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NHS-এর পরামর্শ অনুসারর, আপনার মানসসক স্াস্থ্য এবং সুস্তার উন্নসত ঘটারত 
সনরে উসলিসিত পাােটি পদরষেপরক আপসন কার্শকরী পপরত পাররন। প্রসতসদন ভার�া 
থাকার এই পাােটি উপারের প্ররতথ্যকটির অনুরী�ন আপনার পমজাজ এবং ভার�া 
থাকার পষেররে ইসতবােক প্রভাব পে�রত পারর। এই সমস্ত উপােগুস� সিন্ ুধরম্শর 
সবশ্াস এবং সরষোর সরগে সমস�ত ররেরে।   



এক

ঈশ্বর এবং অন্যান্ 
সকলের সযালে সংল�যাগ 
স্যাপন করুন

লকডাউননর সবসিসননেনির পসরবত্ত ননর কারনে, অন্ান্ পসরবানরর িানে 
মমলানমশার ব্াপানর নতুন সনয়মাবলীর জন্ অনগু্রি কনর UK িরকানরর 
ওনয়বিাইট অেবা আপনার স্থানীয় প্রশািননর ওনয়বিাইটটি মদখনু।
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“ম�াট-মননর মানুনেরাই বনল োনকন মে,‘এটা আমার; ওটা ওনদর,’। জ্ানী 
মানুনেরা সবশ্াি কনরন মে ম�াটা পৃসেবীটাই একটা পসরবার।” – মিা উপসনেদ 6.71-75 

সিন্তু্ববাদ মানসিক িুস্থতার একটি উপায় সিনিনব ঈশ্র এবং মনুে্নত্বর িানে 
িংনোন�র সবেনয় মননাসননবশ কনর। এটি িারা সবনশ্র িানে িম্পনক্ত র মননাভাব 
�নে তুনল, আমানদর িবাইনক এনক অনন্র িানে িংেুক্ত িনত এবং এর মনি্ োকা 
স্ব�গীয় ভাবনক উপলসধি করনত উৎিাসিত কনর। 

“আসম সবেয়গুসলর এনকবানর মূনল স�নয়স�লাম, সকন্তু ভ�বান �াো আর 
সক�ু খুানজ পাই সন।”  
– মীরাবাঈ

→  সম্পক্শ  এবং আত্ম-মূর�থ্যর পেতনা ততরী কররত সািারথ্য করর 

→  আপনারক ইসতবােক অসভজ্ঞতা ভাগ করর পনওোর সুররাগ পদে 

→  মানসসক সািারথ্য পরাগাে এবং আপনারক অনথ্যরদর সািারথ্য কররত পদে

আপনার মানসিক িুস্থতার জন্ ভানলা িম্পক্ত  খুবই গুরুত্বপূে্ত কারে তারা:

“মননক সস্থসতশীল করনত সবশ্াি এবং ভানলাবািার িানে ভ�বাননর উপনদশ 
মশানার মেনক ভানলা আর মকানও উপায় িনত পানর না।”
– ভ�বান স্বামীনারায়ে (বচনামৃত কাসরয়াসন 12)

→  পসরবার এবং বনু্রদর সংস্পরর্শ থাকুন, সবররষত বেস্ক প্রজরমের সারথ রাারা ভাষা সমসথ্যার 
কাররে সিজ�ভথ্য সংস্ানগুস�র নাগা� না পাওোর জনথ্য িুব সম্ভবত একাসকত্ব এবং অসুসবধার 
সারথ �ড়াই করররেন

→  আপনার পেরন্র সবষেগুস�র মরধথ্য আপনার বনু্রদর এবং পসরবাররক অন্তভ্্শ ক্ত করার সমে 
পবর করুন 

→  বনরভাজন, একসারথ িা াটা, সম�ন অনুষ্ান, একসারথ রান্না করা, প্রভৃসতর আরোজন করুন 

→  মসন্রর রাওো বা একসারথ প্রাথ্শনা করার মরতা, আধথ্যাত্সমক কাজকরম্শ একসারথ অংর সনন

অনলাইনন বা ব্সক্ত�তভানব মেভানবই মিাক না মকন, বনু্ এবং পসরবানরর িানে 
িংনো�, আপনার মানসিক িুস্থতার উন্নসত ঘটানত পানর। আপসন পানরন: 

“পসরবানরর িদি্নদর অবশ্ই প্রসতসদন একিানে জনো িওয়া উসচত এবং পূজা, 
আনলাচনা, শাস্ত্র পাঠ এবং অন্ান্ ভসক্তমূলক কাজকনম্ত সননজনদর ব্স্ত রাখা 
উসচত।”  
– মমািন্ত স্বামী মিারাজ (িৎিঙ্গ দীক্া 86)
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দইু

শারীররকভাবে 
সররিয় হন
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→  আপনার আত্ম-মর্শাদা বাড়ারনা 

→  িতারা এবং উরবেগ কমারনা 

→  হৃদররাগ, টাইপ 2 ডাোরবটিস এবং করেক ধররের কথ্যান্াররর মরতা, 
আপনার দীঘ্শস্ােী অসুস্তার ঝুাসক কমারনা 

→  �ষেথ্য বা েথ্যার�ঞ্জ সস্র করা এবং পসগুস�রক অজ্শন করার পষেররে 
আপনারক সািারথ্য করা 

→  ইসতবােকভারব আপনার পমজাজ পসরবত্শ ন করার পষেররে আপনারক 
সািারথ্য করা

→  NHS ওরেবসাইরট 10 সমসনরটর ররীরেে্শ া

→   ধীর-গসতর কাজকম্শ, পরমন বাসড়র বা বাগারনর োরপারর িা াটা 

→  রিনই পাররবন তিন সিজ, কম-প্রভারবর বথ্যাোম করা, পরমন পকটস�রত জ� 
পোটার সমরে প্রেসেং করা

→  ইউটিউব অথবা আপনার ডাউনর�াড করা সেটরনস অথ্যারপ পদিারনা ররীরেে্শ া

এমন নয় মে িসরিয় িওয়া মকবলমাত্র আপনার শারীসরক 
স্বাস্থ্ এবং িুস্থতার জন্ই ভানলা, এটি আপনার মানসিক 
িুস্থতারও উন্নসত ঘটানত পানর সননচর  সবেয়গুসলর মাি্নম:

সনয়সমত ব্ায়াম িসত্ই গুরুত্বপূে্ত, এবং আপনানক একটি িসরিয় 
জীবনিারা বজায় রাখনত িনব, অবশ্ েসদ আপনার মিটি করার 
মনতা িামে্ত্ োনক। উপেুক্ত শরীরচচ্ত া মনি্ োকনত পানর:

“সনস্রিয়তার মেনক িসরিয়তা অননক ভানলা। সনস্রিয়তার মনি্ সদনয়, আপনার 
শরীনরর রক্নানবক্নও িম্ভব িনব না।” – ভ�বৎ �ীতা 3.8

“এমন একজন, োার খাবার এবং চালচলনন ভারিাম্ রনয়ন�, োার কাজগুসল 
িঠিক, োার ঘুনমর িময় এবং িা াটার িময় সনয়সমত, এবং সেসন মবাসির রাস্তা 
অনুিরে কনরন, সতসন েন্ত্রনা অেবা অিুনখর সবনাশকারী।” – ভ�বৎ �ীতা 6.17

“প্রেনম সননজর শরীর �নে তুলুন। মকবলমাত্র তখনই আপসন মননর সনয়ন্ত্রে মপনত 
পানরন।” – স্বামী সবনবকানন্
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তিন

প্রতিতিন নিুন 
তিছু তিখুন
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→  আত্ম-সবশ্াস বাসড়রে পতা�া, আত্ম-মর্শাদা বাড়ারনা এবং িতারা কমারনা 

→  উরদেরথ্য সম্পরক্শ  ধারো �ারভর সবষরে সািারথ্য করা 

→  আপনারক অনথ্যানথ্যরদর সারথ সংরুক্ত করা

→  রাস্ত্র পাঠ করুন

→  রারস্ত্রর প্াকগুস� পাঠ করুন এবং মুিস্ত করুন
“সরসন পাঠ কররন সতসন সবরথরক পবসর আরীব্শাদ �াভ কররন।” – িনুমান োস�সা

→  একসারথ কাজ করুন এবং বনু্ ও পসরবাররর সারথ সংঘবদ্ধ রাস্ত্র পারঠর 
আরোজন করুন 

→  সকেু নত্ন স্াস্থ্যকর এবং পুষ্টিসম্পন্ন রান্না করুন

→  পকানও একটি নত্ন ভাষা সরিুন, পরমন বাং�া, গুজরাটি, সিন্ী, মা�াো�ম, 
পাঞ্জাসব, সংস্ককৃ ত অথবা তাসম�

→  সকেু সরল্পক�া এবং কারুসরল্প পেষ্া করর পদিুন, পরমন পকারনাও আরসত 
সাজারনা বা আপনার বাসড়র মসন্ররক সাজারনা 

�নবেোর মাি্নম মদখা স�নয়ন� মে নতুন মকৌশল মশখার 
সবেয়টি আপনার মানসিকভানব ভানলা োকার সবেয়টিনক 
উন্নত করনত পানর সননচর সবেয়গুসলর মাি্নম:

জ্াননক সননজর জীবনন সননয় আিার বহু উপায় রনয়ন�। নতুন জ্ান 
এবং নতুন মকৌশল মশখার সবেয়গুসল এর মনি্ রনয়ন�। এর মকানও 
িীমা মনই: 

নতুন মকৌশল:

সিন্তু্ববানদ জ্াননর িািনানক দারুেভানব প্রশংিা করা িয়। ব্রহ্ম িূনত্রর প্রেম পংসক্ত 
বনল মে: “অোত ব্রহ্মসজজ্ািা - পরম িনত্র িন্ান করার এই িল িময়।”

“মেখানন প্রননের মনি্ অিীমতা রনয়ন�, মিখানন উপানয়র ববসচত্রও িমানভানব 
অিীম।” – শ্ী আনন্ময়ী মা   

“িব সদক মেনক উন্নত সচন্তাভাবনানক আমানদর সদনক আিনত দাও।” – ঋক মবদ 1.89.1

নতুন জ্ান:
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চার

সেবা: অন্ান্দের 
োন করুন
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→  ইসতবােক অনুভূসত এবং পুরস্কাররর অনুভূসত ততরী করা

→  আপনারক উরদেরথ্য এবং আত্ম-মূর�থ্যর অনুভূসত পদওো 
→  অনথ্যানথ্য মানুষরদর সারথ আপনার সংররারগ সািারথ্য করা

সননচর সবেয়গুসলর মাি্নম দান এবং দয়ার কাজগুসলও মানসিক িুস্থতার উন্নসতনত 
িািাে্ করার মক্নত্র পসরসচত:

“অন্ান্নদর আননন্র মানেই আমানদর আনন্ সমনশ োনক।” – প্রমুখ স্বামী মিারাজ 

মিবা, অেবা একটি সনঃস্বাে্ত পসরনেবা, সিন্ ুিনম্তর সবশ্াি এবং জীবনিারনের 
একটি মূল উপাদান। এগুসল সচন্তা, কো এবং কানজর মাি্নম িম্পন্ন িনত পানর।

মে িকল মানুনেরা অন্নদরনক িািাে্ করার ব্াপানর অননক মবসশ ইচ্া প্রকাশ 
কনরন তারা তুলনামূলকভানব মবসশ খুসশ োনকন। অন্ান্নদর প্রসত িিানুভূসত 
মদখাননার বহু উপায় রনয়ন�, ম�াট ম�াট দয়ার কাজ মেনক শুরু কনর আরও মবসশ 
সনয়সমত দান, মেমন মস্বচ্ানিবা। 

→  দোর রারীসরক রূপ

→  সনেসমতভারব পুনব্শথ্যবিার করুন

→  আপনার প্রসতরবরীরদর জনথ্য রান্না করুন বা পবক করুন

→  গাসড় বথ্যবিাররর পসরবরত্শ  পিা রট বা সাইরকর� রাতাোত করুন

→  কাজ সম্পসক্শ ত পোট পোট ভ্রমরের মাধথ্যরম বেস্ক মানুষরদর অথবা অষেম 
বনু্ এবং প্রসতরবরীরদর সািারথ্য করুন

→  আপনার পেরন্র পকানও দানরী� সংগঠরন পস্চ্ারসবা প্রদান করুন 

দয়ার মানসিক রূপ 
→  একা ররেরেন অথবা কঠিন পসরসস্র মরধথ্য সদরে ের�রেন এমন কারও কথা শুনুন এবং 

তা ার সরগে সমে কাটান

→  অনথ্যানথ্যরদর মরধথ্য ভার�া সবষেগুস�রক পদিুন। “পমৌমাসের মরতা িরে রান পর পরিারনই 
রাক না পকন পকব�মারে মকরন্ সংগ্রি করর। প্ররতথ্যরকর মরধথ্য পদিা রাে এমন ভার�া 
সবষেগুস�র পিাাজ করুন।” – মাতা অমৃতানন্মেী 

→  আপনার জীবরনর সমস্ত ভার�া সজসনরসর প্রসত কৃতজ্ঞ থাকুন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকার করুন

→  ষেমা করুন এবং ভ্র� রান। পদবী দগূ্শারক মসিষাসুর মসদ্শনী পস্তাররে এমন একজন সিরসরব 
বে্শনা করা িরেরে “সরসন ষেমা কররন এবং আশ্রে পদন” 

→  কম্শ পরাগ অনুরী�ন করুন, অথ্শাৎ, অন্তররর শুসদ্ধর জনথ্য সনঃস্াথ্শ পসররষবা সদন; অিংকার 
অথবা অিংকাররকস্রিক োসিদা বাদ সদরে কাজ করুন

মিবার কম্ত করা (মস্বচ্ানিবা)
এগুস� আপনার প্রসতরবরী, আপনার পসরবার, আপনার সম্প্রদাে এবং এমনসক আপনার পসররবররক 
সািারথ্য করাও িরত পারর। পসবা অনুরী�ন করার সিজ উপােগুস�র মরধথ্য ররেরে:

“সচন্তা, কো এবং কানজর মনি্ িততা ভানলার মনি্ অন্তসন্তসিত রনয়ন�।” – কাসলদাি
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পাঁচ

বর্তমান মুহূরর্তর 
দিরে মরনার�াগ 
দিন
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→  ধথ্যান (মনঃসংররাগ)। আপসন ঈশ্ররর পকানও েসব, পকানও প্রতীক, আপনার শ্াস, অথবা আপনার 
পেরন্র পর পকানও সকেুরত মরনাসনরবর কররত পাররন। “রিন মনঃসংররারগ আপসন দষে িরে 
উঠরবন, তিন আপনার মন বােুরূনথ্য জােগাে �ণ্ঠরনর সরিার মরতা সনশ্চ� িরে থাকরব।” – 
ভগবৎ গীতা 6.19

→  প্রাোোম, রা শ্াসপ্রশ্ারসর মাধথ্যরম মন এবং পদিরক সংরুক্ত করর

আপসন সননচর সবেয়গুসলর মাি্নম শুরু করনত পানরন:

“কাল-এর মনি্ মকানও আনন্ মনই। এখন-এর মনি্ এই আনন্ রনয়ন�।” 
– শ্ী শ্ী রসব শংকর

বত্শ মান মুিূরত্শ  বাস করা এবং আপনার সেন্তা, আপনার অনুভূসত, আপনার পদি এবং আপনার োরপাররর 
জগৎ সম্পরক্শ  সরেতন থাকা আপনার মানসসক সুস্তার উন্নসত ঘটারত পারর। প্রােরে এরক "সজ্ঞান 
অবস্া" ব�া িরে থারক। এটি এমন এক সবষে রার বথ্যাপারর সিন্তু্ববারদ পরামর্শ পদওো িে পদওো িে 
এবং ভসক্ত (উপাসনা) ও প্রাথ্শনার মাধথ্যরম সবসভন্ন উপারে এরক অনুরী�ন করা রাে। আমারদর পূজার 
কারজ উপসস্ত থাকা, আমারদর ব�া কথার সবষরে মরনাররাগী িওো এবং আমারদর করা কাজ, এবং পর 
উরদেরথ্য সনরে আমরা এই কাজগুস� করর থাসক পসই সম্পরক্শ  আমারদর উৎসাসিত করা িে।

“বন্ন বা ভয়নক বাদ সদনয় এই অস্থায়ী জ�নতর িানে িাক্াৎ করুন।“বন্ন বা 
ভয়নক বাদ সদনয় এই অস্থায়ী জ�নতর িনঙ্গ িাক্াৎ করুন। জীবননর উদ্াটনন 
আস্থা রাখুন এবং আপসন িসত্ কনর সনম্তল প্রশাসন্ত লাভ করনবন।”  
– ভ�বৎ �ীতা 2.56

→  সস্সতরী� মানসসকতার সারথ ইসতবােক থাকুন 

→  পমরন পমরন সনন পর সবসকেুেন্ত্রে করা রাে না

→  সসরিে থাকুন এবং ইসতবােক আেরে বজাে রািার কারজ বথ্যস্ত থাকুন

প্রাে্তনা এবং ভসক্ত আপনানক সননচর সবেয়গুসল করার অনুমসত মদনব:

→  পূজা: আপনার পেরন্র পদবতার মূসত্শ র (পসবরে েসব) কারে পরাজকার পূজা (েু�, ে�. পভাগ 
সনরবদন করর) মন এবং হৃদেরক সম্পূে্শভারব বথ্যস্ত রারি 

→  জপ: পরাজ মন্ত্র জপ করুন। এটি করার সমে আপসন ইচ্া অনুরােী একটি মা�া (জপমা�া) 
বথ্যবিার কররত পাররন। মরনাসনরবর করা এবং হৃদে পসরচ্ন্ন করার এটি সবরথরক ভার�া এবং 
সবরথরক সিজ উপাে, রার মরধথ্য সদরে “দসূষত সেন্তা ধুরে পবসররে রাে”। – সরব তান্ডব পস্তারে

→  স্ৃসত (মনন): ঈশ্ররর মািাত্মথ্য বে্শনা করর এমন রাস্ত্র পাঠ করুন এবং তা ারদর সম্পরক্শ  সেন্তা করুন: 
এিারন আমার জনথ্য সক উপরদর ররেরে? আসম রা সররিসে তা আসম পরাজকার জীবরন সকভারব 
প্ররোগ কররবা? সিন্ ুরাস্ত্র পারঠর মাধথ্যরম, আপসন ঈশ্ররর জনথ্য সনঃরত্শ  ভার�াবাসা, সবশ্াস এবং 
আত্মসমপ্শে অনুরী�ন কররত পাররবন। 

প্রাে্তনা এবং ভসক্তর উদািরনের মনি্ রনয়ন�:
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আমানদর িম্পনক্ত
NHS এবং �ন্ডন বররা কাউসন্� সৎ সেন্তারক সমথ্শন করর। মানসসক সুস্তার পরামর্শ 
োইরেন এমন �ন্ডনবাসীরদর আমরা সবনামূর�থ্য, 24/7, সডসজটা� সািারথ্য করর থাসক 
এবং তা ারা তা ারদর রারোপরথ পকান জােগাে ররেরেন তা অগ্রািথ্য কররই আমরা সািারথ্য 
করর থাসক। আমরা সারাসদন ধরর পসররষবা এবং সনরজর-রত্ন পনওোর সবকল্পগুস� সদরে 
থাসক পরগুস� সিরজ �াভ করা রাে, এবং সিরজ পসরো�না করা রাে। 

আমানদর উনদেশ্
আমরা প্রসতটি মানুষরক এমনভারব তা ারদর মানসসক সুস্তার সবষরে পিো� রািরত 
সািারথ্য কসর পরটি তা ারদর জনথ্য সবরথরক ভার�াভারব কাজ করর। আমরা প্ররতথ্যকরক 
তা ারদর মানসসক স্ারস্থ্যর সবষরে সসরিে িরে ওঠার জনথ্য অনুপ্রাসেত কসর এবং এই 
সবষরে সািারথ্য কররত আমরা সরঞ্জাম এবং পরামর্শ সদরে থাসক। রসদ সৎ সেন্তার সবষরে 
এই পরামর্শ এবং সংস্ানগুস� আপনারক পকারনাভারব সািারথ্য না করর, তাির� পকান 
সজসনসটি আপনারক আরও ভার�াভারব সািারথ্য কররত পাররব পস সবষরে আপনার 
GP-এর সারথ কথা ব�ার পেষ্া করুন।

আরও তনে্র জন্, এখানন মদখুন www.good-thinking.uk

সিন্ ুকাউসন্� UK, সিন্ ুপোরাম অে সরিরটন, এবং BAPS শ্রী স্ামীনারােে মসন্র বোরা সমসথ্শত।

ডাঃ সদরা োডা (সিন্ ুপোরাম অে সরিরটন), প্ররেসর পসজা� সথ্যাগ�াসন, ডাঃ সনরা 
পথ্যারট� এবং সরনা� পথ্যারট�  (BAPS শ্রী স্ামীনারােে মসন্র - সনরেজরডন মসন্র) 
এবং দীপা �থ্যাড (�ন্ডন বররা অে সনউিথ্যাম পাবস�ক পি�থ টিম) বোরা এই পাঠথ্যটি 
রেনা করা িরেরে।


