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நா�கா�� ! அனான%ம! எ(ப* 
நலமைட./ அ� 0க1 கான 
ஒ3 இலாப ேநா கம6ற, 
ச�வேதச, ச<க அ�=பைடய?லான 
அைம=@, இ* 143  D/ ேம6ப�ட 
நா0கள%F ெசயFப0கிற*. 
ேபாைத=ெபா3�கைள 
பய(ப0JதாமF வாKவ* ம6L/ 
அவ�கள%( வாK ைகய?F 
அ� சன%( வ?ைளMகள%லி3N* 
மOP0 வ3வ* எ=ப� எ(L, 
நா�கா�� ! அனான%ம! (NA) 
உL=ப?ன�கT ஒ3வ3 ெகா3வ� 
க6L ெகாTகிறா�கT. 

ேபாைத=ெபா3T ப?ரVசிைன 
உTள ஒ3வைர நா�கா�� ! 
அனான%மஸு D= பYN*ைர=பைத 
நZ[கT க3JதிF ெகாPடாF, 
எ[கT அைம=@ ப6றி உ[க1 D 
சில ேகTவ?கT இ3 கலா/. இNத 
*P0=ப?ர\ர/ அNத ேகTவ?க1 D 
பதிலள% க வ�வைம க=ப�0Tள*.



NA இ� உ��ப!ன#க% யா#?
ேபாைத�ெபா!"க$ பய'ப()*வைத 

நி.)த ேவ/(0 எ'. வ2!030 
எவ!0 நா4கா"567 அனான:ம7 
உ.�ப2னராகலா0. உ.�ப2ன4 ேச46ைக 
எAதெவா! Bறி�ப2"ட ேபாைத�ெபா!$ 
பய'ப()*0 அ56(கE6B 
ம"(மானதFல. ச"டGதியான அFல* 
ச"டவ2ேராதமான, ம* உ$ள:"ட 
எAத ஒ! ேபாைத�ெபா!"கE0 
தKகE6B ப2ரLசிைனயாக இ!6கலா0 
எ'. நிைன�பவ4க$ NA N6B 
வரேவOக�ப(கிறா4க$. NA வ2' 
நலமைடதF அ56ச' ப2ரLசிைனய2F 
கவன0 ெசP)*கிற*, எAதெவா! 
Bறி�ப2"ட ேபாைத�ெபா!ள:P0 அFல.

அநாமேதய-1

தா0 இ'னாெர'. 
ெவள:�ப()தாமF இ!�பதOகான 
வாR�3 காரணமாக அ56டானவ4க$ 
ச"ட அFல* சTக வ2ைளNகE6B 
அUசாமF V"டKகள:F கலA* 
ெகா$ள அWமதி6கிற*. XதF 
Xைறயாக ஒ! V"ட)திOBL 
ெசFல நிைன6B0 அ56(6B இ* 
ஒ! X6கியமான காரணமாB0. 
V"டKகள:F சம)*வ)தி' 
YZநிைலைய அநாமேதய0 ஆத\6கிற*. 
NA இF பகிர�ப"ட நலமைடதலி' 
ெசRதிைய வ2ட தன:நப\' Bணாதிசய0 
அFல* YZநிைல மிக X6கியமFல 
எ'பைத உ.தி�ப()த இ* உதNகிற*.

NA ./ட1க%
நலமைடதP6கான NA இ' 

Xத'ைம அ]BXைற, ஒ! அ56" 
மOெறா! அ56(6B உதNவதOB ஈ( 
இைணய2Fலாத ச6தி எ*NமிFைல 
எ'ற அத' ந0ப26ைகயாB0. NA 
V"டKகள:F பKேகOB0 உ.�ப2ன4க$ 

1 இ'னா4 எ'. ெவள:�ப()தாமF இ!�ப*



த�க� அ�பவ�க� ம$%& 
ேபாைத*ெபா,-க� அ./சன2லி,56 
நலமைடவ6 ப$றி ேப:கிறா;க�. NA 
=-ட�க� >ைறசாரா >ைறயAB 
க-டைம/க*ப-டைவ, DEவAனாB 
வாடைக/D எG/க*ப-ட இடIதிB 
நடIத*பGகிJறன, ம$%& 
உ%*பAன;க� >ைற ைவI6 தைலைம 
தா�கி =-டIைதI ஆர&பAI6 
>./கிறா;க�. NA =-ட�க� 
ம$%& பAற ேசைவக� >Eைமயாக 
உ%*பAன;கள2J ப�கள2*N ம$%& 
நலமைடதB OBகள2J வA$பைனயாB 
நிதியள2/க*பGகிJறன. உ%*பAன;க� 
அBலாதவ;கள2டமி,56 நிதி 
ப�கள2*Nக� ஏ$க*பGவதிBைல.

ெப,&பாலான NA =-ட�க� 
ஒRெவா, வார>& ஒேர ேநரIதிB 
ஒேர இடIதிB, அைனவ,/D& 
வசதியான ெபா6 இடIதிB 
நடIத*பGகிJறன இரSG வைகயான 
=-ட�க� உ�ளன, அைவ ஒJ% 
ெபா6 ம/கT/D திற5தி,/D&, 
ம$ெறாJ% ெபா6ம/கT/D 
Uட*ப-.,/D& (அ./G/கT/D 
ம-G& திற5தி,/D&). =-ட�கள2J 
நைட>ைறக� பரவலாக 
ேவ%பGகிJறன. சில நைட>ைறக�: 
ப�ேக$N, ேபYசாள;, ேக�வA பதிB, 
தைல*N வAவாத&, ம$%& சில இ5த 
நைட>ைறகள2J கலைவயாD&. 
தன2*ப-ட நலமைடதZ/கான 
ெபா,Iதமான ம$%& ந&பகமான 
[ழைல வழ�Dவ6 எJபேத, எ*ேபா6& 
எ5தெவா, =-டIதிJ ெசயBபாடாக 
இ,/D&.

NA எ�வா� ெசய#ப%கிற)?
ஒ,வ,/ெகா,வ; நலமைடய 

உதவA ெச]6 ெகா�T& அ./G/க� 
தாJ NA இJ அ.IதளமாD&. 
உ%*பAன;க� நலமைடதலிB 
அவ;கள2J அ�பவ�கைள தவறாமB 



ச�தி�� ேப#கிறா'க(. அதிக அ*பவ, 
வா-�த உ01ப2ன'க( (�பா�ச�க! 
என அைழ8க1ப9கிறா'க() ;திய 
உ01ப2ன'க=ட? தன@1பAட 
Bைறய2C ெசயCப9கிறா'க(.

NA ெசயCதிAட�திC B8கியமான� 
ப?ன@ரG9 வழிBைறக( ஆI,. இ�த 
“வழிBைறக(" நலமைடதN8கான 
நைடBைற சா�தியமான 
அOIBைறைய ேகாPA98 காA9, 
வழிகாA9தCகள@? ெதாI1பாI,. 
இ�த வழிகாA9தCகைள1 
ப2?பR0வத? SலB,, மRற 
உ01ப2ன'க=ட? ெநU8கமாக1 
பண2யாR0வத? SலB,, 
அP898க( ேபாைத1ெபாUAகைள1 
பய?ப9��வைத நி0�தி, அ?றாட 
வாWவ2? சவாCகைள எதி'ெகா(ள 
கR08ெகா(கிறா'க(.

நா'காAP8X அனான@மX 
ஒU மதZதியான அைம1; அCல, 
எ�தெவாU Iறி1ப2Aட ந,ப28ைக 
Bைறைய[, கAடாய1ப9�தா�. 
ேந'ைம, திற�த மன1பா?ைம, 
ந,ப28ைக, வ2U1ப, மR0, 
பண2\ ேபா?ற அP1பைட ஆ?ம]க 
த��வ^கைள அ?றாட வாW8ைகய2C 
பய?ப9�த இ� கRப28கிற�. ஆ?ம]க 
த��வ^கள@? Iறி1ப2Aட நைடBைற 
பய?பா9 ஒ_ெவாU தன@நபராC 
த̀'மான@8க1ப9கிற�. NA இC 
நலமைடதC எ?ப� ஒU Iறி1ப2Aட 
கால�திRI( நிகa, ஒU அதிசய 
சிகிbைச அCல. இ� ஒU ெசயCBைற, 
ெதாட'�� நட�� ெகாGPU8I, 
மR0, தன@1பAடதான�. இ^I ேச'�� 
நலமைடய தன@1பAட BP\ எ91பதRI 
உ01ப2ன'க( அவ'க=8I ேதைவயான 
ேநர�ைத எ9��8 ெகா(கிறா'க(.

வள�$சி வ'கித)
வUைக பதி\க( எ�\, 

ைவ8க1படாததாC, நா'காAP8X 



அனான�மஸு!" வ%பவ'கள�* 
எ,தைன சதவ 0த,தின', ந04டகாலமாக 
ேபாைத8ெபா%:கள�லி%;< 
வ=லகிய=%!கிறா'க@ எAபைத 
மதி8ப=Bவ< கCனD. நா'கா:C!F 
அனான�மF "G!கள�A 
எ4ண=!ைகய=* வ=ைரவான 
வள'Jசி தாA எKக@ ெவLறிய=A 
ஒேர உOதியான "றிகா:Cயா"D. 
ேமPD கட;த பல ஆ4Bகளாக 
வட அெமR!காவ=L" ெவள�ேய 
நா'கா:C!F அனான�மF ேவகமாக 
பரவ=S@ள<.

1978 ஆD ஆ4C*, XAO 
நாBகள�* 200 !"D "ைறவாக 
"G!க@ பதி[ெச\ய8ப:B இ%;தன; 
1982 இ*, பதிேனா% நாBகள�* 1,200 
"G!க@ இ%;தன; 1993 ஆD ஆ4C*, 
60 நாBகள�* 13,000 !"D ேமLப:ட 
"G!க@ 19,000 !"D ேமLப:ட 
a:டKகைள நட,தின; 2002 ஆD 
ஆ4C*, 108 நாBகள�* 20,000 !"D 
ேமLப:ட "G!க@ 30,000 !"D 
அதிகமான a:டKகைள நட,திS@ளன; 
ஏ8ர* 2008 இ*, 130 நாBகள�* 50,000 
!"D ேமLப:ட வாரா;திர a:டKக@ 
நட;தன; ேம 2020 நிலவர8பC, 143 
நாBகள�* வார;ேதாOD 76,000 !"D 
அதிகமான a:டKக@ நட8பதாக 
மதி8ப=ட8ப:B@ள<.

NA கண�ெக��! "#$க%
28,000 !"D ேமLப:ட NA 

உO8ப=ன'களா* நிைற[ 
ெச\ய8ப:ட கண!ெகB8ப=லி%;< 
ப=Aவ%D e@ள�வ=வர தகவ*க@ 
ேசகR!க8ப:டன அெமR!காவ=A 
eேளாRடாவ=A ஆ'லா4ேடாவ=* 
நைடெபLற NA வ=A 2018 உலக 
மாநாB, எKக@ ச'வேதச இதழான 
The NA Way Magazine 

2 மLOD எKக@ 

2 ஆKகில,தி* உ@ள தைல8eக@ தமிழி* இ*  
  இAgD ெவள�ய=ட8படவ=*ைல.



வைல�தள�தி! இ$த ஆ&' 
ெவள)ய+ட-ப/ட0:

பதிலள� தவ"க$ வய'
 1% 21 வயதி34/ப/டவ5க7
 14% 21 8த! 30 வய0<4 

உ/ப/டவ5க7
 25% 31 8த! 40 

வய0<4/ப/டவ5க7
 20% 41 8த! 50 வய0 வைர 

இA$தன
 25% 51 8த! 60 வய0 வைர 

இA$தன
 15% 60 வய0<4 ேம3ப/டவ5க7

பாலின*
 57% ஆFக7
 42% ெபFக7
 1% ம3றவ5க7

2015 NAWS Membership Survey 
3

 , 41% 
ெபFக7 ம3JK 59% ஆFக7 ஆ4K.

கண,ெக./ப01 பதிலள� தவ"க$ 
நா"கா34,5 அனான�மைஸ 
எ;வா< க=டறி@தன"
(பதிலள)-பவ5க7 ஒPJ<4 
ேம3ப/ட பதி!கைள Q< ெச&ய 
அTமதி<க-ப/டா5க7; 8த! ஐ$0 
ெதX'க7 ம/Yேம ப/Qயலிட-ப/Y7ளன)

 49% ம3ெறாA NA உJ-ப+ன5 [லK 
அறி$ேதP

 45% சிகி\ைச/ஆேலாசைன ைமய^க7 
[லK அறி$ேதP

 32% ஒA 4YKப உJ-ப+ன5 [லK 
அறி$ேதP

 14% NA ேசைவ 8ய3சி [லK 
அறி$ேதP

 13% NA _!க7 [லK அறி$ேதP

3 உJ-ப+ன5 கண<ெகY-ப+!.



இன� பரவ!
எ�க� உ�!ப#ன%கள'( இன 

*திய#லான பரவ( அவ%க� இ3456 
இட8ைத! ப#ரதிநிதி8;வ!ப<8;வதாக8 
ெத>கிற;. இ3!ப#A6, 2018 ( 
எ<4க!பGட இHத கண4ெக<!J 
Jேளா>டாவ#( (அெம>4கா) உ�ள 
WCNA, எ�க� ச%வேதச ப8தி>ைகயான 
The NA Way Magazine மP�6 எ�க� 
வைல8தள8தி( கிைட4கQெசRய!பGட;. 
இHத கண4ெக<!J நட8த!பGடேபா;, 
பதிலள'8தவ%கள'( 70% காகசியU, 
13% ஆ!ப#>4க அெம>4க%க�, 7% 
ஹிYபான'4, 4% ேவ� ப( இன4 
5[4கைளQ ேச%Hதவ%க�, 2% 
ஆசிய%க�, 4% மPறவ%க�. 2015 இ( 
ப#ேரசிலி( பதிலள'8தவ%கள'( 74% 
காகசியU, 11% ஆ!ப#>4க அெம>4க%க�, 
6% ஹிYபான'4, 4% ப( இன4 
5[4கைளQ ேச%Hதவ%க� மP�6 2% 
மPறவ%க�.

ச#க%தி! NA
NA ச�க8திU பல 

ேசைவகைள ஒ3�கிைண4க 
NA உ�!ப#ன%கள'U தUனா%வ 
5[4க� உ3வா4க!ப<கிUறன. NA, 
உ�!ப#ன%க� அ(லாதவ%கள'டமி3H; 
நிதி ப�கள'!Jகைள ஏPபதி(ைல, 
ெதாழி(aைற ஆேலாசக%க� மP�6 
ம38;வமைனக� அ(ல; த�56 
வசதிகைள பராம>!பதி(ைல. NA 
வழ�க4bcய ேசைவகள'U பGcய( 
கீேழ உ�ள;.

நா%காGc4Y அனான'மY மP�6 
அ; அள'456 ேசைவகைள! 
பPறிe6 சfக8திP5 ெத>வ#4க NA 
உ�!ப#ன%களா( ச(க வ)ழி�+ண-. 
/0ட2க3 நட8த!படலா6.

4காதார க6கா0சிக3 ம89: 
மாநா<க3 எUப; ெதாழி(aைற 
நி�வன�களா( நட8த!ப<6 



நிக��க�, இதி# NA - வ%& ஒ( 
கா*சி அர01 ம345/அ#ல8 ஒ( 
ப*டைறய%# தகவ#கைள அள?@கலா5.
ேதவாலய0க�, பேரா# அதிகாCக�, 
நDதிபதிக�, ஆேலாசகFக�, 
ெசவ%லியFக�, ம(H8வFக�, 
ப�ள?க� ம345 ேவ4 பல(@15 
வ�ள�க�கா சிக# தகவ# 
ேநா@க0கI@காக வழ0கKபLகி&றன.

ெபா&ேசைவ அறிவ�,-க# ஊடக0க� 
(பHதிCைக, வாெனாலி, ெதாைல@கா*சி, 
வ%ள5பர பலைகக�, பP அைடயாள 
பலைகக� ம345 Qவெரா*Rக�) 
வழியாக ெபா8ம@கI@1 NA ப3றிய 
தகவ#கைள வழ0க TRU5.

ெதாைலேபசி ேசைவக# உ�WF 
X*ட0க� ம345 NA ப3றிய 
ெபா8வான தகவ#கைள வழ0க@XL5.

X*ட5 XL5 ேநர0க� ம345 
இ(Kப%ட0க� அட0கிய உ�WC# 
தயாC@கKப*ட அ*டவைணக� தா& 
0 ட, ப 2ய4க# ஆ15, இைவ 
சZகHதி# ெபா8வாக கிைட@கி&றன.

நாFகா*R@P அனான?மP 
ெசய#தி*டHதி& சில அRKபைடகள?# 
கல[8ெகா�I5 நபFகைள 
அறிTகKபLHத X*ட0க�/
வ%ள@க@கா*சிக� Zல5 உ�WF 
1\@களா# ம(H8வமைனக� 
ம345 அைமK]கI@கான ேசைவக� 
வழ0கKபLகி&றன. வழ@கமான 
NA X*ட0கI@கான T\ைமயாக 
அ^க# இ#லாத அR@LகI@1 
அவFக� நலமைடத_@கான NA 
ெச`திைய எLH8b ெச#கி&றனF. 
X*ட0க� அ#ல8 ம(H8வமைனக�, 
சிைறக�, அR@ச& சிகிbைச 
நிைலய0க�, ேபாைதKெபா(� நD@15 
ைமய0க� ம345 ப%ற அைமK]கI@1 
X*ட0க� அ#ல8 வ%ள@க@கா*சிக� 
வழ0கKபLகி&றன.



�� ேசைவகள#� பலவ�தமான 
#$தக&க', சி* #$தக&க', 
+-./ப�ர1ர&க', ஆ3ேயா, ெப7ய 
ேபா8ட:க' ம;*< மி=ன>ச? 
பதி/#க' ஆகியைவ அட&கிB'ளன. 
நா:காF3G8 அனானHம8 I?க' 
ஆ&கில< ம;*< பல ெமாழிகளH? 
ெவளHய�ட/ப.கிற+.

நா&கா'()* அனான#மைஸ 
எ0வா1 ெதாட&5 ெகா6வ7

பல சLக&களH?, ெதாைலேபசி 
அகராதிய�? நா:காF3G8 
அனானHம8 பF3யலிட/பF.'ள+. 
பல ெதாைலேபசி எ-க' ம;*< 
NFட$தி= இட&கைள எ&க' 
www.na.org இைணயதள$தி? 
காணலா<. ெதாைலேபசி ேசைவகளH? 
நலமைடB< அ3G.Gக' அ?ல+ 
நலமைடB< உ*/ப�ன:கைள 
ெதாட:# ெகா'ளGN3ய ஒS 
ேசைவ பய=ப.$த/பF.'ள+. 
அ3G.க' அSகிT'ள NFட&கைளG 
க-டறிவத;U உதVவைத Wத=ைம 
ேநாGகமாக ெகா-. ெதாைலேபசி 
ேசைவக' வ3வைமGக/பF.'ளன. 
ப�ற தகவ?கX< ெதாைலேபசி 
ேசைவ Lல< கிைடGகGN.<. NA 
ப;றி ேமT< ேக'வ�க' உ&கXGU 
இSYதா? ஒS ெதாைலேபசி அைழ/# 
ஒS ந?ல ஆர<பமாக இSGU<.

உ&க' சLக$தி? ெதாைலேபசி 
ேசைவ இ?ைல எ=றா? அ?ல+ 
நா:காF3G8 அனானHம8 ப;றி 
உ&கXGU ேக'வ�க' இSYதா?, 
கீேழ காFட/பF.'ள Wகவ7ய�? NA 
இ= உலக ேசைவ அTவலக$ைத$ 
ெதாட:# ெகா'X&க'. உலக 
ேசைவ NFட&க' அ?ல+ ப�ற 
ேசைவக' ப;றிய தகவ?கைளB<, 
NA இ= நலமைடதTGகான I?க' 
அைன$ைதB< ெகா-ட பF3யைலB< 
அTவலக< வழ&க W3B<.
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