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पुस्तकाविषयी
प्रेरणेचा झरा हे पुस्तक “स्प्रिंग ऑफ इन्स्पिरेशन” या पुस्तकाच्या नव्या
आवृत्तीचे सहज मराठी भाषांतर आहे. “स्प्रिंग ऑफ इन्स्पिरेशन” हे

पुस्तक माझ्या गुजराथी मूळ पुस्तक “प्रेरणानुं झरनु” याचे इंग्रजी
भाषांतर आहे.

अनेक लोक मला असा प्रश्न विचारतात, “आपण शरीर वियक
वैद्यकीय व्यवसायाच्या आवडीएवजी मनविषयक अभ्याससाकडे

कसे काय वळलात”! माजे उत्तर असे की, “माझ्या कुटुं बात 1995

मध्ये घडलेल्या एका घटनेने माझे डोळे उघडले आणि मला मनाची
आश्चर्यकारक ताकद समजली.”

माझ्या मूळ गुजराथी पुस्तकाची गेली पांच वर्षे चांगली विक्री होत आहे.

त्याच्या इंग्रजी आवृत्तीला दे खील भारतात व परदे शात भरपूर मागणी

आहे. मी सर्व वाचकांना विनंती करतो की, आपण पुस्तकासंबंधीच्या
आपल्या प्रतिक्रीया कळवल्यास ला आनंद होईल.

ह्या पुस्तकाची पहली आवृतीला फारच छान प्रतिभाव मिळाल्यावर
एका वर्षाचा कमी वेळात ह्या दूसरी आवृती आपल्या हातात ठे वताना
खूपच आनंद वाटते.

डॉ. जीतेन्द्र अढिया

प्रस्तावना
निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असल्याने की काय, माझ्या बोलण्या-वागण्यात
नकारात्मक विचार आणि भावनांचा समावेश वाढतो आहे असे वाटू न
माझ्या मुलाने मला “स्प्रिंग ऑफ इन्स्पिरेशन” हे पुस्तक वाचण्यासाठी
भेट दिले. ते मी एका दमात आणि अत्यंत एकाग्रतेने वाचले. वाचता
वाचताच एक विशिष्ट प्रकारचा आनंद जाणवत होता. मन हा विषय
अत्यंत गंभीर आणि अथांग असून अनेक शास्त्र-उपशास्त्रांशी संबंधित
आहे. असे असूनही सर्वसामान्यांना मनाच्या क्षमता, शक्ती, अवस्था,
प्रकार, प्रत्यय या व अशा अनेक बाबी डॉ. जीतेन्द्रभाई अढिया यांनी
आपल्या “स्प्रिंग ऑफ इन्स्पिरेशन” या पुस्तकात सरळ, सोप्या व सहज
समजणा-या भाषेत मांडलेल्या आहेत. मूळ विचार आणि तपशील
यांच्यात कोठे ही अंतर्विरोध नाही. ब-याचशा गोष्टी आपल्याला माहीत
असल्यासारख्याच वाटतात. तरीही त्या ज्या पद्धतीने मांडल्या आहेत
त्यामुळे त्या अधिक प्रबावी वाटतात.
हे पुस्तक वाचून मी भारावून गेलो आणि मनाच्या स्तब्ध अवस्थेत याचे
मराठीत भाषांतर करायचे व मराठी वाचणाऱ्यामाणसांपर्यंत हा विचार
पोचवायचा असे मी ठरविले. माझ्या सुप्त मनाच्या क्षमता कार्यरत
झाल्या आणि त्यामुळेच की काय, डॉ. जीतेन्द्रभाई अढिया यांनी माझ्या
या विचाराचे स्वागतच केले आणि मी मनःशक्ती, मनाचे कार्यपद्धती या
विषयावरील “स्प्रिंग ऑफ इन्स्पिरेशन” या पुुस्तकाचे मराठीत भाषांतर
करण्याचा घाट घातला.
प्रत्येक भाषेचे आपले एक वैशिष्ट्य असते. तते मराठीचे. ज्या त्या
संदर्भात पाहिले गेले नाहीत तर अनेक शब्द समानार्थी वाटतात. काही
वैद्यकीय संज्ञा मराठीत प्रचलित नाहीत असे लक्षात आले. त्यामुळे
काही शब्द प्रचलित करण्याचा प्रयत्न केला आहे तर काही शब्द बोजड

असले तरीही अर्थपूर्ण वाटल्याने वापरलेले आहेत. आवश्यक तेथे
इंग्रजी शब्द कंसात दिलेले आहेत. या पुस्तकातील विचार कोणत्याही
वयाच्या, व्यवसायाच्या, धर्माच्या, पंथाच्या व्यक्तीस उपयुक्त ठरणारे
असेच आहेत. कुटुं बातील सर्वच व्यक्तींनी, विशेषतः विद्यार्थीदशेतील
मुलांनी हा विचार आत्मसात करणे आवश्यक आहे. लेखकांनी या
पुस्तकात दिलेले तक्ते, आकृत्या आणि संगणकाशी वेळोवेळी केलेली
तुलना ही सर्वांना विषय समजण्याच्या दृष्टीने सोयीचे वाटते.
इंग्रजीतून मराठीत भाषांतर करताना, त्याचा अर्थ जसाच्या तसा
रहावा हा प्रयत्न करण्याच्या आग्रहामुळे वाक्यरचना जड आणि लांबट
वाटतात. पण ते आवश्यक होते. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असलेल्या
व माहितगारांशी मी वेळोवेळी संपर्क साधला. त्यांनी बऱ्याच सूचना
केल्या आणि पर्यायही सुचवले. त्ायंचा मी आभारी आहे. विशेषतः
सबकॉन्शीयस माईन्ड यास पर्यायी शब्द अनेक सुचविले गेले पण
त्यातील “सुप्त मन” हा लौकिकार्थाने वापरला जाणारा शब्द मी
निवडला आहे.
डॉ. जीतेन्द्रभाई अढिया यांचे “प्रेरणानु झरनु” हे गुजराथी भाषेतील
पुस्तक “स्प्रिंग ऑफ इन्स्पिरेशन” या नांवाने इंग्रजीत प्रकाशित झाले व
ते लोकप्रियही झाले. गुजराथी, इंग्रजी, हिन्दी, पंजाबी, तेलगू या भाषेत
हे पुस्तक उपलब्ध आहे. आता या पुस्तकाच्या सुधारित आवृत्तीचे
मराठी भाषांतर आपल्यापुढे ठे वले आहे।
माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात हे पुस्तक व या पुस्तकासंदर्भित
साहित्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून दै खील उपलब्ध आहे. तसेच एका
वेबसाईटवरही ते लवकरच उपलब्ध होत आहे.....

– प्रा. रमेश धर्माधिकारी, पुणे.
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महान व्यक्तीला भेटूयात
आरोग्यसंपन्नता, संपत्ती, सुख, मनःशांती,
प्रेम, स्फूर्ती, स्वातंत्र्य दे णऱ्या व आपल्या

सर्व इच्छा आकांक्षा पूर्ण करू शकणाऱ्या

माणसाला आपल्याला भेटायचे आहे

काय ? निश्चितच अशा माणसाला भेटायला
आपण उत्सुक असाल, ओळखा पाहू ही

महान व्यक्ती कोण असेल, दे व ? कुणी

महापुरुष ? दे वदूत ? दुसरं तिसरं कुणी
नसून तुम्ही, तुम्ही स्वतःच आहात.....

विश्वास बसत नाही ना ? आयुष्यभर आपल्याला सांगण्यात आले की,
तुमचे भवितव्यावर तुमचा ताबा नाही, तर तुमचे ग्रह कसे आहेत यापासून
ते कोणता शांपू तुम्ही वापरता यांचा प्रभाव तुमच्या आरोग्यसंपन्नता,

संपत्ती, सुख यावर असतो. बहुधा तुम्हालाही तसेच वाटते. कारण
आपण स्वतःला ओळखतच नाही आणि आपल्यामध्येच असलेल्या

प्रचंड शक्तीची आपल्याला जाणीव नाही. मला अशी आशा वाटते

की, हे पुस्तक वाचून होईपर्यत तुम्हाला या प्रचंड शक्तिची मी ओळख

करून दे ऊ शकेन व आपल्याला हवे ते मिळवणम्यासाठी आपण तिचा
उपयोग करू शकाल.

मी आपल्याला कधीही भेटलेलो नसताना, आपल्यात असलेल्या अव्यक्त

शक्तिविषयी मला इतकी माहिती आहे हा माझा दावा एकून आपल्याला

आश्चर्य वाटे ल. मला माहिती असण्याचे कारण असे की तुमच्यात
13
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आणि माझ्यात अत्यल्प फरक आहे. खरंतर माझ्या तुमच्यात, अन्य

कोणातही अत्यंत अल्प फरक आहे. आपण सर्वजण विशिष्ट वैश्विक
नियमानुसार काम करतो. त्याची मला जाणीव झाल्यामुळेच आपल्या
अव्यक्त शक्तिविषयी मला माहिती आहे. हे पुस्तक त्या सर्वकाही वैश्विक
नियमासंबंधात आहे.

जे काही मानवी मन विचार करु शकते
आणि विश्वास बाळगते ते मिळविते.
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काही प्रश्नांवर विचार करुयात.....
काहीजण आपल्या आयुष्यात
सुखी असतात. तर काही
दुःखी कां असतात? काहीजण
श्रीमंत तर काहीजण गरीब कां
असतात? काही आरोग्यसंपन्न
तर काही व्याधीग्रस्त कां
असतात? काही यशाची शिखरे
गाठतात तर काहीजण अपयशी कां ?
या सर्व घटनांचा जर काही उलगडा व्हायचा असेल तर त्याचे उत्तर
आपल्या स्वतःमध्येच आहे. हा उलगडा करुन घ्यायचा असेल तर
आपल्या मनाची शक्ति, खास वैशिष्ठ्ये आणि लक्षणे समजून घ्यायला
हवीत. मानवाकडे अपार मनःशक्ति आहे. पण आपण आजवर या
ताकदीपैकी अगदी थोड्् याच क्षमतेचा वापर केलेला आहे. कारण
त्याच्या खऱ्या क्षमतेविषयी आपणास फार थोडी माहिती आहे.
कोणत्याही काळातील महान मानवांनी आजवर जास्तीतजास्त
10 टक्क्यापेक्षा अधिक मनःशक्तिचा वापर केलेला नाही.
आजवर आपण आपल्या मनःशक्तिचा किती वापर केला याचा विचार
करा. जर आपल्याला आपली मनःशक्ति त्याहून अधिक कशी वृद्धिंगत
करायची हे जाणीन घ्यायचे असेल तर कृपया वाचत रहा..... “प्रेरणेचा
झरा” (स्फूर्तीचा जीवंत झरा).
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आपल्या आयुष्याचे विश्लेषण करुया.....
आपण खूप मेहनत का करतो ?
आपण जर हा प्रश्न स्वतःला विचारलात तर
आपल्याला पुढीलप्रमाणे उत्तरे मिळतील.
- यशस्वीतेसाठी
- सुखासाठी

- मनःशांतीसाठी
पणखूप मेहनत करणाऱ्या सर्वच लोकांना हे प्राप्त होते काय ?
नाही.
का बरे ?

हे सर्व प्राप्त होण्यासाठी
आपण ताजेतवानेपणे (Sharp Work)
आणि
याणाक्षपणे (Smart Work) काम केले पाहिजे.
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