କିଏ, କ’ଣ, କିପରି ଏବଂ କାହକି ?
କାହାକୁ ନିଶାସk କୁ ହାଯାଏ ?

ଆମ ଭିତରୁ ଅ କାଂଶଙ୍କୁ ଏହି pଶ୍ନ ବିଷୟେର dିତୀୟ ଥର
ଭାବିବା ଦରକାର ନାହ । ଆେମ ଜାଣୁ ! ଆମର ସାରା ଜୀବନ
ଏବଂ ଚିnା େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ରୂପେର ମାଦକdବ୍ୟ ଉପେର
େକndୀଭୂତ ଲା – ପାଇବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଅ କ
ପାଇବା ପାଇଁ ରାsା ଓ ଉପାୟ େଖାଜିବା । ଆେମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ
ମାଦକdବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଲୁ ଓ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ
ବଞ୍ଚୁ ଲୁ । ସରଳ ଭାଷାେର କହିେଲ, ଜେଣ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ
ଯାହାର ଜୀବନ ମାଦକdବ୍ୟ dାରା ନିୟntିତ େସ ହ ନିଶାସk ।
ଆେମମାେନ େଗାଟିଏ ନିରବcିn ଏବଂ ବଢ଼ିଚାଲୁ ବା େରାଗେର
କବଳିତ ଯାହାର େଶଷ ପରିଣତି ସବୁ େବେଳ ସମାନ: େଜଲ୍,
ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମୃତୁ୍ୟ ।

ନାେକର୍ାଟିk ଆେନାନିମସ୍ କାଯର୍୍ୟkମ କ’ଣ ?

ଏନ୍.ଏ. ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ଲାଭବିହୀନ
ସମାଗମ ବା ସମାଜ େଯଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଦକdବ୍ୟ ଏକ
ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା େହାଇଯାଇ ଲା । ଆେମମାେନ ସୁଧାର ପଥେର
ବା ନିଶାସk ବ୍ୟkି, େଯଉଁମାେନ ନିଶାମୁk େହାଇ ରହିବାେର
ପରsରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିୟମିତ ମିଳତ
ି େହଉ । ଏହା
ସମs pକାରର ମାଦକdବ୍ୟଠାରୁ ନିବୃt ରହିବାର ଏକ
କାଯର୍୍ୟkମ । ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ େକବଳ ଏକ ମାt ଆବଶ୍ୟକତା
େହଲା, ମାଦକdବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବn କରିବାକୁ ଇcା । ଆେମ
psାବ େଦଉ େଯ ଆପଣ ମନକୁ େଖାଲା ରଖnୁ ଏବଂ ନିଜକୁ
ଏକ ସୁେଯାଗ ଦିଅnୁ । ଆମ କାଯର୍୍ୟkମଟି ଅତି ସରଳ ଭାବେର
େଲଖା େହାଇ ବା େକେତାଟି ମୂଳତttର ସମାହାର ଯାହାକୁ
ଆେମ ଆମର େଦୖନnିନ ଜୀବନେର ଅନୁ ସରଣ କରିପାରିବା ।
ସବୁ ଠୁ ମହttପୂଣ୍ଣର୍ କଥା େହଲା େଯ େସଗୁଡ଼କ
ି କାମ କେର ।
ଏନ୍.ଏ. ସହିତ େକୗଣସି ସtର୍ ଜଡ଼ିତ ନୁ େହଁ । ଆେମ ଅନ୍ୟ
େକୗଣସି ସଂsା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନାହୁ ଁ, ଆମର େକୗଣସି pାରmିକ
ଚାnା ବା େଦୟ ନାହ, େକୗଣସି ଶପଥପାଠେର ଦsଖତ କରିବାକୁ
ପେଡ଼ ନାହ, କାହାକୁ େକୗଣସି pତିଶ୍ରୁତ ି େଦବାକୁ ପେଡ଼ ନାହ ।
ଆେମ େକୗଣସି ରାଜେନୖତକ
ି , ଧାମକ କିମା୍ଵ ଆଇନ pବtର୍ନକାରୀ
ସଂsାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନାହୁ ଁ, ଏବଂ େକୗଣସି ସମୟେର
କାହାର ସତକର୍ ନଜରେର ନାହୁ ଁ । ବୟସ, ସmpଦାୟ, େଯୗନ
ପରିଚୟ, ଧାମକ ବିଶ୍ଵାସ, ଧମର୍ କିମ୍ଵା ଧମର୍ବହ
ି ୀନ, ନିବେଶଷେର
େଯେକୗଣସି ବ୍ୟkି ଆମ ସହିତ େଯାଗ େଦଇପାରିବ ।
ଆପଣ େକଉଁ ମାଦକdବ୍ୟ କିମ୍ଵା େକେତ ପରିମାଣେର
ବ୍ୟବହାର କରୁ େଲ କିମ୍ଵା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ େଯାଗାଉ େଲ,
ଅତୀତେର ଆପଣ କଣ କରିଛnି, ଆପଣଙ୍କର େକେତ ଅ କ
କିମ୍ଵା େକେତ କମ୍ ଅଛି େସସବୁ ବିଷୟେର ଜାଣିବା ପାଇଁ

ଆେମ ଆgହୀ ନୁ େହଁ, କିnୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟେର
ଆପଣ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଁଛnି ଏବଂ ଆେମ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ
କରିପାରିବୁ େକବଳ େସ ବିଷୟେର ଆgହୀ । ନବାଗତ ସଦସ୍ୟ
େଯ େକୗଣସି ସଭାେର ସବୁ ଠାରୁ ମହttପୂଣ୍ଣର୍ ବ୍ୟkି େହାଇଥାnି,
କାରଣ ଆମ ପାଖେର ଯାହା ଅଛି ତାହା େକବଳ େଦବା dାରା ହ
ଆେମ ନିଜ ପାଖେର ରଖିପାରିବୁ । ଆମ େଗାଷ୍ଠୀଗତ ଅନୁ ଭୂତିରୁ
ଆେମ ଶିଖିଛୁ େଯ େଯଉଁମାେନ ଆମର ସଭାକୁ ନିୟମିତ ଆସnି
େସମାେନ ନିଶାମୁk ରହnି ।

ଆେମ ଏଠି କାହକି ଅଛୁ ?

ଏନ୍.ଏ.ର ସମାଗମକୁ ଆସିବା ପୂବର୍ରୁ, ଆେmମାେନ ଆମ
ନିଜ ଜୀବନକୁ ଚଳାଇପାରୁ ନ ଲୁ । ଆେମ ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ପରି
ବଞ୍ଚିପାରୁ ନ ଲୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରିପାରୁ ନ ଲୁ ।
ଆମକୁ କିଛ ି ଭିnତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଲା ଏବଂ ଆେମ ଭାବିେନଲୁ
େଯ ଆେମ ମାଦକdବ୍ୟେର ତାହା ପାଇଗଲୁ । ଆମର ପରିବାର,
ଆମର stୀ, sାମୀ ଏବଂ ଆମର ସnାନମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣଠାରୁ
ଆେମ ମାଦକdବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ pାଧାନ୍ୟ େଦଇ ଲୁ ।
େଯେକୗଣସି ମୂଲ୍ୟେର ବି ଆମକୁ ମାଦକdବ୍ୟ ଦରକାର ଲା ।
ଆେମ ଅେନକ େଲାକଙ୍କର ବହୁ ତ kତି କଲୁ , କିnୁ ସବୁ ଠୁ ଅ କ
kତି ନିଜର କଲୁ । ଆମର ବ୍ୟkିଗତ ଦାୟିtକୁ gହଣ କରିବାର
ଅପାରଗତା େଯାଗୁଁ ଆେମ ବାsବେର ଆମ ନିଜର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି
କରୁ ଲୁ । ଆମକୁ ଲାଗୁ ଲା କି ଜୀବନକୁ ତା ନିଜ ଅନୁ ସାେର
ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆେମ ଅସମଥର୍ ଲୁ ।
ଆମ ଭିତରୁ ଅ କାଂଶ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କଲୁ େଯ ଆମର
ଆସkିେର ଆେମମାେନ ଧୀେର ଧୀେର ଆtହତ୍ୟା କରୁ ଲୁ , କିnୁ
ଆସkି ଜୀବନର ଏପରି ଏକ ଚତୁ ର ଶତ୍ରୁ େଯ ଏହା ବିଷୟେର
କିଛ ି କରିବାର ଶkି ଆେମ ହରାଇ େଦଇ ଲୁ । ଆମ ଭିତରୁ
ବହୁ ତ ଜଣ େଜଲ ଗେଲ, କିମ୍ଵା ଔଷଧ, ଧମର୍ ଏବଂ ମାନସିକ
ଚିକt
ି ା ମା ମେର ସାହାଯ୍ୟ େଲାଡ଼ିେଲ । ଏ ରୁ େକୗଣସି ପnା
ଆମ ପାଇଁ ପଯର୍୍ୟାp େହଉ ନ ଲା । ହତାଶ େହାଇ ନାେକର୍ାଟିk
ଆେନାନିମସେର ଆେମ ପରsରଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ େଲାଡ଼ିବା
ପଯର୍୍ୟn ଆମର େରାଗ ସବୁ େବେଳ ପୁନଃpକାଶ ପାଉ ଲା କିମା୍ଵ
ବଢ଼ି ଚାଲୁ ଲା ।
ଏନ୍.ଏ.କୁ ଆସିବା ପେର ଆେମ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କଲୁ େଯ
ଆେମମାେନ ଅସୁs ଲୁ । ଆେମ ଏପରି ଏକ େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ
ଲୁ ଯାହାର େକୗଣସି ଜଣାଶୁଣା ଚିକt
ି ା ନାହ । ଅବଶ୍ୟ, ଏହାକୁ
େକୗଣସି ମୁହୂtର୍େର େରାକାଯାଇପାେର ଏବଂ ତା’ପେର ସୁଧାର
ସmବ େହାଇଥାଏ ।

ଏହା କିପରି କାମ କେର

ଯଦି ଆେମ ଯାହା େଦଇପାରିବୁ ଆପଣ ତାହା ଚାହୁ ଁଛnି,
ଏବଂ ତା’କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛ ି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଇcୁ କ ଅଛnି,
ତା’େହେଲ ଆପଣ େକେତଗୁଡ଼ଏ
ି ନିdଷ୍ଟ ପଦେkପ େନବାକୁ

psୁ ତ ଅଛnି । ଏଗୁଡ଼କ
ି େସହି ନୀତି ଯାହା ଆମର ସୁଧାରକୁ
ସmବ କଲା ।
୧. ଆେମ ମାନିେନଲୁ େଯ ଆମର ଆସkି ଆଗେର ଆେମ
ଶkିହୀନ ଲୁ , େସ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଅଣାୟତ େହାଇ
ଚାଲି ଲା ।
୨. ଆେମ ବିଶ୍ଵ ାସ କରି ବ ାକୁ ଲାଗି ଲୁ େଯ ଆମଠାରୁ ବଡ଼
ଆଉ ଏକ ଶkି ଆମର pକୃ ତs
ି ଅବsାକୁ ପୁନଃsାପନ
କରିପାରିବ ।
୩. ଆେମ ବୁ ଝି ପାରି ବା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯtେର ଆମର ଇcା ଏବଂ
ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିେଦବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପtି େନଲୁ ।
୪. ଆେମ ନିଜ ର ଅେନ୍ଵ ଷ ଣ କରି ବ ା ସହ ନିଭର୍ ୀ କଭାେବ
େନୖତକ
ି ତାର ଏକ ତାଲିକା psୁ ତ କଲୁ ।
୫. ଆେମ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନିକଟେର, ନିଜ ପାଖେର ଏବଂ ଅନ୍ୟ
ଜେଣ ବ୍ୟkି ଙ୍କ ପାଖେର ଆମ ଭୁ ଲ୍ ର ସଠି କ୍ ରୂ ପକୁ
ମାନିେନଲୁ ।
୬. ଈଶ୍ଵର ଆମର ଏହିସବୁ ଚରିtକ
ି ତ୍ରୁଟ ି ଦୂ ର କରିେବ େବାଲି
ଆେମ ସmୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ psୁ ତ େହଲୁ ।
୭. ଆେମ ଆମର େଦାଷତ୍ରୁ ଟ ି ଗୁ ଡ଼ି କ ଦୂ ର କରି ବ ା ପାଇଁ
ନmତାର ସହ ତାଙ୍କୁ ନିେବଦନ କଲୁ ।
୮. ଆେମ kତି କରି ବା ସମs ବ୍ୟkିଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା କଲୁ
ଏବଂ େସ ସମsଙ୍କ ପାଖେର pାୟଶ୍ଚି ତ କରିବାକୁ ଇcୁ କ
େହଲୁ ।
୯. େଯଉଁ ବ୍ୟkି ମାନଙ୍କ ପାଖେର ସmବ ଆେମ ସିଧାସଳଖ
pାୟଶ୍ଚି ତ କଲୁ , ଏହା କରିବା dାରା ଯଦି େସହି େଲାକଙ୍କୁ ବା
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ େହାଇପାେର ତାହାକୁ ବାଦ୍ େଦଲୁ ।
୧୦. ଆେମ ବ୍ୟkି ଗତ କାଯର୍୍ୟକଳାପର ତାଲି କା କରିବା ଜାରି
ରଖିଲୁ ଏବଂ େଯଉଁଠି ଆେମ ଭୁଲ୍ ତାହା ତୁ ରn ମାନି େନଲୁ ।
୧୧. pାଥର୍ ନ ା ଏବଂ ାନ ମା ମେର ଆେମ ବୁ ଝିପ ାରି ବା
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସେଚତ ସmକର୍ ଉnତ କରିବାକୁ
ଚାହଲୁ , ତାଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ େକବଳ ସଦିcାର ଅବଗତି
ଏବଂ ତାକୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିବାର ଶkି ପାଇଁ pାଥର୍ନା କଲୁ ।
୧୨. ଏହି ପଦେkପଗୁ ଡ଼ିକର ଫଳsରୂପ ଆମ ଭି ତେର ଏକ
ଆ ାtିକ ଜାଗରଣ େହଲା । ଆେମ ନିଶାସkମାନଙ୍କୁ ଏହି
ବାtର୍ା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କଲୁ ଏବଂ ଆମର ସବୁ େktେର
ଏହି ମୂଳତtt ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କଲୁ ।
ଶୁଣବ
ି ାକୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ନିେdର୍ଶ ଭଳି ଲାଗୁଛ ି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼କ
ି
ଆେମ ଏକାଥରେକ କରିପାରିବା ନାହ । ଆେମ େଗାଟିଏ ଦିନେର
ନିଶାସk େହାଇନ ଲୁ , େତଣୁ ମେନରଖnୁ – ଧୀର ପାଣି ପଥର
କାେଟ ।

ଏକ ମେନାଭାବ ଯାହା ଅନ୍ୟସବୁ ଠାରୁ ଅ କ ଆମକୁ ଆମ
ସୁଧାରେର ବିଫଳ କେର; ତାହା େହଉଛି ଆ ାtିକ ସିdାn pତି
ଅନାgହ କିମ୍ଵା ଅସହିଷ୍ଣୁ ମେନାବୃ tି । ଏଗୁଡ଼କ
ି ମ ରୁ ତିେନାଟି
ଅପରିହାଯର୍୍ୟ ସିdାn େହଉଛି ସାଧୁତା, େଖାଲା ମେନାଭାବ ଏବଂ
ଆgହ । ଏଗୁଡ଼କ
ି ସହିତ ଆେମ ସଠିକ୍ ମାଗର୍େର ରହିବା ।
ଆେମ ଅନୁ ଭବ କରୁ େଯ ଆସkି େରାଗ pତି ଆମର ପnା
ସmୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ବାsବବାଦୀ, େଯେହତୁ ଜେଣ ନିଶାସk ଆଉ
ଜେଣ ନିଶାସk ବ୍ୟkିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର େଯଉଁ ଚିକt
ି ାଗତ
ମୂଲ୍ୟ ରହିଛ ି ତାହାର େକୗଣସି ତୁ ଳନା ନାହ । ଆେମ ଅନୁ ଭବ
କରୁ େଯ ଆମ ବାଟ କାେଯର୍୍ୟାପେଯାଗୀ, କାରଣ ଜେଣ ନିଶାସk
ଅନ୍ୟ ଜେଣ ନିଶାସk ବ୍ୟkିଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେର ବୁ ଝପ
ି ାେର
ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାେର । ଆେମ ବିଶ୍ଵାସ କରୁ େଯ େଯେତ
ଶୀଘ୍ର ଆେମ ସମାଜ ଭିତେର, େଦୖନnିନ ଜୀବନେର ଆମର
ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସାମ୍ନା କରିବୁ, େସେତ ଶୀଘ୍ର ଆେମ େସହି
ସମାଜର gହଣୀୟ, ଦାୟିtବାନ ଏବଂ କାଯର୍୍ୟkମ ସଦସ୍ୟ
େହାଇପାରିବୁ ।
ସkିୟ ଆସkିକୁ େଫରି ନଯିବା ପାଇଁ େକବଳ ଏକମାt ପnା
େହଲା ଥେରବି ମାଦକdବ୍ୟ ନ େନବା । ଯଦି ଆପଣ ଆମ ପରି
େହାଇଥାnି ଆପଣ ଜାଣି େବ େଯ ଥେର ବି ବହୁ ତ ଏବଂ ହଜାର
ଥର ବି ଯେଥଷ୍ଟ ନୁ େହଁ । ଆେମ ଏହାରି ଉପେର ଅ କ ଗୁରୁt
େଦଉ, କାରଣ ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େଯେତେବେଳ ଆେମ େକୗଣସି
pକାରର ମାଦକdବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିମ୍ଵା େଗାଟିଏ ବଦଳେର
ଅନ୍ୟେଗାେଟ ମାଦକdବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମର ଆସkିକୁ
ଆେମ ପୁନବର୍ାର ମୁk କରିେଦଉ ।
ମଦକୁ ଅନ୍ୟ ମାଦକdବ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବିବା ବହୁ ତ
ନିଶାସk ବ୍ୟkିଙ୍କର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାରର କାରଣ େହାଇଛି । ଆେମ
ଏନ୍.ଏ.କୁ ଆସିବା ପୂବର୍ରୁ ଆମ ଭିତରୁ ବହୁ ତ ଜଣ ମଦକୁ ଭିn
ନଜରେର େଦଖୁ େଲ, କିnୁ ଆେମ ଏ ବିଷୟେର dndେର ରହିବା
ଅନୁ ଚତ୍
ି । ମଦ େଗାଟିଏ ମାଦକ dବ୍ୟ । ଆେମମାେନ େହଲୁ
ଆସkି େରାଗେର ବା ବ୍ୟkିମାେନ, ଯାହାକୁ ସୁଧାର ପଥେର
ରହିବାକୁ େହେଲ ସମs pକାରର ମାଦକdବ୍ୟଠାରୁ ନିବୃt
ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ନାେକର୍ାଟିk ଆେନାନିମସର ବାରଟି ପରmରା

ଆମ ପାଖେର ଯାହା ଅଛି େକବଳ ସତକର୍ତାର ସହିତ ଆେମ
ତାହା ରଖିପାରୁ, ଏବଂ େଯପରି ବ୍ୟkିର ମୁkି ବାରଟି ପଦେkପରୁ
ଆସିଥାଏ, ଠିକ୍ େସହିପରି େଗାଷ୍ଠୀର ମୁkି ଆମର ପରmରାରୁ
ଉttି େହାଇଥାଏ ।
େଯ ପଯର୍୍ୟn ଆମକୁ ବାnି ରଖି ବା ବnନ ଆମକୁ ଅଲଗା
କରିେଦବା ଶkିଠାରୁ ଅ କ ଶkିଶାଳୀ, େସ ପଯର୍୍ୟn ସବୁ କଛ
ି ି ଠିକ୍
ଚାଲିବ ।

୧. ଆମର ସାମୂ ହ କ
ି କଲ୍ୟାଣ pଥେମ ଆସିବ ା ଦରକାର;
ବ୍ୟkି ଗ ତ ସୁ ଧ ାର ଏନ୍.ଏ.ର ଏକତା ଉପେର ନିଭର୍ ର
କେର ।
୨. ଆମ େଗାଷ୍ଠୀର ଉେdଶ୍ୟ ପାଇଁ େକବଳ ଜେଣ ହ ଚରମ
pାଧୀକାରୀ ଅଛnି – ଏକ େpମମୟ ଈଶ୍ଵର େଯ କି
ଆମର େଗାଷ୍ଠୀଗତ ବିେବକ ମା ମେର ନିଜକୁ ପରିpକାଶ
କରିଥାnି । ଆମର େନତାମାେନ େକବଳ ବିଶ୍ଵs େସବକ;
େସମାେନ ଶାସନ କରnି ନାହ ।

୧୨. ପରି ଚ ୟହୀନତା େହଉଛି ଆମର ସମs ପରmରାର
ଆ ାtିକ ମୂ ଳ ଦୁ ଆ, ଏହା ସବୁ େବେଳ ବ୍ୟkି t ପୂ ବର୍ ରୁ
ସି d ାn ଗୁ ଡ଼ି କୁ sାନ େଦବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମେନ
ପକାଇଦିଏ ।
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୩. ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ େକବଳ ଏକମାt ଆବଶ୍ୟକତା େହଲା
ମାଦକdବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବnକରିବାକୁ ଇcା ।
୪. ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀ କିମ୍ଵା ସmୂଣ୍ଣର୍ ଏନ୍.ଏ.କୁ pଭାବିତ କରୁ ବା
ବିଷୟବsୁ କୁ ଛାଡ଼ି pେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀ sୟଂଶାସିତ େହବା
ଦରକାର ।

୬. େକୗଣସି ସmକର୍ୀୟ ବ୍ୟବsା ବା ବାହ୍ୟ ଉେଦ୍ୟାଗକୁ ଏକ
ଏନ୍.ଏ. େଗାଷ୍ଠୀ କଦାପି ସମଥର୍ନ, ଆଥକ ସହାୟତା କିମ୍ଵା
ଏନ୍.ଏ.ର ନାମ େଯାଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ନୁ େହଁ, ହୁ ଏତ ଆଥକ
ସମସ୍ୟା, ସmtି କିମ୍ଵା ସmାନର େମାହ ଆମକୁ ଆମର
pାଥମିକ ଉେdଶ୍ୟଠାରୁ ଦୂ େରଇେଦବ ।
୭. pେତ୍ୟକ ଏନ୍.ଏ. େଗାଷ୍ଠୀ ବାହ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ gହଣ ନକରି,
ସmୂଣ୍ଣର୍ଭାେବ sାବଲମ୍ଵୀ େହବା ଦରକାର ।
୮. ନାେକର୍ାଟିk ଆେନାନିମସ ସବୁ େବେଳ େପସାଦାର ନ େହାଇ
ରହିବା ଦରକାର, କିnୁ ଆମର େସବା େକndଗୁଡ଼କ
ି sତnt
କମର୍ୀ ନିେୟାଜିତ କରିପାରnି ।
୯. ଯାହା ବି େହଉ, ଏନ୍.ଏ. କଦାପି ସଂଗଠିତ େହବା ଉଚିତ
ନୁ େହଁ , କିnୁ ଆେମ େସବା ପରିଷ ଦ ବା ସମି ତ ି ଗଠନ
କରିପାରୁ, ଯିଏକି େଯଉଁମାନଙ୍କୁ େସବା ଦିଅnି େସମାନଙ୍କ
pତି pତ୍ୟk ଭାବେର ଦାୟୀ ରହିେବ ।

୧୧. ଆମର ଜନ ସmକର୍ ନୀତି େpାtାହନ ଅେପkା ଆକଷର୍ଣ
ଉପେର ଆଧାରି ତ ; ଆେମ ସବୁ େବେଳ ଗଣମା ମ,
େରଡ଼ି ଓ ଏବଂ ଚଳcି t sରେର ଆମର ବ୍ୟkି ଗ ତ
ପରିଚୟହୀନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର ।

ପାଇଁ ପୁନଃମୁdିତ ବାରଟି ପଯର୍୍ୟାୟ ଓ ବାରିଟ ି ପରାmରା
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୧୦. ନାେକର୍ାଟିk ଆେନାନିମସର ବାହ୍ୟ ଘଟଣାବଳି ଉପେର
େକୗଣସି ମତାମତ ନାହ; େତଣୁ ଏନ.ଏ. ନାମକୁ
ସାବର୍ ସ ାଧାରଣ ବିବ ାଦ ମ କୁ କଦାପି ଟାଣି ବ ା ଉଚିତ
ନୁ େହଁ ।

AA World Services, Inc.ର ଅନୁ ମତି ଅନୁ ଯାୟୀ ସଂେଶାଧନ

F

୫. pେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀର ଏକମାt pାଥମିକ ଉେdଶ୍ୟ େହଉଛି –
ଏେବବି ପୀଡ଼ିତ ବା ନିଶାସk ବ୍ୟkିମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାtର୍ା
ପହଞ୍ଚାଇବା ।
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