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ସପ୍ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯ ାଗ ଦବିସ ଉପଲଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦଯବାଧନ 

ଜୁନ 21, 0202 

ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମାଜ ଓ ବ୍େକି୍ତବ୍ିତ୍େଷଙ୍କ ସସୁ୍ଥୟା ପାଇ ଁକତ୍େ ପ୍ରାର୍ଥନା 

 

ଏମ-ତ୍ ାଗ ଆପ ୍ତ୍ ାଷଣା କରି କହିତ୍େ ଏହି ଆପ ୍‘ଏକ ବ୍ିଶ୍ୱ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥେ’ େକ୍ଷ୍େ ହାସେ କରିବ୍ାତ୍ର ତ୍ହବ୍ 

ସହାୟକ 

 

ବ୍ିଶ୍ୱବ୍ୋପୀ ତ୍େଖାତ୍େଇର୍ବି୍ା ମହାମାରୀ ବ୍ିତ୍ରାଧତ୍ର େତ୍େଇ ପାଇ ଁଆତ୍ମବ୍ିଶ୍ୱାସ ଓ େୃେୟା ହାସେ କରିବ୍ାତ୍ର 

ତ୍ ାଗ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସହାୟକ ତ୍ହାଇଛି : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ସମମ୍ଖୁ ତ୍ ାଦ୍ଧାମାତ୍ନ ତ୍ ାଗକୁ ତ୍ସମାନଙ୍କର ସରୁକ୍ଷ୍ାକବ୍ଚ କରିଛନି୍ତ ଏବ୍ଂ ତ୍ସମାନଙ୍କ ତ୍ରାଗୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସହାୟୟା 

କରିଛନି୍ତ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ଭିନ୍ନୟାରୁ ଏକୟା େିଗତ୍ର ତ୍ନଇର୍ାଏ ତ୍ ାଗ। ତ୍ ାଗ ତ୍ହଉଛି ଆତ୍ମାନୁଭୂୟିର ଏକ ପ୍ରାମାଣକି ମାଗଥ, ଏକୟାର ଏକ 

ଅନୁଭବ୍ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

‘ବ୍ସତୁ୍ଧୈବ୍ କୁଟୁମ୍ବକମ’୍ର ମନ୍ତ୍ର ବ୍ିଶ୍ୱସ୍ତରତ୍ର ଗ୍ରହଣୀୟ ତ୍ହଉଛି : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ଅନୋଇନ୍ ପାଠପୋ ସମୟତ୍ର କତ୍ରାନା ମକୁାବ୍ିୋ ପାଇ ଁପିୋମାନଙୁ୍କ ସାମର୍ଥେ ତ୍େଉଛି ତ୍ ାଗ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନତ୍ରନ୍ଦ୍ର ତ୍ମାେୀ କହିଛନି୍ତ ତ୍  ମହାମାରୀ ସତ୍େ, ଚଳିୟ ବ୍ଷଥ ଅନ୍ତଜଥାୟୀୟ ତ୍ ାଗ େିବ୍ସର ବ୍ାର୍ତ୍ଥା-“ସସୁ୍ଥୟା ପାଇ ଁ

ତ୍ ାଗ” ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତ୍ନାବ୍ଳ ବ୍ୋଇଛି। ଏହ ିଅବ୍ସରତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମାଜ ଓ ବ୍େକି୍ତବ୍ତି୍େଷଙ୍କ ସସୁ୍ଥୟା 

ପାଇ ଁପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ୍ା ସହିୟ ଆୋ ବ୍େକ୍ତ କରିଛନି୍ତ ତ୍  ଆତ୍ମ ସମତ୍ସ୍ତ ଏକଜୁଟ୍ ତ୍ହବ୍ା ଏବ୍ଂ ପରସ୍ପରର ସାମର୍ଥେ ବୃ୍ଦି୍ଧ କରିବ୍ା। ଆଜ ି

ତ୍ସ ସପ୍ତମ ଅନ୍ତଜଥାୟୀୟ ତ୍ ାଗ େବି୍ସ ଅବ୍ସରତ୍ର ଉେତ୍ବ୍ାଧନ ତ୍େଇର୍ତି୍େ। 

ମହାମାରୀ ସମୟତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ ାଗର ମହତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ ଭୂମିକା ଉପତ୍ର ଆତ୍ୋକପାୟ କରିର୍ତି୍େ। ତ୍ସ କହିର୍ତି୍େ ତ୍  ତ୍ ାଗ ଏହ ି

କଷ୍ଟ୍କର ସମୟତ୍ର ତ୍ୋକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସାମର୍ଥେ ଓ ସନ୍ତୁଳନର ଉତ୍ସ ଭାତ୍ବ୍ ପ୍ରମାଣୟି ତ୍ହାଇଛି। ତ୍ସ କହିର୍ତି୍େ ତ୍  ମହାମାରୀ 

ସମୟତ୍ର ବ୍ିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇ ଁତ୍ ାଗ େିବ୍ସକ ୁଭୁେିବ୍ା ସହଜ ର୍େିା କାରଣ ଏହା ତ୍ସମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୟୃରି ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଂେବ୍ତି୍େଷ 

ନର୍େିା, ତ୍ହତ୍େ ଏହାର ବ୍େୟକି୍ରମ ତ୍େଖବି୍ାକ ୁମିଳିଛି, ତ୍ ାଗ ପ୍ରୟ ିବ୍ିଶ୍ୱବ୍ୋପୀ ଉତ୍ସାହ ବୃ୍ଦି୍ଧ ପାଇଛି। ବ୍ିଶ୍ୱବ୍ୋପୀ ତ୍େଖାତ୍େଇର୍ବି୍ା 

ମହାମାରୀ ବ୍ିତ୍ରାଧତ୍ର େତ୍େଇ ପାଇ ଁଆତ୍ମବ୍ିଶ୍ୱାସ ଓ େୃେୟା ହାସେ କରିବ୍ାତ୍ର ତ୍ ାଗ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସହାୟକ ତ୍ହାଇଛି ତ୍ବ୍ାେି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିର୍ତି୍େ। ସମମ୍ଖୁ କତ୍ରାନା ତ୍ ାଦ୍ଧାମାତ୍ନ କିପରି ତ୍ ାଗକ ୁତ୍ସମାନଙ୍କର ସରୁକ୍ଷ୍ା କବ୍ଚତ୍ର ପରିଣୟ କରିଛନି୍ତ ଏବ୍ଂ 

ନିଜକ ୁ ତ୍ ାଗ ମାଧ୍ୟମତ୍ର େୃେ କରିଛନି୍ତ ୟାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍େଖ କରିର୍ତି୍େ। ଭୂୟାଣରୁ ପ୍ରଭାବ୍କ ୁ ହ୍ରାସ କରିବ୍ା େଗିତ୍ର 

ଜନସାଧାରଣ, ଡାକ୍ତର, ନସଥମାତ୍ନ ତ୍ ାଗକ ୁମାଧ୍ୟମ କରିର୍ବି୍ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିର୍ତି୍େ। ତ୍ସ କହିର୍ତି୍େ ଆମର ଶ୍ୱସନ ପ୍ରଣାଳୀକ ୁ

ସେୃୁେ କରିବ୍ାତ୍ର ପ୍ରାଣାୟମ ଓ ଅନୁତ୍ୋମ-ବ୍ିତ୍ୋମ ଭଳି ଶ୍ୱାସକି୍ରୟା ବ୍ୋୟାମ ଉପତ୍ର ବ୍ିତ୍େଷଜ୍ଞମାତ୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱାତ୍ରାପ କରୁଛନି୍ତ। 



ମହାନ ୟାମିେ ସନ୍ଥ ୟିରୁଭେ୍େୁଭରଙ୍କ ଉକି୍ତକ ୁଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିର୍ତି୍େ, ତ୍ରାଗର ମଳୂ କାରଣକ ୁଠାବ୍ କରିବ୍ାତ୍ର ତ୍ ାଗ 

ସହାୟୟା କରିର୍ାଏ ଏବ୍ଂ ଆତ୍ରାଗେ ୋଭ କରିବ୍ାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିର୍ାଏ। ତ୍ସ ସତ୍ନ୍ତାଷ ବ୍େକ୍ତ କରି କହିର୍ତି୍େ ତ୍  

ବ୍ିଶ୍ୱସ୍ତରତ୍ର ତ୍ ାଗର ଆତ୍ରାଗେ ଗଣୁ ଉପତ୍ର ଗତ୍ବ୍ଷଣା କରା ାଉଛି। ତ୍ ାଗ ଜରିଆତ୍ର ତ୍ରାଗ ପ୍ରୟିତ୍ଷଧକ େକି୍ତ ଉପତ୍ର 

ଅଧ୍ୟୟନ କରା ାଉଛି ଏବ୍ଂ ପିୋମାତ୍ନ ତ୍ସମାନଙ୍କର ଅନୋଇନ୍ ପାଠପୋ ସମୟତ୍ର ତ୍ ାଗ କରୁର୍ବି୍ା ତ୍ସ ଉତ୍େଖ କରିର୍ତି୍େ। 

ତ୍ସ କହିର୍ତି୍େ ତ୍  ତ୍ ାଗ ପିୋମାନଙୁ୍କ କତ୍ରାନା ବ୍ିତ୍ରାଧତ୍ର େତ୍େଇ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତୟ କରୁଛି। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ ାଗର ସାମଗି୍ରକ ପ୍ରକୃୟ ିଉପତ୍ର ତ୍ଜାର ତ୍େଇର୍ତି୍େ ଏବ୍ଂ କହିର୍ତି୍େ ତ୍  ଏହା ଉଭୟ ୋରୀରିକ ଓ ମାନସିକ 

ସ୍ୱାସ୍ଥେର  ତ୍ନ ତ୍ନଇର୍ାଏ। ତ୍ ାଗ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ସାମର୍ଥେ ସହିୟ ତ୍ ାଡ଼ ିତ୍ହବ୍ାତ୍ର ସହାୟକ ତ୍ହାଇର୍ାଏ ଏବ୍ଂ ଆମକୁ ସମସ୍ତ 

ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକୟା ଠାରୁ େୂତ୍ରଇ ରଖରି୍ାଏ। ତ୍ ାଗର ସକାରାତ୍ମକୟା ଉପତ୍ର ତ୍ଜାର ତ୍େଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିର୍ତି୍େ ତ୍  

“ତ୍ ାଗ ଭିନ୍ନୟାରୁ ଏକୟା େଗିତ୍ର ଆତ୍ଗଇ ତ୍ନଇର୍ାଏ। ଏହା ଆତ୍ମାନୁଭୂୟିର ଏକ ପ୍ରମାଣକି ମାଗଥ, ଏକୟାର ଏକ ଅନୁଭବ୍।” ତ୍ସ 

କହିର୍ତି୍େ ତ୍  ଏହ ିପରିତ୍ପ୍ରକ୍ଷ୍ୀତ୍ର ଗରୁୁତ୍େବ୍ ରବ୍ୀନ୍ଦ୍ର ନାର୍ ଠାକରୁଙ୍କ ଏକ ଉକି୍ତ ତ୍ବ୍େ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ : “ସ୍ୱୟଂର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଏବ୍ଂ 

ଅନେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅେଗା ତ୍ହବ୍ା ନୁତ୍ହ,ଁ ବ୍ରଂ ଏହା ତ୍ ାଗର ଅସୀମ ଅନୁଭବ୍, ଏକାତ୍ମର ବ୍ିୋଳୟା ମଧ୍ୟତ୍ର ନିହୀୟ ରହିଛି।” 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିର୍ତି୍େ ତ୍   ଗୁ  ଗୁ ଧରି ଭାରୟ ‘ବ୍ସତୁ୍ଧୈବ୍ କୁଟୁମ୍ବକମ’ ମନ୍ତ୍ର ପାଳନ କରି ଆସିଛି,  ାହା ଆଜ ିସାରା ବ୍ିଶ୍ୱତ୍ର 

ସ୍ୱୀକୃୟ ିୋଭ କରିଛି। ଆତ୍ମ ସମତ୍ସ୍ତ ପରସ୍ପରର ସସୁ୍ଥୟା କାମନା କରୁଛୁ। ମାନବ୍ୟା ବ୍ିତ୍ରାଧତ୍ର ବ୍ପିେ ସଷିୃ୍ଟ୍ ତ୍ହତ୍େ ତ୍ ାଗ ଆମକୁ 

ସାମଗି୍ରକ ସ୍ୱାସ୍ଥେ ପ୍ରୋନ କରିର୍ାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତ୍ମାେୀ କହିର୍ତି୍େ ତ୍  “ତ୍ ାଗ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦପରୂ୍ଣ୍ଥ ଜୀବ୍ନ ନିବ୍ଥାହ କରିବ୍ାର 

ମାଗଥ ପ୍ରେେୟି କରିର୍ାଏ। ତ୍ମାର ଭରସା ରହିଛି ତ୍  ତ୍ ାଗ ଜନମାନସର ସ୍ୱାସ୍ଥେ ୋଗି ତ୍ରାଗ ନିରାକରଣ ସହିୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥେ ତ୍ସବ୍ା 

ତ୍କ୍ଷ୍ତ୍ରତ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ନିବ୍ଥାହ କରିବ୍।” 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିଅବ୍ସରତ୍ର ତ୍ ାଷଣା କରିର୍ତି୍େ ତ୍  ବ୍ିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷ୍ରୁ ଆଜ ି ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ ପେତ୍କ୍ଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ 

କରା ାଇଛି। ବ୍ିଶ୍ୱକ ୁ ଏମ-ତ୍ ାଗ ଆପ ୍ ମିଳିବ୍। ଏର୍ତି୍ର ତ୍ ାଗାଭୋସ ଉପତ୍ର ଅତ୍ନକ ଭିଡିଓ ରହିଛି,  ାହା ବ୍ହୁ ଭାଷାତ୍ର 

ଉପେବ୍ଧ ତ୍ହବ୍। ଏସବୁ୍ ଭିଡଓି ସାଧାରଣ ତ୍ ାଗ ଅଭୋସ ଉପତ୍ର ଆଧାରିୟ। ଏହ ି ପ୍ରୟାସକୁ ଆଧନୁିକ ପ୍ର କିୁ୍ତ ଏବ୍ଂ ପ୍ରାଚୀନ 

ବ୍ିଜ୍ଞାନର ମହାନ ସଂଗମ ତ୍ବ୍ାେି ଉତ୍େଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୋ ବ୍େକ୍ତ କରିର୍ତି୍େ ତ୍  ଏମ-ତ୍ ାଗ ଆପ ୍ଦ୍ୱାରା ସାରା ବ୍ିଶ୍ୱତ୍ର 

ତ୍ ାଗର ପ୍ରସାରତ୍ର ସହାୟୟା ମିଳିପାରିବ୍ ୟର୍ା ଏହା ମାଧ୍ୟମତ୍ର “ଏକ ବ୍ିଶ୍ୱ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥେ’ ପ୍ରୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଳ ମିଳିବ୍। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବ୍ୟ୍ ଗୀୟାର ଉୋହାରଣ ତ୍େଇ କହିର୍ତି୍େ ତ୍  ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତ୍ ାଗର ସମି୍ମଳିୟ  ାତ୍ରାତ୍ର ଆତ୍ଗଇବ୍ାକ ୁତ୍ହବ୍ 

କାରଣ ତ୍ ାଗ ନିକଟତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁସମାଧାନର ସତୂ୍ର ରହଛିି। ତ୍ ାଗ ଏହାର ମଳୂ ଆେେଥକ ୁବ୍ଜାୟ ରଖ ିସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟତ୍ର 

ପହଞ୍ଚବି୍ା ଅୟେନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟତ୍ର ତ୍ ାଗକ ୁପହଞ୍ଚାଇବ୍ାତ୍ର ତ୍ ାଗୋନ ତ୍େବ୍ା ତ୍ ାଗ ଗରୁୁ ଏବ୍ଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର 

ୋୟିତ୍ୱ ତ୍ବ୍ାେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିର୍ତି୍େ।  

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଜୁନ 21, 0202 

 

 

 

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. 

 

 


