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हामी मध्ये धेरैलाई यस प्रश्नको बारेमा दुईपटक सोचि�रहनु पर्दै न । हामीलाई 
थाहा छ  ! हाम्रो सम्पूर्ण� जीवन र सो�ाई कुनै न कुनै रुपमा नशामा केद्रि-त चिथयो-
यसलाई प्राप्त गनु�  , प्रयोग गनु�  , र अझ बढी प्राप्त गन5 उपाय र स्रोतको खोजी गनु�। 
हामी सेवन गन�को लागी बाँच्थ्यौ र बाँच्न कै लागी सेवन गरथ्यौ । सरल शब्र्दैमा  ,

दुर्व्य�सनी एकजना पुरुष अथवा मद्रिहला हुन् जसको जीवन नशाद्वारा निनयन्त्रिEFत हुEछ। 
हामी निनरEतर द्रिवनाशकारी रुपमा बढ्रै्दै जाने द्रिवमारीको पकडमा रहकेा र्व्यचिIहरु हौं 
जसको अEत्य सधै उस्तै हुEछ  - जेल  , सँस्थाहरु र मृत्यु। 
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एन. ए नशा नै प्रमुख समस्या भएका पुरुष तथा मद्रिहलाहरुको गैरनाफामुखी फेलोसिसप 
वा समाज हो हामी सुध्रीरहकेा ती दुर्व्य�सनीहरु हौ, जो निनयनिमत रुपमा भेटघाट गरिर नशारद्रिहत 
रद्रिहरहन एक अका�लाई मद्दत गर्दै�छौ । यो सबै प्रकारका नशाहरुबाट सम्पूर्ण� रुपमा टाढा रहने 
काय�क्रम हो । यसको सर्दैस्यताको लागी केवल एउट ैआवश्यIा छ, त्यो हो नशा सेवन बEर्दै 
गन5 इच्छा । हामी तपाईलाई खुल्ला मनन्त्रिस्थनित राखिख आफुलाई एक मौका द्रिर्दैने कुरामा जोड 
द्रिर्दैEछौ । हाम्रो काय�कम रै्दैनिनक जीवनमा लागु गन� सद्रिकने गरी निनकै सरल रुपमा लेखिखएको 
सिसद्धाEतहरुको संग्रह हो । यी सिसद्धाEतहरुको सबैभEर्दैा महत्वपूर्ण� पक्ष यो हो द्रिक नियनिनहरुले 
काम गछ�न । 

एन. ए. मा कुनै पनिन शत� राखिखएको हुरै्दैन । हामी अEय कुनै पनिन संस्थासँग आवद्ध हुरै्दैनौ 
। हाम्रोमा कुनै प्रवेश शुल्क वा महशुल लाग्रै्दैन, कुनै सपथ सिलनु पर्दै न न त कसैसँग कुनै वा�ा नै 
गनु�पछ� । हामी कुनै राजनैनितक धार्मिमaक अथवा कानुनी समूहहरुसँग जोद्रिडएका हुरै्दैनौ न त 
कद्रिहल्यै कसैको निनगरानीमा नै रहEछौ । कुनै पनिन उमेर, जानित, धम�, लिलaग धार्मिमaक आस्था वा 
अनास्था भएको कुनै पनिन मत भएको जो कोद्रिह र्व्यचिI पनिन हामीसँग सामेल हुनसक्छ ।

तपाईले के कनित र कुन स्रोतबाट सेवन गनु� भयो, त्यसबारे हामी कुनै �ासो राख्रै्दैनौ, तर 
तपाई आफ्नो समस्याको बारेमा के गन� �ाहनु हुEछ र हामी कसरी सहयोग गन� सक्छौ भEने 
कुरामा माF सरोकार राख्र्दैछौ । हरेक निमटिटaगमा नवआगEतुक सबैभEर्दैा महत्वपूर्ण� र्व्यचिI हुEछ 
द्रिकनकी हामीले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई अरुसँग बाडेर माF त्यसलाई आफुसँगै राख्न सक्छौ । 
हामीले हाम्रो सामुद्रिहक अनुभवबाट सिसके अनुसार निनयनिमत रुपमा हाम्रा निमद्रिटङ्गहरुमा आईरहने 
र्व्यचिIहरु नशारद्रिहत रहEछन ।



द्रिकन हामी यहाँ छौ ?
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 एन. ए. को फेलोसिसपमा आउनु भEर्दैा अनिघ हामीले हाम्रो जीवनलाई सम्हाल्न 
सद्रिकरहकेो चिथएनौ । हामी अरु र्व्यचिIहरु सरह जीउन र रमाउन सद्रिकरहकेा चिथएनौ । हामी 
केद्रिह फरक पाउन �ाहEथ्यौ जुन हामीले नशामा पाएको ठाEथ्यौ । हामी नशा सेवनलाई 
हाम्रो परिरवार, श्रीमान, श्रीमती, एवम सEतानहरुको द्रिहतभEर्दैा अगाडी राख्ने गथ्यl ।
जुनसुकै मुल्यमा पनी हामीलाई नशा सेवन गनु� पर्र्�थ्यो । हामीले धेरै र्व्यचिIहरुलाई ठूलो 
हानी पुया�यौ तर सबैभEर्दैा बद्रिढ हानी आफैले आफैलाई पुया�यौ । र्व्यचिIगत सिजम्मेवारीहरु 
स्वीकार गन�मा हाम्रो असक्षमताले गर्दैा� वास्तवमा हामीले आफ्नै समस्याहरु सृजना 
गरिररहकेा चिथयौ । हामी जीवनलाई जीवनकै शत�हरुमा जीउन असमथ� रे्दैखिखयौ ।
 हामी मध्ये धेरैले आफ्नो दुर्व्य�सनमा आफु स्वयमलाई मृत्यु तफ�  धकेलीरहकेा चिथयौ 
भEने महसुस गयौ तर दुर्व्य�सन हाम्रो जीवनको यस्तो धुत� शFु हो जसको अगाडी केद्रिह गन� 
सामथ्य� हामीले गुमाईसकेका चिथयौ । हामी मध्ये धेरै या त जेलमा पुग्यौ या औषनिध धम� 
वा मनोचि�द्रिकत्साको माध्यमद्धारा मद्दत खोज्यौ। हाम्रो लागी यी कुनै पनिन पद्धनितहरु पया�प्त 
चिथएनन् । हाम्रो रोग सधै बन्त्रिल्झरहयो या क्रानिमक रुपमा तबसम्म बद्रिढरहयो जबसम्म 
हामीले द्रिर्दैक्र्दैारीमा नाकlद्रिटक्स एनोनिनमसमा एक अका�सँग मद्दत मागेनौ ।
 एन. ए. आएपनिछ हामी आफु निबरामी र्व्यचिI रहछेौ भEने महसुस गयौं । हामी यस्तो 
रोगबाट प्रभाद्रिवत चिथयौ हामीले थाहा पाए सम्म जुन रोग निनको हुन सम्भव छैन । तैपनिन 
यसलाई कुनै निबEदुमा रोक्न सद्रिकEछ, अनिन माF सुधार सम्भव छ।



र्यसल ेर्कोसरी र्कोाम गर्छ� ?
हामीसँग जे छ, त्यो यद्रिर्दै तपाई पाउन �ाहनु हुEछ र त्यसको लागी प्रयत्न गन� ईच्छुक हुनुहुEछ 

भने तपाई केद्रिह पाईलाहरु �ाल्न तयार हुनुहुEछ । यी ती सिसद्धाEतहरु हुन जसले गर्दैा� हाम्रो सुधार सम्भव 
भयो ।
 १) हामीले माEयौ द्रिक दुर्व्य�सनको अगाद्रिड हामी शचिIहीन भएका चिथयौ जसले गर्दैा� हाम्रो जीवन 
अस्तर्व्यस्त भएको चिथयो।
२) हामीले द्रिवश्वास गन� पुग्यौ की हामी भEर्दैा उच्� शचिIले हामीलाई सदे्द अवस्थामा फका�उन सक्छ।
३) हामीले हाम्रो ईच्छाशचिI र जीवनलाई हाम्रो समझर्दैारीको ईश्वरको हरेद्रिव�ारमा सुम्पीने निनर्ण�य गयu ।
४) हामीले नडराइकन खोजी गरेर आफुबारेको एउटा नैनितक सूचि� तयार गयौ। 
५) हामीले ईश्वर आफु स्वयं र अकl कोही र्व्यचिI समक्ष हाम्रा गल्तीहरुको वास्तद्रिवक प्रकृनितलाई 
न्त्रिस्वकार गयu । 
६) हामी यी सबै �ारिरचिFक र्दैोषहरुलाई ईश्वरले हटाई द्रिर्दैउन भEने कुरामा पूर्ण� रुपले तयार भयौ। 
७) हामीले उहाँ समक्ष द्रिवनम्रतापूवक�  हाम्रा कमजोरीहरु हटाई द्रिर्दैनु हुन आग्रह गयौ। 
८) हामीले हानी पुया�येका सम्पूर्ण� र्व्यचिIहरुको सूचि� बनायौ र नितनीहरु सबैको हानी नोक्सानी परीपुत{ 
गन� मनैरे्दैखी तयार भयौ।
९) हामीले हानी नोक्सानी पुया�येका र्व्यचिIहरु वा अरुहरुलाई असर पन5 खण्डमा वाहके सम्भव 
भएसम्म प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुको हानी नोक्सानी परीपुत{ गयौ । 
१०) हामीले आफ्नो कृयाकलापहरुको सूचि� बनाउने काय�लाई निनरEतर राख्यौ र आफ्नो गन्त्रिल्त रे्दैख्नसाथ 
त्यसलाई तुरुEतै स्वीकार गयl ।    
११) प्राथ�ना र ध्यानद्वारा हामीले हाम्रो समझर्दैारीको ईश्वरसँग स�ेत सम्पक�  बढाउने कोचिशस गयौ र हाम्रो 
लागी उहाँको ईच्छाको ज्ञान र सो ईच्छा अनुसार �ल्न आवश्वक शचिIको लागी प्राथ�ना गयu। 
१२) यी पाईलाहरुको परिरर्णाम स्वरुप आध्यन्त्रित्मक जागरर्ण भएपनिछ यो सEरे्दैश दुर्व्य�सनीहरुसम्म 
पुया�उने र यी सिसद्धाEतहरुलाई हाम्रो जीवनका हरेक क्षेFमा अभ्यास गन5 प्रयास गयu ।  
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सुEर्दैाखेरी यो ठूलो आरे्दैश जस्तो लाग्र्दैछ र हामी यसलाई एकै पटकमा गन� सक्रै्दैनौ । हामी 
एकैद्रिर्दैनमा दुर्व्य�सनी भएका होईनौ त्यसैले धैय�ता गन�होस, निबस्तारै ठिठक हुEछ । 

आध्यान्त्रित्मक सिसद्धाEतहरु प्रनित वेवास्ता वा असहनचिशलताको भावना नै हामीलाई हाम्रो 
सुधारमा द्रिवफल पान5 सबैभEर्दैा प्रमुख तत्व हो । यी सिसद्धाEतहरु मध्ये ईमाEर्दैारी, खुल्ला मनन्त्रिस्थनित र 
ईच्छुIा अनित आवश्वक हुEछन । नियनीहरुको सहायताले हामी सही बाटो मा हुEछौ । 

एक दुर्व्य�सनीले अकl दुर्व्य�सनीलाई गन5 सहयोगको चि�द्रिकत्सद्रिकय मूल्य अनित महत्वपूर्ण� हुने 
हुर्दैा हामीले महसुस गरे अनुसार दुर्व्य�सन रोग प्रनित हाम्रो पद्धती पूर्ण�तया यथाथ�वार्दैी छ । हामीले 
महसुस गरे अनुसार एक दुर्व्य�सनीले अकl दुर्व्य�सनीलाई सबैभEर्दैा राम्रोसँग बुझ्न र सहयोग गन� 
सक्ने हुर्दैा हाम्रो तरिरका र्व्यवहारिरक छ । हामीलाई द्रिवश्वास छ की हामी रै्दैनिनक जीवनमा हाम्रो 
समाजमा जनित �ाँडो हाम्रा समस्याहरुको सामना गर्दै�छौ त्यनित नै �ाडो हामी उI समाजको स्वीकार 
योग्य सिजम्मेवार र उत्पार्दैक सर्दैस्य बEर्दैछौ । 

सद्रिक्रय दुर्व्य�सनमा नफक� ने केवल एउट ैबाटो छ, त्यो हो पद्रिहलो नशा नसिलनु । यद्रिर्दै तपाई 
हामी जस्तै हुनुहुEछ भने तपाईलाई थाहा छ की एकपटक नै धेरै हुEछ र हजारौ पटक पनिन प्रयाप्त 
छैन । हामी यसलाई धेरै जोड द्रिर्दैEछौ द्रिकनकी हामीलाई थाहा छ जब हामी कुनै पनिन प्रकारको या 
एक को सट्टा अकl प्रकारको नशा सेवन गर्दै�छौ हामी हाम्रो दुर्व्य�सनलाई फेरी छुट द्रिर्दैEछौ । 

रक्सीलाई अEय नशाहरु भEर्दैा सिभEन माEनाले धेरै दुर्व्य�सनीहरु पुनः नशा सेवन गन� थालेका 
छन् । एन. ए. मा आउनु भEर्दैा अगाद्रिड हामी मध्ये धेरैले रक्सीलाई सिभEन रुपमा हरेथ्यौ तर हामी यो 
भ्रममा रहन सक्रै्दैनौ द्रिक रक्सी पनिन एउटा नशा हो । हामी दुर्व्य�सनको रोग भएका र्व्यचिIहरु हौ 
जसको सुधारको लागी सबै प्रकारका नशाहरुबाट टाढा रहनु जरुरी छ। 



      एन. ए. का बाह्र परम्पराहरू
हामी सँग जे छ त्यसलाई हामी सजग रहरे माF जोगाउन सक्छौ । जसरी  बाह्र पाईलाहरुबाट 

र्व्यचिI स्वतEF हुEछ त्यसरी नै सामुद्रिहक स्वतEFताको प्रान्त्रिप्त हाम्रो परम्पराहरुबाट हुEछ । 
   जबसम्म हामीलाई सँगै राख्ने बEधन हामीलाई टुक्र्याउने भEर्दैा बसिलयो रहEछ तब सम्म सबै ठिठक हुनेछ ।
१) हाम्रो सामुद्रिहक कल्यार्ण पद्रिहला आउनु पछ� । र्व्यचिIगत सुधार एन. ए. को एकतामा निनभ�र हुEछ ।
२) हाम्रो समुहको लागी केवल एउटा मुख्य अनिधकारी हुEछ, एक पे्रमपूर्ण� ईश्वर जुन हाम्रो सामुद्रिहक 
द्रिव�ारद्वारा र्व्यI हुन सक्छ । हाम्रा अगुवाहरु केवल निबस्वासिसला सेवक हुन जसले शासन गर्दै नन्।
३) यसको सर्दैस्यताको लागी केवल एउट ैआवश्यIा छ, त्यो हो नशा सेवन बEर्दै गन5 ईच्छा। 
४) अEय समुहहरु र सम्पूर्ण� एन. ए. लाई असर पान5 द्रिवषयहरुमा वाहके प्रत्येक समुह स्वशासिसत हुनु पर्दै�छ।
५) हरेक समुहको केवल एउट ैप्राथनिमक उदे्दश्य हुEछ त्यो हो यो सEरे्दैश ती र्दैर्व्य�सनीसम्म पुयाउनु जो अझै 
पीद्रिडत छन्। 
६) एन. ए. समूहले कुनै पनिन बाद्रिहरी संघ संस्था या समान द्रिक्रयाकलाप भएका संस्थाहरुलाई समथ�न, 
आर्थिथaक सहायता या एन. ए. को नाम प्रयोग गन� द्रिर्दैनु हुरै्दैन, कतै पैसा, सम्पनित वा प्रनितष्ठाका समस्याहरुले 
हामीलाई हाम्रो प्राथनिमक उदे्दश्यबाट हटाईनरे्दैओस । 
७) प्रत्येक एन. ए. समुह बाद्रिहरी अनुर्दैानहरु अस्वीकार गरी पूर्ण� रुपमा स्वावलम्बी हुनु पछ� । 
८) नाकlद्रिटक्स एनोनिनमस सरै्दैव अर्व्यवसानियक रहनु पछ� तर हाम्रा सेवा केE-हरुले भने द्रिवशेष कम��ारीहरु 
निनयुI गन� सक्छन् । 
९) एन. ए. आफैमा कद्रिहल्यै पनिन संगठिठत हुनु हुरै्दैन तर हामी सेवा परिरषर्दैहरु वा सनिमनितहरु गठन गन� 
सक्छौ जो जसको सेवा गर्दै�छन सिसधै नितनीहरु प्रनित सिजम्मेवार हुEछन् ।
१०) नाकlद्रिटक्स एनोनिनमस बाद्रिहरी द्रिवषयवस्तुहरुको बारेमा कुनै राय द्रिर्दैरै्दैन त्यसैले साव�जनिनक द्रिववार्दैमा 
एन. ए. को नाम कद्रिहल्यै पनिन उठाउनु हुरै्दैन । 
११) हाम्रो जनसम्पक�  नीनित प्रवद्ध�नमा नभई आकष�र्ण आधारिरत छ । हामी सरै्दैव पFपचिFका रेद्रिडयो र 
निफल्महरुको स्तरमा र्व्यचिIगत नाम नद्रिर्दैने हुनुपछ� ।
१२) अनामता नै हाम्रा सम्पूर्ण� परम्पराहरुको अध्यान्त्रित्मक आधार हो जसले हामीलाई सधै सिसद्धाEतहरुलाई 
र्व्यचिIत्वहरु भEर्दैा पद्रिहला राख्न सम्झाईरहEछ ।   


