லண்ட்ஸ் ஃார் ஆலபாயில் பெிஃபட் (எல்எஃப்ஏபெ)
ஆலபாயில் கப ஆபாய்ச்சி பநனம், ிர்யாகப் குதி,
ஆலபாயில், 605 101, தநிழ்ாடு, இந்தினா
24 வம்ர் 1926 - 24 வம்ர் 2021

ஸ்ரீ அபவிந்தரின் உகாவினப் ார்வவனில் முக்கினநா ரிணாந வநல்கல்ில் இருந்து 95 ஆண்டுகள்

"லநதபகபந: "உணர்வுகள் அல்து சசனல்கில் ஏலதனும் சிறுபநக்கு இனாபந." ஸ்ரீ அன்வ
ஏ4ஏ-இல் கடந்த 7 ஆண்டுகாக ஆலபாயில் ண்ர்கிடநிபேந்து ாம் சற்று யபேம் தன்நற் ன்சகாபடகளுக்கு ஒபே
குணம், ஒபே ல்சாழுக்கம், ஒபே சிப்ினல்பு ண்பு இபேந்தது என்ால், அதுதான் லநதபகபந. லநதபகபந இல்ாநல்,

ஆலபாயில்லுக்கா ஒத்துபமப்பு, க்தி, ல்சண்ணம் லான் ி யிரனங்கள் இபேக்காது. இக்கடித நடிலும், எங்கின்

யபேங்கா காாண்டு கடித நடல்கிலும், யிடினல் கபத்பத உபேயாக்குயதற்கா நித குணாதிசனத்பதபம், தாபா
நப்ான்பநபனபம் சகாண்டுள் சி எடுத்துக்காட்டுகப தங்களுக்கு ாங்கள் அிக்கின்லாம் . அவ்யிதத்தில், பதல்
ன்சகாபடனார் லபார்யத்பத தங்களுடன் நகிழ்ச்சிபடன் கிர்ந்து சகாள்கின்லாம்:
பர்ட்பான்ட்
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லகள்யிப்ட்டு டித்திபேக்கிார். அப்லாது, ாபத் டத்தும் சீடர்களுடா லர்காணல்கின் காசணாிகள் நற்றும் பெடிபெப்
திவுகபக் கண்டார். அபய அயர் நபத
அயர்

உணர்ந்தார்.

"ாபத்,

நந்தாகிி

ஆமநாகத் சதாட்ட, இந்த இடத்துடா அயபது ஆமநா சதாடர்ப

ஆகிலனாரின்
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ஆலபாயில்லுக்கு

லபடினாகவும்

எிபநனாகவும்

ங்கிக்க என்பத் தூண்டி" என்று அயர் கூிார். ஆலபாயில் ிம் யாங்குயதற்காக ஏ4ஏ-க்கு சர்ட்பான்ட் சதாடர்ந்து
ன்சகாபட அித்து யபேகிார் - இன்றுயபப 30 பப அயர் ன்சகாபட அித்துள்ார் ! ஒபோள் ாங்கள் அயரிடம்
லகட்லடாம்:
ஆலபாயில்
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சசய்யது? ீங்கள் கஷ்டப்ட்டு சம்ாதித்த ணத்பத ன்சகாபடனாக யமங்கினதற்காக ீங்கள் யபேத்தப்ட நாட்டீர்கா?

அதற்கு சர்ட்பான்ட் இவ்யாறு திித்தார்: “எது எதிர்ார்ப்புகளுக்கு ஏற் ஆரபாவில் இருக்கரவண்டும் என்து என்
எண்ணம் இல்வ. ஆரபாவில் ஒரு சின்நாக இருக்கிது என்தும், அதற்கு எவ்வாரனும் உதவ முடிமம் என்தும்
எக்கு நகிழ்ச்சி அிக்கிது . அதிகம் இல்வ, குவவும் இல்வ. எதிர்ார்ப்புகள் இல்வ, கருத்துமுடிவு இல்வ,
ஏநாற்ங்கள் இல்வ, வருத்தம் இல்வ. இது எக்கு பதிவாக உள்து.”

சர்ட்பான்ட் சாய்வு எழுத்துக்கில் சின்ம் என்று எழுதிபள்பத தனவுசசய்து கயிக்கவும், அதாயது ஒபே சிந்த

உகத்திற்கா ஒபே உகாயின இனக்கத்தின் ிபதிிதினாக இபேப்தாக அயர் ஆலபாயில்பப் ார்க்கிார் – சிந்த உகம்

என்பத யின்ஸ்டன் சர்ச்சில் நித ாகரிகத்தின் "பந்த சூரின ஒி லநட்டு ிங்கள்" என்று அபமத்தார் அல்து டாக்டர்
கபண்சிங் அயர்கள் ஆலபாயில் "எதிர்காத்பத லாக்கி எய்த ஓர் அம்பு." என்று அபமத்தார். லநலும், ஆலபாயில்ப ஒபே சின்ம்

எ அபமப்தன் பம், சர்ட்பான்ட் ஆலபாயில்ப உனர்த்தி, ஆலபாயில் னதார்த்தத்பத ார்பயக்கு சபேக்கநாக சகாண்டு
யந்து அயிட படினாத பக்கினத்துயத்பத யிபறுத்துகிார்.

எங்கள் ன்சகாபடனார்கில் ஒபேயர் ஒபேபப எங்களுக்கு எழுதிார்: "ாம் பகாடுக்கும்ராது, உகம் சூரினவப்

ரா ஒிரும், அதால் ாம் ஒருவவபபனாருவர் ார்க்க முடிமம்." உண்பநனில், சர்ட்பான்ட் - நற்றும்  ண்ர்கின் உறுதினா நற்றும் தன்நற் ஒத்துபமப்பு நித ஆன்நாயின் லநதகபந ம்பநப் ார்க்க பயக்கிது.

அத்தபகன ண்ர்கள் இபேப்து ஆலபாயில்லுக்கு அதிர்ஷ்டம் - அயர்கள் ஆலபாயில்லுக்கு நட்டுநல், நித இத்திற்லக
ஒபே ிபகாசநா எதிர்காத்பத உறுதி சசய்கிார்கள்!

ஆலபாயில்ின் ிபகாசநா எதிர்காம் குித்த ம்ிக்பகபடன்,

ஆர்னதீப்

“ஏக்கர்ஸ்

ஃார்

ஆரபாவில்”-ிற்கா

உங்கள்

நந்தாகிி

ன்பகாவைகவ

காரசாவ,

ஆன்வன் மூநாக பசலுத்துகின்ீர்கா என்வதத் தனவுபசய்து குிப்ிைவும்.
ன்சகாபட நற்றும் யரி யிக்கு தகயல்:

வங்கி

https://land.auroville.org/new-banking-information/
சசய்திகள், யடிலனாக்கள்,
ீ
ிம் ஆகின தகயலுக்கு: www.land.auroville.org
சதாடர்பு சகாள்வும்: lfau@auroville.org.in

ரிநாற்ம்

அல்து

