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அ!கட்் என்பவர ்யார?்
நம்*ல் ெப�ம்பாேலார ்இகே்கள்விைய 12த்� இ�4ைற �ந்6கக் 

ேவண்!ய� இல்ைல. ஏதாவ� ஒ� வ!வத6்ல் உள்ள ேபாைதப்– 
ெபா�ைள ெப�வதற்1ம், உபேயாகப்ப=த்� வதற்1ம், ேம>ம் 
அதைன அ6கமாக ெப�ம் வ?கைள 12தே்த நம� 4@ �ந்தைனAம் 
வாழ்கை்கAம் இ�ந்த� என நாம்அ2ேவாம். நாம் ேபாைதப்ெபா�ட்கைள 
உபேயாகப்ப=தத்ேவ வாழ்ந்ேதாம் மற்�ம் வாழ்வதற்காகேவ 
ேபாைதப்ெபா�ட்கைள உபேயாCதே்தாம். *க எளிதாக E2னால் யார ்
ஒ�வர� வாழ்கை்க ேபாைதப் ெபா�ட்களால் கட்=ப=தத்ப்பட்= 
உள்ளேதா, அவேர அ!கட்் ஆவார.் ெதாடரந்்� வள�ம் தன்ைமAைடய 
ேநாயின் பி!யில் இ�க1்ம் நம� 4!G எப்ெபா@�ேம இைவதான்: 
�ைறசச்ாைல, அைமப்Iகக்ள், மற்�ம் மரணம்.
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நாம் ஏன் இங்� இ�க�்ேறாம்?
NA சங்கத�்ற்� வ�ம் �ன்� நம்�ைடய வாழ்கை்கைய நம்மால் 

சமாளிகக் இயலவில்ைல. நம்மால் மற்றவரக்ைள ேபால வாழேவா, 
வாழ்கை்கயின் �கதை்த அ பவிகக்ேவா இயலவில்ைல. நமக�் 
வித�்யாசமாக ஏேதா ஒன்µ கட்டாயமாக ேதைவப்பட்ட¾, அ¾ 
ேபாைதப்ெபா�ட்களில் �ைடப்பதாக நிைனதே்தாம். நம் �Éம்பம், 
கணவன், மைனவி மற்µம் நம் �ழந்ைதகளின் நலைன விட 
ேபாைதப்ெபா�ள் உபேயா�ப்பதற்ேக �தÒடம் ெகாÉதே்தாம். எந்த 
விைல ெகாÉதத்ாÔம் ேபாைதப்ெபா�ட்கள் நமக�் கட்டாயமாக 
ேதைவப்பட்ட¾, நாம் பல�க�் ெப�ம் Õங்� ெசய்ேதாம், ஆனால் 
எல்லாவற்ைற×ம் விட நமக�் நாேம ெசய்¾ ெகாண்ட Õங்� தான் 
அ�கம். நம்�ைடய ெபாµப்�கக்ைள நாம் ஏற்µகெ்காள்ள �Øயாததால் 
உண்ைமயாகேவ நாம் தான் நம¾ பிரசச்ைனகைள ஏற்பÉத�்க ்
ெகாண்ேடாம். வாழ்கை்கைய அதன் வி��ைறப்பØ வாழ்வ¾ 
�Øயாததாய் நமக�் ேதான்Ùய¾.

நம்Úல் பலர,் நம¾ அØகச்னால் நாம் ெம¾வாக தற்ெகாைல ெசய்¾ 
ெகாள்வைத �ரிந்¾ ெகாண்ேடாம். ஆனாÔம் அØகச்ன் வாழ்வின் 
தந்�ரமான ஒ� எ�ரி, அதைன எ¾Ûம் ெசய்×ம் சக�்ைய இழந்¾ 
விட்ேடாம். நம்Úல் பலர ்Üைறசச்ாைலக�் ெசல்ல ேநரிட்ட¾ அல்ல¾ 
ம�ந்¾கள், மதம், மேனாதத்¾வம் இைவகளின் Ýல மாகÛம் உதவிைய 
நாØேனாம். இந்த �ைறகள் எ¾Ûம் நமக�் ேபா¾மானதாக இல்ைல. நம்� 
ைடய ேநாய் Þண்Éம் ெதாடரந்்¾ வளரந்்¾ வந்த நிைலயில் விரக�்யின் 
எல்ைலயில், நாம் ஒ� வ�க�் ஒ�வர ்உதவி ெசய்¾க ்ெகாள்ßம் 
நாரக்ாட்Øகஸ்் அனானிமைஸ நாØேனாம். 

NA – Ûக�் வந்த பின் நாம் ேநாய்வாய்பட்டவரக்ள் என உணரந்்ேதாம். 
இந்ேநாைய �ணமாக�்ம் எனத ்ெதரிந்த எந்த விதமான Ü�சை்ச 
�ைற×ம் இல்லாத ஒ� ேநாயினால் நாம் அவ �ப்பட்ேடாம் இ�ந்தாÔம் 
ேபாைதப்ெபா�ள் உப ேயா�ப்பைத ஒ� கட்டத�்ல் நிµத�்ய பிற� நல 
மைடதல் சாத�்யமா�ம்.
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நாரக்ாட்�கஸ்் அனானிம�ன்ெசயல் 
�ட்டம் என்ன?

NA என்ப� ேபாைதப்ெபா�ட்கள் ெப�ம்பிரசச்ைனயாக இ�ந்தவரக்ள் 
சாரந்்த லாபேநாகக்ம் இல்லாத சங்கம் அல்ல� ச�கம். நலமைடந்� வ�ம் 
அ�கட்் ஆ ய நாங்கள் ெதாடரந்்� ேபாைதயின்° (µதத்மாக) இ�கக் 
ஒ�வ�கெ்கா�வர ்விடாமல் ெதாடரந்்� சந்�த்� உதவிகெ்காள் ேறாம். 
இ� அைனத்� ேபாைதப்ெபா�ட்களிÌ�ந்�ம் Ñற்°Òம் வில  வாÓம் 
ஒ� ெசயல் �ட்டம். ேபாைதப்ெபா�ட்கள் உபேயாகப்பÔத்�வைத 
நிÕதத் ேவண்Ôம் என்ற வி�ப்பம் ஒன்Õ மட்Ôேம இ�ல் உÕப்பினராக 
ேதைவயான�. எங்கள் ஆேலாசைன என்னெவனில் நீங்கள் �றந்த 
மனேதாÔ Ø°� அவகாசம் எÔத்� ெகாள்Ùங்கள். நம� ெசயல் �ட்டம் 
�னசரி வாழ்வில் கைடப்பி�கக் Û�ய ÜகÝம் எளியைமயாக எÓ 
தபட்ட தத்�வங்களின் ெதாÞப்பாÞம். இவற்°ன் Ñக ்யமான அம்சம் 
என்னெவனில் இைவ நைடÑைறயில் ெசயல்பÔ ன்றன.

NA விற்Þ ேவÕ எவற்Õடßம் எந்தவிதமான இைணப்àம்  ைடயா�. 
நாங்கள் எந்த ஒ� நிÕ வனத்�டßம் இைணந்தவரக்ள் இல்ைல. 
இங்Þ எந்தவிதமான கட்டணÑம் இல்ைல. ைகெயாப்பÜட ேவண்�ய 
உÕ�ெமாâகள் இல்ைல, யா�கÞ்ம் எந்த வாகÞ்Õ�கைளäம் ெசய்ய 
ேவண்�ய� இல்ைல. அரØயல், மதம் மற்Õம் சட்டதை்த அÑல் பÔத்�ம் 
ÞÓகக்ள் ேபான்றவற்Õடன் நாங்கள் இைணந்தவரக்ள் அல்ல. எந்தசமயத�் 
Òம் எந்தவிதமான கண்காணிப்பின் åÓம் நாங்கள் இல்ைல. வய�, இனம், 
பாÌயல் அைடயாளம், சமயம், மதம் மற்Õம் மதநம்பிகை்க இல்லாதவரக்ள் 
என்Õ யார ்ேவண்ÔமானாÒம் எங்கÙடன் இைணயலாம்.

நீங்கள் எந்த ேபாைதப்ெபா�ட்கைள உபேயா தæ்ரக்ள், எவ்வளÝ 
உபேயா தæ்ரக்ள் அல்ல� யார ்யா�டன் உங்கÙகÞ் ெதாடரà் இ�ந்த�, 
கடந்த காலத�்ல் நீங்கள் என்னெவல்லாம் ெசய்��க ்çரக்ள், உங்கÙைடய 
ெபா�ளாதார அந்தஸ்� என்ன என்பைத பற்°ெயல்லாம் அ°ய எங்கÙகÞ் 
வி�ப்பம் இல்ைல, உங்கள் பிரசØ்ைனகக்ாக நீங்கள் என்ன ெசய்ய 
வி�ம்à çரக்ள் அதற்Þ நாங்கள் எப்ப� உதவÑ�äம் என்ப�ல் மட்Ôேம 
அகக்ைற காட்Ô ேறாம். à�தாக வ�ம் நபேர எந்த ஒ� Ûட்டத�்Òம் 
Üக Ñக ்யமானவர,் ஏெனனில் நம்Üடம் இ�ப்பைத பிற�டன் ப ரந்்� 
ெகாள்வதன் �லேம அதைன நாம் தகக் ைவத்�கெ்காள்ள Ñ�äம். எங்கள் 
Ûட்டங்கÙகÞ் விடாமல் ெதாடரந்்� வ�பவரக்ள் ேபாைதயற்Õ (µதத்மாக) 
இ�ப்பைத எங்கள் ÞÓகக்ளின் அßபவங்களின் �லம் நாங்கள் கற்Õக ்
ெகாண்Ôள்ேளாம்.

நாரக்ாட்�கஸ்் அனானிம�ன்ெசயல் 
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(அ�தத்ப் பகக்ம் ��ப்ப�ம்)

இ" எப்ப$ ெசயல்ப�+ற"
 எங்களிடம் இ�ப்பைத நீங்கள் ெபற ேவண்�மானால் மற்9ம் அைதப் 

ெப9வதற்: வி�ப்பத்"டன் <யற்=தத்ால் நீங்கள் இந்த :>ப்பிட்ட 
வ?<ைறகைள பின்பற்றத ்தயாராக ேவண்�ம். இந்த தத்"வங்கள் தான் 
எங்கBைடய நலமைடதைல சாத�்யமாக+்ய".

 1. எங்கள் அ$கச்ன் D" நாங்கள் சக�்யற்றவரக்ளாக இ�ந்ேதாம், 
எங்கள" வாழ்கை்க சமாளிகக் <$யாமGம் இ�ந்த" என ஒப்Iக ்
ெகாண்ேடாம். 

 2. எங்கைள விட வKைமயான சக�் எங்கBக:் ெதளி�தத்ன்ைமைய 
அளிக:்ம் என்ற  நம்பிகை்கக:் நாங்கள் வந்ேதாம். 

 3. நாங்கள் �ரிந்� ெகாண்ட இைறவனின் ெபா9ப்பில் எங்கள" 
=தத்ைதMம், வாழ்கை்கையMம் ஒப்பைடகக் <$� ெசய்ேதாம்.

 4. நாங்கள் எங்கைளப் பற்>ய ஒOகக்ப்பட்$யைல பயPன்> ேத$ 
தயாரிதே்தாம்.

 5. நாங்கள் இைறவனிட<ம், எங்களிட<ம், மற்றவரக்ளிட<ம் எங்கள" 
தவ9களின் சரியான தன்ைமைய ஒப்Iெகாண்ேடாம். 

 6. இைறவன் இந்த எல்லா :ணகே்காளா9கைளMம் அகற்ற நாங்கள் 
<Oைமயாகத ் தயாராேனாம்.

 7. எங்கBைடய :ைறபா�கைள நீக:்ம்ப$ இைறவனிடம் பணிேவா� 
ேவண்$ேனாம். 

 8. நாங்கள் யா�கெ்கல்லாம் Uங்: ெசய்ேதாம் என்ற பட்$யைல 
தயாரிதே்தாம். அவரக்ள் அைனவ�க:்ம் பரிகாரம் ெசய்வ�ற்கான 
வி�ப்பத�்ற்: வந்ேதாம்.

 9.  நாங்கள் அதத்ைகேயாரக்Bக:் எங்ெகல்லாம் <$Mேமா 
அங்ெகல்லாம் ேநர$யாகப் பரிகாரம் ெசய்ேதாம் . அப்ெபாO" 
அவரக்ேளா, மற்றவரக்ேளா Iண்ப�வாரக்ள் என்றால் ேநர$யாக 
பரிகாரம் ெசய்வைத தவிரத்ே்தாம்.

 10. நாங்கள் ெதாடரந்்" எங்கைளப் பற்>ய பட்$யல் தயார ்ெசய்ேதாம் 
மற்9ம் நாங்கள் தவ9 ெசய்தேபாெதல்லாம் அதைன உடன$யாக 
ஒப்Iக ்ெகாண்ேடாம். 

 11. பிராரத்த்ைன மற்9ம் �யானத�்ன் Yலமாக நாங்கள் �ரிந்� 
ெகாண்ட இைறவனிடம் உணர�்ப்Zரவ்மான ெதாடரை்ப வளரத்்"க ்
ெகாள்ள <ற்பட்ேடாம். நமகக்ான இைறவனின் =தத்ம் என்னெவன்9 
அ>ந்" ெகாள்ள மட்�ேம ேவண்$ அைத நிைறேவற்9ம் சக�்ைய 
ேகாரி பிராரத்�்தே்தாம். 

 12. இவ்வ?<ைறகைளப் பின்பற்>யதன் பலனாக ஆன்Dக வி?ப்ைபப் 
ெபற்ேறாம். இசெ்சய்�ைய மற்ற அ$க�்கBக:் எ�த்"ச ்ெசால்ல 
<யற்=தே்தாம். இதத்த்"வங்கைள எங்கள" வாழ்ைகயின் எல்லா 
அம்சங்களிGம் கைடப்பி$கக் <யற்=தே்தாம்.

 

 

  

(அ�தத்ப் பகக்ம் ��ப்ப�ம்)
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இைவகள் யா�ம் மைலப்பாக ேதான்றலாம், மற்�ம் நம்மால் இைவ 
அைனதை்த�ம் ஒேர ேநரத�்ல் ெசய்ய ��யா�. நாம் ஒேர நாளில் அ�கட்் 
ஆகவில்ைல, எனேவ “�லபமாக ெசயல்ப�ேவாம்” என்பைத நிைனவில் 
ெகாள்!ங்கள். 

ேவ� எைத�ம் விட ஒேர ஒ# விசயம் மட்$ேம நாம் நலமைடவைத 
ேதால்வி�றச ்ெசய்�ம். அ� ஆன்%க தத்�வங்கைள அலட்&யப் 
ப$த்�வ�ம் அல்ல� அைத ச'த்�க ்ெகாள்!ம் மனப்பான்ைம 
இல்லாம(ம் இ#ப்ப�தான். இவற்)ல் *ன்� அத�்யாவ&யமான 
தத்�வங்கள் என்னெவனில் ேநரை்ம, �றந்த மனேதா$ இ#ப்ப� மற்�ம் 
வி#ப்பம்.

இவற்ைறக ்ெகாண்$ நம� வ-யில் நாம் நன்றாக ெசல்லாம். அ�க ்ஷன் 
என்0ம் ேநாய்க1் நம� அ21 �ைற நைட�ைறக1் சாத�்யமான�, 
ஏெனனில் ஒ# அ�கட்் மற்ெறா# அ�க$்க1் உத�வ�ல் உள்ள 
1ணமாக1்ம் சக�்க1் ஈ$ இைணயான� எ��ம் இல்ைல என்பைத 
உண#'ேறாம். ஒ# அ�கட்் மற்ெறா# அ�கை்ட நன்றாக 6ரிந்� ெகாண்$ 
உத�வார,் எனேவ நம� இந்த வ-�ைற நைட�ைறக1் சாத�்யமான� 
என நாங்கள் க#�'ேறாம். அன்றாட வாழ்வில் நம� ச�தாயத�்ற்1ள் 
எவ்வள� விைரவாக நம� பிரச&்ைனகைள சந்�க'்ேறாேமா அேத அள� 
விைரவாக நாம் அேத ச�தாயதத்ால் ஏற்�க ்ெகாள்ள 8�ய, ெபா�ப்6ள்ள, 
மற்�ம் பயன் உள்ள மனிதரக்ளாக மா�ேவாம் என நம்6'ேறாம்.

%ண்$ம் நாம் ேபாைதப்ெபா#ட்கைள உபேயா'கக்ாமல் இ#ப்பதற்1 
ஒேர வ- �தல் ேபாைதைய உபேயா'கக்ாமல் இ#ப்பேத. நீங்க!ம் 
எங்கைளப் ேபால் இ#ந்தால் உங்க!க1்த ்ெதரி�ம் ஒன்ேற :க அ�கம்: 
ஆயிரம் ஆனா(ம் ேபாதா�. நாங்கள் இதற்1 :க�ம் �க'்யத்�வம் 
ெகா$க'்ேறாம், எந்த வ�வ�ல் உள்ள ேபாைதப் ெபா#ட்கைள 
உபேயா'தத்ா(ம் அல்ல� அதற்1 மாற்றாக ேவ� ேபாைதப் 
ெபா#ட்கைள உபேயா'தத்ா(ம் நாங்கள் %ண்$ம் அ�கச்0க1் 
உள்ளாேவாம் என அ)ேவாம்.

ம� மற்ற ேபாைதப் ெபா#ட்கள் ேபால இல்ைல என்ற எண்ணேம 
பல அ�க$்க!க1் ேபாைதப் ெபா#ட்கைள %ண்$ம் உபேயா'க1்ம் 
நிைலைமைய ஏற்ப$த�்ய�. நாம் NA �க1் வ#ம் �ன் நம்:ல் பலர ்
ம�ைவ பிரசச்ைனயற்றதாகக ்க#�ேனாம், ஆனால் இ�ல் எந்தவிதக ்
1ழப்ப�ம் ேதைவயில்ைல. ம� ஒ# ேபாைதப் ெபா#ள் தான். 
அ�கச்ன் என்0ம் ேநாய் உள்ள  நாம் நலமைடய அைனத்� ேபாைதப் 
ெபா#ட்கைள�ம் உபேயா'கக்ாமல் கட்டாயம் வில' இ#கக் ேவண்$ம்.
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NA – வின் பன்னிெரண்� ேகாட்பா�கள்.
நாம் வி�ப்�டன் இ�ந்தால் மட்�ேம நம்�டம் இ�ப்பைத தகக் ைவத்�க ்

ெகாள்ள ���ம், மற்�ம் தனிப்பட்டவரக்�க�்ள்ள  தந்°ரம் பன்னிெரண்� 
வ��ைறகளி�ந்� வ�வைதப் ேபாலேவ, �µவின்  தந்°ரம் நம� 
இந்தேகாட்பா�களி�ந்� பீரிட்� வ�Àன்ற�.

நம்ைமப் பிரிக�்ம் சக°்கைளவிட நம்ைம இைணக�்ம் பிைணப்�கள் 
பலமாக இ�க�்ம் வைர அைனத்�ம் நன்றாக இ�க�்ம்.
 1. நமக�் �தன்ைமயான� நம� ெபா�நலம் தான், தனிநப�ைடய 

நலமைடதல் NA வின் ஒற்�ைமைய சாரந்்°�கÀ்ற�.
 2. நம� �µவின் ேநாகக்த°்ற்� இ�°யானஅ°காரி அன்பான 

இைறவேன, நம� �µவின் மனசாட்Óயின் Ôலமாக இைறவன் தன்ைன 
ெவளிப்ப�த்�வார.் நம� தைலவரக்ள் ஆ�ைம ெசய்வ°ல்ைல, மாறாக 
அவரக்ள் நம்பிகை்கப் ெபற்ற ெதாண்டரக்ள்.

 3. ேபாைதப்ெபா�ட்கள் உபேயாகப்ப�த்�வைத நி�தத் ேவண்�ம் என்ற 
வி�ப்பம் மட்�ேம உ�ப்பினராக ேதைவயான�.

 4. NA- ஐ ெமாதத்மாகேவா அல்ல� மற்ற �µகக்ைளேயா பா°க�்ம் 
விவகாரங்கள் தவிர, ஒவ்ெவா� �µÚம்  ேயட்ைசயாக ெசயல்பட 
ேவண்�ம்.

 5. இன்ன�ம் அ�கச்னால் அவ°ப்பட்�க ்ெகாண்��ப்பவரக்�க�்  NA 
வின் ெசய்°ைய ெதரியப்ப�த்�வேத ஒவ்ெவா� �µவின் அ�ப்பைட 
ேநாகக்மா�ம்.

 6. NA �µ தன� ஆதரÚ, நி° மற்�ம் NAவின் ெபயர ்ஆÀயவற்ைற 
சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒ� அைமப்பிற்ேகா அல்ல� ெவளி 
நி�வனங்க�கே்கா  கண்�ப்பாக ெகா�கக்Ûடா�. பணம், ெசாத்�, �கழ் 
ேபான்றைவ நம� அ�ப்பைட ேநாகக்த°்Ý�ந்� நம்ைமத ்°�ப்பிவி�ம்.

 7. ஓவ்ெவா� NA �µÚம்ெவளியாரின் பங்களிப்ைப ம�த்� கண்�ப்பாக 
�ற்ßàம்  யஆதரÚடேனேய இயங்க ேவண்�ம்.

 8. நாரக்ாட்�கஸ்் அனானிமஸ் எப்ெபாµ�ம் ெதா�ல் ரீ°யாக இல்லாமல் 
இ�கக்ேவண்�ம். ஆனால் நம� ேசைவைமயங்கள் Óறப்�ப் 
பணியாளரக்ைள ேவைலகக்மரத்த்லாம்.

 9. NA ஐ ஒ�ேபா�ம் நி�வனமயமாகக்Ûடா�. ஆனால் யா�க�் 
ெதாண்� ெசய்Àேறாேமா அவரக்�க�் மட்�ேம கடைமப்பட்�ள்ள 
ேசைவக�்µகக்ள் அல்ல� அைமப்�கள் ேபான்றவற்ைற நாம் 
உ�வாகக்லாம்.

 10. நாரக்ாட்�கஸ்் அனானிமஸுக�் ெவளி விவகாரங்கள் பற்ß எந்த 
அபிப்பிராயங்க�ம் Àைடயா�, ஆைகயால் ெபா� சரச்ை்சகளில் 
கண்�ப்பாக ஒ�ெபாµ�ம் NA வின்ெபயைர இµகக்கÛ்டா�.

 11. நம� ெபா�தெ்தாடர�் ெகாள்ைக கவரத்Ýன் Ôலம் இ�கக் ேவண்�ேம 
தவிர உயரத்°் காட்�தலால் அல்ல. பத°்ரிகை்க, வாெனாÝ, °ைரப்படம் 
ேபான்றைவகளில் நம்ைம தனிப்பட்ட �ைறயில் இன்னார ்என்� 
ெவளிப்ப�தத்ாமல் இ�ப்ப� எப்ெபாµ�ம் அவÓயம்.

 12. நாம் இன்னார ்என்� ெவளிப்ப�தத்ாமல் இ�ப்பேத நம� எல்லா 
ேகாட்பா�களின் ஆன்æக அஸ்°வாரம். இ� தனி நபைர விட நம� 
தத்�வங்கள்தான் �கÀ்யம் என நமக�் எப்ெபாµ�ம் நினçட்�Àற�.

(அ�தத்ப் பகக்ம் °�ப்பÚம்)

 

NA – வின் பன்னிெரண்� ேகாட்பா�கள்.
நாம் வி�ப்�டன் இ�ந்தால் மட்�ேம நம்�டம் இ�ப்பைத தகக் ைவத்�க ்

ெகாள்ள ���ம், மற்�ம் தனிப்பட்டவரக்�க�்ள்ள  தந்°ரம் பன்னிெரண்� 
வ��ைறகளி�ந்� வ�வைதப் ேபாலேவ, �µவின்  தந்°ரம் நம� 
இந்தேகாட்பா�களி�ந்� பீரிட்� வ�Àன்ற�.

நம்ைமப் பிரிக�்ம் சக°்கைளவிட நம்ைம இைணக�்ம் பிைணப்�கள் 
பலமாக இ�க�்ம் வைர அைனத்�ம் நன்றாக இ�க�்ம்.
 1. நமக�் �தன்ைமயான� நம� ெபா�நலம் தான், தனிநப�ைடய 

நலமைடதல் NA வின் ஒற்�ைமைய சாரந்்°�கÀ்ற�.
 2. நம� �µவின் ேநாகக்த°்ற்� இ�° யானஅ°காரி அன்பான 

இைறவேன, நம� �µவின் மனசாட்Óயின் Ôலமாக இைறவன் தன்ைன 
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வி�ப்பம் மட்�ேம உ�ப்பினராக ேதைவயான�.

 4. NA- ஐ ெமாதத்மாகேவா அல்ல� மற்ற �µகக்ைளேயா பா°க�்ம் 
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அபிப்பிராயங்க�ம் Àைடயா�, ஆைகயால் ெபா� சரச்ை்சகளில் 
கண்�ப்பாக ஒ�ெபாµ�ம் NA வின்ெபயைர இµகக்கÛ்டா�.

 11. நம� ெபா�தெ்தாடர�் ெகாள்ைக கவரத்Ýன் Ôலம் இ�கக் ேவண்�ேம 
தவிர உயரத்°் காட்�தலால் அல்ல. பத°்ரிகை்க, வாெனாÝ, °ைரப்படம் 
ேபான்றைவகளில் நம்ைம தனிப்பட்ட �ைறயில் இன்னார ்என்� 
ெவளிப்ப�தத்ாமல் இ�ப்ப� எப்ெபாµ�ம் அவÓயம்.

 12. நாம் இன்னார ்என்� ெவளிப்ப�தத்ாமல் இ�ப்பேத நம� எல்லா 
ேகாட்பா�களின் ஆன்æக அஸ்°வாரம். இ� தனி நபைர விட நம� 
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AA World Services, Inc. இன் அ�ம��டன், மாற்�யைமப்பதற்காக பன்னிெரண்� 
ேகாட்பா�கள் ம�அச�்டப்பட்ட�

ெவண்ைம நிற Narcotics Anonymous �ற்ேறட்!"#ந்� ம�அச�்டப்பட்ட�
© 1986 by Narcotics Anonymous World Services, Inc., PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409

Tamil    9/19

இந்த ேகாட்பா�கள் காலப்ேபாக%்ல் ெம�வாக &ரிய வ#ம். நாங்கள் 
பல்ேவ� ()கக்ைளச ்சந்�த்� அதன் உ�ப்பினரக்ளிடம் இ#ந்� 
தகவல்கைள ேசகரிதே்தாம். “தனிநப#ைடய நலமைடதல் NA வின் 
ஒற்�ைமைய சாரந்்�#க%்ற�” என்பைத யாேரா ஒ#வர ்2ட்!கக்ாட்�ம் 
வைர நாம் வழகக்மாக ேசைவயில் ஈ�ப�வ� இல்ைல மற்�ம் நம� 
ேகாட்பா�கைள நாம் எப்ப! நல்ல விதமாக பின்பற்�%றேமா அதற்ேகற்ப 
நம� ஒற்�ைம�ம் இ#க(்ம். NA வின் பன்னிெரண்� ேகாட்பா�கள் மாற்ற 
5!யாதைவ. அவற்�ன் வ6காட்�தல்கள் நம� சங்கதை்த உயிரப்்&ட�ம், 
2தந்�ரமாக7ம் ைவத�்#க%்ன்றன.

இந்த வ6காட்�தல்கைளப் பின்பற்�வதன் 8லம் நம்5டன் 
ெதாடர&்ள்ள மற்றவரக்9ட�ம் ச5தாயத�்ல் உள்ள பல#ட�ம் உள்ள 
பல பிரச�்ைனகைளத ்தவிரக்க்லாம். அதற்காக நம� ேகாட்பா�கள் எல்லா 
பிரச�்ைனகைள�ம் நீக%்வி�ம் என்� ெசால்ல 5!யா�. தகவல் ெதாடர&் 
பிரச�்ைனகள், க#த்� ேவ�பா�கள், உள்விவாதங்கள் மற்�ம் சங்கத�்ன் 
ெவளிேய இ#க(்ம் தனிநபர ்மற்�ம் ()கக்9டனான பிரச�்ைனகள் 
ேபான்ற �கக்ல்கள் வ#ம் ெபா)� எல்லாம் அவற்ைற நாம் எ�ர ்ெகாள்ள 
ேவண்!யி#க(்ம். எனி�ம், இந்த தத்�வங்கைள நாம் கைடப்பி!க(்ம் 
ேபா�, நாம் �ல �ரமங்கைளத ்தவிரக்%்ேறாம்.

இேத ேபான்ற பல பிரச�்ைனகைள நம� 5ன்ேனா!கள் 5ன்ேப 
சந்�கக் ேவண்!யி#ந்த�. பல �ரமங்க9க%்ைடேய அவரக்9க(் 
%ைடதத் அ�பவங்களினால் இந்த ேகாட்பா�கள் பிறந்தன. இந்த 
ேகாட்பா�கள் உ#வாகக்ப்பட்ட ேபா� இ#ந்தைதப் ேபாலேவ 
இன்ைறக(்ம் இந்த தத்�வங்கள் ஏற்கதத்கக்தாக உள்ளன என்பைத நம� 
ெசாந்த அ�பவங்கள் காட்�%ன்றன. உள்ேள இ#ந்�ம் ெவளியி"#ந்�ம் 
நம்ைம அ6கக்க<்!ய சக�்களிட=#ந்� நம� ேகாட்பா�கள் நம்ைம 
பா�காக%்ன்றன. அைவகள் உண்ைமயாகேவ நம்ைம ஒன்றாக 
இைணக%்ன்றன. இதைனப் &ரிந்�ெகாண்� நைட5ைறப்ப�த�்னால் 
மட்�ேம இைவ ேவைல ெசய்�ம்.

இந்த ேகாட்பா�கள் காலப்ேபாக%்ல் ெம�வாக &ரிய வ#ம். நாங்கள் 
பல்ேவ� ()கக்ைளச ்சந்�த்� அதன் உ�ப்பினரக்ளிடம் இ#ந்� 
தகவல்கைள ேசகரிதே்தாம். “தனிநப#ைடய நலமைடதல் NA வின் 
ஒற்�ைமைய சாரந்்�#க%்ற�” என்பைத யாேரா ஒ#வர ்2ட்!கக்ாட்�ம் 
வைர நாம் வழகக்மாக ேசைவயில் ஈ�ப�வ� இல்ைல மற்�ம் நம� 
ேகாட்பா�கைள நாம் எப்ப! நல்ல விதமாக பின்பற்�%றேமா அதற்ேகற்ப 
நம� ஒற்�ைம�ம் இ#க(்ம். NA வின் பன்னிெரண்� ேகாட்பா�கள் மாற்ற 
5!யாதைவ. அவற்�ன் வ6காட்�தல்கள் நம� சங்கதை்த உயிரப்்&ட�ம், 
2தந்�ரமாக7ம் ைவத�்#க%்ன்றன.

இந்த வ6காட்�தல்கைளப் பின்பற்�வதன் 8லம் நம்5டன் 
ெதாடர&்ள்ள மற்றவரக்9ட�ம் ச5தாயத�்ல் உள்ள பல#ட�ம் உள்ள 
பல பிரச�்ைனகைளத ்தவிரக்க்லாம். அதற்காக நம� ேகாட்பா�கள் எல்லா 
பிரச�்ைனகைள�ம் நீக%்வி�ம் என்� ெசால்ல 5!யா�. தகவல் ெதாடர&் 
பிரச�்ைனகள், க#த்� ேவ�பா�கள், உள்விவாதங்கள் மற்�ம் சங்கத�்ன் 
ெவளிேய இ#க(்ம் தனிநபர ்மற்�ம் ()கக்9டனான பிரச�்ைனகள் 
ேபான்ற �கக்ல்கள் வ#ம் ெபா)� எல்லாம் அவற்ைற நாம் எ�ர ்ெகாள்ள 
ேவண்!யி#க(்ம். எனி�ம், இந்த தத்�வங்கைள நாம் கைடப்பி!க(்ம் 
ேபா�, நாம் �ல �ரமங்கைளத ்தவிரக்%்ேறாம்.

இேத ேபான்ற பல பிரச�்ைனகைள நம� 5ன்ேனா!கள் 5ன்ேப 
சந்�கக் ேவண்!யி#ந்த�. பல �ரமங்க9க%்ைடேய அவரக்9க(் 
%ைடதத் அ�பவங்களினால் இந்த ேகாட்பா�கள் பிறந்தன. இந்த 
ேகாட்பா�கள் உ#வாகக்ப்பட்ட ேபா� இ#ந்தைதப் ேபாலேவ 
இன்ைறக(்ம் இந்த தத்�வங்கள் ஏற்கதத்கக்தாக உள்ளன என்பைத நம� 
ெசாந்த அ�பவங்கள் காட்�%ன்றன. உள்ேள இ#ந்�ம் ெவளியி"#ந்�ம் 
நம்ைம அ6கக்க<்!ய சக�்களிட=#ந்� நம� ேகாட்பா�கள் நம்ைம 
பா�காக%்ன்றன. அைவகள் உண்ைமயாகேவ நம்ைம ஒன்றாக 
இைணக%்ன்றன. இதைனப் &ரிந்�ெகாண்� நைட5ைறப்ப�த�்னால் 
மட்�ேம இைவ ேவைல ெசய்�ம்.

AA World Services, Inc. இன் அ�ம��டன், மாற்�யைமப்பதற்காக பன்னிெரண்� 
ேகாட்பா�கள் ம�அச�்டப்பட்ட�
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இன்� மட்�ம்

உங்க�க�் நீங்கேள ெசால்� ெகாள்�ங்கள்:

இன்� மட்�ம், நலமைடதைல ��த்�  என� �ந்தைனகள் இ�க�்ம். 
ேபாைதப்ெபா�ட்கைள உபேயா�கக்ாமல் வாழ்ேவன் 
ேம ம் வாழ்கை்கைய அµபவிப்ேபன்.

இன்� மட்�ம், நான் நலமைடவÀல் உதவ வி�ம்É�ற மற்�ம்  
என்ைன நம்É�ற, NA வில் இ�க�்ம் ஒ�வர ்Ó�   
நம்பிகை்க ைவப்ேபன்.

இன்� மட்�ம், நான் ஒ� ெசயல் Àட்டதை்த ைவத்�க ்ெகாள்ேவன், 
அைத   என்னால் ÔÕந்த வைர �றப்பாக  
பின்பற்�ேவன்.

இன்� மட்�ம், என்µைடய வாழ்கை்க பற்�ய �றந்த 
கண்ேணாட்டதை்த NA ×லம் ெபற Ôயற்� 
ெசய்ேவன்.

இன்� மட்�ம், நான் பயப்படாமல் இ�ப்ேபன். ேபாைதப் 
ெபா�ட்கைள உபேயா�கக்ாமல் ÉÀய 
வாழ்கை்கையக ்கண்ட நபரக்ள் மற்�ம் ÉÀய 
ெதாடரÉ்கள்  பற்� என� எண்ணங்கள் இ�க�்ம். 
இந்த வØகைளப் பின்பற்�ம் வைர நான் 
பயப்ப�வதற்� ஒன்�Ùல்ைல.
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ேம ம் வாழ்கை்கைய அµபவிப்ேபன்.
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நாம் நலமைட�ேறாம்
ேபாைதப்ெபா�ட்கைள உபேயா�தத்ா�ம் அல்ல� 

உபேயா�கக்வில்ைல என்றா�ம் நாம் ஒ� மனிதனாக ெசயல்பட 
��யவில்ைல என்பைத இ��யாகக ்கண்ேடாம். இந்த இகக்ட்டான 
நிைலைமைய நாம் அைனவ�ம் எ�ர ்ெகாண்ேடாம். இப்ெபாµ� 
ெசய்வதற்¾ என்ன இ�க�்ற�? இதற்¾ இந்த மாற்� வÉ இ�ப்பதாக 
ெதரி�ற�; Ìைறசச்ாைலகள், அைமப்Ñகக்ள், மரணம் ேபான்ற 
கசப்பான ��ÒகÓக¾் ெசல்லலாம் அல்ல� வாழ்வதற்கான ஒ� 
Ñ�ய வÉைய ேதடலாம். கடந்த Ìல வ�டங்களில், இ�வைர ÖகசÌ்ல 
அ�க×்கÓக¾் மட்×ேம இ� கைடÌ வாய்ப்பாக இ�ந்த�. இன்� 
அ�கட்ா� இ�ப்பவரக்ள் ÖகÒம் அ�ரஷ்்டசாÙகள். மனிதனின் �µ 
வரலாற்Úல் �தல் �ைறயாக ஒ� எளிைமயான வÉ பல அ�க×்களின் 
வாழ்வில் “இ� ெசயல்ப×ம்” என்பைத நிÝபித்� வ��ற�. இ� நம்  
அைனவ�க¾்ம்�ைடக�்ற�. இந்த எளிைமயான மதம்சாராத ஆன்ßக 
ெசயல் �ட்டம் நாரக்ா�கஸ்் அனானிமஸ் என்� அÚயப்ப×�ற�.

நாம் நலமைட�ேறாம்
ேபாைதப்ெபா�ட்கைள உபேயா�தத்ா�ம் அல்ல� 

உபேயா�கக்வில்ைல என்றா�ம் நாம் ஒ� மனிதனாக ெசயல்பட 
��யவில்ைல என்பைத இ��யாகக ்கண்ேடாம். இந்த இகக்ட்டான 
நிைலைமைய நாம் அைனவ�ம் எ�ர ்ெகாண்ேடாம். இப்ெபாµ� 
ெசய்வதற்¾ என்ன இ�க�்ற�? இதற்¾ இந்த மாற்� வÉ இ�ப்பதாக 
ெதரி�ற�; Ìைறசச்ாைலகள், அைமப்Ñகக்ள், மரணம் ேபான்ற 
கசப்பான ��ÒகÓக¾் ெசல்லலாம் அல்ல� வாழ்வதற்கான ஒ� 
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அ�க×்கÓக¾் மட்×ேம இ� கைடÌ வாய்ப்பாக இ�ந்த�. இன்� 
அ�கட்ா� இ�ப்பவரக்ள் ÖகÒம் அ�ரஷ்்டசாÙகள். மனிதனின் �µ 
வரலாற்Úல் �தல் �ைறயாக ஒ� எளிைமயான வÉ பல அ�க×்களின் 
வாழ்வில் “இ� ெசயல்ப×ம்” என்பைத நிÝபித்� வ��ற�. இ� நம்  
அைனவ�க¾்ம்�ைடக�்ற�. இந்த எளிைமயான மதம்சாராத ஆன்ßக 
ெசயல் �ட்டம் நாரக்ா�கஸ்் அனானிமஸ் என்� அÚயப்ப×�ற�.
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