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ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਅਤ ੇਅਿਤ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ (PTSD) 

ਤਣਾਅ  
ਸਾਡੀ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਖਾਸ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮੇ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਨੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪਿਰਵਾਰ� ਿਵਚ ਝਗੜੇ, 

ਿਕਧਰੇ ਇੱਕਠ�  ਹੋਣ ਲਈ ਿਵ�ਤ ਬਨਾਉਣੀ ਯਾ ਹੋਰ ਕਈ ਰੁਝੇਵ� ਿਜਨਾ ੍ਕਰਕ ੇਅਸੀ ਬੇਕਾਬੂ, ਉਤੇਿਜਤ, ਿਚੰਤਤ, ਉਤਾਵਲੇ ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ਜਨਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ�। ਭ�ਵੇ 

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਣਾਅ ਪ�ਤੀ ਿਕ੍ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤਣਾਉ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਚੀਜ� ਜੁ ਤਣਾਅ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ) ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖਦਾ ਹੈ।  ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਤਣਾਅ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਤਣਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਨੱਿਜਠਨ ਲਈ ਹਰਕਤ 

ਿਵਚ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ  

ਹੱਦ� ਵਧ ਹਾਲਤ� ਿਵਚ ਬਾਹਰੀ ਤਣਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਅਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਿਵਛੋੜਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਛੱੁਟ ਜਾਨਾ, 

ਿਨਰੰਤਰ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨ�ਵ�, ਿਵਤਕਰਾਪਣ, ਿਹੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਜ� ਹੋਰ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜ ੁਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਜ� ਇੱਕ ਤ� ਵਧੀਕ ਤਣਾਅਪੂਰਕ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਝੇਲਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਨੀ ਅਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕਦ� ਸਾਡਾ 

ਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ �ਚ ੇਪਧਰ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ�  ਅਸਮਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ।  
ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

 ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਠਨਾਈ - ਕੰਮ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣੇ ਜ� ਇਥ� ਤੀਕ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ� ਯਾ ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਿਵਚ �ਖੜਣਾ  

 ਅਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤ� ਅੱਲਗ ਹੋਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ - ਇਸ ਤਰ�੍ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕੋਈ ਉਨ� ਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ ਉਨ� ਾ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ  

 ਇੰਜ ਜਾਪੇਗਾ ਿਜਵ� ਉਹ ਸ੍ੁਫਨ�  ਿਵਚ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀ ਹੈ  

 ਅਿਤ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਕਿਠਨਾਈ 

ਅਿਤ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਨਾਅ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ (PTSD) 
ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਿਤ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ (PTSD) ਉਨਾ੍ ਫੋਜੀਆਂ ਜੁ ਲੜਾਈ ਤ� ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨਾ੍ ਨ�  ਉਹ 

ਸਿਥਤੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਨਾ ੍ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਸੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਅਿਤ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ 

(PTSD)  ਜ ੁਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਵਚ�, ਿਹੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਵਚ� ਅਤੇ ਜ ੁਮੋਤ ਜੈਸੀ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਮਸ� ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਉਨਾ੍ ਨੰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਿਤ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਇਕ ਵੇਰ ਵਾਪਰੇ ਜ� ਕਈ ਿਹੰਸਕ ਘਟਨ�ਵ� ਦੀ ਲੜੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ  ਹੇਠ ਿਦਤੇ ਿਚਨ�ੰ  ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਹਨ: 

 ਘਟਣਾ ਦਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨਾ - ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਣਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਭੋਗ�ਦੀ ਹੈ - ਇੰਜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਵਿਡਉ ਉਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਪੀਛ�ਹ ਘੁਮਾਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਰਾਹ� 

ਪੀਛ�ਹ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਦਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  

 ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨ�ਵ� ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰ� ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਸਮੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ - ਦੌੜਦਾ ਿਦਲ, ਸਾਹ ਦਾ ਟੁਟਨਾ, ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਗੱੁਸਾ, ਮਦਦਹੀਨ, 

ਯਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਵਨ�ਵ� ਜ ੁਉਸ ਸਮੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ  

 ਉਸ ਤਰ� ਦੇ ਿਦ੍ਸ਼ ਜ� ਆਵਾਜ਼� ਜ ੁਅਿਤ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇ ਹੋਈਆਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ  

 ਉਹ ਸਥਾਨ, ਲੋਕ ਯਾ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜ ੁਿਕਸੇ ਨੰੂ ਅਿਤ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਨੰੂ ਜਾਨ ਬੁਝ ਕੇ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ  

 ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਿਵਛੋੜੇ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਉਨ� ਾ ਤ� ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਪਰ�੍ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ  

 ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹਰ ਸਮ� ਹੀ “ਸਾਵਧਾਨ” ਹੈ - ਸ� ਨਹੀ ਸਕਦਾ, ਸਿੜਆ ਭੁਿਜਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਧਆਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਦਾ ਚੋਕਸ ਿਕ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, 

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਯਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖ� ਿਨਗੁਣੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਬਾਰੇ ਹਦ� ਵੱਧ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ :ਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮ ਦੇ ਤਣਾਅ ਿਵਚ ਵੱਧੀਕ ਸ਼ਰੀਰਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਜਂਵੇ ਿਕ ਿਸਰ ਪੀੜ, ਿਮਹਦਾ ਪੀੜ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਿਖੱਚ, ਪਾਚਣ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਕਰਕ ੇਸ਼ਰੀਰ ਿਕ�ਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ, ਅਿਤ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਨਾਅ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ (PTSD) ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ 

ਰਹ ੇਹੋ ਯਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ੨੪-ਘੰਟੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 1-855-US-UMEED ਯਾ 

(1-855-878-6333) ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲ� ਗੁੱ ਝੀਆ  ਂਹੋਣਗੀਆਂ। 


