ஜபான்றவள். 

குறுக்கிடாமல் இருப்பது, மனாீதியாகக்கூட குறுக்கிடாமல் இருப்பது ஜவதலதயத் துாிதப்படுத்தும்.   

ஜமலிருந்து ஒருவர் ஜவதலதய நகர்த்துவசதவிட இது ஜமலானது.  

அன்தனயும், அன்தனயின் சூழலும், ஜநர்மதறயான உயர்ந்த ெிபாாிசெவிட அல்லது 

பிரார்த்ததனதய விடவும் ஜவகமாகச் செயல்படும். 

பிரார்த்ததனக்கு அந்தக் குணம் இல்தல, ஆனால் நமது பிரார்த்ததன நமது மனச் ெங்கடங்கதளயும் 

பவசலயில் சவைிப்படுத்தும்.  

அருள் அழகாகச் செயல்படும். 

எந்த விதத்திலும் மனித உதவி இல்லாது இருக்கும்சபாழுது அருள் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என 

அறிவது சதய்வத்தின் செயல்பாட்சடப் புாிந்துசகாள்வதாகும். 

குறுக்கிடும் எண்ணங்கதள நாம் சவவ்ஜவறு அளவு சவற்றியுடன் ெமர்ப்பணம் செய்கிஜறாம். 

சவற்றிகரமான ெமர்ப்பணத்திற்குப் பின்பும் எண்ணங்கள் நம்பிக்தகயால் ெக்தி சபற்றுள்ைதத நாம் 

பார்க்கிஜறாம். 

அசனத்து தர்மங்கசையும் கீசத ெரண்படுத்தச் சொல்வது அந்த நம்பிக்தககசைக் கதரக்க 

ஜவண்டுகிறது. 

வலிதமயான விவாதம், சதளிவான முன்னிசலப்படுத்தல், நம் மன ஆளுதமயின் வலிதம, 

எண்ணங்களின் ஜகார்தவ ஆகியவற்றில் நாம் நம்பிக்சக சகாள்கிஜறாம். 

எந்த ஒன்றும் ஒரு ததடதான். 

மனஜம ஒரு ததடதான். 

நமக்கு உதவி செய்வதற்காக இது தன்தனபய முதறப்படுத்திக் சகாண்டுள்ைது. 

இதன் அசமப்பப ஒரு ததடயாகும். 

அவ்வாறு இல்லாத மனம் தன்னில் தன்சனபய இைக்காத ஒரு மனமாகும். 

இது இரண்டு பக்கங்கைிலும் மாறி மாறிப் பார்க்கும் திறனுதடய சதய்வீக மனம் ஆகும். 

அறியாதமயின் ஸ்பாிெம் இல்லாத மனம் இது. 

ெமர்ப்பணத்தின் மூலம் மனிதன் உடனடி நிவாரணம் ஜதடுகிறான், முடிவான தீர்விதன அல்ல. 

இந்த அளவு சபாிய சநருக்கடிதயச் ெமாளிக்க முடியாத அைவிற்கு எலிெசபத் வயதில் ெிறியவளாக 

இருந்தாள். 

அவளது கால்கள் நடுங்கும் அளவிற்கு அவள் தன்னுதடய ெகஜ நிதலதய இழந்ததுதான் அவளது 

முதல் பிரதிபலிப்பாக இருந்தது.   

இஜத பபான்ற ஒரு சூழ்நிதலயில் ஒரு அன்பாின் நிதல என்னவாக இருக்கும்? 

அது அவர் பமற்சகாள்ளும் நிதலதயப் சபாறுத்தது.  

1. எலிெசபத்ததப் ஜபால் பயந்து, அன்தனதயப் பற்றிக்கூட நிதனக்கக்கூட முடியாதபடி 

இருந்தால், எலிெசபத்திற்கு ஓரைவு நிகழ்ந்ததுபபால், அன்தன அன்பதர அப்பயத்திலிருந்து 

முழுவதுமாக விடுவிக்கிறார். 

2. அன்தனதயப் பற்றி நிதனக்க முடிந்து, ஆனால் அவசர அதழக்க முடியாதிருப்பின், பயம் அதன் 

தீவிரத்தத இழந்து ஒரு மனச்ஜொர்வாக மாறியிருக்கும். 

3. மன இறுக்கத்சதயும் மீறி அன்தனதய அதழக்கும் எண்ணம் அவளுக்கு எழுந்திருப்பின், 

அன்தன அவதள அதமதியாக்கி, அவளுதடய மனதின் நம்பிக்தகக்கு ஏற்ப அவளுதடய வலிதம 

சவளிப்பட அனுமதிப்பார். 

4. அவள் லாங்பர்னுக்கு வந்து ஜெர்ந்து, அவள் மனம் செயல்பட ஆரம்பித்தசபாழுது அவளுக்கு 

இவ்வாறு நடந்தது.  

5. அளவில்லா நம்பிக்தக இருந்து அன்தனதய உடனடியாக அதழக்க முடிபவருக்கு, முந்ததய 

நாள் நிந்ததனயின் எதிசராலியாகக் கிதடத்திருந்த ஜமாெமான செய்திதய மாற்றி, மாறிய 

செய்திதயத் தாங்கிய அடுத்த கடிதம் உடனடியாக வரும். 

6. அவளுதடய அழதக குற்றவாளியாகக் காணும் தீவிரமான உண்தம உடனடியாக 

எழுந்திருப்பின், அவளுக்கு இம்மனக்கலக்கம் எழுந்திருக்காது, வளமான செல்வத்தத அதடயும் ஒரு 

ொதாரணமான திருமணமாக அவர்களது திருமணம் அதமந்திருக்கும்.   

7. இலஞ்ெம் அளிக்கப்பட்டு, ஆறு வாரம் முதல் ஆறு மாதம்வதர ஆகும் ஒரு ஜவதல, அரொங்க 

ஆதண பிறப்பித்த ஏழாவது நாஜள இலஞ்ெம் எதுவும் அைிக்கப்படாமல் முடிந்து விடுவதத 

அன்பர்கள் கண்டுள்ளனர். தகுதியான ஒரு நபர், விரும்பத்தக்க ஒரு நபராக லிடியாவிற்குக் கிதடத்த 

மாறிய செய்தி வந்திருக்கும். 
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8. எதிர்மதறயான பக்கத்திலும்கூட ெில ொத்தியங்கசை நிசனத்துப் பார்க்கலாம்.  

9. தீவிர அக முயற்ெியால் தங்களது நம்பிக்தகதய உயர்த்திக்சகாள்ளும் ெில ெந்தர்ப்பங்கள் 

அன்பர்களுக்கு உள்ைன. 

10. ஒரு அன்பருக்கு ஏற்பட்டது ஜபால், தாயார் ஜநரடியாக அவளுதடய திட்டத்திற்கு உதவி 

செய்தார் என்பது ஜபான்ற செய்தியும் நமக்கு வரலாம். இங்கு இது கிட்டியுடன் நின்று விடுகிறது. 

Mansfield Park எனும் நாவலில் ஜேன் ஆஸ்டின் ஆங்காங்ஜக எழுதியுள்ள கருத்துகளின் 

உட்பார்தவகதளப்பற்றி பீட்டர் வாட்ென் தனது புத்தகத்தில் கூறுசகயில், ஒருவசரப்பற்றி 

குறிப்பிட்டுள்ளார். 

அசனத்து ஆங்கில நாவல்கைிலும், ‘Pride and Prejudice’ தான் மிகச் ெிறந்தது என்று ஆன்டனி 

ட்ராலப் கூறியுள்ளார். 

அவளது ஆழ்ந்த பண்புகள் அவளுதடய காலத்திலும் ொி, இன்றும் ொி, அதடயாளம் கண்டு 

சகாள்ைப்பட்டுள்ைன. 

இது வாழ்தவ அதன் வலிதமயால் ஆதாிக்கிறது, அல்லது அதன் எல்சலயற்ற தன்சமயினால் 

நிராகாிக்கிறது என்று 'The Life Divine'- இல் பதிஜனழாம் பக்கத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

ஜேன் ஆஸ்டின் தனது சபரும் வலிதமயினால் வாழ்தவ ஆதாிக்கிறாள். 

எலிெசபத் தனது அளவுக்கு அதிகமான ெக்தியினால் அசனவசரயும் உற்ொகப்படுத்துகிறாள். 

அவபை எப்சபாழுதும் ெந்ஜதாஷமாகவும், கலகலப்பாகவும் இருந்தாள். 

டார்ெி மற்றவர்களுடன் அதிகம் பழகாதவனாக இருந்தான், அற்பத்தனமாகக் கிண்டல் 

செய்பவனாகவும் இருந்தான்.  

பிங்கிலி எப்சபாழுதும் அடிபணிபவனாகவும், அவ்வப்சபாழுது எாிச்ெலூட்டுபவனாகவும் 

இருந்ததால், ெந்ஜதாஷம் அளிக்கக் கூடியவனாக இல்தல.  

காரலினது வஞ்ெப்புகழ்ச்ெி அவனது மனம் விொலமதடவதற்கு உதவுவதாக இருக்கவில்தல. 

வீட்டில் அவனுக்குத் தாயார் இல்தல. 

ோர்ேியானா மிகவும் வயது குசறந்தவள், அவதள அவன் பாெத்துடன் கவனித்துக் 

சகாண்டிருந்தான். 

எங்கும் காணக்கூடிய ொதாரணமான கதாபாத்திரமாக எலிெசபத் இருக்கவில்சல. 

மற்றவர்கதளயும் கலகலப்பாக்கக் கூடிய இனிதமயும், சுய வலியுறுத்தலும் கூடிய அவளது 

சுதந்திரமான குணம் அவதனக் கவர்ந்தது. 

மனிதன் விரும்பினால், அவனுக்கு ஆதரவு ஜதசவப்படும் இடத்திலிருந்து, அவன் வாழ்சவ 

ஆதாிக்கும் இடத்திற்கு மாறலாம். 

அவளால் கடுதமயாக நிராகாிக்கப்பட்ட டார்ெி, தனது அக மாற்றத்தால், அவளுதடய தங்தகக்கு 

உதவும் இடத்சத அசடந்தான்.   

ஒரு தீவிர தாழ்ந்த ேீவியத்தத அகற்றுவது, விஷயங்கள் தாமாகஜவ நிதறஜவற்றிக் சகாள்ளும் 

அளவிற்கு சூழலுக்கு அதிக அளவில் சபரும் விடுதசலசய அளிக்கிறது.  

திருமண வாழ்வின் சுறுசுறுப்பான ேடநிதல ேீவியம், ஒருவர் மிகவும் கனிவான தகவதலக்  

ஜகட்பசதத் தடுக்க முடியும்.  

Christopher Sly ஜபால, மனிதன் தன்தன மிகவும் உயர்வாக மதிப்பிட்டுக் சகாள்வதால், எதுவுஜம 

அவனுக்கு மிகவும் உயர்ந்தது இல்சல. 

அதிர்ஷ்டம் அளிக்கிறது, வாழ்வு இழக்கிறது. 

முடிவற்று அைிப்பது அதிர்ஷ்டம் அல்ல, அருபையாகும். 

எததயும் தகவிடாமல் சபற்றுக்சகாண்டதத அறியும் ஒருவர் ஜயாகத்திற்குத் தகுதி 

உதடயவராவார். 

170. ”She felt how little would be gained by her attempting to pursue them.”  

Mother says that is the best hour to call Her. 

As all hopes are now removed, the being will be unconditioned enough to receive Her force fully and 

effectively. 

While our own consciousness is high and positive, low and negative thoughts, as we are of that, too 

indicate high and positive things coming to us in future. 

Our consciousness speaks of the incoming high in terms of the existing low. 

A Man or woman unjustly suspects his spouse of unfaithfulness. 

According to them there may be blatant events to fully corroborate the suspicions. 

A sincere analysis will reveal how it is only the deepest reflection of the person’s suspicions. 

As one sets to transform the inside, the news that comes to fully vindicate the law, not his suspicions, will 
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be inconceivable. 

The process will reveal how his own suspicions get projected into the outside, take very concrete steps to 

acquire threatening proportions. 

Pursuing further, the threatening proportions will change into benevolent boons. 

Even after seeing a certain process, it is not easy to endorse it. 

Two rules will stand out. 

 1.We will be intensely pursuing the detestable danger. 

 2.We will be actively avoiding the ultimate source of luck.  

Lady Arabella pursued 1) elections, 2) London seasons, 3) Moffat, 4) Dunstable, 5) De Courcy. 

She was persecuting 1) Dr. Thorne, 2) Mary. 

What is self-evident here will defy our best efforts when we see Dantes’ pursuit of Mercedes was his ruin. 

Equally his eagerness to serve Morrel, a selfish man, led to his great losses which he insistently pursued 

even after his release. 

A bleak situation renders Man desperate. Faith changes the desperate situation into an unbelievably 

opportune moment. 

It did happen to her behind her observation which she did not realize till Lydia was married. 

One needs an order from an income tax office urgently in a few days. 

Experience tells the devotee that it cannot be got without a bribe. 

That apart, it is a long slow process common to the department. 

Against this background, Mind refuses to believe that Mother disregards these things. 

One recalls very many known experiences. They do not convince. 

One recalls his own striking experiences. 

They were great, but do not generate much inspiration now. 

The office, as usual, tells him it is a six month process. 

Someone higher up could be moved, said another. 

He thinks of it while in the office. 

As if to answer that thought, the officer tells him he could get it in two months if the higher ups could be 

moved. 

Frustration, by a mysterious route, breeds faith. 

Next day news comes the head of the office expedited the execution. 

Mind now knows for certain the power of moving the higher ups, as he understands word has come from 

above. 

On the fourth day the paper is ready awaiting signature of the head who was away. 

No more was there any doubt about a word from above. 

The office wonders at the ready availability of six officers when the paper moved to their table, an 

unusual phenomenon. 

The devotee fails to see this fact as Her Presence. 

On the seventh day in delivering the order the head remarked that his own personal papers were not so 

moved in his office. 

Now he was clear no word has come from above. 

It was merely the atmosphere. 

It has happened to him several times. 

Still the result is acceptable, but the process escapes. 

Not that examples are less, but that experience is not mature. 

Accomplishment absolutely reflects perfection. 

Man’s efficiency can readily touch perfection. It is capacity of discipline. 

It is true within the plane. 

Crossing the plane, every defect that did not hinder will assert as an obstacle. 

A plane can be crossed by raising the consciousness, not the capacity. 

Man’s difficulties mainly lie in overcoming his social compunctions, moral rules, ethical conventions, 

psychological unreadiness. 

Intensity of capacity can overcome all for an isolated work. 

What is required is the ability of consciousness. 
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The infinity of life asserts itself at all points and Man is helpless. 

He emerges with philosophy suitable to the occasion. 

The test of result is an acid test, unfailing in its essence. 

Long ago I listed twenty three points to be adhered for result. 

It is to enumerate what is to be done. 

One can list what is not to be done. 

Theorising will be fascinating. 

Examine in your own life one event that is totally successful and another that refuses stiffly. Observation is 

possible only for a conscious devotee. Mostly it will fail. 

One can renew the effort. 

In a great accomplishment you will see how every little thing sails into the picture smoothly. 

One can see its opposite too. 

These are the things Mother speaks about, great results for small moves. 

One may note them with interest, but the observation becomes knowledge and finally power when, 

1) The small act is exactly located. 

2) It’s theory well understood. 

3) You see how the theory expresses in the act, in the attitude, tone, rasa,  etc., 

4) Above all, it should click when the whole of all these aspects  emerge when the parts come together. 

5) This is seen as a burst of infinite energy. 

“அவர்கைிடம் உதவி பகாரும் முயற்ெி எந்த அளவிற்குப் பயனளிக்கும் என்று அவளுக்குப்   

புாியவில்தல.” 

தன்சன அதழப்பதற்கு இதுபவ ொியான தருணம் என்று அன்தன கூறுகிறார். 

இப்சபாழுது அசனத்து நம்பிக்தககளும் அகற்றப்பட்டுவிட்டதால், அன்தனயின் ெக்திதய 

முழுதமயாகவும், திறம்படவும் சபறுவதற்கு ேீவன் ஜபாதுமான அளவிற்குத் தயார் நிசலயில் 

இருக்கும்.   

நமது ேீவியம் உயர்ந்தும், ஜநர்மதறயாகவும், எண்ணங்கள் தாழ்ந்தும், எதிர்மதறயாகவும் இருப்பது 

கூட, நாமும் அவ்வாறு இருப்பதனால், எதிர்காலத்தில் நம்மிடம் உயர்ந்த ஜநர்மதறயான 

விஷயங்கள் வரும் என்பததச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.  

இப்சபாழுது இருக்கும் தாழ்ந்ததன் அடிப்பதடயில் வரவிருக்கும் உயர்ந்தததப்பற்றி நமது ேீவியம் 

ஜபசுகிறது. 

ஒரு கணவபனா அல்லது மதனவிபயா, தங்கைது வாழ்க்சகத் துசண தங்களுக்குத் துபராகம் 

செய்வதாக நியாயமற்ற முசறயில் ெந்ஜதகப்படுகின்றனர்.  

அவர்கதளப் சபாறுத்தவதர ெந்ஜதகங்கதள முழுதமயாக உறுதிப்படுத்துவதற்கான அப்பட்டமான 

நிகழ்வுகள் இருக்கலாம்.  

உண்தமயான ஆழ்ந்த ஆராய்ச்ெி இது எவ்வாறு ஒருவரது ெந்ஜதகங்களின் பிரதிபலிப்பாக மட்டுஜம 

இருக்கிறது என்பதத சவளிப்படுத்தும். 

அகத்தில் ஒருவர் திருவுருமாற முடிசவடுக்கும்சபாழுது, ெட்டத்தத நிதல நாட்டும் வண்ணம் வரும் 

செய்தி - அவனது ெந்ஜதகங்கசை அல்ல - நிசனத்துப் பார்க்க முடியாததாக இருக்கும்.  

அவனது ெந்ஜதகம் எவ்வாறு சவளியில் முன்னிறுத்தப்பட்டது என்பததயும், எவ்வாறு அச்சுறுத்தும் 

அைவிசனப் சபறும்வசகயில் மிகவும் உறுதியாக செயல்பட்டது என்பசதயும் இந்தச் செயல்முதற 

சவளிப்படுத்தும். 

ஜமலும் சதாடர்ந்து சென்றால் அச்சுறுத்தும் அந்த அைவு, பரந்த மனம் சகாண்ட வரங்கைாக மாறும். 

ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்முதறதயப் பார்த்த பின்னரும், அதத ஒப்புக்சகாள்வது சுலபமல்ல. 

இரண்டு விதிமுதறகள் குறிப்பிடத்தக்கசவ.   

1. நாம் தீங்கு விதளவிக்கும் அபாயத்ததத் தீவிரமாகப் பின்பற்றுஜவாம். 

2. நாம் முடிவான அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதாரத்ததத் தீவிரமாகத் தவிர்ப்ஜபாம். 

ஜலடி அரசபல்லா 1) ஜதர்தல்கள், 2) லண்டன் பருவ காலங்கள், 3) சமாபாத், 4) டன் ஸ்ஜடபில்,  

5) டி சகார்ெி ஆகியவற்சறப் பின்சதாடர்ந்தாள். 

டாக்டர் தார்சனயும், ஜமாிதயயும், அவள் துன்புறுத்தினாள்.  

Mercedes-ஐ Dantes பின்சதாடர்ந்தது அவனுக்கு அழிதவத் ஜதடித் தந்தது என்பசத நாம் பார்க்கும் 

சபாழுது, நமக்கு மிகத் சதளிவாக இருப்பது நமது அதிகபட்ெ முயற்ெிகளுக்கு ெவால் விடுவதாக 

இருப்பசதக் காணலாம். 
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அபத பபால், சுயநலவாதியான Morrel-க்கு உதவி செய்யும் அவனது ஆர்வம் அவனுக்கு ஜமலும் 

சபாிய நஷ்டங்கதள ஏற்படுத்தியது. அவன் விடுதசல சபற்ற பின்பும் அந்த நஷ்டங்கசை அவன் 

தீவிரமாகப் பின் சதாடர்ந்து சகாண்டிருந்தான். 

ஒரு வலுவற்ற  நிதலதம மனிதனுக்கு அவநம்பிக்தகதய அளிக்கிறது. நம்பிக்தக, வலுவற்ற 

நிதலதமதய நம்ப முடியாத அளவிற்கு வாய்ப்தப அளிக்கும் தருணமாக மாற்றுகிறது. 

எலிெசபத்தின் கவனிப்புக்குப் பின்னால் இது நடந்தது. ஆனால் லிடியாவின் திருமணம் 

நசடசபறும்வசர அவள் இதத உணரவில்தல. 

வருமான வாி அலுவலகத்திலிருந்து ஒரு ெில நாட்களுக்குள் ஒருவருக்கு ஒரு ஆதண வர 

ஜவண்டியிருந்தது. 

இலஞ்ெம் சகாடுக்காமல் இததனப் சபற முடியாது என்பது அன்பாின் அனுபவம். 

அதற்கும் பமலாக அத்துதறக்கு அது ஒரு நீண்ட நிதானமான செயல்முதறயாகும். 

இந்தப் பின்னணியில் இதவ யாவற்தறயும் அன்தன சபாருட்படுத்த மாட்டார் என்பதத 

நம்புவதற்கு மனம் மறுக்கிறது.  

சதாிந்த பல அனுபவங்கதள ஒருவர் நிதனவு கூறுகிறார். அவற்றாலும் நம்பிக்சக அைிக்க 

முடியவில்தல.  

ஒருவர் தன்னுதடய முக்கியமான அனுபவத்தத நிதனவுகூர்கிறார். 

அதவ உயர்ந்ததாக இருந்தாலும் இப்சபாழுது ஊக்கம் அளிப்பதாக இல்தல. 

இதற்கு ஆறு மாதகாலம் எடுக்கும் என்று அலுவலகம் கூறுகிறது. 

உயர் பதவியில் இருப்பவர் எவசரபயனும் அணுகலாம் என்று மற்சறாருவர் கூறுகிறார் 

அலுவலகத்தில் இருக்கும்சபாழுது இததப்பற்றி அவர் நிதனக்கிறார். 

அந்த எண்ணத்திற்குப் பதில் அளிப்பதுஜபால், உயர் அதிகாாிகதள அணுகினால் இரண்டு 

மாதங்களில் பவசல முடிந்து விடும் என்று அதிகாாி கூறுகிறார்.  

விளக்க முடியாத முதறயில் விரக்தி நம்பிக்தகதய அைிக்கிறது. 

விதரவாகச் செயல்படுத்த அலுவலக ததலதம அதிகாாி உத்தரவு இட்ட செய்தி அடுத்த நாள் 

வருகிறது. 

ஆதண ஜமலிருந்து வந்துள்ளது என்பதால் பமலதிகாாிகசை அணுகுவதன் ெக்திசய அவரது மனம்  

இப்சபாழுது உறுதியாக அறிகிறது. 

நான்காவது நாளன்று சவைியூர் சென்றுள்ை உயர் அதிகாாியின் தகசயாப்பத்திற்காக அந்த 

ஆசண தயாராக இருந்தது.  

ஜமலிருந்து வரும் வார்த்தததயப் பற்றி எந்தச் ெந்ஜதகமும் இனி இல்தல. 

அந்த ஆசண வரும்சபாழுது ெம்பந்தப்பட்ட ஆறு அதிகாாிகளும் அலுவலகத்தில் இருந்தது 

அசனவருக்கும் ஆச்ொியத்சத அைித்தது. அது வழக்கத்திற்கு மாறான ஒரு நிகழ்வாகும். 

இது அன்தனயின் அருள் என்பததப் பார்க்க அன்பர் தவறி விடுகிறார். 

ஆதணதயப் பிறப்பித்த ஏழாவது நாளன்று தன்னுதடய ஜவதலகூட இவ்வளவு விதரவில் 

நதடசபற்றதில்தல என தசலசம அதிகாாி கூறுகிறார். 

ஜமலிருந்து எந்த அறிவுறுத்தலும் வரவில்சல என்பது இப்சபாழுது அவருக்குத் சதளிவாகி விட்டது. 

இது சூைலால் மட்டுபம நடந்தது. 

இது அவருக்குப் பல முதற நதடசபற்றுள்ளது. 

இருப்பினும் பலன் ஏற்றுக்சகாள்ளக் கூடியதாக உள்ைது, ஆனால் செயல்முதற புாிவதில்சல. 

உதாரணங்கள் குதறவாக உள்ளன என்பதல்ல, ஆனால் அந்த அனுபவம் முதிர்ச்ெி சபறாமல் 

உள்ளது. 

நிதறஜவறுவது பூரணத்துவத்தத முழுதமயாகப் பிரதிபலிக்கிறது. 

மனிதனின் திறதம உடனடியாகப் பூரணத்துவத்தத அதடயலாம். இது ஒழுக்கத்தின் திறனாகும். 

நிதலக்குள் இது உண்தமயாகும். 

நிதலதயக் கடக்கும்சபாழுது ததடயாக இல்லாத ஒவ்சவாரு குதறபாடும் ஒரு ததடயாக இருக்கும்.  

ேீவியத்தத உயர்த்துவதன் மூலம் நிதலதயக் கடக்கலாம், ஆற்றதல உயர்த்துவதன் மூலம் அல்ல. 

ெமூகாீதியான மன உறுத்தல்கள், தார்மீக விதிமுதறகள், சநறிமுதற மரபுகள், மனாீதியான 

தயாரற்ற நிதல ஆகியவற்தறக் கடந்து வருவதில் மனிதனுக்குக் கஷ்டங்கள் உள்ைன. 

ஆற்றலின் தீவிரம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜவதலக்கு அதனத்ததயும் சவற்றிசகாள்ளும். 

ஜததவப்படுவது ேீவியத்தின் திறஜன ஆகும். 

வாழ்வின் அனந்தம் எல்லா இடங்களிலும் தன்தனஜய வலியுறுத்திக்சகாள்கிறது, மனிதனால் 

எதுவும் செய்ய முடிவதில்தல.  

ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ற ஒரு தத்துவத்துடன் மனிதன் சவளிப்படுகிறான்.  
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பலனின் ஜொததன ஒரு உண்தமயான ஜொததனயாகும், அதன் ொரத்தில் பதால்வி அசடவபத 

இல்தல. 

பலன் கிதடப்பதற்கு இருபத்தி மூன்று விஷயங்கள் முன்னபர பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

என்ன செய்ய ஜவண்டும் என்பதற்காக அது கூறப்பட்டது. 

எசதச் செய்ய ஜவண்டாம் என்பதத ஒருவர் பட்டியலிடலாம். 

ஜகாட்பாடாக ஆக்குவது சுவாரெியமான தன்தமயுதடயதாக இருக்கும். 

நமது வாழ்க்தகயில் சவற்றிகரமாக நடந்து முடிந்த ஒரு நிகழ்விதனயும், பிடிவாதமாக எதிர்த்த 

மற்சறாரு நிகழ்விதனயும் ஆராய்ந்து பார்க்க ஜவண்டும். தன்தன உணர்ந்த ஒரு அன்பரால் 

மட்டுஜம இவ்வாறு கவனிக்க முடியும். சபரும்பாலும் இது ஜதால்வியுறும். 

ஒருவர் மறுபடியும் முயற்ெி செய்யலாம். 

சபாிய ொததனயில் எவ்வாறு ஒவ்சவாரு ெிறிய விஷயங்களும் சுமுகமாக நடந்ஜதறின என்பசத 

நாம் காணலாம்.  

இதன் ஜநர்மாறானததயும் ஒருவர் பார்க்கலாம். 

ெிறிய செயல்களுக்குக் கிதடக்கும் சபாிய பலன்கதளப் பற்றித்தான் அன்தன ஜபசுகிறார். 

இவற்தற ஒருவர் ஆர்வத்துடன் கவனிக்கலாம், ஆனால் கவனிப்பு ஞானமாகவும் இறுதியாக 

ெக்தியாகவும் மாறும் தருணங்கள், 

1) ெிறிய செயல்கள் ொியான இடத்தில் இருக்கும்.  

2) இதன் தத்துவம் ொியாகப் புாிந்து சகாள்ளப்பட்டிருக்கும்.  

3) தத்துவம் எவ்வாறு ஒரு செயலில், மஜனாபாவத்தில், சதானியில், ரஸா ஜபான்றவற்றில் 

சவளிப்படுகிறது என்பதத நாம் பார்க்கலாம்.  

4) எல்லாவற்றிற்கும் ஜமலாக, பகுதிகள் ஒன்று ஜெர்ந்து வரும்சபாழுது இந்த அதனத்து 

அம்ெங்களின் முழுதமயும் சவளிப்படும்சபாழுது இது நதடசபற ஜவண்டும்.  

5) அளவற்ற ெக்தியின் ஒரு சதறிப்பாக இது பார்க்கப்படுகிறது. 

171. “Calling back the servant, therefore, she commissioned him.” 

The observation of the small significant act is not possible at all times, though it is present. 

It is possible for the higher consciousness which is felt as inspiration or expansiveness. 

Capacity to observe it is the potential to create it. 

While observing it, one sees others do not observe it, thus ministering to one’s ego, which helps you miss 

the opportunity. 

Self-evaluation as against another is egoistic. 

Self-evaluation as against the requirements of the Self is useful. 

An observation like this requires all the energies of oneself. 

All one’s energies gathered will permit you to rise. 

Such people are known to be serious, one-pointed. 

It is the concentration that precedes consecration. 

Saturated concentration matures into consecration. 

Saturation of energy enters into capacity. 

Saturated capacity is higher consciousness. 

Moving from lower to higher consciousness, the finite becomes the infinite. 

Infinite energy accomplishes the finite work perfectly, rather more than perfectly revealing the dimension of 

more than ignorantly asked for. 

That excess is the presence of super grace. 

Perfect execution is the action of grace. 

Grace accomplishes 100%, faith 99%. 

To rise from 99 to 100 is to move from faith to grace, from the lower ascent to the descent from the higher, 

from the human to the divine, from Mind to Supermind, from tradition to Sri Aurobindo, from the karma of 

force to being where one is free from karma, from the world to heaven, from involution to evolution, from 

ego to the universal, from the finite to the infinite, from Time to simultaneous Time, from movement to 

Silence, from the part to the whole, from compromise to reconciliation, from bliss to Delight. 

Pride and Prejudice is a story that opens the consciousness of the reader. 

Shakespeare was known to have exhausted the limits of the verbal value of words as one writer put it. 

He means to say all the truths of life adhered to as social values were given poetic expression in a life 

context. 
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Thus the poet takes the reader to the spiritual depths of life by exhausting the truth – value of life. 

Jane Austen does it by the events of the story. 

Elizabeth’s calling the servant was one such event. 

In doing so she submitted to his thought. 

In fact it was to submit to his goodwill. 

It made his silent desire to find Lydia possible. 

The events in the inn that day can be seen as a dozen independent events and each analysed thus. 

Such an analysis will reveal the infinite. 

Before Bingley left Netherfield, a similar analysis will reveal the finite in every potential of the infinite. 

Charlotte’s wedding was one such characteristic event. 

Jane Austen does not put many words into Charlotte’s mouth. 

She talks on behalf of Charlotte. 

This she does even about Darcy. 

Charlotte mainly exhibits a social humility, one that recognizes the right of the rich Man to be offensive. 

It is not a commendable quality even socially. 

From the point of view of accomplishment alone, it is capable of accomplishing the infinite in finite 

circumstances. 

To take that view, one must have a pure scientific attitude. 

How Collins finds the situation suitable is revealing. 

When Elizabeth burst out ‘Impossible!’ the calm stability of Charlotte in being undisturbed showed the 

depth of that attitude. 

It was so strong that Elizabeth could rally back to social decorum. 

Here we see the infinity of mercenary faiths. 

One incident in one’s life thus seen will be revealing. 

Incidents suitable to such considerations in the story are- 

 1. Caroline’s invitation. 

 2. Bingley’s visit to Meryton. 

 3. Bingley’s choice of Jane for dancing. 

 4. Charlotte’s opinion about Darcy. 

 5. Aunt’s invitation to Pemberley. 

 6. Darcy’s meeting her there. 

 7. Darcy’s visit when she read the letter. 

 8. Mr. Bennet’s refusal to visit Bingley during the second visit. 

 9. Mr. Gardiner’s willingness to pay for Lydia. 

 10. Darcy’s confession. 

 11. His last visit. 

These are fully positive events. 

Wickham’s meeting her was such a one either way. Had she readily accepted his goodness and later saw 

through his deceit, a highly unlikely response at that age, and caught him at his duping at the Netherfield 

ball, that relationship could have been great. All the other events are negative and can be so analysed. For 

us, an event is an event whether positive or negative. 

Jane Austen lets the power of social change elevate the family of Longbourn. 

Shakespeare allows the universal vibration of human nature express through his characters and plots and 

allows the reader to vibrate with the universe. The precision of his expression allows the pregnant power to 

express in the frame of the reader. For two hundred years England could not even know his greatness. 

Researchers find when language was born, or fire was invented, they are but facts. 

It is not given to research scholars to stumble on greatness. 

Only greatness can recognise greatness. 

To see Shakespeare’s greatness in his characters, one must be a great reader. 

“அதனால் பணியாளதனத் திரும்ப அதழத்த அவள், அவனிடம் கூறினாள்.”  

ெிறிய குறிப்பிடத்தக்க செயல் அங்கு இருந்தாலும், அததக் கவனிப்பது எல்லா ஜநரங்களிலும் 

ொத்தியமில்தல. 

ஊக்கமாகஜவா அல்லது விொலமாகஜவா உணரப்படும் உயர் ேீவியத்திற்கு இது ொத்தியம்.  
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இததக் கவனிக்கும் திறன் இதத உருவாக்குவதற்கான ஆற்றல் ஆகும். 

இததக் கவனிக்கும்சபாழுது மற்றவர்கள் இததக் கவனிப்பதில்தல என்பதத ஒருவர் காண்கிறார். 

இவ்வாறான அகந்ததயினால் நாம் வாய்ப்பிதன இழந்து விடுகிஜறாம்.  

மற்றவருக்கு எதிரான நமது சுய கணிப்பு அகந்ததக்குாியது. 

சுயத்தின் ஜததவகளுக்கு எதிரான சுய கணிப்பு பயனுள்ளது. 

இத்ததகய கவனிப்பிற்கு ஒருவரது ெக்தி முழுவதும் ஜததவப்படும். 

ஒருவரது ெக்தி அதனத்தும் ஜெர்ந்து நம்தம உயர அனுமதிக்கும். 

இத்ததகய மனிதர்கள் தீவிரமானவர்களாகவும், குவிந்த கவனத்துடனும் இருப்பர்.  

இது ெமர்ப்பணத்திற்கு முந்ததய மனக் குவியலாகும். 

செறிவதடந்த மனக் குவியல் ெமர்ப்பணமாக முதிர்ச்ெி அதடகிறது. 

ெக்தியின் செறிவு திறனாக மாறுகிறது. 

செறிவதடந்த திறன் உயர் ேீவியமாகும். 

தாழ்ந்த ேீவியத்திலிருந்து உயர் ேீவியத்திற்கு நகரும்சபாழுது, அந்தம் அனந்தமாக மாறுகிறது. 

அனந்தமான ெக்தி வரம்புக்குட்பட்ட ஜவதலதய ெிறப்பாக நிதறவு சபறச் செய்கிறது, ெிறப்பான 

நிதறவிற்கும் ஜமலாக, நாம் அறியாதமயில் ஜகட்டததக் காட்டிலும் ஜமலான பாிமாணத்தில் 

நிதறவு சபறுகிறது. 

அந்த அதிகப்படியான அளவு ஜபரருளாகும். 

ெிறப்பான செயல்பாடு அருளின் செயலாகும். 

அருள் நூறு ெதவிகிதம் ொதிக்கிறது, நம்பிக்தக 99% ொதிக்கிறது. 

99 லிருந்து 100க்கு உயருவது நம்பிக்தகயிலிருந்து அருளுக்கும், தாழ்ந்ததிலிருந்து ஜமஜல 

உயருவதற்கும், உயர்ந்ததிலிருந்து கீஜழ வருவதற்கும், உலகத்திலிருந்து சொர்க்கத்திற்கும், 

ெிருஷ்டியிலிருந்து பாிணாமத்திற்கும், அகந்ததயிலிருந்து பிரபஞ்ெத்திற்கும், அந்தத்திலிருந்து 

அனந்தத்திற்கும், காலத்திலிருந்து மூன்றாம் நிதலக் காலத்திற்கும், இயக்கத்திலிருந்து 

சமௌனத்திற்கும், பகுதியிலிருந்து முழுதமக்கும், உடன்பாட்டிலிருந்து ெமரெத்திற்கும், 

ஆனந்தத்திலிருந்து ஜபரானந்தத்திற்கும் மாறுவதாகும்.  

‘Pride and Prejudice’ வாெகாின் ேீவியத்திற்கு விழிப்தப அளிக்கும் ஒரு கததயாகும்.  

ஒரு எழுத்தாளர் கூறியதுஜபால், வார்த்ததகளின் வாய்சமாழி மதிப்பின் எல்தலகதளத் தீர்த்து 

விட்டதாக ஜஷக்ஸ்பியர் அறியப்படுகிறார். 

ெமூகப் பண்புகளாகப் பின்பற்றப்படும் வாழ்வின் அதனத்து உண்தமகளும் வாழ்வின் சூழலில் 

கவிதத வடிவில் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று அவர் கூறுகிறார்.  

இவ்வாறு கவிஞர் உண்தமதய முழுசமயாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வாெகதர வாழ்வின் 

ஆன்மீக ஆழங்களுக்கு எடுத்துச் செல்கிறார்- வாழ்க்சகயின் மதிப்பு. 

இக்கததயின் நிகழ்வுகள் மூலம் ஜேன் ஆஸ்டின் இததச் செய்கிறார். 

எலிெசபத் பணியாளதனத் திரும்ப அதழப்பது இது ஜபான்ற ஒரு நிகழ்வாகும். 

இவ்வாறு செய்தகயில் அவள் டார்ெியின் எண்ணத்திற்கு உடன்படுகிறாள். 

உண்தமயில் இது அவனது நல்சலண்ணத்திற்கு உடன்படுவதாகும். 

லிடியாதவக் கண்டுபிடிக்க ஜவண்டும் எனும் அவனது சமௌனமான விருப்பத்தத இது 

ொத்தியமாக்கியது. 

விடுதியில் அன்று நடந்த நிகழ்வுகதள பல தனிப்பட்ட நிகழ்வுகளாகக் கருதி, ஒவ்சவான்தறயும் 

இவ்வாறு ஆராயலாம்.  

இத்ததகய ஆராய்ச்ெி அனந்தத்தத சவளிப்படுத்தும். 

பிங்கிலி சநதர்பீல்டிலிருந்து புறப்படுவதற்கு முன் செய்யப்படும் இது ஜபான்ற ஒரு ஆராய்ச்ெி, 

அனந்தத்தின் ஒவ்சவாரு ொத்தியத்திலும் வரம்புக்குட்பட்டசத சவளிப்படுத்தும்.  

ொர்சலட்டின் திருமணம் இத்ததகய ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாகும். 

ஜேன் ஆஸ்டின் ொர்சலட்தட அதிகம் ஜபெ தவப்பதில்தல. 

ொர்சலட்டின் ொர்பில் ஜேன் ஆஸ்டிஜன ஜபசுகிறாள். 

டார்ெிக்காகவும் அவள் இததனச் செய்கிறாள்.  

பணக்காரன் மற்றவர்கசைப் புண்படுத்தும் வண்ணம் நடந்துசகாள்வசத அதடயாளம் காணும் ஒரு 

ெமூகாீதியான பணிதவ ொர்சலட் சவளிப்படுத்துகிறாள். 

ெமூகாீதியாகக்கூட இது ஒரு வரஜவற்கத்தக்க குணம் அல்ல. 

ொததனயின் கண்ஜணாட்டத்ததப் சபாறுத்த அளவில் மட்டும், அளவுக்குட்பட்ட ெந்தர்ப்பங்களில் 

இது அனந்தத்ததச் ொதிக்கும் திறன் உதடயது.  
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இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தத ஜமற்சகாள்வதற்கு ஒருவருக்கு ஒரு தூய விஞ்ஞானாீதியான 

அணுகுமுதற ஜததவ. 

நிதலதம எவ்வாறு சபாருத்தமாக உள்ளது என்பதத காலின்ஸ் காண்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

‘ொத்தியஜம இல்தல’ என எலிெசபத் உணர்ச்ெிவயப்பட்டசபாழுது, ொர்சலட் நிதல தடுமாறாது 

அதமதியாக உறுதியாக இருப்பது அந்த மஜனாபாவத்தின் ஆழத்ததக் காண்பித்தது. 

எலிெசபத் ெமூகாீதியான நடத்தததய மீண்டும் சபறும் அளவிற்கு இது வலிதமயாக இருந்தது. 

இங்கு அளவற்ற வதகயில் ஆதாய மனப்பான்தம சகாண்ட நம்பிக்தககதள நாம் காண்கிஜறாம். 

ஒருவரது வாழ்வில் ஒரு நிகழ்விதன இவ்வாறு காண்பது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். 

கததயில் இது ஜபான்று கருதக்கூடிய நிகழ்வுகள்: 

1. காரலின் விடுக்கும் அதழப்பு.  

2.  பிங்கிலியின் சமாிடன் விேயம். 

3.  பிங்கிலி நடனமாட ஜேதனத் ஜதர்ந்சதடுப்பது.  

4. டார்ெிதயப் பற்றிய ொர்சலட்டின் கணிப்பு.  

5.  சபம்பர்லிக்கு அத்சத விடுக்கும் அதழப்பு. 

6. டார்ெி அங்கு எலிெசபத்ததச் ெந்திப்பது. 

7. அவள் கடிதத்ததப் படிக்கும்ஜபாது டார்ெி அங்கு வருவது. 

8. பிங்கிலி இரண்டாம் முதற வரும்சபாழுது திரு சபன்னட் அவதனச் ெந்திக்க மறுப்பது.  

9.  லிடியாவிற்காக திரு கார்டினர் பணம் தர விதழவது. 

10. டார்ெியின் வாக்குமூலம்.  

11. அவனது இறுதி வருதக. 

இதவ யாவும் முழுதமயாக ஜநர்மதறயான நிகழ்வுகள் ஆகும். 

விக்காம் அவதளச் ெந்தித்தது எந்த வழியிலும் இத்ததகய ஒரு நிகழ்வாகும். அவனது நல்ல 

குணத்தத உடனடியாக ஏற்றுக்சகாண்டு, பின்னர் அவனது துஜராகத்ததயும் புாிந்துசகாண்டு, 

சநதர்பீல்ட் நடனத்தில் அவன் ஏமாற்றியததயும் அறிந்து சகாண்டிருந்தால் அந்த உறவு முதற 

உயர்ந்ததாக இருந்திருக்கும். ஆனால் அந்த வயதில் அவள் அவ்வாறு நடந்துசகாள்வது 

ொத்தியமில்சல. மற்ற எல்லா நிகழ்வுகளும் எதிர்மதறயானதவஜய, அவற்தற அவ்வாறு 

ஆராயலாம். நமக்கு, நல்லஜதா சகட்டஜதா ஒரு நிகழ்ச்ெி என்பது நிகழ்ச்ெிஜய.  

ஜேன் ஆஸ்டின் ெமூக மாற்றத்தின் ெக்தியால் லாங்பர்ன் குடும்பத்தத உயர்த்துகிறாள். 

ஜஷக்ஸ்பியர், தனது கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் கசதக்கருவின் மூலம் மனித சுபாவத்தின் 

உலகளாவிய அதிர்விதன சவளிப்படுத்துகிறார், வாெகர்கதள உலகத்துடன் ஜெர்த்து 

இதணக்கிறார். அவரது துல்லியமான சவளிப்பாடு, செறிவான ெக்திதயப் படிப்பவாின் மன 

நிதலயில் சவளிப்படுத்த அனுமதிக்கிறது. இருநூறு வருடங்களுக்கு இங்கிலாந்தில் 

உள்ளவர்களுக்கு அவரது உயர்வு சதாிந்திருக்கவில்தல. 

சமாழிகள் பிறந்தஜபாதும், சநருப்தபக் கண்டு பிடித்தஜபாதும் ஆராய்ச்ெியாளர்கள் அதவ 

உண்தமகஜள என்றனர். 

ஆராய்ச்ெியாைர்கள் உயர்ந்த விஷயங்கசைக் காண்பதில்சல. 

உயர்ந்தஜத உயர்ந்ததத அதடயாளம் காணும். 

ஜஷக்ஸ்பியாின் உயர்விதன அவரது கதாபாத்திரங்களில் காண்பதற்கு ஒருவர் உயர்ந்த வாெகராக 

இருக்க ஜவண்டும். 

172. “…though in so breathless an accent as made her almost unintelligible.” 

Such events make one lose one’s breath. 

Breathing is life. 

One’s life is sustained mainly by his breath. 

This crisis cannot be survived unless all the energy of breath is given. 

Hence she lost her breath. 

Losing the breath means she could not think, as breath is thought. 

Breath is in life in order breath can discover life. 

Life is, originally, infinite, indivisible and everlasting. 

Breath discovering Life in it, discovers it to be immortal. 

One, in such a crisis, if he does not lose his breath, he finds the deeper origins of its energy. 

Finding that, he solves that problem. 

Problem is disharmony. 

Harmony solves the problem. 
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Higher energy moves disharmony towards harmony. 

Darcy’s presence poured life into the situation. 

It prevented her from breaking down as before. 

Instead of drawing the support from Darcy, a devotee can draw support from Mother. 

It gives him endless energy. 

That higher energy in time solves the problem. 

That higher energy when directed becomes force. 

Force passing through an organisation becomes power. 

Darcy’s decision gave the force. 

Passing through Darcy’s social organisation, it became social power. 

That power accomplished by the right attitude is a skill. 

Darcy had the attitude to help. 

That attitude drew upon his skill of finding Lydia. 

Skill was required to find them, to negotiate the marriage, pay the arrears, and purchase the commission. 

That skill is power of Money. 

The only punishment the Divine can inflict is to shower a greater amount of grace. This is an 

experience of devotion. 

Whatever the truth of this or not, Darcy acted like the Divine. 

God is in the Absolute, Brahman. 

God consciousness is Nature, is the Divine. 

Spiritual experience in Man meets Existence or the Existent in three terms -- Self, Purusha, the Divine 

Being. 

Self is the soul in Transcendence, Brahman in the universe. 

Purusha is essentially universal. 

The Divine Being is the Ishwara, transcendent as well as universal. 

It expresses in the Individual. 

Self is called Atma. 

Purusha is the conscious soul. 

Mind sees the Transcendence. 

Overmind sees the Universal Purusha. 

Supermind sees the Ishwara. 

Self, Atma has self-conception. 

Purusha effects self-limitation. 

Ishwara exercises self-absorption. 

The Individual exists between the Superconscient and Inconscient created by Self-absorption. 

Mind reaches moksha, becomes Jivan mukta at the gates of the Absolute. 

Overmind enters the Absolute to attain Nirvana. 

Supermind realises the Absolute in Life as Marvel. 

Shedding the ego Man becomes universal. 

Discovering the soul of Nature, Man becomes Ishwara. 

The spiritual term in the physical consciousness emerges when Man becomes Ishwara. 

To become Ishwara is to evolve, evolve into the spirit. 

God seeks to confer grace on everyone. 

He steals the offering from the unwilling and undeserved so that grace will reach him as stolen plenty. 

What is to us a misfortune is a tragedy to the family. 

To us, Lydia’s going is an event in the society. 

To the members of the family it is a nervous experience, shocking. 

We see profound scholars reading Sanskrit, translating our scripture, but finding the Vedas silly, full of 

childish prattle, in spite of the height of thought. 

It is common sense they should not evaluate our scriptures. 

We will find their rituals equally silly. 

Inside the family not all people will be able to enter into a Man’s joy or sorrow. 

When one is in love, no one who has not loved can know his pang. 
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The other Man’s point of view is a Mental step out of one’s ego into the universal. 

Man who cannot know his own Mind, is not going to know another’s Mind. 

One cannot enter into another’s emotions. 

It is ruled out for one to enter into another’s consciousness. 

In this episode Lydia was unable to understand anyone else. 

No one entered into her state of Mind. 

Man’s selflessness is to the extent his own selfishness is affected. 

Goodwill, self-giving, the other Man’s point of view are unusual. 

Elizabeth had goodwill for Jane. 

Charlotte had goodwill for Elizabeth. 

Darcy practised self-giving. 

Mr. Bennet took the point of view of Mr. Gardiner. 

These are positive forces in the story. 

Caroline had ill will for Elizabeth. 

Mr. and Mrs. Gardiner had goodwill for Elizabeth. 

Collins had ill will towards Elizabeth. 

Wickham had no will towards Lydia. 

Mrs. Bennet had a strong will to marry her daughters. 

Lady Catherine had a very strong will to assert herself. 

Bingley was incapable of any will, good or bad. 

Louisa was like him, she followed Caroline. 

Mr. Hurst had nothing to do with any will. 

“அதிகமான படபடப்பின் காரணமாக அவளது பபச்சு சதைிவற்று இருந்தது.”  

இத்ததகய நிகழ்வுகள் ஒருவரது மூச்தெ இழக்கச் செய்யும். 

சுவாெஜம வாழ்வாகும். 

ஒருவரது வாழ்வு முக்கியமாக அவரது சுவாெத்தினாபலபய நீடிக்கிறது. 

சுவாெத்தின் அதனத்து ெக்தியும் அளிக்கப்பட்டாலன்றி இந்த சநருக்கடிசயக் கடந்து வர முடியாது. 

ஆதலால் அவளுக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டது. 

சுவாெத்தத இழந்ததால் அவளால் நிதனக்க முடியவில்தல, ஏசனனில் சுவாெபம எண்ணமாகும். 

சுவாெம் வாழ்தவக் கண்டுபிடிக்கும் என்பதால் அது வாழ்வில் உள்ளது.  

வாழ்வு ஆரம்பத்தில் அனந்தமானது, பிாிக்க முடியாதது, நிரந்தரமானது. 

சுவாெம் அதனுள் வாழ்சவக் கண்டுபிடிக்தகயில், அசத அமரத்துவமாகக் காண்கிறது. 

இது ஜபான்ற ஒரு சநருக்கடியில் ஒருவர் மூச்செ இைக்காமல் இருந்தால், அதன் ெக்தியின் ஆைமான 

ஆரம்பங்கசை அவரால் காண முடிகிறது. 

இததக் காணும்பபாது அவன் பிரச்ெிசனதயத் தீர்க்கிறான். 

சுமுகமின்சமபய பிரச்ெிசனயாகும். 

சுமுகம் பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்கிறது. 

உயர் ெக்தி சுமுகமின்தமதய சுமுகமாக மாற்றுகிறது. 

சூைலுக்கு டார்ெி ஜீவசன அைித்தான். 

முன்புஜபால் அவள் உதடந்து ஜபாவசத அது தவிர்த்தது. 

டார்ெியிடமிருந்து ஆதரதவப் சபறுவதற்குப் பதிலாக, ஒரு அன்பர் அன்தனயிடமிருந்து ஆதரதவப் 

சபறலாம். 

இது முடிவில்லா ெக்திதய அவருக்கு அளிக்கும். 

அந்த உயர் ெக்தி தக்க ெமயத்தில் பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்கும். 

அந்த உயர் ெக்தி வைிநடத்தப்படும்சபாழுது ஆற்றலுதடய ெக்தியாக மாறுகிறது. 

ெக்தி ஒரு அதமப்பின் வழியாகச் செல்லும்சபாழுது அதிகாரமாக மாறுகிறது. 

டார்ெியின் தீர்மானம் ெக்தி அளித்தது. 

டார்ெியின் ெமூக அதமப்பின் வழி செல்லும்சபாழுது இது ெமூக ெக்தியாக மாறியது. 

திறனாக விைங்கும் ொியான அணுகுமுதறயின் மூலம் அச்ெக்தி ொதித்தது. 

டார்ெிக்கு உதவி செய்யும் மனப்பான்தம இருந்தது. 

அந்த மனப்பான்சம லிடியாசவக் கண்டுபிடிப்பதற்கான திறசன அைித்தது. 

அவர்கதளக் கண்டுபிடிப்பதற்கு, அவர்கைது திருமணத்தத நடத்தி சவப்பதற்கு, விக்காமின் 

கடன்கதள அதடத்து அவனுக்கு ஜவதல வாங்கித் தருவதற்குத் திறதம ஜததவப்பட்டது. 
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அந்தத் திறதமஜய பணத்தின் ெக்தியாகும். 

இதறவன் அளிக்கும் ஒஜர தண்டதன, ஜமலும் அதிக அளவில் அருதளப் சபாழிவஜத ஆகும். 

பக்தியின் ஒரு அனுபவம் இது .  

இதன் உண்தம எதுவாக இருந்தாலும் டார்ெி இதறவன் ஜபால் செயல்பட்டான். 

இதறவன் முடிவானவன், பிரம்மமாகும். 

இதறவனின் ேீவியம் இயற்தக, சதய்வீகமாகும். 

மனிதனின் ஆன்மீக அனுபவம் வாழ்தவ (Existence or the Existent ) சுயம், புருஷா, சதய்வீக ேீவன் 

ஆகிய மூன்று நிதலகைில் ெந்திக்கிறது. 

சுயம் அசனத்சதயும் கடந்த நிசலயில் ஆன்மாவாகவும் பிரபஞ்ெத்தில் பிரம்மனாகவும் உள்ைது. 

புருஷா அடிப்பசடயில் உலகளாவியது. 

சதய்வீக ேீவன் ஈஸ்வரா, அசனத்சதயும் கடந்தது, மற்றும் உலகளாவியதாகும். 

இது மனிதனில் சவளிப்படுகிறது. 

சுயம் ஆத்மா எனப்படும். 

புருஷா தன்தன உணர்ந்த ஆன்மாவாகும். 

மனம் பிரம்மத்ததக் காண்கிறது. 

சதய்வ மனம் பிரபஞ்ெ புருஷதனக் காண்கிறது. 

ெத்திய ேீவியம் ஈஸ்வரதனக் காண்கிறது. 

சுயத்திற்கும், ஆத்மாவிற்கும் சுய கருத்துருவாக்கம் உண்டு. 

புருஷன் சுய வதரயதறதய உருவாக்குகிறது. 

ஈஸ்வரா சுய கிரகிப்தபச் செயல்படுத்துகிறது. 

மனிதன் சுய கிரகிப்பின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட பிரம்மம் மற்றும் ேட இருளின் இதடஜய 

வீற்றிருக்கிறான். 

மனம் ஜமாக்ஷத்தத அதடந்து, பிரம்மத்தின் வாயிலில் ேீவன் முக்தனாக மாறுகிறது. 

சதய்வமனம் பிரம்மத்தில் நுதழந்து நிர்வாணத்தத அதடகிறது. 

ெத்திய ேீவியம் பிரம்மத்தத வாழ்வில் அற்புதமாக உணருகிறது.  

அகந்தததயக் சகவிட்டு,  மனிதன் உலகளாவியவனாக மாறுகிறான். 

இயற்தகயின் ஆன்மாதவக் கண்டுபிடித்து மனிதன் ஈஸ்வரனாக மாறுகிறான். 

மனிதன் ஈஸ்வரனாக மாறும்சபாழுது ேடநிதல ேீவியத்தில் ஆன்மீக காலகட்டம் எழுகிறது. 

ஈஸ்வரனாக மாறுவது சவளி வருவதாகும், ஆன்மாவாக சவளி வருவதாகும். 

இதறவன் அதனவருக்கும் அருள் பாலிக்க விசைகிறார். 

அவர் விருப்பம் இல்லாதவாிடமிருந்தும், தகுதியற்றவர்களிடமிருந்தும் காணிக்தகதயத் திருடுவதன் 

மூலம் திருடப்பட்ட அபாிமிதமான அருள் அவர்களுக்குக் கிதடக்கச் செய்கிறார்.    

நமக்கு துரதிர்ஷ்டமாக இருப்பது குடும்பத்திற்குப் சபருந்துயராக உள்ைது.  

நமக்கு லிடியா ஓடிப்ஜபாவது ெமூகத்தில் ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது. 

குடும்பத்தினர்களுக்கு இது ஜபாிடியாகவும், அதிர்ச்ெி தருவதாகவும் இருந்தது. 

ஆழ்ந்த அறிஞர்கள் ைமஸ்கிருதம் படிப்பசதயும், நமது புராணங்கசை சமாைி சபயர்ப்பசதயும் 

நாம் பார்க்கிபறாம், ஆனால் பவதங்கள் உயாிய அர்த்தங்கள் நிசறந்து இருப்பினும், அர்த்தமற்றும் 

குைந்சதத்தனமாகவும் இருப்பசதயும் காண்கின்றனர்.  

நமது பவத ொஸ்திரங்கசை அவர்கள் மதிப்பிடக்கூடாது என்பது இயல்பறிவாகும். 

அவர்கைின் ெம்பிரதாயங்களும் அபதபபால் அர்த்தமில்லாது இருப்பதாக நாம் காண்பபாம். 

குடும்பத்தினுள் ஒரு மனிதனின் சுக துக்கங்கைில் அசனவராலும் நுசைய முடியாது. 

ஒருவர் காதல் வயப்பட்டிருக்கும்சபாழுது, காதலில் விைாத எவருக்கும் அவருசடய வலிசய அறிய 

முடியாது.  

அடுத்தவாின் கண்பணாட்டம் ஒருவரது அகந்சதயிலிருந்து பிரபஞ்ெத்திற்கு வரும் ஒரு மனாீதியான 

படியாகும். 

தனது மனசத அறிய முடியாதவரால் அடுத்தவர் மனசத அறிய முடியாது. 

ஒருவரால் அடுத்தவர் உணர்ச்ெிகைில் நுசைய முடியாது. 

ஒருவர் மற்றவரது ஜீவியத்தில் நுசைவதற்கான ொத்தியபம இல்சல. 

இந்தச் ெம்பவத்தில் லிடியாவால் பவறு எவசரயும் புாிந்துசகாள்ை முடியவில்சல.  

அவைது மன நிசலயில் எவரும் நுசையவில்சல. 

மனிதனின் சுயநலம் பாதிக்கும் அைவிற்பக அவனது பரநலம் இருக்கும்.  

நல்சலண்ணம், சுய அர்ப்பணம், அடுத்தவர் கண்பணாட்டம் ஆகியசவ அொதாரணமானசவ.  

எலிெசபத்திற்கு பஜன் மீது நல்சலண்ணம் இருந்தது.  
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ொர்சலட்டிற்கு எலிெசபத் மீது  நல்சலண்ணம் இருந்தது. 

டார்ெி சுய அர்ப்பணத்சதப் பின்பற்றினான். 

திரு சபன்னட் திரு கார்டினாின் கண்பணாட்டத்சத பமற்சகாண்டார். 

இசவ கசதயில் பநர்மசறயான ெக்திகள் ஆகும். 

காரலினுக்கு எலிெசபத் மீது சகட்ட எண்ணபம இருந்தது. 

கார்டினர் தம்பதிகளுக்கு எலிெசபத் மீது நல்சலண்ணம் இருந்தது. 

காலின்ஸிற்கு எலிெசபத் மீது சகட்ட எண்ணபம இருந்தது. 

விக்காமிற்கு லிடியாவின் மீது எந்த எண்ணமும் இருக்கவில்சல. 

திருமதி சபன்னட்டிற்கு தனது சபண்களுக்குத் திருமணம் நசடசபற பவண்டும் என்ற உறுதியான 

எண்ணம் இருந்தது. 

பலடி காதாினுக்குத் தன்சன வலியுறுத்திக்சகாள்ளும் வலிசமயான எண்ணம் இருந்தது. 

பிங்கிலிக்கு நல்லபதா அல்லது சகட்டபதா, எந்த விதமான எண்ணமும் இருக்க இயலாது. 

லூயிொ அவசனப் பபாலிருந்தாள், காரலிசனப் பின்பற்றினாள். 

திரு ஹர்ஸ்ட் எந்த வித விருப்பமுமின்றி இருந்தார். 

173. “To fetch her master and mistress instantly.” 

Time is a factor in execution. 

Space decides the time required. 

Space and Time together is spirit subjectively. 

Objectively Time acts in Space known as causality. 

Time and Space are the nature of Spirit. 

Their integration is causality; its perfection is cosmic life. 

Cosmic life is supramental nature. 

Shakespeare in reaching the limits of language to produce great poetry disregarded spelling, 

grammar, punctuation. 

Man accomplishing greatly in a crisis disregards forms, rules, etiquette, and appearance. 

Shakespeare wrote from above the head. 

Great Minds overshooting the common run of Man is usual. 

Man cannot know anyone except socially. 

Man is not to blame, it is his inbuilt limitation. 

No Man seeing through green glasses can be accused of seeing things green. 

Not to be offended by human deficiency is a yogic trait. 

A trait that is not there in us subconsciously cannot disturb us. 

Shakespeare could not be appreciated in his lifetime as no one possessed the same element of creation in 

him. 

The collective accomplishes at a far too high level for the common Man to understand or appreciate. 

Victor Hugo discovered Shakespeare. 

He said Germany was to Europe what India was to Asia. 

The spirit of Indian scripture was missed by many, but many more were overwhelmed by its poetry, and 

power. 

Especially the appreciation was notable in America as well as in Germany. 

Professor Max Muller was one who did miss the spirit of our scriptures. 

How can Mira conceive that the cup of poison offered to her by Rana, her husband, was for the 

ultimate good of her soul? 

It purified the depths of her being so as to receive Krishna's consciousness in her very physical being. 

Lydia’s act opened up the subtle atmosphere of purity in the social consciousness to elevate Longbourn, to 

release Mr. Bennet from the thralldom of his wife, to cleanse him of his low indulgent indolence. 

No one has the wisdom to appreciate this streak of universal wisdom beforehand. 

A dear friend devoted to the idea of devotion deserts to clear one’s consciousness of the naïve infatuation of 

social superstition of friendship. 

Life is in concentric circles of Mind, vital, Mind-vital, vital-physical, mental-body, each of which zone is 

ruled by non-social, non-psychological rules and facts. 

Grace that wishes to protect a Man in his intra-conscient or circumconscient, permits socially heinous 

crimes by the near and sensitively dear to clear those obstructions. Super grace opens the realms of 
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Time–ignorance, universal ignorance by psychological crimes – either done by Man or done to him – 

which when he appreciates, he is transformed. 

There is no unpardonable crime, says Mother. 

These are not endowments to be acquired by Mental control or tolerance. 

Knowledge of that level turning into senses dissolves those sensitivities. 

Delight is the sensation of the Being self-aware in experience. 

Walt’s salesman appreciating the programme is such a symptom. 

An unfaithful husband’s escapade witnessed by a chaste wife by an error will open in her cosmic 

consciousness realms of purity. 

Sulochana’s escapade did open in Rao’s world higher levels.  

Confining our analysis to life or social life, the present sensitivities will revolt. 

ெிறுத்சதாண்டர் Siruthondar was not thus revolted. He was pleased and won moksha for his wife and son 

along with him. 

We talk of transformation. He qualifies for it. 

Only those of that level will pass this test. 

It does not mean it is shut to all others. 

All those who make such choices now will be led to it. 

Each incident in the story has a lesson for the devotee. 

It reveals a knowledge that the finite is really infinite. 

That knowledge changing into an attitude, the finite stirs to reveal. 

The perception of that attitude can rise to be the sensation of the physical motive, widening oneself to his 

being. 

Then the face of the infinite is seen at several points. 

Cadburys comes to Kalimark. 

Chanting the Gita, the devotee listens to Krishna’s flute. 

Mother emerges out of the photos. 

Without entering the Mental plane through mathematics, Copernicus could have not conceived of his 

theory. 

The entry was provided by mathematics, a Mental tool. 

To enter into the subtle physical world, a subtle mechanism is needed. 

Causal indications such as Mother’s Darsan in the air, directly takes one into the causal plane. 

Darcy’s hearing her abuse as words of love was an opening inside him into the causal plane. 

Phrases like comprehensive preciseness, the formula for accomplished divisibility, delight of being as a 

description of Matter, have the capacity to open the subtle or causal plane. 

The idea that our view keeps Matter as it is, is a total challenge to Mind’s existence. If accepted, it will 

directly shift us to the causal plane. 

The fact that a Negro lady responds to the idea of contradictions shows Negroes are subtle, not dense. 

It took twenty years for Ivo to respond. 

Even twenty years were not enough for Harlan. 

An Indian could not give the same response as Ivo. 

It is significant that someone quotes Einstein about consciousness. 

It is a great opening Switzerland has given. 

To accept that the offender’s offence is there in us is sincerity. 

It is spiritual sincerity. 

Sincerity always succeeds. 

“தனது எேமானன் மற்றும் எேமானிதய உடனடியாக அதழத்து வருவதற்கு.” 

செயல்படுத்துவதில் காலம் ஒரு காரணியாகும். 

இடம், ஜததவப்படும் காலத்தத முடிவு செய்கிறது. 

இடமும் காலமும் ஜெர்ந்து அகத்தில் ஆன்மாவாகிறது.  

புறத்தில் காரணக் காாியமாக காலம் இடத்தில் செயல்படுகிறது. 

காலமும் இடமும் ஆன்மாவின் சுபாவமாகும். 

அவற்றின் ஒற்றுதம காரணக் காாியமாகும்; அதன் பூரணத்துவம் பிரபஞ்ெ வாழ்வாகும்.  

பிரபஞ்ெ வாழ்வு ெத்தியேீவிய சுபாவத்ததக் சகாண்டது. 
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உயர்ந்த கவிதத பதடப்பதில் ஜஷக்ஸ்பியர் சமாழியின் உச்ெத்தத அதடந்தஜபாது, 

எழுத்துக்ஜகார்தவ, இலக்கணம் ஆகியவற்தறப் சபாருட்படுத்தவில்தல. 

ஒரு சநருக்கடியில் மனிதன் சபாிய அளவில் ொதிக்கும்சபாழுது வடிவங்கள், விதிகள், இங்கிதம் 

மற்றும் ஜதாற்றத்ததப் சபாருட்படுத்துவதில்தல.  

ஜஷக்ஸ்பியர் ததலக்கு ஜமலிருந்து எழுதினார். 

உயர்ந்த மனங்கள் மனிதனின் சபாதுவான நடத்தததயப் சபாருட்படுத்தாமல் இருப்பது 

வழக்கமானஜதயாகும்.  

ெமூகாீதியாக மட்டுஜம மனிதன் எவதரயும் சதாிந்துசகாள்கிறான். 

மனிததனக் குதற சொல்ல முடியாது, இது அவனது கட்டதமக்கப்பட்ட வதரயதற ஆகும். 

பச்தெக் கண்ணாடி மூலம் அதனத்ததயும் பச்தெயாகப் பார்ப்பவதனக் குதற கூற முடியாது.  

மனிதக் குதறபாட்டினால் பாதிப்பதடயாமல் இருப்பது ஒரு ஜயாகப் பண்பாகும். 

நமது ஆழ்மனதில் இல்லாத ஒரு குணம் நமக்கு பாதிப்தப ஏற்படுத்தாது.  

ஜஷக்ஸ்பியதர அவரது வாழ்நாளில் எவரும் பாராட்டவில்தல, ஏசனனில் அவதரப்ஜபான்ற 

பதடப்பாற்றல் எவருக்கும் இருக்கவில்தல. 

ொதாரண மனிதன் புாிந்துசகாள்ளஜவா அல்லது பாராட்டஜவா முடியாத அளவிற்கு மிகப் சபாிய 

நிதலயில் ெமூகம் ொதிக்கிறது. 

விக்டர் ஹுயூஜகா ஜஷக்ஸ்பியதரக் கண்டு பிடித்தார். 

ஆெியாவிற்கு இந்தியா எவ்வாஜறா, அது ஜபால்தான் ஐஜராப்பாவிற்கு சேர்மனி என்று அவர் 

கூறினார்.   

இந்திய ஜவத ொஸ்திரங்களின் ஆன்மாதவப் பலரும் தவற விட்டனர், ஆனால் ஜமலும் பலரும் 

அதன் கவிதத வளம் மற்றும் ெக்தியால் ஆட்சகாள்ளப்பட்டனர். 

முக்கியமாக, பாராட்டு அசமாிக்காவிலும் சேர்மனியிலும் குறிப்பிடும்படியாக இருந்தது. 

நமது ஜவத ொஸ்திரங்களின் ஆன்மாதவக் கவனிக்கத் தவறியவர் ஜபராெிாியர் மாக்ஸ் முல்லர் 

ஆவார். 

தனது கணவரான ராணா அளித்த ஒரு ஜகாப்தப விஷம் தனது ஆன்மாவின் முடிவான நன்தமக்ஜக 

என எவ்வாறு மீராவால் நிதனத்துப் பார்க்க முடியும்? 

கிருஷ்ண ேீவியத்தத தனது ேட உடலில் சபற்றுக்சகாள்ள ஏதுவாக, இது அவளது ேீவனின் 

ஆழத்ததத் தூய்தமப்படுத்தியது. 

லாங்பர்தன உயர்த்துவதற்கும், திரு சபன்னட்தட அவரது மதனவியின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து 

விடுவிக்கவும், அவரது ஜொம்ஜபறித்தனத்திலிருந்து அவதர மீட்கவும் ெமூக ேீவியத்தில் 

தூய்தமயின் சூட்சுமச் சூழதல லிடியாவின் செயல் சவளிப்படுத்தியது. 

இந்த உலகளாவிய அறிவின் கீற்தற முன்னஜர புாிந்துசகாள்ளும் அளவிற்கு எவருக்கும் ஞானம் 

இல்தல.  

மனம், உயிர், மனம்- உயிர், உயிர்- ேடம், மனம்-உடல் ஆகியவற்றின் சுழற்ெி வட்டத்தில் வாழ்வு 

உள்ளது, ஒவ்சவாரு வட்டமும் ெமூகமற்ற, மனாீதியாக அல்லாத விதிகள் மற்றும் உண்தமகளால் 

ஆளப்படுகிறது. 

மனிதனின் சூட்சும உலகத்திலிருந்தும், சூழலின் ேீவியத்திலிருந்தும் அவதனக் காப்பாற்ற 

விரும்பும் அருள், அத்ததடகதள நீக்க சநருங்கியவர்கதளயும், நாம் அன்பு செலுத்துபவர்கதளயும் 

ெமூகாீதியாக கடுதமயான குற்றங்கதளச் செய்ய அனுமதிக்கிறது.   

ஜநரம்-அறியாதம, பிரபஞ்ெ அறியாதம இவற்றின் பகுதிகதள ஜபரருள் மனதின் குற்றங்கள் மூலம் 

திறக்கச் செய்கிறது - மனிதனால் இது செய்யப்படுகிறது, அல்லது மனிதனுக்கு இது நடக்கிறது- 

அவன் இததப் பாராட்டும் ெமயத்தில், அவன் திருவுருமாறுகிறான். 

மன்னிக்க முடியாத குற்றம் எதுவும் இல்தல என்று அன்தன கூறுகிறார். 

இதவ மனதின் கட்டுப்பாடு அல்லது ெகிப்புத் தன்தமயின் மூலம் சபற்றுக்சகாள்ளக் கூடிய 

திறன்கள் அல்ல. 

அந்த நிதல ஞானம் புலன்களாக மாறி அந்த நுண்ணுணர்வுகதளக் கதரத்து விடுகிறது.  

ஆனந்தம் அனுபவத்தில் சுய விழிப்புணர்வு சகாண்ட‘ெத்’-ன் உணர்வாகும். 

Walt-ன் விற்பதனயாளர் திட்டத்ததப் பாராட்டுவது இத்ததகய ஒரு அறிகுறியாகும். 

நம்பிக்தகத் துஜராகம் செய்யும் ஒரு கணவர் தவறு செய்வதத, ஒரு கற்புக்கரெியான மதனவி ஒரு 

தவற்றின் மூலம் காண ஜநாிடுவது, அவளது பிரபஞ்ெ ேீவியத்தில் தூய்தமயான இடங்கதளத் 

திறக்கச் செய்யும்.  

சுஜலாச்ெனாவின் தவறு Rao-ன் உலகத்தில் உயர்ந்த நிதலகதளத் திறக்கச் செய்தது.   
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நமது ஆராய்ச்ெிதய வாழ்வு அல்லது ெமூக வாழ்விற்கு உட்படுத்திக் சகாள்ளும்சபாழுது, 

தற்சபாழுது இருக்கும் நுண்ணுணர்வுகள் எதிர்க்கும்.  

ெிறுத்சதாண்டர் இவ்வாறு எதிர்க்கவில்தல. அவர் ெந்ஜதாஷத்துடன் தன்னுடன் ஜெர்த்து 

மதனவிக்கும் மகனுக்கும் ஜமாக்ஷத்ததப் சபற்றுத் தந்தார்.   

நாம் திருவுருமாற்றத்ததப் பற்றி ஜபசுகிஜறாம். அவர் அதற்குத் தகுதி உதடயவராகிறார். 

அந்த நிதலயில் இருப்பவர்களால் மட்டுஜம இந்தச் ஜொததனயில் ஜதர்ச்ெி அதடய முடியும். 

இது மற்றவர்களுக்கு உாியதல்ல என்று சபாருளல்ல. 

இத்ததகய முடிசவ எடுக்கும் அதனவரும் அதத ஜநாக்கி எடுத்துச் செல்லப்படுவர்.   

இக்கததயின் ஒவ்சவாரு நிகழ்வும் அன்பர்களுக்கு ஒரு பாடமாகும். 

அைவுக்குட்பட்டது உண்தமயில் அனந்தஜம எனும் ஞானத்தத இது சவளிப்படுத்துகிறது. 

அந்த அறிவு மஜனாபாவமாக மாறும்சபாழுது அைவுக்குட்பட்டது சவளிப்பட முதனகிறது.  

அந்த மஜனாபாவத்தின் புாிதல், ஒருவதர அவரது ேீவனில் விாிவதடயச் செய்து, ேடநிதல 

ஜநாக்கத்தின் உணர்வாக உயரலாம்.  

அப்சபாழுது அனந்தத்தின் முகம் பல்ஜவறு இடங்களில் காணப்படுகிறது. 

காட்பாிஸ் காளிமார்க்கிடம் வருகிறது. 

கீதததயப் பாராயணம் செய்யும்சபாழுது அன்பர் கிருஷ்ணாின் புல்லாங்குழல் இதெதயக் 

ஜகட்கிறார். 

அன்தன படங்களிலிருந்து சவளிப்படுகிறார். 

கணிதத்தின் மூலம் மனதின் நிதலக்குள் நுதழயாமல் ஜகாபர்னிகஸால் அவருதடய தத்துவத்தத 

நிசனத்துப் பார்த்திருக்க முடியாது. 

ஒரு மனதின் கருவியான கணிதம் அவருக்கு நுதழ வாயிலாக அதமந்தது. 

சூட்சும ேடநிதல உலகத்தில் நுதழவதற்கு ஒரு சூட்சும இயக்க முதற ஜததவப்படுகிறது. 

சூழலில் அன்தனயின் தாிெனம் ஜபான்ற காரண அறிகுறிகள், ஒருவதர ஜநரடியாகக் காரண 

நிதலக்கு அதழத்துச் செல்கிறது.  

எலிெசபத்தின் நிந்ததனகதள காதல் வார்த்ததகளாக டார்ெி ஜகட்டுக் சகாண்டது காரண நிதலக்கு 

அவதன எடுத்துச் சென்றது. 

பரந்து விாியும் குறிப்பான இலக்கு, ெிறப்பான பிாிவிசனயின் சூத்திரம், ேடத்தின் வர்ணதனயாக 

விளங்கும் ேீவனின் ஆனந்தம் ஜபான்ற சொற்சறாடர்கள் சூட்சும அல்லது காரண நிதலதய 

திறக்கச் செய்யும் திறனுதடயது.  

நமது பார்தவ ேடத்தத அது எவ்வாறு உள்ளஜதா அவ்வாஜற தவத்துள்ளது எனும் கருத்து, 

மனதிற்கு முழுதமயான ெவாலாகும். இதத ஏற்றுக் சகாண்டால் நம்தம இது ஜநரடியாக காரண 

நிதலக்கு எடுத்துச் செல்லும். 

முரண்பாடுகளின் கருத்திற்கு ஒரு நீக்பரா சபண்மணி பதிலளிப்பது அவர்கள் சூட்சுமமானவர்கள், 

முட்டாள்கள் அல்ல என்பததக் காண்பிக்கின்றது. 

ஈசவா-விற்கு பதிலளிக்க இருபது வருடங்களாயிற்று.  

ஹார்லனிற்கு இருபது வருடங்கள்கூடப் ஜபாதவில்தல. 

ஈஜவாதவப்ஜபால் ஒரு இந்தியனால் பதிலளிக்க முடியவில்தல. 

ேீவியத்ததப்பற்றி யாஜரா ஒருவர் Einstein -ஐ ஜமற்ஜகாள் காட்டுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஸ்விட்ெர்லாண்ட் அளித்திருக்கும் சபாிய வாய்ப்பு இது. 

குற்றம் புாிந்தவாின் குற்றம் நம்மிடம் உள்ளது என்பதத ஏற்றுக்சகாள்வது உண்தமயாகும். 

இது ஆன்மீக உண்தம. 

உண்தம எப்சபாழுதும் சவல்லும். 

 

On his quitting the room she sat down, unable to support herself, and looking so miserably ill that it was 

impossible for Darcy to leave her, or to refrain from saying, in a tone of gentleness and commiseration, "Let 

me call your maid. Is there nothing you could take to give you present relief? A glass of wine; -- shall I get 

you one? You are very ill."  

ஜவதலக்காரன் சென்றவுடன் அவள் நிற்க முடியாமல் உட்கார்ந்தாள். பார்ப்பதற்கு மிகவும் 

ஜமாெமாக இருந்தாள். டார்ெியால் அவதள விட்டுச் செல்லமுடியவில்தல. அவளிடம் அன்பாகவும், 

காிெனமாகவும் “நான் உன் பணிப்சபண்தணக் கூப்பிடுகிஜறன். உனக்குத் தற்சபாழுது ஏதாவது 

சகாடுக்க இங்கு ஒன்றும் இல்தலயா?--ஒரு ஜகாப்தப மது;-- உன் உடல் நலம் மிகவும் நன்றாக 

இல்தல--நான் உனக்குக் சகாண்டு வந்து தரட்டுமா?” 

174. Darcy takes the best possible attitude in offering a glass of wine. 
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ஒரு பகாப்சப மது அைிப்பதில் டார்ெி அவனால் இயன்ற அைவிற்கு ெிறப்பான மபனாபாவத்சத 

பமற்சகாள்கிறான்.  

175. “On his quitting the room, she sat down unable to support herself.” 

Life is taken away from her, so that higher life can enter her life. 

குள்ளச்ொமி, the short samiyar, ran into Sri Aurobindo’s room, took a tea cup, turned it upside down a few 

times and ran away. 

Unless the present endowments are given up, new ones cannot enter is the message he gave. 

The six previous creations were dissolved, not modified. 

Peace is greater than ecstasy as it is still a structure. 

Love is great because it is ever present. 

An ideal intensely occupies a Man for some time, not always. 

That which does not occupy one’s depth all the time cannot be love. 

Love there seeks intensity and eternity. 

By intensity it gradually spreads all over the being. 

By eternity it spreads all over the universe. 

Universality is impersonality. 

Impersonality gives the Person the full weight of his existence. 

Impersonality gives existence, Existence. 

Eternity gives Time the intensity of Timelessness. 

Outgrowing Time and Space, one steps into Spirit. 

The whole universe is of the Spirit. 

Spiritual existence is the Existence of the totality. 

Romance is the one ideal to which Men and women respond. 

It is Men and women of all ages that so respond. 

Romance is pure adventure of consciousness eternally existing. 

It is God in life. 

The earliest preoccupation of Man reveals in human life as the yearning for Romance. 

The masculine yearns for the feminine. 

The feminine awaits the masculine to seek it. 

It is an eternal poise, longing to outgrow eternity into the original Absolute Brahman. 

Brahman is that having which, one has everything. 

No one in Longbourn offended anyone else, Lydia offended all. 

When Lydia came with her husband, no one frowned on her. 

Not to offend another’s emotions is a high hallmark of culture. 

The Gardiners exhibited it at Lambton Inn. 

To please another is the crown and glory of culture in its ripe maturity. 

Westerners do not ask personal questions. 

They do not probe. 

They respect anyone as an individual. 

It is great good manners. 

Acquired on the surface, the depth simultaneously acquires the opposite. 

Making the manners real as character takes centuries. 

One immediate result will be the surface will lose its present eminence. 

This surface and depth together cover one’s consciousness. 

Spirituality goes beyond to substance. 

Even that substance, being one’s own, can be the consciousness of a wider existence. 

Integral yoga advocates going below the substance to the subliminal. 

The subliminal unites the subconscient and the superconscient. 

In that it is the substance of the universe. 

Seeking moksha, one’s concentration was on the surface being. 

One can reach moksha without passing beyond Mind, ego or Time or even the finite divided form. 

Still, often it so happens the yogi goes beyond one of them or even all of them, winning the title 

spiritual prodigy. 
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Jivan Mukta, the yogi who reaches the inner extremities of the Absolute Brahman, he who reaches the Holy 

of the Holies and he who moves further to the centre making the return impossible because of dissolution of 

Personality are known to spiritual experience. 

Integral yoga does not aim at entering the Absolute, but seeks to express the spirit in Mind, Life and Matter. 

The splendours of the Spirit are innumerable wonders. 

Even at the entrance one sees the Self without the sinews of energy, flaws of duality, scars of division. 

After his departure, before they arrived was an interregnum which weighed her down. 

The physical presence of a person is a physical support. 

She dealt with him about Lydia. Now her dealing with them about it is different. 

One is personal. The other is of the family. 

Lydia was a disaster, a tragedy. 

It ruined the whole family and her own vast prospect that had presented only the day before. 

With them is a family tragedy where she figures as one component. 

The first is personally poignant. 

The second is a vast irremediable ruin. 

She needed a little time to shift from one poise to another. 

It is, for her, a world of difference, though both are of the same character. 

In that, each man is not only unique, but inaccessible to anyone else. 

When made accessible, it will not be emotionally intelligible. 

Should it be so, there will be emotional relief. 

In intimate friendship such relief is possible to a great extent. 

One can appreciate another’s uniqueness only when he himself becomes universal. 

Its fullness is available after reaching transcendence. 

Integration of beings exists at the point of uniqueness. 

One move by someone moves the whole world at that level. 

Hence one Man’s perfection can cure the world. 

Uniqueness becomes ubiquitous there. 

It is the active Brahman enjoying Delight, expressing it in objects of the world, when delight comes to stay. 

Life is lifted from Time to Simultaneous Time. 

Mind is superceded by the Supermind. 

Matter becomes delight of being. 

Life reveals the Divine as it is the Marvel. 

Movement is as fast as light. 

“பணியாள் அசறசய விட்டுச் சென்றவுடன் எலிெசபத் நிற்க முடியாத காரணத்தினால் உட்கார்ந்து 

சகாண்டாள்.” 

உயர்ந்த வாழ்வு அவைது வாழ்க்சகயில் நுசைய பவண்டும் என்பதற்காக அவைிடமிருந்து வாழ்வு 

அகற்றப்பட்டது.  

ஸ்ரீ அரவிந்தரது அசறயினுள் நுசைந்த குள்ைச்ொமியார், பதனீர் பகாப்சபசய பல முசற 

நிமிர்த்தியும், கவிழ்த்தும் சவத்து விட்டு ஓடினார். 

தற்சபாழுது உள்ை திறன்கசைக் சகவிட்டால்தான் புதியசவ நுசையும் என்பதுதான் அவர் அைித்த 

செய்தியாகும். 

முந்சதய ஆறு பசடப்புகள் கசரக்கப்பட்டன, மாற்றி அசமக்கப்படவில்சல. 

பபரானந்தம் இன்னமும் ஒரு கட்டசமப்பாகபவ இருப்பதால், அசமதி அதற்கும் பமலானது. 

அன்பு எப்சபாழுதும் இருப்பதால் அது உயர்ந்ததாகும். 

ஒரு இலட்ெியம் மனிதசனத் தீவிரமாக ஆட்சகாள்ளும், ஆனால் எப்சபாழுதும் அல்ல. 

ஒருவரது ஆைத்சத எப்சபாழுதும் ஆட்சகாள்ைாத ஒன்று காதலாக இருக்க முடியாது. 

அங்கு காதல் தீவிரத்சதயும் நிரந்தரத் தன்சமசயயும் நாடுகிறது. 

தீவிரத்தின் மூலம் அது படிப்படியாக ஜீவன் முழுவதும் பரவுகிறது. 

நிரந்தரத்தின் மூலம் அது பிரபஞ்ெம் முழுவதும் பரவுகிறது. 

பிரபஞ்ெத்தன்சம சபாதுவானது.  

சபாதுத்தன்சம ஒருவருக்கு அவரது வாழ்வின் முழு அர்த்தத்சதயும் அைிக்கிறது. 

சபாதுத்தன்சம வாழ்விற்கு சபருவாழ்சவ அைிக்கிறது. 

நிரந்தரத்தன்சம காலத்திற்கு காலமின்சமயின் தீவிரத்சத அைிக்கிறது. 
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காலத்சதயும் இடத்சதயும் தாண்டி வரும்பபாது ஒருவர் ஆன்மாவிற்குள் நுசைகிறார். 

பிரபஞ்ெம் முழுவதும் ஆன்மாவாலானது. 

ஆன்மீக வாழ்வு முழுசமயின் சபரு வாழ்வாகும். 

சபருங்காதல், ஆண்களும் சபண்களும் மறுசமாைியைிக்கும் ஒரு இலட்ெியம் ஆகும். 

எல்லா வயது ஆண்களும் சபண்களும் இவ்வாறு மறுசமாைியைிப்பர். 

சபருங்காதல் நிரந்தரமாக இருக்கும் ஜீவியத்தின் உண்சமயான தீரச் செயலாகும்.   

இது வாழ்வில் இசறவனாகும். 

மனிதனின் ஆரம்பகால ஆர்வம் மனித வாழ்க்சகயில் அமர காதலுக்கான ஏக்கமாக 

சவைிப்படுகிறது. 

ஆண்சம சபண்சமக்காக ஏங்குகிறது. 

சபண்தம, ஆண்தம தன்சன நாடுவதற்காகக் காத்திருக்கிறது. 

இது நிரந்தரத்சதக் கடந்து ஆதியான பரப்பிரம்மத்திடம் செல்ல விசையும் ஒரு நிரந்தரமான 

நிசலயாகும்.  

பிரம்மம் இருப்பது ஒருவருக்கு அசனத்தும் இருப்பது பபான்றது. 

லாங்பர்னில் எவரும் பவறு எவசரயும் அவமதிக்கவில்சல, லிடியா அசனவசரயும் அவமதித்தாள். 

லிடியா தனது கணவருடன் வந்தசபாழுது யாரும் அவள் மீது பகாபம் சகாள்ைவில்சல. 

மற்றவரது உணர்ச்ெிகசைப் புண்படுத்தாமல் இருப்பது பண்பின் உச்ெகட்ட அசடயாைமாகும்.  

கார்டினர் தம்பதியினர் இசத லாம்ப்டன் விடுதியில்  சவைிப்படுத்தினர். 

மற்றவசரத் திருப்திப்படுத்துவது முதிர்ச்ெி அசடந்த கலாச்ொரத்தின் சபருசமவாய்ந்த ெிகரமாகும்.  

பமற்கத்தியினர் ஒருவரது தனிப்பட்ட விஷயங்கசைப்பற்றி பகள்விகசைக் பகட்க மாட்டார்கள். 

அவர்கள் மற்றவர் விஷயத்சத ஆராய மாட்டார்கள். 

அவர்கள் எவசரயும் ஒரு தனி மனிதனாக மதிப்பர். 

இது சபாிய நல்ல நடத்சதயாகும். 

இசத பமல்மனதில் சபற்றுக்சகாள்ளும்சபாழுது ஆைத்தில், அபத ெமயத்தில் அதற்கு 

சநசரதிரானசதப் சபற்றுக்சகாள்கிறது.   

நடத்சதகசை உண்சமயான குணமாக மாற்றுவதற்கு பல நூற்றாண்டுகள் பதசவப்படும். 

பமல் மனம் தற்சபாழுசதய ெிறப்பிசன இைப்பது ஒரு உடனடி பலனாக இருக்கும்.  

இந்த பமல் மனமும் ஆழ்மனமும் பெர்ந்து ஒருவரது ஜீவியத்சத உள்ைடக்குகிறது.  

ஆன்மீகம் தாண்டிச் சென்று ொரத்சத அசடகிறது. 

அந்தச் ொரமும் ஒருவருக்குச் சொந்தமாக இருப்பதால், பமலும் ஒரு அகன்ற வாழ்வின் ஜீவியமாக 

இருக்கலாம். 

பூரண பயாகம் உள்மனதின் ஆைத்திலிருந்து அடி மனதிற்குச் செல்லப் பாிந்துசரக்கிறது. 

அடிமனம் ஆழ்மனசதயும் பிரம்மத்சதயும் இசணக்கிறது. 

அதில் இது பிரபஞ்ெத்தின் ொரமாக உள்ைது. 

பமாக்ஷத்சத நாடுசகயில், ஒருவரது மனக் குவியல் ஜீவனின் பமற்பரப்பில் இருந்தது.  

மனம், அகந்சத, காலம் அல்லது அைவுக்குட்பட்ட பிாிக்கப்பட்ட வடிவத்சதயும் கடந்து செல்லாமல் 

ஒருவரால் பமாக்ஷத்சத அசடய முடியும்.  

இருப்பினும், இவற்றில் ஒன்றிசனபயா அல்லது இசவ அசனத்சதயுபமா பயாகி சபரும்பாலும் 

கடந்து சென்று, ஆன்மீக பமசத எனும் பட்டத்சதப் சபறுகிறார். 

பரப்பிரம்மத்தின் உள் எல்சலகசையும், அதிகபட்ெ சதய்வீக நிசலசயயும், பமலும் சமயத்திற்குச் 

சென்று ஆளுசம கசரவதால் திரும்பி வர இயலாத நிசலசயயும் அசடவது ஜீவன் முக்தனான 

பயாகிக்குக் கிசடக்கும் ஆன்மீக அனுபவங்கைாகும். 

பூரண பயாகத்தின் இலட்ெியம் பிரம்மத்திற்குள் நுசைவது அல்ல, மனம், வாழ்வு மற்றும் ஜடத்தில் 

ஆன்மாசவ சவைிப்படுத்துவபத அதன் இலட்ெியம் ஆகும்.  

ஆன்மாவின் அற்புதங்கள் கணக்கிலடங்கா ஆச்ொியங்கைாகும். 

நுசைவாயிலிபலபய ெக்தியின் ஆதாரம், இரட்சடயின் குசறபாடுகள், பிாிவிசனயின் 

வடுக்கைின்றி ஒருவர் சுயத்சதக் காண்கிறார். 

டார்ெி புறப்பட்டுச் சென்ற பிறகு, அவர்கள் வரும் முன் இருந்த இசடப்பட்ட பநரத்தில் எலிெசபத் 

சபரும் கஷ்டத்திற்கு உள்ைானாள். 

நம்முடன் ஒருவர் இருப்பது ஒரு ஜடநிசல ஆதரவாகும். 

அவள் அவனுடன் லிடியாசவப் பற்றிப் பபெினாள். இப்சபாழுது கார்டினர் தம்பதிகளுடன் அவள் 

அசதப் பற்றிப் பபசுவது வித்தியாெமானது. 

ஒன்று தனிப்பட்ட விஷயம். மற்றது குடும்பம் ெம்பந்தப்பட்டது. 
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லிடியா ஒரு பபரைிவும், சபருந்துயரமும் ஆவாள். 

இது குடும்பம் முழுவசதயும் அைித்தது, முதல் நாைன்று அவளுக்குக் கிசடத்த சபாிய 

வாய்ப்பிசனயும் பாைாக்கியது. 

அது அவர்களுக்கு ஒரு குடும்பத்தின் துயரமாக இருந்தது, அதில் அவள் ஒரு அங்கமாக 

விைங்கினாள்.  

முதலாவது தனிப்பட்ட முசறயில் வருத்தம் அைிப்பதாக இருந்தது. 

இரண்டாவது ொி செய்ய முடியாத ஒரு பபரைிவாகும்.  

ஒரு நிசலயிலிருந்து மற்சறாரு நிசலக்கு மாற அவளுக்கு ெற்று பநரம் பதசவப்பட்டது. 

இரண்டும் ஒபர மாதிாியான விஷயங்கைாக இருந்த பபாதும், அவளுக்கு இது சபரும் 

வித்தியாெத்திசன ஏற்படுத்தியது. 

இந்த விஷயத்தில் ஒவ்சவாரு மனிதனும் தனித்தன்சம வாய்ந்தவனாக இருப்பபதாடல்லாமல், 

எவரும் அணுக முடியாதவனுமாகவும் இருக்கிறான்.  

அணுக முடியும்பபாது, இது உணர்ச்ெிபூர்வமாகப் புாிந்துசகாள்ைக் கூடியதாக இருக்காது.   

அவ்வாறு இருப்பின் உணர்வுாீதியான நிம்மதி ஏற்படும். 

சநருக்கமான நட்பில் இத்தசகய நிம்மதி சபரும் அைவில் ொத்தியம். 

ஒருவர் பிரபஞ்ெமயமானால் மட்டுபம அவரால் மற்றவரது ெிறப்பிசனப் புாிந்துசகாள்ை முடியும். 

இதன் முழுசமசய பரமாத்மாசவ அசடந்த பிறபக சபற முடியும். 

ஜீவன்கைின் ஒருங்கிசணப்பு தனித்துவத்தின் இடத்தில் உள்ைது. 

ஒருவரது ஒரு நடவடிக்சக அந்த நிசலயில் உலகம் முழுவசதயும் செயல்பட சவக்கிறது. 

ஆகபவ ஒரு மனிதனின் பூரணத்துவம் உலகத்சதபய குணப்படுத்தவல்லது. 

அங்கு தனிச்ெிறப்பு எங்கும் வியாபித்திருப்பதாக மாறுகிறது. 

இது, ஆனந்தம் நிரந்தரமாகும்பபாது உலகத்தின் சபாருட்கைில் அசத சவைிப்படுத்தி செயல் திறன் 

மிக்க பிரம்மன் அசத அனுபவிப்பதாகும்.  

வாழ்வு காலத்திலிருந்து மூன்றாம் நிசலக் காலத்திற்கு உயர்த்தப்படுகிறது. 

ெத்தியஜீவிய மனம் மனசதக் கடந்து செல்கிறது. 

ஜடம் ஜீவனின் ஆனந்தமாக மாறுகிறது. 

வாழ்வு அற்புதமாசகயால் அது சதய்வீகத்சத சவைிப்படுத்துகிறது. 

இயக்கம் ஒைிசயப்பபால் பவகமாக இருக்கிறது. 

176. “And looking so miserably ill.” 

Of all the courages, to face misery calmly is a commendable courage. 

Romance is great, greater than the greatest because it demands what even spiritual courage fails it – to love 

what is disgusting. 

God, like Krishna’s tricks, loves to present the disgusting face of his eternal Love. 

To disregard the fronting disgust, look for the source of Love, the courage needed is great indeed, only God 

can have it. 

He or she who can humiliate, disgrace, disgust, is after all God’s best appearance of bitterness and she 

herself is that God. 

Non reaction to her or to him is to melt in an emotion of Being. 

It is that ugly appearance which spotlights the hidden ugliness. 

Consider stiffness, tragedy, irrationality, incomprehension, ugliness, frustration, despair from this view. 

One will become a poet, no mere poet the world has produced, but one who has not yet been.  

The persistent refusal of reaction is the virtue of an awakened soul, awakened in the depth of one’s 

inconscience. 

It is a sacred condition where defects are perfection. 

An endowment there is there to serve, to discover God’s greatness that is all over creation. 

A deficiency there is there to discover that greatness of God which human vision has not yet visualized. 

It is a sensitivity that issues delight from betrayal or even disgust. 

It is no longer Sachchidananda, the highest spiritual vision of the heights of Mind. 

It is Sachchidananda hidden in its opposite reemerging as infinite soul, inconscience, incapacity, 

insensitivity. 

God reveals in insensitivity His greater emanation that exceeds Sachchidananda. 

It is the infinite emerging out of its frontal appearance of the finite creating the highest possible intensity as 

the greatest presses through the smallest of the small. 
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God is great because He dared to become Man. 

Man seeks misery as it gives intensity. 

Man seeks because seeking is more fulfilling than discovering. 

He creates something that he can never successfully discover. 

Discovery ends seeking, putting a full stop to the joy of search. 

It struck the Absolute Brahman that eternal joy lies in everlasting search. 

How then will he give up? 

Shakespeare disregarded grammar, spelling, rules of language to express inexpressible beauty. 

Inexpressible beauty cannot be encased in expressible forms. 

One has to cherish the forms into which it finds expression. 

Expression of the inexpressible makes expressiveness endless. 

Man expects the unattained. 

He does not know it is the unattainable. 

The unattainable is the unknowable that makes the expectation an everlasting joy. 

To find the joy in expectation is to know the unknowable as the known. 

The known becoming the knower making the knowledge itself as the knower, is to know the unknowable. 

The consciousness becomes the knower, knowledge, and the known. 

The differentiated consciousness becoming consciousness of their oneness and even Unity is the Marvel 

Brahman seeks in creation. 

Unity evolving through differentiation, differentiation realising oneness by a higher consciousness can still 

seek unity as a realisable goal. 

The Play is the Goal, for then the Player becomes the Play in the Playground that He is. 

Ananda has no one version or a single defined intensity. 

Intensity can be sought by losing the intensity. 

Dissipation is a greater accomplishment in a wider field that is wider than wideness. 

Intensity in wideness is comprehensive preciseness. 

The other Man’s joy as he alone would prefer can enthuse not the human soul, but the soul that strives to be 

human for its greatness. 

God is a Presence intensely present in His Presence as well as His absence. 

God cannot be absent. 

Absence is a greater Presence to a soul greater than human conception. 

Shakespeare is great because he expressed greatness in human language. 

To capture greatness requires a great Mind. 

To know greatness cannot be expressed by narrowness is great. 

To express greatness as narrowness alone can express is greatness. 

It denies creative originality to no level of consciousness. 

Man reached heaven that was beyond. 

Man can make his own station heaven by his becoming God. 

Bringing heaven to where he is, Man raises the greatness of heaven. 

The Great that condescends to be small must grow greater than greatness. 

The conscient can permit the subconscient to surface. 

Is it possible to let the inconscient surface before the subconscient has become fully conscious? 

It is not necessary, but it is not impossible. 

Expectation dissolving its form enables that capacity to form itself. 

The form of expectation is the consciousness of the constraint. 

Surface is that constraint. 

It is not impossible for the human soul to reach any depth or dimension but it is not necessary one should 

attain it or prolong its possession. 

One need not try that, but if it occurs by itself, one is rewarded. 

Even one need not try to possess that reward forever. 

It is wisdom to accept whatever is sanctioned by the circumstances. 

The wisdom of non-initiative is the wisdom of the eternal. 

To move the intellectual concept to be a sensational reality is yoga. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

468 

 

Disappointment is the sign of being on the surface like memory. 

Memory is indispensable on the surface. 

In the subliminal, the direct vision dispenses with Memory as a faculty of service. 

To pine for the unwanted is still a faculty of Man. 

Man needs a royalty to adore. 

He needs a superstition to lose himself in. 

“மிகவும் உடல் நலம் ொியில்லாததுபபால் காட்ெி அைித்தாள்.” 

துன்பத்சத அசமதியாக எதிர்சகாள்வது எல்லாவசக சதாியங்கசைக் காட்டிலும் ஒரு ெிறந்த 

சதாியம் ஆகும். 

அமரகாதல் உயர்ந்தது, உயர்ந்தசதக் காட்டிலும் உயர்ந்தது, ஏசனனில் ஆன்மீக சதாியம்கூட 

பதால்வி அசடயும்  இடத்தில் - சவறுக்கத்தக்கசத விரும்புவது - இது பமலும் சபாிய சதாியத்சத 

பவண்டுகிறது. 

கிருஷ்ணரது தந்திரங்கசைப்பபால், இசறவன் தனது நிரந்தரமான அன்பின் பவண்டாத பக்கத்சத 

முன்சவக்க விரும்புகிறார். 

கண் முன்பன உள்ை சவறுப்சபப் புறக்கணிப்பதற்கும், காதலின் ஆதாரத்சதத் பதடுவதற்கும் 

பதசவப்படும் சதாியம் மிகப் சபாியது, கடவுைிடம் மட்டுபம இத்தசகய சதாியம் இருக்க முடியும். 

அவமானப்படுத்தும், அவமாியாசத செய்யும், சவறுப்சப உண்டாக்கும் அவபனா அல்லது 

அவபைா, இசறவனது கெப்புணர்வின் மிகச் ெிறந்த பதாற்றமாவர், அவபை அந்த 

இசறவனுமாவாள். 

அவனுக்பகா அல்லது அவளுக்பகா எதிர்விசன ஆற்றாமல் இருப்பது 'ெத்'-ன் உணர்வில் 

கசரவதாகும். 

இந்த அைகற்ற பதாற்றபம மசறந்திருக்கும் அைகின்சமசய சவைிச்ெம் பபாட்டுக் காண்பிக்கின்றது.  

பிடிவாதம், சபருந்துயரம், பகுத்தறிவின்சம, புாிந்துசகாள்ைாதது, அருவருப்பு, எாிச்ெல், ஏமாற்றம் 

ஆகியவற்சற இந்தக் கண்பணாட்டத்தில் கருத பவண்டும். ஒருவர் கவிஞராக மாறுவார், உலகம் 

உருவாக்கிய ொதாரண கவிஞராக இல்லாமல், இதுவசர உருவாகாத கவிஞராக மாறுவார். 

சதாடர்ந்து எதிர்விசன ஆற்றாமலிருப்பது ஒரு விைிப்பசடந்த ஆன்மாவின் நற்குணமாகும்.  

குசறகள் நிசறகைாக விைங்கும் புனிதமான இடம் இது.  

அங்கிருக்கும் திறசம பெசவ செய்வதற்காகவும், ெிருஷ்டி முழுவதிலும் இருக்கும் இசறவனின் 

பமன்சமசயக் கண்டுபிடிப்பதற்காகவும் அங்கு உள்ைது. 

அங்கிருக்கும் ஒரு குசற, மனிதப் பார்சவ இதுவசர கற்பசன செய்திராத இசறவனின் அந்த 

பமன்சமசயக் கண்டுபிடிப்பதற்காக அங்கு உள்ைது. 

இது நம்பிக்சகத் துபராகம் அல்லது சவறுப்பிலிருந்து ெந்பதாஷத்சத எழுப்பும் ஒரு 

நுண்ணுணர்வாகும். 

இது இனியும் மனதின் உச்ெ நிசலயின் மிகப் சபாிய ஆன்மீகக் காட்ெியான ெச்ெிதானந்தம்  

இல்சல.  

இது அதன் பநர் எதிரானதில் மசறந்து, அனந்தமான ஆன்மாவாகவும், ஜட இருைாகவும், 

இயலாசமயாகவும், உணர்வற்ற தன்சமயாகவும் மீண்டும் எழும் ெச்ெிதானந்தம் ஆகும்.  

இசறவன் ெச்ெிதானந்தத்சத மிஞ்சும் தனது உயாிய சவைிப்பாட்சட உணர்வற்ற தன்சமயில் 

சவைிப்படுத்துகிறார். 

சபாியது, ெிறியதிலும் ெிறியதற்கு அழுத்தம் அைிப்பதால், அதிகபட்ெமாகச் ொத்தியப்படக்கூடிய 

தீவிரத்சத உருவாக்கி அைவுக்குட்பட்டதன் முன் பதாற்றத்திலிருந்து சவைிப்படும் அனந்தமாகும் 

இது. 

இசறவன் மனிதனாக மாறுவதற்கு சதாியமாகத் துணிந்ததினால், அவர் உண்சமயிலுபம மிக 

உயர்ந்தவர் ஆவார். 

கஷ்டம் தீவிரத்சத அைிப்பதால் மனிதன் அசத நாடுகிறான். 

கண்டுபிடிப்பசதவிட நாடுவது அதிக திருப்தி அைிப்பதால் மனிதன் அசத நாடுகிறான். 

ஒரு பபாதும் சவற்றிகரமாக கண்டு பிடிக்க முடியாத ஒன்சற மனிதன் உருவாக்குகிறான். 

கண்டுபிடிப்பு நாடுவசத நிறுத்தி, பதடலின் ெந்பதாஷத்திற்கு முற்றுப் புள்ைி சவக்கிறது.   

அைியா ெந்பதாஷம் முடிவில்லா பதடலில் இருக்கிறது என்பது பரப்பிரம்மத்திற்குப் புாிந்தது. 

பின் எவ்வாறு அவன் சக விடுவான்? 

இலக்கணம், எழுத்துக் பகார்சவ, சமாைியின் விதிகள் ஆகியவற்சறக் சகவிட்டு விட்டு விவாிக்க 

முடியாத அைகிசன பஷக்ஸ்பியர் சவைிப்படுத்துகிறார்.  

விவாிக்க முடியாத அைகிசன சவைிப்படுத்தக்கூடிய வடிவத்தினுள் அடக்க முடியாது. 
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சவைிப்படுத்த ஏதுவாக இருக்கும் வடிவங்கசை ஒருவர் பபாற்ற பவண்டும். 

விவாிக்க முடியாதவற்றின் சவைிப்பாடு சவைிப்படுத்தும் தன்சமசய முடிவற்றதாக்குகிறது. 

அசடயாதசத மனிதன் எதிர்பார்க்கிறான். 

அது அசடய முடியாதது என்பது அவனுக்குத் சதாியாது. 

எதிர்பார்ப்சப நிரந்தர ெந்பதாஷமாக மாற்றும் அசடய முடியாதது, அறிய முடியாததாகும். 

எதிர்பார்ப்பில் ெந்பதாஷத்சதக் காண்பது அறியமுடியாதசத அறியப்படுவதாக அறிவதாகும். 

அறிந்தது அறிபவனாக மாறி, அறிசவபய அறிபவனாக மாற்றுவது அறிய முடியாதசத 

அறிவதற்காகவாகும். 

ஜீவியம் அறிபவனாகவும், அறிவாகவும், அறிந்ததாகவும் மாறுகிறது. 

மாறுபட்ட ஜீவியம் அவற்றின் ஒருசமயின் ஜீவியமாகவும், ஒருசமப்பாடாகவும்கூட மாறுவது, 

ெிருஷ்டியில் பிரம்மம் நாடும் அற்புதம் ஆகும். 

பவறுபாட்டின் மூலம் உருவாகும் ஒற்றுசமயும், ஒரு உயர்ந்த ஜீவியத்தின் மூலம் ஒற்றுசமசய 

உணரும் பவறுபாடும், ஒற்றுசமசய ஒரு சபறக்கூடிய இலக்காக இன்னமும் நாட முடியும். 

ஆட்டபம இலக்கு, ஏசனனில் அப்சபாழுது இசறவபன, ஆடுகைத்தில் ஆடுபவபன, ஆட்டமாக 

மாறுகிறான். 

ஆனந்தத்திற்கு ஒரு பதிப்பபா அல்லது ஒரு வசரயறுக்கப்பட்ட தீவிரபமா கிசடயாது. 

தீவிரத்சத இைப்பதன் மூலம் தீவிரத்சத நாடலாம். 

பரந்தசதவிட பரந்ததாக இருக்கும் பரந்த கைத்தில் அைிச்ொட்டியம் பமலும் சபாிய ொதசனயாகும். 

அகண்டதில் தீவிரம் விாிவான துல்லியமாகும்.  

ஒருவர் தான் மட்டுபம விரும்பக்கூடிய ெந்பதாஷம், மனித ஆன்மாசவ ஊக்கப்படுத்த முடியாது, 

அதன் பமன்சமக்காக மனிதனாக இருக்க முயலும் ஆன்மாசவ ஊக்குவிக்கும்.   

இசறவன் இருக்கும்பபாதும், இல்லாதிருக்கும்பபாதும் இசறவன் தீவிரமாக இருக்கிறான். 

கடவுள் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. 

இல்லாதிருப்பது மனிதன் நிசனத்துப் பார்க்க முடியாத அைவிற்கு உயர்ந்த இருத்தல் ஆகும். 

மனித சமாைியில் பமன்சமசய சவைிப்படுத்தியதால் பஷக்ஸ்பியர் பமன்சமயானவர். 

பமன்சமசய புாிந்துசகாள்வதற்கு ஒரு பமன்சமயான மனம் பதசவ. 

பமன்சமசய குறுகிய மனதால் சவைிப்படுத்த முடியாது என்பசதத் சதாிந்துசகாள்வது 

ெிறப்பானது. 

குறுகிய மனதால் மட்டுஜம சவளிப்படுத்தக்கூடிய அளவில் ஜமன்தமதய சவளிப்படுத்துவது 

ஜமன்தமயாகும். 

ஜீவியத்தின் எந்த நிசலக்கும் சுயமான பசடக்கும் தன்சமசய இது அைிப்பதில்சல. 

மனிதன் அப்பால் இருந்த சொர்க்கத்சத அசடந்தான். 

மனிதன் இசறவனாக மாறுவதன் மூலம் தான் இருக்கும் இடத்சதபய சொர்க்கமாக்கிக் 

சகாள்ைலாம். 

அவன் இருக்கும் இடத்திற்கு சொர்க்கத்சதக் சகாண்டு வருவதன் மூலம் மனிதன் சொர்க்கத்தின் 

பமன்சமசய உயர்த்துகிறான். 

உயர்ந்தது பணிவுடன் ெிறியதாக நடந்துசகாள்வது உயர்ந்தசதக் காட்டிலும் உயர்ந்ததாக வைர 

பவண்டும். 

மனம் ஆழ்மனசத பமசலை அனுமதிக்கலாம். 

ஆழ்மனம் முழுவதுமாகத் தன்சன உணரும் முன், ஜடஇருசை பமசலை அனுமதிப்பது ொத்தியமா? 

இது பதசவயில்சல, ஆனால் ொத்தியமற்றதல்ல. 

எதிர்பார்ப்பு தனது வடிவத்சதக் கசரப்பது, அத்திறன் தன்சனபய உருவாக்கிக்சகாள்ை 

சவக்கிறது.   

எதிர்பார்ப்பின் வடிவம் கட்டுப்பாட்டின் ஜீவியம் ஆகும். 

பமல்மனபம அக்கட்டுப்பாடு ஆகும். 

எந்த ஒரு ஆைத்சதபயா அல்லது பாிமாணத்சதபயா அசடவது, மனித ஆன்மாவால் முடியாத 

காாியம் அல்ல, ஆனால் ஒருவர் அசத அசடய பவண்டும் என்பது அவெியம் இல்சல, அல்லது 

அதன் உசடசமசய நீட்டிக்க பவண்டும் என்பதும் அவெியமில்சல. 

ஒருவர் அசத முயற்ெி செய்ய பவண்டும் என அவெியமில்சல, அது தன்னால் ஏற்படுகிறது எனில், 

ஒருவர் அதற்குாிய பலசனப் சபறுகிறார். 

அந்தப் பலசனயும் நிரந்தர உசடசமயாக்கிக்சகாள்ை ஒருவர் முயல பவண்டும் என்கிற 

அவெியமில்சல. 

சூழ்நிசலகள் எசத அைிக்கிறபதா அசத ஏற்பது அறிவுசடசம. 
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தன்முசனப்பு எடுக்காமல் இருக்கும் அறிவு ொஸ்வதமான அறிவாகும். 

அறிவார்ந்த கருத்திசன உணர்வுபூர்வமான உண்சமயாக மாற்றுவது பயாகம் ஆகும். 

ஞாபகத்திசனப்பபால் ஏமாற்றமும் நாம் பமற்பரப்பில் இருப்பசதக் குறிக்கிறது. 

ஞாபகம் பமற்பரப்பில் இருப்பது தவிர்க்க முடியாதது. 

அடிமனதில் பநரடிக் காட்ெி, ஞாபகத்சத பெசவ செய்யும் திறனாகப் பயன்படுத்துவதில்சல.  

பதசவயற்றதற்கு ஏங்குவது இன்னமும் மனிதனின் திறனாக இருக்கிறது.  

பபாற்றுவதற்கு மனிதனுக்கு விஸ்வாெம் பதசவப்படுகிறது. 

தன்சன இைக்க அவனுக்கு மூடநம்பிக்சக பதசவப்படுகிறது. 

177. “It was impossible for Darcy to leave her.” 

Darcy would not leave her side for a moment as he was in love. 

The lover who cannot always be in the presence of his love carries her in his heart and is thus fulfilled. 

Love permits many definitions. 

The lover expands at the touch of his love in his existence. 

Love expands the existence of the lover by its touch. 

Love is the experience of consciousness of its own Being. 

The Being of the causal plane expanding in the gross plane experiences itself as a Love of consciousness. 

The Being is Brahman. 

The consciousness is Brahman. 

Love is Brahman. 

Brahman of the causal plane enjoying its extension in the gross plane experiences itself as Love. 

Love exists everywhere, in everything as nothing can exist without love. 

It is most easily perceived by the masculine vibration in the vibration of the feminine. 

To feel Love beyond one has to become Brahman in all planes and in all objects. 

It is to be Brahman in the least of creations. 

We see in Man Christopher Sly who readily accepts any exalted status. The other side of it is Man can 

equally accept the loss of any endowment of his as an accomplished fact. 

It is the truth of the infinite determining itself in the freedom of the finite. 

Sadness, triumph, sorrow, victory are human vibrations not known to those outside human existence. 

Infinite finite, status activity, movement stability, identical variable, personality impersonality, One Many, 

form formlessness belong to manifestation as does Time Timeless Eternal, space spaceless infinity. 

Man enjoys delight as pain. 

Grief and sorrow attract him by their intensity, so does betrayal. 

Not only love, but life also seeks intensity. 

Life that offers intensity is love. 

The unknowable seeks intensity in creation in the Individual. 

Intensity in the finite that compresses the infinite is necessary for integrality. 

Intensity of the centre at all points up to the circumference is integrality. 

Inconscient is a false infinite. (p. 605 The Life Divine) 

Ego is the power of the infinite. 

Pain is the reverse appearance of ananda. 

What attracts is not pain, but its intensity. 

Man responds to attraction, not its inner content. 

Everything on earth is infinite – Life, Mind, Matter, ego, inconscient. 

There is nothing that is not infinite. 

Infinity expresses itself differently in different planes. 

The infinity of Timelessness is expressed in Time as recurring succession. 

Life is immortal as Death renders fresh forms to repeat. 

Death is not non-life, but is an altered state of consciousness. 

Ego is Purusha constituted in ignorance as a separate entity. 

It is selfishness that makes ego detestable not its separation. 

Ego does not come into existence by separation only, but when it takes an independent point of view, ego is 

formed. 

Only the physical ego asserts its independence by refusing to dissolve. 
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Ego enables the One in ignorance to become the Many. 

The one is the subconscient Unity. 

It is called in the Rig Veda hyrdya samudra. 

The birth of the Purusha in the ego enables evolution. 

The Upanishads come up to that point and stop short of solution. 

As their instrument was Mind, they could not complete the journey. 

Insistence on practical results stands in the way. 

There are a hundred ways of accomplishing a work. 

Some works are universally given up as impossible. 

What Lydia did was irreparable. 

She might marry but the reputation lost was lost forever. 

Darcy’s coming into the picture changed the colour of the context. 

Money and status dissolve many a blemish. 

The one solution none thought of was prayer. 

It was a church going community, not a pious congregation. 

That would be a spiritual or religious solution. 

One simple strategy would be for the colonel to whisper into the ears of a close friend of Wickham about 

the warrant he was thinking of issuing. 

Even Kitty could have been used to solve the problem. 

A real spiritual solution would have been Elizabeth’s disillusionment of Wickham to the point of utter 

disgust. Life response would have solved it. 

Any trader with an outstanding could have taken Wickham to jail and thus blissfully solved the problem. 

Solutions, when arrived at, are arrived at by the forces of the then context, not by theoretical possibilities. 

One may succeed in getting him married and employed, but it was in no one’s hands to keep him with 

Lydia. 

That he did because he was in Darcy’s fold. 

I would like to say that it was Elizabeth’s interest that he should not be ruined and he must remain 

within her family that ensured his good behaviour. 

Dr. Sanyal was upset when he was not allowed to treat Sri Aurobindo after he had been called by telegram. 

Mother explained to him it was not for treatment he had been called. If it was not for treatment, for what 

else was he called! 

Behind any event, there are unseen reasons like that. 

He who sees, sees the truth, its essence, its quintessence. 

Darcy could have sent his Men, captured him and locked him up forever till he saw reason. 

Darcy could have offered him the living. 

“டார்ெியால் அவசைத் தனிபய விட்டுச் செல்ல முடியவில்சல.” 

அவன் அவள் மீது காதல் வயப்பட்டிருந்ததால் அவசை ஒரு க்ஷணம்கூட அவனால் பிாிய 

முடியவில்சல. 

காதலிப்பவர் தான் காதலிக்கும் நபருடன் எப்சபாழுதும் உடன் இருக்க முடியாதபபாது, அவசரத் 

தன் உள்ைத்தில் சுமந்து, திருப்தி அசடகிறார். 

காதலுக்குப் பல விைக்கங்கள் உண்டு. 

காதல் ஒரு காதலசன வாழ்வில் விாிவசடயச் செய்கிறது. 

காதல், அதன் ஸ்பாிெத்தால் காதலிப்பவரது வாழ்சவ விாிவசடயச் செய்கிறது. 

காதல் அதன் ஜீவனின் ஜீவியத்தின் அனுபவபமயாகும். 

காரண உலகின் ஜீவன் ஸ்தூல நிசலயில் விாிவசடவது, தன்சனபய ஜீவியத்தின் சபருங்காதலாக 

அனுபவிக்கிறது. 

‘ெத்’, பிரம்மமாகும். 

ஜீவியமும் பிரம்மமாகும். 

காதல் பிரம்மன் ஆகும். 

காரண உலகின் பிரம்மன் தனது விாிவாக்கத்சத ஸ்தூல உலகில் அனுபவிக்கும்சபாழுது 

தன்சனபய காதலாக அனுபவிக்கிறது.  

காதல் இன்றி எதுவும் இருக்க முடியாததால் அது எல்லா இடங்கைிலும், எல்லாவற்றிலும் உள்ைது. 

சபண்சமயின் அதிர்வில் இது ஆண்சமயின் அதிர்வால் சுலபமாக உணரப்படுகிறது. 
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அப்பாற்பட்ட அன்சப உணருவதற்கு, ஒருவர் எல்லா நிசலகைிலும் எல்லா சபாருட்கைிலும் 

பிரம்மமாக மாற பவண்டும். 

இது பசடப்பின் குசறந்தபட்ெத்தில் பிரம்மமாக இருப்பதாகும். 

Christopher Sly பபால் மனிதன் எந்த ஒரு பமன்சமயான நிசலசயயும் உடனடியாக ஏற்றுக் 

சகாள்கிறான். எந்த ஒரு திறனின் இைப்சபயும் ஒரு நிசறவான உண்சமயாக ஏற்றுக்சகாள்வது 

இதன் மறு பக்கம் ஆகும்.  

இது அனந்தத்தின் உண்சம தன்சனபய வரம்புக்குட்பட்டதன் சுதந்திரத்தில் தீர்மானித்துக் 

சகாள்வதாகும். 

பொகம், சவற்றிப் சபருமிதம், துக்கம், சவற்றி ஆகிய மனித அதிர்வுகள் மனித வாழ்விற்கு சவைிபய 

இருப்பவர்களுக்குத் சதாியாது. 

காலம்-காலமில்லா நித்தியத்துவம், மற்றும் இடம்-இடமில்லா அனந்தம்பபால்    

அனந்தமான அந்தம், நிசலயின் செயல்பாடு, இயக்கத்தின் நிசலத்தன்சம, ஒத்த மாறுபாடு, 

ஆளுசம-சபாதுத்தன்சம, ஏகன்-அபனகன், ரூபம்-ரூபமற்றது ஆகியசவ ெிருஷ்டிசயச் பெர்ந்தசவ. 

மனிதன் ஆனந்தத்சத வலியாக அனுபவிக்கிறான். 

பொகம், துக்கம், துபராகம் ஆகியசவ அவற்றின் தீவிரத்தினால் அவசன ஈர்க்கிறது. 

காதல் மட்டுமல்லாமல் வாழ்வும்கூட தீவிரத்சத நாடுகிறது. 

தீவிரத்சத அைிக்கும் வாழ்வு காதல் ஆகும்.  

அறியமுடியாதது தனிமனிதனில் பசடப்பில் தீவிரத்சத நாடுகிறது. 

அனந்தத்திற்கு அழுத்தத்சத அைிக்கும் அந்தத்தின் தீவிரம் ஒருங்கிசணப்புக்கு அவெியம். 

வட்டத்தின் சுற்சறல்சலவசர அசனத்து புள்ைிகைிலும் சமயத்தின் தீவிரம், ஒருங்கிசணப்பாகும். 

ஜட இருள் ஒரு சபாய்யான அனந்தம் ஆகும்.(p. 605 The Life Divine) 

அகந்சத அனந்தத்தின் ஒரு ெக்தியாகும். 

வலி ஆனந்தத்திற்கு எதிரான பதாற்றமாகும். 

ஈர்ப்பது வலி அல்ல, அதன் தீவிரம். 

மனிதன் ஈர்ப்புக்குப் பதிலைிக்கிறான், அதன் உட்சபாருளுக்கு அல்ல. 

உலகத்திலுள்ை அசனத்தும் அனந்தம்- வாழ்வு, மனம், ஜடம், அகந்சத, ஜட இருள். 

அனந்தமில்லாதது எதுவும் இல்சல.  

அனந்தம் சவவ்பவறு விதமாக சவவ்பவறு நிசலகைில் தன்சன சவைிப்படுத்திக்சகாள்கிறது. 

காலமின்சமயின் அனந்தம் காலத்தில் அடுத்தடுத்த சதாடர்ச்ெியாக சவைிப்படுகிறது. 

மரணம் புதிய பதாற்றங்கசை மீண்டும் பதாற்றுவிப்பதால் வாழ்வு அமரத்துவமானது. 

மரணம் வாழ்வற்ற நிசல அல்ல, ஜீவியத்தின் மாறிய நிசலயாகும். 

அகந்சத அறியாசமயில் ஒரு தனி உருவாக கட்டசமக்கப்பட்டிருக்கும் புருஷாவாகும். 

சுயநலபம அகந்சதசய சவறுக்கத்தக்கதாக மாற்றுகிறது, அதன் பிாிவிசன அல்ல. 

பிாிந்ததினால் மட்டுபம அகந்சத எழுவதில்சல, ஒரு சுதந்திரமான கண்பணாட்டத்சத அது 

பமற்சகாள்ளும்பபாது அகந்சத உருவாகிறது.  

ஜடாீதியான அகந்சத மட்டுபம கசரவதற்கு மறுத்து, தனது சுதந்திரத்சத வலியுறுத்துகிறது. 

அகந்சத அறியாசமயில் இருக்கும் ஏகசன அபனகனாக மாற்றுகிறது. 

ஏகன் ஆழ்மனதின் ஒருசமப்பாடு ஆகும். 

ாிக் பவதத்தில் இது ‘ஹிருதய ெமுத்திரம்’ என்று அசைக்கப்படுகிறது. 

அகந்சதயில் புருஷன் பிறப்பது பாிணாமத்சதச் செயல்படுத்துகிறது.  

அந்த இடம்வசர வரும் உபநிஷதம் தீர்வு காணாமல் அங்கு நின்று விடுகிறது. 

அவற்றின் கருவி மனமாக இருந்ததனால், அவற்றால் பயணத்சதத் சதாடர முடியவில்சல.  

நசடமுசற பலன்கசை வலியுறுத்துவது தசடகைாகி விடுகின்றன. 

ஒரு பவசலசயச் ொதிப்பதற்கு நூறு வைிகள் உள்ைன. 

ெில பவசலகள் ொத்தியமற்றசவ என உலக அைவில் சகவிடப்படுகின்றன. 

லிடியா செய்தது ொி செய்ய முடியாதது. 

அவள் திருமணம் செய்து சகாள்ைலாம், ஆனால் இைந்த நற்சபயர் நிரந்தரமாக இைந்ததுதான். 

டார்ெி அங்கு வருவது விஷயத்தின் பபாக்சகபய மாற்றியது.  

பணமும், அந்தஸ்தும் பல கசறகசை நீக்கி விடுகின்றன. 

எவருக்கும் பிரார்த்தசன செய்ய பவண்டும் என்று பதான்றவில்சல. 

அது ஒரு பதவாலயத்திற்குச் செல்லும் ெமுதாயம்தான், ஒரு பக்தியுள்ை கூட்டம் அல்ல. 

அது ஒரு ஆன்மீக அல்லது மதாீதியான தீர்வாக இருந்திருக்கும்.  
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சகது செய்ய ஆசண பிறப்பிக்க நிசனத்திருப்பசத விக்காமின் சநருங்கிய நண்பனுக்கு கர்னல் 

சதாிவிப்பது ஒரு எைிய உபாயமாக இருந்திருக்கும்.  

கிட்டிசயக்கூட பிரச்ெிசனசயத் தீர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்திக் சகாண்டிருக்கலாம். 

விக்காசம எலிெசபத் மனதார சவறுத்திருந்தால் அது உண்சமயான ஆன்மீகத் தீர்வாக 

இருந்திருக்கும். வாழ்வின் எதிசராலி பிரச்ெிசனசயத் தீர்த்திருக்கும்.  

விக்காம் பணம் தரபவண்டிய ஏபதனும் ஒரு வியாபாாி அவசனச் ெிசறக்கு அனுப்பி, ஆனந்தமாக 

பிரச்ெிசனசயத் தீர்த்திருக்கலாம்.  

தீர்வுகள் கிசடக்கும்சபாழுது, அசவ அப்சபாழுசதய சூைலின் ெக்திகைால் கிசடத்தனபவ தவிர, 

பகாட்பாட்டின் ொத்தியக் கூறுகைால் அல்ல. 

விக்காமுக்குத் திருமணம் செய்து சவத்து பவசலயும் வாங்கித் தர ஒருவரால் முடியும், ஆனால் 

அவசன லிடியாவுடன் பெர்ந்து வாை சவப்பது என்பது எவராலும் இயலாத ஒன்று. 

டார்ெியின் பிடியில் விக்காம் இருந்ததினால் அவனால் இசதச் செய்ய முடிந்தது. 

அவன் சகட்டுப் பபாகாமல் நன்னடத்சதயுடன் இருக்க பவண்டும் எனில் அவன் தன்னுசடய 

குடும்பத்திற்குள்பைபய இருக்க பவண்டும் என்று எலிெசபத் விரும்பினாள் என்று கூறத் 

பதான்றுகிறது. 

தந்தி அனுப்பி டாக்டர் ென்யாசல அசைத்த பிறகு, அவசர ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு ெிகிச்செ அைிக்க 

அனுமதிக்காதது அவருக்கு வருத்தத்சத அைித்தது. ெிகிச்செ அைிப்பதற்காக அவர் 

அசைக்கப்படவில்சல என அன்சன அவருக்கு விைக்கினார். ெிகிச்செக்காக இல்சல எனில் பின் 

எதற்காக அவர் அசைக்கப்பட்டார்! 

எந்த ஒரு நிகழ்வுக்கும் பின்னாலும் காணப்படாத அது பபான்ற காரணங்கள் உள்ைன.  

காண்பவர் உண்சமசய, அதன் ொராம்ெத்சத, அதன் ொரத்சதக் காண்கிறார். 

டார்ெி தனது ஆட்கசை அனுப்பி, விக்காசமப் பிடிக்க சவத்து, அவன் உணரும்வசர அவசன 

அசடத்து சவத்திருக்கலாம். 

டார்ெி அவனுக்கு வாழ்வாதாரத்சத அைித்திருக்க முடியும். 

178. “It was impossible for Darcy to refrain from saying in a tone of gentleness and commiseration, ‘Let me call 

your maid.” 

The tone is set by the circumstances, rather it sets itself. 

Women always command respect. 

Those who are in distress deserve commiseration. 

Here she is his love, very young, in an out of the way town, not in his house, lonely, facing a tragic situation 

of volume. 

It is natural he is gentle and wishes to minister to her solace. 

Such a situation brought both of them together more intimately. 

Emotions melt when harmony gives way. 

It is a truth of life that a work entrusted to someone eager to do it gets done, often, before he could set 

himself to do it. 

One whose consciousness rises and is refined does not know he lives encircled by veritable dangers. 

Human beings constitute such grave dangers. 

The O.T. Chettiar was done to death by his own relatives. 

These forces are raw, fast, cut throat, as a naked mill in motion, a wild animal out of the cage, depth of 

water around, open electric wire. 

Certainly it is not polite social manners one can espouse. 

What opens to the devotee is the circumconscient. 

It is his own intra-conscient that opens it up. 

A parallel is the human circumstances a rising politician is in. 

But here the powers are human. 

For a devotee, the powers that will hurt are occult. 

If the dangers are great, the rewards too are great enough. 

To be conscious, alert, as well as social is not possible. 

Devotees have to create their own society sooner or later. 

Social atmosphere and Mother’s atmosphere will not go together. 

For it to be possible one needs to have a higher patience. 
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There are moments where aid is indispensable. 

Now the aid of a maid is in place. 

The maid represents the significance of the insignificant. 

Revolutions open the social consciousness to make the society appreciate the infinite value of the 

infinitesimal. 

Crisis in life makes Man aware of his great strength as well as weakness. 

Spiritual awakening throws the light of spirit on every aspect of human nature. 

Revolutions restructure societies. 

Crisis reorganises Man’s life at a deeper, wider level. 

Spiritual awakening makes Man see every insignificant object in the light of the Spirit. 

It opens up an opportunity to reorganise as well as restructure human life along the lines of the Spirit. 

Conscience awakens the Mind to the rules of life Man has accepted. 

Consciousness awakens the soul to raise the level of human life. 

Psychic is the conscience of consciousness. 

Psychic is the consciousness of conscience. 

Conscience becoming consciousness makes the soul Psychic. 

Moksha is attained by concentration. 

Transformation is accomplished by consecration. 

Concentration is saturated understanding. 

Consecration is the knowledge of giving up the understanding. 

Concentration on the physical, vital or Mental leads to moksha. 

Capacity to give up the Mental understanding leads to emotional comprehension. 

Capacity to give up emotional comprehension opens the knowledge of the physical sensation which is 

mastery over the circumstances. 

Giving that up is the surrender of Nature. 

Surrender of the Soul brings moksha. 

Surrender of the Soul as well as the surrender of Nature enables transformation. 

Transformation of the being into Being is yoga. 

Maid at the moment is the Mother of the occasion. 

For an awakened soul everyone is the Mother. 

For a soul awakened to the divinity of objects, each object is the Divine. 

Should it be an awakening to the universality of the object, he will be meeting the Universal Divine Mother 

who came here in 1946 to help Mother. 

It is possible to see the transcendent divine in people as well as objects. 

That will reveal the supramental Mahasakthi. 

The lost wallet in Mexico was brought to Tom by the universal Mother. 

The Transcendent Mother calls Men twenty years before they hear the call. 

Often it is the universal Mother who calls a devotee when the invitation comes to him from another. 

Man directly comes to Mother when the Individual Divine Calls. 

A few receive the call in the dream. 

Others see a picture and are drawn to Her. 

Some unconsciously enter Her Presence drawn by an unconscious receptivity – A Pondicherry citizen who 

came to the Ashram office for work joined the devotees going for Darsan and stood before Her. 

One standing outside Her Room was invited to have Her Darsan. 

Responding to the call at the level it comes, one receives the maximum. 

Man usually waits for a higher call to come down to his own level. 

That way his receptivity is minimum. 

To convert an occasion for minimum receptivity into maximum is super grace, called the grace of the spirit. 

The grace of the Spirit inside is the Super grace descending. 

Grace overcomes karma. 

Super grace overcomes capacities. 

Karma is universal. 

Capacity is personal. 
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The joy the Divine seeks is the JOY of the inner Spirit awakening in the Inconscient and bursting into the 

stream of evolution. 

“ஆறுதலுடனும், சமன்தமயாகவும், “உனது பணிப்சபண்தணக் கூப்பிடுகிஜறன்” என்று டார்ெியால் 

கூறாமல் இருக்க முடியவில்தல.” 

சதானி சூழ்நிதலகளால் அதமகிறது, இன்னும் சொல்லப்ஜபானால், அது தன்தனஜய அதமத்துக் 

சகாள்கிறது.  

சபண்கள் எப்சபாழுதும் மாியாததக்குாியவர்கள். 

துயரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஆறுதல் ஜததவ. 

இங்கு அவள் காதல் வயப்பட்டிருக்கிறாள், மிகவும் இள வயதினள், சவளியூாில் இருக்கிறாள், 

அவனுதடய வீட்டில் இல்தல, தனியாக இருக்கிறாள், ஒரு சபரும் துன்பத்தத 

எதிர்சகாண்டிருக்கிறாள். 

அவன் சமன்தமயாக இருப்பதும், அவளுக்கு ஆறுதல் அளிக்க விரும்புவதும் இயல்பானதுதான். 

இத்ததகய ஒரு நிதலதம அவர்கள் இருவர்களிடஜய ஜமலும் சநருக்கத்தத உருவாக்கியது.  

சுமுகம் வழிவிடும்சபாழுது உணர்ச்ெிகள் உருகுகின்றன. 

ஆர்வத்துடன் ஒரு  ஜவதலதயச் செய்ய விதழயும் ஒருவாிடம் அந்த ஜவதலதய ஒப்பதடக்கும் 

சபாழுது, அவர் அததத் சதாடங்குவதற்கு முன்னஜர சபரும்பாலும் அந்த ஜவதல நிதறஜவறுவது 

வாழ்வின் ஒரு உண்தமயாகும். 

ேீவியம் உயர்ந்து, பண்பட்டவராக உள்ள ஒருவர் உண்தமயான ஆபத்துகளால் 

சூழப்பட்டிருப்பதத அறிவதில்தல. 

இத்ததகய சபாிய ஆபத்துகள் மனிதர்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன. 

O.T. செட்டியார் அவருதடய உறவினர்களாஜலஜய சகாதல செய்யப்பட்டார்.  

இந்தச் ெக்திகள் யாவும் பக்குவமற்றதவ, ஜவகமானதவ, கறாரானதவ, காவல் இல்லாமல் 

இயங்கும் ஆதல ஜபான்றதவ, கூண்டிலிருந்து சவளி வந்த சகாடிய விலங்கு ஜபான்றதவ, 

சுற்றிலுமுள்ள தண்ணீாின் ஆழம் ஜபான்றதவ, பாதுகாப்பற்ற மின்ொரம் பாயும் கம்பி ஜபான்றதவ. 

நிச்ெயமாக இது ஒருவர் ஆதாிக்கக்கூடிய பணிவான ெமூக நடத்தத அல்ல. 

அன்பாிடம் திறந்துசகாள்வது சூழலின் ேீவியஜமயாகும். 

அததத் திறப்பது அவனது அகத்தின் ேீவியஜம ஆகும். 

இதற்கு இதணயான ஒன்று, வளர்ந்து வரும் ஒரு அரெியல்வாதியின் மனித ெந்தர்ப்பம் ஆகும். 

ஆனால் இங்கு ெக்திகள் மனிதத் தன்தமயுதடயதவ.  

ஒரு அன்பருக்கு காயப்படுத்தும் ெக்திகள் மதறபுலனானதவ. 

அபாயங்கள் சபாியதாக இருந்தால், பலன்களும் ஜபாதுமான அளவிற்குப் சபாியதாக இருக்கும். 

தன்னுணர்வுடனும், எச்ொிக்தகயாகவும், ெமூகாீதியாகவும் இருப்பது ொத்தியமல்ல. 

உடனடியாகஜவா அல்லது பின்னஜரா அன்பர்கள் தமக்சகன ஒரு ெமுதாயத்தத உருவாக்க 

ஜவண்டும். 

ெமூகச் சூழலும் அன்தனயின் சூழலும் இதணந்திருக்க முடியாது. 

அது ொத்தியப்படுவதற்கு ஒருவருக்கு உயர்ந்த சபாறுதம ஜததவ. 

உதவிதயத் தவிர்க்க முடியாத தருணங்கள் உண்டு. 

இப்சபாழுது பணிப்சபண்ணின் உதவி அங்குள்ளது. 

பணிப்சபண் முக்கியமற்றதன் முக்கியத்துவத்ததப் பிரதிபலிக்கிறாள். 

மிகச் ெிறியதன் அனந்தமான மதிப்பிதன ெமூகம் பாரட்ட ஜவண்டும் என்பதற்காக, புரட்ெிகள் ெமூக  

ேீவியத்திற்கு விழிப்பிதன ஏற்படுத்துகின்றன.   

வாழ்வில் சநருக்கடி, மனிததன தனது உயர்ந்த வலிதமதயயும் பலவீனத்ததயும் உணர 

தவக்கிறது.  

ஆன்மீக விழிப்பு மனித சுபாவத்தின் ஒவ்சவாரு அம்ெத்திலும் ஆன்மாவின் ஒளிதய வீசுகிறது. 

புரட்ெிகள் ெமூகங்கதள மாற்றி அதமக்கின்றன. 

சநருக்கடி மனித வாழ்தவ ஜமலும் ஒரு ஆழமான பரந்த நிதலயில் முதறப்படுத்துகிறது. 

ஆன்மீக விழிப்புணர்வு மனிததன, ஒவ்சவாரு முக்கியமற்ற சபாருதளயும் ஆன்மாவின்  

கண்ஜணாட்டத்தில் காண தவக்கிறது. 

இது மனித வாழ்தவ ஆன்மாவின் வழியில் முதறப்படுத்திக்சகாள்ளவும், மாற்றி 

அதமத்துக்சகாள்ளவும் ஒரு வாய்ப்பிதன அளிக்கிறது. 

மனொட்ெி மனிதன் ஏற்றுக்சகாண்டுள்ள வாழ்வின் விதிகளுக்கு மனதத விழிப்பதடயச் செய்கிறது.  

ேீவியம் மனித வாழ்வின் நிதலதய உயர்த்த ஆன்மாதவ விழிப்பதடயச் செய்கிறது. 

தெத்தியம் ேீவியத்தின் மனொட்ெி ஆகும். 
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தெத்தியம் மனொட்ெியின் ேீவியம் ஆகும். 

மனொட்ெி ேீவியமாக மாறுவது ஆன்மாதவ தெத்திய புருஷனாக்குகிறது. 

ஜமாக்ஷம் ஒருமுகப்படுத்துவதன் மூலம் அதடயப்படுகிறது. 

திருவுருமாற்றம் ெமர்ப்பணத்தின் மூலம் சபறப்படுகிறது. 

மன ஒருமுகப்படுத்துதல் செறிவான புாிதல் ஆகும். 

ெமர்ப்பணம் புாிததலக் தகவிடும் அறிவு ஆகும். 

ேடம், உயிர் அல்லது மனதின் மீது செய்யப்படும் மன ஒருமுகப்படுதல் ஜமாக்ஷத்திற்கு 

வழிவகுக்கிறது. 

மனாீதியான புாிததலக் தகவிடும் ஆற்றல் உணர்ச்ெிபூர்வமான புாிதலுக்கு வழிவகுக்கிறது.  

உணர்ச்ெிபூர்வமான புாிததலக் தகவிடும் திறன், சூழ்நிதலயின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தக் கூடிய  

ேடநிதல உணர்வின் அறிதவத்  திறக்கச் செய்கிறது. 

அததக் தக விடுவது சுபாவத்தின் ெரணாகதியாகும். 

ஆன்மாவின் ெரணாகதி ஜமாக்ஷத்தத அளிக்கிறது. 

ஆன்மாவின் ெரணாகதியும், சுபாவத்தின் ெரணாகதியும் இதணந்து திருவுருமாற்றத்தத அளிக்கிறது. 

ேீவன் ‘ெத்’ஆக திருவுருமாறுவது ஜயாகம் ஆகும்.  

அத்தருணத்தில் பணிப்சபண் அச்ெந்தர்ப்பத்தின் அன்தனயாவாள். 

விழிப்புள்ள ஆன்மாவிற்கு அதனவரும் அன்தனஜய. 

சபாருள்களின் சதய்வீகத்தத உணரும் ஒரு ஆன்மாவிற்கு ஒவ்சவாரு சபாருளும் 

சதய்வீகமானதுதான். 

அது சபாருளின் பிரபஞ்ெத்தன்தமக்கான விழிப்பாக இருப்பின், 1946ஆம் ஆண்டு அன்தனக்கு 

உதவி செய்வதற்காக இங்கு வந்த அவர், பிரபஞ்ெ சதய்வீக அன்தனதய ெந்திப்பார். 

மனிதர்களிடமும், சபாருட்களிலும் கடந்த நிதலயில் இருக்கும் சதய்வீகத்தத பார்ப்பது ொத்தியம். 

அது ெத்தியேீவிய மஹாெக்திதய சவளிப்படுத்தும். 

சமக்ெிஜகாவில் சதாதலந்த பணப்தபதய டாமிற்கு பிரபஞ்ெ அன்தன மீட்டுக் சகாடுத்தார். 

அதனத்ததயும் கடந்த அன்தன, மனிதர்கள் அதழப்தபக் ஜகட்பதற்கு இருபது வருடங்களுக்கு 

முன்ஜப அவர்கதள அதழக்கிறார். 

ஜவசறாருவாிடமிருந்து ஒரு அன்பருக்கு அதழப்பு வரும்சபாழுது, சபரும்பாலும் அவதர 

அதழப்பது பிரபஞ்ெ அன்தனஜய ஆகும்.  

தனிப்பட்ட சதய்வீக அதழப்பு கிதடக்கும்சபாழுது மனிதன் ஜநரடியாக அன்தனயிடம் வருகிறான். 

ெிலருக்கு கனவில் அதழப்பு கிதடக்கிறது. 

மற்றவர்கள் அன்தனயின் திருவுருவப் படத்ததப் பார்த்து அவதர ஜநாக்கி ஈர்க்கப்படுகின்றனர். 

ஒரு தன்னுணர்வற்ற ஏற்புத்திறனால் ெிலர் தங்கதள அறியாமஜலஜய அன்தனயிடம் வருகின்றனர்-

ஆெிரம அலுவலக ஜவதலயாக வந்த பாண்டிஜொியில் வெிக்கும் ஒருவர் அன்தனதயத் தாிெிக்கச் 

சென்று சகாண்டிருந்த பக்தர்களின் வாிதெயில் ஜெர்ந்து சகாண்டு அன்தன முன் சென்று நின்றார். 

அன்தனயின் அதறக்கு சவளிஜய நின்று சகாண்டிருந்த ஒருவர் அன்தனயின் தாிெனத்திற்கு 

அதழக்கப்பட்டார். 

அதழப்பு வரும் நிதலக்கு ஏற்ப பதிலளிக்கும்ஜபாது ஒருவர் அதிகபட்ெத்ததப் சபற்றுக் 

சகாள்கிறார். 

மனிதன் சபாதுவாக அவனது நிதலக்கு ஒரு உயர்ந்த அதழப்பு வருவதற்குக் காத்துக் 

சகாண்டிருப்பான். 

அந்த விதத்தில் அவனது ஏற்புத்திறன் மிகவும் குதறவாக இருக்கிறது. 

ஒரு ெந்தர்ப்பத்தின் குதறந்தபட்ெ ஏற்புத்திறதன அதிகபட்ெ ஏற்புத்திறனாக மாற்றுவது சபாிய 

அருளாகும், அது ஆன்மாவின் அருள் என்று அதழக்கப்படுகிறது. 

அகத்திலுள்ள ஆன்மாவின் அருள் கீழிறங்கும் ஜபரருளாகும். 

அருள் கர்மத்தத சவற்றி சகாள்கிறது. 

ஜபரருள் ஆற்றல்கதள சவற்றி சகாள்கிறது. 

கர்மா உலகளாவியது. 

ஆற்றல் தனிப்பட்டது. 

சதய்வம் நாடும் ெந்ஜதாஷம் அகத்திலுள்ள ஆன்மாவின் ெந்ஜதாஷம் ஆகும். அது ேட இருளில் 

விழிப்புற்று பாிணாம ஓட்டத்தில் சவளிப்படுகிறது. 

179. “Is there nothing you could take to give you present relief, a glass of wine.” 

To administer outer relief for inner distress is human. 

To administer inner relief for external distress may work largely. 
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Darcy offered himself such a redress after the proposal. 

Jane’s going to London to relieve herself of the disappointment is an example of the other. 

Where the inner and outer meet, intuition rises, as intuition is the knowledge of the whole. 

Intuition is attained when vision is given up. 

Vision is of the Rishi; intuition is of the yogi. 

The Rishi progresses to be a yogi. 

Vision is the knowledge seen as forms of light. 

Man thinks, understands, is therefore ahead of the vital animal. 

Acquiring the capacity to think the animal rises to be Man. 

In doing so the animal gives up emotional comprehension. 

Man’s progress is by his giving up the capacity to understand. 

Acquiring a capacity is great, giving it up is greater. 

That is what the Gita offers. 

A man of dharma is a noble soul, the peak of Mankind. 

Gita advises him to give up his dharma. 

Giving up his dharma, the Gita offers him moksha which is otherwise sought by years of concentration. 

Dharmas are of the Mind. 

Freeing the Mind of beliefs, Man attains moksha. 

Surrender is a comprehensive method which brings in the total result without further effort. 

The Gita advises surrendering Mental beliefs. 

Yoga expects us to surrender the Soul and Nature to the Divine. 

Surrender of the Soul is moksha. 

Surrender of Nature is transformation. 

Surrender of both is integral surrender bringing integral results – transformation into the Divine. 

Surrender is greater than the effort of concentration. 

Darcy who wished to offer himself, offered wine. 

It is a psychological inhibition, socially relieved by wine. 

Social inhibition produces manners. 

Psychological inhibition creates culture. 

Absence of inhibition produces wild behaviour. 

Culture is a behaviour produced by self-restraint. 

External restraint produces a law abiding citizen. 

Inner self-restraint produces Men who are a law unto themselves. 

The responsibilities of parents are great till children are married. 

The responsibilities of children begin with marriage. 

Responsibility is the recognition of another in your own life. 

Each Man’s actions affect many others. 

It indirectly affects everyone everywhere. 

Not to know that is practical ignorance. 

In the planes of the Superconscient and Inconscient one’s acts affect everyone everywhere. 

Only the conscient is unaware of it. 

I was writing in Amudhasurabhi for fifteen years. 

I used to send my article every month. 

Once I sent twelve articles for one year. 

Next year I sent thirty-six articles for three years. 

The proprietor objected to my articles, but the editor wanted it. 

I started sending each article of mine only on request from them. 

At the end of one year I stopped writing for Amudhasurabi. 

To give more than what one can receive destroys receptivity. 

The desire and initiative to send more than asked for is ego’s initiative. 

Not to understand that initiative as lack of the magazine’s receptivity is an ignorance. 

Ignorance is activated by initiative. 
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Initiative is ego in action. 

Ego in action destroys work, receptivity. 

The laws of life are not to be discerned by thinking Mind. 

It can be seen in silence, vision, intuition or by knowledge. 

’Faith and grace are not altogether a myth’ is a famous line in His letters. 

Capacity in the character to lean towards faith makes pleasant social manners of the exterior into that of 

character. 

The intention to mock, that of suppressed malice peeps through politeness. Absence of such traits in the 

character shows as an unexpressed silent strength that cannot be shaken by bluster and bluff, but absence of 

mockery and malice in the character cannot hurt, though it may not please. It does leave scope in the 

offender to correct himself. 

Exercise of politeness for one living among meanness is an impossible behaviour. It is futile when possible 

while rendering one vulnerable. 

Had Elizabeth been polite to Darcy at the proposal, Darcy would not have changed. 

Nor would it have given her the intensity for introspection. 

Social etiquette does not contemplate personal transformation, but Life does. 

Society is ultimate to itself, does not extend to personal progress. 

Life is the universe coming to the individual. 

It is the business of the universe to deliver the transcendent to the individual. 

The Individual who is universal and transcendent is Ishwara. 

He does not dissolve in pralaya as he is of the Supermind. 

The individual who is seen by the Overmind dissolves in pralaya. 

Integral yoga raises Mind to Supermind, Ishwara to immortality, as it has raised the Absolute to be active in 

the universe. 

Yoga has given a scope for the spirit to evolve in the Psychic. 

It has taken leave of karma and assigned that office to being. 

It is fond of declaring that human aspiration cannot end till it becomes divine accomplishment. 

It has withdrawn the lease of life granted to ego, making itself an intermediary prior to the evolving of 

Purusha as the world Purusha. 

“தற்சபாழுது உனக்கு ெற்று ஆறுதல் அளிக்க இங்கு ஒன்றும் இல்தலயா, ஒரு ஜகாப்தப மது?” 

அகத்தில் ஏற்படும் துன்பத்திற்குப் புற ஆறுதல் அளிப்பது மனிதத் தன்தமயாகும். 

அகத்தில் ஏற்படும் துன்பத்திற்குப் புறத்தில் ஆறுதல் அளிப்பது சபரும்பாலும் பலனளிக்கும். 

திருமண ஜவண்டுஜகாளிற்குப் பிறகு இது ஜபான்ற நிவாரணத்தத டார்ெி தனக்ஜக வழங்கிக் 

சகாண்டான். 

தனது ஏமாற்றத்ததச் ொி செய்துசகாள்ள ஜேன் லண்டனுக்குச் செல்வது மற்சறாரு உதாரணம் 

ஆகும். 

அகமும் புறமும் ெந்தித்துக்சகாள்ளும் இடத்தில், பநரடி ஞானம் எழுகிறது, ஏசனனில் பநரடி ஞானம்  

முழுதமயின் ஞானமாகும்.  

பார்தவ தகவிடப்படும் சபாழுது பநரடி ஞானம் சபறப்படுகிறது. 

காட்ெி ாிஷிக்குாியது; பநரடி ஞானம் ஜயாகிக்குாியது. 

ாிஷி ஒரு ஜயாகியாக உயருகிறார். 

பார்தவ ஒளியின் ரூபங்களாகப் பார்க்கப்படும் அறிவாகும். 

மனிதன் ெிந்திக்கிறான், புாிந்துசகாள்கிறான், ஆதலால் உணர்வுாீதியான விலங்கிற்கு ஜமஜல 

இருக்கிறான்.  

ெிந்திக்கும் திறதன விலங்கு சபறும்சபாழுது அது மனிதன் அளவிற்கு உயருகிறது. 

அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் விலங்கு உணர்ச்ெிபூர்வமான புாிததலக் தக விடுகிறது.  

புாிந்துசகாள்ளும் திறதனக் தகவிடுவதன் மூலம் மனிதன் முன்ஜனறுகிறான்.  

ஒரு திறதனப் சபற்றுக்சகாள்வது உயர்ந்தது, அததக் தகவிடுவது ஜமலும் உயர்ந்தது. 

இததத்தான் பகவத்கீதத அளிக்கிறது. 

தர்மத்ததக் காக்கும் மனிதன் உயர்ந்த ஆன்மா ஆவான், மனித குலத்தின் உச்ெம் ஆவான். 

கீதத அவனது தர்மத்ததக் தகவிட அவதன அறிவுறுத்துகிறது. 
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அவனது தர்மத்ததக் தகவிடுவதன் மூலம், பல வருட மன ஒருமுகப்படுத்துதல் மூலம் சபறப்படும் 

ஜமாக்ஷத்தத கீதத அவனுக்கு அளிக்கிறது. 

தர்மம் மனததச் ொர்ந்தது. 

மனதிலிருந்து நம்பிக்தககதளக் கதளயும்ஜபாது மனிதன் ஜமாக்ஷத்தத அதடகிறான். 

ெரணாகதி ஜமலும் முயற்ெியின்றி முழுதமயான பலதன வழங்கும் ஒரு விாிவான முதறயாகும். 

பகவத் கீதத மனதின் நம்பிக்தககதளச் ெரணதடயச் செய்ய அறிவுறுத்துகிறது. 

ஜயாகம் நம்தம ஆன்மாதவயும், சுபாவத்ததயும் இதறவனிடம் ெரணதடயச் செய்யக் ஜகாருகிறது. 

ஆன்மாவின் ெரணாகதி ஜமாக்ஷம் ஆகும். 

சுபாவத்தின் ெரணாகதி திருவுருமாற்றம் ஆகும். 

இரண்தடயும் ெரணதடயச் செய்வது, பூரண முடிவுகதள அளிக்கும் பூரண ெரணாகதியாகும்- 

இதறவனாகத் திருவுருமாறுவதாகும். 

ெரணாகதி ஒருமுகப்படுத்துவதற்கான முயற்ெிதயவிட ஜமலானது. 

தன்தனஜய அளிக்கத் தயாராக இருந்த டார்ெி மது அளிக்க முன் வந்தான். 

இது ஓர் மனாீதியான ததடயாகும், மதுவினால் ெமூகாீதியான நிவர்த்திதயப் சபறுகிறது. 

ெமூகாீதியான ததட நடத்தததய உருவாக்குகிறது. 

மனாீதியான ததட கலாச்ொரத்தத உருவாக்குகிறது.  

ததடகள் இல்லாமல் இருப்பது கட்டுப்பாடற்ற நடத்தததய உருவாக்குகிறது. 

கலாச்ொரம் சுயக் கட்டுப்பாட்டினால் உருவான ஒரு நடத்ததயாகும். 

புறக் கட்டுப்பாடு ெட்டத்ததப் பின்பற்றும் ஒரு குடிமகதன உருவாக்குகிறது. 

அகக் கட்டுப்பாடு தாங்கஜள ெட்டமாக மாறும் மனிதர்கதள உருவாக்குகிறது.  

குழந்ததகளுக்குத் திருமணம் நதடசபறும்வதர சபற்ஜறார்களின் சபாறுப்புகள் சபாியதவ. 

குழந்ததகளின் சபாறுப்புகள் திருமணத்திலிருந்து சதாடங்குகின்றன.   

சபாறுப்பு என்பது நமது வாழ்வில் ஜவசறாருவதர அங்கீகாிப்பதாகும்.  

ஒவ்சவாரு மனிதனின் செயல்களும் ஜவறு பலதர பாதிக்கிறது. 

இது மதறமுகமாக எல்ஜலாதரயும் எல்லா இடங்களிலும் பாதிக்கிறது.  

இதத அறியாமல் இருப்பது நதடமுதற அறியாதமயாகும்.  

பிரம்மம் மற்றும் ேட இருளின் நிதலகளில் ஒருவரது செயல் எல்ஜலாதரயும் எல்லா இடங்களிலும் 

பாதிக்கிறது. 

ஜமல்மனம் மட்டுஜம அதத உணராது உள்ளது.  

நான் அமுதசுரபியில் பதிதனந்து வருடங்கைாக எழுதிக் சகாண்டிருந்ஜதன்.   

ஒவ்சவாரு மாதமும் எனது கட்டுதரசய அனுப்புவது வழக்கம். 

ஒரு முதற ஒரு வருடத்திற்கான பன்னிசரண்டு கட்டுதரகதள அனுப்பிஜனன்.   

அடுத்த வருடம் மூன்று வருடங்களுக்கான முப்பத்தி ஆறு கட்டுதரகதள அனுப்பிஜனன். 

பத்திாிதக முதலாளி இதற்கு ஆட்ஜெபம் சதாிவித்தார், ஆனால் ஆெிாியஜரா அவற்தற விரும்பினார்.  

பின்னர் அவர்கள் அனுப்பச் சொல்லிக் ஜகட்ட பிறஜக ஒவ்சவாரு கட்டுதரயாக அனுப்பலாஜனன். 

ஒரு வருட முடிவில் நான் அமுதசுரபிக்கு எழுதுவதத நிறுத்தி விட்ஜடன். 

ஒருவர் ஏற்றுக்சகாள்ள இயல்வதற்கு ஜமலாக அளிப்பது, சபறுபவரது ஏற்புத் திறதன அழித்து 

விடுகிறது. 

ஜகட்பததக் காட்டிலும் அதிகமாக அளிக்க ஜவண்டும் என்கிற ஆவலும், தன்முதனப்பும் ஒருவரது 

அகந்ததயின் தன்முதனப்பாகும். 

அந்தத் தன்முதனப்தப பத்திாிதகயின் ஏற்புத் திறன் இல்லாதம எனப் புாிந்துசகாள்ளாதது ஒரு 

அறியாதமயாகும்.  

அறியாதம தன்முதனப்பால் ஊக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. 

தன்முதனப்பு செயல்படும் அகந்ததயாகும். 

செயலில் அகந்தத ஜவதலதய, ஏற்புத் திறதன அழித்து விடுகிறது. 

வாழ்வின் ெட்டங்கதள ெிந்திக்கும் மனம் உய்த்துணரக் கூடாது.  

இதத சமௌனம், காட்ெி, உள்ளுணர்வு அல்லது அறிவு ஆகியவற்றில் பார்க்கலாம். 

‘நம்பிக்தகயும், அருளும் முழுவதுமாகக் கட்டுக் கதத அல்ல’ என்பது பகவானின் கடிதங்களில் 

காணப்படும் ஒரு பிரபலமான வாியாகும்.   

நம்பிக்தகதய ஜநாக்கிச் ொயும் குணத்தின் திறன், புறத்தின் இனிதமயான ெமூக நடத்தததய 

அந்தக் குணத்திற்கு அளிக்கிறது.   

அடக்கி தவக்கப்பட்ட சகட்ட எண்ணத்தின் ஜகலி செய்யும் ஜநாக்கம் பணிவான நடத்ததயிலிருந்து 

சவளிப்படுகிறது. இத்ததகய குணங்கள் ஆளுதமயில் இல்லாதது குமுறல் மற்றும் 
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சபாய்தமயினால் அதெக்க முடியாத, சவளிப்படுத்தப்படாத அதமதியான வலிதமயாகக் 

காணப்படுகிறது. ஆனால் ஜகலியும், சகட்ட எண்ணமும் ஆளுதமயில் இல்லாமல் இருப்பது 

மனதிற்கு உகந்ததாக இல்லாவிடினும் காயப்படுத்தாது. குற்றவாளி தன்தனத் திருத்திக் சகாள்ளும் 

வாய்ப்பிதன இது அளிக்கிறது.   

அற்பத்தனமானவர்களிதடஜய வாழும் ஒருவரால் மாியாதத அளிப்பது என்பது ஒரு இயலாத 

நடத்ததயாகும். இது இயலும் என்றாலும் பயனற்றது, ஒருவசர பாதிப்புக்கு உள்ைாக்கும். 

டார்ெி திருமண ஜவண்டுஜகாள் விடுத்தசபாழுது எலிெசபத் அவனிடம் மாியாததயாக நடந்து 

சகாண்டிருந்தால், அவன் மாறியிருந்திருக்க மாட்டான்.  

அவளுக்கும் தன்தனஜய ஆராய்ந்துசகாள்ளும் தீவிரம் எழுந்திருக்காது.  

ெமூக ஒழுங்குமுதற தனிப்பட்ட திருவுருமாற்றத்ததப் பற்றிச் ெிந்திக்காது, ஆனால் வாழ்வு அததச் 

செய்கிறது. 

ெமூகம் அதற்ஜக முடிவானது, தனிப்பட்ட முன்ஜனற்றத்திற்கு விாிவதடவதில்தல. 

வாழ்வு தனி மனிதனிடம் வரும் பிரபஞ்ெமாகும். 

பிரம்மத்தத மனிதனுக்கு வழங்குவது பிரபஞ்ெத்தின் ஜவதலயாகும். 

பிரபஞ்ெமாகவும் பிரம்மமாகவும் இருக்கும் மனிதன் ஈஸ்வரனாவான். 

அவன் ெத்திய ேீவியத்ததச் ஜெர்ந்தவன் என்பதால் அவன் பிரளயத்தில் கதரவதில்தல. 

சதய்வீக மனதால் காணப்படும் மனிதன் பிரளயத்தில் கதரகிறான். 

பூரண ஜயாகம் பரம்சபாருதள பிரபஞ்ெத்தில் செயல்படும் ெக்தியாக உயர்த்தியது ஜபால 

மனதத ெத்திய ேீவியத்திற்கும் ஈஸ்வரதன அமரத்துவத்திற்கும் உயர்த்துகிறது. 

ஜயாகம் தெத்தியத்தில் சவளிவரும் வாய்ப்பிதன ஆன்மாவிற்கு அளித்துள்ளது. 

கர்மத்தத விட்டு சவளிவந்த இது, அப்பணியிதன ேீவனுக்கு அளித்துள்ளது. 

சதய்வீக ொததனயாக மாறும்வதர மனித ஆர்வம் முடிவதடயாது என்பதத அறிவிக்க இது 

ஆவலாக உள்ளது.  

அகந்ததக்கு வழங்கப்பட்ட காலக் சகடுவிதனத் திரும்பப் சபற்றுள்ள இது, புருஷன் உலக 

புருஷனாக வளருவதற்கு முன்னதான ஒரு இதடப்பட்ட நிதலயில் தன்தன இருத்திக் சகாள்கிறது. 

180. “Shall I get it for you – you are ill.” 

Illness brings friends who attend to greater intimacy. 

Affection matures into love through attention that is service. 

It is the heightened form of habitual affection. 

Habitual affection is a cloistered virtue, a youthful version of calf-love. 

People out of mercenary motive betray a cause which later succeeds. 

Life’s irony is most of these people change sides to save the new cause. 

In all great social change as in Indian Freedom, the world witnessed it. 

Its most striking expression was Talleyrand who came to Napoleon from Royalty and again returned to 

Royalty when the Emperor abdicated. 

Sir S. Radhakrishnan was a toady careerist who opted to serve free India. But when he rose to be her 

President after two terms as Vice-President, he stole a march over Talleyrand in shifting loyalties. 

Sri Aurobindo said Indians have lost the power of thinking. 

They also lost all values and sense of truth or honour. 

Radhakrishnan was a typical representative of depraved India. 

What raised him so high where he unsuccessfully tried to prolong his stay for another term? 

The Indian scriptures carry life power in high intensity. 

His dubious services to the scriptures vested with him some of its intrinsic power which raised him. 

His frustrating failure to give his son a vice-chancellorship is a precise expression of the 

comprehensive power of that Spirit that declares it is not transferable to the undeserving even as a 

toady.   

Power transfers itself by the desert of the recipient. 

Patronage may be exacted by the undeserving as an enforced privilege. 

Rules of power, a force of life, are impersonal at that level. 

In a dead nation like England, dead forces like royalty are alive which will ensure the country going under 

water. 

A form that rises to its peak, as England rose to win the war, exhausts its energy fully so that the form itself 

disintegrates. 
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The empire died at once. 

Mother says the land itself will sink.  

The scientist who discovered carbon dating demonstrated its precision on the life of a royal barge of 

Egypt. 

The Theory of Development does it wherever the full details are available. 

Its least expression is an unfailing success. 

Its positive expression is the inexhaustible opportunities for strong positive Men. 

In marriage it reveals itself as eternal Romance. 

As music rises to a climax, the energy of life raises itself to periodic climax. 

Mother pervades life through and through which we do not see. 

She stands behind life supporting the devotees’ activities. 

Man who recognises it even unconsciously becomes cheerful. 

Doing it consciously, he distributes joy and cheerfulness. 

His life becomes the music of life often rising to climaxes. 

Every Man pays priority to his most intense interest. 

It leaves no time or energy for his duties which he does not mind. 

Left to himself, unrestrained by outer forces, Man pursues his own interest and revives his life as an insect 

crawling in the mud. 

Elizabeth left to herself will be vainly pursuing Wickham in her Mind. 

Darcy would like to win her explaining in great detail her low status. 

Imagine what Mrs. Bennet would do left uninhibited. 

She would, like Wickham, exhaust all sources of credit and ask her husband to pay like Lady Arabella also 

accusing him of ineptitude. 

Man accuses himself vicariously in accusing others. 

She would have been fulfilled if some of her daughters had left home to live with Men unmarried or 

married. 

She was not after marriage particularly, but after a Man for each of her daughters. 

No author, however endowed he is, will be able to anticipate her inspirations when it comes to attainable 

mercenary gain. 

Society is a powerful structure that inhibits the infectious energy of such dynamic characters. 

Life would have denied Longbourn Netherfield and Pemberley if he had not married  

Mrs. Bennet. 

When the selfless Man understands the reason and value of selfishness from the point of view of 

selflessness, he will be able to consecrate his swabhava. 

The definition of the Absolute is that which can be two opposites successively or better still simultaneously. 

The Absolute is beyond swabhava. 

To cross swabhava one needs to be the two opposites. 

Consecration when continued will ultimately overcome swabhava. 

Our consecration to begin with, begins with the act. 

It is the energy of the act which leaves its skill untouched. 

Taking consecration to the skill of the act, it will leave the capacity untouched. 

Doing that also is not complete consecration. 

Beyond the capacity there is the emotion, sensation, attitude, motive of the act. 

Prior to all these and underlying all these is the understanding of the act. 

It can be personal or impersonal social understanding. 

Understanding too can be opinion, prejudice, sensibility, sensitivity. 

Swabhava is an urge that shows itself as an impulse. 

Starting from the impulse, one can move to the urge, the force of the swabhava. 

Ultimately it is the form of swabhava – rupam –the form Supermind gives the force into which it 

casts the truth it perceived. 

The nature of swabhava is if it is pressurized, it will increase in its intensity as it is an original creative 

force. 

Our consecration is willed by the Mind. 
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Swabhava is the form of the force given to it by the Supermind. 

Mind securing the consent of swabhava to dissolve it becomes Supermind. 

Consecration is consummated when the form and force of the swabhava are dissolved into the original 

Truth of the Spirit. 

This will be the evolved truth of the evolved Spirit, justifying Spiritual evolution. 

“உனக்கு உடல் நிசல ொியில்சல, நான் உனக்கு ஏபதனும் சகாண்டு வந்து தரட்டுமா.” 

உடல் நலமின்சம ஆத்மார்த்தமாக உதவி செய்யும் நண்பர்கசை வரவசைக்கிறது. 

பெசவயாக விைங்கும் கவனத்திசன அைிப்பதன் மூலம் அன்பு காதலாக முதிர்ச்ெி அசடகிறது. 

இது வைக்கமான பாெத்தின் உயர்ந்த ரூபமாகும். 

வைக்கமான பாெம் ஒரு தனி நற்பண்பாகும் - இைம் காதலின் ஒரு இைசமப் பதிப்பு.  

ஆதாய மனப்பான்சமயினால் மக்கள் ஒரு காரணத்திற்கு நம்பிக்சகத் துபராகம் செய்கின்றனர், 

பின்னர் இது சவற்றி அசடகிறது. 

புதிய காரணத்சதக் காப்பாற்ற இந்த மனிதர்கள் பவறு பக்கம் ொய்வது வாழ்வின் முரணாகும். 

இந்திய சுதந்திரம் பபான்ற சபாிய ெமூக மாற்றத்தில் உலகம் இசதக் கண்டுள்ைது. 

அரெ குடும்பத்திலிருந்து சநப்பபாலியனிடம் வந்த Talleyrand, பபரரெர் பதவிசயத் துறக்கும் 

சபாழுது மீண்டும் அரெ குடும்பத்திற்குச் சென்றது இதன் மிக முக்கியமான சவைிப்பாடாகும்.  

மற்றவசரத் துதிபாடி முன்பனற்றத்சத நாடுபவராக இருந்த டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் சுதந்திர 

இந்தியாவிற்குச் பெசவ செய்ய முன் வந்தார். ஆனால் இரண்டு முசற உப ஜனாதிபதியாக இருந்து, 

பின்னர் ஜனாதிபதியாக உயர்ந்த அவர், விஸ்வாெத்சத மாற்றிக் சகாள்வதில் Talleyrand-யும் 

மிஞ்ெினார். 

இந்தியர்கள் ெிந்திக்கும் திறசன இைந்து விட்டதாக ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறியுள்ைார். 

அவர்கள் உண்சம அல்லது மாியாசதயின் அசனத்து பண்புகசையும், உணர்விசனயும் 

இைந்துள்ைனர்.  

சநறிமுசறயற்ற இந்தியாவின் பிரதிநிதியாக டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் விைங்கினார். 

அப்பதவியில் பமலும் ஒரு முசற சதாடர்வதற்கு அவர் எடுத்த முயற்ெி பதால்வியுற்றபபாது, எது 

அவசர இந்த உயரத்திற்கு அசைத்துச் சென்றது? 

இந்திய மசற நூல்கள் வாழ்வின் ெக்திசய அதிக தீவிரத்துடன் தாங்கியுள்ைன. 

மசறநூல்களுக்கு அவர் செய்த சதைிவற்ற பெசவகள் அவருக்கு அவற்றின் ெில உள்ைார்ந்த 

ெக்திசய அைித்து அவசர உயர்த்தியது. 

அவரது மகனுக்குத் துசணபவந்தர் பதவி சபறுவதற்கு அவர் செய்த முயற்ெியின் ஏமாற்றமும் 

பதால்வியும் அந்தச் ெக்தியின் விாிவான ஆற்றலின் துல்லியமான சவைிப்பாடாகும். துதி 

பாடுபவர்கைாக இருந்தால்கூட, தகுதி அற்றவர்களுக்கு இடம் அைிப்பதில்சல என்பசதத் 

சதாிவிக்கிறது.    

சபறுபவன் நிராகாிக்கும்சபாழுது அதிகாரம் தன்சனபய இடம் மாற்றிக் சகாள்கிறது. 

ஆதரவு, தகுதியற்றவரால் வலுக்கட்டாயமான ெலுசகயாக எடுத்துக் சகாள்ைப்படலாம். 

வாழ்வின் ஒரு ெக்தியான ெக்தியின் ெட்டங்கள் அந்நிசலயில் சபாதுவானசவ. 

இங்கிலாந்சதப் பபான்ற ஜீவனற்ற ஒரு நாட்டில், அரெபதவிசயப் பபான்ற ஜீவனற்ற ெக்திகள் 

சதாடர்வது, அந்த நாடு கடலுள் மூழ்கும் என்பசத உறுதி செய்கிறது.  

பபாாில் சவற்றி சபற இங்கிலாந்து உயர்ந்தசதப்பபால், தனது உச்ெத்திற்கு உயரும் ஒரு ரூபம், 

அதன் ரூபம் ெிசதந்து விடும் அைவிற்கு அதன் ெக்திசய முழுவதுமாகத் தீர்த்துவிடுகிறது. 

ொம்ராஜ்யம் உடனடியாக அைிந்து விட்டது. 

அந்த நாபட மூழ்கி விடும் என்று அன்சன கூறுகிறார். 

ஆயுட்காலத்சதக் கணக்கிடும் முசறசயக் கண்டு பிடித்த விஞ்ஞானி, எகிப்து நாட்டின் அரெ 

குடும்பத்து படகின் வயதில் அதன் துல்லியத்சத நிரூபித்தார்.  

முழு விவரங்கள் கிசடக்கும் இடங்கைிசலல்லாம் முன்பனற்றத்தின் பகாட்பாடு இசதச் செய்கிறது.  

இதன் குசறந்தபட்ெ சவைிப்பாடு உறுதியான சவற்றியாகும். 

இதன் பநர்மசறயான சவைிப்பாடு வலிசமவாய்ந்த பநர்மசறயான ஆண்களுக்கு அைவில்லா 

வாய்ப்புகைாகும். 

திருமணத்தில் இது நிசலயான அமர காதலாக தன்சனபய சவைிப்படுத்திக் சகாள்கிறது.  

இசெ ஒரு உச்ெத்சத எட்டுவது பபால, வாழ்வின் ெக்தி தன்சனபய அவ்வப்பபாது உச்ெத்திற்கு 

உயர்த்திக்சகாள்கிறது. 

அன்சன வாழ்வில் முழுசமயாகப் பரவியுள்ைார், இசத நாம் பார்ப்பதில்சல.  

அன்பர்கைின் செயல்பாடுகசை ஆதாித்த வண்ணம் அன்சன வாழ்வின் பின்னால் நிற்கிறார். 
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தன்சன அறியாமபலபயகூட இதசன உணரும் மனிதன் மகிழ்ச்ெி அசடகிறான்.  

தன்னுணர்பவாடு செயல்படும்சபாழுது, அவன் மகிழ்ச்ெிசயயும், ெந்பதாஷத்சதயும் அசனவருக்கும் 

அைிக்கிறான்.  

அவனது வாழ்வு அடிக்கடி உச்ெத்சத எட்டும் வாழ்வின் இசெயாக மாறுகிறது. 

ஒவ்சவாரு மனிதனும் தனது மிகத் தீவிரமான விருப்பத்திற்கு முன்னுாிசம அைிக்கிறான். 

இது அவனது கடசமகசைச் செய்வதற்கு பநரத்சதபயா அல்லது ெக்திசயபயா மீதம் 

சவப்பதில்சல, அவனும் இசதப் சபாிதாக எடுத்துக்சகாள்வதில்சல. 

புற ெக்திகைின் கட்டுப்பாடின்றி, அவசன அவனது பபாக்கில் விட்டால், மனிதன் அவனது 

விருப்பங்கைின் பின்பன சென்று, மண்ணில் ஊரும் பூச்ெியிசனப் பபால் அவனது வாழ்சவப் 

புதுப்பித்துக் சகாள்வான். 

எலிெசபத்சத அவள் பபாக்கில் விட்டால், அவள் தனது மனதில் விக்காசம வீபண பின்சதாடர்ந்து 

செல்வாள். 

அவைது தாழ்ந்த நிசலசய மிகவும் விவரமாக எடுத்துக் கூறி, அவசை அசடய டார்ெி 

விரும்புவான். 

திருமதி சபன்னட்சட அவள் பபாக்கில் விட்டால், அவள் என்ன செய்வாள் என்பசதக் கற்பசன 

செய்து பார்க்கலாம். 

விக்காசமப்பபால் அவள் கடன் வாங்கக்கூடிய அசனத்து வைிகசையும் பயன்படுத்திக்சகாண்டு, 

பலடி அரசபல்லாசவப்பபால் அவைது கணவசன அந்தக் கடன்கசைத் தீர்க்கச் சொல்வாள், 

அவனது இயலாசமசயக் குறித்து குற்றமும் ொட்டுவாள். 

மற்றவர்கசைக் குற்றம் ொட்டுவதில் மனிதன் பிறர் சபாருட்டு தன்சனபய குற்றம் ொட்டிக் 

சகாள்கிறான். 

தன்னுசடய மகள்கைில் ெிலர் வீட்சட விட்டு சவைிபயறி, ஆண்களுடன் திருமணம் செய்து 

சகாண்படா அல்லது திருமணம் செய்து சகாள்ைாமபலா வாைச் சென்றிருந்தால், அவள் திருப்தி 

அசடந்திருப்பாள்.  

அவளுக்குத் திருமணம் முக்கியமாக இல்சல, ஆனால் ஒவ்சவாரு சபண்ணிற்கும் ஒரு ஆண் 

பவண்டுசமன்று விரும்பினாள். 

எவ்வைவு திறசமயான கதாெிாியராக இருந்தாலும், சபறக்கூடிய ஆதாயங்கசைப் சபாறுத்தவசர, 

அவரது உத்பவகங்கசைக் கணிக்க முடியாது.   

ெமூகம் இத்தசகய ஆற்றல்வாய்ந்த பாத்திரங்கைின் பரவக்கூடிய ெக்திசயத் தடுக்கும் ெக்திவாய்ந்த 

கட்டசமப்பாகும். 

திருமதி சபன்னட்சட திரு சபன்னட் திருமணம் செய்து சகாண்டிருக்காவிட்டால், லாங்பர்னுக்கு 

சநதர்பீல்சடயும், சபம்பர்லிசயயும் வாழ்வு அைித்திருக்காது.  

சுயநலமற்ற மனிதன் சுயநலத்தின் காரணம் மற்றும் மதிப்பிசனப் பரநலத்தின் 

கண்பணாட்டதிலிருந்து புாிந்துசகாள்ளும்சபாழுது, அவனால் அவனது சுபாவத்சதச் ெமர்ப்பணம் 

செய்ய இயலும். 

இரண்டு பவறுபாடுகள் அடுத்தடுத்பதா அல்லது பமலும் ெிறப்பாக ஒபர பநரத்திபலா இருப்பது 

பிரம்மத்தின் விைக்கமாகும்.  

பிரம்மம் சுபாவத்சதத் தாண்டியுள்ைது. 

சுபாவத்சதத் தாண்டுவதற்கு ஒருவர் இரண்டு பநசரதிரானசவகைாக இருக்க பவண்டும்.  

ெமர்ப்பணத்சதத் சதாடரும்பபாது, அது இறுதியில் சுபாவத்சத சவற்றி சகாள்கிறது. 

நமது ெமர்ப்பணம் செயலில் சதாடங்குகிறது. 

செயலின் ெக்தி அதன் திறசன சதாடாமல் விட்டு சவக்கிறது. 

செயலின் திறசனச் ெமர்ப்பணம் செய்ய முற்படும்சபாழுது அது ஆற்றசலத் சதாடுவதில்சல. 

அசதச் செய்வதும் முழுசமயான ெமர்ப்பணம் அல்ல. 

திறசனத் தாண்டி உணர்ச்ெி, உணர்வு, மபனாபாவம், செயலின் பநாக்கம் ஆகியசவ உள்ைன. 

இசவ அசனத்திற்கு முன்பும், இவற்றிற்கு அடிப்பசடயாகவும் செயசலப்பற்றிய புாிதல் உள்ைது. 

இது தனிப்பட்ட அல்லது சபாதுவான ெமூகப் புாிதலாக இருக்கலாம். 

புாிதலும் கூட கருத்து, தவறான அபிப்பிராயம், உணர்ச்ெி மற்றும் உணர்திறனாக இருக்கலாம். 

சுபாவம் ஒரு உத்பவகமாகக் தன்சனக் காண்பித்துக் சகாள்ளும் ஒரு தூண்டுதலாகும். 

உத்பவகத்திலிருந்து சதாடங்கி ஒருவர் சுபாவத்தின் இயங்கு ெக்தியான தூண்டுதலுக்கு நகரலாம். 

இறுதியாக இது சுபாவத்தின் வடிவம் -ரூபம்- ஆகும். அது சதாிந்துசகாண்ட உண்சமசய 

சவைிப்படுத்தும் ெக்திக்கு ெத்திய ஜீவியம் அைிக்கும் ரூபம் ஆகும். 
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சுபாவம் ஒரு ஆரம்ப பசடக்கும் ெக்தி என்பதால் அதற்கு அழுத்தம் அைிக்கும்பபாது அதன் தீவிரம் 

அதிகாிப்பது அதன் இயல்பாகும்.  

நமது ெமர்ப்பணம் நமது மனதால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.  

சுபாவம் என்பது அதற்கு ெத்திய ஜீவியத்தால் வைங்கப்பட்ட ெக்தியின் ரூபம் ஆகும்.  

மனசதக் கசரக்க சுபாவம் ெம்மதம் அைிப்பது, அசத ெத்திய ஜீவியமாக்குகிறது. 

சுபாவத்தின் ரூபமும், ெக்தியும் ஆன்மாவின் ஆதி உண்சமயுடன் கசரந்து விடும்சபாழுது 

ெமர்ப்பணம் நிசறவசடகிறது.  

ஆன்மீகப் பாிணாமத்சத நியாயப்படுத்தும் வசகயில், சவைிவரும் ஆன்மாவின் சவைிவரும் 

உண்சமயாகும் இது. 

 

"No, I thank you;" she replied, endeavouring to recover herself. "There is nothing the matter with me. I am 

quite well; I am only distressed by some dreadful news which I have just received from Longbourn." 

“இல்தல. நன்றி, எனக்கு ஒன்றுமில்தல. நான் நன்றாகத்தான் இருக்கிஜறன். லாங்பர்னிலிருந்து 

இப்சபாழுது வந்த ஒரு சகட்ட செய்தி மிகுந்த வருத்தத்தத அளிக்கிறது” என்று பதிலளித்தாள்.  

181. Even her saying dreadful news has come is all right. 

சகட்ட செய்தி வந்துள்ைது என்று அவள் கூறியதும்கூட ொியானதுதான்.  

182. “No, thank you,” she replied, endeavouring to recover herself.” 

It is his physical presence that reassured her for recovery. 

A lover, we can say, consecrates every movement of his to the sacred memory of his love. 

A lady in spite of being under the same impulse of love also is aware of the need to fix him even when he is 

more than willing. 

The feminine habit prevails. 

All the time the Man is occupied or even preoccupied with seeking psychological satisfaction in being able 

to love her. 

Her letting him love her is a fulfillment. 

Should he feel that she is under the impulse of love, at that moment affection and love mature into romantic 

love. 

The intensity it requires, being unearthly, is of short duration. 

Of course Darcy was in love. 

She was moved by Pemberley and for its sake loved him. 

That deficiency in her motive, his own unchastened vital motives allowed Caroline’s provocation. 

Pemberley would respond to her adoration, but at the same time Pemberley would resent the material 

motive. 

Swabhava consists of other traits apart from the moral character of generosity or miserliness. 

Patience, caution, alertness, thoroughness, organization of consciousness, responsibility, discrimination, 

judgment, imagination, affability, amiability, agreeableness, etc. are the other aspects of swabhava. 

Perfection expects perfection in all these traits. 

Consecration will be incomplete till all these are taken care of. 

Our study will be lengthened unconscionably if we dwell on such things partially, while an exhausting 

consideration is out of place. 

At best we can enumerate these traits in the characters and dwell on their impact on events occasionally. 

The element of perfection can be indicated. 

Recovering from a fall is very important, more important than making a progress. 

The fact that she had not fainted was a great credit to her upbringing and nerves. 

Lady Arabella could not receive the news of Mary in a conscious state. 

Her recovery then and Lydia’s restoration had a kind of parallel. 

As the ears and eyes have a range, the nerves too have a range of survival beyond which one faints, loses 

his sanity or even life out of the shock. 

Such shocks are from positive or negative events or news. 

Mother’s Grace can, as a routine act, create such pleasant surprises as a non-stop chain. 

It stops at the first instant by the utter disbelief of the resisting devotee. 

Human jealousy by its virulent hostile vibrations restores the equilibrium that Man is comfortable with. 

Jealousy prevents him from permanently breaking down by rising to dizzy heights of intense joy. 
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The first descent was swallowed by the rising tamas of the world. 

Nature is Being moving through Time and Space. 

Time and Space are extensions of the Spirit which is the subjective part of the Being. 

Being acting through Time and Space which are its own extensions is called Nature. 

Nature discovering its soul, the evolving Spirit, completes the evolution. 

Evolution is the Spirit in Nature emerging to create perfect forms. 

Evolution is the work of Nature. 

Man’s work is outside, but its essence lies inside him. 

Man has to learn the essence of outer accomplishment from the woman’s inner reserve of stability. 

In accomplishment  he is dynamic, she is conservative. 

The essence of conservation is the power of dynamism. 

Should Man be humble enough to learn from her, the resource is an endless spring of not only energy but 

attitudes. 

“தன்தனச் சுதாகாித்துக்சகாள்ள முயன்றவாறு, “ஜவண்டாம், நன்றி” என்று அவள் பதிலளித்தாள்.” 

அவன் அங்கு இருந்தது அவள் மீண்டு வர உதவியது. 

ஒரு காதலன் தனது ஒவ்சவாரு தருணத்ததயும் தனது காதலின் புனிதமான நிதனவிற்கு 

ெமர்ப்பணம் செய்கிறான். 

ஒரு சபண், காதலின் அஜத உந்துதலின் கீழ் இருந்தாலும், அவன் விருப்பத்துடன் தயாராக 

இருக்கும்சபாழுதுகூட, அவனுடன் இருக்கும் உறதவ உறுதி செய்துசகாள்ள ஜவண்டும் என்கிற 

அவெியத்தத உணருகிறாள். 

சபண்தமயின் பழக்கம் நிலவுகிறது. 

ஒருத்திதயக் காதலிக்க இயல்வதன் மனத் திருப்திதய நாடுவதத ஒரு ஆண் எந்ஜநரமும் ெிந்தித்துக் 

சகாண்டிருப்பான். 

அவன் அவதளக் காதலிக்க அவள் அனுமதித்தது ஒரு மன நிதறவாகும். 

அவள் காதலின் உந்துதலில் இருக்கிறாள் என அவன் உணர்ந்தால், அத்தருணத்தில் பாெமும், 

காதலும் அமரகாதலாக முதிர்ச்ெி சபறுகிறது. 

அதற்குத் ஜததவப்படும் தீவிரம் அொதாரணமாக இருப்பதால் குதறந்த காலத்திற்ஜக அது நீடிக்கும். 

டார்ெி காதல் வயப்பட்டிருந்தான். 

சபம்பர்லிதயப் பார்த்து மயங்கிய அவள், அதற்காக அவதனக் காதலித்தாள்.  

அவளது ஜநாக்கத்தின் அந்தக் குதறபாடும் அவனது பண்பற்ற உணர்வுாீதியான ஜநாக்கங்களும் 

காரலின் எாிச்ெலூட்டுவதத அனுமதித்தன. 

அவளது ஜபாற்றுதலுக்குப் சபம்பர்லி மறுசமாழி அளிக்கும், அஜத ெமயத்தில் சபாருள்ாீதியான 

ஜநாக்கத்தத சபம்பர்லி சவறுக்கும்.   

தாராள மனப்பான்தம அல்லது கஞ்ெத்தனத்தின் தார்மீக குணத்ததத் தாண்டி மற்ற பண்புகள் 

சுபாவத்திற்கு உண்டு. 

சபாறுதம, எச்ொிக்தக, விழிப்புணர்வு, முழுதம, ேீவியத்தின் ஒழுங்கதமப்பு, சபாறுப்பு, பாகுபாடு,   

ொியா தவறா எனச் ெீர்தூக்கிப் பார்க்கும் தன்தம, கற்பதன, இணக்கம், அன்பான பாங்கு, 

ஏற்புதடதம ஜபான்றதவ சுபாவத்தின் மற்ற அம்ெங்களாகும்.  

பூரணத்துவம் இந்த எல்லா அம்ெங்களிலும் பூரணத்துவத்தத எதிர்பார்க்கிறது.   

இதவ யாவும் பூர்த்தி செய்யப்படாமல் ெமர்ப்பணம் முழுதம அதடயாது. 

இத்ததகய விஷயங்களில் நாம் முழுதமயாக ஈடுபடாமல் ஓரளவிற்ஜக ஈடுபட்டால், நம்தம 

அறியாமஜலஜய நமது ஆராய்ச்ெி நீட்டிக்கப்படும். முழுவதுமாக ஈடுபடுவதற்கு இங்கு 

வாய்ப்பில்தல. 

அதிகபட்ெமாக நாம் இந்தப் பண்புகதளக் கதாபாத்திரங்களில் விவாித்து, நிகழ்வுகளின் மீது 

அவ்வப்சபாழுது அவற்றின் தாக்கத்ததக் கருதலாம். 

பூரணத்துவத்தின் பங்கிதனச் சுட்டிக் காட்டலாம். 

ஒரு வீழ்ச்ெியிலிருந்து மீண்டு வருவது மிகவும் முக்கியம், முன்ஜனறுவதத விட முக்கியம். 

அவள் மயங்கி விழாதது அவளுதடய வளர்ப்புக்கும், வலிதமக்கும் கிதடத்த பாராட்டாகும்.  

ஜமாிதயப் பற்றிய செய்திதய ஜலடி அரசபல்லாவால் விழிப்புள்ள நிதலயில் ஜகட்டுக்சகாள்ள 

முடியவில்தல. 

அவள் அதிலிருந்து மீண்டதும், லிடியாதவக் கண்டு பிடித்ததும் ஒன்றுக்சகான்று இதணயானதவ. 
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கண்களுக்கும், காதுகளுக்கும் ஒரு வரம்பு இருப்பதுஜபால், நரம்புகளுக்கும் ஒரு எல்தல உண்டு. 

இததனத் தாண்டும்ஜபாது ஒருவரால் செயல்பட முடியாமல் மயங்கி விடுவர். மன நிதல 

பாதிக்கப்படலாம், உயிதரயும் இழக்கும் வாய்ப்புண்டு.  

இதுஜபான்ற அதிர்ச்ெிகள் ஜநர்மதறயான அல்லது எதிர்மதறயான நிகழ்வுகளிலிருந்ஜதா அல்லது 

செய்திகளிலிருந்ஜதா வருகின்றன.  

அன்தனயின் அருள், ஒரு வழக்கமான செயலாக, அது ஜபான்ற இனிதமயான ஆச்ொியங்கதளத் 

சதாடர்ந்து உருவாக்கும்.  

எதிர்க்கும் அன்பரது முற்றிலுமான அவநம்பிக்தகயினால் முதல் முதறயிஜலஜய இது 

நின்றுவிடுகிறது. 

மனிதப் சபாறாதம அதன் கடுதமயான விஜராத அதிர்வுகளினால் மனிதனுக்கு வெதியான 

ெமநிதலதய மீட்சடடுக்கின்றன. 

ஆழ்ந்த ெந்ஜதாஷத்தின் உயாிய உச்ெத்திற்கு மனிததன உயர்த்துவதன் மூலம் சபாறாதம அவன் 

நிரந்தர பாதிப்பு அதடவதிலிருந்து தடுக்கிறது. 

ெத்திய ேீவியம் முதல் முதற புவியில் இறங்கியதத உலகத்தின் வளர்ந்து வரும் தமஸ் விழுங்கியது. 

இயற்தக, காலம் மற்றும் இடத்தின் வழியாகச் செல்லும்,‘ெத்’ ஆகும்.  

காலமும், இடமும் ‘ெத்’-ன் அக நிதலப் பகுதியான ஆன்மாவின் விாிவாக்கங்கள் ஆகும். 

தனது சுய விாிவாக்கங்களான காலம் மற்றும் இடத்தின் வழியாகச் செயல்படும் ‘ெத்’, இயற்தக 

என்று அதழக்கப்படுகிறது.  

சவளிவரும் ஆன்மாவான தனது ஆன்மாதவ இயற்தக கண்டுபிடிப்பது, பாிணாமத்தத நிதறவுறச் 

செய்கிறது. 

பாிணாமம் ெிறப்பான வடிவங்கசை உருவாக்க சவளிவரும் இயற்தகயில் உள்ள ஆன்மாவாகும். 

பாிணாமம் இயற்தகயின் பணியாகும். 

மனிதனது பணி புறத்தில் உள்ளது, ஆனால் அதன் ொரம் அவனுள்ஜள உள்ளது. 

சபண்ணின் அக உறுதித் தன்தமயிலிருந்து புறச் ொததனயின் ொரத்தத மனிதன் கற்றுக்சகாள்ள 

ஜவண்டும். 

ொதிப்பதில் அவன் ஆற்றல் மிக்கவன், அவள் மாறுததல விரும்பாதவள். 

பசைதமவாதத்தின் ொராம்ெம் ஆற்றலின் ெக்தியாகும். 

அவளிடமிருந்து கற்றுக்சகாள்ளும் அளவிற்கு அவன் பணிவுடன் இருப்பின், ெக்தி மட்டுமல்லாமல், 

மனப்பான்தமகதளயும் அவன் அளவற்று சபறலாம்.  

183. “There is nothing the matter with me. I am quite well.” 

What she spoke is a spiritual truth in a wider context. 

She was all right, more than all right, actually she had never been this fulfilled in her inner aspiration and 

outer comprehension as Darcy responded to her as an amiable gentleman. 

It is again a great truth of life that only at the best of moments, the worst hits. 

The first truth is the soul is all well, very well, but what causes distress is the outer happenings in the 

surface life. 

Unformed people whose lives receive a shock like this will faint, enter coma and may not recover for a long 

time. 

That long period is used for some spark of higher life to form inside as a spot of spirit. 

Her news tested Darcy, the inner Man, the very core of his Being. 

For any other Man, it is God’s grace that he knew of Lydia before his engagement. 

He would be fully right to avoid her. 

Even if they had been engaged, in all fairness she must offer him unconditional release after the event to 

justify his adoration of her. 

The event raises the moment above the social plane to the plane of psychology. 

Instead of feeling trapped, he must evaluate his own personality in the new context. He did. 

He found that he should rise to the occasion, prove to himself primarily that he was a gentleman. 

Incidentally, he would be disproving her accusation that he was not a gentleman. 

He rose to that occasion by raising himself higher than what any gentleman was expected to do. 

He gave the help anonymously.  

He disclaimed the due credit also after doing it. 

It is perfect perfection. 

That the confidence was not kept has a meaning for this story. 
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A news reaches a plane by its inherent character that demands. 

He desired her appreciation for what he was inwardly, not how he appeared. 

She was incapable of appreciating his or anyone’s worth – inner worth – unless she came into contact with 

it. 

Nor could she know how worthless the other man was inwardly. 

Life responded to the requirements of her character. 

The breach of confidence made her know the inner core of his love for her. 

It did humiliate her utterly, which is only the direct consequence of her humiliating him at the proposal. 

Life is not ethical, but functional. 

Forms created do not dissolve; they repeat themselves in various contexts according to the context. 

She humiliated him to his very depths. 

Humiliation was a form of her creation. 

It was there in the atmosphere in relation to her. 

In the second proposal, she found she was humiliated by her situation. 

A form may lend itself to transformation, but does not dissolve on its own. 

Dantes’ captain died. 

Dantes was devoted to him. 

It made ‘death’ attach itself to him. 

Very soon ‘death’ repeated in his betrothal. 

What died there was his own vital life. 

These are subtle facts existing all over the world, not only in India. 

In the subtle world, formations persist even for aeons. 

When subsequent generations energise the form, it gets a longer lease of life. 

Mantras carry their power for a thousand years. 

Sri Aurobindo and The Mother are the most powerful mantras now. 

“எனக்கு ஒன்றும் இல்தல, நான் நலமாக இருக்கிஜறன்.” 

அவள் ஜபெியது ஒரு பரந்த சூழலில் ஒரு ஆன்மீக உண்தமயாகும். 

அவள் நலமாக இருந்தாள், மிகவும் நலமாகஜவ இருந்தாள். அவளது அக ஆர்வத்திலும் புற 

புாிதலிலும் அவள் இவ்வளவு நிதறவாக எப்சபாழுதும் இருந்ததில்தல. ஏசனனில், டார்ெி 

அவளிடம் இனிதமயான கனவானாக நடந்து சகாண்டிருந்தான்.  

மிகவும் ெிறப்பான தருணங்களில் மட்டுஜம மிகவும் ஜமாெமான விஷயங்கள் தாக்கும் என்பதும் 

வாழ்வின் ஒரு சபாிய உண்தமயாகும். 

ஆன்மா எப்சபாழுதும் நன்றாகஜவ இருக்கிறது, மிகவும் நன்றாகஜவ இருக்கிறது, ஜமல்மன 

வாழ்வின் புற நிகழ்வுகள்தான் துன்பத்தத அளிக்கின்றன என்பது முதல் உண்தம. 

ொியாக உருவாகாத மனிதர்கள், வாழ்வில் இதுஜபான்று அதிர்ச்ெிதயப் சபறும்சபாழுது மயக்கம் 

அதடவர், நிதனவற்ற நிதலக்குச் செல்வர், சவகு நாட்களுக்கு மீண்டு வர முடியாமல் இருப்பர். 

அந்த நீண்ட காலம் உயர்ந்த வாழ்வின் ஒரு சபாறி, அகத்தில் ஆன்மாவின் ஒரு புள்ளியாக உருவாக 

பயன்படுத்திக் சகாள்ளப்படுகிறது. 

அவளது செய்தி அகத்துள் வாழும் மனிதனான டார்ெிதய, அவனது ேீவனின் ஆழத்தில்  

ஜொதித்தது. 

ஜவறு எந்த மனிதனுக்கும் திருமண உறுதிக்கு முன்ஜப லிடியாவின் விவகாரம் சதாிவது, அவனுக்கு 

இதறவனின் அருளாக இருந்திருக்கும். 

அவதளத் தவிர்ப்பதற்கு அவனுக்கு முழு உாிதம உண்டு. 

அவர்களுக்குத் திருமணம் நிச்ெயம் ஆகியிருந்தாலும், அவள் மீது அவன் சகாண்டுள்ள காததல 

நியாயப்படுத்தும் வதகயில், அவனுக்கு நிபந்ததனயற்ற விடுததலதய அவள் அளிக்க ஜவண்டும்.  

இந்த நிகழ்வு அத்தருணத்தத ெமூக நிதலயிலிருந்து உளாீதியான நிதலக்கு உயர்த்துகிறது. 

ெிக்கிக் சகாண்டு விட்ஜடாம் என்று நிதனப்பதற்குப் பதிலாக, புதிய சூழ்நிதலயில் அவன் தனது  

ஆளுதமதயக் கணித்துக்சகாள்ள ஜவண்டும். அவன் இததச் செய்தான். 

ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு தான் உயர ஜவண்டும் என்பததயும், அடிப்பதடயில் தான் ஒரு 

கனவான் என்று தனக்ஜக நிரூபித்துக்சகாள்ள ஜவண்டும் என்பததயும் அவன் கண்டான். 

இவ்வாறு செய்தகயில், அவன் ஒரு கனவான் அல்ல எனும் அவளது குற்றச்ொட்டிதன அவன்  

சபாய்சயன நிரூபிப்பான். 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

488 

 

எந்த ஒரு கனவானிடமிருந்தும் எதிர்பார்க்கப்படுவதற்கு பமலாகத் தன்சன உயர்த்திக் சகாண்டு, 

அவன் அச்ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு உயர்ந்தான்.   

எவருக்கும் சதாியாத வண்ணம் அவன் உதவி செய்தான். 

உதவி செய்த பிறகும் அவன் எந்த வித பாராட்தடயும் எதிர்பார்க்கவில்தல. 

இது குதறபாடற்ற பூரணத்துவமாகும். 

நம்பிக்தகதயக் காப்பாற்றாததற்கு இக்கததயில் ஒரு அர்த்தம் உள்ளது. 

ஒரு செய்தி, அதன் உள்ளார்ந்த குணத்தின் காரணமாக ஒரு நிதலதய அதடகிறது. 

அவன் அகத்தில் எவ்வாறு இருக்கிறாஜனா, அதற்குத்தான் அவளது பாராட்தட விரும்பினாஜன 

தவிர, புறத் ஜதாற்றத்திற்கு அல்ல. 

அவனது அல்லது ஜவறு எவருதடய மதிப்தபயும், அதனுடன் அவளுக்குத் சதாடர்பு 

ஏற்பட்டாசலாழிய, பாராட்டுவது என்பது அவளால் இயலாத காாியம்.  

மற்ற மனிதன் அகத்தில் எவ்வளவு மதிப்பற்று இருக்கிறான் என்பததயும் அவளால் 

சதாிந்துசகாள்ள முடியாது. 

அவளது குணத்தின் ஜததவகளுக்கு வாழ்வு மறுசமாழி அளித்தது. 

நம்பிக்தகதய மீறியது அவள் மீதிருக்கும் அவனது காதலின் ஆழத்தத அவளுக்குத் சதாிய 

தவத்தது.  

இது அவதள முற்றிலுமாக அவமானப்படுத்தியது, அவனது திருமண ஜவண்டுஜகாளின்ஜபாது 

அவள் அவதன அவமானப்படுத்தியதன் ஜநரடி விதளவாகும் இது. 

வாழ்வு சநறிமுதறஜயாடு இருப்பதில்தல, செயல்படும் தன்தமஜயாடு உள்ளது.  

உருவாக்கப்பட்ட வடிவங்கள் கதரவதில்தல, சூழ்நிதலக்கு ஏற்றவாறு பல்ஜவறு நிதலகளில் 

மீண்டும் மீண்டும் உருவாகின்றன. 

அவனது ஆழத்தில் அவதன அவள் அவமானப்படுத்தினாள். 

அவமானம் அவள் உருவாக்கிய ஒரு வடிவமாகும். 

அவளுடன் சதாடர்புடன் இருந்த சூழலில் அது இருந்தது. 

இரண்டாவது திருமண ஜவண்டுஜகாளில் அவளது நிதலதமயால் அவள் அவமானத்தத 

உணர்ந்தாள்.  

வடிவம் திருவுருமாறலாம், ஆனால் தானாகஜவ கதரவதில்தல. 

Dantes-ன் காப்டன் மரணம் அதடந்தான். 

Dantes காப்டன் மீது ஈடுபாடு சகாண்டிருந்தான். 

இது மரணத்தத அவனுடன் இதணத்துக்சகாள்ள தவத்தது.  

விதரவில் அவனுதடய திருமண உறுதியில் மரணம் மீண்டும் எழுந்தது. 

அங்கு இறந்தது அவனுதடய சொந்த உணர்வுாீதியான வாழ்க்தகஜயயாகும். 

இதவ இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல், உலகம் முழுவதும் நிலவும் சூட்சும உண்தமகள் ஆகும். 

சூட்சும உலகில் வடிவங்கள் பல யுகங்களுக்குத் சதாடர்ந்து இருக்கும்.  

அடுத்தடுத்து வரும் ததலமுதற வடிவத்திற்குச் ெக்தி அளித்தால், இதன் வாழ்நாள் நீடிக்கும். 

ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மந்திரங்களுக்குச் ெக்தி உண்டு.  

இப்சபாழுது ெக்தி வாய்ந்த மந்திரங்களாக இருப்பதவ ஸ்ரீ அரவிந்தர் மற்றும் அன்தனயின் 

நாமங்கஜள. 

184. “I am only distressed by some dreadful news from home.” 

Distress comes from dread. 

There is no distress in yoga, only intensity of delight. 

Delight becomes distress in human circumstances. 

Society is a collective that organizes itself intensely so that individuals there can get the fullest 

consciousness benefit from it. 

Society allows itself to be drawn upon mostly, not volunteers itself. 

Only when the individual transgresses, society pulls him back. 

The unknowable offers to respond to individual aspirations. 

When the individual errs, the unknowable does not, like the society, pull him back. 

Pulling him back is left to society and life, not even existence. 

Not that it cannot, but that it does not. 

Gods, occasionally pull a Man back to his course. 

Even they mostly look at a Man fashioning his own life. 

Society has a goal, life is an equilibrium, but not beyond that. 
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Man, who has the power of life, can order things in the society as he wishes. 

He can order or reorder society as he chooses, but he usually does not do so unless commanded from above. 

It is only when society is ripe for change and the change will take very long, yogis choose to hasten it 

by an inner command. 

The Absolute does act like that with respect to creation. 

He has allowed six previous creations to be dissolved in pralaya. 

The scale of His play appears to cover these seven creations. 

All these creations are in Time. 

The macrocosm of seven creations of the Absolute and the microcosm of an individual life have the same 

process of formation and dissolution. 

Against this power issuing out of this knowledge which the yogi has, the problems of the world are child’s 

play. 

The yogi has a universal body. 

A Man who acts from the areas of his egolessness does not usually go wrong. 

Darcy, in his present frame of Mind, could find the lost girl because by virtue of being egoless, his 

personality effectively covered the problem he chose to handle. Hence the success. 

Egolessness, if it extends over all the plane of action, will render him immune to morality or ethics. 

What will circumscribe him are the laws of the wider plane he acts in if his action clashes with their laws. 

Surrender to Mother relieves him of all such responsibilities. 

It was not the Money or status of Darcy that helped him get Lydia married, but it was the higher 

consciousness he recently had acquired. 

To see the difference of power and status is easy. 

One can easily see the power of status is far greater than the status of Money. 

To see a similar difference between that of consciousness and status is necessary. 

Sir Roger was not able to give his money to his niece. 

His money was powerless, utterly powerless. 

Power that does work is unidimensional. Social power is multidimensional. 

The first power is in the physical plane entirely. 

Social power is essentially vital, held in place by Mind, acting on the vital physical planes. 

It is of innumerable types mixed together. 

It is a mixture done by social coordination. 

In one sense it is three dimensional acting along three axes. 

Money power is social power in the outline. 

Political power is social power defined for execution through the administration. 

Money power and political power are two aspects of social power as another of its important aspect – 

organisational power. 

To conceive of social power the individual Mind expands to the collective. 

“வீட்டிலிருந்து வந்த ஒரு சகட்ட செய்திஜய என்தன வருத்துகிறது.” 

துன்பம் அச்ெத்திலிருந்து வருகிறது. 

ஜயாகத்தில் துன்பம் என்பஜத கிதடயாது, ஆனந்தத்தின் தீவிரம் மட்டுஜம உள்ளது.  

ஆனந்தம் மனிதச் ெந்தர்ப்பங்களில் துன்பமாக மாறி விடுகிறது. 

ெமூகம், அதிலுள்ள தனி மனிதர்கள் அதிலிருந்து முழுதமயான ேீவியத்தின் பலதனப் 

சபறுவதற்காகத் தன்தனத் தீவிரமாக முதறப்படுத்திக்சகாள்ளும் ஒரு கூட்டதமப்பாகும். 

ெமூகம், சபரும்பாலும் அதனிடமிருந்து எடுத்துக்சகாள்ள அனுமதிக்கிறது, தானாகஜவ அளிப்பதற்கு 

முன்வருவதில்தல.  

மனிதன் வரம்தப மீறும்சபாழுது மட்டுஜம ெமூகம் அவதனத் தடுத்து நிறுத்துகிறது. 

பிரம்மம் தனி மனிதனது ஆர்வத்திற்கு மறுசமாழி அளிக்க முன் வருகிறது. 

மனிதன் தவறு செய்யும்சபாழுது, ெமூகம் செய்வதுஜபால் பிரம்மம் அவதனத் தடுத்து 

நிறுத்துவதில்தல. 

ெமூகமும், வாழ்வும் அவதனத் தடுத்து நிறுத்துகின்றனஜவ தவிர, சபருவாழ்வு அவ்வாறு 

செய்வதில்தல. 

அதனால் செய்ய முடியாது என்பதில்தல, ஆனால் அது செய்வதில்தல. 

சதய்வங்கள் எப்சபாழுதாவது மனிததன அவனது பாததக்கு திதெ திருப்புகின்றன.  



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

490 

 

அதவகளும் சபரும்பாலும் தன்னுதடய வாழ்க்தகதய தாஜன அதமத்துக்சகாள்ளும் ஒரு 

மனிததனப் பார்க்கின்றன. 

ெமூகத்திற்கு ஒரு இலக்கு உள்ளது, வாழ்விற்கு ஒரு ெமநிதல உள்ளது, அதற்கு அப்பால் எதுவும் 

இல்தல. 

வாழ்வின் ெக்திதயக் சகாண்டிருக்கும் மனிதன், தான் விரும்புவததப்ஜபால் ெமூகத்தில் 

விஷயங்கதள ஒழுங்குபடுத்த முடியும். 

அவன் விரும்புவததப்ஜபால் ெமூகத்தில் விஷயங்கதள அவனால் ஒழுங்குபடுத்தஜவா அல்லது 

மாற்றி அதமக்கஜவா முடியும், ஆனால் ஜமலிருந்து உத்தரவு கிதடக்காமல் அவன் சபாதுவாக 

அவ்வாறு செய்வதில்தல. 

ெமூகம் மாற்றத்திற்குத் தயாராக இருந்து, அந்த மாற்றத்திற்கு நீண்ட காலம் ஜததவப்படும்சபாழுது 

மட்டுஜம, ஜயாகிகள் தங்களது அகத்தின் கட்டதளயின் மூலம் அதத விதரவுபடுத்துவர். 

ெிருஷ்டிதயப் சபாறுத்தவதர பிரம்மம் இவ்வாறு செயல்படுகிறது. 

பிரம்மம் முந்ததய ஆறு பதடப்புகதளப் பிரளயத்தில் மூழ்க தவத்துள்ளது.  

இதறவனது ஆட்டத்தின் அளவு இந்த ஏழு பதடப்புகதள உள்ளடக்கியிருப்பதாகத் ஜதான்றுகிறது.   

இந்த அதனத்துப் பதடப்புகளும் காலத்தில் உள்ளன. 

பிரம்மத்தின் ஏழு பதடப்புகளின் பிரம்மாண்டமும், தனிமனிதனது வாழ்வின் ெிறிய வடிவமும், 

உருவாக்குவதற்கும் கதலப்பதற்கும் ஒஜர செயல்முதறதயக் சகாண்டுள்ளன. 

ஜயாகி சபற்றிருக்கும் இந்த ஞானத்திலிருந்து சவளிவரும் இந்தச் ெக்தியுடன் ஒப்பிடும்ஜபாது, 

உலகத்தின் பிரச்ெிதனகள் மிகச் ெிறியதவ. 

ஜயாகிக்கு ஒரு பிரபஞ்ெ உடல் உள்ளது. 

அகந்ததயின்றி மனிதன் செயல்படும்ஜபாது அவனுக்குப் சபாதுவாக தவறு ஏற்படாது. 

தற்சபாழுததய மன நிதலயில், டார்ெிக்கு அகந்தத இல்லாத காரணத்தால் லிடியாதவக் 

கண்டுபிடிக்க முடிந்தது, அவன் தகயாள எடுத்துக்சகாண்ட பிரச்ெிதனதய அவனது ஆளுதம 

திறம்பட செய்து முடித்தது, அதனால் சவற்றியும் கிதடத்தது. 

அகந்ததயின்தம செயல்களின் அதனத்து நிதலகளுக்கும் விாிவதடந்தால் அவனுக்கு 

அறசநறியாலும் சநறிமுதறகளாலும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

அவற்றின் ெட்டங்கதள அவனது செயல்கள் எதிர்க்கும்ஜபாது அகண்ட நிதலயின் ெட்டங்கள் 

அவதனக் கட்டுப்படுத்தும். 

அன்தனயிடம் ெரணதடந்தால் இத்ததகய சபாறுப்புகளிலிருந்து அவன் விடுபடுவான். 

டார்ெியின் பணஜமா அல்லது அந்தஸ்ஜதா லிடியாவின் திருமணத்தத நடத்த உதவவில்தல, அவன் 

ெமீபத்தில் சபற்ற உயர் ேீவியஜம உதவியது. 

ெக்திக்கும் அந்தஸ்திற்கும் இதடஜய உள்ள வித்தியாெத்ததக் காண்பது எைிது. 

அந்தஸ்தின் ெக்தி பண பலத்ததக் காட்டிலும் மிகப் சபாியது என்பதத ஒருவர் சுலபமாகப் 

பார்க்கலாம். 

இது ஜபான்ற ஒரு வித்தியாெத்தத ேீவியம் மற்றும் அந்தஸ்தின் இதடஜய பார்ப்பது அவெியம்.  

Sir Roger- ஆல் தன்னுதடய மருமகனுக்கு தனது பணத்ததக் சகாடுக்க முடியவில்தல.  

செயல்படும் ெக்தி ஒஜர பாிமாணத்ததக் சகாண்டது. ெமூக ெக்திக்குப் பல பாிமாணங்கள் உண்டு. 

முதல் ெக்தி முழுவதுமாக ேட நிதலயில் உள்ளது. 

ெமூக ெக்தி முக்கியமாக உணர்வுாீதியானது, மனதால் அதன் இடத்தில் இருத்தப்பட்டு உணர்வு 

மற்றும் ேட நிதலகளில் செயல்படுகிறது. 

இது கணக்கற்ற வதககள் ஒன்றாகக் கலந்ததாகும். 

ெமூக ஒருங்கிணப்பால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கலதவ இது. 

ஒரு விதத்தில் இது மூன்று அச்சுகளில் செயல்படும் மூன்று பாிமாணங்கதள உதடயது.  

புறத்தில் பண பலம் ெமூகாீதியான ெக்தியாகும். 

அரெியல் அதிகாரம் செயல்பாட்டிற்காக வதரயறுக்கப்பட்டுள்ள ெமூக ெக்தியாகும். 

பண பலமும், அரெியல் அதிகாரமும் ெமூக ெக்தியின் இரண்டு அம்ெங்களாகும், இதன் மற்சறாரு 

முக்கியமான அம்ெம், நிர்வாக ெக்தியாகும். 

ெமூக ெக்திதயப் புாிந்துசகாள்ள மனிதனின் மனம் ெமூகத்திற்கு விாிவதடகிறது. 

 

She burst into tears as she alluded to it, and for a few minutes could not speak another word. Darcy, in 

wretched suspense, could only say something indistinctly of his concern, and observe her in compassionate 

silence. At length she spoke again. "I have just had a letter from Jane, with such dreadful news. It cannot be 

concealed from any one. My youngest sister has left all her friends -- has eloped; -- has thrown herself into 
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the power of -- of Mr. Wickham. They are gone off together from Brighton. You know him too well to 

doubt the rest. She has no money, no connexions, nothing that can tempt him to -- she is lost forever." 

இததக் கூறியவுடன், அவள் அழத் சதாடங்கினாள், ெிறிது ஜநரத்திற்கு அவைால் ஒரு வார்த்ததயும் 

ஜபெ முடியவில்தல. டார்ெிக்கு ஒன்றும் புாியவில்தல, அவனது அக்கதறயின் காரணமாக ஏஜதா 

ஜபெி ெமாதானப்படுத்த முயன்றான், அனுதாபத்துடன் அவதள சமௌனமாகப் பார்த்துக் சகாண்டு 

இருந்தான். சவகு ஜநரத்திற்குப் பிறகு அவள் மீண்டும் ஜபெ ஆரம்பித்தாள். “இப்சபாழுதுதான் 

ஜேனிடமிருந்து மிகவும் சகட்ட செய்திதய தாங்கிய ஒரு கடிதம் வந்துள்ளது. யாாிடமிருந்தும் 

இததன மதறக்க முடியாது. என்னுதடய கதடெி தங்தக, எல்ஜலாதரயும் விட்டுவிட்டு 

விக்காமுடன் ஓடிப் ஜபாய் விட்டாள். அவர்கள் பிதரட்டதன விட்டுக் கிளம்பி விட்டனர். உனக்கு 

மீதிதயப் புாிந்துசகாள்ள அவதனப்பற்றி நன்கு சதாியும். அவளிடம் பணம் கிதடயாது, சபாிய 

அந்தஸ்தும் இல்தல. அவதனத் தூண்டுவதற்கு எதுவும் இல்தல--அவளது வாழ்க்தக நிரந்தரமாக 

நாெமாகிவிட்டது.”  

185. Speaking out makes emotions break level. 

மனம் விட்டுப் ஜபசும்சபாழுது உணர்ச்ெிகள் ெமாதானம் அதடகின்றன.  

186. Now, she voluntarily disclosed the news of elopement. 

இப்சபாழுது அவள் லிடியா ஓடிப்ஜபானதத தானாகஜவ கூற முன்வந்தாள்.  

187. The basis for this is,  

• Darcy has confided in her about Georgiana.  

• That, on opening the door, she instantaneously meets Darcy.  

• He is anxious to come closer to her by serving her family.  

• Darcy has to overcome in his emotions, the reality of her family. 

• இதற்கு அடிப்பதட, 

• ோர்ேியானாதவப்பற்றி டார்ெி அவளிடம் கூறியுள்ைான். 

• கததவத் திறக்கும்சபாழுது அவள் உடனடியாக டார்ெிதயச் ெந்தித்தாள்.  

• அவளுதடய குடும்பத்திற்கு உதவி செய்வதன் மூலம் அவளிடம் சநருங்கி வர அவன் ஆவஜலாடு 

உள்ளான். 

• டார்ெி, தனது உணர்ச்ெிகளில் அவளுதடய குடும்பத்தின் உண்தம நிதலதயத் தாண்டி வர 

ஜவண்டும்.  

188. “She burst into tears as she alluded to it.” 

Tears are shed when the limits of nerves are burst. 

Nervous limits are crossed when comprehension is exhausted. 

Comprehension is capable of renewing itself on renewed exercise. 

Now she was hit so deeply that the attack reached her very physical consciousness where her sensations 

became numbed. 

There was no scope of any of her surface faculties asserting for the purposes of revival. 

As everyone, she had an immediate work, a recent goal in life all of which was cast into the mould and 

condition of a young girl. 

At one blow she saw that whole edifice crashing to the ground. 

For a yogi, Mother says, that is the very best occasion to call Her. 

Mother’s entry is impeded by our anachronistic obstructions. 

Now that they are demolished SHE can fully penetrate our beings. 

That would apply to a devotee, rather than a yogi. 

A yogi by his yogic exertion must remove those obstacles and keep his being as open as possible. 

What happened to Elizabeth then was neither a wiping out of her whole personality, nor her calling infinite 

strength into her. 

She was prevented from being undone by her own strength of personality and the sustaining physical 

company of Darcy. 

It was not in her scheme of thing to call anything in. 

But everyone has some such thing in her own measure. 

It was her subconscious hope of Darcy’s love. 

It acted without her articulating it. 

It was that which prevented him from giving her up and turned to the idea of helping her. 

It being subconscious, she was in suspense till Lydia was discovered. 
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The eternal opposition between the surface and subconscious then showed itself as a desire to have 

suppressed the news from Darcy. 

Her surface denies what her subconscious sought. 

An exercise to spot out such conflicts in the story exhaustively will reward a scholar who takes up 

criticism of the work. Some examples: 

1. Mr. Bennet who wanted to call on Bingley spoke against it. 

2. Elizabeth similarly rejects Charlotte’s idea favouring Darcy. 

3. Collins who saw the marked independence of the Bennet girls and subconsciously chose Charlotte for her 

docility persisted with Lizzy.  

4. Elizabeth likewise first refused the invitation to Pemberley. 

Nehru helped Mountbatten to pull his wife from under a vehicle in Singapore before becoming the Prime 

Minister. Later it was he who saved Indian Freedom. 

Many devotees who have taken to Mother can now recollect an occasion when Mother came into their 

lives after a fashion. 

Visiting Ashram along with a group, reading Her writing as part of some other material, a photo of Hers 

entering the house years ago, etc. are such symbolic events. 

A person who took to Mother seriously heard from his wife that years before his becoming a devotee, they 

had visited the Samadhi.  He had forgotten it. 

Mother says everyone in the Ashram was with Her in Her previous births and prayed to Her that they must 

be with Her at the time of the fulfillment. 

All of them have now forgotten it. 

Even those who stayed in the Ashram for a few days, said She, were of that description. 

The subtle, occult worlds are a reality. 

With urbanisation and higher levels of education, they are going to the rear. 

People are shy of such beliefs now. 

Sri Aurobindo says India because of the psychic atmosphere reveals hallucinations more often than in the 

mentally developed West where it is becoming rare, not non-existent. 

He speaks of the supraphysical, suprasensible faculties. 

Telepathy is of that category. 

No one can deny clairvoyance even if he does not believe in it. 

“அவள் அததப்பற்றி குறிப்பிட்டுப் ஜபெியதால், அழ ஆரம்பித்தாள்.” 

உணர்ச்ெிகளின் ெக்தி, எல்தல மீறிப் ஜபாகும்சபாழுது கண்ணீர் சபருகுகிறது. 

புாிந்துசகாள்ள இயலாதஜபாது உணர்ச்ெிகள் எல்தல மீறுகின்றன. 

புாிதல் பயன்படுத்தப்படும்சபாழுது தன்தனஜய புதுப்பித்துக்சகாள்ளும் திறன் உதடயது.  

அவளது உணர்வுகள் செயலிழந்து ஜபாகும் அளவிற்கு அவள் ஆழமாகத் தாக்கப்பட்டு அது அவளது 

ேடநிதல ேீவியத்தத அதடந்தது.  

அவள் ெகஜ நிசலக்குத் திரும்புவதற்கு அவளுக்கு எந்த திறனும் இருக்கவில்சல. 

எல்ஜலாதரயும்ஜபால், அவளுக்கு உடனடியான ஜவதல ஒன்று இருந்தது. அது ஒரு இளம் 

சபண்ணின் படிவம் மற்றும் நிசலயின் மீது சுமத்தப்பட்ட வாழ்வின் ஒரு ெமீபத்திய குறிக்பகாள் 

ஆகும். 

ஒஜர அடியில் அவள் வாழ்வு முழுவதுமாக சநாறுங்கி விழுவதத அவள் கண்டாள். 

ஒரு ஜயாகிக்கு, தன்தன அதழப்பதற்கு இதுஜவ உகந்த ஜநரம் என்று அன்தன கூறுகிறார்.  

காலத்திற்கு ஒவ்வாத நமது ததடகளால் அன்தன நம் வாழ்வில் நுதழவது ததடபடுகிறது. 

இப்சபாழுது அதவ அழிக்கப்பட்டு விட்டதால் அன்தனயால் நமது ேீவன்கதள முழுதமயாக 

ஊடுருவ முடியும்.  

ஒரு ஜயாகிதயவிட அது ஒரு அன்பருக்குப் சபாருந்தும். 

ஒரு ஜயாகி தனது ஜயாக முயற்ெியால் அத்ததடகதள நீக்கி, தனது ேீவதன முடிந்த அளவிற்கு 

விழிப்பாக தவத்துக்சகாள்ள ஜவண்டும். 

அப்சபாழுது எலிெசபத்திற்கு நடந்தது அவளுதடய ஆளுதமதய முழுவதுமாக அழிப்பதாக 

இல்தல, அளவற்ற வலிதமதய அவளுக்கு அளிப்பதாகவும் இல்தல.  

அவளது ஆளுதமயின் பலத்தாலும், டார்ெி சதாடர்ந்து அவளுடன் இருப்பதாலும் அவள் 

செயலிழப்பது தடுக்கப்பட்டது. 

எததயும் மனதில் செலுத்த அவளால் இயலவில்தல. 
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ஆனால் அதனவருக்கும் இத்ததகய ஒன்று அவரவருதடய அளவில் இருக்கும். 

இது டார்ெியின் காததலப்பற்றிய அவளுதடய ஆழ்மன நம்பிக்தகயாகும். 

அவள் சவளிப்படுத்தாமஜலஜய அது செயல்பட்டது.  

அதுதான் அவன் அவதளக் தக விடாமல் இருக்க தவத்து, அவளுக்கு உதவி செய்யும் 

எண்ணத்ததயும் அளித்தது. 

இது ஆழ்மனதில் இருந்ததனால், லிடியாதவக் கண்டுபிடிக்கும்வதர அவளுக்கு அது மர்மமாக 

இருந்தது. 

ஜமல் மனதிற்கும் ஆழ்மனதிற்கும் இதடஜய நிலவிய நிரந்தர எதிர்ப்பு, டார்ெியிடமிருந்து செய்திதய 

மதறத்திருக்க ஜவண்டும் என்று விரும்பியது. 

அவளுதடய ஆழ்மனம் நாடியதத ஜமல் மனம் மறுக்கிறது. 

இக்கததயில் இத்ததகய முரண்பாடுகதள மிக விாிவாகக் கண்டு பிடிக்கும் ஒரு முயற்ெி, இந்த 

ஆராய்ச்ெிதய ஜமற்சகாள்பவருக்கு சபரும் பலதன அளிக்கும். ெில உதாரணங்கள்: 

1. பிங்கிலிதயச் ெந்திக்க விரும்பிய திரு சபன்னட் அதற்கு எதிராகப் ஜபெினார். 

2. இஜதஜபால டார்ெிக்கு ஆதரவாகப் ஜபெிய ொர்சலட்டின் கருத்தத எலிெசபத் நிராகாிக்கிறாள். 

3. சபன்னட் சபண்களின் குறிப்பிடும்படியாக இருந்த சுதந்திரத்ததப் பார்த்த காலின்ஸ், 

எலிெசபத்தத விடாது பற்றிக் சகாண்டிருந்த ொர்சலட்சட ஆழ்மனதில் ஜதர்ந்சதடுத்தான்.  

4. இஜத ஜபால் எலிெசபத்தும் சபம்பர்லிக்கு விடுத்த அதழப்தப முதலில் மறுத்தாள். 

ெிங்கப்பூாில் காருக்கு அடியில் மாட்டிக்சகாண்ட சமௌன்ட்பாட்டனின் மதனவிதயக் காப்பாற்ற 

அவருக்கு ஜநரு உதவி செய்தார். பின்னர் அவர்தான் இந்திய சுதந்திரத்ததக் காப்பாற்றினார்.  

அன்தனதய ஏற்றுக்சகாண்டுள்ள பல அன்பர்கள், அன்தன அவருதடய பாணியில் தங்களது 

வாழ்வில் வந்த ஒரு ெந்தர்ப்பத்தத இப்சபாழுது நிதனவுகூரலாம். 

பலருடன் ஜெர்ந்து ஆெிரமத்திற்கு வந்தது, ஜவசறான்தறப் படிக்கும்சபாழுது அதில் அன்தனதயப் 

பற்றி படித்தது, பல வருடங்களுக்கு முன் அன்தனயின் திருவுருவப் படம் வீட்டினுள் வந்தது 

ஜபான்றதவ இத்ததகய அதடயாள நிகழ்வுகளாகும்.   

தீவிர அன்தன அன்பர் ஒருவர், அன்பராவதற்கு பல வருடங்களுக்கு முன்ஜப அவர்கள் 

ஆெிரமத்திற்கு விேயம் செய்ததத மதனவி கூறக் ஜகட்டார். அவருக்கு அது மறந்து விட்டிருந்தது. 

ஆெிரமத்தில் இருந்த அதனவரும் முந்ததய பிறவியில் தன்னுடன் இருந்ததாகவும், நிதறவதடயும் 

காலத்தில் அவருடஜனஜய இருக்க ஜவண்டும் என்று அவர்கள் பிரார்த்தித்துக் சகாண்டதாகவும் 

அன்தன கூறியுள்ளார். 

இப்சபாழுது அதனவரும் அதத மறந்துவிட்டனர். 

ெில நாட்களுக்கு ஆெிரமத்தில் தங்கியிருந்தவர்களும், அவ்வசகசயச் பெர்ந்தவர்கள் என்று அன்தன 

கூறுகிறார்.  

சூட்சுமமான, மதறபுலனான உலகங்கள் ஒரு உண்தமயாகும். 

நகரமயமாக்கல் மற்றும் உயர் நிதலக் கல்வியினால் அசவ பின்ஜன செல்கின்றன. 

இத்ததகய நம்பிக்தககள் இப்சபாழுது மக்களுக்கு சவட்கம் அளிக்கின்றன.  

தெத்தியச் சூழலின் காரணமாக இந்தியா, மனதால் வளர்ந்துள்ள ஜமற்கத்திய நாடுகதளக் 

காட்டிலும் மாயத் ஜதாற்றத்தத அடிக்கடி சவளிப்படுத்துகிறது என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

ஜமற்கத்திய நாடுகளில் இது அாிதாக மாறி வருகிறது, ஆனால் இல்லாமல் இல்தல. 

பகவான் சூட்சும மற்றும் புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆற்றல்கதளப் பற்றிப் ஜபசுகிறார்.  

சதாதலவிலுள்ளதத உணர்தல் அவ்வதகதயச் ஜெர்ந்தது.  

ஞான திருஷ்டிதய ஒருவர் நம்பாவிட்டாலும், அதத அவரால் மறுக்க முடியாது. 

189. “She could not speak another word for a few minutes.” 

A crisis brings the whole being to a standstill. 

The revival is, in a sense, a new birth, in a new psychological body. 

Consciousness reformulates itself in a trice. 

That split second reveals the infinite in the finite. 

What happens in that split second is the lid of the social consciousness is torn away. 

No such change descends on Man without a drastic change into the texture of one’s consciousness. 

Her scheme of decision making gives way at once and awaits the birth of a fresh scheme. 

Her scheme was based on family in a society. 

Now that Lydia had acted precipitately, the family disappeared from the scene and the wider unstructured 

society occupied the place. 

Jane Austen tells us that the village would have had enough gist to their mill had the society opened on to 
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life. 

This event has a significance to the story, to the society and to life. 

In a dynamic unperceived atmosphere, indolence was knocked down is the primary significance. 

No society can ordinarily make a progress without first destructuring itself. 

Life progresses by consciousness and consciousness progresses by organization. 

People awake to a new situation and the society reorganizes itself by the new light. 

There is no progress without change. 

There is no change without a severe jolt. 

It can be upward, downward or sideward. 

Everyone without fail contributes to the change by active initiative or silent aspiration. 

A French Revolution is a new social Avatar. 

It abolished serfdom all over Europe. 

Psychologically parental control is a kind of serfdom. 

Domination is enjoyable for those who are dominated as it assures a protection. 

In the process of eliminating domination, the latter is a greater obstacle. 

Parents and Men who dominate children and women put a seal on their widening social opportunities. 

Enjoying domination is a superstition. 

Freedom from domination releases the suppressed energies of the victim. 

The oppressor ceasing to oppress learns to generate energies of a higher order. 

Higher order of energies means higher organization. 

An Avatar descends into humanity. 

Humanity’s ascent is thus helped. 

The French Revolution came to establish equality. 

Children, women, workers, serfs to avail of the equality have to change the frames of their Minds. 

What is a disturbance to the conventional is progress to the society. 

Recently the phrase ‘what is constant is change’ has come to stay. 

It is the American contribution. 

For four hundred years change has brought progress to the world. 

In America, the population initiates change consciously seeking progress. 

Originally they were thrown on their own resources which resulted in self-confidence and non-interference. 

It led to self-esteem, the capacity to face any situation all by oneself. 

“ெில நிமிடங்களுக்கு அவளால் அடுத்த வார்த்தததயப் ஜபெ முடியவில்தல.” 

ஒரு சநருக்கடி, ேீவன் முழுவததயும் செயலற்றுப் ஜபாக தவக்கிறது. 

இதிலிருந்து மீண்டு வருவது ஒரு புதிய உளாீதியான உடலில் ஒரு புதிய பிறப்பாகும். 

ேீவியம் ஒரு க்ஷணத்தில் தன்தனஜய புதியதாக அதமத்துக் சகாள்கிறது.  

அந்த அதர சநாடிப்சபாழுது அைவுக்குட்பட்டதில் அனந்தத்தத சவளிப்படுத்துகிறது.  

அந்த அதர சநாடிப் சபாழுதில் ெமூக ேீவியத்தின் மூடி கிழிக்கப்படுகிறது. 

தனது ேீவியத்தில் ஒரு சபாிய மாற்றம் ஏற்படாமல் மனிதன் இத்ததகய மாற்றத்தத அதடய 

முடியாது. 

அவளது தீர்மானம் எடுக்கும் முதற உடனடியாக அகன்று, புதிய திட்டம் உருவாகக் 

காத்திருக்கிறது. 

அவளது திட்டம் ஒரு ெமூகத்தில், குடும்பத்தத அடிப்பதடயாகக் சகாண்டிருந்தது. 

இப்சபாழுது லிடியா முன்பின் ஆராயாமல் செயல்பட்டுள்ளதால், அங்கு குடும்பம் மதறந்து, 

கட்டதமக்கப்படாத பரந்த ெமூகம் அந்த இடத்சத ஆக்கிரமித்துக் சகாண்டுள்ளது. 

ெமூகம் வாழ்சவ பநாக்கி விைிப்புடன் இருந்திருந்தால், அக்கிராமத்திற்கு இது ஜபாதுமான 

அளவிற்குப் பயனுள்ள அனுபவமாக இருந்திருக்கும்.  

இந்த நிகழ்வு கதத, ெமூகம் மற்றும் வாழ்விற்கு ஒரு முக்கியத்துவத்ததக் சகாண்டுள்ளது. 

ஆற்றல்மிக்க புாிந்துசகாள்ளப்படாத சூழலில், ஜொம்பல் அழிக்கப்பட்டஜத ஒரு குறிப்பிடத்தக்க 

விஷயமாகும். 

எந்த ஒரு ெமூகமும் முதலில் தன்தன அழித்துக்சகாள்ளாமல் சபாதுவாக முன்ஜனற முடியாது. 

ேீவியத்தால் வாழ்வு முன்ஜனறுகிறது, ேீவியம் ஒழுங்கதமப்பினால் முன்ஜனறுகிறது.  

மக்கள் புதிய சூழ்நிதலக்கு விழித்துக் சகாள்கின்றனர், ெமூகம் புதிய ஒளியின் மூலம் தன்தன மறு 

ெீரதமத்துக்சகாள்கிறது. 
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மாற்றம் இல்லாமல் முன்ஜனற்றம் இல்தல. 

பலமான அடி விழாமல் எந்தவித மாற்றமும் இல்தல. 

இது ஜமல்ஜநாக்கிஜயா, கீழ்ஜநாக்கிஜயா அல்லது பக்கவாட்டிஜலா இருக்கலாம். 

சுறுசுறுப்பான தன்முதனப்பாஜலா அல்லது சமௌனமான ஆர்வத்தினாஜலா அதனவரும் தவறாது 

மாற்றத்திற்குப் பங்களிக்கின்றனர். 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெி புதிய ெமூக அவதாரமாகும். 

இது ஐஜராப்பா முழுவதிலும் இருந்த அடிதமத்ததளதய அழித்தது. 

சபற்ஜறார்கள் கட்டுப்படுத்துவது ஒருவிதமான மனாீதியான அடிதமத்ததள ஆகும்.  

ஆதிக்கம் பாதுகாப்தப உறுதி செய்வதால், அதன் கீழ் வருபவர்களுக்கு அது ெந்ஜதாஷத்தத 

அளிக்கிறது.  

ஆதிக்கத்தத அகற்றுவதில் பிந்ததயது சபாிய ததடயாக உள்ளது. 

குழந்ததகதளயும், சபண்மணிகதளயும் அதிகாரம் செலுத்தும் சபற்பறார்களும், ஆண்களும் 

அவர்களுதடய விாிவதடயும் ெமூக வாய்ப்புகளுக்கு முற்றுப் புள்ளி தவக்கின்றனர்.  

அதிகாரத்தத அனுபவிப்பது மூடநம்பிக்தகயாகும். 

ஆதிக்கத்திலிருந்து கிதடக்கும் சுதந்திரம் பாதிக்கப்பட்டவாின் அடக்கிதவக்கப்பட்ட ெக்திகதள 

விடுவிக்கிறது. 

ஒடுக்குபவர் ஒடுக்குவதத நிறுத்தினால் உயர் நிதல ெக்திகதள உருவாக்கக் கற்றுக்சகாள்வர்.  

உயர்மட்ட ெக்திகள் என்பது உயர்ந்த ஒழுங்கதமப்பாகும். 

ஒரு அவதாரம் மனித குலத்திற்குள் ஜனிக்கிறது. 

மனிதகுலத்தின் ஏற்றத்திற்கு இவ்வாறு உதவி கிதடக்கிறது. 

பிசரஞ்சுப் புரட்ெி ெமத்துவத்தத நிதலநாட்ட வந்தது. 

குழந்ததகள், சபண்மணிகள், சதாழிலாளிகள், அடிதமகள் ஆகிபயார் ெமத்துவத்ததப் சபற்றுக் 

சகாள்ள ஜவண்டும் எனில் மன நிதலதய மாற்றிக்சகாள்ள ஜவண்டும். 

பதழதமக்கு எது சதாந்தரவாக இருக்கிறஜதா அது ெமூகத்திற்கு முன்ஜனற்றத்தத அளிக்கும். 

‘மாற்றம் ஒன்ஜற மாறாதது’ என்ற சொற்சறாடர் ெமீப காலத்தில் எழுந்துள்ளது. 

இது அசமாிக்காவின் பங்களிப்பாகும். 

நானூறு ஆண்டுகள் மாற்றம் உலகத்திற்கு முன்ஜனற்றத்தத அளித்துள்ளது. 

அசமாிக்காவில் மக்கள், முன்ஜனற்றத்தத நாடி தங்கதள உணர்ந்ஜத மாற்றத்ததத் 

சதாடங்குகின்றனர். 

ஆரம்பத்தில் அவர்கள் தங்களது சொந்த வளங்கதள தவத்ஜத வாழ்வாதாரத்ததத் சதாடங்கியதால், 

சுய நம்பிக்தகயும், மற்றவர்கள் விஷயத்தில் தசலயிடாத குணமும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது.  

சுய மாியாததக்கு இது வழிவகுத்தது, எந்த ஒரு சூழ்நிதலதயயும் எதிர்சகாள்ளும் திறதன 

அளித்தது. 

190. “Darcy in wretched suspense could only say something indistinctly of his concern.” 

Suspense is wretched. Darcy was in wretched suspense. 

Incapacity is frustrating. 

Conviction that it can never be overcome is wretchedness. 

Suspense is frustrated expectation. 

Darcy was now in a frame of Mind that would do anything for her. 

In that frame of Mind, he was not allowed to act. Hence the wretchedness. 

Darcy was not given to talking. 

He knew her responses could be totally unexpected. 

His own disposition and his knowledge of her rendered him reticent. 

Still his concern pressed for expression. 

Some words escaped and they were indistinct. 

Words acquire distinction by the power of clarity of emotion. 

Neither his emotions were clarified nor his thoughts clear. 

A lover lives in the memory of his love. 

After marriage the newness may wear out, not the sweetness. 

Before marriage the sensations acquire an intensity because he is unable to be with her when he chooses. 

While with her, as he still does not possess her, the absence of possession enhances intensity. 

Those who speak of having lost their love after the marriage were not in love in the first place. 

They perhaps were in infatuation, which can suddenly disappear. 
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One cannot lose his intelligence or judgment. 

A lover may be disillusioned like Mr. Bennet. 

Lover losing love is possible for Titania with Bottom when the spell was removed. 

Love is not a spell to be imposed. 

Love is Ananda received by the soul. 

Neither Ananda nor the soul can lose their traits. 

In youth, love is the most misused concept. 

What is lost is the misconception. 

“டார்ெிக்கு எதுவும் புாியாத நிதலயில், அக்கதறயின் காரணமாக ஏஜதா ெிலவற்தற மட்டுஜம 

அவனால் கூற முடிந்தது."   

தீர்மானிக்க முடியாத நிசல ஜமாெமானது. டார்ெி மிகவும் ஜமாெமான மனக் குைப்பத்தில் இருந்தான். 

இயலாதம எாிச்ெலூட்டும். 

அதத சவற்றிசகாள்ளஜவ முடியாது என்கிற நம்பிக்தக ஜமாெமானது.  

புதிராகத் ஜதான்றுவது எாிச்ெலூட்டும் நிச்ெயமின்சமயாகும். 

டார்ெி எலிெசபத்திற்காக எததயும் செய்யும் மன நிதலயில் இருந்தான். 

அந்த மன நிதலயில் அவன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படவில்தல. அதனால்தான் அது ஜமாெமான 

நிதலயாக இருந்தது. 

டார்ெிக்குப் ஜபெிப் பழக்கம் இல்தல. 

அவளுதடய பதில்கள் முழுதமயாக எதிர்பார்த்தபடி இருக்காது என்று அவனுக்குத் சதாியும்.  

அவனது மன நிதலயும், அவதளப் பற்றிய அவனது அறிவும் அவதனத் தயங்க தவத்தன. 

இருப்பினும் அவனது அக்கதற சவளிப்பாட்டிதன வலியுறுத்தியது. 

ெில வார்த்ததகள் எழுந்தன, அதவ சதளிவற்று இருந்தன.  

உணர்ச்ெிகளின் ெக்தியின் சதளிவு வார்த்ததகளுக்குத் சதளிதவ அளிக்கிறது. 

அவனது உணர்ச்ெிகளும் எண்ணங்களும் சதளிவாக இல்தல. 

ஒரு காதலன் அவனது காதலின் நிதனவிஜலஜய வாழ்கிறான். 

திருமணத்திற்குப் பிறகு புதிய உணர்வு மதறந்து ஜபாகலாம், இனிதம உணர்வு மதறயாது. 

திருமணத்திற்கு முன் அவன் விரும்பிய சபாழுசதல்லாம் அவளுடன் ஜெர்ந்து இருக்க முடியாத 

காரணத்தினால் உணர்வுகள் தீவிரத்ததப் சபறுகின்றன. 

அவளுடன்  இருக்கும்சபாழுது, இன்னமும் அவதள அதடயவில்தல என்பதால், அது தீவிரத்தத 

அதிகப்படுத்துகிறது. 

திருமணத்திற்குப் பின் காதல் மதறந்துவிட்டதாகக் கூறுபவர்களுக்கு முதலிஜலஜய காதல் 

இருந்திருக்காது.  

அவர்கள் காதல் மயக்கத்தில் இருந்திருக்கலாம், அது திடீசரன மதறந்து ஜபாகலாம். 

ஒருவர் தன்னுதடய புத்திொலித்தனத்ததஜயா அல்லது ெீர்தூக்கிப் பார்க்கும் உணர்தவஜயா  

இழக்க முடியாது. 

திரு சபன்னட்தடப் ஜபால் ஒரு காதலன் ஏமாற்றமசடயக்கூடும். 

காதல் மயக்கம் தீர்ந்தவுடன் Titaniaவிற்கு Bottom மீது இருந்த காதல் மதறந்தது. 

காததல ஒருவர் மீது திணிக்க முடியாது. 

காதல் ஆன்மாவால் சபற்றுக்சகாள்ளப்படும் ஆனந்தம் ஆகும். 

ஆனந்தமும் ஆன்மாவும் தங்களது குணங்கதள இழக்காது. 

இதளஞர்களிதடஜய காதல் மிகவும் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருத்தாகும்.  

இழக்கப்பட்டது தவறான கருத்ஜதயாகும். 

191. “Darcy observed her in compassionate Silence.” 

Compassionate Silence expands the linguistic scope of both words by putting it in a context where he 

becomes silent out of compassion of love. 

The Life Divine is an intellectual exposition of the philosophy of the Spirit. 

To the lovers of language, it admits of an appreciation of the thought better by the various dimensions of 

language. 

1. An expressive phrase that expresses the thought better – states evolution does not explain it. 

 Draws upon the resources of the language or word or both – Self–existent bliss.  

Grows massive in tone by the serenity of its substance – imperative impulse. (First Chapter)  

Acquires a tonality by the sharp precision of voice permitted by the word – the Unknown is not 

Unknowable. 
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2. A phrase acquires beauty by the comprehensiveness of the thought expressed --  comprehensive 

preciseness  

3. A word that quietly lets the whole ideal emerge out retaining its simple form as an  example of 

simple profundity, — inspiring vision of the impossible.  

4. The mastery of the philosophical thought raises the quality of the word by the word expressing an idea by 

the way it is fashioned — All totality is a reversal. 

5. ‘Recovering the universal in the individual and the spiritual term in the physical consciousness’ is a 

phrase that summarises the Chapter. 

6. Irrational mysticism is one that strikes at the root of superstition in mysticism. 

7. Objective method of analysis or subjective method of synthesis.  

 Objectivity is explained by analysis, subjectivity by synthesis. 

 Inherent potential of the word innate in it finds expression here. 

8. Self-guiding will turns the function of will from outside to inside as the essence of this yoga is to arrive at 

a Will that has knowledge of self-effectuating power — Phrase of the yogic potential of definition. 

9. Logic of facts. Man lives by impressions, not actual facts. HE draws the power of facts saying they have  

logic. —Simple words philosophically expanded. 

10.Outposts of scientific knowledge – A phrase which implies that scientific knowledge will lose its 

boundaries soon. 

Some heads under which the phrases can be collected. 

Beautiful English phrases — plenary supramental illumination. 

• Idiomatic phrases, — Catholic affirmation. 

• Expressive words — awakened thoughts. 

• Phrases made pregnant by ideas — pregnant with consciousness. 

• Phrases expressive of yogic ideas – Recovering the universal in the individual. 

• Explanation expanded by evident explanation — instinctive aspiration though unrealizable. 

• Phrases made beautiful by striking contradictions — random aspiration. 

• High sounding words — inexorable logic of facts. 

• Humour that is a euphemism – Half-blind sees who knows not the Self. 

• Politeness that avoids exposure — Intellects limited in spite of acuteness. 

• Express ignorance as knowledge — Express by contradiction. 

• Made rich by the original Sanskrit meaning — Silence beyond Silence. 

• Expressive of principles — The infinite’s self-conception. 

• Law stated as an explanation — Matter, conceptual form of substance. 

• Written in ‘other words’ — All is in all as each is in all and all is in each. 

• Metaphysical language — Essential truth into active ordered truth. 

• Explanation that expresses function — Spirit that acts in Time is Nature. 

• An expression which makes explanation explicit — realising thought. 

• Expressive of aspects — Limits the variation that it compels. 

• Contrast that reveals – obscure intuition. 

• Descriptive phrases – figured self-representation. 

• Elegance because of implicit reference — Taste of ignorance. 

• Recognition that reveals — Matter is the delight of being. 

• Phrase that states the obvious elegantly — Illusion of the obvious. 

• Humorous exposure — confusing enlightenment with loyalty. 

• Functions that are rhythmic — Being that is Becoming. 

• Common vulgarity – consciousness. 

• Understatement — unpurified sensibilities. 

• Transferred epithet — the bankruptcy of life. 

• His own idiom — sentence of insufficiency. 

• Unforgettable phrases – Refusal of the ascetic. 

• Expand that which cannot be expanded – variously fulfill. 

“டார்ெி அவதளக் கருதணயுடன் அதமதியாகக் கவனித்தான்.” 

அவள் மீது இருந்த காதல் அவசன வார்த்சதகசை இைக்க சவத்து அவசன சமௌனமாக்கியது.  
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‘தி தலப் டிதவன்’ ஆன்மாவின் தத்துவத்ததப்பற்றிய ஒரு அறிவார்த்தமான விளக்கமாகும். 

சமாழிப் பிாியர்களுக்கு, சமாழியின் பல்ஜவறு பாிமாணங்களின் மூலம் இது எண்ணத்ததச் 

ெிறப்பாகப் புாிய தவக்கிறது.         

1. எண்ணத்ததச் ெிறப்பாக சவளிப்படுத்தும் பாவத்துடன் கூடிய சொற்சறாடர் - பாிணாமம் இதத 

விளக்குவதில்தல என்று கூறுகிறது. 

சமாழியின் அல்லது வார்த்ததயின் அல்லது இதவ இரண்டின் வளங்கதளயும் இது பயன்படுத்திக் 

சகாள்கிறது - சுய நிதறவான ஜபாின்பம். 

அதன் ொரத்தின் சதளிவினால் அது சதானியில் சபரும் அளவில் வளர்கிறது- தட்டமுடியாத 

உந்துதல். (முதல் அத்தியாயம்) 

வார்த்தத அளிக்கும் அனுமதியினால் குரலின் கூர்தமயான துல்லியம் ஒரு வலிதமதயப் 

சபறுகிறது- அறியாதது அறியமுடியாதது அல்ல.  

2. சவளியிடப்பட்ட எண்ணத்தின் முழுதம ஒரு சொற்சறாடருக்கு அழகிதன அளிக்கிறது- 

விாிவான துல்லியம். 

3. எளிய ஆழ்ந்த தன்சமக்கு ஒரு உதாரணமாக அதன் எளிதமயான ரூபத்ததத் தக்க தவத்துக் 

சகாண்டு முழு இலட்ெியத்ததயும் அதமதியாக சவளியிடும் ஒரு வார்த்தத – ொத்தியமற்றதன் 

எழுச்ெியூட்டும் பார்தவ.  

4. தத்துவச் ெிந்தசனயின் ஜதர்ச்ெி ஒரு வார்த்தத வடிவதமக்கப்பட்டிருக்கும் விதத்தில் ஒரு 

கருத்திதன சவளிப்படுத்துவதன் மூலம், அந்த வார்த்ததயின் தரத்தத உயர்த்துகிறது. - முழுதம 

அதனத்தும் ஒரு ததலகீழ் மாற்றஜம. 

5. ‘பிரபஞ்ெத்தத மனிதனிடமும், ஆன்மீகப் பதத்சத ேடநிதல ேீவியத்திலும் மீட்சடடுப்பது’ என்ற 

சொற்சறாடர் அத்தியாயத்தின் சுருக்கத்தத அளிக்கிறது. 

6. அறிவுக்குப் சபாருந்தாத மதறஞானம் அதிலுள்ள மூடநம்பிக்தகதய அடிஜயாடு அதெத்து 

விடுகிறது. 

7. பகுத்தறியும் புறவயமான முதற அல்லது ஒருங்கிதணப்பின் அகவயமான முதற. 

புறம் பகுத்தறிவதன் மூலமும், அகம் ஒருங்கிதணப்பின் மூலமும் விளக்கப்படுகிறது. 

வார்த்ததயின் உள்ளார்ந்த திறன் இயல்பாக இங்கு சவளிப்படுகிறது. 

8. ஏசனனில் இந்த ஜயாகத்தின் ொராம்ெம் சுய செயல்திறன் ெக்திசயப் பற்றிய ஞானத்ததக் 

சகாண்ட விருப்புறுதிதய அதடவதற்கு, சுயமாக வழிநடத்தும் விருப்புறுதி, விருப்புறுதியின் 

செயல்பாட்தட புறத்திலிருந்து அகத்திற்குத் திருப்புகிறது - விளக்கத்தின் ஜயாக வித்தின் 

சொற்சறாடர். 

9. உண்தமகளின் வாதம். மனிதன் அபிப்பிராயங்களின் அடிப்பதடயில் வாழ்கிறான், நிேமான 

உண்தமகளின் அடிப்பதடயில் அல்ல. உண்தமகளின் ெக்திக்கு ஒரு நியாயம் இருப்பதாகக் கூறி  

அவற்தற அவன் பயன்படுத்திக் சகாள்கிறான்.-எளிதமயான வார்த்ததகள் தத்துவார்த்தமாக 

விாிவதடந்துள்ளன. 

10. வலுவிழந்து வரும் விஞ்ஞான அறிவு- விஞ்ஞான அறிவு விதரவில் அதன் எல்தலகதள 

இழக்கும் என்பதுதான் அச்சொற்சறாடர். 

சொற்சறாடர்கள் ஜெகாிக்கப்படக் கூடிய ெில ததலப்புகள்- 

அழகான ஆங்கிலச் சொற்சறாடர்கள்- முழுதமயான ெத்தியேீவிய ஒளி அலங்காரம். 

• மரபு சமாழிச் சொற்சறாடர்- கத்ஜதாலிக்க உறுதிப்படுத்துதல். 

• சவளிப்படுத்தும் வார்த்ததகள்- விழிப்பதடந்த எண்ணங்கள். 

• கருத்துகளால் செறிவதடந்த சொற்சறாடர்கள்- ேீவியத்தின் செறிவு.   

• ஜயாக கருத்துகதள சவளிப்படுத்தும் சொற்சறாடர்கள்- மனிதனில் பிரபஞ்ெத்தத 

மீட்சடடுப்பது. 

• சதளிவான விளக்கத்தின் மூலம் விாிவுபடுத்தப்பட்ட விளக்கம்- எட்ட முடியாததவயாக 

இருப்பினும் உள்ளுணர்வின் ஆர்வம். 

• முக்கியமான முரண்பாடுகளால் சொற்சறாடர்கள் அழகாகின்றன-ெீரற்ற ஆர்வம். 

• ஆடம்பரமான வார்த்ததகள்-உண்தமகளின் இரக்கமற்ற வாதம். 

• நாசூக்கான ஹாஸ்யம்- சுயத்தத அறியாதவர் அதர குருடர்கள் ஆவர். 

• சவளிப்படுத்துவதத தவிர்க்கும் மாியாதத- ஜநர்த்தியாக இருப்பினும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

அறிவு.  

• அறியாதமதய அறிவாக சவளிப்படுத்துவது- முரண்பாட்டின் மூலம் சவளிப்படுத்துவது. 

• மூலமான ெமஸ்கிருத அர்த்தத்தில் வளமாக்கப்பட்டது- சமௌனத்திற்கு பின்னால் உள்ள 

சமௌனம்.  
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• சகாள்தககளின் சவளிப்பாடு – அனந்தத்தின் சுய கருத்தாக்கம். 

• ெட்டம் விளக்கப்படுவது- ேடம், சபாருளின் கருத்து ரூபம்.  

• ‘ஜவறு வார்த்ததகளில்’ எழுதப்பட்டது- ஒவ்சவான்றும் அதனத்திலும் மற்றும் அதனத்தும் 

ஒவ்சவான்றிலும் இருப்பதால் அதனத்தும் அதனத்திலும் உள்ளன. 

• வாழ்தவச் ொர்ந்த ஜகாட்பாட்டியலின் சமாழி- அடிப்பதடயான உண்தம, செயல்படும் 

முதறயான உண்தமயாக மாறுவது. 

• செயல்பாட்டிதன சவளிப்படுத்தும் விளக்கம்-காலத்தில் செயல்படும் ஆன்மா, 

இயற்தகயாகும். 

• விளக்கத்தத சவளிப்பதடயாக்கும் ஒரு சவளிப்பாடு- உணரப்படும் எண்ணம். 

• அம்ெங்களின் சவளிப்பாடு- வற்புறுத்தும் மாறுபாடுகதளக் கட்டுப்படுத்தும். 

• சவளிப்படுத்தும் ஜவறுபாடுகள்- சதளிவற்ற பநரடி ஞானம். 

• வர்ணிக்கும் சொற்சறாடர்கள்- உருவான சுய பிரதிநிதித்துவம்  

• உள்ளார்ந்த குறிப்புகளால் ஜநர்த்தி- அறியாதமயின் ருெி.  

• சவளிப்படுத்தும் அங்கீகாரம்- ேடம், ேீவனின் ஆனந்தம். 

• கண்கூடாக இருப்பதத ஜநர்த்தியுடன் சதாிவிக்கும் சொற்சறாடர்- கண்கூடாக இருப்பதன் 

மாயத்ஜதாற்றம்.  

• ஹாஸ்யமான சவளிப்பாடு- விஸ்வாெத்சத, அக ஒளியூட்டலுடன் குைப்பிக் சகாள்வது. 

• லயமான செயல்பாடுகள்- ெத் அெத்-ஆக மாறுவது. 

• சபாதுவான ெிறுசம- ேீவியம். 

• குதறத்துக் கூறுவது- தூய்தமப்படுத்தப்படாத உணர்வுகள்.  

• மாற்றப்பட்ட அதடசமாழி- வாழ்வு சநாடித்துப் ஜபாவது.  

• பகவானின் மரபு சமாழி- பற்றாக்குசறயான வாக்கியம். 

• மறக்க முடியாத சொற்சறாடர்கள்- ென்னியாெியின் மறுப்பு. 

• விாிவதடய முடியாததத விாிவதடயச் செய்தல்- பல்ஜவறு விதமாக நிதறவதடயச்   

செய்வது. 

192. “At length she spoke again” 

Crises are like streams in one’s path. 

If it is a ford, it only slows down your journey. 

A deep stream prevents one from crossing it. 

One who cannot swim can drown in such a stream. 

Life is a constant movement not always under Man’s control. 

A crisis reveals the Unknowable in the path of life. 

It can make or mar or be a silent witness. 

For an ordinary mortal it can be anything along with a wide amplitude that has the potential of all traits of 

life. 

For one who loves adventure, it is a great widening opening. 

In Elizabeth’s case, we see that she could have irretrievably lost Darcy as well as Bingley along with Lydia. 

He might have recovered Lydia and informed her people but could have withdrawn from her. 

He could have seen them married but could have left Jane and Lizzy to their woeful fate. 

Having done that much, he could have indicated his willingness to be reimbursed. 

Or he could have seen Jane too married and then lapsed into an inexplicable silence. 

Well, he could have married her too with a resentful grudge. 

The events might have driven him to marry on his own choice at any stage of his help to her family. 

The shock could have confined her to bed for a long time while Darcy was practicing his charity or 

munificence. Life that admits crises, does not welcome them in any form. During any of these stages, if 

Darcy had cultivated Mr. Bennet and kept close to him without further advancing the relationship, we can 

still take that as a possible human behavior of a sour lover towards the distressed family of his quondam 

love. 

For one who is in a crisis, the only aspiration is to get out of it. 

Aspiration is the psychological version of the physical respiration. 

Respiration energises the body. 

Inspiration activates the interest. 

Aspiration raises the being. 
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Our being is sustained by energy, force, power. 

Thought receives the energy. 

Will is benefitted by the force. 

The whole being rises by organized power. 

This process ends with the Mental being. 

Emotions and the emotional being are so elevated by feeling, sentiment and the power of emotions – 

inspiration. 

Beyond that lies the domain of nervous and physical sensation. 

Sensations have a frontal impulse and basic urge. 

Aspiration of the basic sensational urge is Silent and is uplifting. 

At the Mental level such an attitude is seen as seriousness. 

Emotional aspiration of a similar nature belongs to a determined nature. 

One who is constituted to enjoy constant Silent aspiration is one whose presence can accomplish. 

They are the architects of a nation. 

Mother saw that in Shyama Prasad Mukerjee. 

It is unlikely that they are inclined to yoga which is rare, as the capacity forges ahead for accomplishment 

outward. 

The real call on the Man is the Call of the Infinite. 

Mr. Bennet said of Darcy that he was not a Man to whom he could refuse anything as he saw something of 

this in him. 

Their dynamic energy is collected inside in a calm. 

The outer equipment does not necessarily lead to an inner quest. 

Sri Aurobindo said only Patel had strength in the Congress. 

Darcy’s strength would not endear him to anyone. 

It is a pleasant character that pleases. 

Actually, one who gives the impression to the other person that he is pleased by his company is understood 

to be pleasing. 

Expanding in one’s presence, one is pleased. 

It happens when one is small or when he touches a chord in you that feels a freedom of exchange. 

Bingley pleased not only by his behaviour but the very fact he was very small no one felt threatened in his 

presence. 

Goodwill that issues out of the strength of truth is instinctively felt like a pleasing expansive assurance 

which asks for more and more of it. 

Often a Man is devoted to an ideal with an intense aspiration for it. 

One who comes to him feels the infection of the idealism and the accompanying elevation. 

Such Men instantaneously become popular. 

In Wickham it was the other side with a pleasant exterior. 

Falsehood and its active resourcefulness instinctively proved infectious. 

Along with a handsome face and pleasant behaviour he was seen as one with captivating softness. 

Of course he was captivating. 

There was no softness in him at all. 

In the film when he asked Lydia whom she was seeing, — it is not in the book — the crude violent 

hardness was brought out. 

The only place in the book where this facet of his character was shown was a brazen faced shamelessness 

with which he conducted himself throughout the visit after the wedding. 

A strong trace of it emerged when he was excusing himself to Elizabeth about his absence at Netherfield. 

It was not so clearly in evidence either here or at his post-wedding visit as in the film. 

Shamelessness is the other side of violent crudeness in a sophisticated urban dweller among the aristocrats. 

“மீண்டும் அவள் விவரமாகப் பபெலானாள்.”  

சநருக்கடிகள் ஒருவரது பாசதயில் நீபராசடசயப் பபான்றசவ. 

அது ஆைமற்றதாக இருப்பின், நமது பிரயாணத்தின் பவகத்சத மட்டும் அது குசறத்து விடுகிறது. 

ஆைமான நீபராசட ஒருவர் அசதக் கடந்து செல்வசதத் தடுக்கிறது. 

நீச்ெல் சதாியாதவர் அத்தசகய நீபராசடயில் மூழ்கக்கூடும். 
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வாழ்க்சக எப்சபாழுதும் மனிதனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் இல்லாத ஒரு சதாடர்ந்த இயக்கமாகும். 

ஒரு சநருக்கடி வாழ்க்சகயின் பாசதயில் அறியமுடியாதசத சவைிப்படுத்துகிறது. 

அது சவற்றிசயபயா அல்லது பதால்விசயபயா அைிக்கலாம், அல்லது சமௌனமான ொட்ெியாக 

இருக்கலாம். 

ஒரு ொதாரண மனிதனுக்கு, வாழ்வின் அசனத்து குணங்கைின் வித்திசனயும் சகாண்டுள்ை அது, 

ஒரு பரந்த அைவில் எதுவாக பவண்டுசமன்றாலும் இருக்கலாம்.  

தீரச் செயசல விரும்பும் ஒருவருக்கு, இது ஒரு சபாிய விொலப்படுத்தும் வாய்ப்பாகும். 

எலிெசபத்தின் விஷயத்தில், அவள் லிடியாவுடன் பெர்ந்து மீட்சடடுக்க முடியாதபடி, டார்ெிசயயும் 

பிங்கிலிசயயும் இைந்திருப்பாள் என்பசத நாம் காண்கிபறாம். 

அவன் லிடியாசவக் கண்டு பிடித்து, அவளுசடய குடும்பத்தினருக்குத் சதாிவித்திருப்பான், ஆனால் 

எலிெசபத்திடமிருந்து விலகிச் சென்றிருக்கலாம். 

லிடியாவுக்கும், விக்காமிற்கும் அவன் திருமணம் செய்து சவத்திருக்கலாம், ஆனால் எலிெசபத் 

மற்றும் பஜசன அவர்களுசடய விதிப்படி நடக்கட்டும் எனக் சகவிட்டிருக்கலாம். 

அந்த அைவிற்குச் செய்து முடித்த பின், பணத்சதத் திரும்பப் சபற்றுக்சகாள்ை அவன் விருப்பம் 

சதாிவித்திருக்கலாம். 

அல்லது, அவன் பஜன் திருமணத்சதயும் நடத்தி முடித்துவிட்டு, ஒரு விைக்க முடியாத 

சமௌனத்திற்குச் சென்றிருக்கலாம். 

அல்லது, சவறுப்புடனும் காழ்ப்புணர்ச்ெியுடனும் எலிெசபத்சத அவன் திருமணம் செய்து 

சகாண்டிருக்கலாம். 

அவளுசடய குடும்பத்திற்கு அவன் உதவி செய்த எந்த ஒரு கட்டத்திலும், டார்ெி அவனது 

விருப்பத்திற்பகற்ப ஒரு சபண்சணத் திருமணம் செய்துசகாள்ை நிகழ்வுகள் அவசன 

நகர்த்தியிருக்கலாம். 

கருசண மற்றும் உதார குணத்சத டார்ெி செயல்படுத்திக்சகாண்டிருந்தசபாழுது, அதிர்ச்ெி அவசை 

நீண்ட நாட்களுக்குப் படுக்சகயில் தள்ைியிருக்கலாம். சநருக்கடிசய அனுமதிக்கும் வாழ்வு, அசத 

எந்த வடிவத்திலும் வரபவற்பதில்சல. 

இந்தக் கட்டங்கைில் எதாவது ஒன்றில் டார்ெி, திரு சபன்னட்டுடன் உறவிசன பமலும் 

பலப்படுத்தாமல், ஒரு சநருக்கத்சத ஏற்படுத்திக் சகாண்டிருந்தால், தன்னுசடய பசைய காதலின் 

மூலம் சதாடர்பிலிருந்த ஒரு குடும்பத்துடன், கெப்பசடந்த ஒரு காதலனது ொத்தியமாகக்கூடிய ஒரு 

மனித நடத்சதயாக அது இருந்திருக்கலாம். 

சநருக்கடியில் இருக்கும் ஒருவருக்கு அசத விட்டு சவைி வருவதுதான் ஒபர ஆர்வமாக இருக்கும். 

ஆர்வம் உடலின் சுவாெத்தின் உைவியல்ாீதியான பதிப்பாகும். 

சுவாெம் உடலுக்குச் ெக்திசய அைிக்கிறது. 

ஊக்கம் ஆர்வத்சதச் செயல்பட சவக்கிறது. 

ஆர்வம் ஜீவசன உயர்த்துகிறது. 

நமது ஜீவன், ெக்தி ஆற்றல் மற்றும் சதம்பினால் நீடிக்கிறது.  

எண்ணம் ெக்திசயப் சபற்றுக்சகாள்கிறது.  

விருப்புறுதி ெக்தியினால் பயனசடகிறது 

முழு ஜீவனும் முசறப்படுத்தப்பட்ட ெக்தியினால் உயருகிறது.  

இந்தச் செய்முசற மனாீதியான ஜீவனில் முடிவசடகிறது. 

உணர்வு, மிசக உணர்வு மற்றும் உணர்ச்ெிகைின் ெக்தியான ஊக்கத்தின் மூலம் உணர்ச்ெிகளும், 

உணர்வுபூர்வமான ஜீவனும் அவ்வாறு உயர்த்தப்படுகின்றன.   

அதற்குப் பின்னால் நரம்பு மற்றும் உடல் உணர்வின் கைம் உள்ைது. 

உணர்வுகளுக்கு ஒரு முன் பக்க உந்துதலும், அடிப்பசட ஊக்கமும் உண்டு. 

அடிப்பசடயான உணர்வுபூர்வமான உந்துதலின் ஆர்வம் சமௌனம் ஆகும், பமம்படுத்தக் கூடியது. 

மனதின் நிசலயில் இத்தசகய மபனாபாவம் தீவிரத்தன்சமயாகக் காணப்படுகிறது. 

இதுபபான்ற உணர்ச்ெிபூர்வமான ஆர்வம் தீர்மானமான சுபாவத்திற்குாியது.  

நிசலயான சமௌனமாக ஆர்வத்சத அனுபவிக்கும் சுபாவத்சத உசடயவர் ொதிப்பார். 

அவர்கள் ஒரு நாட்சட நிர்மாணிப்பவர்கள் ஆவர்.  

ஷியாமா பிரொத் முகர்ஜியிடம் அன்சன அசதக் கண்டார். 

அவர்கைது திறன் புறத்தில் ொதிக்க விசைவதால், அவர்கள் பயாகத்சத நாடுபவர்கைாக இருப்பது 

மிக அாிது. 

மனிதனுக்கு எழும் உண்சமயான அசைப்பு அனந்தத்தின் அசைப்பாகும். 
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இதில் ஏபதா ெிலவற்சற டார்ெியிடம் திரு சபன்னட் கண்டதால், அவரால் அவனுக்கு எசதயும் 

மறுக்க முடியவில்சலசயன அவர் கூறினார். 

அவர்கைின் ஆற்றல்மிக்க ெக்தி அசமதியாக அகத்தில் பெகாிக்கப்படுகிறது.  

புறத்திறன் அகத் பதடுதலுக்கு வைி வகுக்க பவண்டிய அவெியமில்சல.   

காங்கிரெில் பபடலுக்கு மட்டுபம வலிசம இருந்ததாக ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறினார். 

டார்ெியின் வலிசம, அவன்மீது எவருக்கும் பிாியத்சத ஏற்படுத்தாது. 

இனிசமயான குணபம இனிசம அைிக்கும். 

ஒருவர் மற்றவருடன் உடன் இருக்கும்சபாழுது ெந்பதாஷம் அசடயும் உணர்விசன அவருக்கு 

அைித்தால், அவர் இனிசமயானவர் எனப் புாிந்துசகாள்ைலாம். 

ஒருவரது முன்னிசலயில் விொலமசடவது ஒருவசரத் திருப்தியுறச் செய்கிறது. 

ஒருவர் ெிறியவராக இருக்கும்சபாழுபதா, அல்லது அவர் நம்முள் இருக்கும் ஒன்சறத் தீண்டும் 

சபாழுது ஏற்படும் பாிமாற்றத்தின் சுதந்திரம் உணரப்படும்சபாழுபதா இது நசடசபறுகிறது.  

பிங்கிலி தன்னுசடய நடத்சதயால் மட்டும் அசனவசரயும் மகிழ்விக்கவில்சல, அவன் மிகவும் 

எைிசமயானவனாக இருந்ததினால் அவசனக் கண்டு யாரும் அச்ெமசடயவில்சல. 

உண்சமயின் வலிசமயினால் எழும் நல்சலண்ணம், பமலும் அதிகமாகக் பகாரப்படும் 

இனிசமயான விாிவசடயும் உத்தரவாதமாக உணரப்படுகிறது.   

சபரும்பாலும் மனிதன் தீவிர ஆர்வத்துடன் ஒரு இலட்ெியத்திற்குத் தன்சன அர்ப்பணித்துக் 

சகாள்கிறான். 

அவாிடம் வரும் ஒருவர், அந்த இலட்ெியமும் அதனுடன் இருக்கும் பமம்படும் உணர்வும் தன்னிடம் 

சதாற்றிக்சகாள்வசத உணர்கிறார். 

இத்தசகய மனிதர்கள் உடனடியாகப் பிரபலம் சபறுவர். 

விக்காமிடம் இது இனிசமயான புறத் பதாற்றத்துடன் கூடிய மறு பக்கமாகும்.  

சபாய்சமயும் அதன் செயல்திறன் மிக்க வைங்களும் உடனடியாகத் சதாற்றிக் சகாள்பசவ. 

அைகான முகமும், இனிசமயான நடத்சதயுடன் பெர்ந்து அவன் வெீகாிக்கும் சமன்சமயுடன் காட்ெி 

அைித்தான். 

அவன் ஈர்க்கும் தன்சம உசடயவனாகபவ இருந்தான். 

அவனிடம் சமன்சம என்பபத ஒரு துைியும் இல்சல. 

திசரப்படத்தில், லிடியாவிடம் அவள் யாசரப் பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிறாள் என அவன் பகட்பதில், 

அவனுசடய கடுசமயான தீவிர கடினத்தன்சம சவைிப்படுகிறது- இது புத்தகத்தில் இல்சல. 

திருமணத்திற்குப் பிறகு அவன் அங்கு வரும்சபாழுது எந்தவித சவட்கமுமின்றி நடந்துசகாள்வது, 

அவனது குணத்தின் இந்தக் பகாணத்சத புத்தகத்தில் எடுத்துக் காட்டும் ஒபர இடம் ஆகும். 

சநதர்பீல்ட் நடனத்திற்கு தான் வராததற்கு எலிெசபத்திடம் விைக்கம் அைிப்பதில் இக்குணத்தின் 

ஒரு வலுவான சுவடு சவைிபட்டது. 

திசரப்படத்தில் காண்பித்துள்ைதுபபால் இந்த இடத்திலும் ொி, திருமணத்திற்கு பிறகு வரும் 

சபாழுதும் ொி, இது இங்கு சதைிவாக எடுத்துக் காண்பிக்கப்படவில்சல. 

உயர்குடி மக்கைிசடபய, நகரத்தில் வாழும் ஒரு நாகாிகமான மனிதன் தீவிரமாக பக்குவமற்று 

இருப்பதன் மறு பக்கம், சவட்கம்சகட்ட தன்சமயாகும். 

193. “I have just had a letter from Jane with such dreadful news.” 

For physical people such a catastrophe is physical, something like death. 

For vital people, a news carries that shock. 

Mind does not receive such shock. 

Shocks that touch spiritual people lose their character of the shock. 

Knowledge is above Time. Even its Timeless self is inside it. 

Ignorance is inside Time. (p. 506 – The Life Divine) 

One who has such knowledge will not receive such shock. 

Assuming it happens, he could overcome it, as it is inside him. 

Existence is the experience of the Absolute. 

Ananda is the experience of Being and consciousness. 

Experience of knowledge can only be joyful. 

Only experience of ignorance can result in pain. 

Changing the ignorance of pain into right knowledge will obviously remove the pain and convert it into joy. 

In a distant sense what happened here bears a resemblance to these principles. 

Elizabeth, Darcy, Mr. Bennet realized the ignorance of their beliefs to a great extent. Others took a small 
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similar part. 

Darcy who was willing to marry Elizabeth in spite of the low condition of her family, realized that she 

was most desirable as she rose out of such a family. Her loveliness stood out strikingly when Lydia 

ran away. 

She who thought he would marry her because love overtook him, now realized the great qualities of a 

gentleman in him. 

Mr. Bennet realized his neglect, indulgence and was willing to own the entire responsibility for the event. 

Ignorance realising itself, moving to knowledge has the ability to solve the problem. 

The character of Time changes, changing the character of the power as it is expressed in Space. 

An integral study should comprehend the process of resolution from many more sides. 

The messenger and the message are to be studied in various dimensions. 

Some of those rules are: 

• Good news comes through good people. 

• Bad news comes through bad people. 

• Good Man carrying bad news will see the bad turning to good. 

• Bad news comes through one who received greater help than he deserved. 

• One who appreciates you will bring good news. 

• Critical, jealous people will bring bad news. 

• One who has disapproved of a project will bring news of its having been cancelled. 

• Should he be one who has good feelings towards you, the obstacle will be removed in  the end. 

• One who undeservedly did wrong to you, will in future set a difficulty right. 

• The entire character of the messenger – if he is the chief messenger – will  pervade the work. 

• The subsequent events in the lives of messengers will reveal their earlier attitudes  towards you. A 

messenger of bad news was relieved of his post by the very same  person who reversed the bad 

news. 

• He who takes the news to one to leave the institution himself will soon leave. 

• One who helped to patch a marriage ended up by a strange chain of events conducting the 

marriage in his own house. 

• A lawyer with no goodwill helped remove the head of an organization. Later he was  to fight a case 

against those whom he had helped to remove the property from him. 

• A head of the family never liked visitors coming to the house. 

Later that head was to be removed from that house. 

• A landlord petulantly demanded the rented house under the false pretext of wanting  the car shed. 

Later the car driver was a source of his own death. 

• One who obliged tale bearers by removing an employee was himself removed from the institution. 

To know every event in the story as a key event is to know it fully. 

Every reader readily knows the central event. It is evident.  

To the author every event fills an indispensable part in the story. 

Only to an integral vision any event becomes a significant event. 

Political leaders who pick their trusted lieutenants from the promising youths of the lower rank know when, 

how and why they picked up a certain person. 

Jawaharlal Nehru was so picked by Gandhiji in an attempt to recruit Motilal. 

One sadhak was so picked by Bhagavan when he lay prostrate for an hour before him. 

One such event in Pride and Prejudice was the conversation of Darcy with Caroline and Elizabeth. 

Caroline, as she was in love with Darcy, fully realized the course the conversation was taking and 

readily suggested music. 

It was, to Caroline, a determining moment which it truly was. 

The Naga sannyasi’s mantra was such a living point in the life of Sri Aurobindo. 

Those who have permanently taken to a guru know how the very first words opened their souls to the 

adventure. 

Self throwing itself into Time (p. 510 The Life Divine) as adventure is one such thought. 

Time is the plane of Spirit observing its inner movements. 

Self is the origin of Spirit expressing as the subjective experience of existence. 
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Imagine Self seeking adventure in a plane of spirit which is itself a subjective state of existence. 

It is like a Man deciding to guide his life according to the ideas of his three year child. 

It requires ultimate courage based on the knowledge that the child is incapable of harbouring any idea 

inimical to his basic interest. 

It is utter self-confidence based on Self-awareness. 

“இப்சபாழுதுதான் ஜேனிடமிருந்து மிக ஜமாெமான செய்திதயத் தாங்கிய ஒரு கடிதம் வந்துள்ளது.” 

ேடநிதல மனிதர்களுக்கு இத்ததகய ஆபத்தான செய்தி ேடாீதியானது, மரணத்திற்கு ஒப்பானது. 

உணர்வுாீதியானவர்களுக்கு ஒரு செய்தி அந்த அதிர்ச்ெிதய அளிக்கும். 

மனம் இதுஜபான்ற அதிர்ச்ெியால் பாதிப்பதடயாது. 

ஆன்மீக மக்கதளத் சதாடும் அதிர்ச்ெிகள் அதிர்ச்ெியின் தன்தமதய இழக்கும். 

அறிவு காலத்ததவிட ஜமலானது. அதன் காலமற்ற சுயமும் அதனுள் உள்ளது. 

அறியாதம காலத்தில் உள்ளது.(p. 506 – The Life Divine ) 

இத்ததகய அறிவு உள்ளவர்கதள இதுஜபான்ற அதிர்ச்ெி பாதிக்காது.  

அவ்வாறு பாதித்தாலும், அவனால் அததக் கடந்து வர முடியும், ஏசனனில் அது அவனுள்ஜளஜய 

உள்ளது.   

வாழ்வு பிரம்மத்தின் அனுபவஜமயாகும். 

ஆனந்தம் ‘ெத்’ மற்றும் ேீவியத்தின் அனுபவமாகும். 

அறிவின் அனுபவம் ெந்ஜதாஷமாக மட்டுஜம இருக்க முடியும். 

அறியாதமயின் அனுபவம் மட்டுஜம வலிதய அளிக்கும். 

வலியின் அறியாதமதய ொியான அறிவாக மாற்றினால், அது வலிதய அகற்றி, அததச் 

ெந்ஜதாஷமாக மாற்றிவிடும். 

ஒரு விதத்தில் இங்கு நதடசபற்றது இந்தக் கருத்துகளின் ஒரு ொயதலக் சகாண்டுள்ளது. 

எலிெசபத், டார்ெி, திரு சபன்னட் ஆகிஜயார்அவர்களது நம்பிக்தககளின் அறியாதமதய சபரும் 

அளவிற்கு உணர்ந்தனர். 

மற்றவர்கள் இதுஜபான்று ெிறிய அளவில் புாிந்துசகாண்டனர். 

எலிெசபத் குடும்பத்தின் தாழ்ந்த நிதலதயயும் மீறி அவதளத் திருமணம் புாிந்துசகாள்ள விரும்பிய 

டார்ெி, அத்ததகய குடும்பத்திலிருந்து அவள் உயர்ந்து சவளி வந்ததால், அவள் மிகவும் 

விரும்பத்தக்கவளாக இருப்பதத உணர்ந்தான். லிடியா ஓடிப்ஜபான ெந்தர்ப்பத்தில் அவளுதடய 

அழகு மிகவும் ெிறப்பாகக் காட்ெி அளித்தது.  

அவள் மீது இருந்த காதலால் டார்ெி தன்தனத் திருமணம் செய்துசகாள்வான் என்று எண்ணியிருந்த 

அவள், இப்சபாழுது அவனுள் இருந்த கனவானின் உயர்ந்த குணங்கதள உணர்ந்தாள். 

திரு சபன்னட், தன்னுதடய புறக்கணிப்தபயும், தான் தனிச்ெலுதக எடுத்துக் சகாண்டததயும் 

உணர்ந்து, நிகழ்வின் முழு சபாறுப்தபயும் தாஜன எடுத்துக்சகாள்ளத் தயாராக இருந்தார்.   

அறியாதம தன்தன உணர்ந்து, அறிவுக்கு நகர்ந்து, பிரச்ெிதனதயத் தீர்க்கும் ஆற்றதலப் 

சபறுகிறது. 

காலத்தின் குணம் மாற்றம் அதடந்து, இடத்தில் அது சவளிப்படுவதால், ெக்தியின் குணத்தத 

மாற்றுகிறது.  

ஒரு ஒருங்கிதணந்த ஆய்வு, ஜமலும் பல பக்கங்களிலிருந்தும் தீர்வின் செயல்முதறதயப் 

புாிந்துசகாள்ள ஜவண்டும். 

செய்தி சொல்பவர் மற்றும் செய்தி பல்ஜவறு பாிமாணங்களில் ஆராயப்பட ஜவண்டும். 

அந்த விதிகளில் ெில:  

1. நற்செய்தி நல்ல மனிதர்களின் மூலம் வருகிறது. 

2. சகட்ட செய்தி சகட்ட மனிதர்களின் மூலம் வருகிறது.   

3. நல்ல மனிதன் சகட்ட செய்திதயக் சகாண்டு வரும்சபாழுது, சகட்ட செய்தி நல்ல செய்தியாக 

   மாறும்.   

4. தகுதிக்கு மீறி சபாிய உதவிதயப் சபற்றுக்சகாண்ட ஒருவாிடமிருந்து சகட்ட செய்தி வருகிறது. 

   நம்தமப் பாராட்டுபவர் நற்செய்திதயக் சகாண்டு வருவார்.  

5. விமாிெனம் செய்பவரும், சபாறாதமப் பிடித்தவரும்  சகட்ட செய்திதயக் சகாண்டு வருவர். 

6. ஒரு திட்டத்தத ஏற்றுக்சகாள்ளாத நபர் அத்திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்ட செய்திதயக் சகாண்டு 

   வருவார். 

7. அவர் நம் மீது நல்சலண்ணம் சகாண்டவராக இருந்தால் ததட இறுதியில் விலக்கப்பட்டுவிடும்.   

8. அநியாயமாக நமக்குத் தவறிதழத்தவர், எதிர்காலத்தில் கஷ்டத்தத நிவர்த்தி செய்து விடுவார்.  

9. செய்தி சகாண்டு வருபவாின் முழு குணமும்- செய்தி சகாண்டு வருபவாில் அவர் 
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    முக்கியமானவராக இருப்பின்- அவரது குணம் ஜவதல முழுவதும் பரவும்.  

10. அவர்களின் வாழ்க்தகயில் பின்னர் நடக்கும் நிகழ்வுகள் நம் மீது அவர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் 

இருந்த மஜனாபாவங்கதள சவளிப்படுத்தும். சகட்ட செய்திதயக் சகாண்டு வந்தவர், அந்தக் 

சகட்ட செய்திதய நல்ல செய்தியாக மாற்றியவரால் ஜவதலயிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்.   

11. நிறுவனத்ததவிட்டு ஒருவதர விலகக் ஜகாாிய செய்திதய எடுத்துச் செல்லும் நபஜர விதரவில் 

நிறுவனத்ததவிட்டு சவளிஜயறுவார். 

12. ஒரு திருமணத்ததச் சுமுகமாக முடிக்க உதவி செய்தவாின் இல்லத்திஜலஜய, ஆச்ொியப்படும் 

படியாக அதமந்த சதாடர் நிகழ்வுகள் மூலம், அந்தத் திருமணம் நதடசபற்றது.  

13. நல்சலண்ணம் இல்லாத ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு நிறுவனத்தின் ததலவதர அகற்ற உதவினார். 

பின்னர்,  சொத்தத அவாிடமிருந்து பறிப்பதற்கு அவர் உதவி செய்தவர்களுக்கு எதிராகஜவ அவர் 

வழக்காட ஜவண்டி வந்தது. 

14. ஒரு குடும்பத் ததலவருக்கு, தன்னுதடய வீட்டிற்கு விருந்தாளிகள் வருவதில் விருப்பஜம 

இல்தல. பின்னர் அவஜர அந்தக் குடும்பத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டார்.  

15. கார் தவப்பதற்கு இடம் ஜவண்டும் என்று சபாய்யான காரணத்ததக் கூறி வீட்தட காலி செய்து 

தரும்படி வீட்டின் சொந்தக்காரர் மிகுந்த எாிச்ெலுடன் ஜகட்டார். பின்னர் அந்தக் கார் 

ஓட்டுனராஜலஜய அவருக்கு மரணம் ஏற்பட்டது. 

16. கதத கட்டுபவர்களின் வார்த்ததகதள நம்பி ஒரு ஊழியதர ஜவதல நீக்கம் செய்தவஜர பின்னர் 

அந்த நிறுவனத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டார். 

கததயின் ஒவ்சவாரு நிகழ்விதனயும் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக அறிவது இக்கதததய 

முழுதமயாக அறிவதாகும். 

ஒவ்சவாரு வாெகரும் தமய நிகழ்விதன உடனடியாக அறிந்து சகாள்கின்றனர். இது 

சவளிப்பதடயானது. 

ஆெிாியருக்கு கததயின் ஒவ்சவாரு நிகழ்வும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும். 

பூரணமான பார்தவக்கு மட்டுஜம எந்த ஒரு நிகழ்வும் முக்கியமான நிகழ்வாக இருக்கும். 

கீழ்மட்ட சதாண்டர்களான இதளஞர்களிலிருந்து, நம்பிக்தகக்குப் பாத்திரமாக உதவியாளர்கதள 

அரெியல் ததலவர்கள் ஜதர்ந்சதடுக்தகயில், எப்சபாழுது, எவ்வாறு, ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட நபதரத் 

ஜதர்வு செய்ஜதாம் என்பதத அவர்கள் அறிவர்.  

ஜமாதிலால் ஜநருதவத் ஜதர்ந்சதடுக்கும் முயற்ெியில், காந்திேி ேவஹர்லால் ஜநருதவத் 

ஜதர்ந்சதடுத்தார்.  

பகவான் முன் ெம்பக்லால் ஒரு மணி ஜநரம் ொஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்தஜபாது, அவதர அவ்வாறு 

பகவான் ஜதர்ந்சதடுத்தார்.  

இக்கததயில் இத்ததகய ஒரு நிகழ்வு காரலின் மற்றும் எலிெசபத்துடன் டார்ெிக்கு நடந்த 

உதரயாடல் ஆகும். 

காரலின் டார்ெி மீது காதல் சகாண்டிருந்ததால், உதரயாடலின் ஜபாக்தக முழுதமயாகப் புாிந்து 

சகாண்டு, உடனடியாக இதெதயப் பாிந்துதரத்தாள். 

அது உண்தமயிஜலஜய காரலினுக்கு ஒரு தீர்மானிக்கும் தருணமாக இருந்தது. 

ஸ்ரீ அரவிந்தரது வாழ்க்தகயில் நாக ென்னியாெியின் மந்திரம் அத்ததகய வாழ்வின் ஒரு அம்ெமாக 

இருந்தது. 

நிரந்தரமாக ஒரு குருதவ நாடியிருப்பவர்கள், எவ்வாறு அவரது முதல் வார்த்ததகள் தங்களது 

ஆன்மாவிற்கு விழிப்தப ஏற்படுத்தின என்பதத அறிவர். 

காலத்தில் ொகெச் செயலாக தன்தனஜய உட்படுத்திக்சகாள்ளும் சுயம் இத்ததகய ஒரு 

எண்ணமாகும்.(p. 510 The Life Divine)  

காலம் தனது அக அதெவுகதளக் கூர்ந்து கவனிக்கும் ஆன்மாவின் நிதலயாகும். 

சுயம் வாழ்வின் அக அனுபவத்தத சவளிப்படுத்தும் ஆன்மாவின் மூலமாகும். 

வாழ்வின் அக நிதலயாக உள்ள ஆன்மாவின் தளத்தில் சுயம் ொகெத்தத நாடுவததக் கற்பதன 

செய்து பார்க்கலாம். 

இது, ஒரு மனிதன் தனது  மூன்று வயதுக் குழந்ததயின் கருத்தின்படி தனது வாழ்தவ நடத்திச் 

செல்லத் தீர்மானிப்பது ஜபான்றது. 

அவனது அடிப்பதட ஆர்வத்திற்கு விஜராதமாக குழந்ததயால் எந்த ஒரு கருத்ததயும் சகாள்ள 

முடியாது என்ற அறிவின் அடிப்பதடயில் செயல்பட அதிக ததாியம் ஜவண்டும். 

இது சுய விழிப்புணர்சவ அடிப்பதடயாகக் சகாண்ட முழுதமயான தன்னம்பிக்தகயாகும். 

194. “It cannot be concealed from anyone.” 

One cannot conceal his body. 
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One cannot exhibit his soul; nor can he see it himself. 

The grossest part cannot be concealed. 

The subtlest part cannot be seen. 

Lydia’s dynamism was known all over. 

Mr. Bennet’s freedom or honour was not known at all. 

Even he was not fully aware of it. 

What is in Time can be seen. 

What is not in Time cannot be seen. 

What is in simultaneous Time can be seen both in Time as well as Timelessness. It is the marvel. 

The marvel of temperament is liveliness. 

Marvel of values is an honour. 

A gentleman raises his acts to marvelous brilliance when he seeks no acknowledgment. 

Patience approaches Marvel. 

Jane’s value that she should not be seen as one chasing Men is a great value. It is almost a Marvel. 

To give up one’s power in deference to the wife’s lack of culture is a Marvel in social behaviour. 

To control an itch, an itch to know about another’s love, is a near approach to Marvel. 

Marvel can also be seen as Christopher Sly. 

Collins will qualify for that. 

Sly was drunk. 

Collins was drunk with the social importance of wealth and education. 

He saw the importance of condescension. 

In his own condescension he identified himself with Lady Catherine. 

His descent was a psychological assent. 

He was more than conscious of it all the time. 

Human life in society conceals the best part of it. 

Social life exists by a social structure. 

It is a structure created to preserve the social beliefs. 

Life too has a structure. 

It is not conditioned by beliefs. 

It is structured according to the rules of energy in movement. 

It’s one requirement is the equilibrium of energy in movement. 

Life responds the moment that equilibrium is disturbed. 

It responds by restoring the equilibrium. 

Saying she wanted to become the mistress of Pemberley, she created a great intensity in herself. 

That intensity absorbed all the energies around. 

They were only the energies related to her. 

Darcy’s Mind was on her all the time intensely. 

Her intensity was felt like a pull on him. 

That pull translated itself as a thought in him. 

In his Mental makeup it became a work idea. 

It was an idea relating to his steward. 

Her Mind was subconsciously on the steward, as the Man she really adored was the son of a steward. 

He came to meet the steward but met her, as it was she who pulled him towards her. 

Life’s structure based on the energies is restructured according to the requirements of the society. 

Society has proprieties which are well formulated. 

Their strength depends on their age and conviction. 

Lydia was restored, among other things, by the social tradition there which had not so far allowed anyone to 

break the rules of marriage. 

As life has its intensities, society as well as individuals have their own intensities that are well formulated. 

Their formulations are preserved by social life. 

One can see it all over the story. 

Spiritually, to conceal anything, It must be there. 

Concentration is a personal endeavour aimed at the result. 
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Consecration needs a greater concentration so that the results may be turned over to the Mother. 

Obviously both are personal efforts and the person who takes the effort survives. 

Till the very last moment, it is the formed ego. 

Even after the ego dissolves, its non-egoistic, personal formation remains. 

It is a rare yogic accomplishment which reveals the universal plane. 

Desirable attitudes possible then are, 

1. May my surrender be complete. 

2. Let Thy Will be done, not my will. 

3. May I become a being of gratitude. 

Total surrender thrills in the body, being ecstatic in the being. 

Almost silent repetition of ‘Let Thy Will…’ at this stage will have three expressions. 

1. Heartfelt willing submission that enjoys submitting. 

2. Her will acting on its own in the absence of anything of the person to submit. 

3. The active invitation of the dissolved personality to Thy Will energised by the individual. 

At such a stage there is no prayer, consecration or concentration or even surrender. 

The Individual is an instrument of the Universal and finally the Transcendent. 

Whether at this stage one is free to acquire social individuality or psychological individuality cannot be 

theoretically pronounced, until one has the experience. 

In case that experience permits expression, it can be spoken out. 

I see in Mr. Bennet’s decision to repay the Money which was not demanded the vibration of the value of 

honour taking possession of Mr. Bennet irrespective of the demand or its feasibility. 

Such a decisiveness by its original creative power in lower planes – society, Money – creates that Money in 

a form permissible in that special context. 

“எவாிடமிருந்தும் இதத மதறக்க முடியாது.” 

ஒருவரால் அவரது உடதல மதறக்க முடியாது. 

ஒருவரால் அவரது ஆன்மாதவ சவளிப்படுத்த முடியாது; அதத அவரால் பார்க்கவும் முடியாது. 

ஸ்தூல பாகத்தத மதறக்க முடியாது. 

சூட்சும பாகத்ததப் பார்க்க முடியாது. 

லிடியாவின் ஆற்றல் அதனவரும் அறிந்தது. 

திரு சபன்னட்டின் சுதந்திரமும் மாியாததயும் எவருக்கும் சதாிந்திருக்கவில்தல. 

அவருக்ஜக அது முழுதமயாகத் சதாிந்திருக்கவில்தல. 

காலத்தில் இருப்பததக் காணலாம். 

காலத்தில் இல்லாதததக் காண முடியாது. 

மூன்றாம் நிதலக் காலத்தில் இருப்பதத காலத்திலும் காலமின்தமயிலும் பார்க்க முடியும். இது 

அற்புதமாகும். 

மனவுணர்வின் அற்புதம் கலகலப்பாகும்.  

பண்புகளின் அற்புதம் மாியாததயாகும். 

ஒரு கண்ணியமான மனிதன் அவனது செயல்களுக்கு ஒப்புததல நாடாதசபாழுது, அவற்தற 

அற்புதமாக உயர்த்துகிறான். 

சபாறுதம அற்புதத்தத அணுகுகிறது. 

ஆதணப் பின்சதாடர்ந்து செல்லாமல் இருக்க ஜவண்டும் என்ற ஜேனுதடய பண்பு சபரும் 

மதிப்பிற்குாிய ஒன்றாகும். அது ஏறக்குதறய ஒரு அற்புதமாகும். 

மதனவியின் பண்பற்ற தன்தமக்குப் பணிந்து ஒருவர் தனது அதிகாரத்ததக் தக விடுவது ெமூக 

நடத்ததயில் ஒரு அற்புதமாகும்.  

ஒரு ஆவதலக் கட்டுப்படுத்துவது, மற்றவரது காததலப்பற்றி சதாிந்துசகாள்ள ஜவண்டும் என்கிற 

ஒரு ஆவதலக் கட்டுப்படுத்தும் அற்புதத்திற்கு ஈடானது. 

அற்புதத்தத Christopher Sly-ஐப் ஜபாலவும் பார்க்கலாம். 

காலின்ஸ் இதற்குத் தகுதியானவன். 

Sly மது அருந்தியிருந்தார். 

செல்வம் மற்றும் கல்வியின் ெமூக முக்கியத்துவத்தில் காலின்ஸ் மூழ்கியிருந்தான். 

விட்டுக் சகாடுக்கும் மனப்பான்தமயின் முக்கியத்துவத்தத அவன் உணர்ந்தான். 

அவனுதடய இந்தக் குணத்தினால் அவன் தன்தன ஜலடி காதாினுடன் அதடயாளப்படுத்திக் 

சகாண்டான். 
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அவன் கீழிறங்கியது மனதின் உயர்வாக இருந்தது.  

அவன் எல்லா ஜநரங்களிலும் அததப்பற்றித் தன்னுணர்ஜவாடு இருந்தான். 

மனித வாழ்வு ெமூகத்தில் அதன் ஜமலான பகுதிதய மதறத்து விடுகிறது. 

ெமூக வாழ்வு ஒரு ெமூகக் கட்டதமப்பினால் நிலவுகிறது. 

இது ெமூக நம்பிக்தககதளப் பாதுகாப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்டதமப்பாகும். 

வாழ்விற்கும் ஒரு கட்டதமப்பு உள்ளது. 

இது நம்பிக்தககளால் கட்டுப்படுத்தப்படவில்தல. 

இது இயக்கத்திலுள்ள ெக்தியின் விதிகளின்படி கட்டதமக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதன் ஒரு ஜததவ இயக்கத்தில் ெக்தியின் ெமநிதல ஆகும். 

அந்தச் ெமநிதலக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் தருணத்தில் வாழ்க்தக மறுசமாழியளிக்கிறது. 

ெமநிதலதய மீட்டுத் தருவதன் மூலம் அது மறுசமாழியளிக்கிறது.  

சபம்பர்லிக்கு எேமானி ஆக ஜவண்டும் என்று விரும்புவதாகக் கூறுவதன் மூலம், 

அவளுக்குள்ஜளஜய ஒரு சபரும் தீவிரத்தத அவள் ஏற்படுத்திக் சகாண்டாள். 

அந்தத் தீவிரம் சுற்றிலும் இருந்த அதனத்து ெக்திகதளயும் கிரகித்துக் சகாண்டது. 

அதவ அவளுடன் ெம்பந்தப்பட்ட ெக்திகஜள ஆகும். 

டார்ெியின் மனம் எந்ஜநரமும் தீவிரமாக அவள் மீது இருந்தது.  

அவளது தீவிரம் அவனுக்கு அவதன இழுக்கும் ஒரு உணர்விதன அளித்தது. 

அது அவனுள் ஒரு எண்ணமாக மாறியது. 

அவனுதடய மன நிதலயில் இது ஒரு செயல் கருத்தாக மாறியது.  

அது அவனுதடய ஜமலாளதரப்பற்றிய ஒரு கருத்தாகும். 

அவளது ஆழ் மனம் ஜமலாளாிடம் இருந்தது, ஏசனனில் அவள் உண்தமயில் விரும்பியவன் ஒரு 

ஜமலாளாின் மகன் ஆவான். 

டார்ெி ஜமலாளதரச் ெந்திக்க வந்தான், ஆனால் எலிெசபத்ததச் ெந்தித்தான், ஏசனனில் அவதன 

அவசை ஜநாக்கி ஈர்த்தது அவஜளயாகும். 

ெக்திகளின் அடிப்பதடயிலான வாழ்வின் கட்டதமப்பு, ெமூகத்தின் ஜததவகளுக்கு ஏற்ப மாற்றி 

அதமக்கப்பட்டுள்ளது. 

ெமூகம் ெிறப்பாக வடிவதமக்கப்பட்டிருக்கும் ஒழுங்கு முதறகதளக் சகாண்டுள்ளது. 

அவர்களது வலிதம அவர்களின் வயது மற்றும் திட நம்பிக்தகதயப் சபாறுத்தது. 

மற்ற விஷயங்களுக்கு இதடஜய, இதுவதர யாரும் திருமண விதிகதள மீற அனுமதிக்காத 

அவ்விடத்தின் ெமூகக் கலாச்ொரத்தின் மூலம் லிடியா மீட்கப்பட்டாள்,  

வாழ்க்தக அதன் தீவிரங்கதளக் சகாண்டிருப்பதுஜபால, ெமூகத்தினரும், தனி நபரும் ெிறப்பாக 

வடிவதமக்கப்பட்ட தங்களது தீவிரங்கதளக் சகாண்டுள்ளனர். 

அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டதவ ெமூக வாழ்வால் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. 

கதத முழுவதிலும் இதத ஒருவர் காணலாம். 

ஆன்மீகாீதியாக, எதாவது ஒன்தற மதறக்க ஜவண்டும் எனில், அது அங்கு இருக்க ஜவண்டும். 

மன ஒருமுகப்படுத்துதல் பலனுக்காகச் செய்யப்படும் ஒரு தனிப்பட்ட முயற்ெி ஆகும். 

பலன்கள் அன்தனதய ஜநாக்கித் திருப்பப்படுவதற்காக ெமர்ப்பணத்திற்கு ஜமலும் அதிக 

மனக்குவியல் ஜததவப்படுகிறது. 

இரண்டுஜம தனிப்பட்ட முயற்ெிகள்தான், முயற்ெி செய்யும் நபர் சதாடர்ந்து இருப்பார். 

கதடெி தருணம்வதர இது உருவான அகந்ததயாகும். 

அகந்தத கதரந்த பின்பும், அதன் அகந்ததயற்ற தன்தம, தனிப்பட்ட உருவாக்கம் நீடிக்கிறது. 

இது பிரபஞ்ெ தளத்தத சவளிப்படுத்தும் ஒரு அாிய ஜயாக ொததனயாகும். 

அப்சபாழுது ொத்தியப்படக்கூடிய விரும்பத்தகும் மனப்பான்தமகள்,  

1. என்னுதடய ெரணாகதி முழுதமயாக இருக்கட்டும். 

2. தங்களது திருவுள்ளப்படி நடக்கட்டும், எனது விருப்பமல்ல. 

3. நன்றியுதடய ேீவனாக நான் மாற ஜவண்டும். 

முழுதமயான ெரணாகதி உடதலச் ெிலிர்க்க தவக்கிறது, ேீவனில் ஜபரானந்தத்தத அளிக்கிறது. 

இந்தக் கட்டத்தில், ‘தங்களது திருவுள்ளப்படி நடக்கட்டும்’ என்று அதமதியாகக் கூறுவது மூன்று 

சவளிப்பாடுகதளக் சகாண்டிருக்கும். 

1. பணிவதத அனுபவிக்கும் இதயபூர்வமான விருப்பமான பணிவு.  

2. பணிய ஜவண்டும் என்கிற எந்த வித நிர்பந்தமும் இல்லாமல் இருக்கும்சபாழுது அன்தனயின் 

உறுதி தானாகஜவ செயல்படுவது.  
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3. ‘தங்களது விருப்பம்’ என்பதற்கு வலுவற்ற ஆளுதமயின் தீவிர அதழப்பு, தனி நபரால் 

சதம்பூட்டப்படுகிறது. 

அத்ததகய ஒரு கட்டத்தில் பிரார்த்ததனஜயா, ெமர்ப்பணஜமா, ஒருமுகச் ெிந்ததனஜயா அல்லது 

ெரணாகதிஜயாகூட இருப்பதில்தல. 

மனிதன் பிரபஞ்ெத்திற்கும் இறுதியாக பிரம்மத்திற்கும் ஒரு கருவி ஆவான். 

இந்தக் கட்டத்தில் ஒருவர் அனுபவம் சபறும்வதர, ெமூகாீதியான தனித்துவத்ததஜயா அல்லது 

உளாீதியான தனித்துவத்ததஜயா சுலபமாகப் சபற்றுக்சகாள்ள முடியுமா என்பததக் கூற முடியாது. 

ஒரு ஜவதள அந்த அனுபவம் சவளிப்பாட்டிதன அனுமதித்தால், அததக் கூற முடியும். 

ஜகட்காதஜபாதும் பணத்ததத் திருப்பித் தர திரு சபன்னட் முடிவு செய்ததில் அவருதடய 

மாியாததயின் மதிப்பு சவளிப்படுகிறது. 

ெமூகம், பணம் பபான்ற கீழ் நிதலகளில் இத்ததகய ஒரு தீர்மானம், அதன் உண்தமயான 

பதடப்பாற்றலின் மூலம், அந்தச் சூழல் அனுமதிக்கப்படும் ரூபத்தில் அந்தப் பணத்தத 

உருவாக்குகிறது. 

195. “My youngest sister left all her friends – has eloped.” 

She was deep down in love with Wickham. His charm for her abided. 

It was not in her to accuse Wickham. She accused Lydia. 

A person in love, Man or woman, under the gravest provocations will not readily accuse the object of love. 

Before that fascination, Darcy’s adoring love in overwhelming measure and even Pemberley paled into 

insignificance. 

Life here reveals itself in all its nakedness, shameless, raw. 

This is the taste of ignorance He speaks of on page 1068 of The Life Divine. 

It is the resilience of the status quo. 

It is the tamas that swallowed the descending Supramental Force. 

It is the evil darkness prithivi is. 

It is in love with its own fetters. 

This power is infinite. 

Relenting from it’s strangle hold, if it allows a little transformation, the energy released will be an 

incalculable infinite. 

At the vital social level it is power, social power. 

Its resistance is less. 

If not readily, it will lend itself to conversion. 

Billions, millions and even trillions do come out of it. 

Body is the pedestal of the embodied being. 

One who can persuade the body to be so inclined attains immortality, not for the body, but for the being. 

One single thread of such falsehood in Mrs. Bennet falling silent released so much energy and power which 

cowed down Pemberley and Darcy. 

It is noteworthy that even Jane found no fault with the main culprit as he was a fascinating individual – a 

Man and that too handsome. 

The feminine personality sacrifices here at the altar of masculine attraction. 

For Man it is much more. 

The first freedom for Mankind is this freedom from the false charm. 

Elopement, though it is a tragedy, interests all people who hear of it including the victims. 

The intensity of reactions of the victims will not be unmixed with a streak of joy. 

Elopement is an adventure where the social rules are defied. 

Such a defiance has a strong element of a very deep interest. 

It can scarcely be hidden. 

A successful hiding of it is expressed as intensity of protest. 

Darcy felt that joy when she abused him. 

The idea he would be eaten by the tiger is thrilling. 

Eating is destroying the physical form so that the inner hidden light may join the similar light in another 

jivatma. 

It is an evolutionary joy. 

The soldier who dies at the front feels that joy intensely. 
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Raoul dying in Africa was aware of dying for his love of Louise. 

Everyone dying has the joy of joining the Origin of Light. 

The Individual in playing his unique role reaches the climax when the infinitesimal in him realises its 

infinity. 

In a story the author creates the story, the plot, the events, the characters. 

As an audience, we can watch the marvel disclosing. 

As a character, he plays his several roles at several stages. 

At the very last stage the character emerges as the spiritual individual, i.e. he unites the subconscient with 

the Superconscient – Hence the greatest of cosmic joys of creation. 

As a character he realises in his role, his own individual part, the role of his character with other characters 

as well as his role in the creation of the story by the author. 

The intensity of joy is the maximum possible as in his own joy of the individual character he combines the 

joy of all the other characters – the universal joy – and the joy of the author of her original creation. 

The revelation of the transcendent and the universal in the individual is the cause. 

For one in Supramental consciousness there is no crime at all in the world. 

It is a crime if one tries to take away what you possess. 

A villager even today owns his village. Any outsider is a trespasser who disturbs his emotions of possessing 

his village, the very earth. 

An urban citizen cannot perceive the transgression by the stranger. 

‘Frailty thy name is woman’ arises from possessing the woman. 

To Urvasi it was a non-existent emotion and hence no crime in that zone. 

She had an ego. It was offended by Arjuna’s refusal. Hence the curse. 

To those who seek the reality of Money as its usefulness, outside that Money is meaningless. Hence 

there is no crime in taking it away. 

To a present day European or American parent, Lydia would be a normal child. 

No crime can be shown to them in her action. It was not so in 1789. 

Gandhiji never felt robbed of the Indian Presidency as he was above that. 

Not so in any other political context. 

The idea of doing great things for one’s own enjoyment has not yet become ONLY for his personal 

enjoyment. 

If so, there will be no sense of superiority. 

In the absence of superiority there will be no possessiveness or crime. 

Those who swim in the sea do not feel ownership of the sea as there is no scarcity of watery space for 

swimming. 

Possessiveness is a powerful emotion of the selfish ego especially in Money all over the world and in 

women in Asia. Power combines the power of both. 

To give up physical possessiveness is to give up physical ego. 

No one in France could ever have a sense of possessiveness over a woman for the past three hundred years. 

Women, they are like hotel beds necessarily serving many different customers. 

Anyone feeling possessiveness of women will be laughed at in such a country. 

The Supramental consciousness delights in giving all it has to everyone for the joy of self-giving. 

It delights in others’ delight. 

Its delight is greater when it gives of itself to the One. 

“என்னுசடய கசடெி ெபகாதாி அவளுசடய ெிபனகிதிகள் அசனவசரயும் விட்டுச் 

சென்றுவிட்டாள்- ஓடிப்பபாய் விட்டாள்.” 

விக்காம் மீது அவள் ஆழ்ந்த காதல் சகாண்டிருந்தாள். அவன் மீது அவளுக்கிருந்த கவர்ச்ெி 

உறுதியாக இருந்தது. 

அவைால் விக்காசமக் குசற கூற முடியாது. அவள் லிடியாசவக் குற்றம் ொட்டினாள். 

ஒரு ஆபணா அல்லது சபண்பணா, காதல் வயப்பட்டிருக்கும்சபாழுதும், கடுசமயான 

தூண்டுதல்கள் எழும்பபாதும் காதலிப்பவசரக் குற்றம்ொட்ட மாட்டார்.  

அந்தக் கவர்ச்ெிக்கு முன்பு, டார்ெியின் அைவுக்கு அதிகமான காதலும், சபம்பர்லியும்கூட 

முக்கியமற்றதாக மாறின.  

வாழ்வு இங்கு தன்சன அப்பட்டமாகவும், சவட்கமின்றியும், பக்குவமற்றும் சவைிப்படுத்துகிறது. 
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‘தி சலப் டிசவன்’, 1068-ம் பக்கத்தில் பகவான் கூறுவது இந்த அறியாசமயின் ருெிசயப் 

பற்றிபயயாகும்.  

இது தற்பபாசதய நிசலசய மீட்சடடுப்பதாகும். 

புவியில் இறங்கிய ெத்தியஜீவிய ெக்திசய தமஸ் விழுங்கியது. 

இது பூமியின் தீய இருைாகும். 

அது தன் தசைகசைபய விரும்புகிறது. 

இந்தச் ெக்தி அனந்தமானது. 

அதன் பிடியிலிருந்து மீண்டு, ஓரைவு திருவுருமாற்றத்திற்கு அது அனுமதித்தால், விடுவிக்கப்படும் 

ெக்தி கணக்கிட முடியாத அைவிற்கு அனந்தமாக இருக்கும்.  

உணர்வின் ெமூக நிசலயில் அது ெக்தியாகும், ெமூக ெக்தியாகும். 

அதன் எதிர்ப்பு குசறவாக இருக்கிறது. 

உடனடியாக இல்லாவிடினும், அது மாற்றத்திற்குத் தன்சன உட்படுத்திக்சகாள்ளும். 

அதிலிருந்து கணக்கிலடங்கா மாற்றங்கள் எழும். 

உடல் தன்னகத்பத இருக்கும் ஜீவனின் பீடமாக உள்ைது. 

இவ்வாறாக உடசல இணங்கச் செய்யும் ஒருவர் அமரத்துவத்சத அசடவார், உடலுக்கு அல்ல, 

ஜீவனுக்கு. 

திருமதி சபன்னட்டிடம் இருந்த இத்தசகய சபாய்சமயின் ஒரு இசை, அசமதி அசடந்தபபாது 

விடுவித்த ெக்தியும் ஆற்றலும் சபம்பர்லிசயயும் டார்ெிசயயும் கட்டுப்படுத்தியது.  

முக்கிய குற்றவாைி வெீகாிக்கும் நபராக ஒரு அைகிய ஆணாக இருந்ததினால், அவன் மீது பஜனும் 

எந்தக் குற்றத்சதயும் காணவில்சல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆணின் ஈர்ப்பினில் சபண்சமயின் ஆளுசம இங்கு தன்சனபய தியாகம் செய்கிறது. 

ஆணுக்கு இது பமலும் அதிகமானது. 

மனித குலத்தின் முதல் சுதந்திரம் சபாய்யான கவர்ச்ெியிலிருந்து கிசடக்கும் இந்தச் சுதந்திரபம 

ஆகும். 

ஓடிப்பபான நிகழ்வு ஒரு சபரும் துயரமான நிகழ்வாக இருப்பினும், பாதிப்பசடந்தவர் உட்பட 

அசதக் பகள்வியுறும் அசனவருக்கும் இது ஆர்வத்சதத் தூண்டும் நிகழ்வாக இருக்கிறது. 

பாதிப்பசடந்தவருசடய எதிர்விசனயின் தீவிரம் மகிழ்ச்ெி கலந்ததாக இருக்கும்.  

ஓடிப்பபாவது ெமூக விதிகள் மீறப்பட்ட ஒரு துணிகரமான செயலாகும்.   

இத்தசகய ஒரு எதிர்ப்பிற்கு மிகவும் ஆழ்ந்த ஆர்வத்தின் ஒரு வலிசமயான ஒரு அம்ெம் இருக்கும். 

இசத மசறக்கபவ முடியாது. 

இசத சவற்றிகரமாக மசறப்பது எதிர்ப்பின் தீவிரமாக சவைிப்படும். 

அவள் டார்ெிசய நிந்தித்தசபாழுது அவன் அந்தச் ெந்பதாஷத்சத உணர்ந்தான். 

புலி தன்சனத் தாக்கி உண்டுவிடும் என்கிற எண்ணம் ெிலிர்ப்சப அைிக்கிறது. 

அவ்வாறு உண்ணப்படுவது, ஜடநிசல உருவம் அைிந்து, அகத்தில் மசறந்திருக்கும் ஒைி பவசறாரு 

ஜீவாத்மாவில் அபத பபான்றசதாரு ஒைியுடன் கலப்பதாகும். 

இது ஒரு பாிணாம ெந்பதாஷம் ஆகும். 

பபார்முசனயில் மரணம் அசடயும் வீரன் இதுபபான்ற ெந்பதாஷத்சதத் தீவிரமாக உணருகிறான். 

Raoul ஆப்பிாிக்காவில் மரணம் அசடயும்பபாது, தனக்கு Louise மீதிருந்த காதலுக்காக 

மரணமசடவசத அறிந்திருந்தான். 

மரணம் அசடயும் ஒவ்சவாருவரும் ஒைியின் ஆதியுடன் இசணயும் மகிழ்ச்ெிசய அசடகின்றனர். 

தன்னுசடய ெிறப்பான பங்கிசன வகிக்கும் மனிதன், அவனுள் இருக்கும் மிகச் ெிறியது அதன் 

அனந்தத்சதப் சபறும்சபாழுது, உச்ெத்சத அசடகிறான்.   

ஒரு கசதயில் ஆெிாியர் கசத, கசதக்கரு, நிகழ்வுகள், கதாபாத்திரங்கள் ஆகியவற்சற 

உருவாக்குகிறார். 

வாெகராக, நாம் அற்புதம் சவைிப்படுவசதப் பார்க்கலாம். 

ஒரு கதாபாத்திரமாக, பல்பவறு கட்டங்கைில் அவர் தனது பல்பவறு பங்குகசை வகிக்கிறார். 

இறுதிக் கட்டத்தில் கதாபாத்திரம் ஆன்மீக தனி மனிதனாக சவைி வருகிறது, அதாவது, அவன் 

ஆழ்மனசதயும் பிரம்மத்சதயும் இசணக்கிறான்- ஆகபவதான் பசடப்பின் மிகப் சபாிய பிரபஞ்ெ 

ெந்பதாஷம் உருவாகிறது. 

ஒரு கதாபாத்திரமாகத் தன்னுசடய பாத்திரத்தில் தனது தனிப்பட்ட பங்கிசனயும், மற்ற 

பாத்திரங்களுடன் சதாடர்புசடய தன்னுசடய பாத்திரத்தின் பங்கிசனயும், ஆெிாியாின் கசதப் 

பசடப்பில் தன்னுசடய பங்கிசனயும் உணருகிறான். 
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அவனுசடய தனிப்பட்ட பாத்திரத்தின் ெந்பதாஷத்துடன், மற்ற அசனத்து பாத்திரங்கைின் 

ெந்பதாஷமான, உலகத்தின் ெந்பதாஷம் மற்றும் ஆெிாியாின் ஆரம்ப பசடப்பின் ெந்பதாஷத்சதயும் 

இசணப்பதால், ெந்பதாஷத்தின் தீவிரம் அதிகபட்ெமாக இருக்கும். 

மனிதனில் பிரம்மம் மற்றும் பிரபஞ்ெத்தின் சவைிப்பாபட அதற்குக் காரணமாகும். 

ெத்தியஜீவிய ஜீவியத்தில் இருக்கும் ஒருவருக்கு உலகத்தில் குற்றம் என்பபத எதுவும் இல்சல. 

நம்மிடம் இருப்பசத ஒருவர் அபகாிக்க முயற்ெி செய்வது ஒரு குற்றமாகும். 

இன்றும்கூட ஒரு கிராமவாெி தனது கிராமத்சதச் சொந்தம் சகாண்டாடுகிறார். கிராமம் அவரது 

சொந்த மண் எனும் அவரது உணர்வுகளுக்குப் பாதிப்சப ஏற்படுத்தும் எந்த அன்னியரும், வரம்பு 

மீறி அங்கு நுசைந்தவராகக் கருதப்படுவார்.  

நகரத்தில் வெிப்பவர்கைால் அன்னியாின் இந்த அத்துமீறசலப் புாிந்துசகாள்ை முடியாது. 

‘பலவீனபம, உன் சபயர்தான் சபண்பணா’ எனும் சொற்சறாடர் ஒரு சபண்சணச் சொந்தம் 

சகாண்டாடுவதிருந்து எழுகிறது.  

ஊர்வெிக்கு அது ஒரு இல்லாத உணர்ச்ெியாக இருந்தது, அதனால் அது ஒரு குற்றமாகக் 

கருதப்படவில்சல. 

அவளுக்கு அகந்சத இருந்தது. அர்ஜுனனின் மறுப்பு அசதப் பாதித்தது. அதனால் ொபமிட்டாள். 

இன்சறய ஒரு ஐபராப்பிய அல்லது அசமாிக்க சபற்பறாருக்கு லிடியா ஒரு இயல்பான 

குைந்சதயாக இருப்பாள். 

அவளுசடய செயலில் எந்தக் குற்றமும் காணப்படாது. 1789-ல் நிசலசம இவ்வாறு 

இருக்கவில்சல.  

இந்திய ஜனாதிபதி பதவி தன்னிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டதாக காந்திஜி என்றுபம நிசனக்கவில்சல, 

ஏசனனில் அவர் அதற்சகல்லாம் அப்பாற்பட்டவராக இருந்தார். 

மற்ற எந்த ஒரு அரெியல் ெந்தர்ப்பத்திலும் இவ்வாறு உணரவில்சல.  

ஒருவரது சொந்த ெந்பதாஷத்திற்காக உயர்ந்த விஷயங்கசைச் செய்வது, தனிப்பட்ட 

ெந்பதாஷத்திற்காக மட்டுபம என்று இதுவசர ஆகவில்சல. 

அவ்வாறு இருப்பின் பமம்பட்ட நிசல எனும் உணர்வு இருக்காது. 

பமம்பட்ட நிசல இல்லாதபபாது, தன்னுசடயது எனும் உணர்பவா, குற்றபமா இருக்காது. 

கடலில் நீச்ெல் அடிப்பவர்களுக்கு, அதற்கான இடத்தின் பற்றாக்குசற இல்லாத காரணத்தால், அது 

தனது இடம் என்ற உணர்வு எைாது. 

உலகம் முழுவதிலும் உள்ை மற்றும் ஆெியப் சபண்களுக்கு உசடசமப்படுத்திக்சகாள்வது, 

முக்கியமாகப் பணத்சதப் சபாறுத்தவசர, சுயநலம் மிகுந்த அகந்சதயின் ெக்திவாய்ந்த ஒரு 

உணர்ச்ெியாகும். ெக்தி இவ்விரண்டின் ெக்திசயயும் இசணக்கிறது. 

சொந்தம் சகாண்டாடுவசத ஜடநிசலயில் சகவிடுவது, உடலின் அகந்சதசயக் சக விடுவதாகும். 

கடந்த முன்னூறு வருடங்கைாகப் பிரான்ெில் எவராலும் ஒரு சபண்ணின் மீது உாிசம சகாண்டாட 

முடியவில்சல.  

ஓட்டலின் படுக்சககசைப்பபால, பல வாடிக்சகயாைர்களுக்குச் பெசவ செய்பவைாகபவ 

அங்குள்ை சபண்கள் உள்ைனர். 

அது பபான்ற ஒரு நாட்டில் ஒரு சபண்சண உாிசம சகாண்டாடுவது ஏைனத்திற்குாியது. 

ெத்தியஜீவிய ஜீவியம் சுய அர்ப்பணத்தின் ெந்பதாஷத்திற்காகபவ தன்னிடம் இருப்பன 

அசனத்சதயும் அசனவருக்கும் வைங்குவதில் மகிழ்ச்ெி அசடகிறது. 

மற்றவாின் ஆனந்தத்தில் அது ஆனந்தம் அசடகிறது.  

ஏகனுக்குத் தன்சன அர்ப்பணிக்கும்சபாழுது அதன் ஆனந்தம் சபாிதாக இருக்கிறது. 

196. “Has thrown herself into the power of Mr. Wickham.” 

In many places people gave up the prefix Mr. to Wickham after he was exposed. She lovingly retained her 

respect for him. 

Love is never disillusioned; nor is the intense charm. 

It is prominently seen in lovers. 

Dantes said of ‘Mercedes’ the name was still sweet. 

It can either remain or turn to sour bitterness as in Kitty against the philandering Baron of Conan Doyle. 

People permit relationships on the merest surface. 

Families go a little deeper. 

Beyond the shallow and deep surface each man is a world to his own self where he permits no one. 

Beyond what he knows is all the universe of which he is ignorant. 

 — who could have expected Bingley at Meryton? 
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  Had anyone imagined Darcy’s love for Lizzy? 

 — From which unearthly possibility did Collins arise? 

Was it within the reach of her dream that Charlotte 

would be married and sit at Lady Catherine’s table? 

Wherefrom did thousands of pounds come for Wickham? 

Who conceived of Lydia’s love for Wickham? 

Is it conceivable that Lizzy would abuse Darcy and Darcy would thank her for the abuse? 

All the initiatives of Mrs. Bennet were conceivable, but who could know, from which world would Mr. 

Bennet put his foot down and curb her freedom. 

In which realm of possibility is it recorded that Collins could shift from lively Elizabeth to Charlotte who 

was lifeless? 

Our world is surrounded by the subtle, occult, causal worlds and the planes of intraconscient and the 

circumconscient along with the subconscient and superconscient are actively present. 

No secret will emerge out of one’s mouth even when he becomes insane. 

Crises are moments for others to know one’s deep interests. 

Her deep fascination for Wickham craved for an expression at the most sensitive moment of her life. 

Preferment goes by liking. 

Appaya Dikshidar tested his loyalty by going into madness. 

While mad he wrote the famous poem Uma sahasram. 

The deepest of human existence in India is saturated with God-Love. 

Therefore, perhaps, the bodies of Indians carry light. 

The greatest delight is when that light emerges out of darkness. 

All the above are human experiences. 

Only the last is the experience of the divine in Man. 

Indian readers do see what Lizzy gained, as it is property. 

None of them are able to know what great gain Darcy had. 

Whether the full appreciation is there anywhere is a question. 

No one who has not been in love can know that. 

He can only see the humiliation of the abuse. 

No one who has not sought Romance can know his success. 

Certainly Elizabeth could not know the value Darcy had sought as there was no reciprocity in her. 

Her Mind delighted in her infatuation with Wickham and her being was saturated with the 

possession of Pemberley. 

Darcy was not in her Mind or vital. Nor did he touch her physical being except by unpleasantness. 

She was after the proposal grateful to him for loving her in spite of her taunting him. 

That gratitude was a Mental perception, not an emotional upsurge. 

Never did she respond to Darcy as her father felt about honour or as Darcy had sought love of liveliness. 

She only saw pride, conceit, selfish arrogance, meanness. 

She responded to the magnificently furnished rooms with which she could claim intimate use. 

New Economics 

Man throws himself into the power of someone or something that is most attractive to him at that 

moment. 

This is not only true for a love-lorn girl like Lydia. 

Subjects get organised this way. 

Empires were so built. 

Here we see Man acting exercising his capacity for immediate benefit. 

All great schools of thought were only founded in this fashion. 

The period they were born in decided whether their effort would be partial or whole. 

Only the great poets of the world were after something whole as Poetry itself belongs to a level where only 

being as a whole permits creation. Thought is partial. It can only produce partial consummation. Adam 

Smith founded economics on the twin foundations of trade creating wealth, and division of labour 

increasing it. 

That subject was organised into a body of scholastic knowledge by logical arguments, reasonable 
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explanation, study of facts that corroborated the thesis, statistical analysis, coordination with subjects like 

mathematics, demography the basic guidance being the ruling ideas of knowledge – knowledge should be 

objective and scientific. 

Trade energised the basic process of production – agriculture, generated a fresh non-material field of 

human relationship, benefiting by the invention of coinage. 

That plane of trade – market – was the very beginning. With urbanization, the technology of transport and 

communication, fostered with the developing Mind of humanity through the institution of education, by the 

birth of the all regulating government, that plane of trade has now become the Market for every human 

transaction which has multiplied a million fold a million ways. That Market all comprehending as it is not 

only creates Money, but knowledge, power, social as well as governmental, and energises the society at all 

levels – physical, vital, Mental, spiritual. The insight of the non-monetorised sector is a penetration into this 

sphere. Also this Market, as everything else, has an unorganised foundation. 

To conceptualise the wider dimension of this Market that is economy in its organised form, organise it as 

present economics is organised, devise tools of measurement for its every branch, identify its potentials to 

render society prosperous is the work for a whole well organised university with a department for each of 

its objects. 

The power of a subject emerges only when it interacts with other fields, as mathematics with astronomy. 

Economics should be studied in its relation to every subject – education, communication, transport, 

government, etc. All these can go on right lines when Man is the center. Wealth of Nations revisited for 

welfare and well-being of Man is an apt and appropriate title. 

It is a line that throws up strategies of selflessness – Sears, Google, insurance, internet, etc. – which alone 

will survive in future. 

Man is in search of knowledge that is power. His study cannot be confined to one field like physics or 

economics. All subjects merging into one can search for knowledge. 

Presently it is best to study economics in relation to politics as a means of solving all existing problems. 

Economics studied from Man as the centre will make the problem of environment disappear, as Man being 

the environment cannot hurt himself. 

The idea of Limits to Growth is an unpardonable Sin against humanity. 

Maybe it can be tolerated in the context of deterioration.  

Man entertaining that view holds the deadwood as his ideal. 

Growth can only be limitless, leading further to development and evolution. 

All objective progress has an end. 

No subjective process has any end. 

It is not only endless but beginningless infinity. 

Economics is a study of production. 

Obviously the production must be creative, creative in quantity as well as quality. 

The world is obsessed with the standard of living. Otherwise, Man can beneficially occupy himself with 

other dimensions of life. 

“திரு விக்காமின் அதிகாரத்திற்குள் தன்சன உட்படுத்திக் சகாண்டு விட்டாள்.” 

பல இடங்கைில் அவனுசடய உண்சம முகம் சவைி வந்த பின் ‘திரு’ எனும் அசடசமாைிசய 

மக்கள் அகற்றிவிட்டனர். அவன் மீதிருந்த மாியாசதசய எலிெசபத் அன்புடன் தக்க சவத்துக் 

சகாண்டிருந்தாள். 

காதல் என்றுபம ஏமாற்றமசடவதில்சல; தீவிர கவர்ச்ெியும் அவ்வாபற ஏமாற்றம் அசடயாது.   

இது காதலர்கைிசடபய பிரதானமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 

‘Mercedes’ எனும் சபயர் இன்னமும் இனிசம அைிப்பதாக இருப்பதாக Dantes கூறினான்.  

இது சதாடர்ந்து அப்படிபய இருக்கலாம் அல்லது Conan Doyle-ன் சபண் பித்தனான பிரபுவிற்கு 

எதிராக கிட்டி மாறியசதப் பபால் கெப்பாகவும் மாறலாம். 

பமல்மனதில் மட்டுபம மக்கள் உறவுமுசறகசை அனுமதிக்கின்றனர்.  

குடும்பத்தினர் பமலும் ெற்று ஆைமாகச் செல்கின்றனர். 

பமபலாட்டமான நிசலசயயும் ஆைத்சதயும் தாண்டி, ஒவ்சவாரு மனிதனுக்கும் அவனது உலகம் 

சொந்தமானது, அவன் அங்கு பவறு எவசரயும் அனுமதிப்பதில்சல. 

அவன் அறிந்ததற்கு அப்பால் இருப்பது அவன் அறியாமல் இருக்கும் பிரபஞ்ெம் முழுவதும் ஆகும்.    

-  பிங்கிலிசய சமாிடனில் யார்தான் எதிர்பார்த்திருப்பர்?   
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   எலிெசபத் மீது டார்ெிக்கு இருந்த காதசல எவபரனும் கற்பசன செய்திருந்தார்கைா?  

-  நிசனத்துப் பார்க்க முடியாத விதமாக காலின்ஸ் எங்கிருந்து வந்தான்? 

ொர்சலட்டிற்குத் திருமணம் நசடசபற்று, பலடி காதாினுசடய பமசஜயில் அவள் அமருவாள் என 

அவள் நிசனத்துப் பார்த்திருப்பாைா? 

விக்காமிற்கு எங்கிருந்து ஆயிரக்கணக்கான பவுன்கள் வந்தன? 

விக்காம் மீது லிடியாவிற்கு இருந்த காதசல யாரால் நிசனத்துப் பார்த்திருக்க முடியும்? 

எலிெசபத் டார்ெிசய நிந்திப்பாள், டார்ெி அதற்கு அவளுக்கு நன்றி கூறுவான் என்பசத நிசனத்துப் 

பார்க்க முடியுமா? 

திருமதி சபன்னட்டின் அசனத்து தன்முசனப்புகசையும் புாிந்துசகாள்ைலாம், எவ்வாறு  

திரு சபன்னட் உறுதியாக நின்று அவைது சுதந்திரத்சதக் கட்டுப்படுத்துவார் என்பசத யாரால் 

சதாிந்துசகாள்ை முடியும்?  

கலகலப்பான சுபாவமுசடய எலிெசபத்திடமிருந்து ஜீவனற்ற ொர்சலட்டிற்கு காலின்ஸ் மாறுவது 

எவ்வாறு ொத்தியம்? 

சூட்சும, மசறபுலனான, காரண உலகங்கைால் நமது உலகம் சூைப்பட்டுள்ைது. ஆழ்மனதுடனும், 

பரம்சபாருளுடனும் அகத்தின் சூட்சுமமும் சூைலின் சூட்சுமமும் தீவிரத்துடன் உடன் உள்ைன. 

ஒருவரது மனநிசல பாதிக்கப்பட்டாலும்கூட அவரது வாயிலிருந்து எந்த இரகெியமும் சவைிவராது. 

சநருக்கடிகள், ஒருவரது ஆழ்ந்த ஆர்வங்சை மற்றவர்கள் சதாிந்துசகாள்ளும் தருணங்கைாகும்.  

விக்காம் மீதிருந்த அவைது ஆழ்ந்த பமாகம் அவைது வாழ்க்சகயின் மிகவும் முக்கியமான 

தருணத்தில் ஒரு சவைிப்பாட்டிற்காக ஏங்கியது.   

முன்பனற்றம் விருப்பத்தின் பபாில் ஏற்படுகிறது. 

அப்பய்ய தீக்ஷதர் பயித்தியமாக மாறி, தன்னுசடய விஸ்வாெத்சதச் பொதசன செய்தார். 

அவ்வாறு மாறியசபாழுது அவர் உமா ெஹஸ்ரம் எனும் பிரபலமான கவிசதசய எழுதினார். 

இந்தியாவில் மனித வாழ்வின் அதிகபட்ெ ஆைம் இசறவனின் அன்பினால் செறிந்து உள்ைது. 

அதனால்தான் இந்தியர்கைின் உடல் ஒைிசயத் தாங்கியுள்ைது பபாலும். 

இருைிலிருந்து அந்த ஒைி சவைி வருவபத மிகப் சபாிய ஆனந்தமாகும்.  

பமற்கூறியசவ அசனத்தும் மனித அனுபவங்கைாகும். 

கசடெியாகக் கூறப்பட்டது மட்டுபம மனிதனில் உள்ை இசறவனின் அனுபவமாகும். 

எலிெசபத் அசடந்தது சபரும் சொத்து என்பதால் இந்திய வாெகர்கள் இசதக் கவனிக்கிறார்கள். 

டார்ெி எந்த அைவிற்கு அதிகப் பயனசடந்தான் என்பது யாருக்கும் சதாியவில்சல. 

எங்காவது முழுசமயான புாிதல் உள்ைதா என்பது ஒரு பகள்வியாக உள்ைது. 

காதலிக்காதவர்கள் ஒருவராலும் இசத அறிய முடியாது. 

நிந்தசனயில் ஏற்படும் அவமானத்சத மட்டுபம அவரால் காண முடியும். 

அமரகாதசல நாடாத எவருக்கும் அவனது சவற்றிசய அறிந்துசகாள்ை முடியாது. 

எலிெசபத்திடம் பரஸ்பரத்தன்சம இல்லாத காரணத்தால், டார்ெி நாடிய பண்பிசன அவைால் 

நிச்ெயமாக அறிந்துசகாள்ை முடியவில்சல. 

அவைது மனம் விக்காம் மீதிருந்த மயக்கத்தில் ெந்பதாஷமசடந்திருந்து, அவைது ஜீவன் 

சபம்பர்லிசய அசடவதில் செறிவுற்றிருந்தது. 

டார்ெி அவைது மனதிபலா உணர்விபலா இல்சல. இனிசமயற்ற உணர்வினால் மட்டுபம அவன் 

அவைது ஜடநிசல ஜீவசன ஸ்பாிெித்தான். 

திருமண பவண்டுபகாைிற்குப் பிறகு, தான் அவசன நிந்தித்தபபாதும், தன்சன அவன் 

காதலிப்பதற்காக அவள் நன்றி உணர்வுடன் இருந்தாள். 

அந்த நன்றி உணர்வு மனாீதியான ஒரு கருத்தாக இருந்தது, உணர்ச்ெியின் எழுச்ெியாக 

இருக்கவில்சல.  

எலிெசபத்தின் தந்சத சகௌரவத்சதக் கருதியதாபலா, அல்லது டார்ெி கலகலப்பான சுபாவத்தின் 

மீதிருந்த காதசல நாடியதாபலா, அவள் அவனுக்கு ஒருபபாதும் பதிலைிக்கவில்சல. 

கர்வம், சூழ்ச்ெி, சுயநலத்துடன் கூடிய அகம்பாவம், ெிறுசம ஆகியவற்சற மட்டுபம அவள் 

பார்த்தாள்.  

பிரம்மாண்டமாக அலங்காிக்கப்பட்ட அசறகளுக்கு சநருக்கமானப் பயன்பாட்சடக்பகாரும் அவள், 

அவற்றிற்கு மறுசமாைி அைித்தாள். 

புதிய சபாருைாதாரம். 

அந்தத் தருணத்தில் தனக்கு மிகவும் ஈர்ப்புசடயதாக இருக்கும் ஒன்றிற்பகா அல்லது ஒருவருக்பகா 

மனிதன் தன்சன உட்படுத்திக் சகாள்கிறான். 

காதலுக்கு ஏங்கும் லிடியாசவப் பபான்ற சபண்ணுக்கு மட்டுபம இது உண்சமயாகாது. 
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விஷயங்கள் இவ்வாறு முசறப்படுத்தப்படுகின்றன. 

பபரரசுகள் இவ்வாறு நிர்மாணிக்கப்பட்டன. 

உடனடி நன்சமக்காக மனிதன் தன்னுசடய ஆற்றசல செயல்படுத்துவசத இங்கு நாம் 

பார்க்கிபறாம்.  

அசனத்து எண்ணங்கள் ொர்ந்த விஷயங்களும் இவ்வாறுதான் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. 

அசவ உருவாக்கப்பட்ட காலம் அவற்றின் முயற்ெி பகுதியாக இருக்குமா அல்லது முழுசமயாக 

இருக்குமா என்பசதத் தீர்மானித்தது. 

உலகத்தின் தசல ெிறந்த கவிஞர்கள் மட்டுபம முழுசமயான ஒன்சறப் பின்சதாடர்ந்து சென்றனர், 

ஏசனனில் கவிசதபய ஒரு முழுசமயான பசடப்சப அனுமதிக்கும் ஒரு நிசலசயச் ொர்ந்தது. 

எண்ணம் பகுதியானது. அதனால் பகுதியான நிசறசவ மட்டுபம அைிக்க முடியும். வர்த்தகம் 

செல்வத்சத உருவாக்குவது மற்றும் பவசலசயப் பிாித்துக்சகாள்வது ஆகிய இரண்டின் 

அடிப்பசடயில் ஆடம் ஸ்மித் சபாருைாதாரத்சத உருவாக்கினார். 

தர்க்காீதியான விவாதங்கள், அறிவுொர்ந்த விைக்கங்கள், ஆய்விசன உறுதிப்படுத்தும் 

உண்சமகைின் ஆய்வு, புள்ைிவிவர பகுப்பாய்வு, கணிதம், மக்கட் புள்ைி விவரம், ஒரு 

பநாக்கத்சதக்சகாண்ட விஞ்ஞானாீதியான அறிவு ஆகியவற்சற ஒருங்கிசணத்து சபாருைாதாரம் 

முசறப்படுத்தப்பட்டது.     

வர்த்தகம் உற்பத்தியின் அடிப்பசட செயல்முசறக்கு ெக்தி அைித்தது; பவைாண்சம 

சபாருள்ாீதியற்ற ஒரு மனித உறவிசன உருவாக்கியது, நாணயத்தின் கண்டுபிடிப்பால் 

பயனசடந்தது. 

வர்த்தகத்தின் அந்தத் தைமான ெந்சத, முதல் ஆரம்பமாகும். நகரமயமாதல், பபாக்குவரத்து மற்றும் 

சதாசலத் சதாடர்பின் சதாைில் நுட்பம், கல்வியினால் முன்பனற்றம் சபற்றுள்ை மனிதனின் மன 

வைர்ச்ெி, அரொங்கத்தின் கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்றால் வர்த்தகத்தின் அந்த நிசல இப்சபாழுது 

ஒவ்சவாரு மனித பாிமாற்றத்திற்கும் ெந்சதக் கைமாக மாறியுள்ைது, இது லட்ெக்கணக்கான 

வைிகைில் லட்ெக்கணக்கான மடங்கு சபருகியுள்ைது. அந்தச் ெந்சத முழுசமயானது. அது பணத்சத 

உருவாக்குவது மட்டுமல்லாமல், ெமூகம் மற்றும் அரொங்கத்தின் அறிவு, ெக்தி ஆகியவற்சறயும் 

உருவாக்கி ெந்சத- ஜடம், உணர்வு, மனம், ஆன்மீகம் என்று எல்லா நிசலகைிலும் ெமூகத்திற்குத் 

சதம்பூட்டுகிறது. பணம் அல்லாத  துசறயின் உட்பார்சவ இந்த இடத்சத ஊடுருவுகிறது. மற்ற 

எல்லாவற்சறயும்பபால இந்தச் ெந்சதயும் ஒரு முசறப்படுத்தப்படாத அடித்தைத்சதக் 

சகாண்டுள்ைது.  

இந்தச் ெந்சதயின், அதாவது சபாருைாதாரத்தின் முசறப்படுத்திய ரூபத்தின் அகண்ட 

பாிமாணத்சதக் கருத்தில் சகாள்வதற்கு, தற்சபாழுசதய சபாருைாதாரம் 

முசறப்படுத்தப்பட்டுள்ைதுபபால் முசறப்படுத்துவது, அதன் ஒவ்சவாரு கிசைசயயும் அைப்பதற்கு 

கருவிகசை உருவாக்குவது, ெமூகத்சத வைமாக்க அதன் ொத்தியக்கூறுகசை அசடயாைம் 

காண்பது ஆகியவற்றிற்கு ஒவ்சவாரு துசறசய அசமத்துச் செயல்பட பவண்டியது பல்கசலக் 

கைகத்திற்கான பணியாகும்.  

ஒரு பாடத்தின் ெக்தி, கணிதம், வானியலுடன் சதாடர்புசகாள்வது பபால், மற்ற துசறகபைாடு 

சதாடர்புசகாள்ளும்சபாழுது மட்டுபம சவைி வருகிறது. சபாருைாதாரம் மற்ற ஒவ்சவாரு 

பாடத்துடன் இருக்கும் சதாடர்பின் அடிப்பசடயில் கற்றுக்சகாள்ைப்பட பவண்டும்- கல்வி, 

சதாசலத் சதாடர்பு, பபாக்குவரத்து, அரொங்கம் பபான்றசவ. மனிதன் சமயமாக இருக்கும் 

சபாழுது இது ொியான திசெயில் பபாகலாம். நல் வாழ்சவயும் மற்றும் மனிதனின் உடல் 

நலத்சதயும் ‘Wealth of Nations’ பபணுவதால் இந்தத் தசலப்பு மிகவும் சபாருத்தமானது.  

தன்னலமற்ற செயல் திட்டங்கசைச் செயல்படுத்தும் கைம் இது- ெியர்ஸ், கூகுள், காப்பீட்டுத் 

திட்டம், இசணயதைம் பபான்ற - இசவ மட்டுபம எதிர்காலத்தில் நிசலத்து நிற்கும்.   

ெக்தியாக விைங்கும் அறிசவ மனிதன் பதடிக் சகாண்டிருக்கிறான். சபௌதிகம் அல்லது 

சபாருைாதாரம் என்று ஒரு துசறயிபலபய மனிதனது ஆய்சவ அடக்கிவிட முடியாது. 

தற்சபாழுசதய அசனத்துப் பிரச்ெிசனகசையும் தீர்ப்பதற்கான வைிமுசறயாக அரெியலுடன் 

சதாடர்புப்படுத்தி சபாருைாதாரத்சதக் கற்பது ெிறந்தது. 

மனிதசன சமயமாக சவத்து சபாருைாதாரத்சதப் படிப்பது சுற்றுப்புறச் சூைலின் பிரச்ெிசனசய 

அகற்றிவிடும், ஏசனனில் அவபன சுற்றுப்புறச் சூைலாக இருப்பதால் தன்சனபய அவனால் 

காயப்படுத்திக்சகாள்ை முடியாது. 

வைர்ச்ெிசயக் கட்டுப்படுத்தும் கருத்து மனிதகுலத்திற்கு எதிரான மன்னிக்க முடியாத பாவமாகும்.  

ொிசவப் சபாறுத்த அைவில் அசத ஒருபவசை சபாறுத்துக் சகாள்ைலாம். 
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அந்தப் பார்சவசயக் கருதும் மனிதன் ஜீவனில்லாத ஒன்றிசன தனது இலட்ெியமாக சவத்துக் 

சகாண்டுள்ைான். 

வைர்ச்ெி அைவற்றதாக மட்டுபம இருக்க முடியும், பமலும் முன்பனற்றத்திற்கும், பாிணாமத்திற்கும் 

வைி வகுக்கும்.  

புற முன்பனற்றம் அசனத்திற்கும் ஒரு முடிவு உண்டு.  

அக முன்பனற்றத்திற்கு எந்த முடிவும் கிசடயாது. 

இது முடிவில்லாதது மட்டுமல்ல, ஆரம்பபம இல்லாத அனந்தம் ஆகும்.  

சபாருைாதாரம் உற்பத்தியின் ஆய்வாகும். 

உற்பத்தி அக்கபூர்வமாக இருக்க பவண்டும், தரத்திலும் அைவிலும் ஆக்கபூர்வமாக இருக்க 

பவண்டும். 

உலகம் வாழ்க்சகத் தரத்தால் ஆட்சகாள்ைப்பட்டுள்ைது. இல்லாவிடில் வாழ்வின் மற்ற 

பாிமாணங்களுடன் மனிதன் நன்சம பயக்கும் வண்ணம் தன்சன ஈடுபடுத்திக் சகாள்வான். 

197. The Individual 

“They have gone together to Brighton.” 

People seek enjoyment of the moment as they are being part of a general universal vibration that is 

social. 

By concentration the general condenses as an individual. 

It is by concentration as well as a reversal. 

All concentrations are reversals as all totality is reversal. 

Leadership is concentration in the opposite direction. 

Social collectivity is a flow of energy scattered. 

Obviously the leadership requires concentration. 

The whole which exceeds the sum of the parts changes from the gross physical to the subtle plane by a 

reversal of the higher forces. 

All vertical growth exhibits this reversal at all stages of transition. 

The Individual is the leader of the collective. 

At the same time the individual becomes universal by a reversal and by raising itself to transcendence 

reverses again. 

The Individual becomes integrated by universality as well as transcendence. 

Today an emerging Individual can save the society by solving its problems. 

By universalising himself, he can establish the World government. 

By entering transcendence he can be born as the spiritual individual – the supramental being. 

By giving up physical vital possessiveness, he universalises. 

Self-giving emerging out of selfish possessiveness is a reversal. 

Leadership so far exhibited the element of reversal in that they led the masses of people to act in the 

opposite direction to their natural inclination. 

JP Morgan’s effective control of the market is the assertion of the reversal of individuality against the 

insistent trend of the market which is the force of the collective. 

He followed the principle of don’t explain, act. 

FDR acted like the continuation of Morgan not in the stock market but in the whole market that is the 

society. 

Stock market prices that are forces can be acted on by greater volume of Money if backed by the right 

human decision by a financier. 

In 1932 it was a politician that was called for as by then society overcame the utility of a financier. 

FDR appeared in politics, followed by Churchill in the military. 

Now the military has degenerated into nuclear arms, and politics has outgrown national boundaries. 

However unformed or immature or premature, one who belongs to no nation can serve as that Individual if 

he has overcome the Money-value and the inherent violence of humanity. 

Money value can be given up by self-giving actively pursued on all sides. 

Human violence was overcome by Churchill by offering one’s life and body at the altar of universal 

violence. 

Now that violence cannot be given up, but can be transformed. 

Its transformation demands its force be turned against oneself till one suffers prolonged suffocation. 
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Accepting the external conditions of impossible character and dimension generates that needed suffocation, 

but it is inflicted from outside. 

For transformation it must be self-chosen with the higher spiritual knowledge of soul-necessity. 

Inwardly it converts the self-gathering selfishness into outgoing self-giving that makes others flower. 

To enjoy such flowering of others is true self-giving. 

Expanding commerce that seeks infinity made America land on it as guaranteed satisfaction against return 

of Money. 

The basic spiritual value of life is to help all others flowers by one’s own endeavours which compels the 

inner submerged soul to emerge freely. 

The birth of the Universal individual, the spiritual individual is the order of the day. 

The world is ready. 

The heavens are ready to open. 

May Man awake. 

Man becomes conscious from the moment he becomes the determinant of events. 

The laws of Nature direct the course of events, decide the outcome and continue the course. 

This is so in the material and life planes, not in the Mental plane. 

In the Mental plane Man becomes the determinant when he chooses. 

Unable to make a choice or unwilling, he remains unconscious. 

Once he chooses, he makes the human choice the determinant. 

In doing so, he is guided by and controlled by his beliefs. 

His social beliefs, moral beliefs, ethical beliefs come into play in order. 

Knowing this principle, the Gita asks Man to surrender all his dharmas when he wants to attain 

moksha. 

Once he can do so, he finds the forces of all planes below him work to fulfill his wishes. 

He can be conscious of himself at this stage or even be conscious of Self, thus becoming Self-conscious. 

At this stage his acts lend themselves to study how his own understanding of the material laws, life forces, 

Mental ideas work to bring about an event. 

Life is a chain of events accomplished. 

In the Mental plane it is in Man’s hands to gain control over that accomplishment. 

Man, in his least equipment, is a Mental individual. 

He rises to become a universal individual. 

He can even rise to the transcendent plane. 

He is a spiritual Individual when he possesses the highest without discarding the lower aspects. 

Such an Individual as he rises to the supramental plane becomes a Supramental Being. 

As there are grades in that plane, the power of that Being goes on growing with his progress. 

Friendship for him is what others offer to him on his terms. 

The Individual. 

தனி மனிதன். 

“அவர்கள் இருவரும் பிதரட்டனுக்குச் சென்றுள்ளனர்.” 

ஒரு சபாதுவான உலகளாவிய அதிர்வின் ஒரு பகுதியாக, அதாவது ெமூகாீதியாக மக்கள் 

இருப்பதால், அவர்கள் அந்தத் தருணத்தின் ெந்ஜதாஷத்தத நாடுகின்றனர். 

செறிவதடவதன் மூலம் சபாதுவானது தனிப்பட்டதாகச் சுருங்குகிறது. 

இது செறிவின் மூலமும், ஜநர்மாறாக மாறுவதன் மூலமும் நதடசபறலாம். 

எல்லா முழுதமகளும் மாற்றங்கள் ஆதலால் எல்லா செறிவுகளும் மாற்றங்கஜளயாகும். 

ததலதம எதிர் திதெயில் ஏற்படும் செறிவாகும்.  

ெமூக கூட்டுத்தன்தம என்பது ெிதறிய ஆற்றலின் ஒரு ஓட்டமாகும். 

ததலதமக்கு மனச்செறிவு ஜததவ. 

பகுதிகளின் கூட்டுத்சதாதகதயவிட கூடுதலாக இருக்கும் முழுதம, உயர் ெக்திகளின் மாற்றத்தால் 

ஸ்தூல நிதலயிலிருந்து சூட்சும நிதலக்கு மாறுகிறது. 

அதனத்து அடுத்த நிதலதய ஜநாக்கிய வளர்ச்ெிகளும் மாற்றத்தின் எல்லா கட்டங்களிலும் இந்த 

மாற்றத்தத சவளிப்படுத்துகின்றன.  

மனிதன் ெமூகத்தின் ததலவன் ஆவான். 
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அஜத ெமயம், ஒரு மாற்றத்தின் மூலம் மனிதன் பிரபஞ்ெமயமாகிறான், பிரம்மத்திற்கு தன்தன 

உயர்த்திக்சகாள்வதன் மூலம் மறுபடியும் மாறுகிறான்.  

மனிதன் பிரபஞ்ெத்துவம் மற்றும் பிரம்மத்தின் மூலம் ஒருங்கிதணகிறான். 

இன்று வளர்ந்து வரும் ஒரு தனி மனிதன் ெமூகத்தின் பிரச்ெிதனகதளத் தீர்ப்பதன் மூலம் அததக் 

காப்பாற்றலாம்.  

அவன் தன்தன பிரபஞ்ெமயமாக்கிக் சகாள்வதன் மூலம் உலக அரொங்கத்தத நிறுவலாம். 

பிரம்மத்தத அதடவதன் மூலம் அவன் ஆன்மீக தனி மனிதனாக, ெத்திய ேீவனாகப் பிறக்க முடியும். 

ேடம் மற்றும் உணர்வின் சொந்தம் சகாண்டாடுவததக் தகவிடுவதன் மூலம் அவன் 

பிரபஞ்ெமயமாகிறான். 

சுயநலம் கூடிய சொந்தம் சகாண்டாடுவதிலிருந்து எழும் சுய அர்ப்பணம் ஒரு ததலகீழ் 

மாற்றமாகும். 

மக்களின் இயல்பான மஜனாநிதலக்கு எதிராக, அவர்கதள எதிர் திதெயில் செயல்பட தவத்து 

மாற்றம் எனும் அம்ெத்தத இதுவதர ததலவர்கள் சவளிப்படுத்தி வந்துள்ளனர். 

JP Morgan ெந்தததயத் திறம்படக் கட்டுப்படுத்தியது, ெமூகத்தின் ெக்தியாக விளங்கும் ெந்ததயின் 

வற்புறுத்தும் ஜபாக்கிற்கு எதிராக தனித்துவத்தின் மாற்றத்தின் வலியுறுத்தலாகும்.  

விளக்க ஜவண்டாம், செயல்படு எனும் சகாள்தகதய அவர் பின்பற்றினார். 

Morgan-ன் சதாடர்ச்ெிஜபால ரூஸ்சவல்ட் பங்குச் ெந்ததயில் அல்லாமல் ெமூகம் எனப்படும் சமாத்தச் 

ெந்ததயிலும் செயல்பட்டார். 

ெக்தியாக விளங்கும் பங்குச் ெந்தத விதலகள், பணம் முதலீடு செய்பவரது ொியான முடிவினால் 

ஆதாிக்கப்பட்டால், சபருமளவு பணத்தின் மூலம் செயல்பட முடியும். 

1932-ல் பண முதலீட்டாாின் பயன்பாட்தட ெமூகம் கடந்துவிட்டதால், அன்தறய ெமூகத்தால் ஒரு 

அரெியல்வாதி அதழக்கப்பட்டார். 

ரூஸ்சவல்ட் அரெியலில் ஜதான்றினார், அததத் சதாடர்ந்து வின்ஸ்டன் ெர்ச்ெில் இராணுவத்தில் 

ஜதான்றினார். 

இன்று இராணுவம் அணு ஆயுதங்களாக ெீர்சகட்டு விட்டது, அரெியல் நாட்டின் எல்தலகதளக் 

கடந்து விட்டது. 

ஒருவர் எவ்வளவுதான் ொியாக உருவாகாத அல்லது முதிர்ச்ெி சபறாத நபராக இருந்தாலும், எந்த 

நாட்தடயும் ொராதவராக இருக்கும் ஒருவர், பணத்தின் மதிப்தபயும் மனித குலத்தில் உள்ளார்ந்து 

இருக்கும் வன்முதறதயயும் சவற்றிசகாண்டவராக இருந்தால், அவரால் அதுஜபால் செயல்பட 

முடியும்.     

சுய அர்ப்பணத்தத எல்லா பக்கங்களிலும் தீவிரமாகப் பயிலுவதன் மூலம் பணத்தின் மீதுள்ள 

மதிப்தபக் தகவிட முடியும். 

உலகளாவிய வன்முதறயின் பீடத்தில் தனது வாழ்க்தக மற்றும் உடதல அர்ப்பணித்தன் மூலம் 

மனித குலத்தின் வன்முதறதய ெர்ச்ெில் சவற்றி சகாண்டார். 

இப்சபாழுது அந்த வன்முதறதயக் தகவிட முடியாது, ஆனால் அததத் திருவுருமாற்ற முடியும். 

ஒருவர் நீண்ட துன்பத்தத அனுபவிக்கும்வதர, அதன் ெக்திதய அவருக்கு எதிராகத் திதெ திருப்பி 

விட, அதன் திருவுருமாற்றம் ஜகாருகிறது. 

ொத்தியமற்ற குணமும் பாிமாணமும் சகாண்ட புற நிபந்ததனகதள ஏற்றுக்சகாள்வது, அந்தத் 

ஜததவயான திணறதல உருவாக்குகிறது, ஆனால் அது சவளியிலிருந்து வருகிறது.   

திருவுருமாற்றத்திற்கு, ஆன்மாவின் அவெியத்திற்ஜகற்ப உயாிய ஆன்மீக அறிவுடன் இது சுயமாகத் 

ஜதர்ந்சதடுக்கப்பட்டதாக இருக்க ஜவண்டும். 

அகத்தில், இது சுயமாக உருவாகும் சுயநலத்தத மற்றவர்கதள மலரச் செய்யும் வதகயில் 

இனிதமயான சுய அர்ப்பணமாக மாற்றுகிறது. 

இவ்வாறு மற்றவர்கள் மலர்வததக் கண்டு ெந்ஜதாஷம் அதடவது உண்தமயான சுய அர்ப்பணம் 

ஆகும். 

அனந்தத்தத நாடும் வணிகத்தத விாிவதடயச் செய்தது, பணத்தின் மதிப்புக்கு உத்திரவாதம் 

அளிக்கும் நாடாக அசமாிக்காதவ மாற்றியது. 

வாழ்வின் அடிப்பதட ஆன்மீகப் பண்பு, ஒருவரது முயற்ெியால் மற்றவர்கதள மலரச் செய்வதாகும். 

இது அகத்தில் மூழ்கியுள்ள ஆன்மாதவச் சுதந்திரமாக சவளிவர வற்புறுத்துகிறது. 

பிரபஞ்ெ மனிதனின் பிறப்பு, ஆன்மீக மனிதனின் பிறப்பு, ொதரணமாக நிகழக் கூடிய ஒன்றாகும். 

உலகம் அதற்குத் தயாராக உள்ளது. 

சொர்க்கங்கள் திறந்துசகாள்ளத் தயாராக உள்ளன. 

மனிதன் விழித்துக் சகாள்ளட்டும். 
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நிகழ்வுகதளத் தீர்மானிப்பவனாக மனிதன் மாறும் தருணத்திலிருந்து அவன் தன்தன 

உணர்ந்தவனாக மாறுகிறான். 

நிகழ்வுகளின் ஜபாக்தக இயற்தகயின் ெட்டங்கள் இயக்கி, பலதனத் தீர்மானித்து ஜபாக்தகத் 

சதாடருகின்றன.  

இது ேட மற்றும் உணர்வு நிதலகளில் இவ்வாறு உள்ளது, மனதின் நிதலயில் அல்ல. 

மனதின் நிதலயில், மனிதன் விரும்பும்சபாழுது அவஜன தீர்மானிப்பவனாக மாறுகிறான். 

தீர்மானிக்க முடியாத நிதலயிஜலா அல்லது விருப்பம் இல்லாதசபாழுஜதா அவன்  

தன்னுணர்வற்று இருக்கிறான். 

ஜதர்வு செய்துவிட்டால், மனித விருப்பத்தத அவன் தீர்மானிக்கும் கருவியாக ஆக்குகிறான். 

இவ்வாறு செய்தகயில் அவன் அவனது நம்பிக்தககளால் வழிநடத்தப்படுகிறான், 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். 

அவனது ெமூக நம்பிக்தககள், தார்மீக நம்பிக்தககள், அறசநறி நம்பிக்தககள் ஆகியதவ 

வாிதெயாகச் செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றன. 

இந்தத் தத்துவத்தத அறிந்திருக்கும் கீதத, மனிதன் ஜமாக்ஷத்தத அதடய விரும்பும்சபாழுது 

அவதன அவனது அதனத்து தர்மங்கதளயும் ெரணதடயச் செய்ய பவண்டுகிறது 

அவனால் அவ்வாறு செய்ய முடிந்தால், அவனுக்குக் கீழ் இருக்கும் எல்லா நிதலகளின் ெக்திகளும் 

அவனது விருப்பங்கதளப் பூர்த்தி செய்ய செயல்படுவதத அவன் காண்பான். 

இந்தக் கட்டத்தில் அவனால் தன்தன உணர்பவனாக இருக்க முடியும் அல்லது சுயத்ததகூட உணர 

முடியும், இவ்வாறு அவன் சுய விழிப்புணர்வு உதடயவனாக மாறுகிறான்.  

இந்தக் கட்டத்தில் ேடநிதல ெட்டங்கள், வாழ்வின் ெக்திகள், மனதின் கருத்துகள் 

ஆகியவற்தறப்பற்றிய அவனது புாிதல் எவ்வாறு இத்ததகய நிகழ்தவ நிகழ தவக்கிறது என்பசதத் 

சதாிந்துசகாள்ள அவனது செயல்கள் உதவி புாிகின்றன. 

வாழ்வு ொதிக்கப்பட்ட சதாடர் நிகழ்வுகளாகும். 

மனதின் நிதலயில் அந்தச் ொததனயின் மீது கட்டுப்பாட்தடப் சபறுவது மனிதனின் தககளில் 

உள்ளது. 

மனிதன், அவனது குதறந்தபட்ெ தகுதியில் ஒரு மனாீதியான தனி மனிதனாவான். 

அவன் உயர்ந்து பிரபஞ்ெமய மனிதனாக மாறுகிறான். 

அவனால் பிரம்ம நிதலக்கும் உயர முடியும். 

தாழ்ந்த அம்ெங்கதளக் தகவிடாமல் அவன் உயர்ந்த அம்ெத்ததக் சகாள்ளும்சபாழுது அவன் ஒரு 

ஆன்மீக மனிதன் ஆவான்.  

இத்ததகய மனிதன் ெத்தியேீவிய நிதலக்கு உயரும்சபாழுது ெத்திய ேீவனாக மாறுகிறான். 

அந்த நிதலயில் பல நிதலகள் இருப்பதால், அந்த ேீவனின் ெக்தி அவனது முன்ஜனற்றத்துடன் 

ஜெர்ந்து வளர்ந்துசகாண்ஜட இருக்கும். 

அவனுக்கு நட்பு என்பது அவனது நிபந்ததனகளின்படி மற்றவர்கள் அவனுக்கு அளிப்பதாகும். 

198. “You know him well to doubt the rest.” 

Error is what one commits in ignorance. Crime is what one does with knowledge. 

Elizabeth was unable to condemn Wickham in her Mind and that crime came back on her as Lydia’s 

elopement. 

Man’s intentional crime exceeds his ignorant errors. 

In this lies the misery of the world. 

Also only in this lies the hope for the future. 

Human choice saves Man from crime; but now human choice can bring down the supramental 

descent. 

As the life changes its character so the outcome changes its character. 

Human choice too has its grade. 

At the lowest it can abolish failure from life. 

At the highest it can bring down the descent. 

The nation is seeing the miracle of 2½ lakhs of crores of rupees being given as farmers’ loan. It is to be 

wiped out. 

McKinsey only spoke of $48 billion. This exceeds that. 

Corrupt politicians secure lakhs of crores of rupees. 

Corruption expands infinitely. 

Of course, I know corruption is playing a ‘positive’ role. 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

521 

 

All black Money has activated Indian economy, especially education. 

I am unable to offer a full explanation for the role of corruption but as corruption rises, the economy booms 

are what I see. 

Life progresses through good as well as evil are His words. 

In the physical period of civilisation, violence did play a positive role. 

Now in the vital period corruption plays again a positive role. 

It does not mean we must resort to corruption. 

To be incorruptible is to be infinitely prosperous. 

Tragedies, in the physical plane, come from known sources. 

In the vital plane they come from known harmful interests. 

One who disregards what he knows creates problems in the Mental plane. 

The Spiritual plane of life has no problems or tragedies, but all occasions are occasions of opportunities. 

She was charmed by one who would not marry her. 

He never intended to marry anyone, least of all Elizabeth. 

She had enough practical sense not to marry him on any account. 

He would not marry her, she would not marry him, but his charm abided. His one interest was to scandalize 

Darcy. 

In a subtle sense Wickham was aware of Darcy’s lasting interest in her; and he was interested in 

thwarting it. 

Socially it was understood as jealousy. 

In the non-social life plane of energies, Darcy prevented his elopement with Lizzy and so he wanted to 

thwart Darcy’s love. 

At that level Darcy could not have married her had he not acquired the capacity to overcome Wickham’s 

opposition. 

An author creating characters creates them according to the rules of life – one that is governed by energy 

equilibrium. 

How does an author create a story, its events and characters? 

Imagination, Sri Aurobindo says, is the realm of possibilities. 

An author gives life to his observation in his imagination. 

It could be individual life or universal life as in Shakespeare. 

It can rise to the fullness of the individual by rising to the transcendence. 

It is said Man has the power to create such characters in the vital plane. 

Only when the Supermind descends he will have the power to create in the gross physical material plane. 

Mr. Bennet’s relief came from the material plane as benefits doled out in the vital plane. 

The greatness of Pride and Prejudice is Jane Austen excelled Shakespeare in that she created possibilities in 

a positive sense. 

Life was too dark in Shakespeare’s time to perform the miracles of Jane Austen. 

Man does not know another except on the surface. 

Darcy had not known Wickham’s treacherous character. 

As life is infinite and at every moment Man has infinite choices. 

Man is neither capable of knowing another nor himself. 

We have the delusion of knowing others as mostly people conform to the society which all of us know 

fairly well. 

Either under pressure from outside or inside Man acts differently. 

In this story such moments were, Bingley’s arrival there, their mixing with the local population, arrival of 

Collins as well as Wickham almost simultaneously, Collins’ marriage, Darcy’s interest in Lizzy, their 

departure, Bingley’s submission to Darcy, Darcy’s proposal, Darcy’s change, Lydia’s dynamism, Darcy’s 

generosity, Mr. Bennet’s decision, Darcy’s marriage. 

None of these turns of events can ever be predicted. They are, we say, surprises of Life. People are 

totally unconscious of how they occur but readily expect this stupendous event to serve their personal 

interest. (p. 71 – The Life Divine) 

When Man understands this, he grows patient and humble. 

The energy takes care of Man’s affairs and fulfills his wildest dreams as by that move Man becomes 
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infinite. The infinite may be far away for the poor observation of the little Man, but The Mother to whom he 

has consciously come as a devotee is tangible, palpable. 

Rarely does Man permit Her to take over his life. 

The simple truth is when he does so his health will be operated by the universal energy of Mother and all 

his affairs too. 

He knows this, but refuses to lend his life to be presided over by Her Force. 

The ego is so well organized inwardly, selfishly. 

We see Mrs. Bennet when Bingley had taken to Jane, insisting on his acting as she desired. Life cancelled 

her initiatives and acted on its own.  Still her insistence persisted. 

“உனக்கு மற்றவற்தறப் புாிந்துசகாள்ளும் அளவிற்கு அவதனப் பற்றி நன்கு சதாியும்.” 

ஒருவர் அறியாதமயில் செய்வது தவறு ஆகும். சதாிந்ஜத செய்வது குற்றம் ஆகும். 

விக்காதம எலிெசபத்தால் கண்டனம் செய்ய இயலவில்தல, அந்தக் குற்றம் லிடியா ஓடிப் ஜபாகும் 

நிகழ்வாக அவளிடஜம திரும்பி வந்தது. 

ஜவண்டுசமன்ஜற செய்யும் மனிதனின் குற்றம் அவனது அறியாதமயின் தவறுகதள மிஞ்சுகிறது. 

உலகத்தின் துன்பம் இதில் அடங்கியுள்ளது. 

ஜமலும், எதிர்காலத்திற்கான நம்பிக்தக இதில்தான் அடங்கி உள்ளது. 

மனிதனின் ஜதர்ந்சதடுப்பு மனிததனக் குற்றத்திலிருந்து காப்பாற்றுகிறது; ஆனால் இப்சபாழுது 

மனிதனின் ஜதர்ந்சதடுப்பு ெத்தியேீவிய ெக்திதயப் புவிக்குக் சகாண்டுவர முடியும். 

வாழ்க்தக அதன் குணத்தத மாற்றிக்சகாள்வதுஜபால, பலனும் அதன் குணத்தத மாற்றிக் 

சகாள்கிறது. 

மனித விருப்பத்திற்கும் அதன் வாிதெக் கிரமங்கள் உண்டு.  

குதறந்தபட்ெமாக இது வாழ்விலிருந்து ஜதால்விகதள அகற்றும்.  

அதிகபட்ெமாக இதனால் ெத்தியேீவிய ெக்திதய புவிக்குக் சகாண்டு வர முடியும். 

2½ லட்ெம் ஜகாடி ரூபாய் விவொயக் கடனாகக் சகாடுக்கப்படும் அற்புதத்தத நாடு காண்கிறது. இது  

தீர்க்கப்பட ஜவண்டும்.  

McKinsey 48 பில்லியன் டாலர்கதளப்பற்றி மட்டுஜம ஜபெினார். இது அதத மிஞ்சுகிறது.  

ஊழல் அரெியல்வாதிகள் பல லட்ெம் ஜகாடிகள் ெம்பாதித்துள்ளனர். 

ஊழல் முடிவு இல்லாமல் விாிவதடகிறது. 

ஆனால் ஊழல் ஒரு ஜநர்மதறயான பங்கிதன வகிக்கிறது என்பது சதாிகிறது. 

கருப்புப் பணம் அதனத்தும் இந்தியப் சபாருளாதாரத்தத, முக்கியமாகக் கல்விதய செயல்பட 

தவத்துள்ளது. 

ஊழலின் பங்கிதனப் பற்றிய முழுதமயான விளக்கத்தத அளிக்க முடியவில்தல, ஆனால் ஊழல் 

அதிகாிக்கும்ஜபாது சபாருளாதார வளர்ச்ெியும் சபரும் அளவில் அதிகாிப்பததப் பார்க்கிஜறாம். 

நல்லது, சகட்டது, இரண்டின் மூலமும் வாழ்வு முன்ஜனறுகிறது என்பது பகவானின் வார்த்ததகள். 

நாகாிகத்தின் ேடநிதல காலத்தில் வன்முதற ஜநர்மதறயான ஒரு பங்கிதன வகித்தது. 

இப்சபாழுது உணர்வுபூர்வமான காலத்தில் ஊழல் மீண்டும் ஜநர்மதறயான ஒரு பங்கிதன 

வகிக்கிறது. 

நாம் ஊழல் புாிய ஜவண்டும் என்பது இதற்குப் சபாருளல்ல. 

ஊழலின்றி இருப்பது அளவற்ற சுபீட்ெம் ஆகும். 

ேடநிதலயில் துயர நிகழ்வுகள் சதாிந்த இடங்களிலிருந்ஜத வருகின்றன. 

உணர்வு நிதலயில் அதவ சதாிந்த, சகடுதல் செய்யும் ஆர்வங்களிலிருந்து வருகின்றன. 

தனக்குத் சதாிந்தததப் சபாருட்படுத்தாமல் இருக்கும் ஒருவர், மனதின் நிதலயில் பிரச்ெிதனகதள 

உருவாக்குகிறார். 

வாழ்வின் ஆன்மீக நிதலக்கு எந்தவித பிரச்ெிதனகஜளா அல்லது துயரங்கஜளா இருப்பதில்தல,  

எல்லாச் ெந்தர்ப்பங்களும் வாய்ப்புகளுக்குாிய ெந்தர்ப்பங்கஜள ஆகும். 

அவதளத் திருமணம் செய்துசகாள்ளாத ஒருவன்பால் அவள் ஈர்க்கப்பட்டாள். 

எவதரயும் திருமணம் செய்துசகாள்ளும் எண்ணம் அவனுக்கு இல்தல, எலிெசபத்ததத் திருமணம் 

செய்துசகாள்ளும் எண்ணம் அவனுக்கு அறஜவ இல்தல. 

எந்தச் ெந்தர்ப்பத்திலும் அவதனத் திருமணம் செய்துசகாள்ளக் கூடாது என்ற நதடமுதற அறிவு 

அவளுக்கு இருந்தது.  

அவன் அவதளத் திருமணம் செய்துசகாள்ள மாட்டான், அவளும் அவதனத் திருமணம் 

செய்துசகாள்ள மாட்டாள், ஆனால் அவனது கவர்ச்ெி நீடித்தது. டார்ெியின் மீது அவதூறு 

கிளப்புவஜத அவனது ஜநாக்கமாக இருந்தது. 
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டார்ெிக்கு அவள் மீதிருந்த ஆர்வத்தத விக்காம் சூட்சுமமாக அறிந்திருந்தான்; அததக் சகடுக்க 

அவன் ஆர்வமாக இருந்தான். 

ெமூகாீதியாக நாம் இததப் சபாறாதம எனப் புாிந்துசகாள்கிஜறாம். 

ெமூகமற்ற வாழ்வின் ெக்திகளின் நிதலயில், விக்காம் எலிெசபத்துடன் ஓடிப்ஜபாவதத டார்ெி 

தடுத்ததால், அவனது காததல அவன் சகடுக்க நிதனத்தான். 

அந்த நிதலயில், விக்காமின் எதிர்ப்தப சவற்றிசகாள்ளும் திறதன டார்ெி சபற்றிருக்காவிட்டால் 

அவனால் எலிெசபத்ததத் திருமணம் செய்து சகாண்டிருக்க முடியாது. 

கதாபாத்திரங்கதள ஒரு ஆெிாியர் உருவாக்கும்சபாழுது, அவர் அவர்கதள ெக்தியின் ெமநிதலயால் 

நிர்வகிக்கப்படும் வாழ்வின் விதிகளுக்கு ஏற்ப உருவாக்குகிறார். 

ஒரு கதத, அதன் நிகழ்வுகள் மற்றும் கதாபாத்திரங்கதள ஒரு ஆெிாியர் எவ்வாறு உருவாக்குகிறார்? 

கற்பதனஜய ொத்தியக்கூறுகளின் இடம் என்று ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுகிறார். 

ஆெிாியர் தான் கவனிக்கும் விஷயங்களுக்குத் தன்னுதடய கற்பதனயில் உயிரளிக்கிறார். 

ஜஷக்ஸ்பியர் நூல்களில் இருப்பதுஜபால் இது தனிப்பட்ட வாழ்வாக இருக்கலாம், அல்லது 

உலகளாவிய வாழ்வாக இருக்கலாம். 

பிரம்மத்திற்கு உயருவதன் மூலம் இது தனி மனிதனின் முழுதமக்கு உயரலாம். 

உணர்வு நிதலயில் இத்ததகய பாத்திரங்கதள உருவாக்கும் ெக்தி மனிதனுக்கு இருக்கிறது என்று 

கூறப்படுகிறது. 

ெத்தியேீவிய ெக்தி புவியில் இறங்கினால் மட்டுஜம, ஸ்தூல ேட நிதலயில் மனிதனுக்கு இவற்தற 

உருவாக்கும் ெக்தி இருக்கும். 

திரு சபன்னட்டிற்கான உதவி, உணர்வு நிதலயில் பலன்களாக அளிக்கப்பட்டு ேடநிதலயிலிருந்து 

சபறப்பட்டன. 

ஜேன் ஆஸ்டின் ொத்தியங்கதள ஜநர்மதறயான கண்ஜணாட்டத்தில் உருவாக்கியதால்,  

‘Pride and Prejudice’ ஜஷக்ஸ்பியர் நூல்களுக்கும் ஜமலானது. 

ஜஷக்ஸ்பியாின் காலத்தில் வாழ்வு மிகவும் இருண்டதாக இருந்ததினால் அவரால் ஜேன் 

ஆஸ்டிதனப்ஜபால் அற்புதங்கதளப் பதடக்க முடியவில்தல. 

மனிதனுக்கு மற்றவதர ஜமற்பரப்பில் மட்டுஜம சதாிந்திருக்கும். 

விக்காமுதடய ஜமாெமான குணத்தத டார்ெி அறியவில்தல. 

வாழ்வு அனந்தமாக இருப்பதால், ஒவ்சவாரு தருணத்திலும் மனிதனுக்கு அளவற்ற 

ஜதர்ந்சதடுப்புகள் உள்ளன. 

மனிதனுக்கு மற்றவதரப்பற்றி அறிந்துசகாள்ளும் திறனில்தல, தன்தனத் சதாிந்துசகாள்ளும் 

திறனுமில்தல. 

சபரும்பாலும் மக்கள் நாம் நன்கு அறியும் ெமூகத்துடன் ஒத்து இருக்கிறார்கள் என்பதால் அவர்கதள 

நாம் அறிஜவாம் என்ற மாதயயில் நாம் இருக்கிஜறாம்.  

சவளியிலிருந்ஜதா அல்லது உள்ளிலிருந்ஜதா வரும் அழுத்தத்தின் காரணமாக மனிதன் 

வித்தியாெமாகச் செயல்படுகிறான். 

இக்கததயில் அத்ததகய ெில நிகழ்வுகள்: பிங்கிலி அங்கு வருவது, அவ்வூர் மக்களுடன் அவர்கள் 

பழகுவது, ஒஜர ெமயத்தில் காலின்ஸ் மற்றும் விக்காமின் வருதக, காலின்ஸின் திருமணம், 

எலிெசபத் மீது டார்ெிக்கு ஏற்படும் ஆர்வம், அவர்கள் திரும்பிச் செல்வது, டார்ெிக்கு பிங்கிலி 

அடிபணிவது, டார்ெி விடுத்த திருமண ஜவண்டுஜகாள், டார்ெியின் மாற்றம், லிடியாவின் ஆற்றல், 

டார்ெியின் சபருந்தன்தம, திரு சபன்னட்டின் தீர்மானம், டார்ெியின் திருமணம். 

நிகழ்வுகளின் இந்தத் திருப்பங்கள் எததயுஜம ஒருஜபாதும் யூகிக்கஜவ முடியாது. இவற்தற நாம் 

வாழ்வின் ஆச்ொியங்கள் என்று கூறுகிஜறாம். இதவ எவ்வாறு நிகழ்கின்றன என்பது பற்றி 

மக்களுக்குத் சதாிவதில்தல, ஆனால் இந்த மிகப் சபாிய நிகழ்வுகள் தங்களது தனிப்பட்ட 

விருப்பங்கதளப் பூர்த்தி செய்ய ஜவண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பர்.(p. 71 – The Life Divine) 

இதத மனிதன் புாிந்துசகாள்ளும்சபாழுது, அவன் சபாறுதமதயயும், பணிதவயும் சபறுகிறான். 

ெக்தி மனிதனுதடய விஷயங்கதளக் கவனித்துக்சகாண்டு, அவனால் நிதனத்துப் பார்க்க முடியாத 

கனவுகதளப் பூர்த்தி செய்கிறது, இதனால் மனிதன் அனந்தமாகிறான். ெிறிய மனிதனின் எளிய 

கவனிப்பிற்கு அனந்தம் சவகு சதாதலவில் இருக்கிறது, ஆனால் அன்தனயிடம் தன்னுணர்வுடன் 

அன்பராக அவன் வந்திருப்பது சதளிவாகவும், உண்தமயாகவும் இருக்கிறது.  

 தனது வாழ்வின் சபாறுப்தப அன்தன ஜமற்சகாள்வதத மனிதன் அாிதாகஜவ அனுமதிக்கிறான். 

அவன் அவ்வாறு அனுமதித்தால், அன்தனயின் பிரபஞ்ெ ெக்தி அவனுதடய உடல் நலத்ததயும், 

அவனது அதனத்து விஷயங்கதளயும் கவனித்துக்சகாள்ளும் என்பது எளிய உண்தமயாகும்.  
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அவனுக்கு அது சதாியும், ஆனால் அன்தனயின் ெக்தி அவனுதடய வாழ்விற்குத் ததலதம 

தாங்குவதத அவன் அனுமதிப்பதில்தல. 

அகந்தத அகத்தில் சுயநலமாக அந்த அளவிற்கு முதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

பிங்கிலி ஜேன் மீது ஆர்வம் சகாண்டசபாழுது, அவன் தனது விருப்பத்திற்ஜகற்ப செயல்பட 

ஜவண்டும் என்று திருமதி சபன்னட் வலியுறுத்துவதத நாம் பார்க்கிஜறாம். வாழ்வு அவளது 

தன்முதனப்புகதள ரத்து செய்து, அதன் விருப்பம்ஜபால் செயல்பட்டது. அதற்குப் பிறகும் அவளது 

பிடிவாதம் சதாடர்ந்தது. 

199. “She has no Money, no connections, nothing that can tempt him.” 

Temptation is the prime mover of the Man of low consciousness. 

Temptation is highest in the least qualified. 

Equipment endeavours to accomplish. 

Ill-equipment has a great energy to act in the next lower plane. 

Usually they claim speaking or initiate abortive action. 

The most powerful aspiration is silent, known to be seriousness. 

Lydia acts abortively as her endowment is nil. 

A devotee exercises himself in vain at consecration, silence, aspiration, etc. 

Prayer can help when the consecration is difficult. 

Silent aspiration for consecration can be a powerful prayer. 

Silent aspiration that works at one level can go to deeper levels retaining the character as silent aspiration. 

In one sense the determination of Mr. Bennet to repay the Money was a silent decision, maybe called Silent 

aspiration, to redeem his honour. 

Silent aspiration for Silence is a powerful tool. 

The movement of aspiration can cease and silent aspiration can become Silence at the level aspired for. 

Silence at the level of thinking will be the beginning of the dissolution of memory and the faculty for 

thinking. 

Initially those faculties may come to a standstill. 

The distance between these ends is very very great. 

Silent aspiration at any level maturing will acquire the character of Samadhi at that level. 

The urge to talk at that time is from an unformed force. 

Going behind the form of thought, one reaches the force. 

Going behind the force, formed or unformed, one reaches the Being, where silence is a native endowment. 

Persistent endeavour is the successful rule. 

As a rule, silent aspiration must be non-stop. In practice, energies peter out and collect after sometime. One 

has to honour it. 

In silent aspiration there will be an unarticulated silent recognition of what is being done. 

It issues out of native beliefs. 

Sub-vocalisation can rest as unmoving recognition. 

One has to look at those beliefs and detach himself from them. 

Beliefs constitute the Mental being. 

To dissolve the beliefs is not in the power of the Mental being. 

One has to deepen his aspiration, break through the cordon of beliefs and rest in the Being. 

It is a deep meditative mood resembling Samadhi at the level of thought. 

Moving events are a distraction through observation. 

The real culprit is the desire to think of people. 

For thinkers, it is the consideration of the value of a belief. 

Movements are physical. 

Interest in people is vital. 

Value of beliefs is Mental. 

Moving away from these distractions, if permanent, one lands in the Being. 

It may be for a short while. 

But such successes are of spiritual value that lasts. 

For one who succeeds at the beginning, the process of progress is perseverance at higher and higher levels. 

The index for its lasting success is the enjoyment of silence. 
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A child that enjoys reading is an ideal student. 

One who enjoys the work in his party is no mere volunteer but a potential leader. 

All creativity is enjoyable. 

The element of outer compulsion is absent in these fields as they are self-chosen. 

Still, there is the inner compulsion. 

Inner compulsion replaced by inherent joy is progress. 

Enjoyment is ananda. 

Ananda is the experience of being in its consciousness. 

Continuous progress is cumulative enjoyment. 

“அவளிடம் பணம் இல்தல, சபாிய சதாடர்புகளும் இல்தல, அவதனத் தூண்ட அவளிடம் எதுவும் 

இல்தல.” 

தூண்டுதல் தாழ்ந்த ேீவியம் சகாண்ட மனிததனப் பிரதானமாக செயல்பட தவக்கிறது. 

தூண்டுதல் குதறந்தபட்ெ தகுதி உள்ளவாிடம் மிக அதிக அளவில் இருக்கும். 

திறன் ொதிக்க முயல்கிறது. 

திறன் இல்லாதது அடுத்த கீழ் நிதலயில் செயல்படுவதற்கு சபாிய அளவில் ெக்தி உதடயது. 

சபாதுவாக அவர்கள் ஜபசுவார்கள், அல்லது ஒரு செயல் ஆரம்பிக்கும் முன்ஜப அதத முடிவுறச் 

செய்வார்கள். 

மிகவும் ெக்திவாய்ந்த ஆர்வம் தீவிரம் என்று அறியப்படும் சமௌனமாகும். 

லிடியாவிற்குத் திறதம எதுவும் இல்லாததால், அவள் குதறயாகச் செயல்படுகிறாள் 

ெமர்ப்பணம், சமௌனம், ஆர்வம் ஜபான்றதவகதள ஒரு அன்பர் வீணாக முயலுகிறார். 

ெமர்ப்பணம் கடினமாக இருக்கும்சபாழுது பிரார்த்ததன உதவும். 

ெமர்ப்பணத்திற்கான சமௌனமான ஆர்வம் ஒரு ெக்திவாய்ந்த பிரார்த்ததனயாக இருக்கும். 

ஒரு நிதலயில் செயல்படும் சமௌனமான ஆர்வம் அதன் குணத்ததத் தக்க தவத்துக் சகாண்டு 

ஜமலும் ஆழமான நிதலகளுக்குச் செல்லும். 

ஒரு விதத்தில் திரு சபன்னட் பணத்ததத் திருப்பிக் சகாடுக்க எடுக்கும் தீர்மானம், ஒரு சமௌனமான 

தீர்மானம் ஆகும். தனது மாியாதததய மீட்சடடுப்பதற்கான சமௌனமான ஆர்வம் எனவும் 

கூறலாம். 

சமௌனத்திற்காக சமௌனமான ஆர்வம் ஒரு ெக்திவாய்ந்த கருவியாகும். 

ஆர்வத்தின் இயக்கம் நின்றுவிடலாம், சமௌனமான ஆர்வம் ஆர்வப்பட்ட நிதலயில் சமௌனமாகி 

விடலாம். 

ெிந்ததனயின் நிதலயிலிருக்கும் சமௌனம், ஞாபகம் மற்றும் ெிந்ததன செய்யும் ஆற்றல் அழியும் 

ஆரம்பமாக இருக்கும். 

ஆரம்பத்தில், அந்தத் திறன்கள் ஒரு செயலிழக்கும் நிதலதய அதடயலாம். 

இந்த முதனகளின் இதடஜய உள்ள தூரம் மிகவும் சபாியது. 

எந்த நிதலயிலும் சமௌனமான ஆர்வம் முதிர்ச்ெி அதடவது, அந்த நிதலயில் ெமாதி நிதலயின் 

குணத்ததப் சபறும். 

அந்தச் ெமயம் ஜபெ ஜவண்டும் எனும் உந்துதல் உருவாகாத ெக்தியிலிருந்து எழுகிறது. 

எண்ணத்தின் ரூபத்தின் பின் செல்லும்ஜபாது, ஒருவர் ெக்திதயச் சென்றதடகிறார். 

உருவான அல்லது உருவாகாத ெக்தியின் பின்னால் ஒருவர் ஜபாகும்ஜபாது, சமௌனம் இயல்பான 

திறனாக விளங்கும் ‘ெத்’-ஐ அவர் அதடகிறார். 

விடாமுயற்ெி சவற்றிக்குாிய விதியாகும். 

ஒரு ெட்டமாக அசமதியான ஆர்வம் இதடவிடாது இருக்க ஜவண்டும். நதடமுதறயில், ெக்திகள் 

ஜதய்ந்து மதறந்து ெிறிது ஜநரம் கழித்து மீண்டும் வரும். இதற்கு ஒருவர் மாியாதத அளிக்க 

ஜவண்டும். 

அசமதியான ஆர்வத்தில், செய்யப்படும் செயலுக்கு அதமதியான அங்கீகாரம் கிதடக்கும். 

இது இயற்தகயான நம்பிக்தககளிலிருந்து எழுகிறது. 

அசமதியான ஜபச்சு அதெக்க முடியாத அங்கீகாரமாக நிதல சபறலாம். 

அந்த நம்பிக்தககதள ஒருவர் கவனித்து, அவற்றிலிருந்து தன்தன விடுவித்துக்சகாள்ள ஜவண்டும்.  

மனதாலான ேீவன் நம்பிக்தககளால் கட்டதமக்கப்பட்டிருக்கிறான். 

நம்பிக்தககதளக் கதரப்பது மனதாலான ேீவனின் தககளில் இல்தல. 

ஒருவர் தனது ஆர்வத்தத ஆழப்படுத்திக்சகாண்டு, நம்பிக்தககளின் ஜவலிதய உதடத்து, ேீவனில் 

அதமதி அதடய ஜவண்டும். 

எண்ணத்தின் நிதலயில் ெமாதிதய ஒத்திருக்கும் ஆழ்ந்த தியான நிதலயாகும் இது. 
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நகரும் நிகழ்வுகள் கவனிப்பினால் ஒரு கவனச்ெிதறலாக மாறுகிறது. 

மனிதர்கதளப்பற்றி நிதனக்கும் ஆதெஜய உண்தமயான குற்றவாளி ஆகும். 

ெிந்ததனயாளர்களுக்கு, இது ஒரு நம்பிக்தகயின் மதிப்பிசனக் கருதுவதாகும். 

இயக்கங்கள் ேடாீதியானதவ. 

மக்கள் மீதான ஆர்வம் உணர்வுாீதியானது. 

நம்பிக்தககளின் மதிப்பு மனாீதியானது. 

இந்தக் கவனச் ெிதறல்களிடமிருந்து அகலுவது நிரந்தரமாக இருப்பின், ஒருவர் ேீவனுள் செல்கிறார். 

இது குதறந்த ஜநரத்திற்ஜக இருக்கலாம். 

ஆனால் இத்ததகய சவற்றிகள் நீடித்து நிற்கும் ஆன்மீக மதிப்புதடயதவ. 

ஆரம்பத்தில் சவற்றி சபறும் ஒருவருக்கு, முன்ஜனற்றத்தின் செயல்முதற ஜமலும் ஜமலும் உயர்ந்த 

நிதலகளில் விடாமுயற்ெியாகும். 

இதன் நீடிக்கும் சவற்றியின் குறியீடு சமௌனத்தத அனுபவிப்பஜதயாகும். 

படிப்தப ெந்ஜதாஷமாக அனுபவிக்கும் குழந்தத ஒரு இலட்ெிய மாணவன் ஆவான். 

அரெியல் கட்ெியில் ஜவதலதய ெந்ஜதாஷமாகச் செய்யும் ஒருவர், சவறும் சதாண்டர் மட்டுமல்ல, 

ததலவராகும் தகுதி உதடயவர் ஆவார். 

எல்லாப் பதடப்பாற்றலும் ெந்ஜதாஷம் தருபதவகள் ஆகும். 

இதவ யாவும் சுயமாகத் ஜதர்ந்சதடுக்கப்பட்டதால் சவளி வற்புறுத்தல் என்பஜத இங்கில்தல. 

இன்னமும் அக வற்புறுத்தல் உள்ளது. 

அக வற்புறுத்ததல உள்ளார்ந்த ெந்ஜதாஷமாக மாற்றுவது முன்ஜனற்றமாகும்.  

ெந்ஜதாஷமாக அனுபவிப்பது ஆனந்தமாகும். 

ஆனந்தம் ேீவனுக்கு அதன் ேீவியத்தில் ஏற்படும் அனுபவம் ஆகும். 

சதாடர்ந்த முன்ஜனற்றம் திரளும் ெந்ஜதாஷமாகும். 

200. “She is lost forever.” 

Man feels and sees he is lost forever while on the eve of the greatest transition for good. 

It is the other side of the loss of everything he has cherished so far. 

Consider the following events and their character. 

FDR in 1932. 

Churchill in 1940. 

Gandhiji in 1947. 

Sales of Gone with the Wind. 

Sales of The Origin of Species. 

Sales of In Search of Excellence. 

Spread of Internet in every conceivable avenue of life. 

Indian and Asian freedom, since 1947. 

Morgan in 1907. 

The great Present of Ian and Martin NOW in the light of ICPF. 

What Gorbachev did in 1990 excels all these, in the sense he demolished the citadel of tyranny from 

inside being at its top. It is unique in every sense. The movement of creating the Individual starts as an 

amorphous collectivity. It organises itself for existence, survival, growth, development and evolution. The 

social force organises as protection, production while at the same time introducing selfless attitudes of self-

giving replacing the selfish rigidities. Freedom in principle thus enters into organised life as attitudes of 

functional effectivity. 

Morgan did individually what an organisation alone can do. 

He did that in the absence of an organisation. 

The organisation for victory did exist for Churchill but it was energized by an intellectual sentiment of 

pacifism. It was in a coma. Churchill was to disillusion the nation and through the nation the organisation of 

Army, before he could inspire them to die happily. His words before that historic fight were calm, 

detachment. It is not from the inspired fighter such detachment and calm arose. It was from the spiritual 

force that actuated him. Define to yourself each of the above eleven instances in this spirit, you will see the 

early glimmer of the dawning Individual. 

History gives a practical perspective that helps understand an event after its execution. It is the 

evolution that gives it in advance. There knowledge is power and is no longer in Time. As a minimum it has 

the speed of Timelessness. As a maximum it has the instantaneous fullness of simultaneous Time. 
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It is significant that Paris was lost in both the wars on June 14. 

It was my lot or privilege to face him at the ends of his temperament for full fourteen years. It is a 

qualification for what, I cannot say. 

It is equally significant the Gorbachev was released on the third day of prayer reversing the history of fallen 

monarchs of Russia. 

Churchill was a Titan whose spirit killed Rajiv. 

Ivo made a move which Harlan could not in fifteen days of discussion. 

It was WAAS that responded to the Spirit of ICPF through Heden. 

Asoka’s strength of eschewing war so long ago is at the bottom of Indian Non-Violence available for the 

right instrument to unleash it on to the plane of world forces for establishing Peace. 

That conception of Peace must become an emotional perception that is enjoyable as an ideal of self-

giving till it becomes a nervous sensation that can execute. 

The freedom of conception must become the equality of the Infinite in the heart before its conversion into 

sensibility and sensitivity of nerves which alone can execute. 

Mr. Bennet and Mr. Darcy did all that at once. 

Their conception, perception and sensation launched itself into action accomplished in the glory of Grace. 

In these conditions in 1789 they both are instantaneous in their spiritual fullness and richness. 

Morgan, FDR, Churchill, Gorbachev, Gandhiji, Ian, Harlan, Ivo, Orio, Martin are all touched by that 

vibration. 

It is a great moment, the Hour of God. 

It is a moment when Man rises as God. 

It is the dawn Savitri opens with. 

It is the day Satyavan was to die. 

Spiritually the moment when everything is lost opens to infinity. 

It is said the universe dissolves every moment and is reconstituted. 

It is an adventure of infinity opening up dimensions of infinity everywhere. 

It is for that joy the Lord created the world. 

There is no joy in winning a game from the beginning against a weak team. 

Losing the game totally against a strong team at the game point in tennis, Krishnan reversed the course and 

won it at the end. It is a great joy. 

The Lord loses all every minute to fully regain it as an adventure. 

The joy of Darcy in winning Elizabeth after the rejection was certainly greater than that of Bingley whose 

proposal was accepted. 

By losing, receptivity increases. 

By losing all, one is all receptivity. 

There are spouses blessed with a cantankerous partner. 

They generally quarrel and arrive at a quarrelsome harmony or keep apart within or outside marriage. 

One strategy for them is the above. 

The implementation of the strategy requires a dexterity or delicacy. 

Pick out a positive point in the spouse and genuinely relish it inwardly and wait for an appropriate moment 

when it will be well received. 

The result will be a sea change. 

This can be continued. 

In yourself, there will be positive points such as goodwill. 

Energise one of them. 

The result will be greater. 

As each positive point is responded to, you will see a corresponding evil recedes. 

For one who is successful to the end, it will be evident that a cantankerous spouse offered a greater marital 

joy than an ordinary one. 

God created the opposite for the JOY of overcoming. 

“அவதள நிரந்தரமாக இழந்து விட்ஜடாம்.” 

நல்லதற்கான மிகப் சபாிய மாற்றம் ஏற்படும் ெமயத்தில்தான் நிரந்தரமாகத் சதாதலந்து விட்டதத 

மனிதன் உணருகிறான், பார்க்கிறான். 
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இது அவன் இதுவதர ஜபாற்றிய அதனத்து இழப்பின் மறுபக்கம் ஆகும். 

கீழ்க்கண்ட நிகழ்வுகதளயும், அவற்றின் குணங்கதளயும் எண்ணிப் பார்க்க ஜவண்டும்.  

1932-ல் ஃப்ராங்க்லின் ரூஸ்சவல்ட். 

1940-ல் வின்ஸ்டன் ெர்ச்ெில். 

1947-ல் மஹாத்மா காந்தி. 

Gone with the Wind புத்தகத்தின் விற்பதன. 

The Origin of Species புத்தகத்தின் விற்பதன. 

In Search of Excellence புத்தகத்தின் விற்பதன. 

வாழ்வில் நிதனத்துப் பார்க்கக் கூடிய ஒவ்சவாரு துதறயிலும் பரவிய இதணயதளம். 

1947க்குப் பின் இந்திய மற்றும் ஆெியாவின் சுதந்திரம். 

1907-ல் Morgan. 

ICPF-ன் கண்ஜணாட்டத்தில் Ian மற்றும் Martin-ன் சபாிய பங்களிப்பு.  

1990-ல் ஜகார்பஜெவ் செய்தது இதவ யாவற்தறயும் விஞ்ெியது. ததலதமப் பதவியில் 

இருந்துசகாண்ஜட, உள்ளிலிருந்ஜத அவர் சகாடுங்ஜகாலின் பீடத்தத அழித்தார். எல்லா விதத்திலும் 

இது தனிச் ெிறப்பு வாய்ந்தது. தனி நபதர உருவாக்கும் இயக்கம் குறிப்பிட்ட ரூபம் இல்லாத ஒரு 

ெமூகமாக ஆரம்பிக்கிறது. வாழ்வு, உயிர் வாழ்தல், வளர்ச்ெி, முன்ஜனற்றம், பாிணாமம் 

ஆகியவற்றிற்காக இது தன்தனஜய முதறப்படுத்திக் சகாள்கிறது. ெமூக ெக்தி, பாதுகாப்பு மற்றும் 

உற்பத்தியாக முதறப்படுத்திக் சகாண்டு, அஜத ெமயத்தில் சுயநலமான பிடிவாதங்கதள மாற்றி சுய 

அர்ப்பணத்தின் சுயநலமற்ற மஜனாபாவங்கதள அறிமுகப்படுத்துகிறது. சகாள்தக சுதந்திரம் 

செயல்பாட்டுத் திறனின் அணுகுமுதறகளாக முதறப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வில் நுதழகிறது. 

ஒரு நிறுவனம் செய்யக்கூடியதத மார்கன் தனியாகஜவ செய்தார். 

ஒரு அதமப்பு இல்லாத நிதலயில் அவர் அததச் செய்தார். 

சவற்றிக்குாிய அதமப்பு ெர்ச்ெிலுக்கு இருந்தது, ஆனால் அதற்கு ெமாதானத்தின் அறிவுபூர்வமான 

உணர்வு ெக்தி அளித்தது. அது செயல்படாத நிதலயில் இருந்தது. இராணுவத்தினர் ெந்ஜதாஷமாக 

வீர மரணமதடய அவர்கதளத் தூண்டும் முன், ெர்ச்ெில் நாட்டிற்குத் சதளிதவ உண்டாக்கி, 

நாட்டின் மூலம் இராணுவ அதமப்பிற்கும் சதளிதவ உண்டாக்க விதழந்தார். அந்த ொித்திரப் புகழ் 

வாய்ந்த ஜபாருக்கு முன் அவர் ஜபெியது அதமதியாகவும், பற்றற்றும் இருந்தது. ஊக்கம் சகாண்ட 

ஒரு ஜபாராளியிடமிருந்து இத்ததகய பற்றின்தமயும், அதமதியும் எழவில்தல. அவதரச் செயல்பட 

தவக்க அது ஆன்மீக ெக்தியிலிருந்து எழுந்தது. இந்தக் கண்ஜணாட்டத்தில் ஜமற்கூறிய 

பதிசனான்று ெம்பவங்கள் ஒவ்சவான்றிதனயும் வதரயறுத்தால், தனி மனிதன் உருவாகும் ஆரம்ப 

ஒளிதய நாம் காணலாம்.   

ொித்திரம், ஒரு நிகழ்வு முடிந்த பின்பு அததப் புாிந்துசகாள்வதற்கான அதன் நதடமுதற 

பார்தவதய அளிக்கிறது. பாிணாமம் இதத முன்கூட்டிஜய அளிக்கிறது. அங்கு ஞானம் ெக்தியாக 

உள்ளது, அது இனி காலத்தில் இல்தல. 

ஒரு குதறந்தபட்ெமாக இது காலமின்தமயின் ஜவகத்ததக் சகாண்டுள்ளது. ஒரு அதிகபட்ெமாக 

இதற்கு மூன்றாம் நிதலக் காலத்தின் உடனடி முழுதம உள்ளது.  

June 14 அன்று பாாீஸ் இரண்டு ஜபார்களிலும் ஜதால்வி அதடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.  

பதினான்கு வருடங்களுக்கு அவரது மனவுணர்வுகளின் முதனயில் அவதர எதிர்சகாள்வது 

எனக்குக் கிதடத்த ஜபறாகும். இது எதற்கான தகுதி என என்னால் கூற முடியவில்தல. 

ரஷ்யாவில் பதவி இழந்த ஜபரரெர்களின் ொித்திரத்தத மாற்றும் வதகயில் ஜகார்பபெதவ 

பிரார்த்ததனயின் மூன்றாம் நாளன்று விடுததல செய்தது அஜத ஜபால குறிப்பிடத்தக்கது. 

ெர்ச்ெில் சபரும் ெக்திவாய்ந்த மனிதர், அவரது ஆன்மா ராேீதவக் சகான்றது.  

பதிதனந்து நாட்கள் விவாதத்திற்குப் பின்பும் Harlan செய்ய முடியாததத Ivo செய்து முடித்தார். 

ICPF-உற்ொகத்திற்கு ஹீடன் மூலம் WAAS பதிலளித்தது. 

சவகு காலத்திற்கு முன்பு ஜபாதரத் தவிர்த்த அஜொக ெக்கரவர்த்தியின் வலிதம, இந்திய 

அஹிம்தெக்கு அடித்தளமாகும். உலகத்தில் அதமதிதய நிதல நாட்ட இது ஒரு ொியான கருவியாக 

உதவுகிறது. 

கருத்துருவாக்கத்தின் சுதந்திரம், நுண்ணறிவு மற்றும் நுண்ணுர்வாக மாறுவதற்கு முன்பு, செயல்பட 

சவக்கும் எல்தலயற்ற ெமநிதலயாக உள்ளத்தில் மாற ஜவண்டும். 

திரு சபன்னட்டும், திரு டார்ெியும் இதவ யாவற்தறயும் உடனடியாகச் செய்தனர். 

அவர்களின் கருத்துருவாக்கம், புாிந்துசகாள்ளும் திறன், உணர்வு ஆகியதவ செயல்பட்டு 

அருளினால் ொதித்தது. 
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1789-ல் இந்த நிதலதமகளில் அவர்கள் இருவருஜம அவர்களது ஆன்மீக நிதறவிலும், செழிப்பிலும் 

உடனடிப் பலதனக் கண்டனர். 

மார்கன், ரூஸ்சவல்ட், ெர்ச்ெில், ஜகார்பபெவ், காந்திேி, Ian, Harlan, Ivo, Orio, மார்டின் ஆகிஜயார் 

அந்த அதிர்வால் ஸ்பாிெிக்கப்பட்டனர்.  

இது ஒரு உயர்ந்த தருணமாகும், இதறவன் வரும் தருணம் ஆகும். 

மனிதன் சதய்வமாகும் ஒரு தருணம் இது. 

இந்த விடியலிலிருந்து ொவித்ாி சதாடங்குகிறது.  

ெத்யவான் இறக்கப் ஜபாகும் நாள் அது.  

ஆன்மீகாீதியாக, அதனத்தும் இழக்கப்பட்டத் தருணஜம அனந்தத்திற்கு வழி வகுக்கிறது. 

ஒவ்சவாரு தருணமும் பிரபஞ்ெம் அழிந்து மீண்டும் புதுப்பித்துக் சகாள்ளப்படுவதாகக் 

கூறப்படுகிறது. 

இது அனந்தத்தின் ொகெம் எல்லா இடங்களிலும் அனந்தத்தின் பாிமாணங்கதளத் திறக்கச் 

செய்வதாகும். 

இந்தச் ெந்ஜதாஷத்திற்காகஜவ இதறவன் உலதகப் பதடத்தான். 

வலுவற்ற ஒரு அணியுடன் விதளயாடி ஆரம்பம் முதல் கிதடக்கும் சவற்றி மகிழ்ச்ெி 

அளிப்பதில்தல. 

சடன்னிஸ் ஆட்டத்தில், வலுவான அணியுடன் விதளயாடி ஆட்டத்தத முற்றிலுமாக இழந்த 

நிதலயில், இறுதிக் கட்டத்தில் ஆட்டத்தின் ஜபாக்தகஜய மாற்றி கிருஷ்ணன் சவன்றார். மிகப் 

சபாிய ெந்ஜதாஷத்தத இது அளித்தது. 

இதறவன் ஒவ்சவாரு நிமிடமும் அதனத்ததயும்  இழந்து,  ஒரு ொகெச் செயலாக மீண்டும் 

முழுதமயாக மீட்சடடுக்கிறார். 

தனது திருமண ஜவண்டுஜகாள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டஜபாது பிங்கிலி அதடந்த மகிழ்ச்ெிதயவிட, 

நிராகாிப்புக்குப் பின் எலிெசபத்தத அதடந்த டார்ெியின் மகிழ்ச்ெி நிச்ெயமாகப் சபாியது. 

இழப்பதன் மூலம் ஏற்புத்திறன் அதிகாிக்கிறது. 

எல்லாவற்தறயும் இழப்பதன் மூலம், ஒருவர் முழுதமயான ஏற்புத் திறதனப் சபறுகிறார். 

ஜமாெமான குணமுதடய கணவஜனா மதனவிஜயா ெிலருக்கு அதமவதுண்டு. 

அவர்கள் சபாதுவாக ெண்தடயிட்டுக் சகாள்வர், ெண்தடஜயாடு கூடிய சுமுகத்திற்கு வருவர், 

அல்லது திருமணத்திற்கு உள்ஜளஜயா அல்லது சவளியிஜலஜயா தனித்தனியாக வாழ 

ஆரம்பிக்கின்றனர். 

ஜமற்கூறியது அவர்களுக்கான ஒரு  உபாயம் ஆகும். 

உபாயத்ததச் செயல்படுத்துவதற்கு திறதமஜயா அல்லது நாசூக்ஜகா ஜததவ.  

வாழ்க்தகத் துதணயிடம் ஒரு நல்ல குணத்தத எடுத்துக்சகாண்டு, அதத அகத்தில் ஜபாற்றி, அதத 

அவர் ெிறப்பாகப் சபற்றுக்சகாள்ளும் சபாருத்தமான ஜநரம் எழும்வதர காத்திருக்க ஜவண்டும். 

கடலளவு மாற்றம் இருக்கும். 

இததத் சதாடரலாம். 

நம்மிடம் நல்சலண்ணம் ஜபான்ற நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும். 

அவற்றில் எதாவது ஒன்றிற்கு ெக்தி அளிக்கலாம். 

பலன் சபாியதாக இருக்கும். 

ஒவ்சவாரு நல்ல விஷயத்திற்கும் பதிலளித்து வருதகயில், அதனுடன் சதாடர்புள்ள தீதம 

மதறவதத நாம் பார்க்கலாம். 

இறுதிவதர சவற்றிகரமாக இருக்கும் ஒருவர், ொதாரண வாழ்க்தகத் துதணதயவிட 

ெண்தடஜபாடும் குணமுள்ள வாழ்க்தகத் துதண சபாிய திருமண ெந்ஜதாஷத்தத அளிப்பததயும் 

சதளிவாகப் பார்க்கலாம். 

சவற்றிசகாள்ள ஜவண்டும் என்பதற்காக கடவுள் ஜநசரதிரானததப் பதடத்தார். 

 

                                                          -------------- 
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changes the situation, 448 
raising it, 452 
various aspects of, 414 
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Forms 
different aspects of, 210 

Forward movement 
factors of, 32 

Foundation, 176 
Freedom 

its results, 172 
power of, 189 
results of, 424 

French Revolution, 90, 101 
results of, 493 

Friendship, 39 
Gita 

its Dharma, 476 
Gnostic Being, 379 
Goal 

in life, 101 
Golden Descent, 161 
Goodwill, 28, 201, 311, 383 

powers of, 424 
Grace, 473 
Gratitude, 377 

aspects of, 130 
Greatness 

facts about, 466 
Gross part 

cannot be concealed, 505 
Growth 

is limitless, 512 
leads to development, 512 
leads to evolution, 512 

Habitual affection, 480 
Happiness 

in marriage, 141 
Harmony, 455 
History 
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science of life, 295 
Honour, 4, 280 
Hope, 105 
Horoscope 

predicts future, 252 
Hour of God, 87 
Human aspiration 

Its expalnation, 18 
Human attitude, 98 
Human choice, 46, 73 

brings supramental descent, 520 
determinant, 271 
is decisive, 435 
saves from crime, 520 

Human goodness, 311 
Human help 

is tangible, 394 
Human nature, 197, 455 

aspects of, 455 
individuality of, 455 

Human Nature, 94 
Humiliation, 486 
Humour 

savour of life, 176 
Ideals 

intense aspiration of, 499 
ignorance 

moving to knowledge, 502 
Ignorance, 356, 376 

constitutional, 54 
creation of, 299 
is in time, 502 
organisation of, 299 

Imagination 
realm of possibilities, 520 

Impatience, 197 
its effect, 333 

Impersonality, 463 
Imprudence, 225 
Inconscient, 346 
Inconscient force, 267 
India 

its traits, 4 
Individual, 386 

different changes in, 401 
insrument of the Transcendent, 505 
its psychological foundation, 401 
leader of the collective, 517 
spiritual, 58 

Individuality, 98, 267 
different levels, 263 

Inevitability, 315 

infinity of movement, 315 
Infatuation, 185 
Infinite, 58, 90, 271, 284 

aspects of, 120, 390 
in the finite, 83, 339 
to finite, 120 

Infinity, 360 
aspects of, 339 
in finite, 249 
in life, 255 
in the finite, 70, 435 
of action, 201 
of movement, 201 
out of infinite, 7 

Inherent joy 
is progress, 524 

Inhibitions 
psychological, 476 
social, 476 

Initiative, 98 
ego in action, 476 
reversal of, 239 

Inner change 
results of, 445 

Inner effort 
atmosphere supports, 194 

Inner-Outer, 77, 87, 386 
coordination of, 145 
meeting of, 476 

Innocence, 356 
Inspiration, 116 

levels of, 407 
Insurance 

importance of, 194 
Integral yoga 

aspects of, 291 
principles of, 308 
traits of, 463 
yoga of knowledge, 404 

Integral Yoga 
for man, 280 

Integrality, 435 
Intelligence 

levels of, 295 
Intelligibility, 207 
Intensity, 70, 197, 463 

aspects of, 116 
culture of high order, 149 
in life, 470 
laws of, 280 

Interference, 445 
Intolerence, 214 
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Involution, 24, 70 
Irrationality 

in life, 225 
Irresponsibility, 214 
Jagat guru, 280 
Jane Austin 

explains social changes, 452 
Japan 

its traits, 4 
Jealousy, 28 

effects of, 235 
Joy, 70 

pure, 185 
results of, 42 

Karma, 276, 473 
Knowledge, 376 

forms of, 7 
is above time, 502 
of life, 130, 291 

Lapse 
results of, 239 

Law 
determines, 214 

Levels 
types of, 342 

Life, 54 
balances of, 172 
chain of events accomplished, 517 
ideas of, 145 
in different planes, 520 
irony of, 480 
is a marvel, 463 
is functional, 486 
is integral, 39 
its moments, 168 
its movements, 168 
its revelations, 509 
process of, 145 
progresses by, 15 
progresses by consciousness, 493 
response of, 386 
Rules of, 189 
seeks equilibrium, 168 
turning points, 39 

Life response 
levels of, 390 

Life Response 
moments of, 398 

Limitation 
consequence of, 252 

Limits 
in man, 438 

Literature 
aspects of, 247 
characters of, 247 
infinity of life, 327 

Liveliness, 4, 70 

Losing 

increases receptivity, 527 

Love, 185, 370 
aspects of, 495 
essence of marriage, 428 
experience of consciousness, 470 
in human life, 512 
is Brahman, 470 
traits of, 333 
with God, 512 

Luck, 116 
in life, 180 

Man 
determines, 214 
different levels, 327 
evolving Brahman, 210 
in the universe, 54 
is Transcendental, 288 
is universal, 288 
mental level, 368 
physical level, 368 
realised soul, 424 
self awareness of, 145 
the determinant, 36, 145 
traits of, 459 

Mantras 
power of, 486 

Many, 257, 342 
Marriage, 39, 70, 73, 197 

factors of, 303 
psychological duties, 185 

Marvel, 54, 149 
aspects of, 505 
in life, 138 

Matter, 141, 168, 271 
delight of being, 398 
the delight of being, 65 

Maximum, 61 
Maya, 58, 441 
Memory 

is a bar, 164 
levels of, 145 

Mental conditioning 
overcoming it, 379 

Messages 
dimensions of, 502 
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Messenger 
dimensions of, 502 

Mind, 252 
aspects of, 445 
levels of, 394 
powers of, 15 
role of, 239 
seperates, 356 
withdrawl of, 237 

MInd 
grades of, 363 

Minimum, 61 
Misery 

gives intensity, 466 
Mnd 

functions of, 12 
Moksha, 339, 373 
Money 

powers of, 7 
significance of, 271 

Mother 
aspects of, 339 
identification of, 260 
our way of life, 346 
persistence, 260 
seeking Her, 260 
significance of, 308 

Mother atmosphere 
power of, 445 

Move 
importance of, 50 

Nation 
inner life of, 90 

National culture, 197 
Nature, 50 

creative force, 428 
determines, 214 

Nerves 
limits of, 491 

News 
receiving it, 414 

Non initiative, 98 
Non reaction, 134, 333, 435, 445, 466 

consequences of, 134 
inner, 180 

Non-Being, 61 
Non-reaction, 36, 377 

results of, 94 
Non-recognition, 377 
Objective 

factors of, 431 
Occult world 

is real, 491 
Offering 

an act of surrender, 379 
Old values 

new version of, 201 
One, 257, 342 
One and many, 438 
Oneness, 284 
One's experience 

benefits all, 230 
Opening 

spiritual, 418 
vital, 418 

Openings, 323 
Opportunities, 323 

in life, 227 
receptivity of, 247 

Opportunity, 90, 116 
Opposites, 101 

for the joy of overcoming, 527 

Organisation 
different traits, 438 
growth of, 230 
levels of, 4 
raises the level of work, 438 
rises the level, 134 
values of, 32 

Overmind 
in life, 349 

Paradox 
eternal ones, 28 

Patience, 197, 319 
value of, 315 

Peace 
more powerful, 377 

Perception 
results of, 46 
spiritual, 386 

Perfect perfection, 428 
Perfection, 353 

in imperfect conditions, 176 
Personality, 61 
Phrases 

sign posts of life, 418 
Physical 

relationship with vital, 77 
Planes 

different levels, 435 
factors of, 332 
in terms of other planes, 401 
its aspects, 332 
its power, 332 
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to another plane, 61 
Pleasing 

its result, 499 
Popularity, 411 
Population 

benefit of, 113 
Possessing God 

man's aim, 46 
Possession 

aspects of, 441 
Possessiveness 

aspects of, 509 
Possibilities 

of life, 404 
Poverty 

legacy of slavery, 164 
Power 

different aspects of, 370, 488 
different traits, 455 
in society, 480 
is a leveler, 244 
issues wealth, 288 
powers of, 7, 398 

Prayer 
power of, 308 

Precise 
knowledge of, 356 

Precision 
for execution, 435 

Predictions 
knowledge of, 32 

Preoccupation, 12 
problem 

sources of, 164 
Problems, 455 

are opportunities, 237 
consecration solves, 239 
implications of, 214 
integrally related, 220 
inter connected, 220 
of harmony, 46 
raising consciousness, 239 

Progress 
Constant, 42 

Psychic 
education of, 42 
emergence of, 260 
in life, 36 
in man, 145 
is conscience, 473 
is consciousness, 473 
meeting with, 194 

need for evolution, 342 
Psychological confidence 

growth of, 411 
Purity 

of the being, 360 
Purusha 

evolving of, 476 
result of, 70 

Qualities 
opposites in man, 155 

Rationality 
in life, 227 

Reason 
aspects of, 431 

Receptivity, 61, 116 
of man, 280 

Reconciliation, 15 
Remembrance, 252 

Constant, 42 
Resourcefulness, 32 
Responsibilities 

of family, 476 
Responsibility, 244, 284 

different traits of, 373 
Reversal 

results of, 73 
Reversals, 105 
Revolurion 

effects of, 421 
Revolution 

created by, 401 
Romance, 39, 70, 73, 197 

in llife, 418 
in man, 113 

Sachchidananda, 360 
Savitri 

knowledge of, 4 
Secrecy, 411 
Security 

forms of, 12 
Self, 101 

in silence, 54 
Self affirmation, 149 
Self awareness, 141, 333 
Self discipline, 333 
Self evaluation, 452 
Self existent truth, 214 
Self giving, 201, 333, 377 

abundant prosperity, 225 
various levels, 284 

Self restraint, 476 
Self-awareness, 61 



Commentary on Pride & Prejudice  Volume IX 

 

537 

 

Self-conception, 36 
Self-conscious life, 46 
Self-discovery, 398 
Selfishness, 65, 386 

giving up, 180 
in life, 319 

Selflessness, 386 
Sensation, 98, 263, 386 

universal, 130 
Sensations, 36 
Sense 

importance of, 252 
Sensitivities, 276 
Shakespeare 

explains universal vibration, 452 
Shock 

aspects of, 502 
Shocks 

purpose of, 431 
Silence, 36 

aspects of, 260 
beyond silence, 237 
expands linguistic scope, 496 
power of, 255 
saturation of, 194 

Silent aspiration, 98 
architects of society, 499 
its powers, 524 

Similar, 101 
Simultaneous Time, 90 
Sin and Virtue, 161 
Sincerity, 90, 161 

aspects of, 73 
is essential, 161 
is par excellence, 323 
is receptivity, 394 

SIncerity 
value of, 315 

Situations 
in life, 473 

Skill, 120 
Skills, 42 
Small act 

great results, 15 
Small event 

significance of, 242 
Social life 

of different periods, 207 
Society 

a powerful structure, 480 
aspects of human psychology, 257 
changes of, 230 

importance of, 488 
its action, 401 
its character, 155 
its response, 155 
its rules, 353 
its structures, 327 
organised, 244 
structure of power, 222 

Soul, 101 
divine, 346 
liberated, 346 

Speaking 
power of, 242 

Spirit, 101, 252 
awakening of, 370 
brings prosperity, 346 
in life, 237 
objective state, 222 
subjective state, 222 

Spiritual 
principles, 455 

Spiritual existence, 463 
Spiritual indvidual 

birth of, 113 
Stability, 176 
Sthanu 

in life, 210 
Structure 

factors of, 242 
Structure of life 

profound facts about, 407 
rules of energy in moveent, 505 

Stupidity, 105 
forms of, 7 
its nature, 28 

Sub conscient, 149 
Sub-consciousness, 12 
Subjective 

factors of, 431 
Substance, 168, 424 

form of Brahman, 210 
Subtle part 

cannot be seen, 505 
Subtle world 

is real, 491 
Sunlit path, 383 
Super grace 

opens up, 459 
Superconscient 

in the inconscient, 379 
Supergrace, 473 
Supermind, 15, 58, 360 
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role of, 239 
sees the whole, 356 

Supramental being, 54 
birth of, 180 

Supramental descent 
benefits of, 288 

Supramental planes 
grades of, 363 

Supramental significance 
of event, 280 
of person, 280 
of word, 280 

Supramentalisation 
is inevitable, 323 
of life, 428 

Surrender, 36, 80, 252, 342, 394 
different aspects of, 476 
privilege in Mother, 394 

Suspense, 495 
Swabhava, 373 

aspects of, 484 
traits of, 480 

Synthesis 
knowledge of, 4 

System 
creation of, 276 

Systems 
importance of, 276 

Temptations, 524 
The Book 

ways to be read, 50 
The French revolution 

the atmosphere of, 239 
The French Revolution 

its efects, 244 
The Lfe Divine 

horoscope of, 252 
The Life divine 

spiritual benefits of, 319 
The Life Divine 

construction of, 155 
dimensions of language, 496 
facts to be clear of, 141 
few ideas of, 28 
few phrases of, 24 
horoscope of, 113 
infinite power, 58 
its inspirations, 189 
its revelations, 145 
knowledge of, 4, 15 
life of evolving soul, 323 
phrases of, 164, 319, 496 

power of, 54 
principles of, 42 
spiritual wisdom, 323 
taking to, 80 

The power of a subject 
emerges when interact with other fields, 

512 
The taste of ignorance, 509 
Thoughts 

facts about, 235 
power of, 242 

Thoughts and acts 
related to each other, 311 

Thy will, 83, 505 
Thy will be done, 61 
Thy will, not my will, 383 
Time, 90, 222, 401 

can be seen, 505 
importance of, 50 
its role, 271 

Time and Space, 459 
aspects of, 484 
spiritual in nature, 383 

Timelesness, 90 
Timelessness, 222, 401 

cannot be seen, 505 
Total consecration 

meeting the descent, 185 
Transcendent, 189 

aspects of, 120 
is paramount, 383 

Transformation, 87, 138, 267, 342 
powers of, 83 

Transition 
stages of, 90 

Transitions 

in society, 527 

Translation 
apsects of, 164 

Truth, 201 
eternal ones, 28 
is prosperity, 225 

Truth and Knowledge 
is goodness, 390 

Truths 
are powerful, 323 
in life, 210 

Unity, 284 
Universal violence 

transformation of, 517 
Universality, 463 
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Unknowable, 130, 138, 353 
knowledge of, 466 

Valuable 
is valued, 247 

Values, 386 
in life, 214, 225 
in society, 134 
survives, 32 
value other's, 411 

Vidya, 441 
View 

determines, 360 
one's own, 411 
other man's, 349 

Views 
different types, 210 

Vision, 149 
Warnings 

in life, 333 
Wealth 

is a leveler, 244 
Will 

divine, 377 
human, 377 

Wisdom, 466 
Woman 

form of Sakti, 315 
Words 

inherent potential of, 496 
sign posts of life, 418 

Work 
essence of, 404 
its process, 239 
its rules, 239 
its stages, 438 
ways of accomplishment, 470 

Wretchedness, 495 
Yoga, 98 

abridges time, 308 
is inner activity, 441 
raises consciousness, 441 

Yogic accomplishment 
reveals the universal plane, 505 

 

 

 


