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ಮಾದಕ ದರ ವ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾನವ್ನ ಮೆದುಳು       

ಡಾ. ಚಿತ್ರರ ಕರ ಹೆಗೆ್ಡ  

ಸಹ - ಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪಕರು 

ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾ ನ  ವಿಭಾಗ 

ಅಲಯನ್್ಸ  ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ 

                                                                                         ಬೆಂಗಳೂರು 562106. 

ಒೆಂದ್ಯನೆಂದು ಕಾಲದಲಿಿ  ಮಾದಕ ದರ ವಾ ಗಳು ಅಥವಾ ಡ್ರ ಗ್್ಸ  ಎೆಂದೊಡ್ನೆ 

ನಮ್ಮ  ಕಲಪ ನೆಯಲಿಿ  ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಮೆಕ್್ಸಕೊೀದ ಬಿೀಚುಗಳು, ಅಮೇರಿಕಾದ ನಗನ  

ನೃತಾ  ಪರ ದಶ್್ನಗಳು ತೇಲಿ ಬರುತಿ್ರದದ ವು. ಆದರೆ ಇವತಿ್ತ  ಮಾದಕ ದರ ವಾ  ಎೆಂಬ 

ಪೆಡಂಭೂತ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಿಗೆ ಲಗೆೆ  ಇಟಿ್ಟ ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾದಕ 

ಪದ್ಯಥ್ಗಳು ಅಷಿ್ ೆಂದು ಹಾನಿಕಾರವೇ?! ಹೌದು ಏಕೆೆಂದರೆ ಇವೂ ಮಾನವ 

ಸಂಪನ್ಮಮ ಲವನ್ನನ  ಸಂಪೂರ್್ವಾಗಿ ಶಥಿಲಗೊಳಿಸುತಿವೆ. 

ಇದನ್ನನ  ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಪರ ಶ್ನನ ಯೇನೆೆಂದರೆ, 

ಮೆದುಳು ಅೆಂದರೆ ಏನ್ನ? ನಿೀವೂ ಎಲಿ್ಲ  ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾ ನದ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಳ್ನ್ನನ  ಒೆಂದು 

ಜ್ಞಲರಿಯಲಿಿ  ಹಾಕ್ಸ ಸೀಸಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗಬಹುದ್ಯದ ಉತಿರ ಏನೆೆಂದರೆ – 

ಮಾನವನ ಮೆದುಳು ಒೆಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಜೈವಿಕ 

ಪದ್ಯಥ್ಗಳ್ನಳ್ಗೊೆಂಡ್ ಬೂದು, ಬಿಳಿ ಬರ್ಣ ಗಳ್ ಮಿಶ್ರ ರ್ದ ಮುದೆದ . ಈ ಮೆದುಳು 

ಅಗಣಿತವಾದ ಸಾಮ್ಥಾ ್ವನ್ನನ  ಹೆಂದಿದೆ. ಅದು ಸರ್ಣ  ಸೂಜಯೆಂದ ಹಿಡಿದು 

ನಭಕೆೆ  ಎಗರುವ ಬೃಹತ್ ಅೆಂತರಿಕ್ಷ ವಾಹನಗಳ್ನ್ನನ  ಇದು ಸಾಧಿಸಿ ತೀರಿಸಿದೆ. 
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ಇಷಿ್ ೆಂದು ಸಾಮ್ಥಾ ್ವಿರುವ ಮೆದುಳು ಅದ್ಹ ೇಗೆ ಮಾದಕದರ ವ್ಯ ಗಳ ಚಟಗಳಿಗೆ 

ದ್ಯಸವಾಗುತಿದೆ? ಇದನ್ನನ  ತ್ರಳಿಯಲು ನಾವು ಅರಿಯಬೇಕಾದ ಮೊದಲ 

ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಮೆದುಳಿನ ಸಂವಹನ ಕ್ಸರ ಯೆ. ಮೆದುಳಿನ ಸಂವಹನ ಪರ ಕ್ಸರ ಯೆ ಬಹಳ್ 

ಕಿ್ಸಷಿ್ ವಾದದುದ , ಇದನ್ನನ  ಸರಳ್ವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದ್ಯದರೆ ನಮ್ಮ  ಮೆದುಳು ಸರಿ 

ಸುಮಾರು ಎೆಂಭತಿ್ತ  ಶ್ತಕೊೀಟ್ಟ ನ್ಮಾ ರಾನ್ಸ ಕೊೀಶ್ಗಳ್ನ್ನನ  ಹೆಂದಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಈ 

ಕೊೀಶ್ಗಳು ವಿಭಿನನ  ಬಗೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂವಾಹಕಗಳ್ನ್ನನ  ಉತ್ಪಪ ದಿಸುತಿವೆ. 

ಈ ಸಂವಾಹಕಗಳು ಒೆಂದು ನ್ಮಾ ರಾನ್ಸ ಕೊೀಶ್ದಿೆಂದ ಇನನ ೆಂದು ಕೊೀಶ್ಕೆೆ  

ನ್ಮಾ ರಾನ್ಸ ತ್ತದಿ (ಸಿನಾಪ್ೆ ) ಮುಖೆಂತರ ವಗಾ್ಯಸಲಪ ಡುತಿದೆ. 

 

 

ನಮ್ಮ  ಮೆದುಳು ಉತ್ಪಪ ದಿಸುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಷಸಂವಾಹಕಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಅವುಗಳ್ 

ಕೆಲಸ ಕಾಯ್ಗಳ್ ಪಟಿ್ಟ  ಇೆಂತ್ರವೆ 
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ರಾಸಾಯನಿಕ 

ಸಂವಾಹಕಗಳು 

ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರ ಭಾವ್ಬೀರುವ್ 

ಮಾದಕ ದರ ವ್ಯ  

ಡೊಪಮಿನ್ಸ ಸಂತೀಷ್,ಶಕ್ಸಷ ಸುವ 

ಗುರ್,ಏಕಾಗರ ತ್ 

ಕೊಕೆನ್ಸ,ಗಾೆಂಜ್ಞ,     

ಹೆರಾಯನ್ಸ, 

ಆೆಂಪೆಟಮಿನ್ಸ 

ಗಿುಟಮೇಟ್ ಗರ ಹರ್, ಸಮ ರಣೆ ಕೆಟಮಿನ್ಸ,ಸಾರಾಯ, 

ಪೆನ್ಿ ಕಿ್ಸಡಿನ್ಸ 

ಸಿರೊಟೀನಿನ್ಸ ಲೆಂಗಿಕಾಸಕಿ್ಸ , 

ಭಾವನಾತಮ ಕ ಸಿಿ ತ್ರ 

ಎಲ್. ಎಸ್.ಡಿ., ಕೊಕೆನ್, 

ಎಮ್.ಡಿ .ಎಮ್ .ಏ 

ಅಡಿರ ನಾಲಿನ್ಸ ಉನಾಮ ದ, ಖುಷಿ, ತ್ರೀವರ  

ವತ್ನೆ,ಒತಿಡ್, 

ನಿದ್ಯರ ವಸಿ್ಥ  

ಆೆಂಪೆಟಮಿನ್ಸ, ಗಾೆಂಜ್ಞ, 

ನಿಕೊಟಿನ್, ಸಾರಾಯಿ, 

ಹೆರೊಯನ್ಸ 

ಗಾಬಾ ಆಲಸಾ , ಒತಿಡ್, ಉನಾಮ ದ, 

ಸುಪಿ್ರವಸಿ್ಥ  

ಮ್ರಿಜುನಾ, ಸಾರಾಯ 

ಅಸೈಟೈಲೆ್ ೀಲಿನ್ಸ ಗರ ಹರ್, ಉನಾಮ ದ, ನಿದರ ತ್ 

ಸಂತೀಷ್ , ಒತಿಡ್ 

ಮ್ರಿಜುನಾ , ನಿಕೊಟ್ಟನ್ಸ 

 

ನಿೀವು ಮೇಲೆೆಂಡ್ ಸರ್ಣ  ಪಟಿ್ಟ ಯನ್ನನ  ನೀಡಿ ಇಷಿ್ ೀನಾ ಅೆಂದೆೊ ೀಬೇಡಿ . 

ಉದ್ಯಹರಣೆ ಅಡ್ರರ ನಾಲಿನ್ಸ ಸಂತೀಸದ ಅನ್ನಭವ ಕೊಡುವುದಷಿ್ ೀ ಅಲಿ , ಇದು 

ಸಿರೊಟೀನಿನ್ಸ ಜೊತ್ಗೂಡಿ ರಕತ ಚಲನೆ, ಜೀರ್್ಕ್ಸರ ಯೆ, ಹೃದಯ ಮ್ತಿ್ತ  ಮೂತರ  

ಪೆಂಡ್ಗಳ್ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುತಿದೆ, ನಿಯಂತ್ರರ ಸುತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಊಹಿಸಿಕೊಳಿಳ , 
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ನಿಮ್ಗೆ ಕೊೀಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯ ಬಹುಮಾನ ದೊರಕಿದರೆ, ನಿೀವು ಆನಂದದ ಪರಾಕಾಷೆ್ಯ 

ಅನ್ನಭವಕೆೆ  ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೇ ಆನಂದದ ತ್ರೀವರ ತ್ ನಿಮ್ಮ ಲಿಿ  ದಿನಪೂತ್ರ್ 

ಅಥವಾ ವಷ್್ಪೂತ್ರ್ ಇರಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ನ್ನನ  ಇನಿನ ತರ 

ಕೆಲಸಕಾಯ್ಗಳ್ಲಿಿ  ತಡ್ಗಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿ್ರೀರಿ. ಆರೊೀಗಾ ವಂತ ಮೆದುಳು ಸಂದಭ್ಕೆೆ  

ತಕೆೆಂತಿ್  ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂವಾಹಕಗಳ್ನ್ನನ  ನೈಸಗಿ್ಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಪ ದಿಸಿ, ಅವುಗಳ್ನ್ನನ  

ಪ್ರರ ಕೃತ್ರಕವಾಗಿ ಬನ್ನನ ಮೂಳೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನರತಂತ್ತಗಳ್ ಸಹಾಯದಿೆಂದ ದೇಹಾದಾ ೆಂತ 

ಪಸರಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ ಮ್ತಿ್ತ  ದೈಹಿಕ ಸಮ್ತೀಲನವನ್ನನ  ಕಾಪ್ರಡಿಕೊಳುಳ ತಿದೆ. 

ಒೆಂದುಕ್ಷರ್ ಯೇಚಿಸಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ನ್ನನ  ದಿಗಿಲುಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮೇಲೆ ತ್ರಳಿಸಿದ 

ಸಂವಾಹಕಗಳು ನಮ್ಮ  ಮೆದುಳ್ಲಿಿ  ಕೃತಕವಾಗಿ ಉತಪ ತಿ್ರ  ಹೆಂದಿದರೆ?!! ಹೌದು, 

ಮಾದಕ ವಾ ಸನಿಯ ಮೆದುಳು ಇದನೆನ ೀ ಮಾಡುತಿದೆ. 

ಯಾವುದೇ ಮಾದಕ ಪದ್ಯಥ್ ಮ್ನ್ನಷ್ಾ ನ ದೇಹ ಹಕೆಾಗ ಅದು ಮೊದಲು ಲಗೆೆ  

ಇಡುವುದೇ ಕೇೆಂದರ  ನರ ಮಂಡಲಕೆೆ . ಮಾದಕ ವಸಿುಗಳು ನಮ್ಮ  ಮೆದುಳ್ಲಿಿ  

ಅಪರಿಮಿತ ಮ್ಟಿ ದಲಿಿ  ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂವಾಹಕಗಳ್ನ್ನನ  ಕೃತಕವಾಗಿ 

ಉತ್ಪಪ ದಿಸುತಿದೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಆರೊೀಗಾ ವಂತ ಮೆದುಳು ನೈಸಗಿ್ಕವಾಗಿ ನ್ಮರು 

ಅಡಿರ ನಾಲಿನ್ಸ ಉತ್ಪಪ ದಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಮಾದಕ ವಾ ಸನಿಯ ಮೆದುಳು ಒಮೆಮ ಲೇ 

ಲಕಾಷ ೆಂತರ ಅಡಿರ ನಾಲಿನ್ಸ ಉೆಂಟುಮಾಡ್ಬಹುದು, ಇದು ಒೆಂದು ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ  ನಮ್ಮ  

ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಒಮೆಮ ಲೆ ಲಕಾಷ ೆಂತರ ಸಂದೇಶ್ಗಳು ಬಂದ ಹಾಗೆ!. ಮೊಬೈಲ್ 

ಸಿಬದ ವಾಗಬಹುದು. ಹಿೀಗಯೇ  ಮಾದಕ ವಾ ಸನಿಯ ಮೆದುಳ್ಲಿಿ   ಹತೀಟ್ಟಗೂ ಮಿೀರಿ, 

ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂವಾಹಕಗಳು ಪರ ವಹಿಸಿದ್ಯಗ ಆತನ ಮೆದುಳು ತನನ  

ಸವ ಸಾಮ್ಥಾ ್ವನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೊಳುಳ ತಿದೆ, ನಿಜ ಅಥ್ದಲಿಿ , ಮಾದಕದರ ವಾ  ಆತನ 
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ಮೆದುಳ್ನ್ನನ  ಸಂಪೂರ್್ವಾಗಿ ತನನ  ಹತೀಟ್ಟಗೆ ತ್ಗೆದುಕೊಳುಳ ತಿದೆ . ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ 

ಅಡಿರ ನಾಲಿನ್ಸ ಉನಾಮ ದತ್ಗೆ ಒಳ್ಗಾದ ವ್ಯ ಕಿತ ಯನುು , ನಿೀವು ಬುರ್ಚ್ಖಲಿೀಫಾದಿೆಂದ 

(Burj Khalifa Tower) ಧುಮುಕಲು ಉದೆರ ೀಕ್ಸಸಿದರೆ ಆತ ಒೆಂದು ಕ್ಷರ್ವೂ ಯೀಚಿಸದೆ 

ಧುಮುಕಬಹುದು. ಏಕೆೆಂದರೆ ಈಗ ಆತನ ಮೆದುಳು ಬಾಹಾ  ಸಂವೇದನೆಗಳಿೆಂದ 

ಮುಕತ ವಾಗಿದ್. ಸಂಪೂರ್್ವಾಗಿ ಮಾದಕ ವಾ ಸನಿಯಾಗಿರುವ ವಾ ಕಿ್ಸ  ಅದನ್ನನ  ಸೇವಿಸದೆ 

ಒೆಂದು ಹೆಜೆ್ಜಯೂ ಇಡ್ಲ್ಲರ. ಕೆಲವು ಮಾದಕ ದರ ವಾ ಗಳ್ ದೂರಗಾಮಿ 

ದುಷ್ಪ ರಿಣಾಮ್ಗಳ್ನ್ನನ  ಈ ರಿೀತ್ರ ಕೊರ ೀಢೀಕರಿಸಬಹುದು. 

ಮಾದಕ ದರ ವ್ಯ  ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು 

ಮ್ರಿಜುನಾ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಏರಿಳಿತ, ರಕಿದೊತಿಡ್ 

ಹೃದಯ ಸಾನ ಯು ಊತ 

ಎಲ್. ಎಸ್. ಡಿ ಲೆಂಗಿಕ ಉದ್ರರ ಕತ ತೆ, ಭಾವೀದಿರ ಕಿತ್ , 

ಮ್ರಗಟಿು ವಿಕೆ 

ಕೊಕೇನ್ಸ ನರ ದೌಬ್ಲಾ , ತಲೆಸುತಿ್ತ , ಹೃದಯ 

ಸಿೆಂಭನ 

ಹೆರೊೀಯನ್ಸ ಯಕೃತ್ ದೊೀಷ್, ಶ್ವವ ಸಕೊೀಶ್ದ 

ಅಸವ ಸಿ ತ್, ದೇಹ ಕಂಪನ 

ಅಫೀಮು ರಕಿದೊತಿಡ್ ಏರಿಳಿತ, ಮ್ಲಬದಧ ತ್ , 

ತಲೆತ್ರರುಗುವಿಕೆ 

mailto:anukarsh@alliance.edu.in


ಅನುಕರ್ಷ್ : ತಜ್ಞ - ಪರಿಶೀಲಿತ ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರರ ಕೆ                                             ISSN : 2583-2948 
 

ಸಂಪುಟ:೦೨  , ಸಂಚಿಕೆ : ೦೧  ಜನವರಿ – ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೨   anukarsh@alliance.edu.in 
    
 

31 
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ಸವ ಭಾವ , ನಿದ್ಯರ ಹಿೀನತ್ ,ದೇಹಕಂಪನ 

 

ಬರೆಯಬೇಕೆೆಂದರೆ ಪಟಿ್ಟ  ಇನ್ಮನ  ದೊಡ್ಡ ದಿದೆ. ಭಾರತವು ಸೇರಿದಂತ್ ವಿಶ್ವ ಕೆೆ  

ಮ್ಹಾಗಂಡೆಂತರಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಚಟವನ್ನನ  ನಾವೆಲಿರೂ ಒಟಿ್ಟ ಗಿ 

ನಿಮೂ್ಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಇತಿ್ರೀಚಿನ ದಿನಗಳ್ಲಿಿ  , ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಶಕ್ಷರ್ 

ಪರಿಸರಗಳ್ನ್ನನ  ನಿಧ್ಯನವಾಗಿ ಆವರಿಸತಡ್ಗಿದೆ . ನಮ್ಮ  ಯುವಜನತ್ ಹಾದಿತಪ್ಪಪ ವ 

ಮೊದಲು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಜ್ಞಗೃತ್ರ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅತಾ ವಶ್ಾ ಕ. 

ಈ ದಿಶ್ನಯಲಿಿ  ಇದಕೆಾ ಗಿಯೇ ಇರುವ ಏನ್ಸ .ಡಿ.ಪ.ಎಸ್. ಕಾನ್ಮನಿನಲಿಿ  ಕೆಲವೆಂದು 

ಅಗತಾ  ಬದಲ್ಲವಣೆಗಳ್ನ್ನನ  ಮಾಡುವುದು ಉತಿಮ್.  

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಾವೆಲಿರೂ ನೆನಪಡ್ಬೇಕಾದ ಗಾದೆಯೆಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ರದೆದ ೀನೆ.  

" ಗತ್ರ ಕೆಟಿ ರು, ಮ್ತ್ರ ಕೆಡ್ಬಾರದು " 

ಬರಹಕೆೆ  ಸ್ಫೂ ರ್ತಿ: 

1. ಡ್ರ ಗ್್ಸ , ಪ್ರಯಸನ್ಸ ಆೆಂಡ್ ಕೆಮಿಸಿಿ ಿ  ಸುಜನೆಬಲ್ , ಇನಫ ೀಬೇಸ್  ಪಬಿಿಷಿೆಂಗ್ಸ 

2. ಹಾಾ ೆಂಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರರೆನ್ಿ ಕ್ ಡ್ರ ಗ್್ಸ  ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಮ ತ್ ಆೆಂಡ್ ಸಿಜೆಲ್, ಎಲ್ೆ ೀವಿೀರ್ 

 

 

 

 

mailto:anukarsh@alliance.edu.in

