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िारुलता गुलाब णिसपुते.

🌷माझे आिडते लेिक माननीय णि. िा. णशरिाडकर हे होय. आपि तयांिा जन्मददिस [ २७
फे ब्रुिारी ] "मराठी भाषा गौरि ददन" म्हिून साजरा करत असतो. माझे सिााणधक आिडते पुस्तक
म्हिजे नटसम्राट हे होय.
🌷 माझे िािन हे साणहतयकृ तीतील प्रतयेक कलाकृ ती मी िाित असते. मला कथा ,कादंबरी,
लघुकथा, नाटक, कणिता िािायला णिशेष आिडत असतात.
🌷माझे प्रेरिादायी व्यणिमति म्हिजे "EON Vertex" िे प्रमुि माननीय प्रमुि संिालक
माननीय श्री. रमि णबडिे सर हे होय.
कायमस्िरूपी पत्ता:- िारुलता गुलाब णिसपुते. एन 53, एस् एफ 4\12\8, उत्तम
नगर ,णसडको , नाणशक.
सध्यािा पत्ता:- c/o मेजर परशुराम शशंद.े A/1 शाहू महाराज सोसायटी,N/7 णसडको ,
औरं गाबाद
🌷 मोबाईल नंबर:- 9272592925

: अपािपणिका :
॥ जन्म घेउनी कृ ताथा झाले ॥
आज मी या जीिना ॥
आशीिाादािा िरदहस्त ॥
तुमिी माया, प्रेम ॥
अिंड राहू दे ॥
जन्मोजन्मा ॥

माझ्यािर णनतांत प्रेम करिारे माझे आई पप्पा.🙏🏻
णभका त्र्यंबक सोनार (मोरे )
मनोरमा णभका सोनार (मोरे )

माझी पणहली कलाकृ ती आपल्याला अपाि करते.

: मनोगत:

"हे णिश्वणि माझे घर" णनसगााशी जिळीक साधिारे गंमतीदार बालनाटक
आहे. आंतरराष्ट्रीय णिश्व पयाािरि ददन आपि पाि जून रोजी साजरा करत असतो.
पयाािरिािे रक्षि करिे सिाांिी जबाबदारी आहे. यासाठी िृक्षारोपि करिे हे अतयंत
महत्त्िािे आहे. पाण्यािे महति सांगिारे असे हे बालनाट्य आहे. आणि णनसगा हा
आपल्यापुरताि मयााददत नसून संपूिा णिश्वािा आहे. पयाायाने हे संपूिा णिश्व आपले
आहे. या णििाराने या नाटकािे नाि देण्यात आले आहे मी फार मोठी लेणिका नाही.
ियािी काही िषे णशक्षकीपेशा स्िीकारल्यामुळे लहान मुलांच्या संपकाात होते. लहान
मुलांिर मुलांिर प्रेम, माया, णजव्हाळा आहे. मुलांसाठी काहीतरी णलहािे असे िाटले.
आणि या संकल्पनेतूनि माझे हे पणहले बालनाट्य आपिा समोर आले आहे. तयामुळे
लेिनात काही िुटी असतील. पि बालणमिांनो लेिनािा उद्देश नक्कीि लक्षात
घ्यािा. "आकाशिािी कें द्र औरं गाबाद" च्या माध्यमातून लेिनशैलीला िरी सुरुिात
झाली सिाप्रथम आकाशिािी भणगनी मंडळाच्या संिाणलका नम्रता फलके मॅडम यांनी
आयोणजत "गोष्ट ज्ञानासाठी" या णिषयािर माझी शाणलनी संतोष के िे णहने घेतलेली
मुलाित आहे घेतली.
तयानंतर आकाशिािी कें द्र औरं गाबाद भणगनी मंडळच्या माध्यमातून
"कस्तुरबा गांधी यांिे जीिन आणि काया" आणि "आमिे आदशा महारािा प्रताप"
यांिी यांिी णिषयी भाषि झाले. तयाि प्रमािे भणगनी मंडळ 'हॅलो सई' फोशनंग

कायाक्रमातून प्रतयेक निनिीन णिषयांिर आपले णििार मांडण्यािी मला संधी णमळत
गेली. आणि आज ह्या "हे णिश्वणि माझे घर" या बालनाट्यातून संपूिा णिश्वाशी
जिळीक साधण्यािा प्रयत्न करत आहे. यात माझे काव्यलेिन आले आहे. हसत िेळत
नाित-गात हे बालनाट्य उभे राणहले आहे. माझे प्रेरिादायी व्यणिमति असलेले
"EON Vertex" िे प्रमुि संिालक माननीय श्री. रमि णबडिे सर यांच्या " You
can do it ma'am. Be Confident " ह्या िाक्याने माझ्यात आतमणिश्वास णनमााि
झाला. आणि तो माझ्या बालनाट्यांतून प्रगट झाला. लेिनािा आशय आपि नक्कीि
समजून घ्याल अशी मी आशा करते.

आपली
िारुलता णिसपुते.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌍 "हे णिश्वणि माझे घर"🌍
लेणिका 🖊
िारुलता गुलाब णिसपुते.

[ आकाशिािी रे णडओिरील गािे िालु आहे. ]
फु लपािरं . ..
फु लपािरं आली धरिीिर..
रणििारिी सुट्टी घालिू या..
घडीभर गंमत करू..
या घडीभर गंमत करू।।धृ।।

आम्ही अप्सरा इं द्राघरच्या...
तारका ह्या णनळ्या अंबरीच्या...
कधी इथे कधी णतथे..
जाऊ आम्ही इथ णतथ...
हे णिश्वणि आमिे घर ।।१।।

फु लपािरं आली धरिीिर..

रणििारिी सुट्टी घालिू. ..
या घडीभर गंमत करू...
या घडीभर गंमत करू... ।।}

( हे गािे म्युणझक िालु आहे आणि ओजस नाित आहे. )

(मोठा भाऊ) अमोद दादा पुस्तक िाित घरात बसलेला असतो. आणि (लहान
भाऊ) ओजस उड्या मारत मारत प्रिेश करतो.

ओजस :- अमोद दादा ,अमोद दादा.

अमोद दादा :- काय म्हितोस ओजस ?

ओजस :- अमोद दादा काय करतोस ? बाहेर बघ दकती छान पाऊस येऊन गेला
आहे.

अमोद दादा :- हो रे !! ओजस िूपि छान.

ओजस :- हो िूपि मस्त , छान िातािरि झाले आहे. िल आज आपि अंगिात
मस्त िेळूया; मजा करूया; नािू या; िाऱ्याबरोबर गािे गाऊ या.

अमोद दादा :- ओजस, नको रे . नको !!!

ओजस :- असा रे काय दादा. रोज रोज फि अभ्यासि करतो.

अमोद दादा :- असं नाही ओजस.
मी णििार करत होतो या पयाािरिािा.

ओजस :- ( आश्चयााने ) पयाािरिािा !!! म्हिजे रे काय दादा ?

अमोद दादा :- ओजस, आज आहे पाि जून.. णिश्व पयाािरि ददन.

आज शाळे त मला पयाािरिािी िूप िूप माणहती सांणगतली आमच्या
णशक्षकांनी..
आणि संदश
े ददला, ईको ददिसािा.
"पयाािरि िाििा िसुंधरा फु लिा"
मी तुला छान गोष्ट सांगू का ?

ओजस :- अरे िा !!! गोष्ट ; गोष्ट मला िुप िुप आिडते. मजाि मजा.

अमोद दादा :- िल तर मग ; आज तुला छान िषाा ऋतुिी म्हिजेि पािसािी गोष्ट
सांगतो.

(आणि दोघेही गोष्टीत रममाि होतात. )

[पडद्यामागून कोिी तरी बोलण्यािा आिाज येतो. बोलण्यािे शब्द
फि ऐकायला येतात. ]

माझ्या बालणमिांनो ,. .. आपि ररमणझम पडिाऱ्या पािसािी
आतुरतेने िाट पाहत असतो.
सळसळिारा िारा ,णिजेिा लिलिाट आणि मेघांिा गडगडाट
िातािरिात एक सुिद गारिा आणि िेगळीि धुंद घेऊन येतो.
सगळीकडे कसं नििैतन्यािी उधळि होत असते. दरिळिारा मृद्गंध
मनाला मोहून टाकतो. सगळी सृष्टी या पािसािे म्हिजेि िषाािे
स्िागत करत असते. तयांच्या िषािात शिंब होत असते. पि िूप िूप
िषाांपूिी ह्या नाटकाच्या काळात असं काहीि नव्हतं बर का शेिटी
काय नाटकातला काळ तो काय. .. आणि तयाकाळी सागर म्हिजे समुद्र
आणि अिंती म्हिजे पृथ्िी शेजारी शेजारी राहायिे. रिी म्हिजे
आपला सूया िूप कु ठे तरी लांब रहात असे. िारा नाही नाही ;पाऊस
नाही ;पािी नाही; धरती अगदी िैराि झाली होती. भेगा पडल्या
होतया णतला; झाड तर राहूद्या , एक गितािं पातं देिील नव्हतं.
असिार तरी कसं म्हिा' कारि तयाकाळी पाऊसि पडत नसे. पृथ्िीला
म्हिजेि आपल्या अिंतीला तयािं फार फार िाईट ि असे. णतला
हसिारी, िेळिारी, बागडिारी, नाििारी णहरिीगार िनराई हिी
होती. तर मग ही गंमत घडली कशी ऐका.. .. तर आमच्या ह्या
नाटु कलीत. ..

नाटकािा तातपया लक्षात ठे िायिं हं !!!

नाटकािं नाि आहे.
🌍"हे णिश्वणि माझे घर" 🌍

सागर :- हे अिंती ताई ,लक्ष कु ठे असतं तुझं ? अगदी णिन्न असते बघ.
कु ठे जात येत नाहीत. अशी बसून रहाते. मी बघ कसा छान उड्या
मारत मारत दफरत असतो. आणि तू माि िेडाबाई , नुसती कु ठे तरी
बघत बसून राहते.
काय होतं ते तरी सांग ? कोिी काही बोललं का ? कोिी काही िास
ददला का ? सांग तरी मला.

अिंती :- नाही रे सागर दादा. मला कोि िास देिार. पि मी सारिा णििार करत
असते.
तू सगळीकडे िहात का नाही जात. म्हिजे माझ्या सगळ्या मातीला
पािी णमळालं असतं.

सागर :- पि मी कसा िाहत जािार ? तूि म्हित नाही का , "सागराला
दकनाऱ्यािा बंधन असतं".

अिंती :- पि िरं ि का सागर दादा हे बंधन नसतं तर दकती छान झाले असते.
कारि तू जरी माझ्या जिळ असला, तरी मला पािी णमळालं नाही.
तुझं पािी मला णमळालं तर दकती मजा येईल. माणहती आहे का ?
माती आणि पािी एकि आली की सगळीकडे आनंदी आनंद पसरे ल.

सागर :- ते िरं , पि माझं सागरािे पािी तुझ्या पयांत पोहोििार कसं ?
मला काही सुित नाही. आपि असं करू या का ?
आपि तया पिात राजाला णििारू तो िूप हुशार आहे. तो आपल्याला
नक्कीि काहीतरी उपाय सांगेल. िल जाऊ या.

(सागर आणि अिंती दोघेही पिात राजा कडे जातात. )

सागर आणि अिंती:- हे पिातराज दादा,
"उठिार का ? आमच्याशी बोलिार का ? आमिं एक कोडं तू
सोडििार का ?

पिात :- कोडं !!! लगेि , िाटत बघत असतो कोड्यािी. कोडी मला िूपि
आिडतात. बोला. काय तुमिा प्रश्न ? लगेि सांगतो उत्तर. बोला

अिंती :- मी आहे अिंती ; माझ्याजिळ भरपूर माती आहे. आणि हा आहे सागर
दादा; याच्याजिळ भरपूर पािी आहे.
पि हे पािी आम्हाला णमळू शकत नाही. आम्हाला काहीतरी उपाय सांग ?
सागराि पािी मला णमळे ल. सगळी माती णभजेल अशी काही तरी
जादु कर.

पिात :- जादू !!! जादू कशाला ? अग युिी करायिी.

सागर :- जादू म्हिजे युिी असते ; हो की नाही ?

अिंती :- तेि ते. काहीतरी युिी सांग. लिकर सांग. सांग ना रे , लिकर..

पिात :- सांगतो ; तुम्ही सूया म्हिजेि रिीला ओळितात का ? तयाच्याकडे जा.
तयाला मैिी करायला आिडते. तो िुश होईल ; तुम्हाला बघून.
तयाला सांगा , आमच्या जिळ राहायला ये. पि जपून , तयाला िूप जिळ बोलिू
नका.

सागर :- हो ,हो , पि तयाच्यामुळे आम्ही तर भाजूनि णनघू. तो जिळ आला की
आिंतीला कसं पािी णमळे ल ?

पिात :- सूयााच्या उष्ितेने पाण्यािी िाफ होऊन ती आकाशात िर िर जाईल.
आणि मग णतला पािी णमळे ल.

सागर आणि अिंती :- थँक्स दादा. आता आम्ही जातो. धाित धाित जाऊन सूयााला
म्हिजेि रिीला गाठतो.

[ सागर आणि अिंती दोघे सूयााकडे जातात. ]

सागर आणि अिंती :- सूयानारायिा, सूयानारायि. रिी , भास्करा, ददनकरा आम्ही
तुझ्याकडे एका कामासाठी आलो आहोत. तू आमिा णमि, सिा होशील
का ?

रिी :- हे काय णििारायला हिं का ? मला मैिी करायला िुप आिडते. म्हिूनि
तर मला सगळे णमि म्हितात.
तुम्हाला पाहून मला िूप आनंद झाला आहे.

अिंती :- मग सांग ना तू आमच्या जिळ राहायला येशील का ?

रिी :- येईल ; पि तयामुळे तुमिा असा काय फायदा होिार ?
सागर :- तू आमच्या जिळ आला की, तुझ्या उष्ितेने माझ्या पाण्यािी िाफ
होईल. ती उडिून आकाशात जाईल. आणि ते पािी अिंती ला णमळे ल.

रिी :- फारि छान !! फारि छान !!!
ही गंमत तर मला आिडली बुिा. मग कधी येऊ मी राहायला.

सागर :- लगेि..

[काही ददिसानंतर ]

सागर :- अिंती ताई ; आता काय करायिं ?
आपि रिीला बोलािलं. तो आला ; पि माझ्या पाण्यािी िाफ होते. आणि ती
आकाशात जाऊन थांबते.
माझ्या आणि ह्या रिी मध्ये ढग अडकू न बसल्यामुळे इतर पाण्यािी िाफ होि पि
थांबलय. आणि तुला पािी णमळत नाही ते नाहीि..

अिंती :- मला िाटतं आपि परत पिात राजाकडे जािं. जाऊ या का ?

सागर :- हो हो िल.

[अिंती आणि सागर पिात राजा कडे जातात. ]

पिात :- काय रे सागर ; काय ग अिंती. पुन्हा आलात.. ... तुमच्या प्रश्नािं उत्तर कु ठे
िुकलंय का ?

सागर :- तसं नाही रे , पिात राजा उत्तर नाही िुकलं. तू सांणगतलं अगदी तसंि
झाल.
रिी आमच्याकडे राहायला आला. माझ्या पाण्यािी िाफ झाली ती िर आकाशात
गेली. पि, पि माझ्याि िर बरं का !!!
जणमनीिा जो भाग आहे ना णतथे िाफ जाति नाही आणि पाऊस पडति नाही मग
आता रे काय करायिं ?

अिंती :- सांगशील का अजून काही जादू ?

सागर :- जादू नाही ग युिी..

. अिंती :- तेि रे , सांग की अजून एक युिी..

पिात :- लगेि सांगतो ; तुम्ही असे करा िाऱ्या कडे जा. तयाला तुमच्या जिळ
बोलिा. तो आल्या की सागरा िरच्या ढगाला उडिीन आणि
जणमनीिर पसरणिन.

सागर :- िरं ि की ,
आम्हाला कसं नाही सुिल ? िल ग, आपि िाऱ्या कडे जाऊ या.

[सागर आणि अिंती िाऱ्या कडे म्हिजे पिन कडे जातात. ]

पिन :- अरे ! अरे ! अरे !!! अशा इतक्या लगबगीने कु ठे णनघालात ?

सागर :- तुझ्याकडे रे . पिनराज तुझ्याि कडे.

अिंती :- आमिं की नाही , तुझ्याकडे काम आहे. तू आमच्या शेजारी रहायला
येशील का ?

पिन :- बापरे शेजारी ; कारि न सांगता शेजारी कसं ?

सागर :- सांगतो ; सांगतो ; माझ्याकडे जे पािी आहे ,ते ह्या अिंतीला हिं आहे. ते
मी उिलून कसा देिार ?

अिंती :- म्हिूनि आम्ही सुयााला आमच्या जिळ बोलािलं. तयाच्या उष्ितेमुळे
पाण्यािे ढग झाले. पि ते उडू न जणमनीच्या भागाकडे जात नाही. तू
जर आमच्याकडे आलास तर दोघांना अडिून सगळीकडे पसरिू
शकशील. आणि मग ,मग पाऊस पडेल आणि मला पािी णमळे ल.
येशील ना तू आमच्याकडे राहायला ?

पिन :- येतो की.

अिंती :- िल मग जाऊया तर मग.

[काही ददिसानंतर ]

अिंती :- हे सागरदादा असा उदास नको बसू.

सागर :- मग कसं हसू ? ढग तुझ्या पयांत पोहोिले पि पाऊस पडत नाही. तुला
पािी णमळत नाही. काय करािं आता सांग.

अिंती :- आपि पुन्हा जाऊन पिातराजाला णििारू.

सागर :- पि तो तरी काय सांगिार ?

अिंती :- सांगेल सांगेल काही तरी. तो दकती तरी हुशार आहे. हो दक नाही.

सागर :- बरं िल बघु तरी.

[सागर आणि अिंती दोघे परत राजा कडे जातात. ]

सागर आणि अिंती :- ए पिात राजदादा अजून आमिा प्रश्न सुटलाि नाही रे .

पिात :- आता काय झालं बरं ! िाऱ्यामुळे सगळे ढग उडिून तुझ्याकडे येतात ना ?

अिंती :- येतात पि सैरािैरा पळत पळत असतात. पाऊस पडत नाही ; का बरं ,
का पडत नाही रे ? का बर पडत नाही.

पिात:- ( णििारामध्ये ) िरं ि का पडत नाही. थांब मला जरा णििार करू दे.

[ पिात राज णििार करत असतो. ]
हं ! आल लक्षात.

अरे ! ते ढग थंड व्हायला हिे ना. ..

अिंती :- मग आता काय करायिं ?

पिात :- आता तूि हे काम करायला हिे.
तू मोठे मोठे डोंगर तयार करून तयािर मोठी मोठी झाडे उगि. िाढतया मोठ्या
झाडांमुळे ढग सुसाट पळायिे तर थांबतीलि. आणि थंड होतील.
आणि मग ,मग पाऊस पडेल.

अिंती :- पि िरं ि पाऊस पडेल ना ?

पिात :- हो नक्की पडेल. लक्षात ठे िा.
मोठी झाडे नसतील , तर पाऊस पडिार नाही. पि जर मोठी मोठी
झाडे असतील.
णतथे पाऊस पडेल. आणि पाऊस पडला की सगळी माती णभजेल.
आणि अजून िूप झाडे उगितील.

सगळं िातािरि णहरिागदा होईल ; पि हे सिा डोंगरमाथ्यािरून
मोठी मोठी झाडे आहेत तोपयांत.

सागर :- समजले का अिंतीताई...

अिंती :- हो समजले सागर दादा.

[काही ददिसानंतर]

सागर :- अरे िा ! दकती ,दकती छान ,माझी अिंती ताई. .. दकती णहरिीगार
िैतन्य नटलेली ददसते. ते बघ आकाशात सुंदर इं द्रधनुष्य ददसते आहे.

अिंती :- हो रे सागर दादा , िूपि सुंदर आहे इं द्रधनुष्य.. रिीने आपली सप्तरं गी
दकरिे पािसाच्या थेंबािर आणि तयार झाले , सुंदर सप्तरं गी
इं द्रधनुष्य..

सागर :- हो ग अिंती ताई. ता. ना. णप. णह. णन. पा. जा.
तांबड्या , नारं गी ,णपिळा ,.. .. णहरिा , णनळा , पांढरा आणि जांभळा.. ..
सप्तरं गािा गोफ णििला आहे.

अिंती :- तर मी िूप, िूप.. , िूप. .. आनंदी आहे. िला आज आपि सगळे नािू गाऊ या.

[गािे म्हित सगळे म्हिजे सागरदादा , अिंती ताई , पिात , रिी ,
पिन नािू लागतात. ]
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आजि आहे णिश्व पयाािरि ददन,.. .. ।।
नािू गाऊ या.. नािू गाऊ या... ।।

आणि झाडे लािू या. झाडे लािू या.. .. ।।धृ।।

ता. ना. णप. णह. णन. पा. जा.
ता. ना. णप. णह. णन. पा. जा. ।।
इं द्रधनुष्यािी कमान... ।।
नािू गाऊ या... नािू गाऊ या.. ।।
आणि झाडे लािू या. झाडे लािू या... ।।१।।

"हे णिश्वणि आपले घर"... ।।
आणि एकता आपले नाि ।।
ही सृष्टी सुजलाम-सुफलाम करूया. .. ।।

नािू गाऊ या.. नािू गाऊ या.. ।।
आणि झाडे लािू या झाडे लािू या... ।।२।।

सौरऊजेिा िापर करु या. .. ।।
पयाािरिािी अिनती टाळू या. .. ।।
िायू जल आणि भूमीिे प्रदूषि टाळू या. .. ।।
नािू गाऊ या , गाऊ या. .. ।।
आणि झाडे लािू या... झाडे लािू या.. ।।३।।

धरतीिा श्रृंगार आहे िृक्ष... ।।
जीिनािा आधार आहे िृक्ष... ।।
िृक्षािे पालकति घेऊ या... ।।
नािू गाऊ या... नािू गाऊ या.. ।।
आणि झाडे लािू या... झाडे लािू या.. .. ।४।।

णिश्व पयाािरि ददन साजरा करू या. .. ।।
साजरा करू या. .. ।।
इको डे साजरा करू या... ।।

नािू गाऊ या नािू गाऊ या. .. ।।
आणि झाडे लािू या... झाडे लािू या... ।।४।।
🀊 🌴🌳🌴🌳🌴

अमोद दादा :- काय मग ओजस.. कशी होती नाटु कली. आिडली की नाही ?

ओजस :- अरे िा !!! दकती.. दकती.. दकती. .. छान होती पािसािी गोष्ट. णिश्व
पयाािरिािे गािे.
आता मी पि िूप िूप झाडे लाििार आहे. आणि ती झाडे मोठी
करिार आहे.

अमोद दादा :- पयाािरिािं रक्षि करिं सिाांिी जबाबदारी आहे. पयाािरिािे
संरक्षि करिे प्रतयेकािे कताव्य आहे. झाडे लािल्याने पयाािरि रक्षि
तर होतोि , पि णनसगा सािळी आणि अन्नसािळीिा णििार करून
िृक्षारोपि आणि संिधान करिे गरजेिे आहे. कारि "हे णिश्वणि माझे
घर" आहे.

[ अमोद दादा आणि ओजस हातात हात घेऊन नाित नाित
म्हितात. ]

नािू गाऊ या... नािू गाऊ या. .. ।।
आणि झाडे लािू या... झाडे लािू या... ।।धृ।।
णिश्व पयाािरि ददन साजरा करू या. .. ।।
णिश्व पयाािरि ददन साजरा करु या ।।
इको डे साजरा करू या.. .. ।।
नािू गाऊ या... नािू गाऊ या. .. ।।
आणि झाडे लािू या. .. झाडे लािू या... ।।१।।

🀠 🌷समाप्त🌷

