สําหรับวันนี้
จงบอกกับตัวเองวา
สําหรับวันนี้ ฉันจะคํานึงถึงเรื่องการฟนสภาพของฉัน การใชชีวิต
และการอยูอยางมีความสุขโดยไมตองใชยาเสพติด
สําหรับวันนี้ ฉันจะมีศรัทธาตอคนในเอ็นเอที่เชื่อมั่นในตัวฉันและ
ตองการจะชวยเหลือฉันฟนสภาพ
สําหรับวันนี้ ฉันจะเรียนรูก ระบวนการฟน สภาพ และพยายามจะทํา
ตามทุกขั้นตอนอยางสุดความสามารถ
สําหรับวันนี้ ดวยความชวยเหลือของเอ็นเอ ฉันจะเปลี่ยนแปลงมุม
มองเกี่ยวกับตัวเองใหดีขึ้น
สําหรับวันนี้ ฉันจะไมรูสึกหวาดกลัว ฉันจะคิดถึงแตเพื่อนใหมๆ คน
ที่ไมใชยาเสพติด และคนทีพ่ บกับวิถชี วี ติ แบบใหม เพราะตราบ
ใดทีฉ่ นั ยังคงใชชวี ติ ตามวิถีใหมนี้ ฉันก็ไมมอี ะไรตองกลัว
เมื่อพวกเรามาเขารวมโปรแกรมของสมาคมผูติดยาเสพติด
นิรนาม เราไดตัดสินใจมอบชีวิตของเราใหอยู ในความดูแลของ
สิง่ ทีเ่ หนือกวาตัวเรา การยอมจํานนนีช้ ว ยแบงเบาภาระในอดีตและ
ความกลัวในอนาคต ของขวัญของวันนี้คือการไดมีทัศนคติที่ดี
พวกเรายอมรับและใชชีวิตในวันนี้ใหดีที่สุด เมื่อใดที่เราไมยอมรับ
ในความเปนจริง ณ ปจจุบัน นั่นหมายความวา เราละทิ้งความเชื่อ
มั่นของพวกเราในสิ่งที่เหนือกวาตัวเรา ซึ่งจะนํามาซึ่งความทุกข
ทรมานใจมากขึ้นไปอีก
พวกเราเรียนรูวา วันนี้คือของขวัญที่ไมมีหลักประกัน และอดีต
กับอนาคตก็จะไมมคี วามหมายไปโดยปริยาย และการลงมือกระทํา
ในวันนี้ก็จะเปนรูปธรรมมากขึ้น และยังชวยทําใหชีวิตของเรางาย
ขึ้นอีกดวย
เมื่อใดที่เราพุงความสนใจของเราไปที่วันนี้ ฝนรายที่เกิดจากยา
เสพติดก็จะคอยๆ มลายหายไป พรอมกับรุง อรุณของอนาคตทีส่ ดใส
พวกเราคนพบวา เวลาทีพ่ วกเรามีปญ
 หา เราสามารถหันหนาเขาหา
เพือ่ นผูต ดิ ยาเสพติดทีฟ่ น สภาพคนอืน่ ได เพราะการทีเ่ ราไดแบงปน
เรื่องราวในอดีตของเรากับเพื่อนผูติดยาเสพติดคนอื่นๆ ทําใหเรา
รูสึกวา เราไมใชคนเดียวที่ประสบปญหาเชนนี้ การไดพูดคุยกับ
สมาชิกคนอื่นๆ ในเอ็นเอ ไมวาจะเปนการแบงปนเรื่องราวความ
ยากลําบากทีเ่ ราตองประสบในชวงเวลาทีเ่ ราติดยาเสพติด หรือการ

รับฟงเรือ่ งราวของพวกเขา ถือเปนวิธที สี่ งิ่ ศักดิส์ ทิ ธิด์ าํ เนินการผาน
ตัวเรา
พวกเราไมมีอะไรใหตองกลัวถาหากวันนี้เราหยุดใชยาเสพติด
ไดอยูใกลชิดกับสิ่งที่เหนือกวาตัวเรา และเพื่อนๆ ของเราที่เอ็นเอ
สิง่ ทีเ่ ราศรัทธาไดใหอภัยกับความผิดพลาดในอดีตของพวกเรา และ
พรุง นีก้ ย็ งั มาไมถงึ การนัง่ สมาธิและการทําบันทึกประจําวันจะชวย
ทําใหเรารูส กึ สงบใจและชวยเปนเข็มทิศใหเราใชชวี ติ อยูไ ดในทุกวัน
แตละวัน เราควรสละเวลาสักสองสามนาที เพื่อขอบคุณสิ่งที่เรา
ศรัทธาที่ใหพละกําลังเพื่อใหเราใชชีวิตในทุกๆ วันนี้ได
“สําหรับวันนี้” สามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกคน ไมใชแค
กับผูที่เลิกยาเทานั้น สิ่งแรกคือ เราควรยอมรับในความเปนจริง
กอน พวกเราหลายคนรูสึกวา สิ่งที่เราศรัทธาคาดหวังใหพวกเรา
ทําทุกอยางในวันนี้ใหดีที่สุดเทาที่เราจะทําได
การไดเขารวมโปรแกรมของเอ็นเอทั้ง 12 ขั้นตอน ทําใหเราได
มีทัศนคติใหมๆ ตอชีวิตของเรา ณ วันนี้ พวกเราไมจําเปนตอง
ปดบังตัวตนของเราอีกตอไป การที่เราไดติดตอกับสิ่งที่เหนือกวา
ตัวเราเปนประจําทุกวันชวยเติมเต็มชีวติ เราอยางที่ไมเคยเปนมากอน
เราคนพบสิ่งเติมเต็มในการใชชีวิตในวันนี้ และดวยการชวยนําทาง
ของสิ่งที่เหนือกวาตัวเรา ความตองการที่จะใชยาเสพติดก็หมดไป
ความสมบูรณแบบไมใชเปาหมายของเราอีกตอไป ในเมือ่ เราสามารถ
พอใจกับความเปนอยูอยางพอเพียงได
สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่ควรจะจําไวก็คือ ผูติดยาเสพติดที่ ไม ใช
ยาเสพติดเพียงหนึ่งวันก็เปนปาฏิหารยแลว การเขารวมประชุม
ปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ นั่งสมาธิทุกวัน และพูดคุยกับผูคนที่เขา
รวมโปรแกรมเชนเดียวกันเปนสิง่ ทีพ่ วกเราทําเพือ่ บํารุงรักษาสภาพ
จิตวิญญาณของเราใหสมบูรณไปดวย การใชชีวิตอยางมีความ
รับผิดชอบเปนไปได
เราสามารถแทนที่ความเหงาและความกลัวดวยความรักจาก
เพื่อนๆ และความมัน่ คงที่ไดจากวิถชี วี ติ แบบใหม เราไมจาํ เปนตอง
อยูอยางโดดเดี่ยวอีกตอไป เราพบเพื่อนแทไดมากกวาที่คิดจาก
สมาคมแหงนี้ ความเวทนาตนเองและความขุนของหมองใจจะถูก
แทนที่ดวยการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและความศรั ทธา
ในทีส่ ดุ พวกเราก็ไดอสิ รภาพ ความสงบใจ และความสุข ทีพ่ วกเรา
ใฝหากันมานาน

ในวันๆ หนึ่ง มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ทั้งเรื่องดีและราย ถา
หากเราไมใชเวลาทั้งหมด ชื่นชมเรือ่ งราวตางๆ ขณะที่เรายังมีชีวติ
อยู บางทีเราอาจจะพลาดบทเรียนสําคัญที่จะสอนใหเราเติบโตไป
ก็ได หลักปฏิบัติในการใชชีวิตจะชวยนําทางใหเราผานพนชวงเวลา
ฟน สภาพของเราไปได และมันเปนสิง่ สําคัญมากทีเ่ ราจะปฏิบตั ติ าม
อยางเครงครัด

Narcotics Anonymous®
®

Copyright © 2014 by
Narcotics Anonymous World Services, Inc.

IP No. 8-TH

สงวนลิขสิทธิ์

สําหรับวันนี้

World Service Office
PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409 USA
T 818.773.9999
F 818.700.0700
Website: www.na.org
World Service Office–CANADA
Mississauga, Ontario
World Service Office–EUROPE
Brussels, Belgium
T +32/2/646 6012

A

LL

O WSH

PP

ROVE

IP

F

World Service Office–IRAN
Tehran, Iran
www.na-iran.org
E

D

บทความฉบับนี้ แปลโดยไดรับการรับรอง จาก เอ็นเอ
และ The NA Way
สัญลักษณขางตนไดรับการสงวนลิขสิทธิ์อยางเปนทางการ
วาเปนสัญลักษณของ

Narcotics Anonymous,

Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.
ISBN 978-1-55776-988-6

Thai

WSO Catalog Item No. TH-3108

สมาคมผูติดยาเสพติดนิรนาม

7/14

