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அடிக்ட் என்பவர் யார்?
நம்மில் பெருமெபால�பார் இகலகேள்வியை குறமித்து 

இருமுயற சமிந்மிககே ல்ண்டிைது இல்ய�. 
ஏ்பா்து ஒரு ்டி்த்்மில் உள்ள லெபாய்ப்–
பெபாருய்ள பெறு்்ற்கும, உெலைபாகேப்ெடுத்து-
்்ற்கும, ல்லும அ்யை அ்மிகே்பாகே பெறும 
்ழமிகேய்ள குறமித்ல் ந்து முழு சமிந்யையும  
்பாழகயகேயும இருந்து எை நபாம அறமில்பாம. 
நபாம லெபாய்ப்பெபாருடகேய்ள உெலைபாகேப்ெடுத்்ல் 
்பாழநல்பாம ்ற்றும ்பாழ்்ற்கேபாகேல் லெபாய்ப் 
பெபாருடகேய்ள உெலைபாகேமித்ல்பாம. ்மிகே எ்ளி்பாகே 
கூறமிைபால் ைபார் ஒரு்ரது ்பாழகயகே லெபாய்ப் 
பெபாருடகே்ளபால் கேடடுெடுத்்ப்ெடடு உள்ளல்பா, 
அ்லர அடிகட ஆ்பார். ப்பாடர்நது ்்ளரும 
்னய்யுயடை லநபாைவின ெவிடிைவில் இருககும 
ந்து முடிவு எப்பெபாழுதுல் இய் ்பான: சமியறச் 
சபாய�, அய்ப்புககேள, ்ற்றும ்ரணம.

நார்்ாட்டிக்ஸ் அ்னா்னிமஸின 
செயல் திட்்டம் என்ன?

NA எனெது லெபாய்ப்பெபாருடகேள பெரும ெவிரச் 
சயைைபாகே இருந்்ர்கேள சபார்ந் �பாெ லநபாககேம 
இல்�பா் சஙகேம அல்�து சமூகேம. ந�்யடநது 
்ரும அடிகட ஆகேமிை நபாஙகேள ப்பாடர்நது லெபாய் 
ைவினறமி (சுத்்்பாகே) இருககே ஒரு்ருகபகேபாரு்ர் 
்விடபா்ல் ப்பாடர்நது சந்மித்து உ்்விகபகேபாளகேமி-
லறபாம. இது அயைத்து லெபாய்ப்பெபாருடகே்ளி�மி-
ருநதும முற்றமிலும ்வி�கேமி ்பாழும ஒரு பசைல் 
்மிடடம. லெபாய்ப்பெபாருடகேள உெலைபாகேப்ெடுத்து 
்ய் நமிறுத்் ல்ண்டும எனற ்விருப்ெம ஒனறு 
்டடுல் இ்மில் உறுப்ெவிைரபாகே ல்ய்ைபாைது. 
எஙகேள ஆல�பாசயை எனைப்ைில் நீஙகேள ்மிறந் 
்ைல்பாடு சமிறமிது அ்கேபாசம எடுத்து பகேபாளளுங 
கேள. ந்து பசைல் ்மிடடம ்மிைசரி ்பாழ்வில் 
கேயடப்ெவிடிககேகூடிை ்மிகேவும எ்ளிைய்ைபாகே எழு-
்ெடட ்த்து்ஙகே்ளின ப்பாகுப்ெபாகும. இ்ற்றமின 
முககேமிை்பாை அமசம எனைப்ைில் இய் நயட-
முயறைவில் பசைல்ெடுகேமினறை.

NA ்விற்கு ல்று எ்ற்றுடனும எந்்வி்்பாை 
இயணப்பும கேமியடைபாது. நபாஙகேள எந் ஒரு நமிறு-
்ைத்துடனும இயணந்்ர்கேள இல்ய�. இஙகு 
எந்்வி்்பாை கேடடணமும இல்ய�. யகேபைபாப்ெ-
்மிட ல்ண்டிை உறு்மிப்பாழமிகேள இல்ய�, ைபாருக 
கும எந் ்பாககுறு்மிகேய்ளயும பசயை ல்ண் 
டிைது இல்ய�. அரசமிைல், ்்ம ்ற்றும சடடத் 
ய் அமுல்ெடுத்தும குழுககேள லெபானற்ற்றுடன 

நபாஙகேள இயணந்்ர்கேள அல்�. எந் ச்ைத்்மி-
லும எந்்வி்்பாை கேண்கேபாணவிப்ெவின கீேழும நபாஙகேள 
இல்ய�. ்ைது, இைம, ெபா�மிைல் அயடைபா்ளம, 
ச்ைம, ்்ம ்ற்றும ்்நமெவிகயகே இல்�பா் 
்ர்கேள எனறு ைபார் ல்ண்டு்பாைபாலும எஙகேளுடன 
இயணை�பாம.

நீஙகேள எந் லெபாய்ப்பெபாருடகேய்ள உெலைபா-
கேமித்்ீர்கேள, எவ்்ளவு உெலைபாகேமித்்ீர்கேள அல்�து 
ைபார் ைபாருடன உஙகேளுககு ப்பாடர்பு இருந்து, 
கேடந் கேபா�த்்மில் நீஙகேள எனைப்ல்�பாம பசய 
்மிருககேமிறரீ்கேள, உஙகேளுயடை பெபாரு்ளபா்பார அந 
்ஸ்து எனை எனெய் ெற்றமிபைல்�பாம அறமிை 
எஙகேளுககு ்விருப்ெம இல்ய�, உஙகேள ெவிரச்சமி-
யைககேபாகே நீஙகேள எனை பசயை ்விருமபுகேமிறரீ்கேள 
அ்ற்கு நபாஙகேள எப்ெடி உ்் முடியும எனெ்மில் 
்டடுல் அககேயற கேபாடடுகேமிலறபாம. பு்மி்பாகே ்ரும 
நெலர எந் ஒரு கூடடத்்மிலும ்மிகே முககேமிை்பா-
ை்ர், ஏபைைில் நம்மிடம இருப்ெய் ெவிறருடன 
ெகேமிர்நது பகேபாள்்ன மூ�ல் அ்யை நபாம ்ககே 
ய்த்துகபகேபாள்ள முடியும. எஙகேள கூடடஙகே 
ளுககு ்விடபா்ல் ப்பாடர்நது ்ருெ்ர்கேள லெபாய்-
ைற்று (சுத்்்பாகே) இருப்ெய் எஙகேள குழுககே்ளின 
அனுெ்ஙகே்ளின மூ�ம நபாஙகேள கேற்றுகபகேபாண் 
டுளல்ளபாம.

நாம் ஏன இங்கு இருக்்ிற�ாம்? 
NA சஙகேத்்மிற்கு ்ரும முனபு நமமுயடை 

்பாழகயகேயை நம்பால் ச்பா்ளிககே இை�்வில்ய�. 
நம்பால் ்ற்ற்ர்கேய்ள லெபா� ்பாழல்பா, ்பாழக 
யகேைவின சுகேத்ய் அனுெ்விககேல்பா இை�்வில்ய�. 
ந்ககு ்வித்்மிைபாச்பாகே ஏல்பா ஒனறு கேடடபாை்பாகே 
ல்ய்ப்ெடடது, அது லெபாய்ப் பெபாருடகே்ளில் 
கேமியடப்ெ்பாகே நமியைத்ல்பாம. நம குடுமெம, 
கேண்ன, ்யை்வி ்ற்றும நம குழநய்கே்ளின 
ந�யை ்விட லெபாய்பெபாருள உெலைபாகேமிப்ெ்ற்லகே 
மு்�மிடம பகேபாடுத்ல்பாம. எந் ்விய� பகேபாடுத் 
்பாலும லெபாய்ப் பெபாருடகேள ந்ககு கேடடபாை்பாகே 
ல்ய்ப்ெடடது, நபாம ெ�ருககு பெரும ்ீஙகு 
பசயல்பாம, ஆைபால் எல்�பா்ற்யறயும ்விட 
ந்ககு நபால் பசயதுபகேபாண்ட ்ீஙகு ்பான அ்மிகேம. 
நமமுயடை பெபாறுப்புககேய்ள நபாம ஏற்றுகபகேபாள்ள 
முடிைபா்்பால் உண்ய்ைபாகேல் நபாம ்பான 
ந்து ெவிரச்சயைகேய்ள ஏற்ெடுத்்மிகபகேபாண்லடபாம. 
்பாழகயகேயை அ்ன ்வி்மிமுயறப்ெடி ்பாழ்து 
முடிைபா்்பாய ந்ககு ல்பானறமிைது.

நம்மில் ெ�ர், ந்து அடிகசைபால் நபாம 
ப்து்பாகே ்ற்பகேபாய� பசயது பகேபாள்ய் புரிநது 
பகேபாண்லடபாம. ஆைபாலும அடிகசன ்பாழ்வின 
்ந்மிர்பாை ஒரு எ்மிரி, அ்யை எதுவும பசயயும 
சக்மியை இழநது ்விடலடபாம. நம்மில் ெ�ர் சமியறச் 

சபாய�ககு பசல்� லநரிடடது அல்�து ்ருநது 
கேள, ்்ம, ்லைபாத்்து்ம இய்கே்ளின மூ�-
்பாகேவும உ்்வியை நபாடிலைபாம. இந் முயறகேள 
எதுவும ந்ககு லெபாது்பாை்பாகே இல்ய�. நமமு-
யடை லநபாய ்ீண்டும ப்பாடர்நது ்்ளர்நது ்ந் 
நமிய�ைவில் ்விரக்மிைவின எல்ய�ைவில், நபாம ஒரு-
்ருககு ஒரு்ர் உ்்வி பசயதுகபகேபாளளும நபார் 
கேபாடடிகஸ் அைபாைி்யை நபாடிலைபாம.

NA வுககு ்ந் ெவின நபாம லநபாய்பாயெடட 
்ர்கேள எை உணர்நல்பாம. இநலநபாயை குண்பாக 
கும எைத் ப்ரிந் எந்்வி்்பாை சமிகேமிச்யச 
முயறயும இல்�பா் ஒரு லநபாைவிைபால் நபாம அ்-
்மிப்ெடலடபாம இருந்பாலும லெபாய்ப்பெபாருள உெ-
லைபாகேமிப்ெய் ஒரு கேடடத்்மில் நமிறுத்்மிை ெவிறகு ந�-
்யட்ல் சபாத்்மிை்பாகும.

இது எப்படி செயல்்படு்ி�து 
எஙகே்ளிடம இருப்ெய் நீஙகேள பெற ல்ண்டு-

்பாைபால் ்ற்றும அய்ப் பெறு்்ற்கு ்விருப் 
ெத்துடன முைற்சமித்்பால் நீஙகேள இந் குறமிப்ெவிடட 
்ழமிமுயறகேய்ள ெவினெற்றத் ்ைபாரபாகே ல்ண்டும. 
இந் ்த்து்ஙகேள ்பான எஙகேளுயடை ந�்யட-
்ய� சபாத்்மிை்பாககேமிைது.

 1. எஙகேள அடிகசன ்ீது நபாஙகேள சக்மிைற்ற-
்ர்கே்ளபாகே இருநல்பாம, எஙகே்ளது ்பாழகயகே 
ச்பா்ளிககே முடிைபா்லும இருந்து எை ஒப்புக 
பகேபாண்லடபாம.

 2. எஙகேய்ள ்விட ்�மிய்ைபாை சக்மி எஙகே 
ளுககு ப்்ளிவுத்்னய்யை அ்ளிககும எனற 
நமெவிகயகேககு நபாஙகேள ்நல்பாம.

 3. நாங்்ள் புரிந்து ச்ாண்ட இயற்ைின 
பெ பாறுப்ெ வில்  எஙகே்ளது ச மி த்்ய்யும , 
்பாழகயகேயையும ஒப்ெயடககே முடிவு 
பசயல்பாம.

 4. நபாஙகேள எஙகேய்ளப் ெற்றமிை ஒழுககேப்ெடடி 
ைய� ெை்மினறமி ல்டி ்ைபாரித்ல்பாம.

 5. நபாஙகேள இயற்ைிடமும, எஙகே்ளிடமும, 
்ற்ற்ர்கே்ளிடமும எஙகே்ளது ்்றுகே்ளின 
சரிைபாை ்னய்யை ஒப்புபகேபாண்லடபாம.

 6. இயற்ன இந் எல்�பா குணகலகேபா்ளபாறு-
கேய்ளயும அகேற்ற நபாஙகேள முழுய்ைபாகேத் 
்ைபாரபாலைபாம.

 7. எஙகேளுயடை குயறெபாடுகேய்ள நீககுமெடி 
இயற்ைிடம ெணவில்பாடு ல்ண்டிலைபாம.

 8. நபாஙகேள ைபாருகபகேல்�பாம ்ீஙகு பசயல்பாம 
எனற ெடடிைய� ்ைபாரித்ல்பாம. அ்ர்கேள 
அயை்ருககும ெரிகேபாரம பசய்்மிற்கேபாை 
்விருப்ெத்்மிற்கு ்நல்பாம.

 9. நபாஙகேள அத்்யகேலைபார்கேளுககு எஙபகேல்�பாம 
முடியுல்பா அஙபகேல்�பாம லநரடிைபாகேப் ெரி-
கேபாரம பசயல்பாம. அப்பெபாழுது அ்ர்கேல்ளபா, 
்ற்ற்ர்கேல்ளபா புண்ெடு்பார்கேள எனறபால் லநர 
டிைபாகே ெரிகேபாரம பசய்ய் ்்விர்த்ல்பாம.

 10. நபாஙகேள ப்பாடர்நது எஙகேய்ளப் ெற்றமிை ெடடி-
ைல் ்ைபார் பசயல்பாம ்ற்றும நபாஙகேள 
்்று பசய்லெபாப்ல்�பாம அ்யை உடை-
டிைபாகே ஒப்புகபகேபாண்லடபாம.

 11. ெவிரபார்த்்யை ்ற்றும ்மிைபாைத்்மின மூ�்பாகே 
நாங்்ள் புரிந்து ச்ாண்ட இயற்ைிடம 
உணர்வுப்பூர்்்பாை ப்பாடர்யெ ்்ளர்த்துக 
பகேபாள்ள முற்ெடலடபாம. ந்ககேபாை இயற் 
ைின சமித்்ம எனைப்னறு அறமிநது பகேபாள்ள 
்டடுல் ல்ண்டி அய் நமியறல்ற்றும 
சக்மியை லகேபாரி ெவிரபார்த்்மித்ல்பாம.

 12. இவ்ழமிமுயறகேய்ளப் ெ வினெற்ற மிை்ன 
ெ�ைபாகே ஆன்ீகே ்விழமிப்யெப் பெற்லறபாம. 
இச்பசய்மியை ்ற்ற அடிகடுகேளுககு எடுத்து 
பசபால்� முைற்சமித்ல்பாம. இத்்த்து்ஙகேய்ள 
எஙகே்ளது ்பாழயகேைவின எல்�பா அமசஙகே்ளி 
லும கேயடப்ெவிடிககே முைற்சமித்ல்பாம.

இய்கேள ைபாவும ்ய�ப்ெபாகே ல்பானற�பாம, 
்ற்றும நம்பால் இய் அயைத்ய்யும ஒலர 
லநரத்்மில் பசயை முடிைபாது. நபாம ஒலர நபா்ளில் 
அடிகட ஆகே்வில்ய�, எைல் சுல்பமா் செயல் 
்படுறவாம் எனெய் நமியை்வில் பகேபாளளுஙகேள. 

ல்று எய்யும ்விட ஒலர ஒரு ்விசைம 
்டடுல் நபாம ந�்யட்ய் ல்பால்்வியுறச் 
பசயயும. அது ஆன்ீகே ்த்து்ஙகேய்ள அ�டசமிைப் 
ெடுத்து்தும அல்�து அய் சகேமித்துக பகேபாளளும 
்ைப்ெபானய் இல்�பா்லும இருப்ெது்பான. இ்ற் 
றமில் மூனறு அத்்மிைபா்சமிை்பாை ்த்து்ஙகேள 
எனைப்ைில் லநர்ய், ்மிறந் ்ைல்பாடு இருப் 
ெது ்ற்றும ்விருப்ெம. இ்ற்யறக பகேபாண்டு ந்து 
்ழமிைவில் நபாம நனறபாகே பசல்�பாம.

அடிக ஷன எனனும லநபாயககு ந்து அணுகு-
முயற நயடமுயறககு சபாத்்மிை்பாைது, ஏபைைில் 
ஒரு அடிகட ்ற்பறபாரு அடிகடுககு உ்வு்    
்மில் உள்ள குண்பாககும சக்மிககு ஈடு இயண-
ைபாைது எதுவும இல்ய� எனெய் உணருகேமி 
லறபாம. ஒரு அடிகட ்ற்பறபாரு அடிகயட நனறபாகே 
புரிநது பகேபாண்டு உ்வு்பார், எைல் ந்து இந் 
்ழமிமுயற நயடமுயறககு சபாத்்மிை்பாைது எை 
நபாஙகேள கேருதுகேமிலறபாம. அனறபாட ்பாழ்வில் ந்து 
சமு்பாைத்்மிற்குள எவ்்ளவு ்வியர்பாகே ந்து 
ெவிரச்சமியைகேய்ள சந்மிககேமிலறபால்பா அல் அ்ளவு 
்வியர்பாகே நபாம அல் சமு்பாைத்்பால் ஏற்றுக 
பகேபாள்ள கூடிை, பெபாறுப்புள்ள, ்ற்றும ெைன 
உள்ள ்ைி்ர்கே்ளபாகே ்பாறுல்பாம எை நமபுகேமிலறபாம.
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நார்ாட்டிக்ஸ் அனானிமஸ்

்ீண்டும நபாம லெபாய்ப்பெபாருடகேய்ள உெ-
லைபாகேமிககேபா்ல் இருப்ெ்ற்கு ஒலர ்ழமி மு்ல் 
லெபாய்யை உெலைபாகேமிககேபா்ல் இருப்ெல். நீஙகே-
ளும எஙகேய்ளப் லெபால் இருந்பால் உஙகேளுககுத் 
ப்ரியும ஒனலற ்மிகே அ்மிகேம: ஆைவிரம ஆைபாலும 
லெபா்பாது. நபாஙகேள இ்ற்கு ்மிகேவும முககேமிைத்து்ம 
பகேபாடுககேமிலறபாம, எந் ்டி்்மில் உள்ள லெபாய்ப் 
பெபாருடகேய்ள உெலைபாகேமித்்பாலும அல்�து அ்ற்கு 
்பாற்றபாகே ல்று லெபாய்ப் பெபாருடகேய்ள உெலைபா-
கேமித்்பாலும நபாஙகேள ்ீண்டும அடிகசனுககு உள்ளபா-
ல்பாம எை அறமில்பாம.

்து ்ற்ற லெபாய்ப் பெபாருடகேள லெபா� 
இல்ய� எனற எண்ணல் ெ� அடிகடுகேளுககு 
லெபாய்ப் பெபாருடகேய்ள ்ீண்டும உெலைபாகேமிக 
கும நமிய�ய்யை ஏற்ெடுத்்மிைது. நபாம NA  வுககு 
்ரும முன நம்மில் ெ�ர் ்துய் ெவிரச்சயைை-
ற்ற்பாகேக கேரு்மிலைபாம, ஆைபால் இ்மில் எந்்வி்க 
குழப்ெமும ல்ய்ைவில்ய�. ்து ஒரு லெபாய்ப் 
பெபாருள ்பான. அடிக ஷன எனனும லநபாய உள்ள 
நபாம ந�்யடை அயைத்து லெபாய்ப் பெபாரு-
டகேய்ளயும உெலைபாகேமிககேபா்ல் கேடடபாைம ்வி�கேமி 
இருககே ல்ண்டும.

NA வின ்பன்னிசெணடு 
ற்ாட்்பாடு்ள்

நபாம ்விழமிப்புடன இருந்பால் ்டடுல் நம்மி-
டம இருப்ெய் ்ககேய்த்துகபகேபாள்ள முடியும, 
்ற்றும ்ைிப்ெடட்ர்கேளுககுள்ள சு்ந்மிரம 
ெனைிபரண்டு ்ழமிமுயறகே்ளிருநது ்ரு்ய்ப் 
லெபா�ல், குழு்வின சு்ந்மிரம ந்து இந் லகேபாட 
ெபாடுகே்ளிருநது ெரீிடடு ்ருகேமினறது.

நமய்ப் ெவிரிககும சக்மிகேய்ள ்விட நமய்
இயணககும ெவியணப்புகேள ெ�்பாகே இருககும்யர
அயைத்தும நனறபாகே இருககும.

1. ந்ககு மு்னய்ைபாைது ந்து பெபாதுந�ம
்பான, ்ைிநெருயடை ந�்யட்ல் NA ்வின
ஒற்றுய்யை சபார்ந்மிருககேமிறது.

2. ந்து குழு்வின லநபாககேத்்மிற்கு இறு்மி -
ைபாை அ்மிகேபாரி அனெபாை இயற்லை, ந்து 
குழு்வின ்ைசபாடசமிைவின மூ�்பாகே இயற்ன
்னயை ப்்ளிப்ெடுத்து்பார். ந்து ்ய�்ர் 
கேள ஆளுய் பசய்்மில்ய�, ்பாறபாகே அ்ர் 
கேள நமெவிகயகேப் பெற்ற ப்பாண்டர்கேள.

3. லெபாய்பெபாருடகேள உெலைபாகேப்ெடுத்து்ய்
நமிறுத்் ல்ண்டும எனற ்விருப்ெம ்டடுல்
உறுப்ெவிைரபாகே ல்ய்ைபாைது.

4. NA ஐ ப்பாத்்்பாகேல்பா அல்�து ்ற்ற
குழுககேய்ளலைபா ெபா்மிககும ்வி்கேபாரஙகேள
்்விர, ஒவப்பாரு குழுவும சுலைடயசைபாகே
பசைல்ெட ல்ண்டும.

5. இனைமும அடிகசைபால் அ்்மிப்ெடடுக
பகேபாண்டிருப்ெ்ர்கேளுககு NA ்வின பசய்மியை
ப்ரிைப்ெடுத்து்ல் ஒவப்பாரு குழு்வின
அடிப்ெயட லநபாககே்பாகும.

6. NA குழு ்ைது ஆ்ரவு, நமி்மி ்ற்றும NA ்வின
பெைர் ஆகேமிை்ற்யற சமெந்ப்ெடட எந் ஒரு
அய்ப்ெவிற்லகேபா அல்�து ப்்ளி நமிறு்ைஙகே-
ளுகலகேபா கேண்டிப்ெபாகே பகேபாடுககேகூடபாது. ெணம,
பசபாத்து, புகேழ லெபானறய் ந்து அடிப்ெயட
லநபாககேத்்மி�மிருநது நமய்த் ்மிருப்ெவி்விடும.

7. ஓவப்பாரு NA குழுவும ப்்ளிைபாரின ெஙகே-
்ளிப்யெ ்றுத்து கேண்டிப்ெபாகே முற்றமிலும சுை
ஆ்ரவுடலைலை இைஙகே ல்ண்டும.

8. நபார்கேபாடடிகஸ் அைபாைி்ஸ் எப்பெபாழுதும 
ப்பாழமில் ரீ்மிைபாகே இல்�பா்ல் இருககேல்ண் 
டும. ஆைபால் ந்து லசய் ய்ைஙகேள சமிறப் 
புப் ெணவிைபா்ளர்கேய்ள ல்ய�ககே்ர்த்்�பாம.

9. NA ஐ ஒருலெபாதும நமிறு்ை்ை்பாககேக
கூடபாது. ஆைபால் ைபாருககு ப்பாண்டு பசயகேமி-
லறபால்பா அ்ர்கேளுககு ்டடுல் கேடய்ப்ெட
டுள்ள லசய்ககுழுககேள அல்�து அய்ப்பு 
கேள லெபானற்ற்யற நபாம உரு்பாககே�பாம.

10. நபார்கேபாடடிகஸ் அைபாைி்ைுககு ப்்ளி
்வி்கேபாரஙகேள ெற்றமி எந் அெவிப்ெவிரபாைஙகேளும
கேமியடைபாது, ஆயகேைபால் பெபாது சர்ச்யசகே்ளில்
கேண்டிப்ெபாகே ஒருபெபாழுதும NA ்வின பெையர
இழுககேககூடபாது.

11. ந்து பெபாதுத்ப்பாடர்பு பகேபாளயகே கே்ர்்�மின
மூ�ம இருககே ல்ண்டுல் ்்விர உைர்த்்மி
கேபாடடு்�பால் அல்�. ெத்்மிரிகயகே, ்பாபைபா�மி,
்மியரப்ெடம லெபானறய்கே்ளில் நமய் ்ைிப் 
ெடட முயறைவில் இனைபார் எனறு ப்்ளிப்ெ
டுத்்பா்ல் இருப்ெது எப்பெபாழுதும அ்சமிைம.

12. நபாம இனைபார் எனறு ப்்ளிப்ெடுத்்பா்ல் இருப்
ெல் ந்து எல்�பா லகேபாடெபாடுகே்ளின ஆன்ீகே
அஸ்்மி்பாரம . இது  ்ைி  நெயர  ்விட  ந்து
்த்து்ஙகேள  ்பான  முககேமிைம  எை ந்ககு
எப்பெபாழுதும நமியைவூடடுகேமிறது.

IP No. 1-TA

ைபார், எனை, 
எப்ெடி & ஏன
ப்ண்ய் நமிற Narcotics Anonymous 
சமிற்லறடடி�மிருநது ்றுஅச்சமிடப்ெடடது


