
ीमित कमलताई वै  यांचा Bio-data 
 
नाव    :  डॉ. ी. कमल बाळकृष्ण वै .  
 
जन्म तारीख :  ८ जानेवारी १९२७  -  जन्मस्थळ  -  चेन्नई  
 
आईचे नाव :  कै. सौ. इंिदरा पुरुषोतम वै . 
 
वडीलांचे नाव :  कै. डॉ. ी. पुरुषो म नारायण वै .  
 
िववाह  :  २२ िडसेंबर १९४२ रोजी डॉ. ी बाळकृष्ण ीपाद वै  (MBBS) - इस्लामपूर  
 
गरुुकृपा :  चै  शु  दशमी १९५१ या िदवशी प. पू. स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती     

यांच्याकडून शि पात दीक्षा उभयता पतीपत् नीना िमळाली.  
 
पितिनधन  :  १५ जनू १९६५ 
 
िशक्षण  :  S.S.C. External सन ्१९६१;  B.A. १९६९,  M.A.  १९७१, मराठीत Phd.  

      1987 - 'एकनाथी भागवत - एक िचिकत्सक अभ्यासÕ यावर 
 
मागर्दशर्क  :  थम कै. ी. कृ. ब. िनकंुब, बेळगाव व कै. डॉ. भीमराव कुलकण , मुबंई.  
     बंधाब ल SNDT िव ापीठाकडुन डॉ. हेमतं इनामदार पािरतोषक िमळाले व  
     बेळगावच्या वाङ् मय चचार् मडंळाकडून पुरस्कार.  
     ि टीश कॉिंसलचा Article Writing चा कोसर् १९७५ मधे पूणर् केला होता.  
 
कािशत थं :  ÕसतंकृपाÕ तफ सतंचिर  मालेत १) ी ज्ञानानंद सरस्वती २)गोस्वामी  

   तुलसीदास हे चिर  थं व गोस्वामी तुलसीदासांच्या दोहावलीचा सपंूणर् मराठी  

   अनुवाद मशः कािशत झाला. 
गीता ेस गोरखपूर तफ Ð १) मानस गढूाथर् चंि का Ð स्तावना खंड Ð  
मराठीचा िहंदी अनुवाद. २) दासबोध ग रूपांतरासह आिण ३) पू. 
रामसखुदासजी व पूम जयदयालजी गोयंका यांच्या ८-१० िहंदी पुस्तकांचे मराठी 
अनुवाद कािशत झाले.  



इं ेशन, बेळगाव तफ Ð एकनाथी भागवतावरील बंध सिंक्ष  रूपाने कािशत 
झाला (१९९४)  

ीरामचिरतमानस ेमी मडंळातफ Ð ी ज्ञानानंद सरस्वती यांच्या चिर ाची 
दसुरी व ितसरी आवृ ी कािशत झाली. Õगोस्वामी तुलसीदासÕ याची २ री 
आवृ ी काशीत व Õ ज्ञा चिरत मानसÕ काव्य थं कािशत. 

सें ल िचन्मय िमशन स्ट तफ Ð पू. स्वामी तेजोमयानंदजींच्या Õमानस 
भि सू ेÕ याचा मराटी अनुवाद व Õिचन्मय-चिरतामतृÕ कािशत. 

यािशवाय सतंकृपा, पुरुषाथर्, बाप रखुमादेवीवरु, आिदमाता, रघुवीर समथर् या 
मािसकांत व ीगरुुसेवा, अवलोकन, गढूाथर् चंि का या ैमािसकांत व 
Õकल्याणीÕ वािषर्क िवशेषांक व इतर  लेख कािशत झाले आहेत.  

ीवाल्मीिक रामायणाचा सपंूणर् मराठी अनुवाद Ð satsangdhara.net  या 
वेबसाईटवर गेला आहे. काही काव्य ीरामचिरतमानस ेमी मडंळातफ कािशत  

पण बरेच अ ाप अ कािशत आहे. िहंदी Õिचन्मय-चिरत-मानसÕ अ ाप 
अ कािशत, ीस्वामी समथर् चिर ाचा िहंदी अनुवाद अ ाप अ कािशत. 

*  *  *  * 

 


