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ಏಳನೇ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಯೀಗ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಧಾನಿ 

ಭಾಷಣ 

ಜೂನ್ 21, 2021 

ಪ್ರ ತಿಯಂದು ದೇಶ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು  ವ್ಯ ಕ್ತು ಯ ಆರೀಗಯ ಕ್ಕಾ ಗಿ ಪ್ರರ ರ್ಭನೆ 

 

ಎಂ-ಯೀಗ ಆಪ್ ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರ ಕಟಣೆ, ಈ ಆಪ್ ‘ಒಂದು ವಿಶವ  ಒಂದು ಆರೀಗಯ ’ ಸಾಧನೆಗೆ 

ನೆರವಾಗುತ್ು ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ 

 

ವಿಶ್ವವ ದಯ ಂತ್ ಸಾಂಕ್ಕರ ಮಿಕದ ವಿರುದಧ  ಹೀರಾಡಲು ವಿಶ್ವವ ಸ ಮತ್ತು  ಬಲ ತ್ತಂಬುವ್ಲಿ್ಲ  

ಯೀಗ ಜನರಿಗೆ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ:ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  

 

ಮಂಚೂಣಿಯ ಕೊರನಾ ಯೀಧರು ಯೀಗವ್ನ್ನು  ತ್ಮಮ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ 

ಮತ್ತು  ಇದು ಅವ್ರ ರೀಗಿಗಳಿಗೂ ನೆರವಾಗಿದೆ:ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  

 

ಯೀಗ ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕತ್ಯಂದ ಒಕ್ಕಾ ಟಕೆಾ  ಬದಲಾಯಸುತ್ು ದೆ.  ಏಕತ್ಯ ಸಾಕ್ಕರಕೆಾ  ಯೀಗ 

ಮಾಗಭವಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ: ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  

 

‘ವ್ಸುಧೈವ್ ಕುಟಂಬಕಂ’ ಮಂತ್ರ  ಜಾಗತಿಕ ಮನು ಣೆ ಪ್ಡೆಯುತಿು ದೆ: ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  

 

ಆನ್ ಲೈನ್ ತ್ರಗತಿಯ ವೇಳೆ ಯೀಗ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಕೊರನಾ ವಿರುದಧ  ಹೀರಾಡಲು 

ಬಲಪ್ಡಿಸುತಿು ದೆ: ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  

ಸಾಂಕ್ಕರ ಮಿಕದ ನಡುವಯೂ ಈ ವ್ಷಭದ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಯೀಗ ದಿನದ ಧ್ಯ ೀಯವಾಕಯ  –

“ಯೀಗಕೆಷ ೀಮಕೆಾ  ಯೀಗ’ ಎಂಬುದ್ದಗಿದುಾ , ಅದು ಜನರ ಆತ್ಮ ಸ್ಥ ೈಯಭವ್ನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರ ಧಾ

ನಮಂತಿರ  ಶ್ರ ೀ ನರಂದರ  ಮೀದಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ, ಪ್ರ ತಿಯಂದು ದೇಶದ, ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು  ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳ 

ಆರೀಗಯ ಕ್ಕಾ ಗಿ ಪ್ರರ ರ್ಥಭಸಿರುವ್ ಅವ್ರು,  ನಾವಲಿರೂ ಒಗೂೂ ಡಿ, ಪ್ರಸಪ ರರನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸೀಣ ಎಂದು 

ತಿಳಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವ್ರು ಇಂದು ಏಳನೇ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಯೀಗ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ನಾಡುತಿು

ದಾ ರು.  

 

ಸಾಂಕ್ಕರ ಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಯೀಗದ ಪ್ರತ್ರ ದ ಬಗೊ  ಅವ್ರು ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. ಸಂಕಷ್ ದ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಜನರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದಾ  ಸಂಕಷ್ ಕೆಾ  ಯೀಗ ಬಲದ ಮೂಲವಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ 

ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಂಕ್ಕರ ಮಿಕದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಯೀಗ ದಿನವ್ನ್ನು  ದೇಶಗಳು ಮರೆಯುವುದು

 ಸುಲರ್, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವ್ರ ಸಂಸಾ ೃತಿಗೆ ಅಂತ್ಗಭತ್ವಾಗಿಲಿ  ಆದರೂ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯೀ

ಗದ ಉತಾಾ ಹ ಹೆಚಿ್ಚ ಗಿದೆ ಎಂದು ಅವ್ರು ಉಲಿ್ೀಖಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವವ ದಯ ಂತ್ ಸಾಂಕ್ಕರ ಮಿಕದ ವಿರು



ದಧ  ಹೀರಾಡಲು ಜನರಲಿ್ಲ  ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ ಮತ್ತು  ಬಲ ತ್ತಂಬುವ್ಲಿ್ಲ  ಯೀಗ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದ

ರು.  ಮಂಚೂಣಿಯ ಕೊರನಾ ಯೀಧರು ಯೀಗವ್ನ್ನು  ತ್ಮಮ  ರಕ್ಕಷ  ಕವ್ಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ

ದಾ ರು ಮತ್ತು  ಯೀಗದ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ ನ್ನು  ಸವ ಯಂ ಬಲಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಮತ್ತು  ಜನರು, ವೈ

ದಯ ರು, ದ್ದದಿಯರು ವೈರಾಣುವಿನ ಪ್ರ ಭಾವ್ ನಿಭಾಯಸಲು ಯೀಗವ್ನ್ನು  ಹೇಗೆ ತ್ಗೆದುಕೊಂಡ

ರು ಎಂಬುದನ್ನು  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮಮ  ಶ್ವವ ಸಕೊೀಶದ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥ  ಬಲಪ್ಡಿಸುವ್, ಉ

ಸಿರಾಟದ ವಾಯ ಯಾಮಗಳಾದ ಪ್ರರ ಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಲೀಮ –

ವಿಲೀಮದ ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನು  ತ್ಜ್ಞರು ಪ್ರ ತಿಪ್ರದಿಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ ಎಂದರು. 

ತ್ಮಿಳು ಸಂತ್ ತಿರುವ್ಳಳ ವ್ರ್ ಅವ್ರ ಶ್ರ ೀಷಠ  ನ್ನಡಿಯನ್ನು  ಉಲಿ್ೀಖಿಸಿದ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ ಯವ್ರು 

ಯೀಗ ರೀಗದ ಮೂಲಕೆಾ  ಹೀಗಿ ಅದನ್ನು  ಗುಣಪ್ಡಿಸುವ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಜಾಗತಿ

ಕವಾಗಿ, ಯೀಗದಿಂದ ರೀಗ ಗುಣಪ್ಡಿಸುವ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗೊ  ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತಿು

ದೆ ಎಂದು ಅವ್ರು ತೃಪ್ತು  ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದರು.  ಯೀಗದ ಮೂಲಕ ರೀಗನಿರೀಧಕ ಶಕ್ತು ಯನ್ನು  

ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವ್ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  ಮಕಾ ಳು ತ್ಮಮ  ಆನ್

 ಲೈನ್ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಯೀಗ ಮಾಡುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. ಇದು ಕರೀನಾ ವಿರುದಧ  ಹೀರಾಡಲು ಮಕಾ ಳ

ನ್ನು  ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸುತಿು ದೆ ಎಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ ಯವ್ರು ಯೀಗದ ಸಮಗರ  ಸವ ರೂಪ್ವ್ನ್ನು  ಒತಿು  ಹೇಳಿ, ಇದು ದೈಹಿಕ ಆರೀಗಯ

ದ ಜೊತ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯ ದ ಬಗೊಯೂ ಕ್ಕಳಜಿ ವ್ಹಿಸುತ್ು ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯೀಗವು

 ನಮಮ  ಆಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತು ಯಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ಕಭವ್ನ್ನು  ಸಾಧಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ರಿೀತಿಯ ನಕ್ಕರಾ

ತ್ಮ ಕತ್ಗಳಿಂದ ನಮಮ ನ್ನು  ರಕ್ತಷ ಸುತ್ು ದೆ. ಯೀಗದ ಸಕ್ಕರಾತ್ಮ ಕತ್ಯನ್ನು  ಒತಿು  ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಧಾನ

ಮಂತಿರ ಯವ್ರು, ಯೀಗ “ ನಿಂದ ಒಕ್ಕಾ ಟಕೆಾ  ಬದಲಾಯಸುತ್ು ದೆ. ಅನ್ನರ್ವ್ಕೆಾ  ಸಾಬೀತಾದ 

ಮಾಗಭ, ಏಕತ್ಯ ಸಾಕ್ಕರವಂದರೆ ಯೀಗ.” ಎಂದ ಅವ್ರು, ಈ ನಿಟ್್ಟ ನಲಿ್ಲ  ಗುರುದೇವ್ ರವಿೀಂ

ದರ ನಾರ್ ಟ್ಯಯ ಗೊೀರ್ ಅವ್ರನ್ನು  ಉಲಿ್ೀಖಿಸಿ, 

"ನಮಮ  ಆತ್ಮ ದ ಅರ್ಭವು ದೇವ್ರು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರಿಂದ ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕವಾಗಿರುವುದರಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವು

ದಿಲಿ , ಆದರೆ ಯೀಗ, ಒಗೂೂಡುವಿಕೆಯ ನಿರಂತ್ರ ಸಾಕ್ಕರವಾಗಿದೆ." ಎಂದರು. 

ಭಾರತ್ ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಲ್ಲಸುತಿು ರುವ್ “ವ್ಸುದೈವ್ ಕುಟಂಬಕಂ’’ ಮಂತ್ರ  ಈಗ ಜಾಗತಿಕ

 ಮನು ಣೆ ಪ್ಡೆಯುತ್ು ದೆ. ಮಾನವ್ ಕುಲಕೆಾ  ಭೀತಿ ಇದ್ದಾ ಗ, ನಾವಲಿರೂ ಪ್ರಸಪ ರ ಯೀಗಕೆಷ ೀಮ

ಕ್ಕಾ ಗಿ ಪ್ರರ ರ್ಥಭಸುತ್ು ೀವ. ಯೀಗ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗೇ ಸಮಗರ  ಆರೀಗಯ ದ ಮಾಗಭ ತೀರಿಸುತ್ು ದೆ

.  “ಯೀಗ ನಮಗೆ ಸಂತ್ಸದ ಜಿೀವ್ನ ಮಾಗಭ ತೀರುತ್ು ದೆ. ಯೀಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆರೀಗಯ ದಲಿ್ಲ

  ಧನಾತ್ಮ ಕ ಪ್ರತ್ರ  ವ್ಹಿಸುತ್ು ದೆ, ರೀಗತ್ಡೆಯ ಪ್ರತ್ರ  ನಿವ್ಭಹಿಸುತ್ು ದೆ ಎಂದು ನಾನ್ನ ನಂಬದೆಾ ೀ

ನೆ. ” ಎಂದು ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಮೀದಿ ಹೇಳಿದರು. 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಥ  ಇಂದು ಮಹತ್ವ ದ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಂಡಿವ ಎಂದು ಪ್ರ ಧಾನ

ಮಂತಿರ  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಿದರು. ಎಂ-

ಯೀಗ ಆಪ್ ಅನ್ನು  ವಿಶವ  ಪ್ಡೆಯಲ್ಲದುಾ , ಇದು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನಯ  ಯೀಗ ಶ್ಷ್್ಟ

ಚ್ಚರದ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ಯೀಗ ತ್ರಬೇತಿಯ ವಿಡಿಯೀಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ ಎಂದರು.  ಆಧುನಿ

ಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಸನಾತ್ನ ವಿಜಾಾ ನದ ಸಮಿಮ ಲನಕೆಾ  ಇದಂದು ಉತ್ು ಮ ಉದ್ದಹರಣೆ ಎಂ

ದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ , ಎಂ-

ಯೀಗ ಆಪ್ ಪ್ರ ಪಂಚದ್ದದಯ ಂತ್ ಯೀಗ ಪ್ಸರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ‘ಒಂದು ವಿ

ಶವ  ಒಂದು ಆರೀಗಯ ’ ಪ್ರ ಯತ್ು ಕೆಾ  ಕೊಡುಗೆ ನಿೀಡುತ್ು ದೆ ಎಂದು ಆಶ್ಸಿದರು. 



ರ್ಗವ್ದಿೂ ೀತ್ಯ ಉಲಿ್ೀಖ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ ಯವ್ರು, ಯೀಗವು ಎಲಿರಿಗೂ ಪ್ರಿಹಾರವ್ನ್ನು  ನಿೀ

ಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೀಗದತ್ು  ಸಾಗುವುದನ್ನು  ಮಂದುವ್ರಿಸಬೇಕ್ಕಗಿದೆ ಎಂದರು. 

ಯೀಗವ್ನ್ನು  ಅದರ ಅಡಿಪ್ರಯ ಮತ್ತು  ಸಾರವ್ನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ವ್ಯ ಕ್ತು ಗೂ ತ್ಲುಪ್ತಸುವುದು ಮಖಯ . 

ಯೀಗವ್ನ್ನು  ಎಲಿರ ಬಳಿಗೆ ತ್ಗೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗಲು ಯೀಗಾಚ್ಚಯಭರು ಮತ್ತು  ನಾವಲಿರೂ ಕೊ

ಡುಗೆ ನಿೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಹೇಳಿದರು. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಜೂನ್ 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. 

 


