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प्राज्ञपाठशाळा आणि णिची कामणिरी 

 

 

प्रा. सतंोष शेलार 

इततहास तिभाग , कममिीर आबासाहबे तथा ना. म. सोनिण ेमहातिद्यालय सटाणा . 
 

प्रस्िावना:  

महाराष्ट्रातील प्रबोधन  परंप रेत प्राज्ञपाठशाळेला एक तितशष्ट  स्थान आहे . २० व्या 

शतकात जयांनी धममसधुारणते मोलाची भर घातली त्यात प्राज्ञपाठशाळेचा समािेश होतो.  

अध्ययन, अध्यापन, गं्रथलेखन, चचाम, त्यातनू उद्भिलेले िादतििाद, धममपरंपरांची पनुमाांडणी, 

धममसधुारणा क्षेत्रातील प्रत्यक्ष कायम या दृष्टीने प्राज्ञपाठशाळेचे काम मोलाचे ठरते.     

प्रारंतभक काळात प्राज्ञपाठशाळेिर मखु्यत: राष्ट्रिादाचा प्रभाि होता. नंतरच्या  

काळात मात्र तितिध  िैचाररक धारा त्यािर प्रभाि टाकू लागल्या. तिनोबा  भािे काही तदिस 

येऊन रातहले.  तोपयांत  तकम तीथाांना इतंललश येत नव्हते . तेव्हा  त्यांचे िय ३० िगैरे असले . 

तकम तीथाांनी तिनोबांजिळ इतंललशचे धडे घेतले.
i
 तकम तीथाांसारख्या नव्या दमाच्या तिद्यार्थयाांनी  

तेथे आगरकरांचा तिचार रुजिण्यास सरुुिात केली.
ii
 तळेगाि दाभाडेला  एक स्कूल होते.  क्ांततकारी लोकांनी सरुु केलेले ते तिद्यालय होते.  

इगं्रजांनी ते बंद पाडले.  त्यामळेु  तशकतिणारे लोक ि तशकणारे लोक  प्राज्ञपाठशाळेत आले.
iii

 त्यामळेु  तो राष्ट्रिाद अतधक तीव्र झाला . 

धममशास्त्रािरचे सरुु केलेले काम ही केिळ अॅकॅडेतमक कृती नाही.  त्या  कृतीमागे एक हते ूआह े की, आपला धमम काळानसुार  बदलत गेला 

आह ेहे समाजाच्या तनदशमनास आणायचे . ि तो पढेु  सदु्धा  बदलत गेला पातहजे  अशी भतूमका घेणे . ततथे आपल्याला अस े तदसते की, २५-

२६ सालापासनू ही जी मंडळी काम करत आहते , त्यात महादेिशास्त्री तदिेकर, कोकजेशास्त्री, लक्ष्मणशास्त्री जोशी, तदनकरशास्त्री  कानडे ही 

मंडळी आहते . ही मंडळी इतर पंतडतां बरोबर िाद घाल ूलागली.  आपल्याकडे  िादाची सकंल्पना  ि परंपरा पिूामपार  होती.  त्या  मंडळींचे 

म्हणण ेअस ेहोते की, धमम हा पररितमनशील आह ेआतण तो पररितमनशीलच रातहला पातहजे.  

नंतरच्या काळात   प्राज्ञपाठशाळेतल्या या परुोगामी पंडीत मंड ळींनी १९२५ साली एक काम हाती घेतले,  ते  म्हणजे धममकोशाचे 

काम. त्या धममकोशाचे एकूण ११ कांड आहते. म्हणजे  िणामश्रमकांड, व्यिहारकांड, मोक्षकांड, राजनीतीकांड अशी. आतण प्रत्येक कांडाचे 

तकमान ५-६, ५-६ भाग आहते. त्यातले आतापयांत पाच कांडांतील तमळून १७ भाग तलहून झाले आहते.
iv
 अद्याप तो  प्रकल्प पणूम व्हायचा 

आह.े आतण अद्ययाित जी मातहती तमळाली आह,े ती अशी आह ेकी,  आत्ता तसे काम करणारे शास्त्री पंडीत मंडळी उपलब्ध नसल्यामळेु ते 

काम जरा थांबले आह.े ह ेकाम करण्यामागे सिामत जबरदस्त पे्ररणा काय होती ? ती अशी होती की , तमु्ही जे सांगताय की,  तमुची सिम शासं्त्र 

सनातन आहते,  हे  खरे नाही.  ती शासं्त्र काळानसुार बदललेली आहते.  प्रसगंी  परस्पर तिरोध आलेला आह.े  प्रसगंी  पणूम उलटे िळण घेतले  

आह.े त्यामळेु ह ेसिमच ससं्कार तकंिा ह ेसिमच कममकांडे तकंिा या सिमच चालीरीती सनातन आहते,  असा दािा करण ेव्यथम आह.े   अशी या 

परंपरेने भतूमका घेतली.   

मग आताच्या काळात आपल्या धमामत कुठल्या कुठल्या बाबत पररितमन झाले पातहजे,  यातिषयी  या लोकांनी काही भतूमका 

घेतल्या आतण िादाला सरुुिात झाली.  उदा. १९२६ ला सोनतगरी येथे एक पररषद झाली.  तर ती ब्राम्हण पररषद होती. ततथे एक िाद-तििाद 

घडला. त्या  िाद-तििादाचा मळू हतेचू असा होता की,  आपला  धमम पररितमनशील आह ेका?  पारंपररक  शास्त्री मंडळी  एका  बाजनेू उभी 

रातहली आतण प्राज्ञपाठशाळेची शास्त्री  मंडळी दसुऱ्या बाजलूा.  या प्राज्ञपाठशाळेच्या शास्त्री मंडळींचे म्हणण ेअस ेकी , शाश्वत मलू्ये आहते , 

नाही अस ेनाही . सगळे बदलण ेआिश्यक नाही . उदा . अतहसंा ह ेशाश्वत  मलू्य आहे . त्यात बदल करता येणार नाही.  तकंिा सिमभतूतहतरती 
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शाश्वत मलू्य आह,े  त्यात बदल करता येणार नाही. तकंिा पिूी बदल झाला आह ेअस ेदाखिता येणार नाही.  म्हणजे येथे  जो मळू िाद होता,  

हा मळू शास्त्रांचा अथम ‘समन्ियिादी’ पद्धतीने लािायचा की ‘ऐततहातसक’  पद्धतीने  लािायचा,  या मदुद््यािर हा िाद लढला गेला.  आतण  

त्यात लोकांची भांडण ेिगैरे झाली.  म्हणजे  लोकांचे स्िर चढले.  मग  त्यातनू अगदी तीव्र िातािरण झाले आतण तेथे ते कसबे स ेतमटिले 

गेले.
v
 कारण ह ेपतहल्यांदाच  या पारंपाररक  शास्त्री मंडळींनी ऐकले होते की  शास्त्रांचा अथम लािण्याची  अशी काहीतरी  ऐततहातसक पद्धती 

असते. त्यानंतर  परत एक २७ साली पररषद झाली,  त्यात  पण िाद झाला.  पतहल्या  पररषदते त्यांनी एकच मदु्दा मांडला होता की, धमम  

पररितमनशील आह.े ि दसुरा मदु्दा समाजात फक्त दोनच िगम आहते.  ब्राम्हण ि शदु्र. मधले िगम आता तशल्लक नाहीत.  प्राज्ञपाठशाळेतल्या 

पंतडतांनी अशी भतूमका घेतली  की ह ेचकुीचे आह.े  समाजात चारही िगम तशल्लक आहते.  या  पररषेदते यांनी असा स्टँड घेतला की सिमच 

िणाांना िे दांचा अथम समजण्याची , िेद  तशकण्याची आतण िेदांचे रुपांतर करण्याची परिानगी असली पातहजे . त्यािरून पनु्हा िाद होऊ 

लागले. एक मदु्दा असा होता की,  अपौरुषेय जे म्हणता आहात ते अपौरुषेयत्ि आम्हाला मान्य नाही.  िेद ह ेमनषु्ट्यकृत आहते.  ती माणस े

मोठी असतील,  पतित्र  असतील,  पण िेद अपौरुषेय आहते ह ेआम्हाला मान्य नाही.  पनु्हा  याच पररषदते समदु्रबंदी जी होती,  असे  समदु्र 

पयमटन एखाद्याने केले तर त्याला प्रायतित घ्यािे लागे,  ते  प्रायतित आम्हाला मान्य नाही.  १९२७ च्या पररषदते एक मदु्दा असा सांतगतला 

गेला, आता अस ेसांतगतले की जरी िणम असले तरी सिम िणम समान आहते. म्हणजे अमकु िणम िररष्ठ आह ेआतण तमकु िणम कतनष्ट आहे , हे 

तत्त्ित:च आम्हाला अमान्य आह.े असे या लोकांनी घोतषत केले आतण अथामतच त्याचा िाद व्हायचा तो झाला.  तो होणारच होता.  आतण  

भरपरू िाद-तििाद झाला.
vi
 येथनू पढुच्या काळात यांच्या अस ेलक्षात  आले की आपले स्ित:चेच मंडळ  असले पातहजे. म्हणनू त्यांनी एक 

मंडळ स्थापन केले. त्याचे नाि ‘तत्त्ितनष्ट पररितमनिादी पररषद’ त्याच  मंडळाचे परत नामांतर झाले.  ‘धमम तनणमय मंड ळ’ असे .
vii

 त्याच्या  

िेगिेगळ्या पररषदा  झाल्या . त्याचे  काम असे होते की,  जया  गोष्टीसाठी समाजात िाद सरुु आहते.  त्या  िादािर आपण काहीतरी भतूमका 

घेतली पातहजे आतण ती भतूमका बरोबर कशी आह,े  हे शास्त्रांच्या सहाय्याने पटिनू तदले पातहजे.  म्हणजे ह ेआ धी पण ते करतच होते.  उदा . 

१९३२ चीच गोष्ट आह,े  काय झाले गांधीजी तर येरिड्याच्या तरंुुगात होते,  ते अस्पशृ्यता तनिारण्याची चळिळ करू इतच्ित  होते. त्यासाठी  

त्यांनी मोठो पंडीतांची सभा बोलािली.  मग ती सगळ्या बाजूंच्या पंडीतांची सभा होती.  की  जयांना अस्पशृ्यता मान्य आह,े  ते  बोलािले,  

जयांना अस्पशृ्यता मान्य नाही, ते पण बोलािले. म्हणजे गांधीजींनी ह ेएकदाच केले,  असे नाही. बऱ्याचिेळा केले. मग अस्पशृ्यता आम्हाला 

अमान्य आह,े  असे म्हणणारा पंडीतांचा गट हाच होता.  दसुरे  कोणी येत नव्हते.  आतण गांधीजींना अशा गटाची आिशकता होती.  कारण  

गांधीजींना काय धममशास्त्राचे जाणकार नव्हते. मग धममशास्त्रांच्या सहाय्याने आपल्या बाजनेू बोलणारे कोणीतरी गांधीजींना हिे होते,  म्हणनू  

गांधीजींनी त्यांना बोलाऊन घेतले.  आतण मग कधी कधी िाद झाले,  कधी  कधी नाही झाले.  उदा . पतहल्यांदा  जेव्हा ह ेगेले,  तकम तनष्ठ  तर  

िादच झाला नाही. याला कारण अस ेअसते की िादात अस ेठरिा िे लागते की कुठले गं्रथ प्रमाण आहते,  कुठले  गं्रथ अप्रमाण आहते.   

कुठले गं्रथ िादात घेत ले जाणार   ि कुठले गं्रथ घेतले जाणार नाही.  त्याची प्रततज्ञा असते.  म्हणजे  प्रत्येक गोष्ट आधी तनित स्िरुपात अस.े  

तलतहलेल्या प्रमाण ेिागण ेयाला प्रततज्ञा म्हणतात.  आतण  तनयम काय असािेत, कोणी काय बोलािे,  याचे  तनयम असत, त्याला  ‘समय’ 

म्हणत. तर  तिषय ठरिताना फक्त गोंधळ झाला.  तो  तिषय असा होता की,  अस्पशृांना  मंतदर प्रिेश असािा तकंिा त्यांना पंक्तीला बसिनू 

घ्यािे का?  तकंिा  अस्पशृ्यता एकूणच पाळायची की नाही?  तर  तकम तीथाांनी यात शब्दाचा बदल सचुतिला ते म्हटले की , सध्याची  जी 

अस्पशृ्यता आह,े  ते  अस्पशृ्य खरे अस्पशृ्य आहते का?  असा  आपला प्रश्न असला पातहजे.  आतण  त्याची खोच शास्त्री मंडळीं ना लक्षात  

आली आतण ते िाद न करताच तनघनू गेले. परत पढुच्या िषी त्यांचा िाद झाला.  या िादाची गोम काय होती,  शास्त्रात जे अस्पशृ्य मानले 

गेले, स्मतृी मध्ये तिशेषत:  असे  म्हटले होते की,  चांडाळ  अस्पशृ्य आहते.  पण  पढेु अस ेम्हटले होते की,  चांडाळ  कोण आहते?  आता  

आपल्याकडे चांडाळ सरासरी कुठे आढळत नाहीत.  महाराष्ट्रात  कुठे आहते की नाही,  ही  शंकाच आह.े  आपल्याकडे  िेगळ्याच अस्पशृ्य 

जाती आहते. तर ही चांडाळ जात काय आह?े  तर स्मतृीचे म्हणण ेअस ेकी,  या जातीत स्त्री ब्राम्हण आह ेि परुुष शु द्र आह ेआतण अशातनू 

जयाची तनतममती झा लेली आह,े  तेच  चांडाळ आहते.  मग  शास्त्रीजींचे म्हणण ेअस ेकी , जर  अशा प्रका रे जर असले तर ते कुठल्याच जाती 

मानत नाहीत आतण अस ेअसले तर ते शास्त्रास सदु्धा मान्य नाही . अशी  शास्त्रीजींनी भतूमका घेतली .
viii

 आतण िादतििादाच्या क्षेत्रात  एक 

सांतगतले पातहजे, अक्षरश: त्याला शेकडो म्हणािेत इतके िाद या लोकांनी घातलेले आहते. त्यातले जे महादेिशास्त्री तदिेकर आहते, त्यांचे 

तर लेख िाचले तर आपल्याला आज सदु्धा दाभोलकरांची आठिण येईल , अशा प्रकारे अंधश्रद्धा तनमूमलनािर कठोर भाष्ट्य केले.  आता ही 

मळुची मंडळी शास्री परंपरेतनू आली आहते , पण तकम तीथाां सारख्या लोकांनी  अक्षर श: िषामनिुषे  िेगिेगळ्या शास्री लोकांबरोबर िाद 

घातलेले आहते. फक्त एकच उदाहरण घेऊ. काशीला  एक मोठा िाद झाला होता.  यात समुारे ७०० पंडीतांमध्ये ही चचाम चाल ूहोती हा िाद 

आठ तदिस चालला.  ५००  पंडीत भारत भरातनू जमले होते,  त्यातील तकम तीथम आतण त्यां च्या बरोबर अजनू काही लोक होते.  हा  जर गट 
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सोडला तर, बाकी सिम गट प्रततगामी  बाजनेू उभा रातहला होता. धममसधुारणचेी बाज ूयाच िोट्या गटाने लढतिली.
ix
 तकम तीथम त्यांचे नेते होते.  

अगोदर जो माणसू के िलानंदांच्या प्रभािाखाली हो ता, तो  माणसू नंतर आगरकर, तमल्स, स्पेन्सर  नंतर यरुोतपयन तत्त्िज्ञांच्या प्रभािात येऊ 

लागला. नंतर  मार्कसमिादी झाला.  नंतर  त े  रॉइस्ट गटात सामील झाले.  असे त्याच्या  जीिनात िेगिेगळे टप्पे आलेले आहते.
x
 तर इतके ते 

आधतुनक माणसू आहते.  त्यांची काही श्रद्धा नव्हती की,  िेद अपौरुषेय आहते आतण िाद शास्त्राधारीत झाले पातहजेत. पण तो त्या लोकांना 

पटिनू दणे्यासाठी तसा िाद घालत होते.  कारण प्रकार काय आह ेकी,  िणमव्यिस्था जर आपल्याला नष्ट करायची असले तर ततचे पातित्र्य 

नष्ट केले पातहजे. कारण ही पंडीत मंडळी अस ेसमजतात की,  ती पतित्र गोष्ट आह.े  िणमव्यिस्था सपंली म्हणजे तहदं ूधमम सपंला.  तर पातित्र्य 

नष्ट के ले पातहजे . याचा  दसुरा एक अथम आहे, की  माणसू चचेतनू बदलू शकतात.  चचाम  ही गोष्ट अशी असते, शेिटी की माणस ंतशीच 

राहतील  असे काही समजायचे कारण नाही.  नाहीतर माणस ेकधीच बदलणार नाही.  नाहीतर आपल्या प्रबोधनाचा हतेचू काय आह?े माणसू 

बदल ूशकतो.   तो  चचेने बदल ूशकतो.  त्यात  ‘धममतनणमयमंडळ’ स्ित: खपू कामे केलेली आहते.  िेगिेगळे तनणमय  तकंिा ठराि पास केले.  

िेगिेगळ्या पररषदा  घेतल्या  त्या पररषदते िेगिेगळे ठराि पास केले . उदा . क्माने  आधी िेदांचे अपौ रुषेयत्ि त्यां नी काढून घेतले.  िेद  ह े

मनषु्ट्य तनतममत आहते.  चकू  कोणाकडूनही होऊ शकते. साधारण  धमम ह ेशाश्वत आहते . म्हणजे  सत्य, अतहसंा, सिमही तभतूतहतरती, म्हणजे  

आज समजा मला अस्पशृ्यता पाळायची की नाही,  हे  मी कस ेठरिणार?  तर  यात सिमहीतभतूरती  नाही. म्हणजे  तनकष काय तर  

सिमहीतभतूरती ह ेअसले पातहजे.  म्हणजे  ह ेसिमच व्यक्तींतिषयी तमु्हाला आत्मीयता िाटली पातहजे . आतण त्या तनकषाला बाधा येत ेआहे. 

म्हणनू मी अस्पशृ्यता आतण क्माने जाती व्यिस्था पळणार नाही.  अशी भतूमका  त्या लोकांनी घेतला आह ेआतण त स ेठराि पास केले.  नंतर  

पढुच्या काळात आपल्याला अस ेतदसते की सिम तहदंू  परम्पर आधतुनक सतंहताबद्ध  झाला पातहजे. तहदंू कोडतबल आणले पातहजे अस ेठराि 

या लोकांनी पास केले.  नंतरच्या  काळात नेहरंूच्या काळात तहदं ू कोडतबलाला या लोकांनी मदत केलेली आह.े  की , तहदू कोडतबल पास 

झाले पातहजे. यासाठी या लोकांनी प्रचार केला.  या लोकांनी खपू सारे तलखाण िगैरे केले आह.े
xi
 उदा. आपल्याला मातहती आह ेकी, याच 

गटातले पा. िा. काण ेफार मोठे पंडीत होते.  त्यांनी ‘तहस्री ऑफ धममशास्रा’चे पाच खंड तलतहलेले आहते.  त्या पाच खंडांची योलयता एिढी 

समजली जाते की,  त्या मदुद््यािर  केिळ त्यांना भारतरत्न तमळाले होते.
xii

 यािरून काय ते लक्षात येते. त्यांचे  धममकोषाचे काम तर चालचू 

होते. म्हणजे धममकोषाचे खंड िगैरे तर तनघतच होते. िेगिेगळ्या तठकाणी चचाम करण,े िेगिेगळ्या तठकाणी प्रिचन दणेे , िाद घालण ेह ेसिम 

ह ेलोक करतच होते. यात सांगण्यासारखी एक गोष्ट अशी की नगर येथे एक पररषद भरली. त्या  नगरच्या पररषदते एक महत्त्िाचा तनणमय 

त्यांनी असा घेतला की ,  अनभुि आतण तकम  ह ेतमळून मानिाची बदु्धी  तसद्ध होते. त्यामळेु आपण जे बदलाचे प्रमाण िापरतो , म्हणजे 

कोणतेही पररितमन जे आपल्याला करायचे आहे , त्याला काहीतरी प्रमाण असले पाहीजे. म्हणजे ते हचे प्रमाण असले पातहजे. म्हणजे 

बदु्धीप्रामाण्य असले पातहजे. म्हणजे शास्राचा आधार आम्ही घेणार नाही, अस ेनाही ,  घेऊ पण की एखाद्या गोष्टीला शास्राचा आधार नाहीच 

तमळाला तर काय करायचे? तर आम्ही बदु्धीचे प्रमाण घेऊ. आतण ह ेनगर येथे  घडलेले आह.े ह ेएक तिशेषत्िाने सांतगतले पातहजे. दसुरी 

गोष्ट पनुतिमिाहाचा ठराि याच नगरच्याच पररषदते पास केला गेला. दसुरी गोष्ट सिम  तहदं ूतिज होऊ शकतात असा एक ठराि पास केला . 

म्हणजे तिज म्हणजे जयांचे दोन जन्म झालेले आहते,  म्हणजे  अस ेअसते की,  तमुचे  यज्ञोपिीत धारण केले जाते.  मौजी बंधन आह.े  त्याचा  

पिूी फक्त ब्राम्हणांना अतधकार होता.  प्राचीन  काळी त्रैिणी कांना आतघकार होता , असे  म्हटले जाते.  पण  व्यिहारात तो फक्त ब्राम्हणांना 

रातहला होता. त्यांनी सांतगतले की नाही,  मौजीबंधनाचा अतधकार सिाांना असले पातहजे.  हा ठराि नगरच्याच पररषदते या लोकांनी घेतला 

आह.े
xiii

 म्हणजे  ही मंडळी अभ्यास तर करतच होती.  या  लोकांनी प्रचंड  अभ्यास केलेला आह,े यात शंकाच नाही.  पण नसुता अभ्यासच 

करत नव्हते, तर त्याचा प्रत्यक्ष  समाजाला काहीतरी उपयोगही झाला पातहजे. यासाठी समाजात प्रत्यक्ष जाऊन कामही  करत. आता हा सिम 

जो गट होता, त्याचे नेततृ्ि ह ेकेिलानंदांनंतर तकम तीथाांकडे आले.  खर तर तकम तीथाांच्या जीिनात खपू पररितमने झाली.  एक तर त्यांना भरपरू 

आयषु्ट्य लाभले.  १९९४  ला ते िारले . समुारे ९ ४ िषम आ यषु्ट्य त्यांना तमळाले . या  काळात बघा की,  एक असा पंडीत की जयाला मराठी 

आतण ससं्कृत  तशिाय इतर भाषा येत नाहीत,  सिम  शा से्त्र प्रचंड तोंडपाठ परंत ुबाहरेच्या जगाचे काही भान नाही.  आतण क्माने बाहरेच्या 

जगाचे िारे लागते.  आतण  तिनोबांचा प्रभाि पड तोय, गांधीजींचा  प्रभाि पडतोय,  पनु्हा  मार्कसमिादाचा  प्रभाि  पडतो.  ‘तहदू धमम स मीक्षा’ 

नािाचे त्यांचे पसु्तक आह.े  त्यातली  भतूमका अशी आढळते की,  हळूहळू  धमम नष्टच केला पातहजे , त्याला  दसुरा पयामय नाही.  नंतर  पढेु 

जाऊन रॉईस्ट गटांत  प्रिेश करतात.  त्याही  पढेु स्ित:ची भतूमका बदलत राहतात,  आतण त्यांना अस ेिाटते की,  नाही  अगदीच धमम सोडून 

चालणार नाही.  म्हणजे  तिशेषत:  साधारण धमामच्या  कल्पना ! आतण अध्यात्माच्या जया कल्पना आहते,  त्या आपल्याला सोडून चालणार 

नाहीत. असा बदल आपल्याला तकम तीथाांमध्ये झालेला तदसतो. 



प्राज्ञपाठशाळा आणि णिची कामणिरी                                                                               Volume - 5 | Issue - 12 | Aug - 2019 

_____________________________________________________________________           

________________________________________________________________________________________ 
 

Available online at www.lbp.world 
 

4 
 

केिालानंदांपासनू ते तकम तीथाांपयांचा हा प्राज्ञपाठशाळेचा तिकास आह.े या काळात त्यांनी पारंपाररक तहदं ूधममशास्त्रांपासनू ते 

तितिध आधतुनक दशमनांचा अभ्यास केलेला तदसतो. तो सिम अभ्यास समाजासाठी कसा कामाला येईल असा तिचार त्यांनी केला. त्यातनू 

समग्र तहदं ूसमाजाला आधतुनक बनिण्यासाठी त्यांनी कष्ट उपसलेले तदसतात.  अशा प्रकारे प्राज्ञपाठशाळेने तहदं ूसमाजाच्या आधतुनकीकरण 

ि पनुरुत्थान यात महत्त्िाची भतूमका बजािलेली तदसते.            

 

                                                             
i खंडकर अरंुधती, तकम तीथम एक प्रज्ञाप्रिाह, श्रीतिद्या प्रकाशन, १९९५, प.ृ ९.    
ii रेगे मे. पुं., स्िामी केिलानंद सरस्िती आतण प्राज्ञपाठशाळेची धममसधुारणचेी चळिळ ( रेगे यांनी तकामतीथाांची घेतलेली मलुाखत) , 

प्राज्ञपाठशाळा आणि णिची परंपरा, सपंादक अनलु्लेतखत, प्रकाशन – प्राज्ञपाठशाळामंडळ, िाई, प.ृ  १०२ 
iii रेगे मे. पुं., स्िामी केिलानंद सरस्िती आतण प्राज्ञपाठशाळेची धममसधुारणचेी चळिळ ( रेगे यांनी तकम तीथाांची घेतलेली मलुाखत) , 

प्राज्ञपाठशाळा आणि णिची परंपरा, सपंादक अनलु्लेतखत, प्रकाशन – प्राज्ञपाठशाळामंडळ, िाई, १९९६, प.ृ ९७ 
iv मराठे ना. बा., धममकोशाची ५१ िषे (लेख), प्राज्ञपाठशाळा आणि णिची परंपरा , सपंादक अनलु्लेतखत, प्रकाशन – प्राज्ञपाठशाळामंडळ, 

िाई, १९९६, प.ृ२३० 
v जोशी लक्ष्मणशास्त्री, श्री गरुुियम केिलानंद सरस्िती (लेख),  प्राज्ञपाठशाळा आणि णिची परंपरा , सपंादक अनलु्लेतखत, प्रकाशन – 

प्राज्ञपाठशाळामंडळ, िाई, १९९६, प.ृ ५१ 
vi चव्हाण रा. ना., ग.ु केिलानंद सरस्िती ि धममतनणमयमंडळाचे कायम (लेख), प्राज्ञपाठशाळा आणि णिची परंपरा , सपंादक अनलु्लेतखत, 

प्रकाशन – प्राज्ञपाठशाळामंडळ, िाई, १९९६, प.ृ ७९   
vii जोशी लक्ष्मणशास्त्री, श्री गरुुियम केिलानंद सरस्िती (लेख),  प्राज्ञपाठशाळा आणि णिची परंपरा , सपंादक अनलु्लेतखत, प्रकाशन – 

प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, िाई, १९९६ ,  प.ृ ५३ 
viii रेगे मे. पुं., स्िामी केिलानंद सरस्िती आतण प्राज्ञपाठशाळेची धममसधुारणचेी चळिळ ( रेगे यांनी तकम तीथाांची घेतलेली मलुाखत) , 

प्राज्ञपाठशाळा आणि णिची परंपरा, सपंादक अनलु्लेतखत, प्रकाशन – प्राज्ञपाठशाळामंडळ, िाई,  १९९६,  प.ृ १११ ते ११५ 
ix खंडकर अरंुधती, तकम तीथम एक प्रज्ञाप्रिाह, श्रीतिद्या प्रकाशन, १९९५, प.ृ ७६ ते ८०   
x रेगे मे. पुं. , िैचाररक िाटचाल (लेख) , िर्क िीर्क लक्ष्मिशास्त्री जोशी : व्यक्ती, र्ायक आणि णिचार , सपंादक – पळशीकर िसतं, – 

प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, िाई, १९९६ , प.ृ ८ ते १४   
xi दफ्तरी के. ल. , स्ितंत्र भारताचे गरुु (लेख),  प्राज्ञपाठशाळा आणि णिची परंपरा , सपंादक अनलु्लेतखत, प्रकाशन – प्राज्ञपाठशाळा  मंडळ, 

िाई, १९९६,  प.ृ ६२ ते ६५ 
xii मराठी तिश्वकोश ऑनलाईन आितृ्ती, नोंद – र्ाि ेपांडुरंग िामन, https://vishwakosh.marathi.gov.in/16349/  
xiii दफ्तरी के. ल., स्ितंत्र भारताचे गरुु (लेख),  प्राज्ञपाठशाळा आणि णिची परंपरा , सपंादक अनलु्लेतखत, प्रकाशन – प्राज्ञपाठशाळा  मंडळ, 

िाई, १९९६,  प.ृ ६० ते ६५ 

 

https://vishwakosh.marathi.gov.in/16349/

