ேலண்ட்ஸ் ஃபார் ஆேராவ�ல் �ன�ஃைபட் (LFAU)
நகரப்�ற ஆராய்ச்சிக்கான ஆேராவ�ல் ைமயம், நிர்வாகப் ப�தி, ஆேராவ�ல் – 605101, தமிழ்நா�, இந்தியா

24 ஏப்ரல் 2022
இன்ைறக்�
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ஆண்�க�க்�

�ன்�,

ஒ�

�திய

உலகத்ைத,

மற்�ம்

ஒ�

�திய

இந்தியாைவ

உ�வாக்�ம்

கண்ேணாட்டத்தில் ஒ� ெப�ய �றிப்ப�டத்தக்க நிகழ்� நடந்த� - பாண்�ச்ேச�க்� � அன்ைனய�ன் நிரந்தர வ�ைக.
சாவ�த்�ய�ன் ஒ� வ� அைதச் ��க்கமாகக் ��கிற�: "ஒன்�பட்� இ�வ�ம் ஒ� ெப�ய �கத்ைதத் ெதாடங்கினர்."
இக்�றிப்�, நிச்சயமாக, �அரவ�ந்த�க்�ம் � அன்ைனக்�ம் இைடய�லான ஒத்�ைழப்ைபப் பற்றிய�.
� அன்ைனய�டம் ஒ� ேகள்வ� ேகட்கப்பட்ட�: "இன�ய அன்ைனேய, ஏப்ரல் 24 த�சனத்திற்� நான் எப்ப� என்ைன

தயார்ப�த்திக் ெகாள்ளேவண்�ம்?"
அதற்�

அவர்

இவ்வா�

பதில்

"உங்க�க்�

அள�த்தார்:

மிக

�க்கியமான

வ�ஷயம்

எ�

என்பைதக்

கண்டறிய

உங்க�க்�ள் �ர்ந்� ேநாக்�ங்கள், அ� இல்லாமல் ெசய்ய ��யா� என்� ந�ங்கள் நிைனக்�ம் வ�ஷயம்தான் அ�.
இ� ஒ� �வாரஸ்யமான கண்டறிதல் ஆ�ம்."
� அன்ைனய�ன் இந்தப் பதில், நம� தன�ப்பட்ட வாழ்க்ைகய�ல் நமக்� மிக �க்கியமான வ�ஷயம் என்ன என்பைதக்
கண்டறிய, நம் மனதி�ள் ஆய்ந்� ேநாக்�வதற்� அைழப்� வ��க்கிற�.
எண்ணத்�டன்

ந�ங்கள்

ெதாடர்�ப�த்தவ�ல்ைல

வாழ்க்ைகய�ல்

ஒ�வ�ன்

�றிக்ேகா�டன்

என்றால்,

நம�

ெசாந்த

ஒ�வ�ன்
உயர்ந்த

இைறவ�டன் அல்ல� இைறவன�ன்

வழிகாட்�ம்

(வட��வ)

அப�லாைஷக�டன்

நட்சத்திரத்�டன்,

தன�த்தி�ப்பதற்கான

ஒ�

அைழப்�, அவர்தம் வாழ்க்ைகய�ல் மிக �க்கியமான வ�ஷயம் என்ன என்பைதக் கண்டறிய, ஒ�வர் தம் மனதி�ள்
ஆய்ந்� ேநாக்�தல், � அரவ�ந்தர், � அன்ைன ஆகிேயாரால் அைழக்கப்பட்ட

ைசத்திய ��ஷன் வளர்ச்சி�டன் நம�

உண்ைமயான ெதய்வக
� தன�த்�வம் எள�தாகிற�. ப�ற�, ஒ�வர் ச�யான சமிக்ைஞகைளப் ெப�கிறார், எல்லாவற்றி�ம்
ச�யான எண்ணங்கள், உணர்�கள், அ���ைறகள் ஆகியவற்ைறப் ெப�கிறார், ைசத்திய ��ஷன�ன் வளர்ச்சி�டன்,
"ச�யானைத" பார்க்�ம் நம� திற�ம், "ச�யானைத" ப�ன்பற்�வதற்கான நம� உ�தி�ம் அதிக�க்கிற�.
ஆேராவ�ல்லின் உ�வாக்கம் மற்�ம் அ� இ�ப்பதற்கான காரணங்கள�ல் ஒன்�, ைசத்திய ��ஷைனக் கண்டறிவதற்�
உத�வதா�ம்: ைசத்திய ��ஷன�ல் இ�ந்� வ�ம் �றிப்ப��கைளப் ப�ன்பற்�வதற்� தன�நபர்க�க்� ஒ� �ட்�ச்
�ழைல உ�வாக்�தல் மற்�ம் ைசத்திய ��ஷன�ன் அ�ப்பைடய�ல் வாழக் கற்�க்ெகாள்�தல், அதன் அைமதி,
�ய்ைம, வலிைம ஆகியவற்�டன் நம் வாழ்க்ைகைய அ� வழிநடத்�ம்.
"ஏக்கர்ஸ்

ஃபார்

ஆேராவ�ல்"

ெசயல்ப�த்தப்ப�கிற�:
உ�வாக்கத்திற்காக

என்ற

உலகின்

திட்டமிடப்பட்ட

எங்கள்

ப�ரச்சாரம்

ெதாடங்கிய�,

வழிகாட்�

(வட��வ)

ப�திையப்

பா�காப்ப�ம்

நட்சத்திரமாக
காப்பாற்�வ�ம்

அ�

மனச்சான்றின்

இ�க்கக்��ய

சிற�கள�ல்

ஒ�

ச�யான வ�ஷயம்

என்�

நகரத்தின்
நாங்கள்

நம்�கிேறாம். உங்கள் நல்ெலண்ண�ம் ஒத்�ைழப்�ம் அேத மனசான்றின் �ரலின் சிற�கள�ல் �மக்கப்ப�கிற� என்�
நாங்கள் நம்�கிேறாம். �ட்டாக, நாம் இைணந்� ஆர்வ�ற்� அைனவ�ம் ேசர்ந்� நம்மால் ��ந்தைதச் ெசய்ய �யற்சி
ெசய்ேவாமாக. மற்றைவ எல்லாம், ஆேராவ�ல்ைல �ன்ேனாக்கி ெகாண்� ெசல்�ம் உய��ட்�ம் சக்திய�ன் ைககள�ல்
உள்ளன, அ� ேம�ம் பல �ற்றாண்�க�க்� ஆேராவ�ல்ைல ெதாடர்ந்� �மந்� ெசல்�ம்.
ஆேராவ�ல்லின் ப�ரகாசமான எதிர்காலத்தின் நம்ப�க்ைக�டன்,

ஆர்யத�ப்

மந்தாகின�

தய�ெசய்� காேசாைல, வங்கிப் ப�மாற்றம் அல்ல� ஆன்ைலன் �லம் அள�க்�ம் நன்ெகாைடகள�ல்
“ஏக்கர்ஸ் ஃபார் ஆேராவ�ல்” என்� �றிப்ப�ட�ம்.

https://land.auroville.org/new-banking-information/
ெசய்திகள், வ�ேயாக்கள்
�
மற்�ம் நிலத் தகவல்: www.land.auroville.org
ெதாடர்�க்�: +91-413-2622657 lfau@auroville.org.in

நன்ெகாைட மற்�ம் வ� வ�லக்� தகவல்:

1

