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NHS દ્વારવા ભલવામણ કરવાયેલ નીચે જણવાવેલ પવાંચ પગલવાંનું અનુસરણ તમવારવા મવાનસસક 
સવવાસ્થય અને સુખવાકવારી મવાટ ેઉપયોગી થઇ શકે છે. દૈનનક... સુખવાકવારી મવાટનેવા પવાંચ મવાગગો 
પર અમલ કરવવાથી તમવારવાં મૂડ અને સુખવાકવારી પર ઘણી સકવારવાતમક અસર પડશે. આ બધવા 
અભભગમ નિનદ ુમવાનયતવાઓ અને કેળવણી સવાથે સુસંગત છે.   



૧

ભગવાન સાથે અન ે
અન્યો સાથે જયોડાઓ

લૉકડાઉનના અંકદુશોમાં ફેરફારો ્થ્વાની સા્થે કૃપા કરીન ેઅનય ઘરના લોકો સા્થે ભળ્વા 
બાબતે ન્વા હનયમો જો્વા માટે UK સરકારની ્વેબસાઇટ અ્થ્વા તમારા સ્થાહનક 
તંત્રની ્વેબસાઇટ ચેક  કરો.
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“‘આ મારું  છે; તે તેમનદું છે,’ આવદું સંકદુસચત મનના લોકો કિે છે. શાણી વયક્ત માને છે 
કે સમગ્ર હ્વશ્વ એક કદુટદુુંબ છે." – મિા ઉપહનષદ્  ૬.૭૧-૭૫ 

હિન્દુ ધમ્મમાં માનસસક સદુખાકારીના માર્મ તરીકે ઈશ્વર અન ેમાન્વતા સા્થેના 
અનદુસંધાન પર ધયાન કેન્નરિત કર્વામાં આ્વે છે. તેમાં ્વૈશ્શ્વક જોડાણની સં્વે્નાની 
હિમાયત કર્વામાં આ્વે છે, જે આપણને બધાને એકબીજા સા્થે જોડા્વા માટે અન ે
આપણી અં્રની દ્વયતાનો આ્ર કર્વા માટે પ્ોતસાહિત કરે છે. 

“િદુું  ્વસ્દુઓના મૂળમાં રઈ અન ેજાણ્દું કે તયાં ઈશ્વર સસ્વાય બીજદુું  કશદું જ ન્થી.”  
– મીરાુંબાઈ

→  તમવારવામવાં આતમીયતવા અને સવ-મૂલયની ભવાવનવા વવકસવાવે છે. 

→  સકવારવાતમક અનુભવોની આપ-લે મવાટ ેતમને તક આપે છે  

→  ભવાવનવાતમક સિવાયતવા આપ ેછે અને તમન ેઅનયોની મદદ કરવવા મવાટ ેસક્ષમ બનવાવે છે

તમારી માનસસક સદુખાકારી માટે સારા સંબંધો અરતયના છે, કારણ કે તેના્થી:

“શ્રદ્ા અન ેપ્ેમ સા્થે ભર્વાનનાં પ્્વચનો સાંભળ્વા સસ્વાય મનને કસ્થર કર્વાનો 
બીજો કોઈ ઉત્તમ માર્મ ન્થી.” 
– ભર્વાન સ્વાહમનારાયણ (્વચનામૃત કાદરયાણી ૧૨)

→  વમત્ો અન ેકુટંુબીજનોનવા સપંક્કમવંા રિો, ખવાસ કરીન ેમોટી ઉંમરનવા લોકો, કે જેઓ ઉપલબધ સસંવાધનોનો 
ઉપયોગ કરવવામવંા ભવાષવાની મયવાયાદવાન ેકવારણે એકલતવા અન ેમુશકેલીનો સવામનો કરી રિયવા છે.

→  સમય ફવાળવી તમવારવા વમત્ો અને કુટંુબીજનોને તમવારવા શોખમવાં સવામેલ કરો. 

→  પયયાટન, ચવાલવવા જવુ,ં ભેગવા થવુ,ં સવાથ ેરસોઈ કરવી વગેરે જેવી પ્રવૃસતિઓ ગોઠવો. 

→  મંદદરે જવુ ંઅથવવા સવાથે પ્રવાથયાનવા કરવી વગેરે જેવી આધયવાતતમક પ્રવૃસતિઓમવા ંભવાગ લેવવા મવાટ ેસમય 
ફવાળવો.

ઑનલાઇન અ્થ્વા રૂબરૂમાં હમત્રો અન ેકદુટદુુંબીજનો સા્થે જોડા્વા્થી તમારી માનસસક 
સદુખાકારીમાં સદુધારો ્થઈ શકે છે. તમે આ કામ કરી શકો છો: 

“કદુટદુુંબીજનોએ રોજ મળવદું જોઈએ અન ેપૂજા, ચચા્મઓ, શાસ્તોનદુ ં્વાંચન અન ે
ભક્તની અનય પ્વૃસત્તઓમાં સામેલ ્થવદું જોઈએ.”  
– મિુંત સ્વામી મિારાજ (સતસંર ્ીક્ા ૮૬)
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૨

શારીરરક રીતે સરરિય 
રહો
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→  તમવારવા આતમસનમવાનમવાં વધવારો થવો 

→  દડપ્રેશન અને ચચંતવામવા ંઘટવાડો થવો 

→  તમવારી હૃદયરોગ, ટવાઇપ 2 ડવાયસબટીસ અને કેટલવાંક કૅનસર જેવી લવાંબવા 
ગવાળવાની સબમવારીઓ થવવાનું જોખમ ઓછંુ થવુ ં

→  તમન ેલકયવાંકો અથવવા પડકવારો સથવાનપત કરવવામવાં તથવા તેમન ેસસદ્ધ કરવવામવાં 
મદદ મળે 

→  તમવારવા મૂડમવાં સકવારવાતમકપણ ેફેરફવાર કરવવામવાં મદદ મળે

→  NHS વેબસવાઇટ પર ૧૦ વમનનટની કસરતો

→   ધીમી ગવત સવાથેની પ્રવૃસતિઓ, જેમ કે તમવારવા ઘર કે બવાગની આસપવાસ ચવાલવુ ં

→  સરળ, ઓછી પ્રભવાવી કસરતો, તમ ેજયવારે પણ કરી શકો તયવારે, જેમ કે કીટલી 
ગરમ થતી િોય ત ેદરવમયવાન સટ્ચૅચંગ કરવું

→  YouTube અથવવા તમ ેડવાઉનલોડ કરેલી દફટનેસ ઍપ પર કસરતો

સદરિય રિેવદું એ માત્ર તમારા શારીદરક સ્વાસ્થય અને દફટનેસ 
માટે જ ઉત્તમ ન્થી, પરું્દુ તેના્થી નીચે મદુજબ તમારી 
માનસસક સદુખાકારીમાં પણ સદુધારો ્થઈ શકે છે:

હનયહમત કસરત ખૂબ જ અરતયની છે અન ેજો તમારા્થી ્થઈ શક્દું 
િોય તો તમારે સદરિય જી્વનશૈલી જાળ્વી રાખ્વા માટે પ્યતન કર્વા 
જોઈએ. યોગય કસરત આ પ્માણેની િોઈ શકે છે:

"કમ્મ કરવદુ ંએ હનશ્ક્રિય રિે્વા કરતાં ્વધારે ઉત્તમ છે. હનશ્ક્રિય રિે્વા્થી તમારા શરીરની 
સાચ્વણી પણ શક્ય બનશે નહિ." – ભર્વદ્  રીતા ૩.૮

"જેનો આિાર-હ્વિાર  સં્દુસલત િોય, જેનાં કમમો યોગય િોય, જેના ઊંઘ્વાના અન ે
જાર્વાના કલાકો હનયહમત િોય અન ેજે ધયાનના માર્મ પર ચાલે છે તે ્દુ:ખ અ્થ્વા 
નાખદુશીને િણનારો બને છે." – ભર્વદ્  રીતા ૬.૧૭

"પ્્થમ તમારું  કસાયેલદું શરીર બના્વો. એ પછી જ તમે મન પર  
અંકદુશ મેળ્વી શકશો.” – સ્વામી હ્વ્વેકાનં્
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૩

રોજ કંઈક નવું શીખો
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→  આતમવવશ્વાસમવા ંવૃવદ્ધ, આતમસનમવાન વધવુ ંઅને દડપ્રેશન ઘટવુ ં

→  તમન ેતમવારવા અસસતતવનવા િેતુની સમજ મેળવવવામવા ંમદદ કરે 

→  અનય લોકો સવાથ ેતમન ેજોડવવા

સંશોધન ્શા્મ્વે છે કે ન્વાં કૌશલયો શીખ્વા્થી નીચે મદુજબ 
તમારી માનસસક સદુખાકારીમાં સદુધારો ્થઈ શકે છે:

જી્વનમા કેળ્વણી પ્ાપત કર્વાના ઘણા મારમો છે. તેમાં નવદું જ્ાન 
અન ેન્વાં કૌશલયો પ્ાપત કર્વાનો સમા્વેશ ્થાય છે. તેની કોઈ મયા્મ્ા 
ન્થી: 

→  નવી સવવાસ્થયપ્રદ અને પોષકતત્વોથી ભરપૂર વવાનગીઓ અજમવાવી જુઓ

→  નવી ભવાષવા શીખો, જેમ કે બંગવાળી, ગુજરવાતી, નિનદી, મલયવાલમ, પંજાબી, સંસકૃત 
અથવવા તવમળ

→  કળવાકવારીગરી પર િવાથ અજમવાવો, જેમ કે આરતી અથવવા તમવારવા ઘરનવા મંદદરને 
શણગવારવું

ન્વાં કૌશલયો:

હિન્દુ ધમ્મમાં જ્ાનપ્ાશ્પત કર્વાને ખૂબ જ પ્શંસનીય કાય્મ રણ્વામાં આવ્દું છે. 
બ્રહ્મસૂત્રની પ્્થમ પંક્ત આ પ્માણે છે: “અ્થાતો બ્રહ્મન્જજ્ાસા – િ્વે પરમ સતય 
હ્વષે જાણ્વાની ઈચછા કરીએ.”

“જયાં અનંતની સાધના છે, તેને પામ્વાના ઉપાયો પણ એટલા જ અનંત છે.” – શ્રી 

આનં્મયી મા

"બધી દ્શાઓમાં્થી અમને શદુભ હ્વચારો પ્ાપત ્થાઓ." – ઋગ્વે્ ૧.૮૯.૧

→  શવાસ્તોનું વવાંચન કરો

→  શવાસ્તોનવા શ્ોકોનું પઠન કરો અને તેમને યવાદ રવાખો
“જે પઠન કરે છે ત ેસવગોચચ સુખનો આનંદ લે છે.” – િનુમવાન ચવાલીસવા

→  સવાથે કવામ કરો અને વમત્ો તથવા કુટંુબીજનો સવાથે શવાસ્તોનવા સવામૂનિક વવાંચનની 
ગોઠવણ કરો 

નવદું જ્ાન:
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૪

સેવા: અન્ય 
લોકોને આપો
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→  સકવારવાતમક લવાગણીઓ અને પુરસકૃત થયવાની સમજ ઊભી કરવી

→  પોતવાની જાતને િેતુ અને સવનવા મૂલયની લવાગણી આપવી 
→  અનય લોકો સવાથ ેજોડવાવવામવાં તમન ેમદદ કરવી

કોઈને આપ્વાની અન ે્યાભા્વના ્ાખ્વ્વાની દરિયાઓ્થી પણ નીચે મદુજબ માનસસક 
સદુખાકારીમાં સદુધારો કર્વામાં મ્્ મળતી િો્વાનદું જાણી્દું છે:

"બીજાના ભલામાં આપણં ભલદું છે." – પ્મદુખ સ્વામી મિારાજ 

સે્વા અ્થ્વા સે્વાનાં હનસ્વા્થ્મ કાયમો એ હિન્દુ ધમ્મની માનયતાઓ અન ેજી્વનશૈલીનો 
મદુખય ઘટક છે.  હ્વચાર, શબ્ અન ેકમ્મ દ્ારા આ કાયમો કરી શકાય છે.

જે લોકો અનય લોકોને મ્્ કર્વામાં ્વધદુ રસ ્ાખ્વે એ્વા લોકો ્વધારે ખદુશી અનદુભ્વ ે
એ્વી સંભા્વના રિેલી છે. અનય લોકો પ્તયે ્યાભા્વના ્શા્મ્વ્વાની ઘણી રીતો છે, 
જેમ કે પરોપકારનાં નાનાં નાનાં કામો્થી માંડીને સ્વયંસે્વક બનીને હનયહમતપણે કુંઈક 
આપતા રિેવદું. 

પરોપકારનાં માનસસક કાયમો 
→  એકલી વયસ્ત અથવવા મુશકેલીઓમવાંથી પસવાર થઈ રિેલી વયસ્તન ેસવાંભળવી અને તેની સવાથે સમય 

વવતવાવવો

→  અનય લોકોમવાં સવારં જોવુ.ં "જયવાં પણ જાય તયવાં મવાત્ મધ જ એકત્ કરતી મધમવાખી જેવવા બનો. દરેક 
વયસ્તમવા ંવવદ્યમવાન સવારવાપણં જ જુઓ." – મવાતવા અમૃતવાનંદમયી 

→  તમવારવા જીવનની બધી સવારી બવાબતો મવાટ ેકૃતજ્ઞ બનો અને તેનો સવીકવાર કરો

→  મવાફ કરો અને ભૂલી જાઓ. મનિષવાસુર મરદંની સ્ોતમ્ મવા ંદગુવાયા મવાતવાનું વણયાન “મવાફ કરનવાર અને શરણ 
આપનવાર” તરીકે કરવાયું છે 

→  કમયાયોગને આચરણમવા ંમૂકો, એટલ ેકે આંતદરક શુવદ્ધ મવાટ ેનનઃસવવાથયા સેવવા આપો; અિંકવાર અથવવા 
અિંકેનદ્ી ઇચછવાઓ વવનવા કમયા કરો

→  પરોપકવારનવાં શવારીદરક કવાયગો

→  નનયવમતપણે દરસવાયકલ કરવું

→  તમવારવા પડોશીઓ મવાટ ેરવાંધવું

→  કવારનો ઉપયોગ કરવવાને બદલે ચવાલવુ ંઅથવવા સવાઇકલનો ઉપયોગ કરવો

→  વૃદ્ધ અથવવા અશ્ત વમત્ો અને પડોશીઓનવાં કવામ કરી આપીને મદદ કરવી

→  તમન ેજેમવા ંરસ િોય એવી ચૅદરટબેલ સંસથવા મવાટ ેસવયંસેવક બનવું 

સે્વાનાં કાયમો કરો 
તેમવા ંતમવારવા પડોશીઓ, તમવારવાં કુટંુબીજનો, તમવારવા સમવાજ અને તમવારવા પયવાયાવરણને પણ મદદ કરવવાનો 
સમવાવેશ થઈ શકે છે. સેવવાનું આચરણ કરવવાની સરળ રીતો આ પ્રમવાણ ેછે:

"મન, કમ્મ અન ેહ્વચારની એકરૂપતા એ શદુભમાં સશ્્મસલત િોય છે." – કાસલ્ાસ
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૫

વર્તમાન ક્ષણ પર 
ધ્ાન આપો
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→  ધયવાન. તમ ેઈશ્રની કોઈ છબી, પ્રતીક, તમવારવા શ્વાસ અથવવા તમવારી પસંદગીની કોઈ પણ વસત ુપર 
ધયવાન કેસનદ્ત કરી શકો. "જયવારે ધયવાન પર પ્રભુતવ આવ ેછે તયવારે કોઈ પવનરનિત જગયવાએ દીવવાની 
જયોતની જેમ મન અવવચળ બને છે." – ભગવદ્  ગીતવા ૬.૧૯

→  પ્રવાણવાયમ, જે શ્વાસનવા મવાધયમથી મન અને શરીરનું સંધવાન કરે છે

તમે નીચેનાં કાયમો કરીન ેશરૂઆત કરી શકો છો:

"આનં્ની કોઈ આ્વતીકાલ િોતી ન્થી. તે િુંમેશાં આ ક્ણમાં જ છે." - શ્રી શ્રી 

રહ્વશંકર

વતયામવાન ક્ષણમવાં રિેવવાથી અને તમવારવાવવચવારો, તમવારી લવાગણીઓ, તમવારવા શરીર અને તમવારી આસપવાસનવા 
વવશ્ વવશે જાગૃત થવવાથી તમવારી મવાનસસક સુખવાકવારીમવાં સુધવારો થઈ શકે છે. આને ઘણી વખત 'સતક્કતવા' 
કિે છે. નિનદ ુધમયામવા ંઆની ભલવામણ કરવવામવાં આવી છે અને ભસ્ત (સમપયાણ) તથવા પ્રવાથયાનવાનવાં કવાયગો 
દ્વારવા વવવવધ પ્રકવારે તેને આચરણમવા ંમૂકી શકવાય છે. ભસ્તનવાં આપણવા ંકવાયગોમવાં ત ેિવાજર રિે તેવો આગ્રિ 
રવાખવવામવાં આવ ેછે, જેમવા ંઆપણ ેજે શબદો બોલીએ અને કમગો કરીએ તેનવા પર ધયવાન કેસનદ્ત કરવવાનું િોય 
છે તથવા આપણ ેત ેકયવા આશયથી કરીએ છીએ ત ેઅંગ ેજાગૃત રિેવવાનુ ંિોય છે. 

"આસક્ત કે ભય હ્વના આ પદર્વત્મનશીલ અહનતય હ્વશ્વને જદુઓ. તમારી સમક્ પ્કટ 
્થતા જી્વનના સ્વરૂપ પર હ્વશ્વાસ કરો અન ેતમને દ્વય શાંહત પ્ાપત ્થશે."  
– ભર્વદ્  રીતા

→  સસથર મન સવાથે સકવારવાતમક રિેવુ ં

→  બધી જ વસતુઓ આપણવા કવાબૂમવાં નથી તેનો સવીકવાર કરવો

→  સદરિય રિેવુ ંઅને સકવારવાતમક અભભગમ જાળવવવામવા ંપ્રવૃતિ થવું

પ્ા્થ્મના અન ેભક્ત્થી તમે નીચેની બાબતો કરી શકો છો:

→  પૂજા: તમવારવાં આરવાધય દેવી-દેવતવાઓની મૂરતંઓ સમક્ષ રોજ પૂજા (ફળફૂલ, પ્રસવાદ ધરવાવવવા)ં કરવી, 
જેમવા ંમન અને હૃદયથી સંપૂણયા સત્મવલત થવુ ં

→  જપ: રોજ મંત્ોચચવાર કરવો. આમ કરતી વખત ેતમવારી પવાસે મવાળવા ફેરવવવાનો વવકલપ છે. મનને એકવાગ્ર 
કરવવાની અને હૃદયને સવચછ કરવવાની આ સૌથી શ્ેષ્ઠ અને સરળ પદ્ધવત છે, જેનવા દ્વારવા “અશુદ્ધ 
વવચવારો ધોવવાઈ જાય છે”. – સશવ તવાંડવ સતોત્

→  સમૃહત (ચચંતન): ઈશ્રનવા ગુણો વવશે વવાત કરતવાં શવાસ્તો વવાંચો અને તેમનવા વવશે વવચવારો; અિીં મવારવા 
મવાટ ેકયવા પવાઠ રિેલવા છે? િંુ જે શીખયો/શીખી તેને મવારવા રોજજંદવા જીવનમવા ંિંુ કઈ રીતે અમલ કરી શકંુ 
? નિનદ ુશવાસ્તો વવાંચીન ેતમ ેઈશ્ર મવાટ ેનનઃસવવાથયા  પ્રેમ, શ્દ્ધવા અને સમપયાણભવાવ કેળવી શકો છો. 

પ્ા્થ્મના અન ેભક્તનાં ઉ્ાિરણો આ પ્માણે છે:

11



અમારા હ્વશે
ગૂડ ચથંકકંગને NHS અને લંડન બરોની કવાઉસનસલો તરફથી સિયોગ મળે છે. મવાનસસક 
સવવાસ્થય અંગ ેસલવાિ અને સિવાયતવા મેળવવવા ઇચછુક લંડનવવાસીઓને અમ ેનન:શુલક, 
ચોવીસ કલવાક દડભજટલ મવાધયમથી સિવાયતવા કરીએ છીએ, પછી ભલ ેતેઓ પોતવાની સફરમવાં 
ગમ ેતયવાં િોય. ઍ્સેસ કરવવામવાં તથવા નેવવગેટ કરવવામવાં સરળ એવવા સિવાયતવા અને સવયંની 
સંભવાળનવા વવકલપો અમ ેચોવીસ કલવાક આપીએ છીએ.  

અમારું  હમશન
અમ ેવયસ્તઓની મવાનસસક સુખવાકવારીની સંભવાળ લેવવા મવાટ ેતેમન ેએ રીતે સિવાયતવા કરીએ 
છીએ જે તેમનવા મવાટ ેશ્ેષ્ઠ રીતે કવામ આપ.ે અમ ેદરેક વયસ્તન ેપોતવાનવા મવાનસસક સવવાસ્થય 
વવશે સતક્ક  અને સદરિય રિેવવા મવાટ ેઆગ્રિ કરીએ છીએ અને આમવા ંસિવાયતવા કરવવા 
મવાટનેવાં સવાધનો અને મવાગયાદશયાન આપીએ છીએ. જો ગૂડ ચથંકકંગ વવશેનવાં આ સૂચનો અથવવા 
સંસવાધનો તમવારવા મવાટ ેમદદરૂપ મદદરૂપ ન નીવડ ેતો અનય કઈ બવાબત તમવારવા મવાટ ેવધ ુ
મદદરૂપ બની શકે ત ેવવશે તમવારવા GP સવાથે વવાત કરવવાનો પ્રયતન કરો.

્વધદુ માહિતી માટે આ ્વેબસાઇટ પર જાઓ: www.good-thinking.uk

નિનદ ુકવાઉસનસલ UK, નિનદ ુફૉરમ ઑફ સરિટન અને BAPS શ્ી સવવાવમનવારવાયણ મંદદર - નીસડનૅ ટૅ્ પલનવા સિયોગ સવાથે.

આ લખવાણ ડૉ. દદશવા ચઢ્વા (નિનદ ુફૉરમ ઑફ સરિટન), પ્રૉફેસર સેજલ સવાગલવાની, ડૉ. નનશવા પટલે 
અને શીનલ પટલે (BAPS શ્ી સવવાવમનવારવાયણ મંદદર - નીસડનૅ ટૅ્ પલ) અને દીપવા લવાડ (લંડન બરો 
ઑફ નયૂિૅમ પસબલક િેલથ ટીમ) દ્વારવા રૂપવાંતદરત કરવવામવાં આવયુ ંછે.


