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्पुसतकाव्षयी

प्ेरणेचया झरया हे पुसतक “ससप्ंग ऑ् इनन्सपरेशन” ्या पुसतकयाच्या नव्या 
आ्वृत्ीचे सहज मरयािी भयाषयांतर आहे. “ससप्ंग ऑ् इनन्सपरेशन” हे 
पुसतक मयाझ्या गजुरयाथी मफूळ पुसतक “प्ेरणयानुं झरनु” ्याचे इंग्रजी 
भयाषयांतर आहे.

अनेक लोक मलया असया प्श्न त्वचयारतयात, “आपण शरीर त्व्क 
्वैद्यकती् व््वसया्याच्या आ्वडीए्वजी मनत्वष्क अभ्याससयाकडे 
कसे कया् ्वळलयात”! मयाजे उत्र असे कती, “मयाझ्या कुटंुबयात 1995 
मध्े घडलेल्या एकया घटनेने मयाझे डोळे उघडले आणण मलया मनयाची 
आश्च्याकयारक तयाकि समजली.”

मयाझ्या मफूळ गजुरयाथी पुसतकयाची गेली पयांच ्वषषे चयांगली त्वक्ती होत आहे. 
त्याच्या इंग्रजी आ्वृत्ीलया िेखील भयारतयात ्व परिेशयात भरपफूर मयागणी 
आहे. मी स्वया ्वयाचकयांनया त्वनंती करतो कती, आपण पुसतकयासंबंिीच्या 
आपल्या प्ततक्ती्या कळ्वल्यास लया आनंि होईल.

ह्या पुसतकयाची पहली आ्वृतीलया ्यारच ्यान प्ततभया्व धमळयाल्या्वर 
एकया ्वषयायाचया कमी ्वेळयात ह्या दूसरी आ्वृती आपल्या हयातयात िे्वतयानया 
खफूपच आनंि ्वयाटते.

डॉ. िीतरेन्द्र अढिया



प्सता्ना

तन्वृत्ीच्या उंबरठ्या्वर असल्याने कती कया्, मयाझ्या बोलण्या-्वयागण्यात 
नकयारयातमक त्वचयार आणण भया्वनयांचया समया्वेश ्वयाितो आहे असे ्वयाटफून 
मयाझ्या मुलयाने मलया “ससप्ंग ऑ् इनन्सपरेशन” हे पुसतक ्वयाचण्यासयािी 
भेट दिले. ते मी एकया िमयात आणण अत्ंत एकयाग्रतेने ्वयाचले. ्वयाचतया 
्वयाचतयाच एक त्वशशष्ट प्कयारचया आनंि जयाण्वत होतया. मन हया त्वष् 
अत्ंत गंभीर आणण अथयांग असफून अनेक शयासत्-उपशयासत्यांशी संबंधित 
आहे. असे असफूनही स्वयासयामयान् यांनया मनयाच्या क्मतया, शक्ती, अ्वसथया, 
प्कयार, प्त्् ्या ्व अशया अनेक बयाबी डॉ. जीतेन्द्रभयाई अदि्या ्यांनी 
आपल्या “ससप्ंग ऑ् इनन्सपरेशन” ्या पुसतकयात सरळ, सोप्या ्व सहज 
समजणया-्या भयाषेत मयांडलेल्या आहेत. मफूळ त्वचयार आणण तपशील 
्यांच्यात कोिेही अंतर्वविरोि नयाही. ब-्याचशया गोष्टी आपल्यालया मयाहीत 
असल्यासयारख्याच ्वयाटतयात. तरीही त्या ज्या पद्तीने मयांडल्या आहेत 
त्यामुळे त्या अधिक प्बया्वी ्वयाटतयात.

हे पुसतक ्वयाचफून मी भयारया्वफून गेलो आणण मनयाच्या सतबि अ्वसथेत ्याचे 
मरयािीत भयाषयांतर करया्चे ्व मरयािी ्वयाचणयाऱ्यामयाणसयांप्ांत हया त्वचयार 
पोच्वया्चया असे मी िरत्वले. मयाझ्या सुपत मनयाच्या क्मतया कया्यारत 
झयाल्या आणण त्यामुळेच कती कया्, डॉ. जीतेन्द्रभयाई अदि्या ्यांनी मयाझ्या 
्या त्वचयारयाचे स्वयागतच केले आणण मी मनःशक्ती, मनयाचे कया्यापद्ती ्या 
त्वष्या्वरील “ससप्ंग ऑ् इनन्सपरेशन” ्या पुुसतकयाचे मरयािीत भयाषयांतर 
करण्याचया घयाट घयातलया.

प्त्ेक भयाषेचे आपले एक ्वैशशष्ट्य असते. तते मरयािीचे. ज्या त्या 
संिभयायात पयातहले गेले नयाहीत तर अनेक शबि समयानयाथती ्वयाटतयात. कयाही 
्वैद्यकती् संज्या मरयािीत प्चशलत नयाहीत असे लक्यात आले. त्यामुळे 
कयाही शबि प्चशलत करण्याचया प््तन केलया आहे तर कयाही शबि बोजड 



असले तरीही अथयापफूणया ्वयाटल्याने ्वयापरलेले आहेत. आ्वश्क तेथे 
इंग्रजी शबि कंसयात दिलेले आहेत. ्या पुसतकयातील त्वचयार कोणत्याही 
्व्याच्या, व््वसया्याच्या, िमयायाच्या, पंथयाच्या व्क्तीस उप्ुक् िरणयारे 
असेच आहेत. कुटंुबयातील स्वयाच व्क्तींनी, त्वशेषतः त्वद्ययाथतीिशेतील 
मुलयांनी हया त्वचयार आतमसयात करणे आ्वश्क आहे. लेखकयांनी ्या 
पुसतकयात दिलेले तके्, आकृत्या आणण संगणकयाशी ्वेळो्वेळधी केलेली 
तुलनया ही स्वयाांनया त्वष् समजण्याच्या दृष्टीने सो्ीचे ्वयाटते.

इंग्रजीतफून मरयािीत भयाषयांतर करतयानया, त्याचया अथया जसयाच्या तसया 
रहया्वया हया प््तन करण्याच्या आग्रहयामुळे ्वयाक्रचनया जड आणण लयांबट 
्वयाटतयात. पण ते आ्वश्क होते. मरयािी भयाषे्वर प्भुत्व असलेल्या 
्व मयातहतगयारयांशी मी ्वेळो्वेळधी संपकया  सयािलया. त्यांनी बऱ्याच सफूचनया 
केल्या आणण प्याया्ही सुच्वले. त्या्ंचया मी आभयारी आहे. त्वशेषतः 
सबकॉन्शी्स मयाईन्ड ्यास प्याया्ी शबि अनेक सुचत्वले गेले पण 
त्यातील “सुपत मन” हया लौतककयाथयायाने ्वयापरलया जयाणयारया शबि मी 
तन्वडलया आहे.

डॉ. जीतेन्द्रभयाई अदि्या ्यांचे “प्ेरणयानु झरनु” हे गजुरयाथी भयाषेतील 
पुसतक “ससप्ंग ऑ् इनन्सपरेशन” ्या नयां्वयाने इंग्रजीत प्कयाशशत झयाले ्व 
ते लोकतप््ही झयाले. गजुरयाथी, इंग्रजी, तहन्िधी, पंजयाबी, तेलगफू ्या भयाषेत 
हे पुसतक उपलबि आहे. आतया ्या पुसतकयाच्या सुियाररत आ्वृत्ीचे 
मरयािी भयाषयांतर आपल्यापुिे िे्वले आहे।

मयातहती तंत्ज्यानयाच्या ्या ्ुगयात हे पुसतक ्व ्या पुसतकयासंिरभवित 
सयातहत् इलेकट्ॉतनक मयाध्मयातफून िैखील उपलबि आहे. तसेच एकया 
्वेबसयाईट्वरही ते ल्वकरच उपलबि होत आहे.....

– प्ा. रमरेश धमा्थधधकारी, ्पुणरे.
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महान व्यक्तीला भरेटूयात

आरोग्संपन्नतया, संपत्ी, सुख, मनःशयांती, 
प्ेम, स फ्ू तती, स्वयातंत्् िेणऱ्या ्व आपल्या 
स्वया इच्या आकयांक्या पफूणया करू शकणयाऱ्या 
मयाणसयालया आपल्यालया भेटया्चे आहे 
कया् ? तनणश्चतच अशया मयाणसयालया भेटया्लया 
आपण उतसुक असयाल, ओळखया पयाहू ही 
महयान व्क्ती कोण असेल, िे्व ? कुणी 
महयापुरुष ? िे्वदूत ? दुसरं ततसरं कुणी 
नसफून तुमही, तुमही स्वतःच आहयात.....

त्वश्यास बसत नयाही नया ? आ्ुष््भर आपल्यालया सयांगण्यात आले कती, 
तुमच ेभत्वतव्या्वर तुमचया तयाबया नयाही, तर तुमच ेग्रह कस ेआहते ्यापयासफून 
ते कोणतया शयांपफू तुमही ्वयापरतया ्यांचया प्भया्व तुमच्या आरोग्संपन्नतया, 
संपत्ी, सुख ्या्वर असतो. बहुिया तुमहयालयाही तसेच ्वयाटते. कयारण 
आपण स्वतःलया ओळखतच नयाही आणण आपल्यामध्ेच असलेल्या 
प्चंड शक्तीची आपल्यालया जयाणी्व नयाही. मलया अशी आशया ्वयाटते 
कती, हे पुसतक ्वयाचफून होईप्यात तुमहयालया ्या प्चंड शशक्ची मी ओळख 
करून िेऊ शकेन ्व आपल्यालया ह्वे ते धमळ्वणम्यासयािी आपण ततचया 
उप्ोग करू शकयाल.

मी आपल्यालया किीही भेटललेो नसतयानया, आपल्यात असलले्या अव्क् 
शशक्त्वष्ी मलया इतकती मयातहती आहे हया मयाझया िया्वया एकफू न आपल्यालया 
आश्च्या ्वयाटेल. मलया मयातहती असण्याचे कयारण असे कती तुमच्यात 
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आणण मयाझ्यात अत्लप ्रक आहे. खरंतर मयाझ्या तुमच्यात, अन्  
कोणयातही अत्ंत अलप ्रक आहे. आपण स्वयाजण त्वशशष्ट ्वैणश्क 
तन्मयानुसयार कयाम करतो. त्याची मलया जयाणी्व झयाल्यामुळेच आपल्या 
अव्क् शशक्त्वष्ी मलया मयातहती आह.े ह ेपसुतक त् या स्वयाकयाही ्वणैश्क 
तन्मयासंबंियात आहे.

जे कयाही मयान्वी मन त्वचयार करु शकते
आणण त्वश्यास बयाळगते ते धमळत्वते.
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काही प्शाां्र व्चार करुयात.....

कयाहीजण आपल्या आ्ुष््यात 
सुखी असतयात. तर कयाही 
दुःखी कयां असतयात? कयाहीजण 
श्ीमंत तर कयाहीजण गरीब कयां 
असतयात? कयाही आरोग्संपन्न 
तर कयाही व्यािीग्रसत कयां 
असतयात? कयाही ्शयाची शशखरे 
गयाितयात तर कयाहीजण अप्शी कयां ?

्या स्वया घटनयांचया जर कयाही उलगडया वहया्चया असेल तर त्याचे उत्र 
आपल्या स्वतःमध्ेच आहे. हया उलगडया करुन घ्या्चया असेल तर 
आपल्या मनयाची शशक्, खयास ्वैशशष्ठ्े आणण लक्णे समजफून घ्या्लया 
ह्वीत. मयान्वयाकडे अपयार मनःशशक् आहे. पण आपण आज्वर ्या 
तयाकिधीपैकती अगिधी थोड्््याच क्मतेचया ्वयापर केलेलया आहे. कयारण 
त्याच्या खऱ्या क्मतेत्वष्ी आपणयास ्यार थोडी मयातहती आहे.

कोणतयाही काळातील महान मान्ाांनी आि्र िासतीतिासत
10 टककया्परेक्ा अधधक मनःशक्क्चा ्ा्पर करे लरेला नाही.

आज्वर आपण आपल्या मनःशशक्चया तकती ्वयापर केलया ्याचया त्वचयार 
करया. जर आपल्यालया आपली मनःशशक् त्याहून अधिक कशी ्वृदद्विगत 
करया्ची हे जयाणीन घ्या्चे असेल तर कृप्या ्वयाचत रहया..... “प्ेरणेचया 
झरया” (स फ्ू ततीचया जी्वंत झरया).
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आ्पलया आयुषयाचरे व्श्रेषण करुया.....

आपण खफूप मेहनत कया करतो ?

आपण जर हया प्श्न स्वतःलया त्वचयारलयात तर 
आपल्यालया पुिधीलप्मयाणे उत्रे धमळतील.

- यशस्ीतरेसाठी

- सुखासाठी

- मनःशाांतीसाठी

पणखफूप मेहनत करणयाऱ्या स्वयाच लोकयांनया हे प्यापत होते कया् ?

नयाही.

कया बरे ?

हे स्वया प्यापत होण्यासयािी
आपण तयाजेत्वयानेपणे (Sharp Work)

आणण
्याणयाक्पणे (Smart Work) कयाम केले पयातहजे.




