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[வாழுங்கள்]

சுத்தமகாக இருந்து கககாண்டு ஒரு பு்த ிய வகாழக்்க 
மு்ை்ய கண்்டை ிந்்த நகாரககாடிக்ஸ் அனகான ிமஸின் 
இளம் உறுப் பினரகள் இந்்த ்கயயட்்ட உருவகாக்க ி-
யுள்ளனர. உலககஙக ிலும் உள்ள ்ல கமகாழ ிக்ளப 
ய்சும் இளம் அடிக்டுகள் NA ல் க்தகா்டரந்து சுத்தமகாக 
இருக்க ிைகாரகள். எந்்தகவகாரு அடிக்டும், அவர எவவளவு 
இளம் வயது உ்்டயவரகாக இருந்்தகாலும், ய்கா்்தபக்கா-
ருடகள் ்யன்்டுததுவ்்த ந ிறுத்த முடியும், ்யன்்டு-
ததுவ்தறககான வ பிருப்த்்தயும் இழக்கலகாம் யமலும் 
வகாழவ்தறககான ஒரு பு்த ிய வழ ி்ய ககாணலகாம் என்க ிை 
NA கெய்த ிய பின் ்டி வகாழும் எஙகளது அனு்வத்்தப 
்க ிரந்து கககாள்வ்தறககாகயவ இ்்த எழுதுக ியைகாம்.

இளம் உறுப்பினர்களா்கிய எங்களில் ப்ரும்்ா-
ல�ார ஒரு புதிய வாழ்க்்க மு்ை்யத் லதடி 

நார்காடி்கஸ் அனானிமஸு்ககு வரவபில்்�, எங்க-
ளு்ைய வாழ்க்்கயபில் நாங்கள் வபிர்கதி அ்ை-
நதிருநலதாம் மற்றும் ச�ிபபுற்று இருநலதாம். நாம் 
ப்ரும்்ான்மயான லநரத்்த ல்கா்த்துைனும், 
தனி்மயா்கவும், புண்ட்டும் மற்றும் ்யத்துைனும் 
்கழித்லதாம். ல்ா்தயபில் இருப்து மட்டுலம உதவபி-
யா்கத் லதானைியது, ஆனால் ல்ா்தபப்ாருட்்கள் 
லவ்கமா்க எங்களது வாழ்க்்க்ய லமலும் லமாசமா-
்க்க பதாைங்கின. நாங்கள் வ�ி மற்றும் குழப்த்தா-
ல் ச�ிப்்ைநதாலும் ல்ா்தப ப்ாருட்்கள் தான 
எங்களது ்பிரசச ி்ன்க்ள லமலும் லமாசமா்ககு்கி-
னைன என்்த நாங்கள் ்கருத்தில் ப்காள்ள வபிரு-
ம்்வபில்்�. நாங்கள் அடி்கட் ஆ்கிவபிட்லைாம் எனறு 
நி்னத்தாலும் இல்�ாவபிட்ைாலும், ல்ா்தபப்ா-
ருட்்கள் ்யன்டுத்துவ்த வபிட்டு வபிை லவணடும் 
என்்த ்கற்்்ன பசய்து ்ாரப்து கூை ்கடினம். 
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[நம்ப ிக்கக]

நாங்கள் ல்ா்தபப்ாருட்்க்ள நிறுத்த�ாம் எனறு 
நி்னத்தாலும், ப்ாதுவா்க அநத லயாச்ன நீணை 
்கா�ம் நீடி்க்காது.

இது உங்களு்ககு முனல் பதரிநதிருநதால், நீங்களும் 
எங்க்ளப ல்ா� இரு்க்க�ாம். இநத துணடுப்பிரசுர-
ம் நாங்கள் ்கற்று்கப்காணை்தப ்்கிரநது ப்காள்வத-
ற்்கான வாய்ப்ாகும்: நாங்கள் அடி்கைா்க இருப்தற்கு 
மி்கவும் இளம் வயது உ்ையவர்களா்க இரு்க்கவபி-
ல்்�, அது ல்ா� நாங்கள் சுத்தமா்க இரு்க்கவும் 
மி்கவும் இளம் வயது ஒரு த்ையா்க இருநதில்்�. 
நாங்கள் ல்ா்தபப்ாருட்்கள் ்யன்டுத்துவ்த நி-
றுத்திவபிட்டு, ஒரு புதிய வாழ்க்்க மு்ை்ய ்கா-
ண்கிலைாம். நீங்கள் பசல்லும் மீட்டீங்களில் இளம் 
உறுப்பினர்க்ளப ்ார்க்க முடியாமல் ல்ா்க�ாம், 
ஆனால் நீங்கள் சுத்தமா்க இருநது, பதாைரநது வநது 
ப்காணலை இருநதால், நீங்கள் எங்க்ளப ்ார்க்க�ா-
ம்.

நாங்கள் நார்காடி்கஸ் அனானிமஸு்ககு வநதல்ாது, 
உறுப்பினர்கள் ஒருவ்ர ஒருவர எப்டி நைத்து்கி-
ைார்கள் என்்த்க ்கணலைாம். நாங்கள் லநர்மயான 
மற்றும் உண்மயான ஒன்ை்க ்கணலைாம். இனி 
ல்ா்தபப்ாருட்்க்ள ்யன்டுத்த லவணடியதி-
ல்்� என்்தப ்ற்ைி மற்ை அடி்கடு்கள் ்்கிரநது 
ப்காணை்த்க ்கவனமுைன ல்கட்லைாம். மற்ை அடி-
்கடு்கள் வாழ்க்்க்யப ்யத்துைன ்கைநது வநத்த-
ப ்ற்ைியும், NA பசயல்திட்ைத்தின ்டி வாழவ்தப 
்ற்ைியும், சுதநதிரமான வபித்தியாசமான வாழ்க்்க-
்ய ப்றுவ்த ்ற்ைியும் ல்சுவ்த நாங்கள் 
்கவனமுைன ல்கட்லைாம். எங்களது வாழ்க்்கயபிலு-
ள்ள மற்ைவர்கள் எங்க்ள்க ்கட்டுப்டுத்த முய-
ற்சித்ததா்க லதானைியது, ஆனால் NA உறுப்பினர்கள் 

தங்கள் அனு்வம், பதம்பு மற்றும் நம்்பி்க்்க்ய 
வழங்கினர. ்யன்டுத்த லவணடும் எனை உணரவு 
ஏற்்ட்ைால் கூை மீணடும் ஒருல்ாதும் நாங்கள் ல்ா-
்தபப்ாருட்்க்ள ்யன்டுத்த லவணடியபிரு்க்காது 
எனறு அவர்கள் எங்களிைம் பசானனார்கள். எங்க-
ளு்ககுச பசாநதமான இைத்தில் நாங்கள் இருப்்த 
ல்ா� உணர ஆரம்்பித்லதாம்.

நாங்கள் பசனை மீட்டீங்களில் எங்க்ளப ல்ானை 
இளம் உறுப்பினர்க்ள நாங்கள் எபல்ாதும் ்கா-
ணாததால், நாங்கள் சிறு வயதில�லய அடி்கைா்கி 
வபிட்லைாலமா எனறும் அல்�து சுத்தமா்க இரு்க்க 
வயது கு்ைவா்க இரு்க்கிைலதா எனறும் லயாசி-
த்லதாம். எப்டியபிருப்பினும் மற்ை உறுப்பினர்களின 
ஆதரவுைன நாங்கள் சுத்தமா்க இருநலதாம், லமலும் 
நார்காடி்கஸ் அனானிமஸில் இரு்ககும் எல்�ா 
வயதினருைனும் பதாைரபு ்வத்து்க ப்காணலைாம். 
நாங்கள் நீணை ்கா�மா்க ல்ா்தபப்ாருட்்க்ள 
்யன்டுத்தி இருநதிரு்க்க மாட்லைாம், ஆனால் அடி-
்கசன நாங்கள் ல்ா்தபப்ாருள் ்யன்டுத்திய-
்த வபிை மி்க ஆழமா்க பசயல்்டு்கிைது என்்த 
நாங்கள் அைிலவாம். நாங்கள் முதனமுத�ில் NA ்ககு 
வநதல்ாது, எங்க்ளப ல்ா� ஒத்த ்பினனணபி ப்கா-
ணைவர்களுைலனா அல்�து நாங்கள் ்யன்டுத்திய 
அலத ல்ா்தபப்ாருட்்க்ளப ்யன்டுத்தியவர்க-
ளுைலனா பதாைரபு ப்காள்வது எளிதா்க இருநதது. 
மற்ை அடி்கடு்க்ளப ்ற்ைி அைிநத ்பிைகு, வயதில் 
ச ிை ியவலரா அல்�து ப்ரியவலரா அல்�து எநத-
வ்்கயான ்பினனணபியபி�ிருநது வநதிருநதவர என 
எப்டியபிருநதாலும் — அவர்க்ளப ல்ா�லவ அலத 
மாதிரியான எணணங்க்ளயும் உணரவு்க்ளயும் 
நாங்களும் அனு்வபிப்்த உணரநலதாம்.

நகான் உண்்மயபில் ஒரு 
அடிக்்டகா?
NA ்ககு வருவதற்கு முனபு, எங்களில் ்�ர, 
ல்ா்தபப்ாருள் ்யன்டுத்துவது சாதாரண ஒரு 
வபிசயம், வளரும் ப்ாழுது ஏற்்டும் இயல்்ான ஒனறு 
எனறு நி்னத்லதாம். நாங்கள் எங்கள் வய்த ஒரு 
சா்ககு ல்ா்க்கா்கச பசால்� முயற்சித்திரு்க்க�ாம், 
ஆனால் வபி்ரவபில் ல்ா்தபப்ாருட்்கள் 
வாழ்க்்க்ய எளிதா்க்கவபில்்� என்்த மறுப்து 
எங்களு்ககு ்கடினமா்கி வபிட்ைது. நாங்கள் எ்தப 
்ற்ைியும் அ்க்க்ை ப்காள்ளாதது ல்ால் பசயல்்ை 
முடியும், ஆனால் ல்ா்தபப்ாருட்்களு்க்கா்க நாங்கள் 
வபிரும்்பிய்த வபிை அதி்கமா்கலவ இழநதிரு்க்கிலைாம் 
என்்த ஆழமனதில் அைிநதிரு்க்கிலைாம். 

நாங்கள் NA ்வ்க ்கணைப்ாழுது, நாங்கள் சுத்தமா்க 
இரு்க்க மி்கவும் இளம் வயது உ்ையவரா்க இரு-
்க்கிலைாலமா எனறு உணரநலதாம். அடி்கசன என்து 
பவறும் ஒரு உைல் சாரநத வபிஷயம் எனறும், 
லமலும் அடி்கட் ஆவதற்கு அடி்கடு்கள் குைிப்பி-
ட்ை சி� வ்்கயான ல்ா்தபப்ாருட்்க்ள நீணை 
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[பகிரத்ல்]

்கா�மா்க ்யன்டுத்த லவணடியபிரு்ககும் எனறும் 
நாங்கள் நி்னத்திரு்க்க�ாம். ஆனால், அடி்கசன 
என்து நமது மனம், உைல் மற்றும் ஆத்மா ஆ்கிய 
மூனறு மு்க்கிய ்குதி்க்ள ்ாதி்க்கிைது எனறு 
NA வபிவரிப்்த மீட்டீஙகு்களில் ல்கட்டிரு்க்கிலைா-
ம். ல்ா்தபப்ாருட்்கள் எங்களு்ககு எனன பசய்்கி-
னைன எனை ்பிரசச ி்ன கு்ைவா்கவும், நாங்கள் 
அவற்்ை எவவாறு ்யன்டுத்து்கிலைாம் எனை ்பி-
ரசச ி்ன அதி்கமா்கவும் இருநதது. ஒரு ்பிரசச்ன 
உருவாவதற்கு ல்ா்தபப்ாருட்்க்ள ்யன்டுத்து-
வது நம்ககு ஒரு ் ழ்க்கத்்த ஏற்்டுத்தலவா அல்�து 
உைல் ரீதியா்க அடி்மப்ட்லைா இரு்க்க லவணடி-
யதில்்�. எங்களது ல்ா்தபப்ாருள் ்யன்ாடு, 
தீவபிர பவைி, அ்தப ்யன்டுத்த லவணடிய ்கட்ைா-
யம் மற்றும் சுயந�ம் இவற்ைால் ்கட்ைப்ட்டிருநதது. 
ல்ா்தபப்ாருட்்கள் மற்றும் அ்த ்யன்டுத்தும் 
ப்ாழுது இரு்ககும் வாழ்க்்க மு்ை மீது தீவபிர 
பவைியுைன இருநலதாம். நாங்கள் வபிரும்்வபில்்� 
எனைாலும் அல்�து நாங்கள் ்யன்டுத்த மாட்லைாம் 
எனறு பசால்லும் ல்ாதும் கூை நாங்கள் ்கட்ைாயமா்க 
ல்ா்தபப்ாருட்்க்ளப ்யன்டுத்திலனாம் லமலும் 
நாங்கள் ஒரு மு்ை ஆரம்்பித்தவுைன அத்துைன 
அ்த எங்களால் நிறுத்த முடியவபில்்�. எங்களு-
்ைய பமாத்த சுயந�த்தில், வபித்தியாசமா்க உணர 
எ்தயும் தியா்கம் பசய்லதாம், அது எங்க்ளயும் 
எங்க்ள லநசி்ககும் ம்க்க்ளயும் ்காயப்டுத்துவ-
தா்க இருநதாலும் கூை ப்ரும்்ா�ான லநரங்களில் 

நாங்கள் மன்க்கசபபு, ல்கா்ம், ்யம் ஆ்கியவற்ைில�-
லய இருப்்த உணரநலதாம்.

உறுப்பினர்கள் ்யன்டுத்திய ல்ா்தபப்ாருள் 
நாங்கள் ்யன்டுத்தியதி�ிருநது லவறு்ட்டு இரு-
நதாலும் கூை, அலத வ்்கயான உணரவு்க்ளப 
்்கிரநது ப்காள்ளும் அவர்களுைன எங்க்ளத் பதா-
ைரபு்டுத்தி ்ாரத்து்க ப்காணலைாம். ல்ா்தபப்ா-
ருட்்களின வ்்க்கள் ஒரு ப்ாருட்ைல்� என்்த 
நாங்கள் உணரநலதாம். நாங்கள் வார இறுதி நாட்்களி-
ல் மட்டுலம ்யன்டுத்தினாலும் அல்�து ்ள்ளி்ககு 
முனபும், ் பினனும், ்ள்ளியபிலும் ்யன்டுத்தினாலு-
ம் அதுவும் ஒரு ப்ாருட்ைல்�. ல்ா்தபப்ாரு்ள 
்யன்டுத்துவதில் நாங்கள் எங்களது ்கட்டுப்ாட்்ை 
இழநதுவபிட்லைாம், பதாைரநது ்யன்டுத்துவதற்்கா்க 
நாங்கள் ப்ரு்மப்ட்டு்க ப்காள்ள முடியாத வபி-
ஷயங்க்ள எல்�ாம் பசய்லதாம். நாங்கள் ்க்ைசி-
யபில் தனி்மயா்கவும் ல்கவ�மா்கவும் உணரநலதா-
ம். அடி்கடு்கள் எந்்தகவகாரு ல்ா்தபப்ாரு்ளப 
்யன்டுத்தினாலும் முனபு மாதிரிலய அவர்க்ள்க 
்கட்டுப்ாட்்ை இழ்க்க பசய்யும் மற்றும் நம்்பி்க்்க-
யற்ை தன்ம்ககும் ப்காணடு பசல்லும்.

நாங்கள் இளம் வயது உ்ையவரா்க இருப்தால் 
மட்டும், அடி்கசன என்து எங்களு்ககு கு்ைவான 
ஆ்த்்த உணைா்ககும் எனறு அரத்தமல்�. நாம் 
தயாரா்க இரு்ககும் ல்ாது சுத்தமா்க இரு்க்க முடிபவ-
டு்க்க�ாம். உறுப்பினர்கள் அவர்கள் வாழ்க்்கயபில் 
அடி மட்ைத்திற்கு வநத்தப ்ற்ைிப ்்கிரவ்த-
்க ல்கட்கும்ல்ாது, நமது அடிமட்ைம் என்து நம்ககு 
நாலம குழி பவட்டுவ்த நிறுத்து்கிை இைம்தான 
என்்த அைிலவாம். உறுப்பினர ஆவதற்்கான ஒலர 
லத்வ, ல்ா்தபப்ாருட்்க்ள ்யன்டுத்துவ்த 
நிறுத்துவதற்்கான வபிருப்ம் மட்டுலம, எனலவ இளம் 
வயதினலரா அல்�து வயதானவர்கலளா NA ்வ 
்கணைைிநத எவரும் புதிய வாழ்க்்க மு்ை்க்கான 
வாய்ப்்ப ப்ை�ாம்..

“ஒரு அடிக்டானவன் ஒரு ஆண�ா 
பப�்ண�ா” என்ற இந்த வாசிப்கப 

நான் ணகட்டணபாது வாழ்க்ககய ின் 
அடி மட்டத்திற்கு வந்து சுத்தமாவதற்கு 

நான் வயதுக்கு வந்தவனாக இருக்க 
ணவ�்டுமா என்று ணயாசித்ணதன். 
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[சுதந்திரம்]
ஸ்்கான்ெர்ிப 
நம்ககுள் உண்்மயபில் எனன நை்க்கிைது என்்த 
ஒருவரிைம் எப்டிச பசால்வது எனறு ஸ்்ானசரஷிப 
நம்ககு்க ்கற்்பி்க்கிைது. நம்ககுள் எனன நை்க்கிைது 
என்்த எவவாறு பவளிப்டுத்துவது என்்த 
்கற்று்கப்காணடு, ்ரிநது்ர்க்ள எடுத்து, நம் 
வாழவபில் ்னனிரணடு வழிமு்ை்க்ள்க 
்க்ை்பிடி்க்கத் பதாைஙகு்கிலைாம். ஒரு ஸ்்ானசரின 
மி்க மு்க்கியமான குணம் எனனபவனைால், அநத 
ந்ர நாம் நம்்்ககூடிய ஒருவர, நம் வாழவபில் 
நாம் எனன பசய்ய வபிரும்பு்கிலைாம் என்தற்்கான 
ஒரு எடுத்து்க்காட்ைா்க இரு்க்கலவணடும். ஒரு 
ஸ்்ானசருைன வழிமு்ை்க்ள பசய்வது, 
ல்ா்தபப்ாரு்ளப ்யன்டுத்தாமல் இருநத 
்பிைகும் கூை, நம் வாழவபில் ் �வழி்களில் லதானறும் 
அடி்கச்ன நிவரத்தி பசய்ய உதவும். தீவபிரமான 
பவைி மற்றும் ்கட்ைாயமான நி்� ஆ்கிய்வ 
்ா�ியல், உணவு, ் ணம், உைவு்கள், வடீிலயா ல்கம்்கள், 
இ்ணயம் மற்றும் எணணற்ை ்பிை ்குதி்க்ள நாம் 
அணுகும் வழி்க்ளப ்ாதி்ககும். அடி்கசன நாம் 
ல்ா்தபப்ாருட்்க்ள ்யன்டுத்திய மு்ை்ககு 
மாற்ைா்க இரு்ககும் எநதபவாரு நைத்்த்யயும் 
அல்�து உணர்வயும் சி்த்க்க்ககூடும்.

நம்மில் ்�ர மனசலசாரவு, ்தட்ைம், ஆத்திரம், 
சுய ச ி்தவு மற்றும் ஒழுங்கற்ை உணணும் மு்ை 
ஆ்கியவற்்ை அனு்வபித்திரு்க்கிலைாம். இநத 
்பிரசச்ன்க்ளப ்ற்ைி ல்சுவதற்கு ப்ரும்்ாலும் 
நாம் நம்பும் முதல் ந்ர ஸ்்ானசர ஆவார. நாம் மனம் 
திைநது ல்சும்ல்ாத, நமது ஸ்்ானசர்கள் அதற்்கான 
தீரவு்க்ள ்காணுவதற்கு நம்ககு உதவ�ாம்.

்காலியல், ய்கா்்தபக்காருடகள்  
மறறும் …
இளம் உறுப்பினர்களா்க, ந�ம்ைத�ில் நமது 
்ா�ியல் உணர்வப புரிநதுப்காள்வது ்கடினம். 
்ா�ியல் ்ற்ைிய நம்மு்ைய நி்�ப்ாடு முதல் 
முைிவு்கள் வ்ர, ்கரப்ம், சமாளி்க்க முடியாத 
நி்�, குழப்ம், மற்றும் நாம் பசய்த ்காரியங்கள் 
அல்�து நம்ககு நைநத வபிஷயங்க்ளப ்ற்ைிய 
அவமானம் அல்�து குற்ை உணரவு ஆ்கிய்வ 
்ா�ியல் பதாைர்ான நமது அனு்வங்களில் 
அைஙகும். ந�ம்ைத�ில் உைலுைவு மற்றும் 
உைவு மு்ை்க்ள ்ற்ைிய ்� ்கருத்து்க்ளயும் 
ஆல�ாச்ன்க்ளயும் நாம் ல்கட்ல்ாம். மற்ைவர்கள் 
பசால்வ்த நாம் எல்�ா லநரத்திலும் ல்கட்்காமல் 
இரு்க்க�ாம், ஆனால் நமது ஸ்்ானசர மற்றும் நாம் 
நம்பும் ்பிை உறுப்பினர்களுைன பவளிப்்ையா்க 
ல்ச முயற்சி பசய்ய லவணடும் சி� லநரங்களில் 
உைலுைவு மற்றும் உைவு்கள் ்ற்ைிய நமது 
உணரவு்களு்ககு மீணடும் ல்ா்தபப்ாருட்்க்ளப 
்யன்டுத்த ஆரம்்பிப்து ஒரு தீரவா்கத் லதானறும். 
அதற்கு ்தி�ா்க, நம்ககுள் நைப்வற்்ை எல்�ாம் 
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்்கிரநதுப்காணடு வழி்காட்டுத்�யும் ஆதர்வயும் 
ல்கட்்கிலைாம். ந�ம்ைதல் நம் உணரவு்க்ள 
சுத்தமா்க்க உதவும். நம்்மப ்ற்ைி லநர்மயா்கப 
்்கிரும்ல்ாது, மற்ைவர்களு்ககு நாம் ஒரு 
முனமாதிரியா்க இரு்க்கிலைாம்.

நகான் வயது கு்ைந்்தவன்
நமது முடிவு்க்ளப ப்ற்லைார, ்ாது்காவ�ர 
அல்�து மற்பைாரு ப்ரியவர அங்ககீ்கரி்க்க 
லவணடியபிருநதால், நாம் NA மீட்டீங்களு்ககுச 
பசல்�லவா அல்�து பசயல்திட்ைம் ் ரிநது்ரத்த ் பிை 
மாற்ைங்க்ளச பசய்யலவா எல்�ா லநரங்களிலும் 
அனுமதி்க்கப்ைாமல் ல்ா்க�ாம். நம்ககு நாலம 
லதரநது எடுத்து ப்காள்ள்ககூடியது சுத்தமா்க இருப்து 
தான. நாம் வபிரும்பும் வழியபில் வாழ சுதநதிரமா்க 
இருப்தற்கு சிை ிது ்கா�ம் ்பிடி்க்க�ாம், ஆனால் 
அது ்கடினமா்க இருநதாலும் கூை, நாம் லதரநபதடுத்த 
ந�ம்ைத்� வபிைாமல் ்பிடித்து்க ப்காள்ள 
லவணடும். நம்மால் மீட்டீங்களு்ககு வரமுடியும்ல்ாது, 
உறுப்பினர்கள் நம்்ம நம்பு்கிைார்கள் எனறும், 
நாம் வபிைாப்பிடியா்க இருநது உதவபி்க்ள்க ல்கட்டு 
ஆல�ாச்ன்க்ளப ப்ற்று்க ப்காணைால் நாம் 
சுத்தமா்க இரு்க்க முடியும் எனறும் உறுப்பினர்கள் 
கூறு்கிைார்கள்.

என் வகாழக்்கயபில் உள்ளவரகள் 
க்தகா்டரந்து ய்கா்்தபக்காரு்ளப 
்யன்்டுததுகிைகாரகள்
நாம் சுத்தம்ைநது வரும் ல்ாது, ந�ம்ைநது வரும் 
மற்ை அடி்கடு்கள் “்்ழய வபி்ளயாட்டுத் லதாழர்க-
ள், வபி்ளயாட்டு ்மதானங்கள் மற்றும் வபி்ளயா-
ட்டு வபிஷயங்க்ள" தவபிர்க்கச பசால்வ்த்க ல்க-
ட்்க�ாம், ஆனால் சி� லநரங்களில் நம்ககு லவறு 
வழியபில்்�. நாம் அவர்களுைன வாழவதாலும், 
அவர்களுைன ்ள்ளி்ககுச பசல்வதாலும் அல்�து 
அவர்களுைன ஒனைா்க இருப்தாலும் அவர்க்ள 
நமது வாழ்க்்கயபி�ிருநது பவளிலயற்ை முடியாது. 
நமது நண்ர்கள் மற்றும் குடும்் உறுப்பினர்கள் 
நம்ககு எதிரில் ல்ா்தபப்ாருட்்க்ள ்யன்டுத்த-
�ாம். இது ந�ம்ைவதில் ்கவனம் பசலுத்துவ்த 
்கடினமா்ககு்கிைது.

நாம் மீணடும் ஒருல்ாதும் ல்ா்தபப்ாருட்்க்ள-
ப ்யன்டுத்த லவணடியதில்்� என்து நம்ககு 
பதரியும், ஆனால் ஒவபவாரு நாளும் நம் வாழவபில் 
அவற்்ைப ்ாரத்தால், அவற்்ை நாம் நி்ன்க்கா-
மல் இருப்து ்கடினம். நம்ககு ல்ா்தபப்ாருட்்க-
்ளப ்யன்டுத்த லவணடும் எனை எணணம் இரு-
நதால், நாம் NA இல் உள்ளவர்க்ள அணு்க�ாம். 
் பிை அடி்கடு்க்ள நம்மால் பதாைரபு ப்காள்ள மு-
டியாவபிட்ைால், நாம் NA நூல்்க்ள ்டி்க்க�ாம், ஒரு 
குைிபல்டு எழுத�ாம், ஒரு லம�ான ச்கதியுைன 

பதாைரபு ப்காள்ள முயற்சி பசய்ய�ாம் அல்�து 
ல்ா்தபப்ாருட்்க்ளப ்யன்டுத்தாத நண்ர்க-
ள் அல்�து குடும்் உறுப்பினர்களுைன ல்ச�ாம். 
எதுவா்க இருநதாலும் நாம் சுத்தமா்க இரு்க்கிலைாம். 
ல்ா்தபப்ாருட்்க்ளப ்யன்டுத்தும் எணணங்கள் 
வநது பசல்்கினைன, ஆனால் அவற்ைி�ிருநது வபி-
டு்டுவதற்கு நாம் உதவபி ல்கட்கும் ப்ாழுது அ்வ 
ச்கதி்ய இழ்க்கினைன. 

எனது முதல் NA மீட்டீங்கிற்குப் ப ிறகு 
நலமகடதல் குறித்து நான் மிகவும் 
ஆரவ்த்துடன் இருந்ணதன். ஆனால் 
நான் இன்னும் இரவ ில் வட்ீடிற்குச ்

பசன்று என் குடும்பத்தினருடன் 
இருக்க ணவ�்டிய ிருந்தது. அவரக்ள் 

ப ின்ன ிரவு வகர சத்தமாக பகா�்டாடி 
பகா�்டிருந்தாரக்ள். நான் என் 

அகறய ில் என்கனப் பூட்டிக் பகாள்ள 
முடியும், ஆனாலும் அந்த ஒலிகளும் 

வாசகனயும் உள்ணள நுகழந்தன.

ம்தம் ெகாரகா்த ஒரு ஆன்மமீக 
கெயல்்திட்டம்
நாமா்க நமது லதர்வ லதரநபதடு்ககும் அளவு்ககு 
வயதாகும் வ்ர நமது ப்ற்லைார அல்�து ்ாது-
்காவ�ர்களின மதத்்தலய நாமும் பதாைரநது ்பி-
ன்ற்ை லவணடும் எனறு அவர்கள் வபிரும்்�ாம். 
அவர்களின மத நம்்பி்க்்க்களு்ககு முரணான வபி-
ஷயங்க்ள NA நம்ககு்க ்கற்்பி்ககும் அல்�து லவறு 
ஏலதனும் ஒரு மதத்தில் ஈடு்ை நம்ககு அழுத்தம் 
ப்காடு்ககும் எனறு அவர்கள் சநலத்கப்ை�ாம். NA 
என்து மதத்து்ககு ல்ாட்டியானலதா அல்�து எதிரா-
னலதா இல்்� என்்த நாம் நி்னவபில் ் வத்து்க 
ப்காள்ள லவணடும் லமலும் சுத்தமா்க இருப்தற்கு 
நாம் மதம் சாரநதவரா்க இரு்க்கவும் லவணடியதி-
ல்்�. ்னனிரணடு வழிமு்ை்கள் நம்மு்ைய 
பசாநத நம்்பி்க்்க்களுைன பதாைரபு ப்காள்ள ஊ்ககு-
வபி்க்கினைன. நார்காடி்கஸ் அனானிமஸ் எநதபவா-
ரு மதத்்தயும் ஆதரி்க்கலவா எதிர்க்கலவா இல்்� 
என்்த நம் ப்ற்லைாரு்ககு நாம் பதரியப்டுத்த-
�ாம். நம்க்கா்க நாம் லதரவு பசய்யும் தகுதி வரும் 
வ்ர நமது ப்ற்லைாரின வபிருப்ங்க்ள நாம் 
மதி்க்க லவணடியபிரு்ககும்.
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நகான் மடடுயம NA வபில் இளம் 
வயது உறுப்பினரகாக இருந்ய்தன்
நம்மில் ச ி�ர வபித்தியாசமான தனி்மப்டுத்த்� 
உணர்கிலைாம், ஏபனனைால் நாம் இரு்ககும் NA இல் 
உள்ள ஒலர இ்ளஞன நான தான. மீட்டீங்களு்ககுப 
்பிைகு நாம் உறுப்பினர்களுைன ஒனைி்ணய�ாம், 
ஆனாலும் சி� சமயங்களில் நமது ஒத்த வயதினருைன 
லநரத்்த பச�வபிடுவதற்கு வபிரும்பு்கிலைாம். 
நாம் குழுவபில் இ்ளய ந்ரா்க இரு்ககும் ல்ாது 
வபித்தியாசமா்க அல்�து தனித்துவமா்க இரு்க்கிலைாம் 
எனை உணரவு்க்ள எதிரத்துப ல்ாராடுவது மி்கவும் 
்கடினம். NA நி்கழசச ி்களு்ககு ்யணபிப்தற்்கான 
வாய்பபு்க்ள நாம் லதை�ாம், அஙகு நமது 
வயதில் உள்ள ந�ம்ையும் அடி்கடு்க்ள சநதி்க்க 
வாய்பபு்கள் இரு்க்க�ாம். உ�்கம் முழுவதும் 
இ்ளஞர்கள் ் �ர சுத்தமா்கி, பதாைரநது சுத்தமா்கவும் 
இரு்க்கிைார்கள். பதாழ ில்நுட்்ம் மற்றும் இ்ணயம் 
மூ�மா்கவும் ்பிை இைங்களில் உள்ள இளம் NA 
உறுப்பினர்களுைன இ்ணய முடியும். ந�ம்ைதல் 
பதாைர்ான ஆன்�ன அரட்்ை குழு்க்கள், 
மினனஞசல் ்ட்டியல்்கள் மற்றும் சமூ்க ஊை்கத் 
தளங்கள் உ�ப்கங்கிலும் உள்ள உறுப்பினர்களுைன 
பதாைர்பில் இருப்்த சாத்தியமா்ககு்கினைன. 
இ்வ்கள் நிஜமான மீட்டீங்களில் சநதிப்்தப ல்ால் 
இரு்க்க முடியாது, ஆனால் இளம் வயதில் சுத்தமா்க 
இருப்து ் ற்ைிய நமது அனு்வங்க்ள மற்ை இளம் 
உறுப்பினர்களுைன பதாைரபு்டுத்தி்க ப்காள்ள அ்வ 
நம்ககு ஒரு வாய்ப்் வழஙகு்கினைன.

மமீண்டும் 
ய்கா்்தபக்காருடக்ளப 
்யன்்டுததுவது
ந�ம்ையும் இ்ளஞர்களா்க, ்பிரசச ி் ன்கள் தீரநத-
வுைன மீணடும் ல்ா்தபப்ாருட்்க்ளப ்யன்டு-
த்தும் நண்ர்கள் நம்ககு NA இல் இரு்க்க�ாம். NA ஐ 
வபிட்டு உறுப்பினர்கள், அதுவும் குைிப்ா்க நம்முைன 
பநரு்க்கமா்கப ்ழ்கியவர்கள் பவளிலயறுவ்தப ்ா-
ர்ககும் ப்ாழுது நம்ககு வ�ி்க்கிைது. ந�ம்ைதல் 
நம்ககு நி் ைய பசய்து இருப்தால், நமது நண்-
ர்கள் ல்ா்தபப்ாருட்்க்ளப ்யன்டுத்து்கிைார்கள் 
என்்த்க ்கற்்்ன பசய்வ்த்க கூை நாம் பவ-
று்க்கிலைாம். நாம் எவவளவு வபிரும்்பினாலும், ல்ா-
்தபப்ாருட்்கள் ்யன்டுத்த வபிரும்பும் யா்ரயும் 
நம்மால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. ந�ம்ைத-
ல் எனனபவல்�ாம் ப்காடு்க்கிைது என்தற்கு ஒரு 
வாழும் உதாரணமா்க நாம் இரு்க்க முயற்சி்க்கிலைாம். 
நம்ககு வழங்கப்ட்ை்த நாம் சுதநதிரமா்கப ்்கிரநது 
ப்காள்்கிலைாம். ச ி� அடி்கடு்கள் நம்மிைம் இருப்்த 
வபிரும்் மாட்ைார்கள். நாம் நமது நம்்பி்க்்க்யப 
்்கிரநது ப்காணைால், அவர்கள் வபித்தியாசமா்க எ்த-
யாவது முயற்சி்க்கத் தயாரா்க இரு்ககும்ல்ாது அ்த 
எஙல்க ்கணடு்பிடிப்து எனறு அவர்களு்ககுத் பதரிய 
வரும். "மீணடும் ல்ா்தபப்ாருட்்க்ளப ்யன்டு-
த்தியது அவற்ைி�ிருநது முழுவதுமா்க வபிடு்டுவத-
ற்்கான அடிப்்ை லவ்�்க்ளச பசய்யும் லநரமா-
்கவும் இரு்க்க�ாம்" எனறு நமது நூல் கூறுவது நம் 
நி் னவபில் இரு்க்க�ாம். இஙல்க வநது பசல்்வர்க-
்ளப ்ார்ககும் ப்ாழுது ஏற்்டும் லவத்ன வபிர்கதி 
இவற்்ை பதாைரபு்டுத்த்ககூடிய, ல்ாதுமான ்கா�ம் 
சுத்தமா்க இரு்ககும் உறுப்பினர்களுைன நாம் பநரு-
்க்கமா்க இரு்க்கிலைாம். நாம் இளம் வயதினரா்க இரு-
நதாலும், ஒரு நாள் ஒரு லநரம் எனை அடிப்்ையபில் 
அ்தச பசய்வதன மூ�ம் நம் வாழநாள் முழுவது-
ம் சுத்தமா்க இரு்க்க முடியும் என்்த நி் னவபில் 
்வத்திரு்க்கிலைாம். நார்காடி்கஸ் அனானிமஸ் 
பசயல் திட்ைத்தின ்டி வாழும் ஒருவர மீணடும் 
ல்ா்தபப்ாருட்்க்ள ்யன்டுத்திய்த நாம் ஒரு-
ல்ாதும் ் ாரத்ததில்்� எனறு நமது நூல்்கள் மற்றும் 
அனு்வம் உறுதிப்டுத்து்கிைது. மீணடும் ல்ா்த-
பப்ாருட்்க்ள ்யன்டுத்துவது ்ற்ைிய கூடுதல் 
த்கவலு்ககு, ல்சி்க பை்கஸ்டில், Narcotics Anonymous,* 
உள்ள “நலம்்ட்தலும் மமீண்டும் ய்கா்்தபக்காரு-
டக்ள உ்யயகாக ித்தலும்" எனை த்�ப்பிலுள்ள 
அத்தியாயம் அல்�து ந�ம்ைதலும் மீணடும் ல்ா-
்தபப்ாருட்்க்ளப உ்லயா்கத்தலும் எனை துணடுப 
்பிரசுரத்தில் ்ார்க்கவும்.

NA வபில் ்காதுககாப்காக 
உணரவ்தறகு உறுப்பினரகள் 
எனக்கு உ்தவபினகாரகள்
நார்காடி்கஸ் அனானிமஸ் மீதமுள்ள சமூ்கத்தில் 
்காணப்டும் ஆ்த்து்க்களி�ிருநது வபிடு்ைவபில்்�. 

எனது முதல் NA மாநாடு எனக்கு ஒரு 
உ�்கமயான திருப்புமுகனயாக 

அகமந்தது. உலபகங்கிலுமிருந்து வந்த 
இளம் உறுப்ப ினரக்கள நான் சந்தித்ணதன். 

சில மாதங்கள் கழித்து நான் மற்பறாரு 
மாநாட்டிற்குச ்பசன்றணபாது, பதாகல 
தூரத்தில் வாழ்பவரக்ள் என் பபயகர 

இன்னமும் ந ிகனவ ில் கவத்திருந்தாரக்ள். 
நான் NA இன் ஒரு பகுதியாக இருக்கிணறன் 

என்று எனக்குத் பதர ியும்.

நாம் சுத்தமா்க இரு்ககும் ப்ாழுது, நமது மீட்டீங்க-
ளு்ககு மற்ை இ்ளஞர்க்ள வரலவற்்க்ககூடிய ஒரு 
இளம் அடி்கைா்க இருநது நாம் பதரிநது ப்காள்ள லவ-
ணடிய்த அவர்களு்ககுத் பதரியப்டுத்துவதற்்கான 
வாய்ப்்யும் நாம் ப்ற்றுள்லளாம்: NA ல் இளம் 
வயதினரா்க இருப்து ்ரவாயபில்்� என்துதான 
அது. இ்ளஞர்களு்ககு கூை NA லவ்� பசய்்கிைது 
எனறு நாம் அவர்களு்ககுச பசால்்கிலைாம். அதற்கு 
நாம் வாழும் சானைா்க இரு்க்கிலைாம் — நாம் ஒரு 
நாள் ஒரு லநரம் எனை அடிப்்ையபில் சுத்தமா்க 
இரு்க்கிலைாம்.

.தமிழில் இனனும் பவளியபிைப்ைவபில்்�  *



முதல் முகறயாக நான் சுத்தமாக இருந்த 
பபாழுது, நான் பட்டம் பபற்ற நாகள 

அல்லது எனது ப ிறந்தநாகள எவ்வாறு 
பகா�்டாடுணவன் என்று ணயாசித்ணதன். 

நான் மதுக்ககடகள ில் ணபாய் மது 
வாங்கும்ணபாது என்ன நடக்கும்? நான் 

எப்ணபாதாவது திரும�ம் பசய்து 
பகா�்டால், மதுவருந்திக் பகா�்டாட 
முடியுமா? வ ிருந்தினரக்ளுக்கு நாங்கள் 

என்ன பர ிமாறுணவாம்?
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[வளரக்]

NA இல் நாம் நம்பும் ந்ர்கள், நமது சிைநத ந�ன்க்ள 
்கருத்தில் ப்காள்ளாதவர்களுைன ்ணம், ்காதல் 
அல்�து ்ா�ியல் சூழநி்�்களில் ஈடு்டுவ்தத் 
தவபிர்க்க நம்ககு உதவ�ாம். மற்ை உறுப்பினர்க்ள 
பமதுவா்க அைிநது ப்காள்வதன மூ�ம் நம்்பி்க்்க்ய 
உருவா்ககு்கிலைாம். நாம் ஒரு ஸ்்ானசரிைமிருநது 
பதாைஙகுலவாம், அவர மற்ை உறுப்பினர்க்ளத் 
பதரிநதுப்காள்ள நம்ககு உதவ முடியும். நாம் ப்ாது 
இைங்களில் உள்ளவர்களுைன சவு்கரியமா்க உணரநத 
்பினபு ்ழகுலவாம். சங்கைமான சூழநி்�்களில் நாம் 
இருநதால், நாம் நம்பும் மற்ை உறுப்பினர்களுைன 
ல்சுலவாம், நாம் எ்தயும் நம்மிைலம ்வத்திரு்க்க 
லவணடியதில்்�. நமது நல்வாழ்வப ்ற்ைி 
அ்க்க்ை ப்காணைவர்கள் ப்ாறு்மயா்க நமது 
நம்்பி்க்்க்யப ப்றுவார்கள், லமலும் நம்்மச 
சங்கைமான சூழநி்�்களு்ககு ஆளா்க்க மாட்ைார்கள். 
நாம் ்ாது்காப்ா்க உணரும் பநருங்கிய ந்ர்கள் 
ப்காணை வட்ைத்்த உருவா்ககுவதற்கு அதி்க ்கா�ம் 
ஆ்காது.

ய்கா்்தபக்காருடகள் இல்லகாமல் 
வகாழக்்க நிகழவுக்ள 
எ்திரகககாள்ளு்தல்
நாம் இளம் வயது்ையவரா்க இருப்தால், ப்ாதுவா்க 
நாம் எதிரப்காள்ள லவணடிய மு்க்கிய வாழ்க்்க 
நி்கழவு்கள் மற்றும் ் மல்்கற்்க்ள்க ப்காணடிருபல்ாம். 
்ட்ைப்டிபபு்கள் ல்ானை நி்கழவு்க்ள எதிரப்காள்வது, 
மது அருநதுவதற்்கான சட்ை வய்த எட்டுவது, 
் பிைநத நாள் மற்றும் ்பிை ப்காணைாட்ைங்கள் 
ஆ்கிய்வ ல்ா்தபப்ாருட்்க்ளப ் யன்டுத்தாமல் 
சாத்தியமற்ைதா்க லதானறும். நமது நண்ர்கள் 
மற்றும் குடும்்த்தினர நாம் சுத்தமா்க இருப்தற்்கான 
்காரணங்க்ள எல்�ா லநரங்களிலும், அதுவும் 
குைிப்ா்க மது அருநதுவது "வழ்க்கமானது" எனை 
சூழநி்�்களில் புரிநது ப்காள்ள மாட்ைார்கள். நமது 
முடிவு்க்ள ஆதரி்ககும்்டி நமது வாழ்க்்கயபில் 
உள்ளவர்க்ள நாம் ல்கட்டு்கப்காள்்கிலைாம், இநத 

சூழநி்�்களில் நமது ஸ்்ானசர மற்றும் ந�ம்ையும் 
நண்ர்களின ஆதர்வ நாம் சாரநதிரு்க்க லவணடும். 
நாம் தனித்திரு்ககும் ல்ாது சங்கைமா்க உணரநதால், 
NA உறுப்பினர்க்ள நம்முைன இரு்ககுமாறு 
ல்கட்டு்க ப்காள்ள�ாம். சுத்தமா்க இருப்தன மூ�ம் 
நாம் எநதச சூழ்�யும் ்கைநது வர�ாம் என்்த 
நி்னவபில் ப்காள்ள அவர்கள் உதவுவார்கள்.

யமலும் ்ல வபி்யஙகள் 
கவளிப்டும்...
எவவளவு வயதானாலும், NA ்ககு வரும் 
ப்ரும்்ா�ானவர்கள் வளரவதற்கு நி்ைய பசய்ய 
லவணடி இரு்க்கிைது. நமது லநாயபின அடிப்்ை நம் 
மீது நம்ககு இரு்ககும் தீவபிர பவைியாகும். அதாவது 
புதிய ந்ர்கள் அ்னவரும் வயது ்ாகு்ாடு 
இல்�ாமல் ஒலர மாதிரியான குழந்தத்தனத்லதாடு 
ல்ாராடு்கிைார்கள். நமது ச்கஉறுப்பினர்களுைன 
லசரநது நம்மால் முடிநத வ்ர அவர்களு்ககு 
உதவு்கிலைாம், அவர்களின உதவபி லத்வப்டும் 
ப்ாழுது ஏற்று்க ப்காணடு ந�ம்ைத�ின 
பசயல் திட்ைத்்த பசயல்்டுத்தவதற்கு நாங்கள் 
ஒனைி்ணநது ்கற்று்கப்காள்்கிலைாம். நாம் 
்ாரப்தற்ல்கா அல்�து உணரவதற்ல்கா மூத்த 
உறுப்பினர்களி�ிருநது வபித்தியாசமா்க இரு்க்க�ாம், 
ஆனால் நாம் அ்னவரும் "இனறு மட்டும்" எனை 
அடிப்்ையபில் தான சுத்தமா்க இரு்க்கிலைாம். நாம் 
மற்ை உறுப்பினர்களிைம் மனம் திைநது ல்சும்ல்ாது, 
நாம் நி்னத்த்த வபிை நி்ைய ப்ாதுவான 
வபிஷயங்கள் இருப்்தத் பதரிநதுப்காள்்கிலைாம். 
எநத வயது்ைய அடி்கைா்க இருநதாலும் 
லமலும் வளரசசி அ்ைநது, வயதிலும் வளரநது, 
ந�ம்ைத�ில் சுத்தமா்கவும் இருப்்த நார்காடி்கஸ் 
அனானிமஸ் சாத்தியமா்ககு்கிைது. இனறு மட்டும், 
நம்மு்ைய முழு வாழ்க்்கயும் நம்ககு முனனால் 
இரு்க்கிைது. சுத்தமா்க இருப்தன மூ�ம், நாம் 
யாரா்க இரு்க்க லவணடும் எனறு வபிரும்பு்கிலைாலமா 
அப்டி இருப்தற்கு சுதநதிரமா்க இரு்க்கிலைாம்.
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