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Conscious Awareness worldwide and promoter of natural living

Newsletter - March 2022

Quote from the book ‘Petals of the Heart’ by: 

On March 10th 2022 Srinivas Arka was invited by the Childline India Foundation (Childline 1098

service) to deliver a talk at their annual Management conference held at Hotel Pai Vista, Mysore,

Karnataka. Childline 1098 was established over 25 years ago and is a phone service for children in

need of aid and assistance.

The organisation had arranged a conference for its management staff from all over India. Srinivas

Arka was invited as a key note speaker to share his insights on stress management and inspire the

members of the organisation for their social work.

In his talk he gave many insights on working with the laws of the universe, and smartly centred

his talk around key tips for stress management. Each point was discussed in detail with practical

examples, which made it very easier to understand and remember.

“Merely having good intentions in our hearts is not enough. Sometimes they need to be accompanied 
by will, consistency and dynamic action. Then joy and fulfilment are produced which is an 

inspiration to others.”

10 March 2022
Srinivas Arka at Management Conference

Organised by Childline India Foundation
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The attendees were inspired and asked some very useful questions relevant to their work, such as

how to deal with colleagues who always say no, how to overcome guilt, how to continue with Go

energy even during crisis. They expressed their gratitude for sharing his time and knowledge.

The key parts of the talk will be shared on srinivasarka.org and the newly launched

Atharvavani.com website.
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18 March 2022
Srinivas Arka at Rotary Mysore School

Srinivas Arka was invited as a Chief Guest by Rotary Mysore School for Sree Saraswathi Pooja 

and Cultural programme at their school on 18th March. The event started with invocation songs on 

Goddess Saraswathi by the young students of the primary school. 

Arka gave an excellent talk addressing the teachers and students, with key points for parents and 

teachers in teaching and shaping up the children to be good responsible citizens of tomorrow. He 

encouraged the children with valuable tips and guidance from his ‘Light of Learning’ educational 

programme and book on how to effectively learn, acquire knowledge and achieve success in their 

endeavour, at the same time respecting their parents and teachers. 

The management and staff of the school honoured and felicitated him. The secretary of the school 

H. S. Venkatesh appreciated and thanked him for his gracious presence at the function.
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ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಚ ೈಳ್ಡ್ ಲ ೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ  ಂಡ ೇಶನ್ (ಚ ೈಳ್ಡ್ ಲ ೈನ್ 1098 ಸರ್ೇ್ಸ್) ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ
ಮ್ಂಡಳಿಯ ವಾರ್ಷ್ಕ ಸಮಾವ ೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಗಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಅಕ್ ಅವರನ್ುು ಉಪನ್ಾಾಸಕ್ ೆ ಕರ ದಿದದರು.
ಭಾರತದಾತಾಂತ ಇರುವ ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್್ದವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸಮಾವ ೇಶವನ್ುು ಮೈಸೂರಿನ್ ಪ ೈರ್ಸಟ
ಹ ೂೇಟಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಏಪಾ್ಡು ಮಾಡಲಾಗಿತುು.

25 ವರ್್ರ್ಳ ಹಂದ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಚ ೈಳ್ಡ್ ಲ ೈನ್ 1098 ಎಂಬ್ ಸಂಸ್ ಾಯು ಅತಾಂತ ಸಹಾಯದ ಅವಶಾಕತ ಯಿರುವ
ಮ್ಕೆಳಿಗ ದೂರವಾಣಿ ಸ್ ೇವ ಯ ಮ್ೂಲಕ ನ್ ರವು ನಿೇಡುವ ಸಂಸ್ ಾಯಾಗಿದ .

ಪರಧಾನ್ ರ್ರ್ಯದ ಉಪನ್ಾಾಸಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಸಿದದ ಯೇಗಿ ಅಕ್ರವರು ರ್ಶವದ ನಿಯಮ್ರ್ಳಿರ್ನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ
ನ್ಾವು ಹ ೇಗ ಕ್ ಲಸ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎಂಬ್ ರ್ಚಾರರ್ಳನ್ುು ಹಂಚಿಕ್ ೂಂಡರು. ಹಾಗ ಯೇ ನ್ಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒತುಡವನ್ುು
ಹ ೇಗ ನಿಯಂತರಣ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎಂಬ್ ರ್ರ್ಯರ್ಳನ್ುು ಪಾರಯೇಗಿಕವಾದ ನಿದಶ್ನ್ರ್ಳಿಂದ ಎಲಿರಿರ್ೂ ಸರಳವಾಗಿ
ಅರ್್ವಾರ್ುವಂತ ಯೂ ನ್ ನ್ಪಿನ್ಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೂ ಹ ೇಳಿ ಮಾರ್್ದಶ್ನ್ ನಿೇಡಿದರು.

ಅವರ ಹತವಚನ್ರ್ಳನ್ುು ಕ್ ೇಳಿದ ಸಭಿಕರ ಲರಿೂ ಬ್ಹಳ ಸೂೂರ್ತ್ಗ ೂಂಡು ತಮ್ಮ ಕ್ ಲಸಕ್ಾಯ್ಕ್ ೆ ಅನ್ುರ್ುಣವಾದ

ಪರಶ್ ುರ್ಳನ್ುು ಕ್ ೇಳಿ ಅದಕ್ ೆ ಅವರಿಂದ ಸೂಕುವಾದ ಉತುರರ್ಳು ಲಭಿಸಿದರಿಂದ ಭಾವಪೂಣ್ರಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಕೃತಜ್ಞತ ರ್ಳನ್ುು ಅವರಿಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

10 ಮಾರ್ಚ್ 2022
ಚ ೈಳ್ಡ್ ಲ ೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ  ಂಡ ೇಶನ್ ವಾರ್ಷ್ಕ ಸಮಾವ ೇಶದಲಿ್ಲಯೇಗಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಅಕ್

In Kannada
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www.srinivasarka.org

www.arkafoundationindia.org

ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಯೇಗಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಅಕ್ ಅವರನ್ುು ಮ್ುಖ್ಾ ಅರ್ತಥಿರ್ಳಾಗಿ ರ ೂೇಟರಿ ಮೈಸೂರು ಶ್ಾಲ ಯವರು
ಶ್ರೇ ಸರಸವರ್ತ ಪೂಜ ಹಾರ್ೂ ಸ್ಾಂಸೃರ್ತಕ ಕ್ಾಯ್ಕರಮ್ಕ್ ೆ ಆಹಾವನಿಸಿದದರು. ದಟಟರ್ಳಿಿಯ ಕನ್ಕದಾಸನ್ರ್ರದಲ್ಲಿರುವ
ರ ೂೇಟರಿ ಮೈಸೂರು ಶ್ಾಲ ಯು ಕಳ ದ ಆರು ವರ್್ರ್ಳಿಂದ ಪರರ್ರ್ತಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ುನ್ುಡ ದು ಬ್ರುರ್ತುದ .

ಶ್ಾಲ ಯ ಪುಟಟ ಮ್ಕೆಳು ಸ್ ೇರಿ ಅದುುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಶ್ರೇ ಸರಸವರ್ತ ದ ೇರ್ಯ ಪಾರರ್್ನ್ ಯಂದಿಗ ಕ್ಾಯ್ಕರಮ್
ಪಾರರಂಭವಾಯಿತು.

ಯೇಗಿ ಅಕ್ರವರು ಶ್ಾಲ ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರು, ಮ್ಕೆಳ ತಂದ ತಾಯಿಯರು ಮ್ತುು ಮ್ಕೆಳನ್ುು ಉದ ದೇಶ್ಸಿ
ಸೂೂರ್ತ್ದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾತನ್ಾಡಿದರು.

ಮ್ಕೆಳನ್ುು ಜವಾಬ್ಾದರಿಯುತ ಪರಜ ರ್ಳನ್ಾುಗಿ ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರೂ ತಂದ ತಾಯಿಯರೂ ಬ್ಹಳ
ಶರಮಿಸುತಾುರ ಂದು ಹ ೇಳಿದರು. ಮ್ಕೆಳಿಗ ಕಲ್ಲಕ್ ಯಲ್ಲಿ ಮ್ುಂದುವರಿಯಲು ಸರಳವಾದ ಸಲಹ ರ್ಳನ್ುು ಕ್ ೂಟುಟ ಅವರನ್ುು
ಉತ ುೇಜಿಸಿದರು. ಈ ರ್ರ್ಯರ್ಳನ್ುು ಯೇಗಿ ಅಕ್ ಅವರ ’ಲ ೈಟ್ ಆಫ ಲನಿ್ಂಗ್’ ಹಾರ್ೂ ಅದರ ಕನ್ುಡ ಅನ್ುವಾದ
’ಕಲ್ಲಕ ಯ ಬ ಳಕು’ ಪುಸುಕರ್ಳಲ್ಲಿ ಕ್ಾಣಬ್ಹುದು. ಮ್ಕೆಳು ಯಶಸಿವರ್ಳಾರ್ುವುದಕ್ ೆ ಮಾರ್್ದಶ್ನ್ ನಿೇಡಿದರು. ಶ್ಕ್ಷಕರು
ಹಾರ್ೂ ತಂದ ತಾಯಿಯರಿಗ ಮ್ಕೆಳು ಗ ರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅತಾಂತ ಮ್ುಖ್ಾವಾಗಿದ ಯಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಶ್ಾಲ ಯ ಆಡಳಿತ ಹಾರ್ೂ ಶ್ ೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್್ದವರು ಯೇಗಿ ಅಕ್ ಅವರಿಗ ಸನ್ಾಮನ್ ಮಾಡಿ ಕೃತಜ್ಞತ ರ್ಳನ್ುು
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರ ೂೇಟರಿ ಮೈಸೂರು ಶ್ಾಲ ಯ ಕ್ಾಯ್ದಶ್್ರ್ಳಾದ ಹ ರ್ಚ. ಎಸ್. ವ ಂಕಟ ೇಶ್ ಅವರು ಧನ್ಾವಾದರ್ಳನ್ೂು
ವಂದನ್ ರ್ಳನ್ೂು ಅಪಿ್ಸಿದರು.

18 ಮಾರ್ಚ್ 2022
ರ ೂೇಟರಿ ಮೈಸೂರು ಶಾಲ ಯಲಿ್ಲಯೇಗಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಅಕ್
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