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કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) મહામારી દરવમયાન, તમારા માનસસક સવાસ્થય અને સુખાકારીમાં 
સુધારો કરવા NHS દ્ારા ભલામણ કરવામાં આવેલ નીચેના પાંચ પગલાં તમન ેઉપયોગી લાગી 
શકે. આ પાંચ બાબતોને ઇસલાવમક ઉપદેશોમાં પણ પ્ોતસાહહત કરવામાં આવી છે.



એક

અલ્લાહ અન ે્ોકો 
સલાથે જોડલાવ

્ૉકડાઉનના પ્રતિબંધો બદ્ાય િેમ, કૃપા કરીન ેઅનય પરરવારો સાથે હળવા-મળવા અંર્ેના નવા 
તનયમો માટે UK સરકાર ની વેબસાઈટ અથવા િમારી સથાતનક સત્ાની વેબસાઈટ િપાસો.
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→ આતતમયતાની ભાવના અને આતમસનમાનમા ંવધારો કરવામાં મદદ કરે છે

→ તમારા હકારાતમક અનુભવો જણાવવાની તમન ેતક આપ ેછે

→ ભાવનાતમક ટકેો પૂરો પાડ ેછે અને અનય લોકોને ટકેો આપવા તમન ેસક્ષમ બનાવે છે

િમારી માનસસક સુખાકારી માટે પણ સારા સંબંધો મહતવના 
છે, કારણ કે િેઓ નીચેની બાબિો કરી શકે છે:

→ દરરોજ 5 વમહનટ સુધી કુરાનનો પાઠ કરવો અથવા સાંભળવું

→  પયગંબર (શાંવત અને આશીવાવાદ તેમના પર બની રહે) દ્ારા ભલામણ કરવામાં 
આવયા મુજબ સવારે અને સાંજે ‘વધક્ર/વિક્ર’ (સમરણ/ આભાર) કરવા

→  દરરોજ થોડી વમહનટો સુધી ‘દઆુ’ (પ્ાથવાના) કરો; પયગંબર (PBUH) દ્ારા 
ભલામણ કરવામાં આવેલ અથવા તમારી પોતાની ભાષામા ંતમારી વયક્તગત 
દઆુઓ કરો

િમે અલ્ાહ સાથે જોડાઇ શકો િેવા માર્ગો:

→  કોઈકની ખબરઅંતર પૂછવા માટ ેકૉલ અથવા ટે્ સટ કરવા રોજની પાંચ વમહનટ 
ફાળવો

→  પરરવાર અને વમત્ો સાથે સંપક્કમાં રહેવા માટ ેસકાયપ અને વોટસઅપ જેવા 
વવરડયો ચેટ ઍપનો ભરપૂર ઉપયોગ કરો

→   NHS ઍપસ ્ાઈબ્ેરીમાં ઓન્ાઈન કમ્ ુતનટી ઍપ શોધો

અતયારે િમે તમત્ો અન ેપરરવારન ેસામાનય રીિે નતહ મળી 
શકિા હો પરંતુ િેમ છિાં પણ એવી બાબિો છે જેનાથી 
િમે સંપક્ક માં રહી શકો છો:

‘  અન ેજયારે મારા સેવકો મારા તવશે િમને પૂછે છે, હંુ ખરેખર 
(િેમની) નજીક છંુ: િેઓ મને બો્ાવે છે તયારે, હંુ દરેક તવનંિી 
કરનારની દઆુ (પ્રાથ્થના) નો જવાબ આપું છંુ’ — કુરાન 2:186

અલ્ાહ િેમની સાથે જોડાવા માટે કુરાનમાં આપણને 
પ્રોતસાતહિ કરે છે:
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બે

શારીરરક રીિે સરરિય 
બનો
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→  હતાશા અને અવતશય ચચંતામા ંઘટાડો કરે છે

→ હૃદય રોગ, ટાઈપ 2 ડાયાસબટીસ અને કેટલાક કેનસર જેવી તમારી લાંબા-ગાળાની 
સવાસ્થય કસથવતઓનું જોખમ ઘટાડ ેછે

→ તમારા મગજમા ંરાસાયણણક ફેરફારો કરે છે, જે તમારા મૂડમાં હકારાતમક ફેરફાર 
લાવવામા ંમદદ કરે છે

→ ધીમી ગવત ધરાવતી પ્વૃવતઓ, જેવી કે તમારા ઘર કે બગીચાની આસપાસ ચાલવું

→  તમ ેજયારે પણ કરી શકો તયારે સરળ, ઓછી-અસર ધરાવતી કસરતો – જેમ કે 
કીટલીમાં પાણી ઉકળતુ ંહોય તયારે ખેંચાણ ધરાવતી કસરતો

→ NHS ની વેબસાઈટ પર 10-તમતનટની કસરિો

→  યુટ્ૂબ અથવા તમ ેડાઉનલોડ કરો તેવા રફટનેસ ઍપ પર કસરતો

સરરિય રહેવું િે િમારા શારીરરક સવાસ્થય અન ેિંદરુસિી માટે 
સારં છે અન ેિે નીચેની રીિે િમારી માનસસક સુખાકારીમાં 
વધારો કરી શકે છે:

અનય પ્રવૃતિઓમાં સમાવેશ થઈ શકે:

આ સમયે તમારે હનયવમત કસરત કરવાની ચાલુ રાખવી જોઈએ, જો તમારી તસબયત 
પૂરતી સારી હોય તો આદશવા રીતે દરરોજ 30 વમહનટ અથવા વધ ુસમય સુધી. પયગંબરે 
(PBUH) તરવુ,ં તીરંદાજી, દોડવું અને ઘોડસેવારીની ભલામણ કરી છે.  

શારીરરક રીિે સરરિય રહેવાને ઇસ્ામમાં ખૂબ પ્રોતસાહન 
આપવામાં આવ્ું છે. પયર્ંબર મુહમમદે (PBUH) કહુ:ં 

“ બંને સારા હોય તયારે ઓછી શ્રદ્ા રાખનાર કરિાં વધુ શ્રદ્ા 
રાખનાર વધુ સારો અન ેઅલ્ાહન ેવધુ વહા્ો છે.” — સાહીહ મસુસ્મ
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ત્રણ

દરરોજ કંઈક નવું 
શીખો
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→ આતમવવશ્ાસ વધવો, આતમસનમાન વધવુ ંઅને હતાશામા ંઘટાડો 
થવો

→ કંઈક હેતુ હોવાની ભાવના ઊભી કરવામાં તમન ેમદદ કરે છે

→ તમન ેઅનય લોકો સાથે જોડ ેછે (અતયારે, આ ફોન અથવા 
ઇનટરનેટના માધયમથી હોઈ શકે) 

સંશોધન એ પણ બિાવ ેછે કે નવા કૌશલયો શીખવાથી 
િમારી માનસસક સુખાકારીમા ંનીચનેી રીિ ેવધારો થઈ શકે છે:

કુરાનની આ દઆુમાં ઉલ્ેખ કયા્થ મુજબ ઇસ્ામમાં જ્ાન 
અન ેસશક્ષણની ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવી છે: 

હકીકિમાં કુરાનમાંથી પ્રર્ટ થયે્ો પહે્ો શબદ ‘ઇકરા’ 
(વાંચવું) હિો.

િમે ઘરે હો તયારે િમારા જીવનમાં નવું શીખવા માટેના અન ે
નવા ધયેય બનાવવાના સંખયાબંધ તવતવધ માર્ગો છે. િમે 
નીચે મુજબ કરી શકો છો

‘ રબબી તિદની ઈલમા’ (ઓ મારા ઈશ્વર મારા જ્ાનમાં વધારો 
કરો) — કુરાન 20:114

→ કુરાનની કેટલીક આયાતો અથવા પયગંબર (PBUH) ની ટંૂકી દઆુઓ યાદ રાખી લો

→ તમન ેગમતા પુસતકો વાંચો (કદાચ તમારા વમત્ો સાથે વરયુવાઅલ કુરાન/હડીથ અભયાસ 
વતુવાળ બનાવો)

→ જૂનો શોખ તાજો કરો અથવા નવો શોખ અજમાવો- ઓનલાઈન સંખયાબંધ વવરડયો 
પ્સશક્ષણ ઉપલબધ છે

→ ભાષા શીખો

→ કોઈક નવી વાનગી બનાવો

→ ઓનલાઈન કોસવા માટ ેસાઈનઅપ કરો (દા.ત. ફ્ુચર્ન્થ દ્ારા)
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ચાર

અન્ય લોકોને આપો
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→ હકારાતમક લાગણીઓ અને સારા કામ બદલ પુરસકાર મળ્ો હોવાની લાગણીનું સજ્કન 
કરે છે

→ તમન ેહેતુ અને પોતાનું મૂલય હોવાની લાગણી કરાવે છે 
→ તમન ેઅનય લોકો સાથે જોડાવામાં મદદ કરે છે

→ માત્ અનય લોકોને કસમત આપવુ,ં પયગંબર (PBUH) ની ઉક્ત (PBUH) ‘સસમિ 
એ દાન છે’ [એટ-તિરતમધી] મુજબ ઇસલામમાં આ દાનનો એક પ્કાર છે

→ કોઈ વયક્તન ેતેમણ ેકરેલા કોઈ કાયવા માટ ેતમારો આભાર એવુ ંકહેવુ.ં પયગંબરે 
(PBUH) કહું છે ‘જે વયસ્િઓ ્ોકોનો આભાર નથી માનિા િેમણે 
અલ્ાહનો આભાર માનયો નથી’ [સુનાન અબી દાવુદ]

→ અશ્ત પાડોશીને આવશયક સામગ્ી લાવી આપવી. તમારી પાસે વધ ુકંઈ ન હોય 
તો પણ પયગંબર (PBUH) આપવાની બાબતને પ્ોતસાહન આપ ેછે ‘માત્ અડધી 
ખજૂર પણ’ [શાહીહ અ્-બુખારી]

→ વમત્ો, પરરવાર અને સહકમમીઓને પૂછવુ ંકે તેઓ કેમ છે અને તેમના જવાબોને 
ખરેખર સાંભળવા

→ તમારા સથાહનક સમુદાયમાં સવયંસેવક તરીકે કાયવા કરવું (દા.ત., તમારી સથાહનક 
મકસજદ, કોવવડ-19 પરસપર સહાય જૂથ અથવા ફૂડ બેંક મારફતે)

ઇસ્ામમાં આ સૌથી મહતવનો સસદ્ાંિ છે. ‘િકાિ’ (દાન) 
એ ઇસ્ામનો 3 જો સિંભ છે અન ે‘સદા્વાહ’ (સવવૈસ્છક 
દાન) ની ઇસ્ામમાં ભારપૂવ્થક ભ્ામણ કરવામાં આવી છે.

આપવાના અન ેદયાભાવના કાયગો અલ્ાહ િરફથી ખૂબ 
સારો પુરસકાર આપી શકે છે.  િે િમારી માનસસક સુખાકારી 
અન ેખુશીમાં વધારો કરવામાં નીચેની રીિે મદદ કરે છે:

દયાભાવના એક નાના કાય્થથી ્ઈન ેવધુ તનયતમિપણે 
આપિા રહેવું, જેમ કે સવયંસેવક િરીકે કાય્થ કરવુ,ં આ 
અસામાનય સસથતિને કારણે અસર પામે્ા દરેક ્ોકો પ્રતયે 
આપણે કરૂણા બિાવીએ િે મહતવપૂણ્થ છે. િમે આ અજમાવી 
શકો:
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પાંચ

વિ્થમાન ક્ષણ પ્રતયે 
ધયાન આપો
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આ ક્ષણમા ંરહેવુ ંઅને િમારા તવચારો, િમારી ્ાર્ણીઓ, 
િમારા શરીર અને િમારી આસપાસના સમગ્ર તવશ્વ પ્રતય ે
સજાર્ રહેવાથી િમારી માનસસક સુખાકારીમા ંવધારો 
થઈ શકે છે. િને ેઘણીવાર “જાગૃિ હોવુ”ં કહેવામા ંઆવે 
છે. આ એવી બાબિ છે જેની ઇસ્ામમા ંપણ ભ્ામણ 
કરવામા ંઆવી છે અને િ ે‘ખશૂ’ૂ (ધયાન આપવુ ંઅથવા 
તવનમ્રિા) કહેવામા ંઆવ ેછે અને પ્રાથ્થનામા ંિનેે ખબૂ 
પ્રોતસાહન આપવામા ંઆવ ેછે; િમ ેપાઠ કરો છો િ ેશબદો, 
અથ્થ, પ્રાથ્થનામા ંિમારં હ્નચ્ન અને િમારી આખંો કઈ 
જગયાએ ધયાન કેન્નરિિ કરી રહી છે િ ેપ્રતય ેધયાન આપવુ.ં

‘ ‘એવા શ્રદ્ાળુઓ સફળ હોય છે; જેઓ તવનમ્ર ભાવથી િેમની 
પ્રાથ્થના કરે છે’ — કુરાન 23:1-2

→ તમારી ઊંઘમા ંસુધારો કરે છે
→ તણાવ ઘટાડ ેછે
→ દીઘવાકાલીન દખુાવો ઘટાડ ેછે

જાગૃિ હોવાના કેટ્ાક સંભતવિ ્ાભો આ મુજબ છે:

→ થોડો સમય પ્કૃવત સાથે અને તેના પર ચચંતન કરવા માટ ેવવતાવો

→ તમારી દરરોજની 5 ‘સલાહ/નમાિ’ (પ્ાથવાનાઓ) મા ં‘ખૂશૂ’ નો અભયાસ કરો

→  અમારા સંસાધનોના કલે્શન ગુડ તથનનકિંર્ ની મુલાકાત લો

→ માઈનડફૂલનેસ ઍપ ડાઉનલોડ કરીને – ભલામણો માટ ેNHS ઍપ ્ાઈબ્ેરીની મુલાકાત 
લો

→ ગૂડ વથનનકંગના માઈનડફૂ્નેસ અંર્ેના પોડકાસટ સાંભળો.

િમે નીચેની રીિે શરૂઆિ કરી શકો:

‘શું િમે જોઈ નથી શકિા કે પૃ્થવી સૂકી અન ેજીવનતવહીન છે 
– અન ેઅચાનક જયારે અમે િેની પર પાણી મોક્ીએ છીએ 
તયારે િેમાં હ્ચ્ થાય છે અન ેિે તવકસે છે અન ેદરેક પ્રકારના 
સુંદર છોડ આપે છે!’ — કુરાન 22:5
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અમારા તવશે
ગુડ વથનકીંગ NHS અને લંડન બરો કાઉકનસલસ દ્ારા સમરથંત છે. તેઓ 
તેમની યાત્ામાં કોઈ પણ જગયાએ હોય, અમ ેમાનસસક સવાસ્થયની સલાહ 
અને મદદ માગતા લંડનવાસીઓને 24/7 રડણજટલ સહાય પૂરી પાડીએ છીએ. 
અમ ે24 કલાક દરવમયાન સહાય અને સરળ રીતે મેળવી શકાય અને ઉપયોગ 
કરી શકાય તેવા સવ-સંભાળના વવકલપો ઓફર કરીએ છીએ.

અમારં તમશન
તેમન ેમાટ ેશ્ેષ્ઠ રીતે કામ કરે તેવી રીતે તેમની માનસસક સુખાકારીની કાળજી 
રાખવા અમ ેવયક્તઓન ેસહાય કરીએ છીએ. અમ ેસૌને તેમના માનસસક 
સવાસ્થય અંગ ેઅગાઉથી સરક્રય રહેવા માટ ેપ્ોતસાહહત કરીએ છીએ અને 
તેને સમથવાન આપવા માટ ેઅમ ેસાધનો અને માગવાદશવાન આપીએ છીએ. 

વધુ માતહિી માટે મુ્ાકાિ ્ો www.good-thinking.uk

ધ મુકસલમ કાઉકનસલ ઓફ સરિટન, ધ સરિરટશ 
ઇસલાવમક મેરડકલ એસોસસએશન અને ધ 
સરિરટશ બોડ્ક  ઓફ સકોલસવા એનડ ઇમામસ દ્ારા 
સમરથંત.

આ લખાણ ધ લંડન બરો ઓફ નયુહૅમ પકબલક હેલથ ટીમ સાથેના સહયોગથી ડૉ. ઇમરાના સસદ્ીકી; 
GP, મેનટલ હેલથ વલડ-WEL CCGs, વેલસબઈંગ હબ વલડ-નયુહૅમ ટ્ઈેનનંગ હબ દ્ારા તૈયાર 
કરવામાં આવયુ ંછે.


