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ெசய்�க�ம் ��ப்�க�ம் 
26.01.2023, ஆேரா�ல்வா�க�க்கான த�ழ் வார ஏ�, ஆேராட்ர��ன், எண்: 988 

 
� அர�ந்தர ்- மனித  சக்கரம் (Human cycle) 

 

1. ச�தாயச ்சக்கரம் 
 

தற்கால அ��யல் அதன் �லக் (Physical) கண்���ப்�களின் ெப�ைமயா�ம் ேம�ம் ப�ப்ெபா�ள் மட்�ேம 
உண்ைமயான� என்�ம் க�த்தா�ம் ஆட்�ப் பைடக்கப்ப��ற�. அ� �லக் ��ப்�கைளேய ஆன்மா மற்�ம் மனம் இவற்ைறப் 
பற்�ய ஆராய்ச�்க்ேக�ட அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்��க்�ற�. மனிதன், �லங்� இவற்�ல் இயற்ைக�ன் ெசயல்கைளப் பற்�ய 
ஆராய்ச�்க்�த் �ல �ஞ்ஞான அ�� எவ்வள� �க்�யேமா அவ்வள� உள�யல் அ��ம் �க்�யம் என்பைத உணராமல் 
ப�ப்ெபா�ள் ��ப்�கைள மட்�ேம ஆதாரமாகக் ெகாண்�, நீண்ட நாட்களாக, �யற்� ெசய்� வ��ற�. அத�ைடய உள�யேல 
�டத் �ல உடற் �ற்�யல் (Physiology) �ைள மற்�ம் நரம்� மண்டல (nervous system) �ண்ணாய்�களின் அ�ப்பைட�ல் 
அைமக்கப்பட்�ள்ள�. ஆைகயால் வரலாற்��ம் ச�க�ய��ம் �ற�யலான ��ப்�கள். ���ைறகள், அைமப்�கள் (institutions), 
சடங்�கள் (rites), பழக்கவழக்கங்கள், ெபா�ளாதாரக் ��கள் மற்�ம் வளரச்�்களிேலேய கவனம் ெச�தத்ப்ப�வ�ல் 
�யப்�ல்ைல, ேம�ம் மனம், உணரச்�், கற்பைன (mental, emotional, ideative) சாரந்்த மனிதனின் ெசயல்களில் �க்�யமாக இடம்ெபற 
ேவண்�ய ஆழ்ந்த உள�யல் ��கள் �றக்கணிக்கப்ப��ன்றன. இதத்ைகய �ஞ்ஞானம், வரலாற்��ம்   ச�தாய வளரச்�்��ம் 
எல்லாவற்ைற�ம் ��ய வைர ெபா�ளாதாரத் ேதைவ அல்ல� ேநாக்கம் (motive)  �லம் �ளக்கம் த�ம் – அதாவ� அதன் �ரிவான 
ெபா�ளில் அ�யப்ப�ம் ெபா�ளாதாரம். மனித அைமப்�களின் வளரச்�்��ம் ச�தாய வளரச்�்��ம் எல்லாவற்ைற�ம் ��ய 
வைர ெபா�ளாதாரதே்தைவ அல்ல� ேநாக்கம் (motive) �லம் �ளக்கம் த�ம் அதாவ� அதன் �ரிவான ெபா�ளில் அ�யப்ப�ம் 
ெபா�ளாதாரம். மனித அைமப்�களின் வளரச்�்�ல் �ந்தைனயாளரின் க�த்�க்களின் ெசயல்பா�கைள�ம் ெசல்வாக்ைக�ம் 
ம�க்�ம், அல்ல�, அைவ �ற �ைணக் காரணங்கேள என ஒ�க்�ம் வரலாற்றா�ரியரக்�ம் �ட உள்ளனர.் �ரஞ்�ப் �ரட�் 
�ேசா�ம், வால்ேட�ம் எ��ம் எ���ரா�டட்ா�ம், 18-ஆம் �ற்றாண்�த் தத்�வ இயக்கம் (Philosophic movement ) க�த்�ல�ல் 
தன� �ணிவான �ரட்� எண்ணங்களின் கணிப்�கைள ெவளி�ட�்ரா�டட்ா�ம்�ட, அ� எப்ப� ஏற்படட்ேதா அப்ப�, எப்ேபா� 
ஏற்படட்ேதா அப்ேபா�, ெபா�ளாதாரத் ேதைவகளாேலேய ஏற்பட�்�க்�ம் என்� க�தப்பட்ட�. 

 
ச�ப காலத�்ல் எப்ப�ேயா ஆன்மாைவ�ம் (Soul) மனத்ைத�ம் (mind) �ளக்கப் ப�ப்ெபா�ேள (matter) ���ம் 

ேபா�மான� என்ற க�த்�, ஐயப்பாட்�ற்� ஆளாகத் ெதாடங்�, ஒ� ��தைல இயக்கம் எ�ந்�ள்ள�. எனி�ம் அ� 
தட்�தத்�மா� �ன்ேனற்றப் பாைத�ல் அ�ெய�த்� ைவக்�ம் ஆரம்ப நிைல�ேலேய இன்� உள்ள�. இ�ப்��ம் ெபா�ளாதார 
ேநாக்கங்க�க்�ம் காரணங்க�க்�ம் �ன்னால், ச�க மற்�ம் வரலாற்� வளரச்�்�ல், ஆழ்ந்த உள�யல் ��க�ம், ஒ�ேவைள 
ஆன்�கக் ��க�ம் (Soul factors) �ட இ�க்�ம் என்ற க�த்�த் ேதான்��ள்ள�. ேம�ம் �தல் உலகப் ேபா�க்� �ந்ைதய 
ெஜரம்னி�ல், ப�தத்�� இயக்கம் (rationalism) உலகாயதம் (materialism) இவற்�க்�த் தைல நகரா��ந்த ெஜரம்னி�ல், அேதசமயம் 
அைர�ற்றாண்�க் காலமாக, நன்ைமயான, �ைமயான, அ��லமான அ��தரக் ��ய ��ய �ந்தைனக்�ம், ��ய 
ேபாக்�க�க்�ம் தாயகமா��ந்த ெஜரம்னி�ல். �ய�ந்தைனயாளர ்ஒ�வர ்�தன் �தலாக வரலாற்�ற்� உள�யல் ெகாள்ைக 
ஒன்ைற உ�வாக்� �ளக்கம் ெகா�த்�ள்ளார.் ��ய �ஷயங்களில் �தல் �யற்�கள் ��ைமயான ெவற்�ெப�வ� அரிேத. 
இவ்வரிய உள�யல் வ�ையக் கண்ட�ந்த ெஜரம்ானிய வரலாற்றா�ரியர,் இந்த ஒளிமயமான க�த்தால் கவரப்படட் ேபா��ம், 
அ�ல் அ�க �ரம் ெசல்ல�ம், அைத ஆழ்ந்� ஆய்� ெசய்ய�ம். இயலாதவரா��டட்ார.் ெபா�ளாதாரக் �ற்�ன் �க்�யத்�வம் 
அவைர இன்ன�ம் பற்���ந்ததால், �ற ஐேராப்�ய �ஞ்ஞானங்கைளப் ேபான்ேற. அவ�ைடய ெகாள்ைக�ம் 
இயல்நிகழ்ச�்கைள (phe- nomena) ெதாடர�்�த்�ய�, ப�த்த�, �ைறயாக்�ய�; இ�ல் ெவற்�கண்ட அள�, �ளக்�வ�ல் 
ெவற்�ெபற�ல்ைல. இ�ந்தேபா��ம் அத�ைடய அ�ப்பைடக் க�த்�, உய்த்�ணரக் ��ய ஒர ் ஒளி�ம் உண்ைமைய 
ெவளிப்ப�த�்ய�; ��ப்பாகக் �ைழநாட்�ச ் �ந்தைனகளின் அ�பவங்களின் ஒளிக்�த் �றவா�ள்ள அதன் �ல 
ேயாசைனகைளப் �ன்பற்�வ� பய�ள்ளதாக இ�க்�ம். 

 
இலாம்ப்ெரக்ட் (Lamprecht) எ�ம் க�த�்யலாளர ் (theorist), ஐேராப்�ய அ��ம் ��ப்பாக ெஜரம்ானிய வரலாற்ைற 

அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்�, மனித ச�தாயம் �ல ��ப்�டட் ெதளிவான உள�யல் ப�களின் (psychological stages) �லமாக 
�ன்ேன��ற� என்� க��னார.் அைத அவர ்�ைறேய �ன்னங்களின் வ�வானைவ (sym- bolic), �ணவைகயானைவ (typal) மற்�ம் 
சம்�ரதாயமானைவ (conventional). தனிமனிததத்ன்ைமயானைவ (individualist) மற்�ம் அக�ணரவ்ானைவ (subjective) என்� 
��ப்���றார.் இந்த வளரச்�் ஒ��த உள�யல் �ழற்�யால் (Psychological cycle) உ�வா�ற�. அதன் �லம்தான் ஒ� நாட�்னம் 
அல்ல� நாகரிகம் �ன்ேனற ேவண்��ள்ள�. ெவளிப்பைடயாக இதத்ைகய ப�ப்�கள் அவற்�ன் இளக்க�ன்ைமயால் 
�ைழபடவல்லைவ, ேம�ம் அைவ இயற்ைக�ன் ��ள்க�க்�ம் வைள� ெநளி�க�க்�ம் ப�லாக ஒ� ேநரக்்ேகா� ேபான்ற 
க�தை்த நிைலநி�த்�ம். மனிதனின் மற்�ம் அவ�ைடய ச�தாயத�்ன் உள�யல் இத்தைகய க�ைமயான மற்�ம் �ைறயான 
ப�ப்�க�க்�ள் அடங்காத அள� �கச ்�க்கல் வாய்ந்ததாக உள்ள�, பல்ேவ� பக்கங்க�ைடய�ம் எல்லாம் கலந்�ள்ள�ம் ஆன 
ேபாக்�களின் இைணப்பாக உள்ள�. த�ர, இதத்ைகயதான உள�யல் �ழற்�க்ெகாள்ைக, அதன் ெதாடரந்்� வ�ம் கடட்ங்களின் 
உடெ்பா�ைளேயா அல்ல� அவற்�ன் ெதாடரச்�்�ன் ேதைவையேயா, அவற்�ன் காலத்ைதேயா, எந்த ���க்�ப் ேபா�ற� 
என்பைதேயா �ற�ல்ைல. இ�ப்��ம் மனத�்ன் அல்ல� ப�ப்ெபா�ளின் இயற்ைக��கைளப் �ரிந்�ெகாள்ள, அவற்�ன் 
கண்ட�யக்��ய �லக்��கள். �க்�யமான ஆக்கக்��கள், ஆ�க்க சக்�கள் இவற்ைறப் ப�தத்ாய்ந்� உணரேவண்�ம் - 
இைவயாண்�ம் தனித்�க் காணக்��யைவ அல்ல எனி�ம் அந்த ேமற்கத்�ய �ந்தைனயாளர ் இந்தக் க�த்ைதக் ைகயா�ம் 
ெசாந்த �ைறகைள �ட்����ேறன். அவர ்��ப்பாகக் ��ய ெபயரக்ைள நாம் �ைறயாக ஆராய்ந்தால், அவற்�ன் உள்ளாரந்்த 
ெபா��ம் (intrinsic sense) ம�ப்�ம், அடரந்்த �ைரயால் ேபாரத்த்ப்பட�்�க்�ம் நம் வரலாற்�ப் பரிணாம வளரச்�்�ன் (Historic 
evolution) இரக�யங்கைளப் �ரிந்�ெகாள்ள வ�காட்�யாக உதவலாம்; ேம�ம் இவ்வ��ல் ��� ஆராய்வேத �க�ம் 
பய�ள்ளதா�ம். 

எங்� ேவண்�மா��ம், நாம் மனித ச�தாயத்ைத அதன் �ல�தல் �வக்கங்களாக அல்ல� அதன் ஆரம்ப கடட்ங்களாக 
நமக்�த் ேதான்�வைத எ�த்�க்ெகாள்ேவாம். அந்த இனம் மற்றவற்�டன் ஒப்�ட நாகரிகம் அைடந்ததாகேவா அல்ல� காட்� 
�ராண்�த்தனமானதாகேவா இ�க்கலாம்; அல்ல� ெபா�ளாதாரரீ��ல் �ன்ேனற்றம் அைடந்ததாக அல்ல� �ற்படட்தாக 
இ�க்கலாம்; எனி�ம் அதன் �ந்தைன, பழக்கவழக்கங்கள் மற்�ம் அைமப்�கள் ஓர ் அ�தத்மான �ன்னத்�ன் வ�வான 
மனப்பான்ைமயால் ஆளப்பட�்�ப்பைதேயா அல்ல� ஊ��வப்பட்��ப்பைதேயா ஐயத�்ற்�ட�ன்�க் காணலாம்.  

           (ெதாட�ம்….) 
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அ றி க் ைக க ள் ( R e p o r t s )  
 

வனக்�� �ட்டத்தின் �றிப்�கள், 6 ஜனவ� 2023 (Forest Group Meeting Notes, 6 January 2023) 
 

ெவங்கேடஷ் (அப்�), �வால் (எட்டர்ன�ட்�) (இக்�ட்டத்தின் தைலைம), �ேகா (சம்�தி), ஆண்ட்ேர (இன்ஃப�ன�ட்�), அன்ேகாலி 
(எவர்கி�ன்/நிலத்தங்கம்), ேடவ�ட் (ஆேராேடம்), ஹன்ஸ் (அப்�), ேடவ் (ைசலன்ஸ்), கிறிஸ்ேடாஃப் (ப�ள�ஸ்/அ��யா), 
வ�க்ரம் (இன்ஃப�ன�ட்�), ப�லிப் (/அ��யா), அனா (எக்ஸிஸ்ெடன்ஸ்), கிறிஸ்ேடா (ெரெவேலஷன்), ஜூலியன் (ெரெவேலஷன்), 
R.கன்ன�யப்பன் (ப�ச்சாண்�க்�ளம், D.ேசகர், மண� (சம்�தி), மேனாேலா (ப�ள�ஸ்/எஸ்ேபஸ்), சிவா R. (கி�யா), �ட்டா (ெசன்டர் 
ஃப�ல்ட்), எட்ஸார்ட் (�சிப்ள�ன்), அேமாஸ் (எவர்கி�ன்) (�றிப்�கள்). 
 

• காட்�ல் பண����ம் ெரெவேலஷைனச் ேசர்ந்த ஜூலியன், பராம�ப்�த்ெதாைக அள�க்�மா� ேகட்�க்ெகாண்டார்.  

இ�வைர ெரெவேலஷன் எந்தெவா� பராம�ப்�த்ெதாைகைய�ம் ெபறவ�ல்ைல. என்றா�ம், பராம�ப்�த்ெதாைக 

பட்�யலில் சில ேபர் இன்�ம் காத்தி�க்கிறார்கள். 

• அன்ேகாலி அவ�க்கான பய�ற்சிப் பராம�ப்�த்ெதாைக ���ம் நிைலய�ல் இ�க்கிறார். அழிந்� வ�ம் தாவர வைக 

இனங்க�க்காக ஒ� சிறிய நர்ச�ைய நடத்தி வ�வ�டன், வனப்பராம�ப்� பண�ைய�ம் ெசய்� வ�கிறார். எனேவ, ஒ� 

பராம�ப்�த்ெதாைகைய அள�க்�மா� ேகா��ள்ளார்.  

• வ�காைஸச் ேசர்ந்த இவானா ஒ� ஓவ�யக் கைலஞர் ஆவார். அவர் தன� பைடப்�க் கைலக்� உத்ேவகமாக ஒ� காட்�ல் 

ேவைல ெசய்� வாழ வ��ம்�கிறார். வ��ப்பம் உள்ளவர்கள் 7094344154 என்ற எண்ண�ல் அவைரத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 

• அ�த்த வனக்�� �ட்டம் சம்�திய�ல் நைடெப�ம். 
 

 

த க வ ல் ( I n f o r m a t i o n )  
 

அவசரச் சிகிச்ைசக்காக ம�த்�வமைனய�ல் அ�மதிக்கப்ப�பவர்க�க்கான தன்னார்வ உதவ�யாளர்கள் �� 

(Pool of volunteer attendants for emergency hospitalisations) 
 

வ�பத்� அல்ல� உடல்நிைலக் �ைற� ஏற்பட்ட ப�ற�, அவசரகால �ழ்நிைலகள�ல் ம�த்�வமைனய�ல் ஒ� நபர் 

அ�மதிக்கப்ப�ம்ேபா�, அந்த காயமைடந்த/உடல்நிைல �ன்றிய நப�டன் ம�த்�வமைனக்�ச் ெசல்ல 2 ேபர் ேதைவ. 

��ம்ப உ�ப்ப�னர்கள் அல்ல� நண்பர்கள் இ�ந்தால் நன்�. 

��ம்ப உ�ப்ப�னர்கள்/நண்பர்கள் இல்லாத சமயங்கள�ல், ஆேராவ�ல் ஆம்�லன்ஸ் ��, ேநாயாள�ைய ம�த்�வமைனய�ல் 

அ�மதித்த ப�ற�, அவைர உடன��ந்� ச�யான �ைறய�ல் கவன�த்�க் ெகாள்வதற்� நபர்கள் கிைடப்ப� க�னமாக உள்ள�.  
 

அவ்வா� ம�த்�வமைனய�ல் அ�மதிக்கப்ப�ம் ஒவ்ெவா� நபைர�ம் கவன�த்�க்ெகாள்ள 2 ேபர் ேதைவ: 

அ) ேநாயாள��டன் இ�த்தல்.  

ஆ) ேநாயாள� ம�த்�வமைனய�ல் அ�மதிக்கப்ப�வதற்கான ேதைவயான ஆவணங்கள் மற்�ம் ப�ற நைட�ைறகள் 

ஆகியவற்ைற கவன�த்�க்ெகாள்�தல். 
 

இ�ேபான்ற அவசரகால �ழ்நிைலகள�ல் தன்னார்வலர்கள் ��வ�ல் ஒ� ப�தியாக இ�க்க �ன்வ�மா� ஆேராவ�ல் 

��ய��ப்பாளர்க�க்� ஆேராவ�ல் அைவ (க�ன்சில்) அைழப்� வ��க்கிற�. உதவ�ெசய்ய ஆர்வ�ள்ள அைனவ�க்�ம் ஒ� 

சி� பய�ற்சி அள�க்கப்ப�ம்.  

உங்க�க்� ஓய்� ேநரம் இ�ந்தால் அல்ல� ச�கப் பண�க்காக அ�மதி அள�க்கக்��ய ேவைல/ பண�ய�ல் ந�ங்கள் இ�ந்தால், 

ஆேராவ�ல் அைவையத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். உங்கள� உதவ� பாராட்�க்��ய�. 

ஆேராவ�ல் ச�கத்திற்கான ேசைவய�ல், பாலாஜி, சிவா, கேணஷ், ஷிவாயா 
 

 

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) 
 

நிைன�ட்டல்: ஜனவ� 27 ெவள்ள�க்கிழைம, ெகல்லி �ச்சார்ட் இயக்கத்தில் ”தி ஃபர்ஸ்ட் கவ்” (FIRST COW), �எஸ்., 2019. 
 

ப�ப்ரவ� 3, ெவள்ள�க்கிழைம, இர� 8:00 மண� - “தி சம்மிட் ஆஃப் தி காட்ஸ்” “THE SUMMIT OF THE GODS ” - ((அசல் 

தைலப்�: ெல ேசாெமட் ெட ��க்ஸ் - LE SOMMET DES DIEUX). இயக்கம் - ேபட்�க் இம்ெபர்ட், ப�ரான்ஸ்/லக்சம்பர்க் 2021. 

கண்ேணாட்டம்: தி ேகாட்ஸ் ஆஃப் தி காட்ஸ் என்ப� ஜப்பான�ய மங்கா ெதாடைர அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ஒ� 

அன�ேமஷன் படம், ஜிேரா டான��ச்சிய�ன் அேத ெபய�ன் ெதாடைர அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�, இ� பா� �ேமம�ராவ�ன் 

ஒ� நாவலில் இ�ந்� த�வ� எ�க்கப்பட்ட�. இந்த படம் ப�ரஞ்� சீசர் வ���கள் 2022-இல் சிறந்த அன�ேமஷன் படத்திற்கான 

சீசர் வ��ைதப் ெபற்ற�. 

ஆங்கில ெமாழிப்படம் மற்�ம் ஆங்கில �ைண வாசகங்க�டன். காலம் 1 மண�ேநரம் 36 நிமிடம் (அன�ேமஷன் படமாக 

இ�ப்ப��ம், இ� சி�வர்க�க்கான� அல்ல). 
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�ய�ைல பைடப்� ைமயத்தின் அறிவ�ப்� 
(Announcement From Kuilai Creative Centre)  

 

அன்பார்ந்த நண்பர்கேள, 

ைதயல் கற்க ஆர்வ�ள்ளவர்க�க்� திங்கள் – ெவள்ள� வைர, காைல 

10 - 12 மண� வைர “ைதயல் வ�ப்�கைள” வழங்�கிேறாம் என்பைத 

தங்க�டன் மகிழ்ச்சி�டன் ெத�வ�த்�க் ெகாள்கிேறாம். 
 

ேம�ம், எங்கள் �ய�ைல பைடப்� ெசன்ட�ல் (ஆேராவ�ல் ேபக்க�ய�ன் 

இட��றத்தில் உள்ள வளாகம்) காைல 9 -  மாைல 5 மண� வைர "உங்கள�ன் அைனத்� 

வைகயான ைதயல் ேதைவக�க்�ம்" எங்கைள அ�கலாம். 

எங்கைளப் பற்றிய ��தல் வ�வரங்க�க்� வாட்ஸ்அப் அல்ல� திட்டத்தில் ேசர ஆன்ைலன் வ�ண்ணப்பங்க�க்�: 

+919843195290 (அல்ல�) +918608473385. மின்னஞ்சல் �கவ�: kuilaicreativecentre@auroville.org.in 
 

 

� அரவ�ந்த�ன் 150வ� ப�றந்த ஆண்� & பாரத் நிவாஸின் 50வ� ஆண்� வ�ழா 
(Celebrating Sri Aurobindo’s 150th Birth Anniversary & 50th of Bharat Nivas) 

 

இந்தியாவ�ன் 74வ� ��யர� தினவ�ழா ேதசிய ெகா�ேயற்�ம் நிகழ்வ�ல் ேதசிய கீதத்�டன், வந்ேத மாதரம் மற்�ம் 

சமஸ்கி�தப் பாடல்கள் பாடப்ப�ம், இந்நிகழ்ச்சிய�ல் கலந்�ெகாள்ள அைனவைர�ம் வரேவற்கிேறாம். 
 

26.01.2023, வ�யாழன் அன்� காைல 8 மண�க்� ெகா�ேயற்ற வ�ழா நைடெப�ம். 

இடம்: கலாேகந்திரா�க்� எதி�ல், பாரத் நிவாஸ் 

நிகழ்ச்சி நிரல்: 

1. மந்திரங்கள், ேதசிய கீதம், வந்ேத மாதரம் பா�தல். 

2. அன்னம் கிச்சன�ல் காைல உண� வழங்கப்ப�ம். 

3. �மிகா ஹாலில் ��யர� தினவ�ழா அண�வ�ப்ப�ன் ேநர� ஒள�பரப்� ஒள�பரப்பப்ப�ம். 

அைனவ�ம் வ�க. 

தய�ெசய்� காைல 7.45 மண�க்� �ன் வர�ம். 
 

 

அர்ப்பணா வழங்�ம் (Arpana presents) 
மத்தியமா 

இைவ அைனத்�ம் �ராணங்கள்/கைதகள்/சின்னங்கைள ஆகியவற்ைற ைமயமாக ெகாண்� உ�வாக்கப்பட்ட� 

மித்தி ேதசாய் - ேமாகின� ஆட்டம் 

28.01.2023, சன� அன்� இர� 7.00 - 8.30 மண� வைர, �ன�ட்� ெபவ�லியன் 

தய�ெசய்� மாைல 6.45 மண�க்�ள் வந்� இ�க்ைகய�ல் அமர�ம் 

இந்நிகழ்ச்சிைய கீதா ஏற்பா� ெசய்�ள்ளார். 

அர்ப்பனா சார்ப�ல் ேயாகின�, �ஜு 

ேம�ம் தகவல் ெபற: unitypavilion@aurovill.org.in 
 

ஷ்ரத்தாவன் அவர்கைள அவர்தம் கவ�ைதகள் �லம் நிைன��ர்தல்  
(Remembering Shraddhavan Through Her Poems) 

 

ேகார்டன் ேகார்ஸ்டாங்: �ல்லாங்�ழல் இைச மற்�ம் கவ�ைத வாசிப்� 
27.01.2023, ெவள்ள� அன்�, மாைல 4 மண�க்�   

சங்கமம் ஹால், சாவ�த்தி� பவன் 

ேகார்டன் அவர்கள் 1971-இல், �தன்�தலில் ஆேராவ�ல் ஆஸ்ப�ேரஷன் பள்ள�ய�ல் கற்ப�க்க 

வந்தேபா� ஷ்ரத்தாவைன சந்தித்தார். அவ�ம் அவ�ைடய மைனவ� ஜ�ன் அவர்க�ம் 

அவ�டன் 50 ஆண்�கள் ெதாடர்ந்� ெதாடர்ப�ல் இ�ந்� வந்தனர். இந்த நிகழ்ச்சிய�ல் ேகார்டன் 

ஷ்ரதாவன�ன் சில கவ�ைதகைளப் ப�த்�, அவற்ைற தன� �ல்லாங்�ழல் இைச �லம் ஒள�ரச் 

ெசய்�, அவர்கள� ந�ண்டகால நட்ைபப் பற்றி ேப�வார். அைனவ�ம் வ�க! 

 
 

மாத்�மந்திர் ஒ�ைமப் �ங்கா (Matrimandir Park of Unity) 
 

� அரவ�ந்த�ன் 150வ� ப�றந்த ஆண்� வ�ழாைவ �ன்ன�ட்�  04.02.2023, சன� அன்� மாைல 5.30 மண�க்� ஒ�ைம 

�ளத்தில் ழான் கிறிஸ்ேடாப் வழங்�ம் �ல்லாங்�ழல் இைச நிகழ்ச்சி. 

வ��ந்தினர்கள்  தங்க�டன் ஆேராகார்ைட ெகாண்�வ�மா� ேகட்�க்ெகாள்கிேறாம். 

மாைல 5.15 மண�க்� அ�வலக ேகட் வழியாக உள்ேள ெசல்ல அ�மதி வழங்கப்ப�ம். 

அைனவ�ம் வ�க! 
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வ�சா நைட�ைறய�ல் மாற்றம் (Change of Visa Procedure) 
 

அன்பார்ந்த ��ய��ப்� வ�சா ைவத்தி�ப்பவர்க�க்�, 

வ�சாக்கைள ப�சீலிப்பதற்கான நைட�ைறய�ல் மாற்றம் ெசய்யப்பட்�ள்ள� என்பைத தங்க�க்�த் ெத�வ�த்�க் ெகாள்கிேறாம். 

ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் அ�வலகம் (எஃப்ஓ), ��ய��ப்பாளர் ேசைவ (ெரசிெடன்ஸ் சர்வ �ஸ்), ெசயற்�� ஆகியவற்றின் 

ஒத்�ைழப்ப�ன் �லம் இ� சாத்தியமான�, இ� அைனவ�ைடய ெசயல்�ைறைய எள�தாக�ம் சிறப்பாக�ம் ெசய்ய உத�ம் 

என்� நாங்கள் நம்�கிேறாம். 
 

23.01.2023 �தல் வ�சா ந�ட்�ப்�க்கான ப�ந்�ைரக் க�தங்கள், பதி� ெசய்தல் மற்�ம் ெவள�நா�க�க்கான ப�ந்�ைரக் 

க�தங்கள் (LoR) ஆகியைவ ஆேராவ�ல் ��ய��ப்பாளர் ேசைவ (ெரசிெடன்ஸ் சர்வ �ஸ்) அ�வலகத்தில் கிைடக்�ம். 
 

இக்க�தங்கைளப் ெபற ந�ங்கள் இன� ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் அ�வலகத்திற்�ச் ெசல்ல ேவண்�யதில்ைல, அவர்கள் 

ேநர�யாக ��ய��ப்பாளர் ேசைவ (ெரசிெடன்ஸ் சர்வ �ஸ்) அ�வலகத்திற்� க�தங்கைள அ�ப்ப�வ��வார்கள். 
 

��ய��ப்பாளர் ேசைவ (ெரசிெடன்ஸ் சர்வ �ஸ்) ப�ந்�ைரக் க�தங்கைளப் ெபற்ற�டன், அவர்கள் மின்னஞ்சல் அல்ல� 

ெதாைலேபசி �லம் உங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்வார்கள், எஃப்ஆர்ஆர்ஓ-க்� (FRRO) ேதைவயான  வ�வரங்கைளப் 

பதிேவற்�வார்கள், இல்ைலெயன�ல் ந�ங்கள் ��ய��ப்பாளர் ேசைவைய அதன் ெதாைலேபசி எண்ண�ல் - 0413 2622191 – காைல 

09:30 - ப�ற்பகல் 12:30 மண� வைர ேநர�யாகத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 

நன்றி. அன்�டன், ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன் அ�வலகம், ஆேராவ�ல் ��ய��ப்பாளர் ேசைவ, ெசயற்�� 
 

 

�ைழ�ச் ேசைவய�ன் அறிவ�ப்�, ES#166, ேததி: 26-01-2023 
 

நம� ச�கத்தில் ேசர ப�ன்வ�ம் நபர்கள் �ைழ� வா�யத்தால் ப�ந்�ைரக்கப்பட்�ள்ளனர். சாத்தியமான �திதாய்ச்ேசர்ந்தவர்கள், 

ஆேராவ�ல்லின் �ட்டாள�கள், நண்பர்கள் பற்றிய உங்கள் க�த்�க்கைள 2 வாரத்திற்�ள் பகிர்ந்� ெகாள்ள�ம். சாத்தியமான 

ஆேராவ�ல்வாசிகள், தி�ம்ப�வ�ம் ஆேராவ�ல்வாசிகள், இைளஞர்கள், ஒ� ஆேராவ�ல்வாசிய�ன் �ைணவர்/பார்ட்னர் ஆகிேயார் 

பற்றிய க�த்�க்கைள 4 வாரத்திற்�ள்�ம் entryservice@auroville.org.in என்ற மின்னஞ்ச�க்� எ�த�ம். நன்றி. 

�திதாய்ச்ேசர்ந்ேதாராக அறிவ�க்கப்ப�கிற�: 

ழான் ப�ரான்�வா �ேளாத் (ப�ரான்�) –  ம�த்�வம் ஹ�லிங் ஃபாரஸ்�ல் தங்கி, ஆேராவ�ல் ேலங்ேவஜ் ேலப்ப�ல் பண���கிறார். 

ரஜின�காந்த் இரத்தினப்ப�ள்ைள (இந்தியா) –   ெஹாைரசன�ல் தங்கி�ள்ளார், ேசாலார் கிச்சன�ல் பண���கிறார். 

�திதாய்ச்ேசர்ந்ேதா�ன் �ழந்ைதகள்: 

ெஜஷிகா� (இந்தியா) – 22.07.2013இல் ப�றந்தார் (ரஜின�காந்தின் மகள் ஆவார்). 

�திதாய்ச்ேசர்ந்ேதாராக உ�திெசய்யப்ப�கிற�: 

ஃெபலிெசட்டா ப�ராேடான� (இத்தாலி), சர்வதின� தமிழரசன் (இந்தியா), வ�ஜயபாஸ்கர் தி�மால் (இந்தியா).  

ஆேராவ�ல்வாசியாக அறிவ�க்கப்ப�கிற�: 

தக்ஷான� �மார் (இந்தியா) – மிர்�ல் தங்கி�ள்ளார், ெபாட்டான�க்கல் கார்டன�ல் பண���கிறார். 

வல்ல� ஷா (இந்தியா) – ைமத்ேரய� – 2-இல் தங்கி�ள்ளார், மாத்�மந்திர் & அதிதி கிரஹா வ��ந்தினர் இல்லத்தில் பண���கிறார். 

ஆேராவ�ல்வாசியாக உ�திெசய்யப்ப�கிற�: சாய்ப��யா சந்திரேமாகன் (இந்தியா) 

ஆேராவ�ல்லின் நண்பர்களாக அறிவ�க்கப்ப�கிற�:  

பவ்லா தி பாவ்லிஸ் - (இத்தாலி) – பவ்லா �ன்னாள் ஆேராவ�ல்வாசியாக இ�ந்தவர், ெவள�நாட்�ல் உள்ள தன� கடைமகள் 

காரணமாக அவரால் தற்ேபா� ஆேராவ�ல்லில் நிரந்தரமாக வசிக்க ��யவ�ல்ைல. � அரவ�ந்தர் ேயாகி’ என்ற ���ப் 

ேசனைலத் ஆரம்ப�த்� எண்ணற்ற ெமாழிெபயர்ப்�ப் பண�கைள இவர் ெசய்� வ�கிறார். 

தங்கள் �ைழ� வா�யம், (அெலன், அேரார், த�னா, ெஜயந்தி, இலட்�மணன், ம�ல்ட், மாத்�ப�ரசாத், இராமநாராயணா, ஸ்வாதா) 
 

 

 

 

உள் பயணம் (An Inner Journey) 
 

ஆேராவ�ல் ப�ண்ேடஷன், ஸ்ப�க் ெமேகய் – பாண்�ச்ேச�, ஆகியைவ 

இைணந்� ஆேராவ�ல் ஸ்ப�க் ெமேகய் ேசப்டர் ெதாடக்க வ�ழாவ�ற்� தங்கள் 

அைனவைர�ம் வரேவற்கின்றன. 
 

டாக்டர் ெஜயந்தி S. ரவ� அவர்கள், ஐஏஎஸ், ெசயலாளர். ஆேராவ�ல் 

ப�ண்ேடஷன் 

டாக்டர் கிரண் ேசத், நி�வனர் – ஸ்ப�க் ெமேகய், பத்ம� வ��� ெபற்றவர். 

ஆகிேயார் கலந்�ெகாண்� வ�ழாைவத் ெதாடங்கி ைவத்� சிறப்�ைர 

ஆற்�வார்கள். 
 

ஜனவ� 30, திங்கள் காைல 10 மண� �தல், 

பாரத் நிவாஸ் அரங்கம், ஆேராவ�ல் 

 இைணப்� - bit.ly/smlivezoom 
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