
நலமைடதலும் மீண்டும் 
ேபாைதப்ெபாருட்கைள 

உபேயாகித்தலும்

பல ,  நலமைடதைல ேபாைதப்ெபாருட்கைள 
உபேயாகிக்காமல் இருப்பது மட்டும் தான் என்று 
ந ிைனக்கிறா கள் .  மீண்டும் ேபாைதப்ெபாருட்கள் 
உபேயாகிப்பைத முற்றிலும் ேதால்வி அைடந்ததற்கான 
அைடயாளமாகவும், நண்ட காலம் ேபாைதப்ெபாருட்கைள 
உபேயாகிக்காமல் இருப்பது முற்றிலும் ெவற்றி அைடந்து 
விட்டதற்கான அைடயாளமாகவும் கருதுகிறா கள் . 
நா காடிக்ஸ் அனானிமஸின் இந்த நலமைடயும் 
ெசயல்திட்டத்தில் இருக்கும் நாங்கள் இந்தக் கருத்து 
மிகவும் ேமேலாட்டமானது எனக் கண்டுள்ேளாம் . 
ஒரு உறுப்பின  நமது சங்க நிகழ்ச்சிகளில் ெகாஞ்சம் 
ஈடுபாட்டுடன்  இருக்க  ஆரம்ப ித்ததும் ,  மீண்டும் 
ேபாைதப்ெபாருட்கைள உபேயாகித்தது அதி ச்சியான 
அனுபவமாக இருந்தாலும் , இந்த ெசயல்திட்டத்ைத 
ேமலும் தவிரமாக நைடமுைறப்படுத்த உதவுகிறது . 
அேதேபால சில உறுப்பின கள் நண்ட நாட்களுக்கு 
ேபாைதப்ெபாருட்களில் இருந்து விலகியிருந்தாலும் 
அவ களுைடய ேந ைமயின்ைம, அவ கள் தம்ைமேய 
ஏமாற்றிக்ெகாள்ளுதல் ஆகியைவ நலமைடதைல 
முழுைமயாக அனுபவிக்கவிடாமலும், சமுதாயத்தால் 
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படாமலும்  இருப்பைத  நாங்கள் 
கவனித்திருக்கிேறாம். ேபாைதப்ெபாருட்களில் இருந்து 
முற்றிலும், ெதாட ந்து விலகி இருப்பதும், NA குழுவில் 
இருப்பவ களுடன் தன்ைன அைடயாளம் காண்பதும், 
ெநருங்கிய ெதாட பில் இருப்பதும் நல்ல வள ச்சிக்கான 
அடித்தளம் ஆகும்.

 எல்லா அடிக்ட்டுகளும் அடிப்பைடயில் ஒேர 
மாதிrயானவ கள் என்றாலும் தனிப்பட்ட முைறயில் 
ேநாயிலும் நலமைடதலிலும் சிறிது ேவறுபடுகிறா கள். 
மீண்டும் ேபாைதப்ெபாருட்கைள உபேயாக ித்தது , 
அவற்றில் இருந்து முழுைமயாக விடுபடுவதற்கான 
அடிப்பைட ேவைலகைள அைமக்கும் ேநரமாகவும் 
இருக்கலாம் . மற்ற சமயங்களில் , ெநருக்கடியான 
ேந ரங்கைள  கடந்து  ெசல்லும்வைர  ேப ாைதப் 
ெபாருட்கைள உபேயாக ிக்காமல் விலகி இருக்க 
ஒரு விடாப்பிடியான பிடிவாதத்தால் மட்டுேம அந்த 
சுதந்திரத்ைத அைடய முடியும். ேபாைதப்ெபாருட்கைள 
உபேயாகப்படுத்தும் விருப்பத்ைதயும் ேதைவையயும் 
எ ந் த  ஒரு  ே ந ர த் த ிலும்  இழக்க க்கூடிய  ஒரு 
அடிக்டானவ , கண்மூடித்தனமான சிந்தைனையயும் 
மற்றும் கட்டாயமாக ெசயல்படுவதில் இருந்தும் 
விடுபடுவதற்கான ேத வு இருக்கும் ெபாழுது சrயாக 
முடிவு எடுப்பது அவ  நலமைடவதற்கு ஒரு முக்கிய 
பங்ைக வகிக்க ிறது .  இங்கு தான் உண்ைமயான 
சுதந்திரம் மற்றும் விடுதைல உண ச்சிகள் சrயான 
அளவில் இருக்கின்றன. தனியாக ெவளியில் ெசன்று 
வாழ்வது நம்ைம மறுபடி கவ ந்தாலும் , நம்மிடம் 
இருப்பெதல்லாம் எல்லாம் நம்ைம விட ேமலான 
சக்தியிடமிருந்தும், மற்றவ களுக்கு உதவுவது மற்றும் 

மற்றவ களிடமிருந்து உதவிகள் ெபறுவதிலிருந்தும் 
வந்திருக்கிறது என்பைத நாம் அறிேவாம். ெபரும்பாலான 
ேநரங்களில் நலமைடவதில் பைழய விஷயங்கள் 
நம்ைம பயமுறுத்தும். வாழ்க்ைக மீண்டும் அ த்தம் 
இல்லாததாக , இயந்திரத்தனமாக , சலிப்பூட்டுவதாக 
இருக்கலாம் .  நாம் புதிய ச ிந்தைனகைள மறுபடி 
மறுபடி சிந்திப்பதில் மனதளவிலும், புதிய ெசயல்கைள 
ெசய்வத ில்  உடலளவ ிலும்  சல ி ப் பைடயலாம் , 
இருந்தாலும் நாம் இைதச் ெசய்யாவிட்டால் நாம் 
பைழய நடவடிக்ைககளுக்கு திரும்பி விடுேவாம் என்று 
நமக்குத்ெதrயும் . நம்மிடம் இப்ேபாதுள்ளைத நாம் 
பயன்படுத்தவில்ைல என்றால் அைத நாம் இழக்க 
ேநrடும் என்று சந்ேதகப்படுகிேறாம் . இந்த காலம் 
நம்முைடய மாெபரும் வள ச்சிக்கான காலமாகும் . 
நம்முைடய உடலும் மனமும் ேசா ந்திருந்தாலும் , 
இந்த ேமலான சக்தியின் மூலம் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 
அல்லது உண்ைமயான மாறுதல்கள் நம் உள்ளிருந்து 
ஆழமாக ெசயல்பட்டு நம் ேநாக்கத்திைன அைடவதற்கும் 
வாழ்க்ைகைய மாற்றுவதற்கும் ேதைவயான பதில்கைளக் 
ெகாடுக்கிறது.

 நம்முைடய  பன்னி ரண்டு  வழ ிமுைறகள ின் 
அனுபவங்களின் மூலம் ெபறப்படும் நலமைடதேல நமது 
குறிக்ேகாள். இது ெவறும் உடலளவில் ேபாைதயிலிருந்து 
விலகியிருப்பது மட்டுமல்லாது , நம்ைம வள த்துக் 
ெகாள்வதற்கு முயற்சியும் ேதைவப்படுகிறது ேமலும் 
இந்த உலகில் குறுகிய மேனாநிைலயில் எந்த ஒரு 
புதிய சிந்தைனயும் துளி க்கேவ முடியாது என்பதால் 
எப்படியாவது திறந்த மனப்பான்ைமயுடன் இருக்க 
ேவண்டும் . இைத நாம் நமக்காகச் ெசய்து ெகாள்ள 
ேவண்டியிருப்பதால் நமக்குள்ேள இருக்கும் இரண்டு 
எதிrகளான அக்கைறயின்ைம மற்றும் எைதயும் 
தள்ளிப்ேபாடும் அலட்சியம்  ஆகியவற்ைறப் பற்றி நாம் 
அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும் . மாற்றத்ைத எதி ப்பது 
நமக்குள்ேளேய இருக்கிறது என்பது ெதrய வருகிறது, 
ேமலும் அணு குண்டு ெவடிப்பது ேபான்ற ஏேதா ஒன்று 
தான் ஏதாவது ஒரு மாற்றத்ைத ெகாண்டுவரும் அல்லது 
ேவெறாரு நடவடிக்ைகைய ெதாடங்க ைவக்கும். மீண்டும் 
ேபாைதப் ெபாருட்கைள உபேயாகித்து அதில் நாம் உயி  
பிைழத்துக் ெகாண்டால், அந்த மாற்றத்ைத எதி க்கும் 
குணத்ைத தக ப்பதற்கான சக்திைய ெகாடுக்கலாம் . 
சில சமயங்களில் மீண்டும் ேபாைதப்ெபாருட்கைள 
உபேயாகித்ததால் நமக்கு ெநருக்கமான ஒருவrன் 
ம ரணம்  ந மது  தன ி ப் ப ட் ட  தவ ி ர  ெ சயல ின் 
அவசியத்திற்கான விழிப்புண ைவ நமக்கு ஏற்படுத்தும்.

தனிநப  அனுபவங்கள்
நா காடிக்ஸ் அனானிமஸ் 1953-ல் இருந்து ஒரு 

ெபரும் வள ச்சி கண்டுள்ளது. நாம் ஆழ்ந்த, நண்ட 
கால அன்ைப ைவத்திருக்கும் இந்த சங்கத்ைத 
ஆரம்பித்தவ கள் நமக்கு அடிக்சைனப் பற்றியும் 
நலமைடதைலப் பற்றியும் நிைறய விஷயங்கைளச் 
ெசால்லித் தந்திருக்கிறா கள். பின் வரும் பகுதியில் 
நமது ஆரம்பகால அனுபவங்கைள உங்களுக்கு 
வழங்குகிேறாம். இந்த முதல் பகுதி 1965-ல் நமது 

ஆரம்பகால உறுப்பின  ஒருவரால் எழுதப்பட்டது. 
NA உறுப்பின களின் நலமைடந்து ெகாண்டிருக்கும் 
சமீபத்திய கைதகைள நமது Narcotics Anonymous “ேபசிக் 
ெடக்ஸ்ட்” –— ல் பா க்கலாம்.

நாம் நலமைடகிேறாம்
 “அரசியல் விசித்திரமானவ கைள உருவாக்கும்” என்ற 

பழெமாழிையப் ேபால அடிக் ஷன் நம் அைனவைரயும் 
ஒேர மாதிrயாக உருவாக்குகிறது. நம்முைடய தனிப்பட்ட 
கைதகள் ெவவ்ேவறாக இருந்தாலும் முடிவில் நம் 
அைனவருக்கும் ஒேர மாதிrயான விஷயம் தான் 
ெபாதுவாக உள்ளது. இந்த ெபாதுவான ேநாேயா அல்லது 
ஒழுங்கின்ைமேயா அடிக் ஷன் ஆகும். ெவறித்தனம், 
கட்டாயம் இந்த இரண்டு  விஷயங்கள் உண்ைமயான 
அடிக்சைன ஏற்படுத்துகிறது என்று நமக்கு நன்றாக 
ெதrயும். ெவறித்தனம் –— அந்த மாறாத எண்ணம், ஒரு 
காலத்தில் நமக்கு முன்ேப ெதrந்த சுகத்ைத எளிதாக 
ெகாடுத்த நமது குறிப்பிட்ட ேபாைத ெபாருட்கள், அல்லது 
அதற்கு மாற்றான ேவறு ேபாைத ெபாருட்கைள ேநாக்கி 
நம்ைம மீண்டும் மீண்டும் ெகாண்டு ெசல்லும்.

 கட்டாயம் –— ஒருமுைற ஒரு ஊசி முலமாகேவா, 
முதல் குடியிேலா அல்லது ஒரு மாத்திைரையேயா 
உபேயாகிக்க ஆரம்பித்ததும் நம்முைடய சுய சித்ததின் 
சக்தியால் அவற்ைற நம்மால் நிறுத்த முடியாமல் 
ேபாவது. நம் உடலுக்கு ேபாைதப்ெபாருட்களால் ஏற்படும் 
மாற்றத்தால் , நாம் நம்ைம விட வலிைம வாய்ந்த 
ஒரு அழிக்கும் சக்தியின் பிடியில் இறுக்கமாக சிக்கி 
இருக்கிேறாம்.

ேபாைதப்ெபாருட்கைள உபேயாகித்தாலும் அல்லது 
உபேயாகிக்கவில்ைல என்றாலும் நாம் ஒரு மனிதனாக 
ெசயல்பட முடியவில்ைல என்பைத இறுதியாகக் 
கண்ேடாம் . இந்த இக்கட்டான நிைலைமைய நாம் 
அைனவரும் எதி  ெகாண்ேடாம். இப்ெபாழுது ெசய்வதற்கு 
என்ன இருக்கிறது? இதற்கு இந்த மாற்று வழி இருப்பதாக 
ெதrகிறது; சிைறச்சாைலகள், அைமப்புக்கள், மரணம் 
ேபான்ற கசப்பான முடிவுகளுக்கு ெசல்லலாம் அல்லது 
வாழ்வதற்கான ஒரு புதிய வழிைய ேதடலாம். கடந்த 
சில வருடங்களில், இதுவைர மிகச்சில அடிக்டுகளுக்கு 
மட்டுேம இது கைடசி வாய்ப்பாக இருந்தது. இன்று 
அடிக்டாகி இருப்பவ கள் மிகவும் அதி ஷ்டசாலிகள். 
மனிதனின் முழு வரலாற்றில் முதல் முைறயாக 
ஒரு எளிைமயான வழி பல அடிக்டுகளின் வாழ்வில் 
“இது ெசயல்படும்” என்பைத நிரூபித்து வருகிறது. இது 
நம்  அைனவருக்கும்கிைடக்கிறது. இந்த எளிைமயான 
மதம்சாராத ஆன்மீக ெசயல் திட்டம் நா காடிக்ஸ் 
அனானிமஸ் என்று அறியப்படுகிறது. 

பதிைனந்து வருடங்களுக்கு முன்பு என்னுைடய 
அடிக் ஷன் என்ைன முற்றிலும் சக்த ி இல்லாத , 
உபேயாகம் இல்லாத, சரணைடயும் நிைலக்கு ெகாண்டு 
வந்தது*. அப்ேபாெதல்லாம் NA கிைடயாது. நான் கண்ட 
AA-ெபேலாஷிப்பில் சந்தித்த அடிக்ட்களும் கூட இந்த 
ெசயல்திட்டதில் அவ களுைடய பிரச்சைனக்கு த வு 
கிைடப்பதாக கண்டா கள். இருப்பினும், அவ களால் AA - ல் 

*1965-ல் எழுதப்பட்டது.
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ஆல்கஹாலிக்குடன் அைடயாளம் காண முடியாததால் 
பல  ேமாசமான வழியில் தரம் தாழ்ந்தும், தவறான 
மயக்கத்திலும், மரணத்திலும் அழிந்து ெகாண்டிருந்தா கள் 
என்று எங்களுக்குத் ெதrயும். அவ களின் அைடயாளம் 
காணும் தன்ைம ேமேலாட்டமாக இருந்தேத தவிர 
எல்லா அடிக்டுகைளயும் குணமாக்கும் சிகிச்ைசயான 
நாம் அைடயாளம் காணும் பrவான உண வுகளும் 
உண ச்சிகளும் இல்லாமல் ேபானது. ஜூைல 1953-ல் 
இந்த ெசயல்திட்டத்தின் மீதும், நம் மீதும் நம்பிக்ைக 
ைவத்துள்ள ச ில AA - உறுப்பின களுடனும் ,  பல 
அடிக்ட்டுகளுடனும் ேச ந்து இப்ெபாழுது நமக்கு ெதrந்த 
நா காடிக்ஸ் அனானிமைஸ நாம் அைமத்ேதாம். இனி, 
அடிக்ட்கள் , பல வருடங்களாக நலமைடந்து வரும் 
அடிக்டுக்கைள எடுத்துக்காட்டாக ெகாண்டு தானும் 
சுத்தமாக இருக்க முடியும் என்பைத நம்ப ைவக்க 
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ேதைவப்படும் அைடயாளங்கைள 
ஆரம்பத்த ில ிருந்ேத  கண்டற ியலாம்  என  நாம் 
உண ந்ேதாம்.

கடந்து ெசன்ற ஆண்டுகளில் இைவ தான் முக்கியமாக 
ேதைவப்பட்டது என்பது நிரூபணமாகியுள்ளது . நாம் 
அைழக்கும் (பிற  நிைலயில் தன்ைன ைவத்துப் 
பா ப்பது ) பrவு என்பது வா த்ைதகளில் விவrக்க 
முடியாதைவகளான அங்கீகாரம், நம்பிக்ைக மற்றும் 
விசுவாசம் ஆகியைவ நமது ேநரம் ,  யதா த்தம் 
ஆகியவற்ைற உணரும் சூழைல உருவாக்கி , நண்ட 
காலமாக நாம் இழந்திருந்த ஆன்மீக மதிப்புகைள 
அைடயாளம் காண ைவக்கிறது. நமது நலமைடயும் இந்த 
ெசயல்திட்டத்தில் நாம் எண்ணிக்ைகயிலும் பலத்திலும் 
கூடிக் ெகாண்ேட வருகிேறாம் . முன் எப்ெபாழுதும் 
இல்லாத அளவில் பல நலமைடந்து வரும் சுத்தமான 
அடிக்ட்டுகள் அவ களின் விருப்பத்தின் ேபrல் இந்த 
சுதந்திர சமுதாயத்தில் அவ களின் முழுைமயான , 
ஆக்கபூ வமான நலமைடதைல பராமrக்க, அவ கள் 
விரும்பும் இடத்தில் சந்திக்க முடிந்தது.

நாம் இைத திட்டமிட்டபடி நடத்த முடியாது என்று 
அடிக்ட்டுகேள கூறினா கள். மற்ற குழுக்கள் முயற்சி 
ெசய்தைத ேபால் மூடிமைறக்காமல் திட்டமிடப்பட்ட 
மீட்டிங்குகைள ெவளிப்பைடயாக நடத்துவைத நாங்கள் 
நம்பிேனாம் . சமுதாயத்திலிருந்து நண்ட காலமாக 
விலகி இருப்பைத ஆதrத்தவ களால், இதற்கு முன் 
முயற்சித்த மற்ற அைனத்து முைறகளில் இருந்து 
இது  ேவறுபட்டது  என்று  நாங்கள்  நம்ப ிேனாம் . 
அன்றாட வாழ்வில் அடிக்டு எவ்வளவு விைரவாக 
அவ  பிரச்சைனகைள சந்திக்கிறராேரா அேத அளவு 
விைரவாக அவ  சமுதாயத்தால் ஏற்றுக்ெகாள்ள கூடிய 
உண்ைமயிேலேய பயனுள்ள மனிதராக மாறுவா  என 
உண கிேறாம். காலப்ேபாக்கில் வாழ்க்ைகைய அதன் 
விதிமுைறக்கு உட்பட்டு நமது ெசாந்த காலில் நின்று 
எதி ெகாள்ள ேவண்டும், அதனால் நாம் இப்ெபாழுேத 
ஆரம்பிக்கலாேம?

இ த ன ா ல்  இ ய ல் ப ா க ே வ  ப ல  மீ ண் டு ம் 
ேபாைதப்ெபாருட்கைள உபேயாகிக்க ஆரம்பித்தன , 
மற்றும் பல  முழுவதுமாக காணாமல் ேபானா கள். 
இருந்தாலும் ,  பல  இங்ேக  இருந்தன  மற்றும் 

சில  அவ களின் பின்னைடவுக்கு பிறகு திரும்பி 
வந்தன . நல்ல விஷயம் என்னெவன்றால் இங்கு 
உள்ள  நமது  உறுப்ப ின களும் ,  நண்ட  நாட்கள் 
ேபாைதப்ெபாருட்கைள உபேயாகிக்காமல் இருப்பவ களும் 
புதிய நப களுக்கு சிறப்பாக உதவ முடிகிறது. ஆன்மீக 
மதிப்புள்ள வழிமுைறகள் மற்றும் ேகாட்பாடுகைள 
அடிப்பைடயாக ெகாண்ட அவ களின் அணுகுமுைற நமது 
ெசயல்திட்டத்தில் வள ச்சிையயும், ஒற்றுைமையயும் 
ெகாண்டு வரும் மாெபரும் சக்தியாக உள்ளது. ‘ஒரு 
முைற அடிக்ட் ஆகிவிட்டால் எப்ேபாதும் அடிக்டு தான்’ 
என்ற பைழய ெபாய்ைய சமுதாயேமா, அடிக்டுகேளா 
சகித்துக்ெகாள்ள முடியாத ேநரம் வந்துவிட்டது என 
இப்ெபாழுது நமக்கு ெதrயும். நாம் நலமைடகிேறாம்.
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