ಅರ್ಕ ಫ ಂಡೆೀಶನ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಸ್ ಿಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಾನಿಿಯಸ್ ಅವ ೇನ ಕಸ್ (CCA) ವಿಶ್ಾಾ ಯಿಂತ್ ಸಿಂಸ್ ಾ

"ಆಳವಾಗಿ ಚಂತ್ಸ್ತ, ಮಿತ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ, ಹೆಚ್ಾುಗಿ ನಿೀಡಿ, ಭಾವನ್ಾತ್ಮರ್ವಾಗಿ ಅನುವವಿಸ್ತ.”
ಅರ್ಕಧಾಮ, ರ್ಣಿಯನ್ಸಹುಿಂಡಿ ಗ ೇಟ್, ಬ ೇಗಾದ್ದ-ಗದ್ದಿಗ ರಸ್ ,ತ ಮೈಸ ರು-570026, ರ್ನಾಕಟರ್, ಇಿಂಡಿಯಾ

KANNADA
"ಸಮಯವು ಗೆ ೀಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲದರ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ,

ಆದರೆ ನಮಮ ಅಸ್ತತತ್ವದಲ್ಲಲರುವ ಅಗೆ ೀಚರವಾದ ಆತ್ಮದ ಮೀಲ್ಲ್ಲ.“

"ನಿೀವು ಸಂತೆ ೀಷವಾಗಿರುವಾಗ ನಿೀವು ರ್ಡಿಮ ಶಕ್ತತಯನುು ವಯಯಿಸುತ್ತೀರಿ;

ನಿೀವು ಅತ್ೃಪತರಾದಾಗ ನಿಮಮ ಜಾಗೃತ್ ಮತ್ುತ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚುು ಶಕ್ತತಯ ನಷಟವಾಗುತ್ತದೆ."
ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರ “ಬಿರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಯರ್ಡಕ” ಪುಸತರ್ದ್ದಿಂ

ಆಯಿ ಸಿಂದ ೇಶ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರ್ಕ

ವಿಶಾಪರಸಿ ಧ ಆಧಾಯತ್ಮ ಚಿಂತ್ರ್ರು, ಲ ೇಖ್ರ್ರು ಮತ್ುತ ಸಿಂಸೃತ್ ವಿದಾಾಿಂಸರು,
ಅರ್ಕಧಾಯನ್ಸ ಎಿಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮರ್ ಅಿಂತ್ರಿಂಗ ಧಾಯನ್ಸ ಪ ಧತಿಯ ಮ ಲ್ರ್ತ್ಕರು, ಅರ್ಕ ಫೌಿಂಡ ೇಶನ್ ಮತ್ುತ
ಸ್ ಿಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಾನಿಿಯಸ್ ಅವ ೇನ ಕಸ್ (ಸಿಸಿಎ) ವಿಶ್ಾಾ ಯಿಂತ್ ಸಿಂಸ್ ಾಯ ಸ್ಾಾಪರ್ರು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ – ಮೇ 2022
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ಯೀಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರಿಂದ “ಧ್ಾಯನ ಮತ್ುತ ಪರಜ್ಞಾವಿಸಾಸ” ರ್ುರಿತ್ು ಉಪನ್ಾಯಸ
ಪ್ ೈವ್ ಹ ೇಟ ಲ್, ಕೇಳ್ಾಾಕ್, ಚ ನ ನೈ

ಮಿಂಗಳರ್ರವಾ ಪ್ಾರರ್ಕನ ಯಿಂದ್ದಗ ಕಾಯಕರ್ರಮ ಆರಿಂಭವಾಯಿತ್ು.
ಯೇಗಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಹಾಗ
ಇತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ಸುನ
ಸಿಂಘಟರ್ರು ಆತಿೀಯವಾಗಿ ಸ್ಾಾಗತಿಸಿ, ಪರಿಚಯಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ರು.
ಗೌರವಾನಿಾತ್ ಅತಿಥಿಗಳ್ಾ ಶ್ರೇ ಅಜಯ್ ನ್ಸಹಾರ್ (RYA COSMO
ಸಿಂಸ್ಾಾಪರ್ ಸ ಸಯರು ಮತ್ುತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು), ಶ್ರೇ ಪರವಿೇಣ್ ತಾಟಿಯಾ
(ಸ ಸಯರು, ರಾಜಯ ಅಲ್ಾಸಿಂಖ್ಾಯತ್ರ ಆಯೇಗ, ತ್ಮಳುನಾಡು ಸಕಾಕರ)
ಮತ್ುತ ಶ್ರೇ ಮನಿೇಶ್ ನ್ಸವಾಕಡ (ಐಎಎಸ್, ಆಯುರ್ತರು, ಆರ ೇಗಯ
ಇಲಾಖ್ , ತ್ಮಳುನಾಡು ಸಕಾಕರ) ಅವರು ತ್ಮಮ ಕ ಲ್ಸ ಮತ್ುತ
ಅನ್ಸುಭವ ಬಗ ೆ ಸಿಂಕ್ಷಿಪತವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿ ರು.
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ಸ್ ಿಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಾನಿಿಯಸ್ ಅವ ೇನ ಕಸ್ (CCA) ವಿಶ್ಾಾ ಯಿಂತ್ ಸಿಂಸ್ ಾ

ನ್ಸಿಂತ್ರ ಯೇಗಿ ಅರ್ಕರವರು ಸ ಾತಿಕದಾಯರ್ ಉಪನಾಯಸ ಮಾಡಿ ರು.
ಅ ರಿಿಂ ಕ ಲ್ವು ಆಯಿ ಭಾಗಗಳು:-

"ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಸವರಲ್ಲಲ ಆಳವಾಗಿ ನ ಲ ಗ ಿಂಡಿರುವ ಪರವೃತಿತ ಪರಿಪೂರ್ಕತ ಯನ್ಸುನ
ನಿಜವಾಗಿಯ ಬಯಸುತ್ತದ . ಇ ರರ್ಕ ನಾವು ಒಿಂ ು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಬರಹಮ
ಕಡಿಗಳು, ವಿಶಾಪರಜ್ಞ . ನಾವು ಉನ್ಸನತ್ ಸಾಭಾವ ಭಾಗವಾಗಿದ ಿೇವ , ಆ ಿರಿಿಂ
ನಾವು
ಆ
ಪರವೃತಿತಯನ್ಸುನ
ಹ ಿಂದ್ದದ ಿೇವ ,
ಏಕ ಿಂ ರ
ಪರರ್ೃತಿ
ಪರಿಪೂರ್ಕವಾಗಿದ , ವಿಶಾವು ಪರಿಪೂರ್ಕವಾಗಿದ . ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹ ೇಗ
ಅಪರಿಪೂರ್ಕರಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹು ು? ಆ ಿರಿಿಂ
ಉತ್ೃಷ್ಟತ ಹಾಗ
ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಯಕ ನಿವಕಹಿಸಲ್ು ಮತ್ುತ
ನಿಜವಾಗಿಯ ಅತ್ುಯನ್ಸನತ್ ಪರಿಪೂರ್ಕತ ಯ ಮ ಲ್ವಾಗಲ್ು ಪರವೃತಿತಯಿದ .”
“ಇ ು ವಿಕಾಸ. ವಿರ್ಸನ್ಸವು ಮುಿಂ ಕ ೆ ಸ್ಾಗಿ ರ ಯಾರ ಸಾಬಿವಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕ ಿಂ ರ ವಿಶಾ ವಿಕಾಸ,
ಆತ್ಮ ವಿಕಾಸ, ಜ್ಞಾನ್ಸ ವಿಕಾಸ - ಬರಹಾಮಿಂಡ ವಿಸತರಣ , ಆತ್ಮ ಮತ್ುತ ಜ್ಞಾನ್ಸ, ಇವುಗಳ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವು ತ್ುಿಂಬಾ
ಶಕತಯುತ್ವಾಗಿದ . ನಾವು ಪರರ್ೃತಿಯಿಂದ್ದಗ ಇದಾಿಗ ನಾವು ಸ ೂತಿಕ ಪಡ ಯುತ ತೇವ . ನ್ಸಮಮ ಆತ್ಮ ಲ್ಲಲ ನ್ಸಮಗ ಏನಾ ರ
ಅ ುುತ್ ಸಿಂಭವಿಸುತ್ತದ . ಆತ್ಮವು ಮೌನ್ಸವನ್ಸುನ ಸ್ಾಾಭಾವಿರ್ವಾಗಿ ಪ್ರರೇತಿಸುತ್ತದ . ನಿೇವು ಮೌನ್ಸವಾಗಿರುವಾಗ, ನಿಮಮ
ಆಿಂತ್ರಿರ್ ಆಕಾಶವನ್ಸುನ ನಿೇವು ಅನ್ಸುಭವಿಸಲ್ು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸುತಿತೇರಿ, ನಿಮಮ ಸಾಿಂತ್ ಅಸಿತತ್ಾವನ್ಸುನ ನಿೇವು ಸ್ಾಾಪ್ರಸಲ್ು
ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸುತಿತೇರಿ, ನಿಮಮ ಮೌನ್ಸ ಲ್ಲಲ ನಿೇವು ಸಾಲ್ಾ ಆಳವಾಗುತಿತೇರಿ. ಆ ಿರಿಿಂ
ಬಹುತ ೇರ್ ಮೌನ್ಸವನ್ಸುನ
ಅನ್ಸುಮೇದ್ದಸಲಾಗಿದ .”
“ಧಾಯನ್ಸ ಎಿಂ ರ ೇನ್ಸು? ಅ ರ ಸಿಂಕ್ಷಿಪತ ವಿವರಣ ಹಿೇಗಿದ . ಧಾಯನ್ಸ ಎಿಂ ರ
ನಾವು ನ್ಸಮಮ ಮನ್ಸಸಿ್ನ ಿಂದ್ದಗ ಸಿಂವಹನ್ಸ ನ್ಸಡ ಸುವ ವಿಧಾನ್ಸ. ನಾವು
ಕ ೇವಲ್ ಹ ರಗಿನ್ಸ ವಯಕತತ್ಾ ಲ್ಲಲ ಹ ೇಗಿದ ಿೇವ ಎಿಂಬು ಲ್ಲ. ನಾವು
ಯೇಚಸಿರುವು ಕೆಿಂತ್ ಹ ಚಾಾಗಿದ ಿೇವ ; ನಾವು ನ್ಸಿಂಬಿರುವು ಕೆಿಂತ್
ಹ ಚಾಾಗಿದ ಿೇವ ; ನಾವು ರ್ಲ್ಲಾಸಿಕ ಿಂಡಿರುವು ಕೆಿಂತ್ ಹ ಚಾಾಗಿದ ಿೇವ ; ನಾವು
ಯಾರ ಿಂಬು ಕೆಿಂತ್ ಹ ಚಾಾಗಿದ ಿೇವ . ಆ ಿರಿಿಂ ನಿೇವು ಮತ್ುತ ನಿಮಮ ಮನ್ಸಸು್
ಒಿಂ ುಗ ಡಿದಾಗ,
ವಿಷ್ಯಗಳು
ತ್ಕ್ಷರ್ವ ೇ
ತ ರ ುಕ ಳಳಲ್ು
ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸುತ್ತವ . ಅ ು ಏರ್ತ ; ಅ ನ್ಸುನ ಯೇಗ ಎಿಂ
ರ್ರ ಯುತಾತರ .
"ಯೇಗಃ ಚತ್ತ ವೃತಿತ ನಿರ ೇಧ್ಃ" - ಮನ್ಸಸಿ್ನ ಿಂದ್ದಗ ಒಿಂದಾಗುವು ು.
ಆ ಿರಿಿಂ ನಾವು ಮ ಲ್ು ನ್ಸಮಮ ಮನ್ಸಸಿ್ನ ಿಂದ್ದಗ ಒಿಂ ುಗ ಡಲ್ು,
ಋಷಿ-ಮುನಿಗಳು ಹಾಗ ಪರಬು ಧ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ೇವಾಕ ಗಳನ್ಸುನ ಕ ೇರಿ,
ಪರರ್ೃತಿಯಲ್ಲಲ
ಅನ್ಸುರ್ ಲ್ವಾಗುವಿಂತ
ಮಾಡಲ್ು
ಕ ೇಳಿಕ ಿಂಡಾಗ,
ಅಿಂತ್ರಾತ್ಮದ್ದಿಂ ಎಲ್ಲವೂ ತ ರ ುಕ ಳಳಲ್ು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸುತ್ತದ . "ಭಜಮನ್ಸ
ಭಜಮನ್ಸ ಈಶಾರ ಮಹಿಮಾ.." ಎಿಂಬ ಅರ್ಕ ಗಿೇತ ನ್ಸಮಮ ಮನ್ಸಸಿ್ಗ ಮನ್ಸವಿ
ಮಾಡುವಿಂತಿದ . ಒಗ ೆಡಿಸುವ ಶಕತಗಳ್ ೇ ಜಗತ್ತನ್ಸುನ ನಿಜವಾಗಿಯ
ಮುನ್ಸನಡ ಯುವಿಂತ ಮಾಡುತ್ತವ .”
“ಧಾಯನ್ಸವ ಿಂಬು ು ಮನ್ಸಸಿ್ನ ಿಂದ್ದಗ ಒಿಂದಾಗುವು ು, ಹಾಗ ಮನ್ಸಸು್ ಮತ್ುತ ಅಿಂತ್ರಾತ್ಮದ ಿಂದ್ದಗ ಸಿಂವಹನ್ಸ
ಮಾಡುವು ು. ನಾವು ಮನ ಯಲ್ಲಲ ನ್ಸಮಮ ರ್ುಟುಿಂಬ ಸ ಸಯರಿಗ ಮತ್ುತ ಕ ಲ್ಸ ಸಾಳ ಲ್ಲಲ ಉದ ಯೇಗಿಗಳಿಗ ಗಮನ್ಸ
ಕ ಡುತ ತೇವ ; ನಾವು ಗಮನ್ಸ ಹರಿಸದ್ದ ಿರ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ್ಸಗ ಳಳಬಹು ು. ಅಿಂತ ಯೇ, ನಾವು ನ್ಸಮಮ ದ ೇಹ
ಅಿಂಗಗಳು, ನ್ಸಮಮ ಮನ್ಸಸು್ ಮತ್ುತ ಆಿಂತ್ರಿರ್ವಾ ಇತ್ರ ಘಟರ್ಗಳಿಗ ಗಮನ್ಸ ಕ ಡದ್ದ ಿರ , ನ್ಸಮಗ ಉತ್ತಮ ಪರತಿಕರಯ
ಸಿಗುವುದ್ದಲ್ಲ. ಆ ಿರಿಿಂ ಧಾಯನ್ಸ ನ್ಸಮಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.”
ಕಾಯಕರ್ರಮ

ಅಿಂತ್ಯ ಲ್ಲಲ ಸಿಂಘಟರ್ರು ತ್ಮಮ ಧ್ನ್ಸಯವಾ ಗಳನ್ಸುನ ಮತ್ುತ ರ್ೃತ್ಜ್ಞತ ಗಳನ್ಸುನ ಎಲ್ಲರಿಗ ಅಪ್ರಕಸಿ ರು.
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ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರ ಉಪನ್ಾಯಸ: “ಸಮಯ ಮತ್ುತ ಶಕ್ತತಯ ನಿವಕಹಣೆ”
NKT ನಾಯಷ್ನ್ಸಲ್ ಕಾಲ ೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕ ೇಷ್ನ್ ಫಾರ್ ವಿಮನ್
ಡಾ. ಬ ಸ್ ಿಂಟ್ ರಸ್ ತ, ಟಿರಪ್ರಲಕ ೇನ್, ಚ ನ ನೈ

ಯೇಗಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರನ್ಸುನ ಎನ್ಕ ಟಿ ರಾಷಿರೇಯ ಮಹಿಳ್ಾ ಕಾಲ ೇಜಿನ್ಸ ಪ್ಾರಿಂಶುಪ್ಾಲ್ರಾ ಡಾ. ಎಸ್.
ಚಾಮುಿಂಡ ೇಶಾರಿ ಅವರು ಹಾಗ ಅಲ್ಲಲನ್ಸ ಶ್ಕ್ಷರ್ರಾ ಶ್ರೇಮತಿ ರಾಜಾಮಣಿ (ವಿಶ್ ೇಷ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ವಿಭಾಗ ಸಹಾಯರ್
ಪ್ಾರಧಾಯಪಕ) ಮತ್ುತ ಶ್ರೇಮತಿ ಗಿೇತಾಿಂಜಲ್ಲ (ತ್ಮಳು ಶ್ಕ್ಷರ್ ವಿಭಾಗ ಸಹಾಯರ್ ಪ್ಾರಧಾಯಪಕ) ಎಲ್ಲರ ಸ್ ೇರಿ
ಆತಿೀಯವಾಗಿ ಸ್ಾಾಗತಿಸಿ ರು.
ಎನ್ಕ ಟಿ ಕಾಲ ೇಜಿನ್ಸಲ್ಲಲ ಉಪನಾಯಸ ಕಾಯಕರ್ರಮವನ್ಸುನ ಆಯೇಜಿಸುವಲ್ಲಲ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸಿಂಘಟನ SYMA ಪರಮುಖ್ ಪ್ಾತ್ರ
ವಹಿಸಿತ್ುತ. ಹಾಗಾಗಿ SYMA ಸಮತಿಯ ಸ ಸಯ ಮತ್ುತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾ ಶ್ರೇ T. J. ರಮಣಿ ಮತ್ುತ SYMA
ಉಪ್ಾಧ್ಯಕ್ಷರಾ ಶ್ರೇ A. V. ರ್ಸ ತರಿರಿಂಗನ್ ಸಹ ಉಪಸಿಾತ್ರಿ ುಿ ಯೇಗಿ ಅರ್ಕ ಅವರನ್ಸುನ ಸ್ಾಾಗತಿಸಿ ರು.
ಕಾಯಿಂಪಸ್ನ್ಸಲ್ಲಲರುವ ಡಾ. ಸರ ೇಜಿನಿ ವರ ಪಾನ್ ಸಭಾಿಂಗರ್ ಲ್ಲಲ ಉಪನಾಯಸ ಕಾಯಕರ್ರಮ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತ್ುತ. ಅಲ್ಲಲ
ಹಾಜರಿ ಿ ಸುಮಾರು ಮುನ್ಸ ನರು ವಿದಾಯಥಿಕಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ರ್ುಳಿತ್ು ಅರ್ಕ ಅವರ ಉಪನಾಯಸವನ್ಸುನ ಕ ೇಳಲ್ು ಕಾತ್ುರದ್ದಿಂ
ಎ ುರು ನ ೇಡುತಿತ ಿರು.
ಮ ಲ್ಲಗ ಸಿಂಕ್ಷಿಪತ ಪರಿಚಯ ನ್ಸಿಂತ್ರ, ಯಗಿ ಅರ್ಕ ಅವರು "ಸಮಯ ಮತ್ುತ ಶಕತಯ ನಿವಕಹಣ " ರ್ುರಿತ್ು ತ್ಮಮ
ಉಪನಾಯಸವನ್ಸುನ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿ ರು. ಪರಮುಖ್ ಅಿಂಶಗಳನ್ಸುನ ಗಮನಿಸಿ ಬರ ುಕ ಳಳಲ್ು ನ ರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ- ೃಶಯ ಪರಸುತತಿ
ಮಾಡಿಲಾಗಿತ್ುತ.
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’ಸಮಯ ಮತ್ುತ ಶಕತಯ ನಿವಕಹಣ ’ ರ್ುರಿತ್ು ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರ ಉಪನಾಯಸದ್ದಿಂ
ನಿೇಡಲಾಗಿದ .

ಆಯಿ ಭಾಗಗಳನ್ಸುನ ಕ ಳಗ

ಸಮಯ ಎಂದರೆೀನು?

“ವಯಕತಯಿಿಂ
ವಯಕತಗ ವಯಕತನಿಷ್ಠ ಸಮಯ ಬ ಲಾಗುತ್ತದ ; ವಸುತನಿಷ್ಠ ಸಮಯವು
ಸ್ಾವಕತಿರರ್ವಾಗಿದ ಮತ್ುತ ಎಲ್ಲರಿಗ ಒಿಂದ ೇ ಆಗಿರುತ್ತದ ; ಜ ೈವಿರ್ ಸಮಯವು ಮ ಲ್ು
ನ್ಸಮಮಳಗಿದ ; ವಯಕತಗಳಲ್ಲಲ ಮಾನ್ಸಸಿರ್ ಸಮಯ ಬ ಲಾಗುತ್ತದ ; ಕಾಸ್ಾಮಲಾಜಿರ್ಲ್
ಸಮಯವು ದ ಡಡದಾಗಿದ , ಅ ನ್ಸುನ ನಾವು ಗರಹಿಸಲ್ು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನ್ಸಮಮ
ಅಸಿತತ್ಾದ ಿಂದ್ದಗ
ಹ ೇಲ್ಲಸಿದಾಗ,
ಪರಪಿಂಚ
ಅಸಿತತ್ಾವು
ಅತ್ಯಿಂತ್
ಅಪರಿಮತ್ವಾಗಿರುತ್ತದ . ನ್ಸಮಮ ಜ ೈವಿರ್ ಸಮಯವು ಇನ ನಿಂ ು ತ್ುದ್ದಯಲ್ಲಲ ಅತ್ಯಿಂತ್
ಅಪರಿಮತ್ವಾಗಿರುತ್ತದ .”
“ನಾವು ನ್ಸಮಮ ಸಮಯ ಸಿಂಪೂರ್ಕ ನಿಯಿಂತ್ರರ್ವನ್ಸುನ ಹ ಿಂದ್ದದ ಿೇವ ಯೇ? ನ್ಸಮಗ ತಿಳಿದ್ದರುವ ಮತ್ುತ ತಿಳಿಯಲಾಗ
ಅನ್ಸಿಂತ್ ಅಿಂಶಗಳಿರುವು ರಿಿಂ ನಾವು ಸಮಯವನ್ಸುನ ಸಿಂಪೂರ್ಕವಾಗಿ ನಿವಕಹಿಸಲ್ು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ ಯ, ನಾವು ಸಾಲ್ಾ
ಮಟಿಟಗ ಸಮಯವನ್ಸುನ ನಿವಕಹಿಸಬಹು ು.
ನ್ಸಮಮ ಸಮಯ ಮತ್ುತ ಅಸಿತತ್ಾವು ಸಿಂಪೂರ್ಕವಾಗಿ ನ್ಸಮಮದಾಗಿಲ್ಲ; ಆ ರ ಇತ್ರ ಜನ್ಸರು, ಜಿೇವಿಗಳು ಮತ್ುತ ಪರರ್ೃತಿಯ
ಶಕತಗಳ ರ್ೃಪ್ ಯಲ್ಲಲವ .”
“ಸಮಯವನ್ಸುನ ನಿಧಾನ್ಸಗ ಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ಸುನ ನಿೇವು ಅನ್ಸುಭವಿಸಲ್ು ಬಯಸಿ ರ , ನಿಮಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ಸುನ
ನಿಧಾನ್ಸಗ ಳಿಸಿ.”
ಶಕ್ತತ ಎಂದರೆೀನು?

“ಶಕತಯು ವಿವಿಧ್ ರ ಪಗಳನ್ಸುನ ಹ ಿಂದ್ದದ .
ದೆೀಹದ ಶಕ್ತತ - ಅನ ೈಚಿರ್ - ಬ ವರು, ಶ್ಾಖ್ ಇತಾಯದ್ದಗಳಿಗ
ಕಾರರ್ವಾಗುತ್ತದ ಮತ್ುತ ಸ್ ಲ್ುಯಲಾರ್ ಚಟುವಟಿಕ ಮತ್ುತ
ಆಮಲಜನ್ಸಕೇರ್ರರ್ದ್ದಿಂ ಉತ್ಾತಿತಯಾಗುತ್ತದ .”

“ಪರಜ್ಞಾಪೂವಕರ್ ಶಕ್ತತ - ಮಟುಕಸುವು ು, ದ ೇಹ ಮತ್ುತ ಅಿಂಗಗಳನ್ಸುನ ಚಲ್ಲಸುವಿಂತ್ಹ ಸಾಯಿಂಪ್ ರೇರಿತ್ ಚಲ್ನ ಗಳು. ಇ ು
ಮಾನ್ಸಸಿರ್ ಶಕತ, ಭಾವನಾತ್ಮರ್ ಶಕತ ಮತ್ುತ ಹಠಾತಾತಗಿ ಬರುವ ಅತಿೇಿಂದ್ದರಯ ಶಕತಗಳ್ಾಗಿ ರ್ವಲ ಡ ಯುತ್ತದ .
ಧನ್ಾತ್ಮರ್ ಶಕ್ತತ - ಹೃ ಯ ಲ್ಲಲ ಹ ಚಾಾಗಿ ವಾಸಿಸುವವರು, ಇತ್ರರಿಗ ಶುಭ ಹಾರ ೈಕ ಗಳು ಕ ೇರುವ ಆಲ ೇಚನ ಯುಳಳವರು,
ಇತ್ರರಲ್ಲಲ ಉತ್ತಮವಾ ಿನ್ಸುನ ನ ೇಡುವವರು, ಮತ್ುತ ರಚನಾತ್ಮರ್ವಾಗಿರುವವರು, ಇವರುಗಳಿಿಂ ಉತ್ಾತಿತಯಾಗುತ್ತದ .
ಆಧ್ಾಯತ್ಮರ್ ಶಕ್ತತ - ಮೌನ್ಸ ಲ್ಲಲರುವಾಗ, ಅರ್ವಾ ನ್ಸಗುತಿತರುವಾಗ, ಹಾಗ
ಯ, ಸಹಾನ್ಸುಭ ತಿ ಮತ್ುತ ಧಾಯನ್ಸಸಾ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಲ
ಇರುವಾಗ ಉತ್ಾತಿತಯಾಗುತ್ತವ . ಈ ಶಕತ ನಿಮಗ ಜಗತಿತಗ ಒಳ್ ಳಯ ು.
ಸಾಸ್ತಮಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಹಾಮಂಡದ ಶಕ್ತತ - ಇ ು ಅಪರ ಪವಾಗಿ ಅನ್ಸುಭವಿಸಲ್ಾಡುವ ಶಕತ. ವಿಶಾ
ಪರಜ್ಞ ಯಿಂದ್ದಗ
ಸಿಂಪೂರ್ಕವಾಗಿ ಸಮನ್ಸಾಯ ಲ್ಲಲರುವಾಗ ಈ ಶಕತಯನ್ಸುನ ಅನ್ಸುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದ . ಅಲ್ಲಲ ನಿೇವು ನಿಮಮನ್ಸುನ ಬರಹಾಮಿಂಡ
ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತಿತೇರಿ ಮತ್ುತ ಸ್ಾಮ ಹಿರ್ ಮಾನ್ಸವ ರ್ಲಾಯರ್ ಮತ್ುತ ಯೇಗಕ್ ೇಮಕಾೆಗಿ ಹ ಚುಾ ಭಾವಿಸುತಿತೇರಿ.”
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ನಮಮ ಶಕ್ತತಯ ನಿವಕಹಣೆ

“ನ್ಸಮಮ ಶಕತಯನ್ಸುನ ನಾವು ಎಷ್ುಟ ಚ ನಾನಗಿ ನಿವಕಹಿಸಬಹು ು ಎಿಂಬು ು ನ್ಸಮಮ ಶಕತಯನ್ಸುನ ಅರ್ಕಮಾಡಿಕ ಿಂಡು ವಿವಿಧ್
ಹಿಂತ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ು ನಾವು ಎಷ್ುಟ ಉತ್ು್ರ್ರಾಗಿದ ಿೇವ ಎಿಂಬು ನ್ಸುನ ಅವಲ್ಿಂಬಿಸಿರುತ್ತದ .
ನ್ಸಮಮ ಶಕತಯನ್ಸುನ ನಿವಕಹಿಸುವ ಮ ಲ್ರ್:
ನಾವು ಬುದ್ದಧವಿಂತಿಕ ಯಿಿಂ ಮತ್ುತ ವಿವ ೇರ್ದ್ದಿಂ ದ ಡಡ ನ್ಸುನ ಸ್ಾಧಿಸಬಹು ು.
ನಾವು ಹ ಚಾನ್ಸ ನ್ಸುನ ಆಲ ೇಚಸುವ ಸ್ಾಮರ್ಯಕವನ್ಸುನ ಹ ಿಂದ್ದದ ಿೇವ , ನ್ಸಮಮ
ರ ೃಷಿಟ ಮತ್ುತ ಅಿಂತ್ಃಪರಜ್ಞ ಯಿಂದ್ದಗ
ಅನ ೇರ್ ಸಿಂಭಾವಯ ಅಡಚಣ ಗಳನ್ಸುನ ನಿಭಾಯಿಸುತ ತೇವ , ಅ ು ನ್ಸಮಗ ನ್ಸಿಂತ್ರ ಕರಯಗ ಧ್ುಮುರ್ಲ್ು ಅನ್ಸುವು
ಮಾಡಿಕ ಡುತ್ತದ .
ಕರಯಯಿಿಂ ಎಲ್ಲವನ್ಸ ನ ಸ್ಾಧಿಸಲ್ು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಾಧ್ನ ಯು ನ್ಸಮಮ ಆಲ ೇಚನ ಗಳು, ಪರಿರ್ಲ್ಾನ ಗಳು ಮತ್ುತ
ಯೇಜನ ಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಲ ಯಾವು ು ಪರಮುಖ್ವಾಗಿ ದಾಶಕನಿೇಯವಾಗಿ ಇರುವುದ ೇ ಅ ನ್ಸುನ ಅವಲ್ಿಂಬಿಸಿರುತ್ತದ .
ಕರಯಯು ಪರತಿಯಿಂ ು ಪರಕರಯ ಅರ್ವಾ ಹಿಂತ್ ಅಿಂತಿಮ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದ .”
"ಸಮಯದ ಹೆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಡಗಿರುವ ದೆೀಹದಲ್ಲಲ ಸಮಯಾತ್ೀತ್ ಆತ್ಮ - ಎಂತ್ಹ ರಹಸಯಮಯ ದವಂದವ! ಮಧಯದಲ್ಲಲರುವ
ಮನಸುು ವಣಕಪಟಲ್ದಂತೆ, ವರಮಗಳ, ನ್ೆೈಜತೆಯ ಬ್ಣಣಬ್ಣಣದ ಚತ್ರಗಳನುು ಸೃಷ್ಟಟಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯಾಧ್ಾರಿತ್ ವಿಶವವನುು
ಸಮಯಾತ್ೀತ್ ಆತ್ಮನ ಮ ಲ್ರ್ ಅನುವವಿಸುವ ಅಪರ ಪ ಅವಸಾಶ ನಮಮದು."
- ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರ "ಪ್ ಟಲ್್ ಆಫ್

ಹಾಟ್ಕ" ಪುಸತರ್ದ್ದಿಂ ಆಯಿ ಸಿಂದ ೇಶ.

ಉಸ್ತರಾಟದ ಪ್ಾರಮುಖ್ಯತೆ

“ಒಬಬರ ಉಸಿರಾಟವನ್ಸುನ ನಿಯಿಂತಿರಸುವು ು ಎಿಂ ರ ಒಬಬರ ಭಾವನ ಯನ್ಸುನ ನಿಯಿಂತಿರಸುವು ು.
ನಿಧಾನ್ಸವಾ ಉಸಿರಾಟ, ನ್ಸದ್ದಯಿಂತ ಎಲ್ಲವನ್ಸ ನ ಸ್ಾಾಭಾವಿರ್ವಾಗಿ ಹರಿಯುವಿಂತ ಮಾಡುವು ು, ಕ ೇವಲ್ ಸ ಕ್ಷಮವಾ
ಆರ್ಷ್ಕರ್ವಾ ಸಿಂಚರಣ ಯಿಂದ್ದಗ , ದ್ದೇರ್ಘಕವಧಿಯ ಧ್ನಾತ್ಮರ್ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶಗಳು, ಶಕತ ಮತ್ುತ ಸ ೂತಿಕ ನಿೇಡುತ್ತದ ; ಮತ್ುತ
ನಿಜವಾ ಧಾಯನ್ಸ ಸ್ಾರವನ್ಸುನ ನ್ಸಮಗ ನಿೇಡುತ್ತದ .
ಉಸಿರಾಟ ಮ ಲ್ರ್, ನಿಮಮ ಆಿಂತ್ರಿರ್ ಆತ್ಮದ ಿಂದ್ದಗ ನಿೇವು ಸಿಂಪಕಕಸಬಹು ು. ಉಸಿರಾಟವು ಪರತಿ ಕ್ಷರ್ವನ್ಸುನ
ಸ್ಾಿಂಕ ೇತಿರ್ವಾಗಿ ನಿಮಗ ನ ನ್ಸಪ್ರಸುತ್ತದ , ಜಿೇವ ಶಕತಯ ಪರತಿ ಲ್ಯಬ ಧ ನಾಡಿ.
ನಾವು ನ್ಸಮಮ ಉಸಿರಿನ್ಸ ಬಗ ೆ ಜಾಗೃತ್ರಾ ಕ್ಷರ್, ಅ ು ಸಾಲ್ಾ ಆಳವಾಗುತ್ತದ . ಇ ು ನ್ಸಮಮ ಆಲ ೇಚನ ಗಳು ನ ಲ ಗ ಳಳಲ್ು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದ .
ಉಸಿರಾಟವನ್ಸುನ ಅರ್ಕಮಾಡಿಕ ಿಂಡರ ಮತ್ುತ ಅನ್ಸುಭವಿಸಿ ರ , ನಿೇವು ಪರರ್ೃತಿ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಜಿೇವಿಗಳ್ ಿಂದ್ದಗ ಮತ್ುತ
ದ ೇಹ ಲ್ಯದ ಿಂದ್ದಗ ಅನ್ಸುರರ್ನ್ಸಗ ಿಂಡು ಪರತಿಧ್ವನಿಸುತ ತೇವ .
ನಿಮಮ ಉಸಿರಿನ್ಸಲ್ಲಲ ನಿೇವು ಸಿಂಪೂರ್ಕವಾಗಿ ಲ್ಲೇನ್ಸವಾದಾಗ, ಅ ು ತ್ುಿಂಬಾ ಸ ಕ್ಷಮವಾಗುತ್ತದ ಮತ್ುತ ನಿೇವು ಆಧಾಯತಿಮರ್
ಒಳನ ೇಟಗಳು ಮತ್ುತ ಅನ್ಸುಭವಗಳನ್ಸುನ ಪಡ ುಕ ಳುಳತಿತೇರಿ.”
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“ಆತ್ಮವು ಸಾಲಾತ್ೀತ್ವಾಗಿದೆ; ನಮಮ ಸಮರಣೆಯು ಹಿಂದಿನ ಉತ್ಪನುವಾಗಿದೆ, ನಮಮ ದೆೀಹವು ವತ್ಕಮಾನವನುು
ಪರತ್ನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ನಮಮ ಉಸ್ತರು ತಾಜಾ ಆಗಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ುತ ಆಧ್ಾಯತ್ಮರ್ವಾಗಿ ಸ ೂತ್ಕ ಹೆ ಂದಲ್ು, ನಿೀವು ಬ್ಯಸ್ತದಾಗಲೆಲಾಲ ನಿಮಮ ಉಸ್ತರು ಮತ್ುತ
ಹೃದಯಸೆೆ ಹತ್ತರವಾಗಿರಿ. ಅದು ಧ್ಾಯನದ ಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.”
- ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಅರ್ಕ

ಅರ್ಕಧ್ಾಯನ - ಅಂತ್ರೆ ೀಕಧ್ೆಯ ವಿಧ್ಾನ

“ಅಿಂತ್ಬ ೇಕಧ ಯ ವಿಧಾನ್ಸವು ಉಸಿರು, ಧ್ವನಿ ಮತ್ುತ ಸಾಶಕ ಏಕಾಗರತ ಯ ಮ ಲ್ರ್ ಮ ಲ್ಭ ತ್ವಾಗಿ ಹಿತ್ವಾ
ಉನ್ಸನತಿಗ ೇರಿಸುವ ಅನ್ಸುಭವವನ್ಸುನಿಂಟು ಮಾಡುತ್ತದ .
ಇಿಂದ್ದನ್ಸ ಸಮಯ-ಒತ್ತಡ ವಾತಾವರರ್ ಲ್ಲಲ ಹ ಚುಾತಿತರುವ ಒತ್ತಡ ಜಿೇವನ್ಸಶ್ ೈಲ್ಲಗಳ ನ್ಸಡುವ , ಅಿಂತ್ಬ ೇಕಧ ಯ
ವಿಧಾನ್ಸ ಅಭಾಯಸದ್ದಿಂ ನಿಮಮ ಶಕತಯನ್ಸುನ ಪುನ್ಸವಿಕತ್ರಣ ಮಾಡುವು ು, ಒತ್ತಡ ಸಮಯ ಲ್ಲಲ ವಿಶ್ಾರಿಂತಿ
ಪಡ ುಕ ಳುಳವು ು ಮತ್ುತ ಆ ಮ ಲ್ರ್ ಒತ್ತಡವನ್ಸುನ ಯಶಸಿ್ಗ ಪರಿವತಿಕಸುವು ು ಹ ೇಗ ಎಿಂಬು ನ್ಸುನ ರ್ಲ್ಲಯುವಿರಿ. ಇ ರ
ಮ ಲ್ರ್ ದ್ದನ್ಸನಿತ್ಯ ಸವಾಲ್ುಗಳನ್ಸುನ ಹ ಚುಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವಕಹಿಸಲ್ು ನಿಮಗ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದ .
ಇ ು ವ ೈಯಕತರ್ ಬ ಳವಣಿಗ ಮತ್ುತ ಸಾ-ಅಭಿವೃದ್ದಧಗ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡುತ್ತದ .
ಸಮಯ ಮತ್ುತ ಶಕ್ತತಯನುು ನಿವಕಹಿಸಲ್ು ಸೆಲ್ವು ಸಂದೆೀಶದ ಸಲ್ಹೆಗಳು:-

"ಯೇಚಸಿ ಮುಿಂಚತ್ವಾಗಿ ಯಜನ ಮಾಡಿ.
• ನಾವು ವಿಷ್ಯಗಳನ್ಸುನ ಲ್ಘುವಾಗಿ ತ ಗ ುಕ ಳಳಬಾರ ು.
• ನಿಮಗ ಯಾವು ು ಮುಖ್ಯವಾಗ ದ ಎಿಂಬು ನ್ಸುನ ರ್ಿಂಡುಕ ಳಿಳ - ನಿೇವು ನಿಜವಾಗಿಯ ಏನ್ಸನ್ಸುನ ಬಯಸುತಿತೇರಿ
ಎಿಂಬು ನ್ಸುನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ್ಸದ್ದಿಂ ನಿರ್ಕಯಿಸಿಕ ಳಿಳ.
• ಕಾಯಕಗಳಿಗ ಆ ಯತ ನಿೇಡಿ.
• ನಿೇವು ನಿವಕಹಿಸಲ್ು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನ್ಸುನ ಬಿಡಿ.
• ನಿಮಮ ಆರ ೇಗಯ ಮತ್ುತ ಯೇಗಕ್ ೇಮ ವ ಚಾ ಲ್ಲಲ ಯಾವುದ ೇ ಪರಶಿಂಸ್ ಮತ್ುತ ಪರತಿಫಲ್ಗಳನ್ಸುನ ಸ್ಾಧಿಸುವು ು
ಯೇಗಯವಾಗಿಲ್ಲ.”
ಯೇಗಿ ಅರ್ಕ ಅವರ ಸ ಾತಿಕದಾಯರ್ ಭಾಷ್ರ್ದ್ದಿಂ ವಿದಾಯಥಿಕಗಳಿಗ ಸಮಯ ಮತ್ುತ ಶಕತಯ ನಿವಕಹಣ ಯ ರ್ುರಿತ್ು
ಅಮ ಲ್ಯವಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುತ ಸಲ್ಹ ಗಳು ದ ರ ಯಿತ್ು.
ನ್ಸಿಂತ್ರ ಪರಶ್ ್ನೇತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ, ಶ್ಕ್ಷರ್ರು ಮತ್ುತ ವಿದಾಯಥಿಕಗಳು ಕ ೇಳಿ ಪರಶ್ ನಗಳಿಗ ಅರ್ಕ ಅವರು ಆಳವಾ
ವಿವರಣ ಯಿಂದ್ದಗ ಉತ್ತರಿಸಿ ರು. ಕ ಲ್ವು ವಿದಾಯಥಿಕಗಳು ಸಾಯಿಂಪ್ ರೇರಿತ್ರಾಗಿ ವ ೇದ್ದಕ ಯ ಮೇಲ ಬರಲ್ು ಮುಿಂದಾ ರು.
ಅವರು ಗಮನಿಸಿ ಗರಹಿಸಿ ಪರಮುಖ್ ಅಿಂಶಗಳ ಬಗ ೆ ಕ ಲ್ವು ಮಾತ್ುಗಳನಾನಡಿ ರು. ಎಲ್ಲರ ಬಹಳ ಸಿಂತ ೇಷ್ಗ ಿಂಡು
ಚಪ್ಾಾಳ್ ಗಳ ಮ ಲ್ರ್ ತ್ಮಮ ಮಚುಾಗ ಯನ್ಸುನ ವಯರ್ತಪಡಿಸಿ ರು.
ಆಡಳಿತ್ ಮಿಂಡಳಿಯವರು ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರಿಗ ರ್ೃತ್ಜ್ಞತ ಮತ್ುತ ಶ್ಾಲಘನ ಯ ಸಿಂಕ ೇತ್ವಾಗಿ ಸಮರಣಿಕ ನಿೇಡಿ
ಗೌರವಿಸಿ ರು. ಅರ್ಕ ಅವರ ತ್ಮಳು ಪುಸತರ್ "ಇದಯ ಮಲ್ರ್" ಮತ್ುತ ಇಿಂಗಿಲಷಿನ್ಸ "ಲೆೈಟ್ ಆಫ಼್ ಲ್ನಿಕಂಗ್" ಪುಸತರ್ವನ್ಸುನ
ಕಾಲ ೇಜಿನ್ಸ ಗರಿಂಥಾಲ್ಯ ಲ್ಲಲ ಬಳಸಲ್ು ಪ್ಾರಿಂಶುಪ್ಾಲ್ರಿಗ ನಿೇಡಲಾಯಿತ್ು.
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ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರಿಂದ ಉಪನ್ಾಯಸ:

“ಅರ್ಕಧ್ಾಯನ ಮತ್ುತ ಅದರ ಉಪಯೀಗ”
ಗಾಿಂಧಿ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಸಿಂಘ, ಮಲ ಲೇಶಾರಿಂ, ಬ ಿಂಗಳ ರು
ಕಾಯಕರ್ರಮವನ್ಸುನ ಯೇಗಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಮತ್ುತ ಶ್ರೇಮತಿ ಹ ೇಮಲ್ತಾ ಸತಿೇಶ್ ಶ್ ೇ್ ಅವರುಗಳು 'ದಿೀಪ ರೆಳಗುವಿಸೆ’
ಯಿಿಂ ಶುಭಾರಿಂಭ ಮಾಡಿ ರು. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರರ್ತ್ಕರಾ ಶ್ರೇ ವ ಿಂರ್ಟನಾರಾಯರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ಸುನ ಸ್ಾಾಗತಿಸಿ
ಗರ್ಯರನ್ಸುನ ಪರಿಚಯಿಸಿ ರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಹ ೇಮಲ್ತಾ ಅವರು ಸಿಂಕ್ಷಿಪತವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿ, ಸಮಾರಿಂಭ ಲ್ಲಲ ಉಪಸಿಾತ್ರಿರುವು ು ಸಿಂತ ೇಷ್
ತ್ಿಂದ್ದದ ಮತ್ುತ ಆಧಾಯತಿಮರ್ ಉಪನಾಯಸವನ್ಸುನ ಕ ೇಳಲ್ು ಆಸಕತಯಿಿಂದ್ದರುವುದಾಗಿ ಹ ೇಳಿ ರು.
ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಅರ್ಕ ಅವರು ಸಿಂಸೃತ್ ಶ್ ್ಲೇರ್ ಪ್ಾರರ್ಕನ ಯಿಂದ್ದಗ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿ ರು: 'ಮಾತ್ೃ ದ ೇವೇ ಭವ..ಪ್ರತ್ೃ ದ ೇವೇ
ಭವ..' ಮತ್ುತ ನ್ಸಮಮ ಮ ಲ್ವಾ ತಾಯಿ ಮತ್ುತ ತ್ಿಂದ , ಗುರು ಮತ್ುತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗ ರ್ೃತ್ಜ್ಞರಾಗಿರುವು ರ ಮಹತ್ಾವನ್ಸುನ
ವಿವರಿಸಿ ರು, ಅ ರ ಮ ಲ್ರ್ ನಾವು ನ್ಸಮಮ ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಪುರುಷ್ರಿಗ ನ್ಸಮಮ ರ್ೃತ್ಜ್ಞತ ಯನ್ಸುನ ಸಲ್ಲಲಸಿ ಿಂತಾಗುತ್ತದ
ಎಿಂ ು ಹ ೇಳಿ ರು .
ಅವರು ನ್ಸಮಮ ಗಮನ್ಸ ಮತ್ುತ ಕಾಳಜಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶರಿೇರವನ್ಸುನ ರ್ುರಿತ್ು ಮಾತ್ನಾಡಿ ರು; ದ ೇಹವು
ಬುದ್ದಧವಿಂತಿಕ ಯನ್ಸುನ ಹ ಿಂದ್ದದ ಮತ್ುತ ತ್ನ್ಸಗ ಬ ೇಕಾ ು ನ್ಸುನ ಮಾತ್ರ ತ ಗ ುಕ ಳುಳತ್ತದ ; ನಿಯಮತ್
ವಿಶ್ಾರಿಂತಿ ಮತ್ುತ ನಿದ ರಯ ಮಹತ್ಾವನ್ಸುನ ಅವರು ಒತಿತ ಹ ೇಳಿ ರು. ಅನ ೈಚಿರ್ ಕರಯಗಳು ನ್ಸಮಮ ಅರಿವಿಲ್ಲದ
ನ್ಸಡ ಯುತ್ತವ . ನಾವು ನ್ಸಮಮ ಶರಿೇರದ ಿಂದ್ದಗ ಸಿಂಪರ್ಕ ಸ್ಾಧಿಸಬಹುದಾ ರ , ಅ ು ಪರತಿಯಿಂ ು ಪಿಂಚಭ
ಸಿಂವಹನ್ಸ ನ್ಸಡ ಸುತ್ತದ ಮತ್ುತ ನ್ಸಮಮ ಯೇಗಕ್ ೇಮಕ ೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದ ಎಿಂ ರು.

ತ್ನ್ಸನದ ೇ ಆ
ಸಮಯ ಲ್ಲಲ
ದ ೇಹದ ಳಗ
ತ್ಗಳ್ ಿಂದ್ದಗ

ನ್ಸಿಂತ್ರ ಅವರು ಮನ್ಸಸಿ್ನ್ಸ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ನಾಡಿ ರು: "ಇ ು ಮ ುಳಿನ್ಸಲ್ಲಲ ಹ ಚುಾ ಪರರ್ಟವಾ ರ , ಅ ು ನ್ಸಮಮಳಗ ಎಲ ಲಡ

ಇದ , ಮತ್ುತ ಮನ್ಸಸ್ನ್ಸುನ ನಿಯಿಂತಿರಸುವು ು ರ್ಷ್ಟ, ಆ ರ ಅ ನ್ಸುನ ಧಾಯನ್ಸ ಅರ್ವಾ ಧಾಯನ್ಸ ಮ ಲ್ರ್ ಪಳಗಿಸಬಹು ು.
ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಧಾಯನ್ಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಪರಜ್ಞಾಪೂವಕರ್ವಾಗಿ ಶ್ ರೇಷ್ಠ ಕರಯಯಲ್ಲಲ ತ ಡಗಿ ಿರು. ಧಾಯನ್ಸವು
ಮನ್ಸಸ್ನ್ಸುನ ನಿವಕಹಿಸಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದ . ಯೇಗವನ್ಸುನ ಪತ್ಿಂಜಲ್ಲ ಮಹಷಿಕಯವರು ಸಿಂರ್ಲ್ಲಸಿದಾಿರ ಮತ್ುತ
ಸಿಂಘಟಿಸಿದಾಿರ . ಧಾಯನ್ಸವು ಅ ರ ಪರಮುಖ್ ಅಿಂಶವಾಗಿದ ”.
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ಅರ್ಕಧಾಯನ್ಸವು ಅಿಂತ್ಬ ೇಕಧ ಯ ಅರ್ಕಗಭಿಕತ್ ಧಾಯನ್ಸ ಪ ಧತಿ. ಇ ರಲ್ಲಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 19 ಶಕ್ತತ ಸೆೀಂದರಗಳು ಮತ್ುತ ಅ ರ
ಪರಮುಖ್ ಅಿಂಶಗಳ್ಾ ಸಾಶಕ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ುತ ಉಸಿರುಗಳ ಮಹತ್ಾವನ್ಸುನ ಯೇಗಿ ಅರ್ಕ ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿ ರು.
ಅವರು ಸ್ಾ-ರ -ಗ ೇ-ವೌಿಂ ಶಬಿಗಳನ್ಸುನ ಹ ೇಳುತ್ತ, ಬ ರಳುಗಳನ್ಸುನ ಜ್ಞಾನ್ಸ ಮುದ ರಯಲ್ಲಲರಿಸುವ ರ್ರಮವನ್ಸುನ ಹ ೇಳಿಕ ಟಟರು.
ಈ ಧಾಯನ್ಸ ಲ್ಲಲರುವ ’ಏರ್-ಭಾವಸಿಂಕ ೇತ್’ ವನ್ಸುನ ಪ್ಾರಯೇಗಿರ್ವಾಗಿ ರ್ಲ್ಲಸಿ ರು. ಸಭಿರ್ರ ಲ್ಲರ ಆಸಕತಯಿಿಂ
ಭಾಗವಹಿಸಿ ರು.
ಇದಾ ನ್ಸಿಂತ್ರ ಪರಶ್ ್ನೇತ್ತರ ರ್ಲಾಪ ನ್ಸಡ ಯಿತ್ು. ಹಲ್ವಾರು ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಪರಶ್ ನಗಳನ್ಸುನ ಪ್ ರೇಕ್ಷರ್ರು ಕ ೇಳಿ ರು. ಅರ್ಕ
ಅವರು ಪರತಿಯಿಂ ರ್ ೆ ವಿವರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗ ಅರ್ಕವಾಗುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ಉತ್ತರಿಸಿ ರು. ಧಾಯನ್ಸ ಬಗ ೆ ಇನ್ಸನಷ್ುಟ
ತಿಳಿ ುಕ ಳಳಲ್ು ಎಲ್ಲರ ಉತ್ು್ರ್ರಾಗಿ ಿರು. ಮುಿಂದ್ದನ್ಸ ದ್ದನ್ಸಗಳಲ್ಲಲ ಅರ್ಕಧಾಯನ್ಸ ಕಾಯಾಕಗಾರಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗಲ್ು
ಬಹಳ ಆಸಕತ ವಯರ್ತಪಡಿಸಿ ರು.
ಶ್ರೇ ವ ಿಂರ್ಟನಾರಾಯರ್ ಮತ್ುತ ತ್ಿಂಡ ವರು ಯೇಗಿ ಅರ್ಕ ಮತ್ುತ ಶ್ರೇಮತಿ ಹ ೇಮಲ್ತಾ ಅವರಿಗ ಅಭಿನ್ಸಿಂ ನ ಗಳನ್ಸುನ
ಸಲ್ಲಲಸುವು ರ ಿಂದ್ದಗ ಕಾಯಕರ್ರಮವು ಮುಕಾತಯವಾಯಿತ್ು.
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