আেরাগয্লাভ এবং পুনরাkমণ
অেনেক মেন কেরন েয আেরাগয্লােভর সহজ
মােন হল েনশা না করা। তাঁরা পুনরাkমণেক
একটা সmূণর্ বয্থর্তার লkণ বেল মেন কেরন এবং
দীঘর্িদন েনশামুk থাকােক সmূণর্ সাফেলয্র লkণ
বেল মেন কেরন। আমরা, যারা নারেকািটকs
অয্ােনািনমাs-এর আেরাগয্লাভ কাযর্kেম আিছ,
তারা বুেঝিছ েয এই দৃি ভি টা বড়ই সাধািসেধ।
েকানও সদসয্ যখন এn.এ-েত িকছু টা যাতায়াত
করেছন, এমন সমেয় পুনরাkমণ একটা নাড়া
েদয়, ফেল আেরা কেঠারভােব কাযর্kম পালন করা
হয়। উেlািদেক আমরা এসব সদসয্েকও
েদেখিছ, যাঁরা দীঘর্িদন েনশামুk, িকn তােদর
অসt আtpব নার জীবন, তাঁেদরেক পূণর্ েপ
আেরাগয্লাভেক উপেভাগ করেত েদয় না, সমােজও
তাঁরা gহণেযাগয্ মানুষ হন না। তবুও উnিতর সব
েথেক ভাল পথ হল সmূণর্ এবং একটানা েনশামুিk
এবং তার সােথ সােথ এn.এ-র অনয্েদর সাহচযর্
এবং একাtেবাধ, উnিতর সবর্ে
উপায়।
যিদও সব েনশািড়-ই একরকম, িকn pিতিট
মানুেষর েরাগ এবং আেরাগয্লােভর গিত pকৃ িত
এেকক রকম। এমনও হেয় থােক েয একটা
পুনরাkমণ-ই সmূণর্ মুিkর পথটা েদিখেয় েদয়।
আবার কখেনা এমন হয়, েয গmীরভােব, েজদ কের
িkনটাইম কামেড় পেড় থাকেত হয়, ঝড় ঝাপটা
যাই আসুক না েকন, যতkণ না সমসয্াটা পার
হেয় যায়। েয েনশািড় েকানও রকেম, অlkেণর
জনয্ েনশার ইcা বা চািহদাটােক েঝেড় েফলেত
েপেরেছন এবং িযিন আচমকা িচnা ও বাধয্তামূলক
কাজ করা (েযমন েনশা) েথেক sাধীনতা
েপেয়েছন িতিন িকn এমন এক পেথর েমােড়
এেস দাঁিড়েয়েছন, যা তাঁর আেরাগয্লােভর ভিবষয্ত
িনধর্ারণ করেত পাের। pকৃ ত sাধীনতা ও মুিkর
অনুভূিত তখন সুেতায় ঝু লেছ। আবার ইেc হয়
েয একা এিগেয় যাই এবং একাই িনেজর জীবনটােক
চালাই, িকn েখয়াল হয় েয আমরা যা েপেয়িছ,
তা এেসেছ এক উcতর শিkর উপর িনভর্ র কের,
এবং সহমিমর্তার মেধয্ িদেয় এেক অপেরর সাহাযয্
আদান-pদােনর pিkয়ায়। আেরাগয্লােভ অেনক
সমেয়, পুরেনা আত েলা আবার আমােদর িঘের
ধরেব। জীবন হয়ত আবার অথর্হীন, একেঘেয় ও
েবািরং হেয় উঠেত পাের। নতু ন ভাবনা িচnায় মন
kাn হেয় উঠেত পাের, নতু ন কােজ কেমর্ হয়ত

শরীর kাn হেয় উঠেত পাের।িকn আমরা জািন
েয যিদ আমরা নতু ন কাজ েলা বn কের িদই,
আবার পুেরােনা অেভয্েস িফের েযেত হেব। মেন
হয় েয যা আমরা েপেয়িছ, তা যিদ কােজ না
লাগাই তা হেল যা আেছ তা একিদন হািরেয় যােব।
এই সময়টাই pায়শ সবেচেয় েবিশ উnিতর সময়
হেয় ওেঠ। মেন হেত পাের মন ও শরীর দুই-ই
kাn, িকn মেনর গভীের েয সচল শিk বা pকৃ ত
পিরবতর্ ন কাজ কের চেলেছ, তার pভােবই আমােদর
অnেরর উেdশয্ িল বদলােc, বদেল যােc আমােদর
জীবনটাও।
বােরা পদেkেপর মেধয্ িদেয় েয আেরাগয্
(িরকভারী) অনুভব করা যায় েসটাই আমােদর
লkয্। ধুমাt শরীর েথেক েনশােক দূের রাখাটা
আমােদর লkয্ নয়। িনেজেক পিরবতর্ ন করেত
পির ম করেত হয়। বn মেনর মেধয্ নতু ন িচnা
বসােনা অসmব, অতএব েয েকানওভােব মেনর
েকান দরজা জানালা খুলেতই হেব। এই কাজটা
েকবলমাt িনেজই করা যায়, সুতরাং অnেরর
দুই শtেক িচেন রাখা pেয়াজন এরা হল এক,
উদাসীনতা আর দুই, কাজ েফেল রাখা। পিরবতর্ েন
অনীহা েযন আমােদর িভতেরই রেয়েছ, েকবলমাt
একটা আণিবক িবেsারণই আমােদরেক বদলােত
বা আমােদর কােজর ধারােক পালটােত পাের।
একটা পুনরাkমণ-এর পর যিদ িটেক থািক তাহেল
পুনরাkমণ-টা এই িবেsারণটা ঘটােত পাের।
পুনরাkমণ বা তার ফেল কােছর েকান বয্িkর
মৃতুয্ আমােদর জািগেয় েতােল, মেন কিরেয় েদয়
িনেজর আেরাগয্লােভর কােজ pবলভােব উেদয্াগী
হওয়ার pেয়াজনীয়তা।

বয্িkগত কািহনী
১৯৫৩ সাল েথেক নারেকািটকs অয্ােনািনমাs
অেনক বড় হেয় উেঠেছ। যাঁরা এই েফেলািশপএর সূচনা কেরন, যাঁেদর জনয্ আমােদর মেন
গভীর এবং sায়ী ভালবাসা রেয়েছ, েসই সদসয্রা
েনশাসিk ও আেরাগয্লােভর িবষেয় আমােদর অেনক
িকছু িশিখেয়েছন। এর পরবতর্ী পৃ া িলেত আমরা
আমােদর
র কািহনী আপনােদর সামেন তু েল
ধেরিছ। আমােদর এেকবাের pথম িদেকর এক
সদসয্ ১৯৬৫ সােল pথম অংশিট েলেখন।আেরা
সামিয়ক আেরাগয্লােভর কািহনী িল আমােদর মূলবই
Narcotics Anonymous1 এ পাওয়া যােব।
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“নারেকািটকs অয্ােনািনমাs”

আমরা সিতয্ই আেরাগয্লাভ কির
পুেরােনা pবাদ আেছ েয “রাজনীিতেত বােঘ
গ েত এক ঘােট জল খায়” িকn েনশাসিk
আমােদরেক একই pকৃ িতর মানুেষ পিরণত কের।
আমােদর কািহনীেত বয্িkগত খুিট
ঁ নািট আলাদা হেত
পাের, িকn অবেশেষ আমােদর একটা িবষয় একদম
এক। এই একটা বয্াপার হল আমােদর েনশাসিk
বা েরাগ। আমরা েবশ জািন েয pকৃ ত েনশাসিkর
দুেটা অংশ আেছ: অবেসশন, মােন একই িচnায়
আcn থাকা আর কমপালশন, মােন বাধয্ হেয়
েকান কাজ করেত থাকা। অবেসশন—েসই িচnা
ভাবনা যা মাথায় বেস যায় যা আমােদর বার
বার েসই েনশা বা েকান িবকl েনশার কােছ িনেয়
যায়, েয আরামটা একবার েপেয়িছলাম েসটােক
িফের েপেত চায়।
কমপালশন—বাধয্বাধকতা—একটা টান, একটা
ইে কশন বা একটা েপগ িদেয় বয্াপারটা একবার
চালু হেয় েগেল, আমরা িনেজর ইcা শিkেত থামেত
পাির না। েযেহতু আমােদর শরীর িবেশষভােব সাড়া
েদয়, আমরা এক িব ংসকারী শিkর কবেল পেড়
যাই, যা আমােদর েথেক েবিশ শিkশালী।
যখন রাsা আর খুেঁ জ পাওয়া যােc না, তখন
আমরা আর মানুেষর মত আচরণ করেত পারিছ
না, েনশা কেরও চলেত পারিছ না, েনশা ছাড়াও
চলেত পারিছ না। তখনই আমরা সকেলই েসই এক
pে র সামেন এেস দাঁিড়েয়িছলাম। আর কীই বা
করার আেছ? ধু এই দুেটাই সmাবনা িছলঃ হয়
েসই িবষাk পিরণিতর িদেক এিগেয় যাওয়া – েজল,
পাগলাগারদ বা মৃতুয্—নয় েতা বাঁচার েকান নতু ন
পথ ধরা। অতীত বছর িলেত খুব কম েনশািড়র
কােছই এই িdতীয় সুেযাগটা েখালা িছল। আজ
যারা েনশাসk তারা অেনক ভাগয্বান। মানুেষর
সমg ইিতহােস এই pথম, একটা সহজ পdিত
েনশািড়েদর জীবেন কাজ কের েদখােc। আমরা
সবাই এই পdিত gহণ করেত পাির। েকান ধমর্
নয়—এিট একিট সহজ আধয্ািtক কাযর্kম, যার
নাম—নারেকািটকs অয্ােনািনমাs।
pায় পেনেরা বছর আেগ (১৯৬৫ সােল েলখা)
যখন েনশাসিk আমােক চূ ড়াn অkমতা, অপদাথর্তা
ও আtসমপর্েণর জায়গায় েপৗঁেছ িদেয়িছর, তখন
এn.এ-র েকান অিst িছল না। আিম খুেঁ জ েপলাম
অয্ালকহিলকs অয্ােনািনমাs। েসই েফেলািশপএর মেধয্ এমন িকছু মাদকাসেkর েদখা েপলাম,
যারা এ.এ.-র েpাgােমর মেধয্ তাঁেদর সমসয্ার

সমাধান খুেঁ জ েপেয়েছন। তবুও আমরা জানতাম েয
আেরা অেনেক িছেলন যাঁরা িদশাহারা হেয় অবkয়
ও মৃতুয্র িদেক এিগেয় যািcেলন, কারণ তাঁরা
এ.এ.-র অয্ালকহিলকেদর সে িনেজেদর েমলােত
পারিছেলন না। েযটু k িমলিছল তা হল বাইেরর
লkণ িল। আেবগ ও অনুভূিতর গভীর sের—
েযখােন েনশািড়েদর সহমিমর্তা অসুখটােক সািরেয়
েতােল, েসই sের িমলিছল না। েবশ কেয়কজন
েনশািড় এবং এ.এ.-র িকছু সদসয্, যাঁেদর আমােদর
ও কাযর্kেমর উপর গভীর আsা িছল, আমরা
একসে ১৯৫৩ সােলর জুলাই মােস এক েফেলািশপ
করলাম, যােক আজ আমরা নারেকািটকs
অয্ােনািনমাs বেল জািন। আমােদর মেন হেয়িছল েয
এখন একজন েনশািড় pথম েথেকই অনয্ সদসয্েদর
সে
িনেজর যেথ
িমল খুেঁ জ পােবন। অনয্রা
যাঁরা েবশ কেয়ক বছর েনশামুk আেছন, তাঁেদর
উদাহরণ েদেখ িতিন িনেজেক আ s করেত পারেবন
“আিমও েনশামুk থাকেত পারব।”
এই বয্াপারটাই েয েনশামুk থাকার জনয্
িবেশষভােব দরকার িছল তা পরবতর্ী বছর িলেত
pমাণ হেয় েগেছ। পিরিচিত, িব াস ও আsার েয
িনঃশb ভাষা, যােক আমরা সহমিমর্তা বা হামদরিদ
বিল এn.এ-েত তার একটা বাতাবরণ ৈতির হেয়েছ।
এই বাতাবরেণর মেধয্ েথেক আমরা এক একটা
েসেকnেক অনুভব করেত পাির, বাsবেক ছুঁ েত
পাির এবং েয আধয্ািtক মূলয্েবাধ িল জীবন েথেক
হািরেয় িগেয়িছল, নতু ন কের েসই েবাধ জাগােত
পাির। আমােদর এই আেরাগয্লাভ কাযর্kেম আমরা
সংখয্ায় ও শিkেত বাড়িছ। এমনটা আেগ কখেনা
হয়িন। এতজন েনশামুk েনশািড়, আজ sাধীন
সমােজ, িনেজেদর ইcায়, িনেজেদর খুিশমত, িমিটং
করেত পারেছন, সmূণর্ সৃি শীল sাধীনতার সে
িনেজেদর আেরাগয্লােভর pিkয়ােক এিগেয় িনেয়
েযেত পারেছন।
এমনিক েনশািড়রাও অেনেক েভেবিছেলন, েযভােব
আমরা পিরকlনা করিছ, েসভােব এটা করা যােব
না। আমরা েচেয়িছলাম আেগর েথেক সময় ও sান
জানান িদেয় িমিটং েহাক—অনয্ েগা ী িল েযভােব
লুিকেয় িমিটং করিছল েসভােব নয়। আেগ অেনেক
বলেতন একটা লmা সময় সমাজ েথেক সের িগেয়
আেরাগয্লাভ করেত হেব। আমরা িব াস কির এই
সব পdিতর েথেক আমােদর কাযর্kম অনয্রকম,
িভn। আমরা িব াস করতাম েয যত তাড়াতািড়
একজন েনশািড় েরাজকার সমসয্া িলর সmুখীন
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হেব; ততই েস একজন সিতয্কােরর, কােজর
নাগিরক হেয় উঠেব। একিদন েতা আমােদরেক
িনেজর পােয় দাঁড়ােতই হেব, জীবন েয রকম
েসইরকম ভােব জীবনেক েমেন িনেত হেব, তাহেল
pথম েথেকই েসটা করব না েকন?
অবশয্ এর ফেল, অেনেক পুনরাkাn হন এবং
েকউ েকউ িচরতের হািরেয় যান। িকn, অেনেকই
েথেক যান, এবং অেনেক বয্থর্ হেলও িফের আসেত
থােকন। ভােলা খবর হল, এখন আমােদর সদসয্েদর
মেধয্ অেনেকই ব িদন সmূণর্ েনশামুk আেছন
এবং তাঁরা একজন নবাগতেক আেরা ভালভােব
সাহাযয্ করেত সkম। বােরা পদেkপ ও বােরা
পরmরার আধয্ািtক নীিতর িভিtেত দাঁিড়েয়
তাঁেদর মেনাভাব, এটাই হল চািলকা শিk যা
আমােদর কাযর্kম-এর ঐকয্ এবং বৃিd ঘটােc।
আজ আমরা জািন, েয সময় এখন এেস েগেছ
েয েসই একেঘেয় িমথয্াটা—“একবার তু িম েনশািড়
হেয়েছা মােন সারাজীবনই তু িম েসই েনশািড়-ই
থাকেব” এটােক সমাজ েমেন েনেব না। একজন
েনশািড়ও েমেন েনেব না। আমরা সিতয্ই েসের
উিঠ।
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