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‘7వ అంతర్జ తీ య  యోగ దినం’ సందర్భ ం లో ప్రసంగంచిన 

ప్రధాన మంత్రి 

జూన్ 21, 2021 

ప్రతిదేశం, ప్రతి సమాజం మరియు ప్రతి ఒక్క  వ్య క్త ిఆరోగ్య ం గా ఉండాలి అని ఆయనప్రారిథంచారు 

 

M-Yoga App ను తీసుకువ్క్సిునన క్లు ప్రక్టంచారు; ఈ యాప్ర ‘ఒకే ప్రరంచం,ఒకేఆరోగ్య ం’ లక్ష్య  

సాధన లో సాయరడుతందన్నన రు 

 

ప్రరంచవ్యయ రంిగా మహమాా రి తో పోాడే శక్త ిని,విశా్వ సానిన కూడగ్క్లకోవవ్డం లో ప్రజల కు యోగ్ 

సాయరడంది:  ప్రధాన మంత్రరి  

 

ప్రంట్లున్ క్రోన్న వ్యరియర్్స  యోగ్ ను వ్యరి రక్షా క్వ్చం గా చేసుకొన్నన రు, అంతేకాదు వ్యరి రోగుల కు 

కూడా సాయరక్డార రు :   ప్రధాన మంత్రరి 

 

గిరిగీసుకొనివ్య వ్హరించడం అనే వైఖరి నుంచి ఒకుక మా డ గా వ్య వ్హరించడమే యోగ్; ఐక్మత్య ం 

తాలూకు శక్త ిని ప్గ్హంచే,ఏక్త్ అనుభవ్యనిన  రుజువు చేసే మారగమే యోగ్:  ప్రధాన మంత్రరి 

 

‘వ్సుధైవ్కులంబక్మ్’ అనే మంత్రానిత ప్రరంచవ్యయ రంి గా ఆమోదం లభిసి్ంది:  ప్రధాన మంత్రరి 

 

బాలల కుఆన్ లైన్ క్కాుసుల కాలం లో యోగ్ అనేది క్రోన్న కు వ్య తిరేక్ం గా పోాడడం లో పిలులను 

బలరరుసిునన ది:  ప్రధాన మంత్రరి  

మహమాా రి విరుచుకు రడుతనన రప టకీ కూడా ఈ సంవ్త్్ రం అంత్క్ తీ తీయ యోగ్ దినం 
తాలూకు ఇతివ్ృత్ంి అయిన ‘యోగ్ ఫార్స వెల్ నెస్’ ప్రజల నైతిక్ క్థలథా య నిన  పంచింది అని 
ప్రధాన మంత్రరి క్ర ీనరేంప్ద మోదీ అన్నన రు. ప్రతి ఒక్క  దేశం, ప్రతి ఒక్క  సమాజం, ప్రతి ఒక్క  
వ్య క్త ిఆరోగ్య ం గా ఉండాలి అని ప్రధాన మంత్రరి ఆకాంక్షంచారు. మనం అందరం ఏక్తాట 
మీద నిలచి, ఒక్రిని మరొక్రం బలరరచుకొంటామనన  ఆశ ను ఆయన వ్య క్క్ంి చేశ్వరు. ఈ రోజు 
న ‘7వ్ అంత్క్ తీ తీయ యోగ్ దిన్ననిన ’ జరుపుకొంలనన  సందరభ ం గా ఆయన ప్రసంగిసి్త ఈ 
మాటలు అన్నన రు. 

క్రోన్న కాలం లో యోగ్ కు ఉనన  పాప్త్ ను గురించి ప్రధాన మంత్రరి వివ్రించారు. ఈ క్ఠిన 
కాలం లో ప్రజల కు యోగ్ ఒక్ శక్త ిని ఇచేే టలవ్ంట మారగం గా త్నను తాను రుజువు 
చేసుకొందన్నన రు. యోగ్ త్మ సంసక ృతి లో అంత్ భా గ్ం కానలవ్ంట దేశ్వలు యోగ్ దిన్ననిన  



మరచిపోవ్డం సులభం; అయితే, దీనిత భినన ం గా, యోగ్ రక్టు ఉత్ా హం ప్రరంచం అంత్టా 
పరిగింది అని ఆయన సప క్ కోం చేశ్వరు. మహమాా రి తో పోాడేందుకు ప్రరంచం అంత్టా ప్రజ
లు విశా్వ సానిన , బలానిన  కూడగ్క్లకోవవ్డం లో యోగ్ సాయరడంది అని ఆయన అన్నన రు. క్
రోన్న తో పోాడటం లో మందు వ్రుస లో నిలచిన యోధులు ఏ విధంగా యోగ్ ను వ్యరి 
సురక్షాక్వ్చం గా మారుే కొనన దీ, యోగ్ ద్వా ా వ్యరిని వ్యరు బలం గా తీరేి దిదుుకొనన దీ, వైరస్ 
ప్రభావ్యల ను త్క్లకోవవ్డానిత ప్రజలు, డాక్ కోక్రుు, నరు్ లు ఏ విధంగా యోగ్ ను ఆప్శయించిందీ 
ప్రధాన మంత్రరి గురిు కు తెచాే రు. మన శా్వ స వ్య వ్క్సథ ను రట్కో రరచువవ్డం వసం 
ప్రాణాయామం, అనులోమం-విలోమం క్రరియల వ్ంట గాలి ని పీలుే కొనే క్సరక్తి కు 
ప్రామఖయ ం ఇవ్యా లని నిపుణులు నొతక  చెపిున్నన రు అని ఆయన అన్నన రు. 
  

త్మిళ మహక్రి ి తిరువ్ళ్ళు వ్ర్స మాటల ను ప్రధాన మంత్రరి ప్రక్సిావించారు. యోగ్ వ్యయ ధి 
తాలూకు మూలం వ్క్దుకు వెళి్ళంది, వ్యయ ధి ని నయం చేయడం లో కీలక్ంగా రని చేసిుంది 
అన్నన రు. యోగ్ కు ఉనన  వ్యయ ధి ని మానిప ంచి వేసే కారకాల ను తెలుసువవ్డం వసం ప్ర
రంచం అంత్టా రరిశోధనలు జరుగుతూ ఉనన ందుకు ప్రధాన మంత్రరి సంత్ృపి ిని వ్య క్క్ంి 
చేశ్వరు. యోగ్ ద్వా ా వ్యయ ధినిరోధక్ శక్త ిఅనే అంశం పై అధయ యన్నలు జరుగుతన్నన యి. పిలు
లు వ్యరి ఆన్ లైన్ క్కాుసుల లో భాగ్ం గా యోగ్ సాధన చేసిున్నన రు అని ఆయన తెలిపారు. 
ఇది బాలల ను క్రోన్న తో పోాడటానిత వ్యరిని సిదధం చేసి్ంది అని ఆయన చెపాప రు. 
  

యోగ్ కు ఉనన  సంపూరణ సా భావ్యనిన  గురించి ప్రధాన మంత్రరి నొతక  చెపిూ, అది శ్వరీరిక్ 
ఆరోగ్య ం తో పాల మానసిక్ ఆరోగాయ ని త కూడా పూచీ రడుతంది అని ఆయన అన్నన రు. యోగ్ 
మన అంత్శశ క్త ిని వెలిత తీసుకు వ్క్సిుంది, అది మనలను అనిన  విధాలైన ప్రతికూలత్ ల 
బారి నుంచి కాపాడుతంది. యోగ్ తాలూకు అనుకూలత్ ను గురించి ప్రధాన మంత్రరి నొతక  
చెపిూ, ‘‘ వేరు వేరు గా ఉండే క్న్నన , ఒక్క టగా ఉండడం గురించి యోగ్ స్తచిసిుంది, ఏక్త్ 
తాలూకు బలానిన  ప్గ్హంచే రుజు మారగం యోగ్ ’’ అని వివ్రించారు. ఈ సందరభ ం లో ‘‘మన 
ఆత్ా  కు అ థానిన  దైవ్ం నుంచి, ఇత్రుల నుంచి వేరు రడటం లో క్నుగొనాదు, ద్వని 
వసం యోగ్, క్లయిక్ ల మారగంలో ఎడతెగ్ని విధం గా వెత్కాలి ’’ అని చెపిప న 
గురుదేవులు రవంప్దన్నథ్ టాగోర్స మాటల ను ఆయన ఉటకోంతంచారు. 

భారత్దేశం త్ాల త్రబడ అనుసరిసి్త వ్చిే న ‘వ్సుధైవ్ కులంబక్మ్’ మంప్త్ం ప్రక్సిుత్ం 
ప్రరంచం లో ఆమోద్వనిన  పందుతోందని ప్రధాన మంత్రరి అన్నన రు. మనమందరమూ ప్రతి 
ఒక్క రి క్షేమం వసం ప్రార థన చేసిున్నన ం. మానవ్ జాతి త బెదరింపులు ఏవైన్న ఎదురైతే ఒక్ స
మప్గ్ ఆరోగాయ నిన  అందజేసేటలవ్ంట ఒక్ మా గానిన  యోగ్ మనకు త్రచుగా స్తచిసిుంది. 
‘‘యోగ్ మనకు ఒక్ సంతో్ద్వయక్మైన జీవ్న మా గానిన  కూడా ప్రసాదిసిుంది. యోగ్ ప్ర
జానీక్ం ఆరోగ్య  సంరక్ష్ణ లో ఒక్ నివ్యరక్ పాప్త్ ను మరి అలాగే సకాాత్ా క్మైన భూమిక్ 
ను కూడాను పోషిసి్త ఉంలంది’’ అని ప్రధాన మంత్రరి క్ర ీనరేంప్ద మోదీ తెలిపారు. 

  



ప్రరంచ ఆరోగ్య  సంసథ (డక్యుయ చ్ఒఒ), భారత్దేశం ఈ రోజు న ఒక్ మఖయ మైన చొరవ్ ను 
తీసుకొన్నన యి అని ప్రధాన మంత్రరి ప్రక్టంచారు. ప్రరంచానిత M-Yoga app ను అందనుంది, 
అది యోగ్ విధివిధాన్నల పైన ఆధారరక్డర యోగ్ శిక్ష్ణ కు సంబంధించిన అనేక్ వడయోల ను 
అనేక్ భా్ల లో అందుబాల లోత తీసుకు ానుంది అని ఆయన చెపాప రు. ప్రాచీన 
విజాానం, ఆధునిక్ సాంకేతిక్ విజాాన్నల మేళనం తాలూకు ఒక్ ఘనమైన ఉద్వహరణ గా దీనిని 
ప్రధాన మంత్రరి అభివ్క్రి ణసి్త, M-Yoga app అనేది యోగ్ ను ప్రరంచవ్యయ రంి గా విసరిించేందుకు 
తోడప డడంతో పాల, ‘ వ్న్ వ్రల్ర - వ్న్ చ్ల్థ ’ ప్రయాసల కు కూడా త్న వ్ంత తోడాప ల ను 
అందిసిుందనన  ఆశ్వభావ్యనిన  ప్రధాన మంత్రరి వ్య క్క్ంి చేశ్వరు. 

గీత్ లో చెపిప న మాటల ను ప్రధాన మంత్రరి ప్రక్సిావిసి్త, ‘‘ యోగ్ లో ప్రతి ఒక్క రికీ సమాధానం 
ఉంది, ఈ కారణం గా మనం యోగ్ ను సామూహక్ యాప్త్ గా ఎంచి ఆ మారగం లో మందుకు 
సాగిపోవ్లసిన అవ్సరం ఉంది ’’ అన్నన రు. యోగ్ పున్నది ని, యోగ్ సాానిన  రదిలం గా 
కాపాడుతూ ప్రతి ఒక్క  వ్య క్త ిచెంత్ కు యోగ్ చేరేటక్లు చూడటం మఖయ ం. యోగ్ ను ప్రతి ఒక్క
రి వ్క్దుకు తీసుకుపోయే బాధయ త్ ను యోగ్ ఆచారుయ ల తో పాల మనమంతా తీసువవ్యలి అని 
ప్రధాన మంత్రరి విజకా్పి ిచేశ్వరు. 

న్యూఢిల్లీ 
జూన్ 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. 
 


