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ജൂൺ 21, 2021 

എല്ലാ രാജ്യത്തിന്റേയ ും സമൂഹത്തിന്റേയ ും വ്യക്തിയ റേയ ും ആറരാഗ്യത്തിനായി 

പ്രാര്ത്ഥിക്ക ന്ന  

 

എും-റയാഗ് ആപ്പ് പ്രഖ്യാരിച്ച ; 'ഒര  റ ാകും ഒറ്റ ആറരാഗ്യും " 

റനോന് ആപ്ലിറക്കഷന് സഹായിക്ക മമന്ന് അഭിപ്രായമപ്പട്ട  

 

മഹാമാരിമക്കതിമര റ ാകമമമ്പാേ മ ള്ള റരാരാട്ടത്തിന് 

ജ്നങ്ങളി ് ആത്മവ്ിശ്വാസവ് ും ശ്ക്തിയ ും കൂട്ടിറച്ചര്ക്ക ന്നതിന് റയാഗ് സഹായിച്ച : 

പ്രധാനമപ്രി 

 

മകാറോണ മ ന്നണിറരാരാളികള് റയാഗ്മയ അവ്ര മേ രരിചയാക്ക കയ ും റരാഗ്ികമള 

സഹായിക്ക കയ ും മചയ്ത : പ്രധാനമപ്രി 

 

വ്ിരവ്ങ്ങള് രങ്ക വ്യ്ക്ക ന്നതിന ള്ള തേസങ്ങളി ് നിന്ന ും ഐകയത്തിറ ക്ക ള്ള മാറ്റും 

റയാഗ്യാണ്. അന ഭവ്ത്തി ് മതളിയിക്കമപ്പട്ട മാര്ഗ്ഗും, ഏകതവത്തിന്മേ 

തിരിച്ചേിവ്ാണ് റയാഗ്: പ്രധാനമപ്രി 

 

'വ്ാസ ദൈവ് ക േ മ്പകും' എന്ന മപ്രും ആറഗ്ാള സവീകാരയത കമെത്ത ന്ന : 

പ്രധാനമപ്രി 

 

മകാറോണയ്മക്കതിരായ റരാരാട്ടത്തി ് ഓണ്ദ ന് ക്ലാസ്സ കളിമ  റയാഗ് ക ട്ടികമള 

ശ്ക്തരാക്ക ന്ന : പ്രധാനമപ്രി 

മഹാമാരി ഉൊയിര ന്നിട്ട ും, '' റയാഗ് റേമത്തിന് റവ്െി'' എന്ന ഈ വ്ര്ഷമത്ത 

അരാരാഷപ്്േ റയാഗ് ൈിന ആശ്യും ജ്നങ്ങള മേ മറനാവ്ീരയും ഉയര്ത്തിമയന്ന് രേഞ്ഞ 

പ്രധാനമപ്രി പ്ശ്ീ നറരപ്രറമാൈി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളള്ക്ക ും സമൂഹത്തിന ും വ്യക്തിക്ക ും 

അറേഹും ആറരാഗ്യും ആശ്ുംസിക്ക കയ ും നമ്മള് ഐകയറത്താമേ രരസ്പരും 

ശ്ക്തിമപ്പേ ത്ത മമന്ന് പ്രതയാശ് പ്രകേിപ്പിക്ക കയ ും മചയ്ത . ഏഴാമത് അരാരാഷ്പ്േ 

റയാഗ് ൈിനറത്താേന ബന്ധിച്്ച സുംസാരിക്ക കയായിര ന്ന  അറേഹും. 

 

മഹാമാരിയ മേ കാ ത്ത്ത്ത് റയാഗ്യ മേ രങ്കിമനക്ക േിച്്ച പ്രധാനമപ്രി സുംസാരിച്ച . 

ഈ ൈ ഷ്കരമായ സമയത്ത് റയാഗ് ആള കള്ക്്ക ഒര  ശ്ക്തി റപ്സാതസ ും 

സമീകൃതമായത മാമണന്ന് മതളിയിച്ച . തങ്ങള മേ സുംസ്



ക്കാരത്തി ് അരര് ീനമല്ലാത്തത മകാെ തമന്ന ഈ മഹാമാരിക്കാ ത്ത് രാജ്യങ്ങള്ക്്ക 

റയാഗ്ൈിനും മേക്കാന് എള പ്പമായിര ന്ന , എന്നാ ് അതിന് രകരും 

ആറഗ്ാളത ത്തി ് റയാഗ്റയാേ ള്ള ഉത്സാഹും വ്ര്ദ്ധിക്ക കയായിര ന്ന മവ്ന്ന് അറേഹും 

ചൂെിക്കാട്ടി. 

റ ാകത്താകമാനമ ള്ള ജ്നങ്ങളി ് ഈ മഹാമാരിയ മായി റരാരാേ ന്നതിന ള്ള 

ആത്മവ്ിശ്വാസവ് ും ശ്ക്തിയ ും കൂട്ടിറച്ചര്ക്കാന് റയാഗ് സഹായിച്ച . മ ന്നിര 

മകാറോണ റയാദ്ധാക്കള് റയാഗ്മയ തങ്ങള മേ രരിചയായി മാറ്റിയത ും റയാഗ്യി ൂമേ 

തങ്ങമളത്തമന്ന ശ്ക്തരാക്കിയത ും ദവ്േസിന്മേ പ്രതയാഘാതങ്ങമള 

റനരിോന് ജ്നങ്ങള ും, റ ാക്ടര്മാര ും നഴ്സ മാര ും റയാഗ്മയ സവീകരിച്ചത ും 

പ്രധാനമപ്രി അന സ്മരിച്ച . നമ്മ മേ ശ്വസനവ്യവ്സ്ഥമയ ശ്ക്തിമപ്പേ ത്ത ന്നതിന് 

പ്രാണായാമ, അന റ ാും-വ്ിറ ാും ത േങ്ങിയ ശ്വസന വ്യായാമങ്ങള മേ പ്രാധാനയും 

വ്ിൈഗ്ധര് ഊന്നിപ്പേയ ന്ന െ്'. 

റയാഗ് റരാഗ്ത്തിന്മേ മൂ കാരണത്തിറ ക്്ക റരാക മമന്ന ും റരാഗ്ശ്ാരിക്്ക 

കാരണമാക മമന്ന ും മഹാനായ തമിഴ് സനയാസി തിര വ്ള്ള വ്േിമന ഉദ്ധരിച്്ച 

പ്രധാനമപ്രി രേഞ്ഞ . ആറഗ്ാളത ത്തി ് റയാഗ്യ മേ റരാഗ്ശ്ാരി 

ഗ് ണങ്ങളി ് ഗ്റവ്ഷണും നേക്ക ന്ന മെന്നതി ് അറേഹും സുംതൃപ്തി പ്രകേിപ്പിച്ച . 

റയാഗ്യി ൂമേ റരാഗ്പ്രതിറരാധമത്തക്ക േിച്ച ള്ള രഠനങ്ങള ും തങ്ങള മേ 

ഓണദ് ന് ക്ലാസ കളി ് ക ട്ടികള് റയാഗ് മചയ്യ ന്നത ും അറേഹും ചൂെിക്കാട്ടി. ഇത് 

ക ട്ടികമള മകാറോണയ്മക്കതിമര റരാരാോന് സജ്ജമാക്ക മന്നന്ന് അറേഹും രേഞ്ഞ . 

റയാഗ്യ മേ സമപ്ഗ് സവഭാവ്ും ഊന്നിപ്പേഞ്ഞ പ്രധാനമപ്രി അത് ശ്ാരീരിക 

ആറരാഗ്യറത്തയ ും മാനസികാറരാഗ്യറത്തയ ും രരിരാ ിക്ക ന്ന മവ്ന്ന് രേഞ്ഞ . റയാഗ് 

നമ്മ മേ ആരരിക ശ്ക്തിയ മായി സമ്പര്ക്കും ര  ര്ത്ത കയ ും എല്ലാത്തരും 

നിറഷധാത്മകതകളി ് നിന്ന ും നമമ്മ സുംരേിക്ക കയ ും മചയ്യ ന്ന . റയാഗ്യ മേ 

സകാരാത്മകതകതകളി ് ഊന്നിമകാെ്''ഒളിച്ച വ്യ്ക്ക ി ് നിന്ന ും 

ഐകയത്തിറ ക്ക ള്ള മാറ്റും റയാഗ്യാണ്. അന ഭവ്ത്തി ൂമേ മതളിയിക്കമപ്പട്ട മാര്ഗ്ഗും. 

ഏകതവത്തിന്മേ തിരിച്ചേിവ്ാണ് റയാഗ്'' എന്ന് പ്രധാനമപ്രി രേഞ്ഞ . 

ഇക്കാരയത്തി ് അറേഹും ഗ് ര റൈവ്് രവ്ീപ്രനാഥ ോറഗ്ാേിന്മേ ''നമ്മ മേ സവതവത്തിന്മേ 

അര്ത്ഥും ദൈവ്ത്തി ് നിന്ന ും മറ്റ ള്ളവ്രി ് നിന്ന മ ള്ള റവ്ര്തിരിവ്ി ൂമേ 

കമെത്താനല്ല, മേിച്്ച എന്നാ ് റയാഗ്, ഐകയത്തിന്മേ നിരരരമായ തിരിച്ചേിവ്ാണ്'' 

വ്രികള് ഉദ്ധരിച്്ച രേഞ്ഞ . ഇരയ യ ഗ്ങ്ങളായി രിര േര ന്ന ''വ്സ ദൈവ് ക േ മ്പകും'' 

എന്ന മപ്രും ഇറപ്പാള് ആറഗ്ാള സവീകാരയത കമെത്ത ന്ന മവ്ന്ന് പ്രധാനമപ്രി രേഞ്ഞ . 

നാമമല്ലാവ്ര ും രരസ്പരും റേമത്തിനായി പ്രാര്ത്ഥിക്ക ന്ന , മാനവ്ികതയ്ക്്ക 

ഭീഷണിയ മെങ്കി ്, സമപ്ഗ് ആറരാഗ്യത്തിന് റയാഗ് ര റപ്പാഴ ും ഒര  വ്ഴി ന ്ക ും. 

''റയാഗ് നമ ക്്ക സറരാഷകരമായ ഒര  ജ്ീവ്ിതരീതി ന ്ക ന്ന . ബഹ ജ്നങ്ങള മേ 

പ്രതിറരാധത്തി  ും ആറരാഗ്യസുംരേണത്തി  ും അതിന്മേ സകാരാത്മകമായ രങ്ക് 

റയാഗ് വ്ഹിക്ക മമന്ന് എനിക്്ക ഉേപ്പ െ്'' പ്രധാനമപ്രി റമാൈി രേഞ്ഞ . 

ഇരയയ ും റ ാകാറരാഗ്യ സുംഘേനയ ും ഇന്ന് ഒര  സ പ്രധാന നേരേി സവീകരിച്ചതായി 



പ്രധാനമപ്രി അേിയിച്ച . ര  ഭാഷകളി  ും സാധാരണ റയാഗ് 

റപ്രാറട്ടാറക്കാള് അേിസ്ഥാനമാക്കി റയാഗ് രരിശ്ീ നത്തിന്മേ നിരവ്ധി 

വ്ീ ിറയാകള് ന ്ക ന്ന എും-റയാഗ് ആപ്ലിറക്കഷന് റ ാകത്തിന്  ഭിക്ക ും. ആധ നിക 

സാറങ്കതികവ്ിൈയയ മേയ ും ര രാതന ശ്ാസ്പ്തത്തിന്മേയ ും സുംറയാജ്നത്തിന്മേ മികച്ച 

ഉൈാഹരണമായി ഇതിമന വ്ിറശ്ഷിപ്പിച്ച പ്രധാനമപ്രി, റ ാകമമമ്പാേ ും റയാഗ് 

വ്യാരിപ്പിക്കാന് എും-റയാഗ് ആപ്പ് സഹായിക്ക മമന്ന ും ഒര  റ ാകും ഒറ്റ ആറരാഗ്യും എന്ന 

പ്ശ്മങ്ങള്ക്്ക സുംഭാവ്ന ന ്ക മമന്ന ും പ്രതയാശ് പ്രകേിപ്പിച്ച . 

റയാഗ്യി ് എല്ലാവ്ര്ക്ക ും രരിഹാരമ മെന്നതിനാ ് റയാഗ്യ മേ കൂട്ടായ 

യാപ്തയി ് ത േറരെത മെന്ന് ഗ്ീതമയ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്്ച പ്രധാനമപ്രി രേഞ്ഞ . റയാഗ് 

അതിന്മേ അേിത്തേയ ും കാത  ും നി നിര്ത്ത ന്നതിമനാപ്പും ഓറരാ 

വ്യക്തിയിറ ക്ക ും എത്തിറച്ചറരെത് പ്രധാനമാണ്. എല്ലാവ്രിറ ക്ക ും റയാഗ് 

എത്തിക്ക ന്നതിന ള്ള ഈ ൈൗതയത്തി ് റയാഗ് ആചാരയര ും നാമമല്ലാവ്ര ും സുംഭാവ്ന 

മചയ്യണമമന്ന് പ്രധാനമപ്രി രേഞ്ഞ . 

 

ന്യൂ ഡൽഹി  

ജൂൺ 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. 

 


