
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರ್ಕ 

"ಮನಸ್ಸನನು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ಾುಗಿ, ಆತ್ಮವನನು ವಿಷಯವನ್ಾುಗಿ, ಶರೀರವನನು 
ಆಸ್ವನ್ಾುಗಿ, ವಿಶವವನನು ಧ್ಾಯನಕ ೀೇಂದ್ರವನ್ಾುಗಿ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಿ.

ಈ ಎಲ್ಾಾ ಅೇಂಶಗಳ ನಡನವ ಯಿರನವ ಭಿನುತ ಯನನು ಹ ೊೀಗಲ್ಾಡಿಸ್ನವುದ ೀ ಅತ್ಯೇಂತ್ 
ಉನುತ್ ಮಟ್ಟದ್ ಧ್ಾಯನವಾಗಿದ ."

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರ ’ಅರ್ಕಧ್ಾಾನ’ ಪುಸತರ್ದಿಂದ 

ವಿಶ್ವಪರಸಿದಧ ಆಧ್ಾಾತ್ಮ ಚಿಂತ್ರ್ರು, ಲ ೀಖರ್ರು ಮತ್ುತ ಸಿಂಸೃತ್ ವಿದಾವಿಂಸರು, 
ಅರ್ಕಧ್ಾಾನ ಭಾವನಾತ್ಮರ್ ಅಿಂತ್ರಿಂಗ ಧ್ಾಾನ ಪದಧತಿಯ ಮೂಲರ್ತ್ಕರು, ಅರ್ಕ ಫ  ಿಂಡ ೀಶ್ನ್ ಇಿಂಡಿಯ ಮತ್ುತ 

ಸ ಿಂಟರ್ ಫ ಾರ್ ಕಾನಿಿಯಸ್ ಅವ ೀನ ಕಸ್ (ಸಿಸಿಎ) ವಿಶ್ವಸಿಂಸ ೆಯ ಸಾೆಪರ್ರು

ಸ್ನದ್ದಿಪತ್ರ 29 May 2022 :  ಯನಕ ಯ ಹಾರ ೊೀೋರ್ ೋನಲ್ಲಾ ಸ್ೇಂಜ  ಮಾತ್ನಕತ 

ವಿಷಯ: ಯೀಗಕ್ ೀಮ, ಮಾಗೋದ್ಶೋನ ಮತ್ನು ಧ್ಾಯನ
29 ಮೀ 2022 ರ ಭಾನುವಾರದಿಂದು, ಯೀಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಕೋ ಅವರು ಯುಕ ಬರ್ಕಿಂಗ ಹ್ಾಾಮ ನ ಹ್ಾರ ೂೀಕನ್ ಕನಲ್ಲರಿುವ ಸ ೀಿಂಟ್
ಮೀರಿಸ್ ಪ್ಾಾರಿಷ್ ಹ್ಾಲ ನಲ್ಲಿ ಪ್ ರೀಕ್ಷರ್ರ ೂಿಂದಗ ಮಾತ್ನಾಡಲು ಆಗರ್ಸಿದದರು.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ೆ ಬರುವ ಒತ್ತಡದ, ರ ೀಡಿಕ ಯ ಮತ್ುತ ಸವಾಲ್ಲನ ಸಿಂದರ್ಕಗಳಿಂದ ಸವಲಪ ಬಿಡುವನುು ತ ಗ ದುಕ ೂಳ್ಳಲು ಎಲಿರನೂು
ಆಹ್ಾವನಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಪ್ ರೀಕ್ಷರ್ರಿಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರ ಸೂಪತಿಕದಾಯರ್ ಮಾತ್ುಗಳ್ನುು ಕ ೀಳ್ಲು ಹ್ಾಗೂ ಅವರಿಿಂದ ಮಾಗಕದಶ್ಕನ
ಪಡ ಯಲು ಅದ ೂಿಂದು ಒಳ್ ಳಯ ಅವಕಾಶ್ವಾಗಿತ್ುತ.

ಯೀಗಿ ಅರ್ಕ ಅವರ ತ್ತ್ವಗಳ್ ವಿಚಾರಧ್ಾರ ಗ ಹ್ ೂಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿರುವವರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನ ರ ದದದರು. ಅರ್ಕಧ್ಾಾನ ಅರ್ಕಗರ್ಭಕತ್
ಧ್ಾಾನದ ಬಗ ೆ ಹ್ ಚುು ತಿಳಯಲು ಬಿಂದದದ ಪ್ ರೀಕ್ಷರ್ರು ಸಿಂತ ೂೀಷಪಟಟರು. ಧ್ಾಾನದ ಪರದಶ್ಕನ ಮತ್ುತ ಪುನರಾವತ್ಕನ ಯ ಮೂಲರ್ ಅದರ
ಉಸಿರು ಮತ್ುತ ಧ್ವನಿ ಅಿಂಶ್ಗಳ್ನುು ಅನುರ್ವಿಸಿದರು. ಶ್ಕ್ತತಯುತ್ ಪರಯೀಜನಗಳ್ನುು ಹ್ ಚುಸಲು ಯೀಗಿ ಅರ್ಕ ಅವರು ರ್ಲ್ಲಸಿದ ಅರ್ಕಗರ್ಭಕತ್
ವಿಧ್ಾನದ ಹರಿಯುವಿಂತ್ಹ ಮುದ ರಚಹ್ ುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಮರಗಳ್ ಪರಜ್ಞ ಯ ಬಗ ೆ ಯೀಗಿ ಅರ್ಕ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ ಪರಿರ್ಲಪನ ಯಿಿಂದ ಅಲ್ಲದಿದವರು ಆರ್ರ್ಷಕತ್ರಾದರು. ಅವರು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹ್ ೀಗ 
ಆಲ ೂೀಚಸಿದರು ಮತ್ುತ ಅದರಿಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುತ ಮಾಗಕದಶ್ಕನವನುು ಹ್ ೀಗ ಪಡ ಯಬಹುದು ಎಿಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
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ಕ ಲವು ದನಗಳ್ ಹಿಿಂದ ಯುಕ ಯ ಸ ೂೀಲ್ಲಹಲ ನಲ್ಲಿ ಯೀಗಿ ಅರ್ಕ ಅವರ ಸೂಪತಿಕದಾಯರ್ ಸಿಂಜ ಯ ಉಪನಾಾಸ ಕಾಯಕರ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದಕ ೆ ಪರತಿಕ್ತರಯೆಯಾಗಿ, ಸವಯಿಂಪ್ ರೀರಿತ್ವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಕರ್ರಮವನುು ಪ್ಾರಯೀಜಸಲು ನಿಧ್ಕರಿಸಿದ ಕ್ತರಣ್ ಮತ್ುತ ಅವರ
ರ್ುಟುಿಂಬದವರಿಗ ರ್ೃತ್ಜ್ಞತಾಪೂವಕರ್ ಧ್ನಾವಾದಗಳ್ು.



ಎಲಾಿ ಜೀವಿಗಳಗೂ ಪರಜ್ಞ ಇದ ಮತ್ುತ ಈ ಪರಜ್ಞ ಯಿಂದಗ ಸಿಂವಹನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಿಂದು ತಿಳಸಿದರು. ಉದಾಹರಣ ಗ ಚಿಂದರನನುು
ಧ್ಾಾನಿಸುವಾಗ, ಅದರ ಪರಜ್ಞ ಗ ನಾವು ಸಿಂಪರ್ಕ ರ್ಲ್ಲಪಸುವ ಸಾಧ್ಾತ ಯಿದ , ಅದರ ಮೂಲರ್ ಜ್ಞಾನವನುು ಪಡ ಯಬಹುದು ಎಿಂದು
ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರ 'ರ ೈಟ್ ಮೊರ್' ಎಿಂಬ ವ ೈಜ್ಞಾನಿರ್ ಕಾದಿಂಬರಿಯ ವ ೈಶ್ಷಟಯವಾಗಿದ . ಇದು ಚಿಂದರನಿಿಂದ
ಆರ್ರ್ಷಕತ್ನಾದ ಚರ್ೆ ಹುಡುಗನ ದೃರ್ಷಟಕ ೂೀಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿರ್ಲಪನ ಯನುು ಪರಿಶ  ೀಧಿಸುತ್ತದ .
(https://www.coppersunbooks.com/product/bright-moon/)

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರು ನಮಮ ದ ೀಹದ ಮೀಲ ಗರಹಗಳ್ ಪರಭಾವದ ಬಗ ೆ ಆರ್ಷಕರ್ ವಿವರಗಳ್ನುು ಹಿಂಚಕ ೂಿಂಡರು. ನಮಮ ಯೀಗಕ್ ೀಮ
ಮತ್ುತ ಮಾಗಕದಶ್ಕನಕಾೆಗಿ ಗರಹಗಳ್ ರ ಿಂಬಲ ಮತ್ುತ ಶ್ಕ್ತತಗ ನಾವು ಹ್ ೀಗ ಟೂಾನ್ ಮಾಡಿಕ ೂಳ್ಳಬಹುದು ಎಿಂಬ ವಿಷಯವನುು ಹ್ ೀಳದರು.
ಯೀಗಿ ಅರ್ಕರವರು ನಿದಕಷಟ ಸಿಂಸೃತ್ ಮಿಂತ್ರಗಳ್ ಉಚಛರಣ ಯನುು ಹ್ ೀಳಕ ೂಟುಟ, ಅದನುು ಪುನರಾವತ್ಕನ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೂಲರ್
ಪ್ ರೀಕ್ಷರ್ರ ಲಿರೂ ಪ್ಾಲ ೂೆಿಂಡು ಅತ್ಾಿಂತ್ ಸಿಂತ ೂೀಷಪಟಟರು.

ಹಲವು ಒಳ್ನ ೂೀಟವುಳ್ಳ ಆಧ್ಾಾತಿಮರ್ ವಿಷಯಗಳ್ ಮಾತ್ನುು ಕ ೀಳದ ನಿಂತ್ರ, ಪ್ ರೀಕ್ಷರ್ರು ಹಲವಾರು ವಷಕಗಳಿಂದ ಯೀಗಿ ಅರ್ಕ ಅವರ 
ಅಮೂಲಾವಾದ ಮಾಗಕದಶ್ಕನವನುು ಪಡ ದ ತ್ಮಮ ವ ೈಯಕ್ತತರ್ ಅನುರ್ವಗಳ್ನುು ಹಿಂಚಕ ೂಿಂಡರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕ ಲವರು ಮೈಸೂರಿನ
ಅರ್ಕಧ್ಾಮ ಕ ೀಿಂದರದಲ್ಲ ಿನಡ ಯುತಿತರುವ ರ ಳ್ವಣಿಗ ಗಳ್ು, ಪ್ರರಕ ಜ, ಎಲ ಕ ಜ ಮತ್ುತ ಯುಕ ಜ ಮರ್ೆಳಗ  ಹ್ ೂಸ ಶಾಲ ಯನುು ತ ರ ದರುವುದು 
ಮತ್ುತ ಹ್ ೂಸ ದ ೀವಾಲಯದ ರ್ಟಟಡ ಪ್ಾರರಿಂರ್ಭಸಿದ ವಿಷಯಗಳ್ನುು ಹಿಂಚಕ ೂಿಂಡರು. 

ರುಚರ್ರವಾದ ಸಸಾಾಹ್ಾರಿ ಊಟವನುು ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ು. ಅನ ೀರ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರನುು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಭ ೀಟಿಯಾಗಲು ಮತ್ುತ
ಸಮಾಲ ೂೀಚಸಲು ನಿಧ್ಕರಿಸಿದರು.

ಉನುತಿಗ ೀರಿಸುವ ಸೂಪತಿಕದಾಯರ್ವಾದ ಈ ಕಾಯಕರ್ರಮಕಾೆಗಿ ಯೀಗಿ ಅರ್ಕ ಅವರಿಗ , ಮತ್ುತ ಅವರ ತ್ಿಂಡದವರಿಗ ಹ್ಾಗೂ
ಕಾಯಕರ್ರಮದ ಪ್ಾರಯೀಜರ್ರಿಗ ಹ್ ಚುನ ಮಚುುಗ ಮತ್ುತ ರ್ೃತ್ಜ್ಞತ ಗಳ್ನುು ಅಪ್ರಕಸಲಾಯಿತ್ು.
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ಸುದದಪತ್ರ 29 May 2022: ಮುಿಂದುವರಿಯುವುದು

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರ ಮಿಂಗಳ್ರ್ರ ಭ ೀಟಿಯ ಸಿಂರ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ತರಣ್ ಮತ್ುತ ಅವರ ರ್ುಟುಿಂಬದವರಿಿಂದ ವಿಶ ೀಷವಾದ ಕ ೀಕ್ ಒಿಂದನುು 
ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ು. ಕ ೀಕ್ ಮೀಲ  ಬರ ಯಲಾದ ಉಲ ಿೀಖವು ಪ್ ರೀಕ್ಷರ್ರ ಸದಸಾರಿಿಂದ ಕ ೀಳದ ಪರಶ ುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದಕ ೆ ಸಿಂರ್ವನಿೀಯ ಉತ್ತರವನುು
ಪರತಿಬಿಿಂಬಿಸುತ್ತದ !

https://srinivasarka.org/
http://www.centreforconsciousawareness.org/
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