ानपीठ परु कार वजेते व.स. खांडक
े र
•

व.स. खांडेकर यांचा जम द. 19 जानेवार 1989 म ये महाराातील सांगल िज"#यामये झाला.

•

%यां&या पूवा)युयात, %यांना नाटकांमये अ-भनय आ0ण द2दश)न कर4याची आवड होती.

•

व.स.खांडेकरांचे लेखन येयवाद होते तर अंतःकरणात समाजक"याणाची व 7गतीची तळमळ होती. .

•

ला-ल%यपूण) भाषा, र:य क"पना, कोटबाजपणा व समाजहताचा 7चार ह %यां&या लघुकथेची वै-श?ये होती.

•

क"पनाश@ती अAतशय त"लख अस"याने, तेजBवी लेखनातन
ू मनोरं जन कर4याबरोबर समाजजीवनावर भाय
करणे हे %यां&या लेखनाचे BवCप होते.

•

खांडेकरां&या लेखनातन
ू माणुसकDचा गहवर दसन
ू येतो. %यां&या लेखनातन
ू माणसावरल अपार EFा Gय@त
होते.

•

पक कथा हा नवा 7कार %यांनी Hढ केला. %यांनी कादं बरसह कथा, कवता, लघुAनबंध, समीKा, LचMपट-कथा,
नाटक, Gयि@तLचMे, अनुवाद अशा ववध साह%य7कारांत अगद वपुल असे लेखन केले .

•

व%ृ तपMीय लेखन व Pंथ-संपादन या KेMांतह %यांनी ठसा उमटवला.

•

कथालेखनातन
ू Gय@त होणारे जीवनदश)न आ0ण धेयAनठा वाचकांना 7भावत करतात, :हणन
ू च तर व.स.खांडेकर
हे जीवनवाद लेखक :हणून ओळखले जातात. जीवनासाठT कला हे %यां&या समP लेखनाचे सूM होते.

•

%यां&या कथा-कादं बUयांवर अनेक भाषांमये LचMपट, दरू दश)न मा-लकाह Aनमा)ण झा"या. %यां&या साह%याचे अय
भारतीय व वदे शी भाषांत अनुवाद झाले. %यां&या उका या कादं बरवर मराठT LचMपट Aनघाला.

•

इ.स. १९२० साल खांडेकरांनी महाराात"या -संधुदग
ु ) िज"#यातील -शरोडे या गावी -शKकD पेशास सुHवात केल.

•

तेथे %यांनी इ.स. १९३८ पय]त काम केले. #या काळात -मळाले"या फाव"या वेळेत %यांनी मराठT साह%या&या
AनरAनरा_या 7कारांमये लेखन केले .

•

खांडेकरलखत पु तके - अजून येतो वासफुलांना, अमत
ृ वेल, अवनाश, अEू, अEू आ0ण हाBय, आगरकर : GयकD
आ0ण वचार, उ"का (१९३४), उःशाप, क"पलता, कांचनमग
ृ ( १९३१ ), कालची Bवdने, का-लका, efचवध ( १९४२
), घरटे , घर?याबाहे र, चंदेर Bवdने, चांद4यात, जळलेला मोहर ( १९४७ ), जीवन-श"पी, 0झम0झम, Aतसरा 7हर,
तुHंगातील पMे भाग १, २, ३, ते दवस, ती माणसे,

दं वhबंद ू , दोन iुव ( १९३४ ) दोन मने ( १९३८ ), धुके, नवा

7ातःकाल, पहल लाट, पहले पान, पहले 7ेम (१९४०), पाक_या, पांढरे ढग (१९४९), पाjरजात भाग १, २,
पाषाणपूजा, पूजन, फुले आ0ण काटे , फुले आ0ण दगड, मंिजUया, मंझधार, मंदाkकनी, मयराM, मग
ृ जळातील
क_या, ययाAत, रं ग आ0ण गंध, jरकामा दे Gहारा (१९३९), रे खा आ0ण रं ग, वामन म"हार जोशी: Gयि@त-वचार,
वायल
ु हर, वासंAतका, वmयुत ् 7काश, वेचलेल फुले ( कथासंPह, १९४८ ), समाज-श"पी समाधीवरल फुले , सहा
भाषणे, सांजवात,, सुखाचा शोध , सुवण)कण, सूयक
) मळे , सोनेर Bवdने भंगलेल, BMी आ0ण पुHष, हरवळ, हरवा
चाफा ( १९३८ ), oदयाची हाक ( १९३०), pKAतजBपश).
•

व.स. खांडेकर हे सोलापूरला सन १९४१ साल भरले"या अ0खल भारतीय मराठT साह%य संमेलनाचे अयK होते.

•

%यां&या ययात या गाजले"या कांदबरसाठT सन १९६० मये साहय अकादमी परु कार तर सन 1974 मये
%यांना साह%यातील सवtकृट असा ानपीठ पुर कार असे 2 पुरBकार ययात या लोक7य कादं बरला -मळाले .

•

सन १९६८ %यां&या प#भुषण पुर काराने स'मानत कर(यात आले तर को"हापूर&या -शवाजी वmयापीठाने %यांना
डी. -लट. (डॉ@टर ऑफ -लटरे चर) बहाल केल.

•

आप"या आयु यात %यांनी १६ कादं बUया, ६ नाटके, जवळपास २५० ल-लतलेख, १०० Aनबंध आ0ण kक%येक
टकाटप4या -लह"या.

•

व.स. खांडेकर यांचा मू%यू 2 सdटy बर, 1976 रोजी झाला .
----------------

