गाँजाको बारे मा तथ्यहरू
संयक्
ु त राज्य अमे�रकामा गाँजा �कशोरहरू बीचमा सबैभन्दा दव्ु यर्सनी हुने अवैध लागप
ू दाथर् हो। �कशोरहरूले गाँजालाई

�व�भन्न कारणहरूले प्रयोग गछर् न ्। �तनीहरूले प्रयोग गनर् सक्ने कारण �तनीहरूको उत्सक
ु ता, साथीहरूको बीचमा �मल्न वा

शान्त हुन, वा अन्य �कशोरहरूले यसको प्रयोग गनर् दबाब �दएर हुनसक्छ। व्यग्रता, �रस, �डप्रेशन, वा उदासीसँग लड्न प�न

�कशोरहरूले गाँजाको प्रयोग गनर् सक्नेछन ्।

गाँजा चरे सको �बरूवाको सक
ु े को, का�टएको पात, डाँठ, �बउ, र फूलको ह�रयो, खैरो, वा खरानी रङको �मश्रण हो। गाँजाका

साधारण नामहरूमा �नम्न समावेश छन ्: क्याना�बस, वीड, ग्रास, पट, ह्याश, वा ह्या�शश। गाँजालाई चुरोटमा बेरेर धुम्रपान

ग�रन्छ (जोइन्ट भ�नन्छ) वा पाइपमा राखेर धम्र
ु पान ग�रन्छ। कसैले गाँजा तान्दा, �तनीहरूले तरू
ु न्तै त्यसको असर महसस
ु

गछर् न ्, र �तनीहरूलाई "उच्च" मा�नन्छ। उच्चलाई गाँजामा हुने THC नामको रसायनद्वारा उत्पादन ग�रन्छ, जसले �दमाग र

शर�रका अन्य भागमा प्रभाव पाछर् । गाँजा तान्नाले धेरै अल्पकाल�न र द�घर्काल�न असरहरू पछर् न ्।
अल्पकाल�न असरहरू:

अल्पका�लन समयमा, गाँजा सेवनले शर�रमा यी समस्याहरू �नम्त्याउन सक्छ:
•
•
•
•
•
•
•
•

उल्लासोन्माद (उच्च)

एकाग्रता र ध्यान �दनम
ु ा क�ठनाइ

घट्दो धारणा र समन्वय

खराब मल्
ू याङ्कन

घट्दो प्र�त�क्रया �दने समय
घट्दो उत्प्रेरणा

स्मरण शिक्त समस्याहरू

•
•
•
•
•
•
•

रातो वा रक्तमय आँखाहरू

सख्
ु खा मख
ु
बढ्दो भोक

बढ्दो मट
ु ु को धड्कन

�चन्ता, डर, अ�वश्वास वा पागलपन

आकिस्मक आक्रमणहरू

सत
ु ाइ सम्बन्धी समस्याहरू

कार दघ
र् ना जस्ता अनैिच्छक घटनाहरू
ु ट

द�घर्काल�न असरहरू:

लामो समयसम्म धेरै धुम्रपान गनार्ले शर�रमा यी समस्याहरू ल्याउन सक्छन ्:
•
•
•
•

श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू
घट्दो वौ�द्धक स्तर (IQ)

�सकाइमा नकारात्मक प्रभावहरू

घट्दो जीवनको सन्तिु ष्ट

•
•
•
•

उदाषी

�चन्ता

आत्महत्या गन� �वचारहरु

बढ्दो पा�रवा�रक समस्या, सम्बन्धहरूमा

तो�डनु
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तपा� गाँजाको बारे मा जान्नु पन� अन्य तथ्यहरू।
गाँजा स्कूलको असफलतासँग जो�डएको हुन्छ। गाँजाको नकारात्मक प्रभावहरूले ध्यान, स्मरण शिक्त, र

�सकाइमा केह� �दन र क�हलेकाँह� केह� हप्तासम्म हुन सक्छ—�वषेश गर� य�द तपा�ले यसलाई प्राय: गनह
ुर् ु न्छ
भने। गाँजा सेवन गन� �कशोरहरू तल्लो ग्रेड प्रािप्त �तर धके�लन्छन ् र सेवन नगन�हरू भन्दा �यनीहरूले

माध्या�मक स्कूल छोड्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। य�द तपा�ले आफ्नो �कशोर अवस्थामा �नय�मत रूपमा गाँजा
सेवन गनह
ुर् ु न्छ भने यसले तपा�को वौ�द्धक स्तर (IQ) स्तर घटाउन प�न सक्छ। लामो समय गाँजाको

सेवनकतार्हरूले न्यून जीवन सन्तुिष्ट, स्मरण शिक्त र सम्बन्ध समस्याहरू, कमजोर मान�सक र स्वास्थ्य

समस्याहरू, न्यून तलबहरू, कमजोर क�रयर सफलता प्र�तवेदन गरे का हुन्छन ् (Zwerling, 1990)।

गाँजाले खराब मू ्ल्याङ्कनको कारण, यसले मा�नसहरूलाई हा�नको जो�खममा राख्न सक्छ। सबै अपमा�नत

पदाथर्हरू जस्तै गाँजाले मू ्ल्याङ्कनलाई बदिल्दन सक्छ। जसले जो�खमपूणर् व्यवहारहरूको बढावा �दन सक्छ
जसबाट HIV जस्ता यौन सम्पकर्बाट सन� रोगहरूको �शकार बन्न सक्छन ्।

गाँजा सेवन गर� सवार� चलाउनु असरु ��त हुन्छ। गाँजा सेवन गर� सवार� चलाउनल
ु े सरु ��त सवार� चलाउन
आवश्यक सीप—सावधानी, ध्यानहरू, समन्वय, र प्र�त�क्रया �दने समयमा प्रभाव पादर् छ। गाँजा सेवनले दरु �

मू ्ल्याङ्कन र राजमागर्का संकेत र आवाजहरूमा प्र�त�क्रया जनाउन गाह्रो बनाउँ छ। रक्सी सेवन प�छ, गाँजा सेवन
एक लागूपदाथर् हो जसले मत्ृ युहरू स�हतका कार दघ
र् नाहरूसँग प्राय: गर� जो�डएको हुन्छ।
ु ट

गाँजा सेवन लत लाग्ने हुन्छ। गाँजा सेवन गन� सबैलाई लत लागेका हुँदैनन ्। यद्य�प, दोहोर्याउदै गाँजा सेवनले लत

लाग्न बढावा �दन्छ। यसको अथर् कोह�ले �तनीहरूले चाहदाँ चाहदै प�न गाँजा सेवन बन्द गनर् सक्दै नन ्।

गाँजा सेवनलाई "प्रवेशद्वार ड्रग" को रूपमा �लइन्छ। गाँजा सेवन मा�नसहरूले भ�वष्यमा अन्य थप हा�नकारक

लागूपदाथर्हरू प्रयोग गन� धेरै सम्भावना हुन्छ।
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