ெசய் �க�ம் ��ப் �க�ம்
28.05.2022, ஆேரா�ல் வா�க�க்கான த�ழ் வார ஏ�, ஆேராட்ர��ன், எண்: 953
கல் �

� அர�ந்தர் & �அன்ைன
வலப்பக்கத் �றன் கள் , �ரிந்�ெகாள் தல் , ஆைண��தல் , தமக்ேக உரிய உணர்வால் ��ெவ�த் தல் , தகவல் கைளப் பற் �ப் ��த்�
உள் ைவத்�க் ைகயா�தல் ஆ�யவற் ைறச் ெசய் �ன் றன. வலப்பக்கத் �றன் கள் , �ரிந்�ெகாள் தல் , ஆைண��தல் , தமக்ேக உரிய
உணர்வால் ��ெவ�த்தல் , தகவல் கைளப் பற் �ப் ��த்� உள் ைவத்�க் ைகயா�தல் ஆ�யவற் ைறச் ெசய் �ன் றன. வலப் பக்க
மனம் அ��ன் தைலவனா�ம் , இடப்பக்க மனம் அதன் பணியாளனா�ம் . இடமனம் அ��ன் உடைல மட்�ேம ெதா��ன் ற�,
வலமனம் அ��ன் ஆன் மாைவ ஊ����ன் ற�. இடமனம் ஏற் கனேவ உ�� ெசய் யப்பட்�ள் ள உண்ைமகளின் எல் ைலக�க்�ள்
இயங் ��ன் ற�. வலமனம் எளி�ல் ��படாதைத�ம் இ�வைர உ�� ெசய் யப்படாதைத�ம் பற் �ப் ��க்�ன் ற�. மனிதனின்
ப�த்த�� ��ைமயானதாக இ�ப்பதற் � இவ் �� பாகங் க�ேம இன் �யைமயாதைவயா�ம் . மனெமன் �ம் க���ன் எல் லாத்
�றன் கைள�ம் �கச்�றந்த நிைலக்� உயர்த்�, அவற் ைற ேநர்த்�யாக இயங் �ம் �ற�ைடயைவயாகச் ெசய் யா��ல்
�ழந்ைத�ன் கல் � ��ைமயற் றதாக�ம் ஒ��ற வளர்ச்�ையேய ெகாண்டதாக�ம் தான் இ�க்�ம் .
மனத் �றன் களில் நான் காவ� தளெமான் �ம் உண்�; இந்தத் தளம் மனிதனிடம் இ�வைர ��ைமயாக
வளர்ச்��ற�ல் ைல, இப் ேபா�தான் ப�ப் ப�யாக �ரிவான வளர்ச்�யைடந்� வ��ற�, ெமன் ேம�ம் ��ைமயானதாகப்
பரிண�த்� வ��ற�. வ�வாத �ேவகம் , உள் �ணர்வால் ெமய் ைமைய அ�தல் , அகெவ�ச்��ல் �றக்�ம் ப�தற் ற ெசாற் �றன்,
மனிதைன �ர்க்கதரி�யாக்�ம் ெமய் ஞானத்ைதக் �ட அளிக்கவல் ல ேநர�யான அ��க்காட்� ஆ�யைவ, அ��ன் �க�யர்ந்த
தளமா�ய இந்நான் காம் தளத்�ற் ேக உரிய �றன் களா�ம் ; ேமைதகளிடம் �க�ம் �றப் �த் �றன் களாகேவ ெப�ம் பா�ம் நாம்
இவற் ைறக் காண்�ேறாம் . இத்�றன் கைள அைர�ைறயாகேவா, அவ் வப்ேபாைதய �ன் �ச்�க்களாகேவா ெப�ேவார் பலர் உளர்
எனி�ம் இத்�றன் கைள அவற் �ன் உயர்நிைல�ல் வளர்ச்��றப் ெபற் ��ப்பவர்கைளக் காண்பதரி�. �ைழக�ம் , மனத்�ன்
ஏ�மாறான தற் ேபாக்�ம் , ஒ��றம் சா�ம் கற் பைன�ம் இத்�றன் க�டன்
கலந்�, அவற் ைறத் தைடெசய் �ன் றன.
�ைத�ப�த்��ன் றன; இக்காரணத்தால் , மனித�னத்�ன்
ம�ப்��ம் ப�த்த�� இவற் ைறப்
ெப�ம் பா�ம் அவ
நம் �க்ைகேயா�தான் ேநாக்��ற�. எனி�ம் , இத்�றன் களின் உத��ல் லாமல் மனித�னம் தற் ேபாைதய நிைலக்�
�ன் ேன���க்க ��யா� என் ப� ெதளி�. மாணவனிடம் உள் ள வல் லைம�க்க, �ரிந்� ெகாள் ளக் க�னமான இந்த பாகத்ைத
ேமதாம் சத்ைத என் ன ெசய் வ� என் ப� சல் �யாளர் இ�வைர �ைட காணாத ஒ� ��ரா�ம் . ெவ�மேன ப�ப்�ைனைய எ�த்�ச்
ெசால் �ம் அ��ைரயாளர், ேமதைமைய ஊக்க�ழக்கச் ெசய் ய�ம் , ெநரித்� அடக்க�ம் தம் மா�யன் ற அள�க்� �ய��ன் றார்;
�ற் ேபாக்கான ஆ�ரியேரா, அைத வரேவற் �றார். மனித �னத்�ற் � இவ் வள� �க்�யமான இத்�றன் கைள நம் க�த்���ந்�
ஒ�க்�வ� இயலா�, அவற் ைறப் �றக்கணிப்ப� மட ைமயா�ம் . தற் ேபா� ��ைமயற் ��க்�ம் அவற் �ன் வளர்ச்�ைய
��ைமயைடயச் ெசய் ய ேவண்�ம் ; �ைழகைள�ம் , மனத்�ன் ஏ�மாறான ேபாக்ைக�ம் ஒ��றம் சா�ம் கற் பைனகைள�ம்
அவற் �டன் கலந்��டாதப� கவனத்�ட�ம் �ேவகத்�ட�ம் �லக்க ேவண்�ம் . ஆனால் ஆ�ரியரால் இைதச் ெசய் ய ��யா�;
அவர் தம� தைல�ட்�னால் பத�டன் ப�ைர�ம் அ�த்��டக் ��ம் ஏைனய கல் � நடவ�க்ைககளில் எவ் வாேறா அவ் வாேற
இங் �ம் , ஆன் மா தன� ��ைமைய அைடயக்��ய பாைதைய அதற் �க் காட்�வைத மட்�ேம ஆ�ரியரால் ெசய் ய ���ம் .
3. அறெவா�க்க இயல் �
மனித�ைடய மன இயல் �, அவ�ைடய அறெவா�க்க இயல் ைப ஆதாரமாகக் ெகாண்டதா�ம் ; அவ�ைடய
அற�யல் ைப�ம்
உள�ணர்ச்�கைள�ம் ��ைமயாக்�வைதப் �றக்கணித்� �த்�க்� மட்�ேம கல் �யளிப்ப� மனித
�ன் ேனற் றத்�ற் �த் �ங் � �ைள�ப்பதா�ம் ஆனால் மனத்�ற் �ப் ப�ற் �யளிக்கப் ேபா�மான ஏேதா ஒ�வைகப்
பாடத்�ட்டத்ைத வ�த்தளிப்ப�
எளிய காரியேம எனி�ம் , இன் ைறய நிைலக்� ஏற் ற அறெவா�க்கப் ப�ற் �ையப்
பள் ளிகளி�ம் கல் �ரிகளி�ம் வழங் �வ� இ�வைர இயலாத காரியமாகேவ இ�ந்� வந்�ள் ள�. அறெந�ைய�ம்
சமயங் கைள�ம் பற் �ய பாடப்�த்தகங் கைளக் கற் �க் ெகா�ப்பதால் மாணவர்கைள அறெந��ம் சமய உணர்�ம்
உள் ளவர்களாக ஆக்க �ய�வ� பயனற் றதா�ம் , ஏமாற் றமளிப்பதா�ம் ; ஏெனனில் மனம் ேவ�, இதயம் ேவ�, மனத்�ற் �ப்
ப�ற் � யளிப் பதால் இதயம் �ன் ேனற் றமைடந்� ��வ�ல் ைல. ஆனால் மனப் ப�ற் �யால் எவ் �த �ைள�ேம இரா� எனக்
��வ�ம் �ைழயா�ம் . மனப்ப�ற் �, அந்தகரணத்��ள் எண்ணங் கைள �ைதத்����ற�; இந்த எண்ணங் கள் பழ�ப்
ேபாய் �ட்டால் , அைவ நடத்ைத�ன் �� �ைள�கைள உண்டாக்��ன் றன. ஆனால் அறெந�ப் பாடப்�த்தகங் களி�ள் ள �ைம
என் னெவன் றால் , அைவ உயர் �ஷயங் கைளப் பற் �ய �ந்தைனக்�ச் ெசயற் ைகயான இயந்�ரத் தன் ைமையக் ெகா�க்�ன் றன;
இத்தைகய ெசயற் ைகயான, இயந்�ரத் தன் ைமயான எ��ேம நல் ல பயைன அளிக்க�யலா�.
மனிதனின் அற�யல் �ன் �� ெசயலாற் �ம் ேபா� �ன் � அம் சங் கள் �க �க்�யமானைவயா�ம் . அைவயாவன:
உள�ணர்ச்�கள் , சமஸ்காரங் கள் (ஏற் கனேவ உ�வா� �ட்ட பழக்கங் க�ம் ெதாடர்�க�ம் ), ஸ்வபாவம் (இயல் �). ஒ�வன்
அறெவா�க்கப் ப�ற் �ையத் தனக்ேக அளித்�க் ெகாள் வதற் கான ஒேர வ�, அவன் சரியான உணர்ச்�க�க்�ம் , �க உயர்தரமான
ெதாடர்�க�க்�ம் ,
மனத்��ம்
உள�ணர்ச்�களி�ம்
உட��ம்
�கச்
�றந்த
பழக்கங் க�க்�ம்
தன் ைனப்
பழக்கப்ப�த்�க்ெகாண்�, தன் சாரமா�ய இயல் �ன் அ�ப் பைடயான உந்�தல் கைளப் �ன் பற் �ச் சரியான �த�ல்
ெசயலாற் �வதா�ம் . �ழந்ைதகள் �� ஏதாவ� ஒ�க்க�ைறையச் �மத்தலாம் , ஒ� ��ப் �ட்ட மா�ரி�ல் அவர்கைள
ஒ�ங் கைமச்கலாம் , ��ம் பத்தக்க ஒ� பாைதையத் தண்டைன�ன் �லம் �ன் பற் றச் ெசய் யலாம் , அவர்க�ைடய இதய�ம்
இயல் �ம் கவரப்படா��ல் , இவ் வா� வ�ந்� �மத்தப் ப�ம் ��, இதயமற் ற ேபா� நடத்ைதயா���ம் ெபா���ையச்
ெசயற் ைகயாகப் �ன் பற் �வதா���ம் . அ�க்க� அ� ேகாைழத்தனமான �ழ் ப்ப�தலாகேவ இ�க்�ம் ஐேராப் பா�ல்
இவ் வா�தான்
ெசய் யப் ப��ற�; இதன்
�ைளவாக, பள் ளி��ம்
�ட்��ம்
இ�க்�ம்
கட்�ப்பாடா�ய க�வாளம்
நீ க்கப்பட்ட�டேனேய,
இைளஞர்கள்
இன் பக்
களியாட்டங் களில்
�ழ் �தல்
என் �ம்
கவனிக்கத்தக்க
பழக்கத்�ல்
இறங் ����ன் றனர். ஐேராப்�ய வாழ் �ன் �க்�ய அம் சமா�ய ேபா�ச் ச�க நடத்ைத�ம் இதன் �ைளேவயா�ம் ஒ�வன் எைத
�யந்� ேபாற் � ஏற் �க் ெகாள் �றாேனா, அ�ேவ அவ�ைடய ஒ� பாகமாக ஆ�ற�; மற் றெதல் லாம் ஒ� �க��ேயயன் �
ேவ�ல் ைல அவன் தன� பள் ளி��ம் �ட்��ம் நைட�ைற�ல் இ�ந்த ஒ�க்க ��கைளப் �ன் பற் �யைதப் ேபாலேவ, ச�க
ஒ�க்க�ைற ைய�ம் �ன் பற் ��றான் ; ஆனால் தன� ெமய் யான வாழ் வா�ய ெசாந்த உள் வாழ் �ைனத் தன் ��ப்பத்�ற் �ம்
��ர ஆைசக�க்�ம் ஏற் ப வாழ் வதற் �த் தனக்� �தந்�ரம் உண்� என் � அவன் க���றான் . ேமற் ��யைவெயல் லாம்
உண்ைமெயனி�ம் , அறெந�, சமயம் ஆ�யவற் ைறக் கற் �க்காமல் �ற் ��ம் �றக்கணிப்ப�, இனத்ைதச் �ர�க்கச்
ெசய் வதா�ம் .
(ெதாட�ம் ...)
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அ றி க் ைக க ள் ( R e p o r t s )
ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவ உ�ப்ப�னர்கள�ன் அறிக்ைக (A Statement from members of the Residents' Assembly)
ஆேராவ�ல் ��ய��ப்பாளர்கள் ஆகிய நாங்கள் கீ ழ்கண்டவா� ெத�வ�க்க வ��ம்�கிேறாம்:
1.

பல தசாப்தங்களாக தைடகள், உண்ைமகைள �ழ்ச்சித் திறத்�டன் ைகயா�தல், அ�த்தகட்ட நடவ�க்ைகக�க்�த்
ேதைவயான ெதாடர்ச்சியான எதிர்ப்�, ந�திமன்ற வழக்�கள் ேபான்றவற்றின் �லம் ஆேராவ�ல் திட்டத்தின் வளர்ச்சிையத்
த�த்�வ�ம் ஒன்றிைணந்த ��ய��ப்பாளர்கள�ன் நிைலப்பாட்ைட நாங்கள் ஏற்கவ�ல்ைல. அவர்கள் எங்கள் ெபய�ல்
ேப�வதில்ைல.

2.

ஆேராவ�ல்லின்

�ட்�

வாழ்க்ைக,

சம� பத்திய

ஆர்ஏ�-இன்

ேபா�,

ச�க

ஊடகங்கள��ம்,

உலெகங்கி�ம்

உள்ள

மக்கள�ட�ம் அதிக வாக்�கைளப் ெப�வதற்காக வ�ேயாக்கள்
�
�லம் பரப்பப்பட்ட� ேபால் ஒ� அரசியல் ப�ரச்சாரமாக
மாற்றப்ப�வைத நாங்கள் ஏற்கவ�ல்ைல. இச்ெசயல்�ைறைய நாங்கள் �றக்கண�த்ேதாம், அதன் ��ைவ ஏற்கவ�ல்ைல.
3.

ஆேராவ�ல்லின் அைமப்�, எண்கள�ன் அரசியல் வ�ைளயாட்ைடப் பற்றிய� அல்ல, மாறாக 28 ப�ப்ரவ� 1968 அன்�
�அன்ைன

வழங்கிய

இரண்�

�ன்நிபந்தைனகள�ன்

அ�ப்பைடய�ல்

ஒ�

நிைலயான

மற்�ம்

ஒன்�பட்ட

ச�கக்

கட்டைமப்ைப உ�வாக்�வ� பற்றிய�: அவர் அகக்காட்சிய�ல் கண்ட நகரத்தில் 50,000 ேபர் ஆேராவ�ல் சாசனத்�க்� ஏற்ப
வாழ ேவண்�ம்.
4.

அங்கீ க�க்கப்பட்ட

ேகலக்சி

�ன்மாதி�ய�ன்

அ�ப்பைடய�ல்

மாஸ்டர்

ப�ளா�க்�

இணங்க

நகரத்தின்

வளர்ச்சிைய

ெசயல்ப�த்த ேதைவயான பண�கைள �ன்ென�ப்பதில் ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவய�ன் தற்ேபாைதய, சட்ட�ர்வமான
ெசயற்��ைவ

நாங்கள்

ஆத�க்கிேறாம்.

பல

தசாப்தங்களாக

ஆேராவ�ல்லில்

சில

ப���களால்

இ�

நி�த்தி

ைவக்கப்பட்ட�.
5.

ஆேராவ�ல்வாசிகள் அைவய�ன் (ெரசிெடன்ஸ் அெசம்ப�ள�) பங்� ஆேராவ�ல்லின் �ற நிைறேவற்றத்திற்� உத�வதா�ம்,
அைதத் த�ப்ப� அல்ல� சிைதப்ப� அல்ல. ஆேராவ�ல்லின் ந�ண்டகால �டக்கம், தவறான தகவல்கள் மற்�ம் தவறான
அறிக்ைககள் பர�வைத நி�த்தேவண்�ம், அதிகாரப்�ர்வமாக அைமக்கப்பட்ட பண�க்��க்கள் ஆேராவ�ல்லிற்� உள்�ம்,
நிர்வாகப்

ேபரைவ

மற்�ம்

ஆேராவ�ல்

ப�ண்ேடஷன்

ெசயலர்

ஆகிேயா�டன்

ஒத்�ைழத்�

தங்கள்

பண�ையச்

ெசய்யேவண்�ம்.

ேதவஸ்மிதா, சத்யகாம், ரவந்திரன்,
�
பா�, காள�யானந்தா, �வ், லக்ஷய், ஆண்�ம், �ஜிதா, ேடாப�, உமா, ேஜாயல், சிந்�ஜா,

ெடாமின�க் எச்., ெவங்கேடஷ், சந்திேரஷ், திவ்யா, ழாக், சஞ்சய், ெசல்வராஜ், கலியா, ��யல், �ணா, �ணா (�.எஸ்.), ஷங்கர்,
அ�

(வ�காஸ்), பாலாஜி,

ஆேராவ�ல்வாசிகள்.

ேஜாதி

ப�ரசாத்,

சாய் �ேரஷ், ெவங்கேடஷ்,

ஆனந்தி,

ேகாவ�ந்த், பகவன்தாஸ் மற்�ம் ப�ற

த க வ ல் ( I n f o r m a t i o n )
ஒ�ங்கிைணந்த ஆேராக்கியம் (Integral Health)
கிளாசிக்கல் ேஹாமிேயாபதி, இன்ெடகரல் �க்ெரஷன் ெதரப�,

�ழந்ைத நல சிகிச்ைச

2001 �தல், அைனவ�க்�ம் மாற்�ச் �காதார சிகிச்ைசகைள நாங்கள் வழங்கி வ�கிேறாம்
ஒ�பாகா - �ந்தி� மரங்கள�ல் �ச்சிக்ெகால்லி ம�ந்�கைளகைள ெதள�ப்பதால் ஏற்ப�ம் த�ய வ�ைள�கைளக் ைகயாள்வதில் இந்த
ேஹாமிேயாபதி ம�ந்� உதவ�யாக உள்ள�.
எங்கள� ம�ந்� ெபட்�ய�ல் ஒ�பாகா சி30 உள்ள�, இ� ஆேராவ�ல் �காதாரச் ேசைவ ைமயத்தி�ம் கிைடக்கிற�.
��
சிக்�ட் லிண்ெடமன், மிக�ம் அ�பவம் வாய்ந்த ேஹாமிேயாபதி ஆேலாசகர், சர்வேதச ேபராசி�யர் மற்�ம் டாக்டர் சன்கரன்ஸ்
வ�ஸ்

ஃபார்

ஹ�லிங்

(Dr. Sankarans WISH4healing)

சங்கத்தின் உ�ப்ப�னர்

ஆவார். �ரான்ஸ்பர்சனல்

�க்ெரஷன்

ெதரப�

அமர்�கைள�ம் வழங்கி வ�கிறார்.
மலர் ேஹாமிேயாபதிய�ல் பய�ற்சி ெபற்�, தமிழில் ேஹாமிேயாபதி ஆேலாசைன

வழங்கி

வ�கிறார், ேஹாமிேயாபதி

�த�தவ� சிகிச்ைசகள், ப�சி ேநாய் �ணப்ப�த்�ம் ம�ந்�கைள�ம் வழங்கி வ�கிறார்.
32 ேநாய் �ணப்ப�த்�ம் ம�ந்�க�டன் ��ய �த�தவ� கிட் உள்ள�, ஆங்கிலம், ப�ெரஞ்�, ெஜர்மன் மற்�ம் தமிழ் ஆகிய
ெமாழிகள�ல் வ�ளக்கம் உள்ள�. �த�தவ�க்� ேஹாமிேயாபதி ம�ந்�கைள எவ்வா� பயன்ப�த்�வ� என்பைத அறிய
வ��ம்ப�னால் தய�ெசய்� எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.
24-7, காத்தி�ப்ேபார் ப�திய�ல் உள்ள எங்கள� ம�ந்� ெபட்�ய�லி�ந்�, ம�ந்�கள் இலவசமாகக் கிைடக்�ம்:
ஒ�பாகா சி 30, ப�சி ஷாக் ட்ராமா, ப�சி அலர்ஜி, ப�சி ந��ழி�, ப�சி உயர் இரத்த அ�த்தம் ேபான்றைவ மற்�ம்

நாள்பட்ட

ேநாய்கள், மன அ�த்தத்திற்� ேம�ம் 70 ப�சி ம�ந்�கள் உள்ளன.
ஹார்ெமான�, சமதா ஆகிய ம�ந்�கள், � அன்ைன மற்�ம் � அரவ�ந்தர் ஆற்ற�டன் ெதாடர்�ைடய ம�ந்�கள் ஆ�ம்.
அைனத்� ம�ந்�க�ம் ம�ந்� ெபட்�ய�ல் ைவக்கப்பட்�ள்ளன. எப்ேபா� ேவண்�மானா�ம் வந்� எ�த்�க் ெகாள்ளலாம்.
பக்க வ�ைள�கள் இல்ைல -

நிரந்தரமான நன்ைமைய அள�க்�ம் .

ஆேராவ�ல்வாசிகள் மற்�ம் �திதாய்ச்ேசர்ந்தவர்க�க்� ஆேலாசைனகள் இலவசமாக வழங்கப்ப�கிற�, மற்றவர்கள�டமி�ந்�
நன்ெகாைடகள்

வரேவற்கப்ப�கின்றன.

ெபா�வாக

ஆங்கிலம்,

ப�ெரஞ்�,

ெஜர்மன்,

�ஜராத்தி,

தமிழ்

ஆகிய

ெமாழிகள�ல்

ஆேலாசைன வழங்கப்ப�ம்.
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திங்கள் �தல் ெவள்ள� வைர, தினந்ேதா�ம், காைல 9 - 12.30 மண� வைர அ�வலகம், �த�தவ� கிட், ப�சி ம�ந்�கள்
ஆகியவற்ைற மலர் நிர்வகித்� வ�கிறார்,
உங்கள் உடல்நலம் அல்ல� உளவ�யல் ப�ரச்சைனக்க�க்� சிறந்த த�ர்�காண

integralhealth@auroville.org.in மின்னஞ்சல்

�கவ�ய�ல் எங்கைளத் ெதாடர்�ெகாள்ளத் தயங்க ேவண்டாம்.
இன்டெகரல் ெஹல்த், ப�ரயாத்னா – 2623669, சிக்�ட் - sigrid@auroville.org.in, www.sigridlindemann.com,
அத�தி – 9428429642, மலர் - malar@auroville.org.in, 9080054843

அ றி வ� ப் � க ள் ( A n n o u n c e m e n t s )
மல்� ம� �யா ெசன்டர் அரங்கம் (எம்எம்சி, ட�ன் ஹால்)

(MULTI MEDIA CENTRE AUDITORIUM (MMC, Town Hall)

2022, ஆேராவ�ல் திைரப்பட வ�ழா – 02.06.2022, வ�யாழன் அன்� சின�மா பாரைடஸில்
2022, ஆேராவ�ல் திைரப்பட வ�ழாவ�ல் திைரய�டப்பட்ட ஒ� திைரப்படம் ெபா�மக்க�க்காக திைரய�டப்ப�ம்.
02.06.2022,

வ�யாழன்

அன்�

இர�

8

மண�க்�,

ட�ன்ஹால்,

சின�மா

பாரைடஸில்

தி

பாத்

(The Path) திைரப்படம்

திைரய�டப்ப�ம்.
தி பாத் (The Path)

- ஜப்பான�ல் பார்வதி ப�ல்

– 2019, ஜப்பான், ஆவணப்படம், ஜப்பான�ய ெமாழி, வங்காளம், ஆங்கிலம் ஆகிய

ெமாழிகள�ல், ேநரம் - 1மண� 17 நிமிடம்.
இயக்�னர், எ�த்தாளர், தயா�ப்பாளர்: ச�ராேகா அேப - ந�கர்கள்: பார்வதி தாஸ் ப�ல், ேதாஷி�கி �சிேடா�

தய�ெசய்� ேகாவ�ட் -19, தற்ேபாைதய நிைலயான வழிகாட்� ெநறி�ைறகைளப் ப�ன்பற்ற�ம். கட்டாயமாக �கக்கவசம்
அண �ய�ம்.

ஆேராவ�ல் ��ய��ப்பாளர்கள�ன் பதிேவ� (Register of Residents)
ஆேராவ�ல் ��ய��ப்பாளர்கள�ன் பதிேவட்ைடப் (Register of Residents) ��ப்ப�ப்பதற்காக, 08-05-2022 அன்� ெசயற்��வால்
ஏற்கனேவ அறிவ�க்கப்பட்ட ப�வத்ைத ஆேராவ�ல்லில் வசிப்பவர்கள் அைனவ�ம் நிரப்�ம்ப� நிைன�ட்டப்ப�கிற�. இந்த
இைணப்ப�ல் உள்ள ��ள் ப�வத்ைதப் பயன்ப�த்�வ� வ��ம்பத்தக்க ேதர்� ஆ�ம்:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe21uw2qubAJ8WFp5pBWaINX4k0pKP3Ky_a0g1rZQkWIi73MA/viewform
மாற்றாக, ந�ங்கள் ஆேராெநட் அல்ல� ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் வரேவற்� ேமைசய�ல் உள்ள காகிதப் ப�வத்ைதப் �ர்த்தி
ெசய்�, ைகெயாப்பம் இட்ட காகிதப் ப�வத்ைத ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் ெசயலர் அ�வலகத்தில் அள�க்கலாம்.
10-06-2022-க்�

�ன்

��ப்ப�க்கப்ப�ம்.

இைதச்

ெசய்�

��க்க�ம்,

இதனால்

ஆேராவ�ல்

��ய��ப்பாளர்கள�ன்

பதிேவ�

வ�ைரவ�ல்

�ைணச் ெசயலர், ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன்

ப��ப�எஸ்-இல் இ�ந்� (From PTPS)
அன்பார்ந்த ச�கத்தவ�க்�,
உங்க�க்காக எங்கள�டம் நிைறய ெசய்திகள் உள்ளன.
உங்க�க்�த்

ேதைவயான அைனத்�ப்

ெபா�ட்க�ம்

கிைடக்�ம்

இடமாக,

'பைழய'

�த்�ைஸ மாற்ற நாங்கள் நிைறய

மாற்றங்கைளச் ெசய்� வ�கிேறாம். இைத ந�ங்கள் பாராட்�வர்கள்
�
என்� நம்�கிேறாம்.
பல ெபா�ட்கள் இடம் மாற்றப்ப�கின்றன, ந�ங்கள் இைத ஏற்�க் ெகாள்வர்கள்
�
என்� நம்�கிேறாம்.
ந�ங்கள் உள்ேள �ைழ�ம்ேபா� வல� பக்கம் அைனத்� ஆேராவ�ல், ஆேராவ�ல் மண்டலப் ப�திகள், இயற்ைக�ைறய�ல்
உற்பத்திச் ெசய்யப்ப�ம் ெபா�ட்கள் இ�க்�ம். ஆேராவ�ல் மற்�ம் ஆேராவ�ல் மண்டலப் ப�திய�ல் உற்பத்திச் ெசய்யப்ப�ம்
ந��த்தத்தன்ைம உைடயப் ெபா�ட்கைள ந�ங்கள் எள�தில் கண்�ப��க்கக்��ய ஒேர இடத்தில் ைவக்கப்ப�ம்.
இட�ப்பக்கம்

உண்ைமய�ல்

'எஞ்சிய��ப்ப�'

மற்�ம்

அந்த

ந��த்தத்தன்ைம

இல்லாதப்

ெபா�ட்கள்

�ைறவான

எண்ண�க்ைகய��ம், அளவ��ம் ைவக்கப்ப�ம்! உங்கள் வ��ப்பத்ைத நாங்கள் ஒ�ேபா�ம் கட்�ப்ப�த்த மாட்ேடாம்.
உங்க�க்� உண்ைமய�ேலேய ேதைவப்பட்டால், சிறந்த மாற்� அல்ல� இ�ப்�ப் ெபா�ட்கைளக் கண்டறிய �யற்சிப்ேபாம்.
உங்க�க்�த் ேதைவயானப் ெபா�ட்கள் காணவ�ல்ைல என்றால், அைத எங்க�க்�த் ெத�யப்ப�த்தி எங்க�க்� உத�ங்கள்.
இ� நிச்சயமாக ஒ� ப�ப்ப�யான ெசயல்�ைற ஆ�ம், இதற்� கால அவகாசம் ேதைவப்ப�ம். எனேவ, தாங்கள் ெபா�ைமயாக
இ�ந்� எங்க�க்� ஆக்கப்�ர்வமான ஆேலாசைனகைள வழங்கி உத�மா� ேகட்�க் ெகாள்கிேறாம். ந�ங்கள் பங்கள�க்க ���ம்
என்� நிைனத்தால் வந்� எங்க�க்� உத�ங்கள்! சில இடங்கள் மற்�ம் ெஷல்ஃப்�கைள காலியாக ைவத்தி�க்�ம் ஆர்டர்
�ைறைய நாங்கள் மாற்�கிேறாம். ஆனால் ச�யான ெபா�ட்கைள உடேன வாங்க வ��ம்�கிேறாம். ெபா�ைம காத்தைமக்�
நன்றி!
ப�க்-அப் அல்ல� ெடலிவ�க்� தயாராக இ�க்க மின்னஞ்சல் ஆர்டர்கைள ப�ேசாதித்� வ�கிேறாம். நி�வனங்கள், ேசைவகள்,
வ��ந்தினர் இல்லங்கள், பள்ள�கள் தாங்கள் பயன்ப�த்�ம் ெபா�ட்க�க்கான ேசைவக�க்� எங்களால் தள்�ப�ைய வழங்க
���ம். ேம�ம் மாத இ�திய�ல் ேதைவக்ேகற்ப ஜிஎஸ்� இன்வாய்ஸ்கைள நாங்கள் வழங்க இய�ம்.
தய�ெசய்� மின்னஞ்சல் �லம் உங்கள் ஆர்டர்கைள ெசய்ய�ம்:

ptps@auroville.org.in

ெதாைலேபசி: 0413-262 3091
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அைனவ�க்�ம் ஆேராவ�ல் �ட்ைடகள்... (Auroville eggs for all...)
அன்பார்ந்த ச�கத்தவ�க்�,
ஆேராஆர்ச்சார்�ல் தற்ேபாைதய �ட்ைட உற்பத்தி �றித்� உங்க�க்� ெத�வ�க்க வ��ம்�கின்ேறாம்.
எங்கள் பண்ைணய��ள்ள ேகாழிகள் வாரத்திற்� 5500 �ட்ைடகள் இ�கின்றன.
கடந்த வாரம் வைர, இ� ஃ�ட்லின்க் �லம் எள�தாக வ�நிேயாகிக்கப்பட்ட�. இ�ப்ப��ம், பலர் ஆேராவ�ல்லில் இ�ந்� ெவள��ர்
ெசல்வதா�ம், பள்ள�கள் �டப்பட்டதா�ம், சம� பத்திய வ�ைல உயர்�களா�ம், இந்த �ட்ைடகைள ஆேராவ�ல் ச�கத்தில்
வ�நிேயாகிக்க ��யவ�ல்ைல.
ஆேராஆர்ச்சார்ட்

அல்ல�

ேவ�

ஏேத�ம்

ஆேராவ�ல்

பண்ைணய�ல்

இ�ந்�

�ட்ைடகைள

ெப�வதற்�

�ன்��ைம

அள�க்�மா� ேகட்�க்ெகாள்கிேறாம்.

auroorchard@aurovill.org.in-இல்

எங்க�க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�, ந�ங்கள் ஃ�ட்லின்க்கிேலா அல்ல� ேநர�யாக எங்க�க்ேகா

உங்கள் ஆர்டைர ெசய்யலாம்.
இப்ப�ரச்சிைனைய

எவ்வா�

ைகயாள்வ�

என்ப�

�றித்�

உங்க�க்�

ஏேத�ம்

ஆேலாசைனகள்

இ�ந்தால்

அவற்ைற

எங்க�டன் பகிர்ந்� ெகாள்ள�ம்.
உங்கள் ஆதர�க்� நன்றி. ேசைவய�ல், ஆேராஆர்ச்சார்ட் ��

�ழந்ைத ப�றப்� (Baby born)
அன்பார்ந்த நண்பர்க�க்�,
14.05.2022 அன்� எங்க�க்� ஒ� ெபண் �ழந்ைத ப�றந்த� என்பைத�ம், இக்�ழந்ைதக்� �தன்யா சாய்
என்� ெபய�ட்�ள்ேளாம் என்பைத�ம் தங்க�க்� மகிழ்ச்சி�டன் ெத�வ�த்�க் ெகாள்கிேறாம்.
மகிழ்ச்சி�டன், தாத்தா பாட்� T.S.மண� & பத்மாவதி, ப�ரட்டர்ன�ட்�. ெபற்ேறார்: ேமாகன் �மார் & பவ�த்ரா.
சேகாதரன்: யத�ஷ் சாய். அன்�டன், பவ�த்ரா

மராத்தான் ேயாகா நிகழ்� (Marathon Yoga event)
� அரவ�ந்த�ன் 150வ� ப�றந்த ஆண்ைட �ன்ன�ட்�, மாத்�மந்திர் ஆம்ப�த்திேயட்ட�ல் மராத்தான் ேயாகா
நிகழ்ச்சிைய அ�ள்வழிப் பள்ள� நடத்தத் திட்டமிட்�ள்ள�.
23.05.2022 �தல் 21.06.2022 வைர காைல 6 மண� �தல் காைல 7 மண� வைர. (ஜூன் 21 சர்வேதச ேயாகா
தினமா�ம், இரண்� நாட்கைள�ம் உள்ளடக்கிய�)
ஆேராவ�ல் ச�கத்தவ�ம், பள்ள�க�ம் இதில் பங்ேகற்க அைழக்கிேறாம்.
உங்கள் ேயாகா ேமட்�கைள தய�ெசய்� ெகாண்� வா�ங்கள். அ�ள்வழி அண� சார்பாக, �த்�க்�மா�, ேவ�

உடற்கல்வ� ஆசி�யர் பய�ற்சி (Physical Education Teachers Training)
ஆேராவ�ல்லில்

ஒட்�ெமாத்த

உடற்கல்வ�ய�ன்

தரத்ைத

ேமம்ப�த்�ம்

ேநாக்கத்�டன்,

ஒ�

ஆண்�ல்

100

மண�ேநர உடற்கல்வ� ஆசி�யர் பய�ற்சித் திட்டத்ைத வழங்�வதில் ைசயர் (SAIIER) மகிழ்ச்சியைடகிற�. இந்தத்
திட்டம் ஏற்கனேவ உடற்கல்வ� கற்ப�த்�க் ெகாண்��ப்பவர்கள் தங்கள் திறைமகைள வளர்த்�க் ெகாள்வதற்�ம்,
அேத ேபால் ஆசி�யர்களாக ஆவதற்� ஆர்வம் உள்ளவர்க�க்�ம், தங்கள் பண�க்கான உ�தியான அ�த்தளத்ைத அைமத்�க்
ெகாள்பவர்க�க்�ம் பய�ள்ளதா�ம்.
வ�ைளயாட்�

அறிவ�யலில்

�ைனவர்

பட்டம்

ெபற்ற

ேபார்ச்�கைலச்

ேசர்ந்த

தன்னார்வலர்

ஒ�வர்,

கல்வ�ய�யல்

ேமற்பார்ைவய�ல் 20 ஆண்�க�க்�ம் ேமலான அ�பவம் ெபற்�ள்ளார், ேம�ம் அவர் பல்கைலக்கழக அளவ�ல் ஆசி�யர்க�க்�
இத்தைகயப் பய�ற்சிைய அள�த்� வ�கின்றார். அவ�டன் இைணந்� இத்திட்டத்திற்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்�ள்ள�.
இத்திட்டத்தின் �தல் 45 மண�ேநர அமர்� ேதகசக்தி வ�ைளயாட்� ைமதானத்தில் �ன்� வாரங்க�க்� நைடெப�ம்:

2022, 13 ஜூன் - 3 ஜூைல
மாைல 3 மண� - 6 மண�, திங்கள் �தல் ெவள்ள� வைர
இவ்வ�ப்ப�ல் தின�ம் ஒ� மண�ேநரம் �டாக்�க்ஸ் (ேகாட்பா�) மற்�ம் இரண்� மண�ேநரம் பய�ற்சி ஆகியைவ அடங்�ம்.
இப்பாடத்திட்டத்தில் ஒ�ங்கிைணந்த கல்வ�, வ�ைளயாட்� அறிவ�யல், பாடத்திட்ட ேமம்பா�, அமர்� திட்டமிடல், �ட்�ற�
மற்�ம் ேபாட்� வ�ைளயாட்�கள், தகவல் ெதாடர்�த் திறன் மற்�ம் பல உள்ளன.
உங்கள் ஆர்வமி�ந்தால், ஜூன் 6-ஆம் ேததிக்�ள்

saiier@auroville.org.in

-க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம். இந்தத் திட்டம் இலவசம்.

இதில் ேச�வ� பற்றி ந�ங்கள் ��� ெசய்யவ�ல்ைல என்றால், �தல் நாள் (ஜூன் 13 மதியம் 3 மண�க்� ேதகசக்திய�ல்)
கலந்�ெகாண்� இத்திட்டம் உங்க�க்� ச�யானதா என்� பார்க்க உங்கைள வரேவற்கிேறாம்.
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வட்�வசதிச்
�
ேசைவ/வட்�வசதி
�
வா�யத்திடம் இ�ந்�

(From the Housing Service/Housing Board)

அன்பார்ந்த ச�கத்தவ�க்�,
வட்�வசதி
�
வா�யம்/வட்�வசதிச்
�
ேசைவக்�

நிர்வாகி ேதைவ - இ� ட�ன் ஹாலில் உள்ள வட்�வசதி
�

அ�வலகங்கள�ல் ��ேநரப் பண�யா�ம், ேம�ம் இதற்� ��ேநரப் பராம�ப்�த்ெதாைக உண்�.
இப்பண� �றித்த �� வ�வரத்ைதக் கண்டறிவதற்�ம், ந�ங்கள் ஆர்வமாக இ�ந்தால் ��தல் வ�வரம் ேதைவப்பட்டால் அைதப்
பற்றி ெத�ந்�ெகாள்ள,

housing-coordinator@auroville.org.in

என்ற மின்னஞ்சல் �கவ�க்� எ�த�ம்.

அன்�டன், வட்�வசதிச்
�
ேசைவ/வட்�வசதி
�
வா�யம்

**************
ஆேராவ�ல் வட்�வசதிச்
�
ேசைவ/வட்�வசதி
�
வா�ய நிர்வாகி

(Auroville Housing Board/Housing Service Administrator)

வட்�வசதி
�
வா�யத்திற்�
•

வட்�வசதி
�
வா�ய �ட்டத்திற்கான வாராந்திர நிகழ்ச்சி நிரைலத் தயா�த்தல் மற்�ம் சம்பந்தப்பட்ட தரப்ப�ன�டன் பகிர்தல்

•

வட்�வசதி
�
வா�ய �ட்டத்திற்கான �றிப்�கைள எ�த்தல்.

•

வாராந்திர �ட்டத்தின் �றிப்�கைள இ�தி ெசய்தல், அைத சம்மந்தப்பட்ட தரப்ப�னர் ஒப்�தல் அள�த்த�டன் பகிர்தல்.

•

வட்�வசதி
�
வா�யத்திற்� அைழப்பாளர்கைள நிர்வகித்தல் (அைழப்�கள் மற்�ம் ேநரங்கள்).

•

வட்�வசதி
�
வா�யத்தின் மின்னஞ்சல் இன்பாக்ைஸ நிர்வகித்தல்.

•

மற்ற பண�க்��க்க�டன் மின்னஞ்சல் ெதாடர்�.

•

வட்�வசதி
�
வா�ய ��ள் �� �ைரவ்கைள நிர்வகித்தல்.

•

ேதைவயான உ�ப்ப�னர்கள் எண்ண�க்ைக (ேகாரம்) அைடந்த�டன் வட்�வசதி
�
வா�ய உ�ப்ப�னர்களால் தயா�க்கப்பட்ட
வைர�கைள அ�ப்�தல்.

•

உ�ப்ப�னர்களால் ஒப்பைடக்�ம்ேபா�,

•

ஆேராெநட்

மற்�ம்

நி�ஸ்

அண்ட்

வட்�வசதி
�
வா�யத்திற்கான வைர�கைளத் தயா�த்தல்.
ேநாட்ஸில்

ெவள�ய�ட

வட்�வசதி
�

வா�யத்தின்

இரண்�

மாத

அறிக்ைகையத்

தயா�த்தல்.
வட்�வசதிச்
�
ேசைவக்காக
•

வட்�
�
ப��பார்ப்� இன்பாக்ைஸ நிர்வகித்தல்.

•

அைனத்� வட்�ச்ேசைவ
�
ப��கள�ன் நிைலைய கண்காண�த்தல்.

•

��ள் �ைரவ�ல் வட்�ப்
�
ப��பார்க்�ம் �� ேகாப்� �ைறையப் பராம�த்தல்.

•

நிர்வாகப் பண�க�டன் ப��பார்ப்� ஒ�ங்கிைணப்�க் ��வ�ற்� உத�தல்.

•

வட்�வசதிச்
�
ேசைவ ��வ�ற்கான தற்காலிக நிர்வாகிப் பண�கள் மற்�ம் அப்பண�கள் நிக�ம்ேபா� உத�தல்.

--ஆேராவ�ல் வட்�வசதிச்
�
ேசைவ சார்பாக (எமி, அரவ�ந்த், ஓேல, சாவ�த்தி�, ெவங்கேடஷ்)
ெதாைலேபசி: (0413) 262 2658.

house@auroville.org.in

ெபா�மக்க�க்கான ேநரம்: திங்கள் – காைல 10.00-12.30.

ெசவ்வாய் �தல் ெவள்ள� வைர காைல 9:30-12:30

சன�க்கிழைம: கணக்� மட்�ம், காைல 10:30-12.30

ப�ரம்மனஸ்பதி ேஷத்ரம் – � அன்ைன. � அரவ�ந்தர், ைமயம்

(BRAHMANASPATI KSHETRAM - The Mother and Sri Aurobindo Centre)
2022 ஜூன் மாதத்திற்கான வழக்கமான ெசயல்பா�கள்
வ�யாழன்ேதா�ம் மாைல 6 – 6.30 மண�க்� தியானம் நைடெப�ம்.

07.06.2022 & 21.06.2022, ெசவ்வாய் அன்� மாைல 5.30 – 6.30 மண� வைர, இராமநாராயணா அவர்கள் ெதா�தி 7 இலி�ந்�
� அன்ைனய�ன் ேகள்வ� பதில்கைளப் ப�த்தல்.
03.06.2022 & 24.06.2022,

ெவள்ள� அன்� மாைல 4 – 5 மண� வைர,

ஒள� ெபா�ந்திய பாைத (The Sunlit Path) தனலட்�மி

அவர்கள் தமிழ் மற்�ம் ஆங்கிலத்தில் ப�த்தல்.
27.06.2022 ,

திங்கள் அன்� மாைல 5 மண�க்�, �திதாய்ச்ேசர்ந்ேதா�க்காக ஆேராவ�ல் பற்றி இராமன் உைரயாற்�கிறார்.

14.06.2022, �தன், ெபௗர்ணமி அன்�: மாைல 6 மண�க்�, 30 நிமிடத்திற்�, � அரவ�ந்தர் காயத்� மந்திரம் பா�தல்.
எண். 3/134, களத்� ேமட்�த்ெத�, இைடயஞ்சாவ�, ஆேராவ�ல். Kshetram2014@auroville.org.in

� அன்ைனய�ன் அ�ள்ெமாழிகள்
ேவைலையப் பற்றி

கவைலப்படாேத. எந்த அளவ�ற்� அைமதியாக ேவைல ெசய்கிறாேயா அந்த அளவ�ற்� அ�

நல்ல பலைனத் த�ம்.
ந� ேமற்ெகாண்ட ேவைலைய ��மனத்�டன் ெசய். உனக்� எப்ெபா��ம் அ�ள�ன் உதவ� கிைடக்�ம்.
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�ல்லாங் �ழல் இன்ன�ைசக் கச்ேச� (Flute Recital)

உலகக் கவ�ைத இயக்கம் (World Poetry Movement)
உலகக்

கவ�ைத

இயக்கத்தில்

இைணந்�,

பல்ேவ�

பாரத் நிவாஸ் 50வ� ஆண்� நிைறைவ �ன்ன�ட்�

ெமாழிகள�ல் நாம் கவ�ைத வாசிக்கப் ேபாகிேறாம், நாம்
அைனவ�ம் இைணந்� ”�மி எங்கள் வ�",
�
என்ற பாடப்
ேபாகிேறாம்.

அ�

இத்த�ணத்தில்

மிக�ம்

ெப�யவர்கள்,

கவ�ஞர்கள்,

ேமஸ்ட்ேரா ஷஷாங்க் �ப்ரமண�யம் அவர்கள�ன்
�ல்லாங்�ழல் இன்ன�ைசக் கச்ேச�

ைகவ�டப்பட்�ள்ள�.
�ழந்ைதகள்,

இைளஞர்கள்,

வாசகர்கள்,

பாடகர்கள்,

அைனவைர�ம்

இதில்

அைழக்கின்ேறாம்...
ஆேராவ�ல்லில்

இைசக்கைலஞர்கள்

உலக

�ரல்

ஹ� �ந்தர்ராமன் அவர்கள் மி�தங்கம்.
தி�ச்சி கி�ஷ்ண�வாமி அவர்கள் கடம்.

ஆகிய

கலந்�ெகாள்ள

�காதார
ெகா�க்க

நி�வனம்

இடம்: � அரவ�ந்தர் அரங்கம், பாரத் நிவாஸ்.

(WHO)

நம்மிடம்

நாள்: 28.05.2022,

உள்ள

காலம்: 1 மண�ேநரம் 15 நிமிடம்

அைனத்ைத�ம் த�கிற�!
ேம 29, ஞாய�ற்�க்கிழைம

சன�க்கிழைம, இர� 8 மண�.

ேகாவ�ட் வ�திகள�ன்ப� �கக்கவசம் அண�ய�ம். உங்கள்

மாைல 5.30 மண�க்�

வாகனங்கைள வாய��க்� ெவள�ேய நி�த்த�ம்.

�மிகா ஹால்-பாரத் நிவாஸ் .

பாரத் நிவாஸ். இந்தியா அரங்கம், ஆேராவ�ல்

நாம் அைனவ�ம் ஒன்றிைணேவாம்.
அன்ைனய�ன் கரங்கள��ம், க�ைணய��ம்
ஆனந்தி-அ�ன். சி.ஏ.எல்.ஐ. மற்�ம் அெம�க்கா ஒன்
சார்ப�ல்
பாரத் நிவாஸ். இந்தியா அரங்கம், ஆேராவ�ல்

பாகா (Bhaga)
ேம
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�தன்கிழைம

அதிகாைலய�ல்,

�மிேனாசிட்�

��ய��ப்ப�ல்,

நம�

அன்�க்��ய

நண்ப�ம் சேகாத��மான பாகா (கிறிஸ்�யன் ஓ�ல் ேகப்�யாவ்) அவர்கள் அவர்தம் 77வ�
வயதில் தம� உடைல வ�ட்� ந�ங்கினார். கடந்த ஆண்�ல் அவர் �ற்�ேநாயால் அவதி�ற்�
வந்தார். அவர� ெசல்�லார் உள்�ணர்� மற்�ம் அவர� வாழ்நாள் ��வ�ம் த�வ�ரமான
ப�ணாம ஆராய்ச்சி �லம் ெபறப்பட்ட �ண்ணறி� ஆகியவற்றின் �லம் அதைன ச�ெசய்�
வந்தார்.
அல்ஜ��யாவ�ல் ப�ெரஞ்� வம்சாவள�ையச் ேசர்ந்த பாகா, 1972 ஆகஸ்ட்�ல் ஆேராவ�ல்�க்�
வந்தார். அக்கால ஆேராவ�ல்லின் பல்ேவ� வள�ம் பள்ள�கள�ல் இரண்டாவ� ெமாழியான
ப�ெரஞ்� ெமாழிய�ன் ஆசி�யராகத் ெதாடங்கி, மாத்�மந்தி�ல் பண���ந்த அவர், ப�ப்ப�யாக
� அரவ�ந்தர், � அன்ைன ஆகிேயா�ன் ேபாதைனகள�ல் ஆழமான மற்�ம் ��ைமயான ஆராய்ச்சிைய ேநாக்கித் தி�ம்ப�னார்.
இதன் வ�ைளவாக, அவர் 1984-இல் ‘ப�ணாம ஆய்வகம் - மன�த ஒற்�ைமக்கான ைமயம்’

(‘Laboratory of Evolution – Centre for

Human Unity’ (LOE-CHU)

ஒன்ைற பாரத் நிவாஸில் ெதாடங்கினார். அங்கி�ந்� ஆேராவ�ல் பற்றி � அன்ைன �றியவற்றின்

வ��வான

ேசக�த்தார்.

ெதா�ப்ைபச்

இந்த

ைமயம்

பல

ஆண்�களாக

வளர்ச்சியைடந்�

இன்�ம்

ெசயல்ப�கிற�.

கடல்

ஆக்கிரமிக்�ம் வைர, 18 ஆண்�கள் அவர் வாழ்ந்த கடற்கைரய�ல் உள்ள 'ெரப்ேபா' என்ற இடத்தில் அவர் வசித்த� நம்மில்
பல�க்� நிைனவ�ல் இ�க்�ம்.
பாகா

அவர்கள்

உற்சாக�ம்

ைசைக�ம்

��ய,

எப்ேபா�ம்

�ன்னைக�ட�ம்,

அன்பாக�ம்

சிேநகமாக�ம்

பழ�ம்

இயல்�ைடயவர். அவ�ன் பல பய�ற்சிப்பட்டைறகள், உைரகள், தன�ப்பட்ட ஆேலாசைனகள் ஆகியவற்�க்காக�ம், இைணயத்
ெதாடர்�க�க்காக�ம், நம� ஒ�ங்கிைணந்த ேயாகத்திற்காக அவர் ெதாடர்ந்� பண� ஆற்றியதற்காக�ம் நிைன��ரப்ப�வார்.

வாழ்நாள்

��வ�ம்

ஆேராவ�ல்

ப�ேசாதைனய�ன்

உண்ைமயான

உ�தியான அகப்பண�க்�ம் நன்றி. அ� நிைற� ெபறட்�ம். ஓம்~

தன்ைமக்காக

வழிகாட்�யைமக்காக�ம்,

அவ�ைடய

� அன்ைனய�ன் அ�ள்ெமாழிகள்
ேவைல நன்றாக நடக்க ேவண்�மானால் ஒத்�ைழப்�ம் பரஸ்பர நல்ெலண்ண�ம் இன்றியைமயாதைவ ஆ�ம்.
நிேவதனம் இ�ந்தால் ேவைலைய அதிக எள�தாக�ம் மகிழ்ச்சிேயா�ம் ெசய்ய ���ம். ஆனால் எவைர�ம்
அவர்க�ைடய சக்திக்� அதிகமாக ேவைல ெசய்யச் ெசால்லக் �டா�.
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