जेठ साहि यक यंकटे श माडगुळकर
•

ेठ मराठ कथाकार आ ण कादं बरकार यांचा जम दनांक 6 जल
ु ै, 1927 रोजी सांगल िज&'यातील
माडगळ
ू े गावी झाला.

•

औपचा1रक 2श4ण मॅ6क-पय8तह-झाले नाह परं त,ु ;व<य=नाने वा>मयाचा ?यासंग केला. इंAजी 2शकून
पाBचा==य साह=याचेह वाचन केले.

•

CवDयात साहि=यक ग. द. माडगळ
ू कर 'यांचे ?यंकटे श हे धाकटे बंध.ू आप&या वडील बंधंG
ू या पाठोपाठ
तेह साह=यसृ टत आले आ ण आप&या <Iतभेचा एक ;वतंL ठसा =यांनी तेथे उमटCवला.

•

आरं भी काह काळ पLकारता के&यानंतर ते १९५० Gया सम
ु ारास मुंबईस आले आ ण मराठ SचLसृ टत
पटकथालेखन कU लागले.

•

माणदे शी माणसे (१९४९) हा =यांचा कथासंAह <2सY झाला. =यातील ?यिZतरे खांतन
ू =यांनी Aामीण
माणसाचे जे अ;सल आ ण िजवंत दश\न घडCवले, ते तोवरGया मराठ

साह=याला अनोखे होते.

अ^भुतता, ;व_नरं जन, क&पनार`यता 'यांGया पकडीतन
ू सुटले&या वा;तववाद Aामीण साह=यकृतींचा
आरं भ =यांGया 'या कथासंAहापासन
ू झाला.
•

=यानंतर गावाकडGया गोट (१९५१), ह;ताचा पाऊस (१९५३), सीताराम एकनाथ (१९५१), काळी आई
(१९५४), जांभळाचे दवस (१९५७) 'यांसारखे =यांचे कथासंAह <2सY झाले.

•

=यांGया कथांचे अनव
ु ाद डॅIनश, जम\न, जपानी आ ण र2शयन अशा CवCवध जगाIतक भाषांत झालेले
आहे त.

•

=यांGया <का2शत साह=यात माणदे शी माणसं, बनगरवाडी, स=तांतर, जनावनातल रे खाटणe, नाग झरा,
जंगलातील दवस, गावाकडGया गोट, ह;ताचा पाऊस, उं बरठा, परवचा, बाजार, गोट घराकडील, तू
वेडा कंु भार, fबकट वाट वहवाट, पांढhयावर काळे , सुमीता, सीताराम एकनाथ, पा1रतोCषक, काळी आई,
सरवा, डोहातील साव&या, वाघाGया मागावर, SचLे आ ण च1रLे, अशी माणसं अशी साहसं, <वास एक
लेखकाचा, वार, कोवळे दवस, सती, वाळूचा iक&ला, च1रLरं ग, मी आ ण माझा बाप, कjणाटक,
जांभळाचे दवस. याचा समावेश आहे .

•

रानोमाळ ;वGछं द lमंती करणारे Iनसग\<ेमी, 2शकार तसेच SचLकार `हणन
ू ह =यांची Dयाती होती.
SचLकलेचे कसलेह औपचा1रक 2श4ण नसताना =यांनी जागIतक कmतnGया SचLकारांGया SचLशैलचा
र2सकतेने शोध घेतला. =यांची अनेक सुंदर रे खाटने <2सY झालेल आहे त.

•

सन १९५५–८५ पय8त आकाशवाणीवर दघ\काळ नोकर केल.
मान समान गौरव

•

=यांGया अनेक प;
ु तकांना महारा6 राpय परु ;कार लाभले. =यांत गावाकडील गोट, काळी आई 'यांसारखे
कथासंAह,बनगरवाडी ह कादं बर आ ण सती ह नाqयकृती 'यांचा अंतभा\व होतो.

•

स=तांतर कादं बरला सन १९८३ चे साह=य अकादे मीचे पा1रतोCषक <ा_त झाले.

•

सन १९८३ मrये अंबेजोगाई येथे झाले&या मराठ साह=य संमेलनाrय4 पद =यांनी भष
ु Cवले.

•

न 1983 मrये ‘स=तांतर’ साठ =यांना साह=य अकादमी पुर;काराने गौरCवxयात आले. जन;थान
पुर;कार <ा_त झाला.

•

दनांक २८ ऑग;ट, २००१ रोजी ते ;वग\वासी झाले.

