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உங்கள் மன ஆர�ோக்ககியத்தையும் நலவோழ்வயும் 
ரமம்்படுததைகிக்்கோள்்ள NHS ்ப�ிந்து்�ததைவோறு ்பினவரும் ஐந்து 
வழி்க்்ளக ்கருததைகில் ்்கோள்வது ்பயனுள்்ளதைோ்க இருககும். 
ஒவ்வோரு நோளும் நலமுடன இருக்க இந்தை ஐந்து வழி்க்ளில் 
ஒவ்வோன்றையும் ்பயிற்சி ்்யவது உங்கள் மனநகி்லயிலும் 
நலவோழவிலும் மி்கவும் ரநரம்றையோன தைோக்கத்தை ஏற்படுததும். 
இந்தை அணுகுமு்றை்கள் அ்னததும் இந்து நம்்பிக்்க்களுடனும் 
ர்போதை்ன்களுடனும் ஒததுபர்போவதைோ்க உள்்ளன.   



ஒன்று

கடவுளுடனும் 
மற்றவரகளுடனும் 
இணைந்திருஙகள்

பெகாதுமுடக்க ்ட்டுப்ெகாடு்ள் மகாறும்்ெகாது, மறற குடும்ெங்ளுடன் 
இனைநது ெழகுவது ப்தகாடரெகா் UK அரசகாங்த்்ததின் 
வனலத்்தளத்ன்த அலலது உங்ள் உள்ளூர அ்ததி்காரசனெயின் 
வனலத்்தளத்ன்தப் ெகாரக்வும்.
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கடவுளுடனும் 
மற்றவரகளுடனும் 
இணைந்திருஙகள் “இது என்னுனடயது; இது அவர்ளுனடயது,” என்ெவர்ள் குறு்திய 

மனம் ப்காணடவர்ள். உல்்ம குடும்ெம் என புத்்ததிசகாலி்ள் 
நம்பு்திறகார்ள்.” - மஹகா உெநதிட்தம் 6.71-75 

இநது சமயம் ்டவுளுககும் மனி்த்நயத்துககுமகான ப்தகாடரனெ 
மன ஆ்ரகாக்தியத்துக்கான ஒரு ெகான்தயகா் ்வனம் 
பசலுத்து்திறது. இது உல்ளகாவிய உரினமனய ஆ்தரிக்திறது, 
நகாம் அனனவரும் ஒருவ்ரகாடு ஒருவர இனைந்ததிருப்ென்தயும், 
நமககுள் இருககும் ப்தய்வீ்த்்தன்னமனயப் ்ெகாறறுவன்தயும் 
ஊககுவிக்திறது. 

“நகான் விஷயங்ளின் மூலகா்தகாரத்ன்த ஆரகாய்ந்்தன், அ்ததில 
்டவுனளத் ்தவிர ்வபறகான்னறயும் ்காை முடியவிலனல.” -மீரகாெகாய்

→  உறைவுணரவு மறறும் சுயமதைகிபபு உணர்வ உருவோக்க உங்களுககு உதைவு்ககிறைது 

→  ரநரம்றையோன அனு்பவங்க்்ளப ்ப்ககிரந்து்்கோள்்ள உங்களுககு ஒரு வோயபபு 
அ்ளிக்ககிறைது 

→  உணர்ச்சி ரீதைகியோன ஆதை�வு அ்ளிக்ககிறைது மறறும் மறறைவர்க்்ள ஆதை�ிக்க 
உங்களுககு உதைவு்ககிறைது

உங்ள் மன ஆ்ரகாக்தியத்்ததிறகு நலல உறவு்ள் முக்தியமகாகும், 
ஏபனனில அனவ:

“மனன்த நதினலப்ெடுத்துவ்தறகு ்டவுளின் பசகாறபெகாழிவு்னள 
நம்ெிகன்யுடனும் அன்புடனும் ்்ட்ென்த விடச் சிறந்த வழி 
்வபறகான்றும் இலனல.” 
- ெ்வகான் சுவகாமிநகாரகாயைன் (வசனம்ருத் ்ரியகானி 12)

→  குடும்்பததைகினருடனும் நண்பர்களுடனும், குறைசிப்போ்க தைனி்மயில் தைவிக்ககினறை 
முதைகியவர்களுடனும் ்மோழித தை்ட்கள் ்கோ�ணமோ்க ்ககி்டக்ககினறை வ்ளங்க்்ள 
அணுகுவதைறகு ்சி�மப்படு்பவர்களுடனும் ்தைோடர்பில் இருங்கள்

→  உங்கள் ம்ககிழ்ச்சியில் உங்கள் நண்பர்க்்ளயும் குடும்்பததைகின்�யும் ஈடு்படுததை 
ரந�ம் ஒதுக்கவும் 

→  ்பிகனிக, ந்டப ்பயணங்கள், ்ந்தைகிபபு நகி்கழ்ச்சி்கள், ஒனறுர்ரந்து ்்மததைல் 
ர்போனறைவறறுககு ஏற்போடு ்்யயவும். 

→  ர்கோயிலுககு்ச ்்ல்லுதைல் அல்லது ஒனறைோ்க ்பி�ோரததை்ன ்்யதைல் ர்போனறை 
ஆனமீ்க்ச ்்யல்்போடு்க்ளில் ஒனறைசி்ணந்து ்பஙர்கற்பதைறகு ரந�ம் ஒதுக்கவும்

இனைய்தளம் வகாயிலகா்்வகா அலலது ்நரி்லகா 
நணெர்ளுடனும் குடும்ெத்்ததினருடனும் ப்தகாடரபுப்காள்வது 
உங்ள் மன ஆ்ரகாக்தியத்ன்த ்மம்ெடுத்தும். நீங்ள் 
பசய்யககூடியது: 

“குடும்ெ உறுப்ெினர்ள் ்ததினமும் ஒன்றகா்ச் ்சரநது வழிெகாடு, 
விவகா்தங்ள், ்வ்த நூல வகாசிப்பு மறறும் ெிற ெக்ததி 
நடவடிகன்்ளில ஈடுெட ்வணடும்.”  
- மஹநத் சுவகாமி மஹகாரகாஜ் (சத்சங ்ததிக ஷகா 86)
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இரண்டு

உடலால் 
சுறுசுறுப்ாக 
இருககவும்

4



→  உங்கள் சுயம�ியோ்தை்ய அதைகி்க�ிததைல் 

→  மன்சர்ோரவு மறறும் ்பதைடடத்தைக கு்றைததைல் 

→  உங்களுககு இதைய ரநோய, வ்்க 2 நீ�ிழிவு ரநோய மறறும் 
்சில வ்்கயோன புறறுரநோய்கள் ர்போனறை நீணட ்கோல 
ஆர�ோக்ககியக கு்றை்போடு்கள் ஏற்படும் ஆ்பத்தைக கு்றைததைல் 

→  இலககு்கள் அல்லது ்வோல்்க்்ள நகிரணயிப்பதைறகும் 
அவற்றை அ்டவதைறகும் உதைவுதைல் 

→  உங்கள் மனநகி்ல்ய ரநரம்றையோ்க மோறறை உதைவுதைல்

சுறுசுறுப்ெகா் இருப்ெது உங்ள் உடல 
ஆ்ரகாக்தியம் மறறும் உடற்தகு்ததினய 
்மம்ெடுத்துவ்்தகாடு மட்டுமலலகாமல, 
ெின்வருவனவறறின் மூலம் உங்ள் மன 
ஆ்ரகாக்தியத்ன்தயும் ்மம்ெடுத்தும்.

→   NHS வ்லததை்ளததைகில் 10-நகிமிட உடற்பயிற்சி்கள்

→    வீடு அல்லது ரதைோடடத்தை்ச சுறறைசி நடப்பது ர்போனறை ்மதுவோன 
ரவ்கததுடன ்்யயும் ்்யல்்போடு்கள் 

→  உங்க்ளோல் முடியும்ர்போ்தைல்லோம் ்்கணடி ்்கோதைகிககும்ர்போது 
நீடடி மடககுவது ர்போனறை எ்ளிதைோன, கு்றைந்தை தைோக்கம் ்்கோணட 
உடற்பயிற்சி்ய ்்யயவும்

→  நீங்கள் ்பதைகிவிறைக்கம் ்்யதை யூடியூப அல்லது ஃ்பிடனஸ் 
்்யலியில் ்பயிற்சி ்்யதைல்

வழக்மகான உடறெயிறசி உணனமயில முக்தியமகானது, 
மறறும் உங்ளகால அன்த நன்றகா்ச் பசய்ய முடிந்தகால 
ஒரு சுறுசுறுப்ெகான வகாழகன் முனறனயக ்னடெிடிக் 
நீங்ள் முயறசிக் ்வணடும். பெகாருத்்தமகான 
உடறெயிறசி என்ெது இவறனற உள்ளடக்திய்தகா் 
இருக் ்வணடும்:

“்ரமம் பசய்யகாமல இருப்ென்த விட ்ரமம் பசய்வது சிறந்தது. 
்ரமம் பசய்யகாமலிருந்தகால, உங்ள் உடனலக கூட நீங்ள் 
ெரகாமரிக் முடியகாது.” - ெ்வத் கீன்த 3.8

“உணெ்ததிலும் உடல்வனல்ள் பசய்வ்ததிலும் அளவுடன் 
இருப்ெவனுககு, ்ரமங்னள உரிய முயறசி்யகாடு 
பசய்்திறவனுககு, உறஙகுவ்ததிலும் விழித்்ததிருப்ெ்ததிலும் 
முனறயகா் இருப்ெவனுககு, மறறும் ்ததியகானத்்ததின் ெகான்தனயப் 
ெின்ெறறு்தின்றவனுககு மட்டு்ம வலினய அலலது துக்த்ன்தப் 
்ெகாககு்தின்ற ்யகா்ம் ன்கூடு்திறது.” - ெ்வத் கீன்த 6.17

“மு்தலில உங்ள் உடலுறு்ததினய ெலப்ெடுத்துங்ள். அப்்ெகாது 
்தகான் நீங்ள் உங்ள் மனன்தக ்ட்டுப்ெடுத்்த முடியும்.” - சுவகாமி 
வி்வ்கானந்தர
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மூன்று

ஒவ்வொரு நொளும் 
புதிதொக ஏதொவது 
கற்றுக்கொள்ளுஙகள்
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→  தைனனம்்பிக்்கககு உதரவ்கம்ளிததைல், 
சுயம�ியோ்தை்ய அதைகி்க�ிததைல் மறறும் 
மன்சர்ோர்வக கு்றைததைல் 

→  குறைசிகர்கோள் உணர்வப ்்பறை உங்களுககு உதைவுதைல் 

→  மறறைவர்களுடன உங்க்்ள இ்ணததைல்

பு்ததிய ்ததிறன்்னளக ்றறுகப்காள்வது 
ெின்வருவனவறறின் மூலம் உங்ள் 
மன ஆ்ரகாக்தியத்ன்த ்மம்ெடுத்தும் என 
ஆரகாய்ச்சியின் மூலம் ப்தரியவநதுள்ளது:

்றறுகப்காணடவறனற உங்ள் வகாழகன்ககுள் 
ப்காணடுவர எணைறற வழி்ள் உள்ளன. பு்ததிய 
அறினவயும் பு்ததிய ்ததிறன்்னளயும் பெறுவது இ்ததில 
அடஙகும். எலனல ஏதும் இலனல: 

→  ்சில புதைகிய ஆர�ோக்ககியமோன மறறும் ஊடட்ச்தது ்்மயல் 
குறைசிபபு்க்்ள முயற்சிக்கவும்

→  ்்பங்கோலி, குஜ�ோததைகி, இந்தைகி, ம்லயோ்ளம், ்பஞ்ோ்பி, ்மஸ்்ககிருதைம் 
அல்லது தைமிழ ர்போனறை புதைகிய ்மோழி்ய ்கறறுக்்கோள்்ளவும்

→  ஆ�ததைகி அலங்கோ�ம் அல்லது உங்கள் வீடடுப பூ்ஜய்றை்ய 
அலங்க�ிததைல் ர்போனறை ்சில ்க்ல்கள் மறறும் ்்கவி்ன்க்்ள 
முயற்சிக்கவும்

பு்ததிய ்ததிறன்்ள்:

இநது சமயத்்ததில அறிவின் ்்தடல பெரிதும் ெகாரகாட்டப்ெடு்திறது. 
ெிரம்ம சூத்்ததிரத்்ததின் மு்தல வரி கூறுவது என்னபவனில: “அ்தகா்்தகா 
ெிரம்மஜிக்காசகா - முழு உணனம ெறறி விசகாரிக் ்வணடிய ்நரம் 
இது.”

“முடிவிலி ்்ள்விககுறியகா் இருககும் இடத்்ததில , 
அணுகுமுனற்ளின் ென்மு்த்்தன்னம அ்்த அளவுககு 
முடிவிலியகா் இருக்திறது.” – ஸ்ரீ ஆனந்தமயி மகா

“உன்ன்தமகான எணைங்ள் எலலகாத் ்ததினச்ளிலிருநதும் நமககு 
வநது ்சரட்டும்.” - ரிக ்வ்தம் 1.89.1

→  ரவதைப புததை்கங்க்்ளப ்படிக்கவும்

→  ரவதைப புததை்கங்க்ளில் ்கோணப்படும் வ்னங்க்்ள மனப்போடம் 
்்யது ஒபபுவிக்கவும்
“துதைகிப்பவர உயரந்தை ஆனந்தைத்தை அனு்பவிக்ககிறைோர.” – அனுமன 
்ோலி்ோ

→  ஒனறைசி்ணந்து ரவ்ல ்்யயுங்கள் மறறும் நண்பர்களுடனும் 
குடும்்பததைகினருடனும் குழு ரவதை நூல் வோ்சிபபுககு ஏற்போடு ்்யயவும் 

பு்ததிய அறிவு:
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நான்கு

சேவை: 
மற்றைர்களுக்குக் 
க்கொடுக்்கவும்
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→  ரநரம்றை உணரவு்க்்ளயும் ்வகுமதைகி உணர்வயும் உருவோககுதைல்

→  ரநோக்கம் மறறும் சுயமதைகிபபு உணர்வ உங்களுககு அ்ளிததைல் 

→  மறறைவர்களுடன ்தைோடரபு்்கோள்்ள உங்களுககு உதைவுதைல்

ப்காடுத்்தல மறறும் இரக்ம் ்காட்டு்தல ஆ்தியனவயும் 
ெின்வருெனவ மூலம் மன ஆ்ரகாக்தியத்ன்த ்மம்ெடுத்்த 
உ்தவுவ்தகா்க ்ரு்தப்ெடு்திறது:

“மறறவர்ளின் சந்்தகாஷத்்ததில ்தகான் நம்முனடய சந்்தகாஷம் 
இருக்திறது.” - ெிரமுக சுவகாமி மஹரகாஜ் 

்சவகா, அலலது ்தன்னலமறற ்சனவச் பசயல என்ெது, இநது 
நம்ெிகன்்ள் மறறும் வகாழகன்யின் ஒரு முக்திய அங்ம் ஆகும். 
எணைம், பசகால மறறும் பசயல மூலம் இவறனற ்மறப்காள்ள 
முடியும்.

மறறவர்ளுககு உ்தவுவ்ததில மிகுந்த ஆரவம் ்காட்டும் நெர்ள் 
ம்திழச்சியகா் இருப்ெ்தறகு அ்ததி்மகான சகாத்்ததியமுள்ளது. 
மறறவர்ள் மீது ெரிவு ்காட்ட, சிறிய ்ருனைச் பசயல்ள் மு்தல 
்தன்னகாரவத் ப்தகாணடு ்ெகான்ற மி்வும் வழக்மகான ப்காடுத்்தல 
வனர ெல வழி்ள் இருக்தின்றன. 

மன ரீ்ததியகான இரக் பசயல்ள் 
→  தைனியோ்க இருக்ககினறை அல்லது இனனல்்க்்ளக ்கடந்து வந்தைகிருக்ககினறை ஒருவர 

்்ல்வ்தை ்்விமடுததுக ர்கட்கவும் மறறும் அவருடன ரந�ம் ்்லவிடவும்

→  மறறைவர்க்ளிடம் இருககும் நல்லவற்றைப ்போரக்கவும். “்்ல்லும் இடங்க்ளில் 
எல்லோம் ்நகடர்க்்ள மடடுரம ர்்க�ிககும் ரதைனீ ர்போனறு இருங்கள். 
அ்னவ�ிடமும் ்கோணப்படும் நல்ல்தைத ரதைடுங்கள்.” - மோதைோ அமிரதைோனந்தைமயி 

→  உங்கள் வோழக்்கயில் ்கோணப்படும் அ்னதது நல்ல விஷயங்களுககும் 
நனறைசியு்டயவ�ோ்க இருங்கள் மறறும் நனறைசி ்தை�ிவியுங்கள்.

→  மனனிபர்போம், மறைபர்போம். ம்ககிஷோசு� மரததைகினி ஸ்ரதைோததைகி�ததைகில் துர்கோ ரதைவி  
“மனனிதது அ்டக்கலம் ்்கோடுப்பவ�ோ்க” ்சிததை�ிக்கப்படு்ககிறைோர. 

→  ்கரம ரயோ்கோ்வ ்பயிற்சி ்்யயவும், அதைோவது,  அ்கத தூய்மக்கோ்க தைனனலமறறை 
ர்்வ வழங்கவும்; அ்கந்்தை அல்லது தைனமு்னபபு ஆ்்்கள் இல்லோமல் 
்்யல்்படவும்

→  இ�க்கததைகின உடல் ்்யல்்கள்

→  வழக்கமோ்க மறுசுழற்சி ்்யயவும்

→  உங்கள் அண்ட வீடடினருக்கோ்க ்்மக்கவும் அல்லது சுடவும்

→  ்கோர உ்பரயோ்ககிப்பதைறகுப ்பதைகிலோ்க நடந்து அல்லது மிதைகிவணடியில் ்்ல்லவும்

→  குறரறைவல்்கள் மூலம் வயதைோனவர்களுககு அல்லது நலிவுறறை நண்பர்கள் மறறும் 
அண்ட வீடடினருககு உதைவவும்

→  உங்களுககுப ்பிடிததைமோன ஒரு ்தைோணடு நகிறுவனததைகில் தைனனோரவப ்பணி 
்்யயவும் 

்சவகா பசயல்ளில (்தன்னலமறற ்சனவ) ஈடுெடவும்  
உங்கள் அண்ட வீடடினருககு, உங்கள் குடும்்பததைகினருககு, உங்கள் ்முதைோயததைகிறகு, 
அரதைோடு உங்கள் சுறறுபபுறைததைகிறகும் கூட உதைவுவது இதைகில் அடஙகும். ர்்வ்ய 
்பயிற்சி ்்யவதைற்கோன எ்ளி்மயோன வழி்க்ளில் உள்்ளடஙகுவன:

“நன்னமயில சிந்தனன, பசகால மறறும் பசயல மூன்றிலும் ்நரனம 
இயலெகா்்வ அனமந்ததிருக்திறது.” - ்காளி்தகாசர
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ஐந்து

நிகழககாலத்ில் 
கவனம் 
செலுததுஙகள்
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→  தைகியோனம். ஒரு ்கடவு்ளின உருவம், குறைசியீடு, உங்கள் சுவோ்ம், அல்லது நீங்கள் 
ரதைரந்்தைடுககும் ஏதைோவது ஒனறைசின மீது நீங்கள் ்கவனம் ்்லுததைலோம். “்கோறறு 
வீ்ோதை இடததைகில் இருககும் தீ்பம் அ்்யோமல் இருப்ப்தைப ர்போல தைகியோனததைகில் 
்சிததைகி ்்பறறைவன தைனது மன்தை அ்லய விடோமல் ்கடடி ்வப்போன.” - ்ப்கவத 
கீ்தை 6.19

→  ்பி�ோணயோமம், இது சுவோ்ம் வோயிலோ்க மன்தையும் உட்லயும் இ்ணக்ககிறைது

நீங்ள் இன்தச் பசய்வ்தன் மூலம் ப்தகாடங் முடியும்:

“ம்திழச்சி ஒரு்ெகாதும் நகானளக்கானது அலல. அது என்று்ம 
இப்்ெகாது ்காைப்ெடுவது.” - ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவி சங்ர

நகி்கழ்கோலததைகில் இருப்பது மறறும் உங்கள் எணணங்கள், உங்கள் உணரவு்கள், 
உங்கள் உடல் மறறும் உங்க்்ள்ச சுறறைசியுள்்ள உல்கம் ஆ்ககியவற்றைப ்பறறைசி 
அறைசிந்தைகிருப்பது உங்கள் மன ஆர�ோக்ககியத்தை ரமம்்படுததும். இது ்்பரும்்போலும் 
‘்கவனம்’ எனப்படு்ககிறைது. இது இந்து ்மயததைகில் ்ப�ிந்து்�க்கப்படு்ககினறை 
ஒனறைோகும். ்பகதைகி மறறும் வழி்போடடு்ச ்்யல்்கள் வோயிலோ்க ்பல்ரவறு வழி்க்ளில் 
இ்தை ்பயிற்சி ்்யய முடியும். நமது வழி்போடடு்ச ்்யல்்க்ளில் இ்தை இடம்்்பறை்ச 
்்யயுமோறும், நோம் ர்பசும் வோரத்தை்கள் மறறும் நோம் ்்யயும் ்்யல்்க்ளிலும் ்கவனம் 
்்லுததுமோறும், நோம் அவற்றை்ச ்்யயும் ரநோக்கங்க்்ளப ்பறறைசி அறைசிந்தைகிருககுமோறும் 
ஊககுவிக்கப்படு்ககிறைது.

“இந்த நதினலயறற உலன் ெறறு்த்லகா அலலது ெய்மகா 
இலலகாமல எ்ததிரப்காள்ளுங்ள். வகாழகன்யின் ெடிப்ெடியகான 
பவளிப்ெகாட்டில நம்ெிகன் னவத்்தகால உணனமயகான 
அனம்ததினயப் பெறுவீர்ள்.” - ெ்வத் கீன்த 2.56

→  நகி்லயோன மனநகி்லயுடன ரநரம்றையோனவ�ோ்க இருப்பதைறகு 

→  எல்லோவற்றையும் ்கடடுப்படுததை முடியோது என ஏறறுக்்கோள்வதைறகு

→  சுறுசுறுப்போனவ�ோ்க இருப்பதைறகு மறறும் ரநரம்றையோன அணுகுமு்றை்யப 
ர்பணுவதைகில் ஈடு்படுவதைறகு

ெிரகாரத்்தனனயும் ெக்ததியும் உங்னள இவறறுககு அனும்ததிக்திறது:

→  பூனஜ: மனம் மறறும் இதையததைகின முழு்மயோன ஈடு்போடடுடன உங்களுககுப ்பிடிததை 
மூரததைகி்க்்ள (்தையவததைகின உருவ்ச ்சி்ல்கள்) அனறைோடம் வழி்போடு ்்யதைல் 
(மலர்கள், ்பழங்கள், உணவு ்ப்டதது) 

→  ஜெம்: தைகினமும் ஒரு மந்தைகி�த்தை உ்ச்�ிக்கவும். இ்தை்ச ்்யயும்ர்போது நீங்கள் 
விரும்்பினோல் ஒரு ்ஜ்பமோ்ல்ய நீங்கள் தைகிருப்பிக ்்கோணடிருக்கலோம். இது, 
மன்தை ஒருமு்கப்படுததுவதைறகும் இதையத்தைத தூய்மயோககுவதைறகும் மி்க்ச 
்சிறைந்தை, எ்ளி்மயோன வழியோகும். இதைன மூலம் “அசுததைமோன எணணங்கள் 
்கழுவப்படு்ககினறைன”. - ்சிவ தைோணடவ ஸ்ரதைோததைகி�ம்

→  ஸமிரு்ததி (ஆழந்த சிந்தனன): ்கடவு்ளின ம்ககி்ம்யப ்பறறைசிப ர்பசும் 
ரவதைங்க்்ளப ்படிதது அவற்றைப ்பறறைசி்ச ்சிந்தைகியுங்கள்: இஙர்க எனக்கோ்க 
எனன ்போடங்கள் இருக்ககினறைன? எனது அனறைோட வோழக்்கயில் நோன 
்கறறுக்்கோணடவற்றை எவவோறு ்பயன்படுததை முடியும்? இந்து ்மய நூல்்க்்ளப 
்படிப்பதைன மூலம், நீங்கள் ்கடவுள் மீது நகி்பந்தை்னயறறை அனபு மறறும் ்�ணோ்கதைகி்ய 
வ்ளரததுக்்கோள்்ள முடியும். 

ெிரகாரத்்தனன மறறும் ெக்ததிக்கான உ்தகாரைங்ளகாவன:
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எங்னளப் ெறறி
நல்ல ்சிந்தை்ன NHS மறறும் லணடன ்்பருந்க� ்்்ப்க்ளோல் 
ஆதை�ிக்கப்படு்ககிறைது. மனநல ஆரலோ்்ன ர்கோரும் லணடனவோழ 
மக்களுககு நோங்கள் இலவ்மோன, 24/7 டிஜிடடல் ஆதை�்வ 
வழஙகு்ககிரறைோம் மறறும் அவர்களு்டய ்பயணததைகில் எஙகு இருந்தைோலும் 
அவர்களுககு நோங்கள் உதைவு்ககிரறைோம். சுல்பமோ்க அணு்கககூடிய 
மறறும் எ்ளிதைோ்க வழி்்லுததைககூடிய ஆதை�வு மறறும் சுய-்ப�ோம�ிபபு 
விருப்பதரதைரவு்க்்ள நோள் முழுவதும் நோங்கள் வழஙகு்ககிரறைோம். 

எங்ள் ்நகாக்ம்
தைங்களுககு மி்கவும் ்்போருந்து்ககினறை ஒரு வழியில் தைனிந்பர்கள் தைங்கள் 
மன ஆர�ோக்ககியத்தைக ்கவனிததுக்்கோள்்ள நோங்கள் ஆதை�வ்ளிக்ககிரறைோம். 
ஒவ்வோருவரும் தைங்கள் மன ஆர�ோக்ககியம் ்பறறைசிய உந்துதை்லக 
்்கோணடிருக்க ரவணடும் என நோங்கள் ஊககுவிக்ககிரறைோம் மறறும் இதைறகு 
உறுது்ணயோ்க வி்ளஙகு்ககினறை ்கருவி்க்்ளயும் வழி்கோடடுதை்லயும் 
வழஙகு்ககிரறைோம். நல்ல ்சிந்தை்ன ்பறறைசிய இந்தை ஆரலோ்்ன்கள் 
அல்லது வ்ளங்கள் உங்களுககு உதைவி்க�மோ்க இல்்ல்யனறைோல், ரவறு 
எனன்வல்லோம் உங்களுககு உதைவியோ்க இருககும் என்ப்தைப ்பறறைசி 
உங்கள் GP உடன ர்ப் முயற்சிக்கவும்.
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ஆதை�வ்ளிதரதைோர ்பி�ிடடன இந்து ்்்ப, ்பி�ிடடன இந்து மனறைம் மறறும் BAPS ஸ்ரீ 
ஸ்வோமிநோ�ோயண ர்கோயில் - நரட்ன ர்கோயில்

இந்தை உ்�ப்பகுதைகி டோகடர தீஷோ ்தைோ (்பி�ிடடன இந்து 
மனறைம், ர்ப�ோ்சி�ியர ர்ஜல் ்கலோனி, டோகடர நகிஷோ ்பரடல் 
மறறும் ஷினோல் ்பரடல் (BAPS ஸ்ரீ ஸ்வோமிநோ�ோயண 
ர்கோவில் - நரட்ன ர்கோவில்) மறறும் தீ்போ லோட (நகியூஹோம் 
லணடன ்்பருந்க� ்்போது சு்கோதைோ�க குழு) ஆ்ககிரயோ�ோல் 
மோறறைசிய்மக்கப்படடுள்்ளது.


