
4.08 ఆదార పడడం మరయు బానిస అవడం 

మందులు వాడడం మొదటో్ల చాలా బాగా ఉంటంది. మానవునికి ఉనన  ప్రస్తుత బాదను మర్చి పోవడానికి 

మందులు వాడుతూ ఉంటారు. మందుల బానిస డ్రైవర్ అయినపుడు ఎవవ రైనా బలహీన రడాల్స ందే.  

మందు అప్రమంగా అమ్మే వార్చ దగ్ గరనుండి కొనడం స్తలబమ్మ. అయితే కొనిన  మందులు హాని రల్గిస్తుయి కాని 

కొనిన  స్తరోు ఉరయోగ్రరంగా కూడా ఉంటాయి. మందులు డార టర్ వేస్తకోమంటే మాప్తమ్మ రదే రదే వేస్తకోవాల్. 

గండె జబ్బు  ఉనన వారు సర్చయైన మొత్తులలో మాప్తమ్మ వాడాల్ లేనట్లతోే హాని జర్చగే అవకాశం ఉంటంది. 

ప్రజలు మందులకు అలవాటైనపుడు సమాజానికి దూరంగా ఉంటారు. స్తదారంగా కొనిన  మందులు రదే రదే 

వాడాల్స న అవసరం ఉంటంది కొనిన  అలా అనిపంచదు. అయినరప టికి వినోదానికి వాడే మందులు హాని 

రల్గిస్తుయి.  వారు మొదటో్ల మంచిగా వాటిని తీస్తకుంటారు కాని వాటి ప్రభావం ఎకుు వగా ఉంటంది. కొంత 

మంది మందులను కొది ిమొత్తుదులలో వాడత్తరు కాని ప్రమ్మప ఇది సరపోనందున ఎకుు వ మొతుదులలో 

తీస్తకోవడానికి అలవాట రడత్తరు. ప్రమాదం ఆరోగ్యం  నష్టపోవడం మాప్తమ్మ కాదు గాని వారు చేసే రనిని 

కూడా సర్చగా చెయ్ం లేరు, మందులను కొనడానికి ఎకుు వ మొత్తు లో అవరమౌతంది. యూ.కే లో ఉనన వారు 

ఎకుు వ మొత్తు  మందులకు వేశ్ం లకొరకు ఖరుి  చేస్తు  ఉంటారు.  

మందులను వాడాలనే కోరికకు కారణాలు 

మందులను వాడడానికి రలురకాల కారణాలు ఉనాన యి. కొంతమంది నూతన అనుబవాలకోసం మర్చ 

కొంతమంది సంతోషం కోసం అలవాట చేస్తకుంటారు. మర్చ కొంతమంది తమ రర్చదిని తెలుస్తకోవడం కోసం. 

మర్చకొంతమంది తమ సేన హితలతో రలసి సంతోషంగా ఉండడానికి. కొంత మంది వార్చ బాదన 

మరచిపోవడానికి, బావాలన ఆదీనంలో ఉంచుకోవడానికి. కొనిన  రబ్బు లు,  రబో్బు లు మందులను సరరా  

చేయ్డం వలన. సమాజంలో ఉనన  ఒత్తుడి మ౦దులు అందబాటలో ఉండడం వలన ఈ అలవాట్నోు 

నేరుి కునే అవకాశం ఉంది.  

చరత్రలోని అనుబవాలు  

ఆదర రడడానికి బానిస అవడానికి మదం  వం త్తం సం ఉంది. శ్త్తబిాలుగా మదాం నికి బానిసలౌతూ ఉనాన రు. 

మదంం  సేవించే మానవుని దేహంలో నీరు రలుషితమై ఉంటంది. 1800-1900 సంవతస  లలో అనేర మంది 

 జకీయ్ వేతులతో పాట బానిసలయ్యం రు.  ల ల ో్ , విల్బు రోో రుస ు ,కొల్బర్చడ్జ ్ , వర సస వ ర్ ు  వీలో్లదరు ఓపయం అనే 

పానియ్యనికి బానిసలయ్యం రు. చినన  ప లలోు తంత్త గాగాకుకు, ఓపయ్యనకుకి బానిసలయ్యం రు. 19వ శ్త్తబి్దలో 

మదాం నికి విురేకంగా కొంత మంది పో డారు. కొంతమంది డ్రైసువులు సిప ర్చట్ వాడటానికి బదులు బీరుని 

అలవాట చేస్తకునాన రు. ఎందుకంటే దీనివలమన హాని తకుు వ ఉంటంది కాబటిట. మదం పాన వాడకం 

ఇదివరకు తకుు వ ఉనన రప టికి ఇరు డు ఎరు వౌతంది. 11-15 సం. వయ్స్తగ్లవారే పెదవిార్చ కంటే ఎకుు వగా 

తీస్తకుంటనాన రు. చినన  పలలోలో ప్రత్త 25మందిలో ఒరరు మదం పానానికి బానిలౌతనాన రు. అదేవిదంగా 

గాగాకు వాడకంలో కూడా ఇదే జర్చగింది. 1996 ల్బరు ల ప్రకారం య్వవ నులలో 13%మంది సిగ్రెటటకి 

బానిసలౌతనాన రు కాని విషేషంమ్మమిటంటే పురషుల కంటే డ్రరులే ఎకుు వగా ప్త్తగతనాన రు. 1987వ సం.లో 

చినన  ప లోు ఎకుు వగా మదం పానం అలవాట చేస్తకునాన రు. 11-19 సం.ల మదం లోని వారు కూడా ఈ విదమైన 

వాటికి అలవాట రడాస రు. అప్రమంగా అమ్మే  మదాం లను వాడి అనేర మంది అసవ సుతకు గరైయ్యం రు. ఒర 

సరేం లో 10% మంది మెడిరల్ రళాశాల విదం రిులు మదంం  వాడారు, 17% అప్రమంగా లబంచే ప్డగస నే వాడారు, 

37% అప్రమంగా లబంచే మదాం నిన  వాడారు. అవి వాడే పెదలిలో ఆరోగ్యం  చాలా మందికి క్షీణంచింది. 1989లో 

హైరొనికి 4000 మంది బానిసయ్యం రు. 1992లో 7658 మందికి చేర్చంది. ఇంగోామడు వాల్బస్ లో ప్రస్తుత్తనికి 

మదాం నికి బానితంనవారు 1,30,000 మంది వరకు ఉనాన రు. ప్డగగ వాడే వార్చలవర్చైనా అనారగ్యం  తరప దు.  గ్త 

రది సం.లలో య్వవ నస్తులలో చాలా మందికి అవగాహన ఉంది.  

వయ సనాలకు త్ోరస హించే కార్యయ లు.  

అనేర మా గలు ఉనాన యి.  

 సరదా కోసం  

అనేర మంది సరదాకోసం ఈ అలవాట్నోు ఏ ప ట చేస్తకొంటారు. వాటిని వాడేవారు బానిసలౌత్తరని 

అనుకోరు.  



 పిరికిరనం వలన 

ఈ లోకంలో చాలా మందికి కొనిన  రనులు చెయ్యం ల్లటే భయం వేస్తుంది కాని మదంం  తీస్తకుంటే 

చేయ్గ్లమనే కారణంవలన అలవారు చేస్తకుంటారు.  

 వెలివేర 

తల్తో్తప్డుల దావ ర వెల్వేయ్డం వలన.  

 ఎకుు వ ఒతి్తడి వలన 

సేన హితలతో రలసి ఉండడానికి కొనిన  సంధ ు లలో వారు ప్పోత్తస హానిన  బటిట ఇలా చేస్తు  ఉంటారు.  

 సామాజం నుించి నేర్చు కోవడం 

ప్రజలు ఉనన  సమాజనికి ఉనన  అలవాట్వోలన తోటివారు కూడా నేరుి కునే దానికి అవకాశం ఉంది. 

మర్చయూ చాలా మంది పలలోు తమ తల్ ోత్తప్డుల దగ్ గరనుండే నేరుి కునాన రు.  

 అిందుబాటులో ఉిండడం బటి్ట 

కొనిన  సరేవ ల తరువాత చెరప బడిన విష్యం అందుబాటలో ఉండడం వలన ఎకుు మంది దీనిని 

అలవాట చేస్తకునే దానికి అవకాశం ఉంది అని చెపాప రు. అంత మాప్తమ్మ కార వాటి రేట తగి గనపుడు 

వాడకం ఎకుు వగా ఉంటంది అని చెపాప రు.  

 మెదడు మందులు 

కొనిన  మందులు మెదడును సంతృపురరచేలా ఉంటాయి.  

 పారంపరయ  అలవాటు 

కొంతమందికి పారంరరం  సమసం లు ఉండడం వలన కూడా ఈ రరమైన అలవాట వచేి దానికి 

అవకాశం ఉంది. వారు డ్రరులైనా పురుషులైనా కొనిన  రకాల అలవాట్కోు బానిసలౌత్తరు. ఇవనీన  కేవల్ల 

ప్డగస  వలన మాప్తమ్మ అలవాట కావుగాని, సమాజ అలవాట్వోలన, ఒత్తుడి వలన, లోన ఉనన  కోర్చరల 

వలన.  

 అలవాటు, త్పవరని 

ప్డగ్స  తీస్తకోవడం కొంతమంది మురం  అవసరం అవుతంది. కొంత మంది బానితంన వారు ప్రమ్మప వారు 

తీస్తకొనే మొత్తదు తగి గంచుకుంటూ ఉంటారు.  ఏది ఏమైనా వార్చ అలవాటను మారుి కోవడం రషంట  

కావచుి .  

సాదారణంగా వాడే పదాలు 

ఆదారరడడం: తన శ్రీర బాదను తగి గంచుకోవడం తరప నిసర్చగా తీస్తకోవాల్.  

 

భనిస/వం సనం: స్తమాజానిన  పాడు చేసే అలవాటో: మదంం , మందులు, ఆహారం… 

 

తటటకోవడం: అవసరం కొది ిరదే రదే తీస్తకొనుట్. ప్రమంగా ప్డగగలను తగి గంచగ్లగ్డం 

 

మానుకొనే స్తచనలు: మానసిర, శారీర అనుభవం ఆపన తరువాత మారుతంది.  

  

 అరహర కలిగించే లైసెనుస  కలిగించుట 

యూ.ల లో ఎకుు వ అమే డానికి అనుమత్త లేదు కాబటిట రర్చమిత్తగా అమేు త్తరు.  

 రయారి విదానం 

తయ్యరు తకుు వ రకంలో చేసి తెచిి  అమే డం వలన ప్రపంచమంత్త అమే డానికి అవకాశం 

వచిి ంది.  

 త్పకటనలు 

ప్కొతు చటాట ల ప్రకారం మదం పానం గర్చంచి ప్రరట్నలు ఇవవ కూడదు. ఏది ఏమైనరప టికి బాగా 

అబవృది ిచెందిన సినీ నటలు ప్రరట్నలు ఇవవ డం వలన తందరగా తెలు స్తునాన యి.  



ఆదార పడేవారి గుణాలు 

ప్డగస  మీద ఆదార రడే వం కుులు: 

• మందు కోసం తృష్ణ చూపంచుట్. 

• జీవనశైల్ అభివృది ిచెందేకొలది మందు కోసం వార్చ ' దృషిట పెట్టడం.  

• డబ్బు  గాందుట్కు నే లోో పాల్గగనుట్. 

• కుటంభం చేత దూషించబడుట్. 

• ప్డగగ ఆపనపుడు మానుకునంన దు వలన చినన  సమసం లు ఏరప డుట్. 

• మానేస్తునాన నని చెపాురు కాని మానుకోరు 

• ఘతకంగా మారడం 

• ప్డగస  గర్చంచి సహనం 

• సహించ లేర మరలా ప్రవర ునను మారుి  కొనుట్ 

 

 

ముఖ్య మైన సమాజ సమసయ  

ప్డగస  ఒరర్చ యొడల ఒరర్చ సంభందానిన  కోలోప యేలా చేస్తుంది. చాలా సమయ్యలోో ఇది ఒర వాదనగా 

మార్చంది.  

చటిబద్దం  చేయడం 

బానిస చేస్తకొనే మందులను ఆపవేయ్యలని కొంత మంది కోరుతనాన రు. మానవులకు హాని రల్గించే 

మందులను నిల్ప వేయ్యలని మర్చ కొంతమంది నిరన యం. చాలా మంది అనేర రకాలుగా ఈ వం సనాల 

నుండి చాలా ఇబ్దు దులు రడుతూ ఉంటారు. కాని వాటిని మానడం చాలా రషంట . మర్చ కొంత మరో 

కొంత మంది రలు రకాలుగా వాదించారు ఒర వేళ ఈ మదాం నిన  గాగాకు వాడకానిన  ఆపనా కూడా వారు 

వేరే అలవాట్నోు అలవాట చేస్తకొనే అవకాశం ఉంది.  

బైబిలులో జరిగన సనిి వేసాలు 

రస్తయ్నాలు మందుగాను, సంతోషానికి బైబలులో వాడినటట మనం చూస్తునాన ం. (కీర ునలు 104:15; 

1 త్తమైత్త 5:23; తీతకు 2:3). హాని రల్గించేది ఏదైన కూడ నిషేదించారు (1 కొర్చం 6:19-20; స్తమెతలు 

23:29-35).  

 

ఆశా నిప్గ్హము కొరకు వీటిని వాడినటోగా ఉంది. ప్రజలు వార్చ సంత కారణం మర్చయు దేవుని ఆతే  

తరప  ఏదైనా యొరు  నియంప్తణలో తెచిి ంది చేయ్ దు (ఎఫెసిస  5:18; 1 కొర్చంథి 6:10-12). మానసిర 

బానిసత్తవ  వలన దాస్తలౌత్తరు.  

 

మనకొరకు ఇతరుల కొరకు మంచి చేయ్డం మంచిది. ప్రజ ప్ేయ్స్తస  కోరడం మంచి నాయ్కుని 

లక్షణం. ఇది సమాజానిన  ఇతరులను గాయ్ రరచకుండా, ఇతరులకు సహాయ్రడే విదంగా 

ఉంటంది. (రోమ 14:19-20; 1 థెసస  5:11). 

 

ఈరరమైన కొనిన  అలవా టో ఆధ్యం త్తే కంగా ఎదగ్లేర పోవడానికి కారణమౌత్తయి.  

 

బైబలులో వం కి ుగ్త, సమాజ ప్శ్దనిు తెల్య్ జేస్తుయి. (కీర ున 68:6; యిర్చే య్య 31:10). ఏదిఏమైనా ప్డగగ 

కుటంభానిన  విచిి నంన  చేస్తుంది. (దివ త్త 29:18-29). ప్డగగ కుటంభ సంతోషానిన  పాడు చేస్తుంది.  

 

వయ సనాల నుిండి బయట పడుట 

వం సనాలను మాను కోవడానికి చాలా రనులు చేయ్యల్:  

మా ల్ అనే కోనిర ఉండాల్ 

నేను వం సనాలలో కూరుకునాన ను అని తెలుస్తకోవాల్.  

• అదిరమించడానికి మానసికంగా రష్టరడాల్ 

• ప్రమానిన  తెలుస్తకోవాల్, వం సనాలు ననున  గాయ్రరుస్తుయేమో అని తెలుస్తకోవాల్.  

• సవ లప కాల్ర మందులుగా సహాయం 

 



 

గాయపరచుకొనుట 

ప్డగస ను తీస్తకోవడం రష్టమైన రని కాని య్వవ నస్తులు రషాటనిన  కోరుకొంటూ ఉంటారు. వారు ఎకుు వ 

కాల్ల ప్బతరడానికి ఈ విదమైన అలవాట్నోు మానాల్. అదేవిదంగా ఈ అలవాటను రల్గి ఉంటే వారు 

తమ యొరు  శ్రీర బాగాలు చెడిపోయో అవకాశ్ ఉంది.  

 ప్రజలు సేవ చఛ  రల్గి ఉండాల్ ఎందుకంటే త్తము హాని రల్గించుకోకూడదు ? 

చదువు 

అనిన  అలవాటో వదిు అని చెపతే మంచి ఆరోగ్యం  రలుగతంది.  

ప్రత్తం మాన య్యనిన  అలవరుి కొనమని ఎలా ప్పోతస హించాల్? 

సమాజ నషి్ట 

వం సనాలు అసవ సుతకు, ప్రమాదాలకు, నిరుద్యం గానికి, కుటంభం కోలోప వడానికి, పలలోను సర్చగా 

చూస్తకోవలేర పోవడానికి కారణం అవుతంది.  

 సతి్త్రర కోసం వెదకుట 

 మన వయ్స్తను బటిట సవ త్తప్తత కోరుకుంటూ ఉంటాము. ఇది చెయ్యం ల్ ఇది చెయ్ం  కూడదు అని 

ఇతరులు మనకు చెరప డం మనకు ఇషంట  ఉండదు. ప్డగస  వాడొదిు అని చెరప డం అదికార్చకంగా ఉంటంది. 

ఏది ఏమైనా డ్రైసువుల ఆలోచన ప్పాకారం దేనిైనా బానిస అవడం దాసత్తవ  ప్కిందకు వస్తుంది. సవ త్తప్తలుగా 

ఉండడం వలన బానిస అయేం  అవకాశం ఉంది. ప్రజలు సృషంట చిన దేవునితో సంభంధ్యనిన  రల్గి ఉండడం 

అవసరం. మనము ఆయ్నపై ఆదార రడి ఉండాల్. ప్డగ్స పై ఆధ్యరరడి ఉండడం మానవ రయ్త్తన  హాని 

మారంగ  కాని దేవుని మీద ఆదార రడడం మంచి మారంగ . ప్రజలు వార్చ అలవాటో మానుకొనేలా చేయ్డం చాలా 

రషంట  మరయు ఖరుి తో కూడుకొనన  రని. ఎకుు వ కాల్ల తీస్తకొనే చికితస  చాలా మంచిది కాని ఎకుు వ ఖరుి  

అవుతంది. ఎరు డు నేను నా యొరు  వం సనాలను వదులుకోగ్లను అని అనుకుంటామో అరు డే మనం 

మానుకోగ్ల్ల. మానుకోవాల్ అనుకొనే వం కుులకు మనం సహాయం చేయ్యల్. మనకు తెల్సిన కొనిన  మా గలు 

వార్చకి తెల్య్ జేయ్యల్. అంతేకార వారు కోలోప యిన కుటంభ సంభంధ్యనిన  త్తర్చగి గాందుకునేలా సహాయం 

చేయ్యల్.  

 


