
 

Prime Minister addresses on the occasion of seventh 

International Yoga Day 
June 21, 2021 

સાતમા આંતરરાષ્ટ્ર ીય યોગ દિવસ દિદમત્ત ેપ્રધાિમંત્રીિ  ંસંબોધિ 

જૂન 21, 2021 

િરકે િેશ, સમાજ અિે વ્યદિિા આરોગ્ય માટે પ્રધાિમંત્રીએ પ્રાર્થિા કરી 
 

પ્રધાિમંત્રીએ એમ-યોગા એપિી જાહેરાત કરતાં કહ્ ં ‘એક દવશ્વ, એક આરોગ્ય’િી લક્ષ્ાંકિ ેહાંસલ કરવામા ંમિિ કરશે 

 

મહામારી સામેિા દવશ્વ ય દ્ધમાં લડત આપવા માટે આત્મદવશ્વાસ અિે શદકત પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રજાિે યોગે મિિ કરી છે : 

પ્રધાિમંત્રી 

 

ફ્રન્ટલાઇિ કોરોિા વોદરયસે યોગિે તેમિી શદિ બિાવી છે અિે તેિા િિીઓિે પણ મિિ કરી છે : પ્રધાિમંત્રી 

 

યોગ એ દસલોઝર્ી ય દિયિમા ંસ્ર્ળાંતર છે. યોગ એ એકતાિી અિ ભૂદત અિે અિ ભવ કરાવવાિો પ રવાર ર્યેલો માગથ છે : 

પ્રધાિમંત્રી 

 

‘વસ ધૈવક ટ મ્બકમ’િો મંત્ર વૈદશ્વક સ્વીકાયથ બન્યો છે : પ્રધાિમંત્રી 
 

ઓિલાઇિ વગોમા ંચાલતા યોગર્ી બાળકોિે કોરોિા સામેિી લડતમાં મજબૂત બિાવે છે : પ્રધાિમંત્રી 

 

પ્રધાિમંત્રી શ્રી િરને્ર મોિીએ જણાવ્ય ં હત ં કે કોરોિાિી મહામારી છતાં આ વર્થિા આંતરરાષ્ટ્ર ીય યોગ દિવસિી 
ર્ીમ ‘સ ખાકારી માટે યોગ’ (યોગા ફોર વોલિેસ)એ પ્રજાિ  ંમિોબળ વધાય થ છે અિે તેમણે િરકે િેશ, સમાજ અિે 
વ્યદિિા આરોગ્ય માટે શ ભેચ્છા પાઠવી હતી તર્ા આશા વ્યિ કરી હતી કે આપણે એકબીજાિે મજબૂત 
બિાવવા માટે એકદત્રત ર્ઇશ ં, પ્રધાિમંત્રી આજ ેસાતમા આંતરરાષ્ટ્ર ીય .યોગ દિવસિા અવસર પર સંબોધિ કરી 
રહ્ા હતા. 

પ્રધાિમંત્રીએ કોરોિાિી આ મહામારી િરદમયાિ યોગિી ભૂદમકા અંગે ચચાથ કરી હતી. તેમણે જણાવ્ય ં હત ં કે યોગ 
એ આ કપરા સમયમા ંપ્રજાિી શદિિો પ રવાર ર્યેલો સ્ર્રોત છે. તેમણે િોધંય ં હત ં કે મહામારીિા આ દિવસોમા ં
યોગ દિવસિે ભૂલી જવો એ િેશો માટે આસાિ છે કેમ કે યોગ એ તેમિી સંસ્કૃદત માટે અિ કૂળ િર્ી પણ તેમ 
છતાં યોગ માટેિો ઉત્સાહ સમગ્ર દવશ્વમા ંજોવા મળ્યો છે. મહામારી સામેિા દવશ્વ ય દ્ધમાં લડત આપવા માટે 
આત્મદવશ્વાસ અિે શદકત પ્રાપ્ત કરવામાં યોગ પ્રજાિ ેયોગ ેમિિ કરી છે. પ્રધાિમંત્રીએ યાિ અપાવ્ય  હત ં કે કેવી 
રીતે ફ્નન્ટલાઇિ કોરોિા વોદરયસે યોગિે શસ્ત્ર બિાવીિ ેપોતાિે સક્ષમ બિાવ્યા હતા અિે યોગ દ્વારા જ કેવી રીતે 
િાગદરકોએ, તબીબોએ, િસોએ કોરોિા વાયરસિી અસરિે ઘટાડી િીધી હતી. તેમણે જણાવ્ય ં હત ં કે દિષ્ણાતો 
આપણી શ્વસિ દિયાિ ેમજબૂત બિાવવા માટે પ્રાણાયમ અિે અિ લોમ-દવલોમ જવેી શ્વાસિી કસરત પર ભાર મૂકી 
રહ્ા છે. 

 

મહાિ તાદમલ સંત દર્રુવલ્લ વરિે ટાંકીિ ેપ્રધાિમંત્રીએ જણાવ્ય ં હત ં કે યોગ એ રોગિા મૂળ સ ધી પહોચં ેછે અિે 



તેિે સાજો કરવામા ંમહત્વિી ભૂદમકા અિા કર ે છે. તેમણે એ બાબતે સંતોર્ વ્યિ કયો હતો કે ઇલાજ કરવા 
માટેિા યોગિા ગ ણધમો અંગે વૈદશ્વક સંશોધિ હાર્ ધરાયા છે. તેમણે યોગ દ્વારા પ્રદતરક્ષા (ઇમ્ય દિટી) પરિા 
અભ્યાસ અિે ઓિલાઇિ વગો દ્વારા બાળકોિ ેયોગ અંગે અપાતી તાલીમિી િોધં લીઘી હતી. તેમણે જણાવ્ય ં હત ં 
કે આ બાબત બાળકોિ ેકોરોિા સામેિી લડત માટે સક્ષમ બિાવે છે. 

 

પ્રધાિમંત્રીએ યોગિી િૈસદગથક સાકલ્યવાિી પ્રકૃદત્ત પર ભાર મૂક્યો હતો અિે જણાવ્ય ં હત ં કે યોગ વ્યદિિી 
શારીદરક સંભાળ લેવા ઉપરાંત માિદસક આરોગ્યિી પણ સંભાળ લે છે. યોગ આપણિે આપણી આંતદરક તાકાત 
સાર્ે સંપકથ કરાવે છે અિે તમામ પ્રકારિી િકારાત્મકતા સામ ેઆપણિે રક્ષણ આપે છે. યોગિી સકારાત્મકતા અંગે 
ચચાથ કરતાં પ્રધાિમંત્રીએ જણાવ્ય ં હત ં કે “ યોગ એ એકાંતમાંર્ી દસલોઝમાંર્ી ય દિયિમા ંસ્ર્ળાંતર કરવાિો માગથ 
છે. યોગ એ એકતાિી અિ ભૂદત અિે અિ ભવિો પ રવાર ર્યેલો માગથ છે.” આ દવર્યે તેમણે ગ રુવર રવીન્રિાર્ 
ટાગોરિે ટાંક્યા હતા. "આપણી જાતિો અર્થ ભગવાિ તર્ા અન્યમાંર્ી તેિે અલગ કરીિે શોધવાિો િર્ી પણ 
યોગિી અદવરત અિ ભૂદતમાં છે. " 

પ્રધાિમંત્રીએ જણાવ્ય ં  હત ં કે ભારત ય ગોર્ી વસ િૈવક ટ મ્બકમિો મંત્ર અિ સર ેછે જણેે હવ ેવૈદશ્વક દસ્વકૃદત શોધી 
રહ્ો છે. આપણે તમામિી સ ખાકારી માટે પ્રાર્થિા કરીએ છીએ. જો માિવતા સામે જોખમ હોય તો યોગ આપણિે 
સાકલ્યવાિી આરોગ્યિા માગ ેલઈ જાય છે. “યોગ આપણિે જીવિિો સ ખિ માગથ પણ ચીધેં છે. મિે ખાતરી છે કે 
યોગ તેિા દિરાકરણ માટે સદિય રહેશે અિે સમગ્ર પ્રજાિા આરોગ્યિા મામલે સકારાત્મક ભૂદમકા અિા કરશે.” તેમ 
પ્રધાિમંત્રીએ ઉમેય થ હત ં. 

 

પ્રધાિમંત્રીએ જાહેરાત કરી હતી કે ભારત અિે દવશ્વ આરોગ્ય સંસ્ર્ા WHOએ આજ ેએક મહત્વપૂણથ પગલ ં ભય ું છે. 
દવશ્વિે આજ ેએમ-યોગા એપ મળશ ેજ ેએપ સામાન્ય યોગિા આસિો આધાદરત યોગ તાલીમિા ઘણા વીદડયો પૂરા 
પાડશે અિે તે ઘણી બધી ભાર્ાઓમા ંઉપલબ્ધ રહેશે. તેમણે આ બાબતિે અવાથદચિ અિે આધ દિક ટેકિોલોજીિા 
મહાિ દમશ્રણ તરીકે ગણાવીિ ેએવી આશા વ્યિ કરી હતી કે એમ-યોગા એપ સમગ્ર દવશ્વમાં યોગિો ફેલાવો કરશે 
અિે એક દવશ્વ એક આરોગ્યિા પ્રયાસમા ંમોટ  યોગિાિ આપશે. 

ભગવિ્ ગીતામાંર્ી ટાંકીિ ેપ્રધાિમંત્રીએ જણાવ્ય ં હત ં કે આપણે યોગિા સામૂદહક પ્રવાસિ ેઆગળ ધપાવવાિી 
જરૂર છે કેમ કે યોગ એ તમામ માટે ઉકેલ છે, ઇલાજ છે. યોગિા પાયાિ ેયર્ાવત રાખીિે િરકે વ્યદિ સ ધી યોગ 
પહોચંે તે મહત્વિ ં છે. યોગિ ેિરકે વ્યદિ સ ધી પહોચંાડવા માટેિા લક્ષ્ાંકિ ેપાર પાડવા માટે  યોગ આચાયો તર્ા 
આપણે તમામે તેમાં યોગિાિ આપવ ં જોઇએ. તેમ પ્રધાિમંત્રીએ ઉમેય ું હત ં. 

 

નવી દિલ્હી 

જૂન 21, 2021 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 


