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ਤੁਸੀਂ NHS ਦੁਆਰਾ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਨਮਨਸਲਸਿਤ ਪੰਜ ਕਦਮਾ ਂ'ਤ ੇਸਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦ ੇਹਰੇਕ 
ਪੰਜ ਤਰੀਸਕਆ ਂਦਾ ਅਸਭਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤ ੇਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਿ ਪ ੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਰ ੇਸਹੰਦ ੂਸਿਸ਼ਿਾਸਾ ਂਅਤੇ ਸਸੱਸਿਆਿਾ ਂਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।   



ਇੱਕ

ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂ
ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਬਦਲਦੀਆ ਂਿਨ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜ ੇਘਰਾ ਂਨਾਲ 
ਸਮਲਣ ਜੁਲਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਨਯਮਾ ਂਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਿਰਕਾਰਦੀ ਵੈਬਿਾਈਟ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਿਥਾਨਕ 
ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈਬਿਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
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"'ਇਿ ਮੇਰਾ ਿੈ; ਇਿ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਿੈ,' ਅਸਜਿਾ ਛੋਟ ੇਸਦਮਾਗ ਵਾਲੇ ਕਸਿੰਦੇ ਿਨ। ਸਿਆਸਣਆ ਂਦਾ 
ਮੰਨਣਾ ਿੈ ਸਕ ਿਾਰਾ ਿੰਿਾਰ ਇੱਕ ਪਸਰਵਾਰ ਿੈ।” – ਮਿਾ ਉਪਸਨਸ਼ਦ 6.71-75 

ਸਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਰੱਬ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧ 'ਤ ੇਸਧਆਨ 
ਕੇਂਸਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਾਨੂੰ ਿਾਸਰਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬ੍ਰਿਮਤਾ ਦੀ 
ਕਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਸਵਸ਼ਵਸਵਆਪੀ ਿੰਬੰਧਾ ਂਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਿਮਾਇਤ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। 

"ਮੈਂ ਚੀਜਾ ਂਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਪਾਇਆ।"  
– ਮੀਰਾਬਾਈ

→  ਸੰਬੰਧਾ ਂਅਤੇ ਸਿੈ-ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

→  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਝਂ ੇਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ 

→  ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਜਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਸਿਆ ਸਦੰਦਾ ਹੈ

ਤੁਿਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਿੰਬੰਧ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਸਕਉਂਸਕ ਉਿ ਇਿ 
ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ:

"ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਅਤੇ ਸਪਆਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨ ਨੂੰ ਿਸਥਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਇਿ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਿੀਂ ਿੈ।" 
– ਭਗਵਾਨ ਿਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ (ਵਚਨਮ੍ਰਤ ਕਸਰਯਾਨੀ 12)

→  ਪਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਦ ੇਸੰਪਰਕ ਸਿੱਚ ਰਹ,ੋ ਿਾਸਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ੀ ਦ ੇਸਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਅਤੇ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਰੁਕਾਿਟਾ ਂਦ ੇਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਚ ਮੁਸ਼ਸਕਲਾ ਂਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

→  ਆਪਣ ੇਸ਼ੌਕਾ ਂਸਿੱਚ ਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਸਰਿਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾ ਂਕੱਢ ੋ

→  ਸਪਕਸਨਕ, ਸੈਰ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਆਸਦ ਦੀ ਸਿਿਸਥਾ ਕਰੋ। 

→  ਅਸਧਆਤਸਮਕ ਿਤੀਸਿਧੀਆ ਂਸਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਮਲ ਕੇ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾ ਂਕੱਢ,ੋ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ 
ਜਾ ਂਸਮਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ

ਦੋਿਤਾ ਂਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਲਣਾ ਜੁਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਜਿਾ ਆਨਲਾਈਨ ਿੋਵੇ ਜਾ ਂ
ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਸਵੱਚ, ਇਿ ਤੁਿਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਸਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ। 
ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿੋ: 

"ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਦੱਿਾ ਂਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਇਕੱਠੇ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ, ਚਰਚਾਵਾ,ਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾ ਂ
ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਿੋਰ ਭਗਤੀ ਦੀਆ ਂਗਤੀਸਵਧੀਆ ਂਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।"  
– ਮਿੰਤ ਿਵਾਮੀ ਮਿਾਰਾਜ (ਿਸਤਿੰਗ ਸਦਕਸ਼ਾ 86)
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ਦੋ

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ
ਕਕਕਰਆਸੀਲ ਰਹੋ
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→  ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣਾ 

→  ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸਚੰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ 

→  ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਸਸਹਤ ਸਸਥਤੀਆ ਂਦ ੇਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਸਦਲ ਦੀ 
ਸਬਮਾਰੀ, ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਅਸਬਸਟਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ 

→  ਟੀਚ ੇਜਾ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂਨੂੰ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 

→  ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਸਿੱਚ ਬਦਲਣ ਸਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

→  NHS ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 10-ਸਮੰਟ ਦੀ ਕਸਰਤ

→   ਧੀਮੀ ਿਤੀ ਿਾਲੀਆ ਂਿਤੀਸਿਧੀਆ,ਂ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਂਬਿੀਚ ੇਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਘੁੰਮਣਾ 

→  ਸੌਿੀ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਾਲੀ ਕਸਰਤ ਜਦੋਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਕੈਟਲ ਦ ੇਉਬਲਣ 
ਦੌਰਾਨ ਸਟਰਿੈਸਚੰਿ

→  ਯੂਸਟਊਬ 'ਤ ੇਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸਕਸ ੇਸਫਟਨੈਸ ਐਪ 'ਤ ੇਕਸਰਤਾਂ

ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਸਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਿਾਡੀ ਿਰੀਰਕ ਸਿਿਤ ਅਤੇ 
ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਲਈ ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਸਨਮਨਸਲਸਖਤ ਰਾਿੀਂ 
ਤੁਿਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਸਵੱਚ ਵੀ ਿੁਧਾਰ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ:

ਸਨਯਮਤ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਿੱਚਮੁੱਚ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇੱਕ 
ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿੈ ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਅਸਜਿਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੁੰਦੇ ਿੋ। ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਿਰਤ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ 
ਿਕਦੇ ਿਨ:

“ਸਕਸਰਆ ਸਨਸ਼ਸਕਸਰਆ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਸਨਸ਼ਸਕਸਰਆ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਿਾਡੇ ਿਰੀਰ ਦੀ ਿੰਭਾਲ 
ਵੀ ਿੰਭਵ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ। – ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ 3.8

"ਉਿ ਇੱਕ, ਸਜਿਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਿਲਚਲਾ ਂਿੰਤੁਸਲਤ ਿਨ, ਸਜਿਦੇ ਕੰਮ ਉਸਚਤ ਿਨ, ਸਜਿ 
ਦਾ ਿੌਣ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਿਮਾ ਂਸਨਯਮਤ ਿੈ, ਅਤੇ ਜ ੋਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤ ੇਚੱਲਦਾ ਿੈ, ਉਿ 
ਦਰਦ ਜਾ ਂਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।" – ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ 6.17

“ਪਸਿਲਾ ਂਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਰੀਰਕ ਕਾਇਆ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਤਦ ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ ੇਮਨ 
ਉੱਤੇ ਸਨਯੰਤਰਣ ਪਾ ਿਕਦੇ ਿੋ।” – ਿਵਾਮੀ ਸਵਵੇਕਾਨੰਦ
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ਤਿੰਨ

ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਕੁਝ 
ਨਵਾ ਂਦਿੱਖੋ
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→  ਸਿੈ-ਸਿਸ਼ਿਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ 

→  ਉੱਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 

→  ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਜਆ ਂਨਾਲ ਜੋੜਨਾ

ਖੋਜ ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਿੈ ਸਕ ਨਵੇਂ ਿੁਨਰ ਸਿੱਖਣਾ ਂਸਨਮਨਸਲਸਖਤ ਰਾਿੀਂ 
ਤੁਿਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਨੂੰ ਿੁਧਾਰ ਿਕਦਾ ਿੈ:

ਤੁਿਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਵੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਲਆਉਣ ਦੇ ਬਿੁਤ ਿਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਿਨ। 
ਇਨ੍ਾ ਂਸਵੱਚ ਨਵਾ ਂਸਗਆਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਿੁਨਰ ਿਾਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਕੋਈ 
ਿੀਮਾ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ ਿੈ: 

→  ਕੁਝ ਨਿੇਂ ਸਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਸਟਕ ਪਕਿਾਨ ਅਜ਼ਮਾਓ

→  ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਬੰਿਾਲੀ, ਿੁਜਰਾਤੀ, ਸਹੰਦੀ, ਮਸਲਆਲਮ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਸਰਿਤ ਜਾ ਂ
ਤਾਸਮਲ ਸਸੱਿੋ

→  ਕੁਝ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਲਪਕਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਜਾ ਂਆਪਣ ੇਘਰ ਦ ੇਮੰਦਰ ਨੂੰ 
ਸਜਾਉਣਾ

ਨਵੇਂ ਿੁਨਰ:

ਸਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਵੱਚ ਸਗਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬਿੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿੈ। ਬ੍ਰਿਮਾ ਿੂਤਰ ਦੀ 
ਪਸਿਲੀ ਿਤਰ ਕਸਿੰਦੀ ਿੈ: "ਅਥਾਤੋ ਬ੍ਰਿਮਸਜਜਨਾਿਾ - ਿੁਣ ਪੂਰਨ ਿੱਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਸਗੱਛ ਕਰਨ 
ਦਾ ਿਮਾ ਂਿੈ।"

“ਸਜੱਥੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਿੈ, ਸਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਵਸਭੰਨਤਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਨੰਤ ਿੈ।” – ਸ਼੍ਰੀ 

ਅਨੰਦਮਈ ਮਾਂ

“ਿਾਰੀਆ ਂਸਦਸ਼ਾਵਾ ਂਤੋਂ ਿਾਡੇ ਵੱਲ ਨੇਕ ਸਵਚਾਰ ਆਉਣ ਸਦਓ।” – ਸਰਗ ਵੇਦ 1.89.1

→  ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਂਨੂੰ ਪੜ੍ੋ

→  ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਂਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ੋਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ
“ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ ਜ ੋਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।” – ਹਨੂਮਾਨ 
ਚਾਲੀਸਾ

→  ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਸਰਿਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਣ ਦੀ 
ਸਿਿਸਥਾ ਕਰ ੋ

ਨਵਾ ਂਸਗਆਨ:
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→  ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਿਨਾਿਾ ਂਅਤੇ ਬਿਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
→  ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਦੇਣਾ 
→  ਦੂਜ ੇਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਆਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਨਮਨਸਲਸਖਤ ਰਾਿੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਨੂੰ ਸਬਿਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ੇਜਾਦਂੇ ਿਨ:

"ਦੂਸਜਆ ਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵੱਚ ਿਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।"  
– ਪ੍ਰਮੁਖ ਿਵਾਮੀ ਮਿਾਰਾਜ

ਿੇਵਾ, ਜਾ ਂਿੇਵਾ ਦੇ ਸਨਰਿਵਾਰਥ ਕਾਰਜ, ਸਿੰਦੂ ਸਵਸ਼ਵਾਿਾ ਂਅਤੇ ਰਸਿਣ -ਿਸਿਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿੱਿਾ ਿੈ। 
ਇਿ ਸਵਚਾਰ, ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਿਨ।

ਦਸੂਜਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਵਚੱ ਵਧਰੇ ੇਸਦਲਚਿਪੀ ਰਖੱਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਵਧਰੇ ੇਖਸ਼ੁ ਮਸਿਿਿੂ 
ਕਰਨ ਦੀ ਿਭੰਾਵਨਾ ਸਜਆਦਾ ਿੁਦੰੀ ਿ।ੈ ਦਸੂਜਆ ਂਪ੍ਰਤੀ ਿਮਦਰਦੀ ਸਦਖਾਉਣ ਦ,ੇ ਸਦਆਲਤਾ ਦ ੇਛੋਟ ੇ
ਕਾਰਜਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਵੈਿਵੇਾ ਕਰਨ ਵਰਗ ੇਵਧਰੇ ੇਸਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਦਣੇਾ, ਬਿੁਤ ਿਾਰ ੇਤਰੀਕੇ ਿਨ। 

ਸਦਆਲਤਾ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਜ 
→  ਸੁਣ ੋਅਤੇ ਅਸਜਹ ੇਸਕਸ ੇਸਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾ ਂਸਬਤਾਓ ਜ ੋਇਕੱਲਾ ਹੋਿੇ ਜਾ ਂਮੁਸ਼ਸਕਲਾ ਂਤੋਂ ਿੁਜ਼ਰ ਸਰਹਾ ਹੋਿੇ

→  ਦੂਸਜਆ ਂਸਿੱਚ ਚੰਿਾ ਿੇਿੋ। “ਮਧ ੂਮੱਿੀ ਿਰਿ ੇਬਣੋ ਜ ੋਸਜੱਥ ੇਿੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਸਸਰਫ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਭਲਾਈ ਿੋਜ ੋਜ ੋਹਰ ਸਕਸ ੇਸਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।”  
– ਮਾਤਾ ਅਸਮ੍ਰਤਾਨੰਦਮਯੀ 

→  ਆਪਣੀ ਸਜ਼ੰਦਿੀ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੰਿੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਸ਼ੁਕਰਿੁਜ਼ਾਰ ਰਹ ੋਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰੋ

→  ਮਾਫ ਕਰ ੋਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਦੇਿੀ ਦੁਰਿਾ ਨੂੰ ਮਾਸਹਸ਼ਾਸੁਰ ਮਰਸਦਨੀ ਸਤੋਤਰਿਮ ਸਿੱਚ "ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਿਾਲੀ" ਿਜੋਂ ਸਦਿਾਇਆ ਸਿਆ ਹੈ 

→  ਕਰਮ ਯੋਿ ਦਾ ਅਸਭਆਸ ਕਰ,ੋ ਭਾਿ ਅੰਦਰ ੂਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਸਨਰਸਿਾਰਥ ਸੇਿਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ;ੋ ਹਉਮ ੈਜਾ ਂ
ਹਉਮ ੈਕੇਂਦਰਤ ਇੱਛਾਿਾ ਂਤੋਂ ਬਿੈਰ ਕੰਮ ਕਰੋ

→  ਸਦਆਲਤਾ ਦ ੇਸਰੀਰਕ ਕੰਮ
→  ਸਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ
→  ਆਪਣ ੇਿੁਆਢਂੀਆ ਂਲਈ ਪਕਾਓ ਜਾ ਂਸਤਆਰ ਕਰੋ
→  ਕਾਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ ਜਾ ਂਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉ
→  ਰੋਜ਼ ਦ ੇਕੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਿਾ ਂਜਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਿੁਆਢਂੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
→  ਆਪਣੀ ਸਦਲਚਸਪੀ ਿਾਲੀ ਸਕਸ ੇਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸਿੈਸੇਿਾ ਕਰ ੋ

ਿੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ (ਸਨਰਿਵਾਰਥ ਿੇਵਾ) 
ਇਨ੍ਾ ਂਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਢਂੀਆ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰਿਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਦ ੇਸਧਾਰਨ ਤਰੀਸਕਆ ਂਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

"ਿੋਚ, ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਵੱਚ ਏਕੀਕਰਣ ਭਲੇ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰਦੇ ਿਨ।"  
– ਕਾਲੀਦਾਿ
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→  ਸਧਆਨ (ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ)। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਕਸੇ ਤਸਿੀਰ, ਸਕਸ ੇਸਚੰਨ੍, ਆਪਣ ੇਸਾਹ, ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਕਸ ੇ
ਿੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਤ ੇਸਧਆਨ ਕੇਂਸਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। "ਜਦੋਂ ਸਧਆਨ ਲਿਾਉਣ ਸਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਸਦਮਾਿ ਇੱਕ ਹਿਾ ਰਸਹਤ ਜਿ੍ਾ ਤੇ ਦੀਿ ੇਦੀ ਲਾਟ ਿਾਿਂ ਅਟੱਲ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ।" – ਭਿਿਦ ਿੀਤਾ 6.19

→  ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਜ ੋਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ

ਤੁਿੀਂ ਅਸਜਿਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਕਦੇ ਿੋ:

“ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਮੇਸ਼ਾ ਂਿੁਣ ੇਿੁੰਦਾ ਿੈ।” – ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ 

ਮੌਜੂਦਾ ਪਲ ਸਿੱਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਸਿਚਾਰਾ,ਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭਾਿਨਾਿਾ,ਂ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 
ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਂਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਸਚੇਤਨ' 
ਸਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੰਦ ੂਧਰਮ ਸਿੱਚ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਿਤੀ (ਅਰਾਧਨਾ) ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦ ੇਕਾਰਜਾ ਂਰਾਹੀਂ ਿੱਿ ਿੱਿ ਤਰੀਸਕਆ ਂਸਿੱਚ ਅਸਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਕਹ ੇਜਾਦਂ ੇ
ਸ਼ਬਦਾ ਂਅਤੇ ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਕਾਰਜਾ ਂ'ਤ ੇਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਸਦਆ,ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਇਰਾਸਦਆ ਂਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਜਨ੍ਾ ਂਨਾਲ 
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਿਤੀ ਦ ੇਕਾਰਜਾ ਂਸਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

“ਇਿ ਅਿਥਾਈ ਿੰਿਾਰ ਨਾਲ ਸਬਨਾ ਂਸਕਿੇ ਲਗਾਵ ਅਤੇ ਸਬਨਾ ਂਸਕਿੇ ਡਰ ਦੇ ਸਮਲੋ। ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਤ ੇਭਰੋਿਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਿੱਚੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।"  
– ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ 2.56

→  ਸਸਥਰ ਮਾਨਸਸਕਤਾ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹ ੋ 

→  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ੋਸਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਨਯੰਤਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

→  ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਹ ੋਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿੱਈਆ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਸਿੱਚ ਰੁੱਝ ੇਰਹੋ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਦੰਦੇ ਿਨ:

→  ਪੂਜਾ: ਸਦਮਾਿ ਅਤੇ ਸਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕਰਸਦਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਦੀਆ ਂਦੇਿਸਤਆ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂ
(ਪਸਿੱਤਰ ਤਸਿੀਰਾ)ਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ (ਫੁੱਲ, ਫਲ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ) ਕਰ ੋ

→  ਜਪ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਜਹਾ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਸਿਕਲਸਪਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮਾਲਾ (ਜਪਮਾਲਾ) ਨੂੰ ਘੁਮਾ 
ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਸਦਮਾਿ ਨੂੰ ਕੇਂਸਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਰਾਹੀਂ "ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਿਚਾਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਦਂ ੇਹਨ"।  
– ਸਸ਼ਿ ਤਾਡਂਿ ਸਤੋਤਰਿ

→  ਿਸਮ੍ਰਤੀ (ਸਚੰਤਨ): ਅਸਜਹ ੇਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ ੋਸਜਨ੍ਾ ਂਸਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਮਸਹਮਾ ਬਾਰ ੇਿੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਬਾਰ ੇਸੋਚ:ੋ ਇੱਥ ੇਮੇਰ ੇਲਈ ਕੀ ਸਬਕ ਹਨ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦਿੀ ਸਿੱਚ ਜ ੋਕੁਝ ਸਸੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਉਸਨੂੰ ਸਕਿੇਂ ਲਾਿ ੂਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ ਸਹੰਦ ੂਧਰਮ ਦ ੇਸ਼ਾਸਤਰਾ ਂਨੂੰ ਪੜ ੍ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ, ਸਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ 
ਲਈ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਸਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀਆ ਂਉਦਾਿਰਣਾ ਂਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:
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ਿਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਚੰਿੀ ਸੋਚ ਦਾ NHS ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਬਰੋ ਕਾਉਂਸਲਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦ ੇਲੰਡਨ ਿਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਮੁਫਤ, 24/7, 
ਸਡਜੀਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਚਾਹ ੇਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤ ੇਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਚੌਿੀ ਘੰਟੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਦੇਿਭਾਲ ਦ ੇਸਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਸਜਨ੍ਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਨੈਿੀਿੇਟ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਆਮ ਹਨ। 

ਿਾਡਾ ਸਮਸ਼ਨ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਜਹ ੇਤਰੀਕੇ ਸਿੱਚ ਸਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਮਾਨਸਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਸਿੱਚ 
ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਜ ੋਉਨ੍ਾ ਂਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਕਸ ੇਨੂੰ 
ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਲਈ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਸਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਅਤੇ ਇਸਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ ਜ ੇਚੰਿੀ ਸੋਚ ਬਾਰ ੇ
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜਾ ਂਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਜੀ.ਪੀ.(GP) ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇ
ਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੋਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਿਧੇਰ ੇਮਦਦਿਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ www.good-thinking.uk

ਸਹੰਦ ੂਕਾਉਂਸਲ ਯੂ.ਕੇ. (Hindu Council UK), ਸਬ੍ਰਟੇਨ ਦ ੇਸਹੰਦ ੂਫੋਰਮ (Hindu Forum of Britain )ਅਤੇ BAPS ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਾਮੀਨਾਰਾਇਣ 
ਮੰਦਰ (Shri Swaminarayan Mandir) ਨੇਸਡੇਨ ਮੰਦਰ- ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ।

ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ Dr Deesha Chadha (ਸਬ੍ਰਟੇਨ ਦ ੇਸਹੰਦ ੂਫੋਰਮ), ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ Sejal Saglani, Dr 
Nisha ਅਤੇ Shinal Patel (BAPS ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ - ਨੇਸਡੇਨ ਮੰਦਰ) ਅਤੇ Deepa 
Lad (ਸਨਊਹੈਮ ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਦ ੇਲੰਡਨ ਬਰੋ) ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਹੈ।


