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संपादिकय :- 

 
"एकांताच्या काठावरती  

िकती ठेवशील िहशोब क्षणांचे 

मु  उसळ या लाटांव नी  

सोडुन ावे रंग मनांचे.." 

 

या आधी िभरकावली  

असतील िकत्येक पान ं... 

काही अधर्वट अक्षरांची  

काही अ ात संदभार्ंची ... 

सहज आठवली हणुन  

काही साव या खणुांनी भ न 

हसता हसता सलेले,  

काही स यावर हसलेले !.. 

कािह अलगद उमटलेले,  

काही खोल आत लागलेले 

या रंगाचीही पान.ं.  

उधळुन ावी गहीवर लाटांवर 

एकांत काठावर, गदीर्च्या वाटांवर !... 

पुन्हा सगळं िवसरावं हणून... 

पुन्हा सगळं आठवुन... 

 

नटेाक्षरीचा हा रंग तुमच्यासाठी  
 

                 - सिचन काकडे ( मुबंई ) 

 



  

 
 

 

अितथी संपादकाची ओळख...ù 
 

मी अ ण नदंन, 

मी मुळचा नािशकचा, सध्या मंुबईत एका आय.टी. कंपनीत महा बंधक या पदावर कायर्रत... जसं जमेल तसा 

यत्न करतो श दांच्या जवळ जाण्याचा....पुवीर् वतर्मानप ातुन िस  झाले या माझ्या किवता व ह ी नटे्च्या 

माध्यमातुन य  होणा-या किवता , माध्यम बदलली असली तरी िनिर्मती िकर्या तीच आह,े उलटपक्षी त्विरत 

ितिकर्या, अिभ ाय, मागर्दशर्न यामुळे किवतेवर अिधकािधक सं करण होत आह.े  

  
अचानकच लक्षात येते अन कळते की आप याला मनातले पानात उतरवणे जमते..... 

‘‘मळभ मनातल जळमटासारख ंलटकतयं , त्यात बुडालेत काही हलकट िवचार, कळकट व ितमा, त्या धुवून पुसून 

वच्छ करण्यासाठी मी जगतोय..... मेतकटासारखा ’’ !  अशी वत:िवषयीची याख्या क न अगदीच बाळसे  

न धरले या अव थेतला हा वास आताशी रांगु लागलाय...कधी सुसाट धावत, कधी कुमर्गितन ेतर कधी अगदीच 

थांबून , पुन्हा थोडं चालून माझं श दसख्य सु  आह.े 

घरात होत असणा-या हिरपाठाचे,तसेच अजाणत्या 

वयात वाच या गलेे या गर्थंानीच ह ेदान माझ्या पार ात 

टाकले असावे......महािव ालयीन काळापासून माझ्या 

भावनांच (अथार्त ितच्याच), काहीस िनसगार्चं,नात्यांच्या 

गोड याचं, सज्जन मनाच्या (त्या काळच्या) सृजन 

अनुभुतीचं वणर्न करत करतच किवता जन्मली.... अन 

दरवेळी ती न यान े जन्मतच राहीली....ितच्यावर सारेच 

सोप कार होत गलेे, कालानु प बदलही झाले, पण िजतकी 

जवळची ती काल होती , आजही िततकीच िनकट आह े हचे 

आजवरचं साध्य .....!! 

अ ण नदंन. ( अितथी संपादक ) 



 

मन पाको यागत हलके ... 

 

मन पाको यागत हलके होउन उडुनी जाते 
मन कोिकळकंठी वरान ेह ेगीत ीतीचे गाते. 
 
मन वादळ वारा मन पाउस सारा. 
मन हवा गलुाबी मन नशा शराबी. 

 
मन वा-यावरती झुलते तुझ्या भोवती िफरते. 
मन कोिकळकंठी वरान ेह ेगीत ीतीचे गाते. 

 
मन उन कोवळे मन प सावळे. 
मन अगाध कोडं मन अनाम ओढ. 

 
मन लेउन पंख िदवान ेतुझ्या आकाशी उडते. 
मन कोिकळकंठी वरान ेह ेगीत ीतीचे गाते. 

 
मन ावणधारा मन मोर िपसारा. 
मन झाड आनदंी मन फुल सुगधंी. 

 
मन इन् धन ूसतरंगी रंगात रंगनुी जाते 
मन कोिकळकंठी वरान ेह ेगीत ीतीचे गाते. 

 
मन थरथरणारे मन िभरिभरणारे. 
मन दीस सुगीचा मन चांद नभीचा. 

 
मन चकोर पाउसवेडे तुझ्या चांदणी न्हाते. 
मन कोिकळकंठी वरान ेह ेगीत ीतीचे गाते. 

 
मन रेशीम धाग.े.. मन अखडं जाग.े 
मन धंुद तराणे मन वेडे शहाणे. 
 
मन रडतानाही हसते तुझ्याचसाठी झुरते. 
मन कोिकळकंठी वरान ेह ेगीत ीतीचे गाते. 

 
-अ ण नदंन (नािशक) 



  

 
 

अितथी संपादकाच्या लेखणीतून ... 

रंग मनाचे !...  
 

असले याची जाणीव अन नसले याची उणीव सांगत, अनकेिवध रंगांमध्ये रंगणारे सवर्समावेशक , 
बहरंगी असणारे मन माझ्या मते फ  दोनच रंग जगत असतंु , एक हवाहवासा, आिण दसुरा नको नकोसा.  

 
ह या ह याशा रंगात मन सगळच शोधतं, सगळी अनुकुल समीकरणं, सगळेच आशावादी होकार, जे कधी 

फुट , कधी अ फुट असतात वत:शीच ,मन जे सारंच मागतं पदरात पडलेलं, पदरात पडु शकणारं अथवा न पडु 
शकणारं, ते बुि चे सारेच िनयं ण डावलून भरकटतं,गुरफ़टतं,फरफटतं, पण तरीही घेतला वसा....च्या धतीर्वर 
पुन्हा बे एके बे करत ह याशा रंगात गुगं होऊन जातं. 

 
    िववंचनचेा , ा नाचा िततकासा आधार नसतानाही सद्सि वेक बु ीचीच कास पकडणारे, प ट नाही 
हणता येणारे मन... नकोनकोशा रंगांच सतत लोढणं लादनू ा य पिरि थतीचा असंतु ट ि वकार क न 
सबबीच्या तसेच निशबाच्या दोषारोपात वत:ला महान समजणार मन.. काहीसे अगितक अन तरीही वांत:सुखी  
अथार्त असं  काहीही असले तरी ज्याचा ठाव लागु शकत नाही, कुठ याच ि थतीत ज्याच्य िकर्या ितिकर्येचा अंदाज 
लावू शकत नाही ,ज्याला कालमानाच्या कोणत्याच याखते बसवु शकत नाही, अस मन ह े िजतकं िनम ही, 
िनरागस, िनहेर्तुक िततकच, लोभी, वाथीर् अन संशयी देखील.... 
 
     मा  ज्यांना आपलं अन समोरच्याचं मन कळतं,तरलतेच्या अत्यंत संवेदनशील भावना जोपासता 
येतात,आप या तसेच इतरांच्या भाव िव ाचे नानिवध रंग मु  उधळता येतात असा यवहारात िम  असणारा 
पण श दांचं ऋण मान्य क न अंशत: / पुणर्त: परत फेड करणारा ीमंत गट हणजे कवी.....  
  

नटेाक्षरीच्या माध्यमातून मनामनाचा वास नुसताच 
असेतुिहमाचल नाही तर दाही िदशांच्या मनांवर अिधराज्य 
गाजवून अजुनही अ यहातपणे सु  आह,े नव नवे आयाम 
थिपत करणा-या  मनाच्या आसमंतात िवखुरले या, 

मु े   उधळ या गलेे या या सग याच नावी,िननावी 
रंगांना सलाम ! 
 
 

अ ण नदंन. ( अितथी संपादक ) 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

रंग मनाचा ... 

 

रंगात रंगले या 

आठवात दंगले या 

रंगीत मनात 

"तु" धंुदले या 

नजरेन ेआत 

पाहतेस 

खोल खोल जातेस 

नाहतेस 

त्या पशर् गधंले या 

ज्योत मंदले या 

िकरणात आत 

ओल ओठात 

हासतेस 

वेड पांघर या नभाशी तू  

कसला रंग पुसतेस 

अंतरात 

गात गात 

सुर एक सात-साथ.. 

रंग रंगात 

दंग.. व नात 

तू तुझ्यात..अन 

तो मनात.. 

तुझ्याही आिण त्याच्याही. 

 

- मीनल चौगुले  



  

 
 

 
 
 
 
 

मन...

 

मन एक वेडे 

न सुटणारे कोडे 

घेऊनी व नांचे घोडे 

उधळले चौफ़ेर !! 

 

मन एक फ़ुल 

जसे रांगते मुल 

लेउनी वरांची झूल 

पसरले आसमंतात !! 

 

मन एक आग 

नायिकणीचा साज़ 

सोडुनी लोकलाज 

भटकले रानोमाळ !! 

 

मन एक खोड 

घेउनी सत्याचे वेड 

सोडुनी सवर् चाड 

उतरले रणांगणात !! 

              

            - िवजयकुमार कणसे (मंुबई) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मन माकड ... 

 

मन माकड   

सैरभरै झालं  

िंहडत सुटलं  

गावभर॥ 
 

िन पणर् गलुमोहर  

लालेलाल झाल  

काळ िवसरला  

फुलण्याचा ॥ 
 

ड गरातलं घर  

उदास सावलीत  

वाट पाहतय  

साथीची. ॥ 
 

कालचा गाडा   आयु याच्या दकानीु  

मारक झालाय   भरला बाजार 

िच ापुरता उरलाय   चालतो यापार 

अंश त्याचा ॥  सुख दु:खाचा ॥ 
 

भग्न अवशेष    मनाचे खळे 

कुणा वा ाचे   मनाची यथा 

सांगत होते    जगण्याची कथा 

गतकाळ ॥   मंदावली ॥ 

 

                       - रमेश ठ बरे (औरंगाबाद) 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मन कावरं बावरं ... 
 

 

मन कावरं बावरं तुझ्या एका ासासाठी 

तुझा एक एक श द माझी गीता माझी पोथी ... 

 

 

तुझा हुकंार झंकार जशी सर वती वीणा 

तुझ्या वाणीचा गोडवा वेणू मधुबन कान्हा .. 

तूच पाठराखी माझी तूच माझी आिद श ी 

मन कावरं बावरं तुझ्या एका ासासाठी ॥१॥ 

 

 

डोळे यातना याकुळपाणी माझ्या काळजाचं 

वाट िदसता िदसेना जसं नभ मळभाचं .. 

गळपटलेले पाय शून्य वजाबाकी हाती 

मन कावरं बावरं तुझ्या एका ासासाठी ॥२॥ 

 

 

असा य गार मांडला आकांतान ेफ़ोडी टाहो 

तरारले अ ू मनी पान्हा पत्थराला लाहो .. 

सारा िललाव मांडला होते न हते ते गाठी 

मन कावरं बावरं तुझ्या एका ासासाठी ॥३॥ 

 

 

  - नाम गमु जायेगा ( ठाणे) 
 



 

 
 
 

 

|| .. मन वढाय वढाय .. || 

 

मन वढाय वढाय  

करी आभाळाशी गजु 

येडावून तेला सांग े

िवशाल मी तू रं खजु  

मन वढाय वढाय ... 

 

मन उधाण उधाण 

तेला ऐल नाही पैल  

चार आठवांची लाट  

अन ास होई ओलं  

मन उधाण उधाण ... 

 

मन येडं मन खळु 

िदसा पाही ते सपान  

खार खार होता डोळ 

साव न घेई भान  

मन येडं मन खळु ... 

 

        

 

- भारती सरमळकर (मंुबई) 

 

मन हळवं हळवं 

करी श दांशी यार  

सरे उब दिनयेचीु   

तवा िरतं होई सारं 

मन हळवं हळवं ... 

 

मन वढाय वढाय  

तेला नाही िरतभात  

आपु याच म ती मंदी  

गप गमुान चालत  

मन वढाय वढाय ... 

 



  

 
 

 

               नसुतंच िभजत पडलेलं मन... 
 
 

नसुतंच िभजत पडलेलं मन... िवचारांत िथजत पडलेलं मन 
 

आभाळाच्या आरपार खळेतं अंगण 

िकरणांच्या िकनारीचं सोनरेी िंशपण 

आवेगांच्या लाटा थबकते िकनारे 

वाळूत िभजत पडलेलं मन 

 
नसुतंच िभजत पडलेलं मन... िवचारांत िथजत पडलेलं मन 

 
रोजच्याच िक्षितजावर रोजचे घन 

पेशींच्या गरा ात रोजचच तन 

अथांग िव ात इवलंस अि तत्व 

तरी त्येक ासाचं वेगळं आवतर्न 

 
नसुतंच िभजत पडलेलं मन... िवचारांत िथजत पडलेलं मन 

 
आस, ह यास, िनरथर्क वास 

हवं असण्याचीच इतकी आस 

अबोल, घुसमटणारे िकत्येक भास 

िनसटत्या वाळूतले िनसटते क्षण 

 
नसुतंच िभजत पडलेलं मन... िवचारांत िथजत पडलेलं मन 

 
 

- दीपा  म ीमनी- कुलकणीर् 



 

 

 

मन आं याचा मोहोर....! 

 

मन बग यांची माळ, िन या नभाच्या ांगणी.. 

मन ितिंबब वेडे, वे ा त याच्या दपर्णी.. 

 
मन इवलेसे फूल, नटे ाज ाची फांदी.. 

मन मातीचा तो गधं, चढे नभालाही धंुदी.. 

 
मन आं याचा मोहोर, सुवणार्चे जणू दान.. 

मन बसंत बहार, मधुर कोकीळ गान.. 

 
मन मोत्याचा तो थेंब, उठे पाण्यात तरंग.. 

मन पावसाची धार, िभजवील अंग अंग.. 

 
मन भपूाळीचा सूर, पहाटेच्या समयीचा.. 

मन तेवता काश, गाभा-यात या  समईचा... 

 
मन िव ु ता पात, धरेवर कोपणारा.. 

मन बरसता मेघ, जलांमृत सांडणारा.. 

 
मन कंुकवाची रेघ, भांगामध्ये रेखलेली.. 

मन मायेची ती काठी, कमरेत वाकलेली.. 

 

मन सवा ण शंृगार, सुवािसिनचं ते लेणं... 

मन चांदणं िठपूर, जणू नक्ष ांचं देणं... 

 

- ाज ा पटवधर्न 



  

 
 

 

मन... 
 

मन..पावसाच्या धारा 

मन.. झुलवता वारा 

मन.. खळाळता झरा 

चैतन्याचा.. 

 

मन.. व नांचा िपसारा 

मन.. आशेचा िनवारा 

मन.. हवासा पसारा 

आठवांचा ! 

 

मन.. आवेग फसवा 

मन..लोभाचा वणवा  

मन..फुत्कार नागवा 

मत्सराचा ! 

 

मन.. भावनांचा खळे 

मन.. कातरती वेळ 

मन ..पापण्यांचा मेळ 

आसवांशी ! 

 

मन.. कर्राहूनू  कर्रू   

मन.. ममतेचा पूर 

मन.. भीतीचे काहूर 

अकि पत ! 

 

मन.. अभगं रामाचा 

मन.. नमाज खदुाचा 

मन.. शोध अ ाताचा 

अखिंडत ! 

 

मन.. कळूनी न कळे 

मन.. वळूनी न वळे 

मन.. जुमानी न बळे 

दरागर्हीु  ! 

 

मन.. िवचारांचा साज 

मन.. माणसाचा बाज  

मन.. अंतरीची गाज 

िव यापी ! 

 

- सुमन परब (मंुबई) 

 



 

 
 

मन िंचब िंचब सरी... 

 

मन िंचब िंचब सरी 

नवख्या अवखळ काही 

बेधंुद कोसळती 

खळेत िझ मा 

घालत फुगडी 

 
मन िंचब िंचब सरी 

क्षणात िरमिझम 

क्षणात उधाण 

अ ड खळेती कधी 

हिर्षत झाडांवरी 

 

कधी िनसर ा वाटांवरती 

मन िंचब िंचब सरी 

बरसता अंगनी 
उठे दरवळ दरवळ 
धंुद धंुद मंद मंद 

 
ओलाव या नभी 
मन िंचब िंचब सरी 

ओ या नीरमळ कही 
होता बरसात 
पसरे आ हाद 

 
कंुद कंुद सांजवेळी 
काही ओ या क्षणी 
मन िंचब िंचब सरी 

मन िंचब िंचब सरी 

 

- कोमल यादव 



  

 
 

 

'ते मन' .. 

 
मनाच्या एका कोप-यात 

एक दजेु  मन जाग ेआह े

ते कुणाचे? ठाऊक नाही.. 

 

ह ेमन हणतं "पाप कर" 

ते मन हणतं "थांब क्षणाचा िवचार कर" 

ऐकावे कुणाचे? ठाऊक नाही 

 

वाथर् साधताना मन हणतं "सत्याचा खनू कर" 

ते मन हणतं "सारासार िवचार कर" 

मानावे कुणाचे? ठाऊक नाही 

 

अिभमानाचा बलात्कार होता मन हणतं "पुढे जा" 

ते मन हणतं "थांब चैतन्याचा िवचार कर" 

खरे कुणाचे? ठाऊक नाही 

 

नरैा याचे भीकपा  आ यावर मन हणतं "वाईटपणा घे" 

ते मन हणतं "जाऊ दे चांगला िवचार घे" 

कसे वाग?ू ठाऊक नाही 

 

माणुसकी मशानात पुरता मन हणतं "आणखी ख े  खण" 

ते मन हणतं "आप याचसाठी असणार, िवचार कर" 

कोणत्या मनाचं ऐकू? ठाऊक नाही... 

मनाचे कोडे उलगडत नाही...                              

                             

- ि ती अ. खडेेकर 
 



 

 
 

मन ... 

 

मन माकड माकड, त्यात शेपूट वाकडं 

पेटवूनही जळेना, असं ओलेतं लाकुड 

 

मन माजलेला बैल, त्यात दावे त्याचे सैल 

मन अथांगशी िन ा, नाही कुठे त्याचा पैल 

 

मन गहुा वाघळाची, त्यात रा  अवसेची 

नाचतात संबंधाच्या, तालावर भतेु पाची 

 

मन सापापरी चाले, त्यात पंखही फुटले 

काथ्या झाला व गाळ, त्यान ेइतके कुटले 

 

मन बकासूरी भकू, त्यात द काळाचेु  मूख 

िमळाले ते िवसरले, जे ना िमळे त्यात सूख 

 

- व. अह ं ाि म (पुणे)

 



  

 
 

२ िपकली पान.ं.. 
 

( ितच्या·सोबत बोलायला आधी वेळ न हता ......  
आता ितची बोलायची अव था नाही...मग बोलतो मनात या मनात...ितचा हात हाती घेऊन ) 
 
न हता िदला वेळ आधी माझाच मला पुरेनासा 
चल आता वाटुन घेऊ मन हलकं अन 
थो ा फार आशा ... 
  

ग मत पिह या पशार्ची 
हाताला हात हणा मम 
तु ख ाळ हात सोडेना.. 
मी खणुावतोय गप न..!· 
माझा िचमटा , तुझी उईई.... बाहरे ढोल झांजा ताशा...|| 
चल आता वाटुन घेऊ मन हलकं अन 
थो ा फार आशा|| 

  
           लग्नानतंरची पिहली सळसळ      
           अन आठवते पिहली भेंडीभाजी?     

काही करपले या थो ा खापा     
काही कच्च्या तशा ||       
चल आता वाटुन घेऊ मन हलकं अन     
थो ा फार आशा||       

           
आठवतो का गार गार हात   
िडसेंबरात धरलेला    
थरथरत्या "बघेल न"श दासोबत  
त डामधुन वाफ़ाळला....   
क ॆकरांनी पािह यावर..   
तु गोरीमोरी ,मी कसलीय चोरी मला·

 आिण त्यांचा िमि कल हशा || 
 चल आता वाटुन घेऊ मन हलकं अन 

थो ा फार आशा||  
   

      



 

आठवत असेल तर िवस न जा 
आपलं पिहलं भांडण 
माझा ागा उगाच आपला 
तुझं िभज या चुलीपुढचं रांधणं 
मी ते हा नसुतेच धरले कान 
आता करवुन घेतेस उठा बशा·? 
चल आता वाटुन घेऊ मन हलकं अन 
मी ते हा नसुतेच धरले कान 
थो ा फार आशा|| 
 

आठवतो पावसाळा पिहला..? 
िखडकीत चो न पािहलेला 
त्येक न या पावसासोबत 
डबक्यागत साचुन रािहलेला 
मी पावसा यात उगाच नो टेलजीक होतो 
अन तु डबक्यात उ ा घेते छ पाकशा....|| 
चल आता वाटुन घेऊ मन हलकं अन 
थो ा फार आशा|| 
  

आठवतो का चहा पिहला 
मी हणालो िमळेल का अजुन एक किंटग 
तु िभज या केसांनी िनथळता, माझा सु कारा 
च माभर वाफ़ वाफ़...तु जशी वॉटर पेंटीग 
ते हा पासुन तुला कळाली २ कप चहाची भाषा..|| 
चल आता वाटुन घेऊ मन हलकं अन 
थो ा फार आशा|| 
  

आठव बरं माझं पिहलं आजारपण 
िमठाच्या पट् ा आिण तुझे डोळे रा भर िभजलेले 
मी सकाळी िंकचीत हसता,तुझे हायसे डोळॆ सुजलेले 
िवसरायचय तुझ पिहलं आिण 'शेवटचं' आजारपण 
तु शांत शांत,मी  , मीच मग िन रसा..|| 
  
चल आता वाटुन घेऊ मन हलकं अन 
थो ा फार आशा|| 

- ाज  देशमुख ( नािशक ) 
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