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के सि�चदानंदन 

काह �वजे�यांमळेु �या पुर�काराची उंची वाढते. 

 

 

 

काह �वजे�यांमुळे �या परु�काराची उंची वाढते. केरळ सरकारतफ�   द!या जाणा#या 

अ�यंत %&त'ठे�या ए*ळुथाचन परु�कारासाठ, �व-यात म!याळी कवी के सि�चदानंदन 

यां�या नावाची घोषणा करताना गु2वार, केरळचे सां�कृ&तकम4ंी ए के बालन यांनीह 

हच भावना बोलनू दाखवल. पाच लाख 2पये रोख व मानप4 असे या परु�काराचे 

�व:प आहे. 

म!याळी सा ह�य�व<वात अ�यंत मानाचे �थान असले!या सि�चदानंदन यांचा ज=म 

१९४६चा. B4चरू िज!Cय़ातील प!लतू हे �यांचे ज=मगाव. ज=मगावीच शालेय FशGण 

घेत!यानंतर महा�वHयालयीन FशGणासाठ, ते इJर=जलाकुडा येथे गेले. जीवशा�4 या 

�वषयात पदवी घेत!यानंतर हा %ांत आपला नाह हे �यांना उमगले. मग इंLजी 

सा ह�यात �यांनी एमए व पढेु काFलकत �वHयापीठातून पीएचडीह Fमळवल. पुढे 

समुारे २५ वष� �यांनी महा�वHयालयीन �तरावर इंLजीचे अOयापन केले. सा ह�य 
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अकादमी�या इंLजी &नयतकाFलकाचे सपंादन करPयासाठ,  द!लत जाऊन �यांनी 

%ाOयापकपदाची नोकर सोडल. नंतर ते या अकादमीचे सRचव, म-ुयाRधकार बनले. 

मराठ, सा ह�यात Tया%माणे साठो�तर काळ हा मह��वाचा आहे, तसाच म!याळी 

सा ह�यातह या काळात Uां&तकार बदल होत होते. �यातील सि�चदानंदन हे मह��वाचे 

आVण सवेंदनशील कवी मानले जातात. �या काळातील नवकवी �व�छंदतावादातून 

मXुत होऊन  आयु'यातील भीषण वा�तव वा जगPयासाठ,चा सघंषY आप!या 

सा ह�यातून मांडPयाचा %य�न करत होता. केरळ पB4केतून या नवकवी�या क�वता 

%FसZ होत हो�या. सि�चदानंदन यांचा ‘अचंसुूयYन’ हा प हला का[यसLंह १९७१ मOये 

आला. �या आधी ‘कु2Gे4म’ हा आध&ुनक का[याचा परामशY घेणारा �यांचा Lंथ %FसZ 

झाला होता. पढेु  दर दोन वषा̂नी �यांचे का[यसंLह येत गेले. २००६ मOये �यां�या सवY 

क�वता तीन खडंांमOये %FसZ झा!या. आ�मगीता, पीडनाकालम (का[य), शXतन 

तंपरुान, गांधी (नाटक), पाcलो ने2दा, अ=वेषनंगल (गHय) यांसारखी ५०हून अRधक 

प�ुतके �यां�या नावावर आहेत. समुारे २० भाषांमधनू �यां�या क�वता अनुवा दत 

झा!या असनू चdंकांत पाटल यांनी �या मराठ,तह आण!या आहेत. �यां�या मते 

सि�चदानंदन यांची क�वता कुठ!याह एका �वचारधारेशी, स%ंदायाशी, समाज, स�ंकृती, 

धमY, राजकारण यां�या FसZांताशी बांधलेल नाह. �यांची क�वता ख#या अथाYने 

समकालन भारतीय क�वतेचे %&त&नRध�व करणार आहे. 
 

 

 


