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அனைத்து நாடுகள், சமுதாயம் மற்றும் தைிநபரக்ளிை் 

ஆரராக்கியத்துக்காக பிராரத்்திப்பதாக உனர 

 

எம்-ரயாகா சசயலி பற்றி அறிவித்த பிரதமர,் 'ஒரர உலகம் ஒரர 

ஆரராக்கியம்' எை்பனத எட்ட இது உதவும் எைத ்சதரிவித்தார ்

 

உலகம் முழுவதும் சபருந்சதாற்றுக்கு எதிராக ரபாரிடும் 

வலினமனயயும், நம்பிக்னகனயயும் வளரக்்க மக்களுக்கு ரயாகா 

உதவியது; பிரதமர ்

 

சகாரராைா முை்களப் ரபார ்வீரரக்ள் ரயாகானவ தங்கள் கவசமாக 

மாற்றி, ரநாயாளிகளுக்கு உதவுகிை்றைர;் பிரதமர ்

 

துை்பங்களில் இருந்து ஒருனமத்தை்னமக்கு மாற்றும் கருவி ரயாகா, 

ஒருனமத்தை்னமனய உணரந்்து சகாள்தல் ரயாகா-பிரதமர ்

 

'உலகரம ஒரர குடும்பம்' எை்னும் மந்திரத்துக்கு உலக அங்கீகாரம் 

கினடத்துள்ளது;பிரதமர ்

 

ஆை்னலை் வகுப்புகளிை் ரபாது, சகாரராைாவுக்கு எதிராக ரபாராட 

குழந்னதகனள ரயாகா வலினமயாக்கியுள்ளது; பிரதமர ்

 
சபருந்சதாற்றுக்கு இனடரய, இந்த ஆண்டிை் சரவ்ரதச ரயாகா திைத்தி

ை் –

‘’ஆரராக்கியதத்ுக்காை ரயாகா’’ எை்னும் கருப்சபாருள் மக்களிை் மை உ

றுதினய அதிகதத்ுள்ளதாக கூறியுள்ள பிரதமர ்திரு. நரரந்திர ரமாடி, ஒவ்

சவாரு நாடும், சமுதாயமும், தைிநபரக்ளும் ஆரராக்கியத்துடை் திகழ 

வாழ்த்தியுள்ளார.் நாம் அனைவரும் ஒை்றுபடட்ு, ஒவ்சவாருவனரயும் வ

லினமப்படுத்துரவாம் எை்று அவர ்கூறியுள்ளார.் இை்று, ஏழாவது சரவ்ரத

ச ரயாகா திைத்னதசயாட்டி அவர ்உனரயாற்றிைார.் 



சதாற்று காலத்தில் ரயாகாவிை் பங்கு பற்றி பிரதமர ்உனரயாற்றிைார.் 

இந்த சநருக்கடியாை கால கட்டத்தில் மக்கள் துவண்டு விடாமல் இருக்க 

வலினமயிை் ஆதாரமாக ரயாகா திகழ்ந்தது நிரூபணமாகியுள்ளதாக அ

வர ்கூறிைார.் நாடுகளிை் கலாசச்ாரத்துடை் ரயாகாவுக்கு உள்ளாரந்்த பி

னணப்பு இல்லாத நினலயில், சபருந்சதாற்று காலத்தில் ரயாகா திைத்

னத மறப்பது இயல்புதாை் எை்று கூறிய அவர,் மாறாக, ரயாகா குறித்த உ

ற்சாகம்  உலகம் முழுவதும் அதிகரிதத்ுள்ளதாக சதரிவித்தார.் உலகம் மு

ழுவதும் சபருந்சதாற்றுக்கு எதிராக ரபாரிடும் வலினமனயயும், நம்பிக்

னகனயயும் வளரக்்க மக்களுக்கு ரயாகா உதவியுள்ளது. சகாரராைா மு

ை்கள வீரரக்ள் எவ்வாறு ரயாகானவ தங்களது கவசமாகப் பயை்படுத்தி த

ங்கனள வலுப்படுத்திக் சகாண்டதுடை், சதாற்றிை் பாதிப்னப மக்கள், ம

ருத்துவரக்ள், சசவிலியரக்ள் ஆகிரயார ்எதிரச்காள்ள உதவிைர ்எை்பனத

 பிரதமர ்சுட்டிக்காட்டிைார.் நமது சுவாச முனறனய  வலுப்படுத்த பிரா

ணாயாமம், அனுரலாம் விரலாம் ரபாை்ற மூசச்ுப் பயிற்சிகளிை் முக்கிய

த்துவத்னத நிபுணரக்ள் வலியுறுத்துவனத அவர ்நினைவுக்கூரந்்தார.் 

சபரும் தமிழ் துறவி திருவள்ளுவரிை் ரநாய் நாடி எை்னும் குறனள ரமற்

ரகாள் காட்டிய பிரதமர,் ரநாயிை் காரணத்னத அறிந்து அதனைக் குணப்

படுத்த ரவண்டும் எை்று கூறிைார.் ரயாகாவிை் ரநானயக் குணமாக்கும் 

தை்னமகள் குறித்து உலகம் முழுவதும் ஆராய்சச்ி சசய்யப்படட்ு வருவது 

பற்றி அவர ்திருப்தி சதரிவித்தார.் குழந்னதகள் ஆை்னலை் வகுப்புகளிை்

 ரபாது ரயாகா சசய்வதால், அவரக்ளது எதிரப்்பு சக்தி அதிகரித்திருப்பது 

ஆராய்சச்ிகளில் சதரிய வந்திருப்பதாக அவர ்கூறிைார.் இது சகாரரா

ைாவுக்கு எதிராகப் ரபாராட குழந்னதகனள தயாராக்கியுள்ளதாக அவர ்

சதரிவித்தார.் 

ரயாகாவிை் முழுனமயாை இயல்பு பற்றி சதரிவித்த பிரதமர,் அது உடல் 

ஆரராக்கியத்னதயும், மை ஆரராக்கியத்னதயும் வலுப்படுத்துகிறது எை்

று கூறிைார.்  நமது உள் வலினமனய உணரந்்து நம்னம அனைத்து வித

மாை எதிரம்னற எண்ணங்களிலிருந்தும் ரயாகா விடுவித்து, பாதுகாக்கி

றது. ரயாகாவிை் ரநரம்னறயாை வினளவுகனள விளக்கிய பிரதமர,் 

'' துை்பங்களில் இருந்து ஒருனமத்தை்னமக்கு மாற்றும் கருவி ரயாகா. ஒ

ருனமத்தை்னமனய உணரந்்து சகாள்தல் ரயாகா'' எை்று கூறிைார.் இது 

சதாடரப்ாக குருரதவ் ரபீந்திரநாத் தாகூனர ரமற்ரகாள் காட்டிய அவர,் 

'' நமது தைினம எை்பது கடவுளிடமிருந்தும், மற்றவரக்ளிடம் இருந்தும் நா

ம் விலகியிருப்பனதக் குறிக்கவில்னல. அது, ரயாகாவிை் ஒற்றுனம பற்றி

ய முடிவற்ற உணரவ்ு'' எை்று கூறிைார.் 

இந்தியா நீண்ட சநடுங்காலமாக பிை்பற்றி வரும்‘’ உலகரம ஒரு குடும்பம்

 ’’ எை்னும் மந்திரதத்ுக்கு இப்ரபாது உலக அங்கீகாரம் கினடத்துள்ளதாக 

பிரதமர ்சதரிவித்தார.் மைித குலத்துக்கு அசச்ுறுத்தல் ஏற்படும் ரபாசதல்

லாம், நாம் ஒவ்சவாருவரிை் நலனுக்காகவும் பிராரத்்திதத்ு வருகிரறாம். 



அந்த வனகயில் ரயாகா முழுனமயாை ஆரராக்கியத்துக்கு வழிகாடட்ுகி

றது. 

‘’ ரயாகா நமக்கு மகிழ்சச்ியாை வாழ்க்னக முனறனய வழங்குகிறது. 

ரயாகா சதாடரந்்து தைது தடுப்பு ரவனலனய சசய்வதுடை், மக்களிை் ஆ

ரராக்கியத்தில் ஆக்கபூரவ்மாை வனகயில் பங்சகடுக்கிறது எை்று நாை் 

உறுதியாக நம்புகிரறை்’’ எை்று பிரதமர ்சதரிவித்தார.் 

இந்தியாவும், உலக சுகாதார அனமப்பும் இை்று ஒரு முக்கியமாை நடவடி

க்னகனய எடுத்துள்ளதாக பிரதமர ்அறிவித்தார.் ரயாகா பயிற்சிகள் பற்

றி பல சமாழிகளில் காட்சிகள் மூலம் விளக்கும் எம்-

ரயாகா சசயலினய உலகம் சபற்றுள்ளது. நவீை சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

பழனமயாை அறிவியனல இனணக்கும் மிகப்சபரிய உதாரணம் இது எை்

று கூறிய பிரதமர,் உலகம் முழுவதும் எம்-

ரயாகா சசயலி, ரயாகானவப் பரப்புவதுடை், 

‘’ ஒரர உலகம் ஒரர ஆரராக்கியம்’’ எை்பதற்காை முயற்சினயத் சதாடரும்

 எை்றும் நம்பிக்னக சதரிவித்தார.் 

கீனதயிலிருந்து ரமற்ரகாள் காட்டிய பிரதமர,் எல்லாவற்றுக்கும் ரயாகா

வில்  தீரவ்ு உள்ளது எை்பதால், ரயாகா பயணத்தில் கூட்டாக நாம் நகரவ்ுக

னள முை்சைடுப்பது அவசியமாகும் எை்று வலியுறுத்திைார.் ரயாகாவிை்

 ஒருங்கினணப்பு மற்றும் குணநலை்களுடை், ரயாகா அனைவனரயும் சச

ை்றனடவது மிகவும் முக்கியமாகும். ரயாகானவ ஒவ்சவாருவரிடமும் எடு

த்துச ்சசல்லும் பணியில் ரயாகா ஆசிரியரக்ளும், நாம் அனைவரும் பங்

காற்ற ரவண்டும் எை்றும் பிரதமர ்ரகடட்ுக்சகாண்டார.்   

நியூ யடல்லி  

ஜூன் 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. 

 


