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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਿ ੇਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ 

ਹਰੇਕ ਿੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 

21 ਜੂਨ, 2021 

 

 

ਐਮੱ-ਯੋਗ (M-Yoga) ਐਪ੍ ਿਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਕਹਾ ਦਕ ਇਹ ਐਪ੍ ‘ਇੱਕ ਦਵਸ਼ਵ ਇੱਕ ਦਸਹਤ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ 

ਮਿਿ ਕਰੇਗੀ 

 

ਯੋਗ ਨੇ ਦਵਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਸਮੇਂ ਆਤਮਦਵਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ੈਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਿੇਣ ’ਚ ਮਿਿ ਕੀਤੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ 

 

ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾ ਜੋਦਧਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਵੀ ਮਿਿ ਕੀਤੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ 

 

ਇਕੱਲਤਾ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ’ਚ ਤਬਿੀਲੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਿਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਦਣਤ ਤਰੀਕਾ, ਖੁੱਲਹ ੇਪ੍ਣ ਿਾ ਅਦਹਸਾਸ ਹੈ ਯੋਗ: 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

 

‘ਵਸੂਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਿੇ ਮੰਤਰ ਨੰੂ ਹਣੁ ਪ੍ੂਰੀ ਿਨੁੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਮਲ ਰਹੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ 

 

ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਯੋਗ ਬੱਦਚਆਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਿੇ ਦਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਰਹਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂਿਰ ਮੋਿੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਹੈ ਦਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਿੇ ਬਾਵਜੂਿ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ’ ਲਈ 
ਇਸ ਵਰਹ ੇਿੇ ਦਵਸ਼ੇ – ‘ਤੰਿਰਸੁਤੀ ਲਈ ਯੋਗ’ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਿਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਹਰੇਕ 
ਿੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦਵਅਕਤੀ ਿੀ ਚੰਗੀ ਦਸਹਤ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਦਕ ਅਸੀ ਂਇਕਜੁੱਟ 
ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ–ਿਸੂਰੇ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਤਵੇਂ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ’ ਿੇ ਅਵਸਰ 
‘ਤੇ ਬੋਲ ਰਹ ੇਸਨ। 

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਿੌਰਾਨ ਯੋਗ ਿੀ ਭੂਦਮਕਾ ਿੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਯੋਗ ਨੇ ਇਹ 
ਦਸੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਿਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਿਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਿਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਇਹ 
ਨੁਕਤਾ ਉਿਾਇਆ ਦਕ ਿਸੂਰ ੇਿੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੰੂ ਭੁਲਾ ਿੇਣਾ ਅਸਾਨ ਸੀ 
ਦਕਉਦਂਕ ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਸੱਦਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਂਖਾਂਿਾ ਪ੍ਰ ਇਸ ਿੇ ਉਲਟ ਪ੍ੂਰੀ ਿਨੁੀਆ ’ਚ ਯੋਗ 



ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਦਧਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ੂਰੀ ਿਨੁੀਆ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ 
ਆਤਮਦਵਸ਼ਵਾਸ ਭਦਰਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਦਕ ਦਕਵੇਂ ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾ 
ਜੋਦਧਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਿਿੁ ਨੰੂ ਯੋਗ ਰਾਹੀ ਂਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਦਕਵੇਂ ਲੋਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਨਪ੍ਟਣ ਲਈ ਵਰਦਤਆ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ 
ਦਕਹਾ ਦਕ ਮਾਦਹਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੇ ਅਨੁਲੋਮ–ਦਵਲੋਮ ਦਜਹੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਿੇ ਮਹੱਤਵ ਉਤੱੇ ਜ਼ੋਰ 
ਿੇ ਰਹ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਹ–ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। 

 ਮਹਾਨ ਤਦਮਲ ਸੰਤ ਦਥਰਵੂੱਲਵਰ ਿੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਯੋਗ ਰੋਗ ਿੀ ਜੜ ਤੱਕ 
ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿੀਕ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਅਦਹਮ ਭੂਦਮਕਾ ਦਨਭਾਉਿਂਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਦਕ ਪ੍ੂਰੀ 
ਿਨੁੀਆ ’ਚ ਯੋਗ ਿੇ ਰੋਗ ਿੀਕ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਿਾਸੀਅਤਾਂ ਉਤੱੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ 
ਦਕਹਾ ਦਕ ਯੋਗ ਰਾਹੀ ਂਰੋਗ–ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ (ਇਦਮਊਦਨਟੀ) ਿੇ ਅਦਧਐਨ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਿੌਰਾਨ ਯੋਗ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। 

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਗ ਿੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਦਕਰਤੀ ਉਤੱੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਕਹਾ ਦਕ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦਸਹਤ ਿ ੇਨਾਲ–
ਨਾਲ ਮਾਨਦਸਕ ਦਸਹਤ ਿਾ ਵੀ ਦਿਆਲ ਰੱਖਿਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਅੰਿਰਨੂੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿ ੇਸੰਪ੍ਰਕ ਦਵੱਚ 
ਦਲਆ ਦਿੰਿਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਦਕਸਮ ਿੀਆਂ ਨਾਂਹ–ਪ੍ੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਰੱਖਿਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਿੀ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਉਤੱੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ,‘ਇਕੱਲਤਾ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ’ਚ ਤਬਿੀਲੀ ਯੋਗ ਹੈ। 
ਅਨੁਭਵ ਿਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਦਣਤ ਤਰੀਕਾ, ਖੁੱਲਹ ੇਪ੍ਣ ਿਾ ਅਦਹਸਾਸ ਯੋਗ ਹੈ।’ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਹਾਂ ਗੁਰਿੂੇਵ 
ਰਦਬੰਿਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਿਾ ਇਹ ਕਥਨ ਿਹੁਰਾਇਆ,‘ਸਾਡੇ ਆਪ੍ ੇ (ਸਵੈ) ਿਾ ਅਰਥ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਵਖਰੇਵੇਂ ’ਚ ਨਹੀ,ਂ ਬਲਦਕ ਯੋਗ ਤੇ ਏਕਤਾ ਿ ੇਅੰਤਹੀਣ ਅਦਹਸਾਸ ਦਵੱਚ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।’ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦਜਸ ਮੰਤਰ ਉਤੱੇ ਭਾਰਤ ਜੁਗਾਂ–ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਾ ਆਇਆ 
ਹੈ, ਹਣੁ ਉਸ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰੀ ਿਨੁੀਆ ਿੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ ੇਮਾਨਵਤਾ ਨੰੂ ਕਈੋ ਿਤਰੇ ਿਰਪ੍ੇਸ਼ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ ਇੱਕ–ਿਸੂਰੇ ਿੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। ਯੋਗ ਸਾਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦਸਹਤ 
ਿਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਿਂਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਿਰ ਮੋਿੀ ਨੇ ਦਕਹਾ,‘ਯੋਗ ਸਾਨੰੂ ਿਸ਼ੁੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ੂਰ 
ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਿਾ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿੰਿਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਦਕ ਯੋਗ ਦਨਰੰਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਦਸਹਤ–
ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਿੀ ਅਤੇ ਹਾਂ–ਪ੍ੱਖੀ ਭੂਦਮਕਾ ਦਨਭਾਉਿਂਾ ਰਹੇਗਾ।’ 

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਦਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ‘ਦਵਸ਼ਵ ਦਸਹਤ ਸੰਗਿਨ’ (WHO) ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਦਹਮ 
ਕਿਮ ਚੁੱਦਕਆ ਹੈ। ਦਵਸ਼ਵ ਨੰੂ M-Yoga ਐਪ੍ ਦਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਆਮ ਯੋਗ 
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰ ੇਯੋਗ ਟਰੇਦਨੰਗ ਅਧਾਦਰਤ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਆਧੁਦਨਕ 
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦਵਦਗਆਨ ਿੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਮਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ 
ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਦਕ m-yoga ਐਪ੍ ਯੋਗ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰੀ ਿਨੁੀਆ ’ਚ ਫ੍ੈਲਾਉਣ ’ਚ ਮਿਿ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ‘ਇੱਕ ਦਵਸ਼ਵ 
ਇੱਕ ਦਸਹਤ’ ਿੀਆਂ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਵੱਚ ਯੋਗਿਾਨ ਪ੍ਾਵੇਗੀ। 



ਸਰੀਮਿ ਭਗਵਿਗੀਤਾ ਿੇ ਸਲੋਕ ਿੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਸਾਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗ ਿੀ 
ਸਮੂਦਹਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ੇਰਦਹਣ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਦਕਉਦਂਕ ਯੋਗ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਹਮ 
ਹੈ ਦਕ ਯੋਗ ਹਰੇਕ ਦਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚੇ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਆਪ੍ਣੀ ਬੁਦਨਆਿ ਤੇ ਧੁਰ ੇ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ।ੇ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਯੋਗ ਆਚਾਦਰਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਯੋਗ ਹਰੇਕ ਤੱਕ ਦਲਜਾਣ ਿੇ ਕਾਰਜ ਦਵੱਚ 
ਆਪ੍ਣਾ ਯੋਗਿਾਨ ਪ੍ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ 

21 ਜੂਨ, 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. 

 


