“Our future depends mainly on the way we think at present.
To change our lives, we must change the way we think.”
Quote from the book ‘Petals of the Heart’ by:

Srinivas Arka
Philosopher, Author & Sanskrit Scholar, Pioneer of Arka Dhyana, an Intuitive meditation practice, Founder of
the Arka Foundation, India and Centre for Conscious Awareness, globally,
to promote natural living

Newsletter February 2022
16 February 2022
Visit to Vinyas IT company
Mysore
Srinivas Arka was invited by Mr Narendra, Chairman of Vinyas IT, which is a leading Electronic
System Design and Manufacturing Service Company. Yogi Arka visited the complete shop floor and
had a brief view of the complete work flow.

Yogi Arka had an interactive session with a few key members of Vinyas IT, where he explained the
meaning of the Mantra: “Prasanna Vadanam Dhyayet, Sarva Vighnopa Shantaye”, with which all
the Vinyas IT team members were inspired.
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20 February 2022
Kannada Books Launch
Organised by Niruta Publications, Kannada Sahitya Parishat, Chamarajper, Bangalore

Srinivas Arka was invited as a Chief Guest by Niruta Publications in association with Bengaluru
Universities Social Work Alumni Association for the launch of three Kannada books on Sunday 20th
February 2022 at 10am, at the Kannada Sahitya Parishat Auditorium, Pampa Mahakavi Road,
Chamarajpet, Bangalore.
The three Kannada books titled: “Samajika Kriyacharane” written by Dr C R Gopal, “Shikshana
Ratha Neeti Patha” written by Sri H N Yadhavada, and “Mano-Vaidyakeeya Samajakarya” written by
Dr Lokesh M U & Srimati Pavitra A V, were launched by Srinivas Arka.

Yogi Arka gave an illuminating talk appreciating the authors for their excellent work with their
books. He brilliantly conveyed the essence of each of the books, the first one on the importance of
social action, the second one on the role of parents in educating a child in the social scenario, and the
third one on the mental health aspect of social work.
The event was presided by a special guest, Srimati Rooth Manorama, a dedicated social worker and
Right Livelihood award winner. She spoke highly of the books and practical aspects of social work.
Chief Guest Srinivas Arka was felicitated and thanked by the organisers for having graced the
occasion with his presence.
The publisher of the books Sri Ramesha M H of Niruta Publications and Niratanka Trust, spoke a few
words about their publishing experience over the years and thanked everyone for their support.
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20 February 2022
Awards function for Outstanding Achievers in Yoga
Organised by District Kannada Sahitya Parishat, Mysore and Himalaya Pratishtana

'Yoga Vibhushana' award for Srinivas Arka

The annual awards function for outstanding achievers in Yoga was organised jointly by District
Kannada Sahitya Parishat, Mysore and Himalaya Pratishtana, in the cultural city of Mysore, on the
20th February 2022 evening. The very presence of Yogi Arka was an added charm, like a ‘Jewel in
the Crown’ for the awards function this year.
In this profound programme, Srinivas Arka was recognized for more than three decades of his
dedicated service in the spiritual field of Yoga and Dhyana, and was honoured with the prestigious
‘Yoga Vibhushana’ award. Yogi Arka has been travelling worldwide over the years, disseminating
the essence of the ancient traditional philosophy of India, sharing his spiritual knowledge and
experiences with people, and in turn humbly serving Mother India.
In his wonderful words addressing the audience,
Srinivas Arka expressed his appreciation and
gratefulness for the immense service rendered
by the ancient Rishi-Munis (sages) of India. The
audience were spellbound in awe, honour and
respect to Yogi Arka, as they listened to the
charismatic pearls of wisdom that emanated
from him.

The ‘Yoga Bhushana’ awards were conferred on Srimati Devaki Madhavan (a senior achiever of
Yoga in Mysore), Srimati Geeta Kumar, Vinay, Narasimha Shetty, Rakesh Jain and Ravi Prabhakar
for their respective outstanding achievements in Yoga.
The President of District Kannada Sahitya Parishat, Mysore - Sri Maddikere Gopal, and the
President of Himalaya Pratishtana - Sri N Anantha, conducted the awards programme proficiently.
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In Kannada
16 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 - ಮೈಸೂರು
*ವಿನ್ಯಾಸ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಥ ಯೋಗಿ ಶ್ರೋನಿವಯಸ ಅರ್ಕ ಭಥೋಟಿ*

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ೆೆ *ವಿನ್ಯಾಸ್ ಐಟಿ* ಗೆ
ಯೋಗಿ ಶ್ರೋನಿವರಸ ಅಕಕ ಇದೆೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದ್ು ಭೆೋಟಿ ಕ್ಟ್ೊಟಿಿದ್ದರು. ವಿನ್ರಯಸ್ ಐಟಿಯ
ಚೆೋಮಕನ್ ನರೆೋಂದ್ರ ಅವರ ಆಹ್ರಾನದ್ ಮೋರೆಗೆ ಆ ಸಂಸ್ೆೆಗೆ ಭೆೋಟಿ ಕ್ಟ್ೊಟ್ಿ ಯೋಗಿಜಿ, ಅದ್ರ
ಪ್ರಮುಖರೊಂದಿಗೆ ಸಂವರದ್ ಮರಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂೂತಿಕ ತುಂಬಿದ್ರು. ಮಂತರಶರಸರ, ಅದ್ರ
ಮಹತಾದ್ ಬ್ಗೆೆ ಕಿರು ಪ್ರಿಚಯ ಮರಡಿಕ್ಟ್ೊಟ್ಿ ಯೋಗಿಜಿ, *ಪ್ರಸನನ ವದ್ನಂ ಧ್ರಯಯೋತ್ ಸವಕ
ವಿಘೂನೋಪ್ ಶರಂತಯೋ* ಎಂಬ್ ವಿನ್ರಯಕನ ಕುರಿತರದ್ ಸಂಸೃತ ಶೆ್ಲೋಕ ಹ್ೆೋಳಿ ಅದ್ರ
ಅಂತರರರ್ಕ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಶ್ರೋನಿವರಸ ಅಕಕ ಅವರ ಮರತುಗಳು, ಸಂಸ್ೆೆಯ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ
ಸೂೂತಿಕ ತುಂಬಿದ್ವು.
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20 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 - ಬೆಂಗಳೂರು
*ರ್ನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತ್ಾ ಪರಿಷತ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಸ್ಯಮಯಜ ರಕ್ಷಣಥಯ ಘ ೋಷ!*
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚರಮರರಜಪೆೋಟೆಯ ಕನನಡ ಸ್ರಹಿತಯ ಪ್ರಿಷತ್ ಸ್ರಮರಜಿಕ ಚಂತನ್ೆಯ
ತರಂಗಗಳಿಂದ್ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತಿಿತುಿ. ಸಮರಜದ್ ಬ್ಗೆೆ ಸದರ ಕ್ಟ್ರಳಜಿ ಹ್ೊಂದಿ ಇಂದಿನ
ಬ್ದ್ಲರಗುತಿಿರುವ ಸಮರಜದ್ ಸ್ರಾಸೆಯ ಕ್ಟ್ರಪರಡುವುದ್ು ಹ್ೆೋಗೆ ಎಂದ್ು ಯೋಚಸುತರಿ, ಅದ್ರ
ಸುಧ್ರರಣೆಗೆ ಮುಂದರದ್ ಸಹೃದ್ಯಿಗಳ ಸಮರಗಮ ಅಲ್ಲಲ ಆಗಿತುಿ. ಹ್ೌದ್ು, ಈ ಕ್ಟ್ರಯಕಕರಮದ್ಲ್ಲಲ
ಮೂರು ಸ್ರಮರಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ುಸಿಕಗಳು ಲೊೋಕ್ಟ್ರಪ್ಕಣೆಗೊಂಡವು. ಬೆಂಗಳೂರು
ಯೂನಿವಸಿಕಟಿ ಸ್ೊೋಷ್ಠಯಲ್ ವಕ್ಸಕ ಅಲೂಮ್ನನ ಅಸ್ೊೋಸಿಯೋಷನ್ ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ
ನಿರುತ ಪ್ಬಿಲಕ್ಟ್ೆೋಷನ್ ಹಮ್ನಿಕ್ಟ್ೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಅದ್ುುತ ಕ್ಟ್ರಯಕಕರಮದ್ಲ್ಲಲ ವಿಶ್ಾಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಧ್ರಯತಿ
ಚಂತಕ, ಯೋಗಿ ಶ್ರೋನಿವರಸ ಅಕಕ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿಯರಗಿ ಪರಲೊೆಂಡು ಕ್ಟ್ರಯಕಕರಮಕ್ಟ್ೆೆ
ಚರಲನ್ೆ ಕ್ಟ್ೊಟ್ಿರು. ಕ್ಟ್ರಯಕಕರಮದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದವರು ರೆೈಟ್ ಲೆೈವ್ ಲ್ಲಹುಡ್ ಪ್ರಶ್ಸಿಿ
ವಿಜೆೋತರು, ಸ್ರಮರಜಿಕ ಕ್ಟ್ರಯಕಕತಕರರದ್ ಶ್ರೋಮತಿ ರೂತ್ ಮನ್ೊೋರಮರ. ಈ ಸಂದ್ರ್ಕದ್ಲ್ಲಲ
ಸ್ರಮರಜಿಕ ಕಿರಯರಚರಣೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ ರರ್ ನಿೋತಿ ಪ್ರ್ ಮತುಿ ಮನ್ೊೋ-ವೆೈದ್ಯಕಿೋಯ ಸಮರಜ
ಕ್ಟ್ರಯಕ ಕೃತಿಗಳ ಲೊೋಕ್ಟ್ರಪ್ಕಣೆ ಮರಡಲರಯಿತು. ಪ್ುಸಿಕಗಳ ಲೆೋಖಕರರದ್ ಡರ.ಸಿ. ಆರ್.
ಗೊೋಪರಲ್,
ಎಚ್.ಎನ್.ಯರದ್ವರಡ, ಮತುಿ ಡರ.ಲೊೋಕ್ಟ್ೆೋಶ್ ವೆೋದಿಕ್ಟ್ೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ುಸಿಕಗಳ ಕುರಿತು ಮರತನ್ರಡಿದ್ ಯೋಗಿ ಶ್ರೋನಿವರಸ ಅಕಕ, ಸಮರಜವನುನ ತಿದ್ುದವಲ್ಲಲ ಹ್ರಗೂ
ಯುವ ಜನರಲ್ಲಲ ಸೂಕಿ ಸ್ರಮರಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಲ ಈ ಪ್ುಸಿಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪರತರ
ನಿವಕಹಿಸಲ್ಲವೆ ಎಂದ್ು ಹ್ೆೋಳಿದ್ರು. ಇನುನ ಕ್ಟ್ರಯಕಕರಮ ಅಚುುಕಟರಿಗಿ ಮೂಡಿ ಬ್ರುವಲ್ಲಲ ನಿರುತ
ಪ್ಬಿಲಕ್ಟ್ೆೋಷನ್್ ನ ರಮೋಶ್ ಹ್ರಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು ವಹಿಸಿದ್ ಶ್ರಮ ಸ್ರರ್ಕಕವರಯುಿ.
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20 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 - ಮೈಸೂರು
*ಮಹಯಗುರು ಯೋಗಿ ಶ್ರೋನಿವಯಸ ಅರ್ಕ ಅವರ ಕಿರಿೋಟಕ್ಥೆ ಯೋಗವಿಭ ಷಣ ಗರಿ!*
ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಲ ಫೆ.20ರಂದ್ು ಹಿಮರಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ರಿನ ಹ್ರಗೂ ಜಿಲರಲ ಕನನಡ
ಸ್ರಹಿತಯ ಪ್ರಿಷತ್ ಯೋಗ ಸ್ರಧ್ಕರಿಗೆ ಸನ್ರಿನ ಕ್ಟ್ರಯಕಕರಮ ಹಮ್ನಿಕ್ಟ್ೊಂಡಿತುಿ. ಯೋಗ
ಕ್ೆೋತರದ್ಲ್ಲಲ ಅಪರರ ಸ್ೆೋವೆ ಸಲ್ಲಲಸಿದ್ ಸ್ರಧ್ಕರನುನ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿವಷಕ ಇಂತಹ
ಕ್ಟ್ರಯಕಕರಮವನುನ ಹಿಮರಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ರಿನ ಆಯೋಜಿಸುತಿಿದ್ುದ, ಈ ಬರರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ಸಿಿ
ಸಮರರಂರ್ಕ್ಟ್ೆೆ ಇನನಷುಿ ಮರಗು ತಂದ್ವರು ಯೋಗಿ ಶ್ರೋನಿವರಸ ಅಕಕ. ಹ್ೌದ್ು, ಈ ವಷಕದ್
ಹಿಮರಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ರಿನದ್ ಅರ್ಕಪ್ೂಣಕ ಕ್ಟ್ರಯಕಕರಮದ್ಲ್ಲಲ ಶ್ರೋನಿವರಸ ಅಕಕ ಅವರು ಭರರತಿೋಯ
ಆಧ್ರಯತಿ ಹ್ರಗೂ ಯೋಗ ಕ್ೆೋತರಕ್ಟ್ೆೆ ಸಲ್ಲಲಸಿದ್ ಮೂರು ದ್ಶ್ಕಗಳ ಸ್ೆೋವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ
ಯೋಗ ವಿಭ ಷಣ ಪ್ರಶ್ಸಿಿ ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಲರಯುಿ. ಯೋಗಿ ಶ್ರೋನಿವರಸ ಅಕಕ ಅವರು ದೆೋಶ್
ವಿದೆೋಶ್ಗಳಲ್ಲಲನ ಜಿಜ್ಞರಸುಗಳಿಗೆ ಭರರತಿೋಯ ಸನ್ರತನ ಪ್ರಂಪ್ರೆ, ಯೋಗ ಹ್ರಗೂ ಭರರತಿೋಯ
ಜ್ಞರನವನುನ ಹಂಚುತರಿ ತರಯಿ ಭರರತಿಯ ಸ್ೆೋವೆಯನುನ ಮರಡುತಿಿದರದರೆ. ಇನುನ ಪ್ರಶ್ಸಿಿ ಸಿಾೋಕರಿಸಿ
ಮರತನ್ರಡಿದ್ ಯೋಗಿ ಶ್ರೋನಿವರಸ ಅಕಕ ಅವರು ಭರರತಿೋಯ ಋಷ್ಠಮುನಿಗಳ ಕ್ಟ್ೊಡುಗೆಯನುನ
ಕ್ಟ್ೊಂಡರಡಿದ್ರು. ಯೋಗಿಗಳ ಒಂದೊಂದ್ು ಮರತೂ ನಿಜಕೂೆ ಅದ್ುುತ. ಅವರ ಜ್ಞರನವರಣಿಗೆ ಸಭೆ
ತಲೆದ್ೂಗಿತು. ಇನುನ ಇದೆೋ ಕ್ಟ್ರಯಕಕರಮದ್ಲ್ಲಲ ಮೈಸೂರಿನ ಹಿರಿಯ ಯೋಗ ಸ್ರಧ್ಕರರದ್
ಶ್ರೋಮತಿ ದೆೋವಕಿ ಮರಧ್ವನ್, ಶ್ರೋಮತಿ ಗಿೋತರ ಕುಮರರ್, ವಿನಯ್, ನರಸಿಂಹ ಶೆಟಿಿ, ರರಕ್ಟ್ೆೋಶ್
ಜೆೈನ್ ಹ್ರಗೂ ರವಿ ಪ್ರಭರಕರ್ ಅವರನುನ ಸನ್ರಿನಿಸಲರಯಿತು. ಜಿಲರಲ ಸ್ರಹಿತಯ ಪ್ರಿಷತ್ ನ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರರದ್ ಮಡಿಿಕ್ಟ್ೆರೆ ಗೊೋಪರಲ್ ಹ್ರಗೂ ಹಿಮರಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ರಿನದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರರದ್ ಎನ್.
ಅನಂತುರವರು ಅಚುುಕಟರಿಗಿ ಕ್ಟ್ರಯಕಕರಮವನುನ ನಿವಕಹಿಸಿದ್ರು.

www.srinivasarka.org
www.arkafoundationindia.org
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