
நா காடிக்ஸ் அனானிமஸிற்கு 
வரேவற்கிேறாம்

முதல் முைறயாக NA மீட்டிங்கிற்கு வரும் உங்கைள 
நாங்கள் வரேவற்கிேறாம் . ேபாைதப்ெபாருட்கைள 
உபேயாகிக்காமல் வாழம் ஒரு வழிைய அடிக்டுகளுக்கு 
NA வழங்குகிறது . நங்கள் அடிக்ட்தானா என்கிற 
சந்ேதகம் உங்களுக்கு இருந்தாலும் அைதப்பற்றி 
கவைலப்படத் ேதைவயில்ைல; எங்கள் மீட்டிங்களுக்கு 
ெதாட ந்து வந்து ெகாண்ேட இருங்கள் . உங்கள் 
மனைதத் தயா  ெசய்திட ேதைவயான ேநரம் 
உங்களுக்குக் கிைடக்கும்.

எங்களில் ெபரும்பாலானவ கள் ேபால் நங்கள் 
இருந்தால் ,  முதல்  முைறயாக  ந ா க ாடிக்ஸ் 
அனானிமஸ்  கூட்டத்த ில்  பங்குெபறும்ேபாது , 
மிகுந்த பதட்டமாகவும், எல்ேலாரும் உங்கைளேய 
கவனிப்பது ேபாலவும் உணரக்கூடும். அப்படியானால், 
நங்கள்  மட்டும்  அல்ல ,  எங்கள ில்  பலரும் 
அைதேய உண ந்திருக்கிறா கள். “நங்கள் ெராம்பப் 
பதட்டமாக  இருந்தால் ,  அேனகமாக  நங்கள் 
சrயான இடத்துக்குத்தான் வந்து இருக்கிற கள் ” 
என்று ெசால்வா கள். NA –— க்கு யாரும் தறுதலாக 
வருவதில்ைல என நாங்கள் அடிக்கடி ெசால்ேவாம். 
அடிக்ட் ஆகாதவ கள் தாங்கள் அடிக்ட் தானா என 
ேயாசிக்க தங்கள் ேநரத்ைத ெசலவிட மாட்டா கள். 
அவ கள் அைதப்பற்றி ேயாசிப்பது கூடக் கிைடயாது. 
நங்கள் அடிக்டா இல்ைலயா என்ற ேயாசித்தாேல, 
நங்களும் அடிக்டாக இருக்கலாம். எங்களுக்கு எப்படி 
இருந்தது என்பது பற்றி நாங்கள் ெசால்வைதக் 
ேகட்க உங்கள் ேநரத்ைத ஒதுக்குங்கள். ஒரு ேவைள 
உங்களுக்கு பrச்சயமான ஏேதா ஒன்ைற நங்கள் 
ேகட்பீ கள். மற்றவ கள் குறிப்பிடும் அேத ேபாைதப் 
ெபாருட்கைளத்தான் நங்கள் உபேயாகப்படுத்தி 
இருக்க ேவண்டும் என்கிற அவசியம் இல்ைல . 
நங்கள் என்ன மாதிrயான ேபாைதப் ெபாருட்கைள 
உபேயாகிக்கிற கள் என்பது முக்கியம் அல்ல. நங்கள் 
ேபாைதப் ெபாருட்கள் உபேயாகிப்பைத நிறுத்த 
விரும்பினால் நங்கள் இங்ேக வரேவற்கப்படுகிற கள். 
ெபரும்பாலான அடிக்டுகள் ஒேர மாத ிrயான 
உண வுகைளேய அனுபவித்து இருக்கிறா கள். 

நமக்க ிைடேய  உள்ள  வித்த ியாசங்கைளக் 
காட்டிலும் ஒற்றுைமகைள அறிந்து ெகாள்வதன் 
மூலம் நாம் ஒருவருக்கு ஒருவ  உதவி ெசய்து 
ெகாள்கிேறாம். நங்கள் நம்பிக்ைக இழந்திருக்கலாம் 
ேமலும் பயந்திருக்கலாம். நங்கள் முயற்சித்த மற்ற 
ெசயல்திட்டங்கள் ேபால இதுவும் பலனற்று ேபாகுேமா 
என்று நங்கள் நிைனக்கலாம், அல்லது மற்றவ களுக்கு 
ேவண்டுமானால் இது ேவைல ெசய்யுேம தவிர 
நமக்கு ெசய்யாது ஏெனன்றால் எங்கைள விட 
நங்கள் வித்தியாசமானவ கள் என்று நிைனக்கலாம். 
நா காடிக்ஸ் அனானிமஸுக்கு முதல் முைறயாக 
வந்த ேபாது நம்மில் பலரும் அது ேபாலத்தான் 
நிைனத்ேதாம் . ெதாட ந்து ேபாைதப்ெபாருட்கைள 
உபேயாக ிக்க முடியாது என்று நாம் ெதrந்து 

ெகாண்டாலும் கூட அைத எப்படி நிறுத்துவது அல்லது 
எப்படி ெதாட ந்து சுத்தமாக இருப்பது என்பது தான் 
நமக்குத் ெதrயவில்ைல. நமக்கு மிக முக்கியமானதாக 
ஆகிவிட்ட ஏேதா ஒன்ைற விட்டு விடுவதற்கு 
நாம் எல்ேலாரும் பயந்ேதாம். ேபாைதப்ெபாருட்கள் 
உபேயாகிப்பைத நிறுத்த ேவண்டும் என்ற விருப்பேம 
NA-ல் உறுப்பினராக ஓேர தகுதி என்பைத கண்டு 
ெகாண்ட ெபாழுது ஆறுதல் அைடந்ேதாம் .

முதல ி ல் ,  ந ம் ம ி ல்  ெ ப ரு ம் ப ா ல ா ே ன ா  
அவநம்ப ி க்ைகயுடனும் ,  புத ிய  விசயங்கைள 
முயற்ச ி ப் ப தற்கு  பயந்ேத ாம் .  ஆனால்  ஒரு 
விசயம் மட்டும் நமக்கு நிச்சயமாகத் ெதrந்தது , 
அது  நம்முைடய  பைழய  வழ ி கள்  எதுவும் 
ேவைல  ெசய்யவில்ைல .  சுத்தமான  ப ிறகும் 
கூட உடேன எல்லாம் சrயாகி விடவில்ைல . 
ெபரும்பாலும் , நமது வழக்கமான ெசயல்களான , 
கா  ஒட்டுவது , ெடலிேபானில் ேபசுவது ேபான்ற 
சாதாரணமான ேவைலகள் கூட யாேரா ெசய்வது 
ேபால அன்னியமாகவும் பயம் தரக்கூடியதாகவும் 
இருக்கும் . இந்த இடத்தில் தான் இந்த சங்கமும் , 
மற்ற நலமைடந்து வரும் அடிக்டுகளின் ஆதரவும் 
உண்ைமயிேலேய நமக்கு உதவுகிறது மற்றும் நமக்கு 
மிகவும் ேதைவயான நம்பிக்ைகக்கு இவ கைள 
சா ந்திருக்க ஆரம்பிக்கிேறாம்.

 “எல்லாம் சr, ஆனால்?” அல்லது அப்படியானால் 
என்ன? என்ெறல்லாம் நங்கள் இப்ேபாது ேயாசித்துக் 
ெகாண்டிருக்கலாம் . அப்படி உங்களுக்கு சந்ேதகம் 
இருந்தாலும் கூட, ெதாடக்கத்தில் வருபவ களுக்கான 
இந்த கீழ்க்கண்ட எளிய பrந்துைரகைள  நங்கள் 
பயன்படுத்தலாம்: உங்களால் எவ்வளவு முடியுேமா 
அவ்வளவு NA மீட்டிங்களில் பங்கு ெபறுங்கள். 
NA –— வில் இருப்பவ களின் ேபான் நம்ப கைள ெபற்று 
அவற்ைற ெதாட ந்து பயன்படுத்துங்கள், முக்கியமாக 
"ேபாைதப்ெபாருட்கைள உபேயாகிக்க ேவண்டும்” என்ற 
எண்ணம் தவிரமாகும் ெபாழுெதல்லாம். இந்த தூண்டும் 
எண்ணங்கள், கூட்டங்கள் நடக்கும் நாட்கள் மற்றும் 
ேநரங்களுக்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டதல்ல . 
நாங்கள் உதவிைய நாடியதால் தான் இன்று சுத்தமாக 
இருக்க முடிகிறது. எங்களுக்கு உதவிய விஷயம் 
உங்களுக்கும் உதவும். எனேவ மற்ற நலமைடயும் 
அடிக்ைட கூப்பிடத் தயங்காத கள்.

மீண்டும் ேபாைதப்ெபாருட்கைள உபேயாகிக்கும் 
பைழய நிைலைமக்கு திரும்பாமல் இருக்க ஒேர 
வழி –— முதல் ேபாைதப்ெபாருைள உபேயாகிக்காமல் 
இருப்பதுதான். ஒரு அடிக்ட் ேபாைதப்ெபாருட்கைள 
உபேயாக ி ப் பது  ம ி கவும்  இயல்பான  ெசயல் 
தான் .  மனநிைலையயும் ,  மனைதயும் மயக்கும் 
ேபாைதப்ெபாருட்களிடம் இருந்து நாம் விலகி 
இருக்க ேவண்டுெமனில், நாம் உடல், மனம், உண வு 
மற்றும் ஆன்மிகrதியாகவும் தவிரமாக மாற ேவண்டி 
இருக்கிறது. மாறுதலுக்கான ஒரு வழிைய NA –— வின் 
பன்னிெரண்டு வழிமுைறககள்   வழங்குகிறது. யாேரா 
ஒருவ  ெசான்னது ேபால “நங்கள் கூட்டங்களுக்கு 
வருவதன் மூலம் ஒருேவைள சுத்தமாகலாம். ஆனால், 
சுத்தமாகவும் , நலமைடதைல அனுபவிப்பைதயும் 

ெதாடர ேவண்டும் என ஆைசப்பட்டால் நங்கள் 
இந்த பன்னிெரண்டு வழிமுைறகைளயும் பின்பற்ற 
ேவண்டும்.” இைத நாம் தனியாளாகச் ெசய்யமுடியாது. 
NA சங்கத்தில் , ஆேராக்கியமான , ேபாைதயில்லா 
ஒரு புதிய வாழ்க்ைக முைறையக் கற்றுக் ெகாண்டு 
நைடமுைறப்படுத்தும் நம்முைடய முயற்சியில் நாம் 
ஒருவருக்கு ஒருவ  ஆதரவாக இருக்கிேறாம்.

உங்களுைடய முதல் மீட்டிங்கிேலேய நங்கள் 
பல்ேவறு சுத்தமான காலம் ெகாண்ட  மனித கைளச் 
சந்திப்பீ கள். இவ களால் எப்படி இத்தைன காலம் 
சுத்தமாக வாழ முடிகிறது என நங்கள் ஆச்சrயம் 
அைடயலாம். நங்கள் ெதாட ந்து NA மீட்டிங்களுக்கு 
சுத்தமாக வந்துக்ெகாண்டு இருந்தால் இது எப்படி 
சாத்த ியம்  ஆனது  என்பைத  நங்கேள  புrந்து 
ெகாள்வ கள். அடிக்சன் எனும் ெகாடுைமயில் இருந்து 
மீண்டு வந்திருப்பதால் அடிக்ட்களுக்குள் ஒருவ  மீது 
மற்றவருக்கு மrயாைத, அக்கைறயும் இருக்கிறது. 
நமது நலமைடதலில் நாம் ஒருவருக்கு ஒருவ  
அன்புடனும், ஆதரவுடனும் இருக்கிேறாம். ஆன்மீக் 
ெகாள்ைககள் ெகாண்ட NA–ன் ெசயல் திட்டம் நாம் 
சுத்தமாக இருக்க உதவுகிறது என்று கண்ேடாம் . 
உங்களிடம் எதுவும் ேகட்கப்படாது ஆனால் நிைறய 
ஆேலாசைனகள் கிைடக்கும். நாம் சுத்தமாக வாழும் 
வழிைய கண்டுக்ெகாள்ளும் வாய்ப்பிைன இந்த 
சங்கம் எங்களுக்கு வழங்கியைத நாங்கள் உங்களுக்கு 
ெகாடுக்கிேறாம். “எைதயும் தக்க ைவத்துக் ெகாள்ள 
ேவண்டும் என்றால் அைத மற்றrடம் பகி ந்து ெகாள்ள 
ேவண்டும்” என நாம் அறிேவாம்.  

ஆகேவ, உங்கைள வரேவற்கிேறாம்! நங்கள் இங்ேக 
வந்ததற்கு மகிழ்ச்சி அைடகிேறாம் ேமலும் நங்கள் 
ெதாட ந்து இங்ேக இருக்க முடிவு ெசய்வ கள் என 
நம்புகிேறாம். நங்கள் முக்கியமாக ெதrந்து ெகாள்ள 
ேவண்டியது என்னெவன்றால் NA கூட்டங்களில் 
இைறவன் எனும் ெசால் பயன்படுத்தப்படுவைத நங்கள் 
ேகட்பீ கள். சாத்தியமில்லாதது ேபான்று ேதான்றிய 
ஒன்ைற சாத்தியமாக்கிய நம்ைமவிட ேமலான 
சக்திையேய நாங்கள் இங்ேக குறிப்பிடுகிேறாம். அந்த 
சக்தி, இங்ேக NA-விலும், இந்த ெசயல் திட்டத்திலும், 
இந்த மீட்டிங்களிலும், இந்த மக்களிடமும் இருப்பைதக் 
கண்ேடாம். இந்த ஆன்மீக தத்துவங்கள் ஒரு நாள் 
அடிப்பைடயில் நாம் ேபாைதயில்லாமல் வாழ 
உதவுகிறது. மற்றும் ஒரு நாள் என்பது அதிகம் எனத் 
ேதான்றினால் ஐந்து நிமிடங்கள் என்ற அடிப்பைடயில் 
ைவத்துக் ெகாள்ேவாம் . நம்மால் தனித்து ெசய்ய 
முடியாதைத நாம் இைணந்து ெசய்ய முடியும் . 
உங்களுக்கு ெகாஞ்சம் நம்பிக்ைகையயும் பலமும் 
வரும் வைர எங்கள் நம்பிக்ைகையயும் பலத்ைதயும் 
பயன்படுத்திக்ெகாள்ள உங்கைள அைழக்கிேறாம் . 
இன்ைறக்கு உங்களுக்குக் இலவசமாக கிைடத்த இந்த 
நல்ல ெசய்திைய பிறிெதாரு நாளில் நங்கள் கூட 
இன்ெனாருவருடன் பகி ந்து ெகாள்ளும் காலம் வரும்.

வந்து ெகாண்ேட இருங்கள் –— இது 

ெசயல்படும்!
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நா காடிக்ஸ் 
அனானிமஸிற்கு 
வரேவற்கிேறாம்
நா காடிக்ஸ் அனானிமஸிற்கு 
சம்பந்தபட்ட உங்கள் 
சில ேகள்விகளுக்கான 
பதில்கள் இந்த ைகேயட்டில் 
எழுதப்பட்டுள்ளது. எங்கள் 
ெசய்தி மிகவும் எளிைமயானது. 
ேபாைதப்ெபாருட்கைள 
உபேயாகிக்காமல் வாழ நாங்கள் 
ஒரு வழிைய கண்டுள்ேளாம், 
மற்றும் ேபாைதப்ெபாருட்களால் 
பிரச்சைனக்குள்ளான எவ  
ஒருவrடமும் இைத பகி ந்துக் 
ெகாள்வதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி 
அைடகிேறாம்.


