जेठ साहि यक ग.द.माडगुळकर
•

गदमा यांचे संपण
ू  नांव गजानन दंगबर माडगुळकर.

•

ग. द. माडगळ
ू कर यांचा जम सांगल! िज"हयातील आटपाडी ताल'
ु यात द. 1 ऑ'टोबर 1919
म,ये शेटफळे गावी झाला.

•
•

माडगळ
ु े गाव माडगुळकरांमुळे महारा0ा1या नकाशात ठळक झाले.
यांची गीत रामायण, 2च3पट व 2च3गीते अमर झाल! आहे त.

•

माडगळ
ु , औंध, कंु डल अशा गावातन
ू आ7णा माडगुळकरांचे 8श9ण झाल:.

•

को"हापरू ातील 2च3पटसृ 0!त मा. <वनायकांकडे हरका=या =हणन
ू दाखल झालेला माडगळ
ु 1या
कुलक7या?चा मल
ु गा महारा0ा1या 2च3पट सृ 0!त पटकथा, संवाद, गीते 8लहणारा र8सकमाय
Aेठ कलाकार झाला.

•

नॉन मॅ0!क असन
ू ह!

यां1याकडे DEतभा सामGय होते. 8स,दहHत हो7यासाठI आJण वाि"मकKंची

Lयापक समMट! व शाNवत म"
ू य शोधक Mट! ये7यासाठI लागणारा वाOमयीन बैठक

यांनी या

जीवना1या धकाधकKत 8मळ<वल! होती.
•

2च3पट कथांना

यांनी नवे पQरणाम दले. बस"या बैठकKला काLय 8लहणारा व एकदाह!

8लहलेला शSद न खोडणारा हा सदाबहार पाQरजात होता.
•

यांनी सम
ु ारे 40 वषW वाड़मय लेखन केले.

1936 /37 साल! औंध1या शाळे त 8शकत असतांना

पंधरा सोळाLया वष] काLयDांतात Dवेश केला. तेथन
ू थेट 1977 पय?त पैरण या काLय रचनेपय?त
माडगळ
ु कर 8लहतच राहले.

यां1या काळात सावरकर, तांबे, कवी बी, हे कवी होते.

र<व

^करण मंडळा1या _पाने माधव `य8ु लयन यशवंत, 2गQरश यांची Eतसर! <पढ! पढ
ु े आल! या
काळातच माडगळ
ू कर काLय Dांतात आले. यांची पदे Dथम को"हापरू ातील मेळयात आल!. नंतर
2च3पटात आल!.

यांना आकाशवाणीचेह! मा,यम 8मळाले.

सुंbधी वीणा हा यांचा पहला पद

संbह 1949 साल! र8सकांपढ
ु े आला. अचंcबत Lहावे असा यां1या लेखनाचा झपाटा होता. dतHथ,
क<वतांचा जो2गया, चार संगीEतका, गीतरामायण, चै3बन, चार काLयकथा, गीत सौभf, गीत
गोपालन, नृ यनाटका, दे टाळीग हे काLयसंbह तर असंgय बालकथा, बाळांसाठI शशांक मंिजर!
हे नाटुकले आJण 8मनी ह! बाल कादं बर! आल!. शंभरावर 2च3पटांसाठI तर एhशीहून अ2धक
बोलपटां1या कथा 8लह"या.
•

आकशाची फळे , उभे धागे आडवे धागे, कादं बर! य,
ु दा1या साव"या ,परचj ह! नाटके, कलावंतांचे
आनंद पयटन हे यांनी दलखुलास Dवास वणन 8लहले आहे .

•

गीत रामायणाची रचना यांनी अवlया छपन गीतात अ यंत रोचकपणे साकारल!.

•

मंतरलेले दवस हे यांचे आ मव ृ त लेखन मराठIतील आधEु नक वा"मी^कचे आ मव ृ त आहे .

•

माडगळ
ु कर कोण याह! <वnयापीठाचे पदवीधर नLहते. पण पण
ु े <वnयापीठाने
सभेचे समाननीय सदHय क_न घेतले,

•

द. 14 pडस:बर, 1977 रोजी गदमा काळा1या पडदयाआड गेले.
-------

यांना <वnवतजन

