Copyright © 2019, Shri Premchandra J.L.
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any
form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopy, recording or any information storage and retrieval
system now known or to be invented, without permission in writing
from the publisher, except by a reviewer who wishes to quote brief
passages in connection with a review written for inclusion in a
magazine, newspaper or broadcast.
Published in India by Prowess Publishing,
YRK Towers, Thadikara Swamy Koil St, Alandur,
Chennai, Tamil Nadu 600016
ISBN: 978-1-5457-5080-3
eISBN: 978-81-944495-2-2
Library of Congress Cataloging in Publication

CONTENTS
HISTORY
PURPOSE TO PUBLISH THIS BOOK
1.

THE REAL CAUSE OF CONFUSED LIFE
ग धळले या जीवनाचे वा त वक कारण

2.

PRESENT YOUTH IS LIKE ARJUNA WHO WAS THE MAIN
CHARACTER IN MAHABHARATA’S STORY OF ANCIENT VEDIC
TIME INDIA.
स याचा त ण हा अजुनासारखा आहे जो भारतातील ाचीन वै दक काळातील
महाभारत कथेत मु य पा होता

3.

THE REAL CAUSE OF CONFUSION OF MIND
मना या सं माचे वा त वक कारण

4.

REASON OF DEPRESSION
नैरा याचे कारण

5.

HOW TO GET LIFE FORCE
जीवनश कशी मळवायची

6.

WHY WE MAKE MISTAKES AND WE GET SORROWS?
आपण चुका का करतो आ ण आप याला ःख का होते?

7.

THE FIRST STEP TO BE TAKEN TO GET PEACE AND SUCCESS
शांतता आ ण यश मळ व यासाठ थम घेतले जाणारे पाऊल

8.

WHY WE SHOULD BE CONSISTENT AND DEDICATED TO
KARMA?

आपण कमासाठ सुसंगत आ ण सम पत का असले पा हजे?
9.

OATH TO FIND OUT UNIQUE QUALITIES AND LIFE VALUES
अन य गुण आ ण जीवन मू ये शोध यासाठ शपथ

10. YOUR KARMA WILL MAKE YOUR EXISTANCE, COURAGE OF
KARMA COMES WITH HELP OF SOUL
आपले कम आपले अ त व नमाण करेल, कमाचे साहस आ या यामदतीने येईल
11. YOU WILL GET A PATH OF KARMA
तु हाला कमाचा माग मळे ल
12. WHAT PEOPLE WILL UNDERSTAND ABOUT YOU?
आप याब ल लोक काय समजतील?
13. IMPORTANCE OF KARMA YAGNYA
कम य ाचे मह व
14. KARMA BANDHAN MUKTI IS FIRST STEP OF SUCCESS
कमा बंधन मु हीच सवागीण यशाची प हली पायरी आहे
15. SELFISH KARMA OR MATERIALISTIC KARMA IS A HURDLE
FOR LIFETIME SUCCESS
वाथ कम कवा भौ तकवाद कम हे आजीवन यशासाठ अडथळा आहे
16. LUST FREE AND PURE MIND IS ANOTHER KEY TO SUCCESS
वासना मु आ ण शु मन ही यशाची आणखी एक गु क ली आहे
17. GOD IS MASTER OF ALL CREATIONS AND HE IS SOLE
AUTHORITY OF FRUITS OF OUR KARMA IF WE DEDICATE ALL
OUR KARMA TO HIM AS EXPLAINED ABOVE, GOD STAYS IN
YOUR HEART BREATH FOR YOUR LIFE.
दे व सव सृ ीचा वामी आहे आ ण जर आपण वर वणन के या माणे आपण आपले
सव कम याला सम पत केले तर आप या कमा या फळांचा तो एकमेव मालक आहे,
दे व तुम या आयु यासाठ तुम या अंतःकरणा या ासात राहतो

18. STAY PURE HEARTED AND LOVE YOURSELF LOVE GOD WHO
STAYS IN YOUR PURE HEART
शु अंतःकरणाने राहा आ ण वतःवर ेम करा जो आप या शु अंत: करणात
राहतो या दे वावर ेम करा
19. UNDERSTAND THIS ILLUSIVE WORLD AROUND YOU AND
SAVE YOURSELF
आप या सभोवतालचे हे ामक जग समजून या आ ण वतःला वाचवा
20. BALANCE YOUR HABITS AND ATTITUDES
आप या सवयी आ ण ीकोन संतु लत करा
21. YOU REALIZE YOUR LIFE IS BEAUTIFUL
आपले जीवन सुंदर आहे हे आप याला जाणवते
22. WHY MANY FAILURES OF PERSONALITY AND SUCCESS
HAPPEN?
म व आ ण यश अपयशी का होते?
23. CONTROL ON LUST, DESIRES, INTELLIGENCE, EGO, MIND
AND DETACHMENTS OF PERFORMANCE
वासना, इ ा, बु म ा, अहंकार, मनावर आ ण काय मते या अ ल ततेवर नयं ण
ठे वा
24. GET YOUR UNIQUENESS AND SUPREME PERSONALITY
आपले वेगळे पण आ ण सव
म व मळवा

1
THE REAL CAUSE OF CONFUSED
LIFE
The one who does not know the values of life has no sense in making
progress, he cannot make any progress at all and comes to him only the
reproach, the embarrassment, the fragility of the mind is impotence, the
weakness of the heart must be tarnished. We need to embrace the values of
our lives.

ग धळले या जीवनाचे वा त वक कारण
याला जीवनात या मू यांचे ान नाही याला गती कळ यात काहीच अथ नाही, तो
काहीच गती क शकत नाही आ ण या या वा ाला येते फ बदनामी, खजील होणे,
मान सकरी या बल होणे ही एक नपुंसकता आहे, अंतःकरणाचे हे जे बळे पण आहे ते
झुगा न दले पा हजे। आप या जीवनातील मू यांची कास ध न कामाला लागले पा हजे।

2
PRESENT YOUTH IS LIKE
ARJUNA WHO WAS THE MAIN
CHARACTER IN
MAHABHARATA’S STORY OF
ANCIENT VEDIC TIME INDIA
Today’s youth is faced with the same situation as Arjuna’s character in
Bhagavad-Gita teaching, Arjuna was very mournful. Like Arjuna, our
youth today is engaged in rituals, he is engaged in idolatry, he is ignorant,
he is emotional, he makes many mistakes in the spirit, he does not see the
way-out, he is mournful.
Arjuna’s mental state was very fragmented. Arjuna was doing many types
of rituals, he was engaged in idol worship instead of the real God as
mentioned in the Bhagavad-Gita teachings, he was worshiping for material
gain prayers, and he was involved in the lineage. Though Arjuna knew the
values of life, his life had principles but they were not realized, life-values
are like flowers on Lifetree, they have fragrances, the essence and beauty
of this system is that they are unique for life, similarly we can see
different flowers in nature; naturally we can see the unique identity of
each tree.
Therefore, every youth has the uniqueness of his unique life.
Seeing this mournful system of Arjuna, Lord Krishna preached to him the
knowledge of Bhagavad-Gita, the supreme knowledge of life. He also
explained in real.

I say that every youth in all countries is like Arjuna, very powerful, but he
is as mournful as Arjuna. He does not see the way, he is deceived, his
creativity is suppressed, his success is being regulated, he has no
opportunity, or he cannot find the opportunity, he cannot use all the
resources available to him.
So, the youths all over the world are like Arjuna. They are suppressed
under the pressure of various socioeconomic and socio-political
conditions. Corporate, political leaders, or theological-political
representatives, via various methods and abuses of capitalism and political
power to gain material advantage, enslave them.
He must find a way out of it; he wants the light of knowledge; we will try
to achieve that in our purest plan that people can be guided.

स याचा त ण हा अजुनासारखा आहे जो
भारतातील ाचीन वै दक काळातील महाभारत
कथेत मु य पा होता
आज या युवकांना याच प र तीचा सामना करावा लागतो, जसे भगव ता शकवणीत
अजुन च र आहे, अजुन हा अ तशय शोक व हल होता। अजुन हा जसा आजचा आम
युवक कमकांडाम ये
त आहे, मू तपुजेत
त आहे, अ ानी आहे, भावनाशील आहे,
भावने या भरात भरपूर चुका करतो, याला माग दसत नाही, तो शोकाकुल आहे,
या माणे अजुनाची मनाची प र ती होती।
अजुनाची मान सक अव ा ही फार वद ण होती। अजुन हा कमकांड करत होता,
भगव ता शकवण म ये सां गत या माणे वा त वक दे वाऐवजी मू तपूजेम ये
त तो
होता, ा करत होता, तो वंशपर रेम ये गुरफटलेला होता, अजुनला जीवनात या
मू यांचे ान होते, जीवनाला मू ये होती जीवन स ांत कवा जीवन मु य पण यांचे
आकलन न हते, जीवनमंथन कवा जीवन मु य हे आप या वतः या जीवनातले फुले
आहेत, ते सुगंध कवा सार त व आ ण स दय यातील सु व त जीवनासाठ अ ववा हत
आहेत, याच माणे आपण नसगातील व वध फुले पा शकतो, नैस गक र या आपण

येक झाडांचे अ तीय ओळख असलेले फूल पा शकतो। हणून
अन य जीवनाची अ तीयता असते।

येक युवकाम ये

अजुनाची ही शोकाकुल व ा बघून परमे र कृ णाने याला भगव ता ान हणजे
जीवनशैलीचा सव
ान उपदे श केला। आ ही सु ा वा त वक म ये
केले।
मी हे हणतो क आप या भारत दे शातला येक युवक हा अजुना माणे आहे, अ यंत
साम यवान आहे, पण तो अजुना माणे शोकाकुल आहे। याला माग दसत नाही, तो
भांबावलेला आहे, यांची न मती मता दडपली आहे, यांचे यश नयमन केले जात आहे,
यां याकडे संधी नाही कवा तो संधी शोधू शकत नाही यां यासह उपल असले या सव
ोतांचा तो यांचा वापर क शकत नाही।
व वध कार या सामा जक आ थक आ ण सामा जक राजक य प र ती या
दबावाखाली यांचे दडपण आहे। याला वसायी कवा राजक य नेते कवा धमशा ीय
राजक य त नध नी भौ तक लाभ मळ व यासाठ व वध प ती आ ण भांडवल आ ण
राजक य श चा गैरवापर वाप न गुलाम बनले।
याला यातून माग मळाला पा हजे, तोसु ा कमकांडाम ये गुरफटलेला आहे, व वध
कारां या ढ म ये गुंतलेला आहे, याला ानाचा काश पा हजे, हे आमची जी
पूणपु षो म योजना आहे यात आ ही य न क क लोकांना मागदशन होऊ शकेल।
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