
 

 Adress: Plot No. 5 Street #2 (Kamla Raja) Canal View Gulberg-II, Lahore 

Ph: (042) 35752191. Cell 0300 4459195 

 
 

Meditation/مراقبہ 

؟  قبہمرا کیا ہے  

 ی  ےک ل اجاگر کرن   وحالت ک مرکوز یک جہاور تو یدار یہے جو ب عہمجمو کیکا ا  کوںیتکن اییس قبہمرا

۔ی  ہ استعمال ہوت    

۔ استعمال کیا جاتا  ی  تمام ثقافتوں م ی  م ا یدن یپور  کا عمل  قبہمرا ہندو مت ،  ےسیہر مذہب ج با یتقر ہے

۔ تیروا ےک استعمال یک ےقبمرام ےک اقس ا  مختلف ی  م ہی  ، اسالم وغ تیسائیع  ٹکیتھراپ کو یےس سائا   ہے

۔ ا یاستعمال ک ےک طور پر بیھ کنالوج  یٹ ۔ی  م ہاقسامختلف  یک  قبہمرا جا سکتا ہے  

:اقسام مراقبے یک  

ی  دو اہم اقسام ہ یک  قبہمرا   

  -(Concentrative meditation)   ارتکاز ثالث  

قبہمرا یاور ذہن ساز   (Mindfulness meditation)-ر 

ےک ارد گرد   شخص اس یہاں تک کہہے  ہوت   کرنا   پر مرکوز  ی   خاص چ کیس  جہتمام تر تو ی  م ارتکاز ثالث  

کیس انسان   کہ ہے  ہوتا  کرنا   بہکا تجر  ی   مقصد اس چ یادیبن کا ارتکاز ثالث   ۔جائ   ہٹ جہےس تو ی   ہر چ یک

 سےک۔ا جاحالت تک پہنچ اعیل یک  جہتو تاکہسانس  ا یوہ پھول ہو ، چاہے  سےکمرکوز کر  جہتو چی   پر ایک 

  



 

 Adress: Plot No. 5 Street #2 (Kamla Raja) Canal View Gulberg-II, Lahore 

Ph: (042) 35752191. Cell 0300 4459195 

 
 

ئ  ےک لی  بنا نہکو نشا  ، دو قطث   شنیلت ، ڈپر  نےسے یک کہ ےسیمختلف مسائل ج اقبہمر یذہن ساز 

آگاہ  ی  موجودہ لمےح ےک بارے م انسان کہہے  ہی کا مطلب  قبہمرا یذہن ساز  ۔سکتا ہے  استعمال کیا جا 

۔رحالت پر مرکوز   اور خود کو قوول کرن  یکن  ہو شامل ی   ، اس مرہے   شنیزوالئز ی، و  یجر یام ڈڈ یگائ ہے

سئو َمسل ریلکسیشن، اور  ثالث   ۔ی  ہ ی  مثال یک  ثالث   یذہن ساز  پروگی   

اس ےک  مدد  شخص یک بیھ کیس  کہتا ی  مختلف عنارص شامل ہو سکی  ہ ی  مختلف اقسام م یک  قبہمرا

  یو ی  پ یک  رہنمات   کس شخص یکانسان   کہمنحرص ہوسکتا ہے  بیھ اس بات پر  قبہمرا ۔جا سےک یک  مطابق

۔ رہا کر   جگہآرام دہ  ا یپرسکون ماحول ذہن کو   جو ی  مرکوز ہ جہتو اتیکچھ عام خصوص  ی  م قبہمرا ہے

۔ی  ہ مدد کرت   ی  م ن  یسانس ل یپر گہر   

۔ی  ات دونوں ہون  ہاثر  اور جسمات   ات  یےک نفس قبہےس پتہ چلتا ہے کہ مرا قیتحق بہت یس  

اور صحت  جذبات  انسان یک پرسکون ، امن اور توازن کا احساس شامل ہے جو  ی  اثرات م ات  یکچھ نفس 

ےک  جہ، تو تندرسث   اضافہ ، بہی  جذبات   ی  م خود آگایہ ۔ مزیدی  ہ مند  فائدہ ےک لی  مسائل  متعلقےس 

۔   سب اس می   یبہی   ی  م یمور یم، اور ورکنگ  نجمنٹیم ، تناؤ یک یلیتبد ی  مختلف پہلوؤں م شامل ہی 

ح م سانس یک ی  اثرات م کچھ مثبت جسمات   لہر ےک  ، دماغ یک کیم  ی  دھڑکن م ، دل یک کیم  ی  شے

۔ عام کیم  می  جوش  ، اور جسمات   اںیلیتبد ی  نمونوں م   ہے

سانس  یگہر   می   نج ی  ہ شانجام دین   مشق یک قبہمرا ہم مختلف قسم یک  ی  م مرکز  زون بحایل ٹو یانوک

سئو َمسل ریلکسیشن ، ن  یل ۔ شامل ہی   مرکوز ثالث   اور  شنیژوئالئز یو  ،  یجر یام ڈ یگائ ،پروگی   


