பயணம் தொடர்கிறது - ஏ 4 ஏ-இன் 2021 நவம் பர் செய் திமடல்

ஆரோவில் - "உண்மையின் சேவைக்கான நகரம் " - எதிர்காலத்திற் கான புதிய முன்மாதிரிகளை
வளர்ப்பதற் கும் உருவாக்குவதற் கும் ஒரு உறுதியான படியாகும் . இது ஏக்கர்ஸ் ஃபார் ஆரோவில் (ஏ 4 ஏ)க்கான நிலப் பிரச்சாரம் ஆகும் , வளர்ந்து வரும் விடியல் நகரத்திற் குத் தேவையான பொருள் தளத்தை
உறுதிப் படுத்துவதற் காக இது உருவாக்கப் பட்டது. நீ ண்டகால மற் றும் புதிய ஆரோவில் வாசிகளின்
தற் போதைய பணியைத் தீவிரமாக ஆதரிக்கும் ஆரோவில் லின் நண்பர்களுடைய நோக்கத்திற் கும்
தாராள
மனப் பான்மையின்
ஆற் றல் மிக்க
ஒற் றுமை
உணர்விற் கும்
இப் பிரச்சாரம்
உத்வேகம்
அளித்துள் ளது. இந் தச் செய் திமடலில் , விடியல் நகரத்தை நிர்மாணித்து வருபவர்களின் கடந் த கால
மற் றும் நிகழ் காலப் பணிகளைக் காண்பிப் பதோடு, நல் ல செய் திகளையும் பகிர்ந்து கொள் வதில்
மகிழ் ச்சி அடைகிறோம் . மேலும் , அனடோலி, அலியோனா, குளோயி ஆகியோர் இந் த இணையதளத்தை
மேம் படுத்த உதவினர். அவர்களுக் கு எங் கள் நன்றியை மகிழ் ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள் கின்றோம் .
https://land.auroville.org/a4as-november-2021-newsletter/
1. ஏ 4 ஏ துண்டுப் பிரசுரம் :
ஸ்ரீ அரவிந் தரின் அகக் காட்சி, மனித சாத்தியம் மற் றும் நம் பிக் கையின் புதிய உயரங் களை நோக்கிச்செல் ல
நம் அனைவருக்கும் உத்வேகம் அளிக்கின்றது. மேலும் இது ஆரோவில் சர்வதேச நகரத்தின் உருவாக்கத்தின்
பின்னணியில் உள் ள ஆற் றலாகும் - இந் த சிறந் த கூட்டு இலட்சியத்திற் கும் நடைமுறையான புதிய
முயற் சிக்கும் அடித்தளமாக அமைகிறது. இதனை தமிழ் , ஆங் கிலம் , பிரஞ் சு மொழிகளில் வாசிக்க இங் கே
சொடுக்கவும் . https://land.auroville.org/a4a-flier-24th-november-2021/
2. எல் எஃப் யூ கடிதம் :
மேதகைமை என்பது ஏ 4 ஏக்கு அளிக்கப் படும் மூலகாரணமாக இருக்கும் தன்னலமற் ற நன்கொடைகளின்
தரம் ஆகும் . ஏ 4 ஏ-இன் நன்கொடையாளர்களின் பேரார்வம் , மேதகைமை, தாராள மனப் பான்மை
ஆகியவற் றுக்கான சில உதாரணங் களை இங் கே மகிழ் ச்சியுடன் அளித்துள் ளோம் . இதனை தமிழ் ,
ஆங் கிலம் , பிரஞ் சு மொழிகளில் வாசிக்க இங் கே சொடுக்கவும் . https://land.auroville.org/lfau-letter-24th-november-2021/
3. ஒரு புதிய தலைவர் & புதிய நிர்வாகப் பேரவை & ஒரு புதிய பன்னாட்டு ஆலோசனைக்குழு!
நிர்வாகப் பேரவையின் புதிய தலைவர் மற் றும் நிர்வாகப் பேரவை (கவர்னிங் போர்டு), புதிய பன்னாட்டு
ஆலோசனைக்குழு (ஐஏசி) ஆகியோரை நியமித்து இந் திய அரசு அறிவிப் பு வெளியிட்டது. இக்குழுக்களின்
மூலம் ஆரோவில் லின் பயணத்தில் மேலும் பல பிரபலங் கள் இணைந் துள் ளனர், இது ஆரோவில் லின்
வளர்சசி
் க்கான புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங் கியுள் ளது. மேலும் விவரங் களுக்கு இங் கே சொடுக்கவும் .
https://land.auroville.org/new-chairman-governing-and-iac/
4. ஆரோவில் நில வாரியத்திற் கு புதிய உறுப் பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டனர்
நில வாரியத்தில் புதிய உறுப் பினர்களாக பணியாற் ற ஆரோவில் சமீபத்தில் மூன்று ஆற் றல் வாய் ந் த
ஆரோவில் வாசிகளைத்
தேர்ந்தெடுத்தது,
ஏற் கனவே
உள் ள
மற் றும்
மீண்டும்
நியமிக்கப் பட்ட
உறுப் பினர்களுடன்
இவர்கள்
இணைந் துள் ளார்கள் .
புதிய
நில
வாரிய
உறுப் பினர்களை
அறிமுகப் படுத்துவதில் நாங் கள் மகிழ் ச்சி அடைகிறோம் . மேலும் விவரங் களுக்கு இங் கே சொடுக்கவும் .
https://land.auroville.org/new-members-selected-for-aurovilles-land-board/

5. ஆரோவில் வாழ் க்கை : மனித ஒற் றுமை பற் றி கற் றல் !
1974 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது பிரெஞ் சு கேரவனில் குளோத் ஆரோவில் லிற் கு வந் து சேர்ந்தார், 1978 ஆம்
ஆண்டு அபா ஆரோவில் லுக்கு வந் தார். அவர்கள் இருவரும் வெவ் வேறு நாடுகளின் பின்னணி
உடையவர்களாக இருந் தாலும் , அவர்களுக்குள் ஆழமான ஒன்று உள் ளது, மேலும் பல தசாப் தங் களாக
ஆரோவில் லை நிர்மாணிப் பதில் அவர்கள் ஒன்றாக உதவிசெய் து வருகின்றார்கள் . இதனை தமிழ் ,
ஆங் கிலம் , பிரஞ் சு மொழிகளில் வாசிக்க இங் கே சொடுக்கவும் . https://land.auroville.org/life-auroville-learning-unity/
6. தத்துவத்திலிருந் து மகிழ் ச்சியான வாழ் க்கை பயன்பாட்டுக்கு செல் லுதல்
வாழ் நாள் முழுவதும் தனிப் பட்ட திவ் யமாற் றம் , உள் ளுணர்வு ஆராய் ச்சி, சமூக வாழ் க்கை ஆகியவற் றை
ஆராய் ந் த பிறகு, மோனிக் இறுதியாக ஆரோவில் வாசி ஆனார். பேறுகால மருத்துவ உதவியாளர் பணி,
ஆன்மீக வாழ் க்கை பயிற் சியாளர் ஆகியவற் றில் அவரின் மிகச்சிறந் த பயணத்தையும் உத்வேகம்
அளிக்கும் மதிப் புகளையும் நம் முடன் பகிர்ந்து கொள் கிறார். இதுபற் றி வாசிக்க இங் கே சொடுக்கவும் .
https://land.auroville.org/from-philosophy-to-joyful-living/
7. ஆர்ட் ஃபார் லேண்ட் 2021-2022 : எங் கள் புதிய கண்காட்சி மற் றும் நிகழ் வுகள்
ஆரோவில் லின் நிலத்திற் காக ஆர்ட் ஃபார் லேண்ட் அதன் புதிய அழகு மற் றும் ஒற் றுமைத் தொடரின் புதிய
கண்காட்சியை நடத்துகின்றது. நன்கொடையாக அளிக்கப் பட்ட 1500 க்கும் மேற் பட்ட படைப் புகள்
இக்கண்காட்சியில் இடம் பெறுகின்றன. இக்கண்காட்சி ஜனவரி 30, ஞாயிற் றுக்கிழமை அன்று யூனிட்டி
பெவிலியனில் தொடங் குகிறது - தொடர்ந்து எண்ணற் ற நிகழ் வுகள் நடைபெறுகின்றன. ஆரோவில்
நிலத்திற் கு தேவையான அழகான வளங் களை உருவாக்குவதே எங் கள் நோக்கம் . இதுபற் றி வாசிக்க இங் கே
சொடுக்கவும் . https://land.auroville.org/art-for-land-2022-new-exhibition/
8. எழுச்சியூட்டும் மேற் கோள் கள் - 24 நவம் பர் 2021
மிர்ராபிளிஸ் அவர்களால் சேகரிக்கப் பட்டு வழங் கப் பட்ட ஸ்ரீ அரவிந் தர், ஸ்ரீ அன்னை ஆகியோரின்
பொக்கிஷத்தில் இருந் து ஞானம் மற் றும் வழிகாட்டுதலின் எழுச்சியூட்டும் ஏழு மேற் கோள் கள் இங் கே
கொடுக்கப் பட்டுள் ளன - அவரின் பகிர்வுக்கு நாங் கள் மீண்டும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள் கிறோம் ! இந் த
மேற் கோள் களை வாசிக்க இங் கே சொடுக்கவும் . https://land.auroville.org/inspiring-quotes-november-2021/

https://land.auroville.org/donate/

இந் தியாவிலும் வெளிநாட்டிலும் இருந் து நன்கொடை வழங் குவதற் கான சமீபத்திய மாற் றங் களை அறிய
இங் கே சொடுக்கவும் . நீ ங் கள்
நன்கொடை அளிக்கும் போது, தயவுசெய் து lfau@auroville.org.in
மூலம்
எங் களுக்குத் தெரிவிக்கவும் , எனவே நாங் கள் உங் கள் கூட்டு ஒருமைப் பாட்டைக் கண்காணித்து உடனடியாக
உங் களுக்கு பதிலளிக்க முடியும் ! அனைத்து நன்கொடைகளும் - சிறிய மற் றும் பெரிய - நன்றியுடன்
வரவேற் கப் படுகின்றன!

