
சுதந்திர சதுக்கத்தில் சர்வதேதச தே�ோகோ தின வைவபவம் பெபரி� அளவில் அனுசரிக்கப்பட்டது

15 ஜூன் 2019,  அன்று சுதந்திர சதுக்கத்தில் 5 ஆவது சர்வதேதச தே�ோகோ தின நிகழ்வு அனுசரிக்கப்பட்டது .சுகோதோர அவை'ச்சர்

ரோஜித தேசனரட்ன,  கோணிகள் 'ற்றும் போரோளு'ன்ற 'றுசீரவை'ப்பு அவை'ச்சர் பெகௌரவ .  க�ந்த கருணதிலக்க,  'ற்றும் 'வைலநோட்டு

புதி�  கிரோ'ங்கள் உட்கட்டவை'ப்பு 'ற்றும் சமூக  அபவிருத்தி அவை'ச்சர் பெகௌரவ  பழனி திகோம்பரம் ஆகிதே�ோர் பெகௌரவ

அதிதிகளோக கலந்து பெகோண்டும் 'ற்றும் இந்தி� உ�ர் ஸ்தோனிகர் தரண்ஜித் சிங் சந்து அவர்களின் பிரசன்னத்திலும் ,  இந்தி� உ�ர்

ஸ்தோனிகரோல�ம் இந்தப் பெபரும் நிகழ்வைவ ஏற்போடு பெசய்திருந்தது .  இலங்வைகயின் அவைனத்துப் போகங்களிலுமிருந்தோன

நூற்றுக்கு'திக'ோன தே�ோகோ ஆர்வங் பெகோண்டவர்கள் நிகழ்வில் பங்கு பெகோண்டனர். 

கூடியிருந்தவர்களிவைடதே� தேபசும் பெபோழுது ,  இந்தி� உ�ர் ஸ்தோனிகர் தரண்ஜித் சிங் சந்து  இந்தி�ோ 'ற்றும் இலங்வைகக்கிவைடயில்

பகிர்ந்து பெகோள்ளும் பெபோதுவோன போரம்பரி�ங்களுள்  தே�ோகோ ஒரு முக்கி�'ோன தூணோக உள்ளது எனக் குறிப்பிட்டோர் .  தே�ோகோ

'ற்றும் பெபௌத்த சித்தோந்தத்திற்கிவைடயில் வலுவோன ஒரு பிவைணப்பு பற்றிக் கூறி� அவர் தே�ோகோ என்பது எங்களது உடல்கள் 'ற்றும்

'னங்களுக்கிவைடயில் 'ட்டு'ன்றி எங்களது சமூகங்களுக்கும் இவைடயில் கூட அவை'திவை�யும் ஒருவை'ப்போட்வைடயும் பெகோண்டுவரக்

கூடி� ஒரு ஒன்றிவைணக்கும் சக்தி�ோக உள்ளது என்றோர்.

ஸ்வோமி விதேவகோனந்த கலோச்சோர நிவைல�ம், இரோ' கிருஷ்ண மிஷன், அஷ்டோங்கோ தே�ோகோ 'ந்திர், பெசத்சட தே�ோகோ, ஹத்த தே�ோகோ

நிவைல�ம், கிரி�ோ போபோஜி தே�ோகோ ஆரண்�ம், த'� தே�ோகோ, 'னித தே'ம்போட்டு நிவைல�ம், பிரம்' கு'ோரி ரோஜ தே�ோகோ நிவைல�ம்,

வோழும் கவைல ,  எனது தே�ோகோ வை'�ம் ,  சக்தி ஆனந் தே�ோகோப் போடசோவைல ('ட்டக்களப்பு),  ஆதி தே�ோகம் ,  ஆதேரோக்� அனஹட்ட

தே�ோகோ, சம்ஸ்குருத்தி பதஞ்சலி தே�ோகோ நிவைல�ம் 'ற்றும் ரித்மிக் தே�ோகோ தேபோன்ற இலங்வைகயின் தே�ோகோ நிவைல�ங்களிலிரு ந்தோன

தே�ோகோ நிபுணர்கள் தே�ோகோ,  பிரணோ�'ம் 'ற்றும் தி�ோனம் என்பவற்றின் ஒரு புத்துணர்வுப்படுத்தும் பயிற்சிகவைளயும் பெதோடர்ந்து

தே�ோகோ  பெசய்து கோட்டுதல்கவைளயும் நடத்தினர் .  இந்நிகழ்வு இலங்வைக அரசோங்கத்தின் கலோச்சோர  அவை'ச்சு ,  'ற்றும் டோடோ

தே'ோட்டோர்ஸ் என்பவற்றின் கூட்டிவைணதேவோடு ஏற்போடு பெசய்�ப்பட்டிருந்தது.   

ஒவ்பெவோரு வருடமும் ஜூன் 21 ஆம் திகதி�ன்று வரும் சர்வதேதச தே�ோகோ  தினத்வைத அனுசரிப்பதற்கு ஸ்வோமி விதேவகோனந்த

கலோச்சோர நிவைல�த்தினோல் ஜூன் 'ோதம் முழுவதிலு'ோக ஒரு பெதோடர்ச்சி�ோன பல நிகழ்வுகள் ஏற்போடு பெசய்�ப்பட்டுள்ளன .  இது,

உலக  சுகோதோர  ஸ்தோபனத்தின் ஒருங்கிவைணதலுடன் நடத்தப்படும் தே�ோகோ  நிகழ்ச்சி ,  களனி 'கோ  விகோவைரயில் நடத்தப்படும்

அவை'திக்கோன  தே�ோகோ  நிகழ்ச்சித் திட்டம் ,  சர்தேவோதோ�ோவில் நிகழும் ஒற்றுவை'க்கோன  தே�ோகோ  'ற்றும் ஸ்வோமி விதேவகோனந்த

கலோச்சோர நிவைல�த்தில் நிகழும் ஒரு தே�ோகோவும் நோட்டி�மும் நிகழ்ச்சி என்பவற்வைற உள்ளடக்குகின்றன .  அதேபக்ச�ோ புற்றுதேநோய்

வைவத்தி�சோவைலயில் தே�ோகோ ஒரு சிகிச்வைச முவைற�ோகவும் 'ற்றும் நோடு முழுவதிற்கு'ோன தே�ோகோசன பெவற்றிப் தேபோட்டி ஸ்வோமி

விதேவகோனந்த கலோச்சோர நிவைல�த்திலும் நவைடபெபறும். 

இலங்வைகயிலுள்ள இவைளஞர்கள் 'த்தியில் சமூக ஊடகத்திலோன ஒரு தனித்துவ'ோன தே�ோகோ சவோல் #idoyogaidoyoga  என்பதும்

பிரபல்�ம் பெபற்று வருகின்றது.   
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