
 

  



 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

|| हे िशवशंकर िगर�जा तनया 
                           गणनायक �भुवरा || 
|| शुभ काया��या शुभ �ारंभी 
                            नमन तुला ई�रा || 
|| मंगल होवुनी �व�न हरावे   

                            मूत� कलेचे साथ�क $हावे || 

|| कौतुक होवुनी आ'हा िमळावा 
                            स)मानाचा तुरा || 
|| हे िशवशंकर िगर�जा तनया 
                            गणनायक �भुवरा || 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नमन नटवरा……………… 

हे िशव शंकर िग+रजा तनया नमन तुला ई�रा…… 

गेली १० वष/ नांद�चे हे 1वर सभागहृात झंकारतात ….मखमली पडदा 
उघडतो आ9ण .. 

एका सुंदर ना;यानुभवाला �ारंभ होतो. हशा ,टा<यां�या उ1फ़ुत� 
�ितसादात नाटक रंगते… 

नाटक संपताच >द?दश�क गौतम करंद�कर रंगमंचावर येतात @यां�या खास 

शैलीत कलाकारांची ओळख कCन देतादेताच कलाकारा�या पाठEवर 

कौतुकाची, शाबासकGची थाप देतात… 

आपण सगळेच  या आनंदसोह<यात  रंगलेले  “रंगयाHी” 

दहा वषा�तली  १० नाटके , @यांचे एकंदर ३३ �योग….. ६० कलाकारांचा 
सहभाग…! 

या अशा अिभमाना1पद  ना;य�वासाचे  >दशादश�क…. 

>द?दश�क…. गौतम करंद�कर यांना 
आ'हा सव� कलाकरांतफ/   हा  

मानाचा मुजरा… 
 

 
 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

बबाळाचे पाय पाळMयात... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

""Pां�या" बQल थोडेसे… 

 
Rलूिमं?टन मराठE मंडळातफ/   यंदा दहावे तीन अकंG मराठE नाटक सादर झाले. या दहा 
वषा�त सहभागी असलेSया कलाकारां�या नजरेतून “>द?दश�क “ दाखवणारे  आ9ण हा 
दहा वषाTचा ना;य�वास कथन करणारे …”करंद�करांची फॅVWर�” हे पु1तक �काशीत 

होताना आज एक कलाकार 'हणून नVकGच खपू आनंद होतोय.   

करंद�करां�या या फॅVटर�त मी   1वत: गेली २८ वष/ काम करते आहे .  @यांची 
मला जाणवलेली उSलेखनीय बाब 'हणजे ,  @यांच ंनाटक िनव[Mया  पासून ते 
\मप+रहारा�या पाट] पयTत  $यव1थीत आ9ण िश1तीब^ _लॅिनंग ..!  

कलाकारांना >दलेलं अिभ$यaGच ं1वातंbय >ह या >द?दश�काची आणखी एक 
खािसयत.नाटककाराने मांडलेला �वचार �ेcकां पयTत पोहोचवताना @यांनीह� 
>द?दश�काचे 1वातंbय नेहमीच घेतले पण नाटक हे ट�म वक�  आहे याची जाणीव 
ठेवून  91d_ट बQल कलाकारांशी आधी सSलामसलत कCन मग काळानुCप बदल 
केले.  
 



 

 

 

 

 

 

चांगSया >द?दश�काला नाटकाची संह�ता , नेपfय , संगीत �ेcकांची आवड , 

कलाकारांची िनवड…, या सग<याची जाण  आ9ण भान असावे लागते,ते गौतमकडे 
आहे. @यांचे वाचन, wood working, जाद ू (magic tricks) ओ+रगामी, बासर� आ9ण 
िस)थेसाइजर वादन ,  हे  इतर छंद नाटका साठE नेहमीच पूरक ठरले.  

करंद�करां�या  फॅVटर�त काम करायची संधी िमळायला बहुतेक वेळा नाटकात 
काम करायची इ�छा असणे   एवढे एक Vवािल>फकेशन पु रेसे असते ….पुढचे 
सगळे director वर सोपवायचे.  

१९८१ साली  बेळगांवला मी �थम गौतम करंद�करां�या नाटकात काम केलं  

नाटकात काम करMयासाठE आ'ह� उ@सुक मुलं ,मुली डायरेVटर ची वाट बघत 
होतो…..आज ऑ>डशन होतं …मला सगळच न�वन होतं ……पण गेSया २ 
वषा�तSया @यानी बसवलेSया  एकां>कका खपुच गाजSयाचे ऐकले होते ….आपलं 
िसलेVशन होइल ना ह� धाकधकु ह� होती ……पण माmयाह� एका  एकपाHी 
काय�dमाचा +रपोट� गौतम�या कानावर आधीच गेला होता @या मुळे माझं 
ऑ>डशन ह� फa formality होती माझा रोल आधीच नVकG होता ह� अदंर कG 
बात  मला खपु नंतर…….१९८५ ला आमचे ल?न ठरSयावर समजली.  

एकंदर�तच तो काळ एकांकGका हा ना;य�कार लोक��य होMयाचा आ9ण @या 
बरोबरच एकांकGका 1पधाTचा होता , बेळगांवला “ मामा वरेरकर 1मतृी एकांकGका 
1पधा�”  मोoया �माणावर आय़ोजीत केSया जात…. कोSहापूर, सांगली, कणकवली, 
कुडाळ, गोवा, रqािगर� इतकच नाह� तर पुMया ,मुंबई हूनह� हौशी ना;यसंघ 
यायचे…..  

गौतम�या “कलासरगम” या ना;यसंघात बेळगांवातSया होिमओपथी ,इंजीनीअर�ंग, 

साय)स,कॉमस�, अशा वेगवेग<या कॉलेज मधली मुलं एकH आली आ9ण 
गौतम�या माग�दश�नाखाली आ'ह� वेगवेग<या 1पधाTतून भा ग �यायला 
लागलो.  आम�या sुपची कामिगर� 1पधाTतून चांगलीच गाजायला 
लागली…..मलाह� अिभनयाची पा+रतो�षकं िमळायला लागली…  



 

 

 

 

 

 

 

हळूहळू राtयना;य 1पधा� आ'हाला खणुावू लागली …आ9ण कोSहापूर कu vातून 
आम�या sुपचे मधकुर तोरडमल िल9खत , गौतम करंद�कर >द?दशw त प>हले 
तीन अकंG नाटक “�वकत घेतला )याय ” १९८४ साली सादर झाले . �योग 
अतीशय �भावी झाला . मला महाराy शासनाचा   सवz@कृ{ अिभनेHीचा �थम 
पुर1कार  िमळाला….. या नाटकात खर तर सेट खपु मह@वाचा होता , नाटक ३-४ 
वेगवेग<या >ठकाणी   घडते पण आ'ह� सगळ�च “हौशी” मंडळ� @यातून अजून 
�व}ाथw @यामुळे बजेट बेताचेच पण गौतमने अ@यंत कमी पैशात , कSपकतेने, 

सु;सुट�त सेट बनवला…..” बेळगांव- कोSहापुर “ एस . ट� . ने नेता येइल असा.  

१९८७ साली गौतमने आणखी एक   पुढचे पाउल टाकले …. >दSलीला बहृन 
महाराy मराठE ना;य1पध/ त  मधकुर तोर[मल िल9खत “झुंज” हे नाटक सादर 
केले. नाटकाची १०-१२ जणांची ट�म घेउन >दSलीला जाणे हे एक धाडसच 
होते….बेळगांव ते >दSली हा   ना;य�वास आ9ण खरा �वास दो)ह� अथा�ने सोपा 
न$हता….पण हा ह� �योग यश1वी झाला . ितथेह� मला अिभनयाचा पुर1कार 
िमळाला.  

माmया सग<या पुर1का्रांचे संपूण� \ये गौतमला जाते 'हणून खरंतर मी हे 
उSलेख करते आहे….आ@म�ौढ� 'हणून न$हे….  

१९९६ ते १९९९ आ'ह� केिनयात होतो नैरोबी महाराy मंडळात गौतम ्ने ३ नाटकं 
बसवली. नैरोबी महाराy मंडळात एक �कारे गौतमची   परदेशात नाटक 
बस�वMयाची “रंगीत तालीम” झाली. नैरोबी ने देशा बाहेर�ल “महाराyा” चे दश�न 
घडवले…आ9ण  महाराy मंडळाने काय�प^तीची ओळख ह� कCन >दली.  

२००० ते २०१० या गेSया दहा वषाTतSया नाटकांबQल मी काह� वेगळं सांगायला 
हवं असे नाह�…..  

 आज मागे वळून @या�या कार >कद] बQल बघताना �कषा�ने 
जाणवतो….तो  गौतम मधे from day one असलेला �चडं आ@म�व�ास , आ9ण 
@याच बरोबर प[तील ते क{ करायची तयार�, �@येक नाटक हा एक 1वतंH  



 

 

 

 

 

 

 

लेखाचा �वषय आहे….अनपे9cत अडचणींचे एक वेगळेच “ना;य” दरवेळ� पॅरलली 
घडत असते आ9ण गौतम शांतपणे @यावर तोडगा काढत पुढे जातो.  

�@येकवेळ� �ेcकांना काह� तर� नवीन देMयाची @याची धडपड असते .@या�या या 
सग<या �यqांना   �व�नह@या�चे  आ9ण नटराजाचे आशीवा�द आहेत हे 
नVकG….@या िशवाय कुठलीच साधना िस^ होत नाह�  अशी आ'हा दोघांचीह� 
धारणा आहे. ह� कृपा �{ी अशीच राहो ह�च �ाथ�ना…!  

 

 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
ननाव:  �वशाल डहाळकर 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� वटवट सावीHी 
� ग�धळात ग�धळ  

� करायला गेलो एक  

� ऋणानुबंध 

� डॉVटर तु'ह�सु^ा 
� �ेमा तुझा रंग कसा? 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

आमच ंकौतुक करताना गौतमला कधीह� शRद अपुरे पडत नाह�त . ६० �या वर 
कलाकारांसोबत (आ9ण अथा�तच कारागीरांसोबत ) काम करता करता दहा वष� 
सात@याने तो �@येकाचे कौतुक कCन @याला आकाश ठuगणं कCन टाकतो . पण 
मग आपण कलाकारांनी @याच ंकौतुक कधी आ9ण कसा करायचा ? आपण 
आपSया पर�ने छोटे छोटे �यq केलेत ... नाह� असे नाह� ... पण @या 
आयु�यभरा�या शRदसंचयाने   तर� आपण @याचे मनमुराद कौतुक कC शकलो 
का? असे नेहमी वाटत राहायचे . मग... Pा दहा$या नाटका�या िन9'मताने 
आपणा सवाTची �ितभा , �वचार, आ9ण शRदभांडार एकH कCन आपSया  @या�या 
बQल�या भावनांची माळ  गौतम �या हवाली केली  तर काय ?... 'हणून हा 
उपdम.   

गौतम, आम�या कडे तु'हाला साजेसा असं   एक;याने देMयासारखे तर� काह� नाह�. 
पण जगभरातून आलेSया भावपु�पांची ह� माळ खिचतच तुम�या 1मरणात राह�ल 
अशी आशा!!!     
 
आपले न�, 

आ'ह� सगळे!!  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव:  मयुरेश देशपांडे 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� ऋणानबुधं 

� डॉ. त'ुह�सु̂ ा 
� गो{ ज)मांतर�ची 

(�काशयोजना) 
� �ेमा�या गावा जावे 

  
 

��य गौतम, 
 
Rलिुम?ंटन ्मधील ना;यसेवे�या दशकपतूwबQल तमुचे हा>द�क अिभनदंन ! दहा वषT 
इतVया सात@याने न थकता त'ुह� Rलिुम?ंटन ्वािसयांना वेगवेग<या नाटकांची मेजवानी 
देत आलात, खरंच थVक कCन टाकणार� कामिगर� आहे.  
 
आज या समारंभाला मी तमु�या बरोबर नसेन पण त'ुहालाह� मा>हती आहे , कG मनाने 
मी आ9ण आमचं सगळं कुटंुबच आपSयाबरोबर यापढेु  �@येक नाटका�या सह�वासात 
असणार आहोत . त'ुह� आ'हाला सवयच तशी लावली आहेत . जेमतेम सहा वषा��या 
सहवासात ज)मोज)मीची गाठ पVकG क�न टाकली आहात . त'ुह� आ9ण सौ . गौर�ने 
सग<या नाटकमडंळ�ंचं आ9ण पया�याने या चळवळ�चं जे पालक@व मनापासनू 1वीकारल ं
आहेत @यासाठE केलेले @याग आ9ण �सगंी प@करलेली >कंचीत कठोर भिूमका ह� या 
दहा वषा��या दै>द_यमान कला�वासाला कारणीभतू आहे . आठवणी अशा माmयाकडून 
एकदोन पानात मावणा- याच नाह�त हे त'ुहालाह� ठाऊक आहे गौतम . पण 
डॉ.त'ुह�सु̂ ाने मला परत िमळवनू >दलेला आ@म�व�ास हा मला @यानतंर�या ना;यच 
काय पण $य�aगत आय�ुयातह� बरंच काह� देऊन गेलाय , याचं बरंचस ं\ये त'ुहाला 
आहे. याबQल मी तमुचा कायमचा ऋणी आहे आ9ण खरं सांगायचं तर ते ऋण 
उतरवMयाची माझी अ9जबात इ�छाह� नाह� . हे नात ं@या ऋणांनीच अिधक धनवान 
झाल ंआहे नाह� का...?  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
नाटकासाठE त'ुह� tयाप^तीने 1वतःला पणू�पणे @यात झोकून >दल ंआहेत ते केवळ 
अनभुवMयासारखं आहे, मी ते फार जवळून अनभुवल ंआहे . सग<यांसाठE ए��लमधSया 
\मप+रहारानतंर नाटक सपंतं , पण तमु�यासाठE तमुचं पढु�या वषwचं अप@य इथेच 
आकार घेऊ लागलेल ंअसतं . मग @या अप@याला �थम तमु�या मनात (आ9ण ब-
याचवेळा 1टेटफाम��या 1टेशनर�वरसु̂ ा  ;) ) आकार येऊ लागतो आ9ण जसजसा 
िशिशरऋत ुRलिुम?ंटन ्ला घेC लागतो तसतंस ंते �@यcात उतC लागतं , आ9ण 
वसतंा�या नवीन बहराबरोबरच ते पण 1टेजवर बहC लागतं . आपSया सज�नते�या हा 
अ$याहत �वासाबQल जसा िनतांत आदर आहे तसाच  मला तो िमळत नाह� याबQल 
>कंचीतसा म@सरस�ुा...:) आपSया या सज�नशीलतेचा �वास >कमान आणखी २५ वष�तर� 
चालत राहो ह� नटराजाजवळ मनापासनू �ाथ�ना... 
 
बोलMयासारखं तस ंबरंच काह� आहे पण या चौकट�त एवढंच ... All the very best 
Gautam!! 
 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव:  मंदार र. कुलकणw 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� �ेमा तुझा रंग कसा?  

 
 

गौतम करंद�कर ...... 
मराठE ना;यकलेचा एक िन�काम कम�योगी...  फारच मोठE उपमा वाटतीये ... मग 
मला सांगा, आपण िन�काम कम�योगी कोणाला 'हणतो? 
िन�काम -  कोणतीह� इ�छा वा कामना न ठेवता आपले कम� करणारा -  
कम�योगी. 
दर वषw ऐन थडं�त , हtजार अड�अडचणींना त�ड देत एका ३ अकंG नाटकाला 
ज)माला घालायच ंबाळंतपण तु'ह� कC शकाल ? ... वाटता िततकं सो_पं आ9ण 
सहज नVकGच नाह�ये..... 
या वषw '�ेम तुझा .... ' �या िनिम�ाने करंद�करां�या कंपू चा भाग होMयाचा 
योग आला आ9ण करंद�कर न$याने कळले ...आधी हtजार लोकांची हtजार मतं 
ऐकली होती....गौतम ना... भयंकर कडक हो भयंकर... एकदम systematic  काम 
(अहो साह9जकच आहे.. िच@पावन 'हटलं >क हे आलंच ) 
... जमद?नी हो एकदम... काय भडकतात.. काय भडकतात... बाप रे...! 
... अरे अ1सल जोहर� आहेत रे , आपण फa @यां�याकडे जायचं , पैलू पडायच ं
काम @याच ं.... 
पण सहा म>हने @यां�याबरोबर काम केला आ9ण खरच थोडेफार का होईना पण 
गौतम कळले. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
वाहून घेणे, सम�प�त करणे >कंवा अगद�च अगद� 'हणजे आहार� जाणे... :) तसे 
हे करंद�कर पतीपqी अगद� आहार� गेलेत हो मराठE ना;यकले�या . @यांना बाहेर 
काढणं केवळ अशVय...!  
'हणजे पहा ना ……..आधी कलाकारांची चाचपणी , मग @यानुCप नाटकाची 
िनवड >कंवा आधी नाटक िनवड मग @यानुCप कलाकारांची चाचपणी , मग 
कलाकारांची अिंतम िनवड , मग नाटक वाचन , मग हालचाली अन हावभाव 
बसवणे, @या�या जोड�ने नेपfय उभारणी, सेट उभारणी.... .. वगैरे वगैरे  
सग<या जबाबदा�या करंद�कर & Co. पार पडतात . पु)हा दरवषw सेटवर 
तोचतोच पण नको 'हणून काह�तर� नवनवीन �योग करायचे >ह मनीषा आहेच . 
या वषw सेटवर असं असं काह�तर� नवीन कCयात 'हणून 1वतः @याचा 
सुतारकाम करणारा '>द?दश�क' तु'ह� कुठे पा>हलंय का? 
ितथे गौतम करंद� ($य)करच  हवेत.. आ9ण @यां�या  डोVयात वळवळणारा तो 
नाटकाचा >कडाच असायला हवा... 
खरच >द?दश�क 'हणून गौतम खपूच वेगळे आ9ण �वचार� वाटतात . 1टेजवर�या 
कलाकारां�या हालचाली , @यां�या भावमुvा , �काश योजना , पाहणा�या �ेcकांची 
मानिसकता, @या �संगा�या मागील आ9ण पुढ�ल घटनांचा dम ... या सार�या 
असं�य बाबींचा इतका सह� सह� �वचार ते करतात >क पाहणा- याला खरच 
गंमत वाटते, हे Pांना कसा सुचतं बुवा? 
तेच गौतम जे$हा कलाकार 'हणून उभे राहतात तेवा आपलं काम कसं वठतय  ते 
समोर�या�या डो<यात बरोRबर वाचायचे, असं मला वाटतं.  
1वतः >द?दश�क आ9ण कला कारह� 1वतः >ह तर एक कसरतच आहे .. >द?दश�क 
'हणून  उभं रा>हलं >क 1वतः�या  हालचाली कसं िनरखणार ? मग गौतम 
कोणालातर� 1वतः�या जागी 1टेजवर उभं करायचे आ9ण हालचाली ठरवायचे . 
एकदा @यांनी मला असं @यां�या जागी उभं केला आ9ण 'हणाले  >क तू माझे संवाद 
'हण मी हालचाली ठरवतो . मीह� अगद� उ@साहाने  गौतम चे  संवाद 
@यां�या�माणेच 'हणायचा �यq केला .... आ9ण हाय रे देवा.....!! 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
'हंजे... मै>फल अगद� ऐन रंगात आलेली असताना �ब91मSला खां 
िन आपली सनई खाली ठेवावी आ9ण 
�ेcकातSया एखा}ा होतकC पो�याला 'हणावं.... 'आवो बेटा... अब तुम  बाजावो...' 
आ9ण @या पो�याने जे काह� वाजवाव ना .. तसे मला माझे ते संवाद वाटलेले... 
गौतम कडक आहेत .. ते पटकन  रागावतात.... खरय पण हे रागावणं 
हा कडकपणा मला एखा}ा मायाळू  िशcकाहून वेगळा असं नाह�  वाटला ... ते सगळं 
फारच ता@पुर तं आ9ण c9णक  असायच.ं काह� िशcक  वगा�त भलीमोठE छड� 
घेवून िशरतात, दंग झाला तर दाणकन  टेबलावर छड� आपटतात  आ9ण 
भीती घालायला नु1ती उगारतात  पण मारत माH कधीच नाह�त... 
सटकन @या कोव<या  हातावर ती छड� माCन एक द�घ�काळ हातावर आ9ण 
कायम1वCपी मनावर उठणारा वळ नसतो }ायचा @यांना ........ गौतमच ं रागावणं 
हे असंच आहे.  
गौतम... नावह� कसं अगद� एखा}ा ऋषीसारखं ... तर दर वषw हे गौतम ऋषी 
आपSया आ\मात नवनवीन िश�य घेवून गु�कुल भरवतात ... आ9ण सोबतीला 
असतात गौ र� अितशय मायाळू अशा गु�पqी . एक �वलcण 
ताकद��या  आ9ण सहजसुंदर अिभनय करणा�या ..आ9ण गौतम इतVयाच नाटक�ेमी 
अशा गौर�. 
आ9ण मग सहा म>ह)यां�या  प+र\मानंतर जे$हा हे िश�यगण  बाहेर पडतात 
ते$हा @यांना 1वतःला देखील हे न$यानेच कळतं .. >क ..हो.. मला हे येत होतं?  मी 
हे कC शकत होतो ?.. Thanks करंद�कर & Co. ..माmयातSया या 'मी' शी माझी 
ओळख कCन >दSयाबQल....!!! 
खरंच.. अस�ात असे काह� ..िन�काम कम�योगी .. आपण फa @यांना सलाम 
करायचा... Thanks  गौतम आ9ण गौर�..!! 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
ननाव:  अिभजीत ने�रकर 
 
ग�धळात ग�धळ 

ऋणानुबंध 
 

 
 

खरंच वाटत नाह� कG गेली दहा वषT अमे+रकन भूमीवर , मायभूमीपासून दरू , 

सातासमुvा पSयाड , आपSया मायबोलीचा एक सां1कृितक वारसा अ�वरत चालू 
आहे. हा मराठE माणसाला 9ज$हा<याचा असणा�या नाटक, Pा सां1कृितक �कारचा 
वारसा, गौतम करंद�कर, उ�म नाटके सादर कCन, गेली दहा वषT अख>ंडत रिसकां 
समोर ठेवत आहेत. @याबQल @यांच ेअिभनंदन, ध)यवाद आ9ण कौतुक जेवढं करावं 
तेवढं कमीच आहे. 

दोन वषT करंद�करांबरोबर  @यां�या दोन नाटकात काम करMयाचा योग आला. हौस 

असली तर� नाटकात काम करायचा अनुभव न$हता. तर� देखील गौतमने confidence 

दाखवला आ9ण संधी >दली. हा िमळालेला अनुभव एक आठवणींचा  अनमोल ठेवा 
'हणून सतत जपून ठेवला जाईल. 

�ेcक 'हणून २ -३ तास िमळणा�या संुदर  मनोरंजनामागे असणारे क{, Vविचत 

अ\,ू परंतु @यातून िमळणारा आनंद Pांचा first hand experience िमळाला. @याबQल 

गौतमना ध)यवाद. 

एक गो{ जाणवली कG गौतमची >ह हौसच नाह� तर @यांनी घेतलेला हा वसाच आहे. 
गौतम आ9ण गौर� दोघेह� तो  उ�म �कारे िनभावत आहेत . Rलूिमंगटन मराठE 
मंडळाबरोबर करंद�करां�या Pा factorichya दै>द_यमान दशकपूतwबQल गौतमना 
अिभनंदन आ9ण पुढ�ल दहा वषT ह� factory अशीच चालू राहो PासाठE शुभे�छा. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
ननाव: आआनंद धमा�िधकार� 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� ऋणानबुधं 

                

गौतम आ9ण गौर�चे नाटकाचे वेड िन$वळ अफलातनू आहे.  

प ु ल ंनी  'हटले  आहे…….�@येकाला  आपSया आयु�याचा अ91त@वाचा ‘पर�स’ 
आपSयालाच  शोधावा  लागतो   which itself is quite difficult for many. 
ह�  दोघे  tया  अमाप  उ@साहाने  आ9ण  त)मयतेने  हे  ना;य�वषयक  सगळे  काह�  
 करत  असतात  @यावCन  असे  नVकG  'हणता  येते  कG ....they  have found it 
for themselves... What a blessing! 
माmयासार�या  अनेक  दगडांचाह�  Pा  पर�स1पशा�ने  सोने  करायचा  
@यांनी जीव तोडून �यq  केलाय..(तर�ह�  आ'ह�  दगडच  रा>हलो.. ह�  गो{  वेगळ�) 
but it was too much fun doing it all with them. I think everyone having 
worked with them have had a lot of fun and have built lasting 
relationships with this family. Isn’t that a great achievement in itself 
apart from all the accolades and applauds they have deservingly won? 
And I’m sure he येरयागबा<याचे    काम   नाह� ..नाटक    related activity 
हा  Bloomington stay मधला  एक  मोठा  आनंदाचा  ठेवा  होता …thanks a lot 
for all that you have given us. We are very grateful.  
 
म1त!! Too good !! Success, achievement, happiness and content feeling. 
What more does one want?? 
 
I’m sure this will go on and on and on….hope to work with them 
again…and have those parties after prayog � 
 
All the VERY BEST!! 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव: अअिन�^ गोडबोले  
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� काट] �ेमात पडली  
� खोटेबाई आता जा!  

 

                
गौतम / गौर�, 
 
नाटकाची आवड मला लहानपणापासनूच आहे, तो वारसा मला ज)मत:च िमळालाय, पण 
माझी ती भकू इथे साता समvुापार Bloomington ला येऊन भागावी हा 'हणजे 
योगायोगच. पण जu$हा ती भागली तu$हा माH अगद� मनसोa. तमु�या >द?दश�नात 
काम करायला िमळाल ंPाचा मला फार अिभमान आहे . " >द?दश�न चांगल ंअसेल तर 
>कतीह� समुार कलाकार असनूह� नाटक वेग<या उंचीला जाऊन पोहोचत,ं माH ं>द?दश�नच 
अशa असल ंतर चांगले कलाकारह� नाटक ताC शकत नाह�त " Pाची �चीती , मधे 
"apalimarathi" वर "िम. खोटे, आता खरं बोला !!" बघताना आली . �वजय च$हाण , 

अतलु परचुरे , अ�वनाश खशwकर सारखे मातRबर कलाकार असनूह� हे नाटक अधा� 
तासा�या वर सहन होत नाह� . आ9ण आपSया मराठE मडंळाचं नाटक Pापेcा >कती 
चागंल ंहोत ंहे कळतं . दो)ह� मधला सवा�त मह@वाचा  फरक एकच ">द?दश�क: गौतम 
करंद�कर". @यामळेु आज आपSया नाटकांना Bloomington बाहेरह� इतकG demand आहे 
आ9ण आपली मजल Atlanta पयTत गेली Pात काह� आ�य� नाह�. It is Well Deserved!! 

एक नाटक उभ ंकरMयासाठE  करावी लागणार� धडपड , मेहनत मी फार जवळून पा>हली 
आहे. आ9ण हे क{ त'ुह� गेले १० वष� सात@याने यश1वीपणे करत आहात PाबQल 
खरच तमुचं अिभनदंन.  
नाटका�या auditions पासनू ते रंगीत तालमी पयTतच नाटकासाठE घेतलेली मेहनत वसलू 
असते. आ9ण �योगानतंर िमळालेली  शाबासकG 'हणजे bonus. Practice मधली धमाल , 

dialogue पाठांतरासाठE खाSलेला तमुचा ओरडा ..हे मला कधी कधी आवडायच ंसु̂ ा,  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
कारण इथे कोणी जवळचं  माणूस न$हत ंना! @यामळेु त'ुह� ओरडलात >क @यातSया 
राग आ9ण वतैागापेcा आपलुकGच >दसायची . Thanks :)], Weekend Practice, शिनवार� 
मला िमळणार�  special उपासाची 9खचड� , Bloomington बाहेर�ल �योगांसाठE जातानाची 
आपSया हळुवार  गा[यांची वरात आ9ण जाता येता केलेली ध'माल !!, �योगांनतंर 
िमळालेली शाRबासकG, standing ovations,  आ9ण नाटकाची PARTY...!!!  अशा अस�ंय 
आठवणींचा ख9जना तमु�यामळेु आ'हाला िमळाला . नवीन देशात ओळखी  झाSया, िमH 
िमळाले. नाटकापलीकडेह�,  तमुची मेहनत , 9जQ, िश1तब^पणा यातनू बरच  िशकायलाह� 
िमळाल.ं @यामळेु आ'ह� त'ुहाला "Uncle" नाह� 'हंटल  तर� "अहो, गौतम" माHं 
'हणणारच. ;-) 
Pापढेुह� तमु�या क{ांना असचं भरघोस यश िमळत राहो ह�च ई�र चरणी �ाथ�ना. 
 
- तमुचा  
सद ू/ कुमार उफ�  अिन�^ 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव:  अ9�नी देशपांडे 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� ऋणानबुधं 

� गो{ ज)मांतर�ची  
� �ेमा�या गावा जावे  

 

  
��य गौतम, 
 
सव��थम तमु�या नाटका�या Rलिुम?ंटन ्मधSया �वासाला १० वष� झाSयाबQल तमुचं 
हा>द�क अिभनदंन. 
या सोह<याला आ'ह� �@यcदशw सहभागी नसSयाने खंत जCर वाटते आहे पण िनदान 
प1ुतक�पाने तमु�यापयTत पोचायचा आनदंह� होत आहे 

मला अजूनह� आठवतोय तो >दवस , नकुतीच मी अमे+रकेत आले होते , कोणीच 
ओळखीचं न$हतं, खूपसारा एकटेपणा. अशाच एका स�ंयाकाळ� मी तमु�या बेसमuटम�ये 
ऋणानबुधंची �Vॅट�स बघायला आले काय आ9ण करंद�कर कुटंुबाबरोबर कायमचा 
ऋणानबुधं जोडला गेला काय . दरवषw नवी सरुवात , नव ंनाटक , नवी उ@सकुता . 
ऑVटोबर म>हना सCु झाला कG यावषw त'ुह� कुठल ंनाटक बसवणार , @यात मला रोल 
आहे का ह� हुरहुर... � 

नाटकाचा �यास 'हणजे काय हे त'ुहा दोघांकडे बघनू कळतं. दरवषw न कंटाळता, नव-
नवीन लोकांबरोबर तेव�याच जोमान ंत'ुह� तयार� करता , दौरेह� करता . आ9ण तेह� 
अखंड दहा वष�, कस ंजमल ंत'ुहाला. 
कॉलेज सपंSयावर प)ुहा कधी नाटकात काम कर�न अस ंवाटल ंन$हतं , तमु�यामळेु 
आयत ं$यासपीठ उपलRध झाल.ं.. मनापासनू ध)यवाद.  
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ममानसी  आ9ण आिशष भंडारे 
 

� �ेमा तझुा रंग कसा?    
 

      
 

गौतम –गौर� आ9ण आमची ओळख तशी फार जुनी नाह�. आ'ह� या दोघांबQल खूप काह� ऐकले 

होत.े अ@यतं उ�म कलाकार आ9ण उ�म >द?दश�क या Cपात. @यांनी बसवलेली आ9ण काम 

केलेली पाड$याची नाटके आ'ह� गेले तीन वष/ बघत आलोय. जी नाटके आ'ह� प>हली ती 
एकदम “professional” होती. प>हले नाटक बिघतSया नतंर तर आ'हाला वाटल े कG 
नाटकातSया कलाकारांना खूप वषाTचा अनभुव आहे. तीन वषा� नतंर या मडंळा�या दहा$या वषw 
जे$हा आ'हाला नाटकाचा अनभुव जवळून घेता आला (मानसी as a कलाकार आ9ण आिशष as 

a मिुसक >डरेVटर) ते$हा कळल ेकG @या मागे >कती क{ आहेत. कलाकारांचे तर आहेतच पण 

सग<यात जा1ती आहेत ते गौतम आ9ण गौर�चे. गौतम एक >द?दश�क या ना@याने एका सा�या 
माणसातनू "कलाकार" िनमा�ण करतात. आम�यात आ@म�व�ास िनमा�ण केला तो गौतम 

आ9ण गौर�नी. आज�या >दवसाला,  आम�या नाटकाची practice शेवट�या ट__यावर, 'हणजे 

"रंगीत तालीम" पाशी येऊन थांबली आहे. आ�ापयTत चा �वास अतीशय रमणीय होता. 
Practice ला एवढ� मजा यायची कG >दवसभर ऑ>फस कCन राHी practice ला जायला कधीच 

कंटाळा आला नाह�. शर�र आ9ण मन कधीच दमनू गेले नाह� आ9ण हे केवळ गौतम, गौर� आ9ण 

इतर कलाकारांचा उ@चाह बघनू. To conclude, Rलिूमगंटन म�ये आज हा उ@चाह आहे याचे 

खूप मोठे \ये गौतम आ9ण गौर� ला जात.े अनेक ध)यवाद for inspiring us and making us 

feel at home, गौतम आ9ण गौर�! 
 
- मानसी व आिशष. 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव:  अपणा� केतकर 
�ेमा तुझा रंग कसा? 

 
 

 गेली तीन वष� आ'ह� नुसतीच नाटकं बघत होतो ते$हा  वाटायचं कG गौतम आ9ण गौर� 
>कती छान बसवतायत  ती नाटकं... बघूनच अस ंवाटलं आपण पण एखा}ा  नाटकात 

काम केला पा>हजे.. आ9ण सुदैवानी मंडळा�या दशकपुतw�या वषw काम करMयाचा योग 

आला. तालमीला सरुवात झाली आधी नुसत ंवाचन होत ंपण तेच  उभ्ं राहून तालीम  

चालू झाली ते$हा कळला कG आपण नुसतच नाटकात काम करायचा  अस  'हटलं, पण  

आपSयाला काह�च येत  नाह�. 
 पण अगद� प>हSया >दवसा पासूनच गौतमनी इतकं समजून घेतल ंकG @याला खरंच 

तोड नाह�. एखादा नाटकातला सीन  समजून देताना इतकG आ1था  आ9ण �ेम  

>दसायचं @यांच ं नाटकावरच  कG खरच अवण�नीय. काह� >दवसांनी खरच  चांगलं 
जमायला  लागल . पण खरच @यात माझी मेहनत होती @या पेcा >कती तर�, जा1त 

@यांच ं सहकाय�,@यांची समजावMयाची प^त,कधी कधी हVकानी @यांच ंओरडणं,  छान 

झालं कG त�ड भCन  कौतुक करण.ं.  Pा  सग<याच गो{ीं मुळेच हे करणं  शVय झाल. 

खरच एक सुंदर नात तयार झालय Pा team बरोबर  . 'हणतात ना >क ट�म चांगली 
आहे Pाच सगळा \ये हे team captain च ंअसतं @या �माणेच हे  नाटक जर  तु'हाला 
आवडल असेल @यातल माझ काम जर तुम�या लcात रा>हला असेल तर ते केवळ 

आम�या "अनुभवी >द?दश�कां”  मुळे 'हणजेच "गौतम"  मुळे.  

मी अितशय आभार� आहे  @यांची आ9ण गौर�ंची पण .@यां�या मुळे हा एक म1त 

अनुभव मला माmया आयु�यात िमळाला,@यातून भरपूर गो{ी मी माmया बरोबर 

घेतSया आहेत आ9ण @याचा मला िन9�तच पुढे उपयोग होणार आहे. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
'हणजे असं 'हणूया >क Pा "करंद�करां�या फॅVटर�तून  तयार झालेली �@येक $यaG 
@यांनी  अिभनयात खपू छान तयार केलेली असते"."गौतम" Pांचे  मनापासून आभार 

आ9ण कौतुक. 

�वशाल तुलाह� ध)यवाद हे मनोगत मांडMयाची संधी  >दSयाबQल. 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
ननाव: हहेमंता पाट�ल 
 

� खोटे बाई आता जा  

          
 

गौर�-गौतमशी माझी ओळख गेSया १० वषाT पासुन. Rलूिमं?टन मराठE मंडळा�या 
मा�यमातून @यानी अनेक उ�मो�म नाटकं  सादर केली , मला 'डॉVटर 
तु'ह�सु^ा' आ9ण 'ऋणानुबंध' ह� नाटक खपू आवडली.  
नाटक बसवणं , @यासाठE हौशी कलाकारांची जमवाजमव करणं , @यांचे मूड , इगो 
सांभाळणं, उ�ेजन देणं , �संगी कडक वागून काम क�न घेणं , नाटकाची रंगभूषा , 
वेशभूषा, नेपfय अ�या एक ना अनेक जबाबदाया�क  @यांनी लीलया सांभाळSया 
आहेत. नाटकात काम करMयाचा माझा प>हलाच अनुभव गौतममुळे मी खपु 
एंजॉय केला . गुढ� पाड$या�या नाटकाची आ'ह� सगळेच आतुरतेने वाट पाहत 
असतो.  
या सग<या $यापाबरोबरच म राठE sंथालयाचा उपdम सु� केSयाब��ल मी 
@यांना मनापासून ध)यवाद देतो . गौर� आ9ण गौतमची माणसं जोडMयाची कला , 

हाती घेतलेला �@येक उपdम िन�ेने पूण� करMयाची हातोट� आ9ण 
आपSयाबरोबर सवाTना @यात सामावून �यायची भावना यातूनच Rलूिमं?टनला 
अनेक नवनवी न काय�dम आ9ण उपdम होत आहेत आ9ण यापुढे पण होत 
राहोत यासाठE शुभे�छा. आमच ंसहकाय� आहेच. :) 
 
  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव: जजगद�श पळणीटकर 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� करायला गेलो एक ! 

 

                
गौतम एक “सह�” माणूस… !! माmया वर तर वयैaGक ऋण (personal debt’) आहे 
@यांचे.…To be very frank, Bloomington 'हटल कG मला अजुनह� पटकन प>हली गो{ 
डो<यासमोर येत ेती 'हणजे “करायला गेलो एक”… खरच एक सुदंर अनभुव …मला 
आ@म�व�ास देणारा…..वयैaGक आय�ुयात सु̂ ा…!.. 
मी गौतम �या >द?दश�ना खाली “सद ूआ9ण दाद”ू मधेह� काम केल.ेतो ह� एक  great 

अनभुव होता. प>हले काह� >दवस  office मधSया चपराशाची भिुमका करMया-या 
मला…गौतमनी अचानक एक >दवस कवी चा key role करायला सांगीतला आ9ण माmया 
कडून तो इतका छान क�न घेतला कG लोक नतंर मला “क�वराज“…'हणूनच हाक 
मारायचे.… all credit goes to Gautam… @यांनी IT profession सोडून एखाद� नाटक 
कंपनी वगरेै काढली तर मी  job सोदनू हजर होईन !! गौतमचे खूप खूप  आभार ..आ9ण 
पढु�या वाटचाली साठE हाद]क शभुे�छा…!! 
 
आआता गौर� बQल…  

नाटका�या  practice �या अधे मधे  (आ9ण आधी आ9ण नतंर सु̂ ा) गौर��या हातचे 
उ�म उ�म पदाथ� खाणे हे काय सखु होत ते computer वर  type करता येणार नाह� �  

मला गौर� कायम शखंनाद 'हणाय�या.. !!  
- मी Bloomington सोडून जाताना @यांनी मला �ेमानी घर� जेवायला बोलावले 

होत.े...अस े�सगं �व1मतृीत तर जात नाह�तच पण @यांची उजळणी हा पण 
एक फार सखुद अनभुव असतो.गौर�चे आभार वगरेै मानायचा करंटेपणा मला 
करायचा ना>हये..... 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव:  चंvशेखर वझे 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� ऋणानबुधं 

� वट वट सा�वHी  

� ग�धळात ग�धळ 

 

 
 

��य गौतम, 
मला २००० सालातला तो >दवस अजूनह� ल�ख आठवतो. ए��ल म>हना होता. 
मला Bloomington म�ये येउन केवळ एखाद दसुरा आठवडा झाला होता. थंड� अजून सरली 
न$हती. ऑ>फस सपंSयावर एका स�ंयाकाळ� राजuv िभडे 'हणाला “अरे चल आज आम�या 
घर� मराठE मडंळाची बठैक आहे. तmुया काह� नवीन ओळखी होतील आ9ण तलुा सां1कृितक 

काय�dमात इंटरे1ट असेल तर भागह� घेता येईल”. माझी कार न$हती आ9ण आमची मडंळ� 
ततूा�स भारतातच असSयाने "ऑ>फस मधून सरळ घर� ये" अशा धमकG वजा सचूनेची भीतीह� 
न$हती. राजuv-बरोबरच िनघालो. आता बठैक 'हटली कG "खाद�ची" चळवळ 

आलीच. आ'ह� Walmart मधून िच_स आ9ण सोडा घेतला आ9ण राजuv�या घर� आलो. 
थो[याच वेळात आणखी काह� मडंळ� जमली. सव� चेहरे मला अनोळखी.... न)तर ओळख परेड 

झाली. िगर�श, मेधा, िमिलदं, बेला, मोहन अस े होता होता एका सामा)य उंची�या, गो�या, 
मोoया िभगंा�या च�'या-आड�या घा�या डो<या�या $यaG वर माझी नजर 91थरावली. " मी 
गौतम करंद�कर..." हे तीनच शRद @याने अस े काह� फेकल ेकG हा माणूस नाटक 

िसनेमात काम करणारा >कंवा @याचा तफुान $यासगं असणारा असणार हे मी लगेच ओळखल.े 

पढेु ते खरेह� िनघाले. @या नतंरची Bloomington मधली वष/ ह� सां1कृितक 

��;या "ना;यमय" होती. केवळ माmयासाठEच न$हे तर Bloomington मधील 

�@येक मराठE कळणा�या (आ9ण न कळणा�यासाठE सु̂ ा).  

 
 



 

 

 
 
 
 
जस जसा गौतमशी प+रचय वाढत गेला तस तशी माझी खाHी पटत गेली कG "Mostly 

good gifts come in small packages ". मग ते लालबहादरू शा�ी असोत वा 
लता मगंेशकर >कंवा सिचन तuडूलकर. आवड, कौशSय िन�ा, 9जQ, सात@य आ9ण 

�यास याचा िमलाफ झाला कG अशी माणस े आपले एक �व� उभ े करतात आ9ण 

इतराना @यां�या ग�ु@वाकष�ण कcेत लीलया खेचतात.गौतमने  Bloomington आ9ण 

पचंdोशीत हौशी रंगभमूीचे असेच एक �व� थो[याच अवधीत िनमा�ण केल.े 

कदािचत वर�ल अ)य नावांबरोबर गौतमची तलुना काह� 
जणांना अवा1तव वाटेल. पण येथे मQुा "How large is the circle of influence " हा नाह�ये 

तर छोटे का होईना पण अस े भारावलेल े�व� िनमा�ण केलेSया एका सामा)यातील 

असामा)य $यaGम@वाची ओळख हा आहे. 

स�या�या जगात आपSया �येयाशी �ामा9णक राहून इतरांना बरोबर घेऊन सात@याने काम 

करणार� मडंळ� फार थोड� >दसतात आ9ण ते ह� छंद मानSया जाणा�या cेHात? छे... िन$वळ 

अशVय... गौतमने ते नसुते केलेच नाह�  तर अितशय यश1वीपणे केल ेआ9ण अजूनह� तो ते 

करत आहे... 

>दवस होत ेजानेवार� २००१ चे. Midwest मधील कडक थंड�चे.... 

>हमवषा�वाचे...गौतमने र�तसर auditions घेऊन कलाकारांची िनवड केली. मी @यातला एक 

होतो.  "वट वट सा�वHी"�या BMM �या प>हSया तीन अकंG नाटका�या तालमी स�ु झाSया 
आ9ण आम�या सार�या ना;य वे[या मडंळ�ंना आमचे अगंभतू कलागणु जोपासMयाची प>हली 
सधंी िमळाली. �व�ास नाह� बसणार कदािचत पण राHी तास द�ड तास तालमी 
झाSयावर खूप �ेश वाटायचे. >दवसभरा�या �चंड कामाने िशणलेले  शर�र  व मन  कात 

टाकायचे.  दसु�या >दवशी�या office  मधील 
कामात द_ुपट उ@साह जाणवायचा. लौ>कक अथा�ने आमची "productivity" 

वाढलेली असायची.  
 गौतम�या डोVयात नाटक रंगभमूीवर �@यc �योगा�या >दवशी कसे >दसणार याचा 
आराखडा अगद� प>हSयापासनू पVका असायचा. पण @याचे >द?दश�क 'हणून कौशSय हे कG 
तो कलाकारांवर @याचे ओझे कधीच लादायचा नाह�. नाटकाची स�दय� 1थळे तो आमची 
आ'हाला उमग ू}ायचा. लोणचे, मरुांबा नाह� का  
 



 

 

 
 
 
 
 

खूप मरुायला लागतात @यांची खर� लtजत कळMयासाठE तसे �@येक तालमीग9णक नाटक 

आम�यात 9झरपत जायचे आ9ण @यातल ेकंगोरे आमचे आ'हाला उलगडत जायचे...मजा 
यायची...काह� �विश{ उंचीवर नेणारे आ9ण प+रणाम साधणारे �सगं माH गौतम डो<यात तेल 

घालनू @या�या मनासारखे होईपयTत घोटवनू �यायचा. तीच गत सवंाद पाठांतराची. या 
दो)ह� बाबतीत तो कोणालाह� दया माया दाखवायचा नाह�. अगद� गौर�लाह� नाह� (गौर�, 
गौतमची @या�यासारखीच ना;य वेडाने झपाटलेली सखी आ9ण पqी). कलाकार मडू� असतात 

अस ं 'हणतात...आ'ह� हौशी असलो तर� �@येकाने पवूा�य�ुयात नाटकात  काम ेकेलेली 
होती @यामळेु कलाकाराचा हा "गणु" �@येकाने चोख उचलला होता. कलाकारांचे मडू 

सांभाळMया�या बाबतीत माH गौतम मउ आहे. एखा}ाचे �बनसले तर @याची (>कंवा ितची) 
मजw सांभाळायला @या कलाकाराची तार�फ काय करेल... सहकलाकारांना धारेवर काय 

धरेल....  

गौर�ला हळूच सांगनू तालमी�या वेळेला चहा कॉफG बरोबर म1त काह�तर� खाMयाचा बेत काय 

करेल...सांगता  सोय नाह�. एखा}ा िस+रअस �सगंाची तालीम करताना @या दोन-

चार कलाकारांना उगाचच न आवरता येMयाइतके हसायला येणे हे तर सव�\तु आहे. 

अशावेळेस तो चार-पाचदा आ'हाला सांगनू बघायचा...म�ये �uक  }ायचा. 
शेवट� रागवायचा.... अगद� १००% खरा रागवायचा. नाटक हळू हळू आकारात येउ लागायचे.   

"बरोबर एका म>ह)याने रंगीत तालीम..." आ'हाला Pre-Production milestone ची हा 
आठवण कCन }ायचा. आ'ह� आपापले सवंाद, �सगं अिधक जोमाने िगरवायला लागायचो 
आ9ण @याच वेळेस नेपfय, साधने, सगंीत, �काश योजना, ितकGट �वdG योजना अशा 
अनेक�वध वा�ंचे लगाम हाती लीलया पेलनू हा कुशल सारथी ना;य रथाचा वेग 

कायम ठेवायचा.  कलाकाराबरोबरच याने या �@येक department ची 
ट�म अcरशः श)ूयातनू उभी केलेली मी प>हली आहे. िगर�श, �वनोद, ओकंार, वास,ू सनुील  हे 

back stage तर मी, राहुल, द�पा, मेधा, गौर�, �वशाल, �स)न, मयरेुश, राजuv, निचकेत 

on  stage  हे आ'ह� सव� @याचे हुकमी एVके होतो...पढु�ल अनेक वष/....  ट�म मधील 

�@येकाचे गणु नेमके हेCन �@येकाला अचूक काम नेमनू @या�याकडून desired 

output  काढून घेणे ह� @याची हातोट� आहे. "योजक: तH दलु�भ:" या उaGला साजेलसा असा 
तो manager आहे. @याचे �@येक नाटक तो एका professional project 

सारखे _लान करतो आ9ण यश1वीपणे ते ए9VझVयटुह�  कCतो.  



 

 

 

 

 

 

 

�योगाचा  >दवस उजाडतो. गढु� पाड$या�या आसपासचा शिनवार... Bloomington 

मधील आबाल वृ̂ ांची पावले ना;यगहृाकडे वळू लागतात. �ेcकांम�ये उ@सकुता, 
कलाकारांम�ये उ@साह व दडपण अशी सिंम\ भावना.... >दव ेमालवतात आ9ण 

ना;यगहृातील  कुजबजुीला भेदनू  नांद�चे सरू  \ी नटे�राची आ9ण माय-बाप �ेcकांची 
आराधना कC लागतात. मागोमाग गौतमचा धीर गभंीर आवाज उमटतो..."रंग देवता आ9ण 

ना;य रिसकांना �वन� अिभवादन कCन Blomington Normal 

मराठE मडंळ सहष� सादर कर�त आहे...."  

�ेcकांची उ@कंठा,कलाकारांची धड-धड 
cणा cणाने वाढतेय.. पडदा उघडतो... आ9ण...आ9ण... �ेcकांची  
कडाडून टाळ� पडत.े ती दाद असते नेपfयाला...िगर�श, ओकंार सारखे वCन रांगडे >दसणारे 
गड� या cणाला माH �वरघळतात...एका मागोमाग एक ए)W� होतजातात... 

हशा,टा<या, िश;या, िन�ास, उसासे, डो<यांजवळ  जाणारे �माल...रंगमचंावर�ल आ'ह� सव� 
कलाकार समोर�ल काळोखा�या िभतंी मागनू येणार� ह� �@येक 

सवंेदना >टपत बेभान होऊन आम�या भिूमकेत िशरलेलो असतो.  
शेवटचा अकं सपंतो... पडदा पडतो �ेcकांनी ना;यगहृ  डोVयावर घेतलेल ेअसते.. आम�या 
सार�या अनेकांचे साठE स�र� उलटलेले आई-वड�ल भारतातनू येथे अमे+रका पा>हला आलेले 

असतात. आ9ण समोर 
>दसणा�या महाराy दश�नाने 91तिमत होतात.इतका वेळ ना;यगहृातील  

एका िभतंी जवळ उभा राहून आपSया च�'या�या काचांवर आलेले बा�प पसुत हा सोहळा 
अिनिमष नेHांनी पाहणारा या सवा�चा कता�-कर�वता गौतम आत धावत 

येतो.... cणाधा�त पडदा उघडतो आ9ण मग स�ु होतो या शभु-काया�त भाग घेतलेSया �@येक 

कलाकार आ9ण तHं�ाचा खास गौतम style मधला प+रचय. आ'हा सवा�ना हवा 
हवासा वाटणारा. �@येक ओळखी नतंर �ेcकांनी केलेला जSलोष. 

एकदम थकSया सारखे वाटायला लागत.े..  

हाता पायातील Hाण नाह�स ेहोतात...िमशन सVसेसफुल झाSयाची ती पोच असते.  

 

 



 

 

 
 
 
 
मला एक गो{ आठवते...महाभारतातील... 

भीमाचा नात ू"वरवर�" याला महाभारता�या यु̂ ात भाग �यायचा होता पण एका शापाने ते श
Vय होत न$हत 'हणून >हमालयातील सवा�त उंच िशखरावCन तो यु̂  पाहत 

होता.पांडवानी यु̂  9जंकल.े @यानीगेलेल ेसव�1व िमळवल.े पण एक शकंा @यांना अ1व1थ कर
त होती... "यु̂  कोणामळेु 9जंकलो? Which was  the  turning point?"   धम�, भीम, अजु�न 

�@येकाला अस वाटत होत कG माmयामळेुच पांडवांचा यु̂ ात �वजय झाला. 
शेवट� सव� वरवर� कडे आले. कारण तो एकटाच िन:पcपातीपणे 

यु̂ ाचे अवलोकन कर�त होता.  धमा�ने @याला �वचारल े "सांग रे आम�या मधील कोणामळेु 

आ'ह� हे यु̂  9जंकलो?". वरवर� शांतपणे 

'हणाला..."त'ुह� सव�च आपापSया >ठकाणी \�े आहात, पराdमी आहात, धुरंधर आहात. पण 

मला �वचारल ंतर हे यु̂  त'ुह� 9जंकलात ते केवळ \ीकृ�ण तमुचा माग�दश�क होता 
'हणून....�@येक महाभयकंर आ9ण कठEण �सगंात मला तोच तमु�या सभोवलाती >दसत 

होता. तो जर नसता तर कौरवापढेु या महायु̂ ात तमुचा िनभाव लागण कठEण होत."  

तसच आम�या नाटकाचा �@येक �योग यश1वी झाला कG मला नेहमी वाटायचं. नेपfय उ�म 

होत...सगंीत छान होत...आ'हा �@येक कलाकाराचे कामह� चोख, दज/दार होत...पण आम�या 
मागे गौतम सतत होता 'हणून...  

 वट वट सा�वHीचा Bloomington मधील �योग तफुान गाजला. आ'ह� नाटकाशी 
सबंिधत सव� जण खूप आनदंात होतो पण  तालमी सपंSयाची �ख �ख होती. मला 
1वत:ला  �@यc िनिम�तीपेcा िनिम�ती �>dयेत अिधक आनदं िमळतो. मलाच का 
आपSयापकैGह� ब�याच जणांचे अस ं होत असेल. चार पाच म>हने उलटल ेअसतील नसतील 

आ9ण गौतमने एक बातमी आणली... आपSयाला दोन �योग िमळाल ेआहेत...St . Louis 

आ9ण Milwaukee. पधंरा पधंरा >दवसांनी �योग आहेत. तयार�ला लागा. 'हणजे जे$हा 
आ'ह� पढु�या वषw�या नाटकाची वाट पाहत होतो ते$हा हा 1व1थ बसला न$हता. जे 

जे उ�म उदा� उ)नत...ते ते अिधकािधक  लोकांपयTत पोचाव ेया साठE झटत होता...  बस... 

ट�म खुश झाली...तयार�ला लागली. �वशेष कCन नेपfयाची ट�म.... सोबत 

नेMयासाठE सटुसटु�त, उभा करMयास सोपा पण भVकम असा सेट design करणे गरजेचे 

होत.े गौतम, िगर�श आ9ण अ)य नेपfया�या ट�म ने ते �@यcात आणल.े  St . Louis आ9ण  

 



 

 

 

 

 

 

 

Milwaukee चे �योग अपेcे बाहेर यश1वी झाले. Bloomington  म�ये $यावसाियक दजा�चे 

नाटक करणार सचं आहे ह� बातमी Midwest म�ये पसरायला वेळ लागला नाह�.   
मग BMM �या ना;य-सचंान े मागे वळून प>हले नाह�. " ग�धळात ग�धळ", "ऋणानबुधं", 

"डॉVटर त'ुह�सु̂ ा?", "गो{ ज)मांतर�ची" अशी एकामागोमाग एक सरस नाटके गौतम 

देतच  रा>हला. Bloomington $यित+रa Midwest म�ये या सव� नाटकांचे �योग होत होत.े 

अगद� अमे+रकेतील मराठE मडंळांम�ये दादा समजSया जाणा�या िशकागोम�येह�. 
Atlanta�या व9ै�क मराठE समंेलनातह� shorter  version का होईना गौतमने 9जQ�ने 

"डॉVटर.."चा एक अकं सादर केला. @याची इ�छा व धडपड पणू� �योग $हावा अशी होती पण 

तसा slot िमळू शकला नाह�. असो          
या सग<यात मला �वशेष कौतकु वाटते ते गौतम�या पqीचे, गौर�चे...ती 1वत: ना;य वेड� 
आहेच आ9ण �@यc नाटकातह� अ�तीम काम करत.े पण तालमी चाल ूअसताना (नेहमीच 

@या गौतम�या घरा�या basement म�ये $हाय�या..) न चुकता ती चहा..कॉफG आ9ण  अ�ये 

म�ये त�डात टाकायला काह�तर� आणायचीच. अ@यतं आनदंात हसत खेळत सवाTची उठ-बस 

करायची. तसाच गौतमचा गोड पोर...�वdम...आम�या सग<यांच खेळण होता. 
अ�यासाबरोबरच, वaृ@व, नाटक सग<या सग<यात पढेु असायचा...तालमीला मडंळ� जमली 
>क हा पooया आम�यात येऊन बसायचा... एकूणच काय.. सव� कुटंुबच ना;यरंगी रंगले 

होत.े..    

माmया वयै�aक बाबतीत सांगायचे तर @या सहा वषा�त मी गौतम�या तीन नाटकामधून काम े

केली व एका एकां>ककेचे >द?दश�न. @याने मला >दलेSया वेगवेग<या भिूमका (�वशेष कCन 

ऋणानबुधंमधील  �द�पची, एका मतीमदं मलुाची म�यवतw भिूमका) आ9ण एकां>ककेचे 

>द?दश�न हे माmया BMM ना;य कार>कद]तील high  points होत.े अनेक जु)या जाण@या 
�ेcकां�या मते, तौलिनक��;या ऋणानबुधं नाटक गेSया दहा वषा�तील high  point  होता. 
माझ काम थोड अिधक भाव खाऊन गेल. साधारणत: अशी characters जशी $यावसाियक 

िसनेमा नाटकामधून भाव खाऊन  जातात तशी. @या >दवशी curtain  raiser म�ये माझी 
ओळख @याने कCन >दSयावर टा<यांचा जो दोन चार िमिनटे न थांबणारा गजर झाला तो 
अजूनह� माmया कानात गुजंतो आहे. गौतमचा माmयावर �चंड �व�ास होता आ9ण �वशेष लोभ 

होता. मला आनदं... समाधान आहे कG माmया नेहमी�या काय�प^ती�माणे I never let him 
down.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Bloomington ची सहा वष� भरु�कन उडून गेली...भारतात परत यायचे >दवस जवळ आल.े 

@यावषw�या नाटकात आ'ह� न$हतो. पण �योग सपंSयावर मी, द�पा, अशा परत जाणा�या 
आ9ण BMM वाढवMयास मोलाचा हातभार असणा�यांना गौतम �वसरला नाह�. @याने 

आ'हाला रंगमचंावर बोलावनू घेतले. डो<यात लकाकणारे पाणी लपवत @या�या खास 

"Curtain  raiser" style ने @याने आम�या कामाचा गौरव केला आ9ण 'हणाला... 
पनुरागमनायच... डो<यात टचकन पाणी आल.ं...  

कSपना नाह�... ते मतंरलेले >दवस परत येतील कG नाह�...BMM  �या रंगमचंावर परत उभ े

राहMयाची सधंी िमळेल कG नाह�... पण या आठवणी मना�या एका कोपरयात एक पा+रजात 

होऊन बसSया आहेत. शांत, िनरव cणी हलकेच एक झुळूक येत.े..पा+रजात सळसळतो... 
आठवणींचा सडा पडतो आ9ण @याचा मदं सगुधं nostalgic कCन जातो. माmयाच एका 
क�वते�या ओळ� मनात �ंजी घाल ूलागतात... 

 

न$हतो आपण कधी कुणाचे अपSुया मायदेशी 
नाती जुळली गोती जमली िमळता परदेशी 
सखुात हसलो, रडलो आपण दखु: सोसताना 
केली न पवा� कधी कुणाची सोबत असताना 

9cतीजाव�नी आठव येता कंठ दाटतो भरतो डोळा 
कधी लागला कसा कळेना माmया �दयी हाच लळा 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव: ममो>हत पोतनीस 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� करायला गेलो एक ! 

 
                

मी कधी 1टेजवर या पूवw आलोच न$हतो…गाणं गायलो नाह� कG नाचलो नाह� .1टेज 

साठE मी कणकेचा गोळा होतो.�.  

एका कणके�या गो<याला पोळपाटावCन रंगमंचावर उतरवला (ढकलला नाह�) - ते 

गौतमने. 

@याला डायलॉग बोललया िशकवले,@या बरोबर हळू हळू हालचाली िशकवSया - ते 

गौतमने. 

1वत: मेहनत घेउन आ9ण तालीम घेउन सहज 1टेजवर वावरत डायलॉग बोलण ंशVय 

केलं - ते गौतमने 

कॉ9)फ़डं;ली डायलॉग बोलायला लागSयावर @याला थोडं न@ृय िशकंवल - ते गौतमने. 

आ9ण मग कणके�या गो<या चे  बदलले हे Cप चेह-यावर लाली लावून ३ शहरामधे 

नाटकाचे �योग क�न आले. डायलॉग आ9ण न@ृयावर टा<या घेतSया. जu$हा तु'ह� 
असा एखादा ननट-रंगताना .पाह�ला असेल  जो फa एक कठपुतळ� होता. जे काह� घडलं 
ते @यां�या हातून घडल.ंनवीन कलाकारा मधे केवळ २-३ म>ह)यात एवढा बदल घडवून 

आणणे हा गौतमचा खपुच मोठा गुण आहे… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Every year, for the past 10 years, around Gudi Padwa, out of sheer 
practice, we unknowingly buy a ticket for the awaited Bloomington-
Normal Marathi Mandal Natak. It is like a routine that we do, but it is 
actually a privilege we have. 

I know a couple friends who are in cities bigger than Bloomington, but 
have not seen a Live & Quality Marathi Drama since they have left the 
Indian soil. Look for yourself - Peoria, Indianapolis,  cannot make it 
happen. And they boast and have a bigger Resident Indian population. 
Bringing an outside drama  is one thing, but creating it out of 
Bloomington's soil is another thing !  

Simply speaking, what they do not have is GAUTAM KARANDIKAR.  

I have visited Milwaukee, Indianapolis and St.Louis with our Drama 
Troupe. After shows at these places, after the applauding and praises, 
they have asked one question that has remained unanswered "How do 
you get such talented people every year" ? 

It is simply a matter of excellence that Gautam can consistently, select 
the right roles, characters and mould them such that the audience is 
ready to bet that this troupe is a seasoned one and not amateurs acting 
for the first time. That statement speaks for itself.  

Congratulations Gautam on this 10th anniversary!  

- Mohit 
 
  
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव: ममीनल सामंत 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� करायला गेलो एक ! 

 

                
 
 
सव��थम मी गौतम करंद�कर यांचे ३ अकंG नाटकां�या १० वषाT�या वाटचाली 
बQल अिभनंदन करते आ9ण ह� वाटचाल पुढे अशीच चालू राहो या साठE 
शुभेचछा देते. 
माmया आयु�यात “करायला गेलो एक” हे मी केलेलं प>हलेच ३ अकंG नाटक 
होते.करंद�करां मधSया >द?दश�का कडे सहज+र@या उ�म अिभनय कसा क�न 
घेता येइल याच ंकसब आहे. 
�ॅVट�स�या वेळ� ते कधीच कुठSया गो{ीनी होत नाह�त, शांत डोVयाने काम 
करत रहातात “करंद�करांनी >द?दशwत केलेली नाटके ह� नेहमीच उ�म 
अिभनयानी आ9ण करमणुकGनी  भरलेली असतात” असे सांगणार� एक मैHीण 
मला िसंगापूर मराठE मंडळा मधे भेटली.ती काह� वषT  USA मधे Milwaukee ला 
होती.@यामुळे असे 'हणायला हरकत नाह� कG >द?दश�ना�या बाबतीत करंद�करांचे 
नांव देशोदेशी पोचलेले आहे. 
पु)हा एकदा  “Thanks a lot” मला एक संधी >दSया बQल…! 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव:  राजuv िभडे 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� वट वट सा�वHी (२०००) 

� गो{ ज)मांतर�ची (२००६) 

� �ेमा�या गांवा जावे (२००७) 
 

 
 

“नाटकवेडा” हा शRद पूवw फa ऐकला होता, पण Bloomington मधे गौतम�या 
Cपात �@यc पा>हला, अनुभवला...आ9ण ENJOY केला! 
 
गौतमने प>हSयांदा जे$हा meeting ला बोलावलं तu$हा असं वाटलं होत ं
कG …चला जरा गंमत क� या. तालीम सुC झाली आ9ण गौतमने  director चा 
रोल घेतला. आ9ण २-३ >दवसात लcात आलं कG गौतम नाटक cेHात खपुच 
पोचलेला माणूस आहे. 
 
नाटकाची रंगीत तालीम झाली आ9ण माझी खाHी पटली कG गौतम आ9ण गौर� 
दोघह� नाटकासाठE काय वाटेल तो Hास घेतील..  
 
@यानंतर दर वषw नाटकाचे  project होत गेले, गौतम आ9ण गौर� दोघांनी 
अशVय आ9ण अचाट �योग कCन Bloomington मधेच न$हे तर अ�या 
Midwest मधे मराठE नाटकजागतृी केली. 
 
गौतम आ9ण गौर� 
या दशकपूतw बQल हा>द�क अिभनंदन..! आ9ण भरपूर शुभे�छा…! 
 
स�ेम नम1कार! 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव:  सागर काचोळे 
 
गो{ ज)मांतर�ची 

 
 

मी जुल ै२००५ म�ये Bloomington ला आलो आ9ण प>हSयाच आठव[यात गौतम 

यां�या घर� जाMयाचा योग आला ते गणपती काय�dमा�या नाटका�या कलाकार 
िनवड��या िनिम�ाने. ते$हा गौतम आ9ण गौर� Pा �ितभावान जोड_याची ओळख 

झाली. माझी कुणाशीह� ओळख नसताना आ9ण नाटकात काम करMयाचा काह�ह� 
अनुभव नसताना @यांनी मला �मुख भूिमकेत िनवडले. @यांनी माmयावर दाख�वलेला 
�व�ास मला आ�या�चा धVका देवून गेला. गौतमनी >दलेSया प>हSयाच संधीमुळे 

सगळे Rलूिमं?टन मला ओळखायला लागले, पण गौतम बरोबर जवळून काम 

करMयाची संधी िमळाली ते "गो{ ज)मांतर�ची" या नाटका�या िनिम�ाने. मला 
हाडाचा >द?दश�क 'हणजे काय हे कळाले. @यांनी केलेले कथे मधले बदल हे थVक 

करणारे होते. Pा बदलांमुळे आमचे नाटक मूळ नाटकापेcा सरस झाले. �@येक 

भूिमकेचा आ@मा @यांनी अचकू ओळखला होता. �@येक कलाकाराचे $य�aम@व, 

आवाज आ9ण बांधा यांना अनुसCन @यांना अचकू भूिमका देMयात आSया . कलाकार 
िनवडताना गौतमचे वैिश�;य 'हणजे कलाकाराला अिभनय करता येत असला 
पा>हजे >ह अटच नाह�!! �ाने�रांनी जसे रे[या कडून गीता 'हणून घेतली तसे 

गौतमचे >द?दश�न कुणाकडूनह� अिभनय कCन घेउ शकते.  

जशी आमची नाटकाची तयार� होत गेली तसे गौतम�या $यaGम@वाचे �व�वध पैलू 
पाहायला िमळाले. झोकून >दलेला आ9ण नाटक जगणारा माणूस पाहायला िमळाला. 
कलाकाराला काय कर हे सांगMया�या ऐवजी तो काय कC शकतो हे जाणून आ9ण  



 

 

 

 

 

�संगी @याचे गुण >दसावेत 'हणून नाटकात बदल करMयाचे धाडस फa गौतमच कC 

शकतात. गौतम चा "ओरडा" कमीत कमी एकदातर� खाSला नाह� असे होणे शVयच 

नाह� पण @या ओर[या म�ये कधीच समोर�याचा अपमान नसतो पण एक नवीन 

िशकवण असते. पण गौतम ची दाद माH पु�कळ वेळा िमळते ते$हा >दवस साथ�कG 
लागSया सारखे वाटते. हाच गौतम भारतात परत जाणा-या कलाकारा साठE भर पाट] 
म�ये हळवा  होतो.  

मला कधी कधी वाटते >क गौतम आ9ण गौर� ने घर आ9ण गाड� 1वतःला राहायला 
आ9ण >फरायला घेMयापेcा मराठE मंडळाची सोय $�ावी PासाठEच घेतले आहे. 

गौतमला असलेली गौर�ची साथ >ह �व�ास ठेवMया�या पलीकडची आहे. अहो 
अमेर�केत लोकांना घरातली इकडची व1तू ितकडे झालेली खपत नाह� आ9ण हे तर 
आपSया घराचे ६ म>हने ना;यमं>दर कCन टाकतात. रोज माणसांची वद�ळ, @यांच े

चहापाणी आ9ण पु)हा 1वतःची भूिमका आहेच, हे सव� हसत खेळत करMया�या 
गौर�ला सा{ांग नम1कारच घातला पा>हजे. गौर�चा अिभनय 'हणजे आम�या 
सार�या नख$या लोकांसाठE अिभनयाचा पाठच होता. एक अितशय सुंदर अनुभव.  

Bloomington-Normal मराठE मंडळा�या दै>द_यमान दशक पूतw म�ये गौतम आ9ण 

गौर� यां�या क{ाचा, @यागाचा, माग�दश�नाचा आ9ण �ितभेचा िसंहाचा वाटा आहे. 

नोकर��या िनिम�ाने आपSया देशापासून एव�या दरू आलेSया लोकांना घराची 
आठवण होत नाह� कारण गेSया दहा वषा�त मराठE मंडळाने जतन केलेला सां1कृितक 

ठेवा. Pापेcा यशाची पावती काय पा>हजे.  

दशक पुरती िनिम� गौतम आ9ण गौर�च े तसेच सम1त Bloomington Normal 

मराठE मंडळाचे अिभनंदन करतो आ9ण दरवषw असेच नवीन कलागुणांना वाव 

देMयाचे काय� चाल ूराहावे PासाठE शुभे�छा !!  

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
ननाव: ससुनील मुंडल े
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� “डॉ.त'ुह� सु̂ ा?” 

� “गो{ ज)मांतर�ची” 

�  “�ेमा�या गांवा जावे”…. 
          

गौतम सव��थम वर�ल नाटकात मला अिभनय करMयाची संधी >दSयाबQल 
शतश: आभार .तुम�या माग�दश�नाखाली या सव� नाटकात अिभनय करणे खपु 
सोपे वाटले .सतत नवीन काह� तर� कCन दाखवायचा तुमचा �यास अ�तीम . 

आपSयाला नाटकात हवा असलेला तशा >दसणा -या $यaGतून वठवून घेMयाची 
तुमची कला आ9ण संयम तर वाखाणMया जोगाच. 

आपण मराठE मंडळ आ9ण नाटक या साठE घेतलेSया मेहनतीचे कौतुक करावे 
ते$हढे थोडेच ..दर वषw उ�मो�म आ9ण नवीन �वषयांची नाटके माmयातSया 
�ेcकाला आ9ण सम1त Rलूिमं?टनवासीयांना दाखवून ध)य केलेत.नाटकाची इतर 
अगें जसे नेपfय ,संगीत, lights यात सु^ा �@यc लc घालून उ@कृ�+र@या 
हाताळता. 
 

या सवा�त तु'हाला िमळालेली गौर�ंची “साथ” याचा उSलेख न करणे उम�;पणाचे 
ठरेल.गौर�ंची वर�ल सव� बाबतीत तु'हाला पदोपद� साथ िमळत गेली .रोजची 
घरातली कामे आटोपून नाटकाची  practice attend करणे असो >कंवा 
बाहेरगांव�या नाटका�या �योगा�या वेळ�या �वासाचे  planning असो गौर� 
नेहमीच उ@साह� आ9ण काय�शील असतात. 

 

यंदा तु'ह� “दहावे नाटक ” Bloomington मधे सादर करणार आहात @या 
िनिम�ाने मुंडले कुटु�बयां कडून हाद]क अिभनंदन .तुमची ना;यिनमwतीची ह� 
वाटचाल अशीच अखंड अनेक वष� सु� राहो आणी  Bloomington �या 
ना;यरिसकांना याचा आनंद लूटता येवो ह�च ई�रचरणी �ाथ�ना.   



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव:  निचकेत सरदेसाई 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� ऋणानबुधं 

� डॉ. त'ुह�सु̂ ा 
� �ेमा�या गावा जावे 

 
 

 
माझी आ9ण गौतमची ओळख झाली तो >दवस मला आजह� आठवतो . तार�ख १४ 

फे�वुार� २०००. मी अमे+रकेत येऊन २०-२१ >दवसच झाले होते . आमचे िमH �स)न 
माटे यांनी माझी आ9ण गौतमची ओळख कCन >दली होती . अमे+रकेत गौतम 
माmयापेcा सीिनयर, @यामळेु @याची नVकGच मला येथे �ळMयात मदत होईल हे माझे 
प>हले इं'�ेशन आ9ण गौतम ते ११०% खरे केले . " काह� घाबC नकोस रे . आपण 
इं>डयात जसे काम करतो तसेच इथेह� करायचे असते . भाषा फa वेगळ� . ितथेह� तेच  

डे$हलपमuट तेच टे91टंग आ9ण तेच इं'_लीमuटेशन आ9ण इथेह� आपण  @यापेcा फार 
काह� वेगळे कर�त नाह� . फa डॉVयमुuटेशन थोडे जा1त असते . " असे धीराचे उदगार 
प>हSयाच >दवशी �ेक ए+रयाम�ये गौतमने काढले . चेह�यावर  िम9�कल हसू, डो<यात 
कॉ9)फड)स आ9ण आवाजात �चंड सपोट� . " तलुा सांगतो, वu>डंग मशीनवरची कुठलीह� 
कॉफG घेऊ नकोस . �u च वॅिनला 'हणून एक �¡ड आहे तो तलुा नVकG आवडेल . आ9ण 
िच_स �यायचे झाले तर  डॉ+रटॉसच घे. ते कुठेतर� आपSया चवीशी जवळपास असतात . 
" अशी खास सचूना  गौतमने @या>दवशी केली . या @या�या आपलुकGने आ9ण मदत 
कराय�या प^तीने  आमचे सरू जुळले . घर� एकटाच आहेस , जेवायला ये . 'हणून 
आपलुकGने @याने  >दलेले आमHंण आ9ण घर� गौर��या हातची सुदंर मटकGची उसळ , 

गरम गरम पो<या, चटणी, कोिशबंीर असा खास मराठE बेत यामळेु या परVया देशातह� 
आपले अगद�  जवळचे कोणीतर� आहे या जाणीवेने माझे अमे+रकेत �ळणे वाटल ंहोत ं
@यापेcा सोपे होत गेल.े 

 

 



 

 

 

 

 

 

मHैी जशी घिन{ होत गेली तसा ग_पांना रंग चढू लागला. आपSया आवड� िनवड�, छंद 
हे एकमेकांशी बोल ूलागलो आ9ण ते$हाच लcात आल,े कG या सदगहृ1थाला >dकेटम�ये 
अितशय कमी रस आहे आ9ण >dकेट माझा  जीव कG �ाण . बापरे! या�याशी बोलायचे 
तर� कुठSया �वषयावर ......  हा �¢ मनात येतोय तोच   हा 'हणाला , इथे याय�या 
अगोदर ते नरैोबीत राहत  होत.े व ितथे   याने व गौर�ने हाताशी असलेSया मराठE 
माणसांना एकH कCन  ितथSया मराठE मडंळात नाटके सादर केली . नाटके बसवताना 
होणारा गमतीजमती गौतम  अितशय तSलीनतेने सांगत असे . नाह� 'हणायला मलाह� 
थोड�शी नाटकांची पा��भमूी होतीच. ठाMयात राहत असSयामळेु गडकर��या क;;यावरचा 
नाटकवेडा िमH कंपू . @यां�या तालमी , राtयना;य 1पध/साठE चालणार�  तयार� हे मी 
जवळून पा>हलेले असSयामळेु या ग_पांना अजूनच रंग चढत गेला . @याचवेळ� लcात 
आले कG गौतम हा  एक ना;यवेडा माणूस आहे आ9ण 9जतकG वष/  मी >dकेट खेळलोय 
बहुतेक िततकGच वष/ हा मन�ुय नाटकात काम आ9ण >द?दश�न  करत आला आहे . मग 
काय, आम�या दोघांचा समान धागा हाच तर होता. बोलMया�या ओघात एकदा 'हणाला 
कG आपSया इथेह� मराठE मडंळ� खूप आहेत . नकुतेच मराठE मडंळ 1थापन झाले आहे 
ते$हा गढु�पाड$या�या शभुमहूुता�वर एक नाटक  बसवतोय. मी 'हटले , " sेट! ऑल द 
बे1ट. काह� मदत लागली तर सांग. " पण 91�गं आला होता आ9ण मी Rलिुमगंटन�या 
>dकेटम�ये रमलो . गढु�पाड$या�या आसपास नाटकह� झाले . झाSयावर 'हणाला कG 
नाटक छान झाल ेलोकांना आवडल.े 

होता होता स_टuबर उजाडला . समर सपंला तसे  >dकेटह� सपंले. फॉल सCु झाला. आता 
�वटंरह� पाठोपाठ येणार या जाणीवेने  जोतो वतैागला होता पण गौतम�या चेह�यावर 
माH एकदम उSहास >दसत होता . एक >दवस स�ंयाकाळ� @या�या घर� गेलो असता 
पा>हले हा भली मोठE प1ुतकांची  थ_पी घेऊन बसला आहे . " काय रे , कशात बडुला 
आहेस इतका? कसली एवढ� प1ुतके?" " अरे काह� नाह� रे , पढु�या वषw�या नाटकाची 
तयार� सCु करायला हवी  आता. "   ितथेच माmया लcात आले कG हे गढु�पाड$याचे 
नाटकाचे सH आता  अ$याहत चालणार आ9ण Rलिुम?ंटनमधील मराठE वािसयांना दरवषw 
एक चांगले नाटक पाहावयास िमळणार. 

  
 



 

 

 

 

 

 

एक >दवशी स�ंयाकाळ� फोन केला तर , गौर� 'हणाली कG गौतम मेनाड�म�ये गेलाय . 
कशासाठE ते असे �वचारले असता  नाटकासाठE सामान आणायला गेSयाचे ितने 
सांिगतले. दसु�या >दवशी कळले कG हा  माणूस पढु�या वषw�या नाटकासाठE सेटह� उभा 
करायचा 'हणतोय. " अरे हे कसे जमणार तलुा? सेट उभे करणे काय सोपे आहे का? " 

तर 'हणाला , "  िगर�श कदम व  ओकंार जोशी सेट बनवणार आहेत 'हणून लाकडे 
आणायला गेलो होतो . " " काय? अरे ह� माणसे सापडतात तर� कुठे तलुा ? " असे 
�वचारताच गौतम हसत  'हणाला, " नाटकाचे वेड हे काय फa मला आ9ण गौर�लाच 
नाह� तर ब�याच लोकांना आहे. तलुा माह�त आहे का, नाटक बसवMयासाठE आ9ण काम 
करMयासाठE �स)न माटे , �वशाल डहाळकर, राहुल िशदें, >दपा जोशी यां�यासारखी खूप 
मडंळ� उ@सकु आहेत . आ9ण माझा तर असा �वचार आहे कG मडंळ�ं चा उ@साह पाहता 
दरवषw गढु�पाड$याला एक  मराठE नाटक सादर करायचेच . " मला असे वाटते कG 
tया>दवशी  गौतम अमे+रकेत आला  व आजूबाजूला इतकG मराठE माणसे बिघतली 
@याचवेळ� @याने हा िन�य केला असावा. 

२००३ म�ये, एक >दवस कॉफG घेत असताना मला 'हणाला यावषw  नाटकात काम  
करणार का? मी @याला 'हटले, " अरे काह�तर�च काय, मला कुठल ेजमायला. " @यावर 
'हणाला, " लीड रोल आहे आ9ण त ूतो उ�म वठवशील याची मला  खाHी आहे. " " 
तलुा काय माह�त रे . मी तर काम केलेले नाह� या आधी कधी . "  यावर तो हसत 
'हणाला, " कG मी जर� नाटक बसवायला सरुवात फॉलम�ये करत असलो  तर� 
नाटकासाठE लागणा�या   माणसांचे ग9णत माmया डोVयात वष�भर सCु असते . जे$हां 
कोणालाह� भेटतो @याचवेळ� हा मन�ुय कुठSया रोलम�ये >फट बसेल हे  अवलोकन मी 
करत असतो. आ9ण मला असे वाटते त ूया रोलसाठE पफ/ Vट >फट आहेस . "  @यावषw 
आ'ह� ' ऋणानबुधं '  सादर केल.े जानेवार�पयTत तालमीम�ये मी चाचपडत होतो. गौतम 
सोडून सगळेच खूप टे)शन म�ये होते . गौर�सकट सग<यांना  वाटत होते कG हे काम 
निचकेतला जमणार नाह�   आ9ण हे काम निचकेत इतके चांगले  दसुरे कोणीह� कC 
शकणार नाह� या मतावर गौतम ठाम होता . नाटक झाले . अितशय गभंीर �वषय 
असनूह� हे नाटक सगळ�कड�या �ेcकांनी डोVयावर घेतले . हे नाटक Rलिुम?ंटन�या 
आजवर�या नाटकांमधले सवा�त गाजलेले व पॉवरपकॅ  परफॉम�)सस असलेले एक उ@कृ{ 
नाटक होय. 



 

 

 

 

 

  
 
ऋणानबुधं नाटका�या  तालमी�या वेळ� एका वेग<याच गौतमची ओळख झाली . या 
अगोदर बरेच >द?दश�क  जवळून पा>हलेत आ9ण माmया मनातील टॉप पाचात गौतमचे 
नाव आहे . अगद� मनापासनू  सांगायचे 'हणजे मी आशलुा -  आशतुोष 
गोवार�कर  >द?दश�न करताना अ@यतं  जवळून पा>हले आहे . @याचा सहा£यक 'हणूनह� 
काम केले आहे . आ9ण मला असे  मनापासनू वाटते कG चांगSया >द?दश�काचे सव� गणु 
गौतम म�ये आहेत . माझी अशी खाHी आहे कG गौतमने >द?दश�न हे �ोफेशन िनवडले 
असते तर गौतम हा एक  �ितथयश >द?दश�क 'हणनू नावाजला गेला असता . नाटक 
बसवMयासाठE लागणा�या  �@येक >डपाट�मuटमधील @याची असणार� जाण , �@येक 

गो{ीसाठE के लेला सखोल अ�यास , माणसांची अचूक िनवड , सपंणू� ट�मची बांधणी , 

@यां�यातील ताळमेळ उ@कृ{र�@या गौतम हाताळतो . तसेच एक नाटक यश1वी  

होMयासाठE कलाकार व बकॅ1टेज कलाकार यां�याकडून @याला नेमके जे हवे आहे  ते 
बाहेर येईतो अ@यतं सयंमाने माग�दश�न करMयाची हातोट� गौतमकडे आहे .  
 
मला असे वाटते कG , नाटक बसवणे आ9ण आजूबाजू�या गावांम�ये �दिश�त करणे  

यासाठE >द?दश�ना$यित+रa अनेक गो{ी मनापासनू करा$या लागतात . घर �याय�या 
वेळ� लोकं ब�याच गो{ींचा �वचार करतात @यासव� गो{ींचा  �वचार करताना गौतमची 
अजून एक आव�यक बाब होती ती 'हणजे घराचे बेसमuट . तो मला नेहमी 'हणायचा 
कG बेसमuट इतके मोठे हवे कG @यात नाटकाची रंगीत तालीम  करता यायला हवी . 
'हणजे या माणसाने नाटकाला >कती वाहून घेतले आहे याचा  त'ुह�च �वचार करा . 
नाटकाची चार म>हने 1वत :�या बेसमuटम�ये चालणार�  तालीम. येणा�या  �@येक 
कलाकाराचे आदराितfय. बरेचदा @यांची सोबत  येणार� लहान मलुे , @यांचा हSलागSुला. 
या सग<यातनू �@येक  कलाकारांकडून @याला हवी तशी तालीम तो यश1वीपणे करवनू 
घेत असे. नाटकातSया पाHाचे 1वभाव�वशेष समजावनू >दSयानतंर कलाकार @याबरहुकूम 
ते पाH उभे  करे1तोवर शVयतो गौतम कलाकाराला मोकळे सोडतो . @या�या 
अिभनयगणुांना $यa होMयासाठE आव�यक िततका वेळ गौतम अ@यतं सयंमाने देतो . 
सार�या सचूना देऊन कलाकाराला ग�धळात टाकत नाह� . हा गौतमचा अितशय 
उSलेखनीय गणु  आहे. असे असले तर� वेळ�च कुठे लगाम घा लायला हवा हेह� 
िततVयाच कुशलतेने तो हाताळतो. 



 

 

 

 

 

 

हे सव� गेली दहा वष/ सात@याने सCु आहे . यात सवा�त  लcात घेMयासारखी 
गो{ अशी कG  वषा�तले ितस टVके घरात इतVया लोकांचा  राबता असनूह� गौतम व 
गौर�ने आपSया मलुाकडे -  �वdमकडे कधीह� दलु�c होऊ  >दले ना ह�. कौतकुाची गो{ 
'हणजे �वdमने अनेक मेडSस िमळवली , व हाय1कूल stॅयएुशन�या वेळ� तो प>हSया 
पाचात होता. गढु�पाडवा 'हणजे मराठE मडंळाचे नाटक या �थेला या वषw दहा वष/ पणू� 
होत आहेत. सात@याने लोकांना दज/दार नाटके गौतमने >दलीत . असा नाटकाचा �यास-
वेड घेतलेSया गौतमचे मन :पवू�क अिभनदंन व आभार . आ9ण मह¤वाचे 'हणजे या  

@या�या �यासात गौर�ची िततकGच  समथ�  साथ लाभते आहे 'हणून हे सगळे सा�य  

झाले. यापढेुह� अशीच उ�म नाटके गौतमकडून पाहावयास िमळतीलच ह� खाHी  आहेच. 
गौतम हा एक अ@यतं 9ज$हा<याचा िमH, एक >दलखुलास $य�aम¤व व नाटकास वाहून 
घेतलेला उ@कृ{ >द?दश�क. माmया व भा?य\ी�या गौतम व गौर� यांना अनेक शभुे�छा! 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव: \\ीकांत  नरसाळे 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� काट] �ेमात पडली 

 

                
Gautam chose the wrong path … Yes ! Gautam Karandikar went on 
wrong path. As I recognized this person more and more, the root of my 
belief got deeper. Beside his career, he also took Gouri’s career on the 
wrong way. He is pretty successful in his current IT path. But if both of 
them would have accepted Marathi Rangabhumi as a career, they would 
have been shining stars there. Those who understand GK well will agree 
with me. 
Marathi Mandal at Bloomington has been performing professional 
quality nataks although nobody in our Natak team is in that profession. 
(We called them as ‘Haushi Kalakars’.). The common spectators may not 
have an idea of the speed breakers we get in performing a Marathi 
drama here. Although it is just three hours show, the efforts behind the 
stage are countless. Starting from drama books, we need to bring 
common things such as Marathi Newspaper from India. In commercial 
drama, when director asks an actor to say one dialogue in high pitch, 
that artist may follow that. But here, with fewer exceptions, nobody is 
aware of drama terminology. Although entire team tries to give 100%, 
most of the performers have their own limitations- no experience. In 
commercial drama, the carpenter can build the set with fewer 
instructions. But here, just one ‘Avaliya jodi’ (versatile couple) works 
actively with all the helping hands to build the show. 
Why we salute Mr. Dadasaheb Phalake ? There may be better movies 
now than he produced. We recognize his craziness because he 
established the movie industry in India from nowhere. If somebody asks 
me what you learned outside the office at Bloomington, I will proudly 
say that I got chance to work with Gautam, Gouri and Mayuresh 
Deshpande. Although I have gone through life cycle of drama, I am not  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
in position to understand many things. How does Gautam understand 
hidden quality of a participant ? There are few participants who didn’t 
approach for audition. But Gauatm sensed something of a new comer 
and then, the person performs key role in the team. Sometimes, besides 
other participants, the person himself didn’t have confidence in doing 
some part in drama. But Gautam had confidence in him. And at the end, 
we realized that the selected person was just perfect for that character.  
When we set the steps/ act, Gautam as a director can see that show 
from left corner of first row, middle seat of sixth row and right corner of 
last row. Rarely, he talks to a team member in such a way that outsider 
may consider as a rude talk. But not a single teammate feels bad about 
the way of talking. That’s why we used to say “Gautamchi chhadi jorat 
lagate, pan val uthat nahi”.  He has his own style of leadership. In a team, 
we always have two-three professionals with most of freshers, but the 
seniors always cope with team frequency.  
Considering present references, many times some dialogues need to 
amend. Sometimes Gautam rewrites major part of the Natak. But the 
amended part harmonizes in such way that if writer would have seen 
the updated script, he would be happy as his script is in worthy hands. 
We refer this tuning of natak as garnishing with Karandiakar masala.  
We received many compliments for the dances included in our drama. 
When audience appreciates this, the credit goes to Karandikar tadka. 
There are many helping hands in establishing Marathi Mandal at 
Bloomington in last ten years. And everybody knows that Karandikar 
family is the backbone of the efforts. In every Marathi Mandal program 
Karandikars perform a role of bride’s parents. Karandikaranchi factory, 
their basement, is the place where we learned many things. Everybody 
got countless happy-naughty moments to cherish. Many of us got new 
friends and some found life-partner also. 
Where did I learn ABCD of a drama ? Thank God ! Gautam went on 
wrong path and came to Bloomington. Otherwise I don’t think, I would 
have got chance to say few dialogues in Marathi natak. On this occasion 
of 10th anniversary, I wish Gautam and Gouri a long and healthy life. 
And hope that like me, many lucky ones get chance to touch the glory of 
Marathi Rangabhumi at Karandikaranchi factory. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव:  �वनोद िचंतामण ठाकूर 
 
ग�धळात ग�धळ 
करायला गेलो एक 

ऋणानबुधं 

डॉVटर त'ुह� सु̂ ा 
गो{ ज)मांतर�ची  

 
 
गौतम करंद�कर एक चतुर� $य�aम@व. 

आपण करत असलेSया या सलग दहा$या नाटकाबQल आपणास व सव� 
कलाकारांना अनेको�म शुभे�छा ! गेSया दहा वषा�त आपण केलेSया रंगभूमी�या 
सेवेतून अनेक कलाकार आपण  घडवले आ9ण सात समुvापार असलेSया मराठE 
माणसाला जे जे हवे ते  ते देMयाचा  एक यश1वी �यq  केलात  .आपण एक 
>द?गज >द?दश�क आहातच पण नाटका�या िनिम�ती , नेपfय, वेशभूषा आ9ण 
रंगभूषा Pात आपला एक वेगळाच ठसा उमटवला आहे .आपSया Pा १० वषा��या 
Bloomington �या रंगभूमी�या वाटचालीम�ये आ'हालाह� खार�चा वाटा 
उचलMयाची संधी >दSयाबQल शतश : ध)यवाद! आपSया पुढ�ल सव� नाटकांस 
आ9ण पुढ�ल कार>कद]साठE अनेको�म शुभे�छा! 
गौरव 

तयाचाकरतो 
मनापासून क�नी मानाचा मुजरा 
क�िन  मराठEचा जयघोष 

रंगभूमीची केली आपण सेवा अन 

द�ले जे जे हवे ते मराठE जना 
क�िन सादर दश कलाकृती 
रिचला इितहास साता समुvापार 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव: ससमीर बuvे 
 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� �ेमा�या गावा जावे 

 

                 

Rलूिमं?टन मधे नवीन आलेले महारा�yयन ,tयांनी १-२ मंडळाचे �ोsॅम  attend 

केलेत @यांना  "Karandikars" बQल  first impression �वचारलं तर  - hard task 

master and soft spoken madam, असा  feedback बहुतांशी िमळेल.  

 ल?ना आधी मराठE मंडळा�या काय�dमा मधे मी काह� काळ  music – �या 
मा�यमातून जायचो. 2004/5 पासून मी मंडळाची नाटकं बघायला लागलो (आ9ण 
मग हळू हळू ित>कट �वdG team मधे स>dय झालो)!  
मला  "live"  नाटकं बघायची फारशी सवय नाह� , काह� �िस^ नाटके आ9ण 
गाMयाचे काय�dम पहायला नागपुर�या वसंतराव देशपांडे सभागहृात आ'ह� हजेर� 
लावायचो तर� नाटका बQलचा माझा  DB, GK (General knowledge – पण 
intended) जरा कमीच आहे. 
मेघना बरोबर मला जu$हा सuट लुईस ला जाऊन “ऋणानुबंध” बघायचा योग 
आला तu$हा @या अनुभवाने माझा आपSया  BMM  नाटक >टम मधला  interest  

वाढला.  
अ�तीम performance होता! आ'हाला team बरोबर backstage ला वेळ घालवायला 
िमळाला आ9ण तu$हा कळलं कG >कती कठोर प+र\म घेतले आहेत सग<यांनी. 
.नुसत ं �ेcकांसमोर perform कCन िनघुन जाणं वेगळं आ9ण आ9ण �योग 
झाSयावर हातभार लावून आवरा आवर� करणं, सेट काढणं, lighting, music, 

costumes, food, cars/transportation – सगळ� कामं सगळे सटासट करत होते.  

एखा}ा factory मधे होतो अस वाटलं होत ं ! 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
तu$हा आ'ह� ठरवल ंकG नाटक  team मधे chance िमळतो का ते बघायाच ंआ9ण 
auditions ला तर� जायच. 1/2 auditions ना पण गेलो आ9ण  Gautam ला बहुतेक 
आवडलं पण आमच ं वाचन मेघनाला चा chance िमळाला संdांती�या 
ना>टकेत …”िशवधनुभTग” @या दर'यान गौर� चे  director आ9ण multi-tasking 

skills पहायला िमळाली. संdांत काय�dमाची बाकG तयार� सांभाळून गौर�ने  team 

select केली, participants comfortable होई पयTत actual guidance and direction 

केलं.  
गौतम�या direction खाली stage वर थो[या वेळ उभं रहाMयाच ं भा?य 
मला”�ेमा�या गावा जावे” नाटकात िमळालं 
५ वषT मी  Bloomington मधे काढली आ9ण @यात करंद�करांबरोबर एका 
नाटकात काम करायला िमळालं, tयात गौर� आ9ण गौतम दोघं पण होती 
1टेजवर. I feel lucky!  

Usually ३ अकंG मराठE नाटकाची तयार� चालू होते  late summer madhech. हो 
late summer  मधे – ते$हा आपले लाडके >द?दश�क “�वषय” िनवड�त असतात. 2/3  

आवडलेले �वषय डोVयात ठेवून गौतम  auditions arrange करतात आ9ण @या 
सवाT मधनु  Karandikars discuss क�न नाटक आ9ण पाH ंPांची िनवड करतात. 
नाटक आ9ण कलाकार ठरले कG गौतम @यांना  scripts देउन पाHपं+रचय 
करवतात. तुमच ंPा नाटकात काय काम आहे, आ9ण पाHा कडून काय अपेcा 
आहे हे तो आपSया समोर मांडतो. मग  3/4 वाचना�या rounds मधनू un 

Gautam तु'हाला जा9णव कCन देतो कG "look at the big picture" आ9ण @या 
�माणे तुमच वाचन/dialog delivery adjust करा.वाचन एका acceptable level ला 
पोचले कG मग हालचाली आ9ण  acting सु� होते.कलाकार 1वत: >कती मेहनत 
घेतायत ते बघून Gautam चे  fine tuning चालू होते.�@येकाची position, actions, 

body language, facial expressions – या वर काम चालू होतं.तु'हाला 2/3 chance  

िमळतात performance acceptable level वर आणायला @यानंतर  Gautam 1वत: 
तुम�या बरोबर उभे रहातात  to enact and guide you! गौतमना एखा}ाच ं  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
suggestion आवडलं तर ते लगेच उचलुन धरतात,दसु-या�या कSपनांना वाव 
देतात आ9ण नाह� पटलं तर “नाह�” 'हणायलाह� घाबरत नाह�त….! 
Step by step, anka-by-anka जसं नाटक बसतं @याच वेळेस  parallely 

Karandikars नेपfय , audio/music , stage property managers, बरोबर meetings 

करत असतात.. �@येक member ला काम समजावून देऊन @याच े - delegation - 

Gautam $यव1थीत करतात.गरज लागलीच तरच ते  involve होतात. बाहेरगांव 
�या Shows �या तारखा  , logistics ितथSया लोकांशी  discussions, चालू असतं 
Software/IT  �या �{ीने �वचार केला तर हे दरवषwचे एक program/project 

management आहे आ9ण गौतम  is the manager! जस जशी नाटकाची तार�ख 
जवळ येते, तसं गौतम ची  involvement वाढते आ9ण कधी कधी  project 

complete करायला "fire fighting" करावच लागत. मग नाटकातSया  relative low 

performers ना गौतम �या firing ला समोरे जावे लागते….! 
�वशेष 'हणजे नाटका साठE  props/furniture Gautam 1वत: घर� बनवतात.@यांनी 
बनवलेले  sofas आ'ह�  PGJ मधे वापरले  (आ9ण अजुन ते शाबूत आहेत �!)  

गौतम गौर� Bloomington मधे आलेSया पाहुMयांना (visitig parents) पण Pा सव� 
घडामोड�त सामील क�न घेतात. 
�@यc शो ची तार�ख येते…..सगळ� मंडळ� जे$हा दौ-यावर िनघतो ना ते$हा 
अस वाटत सहलीलाच चाललोय. 
गौतम बQल मला सवा�त जा1त आवडते ती गो{ 'हणजे @याची commitment. 

Bloomington मधे येणा-य �@येक मराठE माणसाला एकच �वनंती मंडळा�या 
काय�dमाला नVकG नVकG जा आ9ण जमलं तर नाटकात सहभागी $हा…..  
If you don’t, you’re missing something extremely inexplicable that gives you a 
sense of achievement and fulfillment. 
 
गगौर�  आ9ण गौतम Pा दशकपूतw बQल हाद]क अिभनंदन…! 
 
�वशाल ,मोह�त आ9ण इतर िमHगण - tयांनी ह� कSपना सुचवली आ9ण 
साकारली ….. - Thanks a lot & cheers! 



 

 

 
 
 
 
 

 
ननाव: ��स)न माटे 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� वटवट सा�वHी  
� ग�धळात ग�धळ  

� करायला गेलो एक 

� गो{ ज)मांतर�ची  
� काट]  �ेमात  पडली   
 

                

Gautam remained very focused on his passion. Once he starts thinking 
about the drama for the next year he is fully in to it. He is willing to do 
whatever it takes to make it a success. It is nice that all volunteers help 
him, but he is willing and has done carpentry work, paining work and 
props work by himself. The other day I was amazed to see the carpentry 
equipment he has in his basement workshop. 
 
He is good at holding people together, is straight forward and at times 
strict to his team, which is required. He is a keen observer and pays 
attention to very minute details when he directs the artists. He is not 
only the director, but the overall producer of the drama. He leads all the 
activities. It is amazing. 
 
Gauri has supported his passion for theater all throughout. She herself 
is a great actor and gives valuable suggestions. Though he negates most 
of them initially, he considers and adopts most of them. 
The drama activity in our Mandal has continued and has reached to this 
level only because of the constant efforts from Gautam, Gauri and the 
team. I wish them all the best to continue this practice and bring more 
and more of theater to the twin cities. 
 
He has contributed in the overall development of the Marathi Mandal 
very well and I wish he continues to do that. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
ननाव: ििननाद वै} 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� काट]  �ेमात  पडली   
� �ेम  तझुा  रंग  कसा?  

 

                
Gautam, 

Heartiest Congratulations on this wonderful achievement!!! 

My association with you is still in its infancy and I feel too small to write 
something about an individual such as you. However what I can do is thank 
you for the two opportunities (till dateJ) that you have given me to work with 
you. 

Having worked with you in these plays just as an actor, I am aware of the 
amount of work that goes into it. And for you to be actively involved in all the 
various departments of a play is just amazing – choosing the right play, 
holding auditions, selecting the right actor for the right role, working with the 
actors on their speech/dialogue delivery/acting skills – and so much more. 
Apart from this, there’s always the set design and music! And of course the big 
tiger – DIRECTION. How you manage to bring out such amazing 
performances from actors – experienced and new – could be a matter of great 
debate. But you have managed to do it consistently for over 25 years – 10 years 
in Bloomington alone. 

I cannot thank you enough for the various tips you have provided me over a 
period of time. On this occasion, I would also like to thank Gauri Karandikar. 
But what should I thank her for? Well let me see – the acting tips that she 
provided, the innumerable cups of tea and coffee, the tasty pohas and upma – 
the list is endless. 

You may not have realized this but apart from Gauri, I was the only person 
who was privileged to work with you in your 25th play overall (Karti Premat 
Padli) as well as your 10th play in Bloomington (Prema Tuza Rang Kasa) J 

Here’s wishing you all the best for the next 10 years and many more to come! 

Thank you!  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव: रराहुल िशंदे 
 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

ग�धळात ग�धळ 

करायला गेलो एक! 

ऋणानबुधं 

डॉVटर त'ुह�सु̂ ा! 
 

 

         
नाटक हा अगद� माझा 9ज$हा<याचा �वषय. आजोबा, बाबा Pांनी नाटकात काम 
केSयामुळे नाटकाची जाण ह� लहानपणापासूनच िनमा�ण झाली. चांगल नाटक 
'हणजे काय, अिभनय 'हणजे काय, >द?दश�न कस असत ं Pा पासून ते अगद� 
light, sound, set Pा तां�Hक बाजू पयTत ब�याचशा गो{ी घरातच िशकायला 
िमळाSया. अथा�तच नाटकात काम करMयाचं �ो@साहनह� ितथनूच िमळाला. 
@यामुळे अगद� शाळे पासून ते graduation पयTत मी नाटकात सहभागी झालो. 
फार मोoया भूिमका नाह� केSया पण @या वातावरणात रा>हलो. 
पुढे graduation संपSयावर नोकर�ला लागलो. मग ल?न झाला आ9ण गाड� 
�ळावCन पुढे सरकू लागली. जसा �वास पुढे पुढे सरकत होता….तसा नाटकाशी 
संबंध तुटत होता…. आता फa नाटक बघणं एवढच ंकरता येत होता. IT म�ये 
असSयाकारणाने एक >दवस US ला जायच ंफमा�न आलं आ9ण आ'ह�  US ला 
जाMया�या तयार�ला लागलो. 
आपSया देशाला, शहराला आ9ण सवा�त मह@वाच ंआई-वडलांना सोडून जायचा ह� 
�ख �ख तर होतीच… अजून एक बार�क कुठेतर� कोप�यात चणुचणु होती >क 
आता theatre वर जावून नाटक बघणं संपलं. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 US ला तर काय सोयच नाह�…US ला पोहोचSयावर नवीन प^ती िशकत होतो, 
काम चालू होता… आ9ण ते$हा अचानक मला असा कळला कG Bloomington 

म�ये एक मराठE मंडळ आहे आ9ण ते मराठE नाटक करत आहेत…. WOW! US 

visa िमळाला ते$हाह� इतका आनंद झाला नसेल इतका आनंद ते$हा झाला. 
तुला इंटरे1ट असेल तर गौतम करंद�कर नावाचे एक आहेत, @यांना भेट. झालं 
the very next day मी तालमीला गेलो आ9ण ितथे for the very first time गौतम 
शी माझी ओळख झाली. म�यम उंची, म�यम बांधा, गोरा वण�, करार� नजर, 

दमदार आवाज आ9ण चेह�यावर �चडं आ@म�व�ास. काह� िमिनटां�या 
ओळखीने Pा माणसाने मला आपSया 9खशात घातले. असा वाटलं  कG आपण 
Pा माणसाला अनेक वषा�पासून ओळखतो. 
ते$हा प>हला नाटक  होता वटवट सा�वHी आ9ण मला @यात @यांनी Lighting 
ची जवाबदार� >दली. मी कधीह� Pा आधी lighting केला न$हता …हे @यांना 
सांगून सु^ा गौतम ने माmयावर जबाबदार� टाकली आ9ण खपू �व�ास दाखवला. 
@यानंतर @यांनी ना बिघतलं  मी काय  करतोय, ना �वचारलं …आ9ण �योग 
चोख झाला ….. 

@यानंतर मराठE मंडळात दर वषw गुढ� पाड$या�या मुहूता�वर मराठE नाटकं होत 
गेली आ9ण आ'ह� गौतम�या team  म�ये सामील झालो. Pा ६  वषाT�या 
सहवासाम�ये मी गौतम कडून खपू काह� िशकलो.  

हा माणूस अखडं नाटका�या �वचारात बुडालेला असतो. आ'ह� वषा�तले ४ म>हने 
नाटका�या तालमींसाठE आ9ण �योगा�या दौयाTसाठE गुंतायचो…..पण गौतम�या 
डोVयात वष�भर नुसत ेकुठला नाटक करायचा, set कसा लावायचा, पाH कोणती 
कोणती �यायची ह�च आगळ� चd चालू  असतात. माणस ं हेरMयाचा कौशSय 
गौतम कडे फार चांगला आहे. ते नेहमी अ�या �विश� माणसांची न�द  डोVयात 
कCन ठेवायचे आ9ण वेळ आली कG बरोबर @या माणसाला काम }ायचे जे 
अगद� लोMयात खडा  मारवा असे चपखल बसायचे.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
आ'ह� सारे >डसuबर म>हना आला कG गौतम�या email  ची वाट बघत असू. 
@यात नवीन नाटकाची घोषणा झाली …..कG गौतम कडे नाटकाचे वाचन 
$हायचे. ऐन थडं�त, �c snow  म�ये ….Pा एकाच गो{ीने आ'हाला हुCप 
यायचा ….  

ते मूळ नाटका�या �योग पेcा मला तर नाटका�या तालमी Pाच फार मजेशीर 
असाय�या. सग<या तालमी गौतम�या घर�च असाय�या. Basement म�ये काह� 
लाकड� �ेमचा सेट लावून तालीम चालू $Pायची …….आधी नुसते वाचन, मग 
पु1तक घेऊन movements आ9ण मग पाठांतर झाSयावर बाकG सारे 
setting ……..असा ठरलेला साचा असायचा …..पण ते गौतम�या घरचं 
वातावरण …..आई ग ……नुसता हसणं 9खदळणं, खान पान, ग_पा, एकमेकांची 
चे{ा, dialogue ची 9खSली, �वडंबन ……..अरे बापरे …..इतकG धमाल 
यायची …अजूनह� एखाद� तालीम आठवली कG मन एकदम गदगदनू 
येत …आ9ण मग हा सगळा दंगा जरा जा1त झाला …कG एक जोरदार, भारद1त 
आवाज ऐकू यायचा……काय चाललाय रे ….आ9ण मग सगळे गुपचपू  आपले 
आपले dialogues  पाठ करायला >कंवा �वेशासाठE तयार $हायचे.. 
गौतम कडचे तालमीचे  वातावरण  इतके 1व�छ आ9ण िनम�ळ होते …..ितथ े
कधीच फालतू पणा, वाPात पण $हायचा नाह� ….आ9ण गौतम ची िश1त इतकG 
कडक होती …….पण एकूणच मी प>हलं कG ितथे जमणार� मंडळ� ह� सगळ� 
करंद�कर कुटंुबावर अ@यंत �ेम करणार� होती ……सगळे अगद� घर�या सारखे 
वागायच…े….आपलच अजून एक घर असSयासारखे >फिलंग  असायचे…..आ9ण 
PासाठE गौतम, गौर� आ9ण �वdम  ला कोट� कोट� ध)यवाद …@यांनी आ'हा 
सग<यांवर अगद� कुटंुबातील $यaGसारखे �ेम केला ….आ9ण खपू 
मनापासून ……..अगद� >दल खोलके ….. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
मग तािलमी अगद� रंगात यायला लागSया कG सग<यांना �योगाचे वेध 
लागायच े …मग costumes, make up, get up, कोणी दाढ� वाढवायची, कोणी 
काढायची, वगैरे वगैरे discussions  सु� $हायची ….�योगा�या आदSया >दवशी 
मग  तालीम नसायची पण सगळे गौतम कडे जमायचे ….सव� सेटचे सामान, 

makeup, property, etc  गाड�त भरणे, बांधणे, लोड करणे Pा कामात 
गुंतायचे …..आ9ण मग ह� थोड� अगं मेहनत झाली कG गौतम आ'हा सग<यांना 
बोलवायचा आ9ण फa ५ िमिनट आम�याशी  बोलायचा …….आ9ण @या ५ 
िमिनटा  नंतर  सग<यांना इतका चेव यायचा, confidence वाढायचा ……कG 
बास कधी उ}ा मी stage  वर  जातो आ9ण नाटक सादर  करतो असा 
$हायच.ं.गौतम चे हे बोल अजुनी माmया लcात  आहेत. ऋणानुबंधा�या वेळ�, 
प>हSयांदाच आ'ह� serious नाटक करणार होतो, family drama आ9ण खपू 
intense नाटक होत  ….गौतम ने सग<यांना बोलावलं आ9ण 'हणाले “एक 
लcात ठेवा, आपण इतके >दवस  इमाने इतबारे केलेली practice, तालीम कधीह� 
वाया  जाणार नाह�. आपण जे काह� �ामा9णक �यq केला आहेत ते िततVयाच 
�ामा9णकपणे stage  वर मांडलेत कG आपले नाटक  HIT जाणार. @यामुळे don’t 

be tensed आ9ण all the best” झाल इतVया मोजVया वाVयात @या माणसाने 
आ'हाला इतका आ@म�व�ास >दला कG ते नाटक HIT झालेच.  

�ेcक आवक होवून बघत रा>हले ……आ9ण खरच माmया मते ती एक अितशय 
अ�ितम आ9ण देखणी कलाकृती होती ….काय set, काय music, काय costumes 

आ9ण �योग ह� एकदम जमून आला …..CV चा तो वे[याचा अिभनय …..काकू 
आ9ण आई ची घुसमट …….अ_पांचा तो करार� dूर आ9ण भावनाशु)य 
खलनायकG बाज, �व�ास चा त@ववाद� तडफदारपणा, अ�ंधतीची कळकळ, बाकG 
घरा�या लोकांवर होणारे प+रणाम,,,,, आईगं!!!! गौतम ने अगद� जीव ओतून 
सग<यांकडून कCन घेतल ं काम …..इतकG मेहनत घेतली होती …….बार�क 
सार�क गो{ी सु�या सोडSया न$ह@या … …साधी खचुw सु�^ा rotating chair 

घेतली कारण @या�या >फरMया�या गती तून काह� सांगायच ेहोते …. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
शेवट� बाळाला �द�प�या माड�वर देMया�या ��यात तर आ'ह� अगद� तालमी 
पासून ग>हवCन जायचो इतका तो �संग अगंावर यायचा. काकू, आई आ9ण मी 
एकमेकांकडे बघून रडायचो ..stage वर …….गौतम असे  आपले >द?दश�नाचे छोटे 
छोटे �बयाणे पेरत जायचा आ9ण मग तो अ�खा �योग फुलांनी डवरलेSया 
गुलमोहरासारखा फुलून बहCन जायचा ……. 
 
मी >क@येक नाटकं प>हली पण हे जे गौतम करायचा ते अगद� unique 

होता ……नाटकाचा पडदा  पडला ….कG थो[यावेळाने तो पु)हा उघडायचा 
आ9ण असा �फुSलीत झालेला >डरेVटर stage  वर यायचा आ9ण नाटकातSया 
onstage आ9ण offstage कलाकारांचे अगद� त�डभCन कौतकु 
करायचा …….>कंबहुना ते कौतुक @या�या  चेह�यावCन �योग चालू 
झाSयापासून  ओसंडायचे ……आ'हा कलाकारांना अगद� @या cणी ध)य 

झाSया सारखं वाटायच ं….जण ूकाह� आपण oscar awards night �या stage वरच 
उभे आहोत ….आ'हाला इतका मोठा मान स)मान ह� गौतमच }ायचा …… 

मग ते गावोगाव �योग करणे …..दौ�याची मजा ….वाटेत ठरलेSया exits ला 
breakfast आ9ण  dinner करणे ….एक दम चांगल ….@या �वासात म>हला 
मंडळाला अगद� उत यायचा आ9ण इतके 1वा>द� पदाथ� खायला 
िमळायचे …..वा अजूनह� त�डाला पाणी सुटते आहे … 
 
सगळे �योग झाले…..कG मग वेध लागायच े ते नाटका�या भाषेत चौfया 
अकंाचे……ह� एक मोठE जंगी party असायची…….आ9ण @यात अ�तीम 
जेवणाचा बेत असे ……आ9ण पु)हा @या party म�ये गौतम आ'हाला च>कत 
करत असे …�@येक कलाकाराचे वैयaGक कौतुक आ9ण @याला एक 
memento ……आ'ह� कलाकारह� एकमेकां�या कामाबQल आपली दाद  देत अस ू
आ9ण मु�य 'हणजे हे सगळे लेखी …..अSबम म�ये ….@यात @या @या 
कलाकाराचे नाटकातले फोटो ……. 

मला Pा cणी  खपू भCन आले आहे …..आ9ण गौतम ला घ;ट िमठE मारावीशी 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
वाटते आहे ……आ'ह� असे सगळे हौशी कलाकार ….नाटकावर �ेम 
करणारे ….एकH आलो …भेटलो ….नाटक केली ……पण Pा एका माणसाने 
आमचा इतका इतका स)मान केला कG अजूनह� इं>डयात परत 
आSयावर …….december आला कG हु�हूर लागते …..सग<या आठवणी दाटून 
येतात ……तालमीचे, �योगाचे �संग आठवतात …….एकH केलेSया गमती 
जमती …..ग_पा �वनोद सारं काह� आठवत ंआ9ण अलगद पणे भCन आलेल ं
मन डो<यावाटे  मोकळं $हायला लागता … मग जु)या नाटकां�या dvds ची 
शोधाशोध  होते …… 

कधी काह� scenes बघणं होतं ….कधी @या गौतम ने आ9ण सहकलाकारांनी 
>दलेली दाद वाचतो ……..कधी नुसताच शू)यात नजर लावून पडदा उघडMयाची 
वाट बघतो…….. 

गौतम ने आ'हाला �चडं >दले …..आ'ह� @यां�या बरोबर राहून खपू िशकलो 
कलाकार 'हणून, माणूस 'हणून आ9ण मग खरंच आपण माग�या ज)मी काह� 
पुMय केलं असणार Pाची जाणीव होते ….. 
 
गौतम तु'हाला आमचा �Hवार सलाम ……मानाचा  मुजरा … तु'हाला तुम�या 
पुढ�या वाटचाली साठE अनेक शुभे�छा …..आ9ण पुMयात तुम�या नाटक समूह 
घेवून कधी येणार Pाची वाट बघतो आहे …. 
 
आपला न�, 

सtजन,  झारा, �व�ास, िशर�ष …………..आ9ण ………….राहुल  
 
 
  
 
  

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
ननाव: ��ीती पाट�ल 
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� खोटेबाई... आता जा!! 

                
Talking about Karandikar's and sharing my views about them makes 
me feel really honored......... 

I came to Bloomington in Nov '2008 and  immediately got the 
opportunity to be a part of natak "Khotebai Aata Jaa".....so this is how I 
was introduced to the great  Karandikar couple and until then I was 
unaware of their aura.........and thinking of it now I feel so very lucky to 
instantly get to work with the Karandikar's....... 

Also my first intro with Gautam was pretty interesting......as I had called 
him “Gautam Uncle”....and instantly “Gautam” corrected me and ever 
since has not dared to call anyone uncle.......... 

Professionally working with Gautam and Gouri is like loads of learning 
what you get to do.........and both of them our blessed with unusual 
talent of acting........so watching them act is a big treat to eyes....whatever 
venture they are into they give their fullest and get the best out from 
others which not to mention is a very difficult job... 

Dedication, Patience, Hardship, consistent efforts are a few words that 
could describe them........... 

Gouri's vibrant personality has always amused me...........tremendous 
talent, socially active, so cheerful, enthusiastic and always full of 
energy... Seriously I am falling short of words.... 

Finally I would just like to refer Karandikar couple as pillar's of 
Bloomington...............and whenever in life u would think 
of Bloomington the first  thought that would  strike you would be the 
Karandikar's who have made Bloomington such a blooming 
n blossoming  place.......... 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव:  उपuv वाघ  
 
मी काम केलेली नाटकं : 

� �ेमा�या गांवा जावे (२००७) 
 

 
 

जून २००६ म�ये आमचे Rलूिमंगटन म�ये आगमन झाले.  गावाची महती आ9ण 

मा>हती सांगताना माmया शेजा�याने सांिगतले, "आम�या इथ ेअगद� �ोफेशनल मराठE 
नाटकं होतात".  हे ऐकून आ�या�चा सुखद धVका बसला.  मराठE नाटकं आ9ण ते सु^ा 
अमे+रकेम�ये अगद� �ोफेशनल प^तीने  बसवणारे कोण, हे �वचारले असता @याने 

सांिगतले "गौतम आ9ण गौर� करंद�कर"!  माmया मनाम�ये नाटकात काम करायची 
एक सु¥ इ�छा होती 'हणून हे ऐकून मी सुखावलो.  पण मला नाटकं हे एका चांगSया 
>डरेVटर आ9ण sुप बरोबर करायचे होते.  नाटकात काम केSयाचा चांगला अनुभव मला 
हवा होता.  तो अनुभव गौतमने मला "पुCन उरेल इतका >दला"!   
 
"�ेमा�या गावा जावे" या नाटकात माझा सहभाग प>हSया पासून होता.  @यामुळे नाटक 

कसे उभे राहते आ9ण ते चांगSया प^तीने उभारMयामागे >डरेVटर कसा "उभा" असतो हे 

मी बारकाईने पाहू शकलो.  गौतम एक अ�ितम >डरेVटर आहे हे सग<यांना मा>हत 

आहे.  परंतु अमे+रकेसार�या >ठकाणी दहा वष/ सात@याने  जे$हा एखादा 
>डरेVटर उ�मो�म नाटके लोकांसमोर सादर करतो, ते$हा @यासाठE नुसते चांगले 

>डरेVटर असून भागत नाह� तर @या मागे इतर बरेच गुण @या�या म�ये असावे 

लागतात.  आ9ण हे सगळे उप�$याप करायचे 'हणजे सहचा+रणीची साथ ह� 
तशीच असावी लागते.   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
"�ेमा�या गावा जावे" हे नाटक करत असताना गौतमचे 

बरेच गुण अनुभवायास िमळाले.     

� नाटकाची +रहस�ल ऐन थडं�त असायची.  साधारण आठव[यातून २/३ वेळा आ'ह� 
+रहस�ल करायचो.  ब�याचदा थडं�त बाहेर पडायचा कंटाळा यायचा, पण मनात 

मा>हत असे >क गौर� आ9ण  गौतम ितथे "तयार होऊन" वाट बघत असणार.  गौर� 
आ9ण गौतम�या या ककमीटमuट मुळे जेनुइन कारण असSयािशवाय सहसा कधी 
+रहस�ल चकुायची नाह�.   

� +रहस�ल�या वेळेस आ'हा कलाकारांच काम एवढच, >क गौतम जसं सांगतो आहे, 

@याची जी अपेcा आहे @या �माणे फa काम करायच.ं  कारण गौतमची 91d_ट वर 

जबरद1त पकड असे.  1टेज वर पाHांची मू$हमuट कशी होईल, कुठSया मू$हमuटला 
>कंवा शRदाला �ेcकांची दाद िमळेल हे गौतम�या डोVयात 1प{ असे.  अथा�त जो 
पयTत गौतमला हवा आहे तसा इफेVट येत नाह� तो पयTत +रहस�ल करावी लागणार 

हे >ह सग<यांना "1प{" असे.  आ9ण तो "इफेVट" येई पयTत गौतम आ9ण गौर� @या 
कलाकार बरोबर खपू मेहनत घेत असत.  गौतम�या या मो>टवेशन आ9ण 

डेड�केशन मुळे जे$हा तो इफेVट येई, ते$हा मनाला खपू समाधान िमळायचे -  

"चांगले काम झाSया बQल". 

� �ोफेशनल नाटक करायचे 'हणजे @या बरोबर @याला 'यु9झक आ9ण से;स 

पण तसेच हवेत.  Pा सग<या गो{ींची तजवीज गौतमने केलेली असे.  मला 
आठवते आहे >क "�ेमा�या गावा जावे" या नाटका�या वेळेस मागचा सगळा सेट 

नवीन रंगवायचा होता.  हे काम करMयासाठE गौतमने एक वेगळ� "ट�म" जमवली 
होती आ9ण @यांनी >ह आनंदाने "रंग" लावला (भरला) होता!  उ�म >द?दश�ना 
बरोबरच कामाची $यव91थत वाटणी करMयाची आ9ण माणसांना आपलंस ं

करMयाची कला गौतमला उ�म+र@या अवगत आहे. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
� नाटकाचा Rलूिमंगटनचा शो सवा�त मह@वाचा.  शो नंतर गौतम कलाकारांचे अ9ण 

सहकायाTचे आवजु�न कौतुक करतो आ9ण  �@येका�या खबूी सांगतो.  ते ऐकून 

�@येकाला भCन आSया सारखे वाटते आ9ण  ते$हा कळते कG गौतमचे िन+रcण 

>कती सू¦म अ9ण अचकू आहे.  माणस ंआ9ण  @यां�यातले गुण हेरMयाची कला 
गौतमला उ�म अवगत आहे. 

� नाटक िनवड�ण॓, @याची 91d_ट  िमळवणे, कलाकारांकडून ते बसवून घेणे, @याच े

शोज़ लावणे इ. सव� कामे गौर� आ9ण  गौतम अ@यंत कुशलतेने पूण� करतात.  हे 

सव� करत असताना कधीह� गौर� अ9ण गौतम�या चेह�यावर वैताग, िचतंा, Hास 

जाणवणार नाह�.  गौतम सव� कामे िश1तीत आ9ण  वेळेत पूण� करणार.   

� नाटकाचे शोज़ झाSयावर \मप+रहारा�या पाट]�या वेळेस �@येकाला नाटकात 

उ�म काम केSयाचे "स>ट�>फकेट" गौतमने >दले.  �@येका�या स>ट�>फकेटवर 

@या�या-@या�या भुिमकेतले फोटो पाहून मला खपू आ�य� वाटले.  @यावेळ� वाटले 

Hats-Off टू गौतम आ9ण ट�म, �@येकाचा इतका बारकाईने �वचार केSया बQल 

आ9ण इतVया सुंदर प^तीने नाटकाचा शेवट केSया बQल.   ते स>ट�>फकेट 

नुसत ेस>ट�>फकेट नसून आयु�यातSया आनंदा�या cणांचा एक ठेवा 
होऊन रा>हलं आहे.   

Pा हो@या "�ेमा�या गावा जावे" या नाटका संदभा�तSया  काह� आठवणी.   
गेली दहा वष/ गौतम ह� मराठE नाटकांची परंपरा US-Midwest म�ये चालवत 

आहे.  याचे एकच कारण मला >दसून येते आ9ण ते 'हणजे गौतमचे नाटकाबQलचे �ेम! 

मला नाटकात काम करMयाची संधी >दSयाबQल आ9ण "सवा�था�ने चांगला" अनुभव 

>दSया बQल माझे गौतमला मनःपूव�क आभार.  मला खाHी आहे >क माmया �माणेच 

गेली दहा वष/ गौतम�या सहवासात आलेSया अनेक कलाकारांचे आ9ण सहकायाTचेह� 
असेच भाव असतील.   इतकेच नाह� तर Rलूिमंगटन, सuट लुईस, िमलवाकG, 
इं>डयानापोिलस इथ ेराहणा�या सव� मराठE रिसकांचेपण हेच भाव असतील .......... 

धध)यवाद गगौतम, आमची मराठE अ91मता जपSया बQल आ9ण आपली मराठE नना;य 

पपरंपरा शाबूत ठेवSया बQल!  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ननाव: ववासुदेव का�ळकर  
 

� डॉVटर त'ुह� सु̂ ा  
(भिुमका: डॉ.गोखले) 

� गो{ ज)मांतर�ची 
(सगंीत सयंोजन) 

 
           

 

एखा}ा $यावसाईक कलाकाराने / >द?दश�काने १० नाटकांचा ट_पा पार करणे ह� कदािचत 

फार मोठE गो{ असणार नाह�. माH एखा}ा नाटकवे[या $यaGने अनोळखी देशात जाऊन, 

िमळेल @या कलाकारांचा सचं बरोबर घेऊन, िमळेल तशी साधन सामsुी गोळा कCन सतत 

१० वष/ $यावसाईक नाटकां�या तोड�ची नाटके सादर करणे (करतो आहे) >ह फार मोठE 
गौरवा1पद गो{ आहे. खर तर गौतमने >ह एक ना;य चळवळ उभी केली आहे अस े'हणणे 

अतीशयोaGचे होणार नाह�. गौतम हा आितशय ताकद�चा कलाकार / >द?दश�क  आ9ण हाडाचा 
ना;य िनमा�ता आहे.  
 
Pा @या�या ना;य �वासात मला खार�चा वाटा उचलMयाचा योग आला हे मी माझे भा?य 

समजतो. मी नाटकांचा आ9ण  सगंीताचा चाहता असलो तर�, Bloomington येथे नाटकात 

काम करणे आ9ण एका नाटकाचे सगंीत सयंोजन करणे हा केवळ एक अपघात होता. तो 
सव� काळ, हा एक अ�व1मरणीय अनभुव होता.  नाटकां�या तालमी, गौतमचे नाटकाने 

झपाटून जाणे, गौर�ने सवाTचे आनदंान े 1वागत करणे, चचा�, �वनोद, भांडणे, �सव-े फुगवे, 

खा} पदाथाTची  रेलचेल, नाटकांचे दौरे, नतंरची पाट] (हा 'हणजे सव� आनदंाचा कळस अस)े, 

Atlanta येथे Dr चा �योग झाSया नतंर, सव�1वी नवीन �ेcकांनी उभ े राहून >दलेली 
मानवदंना, सरुवातीचे मी बसवलेल े सव� म9ुझक �पसेस गौतमने फa ३ िमनटात reject 

करणे आ9ण नाटका�या �योगानतंर भरभCन कौतकु करणे, अशा >कतीतर� गो{ी आज 

आठवत आहेत. आज ४ वषाTनी या सव� गो{ी आठवताना मन थोडस ंहळव ंझाल आहे आ9ण 

गौतमची  ची कडकडून भेट �यावी अस ेवाटते आहे!  बस, आणखी काय िलहू? 

 
शभुम भवत ु: 

वासदेुव का�ळकर, २२-माच�-२०१०, ठाणे. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

St. Louis ��या �ेcकांकडून 
 
Every spring, for the past 7-8 years St. Louis Marathi Mandal 
has enjoyed Marathi Natak presented by "Howshi 
Kalawantas" of  Bloomington, IL.   The leader amongst them is 
none other than the director himself, Shri Gautam 
Karandikar.  Year after year he wows us with his directing as 
well as acting talent.  His direction and acting is so natural that 
one forgets that the people on the stage are "acting".  His 
enthusiasm for working with people and presenting a play 
every year is remarkable.  We have a great appreciation of all 
the work that goes into presenting the play, from tireless 
practices, making the sets, managing lights and sounds and 
million other things I don't even have any idea about.  We 
wish Gautam great success in all his future endeavers and best 
wishes in personal life.  We look forward to years of great 
Nataks, keep them coming! 
  
Usha Sathe  
On behalf of all Rasik Mandali of St. Louis Marathi Mandal. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bloomington चचा  एक �ेcक 
 
महारा{ातील ठाणे 'हणजे नाटकाची जणू मायभूमीच ! एकेकाळ� बरेच जण 
ठाMयाला "गडकर� रंगायतन " नाटक गहृामुळे ओळखत असत . ठाMयात राहून 
नाटकाची चटक न लागणे हे मुळ� शVयच नाह� . आम�या घर� सव�जण 
नाटकाचे शौकGन. अगद� प>हSया रांगेत बसून नाटक पाहायचे हे आमचे धोरण . 
१९९९ म�ये Rलूिम)?तनला येताना आपSयाला भारतािशवाय नाटक पाहायला 
िमळणार नाह� याची हुरहूर लागली होती . @यामुळे २००० साली आपले 
Bloomington मराठE मंडळ गुढ� पाड$यािनिम� नाटक सादर करणार हे ऐकून 
फार आनंद झाला . �थम "वट वर सा�वHी " नाटकाला जाताना फार अपेcा न  
ठेवता मी गेले . पण अगद� गणेशा�या वंदना पासून , नाटकाची घोषणा , सेट, 

पाHांची जोरदार तयार� पाहून अगद� रंगायतनची आठवण झाली . म)�या)तरात 
चहा व बटाटे व[याची योजना पाहून मी थVक झाले. @या बटाटे व[याची चव व 
नाटकाचा मधरु �वनी अजूनह� आठवतो . @यानंतर दरवषw नाटकाची िनवड , 
>द?दश�न, पाH, कला, सेट, रंगभूषा व संगीत इतके अ�ितम असते कG @याचे 
वण�न शRदांत  कC शकत नाह�. मंडळा�या १० वषाT�या यशात >द?दश�त गौतम 
करंद�करांचा फार मोठा वाटा आहे. दरवषw म>हन�म>हने चाललेली @यांची खटाटोप 
व मेहनत नाटका�या �1तु तीत अगद� ठसठसून >दसते . Rलूिम)?तन वासीयांची 
आवड, �वचारसरणी लcात घेऊन �@येक नाटक ते िनवडतात  व उ@कृ� बस�वतात. 
गेली १० वष/ मी @यांची कठोर मेहनत पाहत आले आहे . दर वषw नाटकाची 
तार�ख कधी आहे हे पाहूनच आ'ह�  सव� _ला)स करतो! आ'हा Bloomington 
वािसयांना नाटकाचा सुखद  आनंद वशzवष�  >दSया बQल मी गौतम यांचे 
अिभनंदन करते व मन:पूव�क आभार मानते. 
  
िशSपा लो'बर 
 

 
 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  
 
 

ववटवट सा�वHी 
 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

गग�धळात ग�धळ 
 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

ककरायला गेलो एक! 

 

 

 



 

 

 
 

ऋऋणानुबंध 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

डडॉVटर… तु'ह�सु^ा? 

 

 

 



 

 

 

गगो{ ज)मांतर�ची! 

 

 

 



 

 

 

��ेमा�या गावा जावे! 

 

 

 



 

 

 

ककाट] �ेमात पडली! 

 

 

 



 

 

 

खखोटेबाई… आता जा! 

 

 

 



        आभार 
अिभ9जत क9ण�क 

मानसी जोशी-िसंग 

गौर� करंद�कर 

अपणा� केतकर 

अनुप तापकGर 

अभी शuडे 

St. Louis मराठE मंडळ 
िशSपा लो'बार 

आ9ण 

माय-बाप �ेcकांचे… 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


