पी कव सध
ु ांशु
•

हणमंत नरहर जोशी, अथात "कायतीथ" कवी सध
ु ांशु यांचा जम : ६ एल, इ.स. १९१७, औदं ब
ु र, सांगल) िज+हयात झाला.

•

हे मराठ/ भाषेतील कवी होते. 2यांनी अनेक मराठ/ भावगीते 3ल4हल) आहे त. मराठ/ कवी कंु जवहार) यांनी ह.न. जोशी यांना
सध
ु ांशु हे नाव 4दले आ6ण पुढे 2याच नावाने ते ओळखले जाऊ लागले.

•

इ.स. १९३७ पासन
ू सध
ु ांशु यांनी कायलेखनास ारं भ केला. 2यां?या कवता @कलABकर, BCी, मनोहर आद) मा3सकांतन
ू 3सD
होत हो2या. या कवतांचे पुढे पुBतकEपाने संFह झाले. सध
ु ांशूंना एकदा रा. अ. कंु भोजकर यांनी ’तG
ु ह) कवी कसे झालात?’
असे वचारले. 2यावर ते Gहणाले, “ मी दोन मातां?यामुळे कवी झालो. एक माझी जमदाCी माऊल) आ6ण दस
ु र) कृIणामाई”.
एकKने माLया अंत:करणात कवतेची बीजे Nजवल) आ6ण दस
ु र)ने आप+या Oनमलतेने आ6ण समD
ृ ीने मला कायPIट) 4दल).’

•

सध
ु ांशूं?या गीतद2ताCयाचे कायRम SीTेC औदं ब
ु र येथे प4ह+यांदा, नंतर 3मरजे?या अUणाबुवा मठात आ6ण नंतर इतर अनेक
4ठकाणी झाले. भारत गायन समाजात आ6ण नंतर अयC पुUयात झाले+या कायRमांना माBटर कृIणराव, Sी (ना.र.)
माNलकरबुवा, संजीवनी

खेर

आद)

संगीत

तXYांबरोबरच

पंZडत

महादे वशाBCी

जोशी, भा.द.

खेर, सरदार आबासाहे ब

मुजम
ु दार यांसार\या र3सक सा4हि2यकांची उपिBथती होती. या द2तगीतांचे गायक सांगल)चेच बाळ कारं जकर होते. तब+याची
साथ रामभाऊ ^चपळूणकरांनी केल) होती.
•

कवी सध
ु ांशु यांनी आयुIयभर खाद)चे कपडे घातले. 2यां?या अंगावर सतत एक शाल असे. सध
ु ांशूंनी भारता?या १९४२
साल?या Bवातंbय लcयात भाग घेतला होता. आप+या Bवातंbयगीतांतून आ6ण पोवाdयांतून 2यांनी BवातंC सैOनकांना Bफूतg
4दल). 2यां?या घर) काह) भू3मगत Bवातंbय सैOनक एकदोन 4दवसांसाठ/ गुhतपणे मुiकामासाठ/ राहून जात. गावकjयां?या
कवी सध
ु ांशूंवर असले+या अतूट ेमामुळे ह) बातमी पो3लसांपयkत कधीच पोहोचल) नाह). Bवातंbय 3मळा+यानंतर 2यांनी
Bवत:ला Fामसध
ु ारणेला वाहून घेतले. इ.स.१९६० मmये ते अंकलखोप या गावाचे सरपंच Gहणन
ू nबनवरोध Oनवडून आले
आ6ण १९६५ पयkत 2या पदावर रा4हले. 2याच सम
ु ाराला गावाला Bव?छतेचा आ6ण यसनमुiतीचा पुरBकारह) 3मळाला. कव
सध
ु ांशु द2ताचे पुजार) होते आ6ण ते पौरो4ह2यह) कर)त.

•

सध
ु ांशु द2तभiत होते आ6ण 2यांचे आयुIयह) औदं ब
ु र या Sी द2ताCेया?या Bथानी गेले. 2यां?या जाBतीत जाBत कवतांचे
नायक Sीद2त आहे त. गीत द2ताCय संFहातील बहुतेक सव गीते ह) चrरCगीते आहे त. Sीपाद, Sीव+लभ आ6ण नर3संह या
द2तावतारां?या चrरCांवर ह) गीतरचना आहे . SीTेC औदं ब
ु र येथे Sी नारायणानंद Bवामी महाराज यां?या उपिBथतीत ’गN
ु द2त
पा4हले कृIणाOतर)', ’द2तगुE सुखधाम’ या गीतांनी द2तगुEंची प4हल) पूजा झाल) होती.

•

औदं ब
ु र येथे सदानंद साहय मंडळाची Bथापना कEन कवी सध
ु ांशूंनी १९३९ पासन
ू ामीण मराठ साहय संमेलन
भरवUयास सुNवात केल). दरवषg मकर संRातीला होणाjया या औदं ब
ु र ामीण साहय संमेलनाला

महाराIsा?या

कानाकोपjयातील सा4ह2य र3सक येतात.
•

कवतासंह -

कौमद
ु ) (१९४०) गीतद2ताCय गीतद2ताCयाचे संBकृत भाषांतर गीतसग
ु ंध

गीत सव
ु ण गीतसध
ु ा गीत सष
ु मा

जलवंती (१९५८)] झोपाळा, , द2तगुEंची गाणी, भावसध
ु ा (१९७३), याCी, वजOयनी (१९५०), Sीद2त गीते, सुंदर का3लंद)काठ/,
Bवर (१९७०)
•

ग%यलेखन - खडकातील झरे (कथासंFह) , चतुरादे वी (बालवाuमय), द2तजम (एकां@कका), सभ
ु ाषकथा (बालवाuमय),

•

गाजलेल( गीते - इथेच आ6ण या बांधावर *, गुNद2त पा4हले कृIणाOतर), गोकुळाला वेड लावले *, द2तगुE सुखधाम , द2त
4दगंबर दै वत माझे ‘ 4दगंबरा 4दगंबरा Sीपाद व+लभ 4दगंबर, दे व माझा वठू सावळा *भू या हो, भक
ु े ला भiतीला भगवान *
भुलवलेस साजणी *मनी मा6झया नटले गोकुळ *माLया मनात व6णते नाव *या धुंद चांदUयात तू *या मुरल)ने कौतुक
केले, NwाTां?या नकोत माळा, Bमरा Bमरा हो * 4हरवे पवळे तुरे उहाचे *

•

कवी सध
ु ांशूंना शंकराचायाkकडून का)यतीथ+ पदवी 3मळाल) होती.

•

भारत सरकारकडून इ.स.१९७४ मmये पी तसेच

•

वxयापीठाकडून डी..लट.आ1ण

•

2यांचा म2ृ यू 4दनांक १८ नोहy बर इ.स. २००६ रोजी सांगल) येथे झाला.

मराठ/ सा4ह2य पrरषदे कडून कव यशवंत परु ,कार

सांगल)करांकडून सांगल(भष
ू ण असे परु Bकार दान करUयात आले.
-----------

