
েক, কী, কী ক ের এবং েকন

েনশাসk েক?
আমােদর মেধয্ েবিশর ভাগেকই এই pে র উtর 

েদওয়ার জনয্ দবুার ভাবেত হয় না। আমরা জািন 
আমােদর সমs জীবন এবং িচnা েকান না েকান 
ভােব মাদক েকিndক িছল—মাদক েযাগাড় করা, 
েনশা করা এবং আেরা মাদক পাওয়ার রাsা ও 
উপায় েখাঁজা। আমরা েনশা করার জনয্ বাঁচতাম 
এবং বাঁচার জনয্ েনশা করতাম। খুব সরল কথায় 
েনশাসk হল েসই বয্িk যার জীবন মাদেকর 
িনয়ntেণ থােক। আমরা এমন একিট kমবdর্ মান 
বয্ািধর িশকার যার পিরণিত সবর্দাই এক- েজল, 
পাগলাগারদ এবং মতৃুয্।

নারেকািটকs অয্ােনািনমাs 
কাযর্kম কী?
এn.এ. এইরকম মিহলা ও পু ষেদর একিট 

অলাভকারী বnু ম লী বা সমাজ যােদর জনয্ 
মাদক একটা বড় সমসয্া হেয় দাঁিড়েয়িছল। আমরা 
আেরাগয্ pয়াসী েসইসব েনশািড়, যারা েনশামkু 
থাকার জনয্ এেক অপরেক সাহাযয্ করেত িনয়িমত 
িমিলত হই। এিট হল সmূণর্ েপ েনশা েছেড় থাকার 
কাযর্kম। এর সদসয্ হওয়ার জনয্ যা একমাt 
pেয়াজন তা হল েনশা বn রাখার আকাkা। 
আমােদর পরামশর্ এই েয মন েখালা রাখুন এবং 
িনেজেক একটা সুেযাগ িদন। আমােদর কাযর্kম হেc 
এমন একps নীিতর সংকলন েয িল এত সরল 
ভােব েলখা েয আমােদর ৈদনিnন জীবেন েস িলেক 
আমরা পালন করেত পাির। এই নীিত িলর িবষেয় 
সবেচেয় tপূণর্ বয্াপার এই েয এ িল কাজ 
কের।
এn.এ-র সে  েকানও শতর্  জিড়ত েনই। 

আমরা অনয্ েকানও সংগঠেনর সে  যুk নই, 
আমােদর েকানও pেবশ-দিkণা েনই, েনই েকানও 
শপথ নামায় হsাkর েদওয়ার বা কা র কােছ 
pিত িতবd হওয়ার বয্াপার। আমরা েকানও 
রাজৈনিতক, ধমর্ীয় বা আইন-শৃ লা রkাকারী 
দেলর সে  জিড়ত নই এবং আমরা েকানও সময় 
কারও নজরদািরর অধীন নই। বয়স, জািত, েযৗন 
পিরচয়, ধমর্ িনিবর্েশেষ বা ধমর্ িব াসহীন েয েকউ 
আমােদর সদসয্ হেত পাের।

আপিন েকান েনশা বা কতটা েনশা করেতন বা 
েসটা কার কাছ েথেক িকনেতন আপিন অতীেত 
কী কেরেছন, আপনার কােছ কী েবিশ আেছ বা 
কী েনই এসব জানেত আমরা আgহী নই। আপিন 
ধুমাt আপনার সমসয্ার বয্াপাের কী করেত 

চান এবং আমরা েস বয্াপাের কী ভােব আপনােক 
সাহাযয্ করেত পাির েকবল এেতই আমােদর আgহ। 
আমােদর েয েকানও িমিটং-এ নবাগত সবেচেয় 

tপূণর্ বয্িk, কারণ আমােদর কােছ যা আেছ 
তা আমরা দান কেরই রkা করেত পাির। আমােদর 
েগা ী-গত অিভjতায় েদেখিছ েয আমােদর িমিটং-
এ যাঁরা িনয়িমত আেসন তারা েনশামkু থােকন। 

আমরা এখােন েকন?
এn.এ বnুম লীেত আসার আেগ আমরা 

িনেজেদর জীবন পিরচালনা করেত অkম িছলাম। 
আমরা অনয্ েলাকেদর মত না পারিছলাম বাঁচেত, 
না পারিছলাম জীবেনর আনn উপেভাগ করেত। 
আমােদর আলাদা িকছু দরকার হতই এবং আমােদর 
মেন হত েয আমরা েনশার মেধয্ তা েপেয় েগিছ। 
পিরবার, stী, sামী এবং সnান-সnিতর কলয্ােণর 
েচেয় আমরা েনশা করােক েবিশ জ ির মেন 
কেরিছ। েনশার জনয্ আমরা েয েকানও মলূয্ 
িদেত psত িছলাম। আমরা অেনক েলােকর অেনক 
kিত কেরিছ, িকn সবেচেয় েবিশ িনেজেদর kিত 
কেরিছ। আমােদর বয্িkগত দািয়t িল অsীকার 
কের আমরা আসেল িনেজেদর সমসয্া সৃি  কেরিছ। 
মেন হত েয জীবন েয রকম েসইভােব জীবনেক 
েমেন িনেত আমরা অkম িছলাম। 
আমােদর অিধকাংেশরই উপলিb হয় েয েনশা 

করার মধয্ িদেয় আমরা ধীের ধীের আtহতয্ার 
িদেক এিগেয় যািcলাম। িকn েনশা জীবেনর 
এমন এক চতুর শt েয আমরা এই বয্াপাের 
িকছু করার শিkটা হািরেয় েফেলিছলাম। েশেষ 
আমরা েকউ কারাগাের েপৗঁেছিছলাম, আবার েকউ 
ঔষধপt, েকউ বা ধমর্, েকউ বা মেনািবjানীর 
কােছ সাহাযয্ খুজঁলাম। এ িলর মেধয্ েকানওটাই 
আমােদর জনয্ যেথ  িছল না। সবর্দাই আমােদর 
েরােগর পুনরািবভর্ াব হত বা েরাগ বিৃd েপেত 
থাকত। েশষ পযর্n আমরা হতাশ হেয় নারেকািটকs 
অয্ােনািনমাs-এ এেস এক অপেরর সাহাযয্pাথর্ী হই। 
এn.এ-েত আসার পর আমরা উপলিb কির েয 

আমরা অসুs েলাক। আমরা এমন অসুেখ আkাn 
যার েকানও িচিকৎসা জানা েনই। তবওু েকানও 

একটা পযর্ােয় এই েরাগেক আটক করা যায় এবং 
তখন আেরাগয্লাভ করা সmব।

এটা কী ভােব কাজ কের?
আমােদর যা েদওয়ার আেছ েসটা যিদ আপিন 

চান এবং তা পাওয়ার জনয্ েচ া চালােত ইcকু 
থােকন তাহেল আপিন িকছু পদেkপ েনওয়ার জনয্ 
psত আেছন।এ িল হল েসইসব নীিত েয িল 
আমােদর আেরাগয্লাভেক সmব কেরেছ। নীিত িল 
হল:-
 ১। আমরা sীকার কেরিছলাম েয আমরা আমােদর 

েনশাসিkর কােছ শিkহীন, তাই আমােদর 
জীবন িনয়ntণহীন হেয় পেড়িছল।

 ২। আমরা এই িব ােস উপনীত হলাম েয আমােদর 
েচেয় এক বহৃtর শিk আমােদর pকৃিতsতায় 
িফিরেয় আনেত পাের।

 ৩। আমােদর উপলb ঈ েরর হােত আমােদর ইcা 
এবং জীবন সমপর্ণ করার িসdাn িনলাম।

 ৪। আমরা খুিটেয় এবং িনভর্ েয় আমােদর ৈনিতক 
িবে ষণ করলাম।

 ৫। আমরা ঈ েরর কােছ, িনেজেদর কােছ এবং 
অনয্ এক বয্িkর কােছ আমােদর ভুেলর সিঠক 
pকৃিত sীকার করলাম।

 ৬। আমরা পুেরাপুির ভােব psত হলাম 
যােত ঈ র আমােদর এই সমs চািরিtক 
েদাষtিট িল দরূ কেরন।

 ৭। আমরা িবনীত ভােব তাঁর কােছ pাথর্না 
করলাম েযন িতিন আমােদর দবুর্লতা িল দরূ 
কেরন।

 ৮। আমরা যাঁেদর kিত কেরিছলাম তাঁেদর একিট 
তািলকা ৈতরী করলাম এবং তাঁেদর সকেলর 
kিতপূরণ করেত ইcকু হলাম। 

 ৯। আমরা যাঁেদর েkেt সmব, তাঁেদর সরাসির 
kিতপূরণ করলাম; েখয়াল রাখলাম এেত েযন 
তাঁেদর বা অনয্ কা র নতুন কের আঘাত না 
লােগ।

 ১০। আমরা িনয়িমত িনেজেদর িবে ষণ করেত 
থাকলাম এবং িনেজেদর ভুল হওয়া মাtই ভুল 
sীকার করলাম।

 ১১। আমরা pাথর্না ও ধয্ােনর মাধয্েম আমােদর 
উপলb ঈ েরর সে  সেচতন সmেকর্ র উnিত 
সাধেনর জনয্ সেচ  হেয় ধু মাt এই pাথর্না 
করেত থাকলাম েয আমােদর জনয্ তাঁর কী 
ইcা তা েযন জানেত পাির এবং তা পালন 
করার শিk পাই।

 ১২। এই পদেkপ িলর ফেল আধয্ািtক জাগৃিত 
লাভ কের আমরা অনয্ েনশাসkেদর কােছ এই 
কথা েপৗঁেছ িদেত এবং জীবেনর সবর্েkেt এই 
নীিত িল অনসুরেণ সেচ  হলাম।

এ িল েন মেন হয় েয মs িফিরিs এবং আিম 
এ িল একসে  করেত পারব না। িকn আমরা 
একিদেন েনশাসেk পিরণত হই িন, তাই মেন 
রাখেবন—রেয় সেয় চলনু।
আমােদর আেরাগয্ pয়াসেক একিট িজিনস 

সবর্ািধক ভােব পরািজত করেত পাের, েসটা হল 
আধয্ািtক নীিত িলর pিত উেপkা বা অসিহ ু তা। 
আেরােগয্র জনয্ িতনিট অতয্াবশয্ক িজিনস হল 
সততা, েখালা মন এবং আgহ। এ িলর েজাের 
আমরা িনেজেদর লেkয্র পেথ িনি ত ভােব অgসর 
হই।
আমরা মেন কির েয েনশাসিkর অসুেখর pিত 

আমােদর দিৃ ভি  পুেরাপুির বাsবসmত। কারণ এক 
েনশাসkেক অনয্ এক েনশাসk সাহাযয্ করেছ—এর 
িচিকৎসাগত মলূয্ তুলনাহীন। আমরা মেন কির 
আমােদর পdিতেক কােজ পিরণত করা যায়। কারণ 
এক েনশািড়েক আর এক েনশািড় সবেচেয় ভালভােব 
বঝুেত ও সাহাযয্ করেত পাের। আমরা িব াস কির 
েয যত তাড়াতািড় আমােদর ৈদনিnন সামািজক 
জীবেন সমসয্া িলর সmুখীন হব ততই তাড়াতািড় 
আমরা এই সমােজর gহণেযাগয্, দািয়tবান এবং 
উৎপাদনশীল সদসয্ হেয় উঠব।
সিkয় েনশাসিkেত িফের না যাওয়ার একটা 

মাt উপায় আেছ, েসটা হল েনশা করার pথম 
সুেযাগিটেক িফিরেয় েদওয়া। যিদ আপিন আমােদর 
মত হন তাহেল আপিন জােনন েয েনশা করা 
একবার মােনই অেনকবার। এবং একবার  
করেল হাজার বারও যেথ  নয়। আমরা এই 
বয্াপারিটেক ভীষণ t িদই। কারণ আমরা জািন 
েয যখন েয েকান েপ েনশা কির অথবা একটা 
মাদেকর বদেল অনয্ একটা মাদক েসবন কির 
তখন আমরা নতুন কের েনশার পেথ আবার েনেম 
পিড়। 
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েক, কী, কী ক ের 
এবং েকন
ে ত gn Narcotics Anonymous 
েথেক পুনমুর্িdত।

মদেক অনয্ মাদেকর েথেক আলাদা ভাবার 
জনয্ অেনক আেরাগয্pয়াসী েনশাসk আবার েনশা 

 কেরেছ। এন.এ. েত আসার আেগ আমােদর 
মেধয্ অেনেক মদেক আলাদা েচােখ েদখত, িকn 
আমরা এই িব ািnর মেধয্ থাকেত পাির না। মদ 
একিট মাদক। আমরা েনশার বয্িধgs মানষু—
আেরাগয্pয়ােসর জনয্ সব রকম মাদকািদ েথেক 
আমােদর সmূণর্ িনবিৃt অতয্n আবশয্ক।

এn.এ-র dাদশ পরsরা
আমােদর যা আেছ েসটা ধুমাt সদা জাgত 

সতকর্ তা িদেয়ই আমরা রkা করেত পাির। েযমন 
একজন বয্িkর মিুk ঘেট dাদশ পদেkেপ েতমনই 
dাদশ পরmরা েথেক আেস েগা ী গত মিুk।
যতkণ আমােদর িবিcn করার শিkর েচেয় 

একতার বnন েবিশ শিkশালী থােকেব ততkণ সব 
িকছুই িঠক থাকেব। এই dাদশ পরmরা হল:-
 ১। সবর্ােg আসেব আমােদর সমেবত কলয্ােণর 

p , এn.এ -র একতার উপর িনভর্ র কের 
বয্িkগত আেরাগয্লাভ।

 ২। আমােদর েগা ীগত কাযর্কলােপর বয্াপাের 
একজনই পরম কতর্ া আেছন—েpমময় ঈ র— 
েগা ীগত িবেবক েবােধর মধয্ িদেয় িতিন 
িনেজেক pকাশ কেরন। আমােদর েনতারা 
শাসন কেরন না, তাঁরা ধুমাt িব s েসবক।

 ৩। এn.এ -র সদসয্ হওয়ার একমাt শতর্  হল 
েনশা বn করার আকাkা।

 ৪। pেতয্ক েগা ী-এর sাধীনভােব কাজ করা 
উিচত, যিদ না তােত অনয্ েকান েগা ী বা 
সমg এn.এ-র উপর pভাব পেড়।

 ৫। pেতয্ক েগা ীর একটাই pাথিমক উেdশয্—েয 
েয েনশািড় এখনও ক  পােc তার কােছ 
বাতর্ ািট বহন কের িনেয় যাওয়া।

 ৬। যােত অথর্ সmিt বা খয্ািতজিনত সমসয্া 
আমােদর pাথিমক উেdশয্ েথেক িবচুয্ত করেত 
না পাের েসজনয্ও েকানও এn.এ- েগা ীর 
িনেজেদর মতন বা বাইেরর েকানও সংsােক 
অনেুমাদন েদওয়া, অথর্ সাহাযয্ করা বা 
এn.এ-র নাম বয্বহার করেত েদওয়া উিচত 
নয়।

 ৭। বাইেরর েকানও অনদুান gহণ না কের pিতিট 
এn.এ েগা ীেক sিনভর্ রশীল হেত হেব।

 ৮। নারেকািটকs অয্ােনািনমাs সবর্দা অেপশাদার 
হেয় থাকেব, িকn আমােদর েসবােকnd িল 
িবেশষ কমর্ী িনেয়াগ করেত পারেব।

 ৯। সাধারণ ভােব এn.এ সংগঠন করার কথা নয়, 
িকn আমরা েসবা পিরষদ বা সিমিত গঠন 
করেত পাির। এ িল যাঁেদর জনয্ কাজ করেব 
তাঁেদর কােছ সরাসির দািয়tবd থাকেব।

 ১০। বাইেরর িবষয় িল সmেকর্  নারেকািটকs 
অয্ােনািনমাs-এর েকানও অিভমত েনই। 
সুতরাং এn.এ-র নাম কখনওই জন-িবতেকর্  
জিড়েয় পড়েত েদওয়া উিচত নয়।

 ১১। আমােদর জনসংেযাগ নীিতর িভিt pচার 
করা নয়, আকষর্ণ করা। সংবাদপt, েবতার, 
চলিct pভৃিত েkেt আমােদর সবর্দা বয্িkগত 
অপিরিচিত রkা করা উিচত।

 ১২। অjাত পিরচয় থাকাটাই আমােদর সমs 
পরmরার আধয্ািtক িভিt—এই িভিt সবর্দা 
মেন কিরেয় েদয় েয বয্িkেtর আেগ নীিতর 
sান। 


