
இன்று மட்டும்

உங்களுக்கு நங்கேள ெசால்லி ெகாள்ளுங்கள்:

இன்று மட்டும், நலமைடதைல குறித்து எனது 
சிந்தைனகள் இருக்கும். ேபாைதப்ெபாருட்கைள 
உபேயாக ிக்காமல்  வாழ்ேவன்  ேமலும் 
வாழ்க்ைகைய அனுபவிப்ேபன்.

இன்று மட்டும் , நான் நலமைடவதில் உதவ 
விரும்புகிற மற்றும் என்ைன நம்புகிற, NA 
வில் இருக்கும் ஒருவ  மீது நம்பிக்ைக 
ைவப்ேபன்.

இன்று மட்டும் , நான் ஒரு ெசயல்திட்டத்ைத 
ைவத்துக் ெகாள்ேவன்,  அைத என்னால் 
முடிந்த வைர சிறப்பாக பின்பற்றுேவன்.

இன்று மட்டும், என்னுைடய வாழ்க்ைக பற்றிய 
சிறந்த கண்ேணாட்டத்ைத NA மூலம் ெபற 
முயற்சி ெசய்ேவன்.

இன்று மட்டும், நான் பயப்படாமல் இருப்ேபன். 
ேபாைதப் ெபாருட்கைள உபேயாகிக்காமல் 
புதிய வாழ்க்ைகையக் கண்ட நப கள் மற்றும் 
புதிய ெதாட புகள் பற்றி எனது எண்ணங்கள் 
இருக்கும். இந்த வழிகைளப் பின்பற்றும் வைர 
நான் பயப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்ைல.

நா காடிக் அனானிமஸின் ெசயல் திட்டத்திற்கு 
நாங்கள் வந்த ெபாழுது, எங்கள் வாழ்க்ைகைய 
ஒரு ேமலான சக்தியிடம் ஒப்பைடக்க முடிவு 
ெசய்ேதாம். இந்த சரணைடதல் கடந்த காலத்தின் 
சுைமயிலிருந்தும் எதி காலத்தின் அச்சத்தில் 
இருந்தும் நம்ைம விடுவிக்கிறது. இன்ைறக்கான 
பrசு இப்ேபாது சrயான கண்ேணாட்டத்தில் 
உள்ளது. நாம் இப்ேபாது உள்ள வாழ்க்ைகைய 
அப்படிேய ஏற்றுக்ெகாண்டு மகிழ்கிேறாம். இன்ைறய 
யதா த்தத்ைத ஏற்க மறுக்கும்ேபாது, நம்முைடய 
ேமலான சக்தி மீதான நம்பிக்ைகைய மறுக்கிேறாம். 
இது அதிக துன்பத்ைத மட்டுேம தரும். 

எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாத ஒரு பrசு 
"இன்ைறய தினம்" என்பைத நாங்கள் அறிகிேறாம். 
இைத மனதில் ெகாண்டு, கடந்த காலமும் 
எதி காலமும் முக்கியமல்ல, நமது ெசயல்களில் 
இன்ைறய தினம் தான் முக்கியமானது என்பது 
நமக்கு நிஜமானது. 

இது நம் வாழ்க்ைகைய எளிதாக்குகிறது. இன்ைறய 
தினத்தின் மீது நம் எண்ணங்களில் நாம் கவனம் 
ெசலுத்தும் ெபாழுது, ேபாைதப்ெபாருட்களால் ஏற்பட்ட 
பயங்கரங்கள் மங்கி, மைறந்து ஒரு புதிய யதா த்தம் 
உதயமாகிறது. நாம் துன்பப்படுைகயில், நலமைடந்து 
வரும் மற்ெறாரு அடிக்ைட நம்பி நமது உண வுகைள 
ெவளிப்படுத்தலாம் என்பைதக் காண்கிேறாம். எங்கள் 
கடந்த காலத்ைத மற்ற அடிக்டுளுடன் பகி ந்து 
ெகாண்டதில், நாம் தனித்தன்ைம வாய்ந்தவ கள் 
அல்ல என்றும் ெபாதுவான பிைணப்புகைளப் பகி ந்து 

ெகாள்கிேறாம் என்பைதக் கண்ேடாம். மற்ற NA 
உறுப்பின களுடன் ேபசுவது, நம்முைடய நாளின் 
ேசாதைனகள் மற்றும் இன்னல்கைள அவ களுடன் 
பகி ந்து ெகாள்ளவதும் அல்லது அவ களுைடயைத 
நம்முடன் பகி ந்து ெகாள்ள அனுமதிப்பதும் நமது 
ேமலான சக்தி நமது மூலமாக ெசயல்படும் ஒரு 
வழியாகும்.

இன்று நாம் சுத்தமாகவும், நமது ேமலான 
சக்தியுடனும், NA நண்ப களுடனும் ெநருக்கமாக 
இருப்பதால் நாம் பயப்பட ேவண்டிய அவசியம் 
இல்ைல. நம்முைடய கடந்த கால தவறுகளுக்கு 
கடவுள் நம்ைம மன்னித்து விட்டா , நாைள 
இன்னும் வரவில்ைல. தியானம் மற்றும் தனிப்பட்ட 
ஒழுக்கப் பட்டியல் இைவகள் இந்த நாள் முழுவதும் 
அைமதிையயும் வழிகாட்டைலயும் ெபற உதவும். 
இன்ைறய தினத்திைனக் ைகயாளும் திறைமைய 
எங்களுக்கு  வழங்க ியதற்காக  நாம்  புrந்து 
ெகாண்ட இைறவனுக்கு நன்றி ெசலுத்துவதற்காக 
நம்முைடய  அன்றாட  ேவைலய ில்  ச ி ல 
நிமிடங்கைள ஒதுக்குகிேறாம்.

“இன்று மட்டும்” என்பைத ேபாைதப்ெபாருட்கள் 
உபேயாகிப்பதில் இருந்து விலகி இருப்பதற்கு 
மட்டுமல்லாமல், நம்  வாழ்வ ின்  எல்ல ா 
பகுதிகளுக்கும் இது ெபாருந்தும். யதா த்தத்ைத 
தினசr அடிப்பைடயில் ைகயாள ேவண்டும். 
இன்று  நம்ம ால்  முடிந்த  க ாrயங்கைளச் 
ெசய்வைத விட அதிகமாக எைதயும் கடவுள் 
நம்மிடம் எதி பா க்கவில்ைல என்று நம்மில் பல  
உண கிேறாம். 

NA இன் பன்னிரண்டு வழிமுைறகள் அடங்கிய 
இந்த ெசயல்திட்டத்ைத ெசயல்படுத்துவது நமது 
வாழ்க்ைகயில் ஒரு புதிய கண்ேணாட்டத்ைத 
அளித்துள்ளது. இன்று முதல், நாம் யா  என்பதற்கு 
இனி சாக்கு ெசால்ல ேவண்டியதில்ைல. ஒரு 
ேமலான சக்தியுடனான நமது தினசr ெதாட பு 
இதற்கு முன் எப்ேபாதும் நிரப்ப முடியாத ெவற்று 
இடங்கைள நிரப்புகிறது. இன்று வாழ்வதில் நாம் 
முழுைம காண்கிேறாம். நமது ேமலான சக்தி 
நமக்கு வழிகாட்டுவதன் மூலம் ேபாைதப்ெபாருட்கள் 
உபேயாகிக்கும் விருப்பத்ைத இழக்கிேறாம். 
பrபூரணம் இன்று ஒரு குறிக்ேகாளாக இல்ைல; 
ேபாதும் என்ற நிைறைவ நாம் அைடய முடியும்.

எந்தெவாரு அடிக்டும் ஒரு நாள் சுத்தமாக 
இருப்பது என்பது ஒரு அதிசயம் என்பைத 
நிைனவில் ெகாள்வது அவசியம். மீட்டிங்குகளுக்குச் 
ெசல்வது, வழிமுைறகைளச் ெசய்வது, தினசr 
தியானம் ெசய்வது,  இந்த ெசயல்திட்டத்தில் 
உள்ளவ களுடன் ேபசுவது ஆகியைவ நாம் 
ஆன்மீகத்தில் ஆேராக்கியமாக இருப்பதற்குச் 
ெசய்யும் விஷயங்கள் . ெபாறுப்புடன் வாழ்வது 
சாத்தியமாகும்.

தனிைம மற்றும் பயத்ைத நாம் ெபேலாஷிப்பின் 
அன்பு மற்றும் ஒரு புதிய வாழ்க்ைக முைறயின் 
பாதுகாப்பால் மாற்ற முடியும். நாம் மீண்டும் 
ஒருேபாதும் தனிைமயில் இருக்க ேவண்டியதில்ைல. 
ந ா ம்  எ ப் ெ ப ாழுதும்  ந ம் ப ா த  அளவ ி ற்கு 
ெபேலாஷிப்பில் உண்ைமயான நிைறய நண்ப கைள 
உருவாக்கியுள்ேளாம். சுய பrதாபம், மனக்கசப்பு 
இைவகள் சகிப்புத்தன்ைம மற்றும் நம்பிக்ைகயினால் 
மாற்றப்படுகின்றன. நாம் மிகவும் தவிரமாக முயன்ற 
விடுதைல, அைமதி மற்றும் மகிழ்ச்சி நமக்கு 
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நல்லது , ெகட்டது என்று ஒரு நாளில் பல 
விஷயங்கள் நடக்கிறது. இரண்ைடயும் பாராட்ட 
நாம் ேநரம் ஒதுக்கவில்ைல என்றால், நமக்கு வளர 
உதவும் ஏேதா ஒன்ைற நாம் தவறவிடுேவாம். 
வாழ்வதற்கான நமது தத்துவங்கைள நாம் 
பயன்படுத்தும் ெபாழுது அைவ நலமைடவதற்கு 
எங்களுக்கு வழிகாட்டும். தினசr அடிப்பைடயில் 
ெதாட ந்து இைதச் ெசய்வது அவசியம் என்று 
நாங்கள் கருதுகிேறாம்.
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